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ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ա ՆԻ ՄԱ ՆՈՒԿՅԱՆ

Օ ՏԱՐ ԼԵԶ ՎԻ ՏԻ ՐԱ ՊԵՏ ՄԱՆ ՄԱ ԿԱՐ ԴԱ ԿԻ  
ԲԱՐՁ ՐԱ ՑՈՒ ՄԸ Ի ՆՔ ՆՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ՄԻ ՋՈ ՑՈՎ 

Ներ կայիս ա րագ փո փոխ վող և զար գա
ցող աշ խար հում այն մար դիկ են ա ռա վել 
հա ջո ղակ ի րենց աշ խա տան քում, ով քեր 
ան հա տա կան զար գա ցումն ի րա կա նաց
նում են ի րենց ա ռաջ դնե լով հս տակ պլա
նա վոր ված ու մշակ ված նպա տակ ներ և 
գերխն դիր ներ: Լավ պատ կե րաց նե լով 
ցկյանս ի նք նա կենտ րոն ու սուց ման դժ վա
րու թյուն ներն ու ար գա սիք նե րը՝ նրանք 
ի րենք են ո րո շում և կա ռա վա րում ի րենց 
ի սկ զար գաց ման ու ղին, գի տե լի քի ձեռք
բեր ման ին տեն սի վու թյունն ու տեմ պը: Հա
ջո ղակ ու նպա տա կաս լաց սո վո րող նե րը 
չեն սպա սում ու սուց չի կող մից ի րենց կա
տա րած աշ խա տան քի վե րա բե րյալ մեկ
նա բա նու թյուն նե րին, վե րա նայ մա նը, թույլ 
և ու ժեղ կող մե րի վեր հան մա նը: Ան կախ 
նրա նից, թե որ քան բա նի մաց է ու սու ցի չը, 
վեր ջին հաշ վով, սո վո րողն է ստանձ նում 
իր ան ձնա կան և մաս նա գի տա կան զար
գաց ման պա տաս խա նատ վու թյու նը:

Բո լոր բա նա կան մար դիկ սո վո րում են. 
նա խադպ րո ցա կան, դպ րո ցա կան, բու հա
կան և հետ բու հա կան տա րի քի ան ձանց 
80100 %ը նե րառ վում է ու սում նա կան 
գոր ծու նե ու թյան այս կամ այն տե սա կի մեջ, 
որ տեղ իր ան փո խա րի նե լի և ահ ռե լի տեղն 
ու նի ի նք նու սու ցու մը: Ա մե րի կա ցի ման կա
վարժ Նոուլ զը ի նք նու սու ցու մը սահ մա նում 
է որ պես մի գոր ծըն թաց, որ տեղ մարդն իր 
ձեռքն է վերց նում ու սուց ման կա րիք նե րի 
նա խա ձեռ նու թյու նը, ձևա վո րում ու սուց
ման փոր ձը, բաշ խում և տե ղայ նաց նում 
ռե սուրս նե րը և ի նք նագ նա հա տում ու սու
ցու մը: Հա սա րակ նա վա կի մո դե լա վո րու
մից մինչև սոկ րա տե սյան ան հա տա կան 
մտա ծե լա կեր պի մո դե լա վոր ման ըն թաց
քում ի րա կա նաց վում է բարձ րա կարգ ի նք

նա ճա նա չո ղա կան և աշ խար հա ճա նա չո
ղա կան գոր ծու նե ու թյուն: Ը ստ Նոուլ զի` 
ի նք նու սու ցու մը չա փա հաս նե րի ու սում նա
ռու թյան հա մար պար տա դիր պայ ման է (6, 
1975, 1018): Բայց ա րդյո՞ք դա այդ պես է: 

Ինք նու սու ցու մը փի լի սո փա յու թյուն չէ, 
ոչ էլ տեխ նի կա կան հնար նե րի շարք: Այն 
հա մա կարգ ված գոր ծըն թաց է, ո րը վե
րա բե րում է դր դա պատ ճա ռին և ի նք նա
ճա նաչ մա նը. մի բան, ո րը նե րանձ նային 
է, ոչ թե ար տա քին ազ դե ցու թյուն: Թեյ լո
րը հաս տա տում է, որ ե րբ չա փա հաս նե րը 
ո րո շում են սո վո րել, նրանք ա ռա ջին հեր
թին ժա մա նակ և ե ռանդ են ներդ նում պո
տեն ցյալ օ գու տը վեր հա նե լու և ստու գե լու 
մեջ: Ի նչ պես ար տա հայտ վել է Նոուլ զը. 
«Սո վո րող նե րը պետք է ի մա նան, թե ին չու 
նրանք պետք է ի մա նան»: Սա կայն Թեյ լո
րը նաև կար ծում է, որ ո րոշ չա փա հաս նե
րի մեջ ար ժեզրկ վում է ի րենց կա տա րած 
աշ խա տան քը, կոր չում է դր դա պատ ճառն 
ու պա տաս խա նատ վու թյու նը, ե թե այն չի 
վե րահսկ վում և վա վե րաց վում որ ևէ ար
տա քին հե ղի նա կու թյան կող մից: Սա է 
պատ ճա ռը, որ մար դիկ խու սա փում են 
ի նք նու սու ցու մից (10, 1987, 3445):

Սո վո րող նե րի ի նք նա վա րու թյու նը 
ա ռանց քային խն դիր է ե ղել օ տար լեզ վի 
ու սուց ման ո լոր տում ար դեն շուրջ 30 տա
րի: Աշ խար հում ար դեն կու տակ վել է ի նք
նու սուց ման գործ նա կան հմ տու թյուն նե րի 
ձեռք բեր ման բա վա կա նին մեծ փորձ: Այս 
ա ռու մով հե տաքր քիր էր նաև հա յաս տա
նյան ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե
րում տի րող ի րա կա նու թյու նը: Մեր կող մից 
մի նա խա գիծ մշակ վեց` ու սում նա սի րե լու և 
պար զե լու հա մար, թե հայ սո վո րող նե րը որ
քա նով են ի նք նու րույն: Օ տար լեզ վի 21 ու
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սու ցիչ նե րի կար ծիք ներ հա վա քագր վե ցին` 
նա խօ րոք կազմ ված հար ցա թեր թիկ նե րի և 
կազ մա կերպ ված սե մի նար նե րի մի ջո ցով: 

Ու սում նա սի րու թյուն նե րի ար դյուն քում 
պարզ դար ձավ, թե ու սու ցիչ նե րը որ քան 
դրա կան վե րա բեր մունք ու նեն սո վո րող նե
րի ի նք նու սուց ման վե րա բե րյալ, ո րով հետև 
դա նաև օգ նում է ի րենց ու սում նա կան 
գոր ծըն թա ցի լի ար ժեք կազ մա կերպ ման 
հար ցում: Սա կայն ա կն հայտ է ին նաև ու
սու ցիչ նե րի պա կաս լա վա տե սա կան հա
յացք նե րը գործ նա կա նում ի նք նու սուց
ման ա նի րա գոր ծե լի ու թյան վե րա բե րյալ: 
Ու սում նա սիր վե ցին նաև այն փաս տե րը, 
ո րոնք խո չըն դո տում են սո վո րող նե րի ի նք
նա վա րու թյան զար գաց մա նը, ի սկ դրանց 
թվում ա մե նաակ նա ռուն դր դա պատ ճա ռի 
և ի նք նա վա րու թյան գի տե լիք նե րի ձեռք
բեր ման փոր ձի պա կասն է: Սո վո րող նե րի 
ի նք նա վա րու թյան սահ մա նա փա կում է դի
տարկ վում նաև ի նս տի տու ցի ո նալ գոր ծոն
նե րը, ի նչ պի սիք են քա րա ցած, ոչ ճկուն և 
ծան րա բեռն ված ու սում նա կան ծրագ րե րը: 

Ընդ հան րա պես, ի նք նու սու ցու մը տե ղի է 
ու նե նում այն դեպ քում, ե րբ ու սա նող նե րը 
ի րենց վրա են վերց նում ի րենց սե փա կան 
ո ւս ման վե րահս կո ղու թյու նը, պա տաս խա
նատ վու թյու նը, պլա նա վո րում են, թե ի ՞նչ, 
ի նչ պե՞ս և ե ՞րբ սո վո րել: Նրանք ի վի ճա կի 
են ի նք նո րոշ վե լու և կա րող են զար գաց
նել ու սուց ման հան դեպ ան կախ և նա խա
ձեռ նող մո տե ցում: Ի նք նու սուց ման կա պը 
ա ճող հե տաքրք րա սի րու թյան, քն նա դա
տա կան մտա ծո ղու թյան, ո րա կի ա պա
հով ման, փո խըմբռն ման, հա վա քագր ված 
գի տե լիք նե րի պահ պան ման, վեր հի շե լու և 
ա վե լի ճիշտ ո րո շում կա յաց նե լու, նվաճ
ման բա վա րար վա ծու թյան և շար ժա ռի թի 
հետ վա ղուց է հայտ նի: Այս բո լոր ո րակ նե
րը կար ևոր են սո վո րող նե րի հա մար:

Հատ կա պես կար ևոր է բարձ րա գույն 
կրթու թյան ո լոր տում ու սա նող նե րի ի նք
նա վա րու թյու նը: Ու սա նող նե րը ու նե նում 
են սահ մա նա փակ լսա րա նային ժա մեր, և 
հա ճախ ան հրա ժեշ տու թյուն է լի նում ի նք
նու րույ նա բար զար գաց նել օ տար լեզ վի 
տի րա պետ ման հմ տու թյուն նե րը: Ո ւս տի 

կար ևոր է, որ նրանք դառ նան լեզ վի ի նք
նավս տահ սո վո րող ներ և ու սում նա սի րող
ներ, ով քեր կա րող են ար դյու նա վետ շա
րու նա կել ի րենց ու սու մը լսա րա նից դուրս: 
Ի նք նա վար ու սուց ման հիմ քում ըն կած է ու
սա նո ղի սե փա կան դե րի ըն կա լու մը որ պես 
սո վո րող: Լսա րա նային քն նար կում նե րը և 
ու սուց չի հետ ան հա տա կան շփու մը կա րող 
են օգ նել ու սա նող նե րին հաս կա նալ սե փա
կան դե րը օ տար լեզ վի յու րաց ման գոր
ծըն թա ցում: Տվյալ դեպ քում ի նք նա վար, 
դի նա միկ սո վո րող նե րը ու նեն ա վե լի շատ 
բան սո վո րե լու նե րուժ, քան պա սիվ սո վո
րող նե րը: Ի նք նու րույն ու սա նող նե րը կա րող 
են լու ծել ի րենց սե փա կան խն դիր նե րը և 
ա ռա ջըն թաց գրան ցել (1, 1986, 59): 

Այ նու հան դերձ, շատ ման կա վարժ ներ 
պն դում են, որ մի այն ի նք նու սուց ման և խմ
բային ու սուց ման հա մադր ման, ձեռք բեր
ված գի տե լիք նե րը հա ղոր դակ ցա կան նպա
տակ նե րին ծա ռայեց նե լու մի ջո ցով կա րե լի 
է ար ձա նագ րել ա ռա վե լա գույն ար դյունք
ներ: Ու սու ցիչ նե րը պետք է օգ նեն ու սա նող
նե րին զար գաց նել սո վո րե լու ռազ մա վա
րու թյու նը դա սա րա նային պայ ման նե րում, 
բարձ րաց նեն նրանց ի րա զե կու թյու նը, 
տրա մադ րեն տե ղե կատ վա կան մի ջոց ներ, 
առ ցանց գր քեր: Վաղ փու լե րում, ան շուշտ, 
օգ տա կար է ցու ցադ րել, թե ի նչ պես ար
դյու նա վետ օ գտ վել նման աղ բյուր նե րից: 
Օ րի նակ՝ դա սը ըն թեր ցե լիս խրա խու սել 
ու սա նող նե րին, ը նտ րել տեքս տի նոր բա
ռե րից մի քա նի սը, խնդ րել նրանց ի նք նու
րույն գտ նել այդ բա ռե րի բա ցատ րու թյու նը 
բա ռա րան նե րից և տվյալ թե մայով հա
մա ցան ցից գտ նել տե սա ֆիլմ, հա մա ռոտ 
ներ կա յաց նել և մեկ նա բա նել: Ե թե բա ռը 
մե կից ա վե լի ի մաստ ու նի, ա պա քն նար
կել, թե ո րն է տվյալ են թա տեքս տին հա մա
պա տաս խան: Օգ տա գոր ծել հնա րա վո րու
թյու նը՝ կար ևո րե լով բա ռա րա նում գտած 
տե ղե կատ վու թյան հա րուստ տե սա կա նին, 
օ րի նակ՝ ար տա սա նու թյու նը, խրա խու սել 
ու սա նող նե րին գրա ռել ի րենց սե փա կան 
բա ռա տետ րե րում այն բո լոր օգ տա կար 
և հա ճախ կի րա ռե լի բա ռե րը, ո րոնց հետ 
նրանք ա ռնչ վում են տեքս տում: Ու սա նող
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նե րին որ պես տնային աշ խա տանք հանձ
նա րա րել ըն թեր ցել տեքս տը, ձայ նագ րել 
ի րենց ըն թեր ցա նու թյու նը և ու սում նա սի
րել նոր բա ռա պա շա րը, մշա կել բա ռե րի 
մտա պահ ման ի րենց ան հա տա կան մե խա
նիզ մը, ի րադ րու թյուն կամ ե րկ խո սու թյուն 
կազ մել: Ցան կա լի է խրա խու սել սո վո րող

նե րի ան հա տա կան աշ խա տանք նե րը, ո րը 
ի րենց կօգ նի տե ղա փո խե լու ի րենց հմ տու
թյուն նե րը դա սա րա նից դուրս և դառ նալ 
ա վե լի ճկուն և ի նք նա վար (9, 1981, 1218):

Մեր կար ծի քով ի նք նու սուց ման հմ տու
թյուն նե րը կա րե լի է զար գաց նել հետ ևյալ 
փու լե րով.

Փու լեր Սո վո րող Ու սու ցիչ Ու սուց ման գոր ծըն թաց

Փուլ 1 Ոչ ի նք նու րույն, 
կա խյալ Վս տա հե լի ո ւղ ղոր դող

Տե ղե կատ վու թյուն, գրա կա նու թյան 
և այլ ան հրա ժեշտ նյու թե րի, աղ
բյուր նե րի տրա մադ րում, ո ւղ ղոր դում, 
վե րահս կում

Փուլ 2 Հե տաքրքր ված, 
ներգ րավ ված Մո տի վաց նող, սա տա րող

Ն պա տա կադ րում և ու սուց ման ռազ
մա վա րու թյուն ներ, սե մի նար ներ, 
քն նար կում ներ

Փուլ 3 Ինք նա կա ռա
վար վող Խորհր դա տու

Պ րակ տիկ գոր ծու նե ու թյուն, հե տա
զո տու թյուն ներ, ի նք նու րույն աշ խա
տանք, վեր լու ծու թյուն ներ և եզ րա
հան գում ներ

Ի նք նու սուց ման հմ տու թյուն ներ զար
գաց նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է մշա կել 
պլան, հս տա կեց նել, թե դր ված նպա տակ
նե րին հաս նե լու հա մար ի նչ աղ բյուր նե
րից եք օ գտ վե լու և ի նչ դա սըն թաց նե րի եք 
մաս նակ ցե լու: Կազ մե լով ծրա գի րը՝ պետք 
է հի շել, որ լա վա գույնս սո վո րե լու հա մար 
նա խընտ րե լի է պլա նա վո րել ու ղի, ու նե նալ 
հս տակ տես լա կան ներ, ո րոնք թույլ կտան 
ձեզ սո վո րել ե րեք մա կար դակ նե րով.

1.  Սո վո րել այն մարդ կան ցից, ով
քեր ձե զա նից բա նի մաց են: Սա օգ նում է 
ո գեշնչ վել հնա րա վո րու թյուն նե րից և բա
ցա հայ տել նա խօ րոք այն ո լոր տը, ո րը 
պատ րաստ վում եք ու սում նա սի րել: 

2.  Սո վո րել նրանց հետ, ո ւմ հետ զար
գաց ման նույն մա կար դա կում եք: Սա օգ
նում է կան խար գե լե լու վա խե րը և ե րաշ
խա վո րում, որ ձեր ու սու ցու մը բա վա կա նին 
ար դյու նա վետ է և հա մա պա տաս խա նում է 
Ձեր ու նա կու թյուն նե րին: 

3. Ու սու ցա նել սկս նակ նե րին: Սա օգ
նում է ամ րաց նե լու հիմ քե րը և հի շեց նե լու, 
թե որ քան ա ռա ջըն թաց եք գրան ցել: Այն 

նաև ու նի հա վե լ յալ բո նու սի ար ժեք. ու ժե
ղաց նում է ձեր ի նք նավս տա հու թյու նը և 
խթան է ձեզ հա մար՝ փոխ հա տուց ման հա
ճե լի զգա ցու մով (5, 1961, 3436): 

Օգ տա կար է, ե րբ սո վո րող նե րը ո րո շում 
են ի րենց ա ռա ջըն թա ցը կար գա վո րե լու և 
չա փե լու հա մար մի քա նի չա փա նիշ ներ և 
ու սուց չի հետ հա մա տեղ կա տա րում են 
նշում ներ ա ռա ջըն թա ցի և թե րա ցում նե րի 
մա սին: Ա նե լիք նե րի գրա ֆի կը վե րա նայել 
է պետք յու րա քան չյուր ա միս, քա նի որ վե
րա նայ ման և հե տա դարձ կա պի հան գույ ցը 
հիմ նա րար է ու սուց ման հա մար: Կա րե լի է 
հա վա քագ րել հե տա դարձ կապ այլ մաս
նա գետ նե րից և սո վո րող նե րից, գրան ցել 
կա տա րո ղա կա նու թյան վի ճա կագ րու թյու
նը կամ պար զա պես ար տա ցո լել և ար ձա
նագ րել կա տար ման և ա ռա ջըն թա ցի վե
րա բե րյալ սե փա կան դա տո ղու թյուն նե րը 
(3, 2005, 1619): 

Վե րը նշ վա ծից հետ ևու թյուն ա նե լով` 
ներ կա յաց նում ե նք ի նք նու սուց ման մո դե լը.
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Ինք նա կենտ րոն ու սուց ման ճշգ րիտ 
կազմ ված պլա նով կա րե լի է.

•  բա ցա հայ տել սո վո րող նե րի բնա ծին 
կա րո ղու թյուն ներն ու հե տաքրք րու թյուն նե
րը:

• հս տա կեց նել սո վո րող նե րի նպա
տակ նե րը:

•  հա մա կարգ ված աշ խա տան քի շնոր
հիվ հաղ թա հա րե լով դժ վա րու թյուն նե րը՝ 
քայլ առ քայլ հաս նել նպա տա կա կե տին (7, 
1999, 2427): 

Օ տար լե զուն շատ ու սում նա սի րող ներ 
կար ծում են, որ մի այ նակ ա նօ գուտ է և ան
հնա րին: Բայց շատ շուտ հաս կա նում են, որ 
այն, ի նչ պետք է սո վո րե լու հա մար, կա րե լի է 
գտ նել նաև տա նը: Ան կաս կած, հա մա ցան ցը 
ոչ մի այն օ տար լե զու սո վո րե լու լա վա գույն 
աղ բյուր նե րից մեկն է, այլ նաև ա մե նա դյու
րի նը: Ու նե նա լով ան հրա ժեշտ նյու թե րը՝ կա
րե լի է սո վո րել ցան կա ցած վայ րում: 

Ա մե նա կար ևոր հան գա մանքն այն է, որ 
ու սա նողն ա զատ է ո րո շե լու, թե ե ՞րբ, որ տե՞ղ, 
ի ՞նչ ին տեն սի վու թյամբ սո վո րել: Ի սկ հաս
տա տուն դր դա պատ ճառ ու նե նա լու դեպ քում 

հա ջո ղու թյան հաս նե լը դժ վար չէ:  
Ա հա մի քա նի գործ նա կան ե ղա նակ, թե 

ի նչ պես սկսել ի նք նու րույն սո վո րել օ տար լե
զու ներ. 

• Լ սե՛ք օ տա րա լե զու ե րաժշ տու թյուն և 
սո վո րե՛ք եր գե րի բա ռե րը:

•  Դի տե՛ք ֆիլ մեր և հա ղոր դում ներ 
օ տար լեզ վով:

• Ս տու գե՛ք Ձեր քե րա կա նա կան գի
տե լիք նե րը առ ցանց հար ցա շա րե րի և թես
տե րի մի ջո ցով:

•  Առ ցանց զրու ցե՛ք լեզ վա կիր օ տա
րերկ րա ցի ըն կեր նե րի հետ:

•  Կար դա ցե՛ք գր քեր, հոդ ված ներ և 
ամ սագ րեր:

•  Մի ա ցե՛ք լեզ վի փո խա նակ ման առ
ցանց կայ քե րին: 

Այս պի սով՝ հեշտ չէ ի նք նու րույն օ տար 
լե զու սո վո րե լը, բայց մի ան գա մայն հնա րա
վոր է: Մար տահ րա վեր նե տե լով ի նք ներդ 
ձեզ՝ քրտ նա ջան աշ խա տան քի և վճ ռա կա
նու թյան շնոր հիվ կա րե լի է հաս նել ցան կա լի 
ար դյուն քի: 

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Brookfield S., Understanding and facilitating adult learning. Milton Keynes: Open University 

Press, 1986.

•Գիտակցաբար վերլուծել
ձեռքբերումները  և հետագա 

գործողությունները, 
ներհայեցողական և 

վերիմացական 
ինքնագնահատում 

•Պատրաստ լինել
փոփոխությունների`
հաշվի առնելով
կառուցողական
քննադատությունը

•Հսկողություն իրականացնել
սեփական
գործողությունների վրա,
մտածել  ինքնուրույն,
ստեղծագործ կերպով

ԴՐԴԱՊԱՏՃԱՌ
 

•Ունենալ
գործողությունների պլան,
հստակ նպատակներ,
տեսանելի վերջնարդյունք

ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

ԻՆՔՆԱՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

ԻՆՔՆԱԶԱՐԳԱՑՈՒՄ
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tion Series, 1991.

3. Cook D. Learning and cognitive styles in web based learning: evidence and application. Acad Med, 
2005; 80: 266–78.

4. Hiemstra R. Selfdirected learning. In: Husen T, Postlethwaite TN, eds. The international encyclo
pedia of education, 2nd ed. Oxford: Pergamon Press, 1994. http://home.twcny.rr.com/hiemstra/
sdlhdbk.html

5. Houle C. The inquiring mind: a study of the adult who continues to learn. Madison, Wisconsin: 
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6. Knowles M. S. SelfDirected Learning. Chicago: Follet, 1975.
7. Norman G. The adult learner: a mythical species. Acad Med , 1999;74: 886–9.
8. Rousseau J. Emile. London: Orion, Phoenix Press, 1993 Tr. 1762.
9. Spear G, Mocker D. The organizing circumstance: environmental determinants in selfdirected 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ МАСТЕРСТВА ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ЧЕРЕЗ 
САМООБУЧЕНИЯ

А. МАНУКЯН

В нашем быстро меняющемся мире, наиболее успешными являются те люди, которые 
намерены развивать себя, устанавливая цели и новые уровни мастерства. Выучить 
английский самостоятельно – это одновременно сложная и интересная задача, особенно 
для тех людей, кто привык добиваться в жизни поставленных целей. Если правильно 
организовать свои занятия, выбрать подходящую методику и приобрести нужные словари 
и учебники, обучение не просто будет эффективным, но и может превратиться в приятное 
развлечение. Это тот самый случай, когда поставленная цель оправдывает средства, ведь 
вместе со знанием языка человек приобретает ещё немало бонусов: расширение круга 
общения, возможность читать классиков в оригинале, а также немало других преимуществ.

IMPROVING FOREIGN LANGUAGE MASTERY VIA SELF-LEARNING
A. MANUKYAN

In our rapidly changing world, those who are most successful in their work are the people who 
are committed to developing themselves by setting goals or new levels of mastery to reach for.

Successful students don’t wait for their annual performance review and their teacher to tell them 
where they are, if they need to grow, but they’re committed to lifelong selfdirected learning and 
they’re deciding and driving their own development directions. And it’s an undeniable fact that no 
matter how good your coach is, it’s ultimately up to you to take responsibility for your own personal 
and professional development. If the studies are properly organized, appropriate methodology is 
chosen the training will not just be effective, but it can turn into a pleasant entertainment. Together 
with the knowledge of the language the person gets a lot more bonuses: expansion of the range of 
communication, ability to read the classics in the original, as well as many other advantages.
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Գ րա բա րի քե րա կա նու թյան քն նու թյու նը 
կա տար վել է տար բեր դա րե րում և տար բեր 
մո տե ցում նե րով։ Հայտ նի է, որ հայ քե րա
կա նա գի տա կան մտ քի պատ մու թյան սկիզբ 
է հա մար վում Դի ո նի սի ոս Թրա կա ցու «Քե
րա կա նա կան ար վեստ» աշ խա տու թյան 
թարգ մա նու թյու նը։ Ի նչ պես նշում է Գ. Ջա
հու կյա նը. «Այդ գիր քը եր կար ժա մա նակ դա
սա գիրք է ե ղել հայ կա կան դպ րոց նե րում և 
տե ղիք է տվել ըն դար ձա կա ծա վալ մեկ նո ղա
կան գրա կա նու թյան. հայ հին կուլ տու րայի 
շատ նշա նա վոր դեմ քեր շուրջ մեկ հա զա րա
մյակ նրա հա մար մեկ նու թյուն ներ են գրել»1։ 
Բնա կան է, որ տա րի նե րի ու դա րե րի ըն թաց
քում լեզ վա կան նո րա նոր ի րո ղու թյուն ներ են 
ու շադ րու թյան ար ժա նա ցել, ո րոնք քնն վել ու 
ներ կա յաց վել են տար բեր ու սում նա սի րու
թյուն նե րում։ Քե րա կա նա գի տու թյան զար
գաց ման ըն թաց քը, սա կայն, իր բազ մա զա
նու թյուն նե րով հան դերձ ու նե ցել է ո րո շա կի 
ո ւղղ վա ծու թյուն, ո րի հի ման վրա հնա րա վոր 
է լի նում շր ջա նա բա ժա նում կա տա րել։ Գ. 
Ջա հու կյա նը նշում է գրա բա րի քե րա կա
նա կան կա ռուց ված քի ու սում նա սի րու թյան 
ե րեք շր ջան՝ 1) հու նա տիպ քե րա կա նու թյուն
նե րի (5րդ դա րից մինչև 17րդ դ. սկզբ նե րը), 
2) լա տի նա տիպ քե րա կա նու թյուն նե րի (17րդ 
դ. սկզբ նե րից մինչև 18րդ դ. 3րդ քա ռոր դը) 
և 3) ի նք նա տիպ քե րա կա նու թյուն նե րի (18
րդ դ. վեր ջին քա ռոր դից մինչև մեր օ րե րը)2։ 
Թեև ա ռա ջին եր կու շր ջան նե րի ու սում նա
սի րու թյուն նե րում էլ շատ ար ժե քա վոր նյութ 
կա, սա կայն մեկ հոդ վա ծով հնա րա վոր չէ 
ան դրա դառ նալ դրան, ո ւս տի հենց սկզ բից 
նշենք, որ մենք այս տեղ կխո սենք մի այն 

1  Գ. Ջա հու կյան, Քե րա կա նա կան և  ո ւղ ղագ րա կան 
աշ խա տու թյուն նե րը հին և միջ նա դա րյան Հա յաս տա
նում, Ե ՊՀ հրատ., Եր., 1954, էջ 44։
2   Տե՛ս Գ. Ջա հու կյան, Հին հայե րե նի հո լով ման սիս
տե մը և նրա ծա գու մը, Ե ՊՀ հրատ., Եր.,  1959,  էջ 11
26,  ի նչ պես  նաև  նույ նի  Գրա բա րի  քե րա կա նու թյան 
պատ մու թյուն, Ե ՊՀ հրատ., Եր., 1974, էջ 4։

ի նք նա տիպ քե րա կա նու թյուն նե րի ա ռա ջին 
շր ջա նի ա ռա վել հայտ նի դա սագր քե րի մա
սին՝ մյուս՝ հատ կա պես վեր ջին տա րի նե րին 
հրա տա րակ ված դա սագր քե րի ու ձեռ նարկ
նե րի վեր լու ծու թյու նը թող նե լով մեկ այլ ան
գամ վա։ 

  Հա մա ձայ նու թյու նը՝ որ պես շա րա
հյու սա կան կա պակց ման ե ղա նակ, բնո րոշ 
է գրային շր ջա նի հայե րե նի զար գաց ման 
բո լոր փու լե րին, սա կայն տար բեր փու լե րում 
նրա ը նդ գր կում ներն ու դրս ևոր ման ձևե րը 
տար բեր ե ն։ Հա մա ձայ նու թյու նը շա րա հյու
սա կան կար ևոր ի րո ղու թյուն նե րից է և չէր 
կա րող չներ կա յաց վել դա սագր քե րում, ո ւս տի 
հե ղի նակ նե րից յու րա քան չյու րը այս կամ այն 
չա փով ներ կա յաց րել է գրա բա րի հա մա ձայ
նու թյան հիմ նա կան օ րի նա չա փու թյուն նե րը։ 
Նշենք, որ հին հե ղի նակ նե րը մեծ մա սամբ 
հա մա ձայ նու թյուն տեր մի նը գոր ծա ծել են եր
կու ի մաս տով՝ լայն՝ որ պես շա րա հյու սու թյուն 
բա ռի հո մա նիշ, նեղ՝ որ պես շա րա հյու սա
կան կա պակց ման ե ղա նակ նե րից մե կի ան
վա նում։ Մենք այս տեղ ան դրա դառ նում ե նք 
հա մա ձայ նու թյա նը՝ որ պես կա պակց ման 
ե ղա նա կի։ 

Ինք նա տիպ քե րա կա նու թյուն նե րի շր
ջա նի քն նու թյու նը Գ. Ջա հու կյա նը սկսում է 
Մի քայել Չամ չյա նի աշ խա տու թյուն նե րով3։ 
Նրա «Քե րա կա նու թիւն հայ կա զե ան լե զո ւի» 
գիր քը4, ո րն ա ռա ջին ան գամ լույս է տե սել 
1779 թ. Վե նե տի կում, մի նոր ու շատ կար
ևոր աշ խա տու թյուն էր հայ քե րա կա նա գի
տու թյան մեջ, և նրա փոքրի նչ պար զեց ված 
ու հա մա ռոտ ված տար բե րա կը, ո րն ա վե լի 
հար մար էր որ պես դա սա գիրք գոր ծա ծե

3   Տե՛ս  Գ.  Ջա հու կյան,  Գրա բա րի  քե րա կա նու թյան 
պատ մու թյուն, Ե ՊՀ հրատ., Եր., 1974, էջ 303367։
4   Տե՛ս Քե րա կա նու թիւն հայ կա զե ան լե զո ւի, յօ րի նե
ալ  ը ստ  նախ նի  ո ւղ ղա խօ սու թե ան՝  ի  հայր  Մի քայէլ 
վար դա պե տէ  Չամ չե անց  Կոս տան դի նու պոլ սեց ւոյ՝ 
յա շա կեր տէ ա մե նա պա տիւ տե առն Մխի թա րայ Մե ծի 
Աբ բայի, Վե նե տիկ, 1779։

ԱՐ ՏԱ ՇԵՍ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

ՔԵ ՐԱ ԿԱ ՆԱ ԿԱՆ ՀԱ ՄԱ ՁԱՅ ՆՈՒԹՅԱՆ  
ՄԵԿ ՆԱ ԲԱ ՆՈՒ ՄԸ ԳՐԱ ԲԱ ՐԻ ԴԱ ՍԱԳՐ ՔԵ ՐՈՒՄ
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լու հա մար, բազ մա թիվ ան գամ ներ վե րահ
րա տա րակ վել է տար բեր քա ղաք նե րում։ Ի 
թիվս այլ հար ցե րի՝ Չամ չյա նը ան դրա դար
ձել է նաև հա մա ձայ նու թյամբ կա պակց վող 
մի ա վոր նե րի քն նու թյա նը։ Նախ կի նում գրա
բա րի քե րա կա նու թյուն նե րի հե ղի նակ նե րից 
շա տե րը հա մա ձայ նու թյանն ա ռնչ վող հար
ցե րը քն նե լիս սո վո րա բար ան դրա դառ նում 
է ին են թա կայի և ստո րո գյա լի, ո րոշ չի և ո րո
շյա լի, հա րա բե րա կան դե րան վան և հա րա
բե րյա լի, ի նչ պես նաև հար ցի և պա տաս խա
նի հա մա ձայ նու թյա նը։ Ը նդ հա նուր առ մամբ 
հար ցին այս պի սի մո տե ցում է ցու ցա բեր ված 
Կղե մես Գա լա նո սի, Հով հան նես Հո լո վի, Սի
մե ոն Ջու ղայե ցու, Մխի թար Սե բաս տա ցու և 
ու րիշ նե րի աշ խա տու թյուն նե րում, սա կայն 
հե ղի նակ նե րից յու րա քան չյու րը յու րո վի է 
մեկ նա բա նել խն դի րը։ Նախ հե ղի նակ նե
րը կա պակց վող մի ա վոր ներն ան վա նե լու 
հա մար գոր ծա ծել են տար բեր տեր մին ներ, 
բա ցի դրա նից՝ տար բեր դեպ քեր են քն նել և 
տար բեր հիմ նա վո րում ներ ա րել։ Մխի թար 
Սե բաս տա ցին, հարց ման և պա տաս խա նի՝ 
հո լո վով հա մա ձայ նե լուց բա ցի, նշում է նաև 
հարց ման և պա տաս խա նի միջև գոր ծող 
ի մաս տային կա պը։ Այս բաժ նի հենց սկզ
բում նա գրում է. «Վասն սո րին նախ գի տե լի 
է, զի պա տաս խա նին ը նդ հարց ման պար տի 
հա մա ձայ նիլ ո ՛չ մի այն հո լո վիւ, այլև հար մա
րութ[ե ամ]բ ի րին»1։ Այ սինքն՝ ո ՞վի պա տաս
խա նը լի նում է գո յա կան և այլն, ի նչ պես՝ Ո ՞վ 
է որ նս տի – Պետ րոսն։ Ո ՞ր պի սի ոք է – Բա
րե պաշտ և Ա[ս տո ւա]ծ ա սէր։ Ո ւս տի՞ ե կն – 
Յա նա պա տէ և այլն։

Սա կայն գրա բա րի քե րա կա նու թյա նը վե
րա բե րող հե տա գա ու սում նա սի րու թյուն նե
րում հարց ման և պա տաս խա նի հա մա ձայ
նու թյան մա սին աս տի ճա նա բար սկսում է քիչ 
խոս վել, ի սկ հե տա գա յում հա մա ձայ նու թյան 
այդ տե սակն ու սում նա սի րող նե րը ը նդ հան
րա պես չեն նշում։ Այդ պես է նաև Չամ չյա նի 
քե րա կա նու թյան մեջ, որ տեղ հան գա մա նո
րեն քնն վում են հա մա ձայ նու թյան մյուս դրս

1   Քե րա կա նու թիւն գրա բա ռի լե զո ւի հայ կա զան (հե
տա գա հրատ. ո ւղղ ված է՝ հայ կա զե ան) սե ռի, Շա րագ
րե ցե ալ աշ խա տա սի րութ[ե ամ]բ տ[ե առ]ն Մխի թա րայ 
վար դա պե տի  Սե բաս տաց ւոյ  Աբ բայ  Հայր  կո չե ցե լոյ, 
Վե նե տիկ, 1730, էջ 384։

ևո րում նե րը։ Չամ չյանն ան շուշտ ցան կա ցել 
է, որ գիր քը ծա ռայի իր նպա տա կին՝ լեզ
վի ու սուց մա նը, սա կայն նաև չի խու սա փել 
ման րա մաս նե րին ան դրա դառ նա լուց՝ հա
մա րե լով, որ այդ պես է պա հան ջում ու սում
նա սի րու թյու նը։ Գր քի ա ռա ջա բա նում, ո րը 
չկա հե տա գա կր ճատ ված հրա տա րա կու
թյուն նե րում, Չամ չյա նը, կան խե լով հնա րա
վոր քն նա դա տու թյուն նե րը, գրում է. «Եւ մի՛ 
ոք ա սի ցէ, թէ ըն դէ՞ր ա պա ե դե ալ կան այն
պի սի խո տոր մունք զհետ ու ղիղ կա նո նաց. 
վ[ա]ս[ն] զի այդ պէս վայել էր. և հարկն ի սկ 
ստի պէր դնել», քա նի որ ե թե հաշ վի ա ռն
վե ին մի այն ու սուց ման պա հանջ նե րը և սո
վո րող նե րի ան վար ժու թյու նը, և ան տես վեր 
լեզ վա կան բո լոր ի րո ղու թյուն նե րը ներ կա
յաց նե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը, ա պա «գործ 
մեր այս լի նէր թե րա կա տար»։ Բայց նաև ու
սու ցիչ նե րին խոր հուրդ է տա լիս բա ցատ րել 
ա շա կերտ նե րին քե րա կա նու թյան ու սուց ման 
կար ևո րու թյու նը, ու սու ցա նել դյու րին ճա
նա պահ նե րով, այլ ոչ թե քե րա կա նու թյու նը 
ներ կա յաց նել որ պես ա նըմբռ նե լի ու ան հա
սա նե լի մի բան։ Չամ չյա նը քն նում է բա ցա
հայտ չի և բա ցա հայ տյա լի, հատ կա ցուց չի և 
հատ կա ցյա լի, ա ծա կա նի և գո յա կա նի (ո րոշ
չի և ո րո շյա լի), դե րան վան և մեկ այլ դե րան
վան, ի նչ պես նաև դե րան վան և ան վան, հա
րա բե րյա լի և հա րա բե րա կա նի, են թա կայի և 
ստո րո գյա լի կա պակց ման դեպ քում դրս ևոր
վող հա մա ձայ նու թյու նը, ի նչ պես նաև ան հա
մա ձայ նու թյան դեպ քե րը։ 

Հա մա ձայ նու թյանն ա ռնչ վող խն դիր նե
րը մո տա վո րա պես նույն ձևով են քն նում 
Գաբ րի ել Ա վե տի քյա նը, Մես րոբ ՏերՀա րու
թյու նյա նը, Մի քայել Սալ լան թյա նը, Վր թա
նես Չա լը խյա նը, Ար սեն Այ տը նյա նը, Ար սեն 
Բագ րա տու նին և այդ շր ջա նի այլ հե ղի նակ
ներ։ Ան շուշտ, պետք է նշել, որ հե ղի նակ
նե րից յու րա քան չյու րը իր մո տե ցումն ու նի, 
յու րա քան չյուր կա պակ ցու թյուն քն նե լիս 
հա մա ձայ նու թյան ո րոշ մաս նա վոր դեպ քեր 
է նշում, ո րոնց մի մա սին ոչ բո լորն են ան
դրա դար ձել։ Կար ևոր վում է ին նաև շա րադ
րան քի ձևը, լե զուն և այլն։ Մես րոբ ՏերՀա
րու թյու նյա նը, օ րի նակ, քե րա կա նու թյան 
շա րադ րան քը նախ աշ խար հա բար է կա տա
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րում, որ պես զի դյու րին դարձ նի սո վո րող նե
րի գոր ծը։ Ու սա նող նե րին ո ւղղ ված խոս քում 
նա քե րա կա նու թյան ու սու ցու մը կար ևո րում 
է՝ հա մա րե լով այն այլ ա ռար կա նե րի ու սուց
ման դուռ. «Քե րա կա նու թիւն բա ցո ւած դուռ 
մի է. ա սով գիր քի մէջ որ մտ նաս, գրո ւած 
բա նին շի տա կը կի մա նաս. ա մէն գի տու թե
ան հեշտ ճամ բան կը գտ նաս»1։

Գ րե թե բո լոր հե ղի նակ ներն էլ ան դրա
դառ նում են են թա կայի և ստո րո գյա լի, ո րոշ չի 
և ո րո շյա լի, բա ցա հայտ չի և բա ցա հայ տյա լի, 
հատ կա ցուց չի և հատ կա ցյա լի, հա րա բե
րյա լի և հա րա բե րա կա նի կա պակ ցու թյա նը, 
ա ռան ձինա ռան ձին նշում, թե որ դեպ քե րում 
կա պակց վող մի ա վոր նե րը ի նչ շա րա դա սու
թյուն կա րող են ու նե նալ, ի նչ պես է դրս ևոր
վում դի մային կամ թվային հա մա ձայ նու թյու
նը, ի նչ պես են գոր ծած վում նախ դիր նե րը, 
ի մաս տային հա մա ձայ նու թյան, ի նչ պես նաև 
ան հա մա ձայ նու թյան ի նչ դեպ քեր կան։ Սա
կայն այս տեղ մեզ հե տաքրք րում է ը նդ հա
նուր մո տե ցու մը։ Ի սկ ը նդ հա նուր մո տե ցումն 
այն է, որ մեծ մա սամբ ա ռան ձին տեղ է հատ
կաց վում հա մա ձայ նու թյա նը լայն ի մաս տով, 
այ սինքն՝ շա րա հյու սա կան ի րո ղու թյուն նե րի 
քն նու թյա նը, ո րում էլ քնն վում են հա մա ձայ
նու թյամբ կա պակց վող մի ա վոր նե րը։ Քա նի 
որ տար բեր վայ րե րում գոր ծում է ին տար
բեր ու սում նա կան հաս տա տու թյուն ներ, դա
սագր քե րի կա րիք կար, և շա տե րը կազ մում 
է ին նոր դա սագր քեր՝ հիմք ու նե նա լով վե րը 
նշ ված հե ղի նակ նե րի աշ խա տու թյուն նե րը։ 
Հա ճախ այդ դա սագր քե րի նե րա ծա կան նե
րում նշ վում է այդ հան գա ման քը, եր բեմն 
էլ հենց վեր նագ րե րից է պարզ դառ նում, որ 
դրանք հա մա ռո տու թյուն ներ ե ն՝ կազմ ված 
ու սու ցա նե լու հա մար։ Հատ կա պես 182050
ա կան թվա կան նե րին մեծ թվով այդ պի սի 
դա սագր քեր են լույս տես նում Թբի լի սի ում, 
Մոսկ վա յում, Շու շի ում, Վե նե տի կում և այ լուր։ 
Դրանք այն քան շատ են, որ մի այն թվար կու
մը մի քա նի էջ կզ բա ղեց նի։ 

1   Քե րա կա նու թիւն  հա մա ռօտ  պար զու թե ամբ  յաշ
խար հա բառ  լե զո ւէ  ի  գրա բառն  հետզ հե տէ  յա ռա
ջա ցու ցե ալ՝  ի  դիւ րու թիւն  ու սա նո ղաց,  Աշ խա տա
սի րութ[ե ամ]բ  Տէր  Յա րու թի[ւն]ե ան  Տէր  Մես րովբ 
Քա հա նայի մայր Ե կե ղեց ւոյ ս[ուր]բ Ա[ս տո ւա] ծած նի, 
Կոս տանդ նու պո լիս, 1808, էջ Ժ։

Ինչ պես աս վել է, ա վե լի վաղ շր ջա նի հե
ղի նակ նե րի քն նած հարց ու պա տաս խա նի 
հա մա ձայ նու թյա նը հե տա գա հե ղի նակ նե րը 
հիմ նա կա նում չեն ան դրա դար ձել, սա կայն 
հա մա ձայ նու թյան մի շարք դրս ևո րում ներ 
դա սագր քե րում ներ կա յաց վում է ին և ներ կա
յաց վում է ին բա վա կա նին ման րա մասն։ Բայց 
գրա բա րի հե տա գա դա սագր քե րում գնա լով 
կար ծես պա կա սում են շա րա հյու սա կան ի րո
ղու թյուն նե րի վե րա բե րյալ դի տար կում նե րը, 
ե ղած ներն էլ ներ կա յաց վում են ձևա բա նա
կան ի րո ղու թյուն նե րի քն նու թյա նը զու գա
հեռ։ Դա ա ռա ջին հեր թին պայ մա նա վոր ված 
է ու սուց ման գործ նա կան կող մին ա վե լի մեծ 
ու շադ րու թյուն դարձ նե լու հան գա ման քով։ 
Պարզ է, որ ա սենք ո րոշ չի և ո րո շյա լի կա
պակ ցու թյու նը շա րա հյու սա կան ի րո ղու թյուն 
է և պետք է քնն վի շա րա հյու սու թյունն ու սում
նա սի րող բաժ նում։ Բայց շատ հե ղի նակ ներ 
ու սու ցո ղա կան ա ռու մով այն ա վե լի նպա տա
կա հար մար են հա մա րում ներ կա յաց նել հենց 
ա ծա կա նը և նրա հո լո վու մը քն նե լիս։ Մա նուկ 
Ա բե ղյա նի «Գ րա բա րի քե րա կա նու թյան» ե րկ
րորդ հրա տա րա կու թյան մեջ2 (ա ռա ջի նը լույս 
է տե սել 1907ին) խոս վում է են թա կայի և 
ստո րո գյա լի (նաև ստո րո գե լի ա կան վե րադ
րի), ա ծա կան նե րի և գո յա կան նե րի, բա ցա
հայտ չի և բա ցա հայ տյա լի հա մա ձայ նու թյան 
մա սին։ Մ. Ա բե ղյա նի դա սագր քում ա ռանձ
նաց ված են և ի րար հա ջոր դում են հն չյու նա
բա նու թյու նը, ձևա բա նու թյու նը, շա րա հյու սու
թյու նը։ Նյու թը ներ կա յաց ված է կարճ, պարզ 
ու հա մա ռոտ՝ նպաս տե լով հեշտ յու րաց մա նը։ 
Հրա չյա Ա ճա ռյա նի «Գ րա բա րի ու սու ցիչ» դա
սագր քում3 խոս վում է ա ծա կա նի և գո յա կա
նի, դե րան վան և գո յա կա նի, հա րա բե րա
կա նի և հա րա բե րյա լի կա պակց ման մա սին։ 
Այս դա սագր քում նյութն ար դեն ներ կա յաց
ված չէ ա վան դա կան հեր թա կա նու թյամբ՝ 
ը ստ լեզ վա կան մա կար դակ նե րի։ Այս տեղ 
ի րար են հա ջոր դում բային, հն չյու նա փո
խու թյա նը, հո դե րին, գո յա կա նի հո լով մա նը, 
բայե րի խո նարհ մա նը և այլ ի րո ղու թյուն նե

2   Տե՛ս  Մ.  Ա բե ղյան,  Գրա բա րի  քե րա կա նու թյուն, 
Պետհ րատ, Եր., 1936։
3   Տե՛ս Հ. Ա ճա ռյան, Գրա բա րի ու սու ցիչ, Ե ՊՀ հրատ, 
Եր., 1954։
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րի վե րա բե րող դա սեր, ո րոնք ու ղեկց վում են 
գործ նա կան մի շարք ա ռա ջադ րանք նե րով։ 
Ս. Ղա զա րյա նի «Գ րա բա րի դա սագր քում»1 
թե մա նե րի դա սա վո րու թյա նը հա մա պա
տաս խա նում է լեզ վա կան մա կար դակ նե րի 
հա ջոր դա կա նու թյա նը՝ հն չյու նա բա նու թյուն, 
ձևա բա նու թյուն, շա րա հյու սա կան տե ղե կու
թյուն ներ։ Շա րա հյու սու թյա նը վե րա բե րող 
մա սում հա մա ռոտ ներ կա յաց վում են են
թա կայի և ստո րո գյա լի, ո րոշ չի և ո րո շյա լի, 
հատ կա ցուց չի և հատ կա ցյա լի, բա ցա հայտ
չի և բա ցա հայ տյա լի կա պակ ցու թյուն նե րը։ 
Ա. Աբ րա հա մյա նի «Գ րա բա րի ձեռ նար կում» 
շա րա հյու սա կան ի րո ղու թյուն նե րը ներ կա
յաց վում են ձևա բա նա կան ի րո ղու թյուն նե րի 
քն նու թյա նը զու գա հեռ։ Օ րի նակ՝ թվա կա նը 
քն նե լիս խոս վում է նաև թվա կան նե րի՝ գո
յա կան նե րի հետ գոր ծած ման մա սին և այլն։ 
Շա րա հյու սու թյան վե րա բե րող բա ժին այս 
ձեռ նար կում չի ա ռանձ նաց վում, սա կայն գր
քի կա ռուց վածքն այն պի սին է (թե մա նե րի 
հա ջոր դա կա նու թյուն, ա ռատ ծա նո թու թյուն
ներ և այլն), որ սո վո րող նե րը պատ կե րա ցում 
են կազ մում ը նդ հա նուր հա մա կար գի մա սին, 
ի սկ հա մա ձայ նու թյա նը և ը նդ հան րա պես շա
րա հյու սու թյա նը վե րա բե րող ա ռա վել կար ևոր 
թե մա նե րը յու րաց նում են ձևա բա նու թյա նը 
զու գա հեռ։ Ձևա բա նա կան հա մա կար գը ներ
կա յաց ված է շատ մատ չե լի, թեև խոր ու հան
գա մա նո րեն։ Շա րա հյու սա կան ի րո ղու թյուն
նե րի մա տուց ման ձևը մո տա վո րա պես նույնն 
է Հ. Ա վե տի սյա նի և Ռ. Ղա զա րյա նի հե ղի
նա կած «Գ րա բա րի ձեռ նար կում»2, թեև գր քի 
ը նդ հա նուր կա ռուց ված քը լի ո վին տար բեր է։ 
Այս տեղ նյու թը չի ներ կա յաց վում ը ստ լեզ վա
կան մա կար դակ նե րի, այլ տար բեր բա ժին նե
րի վե րա բե րող նյու թե րը հա ջոր դում են ի րար՝ 
նպաս տե լով ու սուց ման գործ նա կա նու թյա նը։ 
Ու սու ցո ղա կան ա ռու մով լեզ վա կան մա կար
դակ նե րի հա ջոր դա կա նու թյու նը չպահ պա նե
լը մի ան գա մայն հիմ նա վոր ված է։ Այդ մա սին 
գր ված է դեռևս Վ. Չա լը խյա նի քե րա կա նու
թյան մեջ, ո րը մի քա նի հրա տա րա կում նե րից 

1   Տե՛ս  Ս.  Ղա զա րյան,  Գրա բա րի  դա սա գիրք,  Ե ՊՀ 
հրատ., Եր., 1951։
2   Տե՛ս  Հ.  Ա վե տի սյան,  Ռ.  Ղա զա րյան,  Գրա բա րի 
ձեռ նարկ, Ե ՊՀ հրատ., Եր., 1992։

հե տո վե րամ շա կեց Ա. Այ տը նյա նը։ Այդ գր քի 
նա խա բա նում նշ վում է. «Ա ռաջ ա ծա կա նին ու 
գո յա կա նին մեկ տէղ հո լո վի լը կար գի դրինք։ 
Պատ ճառն ալ յայտ նի է, վասն զի ե րբ որ աշ
կեր տը քե րա կա նու թե ան առ ջի մա սը կը լմըն
ցը նէ, պի տի կա րող ըլ լայ ա մէն մասն բա նի 
ու ղիղ ո րո շել։ Ա րդ՝ ե րբ որ չէ սոր ված թէ ա ծա
կա նը գո յա կա նին հետ ի նչ պէս պի տի հո լո վի, 
չի կր նար ա նուն նե րուն հո լով ներն ա ղէկ ո րո
շել»3։

Գ րա բա րի թե՛ հին, թե՛ նոր դա սագր քերն 
ու ձեռ նարկ նե րը բա վա կա նին մե ծա թիվ են, 
և մեկ հոդ վա ծում հնա րա վոր չէ բո լո րին ան
դրա դառ նալ, բայց այս ը նդ հա նուր հա մա ռոտ 
քն նու թյունն էլ ցույց է տա լիս, որ հե ղի նակ նե
րի մո տե ցում նե րը հա ճախ տար բեր են, թեև 
ան շուշտ կան նաև մեծ ը նդ հան րու թյուն ներ։ 
Գրա բա րի շա րա հյու սա կան տար բեր ի րո
ղու թյուն ներ, ո րոնց թվում նաև հա մա ձայ
նու թյու նը, ու սում նա սիր վել և շա րու նա կում 
են ու սում նա սիր վել։ Դրանց մա սին գր վել են 
հան գա մա նա լից մե նագ րու թյուն ներ, ո րոն
ցում լու սա բան ված են գրա բա րի շա րա հյու
սու թյա նը վե րա բե րող շատ հար ցեր, սա կայն 
դա սագր քե րում շա րա հյու սա կան հա մա
կարգն ը ստ է ու թյան ամ բող ջու թյամբ չի ներ
կա յաց վում, ի սկ հա ճախ էլ ու սու ցո ղա կան 
նպա տակ նե րով շա րա հյու սա կան ի րո ղու
թյուն նե րը ներ կա յաց վում են ձևա բա նա կան 
ի րո ղու թյուն նե րին շաղ կապ ված։ Թերևս դա 
հաս կա նա լի է, քա նի որ գրա բա րի բարդ հա
մա կար գի ու սու ցա նու մը դյու րին գործ չէ, և 
ան հրա ժեշտ է նյութն այն պես մա տու ցել, որ 
այն սո վո րող նե րին ան մատ չե լի չթ վա։ Ի նչ
պես Չամ չյանն է զգու շաց նում իր գր քի նա
խա բա նում. «Եվ մի՛ ևս ա հա բեկ առ նել՝ ի բր 
ան հաս ի մն ցու ցա նե լով»4։

artashes.sargsyan@ysu.am

3  Հ.  Վր թա նի սի  Չա լը խե ան,  Քե րա կա նու թիւն  հայ
կազ նե ան  լե զո ւի  հան դերձ փո փոխ մամբք  եւ  յա ւե լո
ւա ծովք, աշ խա տա սի րե ալ ի Հ. Ար սէ նէ Վ. Այ տը նե ան 
ի Մխիթ. ո ւխ տէն, ի պէտս յա ռա ջա դէմ ա շա կեր տաց, 
Վի են նա, 1885, էջ 4։
4   Քե րա կա նու թիւն  հայ կա զե ան  լե զո ւի,  յօ րի նե ալ 
ը ստ նախ նի ո ւղ ղա խօ սու թե ան՝ ի հայր Մի քայէլ վար
դա պե տէ Չամ չե անց Կոս տան դի նու պոլ սեց ւոյ՝  յա շա
կեր տէ ա մե նա պա տիւ տե առն Մխի թա րայ Մե ծի Աբ
բայի, Վե նե տիկ, 1779, էջ Ժ։
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Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Ա բե ղյան Մ., Գրա բա րի քե րա կա նու թյուն, Պետհ րատ, Եր., 1936։
2. Ա ճա ռյան Հ., Գրա բա րի ու սու ցիչ, Ե ՊՀ հրատ, Եր., 1954։
3. Ա վե տի սյան Հ., Ղա զա րյան Ռ., Գրա բա րի ձեռ նարկ, Ե ՊՀ հրատ., Եր., 1992։
4. Ղա զա րյան Ս., Գրա բա րի դա սա գիրք, Ե ՊՀ հրատ., Եր., 1951։
5. Մխի թար Սե բաս տա ցի, Քե րա կա նու թիւն գրա բա ռի լե զո ւի հայ կա զան (հե տա գա հրատ. 

ո ւղղ ված է՝ հայ կա զե ան) սե ռի, Շա րագ րե ցե ալ աշ խա տա սի րութ[ե ամ]բ տ[ե առ]ն Մխի թա րայ 
վար դա պե տի Սե բաս տաց ւոյ Աբ բայ Հայր կո չե ցե լոյ, Վե նե տիկ, 1730։

6. Չա լը խյան Վ., Քե րա կա նու թիւն հայ կազ նե ան լե զո ւի հան դերձ փո փոխ մամբք եւ յա ւե լո ւա
ծովք, աշ խա տա սի րե ալ ի Հ. Ար սէ նէ Վ. Այ տը նե ան ի Մխիթ. ո ւխ տէն, ի պէտս յա ռա ջա դէմ 
ա շա կեր տաց, Վի են նա, 1885։

7. Չամ չյան Մ., Քե րա կա նու թիւն հայ կա զե ան լե զո ւի, յօ րի նե ալ ը ստ նախ նի ո ւղ ղա խօ սու թե ան՝ 
ի հայր Մի քայէլ վար դա պե տէ Չամ չե անց Կոս տան դի նու պոլ սեց ւոյ՝ յա շա կեր տէ ա մե նա պա
տիւ տե առն Մխի թա րայ Մե ծի Աբ բայի, Վե նե տիկ, 1779։

8. Ջա հու կյան Գ., Գրա բա րի քե րա կա նու թյան պատ մու թյուն, Ե ՊՀ հրատ., Եր., 1974։
9. Ջա հու կյան Գ., Հին հայե րե նի հո լով ման սիս տե մը և նրա ծա գու մը, Ե ՊՀ հրատ., Եր., 1959։
10. Ջա հու կյան Գ., Քե րա կա նա կան և ո ւղ ղագ րա կան աշ խա տու թյուն նե րը հին և միջ նա դա րյան 

Հա յաս տա նում, Ե ՊՀ հրատ., Եր., 1954։
11. ՏերՀա րու թյու նյան Մես րովբ, Քե րա կա նու թիւն հա մա ռօտ պար զու թե ամբ յաշ խար հա բառ 

լե զո ւէ ի գրա բառն հետզ հե տէ յա ռա ջա ցու ցե ալ՝ ի դիւ րու թիւն ու սա նո ղաց, Աշ խա տա սի
րութ[ե ամ]բ Տէր Յա րու թի[ւն]ե ան Տէր Մես րովբ Քա հա նայի մայր Ե կե ղեց ւոյ ս[ուր]բ Ա[ս տո
ւա] ծած նի, Կոս տանդ նու պո լիս, 1808։

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СОГЛАСОВАНИЯ В УЧЕБНИКАХ ГРАБАРА 
(ДРЕВНЕАРМЯНСКИЙ ЯЗЫК)

А. САРКИСЯН

В статье рассматриваетсято, как в учебниках грабара представлено грамматическое 
согласование. Изучены наиболее известные учебникиграбара, которые были изданы в XVIII 
веке и позже. Представлены и проанализированытеподходы авторов, которыекасаются 
синтаксических вопросов и,в частности,грамматического согласования.

THE INTERPRETATION OF GRAMMATICAL AGREEMENT IN GRABAR  
(ANCIENT ARMENIAN LANGUAGE) TEXTBOOKS

A. SARGSYAN

The article explores how the grabar textbooks present the issue of grammatical agreement. 
Among those considered are some of the best known textbooks published since the 18th century. 
The article presents and analyzes the approaches of the authors, that are related to the syntax 
issues, in particular, the grammatical agreement.
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ԱԻ ԴԱ ՏԻԳ ՐԱ ՆՅԱՆ

Լ ՐԱ ՑՈՒ ՑԻՉ ԵՎ ՇԱ ՐՈՒ ՆԱ ԿԱ ԿԱՆ ԿՐ ԹՈՒԹՅԱՆ 
ՀԻՄ ՆԱԽՆԴ ՐԻ ՎԵ ՐԱ ԲԵՐՅԱԼ ՍՈ ՑԻ Ո ԼՈ ԳԻ Ա ԿԱՆ 

ՀԱՐ ՑՈՒՄ ՆԵ ՐԻ Ա ՐԴՅՈՒՆՔ ՆԵ ՐԻ ՎԵՐ ԼՈՒ ԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Սո ցի ո լո գի ա կան հար ցում ներն ի րա կա
նաց վել են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու
նում գոր ծող պե տա կան և ոչ պե տա կան 
բարձ րա գույն, նախ նա 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 րում:

Պե տա կան 38 բարձ րա գույն ու սում նա
կան հաս տա տու թյուն նե րին (նե րա ռյալ՝ մաս
նա ճյու ղե րը) տրա մադր ված հար ցա շա րին 
պա տաս խա նել են 20ը, ո րոն ցից լրա ցու ցիչ 
կր թա կան ծրագ րեր են ի րա կա նաց րել 16ը: 

Ոչ պե տա կան բարձ րա գույն ու սում նա
կան 31 հաս տա տու թյուն նե րից, ո րոնց թվում 
կան նաև նախ նա 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 հաս տա տու թյուն
ներ, հարց մա նը մաս նակ ցել են 9ը, ո րոն
ցից լրա ցու ցիչ կր թա կան ծրագ րեր են ի րա
կա նաց րել 4ը:

Նախ նա կան (ար հես տա գոր ծա կան) 
մաս նա գի տա կան պե տա կան 25 ու սում
նա կան հաս տա տու թյուն նե րից հարց մա նը 
մաս նակ ցել են 24ը, ո րոն ցից լրա ցու ցիչ կր
թա կան ծրագ րեր են ի րա կա նաց րել 3ը:

Մի ջին մաս նա գի տա կան պե տա կան ու
սում նա կան 72 հաս տա տու թյուն նե րից մաս
նակ ցել են 57ը, ո րոն ցից լրա ցու ցիչ կր թա
կան ծրագ րեր են ի րա կա նաց րել 28ը: 

Ոչ պե տա կան լի ցեն զա վոր ված մի ջին 
մաս նա գի տա կան կր թա կան ծրագ րեր ի րա
կա նաց նող 10 հաս տա տու թյուն ներ հարց մա
նը չեն մաս նակ ցել:

Նախ նա 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 4 կր թա հա մա լիր ներ լրա ցու
ցիչ կր թա կան ծրագ րեր չեն ի րա կա նաց րել: 

Ընդ հա նուր առ մամբ, լրա ցու ցիչ կր թա
կան ծրագ րե րի կազ մա կերպ ման ի նս տի տու

ցի ո նալ կա ռուց ված քը կա րե լի է պատ կե րել 
հետ ևյալ կերպ՝ 

39% 

61% 

բարձրագույն 
ուսումնական  
հաստատություն
ներ 

նախնական և 
միջին 
մասնագիտական 
ուսումնական  
հաստատություն
ներ  

Այ սինքն՝ քա նա կա կան ա ռու մով ա ռա վել 
ակ տիվ են ե ղել նախ նա 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 հաս տա տու
թյուն նե րը: Մինչ դեռ պատ կերն այլ է, ե րբ 
ու սում նա սի րում ե նք ներգ րավ վա ծու թյու նը 
լրա ցու ցիչ կր թա կան ծրագ րե րին: 

96.5% 

3.5% 

ԲՈՒՀ 

ՄԿՈՒ 

 
Ընդ հա նուր առ մամբ 2 տա րի նե րի ըն

թաց քում լրա ցու ցիչ կր թա կան ծրագ րե րի 
մաս նակ ցել է 19539 ո ւնկն դիր, ո րոնց հիմ
նա կան մա սը՝ ՀՀ բու հե րում:

Բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա
տու թյուն ներ: Հա մա ձայն ի րա կա նաց ված 
հարց ման ար դյունք նե րի՝ Հա յաս տա նի Հան
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րա պե տու թյու նում գոր ծող պե տա կան և ոչ 
պե տա կան բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս
տա տու թյուն նե րից 20142015 թվա կան նե րի 
ըն թաց քում լրա ցու ցիչ կր թա կան ծրագ րեր 
են ի րա կա նաց րել 20ը, ո րը կազ մում է բարձ
րա գույն ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րի 
թվի 13,8 %ը: 

Ընդ հա նուր առ մամբ 20142015 թվա
կան նե րին ՀՀ պե տա կան և ոչ պե տա կան 
բու հե րում լրա ցու ցիչ կր թա կան ծրագ րե րով 

ու սու ցում է ան ցել 18859 մարդ: Ա ռա վել մեծ 
ներգ րավ վա ծու թյուն են ա պա հո վել հետ ևյալ 
բու հե րը՝ 

Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րան (28 %) 
Եր ևա նի Մ. Հե րա ցու ան վան պե տա կան 

բժշ կա կան հա մալ սա րան (17 %)
Հա յաս տա նի ա մե րի կյան հա մալ սա րան 

(17 %)
ՀՀ պե տա կան կա ռա վար ման ա կա դե

մի ա (15 %)

0.8% 
3.0% 

0.6% 
28.0% 

17.0% 
17.0% 

1.5% 
1.5% 

0.6% 
5.0% 

0.5% 
1.0% 

15.0% 
1.5% 

1.0% 
0.1% 
0.2% 

4.4% 
0.6% 

«Հաշվապահության ուսուցման միջազգային … 

Երևանի Վ.Բրյուսովի անվ. պետական … 

ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն 

Հայաստանի ամերիկյան համալսարան 

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ 

«Երևանի Մ. Հերացու անվ. Պետական բժշկական … 

«Գյումրու պետական համալսարան» հիմնադրամ 

Ճարտարապետության և շինարարության … 

Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական … 

Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ 

Տնտեսագիտական համալսարան 

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա 

Հայբուսակ համալսարան 

Գավառի պետական համալսարան 

Եվրասիա միջազգային համալսարան 

«Հայաստանի ազգային ագրարային … 

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական … 

Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական … 

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական … 

Անց կաց ված հար ցում նե րի ո րա կա կան 
վեր լու ծու թյան ար դյուն քում վեր են հան վել 
այն հիմ նա կան ա ռա վե լու թյուն նե րը, ի նչ պես 
նաև խո չըն դոտ նե րը, ո րոնց հետ բախ վում 
են բու հե րը լրա ցու ցիչ կր թա կան ծրագ րե րի 
կազ մա կերպ ման և ի րա կա նաց ման գոր ծըն
թա ցում: 

Ա ռա վե լու թյուն ներ: Հարց մա նը մաս
նակ ցած բու հե րի կող մից ներ կա յաց ված 
ը նդ հա նուր ա ռա վե լու թյունն է ի րենց կա
ռուց ված քում լրա ցու ցիչ և շա րու նա կա կան 
կրթու թյան բա ժին նե րի կամ կենտ րոն նե րի 
առ կա յու թյու նը, ո րը նպաս տում է լրա ցու ցիչ 
կրթու թյան ար դյու նա վետ կազ մա կերպ մանն 
ու ի րա կա նաց մա նը: Բո լոր բու հե րը, ը ստ 

հարց ման ար դյունք նե րի, ա պա հով ված են 
բարձր ո րա կա վո րում ու նե ցող և փոր ձա ռու 
պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան ան ձնա կազ
մով: Բու հե րի հա մար մյուս կար ևոր ա ռանձ
նա հատ կու թյու նը նո րա գույն նյու թա տեխ նի
կա կան բա զայի, ար դի տեխ նո լո գի ա նե րով 
հա գե ցած լսա րան նե րի և լա բո րա տո րի ա
նե րի առ կա յու թյունն է: Հատ կան շա կան է, 
որ քիչ թվով բու հեր են ա ռա վե լու թյուն նե րի 
շար քում նշում ար դյու նա վետ լրա ցու ցիչ կր
թա կան ծրագ րե րի, ի նչ պես նաև գոր ծա
տու նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան հան
գա ման քի մա սին: Այդ բու հե րից են Եր ևա նի 
պե տա կան հա մալ սա րա նը, Եր ևա նի Մխի
թար Հե րա ցու ան վան պե տա կան բշժ կա կան 
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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 
Վ. Բրյու սո վի ան վ. պե տա կան լեզ վա հա սա
րա կա գի տա կան հա մալ սա րա նը, ՀՀ պե տա
կան կա ռա վար ման ա կա դե մի ան:

Խո չըն դոտ ներ: Հարց մա նը մաս նակ ցած 
բու հե րի կող մից բարձ րաց վել են նաև ո լոր տի 
հիմ նա կան խն դիր նե րը՝ օ րենսդ րա կան դաշ
տի ան կա տա րու թյու նը, մաս նա վո րա պես 
լրա ցու ցիչ կրթու թյան մա սին փաս տաթղ թի 
ճա նաչ ված չլի նե լը, աշ խա տա շու կայի զար
գա ցած չլի նե լը և աշ խա տո ղի մեջ մո տի վա
ցի այի բա ցա կա յու թյու նը, հա սա րա կու թյան 
ոչ բա վա րար ի րա զեկ վա ծու թյու նը ոչ ֆոր մալ 
կրթու թյան ա ռա վե լու թյուն նե րի և ըն ձե ռող 
հնա րա վո րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ, աշ
խա տա շու կա յում առ կա պա հանջ նե րի վե
րա բե րյալ տվյալ նե րի ան հա սա նե լու թյու նը, 
ան մատ չե լի ու թյու նը, գոր ծա տու նե րի հետ 
ան բա վա րար կա պը, լրա ցու ցիչ կր թա կան 
ծրագ րե րի ոչ բա վա րար հա մա պա տաս խա
նու թյու նը աշ խա տա շու կայի պա հանջ նե րին, 
բնակ չու թյան ան վճա րու նա կու թյու նը: 

Ոչ պե տա կան բու հե րի կող մից ներ կա
յաց ված հար ցա թեր թե րում նշ ված ա ռա
վե լու թյուն նե րի և խո չըն դոտ նե րի շար քում 
ներ կա յաց ված են նույն հիմ նա կան կե տե րը, 
ո րոնք վեր են հան վել պե տա կան բարձ րա
գույն հաս տա տու թյուն նե րի կող մից:

Նախ նա կան / ար հես տա գոր ծա կան / 
մաս նա գի տա կան և մի ջին մաս նա գի տա
կան ու սում նա կան հաս տա տու թյուն ներ: 
Նախ նա կան մաս նա գի տա կան պե տա կան 
25 ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րից 
հարց մա նը մաս նակ ցել են 24ը, ո րոն ցից 
լրա ցու ցիչ կր թա կան ծրագ րեր են ի րա կա
նաց րել 3ը (12 %):

Մի ջին մաս նա գի տա կան պե տա կան 
ու սում նա կան 72 հաս տա տու թյուն նե րից 
հարց մա նը մաս նակ ցել 57ը, ո րոն ցից լրա
ցու ցիչ կր թա կան ծրագ րեր ի րա կա նաց րել 
են 27ը (47,4 %): 

Ընդ հա նուր առ մամբ 20142015 թվա կան
նե րին նախ նա կան և մի ջին մաս նա գի տա
կան ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րում 
լրա ցու ցիչ կր թա կան ծրագ րե րով ու սու ցում 
է ան ցել 680 մարդ: Մաս նա կից նե րի ներգ

րավ վա ծու թյան ա ռու մով հաս տա տու թյուն
նե րի միջև զգա լի տար բե րու թյուն չկա:

Մի ա ժա մա նակ, հարկ է նշել, որ ե թե 
բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տու
թյուն նե րի դեպ քում լրա ցու ցիչ կր թա կան 
ծրագ րե րը հիմ նա կա նում կազ մա կերպ վում 
են մայ րա քա ղա քում, ա պա 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 րի 
պա րա գա յում մաս նա կից նե րի մաս նակ ցու
թյան մեծ տար բե րու թյուն չկա մայ րա քա ղա
քի և մար զային կա ռույց նե րի միջև, ա վե լին, 
ո րոշ դեպ քե րում նույ նիսկ մար զե րում ներգ
րավ վա ծու թյունն ա վե լի մեծ է: 

Անց կաց ված հար ցում նե րի ո րա կա կան 
վեր լու ծու թյան ար դյուն քում վեր են հան վել 
այն հիմ նա կան ա ռա վե լու թյուն նե րը և խո
չըն դոտ նե րը, ո րոնց հետ բախ վում են նախ
նա կան (ար հես տա գոր ծա կան) և մի ջին մաս
նա գի տա կան կրթու թյուն ի րա կա նաց նող 
ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րը լրա ցու
ցիչ կր թա կան ծրագ րե րի կազ մա կերպ ման և 
ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա ցում: 

Ա ռա վե լու թյուն ներ: Հարց մա նը մաս
նակ ցած նախ նա կան (ար հես տա գոր ծա կան) 
և մի ջին մաս նա գի տա կան կրթու թյուն ի րա
կա նաց նող ու սում նա կան հաս տա տու թյուն
նե րի կող մից ներ կա յաց ված ը նդ հա նուր 
ա ռա վե լու թյուն ներն են` 

լ րա ցու ցիչ կր թա կան ծրագ րեր ի րա կա
նաց նե լու աշ խա տան քային փորձ ու նե ցող 
ո րա կա վոր ված և մաս նա գի տա կան բարձր 
հմ տու թյուն ու նե ցող դա սա խո սա կան ան
ձնա կազ մի և ո րոշ մաս նա գի տու թյուն նե րի 
գծով նյու թա տեխ նի կա կան բա զայի, ար հես
տա նոց նե րի առ կա յու թյու նը:

Խո չըն դոտ ներ: Հարց մա նը մաս նակ ցած 
նախ նա կան (ար հես տա գոր ծա կան) և մի
ջին մաս նա գի տա կան կրթու թյուն ի րա կա
նաց նող ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե
րի կող մից նշ վել են հիմ նա կան խն դիր նե րը՝ 
հաս տա տու թյուն նե րում գույ քի և սար քա վո
րում նե րի ոչ ամ բող ջա կան առ կա յու թյու նը, 
գործ նա կան պա րապ մունք նե րի ար դյու նա
վետ կազ մա կերպ ման հա մար ան հրա ժեշտ 
նյու թա տեխ նի կա կան բա զայի ոչ լի ար ժեք 
հա գեց վա ծու թյու նը, բնակ չու թյան ցածր 
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վճա րո ղու նա կու թյու նը, դա սըն թացն ան ցած 
մաս նա գետ նե րին աշ խա տան քի տե ղա վոր
ման ան հնա րի նու թյու նը, աշ խա տա տե ղե րի 
սա կա վու թյու նը: 

Հա յաս տա նի մար զե րում գոր ծող հաս տա
տու թյուն նե րի կող մից, հա վե լե լով վե րը նշ ված 
խո չըն դոտ նե րը, նշ վել են նաև, որ խն դիր են 
միջ հա մայն քային հե ռա վո րու թյու նը և ո րո շա
կի մաս նա գի տու թյուն նե րի գծով նյու թա տեխ
նի կա կան բա զայի բա ցա կա յու թյու նը, մար
զում տի րող սո ցի ա լա կան ի րա վի ճա կը:

Լ րա ցու ցիչ կր թա կան ծրագ րե րի բո
վան դա կու թյու նը: Բարձ րա գույն ու սում նա
կան հաս տա տու թյուն նե րում հիմ նա կա նում 
լրա ցու ցիչ կր թա կան ծրագ րե րի ու սու ցու մը 
կազ մա կերպ վել է առ կա: Հե ռա վար ու սու
ցում են ի րա կա նաց րել մի այն եր կու ու սում
նա կան հաս տա տու թյուն՝ Գի տու թյուն նե րի 
ազ գային ա կա դե մի այի գի տակր թա կան 
մի ջազ գային կենտ րո նը` ներգ րա վե լով 507 
մաս նա կից (մինչև 6 շա բաթ տևո ղու թյամբ), 
Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նը՝ 30 
մաս նա կից (13 շա բաթ տևո ղու թյամբ):

Բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա
տու թյուն նե րում վե րա պատ րաս տում ներ են 
ի րա կա նաց վել ի նչ պես ա ռան ձին ան ձե րի, 
այն պես էլ պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան, բու

հի վար չա կան աշ խա տա կազ մի հա մար: 
Ընդ հա նուր առ մամբ, ի րա կա նաց ված 

լրա ցու ցիչ կր թա կան ծրագ րե րը կա րե լի է 
խմ բա վո րել 5 հիմ նա կան ո ւղ ղու թյուն նե րով՝ 

•  պե տա կան ծրագ րե րի շր ջա նա կում 
կազ մա կերպ վող դա սըն թաց ներ (պե տա կան 
ծա ռայող ներ, տար բեր գե րա տես չու թյուն նե
րի աշ խա տա կից ներ, տնօ րեն նե րի և փոխտ
նօ րեն նե րի վե րա պատ րաս տում և այլն),

•  մաս նա գի տա կան վե րա պատ
րաս տում ներ (մաս նա գի տա կան կա տա
րե լա գործ ման դա սըն թաց ներ՝ հա մա պա
տաս խան մաս նա գի տու թյուն ու նե ցող նե րի 
հա մար՝ բժշ կա կան մաս նա գի տու թյուն ներ, 
ա նաս նա բու ժու թյուն, հո գե բա նու թյուն, 
ծրագ րա վո րում, հաշ վա պա հու թյուն),

•  ար հեստ ներ (վար սա հար դա րում, 
դի մա հար դա րում, խո հա րա րու թյուն, տրակ
տո րիստմե քե նա վար և այլն),

• այլ հմ տու թյուն ներ (օ տար լե զու, հա
մա կարգ չային հմ տու թյուն ներ, սո ցի ա լա կան 
նշա նա կու թյան վե րա պատ րաս տում ներ, 
կա ռա վա րում),

•  օ տար լե զու: 
Ընդ հա նուր առ մամբ, մաս նակ ցու թյունն 

ը ստ լրա ցու ցիչ կր թա կան ծրագ րե րի կա րե լի 
է պատ կե րել հետ ևյալ կերպ`

40% 

5% 

1% 

32% 

22% 

այլ հմտություններ 

օտար լեզու 

արհեստ 

մասնագիտական ծրագրեր 

պետական ծրագրեր 
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Ո րից բու հե րում՝ 

40% 

5% 

1% 

22% 

32% 
այլ հմտություններ 

օտար լեզու 

արհեստ 

մասնագիտական ծրագրեր 

պետական ծրագրեր 

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 րում՝

5% 

10% 

78% 

6% 

պետական ծրագրեր 

մասնագիտական ծրագրեր 

արհեստ 

այլ հմտություններ 

Լ րա ցու ցիչ կրթու թյան ո լոր տում սոց
հար ցում նե րի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում 
վեր հան ված հիմ նա կան խն դիր նե րը: Վե
րա նայ ման կա րիք ու նի ո լոր տը կա նո նա
կար գող ի րա վա կան դաշ տը: Մշակ ված 
կար գե րը, ըն դուն ված ո րո շում ներն ա ռա վե
լա պես վե րա բե րում են հիմ նա կան կր թա կան 
ծրագ րե րին: 

Լ րա ցու ցիչ կրթու թյան հա մար հիմ նախն
դիր է մնում աշ խա տա շու կայի և մաս նա
գի տա կան կրթու թյան հա մա կար գի միջև 
ար դյու նա վետ հա մա գոր ծակ ցու թյան բա ցա
կա յու թյու նը: Մաս նա գի տա կան կրթու թյան 
հա մա կար գի ու սում նա կան հաս տա տու
թյուն նե րը հա մա կարգ ված տե ղե կատ վու
թյուն չու նեն աշ խա տա շու կայի վե րա բե
րյալ: Մաս նա վո րա պես, նրանց հա սա նե լի 

չէ հնա րա վոր և սպաս վե լիք գոր ծազր կու
թյան, ա զատ աշ խա տա տե ղե րի վե րա բե րյալ 
մարդ կանց տե ղա շար ժի վի ճա կի մա սին տե
ղե կատ վու թյու նը, ո րոնք ո րո շա կի չա փով 
կա րող են հիմք ըն դուն վել լրա ցու ցիչ կրթու
թյան կազ մա կերպ ման հա մար: 

Հա մա կար գի ու սում նա կան հաս տա տու
թյուն նե րի նյու թա տեխ նի կա կան հա գեց
վա ծու թյու նը նույն պես լուրջ հիմ նախն դիր 
է լրա ցու ցիչ կրթու թյան ո լոր տում: Ու սում
նա կան հաս տա տու թյուն նե րի նյու թա տեխ
նի կա կան հա գե ցու մը ա ռա ջին հեր թին այն 
մաս նա գի տու թյուն նե րի և ո րա կա վո րում նե
րի հա մար է, ո րոնց գծով նրանք հիմ նա կան 
կր թա կան ծրա գիր են ի րա կա նաց նում: Սա
կայն շա հա ռու նե րի պա հանջ նե րը կա րող են 
նե րա ռել նաև այլ ո րա կա վո րում ներ: Նման 
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դեպ քե րում ու սում նա կան հաս տա տու թյուն
նե րը պար զա պես ի վի ճա կի չեն լրա ցու ցիչ 
կր թա կան ծրա գիր ի րա կա նաց նե լու:

Բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա
տու թյուն նե րի պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան 
կազ մի ո րա կա վոր ման բարձ րաց ման մե խա
նիզմ նե րը դեռևս օ րենսդ րո րեն չեն կա նո
նա կարգ ված, և յու րա քան չյուր բուհ այդ խն
դի րը լու ծում է յու րո վի` կա՛մ տվյալ բու հում, 
կա՛մ հա մա ձայ նագ րե րով` տե ղա կան կամ 
ար տերկ րի այլ բու հե րի հետ (դա սա խոս նե րի 
փո խա նա կում, ստա ժա վո րում):

Նախ նա կան (ար հես տա գոր ծա կան) և 
մի ջին մաս նա գի տա կան կրթու թյան հա մա
կար գում կի րառ վող ու սում նա կան ծրագ րե
րը հիմ նա կա նում կազմ վում են ամ բող ջա
կան մաս նա գի տու թյան կամ ո րա կա վոր ման 
հա մար: Այդ պատ ճա ռով էլ դրանք հիմ նա
կա նում կի րա ռե լի չեն լրա ցու ցիչ կրթու թյուն 
ա պա հո վե լու հա մար: Լրա ցու ցիչ կր թա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցե լու հա մար ուսում
նա կան հաս տա տու թյուն նե րը մշա կում են 
լրա ցու ցիչ կր թա կան ծրագ րեր, ո րոնք, ը ստ 
է ու թյան, կրկ նում են մաս նա գի տու թյան ամ
բող ջա կան ծրագ րի ո րո շա կի մա սը: Նման 
ծրագ րեր կազմ վում են մի այն ան հրա ժեշ
տու թյան դեպ քում, ին չը լրա ցու ցիչ կրթու
թյան գա ղա փա րին չի հա մա պա տաս խա
նում: 

Լ րա ցու ցիչ կրթու թյան ո լոր տը, լի նե լով 
ի նք նա կար գա վոր վող և ա զա տա կան, այ
նո ւա մե նայ նիվ, կա րիք ու նի ո րո շա կի հա
մա կարգ ման՝ ներդր վող մի ջոց նե րը ար դյու
նա վետ օգ տա գոր ծե լու և գոր ծըն թաց նե րի 
նպա տա կայ նու թյու նը ա պա հո վե լու հա մար։ 

Վե րը թվարկ ված հիմ նախն դիր նե րի լու
ծում կա րող է հան դի սա նալ հետ ևյալ ռազ
մա վա րա կան ո ւղ ղու թյուն նե րի ամ բող ջա
կան ի րա գոր ծու մը. 

1) խ թա նել և տա րա ծել լրա ցու ցիչ 
կրթու թյան գա ղա փա րը, 

2)  վե րա նայել և մշա կել լրա ցու ցիչ 
կրթու թյան ո լոր տը կար գա վո րող ՀՀ օ րենք
նե րը և են թաօ րենսդ րա կան ակ տե րը, 

3) ս տեղ ծել հա մա գոր ծակ ցու թյան 
մե խա նիզմ ներ՝ լրա ցու ցիչ կրթու թյան կա
ռա վար ման գոր ծըն թա ցում սո ցի ա լա կան 

գոր ծըն կե րու թյան սկզ բուն քի ա պա հով ման 
հա մար,

4)  բարձ րաց նել լրա ցու ցիչ կրթու թյան 
գրավ չու թյու նը և ու սում նա ռու թյան հնա րա
վո րու թյուն նե րի մա սին հան րու թյան ի րա
զեկ վա ծու թյան աս տի ճա նը,

5) ձ ևա վո րել ու սում նա ռու թյան բաց 
մի ջա վայր` կի րա ռե լով կրթու թյան և ու սուց
ման ա վան դա կան և ոչ ա վան դա կան ձևերն 
ու ե ղա նակ նե րը, 

6) մ շա կել լրա ցու ցիչ կրթու թյունն 
ա պա հո վող ու սում նա մե թո դա կան բա զա, 
լրա ցու ցիչ կր թա կան ծրագ րեր, 

7)  կա տա րե լա գոր ծել լրա ցու ցիչ կրթու
թյուն ա պա հո վող ման կա վար ժա կան աշ
խա տող նե րի, մաս նա գետ նե րի, փոր ձա
գետ նե րի, ի նչ պես նաև մո նի թո րինգ և 
վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նող ան ձանց 
(կազ մա կեր պու թյուն նե րի) կա րո ղու թյուն
նե րը, ցու ցա բե րել ու սում նա մե թո դա կան և 
տեխ նի կա կան օ ժան դա կու թյուն,

8)  հաշ վա ռել մարդ կային ռե սուրս
նե րի զար գաց ման և կա տա րե լա գործ ման 
ո լոր տային կա րիք նե րը և մշա կել հա մա չափ 
ա ռա ջարկ (լ րա ցու ցիչ կր թա կան ծրագ րեր),

9)  ի րա կա նաց նել լրա ցու ցիչ կրթու
թյան պատ վե րի, ու սում նա ռու թյան ծրագ րի, 
ի րա կա նաց ման ըն թաց քի և ար դյունք նե րի 
գնա հա տում:

10)  ի րա կա նաց նել ոչ ֆոր մալ և ին ֆոր
մալ կրթու թյան ար դյունք նե րի կենտ րո նաց
ված ճա նա չում, 

11)  ներդ նել լրա ցու ցիչ կրթու թյան ի րա
կա նաց ման հաշ վետ վո ղա կան (մաս նա վո
րա պես մո նի թո րին գի և վի ճա կագ րա կան 
տվյալ նե րի հա վաք ման) հա մա կարգ,

12) խ թա նել տե ղե կատ վա կան տեխ նո
լո գի ա նե րի ներդ րու մը, կի րա ռու մը և բո լո րի 
հա մար հա սա նե լի ու թյու նը՝ ու սուց ման կազ
մա կերպ ման և ի րա կա նաց ման ըն թաց քում, 

13)  ի րա կա նաց նել աշ խա տա շու կայի 
պա հան ջար կի, թա փուր և կան խա տես վող 
աշ խա տա տե ղե րի ու սում նա սի րու թյուն, վեր
լու ծու թյուն, վա րել աշ խա տու ժի տե ղա շար
ժի, առ կա և սպաս վե լիք գոր ծազր կու թյան 
վի ճա կագ րու թյուն:
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THE ANALYSIS OF SOCIOLOGICAL SURVEY ON THE CHALLENGES OF SUPPLE-
MENTARY AND CONTINUING EDUCATION

A. TIGRANYAN

The survey was conducted in 38 state and 31 private higher educational institutions, 25 prima
ry (handicraft) and 72 middle level vocational educational institutions of the Republic of Armenia. 
The main issues of the field are presented and relevant solutions are proposed.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ОПРОСОВ ОТНОСИТЕЛЬНО 
КЛЮЧЕВЫХ ЗАДАЧ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО И НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

А. ТИГРАНЯН

Опрос был проведен среди осуществляющих образовательные программы 38 
государственных и 31 частных выших, 25 начальных и 72 средних профессиональных 
учебных заведений, действующих в Республике Армения. В результате проведенного анализа 
были выявлены существующие в данной сфере проблемы и предложены соответствующие 
решения.
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«Ե րե խան պա հան ջում է ան դա դար գոր
ծու նե ու թյուն և հոգ նում է ոչ թե գոր ծու նե ու
թյու նից, այլ նրա մի օ րի նա կու թյու նից և մի ա
կող մա նի ու թյու նից»:

Յ. Դ. Ու շինս կի
Ժա մա նա կա կից շու կա յա կան տն տե սու

թյու նը, նրա գլո բալ մի տում նե րը և տե ղե
կատ վա կան նոր տեխ նո լո գի ա նե րի սրըն
թաց զար գա ցում նե րը շր ջա նա վար տից 
պա հան ջում են նոր տի պի գի տե լիք ներ ու 
հմ տու թյուն ներ, ին չը հնա րա վո րու թյուն կտա 
նրանց գտ նե լու ի րենց տե ղը աշ խա տան
քի գլո բալ շու կա յում: Նրանք կա րիք ու նեն 
տի րա պե տե լու հա մա գոր ծակ ցային հմ տու
թյուն նե րի: Հետ ևա բար կրթու թյան բո վան
դա կու թյան մեջ կար ևոր վում են ոչ մի այն 
գի տե լիք նե րը, այլ նաև քն նա դա տա կան, 
ստեղ ծա գոր ծա կան մտա ծո ղու թյան հմ տու
թյուն նե րը, հու զա կան հատ կա նիշ նե րը, ար
ժեք նե րը, դիր քո րո շում նե րը: 

Մենք ի ծնե չենք տի րա պե տում մարդ
կանց հետ ար դյու նա վետ հա րա բեր վե լու հմ
տու թյուն նե րին: Այդ հմ տու թյուն նե րը ձեռք 
են բեր վում և կա տա րե լա գործ վում են ու սուց
ման գոր ծըն թա ցում: 

Երկ խո սու թյու նը, հա ղոր դակ ցու մը, հան
դուր ժո ղա կա նու թյու նը, ա ջակ ցու թյու նը, 
օգ նու թյուն հայ ցե լը, օգ նու թյուն տրա մադ
րե լը, սե փա կան վար քագ ծի կա ռա վա րու
մը, ի նք նագ նա հա տու մը սո ցի ա լա կան այն 
հմ տու թյուն ներն են, ո րոնք ա պա հո վում են 
մարդ կանց հա մա կե ցու թյու նը և հա մա գոր
ծակ ցու թյու նը: Ի վեր ջո, ը ստ Ջեյմս Ո ւաթ սո
նի, «Ոչ մի հե տաքր քիր նո րույթ ի հայտ չի 
գա լիս ա ռանց հա մա գոր ծակ ցու թյան»1: Ի սկ 
ը ստ Գոր դոն Բրաու նի՝ «Ու սու ցի չը պի տի 
օ ժտ ված լի նի մար գա րե ի հատ կա նիշ նե րով, 
ո րով հետև նա պատ րաս տում է մարդ կանց 

1   Ա. Հովհաննիսյան, Կ. Հարությունյան, Ս. Խրիմյան 
և ուրիշներ, Համագործակցային ուսուցում, Եր., 2006, 
էջ 23:

3050 տա րի հե ռա վո րու թյան վրա գտն վող 
ա պա գա հա սա րա կու թյան հա մար»2: 

Կրթու թյան ո րա կի բա րե լավ ման հա մար 
ու սուց ման գոր ծըն թա ցում ներ մուծ վել են 
բազ մա թիվ մե թոդ ներ և մե թո դա կան հնար
ներ: Ճիշտ ը նտր ված մե թո դը նպա տա կին 
հաս նե լու մի ջոց է՝ «գոր ծիք»: Այն ու սուց չի և 
ա շա կեր տի հա մա գոր ծակ ցու թյունն է ու սում
նա կան մի ջա վայ րում:

Ցան կա լի է, որ նյու թի բո վան դա կու թյունն 
ու սու ցա նե լիս այն կա պել ա ռօ րյա կյան քի, 
եր ևույթ նե րի և շու կա յա կան տն տե սու թյան 
առ կա հիմ նախն դիր նե րի հետ, ա պա՝ ու
սուց ման գոր ծըն թա ցը կազ մա կեր պել այն
պես, որ սո վո րող ներն ու նե նան ի րենց ձեռք 
բե րած գի տե լիք նե րը կյան քում, պրակ տի կա
յում կի րա ռե լու հմ տու թյուն: 

Սո վո րող նե րի ճա նա չո ղա կան հե տաքրք
րու թյուն նե րի ձևա վոր ման, ի նչ պես նաև գի
տե լիք նե րի խո րաց ման ու հարս տաց ման 
հա մար շատ եմ կար ևո րում ար տա դա սա րա
նա կան աշ խա տանք նե րը, ո րոնք դա սապ րո
ցե սի օր գա նա կան շա րու նա կու թյունն են: Չէ՞ 
որ սո վո րող նե րի հար ցա սի րու թյու նը և հե
տաքրք րու թյունն ի րենց ար տա հայ տու թյունն 
են գտ նում ոչ մի այն ու սուց ման, այլ նաև ար
տա դա սա րա նա կան աշ խա տանք նե րի զա
նա զան ձևե րի (մի ջո ցա ռում, է քս կուր սի ա, 
բաց դաս) գոր ծըն թա ցում: 

Ճիշտ է նկա տում Գ. Ի. Շչու կի նան, որ 
ու սու ցու մը պետք է մշ տա պես լրաց վի գի
տե լիք նե րի ը նդ լայն մանն ու խո րաց մա նը և 
դպ րո ցա կան նե րի բազ մա կող մա նի գոր ծու
նե ու թյան կազ մա կերպ մանն ո ւղղ ված ար
տա դա սա րա նա կան աշ խա տան քով3:

2   Ա. Հովհաննիսյան, Կ. Հարությունյան, Ս. Խրիմյան 
և ուրիշներ, Համագործակցային ուսուցում, Եր., 2006, 
էջ 19:
3    Էլյա  Բաղդասարյան,  Սովորողների  ճանա չո
ղական հետաքրքրությունների ձևավորումը արտա
դա սարանական աշխատանքների գործըն թացում, էջ 
222:

ՆՈՒ ՆԵ Օ ՍԵՅԱՆ

ՍՈ ՎՈ ՐՈՂ ՆԵ ՐԻ Է ԿՈ ԼՈ ԳԻ Ա ԿԱՆ ՄՇԱ ԿՈՒՅ ԹԻ  
ՁԵ ՎԱ ՎՈ ՐՈՒ ՄԸ ԿԵՆ ՍԱ ԲԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱ ՍԵ ՐԻՆ
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Ն կա տե լի է այն փաս տը, որ ար տա դա
սա րա նա կան աշ խա տանք ներ կազ մա կեր
պե լիս մե ծա նում է սո վո րող նե րի հե տաքրք
րու թյու նը ո ւս ման նկատ մամբ, և սո վո րո ղը 
ըն կա լում է ոչ մի այն հա ղորդ վող գի տե լիք
նե րը, այլ նաև սկսում է խոր հել, դա տել, վեր
լու ծել և ի նք նու րույն հետ ևու թյուն ներ ա նել, 
ո րոնք նրա մեջ կմ շա կեն և՛ մտա ծո ղա կան 
ակ տի վու թյուն, և՛ կա մային ջան քեր: 

Կեն սա բա նու թյու նից ան ցկաց ված ար
տա դա սա րա նա կան աշ խա տան քի ըն
թաց քում կա տա րե լով զա նա զան փոր ձեր, 
դի տում ներ, զբաղ վե լով հան րօ գուտ աշ խա
տան քով՝ ծա ռա տունկ, շր ջա կա մի ջա վայ
րի մաք րում՝ դպ րո ցա կան նե րը սերտ կա պի 
մեջ են մտ նում կեն դա նի բնու թյան հետ, ո րը 
ի նչ պես գրել է ան վա նի բնա սեր, ճա նա պար
հորդ Պ. Կ. Կոզ լո վը «հափշ տա կում է մար
դուն և նրա մեջ ա վե լի եր կար է պա հում հո
գու մաք րու թյու նը, ամ բող ջա կա նու թյու նը և 
զգայ նու թյու նը»1: 

Է կո լո գի ա կան ո ւղղ վա ծու թյան ար տա
դա սա րա նա կան աշ խա տանք նե րի շնոր
հիվ ա շա կերտ նե րը ա վե լի լավ են ճա նա չում 
բնու թյու նը, հաս կա նում, որ ի րենք այդ մի
ջա վայ րի մի մաս նիկն են, պետք է կա րո ղա
նան փո խել ի րենց մտա ծե լա կեր պը և գոր
ծե լա կեր պը, պա տե րազ մել ոչ թե բնու թյան 
դեմ, այլ հա նուն բնու թյան: Այդ աշ խա տանք
նե րը հնա րա վո րու թյուն են տա լիս սո վո րող
նե րին ձեռք բե րե լու գի տե լիք ներ և կա րո
ղու թյուն ներ, ձևա վո րե լու հմ տու թյուն ներ և 
բա ցա հայ տե լու ու նա կու թյուն ներ, դրս ևո րե
լու բա րո յա կան չա փա նիշ ներ և վար քա գիծ՝ 
բնու թյան հետ փոխ ներ գոր ծու թյան ըն թաց
քում: 

Է կո լո գի ա կան դաս տի ա րա կու թյուն և 
կրթու թյուն

«է կո լո գի ա կան կրթու թյու նը պետք է 
դառ նա ցան կա ցած ժա մա նա կա կից կրթու
թյան ա ռանց քային ող նա շա րը»: 

Ն. Մոի սեև
Կրթու թյու նը ոչ մի այն ա շա կերտ նե րի 

զար գաց վա ծու թյան, հմ տու թյուն նե րի և ճա

1   Ա.  Ի. Նիկիշով,  Զ. Ա. Մոկեևա, Արտադա սա րա
նա կան աշխատանքը կենսաբանությունից, Եր., 1984, 
էջ 7:

նա չո ղա կան ըն դու նա կու թյուն նե րի յու րաց
ման մա կար դակն է, նաև լավ դաս տի ա րա
կու թյան, վար քի կա տա րե լու թյան աս տի ճան, 
քա նի որ կրթ ված մարդ ա սե լով՝ հաս կա նում 
ե նք ոչ մի այն այն, թե մարդն ի նչ գի տի, նաև 
այն, թե ի նչ պես է նա ի րեն դրս ևո րում մի
ջա վայ րում: Ի նչ վե րա բե րում է է կո լո գի ա կան 
կրթու թյա նը և դաս տի ա րա կու թյա նը, այն 
նպաս տում է մար դու մեջ բնու թյան նկատ
մամբ խնայո ղա կան վե րա բեր մուն քի և դրա 
հարս տու թյուն նե րի գի տակ ցո րեն օգ տա
գործ ման հա մոզ մուն քի ձևա վոր մա նը: 

Է կո լո գի ա կան կրթու թյու նը և դաս տի
ա րա կու թյու նը պետք է հիմք ծա ռայեն ժա
մա նա կա կից պայ ման նե րում բնու թյան և 
հա սա րա կու թյան միջև գո յու թյուն ու նե ցող 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի ներ դաշ նա կու
թյան հա մար: Այս տեղ տե ղին է հի շել Վեր
նանդս կուն՝ «Մար դը և մարդ կու թյու նը ա մե
նից ա ռաջ սեր տո րեն կապ ված են մո լո րա կի 
վրա տա րած ված կեն դա նի նյու թի հետ, ո րից 
ի րա կա նում ոչ մի ֆի զի կա կան պրո ցես չի 
կա րող մե կու սաց նել, ի սկ իր ու նե ցած փոխ
հա րա բե րու թյամբ ըն դու նակ է հաղ թա հա
րե լու բնու թյան ար հա վիրք նե րը և գի տա
կա նո րեն հիմ նա վոր ված գոր ծու նե ու թյամբ 
ա պա հո վե լու բնու թյան հա մա չափ զար գա
ցու մը մարդ կային հա սա րա կու թյան հետ»2: 

Հետ ևա բար է կո լո գի ա կան կրթու թյու նը 
պետք է մար դուն նե րար կի բնու թյան հան
դեպ գի տա կից վե րա բեր մունք, զար գաց
նի բնու թյան պահ պա նու թյան և ռա ցի ո նալ 
բնօգ տա գործ ման գոր ծըն թա ցում մար դու 
կա ռու ցո ղա կան մաս նակ ցու թյան մե թոդ
ներն ու ե ղա նակ նե րը:  

Է կո լո գի ա կան կրթու թյան և դաս տի ա
րա կու թյան մի ջո ցով պետք է հաս նել նրան, 
որ հա սա րա կու թյան յու րա քան չյուր ան դամ, 
սկսած վաղ ման կու թյու նից, պա տաս խա
նատ վու թյուն կրի մո լո րա կի կյան քի հա
մար, գի տակ ցի է կո լո գի ա կան կուլ տու րայի 
է ու թյու նը և ա ռաջ նորդ վի Եր կիր մո լո րա կի 
հան դեպ գի տա կից և խնայո ղա կան վե րա
բեր մունք ու նե նա լու սկզ բուն քով:

Պա տա հա կան չէ, որ վեր ջին ժա մա նակ

2   Է. Մ. Հայրապետյան, Լ. Վ. Հարությունյան, Բնու
թյան պահպանության հիմունքները, Եր., 1983, էջ 4:
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նե րում շատ է խոս վում է կո լո գի ա կան կրթու
թյան, դաս տի ա րա կու թյան, է կո լո գի ա կան 
մշա կույ թի ձևա վոր ման մա սին: Չէ՞ որ այ սօր 
քա ղա քակրթու թյու նը, մեղմ ա սած, է կո լո գի
ա կան ճգ նա ժա մի շե մին է: Նման ի րա վի ճակ 
ա ռա ջա ցել է, մաս նա վո րա պես ար տադ
րա տեխ նի կա կան խն դիր ներ լու ծե լիս բնա
պահ պա նա կան բա ղադ րի չի ան տես ման 
պատ ճա ռով: Է կո լո գի ա կան սխալ ներ չա նե
լու հա մար ժա մա նա կա կից մար դը պետք է 
զին ված լի նի տար րա կան է կո լո գի ա կան գի
տե լիք նե րով և նոր է կո լո գի ա կան մտա ծո ղու
թյամբ: 

Դպ րո ցում այն կա րե լի է կազ մա կեր պել 
ակ տիվ ու սուց ման մե թոդ նե րով: Ու սուց ման 
ձևե րից են մի ջո ցա ռում նե րը, բաց դա սե րը, 
հան րօ գուտ աշ խա տանք նե րը, այ ցե լու թյուն 
ար գե լոց ներ կամ ար գե լա վայ րեր, է քս կուր
սի ա ներ, պա տի թեր թե րի, ռե ֆե րա տիվ հա
ղոր դում նե րի պատ րաս տու մը և այլն: 

Է կո լո գի ա կան մշա կույ թի ձևա վո րու մը 
կեն սա բա նու թյան դա սե րին

«Ման կան հի շո ղու թյան մեջ որ ևէ բան 
ա մուր կեր պով դրոշ մել ցան կա ցող ման կա
վար ժը պար տա վոր է հոգ տա նել այն մա սին, 
որ պես զի հնա րա վո րինս ա վե լի շատ զգա յա
կան օր գան նե րը (ա չք, ա կանջ), ձայ նը, մկա
նային շարժ ման զգա ցում ներն ու նույ նիսկ, 
ե թե հնա րա վոր է, հա մի և հո տա ռու թյան 
զգա ցո ղու թյուն նե րը մաս նակ ցեն մտա պահ
ման գոր ծո ղու թյա նը»:

Կ. Դ. Ու շինս կի
Քա նի որ բնու թյան հետ շփու մը բա րե

րար ձևով և բազ մա կող մա նի ո րեն է ազ դում 
սո վո րող նե րի վրա, ո ւս տի հա ճախ պետք է 
կազ մա կեր պել է քս կուր սի ա ներ, ար շավ ներ 
և դրանց հի ման վրա պատ րաս տել բաց դա
սեր:

Ստորև ներ կա յաց ված է գար նա նային 
ծա ղիկ նե րին նվիր ված բաց դա սը, ո րը կազ
մա կերպ վել էր յո թե րորդ դա սա րան նե րից 
մե կում:

Բաց դա սի նպա տակն է ր՝ 
•  Ա շա կերտ նե րին ծա նո թաց նել գար

նա նային ծա ղիկ նե րի տա րած վա ծու թյա նը, 
նրանց նշա նա կու թյա նը բնու թյան մեջ և 
մար դու կյան քում:

•  Բա ցա հայ տել «Աշ խար հագ րու
թյուն», «Կեն սա բա նու թյուն», «Պատ մու
թյուն», «Գ րա կա նու թյուն», «Ին ֆոր մա տի
կա», «Ն կար չու թյուն» ա ռար կա նե րի միջև 
մի ջա ռար կա յա կան կա պե րը:

• Ն պաս տել բնա պահ պա նա կան 
դաս տի ա րա կու թյա նը:

Մինչ դա սը: Ա շա կերտ նե րը մեկ շա
բաթ վա ըն թաց քում հա վա քել է ին տե ղե կու
թյուն ներ (է քս կուր սի ա բնու թյան գր կում, 
հա մա ցանց, հա մա պա տաս խան գր քեր) 
գար նա նային ծա ղիկ նե րի մա սին: Որ տեղ են 
ա ճում, ի նչ կա ռուց վածք ու նեն, ը ստ ա վան
դու թյան՝ ին չու են այդ պես կոչ վել, ի նչ բա
նաս տեղ ծու թյուն ներ կամ եր գեր կան այդ 
ծա ղիկ նե րի մա սին: Ա ռանձ նա կի ու շադ րու
թյուն է ին դարձ րել «Կար միր գր քում» հայտն
ված գար նա նային ծա ղիկ նե րին:

Կա տար վեց նյու թե րի հա մա կար գում, 
սլայդ նե րի և պաս տառ նե րի թե մա տիկ ձևա
վո րում: Ի դեպ, աշ խա տան քին մաս նակ ցում 
էր նաև ԿԱՊ ԿՈՒ ե րե խա, ո րը շատ գե ղե
ցիկ նկա րում էր: Կազմ վեց 6հո գա նոց չորս 
խումբ՝ ի րենց բնո րոշ ա նուն նե րով՝ կեն սա
բան ներ, պատ մա բան ներ, գրա կա նա գետ
ներ և բնա պահ պան ներ:

Դա սի ըն թաց քը: Դա սա րա նը կա հա
վոր ված էր պաս տառ նե րով և գար նա նային 
ծա ղիկ նե րի փն ջե րով: Նախ հա մա ռոտ ներ
կա յաց վեց ծաղ կա վոր բույ սե րի բա ժի նը, այ
նու հետև խմ բե րից յու րա քան չյու րը հան դես 
ե կավ իր թե մա տիկ նյու թե րով: 

Ա ռա ջին խում բը (կեն սա բան ներ) ներ կա
յաց նում էր ծաղ կա վոր բույ սե րի կա ռուց ված
քային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, դե րը 
բնու թյան մեջ և մար դու կյան քում: 

Երկ րորդ խում բը (պատ մա բան ներ) 
ներ կա յաց նում էր, թե ի նչ է պատ մում հին 
ա վան դու թյու նը նրանց ան վան ծա գում նա
բա նու թյան մա սին: 

Եր րորդ խում բը (գ րա կա նա գետ ներ) ներ
կա յաց նում էր այդ ծա ղիկ նե րին նվիր ված եր
գեր կամ բա նաս տեղ ծու թյուն ներ:

Չոր րորդ խում բը (բ նա պահ պան ներ) ներ
կա յաց նում էր Հա յաս տա նի «Կար միր գիրք» 
ան ցած գար նա նային ծա ղիկ նե րին՝ վար դա
կա կաչ, ձն ծա ղիկ, ալ պի ա կան մա նու շակ, 
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գնար բուկ, վա ղե նակ: Նրանք ցա վով նշե
ցին, որ «Կար միր գր քում» ը նդ գրկ ված բո լոր 
բույ սերն էլ ու նեն սահ մա նա փակ տա րա ծում 
և սո վո րա բար զբա ղեց նում են մեկեր կու 
կամ հազ վա դեպ ե րեք բնա կա տեղ:

Բա վա կան է մար դու կող մից ան զգույշ 
քայլ, որ պես զի բնաջնջ վեն այդ բույ սե րի 
վեր ջին ներ կա յա ցու ցիչ նե րը:

Յու րա քան չյուր խումբ իր բաշ խիչ նյու թը 
ներ կա յաց նե լիս օ գտ վում էր հա մա պա տաս
խան սլայդ նե րից և պաս տառ նե րից: 

Բաց դա սը ա շա կերտ նե րին ցույց տվեց, 
որ ծա ղիկ նե րը օգ տա կար են նաև ի րենց 
գե ղեց կու թյամբ, ի սկ գե ղեց կու թյու նը ան
հրա ժեշտ է մարդ կանց: Բնու թյան գե ղեց
կու թյու նը մարդ կանց մեջ ա ռա ջաց նում է 
դրա կան հույ զեր, դաս տի ա րա կում է ճա շակ, 
զգաց մունք ներ: Ա շա կերտ նե րը ևս մեկ ան
գամ գի տակ ցե ցին, որ ի րենք բնու թյան մի 
մաս նիկն են, և որ կա նաչ բույ սե րը կեն դա
նի օր գա նիզմ ներ են, ո րոնք նպաս տում են 
կյան քի հա րատև մա նը: Ա շա կերտ նե րը ե կան 
այն հա մոզ ման, որ կեն դա նի նե րի, բույ սե րի, 
սն կե րի, ման րէ նե րի յու րա քան չյուր տե սա կի 
գնա հա տա կա նը պետք է լի նի հետ ևյա լը՝ բո
լոր տե սակ նե րը պո տեն ցի ալ օգ տա կար են և 
պետք է պահ պան վեն: 

Ա շա կերտ նե րի մեկ շա բա թյա հե տա զո
տու թյուն նե րը ցույց տվե ցին, որ բնու թյան 
հետ շփու մը պետք է լի նի խե լա միտ և խո
րա պես մշակ ված: Բնու թյան նկատ մամբ ան
փույթ վե րա բեր մուն քը հա ճախ բե րում է ո րոշ 
կեն դա նի նե րի և բույ սե րի տե սակ նե րի ան հե
տաց ման: Պետք է յու րա քան չյուր ոք ու նե նա 
բնու թյան հետ շփ վե լու կուլ տու րա:

Վ տանգ ված է մար դու գե նո ֆոն դը
«…Դ րու թյու նը կրի տի կա կան է այն ի մաս

տով, որ մար դը ստիպ ված է ապ րել մի մո լո
րա կի վրա, ո րի պի տա նե լի ու թյու նը մար դու 
կյան քի և տն տե սու թյու նը վա րե լու հա մար 
ան դառ նա լի ո րեն փոք րա ցել է»:

Ռո բերտ Ա լեն
Գի տու թյան և տեխ նի կայի սրըն թաց 

զար գա ցումն իր հետ բե րեց շատ բա րիք ներ 
և հար մա րու թյուն ներ, բայց մի ա ժա մա նակ 
և բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն. խախտ վեց 
ներ դաշ նա կու թյու նը, ո րը գո յու թյուն ու ներ 

մար դու և բնու թյան միջև որ պես է կո լո գի ա
կան հա վա սա րակշ ռու թյուն:

Մարդն ան հա գո րեն սկսեց գի տու թյան, 
հատ կա պես քի մի այի նվա ճում նե րով շր ջա
պա տել ի րեն՝ ա ռանց գի տակ ցե լու դրանց 
հնա րա վոր, նաև վատ հետ ևանք նե րը: Նրա 
օր գա նիզ մը բախ վեց այն պի սի վնա սա կար 
գոր ծոն նե րի հետ, ո րոնց եր բեք չէր ա ռնչ վել 
իր բազ մա դա րյան ան ցյա լում:

Թեև մարդն իր է վո լյու ցի այի ըն թաց քում 
ձեռք է բե րել շր ջա կա մի ջա վայ րի ա մե նա
բազ մա զան փո փո խու թյուն նե րին հար մար
վե լու պաշտ պա նո ղա կան մե խա նիզմ ներ, 
սա կայն ներ կա պայ ման նե րում նրա օր
գա նիզ մը բախ վում է այն պի սի վնա սա կար 
գոր ծոն նե րի հետ, ո րոնք շատ վատ ազ դե
ցու թյուն են թող նում օր գա նիզ մի ֆի զի ո լո
գի ա կան և գե նե տիկ կա ռուց ված քի վրա: 
Դրանք են պես տի ցիդ նե րը, հան քային պա
րար տա նյու թե րը, բույ սե րի ա ճի խթա նիչ
նե րը, հա կա բի ո տիկ նե րը, գե ղա հար դա րիչ 
նյու թե րը և այլն: Ի սկ ա մեն տա րի հա մաշ
խար հային շու կա է հան վում մինչև հա զար 
ա նուն նոր նյութ: Կա րե լի է ա սել, որ վտանգ
ված է մար դու գե նո ֆոն դը:

Ճիշտ է, ակ նա ռու է թու նա քի մի կատ նե
րի դրա կան դե րը գյու ղատն տե սու թյան մեջ, 
սա կայն մյուս կող մից՝ այն բա ցա սա կան 
ազ դե ցու թյուն է թող նում մարդ կանց ա ռող
ջու թյան վրա: Դրանք ու նեն կոն ցե րո գեն, 
մու տա գեն, ա լեր գիկ հատ կու թյուն ներ և ոչ 
մի այն կու տակ վում են սնն դամ թեր քի մեջ, 
այլև եր կար ժա մա նակ պահ պան վում են հո
ղում, ան ցնում են խմե լու և ո ռոգ ման ջրի մեջ, 
աղ տո տում օ դը: Այ նու հետև ա մե նա տար բեր 
ճա նա պարհ նե րով հայտն վում են մար դու օր
գա նիզմ, կու տակ վում հա մա պա տաս խան 
օր գանհա մա կար գում և հյուս վածք նե րում:

Պարզ վել է, որ թու նա քի մի կատ ներն 
ա վե լի մեծ վտանգ են ներ կա յաց նում գե
նե տիկ տե սան կյու նից: Դրանք օր գա նիզ մի 
բջիջ նե րում ա ռաջ են բե րում ժա ռան գա կան 
նյու թի փո փո խու թյուն ներ, ո րոնք էլ ի վեր ջո 
ծնում են տա րաբ նույթ հի վան դու թյուն ներ:

Ը ստ վի ճա կագ րու թյան՝ վեր ջին ժա մա
նակ նե րում հղի կա նայք ծնն դա բե րում են 
վա ղա ժամ, շատ հա ճախ ե րե խա նե րը ծն վում 



26

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

են զա նա զան գե նե տի կա կան թե րու թյուն նե
րով: Ա ղե տա լի ո րեն ա ճել են նաև չբե րու թյան 
և վի ժում նե րի տո կո սը, չա րո րակ նո րա գո
յա ցում նե րը և այլ պա թո լո գի ա ներ: Հի վան
դա նում են ոչ մի այն նրանք, ով քեր սն վում 
են աղ տոտ ված բու սա կան և կեն դա նա կան 
սնն դամ թեր քով, այլ նաև նրանք, ով քեր այդ 
նյու թե րի հետ շփ վում են հո ղը պա րար տաց
նե լու կամ մար դու հա մար ան ցան կա լի օր
գա նիզմ նե րի թվա քա նա կը պես տի ցիդ նե րով 
կր ճա տե լու ժա մա նակ:

Հի վան դա գին եր ևույ թի ա ռա ջաց ման և 
տա րած ման պատ ճառ կա րող են դառ նալ 
ան հրա ժեշտ սա նի տա րա հի գե նիկ կա նոն
նե րի խախ տում նե րը, ար դի տեխ նի կայի և 
քի մի այի նա վա ճում նե րի չա փից դուրս և ան
տե ղի կի րա ռու մը:

Խնդ րի լուծ ման ար դյու նա վետ ու ղի նե րից 
է ին տեգր ված դա սե րի և է կո լո գի ա կան ո ւղղ
վա ծու թյան մի ջո ցա ռում նե րի ան ցկա ցու մը 
սո վո րող նե րի լայն շր ջա նում: Ար դյուն քում 
կձ ևա վոր վի է կո լո գի ա կան գի տակ ցու թյուն 
և մտա ծե լա կերպ ու նե ցող ան հատ, ո րը 
կպատ կե րաց նի իր տեղն ու ա նե լի քը շր ջա
կա մի ջա վայ րում:

Օ րի նակ՝ «Կեն սո լոր տը և մար դը» թե ման 
ան ցնե լիս՝ ել նե լով այն բա նից, որ ապ րում 
ե նք գյու ղում և ու նենք մեր ագ րո ցե նո զը, ո րի 
մշակ ման և բարձր բեր քատ վու թյունն ա պա
հո վե լու հա մար օգ տա գոր ծում ե նք զա նա զան 
պես տի ցիդ ներ և պա րար տա նյու թեր, ես հո
ղային պա շար նե րի աղ տոտ մա նը նվիր ված 
դա սա ժա մը նվի րում եմ մեր տա րած քում առ
կա է կո լո գի ա կան խն դիր նե րի վեր հան մա նը, 
դրանց վեր լուծ մա նը, հնա րա վոր լու ծում նե րի 
տար բե րակ նե րի փնտր մա նը: Մեծ ար դյունք 
ա պա հո վե լու հա մար դա սա ժա մի հիմ նա կան 
մա սը օգ տա գոր ծում եմ պրոբ լե մային դա
սա խո սու թյա նը, ո րի ըն թաց քում փոր ձում եմ 
վեր հա նել մար դու գե նո ֆոն դի վրա բա ցա
սա կան ազ դե ցու թյուն ու նե ցող եր ևույթ նե րը 
և ա շա կերտ նե րին ներգ րա վում քն նարկ վող 
նյու թի մեջ: Այ նու հետև հանձ նա րա րում եմ 
մեկ շա բաթ վա ըն թաց քում կա տա րել հե տա
զո տա կան աշ խա տանք ներ և դրանց հի ման 
վրա պատ րաս տել ռե ֆե րա տիվ հա ղոր դում
ներ՝ հետ ևյալ պլա նի հա մա ձայն:

•  Հո ղե րի աղ տոտ ման ի նչ պատ ճառ
ներ կան: 

•  Հո ղե րի աղ տո տու մը պես տի ցիդ նե
րով և պա րար տա նյու թե րով:

•  Պես տի ցիդ նե րի և պա րար տա նյու
թե րի ազ դե ցու թյու նը մթ նո լոր տի և ջրային 
է կո հա մա կար գե րի վրա:

•  Պես տի ցիդ նե րի և պա րար տա նյու
թե րի ազ դե ցու թյու նը մար դու և կեն դա նի նե
րի ա ռող ջու թյան վրա:

•  Ինչ սա նի տա րա հի գե նիկ կա նոն ներ 
է պետք պահ պա նել վե րը նշ ված նյու թե րի 
հետ աշ խա տե լիս:

•  Ինչ պես վա րել ա ռողջ գյու ղատն տե
սու թյուն:

•  Ինչ պես կան խել է կո լո գի ա կան գե
նո ցի դը: 

Ա շա կերտ նե րը մեծ պա տաս խա նատ
վու թյամբ ան ցնում են գոր ծի՝ հա ճախ նաև 
մաս նա կից դարձ նե լով ըն տա նի քի մյուս ան
դամ նե րին, և ժա մա նա կին հանձ նում ի րենց 
աշ խա տանք նե րը: Ստուգ վում և ա ռանձ նա
կի ու շադ րու թյան են ար ժա նա նում յու րա հա
տուկ լու ծում ներ ա ռա ջար կող աշ խա տանք
նե րը: Դրանք դա սա րա նում կար դում ե նք 
բարձ րա ձայն և քն նար կում:

Գնա հատ վում են բո լո րը, ի սկ ա ռա վե
լա գույն մի ա վոր ներ վաս տա կում են նրանք, 
ով քեր առ կա է կո լո գի ա կան խն դիր նե րի հա
մար գտել են ի նք նա տիպ լու ծում ներ:

Ո մանք վե րը նշ ված խն դիր նե րի լու ծու
մը տե սել է ին օր գա նա կան գյու ղատն տե
սու թյան ան հրա ժեշ տու թյան մեջ, այ սինքն՝ 
գյու ղատն տե սա կան մթերք նե րի ար տադ րու
թյան տն տե սա կան շա հա վե տու թյա նը զու
գըն թաց ու շադ րու թյուն դարձ նել բնա պահ
պա նա կան հիմ նախն դիր նե րին: Չկի րա ռել 
սին թե տիկ քի մի ա կան մի ա ցու թյուն ներ, 
հան քային պա րար տա նյու թեր, թու նա քի մի
կատ ներ, ար հես տա կան խթա նիչ ներ:

Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյուն վա
րե լու հա մար ան հրա ժեշտ է մեծ տեղ տալ 
օր գա նա կան ծագ ման պա րար տա նյու թե
րին՝ գո մաղ բին, կեն սա հու մու սին, տոր ֆին, 
բու սա կան մոխ րին, կոմ պոստ նե րին: Սրանք 
պա րու նա կում են բույ սե րին ան հրա ժեշտ բո
լոր սնն դա տար րե րը և մի ա ժա մա նակ հարս
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տաց նում են հո ղը օր գա նա կան նյու թե րով և 
բարձ րաց նում նրա բեր րի ու թյու նը:

Բույ սե րի հի վան դու թյուն նե րի վնա
սա տու նե րի և մո լա խո տե րի դեմ պետք է 
պայ քա րել կեն սա բա նա կան մե թոդ նե րով՝ 
բու սա կան թուր մե րի, հո ղի մշա կու թյան աշ
խա տանք նե րի ճիշտ և ժա մա նա կին կազ մա
կերպ ման օգ նու թյամբ:

Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյուն վա
րե լու ըն թաց քում ան հրա ժեշտ է հետ ևել ո րո
շա կի սկզ բունք նե րի:

•  Հո ղը պա րար տաց նել օր գա նա կան 
պա րար տա նյու թե րով՝ գո մաղ բով, թռչ նաղ
բով, ա ճեց նել բակ լազ գի բույ սեր:

•  Հույ սը դնել բույ սե րի և կեն դա նի նե
րի հի վան դու թյուն նե րի կան խար գել ման, այլ 
ոչ թե բուժ ման վրա:

•  Բա ցա ռել գե նե տի կո րեն փո խա
կերպ ված օր գա նիզմ նե րի օգ տա գոր ծու մը:

•  Նա խա պատ վու թյու նը տալ տե ղա
կան սնն դամ թեր քին:

Այս պի սով՝ սո վո րո ղը ձեռք է բե րում ի նք
նու րույ նա բար տե ղե կու թյուն նե րի հա վաք
ման, խն դիր նե րի լուծ ման տար բե րակ նե րի 
պլա նա վոր ման, եզ րա կա ցու թյուն նե րի կա
տար ման, ան հա տա կան գոր ծո ղու թյուն նե
րի վեր լուծ ման կա րո ղու թյուն և կեն սա փորձ: 
Նրա մեջ մշակ վում և զար գա նում է քն նա
դա տա կան, ստեղ ծա գոր ծա կան և հե տա

զո տա կան աշ խա տանք կա տա րե լու ու նա
կու թյուն ներ և հմ տու թյուն ներ, ո րոնք ի րեն 
ան հրա ժեշտ կլի նեն հե տա գա կյան քում:

Այս պի սով՝ է կո լո գի ա կան ո ւղղ վա ծու թյան 
աշ խա տանք ներ կա տա րե լիս ա շա կերտ նե րը 
գա լիս են հետ ևյալ կար ևոր եզ րա հանգ մա նը:

Մե զա նից յու րա քան չյուրն ու նի մեղ քի 
իր բա ժի նը շր ջա կա մի ջա վայ րում ստեղծ
ված ծանր է կո լո գի ա կան վի ճա կի հա մար: 
Նրանց մեջ ձևա վոր վում է ո րո շա կի է կո լո
գաց ված ար ժե քային հա մա կարգ: Ձևա վոր
վում են այն պի սի ան ձնային հատ կա նիշ ներ, 
ո րոնք ա շա կեր տին շր ջա կա մի ջա վայ րի 
նկատ մամբ դարձ նում են ա վե լի սր տա ցավ 
ու հո գա տար: Այդ պի սի ա շա կեր տը կու նե նա 
դրա կան վե րա բեր մունք կեն դա նի բնու թյան, 
ան հա տա կան ա ռող ջու թյան և այլ մարդ
կանց ա ռող ջու թյան նկատ մամբ: Նա կմ տա
ծի ա ռողջ գյու ղատն տե սու թյան ան հրա ժեշ
տու թյան մա սին: 

Նման ա շա կերտն այլևս չի կա րող սառ
նասր տո րեն ու չմ տած ված վե րա բեր վել բնու
թյա նը, ո չն չաց նել կա նաչ տա րածք նե րը, 
ա պօ րի նի ան տա ռա հա տում ներ կա տա րել:

Ի սկ հե տա գա յում նրա գոր ծո ղու թյուն նե
րը կլի նեն կշ ռա դատ ված, զգույշ և բա րո յա
կան: Նա կու նե նա բնու թյան հետ շփ վե լու 
կուլ տու րա, ո րը մար դու ը նդ հա նուր կուլ տու
րայի բաղ կա ցու ցիչ մասն է:

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ 
1. Ա. Հով հան նի սյան, Կ. Հա րու թյու նյան, Ս. Խրի մյան և ու րիշ ներ, Հա մա գոր ծակ ցային ու սու

ցում, Եր., 2006, էջ 1923:
2. Ա. Ի. Նի կի շով, Զ. Ա.Մո կե ևա, Ար տա դա սա րա նա կան աշ խա տան քը կեն սա բա նու թյու նից, 

Եր., 1984, էջ 7: 
3. Է. Մ. Հայ րա պե տյան, Լ. Վ. Հա րու թյու նյան, Բնու թյան պահ պա նու թյան հի մունք նե րը, Եր., 

1983, էջ 4:
4. Է լա դա Բաղ դա սա րյան, Սո վո րող նե րի ճա նա չո ղա կան հե տաքրք րու թյուն նե րի ձևա վո րու մը 

ար տա դա սա րա նա կան աշ խա տանք նե րի գոր ծըն թա ցում, էջ 222: 
5. Լ. Ա. Մել քու մյան, Մ. Հ. Գալս տյան, Բնա պահ պա նու թյան հի մունք ներ, Եր., 2010, էջ 214232:
6. Լ. Ա. Մել քու մյան, Է կո լո գի այի հի մունք նե րը, Եր., 2008, էջ 2022:
7. Յ. Ա միր ջա նյան, Ման կա վար ժու թյուն, Եր., 2005, էջ 4749:



28

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

 ВНЕКЛАССНЫЕ РАБОТЫ: ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  
КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ  

Н. ОСЕЯН 

Таким образом, при выполнении работ экологической направленности ученики  приходят 
к следующим важным выводам. 

Каждый из нас несет определенную долю вины за тяжелую экологическую  ситуацию, 
сложившуюся  в сфере окружающей среды. У них формируется определенная 
экологизированная система ценностей.  Формируются такие личностные качества, которые 
заставляют  учащихся более бережно относиться к окружающей среде.  У такого ученика 
будет положительное отношение к живой природе, к собственному здоровью и здоровью 
других людей. Он будет думать о необходимости здорового сельского хозяйства. Такой 
ученик уже не сможет обращаться с природой необдуманно и хладнокровно, уничтожать 
зеленые насаждения, незаконно вырубать леса. 

А в последующем его поступки будут взвешенными, осторожными и нравственными. 
У него сформируется культура общения с природой, которая является составной частью 
общей культуры человека. 

OUT-OF-SCHOOL ACTIVITIES: FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE OF  
STUDENTS ON BIOLOGY LESSONS  

N. OSEYAN

So, conducting works of the ecological direction, students come to the following important 
conclusions.

Each of us has some share of guilt for the heavy ecological situation created in the environ
ment. Some ecologized system of values is formed in them. Such individual features, which make 
the students be more careful and compassionate towards the nature are formed. Such a student 
will have positive attitude towards the live nature, his own health and other people’s health. He 
will think about the necessity of healthy agriculture. Such a student will not refer to the nature 
coldbloodedly and carelessly, he will not destroy green territories and will not make illegal 
treescutting. 

And in his future life his activities will be balanced, careful and moral. He will have culture to 
contact with nature, which is a constituent part of the man’s general culture. 
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«Ման կա վար ժին խոս քը տր ված չէ նրա 
հա մար, որ թմ րեց նի իր միտ քը, այլ որ պես զի 
ա րթ նաց նի ու րի շի նը»: 

Ա. Դիս տեր վերգ
Կր թա կան բա րե փո խում նե րի ան հրա

ժեշ տու թյու նը բխում է հա մաշ խար հային և 
ազ գային տն տե սու թյուն նե րի զար գաց ման 
ան նա խա դեպ ա րա գու թյու նից, բարձր տեխ
նո լո գի ա նե րի 

ներդ րու մից։ Կրթու թյու նը դար ձել է գոր
ծոն, ո րը պետք է նպաս տի մար դու մեջ այն
պի սի ար ժեք ներ դաս տի ա րա կե լուն, որ նա 
կա րո ղա նա դառ նալ ո րա կյալ մաս նա գետ և 
ա րագ հար մար վի աշ խա տան քային շու կայի 
ա նընդ հատ փո փոխ վող պա հանջ նե րին։ 
Ա հա թե ին չու յու րա քան չյուր ու սում նա կան 
ա ռար կայի նպա տա կը ոչ մի այն գի տե լիք
նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի, հմ տու թյուն նե րի 
զար գա ցումն է, այլև մար դու ար ժե քային 
հա մա կար գի ձևա վո րու մը։ Մինչ ու սուց ման 
նոր մե թոդ նե րին տի րա պե տե լը ու սու ցա նո
ղը պետք է հս տա կո րեն պատ կե րաց նի ու
սում նա կան ա ռար կա նե րի չա փո րո շիչ նե րի 
և նպա տակ նե րի հետ կա տար ված փո փո
խու թյուն նե րը։ 

Ու սում նա սի րե լով այդ փո փո խու թյուն նե
րը՝ փոր ձեմ ներ կա յաց նել իմ դիր քո րո շու մը 
ու սուց ման նոր մե թոդ նե րի նկատ մամբ։

Բա րե փո խում նե րի ան հրա ժեշ տու թյու նը 
գի տակ ցում է ման կա վարժ նե րի մե ծա մաս
նու թյու նը, սա կայն այն ի րա կա նաց նելն է, 
որ կանգ նեց նում է բազ մա թիվ դժ վա րին խն
դիր նե րի ա ռջև։ Բա րե փո խում նե րի ըն թաց
քը և ար դյունք նե րը շո շա փե լի չեն. ու սուց
ման գոր ծըն թա ցում շատ դժ վա րու թյամբ 
ե նք հրա ժար վում ար դեն ար մա տա վոր ված 
ա վան դա կա նից։ 

Բո լոր հմուտ ու սու ցիչ նե րին էլ հա ջող վում 
է ա վան դա կան և ժա մա նա կա կից մե թոդ նե

րի հա մադ րու թյամբ դա սապ լան ներ կազ մել 
և դրա կան ել քով դաս ան ցկաց նել։ Նման 
դեպ քում դա սի տար բեր փու լե րում տար
բեր է ու սուց չի և ա շա կեր տի ակ տի վու թյան 
աս տի ճա նը։ Ա շա կերտ նե րին ակ տի վո րեն 
դա սապ րո ցե սին ներգ րա վե լը, նրանց տրա
մա բա նա կան մտա ծո ղու թյու նը զար գաց
նե լը, ի նք նու րույն ո րո շում ներ կա տա րե լու 
կա րո ղու թյուն ներ ձևա վո րե լը ժա մա նա կա
կից ակ տիվ մե թոդ նե րով է հնա րա վոր։ Ու
սուց չի դե րը կար ևոր վում է դժ վա րըմբռ նե լի 
թե մա ներն ու սում նա սի րե լիս, ի սկ գոր ծող 
դա սագրքե րում այդ պի սի թե մա նե րի պա
կաս չկա։ Ա վան դա կան և ժա մա նա կա կից 
մե թոդ նե րի հա մադ րու մով դա սի ան ցկաց
ման ժա մա նակ շատ ար դյու նա վետ է՝ դա
սա խո սու թյուն կան գառ նե րով, հա մակց
ված դա սա խո սու թյուն ներ, նպա տա կային 
դա սա խո սու թյուն ներ մե թոդ նե րի կի րա ռու
մը։ Նման դեպ քե րում դա սի դյու րին հատ
ված ներն ա շա կերտ նե րը յու րաց նում են 
ի նք նու րույն, բարդ, դժ վա րըմբռ նե լի հատ
ված նե րը մեկ նա բա նում է ու սու ցի չը՝ օգ
տա գոր ծե լով տա րաբ նույթ դի դակ տիկ նյու
թեր (ցու ցա պաս տառ ներ, լու սան կար ներ, 
պատ րաս տուկ ներ, կա ղա պար վածք ներ, 
մո դել ներ, ա ղյու սակ ներ, գծա պատ կեր ներ, 
տե սա ֆիլ մեր և այլն)։ Նման դա սե րը մերթ 
ա շա կեր տա կենտ րոն են, մերթ ու սուց չա
կենտ րոն։ Դա սապ րո ցեսն աչ քի է ընկ նում 
սո վո րող նե րի հե տաքրք րա սի րու թյան ա ճով, 
ի սկ դա սա նյու թի ո րո շա կի հատ ված նե րի 
ի նք նու րույն յու րա ցու մը մե ծաց նում է ա շա
կերտ նե րի ոգ ևո րու թյու նը, նրանք դառ նում 
են ի նք նավս տահ, ի նք նու րույն ո րո շում ներ 
կա յաց նե լու ըն դու նակ։ Ա վան դա կան և ժա
մա նա կա կից մե թոդ նե րի հա մադ րու թյու նը 
կի րա ռե լի է դա սի բո լոր փու լե րում։ Օ րի նակ՝ 
խթան ման փու լում ու սուց չի ար տա հայ տած 

ՆԱՐԻՆԵ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

ՄԻՋԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԿԱՊԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ 
ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ 

ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ
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12 միտքն ար դեն ի սկ հե տաքրք րու թյուն է 
ա ռա ջաց նում ու սու ցան վե լիք նյու թի նկատ
մամբ։ Ու սուց չի խոս քը կար ևոր է նաև ի մաս
տի ըն կալ ման փու լում՝ ան հաս կա նա լի որ ևէ 
հատ վա ծի կամ մտ քի մեկ նա բա նու թյամբ։ 
Կշ ռա դատ ման փու լում ու սու ցի չը նր բո րեն 
թող ո ւղ ղոր դի դա սը դե պի նպա տակ նե րի 
ի րա կա նա ցում, օգ նի ճիշտ եզ րա հան գում
ներ ա նե լու։ Գնա հա տե լիս ճիշտ է հեն վել 
ա շա կերտ նե րի կար ծի քի վրա։ Թող ի րենք 
գնա հա տեն մի մյանց։ Սա մե ծաց նում է յու
րա քան չյու րի պա տաս խա նատ վու թյունն ի նչ
պես իր ան ձի ու խմ բի, այն պես էլ ու սուց չի 
նկատ մամբ։ 

Այ սօր դպ րո ցի գլ խա վոր ռազ մա վա րա
կան խն դի րը հա մա րե լով ազ գային՝ այն 
պետք է բարձ րաց նել ո րա կա կան նոր աս
տի ճա նի, ո րը կհա մա պա տաս խա նի 21րդ 
դա րի բո լոր պա հանջ նե րին։

20162025 ու սում նա կան տա րի նե րը 
պետք է հռ չա կել ո րա կի տա րի ներ, ո ւս տի 
այդ ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի ցու ցա նիշ
նե րը դպ րո ցի զար գաց ման ծրագ րե րում ան
հրա ժեշտ է դա սա կար գել հետ ևյալ ձևով.

1)  մատ չե լի ու թյուն
2)  ար դյու նա վե տու թյուն
3)  ո րակ 
Ար դի ժա մա նա կաշր ջա նում դա սը պետք 

է կա ռուց վի այն պես, որ ե րե խա նե րը զգան 
ո ւս ման գոր ծըն թա ցում ի րենց ակ տիվ դե
րը։ Ու սուց չի խն դիրն այն է, որ նա պետք է 
մո բի լի զաց նի սո վո րող նե րի ու շադ րու թյու
նը, մտա ծո ղու թյու նը, հի շո ղու թյու նը, զգա
յա րան նե րը, պատ կե րա ցու մը, ըն կա լու մը և 
այլն։ Ե րե խան զար գա նում է, ե թե կա ստեղ
ծա գոր ծա կան հա մա պա տաս խան մի ջա
վայր։ Սո վո րե լու ցան կու թյան բա ցա կա յու
թյան պատ ճառ նե րից մե կը կա րող է լի նել 
ժա մա նա կա կից հա սա րա կու թյան մեջ ըն
դուն ված բա ժա նու մը ըն դու նակ և ա նըն դու
նակ ա շա կերտ նե րի։ Բանն ըն դու նա կու թյան 
մեջ չէ, այլ ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի կազ
մա կերպ ման մեջ։ 

Ե թե հե տաքր քիր լի նի ու սուց ման գոր ծըն
թա ցը, ա պա ա նըն դու նակ ա շա կերտ գրե թե 
չի լի նի։ Դժ վար է հաս նել ար դյուն քի, ե թե 

ա շա կեր տը չու նի հե տաքրք րու թյուն ո ւս ման 
և ու սում նա սիր վող նյու թի նկատ մամբ։ Ը նդ 
ո րում՝ կար ևոր է ոչ մի այն ա շա կերտ նե րին 
հա ղոր դել ո րո շա կի գի տե լիք ներ, այլև զար
գաց նել նրանց մեջ ան հրա ժեշտ տե ղե կատ
վու թյու նը փնտ րե լու, գտ նե լու և օգ տա գոր ծե
լու ցան կու թյուն։

Գո յու թյուն ու նեն ին տեգր ման տար բեր 
ձևեր։ Ին տեգ րու մը կա րող է լի նել հո րի զո
նա կան՝ տար բեր ու սում նա կան ա ռար կա նե
րի նման նյու թե րի մի ա վո րում, և ո ւղ ղա հա
յաց, ե րբ ու սու ցի չը մի ա վո րում է տվյալ մեկ 
ա ռար կայի ու սում նա կան նյու թը, ո րն ու սում
նա սիր վել է տար բեր տա րի նե րի ըն թաց քում՝ 
բար դու թյան տար բեր աս տի ճան նե րում։ 

Ին տեգր ման խն դի րը ոչ մի այն մի քա նի 
գի տու թյուն նե րի ու սում նա սի րու թյան ը նդ
հա նուր տի րույթ նե րի ցու ցադ րումն է, այլև 
դրանց ի րա կան կա պի մի ջո ցով մեր շր ջա
պա տող աշ խար հի մի աս նա կա նու թյան ցու
ցադ րու մը։ Այ լա պես ին տեգ րու մը կվե րած վի 
մի ջա ռար կա յա կան կա պե րի մա կե րե սային 
ներ կա յաց ման։ Ին տեգր ված դա սե րը հնա
րա վո րու թյուն են տա լիս ձևա վո րե լու հս
տակ պատ կե րա ցում ներ շր ջա կա աշ խար հի 
մա սին ցույց տա լու մի ջա ռար կա յա կան կա
պե րը, դր դում են ա շա կերտ նե րին հե տա
զո տա կան գոր ծու նե ու թյան, ստի պում են 
ա շա կերտ նե րին ձևա կեր պե լու հար ցեր և 
ո րո նե լու պա տաս խան նե րը, ա րթ նաց նում են 
հե տաքրք րու թյուն ա ռար կայի նկատ մամբ։ 

Փոր ձեմ ներ կա յաց նել ին տեգր ված դա սի 
մի ջո ցով ա վան դա կան և ժա մա նա կա կից մե
թոդ նե րի հա մադ րու մով մի ջա ռար կա յա կան 
կա պե րի դերն ու նշա նա կու թյու նը։ 

Ին տեգր ված դա սի կազ մա կերպ ման 
տեխ նո լո գի ան հա մար ձա կո րեն թա փան ցում 
է ա ռար կա նե րի ծրագ րե րի մեջ և կա պում 
դրանք մի մյանց։ Բա ցա ռու թյուն չի կազ մում 
նաև կեն սա բա նու թյու նը։ Կեն սա բա նու թյու
նը, ը ստ բնույ թի, հա մար վում է ին տեգր ված 
ա ռար կա։ 

Այն ամ բող ջու թյամբ ներծծ ված է մի ջա
ռար կա յա կան կա պե րով և ա ռա ջար կում է 
ա շա կերտ նե րին գի տե լիք ներ գի տու թյան 
տար բեր բնա գա վառ նե րից.
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Կեն սա բա նու թյու նից ին տեգր ված դա
սեր կա րե լի է ան ցկաց նել հետ ևյալ թե մա նե
րից. «Վի տա մին ներ» («Կեն սա բա նու թյուն» 
և «Քի մի ա»), «Մար դու կմախ քը» («Կեն սա
բա նու թյուն» և «Քի մի ա»), «Կեն դա նի նե րի 
թա գա վո րու թյան ը նդ հա նուր բնու թա գի
րը» («Կեն սա բա նու թյուն» և «Աշ խար հագ
րու թյուն), «Ֆո տո սին թեզ» («Կեն սա բա
նու թյուն» և «Քի մի ա»), «Ս պի տա կուց ներ» 
(«Կեն սա բա նու թյուն» և «Քի մի ա»), «Ջուր» 
(«Կեն սա բա նու թյուն», «Քի մի ա», «Ֆի զի կա», 
«Աշ խար հագ րու թյուն»), «Շար ժու մը կեն դա
նա կան աշ խար հում» («Ֆի զի կա» և «Կեն
սա բա նու թյուն»), «Թռ չուն նե րի ձայ նե րը» 
(«Կեն սա բա նու թյուն» և «Ե րաժշ տու թյուն»), 
«Ֆի զի կա կան վար ժու թյուն նե րի դերն ու 
ազ դե ցու թյու նը սիր տա նո թային հա մա կար
գի զար գաց ման ու ամ րապնդ ման գոր ծում» 
(«Կեն սա բա նու թյուն» և «Ֆիզ կուլ տու րա»), 
«Մո դի ֆի կա ցի ոն փո փո խա կա նու թյուն» 
(«Ին ֆոր մա տի կա» և «Կեն սա բա նու թյուն») և 
այլն։ 

Դի տար կենք դա սի մի օ րի նակ, ո րը քի մի
այի ու սուց չի հետ կա րե լի է ան ցկաց նել «Են
թաս տա մոք սային գեղ ձի հոր մոն նե րը», «Ին
սու լի նի քի մի ա կան կա ռուց ված քը» թե մայով.

Դա սի նպա տա կը՝ 
Ա շա կեր տը կի մա նա
•  Են թաս տա մոք սային գեղ ձի կա ռուց

ված քը
•  Են թաս տա մոք սային գեղ ձի կող մից 

ար տադր ված ին սու լին հոր մո նի ազ դե ցու
թյու նը

•  Ին սու լին հոր մո նի գեր գոր ծա ռույթ և 
թեր գոր ծա ռույթ լի նե լու դեպ քում օր գա նիզ
մում ա ռա ջա ցած խան գա րում նե րը.

•  Ին սու լին հոր մո նի քի մի ա կան կա
ռուց ված քը

Կ կա րո ղա նա ներ կա յաց նել՝
•  Գեղ ձի տե սա կը, նրա ար տադ րած 

հոր մո նը և ազ դե ցու թյու նը
•  Գեղ ձի թեր գոր ծա ռույ թի և գեր գոր

ծա ռույ թի հետ կապ ված հի վան դու թյուն նե րը
Կ կար ևո րի՝
•  Ին սու լին հոր մո նի դե րը օր գա նիզ մի 

գոր ծա ռույթ նե րի կար գա վոր ման գոր ծըն թա
ցում

•  Ա ռող ջու թյան պահ պան ման գոր
ծում ին սու լին հոր մո նի ազ դե ցու թյու նը

•  Ին սու լին հոր մո նի քի մի ա կան կազ
մը։ 

Անհ րա ժեշտ նյու թեր՝ ցու ցա պաս տառ
ներ, տե սա ֆիլմ, լու սան կար ներ

Դա սի ըն թաց քը
Խ թան ման փուլ՝ Հնա րա վո րու թյան 

դեպ քում ցու ցադ րել 3 րո պե տևո ղու թյամբ 
տե սա ֆիլմ կամ կի րա ռել «Հա մակց ված դա
սա խո սու թյուն» մե թո դը: 

Կեն սաբ. ու սու ցիչ: Ներ կա յաց նել են
թաս տա մոք սային գեղ ձի հատ կու թյուն նե րը.

Են թաս տա մոք սային գեղ ձի  
հոր մոն նե րը

øÇÙÇ³
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Են թաս տա մոք սային գեղ ձը օ ժտ ված է 
եր կու հատ կու թյամբ, մի կող մից՝ այն ար
տադ րում է հյութ, ո րը պա րու նա կում է 
հիդ րո լի տիկ ֆեր մենտ ներ՝ պրո տե ազ ներ, 
էս թե րազ ներ, կարբ հիդ րադ ներ և այլն, 
ո րը հա տուկ ծո րա նի մի ջո ցով թափ վում է 
12մատ նյա ա ղի քի մեջ, մյուս կող մից՝ ար
տադ րում է ին կերտ հոր մոն ներ, ո րոնք ար
տադր վում են են թաս տա մոք սային գեղ ձի 

լան գեր հան սյան կղ զյակ նե րի բջիջ նե րի կող
մից։ Լան գեր հան սյան կղ զյակ նե րը (ո րոնց 
ա ռա ջին ան գամ նկա րագ րել է Լան գեր Հան
սը) կազ մում են են թաս տա մոք սային գեղ ձի 
զանգ վա ծի 0, 01 մա սը։ Կղ զյակ նե րը բաղ
կա ցած են a, b և այլ բջիջ նե րից։ Այս բջիջ նե
րի ա մեն մի խումբ ար տադ րում է յու րա հա
տուկ հոր մոն ներ։ 

Ի մաս տի ըն կալ ման փուլ
Կեն սաբ. ու սու ցիչ: Կազ մել ա ղյու սակ.

Գեղձ հոր մոն ազ դե ցու թյու նը
խան գա րում

 գեր գոր ծա ռույթ թեր գոր ծա ռույթ

Կշ ռա դատ ման փուլ
Կեն սաբ. ու սու ցիչ: Նպա տա կային դա

սա խո սու թյամբ ներ կա յաց նել ին սու լին հոր
մո նի մա սին։ 

Ին սու լին 
Ին սու լի նը ար տադր վում է են թաս տա մոք

սային գեղ ձի լան գեր հան սյան կղ զյակ նե րի 
βբ ջիջ նե րի կող մից։ Լա տի նե րեն Insula նշա
նա կում է կղ զի, որ տե ղից և ա ռա ջա ցել է ին
սու լին ան վա նու մը։

1886 թ. Մին կովս կին և Մե րին գը հե ռաց
րին շան են թաս տա մոք սային գեղ ձը, ո րի 
հետ ևան քով ա ռա ջա ցավ կա յուն հի պերգ
լի կե մի ա (գ լյու կո զայի քա նա կի ա վե լա ցում 
ա րյան մեջ (և գլյու կո զու րի ա) գլյու կո զայի 
ան ցու մը մե զի մեջ)։ Նման պատ կե րը հա
մընկ նում է շա քա րային դի ա բետ հի վան
դու թյա նը։ Սրա նով ա պա ցուց վեց այն, որ 
են թաս տա մոք սային գեղ ձը կապ ված է ած
խաջ րատ նե րի փո խա նա կու թյան հետ։ Սա
կայն եր կար տա րի ներ ան ց մի այն հնա րա
վոր դար ձավ են թաս տա մոք սային գեղ ձից 
ան ջա տել հա տուկ նյութ, ո րն ազ դում է ած
խաջ րատ նե րի փո խա նա կու թյան վրա, դա 
հենց են թաս տա մոք սային գեղ ձի հոր մոնն է ։

1902 թ. Սո բոլ ևը ա ռա ջինն էր, ո րին հա
ջող վեց են թաս տա մոք սային գեղ ձից ստա
նալ այդ հոր մո նը։ Հայտ նի է, որ են թաս տա
մոք սային գեղձն ու նի ար տա քին սեկ րե տոր 
ծո րան, ե թե կա պենք այդ ծո րա նը, այդ դեպ
քում են թաս տա մոք սային գեղ ձի բջ ջիջ նե րը, 
ո րոնք ար տադ րում են հյու թը, աս տի ճա նա
բար կկազ մա փոխ վեն, ի սկ կղ զյակ նե րի 
ի նկ րե տոր բջիջ նե րը կմ նան ան փո փոխ։ Սա 
է պատ ճա ռը, որ նման կեն դա նի նե րի մոտ 
շա քա րային դի ա բետ չի ա ռա ջա նում։ 

Այ սու հետև պարզ ված է նաև այն փաս
տը, որ ե րբ հղի ու թյան ե րկ րորդ կե սում հե
ռաց ված է մոր են թաս տա մոք սային գեղ ձը, 
հի պերգ լի կե մի ա չի ա ռա ջա նում, ո րով հետև 
այդ ժա մա նա կաշր ջա նում սաղ մի են թաս
տա մոք սային գեղ ձը ար դեն ար տադ րում է 
ին սու լին հոր մո նը, ո րը պաշտ պա նում է մոր 
օր գա նիզ մը շա քա րախ տի ա ռա ջա ցու մից։

Սա կայն ե րբ կեն դա նին ծնն դա բե րում է, 
դրա նից հե տո նրա մեջ սկսում է զար գա նալ 
շա քա րախտ հի վան դու թյու նը։

Եր կար տա րի ներ փոր ձել են ստա նալ են
թաս տա մոք սային գեղ ձից զա նա զան դե ղա
մի ջոց ներ շա քա րախ տի բուժ ման հա մար, 
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սա կայն բո լոր այդ աշ խա տանք նե րը մնա ցին 
ա ռանց ար դյուն քի։ Սրա պատ ճա ռը պարզ
վեց ա վե լի ո ւշ։

Պարզ վեց այն, որ են թաս տա մոք սային 
գեղ ձի կող մից ար տադր վող ֆեր մենտ նե րը 
(պ րո տե ազ նե րը) քայ քա յում են կղ զյակ նե
րի կող մից ար տադր վող ին սու լի նը։ Այս էր 
պատ ճա ռը, որ Սո բոլևն ա ռա ջար կեց կա
պել են թաս տա մոք սային գեղ ձի սեկ րե տոր 
ծո րա նը (ո րի հետ ևան քով գեղ ձային մա սը 
կազ մա փոխ վում է և ֆեր մենտ ներ այլևս չեն 
ար տադ րում) կամ օգ տա գոր ծել նո րա ծին 
կեն դա նի նե րի են թաս տա մոք սային գեղ ձը, 
ո րոնց մեջ գեղ ձային մա սի հյուս ված քը դեռ 
շատ թույլ է զար գա ցած, ի սկ կղ զյակ նե րի 
հյուս ված քը շատ լավ է զար գա ցած։

1921 թ. գիտ նա կան ներ Բան տինգն և 
Բես տը Սո բոլ ևի մե թո դով (ծո րա նի կա պու
մով) ա ռա ջին ան գամ կա րո ղա ցան ստա նալ 
ակ տիվ դե ղա մի ջոց, ո րի նե րար կու մից ա ռա
ջա նում է գլյու կո զայի քա նա կի պա կա սում 
ա րյան մեջ։ Այ նու հետև սկսե ցին լայն աշ խա
տանք ներ ծա վալ վել մա քուր վի ճա կում դե
ղա մի ջոց ստա նա լու հա մար։

1926 թ. Կոլ լի պին հա ջող վեց ին սու լի նը 
ստա նալ բյու րե ղային վի ճա կում, այ նու հետև 
բյու րե ղային ա վե լի մա քուր վի ճա կում ստա
ցավ Ա բե լը։ Ներ կա յումս ին սու լի նը ստաց
վում է խո շոր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րի, 
մաս նա վո րա պես խո զե րի են թաս տա մոք
սային գեղ ձից ար տա զատ ման ե ղա նա կով, 
թթ վեց րած սպիր տի մի ջո ցով։

Թթ վային մի ջա վայ րը կան խում է պրո թե
ո լի տիկ ֆեր մենտ նե րի գոր ծու նե ու թյու նը։

Քի մի այի ու սու ցիչ: Ե կեք ծա նո թա նանք 
ին սու լին հոր մո նի քի մի ա կան կա ռուց ված քին:

Պարզ վել է, որ ին սու լի նը պարզ սպի
տա կուց է և քայ քայ վում է բո լոր պրո թե լո
տիկ ֆեր մենտ նե րի ազ դե ցու թյու նից։ Այս է 
պատ ճա ռը, որ են թաս տա մոք սային գեղ ձի 
սո վո րա կան մու զը չի բու ժում շա քա րախ տը, 
ի սկ մյուս կող մից՝ ին սու լի նի՝ բե րա նից օգ
տա գոր ծու մը ար դյունք չի տա լիս, ո րով հետև 
այն քայ քայ վում է պեպ սի նի և տրեպ սի նի 
աղ դե ցու թյու նից։ Ին սու լի նի քի մի ա կան կա
ռուց ված քը պար զել է Սան ջե րը։ Պարզ վել է, 
որ ին սու լի նի մո լե կու լը բաղ կա ցած է 4 պո

լի պեպ տի դային շղ թա նե րից, ո րոնք մի ա
ցած են ի րար հետ մի ջա ձիգ դի սուլ ֆի դային 
(SS) կա պե րի մի ջո ցով։ Ին սու լի նի 
մո լե կու լային կշի ռը հա վա սար է 48000ի ։

Ի նչ պես թթ վային հիդ րո լի զից (PH 4ից 
ցածր), այն պես էլ հիմ նային հիդ րո լի զից (PH 
7, 5ից բարձր) ա ռա ջա նում է ին սու լի նի մո
լե կու լի քայ քա յում, և գո յա նում են ա ռան ձին 
մաս նիկ ներ՝ 12000 մո լե կու լային կշ ռով:

Ին սու լի նի 4 պո լի պեպ տի դային շղ թա նե
րից տար բեր վում են եր կու տի պի շղ թա ներ՝ 
«Ա» և «Բ» տի պի։ Ու սու ցի չը դա սը բա ժա նում 
է խմ բե րի։ 

I խումբ 
«Ա» տի պի շղ թան։
Սրանք մի ծայ րում ու նեն գլի ցին ա մի նոթ

թու, ո րը վեր ջա նում է ա զատ ա մի նո խմ բով, 
ի սկ մյուս ծայ րում աս պա րա գի նի մնա ցորդն 
է՝ ա զատ ա մի նո խմ բով։

«Ա» տի պի շղ թան կազմ ված է 21ա մի
նոթ թու նե րից, ո րոնք հա ջորդ վում են 
հետ ևյալ կերպ՝ գլի ցինի զո լեյ ցինվա լին
գ լու տա մի նաթ թուցիս տինա լա նինսե րին
վա լինցիս տինսե րինլեյ ցինտի րո զին գ լու
տա մի նաթ թուլեյ ցինգ լու տա մի նաթ թուգլու
տա մի նաթթուաս պա րա գի նաթ թուտի րո
զինցիս տինաս պա րա գին։ Ի նչ պես եր ևում 
է, շղ թա յում ցիս տին նե րը բռ նում եմ 6րդ, 
7րդ, 11րդ և 20րդ տե ղե րը։ 

II խումբ
«Բ» տի պի շղ թան։ 
Այս շղ թայի մի ծայ րում ա զատ ա մի նո է՝ 

խմ բով ֆե նիլ ա լա նի նը, ի սկ մյուս ծայ րում վեր
ջա նում է ա զատ կար բօք սիլ խմ բով ա լա նի նը։

«Բ» տի պի շղ թան կազմ ված է 30 ա մի
նոթ թու նե րի մնա ցորդ նե րից, ո րոնք շղթա
յում  են հետ ևյալ հա ջոր դա կա նու թյամբ՝ 
ֆե նի լա լա նինվա լինաս պա րա գի նաթ թու 
լու տա մի նաթ թուհիս տի դինլեյ ցինցիս տին
գ լի ցինսե րինհիս տի դինլեյ ցինվա լինգ լու
տա մի նաթ թուա լա նինլեյ ցինտի րո զինլեյ
ցինվա լինցիս տե ինգ լի ցինգ լու տա մի նաթ
թուար գի նինգ լի ցինֆե նիլա լա նինֆե նի
լա լա նինտի րո զինա րե ո նինպ րո լինլի զին
ա լա նին։ Այս տի պի շղ թա յում ցիս տին նե րը 
բռ նում են 7րդ և 19րդ տե ղե րը։ 

Ին սու լի նի մո լե կու լում 2 «Ա» տի պի շղթա
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նե րը մի ա նում են ի րար հետ՝ ի հա շիվ 6րդ, 
11րդ և 20րդ ցիս տին նե րի ծծումբ նե րի՝ 
ա ռա ջաց նե լով դի սուլ ֆի դային կա պե րը (
S—S)։ Ի սկ մյուս կող մից ա մեն «Ա» շղ թան 
մի ա նում է իր 7րդ և 20րդ ցիս տին նե րի 
ծծում բի մի ջո ցով «Բ» շղ թայի 7րդ և 19րդ 
ցիս տին նե րի հետ՝ նո րից ա ռա ջաց նե լով դի
սուլ ֆա տային կա պեր։

Ս տորև բեր վում է ին սու լի նի պո լի պեպ
տի դային շղ թա նե րի մի աց ման պատ կե րում։ 

 
Ինչ պես ցույց են տա լիս բեր ված տվյալ

նե րը, ին սու լի նի կազ մի մեջ բա ցա կա յում 
են տրիպ տո ֆան, մե թե ո նին և օք սի պի րո լին 
ա մի նոթ թու նե րը։ Ին սու լի նի բա ղադ րու թյան 
մեջ ծծում բը կազ մում է 3,1 %։ Պարզ ված է 
նաև այն, որ բյու րե ղային ին սու լի նի բա ղադ
րու թյան մեջ մտ նում է նաև 0,2 %ի չա փով 
ցինկ։ Ին սու լի նի ակ տիվ ձևը հա մար վում է 
նրա դի սուլ ֆի դային վի ճա կում գտն վե լը (
S—S), ի սկ ե րբ վե րա կանգն ման հետ ևան
քով ա ռա ջա նում են –SH խմ բեր, ին սու լի նը 
կորց նում է իր ակ տի վու թյու նը։

III խումբ.
Ա շա կերտ նե րը Վե նի դի ագ րա մի մի

ջո ցով ներ կա յաց նում են Ա և Բ շղ թա նե րի 
մի աց ման պատ կե րը (ն մա նու թյուն ներն ու 
տար բե րու թյուն նե րը)։

Տ նային ա ռա ջադ րանք
Ու սու ցան վող նյու թի յու րաց ման աս տի

ճա նը ճշ տե լու հա մար հանձ նա րա րել հայ
տո րո շիչ թեստ, հնա րա վո րու թյան դեպ քում 
պատ րաս տել տե սա նյութ՝ շա քա րախտ հի
վան դու թյան ա ռա ջաց ման վե րա բե րյալ։

Եզ րա կա ցու թյուն.
Մի ջա ռար կա յա կան կա պե րի ար

դյունքն ու նշա նա կու թյու նը.
• Խ թա նում է ա շա կերտ նե րի գի տա

կան մտա ծո ղու թյու նը:
• Բարձ րաց նում և զար գաց նում է հե տա

քրք րու թյունն այլ ա ռար կա նե րի նկատ մամբ: 
Այս պի սով՝ ու սուց ման ար դյու նա վետ 

կազ մա կերպ ման խն դիր նե րից մեկն այն է, 
որ ու սում նա կան գոր ծում մաս նակ ցեն բո
լոր ա շա կերտ նե րը, ո րի հա մար ան հրա
ժեշտ է դա սա վանդ ման ըն թաց քում ստեղ ծել 
հա մա պա տաս խան ի րադ րու թյուն՝ բա րեն
պաստ դր դա պատ ճառ ներ, վս տա հու թյուն, 
հա մա ձայ նեց ված ու սու ցում, գնա հա տում 
և հե տա դարձ կապ։ Ո րա կա պես փոխ վել է 
սե րուն դը։ Այլ են նոր սերն դի մտա ծո ղու թյու
նը, ձգ տում նե րը և գի տե լիք նե րը։ Ա շա կեր
տի հա մար ա վե լի կար ևոր է ու սուց չի՝ գի
տե լիք մա տու ցե լու ձևը, ու սուց ման գոր ծում 
իր մաս նակ ցու թյու նը, քան բուն գի տե լի քը։ 
Ա շա կեր տա կենտ րոն ու սուց ման դեպ քում 
ա շա կեր տը ար տա հայ տում է իր մտա ծա ծը, 
սո վո րում է ու րի շին լսել, բա նա վի ճել, հա մա
ձայ նու թյան գալ։ Ու սուց չա կենտ րոն ու սուց
ման հա մա կար գը պետք է վե րաց նի ին քը՝ 
ու սու ցի չը, ո րին ե ղա նակ նե րի և մե թոդ նե րի 
ը նտ րու թյան հար ցում տր ված է ստեղ ծա գոր
ծա կան ա զա տու թյուն։ Հա մա գոր ծակ ցային, 
խմ բային մե թո դով դա սե րը ա պա հո վում են 
ու սուց ման բարձր մա կար դակ։ Հա ղոր դակ
ցա կան և ան հա տա կան գոր ծու նե ու թյան 
կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման, ու սուց ման 
նկատ մամբ հե տաքրք րու թյու նը մե ծաց նե
լու հա մար նպա տա կա հար մար է ու սու ցու մը 
կազ մա կեր պել խա ղային, մր ցակ ցային ի րա
վի ճակ ներ ստեղ ծե լու մի ջո ցով։
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ

Н. САРГСЯН 

За да чи обу че ни я, об ра зо ва ния и вос пи та ния нас тол кос та ры, нас толь ко ста ра ис то рия 
че ло ве чест ва. Эти воп ро сы дав но бес по ко ят че ло ве чест во и с го да ми ме ня ют лишь тре бо
ни я. Изу чав ис то рию пе да го ги ки лег ко за ме тить, что эти три терми на сос тав ля ют три гра ни 
рав ног ран но го тре у голь ни ка. Отпав но сто рон ний из ме не ния од ной сто ро ны за ви сят две 
други е. Эти за да чи срав ни ва ют в го ри зон том, чем мы бли же, тем он даль ше. Эти за да чи 
не до се га е мы.

THE USE OF INTERDISCIPLINARY RELATIONS IN THE PROCESS  
OF TEACHING BIOLOGY

N. SARGSYAN

The questions of teaching, education and up bringing are as old as the history
Of humanity։ These questions have always exited humanity and they have been introduced in 

different ways in different periods and they are interconnected with each other. While studying 
the history of pedagogic it is easily noticeable that education teaching and up bringing form 
equalside triangle, and changing one side the other two sides are changed and make new prob
lems։ Scientific studies draw similarity’s between the questions of education, teaching and up
bringing and «Horizon». The more we come up to it, the more it gets away, and the more we get 
away. The more it comes up to us staying always unreachable and invisible, never getting smaller 
and always getting higher.
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Վաղ ման կու թյու նից ե րե խային շր ջա պա
տում է հն չյուն նե րի հա րուստ աշ խարհ: Ե րե
խան լսում է բազ մա տե սակ ե րաժշ տու թյուն՝ 
եր բեմն բարձ րար վեստ, եր բեմն ցած րո րակ, 
հա ճախ իր տա րի քին ու հաս կա ցո ղու թյա նը 
ան հա մա պա տաս խան: 

Այս ի մաս տով ե րե խայի գե ղա գի տա
կան դաս տի ա րա կու թյու նը, կրթու թյու նը թե՛ 
ման կա պար տե զում և թե՛ դպ րո ցում պետք 
է լի նեն ճիշտ ո ւղ ղորդ ված, հա մա կարգ ված, 
նպաս տեն ան հա տա կա նու թյան ձևա վոր
մա նը, ե րե խայի մեջ զար գաց նեն գե ղե ցի կը 
տես նե լու և նրա հետ հա ղոր դա կից լի նե լու 
հմ տու թյու նը: 

Բ նա կա նա բար, այս տեղ մեծ դեր ու նի 
դաս տի ա րա կը, ման կա վար ժը: Եվ զուր չէր 
Կո մի տաս վար դա պե տի ան հանգս տու թյու
նը. «Ե թե մա նու կը չի հասկ նար ձեր դա սա
վան դու թյու նը, հան ցան քը ձերն է, ո րով հետև 
չեք կր ցած հասկ նալ ա նոր հո գին: Պետք է 
իջ նել մինչև ա նոր հո գե կան աս տի ճա նը և 
զայն առ նե լով ձե զի հետ՝ բարձ րա նալ:

Սխալ դաս տի րա կու թյան ար դյունք է, որ 
շա տե րը, ո րոնք հան ճար ներ պի տի ըլ լային, 
ե ղած են գո ղեր» [1, 213]: 

Ա նա ռար կե լի է, որ ման կու թյան տա րի
նե րին ե րաժշ տա կան տպա վո րու թյուն նե րի 
բաց թո ղու մը ա պա գա յում դժ վար է լրաց նել, 
վե րա կանգ նել: Գե ղե ցի կը ե րե խային գրա
վում է դեռևս վաղ ման կու թյու նից: 

Ե րե խան իր ծնն դյան ա ռա ջին ա միս նե րին 
բնազ դա բար ձեռ քը մեկ նում է ա մե նա վառ, 
գե ղե ցիկ, փայլփ լուն ի րե րին: Նա ու րա խա նում 
է գու նա զարդ, ձայ ներ ար ձա կող խա ղա լիք նե
րով, ո րոնք ա ռա ջաց նում են հա ճե լի զգա ցում
ներ: Այդ փոք րիկ մար դու կը սի րով լսում է նաև 
օ րո րո ցային ներ, եր գեր, ա վե լի ո ւշ՝ հե քի աթ
ներ, ծնող նե րի հետ դի տում պատ կե րա զարդ 
գր քեր, նկար ներ: Եվ նրա մեջ ամ բար վում են 
գե ղա գի տա կան ա ռա ջին ապ րում նե րը: Աս
տի ճա նա բար ե րե խայի նե րաշ խար հը գու նա

վոր վում է, լց վում տար բեր հն չե րանգ նե րով: 
Եվ ե րբ նա սկսում է հա ճա խել ման կա պար
տեզ, այս տեղ ար դեն պետք է բա րեն պաստ 
պայ ման ներ լի նեն նրա հնա րա վո րու թյուն նե
րի բա ցա հայտ ման և զար գաց ման հա մար: 
Պա տա հա կան չէ, որ Սփյուռ քի «Բող բոջ», 
«Կո կոն» և «Ծա ղիկ» խմ բե րի կր թա դաս տի
ա րակ չա կան ծրագ րում նա խա տես ված են 
ե րե խա նե րի գե ղա գի տա կան դաս տի ա րա կու
թյա նը նպաս տող խն դիր ներ, ո րոնք փուլ առ 
փուլ լուծ վում են նշ ված խմ բե րում զա նա զան 
պա րապ մունք նե րի ըն թաց քում: 

Նշ ված բո լոր խմ բե րում էլ ե րե խա նե րի 
գե ղար վես տա կան ար ժեք նե րի ըն կալ ման, 
ստեղ ծա գոր ծա կան ու նա կու թյուն նե րի զար
գա ցու մը ի րա կա նաց վում է ման կա վար ժի 
և փոք րիկ նե րի հա մա տեղ գոր ծու նե ու թյան 
ճա նա պար հով։ 

Գե ղա գի տա կան դաս տի ա րա կու թյան մե
թոդ նե րը բազ մա զան ե ն՝ պայ մա նա վոր ված 
բազ մա թիվ գոր ծոն նե րով. ե րե խա նե րի հե
տաքրք րու թյուն նե րով, մտա ծո ղու թյան տե
սակ նե րով, խոս քի և ըն կալ ման կա րո ղու
թյուն նե րով և այլն: Ա ռաջ նորդ վե լով նշ ված 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով՝ փոք րիկ նե րի 
հետ աշ խա տե լիս մենք կար ևո րում ե նք նրանց 
փո խանց վող գե ղար վես տա կան տե ղե կույ թի 
ո րա կը, ծա վա լը, մա տուց ման ձևը, գոր ծու նե
ու թյան տե սա կը, ե րե խայի կա րո ղու թյուն նե րը։

Գե ղա գի տա կան դաս տի ա րա կու թյան խն
դիր նե րից ա ռաջ նային ե նք հա մա րում ար
վես տի հետ շփ ման ճա նա պար հով ճա շա կի 
զար գա ցու մը, գե ղե ցի կի զգա ցո ղու թյու նը 
և ը մբռ նու մը։ Դրան հաս նե լու մե թոդ նե րը 
շատ ե ն՝ ցու ցադ րում, ու սում նա սի րու թյուն, 
բա ցատ րու թյուն, վեր լու ծու թյուն։ Կար ևոր է 
նաև մե ծե րի օ րի նա կը։ Այս խն դիր նե րի լուծ
ման գոր ծըն թա ցին ներ կա յաց վում են ո րո շա
կի պա հանջ ներ. գրա կան և ե րաժշ տա կան 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի կա տա րում նե րը 
պետք է լի նեն ման կան հո գուն հա րա զատ, 

ԳԱ ՅԱ ՆԵ ՀԱ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆՅԱՆ

ՆԱ ԽԱԴՊ ՐՈ ՑԱ ԿԱՆ ՏԱ ՐԻ ՔԻ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ  
Ե ՐԱԺՇ ՏԱ–ԳԵ ՂԱ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ ԴԱՍ ՏԻ Ա ՐԱ ԿՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ
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գե ղար վես տաար տա հայտ չա կան, խոր հու
զա կա նու թյամբ, սա կայն աշ խույժ և պայ ծառ, 
որ պես զի ե րե խա նե րի վրա ու նե նան դրա կան 
ազ դե ցու թյուն։ Ի նչ պե՞ս են ե րե խա նե րը ստա
նում գե ղա գի տա կան տե ղե կույթ. նրանք գե
ղա գի տա կան պա րապ մունք նե րի ըն թաց քում 
ծա նո թա նում են ար վես տի տար բեր տե սակ
նե րի, կա տա րում են պարզ հա մե մա տու թյուն
ներ՝ ո ւնկնդ րե լով ե րաժշ տա կան, գրա կան 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ, դի տե լով նկար ներ, 
հե քի աթ նե րի նկա րա զար դում ներ, ա ռան ձին 
պատ կեր ներ։ Այդ պի սի հա մե մա տու թյուն նե
րը խթա նում ե ն՝ հաս կա նա լու, տես նե լու, թե 
ար վես տի տար բեր տե սակ նե րի մեջ ի նչ պես 
են ար տա ցոլ ված շր ջա կա ի րա կա նու թյու նը, 
հու զում նե րը, տրա մադ րու թյու նը։ 

Գե ղա գի տա կան դաս տի ա րա կու թյան 
ե րկ րորդ խն դի րը կապ ված է գե ղար վես տա
կան գոր ծու նե ու թյան հմ տու թյուն նե րի ձևա
վոր ման հետ։ Այս խնդ րի լուծ ման հա մար ան
հրա ժեշտ հնար ներն ե ն՝ դի դակ տիկ նյու թե րի 
կի րա ռու մը, դրանց շուրջ վար ժու թյուն նե րը, 
բա ցատ րու թյուն նե րը, ո րո նո ղա կան ի րա վի
ճակ նե րի ստեղ ծումն ու քն նար կու մը և այլն։

Կազ մա կերպ չա կան ձևե րից կա րե լի է նշել 
այն պա րապ մունք նե րը, ե րբ ման կա վար
ժը տա լիս է հս տակ ա ռա ջադ րանք ներ՝ ցու
ցադ րե լով կամ ա ռա ջար կե լով ե րե խա նե րին 
ի նք նու րույն գտ նել ի րա գործ ման ե ղա նա կը։ 
Կար ևո րում ե նք նշել, որ գե ղար վես տա կան 
դաս տի ա րա կու թյան գոր ծըն թա ցում մենք մեծ 
տեղ ե նք տա լիս դաս տի ա րա կի գոր ծու նե ու
թյա նը: Օ րի նակ՝ «Բող բոջ» խմ բում, ո ւր հա ճա
խում են հիմ նա կա նում 34 տա րե կան ե րե խա
ներ, մենք գե ղա գի տա կան գոր ծու նե ու թյունն 
ի րա կա նաց նում ե նք դաս տի ա րակ չու հու՝ օ րի
որ դի, ակ տիվ մաս նակ ցու թյամբ: Այս տա րի քի 
ե րե խա ներն ի րենք ի նք նու րույն աշ խա տե լու 
կա րո ղու թյուն ներ դեռևս չու նեն (կամ թե րի է), 
այդ պատ ճա ռով օ րի որդն իր շուրջն է հա վա
քում փոք րիկ նե րին, կա տա րում է ան հրա ժեշտ 
գոր ծո ղու թյուն ներ (օ րի նակ՝ եր գում է, պա րում, 
ծե փում, կտ րումկպց նում և այլն): Օ րի որդն իր 
յու րա քան չյուր քայ լը բա ցատ րում է՝ զրու ցե լով 
ե րե խա նե րի հետ նրանց մատ չե լի բա ռե րով և 
նա խա դա սու թյուն նե րով:

Ս տեղ ծա գոր ծա կան ա ռա ջադ րանք

նե րը մենք հա մա տե ղում ե նք գե ղար վես
տաար տա հայտ չա կան հմ տու թյուն նե րի 
ձևա վոր ման հետ։ Ա սենք՝ «Ծա ղիկ» խմ բի 
ե րե խա նե րին մենք տա լիս ե նք այս պի սի 
ա ռա ջադ րանք. «Մենք նկա րում ե նք ե րաժշ
տու թյուն»։ Այս աշ խա տան քը ի րա գոր ծե լու 
հա մար ը նտ րում ե նք տար բեր բնույ թի և 
տրա մադ րու թյան ե րաժշ տա կան ստեղ ծա
գոր ծու թյուն ներ: Ա ռա ջար կում ե նք ո ւնկնդ
րել և դրա նից հե տո թղ թի վրա պատ կե րել, 
ար տա հայ տել ե րաժշ տա կան ստեղ ծա գոր
ծու թյու նից ստաց ված տպա վո րու թյուն նե րը։ 
Օ րի նակ՝ թախ ծոտ [Պ . Ի.  Չայ կովս կի «Տիկ
նի կի հի վան դու թյու նը»], ու րախ [Ա.  Խա
չատ րյան «Ցատ կա պա րան»ը], հան դարտ 
[Ալ. Ս պեն դի ա րյան «Օ րո րո ցային»ը], կա
տա կային [Դմ. Կա բալևս կի «Ծաղ րա ծու
ներ»ը], հե րո սա կան [Ալ.  Հա րու թյու նյան 
«Ե րի տա սար դա կան քայ լերգ»ը]։ Մենք հա
մոզ վել ե նք, որ նկար չու թյունն ան սահ ման 
հա ճույք է պատ ճա ռում ե րե խա նե րին։ Գույ
նե րը՝ որ պես հու զա կա նու թյան ար տա հայտ
ման մի ջոց, հնա րա վո րու թյուն են տա լիս 
նույ նիսկ թույլ գրա ֆի կա կան, նկար չա կան 
հմ տու թյուն ներ ու նե ցող ե րե խային ար տա
հայ տե լու իր հու զա կան զգա ցո ղու թյուն նե րը 
ե րաժշտա կան ստեղ ծա գոր ծու թյան ո ւնկնդ
րու մից հե տո։ Այս պի սով, ե թե ե րե խան վաղ 
տա րի քից լսում է գե ղե ցիկ ե րաժշ տու թյուն, 
մաս նակ ցում քննար կում նե րի, դա տո ղու
թյուն ներ ա նում, ժա մա նա կի ըն թաց քում 
նրա մեջ բարձր ճա շակ է ձևա վոր վում` ար
ժե քա վո րը գնա հա տե լու ու նա կու թյուն: Նա 
հե տա գա յում կա րո ղա նում է կար ծիք հայտ
նել, գնա հա տա կան տալ: Հետզ հե տե հարս
տա նում են ե րաժշ տա կան գի տե լիք նե րը, 
բա ցա հայտ վում ըն դու նա կու թյուն նե րը, ը նդ
լայն վում և ի մաս տա վոր վում է զգա ցո ղու
թյուն նե րի, ապ րում նե րի շր ջա նա կը: 

Ըն դուն ված է այն կար ծի քը, որ մինչև 
ե րեք տա րե կան ե րե խայի մեջ կու տակ
վում են ե րաժշ տա կան տպա վո րու թյուն նե
րը, ստեղծ վում է հու զա կան դաշտ: Չորս 
տա րե կան դառ նա լուն պես մե ծա նում է հե
տաքրք րու թյու նը ե րաժշ տու թյան հան դեպ, 
և նա ցան կա նում է ա վե լի եր կար ժա մա նակ 
տրա մադ րել ե րաժշ տու թյան ո ւնկնդր մա նը, 
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եր գում է, ե րաժշ տու թյան տակ պա րային 
շար ժում ներ է կա տա րում: Հինգ տա րե կա
նում հու զա կա նու թյու նը, զգա ցա կա նու թյու
նը դառ նում են ա վե լի խոր: Ի հայտ են գա լիս 
ե րաժշ տա կան ըն դու նա կու թյուն նե րը: Վեց 
տա րե կան մա նուկն ար դեն կա րող է հս կել իր 
կա տա րո ղա կա նու թյու նը՝ հիմն վե լով նա խա
պես ձեռք բե րած փոր ձա ռու թյան վրա: Այս 
տա րի քում նա ա վե լի ու շա դիր է, ա վե լի խորն 
է զգում ե րաժշ տու թյու նը: 

Օ րի որդ նե րի գերխն դի րը ոչ մի այն ե րե
խա նե րի մեջ ե րաժշ տա կան ար վես տի հան
դեպ սեր և հե տաքրք րու թյուն սեր մա նելն է, 
այլև ազ գայի նի նկատ մամբ վե րա բեր մուն քի 
ձևա վո րու մը: Դրա հա մար ան հրա ժեշտ է մա
տու ցել ե րե խայի տա րի քային ա ռանձ նա հատ
կու թյուն նե րին և հե տաքրք րու թյուն նե րին հա
մա պա տաս խան ազ գային ե րաժշ տու թյուն՝ 
ու շադ րու թյուն սևե ռե լով ազ գային, դա սա կան 
ար ժեք նե րին: Նման ե րաժշ տու թյան փո խան
ցած բա րի և գե ղե ցիկ հույ զե րի հա մապ րու մի 
շնոր հիվ ոչ մի այն կս տեղծ վի բա րեն պաստ 
մի ջա վայր ե րե խայի ան հա տա կա նու թյան 
ճիշտ ձևա վոր ման հա մար, այլև կձ ևա վոր վեն 
ազ գային հո գե կերտ վածք, ճա շակ և այլն: 

Այս ա մե նը կամ րապն դի նաև զգա յա
կան կա պը ման կա վար ժի և սա նե րի միջև, 
կջեր մա նա շփու մը, և աշ խա տան քը կդառ նա 
ա վե լի հե տաքր քիր ու ար դյու նա վետ: 

Ի հար կե մենք հա մոզ ված ե նք, որ ե րե
խան դառ նում է ա վե լի ըն կա լու նակ, ե րբ 
ի նքն է ե րաժշ տա կան գոր ծու նե ու թյուն ծա
վա լում, հան դես գա լիս որ պես ան մի ջա կան 
կա տա րող: 

Ինք նու րույն գոր ծու նե ու թյան ձևը մի ջոց է, 
ե րբ ե րե խա նե րը ի րենց նա խա ձեռ նու թյամբ 
կա րող են դրս ևոր վել գե ղար վես տա կան գոր
ծու նե ու թյան տար բեր տե սակ նե րում՝ ե րաժշ
տա կան, գե ղար վես տախոս քային, թա տե
րախա ղային։ Գե ղար վես տա կան ի նք նու րույն 
գոր ծու նե ու թյու նը նպաս տում է ան հա տա կա
նու թյան ձևա վոր մա նը՝ օժ տե լով նրան այն պի
սի հատ կու թյուն նե րով, ի նչ պի սիք են նա խա
ձեռ նո ղա կա նու թյու նը, ի նք նու րույ նու թյու նը, 
ստեղ ծա գոր ծա կան ակ տի վու թյու նը։

Սո վո րա բար բո լոր խմ բե րի և տա րի քի 
ե րե խա նե րին մենք ձգ տում ե նք ներգ րա վել 

ե րաժշ տա կան գոր ծու նե ու թյան տար բեր տե
սակ նե րի մեջ՝ ո ւնկնդ րում, եր գե ցո ղու թյուն, 
ե րաժշ տառիթ մա կան շար ժում, պար, խաղ, 
նվագ` ման կա կան նվա գա րան նե րով:

Հան րա հայտ ռուս կոմ պո զի տոր, ման
կա վարժ Դ. Կա բալևս կին գրում է. «Ե րաժշ
տու թյան հետ շփ ման ցան կա ցած ձև, 
ցան կա ցած ե րաժշ տա կան պա րապ մունք 
սո վո րեց նում է ո ւնկնդ րել ե րաժշ տու թյու նը` 
ան նդ հատ կա տա րե լա գոր ծե լով լսե լու և նրա 
մեջ մտա սուզ վե լու ու նա կու թյու նը» [2, 209]:

Ե րաժշ տա կան ստեղ ծա գոր ծու թյան 
ո ւնկնդ րու թյան ժա մա նակ հե տա մուտ ե նք 
լի նում¸ որ ե րե խա նե րը ա վե լի ու շա դիր լի
նեն, հետ ևեն ե րաժշ տու թյան ըն թաց քին: 
Ե րաժշ տա կան ստեղ ծա գոր ծու թյան ո ւնկնդ
րու մից, որ պես կա նոն, ժա մա նակ ե նք տա
լիս¸ որ ե րե խա նե րը հնա րա վո րու թյուն ու
նե նան լսա ծի մա սին մտո րե լու, զգա լու և 
ար տա հայ տե լու ի րենց տպա վո րու թյուն նե րը: 

Սո վո րա բար ե րե խա նե րին ստեղ ծա
գոր ծա կան ա ռա ջադ րանք ներ ե նք տա լիս՝ 
ա ռա ջադր վե լով՝ «Հո րի նի՛ր հե քի աթ լսա ծիդ 
մա սին» կամ «Վեր լու ծենք ե րաժշ տա կան 
ստեղ ծա գոր ծու թյու նը»¸ «Ն կա րենք եր գող 
թռ չուն նե րին»¸ «Պա րենք ե րաժշ տա կան 
հնչյուն նե րի տակ» և այլն: 

Այս աշ խա տան քը նպաս տում է նաև ե րե
խա նե րի մտ քի, լեզ վամ տա ծո ղու թյան զար
գաց մա նը։ 

Այլ է «Ընտ րիր ե րաժշ տու թյուն» ա ռա
ջադ րան քի նպա տա կը. այն է, թե որ քա նով 
ե րե խա նե րը կա րող են ո րո շել բո վան դա կու
թյամբ ի րար մոտ, «ազ գա կից» ե րաժշ տա
կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը։ Ա ռա ջարկ
վող գոր ծե րը պետք է նման լի նեն ար տա քին 
հատ կու թյուն նե րով՝ ժան րով, դի նա միկ 
հն չո ղու թյամբ, բնույ թով… Օ րի նակ՝ «Քայ
լերգ»՝ Դմ.  Շոս տա կո վի չի և «Քայ լերգ»՝ Ռոս
սի նի ի, «Օ րո րո ցային»՝ Ա. Խա չատ րյա նի և 
«Օ րո րո ցային»՝ Մ. Մազ մա նյա նի, «Տ խուր 
ան ձրև»՝ Դմ. Կա բալևս կու և «Անձրև»՝ Գե
ղու նի Չթ չյա նի։ Ո ւնկնդ րու մից հե տո ե րե խա
նե րին ա ռա ջար կում ե նք ո րո շել այն ստեղ
ծա գոր ծու թյուն նե րը, ո րոնք մոտ են ի րենց 
ո ճով, տե սա կով։ Նրանք պետք է փոր ձեն 
բա ցատ րել, թե ի նչ պի սի հատ կա նիշ նե րով 
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կա րո ղա ցան գտ նել ը նտ րած զույգ ստեղ ծա
գոր ծու թյուն նե րի ը նդ հան րու թյու նը, ի նչ պի
սի զգա ցո ղու թյուն ներ ա ռա ջա ցան նրանց 
մեջ՝ ո ւնկնդ րե լով ա ռա ջարկ ված ե րաժշ տա
կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը։ Ե րե խա նե րի 
ե րաժշ տա կան եր ևա կա յու թյան զար գաց ման 
նպա տա կով «Ծա ղիկ» խմ բում կի րա ռում 
ե նք նաև հետ ևյալ ա ռա ջադ րան քը՝ «Բա
ցա հայ տի՛ր քեզ ե րաժշ տու թյան մի ջո ցով»։ 
Ա ռա ջարկ վում է ո ւնկնդ րել ե րաժշ տու թյուն. 
օ րի նակ՝ հատ ված Է. Գրի գի «Լեռ նային ար
քայի քա րան ձա վում», Պ. Չայ կովս կու «Փե
րի Դրա ժեյի պա րը» կամ Է. Գրի գի «Էլ ֆե րի 
պա րը» ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րից, ա պա 
հա ջոր դա բար տր վում է ե րեք ա ռա ջադ րանք՝ 

1. Ե րե խա նե րը պետք է դառ նան 
«ե րաժշ տու թյան զրու ցա կի ցը»՝ ու շա դիր 
լսե լով, թե ի նչ է ա սում, հա ղոր դում ե րաժշ
տու թյու նը, պատ մեն ի րենց զգա ցում նե րի, 
ապ րում նե րի մա սին, ո րոնք ու նե ցան «երկ
խո սու թյան» ըն թաց քում։

2. Ա ռա ջադ րան քը են թադ րում է 
ե րաժշ տու թյան բո վան դա կու թյան բա ցա
հայ տու մը պլաս տի կայի, շարժ ման, մն ջա
խաղի մպ րո վի զա ցի այի մի ջո ցով։

3. Ե րե խան ներշն չան քով պի տի տես
նի և նկա րի ոչ թե ո ւնկնդ րած ե րաժշ տու թյան 
տպա վո րու թյուն նե րը, այլ հատ կա պես ի նքն 
ի րեն զգա, թե ի նչ պի սի տրա մադ րու թյան մեջ 
էր ե րաժշ տու թյու նը լսե լու ըն թաց քում։ 

Ե րեք ա ռա ջադ րանք ներն էլ նույն նպա
տակն են հե տապն դում՝ բա ցա հայ տել ե րե
խայի նե րաշ խար հը՝ իր ի սկ կա րո ղու թյուն
նե րի, ի նք նագ նա հատ ման մի ջո ցով։

Ե րե խա նե րի դաս տի ա րա կու թյան գոր
ծում նշա նա կա լից տեղ ու նի եր գե ցո ղու թյու
նը: «Մար դու ձայ նը, գրում է Սպ. Մե լի քյա
նը, ա մե նա գե ղե ցիկն է բո լոր գո յու թյուն 
ու նե ցող ձայ նե րի մեջ և ա մե նա խո սու նը 
մար դու սր տի նկատ մամբ» [3, 69]: 

Եր գե ցո ղու թյու նը ման կա պար տե զում 
ե րե խայի ե րաժշ տա կան գոր ծու նե ու թյան 
ա մե նաակ տիվ և ա մե նա մատ չե լի կար ևոր 
ձևե րից մեկն է: 

Եր գե ցո ղու թյու նը հա մա լիր բնույթ ու նի: 
Եր գե ցո ղու թյա նը մաս նակ ցում է ե րե խայի 
ամ բողջ օր գա նիզ մը, մաս նա վո րա պես նրա 

շն չա ռա կան, ձայն ար տա բե րող օր գան նե րը 
և նյար դամ կա նային հա մա կար գը: Ու սու ցի չը 
պետք է լավ ի մա նա ե րե խայի ե րգ չային ձայ նի 
կա ռուց ված քը և մաս նա գի տո րեն տի րա պե տի 
այն զար գաց նե լու ե ղա նակ նե րին [4, 6]:

Ման կա վար ժի հս կո ղու թյամբ ե րե խան 
պետք է կա րո ղա նա եր գե րը կա տա րել ար
տա հայ տիչ, թեթև, սա հուն, ա ռանց լար վա
ծու թյան: 

Եր գե րի ար տա հայ տիչ կա տա րու մը կօգ
նի ա վե լի վառ ու խոր զգա լու դրանց բո վան
դա կու թյու նը: 

Ե րե խա նե րին սո վո րեց նում ե նք նաև եր
գե րի բնույ թին և բո վան դա կու թյա նը հա մա
պա տաս խան շար ժում ներ կա տա րել: Սա 
կար ևոր դեր ու նի ե րե խայի հո գու և մարմ նի 
ներ դաշ նակ զար գաց ման գոր ծում: Ցան կա
լի է, որ ե րե խա նե րի խմ բա սե նյակ մտ նե լու և 
դուրս գա լու պա հե րը սո վո րա բար ու ղեկ ցել 
քայ լեր գով: Ե րաժշ տու թյան ներ քո կա րե լի է 
կազ մա կեր պել նաև խա ղեր, վար ժու թյուն
ներ, պա րեր: 

Ե րաժշ տա ռիթ մա կան գոր ծու նե ու թյան 
ըն թաց քում մենք ոչ մի այն սո վո րեց նում ե նք 
յու րաց նել շար ժում նե րը, այլև հե տա մուտ 
ե նք լի նում, որ դրանք կա տա րեն ար տա հայ
տիչ, բնա կան, ա զատ ու ան կաշ կանդ: 

Այս պի սով՝ ե րե խա նե րի ը նդ հա նուր 
ե րաժշ տա կա նու թյան զար գաց ման հետ ա ռա
ջա նում է հու զա կան վե րա բեր մունք ե րաժշ
տու թյան նկատ մամբ. կա տա րե լա գործ վում 
են նրանց ռիթ մա կան զգա ցո ղու թյու նը և լսո
ղու թյու նը, ա րթ նա նում է ստեղ ծա գոր ծա կան 
եր ևա կա յու թյու նը, ե րե խա նե րի ապ րում նե րը 
ստա նում են յու րա հա տուկ ե րան գա վո րում 
[5, 8]: Ե րաժշ տու թյու նը վե րապ րե լու և զգա
լու կա րո ղու թյու նը օգ նում է, որ նրանք սի րեն 
աշ խար հը, գնա հա տեն գե ղե ցի կը: 

Ամ փո փե լով` ա սենք, որ ե րաժշ տու թյու նը 
հզոր մի ջոց է ե րե խա նե րին կր թե լու և դաս
տի ա րա կե լու հա մար: Որ պես վեր ջա բան 
ներ կա յաց նենք մեծն Թու մա նյա նի հետ ևյալ 
միտ քը. «Ե րաժշ տու թյու նը ար վեստ նե րի մեջ 
էն կա խարդ ո ւժն է, որ ան մար մին ար տա հայ
տու թյուն նե րով կա րո ղա նում է ան մի ջա կա նո
րեն և մի ան գա մայն տի րել մար դու հո գուն և 
տի րա բար տա նել, ո ւր որ կա մե նա» (6): 
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МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА

Г. АРУТЮНЯН

Основываясь на личном опыте, в статье обобщены положения и подходы музыкально
эстетического воспитания и образования детей дошкольного возраста, которые способны 
продолжить развитие музыкальных способностей ребенка, способствовать формированию 
его личности как человекагражданина с богатым внутренним миром .

В статье также процитированы некоторые мысли и советы великих художников. 

MUSICAL-AESTHETIC EDUCATION OF PRE-SCHOOL CHILDREN
G. HARUTYUNYAN

Basing itself on personal experience, the article summarizes the core provisions and ap
proaches of musicoaesthetic education and upbringing of preschool children, which are crucial 
and most effective for the development of children`s musical abilities, and greatly contribute to 
their personal development by shaping them as people /citizens with rich inner world.

In this connection, the article quotes some thoughts and advice of famous artists.
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ՎԱՐ ԴՈՒ ՀԻ ԲԱ ԴԱ ԼՅԱՆ

ՀԱՆ ԳԻՍ ՏԸ ԵՎ ԾԱՆ ՐԱ ԲԵՌՆ ՎԱ ԾՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ  
ՖԻ ԶԻ ԿԱ ԿԱՆ ՎԱՐ ԺՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ  

ԿԱ ՏԱՐ ՄԱՆ ԺԱ ՄԱ ՆԱԿ
Վեր ջին տա րի նե րին ա վե լի ու ա վե լի 

հա ճախ է բարձ րաց վում ժա մա նա կա կից 
ու ղի նե րի ու մե թոդ նե րի ո րոն ման հարց` 
ֆի զի կա կան և է մո ցի ո նալ վի ճակ նե րի ամ
րապնդ ման հա մար: Սա ա ռա ջին հեր թին 
կապ ված է նրա հետ, որ այ սօր` տեխ նի կա
կան ա ռա ջըն թա ցի դա րում, ե րբ ա ռա վել 
նկա տե լի է դառ նում բնակ չու թյան ա ռող
ջա կան մա կար դա կի նվա զու մը, տե ղի է ու
նե նում մտա վոր ծան րա բեռն վա ծու թյան մե
ծա ցում, և որ պես հետ ևանք` շար ժո ղա կան 
ակ տի վու թյան նվա զում: Ֆի զի կա կան կուլ
տու րայի և սպոր տի դե րը է ՛լ ա վե լի է մե ծա
նում: Կաս կած չի հա րու ցում, որ գեր հա գե
ցած է մո ցի ո նալ ֆո նը բա վա կա նա չա փո րեն 
ի ջեց նում է ու սա նող նե րի ա ռող ջու թյան և 
ի նք նազ գա ցո ղու թյան մա կար դա կը, վնա
սում նրանց հո գե բա նու թյու նը: Այս պատ ճա
ռով ա ռանձ նա հա տուկ ար դի ա կա նու թյուն 
են ստա նում ու սում նա կան ծրագ րի մեջ 
ա ռող ջու թյուն ձևա վո րող տեխ նո լո գի ա նե րը, 
հա տուկ ա ռող ջա պա հա կան ծրագ րե րի մշա
կու մը, ո րոնք օգ նում են ի ջեց նե լու ա դապ
տա ցի այի ֆի զի կա կան և հո գե բա նա կան 
ար ժե քը և ա պա հո վում ա ռողջ կեն սա կեր պի 
հա մար կա յուն դրույթ նե րի ձևա վո րու մը: 

Ա ռողջ ապ րե լա կեր պի հիմ նա կան գոր
ծո նը դառ նում է ա ռող ջա րա րա կան ֆի
զի կա կան կուլ տու րան: Նրա հիմ նա կան 
նպա տա կը օր գա նիզ մի բազ մա կող մա նի 
զար գա ցումն է, նրա վե րա կանգ նու մը տար
բեր ֆի զի կա կան և մտա վոր ծան րա բեռն
վա ծու թյու նից հե տո, ա ռող ջու թյան դրա կան 
է մո ցի ո նալ վի ճա կի պահ պա նու մը: 

Ա ռող ջա րա րա կան ո ւղղ վա ծու թյան սկզ
բուն քը ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու թյան 
մեջ հիմ նա քա րե րից մեկն է: Նրա հիմ նա
կան ի մաս տը ֆի զի կա կան կուլ տու րայով 
պա րապ մունք նե րից ա ռա վել ա ռող ջա կան 
է ֆեկտ ստա նա լու նվաճ ման մեջ է: Չնա յած 

սկզ բուն քի թվա ցյալ պար զու թյա նը՝ նրա 
ի րա կա նաց ման հա մար պրակ տիկ գոր
ծու նե ու թյան մեջ հան դի պում են ո րո շա
կի դժվա րու թյուն ներ: Դա կապ ված է նրա 
հետ, որ ծրագ րի պլա նա վո րու մը, ը ստ ֆի
զի կա կան դաս տի ա րա կու թյան, ը նդ գր կում 
է նյութ, բա ցող մի այն կր թա կան խն դիր
ներ՝ հա մա ձայն ո րոնց, հետ ևում է ու սու
ցա նել ա շա կերտ նե րին շար ժո ղա կան գոր
ծո ղու թյուն ներ և զար գաց նել ֆի զի կա կան 
ո րակ ներ: Այդ պատ ճա ռով ու սուց ման բո
վան դա կու թյու նը և մե թո դա կան մո տե ցում
նե րը թույլ են ար տա ցո լում ա ռող ջա րա րա
կան ո ւղղ վա ծու թյան սկզ բուն քը և դրա նով 
սահ մա նա փա կում ֆի զի կա կան կուլ տու րայի 
ա ռող ջա րա րա կան մի ջոց նե րի, գոր ծած ման 
հնա րա վո րու թյուն նե րը ֆի զի կա կան դաս տի
ա րա կու թյան և ի նք նու րույն պա րապ մունք
նե րի պրո ցե սում:

Ֆի զի կա կան ծան րա բեռն վա ծու թյան 
ը նդ հա նուր բնու թա գի րը

Ֆի զի կա կան ծան րա բեռն վա ծու թյու նը 
մար դու վրա ֆի զի կա կան ծա վա լի ազ դե ցու
թյունն է, ո րն ու ղեկց վում է հանգս տի նկատ
մամբ օր գա նիզ մի ֆունկ ցի ա նե րի մա կար
դա կի մե ծաց մամբ:

Տար բեր վում են ծան րա բեռն վա ծու թյան 
ներ քին և ար տա քին կող մեր: Ներ քին ծան
րա բեռն վա ծու թյան ազ դե ցու թյան հետ ևան
քով տե ղի են ու նե նում մոր ֆոֆունկ ցի ո նալ 
փո փո խու թյուն ներ: Ար տա քի նը բնո րոշ վում 
է կա տա րած աշ խա տան քի քա նա կա կան 
բնու թագ րով (ին տեն սի վու թյուն և ծա վալ): 
Ծան րա բեռն վա ծու թյու նը լի նում է ստան
դարտ և փո փո խա կան: Ա ռա ջի նը միև նույնն 
է ը ստ իր ներ քին պա րա մետ րե րի ժա մա նա
կի յու րա քան չյուր րո պե ում, ի սկ ե րկ րոր դը` 
փո փոխ վում է ը ստ վար ժու թյան կա տար ման 
ըն թաց քի: Մի քա նի ֆի զի կա կան վար ժու
թյուն նե րի (կամ ամ բող ջա կան պա րապ մուն
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քի) ը նդ հա նուր ծան րա բեռն վա ծու թյու նը կա
րող է բնո րոշ վել, հա մա պա տաս խա նա բար, 
ը ստ նրա ծա վա լի ին տեգ րալ բնու թագ րի և 
ին տեն սի վու թյան ա ռան ձին վար ժու թյուն նե
րի մեջ: Ծա վա լի և ին տեն սիվ ծան րա բեռն
վա ծու թյան ցու ցա նիշ նե րի մեջ առ կա է հա
կա դարձ պրո պոր ցի ո նալ հա րա բե րու թյու նը: 

Ծան րա բեռն վա ծու թյու նը կա րող է ու նե
նալ ա նընդ հատ և ը նդ հատ վող (ին տեր վա
լային) բնույթ: Ա ռա ջի նի դեպ քում վար ժու
թյան կա տար ման ժա մա նակ բա ցա կա յում 
են հանգս տի ին տեր վալ նե րը, ի սկ ե րկ րոր դի 
ժա մա նակ վար ժու թյուն նե րի կրկ նու թյուն
նե րի միջև կան հանգս տի ին տեր վալ ներ, 
ո րոնք ա պա հո վում են մար դու աշ խա տու
նա կու թյան վե րա կանգն ման մա կար դա կը: 
Կախ ված նրա նից, թե աշ խա տու նա կու թյան 
վե րա կանգն ման որ փու լում է ի րա գործ վում 
վար ժու թյան հեր թա կան կա տա րու մը, ֆի
զի կա կան ծան րա բեռն վա ծու թյան բո լոր տե
սակ նե րը բա ժան վում են.

•  ըստ ծան րա բեռն վա ծու թյան չա փի – 
մե ծե րի (ա ռա վե լա գույն), բա վա կա նա չա փե րի 
(մեր ձա ռա վե լա գույ նի, մի ջի նի և փոք րե րի):

•  ըստ իր բնույ թի – մար զա կան և 
մր ցա նա կային, ա ռանձ նա հա տուկ և ոչ հա
տուկ:

•  ըստ ո ւղղ վա ծու թյան – նպաս տող 
ա ռան ձին շար ժո ղա կան հնա րա վո րու թյուն
նե րի զար գաց մա նը (ա րա գու թյան, ու ժային, 
կոոր դի նա ցի ոն, դի մաց կու նու թյան, ճկու նու
թյան) և այլն, ո րոնք կա տա րե լա գոր ծում են 
շար ժում նե րի կոոր դի նաց ված կա ռուց ված
քը, հո գե բա նա կան պատ րաստ վա ծու թյան և 
տակ տի կա կան վար պե տու թյան:

•  ըստ կոոր դի նա ցի ոն բար դու թյան 
– կա տար վող ստե րո տի պային պայ ման նե
րում, չպա հանջ վող կոոր դի նա ցի ոն ըն դու
նա կու թյուն նե րի մո բի լի զա ցում և կապ ված 
բարձր կոոր դի նա ցի ոն շար ժում նե րի բար
դու թյան հետ:

•  ըստ հո գե բա նա կան լար վա ծու թյան 
– ա ռա վել բարձր լար ված և ա ռա վել քիչ 
լար ված, կախ ված պա հանջ նե րից, ո րոնք 
տրված են մար զի կի հո գե բա նա կան հնա րա
վո րու թյուն նե րին հա մա պա տաս խան:

Ֆի զի կա կան պա րապ մուն քի նա խա

պատ րաստ ման ժա մա նակ հիմ նա կան հար
ցե րից մե կը հա մա պա տաս խան օպ տի մալ 
ծան րա բեռն վա ծու թյան ը նտ րու թյունն է: 
Դրանք կա րող են բնո րոշ վել ը ստ հետ ևյալ 
գոր ծոն նե րի`

•  վե րա կանգ նում բո լոր հնա րա վոր 
տա րած հի վան դու թյուն նե րից հե տո.

•  ա ռող ջա րա րա կանվե րա կանգ նո
ղա կան գոր ծու նե ու թյու նը աշ խա տան քից 
հե տո հո գե բա նա կան և ֆի զի կա կան լար վա
ծու թյու նը հա նե լու հա մար,

•  առ կա մարզ վա ծու թյան դի մա կա յու
մը առ կա մա կար դա կի վրա,

•  ֆի զի կա կան նա խա պատ րաստ վա
ծու թյան բարձ րա ցու մը,

•  օր գա նիզ մի ֆունկ ցի ո նալ հնա րա
վո րու թյուն նե րի զար գա ցու մը:

Ֆի զի կա կան ծան րա բեռն վա ծու թյան 
հիմ նա կան պա րա մետ րերն են նրա ին
տեն սի վու թյու նը, տևո ղու թյու նը և հա ճա
խա կա նու թյու նը, ո րոնք մի ա սին բնո րո շում 
են մար զա կան ծան րա բեռն վա ծու թյան ծա
վա լը: Այս պա րա մետ րե րից յու րա քան չյու րը 
ի նք նու րույն դեր է կա տա րում մար զա կան 
է ֆեկ տի վու թյան բնո րոշ ման մեջ, մի այն թե 
ոչ պա կաս կար ևոր են դրանց փոխ կա պակց
վա ծու թյու նը և փո խազ դե ցու թյու նը:

Ծան րա բեռն վա ծու թյան է ֆեկ տը ո րոշ
վում է նրա ծա վա լով և ին տեն սի վու թյամբ: 
Ծան րու թյան ծա վա լը մար դու օր գա նիզ մի 
վրա ծան րա բեռն վա ծու թյան ազ դե ցու թյան 
տևո ղու թյունն է: Ին տեն սի վու թյու նը ծան
րու թյան ազ դե ցու թյան ո ւժն է, բնու թագր վող 
ֆունկ ցի ա նե րի լար վա ծու թյու նը և այլն:

Կար ևո րա գույն գոր ծո նը ազ դող մար
զու մային է ֆեկ տի վու թյան վրա ծան րա
բեռն վա ծու թյան ին տեն սի վու թյունն է: Այս 
պա րա մետ րի ֆունկ ցի ո նալ պատ րաս տա
կա նու թյան սկզբ նա կան մա կար դա կի հաշ
վար կի դեպ քում մար զում նե րի հա ճա խա կա
նու թյան և տևո ղու թյան ազ դե ցու թյու նը ո րոշ 
դեպ քե րում կա րող է չկա տա րել ո րո շա կի 
դեր: Բա ցի այդ՝ ծան րա բեռն վա ծու թյան յու
րա քան չյուր պա րա մետ րի նշա նա կու թյու նը 
կախ ված է ցու ցիչ նե րի ը նտ րու թյու նից, ը ստ 
ո րի՝ դա տում են մար զու մային է ֆեկ տի վու
թյան մա սին: 
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Այս պես, օ րի նակ, ե թե թթ ված նի պա հան
ջի ա ռա վե լա գույն ա ճը ո րո շա կի ո րեն կախ
ված է մար զու մային ծան րա բեռն վա ծու թյան 
ին տեն սի վու թյու նից, ա պա սր տի կծկ ման 
հա ճա խա կա նու թյան նվա զու մը թես տային 
սուբ մաք սի մալ ծան րա բեռն վա ծու թյան դեպ
քում ա ռա վել կեր պով կախ ված է մար զու
մային պա րապ մունք նե րի ը նդ հա նուր տևո
ղու թյու նից և հա ճա խա կա նու թյու նից: 

Օպ տի մալ շե մային ծան րա բեռն վա ծու
թյու նը կախ ված է մար զում նե րի տե սա
կից (ու ժային, ա րա գաու ժային, խա ղային, 
տեխ նի կա կան, դի մաց կու նու թյան և այլն) և 
նրա բնույ թից (ա նընդ հատ, ցիկ լային կամ 
կրկն վողին տեր վա լային): Այս պես, օ րի
նակ, մկա նային ու ժի մե ծա ցու մը հաս նում 
է մեծ ծան րա բեռն վա ծու թյամբ պա րապ
մունք նե րի հաշ վին (քաշ, դի մադ րու թյուն)` 
յու րա քան չյուր պա րապ մուն քի ժա մա նակ 
դրանց հա րա բե րա կա նո րեն փոքր կրկ նում
նե րով: Պրոգ րե սի վո րեն ա ճող այս դեպ քում 
ծան րա բեռն վա ծու թյան օ րի նակ է կրկն վող 
մաք սի մու մի մե թո դը, ո րը մաք սի մալ ծան
րա բեռն վա ծու թյուն է, որ մար դը կա րող է 
կրկ նել ո րո շա կի քա նա կը մեկ ան գամ: Օպ
տի մալ քա նա կի 3ից մինչև 9 ան գամ կրկ
նու թյան դեպ քում, ը ստ մար զու մային ա ճի, 
քա շը ա վե լա նում է այն պես, որ այդ քա նա կը 
պահ պան վի մո տա վո րա չափ լար վա ծու թյան 
դեպ քում: Տր ված դեպ քում, որ պես շե մային 
ծան րա բեռն վա ծու թյուն, պետք է դի տար կել 
քա շի մե ծու թյու նը (դի մադ րու թյու նը), ո րը 
գե րա զան ցում է 70 % մարզ վող մկա նային 
խմ բե րի ա զատ մաք սի մալ ու ժը: Դի մաց կու
նու թյու նը, հա կա ռա կը, մե ծա նում է հա րա բե
րա կա նո րեն փոքր ծան րա բեռն վա ծու թյամբ` 
շատ քա նա կով պա րապ մունք նե րի կրկ նու
թյան դեպ քում: Դի մաց կու նու թյան մար զում
նե րի ժա մա նակ շե մային ծան րա բեռն վա
ծու թյու նը ո րո շե լու հա մար ան հրա ժեշտ է 
հաշ վի առ նել ին տեն սի վու թյու նը, հա ճա խա
կա նու թյու նը և ծան րա բեռն վա ծու թյան տևո
ղու թյու նը, նրա ը նդ հա նուր ծա վա լը:

Ծան րա բեռն վա ծու թյու նը ան մի ջա կա
նո րեն պայ մա նա վոր ված է օր գա նիզ մի 
«աշ խա տող պո տեն ցի ա լի» (է ներ գե տիկ 
ռե սուրս նե րի) ծախ սու մով և գեր հոգ նա ծու

թյամբ: Վեր ջի նը ան խու սա փե լի ո րեն կապ
ված է հանգս տի հետ, ո րի ժա մա նակ զար
գա նում են վե րա կանգ նո ղա կան պրո ցես ներ` 
պայ մա նա վոր ված ծան րա բեռն վա ծու թյամբ: 
Այս պի սով՝ ծան րա բեռն վա ծու թյու նը հոգ նա
ծու թյան մի ջո ցով բե րում է վե րա կանգն ման 
և աշ խա տու նա կու թյան բարձ րաց ման:

Չա փից դուրս ֆի զի կա կան ծան րա
բեռն վա ծու թյան ար դյուն քում ա ռա ջա նում 
է ու ժաս պա ռու թյուն, ո րն ար տա հայտ վում է 
աշ խա տու նա կու թյան ժա մա նա կա վոր նվազ
մամբ: Տար բեր վում են մտա վոր և ֆի զի կա
կան հոգ նա ծու թյուն ներ, բայց այս բա ժա նու
մը բա վա կա նա չափ պայ մա նա կան է: 

Շատ հա ճախ որ պես «ու ժաս պառ» բա
ռի հո մա նիշ գոր ծած վում է «հոգ նա ծու թյուն» 
տեր մի նը: Մի այն թե հոգ նա ծու թյու նը ոչ 
միշտ է հա մա պա տաս խա նում ու ժաս պա ռու
թյա նը:

Ֆի զի կա կան վար ժու թյուն նե րով պա
րապ մունք նե րը, ո րոնք կա տար վում են 
նպա տա կամղ ված, մեծ հե տաքրք րու թյամբ, 
ա ռա ջաց նում են դրա կան է մո ցի ա ներ և քիչ 
հոգ նա ծու թյուն:

Եվ հա կա ռա կը, հոգ նա ծու թյու նը գա լիս է 
ա վե լի շուտ, ե րբ չկա հե տաքրք րու թյուն պա
րապ մուն քի հան դեպ, չնա յած ու ժաս պա ռու
թյան տար րե րը բա ցա կա յում են:

Մ տա վոր ու ժաս պա ռու թյու նը բնո րոշ վում 
է ին տե լեկ տո ւալ աշ խա տան քի ար դյու նա վե
տու թյան նվազ մամբ, ու շադ րու թյան թու լաց
մամբ և այլն:

Ֆի զի կա կան ու ժաս պա ռու թյու նը ի հայտ 
է գա լիս մկան նե րի ֆունկ ցի ա նե րի խախտ
մամբ` ա րա գու թյան, ին տեն սի վու թյան 
նվազ մամբ, նաև շար ժում նե րի ռիթ մի կու
թյան և հա մա ձայ նեց վա ծու թյան նվազ մամբ: 
Ոչ բա վա րար հան գիս տը կամ չա փից դուրս 
ֆի զի կա կան ծան րա բեռն վա ծու թյու նը եր կա
րատև ժա մա նա կով բե րում են գե րու ժաս
պա ռու թյան (խ րո նիկ ու ժաս պա ռու թյան): 
Ու ժաս պա ռու թյան կան խար գել ման հա մար 
ան հրա ժեշտ է կար գա վո րել օր վա ռե ժի մը` 
բա ցա ռել քնա տու թյու նը, նվա զեց նել ծան
րա բեռն վա ծու թյու նը, ճիշտ հեր թա գայել 
պա րապ մունքն ու հան գիս տը: 

Հայտ նի է, որ ե թե ու ժաս պա ռու թյու
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նը` ա ռա ջա ցած ո րո շա կի գոր ծու նե ու թյամբ, 
հանգս տի ար դյուն քում չի ան ցնում, ա պա 
զար գա նում է գե րու ժաս պա ռու թյուն` մտա վոր 
կամ ֆի զի կա կան: Թե՛ այս, թե՛ մյուս դեպ քե
րում ու նե նում ե նք ա վե լի քիչ աշ խա տու նա կու
թյան նվա զում՝ ա ռա ջա ցած կենտ րո նա կան 
նյար դային հա մա կար գի և այլ օր գան նե րի 
ֆունկ ցի ա նե րի նվազ ման ար դյուն քում: Շատ 
կար ևոր է ի մա նալ, որ մտա վոր ու ժաս պա
ռու թյունն ու ղեկց վում է աշ խա տու նա կու թյան 
նվազ մամբ` ֆի զի կա կան լար վա ծու թյան 
դեպ քում, ի սկ ֆի զի կա կան ու ժաս պա ռու
թյու նը նվա զեց նում է աշ խա տու նա կու թյու նը` 
մտա վոր աշ խա տան քի դեպ քում:

Լար վա ծու թյուն ա սե լով՝ հաս կա նում ե նք 
մար զի կի պա թո լո գի ա կան ռե ակ ցի ան ֆի
զի կա կան լար վա ծու թյան նկատ մամբ: Այն 
ու ղեկց վում է մի շարք նշան նե րով, մար դու 
օր գա նիզ մում ա ռա ջա ցած ին տեն սիվ ֆի զի
կա կան ծան րա բեռն վա ծու թյան ար դյուն քում, 
ո րին մար դու օր գա նիզ մը դեռ պատ րաստ չէ: 
Մեծ ֆի զի կա կան ծան րա բեռն վա ծու թյուն նե
րը ներ կա յաց նում են ու ժից վեր պա հանջ ներ 
ներ քին օր գան նե րի ֆունկ ցի ա նե րի նկատ
մամբ՝ ա պա հո վե լով աշ խա տու նա կու թյու նը 
շար ժո ղա կան ա պա րա տի և կենտ րո նա
կան նյար դային հա մա կար գի: Ար դյուն քում 
ա ռա ջա նում է օր գա նիզ մի ցա վոտ ռե ակ ցի ա 
ծան րա բեռն վա ծու թյան հան դեպ, նվա զում է 
աշ խա տու նա կու թյու նը, և զար գա նում է հի
վան դու թյուն: Գեր լար վա ծու թյու նը հա տուկ 
է քիչ նա խա պատ րաստ ված, վատ մարզ
ված մար զիկ նե րին, ո րոնք ան ցկաց նում են 
մար զում նե րը մեծ ծան րա բեռն վա ծու թյամբ 
և մաս նակ ցում մր ցույթ նե րին ա ռանց բա վա
րար նա խա պատ րաստ ման կամ ը նդ հան րա
պես ա ռանց մարզ վե լու:

Տար բեր վում են սուր և խրո նիկ գեր
լար վա ծու թյուն: Սուր գեր լար վա ծու թյունն 
ա ռա ջա նում է մի ան գա մյա մեծ ֆի զի կա
կան լար ման ար դյուն քում, ո րին մար զի կը 
ան պատ րաստ է ե ղել: Խրո նի կա կան գեր
լար վա ծու թյու նը հան դի պում է ա վե լի հա ճա
խա կի, քան սու րը: Այն հա տուկ է քիչ պատ
րաստ ված մար զիկ նե րին, ան ձանց, ո րոնք 
ան ցել են մեծ ծան րա բեռն վա ծու թյամբ մար
զում նե րի եր կա րատև դա դա րից հե տո, մար

զիկ նե րին, ո րոնք պա րա պում են հի վանդ 
վի ճա կում և այլն:

2. Հան գիս տը որ պես կոմ պո նենտ ֆի
զի կա կան վար ժու թյուն նե րի պրո ցե սում

Հան գիս տը կա րող է լի նել ակ տիվ, պա
սիվ կամ կոմ բի նաց ված:

Պա սիվ հան գիս տը հա րա բե րա կան 
հանգս տու թյուն, ակ տիվ շար ժո ղա կան գոր
ծու նե ու թյան բա ցա կա յու թյունն է: 

Ակ տիվ հան գիս տը վար ժու թյուն նե րի դա
դար նե րի միջև այս կամ այն վար ժու թյուն նե
րի կա տա րումն է նվազ ին տեն սի վու թյամբ: 
Ակ տիվ հան գիս տը հայտ նի դեպ քե րում տա
լիս է վե րա կանգ նո ղա կան լավ է ֆեկտ, քան 
պա սի վը:

Կոմ բի նաց ված հա գիս տը մի ա վո րումն է 
հանգս տի մեկ պաու զա յում ակ տիվ և պա սիվ 
տե սակ նե րի:

2.1. Հանգս տի ին տեր վա լի տե սակ նե րը
Պա րապ մունք նե րի միջև հանգս տի ին

տեր վալ նե րը կախ ված են մար զա կան ծան
րա բեռն վա ծու թյան մե ծու թյու նից: Նրանք 
պետք է ա պա հո վեն աշ խա տու նա կու թյան 
լի ա կա տար վե րա կանգ նում մինչև նախ նա
կան մա կար դա կի (գեր վե րա կանգ նում):

Մար զում նե րը դեռևս չվե րա կանգն ված 
փու լում ան թույ լատ րե լի է ա ռող ջա րա րա կան 
ֆիզ կուլ տու րայի պա րապ մունք նե րի հա մար, 
ո րով հետև մարդ կանց ա դապ տա ցի ոն հնա
րա վո րու թյուն նե րը սահ մա նա փակ են: Որ
քան մեծ է մար զու մային ծան րա բեռն վա ծու
թյան մե ծու թյու նը, այն քան շա րու նա կա կան 
պետք է լի նեն հանգս տի ին տեր վալ նե րը. 
3 –ան գա մյա մար զում նե րի դեպ քում մի ջին 
ծան րա բեռն վա ծու թյամբ պա րա պե լու ժա մա
նակ (3060 ր): Հանգս տի շա րու նա կու թյու նը 
48 ժամ վա ըն թաց քում ա պա հո վում է ֆունկ
ցի ա նե րի լի ա կա տար աշ խա տու նա կու թյուն: 
Փոքր ծան րա բեռն վա ծու թյան դեպ քում (15
30 ր) աշ խա տու նա կու թյան վե րա կանգ նու մը 
եզ րա փակ վում է մի քա նի ժամ վա ըն թաց
քում: Այդ պատ ճա ռով մար զում նե րը կա րող 
են ան ցկաց վել 56 շա բաթ վա ըն թաց քում: 
Մի այն թե, օ րի նակ, ա մե նօ րյա վազ քը փոքր 
ծան րա բեռն վա ծու թյամբ քիչ է ֆեկ տիվ է, քա
նի որ ա ռա ջաց նում է ա վե լի քիչ ֆունկ ցի ո
նալ ճի գեր օր գա նիզ մում:
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Հ նա րա վոր են ին տեր վա լի 3 տի պեր` 
է քստ րե մալ, կոշտ և սո վո րա կան: Է ֆեկ տը, 
ո րին հաս նում են այս կամ այն ին տեր վա լի 
մի ջո ցով, մշ տա կան չէ: Նա փո փոխ վում է՝ 
կախ ված գու մա րային ծան րա բեռն վա ծու
թյու նից: Մյուս կող մից, կախ ված հանգս տի 
ին տեր վալ նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե
րից, զգա լի ո րեն փոխ վում է է ֆեկ տը ի նչ պես 
ա ռան ձին ծան րա բեռն վա ծու թյու նից, այն
պես էլ ամ բողջ պա րապ մուն քից:

2.2. Հան գիս տը որ պես սպոր տային 
մար զում նե րի բա ղադ րա մաս

Մար զու մային պրո ցե սը, ի նչ պես հայտ նի 
է, ը նդ գր կում է իր մեջ հան գիստ: Բայց հան
գիստն այն ժա մա նակ կա րե լի է դի տար կել 
որ պես մար զում նե րի ի րա կան օր գա նա կան 
բա ղադ րա մաս, ե րբ նա կազ մա կերպ ված 
է հա մա պա տաս խան նրա օ րի նա չա փու
թյան: Չա փից դուրս կարճ կամ հա կա ռա կը, 
չա փից դուրս շա րու նա կա կան հան գիս տը 
խա թա րում է մար զում նե րի կա ռուց ված քը, 
և վե րած վում՝ թեր մար զու մի կամ գեր մար
զու մի: Այս տե ղից ա ռա ջա նում է սպոր տային 
մար զում նե րի մեջ հանգս տի կար գա վոր ման 
պրոբ լե մը:

Ռա ցի ո նալ կազ մա կերպ ված հան գիս տը 
(ակ տիվ և պա սիվ) մար զում նե րի մեջ կա տա
րում է եր կու հիմ նա կան ֆունկ ցի ա` ա պա հո
վում է աշ խա տու նա կու թյան վե րա կանգ նու
մը մար զա կան ծան րա բեռն վա ծու թյու նից 
հե տո և դրա նով թույ լատ րում կրկ նա կի կի
րա ռել դրանք: 

Որ պես վե րա կանգ նո ղա կան փուլ՝ հան
գիստ մար զու մային պրո ցեսն ի րա կա նաց
վում է այն պի սի ե ղա նակ նե րի և մի ջոց նե րի 
օգ նու թյամբ, ի նչ պի սին նրա տար բեր ձևե րի 
կի րա ռումն է` 

1. ակ տիվ և պա սիվ հանգս տի կոմպ
լեկ տա վո րու մը ո րո շա կի տար բե րակ նե րով, 

2.  ներ մու ծու մը հո գե վի ճա կը կար գա
վո րող վար ժու թյուն նե րի տար րե րի` ո ւղ ղորդ
ված մար զի կի հան դար տեց մա նը կամ տո նի
զա ցի ային, 

3.  վե րա կանգ նո ղա կան մեր սու մը,
4.  ջեր մային ներ գոր ծու թյուն (օ րի նակ` 

կար ճատև տա քա ցում սաու նա յում լո ղի վար
ժու թյուն նե րի ին տեր վալ նե րի միջև),

5. ու րիշ հի գի ե նիկ պրո ցե դու րա ներ և 
այլն:

Հայտ նի է, որ հանգս տի կարճ ին տեր վա լը 
կամ «կոշտ» ին տեր վա լը ու ժե ղաց նում է հեր
թա կան ծան րու թյան ազ դե ցու թյու նը, քա նի 
որ այն հա մընկ նում է աշ խա տու նա կու թյան 
ոչ լրիվ վե րա կանգն ման և մնա ցոր դային 
ֆունկ ցի ո նալ փու լի հետ` պահ պան ված նա
խորդ ծան րա բեռն վա ծու թյու նից: Հան գիս տը, 
բա վա րա րող աշ խա տու նա կու թյան պարզ 
վե րա կանգն ման հա մար մինչև սկզբ նա կան 
մա կար դակ կամ ին տեր վա լը, թույ լատ րում 
է կի րա ռել կրկ նա կի ծան րա բեռն վա ծու թյուն 
ա ռանց պա րա մետ րե րի նվա զեց ման, բայց և 
նաև ա ռանց ա վե լաց ման: 

3. Ծան րա բեռն վա ծու թյու նը և հան գիս
տը՝ որ պես փոխ կա պակց ված բա ղադ րիչ
ներ, վար ժանք նե րի պրո ցե սում

Հա ջոր դա կա նու թյան և սիս տե մա տի կու
թյան սկզ բուն քում ար տա ցոլ վում է ֆի զի կա
կան ծան րու թյան և հանգս տի հեր թա կա նու
թյան ան հրա ժեշ տու թյու նը: Ա կն հայտ է, որ 
է ֆեկ տիվ կա րող է լի նել մի այն այն հա մա կար
գը, ո րն ա պա հո վում է մշ տա կան փոխ կա
պակց վա ծու թյուն ա ռան ձին պա րապ մունք
նե րի միջև: Ոչ մեծ ծան րա բեռն վա ծու թյու նը 
և հանգս տի շա րու նա կա կան ին տեր վալ նե րը 
չեն բե րում մար զա վի ճա կի զար գա ցում: Չա
փից ա ռա վել ծան րու թյու նը և հանգս տի կարճ 
ին տեր վալ նե րը կա րող են բե րել օր գա նիզ մի 
ա դապ տա ցի ոն հնա րա վո րու թյուն նե րի գե
րա զան ցում և գեր մարզ վա ծու թյուն: Ծան րա
բեռն վա ծու թյու նը և հան գիս տը պետք է հա
ջոր դեն մի մյանց այն պես, որ յու րա քան չյուր 
հա ջոր դող պա րապ մունք ան ցնի նա խոր դի 
«հետ քե րով»՝ խո րաց նե լով և ամ րապն դե լով 
դրա կան ֆի զի ո լո գի ա կան տե ղա շար ժը:

Ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու թյան պա
րապ մունք նե րի ժա մա նակ ծան րա բեռն վա
ծու թյան ծա վա լը և հա ճա խա կա նու թյու նը 
հիմ նա կա նում կախ ված են պա րա պո ղի 
մարզ վա ծու թյան մա կար դա կից, օր գա նիզ
մի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից, տա րի քից 
և սե ռից: 

Ա ռանձ նա նում են պա րապ մուն քի կա
ռուց ված քի չորս հիմ նա կան տար բե րակ ներ` 
կախ ված այն բա նից, թե որ փու լում կկա
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տար վեն ծան րա բեռն վա ծու թյուն ներ: 
ա) Ծան րա բեռն վա ծու թյան կրկն վող կա

տա րում չվե րա կանգն ված օ պե րա տիվ աշ
խա տու նա կու թյան փու լում: Այս տար բե րա
կը գոր ծած վում է օր վա մեջ 23 ան գա մյա 
պա րապ մունք նե րի դեպ քում և նա խա տե
սում է մար զու մային աշ խա տան քի կա տա
րում չվե րա կանգն ված փու լում՝ ա պա հո վե լով 
գու մա րային մար զու մային է ֆեկ տի հա մար 
կոմ պեն սա տո րային ու ղերձ ներ: Նրա կի րա
ռու մը նպա տա կա հար մար է գլ խա վո րա պես 
դի մաց կու նու թյան զար գաց ման հա մար:

բ) Ծան րա բեռն վա ծու թյան կրկն վող կա
տա րում օ պե րա տիվ աշ խա տու նա կու թյան 
հա րա բե րա կան լի ար ժեք վե րա կանգն ման 
փու լում: Այս տար բե րա կը են թադ րում է հա
ջոր դող պա րապ մուն քի ան ցկա ցում պա
րա պո ղի օր գա նիզ մի հա րա բե րա կա նո րեն 
լի ար ժեք վե րա կանգն ման շր ջա նում և ա պա
հո վում ֆի զի կա կան աշ խա տու նա կու թյան 
ո րո շա կի մա կար դակ:

գ) Ծան րա բեռն վա ծու թյան կրկն վող կա
տա րում օ պե րա տիվ աշ խա տու նա կու թյան մե

ծաց ված փու լում (գեր կոմ պեն սա ցի ա): Տրված 
տար բե րա կը նա խա տե սում է հանգստի ին
տեր վա լի գեր կոմ պեն սա տո րային տի պի 
կի րա ռում` ա պա հո վող հա ջոր դող ծան րա
բեռն վա ծու թյուն նե րի կա տա րում մե ծաց ված 
աշ խա տու նա կու թյան ստա դի ա յում:

դ) Ծան րա բեռն վա ծու թյան կրկն վող կա
տա րում օ պե րա տիվ աշ խա տու նա կու թյան 
լի ար ժեք վե րա կանգն ման փու լում: Այս տար
բե րա կը նա խա տե սում է հա ջոր դող պա
րապ մունք նե րի ան ցկա ցում հանգս տի եր
կա րատև ին տեր վա լի մի ջո ցով, ե րբ նա խորդ 
պա րապ մուն քի կա ռուց ված քային հետ քե րը 
հա մա րյա չքա ցել են: Պա րապ մուն քի կազ
մա կերպ ման այս ձևը կի րառ վում է ա ռա
վե լա պես ակ տիվ հանգս տի ո լոր տում, ո րն 
ա պա հո վում է կա յուն ռեկ րե ա տիվ  ա ռող
ջա րա րա կան է ֆեկտ: 

Աշ խա տան քի և հանգս տի հա ջոր դա կա
նու թյան նշ ված տար բե րակ նե րը տեղ ու նեն 
ի նչ պես մե կան գա մյա պա րապ մուն քի մեջ, 
այն պես էլ պա րապ մունք նե րի հա մա լի րում:

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. http://diplomba.ru/work/48803
2. http://magmateam.ru/biblioteka/biblioteka/teoriiafizicheskoikulturyisporta/213fizich

eskaianagruzkaiotdykhprivypolneniifizicheskikhuprazhnenii
3. http://sporthistory.ru/physicalculture/item/f00/s01/e0001650/index.shtml

НАГРУЗКА И ОТДЫХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ
В. БАДАЛЯН

Физическое развитие человека создает предпосылки для полноценной умственной 
работы. Физически здоровый человек может лучше проявлять себя в производительном 
труде, преодолевать большие нагрузки, меньше утомляться. Наряду с осуществлением 
физического развития, физическое воспитание призвано возбуждать у человека потребность 
и интерес к занятиям физической культурой и спортом, способствовать глубокому 
осмыслению психофизиологических основ физического развития и укрепления здоровья, 
а также умственному, нравственному и эстетическому развитию. В этом смысле физическое 
воспитание выступает как многогранный процесс организации активной физкультурно
оздоровительной деятельности человека, направленной на укрепление потребности в 
занятиях физической культуры и спортом, осмысление их психофизиологических основ, 
развитие физических сил и здоровья, а также выработку санитарногигиенических навыков, 
привычек и здорового образа жизни.В целом следует отметить, что влияние учебных занятий 
на физическое развитие и воспитание молодежи
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THE REST AND THE LOADING THE PHYSICAL TRAINING
V. BADALYAN

The person`S physical develepmont creats procunditions of full value for ment word.
Physically healthy man can shov him well in the work,overcome hid hardness and fired tess.

near the realization of development physical training called to wake up interest and demand af 
person to the sport and physical studies,to favour strengtherrof health and physical develop
ment understuding psychological basises:such as mental moral and aesthetical development.As 
a whole it must note,that the educational studies influence on the physical development and the 
development of youth is depend on using allof these various measures and methods.
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Դա սի նպա տակն է մի ջա ռար կա յա կան 
կապ ստեղ ծել «Ֆի զի կա» և «Տեխ նո լո գի ա» 
ա ռար կա նե րի միջև, ի մաս տա վո րել ֆի զի
կա կան օ րենք նե րի և եր ևույթ նե րի կի րա
ռու թյու նը մեր շր ջա պա տում, խո հա նո ցում, 
ի մա նա լով ֆի զի կա կան եր ևույթ նե րի կի րա
ռու մը` ճիշտ կողմ նո րոշ վել խո հա նո ցային 
պա րա գա նե րի ը նտ րու թյան, ան սխալ օգ
տա գործ ման, ու տեստ նե րի հա մեղ պատ
րատ ման և ա շա կերտ նե րի գե ղա գի տա կան 
ճա շա կի զար գաց մա նը:

Օր օ րի ա վե լի եմ հա մոզ վում, որ ֆի զի
կա ոչ մի այն տե սա կա նո րեն է կյանք նշա
նա կում, այլև պրակ տի կո րեն...  Ե թե ֆի
զի կա յում, ի նչ պես և կյան քում, չու նե նաս 
հա մա ռու թյուն, ճկու նու թյուն, խո րա ման կու
թյուն և որ ա մե նա կար ևորն է`  ԿԱՄ ՔԻ Ո ՒԺ, 
հա վա տա ցե՛ք, կփակ վեն թե՛ ֆի զի կայի, թե՛ 
կյան քի դռ նե րը մեր ա ռջև։

  Ֆի զի կան մի դրա մա է՝ հի ա նա լի 
դե րա կա տար մամբ և վեր լու ծու թյուն նե րով։

  Ֆի զի կան ճկուն է բա լե տի պա րու
հու կամ էլ ար ևի հյու թով լց ված մր գե րի ծան
րու թյան տակ ծա ռա ցած ճյու ղե րի նման...

  ֆի զի կան գի տու թյուն է։ Բնա կան 
գի տու թյուն, գի տու թյուն կյան քի, գի տու թյուն 
մեր մա սին...

  Ֆի զի կան ար վեստ է, այն ա ռնչ վում 
է բո լո րի հետ, հա սա նե լի է մի այն շատ քչե
րին... Հա յաս տա նում ճշգ րիտ գի տու թյուն նե
րի և բնա գի տա կան ո ւղ ղու թյան հիմ նա դի րը 
Ա նա նի ա Շի րա կա ցին է։ 

Մի ջին դա րե րում բնա գի տու թյան բնա գա
վա ռում զգա լի ա վանդ են ներդ րել Գրի գոր 
Մա գիստ րոս Պահ լա վու նին, Հով հան նես 
Սար կա վա գը, Հով հան նես Ե րզն կա ցին, 
Ղու կաս Վա նան դե ցին և ու րիշ ներ։

Վ. Համ բար ձու մյա նի ղե կա վա րու
թյամբ Բյու րա կա նի ա ստ ղա դի տա րա նում 
աշ խա տանք ներ են կա տար վել տե սա կան 
ա ստ ղա ֆի զի կայի, ա ստ ղե րի ու մի գա մա ծու
թյուն նե րի, ֆի զի կայի, ա ստ ղե րի ու գա լակ
տի կա նե րի զար գաց ման բնա գա վառ նե րում։ 

Պատ մու թյու նը մեր ան ցյալն է, ի սկ ֆի
զի կան` ներ կան ու ա պա գան։

Ֆի զի կա կան եր ևույթ նե րի աշ խար
հը բազ մաբ նույթ է: Մեր ա ռօ րյա կյան քում 
մենք չենք գտ նի ա վե լի լավ տեղ, քան խո
հա նոցն է, որ տեղ կա տար վում են ֆի զի կա
կան բազ մա թիվ եր ևույթ ներ՝ զար մա նա լի և 
հա նե լու կային:

Հատ կա պես այս տեղ են մեր մայ րիկ նե
րը խառ նում մթերք նե րը մի մյանց հետ, տա
քաց նում և ե ռաց նում ու տե լի քը, սա ռեց նում, 
ե փում կամ տա պա կում տար բեր տե սա կի 
կեն դա նա կան, բու սա կան և ա նօր գա նա կան 
մթերք ներ:

Կա մի այս պի սի վրա ցա կան ի մաս տու
թյուն. «Հոգ նել ե ս՝ թե՛յ խնդ րիր, շոգ է՝ թե՛յ 
խմիր, ու զում ես տա քա նալ, դար ձյալ թե՛յ ըմ
պիր»:

Թեյ խմե լը շատ տա րած ված է նաև Հա
յաս տա նում: Հատ կա պես ձմ ռա նը հա ճե լի է 
հա վաք վել ըն տա նի քով և ջերմ զրու ցել հա
մեղ թեյի սե ղա նի շուր ջը: 

Ե կեք քն նար կենք այն բո լոր ֆի զի կա կան 
եր ևույթ նե րը, ին չը կապ ված է թեյի հետ:

Հայտ նի է, որ թեյ պատ րաս տե լուց ա ռաջ 
պետք է նախ ջու րը ե ռաց նել, ա պա թր մել 
թեյը: 

Ին չո՞ւ:
  Ե ռում ան վա նում են հե ղու կի ամ

բողջ ծա վա լում շո գե գո յաց ման պրո ցե սը:  
Եռ ման ջեր մաս տի ճա նը կախ ված է հե ղու կի 
մա կեր ևույ թին առ կա ճն շու մից և նրա մեջ 
լուծ ված նյու թե րի քա նա կից: Սո վո րա կան 
ջու րը ե ռում է 100 0C, ի սկ Ա րա րա տի գա գա
թին ջրի եռ ման ջեր մաս տի ճա նը 83 0C է: 

  Թեյը թր մե լը կապ ված է մի եր ևույ
թի հետ, ո րը կոչ վում է դի ֆու զի ա: Նյու թե րի 
ի նք նա բե րա բար խառն ման եր ևույ թը կոչ
վում է դի ֆու զի ա, ո րը տե ղի է ու նե նում նյու
թե րի մո լե կուլ նե րի ան կա նոն շարժ ման հետ
ևան քով: 

Այդ դեպ քում ի ՞նչ կապ ու նի ե ռաց րած 
ջու րը:

ՄԱ ՐԻ Ե ՏԱ ԴԱՎ ԹՅԱՆ

ՖԻ ԶԻ ԿԱՅԻ Օ ՐԵՆՔ ՆԵ ՐԻ ԿԻ ՐԱ ՌՈՒ ՄԸ ԽՈ ՀԱ ՆՈ ՑՈՒՄ
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  Ջեր մաս տի ճա նի բարձ րաց մանը 
զու գըն թաց դի ֆու զի այի եր ևույ թը կա տար
վում է ա վե լի ա րագ:

  Չի կա րե լի բա ցել և նայել ե ռա ցող 
ջրին շատ մոտ, գո լոր շու այր ված քը շատ 
վտան գա վոր է: 

Ին չո՞ւ ե րբ ե ռաց րած ջու րը լց նում են բա
ժա կի կամ բան կայի մեջ, գե րա դա սում են 
այն տեղ լի նի մե տա ղա կան գդալ:

 Այս տեղ առ կա է ջեր մային եր ևույ
թը: Ե րբ բա ժա կի պա տե րը բա րակ լի նեն, 
այն ա վե լի ա րագ և հա մա չափ կտա քա նա, 
ի սկ գդա լը իր վրա կվերց նի ե ռաց րած ջրի 
շի թի հոս քի տա քու թյու նը: Գդա լը կտա քա նա 
և ջեր մու թյու նը կհա ղոր դի ջրի մնա ցած մո
լե կուլ նե րին:

  Տաք թեյը խառ նե լիս տա քա նում է ոչ 
մի այն գդա լի այն մա սը, ո րը թեյի մեջ է, այլ 
նաև բա ժա կից դուրս մա սը: Ջեր մու թյու նը 
գդա լի տաք ծայ րից «ճա նա պար հոր դում է» 
սա ռը ծայ րը: 

Ին չո՞ւ թեյը, սուր ճը, ա պու րը սառ չում 
են ա վե լի ա րագ, ե րբ դրանք խառ նում ե նք 
գդա լով: 

Այդ դեպ քում դու հար կադ րա բար ստի
պում ես, որ մո լե կուլ նե րի քաո սային շար
ժումն ա րա գա նա, հար կադ րա կան կոն
վեկ ցի այի շնոր հիվ կե րակ րի գո լոր շա ցումն 
ա վե լի ա րագ է կա տար վում, ո րով և պայ մա
նա վոր ված է նրա սառ չե լը: 

Ին չո՞ւ է թեյ նի կը ա ղմ կում, ե րբ ջո ւը սկսում 
է ե ռալ, ի սկ եռ ման պա հին աղ մու կը կտ րուկ 
ան ցնում է: Ի ՞նչ ֆի զի կա կան եր ևույթ ներ են 
կա տար վում այն տեղ: 

Երբ թեյ նի կի մեջ ե ղած ջու րը սկսում է 
տա քա նալ կոն վեկ ցի այի շնոր հիվ, ի սկ կոն
վեկ ցի ա կոչ վում է հե ղու կի կամ գա զի հո
սանք նե րի մի ջո ցով կա տար վող ջեր մա հա
ղոր դու մը, ո րը հետ ևանք է հե ղու կի կամ 
գա զի շեր տե րի ան հա վա սա րա չափ տա քաց
մա նը: Ջու րը աս տի ճա նա բար վե րած վում է 
գո լոր շու, ջրի մեջ ե ղած օ դային մա սը ջեր
մու թյու նից բարձ րա նում է վերև, բայց դեռ 
չհա սած վեր ևի շերտ՝ պայ թում են աղ մու
կով, պղպ ջակ նե րը տրա քում են: Այս տե ղից 
էլ ա ռա ջա նում է աղ մու կը: Պղպ ջա կի ո ղջ 
ծա վա լը լց վում է հա գե ցած գո լոր շի ով: Ե րբ 

ջու րը սկսում է ե ռալ, պղպ ջա կը պայ թում է, 
և նրա մի ջի գո լոր շին դուրս է գա լիս շր ջա կա 
մի ջա վայր: Խշ շո ցը դա դա րում է, և հե ղու կը 
սկսում է բլթբլ թալ, ա սում ե նք՝ ջու րը ե ռում 
է: 

Ո՞ր բա ժա կից խմել թեյը, որ պես զի 
շրթունք նե րը չայր վեն՝ ա լյու մի նե՞, թե՞ բյու
րե ղա պա կե: 

Ա լյու մի նե բա ժա կը, որ լց ված է տաք 
թեյով, այ րում է շուր թե րը, ի սկ բյու րե ղա պա
կե բա ժա կը՝ ոչ: Ա լյու մի նը օ ժտ ված է ա վե լի 
բարձր ջեր մա հա ղոր դա կա նու թյամբ: Ջեր
մա հա ղոր դա կա նու թյուն կոչ վում է մո լե կուլ
նե րի ջեր մային շարժ ման և փո խազ դե ցու
թյան հետ ևան քով ջեր մու թյան հա ղոր դու մը 
մարմ նի տաք մա սե րից սա ռը մա սե րին: 

Ո՞ր բա ժա կի մեջ է ա վե լի դան դաղ թեյը 
սառ չում՝ սպի տա՞կ, թե՞ սև:

Կա տա րենք հետ ևյալ փոր ձը:  Ա պա կե 
բա րակ բա ժա կի վրա ամ րաց նենք սև և սպի
տակ հա վա սա րա չափ կտրտ ված թղ թեր և 
նրանց վրա կպց նենք փոք րիկ պլաս տի լի նե 
գն դիկ ներ՝ ա մեն սև և սպի տակ շեր տագ ծե
րի վրա: Բա ժա կը դնենք ափ սե ի վրա և նրա 
ու ղիղ մեջ տե ղում տե ղադ րենք մոմ, վա ռենք 
այն:

Տես նենք, թե ի նչ կկա տար վի: Մի քա նի 
րո պե հե տո գն դիկ նե րը կսկսեն թափ վել: 
Սկզ բում կթափ վեն սև շեր տագ ծե րի վրա 
ամ րաց ված գն դիկ նե րը, այս տեղ ա պա կին 
շուտ տա քա նում է (սև մա կե րե սը շուտ է 
կլա նում է ներ գի ան, այդ պատ ճա ռով ամ
ռա նը խոր հուրդ է տր վում հագ նել բաց գույ
նե րի զգեստ ներ): Սև մա կե րե սը ա րագ տա
քա նում է, ա րագ է լ՝ սառ չում: 

Ին չո՞ւ է միշտ թվում, թե մե տա ղե գդալ
ներն ա վե լի սառն են, քան փայ տե գդալ նե
րը:

Քա նի որ փայ տը վատ ջեր մա հա ղոր
դիչ է, ա պա փայ տե գդա լին մա տով դիպ չե
լիս տա քա նում է մա տի հետ փայ տի հպ ման 
մի այն փոքր տե ղա մա սը, ի սկ մե տա ղը լավ 
ջեր մա հա ղոր դիչ է, ո ւս տի մա տից մե տա ղին 
ան ցած ջեր մու թյունն ան մի ջա պես հա ղորդ
վում է նրա մնա ցած մա սե րին: 

Այդ դեպ քում քո ձեռ քերն ին չո՞ւ են այս
քան սա ռը: Մի գու ցե հուզ մուն քի՞ց է: 



50

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

Ի հար կե հուզ մունքն էլ նշա նա կու թյուն 
ու նի, բայց ձեռ քե րի սա ռը լի նե լը կա րե լի է 
կա պել խտու թյան հետ: Խտու թյու նը մի ֆի
զի կա կան մե ծու թյուն է, ո րը կապ ված է 
մարմ նի զանգ վա ծի և ծա վա լի հետ: Մար
դու վեր ջույթ նե րի խտու թյու նը ա վե լի մեծ է, 
քան մնա ցած մա սե րի նը: Հայտ նի է, որ խիտ 
մար մին ներն ա վե լի լավ են ջեր մու թյուն տա
լիս և կլա նում: Դրա հետ է կապ ված ցուրտ 
ե ղա նա կին մար դու վեր ջույթ նե րի շուտ սառ
չե լը:

Մար դու օր գա նիզ մի տար բեր հյուս վածք
նե րի և օր գան նե րի ջեր մա հա ղոր դա կա նու
թյու նը նույ նը չէ: Մաշ կը և են թա մաշ կային 
ո ղջ թա ղան թա նյու թը, շնոր հիվ ցածր ջեր
մա հա ղոր դա կա նու թյան, ծա ռա յում են որ
պես ջեր մա մե կու սիչ շերտ և օր գա նիզ մը 
պահ պա նում սառ չե լուց: 

Իսկ ի նչ պես է, որ ա ռողջ մար դու ջեր
մաս տի ճա նը մնում է հաս տա տուն և չի գե
րա զան ցում 37 0Cը:

Ս նուն դը մար դու օր գա նիզ մում կա տա
րում է վա ռե լի քի դեր և հա ղոր դում է մար
դուն է ներ գի ա: Սնունդն օգ նում է մար դուն 
մարմ նի ջեր մաս տի ճա նի պահ պան ման, 
հյուս վածք նե րի սն ման, թար մաց ման և ֆի
զի կա կան աշ խա տանք կա տա րե լուն: Այդ 
պատ ճա ռով շատ կար ևոր է ճիշտ սն վե լը: 

Ինձ միշտ մտա հո գել է այն հար ցը, թե ին
չու մայ րիկս սոխ մաք րե լիս միշտ «լա ցում է», 
փոր ձեմ ի նքս մաք րել և կտ րա տել սո խը. ես 
էլ սկսե ցի «լա ցել»:

Կտրտ ված սո խի հա կազ դե ցու թյու նը և՛ 
ֆի զի կա կան է, և՛ քի մի ա կան: Սո խը կտ րա
տե լիս վնա սում ե նք նրա բջիջ նե րի մի մա
սը: Կտրտ ված բջիջ նե րից դուրս են գա լիս 
օ դից թեթև նյու թեր: Այդ նյու թե րը, մի մյանց 
հա կազ դե լով, ա ռա ջաց նում են ա չք մրմ ռաց
նող նյու թեր: Այդ նյու թը, օ դից թեթև լի նե լով, 
կտրտ ված սո խից վեր է բարձ րա նում, հաս
նում է աչ քե րի ար ցուն քա բեր գլանդ նե րին: 
Այն տե ղի ջրի ազ դե ցու թյամբ ա ռա ջա նում 
են այլ նյու թեր, և նույ նիսկ չն չին քա նա կու
թյամբ՝ ծծմ բաթ թու: Աչ քե րը սկսում են մրմ
ռալ: Ա չք մրմ ռաց նող նյու թե րին հա կազ դե լու 
և նրանց հե ռաց նե լու հա մար ան մի ջա պես 
ու ղե ղը հրա հան գում է ար ցուն քա բեր գլանդ

նե րին ար տա թո րել մեծ քա նա կու թյամբ ջուր, 
և այդ պես էլ սկս վում է «լա ցը»:

Զ գա ցե՞լ եք, որ բան ջա րե ղեն նե րից վա
րուն գը միշտ մի քիչ ա վե լի սառն է լի նում, 
քան շր ջա պա տող օ դն ու ա ռար կա նե րը։ Ին
չո՞ւ։

Հար ցի պա տաս խա նը հետ ևյալն է. 
Վա րուն գի պա րու նա կու թյան 90 %ից 

ա վե լին ջուր է։ Բա րակ կեղ ևի ծա կոտ կե նու
թյու նը նպաս տում է ջրի ա րագ գո լոր շի աց
մա նը մա կեր ևույ թից։ Այդ գո լոր շի նե րի մո լե
կուլ նե րը ի րենց հետ տա նում են վա րուն գի 
ներ քին է ներ գի այի մի մա սը. և ար դյուն քում 
այն սառ չում է ։

Վա րունգ ա սե լիս միշտ պատ կե րաց նում 
եմ մայ րի կիս թթու դրած վա րունգ նե րը:Ա՛յ, 
չեմ հաս կա նում ՝ ի նչ պես է թարմ վա րուն գը, 
լո լի կը կամ կա ղամ բը թթ վում:

Քիչ ա ռաջ մենք խո սե ցինք դի ֆու զի այի 
մա սին: Թթու դնե լու եր ևույ թը ևս կապ ված է 
դի ֆու զի այի հետ: 

Դի ֆու զի այի շնոր հիվ բույ սե րը հո ղից 
ստա նում են ջուր, մարդ կանց և կեն դա նի
նե րի թո քե րում թթ վա ծինն օ դից ան ցնում է 
ա րյան մեջ և հաս նում բո լոր օր գան նե րին և 
հյուս վածք նե րին:

Դի ֆու զի ան օգ նում է նաև կան խե լու 
վտան գը:

Բ նա կան գա զը՝ որ պես վա ռե լիք, օգ տա
գործ վում է խո հա նո ցում, այն չու նի ո ՛չ հոտ, 
ո ՛չ գույն: Դժ վար է նրան մի ան գա մից նկա
տել կամ զգալ:  Ար տա հոս քի ժա մա նակ դի
ֆու զի այի հետ ևան քով գա զը տա րած վում է 
ամ բողջ բնա կա րա նով, և այդ պա հին կա րե
լի է խու սա փել պայ թյու նից կամ թու նա վո րու
մից:

Գա զե րը շատ վատ ջեր մա հա ղոր դիչ
ներ են: Մա ռան նե րը սո վո րա բար պա տում 
են ջեր մա մե կու սիչ նյու թե րով (ծ ղոտ, թեփ, 
խոտ), ո րոնք պաշտ պա նում են այն տեղ 
պահ վող մթեր քը տա քա նա լուց:

Մեր մայ րիկ նե րի պատ րաս տած հա մեղ 
մու րա բա նե րը ևս դի ֆու զի այի հետ ևանք են: 
Բայց ի նձ միշտ հե տաքրք րել է՝ ի նչ պես է, որ 
պա հա ծո յաց ված մթերք նե րը չեն փչա նում:

Պա հա ծո յաց ման դեպ քում բան կա նե
րը փակ վում են տաք վի ճա կում, որ պես զի 
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ա պա հո վեն հեր մե տի կու թյու նը: Կա փա րի չի 
և բան կայի ա րան քում մնում է օ դի նոս րա
ցած շերտ և միկ րոբ նե րը չեն թա փան ցում 
մթեր քի մեջ:

Խո հա նո ցային մի շարք գոր ծիք ներ՝ մսա
ղա ցի, հյու թա քա մի չի, դա նակ նե րի, մկ րա
տի, խցա նա հան նե րի հիմ քում ըն կած են ֆի
զի կա կան օ րենք ներ՝ լծա կի գոր ծո ղու թյան 
սկզ բուն քը: Ի նչ քան մեծ է լծա կի կող մե րի 
տար բե րու թյու նը, այն քան շատ է շա հու մը 
ու ժի մեջ:

Ֆի զի կայի օ րենք նե րի ճիշտ ի մա ցու թյու
նը թույլ է տա լիս տար բե րե լու ե փած ձուն չե
փած ձվից: 

Եր կու ձվերն էլ պտ տեց նում ե նք: Ա վե
լի ա րագ պտտ վում է ե փած ձուն, քա նի որ 
ե փած ձվի զանգ վա ծը և խտու թյու նը մեծ են 
չե փած ձվի զանգ վա ծից և խտու թյու նից:

Փոր ձենք ե փած ձուն մտց նել շշի մեջ: Չի 
ստաց վի:  Իսկ ես ա սում ե մ՝ կս տաց վի: Ա պա
ցու ցի՛ր...

Վերց նենք ա պա կե շիշ, ձե թո տենք նրա 
բե րա նի կո ղե րը և թուղ թը վա ռենք ու գցենք 
շշի մեջ: Ե փած, մաք րած ձուն դնենք շշի բե
րա նին: Մի քա նի րո պե սպա սենք: Կտես
նենք, թե ի նչ պես ե փած ձուն հան գիստ կմտ
նի շշի մեջ:

Վառ ված թուղ թը տա քաց նում է շշի մի
ջի օ դի մո լե կուլ նե րը: Ե րբ կրա կը հան գում է, 
ձուն էլ ա մուր փա կում է շշի բե րա նը, մո լե
կուլ նե րը սկսում են սառ չել և ձգել մի մյանց: 
Ճնշ ման և ձգո ղու թյան ու ժի շնոր հիվ ձվի 
մո լե կուլ նե րը ձգ վում են դե պի շի շը և վեր
ջա պես ը նկ նում շշի մեջ: Վերց նենք 2 թա
փան ցիկ բա ժակ ներ, մե կի մեջ ա վե լաց նենք 
3 ճա շի գդալ աղ և խառ նենք, մյու սում՝ մի այն 
մա քուր ջուր:

Վերց նենք 2 չե փած ձու և տե ղա վո րենք 2 
բա ժակ նե րում: Կտես նենք, որ ա ղի ջրի մեջ 
ձուն չի սուզ վում, այն բարձ րա նում է վերև, 

ի սկ մա քուր ջրում սուզ վում է:
Հայտ նի է, որ ա ղի ջրում խտու թյու նը 

ա վե լի մեծ է, քան քաղց րա համ ջրում, ո ւս տի 
ձուն բարձ րա նում է վերև: Այս մե թո դով մայ
րիկ նե րը պատ րաս տում են ճիշտ ա ղա ջուր: 
Այս պատ ճա ռով է, որ ա ղի ջրում լո ղա ցող 
մար դիկ ա վե լի ա պա հով են: Շատ հա ճախ 
խո հա նո ցում ան հրա ժեշտ է լի նում օգ տա
գոր ծել թեր մոս, ո րը հնա րա վո րու թյուն է 
տա լիս հե ղու կը կամ կե րա կու րը 24 ժամ պա
հե լու տաք վի ճա կում: Ի նչ պե՞ս է դա կա տար
վում:

Թեր մո սը կրկ նա կի պա տե րով ա պա
կե ա նոթ է՝ ար տա քին և ներ քին պա տե րի 
ա րան քից օ դը հա նած: Ա նո թի պա տե րը թե՛ 
ներ սից, թե՛ դր սից պատ ված են հայե լային 
շեր տով և ջեր մա մե կու սիչ նյու թով, ո րի շնոր
հիվ էլ ի րա կա նաց նում են ջեր մաս տի ճա նի 
պահ պա նու մը:  Օ րե ցօր զար գա նում է ֆի զի
կան, և նրա օգ տա գործ ման հնա րա վո րու
թյուն ներն ա վե լի են մե ծա նում: 3 րո պե ում 
միկ րոա լի քային ջե ռու ցիչ նե րով կա րե լի է 
ու տեստ ներ պատ րաս տել, շո գե ե փով մի 
քա նի րո պե ում որ ևէ կե րա կուր ե փել, ձեռ
քի աշ խա տանք նե րը վեր են ած վել է լեկտ
րա կա նի, ստեղծ վել են օ դո րա կիչ ներ, 
ո րոնք ա պա հո վում են խո հա նո ցում չոր և 
մա քուր օդ: Ֆի զի կան հնա րա վո րու թյուն է 
տա լիս հաս կա նա լու թե´ մե խա նի կա կան, 
թե՛ ջեր մային սար քե րի հետ ճիշտ աշ խա
տե լու հնարք նե րը:

Ֆի զի կայի օ րենք նե րի ի մա ցու թյու
նը թույլ է տա լիս ճիշտ ը նտ րել խո հա նո
ցային սպաս քը: Հաս կա նալ ո ՞ր կաթ սա յում 
է ա վե լի հա մեղ պատ րաստ վում ա պու րը, 
և պահ պա նել խո հա նո ցային բազ մա թիվ 
գաղտ նիք ներ:

Դե՛, մեզ մնում է ժա մա նա կին սեր տել 
ֆի զի կայի հե տաքրք րա շարժ դա սե րը և 
կի րա ռել դրանք կյան քում:

ԳՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Ս. Գրո մով, Ա. Ռո դի նա, Ֆի զի կա, 7րդ դա սա րան, Եր., 2013 թ., էջ 39–47, 98–170:
2. Է. Ղա զա րյան, Ա. Կի րա կո սյան, Գ. Մե լի քյան, Ռ. Թո սու նյան, Ս. Մայի լյան, Ֆի զի կա, 8–րդ 

դա սա րան, Եր., 2014 թ., էջ 120–167:
3. http://www.future4you.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3921&Itemid=2492

ֆի զի կան խո հա նո ցում
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THE USE OF PHYSICAL LAWS IN KITCHEN
M. DAVTYAN 

The aim of the course is to establish a connection between “Physics” and “Technology” sub
jects, provide meaning to the usage of Physical laws and phenomena in our environment, in 
kitchen, and by knowing the usage of Physical phenomena, make a right choice in kitchen utilities, 
right usage, tasty cooking and developing pupils’ esthetic taste. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ НА КУХНЕ
М. ДАВТЯН

Цель урока создать межпредметную связь между «Физикой» и «Технологией», 
осмыслить использование физических законов и явлений в нашей среде, на кухне, зная 
использование физических явлений, нужно правильно ориентироваться в выборе кухонных 
принадлежностей, в их правильном употреблении, а так же нужно правильно ориентироваться 
при приготовлении вкусных блюд и при развитии эстетический вкусов учеников.
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Ար տա դա սա րա նային աշ խա տանք նե րը 
դա սե րի հետ մի ա սին դպ րո ցում սո վո րող նե
րի ու սում նա դաս տի ա րակ չա կան գոր ծըն թա
ցի և սո վո րող նե րի մտա վոր մշա կույ թի ձևա
վոր ման գլ խա վոր և հիմ նա կան ձևերն ե ն։

Գաղտ նիք չէ, որ ա շա կերտ նե րը դա սե րին 
հոգ նում են մեծ ծա վա լով նյու թի «չոր» դա սա
վան դու մից, ո րի մի մասն էլ պետք է սո վո րի 
ա ռանց ի մաս տի հս տակ պատ կե րաց ման։ 
Ար տա դա սա րա նային աշ խա տանք նե րը բա
ցա ռիկ մեծ հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում 
շար ժե լու սո վո րող նե րի հե տաքրք րու թյու նը 
մա թե մա տի կայի, ի նչ պես նաև ցան կա ցած 
ա ռար կայի նկատ մամբ։

Ման կա վար ժա կան, հո գե բա նա կան և մե
թո դա կան գրա կա նու թյան մեր կող մից կա
տար ված ու սում նա սի րու թյու նը մա թե մա տի
կայի ար տա դա սա րա նային աշ խա տանք նե րի 
կազ մա կերպ ման և ան ցկաց ման գոր ծըն թա
ցում բա ցա հայ տել է մի շարք խն դիր ներ։ 
Իմ կար ծի քով դրանք պայ մա նա վոր ված են 
նրա նով, որ այդ հար ցին մեր հան րա պե տու
թյան դպ րոց նե րում քիչ են ու շադ րու թյուն 
դարձ նում, ի սկ փոք րա թիվ մե թո դա կան 
գրա կա նու թյու նը ամ բող ջո վին մատ չե լի չէ ու
սու ցիչ նե րի մեծ մա սի հա մար։ Այդ նկա տա
ռում նե րով մենք փոր ձել ե նք ը նտ րել ար տա
դա սա րա նային աշ խա տանք նե րի այն պի սի 
մե թոդ ներ և դրանց կազ մա կերպ ման այն
պի սի ձևեր, ո րոնք մատ չե լի լի նեն հան րա պե
տու թյան բո լոր ու սու ցիչ նե րին և ա շա կերտ նե
րին՝ ստու գե լով դրանց ար դյու նա վե տու թյու նը 
ման կա վար ժա կան փոր ձով՝ հա մե մա տե լով 
մի քա նի տար վա ար դյունք նե րը։

Մա թե մա տի կայի, ի նչ պես նաև բնա գի
տա կան և մյուս ա ռար կա նե րի ար տա դա սա
րա նային աշ խա տանք նե րում ո րո շո ղը հա
մար վում է բո վան դա կու թյու նը, ո րն ը նտր վում 
է կա մա յա կան։ Ա շա կերտ նե րի հա մար այդ 
չա փա զանց կար ևոր աշ խա տան քը կա նո նա

կարգ ված չէ։ Պե տա կան չա փո րո շիչ նե րում 
և ծրագ րե րում առ կա է հպան ցիկ մո տե ցում։ 
Յու րա քան չյուր ու սու ցիչ ը նտ րում է ար տա
դա սա րա նային աշ խա տանք նե րի բո վան դա
կու թյունն իր հնա րա վո րու թյուն նե րին և պայ
ման նե րին հա մա պա տաս խան։ 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, մենք գտ նում ե նք, որ 
մա թե մա տի կայի ար տա դա սա րա նային աշ
խա տանք նե րի բո վան դա կու թյու նը, ան կախ 
նրա նից, թե ո ւմ կող մից է ը նտր վում, պետք 
է են թարկ վի խիստ ո րո շա կի պա հանջ նե րի.

v գ րավ չու թյուն,
v  գի տա կա նու թյուն,
v  ար դի ա կա նու թյուն,
v  մատ չե լի ու թյուն,
v  նոր ո րակ նե րի ձևա վո րում: 
Ար դի ժա մա նա կաշր ջա նում, ե րբ առ կա 

են պե տա կան մի աս նա կան քն նու թյուն ներ, 
դպ րո ցում փոխ վում են «Մա թե մա տի կա» 
ա ռար կայի նպա տակ ներն ու դա սա վանդ ման 
մե թոդ նե րը: Ու սուց չի կող մից դա սի ըն թաց
քում մի այն ստան դարտ խն դիր նե րի լու ծու մը 
ա շա կերտ նե րին տա լիս է սեր տո ղա կան գի
տե լիք ներ և չի ա պա հո վում մտա վոր զար գա
ցում: Այ նո ւա մե նայ նիվ, այդ դա սե րի հիմ նա
կան նպա տա կը ո րո շա կի բնույ թի հա մա լիր 
հար ցե րի ու սու ցումն է, սո վո րող նե րի ըն դու
նա կու թյուն նե րի զար գա ցու մը պար տա դիր 
նյու թի շր ջա նակ նե րում։ Ցա վով պետք է նշեմ, 
որ ու սու ցու մը դպ րո ցում, հատ կա պես ա վագ 
դպ րո ցում, հիմ նա կա նում ո ւղղ վել է դե պի 
մի աս նա կան քն նու թյուն նե րը։ Այդ ա ռու մով 
այ սօր ա վե լի է մե ծա ցել ար տա դա սա րա նա
կան և ար տադպ րո ցա կան պա րապ մունք նե
րի կազ մա կերպ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը: 
Այդ պի սի պա րապ մունք նե րը հիմ նա կան մի
ջոց են հայտ նա բե րել ու մա թե մա տի կայով 
հրա պուր ված դպ րո ցա կան ներ և զար գաց նել 
նրանց մեջ ստեղ ծա գոր ծե լու կա րո ղու թյուն: 
Հետ ևա բար, ար դա րաց վում է օ լիմ պի ա կան 

ՀԱՅ ԿԱԶՆ ՆԱ ՎԱ ՍԱՐ ԴՅԱՆ 

ՄԱ ԹԵ ՄԱ ՏԻ ԿԱՅԻ ԱՐ ՏԱ ԴԱ ՍԱ ՐԱ ՆԱՅԻ Ն  
ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ ՆԵ ՐԸ ՈՐ ՊԵՍ ՍՈ ՎՈ ՐՈՂ ՆԵ ՐԻ  

ՄՏԱ ՎՈՐ ՄՇԱ ԿՈՒՅ ԹԻ ՁԵ ՎԱ ՎՈՐ ՄԱՆ ՄԵ ԹՈԴ
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խմ բակ նե րի կազ մա կեր պու մը՝ այն հա մա
րե լով որ պես կար ևոր ար տա դա սա րա նային 
աշ խա տանք նե րից մե կը։ Ման կա վար ժի և 
հե տա զո տող գիտ նա կա նի խն դիրն է ոչ թե 
ձևա կա նո րեն կի րա ռել ար տա դա սա րա նային 
աշ խա տանք նե րի մե թոդ նե րի ամ բողջ հա վա
քա ծուն, այլ ո րո շել իր օպ տի մալ մե թո դը։ 

Ներ կա ժա մա նակ նե րում, ե րբ ներ դրվում 
են զար գաց նող ու սուց ման տար բեր հա
մա կար գեր, մա թե մա տի կա կան ըն դու նա
կու թյուն նե րի զար գա ցումն ա պա հով վում է 
մա թե մա տի կայի դպ րո ցա կան դա սըն թա
ցի ժա մա նակ։ Բայց չպետք է ան տե սել այն 
մի ջոց նե րը, ո րոնք հա մա տեղ նպաս տում 
են մա թե մա տի կա կան ակ տի վու թյան ամ
րապնդ մանն ու զար գաց մա նը։ Այդ մի ջոց նե
րից ա ռա վել կար ևո րը ար տա դա սա րա նային 
աշ խա տանք ներն ե ն։ Մեր ու սում նա սի րու
թյուն նե րից հե տո հա մոզ վել ե նք, որ ցան կա լի 
է այդ աշ խա տանք նե րի սկսե լը որ քան հնա
րա վոր է շուտ, այդ պատ ճա ռով ան հրա ժեշտ 
է հա տուկ ու շադ րու թյուն դարձ նել ար տա դա
սա րա նային աշ խա տանք նե րին ցածր դա սա
րան նե րում։

Փոր ձը վկա յում է, որ ըն դու նակ մա թե մա
տիկ նե րը, որ պես կա նոն, շատ վաղ են սկսում 
ի նք նու րույն հե տա զո տա կան աշ խա տանք ներ 
կա տա րել, դա հաս տատ վում է մեծ մա թե մա
տի կոս նե րի կեն սագ րու թյուն նե րով։ Մեր հայ
րե նա կից Ս.Ն. Մեր գե լյա նը 25 տա րե կա նում 
1953 թ. ը նտր վել է ՍՍՀՄ ԳԱ թղ թա կից ան
դամ, ի սկ 28 տա րե կա նում՝ 1956 թ.` ՀԽՍՀ 
ԳԱ ա կա դե մի կոս [3]։

Դպ րոց նե րում դա սա վանդ վող մա թե մա
տի կան հաշ վարկ ված է հիմ նա կա նում բո լոր 
սո վո րող նե րի կող մից լավ յու րաց ման հա
մար։ Փոր ձել դժ վար խն դիր ներ լու ծե լու իր ու
ժե րը, ա վե լի մո տի կից ծա նո թա նա լու մա թե
մա տի կայի բարդ հիմ նախն դիր նե րին և այն 
խն դիր նե րին, թե ի նչ պես է մա թե մա տի կան 
կի րառ վում մե խա նի կա յում ու բնա գի տա կան 
բո լոր ա ռար կա նե րում հնա րա վոր է մա թե մա
տի կա կան խմ բակ նե րում։ Օ լիմ պի ա դա նե րը, 
որ տեղ ա ռա ջարկ վում են դժ վար խն դիր ներ, 
ի սկ հաղ թող նե րին տր վում են ա ռա վե լու
թյուն ներ, հա ջող վում են այն տեղ, որ տեղ գոր
ծում է մա թե մա տի կա կան լավ խմ բակ։ 

Խմ բակ նե րից ան կախ կա րե լի է ի նք նու
րույն լու ծել դժ վար խն դիր ներ՝ ձեռ քի տակ ու
նե նա լով հե տաքր քիր խն դիր նե րի ժո ղո վա ծու։ 
Վեր ջին տա րի նե րին մեր կող մից տպագր վել 
են հե տաքրք րա շարժ և տրա մա բա նա կան 
խն դիր նե րի ժո ղո վա ծու ներ։ Ժո ղո վա ծու նե
րում ը նդ գրկ ված են մեծ թվով ի նք նա տիպ հե
տաքր քիր խն դիր ներ՝ ի րենց պա տաս խան նե
րով [4]։ Մի շարք խն դիր նե րի լուծ ման հա մար 
տր ված են նաև ցու ցում ներ։ Ո րոշ խն դիր ներ 
ի րենց բո վան դա կու թյամբ ոչ ստան դարտ են, 
ո րոնց լուծ ման հա մար պա հանջ վում են տրա
մա բա նա կան մո տե ցում և հնա րամ տու թյուն։ 
Տպագր ված ժո ղո վա ծու ներն օգ տա կար են 
մա թե մա տի կայով զբաղ վող ա շա կերտ նե րի, 
մա թե մա տի կա կան խմ բակ նե րի ղե կա վար
նե րի, դպ րոց նե րի ու սու ցիչ նե րի հա մար։ 

Մա թե մա տի կայի զար գաց ման բո լոր աս
տի ճան նե րի քն նա դա տա կան վեր լու ծու թյու նը 
ցույց է տվել, որ մա թե մա տի կան զբաղ վել է, 
բա ռիս բուն ի մաս տով, խն դիր նե րի լուծ մամբ։ 
Բնա կա նա բար, խն դիր նե րի լուծ ման նոր մե
թոդ նե րի ու սուց ման հար ցերն այ սօր նույն
պես ա ռա ջին պլա նի վրա են դր ված և ժա մա
նա կա կից մա թե մա տի կայի ու սուց ման հույժ 
կար ևոր հիմ նա հար ցե րից ե ն։ Հատ կա պես 
խոս քը վե րա բե րում է օ լիմ պի ա կան խն դիր
նե րին։ 

Օ լիմ պի ա կան ա սե լով՝ հաս կա նում ե նք 
այն խն դի րը, ո րը տար բեր վում է խնդ րի պայ
ման նե րի և լուծ ման մե թոդ նե րի ոչ ստան
դար տու թյամբ։ Հետ ևա բար օ լիմ պի ա կան 
խն դիր ներ լու ծե լու հա մար ան հրա ժեշտ է նա
խա պատ րաս տա կան մեծ աշ խա տանք։

Հե տաքր քիր և ոչ ստան դարտ մա թե մա
տի կա կան խն դիր նե րի լուծ ման գոր ծըն թա ցը 
բո լո րից շատ է մո տե նում մա թե մա տի կո սի 
մտա ծո ղու թյան ա մե նօ րյա բնույ թին։ Հետ ևա
բար, խն դիր նե րի լուծ ման ու նա կու թյուն նե րի 
զար գա ցումն ա մե նա կար ևոր և ա մե նաակ
տիվ մե թոդն է մա թե մա տի կայի դա սա վանդ
ման գոր ծըն թա ցում [5]:

Մի օ րի նակ, ան հրա պույր ու ան հե տաքր
քիր խն դիր նե րը լու ծո ղից պա հան ջում են մի
այն ձևա կան մո տե ցում, սեր տած կա նոն նե րի 
պարզ կի րար կում։ Պարզ է, որ մա թե մա տի
կայով հրա պուր ված, լավ սո վո րող ա շա կերտ
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նե րի մի մա սը հի աս թա փու թյուն է ապ րում։ 
Մի այն սրա միտ ու ի նք նա տիպ խն դիր նե րը 
կա րող են ա ռաջ բե րել հե տաքրք րու թյուն, 
մղել ստեղ ծա գոր ծա կան մտա ծո ղու թյան։ 

Աս վա ծից չի հետ ևում, որ ու սուց ման գոր
ծըն թա ցում ստան դարտ խն դիր նե րը քիչ դեր 
են խա ղում։ Ո ւղ ղա կի ար տա դա սա րա նային 
աշ խա տանք նե րի հա մար ան հրա ժեշտ են ոչ 
ստան դարտ խն դիր ներ։ 

Ար տա դա սա րա նային աշ խա տանք նե րի 
դր ված քի վի ճա կի ու սում նա սի րու թյուն նե րը 
ցույց են տա լիս, որ հե տա զո տող նե րի մեծ 
մա սը դի տար կում և եր ևան է հա նում մա
թե մա տի կայի ար տա դա սա րա նային աշ խա
տանք նե րի ան ցկաց ման մե թոդ նե րի և կազ
մա կերպ ման ա ռան ձին կող մե րը։ 

Այս պես, ո րոշ հե ղի նակ ներ ի րենց աշ խա
տանք նե րում սահ մա նա փակ վում են մի այն 
մա թե մա տի կա կան խմ բա կի աշ խա տանք
նե րով, ո րի ժա մա նակ քն նարկ վում է մի այն 
ծրագ րից դուրս թե մա ներ, կամ քն նար կում են 
մի այն մեկ խն դիր։ Հաս կա նա լի է, որ նման 
մո տե ցու մը չի ա պա հո վի մաս սա յա կա նու թյու

նը, մա նա վանդ որ այդ ու սում նա սի րու թյուն
նե րի գե րակշ ռող մա սը վե րա բե րում է ցածր 
դա սա րան նե րում կա տար վող ար տա դա սա
րա նային աշ խա տանք նե րին [6]: 

Մեր կող մից կա տար ված ու սում նա սի
րու թյուն նե րը ցույց տվե ցին, որ հան րա պե
տու թյան հա մա րյա բո լոր հան րակր թա կան 
դպ րոց նե րում ար տա դա սա րա նային պա
րապ մունք նե րի են ը նդ գր կում մի այն մա
թե մա տի կայով հրա պուր ված, բարձր ա ռա
ջա դի մու թյուն ու նե ցող սո վո րող նե րին։ 
Ու սու ցիչ նե րի մի մասն էլ հիմ նա կան դպ րո
ցում ար տա դա սա րա նային պա րապ մունք նե
րի ան հրա ժեշ տու թյու նը չի տես նում։

Մեր հան րա պե տու թյան ու սու ցիչ նե րի 
կար ծիքն ի մա նա լու նպա տա կով հարց ման 
ե նք են թար կել Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյան տար բեր դպ րոց նե րի 260 ու սուց չի։

Հար ցա թեր թիկ 
Ո՞ր դա սա րան նե րի սո վո րող նե րի մաս

նակ ցու թյունն եք հար մար գտ նում մա թե մա
տի կայի ար տա դա սա րա նային աշ խա տանք
նե րին.

1 Բո լոր՝ ցածր դա սա րան նե րից սկսած 52 (20 %)
2 Հիմ նա կան և ա վագ դպ րոց նե րի սո վո րող նե րի 26 (10 %)
3 Մի այն ա վագ դպ րո ցի սո վո րող նե րի 65 (25 %)
4 Մի այն մա թե մա տի կայի օ լիմ պի ա դա նե րին մաս նակ ցել ցան կա ցող նե րի 117 (45 %)

Ար դյունք ներն այն քան էլ գո հաց նող չէ ին։ 
Ու սու ցիչ նե րի մի այն 20 %ն է մտա ծում, որ 
սկսած ցածր դա սա րան նե րից՝ ան հրա ժեշտ է 
ա շա կերտ նե րին նե րա ռել ար տա դա սա րա նա

կան խմ բակ։ Դա, ի հար կե, սխալ է, քա նի որ 
մա թե մա տի կան ճա նաչ վել է տրա մա բա նու
թյուն զար գաց նող ու սում նա կան ա ռար կա։

Բանն այն է, որ ծան րա բեռն վա ծու թյան 
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մեծ ծա վա լը թույլ չի տա լիս ու սուց չին սո վո
րող նե րին ծա նո թաց նել մա թե մա տի կա կան 
տար բեր նյու թե րի, ի սկ մա թե մա տի կան ու
նի բազ մա դա րյան պատ մու թյուն և մե ծա պես 
նպաս տում է ա ճող սերն դի մտա վոր պո տեն
ցի ա լի զար գաց մա նը: Դա է պատ ճա ռը, որ 
դա սե րի հետ մի ա սին մեծ նշա նա կու թյուն 
ու նի ար տա դա սա րա նային աշ խա տան քը 
«Մա թե մա տի կա» ա ռար կայից: Դպ րո ցա կան 
պրակ տի կայի ու սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց 
են տա լիս, որ կրտ սեր դպ րո ցի ե րե խա նե րի 
հետ ար տա դա սա րա նային աշ խա տանք ներ 
տար վում են ոչ հա մա կարգ ված, կա րե լի է 
ա սել օ րա ցույ ցի կար միր թվե րով։ Ու սու ցիչ նե
րը հակ ված չեն մա թե մա տի կայից կազ մա կեր
պե լու ար տա դա սա րա նային աշ խա տանք ներ, 
ո րոնք կա րող են հե տաքրք րել թույլ և մի ջին 
ա ռա ջա դի մու թյուն ու նե ցող սո վո րող նե րին: 
Ար տա դա սա րա նային պա րապ մունք նե րի մե
թո դա բա նու թյու նը բա վա րար մշակ ված չէ, ո րի 
պատ ճա ռով էլ ար դյու նա վե տու թյու նը ցածր է:

Մա թե մա տի կայից կրտ սեր դպ րո ցի սո վո
րող նե րի հետ զանգ վա ծային ար տա դա սա րա
նային աշ խա տանք նե րի ան հրա ժեշ տու թյու նը 
պար տադր ված է նրա նով, որ հա սա րա կու
թյու նը պա հան ջում է դպ րո ցից ա ճող սերն
դի բազ մա կող մա նի պատ րաստ վա ծու թյուն 
կյան քին։ Ա ռանց մա թե մա տի կայի նկատ
մամբ հե տաքրք րու թյան ձևա վոր ման, ա ռանց 
սո վո րող նե րին մա թե մա տի կայի մի ջոց նե րով 
կր թե լու և դաս տի ա րա կե լու, սկսած ցածր 
դա սա րան նե րից, ա ռանց դա սա րա նա կան և 
ար տա դա սա րա նա կան աշ խա տանք նե րի փո
խա դարձ կա պի դպ րո ցը չի կա րող ամ բող ջո
վին կա տա րել հա սա րա կու թյան պա հան ջը։ 

Ար տա դա սա րա նային աշ խա տան քը մա թե
մա տի կայից պետք է դի տար կել հան րակր թա
կան դպ րո ցի մա թե մա տի կա կան գի տե լիք նե
րի կա տա րե լա գործ ման կար ևոր մի ջոց նե րից 
մե կը։ 

Ար տա դա սա րա նային աշ խա տանք նե րը 
պետք է գրա վեն մա թե մա տի կա պա րա պող 
յու րա քան չյուր ու սուց չի ու շադ րու թյու նը։ Ու սու
ցի չը կա րող է դա սից դուրս պա րապ մունք նե
րին ա ռա վե լա գույն չա փով հաշ վի առ նել իր 
ա շա կերտ նե րի հնա րա վո րու թյուն նե րը, պա
հանջ նե րը և հե տաքրք րու թյուն նե րը։

«Մա թե մա տի կա» ա ռար կան հնա րա վո րու
թյուն ներ ու նի ոչ մի այն զար գաց նե լու և կա
տա րե լա գոր ծե լու բնու թյան կող մից մար դուն 
տր վա ծը, այլև նրա մեջ ա նընդ հատ կա տա րե
լա գործ վե լու, ի նք նա զար գաց ման և ի նք նաի
րաց ման պա հանջ ձևա վո րե լու: 

Ու սուց ման ցան կա լի նպա տակ նե րին հաս
նե լու հա մար պա հանջ վում են ու սուց ման ար
դյունք նե րի գնա հա տում և վեր լու ծու թյուն։ Այդ 
գնա հա տում նե րի ար դյունք նե րի ու սում նա
սի րու մը թույլ է տա լիս բա ցա հայ տել բաց թո
ղում ներն ու թե րու թյուն նե րը և ժա մա նա կին 
շտ կել դրանք: Գնա հա տում և վեր լու ծու թյուն 
մեր կող մից կա տար վում է բո լոր տա րի նե րին, 
բո լոր այն խմ բե րի հետ, ո րոնք մաս նակ ցում 
են խմ բակ նե րի պա րապ մունք նե րին և տա
րա տե սակ մր ցույթ նե րի։ Ը ստ սկզբ նա կան, 
ըն թա ցիկ և ա վար տա կան ստուգ ման ար
դյունք նե րի՝ ը նտր ված խմ բի ա շա կերտ նե րի 
գի տե լիք նե րի ո րա կի փո փո խու թյու նը կա րե լի 
է ար տա հայ տել հետ ևյալ տրա մագ րի մի ջո ցով 
(ներ կա յաց ված է մի այն մեկ խմ բի յու րաց ման 
մա կար դա կի փո փո խու թյու նը).
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ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА ПО МАТЕМАТИКЕ КАК МЕТОДФОРМИРОВАНИЯ 
ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ 

А. НАВАСАРДЯН 

Внеклассная работа, вместе с уроками, является основной и важной формой учебно 
воспитательного процесса и формирования интеллектуальной культуры учащихся. 
Ее разнообразные формы и виды дополняют и углубляют знания учащихся, а также 
предоставляют исключительную возможность к поддержанию устойчивого интереса к 
изучению математики и других смежных предметов. 

OUT-OF-CLASS WORK ON MATHEMATICS AS METHOD OF FORMATION  
OF INTELLECTUAL CULTURE OF STUDENTS.

H. NAVASARDYAN 

Outofclass work, together with lessons, is the main and important form of educational pro
cess and formation of the intellectual culture of students. Its diverse forms and types complement 
and deepen students’ knowledge, and also provide an exceptionally large opportunity to maintain 
a steady interest in the study of mathematics and other subjects.

Ըստ դի ագ րա մի՝ եր ևում է, որ խմ բա կի 
13 ո ւնկն դիր նե րից մի այն մե կը (7,7 %) չի կա
րո ղա ցել հաղ թա հա րել ան հրա ժեշտ շե մը: 
Միև նույն ժա մա նակ խմ բա կի ան դամ նե րից 
ե րե քը ցու ցա բե րել են գե րա զանց ար դյունք
ներ (23 %):

Ար տա դա սա րա նային աշ խա տան քը ու

սու ցիչ նե րի մա կար դա կի բարձ րաց ման լավ 
մի ջոց է։ Նպա տակ նե րից մե կը դա սըն թա
ցի ը նդ լայ նումն է, եր բեմն այդ ը նդ լայ նու մը 
դուրս է գա լիս պար տա դիր ծրագ րի սահ
ման նե րից։ Դա ստի պում է ու սու ցիչ նե րին 
ա նընդ հատ բարձ րաց նե լու ի րենց մա կար
դա կը։
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ՄԱ ՐԻ ԱՄ Ա ՌԱ ՔԵԼՅԱՆ 

ՄԵ ԴԻ ԱԿՐ ԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵ ԴԻ ԱԳ ՐԱ ԳԻ ՏՈՒԹՅՈՒՆ
Մարդ կային պատ մու թյան վաղ շր ջա

նում՝ մ.թ.ա. 3րդ հա զա րա մյա կում, «գ րա
գի տու թյուն» հաս կա ցու թյու նը նշա նա կել է 
հմ տու թյուն՝ ճա նա չե լու պա պի րու սի վրա գր
ված նշան նե րը, ո րոնք կազ մում է ին բա ռեր և 
ար տա հայ տում ո րո շա կի ի մաստ: Մ.թ. 7րդ 
դա րում պա պի րու սին փո խա րի նե լու ե կավ 
մա գա ղա թը, ի սկ հե տա գա յում՝ թուղ թը: Դա
րե րի ըն թաց քում կրթու թյան խն դիրն է ե ղել 
սո վո րեց նել ճա նա չել այդ գր ված նշան նե
րը, ի սկ լեզ վի զար գաց ման գրային փու լից 
սկսած՝ նաև տա ռե րը և կա պակ ցել բա ռե րը 
որ ևէ գա ղա փար հաս կա նա լու կամ ար տա
հայ տե լու հա մար: Սա կայն այ սօր ա մեն ի նչ 
փոխ վել է: Մեզ շր ջա պա տող աշ խար հի մա
սին տե ղե կու թյու նը մեզ է հաս նում ոչ մի այն 
թղ թի վրա գր ված բա ռե րի, այլ նաև պատ
կեր նե րի ու ձայ նի մի ջո ցով: Չնա յած այդ 
միջ նոր դա վոր ված տե ղե կու թյու նը թվում է 
պարզ, սա կայն ի րա կա նում այն ու նի իր յու
րա հա տուկ «տե սալ սո ղա կան» լե զուն իր սե
փա կան «քե րա կա նու թյամբ», ո րի մի ջո ցով 
կա րե լի է աշ խար հի մա սին բազ մաբ նույթ 

պատ կե րա ցում ներ ստեղ ծել: Այս դեպ քում 
«տեքստ» հաս կա ցու թյու նը նե րա ռում է ոչ 
մի այն գի րը, այլ նաև պատ կերն ու ձայ նը 
կամ ե րե քը մի ա սին: Ո ւս տի ապ րե լով այդ 
մուլ տի մե դի ա կա նաց ված մշա կույ թի պայ
ման նե րում՝ ան հա տը պետք է վարժ լի նի թե՛ 
«կար դա լու» և թե՛ «գ րե լու» պատ կե րի ու ձայ
նի լեզ վով, ի նչ պես որ սո վո րել է կար դալ ու 
գրել գրային լեզ վով: 

Այս տե ղե կատ վա կան պայ թյու նը լուրջ 
մար տահ րա վեր էր կրթու թյան հա մար: Դա
րեր ի վեր կրթու թյան նպա տակն է ե ղել սո
վո րող նե րին մա տու ցել աշ խար հի վեր բե րյալ 
փաս տային գի տե լիք ներ և ստու գել դրանց 
տի րա պետ ման աս տի ճա նը հար ցե րին ճիշտ 
պա տաս խա նե լու մի ջո ցով: Բայց այ սօր այս 
հա մա կարգն այլևս ար դի ա կան չի կա րող լի
նել, ե րբ ա մե նա թարմ տե ղե կու թյու նը հա սա
նե լի է կո ճա կի մեկ սեղ մու մով (1:6): Որ պես 
տե ղե կատ վայ նաց ման ար դյունք՝ կր թա կան 
հա րա ցույ ցը ար մա տա կան փո փո խու թյուն
նե րի է են թարկ վել:

Կրթու թյու նը 1920րդ դա րե րում
(Ու սում ա ռու թյան ա վան դա կան մի ջա վայր)

Կրթու թյու նը 21րդ դա րում
(Ու սում ա ռու թյան նոր մի ջա վայր)

Ու սուց չա կենտ րոն կրթու թյուն Ա շա կեր տա կենտ րոն կրթու թյուն

Մեկ զգա յա րա նի ակ տի վա ցում Մի քա նի զգա յա րան նե րի ակ տի վա ցում մի ա
ժա մա նակ

Մե դի այի մեկ տե սա կի առ կա յու թյուն Մուլ տի մե դի այի առ կա յու թյուն
Մե կու սաց ված աշ խա տանք Հա մա գոր ծակ ցային աշ խա տանք
Տե ղե կատ վու թյան փո խան ցում կամ մա տու
ցում

Տե ղե կատ վու թյան փո խա նա կում և հա ղոր
դակ ցու թյուն

Պա սիվ ու սումն ա ռու թյուն Ակ տիվ ու սումն ա ռու թյուն

Փաս տային գի տե լի քա հեն ու սումն ա ռու թյուն
Քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյան և ո րո շումն ե
րի կա յաց ման զար գաց մանն ու ղղ ված ու սում
նա ռու թյուն 

Մե կու սաց ված, ար հես տա կան հա մա տեքստ Ի րադ րա կան, ի րա կան կյան քին մոտ հա մա
տեքստ (2:3)

Սահ մա նա փակ հա սա նե լու թյուն դե պի գի
տե լիք և տե ղե կույթ հիմն ա կա նում տպագ րի 
մի ջո ցով

Ան սա հա մա նա փակ հա սա նե լի ու թյուն դե պի 
գի տե լիք և տե ղե կույթ հա մա ցան ցի մի ջո ցով
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Շեշ տադ րում բո վան դա կային գի տե լի քի ձեռք
բեր ման վրա, ո րը կա րող է ի րա կան կյան քում 
կի րառ վել կամ ոչ

Շեշ տադ րում շա րու նա կա կան կրթու թյան հմ
տու թյուն նե րի ձեռք բեր ման վրա

Ն պա տա կը բո վան դա կային գի տե լի քի տի րա
պե տումն է (գ րա կա նու թյուն, պատ մու թյուն և 
այլն)

Ն պա տա կը խն դիր ներ լու ծե լու հմ տու թյուն նե
րի ձեռք բե րումն է (փնտ րել, գտ նել, վեր լու ծել, 
գնա հա տել, ստեղ ծել)

Փաս տերն ու տե ղե կու թյու նը ու սուց չի կող մից 
«գ դա լով» մա տուց վում են սո վո րո ղին 

Ու սու ցի չը կի րա ռում է հար ցադր ման և հայտ
նա բեր ման մո տե ցում

Տ պագր ված տե ղե կատ վու թյան վեր լու ծու թյուն Մուլ տի մե դի ա կան տե ղե կատ վու թյան վեր լու
ծու թյուն

Որ պես ար տա հայտ ման մի ջոց՝ թուղթ ու մա
տի տի և բա ռի օգ տա գոր ծում

Որ պես ար տա հայտ ման մի ջոց՝ հզոր մուլ տի
մե դի ա կան տեխ նո լո գի ա նե րի գոր ծի քա կազ մի 
օգ տա գոր ծում

Լ սա րա նով սահ մա նա փակ ված ու սումն ա ռու
թյուն և տե ղե կատ վու թյան տա րա ծում 

Աշ խար հի մասշ տա բով ու սումն ա ռու թյուն և 
տե ղե կատ վու թյան տա րա ծում

Գր քային ու սումն ա ռու թյուն հիմն ա կա նում մեկ 
աղ բյու րից և տպա գիր տար բե րա կով

Ի րա կան կյան քի վրա հիմն ված ու սումն ա
ռու թյուն բազ մա թիվ աղ բյուր նե րից, ի նչ պես 
տպա գիր, այն պես էլ է լեկտ րո նային տար բե
րակ նե րով

Ինք նու րույն հաս կա ցու թային ու սումն ա ռու
թյուն Թի մային նա խագ ծային ու սումն ա ռու թյուն

Բո վան դա կային գի տե լի քի կա ղա պար ված մա
տու ցում՝ հիմն ված սո վո րո ղի տա րի քի վրա

Բո վան դա կային գի տե լի քի ճկուն մա տու ցում՝ 
հիմն ված սո վո րո ղի ան հա տա կա նու թյան վրա 

Գի տե լի քի տի րա պետ ման ցու ցադ րում թղ թի և 
թես տի մի ջո ցով

Գի տե լի քի տի րա պետ ման ցու ցադ րում մուլ տի
մե դի այի մի ջո ցով

Ու սու ցիչն է ա րժ ևո րում և գնա հա տում աշ խա
տան քը 

Սո վո րող ներն են ը ստ չա փա նիշ նե րի կա տա
րում ի նք նագ նա հա տում (1:8)

Սահ մա նա փա կում մի այն լսա րա նային հա ղոր
դակ ցու թյամբ

Ան սահ մա նա փակ հա ղոր դակ ցու թյուն սո ցի ա
լա կան ցան ցե րի մի ջո ցով

Այս զու գադ րա կան հա մե մա տու թյու նից 
պարզ է դառ նում, որ սո վո րողն այ սօր կա
րիք ու նի ի մա նա լու, թե ի նչ պես փնտ րի և 
գտ նի այն, ի նչ ի րեն պետք է ի մա նալ, և ու նե
նա զար գա ցած քն նա դա տա կան մտա ծո ղու
թյուն՝ ստաց ված տե ղե կու թյու նը վեր լու ծե լու, 
գնա հա տե լու ու հաս կա նա լու հա մար, թե 
ա րդյոք դա այն է, ի նչ նա փնտ րում էր, թե ոչ: 
Սա իր հեր թին գրա գի տու թյան մի նոր տե
սակ է, ո րը կոչ վում է մե դի ագ րա գի տու թյուն: 
Մե դի ագ րա գի տու թյու նը կրթու թյան 21րդ 
դա րի մո տե ցումն է: Այն տար բեր ձևա չա
փե րի՝ տպագ րից մինչև տե սա ձայ նային տե
ղե կու թյուն ձեռք բե րե լու, վեր լու ծե լու, գնա
հա տե լու և ստեղ ծե լու գրա գի տու թյունն է: 
Մե դի ագ րա գի տու թյու նը թույլ է տա լիս սո վո

րող նե րին դառ նալ ա վե լի կոմ պե տենտ, քն
նա դատ և գրա գետ մե դի այի բո լոր տե սակ
նե րի նկատ մամբ, կա րո ղա նալ վե րահսկել 
ի րենց լսա ծի ու տե սա ծի մեկ նա բա նու թյու նը: 
Ո ւս տի նրանք պետք է կա րո ղա նան զա նա
զա նել մե դի ա տեքս տե րը, ի րենք ի րենց հար
ցեր տան ի րենց կար դա ցա ծի, տե սա ծի ու 
լսա ծի վե րա բե րյալ (1, 21):

Իր բա ռա րա նային ա ռաջ նային ի մաս
տով “medium” եզ րույ թը (հոգ նա կի թի վը՝ 
media) նշա նա կում է մի ջոց կամ գոր ծիք: 
Ա վե լի պատ կե րա վոր ի մաս տով այն կա րե լի 
է նկա րագ րել որ պես մի կա մուրջ, ո րի մի ջո
ցով միջ նոր դա վոր ված ե ղա նա կով փո խանց
վում են շր ջա պա տող աշ խար հի վե րա բե րյալ 
պատ կե րա ցում նե րը: 
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Մե դի ա եզ րույ թը նե րա ռում է ժա մա նա
կա կից հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան մի ջոց նե րի 
մի ամ բողջ շարք՝ հե ռուս տա տե սու թյուն, կի
նո, տե սա հո լո վակ ներ, ռա դի ո, լու սան կար
չու թյուն, գո վազդ, թեր թեր և ամ սագ րեր, 
ձայ նագր ված ե րաժշ տու թյուն, հա մա կարգ
չային խա ղեր և հա մա ցանց: Հետ ևա բար մե
դի ա տեքս տեր կլի նեն հե ռուս տա հա ղոր դում
նե րը, ֆիլ մե րը, նկար նե րը, կայ քե րը և այլն 
(3, 19): 21րդ դա րում մար դը շր ջա պատ ված 
է բազ մա թիվ մե դի ա տեխ նո լո գի ա նե րով՝ 
պաս տառ ներ, հա ղոր դագ րու թյուն ներ, հայ
տա րա րու թյուն ներ, ազ դագ րեր և այլն: Մե
դի ան սոսկ տե ղե կու թյուն նե րի շր ջա նառ ման 
մի ջա վայր չէ, այն ձևա վո րում է հա սա րա
կա կան կար ծիք, ազ դում մարդ կանց, հատ
կա պես ե րե խա նե րի ու պա տա նի նե րի վար
քագ ծի, ո րո շում նե րի, աշ խար հա յաց քի և 
նա խա սի րու թյուն նե րի վրա: Ան տա րա կույս, 
մե դի ան ժա մա նա կա կից մար դու, հատ կա
պես ե րե խայի կյան քի գլ խա վոր և ան բա ժան 
մասն է: Շատ զար գա ցած ե րկր նե րում կա
տար ված ու սում նա սի րու թյուն նե րը շա րու
նա կա բար հա վաս տում են, որ ե րե խա ներն 
ա վե լի շատ ժա մա նակ են ան ցկաց նում հե
ռուս տա ցույ ցի ա ռաջ, քան դպ րո ցում կամ 
այլ որ ևէ տեղ: Ե թե դրան ա վե լաց նենք նաև 
ժա մա նա կը, որ նրանք ան ցկաց նում են ֆիլ
մե րի, ամ սագ րե րի, հա մա կարգ չային խա ղե
րի և ե րաժշ տու թյան վրա, ա պա ա կն հայտ է 
դառ նում, որ մե դի ան նրանց նե րանձ նային 
և հա սա րա կա կան կյան քի հիմ նա կան մասն 
է: Հետ ևա բար ան հեր քե լի է ժա մա նա կա կից 
աշ խար հում մե դի այի սո ցի ալմ շա կու թային 
կար ևո րու թյու նը (3, 20): Մե դի ան հա ղոր
դում է շր ջա պա տող աշ խար հի վե րա բե րյալ 
և՛ փաս տային, և՛ եր ևա կա յա կան գա ղա փար
ներ, ո րոնք ան խու սա փե լի ո րեն ձևա վո րում 
են ի րա կա նու թյան մեր տես լա կա նը: Մե դի
այի մի ջո ցով մենք ի նք ներս հա ղոր դում ե նք 
մեր մշա կույ թը և հա ղոր դակց վում: Այ սինքն՝ 
մե դի ան հան դես է գա լիս որ պես ան հա տի 
սո ցի ա լա կա նաց ման բաղ կա ցու ցիչ մաս՝ 
նրա մեջ ձևա վո րե լով ո րո շա կի ան ձնային 
կողմ նո րո շիչ ներ: Այս հա մա տեքս տում մե
դի ա սպա ռո ղը պետք է զին ված լի նի հա մա
պա տաս խան գի տե լի քով՝ տե ղե կատ վա կան 

դաշ տում ճիշտ կողմ նո րոշ վե լու և ժա մա նա
կա կից հա սա րա կու թյան ակ տիվ քա ղա քա ցի 
դառ նա լու հա մար: 

Մե դի ա տեքս տե րը հա ճախ կազմ ված 
են մի քա նի «լե զու նե րի» կամ հա ղոր դակ
ցու թյան ձևե րի հա մակ ցու թյու նից, ի նչ
պես, օ րի նակ, տե սա պատ կե րային (ան
շարժ կամ շար ժա կան), ձայ նային (ձայն, 
ե րաժշ տու թյուն կամ խոսք) և տպա գիր:  
Ու տի մե դի ակրթու թյան նպա տակն է ձևա
վո րել մի բազ մա շերտ կոմ պե տեն ցի ա, ո րի 
մի ջո ցով ան հա տը կկա րո ղա նա ա ռնչ վել 
ոչ մի այն տպա գիր մե դի այի հետ, այլ նաև 
ա պա կո դա վո րի պատ կե րային և ձայ նային 
մե դի այի հա ղոր դակ ցու թյան կո դա վոր ված 
լե զուն: Մե դի ագ րա գի տու թյու նը հենց այդ 
կոմ պե տեն ցի այի տի րա պե տումն է: Ժա մա
նա կա կից տե ղե կատ վա կան դա րում մե դի
ագ րա գի տու թյու նը նույն քան կար ևոր է ե րի
տա սարդ սերն դի հա մար, որ քան ը նդ հա նուր 
գրա գի տու թյունն ու գրա ճա նա չու թյու նը: 
Այ սինքն՝ մե դի ակրթու թյու նը մե դի այի մա
սին ու սու ցումն է և ու սում նա ռու թյու նը, ի սկ 
մե դի ագ րա գի տու թյու նը՝ վերջ նար դյուն քը՝ 
սո վո րող նե րի ձեռք բե րած գի տե լիք ներն ու 
հմ տու թյուն նե րը: 

Մե դի ագ րա գի տու թյան բաղ կա ցու ցիչ 
մասն են մե դի ան, այս պես ա սած, «ըն թեր
ցելն» ու «գ րե լը»: Ո ւս տի մե դի ակրթու թյան 
գլ խա վոր նպա տակն է ան ձի մեջ ձևա վո րել 
և´ մե դի ա տեքս տե րի քն նա դա տա կան ըն
կալ ման, և՛ նոր մե դի ա տեքս տե րի ստեղծ
ման կոմ պե տեն ցի ա: Այն թույլ է տա լիս ե րի
տա սարդ նե րին՝ որ պես մե դի աս պա ռող ներ 
կա տա րել մեկ նա բա նու թյուն ներ և ի րա զեկ 
դա տո ղու թյուն ներ, ի նչ պես նաև դառ նալ մե
դի աս տեղ ծող ներ (3, 20): Այ սօր ժա մա նա
կա կից մե դի այի տե սա պատ կե րային և ձայ
նային նշա նային լե զուն տպա գիր մե դի այի 
լեզ վի հետ մեկ տեղ հա սա րա կա կան հա ղոր
դակ ցու թյան բաղ կա ցու ցիչ մասն է: Ո ւս տի 
ան հա տը պետք է տի րա պե տի հա ղոր դակ
ցու թյան այս նշա նային հա մա կար գին, լի
նի մե դի ա տեքս տե րի լեզ վի մր ցու նակ և քն
նա դատ կրողն ու ստեղ ծո ղը: Դրա նով ի սկ 
նա ի զո րու կլի նի փնտ րել, գտ նել, մշա կել և 
փո խան ցել տե ղե կատ վու թյուն մե դի ա տեխ
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նո լո գի ա նե րի մի ջո ցով: Մե դի ակրթու թյու նը 
են թադ րում է ոչ մի այն մե դի ա տեքս տե րի ըն
կալ ման կոմ պե տեն ցի ա նե րի ձևա վո րում, այլ 
նաև մե դի ա բո վան դա կու թյան ի նք նու րույն 
ստեղ ծում: Ո ւս տի մե դի ակրթու թյան նպա
տակն է ոչ մի այն ան ձի մեջ ձևա վո րել քն
նա դա տա կան մտա ծե լա կեր պի, այլ նաև նոր 
մե դի ա տեքս տե րի ստեղծ ման գոր ծում ակ
տիվ մաս նակ ցու թյան կոմ պե տեն ցի ա ներ: 
Այ սինքն՝ մե դի ակրթու թյու նը ան ձին տրա
մադ րում է հա մա պա տաս խան գոր ծի քա
կազմ՝ մեկ նա բա նե լու և դա տո ղու թյուն ներ 
կա տա րե լու՝ որ պես մե դի այի սպա ռող ներ: 
Բայց միև նույն ժա մա նակ այն օժ տում է սե
փա կան մե դի ա տեքս տը ստեղ ծե լու հնա րա
վո րու թյուն նե րով: Հետ ևա բար կա րե լի է գալ 
այն եզ րա հանգ ման, որ մե դի ակրթու թյու նը 
ե րի տա սարդ նե րի քն նա դա տա կան և ստեղ
ծա գոր ծա կան ու նա կու թյուն նե րի զար գաց
ման մա սին է (3, 20):

Մե դի ակրթու թյան կար ևոր գոր ծա ռույթ
նե րից է նաև պաշտ պա նո ղա կան կամ նա
խա պատ րաս տա կան գոր ծա ռույ թը: Բանն 
այն է, որ թվայ նաց ված մե դի ան, հատ կա պես 
հա մա ցան ցը, մե ծա պես ը նդ լայ նում է ան ձե
րի կող մից նոր մե դի ա տեքս տե րի ստեղծ
ման հնա րա վո րու թյուն նե րը, բայց միև նույն 
ժա մա նակ նրանց ը նտ րու թյան տար բե րակ
ներ է ա ռա ջար կում, ո րոն ցից ոչ բո լորն են 
ան վնաս: Ստեղծ ված ի րա վի ճա կում մե դի

ակրթու թյու նը դառ նում է հրա տապ: Այն 
ե րի տա սարդ նե րին օժ տում է հա մա պա տաս
խան կա րո ղու թյուն նե րով՝ դի մա կայե լու այս 
նոր միջ նոր դա վոր ված մի ջա վայ րի մար
տահ րա վեր նե րին, տա լիս լծակ ներ՝ մե դի այի 
ստեղ ծած նոր մշա կու թային ար ժե հա մա
կարգն ըն կա լե լու և գնա հա տե լու հա մար (3, 
2324): Ի նչ պես նշում է Գ. Թեր զյա նը. «Այն 
հան դի սա նում է մե դի ամ շա կույ թի և մե դի
ա տեքս տե րի մի ջա վայ րում ապ րե լուն նա
խա պատ րաս տող կրթու թյուն, ո րն օգ նում 
է ան հա տին ճա նա չել մե դի այի ազ դե ցու թյան 
մե խա նիզմ նե րը, հաս կա նալ, թե ա րդյոք 
մե դի ան ի նչ պե՞ս և դե պի ո ՞ւր է ո ւղ ղոր դում 
հա սա րա կու թյա նը, որ պես զի կա րո ղա նա 
հաս կա նալ մե դի ա տեքս տե րը, դրանց են
թա տեքս տե րը և կա րո ղա նա պաշտ պան ված 
լի նել մե դի այի մա նի պու լյա ցի ա նե րից» (4): 
Մի այն մե դի ակրթու թյան այդ գոր ծա ռույ թի 
ի րա կա նաց ման դեպ քում է հնա րա վոր ժա
մա նա կա կից մար դու հա մար գտ նել իր տեղն 
այս բարդ և գլո բա լի զաց ված հա սա րա կու
թյու նում:

Այ սինքն՝ մե դի ակրթու թյան նպա տակն է 
նա խա պատ րաս տել նոր սերն դին ժա մա նա
կա կից տե ղե կատ վա կան հա սա րա կու թյան 
պայ ման նե րում ապ րե լուն, հաս կա նա լուն ու 
գի տակ ցե լուն մար դու հո գե կա նի վրա զանգ
վա ծային տե ղե կատ վու թյան ազ դե ցու թյան 
մե խա նիզմ նե րը (5, 27): 
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Մե դի ակրթու թյան ա ռաջ նա հեր թու
թյունն ու զար գաց ման ռազ մա վա րու թյուն
ներն ամ փոփ ված են ՅՈՒ ՆԵՍ ԿՈի մի շարք 
փաս տաթղ թե րում: Մաս նա վո րա պես 1982 
թ. Գեր մա նի այի Գրուն վալդ քա ղա քում կա
յա ցած ՅՈՒ ՆԵՍ ԿՈի մի ջազ գային գա գա
թա ժո ղո վի հռ չա կագ րում աս վում է. «Մենք 
ապ րում ե նք մի աշ խար հում, որ տեղ մե դի ան 
մշ տա պես ներ կա է: Աս տի ճա նա բար ա վե
լի ու ա վե լի շատ մար դիկ են հս կա յա կան 
ժա մա նակ ան ցկաց նում՝ դի տե լով հե ռուս
տա ցույց, կար դա լով թեր թեր ու ամ սագ րեր, 
լսե լով ռա դի ո: Մե դի այի ազ դե ցու թյու նը դա
տա պար տե լու կամ պրո պա գան դե լու փո խա
րեն մենք պետք է որ պես փաստ ըն դու նենք 
դրա մասշ տա բային տա րա ծումն ու նշա նա
կա լի ազ դե ցու թյու նը ամ բողջ աշ խար հում, 
ի նչ պես նաև գնա հա տենք այն՝ որ պես այ սօր
վա մշա կույ թի բաղ կա ցու ցիչ մաս: Մի ա ժա
մա նակ չպետք է թե րագ նա հատ վի մե դի այի 
դե րը ան ձի զար գաց ման և հա սա րա կու թյան 
մեջ ակ տիվ ներգ րավ ման գոր ծում: (…) Եվ 
ե թե մե դի ակրթու թյան ան հրա ժեշ տու թյու
նը պա տաս խա նա տու քա ղա քա ցի կեր տե
լու գոր ծում այժմ կար ևոր է, ա պա շատ մոտ 
ա պա գա յում՝ հե ռա հա ղոր դակ ցա կան տեխ
նո լո գի ա նե րի զար գաց մա նը զու գըն թաց, 
այն ան խու սա փե լի կդառ նա» (6, 1): 

Այս գա գա թա ժո ղո վին հետ ևել են մի 
շարք այլ մի ջազ գային կոն ֆե րանս ներ, սե
մի նար ներ, գի տա ժո ղով ներ (Տու լուզ 1990 
թ., Փա րիզ, 1997 թ., Վի են նա, 2000 թ., 
Սիդ նեյ, 2000 թ., Սևի լյա, 2002 թ. և այլն), 
ո րոնց ժա մա նակ վե րաարժ ևոր վել է մե դի
ակրթու թյան կար ևո րու թյու նը, նա խանշ վել 
հիմ նա կան նպա տակ ներն ու խն դիր նե րը, 
ի րա կա նաց ման նա խադ րյալ նե րը, տր վել 
են կոնկ րետ հանձ նա րա րա կան ներ: Ա վե
լին, մե դի ակրթու թյու նը բեր վել է ի րա վա կան 
դաշտ՝ այն հա մա րե լով ցան կա ցած ե րկ րի 
ցան կա ցած քա ղա քա ցու հիմ նա րար ի րա
վունք նե րի (ա զատ ար տա հայտ ման, տե ղե
կաց ված լի նե լու ի րա վունք) բաղ կա ցու ցիչ 
մա սը: Սևի լյան կոն ֆե րան սի զե կույ ցում նշ
վում է, որ մե դի ակրթու թյու նը նպաս տում 

է ժո ղովր դա վա րու թյան հաս տատ մանն ու 
պահ պան մա նը (7, 2): 

Հիմն վե լով Գրուն վալ դի գա գա թա ժո ղո վի 
հիմ նադ րույթ նե րի վրա՝ Լոն դո նի հա մալ սա
րա նի պրո ֆե սոր Դեյ վիդ Բա քին գա մը ՅՈՒ
ՆԵՍ ԿՈի հա մար իր մշա կած զար գաց ման 
ռազ մա վա րա կան ծրագ րում քսան տա րի 
ան ց այս պես է սահ մա նել մե դի ակրթու թյու
նը. 

• Մե դի ակրթու թյու նը զբաղ վում է մե
դի այի բո լոր տե սակ նե րով՝ շար ժան կար 
(ֆիլմ, հե ռուս տա տե սու թյուն, վի դե ո), ռա դի ո 
և ձայ նագր ված ե րաժշ տու թյուն, տպա գիր 
մե դի ա (հիմ նա կա նում թեր թեր և ամ սագ
րեր) և նոր թվային հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան 
տեխ նո լո գի ա ներ: Այն նպա տա կաուղղ ված 
է՝ ձևա վո րե լու բազ մա կող մա նի գրա գի տու
թյուն՝ կապ ված ոչ մի այն տպա գիր մե դի այի, 
այլ նաև պատ կե րի և ձայ նի նշա նային հա
մա կար գի հետ: 

• Մե դի ակրթու թյան նպա տակն է 
զար գաց նել և՛ մե դի այի քն նա դա տա կան 
մտա ծո ղու թյան, և՛ նոր մե դի այի ստեղծ ման 
գոր ծում ակ տիվ մաս նակ ցու թյան մե խա
նիզմ նե րը: Այն ե րի տա սարդ նե րին թույլ է 
տա լիս մեկ նա բա նե լու և դա տո ղու թյուն ներ 
ա նե լու՝ որ պես մե դի աս պա ռող ներ: Սա կայն 
միև նույն ժա մա նակ հնա րա վո րու թյուն է 
տա լիս ի րենց ի սկ ի րա վունք նե րի հա մա ձայն 
դառ նա լու մե դի աս տեղ ծող ներ և հա սա րա
կու թյան լի ի րավ ան դամ ներ: 

Այս պի սով՝ մե դի ակրթու թյու նը ե րի տա
սարդ նե րի քն նա դա տա կան և ստեղ ծա գոր
ծա կան ու նա կու թյուն նե րի զար գաց ման մա
սին է (8, 2):

Կար ևո րե լով ար դի տե ղե կատ վա կան 
դա րում մե դի ակրթու թյան ա ռաջ նայ նու թյու
նը՝ ՅՈՒ ՆԵՍ ԿՈՆ 2002 թ. Սևի լյան կոն ֆե
րան սի ժա մա նակ շեշ տադ րում է հետ ևյա լը. 
«Խոր հուրդ է տր վում մե դի ակրթու թյու նը 
նե րա ռել և´ ազ գային կր թա կան հա մա կար
գում՝ որ պես պար տա դիր ա ռար կա, և´ ի նք
նակրթու թյան ու շա րու նա կա կան կրթու թյան 
ո լորտ նե րում» (7, 2): 
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MEDIA EDUCATION AND MEDIA LITERACY
M. ARAKELYAN

The article covers the issues of media education and media literacy in the context of contem
porary digitized learning environment. Specifically, the emphasis is placed on the development 
of critical thinking skills as a basis of media texts evaluation and production as well as avoidance 
of their negative influence. 

МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ И МЕДИАГРАМОТНОСТЬ
М. АРАКЕЛЯН

В статье рассматриваются вопросы медиаобразования и медиаграмотности в контексте 
современной оцифрованной среды обучения. Особенно подчеркивается необxодимость 
развития навыков критического мышления как основа оценки медиатекстов, иx производства, 
а также уклонение от их негативного влияния.
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Տար րա կան դպ րո ցում մայ րե նի ի ու սուց
ման գոր ծըն թա ցի կար ևոր խն դիր նե րից է 
կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի խոս քի զար գա
ցու մը։ Մաս նա վո րա պես կար ևոր վում են 
նրանց հա ղոր դակ ցա կան կա րո ղու թյուն
ներն ու հմ տու թյուն նե րի զար գա ցու մը` 
դրանց հիմ նա կան բա ղադ րիչ նե րով` լսել, 
խո սել, կար դալ, գրել [3, 46]:

Հայտ նի է, որ խոս քը բազ մա գոր ծա ռու
թային հա մա կարգ է, ո րի հիմ քում ըն կած 
է հա ղոր դակց ման ըն թաց քում լեզ վի նշա
նային հա մա կար գի կի րա ռու մը։ Ա ռաջ նորդ
վե լով հայե ցա կար գային այս դիր քո րոշ մամբ` 
կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի խոս քի զար գաց
ման գոր ծըն թա ցին ներ կա յաց վում են հետ
ևյալ պա հանջ նե րը.

•  խոս քի կա ռուց ված քային զար գա
ցում,

•  հա ղոր դակց ման և ար տա հայտ ման 
կա րի քի ա ռա ջա ցում,

•  խոս քային մի ջա վայ րի առ կա յու
թյուն (ի նչն էլ լեզ վա կան մի ջոց նե րով հարս
տաց նում է ե րե խայի զար գա ցող խոս քը),

•  խոս քի բո վան դա կու թյու նը կազ մող 
նյու թի առ կա յու թյուն,

•  խոս քի օ րի նա չա փու թյուն նե րի, նրա 
վե րա բե րյալ գի տե լիք նե րի տի րա պե տում,

•  խոսք կա ռու ցե լու կա նոն նե րի ը մբռ
նում,

•  խոս քի մշա կույ թի տի րա պե տում։ 
Ա նա ռար կե լի է, որ խոս քի զար գա ցումն 

ան բա ժան է մտա ծո ղու թյան զար գա ցու մից 
և նպաս տում է նրա զար գաց մա նը։ Նկա տի 
ու նե նա լով այս հան գա ման քը` մեր ման կա
վար ժա կան աշ խա տան քի ըն թաց քում սո
վո րող նե րի խոս քի զար գաց ման խն դիրն 
ար դյու նա վե տո րեն լու ծե լու հա մար կար ևո
րում ե նք կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի մտա
ծո ղու թյան զար գա ցու մը։ Այս նպա տա կով 
մենք գրե թե յու րա քան չյուր դա սի ըն թաց քում 
ստեղ ծում ե նք հա ղոր դակ ցա կան ի րադ րու

թյուն ներ, ո րոնք սո վո րող նե րին մղում են 
տրա մա բա նա կան խոսք կա ռու ցե լու։ Հայտ
նի է, որ խոս քի զար գաց ման հա մա կար գը 
նե րա ռում է խոս քային ի րադ րու թյուն նե րի և 
խոս քային մի ջա վայ րի կազ մա կեր պում, բա
ռային աշ խա տանք, շա րա հյու սա կան վար
ժու թյուն ներ, աշ խա տանք ներ տեքս տի ար
տա հայտ չա կա նու թյան ը մբռն ման, խոս քի 
շտկ ման և կա տա րե լա գործ ման շուրջ։

Խոս քի զար գաց ման ո ղջ աշ խա տան քը 
հեն վում է քե րա կա նու թյան, բա ռա կազ մու
թյան, հն չյու նա բա նու թյան, ո ճա բա նու թյան, 
ի նչ պես նաև խոս քի և տեքս տի տե սու թյան 
վրա, ի նչն, ը ստ է ու թյան, թեև չկա IIV դա
սա րան նե րի մայ րե նի ի ծրագ րում, սա կայն 
սո վո րող նե րի խոս քի զար գաց ման մե թո դի
կայի հիմքն է և հայոց լեզ վի տար րա կան ու
սուց ման մե թո դի կա յում կար ևոր վում է ։

Կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի խոս քի զար
գա ցա ծու թյան մա կար դակ նե րի շուրջ տար
վող ու սում նա սի րու թյուն նե րը խարսխ վում 
են ման կա վար ժա կան գրա կա նու թյան մեջ 
սահ մա նա զատ ված մար դու խոս քի զար գաց
ման փու լե րի վրա։ Այդ փու լե րը թեև տար բեր 
հե ղի նակ ներ ներ կա յաց րել են այ լա զան դիր
քո րո շում նե րով, սա կայն ամ բող ջու թյան մեջ` 
բո լորն էլ սահ մա նում են հետ ևյալ կերպ.

1.  ման կա կան տա րիք (մինչև 1 տա րե
կան)` գեղ գե ղանք և թո թո վանք,

2. մ սու րային տա րիք (մինչև 3 տա րե
կան)` բա ռի հն չյու նային և վան կային կա
ռուց ված քի, նա խա դա սու թյան բա ռե րի միջև 
գո յու թյուն ու նե ցող պարզ կա պակ ցու թյուն
նե րի տի րա պե տում (ե րկ խո սու թյու նային և 
ի րադ րու թյու նային խոսք),

3.  նա խադպ րո ցա կան տա րիք (3ից 
մինչև 6 տա րե կան)` մե նա խո սու թյան և են
թա տեքս տային խոս քի, պարզ ներ քին խոս
քի դրս ևո րում,

4. կրտ սեր դպ րո ցա կան տա րիք (6ից 
մինչև 10 տա րե կան)` խոս քային ձևե րի ը մբռ

ՄԵ ՐԻ ՍԱ ՂԱ ԹԵ ԼՅԱՆ 

ԿՐՏ ՍԵՐ ԴՊ ՐՈ ՑԱ ԿԱՆ ՆԵ ՐԻ ԽՈՍ ՔԻ ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ 
ՄԱ ԿԱՐ ԴԱԿ ՆԵ ՐԻ Ը ՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ԲՆՈՒ ԹԱ ԳԻ ՐԸ
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նում (բա ռի հն չյու նային կազմ, բա ռա պա
շար, խոս քի քե րա կա նա կան կա ռուց վածք), 
գրա վոր և բա նա վոր խոս քի, նրանց մատ չե լի 
նոր մե րի տի րա պե տում, մե նա խո սե լու կա րո
ղու թյան բուռն զար գա ցում,

5.  մի ջին դպ րո ցա կան` դե ռա հա սու
թյան տա րիք (10ից մինչև 15 տա րե կան)` 
խոս քի գրա կան նոր մե րի, ո ճի` ը ստ ա մե նայ
նի տի րա պե տում, ան հա տա կան ո ճի ձևա վո
րում,

6. ա վագ դպ րո ցա կան` պա տա նե կու
թյան տա րիք (15ից մինչև 17 տա րե կան)` 
խոս քի մշա կույ թի կա տա րե լա գոր ծում, լեզ վի 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի տի րա պե տում, 
ան հա տա կան ո ճի ամ րապն դում և կա տա
րե լա գոր ծում [1, 282]: 

Այս բա ժան ման սանդ ղա կով պայ մա
նա վոր ված էլ ներ կա յաց վում են խոս քի 
զար գաց ման մա կար դակ ներ, ո րոնք սահ
ման վում են` հիմք ըն դու նե լով տար բեր մո
տե ցում ներ։ Սո վո րող նե րի խոս քը գնա հա
տե լիս մենք ա ռաջ նորդ վում ե նք հենց այդ 
մո տե ցում նե րով։

Մ. Ռ. Լվո վը սո վո րող նե րի խոս քի զար
գաց մա նը վե րա բե րող իր աշ խա տու թյան 
մեջ [4] նշում է խոս քի զար գաց ման չորս 
մա կար դակ` ա ռո գա նու թյուն, բա ռա պա շար, 
քե րա կա նու թյուն և տեքստ։

Ա ռո գա նու թյան մա կար դա կի ա պա հով
ման աշ խա տանք նե րի ո ւղ ղու թյուն ներն են`

•  աշ խա տանք խոս քի տեխ նի կայի 
շուրջ,

•  սո վո րող նե րի ա ռո գա նա կան կա րո
ղու թյուն նե րի կա տա րե լա գոր ծում։

Խոս քի այս մա կար դա կի շուրջ ի րա կա
նաց վող աշ խա տանք ներն սկս վում են դեռևս 
նա խադպ րո ցա կան տա րի քից, ե րբ ե րե խան 
սկսում է ար տա սա նել փոք րիկ բա նաս տեղ
ծու թյուն ներ, վե րար տադ րել ո ւնկնդ րած 
պատ մու թյուն ներն ու հե քի աթ նե րը։ Հե տա
գա յում այս ո ւղ ղու թյամբ աշ խա տանք նե րը 
շա րու նակ վում են տար րա կան դպ րո ցում` 
մայ րե նի ի դա սե րի և ար տա դա սա րա նային 
աշ խա տանք նե րի ժա մա նակ, մաս նա վո րա
պես հան դես նե րի նա խա պատ րաստ վե լիս։ 
Սա խոս քի բա վա կա նին բարձր մա կար դակ 
է, ո րը ձևա վոր վում է աս տի ճա նա բար։ Այս 

աշ խա տան քը մաս նա վո րա պես ար դյու նա
վետ է կազ մա կերպ վում դե րե րով ըն թեր ցա
նու թյան ժա մա նակ։

Խոս քի զար գաց ման բա ռա պա շա րային 
մա կար դա կը են թադ րում է կրտ սեր դպ րո
ցա կան նե րի բա ռա պա շա րի հարս տա ցում, 
հս տա կե ցում և ակ տի վա ցում։

Հայտ նի է, որ մար դու բա ռա պա շա րը 
լի նում է ակ տիվ և պա սիվ։ Ակ տիվ են բա
ռա պա շա րի այն բա ռե րը, ո րոնք ա ռօ րյա յում 
հա ճախ են գոր ծած վում. դրանց ի մաս տը 
հաս կա նա լի է տվյալ լեզ վով բո լոր խո սող նե
րին։ Այդ խմ բի բա ռե րը եր բեք չեն ծե րա նում։ 
Պա սիվ բա ռա պա շարն են կազ մում տվյալ 
լե զուն հաս կա ցող բո լոր ան ձանց հա մար 
հաս կա նա լի, սա կայն հա ղոր դակց ման ըն
թաց քում քիչ գոր ծած վող բա ռե րը։ Պա սիվ 
բա ռա պա շա րի բա ռե րը կա՛մ ար դեն հնա ցած 
են, կա՛մ էլ հնաց ման են թա կա են, սա կայն 
մնում են լեզ վի բա ռա րա նային կազ մում։ 

Ու սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց են տա
լիս, որ մար դու լեզ վա կան գոր ծու նե ու թյան 
ըն թաց քում ակ տիվ բա ռա պա շա րը լրաց վում 
է պա սիվ բա ռա պա շա րի բա ռե րով։ Նախ 
մենք սո վո րում ե նք հաս կա նալ ի նչոր ան
ծա նոթ բա ռի ի մաս տը, և հե տա գա յում նոր 
ի նք ներս այդ բա ռը գոր ծա ծում ե նք` ակ տի
վաց նում։ Կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի ակ տիվ 
բա ռա պա շա րը հա րուստ չէ. նրանք հա ճախ 
բա ռե րը գոր ծա ծում են ոչ տե ղին և խո սում 
են պարզ նա խա դա սու թյուն նե րով։ Ա վե լի 
մեծ տա րի քում ե րե խա ներն այն քան շատ են 
գոր ծա ծում խո սակ ցա կան լե զուն, որ նույ
նիսկ շա րադ րու թյուն գրե լիս չեն կա րո ղա
նում մտ քե րը գրա կան լեզ վով ար տա հայ տել։ 
Այս մա կար դա կում կա տար վող բազ մաբ նույթ 
աշ խա տանք նե րը նպաս տում են, որ կրտ սեր 
դպ րո ցա կան նե րի խոս քը հարս տա նա, որ 
ա շա կերտ նե րը սկսեն բա ռե րի տար բեր նշա
նա կու թյուն նե րը հաս կա նալ և կա րո ղա նան 
նոր սո վո րած բա ռե րը գոր ծա ծել խոս քում։

Բա ռա պա շա րի հարս տա ցումն ու ակ տի
վա ցու մը նույն պես սկս վում են զար գա նալ 
վաղ ման կու թյան տա րի նե րին` ի նչ պես բնա
կա նոն (ըն դօ րի նակ ման), այն պես էլ հա տուկ 
կազ մա կերպ ված (ծ րագ րա վոր ված) ճա նա
պարհ նե րով։ 
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Ծ րագ րա վոր ված ճա նա պար հով բա ռա
պա շա րի հարս տա ցումն ու ակ տի վա ցումն 
ի րա կա նաց վում են IIV դա սա րան նե րում 
դա սա վանդ վող բո լոր ա ռար կա նե րի, մաս
նա վո րա պես մայ րե նի ի դա սե րի ժա մա նակ. 
սո վո րող նե րի բա ռա պա շա րը հարս տա նում 
է այն բո լոր բա ռախմ բե րով, ո րոնք ան հրա
ժեշտ են նրանց ձեռք բե րած տե ղե կու թյուն
նե րի շուրջ ա վար տուն և բո վան դա կա լից 
խոսք կա ռու ցե լու հա մար։ Այս խն դի րը մենք 
մաս նա վո րա պես լու ծում են ԽԻԿ հա մա կար
գով ի րա կա նաց վող մայ րե նի ի դա սի բա
ռային աշ խա տան քի փու լում։

Քե րա կա նա կան մա կար դա կը են թա
դրում է քե րա կա նո րեն ճիշտ խոս քի կա
ռու ցում։ Դրան կա րե լի է հաս նել բա ռա կա
պակ ցու թյուն ներ և տար բեր կա ռուց ված քի 
նա խա դա սու թյուն ներ կա ռու ցե լու և գոր ծա
ծե լու կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վոր ման ո ւղ
ղու թյամբ վար ժու թյուն նե րի շնոր հիվ։ Քե րա
կա նա կան կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան 
խոսք կա ռու ցե լու կա րո ղու թյան բարձր մա
կար դա կին, ան շուշտ, կրտ սեր դպ րո ցա կա նը 
հաս նում է ա վե լի ո ւշ։ Սա նշա նա կում է, որ 
սկզբ նա կան փու լում նրա խոս քը քե րա կա
նու թյան կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան չի 
կա ռուց վում։ Սա կայն ա ռանց լեզ վի քե րա
կա նա կան կա նոն նե րի յու րաց ման` դպ րոց 
ըն դուն ված փոք րիկ նե րը խո սում են հիմ նա
կա նում քե րա կա նո րեն ճիշտ կազմ ված նա
խա դա սու թյուն նե րով` եր բեմն թույլ տա լով 
այն պի սի լեզ վա կան սպր դում ներ, ո րոնց հիմ
քում ըն կած են շա րա հյու սա կան և ձևա բա
նա կան այն կա նոն նե րը, ո րոնք նրանք դեռևս 
չեն ու սում նա սի րել։ Այդ պի սի սխալ նե րի թվին 
են պատ կա նում ան ձնա կան դե րա նուն նե րի 
հո լով նե րի, բայի ժա մա նա կի, գո յա կա նի հո
լով նե րի կա ռուց ված քի, են թա կայի և ստո
րո գյա լի դեմ քով և թվով հա մա ձայ նու թյան 
պա հան ջի չի մա ցու թյու նը և այլն։ Խոս քի 
զար գաց ման աշ խա տանք նե րի ըն թաց քում 
մենք հիմ նա կա նում կանգ ե նք ա ռել նշ ված 
խն դիր նե րի հաղ թա հար ման վրա`

խոս քի քե րա կա նա կան բարձր մա կար
դակն ա պա հո վե լով գի տե լիք նե րի աս տի ճա
նա կան ձեռք բեր ման և ոչ մի այն ըն դօ րի նակ
ման ճա նա պար հով։

Չոր րորդ մա կար դա կը բնագ րային 
(տեքս տային) խոսքն է։ Այս մա կար դա կին 
ա շա կերտ նե րը հաս նում են տեքստ կա
ռու ցե լու կա րո ղու թյան ձևա վոր ման շուրջ 
տար վող տար բեր վար ժու թյուն նե րի մի ջո
ցով. պատ մում, ե լույթ, ստեղ ծա գոր ծում, փո
խադ րու թյուն, շա րադ րու թյուն։ Տեքս տային 
կամ բնագ րային մա կար դա կով խոս քը են
թա դրում է մեկ մտ քի շուրջ (ո րը կա րե լի է 
վեր նագ րել) տրա մա բա նո րեն ի րար լրաց նող 
նա խա դա սու թյուն նե րով խոսք կա ռու ցե լու 
ա շա կերտ նե րի կա րո ղու թյու նը։ Այս կա րո
ղու թյու նը ձևա վոր վում է մի քա նի` ի րար հետ 
սեր տո րեն շաղ կապ ված փու լով.

• ն կա րի շուրջ պատ մու թյուն հյու սե լու 
կա րո ղու թյան ձևա վո րում,

•  կար դա ցած բնագ րին հա րա զատ 
պատ մե լու ու նա կու թյան ձևա վո րում,

•  կար դա ցա ծի, տե սա ծի, լսա ծի մա
սին նա խա պես մշակ ված պլա նի օգ նութ
յամբ պատ մե լու կա րո ղու թյան ձևա վո րում 
(բա նա վոր շա րադ րու թյուն),

•  որ ևէ ծա նոթ թե մայի (նյու թի) շուրջ 
կա պակց ված խոսք կա ռու ցե լու կա րո ղութ
յան զար գա ցում,

• տր ված վեր նագ րով ամ փոփ միտք 
կա ռու ցե լու տար րա կան կա րո ղու թյան ձևա
վո րում։ 

Այս կա պակ ցու թյամբ մենք կար ևո րում 
ե նք «տեքստ» հաս կա ցու թյան մեկ նա բա
նութ յու նը և դրա գի տակ ցու մը կրտ սեր դպ
րո ցա կա նի կող մից. տեքս տը նա խա դա սու
թյուն նե րի պա տա հա կան հա վա քա ծու նե րից 
(խմ բից) տար բեր վում է իր հիմ նա կան ի մաս
տով` գա ղա փա րով։ Տեքստն ա պա հո վում է 
մտ քի զար գա ցու մը. յու րա քան չյուր հա ջորդ 
նա խա դա սու թյուն նա խոր դին ա վե լաց նում է 
մի նոր միտք [2, 95]: Այս տե ղից հետ ևում է, 
որ շա րադ րու թյու նը կրտ սեր դպ րո ցա կան նե
րի խոս քի զար գաց ման ո ւղ ղու թյամբ կա տար
վող աշ խա տանք նե րից ա մե նա ար դյու նա վետ 
և ի նք նա տիպ ձևն է։ Շա րադ րու թյան շուրջ 
կա տար վող աշ խա տան քի ժա մա նակ կրտ սեր 
դպ րո ցա կան նե րի խոս քը զար գա նում է բո լոր 
մա կար դակ նե րով` ա ռո գա նու թյու նային (բա
նա վոր շա րադ րու թյուն), բա ռա պա շա րային, 
քե րա կա նա կան և տեքս տային։
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DEMANDS PRESENTED TO THE PROCESS OF DEVELOPING SPEECH AND  
THE LEVELS OF SPEECH DEVELOPMENT

M. SAGHATELYAN

One of the main issues is the speech development of juniors in elementary school. Accent, 
vocabulary, grammar and the original level play an important role in the speechdevelopment. All 
these levels are used in the “Text” concept.

We come to the conclusion that composition is one of the productive and original ways for 
developing junior’sspeech. While working on composition the speech is developed in all levels. 
That’s why it’s considered one of the main components of teaching native language. 

МЕ ТО ДЫ И ТРЕ БО ВА НИЯ ДИ АГ НОС ТИ КИ УРОВ НЯ РЕ ЧЕ ВО ГО РАЗ ВИ ТИЯ 
МЛАД ШЕ ГО ШКОЛЬ НИ КА

М. СА ГА ТЕ ЛЯН

«Раз ви тие ре чи уча щих ся – од на из ос нов ных за дач на чаль но го об ра зо ва ни я». Речь – ос
но ва вся кой умст вен ной де я тель нос ти, средст во ком му ни ка ци и.

Ус пе хи уча щих ся в связ ной ре чи обес пе чи ва ют и в боль шой ме ре оп ре де ля ют ус пех в 
учеб ной ра бо те по всем пред ме там, в част нос ти спо собст ву ют фор ми ро ва нию пол но цен но го 
на вы ка чте ния и по вы ше нию ор фог ра фи чес кой гра мот нос ти. На уро ках про во дят ся раз
лич ные ви ды ра бот, цель ко то рых – по мочь уча щим ся осоз нать ос нов ные приз на ки текс та, 
та кие как на ли чие за го лов ка, за вер шен ность, те ма ти чес кое единст во и ин фор ма тив ность. 
В на чаль ной шко ле де ти не уме ют гра мот но из ла гать свои мыс ли, под би рать не об хо ди
мое сло во, рас суж дать, фан та зи ро вать. Их речь бед на, ма ло вы ра зи тель на. Из ло же ния и 
со чи не ния  ос нов ные при е мы раз ви тия связ ной пись мен ной ре чи млад ше го школь ни ка.  
 На у чить ре бен ка пра виль ной и кра си вой ре чи  слож ная за да ча сов ре мен ной на чаль ной 
шко лы, тре бу ю щая комп лекс но го под хо да. Один из важ ней ших ее ком по нен тов  на пи са
ние млад ши ми школь ни ка ми со чи не ни я. Пе ре да вая сво и ми сло ва ми не боль шие от рыв ки ху
до жест вен ных про из ве де ний, детс кие впе чат ле ния ок ру жа ю ще го ми ра, ре бе нок обо га ща ет 
свою уст ную и пись мен ную речь, раз ви ва ет ло ги чес кое мыш ле ни е, учить ся со дер жа тель но 
и убе ди тель но выс ка зы вать собст вен ные мыс ли. 
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ՀԵՐ ՄԻ ՆԵ ՄՈՒ ՐԱ ԴՅԱՆ

ՀԱՅՈՑ ՄԵԾ Ե ՂԵՌ ՆԻ ԹԵ ՄԱՅԻ ՈՒ ՍՈՒ ՑՈՒ ՄԸ  
ՀԱ ՏՈՒԿ ԴՊ ՐՈ ՑՈՒՄ

Հան րա հայտ է, որ ժա մա նա կա կից դպ
րո ցը և ու սուց ման ար դի տեխ նո լո գի ա նե րը` 
հա մա կարգ չային տեխ նի կան, է լեկտ րո նային 
գրա տախ տա կը և այլ բազ մա զան մի ջոց ներ, 
լայն հնա րա վո րու թյուն ներ են ըն ձե ռում ու
սուց չին՝ ու սու ցումն այն պես կազ մա կեր պել, 
որ ա պա հով վեն մի ջա ռար կա յա կան կա պե
րը (հատ կա պես հայ ժո ղովր դի պատ մու թյան 
ու հայ գրա կա նու թյան), ու դա սի ըն կալ մանն 
ան մի ջա կա նո րեն մաս նակ ցեն ա շա կեր տի՝ 
հնա րա վո րինս շատ՝ լսա տե սո ղա կան և այլ 
զգա յա րան ներ։ 

Այս խն դիրն ա ռա վել քան ան հրա ժեշտ 
ու պար տա դիր է հատ կա պես հա տուկ դպ
րոց նե րում։ Ա շա կեր տա կան հա մա կազ մի 
ա ռանձ նա հատ կու թյու նը թե լադ րում է ու
սուց չին, որ նա ստեղ ծա գոր ծա բար մո տե նա 
իր ա մե նօ րյա աշ խա տան քին, ո րո նի, գտ նի 
ու կի րա ռի նո րա նոր ման կա վար ժա կան մե
թոդ ներ, հնարե ղա նակ ներ։

Մեր ման կա վար ժա կան փոր ձը ցույց է 
տվել, որ ցե ղաս պա նու թյան թե մայի ու սում
նա սիր ման ժա մա նակ խիստ կար ևոր են 
պատ մա կան փաս տերն ու փաս տաթղ թե
րը, սա կայն ե րե խա նե րի հո գուն ու սր տին 
շատ բան են ա սում ե րե խա նե րի տա րի քային 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին հա մա պա
տաս խան ը նտ րո վի հու շագ րա կան և հու շա
պա տում նյու թե րը։ 

Ա շա կերտ նե րիս վրա հատ կա պես խոր 
ազ դե ցու թյուն են թող նում զրույ ցի մե թո դով 
վար վող դա սե րը։ Դրանց ըն թաց քում ներ
կա յաց նում եմ տար բեր հու շեր, բայց այդ բո
լո րի մեջ ի նձ հա մար ա ռանձ նա պես թանկ 
են Գևորգ պա պիս հու շա պա տում նե րը, ով 
մա նուկ հա սա կում ե ղել է ե ղեռ նի ող բեր գա
կան դեպ քե րի ան մի ջա կան ա կա նա տեսն ու 
մաս նա կի ցը և իր վրա է կրել ցե ղաս պա նու
թյան ո ղջ ա հա սար սուռ սար սափ նե րը, տե
սել է կո տո րած, տե ղա հա նու թյուն ու բռ նա
գաղթ։ 

Ա կա նա տե սի կեն դա նի ու հու զում նա ռատ 
հու շը ներ կա յաց նե լը ա ռա վել փաս տա ցի 
ու հա վաս տի է դարձ նում ու սում նա սիր վող 
դա սա նյու թը և հու զիչ, ե րբ ար տա հայ տիչ 
ըն թերց ման ե ղա նա կով ներ կա յաց նում եմ 
դասն ա ռա վել հե տաքր քիր և ի րա զեկ ման 
տե սան կյու նից բազ մա բո վան դակ դարձ նող 
պա տու մը։

Դա սի ըն թաց քում նպա տա կային ձևով 
ո ւղ ղորդ ված հար ցադ րում նե րը և հայ կա կան 
ժո ղովր դա կան «Դ լե յա ման» եր գի՝ Թով մաս 
Պո ղո սյա նի կող մից կա տար վող եր գի տե
սա հո լո վա կի էկ րա նից մեղ մո րեն հն չող մե
ղե դին ու նրա նում ե ղած տե սա պատ կեր նե րը 
նպաս տում են, որ ա շա կերտ ներս ապ րու
մա կից ու հու զա կից լի նեն իմ հո զում նա շատ 
պատ մու թյա նը, որ ներ կա յաց նում եմ ստորև։

«Երբ մտա բե րում եմ ման կու թյունս, ա ռա
ջին հեր թին հի շում եմ Գևորգ պա պիս։ Հի
շում եմ նրա ա ռույգ ձայ նը, աշ խույժ, ե ռան
դուն շար ժուձ ևը։ Ու հա ճախ էլ թա խի ծով եմ 
հի շում այն պա հե րը, ե րբ նա բա նու գոր ծից 
հանգս տա նա լու հա մար նս տում էր սա ղար
թա խիտ ծի րա նե նու տակ, որ տեղ նս տած 
հեր թա կան դասս է ի ժրա ջա նո րեն սեր տում.

ՀԻ ՇՈ ՂՈՒԹՅՈՒՆ
Ծի ծեռ նա կը բույն էր շի նում,  
Ե՛վ շի նում էր, և՛ եր գում,  
Ա մեն մի շյուղ կպց նե լիս  
Ա ռաջ վա բույնն էր հի շում։ 
Պապս ու շա դիր լսում էր ի նձ, ա պա կան

չում իր մոտ, շո յում մա զերս, նս տեց նում ի նձ 
իր ծնկ նե րին ու աչ քը հա ռած բիբ լի ա կան 
Ա րա րա տին՝ ա սես ցան կա նա լով թա փան ցել 
նրա ա ներ ևույթ կող մը, որ տեղ մնա ցել էր իր 
կո րու սյալ ծնն դա վայ րը՝ Կար սը, մեղ մո րեն 
ու սր տի խոր քից եր գում է ր՝ «Քե լե՛, լա ՛ո, քե լե՛ 
եր թանք մըր էր գիր»։ Այդ պա հին նրա ձայ
նը դառ նում էր կեր կե րուն, բա նող ձեռ քերն 
ու ա մուր ծնկ նե րը դող դո ղում է ին, տա մուկ 
աչ քե րը՝ ար ցուն քոտ վում։ 
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Քա նի դեռ փոքր է ի, շատ բան չէ ի հաս
կա նում, չէ ի հաս կա նում պա պիս հուզ մուն
քի պատ ճա ռը։ Բայց ե րբ մի քիչ մե ծա ցա ու 
սո վո րույ թի ու ժով գար նանն ու աշ նա նը դա
սերս սո վո րում է ի, հեր թա կան դասս է ի ոգ
ևոր ված բարձ րա ձայն, զրն գուն կար դում.

Տաղ ան ձնա կան
Թո ղած Կար սում՝  գե տի ա փին, տունս՝ 

շին ված ան տաշ քա րով, 
Կար սը թո ղած, Կար սի այ գին ու հայ րե նի 

եր կին քը մով  
Եվ Կա րի նե Քո թան ճյա նին ան գամ չա

սած մնաս բա րով՝  
Ա՜նց եմ կե նում հի մա օ տար քա ղաք նե րի 

ճա նա պար հով։ 
Դեռ ըն թեր ցա նու թյան կե սին է ի, որ հան

կարծ լսե ցի պա պիս խոր, հո գու խոր քից 
ել նող ան զուսպ հա ռա չան քը։ Դա դա րեց
րի ըն թեր ցումս ու զար ման քով ու հար ցա
կան նայե ցի նրան։ Պապս թա խան ձա գին 
խնդ րեց, որ շա րու նա կեմ ըն թեր ցումս։ Ե րբ 
ա վար տե ցի, նս տեց իր ցած րիկ ա թո ռա կին, 
ան ձայն ձեռ քով հրա վի րեց իր մոտ, համ բու
րեց գլուխս ու ճա կատս ու հու զա խառն ձայ
նով շշն ջաց. «Ա՜խ, էր գիր, էր գիր, ա ՜խ, իմ 
հայ րե նի՛ Կարս…»

Գլուխս հե նե ցի նրա հու զում նա ռատ 
կրծքին ու խնդ րե ցի, որ պատ մեր իր է րգ րի, 
մեր է րգ րի ու Կար սի մա սին։ Ու նա, ա սես իմ 
խնդ րան քին սպա սե լով, ա ռանց տրտն ջա լու 
ու հոգ նե լու սկսեց պատ մել.

«Ապ րում է ինք Կար սում։ Մեր ըն տա նի քը 
բազ ման դամ է ր՝ տաս նե րեք հո գի։ Ես տան 
ա մե նակրտ սեր զա վակն է ի։ Ծնող ներս աշ
խա տա սեր, ստեղ ծող մար դիկ է ին։ 

Երբ հան կար ծա կի սկս վե ցին թուր քե րի 
կող մից հայե րի ջար դե րը, ամ բողջ Կար սի 
բնակ չու թյու նը խու ճա պա հար սկսեց այս ու 
այն կողմ փախ չել։ Փոք րե րը մե ծե րին է ին 
փնտ րում, մե ծե րը՝ փոք րե րին՝ զա վակ նե րի 
ա նուն նե րը տա լով ու ա ղեկ տուր գո ռա լով՝ 
«փա խե փա՜խ է»։ Ե րբ ան հանգս տա ցած տուն 
վե րա դար ձա, դռան շե մին մորս ան կեն դան 
մար մինն էր ըն կած։ Ներ սում հորս ու եղ
բայր նե րիս դի ակ ներն է ին, ի սկ դե ռա տի, գե
ղե ցիկ քույ րե րիս թուր քերն առ ևան գել է ին։

Ե րբ վշ տից ու ա հա բե կու մից կապ ըն կած 

լեզ վով ու լայն բաց ված աչ քե րով բակ դուրս 
ե կա, ա րագ ի նձ մո տե ցավ մեր հար ևա նու
հի քր դու հին ու շտապ ի րենց տուն տա րավ, 
նախ՝ այդ տե սա րա նից չխե լա գար վեմ, ու 
թուր քերն ի նձ չն կա տեն։ 

Օ րեր ան ց բա րի քր դու հին հայտ նեց, որ 
թուր քե րը նաև քր դե րի տներն են սկսել խու
զար կել՝ հո հայե րի չեն թաքց րել։ Նա ի նձ 
թաքց րեց ի րենց մա ռա նում՝ ցո րե նի կա րա սի 
մեջ։ Թուր քերն ի նձ չգ տան։ 

Հաս կա նա լով, որ այլևս ան հնար է մնալ 
ու ապ րել այդ տեղ, քր դու հին ի նձ խոր հուրդ 
տվեց փախ չել Ա րաք սից այն կողմ՝ Ար ևե լյան 
Հա յաս տան։

Կես գի շեր էր. քր դու հին մի խուր ջին ու տե
լիք դրեց հետս և բակ դուրս բե րեց՝ քա ղա
քից դուրս ու ղեկ ցե լու հա մար։ Իմ բախ տից 
խա վարչ տին գի շեր է ր։ Հան կարծ ոտ քե րիս 
փա թաթ վե ցին եր կու կեն դա նի։ Հա զիվ զս
պե ցի վա խից ա ռա ջա ցած ճիչս։ Ու ծա նոթ 
եր կու ծմ րոց հու շե ցին, որ դրանք մեր եր կու 
շներն են, որ ի նչ –որ հրաշ քով կեն դա նի է ին 
մնա ցել:

Բա րի քր դու հին մեզ ճա նա պար հեց քա
ղա քից դուրս, պատ վի րեց, որ գի շեր նե րը 
ճա նա պարհ գնամ, ի սկ ցե րեկ նե րը թաքնվեմ 
ու ան նկատ մնամ թուր քե րի աչ քից։ 

Դեռ գի շեր էր, որ հա սա մի լայն գե տի։ 
Լո ղալ չգի տե ի։ Մինչ մտո րում է ի գետն ան
ցնե լու հնա րի մա սին, ամ պե րի տա կից դուրս 
ե կավ լի ա լու սի նը։ Այդ պա հին լսե ցի թուր քե
րեն հայ հո յա խառն գոռ գո ռոց ներ ու հրա ցա
նից ար ձակ ված գն դա կը վզ զո ցով ան ցավ 
ա կան ջիս մո տով։

Ա ռանց եր կարբա րակ մտա ծե լու, մեջ քիս 
կա պած խուր ջի նով հան դերձ, նետ վե ցի գե
տը մի ա ղոտ հույ սով, որ ե թե հաս նեմ մյուս 
ա փին, կփրկ վեմ։

Ե թե չլի նե ին իմ հա վա տա րիմ շնե րը, 
ո րոնք իմ հետ ևից նետ վե ցին ջուրն ու իմ եր
կու կող մից լո ղա լով՝ ան ցկաց րին Ա րաք սը, 
ան շուշտ, կխեղդ վե ի։ 

Ամ բող ջո վին թրջ ված՝ գի շե րը պետք է 
ան ցկաց նե ի բաց ե րկն քի տակ։ Ճիշտ է, 
փոքր է ի, բայց գի տակ ցում է ի, որ չպի տի 
քնեմ, այ լա պես կսառ չեմ։ Այս տեղ էլ օգ նու
թյան հա սան զույգ շներս։ Նրանք եր կու կող
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մից ի նձ հպ վե ցին, և մեկս մյու սիս տա քաց
նե լով՝ մի կերպ գի շերն ան ցկաց րինք։ Լույ սը 
բաց վեց… 

Այս տեղ ես գտա իմ փր կու թյու նը, ար
մատ ներ գցե ցի, ըն տա նիք կազ մե ցի, ապ րե
ցի…

Ա պա պապս նո րից աչ քե րը հա ռեց Մա
սիս նե րին ու դո ղա ցող, կա րո տա բաղձ ձայ
նով դար ձյալ եր գեց.

Քե լե՛, լա ՛ո, քե լե՛ եր թանք մըր էր գիր,  
Եր թանք ըն ձոր, քա ղինք մատ ղաշ խավր ծիլ, 
Քա ղինք, քա ղինք, է նինք մը զի դեղ ու ճար, 
Քե լե՛, լա ՛ո, քե լե՛ եր թանք մըր էր գիր։

Մեր դպ րո ցի ա շա կեր տա կան հա մա
կազ մը յու րա հա տուկ է նաև սո ցի ա լա կան 
տե սան կյու նից։ Մեր սա նե րից շա տերն 
ա միս ներ շա րու նակ կա րոտ են մնում հա րա
զատ նե րի, հատ կա պես ծնող նե րի այ ցե լու
թյա նը։ Ե թե ա վե լաց նենք, որ նրան ցից շա
տե րը մի այ նակ մայ րե րի (ո րոնց մի մա սը չի 
աշ խա տում կամ ան հայտ զբաղ մուն քի տեր 
է) զա վակ ներ ու դուստ րեր են, պատ կե րը 
պարզ կլի նի։ Այն սա նե րը, ով քեր ան հույս 
սպաս ման մեջ են, թա խի ծով ու թա քուն նա
խան ձով են նա յում ի րենց հետ սո վո րող այն 
ոչ մե ծա քա նակ դա սըն կեր նե րին, ո ւմ ծնող
ներն ու հա րա զատ նե րը պար բե րա բար այ
ցե լում են նրանց ու հա ճախ էլ հանգս տյան 
օ րե րին տուն տա նում և նրանք այդ օ րերն 
ան ցկաց նում են հա րա զատ նե րի հետ՝ ըն
տա նե կան ջերմ մթ նո լոր տում։ 

Ա հա այս տե սան կյու նից էլ մեր կող
մից կազ մա կերպ վող նմա նօ րի նակ դա սե
րը շատ կար ևոր ե ն։ Ար տա դա սա րա նա կան 
պա րապ մունք նե րի, ան հա տա կան ու խմ
բա կային զրույց նե րի ժա մա նակ ան պայ մա
նո րեն ան դրա դառ նում ե նք գրե թե ի րենց 
տա րե կից Գևորգ պա պիս կրած ան լուր տա
ռա պանք նե րին, վշ տե րին, ո ղջ կյան քի ո դի
սա կա նին ու հույս ներշն չում, որ ա մե նաա
նե լա նե լի վի ճա կում ան գամ մարդ չպետք է 
հու սա հատ վի, պի տի հաս տա տա կա մո րեն 
պայ քա րի կյան քի դժ վա րու թյուն նե րի դեմ։ 

Ընտ րո վի հատ ված ներ ե նք կար դում, 
քն նար կում ու վեր լու ծում հա մաշ խար հային 
ու հայ դա սա կան գրող նե րի՝ որ բա նոց նե
րի ու որ բե րի կյան քին նվիր ված գրա կան 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րից։ Դրան ցից ե ն՝ 
Չարլզ Դի քենս «Օ լի վեր Թվիս տի ար կած
նե րը», Հեն րիխ Մա լո «Ա ռանց ըն տա նի քի», 
Գրի գո րի Բե լիխ, Լե ո նիդ Պան տե լեև «Շ կիդ 
հան րա պե տու թյու նը», Ան տոն Մա կա րեն կո 
«Ման կա վար ժա կան պոեմ», «Դ րոշ ներն աշ
տա րա կի վրա», Նաի րի Զա րյան «Պա րոն 
Պետ րոսն ու իր նա խա րար նե րը», Մկր տիչ 
Ար մեն «Կար միր և կա պույտ փող կապ ներ», 
Գուր գեն Մա հա րի «Ման կու թյուն», «Պա տա
նե կու թյուն», Հով հան նես Թու մա նյա նի, Ա վե
տիք Ի սա հա կյա նի, Ստե փան Զո րյա նի, Հով
հան նես Շի րա զի, Վախ թանգ Ա նա նյա նի, 
Սե րո Խան զա դյա նի հա ման ման թե մայով 
վի պակ նե րը, պատմ վածք ներն ու այլ գրա
կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ՝ պոեմ ներ, բա
նաս տեղ ծու թյուն ներ և այլն։ 

Մեր պա րապ մունք նե րի, դաս ղե կա կան 
դա սա ժա մե րի ըն թաց քում ևս հնա րա վո րու
թյան ե նք ստեղ ծում մի ա սին դի տե լու հի շյալ 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րից մի քա նի սի էկ րա
նա վո րում նե րը և դրանք ևս քն նար կե լու և 
վեր լու ծե լու, հա մե մա տե լու գրա կան բնագ
րե րի հետ։

Ն ման կր թա դաս տի ա րակ չա կան հե տևո
ղա կան աշ խա տանք նե րի կազ մա կեր պու
մից ու հատ կա պես զրույց նե րից հե տո իմ 
թևա թափ ե ղած ա շա կերտ նե րը, որ զուրկ 
են մարդ կային ջերմ ըն տա նե կան հա րա բե
րու թյուն նե րից, ի րենց լք ված ու ան տես ված 
են զգում ըն տա նի քի կող մից, հու սա վառ վում 
են, ամ րապնդ վում այն հա վա տով, որ ի րենք 
էլ, հա սակ առ նե լով, կկա րո ղա նան պա պիս 
ու ի րենց ար դեն ծա նոթ գրա կան հե րոս նե
րի նման ի րենց հա մառ կամ քի, աշ խա տա
սի րու թյան շնոր հիվ ու բա րի մարդ կանց ու 
հա սա րա կու թյան ա ջակ ցու թյան մի ջո ցով 
ի րենց տե ղը գտ նել մեր հան րա պե տու թյան 
կյան քում, ի րենց բույնօ ջա խը հյու սելս տեղ
ծել, բնա վոր վել, ըն տա նիք կազ մել, զա վակ
ներ ու նե նալ ու եր ջա նիկ ապ րել։
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕМЫ “ГЕНОЦИД АРМЯН” В СПЕЦИАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ДЛЯ 
УЧАЩИХСЯ СО СЛАБЫМИ УМСТВЕННЫМИ СПОСОБНОСТЯМИ 

Э. МУРАДЯН

В статье автор представляет результаты своего опыта работы, который может быть 
поучительным и полезным для ее коллег.

В работе даны приемы и способы преподавания с помощью современных технологий 
обучения и компьютерной техники, что оказывает целенаправленное воздействие в процессе 
образовательновоспитательной работы.

TEACHING OUT “THE GREAT ARMENIAN GENOCIDE “ AT SPECIAL SCHOOL 
H. MURADYAN 

In the article the author represents the results of the experiments which will be useful and 
educational for her workers.

In this survey by using modern technology and computing in the proces of teaching and by the 
means of the method of connection of different subjects the author makes easier and interesting 
the process of education and student’s nurturing .
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ԼՈՒ ՍԻ ՆԵ ԴԵՐ ՄՈ ՅԱՆ

ԼԱ ՏԻ ՆԵ ՐԵ ՆԻ ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ԴԱ ՍԱ ԿԱՆ ԵՎ  
ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱ ԿԻՑ ՄՈ ՏԵ ՑՈՒՄ ՆԵ ՐԸ

Լա տի նե րե նը դա րեր շա րու նակ ե ղել է 
կր թա կան ծրագ րե րի ան քակ տե լի մա սը: Գո
յու թյուն են ու նե ցել այդ լե զուն ու սու ցա նե լու 
դա սա կան տար բեր մե թոդ ներ, սա կայն, ել
նե լով օ տար լե զու նե րի ֆա կուլ տետ նե րում 
լա տի նե րե նի ու սուց ման նպա տակ նե րից, 
ու սուց ման ա մե նաար դյու նա վետ մե թո դը գի
տակ ցա կանզու գադ րա կան մե թոդն է:

Լա տի նե րե նի դա սա վանդ ման մե թո դի
կայի ա կունք նե րը սկիզբ են առ նում դեռևս 
ան տիկ ժա մա նակ նե րից: Հին Հու նաս տա
նի ա կա նա վոր մտա ծող  ներ Պյու թա գո րա
սը, Հե րակ լի տը, Դե մոկ րի տը, սո փեստ նե րը, 
Պլա տո նը, Ա րիս տո տե լը փի լի սո փա յա կան 
հա յացք նե րի հետ մեկ տեղ ու նե ցել են նաև 
ման կա վար ժա կան հայե ցա կե տեր տար բեր 
խն դիր նե րի, այդ թվում` կր թութ յան բո վան
դա կու թյան և լա տի նե րե նի ու սուց ման ե ղա
նակ նե րի վե րա բե րյալ [3, 2830]:

Ման կա վար ժու թյան պատ մու թյան մաս
նա գետ նե րը կրթու թյան և ու սուց ման տե
սու թյան ծա գու մը ա ռա ջին հեր թին կա պում 
են հռո մե ա ցի հռե տոր և հռե տո րա կան ար
վես տի տե սա բան Մար կոս Ֆա բի ոս Քվին
տի լի ա նո սի ան վան հետ [4, 195]: «Հ ռե տո
րի կրթու թյու նը» (“Institutio Oratoria”) [7] 12 
գր քից բաղ կա ցած ու սում նա կան աշ խա տու
թյու նում Քվին տի լի ա նո սը շա րադ րել է իր 
ման կա վար ժա կան հա յացք նե րը, քն նար կել 
կրթու թյան և դաս տի ա րակ ութ յան տար բեր 
հար ցեր: Ը ստ Քվին տի լի ա նո սի՝ ար դեն յոթ 
տա րե կա նում ե րե խան պետք է տի րա պե տի 
լա տի նե րեն և հու նա րեն լե զու նե րին: Նրա 
հա մոզ մամբ` ու սուց ման սկզբ նա կան փու լը 
պետք է կազ մա կերպ վի գի տե լիք նե րի բնա
կան յու րաց ման ճա նա պար հով, ե րե խա
նե րի պա րա գա յում` խա ղե րի մի ջո ցով: Նա 
նա խընտ րում էր ու սուց ման ին դուկ տիվ մե
թո դը և կար ևո րում մր ցակ ցային սկզ բուն քը 
[7, 2733]: Ու սում նա կան ո ղջ գոր ծըն թա ցը 
Քվին տի լի ա նո սը բա ժա նել է ե րեք ըն թա

ցաշր ջա նի` նմա նա կում, տե սա կան խրատ
ներ, վար ժանք:

Լա տի նե րե նի ու սուց ման ա ռն չու թյամբ 
Քվին տի լի ա նո սը դի դակ տի կա կան մի ջոց
նե րից ա ռա վե լու թյուն էր տա լիս` ա) քե
րա կա նա կան և ո ճային մի տում նա վոր 
ա ղա վա ղում նե րով գրա կան ստեղ ծա գոր
ծութ յուն նե րը կար դա լուն, բ) հի շո ղու թյու նը 
զար գաց նող վար ժանք նե րին և վար ժու թյուն
նե րին, գ) հա տուկ ը նտր ված ճա ռե րից ո րոշ 
հատ ված ներ ան գիր սո վո րե լուն և դրանց 
շուրջ դա տո ղու թյուն ներ ա նե լուն [7, 110]: 

Ան շուշտ, Քվին տի լի ա նո սի «Հ ռե տո րի 
կրթու թյու նը» աշ խա տու թյու նը, լա տի նե րե
նից զատ, հա րուստ աղ բյուր է նաև Հին Հռո
մի ման կա վար ժու թյան պատ մու թյան ու սում
նա սիր ու թյան հա մար: Այն ո րո շա կի հետք է 
թո ղել դի դակ տի կա յում և դա րեր շա րու նակ 
ծա ռայել որ պես մե թո դա կան ու ղե ցույց [9, 
61]: 

Ինչ վե րա բե րում է լա տի նե րե նի ու սուց
մա նը միջ նա դա րում (514րդ դա րեր), ա պա 
ու սում նա կան հաս տա տութ յուն նե րում, այդ 
թվում նաև դպ րոց նե րում, դա սա վան դումն 
ի րա կա նաց վում էր լա տի նե րե նով: Ը նդ հա
նուր առ մամբ` այն ըն թեր ցա նա կան կա րո
ղու թյուն ներ ձևա վո րե լու և զար գաց նե լու 
մի ջո ցով ո րո շա կի լեզ վա կան գի տե լիք ներ 
հա ղոր դե լու նպա տակ էր հե տապն դում [4, 
218]:

Վաղ միջ նա դա րում լա տի նե րե նի ու
սուց ման ա մե նա տա րած ված ե ղա նա կը հա
մար վում էր հարց ու պա տաս խա նը, ո րը 
նպաս տում էր սո վո րող նե րի մե խա նի կա կան 
հի շո ղու թյան զար գաց մա նը: Ար դյուն քում, 
ա ռանց հս տակ գի տակ ցե լու տվյալ եր ևույ
թը, սո վո րող նե րը ստիպ ված է ին հի շո ղու
թյան մեջ մտա պա հել դրա են թադ րյալ բա
ցատ րու թյու նը: Այդ շր ջա նում, լա տի նե րե նի 
ու սուց ման գոր ծըն թա ցում ա ռաջ նու թյու նը 
գլ խա վո րա պես տր վում էր քե րա կա նու թյան 
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ու սուց մա նը: Սո վո  րող նե րը նախ ծա նո թա
նում է ին քե րա կա նա կան կա նոն նե րին, 
դրանք յու րաց նում և հե տո մի այն ան ցնում 
գրա կա նու թյան ու սում նա սի րու թյա նը: Ու սու
ցո ղա կան նպա տակ նե րով գրա կա նու թյան 
ը նտ րութ յու նը սահ մա նա փակ էր: Ու սուց ման 
նախ նա կան փու լում սո վո րող նե րը մի այն 
բա նաս տեղ ծու թյուն ներ է ին ըն թեր ցում, ի սկ 
հե տա գա փու լե րում ար դեն` հա ղոր դա կից 
է ին դառ  նում դա սա կան գրա կա նութ յան գո
հար նե րին: Քա նի որ ու սում նա սիր վող տեքս
տե րը լա տի նե րեն է ին, ո ւս տի ո ղջ այդ գոր
ծըն թացն ի րա կա նաց վում էր այդ լեզ վով [4, 
219]: 

Ուշ միջ նա դա րում նա խա պատ վու թյու նը 
տր վում էր լա տի նե րե նի ու սուց ման ան հա
տա կան մո տեց մա նը: Ը նդ ո րում` ե րե խա
նե րի դաս տի ա րա կու թյամբ հիմ նա կա նում 
զբաղ վում է ին կրո նա վոր նե րը, ո ւս տի լա
տի նե րե նի ու սու ցումն ը նդ գծ ված հոգ ևոր 
դաս տի ա րա կու թյան ո ւղղ վա ծու թյուն ու ներ: 
Ու սու ցան վող հիմ նա կան գրա կա նու թյունն 
Ա ստ վա ծա շունչն էր կամ կրո նա կան բնույ
թի լա տի նե րե նով ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ: 
Թե՛ բա նա վոր և թե՛ գրա վոր ու սուց ման մեջ 
շեշ տը հիմ նա կա նում դր վում էր սո վո րող նե
րի հի շո ղու թյան զար գաց ման վրա: Նրանք 
ստիպ ված է ին սեր տել մեծ քա նա կու թյամբ 
տեքս տային հատ ված ներ: Սո վո րող նե րի մեջ 
մտա պա հե լու ու նա կու թյուն ներ ձևա վո րե լու 
և զար գաց նե լու նպա տա կով կի րառ վում է ին 
ու սու ցան վող նյու թը հի շո ղու թյան մեջ մտա
պա հե լուն նպաս տող տար բեր մի ջոց ներ և 
ե ղա նակ ներ: Այս տեղ գե րիշ խում էր մե խա
նի կա կան ու սուց ման սկզ բուն քը, ը ստ ո րի՝ 
լեզ վի գի տակց ված յու րաց մա նը ե րկ րոր դա
կան տեղ էր հատ կաց վում [9, 102]:

Վե րածնն դի շր ջա նի (1416րդ դա րեր) 
կր թա կան հա մա կար գում սկսում է ձևա վոր
վել մի ո ւղ ղու թյուն, ո րը հայտ նի է «դա սա
կան կր թութ յուն» ան վա նու մով: Դա սա կան 
կրթու թյունն իր բնույ թով նման էր հան րային 
միջ նա կարգ կրթու թյա նը, մի տար բե րու
թյամբ, որ ու սուց ման գոր ծըն թա ցում ա ռաջ
նութ յու նը տր վում էր լա տի նե րեն և հու նա րեն 
լե զու նե րի, ի նչ պես նաև ան տիկ գրա կան ութ
յան ու սում նա սի րու թյա նը: Ի տար բե րու թյուն 

միջ նա դա րի` այս շր ջա նում դրս ևոր վե ցին 
լա տի նե րե նի ու սուց  ու մը կազ մա կեր պե լու 
այն պի սի մո տե ցում ներ, ո րոնք ո ւղղ ված է ին 
նրա խո  րաց  ված յու րաց մա նը, և ո րոնց հիմ
քում ըն կած էր ու սուց ման ֆրոն տալ մե թո դը 
[2, 276]: 

15րդ դա րի վեր ջե րին դա սա կան կրթու
թյու նը լուրջ փո փո խու թյուն նե րի են թարկ
վեց: Շատ դպ րոց նե րում լա տի նե րե նի ու սու
ցու մը ստա նում է «ձ ևա կան» բնույթ, քա նի 
որ դպ րոց նե րում սկսում են ու սու ցա նել այս
պես կոչ ված` «գե ղե ցիկ» լա տի նե րե նի տար
բե րակ նե րը: Հատ կա պես մեծ տա  րա ծում 
գտավ «ցի ցե րո նյան լա տի նե րե նի» ու սու
ցու մը, ո րի նպա տա կը հռո մե ա ցի հայտ նի 
հռե տոր, գրող և հրա պա րա կա խոս Մար կոս 
Տու լի ոս Ցի ցե րո նի լեզ վաո ճա կան ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նե րի ու սում նա սի րու թյունն 
էր: Չնա յած այդ մո տե ցումն ի նչոր չա փով 
սահ մա նա փա կում էր լա տի նե րե նի ու սում
նա սի րու թյու նը, այ նո ւա մե նայ նիվ այն շա  րու
նակ վեց ու սու ցան վել ը նդ հուպ մինչև 18րդ 
դա րը [2, 276]:

Լա տի նե րե նի ու սու ցու մը նոր վե րելք է 
ապ րում 18րդ դա րի կե սե րին Ա րևմ տյան 
Եվ րո պա յում, մաս նա վո րա պես Գեր մա նի
ա յում, որ պես` հին աշ խար հի մշա կու թային 
հա րուստ ժա ռան գու թյան յու րաց ման հիմ
նա կան աղ բյուր և մի ջոց: Այդ ժա մա նա կաշր
ջա նում դա սա կան կրթու թյան հիմ նա կան 
խն դի րը սո վո րող նե րի մեջ տրա մա բա նա
կան մտա ծո ղու թյուն, գե ղա գի տա կան ճա
շակ և պատ շաճ աշ խար հա յացք ձևա վո րելն 
ու զար գաց նելն էր: Գիմ նա զի ա նե րում և 
տար բեր ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե
րում լա տի նե րե նը դա սա վանդ վող հիմ նա
կան ա ռար կա նե րի ցան կում էր [8, 7]:

20րդ դա րի 5060 թթ. լայ նո րեն տա րա
ծում է գտ նում լա տի նե րե նի ու սուց ման կա
ռուց ված քային մո տե ցու մը, ը ստ ո րի` լա տի
նե րե նի ու սում նա սի րու թյու նը վեր էր ած վում 
օ րի նակ ներ սո վո րե լու մե խա նի կա կան մի 
գոր ծըն թա ցի, ո ւր բա ռա պա շա րի հարս տա
ցում գրե թե տե ղի չէր ու նե նում: Ու սուց ման 
կա ռուց ված քային մո տեց ման պա րա գա յում 
լա տի նե րե նի ու սում նա սի րու թյան հե նա կե
տային մի ա վո րը խոս քային օ րի նակն էր, ո րի 
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մի ջո ցով նաև բա ցա հայտ վում էր լեզ վա կան 
այս կամ այն եր ևույ թը [6, 9]: Նյու թի յու րա
ցումն ի րա կա նա նում էր խոսք ային օ րի նա
կը և նմա նա տիպ այլ օ րի նակ ներն ան գիր 
սեր տե լու ե ղա նա կով: Սո վո րող նե րը պետք 
է ան գիր ի մա նային մե ծա քա նակ մո դել ներ, 
որ պես զի կա րո ղա նային «մե խա նի կո րեն 
հար ցեր տալ» և «ա ռանց ե րկմ տե լու և մտա
ծե լու պա տաս խա նել այդ հար ցե րին» [10, 42]:

Կա ռուց ված քային մո տե ցու մը լա տի նե
րե նի ու սուց ման գոր ծըն թաց է մուտք գոր ծել 
ժա մա նա կա կից խո սակ ցա կան լե զու նե րի 
ու սուց ման մե թո դի կայից [5, 18]: Այդ կա
պակ ցու թյամբ հարկ է նշել, որ լա տի նե րե նի 
ու սուց ման գոր ծըն թացն է ա կա նո րեն տար
բեր վում է մե րօ րյա օ տար լե զու նե րի ու սու ցու
մից: Բանն այն է, որ այն մե թոդ նե րը, ո րոնք 
նպա տա կայ նո րեն ծա ռա յում են կեն դա նի 
լե զու նե րի ու սում նա սի րութ յա նը, հիմ նա կա
նում լի ար ժեք չեն ծա ռա յում լա տի նե րե նի և 
այլ ոչ խո սակ ցա կան լե զու նե րի ու սում նա սի
րու թյա նը: 

Լա տի նե րե նի ու սու ցու մը, ի տար բե րու
թյուն ժա մա նա կա կից օ տար լե զու նե րի, պա
հան ջում է մի ան գա մայն այլ սկզ բունք ներ, 
մո տե ցում ներ ու ե ղա նակ ներ:

Լա տի նե րե նի ու սուց ման նպա տակ նե րից 
ել նե լով` օ տար լե զու նե րի ֆա կուլ տետ նե րում 
լա տի նե րե նի ու սուց ման ա մե նաար դյու նա
վետ մե թո դը գի տակ ցա կանզու գադ րա կան 
մե թոդն է, ո րը հա կադր վում էր լա տի նե րե նի 
ու սուց ման կա ռուց ված քային մո տեց մա նը: 

Գի տակ ցա կան սկզ բուն քի է ու թյու նը սո
վո րո ղի` լեզ վա կան եր ևույթ նե րի յու րա ցումն 
է դրանց խոր ըն կալ ման ար դյուն քում: Ը նդ 
ո րում՝ քե  րա կա նա կան նյու թը նախ ու սում նա
սիր վում է օ րի նակ նե րի հի ման վրա, վեր լուծ
վում և հե տո մի այն ներ կա յաց վում է տեքս տե

րում: Լեզ վա կան եր ևույթ նե րի զու գադ րա կան 
ու սում նա սի րու թյու նը հնա րա վո րու թյուն է 
ըն ձե ռում դրանք ա վե լի խոր ու սում նա սի րե
լու: Ըն կա լումն, իր հեր թին, ի րա կա նա նում 
է դա սա վան դո ղի բա ցատ րու թյան, ի նչ պես 
նաև դա սա գր քե րից և ձեռ նարկ նե րից հանձ
նա րար ված նյու թի ի նք նու րույն ու սում նա սի
րու թյան ար դյուն քում, ո րն ան հրա ժեշտ է վե
րահսկ վի դա սա խո սի կող մից [1, 33]: 

Ել նե լով հայե րե նի ա ռանձ նա հատ կու
թյուն նե րից` նպա տա կա հար մար ե նք գտ
նում օ տար լե զու նե րի ֆա կուլ տե տում «Լա
տի նե րեն լե զու» դա սըն թացն ի րա կա նաց նել` 
ա ռաջ նորդ վե լով հետ ևյալ սկզ բունք նե րով` 
ա) լեզ վա կան եր ևույթ նե րի գի տակ ցա կան 
յու րա ցում և դրանք կի րա ռե լու ե ղա նակ նե
րի գի տակ ցում, բ) լեզ վա կան եր ևույ թի ձևի, 
ի մաս տի և կի րա ռու թյան փոխ կա պակց ված 
յու րա ցում, գ) լեզ վա կան եր ևույթ նե րի զու
գադ րա կան ու սում նա սի րու թյուն, դ) ու սուց
ման են թա կա, սա կայն մայ րե նի լեզ վում 
բա ցա կայող լեզ վա կան եր ևույ թի բազ մա
կող մա նի քն նար կում և յու րա ցում: 

Ու սուց ման ըն թաց քում գի տակ ցա կա
նու թյան սկզ բուն քի է ու թյու նը սո վո րող նե րի 
կող մից ոչ մի այն լա տի նե րե նի լեզ վա կան 
կա ռուց ված քի յու րա ցումն է, այլև ը ստ ան
հրա ժեշ տու թյան` դրա կի րառ ման ե ղա նա կը: 
Գի տակ ցա կա նու թյան դերն այդ պա րա գա
յում շատ կար ևոր է, քա նի որ լա տի նե րե նը, 
ու նե նա լով ճկուն շա րա դա սու թյուն, միև նույն 
միտ քը կա րե լի է ար տա հայ տել տար բեր ձևե
րով: Այդ ի սկ պատ ճա ռով ան հրա ժեշտ է, 
որ պես զի սո վո րող նե րը գի տակ ցեն ի նչ պես 
քե րա կա նա կան ա ռան ձին կա ռուց վածք նե
րի միջև ե ղած տար բե րու թյուն նե րը, այն պես 
էլ տար բե րա կեն բա ռի մաս տային նույ նիսկ 
չնչին նր բե րանգ նե րը:
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КЛАССИЧЕСКИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ  
К ОБУЧЕНИЮ ЛАТИНСКОМУ ЯЗЫКУ

Л. ДЕРМОЯН

Испокон веков латынь является неотъемлемой частью образовательных программ. 
Существуют различные классические методы обучения данному языку, однако, исходя 
из целей обучения латинскому языку на факультетах иностранных языков, наиболее 
эффективным методом обучения является сознательносопоставительный.

CLASSICAL AND MODERN APPROACHES OF TEACHING LATIN
L. DERMOYAN

Over the centuries Latin has been the part and parcel of educational programs. There were 
different types of classical methods of teaching Latin, but considering the aims of teaching Latin 
at Foreign Languages Faculties, the most productive method of teaching Latin is the conscious 
comparative method.



76

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

Ծ րագ րե րում մա թե մա տի կայի ու սու
ցումն ի րա կա նաց վում է հետ ևյալ բո վան
դա կային գծե րով. թվա բա նու թյուն, մե
ծու թյուն ներ, ե րկ րա չա փու թյան տար րեր, 
հան րա հաշ վի տար րեր, տրա մա բա նու թյան 
և ին ֆոր մա տի կայի տար րեր [6]:

Թ վա բա նու թյան բո վան դա կային գի ծը 
նպա տակ ու նի ձևա վո րել և ամ բող ջաց նել սո վո
րող նե րի` բնա կան թվե րի, սո վո րա կան և տաս
նոր դա կան կո տո րակ նե րի, ամ բողջ և ռա ցի ո
նալ թվե րի մա սին գի տե լիք նե րը և դրանց հետ 
հաշ վում ներ կա տա րե լու կա րո ղու թյուն ներ: 

Մե ծու թյուն ներ բո վան դա կային գիծն 
ա պա հո վում է գի տե լիք ներ մե ծու թյուն նե
րի, դրանց չափ ման մի ա վոր նե րի մա սին, 
նպաս տում ձեռք բե րե լու չա փում ներ կա տա
րե լու փոր ձա ռու թյուն, ա պա հո վում է թվա
բա նու թյան կի րա ռու թյուն: 

Երկ րա չա փու թյան տար րե րի բո վան
դա կային գի ծը սո վո րող նե րին նախ նա կան 
ծա նո թու թյուն է տա լիս ե րկ րա չա փա կան 
պատ կեր նե րի և մար մին նե րի հետ, հնա
րա վո րու թյուն է տա լիս ձեռք բե րե լու այդ 
պատ կեր ներն ու մար մին նե րը գծե լու հմ տու
թյուն ներ, զար գաց նում է սո վո րող նե րի տա
րա ծա կան պատ կե րա ցում ներն ու տե ղան
քում կողմ նո րոշ վե լու կա րո ղու թյուն նե րը, 
նախ նա կան գա ղա փար է տա լիս կոոր դի
նա տային ու ղի ղի, կոոր դի նա տային հար թու
թյան և պար զա գույն գրա ֆիկ նե րի մա սին:

Հան րա հաշ վի տար րեր բո վան դա կային 
գիծն ո ւղղ ված է սո վո րող նե րին ծա նո թաց
նե լու տա ռի, նրա գոր ծա ծու թյան, պար զա
գույն հան րա հաշ վա կան հա վա սա րում նե րի 
և դրանց լուծ ման, ի նչ պես նաև նշան նե րի, 
տա ռե րի, սիմ վոլ նե րի, գրա ֆիկ նե րի, ա ղյու

սակ նե րի, դի ագ րամ նե րի մի ջո ցով մո դե լա
վոր ման պար զա գույն օ րի նակ նե րի հետ: 

Տ րա մա բա նու թյան և ին ֆոր մա տի կայի 
տար րեր բո վան դա կային գի ծը սո վո րո ղին 
նախ նա կան գա ղա փար է տա լիս բազ մու
թյուն նե րի, ա սույ թի, ալ գո րիթ մի, պա տա
հույ թի մա սին, ծա նո թաց նում է տվյալ ներ 
հա վա քե լու և դրանք մշա կե լու ե ղա նակ նե րի, 
կի րա ռա կան, տեքս տային, հե տաքրք րա
շարժ, խա ղային խն դիր նե րի լուծ ման ձևե րի 
հետ [6]: 

Մենք կփոր ձենք կանգ առ նել տար րա կան 
դպ րո ցում ե րկ րա չա փա կան նյու թի ու սուց
ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի վրա: Տար
րա կան դպ րո ցում ե րկ րա չա փա կան նյու թի 
հիմ նա կան նպա տակն է ա շա կերտ նե րի մեջ 
ձևա վո րել պարզ պատ կե րա ցում ներ այն պի
սի ե րկ րա չա փա կան պատ կեր նե րի մա սին, 
ի նչ պի սիք են կե տը, գի ծը, ու ղիղ գի ծը, հատ
վա ծը, բե կյա լը, բազ ման կյու նը և այլն:

Տար րա կան դպ րո ցում ե րկ րա չա փա կան 
նյու թի ու սու ցու մը կա տար վում է թվա բա նա կան 
և հան րա հաշ վա կան նյու թի հետ հա մա տեղ: 

Երկ րա չա փա կան նյու թի ու սու ցու մը պետք է`
1)  ա շա կերտ նե րի մեջ ձևա վո րի ե րկ

րա չա փա կան պատ կե րա ցում ներ: 
Երկ րա չա փա կան պատ կե րա ցում նե րի ձևա

վոր ման հա մար նպա տա կա հար մար է նախ 
կոնկ րետ ա ռար կայից ան ցնել նրա պատ կե րին, 
ի սկ հե տա գա յում պատ կե րից՝ ա ռար կային: 

2) զար գաց նի ա շա կերտ նե րի մտա ծո
ղու թյու նը: Ու սու ցի չը պետք է կա րո ղա նա 
մե թո դա պես ճիշտ վեր լու ծել ե րկ րա չա փա
կան պատ կեր նե րը, որ պես զի ա շա կերտ նե
րը կա րո ղա նան բա ցա հայ տել նրանց է ա կան 
հատ կու թյուն նե րը՝ դրանք տար բե րե լով ոչ 

ԼԱՈՒ ՐԱ ՆԵՐ ՍԻ ՍՅԱՆ 

ՀԱՇ ՎՈ ՂԱ ԿԱՆ ԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԻ ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ  
Ա ՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ ՏԱՐ ՐԱ ԿԱՆ  

ԴՊ ՐՈ ՑԻ ՄԱ ԹԵ ՄԱ ՏԻ ԿԱՅԻ ԴԱ ՍԸՆ ԹԱ ՑՈՒՄ  
(ԲԱԶ ՄԱՆ ԿՅԱՆ ՊԱ ՐԱ ԳԻ ԾԸ, Ո ՒՂ ՂԱՆ ԿՅԱՆ,  

ՔԱ ՌԱ ԿՈՒ ՍՈՒ ՄԱ ԿԵ ՐԵ ՍԸ ԳՏ ՆԵ ԼՈՒ ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐՅԱԼ)
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է ա կան նե րից: Օ րի նակ՝ ե ռան կյան հա մար 
է ա կանն այն է, որ ու նի ե րեք ան կյուն (ե րեք 
կողմ), ո ւղ ղան կյան հա մար` բո լոր ան կյուն
ներն ու ղիղ են:

3) ա շա կերտ նե րի մեջ ձևա վո րի տա րա
ծա կան պատ կե րա ցում ներ:

4) ա շա կերտ նե րի մեջ ձևա վո րի չա փո
ղա կան գոր ծիք նե րից օ գտ վե լու կա րո ղու
թյուն ներ: 

Ո րոշ դաս վար ներ հա ճախ լուրջ ու շա
դրու թյուն չեն դարձ նում դա սագր քում տր
ված ե րկ րա չա փա կան բո վան դա կու թյամբ 
վար ժու թյուն նե րի լուծ մա նը: Ի սկ դա հան
գեց նում է նրան, որ հե տա գա յում ու սու ցան
վող հաս կա ցու թյուն նե րը լավ չեն յու րաց վում 
(խզ վում է կա պը): Դաս վա րը պետք է լավ 
գի տակ ցի, որ հաս կա ցու թյուն նե րը ձևա վոր
վում են տե սա սե ռային հա րա բե րու թյուն նե րի 
մի ջո ցով (ո ւղ ղան կյունքա ռա կու սի): Տար րա
կան դպ րո ցում ու սու ցան վող ե րկ րա չա փա
կան հաս կա ցու թյուն նե րը հիմ նա կա նում չեն 
սահ ման վում [5]: 

Որ պես զի ու սու ցի չը կա րո ղա նա ճիշտ ը նտ
րել ե րկ րա չա փա կան նյու թի ու սուց ման մե թո
դի կան, պետք է պարզ պատ կե րա ցում ու նե նա 
տար րա կան դա սա րան նե րում ու սու ցան վող 
ե րկ րա չա փա կան բո վան դա կու թյամբ խն դիր
նե րի հա մա կար գի մա սին: Տար րա կան դա
սա րան նե րում ու սու ցան վում են.

1) խն դիր ներ, ո րոն ցում ե րկ րա չա փա
կան պատ կեր ներն օգ տա գործ վում են որ
պես հաշ վային նյութ,

2) խն դիր ներ, ո րոնց լուծ ման մի ջո ցով 
ա շա կերտ նե րը պատ կե րա ցում են ստա
նում մե ծու թյուն նե րի մա սին (եր կա րու
թյուն, մա կե րես),

3) հաշ վո ղա կան խն դիր ներ՝ բազ ման
կյան պա րա գի ծը, ո ւղ ղան կյան մա կե րե սը 
գտ նե լու վե րա բե րյալ,

4) կա ռուց ման խն դիր ներ՝ քա նո նի, 
կար կի նի մի ջո ցով,

5) ե րկ րա չա փա կան պատ կեր նե րը դա
սա կար գե լու վե րա բե րյալ վար ժու թյուն ներ 
(տար բե րել քա ռա կու սի նե րը, ո ւղ ղան կյուն
նե րը և այլն),

6) խն դիր ներ՝ տր ված պատ կե րը մա սե
րի բա ժա նե լու և տր ված մա սե րով պատ

կե րը վե րա կանգ նե լու կամ նոր պատ կեր 
ստա նա լու վե րա բե րյալ [5]:

Մենք ու զում ե նք ա ռանձ նա կի ու շադ րու
թյուն դարձ նել բազ ման կյան պա րա գի ծը, 
ո ւղ ղան կյան մա կե րե սը գտ նե լու վե րա բե
րյալ հաշ վո ղա կան խն դիր նե րի ու սուց ման 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի վրա: 

Դեռևս 2րդ դա սա րա նի ու սում նա կան 
4րդ շա բա թում` դաս 19ո ւմ (Ս. Մկրտ չյան, 
Ա. Աբ րա հա մյան, Ս. Իս կան դա րյան, Մա թե
մա տի կա 2) տր վում են խն դիր ներ, ո րոնք 
նա խա պատ րաս տա կան վար ժու թյուն նե րի 
գոր ծա ռույթ են ի րա կա նաց նում.

118.  Հաշ վի՛ր 4 սմ, 4 սմ, 6 սմ և 6 սմ 
կող մե րով քա ռան կյան կող մե րի եր կա րու
թյուն նե րի գու մա րը: 

125.  Հաշ վի՛ր քա ռան կյան կող մե րի եր
կա րու թյուն նե րի գու մա րը՝ գի տե նա լով, որ 
կող մե րից մե կի եր կա րու թյու նը 6 սմ է, ի սկ 
մյուս ե րեք կող մե րի եր կա րու թյուն նե րի 
գու մա րը՝ 12 սմ:

6 սմ 

205. Գ տի՛ր բե կյա լի եր կա րու թյու նը, 
ե թե նրա կող մերն են.

 ա) 2 դմ 5 սմ, 4 դմ
 բ) 3 դմ 8 սմ, 5 դմ
293. ա) Գծի՛ր 5 սմ կող մով քա ռա կու սի 

և հաշ վի՛ր կող մե րի եր կա րու թյուն նե րի գու
մա րը:

 բ) Գծի՛ր 4 սմ և 5 սմ կող մե րով 
ո ւղ ղան կյուն և հաշ վի՛ր կող մե րի եր կա րու
թյուն նե րի գու մա րը:

Իսկ ար դեն դաս 51ո ւմ տր վում է պա րա
գիծ հաս կա ցու թյան է ու թյու նը.

Բազ ման կյան կող մե րի եր կա րու թյուն
նե րի գու մարն ան վա նում են պա րա գիծ [2]:

Այդ 32 դա սե րի ժա մա նա կա հատ վա ծը 
մեծ հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ու սու ցիչ նե
րին` ա շա կերտ նե րին հա մա կար գել տա լու 
պատ կե րի կող մե րի եր կա րու թյուն նե րի գու
մա րը հաս կա նա լու և այն հաշ վե լու կա րո ղու
թյուն նե րը: 
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Սո վո րա բար յու րա քան չյուր մա թե մա
տի կայի դա սի բա նա վոր հաշ վի ժա մա նակ 
պետք է հար ցադ րում նե րի բո վան դա կու թյու
նը հա մա պա տաս խա նի կր թա կան ա ռար կա
յա կան չա փո րոշ չային պա հանջ նե րին. այն է` 
թվա բա նու թյուն, մե ծու թյուն, ե րկ րա չա փու
թյուն, խն դիր:

Մենք գտ նում ե նք, որ ե թե յու րա քան չյուր 
դա սի ու սու ցի չը խթան ման փու լի բա նա վոր 
հաշ վի ժա մա նակ որ պես կր թա կան ա ռար
կա յա կան չա փո րոշ չային պա հանջ ե րկ րա
չա փա կան նյու թի բո վան դա կու թյու նը հա
մա պա տաս խա նեց նի պատ կե րի կող մե րի 
եր կա րու թյուն նե րի գու մա րը հաշ վե լու հետ, 
ա շա կերտ նե րը շատ հեշ տու թյամբ կտի րա
պե տեն «պա րա գիծ» հաս կա ցու թյա նը: Օ րի
նակ` հաշ վել բե կյա լի եր կա րու թյու նը, ե թե 
օ ղակ նե րի եր կա րու թյուն ներն ե ն՝ 18 սմ, 24 
սմ, 36 սմ, 14 սմ: Նմա նա տիպ շատ վար ժու
թյուն ներ` ա մեն ժա մի:

Փորձն ու ու սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց 
են տվել, որ ե թե ա շա կերտ նե րը չհաս կա նան 
«պա րա գիծ» հաս կա ցու թյու նը, չեն կա րող 
հաս կա նալ նաև հետ ևյալ խն դիր նե րը, ո րով
հետև դրանք տա րա ծա կան պատ կե րա ցում 
պա հան ջող խն դիր ներ են: 

ա) Ո ւղ ղան կյու նաձև հո ղա մա սի եր կա
րու թյու նը 25 մ է, ի սկ լայ նու թյու նը՝ 18 մ: 
Որ քա՞ն է այդ հո ղա մա սի ցան կա պա տի եր
կա րու թյու նը:

բ) Քա ռա կու սաձև հո ղա մա սի եր կա
րու թյու նը 22 մ է: Որ քա՞ն է այդ հո ղա մա սի 
ցան կա պա տի եր կա րու թյու նը:

740. Ջրա վա զա նի լայ նու թյու նը 3 մ է, 
ի սկ եր կա րու թյու նը՝ 7 ան գամ ա վե լի: Որ
քա՞ն է այդ ջրա վա զա նի եր կա րու թյու նը [2]:

Մի քիչ ա վե լի ո ւշ ու սում նա սիր վում են 
խնդիր ներ, ո րոնք պա հան ջում են ո րո շել 
պատ կե րի մյուս կող մի եր կա րու թյու նը, նաև` 
նրա պա րա գի ծը: Այս տի պի խն դիր նե րի 
դյու րին ըն կալ ման հա մար մենք ա ռա ջար
կում ե նք` ա շա կերտ նե րին գծել տալ պատ
կեր նե րը: Դրա նից բա ցի, ի նչ պես նշե ցինք 
վեր ևում, բա նա վոր հաշ վի ժա մա նակ ան
հրա ժեշտ է կրկ նել և ա վե լի հա մա կար գել 
ան ցած ե րկ րա չա փա կան նա խա գի տե լիք նե
րը: Օ րի նակ` ե ռան կյան մի կող մը 10 սմ է, 

ե րկ րոր դը՝ 5 սմով փոքր է այդ կող մից: Եր
րորդ կող մը հա վա սար է ե րկ րոր դին: Հաշ
վի՛ր այդ ե ռան կյան պա րա գի ծը:

743.  Ե ռան կյան մի կող մը 7 սմ է, ե րկ
րոր դը 4 սմով փոքր է այդ կող մից: Եր րորդ 
կող մը հա վա սար է ե րկ րոր դին: Հաշ վի՛ր 
այդ ե ռան կյան պա րա գի ծը:

744.  Ե ռան կյան մի կող մը 28 սմ է, ե րկ
րոր դը 4 սմով փոքր է այդ կող մից: Եր րորդ 
կող մը հա վա սար է ե րկ րոր դին: Հաշ վի՛ր 
այդ ե ռան կյան պա րա գի ծը [2]:

3րդ դա սա րա նում գոր ծող դա սագր քե
րում պատ կե րի պա րա գի ծը հաշ վե լու կա րո
ղու թյուն նե րի զար գաց ման հա մար նույն պես 
սկս վում է բե կյա լի եր կա րու թյան հաշ վու մից` 
զար գաց նե լով նաև ա շա կերտ նե րի տրա մա
բա նա կան մտա ծո ղու թյու նը: Ու սու ցի չը բա
նա վոր հաշ վի ժա մա նակ ան պայ ման պետք 
է նմա նա տիպ խն դիր ներ ա ռա ջար կի ա շա
կերտ նե րին:

17.  ա) Հաշ վի՛ր բե կյա լի եր կա րու թյու
նը, ե թե նրա օ ղակ նե րից եր կու սի եր կա
րու թյուն նե րը 24 սմ և 16 սմ են, ի սկ մյուս 
եր կու սի նը դրանց կրկ նա պա տիկ ներն են:

 բ) Հաշ վի՛ր բե կյա լի եր կա րու թյու
նը, ե թե նրա օ ղակ նե րից եր կու սի եր կա
րու թյուն նե րը 18 սմ և 32 սմ են, ի սկ եր րոր
դի նը դրանց գու մարն է [3]:

Հատ կան շա կան է ե րկ րա չա փա կան բո
վան դա կու թյամբ ը նտ րո վի պա տաս խան 
պա հան ջող խն դիր նե րի ու սու ցու մը` 3րդ 
դա սա րա նից սկսած: 

59. Ընտ րի՛ր ճիշտ պա տաս խա նը:
850 մմ եր կա րու թյամբ մե տա ղա լա րից 

Ա րան պատ րաս տեց 250 մմ կող մով հա վա
սա րա կողմ (հա վա սար կող մե րով) ե ռան
կյուն: Որ քա՞ն մե տա ղա լար ա վե լա ցավ:

1)  չա վե լա ցավ 2) 10 սմ  3 ) 
10 մմ

69. ա) Կար 1 մ 78 սմ եր կա րու թյամբ 
մե տա ղա լար: Հայ կը այդ մե տա ղա լա րից 
պատ րաս տեց 22 սմ կող մով հա վա սա
րա կողմ ե ռան կյուն: Որ քա՞ն մե տա ղա լար 
ա վե լա ցավ:

բ) Կար 1 մ 85 սմ եր կա րու թյամբ մե տա
ղա լար: Ա րան դրա նից պատ րաս տեց 21 սմ 
կող մով քա ռա կու սի և 30 սմ կող մով հա



79

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

վա սա րա կողմ ե ռան կյուն: Որ քա՞ն մե տա
ղա լար ա վե լա ցավ:

73.  Պա պի կը հաշ վեց ո ւղ ղան կյու նաձև 
հո ղա մա սի եր կա րու թյան ու լայ նու թյան գու
մա րը: Այն 125 մ էր: Օգ նի՛ր՝ նրան պար զե լու, 
թե տր ված տար բե րակ նե րից ո րն է այդ հո
ղա մա սի ցան կա պա տի եր կա րու թյու նը.

1) 125 մ  2) 250 մ 3) 250 սմ
Քիչ դժ վա րա վուն խն դիր է հետ ևյալ 

խնդի րը. 
373.  Հա վա սա րա կողմ ե ռան կյան պա

րա գի ծը 90 մմ է: Հաշ վի՛ր այն քա ռա կու
սու պա րա գի ծը, ո րի կող մը այդ ե ռան կյան 
կող մից մեծ է 10 մմով [3]: 

Երբ ե ռան կյու նը պետք է փո խա րին վի 
քա ռա կու սով, այս տեղ ու սու ցի չը հան դի
պում է դժ վա րու թյան, ո րով հետև փոխ վում 
են գոր ծու նե ու թյան տե սակ նե րը: Դրա հա
մար մենք ա ռա ջար կում ե նք նախ քան այդ 
խնդ րին ան ցնե լը, ե րե խա ներն ի րենց տետ
րե րում գծեն մե կա կան հա վա սա րա կողմ 
ե ռան կյուն` 3 սմ կող մով, և քա ռա կու սի` 5 
սմ կող մով: Ա շա կերտ նե րի կող մից պետք է 
ար վի հետ ևու թյուն. ե ռան կյան կող մե րի եր
կա րու թյուն նե րը ի րար հա վա սար են, քա ռա
կու սու կող մե րի եր կա րու թյուն նե րը ի րար հա
վա սար են: Ե ռան կյան կող մի եր կա րու թյու նը 
3 սմ է, քա ռա կու սու կող մի եր կա րու թյու նը` 
5սմ և 2սմով ա վե լի է ե ռան կյան կող մի եր
կա րու թյու նից: Նման նա խա պատ րաս տա
կան վար ժու թյու նից հե տո ա շա կերտ նե րը 
հեշ տու թյամբ կկա տա րեն ա ռա ջադ րան քը: 

Այդ խն դի րը հեշ տու թյամբ լու ծե լու հա
մար նույն պես պետք է բա նա վոր նմա նա տիպ 
վար ժու թյուն ներ լու ծել: Օ րի նակ` քա ռա կու սու 
պա րա գի ծը 80 մմ է: Հաշ վի՛ր այն հա վա սա րա
կողմ ե ռան կյան պա րա գի ծը, ո րի կող մը այդ 
քա ռա կու սու կող մից փոքր է 10 մմով:

Վե րը ա ռա ջար կած մեր ե ղա նա կով հ. 
373ը լու ծե լու հա մար ա շա կերտ նե րը, հա ճա
խա կի ան դրա դառ նա լով հա վա սա րա կողմ 

ե ռան կյան պա րագ ծի հաշ վե լուն, հեշ տու
թյամբ մի կող մի եր կա րու թյա նը գու մա րում 
են 10 սմ: 

Մա կե րե սի գա ղա փա րը ըն կա լել տա լու 
հա մար մենք մեր փոր ձից ա սենք, որ կի րա
ռում ե նք «շո կո լա դե սա լիկ» հնա րը: Ցույց 
տա լով շա կո լա դե սա լի կը` մեկ նա բա նում 
ե նք, որ սա լի կը եր կա րու թյամբ ու նի 8, ի սկ 
լայ նու թյամբ` 4 հատ քա ռա կու սի կտոր: Ու
րեմն այն ու նի 32 կտոր: 

655.  Կար դա՛ Այ գի և Սո նայի մեկ նա բա
նու թյուն նե րը և բե՛ր օ րի նակ ներ:

 
Այս ո ւղ ղան կյան մեջ կա 6 հատ 1 սմ 

կող մով քա ռա կու սի: Ա սում ե նք, որ նրա 
մա կե րե սը 6 քա ռա կու սի սան տի մետր է (6 
սմ2): 

1ëÙ2 

1 ëÙ 

1 ëÙ 1 ëÙ ÏáÕÙáí ù³é³ÏáõëÇÝ ³Ýí³ÝáõÙ 
»Ý 1 ù³é³ÏáõëÇ ë³ÝïÇÙ»ïñ ¢ 

·ñáõÙ ³Ûëå»ëª 1 ëÙ2 

Որ պես մար զո ղա կան վար ժու թյուն՝ մա
կե րես հաս կա ցու թյու նը ա շա կերտ նե րին հա
մա կար գել տա լու հա մար մենք ա ռա ջար կում 
ե նք ի րա կա նաց նել զույ գե րով աշ խա տանք` 
ո ւղ ղան կյան կամ քա ռա կու սու մա կե րե սը 
հաշ վե լու վե րա բե րյալ: Զույ գե րին տա լիս ե նք 
հետ ևյալ պատ կե րը և հանձ նա րա րում ե նք 
հաշ վել` քա նի 1 սմոց քա ռա կու սի կա նրա 
մեջ (24): Ու րեմն լայ նու թյու նը քա նի՞ սմ է (4 
սմ), ի սկ եր կա րությո՞ւ նը (6սմ): Ի նչ պե՞ս ստա
ցանք` 24: 6 x 4 = 24: Ու րեմն այդ ո ւղ ղան
կյան մա կե րե սը 24 սմ2 է:
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Քն նար կե լով այս ա մե նը զույ գե րի հետ՝ 
ա մե նա թույլ սո վո րող ե րե խան ան գամ հաս
կա նում է «մա կե րես» հաս կա ցու թյու նը: Եվ 
նրանք եզ րա հան գում են մա կե րե սի սահ մա
նու մը` «Ուղ ղան կյան մա կե րե սը հա վա սար 
է նրա լայ նու թյան և եր կա րու թյան ար
տադ րյա լին»:

Նույն մե թո դի կայով զույ գե րով աշ խա

տանք ե նք կազ մա կեր պում նաև քա ռա կու սու 
մա կե րե սը հաշ վե լը ու սու ցա նե լու հա մար:

Հե տո, որ պես մար զո ղա կան վար ժու
թյուն, հանձ նա րա րում ե նք դա սագր քի հ. 
656 ա ռա ջադ րան քը:

656.  Հետ ևե լով օ րի նա կին՝ հաշ վի՛ր, թե 
պատ կեր ված ո ւղ ղան կյան մա կե րե սը քա
նի քա ռա կու սի սան տի մետր է:

4ëÙ 

5 ëÙ 3 ëÙ 

4ëÙ     

Նո րից ը նդ հան րաց նում ե նք սահ մա նու
մը թույլ սո վո րող ա շա կերտ նե րի հետ.

Ուղ ղան կյան մա կե րե սը հա վա սար է 
նրա լայ նու թյան և եր կա րու թյան ար տադ
րյա լին [3]:

658. ա) Ո ւղ ղան կյան կող մե րից մե կը 
մյու սից 2 ան գամ մեծ է: Հաշ վի՛ր այդ ո ւղ
ղան կյան մա կե րե սը, ե թե փոքր կող մը 15 
սմ է:

բ) Ո ւղ ղան կյան կող մե րից մե կը մյու սից 
8 սմով մեծ է: Հաշ վի՛ր այդ ո ւղ ղան կյան 
մա կե րե սը, ե թե փոքր կող մը 22 սմ է:

գ) Ո ւղ ղան կյան կող մե րից մե կը մյու սից 
8 սմով մեծ է: Հաշ վի՛ր այդ ո ւղ ղան կյան 
մա կե րե սը, ե թե մեծ կող մը 25 սմ է:

Բա նա վոր հաշ վի ժա մա նակ, ե թե նմա
նա տիպ խն դիր ներ չլուծ վեն, ե րե խա նե րը, 
ան շուշտ, կդժ վա րա նան 658 և 661 հա մա րի 
խն դիր նե րը կա տա րե լիս: 

661.  Հաշ վի՛ր ո ւղ ղան կյու նաձև հո ղա
մա սի մա կե րե սը, ե թե եր կա րու թյու նը 15 մ 
է, ի սկ լայ նու թյու նը՝ 20 մ:

662. ա) Ո ւղ ղան կյու նաձև հո ղա մա սի 
եր կա րու թյու նը 4 ան գամ մեծ է լայ նու թյու
նից: Հաշ վի՛ր այդ հո ղա մա սի մա կե րե սը, 

ե թե նրա եր կա րու թյու նը 36 մ է:
 բ) Ո ւղ ղան կյու նաձև հո ղա մա սի եր

կա րու թյու նը 15 մով մեծ է լայ նու թյու նից: 
Հաշ վի՛ր այդ հո ղա մա սի մա կե րե սը, ե թե 
նրա լայ նու թյու նը 36 մ է:

 գ) Ո ւղ ղան կյու նաձև հո ղա մա սի 
եր կա րու թյու նը 15 մով մեծ է լայ նու թյու
նից: Հաշ վի՛ր այդ հո ղա մա սի մա կե րե սը, 
ե թե նրա եր կա րու թյու նը 35 մ է [3]:

12 դա սից հե տո ա շա կերտ նե րը պետք 
է կա տա րեն քիչ դժ վա րու թյուն ու նե ցող` 
675րդ ա ռա ջադ րան քը, ո րը զար գաց նում 
է ա շա կերտ նե րի մտա ծո ղու թյու նը: Եր կու 
դա սը մեզ հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ա մե
նօ րյա նմա նա տիպ ա ռա ջադ րանք նե րի ու 
քն նար կում նե րի ի րա կա նաց մամբ հեշ տու
թյամբ հաշ վե լու տվյալ պատ կե րի մա կե րե
սը: Այ սինքն` մենք գտ նում ե նք` վար պետ 
ու սու ցի չը նա է, ով ի մա նում է ծրագ րային 
ա ռա ջի կա պա հանջ նե րը և ա շա կերտ նե րին 
նա խա պատ րաս տում դրան նա խորդ դա սե
րի ժա մա նակ: Այս խն դի րը կա րե լի է լու ծել 
տար բեր ե ղա նակ նե րով:

675. Ըստ գծագ րում բեր ված տվյալ նե
րի՝ հաշ վի՛ր պատ կե րի մա կե րե սը:
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703. ա) Ե ռան կյան կող մե րի եր կա րու
թյուն ներն ե ն՝ 320 մմ, 320 մմ և 200 մմ: 
Գտի՛ր այն քա ռա կու սու կող մի եր կա րու
թյու նը, ո րի պա րա գի ծը հա վա սար է այդ 
ե ռան կյան պա րագ ծին:

 բ) Հա վա սա րա կողմ ե ռան կյան 
կող մե րի եր կա րու թյու նը 80 մմ է: Գտի՛ր 
այն քա ռա կու սու կող մե րի եր կա րու թյու նը, 
ո րի պա րա գի ծը հա վա սար է այդ ե ռան
կյան պա րագ ծին [3]:

Այս խն դիր նե րի հեշտ լուծ ման հա մար 
մեզ պետք է օգ նի դա սագր քի հ. 373 խն դի
րը: Գործ նա կան հմ տու թյուն նե րի մի ջո ցով 
լավ տի րա պե տե լով ե ռան կյան և քա ռա կու
սու հատ կու թյուն նե րին, հա ճա խա կի բա
նա վոր վար ժու թյուն ներ կա տա րե լով՝ ա շա
կերտ նե րը կա րող են նաև բա նա վոր լու ծել 
դրանք:

711. ա) Քա ռա կու սու պա րա գի ծը 56 մմ 
է: Հաշ վի՛ր քա ռա կու սու մա կե րե սը:

 բ) Ո ւղ ղան կյան կող մե րից մե կը 4 
ան գամ փոքր է մյու սից: Հաշ վի՛ր այդ ո ւղ
ղան կյան մա կե րե սը՝ գի տե նա լով, որ նրա 
մեծ կող մի եր կա րու թյու նը 36 մմ է: 

744. ա) Հաշ վի՛ր ո ւղ ղան կյու նաձև դաշ
տի պա րա գի ծը՝ գի տե նա լով, որ լայ նու
թյու նը 30 մ է, ի սկ մա կե րե սը՝ 1560 մ2:

 բ) Հաշ վի՛ր ո ւղ ղան կյու նաձև դաշ
տի մա կե րե սը՝ գի տե նա լով, որ լայ նու թյու
նը 30 մ է, ի սկ պա րա գի ծը՝ 180 մ [3]:

Հ. 744ի խն դիր նե րը լու ծե լու հա մար է լի 
մեզ կօգ նեն հ. 703 ա և բ խն դիր նե րի լուծ
ման ձևե րը: 

4րդ դա սա րա նում հաշ վո ղա կան խն դիր
նե րը (բազ ման կյան պա րա գի ծը, ո ւղ ղան կյան, 
քա ռա կու սու մա կե րե սը գտ նե լու վե րա բե րյալ) 
սկս վում են դաս 1112ից: Մենք գտ նում ե նք, որ 
հենց ա ռա ջին դա սից էլ պետք է վեր հի շել պատ
կե րի մա կե րե սը և պա րա գի ծը հաշ վե լը: 

93. ա) Հաշ վի՛ր 15 սմ և 20 սմ կող մե րով 
ո ւղ ղան կյան պա րա գիծն ու մա կե րե սը:

 բ) Հաշ վի՛ր 20 սմ կող մե րով ո ւղ
ղան կյան պա րա գիծն ու մա կե րե սը:

117. Հա վա սա րա կողմ ե ռան կյան պա րա
գի ծը 36 սմ է:

•  Հաշ վի՛ր այն քա ռա կու սու պա րա
գի ծը, ո րի կող մը հա վա սար է այդ ե ռան
կյան կող մին:

•  Հաշ վի՛ր այն քա ռա կու սու մա կե րե
սը, ո րի կող մը հա վա սար է այդ ե ռան կյան 
կող մին:

•  Հաշ վի՛ր այն քա ռա կու սու մա կե րե
սը, ո րի պա րա գի ծը հա վա սար է այդ ե ռան
կյան պա րագ ծին:

•  Հաշ վի՛ր այն հա վա սա րա կողմ 
հնգան կյան պա րա գի ծը, ո րի կող մը հա վա
սար է այդ ե ռան կյան կող մին [4]: 

Այս հա մա րի խն դիր նե րը հեշ տից դե պի 
բարդն են գնում: Եվ ցան կա լի է, որ վե րոն
շյալ պատ կեր նե րը ու նե նան նաև ա շա կերտ
նե րը: Գործ նա կան հմ տու թյուն նե րի մի ջո ցով 
նրանք հեշ տու թյամբ կկա տա րեն ա ռա ջադ
րանք նե րը: Կր կին պետք է բա նա վոր հաշ վի 
մի ջո ցով նույն բո վան դա կու թյամբ խն դիր
ներ ա ռա ջար կել: 

8 ëÙ 

30 ëÙ 

14 ëÙ 

12 ëÙ 

³) 23 ëÙ 

15 ëÙ 

9 ëÙ 

32 ëÙ 

µ) 
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125. Հաշ վի՛ր տր ված պատ կե րի պա րա
գիծն ու մա կե րե սը:

A 

B C 

D E 

M 

20
մմ 

25մմ 

46մմ 

9մմ 

Մա կե րե սը հաշ վե լու հա մար պատ կե րը 
կա րող ես տրո հել եր կու ո ւղ ղան կյուն նե րի:

137. ա) Ե ռան կյան մի կող մը 44 մմ է, 
ի սկ մյուս կող մե րի գու մա րը՝ 104 մմ: Հաշ
վի՛ր այդ ե ռան կյան պա րա գի ծը:

բ) Քա ռան կյան եր կու կող մե րի գու մա րը 
54 մմ է և 46 մմ –ով փոքր է մյուս կող մե րի 

գու մա րից: Հաշ վի՛ր այդ քա ռան կյան 
պա րա գի ծը:

154. 6 մ 30 սմ եր կա րու թյամբ և 3 մ լայ
նու թյամբ ջրա վա զա նի հա տա կը սա լի կա
պա տե լու հա մար Գա գի կը հայ րի կի հետ 
գնաց սա լիկ ներ ը նտ րե լու: Կային 30 սմ 
կող մով քա ռա կու սաձև սա լիկ ներ, ո րոնց 
1 հա տի ար ժե քը 650 դրամ էր: Նրանց ու
նե ցած 145 000 դրա մը կբա վա կա նաց նի՞ 
ա րդյոք այդ սա լիկ նե րից ան հրա ժեշտ քա
նա կու թյամբ գնե լու հա մար [4]:

Այս խն դի րը տն տե սա գի տա կան բո վան
դա կու թյամբ խն դիր է, ին չը շատ են սի
րում ա շա կերտ նե րը: Ու նենք 145 000 դրամ: 
630 սմ եր կա րու թյամբ և 300 սմ լայ նու
թյամբ ջրա վա զա նի մա կե րե սը հաշ վում ե նք` 
189 000 սմ2: Պետք է հաշ վենք նաև մեկ 
սա լի կի մա կե րե սը` 900 սմ2: Ու րեմն ան հրա
ժեշտ է 210 սա լիկ: Ե թե 1 սա լի կի ար ժե քը 650 
դրամ է, ա պա 210 սա լի կի հա մար պետք է 
վճա րենք 136 500 դրամ: 136500<145000 ից: 
Հետ ևա բար` կբա վա րա րի: 

412. ա) Ո ւղ ղան կյան պա րա գի ծը 300 
մմ է: Հաշ վի՛ր նրա լայ նու թյան ու եր կա րու
թյան գու մա րը:

 բ) Ո ւղ ղան կյան պա րա գի ծը 300 մմ 
է: Հաշ վի՛ր լայ նու թյու նը՝ գի տե նա լով, որ 
եր կա րու թյունն 80 մմ է [4]: 

Ե թե ե րե խա նե րը լավ գի տակ ցեն` ի նչ է 
կից կող մե րի եր կա րու թյու նը, հեշ տու թյամբ 
կկա տա րեն հ. 412, 413, 436, 488, 506, 666 
խն դիր նե րը: Դրա հա մար մենք ա ռա ջար
կում ե նք ու սու ցիչ նե րին այդ դա սից 23 դաս 
ա ռաջ բա նա վոր հաշ վի ժա մա նակ ան պայ
ման ան դրա դառ նալ նման խն դիր նե րի: 

413. ա) Ո ւղ ղան կյան պա րա գի ծը 288 
մմ է: Հաշ վի՛ր լայ նու թյու նը՝ գի տե նա լով, 
որ այն 14 մմով կարճ է եր կա րու թյու նից:

  Լու ծում
1) 288:2=144
2)14414=130
3) 130:2=65 (լայ նու թյու նը)
Պատ.` 65 սմ
բ) Ո ւղ ղան կյան պա րա գի ծը 412 մմ է: 

Հաշ վի՛ր եր կա րու թյունն ու լայ նու թյու նը՝ 
գի տե նա լով, որ դրանց տար բե րու թյու նը 
24 մմ է [4]:

Հոդ վա ծում ներ կա յաց նե լով տար րա կան 
դա սա րան նե րում ե րկ րա չա փա կան հաշ վո
ղա կան ո րոշ խն դիր նե րի ու սու ցու մը՝ կա րող 
ե նք եզ րա կաց նել, որ տար րա կան դա սա րան
նե րում ե րկ րա չա փա կան նյու թի ու սու ցու մը 
չա փո րոշ չային պա հանջ նե րից է և զար գաց
նում է ա շա կերտ նե րի տա րա ծա կան մտա
ծո ղու թյու նը: Հոդ վա ծում տեղ գտած մեր 
ա ռա ջար կու թյուն ներն ու կար ծիք նե րը ա վե լի 
դյու րին կդարձ նեն տար րա կան դա սա րան
նե րում պատ կե րի պա րա գի ծը, քա ռա կու սու և 
ո ւղ ղան կյան մա կե րես նե րը հաշ վե լը և կզար
գաց նեն այդ գի տե լիք նե րը կյան քում` պրակ
տի կա յում կի րա ռե լու հմ տու թյուն նե րը:

ԳՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Ս. Մկրտ չյան, Ա. Աբ րա հա մյան, Ս. Իս կան դա րյան, Մա թե մա տի կա 1ին դա սա րա նի հա մար, 

«Զան գակ», Եր., 2016 թ.: 
2. Ս. Մկրտ չյան, Ա. Աբ րա հա մյան, Ս. Իս կան դա րյան, Մա թե մա տի կա 2րդ դա սա րա նի հա մար, 

«Զան գակ», Եր., 2016 թ.: 
3. Ս. Մկրտ չյան, Ա. Աբ րա հա մյան, Ս. Իս կան դա րյան, Մա թե մա տի կա 3րդ դա սա րա նի հա մար, 

«Զան գակ», Եր., 2014 թ.: 
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4. Ս. Մկրտ չյան, Ա. Աբ րա հա մյան, Ս. Իս կան դա րյան, Մա թե մա տի կա 4րդ դա սա րա նի հա մար, 
«Զան գակ», Եր., 2015 թ.: 

5. Ս. Իս կան դա րյան, Ս. Իս կան դա րյան, Տար րա կան դպ րո ցում հան րա հաշ վա կան և ե րկ րա չա
փա կան նա խա գի տե լիք նե րի ու սուց ման մե թո դի կան, ու սում նա մե թո դա կան ձեռ նարկ, Եր., 
«Զան գակ97», 2010 թ., 125 էջ:

6. «Մա թե մա տի կա», ու սում նա կան ա ռար կայի չա փո րո շիչ, 14րդ դա սարն ներ:

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ В МЛАДШЕЙ ШКОЛЕ 
НА УРОКЕ МАТЕМАТИКИ / НАЙТИ ПЕРИМЕТР МНОГОГРАННИКА,  

ПЛОЩАДЬ ПРЯМОУГОЛЬНИКА И КВАДРАТА/
Л. НЕРСИСЯН 

В статье с заголовком «Особенности обучения вычислительных задач в младшей школе 
на уроке математики / найти периметр многогранника, площадь прямоугольника и квадрата/» 
мы представили обучение некоторых геометрически вычислительных задач в младших 
классах. В младших классах обучение геометрического предмета – требование стандартов и 
развивает пространственное мышление учеников.

Наши предложения и мнения в статье облегчат в младших классах подсчитывание 
периметра изображения, площади квадрата и прямоугольника, будут развивать эти знания в 
жизни, умения использовать на практике.

TEACHING PECULARITIES OF ARITHMETIC PROBLEMS DURING  
THE MATHEMATICS LESSONS OF PRIMARY SCHOOL (PROBLEMS ABOUT  

FINDING THE PERIMETERS OF MULTANGLES, THE SURFACES  
OF RECTANGLES, QUADRANGLES) 

L. NERSISYAN 

In the following article with the headline ”Teaching pecularities of arithmetic problems during 
the Mathematics lessons of primary school (problems about finding the perimeters of multangles, 
the surfaces of rectangles, quadrangles.)” we have introduced the teaching of some geometrical 
arithmetic problems in primary schools. The teaching of geometrical material in primary schools 
is one of the curriculum demands and it develops the spatial thinking of pupils. Our suggestions 
and opinions introduced in this article will make it easier to count and find the perimeters of 
images, the surfaces of quadrangles and rectangles, and will develop the skills of practising this 
knowledge in life.
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Գաղտ նա բա ռը բառ է կամ սիմ վոլ նե
րի հեր թա կա նու թյուն, ո րն օգ տա գործ վում 
է ի նք նու թյու նը կամ ի րա վա սու թյու նը հաս
տա տե լու հա մար։ Գաղտ նա բա ռը գաղտ նի է 
պահ վում բո լոր այն ան ձան ցից, ո րոնք չու
նեն մուտք գոր ծե լու ի րա վա սու թյուն։ 20րդ 
դա րի ե րկ րորդ կե սից՝ է լեկտ րո նի կայի և հա
մա կար գիչ նե րի տա րա ծու մից հե տո, գաղտ
նա բա ռե րը սկս վել են լայն օգ տա գործ վել՝ 
օգ տա գոր ծո ղի ի նք նու թյու նը հաս տա տե լու 
կամ փակ ռե սուրս նե րին հա սա նե լի լի նե լու 
հա մար [1]։ 

Այ սօր հա մա կարգ չային հար ձա կում նե
րը ոչ ո քի չեն զար մաց նում, և կան մար դիկ, 
ո րոնք փոր ձում են ի մա նալ մեր գաղտ նա
բա ռե րը և ան ձնա կան տվյալ նե րը: Որ պես զի 
խու սա փենք նման եր ևույթ նե րից, ա ռա ջին 
հեր թին մեր ան ձնա կան փաս տաթղ թե րը 
կողմ նա կի «աչ քից և ձեռ քից» հե ռու պահ
պա նելն է:

Հոդ վա ծում ման րա մասն ներ կա յաց վում 
են այն ե րեք ե ղա նակ նե րը, ո րոն ցից յու րա
քան չյու րը ի րա կա նաց նե լով՝ հնա րա վոր է 

որ ևէ թղ թա պա նա կի մուտ քը սահ մա նա փա
կել այլ օգ տա գոր ծող նե րից, այ սինքն՝ թղ թա
պա նա կը գաղտ նա բա ռել, ո րում պահ վում են 
տար բեր փաս տաթղ թեր և ան ձնա կան նյու
թեր: 

1. WinRar.
Այս մե թո դը հար մար է, ե րբ պահ պան վում 

են ոչ շատ մեծ ծա վա լի ֆայ լեր: Այս մե թո դի 
ա ռա վե լու թյունն այն է, որ գոր ծըն թա ցը կա
րե լի է ի րա կա նաց նել բո լոր հա մա կար գիչ
նե րով՝ ան կախ տե ղադր ված օ պե րա ցի ոն 
հա մա կար գից: Մեծ ծա վա լի ֆայ լե րի ար խի
վաց ման այս գոր ծըն թա ցը պա հան ջում է եր
կար ժա մա նակ: Պետք է նշել նաև, որ Win
Rarի օգ նու թյամբ հնա րա վոր է մեծ ֆայ լե րը 
մաս նա տել նաև ա ռան ձին մա սե րի [2]: 

Այս պի սով՝ սկզ բից պետք է ը նտ րել այն 
թղ թա պա նա կը, ո րի վրա ցան կա նում ե նք 
տե ղադ րել գաղտ նա բա ռը: Ը նտր ված թղթա
պա նա կը ակ տի վաց նում ե նք մկ նի կի աջ 
ստեղ նի օգ նու թյամբ: Բաց վում է հետ ևյալ 
պա տու հա նը`

ՄԱ ՄԻ ԿՈՆ ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ 
 ՇՈՒ ՇԱ ՆԻԿ ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ

WINDOWS Օ ՊԵ ՐԱ ՑԻ ՈՆ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳՈՒՄ  
ԹՂ ԹԱ ՊԱ ՆԱԿ ՆԵ ՐԸ ԳԱՂՏ ՆԱ ԲԱ ՌԵ ԼՈՒ  

ՀՆԱ ՐԱ ՎՈ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ
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Մկ նի կի ստեղ նի օգ նու թյամբ տա լիս ե նք 
«Добавить в архив» /«Add to archive»/, հրա
մա նը, ո րի ակ տի վա ցու մից բաց վում է հետ
ևյալ պա տու հա նը` «Advanced»  «Дополни
тельно».

Ընտ րե լով «Set password»  «Установить 
пароль» հրա մա նը՝ բա ցում ե նք այն, ո րը ու
նի այս պի սի տեսք`

Ըստ նկա րում պատ կեր ված ձևի՝ եր կու 
դաշ տե րում լրաց նե լով գաղ տնա բա ռը՝ սեղ
մում ե նք «OK» հրա մա նը:

Թղ թա պա նա կը բա ցե լու հա մար պետք 
է թո ղար կել «Enter password» պա տու հա նը, 
ի նչ պես պատ կեր ված է նկա րում: 

Մուտ քագ րե լով այն գաղտ նա բա ռը, ո րով 
ար խի վաց րել ե նք, սեղ մում ե նք «OK» հրա
մա նը:

Պետք է նշել նաև, որ այս մե թո դով 
գաղտ նա բա ռե լով թղ թա պա նա կը՝ գաղտ նա
բա ռում ե նք մի այն թղ թա պա նա կում ե ղած 
ֆայ լե րը, ի սկ ֆայ լե րի ան վա նում նե րը լի նում 
են տե սա նե լի:

2. DirLock

Ա ռա ջին հեր թին ան հրա ժեշտ է հա մա
կար գիչ ներ բեռ նել DirLock ծրա գի րը: Ներ
բեռ նե լուց հե տո հար կա վոր է բա ցել այն և 
կա տա րել ո րո շա կի պա րա մետ րե րի կար գա
բե րում ներ, այ սինքն՝ են թա տեքս տային File 
մե նյո ւից սեղ մել Options հրա մա նը.
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Այս պա տու հա նում ակ տի վաց նե լով «En
able Master Password» հրա մա նը՝ բո լոր ֆայ
լե րը կհաս տատ վեն գաղտ նա բա ռով:

Ծ րագ րի կար գա բե րու մը ա վար տե լուց 

հե տո կա րող ե նք ան ցնել գոր ծո ղու թյուն նե
րի կա տար մա նը: Ը նտր ված թղ թա պա նա
կի վրա սեղ մե լով աջ ստեղ նը` ը նտ րում ե նք 
Lock/Unlock / Փա կել / Բա ցել/ հրա մա նը:

Այ նու հետև կբաց վի մի պա տու հան, ո րը 
կն շա նա կի՝ մուտք գոր ծե լու հա մար լրաց րե՛ք 
գաղտ նա բա ռը և հաս տա տե՛ք այն: Բա ցի 

դրա նից՝ պա տու հա նում կա ևս մեկ հրա ման, 
ո րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս նաև թաքց
նե լու թղ թա պա նա կը: 

Երբ ցան կա նում ե նք բա ցել այդ թղթա
պա նա կը, մեզ սկզ բից տա լիս է հա ղոր
դագ րու թյուն սխալ քայ լի մա սին: Որ պես զի 
այն բա ցենք, պետք է այդ թղ թա պա նա կի 
վրա սեղ մեք մկ նի կի աջ ստեղ նը և ը նտ
րենք «Lock/Unlock»ը, այ սինքն՝ մուտ քագ րել 
գաղտ նա բա ռը և նոր մի այն թո ղար կել:
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3. Anvide Lock Folder. 

Այս ծրա գի րը ամ բող ջո վին ան վճար է: 
Ծրագ րի տե ղա կայ ման գոր ծըն թա ցը բա
վա կա նին պարզ է, ո ւղ ղա կի պետք է մի այն 

հաս տատ վի լի ցեն զա վոր ված պայ մա նա
գի րը, և տր վի տե ղադր ման հրա մա նը: Տե
ղադր ման ա վար տից հե տո բաց վում է հե
տևյալ պա տու հա նը.

Որ պես զի թղ թա պա նա կը գաղտ նա
գրվի, պետք է մկ նի կի օգ նու թյամբ սեղ մել 
նկա րում պատ կեր ված «+» նշա նը, ի սկ ե թե 
ան հրա ժեշտ է փա կել ամ բողջ թղ թա պա
նա կի հա սա նե լի ու թյու նը, պետք է մկ նի կի 
օգ նու թյամբ սեղ մել «փակ կող պե քի» նշա
նի վրա: 

Գաղտ նա բա ռը տե ղադ րե լուց հե տո, ե թե 
ցան կա նում եք բա ցել թղ թա պա նա կը, այն 
ակ տի վաց նե լուց հե տո բաց վում է «Открыть 
доступ к папке» պա տու հա նը: Մկ նի կի օգ
նու թյամբ սեղ մե լով «Открыть доступ» հրա
մա նը՝ հա վա քում ե նք գաղտ նա բա ռը և բա
ցում թղ թա պա նա կը: 

Ա մեն ան գամ՝ Anvide Lock Folder ծրա
գի րը թո ղար կե լիս, կհայտն վի «Настроика» 
պա տու հա նը, ո րը կար գա բե րե լուց հե տո կա

րե լի է նաև տե ղադ րել գաղտ նա բառ՝ «Anvide 
Lock Folder» ծրա գիր մուտք գոր ծե լու հա
մար: 

Պետք է նշել նաև, որ այս ծրագ րով 
գաղտ նագր ված թղ թա պա նակ նե րը դառ նում 
են նաև ան տե սա նե լի: 

Այս պի սով՝ հոդ վա ծում բա վա կա նին 
պարզ և մատ չե լի ներ կա յաց վե ցին այն ե րեք 

ե ղա նակ նե րը, ո րոն ցից յու րա քան չյու րը 
ի րա կա նաց նե լով՝ հնա րա վոր է որ ևէ թղ թա
պա նա կի մուտ քը սահ մա նա փա կել այլ օգ
տա գոր ծող նե րից: 
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ВАРИАНТЫ КАК ПОСТАВИТЬ ПАРОЛЬ НА ПАПКУ В WINDOWS
М. АКОПЯН, Ш. АКОПЯН

В данной статье мы подробно рассмотрим, как поставить пароль на папку, в которой 
хранятся наши личные данные различными способами.

OPTIONS FOR HOW TO PUT A PASSWORD ON A FOLDER IN WINDOWS
M. HAKOBYAN, SH. HAKOBYAN

In this article we will discuss in detail how to put a password on a folder in which to store our 
personal data in different ways.
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Ար դի ժա մա նա կաշր ջա նում ա ռա ջարկ
վում են դա սա վանդ ման բազ մա թիվ ձևեր 
ու մե թոդ ներ թե՛ դպ րո ցա կան, թե՛ բու հա
կան հա մա կար գե րում կի րա ռե լու հա մար: 
Այդ մե թոդ նե րը բա վա կա նին բազ մա զան և 
բազ մաբ նույթ են, ո րոն ցից օ գտ վե լով՝ յու րա
քան չյուր դա սա վան դող ը նտ րում է իր դա
սըն թա ցին և դա սա վանդ վող խմ բին ա ռա վել 
հար մա րը և հա մա պա տաս խա նը: Կան այն
պի սի դա սըն թաց ներ, ո րոնց մա սին դժ վար 
է պատ կե րա ցում կազ մել մի այն տե սա կան 
ու սուց ման մի ջո ցով: Այդ պի սի դա սըն թաց 
է բու հե րի տար բեր ֆա կուլ տետ նե րում դա
սա վանդ վող գրա բա րը: Գրա բա րի դա սա
վանդ ման ըն թաց քում պար զա պես ան հրա
ժեշ տու թյուն է գործ նա կան աշ խա տանք նե րի 
կի րա ռու մը:

Գ րա բա րի դա սա վանդ ման դեպ քում հա
ճախ օգ տա գոր ծում են նաև ին տե րակ տիվ 
մե թոդ ներ, ո րոն ցից է մո դու լային ու սու
ցու մը: Այդ դեպ քում դա սըն թա ցը կա րե լի է 
բա ժա նել ա ռան ձին մո դուլ նե րի, ո րոնք հա
մե մա տա բար ի նք նու րույն են: Այս մե թո դով 
հար մար է դա սա վան դել նաև ան ցյալ կա
տա րյա լի հիմ քը գրա բա րում: 

Գ րա բա րի ան ցյալ կա տա րյա լի հիմ քի ու
սու ցան ման ժա մա նակ ու սա նող նե րից մեծ 
ու շադ րու թյուն և կենտ րո նաց վա ծու թյուն է 
պա հանջ վում, քա նի որ գործ ու նեն հիմ քե րի 
տար բե րակ ման, կազ մու թյան, խո նարհ ման 
և բա ցա ռու թյուն նե րի բա վա կա նին բարդ 
հա մա կար գի հետ: Այդ պատ ճա ռով ու սու ցա
նե լիս նպա տա կա հար մար է նախ ներ կա յաց
նել կա տա րյա լի հիմ քե րի տար բե րակ ման 
հիմ նա կան դրույթ նե րը, ա պա ը ստ տրա
մա բա նա կան հա ջոր դա կա նու թյան՝ բա ցա
ռու թյուն նե րը: Բա ցա ռու թյուն նե րը մե ծա թիվ 
են, ո ւս տի ճիշտ է սկզ բում նշել հիմ նա կան 
դրույթ նե րը, հե տո մի այն աս տի ճա նա բար 
ներ կա յաց նել բա ցա ռու թյուն նե րը, ո րոնց ու
սու ցու մը շատ կար ևոր է գրա բա րի ու սուց
ման գոր ծըն թա ցում: Գրա բա րը հա րուստ է 

բա ցա ռու թյուն նե րով և հիմ նա կան ու կա նո
նիկ ձևե րից շե ղում նե րով, ո ւս տի ու սում նա
ռու թյան ըն թաց քում ու սա նո ղը ան կա նոն 
ձևե րի հան դի պում է ոչ պա կաս, քան կա նո
նա վոր ձևե րի: Ա հա այս պատ ճա ռով կա տա
րյա լի հիմ քի ու սու ցու մը ա վե լի շատ ու շադ
րու թյուն է պա հան ջում ու սա նո ղից: Որ պես զի 
ու սու ցու մը հեշտ և ար դյու նա վետ լի նի, կար
ծում ե նք, որ նպա տա կա հար մար է հիմ քե րը 
ներ կա յաց նել հետ ևյալ ձևով. նախ պետք է 
ա ռանձ նաց նել ա ռա վել պար զը՝ ար մա տա
կան հիմ քը՝ նշե լով, թե որ տի պի բայերն են 
խո նարհ վում ար մա տա կան հիմ քով: Բայի 
կա տա րյա լի ար մա տա կան հիմ քը գտ նելն 
ա վե լի հեշտ է, քան ցո յա կան կամ բա ղադ
րյալ հիմ քը: Ար մա տա կան հիմ քի ա ռանձ նա
ցու մը կա տար վում է հետ ևյալ ձևով. ե և ի 
լծոր դու թյուն նե րի ա ծան ցա վոր և ու լծոր
դու թյան բո լոր բայե րից (ի բրև ար մա տա կան 
հիմք ու նե ցող, բա ցա ռու թյամբ վեց բայե րի, 
ո րոնք ցո յա կան հիմք ու նեն), ա ռանձ նաց
նում ե նք ար մա տը՝ ա ռանց ա ծան ցի և վեր
ջա վո րու թյան. մյուս բայե րը կա րե լի է հա
մա րել ցո յա կան հիմք ու նե ցող, թեև դրանց 
մեջ կան ի թույլ բա ղադ րիչ ու նե ցող հիմ քով 
բայեր, ո րը հա մար վում է բա ղադ րյալ հիմ
քի են թա տե սակ: Դրա նից հե տո կա տա րում 
ե նք ցո յա կան հիմ քի ման րակր կիտ բա ցատ
րու թյուն՝ ման րա մասն ներ կա յաց նե լով, թե 
որ լծոր դու թյան և ի նչ կազ մու թյուն ու նե
ցող բայե րի ցո յա կան հիմքն ի նչ պես է կա
ռուց վում: Այդ ժա մա նակ ևս կա րե լի է նախ 
ներ կա յաց նել հիմ քը հիմ նա կան գծե րով՝ 
փոր ձե լով ու սա նող նե րի հի շո ղու թյան մեջ 
ը նդ հա նուր գծե րով ամ րա կայել կա տա րյա լի 
ցո յա կան հիմ քը, ա պա ու սա նո ղի ու շադ րու
թյու նը հրա վի րել կա նո նիկ ձևե րից շեղ վող 
հիմ քե րի կազ մու թյա նը: 

Կա տա րյա լի հիմ քի դա սա վանդ ման ժա
մա նակ հիմ քե րի տար բե րա կու մից հե տո 
(պարզ կամ ար մա տա կան և բա ղադ րյալ 
կամ ցո յա կան) ու սա նող նե րը ծա նո թա նում 

ՎԻԿ ՏՈ ՐՅԱ ՄՈՒ ՐԱ ԴՅԱՆ

Գ ՐԱ ԲԱ ՐԻ Ա ՆՑՅԱԼ ԿԱ ՏԱՐՅԱ ԼԻ ՀԻՄ ՔԻ ԵՎ ՆՐԱ ՆԻՑ 
ԿԱԶՄ ՎՈՂ ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱ ՁԵ ՎԵ ՐԻ ՈՒ ՍՈՒ ՑՈՒ ՄԸ 
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են խո նարհ ման տի պե րին: Նպա տա կա
հար մար է զու գա հեռ ան ցկաց նել ներ կայի 
հիմ քից կազմ վող ժա մա նա կաձ ևե րի հետ, 
որ տեղ խո նար հու մը կա տար վում է ը ստ լծոր
դու թյուն նե րի: Խո նարհ ման տի պե րի դեպ
քում կա ոչ թե չորս տի պի՝ ը ստ լծոր դու թյուն
նե րի, այլ ե րեք տի պի վեր ջա վո րու թյուն: 
Նշենք, որ այս հար ցի ա ռն չու թյամբ գրա բա
րա գետ նե րի կար ծիք նե րը մի աս նա կան չեն: 
Ո մանք նշում են խո նարհ ման ներ գոր ծաձև, 
կրա վո րաձև և խա ռը տի պեր, ո մանք էլ, ըն
դու նե լով ներ գոր ծաձև և կրա վո րաձև խո
նարհ ման տի պե րը, այլ կար ծիք ու նեն խա ռը 
տի պի վե րա բե րյալ: Խա ռը տի պի փո խա րեն 
ա ռանձ նաց նում են –ի թույլ բա ղադ րի չով 
բայեր՝ այս տե սակն ը նդ գր կե լով նաև որ
պես բա ղադ րյալ հիմ քի տե սակ, այ սինքն՝ 
բա ղադ րյալ հիմ քը ը ստ նրանց լի նում է` ա) 
ցո յա կան, բ) –ի թույլ բա ղադ րիչ ու նե ցող1: 

Մ. Չամ չյանն ա ռանձ նաց րել է բայե րի 
չորս ե ղա նակ՝ ա ներ ևույթ (ա նո րոշ դեր բայ), 
սահ մա նա կան, հրա մա յա կան և ստո րա դա
սա կան: Նա գրում է. «Ե ղա նակք բայիցն են 
պէս պէս կերպք կամ աս տի ճանք նշա նա
կե լոյ նւց զառս և զկիրս, կւմ զլի նե լու թիւս. 
և են չորս. սահ մա նա կան, հրա մա յա կան, 
ստո րա դա սա կան և ա ներ ևոյթ՝ կւ ա նո րոշ»2։ 
Յու րա քան չյուր ե ղա նա կի հա մար նա նշել է 
են թա տե սակ ներ. սահ մա նա կա նի հա մար՝ 
սահ մա նա կան, պատ մա կան, ծա նու ցա կան, 
խոս տա ցա կան և հաս տա տո ղա կան: Սահ
մա նա կան ե ղա նա կի հա մար նշ վում են վեց 
ժա մա նակ ներ: Հրա մա յա կան ե ղա նա կի 
հա մար տար բե րա կում է հետ ևյալ են թա տե
սակ նե րը՝ հրա մայո ղա կան, մաղ թո ղա կան, 
սպառ նո ղա կան, կո չա կան, հոր դո րա կան, 
խրա տա կան և ար գե լա կան: Ի նչ պես Մ. 
Չամ չյա նի աշ խա տու թյու նը քն նե լիս նշում է 
Գ. Ջա հու կյա նը. «Հ րա մա յա կա նին հատ կաց
վում է եր կու ժա մա նակ` ներ կա և ա պառ նի, 
ո րոն ցից ներ կան, ը ստ Չամ չյա նի, ու նի մի

1    Տե՛ս,  օրինակ,  Ա.  Աբրահամյան,  Գրաբարի 
ձեռնարկ, Եր., 1976, էջ 131։
2    Քերականութիւն  հայկազեան  լեզուի,  Յօրինեալ 
ըստ  նախնի  ուղղախօսութեան՝  ի  հայր  Միքայէլ 
վարդապետէ  Չամչեանց  Կոստանդնուպօլսեցւոյ՝ 
յաշակերտէ՝  ամենապատիւ  տ[եառ]ն  Մխիթարայ 
մեծի աբբայի, Վենետիկ, 1779, էջ 237։

այն ե րկ րորդ դեմ քը, ի սկ ա պառ նին՝ ե զա կի
ում 2րդ և 3րդ դեմ քե րը, հոգ նա կի ում՝ բո
լոր ե րեք դեմ քե րը»3: Ստո րա դա սա կա նի մեջ 
տար բեր վում են ըղ ձա կան, պատ ճա ռա կան, 
ժա մա նա կա կան, ե րկ բա յա կան, հար ցա կան 
են թա տե սակ ներ և եր կու ժա մա նակ՝ ան ցյալ 
և ա պառ նի: Չոր րորդ ե ղա նա կը ա ներ ևույթն 
է, ո րն ու նի մեկ ժա մա նակ: «Չամ չյա նը ման
րա մաս նո րեն չի խո սում ժա մա նակ նե րի 
կազ մու թյան մա սին՝ հե տաքրքր վող նե րին 
հղե լով Մխի թա րի մոտ»4: 

Ա. Այ տը նյանն իր «Քն նա կան քե րա կա
նու թյուն աշ խար հա բար կամ ար դի հայե րեն 
լեզ վի» աշ խա տու թյան մեջ, ան դրա դառ նա
լով բա յա կան հա մա կար գին, գրա բա րյան 
ե ղա նակ նե րին, պարզ ժա մա նակ նե րի խո
նարհ մա նը, նշում է չորս ե ղա նակ՝ սահ մա
նա կան, ստո րա դա սա կան, հրա մա յա կան և 
դեր բայ: Սահ մա նա կան ե ղա նա կի պարզ ժա
մա նակ ներն ե ն՝ ներ կա, ան կա տար, կա տա
րյալ, ա պառ նի: Ստո րա դա սա կան ե ղա նա կի 
պարզ ժա մա նակն է ներ կան, հրա մա յա կան 
ե ղա նա կի նը՝ բուն և ար գե լա կան հրա մա յա
կան նե րը, դեր բա յա կան ե ղա նա կի նը՝ ա ներ
ևույթ, ըն դու նե լու թյուն և ան ցյալ: Այ տը նյա նը 
բայի պարզ ժա մա նա կաձ ևե րը բա ժա նում 
է կա նո նա վոր և ան կա նոն ժա մա նակ նե
րի: Պարզ ժա մա նակ նե րի մեջ ը նդ գր կում է 
սահ մա նա կան ներ կան և ան կա տա րը, ստո
րա դա սա կան ներ կան, ար գե լա կան հրա
մա յա կանն ու ա ներ ևույ թը, այ սինքն՝ սրանք 
ներ կայի հիմ քից կազմ վող ժա մա նակ ներն 
են: Կա տա րյա լի հիմ քից կազմ վող ժա մա
նակ նե րը, ո րոնք Այ տը նյանն ան վա նում է 
ան կա նոն ժա մա նակ ներ, հետ ևյալ ներն ե ն՝ 
սահ մա նա կան կա տա րյա լը, ա պառ նին, 
բուն հրա մա յա կա նը և ան ցյա լը: Այ տը նյա նը 
նշում է այս ժա մա նակ նե րը ան կա նոն կո
չե լու պատ ճա ռը. «Ան կա նոն ժա մա նակ կո
չել նուս պատ ճառն է՝ որ բո լոր լե զո ւին՝ թէ՛ 
կա նո նա ւոր եւ թէ՛ զար տու ղի բայե րուն այս 
ժա մա նակ ներն են այ լայ լու թիւն կրո ղը, եւ 
գլ խա ւոր դժո ւա րու թիւնն ու է ա կան զա նա
զա նու թիւնն ա սոնց վրայ է. ո ւր որ կա նո

3    Գ.  Ջահուկյան,  Գրաբարի  քերականության 
պատմություն, Եր., 1974, էջ 322։
4   Գ. Ջահուկյան, նշվ. աշխ., էջ 324։
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նա ւոր ը սո ւած ժա մա նակ նե րը սահմ. ներ
կային վրայէն պարզ կեր պով կը ձե ւա նան, 
եւ ը նդ հան րա պէս ա մէն լծոր դու թե անց մէջ 
ի րա րու նման՝ մի այն ձայ նա ւոր նե րուն տար
բե րու թե ա նը վրայ կը դառ նան: Բայց ճշ դիւ 
մտա դիր ըլ լո ղը կը գտ նէ՝ որ ա ւե լի պարզ եւ 
զուտ ար մա տա կան են այդ ան կա նոն ը սո
ւած ժա մա նակ նե րը»1: Ա. Այ տը նյա նը բայե րի 
խո նար հում ներն ա ռանձ նաց նում է ը ստ ներ
գոր ծա կան և կրա վո րա կան տի պե րի և բե
րում խո նարհ ման օ րի նակ նե րի հա րա ցույց՝ 
ը ստ լծոր դու թյուն նե րի, ի սկ ներ գոր ծա կերպ 
և կրա վո րա կերպ նե րի հա մար նշում է. «Չէ
զոք բայե րէն ո մանք ներ գոր ծա կա նի կերպ 
կը խո նար հին ու կ’ը սո ւին ներ գոր ծա կերպ. 
եւ ո մանք` կրա ւո րա կա նի կերպ եւ կը կո չո ւին 
կրա ւո րա կերպ»2: 

Ա. Բագ րա տու նու «Տա րերք հայե րէն քե
րա կա նու թե ան դպ րա տանց տղոց հա մար» 
գր քում հս տակ սահ մա նա զա տում չկա կա
տա րյա լի հիմ քի և նրա տե սակ նե րի, ի նչ պես 
նաև խո նարհ ման տի պե րի հա մար: Խո
նարհ ման տի պեր նշ ված չեն: Խո նար հում
նե րի մեջ այս տեղ ա վե լի շատ ու շադ րու թյուն 
է դարձ վում բայե րի սե ռե րին, և խո նարհ ման 
տախ տա կում հենց ը ստ սե ռե րի են ա ռանձ
նաց ված հա մա պա տաս խան վեր ջա վո րու
թյուն նե րը: Կա տա րյա լի հիմ քի ա ռն չու թյամբ 
Ա. Բագ րա տու նին նշում է. «Խո նարհ մունք
նե րուն մէկ մեծ զա նա զա նու թիւնն ալ ի րենց 
Կա տա րե ա լէն կ’առ նո ւի, որ կամ աց, ե աց, 
ոյց ա ծան ցե ալ ար մա տով կ’ըլ լայ, կամ Սահ
մա նա կան ներ կային պարզ ար մա տո վը, ետ
քի ձայ նա ւո րը փո խո ւե լով միշտ հո լով նե րուն 
պես, և ար մա տին և ամ, եմ, իմ, ո ւմ, վեր
ջե րուն մէջ տե ղը գտ նո ւած ան, են, ն, չ, նչ 
ա ծան ցա կան մաս նիկ նե րը ձգո ւե լով միշտ»3: 
Ե ղա նակ նե րի քա նա կը նշ ված է ե րեք, սա
կայն դրանց ժա մա նա կաձ ևե րի դա սա կար
գումն այլ կերպ է ար ված. սահ մա նա կան 
ե ղա նա կի մեջ են մտ նում ներ կա, ան ցյալ 

1    Ա.  Այտընյան,  Քննական  քերականություն 
աշխարհաբար կամ արդի հայերեն  լեզվի, Եր.,  1987, 
էջ 446447։
2   Նույն տեղում:
3    Ա.  Բագ րա տունի,  Տարերք  հայերէն  քերա կա
նութեան դպրատանց տղոց համար, Վենետիկ, 1874, 
էջ 59։

ան կա տար, ան ցյալ կա տա րյալ և ա պառ
նի ժա մա նա կաձ ևե րը, հրա մա յա կան ե ղա
նա կում ը նդ գրկ ված են բուն, հոր դո րա կան 
և ար գե լա կան հրա մա յա կան ներն ա ռանց 
կոնկ րետ ժա մա նա կաձ ևային ան վա նում նե
րի, ստո րա դա սա կան ե ղա նա կը մեկ ձևով է 
ար տա հայտ ված, ո րն ը ստ վեր ջա վո րու թյուն
նե րի՝ ա վե լի շատ հա մա պա տաս խա նում է 
ա ռա ջին ա պառ նուն: 

Մ. Ա բե ղյանն իր «Գ րա բա րի քե րա կա
նու թյու նում» կա տա րյա լի հիմ քի վե րա բե րյալ 
գրում է. «Կա տա րյա լի բու նը մեծ մա սամբ 
նույն կազ մու թյունն ու նի, ի նչ վոր աշ խար
հա բա րում»4։ Նա հեր թով բե րում է պատ ճա
ռա կան բայե րի, աց ա ծան ցով, ե աց ա ծան
ցով կա տա րյա լի հիմ քի կազ մու թյան ձևեր: 
Մ. Ա բե ղյա նը կողմ նա կից է խո նարհ ման 
ե րեք տի պե րի ա ռանձ նաց մա նը՝ ներ գոր
ծաձև, կրա վո րաձև և խա ռը: Ներ կայի և կա
տա րյա լի հիմ քե րը նա ան վա նում է բներ և 
նշում. «Կա տա րյա լի բնի ձևերն ե ն՝ Սահմ. 
ան ցյալ կա տա րյալ, Ստոր. յերկ րորդ ա պառ
նի, Հրամ. ներ կա և յերկ րորդ ա պառ նի և 
Ան ցյալ դեր բայ, վո րոնք կազմ վում են յե րեք 
տե սակ վեր ջա վո րու թյուն նե րով, ո ւս տի կա 
յե րեք խո նար հում՝ ներ գոր ծաձև, կրա վո
րաձև և խառն»5: Մ. Ա բե ղյա նը տա լիս է նաև 
կա տա րյա լի բնի և խո նարհ ման տի պե րի 
հա րա ցույց, որ տեղ, ը ստ ժա մա նա կաձ ևե րի, 
տր վում են հա մա պա տաս խան վեր ջա վո րու
թյուն նե րը: Սո վո րո ղի գոր ծը դյու րաց նե լու 
հա մար յու րա քան չյուր ժա մա նա կաձ ևի հա
մար այս տեղ տր վում են կա տա րյա լի վեր
ջա վո րու թյու նը և հա մա պա տաս խան ժա
մա նա կաձ ևի վեր ջա վո րու թյու նը, ո րն ար դեն 
պի տի կց վի բա ռի ար մա տին, և ստաց վի 
տվյալ հիմ քով ժա մա նա կաձ ևը: Մ. Ա բե ղ
յանն այս պես է մեկ նա բա նում խո նարհ ման 
տախ տա կը. «....դր ված են յե րեք ձևե րի խո
նարհ ման վեր ջա վո րու թյուն նե րը կա տա րյա
լի բնի ա ծանց նե րի հետ, յե թե ու նեն: Դրանց 
հետ ա ռն ված են սկզ բից և Սահմ. ներ կայի 
ձևե րը, վո րոն ցից կի մաց վի, թե վոր բայը 
վոր խո նարհ ման տակ ե գնում և ի նչ պի սի 

4    Մ.  Աբեղյան,  Գրաբարի  քերականություն,  Եր., 
1936, էջ 18։
5   Նույն տեղում, էջ 29։
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ձևով»1: 
Հր. Ա ճա ռյա նը «Գ րա բա րի ու սու ցիչ» 

ձեռ նար կում ներ կայի և կա տա րյա լի հիմ
քե րի մա սին խո սե լիս դրանք ան վա նում է 
տի պար ներ՝ ա ռա ջին տի պար, ո րը ներ կայի 
հիմքն է, և ե րկ րորդ տի պար, ո րը կա տա րյա
լի հիմքն է: Սրանց ա ռան ձին բա ցատ րու
թյուն ներ չկան, այլ հաս կաց վում են տար բեր 
ժա մա նա կաձ ևե րի մա սին խո սե լիս բեր ված 
ձևա կեր պում նե րից: Խո նարհ ման տի պե րի 
ա ռանձ նա ցում այս տեղ ար ված չէ: Խո նարհ
ման տի պե րի փո խա րեն ա ռանձ նա ցու մը 
կա տար ված է ը ստ ներ գոր ծա կան և կրա վո
րա կան սե ռե րի: Նշենք, որ այս ե ղա նա կով 
տա րան ջա տու մը այս շր ջա նի քե րա կա նա
գետ նե րի աշ խա տու թյուն նե րում ա վե լի գե
րիշ խող է, քան ը ստ խո նարհ ման տի պե րի 
տա րան ջա տու մը: Հրա մա յա կան ե ղա նա կը 
ներ կա յաց նե լիս Հր. Ա ճա ռյա նը ար գե լա կան 
հրա մա յա կա նը հա մա րում է բուն հրա մա յա
կա նի բա ցա սա կան ձև, ի սկ հոր դո րա կան 
հրա մա յա կա նի մա սին խո սե լիս այն հետ ևյալ

կերպ է բնու թագ րում. «Հ րա մա յա կա նի 
ե զա կի բ դեմ քի հա մար կա նաև մի ու րիշ 
ձև, ո րը կազմ վում է ջիր վեր ջա վո րու թյամբ 
և հա մա պա տաս խա նում է –ջիք ձևին»2: Այ
սինքն՝ կան հրա մա յա կան ե ղա նա կի հա
մա պա տաս խան բո լոր ձևե րը, սա կայն 
բա ցա կա յում են նրա ժա մա նա կաձ ևե րի 
հա մա պա տաս խան ան վա նում նե րը: Հնա
րա վոր է, որ սա ար ված է ու սուց ման գոր
ծըն թացն ա վե լի դյու րին դարձ նե լու և ու սա
նո ղին տեր մին նե րով չխճ ճե լու նպա տա կով: 
Նշենք նաև, որ ստո րա դա սա կան ե ղա նա կի 
ժա մա նա կաձ ևե րը ներ կա յաց նե լիս ո ւղ ղա կի 
նշ վում են ներ կա և ա պառ նի ժա մա նակ նե
րը: 

Ս. Ղա զա րյանն իր «Գ րա բա րի դա սագր
քում» կա տա րյա լի հիմ քի մա սին խո սե լիս 
տար բե րա կում է ցո յա կան և ոչ ցո յա կան 
հիմ քա տե սակ ներ, ը նդ ո րում` «Ցո յա կան է 
կոչ վում բայե րի այն հիմ քը, ո րին ա վե լա նում 
է ց, ո րից հե տո գր վում են բա յա կան վեր

1   Նույն տեղում:
2   Հ. Աճառյան, Գրաբարի ուսուցիչ, Եր., 1954, էջ 42։

ջա վո րու թյուն նե րը»3, այ սինքն՝ կա տա րյա լի 
հիմ քե րին տր վում է ու սուց ման հա մար ա վե
լի պարզ բնու թա գիր. ց կա, հիմ քը ցո յա կան 
է, չկա, ար մա տա կան է, թեև ար մա տա կան 
հիմք ան վա նու մը նշ ված չէ: Խո նարհ ման 
տի պե րը ներ կա յաց նե լիս բեր վում են ներ
գոր ծա կերպ և կրա վո րա կերպ տեր մին նե րը: 
Նշենք, որ այս սահ մա նա զա տու մը կա նաև 
ներ կայի հիմ քից կազմ վող ժա մա նա կաձ
ևե րի հա մար, սա կայն այս տեղ հե ղի նա կը, 
ներ գոր ծա կերպ և կրա վո րա կերպ խո նարհ
ման տի պեր ա սե լով, դրանք նույ նաց նում է 
ներ գոր ծա կան և կրա վո րա կան սե ռե րի հետ: 
Այս մո տե ցու մը կա նաև Ա. Աբ րա հա մյա նի 
«Գ րա բա րի ձեռ նար կում»։ Այս պես. «Ներ
գոր ծաձև վեր ջա վո րու թյուն ներ են ստա նում 
Ե խո նարհ ման բո լոր բայերն ան խտիր՝ ան
կախ սե ռից (թե՛ ներ գոր ծաձև, թե՛ չե զոք): 
Կրա վո րաձև վեր ջա վո րու թյուն ներ կա րող են 
ստա նալ մի այն ներ գոր ծա կան սե ռի բայե րը, 
ո րոնք այդ դեպ քում փո խում են ի րենց սե ռը, 
ստա նում են կրա վո րա կան սե ռի նշա նա կու
թյուն»4: Այ սինքն՝ բայը, խո նարհ վե լով այս 
կամ այն խո նարհ մամբ, փո խում է սե ռը կամ 
տվյալ վեր ջա վո րու թյամբ խո նարհ վե լով՝ 
կրա վո րա կա նի ի մաստ է ստա նում: 

Ըստ Վ. Ա ռա քե լյա նի՝ «Գ րա բա րում ան
ցե ալ կա տա րե ա լի հիմ քը եր կու ձևով է հան
դէս գա լիս՝ պարզ եւ ա ծան ցա ւոր կամ ան ցո
յա կան եւ ցո յա կան»5: Վ. Ա ռա քե լյա նը նշում 
է խո նարհ ման եր կու տիպ՝ ներ գոր ծա կերպ 
և կրա վո րա կերպ: Ժա մա նա կաձ ևե րի մա
սին խո սե լիս Վ. Ա ռա քե լյա նը կա տա րյա լի 
հիմ քից կազմ վող ժա մա նա կաձ ևե րում չի 
ա ռանձ նաց նում հոր դո րա կան հրա մա յա կան 
ժա մա նա կաձ ևը, նշում է ան ցյալ կա տա րյա
լը, ե րկ րորդ ա պառ նին և բուն հրա մա յա կա
նը: Ե և ի լծոր դու թյուն նե րի վեր ջա վո րու
թյուն նե րը հս տակ կապ ված են սե ռե րի հետ, 
ա լծոր դու թյան բայե րի վեր ջա վո րու թյուն նե
րը ը նդ հա նուր են և՛ ներ գոր ծա կան, և՛ կրա
վո րա կան սե ռե րի հա մար, այ սինքն՝ կա րող 

3   Ս.  Ղազարյան, Գրաբարի  դասագիրք,  Եր.,  1951, 
էջ 37։
4   Ա. Աբրահամյան, Գրաբարի ձեռնարկ, Եր., 1976, 
էջ 110։
5    Վ. Առաքելյան,  Գրաբարի  քերականութիւն,  Եր., 
2010, էջ 106։
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են աշ խար հա բար թարգ ման վել եր կու ձևով 
է լ՝ պայ մա նա վոր ված նա խա դա սու թյան ար
տա հայ տած մտ քով: Նույ նը կա րե լի է ա սել 
ու լծոր դու թյան բայե րի վե րա բե րյալ: 

Ըստ Ս. Ղա զա րյա նի՝ ստո րա դա սա կան 
ե ղա նակն ու նի մեկ ժա մա նակ, հրա մա յա
կա նը՝ բուն, ար գե լա կան և հոր դո րա կան 
ժա մա նակ ներ, և սահ մա նա կան ե ղա նա կը՝ 
ներ կա, ան ցյալ ան կա տար և ան ցյալ կա տա
րյալ ժա մա նակ ներ: Ս. Ղա զա րյա նի ներ կա
յաց րած հա մա կար գում ժա մա նա կաձ ևերն 
ու սու ցան վում են ը ստ խո նար հում նե րի՝ օ րի
նակ՝ ե խո նար հում, բեր վում են ներ կայի 
հիմ քից կազ մող ժա մա նա կաձ ևե րի հա րա
ցույ ցը, ա պա կա տա րյա լի հիմ քից կազմ վող 
ժա մա նա կաձ ևե րի հա րա ցույ ցը, հե տո բեր
վում է հա ջորդ խո նար հու մը և այլն: 

Ան ցյալ կա տա րյա լի հիմ քի վե րա բե րյալ 
պետք է նշել մի կար ևոր ա ռանձ նա հատ
կու թյուն ևս. ե թե ներ կայի հիմ քը կազ մե լիս 
բա ռի կազ մում ե ղած ա ծանց նե րը մնում են 
հիմ քի կազ մում, ա պա կա տա րյա լի հիմ քը 
կազ մե լիս ա ծանց նե րը պար տա դիր դուրս են 
գա լիս ան կախ նրա նից, թե կա տա րյա լի հիմ
քը ար մա տա կա՞ն, թե՞ ցո յա կան տի պի է: 

Մեր կար ծի քով հիմ քե րի այս եր կու տե
սակ նե րի՝ ներ կայի և կա տա րյա լի հիմ քե րի 
միջև զու գա հեռ ան ցկաց նե լու, նմա նու թյուն
ներն ու տար բե րու թյուն նե րը հս տակ ցույց 
տա լու շնոր հիվ, ու սա նո ղին ա վե լի տե սա
նե լի է դառ նում տվյալ հիմ քա տե սա կը, և ու
սու ցումն ա վե լի ար դյու նա վետ և հիմ նա վոր 
է դառ նում:

Նշենք, որ Հ. Ա վե տի սյա նի, Ռ. Ղա զա
րյա նի «Գ րա բա րի ձեռ նար կում» կա տա
րյա լի հիմ քե րը տար բե րակ վում են որ պես 
ար մա տա կան և ցո յա կան: Ար մա տա կա նը 
հա մընկ նում է բա յար մա տին, ի սկ ցո յա կա
նը՝ բա յար մատ+ հա մա պա տաս խան ցո յա
կան վեր ջա վո րու թյուն, ո րից հե տո էլ ար դեն 
կց վում է տվյալ ժա մա նա կաձ ևի հա մա պա
տաս խան վեր ջա վո րու թյու նը: Խո նարհ ման 
տի պե րի ա ռն չու թյամբ ըն դուն ված է այս տե
սա կե տը՝ խո նարհ ման ներ գոր ծաձև, կրա վո
րաձև և խա ռը տի պեր: «Ան ցյալ կա տա րյա լի 
հիմ քից կազմ վող ժա մա նակ նե րում բայե րը 
խո նարհ վում են ներ գոր ծաձև, կրա վո րաձև 

և խառն վեր ջա վո րու թյուն նե րով: Ը ստ այդմ 
բայն ու նի ե րեք տի պի խո նար հում՝ ներ գոր
ծաձև, կրա վո րաձև և խառն»1: 

Մենք ան դրա դար ձանք հին ու նոր մի քա
նի դա սագր քե րի և ու սում նա սի րու թյուն նե րի 
մի այն։ Կան նաև ու րիշ հա ջող ված դա սագր
քեր ու ձեռ նարկ ներ2, ո րոնց բո լո րին մեկ 
հոդ վա ծում, ան շուշտ, հնա րա վոր չէ ան դրա
դառ նալ, և մեր նպա տակն էլ դա սագր քե րի 
քն նու թյու նը չէ։ Բեր ված մի քա նի մո տե ցում
նե րի ու կար ծիք նե րի բազ մա զա նու թյունն էլ 
ցույց է տա լիս, թե ի նչ պես է հնա րա վոր միև
նույն նյու թը տար բեր ձևե րով ներ կա յաց նել 
և ու սու ցա նել, ո ւս տի ի նչ քան կար ևոր է ու
սուց ման գոր ծըն թա ցում մա տուց ման ճիշտ 
ե ղա նակն ու ձևը ը նտ րե լը։

Խո նարհ ման տի պերն ու սու ցա նե լիս ու
շադ րու թյան կենտ րո նում պետք է լի նեն 
տվյալ ժա մա նա կաձ ևը կազ մող հա մա պա
տաս խան վեր ջա վո րու թյուն նե րը, ո րոնք 
կց վում են ար դեն հա մա պա տաս խան 
սկզբունք նե րով կազմ ված կա տա րյա լի հիմ
քե րին: Կա տա րյա լի հիմ քի ու սուց ման մեջ 
կար ևոր դեր են կա տա րում ժա մա նա կա
ձ ևե րի թարգ մա նու թյուն նե րը՝ գրա բա րից 
աշ խար հա բար և հա կա ռա կը, որ տեղ յու րա
քան չյուր ժա մա նա կաձ ևի դի մաց կա րող է 
լի նել ա ռն վազն թարգ մա նա կան եր կու տար
բե րակ: Օ րի նակ՝ ստո րա դա սա կան ե ղա նա
կի 2րդ ա պառ նին հա մա պա տաս խա նում է 
ար դի հայե րե նի ըղ ձա կան, պայ մա նա կան 
և հար կադ րա կան ե ղա նակ նե րի ա պառ
նուն, ի նչ պես նաև սահ մա նա կան ե ղա նա կի 
ա պառ նի ժա մա նա կին, օ րի նակ՝ ա սա ցից 
բա ռը կթարգ ման վի՝ ա սեմ, կա սեմ, պի տի 
ա սեմ, ա սե լու եմ: Հոր դո րա կան հրա մա յա
կանն ի մաս տով հա մա պա տաս խա նում է 
ար դի հայե րե նի ըղ ձա կան, պայ մա նա կան, 
հար կադ րա կան ե ղա նակ նե րի ա պառ նուն և 
բուն հրա մա յա կա նին, օ րի նակ՝ գրես ջի՛րգ
րես, կգ րես, պի տի գրես, գրի՛ր: 

Այս դեպ քում ու սա նո ղին պետք է ծա
նո թաց նել յու րա քան չյուր ժա մա նա կաձ ևի 

1    Հ.  Ավետիսյան,  Ռ.  Ղազարյան,  Գրաբարի 
ձեռնարկ, Եր., 2007, էջ 27։
2    Տե՛ս,  օրինակ,  Լ.  Խաչատրյան,  Գ.  Թոսունյան, 
Գրաբարի դասագիրք, Եր., 2004։ Վ. Համբարձումյան, 
Գրաբարի ինքնուսույց, Եր., 1999 և այլն։ 
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թարգ մա նա կան հնա րա վոր բո լոր տա բե
րակ նե րին, ցույց տալ յու րա քան չյու րի կի
րա ռա կան, ի նչ պես նաև շա րա հյու սա կան 
նր բու թյուն ներն ու ա ռանձ նա հատ կու թյուն
նե րը: Թարգ մա նու թյան տեքս տե րը ու սա
նո ղի հա մար լայն հնա րա վո րու թյուն ներ են 
բա ցում: Ժա մա նա կաձ ևե րի թարգ մա նու
թյան մի քա նի հնա րա վոր տար բե րակ նե
րը ու սա նո ղին, ի նչ պես նաև առ հա սա րակ 
ցան կա ցած թարգ մա նո ղի հնա րա վո րու թյուն 
են տա լիս չկառ չե լու ժա մա նա կաձ ևի կոնկ
րետ մեկ թարգ մա նու թյու նից, ո րը հան գեց
նում է բա ռա ցի թարգ մա նու թյան, և ո րից էլ 
տու ժում են հատ կա պես գե ղար վես տա կան 
թարգ մա նու թյուն նե րը, այ սինքն՝ տու ժում է 
տեքս տի գե ղար վես տա կա նու թյու նը: Բա ռա
ցի թարգ մա նու թյուն ներ կա րե լի է կա տա րել 
բա ռա կա պակ ցու թյան կամ ա ռան ձին նա

խա դա սու թյան շր ջա նակ նե րում, քա նի որ 
այդ դեպ քում չկա տեքս տում առ կա նա խա
դա սու թյուն նե րի մտ քի և ժա մա նա կաձ ևե րի 
հա մա ձայ նու թյան խն դիր: 

Այս պի սով՝ ամ փո փե լով գրա բա րի կա
տա րյա լի հիմ քի և նրա նից կազմ վող ժա
մա նա կաձ ևե րի դա սա վանդ ման ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րը և ան դրա դառ նա լով բայի, 
նրա ե ղա նակ նե րի, պարզ ժա մա նակ նե րի, 
կա տա րյա լի հիմ քի և խո նարհ ման տի պե րի 
վե րա բե րյալ տար բեր լեզ վա բան նե րի հա
յացք նե րին, կա րե լի է ա սել, որ գրա բա րի այս 
հար ցի վե րա բե րյալ տար բեր լեզ վա բան ներ 
տար բեր տե սա կետ ներ ու նեն, և ու սուց ման 
ըն թաց քում պետք է գտ նել և կի րա ռել ա ռա
վել հար մա րը: 

muradyan.viktorya@ysu.am
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ОБ ОБУЧЕНИИ ОСНОВЫ ПРОШЕДШЕГО СОВЕРШЕННОГО ВРЕМЕНИ В 
ГРАБАРЕ И НА ЕГО ОСНОВЕ ВОЗНИКАЮЩИХ ВРЕМЁН

В. МУРАДЯН

В статье рассмотрены основы прошедшего совершенного времени в грабаре, времен 
появившихся на его основе и типы спряжения. Представлены формы и методы обучения, 
которые подходят для преподавания этих тем. Рассмотрены спецификации и мнения таких 
авторов об этих вопросах, как А. Багратуни, А. Айтнян, Г. Джаукян, М. Абегян, А. Абраамян, 
М Чамчян, В. Аракелян, М. Абегян и другие.
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THE TEACHING OF TENSES BASED ON THE PAST SIMPLE IN OLD ARMENIAN
V. MURADYAN 

The teaching of the bases of the Past Simple, the tenses formed from it and the conjugation 
types are discussed in the article. Here are introduced those forms and methods of teaching 
which are suitable for teaching these topics. Classifications and expressed opinions on these is
sues made by different authors such as A. Bagratuni, A. Aytnyan, G. Jahukyan, M. Abeghyan, A. 
Abrahamyan, M. Chamchyan, V. Arakelyan are introduced here.
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LILIT BEKARYAN 
ARUSYAK HARUTYUNYAN 
ZARUHI SOGHOMONYAN

E-LEARNING INITIATIVES FOR ARMENIA
Recent learning technologies have led to 

new opportunities in the field of English lan
guage instruction in the regions with limited 
teaching resources. The present paper seeks to 
identify the peculiarities and challenges posed 
by virtual instruction in the context of adult ed
ucation in Armenia, a country where English is 
taught as a second foreign language.

In 2014, US Embassy in Yerevan came up 
with Expanding English Access: Reaching Re
mote Regions with New Technologies project 
that envisaged teaching English in Armenia’s 
remote regions by offering a blended course 
of two online and one facetoface weekly 
sessions to posthigh school youth in hard
toreach towns. The main goal of the project 
was to create a resilient and growing economic 
environment through improving English knowl
edge among posthigh school youth in regions 
of Armenia. The program sought to increase 
competitiveness and improve lower unemploy
ment by building the language skills required 
to create small and medium enterprises, as 
well as expand opportunities for trade and in
vestment. The project targeted 1735 yearold 
demographic group that had no access to class
room resources or instruction if not attending 
university classes.

The first online course was delivered syn
chronously with live sessions usually following 
the same format. The sessions started with a 
short introductory talk to highlight the target 
language and the specific language issues that 
learners needed to consider. The learners 
were then set a task which they performed 
after viewing the video segment on the target 
communication situation. Then they responded 
to the statements on the screen providing an
swers to the questions or voicing their opinion. 
Whenever time and the internet connection 

permitted, this response elicitation took place 
live online with a learner or a group of learners 
sharing their video with the whole community 
online. There was also elicitation of comments 
from other online in the chat thread. The ses
sions were usually concluded with the assign
ment of the offline task to be completed before 
the next online session. The live sessions took 
place twice a week and once a week the learn
ers joined facetoface instruction in their local 
groups. 

The first round of online classes was 
launched on June 10, 2014 reaching about 
100 users. Unfortunately, technical problems, 
such as low Internet penetration, system lapses 
were frequent during the first four sessions. 
Classes were hosted online synchronously in 
OpenМeetings, software used for video confer
encing, instant messaging, whiteboard, collab
orative document editing and other groupware 
tools. The intended English level of the targeted 
audience ranged from complete beginners to 
B11.

Overall, around 120 participants from Go
ris, Yeghegnadzor, Gavar, and Armavir partici
pated in this program, and 84 out of 120 grad
uated with an improved knowledge of English. 
Several participants benefited by finding a new 
job, or using more resources in English during 
their studies

Having been considered a success, the 
project was followed by the second one in 
2016, only this time targeting 10 regions with 
130 participants overall. The new project in
volved one live session per week hosted online 
in OpenМeetings for all 130 participants and 
introducing them to the target language of the 
session, a twohour session in the Moodle, an 

1  See Common European Framework of Reference for 
Languages. 
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open source learning platform that could be ac
cessed at any time convenient for the users and 
an interactive webinar hosted in OpenМeetings 
for a group of students from the same area 
over the weekend. The whole course was di
vided into four modules, each consisting of six 
weeks. All weekly live sessions were hosted by 
the course content creators and main teach
ers (2 modules per each teacher). The teach
ers sharing the same location with the learners 
did the interactive webinars over the weekend 
consolidating the content they had covered 
throughout the week.

All the interactive webinars conducted by 
local teachers were monitored in line with sev
eral iNACOL standards (National Standards for 
Quality Online Programs). During the interac
tive webinars teachers were expected to:

1. know and understand critical digital 
literacies and 21st century skills,

2. know and understand appropriate use 
of technologies to enhance learning,

3. be able to incorporate multimedia and 
visual resources into an online module,

4. be able to create assignments, proj
ects, and assessments that are aligned with stu
dents’ different visual, auditory, and handson 
ways of learning,

5. be able to arrange media and content 
to help transfer knowledge most effectively in 
the online environment.

Most teachers successfully overcame the 
challenges of online teaching, while minor 
omissions and gaps were discussed during a 

teacher training session.
Every six weeks the participants met in their 

local group for a twohour facetoface meeting 
with their local teacher to discuss any unclear 
questions and revise the language of the past 
sessions. 

Despite its versatile format and content, the 
recent project seemed to pose more challenges 
in terms of participant engagement and per
formance than the first one. To determine the 
quality and effectiveness of the project, several 
factors were addressed, among them the par
ticipants’ dropout rates, completion rate of the 
activities and lessons in the Moodle, learners’ 
presence and performance in webinars and 
live sessions, as well as their participation in 
facetoface meetings. 

Learner retention poses a significant chal
lenge for online educators. Research suggests 
that approximately 70 percent of adult learners 
enrolled in a corporate online program do not 
complete it and that the dropout percentage 
of learners engaged in online courses is high
er than that of students attending faceto face 
courses [Hiltz:1997; Meister: 2002]. Though 
some researchers might associate a high drop
out rate with a failure in online education, oth
ers (Diaz: 2002) argue that the factors affect
ing the dropout decision are not subject to any 
control and a high dropout rate is not neces
sarily indicative of academic nonsuccess.

The pie chart below shows the completion 
rate per modules 

32%

28%
22%

18%

Module 1

Completion Rate Per Modules
Module 2 Module 3 Module 4



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

Gibson (1998) identifies the following catego
ries of factors that account for the students with
drawing their participation from distance courses:

a) Studentrelated factors including the 
learners’ educational preparation, motivation, 
student learning style, etc. 

b) Situational factors related to the changes 
in life circumstances, family and work. 

For instance, in this project 18 per cent of 
the learners quit simply because the pressure 
at work was too high for them and they found it 
impossible to combine their studies with work. 

c) Educational factors dealing with the qual
ity and complexity of educational materials and 
the provision of tutorial support. 

Among the reasons D.F.O.Onah, J.Sinclair, 
R.Boyatt cite for the high rate of dropouts in 
online courses are lack of time and insufficient 
instructor support, computer illiteracy and 
course complexity. All of these factors impede 
with the learners’ motivation and discourage 
their participation in online courses. 

The chart below illustrates the key reasons 
for dropouts in the present project. 

As we can see, the percentage of the learn
ers who never accessed the course in the first 
module made only 1.5 %, whereas throughout 
the subsequent modules, this figure increased 
for  27.6% (42 out of 152) for Module 2, 23.6% 
(36 out of 152) for Module 3 and 29% (34 out 
of 117) for Module 4, respectively. In this re
spect, the reasons for the learners’ withdrawal 
should be ascribed to studentrelated or situ

ational factors, such as a sudden loss of moti
vation or migration to another country, rather 
than educational ones. 

The second larger share on the chart is in
dicative of the participants who were forced to 
leave the course because of insufficient time. 
This problem can be categorised both under 
the studentrelated issues, the learners could 
not manage their time effectively to allocate 
sufficient amount to the online course, and 
situational, as the learners might have been 
forced to withdraw from the course because of 
a certain situation in their family or workplace. 

Interestingly, the demographic locations 
of the teachers also seem to be related to the 
dropout rates. Out of the 9 local teachers in
volved in the project, only two teachers were 
not directly located in the area their group par
ticipants came from and the groups managed 
by these teachers boasted most dropouts. The 
teachers teaching in those sites where their 
learners were located maintained not only 
which is known instructional communication 
with their learners, entailing such synchronous 
and asynchronous online activities, as discus
sion forums, live sessions, home assignments 
or group discussions, related to the mechan
ics and content of the course, but also social 
communication. The physical proximity of their 
community of learners enabled the teachers 
to be in regular touch with their learners re
minding them to attend their online classes 
and not to miss the live sessions hosted by the 
main teacher. In this respect, the instructorled 
communication transformed into a social one 
where the learners also had the chance to ini
tiate both virtual and facetoface interaction 
with their local teachers. This phenomenon is 
usually referred to as social presence in virtual 
environment and implies that learners feel both 
emotionally and personally connected to the 
group they adhere to. As we know, emotions 
are crucial to learning, as they aid learners’ 
concentration and retention by connecting the 
affective the cognitive (Alcaniz, Banoa, Botella, 
Rey, 2003). This kind of emotional attachment 
to the group also contributes to the course par



99

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

ticipants and instructor perceiving each other 
“as real people”. 

In our case, the learners shared this sense 
of belonging within their local regional group 
and their participation in the course was more 
successful and effective. In the two remaining 
groups whose teachers came from other towns 
and cities, this social communication was weaker 
if not absent, hence the learners’ motivation or 
willingness to continue the course was affected. 

Upon the completion of the second project, 
administration team along with the curriculum 
design and teaching team hosted a brainstorm
ing session to address the project in retrospect 
to identify areas for improvement.

Having in mind the aforementioned chal
lenges, the teams came up with a decision to 
revisit the course structure in the virtual en
vironment, so that learners would not feel lost 
and discouraged to continue the course. The 
teams agreed on making the format of learn
ing experience more groupbased rather than 
selfpaced through the implementation of pair 
and/or group projects to develop the sense of 
community belonging among the learners and 
hence foster their motivation. 

Also, the upcoming course will feature an on
line map of Armenia with the participants’ home 

locations highlighted to illustrate how many peo
ple from every region in Armenia are attending 
the course. If the software permits, the map will 
also help keep track of the improvement the 
participants are making and show which com
munity enjoys the highest rates in terms of ac
tivity, module completion and overall progress. 
This will encourage the learners to work more 
effectively towards a common goal they share.

Despite considering dropouts an inevitable 
element of any online course, the teams came up 
with a decision to tackle this problem in advance 
of the course delivery and to request that the 
enrolled participants sign an agreement stating 
their commitment to the course. To address the 
learner problems related to technical issues, the 
upcoming project will comprise a more extended 
orientation stage for learners to familiarize them
selves with the format of the virtual environment 
where the instruction will take place. 

To conclude, despite its challenges and 
some setbacks they have faced, Reaching Re
mote Regions with New Technologies projects 
continue to be in the focus if interest of main 
stakeholders in English language education in 
Armenia due to their growth potential, capac
ity building and positive impact on vulnerable 
communities in Armenia.
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ПРОЕКТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В АРМЕНИИ
Л. БЕКАРЯН, А. АРУТЮНЯН, З. СОГОМОНЯН

Развитие образовательных технологий привело к новым возможностям в области 
преподавания английского языка. В статье раскрыто содержание исследований по реализации 
проекта электронного обучения на основе среды Moodle и программного обеспечения Open
Meetings в тех областях Армении, где доступ к образовательным ресурсам ограничен. На 
модели бесплатной программы электронного обучения, статья рассматривает особенности и 
проблемы методики преподавания онлайн курсов. 

ՀԵ ՌԱ ՎԱՐ ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ՆԱ ԽԱԳ ԾԻ Ի ՐԱ ԿԱ ՆԱ ՑՈՒ ՄԸ ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆՈՒՄ
Լ. ԲԵ ՔԱ ՐՅԱՆ, Ա. ՀԱ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆՅԱՆ, Զ. ՍՈ ՂՈ ՄՈ ՆՅԱՆ 

Ու սում նա կան տեխ նո լո գի ա նե րի զար գա ցու մը խթա նել է ան գլե րե նի դա սա վանդ ման 
բնա գա վա ռում նոր հնա րա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջա ցու մը: Սույն հոդ վա ծում ան դրա դարձ է 
կա տար վում Moodle կր թա կան հար թա կի և OpenMeetings ծրագ րային ա պա հով ման հի ման 
վրա ի րա կա նաց ված է լեկտ րո նային դա սա վանդ ման նա խագ ծի ի րա կա նաց ման բո վան դա
կու թյու նը ՀՀ այն շր ջան նե րում, որ տեղ կր թա կան ռե սուրս նե րի հա սա նե լի ու թյու նը սահ մա
նա փակ է: Առ ցանց դա սա վանդ ման ան վճար ծրագ րի մո դե լի հի ման վրա սույն հոդ վա ծում 
քն նարկ վում են առ ցանց դա սըն թաց նե րի դա սա վանդ ման մե թո դա բա նու թյան ա ռանձ նա
հատ կու թյուն ներն ու խն դիր նե րը:
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 ԳԱ ԳԻԿ Է ՄԻ ՆՅԱՆ 
 ՊԱՐԳԵՎ ԳԵՎՈՐ ԳՅԱՆ

ՀԱՅ ՐԵ ՆԱ ՍԻ ՐՈՒ ԹՅԱՆ Է ՈՒ ԹՅԱՆ ՀԱՐ ՑԻ ՇՈՒՐՋ
 Հետ խորհր դային ան ցու մային շր ջա նում 

տե ղի ու նե ցավ ար ժեք նե րի վե րաարժ ևո րում: 
«Հայ րե նա սի րու թյու նը», ին չը հա մար վում էր 
մար դու բա րո յա կան մի ջու կը, ար ժեզրկ վեց 
հա մաշ խար հայ նաց ման դա րաշր ջա նում: 
Դրա վտան գը ա կն հայտ է: Ժո ղո վուրդ նե րը 
և հատ կա պես փոք րե րը կորց նե լու են ազ
գային դի ման կա րը, ի նք նա տի պու թյու նը: 
Հայ րե նա սի րու թյան դաս տի ա րա կու թյու նը 
օ րա կար գային կար ևոր խն դիր նե րից է, ո րի 
լուծ ման ծան րու թյու նը ը նկ նում է դպ րո ցի 
վրա: Հայ րե նա սի րու թյան դաս տի ա րա կու
թյան բար դու թյուն նե րը բազ մա զան են: Մեր 
կար ծի քով ա մե նաէ ա կանն այն է, որ լի ար
ժեք չի ըն կալ վում «հայ րե նա սի րու թյուն» 
հաս կա ցու թյան է ու թյու նը:

 Նախ և ա ռաջ հայ րե նի քի նկատ մամբ ու
նե ցած սի րո դրս ևո րում ա սե լով` մենք պետք 
է տար բե րա կենք եր կու կար ևոր հատ կա նիշ` 
հայ րե նա սի րու թյան դրս ևո րում խա ղաղ պայ
ման նե րում և հայ րե նա սի րու թյան դրս ևո րում 
ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի և պա տե
րազ մի ժա մա նակ: Սա ա մեն ևին էլ չի նշա
նա կում, որ սո վո րող նե րի հայ րե նա սի րա կան 
դաս տի ա րա կու թյան մեջ ըն թա ցա կար գային 
որ ևէ փո փո խու թյուն պի տի կա տար վի: 

Խոսքն այն մա սին է, որ սո վո րող նե րի` 
որ պես գի տա կից, հայ րե նա սեր քա ղա քա ցու 
ձևա վոր ման հա մար ան հրա ժեշտ է, որ հենց 
սո վո րողն ին քը ի րեն տես նի այդ դրս ևո րում
նե րի մեջ` ի բրև հայ րե նա սեր ցու ցա բե րե լով 
իր վե րա բեր մուն քը հայ րե նի քի նկատ մամբ: 
Այս տեղ հենց ի հայտ է գա լիս խն դիր նե
րից ա մե նա կար ևո րը` հայ րե նա սի րու թյան 
ի մաս տի լի ար ժեք ըն կա լու մը: Հար ցում նե
րը ցույց են տա լիս, որ հարց ված ման կա
վար ժա կան աշ խա տող նե րը, ու սու ցիչ ներն 
և սո վո րող նե րը չու նեն լի ար ժեք պատ կե րա
ցում «հայ րե նա սեր» հաս կա ցու թյան վե րա
բե րյալ: Դպ րո ցա հա սակ նե րը, սո վո րա բար            
հայ րե նա սի րու թյուն ա սե լով, հաս կա նում են 
մի այն հայ րե նի քի նկատ մամբ սի րո վե րա

բեր մունքն ու դրս ևո րու մը ռազ մա կան գոր
ծո ղու թյուն նե րի ժա մա նակ՝ ել նե լով ե րկ րի 
օր հա սա կան վի ճա կից: Եվ այս պես. նախ և 
ա ռաջ պետք է հաս կա նանք հայ րե նիք, սեր 
և հայ րե նա սի րու թյուն հաս կա ցու թյուն նե րի 
է ու թյու նը: Օ րի նակ` հայ րե նիք ան գլե րե նում 
fatherlend (ծնն դա վայր) birthplace, native 
land (հայ րե նի, բնիկ եր կիր), ի սկ հայ րե նա
սեր բա ռի ստու գա բա նու թյան հիմ քում patri
ot (հիմ քում ըն կած է padre/ հայր) (ըն կալ ման 
տե սան կյու նից goodnatured person – լավ 
բնա վո րու թյամբ (կեց ված քով) ան ձ [5, 142] 
Լա տի նե րե նում` ingenita erga patriam caritas 
բնա կան (բ նա ծին սե րը ի րենց ե րկ րի) նկատ
մամբ, patriae caritas; in patriam pietas et 
amor սերն ու նվի րու մը ի րենց ե րկ րի հա մար 
[8]Pater partiae հայ րե նի քի հայր [3, 802]:

 Հայ րե նիք, հայ րե նա սի րու թյուն բա ռե
րի մեկ նա բա նու թյանն ու բա ցատ րու թյա նը 
ան դրա դար ձել են Հր. Ա ճա ռյա նը, Ստ. Մալ
խա սե ան ցը, Էդ. Ա ղա յա նը, Հայր Գաբ րի ել 
Ա վե տի քյա նը և ու րիշ ներ, ով քեր հայ րե նի
քը հիմ նա կա նում ներ կա յաց նում են որ պես 
ժա ռան գու թյուն`ս տա ցած հայ րե րից, ցե ղի, 
ժո ղովր դի բնա կա վայր, ի սկ հայ րե նա սի րու
թյու նը` որ պես տուն, եր կիր, ըն տա նիք ու 
ա զգ սի րե լու զգաց մունք: Խնդ րին ամ բող
ջա կան և հա մա կող մա նի ո րեն ան դրա դառ
նա լու հա մար պի տի հա մա կող մա նի ո րեն 
վեր լու ծենք «հայ րե նա սի րու թյան» ի մաս
տի ը մբռ նում նե րը: «Հայ րե նա սի րու թյու
նը (հու նա կան πατριώτης  Հայ րե նա կից, 
πατρίς  եր կիր)  բա րո յա կան և քա ղա քա
կան սկզ բունք, սո ցի ա լա կան զգա ցու մը, ո րի 
բո վան դա կու թյու նը հան դի սա նում է սե րը 
ե րկ րի և պատ րաս տա կա մու թյուն զո հա բե
րել ի րենց մաս նա վոր շա հե րը հայ րե նի քի 
հա մար: Հայ րե նա սի րու թյու նը են թադ րում է 
հպար տու թյուն, ցան կու թյուն` պահ պա նե լու 
ի րենց ե րկ րի ձեռք բե րում ներն ու մշա կու
թային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, լե զուն, 
ա վան դույթ նե րը, պաշտ պա նե լու հայ րե նի
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քի եւ նրա ժո ղովր դի շա հե րը» [10]: Ա նգ լի
ա ցի գրող և քրիս տո նե ա կան մտա ծող Կլեյվ 
Ստեյպլզ Լյուր սը գրել է, «Հայ րե նա սի րու
թյու նը ո րա կա պես շատ ա վե լի լավ է, քան 
ե սա սի րու թյու նը, բայց կա մի ու նի վեր սալ 
եղ բայ րա կան սեր, և ե թե նրանք հա կա մար
տու թյան մեջ են մի մյանց հետ, ա պա նա խա
պատ վու թյու նը պետք է տր վի եղ բայ րա կան 
սի րուն»: Նու նե Դավ թյանն իր «Սո վո րող
նե րի հայ րե նա սի րա կան դաս տի ա րա կու
թյան ի րա կա նաց ման ու ղի նե րը» հոդ վա ծում 
գրում է. «Հայ րե նիք ա սե լով՝ սո վո րող նե րը 
պի տի նկա տի չու նե նան այն տա րած քը, որ 
կոչ վում է ՀՀ: Հայ րե նիք ա սե լով՝ նրանք պի
տի հաս կա նան այն ա մե նը, ին չը հայինն է՝ 
մեր պատ մու թյու նը, լե զուն ու գրա կա նու
թյու նը, Ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցին, մշա կույ թը, 
մեր ազ գային յու րա հատ կու թյուն նե րը՝ եր
գը, պա րը, ծե սե րը, հայի ա վան դա կան կեր
պա րը՝ իր բնո րոշ գծե րով, սո վո րույթ նե րով: 
Պի տի կա րո ղա նան պա հել մենքի ու մերի 
գա ղա փա րը: Հայ րե նի քը պի տի լի նի ե րի
տա սարդ նե րի է ու թյու նը, մտա ծե լա կեր պը, 
նե րաշ խար հը: Հայ րե նա սի րու թյու նը, մեր 
կար ծի քով, հայ րե նի քին, ազ գին նվիր վե լու 
բա րո յա կա նու թյունն է: 

Հայ րե նա սի րու թյունն ա զն վու թյուն է, ար
դա րամ տու թյուն, աշ խա տա սի րու թյուն, հայ
րե նակ ցին հար գե լու, ա ջակ ցե լու պատ րաս
տա կա մու թյուն» [4, 49]: Ի սկ ա հա Սամ վել 
Ա ռա քե լյա նը, ան դրա դառ նա լով դպ րո ցա
կան նե րի հայ րե նա սի րա կան դաս տի ա րա
կու թյա նը, գտ նում է, որ «Հայ րե նա սի րու
թյան կա ռուց ված քում ա ռանձ նա նում են մի 
քա նի փոխ կա պակց ված բա ղադ րա տար րեր՝ 
մտա վոր, պա հանջ մուն քա շար ժա ռի թային, 
հու զա կա մային և գործ նա կան: Հայ րե նա
սի րու թյան բո վան դա կու թյան մեջ ի րենց 
ար տա ցո լումն են գտ նում «Մայր հող» և 
«Հայ րե նիք» հաս կա ցու թյուն նե րը: Ա ռա ջի նը 
բնո րո շում է մար դու բնա կան կապ վա ծու
թյու նը հա րա զատ հո ղին: Ե րկ րոր դը պայ մա
նա վոր ված է ո րո շա կի հա սա րա կա կան հա
րա բե րու թյուն նե րով, ե րկ րի տն տե սա կան, 
քա ղա քա կան, մշա կու թային ա ռանձ նա հատ
կու թյուն նե րով» [6, 10]: 

«Հայ րե նա սի րու թյու նը որ պես ազ գային 

գա ղա փա րա խո սու թյուն» վեր նագ րած հոդ
վա ծում Վա չիկ Բրու տյանն գրում է. «Հայ
րե նա սի րու թյու նը ան ձի ա ռա վել նշա նա կա
լից բա րո յա կան ար ժեք նե րից է, ան հա տի 
կար ևո րա գույն հոգ ևոր ձեռք բե րու մը, ո րը 
բնու թագ րում է նրա զար գաց ման բարձ րա
գույն մա կար դա կը և ար տա հայտ վում է ի նք
նադրս ևոր ման ակ տիվ գոր ծու նե ու թյամբ՝ ի 
բա րօ րու թյուն հայ րե նի քի [7, 18]: 

«…Հարկ է սո վո րո ղի գի տակ ցու թյա նը 
հասց նել հայ րե նա սե րի բարձր կո չու մը, հայ
րե նի քի վեհ գա ղա փա րը և նախ նի նե րի փա
ռա վոր ան ցյա լը, և ա վե լորդ չէ մեկ ան գամ 
ևս փաս տել, որ հայի հայ րե նա սի րու թյու
նը խարսխ ված է դա րա վոր պատ մու թյան 
ա կունք նե րում, նախ նի նե րի և նրանց ան ցած 
փա ռա վոր ու ղու և փոր ձի, ի նչ պես նաև մեր 
օ րե րի ար ցա խյան պա տե րազ մում թրծ ված 
ա զա տա մար տիկ նե րի սխ րան քի, ան ձնու րա
ցու թյան, ա նու րա նա լի կամ քի, ար ժա նա վայել 
ապ րե լու, հո ղը և հա րա զատ նե րին պաշտ
պա նե լու, հայ րե նի քը, ծնո ղին և ե րե խային 
ա ստ վա ծաց նե լու ու ան մա հաց նե լու հի ման 
վրա»,— գրում է Ա. Ղա զա րո սյա նը [1, 33]: 
Ի. Ս. Կո նի բա րո յա գի տա կան բա ռա րա նում 
հան դի պում ե նք նաև սեր և հայ րե նա սի րու
թյուն բա ռե րի հետ ևյալ բա ցատ րու թյուն նե
րը՝ «Սե րը մար դու դրա կան վե րա բեր մուն քը 
ի մա ցու թյան և պրակ տիկ գոր ծու նե ու թյան 
օբյեկ տի նկատ մամբ, [2, 241] Հայ րե նա սի
րու թյու նը ի րենց ե րկ րի հան դեպ մարդ կանց 
վե րա բեր մուն քը բնո րո շող հա սա րա կա կան 
և բա րո յա կան սկզ բունք, ո րը դրս ևոր վում 
է ո րո շա կի ե ղա նա կով գոր ծո ղու թյուն նե րի 
և հա սա րա կա կան զգաց մունք նե րի բարդ 
կոմպ լեք սով, որ սո վո րա բար ան վա նում են 
սեր հայ րե նի քի հան դեպ» [2, 377378]: Վե րը 
նշ վա ծից կա րող ե նք հաս կա նալ և պար զա
բա նել, թե ի նչ է սե րը, սա կայն նախ և ա ռաջ 
պի տի ը նդ գծենք, որ սի րե լու ու նա կու թյունն 
ի ծնե է, և որ պես դրա ար տա ցո լում` այն լի
նում է գի տակց ված և բնազ դով: Սե րը պա
տաս խա նատ վու թյուն է, սուրբ պար տա կա
նու թյան զգաց մուն քի վե րա բե րում, ո րի գի նը 
զո հա բե րու թյունն է, այն ներ դաշ նա կու թյուն 
է և ա պա հո վում է սի րե ցյա լի հա մար պատ
րաստ լի նել ա մե նաշ քե ղը և ա մե նա թան կը 
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նվի րա բե րե լուն, այն փո խա դարձ հար գանք 
է և հան դուր ժո ղա կա նու թյուն: Եվ որ ա մե
նա կար ևո րը, սե րը` շա րու նա կա կա նու թյան 
(կյան քի և առ հա սա րակ ա մեն ին չի) ա պա
հով ման ե րաշ խիքն է, հույսն ու հա վա տը 
(պետք է հի շել ա ստ վա ծաշն չյան ար տա հայ
տու թյու նը` Ա ստ ված սեր է): Եվ, վեր ջա պես, 
սե րը գոր ծո ղու թյուն է ըն թաց քի մեջ: 

Հետ ևա բար, հայ րե նա սե րը կամ հայ
րե նիք սի րողն այն մարդն է (ան կախ տա
րի քից, ու նե ցած մաս նա գի տու թյու նից, 
սե ռային պատ կա նե լի ու թյու նից և ազ գու
թյու նից), ով պատ րաս տա կա մու թյամբ և 
պա տաս խա նատ վու թյամբ է օ ժտ ված, պատ
րաստ է կոնկ րետ դրս ևո րում նե րի, ան գամ 
ի նք նա զո հա բե րու թյան` պա հե լու, պահ
պա նե լու, շե նաց նե լու ի րենց հայ րե րից ժա
ռան գած հողն ու հայ րե նի եր կի րը, լի նե լու 
սե փա կան հայ րե նի քի կե ցու թյան պա տաս
խա նա տուն ու հա րատ ևու թյան (շա րու նա
կա կա նու թյան) ա պա հով ման ե րաշ խի քի 
կրո ղը, հայ րե րի ստեղ ծած ժա ռան գու թյան 
(լե զու, գիրգ րա կա նու թյուն, մշա կույթ, ազ
գային սո վո րույթ, նորմ, վարք, սահ ման ներ, 
պե տու թյուն, խորհր դա նիշ ներ և այլն) պահ
պան ման պա տաս խա նա տուն, հեր թա պահն 
ու պաշտ պա նը, և այդ ա մե նը ար տա ցոլ վում 
է կոնկ րետ դրս ևո րում նե րով: Հայ րե նա սե
րը բնօր րա նում ստեղծ ված տե սա կի՝ գե նի 
կրողն է և այդ գե նի պահ պան ման պա տաս
խա նա տուն: 

Վե րոգ րյա լից կա րող ե նք դա տել, որ այս
տեղ խոս քը չի գնում մի այն սահ ման նե րի 
ա նա ռի կու թյան պահ պան ման մա սին, այլև 
այդ սահ ման նե րի շր ջա նում պե տու թյան, 
հա րա զատ բնօր րա նի, գո յու թյան, բա րե
կե ցու թյան, այդ նույն սահ ման նե րի պահ
պան ման հա մար ա ռա վե լա գույն օ պե րա տիվ 
մի ջոց նե րի ստեղծ ման ազ գային բա րե կե
ցու թյան պահ պան ման հա մար: Այս ա մե նի 
մի այն ի մա ցա կան մա կար դա կը բնավ չի 
ա պա հո վում դրա ար դի ա կա նու թյունն ու վե
րո հի շյալ մտ քե րի ա ճն ու ազ դե ցու թյու նը հա
սա րա կու թյան վրա: 

«Ա պա հո վե լով կյանք մտ նող ա ճող 
սերնդի նա խա պատ րաս տու թյու նը աշ խա
տան քի և հա սա րա կա կան այլ գոր ծու նե ու

թյան, դրա նով ի սկ հնա րա վոր դարձ նե լով 
սե րունդ նե րի հեր թա փո խը` դաս տի ա րա կու
թյու նը բա ցա ռիկ դեր է խա ղում հա սա րա կու
թյան զար գաց ման գոր ծում: Սա է հենց դաս
տի ա րա կու թյան նշա նա կու թյու նը` որ պես 
հա սա րա կա կան եր ևույթ» [8, 9]: Հետ ևա բար 
այդ ա մե նին հաս նե լու հա մար ա մե նօ րյա աշ
խա տանք պի տի տար վի սո վո րող նե րի հետ 
հա սա րա կու թյան մեջ ո րա կա կան փո փո խու
թյուն նե րի հաս նե լու հա մար: Սա են թադ րում 
է կոոր դի նաց ված աշ խա տանք և պատ րաս
տա կա մու թյուն` փո խե լու վե րա բեր մուն քը 
հայ րե նի քի նկատ մամբ սի րո վե րա բեր մուն
քի մա սով, որ այն ոչ մի այն օր հա սա կան պա
հին պոռթ կա և պայ թի, այլ նաև ա պա հո վի 
դրա ա մե նօ րյա դրս ևո րում նե րը: Ա վագ դպ
րո ցա կան նե րի շր ջա նում զար գաց նող գոր
ծո ղու թյուն ներ պար տա դիր են (վար ժանք, 
մի ջո ցա ռում, է քս կուր սի ա և այլն), քա նի որ 
ա ռանց սո վո րող նե րի ի նք նադրս ևոր ման և 
դրանց նկատ մամբ շր ջա պա տի գնա հա տա
կա նի հնա րա վոր չէ ձևա վո րել պատ րաս
տա կամ, կար գա պահ և պար տա ճա նաչ քա
ղա քա ցի: Հա սա րա կա կան գոր ծու նե ու թյան 
փոր ձին տի րա պե տե լը են թադ րում է մարդ
կանց ու ժե րին և ու նա կու թյուն նե րին հա մա
պա տաս խան զար գա ցում նրանց անձ նային 
հատ կա նիշ նե րի ձևա վո րում, ան հա տի մտա
վոր և ֆի զի կա կան զար գա ցում: Իր բո վան
դա կու թյամբ դաս տի ա րա կու թյու նը գո յա նում 
է նա խորդ սե րունդ նե րի ար տադ րա կան և 
այլ հա սա րա կա կան գոր ծու նե ու թյան փոր ձի 
յու րա ցու մից և մարդ կանց ու ժե րի և ու նա կու
թյուն նե րի հա մա պա տաս խան զար գա ցու
մից: Խն դիրն ա ռա վել բար դա նում է, ե րբ այդ 
նույն սո վո րո ղի ծնող ներն ի րենք թյու րըմբռ
նում ու նեն հայ րե նի քի և հայ րե նա սեր հաս
կա ցու թյուն նե րի վե րա բե րյալ: 

Խնդ րի լուծ ման ար դյու նա վե տու թյունն 
ա պա հո վե լու հա մար ան հրա ժեշտ ե նք հա
մա րում սահ մա նել լի ար ժեք հայ րե նա սե րի 
մո դե լը: 

Ել նե լով վե րո շա րադ րյա լից և մեր ըն կա
լում նե րից՝ ներ կա յաց նենք հայ րե նա սե րի 
կա տա րե լա տի պը:

 Լի ար ժեք հայ րե նա սե րը նա է, ով. 
•  ար ձա գան քում է շր ջա պա տում առ
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կա սո ցի ա լա կան խն դիր նե րի լուծ մա նը, 
•  բա րեխղ ճո րեն կա տա րում է իր 

պար տա կա նու թյուն նե րը, 
•  հո գա տար վե րա բեր մունք է ցու ցա

բե րում բնու թյան և շր ջա պա տի նկատ մամբ, 
•  պատ րաստ է ան գամ կյան քի գնով 

պահ պա նե լու ու պաշտ պա նե լու ծնն դա վայրն 
ու հայ րե նի քը, 

•  պահ պա նում է պատ մամ շա կու
թային ժա ռան գու թյունն ու ազ գային ա վան
դույթ նե րը,

•  պե տու թյան շա հե րը գե րա դա սում է 
ան ձնա կա նից, 

•  սի րում է իր ծնն դա վայրն ու հայ րե նի 
եր կի րը՝ ի բրև նախ նի նե րից թողն ված ժա
ռան գու թյուն, 

•  վա րում է ակ տիվ հա սա րա կա կան 

կյանք, 
•  ցու ցա բե րում է հա սա րա կա կան 

կար գա պա հու թյուն, 
•  ու նի ձևա վոր ված հա մոզ մունք ներ 

հայ րե նի քի վե րա բե րյալ, 
•  ու նի ձևա վոր ված քա ղա քա ցի ա կան 

պա տաս խա նատ վու թյուն,
• քն նա դա տա բար է ըն դու նում և 

ար ձա գան քում նե գա տիվ եր ևույթ նե րին, 
ձգտում է վե րաց նել դրանք, պայ քա րում է 
դրանց դեմ, 

•  օժտ ված է հայ րե նա սի րա կան գի
տակ ցու թյամբ, ո րը նե րա ռում է տե ղե կա
տվու թյուն թե՛ իր ծնն դա վայ րի և թե՛ հայ րե
նի քի մա սին,

• սկզ բուն քային և պա տաս խա նա տու 
ան ձնա վո րու թյուն է: 
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ПАТРИОТИЗМА
Г. ЭМИНЯН, П. ГЕВОРКЯН

В статье рассматриваются вопросы этимологии понятий “патриот”, “патриотизм” и на 
основе различных определений патриотизма и собственного его восприятия предлагается 
модель человекапатриота.

TOPIC ON THE ESSENCE OF PATRIOTISM
G. EMINYAN, P. GEVORGYAN

The article touches upon the issues of etymology of the concepts of “patriot” and “patriotism” 
and on the basis of different definitions of “patriotism” and on his own perception, the author 
offers a model of a patriotic person.
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NAÏRA MELKONYAN

LES PARTICULARITES DE L’ENSEIGNEMENT  
DE LA LECTURE

La lecture peut être étudiée selon différents 
points de vue. Nous conservons de la lecture la 
conception généralement simpliste d’une asso
ciation entre deux codes, le code oral et le code 
écrit, l’oralisation extériorisée ou intériorisée 
de l’écrit étant considérée comme moyen d’at
teindre la signification. Cette idée de la lecture 
constitue la base de la plupart des méthodes 
d’enseignement, dont le but est précisément 
d’associer les lettres et groupements de lettres 
à leurs correspondants sonores. Dans certains 
cas, cette association est renforcée par le geste, 
un dessin, ou la couleur.

L’étude de la lecture rapide a profondément 
modifié cette conception en mettant en évi
dence certains aspects encore mal connus du 
fonctionnement de cette activité. On a vu que 
l’adulte lisait généralement de manière globale 
en inférant directement des significations sur 
la base de configurations d’ensembles sans re
courir à l’oralisation intériorisée, plus lente que 
le déplacement de l’oeil dans le texte (Foucam
bert 1976).L’oralisation ne serait utile que péd
agogiquement, au moment de l’apprentissage 
ou lors de la lecture de mots inconnus ou peu 
connus.

La lecture comprendrait deux étapes: un 
énoncé d’hypothèses et une vérification. 
La définition suivante de l’acte de lire est sug
gérée:

“Lire c’est émettre des hypothèses sur le 
texte en fonction du contexte linguistique et 
du vécu du lecteur, et vérifier ces hypothèses 
à partir d’indices différenciateurs et à partir de 
la signification.”(Cardinet 1975)

Le lecteur s’attend à rencontrer une cer
taine structure du mot et de la phrase. Ain
si, après un groupe nominal sujet, le lecteur 
attend un groupe verbal; après un article, un 
nom, etc.

Le lecteur n’est jamais “naïf” devant un tex

te, c’estàdire ignorant ce que la lecture lui 
reserve; au contraire, le lecteur est “averti”, 
il pressent le contenu du texte en fonction du 
contexte: ce qu’il sait de l’auteur, ce que lui 
suggèrent les illustrations ou le titre s’il y en 
a, ce qui a déjà été dit dans le texte. La struc
ture grammaticale de la phrase, les marques 
orthographiques le préparent aussi à lire des 
mots présentant des caractéristiques déter
minées. Le lecteur formule des hypothèses 
également en fonction de ce qu’il est: il s’at
tend à lire les mots qu’il connaît le mieux, les 
tournures de phrases qui lui sont les plus fa
milières.

Quand le lecteur émet des hypothèses sans 
les verifier, nous disons, qu’il devine, qu’il ne lit 
pas. Or tout lecteur “devine” mais contrôle ses 
hypothèses pour que sa lecture soit correcte, 
non pas en lisant en détail tout le mot, mais 
en prélevant les indices qui lui permettent de 
différencier un mot d’un autre.

La perception des indices significatifs 
représente le premier niveau de contrôle, 
le second étant la cohérence de la significa
tion. Cette seconde vérification est nécessaire, 
car il se peut que l’hypothèse posée soit fausse 
ou que les indices prélevés n’aient pu être 
correctement perçus. La lecture est alors er
ronée. L’incohérence du texte amène le lecteur 
à émettre une nouvelle hypothèse et à relire le 
mot en cherchant davantage d’indices, voire à 
lire lettre par lettre s’il s’agit d’un mot inconnu.

On pourrait extérioriser le raisonnement 
du lecteur de la manière suivante:

• énoncé de l’hypothèse
• vérification de l’hypothèse d’après les 

indices différenciateurs
• vérification de l’hypothèse et de la lec

ture d’après le sens
Toutes ces étapes se déroulent évidemment 

très rapidement.Le lecteur n’en a pas con



107

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

science.
Ainsi, la lecture est un acte intelligent et 

complexe dont il convient de tenir compte 
pour l’étude de son apprentissage.

 L’apprentissage est le propre de l’en
fant, de son action sur le monde qui l’envi
ronne, alors que l’enseignement caractérise 
l’intervention du maître. Apprendre à lire con
siste à élaborer des hypothèses de plus en plus 
plausibles et à améliorer leur vérification tant 
au niveau perceptive (celui des indices différen
ciateurs) qu’à celui du raisonnement (Weiss 
1980:36). L’enfant va découvrir la lecture à 
la suite de tentatives (hypothèses), vérifiées 
ou pas. Il mettra en évidence des régularités 
ou lois: telles lettres ou groupes de lettres se 
prononcent toujours de la même manière, se 
trouvent toujours en présence de telles autres, 
etc. Cette tendance de l’apprenant à procéder 
ainsi, c’estàdire à organiser, à structurer, à 
définir des règles, apparaît nettement chez 
l’enfant lors de l’apprentissage de la langue 
orale.

Dès trois ans, l’enfant est attentif à l’écrit et 
tente de l’organiser (Ferreiro 1978).

D’après les recherches d’Eliane Vurpillot 
(Institut romand de recherches et de docu
mentation pédagogiques, 1973), l’aptitude à 
discriminer des sons ou des des formes aug
mente avec l’âge: précision des mouvements 
oculaires, capacité à utiliser plusieurs dimen
sions de différenciation.

C’est vers six ans également qu’une straté
gie systématique d’exploration apparaît. Vers 
cet âge apparaissent également les opérations 
concrètes, dont le rôle dans la lecture a été 
décrit par H. Sinclair, M. Maquard et N. Gali
fret (Sinclair et al., 1970).

Si des liens entre le développement et l’ap
prentissage de la lecture existent, celuici sup
pose pour son élaboration, un environnement 
écrit en même temps qu’une valorisation de la 
lecture.C’est là qu’intervient un des facteurs 
déterminants de l’apprentissage de la lecture: 
le milieu socioculturel. Bien que la société 
dans laquelle nous vivons soit une société de 
l’écrit, sa valeur et son importance varient con

sidérablement d’un milieu à l’autre. L’écrit est 
même une des marques distinctives du niveau 
social (Adad 2007). Ceci explique les différenc
es qui peuvent exister entre enfants dans le do
maine de l’apprentissage de la lecture.

L’intéraction développementmilieu amène 
à la marche, à la communication orale et à la 
lecture. Enseigner la lecture consiste donc à fa
voriser cette interaction en adaptant et en ren
forçant les procédures spontanées de l’appren
tissage. Il s’agit d’abord de susciter le besoin 
de lire en faisant découvrir le but et l’utilité de 
la lecture, ensuite, amener l’enfant à être capa
ble d’énoncer des hypothèses plausibles sur un 
texte, en l’invitant à imaginer le contenu d’un 
texte et en enrichissant son vécu, en entraînant 
la perception des indices “différenciateurs ain
si qu’en engageant l’enfant à s’inerroger con
stamment sur la signification et la cohérence 
du texte (Cardinet 1975).

Une telle pédagogie doit donc rendre 
présent et valoriser l’écrit sous toutes ces 
formes (livre, journal, lettre, affiche), en lisant 
des histoires aux enfants, en s’abonnant à des 
revues, journaux; il faut montrer la nécessité 
de la maîtrise de la lecture et de l’écriture dans 
la vie scolaire et extrascolaire. La bibliothèque 
de classe, les bibliothèques scolaires, constit
uent l’infrastructure indispensable de l’ensei
gnement de la lecture.

L’enseignement de la lecture est souvent 
une succession d’exercices techniques comme 
l’épellation, la mise en correspondance de sons 
et de lettres, une association de lettres, etc.

Les explications techniques devraient 
répondre à des questions ou écarter des diffi
cultés survenues en cours de lecture. Dans le 
cas contraire, les lectures n’ont de raison d’être 
que pour mieux ancrer le savoir prévu par la 
leçon (Weiss 1980:39). La lecture est donc 
première, les explications, secondes.

Les recherches piagétiennes sur l’appren
tissage, conduites par B. Inhelder (Inhelder 
1974), ont montré que le développementcogni
tif ne bénéficiait d’entraînements et d’exercices 
que lorsque ceuxci intervenaient à un moment 
où l’enfant était sur le point d’atteindre un 
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nouveau palier d’équilibre. Lorsqu’il en était 
trop éloigné, ces interventions pédagogiques 
n’avaient pour ainsi dire aucun effet. A la lim
ite, on pourrait dire qu’un entraînement inten
sif et gradué ne fera pas marcher un enfant à 
six mois.

Cette constatation implique donc une adap
tationet une différenciation des interventions 
pédagogiques en fonction du stade de dévelop
pement de l’élève en constituant dans la classe 
des groupes de niveau et en individualisant 
l’enseignement.

Les apprentissages pré et extrascolaires 
se constituent à la suite de tâtonnements et 
d’essais. L’erreur joue un rôle important et 
constructif dans ce processus. Il n’y a pas de 
raison pour que les apprentissages scolaires ne 
procèdent pas de la même manière.

L’enseignement doit donc donner à l’enfant 
le droit au tâtonnement, le droit à l’erreur. Ces 
droits sont rarement accordés, car les péda
gogues estiment que l’élève ne doit jamais être 
confronté à l’erreur, car il pourrait en être 
marqué définitivement. Selon cette concep
tion, qui refuse l’erreur, l’apprentissage ne 
doit être qu’une succession de réussites: c’est 
pour cette raison qu’un tel enseignement de
mande à l’enfant la memorisation d’un savoir 
ou la reproduction d’un savoirfaire, présenté 
par le maître à l’état d’achèvement, ôtant ain
si à l’élève toute possibilité de recherche et de 
découverte personnelles.

L’apprentissage de la lecture passe par plu
sieurs étapes importantes, celle de la recon
naissance globale de quelques mots appris et 
de la découverte du code oral et écrit, suivie de 
celle du déchiffrage pour parvenir à une lec
ture globale généralisée.

On peut affirmer aujourd’hui que tout lec
teur, dès la phase de déchiffrage atteinte et dé
passée, lit globalement des mots des portions 
de phrases. Ce sont les contextes sémantiques, 
syntaxiques et les indices perceptifs (configu
ration des mots) qui guident la lecture et per
mettent de lire deux à trois mots en un quart 
de seconde. Dès ce moment, il n’y a pas de 
déchiffrage – sinon de mots nouveaux, mais 

reconnaissance de configurations globales de 
mots déchiffrés antérieurement et ailleurs.

Lire est une activité complexe. Pouvoir lire 
suppose de nombreuses conditions:

• des conditions affectives: motivation 
pour la communication écrite; autonomie, sta
bilité de l’attention, pouvoir de concentration, 
capacité d’adaptation au contexte vital (classe),

• des conditions motrices: coordina
tion oculaire (suivre une ligne, ne pas sauter 
de ligne); articulation phonatoire (prononcer 
correctement les phonèmes du français); con
science du schéma corporel,

• des conditions perceptives: capacité 
de discrimination auditive et visuelle (percevoir 
les différences entre les sons, entre les formes); 
coordination spatiotemporelle (mettre en cor
respondance les différents moments d’un récit 
avec une succession d’images); verbalisation de 
l’organisation spatiale,

• des conditions linguistiques: maî
trise relative et intuitive du système pho
nologique du français (percevoir les différences 
entre les phonèmes); capacité à fusionner des 
phonèmes séparés et de séparer des phonèmes 
fusionnés; maîtrise de l’organisation syntaxique 
de la phrase; richesse relative du lexique,

• des conditions psychologiques:avoir 
atteint le stade de la pensée opératoire, intéri
orisée et réversible, opérations catégorielles du 
type logique (Sinclair et al. 1970),

• des conditions de mémorisation:
bonne mémorisation auditive et visuelle (re
trouver des mots entendus ou vus parmi d’au
tres) (Weiss 1980:45).

Les enfants de six à sept ans remplissent 
généralement la plupart de ces conditions.
Il peut exister, comme d’ailleurs pour toute 
activité humaine, d’importantes fluctuations 
individuelles. Ce sont elles qui suscitent les 
divergences de vue relatives au début de l’en
seignement de la lecture. Des enfants peuvent 
être mûrs pour la lecture à cinq ans, peutêtre 
même avant, d’autres ne le seront qu’à sept, 
voire à huit ans.

Conclusions. Comme on l’a déjà vu, l’ac
quisition de la lecture est fréquemment con
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sidérée comme une affaire purement scolaire 
dont le succès ou l’échec depend de l’enseig
nant et des techniques qu’il emploie. Ce qui 
pourrait laisser croire, à la limite, qu’avec de 
bonnes techniques n’importe quel enfant ap
prendrait à lire et à n’importe quel âge. En 
réalité, la lecture est un instrument que 
l’enfant construit luimême, de bonne heu
re et lentement, en s’appuyant sur ce que 

lui offre son environnement, et plus partic
ulièrement sa famille, puis l’école. 

Cette construction de la lecture s’élabore 
conjointement à celle du langage, des struc
tures opératoires et de la motricité, pour at
teindre un premier niveau d’achèvement vers 
six ou sept ans.

naira.melkonyan@ysu.am
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ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Ն. ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ

Ընթերցանությունը իմացական գործընթաց է, որի նպատակը տեքստում հաղորդվող 
տեղեկատվության վերծանումն է, ընկալումն ու իմաստավորումը: Այն ներառում է երկու 
կարևոր փուլ՝ վարկած բովանդակության վերաբերյալ և հաստատում: Սույն հոդվածում 
դիտարկվում են ընթերցանության ուսուցման առանձնահատկությունները, ընթերցողական 
կարողության ձևավորման ավանդական և արդի սկզբունքներն ու մեթոդները:

PECULIARITIES OF TEACHING READING SKILLS
N. MELKONYAN

Reading is a cognitive process. It aims to convey, to understand and to make sense of the 
messaged information. It includes two important stages: conjecture about the content and con
firmation. The article discusses some peculiarities in teaching reading skills, traditional as well as 
contemporary principles and methods of reading skills teaching. 
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ԼԻ Ա ՆԱ ՍԱՐԳ ՍՅԱՆ

ՀԱՅ ՐԵ ՆԱ ԿԱՆ ՄԵԾ ՊԱ ՏԵ ՐԱԶ ՄԻՆ  
ԱՐ ՑԱ ԽԱ ՀԱ ՅՈՒ ԹՅԱՆ ՄԱՍ ՆԱԿ ՑՈՒ ԹՅԱՆ  
ԴՐ ՎԱԳ ՆԵ ՐԻ ԴԵ ՐԸ ՀԱՅ ՐԵ ՆԱ ՍԻ ՐՈՒ ԹՅԱՆ  

ԴԱՍ ՏԻ Ա ՐԱԿ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾՈՒՄ
Հայ րե նա կան պա տե րազ մի ա վար տից 

ա վե լի քան 71 տա րի է ան ցել, սա կայն այդ 
դա ժան պա տե րազ մի հետ ևանք նե րը և ար
հա վիրք նե րը չեն ան հե տա ցել մարդ կանց 
հի շո ղու թյու նից: Չեն մո ռաց վի, ո րով հետև 
այդ հրե շա վոր պա տե րազ մը խլեց մի լի ո
նա վոր կյան քեր և ա վե րեց մի շարք ե րկր
ներ:

 Պատ մու թյա նը հայտ նի է բազ մա թիվ 
և բազ մա պի սի պա տե րազմ ներ, ո րոն ցից 
յու րա քան չյու րը տար բեր է թե՛ իր յու րա
հատ կու թյամբ, թե՛ ծա վալ ման ըն թաց քով, 
թե՛ մասշ տաբ նե րով և թե՛ հետ ևանք նե րով: 
Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մը՝ որ պես 
Հա մաշ խար հային պա տե րազ մի բաղ կա
ցու ցիչ մաս, իր նշա նա կու թյամբ և հետ
ևանք նե րով ան նա խա դեպ եր ևույթ էր 
ազ գե րի և ժո ղո վուրդ նե րի բազ մա մյա տա
րեգ րու թյան մեջ:

Յու րա քան չյուր ու սում նա կան ա ռար կա, 
հատ կա պես պատ մու թյու նը ա շա կերտ նե րի 
հայ րե նա սի րու թյան ո գով դաս տի ա րա կե լու 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս: Ա կն հայտ է, որ 
այս խնդ րի ի րա կա նաց ման գոր ծում կար
ևո րա գույն տեղ պետք է ու նե նա «Հայոց 
պատ մու թյուն» դա սըն թա ցի ու սում նա սի
րու թյու նը:

Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մի թե
ման ան ցնե լու ժա մա նակ ու սու ցի չը պետք 
է ա շա կերտ նե րի մեջ սեր և նվիր վա ծու
թյուն ա րթ նաց նի հայ րե նի քի, իր ժո ղովր դի 
նկատ մամբ:  Այս ա ռու մով ան չափ կար
ևոր է Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մում 
ար ցա խա հա յու թյան մաս նակ ցու թյան դր
վագ նե րի ներ կա յա ցու մը: Ու սու ցի չը պետք 
է պատ մի 1941թ. հու նի սի 22ին ֆա շիս
տա կան Գեր մա նի այի` ԽՍՀՄի վրա ո ւխ
տադր ժո րեն հար ձակ վե լու հան գա մանք նե

րը:
Հայ րե նի քի ա զա տու թյան և ան կա խու

թյան հա մար ոտ քի կանգ նեց խորհր դային 
բազ մա մի լի ոն ժո ղո վուր դը: Ա շա կերտ նե
րին պետք է հի շեց նել, որ ի րենց պա պե
րից ու հա րա զատ նե րից շա տե րը փառ քով, 
շքա ն շան նե րով ու մե դալ նե րով վե րա դար
ձան, ի սկ շա տե րը հե րո սա բար ըն կան 
մար տե րում:

Կուրս կի շր ջա նում տե ղի ու նե ցած ճա կա
տա մար տը Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մի 
և ամ բողջ Ե րկ րորդ հա մաշ խար հային պա
տե րազ մի մե ծա գույն ճա կա տա մար տե րից 
մեկն է: Այդ ճա կա տա մար տը ո րո շեց Ե րկ
րորդ հա մաշ խար հային պա տե րազ մի հե
տա գա ըն թաց քը հօ գուտ հա կա հիտ լե րյան 
կոա լի ցի այի:

Կուրս կի հե րո սա կան ճա կա տա մար
տի մաս նա կից խորհր դային բո լոր ժո ղո
վուրդ նե րի շար քում ի րենց պատ վա վոր 
տեղն ու նեն Լեռ նային Ղա րա բա ղի քա
ջա րի զա վակ նե րը: Ու սու ցի չը պար տա վոր 
է Կուրս կի ճա կա տա մար տի հա մա պատ
կե րի վրա ներ կա յաց նել Ար ցա խի քա ջա
րի զա վակ նե րի հե րո սա կան ա րարք նե րը: 
Մաս նա վո րա պես պետք է ա ռանձ նաց նել 
ա վի ա ցի այի մար շալ Սեր գեյ Խու դյա կո վին 
(Ար մե նակ Խամ փե րյանց): Նա ծն վել է Լեռ
նային Ղա րա բա ղի Մեծ Թաղ լար գյու ղում 
1902 թ.: Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ
մում նրան շնորհ վել է ա վի ա ցի այի գե նե
րալմայո րի զին վո րա կան կո չում: Թշ նա մու 
դեմ մղ վող օ դային մար տե րում եր ևան է 
գա լիս Խու դյա կո վի բա ցա ռիկ տա ղան դը: 
1943 թ. փետր վա րի 27ին նրան շնորհ
վում է ա վի ա ցի այի գե նե րալլեյ տե նան տի 
զին վո րա կան կո չում և նույն ժա մա նակ էլ 
նշա նակ վում է Ա րևմ տյան ռազ մա ճա կա տի 
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ռազ մաօ դային ու ժե րի հրա մա նա տար: Այդ 
պա տաս խա նա տու պաշ տո նում նա ցույց է 
տա լիս ա րի ու թյան, հե րո սու թյան և օ դային 
դժ վար մար տեր վա րե լու բարձր վար պե
տու թյուն, ո րի ա նու նը սար սափ էր տա րա
ծում թշ նա մու վրա: Նրա ղե կա վա րու թյամբ 
Ա րևմ տյան ռազ մա ճա կա տի ռազ մաօ դային 
ու ժե րը փայ լուն հաղ թա նակ են տա նում 
Կուրս կի ա ղե ղի  օ դային ա հեղ ճա կա տա
մար տում, Վո րո նե ժի և տա փաս տա նային 
ռազ մա ճա կատ նե րում, Դնեպ րի հա մար 
մղ ված մար տե րում, Յաս սիՔիշն ևյան 
ռազ մա գոր ծո ղու թյուն նե րում1:

ԽՍՀՄ Գե րա գույն խորհր դի նա խա գա
հու թյունն իր 1946 թ. օ գոս տո սի 19ի հրա
մա նագ րով Ս. Խու դյա կո վին շնոր հում է 
ա վի ա ցի այի մար շա լի կո չում:

Ե րեք մեծ տե րու թյուն նե րի` ԽՍՀՄի, 
Ա ՄՆի և Մեծ Բրի տա նի այի ղե կա վար նե րի 
Յալ թայի կոն ֆե րան սում 1945 թ. փետր վա
րին Խորհր դային Մի ու թյան կող մից կոն
ֆե րան սի մաս նա կից նե րի թվում էր նաև 
ա վի ա ցի այի մար շալ Ս. Խու դյա կո վը2:

Չնա յած նրա վե րո հի շյալ ծա ռա յու թյուն
նե րին` նա զր պարտ վեց և դար ձավ ան ձի 
պաշ տա մուն քի զոհ:

Կուրս կի ա ղե ղում մղ վող կռիվ նե րին 
մաս նա կից էր Ի վան Կոս տան դի նի Շա
հու մյա նը: Նա ծն վել է 1913 թ. Լեռ նային 
Ղա րա բա ղի Մար տու նու շր ջա նի Պա ռա
վա թումբ գյու ղում: Ե րբ սկս վեց Մեծ հայ
րե նա կա նը, Ի վան Շա հու մյա նը մտավ 
հա րա զատ ե րկ րի պաշտ պան նե րի շար քե
րը: 1943 թ. ամ ռա նը 69րդ դի վի զի ա
յում մաս նակ ցում է Կուրս կի ա ղե ղի նշա
նա վոր ճա կա տա մար տին, ա զա տագ րում 
է Դմիտ րիԼ գովս կի ի շր ջա նը և շա րու նա
կում հե տապն դել թշ նա մուն: Այդ ժա մա
նակ Ի վան Շա հու մյա նի ստո րա բա ժա նու մը 
պա տաս խա նա տու ա ռա ջադ րանք է ստա
նում` ան ցնել ֆա շիստ նե րի ստո րա բա ժան
ման թի կուն քը և, հան կար ծա կի գոր ծո ղու
թյուն ներ ծա վա լե լով, խու ճա պա հար ա նել 

1  Ղ. Մկրտ չյան, Լեռ. Ղա րա բա ղը Հայ րե նա կան մեծ 
պատ. տա րի նե րին, «Բան բեր Հա յաս տա նի ար խիվ նե
րի», Հ. 1, Եր., 1985, էջ 122:
2  5. Ա. Մալ խա սյան, Սո վե տա կան բա նա կի հայ գոր
ծիչ նե րը, Եր., 1963, էջ 218:

նրանց: Ե րբ թշ նա մին խու ճա պի է մատն
վում, հար ձակ ման է ան ցնում ամ բողջ դի
վի զի ան3: 

Եր կու ժամ տևող հա մառ ձեռ նա մար
տե րից հե տո դի վի զի այի ստո րա բա ժա
նում ներն ա զա տագ րում են Չիմ լի շա խո շոր 
բնա կա վայ րը: 69րդ գվար դի ա կան դի վի
զի ան, ո րի մեջ էր նաև Ի վան Շա հու մյա նի 
ստո րա բա ժա նու մը, 1943 թ. օ գոս տո սին 
հմ տո րեն գե տան ցում է Սո մը և մո տե նում 
Դնեպ րին:

ԽՍՀՄ Գե րա գույն խորհր դի նա խա գա
հու թյու նը, բարձր գնա հա տե լով ա վագ սեր
ժանտ Ի վան Շա հու մյա նի կա տա րած խի
զա խու թյու նը, իր` 1943 թ. նոյեմ բե րի 30ի 
հրա մա նագ րով նրան շնոր հեց Խորհր
դային Մի ու թյան հե րո սի կոչ ման:

Կուրս կի տակ տե ղի ու նե ցած մար տե
րի ակ տիվ մաս նա կից էր նաև ղա րա բաղ ցի 
Պ. Սարգ սյա նը, ո րը ծն վել է Ստե փա նա
կեր տում, մինչև պա տե րազմն աշ խա տում 
էր կու սակ ցու թյան շր ջա նային կո մի տե
ում որ պես վի ճա կա գիր: Նա մաս նակ ցել է 
Ստա լինգ րա դը հիտ լե րա կան նե րից ա զա
տագ րե լու մար տե րին, դրա նից հե տո այն 
դի վի զի ան, ո րի մեջ էր նաև Պ. Սարգ սյա
նը, շարժ վում է դե պի Բել գո րո դի շր ջա նը, 
այ նու հետև մաս նակ ցում Կուրս կի ա ղե ղում 
տե ղի ու նե ցած ա րյու նա հեղ մար տե րին:  
Այդ մար տե րում Պ. Սարգ սյա նը ղե կա վա
րում էր հրաձ գային գն դի 299րդ մարտ կո
ցը4:

Ն րանք խլում են թշ նա մա կան եր կու 
«Վագր», ո չն չաց նում մի ի նք նագ նաց հրա
նոթ, ե րեք ավ տո մե քե նա, սպա նում ա վե լի 
քան 100 ֆա շիս տա կան զին վոր ու սպա: 
Սարգ սյա նի մարտ կո ցի մար տիկ նե րը ներ
կա յաց վում են պարգ ևատր ման:

Պաշտ պա նա կան մար տե րը փո փո խա
կի հա ջո ղու թյուն նե րով շա րու նակ վում են 
մինչև հու լի սի վեր ջը: Հա կա ռա կոր դը ծն կի 
է բեր վում, և Բելգ րա դը ա զա տագր վում է5

1943 թ. հու լի սի 12ին Կուրս կի ա ղե ղի 
հա րա վային շր ջա նում՝ Պրո խո րո վայի մոտ 

3  «Սո վե տա կան Ղա րա բաղ», մար տի 2, 1985 թ.:
4  Г. Баталов, Киев, 1985, с. 10:
5  «Բան վոր», ապ րի լի 25, 1980 թ.:
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տե ղի ու նե ցան կա տա ղի մար տեր, որ տեղ 
Վո րո նե ժի ռազ մա ճա կա տի զոր քե րը հզոր 
հա կա հար ված հասց րին հա կա հար ձակ
ման ան ցած հա կա ռա կոր դին:

Հա կա ռա կոր դը չէր սպա սում, որ Պրո
խո րո վայի ո ւղ ղու թյամբ կհան դի պի 5րդ 
գվար դի ա կան տան կային բա նա կին: Այդ 
դա ժան տան կային մար տե րում իր խի զա
խու թյամբ աչ քի ըն կավ Ար ցա խի Գի շի գյու
ղի բնա կիչ Եփ րեմ Ղա րի բյա նը: Մի ա ռի
թով գե նե րալ Չեր նյա կովս կին ա սել է. «Ե թե 
մենք շատ ու նե նայինք այն պի սի հրա մա
նա տար ներ, ի նչ պի սին Եփ րեմ Ղա րի բյանն 
է, այն ժա մա նակ մենք կլի նե ինք ոչ թե Վո
րո նե ժի տակ, այլ Բեռ լի նում»:

Կի րո վոգ րա դի մոտ, ե րբ խորհր դային 
զո րա մա սե րը մար տեր է ին մղում քա ղա
քի ա զա տագր ման հա մար, Եփ րեմ Ղա րի
բյա նը ա ռա ջին գծում էր: Հա կա ռա կոր դի 
ար ձա կած ար կե րից խոց վեց Ղա րի բյա նի 
տան կը, և այն վառ վեց: Այդ ժա մա նակ էլ 
հե րո սի մա հով ըն կավ տան կիստ մայոր 
Եփ րեմ Ղա րի բյա նը: Թաղ ված է Մի չու րի
նի Ռոգ գյու ղի հյու սի սարևմ տյան մա սում` 
եղ բայ րա կան գե րեզ մա նո ցում: Եփ րեմ Ղա
րի բյա նը կա տա րել է շուրջ 100 տան կային 
գրոհ, ո րոնց ըն թաց քում խփ վել է հա կա
ռա կոր դի չորս տաս նյա կից ա վել տանկ: 
Այդ սխ րա գոր ծու թյուն նե րի հա մար Ե. Ղա
րի բյա նը պարգ ևատր վել է Լե նի նի, կար միր 
ա ստ ղի եր կու շքան շան նե րով1:  Ար ցա խա
հա յու թյան ներ կա սե րուն դը ի րա վունք ու նի 
հպար տա նալ հա մերկ րա ցի (Ռև գյու ղից) Վ. 
Ա. Հով հան նի սյա նով: Գ վար դի այի լեյ տե
նանտ Վ. Հով հան նի սյա նը ՕրյոլԿուրսկ 
ա ղե ղում մղած մար տե րի աչ քի ըն կած 
հե րոս նե րից է: 27րդ գվար դի ա կան գն
դի 2րդ գու մար տա կի դա սակ նե րից մե կի 
հրա մա նա տարն էր: 1943 թ. հու լի սի 12ին 
հա մառ մար տեր են սկս վում Օրյո լի մար
զի շր ջա կայ քում: Գվար դի այի լեյ տե նանտ 
Հով հան նի սյանն իր մար տիկ նե րի հետ մո
տե նում է գեր մա նա կան պաշտ պա նու թյան 
ա ռաջ նագ ծին, հաղ թա հա րում փշա լա րե րի 
խիտ ցան ցը և ներ խու ժում թշ նա մու խրա
մատ նե րը: Սկս վում են ու ժեղ մար տեր, 

1  «Սո վե տա կան Ղա րա բաղ», 29 մայի սի, 1985 թ.:

ո րոնց ըն թաց քում Վ. Հով հան նի սյա նի վե
ցյա կը ո չն չաց նում է թշ նա մու 63 զին վոր ու 
սպա և գե րի վերց նում 18 հիտ լե րա կա նի: 
Այդ ըն թաց քում Վ. Հով հան նի սյանն ավ տո
մա տի կրա կով շար քից հա նում է թշ նա մու 
38 զին վո րի ու սպայի2:

Օրյո լի մար զի Ու լ յա նովս կի շր ջա նի Բե
լի Վերշ գյու ղը պաշտ պա նող գեր մա նա
կան եր կու վաշտ գն դաց րային և ավ տո
մա տային կրա կով խան գա րում է ին մեր 
հետ ևա կի ա ռաջ խա ղաց մա նը: Գվար դի այի 
լեյ տե նանտ Վ. Հով հան նի սյա նը ո րո շում է 
թշ նա մուն հար ված հասց նել թի կուն քից: 
Թշ նա մին շփոթ վում է: Հիտ լե րա կան նե րը 
կորց նում են 70 զին վոր ու սպա: Վ. Հով
հան նի սյա նի մար տիկ նե րը գրա վում են 
մեկ հաս տո ցա վոր գն դա ցիր և ե րեք ավ
տո մատ: Ա ռաջ շարժ վե լով՝ խի զախ նե
րի յոթ նյա կը նռնակ նե րով պայ թեց նում է 
ռազ մամ թեր քով բեռն ված եր կու ավ տո
մե քե նա: Ու լ յա նովս կի շր ջա նային կենտ
րո նի հա մար մղած մար տե րում Վ. Հով
հան նի սյանն ի նքն ան ձամբ ո չն չաց նում է 
գն դաց րային եր կու կրա կա կետ և հա կա
ռա կոր դի մի քա նի տաս նյակ զին վո րի ու 
սպայի: Գվար դի այի ա վագ լեյ տե նանտ Վ. 
Հով հան նի սյա նը զոհ վում է Կա րա չե քա
ղա քի հա մար մղ ված մար տե րում: 1943 թ. 
օ գոս տո սի 27ի հրա մա նագ րով նրան հետ
մա հու շնորհ վում է Խորհր դային Մի ու թյան 
հե րո սի կո չում: Կուրս կի ա ղե ղի շր ջա նում 
ծա վալ ված մար տե րին մաս նակ ցում էր գն
դա պետ Հա մա զասպ Բա բա ջա նյա նը: Նրա 
տան կային բրի գա դը Կուրս կի ճա կա տա
մար տին մաս նակ ցում էր 1ին տան կային 
բա նա կի կազ մում: Բա բա ջա նյա նի տան
կային մար տե րին մաս նակ ցել են նաև մեր 
հա մաերկ րա ցի ներ Տիգ րան Թադ ևո սյա նը 
և Վա ղար շակ Ա ղա բե կյա նը: Տ. Թադ ևո
սյա նը ծն վել է Մար տու նու շր ջա նի Ա շան 
գյու ղում: Բե լա յա Ցեր կով քա ղա քի մոտ Տ. 
Թադ ևո սյա նի տան կի անձ նա կազ մը ո չն
չաց րեց գն դա ցիր, մի քա նի հրա նոթ: Այդ 
սխ րա գոր ծու թյան հա մար ար ժա նա ցավ 
հայ րե նի քի պարգ ևին`«Խի զա խու թյան հա
մար» մե դա լին: 

2  Գիրք հե րոս նե րի մա սին, Եր., 1964, էջ 290:
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Նա շատ մար տե րի մաս նակ ցեց ու 
հատ կա պես աչ քի ըն կավ Կուրս կի ա ղե ղի 
մար տե րի ժա մա նակ: Խի զախ տան կիստն 
այդ օ րե րին պարգ ևատր վեց Կար միր դրո
շի շքան շա նով: 1944 թ. վե րա դար ձավ տուն 
որ պես 2րդ կար գի հաշ ման դամ1:

Վա ղար շակ Ա ղա բե կյա նը ծն վել է 
1920 թ. Մար տա կեր տի շր ջա նի Հա թերք 
գյու ղում:  Մաս նակ ցել է Ստա լինգ րա դի ճա
կա տա մար տին, մարտն չել ԿուրսկՕրյոլ 
ո ւղ ղու թյամբ:

 Կուրս կի ա ղե ղում մղ վող կա տա ղի կռիվ
նե րի մաս նա կից նե րի թվում էր Ի սա հակ 
Միր զո յա նը, Մով սես Օ հա նյա նը, Նի կո լայ 
Ղու կա սյա նը:

Ի սա հակ Միր զո յա նը ծն վել է Աս կե րա
նի շր ջա նի Խնձ րիս տան գյու ղում: Կուրս
կի մար տե րում ցու ցա բե րած քա ջու թյան և 
խի զա խու թյան հա մար գվար դի այի կա պի
տան Ի սա հակ Միր զո յա նը պարգ ևատր վել 
է «Կար միր ա ստղ» և «Հայ րե նա կան պա
տե րազ մի» ա ռա ջին աս տի ճա նի շքան շա
նով2:

 Մով սես Օ հա նյա նը ծն վել է Մար տա
կեր տի շր ջա նի Վա ղու հաս գյու ղում: Նա 
մաս նակ ցել է Հյու սի սային Կով կա սի Դո նի 
Ռոս տո վի և Կուրս կի ա ղե ղի ճա կա տա մար
տե րին:

Նի կո լայ Ղու կա սյա նը ծն վել է Հադ րու
թի շր ջա նի Ծամ ձոր գյու ղում: Նրա մար
տա կան ու ղին սկս վեց Բե լո ռու սի այից, ան
ցավ ԿուրսկՕրյոլ ա ղե ղով, Կա լինգ րա դով: 
Ն. Ղու կա սյա նը մաս նակ ցել է նաև Բեռ լի նի 
գրավ մա նը: Կուրս կի ճա կա տա մար տում 
ցու ցա բե րած ա րի ու թյան ու խի զա խու թյան 
հա մար Ն. Ղու կա սյա նը պարգ ևատր վել է 
«Փառ քի» 3րդ աս տի ճա նի շքան շա նով: 
Խի զախ մար տի կը ակ տիվ մաս նակ ցու
թյուն է ու նե ցել Քյո նիս բեր գի գրավ ման 
մար տե րին և պարգ ևատր վել «Մար տա կան 
ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար» և «Քյո նիս բեր
գի գրավ ման հա մար» մե դալ նե րով:  
Երբ հայ րե նի հողն ա զա տագր վում է թշ
նա մուց, Ն. Ղու կա սյա նը վե րա դառ նում է 
հայ րե նի գյուղ և ան ցնում խա ղաղ աշ խա

1  «Սո վե տա կան Ղա րա բաղ», 16 մայի սի, 1985 թ.:
2  Նույն տե ղում, 6 հուն վա րի, 1985 թ.:

տան քի3: Ա նդ րա նիկ Աբ րա հա մի Ղա զա
րյա նը ծն վել է Լեռ նային Ղա րա բա ղի Շու շի 
քա ղա քում 1904 թ.:

 Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մի տա րի
նե րին մաս նակ ցել է մի շարք ճա կա տա
մար տե րի, բայց հատ կա պես աչ քի է ըն կել 
Կուրս կի ա ղե ղում: 1942 թ. հոկ տեմ բե րին 
նշա նակ վում է 74րդ լեռ նահ րաձ գային դի
վի զի այի հրա մա նա տար: 1943 թ. փետր
վա րին Ղա զա րյա նին շնոր հում են գե նե
րալմայո րի կո չում4:

 Դի վի զի այի մար տա կան գոր ծո ղու թյուն
նե րը հմ տո րեն ղե կա վա րե լու հա մար 1943 
թ. նրան շնորհ վեց «Կար միր դրո շի» շքան
շա նը:  Նա, Կուրս կի ճա կա տա մար տում 
հետ մղե լով ֆա շիս տա կան հետ ևա կի և 
150 տան կի գրոհ նե րը, մեծ կո րուստ ներ է 
պատ ճա ռում թշ նա մուն5:

 Կուրս կի ճա կա տա մար տին վե րո հի շյալ
նե րից բա ցի մաս նակ ցել են շատ ղա րա
բաղ ցի ներ, ո րոնց սխ րա գոր ծու թյուն նե րով 
դաս տի ա րակ վել են մի քա նի սե րունդ ներ: 

Կուրս կի մոտ գեր մա նաֆա շիս տա կան 
զոր քե րի ջախ ջա խու մը ու ներ մի ջազ գային 
խո շո րա գույն նշա նա կու թյուն: Այն ա վե լի 
բարձ րաց րեց Խորհր դային Մի ու թյան հե
ղի նա կու թյու նը: 

Պատ մու թյան ու սու ցիչ նե րիս պարտքն 
է ցույց տալ, որ բո լոր ժա մա նակ նե րում 
ար ցա խյան զին վո րի փառ քը՝ հա նուն գո
յատև ման և ան կա խու թյան հա մար մղ ված 
պայ քա րի, ան մահ է:

Ներ կա յումս Բաք վից մշ տա պես հն
չեց վող սպառ նա լիք նե րի պայ ման նե րում 
Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մում ար ցա
խա հա յու թյան հե րո սա կան դր վագ նե րով 
մա տաղ սերն դին դաս տի ա րա կելն ու նի 
կար ևոր նշա նա կու թյուն:

 Մեր կաց նե լով թուր քե րի կեղ ծիք նե րը, 
սեր տե լով նա խան ցյալ ժա մա նակ նե րի հե
րո սա կան դա սե րը` ար ցա խա հա յու թյան 
ներ կա սե րունդն ա ռա վել վճ ռա կան է դառ
նում՝ պահ պա նե լու հող հայ րե նին, կեր տե
լու ԼՂՀ լու սա վոր ա պա գան: 

3  «Կոլտն տե սա կան», 22 ապ րի լի, 1985 թ.:
4  «Советский карабах», 15 майа, 1984 г.
5  Գիրք հե րոս նե րի մա սին, էջ 54:
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ПАТРИОТИЧЕСОЕ ВАСПИТАНИЕ УЧАШИХСЯ НА УРОКАХ ИСТОРИИ ПРИМЕРАХ 
УЧАСТИЯ АРЦАХЦЕВ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Л. САРГСЯН

Для армянского народа XX век сыграл сушественную роль в воспитании подрастающего 
поколения в духе патриотизма. Во время Великой Отечественной войны в борьбе против 
фашизма арцахское армяанство проявило отвагу и стойкость духа. Воспитанное на их 
примере покаление в годы Арцахской войны ничем не уступило своим предшественникам. 
Радную землю зашитили по заветам отцов и дедов.

PRACTICAL EDUCATION OF STUDENTS IN HISTORY LESSONS IN THE EXAMPLES 
OF ARTSAKH PARTICIPATION IN THE GREAT PATRIOTIK WAR

L. SARGSYAN

The 20th century had a great roie in the patriotic upbringing of the younger generation. 
During the Great Patriotik war fighting against the fashism people Artsakh showed immense 
courage and strenght. Following their sample our people didn’t fall behind their ancestors, during 
the Artsakh struggie. They protected their motherland according to the traditions the older gen
eration. 
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 ՄԱ ՐԻ ԵՏ ՏԱ ՄՈՒ ՐԱ ԴՅԱՆ

Ա ՇԱ ԿԵՐ ՏԱ ԿԱՆ ԿՈ ԼԵԿ ՏԻ ՎԸ ԵՎ Օ ՏԱՐ ԼԵԶ ՎԻ  
ԳԻ ՏԵ ԼԻՔ ՆԵ ՐԻ ԶԱՐ ԳԱ ՑՈՒ ՄԸ ԴՊ ՐՈ ՑԱ ԿԱՆ ՆԵ ՐԻ ՄՈՏ

 Հոդ վա ծը նվիր ված է դպ րո ցա կան նե րի 
մոտ օ տար լեզ վի ու սուց ման կա տա րե լա
գործ ման խնդ րին: Հե ղի նա կը որ պես կար
ևո րա գույն գոր ծոն ու սում նա սի րում է դպ րո
ցա կան կո լեկ տի վի դե րը՝ հա մա րե լով նրա 
ազ դե ցու թյու նը ա ռա վե լա պես կա յուն և հզոր: 

Ա շա կեր տա կան կո լեկ տի վի ազ դե ցու թյան 
խն դի րը ան ձի զար գաց ման գոր ծում ման
կա վար ժա կան գրա կա նու թյան մեջ բազ մա
կող մա նի ո րեն ու սում նա սիր ված է։ Դեռ ան
ցյալ դա րի 20ա կան թթ. հե տա զո տող նե րի 
կող մից լուրջ ու շադ րու թյան է ար ժա նա ցել 
ման կա կան կո լեկ տի վը՝ որ պես ման կա վար
ժա կան հե տա զո տու թյուն նե րի օբյեկտ և 
նպա տակ: Վեր լու ծում է ին նրա կազ մա կերպ
ման և հա մախմբ ման մե թոդ նե րը: Ի սկ 50ա
կան թթ. սկսե ցին վեր լուծ վել կո լեկ տի վիզ մի 
ձևա վոր ման ըն թաց քը, հա սա րա կա կան ակ
տի վու թյան գի տակ ցա կան կար գա պա հու
թյան հար ցե րը: Վեր ջին տա րի նե րին ի հայտ 
ե կան հա տուկ հե տա զո տու թյուն ներ, ո րոնք 
նվիր ված է ին ե րե խա նե րի ան հա տա կան 
հնա րա վո րու թյուն նե րին և ստեղ ծա գոր ծա
կան ու ժե րի զար գաց մա նը կո լեկ տի վում:

Ն շենք, որ կո լեկ տիվ գոր ծու նե ու թյան և 
կո լեկ տի վում գոր ծու նե ու թյան հաս կա ցու
թյուն նե րի միջև գո յու թյուն ու նի սկզ բուն
քային տար բե րու թյուն [1.3.4.5]: 

Այս պես, աշ խա տան քը կո լեկ տի վում կա
րող է ու նե նալ զուտ ան հա տա կան բնույթ՝ և՛ 
ըստ խն դիր նե րի, և՛ ը ստ կազ մա կերպ ման: 
Մեր կար ծի քով հա մա տեղ գոր ծու նե ու թյու նը 
դառ նում է իս կա պես կո լեկ տիվ մի այն այն 
դեպ քում, երբ բա վա րա րում է հետ ևյալ պա
հանջ նե րը.

1. Գոր ծու նե ու թյան նպա տա կը ա շա կերտ
նե րի կող մից ըն կալ վում է որ պես կո լեկ տիվ, 
ո րը մի ա վո րում է բո լոր մաս նա կից նե րի ջան
քե րը:

2. Գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում տե ղի է 
ու նե նում աշ խա տան քի և պար տա կա նու

թյուն նե րի բաշ խում:
3. Գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում ա շա

կերտ նե րի միջև ստեղծ վում է փո խա դարձ 
կախ վա ծու թյան և պա տաս խա նատ վու թյան 
հա րա բե րու թյուն ներ:

4. Գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քը ղե կա վար
վում է պլա նա վո րու մից մինչև աշ խա տան քի 
ա վար տի գնա հա տու մը, ո րը մա սամբ ի րա
կա նաց վում է ա շա կերտ նե րի կող մից: 

Կո լեկ տիվ գոր ծու նե ու թյան կազ մա կեր
պու մը ա շա կերտ նե րի վրա բա րեն պաստ 
ազ դե ցու թյուն է ու նե նում: Այն ա ռա ջաց նում 
է ան հա տա կան հե տաքրք րու թյուն ներ և 
զգաց մունք ներ, ա պա հո վում է հս տակ ու շա
դրու թյուն և ը նդ հա նուր ջան քե րի ար դյունք
նե րի ո րակ, հա սա րա կա կան ո ւղղ վա ծու թյան 
և ստեղ ծա գոր ծա կան ան հա տա կա նու թյան 
ձևա վոր ման հա մա հունչ մի աս նու թյուն: ՀՀ 
դպ րոց նե րում կա տար ված մեր եր կա րատև 
հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյուն քում ճշտ ված է 
դաս տի ա րակ չա կան կո լեկ տի վի նախ նա կան, 
ո րոշ չա փով վար կա ծային բնո րո շու մը, մա նա
վանդ նրա այն դրույթ նե րը, ո րոնք վե րա բե
րում են ա շա կեր տա կան կո լեկ տի վի՝ որ պես 
ան ձի զար գաց ման հատ կա նի շի նկա րագ րու
թյա նը, քա նի որ ա շա կեր տա կան կո լեկ տիվն 
ան ձի զար գաց ման ի նք նար տա հայտ ման և 
ի նք նա հաս տատ ման միկ րո մի ջա վայրն է: 
Ա շա կեր տա կան կո լեկ տի վը բարդ սո ցի ալ
ման կա վար ժա կան եր ևույթ է, ո րը մի ա ժա մա
նակ հա տուկ ման կա վար ժա կան ջան քե րի օբ
յեկտ է, ի նք նա զար գաց ման սուբյեկտ և ան ձի 
ձևա վոր ման կար ևո րա գույն գոր ծոն:

 Կո լեկ տի վում կա տա րե լա գործ վում են 
ան ձի հա մա գոր ծակ ցու թյան, շփ ման, ի նք
նու րույ նու թյան ու նա կու թյուն նե րը, ան հա
տա կան հե տաքր քրու թյուն նե րը, ի նք նա հաս
տատ ման սո ցի ա լա պես օգ տա կար ձևե րը, 
ստեղ ծա գոր ծա կան հմ տու թյուն նե րը և այլ 
ան հա տա կան հատ կա  նիշ ներ: Կո լեկ տի վը 
իր մեջ ձևա վո րող հա րա բե րու թյուն նե րի հա
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մա կար գի մի ջո ցով ըն դուն ված նոր ման նե
րով և բա րո յա կան ար ժեք նե րով ստեղ ծում է 
վար քագ ծի ո րոշ ձև, ո րն ամ րա նա լով, ար
մա տա նա լով կո լեկ տի վի ա վան դույթ նե րով 
փո խանց վում է ա շա կերտ նե րի հա ջորդ սե
րունդ նե րին: Այս կո լեկ տի վը ա շա կերտ նե րի 
հա մար գի տե լիք նե րի և հոգ ևոր մշա կույ թի 
կար ևոր աղ բյուր է, ո րի տի րա պետ ման վրա 
լուրջ ազ դե ցու թյուն ու նի այն ար ժե հա մա կար
գը, ո րը ստեղծ վել է տվյալ կո լեկ տի վում: Այս 
ազ գե ցու թյու նը կա րող է լի նել կա՛մ դրա կան, 
կա՛մ բա ցա սա կան: Ա ռա ջին դեպ քում այն 
խթա նում է ա շա կեր տի մտա վոր զար գաց
ման ըն թաց քին [2, 44], ե րկ րորդ դեպ քում 
ար գե լա կում է այն: Հա տուկ ազ դե ցու թյուն ու
նի կո լեկ տիվն ա շա կերտ նե րի մշա կու թային 
ար ժեք նե րի ըն կալ ման վրա: Նույն ըն կալ ման 
օբյեկ տը մտա վոր մշա կույ թի բնա գա վա ռում 
հա ճա խա կի գնա հատ վում է ա շա կերտ նե րի 
կող մից տար բեր ձևով, մի կող մից՝ ան հա տա
կան, մյուս կող մից՝ կո լեկ տիվ ըն կալ մամբ: 
Կո լեկ տի վի ըն կա լու մը եր բեմն կա րող է տալ 
թյուր պատ կե րա ցում օբյեկ տի մա սին, մյուս 
կող մից՝ կո լեկ տի վի շնոր հիվ ա շա կեր տը կա
րող է տես նել օբյեկ տի մեջ այն, ի նչ նա ան
հա տա պես կա րող է չն կա տել: 

Ա շա կեր տա կան կո լեկ տի վի կեն սա գոր
ծու նե ու թյան տե սակ նե րի և ձևե րի բազ մու
թյու նը, որ ա ռա ջարկ վում է ու սում նա կան և 
դաս տի ա րակ չա կան ծրագ րե րով, կոչ ված է 
խթա նել ան ձի բազ մա կող մա նի զար գա ցու մը, 
ի սկ գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում ա ռա ջա ցող 
մի ջանձ նյա և ներ կո լեկ տի վային հա կա սու
թյուն նե րը նա խա պայ ման ներ են ստեղ ծում 
ա շա կերտ նե րի ի նք նու րույ նու թյան և աշ խու
ժու թյան կա տա րե լա գործ ման գոր ծում: Դա 
տե ղի է ու նե նում գի տե լիք նե րի, փոխ հա րա
բե րու թյուն նե րի, կյան քի փոր ձի ձեռք բեր
ման ըն թաց քում: Ա շա կերտ նե րի հա մա տեղ 
գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում հա ճա խա կի 
ստեղծ վում են այն պի սի ի րա վի ճակ ներ, ե րբ 
ան հրա ժեշտ է ա րագ ո րո շում կա յաց նել, 
կենտ րո նա նալ, լու ծել նոր, եր բեմն ոչ սո վո
րա կան խն դիր ներ, ա պա ցու ցել իր տե սա կե
տը, մո տե ցու մը և այլն: Այս պի սով՝ կո լեկ տի վի 
գոր ծու նե ու թյու նը ա շա կեր տին հնա րա վո րու
թյուն է տա լիս ի մա նա լու, ան ձնա պես զար

գա նա լու և ի նք նա հաս տատ վե լու:
Ա շա կեր տա կան կո լեկ տի վում եր բեմն 

շփ վում և հա մա գոր ծակ ցում են ի րա րից շատ 
տար բեր ան հատ ներ: Ու սու ցիչ նե րի և ա շա
կերտ նե րի կող մից կազ մա կերպ ված գոր
ծու նե ու թյան ըն թաց քում տե ղի է ու նե նում 
փո խազ դե ցու թյուն. տար բեր տե ղե կատ վու
թյան, ցան կու թյուն նե րի, ի նք նա հաս տատ
ման ձևե րի, շփ ման և գոր ծու նե ու թյան փո
խա նա կում: 

Այս փո խազ դե ցու թյու նը է ա պես խթա
նում է կո լեկ տի վի յու րա քան չյուր ան դա մի 
ա ճը, այս կամ այն հնա րա վո րու թյուն նե
րի զար գա ցու մը: Հա մա գոր ծակ ցե լով այլ 
ա շա կերտ նե րի հետ, հա մե մա տե լով ի րեն և 
նրանց՝ ա շա կեր տը գնա հա տում է ի րեն և 
իր շր ջա պա տը, ա րժ ևո րում է իր ան հա տա
կան ո րակ նե րը: Այս ա մե նը խթա նում է ան ձի 
մեջ այն պի սի դրա կան ո րակ նե րի ձևա վոր
մա նը, ի նչ պի սիք են քն նա դա տու թյունն ու 
ի նք նաքն նա դա տու թյու նը, ո րն ան հրա ժեշտ 
է հա ջող ի նք նա վեր լու ծու թյան և օբյեկ տիվ 
ի նք նագ նա հատ ման, ան ձի լի ար ժեք զար
գաց ման հա մար:

Կո լեկ տի վում հա մա գոր ծակ ցե լով ըն կեր
նե րի հետ՝ ա շա կեր տը ստու գում և ը նտ րում 
է տվյալ պա րա գա յում վար քի և հա յացք նե րի 
լա վա գույն տար բե րա կը, ա ռանձ նաց նում է 
ի րե նը, ե թե ստա ցել է կո լեկ տի վի հա մա ձայ
նու թյու նը: Կո լեկ տիվն ա շա կեր տին թույլ է 
տա լիս ցու ցադ րել իր յու րո վի ու նա կու թյուն
նե րը (1, 3537):

Կո լեկ տի վի ներ քին կա պե րը, ան դամ նե
րի գործ նա կան և է մո ցի ո նալ հա րա բե րու
թյուն նե րի տար բե րու թյուն նե րը հնա րա վո
րու թյուն են ըն ձեռ ում հան դես գա լու տար բեր 
տե սան կյուն նե րից, տար բեր ձևով ըն կա լե լու 
ոչ մի ան շա նակ ի րա վի ճակ նե րը: Մենք պար
զել ե նք, որ ա շա կեր տի դան դաղ ա ռա ջա
դի մու թյու նը կո լեկ տի վում ան բա րեն պաստ 
է իր հա մար և հա ճա խա կի բե րում է մի ա
կող մա նի զար գաց ման: Այն մի ջա վայ րում, 
որ տեղ տի րում են մար դա սի րա կան հա րա
բե րու թյուն ներ, բո լոր ա շա կերտ նե րը ձեռք 
են բե րում ո րո շա կի հե ղի նա կու թյուն ա ռանց 
բա ցա ռու թյան: Ներ կո լեկ տի վային հա րա բե
րու թյուն նե րի հու մա նիս տա կան բնույ թը ար
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տա հայտ վում է ա շա կերտ նե րի շփ ման մեջ: 
Նրանք ի րար նկատ մամբ բա րյա ցա կամ են, 
հան դուր ժող, սկզ բուն քային, պա հանջ կոտ, 
և դա յու րա քան չյուր ա շա կեր տի թույլ է տա
լիս դրս ևո րել ի րեն, գտ նել իր տե ղը կո լեկ տի
վում: Մի ա ժա մա նակ պետք է նշել, որ ո րոշ 
դեպ քե րում կո լեկ տի վը կա րող է նաև ան ձի 
զար գա ցու մը ճն շել, վե րաց նել նրա ի նք նու
րույ նու թյու նը, դաս տի ա րա կել ը նդ հա նու րին 
են թարկ վե լու ո րակ ներ: 

Ա շա կեր տա կան կո լեկ տի վի ազ դե ցու թյու
նը ո րոշ վում է նաև նրա զար գաց վա ծու թյան 
մա կար դա կով: Կա յու նաց ման ձևա վոր ման 
փու լում կո լեկ տի վը հան դես է գա լիս որ պես 
դաս տի ա րակ չա կան օբյեկտ, նրա ազ դե ցու
թյու նը ան ձի վրա ան նշան է և հիմ նա կա նում 
կապ ված է կո լեկ տիվ վար քի ձևա վոր ման, 
կո լեկ տիվ զգաց մունք նե րի և գնա հա տա կան
նե րի հետ: Կո լեկ տի վի զար գաց ման հետ նրա 
ազ դե ցու թյու նը ե րե խայի վրա ու ժե ղա նում է. 
ստեղծ վում են օբյեկ տիվ պայ ման ներ ա շա
կեր տի ան հա տա կան բնա վո րու թյան ա ճի 
հա մար: Այս պա հից սկսած՝ հնա րա վո րու
թյուն է ստեղծ վում օգ տա գոր ծե լու կո լեկ տի վը 
դաս տի ա րակ չու թյան ո ւղ ղու թյամբ, կո լեկ տի
վը դաս տի ա րակ չու թյան օբյեկ տից վե րած ե լու 
դաս տի ա րակ չու թյան սուբյեկ տի: 

Սո վո րա բար ման կա վար ժու թյան և լե
զու նե րի դա սա վանդ ման մե թո դի կա յում 
հա մա րում են, որ ա շա կերտ նե րի մտա վոր 
զար գա ցու մը ըն թա նում է, ե րբ կո լեկ տի վը 
դառ նում է դաս տի ա րա կու թյան սուբյեկտ: 
Ը ստ է ու թյան, նման կո լեկ տի վը ձևա վոր վում 
է ար դեն ա ռա ջին դա սա րա նի ա վար տին: 
Ի սկ եր րորդ դա սա րա նում կա րե լի է ա սել, 
որ ո ւս ման նկատ մամբ վե րա բեր մուն քի տե
սա կե տից դա սա րա նը բա ժան վում է եր կու 
մա սի, ե թե մի մա սը իր խն դիր նե րը տես նում 
է ո ւս ման մեջ, ա պա մյուս մա սը ու նի այլ հե
տաքրք րու թյուն ներ: 

Օ տար լեզ վի դա սա վանդ ման մե թո դի կա
յում, մա նա վանդ ար դի շր ջա նում ճիշտ է հա
մար վում ու ժեղ և թույլ (ի րա կա նում տար բեր 
կո լեկ տիվ նե րի ան դամ նե րի) ը նդ հա նուր ու
սու ցու մը: Մի կող մից՝ նման մո տե ցու մը հա
կա սում է նպա տա կային ու սուց մա նը, մյուս 
կող մից՝ խթան է թույլ սո վո րող ա շա կերտ

նե րի հա մար: Ման կա վար ժու թյան խն դիրն է 
գտ նել ու սուց ման (կո լեկ տի վի) այն պի սի ձև, 
որ տեղ նպա տա կային ու սու ցու մը և ա շա կեր
տա կան կո լեկ տի վի նպա տակ նե րը հա մընկ
նեն: 

Այժմ կո լեկ տի վի և ան ձնա կան նպա տակ
նե րը հա մա տե ղե լու հա մար 8րդ դա սա րա
նից ա շա կերտ նե րը բա ժան վում են տար
բեր հոս քե րի՝ բնա գի տա կան, հու մա նի տար 
և այլն: Բայց օ տար լեզ վի դա սա վան դու մը 
սկս վում է եր րորդ դա սա րա նից, և նման մո
տե ցու մը այս տեղ և՛ ան հնար է, և՛ սխալ: 

Որ պես զի կո լեկ տի վը խթան վի ամ բող
ջու թյամբ կամ հիմ նա կա նում, ան հրա ժեշտ 
է սկզբ նա կան նյու թը ներ կա յաց նել ա ռա վե
լա պես դյու րին և թե մա տի կո րեն այն կա պել 
ա շա կերտ նե րի ա ռօ րյայի հետ: Օր.՝ ֆրան սե
րե նի ու սուց ման սկզբ նա կան փու լում պետք է 
տալ այ բու բե նը ոչ թե այբ բե նա կան կար գով, 
այլ ը ստ ա շա կերտ նե րի ի մա ցած բա ռե րի: Օր.՝ 

3րդ դա սա րա նում ա շա կերտ նե րը գի տեն 
Փա րիզ, Վիկ տոր, մեր սի, Մար սել, ա լա մե
զոն և այլ բա ռեր: Ա շա կերտ նե րը այս բա ռե րը 
գրե լու մի ջո ցով ա վե լի հեշտ կսո վո րեն տա
ռե րը, քան կա նո նա կան կար գով սո վո րե լիս: 

Ա շա կերտ նե րը որ պես կո լեկ տի վի ան
դամ ի րար բար ևում են, ցտե սու թյուն, շնոր
հա կա լու թյուն են ա սում, օգ տա գոր ծում են 
տար բեր հրա ման ներ՝ ա րի՛, գնա՛, կար դա՛ և 
այլն, ո րոնք, ի րենց ու սում նա կան գոր ծըն
թա ցը խա ղի վե րա ծե լով, կա րող են ա սել 
նաև ֆրան սե րեն: Ել նե լով կո լեկ տի վի վե րը 
նշ ված ո րակ նե րից՝ ա շա կերտ նե րի մեջ կա
րե լի է զար գաց նել կո լեկ տիվ մր ցակ ցու թյան 
գա ղա փար, որ ի րա կա նաց վում է՝ տեքս տը 
կո լեկ տիվ կար դա լով, ար տա սա նե լով, ար
տագ րե լու և այլ մի ջո ցով: 

Ն ման կո լեկ տիվ նե րի հա մար կա րե լի է 
ա ռա ջար կել հետ ևյալ բա ռե րը՝ bonjour, au 
revoir, va a ta place! viens au tableau! lis! ecris! 
ouvrez la porte !fermez les livres etc. 

Ի հար կե, դժ վար է պատ կե րաց նել, որ 
նման մե թո դով կա րե լի է հա մախմ բել ո ղջ 
կո լեկ տի վին, սա կայն նրա մե ծա մաս նու թյու
նը կհա մա խմբ վի, և մենք կմի ա վո րենք կո
լեկ տի վի ա ռա վե լու թյուն նե րը լեզ վի դա սա
վանդ ման մե թո դի կայի խն դիր նե րի հետ: 
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Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Разинова И. Г., Школьный коллектив в воспитательной работе учителя, М., Просвещение, 

1967.
2. Стрехов А. М., Школьный коллектив в воспитании ребенка, Саратов, СГУ, 1979.

УЧЕНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗНАНИЙ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА У ШКОЛЬНИКОВ

М. МУРАДЯН

Статья посвящена развитию у школьников знаний иностранного языка с посредством 
учета факторов ученического коллектива. Автор считает, что влияние коллектива на успехи в 
повышении успеваемости являются решающими. Ученик растет и развивается в коллективе, 
который всегда должен иметь положительное влияние.

STUDENT’S COLLECTIVE AND PERFECTION OF KNOWLEDGE  
OF A FOREIGN LANGUAGE FOR PUPILS

M. MURADYAN

The article is devoted to the development of knowledge of a foreign language for pupils taking 
into account the factors of student’s staff. The author considers, that the influence of collective on 
success in progress increase are decisive. The pupil grows and develops in collective which always 
should have positive influence.
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ՏԱԹԵՎԻԿ ՄԱ ՆՈՒ ԿՅԱՆ

ԳՐԱ ԲԱ ՐԻ ՆԱԽ ԴԻՐ ՆԵ ՐԻ ՈՒ ՍՈՒ ՑՈՒՄՆ  
Ա ՎԱԳ ԴՊ ՐՈ ՑՈՒՄ 

Ար դեն 10 տա րի է, որ ան ցում ե նք կա
տա րել տաս ներ կո ւա մյա կրթու թյա նը, այն 
ի րա կա նաց վում է ե ռաս տի ճան հա մա կար
գով՝ տար րա կան դպ րոց, մի ջին դպ րոց և 
ա վագ դպ րոց: Շա րու նա կա բար ի րա կա նաց
վում են բա րե փո խում ներ կրթու թյան ո րա
կը բա րե լա վե լու հա մար: Բա րե փո խում նե րի 
կա րիք ա ռա վե լա պես կա ա վագ դպ րո ցում, 
որ տեղ ոչ մի այն նո րա գույն մե թոդ նե րը, 
տեխ նի կա կան հա գեց վա ծու թյու նը պետք է 
բա վա րա րեն ա շա կերտ նե րի պա հանջ նե րը, 
այլև նոր ա ռար կա նե րի ներ մու ծու մը: Ա հա 
հայոց լեզ վի ու սու ցումն ա ռա վել խո րաց նե
լու և հու մա նի տար կրթու թյու նը հա մա կար
գային դարձ նե լու նպա տա կով ո րոշ դպ րոց
ներ գրա բա րը՝ որ պես ա ռան ձին ա ռար կա, 
նե րա ռել են ու սում նա կան ծրագ րում: Այ սօր 
կար ևոր է գրա բա րի քե րա կա նու թյան թե մա
նե րի մա տու ցու մը նո րա գույն մե թոդ նե րով, 
և ել նե լով այս հրա տապ պա հան ջից՝ մենք 
գրա բա րի բար դա գույն թե մա նե րից մե կի՝ 
նախդ րա գոր ծու թյան ու սուց ման մե թոդ նե րը 
ա վագ դպ րո ցում նո րո վի հա մա կար գել ե նք՝ 
հա մա պա տաս խա նեց նե լով ա շա կեր տա կան 
լսա րա նի ըն կալ ման մա կար դա կին: Նախ
դիր նե րը գրա բա րի կար ևո րա գույն խոս քի 
մա սե րից են, և դրանց ու սու ցու մը չա փա
զանց կար ևոր է գրա բար բնագ րե րը հաս կա
նա լու և թարգ մա նե լու տե սան կյուն ներց: 

«Հա մա ժա մա նա կյա և տա րա ժա մա նա
կյա կտր ված քով նախդ րա գոր ծա ծու թյան 
հա ճա խա կա նու թյան բա ցա հայտ մամբ ո րոշ
վում է գրա բա րի պուլ սա ցի ան՝ բա բա խու
մը, ի նչ պես կոնկ րետ ժա մա նա կաշր ջա նում, 
այն պես էլ դա րե րի ըն թաց քում: նախդ րա
գոր ծա ծու թյու նը գրա բա րի ան բա ժա նե լի 
գոր ծոնն է: Գրա բա րի և աշ խար հա բա րի բա
ժա նա րար գի ծը նախ դիր ներն են: Իս կա
պես, ե րբ դա դա րե ցին գոր ծել նախ դիր նե րը, 
վերջ նա կա նա պես հաղ թա նա կեց աշ խար

հա բա րը»1:
Եվ սա ա պա ցու ցե լու հա մար բա վա կան է 

բե րել հե ղի նա կի կա տա րած աշ խա տան քը: 
Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ 

գրա բա րը ա վագ դպ րոց նե րում ու սու ցան
վում է մի այն հու մա նի տար հոս քե րում, և քիչ 
դա սա ժա մե րով ա ռա վե լա գույն ար դյուն քի 
պի տի հաս նենք, ա ռա ջար կում ե նք նախ դիր
նե րի հետ ծա նո թու թյու նը սկսել 10րդ դա
սա րա նում, ի սկ բուն թե մայի ու սում նա սի րու
թյու նը ի րա կա նաց նել 12րդ դա սա րա նում՝ 
զու գա հեռ անց կաց նե լով ժա մա նա կա կից 
հայե րե նի հետ, քա նի որ 12րդ դա սա րա նում 
կրկ նում են ար դի հայե րե նի «Կապ» խոս քի 
մա սը: Ի հար կե, նախ դիր նե րի ու սու ցու մը 
պետք է կա տար վի նո րա գույն մե թոդ նե րով՝ 
զու գա հեռ կի րա ռե լով նաև ա վան դա կան մե
թոդ ներ: «Ա վան դա պա հու թյու նը, ե թե զերծ 
չէ հնա պաշ տու թյու նից, կար ևոր նշա նա կու
թյուն ու նի գի տու թյան ա ռա ջըն թա ցի հա
մար: Իս կա կան ա վան դա պա հու թյու նը մեծ 
դեր է կա տա րում նաև մե թո դա ման կա վար
ժա կան մտ քի զար գաց ման մեջ»2: 

Այս թե ման ու սու ցա նե լիս կա րե լի է գոր
ծա ծել ի նչ պես ա վան դա կան, այն պես էլ նոր՝ 
ժա մա նա կա կից հա մա գոր ծակ ցային մե թոդ
ներ և մե թո դա կան հնար ներ (ու սուց ման 
ԽԻԿ հա մա կարգ, խմ բային աշ խա տանք, 
մտագ րոհ, տրա մագ րեր)3:

Այս պի սով՝ ա ռա ջար կում ե նք նախ դիր
ներն ու սու ցա նել ա վան դա կան և ժա մա նա
կա կից մե թոդ նե րի հա մադ րու թյամբ:

1    Մանուկյան  Գ.,  Նախդիրները  և  նրանց 
գործածությունը հայ պատմագրական երկերում, Եր., 
2002, էջ 4:
2    Ջուհարյան Թ.,  Հայոց  լեզվի  մեթոդիկա,  գիրք  1, 
Եր., 1978, էջ 258:
3    Կառուցողական  կրթության  հիմունքները  և 
մեթոդները, Սեմինար պարապմունքների ուղեցույց, 
Ձեռնարկ ուսուցիչների համար,  «Այրեքս», Եր., 2005: 
Ուսուցման  ժամանակակից  մեթոդներ,  հնարներ, 
վարժություններ,  Կրթության ազգային  ինստիտուտ, 
Լոռու մասնա ճյուղ», «Վանատուր», Վանաձոր, 2008:
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Դա սա րան՝ 12րդ (հու մա նի տար)
Թե մա՝ գրա բա րի նախ դիր նե րի ու սու ցու մը
Դա սի տե սա կը՝ հա ղորդ ման, հարց ման 

ու ամ րա կայ ման դաս
Դա սի նպա տակ նե րը՝ 1. ա շա կերտ նե

րին տալ գրա բա րի նախ դիր նե րի մա սին 
ը նդ հա նուր գա ղա փար, 2. գա ղա փար տալ 
նախ դիր նե րի՝ տար բեր հո լով նե րի հետ գոր
ծած վե լու մա սին, 3. սո վո րեց նել տար բե րել 
նախ դիր նե րի ար տա հայ տած ի մաստ նե րը 
շա րա հյու սա կան կի րա ռու թյուն նե րում: 

Զն նա կան պա րա գա ներ՝ նախ դիր նե րին 
վե րա բե րող գծա պատ կեր ներ, ա ղյու սակ ներ՝ 
է լեկտ րո նային տար բե րա կով: Դա սը յու րաց
նե լուց հե տո դա սի ամ փո փում է լեկտ րո նային 
գրա տախ տա կին՝ SMART ծրագ րի օգ նու
թյամբ:

Կի րա ռե լի մե թոդ ներ՝ դա սա խո սու թյուն, 
մտագ րոհ, տրա մագ րեր, գծա կար գեր, խմ
բա վո րում: 

Դա սի ը նդ հա նուր կա ռուց վածք՝ ԽԻԿ 
հա մա կարգ:

Դա սի ըն թաց քը. 
Խ թան ման փուլ: Քա նի որ, ի նչ պես նշե

ցինք, նա խորդ դա սա րան նե րում ծա նո թու
թյուն է տր վել նախ դիր նե րին, ո ւս տի դա սը 
կա րե լի է սկսել մտագ րո հով: Ու սու ցի չը գրա
տախ տա կին գրում է մի քա նի նա խա դա

սու թյուն ներ, ո րոնք ու նեն նախդ րային կա
ռույց ներ: Ա շա կերտ նե րին հանձ նա րար վում 
է գտ նել նա խա դա սու թյուն նե րում նախդ րա
վոր կա պակ ցու թյուն նե րը, ա պա հար ցադ
րում ներ են լի նում: 

Մաս նա վո րա պես կա րող են լի նել հետ
ևյալ հար ցե րը՝ «Ո՞ր խոս քի մա սի հետ են 
գոր ծած վել նախ դիր նե րը», «Ի՞նչ հո լո վով են 
դր ված գո յա կան նե րը, ո րոնց հետ գոր ծած
վել են նախ դիր նե րը», «Ի՞նչ ի մաստ են ար
տա հայ տում նախ դիր նե րը»: Հար ցե րի պա
տաս խան նե րը լսե լուց և դրանք քն նար կե լուց 
հե տո ան ցնում ե նք հա ջորդ փու լին:

Ի մաս տի ըն կալ ման փուլ: Այս փու լում 
նա խընտ րե լի է դա սը ան ցկաց նել դա սա
խո սու թյան և զրույ ցի մե թոդ նե րով: Այս տեղ 
ու սու ցի չը ներ կա յաց նում է դա սը նա խա պես 
պատ րաս տած սա հիկ նե րի մի ջո ցով: Քա նի 
որ ար դի հայե րե նի քե րա կա նու թյունն ու սում
նա սի րե լիս դա սագր քե րում խոս քի մա սե րը 
դա սա կարգ վում են ե րեք խմ բի, ու սու ցի չը 
ա շա կերտ նե րի օգ նու թյամբ հի շեց նում է այդ 
դա սա կար գու մը և խնդ րում նախ դիր նե րը 
տե ղադ րել այդ խմ բե րից մե կում: Ա շա կերտ
նե րը ներ կա յաց նում են դա սա կար գու մը ու 
գա լիս այն եզ րա հանգ ման, որ նախ դիր նե րը 
քե րա կա նա կան ի մաստ ար տա հայ տող խոս
քի մա սեր են1:

Գծա պատ կեր 1. 

Նյու թա կան ի մաստ ար
տա հայ տող 

Քե րա կա նա կան 
ի մաստ ար տա հայ տող 

Վե րա բեր մուն քային ի մաստ 
ար տա հայ տող

Գո յա կան, ա ծա կան
թ վա կան, բայ, մակ բայ Կապ, շաղ կապ Վե րա բե րա կան, ձայ նար կու

թյուն 

Այ նու հետև ու սու ցի չը դա սա խո սու թյան 
մի ջո ցով ներ կա յաց նում է նախ դիր նե րը 
գրա բա րում:

Նախ դիր նե րը սպա սար կու խոս քի մա
սեր են: Դրանք սպա սար կում են հո լով ման 
հա մա կար գին: Գրա բա րում կան վեց հո լո
վաձ ևեր, սա կայն դրանք սահ մա նա փակ են 
և ի րա կա նում չեն ար տա հայ տում ա ռար կա
նե րի միջև ե ղած բո լոր տե սա կի հա րա բե րու

թյուն նե րը.1հենց այս տեղ էլ մեծ դեր ու նեն 
սպա սար կու բա ռե րը2:

Ա պա թվար կում ե նք գրա բա րյան նախ
դիր նե րը՝ դար ձյալ հա մա պա տաս խան սա
հի կի օգ նու թյամբ: Հար մար է ներ կա յաց նել 
հետ ևյալ գծա պատ կե րը.

1    Տե՛ս  Բարսեղյան  Հ.,  Մեյթիխանյան  Փ.,  Հայոց 
լեզու, 8րդ դասարան, էջ 9, Եր., 2012: 
2    Տե՛ս Աբրահամյան Ա., Գրաբարի  ձեռնարկ, Եր., 
1976, էջ 227:
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Պետք է նշել, որ մի ա սին գր վող նախ դիր
նե րը ար դեն գրա բա րում կորց րել է ին ի րենց 
բա ռային ան կա խու թյու նը, ի սկ ա ռան ձին 
գր վող նե րը պահ պա նում է ին ի րենց ի մաստ
նե րը մի այն կա պակ ցու թյուն նե րում: Հարկ 
է նշել, որ ո ւղ ղա կան հո լո վի հետ նախ դիր
ներ չեն կի րառ վում: Դրանք գոր ծած վում են 

մի այն թեք հո լո վաձ ևե րի հետ և միշտ նա
խա դաս կի րա ռու թյուն ու նեն: Ա պա ան դրա
դարձ է կա տար վում տար բեր նախ դիր նե րի՝ 
տար բեր հո լո վաձ ևե րի հետ կի րառ վե լուն: 
Ա ռա ջար կում ե նք օ գտ վել հետ ևյալ գծա
պատ կե րից:

Գծա պա կեր 2.

Բա ռե րին կից գր վող նախ դիր ներ Ա ռան ձին գր վող նախ դիր ներ

զ, ց, յ (ի) առ, ը նդ, ը ստ, ի

Գծա պատ կեր 3.

Առ, զ Ըստ, ի Ընդ Ց 

Սե ռա կան 

Տ րա կան Տ րա կան Տ րա կան

Հայ ցա կան Հայ ցա կան Հայ ցա կան Հայ ցա կան

Բա ցա ռա կան Բա ցա ռա կան Բա ցա ռա կան

Գոր ծի ա կան Գոր ծի ա կան

Ի մաս տի ըն կալ ման փուլ: Այս փու լում 
դա սա խո սու թյան մի ջո ցով ներ կա յաց վում են 
նախ դիր նե րի ար տա հայ տած ի մաստ նե րը 
տար բեր հո լով նե րի հետ գոր ծած վե լիս: Քա
նի որ ա վագ դպ րո ցի հա մար դեռևս գրա
բա րի գոր ծող դա սա գիրք չկա, ա ռա ջար կում 
ե նք ը նտ րել Մխի թար Գո շի ա ռակ նե րի գրա
բա րյան բնագ րե րից (քա նի որ նա խա պես 
դպ րո ցա կան ծրագ րով պար տա դիր ան ցնում 
են ա ռակ նե րը, և դրանք ա վե լի դյու րին է 
թարգ մա նե լը) և «Ար տա շես և Սա թե նիկ» 
վի պեր գից գրա բա րյան հատ ված ներ (դար
ձյալ ծրագ րային նյութ է), ո րոնք նա խա պես 
պատ ճե նած պետք է ու նե նալ: Դա սա րա
նը բա ժան վում է 4 խմ բի, տր վում են հատ
ված նե րը, և հանձ նա րար վում է դուրս գրել 
նախդ րա վոր կա պակ ցու թյուն նե րը, փոր ձել 
բա ցատ րել դրանց ար տա հայ տած ի մաս տը. 

1ին խումբ. «Արջ եւ մր ջիւն» (Մ խի թար 

Գոշ)
Զ բոյն մր ջե ան ա րջ փո րէր եւ լե զո ւաւ ժո

ղո վէր եւ ու տէր: Եւ հնա րի մր ջիւն սա տա կել 
զնա: Եր թե ալ առ պի ծակ եւ գո ռեխ եւ մժեխ 
եւ շա նա ճանճ եւ բրէտ եւ առ նմանք սո ցին, 
եւ ա ղա չէ օգ նել ի բր ազ գայինք: Ցա ւակ ցեն` 
հար կա նեն զաչս եւ զլ սե լիս ար ջուն, եւ հար
կա նէ գլուխ զքա րի, եւ նե խի, եւ որ դունք ե ւս 
ծնա նին: Եւ ի սաստ կու թե նէ ցա ւոց` զբե րան 
բա ցե ալ գո չէր, եւ նո ցա մտե ալ յո րո վայնն` 
խո ցո տեն զա ղիսն, եւ նե ղե ալ դի մէ ի հո սանս 
ջրոյ, եւ այն չափ ի ներքս մտե ալ` հեղ ձա նի:

2րդ խումբ. «Ար տա շես և Սա թե նիկ» 
(հատ ված) (Մով սես Խո րե նա ցի) 

Զայ սու ժա մա նակ մի ա բա նե ալ Ա լանք լեռ
նա կա նօքն ա մե նայ նիւ, յին քե անս ար կա նե
լով եւ զկէս Վրաց աշ խար հին` մե ծաւ ամ բո
խիւ տա րա ծե ալ ը նդ աշ խարհս մեր: Ժո ղո վէ 
եւ Ար տա շէս զիւ րոց զօ րացն բազ մու թիւն, եւ 
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լի նի պա տե րազմ ի մէջ եր կո ցունց ազ գացն 
քա ջաց եւ ա ղեղ նա ւո րաց: Սա կաւ ի նչ տե ղի 
տայ ա զգն Ա լա նաց, եւ գնա ցե ալ ան ցա նէ ը նդ 
գետն մեծ Կուր, եւ բա նա կի առ ե զերբ գե տոյն 
ի հիւ սի սոյ, եւ հա սե ալ Ար տա շէս բա նա կի ի 
հա րա ւոյ, եւ գետն ը նդ մէջ նո ցա:

3րդ խումբ. «Ար տա շես և Սա թե նիկ» 
(հատ ված) (Մով սես Խո րե նա ցի) 

Բայց քան զի զոր դի Ա լա նաց ար քային 
ձեր բա կալ ա րա րե ալ զօ րացն Հայոց ա ծեն 
առ Ար տա շէս` զխա ղա ղու թիւն խնդ րէր ար
քայն Ա լա նաց, տալ Ար տա շի սի զի՛նչ եւ խնդ
րես ցէ. եւ ե րդ մունս եւ դա շինս ա սէր հաս
տա տել մշտն ջե նա ւորս, որ պէս զի մի՛ ե ւս 
ման կունք Ա լա նաց աս պա տա կաւ հի նից 
ել ցեն յաշ խարհս Հայոց: Եւ չառ նուլ յանձն 
Ար տա շի սի առ ի տալ զպա տա նին` գայ քոյր 
պա տան ւոյն յափն գե տոյն ի դա րա ւանդ մեծ, 
եւ ի ձեռն թարգ մա նաց ձայ նէ ի բա նակն Ար
տա շի սի:

4րդ խումբ. «Ար տա շես և Սա թե նիկ» 
(հատ ված) (Մով սես Խո րե նա ցի) 

Եւ լո ւե ալ Ար տա շի սի զայս պի սի ի մաս տու
թե ան բանս` գնաց յեզր գե տոյն. Եւ տե սե ալ 
զկոյսն գե ղե ցիկ, եւ լո ւե ալ ի նմա նէ բանս 
ի մաս տու թե ան` ցան կա ցաւ կու սին: Եւ կո չե
ցե ալ զդայե ակն ի ւր զՍմ բատ` յայտ նէ նմա 
զկամս սր տի իւ րոյ, առ նուլ զօ րի որդն Ա լա նաց 
ի կնու թիւն ի ւր, եւ դա շինս եւ ո ւխտս հաս
տա տել ը նդ ազ գի քա ջացն, եւ զպա տա նին 
ար ձա կել ի խա ղա ղու թիւն: Եւ հա ճոյ թո ւե ցե
ալ Սմ բա տայ, յ ղէ առ ար քայն Ա լա նաց` տալ 
զտի կին օ րի որդն Ա լա նաց զՍա թե նիկ ի կնու
թիւն Ար տա շի սի: Եւ ա սէ ար քայն Ա լա նաց.

Եւ ո ւս տի՞ տա ցէ քաջն Ար տա շէս
 Հա զարս ի հա զա րաց եւ բիւրս ի բիւ րուց 
Ընդ քա ջազգ ւոյ կոյս օ րի որ դիս ա լա նաց: 
Այս աշ խա տան քը ա վար տե լուց հե տո հա

մա կարգ ված պետք է բա ցատ րել տար բեր 
նախ դիր նե րի ար տա հայ տած ի մաստ նե րը. 
կա րե լի է դա ա նել մեր կազ մած ա ղյու սա կի 
հա մա ձայն: 

Սե ռա կան հո լո վի հետ գոր ծած վում է մի
այն ը նդ նախ դի րը՝ ար տա հայ տե լով փո խա
նակ, դի մաց ի մաստ նե րը՝ Նա ի նձ չար ը նդ 
բար ւոյ հա տոյց (Նա ի նձ բա րու փո խա րեն 
չա րը հա տու ցեց) (Բուզ., 4րդ, ԾԴ):

Տ րա կան հո լո վի հետ գոր ծած վող 
նախ դիր նե րը ար տա հայ տում են հետ ևյալ 
ի մաստ նե րը (կա րե լի է գոր ծա ծել բու հա կան 
դա սագր քի օ րի նակ նե րից)1:

Առ+տ րա կան. 1. պատ ճառ՝ օ րի նակ՝ առ 
ու րա խու թե ան (ու րա խու թյան պատ ճա ռով), 
2. մի ա ռար կայի մոտ գտն վե լը, օ րի նակ՝ 
Զցայգ և զցե րեկ կային առ նմա (ն րա մոտ) 
(Ա գաթ., Ճ, 722): 

Զ+տ րա կան. գոր ծած վում է մի այն հար
կա նել, զար կա նել բայե րի հետ, օ րի նակ՝ 
Ծափ զծա փի հա րին ա մե նայն ան ցա ւորք 
ճա նա պար հի (Ո ղբ Ե րեմ., Բ, 15)2:

Ի+տ րա կան. 1. ե զա կի տրա կա նի հետ 
ար տա հայ տում է ներ գո յա կան հո լո վի 
ի մաստ (ս րա մա սին ման րա մասն ան ցնում 
են հո լո վում ներ բաժ նում), 2. վրա ի մաս տը՝ 
Մի ո տնս ի մի ոյ լե րին (մի լե ռան վրա) կայր, 
և մեւս ո տնս իմ ի մի ոյ լե րին (մի այլ լե ռան 
վրա) կայր (Բուզ., 4րդ, ԺԵ), 3. ցույց է տա
լիս ժա մա նակ՝ ի թա գա վո րու թե ան Ար տա շի
սի (Ար տա շե սի թա գա վո րու թյան ժա մա նակ):

Ը նդ+տ րա կան. ե զա կի տրա կա նի հետ 
ար տա հայ տում է հետ, հետ մի ա սին ի մաստ
նե րը, օ րի նակ՝ Դա շինս կռէր ը նդ նմա (ն րա 
հետ):

Ը ստ+տ րա կան. ար տա հայ տում է ը ստ, 
հա մա ձայն ի մաստ նե րը: Աշ խար հա բար կա
րող է թարգ ման վել նաև գոր ծի ա կան հո լո
վով, օ րի նակ՝ Ը ստ կար գի իւ րե անց (ի րենց 
կար գի հա մա ձայն):

 Հայ ցա կան հո լո վի հետ գոր ծած վում են 
բո լոր նախ դիր նե րը:

Առ+ հայ ցա կան. ար տա հայ տում է տե ղի 
(ո ւղ ևոր ման հայ ցա կան), նպա տա կի, պատ
ճա ռի, վե րա բե րու թյան ի մաստ ներ (ա վե լի 
ման րա մասն ի մաս տային դա սա կարգ մա
նը ա շա կերտ նե րը կծա նո թա նան բու հա կան 
ծրագ րով ան ցնե լիս), օ րի նակ ներ՝ Ա ռա քե աց 
առ նա (ն րա մոտ) բա զում գան ձիւք (Ե ղի
շե, էջ 7): Եւ ժո ղո վե ալ ման կունս առ ի նիւթ 
վար դա պե տու թե ան (Կոր., ԺԴ): Ի սկ ե թէ առ 
մարմ նա ւորս (մարմ նա վոր բա նե րի վե րա
բեր մա մաբ) այս պէս, որ չափ ևս ա ռա ւել առ 

1    Տե՛ս  Ավետիսյան  Հ.,  Ղազարյան  Ռ.,  Գրաբարի 
ձեռնարկ, Եր., 2006, էջ 200221:
2   Նշվ. աշխ., էջ 205:
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հոգ ևորն (Ե ղի շե, էջ 15):
Զ+ հայ ցա կան կա ռույ ցով գրա բա րում 

ար տա հայտ վում է ո րո շյալ ա ռու մը, օ րի նակ՝ 
զիշ խանն հզօր (հ զոր իշ խա նը): 

Ի+ հայ ցա կան. 1. ի նախ դի րը հոգ նա կի 
հայ ցա կան հո լո վի, ո րոշ բա ռե րի ե զա կի հայ
ցա կան հո լո վի հետ ար տա հայ տում է ներ գո
յա կան հո լո վի ի մաստ (այս մա սին ևս ան
ցնում ե նք հա մա պա տաս խան բաժ նում): 2. 
Ար տա հայ տում է տե ղի, ժա մա նա կի ի մաստ
ներ՝ Ա ճա պա րէ ին հա սա նել ի բա նակն 
(բա նա կը) Ե րո ւան դայ (Խոր., 2րդ, ԽԶ): 
Պատ րաստ ե մք ի սպա նա նել և ի մե ռա նել 
(Պատ րաստ ե նք սպան վե լու և մեռ նե լու) 
(Ե ղի շե, էջ 73): 3. Ար տա հայ տում է տրա կան 
և գոր ծի ա կան հո լով նե րի ի մաստ՝ ի կայսր և 
ի զօրս նո րա յու սա ցե ալ (հույս դնե լով կայ
սեր և նրա զոր քի վրա) (Բուզ., 3րդ, Ի): Եւ 
ե րդ նու Շա պուհ ար քայն յա րե գակն և ի ջուր 
և ի կրակ (Բուզ., 4րդ, ԺԶ): 

Ը նդ+ հայ ցա կան. 1. Ար տա հայ տում է տե
ղի ի մաստ՝ Ը նդ քա ղաքս ըն թա նային (դե պի 
քա ղաք ներ է ին գնում): 2. Ար տա հայ տում է 
ժա մա նա կի ի մաստ՝ Ը նդ ա ռա ւօտն (ա ռա վո
տյան) հա նե ալ տա նէր զկա պե ալսն յա պա
րանսն ի ւր (Ե ղի շե, էջ 152): 

Ըստ+ հայ ցա կան. ար տա հայ տում է 
ը ստ, հա մա ձայն, հա մե մատ, պես, նայե լով 
ի մաստ նե րը՝ Եւ յայն ժամ հա տուս ցէ իւ րա
քան չիւր ը ստ գործս ի ւր:

Ց+ հայ ցա կան հո լով նշա նա կում է մինչև՝ 
Որ ցայժմ (մինչև այժմ) կեն դա նի կայ (Եզ
նիկ, 1ին, Ի Ե):

Բա ցա ռա կան հո լո վի հետ գոր ծած վող 
նախ դիր նե րը ար տա հայ տում են հետ ևյալ 
ի մաստ նե րը.

Առ+ բա ցա ռա կան. ար տա հայ տում է 
նպա տա կի, պատ ճա ռի ի մաստ ներ, օ րի նակ՝ 
Առ ի սպա նա նել զգե րիսն (Գե րի նե րին սպա
նե լու հա մար): Առ ի չգոյէ (բա ցա կա յու թյան 
պատ ճա ռով) հիւ թոյ յերկ րին (Մատթ., ԺԳ, 5):

Զ+ բա ցա ռա կան կա ռույ ցով գրա բա րում 
կազմ վում է «պատ մա կան հո լով», ո րն աշ
խար հա բար թարգ ման վում է բա ցա ռա կան 
հո լո վով և սե ռա կան հո լո վով և մա սին կա
պով՝ Թշ նա միք չա րա խօ սէ ին զն մա նէ (ն րա 
մա սին) (Խոր., 2րդ, ԻԹ):

Ի+ բա ցա ռա կան կա ռույ ցով ար տա հայտ
վում է բա ցա ռա կա նի ի մաստ:

Ը նդ+ բա ցա ռա կան կա ռույ ցը ար տա հա
յում է կող մից, կող մը ի մաստ նե րը կամ մի
այն բա ցա ռա կա նի ի մաստ՝ ը նդ կող մա նէ, 
ը նդ հա րա ւոյ (կող մից, հա րա վից): 

Ըստ+ բա ցա ռա կան կա ռույ ցը ցույց է 
տա լիս հա ջոր դա կա նու թյուն՝ օր ը ստ օ րէ 
(օ րե ցօր), ամ ա մէ (տա րեց տա րի):

Գոր ծի ա կան հո լո վի հետ գոր ծած վող 
նախ դիր նե րը ար տա հայ տում են հետ ևյալ 
ի մաստ նե րը.

Առ+ գոր ծի ա կան կա ռույ ցը ցույց է տա
լիս տեղ, ժա մա նակ, օ րի նակ՝ Հա սա նէ առ 
սահ մա նօքն (սահ ման նե րի մոտ) Խաղ տե աց 
(Խոր., 2րդ, Դ), առ ջր հե ղե ղաւն (ջր հե ղե ղի 
ժա մա նակ):

Զ+ գոր ծի ա կան հո լով կա ռույ ցով կազմ
վում է «պա րա ռա կան հո լով» և ցույց է տա լիս 
տեղ, ժա մա նակ՝ Ե թող զիւր զբա նակն զՍա
տաղ քա ղա քաւն (քա ղա քի շուր ջը) (Բուզ., 
3րդ, Ի Ա): Զայ նու ժա մա նա կաւ (այն ժա մա
նակ նե րը) ե հաս զաշ խարհն Հայոց:

Ը նդ+ գոր ծի ա կան կա ռույ ցը ար տա հայ
տում է տակ ի մաս տը, բա ցի այդ ու նի են
թարկ ման, հնա զանդ ման ի մաստ ներ՝ Որ ոչ 
ը նդ նո վին օ րի նօք մտա նէ ին (ով քեր չէ ին են
թարկ վում նույն կրո նին) (Ե ղի շե, էջ 6): 

Կշ ռա դատ ման փուլ: Ա ռա ջար կում ե նք 
կի րա ռել է լեկտ րո նային գրա տախ տա կը՝ 
Սմարթ ծրագ րի մի ջո ցով, ա սենք՝ տր վում են 
տե ղի, ժա մա նա կի, նպա տա կի, պատ ճա ռի 
ի մաստ ներ ու նե ցող վան դակ ներ, ո րոն ցում 
հո լով ներ և նախ դիր ներ ե ն՝ խա ռը դա սա վո
րու թյամբ, ա շա կերտ նե րին հանձ նա րար վում 
է խմ բա վո րել դրանք: Այս փու լում ա շա կերտ
նե րը կա րող են կի րա ռել Վե նի տրա մա գի րը. 
մի կող մում գր վում են նախ դիր նե րի, մյուս 
կող մում՝ կա պե րի ը նդ հա նուր բնու թագ րե րը, 
միջ նա մա սում՝ դրանց տար բե րու թյուն նե րը:

Ա վար տե լուց հե տո հանձ նա րար վում է 
տնային աշ խա տանք. 1. խմ բա վո րել նախ
դիր նե րը՝ ը ստ ար տա հայ տած ի մաստ նե րի, 
2. կա տա րել թարգ մա նու թյուն ներ (նա խա
պես ու սուց չի կող մից ը նտր ված հատ ված նե
րից), բա ցատ րել նախ դիր նե րի ար տա հայ
տած ի մաստ նե րը: 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДЛОГОВ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ 
Т. МАНУКЯН 

В нашей статье были предсталены особенности изучения предлогов староармянского 
языка (грабара). Тема „Предлоги” являетця одним из важных разделов староармяанского 
языка, и их изучение в старшей школе необходимо. В статье постарались затронуть тему 
изучение данной темы.

TEACHING OF PREPOSITIONS IN HIGH SCHOOL 
T. MANUKYAN

We are presenting the teaching peculiarities of old Armenian preposiyions in High School in 
this article. Prepositions are considered to be one of the important parts of Old Arminian. The 
teaching of prepositions is essential in High School.

We intend to assist the increasing of teaching productivity in this article.
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 ЛИ А НА ВАР ДА НЯН

О БУ ЧЕ НИЕ ТЕР МИ НАМ ПРИ ОР ГА НИ ЗА ЦИИ  
ПРО ФИЛЬ НО-О РИ ЕН ТИ РО ВАН НО ГО КУР СА  

АНГ ЛИЙС КО ГО ЯЗЫ КА
В ве де ни е: Ст ре ми тель ное раз ви тие ин

фор ма ци он ных и ком му ни ка ци он ных тех но
ло гий име ет боль шое вли я ние на сов ре мен
ную сис те му об ра зо ва ни я. На се год няш ний 
день, для пре ус пе ва ю ще го спе ци а лис та (ин
же не ра, аг ро но ма, тех но ло га и.т.д) уже не 
дос та точ но лишь про фес си о наль ных зна ний 
в сво ей об лас ти. Сов ре мен но му спе ци а лис ту 
жиз нен но важ но зна ние иност ран но го язы ка.

 Пот реб ность в спе ци а лис тах, зна ю
щих иност ран ный язык воз рас та ет. Зна ние 
иност ран но го язы ка поз во ля ет спе ци а лис
там зна ко мит ся с но вей ши ми тен ден ци я ми 
в раз ви тии на у ки и тех ни ки, ус та нав ли вать 
про фес си о наль ные кон так ты, по вы шать 
уро вень про фес си о наль ной ком пе тен ци и.

Од ной из важ ных за дач пре по да ва те лей 
про филь ноо ри ен ти ро ван но го кур са анг
лийс ко го язы ка в про цес се обу че ния сту ден
тов не я зы ко вых спе ци аль нос тей яв ля ет ся 
фор ми ро ва ние и со вер шенст во ва ние на вы
ков чте ни я, пе ре во да и ана ли за ори ги наль
ной на уч ной ли те ра ту ры по спе ци аль нос ти, 
га зет ных, жур наль ных ста тей на уч нопо пу
ляр но го и об щест вен нопо ли ти чес ко го ха
рак те ра. 

На се год няш ний день вы со ко це нит ся 
вла де ние тер ми но ло ги чес кой сос тав ля ю щей 
ка койли бо спе ци аль ной лек си чес кой сис
те мы. В сво ей про фес си о наль ной де я тель
нос ти спе ци а лист стал ки ва ет ся с проб ле мой 
по ни ма ния ино я зыч ной ин фор ма ци и, предс
тав лен ной пос редст вом раз лич ных ис точ ни
ков (к ни ги, жур на лы, ин тер нет и т. д.).

 Но, ес тест вен но, проб ле ма по лу че ния и 
пе ре да чи на уч ной, про фес си о наль ноз на
чи мой ин фор ма ции зна чи тель но ос лож ня ет
ся, ес ли ком му ни кан ты в про цес се об ще ния 
поль зу ют ся раз ны ми язы ка ми. Сле до ва тель
но, воз ни ка ет проб ле ма транс по зи ции тер

ми но ло ги чес ких еди ниц из од ной сис те мы 
спе ци аль ной лек си ки в дру гу ю.

 Тер ми ны яв ля ют ся смыс ло вым яд ром 
спе ци аль но го язы ка и пе ре да ют ос нов ную 
со дер жа тель ную ин фор ма ци ю. В сов ре
мен ном ми ре, по ут верж де нию Д.С. Лот те, 
в ре зуль та те рос та на уч нотех ни чес ких зна
ний свы ше 90% но вых слов, по яв ля ю щих ся 
в язы ках, сос тав ля ют ‘’с пе ци аль ные сло ва’’. 
Пот реб ность в тер ми нах го раз до вы ше, чем 
в об ще у пот ре би тель ных сло вах. Рост чис
ла тер ми нов не ко то рых на ук об го ня ет рост 
чис ла об ще у пот ре би тель ных слов язы ка, и в 
не ко то рых на у ках чис ло тер ми нов пре вы ша
ет чис ло ‘’ нес пе ци аль ных слов’’ (Лот те Д.С. 
1961).

 Тер ми ны от ли ча ют ся от об ще у пот ре би
тель ных слов. Тер мин не толь ко обоз на ча ет 
спе ци аль ное по ня ти е, он обя за тель но ос но
ван на оп ре де ле нии по ня ти я, то есть на де
фи ни ци и, ст ро гой и точ ной. Тер мин всег да 
яв ля ет ся чле ном оп ре де лен ной тер ми но сис
те мы. Зна че ние сло ватер ми на со от но сит 
его, преж де все го, не с от дель ным пред ме
том, а с их клас сом, ря дом, ти пом, зна че ние 
сло ване тер ми на со от но сит его с конк рет ной 
вещ ью, пред ме том, свойст вом, про цес сом.

 По мне нию В.М. Лей чи ка, «тер мин вы
рас та ет на лек си чес кой еди ни це» дан но го 
язы ка или «лек си чес кая еди ни ца это го язы ка 
яв ля ет ся ес тест вен ноя зы ко вым субст ра том 
тер ми на». Сле до ва тель но, «тер мин – лек си
чес кая еди ни ца оп ре де лен но го язы ка для 
спе ци аль ных це лей, обоз на ча ю щая об ще е, 
конк рет ное или абст ракт ное по ня тие те о рии 
оп ре де лен ной спе ци аль ной об лас ти зна ний 
или де я тель нос ти» (Лей чик В. М. 2007. – С 
256).

 Сог лас но прог рам ме про филь ноо ри ен
ти ро ван но го кур са анг лийс ко го язы ка сту
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ден тытех но ло ги На ци о наль но го аг рар но го 
уни вер си те та Ар ме нии долж ны уметь ана ли
зи ро вать и пе ре во дить на род ной язык на уч
ную ли те ра ту ру, на сы щен ную тер ми но ло ги
чес кой лек си кой.

 Ра бо та над текс том по спе ци аль нос ти яв
ля ет ся ос но вой изу че ни я, т.к. он рас ши ря ет 
не толь ко про фес си о наль ную ком пе тен ци ю, 
но и спо собст ву ет со вер шенст во ва нию язы
ко вых уме ний и на вы ков обу ча е мых. Ос нов
ной за пас спе ци аль ной лек си ки сту ден ты 
по лу ча ют при ра бо те над текс та ми по спе ци
аль нос ти. В це лях эф фек тив но го обу че ния 
тер ми но ло ги чес кой лек си ке, на ми бы ли исс
ле до ва ны ка те го рии тер ми нов в текс тах по 
спе ци аль нос ти “Тех но ло гия пи ще вых про
дук тов”. 

Ре зуль та ты исс ле до ва ни я
В ре зуль та те ана ли за в тех ни чес ких текс

тах по спе ци аль нос ти “Тех но ло гия пи ще вых 
про дук тов” бы ли вы яв ле ны сле ду ю щие ка
те го рии тер ми нов: 

а) об ще на уч ные и об ще тех ни чес кие тер
ми ны: physical, matter, phenomena, points.

б) спе ци аль ные (но менк ла тур ны е) тер ми
ны: protein, atom, food safety, food preserva
tion, electromagnetic wave, sensory analysis.

 По внут рен ней ст рук ту ре тер ми нов (од
но ком по нент ны е, мно го ком по нент ны е) бы
ли вы яв ле ны: 

а) од но ком по нент ны е:  science, influence, 
essence, biologist, nutrition, instruments, pro
cesses, product, frequency, chemistry, insuffi
ciency.

б) двух ком по нент ны е:  product develop
ment, food chemistry, preservation technique, 
complex phenomena, danger zone, food tech
nology, physical chemistry 

В текс тах по спе ци аль нос ти “Тех но ло гия 
пи ще вых про дук тов” бы ли най де ны ат ри
бу тив ные сло во со че та ния с име нем су щест
ви тель ным в функ ции пре по зи тив но го оп
ре де ле ни я, нап ри мер: limitation of shelflife, 
reception of information.

И так, мож но ст рук ту ри ро вать фор му лу 
та ко му сло во со че та нию в ви де NN (су щест
ви тель ный + су щест ви тель ный).

Ат ри бу тив ные двух ком по нент ные тер ми
но ло ги чес кие со че та ния с при ла га тель ным 
в функ ции пре по зи тив но го оп ре де ле ни я, 
предс тав лен ных фор му лой AN (п ри ла га тель
ный + су щест ви тель ный), chemical additives, 
fermentation processes.

в) трех ком по нент ны е: organic food pro
duction, quality product development, food 
borne illness, certification and standardiza
tion system,  inorganic food additives, phys
icochemical properties Трех ком по нент ные 
тер ми ныс ло во со че та ния об ла да ют сле ду ю
щи ми ос нов ны ми ти па ми:

1. ANN (п ри ла га тель ный + су щест
ви тель ный + су щест ви тель ный ): inorganic 
food additives

2. NAN (су щест ви тель ный + при ла га
тель ный + су щест ви тель ный): limitation of 
classical mechanics.

3. Ving NN (ге рун дий + су щест ви
тель ный + су щест ви тель ный )  нап ри мер: 
Corresponding shelf life 

4. Ving AN (ге рун дий + при ла га тель
ный + су щест ви тель ный) –нап ри мер: causing 
toxic contamination

5. NNN (су щест ви тель ный + су щест
ви тель ный + су щест ви тель ный)  нап ри мер: 
prevention of food contamination.

 Мож но прий ти к вы во ду, что на и бо лее 
расп рост ра нен ной счи та ет ся мо дель ANN и 
NAN, об ра зу ю щи е ся на ос но ве двух ком по
нент ных сло во со че та ний, и име ю щие тес ные 
ст рук тур носе ман ти чес кие от но ше ни я. Та кие 
со че та ния на зы ва ют ис ход ны ми. Ис ход ные 
сло во со че та ния обыч но функ ци о ни ру ют в 
ка чест ве са мос то я тель ных тер ми нов – сло
во со че та ний (Ви но кур Г. О. 1939. С.3–54).

г) мно го ком по нент ны е: intricate stan
dards for food preparation, concerned with 
technical aspects of food, choice of packaging 
materials, shelflife studies, sensory evaluation, 
negative interactions between microorganisms 
and foods

М но го ком по нент ные тер ми но ло ги чес кие 
сло во со че та ния име ют сле ду ю щие мо де ли:

1. NNNNп рим: viscosity, creaminess, 
and texture of food
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2. ANNN прим: intricate standards for 
food preparation

3. ANAN–п рим: particular aspect of a 
psychical experience.

4. NANN–п рим: elaboration of new pres
ervation techniques 

5. NNAN–п рим: application of the termi
nology of food science.

6. AANN–п рим: positive and negative in

teractions of microorganisms 
7. NANANN–п рим: fields of chemical 

engineering, physical chemistry, microbiology 
and biochemistry.

С ле ду ет от ме тить, что ко ли чест во при ме
ров, ил люст ри ру ю щих мо де ли NNNN, ANNN, 
ANAN, NANN, AANN, NNAN, NANANN, бы ли 
не ве ли ки, в то вре мя на и бо лее упот ре би
тель ной счи та ет ся мо дель NNNN.

В нут рен няя ст рук ту ра тер ми нов Ти пы

1 од но ком по нент ны е N, A

2 д вух ком по нент ны е NN, AN

3 т рех ком по нент ны е ANN, NAN, VingNN, VingAN, NNN

4 м но го ком по нент ны е NNNN, ANNN, ANAN, NANN, AANN, NNAN, NANANN

Мак си маль ное ко ли чест во ком по нен тов, 
мно го ком по нент ных тер ми но ло ги чес ких со
че та ний до сих пор яв ля ют ся спор ной те мой 
уче ных. С. Д. Ше лов ут верж да ет, что тер ми
ну не воз мож но ус та но вить ка ки е ли бо лек
си чес кие гра ни цы, нап ри мер: в три, пять или 
семь ком по нен тов. (Ше лов, С. Д.1991– С. 
2732.). По мне нию К. Я. Авер бу ха, тер мин 
не дол жен быть ни длин ным, ни крат ким — 
он дол жен быть об ъек тив но — фи зи чес ки 
про тя жён ным. (А вер бух К.Я. С. 3340). Б. 
Н. Го ло вин и Р. Ю. Коб рин ут верж да ют, что 
в тер ми но ло ги чес ком со че та нии мо гут быть 
де сять и бо лее ком по нен тов. (Го ло вин Б. Н. 
1969. С. 344–347). С. В. Гри нёв от ме ча ет, 
что се ми ком по нент ные тер ми но ло ги чес кие 
со че та ния предс тав ля ют со бой пре дел лек
си чес кой про тя жён нос ти тер ми на, пос коль ку 
это свя за но с об ъё мом не пос редст вен ной па
мя ти и пре дель ным чис лом еди ниц ин фор
ма ци и, од нов ре мен но ус ва и ва е мым че ло ве
ком. (Г ри нев, С. В. 1996. С. 161). 

В на уч ных и тех ни чес ких текс тах тер ми ны 
об ра зу ют ся так же пу тем из ме не ния зна че ний 
слов об ще ли те ра тур но го язы ка и за имст во
ва ния из дру гих от рас лей на у ки и тех ни ки. 

Этот прин цип сос то ит в том, что мож но наз
вать тер ми ны те ми пред ме та ми или яв ле ни
я ми на ос но ве их ха рак тер ных приз на ков. 
На и бо лее из вест но 3 ви да по доб но го тер
ми но об ра зо ва ни я: a) на зы ва ние по сходст ву 
внеш них приз на ков; б) по смеж нос ти по ня
тий и в) по ана ло гии по ня тий (Б. Н. Го ло вин, 
Р. Ю. Коб рин. 1987. С 104.). 

П ро ве ден ное исс ле до ва ние осо бен нос
тей тер ми но ло гии текс тов по спе ци аль нос ти 
«тех но ло гия пи ще вых про дук тов» в анг лийс
ком язы ке поз во ля ет сде лать не ко то рые вы
во ды.

Ус та нов ле но, что в ана ли зи ру е мой тер
ми но ло гии име ют мес то лек си ко– се ман ти
чес кие про цес сы, ко то рые ха рак те ри зу ют 
лек си ку во об ще (по ли се ми я, си но ни ми я), но 
со сво и ми спе ци фи чес ки ми чер та ми ре а ли
за ции этих про цес сов.

Од но ком по нент ные тер ми ны яв ля ют ся 
на и ме но ва ни я ми ос нов ных по ня тий. Мно го
ком по нент ные тер ми ны сос тав ле ны из ро до
во го по ня тия и оп ре де ля ю ще го ком по нен та. 
В анг лийс ком язы ке са мой расп рост ра нен
ной счи та ет ся мо дель AN, NAN, NNNN.

 Та ким об ра зом, тер ми ны и тер ми но ло гия 
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яв ля ют ся не об хо ди мым инст ру мен та ри ем 
для фор ми ро ва ния на уч ных те о рий, за ко
нов, по ло же ний и реп ре зен ти ру ют ся как не
от ъем ле мая и сос тав ная часть на у ки и тех
ни ки. Ов ла де ние тер ми но ло ги ей яв ля ет ся 
ос нов ной проб ле мой при пос ти же нии лю бо
го на уч но го зна ни я, т.к. тер ми но ло ги чес кие 
еди ни цы иг ра ют важ ную роль в про фес си о
наль ной и на уч ной ком му ни ка ции (Жи гу но ва 
Ж.Г. 2003 С 155).

В се боль шее чис ло тер ми нов про ни ка ет 
в об ще у пот ре би тель ный язык, а тер ми но ло
ги чес кие проб ле мы ока зы ва ют все боль шее 
вли я ние на язык в це лом, по э то му изу че ние 
по ло же ния в об лас ти спе ци аль ной лек си ки 
ста но вит ся все бо лее важ ным для раз ви тия 

язы ка. 
С пе ци а лист, ра бо та ю щий в оп ре де лен

ной сфе ре на уч ной де я тель нос ти (о со бен но 
в об лас ти тех но ло ги и), не смо жет пол но цен
но ре а ли зо вать свои воз мож нос ти, не ов ла
дев тер ми но ло ги ей: в ре зуль та те не у дов лет
во ри тель ной и не точ ной на уч нотех ни чес кой 
тер ми но ло гии воз ни ка ют боль шие зат руд
не ния как для ус пеш ной хо зяйст вен ной де
я тель нос ти, так и для де я тель нос ти обу ча
ю щей, свя зан ной с ус во е ни ем той или иной 
спе ци аль ной дис цип ли ны.

Исс ле до ва ние ка те го рий тер ми но ло гии 
текс тов по спе ци аль нос ти «Тех но ло гия пи
ще вых про дук тов» в боль шей сте пе ни об
лег чи ло ра бо ту над тех ни чес ки ми текс та ми. 
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TEACHING TERMS IN PROFILE-ORIENTED COURSE OF THE ENGLISH LANGUAGE
L. VARDANYAN

In today’s educational environment possession of terminology of any special lexical system can 
hardly be overestimated. In his professional activity any specialist faces the problem connected 
with foreign language information provided by different sources (books, magazines, the Internet 
and so on. D.).

In order to facilitate the difficulties associated with the study of the terms we have conducted 
a study to identify characteristics of terminology in texts «Technology of food products».

Deep analysis of terms in technical texts on specialty «Technology of food products» was con
ducted in order to identify the categories of terms.

ՏԵՐՄԻՆՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ  
ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻՆ

Լ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

Այսօրվա կրթական միջավայրում տերմինների իմացության կարևորությունը դժվար է 
թերագնահատել: Իր մասնագիտական գործունեության մեջ յուրաքանչյուր մասնագետ 
կանգնում է տարբեր աղբյուրներից (գրքեր, ամսագրեր, համացանց և այլն) տրամադրվող 
օտարալեզու տեղեկատվության առատության խնդրի առջև:

Տերմինների հետ կապված դժվարությունները հաղթահարելու նպատակով կատարվել է 
«Սննդի տեխնոլոգիա» մասնագիտական տեքստերի տերմինների ուսումնասիրություն:

Տերմինների կատեգորիաները բացահայտելու նպատակով իրականացվել է վերոհիշյալ 
տեքստերի մանրակրկիտ վերլուծություն:
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Գ ՐԱ ԲԱ ՐԻ ՈՒ ՍՈՒ ՑՈՒ ՄԸ Ա ՍՏ ՎԱ ԾԱ ԲԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ 
ՖԱ ԿՈՒԼ ՏԵ ՏՈՒՄ

Հայ դպ րու թյան ու մա տե նագ րու թյան հիմ
քը դր վում է հին գե րորդ դա րի սկզբ նե րին մաշ
տո ցյան գրե րի գյու տով: Հայ մա տե նա գիր նե
րը ծա վա լում են ըն դար ձակ գոր ծու նե ու թյուն` 
կա տա րե լով թարգ մա նու թյուն ներ, գրե լով ժա
մա նա կի գա ղա փա րա խո սու թյունն ար տա հայ
տող ու հատ կա պես հայ ժո ղովր դի պատ մա
կան կյան քը ներ կա յաց նող բազ մա թիվ եր կեր: 
Հայ մա տե նագ րու թյան խո շո րա գույն դեմ քե
րը` Եզ նիկն ու Կո րյու նը, Ե ղի շեն ու Խո րե նա
ցին և մյուս նե րը, հայ նոր դպ րու թյան հիմ քը 
դնե լով, կեր տել են եր բեք չխու նա ցող գե ղար
վես տա կան կո թող ներ: Փավս տոս Բու զան դը 
բազ մա թիվ է ջեր է նվի րել հայ րե նի քը կյան քի 
գնով պաշտ պա նող հե րոս նե րի նկա րագ րու
թյա նը, Եզ նիկ Կող բա ցին ճար տար լեզ վի կուռ 
տրա մա բա նու թյամբ ժխ տել է պարս կաց կրո
նը, քն նու թյան առ նե լով քրիս տո նե ու թյան հիմ
նա կան սկզ բունք նե րը` փոր ձել գի տա կա նո րեն 
ա պա ցու ցել մի աստ վա ծու թյան գա ղա փա րի 
ճշ մար տա ցի ու թյու նը, հեր քել քրիս տո նե ա
կան վար դա պե տու թյանն ան հա րիր հա
վատք նե րը, բազ մաստ վա ծու թյունն ու հու նաց 
ի մաս տուն նե րին, ո րոնք «հա սե ալ ի վե րայ 
ի մաս տու թե անն` չծա նե ան ի մաս տու թե ամբն 
զա րա րիչն»1: Քաղց րա խոս Ե ղի շեն նկա րա
գրել է ե րկ րի պա տիվն ու սահ ման նե րը կյան
քի գնով պաշտ պա նած հե րոս նե րին, ի սկ Մով
սես Խո րե նա ցին, իր հան ճա րի ամ բողջ ու ժով 
թա փան ցե լով հայ ժո ղովր դի պատ մու թյան 
խոր խո րատ նե րը և բա ցա հայ տե լով դա րե րի 
նստ վածք նե րի տակ թաքն ված պատ մա կան 
ի րո ղու թյուն ներն ու ժո ղովր դա կան խոս քի 
ի մաս տու թյու նը, ջա տա գո վել է ե րկ րի ա զա
տու թյան, ամ բող ջա կա նու թյան պահ պան ման 
գա ղա փար նե րը և այն հե րոս նե րին, ո րոնք, 
ի րենց կյան քը զո հե լով, պաշտ պա նե ցին ե րկ
րի ան կա խու թյունն ու պա տի վը2:

1  Եզնկայ  վարդապետի Կողբացւոյ,  Եղծ աղանդոց, 
Թիֆլիս, 1914, էջ 141: 
2  Տե՛ս  Ս.  Ղազարյան,  Հայոց  գրական  լեզվի 
պատմություն, Եր., 1961, էջ 146:

5րդ դա րի հայ թարգ մա նիչ նե րը սե
րունդ նե րին ա վան դե ցին բազ մա հա րուստ 
գրա կա նու թյուն` Ա ստ վա ծա շուն չը, Ոս կե բե
րա նի մեկ նու թյուն ներն ու ճա ռե րը, Եվ սե բե
ոս Կե սա րա ցու «Ք րո նի կո նը», «Պատ մու թիւն 
ե կե ղե ցա կա նը», Բար սեղ Կե սա րա ցու «Վե
ցօ րե այ քը», Տի մո թե ոս Կու զի «Հա կա ճա ռու
թիւ նը» և այլն, ո րոնք թարգ ման վել են Մես
րոպ Մաշ տո ցի, Սա հակ Պարթ ևի և նրանց 
ա շա կերտ նե րի կող մից և ան գնա հա տե լի 
հետք են թո ղել հայ ժո ղովր դի հոգ ևոր մշա
կույ թի և գրա կան լեզ վի զար գաց ման մեջ: 

Ինք նու րույն ու թարգ մա նա կան եր կե րը 
ի րա րից տար բեր վում են ի րենց լեզ վով ու 
ո ճով: Ո ճա կան տե սա կե տից տար բեր վում են 
նաև տար բեր ժան րե րի գոր ծե րը: Պատ մա
կան, կրո նա բա րո յա կան, փի լի սո փա յա կան, 
ճար տա սա նա կան, քե րա կա նա գի տա կան 
եր կե րից յու րա քան չյու րը ու նե ցել է ո ճա կան 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ, ո րոնք ար տա
հայտ վել են նաև լեզ վա կան եր ևույթ նե րի 
դրս ևոր մամբ:

Գ րա բա րի ու սու ցու մը խիստ կար ևոր է 
ա ստ վա ծա բա նու թյան ֆա կուլ տե տի ու սա
նող նե րի հա մար, ո րոնք ա ռա վել, քան այլ 
ֆա կուլ տետ նե րում, ան հրա ժեշ տու թյուն ու
նեն հատ կա պես ա ստ վա ծաշն չյան հատ ված
նե րի, կրո նա կան բազ մա զան գրա կա նու
թյան թարգ մա նու թյան, ու սում նա սի րու թյան, 
վեր լու ծու թյան, գնա հատ ման: Ա ստ վա ծա
բա նու թյան ֆա կուլ տե տի ու սա նո ղը քա
ջա տե ղյակ է դա վա նա բա նա կան տար բեր 
բնույ թի հար ցե րին, կրո նա կան, հատ կա պես 
քրիս տո նե ա կան վար դա պե տու թյանն ա ռնչ
վող խն դիր նե րին, ո րոնց տի րա պե տու մը 
շա հե կա նո րեն տար բե րում է նրան այլ ֆա
կուլ տետ նե րի ու սա նո ղից: Պատ մա կան և 
դա վա նա բա նա կան հատ ված նե րի թարգ մա
նու թյու նը պա հան ջում է գրա բա րով ա վանդ
ված այս բազ մա զան ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե
րից յու րա քան չյու րի ո ճա կան և ի մաս տային 
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ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի հաշ վա ռում: 
Օ րի նակ` Ոս կե բե րա նի, Տի մո թե ոս Կու զի 
ճա ռե րից յու րա քան չյու րը նվիր ված է մի թե
մայի, ու թեև դրանց միջև տրա մա բա նա կան 
կապ չկա, սա կայն լեզ վա կան տե սա կե տից 
դրանք աչ քի են ը նկ նում ի րենց մի աս նա
կա նու թյամբ, հա կադ րու թյուն նե րի, հա մե
մա տու թյուն նե րի, Ա ստ վա ծաշն չից վերց ված 
և տե ղին օգ տա գործ ված դարձ վածք նե րի և 
ար տա հայտ չա կան այլ մի ջոց նե րի նպա տա
կա հար մար կի րառ մամբ:

 Բա ցի կրո նա դա վա նա բա նա կան գոր
ծե րից` ու սա նող նե րը թարգ մա նում են նաև 
հայ պատ միչ նե րի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը` 
ա ռնչ վե լով դրանց ո ճա կան յու րա հատ կու
թյուն նե րին, լեզ վա կան ու քե րա կա նա գի
տա կան օ րի նա չա փու թյուն նե րին: Օ րի նակ` 
ու սա նող նե րի հա մար գրա կան հա րուստ 
սկզբ նաղ բյուր է Բու զան դի պատ մու թյու
նը, ո րի մեջ ամ փոփ ված ե կե ղե ցա կան և 
աշ խար հիկ պատ մու թյուն նե րի թարգ մա
նու թյու նը պա հան ջում է ժո ղովր դա խո սակ
ցա կան լեզ վին հա տուկ դարձ վածք նե րի ու 
ար տա հայ տու թյուն նե րի, կրկ նու թյուն նե րի 
ի մա ցու թյուն, քա նի որ «խո րին հայ կա բան, 
քե րա կա նու թյան տրա մա բա նու թյամբ ճշ տիվ 
ռա միկ, ո ճովն ա մեն ևին ար ևե լյան` այս ե զա
կան գոր ծը բազ մա պա տիկ ար ժեք ու նի»1: Իր 
լեզ վով խիստ ու շագ րավ է և ու սա նե լի տի ե
զե րահռ չակ Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ մու
թիւն Հայոց» եր կը, ո րում տար բեր դեպ քե րի 
նկա րագ րու թյան ժա մա նակ գոր ծած ված են 
տար բեր ար տա հայ տու թյուն ներ: Ժո ղովր
դա կան բա նա հյու սու թյան պա տա ռիկ նե րի 
մա սին խո սե լիս Մ. Խո րե նա ցին բա ռա ցի 
բե րում է իր դա րին հա տուկ փո խա բե րու
թյուն նե րով ու հա մե մա տու թյուն նե րով, հո
մա նիշ նե րով հա րուստ բա նաս տեղ ծա կան 
գողտ րիկ հատ ված ներ, պարս կաց ա ռաս
պել նե րի մա սին ար տա հայտ վում է շր ջուն 
ու դժ վա րըն կա լե լի դարձ վածք նե րով, ժո
ղովրդա կան հե րոս նե րին նկա րագ րե լիս դի
մում գե ղե ցիկ ու ար տա հայ տիչ մակ դիր նե
րի` հու նա բան հայե րե նի ի րո ղու թյուն նե րով 
ու ո ճով:

1  Ա.  Այտընեան,  Քննական  քերականութիւն  արդի 
հայերէն լեզուի, Վիէննա, 1886, էջ 59: 

«Գ րա բար» ա ռար կան դա սա վանդ վում է 
ա ստ վա ծա բա նու թյան ֆա կուլ տե տում` բա
կա լավ րի ա տի ա ռա ջին կուր սում` 2 կի սա
մյա կով: Ի հար կե, պետք է նշել, որ ցա վա
լի ո րեն կր ճատ վել է այս ֆա կուլ տե տում հին 
հայե րե նի դա սա վանդ ման ժա մա քա նա կը:

 Բա կա լավ րի ա կան այս դա սըն թա ցը 
պետք է ա պա հո վի դա սա խո սի կող մից ը նտր
ված թե մա նե րի ամ բող ջա կան հե տա զո տու
թյու նը, ո րը են թադ րում է բազ մա թիվ ու բազ
մա զան չա փա նիշ նե րի, ձևե րի ու մե թոդ նե րի 
օգ տա գոր ծում: Ցան կա լի է, որ հե տա զո տող 
բա կա լավ րը ու սում նա սի րու թյան ըն թաց
քում կա րո ղա նա օ գտ վել ոչ մի այն տե սա կան 
գրա կա նու թյու նից, այլև կա րո ղա նա բնա
գիրն ը ստ ա մե նայ նի ներ կա յաց նել, բա ցատ
րել և վեր լու ծել: Դրա հա մար ա ռա վե լա գույնս 
ան հրա ժեշտ է գրա բա րի հաս կա ցու թյուն նե
րի, կա նոն նե րի, օ րի նա չա փու թյուն նե րի խոր 
ի մա ցու թյուն: Մեծ ու շադ րու թյուն է դարձ վում 
գրա բա րյան բնագ րե րի թարգ մա նու թյա նը, 
ո րը յու րօ րի նակ ան դրա դարձ է մեր պատ
մամ շա կու թային ար ժեք նե րին, քան զի գրա
վոր հու շար ձան նե րի ա րժ ևոր ման մի ջո ցով 
դա սա խո սը ու սա նո ղին փո խան ցում է ոչ մի
այն դրանց կար ևո րու թյու նը, այլև նրա մեջ 
սեր մա նում ու զար գաց նում է ազ գային– քա
ղա քա կան մտա ծե լա կերպ` դաս տի ա րա կե
լով նրան որ պես սե փա կան ազ գի մշա կույ թի 
կրո ղի: Դա սա խո սի հմուտ գոր ծու նե ու թյամբ 
է պայ մա նա վոր ված գրա բա րյան բնագ րե րի 
գե ղա գի տա ցումն ու դրա հի ման վրա սե փա
կան ան ցյա լի ու մշա կույ թի գնա հա տու մը, 
ազ գային ի նք նա գի տակ ցու թյան զար գա ցու
մը, սո վո րո ղի մեջ հայոց գրի ու գրա կա նու
թյան նշա նա կու թյան, ազ գային ար ժեք նե րի 
վսե մու թյան կա յուն գի տակց ման, սե փա կան 
ժո ղովր դի ստեղ ծա գոր ծա կան մա քա ռու մով 
հպար տա նա լու, ո գեշնչ վե լու կա րո ղու թյան 
դաս տի ա րա կու մը: 

Ու սում նա ռու թյան գոր ծըն թա ցում գրա
բա րի քե րա կա նու թյան ու սում նա սի րու թյու նը 
կա տար վում է իր ամ բող ջու թյան մեջ, քա նի 
որ, ի նչ պես նշում է Ս. Ղա զա րյա նը, «պատ
մա կան ա ռու մով ա վե լի լավ է ու սում նա
սիր ված հին հայե րե նի բա ռա պա շա րը, ի սկ 
քե րա կա նու թյունն ու լեզ վի զար գաց ման ըն
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թաց քի հետ կապ ված հար ցե րը հա մա րյա թե 
դուրս են մնա ցել հայե րե նի մաս նա գետ նե րի 
ու շադ րու թյու նից»1:

Գ րա բա րի ու սուց ման կար ևո րա գույն պայ
ման նե րից է դա սի ան ցկաց ման ձևը: Ո րա կյալ 
դա սի գլ խա վոր հատ կա նի շը նրա հա մա պա
տաս խա նու թյունն է ժա մա նա կա կից ման կա
վար ժա կան գի տու թյուն նե րի նվա ճում նե րին, 
ա ռա ջա վոր փոր ձին, ու սում նա դաս տի ա րակ
չա կան գոր ծըն թա ցի օ րի նա չա փու թյուն նե
րին, դա սի բնո րոշ մե թոդ նե րին ու մի ջոց նե
րին: Ո րա կյալ դա սի կար ևոր տար րե րից են 
նաև նոր նյու թի հա ղորդ ման, ստուգ ման, 
գնա հատ ման, ի նչ պես նաև ամ րապնդ ման 
ու կրկ նու թյան ժա մա նակ ան հա տա կան ու 
խմ բային աշ խա տանք նե րի հա մակ ցու մը, ու
սուց ման ա վան դա կան ու ժա մա նա կա կից մե
թոդ նե րի ճկուն ու ար դյու նա վետ կի րա ռու մը` 
յու րա քան չյուր ու սա նո ղի ա ռանձ նա հատ կու
թյուն նե րի, գի տե լիք նե րի և կա րո ղու թյուն նե րի 
հաշ վառ մամբ: Գրա բա րի ամ բողջ դա սըն թա
ցը հիմ նա կա նում ու ղեկց վում է գործ նա կան 
պա րապ մունք նե րով, ո րոնք չպետք է վե րած
վեն տե սա կան նյու թի սոսկ վե րար տադր ման: 
Դա սի ըն թաց քում քն նու թյան են թա կա բնագ
րային հատ ված նե րը նախ և ա ռաջ ըն թերց
վում են գրա բա րի ար տա սա նա կան, հն չյու
նա փո խա կան, շեշ տադ րա կան կա նոն նե րով, 
ա պա կա տար վում է ը նտր ված հատ վա ծի 
մասմաս թարգ մա նու թյուն` նախ բա ռա ցի, 
ա պա գե ղար վես տա կան, այ նու հետ ու սա նող
նե րը կա տա րում են նյու թի բա ռա կազ մա կան, 
ձևա բա նա կան, շա րա հյու սա կան վեր լու ծու
թյուն և թարգ ման վող բնագ րի ի մաս տային
ո ճա բա նա կան քն նու թյուն:

 Դա սի ան ցկաց ման ա ռա վել բարձր ար
դյու նա վե տու թյան դեպ քում այն վե րած վում 
է խմ բային աշ խա տան քի, ո րի ըն թաց քում 
յու րա քան չյուր ու սա նող հնա րա վո րու թյուն է 
ստա նում ստու գե լու, հա մե մա տե լու և ճշգր
տե լու իր ար ձա նագ րած ար դյունք նե րը: Բա
նա վոր հար ցումն ան ցկաց վում է քն նար կում
նե րի ձևով, ո րի հնա րա վոր մո դել նե րից մե կը 
ան ցած նյու թի կրկ նու թյունն է դա սա խոսու
սա նող նե րի կա պով, սա կայն կար ևոր է նաև 

1  Ս.  Ղազարյան,  Հայոց  լեզվի  համառոտ 
պատմություն, Եր., 2006, էջ 3: 

դա սա վանդ ման փոխ ներ գոր ծուն մե թո դը` 
խմ բային քն նար կումն ու աշ խա տան քը ու
սա նող նե րի միջև: Գաղտ նիք չէ, որ խմ բային 
աշ խա տան քը խիստ ար դյու նա վետ մի ջոց 
է ու սա նող նե րին ոգ ևո րե լու և տր ված ա ռա
ջադ րան քի կա տար մա նը նրանց գոր ծուն 
մաս նակ ցու թյունն ա պա հո վե լու հա մար, և 
դա մեկն է այն բազ մա թիվ մար տա վա րու
թյուն նե րից, ո րոնք պետք է լի նեն դա սա խո
սի զի նա նո ցում: Վեր ջին մո տեց մամբ ու սա
նող նե րը բա ժան վում են ո րո շա կի քա նա կով 
խմ բե րի (հիմ նա կա նում` շար քե րի), և նրանց 
հանձ նա րար վում է բնագ րային հատ ված նե
րի հն չյու նա բա նա կան, բա ռա կազ մա կան, 
ի մաս տային, ձևա բա նա կան, շա րա հյու սա
կան վեր լու ծու թյուն: Ստաց ված ար դյունք
նե րը հա մե մատ վում են խմ բա կից նե րի վեր
լու ծու թյուն նե րի հետ` ի վեր ջո դառ նա լով 
ա ռա վել կա յուն ու խոր քային գի տե լիք: Դա
սա խոսն ա պա հո վում է յու րա քան չյուր ու սա
նո ղի մաս նակ ցու թյու նը քն նարկ վող նյու թի 
վեր լու ծու թյա նը`անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում 
կարճ հար ցեր ո ւղ ղե լով լսա րա նին կամ հու շե
լով թարգ ման վող բա ռի կամ ար տա հայ տու
թյան, որ ևէ քե րա կա նա կան եր ևույ թի ա ռա վել 
ճիշտ տար բե րա կը: Ը նդ հան րա պես, կա ռու
ցո ղա կան մե թոդ նե րով աշ խա տող դա սա խո
սը պետք է խու սա փի մի օ րի նա կու թյու նից, 
խրա խու սի ու սա նո ղի ի նք նու րույ նու թյունն ու 
նա խա ձեռ նու թյու նը, նրա մտա ծո ղու թյունն 
ո ւղ ղոր դի դե պի նյու թի դա սա կար գու մը, 
վեր լու ծու թյու նը, կան խա տե սու մը, հիմ նա վո
րու մը, աս տի ճա նա կար գու մը, ամ փո փու մը: 
Այս մո տե ցումն ու նի ու սու ցո ղա կան նշա նա
կու թյուն, քան զի հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
գրա բա րի դա սա վան դումն ի րա կա նաց նե լու 
ա վե լի հա մա կող մա նի ու հա մա կար գային 
ձևով` լեզ վա կան, քե րա կա նա կան յու րա քան
չյուր եր ևույ թի ման րակր կիտ վեր լու ծու թյամբ: 
Բու հա կան դա սա վանդ ման գոր ծըն թա ցում 
շատ կար ևոր է գի տա կա նո րեն մեկ նա բա նել 
յու րա քան չյուր ի րո ղու թյուն, ո րի ի րա կա նաց
ման հա մար ու սա նո ղը պետք է ձեռք բե րի 
լեզ վա կան և լեզ վա բա նա կան խոր գի տե
լիք ներ, կա րո ղու թյուն ներ, հմ տու թյուն ներ և 
դրանք կի րա ռե լու հնա րա վո րու թյուն ներ: 

Ամ փո փե լով շա րադր վա ծը` հարկ է նշել, 
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որ նշ ված մե թոդ նե րի կար ևո րու թյու նը ա վե
լի է ը նդ գծ վում ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գի
ա նե րի` է լեկտ րո նային հա ղոր դակ ցու թյան 
և տե ղե կատ վա կան այլ կա պե րի մի ջո ցով, 
ո րոնց պար տա դիր և ար դյու նա վետ օգ տա
գոր ծու մը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս օ գտ վե
լու է լեկտ րո նային գր քե րից, բա ռա րան նե րից 
և՛ լսա րա նում, և՛ տա նը: 

Լ սա րա նային ա ռա ջադ րանք նե րից բա ցի` 
ու սա նո ղի լեզ վա կան հմ տու թյուն նե րի զար
գաց ման հա մար կար ևոր մի ջոց են տնային 
ա ռա ջադ րանք նե րը, ո րոնք կա րե լի է հանձ
նա րա րել թե՛ դա սի ըն թաց քում, թե՛ է լեկտ րո
նային փոս տի մի ջո ցով: 

Գ րա բա րի տե սա կան և գործ նա կան ու
սու ցու մը հիմ նա կա նում պա հան ջում է դա

սա խո սու թյուն նե րին զու գա հեռ նաև գրա վոր 
հար ցում ներ: Յու րա քան չյուր կի սա մյա կում 
նա խա տես ված է մի ջան կյալ եր կու գրա վոր 
աշ խա տանք, ո րոնք նե րա ռում են որ ևէ ան
ծա նոթ բնագ րային հատ վա ծի թարգ մա նու
թյուն և ձևա բա նա կան ու շա րա հյու սա կան 
վեր լու ծու թյուն: Գրա բա րյան բնագ րային 
բազ մա զան հատ ված նե րի թարգ մա նու թյան 
ըն թաց քում ու սա նողն ամ րապն դում է իր 
լեզ վա կան գի տե լիք նե րը, կա րո ղու թյուն ներն 
ու հմ տու թյուն նե րը, ու սում նա սի րե լով մա
տե նա գիր նե րի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը և 
գրե լաո ճը` սո վո րում է ճիշտ ըն կա լել գրա բա
րյան ա մե նա տար բեր կա ռույց նե րը:

susannagrigoryan@ysu.am
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ПРЕПОДАВАНИЕ ДРЕВНЕАРМЯНСКОГО ЯЗЫКА НА БОГОСЛОВСКОМ 
ФАКУЛЬТЕТЕ

С. ГРИГОРЯН

Статья посвящена преподаванию древнеармянского языка на богословском факультете. 
В статье представлены некоторые педагогические принципы, на которые должны обращать 
внимание студенты в процессе учебы. Перевод разных древнеармянских подлинников 
на новоармянский язык не может бытьсамоцелью. Оно имеет познавательное значение и 
является своеобразным пересмотром наших историкокультурных ценностей. 

TEACHING GRABAR (OLD ARMENIAN) IN THE FACULTY OF THEOLOGY
S. GRIGORYAN

The article is devoted to the teaching of Grabar (Old Armenian) in the Faculty of Theology. It 
represents some pedagogical principles which the students should take into consideration in the 
learning process. The translation of various primary sources into Ashkharhabar (Modern Arme
nian) cannot be an end in itself. It has a cognitive significance and is a unique appreciation of our 
historicalcultural values.
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Actualmente en muchos países la prensa 
se considera uno de los métodos más eficaces 
para el aprendizaje de la lengua.Existen difer
entes formas del uso de la prensa en el aula. 
Estas formas se agrupan en tres bloques: la 
prensa como objeto de conocimiento, la prensa 
como recurso didáctico, la prensa como instru
mento de comunicación. En el primer caso, la 
prensa como un medio de comunicación, trata 
de acercar el mundo de la comunicación peri
odística al aula. En el siguiente caso la prensa 
supone un importante recurso didáctico hasta 
convertirse en un auténtico material escolar. Y 
en el tercer caso el uso de la prensa como in
strumento de comunicación supone la concre
ción de la finalidad de este medio.

Por medio de la prensa no solamente se 
puede aprender lenguas extranjeras, sino tam
bién economía, geografía, historia, política, etc. 
Los periódicos son el mejor puente que ligan 
las escuelas y las Universidades con la vida real. 

«En los periódicos está el mundo a lo vivo, 
el mundo de hoy y mañana, las esperanzas de 
la humanidad y también sus desesperanzas. Se 
encuentra la cobardía, el miedo y la mentira. 
Pero también el coraje, la fe y la verdad. La 
vida está allí toda entera... o casi. ¿Podemos 
ocultar todo esto a los niños?»1.

El gran valor didáctico de la prensa en la 
enseñanza de lenguas consiste en que propor
ciona una rica fuente de documentos auténticos 
que el profesor usa como texto para la elabo
ración de diversos materiales o como pretexto 
para la introducción o la práctica de distintos 
contenidos como son los contenidos gramatica
les, léxicos y culturales, así como para estrate
gias (de lectura y escritura) y destrezas (prede
cir, debatir, resumir) conforme a sus objetivos 
y las necesidades de sus estudiantes.

La prensa además se considera un ex

1  E. Faure, citado por Vioque, 1984, p. 15

celente medio para ampliar el vocabulario de 
los diferentes campos semánticos. 

El trabajo con el material de la prensa duran
te el aprendizaje de lengua extranjera ofrece al 
estudiante un entorno que es ya conocido por el 
estudiante, y eso inspira el aprendizaje de la len
gua desconocida. Los artículos generalmente se 
basan en palabras claves, y esas palabras siendo 
palabras claves generalmente se repiten varias 
veces lo que facilita la ampliación del vocabu
lario y hace recordar las palabras desconocidas. 

Por medio de la prensa los alumnos pueden 
analizar y comparar sus puntos de vista sobre 
un mismo tema. Facilita también el conocimien
to del entorno económico, social y cultural del 
país en el que se escribe y del cual es reflejo, 
sirviendo así como medio para la adquisición 
de la cultura a la que pertenece y cumpliendo 
su misión de informar. 

Rafael López Cubino en su libro titulado “La 
prensa en la escuela. Orientaciones didácticas 
para su utilización” tiene el objetivo de aportar 
ideas y sugerencias didácticas para hacer de la 
prensa escrita un elemento cotidiano y benefi
cioso en el quehacer educativo. 

«La razón principal por la cual he elegido 
este tema es que bajo mi modesta opinión se 
puede aprender mucho y bien a través de los 
medios de comunicación (prensa escrita, radio, 
televisión ) si se utilizan como recursos didác
ticos. No digo que tenga que competir con los 
libros, sino que se tienen que utilizar paralela
mente puesto que los medios de comunicación 
es un campo importante en nuestra sociedad. 
Mi interés por conocer un poco más la prensa 
en la escuela, así como su funcionamiento, ut
ilidad y desarrollo me ha llevado a la elección 
de este libro»2.

2  López,  C.R.  La  prensa  en  la  escuela.  Orientaciones 
didácticas para su utilización. España: ed. Wolters Kluwer 
Educación, 2008.

ELISA MINASIÁN 

LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA EXTRANJERA  
POR MEDIO DE LA PRENSA 
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Desde un punto de vista más práctico, cabe 
señalar que entre todos los medios de comuni
cación la prensa escrita es la más manejable y 
asequible.

En la escuela la prensa permite acercar los 
contenidos escolares a la realidad social de los 
alumnos y de esta manera unir la educación 
con la vida real.Así como fortalece el hábito de 
escuchar y de aprender de los demás, poder 
opinar libremente en los debates, puede tam
bién fortalecer la formación de equipos de tra
bajo y de la colaboración entre compañeros.

La prensa escrita desarrolla la competen
cia comunicativa en general, presta atención 
a todas areas, como son las de competencia 
gramatical, sociocultural, discursiva. 

«Favorece igualmente el desarrollo de las 
capacidades de los alumnos como la correcta 
expresión oral y escrita, hace que el alumno 
extranjero adquiera un hábito de lectura com
prensiva de las publicaciones escritas»1.

Según Ríos Ariza: “La prensa puede 
ser también una herramienta muy útil para 
abordar el tema de la Educación en Valores. 
Medio ambiente, igualdad entre los géneros, 
derechos humanos, etc. Encuentran una in
agotable fuente de información ya que con
tinuamente aparecen noticias, reportajes y 
artículos relacionados con estas cuestiones y 
susceptibles de ser analizados en clase. Saber 
leer periódicos, además de enriquecer nuestra 
formación intelectual, configura la sensibilidad 
de las personas, lo que afecta a sus sistemas de 
valores sociales, éticos y estéticos”2.

Los medios de comunicación cumplen dos 
funciones socialmente importantes: informar y 
modificar las opinions de los receptores cre
ando opinión. Es necesario señalar que la uti
lización de los documentos de los medios de 
comunicación en las aulas tiene razones di
versas. Dicen que llevar la realidad a las au
las resulta muy motivador. Eso concede a los 
estudiantes la posibilidad de adquirir directa o 

1   López, C.R. La prensa en la escuela. Madrid: ed. Es
cuela Española, 1997, pág13.
2  Ariza, J.M. Nuevas tecnologías de la información y de 
la comunicación aplicadas a la educación. EdicionesAljibe, 
2000 citadopor 147.

indirectamente capacidad crítica. Por medio de 
la prensa ellos aprenden a expresar sus pro
pias opiniones. Además su utilización en este 
campo sirve como modelo de lengua, así como 
de material de investigación para el aprendiza
je, en situaciones de comunicación variadas.

La realidad demuestra que va creciendo 
con el tiempo el número de los centros de 
enseñanza y de los profesores que incluyen 
la prensa en el proceso de enseñar la lengua, 
porque además de adentrarse en el mundo y 
en realidades cercanas o lejanas, permite en
señar lo que interesa de forma más interesante 
y adecuada al contexto de las personas que se 
están formando. El uso de los periódicos propi
cia el aprendizaje de los conceptos de una for
ma globalizada. La riqueza de la información se 
puede encontrar a lo largo de las secciones de 
un periódico o en los diferentes tipos de pren
sa, hace que se encuentren contenidos apropi
ados para todas las áreas y etapas educativas.

En el aprendizaje de la lengua el papel 
básico pertenece al profesor, pues del último 
depende la eficacia del aprendizaje. Antes de 
trabajar con la prensa en el aula, el profesor 
debe hacer una reflexión sobre qué va a uti
lizar, cómo, por qué y para qué; el uso de los 
medios de comunicación es infructuoso sin 
este paso. La utilización inapropiada trae con
sigo ciertos riesgos. Deben ser textos que in
teresen a los alumnos, con temas que no estén 
alejados del conocimiento de los alumnos. Si 
los alumnos disponen de conocimientos de niv
el bajo en este caso utilizar textos extensos no 
tendrá ninguna eficacia, los textos deben ser 
simplificados.

En los grupos el nivelde los estudiantes no 
es el mismo y hay que utilizar un método que 
sería eficaz para cada grupo determinante, 
porque para algunos es fácil aprender con 
dibujos, otros necesitan escribir las palabras 
para recordar.

Para cada estudiante tiene una gran impor
tancia el método utilizado por el profesor. To
dos saben que lo que hacen durante la clase no 
es suficiente para dominar la lengua y alcanzar 
el nivel requerido, pero en el caso de no haber 
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concordancia entre lo que hace el estudiante 
en casa y entre lo que hace durante la clase, 
eso puede resultar que el estudiante pierda el 
interés. El papel del profesor en ese período 
de aprendizaje es muy importante. Por ejem
plo en Armenia la mayoría de los estudiantes,
generalmente, no son mayores de edad, aquí 
la gente prefiere estudiar en los centros de en
señanza superior inmediatamente después de 
la escuela. Eso significa que el hecho de ser 
estudiante no significa ser maduro y no todos 
entienden que deben estudiar por sí mismo. 
Por eso es muy importante organizar la clase 
en un modo como efectivo, tanto interesante. 
Es necesario disponer de un método que dé 
la oportunidad de aprender durante la clase y 
profundizar lo que los estudiantes han hecho 
en casa. Solamente guiar al estudiante no tiene 
sentido porque actualmente hay varios manua
les de aprendizaje y cursos por Internet que 
pueden guiar a los estudiantes. 

El deber del profesor es hacer la clase inte
resante y original. Aquí pueden ayudar los ar
tículos. Los temas de artículos pueden ser muy 
diferentes, de todas las esferas y dar muchos 
conocimientos a los estudiantes. A la hora de 
aprender la lengua por medio de la prensa se 
puede escoger noticias con temas sobre la pu
blicidad, las fiestas, las tradiciones populares 
de la región, el deporte, etc. Algunos profeso
res para que la clase sea distintiva e interesante 
utilizan el método de juegos. Los juegos con 
los periódicos pueden estar desinadosa desa
rrollar el modo de pensar de los estudiantes 
o alumnos, de poder criticar y expresar sus 
opiniones, así como aprender nuevo léxico, 
poder leer rápidamente y sacar la información 
necesaria. Pero con las ventajas que nos ofre
cen los juegos, pueden también traer consigo 
varias desventajas. Para evitar de este proble

ma los juegos deben organizarse de forma que 
no sean ganadores y perdedores. En eso a los 
profesores les pueden ayudar las dinámicas, 
que son juegos de otro tipo, que no suponen 
dos partes para que una gane y la otra pierda 
pero solamente dan alguna dinámica a la clase. 
Cada juego se considera dinámica si no supone 
tener ganadores y perdedores.

Resumiendo se puede decir que la prensa 
es uno de los medios más modernos del apren
dizaje de las lenguas extranjeras y representa 
muchas ventajas tanto para los profesores a la 
hora de organizar el proceso del aprendizaje 
de forma interesante, saliendo de la monoto
nía y llevando al aula novedades, como para 
los estudiantes concediéndoles la oportunidad 
de enriquecer su vocabulario referente a va
rias esferas, colaborar en grupos, desarrrollar 
el modo de pensar.

Se puede afirmar que uno de los efectos 
más ventajosos que deriva del uso de la prensa 
es la adquisición de un valor esencial y urgente 
de la sociedad actual: la capacidad crítica. Es 
decir el uso de la prensa se contribuye a la 
formación de ciudadanos más críticos y analis
tas que forman parte activa de la sociedad. Se 
trata de que se puedan verificar la información 
que reciben, buscar otras fuentes, formarse 
opiniones sólidas y coherentes respecto a lo 
que ocurre a su alrededor y tener criterios ra
zonados para defender dichas opiniones.

Por último los periódicos se consideran una 
de las mejores herramientas para potenciar la 
lectura comprensiva. En la práctica de la lec
tura se movilizan y se crean cualidades de la 
inteligencia, la creatividad, la riqueza humana 
e intelectual y lo que es más conceden la opor
tunidad de conocer la mentalidad actual y las 
vigentes normas ling•ísticas.

elizaminasyan@ysu.am
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 Օ ՏԱՐ ԼԵԶ ՎԻ ՈՒ ՍՈՒ ՑՈՒ ՄԸ ՄԱ ՄՈՒ ԼԻ ՄԻ ՋՈ ՑՈՎ 
Է. ՄԻ ՆԱ ՍՅԱՆ

 Սույն հոդ վա ծում քն նու թյան է ա ռն վում օ տար լեզ վի ու սուց ման ար դյու նա վե տու թյու նը 
մա մու լի մի ջո ցով: Լեզ վի դա սա վանդ ման գոր ծըն թա ցում սա ար դյու նա վետ մի ջոց է, ո րն 
ո ւղղ ված է բա ռա պա շա րի հարս տաց մանն ու ը նդ լայն մա նը, հա ղոր դակ ցա կան ըն դու նա կու
թյան զար գաց մա նը, քն նա դա տա կան ու նա կու թյան ձևա վոր մա նը, ի նչ պես նաև ու սա նող նե
րին հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում վեր լու ծե լու և հա մե մա տե լու ի րենց տե սա կետ նե րը միև
նույն թե մայի շուրջ։

ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ С ПОМОЩЬЮ ПРЕССЫ
Э. МИНАСЯН

В данной статье рассматривается эффективность обучения иностраннях языков с 
помощью прессы. В процессе преподавания иностранного языка оно является эффективнной 
средствой, который способствует обогащению и расширению словарного запаса, развитию 
комуникационной способности, формирование критической умении, так же дает возможность 
студентам проанализировать и сравнить их точчки зрения (мнение) об одном и том же теме.
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ANÍ SHIRJANIÁN

EL USO DE INTERNET EN EL PROCESO DE  
ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS

A lo largo de la historia la enseñanza de una 
lengua extranjera ha ocupado un lugar muy 
importante entre diferentes personas con dis
tintas profesiones porque es un denominador 
común en la historia del hombre en la necesi
dad de comunicarse y establecer contactos en
tre los diferentes pueblos y culturas. Este pro
ceso ha tenido una larga trayectoria y durante 
esa trayectoria se han presentado muchos en
foques y métodos para la enseñanza de len
guas extranjeras. El uso de diferentes métodos 
y enfoques se ha debido a nuevas necesidades 
actuales y los cambiantes intereses personales 
o sociales de la gente. Es por ello que en esta 
era de tecnología hablar de nuevas tecnologías 
en la enseñanza de una lengua extranjera es 
tan importante como hablar de metodologías, 
de métodos y enfoques, de planes de estudio o 
de aulas innovadoras. Hay que ser conscientes 
de que no es posible vivir en un tiempo y respi
rar en otro1: tenemos que ponernos al día y 
no sólo reconocer la importancia de las nuevas 
tecnologías, también tenemos que entender las 
ventajas que puede proporcionar el uso de her
ramientas tan importantes como Internet en el 
aula. La nueva tecnología puede ser utilizada 
en una clase regular en las escuelas urbanas 
y rurales, en la escuela secundaria, gimnasio, 
liceo, universidades Ya hace muchos años que 
en la enseñanza de lenguas nos enfrentamos a 
las nuevas tecnologías. 

En efecto, estas tecnologías tienen varias 
funciones:

a) permiten un acceso a la información
b) rompen las barreras espaciotemporal 

para comunicarse
En su función como canal de información 

hablaremos sobre algunas características que 
pueden influir muy positivamente en el apren
dizaje de lenguas:

1   Luis Cernuda Prosa I, volumen II, cit., pp. 83 y 84

1. Para desarrollar la comprensión lec
tora y la comprensión auditiva, Internet es 
una excelente fuente de materiales auténticos. 
El acceso a diferentes materiales, impresos 
o auditivos, es tal vez uno de los rasgos más 
apreciados. Con la ayuda de los podcasts de 
audio, el estudiante no solo puede desarrollar 
su vocabulario, sino también dominar el idioma 
extranjero durante un determinado período de 
tiempo y obtener habilidades de comunicación 
que ayudarán a encontrar la clave de muchos 
conceptos gramaticales y el habla coloquial. 
Además la adquisición de nuevas palabras, 
frases y diálogos con cualquier nivel de con
ocimiento en esta área es totalmente gratuita. 
Se puede usar el internet para recopilar ma
teriales auténticos como artículos de revistas, 
planos, fotografías, audios, videos, textos, etc. 
El video, a diferencia de audio, permite no sólo 
escuchar el discurso en vivo, sino también ver 
cómo se pronuncian ciertas palabras para eval
uar la situación. En Internet, particularmente 
en Youtube, hay muchos clips de vídeo y pro
gramas de televisión que se pueden ver con 
subtítulos y así aprender visualmente. Por otra 
parte, la aparición de sus héroes favoritos (ac
tores, conductores de todo tipo de programas 
de televisión o espectáculo, cantantes), o la 
gente simplemente interesante en un monitor 
de ordenador hacen que los estudiantes tengan 
emociones positivas, lo que también estimula al 
aprendizaje y anima a esforzarse más y apren
der con más facilidad. En efecto la información 
a la que tenemos acceso es actual, es un acce
so rápido a una información diaria o periódica 
que, de otro modo, resulta bastante difícil de 
conseguir. Hoy en día existen muchas páginas 
web que nos permiten enriquecer nuestro re
positorio de materiales para enseñar una len
gua extranjera.

2. También se proporcionan materia
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les ling•ísticos que pueden emplearse como 
apoyo o refuerzo de las clases. Los estudiantes 
pueden acceder de forma autónoma y libre las 
24 horas del día y a través de Internet, con
seguir, por ejemplo, diccionarios, gramáticas, 
programas para practicar aspectos específicos 
de la gramática del español. Cualquier texto 
puede ser material teórico sin ningún proble
ma de encontrar entre los recursos de Internet 
dedicados al estudio del idioma extranjero.

3. La sociedad, la cultura y la lengua 
aparecen reflejados en Internet lo que facilita 
el estudio y la integración de la cultura en el 
proceso de aprendizaje de una lengua. 

4. Internet aumenta la motivación, puede 
captar la atención de estudiantes debido a la 
variedad de temas, a la integración del compo
nente cultural, y a la novedad del medio1. 

5. La existencia de programas de 
búsqueda permite que mediante las palabras 
clave encuentren todo lo necesario para utilizar 
en sus proyectos. Cuando los estudiantes se 
dan cuenta de que su tarea es algo pública, ha
cen más esfuerzos y ponen más atención en el 
producto final, lo que supone resultados muy 
positivos en el aprendizaje. 

6. Internet, además, se considera un 
entorno excelente para la autoformación, ya 
que ésta nos ofrece materiales en distintos 
soportes: impreso, informático y vídeo. Para 
activar el proceso cognitivo se puede utilizar 
con eficacia los recursos de información en 
Internet que contienen material audiovisual y 
textual, y permitir que chateen en tiempo real 
con un hablante nativo.

7. Otra característica positiva y atractiva 
de Internet es que la información y contenidos 
se actualizan fácilmente. A la hora de usar In
ternet como medio para presentar contenidos 
o materiales esta característica es de mucha 
importancia. 

8. Otra oportunidad importante del uso 
de Internet es el aprendizaje a distancia cuyo 
objetivo estratégico es ofrecer a las personas 
el derecho a la educación a todos los niveles 

1   Mar Cruz Pinol La World Wide Web en la clase de E/
LE, Espéculo: Revista de Estudios Literarios, 1997.

desde su país de residencia y a pesar de la ac
tividad profesional. 

Además de ser un canal de información, 
Internet es también un canal de comunicación 
que permite romper las barreras espaciotem
porales que pueden interponerse en el proce
so de aprendizaje. Las herramientas de comu
nicación que encontramos en Internet sirven 
para desarrollar la expresión escrita y oral. 
Uno de los objetivos básicos de la enseñanza 
de lenguas es la de facilitar la comunicación 
interpersonal. 

Internet ofrece comunicación sincrónica y 
asincrónica. La comunicación en ‘tiempo real’ 
(sincrónica) puede conseguirse por medio de 
Internet utilizando toda una serie de medios 
chat o programas chat de la red. Esta experi
encia es para desarrollar la escritura y apoyar 
a las clases de conversación o práctica oral. 
Los estudiantes usan esta herramienta de co
municación para realizar discusiones sobre los 
temas que les interesa y de actualidad inclui
dos en los distintos módulos del curso. La len
gua utilizada durante estas discusiones es más 
compleja como en el nivel sintáctico así en el 
semántico que en las discusiones presenciales, 
debido al tiempo de preparación con el que 
cuentan al utilizar el medio escrito. 

La forma más frecuente de la comunicación 
asincrónica es el correo electrónico. Existen 
también otras pero el email es la forma más 
directa de comunicación. El email potencia la 
comunicación real en el proceso de aprendiza
je con hablantes nativos o con otros estudiantes 
de LE. El tipo de actividades que podemos re
alizar con esta herramienta de comunicación 
incluye proyectos de colaboración (cine, lit
eratura, negocios, investigaciones basadas en 
encuestas, etc.). Estas experiencias demues
tran que las clases se convierten en clases 
más centradas en el estudiante, durante las 
cuales los estudiantes se involucran más en la 
preparación de la tarea aprovechándose de las 
ventajas de la comunicación auténtica con sus 
compañeros en otro país. Además de la comu
nicación entre los estudiantes por vía correo 
electrónico, la comunicación entre profesores 
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y estudiantes también favorece el aprendizaje 
por el que los estudiantes pueden recibir un 
comentario detallado y rápido sobre los prob
lemas y preguntas inmediatas que les puedan 
surgir. 

Pero con todas esas ventajas hay que men
cionar también que hay una serie de desventa
jas y riesgos que un estudiante puede tener a 
la ahora de usar el Internet por motivos de la 
educación:

• Internet puede ofrecer una infor
mación poco fiable, materiales de mala calidad.

• Las faltas ortográficas: en las redes 
sociales la comodidad y rapidez pueden hacer 
que la persona haga muchas faltas que después 
pueden dejar huellas en su proceso educativo 
(ausencia de tilde, la confusión entre algunas 
palabras que son homófonas, es decir se pro
nuncian igual pero se escriben de otra forma, 
la omisión o el abuso de las letras, los signos de 
puntuación, etc.).

• Hace que los estudiantes piensen poco 
en las tareas y se esfuercen menos a causa de 
la mala práctica del copiar y pegar.

• Y por último la falta de la interacción 
directa entre el estudiante y el profesor lo que 
considero una de las cosas más importantes 
porque en la educación el contacto directo, los 
sentimientos crean una confianza y un ámbi
to más conveniente para los estudiantes y un 
ordenador es una maquina sin sentimientos, 
emociones o reacciones espontáneas que pue
den producirse en el aprendizaje de una len
gua, etc.

De todos modos estas desventajas no me
nosprecian el papel de Internet en el proceso 
de la enseñanza de lenguas extranjeras ya que 
como se dice nada es perfecto y lo que tiene 
buena parte tiene también su mala parte, solo 
hay que saber manejar bien la información y 
usar los materiales efectivamente. Es por eso 
que quiero citar a Sitman R. “El reto es evitar 
dejarnos encandilar por la novedad o los atrac
tivos aparentes del medio y saber aprovechar 
Internet como un recurso didáctico más y una 
herramienta entre tantas para el desarrollo y 
práctica de las cuatro destrezas comunicati

vas”1. Justo en eso se importa el papel del pro
fesor quien tiene que tener mucho cuidado en 
mostrar al estudiante la vía correcta del uso de 
Internet sin arriesgar el éxito del aprendizaje. 
La complejidad de la lengua o la complicación a 
la hora de estudiar un recurso puede hacer que 
la motivación de los alumnos se reduzca. “El 
profesor es el encargado de facilitar el acceso a 
la información a través de materiales auténticos 
y de promover la utilización e integración de 
distintas estrategias y destrezas de aprendizaje 
y de comunicación por medio de la organiza
ción de diversas actividades que satisfagan a 
un tiempo las necesidades del estudiante y el 
objetivo final de la competencia comunicativa, 
es decir, el dominio y la capacidad de uso de la 
lengua meta”. 2 Algunas funciones del profesor 
a la hora de la enseñanza virtual son. 

• facilitar los criterios para que el estu
diante elija la información; 

• proponer ta reas, proyectos o proble
mas de interés y animar a estudiar fuera de 
clases;

• guiar el proceso de aprendizaje coor
dinando, planificando y organizando la interac
ción;

• proporcionar páginas web que con
tengan materias de alta calidad;

Hay que subrayar que Internet no sustitu
ye al profesor, sino se convierte en uno de los 
medios más importantes para el aprendizaje de 
una lengua extranjera en la etapa actual. En 
este caso, el profesor se convierte en un asis
tente realizando los trabajos que más conviene 
al contexto contemporáneo de la educación. 

Resumiendo se puede decir que hoy en día 
Internet desempeña un papel muy importante 
a la hora de enseñar una lengua extranjera. 
Proporciona una amplia gama de ejercicios 
adicionales para trabajar en el aspecto léxico 
y gramatical, puede desarrollar las habilidades 
de trabajo independiente, animándoles a parti
cipar en las actividades del proyecto en la red 

1   Sitman, R. “Algunas reflexiones sobre el uso y abuso 
de la Internet en la enseñanza del E/LE”, p. 7, 1998.
2   Sitman, R. “Algunas reflexiones sobre el uso y abuso 
de la Internet en la enseñanza del E/LE”, p. 79, 1998.



141

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

global y buscar actividades creativas. 
A continuación quiero presentar algunos 

recursos en Internet que serán muy útiles a la 
hora de estudiar el español:

1. Diccionarios:
• http://www.leoloqueveo.org: Dic

cionario básico de español en imágenes;
• http://bancoimagenes. i s f t ic .

mepsyd.es: en esta web solo hay que escribir 
la palabra que no conocemos y nos enseñará 
imágenes relacionadas con esta palabra;

• http://www.wordreference.com: 
diccionario en el que podemos realizar traduc
ciones entre varios idiomas: españolfrancés, 
francésespañol, inglésespañol, españolin
glés, etc. Además podemos buscar las defini
ciones de cada palabra e incluso los sinónimos 
de la misma;

• http://www.rae.es: diccionario de la 
Real Academia Española de la Lengua. Permite 
conocer las definiciones de una palabra y tam

bién la conjugación de cualquier verbo espa
ñol;

2. Páginas web con actividades:
• http://cvc.cervantes.es/ensenan

za/actividades_ave/aveteca.htm: ejercicios 
realizados por el Instituto Cervantes;

• http://cvc.cervantes.es/aula/lec
turas/default.htm: lecturas paso a paso del 
Instituto Cervantes;

• http://www.audiria.com : es una 
herramienta que de forma gratuita ofrece au
diotextos en español para mejorar el entendi
miento y comprensión del idioma;

• http://www.uiowa.edu/~acadtech/
phonetics/spanish/frameset.html: aquí po
dremos practicar la pronunciación de todos los 
sonidos del español.

•  http://lab.chass.utoronto.ca/res
centre/spanish: contiene grabaciones de di
versos dialectos 

ani.shirkhanyan@ysu.am 
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 ՀԱ ՄԱ ՑԱՆ ՑԻ ԿԻ ՐԱ ՌՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ Օ ՏԱՐ ԼԵ ԶՈՒ ՆԵ ՐԻ  
ԴԱ ՍԱ ՎԱՆԴ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑՈՒՄ 

Ա. ՇԻՐ ԽԱ ՆՅԱՆ

Հաշ վի առ նե լով այն փաս տը, որ հա մա ցան ցը կար ևոր դեր է խա ղում յու րա քան չյու րի 
կյան քում, օ տար լե զու նե րի դա սա վանդ ման մեջ վեր ջի նիս կի րա ռու թյու նը ան խու սա փե լի 
է: Հա մա ցան ցը ե զա կի հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում մուտք գոր ծե լու մեծ քա նա կու թյամբ 
ու սում նա ռա կան նյու թե րի բա զա՝ տեքս տային, աու դի ո և վի դե ո ձևա չա փե րով: Օ տար լե
զու նե րի ու սում նա սի րու թյան մեջ հա մա ցան ցը նպաս տում է խո սե լու և ար տա հայտ վե լու 
հմ տու թյուն նե րի ձևա վոր մա նը, բա ռա պա շա րի հարս տաց մա նը, քե րա կա նու թյուն սո վո րե
լուն, ա պա հո վում է ի րա կան հա ղոր դակ ցու թյուն տվյալ լեզ վով՝ դարձ նե լով լեզ վի ու սու ցումն 
ա ռա վել ար դյու նա վետ և հե տաքր քիր:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТА В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКОВ

A. ШИРХАНЯН

Учитывая тот факт, что интернет играет важную роль в современной жизни каждого 
человека, использование интернета в практике преподавания иностранных языков неизбежно. 
Интернет предоставляет исключительные возможности для обучения иностранных языков, 
так как с его помощью предоставляется доступ к аутентичным материалам и огромному 
числу учебных ресурсов в текстовом, аудио и видеоформатах. Интернет облегчает изучение 
иностранных языков, способствует формированию навыков речевого общения, обогащению 
словарного запаса, обучению грамматики, обеспечивает реальное общение на данном языке, 
что делает изучение языка более эффективным и интересным.
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Ա ՆԱ ՀԻՏ ՈՍ ԿԱ ՆՅԱՆ

ՄԻՋՄ ՇԱ ԿՈՒ ԹԱՅԻՆ ՀԱ ՂՈՐ ԴԱԿՑ ՄԱՆ  
ԿԱ ՐՈ ՂՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՁԵ ՎԱ ՎՈՐ ՄԱՆ  

ՀԻՄ ՆԱԽՆ ԴԻ ՐԸ ESP-Ո ՒՄ
«Միջմ շա կու թային հա ղոր դակ ցու թյուն» 

հաս կա ցու թյու նը ա ռա ջին ան գամ շր ջա նա
ռու թյան մեջ է մտել Ա ՄՆո ւմ գոր ծա րար 
մաս նա գետ նե րի հա տուկ հո գե բա նա կան 
դա սըն թաց նե րի ժա մա նակ։ Այդ դա սըն թա
ցի նպա տակն է ե ղել ձևա վո րել հա մա պա
տաս խան ո րակ ներ, ու նա կու թյուն ներ այլ 
մշա կույթ ներ ներ կա յաց նող մարդ կանց հետ 
շփ վե լու ըն թաց քում, ո րը նպաս տում է հաղ
թա հա րել միջմ շա կու թային բնույ թի դժ վա
րու թյուն նե րը։

 Միջմ շա կու թային հա ղոր դակ ցու թյու նը են
թադ րում է ոչ մի այն օ տար լեզ վի, այլև մշա կույ
թի ի մա ցու թյուն։ Այս գա ղա փա րը հաս տատ
վեց ոչ մի այն հո գե բան նե րի, մար դա բան նե րի, 
ման կա վարժ նե րի, այլև հու մա նի տար գի տու
թյան այլ ո լորտ ներ ներ կա յաց նող մաս նա գետ
նե րի կող մից։ Հատ կա պես հա ղոր դակ ցա կան 
մո տեց ման շր ջա նակ նե րում հս տա կո րեն ո ւր
վագծ վեց այն գա ղա փա րը, ը ստ ո րի՝ հնա
րա վոր չէ սո վո րել օ տար լե զու ա ռանց լեզ վա
կիր նե րի մշա կույթն ու սում նա սի րե լու։ Ա վե լին, 
լե զուն դի տարկ վեց որ պես մշա կույ թի կար
ևո րա գույն բա ղադ րա մաս (Edward T. Hall, Jr., 
George L. Trager, 1954։ 3): 

Օ տար լե զու նե րի դա սա վանդ ման մե
թո դի կայի զար գաց ման գոր ծըն թա ցում մեծ 
նշա նա կու թյուն ու նի այն, որ միջմ շա կու թային 
հա ղոր դակ ցու թյու նը նա խորդ դա րի կե սե րին 
դառ նում է դա սա վանդ ման ա ռար կա (1954 
թ.), ե րբ լույս է տես նում Է. Հոլ լի և Ջ. Տրա գե րի 
«Culture as Communication» («Մ շա կույ թը որ
պես հա ղոր դակ ցու թյուն») (Trager, Hall 1954։ 
134149) հե տա զո տու թյու նը։ Այդ հե տա զո տու
թյան մեջ ա ռա ջին ան գամ «միջմ շա կու թային 
հա ղոր դակ ցու թյուն» եզ րը ներ կա յաց վում է 
որ պես մարդ կային փոխ հա րա բե րու թյուն
նե րի հա տուկ ո լորտ։ Ա վե լի ո ւշ միջմ շա կու
թային հա ղոր դակ ցու թյան գա ղա փար ներն ու 
հիմ նադ րույթ ներն ա ռա վել հա մա կարգ ված 

ներ կա յաց վեց Է. Հոլ լի «The Silent Language» 
(«Համր լե զու», 1959 թ.) (Hall 1990) հայտ նի 
աշ խա տու թյան մեջ, որ տեղ հե ղի նա կը ցույց 
տվեց մշա կույ թի և հա ղոր դակ ցու թյան միջև 
ե ղած սերտ կա պը։

 Ներ կա յաց նե լով մշա կույ թի և հա ղոր դակ
ցու թյան փո խա դարձ կա պի հայե ցա կար գը` 
Է. Հոլ լը ա ռա ջադ րում է այն դրույ թը, ը ստ 
ո րի՝ մշա կույ թը պետք է ոչ մի այն ու սում նա
սիր վի, այլև դա սա վանդ վի։ Ը ստ այդմ, նրա 
մո տե ցու մը են թադ րում է ոչ մի այն ու սում նա
սի րել և լու ծել միջմ շա կու թային հա ղոր դակ
ցու թյան հիմ նախն դի րը որ ևէ դա սըն թա ցի 
շր ջա նակ նե րում, այլև դարձ նել այն ա ռան
ձին ու սում նա կան ա ռար կա։

 Միջմ շա կու թային հա ղոր դակ ցու թյան 
ու սուց ման հիմ նախն դիրն ա ռանց քային 
նշա նա կու թյուն ու նի հա մաեվ րո պա կան 
լեզ վա կան քա ղա քա կա նու թյան մշակ
ման, սկզ բուն քային հիմ նադ րույթ նե րի 
ա ռա ջադրման գոր ծում։ Ի նչ պես նշ վում 
է «Լե զու նե րի ի մա ցու թյան / ի րա զե կու
թյան հա մաեվ րո պա կան հա մա կար գում» 
«Միջմ շա կու թային ի մա ցու թյուն» բաժ նում. 
«Միջմ շա կու թային ի մա ցու թյու նը» «հայ րե նի 
աշ խար հի» և «ու սում նա սիր վող լեզ վի աշ
խար հի» միջև հա րա բե րու թյուն նե րի (ն մա
նու թյուն նե րի ու տար բե րու թյուն նե րի) ի մա
ցու թյունն ու ը մբռ նումն է։ Ան շուշտ, կար ևոր է 
նշել նաև, որ միջմ շա կու թային ի մա ցու թյու նը 
նե րա ռում է եր կու աշ խարհ նե րի միջև տա
րած քային և հա սա րա կա կան բազ մա զա նու
թյան գի տակ ցում։ Սո վո րող նե րի միջմ շա կու
թային ի մա ցու թյու նը հարս տա նում է ի րենց 
ծա նոթ եր կու լե զու նե րից (Լ1 և Լ2) բա ցի նաև 
շատ այլ մշա կույթ նե րի ի մա ցու թյամբ։ Գի
տե լիք նե րի նման ը նդ գր կումն օգ նում է, որ 
նրանք կա րո ղա նան այդ եր կու լե զու նե րը դի
տար կել ա վե լի լայն հա մա տեքս տում։ Օբյեկ
տիվ գի տե լիք նե րից բա ցի` միջմ շա կու թային 
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ի րա զե կու թյունն ը նդ գր կում է նաև եր կու 
հա մայնք նե րի՝ մի մյանց մա սին պատ կե րա
ցում նե րը, ո րոնք հա ճախ հան դես են գա լիս 
որ պես ազ գային կարծ րա տի պեր» (Լե զու նե
րի ի մա ցու թյան / ի րա զե կու թյան հա մաեվ րո
պա կան հա մա կարգ, 2005։ 120123)։ 

Ինչ վե րա բե րում է մաս նա գի տա կան 
կողմ նո րոշ ման ան գլե րե նի դա սըն թա ցին, 
ա պա միջմ շա կու թային հա ղոր դակ ցու թյան 
հիմ նա կան խն դիր նե րից է ու սա նող նե րի մեջ 
ձևա վո րել օ տար լեզ վով դա տաքն նու թյան 
տար բեր ըն թա ցա կար գե րին մաս նակ ցե լու 
ու նա կու թյուն ներ։ Լ. Վ. Մեդ վեդ ևան ա ռանձ
նաց նում է այն հիմ նա կան պա հանջ նե րը, 
ո րոնք ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել միջմ
շա կու թային հա ղոր դակ ցու թյան ու սուց ման 
գոր ծըն թա ցում։ Ը ստ նրա՝ ի րա վա կան կողմ
նո րոշ ման օ տար լեզ վի դա սըն թա ցում ան
հրա ժեշտ է ա պա հո վել հա ղոր դակ ցու թյան 
մաս նա գի տա կան ո ւղղ վա ծու թյու նը, միջմ շա
կու թային են թա տեքս տը, բնագ րայ նու թյու
նը, մի ջա ռար կա յա կան կա պե րը։ Ը նդ հա նուր 
առ մամբ, նա ա ռա ջար կում է օ տա րա լե զու 
ին տե րակ տիվ ի րա զե կու թյան ձևա վոր ման 
գոր ծըն թա ցում վե րար տադ րել ի րա վա բան 
լեզ վա կիր նե րին բնո րոշ բնա կան, ի րա կան 
խոս քային ի րադ րու թյուն նե րը։ Ը ստ այդմ, ու
սուց ման գոր ծըն թա ցում նա ա ռա ջար կում է.

 կապ հաս տա տել գոր ծըն կե րոջ հետ, 
ա ջակ ցել կամ ը նդ հա տել նրան՝ այդ ըն թաց
քում պահ պա նե լով այդ սո ցի ու մում ըն դուն
ված շփ ման կա նոն նե րը և պայ մա նա կա նու
թյուն նե րը,

 գոր ծառ նել մաս նա գի տա կան գի տե
լիք նե րը՝ հա մա ձայն դա տաքն նու թյան դե
րի (պաշ պա նու թյուն՝ ի դեմ մե ղադ րան քի), 
ո րոնք ար տա ցո լում են ի րա վա դա տու թյան 
հիմ նա րար հաս կա ցույթ նե րը, ըն թա ցա կար
գե րը, նոր մե րը և ա րա րո ղա կար գե րը, հիմ նա
վո րել սե փա կան դիր քո րո շու մը, բա ցա հայ տել 
թույլ օ ղակ ներն ը նդ դի մա խո սի դիր քո րո շում
նե րում դա տապ րո ցե սի տար բեր փու լե րում,

 կի րա ռել ճար տա սա նա կան ազ դե ցու
թյան տար բեր հնար ներ դա տավճ ռի կա յաց
ման հա մար՝ հօ գուտ դա տաքն նու թյան մաս
նա կից նե րի (Медведева, 2008։ 9)։ 

Նոր հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն

նե րը նոր խն դիր ներ են ա ռա ջադ րում։ 
Նախ կի նում ի րա վա բա նա կան կրթու թյան 
կար ևոր բա ղադ րա մաս էր ռու սե րե նի ի մա
ցու թյու նը։ Սա կայն ար դի փու լում ան գլե րենն 
ա վե լի և ա վե լի է ամ րաց նում իր դիր քե րը։ 
Տար բեր ե րկր ներ ներ կա յաց նող ի րա վա
բան ներն ու սում նա սի րում են այդ լեզ վով 
մի ջազ գային ի րա վուն քը, ը նդ լայ նում մի ջազ
գային, մի ջի րա վա կան կա պե րը։ Այդ ա ռու
մով կար ևոր վում է միջմ շա կու թային հա ղոր
դակ ցա կան ի րա զե կու թյան հիմ նախն դի րը 
(Киктева, 2009։ 189)։

 Միջմ շա կու թային հա ղոր դակ ցա կան ի րա
զե կու թյան զար գաց ման տե սան կյու նից կար
ևոր վում է այն, թե ի նչ մե թոդ նե րով, ձևե րով 
է ի րա կա նաց վում ի րա վա բա նա կան կողմ նո
րոշ ման ան գլե րե նի ու սու ցու մը։ Բու հա կան 
հա մա կար գում սո վո րող նե րի պա րապ մունք
նե րի կազ մա կերպ ման խմ բային ե ղա նակն 
ու նի և՛ ա ռա վե լու թյուն ներ, և՛ թե րու թյուն ներ։ 
Ը ստ Լ. Ս. Ա տա մո նո վայի՝ «Աշ խա տան քը 
խմ բե րում տա լիս է հնա րա վո րու թյուն ա վե լի 
հա ճա խա կի հա ղոր դակց վե լու խմ բի այլ ան
դամ նե րի հետ, ձևա վո րե լու իր դիր քո րո շու
մը, հա մա ձայ նեց նե լու իր գոր ծո ղու թյուն նե րը, 
ո րը կա րող է նպաս տել հա մա գոր ծակ ցու
թյան, մի ջանձ նային ի րա զե կու թյան և հա
ղոր դակ ցա կան մշա կույ թի զար գաց մա նը, 
կո լեկ տի վում ու սա նո ղի գոր ծա րա րա կան 
կար գա վի ճա կի և համ բա վի բարձ րաց մա նը, 
ի նչ պես նաև ճար տա սա նա կան ար վես տի 
ձևա վոր մա նը (Артамонова, 2008)։ 

Միջմ շա կու թային հա ղոր դակ ցա կան 
ու սուց ման տե սան կյու նից կար ևոր վում է 
ի րա վա բա նի ճար տա սա նա կան կա րո ղու
թյուն նե րի ձևա վո րու մը։ Ա կն հայտ է, որ շատ 
դեպ քե րում ի րա վա բան նե րը չեն հաս կա
նում օ տա րա լե զու խոս քը, քա նի որ ծա նոթ 
չեն լեզ վա կիրի րա վա բան նե րի հռե տո րա
կան խոս քի ո ճա ժան րային ա ռանձ նա հատ
կու թյուն նե րին։ Ի նչ պես նշում է Լ. Վ. Պո
պովս կա յան. «Ճար տա սա նա կան խոս քը 
ներ կա յաց նում է ի րա վա բա նի գի տե լիք նե րի 
և կա րո ղու թյուն նե րի հա մա լի րը, ո րը միտ
ված է հրա պա րա կային դա տա կան խոս քի 
ներ կա յաց մա նը՝ ը ստ օ րեն քի պա հանջ նե րի 
(Поповская, Лисоченко, 2008։ 30)։
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Հ նա րա վոր չէ ամ բող ջու թյամբ ներ կա յաց
նել, թե ի նչ դեր ու նի միջմ շա կու թային հա ղոր
դակ ցա կան կա րո ղու թյուն նե րի զար գա ցու մը 
հետ բու հա կան կրթու թյան, աս պի րան տու
րա ըն դուն վե լու, մի ջազ գային քն նու թյուն ներ 
հանձ նե լու հա մար (Гулова 2010, 2224)։

ՀՀը շա րու նա կում է ը նդ լայ նել իր հա րա
բե րու թյուն նե րը տար բեր ե րկր նե րի հետ։ Հայ 
ի րա վա բան նե րը և ի րա վա գետ նե րը պետք է 
հա մա պա տաս խան լեզ վա կան գի տե լիք ներ 
ու նե նան մի ջազ գային տար բեր ա տյան նե
րում ՀՀի խն դիր նե րը ներ կա յաց նե լու հա
մար։ Միջմ շա կու թային հա ղոր դակ ցա կան 
կա րո ղու թյուն նե րը ան հրա ժեշտ են ա պա գա 
ի րա վա բան նե րին, ե թե նրանք հնա րա վո րու
թյուն են ստա նում աշ խա տե լու մի ջազ գային 
ի րա վա բա նա կան կազ մա կեր պու թյուն նե
րում, ֆիր մա նե րում և այլն։ Հայ ի րա վա բան
նե րը պար բե րա բար գոր ծուղ վում են ար տա
սահ ման, որ պես զի ու սում նա սի րեն տար բեր 
ե րկր նե րի ի րա վա կան փոր ձը, կամ փոր ձում 
են աշ խա տանք գտ նել տար բեր մի ջազ գային 
ի րա վա բա նա կան կազ մա կեր պու թյուն նե
րում։ Կար ևոր են հատ կա պես այն գի տե
լիք նե րը, ո րոնք պետք են ILEC (International 
Legal English Certificate) Քեմբ րի ջի քն նա կան 
սին դի կա տի Cambridge ESOL քն նու թյու նը 
հանձ նե լու հա մար. ո րը մշակ ված է Եվ րո
պայի ա ռա ջա վոր լեզ վա բան նե րի հետ հա մա
տեղ ի րա վա գի տու թյան TransLegal ո լոր տում։ 
ILEC քն նու թյունն ամ բող ջու թյամբ բաղ կա
ցած է այն պի սի ա ռա ջադ րանք նե րից, ո րոնք 
այս կամ ա ռու մով վե րա բե րում են միջմ շա
կու թային, մի ջի րա վա կան հա ղոր դակ ցա կան 
կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց մա նը։ Նրանք 
հիմ նա կա նում նե րա ռում են հետ ևյալ թե մա
նե րը՝ գոր ծա րար հան դի պում ներ, նա մա կագ
րու թյուն, բա նակ ցու թյուն ներ, ի րա վա կան 
ակ տե րի, կա նո նադ րու թյուն նե րի քն նար կում։ 
ILEC պա հան ջում է B2C1 մա կար դակ նե րի 
ի մա ցու թյուն (Голощапов 2010։ 2426)։ 

Հ նա րա վոր չէ ի րա կա նաց նել միջմ շա
կու թային հա ղոր դակ ցու թյուն ի րա վա կան 
ո լոր տում՝ ա ռանց ի մա նա լու սե փա կան և ու
սում նա սիր վող ի րա վա կան ո լորտ նե րի մշա
կու թային, ներմ շա կու թային ա ռանձ նա հատ
կու թյուն նե րը։ 

«Մ շա կույթ» հաս կա ցու թյու նը դի տարկ
վում է տար բեր տե սան կյուն նե րից՝ հո գե
բա նա կան, փի լի սո փա յա կան, ի րա վա կան 
և այլն։ Այն դի տարկ վում է որ պես «հա սա
րա կա կան պրակ տի կա յում մար դու կող
մից ստեղծ ված և ստեղծ վող նյու թա կան 
և հոգ ևոր ար ժեք նե րի ամ բող ջու թյուն» 
(Философский словарь, 1991։ 320)։

 Ցան կա ցած մշա կույ թի կար ևոր մաս է 
կազ մում ի րա վա կան մշա կույ թը կամ են թամ
շա կույ թը։ Ա պա գա ի րա վա բան նե րը պետք է 
յու րաց նեն ոչ մի այն ան գլա խոս մարդ կանց 
մշա կույ թը, այլև ան գլա խոս ի րա վա բան
նե րի, ի րա վա գետ նե րի հա ղոր դակ ցա կան 
մշա կույ թը։ Մար դը, ապ րե լով մշա կու թային 
մի ջա վայ րում, հա մար վում է դրա կրո ղը։ 
Ներ կա յաց նե լով մարդ կային կեն սա կեր պի 
բո լոր կող մե րը՝ մշա կույ թը նե րա ռում է մար
դու կեն սա գոր ծու նե ու թյան և ճա նա չո ղու
թյան հիմ նա կան ո լորտ նե րը։ 

Ա պա գա ի րա վա բան նե րը խն դիր ներ են 
ու նե նում հատ կա պես շփ ման մա կար դա կում, 
քա նի որ այն ան ձնա վո րու թյան սո ցի ա լա
կա նաց ման հիմ նա կան մի ջոց նե րից մեկն է։ 
Հաշ վի առ նե լով այն փաս տը, որ շփ վե լով են 
մար դիկ սո ցի ա լա կա նա նում, կա րե լի է ա սել, 
որ ու սում նա կան պայ ման նե րում այդ բա ցը 
լրաց նե լը շատ դժ վար է։ Ա ռա վել ևս, ե րբ խոս
քը ի րա վա կան ո լոր տում շփ ման մա սին է ։

 Հա յա խոս ու սա նող ներն ի սկզ բա նե 
պետք է գի տակ ցեն միջմ շա կու թային հա
ղոր դակ ցու թյան ըն թաց քում ի րենց դժ վա
րու թյուն նե րի հիմ նա կան պատ ճառ նե րը։ 
Դրան ցից գիտ նա կան ներն ա ռանձ նաց նում 
են հան դուր ժո ղա կա նու թյան մշա կույ թի բա
ցա կա յու թյու նը։ 

Ա պա գա ի րա վա բան նե րը հիմ նա կա նում 
շեշ տը դնում են լեզ վա բա նա կան կա րո ղու
թյուն նե րի զար գաց ման վրա։ Սա կայն հե
տա գա յում նրանք սկսում են գի տակ ցել, որ 
լեզ վա բա նա կան կա րո ղու թյուն նե րը բա վա
րար չեն հա ղոր դակց ման տար բեր գոր ծա
ռույթ ներ ի րա կա նաց նե լու հա մար։ 

Ինչ վե րա բե րում է հան րա լեզ վա բա նա
կան կա րո ղու թյուն նե րին, ա պա մի այն լեզ
վա կիր նե րի խոս քային վար քագ ծի մա սին 
գի տե լիք ներ ձեռք բե րե լը բա վա րար չէ։ Ո րոշ 
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մե թո դիստ ներ ա ռա ջար կում են տեքս տեր, 
ո րոնք ներ կա յաց նում են Ա նգ լի այի կամ 
Ա ՄՆի ի րա վա կան ո լորտ նե րը։ Սա կայն դա 
էլ բա վա րար չէ։ Գաղտ նիք չէ, որ այդ ո լորտ
նե րը շատ ա րագ են փոխ վում։ Դրա ար դյուն
քում տա րաբ նույթ փո փո խու թյուն նե րի է են
թարկ վում նշ ված ո լորտ նե րը սպա սար կող 
մաս նա գետ նե րի՝ ի րա վա բան նե րի, ի րա վա
գետ նե րի, փաս տա բան նե րի բա ռա պա շա րը։ 
Այդ ա ռու մով ա վե լի է կար ևոր վում ա պա գա 
ի րա վա բան նե րի գոր ծա բա նա կան կա րո ղու
թյուն նե րի զար գաց ման հիմ նախն դի րը։ 

Ակն հայտ է, որ հայ ի րա վա բան նե րը հա
մա տեղ գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նե լիս 
տար բեր ար տա սահ մա նյան ի րա վա բա նա
կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ փոխ հա
րա բե րու թյուն նե րի մշա կույթ են ձեռք բե րում 
բուն «հա մա գոր ծակ ցու թյան» փու լում։ Շատ 
դեպ քե րում հա մա գոր ծակ ցու թյան փուլ չեն 
կա րո ղա նում մտ նել հայ ի րա վա բան նե րը բա
նակ ցու թյուն նե րի փու լը տա պա լե լու պատ
ճա ռով։ Փաս տո րեն, զգու շա վո րու թյու նը, 
չա փա վո րու թյու նը, եր բեմն ան հար գի կաս
կա ծամ տու թյու նը չեն նպաս տում փոխ հա րա
բե րու թյուն նե րի հաս տատ մա նը։ Այդ ա ռու մով 
ա ռա ջին պլան է մղ վում մի ջանձ նային հա ղոր
դակց ման հիմ նախն դի րը։ Ը ստ Ս. Լ. Գևոր
գյա նի՝ մի ջանձ նային հա ղոր դակ ցու մը մեկ նա
բան վում է «որ պես եր կու կամ ա վե լի ան ձանց 
փոխ գոր ծու նե ու թյան գոր ծըն թաց, ո րն ո ւղղ
ված է փո խա դարձ ի մա ցու թյա նը, փոխ հա րա
բե րու թյուն նե րի հաս տատ մա նը, հո գե վի ճա կի, 
հա յացք նե րի և վար քի փո խազ դե ցու թյա նը, 
ի նչ պես նաև հա մա տեղ գոր ծու նե ու թյան կար
գա վոր մա նը» (Գ ևոր գյան, 2005, 75)։

Կա րե լի է գալ այն հետ ևու թյա նը, որ 
միջմ շա կու թային հա ղոր դակ ցու թյու նը կար
ևոր վում է հատ կա պես մաս նա գի տա կան 
ո լոր տում՝ որ պես նույն մաս նա գի տու թյու նը 
ներ կա յաց նող մարդ կանց միջև ի րա կա նաց
վող գոր ծու նե ու թյան, հա մա գոր ծակ ցու թյան 
ձև։ Այն ար տա հայտ վում է տար բեր ե րկր
նե րի ի րա վա կան դաշ տե րը ներ կա յաց նող 
գոր ծըն կեր նե րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե
րում։ Ա պա գա ի րա վա բան նե րը պետք է 
կա րո ղա նան շփ վել ի րենց գոր ծըն կեր նե րի 
հետ՝ ա ռանց դժ վա րու թյան ար տա հայ տե լով 

ի րենց հույ զե րը, զգաց մունք նե րը։
Միջմ շա կու թային հա ղոր դակ ցու թյու

նը են թադ րում է սո վո րող նե րի պատ րաս
տա կա մու թյուն։ Նա խագ ծե լով միջմ շա կու
թային հա ղոր դակ ցու թյան ի րա վա բա նա կան 
կողմ նո րոշ ման դա սըն թա ցը՝ ան հրա ժեշտ 
է ստեղ ծել այն պի սի ու սում նա խոս քային 
ի րադ րու թյուն ներ, ե րբ ու սա նող նե րի մեջ 
ա ռա ջա նում է տվյալ մշա կույ թին ծա նո թա
նա լու հա տուկ հո գե վի ճակ։ Մի կող մից՝ դա 
հեշտ է, քա նի որ ցան կա ցած մշա կու թային 
եր ևույթ, հատ կա պես, ե թե այն ան ծա նոթ 
կամ ան սո վոր է, ա ռա ջաց նում է հա մա պա
տաս խան հո գե վի ճակ։ Մյուս կող մից՝ այդ 
հո գե վի ճա կը ոչ միշտ է դրա կան տվյալ եր
ևույ թը հաս կա նա լու, հան դուր ժե լու, ե րկ խո
սու թյու նը յու րաց նե լու տե սան կյու նից։ 

Ի րա վա բա նա կան ան գլե րեն են թա լեզ
վի ու սուց ման գոր ծըն թա ցում ան հրա ժեշտ 
է ստեղ ծել հա մար ժեք ու սում նա խոս քային 
ի րադ րու թյուն ներ՝ հաշ վի առ նե լով ու սա նող
նե րի միջմ շա կու թային հա ղոր դակ ցու թյան 
պատ րաս տա կա մու թյու նը, ճա նա չո ղա կան 
պա հանջ մունք նե րը, դիր քո րո շում նե րը և 
այլն։ Այս տեղ կար ևոր է ու սում նա կան, հո գե
բա նա կան և սո ցի ա լա կան դիր քո րո շում նե րի 
հա րա բե րակ ցու թյու նը պար զե լը։ 

Ըստ Լ. Կ. Ա վեր չեն կոյի` «սո ցի ա լա կան 
դիր քո րո շու մը մար դու վե րա բեր մունքն է 
մարդ կանց, սո ցի ա լա կան ի րադ րու թյուն նե
րի, փաս տե րի և շատ այլ նրա հա մար նշա
նա կա լից բա նե րի մա սին» (Аверченко 1999։ 
214)։ Սա կայն մի բան է մար դու վե րա բեր
մուն քը շր ջա պա տի, մեկ այլ բան է կոնկ րետ 
ու սուց ման նկատ մամբ։ Պարզ է, որ ե թե մար
դու մեջ ձևա վոր ված չէ դրա կան սո ցի ա լա կան 
դիր քո րո շում, խո սել պա հանջ վող ու սում նա
կան դիր քո րո շում նե րի մա սին սխալ կլի նի։

 Տար բեր մշա կույթ նե րի միջև փո խ
ըմբռնման հաս նե լու հա մար ան հրա ժեշտ 
է սո վո րել կա ռա վա րել կարծ րա տի պե րը, 
ու շադ րու թյուն դարձ նել այն ար ժեք նե րին, 
ո րոնք հա մա րում ե նք դրա կան, և մեղ մաց
նել, ըն կա լել հու մո րով այն, ի նչ մենք հա մա
րում ե նք բա ցա սա կան, կամ հան գեց նում են 
կոնֆ լիկ տի (Льюис 2001։ 422423)։

 Կարծ րա տի պե րը կա րող են և՛ օգ տա կար 
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լի նել, և՛ խո չըն դո տել միջմ շա կու թային հա
ղոր դակ ցու թյա նը։ Նույ նը վե րա բե րում է նա
խա պա շար մունք նե րին, ո րոնք ա կն հայտ են 
դառ նում հատ կա պես միջմ շա կու թային հա
ղոր դակց ման ժա մա նակ։

 Միջմ շա կու թային հա ղոր դակ ցու թյան 
գոր ծըն թա ցում մեծ դեր են խա ղում հատ
կա պես հա սա րա կա կան կարծ րա տի պե րը։ 
Այդ հաս կա ցու թյու նը գի տա կան շր ջա նա ռու
թյան մեջ է դրել 1922 թ. Ու. Լիփ մա նը։ Ը ստ 
նրա հայե ցա կար գի՝ կարծ րա տի պը աշ խար
հի պատ կերն է մար դու ու ղե ղում (Lippmann 
1966։ 6869)։ Դեռևս նա խորդ դա րի 20
60ա կան թվա կան նե րին գիտ նա կան ներն 
(Clark W., Allbig U., Allport G. W.) ա ռանձ
նաց նում են գեն դե րային, մաս նա գի տա կան, 
քա ղա քա կան, էթ նի կա կան կարծ րա տի պե րը 
(Clark 1949, Allbig 1946, Allport 1954)։ 

Ի րա վա բան նե րը մշ տա պես, են թա գի
տակ ցա բար կամ գի տակ ցա բար հաշ վի են 
առ նում հա սա րա կա կան կարծ րա տի պերն 
ի րենց ե լույ թը, ճա ռը, մե ղադ րան քը կամ 
պաշտ պա նու թյու նը ներ կա յաց նե լիս։ Ի նչ
պես շատ դի պուկ նկա տում է Ու. Օլ բի կը, 
«կարծ րա տի պը բա նալ կամ ծեծ ված պի տակ 
է, ո րից օ գտ վում է պրո պա գան դիս տը կամ 
քա րո զի չը լսա րա նում զգա յա կան լար վա ծու
թյուն ստեղ ծե լու հա մար» (Allbig, 1946։ 48)։

 Միջմ շա կու թային հա ղոր դակ ցու թյան 
ու սուց ման ա ռա ջին փու լում ու սա նող ներն 
ու սում նա սի րում են լեզ վա կիր նե րի մշա կու
թային ի րո ղու թյուն նե րը, ի րույթ նե րը, լա կու
նա նե րը և հա մե մա տում դրանք մայ րե նի 
լեզ վում տեղ գտած հա մար ժեք կամ ան հա
մար ժեք եր ևույթ նե րի հետ։ Հա ջորդ փու լում 
ու սա նող ներն ու սում նա սի րում են մայ րե
նի և ու սում նա սիր վող լե զու նե րում ա ռանց
քային այն ի րա վա կան ի րո ղու թյուն նե րը, 
ո րոնք ը նդ հա նուր առ մամբ ներ կա յաց նում 
են հա մե մատ վող ի րա վա կան մշա կույթ նե րը։ 
Փաս տո րեն, այս տեղ խոս քը մի ջի րա վամ
շա կու թային հա ղոր դակ ցու թյան ու սուց ման 
մա սին է, որ տեղ հա մե մա տա կան կտր ված
քով ներ կա յաց վում են ը նդ հա նուր ի րա վուն
քը՝ Մեծ Բրի տա նի ա և Ա ՄՆ (common law) և 
քա ղա քա ցի ա կան ի րա վուն քը կամ հռո մե ա
կան, գեր մա նառու սա կան, ռուսհայ կա կան 

(civil law) ի րա վա կան մշա կույթ նե րը։ Նշ ված 
ի րա վա կան դաշ տե րը ձևա վոր վել են տար
բեր պատ մա կան ժա մա նակ նե րում, տար բեր 
մեն թալ, մտա ծե լա կեր պի, ճա նա չո ղա կան 
դաշ տե րում, ու սա նող նե րը պետք է աս տի ճա
նա բար յու րաց նեն այդ դաշ տե րը։ Ը նդ ո րում՝ 
մի այն հայե րե նի կամ ռու սե րե նի ի մա ցու թյու
նը բա վա րար չէ, քա նի որ հնա րա վոր չէ հա
մա պար փակ ներ կա յաց նել եր բեմն տար բեր 
ի րա վա կանմեն թալ դաշ տե րում ստեղծ ված 
ի րա վա կան ան հա մար ժեք բա ռա պա շա րը։ 

Այս պի սով` միջմ շա կու թային հա ղոր դակ
ցու թյու նը՝ որ պես յու րա հա տուկ փո խազ դե
ցու թյան ձև, դրս ևոր վում է մի ջանձ նային և մի
ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րում, ան ձնային 
և մաս նա գի տա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան, 
ի մա ցա կան, զգաց մուն քայինզ գա յա կան 
բնույ թի տե ղե կատ վու թյան, փոր ձի, գի տե լիք
նե րի, հմ տու թյուն նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի, 
ար ժեք նե րի փո խա նակ ման գոր ծըն թա ցում 
(Կա րա պե տյան, Գյո դա կյան, 2005, 95)։

Կա րե լի է գալ այն հետ ևու թյա նը, որ միջմ
շա կու թային հա ղոր դակ ցու թյան ի րա զե կու
թյան զար գաց ման հիմ նա կան պայ ման նե րից 
է պատ րաս տա կա մու թյան, դիր քո րոշ ման, 
պա հանջ մունք նե րի, ան ձնային ի մաստ նե րի, 
ո ւղղ վա ծու թյան առ կա յու թյու նը։ Տվյալ դա
սըն թա ցը նա խագ ծե լիս ան հրա ժեշտ է հաշ
վի առ նել ի նչ պես հա սա րա կա կան, այն պես 
էլ ան հա տա կան կարծ րա տի պե րը, ո րոնք 
մարդ կանց կեն սա գոր ծու նե ու թյան ըն թաց
քում ո ւղ ղա կի ո րեն ա ռնչ վում են նրանց պատ
րաս տա կա մու թյա նը և դիր քո րո շում նե րի 
ձևա վոր մա նը։ Խն դիրն այն է, թե ի նչ տեքս
տե րի, տե սա ֆիլ մե րի մի ջո ցով հնա րա վո րինս 
ճիշտ ներ կա յաց նել լեզ վա կիր ի րա վա բան նե
րի սո ցի ա լա կան, ի նչ պես նաև ան հա տա կան 
կարծ րա տի պե րը, դիր քո րո շում նե րը, ո րոնք 
տի պա կան ե ն։ Կար ևոր խն դիր է ստեղ ծել 
այն պի սի ու սում նա կան պայ ման ներ, ե րբ ու
սա նող նե րը շա հագրգռ ված են լի նում ու սում
նա սի րել և հա մե մա տել ի րենց մեջ ձևա վոր
ված գեն դե րային, մաս նա գի տա կան և այլ 
բնույ թի կարծ րա տի պե րը լեզ վա կիրի րա վա
բան նե րի կարծ րա տի պե րի հետ։ 
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАТИВНЫХ 
УМЕНИЙ В ПРОГРАММЕ АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ 

А. ВОСКАНЯН 

В статье рассматривается проблема обучения профессиональноориентированному 
английскому языку на юридическом факультете. Определены основные принципы обучения 
межкультурной коммуникации, с учетом готовности, целеполагания, познавательных, 
профессиональных потребностей, системы ценностей у студентовюристов. При 
проектировании данного курса необходимо учесть как социальные, так и индивидуальные 
стереотипы. Подчёркивается значение разработки стратегий преодоления данных 
стереотипов и использования их в учебных условиях. Важно создать такие учебные условия, 
когда студенты заинтересованы изучать и преодолеть профессиональные, гендерные и 
другие стереотипы, компенсируя тем самым отсутствие прямого контакта с носителями 
юристами.

THE PROBLEM OF FORMING INTERCULTURAL COMMUNICATIVE SKILLS IN ESP
A. VOSKANYAN 

The article deals with the problem of teaching Legal English at the Department of Law. It 
defines the basic principles of teaching intercultural communication, taking into consideration ed
ucational and professional needs as well as short and long term goals of law students. The course 
is designed to focus on specific features of social and individual stereotypes, their disciplinary 
and educational cultures which are anticipated to cause particular difficulty for nonnative law 
students. Emphasis will be on improving the format of these courses, motivating the students to 
develop strategies to overcome professional, gender and other stereotypes, thereby compensat
ing for the lack of direct contact with the law students.
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Ա ՇՈՏ ՀԱՅ ՐԱ ՊԵՏՅԱՆ 

ԼԱ ՏԻ ՆԵ ՐԵ ՆԻ Ա ԾԱ ԿԱ ՆԻ ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ  
ՄԻ ՔԱ ՆԻ ՀԱՐ ՑԵՐ 

Ան հեր քե լի ճշ մար տու թյուն է, որ Հին 
Հու նաս տա նը և Հռո մը հս կա յա կան դեր 
են կա տա րել ժա մա նա կա կից շատ պե
տու թյուն նե րի և ժո ղո վուրդ նե րի ոչ մի այն 
հա սա րա կա կան կար գի կա ռուց ման, մշա
կույ թի կազ մա վոր ման, կր թա կան և դաս
տի ա րակ չա կան զա նա զան հա մա կար գե րի 
հաս տատ ման և այլն, այլև նրանց լե զու նե
րի ձևա վոր ման և հարս տաց ման գոր ծում: 
Հատ կա պես եվ րո պա կան ու հա րա կից 
տա րա ծաշր ջան նե րի տար բեր ազ գե րի և 
ե րկր նե րի պատ մու թյուն նե րը փոխ շա ղախ
վել են ի րար, դար ձել են քն նու թյան ա ռար
կա, նրանց լե զու նե րը մշտա պես շփվել և 
շփ վում են ա ռանձ նա պես այ սօր՝ մեր ժա
մա նակ նե րի մե ծա գույն հրաշ քի՝ հա մա
ցան ցի առ կա յու թյան պայ ման նե րում, կա
տար վում են լեզ վա կան փո խա ռու թյուն ներ 
և՛ գի տա կան տեր մի նա բա նու թյան ո լոր
տում (հայտ նի է, որ տեր մի նա շի նու թյան 
հիմ նա կան կեն սա տու աղ բյու րը մնում են 
հու նա լա տի նա կան ար մատ նե րը), և՛ ա ռօ
րյա հա ղոր դակց ման բնա գա վա ռում1: Այդ 
պատ ճա ռով, մաս նա վո րա պես, լա տի նե
րե նի ու սու ցու մը հին դա րե րից մինչև ար
դի ժա մա նակ նե րը աշ խար հի ա ռա ջա տար 
շատ ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րում 
ու նի ոչ մի այն աշ խար հա յաց քային, այլև 
լե զու նե րի դա սա վանդ ման կի րա ռա կան 
ու գործ նա կան նշա նա կու թյուն, քա նի որ 
լա տի նե րե նը մե ծա պես ազ դել է ժա մա նա
կա կից եվ րո պա կան լե զու նե րի բա ռա պա
շա րի և քե րա կա նա կան հա մա կար գե րի 
ձևա վոր ման վրա: Լա տի նե րե նի պատ շաճ 
1    Լատիներենը  հնդեվրոպական  լեզվաընտանիքի 
հնագույն լեզուներից է. այն ընկած է ժամանակակից 
ռոմանական  լեզուների՝  իտալերենի,  իսպաներենի, 
պորտուգալերենի,  կատալաներենի,  ֆրանսերենի, 
պրովանսալերենի,  ռետոռոմաներենի,  ռումիներենի 
հիմքում,  իսկ,  ասենք,  գերմանական  ճյուղին 
պատկանող  անգլերենի  հիմնական  բառապաշարի 
քսան հազար բառերից տասը հազար չորս հարյուրը 
լատինական ծագում ունեն: 

ի մա ցու թյու նը կդյու րաց նի եվ րո պա կան 
ար դի լե զու նե րի ու սու ցու մը և յու րա ցու
մը: Այս պես, լա տի նե րեն դա սա վանդ վում 
է Ե ՊՀի՝ տար բեր օ տար լե զու ներ ու սում
նա սի րող ֆա կուլ տետ նե րում հա յա խոս ու
սա նող նե րի հա մար, և ան հրա ժեշ տու թյուն 
է ա ռա ջա նում հաշ վի առ նել լա տի նե րե նի 
դա սա վանդ ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե
րը եռ լեզ վու թյան (հայե րեն, լա տի նե րեն և 
հա մա պա տաս խան օ տար լե զու՝ ան գլե րեն, 
գեր մա նե րեն, ֆրան սե րեն, իս պա նե րեն, 
ի տա լե րեն, ռու սե րեն, վեր ջին ժա մա նակ
նե րում նաև ա րա բե րեն) պայ ման նե րում: 
Լեզ վա կան, հատ կա պես քե րա կա նա կան 
եր ևույթ նե րի զու գադ րու մը հայե րե նի և 
մյուս լե զու նե րի հետ օգ նում է ու սում նա
կան նյու թի ա վե լի լավ յու րաց մա նը, հարս
տաց նում է հայ ու սա նող նե րի լեզ վա կան և 
մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րը: 

Ո րո շա կի ժա մա քա նա կով լա տի նե
րեն են ու սում նա սի րում ոչ մի այն ա պա գա 
բա նա սեր նե րը, եվ րո պա կան լե զու նե րի 
մաս նա գետ նե րը, այլ, հաս կա նա լի պատ
ճառ նե րով, նաև ի րա վա բան նե րը, փի լի
սո փա նե րը, բժիշկ նե րը, ա ստ վա ծա բան նե
րը, բնա գետ նե րը և այլք: Հին Հռո մը ար դի 
մարդ կային քա ղա քակրթու թյա նը թո ղել է 
ահ ռե լի և բազ մա բո վան դակ մշա կու թային 
ժա ռան գու թյուն՝ գի տա կան, գե ղար վես տա
կան գրա կա նու թյուն, ի մաս տա լից ա սույթ
ներ և թևա վոր ար տա հայ տու թյուն ներ, դի
պուկ ա սաց վածք ներ, ո րոնք տա րա տե սակ 
ու սում նա սի րու թյուն նե րի ան սպառ շտե մա
րան են տար բեր մաս նա գի տու թյուն նե րի 
և, ը նդ հան րա պես, կրթված մարդ կաց հա
մար2: 

Լի նե լով թե քա կան լե զու՝ լա տի նե րե
նի նա խա դա սու թյան մեջ բա ռե րի հա

2    Լատինացիների  մասին  ավելի  մանրամասն 
տե՛ս Մկրտչյան Ն., Հայրապետյան Ա., Լատիներենի 
ձեռնարկ, Եր., 2014, էջ 310:
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րա բե րու թյուն ներն ու կա պե րը ո րոշ վում 
ու ա պա հով վում են բա ռաձ ևե րով, ո րոնք 
ձևա վոր վում են հիմք+ մաս նիկ կա ղա պա
րով: Մաս նիկ նե րը հա ճախ մեկ կամ մի քա
նի քե րա կա նա կան կար գե րի ցու ցիչ ներ են: 
Ը ստ այս հատ կա նի շի՝ լա տի նե րե նը տի
պիկ հա մադ րա կան լե զու է, ո րի բա ռե րը 
միև նույն ձևում հա մադ րում են մի ա ժա մա
նակ բա ռային և քե րա կա նա կան ի մաստ
ներ, ի սկ նա խա դա սու թյան մեջ բա ռե րի 
դա սա վո րու թյու նը հա մե մա տա բար ա զատ 
է: Իր քե րա կա նա կան կա ռույ ցով լա տի
նե րե նը շատ նման է ի տա լե րե նին, ռու սե
րե նին, գրա բա րին, ո րոշ չա փով ժա մա
նա կա կից ար ևե լա հայե րե նին, տար բեր է 
ան գլե րե նից: 

Որ պես խոս քի մաս՝ լա տի նե րե նում 
ա ծա կան նե րը (նաև այլ լե զու նե րում) բնո
րոշ վում են յու րա հա տուկ ի մաս տային 
հատ կա նի շով՝ ար տա հայ տե լով ա ռար
կայի հատ կա նի շի հաս կա ցու թյուն: Վեր
ջինս իր մեջ նե րա ռում է ա մե նա տար բեր 
ու ա մե նա բազ մա զան նշա նա կու թյուն ներ՝ 
մե ծու թյուն, ներ քին ու ար տա քին հատ կա
նիշ ներ, գույն, նյութ, ո րակ, տա րա ծա կան 
և ժա մա նա կային հա րա բե րու թյուն ներ և 
այլն: Մար դը օբյեկ տիվ ի րա կա նու թյան մեջ 
գո յու թյուն ու նե ցող ա ռար կա նե րը ըն կա լում 
է իր ո րա կա կան և հա րա բե րա կան տար
բե րակ ված հատ կա նիշ նե րով հան դերձ. 
սա պայ մա նա վոր ված է մար դու է ու թյամբ, 
մտա ծո ղու թյամբ, և լե զու նե րում ա ծա կան 
ան վան խոս քի մա սային կար գայ նա ցու
մը իր ա մե նաընդ հա նուր՝ հատ կան շային 
նշա նա կու թյամբ բնա կան է, հա մա տա րած: 
Տար բե րու թյու նը լե զու նե րի քե րա կա նա կան 
կա ռուց ված քում ա ծա կան խոս քի մա սի ոչ 
թե լի նե լի ու թյան, գո յու թյան, այլ ձևա բա
նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի ու շա
րա հյու սա կան կի րա ռու թյուն նե րի դրս ևոր
ման մեջ է: 

Սույն աշ խա տան քում մենք չենք ան
դրա դառ նա լա տի նե րե նի ա ծա կա նի բա
ռաի մաս տային խմ բե րի ա ռանձ նաց մա նը 
(ո րա կա կան և հա րա բե րա կան), բա ռա
կազ մու թյա նը և այլն, քա նի որ խոս քի մա
սե րը լեզ վի կա ռուց ված քի մեջ և ու սուց

ման գոր ծըն թա ցում շատ ա վե լի կար ևոր 
են ի րենց քե րա կա նա կան կող մով, ո րով 
տար բե րակ վում են լեզ վի բա ռա պա շա րի 
մե ծա քա նակ այլ բա ռե րից և ձևա վո րում են 
տվյալ լեզ վի կա ռույ ցի յու րա հատ կու թյու նը: 

Լա տի նե րե նում ա ծա կան ա նու նը (no
men adiectivum) դրս ևո րում է լա տի նե րե նի՝ 
թե քա կան լեզ վի բո լոր հատ կա նիշ նե րը՝ ի 
տար բե րու թյուն հայե րե նի և ան գլե րե նի. 
այն ա վե լի նման է ռու սե րե նին: Լա տի նե
րե նի ա ծա կա նը ու նի հա րուստ քե րա կա նա
կան կար գեր՝ սեռ (genus), թիվ (numerus), 
հո լով (casus), հո լո վում (declinatio), քե րա
կա նա կան ձևա վոր վա ծու թյուն. վճ ռա կան 
դեր են կա տա րում վեր ջա վո րու թյուն նե րի 
առ կա յու թյու նը: Ը ստ վեր ջա վո րու թյուն նե
րի առ կա յու թյան քա նա կի՝ ա ծա կան նե րը 
լի նում են ե րեք վեր ջա վո րու թյան (ա ծա
կան ներ, ո րոնք ո ւղ ղա կան հո լո վի ե զա կի 
թվում (nominativus singularis) ու նեն ե րեք 
տար բեր վեր ջա վո րու թյուն ներ յու րա քան
չյուր սե ռի (ա րա կան m, ի գա կան f, չե զոք 
n) հա մար, եր կու վեր ջա վո րու թյան (ա րա
կան, ի գա կան ը նդ հա նուր ցու ցիչ, չե զո քի 
հա մար հա տուկ), մեկ վեր ջա վո րու թյան 
(ա րա կան, ի գա կան, չե զո քի հա մար նույն 
ցու ցի չը): Ե թե լա տի նե րե նի գո յա կան նե րը 
լի նում են հինգ հո լով ման, ա պա ա ծա կան
նե րի այս ե րեք տի պե րը բաշխ վում են ե րեք 
հո լո վում նե րի հա մա կար գում: Ը ստ հո լո
վում նե րի պատ կա նե լու թյան՝ լա տի նե րե նի 
ա ծա կան նե րը բա ժան վում են եր կու մեծ 
խմ բե րի՝ ա ռա ջին և ե րկ րորդ հո լով ման և 
եր րորդ հո լով ման. չոր րորդ և հին գե րորդ 
հո լով ման ա ծա կան ներ գո յու թյուն չու նեն: 
Ա ռա ջին և ե րկ րորդ հո լով ման ա ծա կան նե
րը ե րեք վեր ջա վո րու թյան են և գո յու թյուն 
ու նեն եր կու են թա տե սակ նե րով1.

1    Այս  երկու  ենթատեսակների  առաջացումը 
լատիներենի  պատմական  զարգացման  գործըն
թացում,  մեր  կարծիքով,  կապվում  է արական սեռի՝ 
տարբեր  վերջավորությամբ  ածականների  գոյու
թյամբ.  առաջին  շարքը  ունի  –us,  իսկ  երկրորդը՝  er 
ցուցիչը, նույն ածականը չի կարող ունենալ երկուսը 
միաժամանակ:  Երեք  տարբեր  սեռերի  ածականներ 
գոյություն  ունեն  ոչ  միայն  ռուսերենում,  այլև 
ժամանակակից  գերմաներենում`  guter  Knabe,  gute 
Lehrerin,  gutes Kind, ֆրանսերենում առկա են միայն 
ածականի արական և իգական տեսակները: 
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ա) bonus m, bona f, bonum n լավ 
хороший, хорошая, хорошое 

iustus m, iusta f, iustum n օ րի նա կան 
законный, законная, законное

բ) liber m, libera f, liberum n ա զատ 
свободный, свободная, свободное

niger m, nigra f, nigrum n սև черный, 
черная, черное 

Այս եր կու են թա տե սակ նե րը յու րա քան
չյուր սե ռի հա մար ու նեն հա տուկ վեր ջա վո
րու թյուն (դա սա վանդ ման գոր ծըն թա ցում 
հայե րե նին զու գա հեռ կա րե լի է բե րել ռու
սե րեն թարգ մա նու թյու նը, քա նի որ ա ծա
կա նի ձևա վոր ման տե սա կե տից (հիմք+ սե
ռային ցու ցիչ) ձևե րը հս տակ հա մընկ նում 
են). ը նդ ո րում՝ ի գա կան սե ռի ա ծա կան նե
րը հո լով վում են ա ռա ջին հո լով մամբ, ի սկ 
ա րա կան և չե զոք սե ռի ձևե րը՝ ե րկ րորդ. 
գո յա կան նե րի և ա ծա կան նե րի ա ռա ջին ու 
ե րկ րորդ հո լո վա կան հա րա ցույց նե րը լի ո
վին հա մընկ նում ե ն1: 

Որ պես հատ կան շային հաս կա ցու թյուն 
ար տա հայ տող բա ռե րի կարգ՝ ա ծա կա նը 
ժա մա նա կա կից հայե րե նում իր հիմ նա
կան, ո րոշ չային կի րա ռու թյամբ զուրկ է 
թեք ման ձևե րից, միշտ գո յա կա նի վրա է 
դր վում իր ու ղիղ, ան փո փոխ ձևով սո վո
րա բար նա խա դաս (նաև ե տա դաս)` չհա
մա ձայ նե լով նրա հետ ո ՛չ հո լո վով, ո ՛չ էլ 
թվով, օ րի նակ՝ ե րի տա սարդ ա ստղ, ե րի
տա սարդ ա ստ ղեր, ե րի տա սարդ ա ստ
ղե րից: Փաս տո րեն, շա րա հյու սա կան 
կա պակ ցու թյան մի ջոց նե րից ո րո շիչո րո
շյալ կա պակ ցու թյան մեջ ժա մա նա կա կից 
արևե լա հայե րե նում գոր ծում է ա ռդ րու թյու
նը: Լա տի նե րե նում այլ է. դա սա կան գո յա
վի ճա կում ա ծա կա նը ե տա դաս է, ի սկ գո
յա կա նի հետ հա մա ձայ նեց վում է սե ռով, 
թվով և հո լո վով. հո լով ման տե սա կը կար
ևոր չէ: Լա տի նե րե նի գո յա կանա ծա կան 
կա ռույ ցը ամ բող ջու թյամբ տար բեր վում 
է ժա մա նա կա կից հայե րե նի նմա նա տիպ 
կա ռույ ցից՝ ա ծա կա նի ան թե քու թյամբ և 
կի րա ռու թյան հիմ նա կան դիր քով. այն 
նման է մա սամբ ռու սե րե նին, գեր մա նե րե

1   Այս մասին տե՛ս Мирошенкова В. И., Федоров Н. 
А., Учебник латинского языка, М., 1976, стр. 28, 3841:

նին, այս տեղ տար բե րու թյու նը ա ծա կա նի 
դիր քային կի րա ռու թյունն է2: 

Ա ծա կան նե րի ե րկ րորդ խմ բի մեջ 
մտնում են ե րեք, եր կու և մեկ վեր ջա վո
րու թյան ա ծա կան ներ և գո յու թյուն ու նեն 
ե րեք են թա տե սակ նե րով.

ա) silvester m, silvestris f, silvestre n 
ան տա ռային лесной, лесная, лесное

acer m, acris f, acre n սուր острый, 
острая, острое 

Ա ծա կան նե րի այս են թա տե սա կը ե րեք 
վեր ջա վո րու թյան է և յու րա քան չյուր սե ռի 
հա մար ու նի հա տուկ ցու ցիչ՝ er m, is f, 
e n:

բ) gravis m, f, grave n ծանր тяжелый, 
тяжелая, тяжелое

utilis m, f, utile n օգ տա կար полезный, 
полезная, полезное 

Ա ծա կան նե րի այս են թա տե սա կը եր կու 
վեր ջա վո րու թյան է. ա րա կան ու ի գա կա
նի հա մար ու նի նույն, ի սկ չե զո քի հա մար` 
հա տուկ ցու ցիչ՝ is m, f, e n: 

գ) pauper, pauperis m, f, n աղ քատ бед
ный, бедная, бедное 

felix, felicis m, f, n եր ջա նիկ счастли
вый, счастливая, счастливое 

dives, diveris m, f, n հա րուստ богатый, 
богатая, богатое 

sapiens, sapientis m, f, n բա նա կան раз
умный, разумная, разумное 

Ա ծա կան նե րի այս են թա տե սա կը մեկ 
վե ջա վո րու թյան է. ա րա կան, ի գա կան և 
չե զոք սե ռե րի հա մար ու նի մեկ ցու ցիչ՝ r, 
x, s, ns:

2    Գրաբարում  ածականի  և  գոյականի 
կապակցությունը  այսպես  ազատ  չէր,  և  որոշ 
դեպքերում ածականը թվով և հոլովով համաձայնում 
էր  գոյականին,  և  գործում  էր  հետևյալ  ընդհանուր 
կանոնը.  միավանկ  ածականները  և՛  նախադաս, 
և՛  ետադաս  կիրառությամբ  թվով  և  հոլովով 
համաձայնում  են  գոյականին՝  օր.՝  մեծ  տուն,  մեծի 
տան,  մեծաւ  տամբտուն  մեծ,  տան  մեծի,  տամբ 
մեծաւ,  իսկ  բազմավանկ  ածականները  նախադաս 
գործածությամբ  որպես  կանոն  չեն  համաձայնում, 
օր.՝ իմաստուն այր, իմաստուն առն, իմաստուն արք
այր  իմաստուն,  առն  իմաստնոյ,  արք  իմաստունք: 
Չնայած այս կանոնն էլ գրաբարում ուներ բազմաթիվ 
շեղումներ և  բացառություններ: Այս մասին մանրա
մասն  ու  ընդարձակ  տե՛ս  Ավետիսյան  Հ.,  Որոշիչ
որոշյալի կապակցությունը գրաբարում, Եր., 1972:
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 Լա տի նե րե նի բա ռա րան նե րում ա ռա
ջին և ե րկ րորդ խմ բի ա ծա կան նե րի բա
ռա հոդ վա ծի լա տի նե րեն հատ վա ծը ու նի 
հետ ևյալ տես քը. 

ա) ե րեք վեր ջա վո րու թյուն ու նե ցող նե
րի դեպ քում տր վում է ա ծա կա նի ա րա կան 
սե ռի nominativus singularisի ամ բող ջա
կան ձևը, ա պա ի գա կա նի և չե զո քի հատ
վա ծա կան (ե թե հն չյու նա փո խու թյուն կա 
բա ռա վեր ջի ձայ նա վո րի հատ վա ծում) 
կամ ամ բող ջա կան ձևը, կամ ո ւղ ղա կի 
նշ վում են ի գա կա նի և չե զո քի վեր ջա վո
րու թյուն նե րը. սե ռային ցու ցիչ նե րի լա տի
նե րեն հա մա ռոտ ան վա նում նե րը (m, f, n) 
չեն նշ վում, օ րի նակ՝ parvus, a, um փոքր, 
pulcher, chra, chrum գե ղե ցիկ, celer, cel
eris, celere ա րագ, celeber, bris, bre ան
վա նի, 

բ) եր կու վեր ջա վո րու թյուն ու նե ցող նե
րի դեպ քում տր վում է ա ծա կա նի ա րա կան 
(այն նաև ի գա կա նի) սե ռի nominativus sin
gularisի ամ բող ջա կան ձևը, ա պա ստո
րա կե տից հե տո՝ չե զո քի վեր ջա վո րու թյու
նը, օ րի նակ՝ mobilis, e շար ժուն, socialis, 
e հա սա րա կա կան, 

գ) մեկ վեր ջա վո րու թյուն ու նե ցող նե րի 
դեպ քում տր վում է ա ծա կա նի nominati
vus singularisը, ո րը ա րա կա նի, ի գա կա
նի և չե զո քի հա մար ը նդ հա նուր է, ա պա 
ստո րա կե տից հե տո genetivus singularisի 
հատ վա ծա կան կամ ամ բող ջա կան ձևը, 
օ րի նակ՝ vetus, vetris ծեր, princeps, prin
cipis գլ խա վոր, simplex, icis պարզ: 

Երկ րորդ խմ բի բո լոր ա ծա կան նե րը 
պատ կա նում են եր րորդ հո լով ման և ու նեն 
այս հո լով ման ձայ նա վո րա հիմք հա րա
ցույ ցի տի պը1:

 Լա տի նե րե նի ա ծա կան նե րը, փաս տո
րեն, ի րենց ձևա բա նա կան ա ռանձ նա հատ
կու թյուն նե րը դրս ևո րում են գո յա կան նե րի 
թե լադ րան քով: Շա րա հյու սա կան կա պակ
ցու թյան մի ջոց նե րից՝ հա մա ձայ նե ցու մը, 
նախ սե ռային է. ա րա կան սե ռի գո յա կա նի 
հետ գոր ծած վում է ա րա կան սե ռի ա ծա
կան, ի գա կա նի հետ՝ ի գա կան, չե զո քի 

1   Հոլովման հարացույցները տե՛ս Нисенбаум М. Е., 
Латинский язык, М., 2000, стр. 132135.

հետ՝ չե զոք: Այն ի րա կա նաց վում է ա ծա
կա նի սե ռային վեր ջա վո րու թյուն նե րի փո
փո խու թյամբ. պար տա դիր չէ հո լով ման 
տե սա կը և սե ռային ցու ցիչ նե րի նույ նու
թյու նը, գո յա կա նը ու ա ծա կա նը կա րող 
են նույն հո լով ման պատ կա նել, օ րի նակ՝ 
puella Romana (I), puer pulcher (II), oppi
dum magnum (II), homo sapiens (III) կամ 
տար բեր հո լո վում նե րի, օ րի նակ՝ nauta (I) 
fortis (III), dies(V) longa (I): Նա խա դա սու
թյան մեջ ո րո շիչ ա ծա կան նե րը ե տա դաս 
դիր քով են հան դես գա լիս՝ հա մա ձայ նեց
վե լով գե րա դաս ո րո շյա լին սե ռով, թվով, 
հո լո վով, օ րի նակ՝ Puer parvus librum Lat
inum legit (Փոքր տղան լա տի նե րեն գիրք 
է կար դում). Titus et Marcus nautae periti 
sunt (Տի տու սը և Մար կու սը փոր ձա ռու նա
վաս տի ներ են): Ե թե եր կու ա ծա կան ո րո
շիչ ներ են, ա պա մե կը նա խա դաս դիր քով 
է, մյու սը՝ ե տա դաս, օ րի նակ՝ Italia magna 
terra antiqua est (Ի տա լի ան մեծ և հնա
գույն եր կիր է): 

Ա ռար կայի հատ կա նի շի գա ղա փա րը, 
ո րը դրս ևոր վում է ա ծա կան նե րի մեջ, կա
րող է տար բեր քա նա կային դրս ևո րում ներ 
ու նե նալ: Նույն հատ կա նի շի ո րա կային 
աս տի ճա նա վո րում նե րը ա ծա կա նի հա մե
մա տու թյան աս տի ճան նե րի կազ մու թյան 
ի րա կան հիմքն են: Լե զու նե րում դրանց 
ար տա հայտ ման մի ջոց նե րը չա փա զանց 
տար բեր են (ա ծա կա նի հետ գոր ծած վող 
չափ ու աս տի ճա նի զա նա զան մակ բայ
ներ, ա ծա կա նի կրկ նու թյուն, տար բեր 
ա ծանց ներ, ո րոն ցով սաստ կաց վում կամ 
նվա զեց վում է ա ծա կա նի ար տա հայ տած 
հատ կա նի շը), սա կայն ա ծա կա նի ար տա
հայ տած հատ կա նի շի տար բեր աս տի ճա
նա վո րում ներն ար տա հայ տող մի ջոց նե րի 
մեջ ա ռան ձին դեր ու կշիռ ու նեն ա ծա
կա նի հա մե մա տու թյան աս տի ճան նե
րը՝ ի րենց հաս տա տուն, կա ղա պա րային 
ձևե րով, ո րոնք առ կա են ժա մա նա կա կից 
և հնա գույն լե զու նե րում: Որ պես ա ծա կա
նի ձևա բա նա կան, քե րա կա նա կան կարգ՝ 
շատ լե զու նե րում այն ա ծա կա նի հա մար 
մի ակ քե րա կա նա կան կա տե գո րի ան է, 
ի նչ պես ժա մա նա կա կից հայե րե նում, ան
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գլե րե նում և այլն:
 Լա տի նե րե նի ա ծա կան նե րի հա մե մա

տու թյան աս տի ճան նե րը (gradus compa
rationis) ե րեքն ե ն՝ դրա կան աս տի ճան 
(gradus positivus), բաղ դա տա կան (հա մե
մա տա կան) աս տի ճան (gradus compara
tivus), գե րադ րա կան աս տի ճան (gradus 
superlativus). սրանք ու նեն նույն քե րա
կա նա կան ի մաս տը, ի նչ հայե րե նում և այլ 
լե զու նե րում: Բաղ դա տա կան աս տի ճա
նը կազ մե լու հա մար նախ ան հրա ժեշտ է 
ա ռանձ նաց նել լա տի նե րե նի ա ծա կա նի 
հիմ քը (այն ըն կած է Genetivus singularisի 
վե ջա վո րու թյու նից ա ռաջ), ի նչ պես՝ lon
gus, a, umlongi, ae, i, ա պա long հիմ քին 
ա վե լաց նել –ior (ա րա կան և ի գա կան սե
ռե րի հա մար), ius (չե զոք սե ռի հա մար), 
գե րադ րա կա նի դեպ քում նույն հիմ քին՝ is
sim ա ծան ցը և us, a, um ե րեք սե ռե րի 
(m, f, n ) ցու ցիչ նե րը.

longus, a, um    longior, longius    lon
gissimus, a, um

fortis, e    fortior, fortius    fortissimus, 
a, um

felix    felicior, felicius    felicissimus, a, 
um 

Ո րոշ տե սա կի ա ծա կան ներ գե րադ րա
կա նում դրս ևո րում են ո րո շա կի ա ռանձ
նա հատ կու թյուն ներ. ա րա կան սե ռի Nom. 
sing.ո ւմ –er ցու ցի չով ա ծա կան նե րը ու նեն 
rim (sim մա սի փո խա րեն) գու մա րած 
սե ռային վեր ջա վո րու թյուն նե րը՝ rimus, a, 
um, ի նչ պես՝ celerrimus, a, um ա մե նաա
րագ, miserrimus, a, um ա մե նաթշ վառ, ce
leberrimus, a, um ա մե նան շա նա վոր: Լա
տի նե րե նում կան եր րորդ հո լով ման վեց 
ա ծա կան ներ, ո րոնք Nom. և Gen. sing.ո ւմ 
(ա րա կան և ի գա կան սե ռեր) ա վարտ վում 
են –ilisով, գե րադ րա կան աս տի ճա նի 
կազ մու թյան դեպ քում ու նեն lim (sim 
մա սի փո խա րեն) գու մա րած սե ռային 
ցու ցիչ նե րը՝ limus, a, um, ի նչ պես՝ faci
lisհեշտfacillimus, a, um, difficilisդժ վար
difficillimus, a, us, humilisցածրhumillim
us, a um, similisն մանsimillimus, a, um, 
dissimilisտար բերdissimillimus, a, um, 

gracilis վայել չա կազմgracillimus, a, um: 
Ե ՛վ rim, և՛ lim ա ծանց նե րի առ կա յու թյու
նը լի ա կա տար ա ռն մա նում (փո խազ դե
ցա կան հն չյու նա փո խու թյան տե սակ) ար
դյունք է: Մյուս ա ծա կան նե րը, ո րոնք ու նեն 
–ilis վեր ջա վո րու թյու նը, գե րադ րա կան 
աս տի ճա նը կազ մում են ը նդ հա նուր կա նո
նով, ի նչ պես՝ utilisօգ տա կարutilissimus, 
a, um: Լա տի նե րե նի բաղ դա տա կան աս
տի ճա նի բո լոր ա ծա կան նե րը` ior, ius 
հո լով վում են եր րորդ հո լով ման բա ղա ձայ
նա հիմք հա րա ցույ ցի են թա տի պով, ի սկ 
գե րադ րա կան աս տի ճա նի ա ծա կան նե րը՝ 
ա ռա ջին և ե րկ րորդ հո լով մամբ՝ issimus 
(II), issima (I), issimum (II): 

Ա ծա կան նե րի հա մե մա տու թյան աս տի
ճան նե րի կազ մու մը մաս նիկ նե րի մի ջո ցով 
նմա նեց նում է լա տի նե րե նի քե րա կա նա
կան նմա նա տիպ կա ռույ ցը ռու սե րե նին, 
ո րում բաղ դա տա կա նի կազմ ման հա մար 
օգ տա գործ վում են ее, е, ше, գե րա
դրա կա նում айш(ий) և ейш(ий), գեր մա
նե րե նին՝ հա մա պա տաս խա նա բար er և 
(e)st, ան գլե րե նին՝ er, est մաս նիկ նե րը: 
Ժա մա նա կա կից հայե րե նում մաս նի կա վո
րու մը գոր ծում է մի այն գե րադ րա կա նում՝ 
ա մե նա և (ա) գույն մաս նիկ նե րի տես
քով: 

Մի շարք ա ծա կան ներ հա մե մա տու
թյան աս տի ճան նե րը կազ մում են տա րա
հիմ քու թյամբ՝ տա րա հիմք (սուպ լե տիվ) 
ձևե րով.

bonus, a, um    լավ    melior, melius    op
timus, a, um

malus, a, um    վատ    pejor, pejus    pes
simus, a, um

magnus, a, um    մեծ    major, ma
jus    maximus, a, um

parvus, a, um    փոքր    minor, mi
nus    minimus, a um

multi, ae, a    շատ    plures, plu
ra    plurimi, ae, a

 Հա մե մա տու թյան աս տի ճան նե րի կա
ռու ցու մը տա րա հիմ քու թյամբ հան դի
պում է և՛ ռու սե րե նում՝ хорошийлучше
лучший, և՛ եվ րո պա կան այլ լե զու նե րում՝ 
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գեր մա նե րե նում՝ gutbesseram besten, 
ան գլե րե նում՝ goodbetterbest, ֆրան
սե րե նում՝ bonmeilleur, ժա մա նա կա կից 
հայե րե նում այն բա ցա կա յում է: Ա ծա
կան նե րի սուպ լե տիվ հիմ քե րից վե րոն
շյալ լե զու նե րում հան դի պում են բա ռեր, 
մաս նա վո րա պես ռու սե րե նում՝ майор, 
мажор, максимальный, минимальный, 
мелиорация, оптимист, пессимист և այլն: 
Ե թե ա ծա կան նե րի դրա կան աս տի ճա
նում –us սե ռային վեր ջա վո րու թյա նը նա
խոր դում են e, u, i ձայ նա վոր նե րը, հա
մե մա տու թյան աս տի ճան նե րը կազ մում 
են հա րադ րա կան ե ղա նա կով (բաղ դա
տա կա նում` magis ա վե լի, գե րա դրա կա
նում` maxime ա մե նից), ի նչ պես՝ idoneus 
հար մարmagis idoneusա վե լի հար մար
maxime idoneus ա մե նից հար մար, nec
essarius ան հրա ժեշտmagis necessarius 
ա վե լի ան հրա ժեշտmaxime necessarius 
ա մե նից ան հրա ժեշտ: Հա մե մա տու թյան 
աս տի ճան նե րի կազմ ման այս պի սի տիպ 
առ կա է նաև ռու սե րե նում (более, менее; 
самый, наиболее, наименее), ժա մա նա կա
կից հայե րե նում (ա վե լի, ա մե նից), ֆրան
սե րե նում (plus և moins), մաս նա կի ո րեն 
գեր մա նե րե նում (mehr, weniger; am meis
ter), ան գլե րե նում (more և most)1:

 Լա տի նե րե նում բաղ դա տա կան աս
տի ճա նը ու նի եր կու շա րա հյու սա կան կա
ռույց.

ա) Fama carior est, quam pecunia.
 Համ բա վը ա վե լի թանկ է, քան փո ղը: 

Այս կա ղա պա րում գոր ծում է quam շաղ
կա պը, հմմտ. ռու սե րե նում чем, հայե րե
նում քան, ան գլե րե նում than: 

բ) Fama carior est pecunia (Abl. compa
rationis).

 Համ բա վը ա վե լի թանկ է փո ղից (բա
ցա ռա կան հո լով): Այս կա ղա պա րը հո լո
վա կան կա պակ ցա կան ձև է: Ժա մա նա կա
կից հայե րե նում ձևա բա նո րեն հա մընկ նում 

1    Ածականների  կանոնիկ  ձևերի  կազմությունն 
ավելի մանրամասն ու ընդարձակ նկարագրությունը 
տե՛ս Ярхо В. Х. и Лобода В. И., Латинский язык, М., 
1969, стр. 4655:

է, ռու սե րե նում բա ցա ռա կա նի փո խա րեն 
գոր ծած վում է родительный падеж.

 Գե րադ րա կան աս տի ճա նի դեպ քում 
գոր ծած վում է Genetivus partitivusը (մաս
նա կի սե ռա կան) ա ռանց նախ դի րի.

Optivus omnium. Բո լո րից ա մե նա լա վը: 
Homerus poētarum celeberrimus. Հո մե
րո սը պոետ նե րից ա մե նա հայտ նին է: Գե
րադ րա կա նի այս կա ռույ ցը չի հա մընկ նում 
հայե րե նին: Ռու սե րե նում գոր ծած վում է из 
նախ դի րը (Самый лучший из всех. Հմմտ. 
գե րադ րա կա նի կազ մու մը ա ռանց նախ դի
րի Genetivով գեր մա նե րե նում՝ der beste 
meiner Freunde (իմ ըն կեր նե րից ա մե նա
լա վը): Гомерсамый знаменитый из (сре
ди) поэтов): 

Լա տի նե րե նում կան ա ծա կան ներ, 
ո րոնք չու նեն դրա կան, մի քա նի սը՝ բաղ
դա տա կան, ո րոշ ա ծա կան ներ ու նեն գե
րադ րա կա նի եր կու ձև, կան չհո լով վող 
ա ծա կան ներ (adiectiva indeclinabilia), 
ո րոնք գո յա կա նի բո լոր հո լով նե րի հետ 
գոր ծած վում են ան փո փոխ ձևով, կան 
թե րա հո լով կամ թե րա թիվ ա ծա կան ներ 
(adiectiva defectivaպա կա սա վոր)2: Լա տի
նե րե նի ա ծա կան նե րի ճն շող մա սը լեզ վի 
պատ մա կան զար գաց ման գոր ծըն թա ցում 
ձևա վո րել են ա ծա կան նե րի հա մե մա տու
թյան աս տի ճան նե րի կազմ ման վե րոն շյալ 
կա նո նիկ ձևե րը, սա կայն ոչ մի լեզ վում 
չկան կա նոն ներ ա ռանց բա ցա ռու թյան 
(Nulla regula sine exceptione): 

Ա ծա կան նե րը յու րա քան չյուր լեզ վի բա
ռա պա շա րի հս կա յա կան բա ռա զանգ ված 
են, մաս նա վո րա պես լա տի նե րե նում ու նեն 
հա րուստ քե րա կա նա կան կար գեր, դրս ևո
րում են ձևա բա նա կան ը նդ գծ ված ա ռանձ
նա հատ կու թյուն ներ, այդ պատ ճա ռով էլ 
շատ է կար ևոր վում դրանց բազ մա կող մա
նի ու սու ցու մը:

ashot.hayrapetyan@ysu.am

2   Տե՛ս Հայրապետյան Ա. Պ., Գոյականի ու ածականի 
հոլովումը լատիներենում, Եր., 2002, էջ 125182: 
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Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Մկրտ չյան Ն., Հայ րա պե տյան Ա., Լա տի նե րե նի ձեռ նարկ, Հե ղին. հրատ., Եր., 2014:
2. Հայ րա պե տյան Ա. Պ., Գո յա կա նի ու ա ծա կա նի հո լո վու մը լա տի նե րե նում, Ե ՊՀ հրատ., Եր., 

2002:
3. Ա վե տի սյան Հ., Ո րո շիչո րո շյա լի կա պակ ցու թյու նը գրա բա րում, Եր., 1972: 
4. Ярхо В. Х. и Лобода В. И., Латинский язык, Москва, 1969. 
5. Нисенбаум М. Е., Латинский язык, Москва, 2000.
6. Мирошенкова В. И., Федоров Н. А., Учебник латинского языка, Москва, 1976. 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЛАТИНСКИХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
А. АЙРАПЕТЯН 

Методика преподавания прилагательных одна из важнейших проблем обучения языка, 
поскольку прилагательные в системе частей речи различаются от других слоев огромного 
словарного состава своими особенными смысловыми свойствами и грамматическими 
категориями. Прилагательные латинского языка имеют грамматические категории числа, 
падежа, рода и склонения и проявляют некоторые морфологические особенности (в частности 
в системе трех склонений), по этому становится значимим разработка и усовершенствование 
умения многостороннего обучения. 

SOME PROBLEMS OF TEACHING LATIN ADJECTIVES
A. HAYRAPETYAN 

Teaching adjective categories is a most important issue in language methodology, as adjec
tives, due to their semantic and grammatical peculiarities, differ from thousands of other words 
of the language vocabulary. The Latin adjectives possess the categories of number, case, gender, 
declension and demonstrate certain morphological features (in the system of three declensions in 
particular). Thus, it is of utmost importance to develop and improve a comprehensive set of skills 
to be able to teach the aforementioned categories.
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ԱՐ ՄԵՆ ԳՐԻ ԳՈ ՐՅԱՆ

Ե ՐԻ ՏԱ ՍԱՐԴ ՆԵ ՐԻ Ա ՌՈՂՋ ԱՊ ՐԵ ԼԱ ԿԵՐ ՊԻ  
ԵՎ ՖԻ ԶԻ ԿԱ ԿԱՆ ԴԱՍ ՏԻ Ա ՐԱ ԿՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱՑ ՆԵ ՐԻՆ ԽՈ ՉԸՆ ԴՈ ՏՈՂ  
ԳՈՐ ԾՈՆ ՆԵ ՐԻ ՀԵ ՏԱ ԶՈ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 

 Վեր ջին տաս նամ յակ ում մեծ ու շադ րու
թյան են ար ժա նա ցել ե րի տա սարդ նե րի 
ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու թյան հիմ նա
խնդիր նե րը: Ներ կայիս սո ցի ալտն տե սա
կան պայ ման նե րում ա ռանձ նա հա տուկ տեղ 
է տր վում սո ցի ա լա պես ակ տիվ, ներ դաշ նակ 
զար գա ցած ե րի տա սարդ մաս նա գետ նե րի 
պատ րաստ մա նը: 

Ե րի տա սարդ նե րի ներգ րա վու մը ֆի զի
կա կան կուլ տու րայի և սպոր տային մի ջո
ցա ռում նե րի գոր ծըն թաց նե րին, է ա կա նո րեն 
կապ ված է ա ռող ջու թյան պատ կե րա ցում նե
րի և նրա նկատ մամբ վե րա բեր մուն քի ձևա
վոր ման հետ: Այդ մա սին է վկա յում հա տուկ 
գրա կա նու թյան վեր լու ծու թյու նը: Մի շարք 
աշ խա տանք նե րում [4, 8, 9] լու սա բան վել 
են բու հա կան ու սա նո ղու թյան ա ռող ջու թյան 
պահ պան ման ու ամ րապնդ ման, ա ռողջ 
ապ րե լա կեր պի, ֆի զի կա կան կուլ տու րայով 
և սպոր տով զբաղ վե լու դր դա պատ ճառ նե
րի ձևա վոր ման հիմ նա հար ցե րը: Սա կայն 
նշված հիմ նա հար ցե րը դեռևս չեն ար ժա նա
ցել բա վա կա նա չափ ու շադ րու թյան, և ի նչ
պես նշում են ո լոր տի մաս նա գետ նե րը, մնում 
են թե րի մշակ ված [6, 10], ին չը բա ցա սա կան 
է ան դրա դառ նում բու հե րի ու սում նա կան 
աշ խա տանք նե րի ծրագ րա վոր ման ու կազ
մա կերպ ման վրա: Այդ ա ռու մով մեր կող
մից կա տար ված կոն տենտ (բո վան դա կային) 
վեր լու ծու թյու նը ցույց տվեց, որ Ե ՊՃՀի, 
ՀՌՀի և Ե ՊՀի ֆի զի կա կան դաս տի ա րա
կու թյան ծրագ րե րը, ը ստ կուր սե րի, ֆա կուլ
տետ նե րի, ու նեն ո րո շա կի տար բե րու թյուն
ներ՝ կապ ված ու սում նա կան բեռն վա ծու թյան 
ծա վա լի, գործ նա կան պա րապ մունք նե րի բո
վան դա կու թյան ու տևո ղու թյան, ա ռար կան 
լու սա բա նող տե սա կան նյու թե րի, ու սա նո
ղու թյան հետ տար վող ար տա ժա մյա` սպոր

տային և ա ռող ջա րա րա կան աշ խա տանք նե
րի հետ: Ամ բող ջա կան ա ռու մով, այս ա մե նը 
ան մի ջա կա նո րեն ազ դում է ու սա նող նե րի 
ֆի զի կա կան կուլ տու րայի ձևա վոր ման ար
դյու նա վե տու թյան վրա: 

Հա տուկ գրա կա նու թյան ման րակր կիտ 
վեր լու ծու թյու նը ցույց տվեց, որ ներ կա յումս 
բժշ կու թյու նը բարձր նվա ճում ներ ու նի` հի
վան դու թյուն նե րի բուժ ման ու ախ տո րոշ ման 
կա տա րյալ տեխ նի կա կան մի ջոց ներ: Սա
կայն նշ ված ա ռա ջըն թա ցի ֆո նի վրա զգա
լի ո րեն ա ճել են նաև հի վան դա ցու թյան ու 
մա հա ցու թյան դեպ քե րը: Գիտ նա կան նե րին 
[1, 2, 3 և 5] մտա հո գում են այն փաս տե րը, 
ո րոնք կապ ված են դե մոգ րա ֆիկ ճգնա
ժա մի, բնակ չու թյան կյան քի տևո ղու թյան 
նվազ ման, հո գե կան ա ռող ջու թյան վի ճա կի 
վատ թա րաց ման հետ: Նշ ված հե ղի նակ նե
րի կար ծի քով բժշ կու թյու նը ներ կա և տե սա
նե լի ա պա գա յում ան կա րող է է ա կա նո րեն 
ազ դել մար դու ա ռող ջու թյան պահ պան ման 
վրա: Այդ մա սին են վկա յում Կ. Տա րա սո վի, 
Ե. Չեր նեն կոյի [10, 2426] և Օ. Վա սիլ ևայի 
[6, 529] աշ խա տանք նե րը: Նշ ված հե ղի նակ
նե րի ու սում նա սի րու թյուն  նե րը ցույց տվե
ցին, որ նա խորդ դա րաշր ջա նի՝ մինչև 5060 
թթ. ա ռող ջու թյան պահ պան ման գլ խա վոր 
խն դիր էր ին ֆեկ ցի ոն հի վան դու թյուն նե րի 
բու ժումն ու կան խար գե լու մը, ի նչն այ սօր 
հա մար վում է լուծ ված: Ըն թա ցիկ փու լում ի 
հայտ են ե կել ա ռող ջու թյան պահ պա նման 
նոր խն դիր ներ:

Վեր ջին տաս նա մյակ նե րին ա ռանձ նա
հա տուկ ու շադ րու թյան է ար ժա նա ցել ե րի
տա սարդ նե րի ֆի զի կա կան կուլ տու րայով 
զբաղ վե լու դր դա պատ ճառ նե րի ձևա վոր ման 
հիմ նա հար ցե րը: Վեր ջինս, ը ստ մի շարք 
հե ղի նակ նե րի [4, 7, 8], ֆի զի կա կան կուլ
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տու րայի կա ռուց ված քում ու նի ա ռանց քային 
նշա նա կու թյուն. դր դա պատ ճա ռային բա
ղադ րի չով է ո րոշ վում ան հա տի ակ տի վու
թյան մա կար դա կը, ո ւղղ վա ծու թյու նը: 

Հե տա զո տու թյան նպա տակն է ու սում
նա սի րել ֆի զի կա կան կուլ տու րայով և սպոր
տով զբաղ վե լուն խո չըն դո տող պատ ճառ
նե րը բու հե րի ու սա նող նե րի մոտ: Նշ ված 
պատ ճառ նե րի բա ցա հայ տու մը կն պաս տի 
բու հե րի ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու թյան 
հա մա կար գի կազ մա կերպ ման կա տա րե լա
գործ մա նը:

Կի րառ ված մե թոդ ներ: Խն դիր նե րի լուծ
ման հա մար օգ տա գործ վել են հե տա զոտ ման 
հետ ևյալ մե թոդ նե րը` գի տա մե թո դա կան 
գրա կա նու թյան աղ բյուր նե րի, ու սում նա կան 
նյու թե րի վեր լու ծու թյուն և ամ փո փում, ու
սա նող նե րի հար ցում, հարց ման տվյալ նե րի 
մշա կում` մա թե մա տի կա կան վի ճա կագ րու
թյան մե թոդ նե րով, ստաց ված ար դյունք նե րի 
վեր լու ծու թյուն և ամ փո փում:

Հաշ վի առ նե լով վե րը շա րադր վա ծը՝ 
մեր կող մից կազմ վեց ֆի զի կա կան ու սպոր
տային ակ տի վու թյա նը խո չըն դո տող հա վա
նա կան տա սը հիմ նա կան գոր ծոն ներ: 

Ու սում նա սի րու թյուն նե րին մաս նակ ցել 
են ք. Եր ևա նի տար բեր բու հե րի` Ե ՊՃՀի, 
Ե ՊՀի, ՌԱՀի, բա կա լավ րի ա տի և մա
գիստ րա տու րայի 342 ու սա նող ներ: 

Հարց ման ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյան 
մի ջո ցով փոր ձել ե նք պար զա բա նել ու սա
նող նե րի ֆի զի կա կան և սպոր տային ակ
տի վու թյա նը խո չըն դո տող գոր ծոն նե րի 
դրս ևոր ման տա րի քային ա ռանձ նա հատ կու
թյուն նե րը զար գաց ման տար բեր փու լե րում:

Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր
լու ծու թյուն: Այժմ ան դրա դառ նանք ֆի զի կա
կան կուլ տու րայով և սպոր տով զբաղ վե լուն 
խո չըն դո տող պատ ճառ նե րի ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րի վեր լու ծու թյա նը: Բու հե րի 
ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու թյան գոր ծըն
թա ցի ար դյու նա վե տու թյան բա րե լավ ման 
հա մար ա ռանձ նա պես կար ևոր է պար զել 
այն պատ ճառ նե րը, ո րոնք խո չընդ ո տում են 
ու սա նող նե րի ֆի զի կա կան և սպոր տային 
ակ տի վու թյա նը: 

Այդ ա ռու մով ստաց ված տվյալ նե րի վեր

լու ծու թյու նը ցույց տվեց, որ հարց ված ու սա
նող նե րի ը նդ հա նուր թվա քա նա կի 49,1 %ը 
ժա մա նա կի պա կասն ու ան տար բե րու թյու
նը, ը ստ ը նդ հան րաց ված ցու ցա նի շի, հա
մա րում է ֆի զի կա կան և սպոր տային ակ
տի վու թյա նը խոչ ընդ ո տող գոր ծոն: Նշ ված 
գոր ծո նի ա ծանց ված (ամ բող ջի ա ռան ձին 
բա ղա դրիչ նե րի) վեր լու ծու թյան ար դյունք նե
րից պարզ վեց նաև այն, որ հարց ված ո ւս ա
նող նե րի մե ծա մաս նու թյան (52,9 %ի) հա
մար ժա մա նա կի պա կա սը դիտ վում է որ պես 
ֆի զի կա կան և սպոր տային ակ տի վու թյա նը 
խո չըն դո տող լուրջ դր դա պատ ճառ, ի սկ սե
փա կան ա ռող ջու թյան նկատ մամբ մտա հոգ 
է ըն դա մե նը հարց ված նե րի 55,3 %ը:

Ֆի զի կա կան կուլ տու րայի և սպոր տային 
մի ջո ցա ռում ներ կազ մա կեր պե լուն վե րա բե
րող տե ղե կատ վու թյունն ու գի տե լիք նե րը, 
ը ստ ը նդ հան րաց ված ցու ցա նի շի, բա վա րա
րում են հարց ված ու սա նող նե րի ը նդ հա նուր 
թվա քա նա կի 76,1 %ին, ը նդ ո րում՝ նրան
ցից 72,7 %ը նշում է տե ղե կատ վու թյան, ի սկ 
79,4 %ը՝ ձեռք բեր ված գի տե լիք նե րի բա վա
րար վա ծու թյու նը: 

Ա ռող ջա րա րա կան և սպոր տային մի ջո
ցա ռում ներն ա ռա վել հա վա նա կա նու թյամբ 
ի րա գոր ծե լի են այն բնա կա վայ րում, որ տեղ 
կան հա մա պա տաս խան կա ռույց ներ և նախ
ընտ րե լի սպոր տաձ ևով ու Ֆի զի կա կան կուլ
տու րայով զբաղ վե լու ան հրա ժեշտ պայ ման
ներ: Այդ ա ռու մով, հարց ված ու սա նող նե րի 
ը նդ հա նուր թվա քա նա կի 67,5 %ը բա վար
ված է իր բնա կա վայ րում գո յու թյուն ու նե ցող 
կա ռույց նե րի առ կա յու թյու նից ու պայ ման
նե րից: Սա կայն նշ ված գոր ծո նի բաղ կա ցու
ցիչ մա սե րի վեր լու ծու թյու նը ցույց տվեց, որ 
հարց ված նե րի 45,0 %ի բնա կա վայ րե րում 
բա ցա կա յում են ան հրա ժեշտ կա ռույց նե րը: 
Խմ բակ նե րի ը նտ րու թյան հար ցում ի րենց 
բա վա րար վա ծու թյունն են հայտ նել հարց
ված նե րի 79,9 %ը, ին չը ո րո շա կի կեր պով 
ազ դում է ու սա նող նե րի ֆի զի կա կան կուլ
տու րայով և սպոր տով զբաղ վե լու շար ժա
ռիթ նե րի վրա: Այս տեղ շատ կար ևոր ե նք 
հա մա րում կի րա ռել նպաս տող և շտ կող 
գոր ծոն նե րը: Մեր կար ծի քով նման մո տե
ցում նե րը կօ ժան դա կեն ֆի զի կա կան դաս
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տի ա րա կու թյան նոր, ա վե լի կա տա րյալ ե ղա
նակ նե րի մշակ մա նը:

Վեր լու ծու թյան ար դյունք ներն այդ ո ւղ ղու
թյամբ ցույց տվե ցին, որ.

•  ան տար բե րու թյունն ու ժա մա նա
կի պա կա սը նշ ված բու հե րի ու սա նո ղու թյան 
48,6  56,4 %ի կող մից դիտ վում է որ պես 
ֆի զի կա կան և սպոր տային ակ տի վու թյա նը 
խո չըն դո տող գոր ծոն: Ը նդ ո րում՝ ժա մա նա
կի դե ֆի ցիտն ար ձա նագր վել է բո լոր բու հե րի 
ու սա նո ղու թյան 52  54 %ի մոտ, ի սկ սե փա
կան ա ռող ջու թյան նկատ մամբ մտա հոգ վա
ծու թյու նը ար ձա նա գր վել է Ե ՊՀ ու սա նող նե
րի մե ծա մաս նու թյան` 71,1 %ի մոտ: Մնա ցած 
եր կու բու հում վե րը նշ ված ցու ցա նի շը տա
տան վում է 50,9 – 57,1 %ի սահ ման նե րում:

•  ու սում նա սիր ված բո լոր բու հե րի ու
սա նո ղու թյան մե ծա մաս նու թյու նը բա վա
րար ված է ֆի զի կա կան կուլ տու րայի և սպոր
տային մի ջո ցա ռում նե րի կազ մա կերպ ման 
ան հրա ժեշտ տե ղե կատ վու թյամբ և ձեռք 
բեր ված գի տե լիք նե րով,

• բ նա կա վայ րե րում ֆի զի կա կան կուլ
տու րայով և սպոր տով զբաղ վե լու ը նտ րու
թյան հնա րա վո րու թյուն ներն ու պայ ման
նե րը չեն բա վա րա րում Ե ՊՀ ու սա նող նե րի 
54,0 %  ին, ի սկ Ե ՊՃՀի ու ՀՌՀի ու սա
նող նե րի մոտ այդ ցու ցա նի շը կազ մել է 22,4– 
37,4 %,

• ս պոր տային պա րա գա նե րի ձեռք
բեր ման ու մա տուց վող ծա ռա յու թյուն նե րի 
գնե րը` ը ստ ը նդ հան րաց ված ցու ցա նի շի, 
մեծ մա սամբ մատ չե լի են բո լոր բու հե րի ու
սա նո ղու թյան 57,4 – 72,9 %ի հա մար: Ը նդ 
ո րում՝ ան ձնա կան հա մազ գես տի և այլ պա
րա գա նե րի ա ռու մով նշ ված բու հե րի ու սա նո
ղու թյան մե ծա մաս նու թյու նը՝ 70,4 – 76,5 %ը, 
ա պա հով ված է բա վա րար չա փով: Հա մե մա
տա բար ցածր է մա տուց վող ծա ռա յու թյուն
նե րի գնե րի մատ չե լի ու թյու նը: Ա ռանձ նա պես 
կա րե լի է նշել Ե ՊՀի ու սա նող նե րի հնա րա
վո րու թյուն նե րը, ո րոնց 42,5 %ը այդ հար
ցում ու նեն ֆի նան սա կան դժ վա րու թյուն ներ,

•  հարց մա նը մաս նակ ցած ու սա նող
նե րի մե ծա մաս նու թյան կար ծի քով սպոր
տային ա վան դույթ ներն ու բու հում ո լոր տի 
աշ խա տանք նե րի կազ մա կերպ ման դր ված

քը բա ցա սա բար չեն ազ դում ֆի զի կա կան 
և սպոր տային ակ տի վու թյան դրս ևոր ման 
վրա:

Սո ցի ալտն տե սա կան զար գաց ման ներ
կա փու լում գոր ծող սպոր տային և ա ռող ջա
րա րա կան խմ բե րի գոր ծու նե ու թյու նը մեծ 
մա սամբ ծա վալ վում են մաս նա վոր հիմ քե
րի վրա, ո րի հա մա ձայն ան ձնա կան գույ քի, 
սպոր տային հա մազ գես տի և այլ ան հրա
ժեշտ պա րա գա նե րի ձեռք բե րու մը, ի նչ պես 
նաև մա տուց ված ծա ռա յու թյուն նե րի դի մաց 
վճա րում նե րը կա տար վում են ան ձնա կան 
մի ջոց նե րից: 

Այդ ա ռու մով, հարց ման ար դյունք նե րի 
վեր լու ծու թյու նը ցույց տվեց, որ վե րը նշ ված 
տն տե սա կան խն դիր նե րը, ը ստ ը նդ հան րաց
ված գոր ծակ ցի, լու ծե լի են ու սա նող նե րի ը նդ
հա նուր թվա քա նա կի՝ 68,9 %ի հա մար: Ը նդ 
ո րում՝ նրան ցից ան ձնա կան հա մազ գես տի և 
սպոր տային այլ պա րա գա նե րի ձեռք բեր ման 
դժ վա րու թյուն չու նի հարց ված նե րի 74,6 %ը, 
ի սկ մա տուց ված ծա ռա յու թյուն նե րի դի մաց 
ու սա նող նե րի 36,7 %ը ու նի ֆի նան սա կան 
դժ վա րու թյուն: 

Վեր լու ծու թյան ըն թաց քում պարզ վեց 
նաև այն, որ սպոր տային ա վան դույթ ներն 
և բու հում ո լոր տի աշ խա տանք նե րի կազ մա
կերպ ման դր ված քը, հարց ված ու սա նող նե րի 
մե ծա մաս նու թյան կար ծի քով, նպաս տում են 
ֆի զի կա կան և սպոր տային ակ տի վու թյան 
դրսև որ մա նը: 

Եզ րա կա ցու թյուն ներ: Բեր ված փաս տե
րից եր ևում է, որ դպ րոցն ա վար տած և բու հը 
նոր ըն դուն ված սո վո րող նե րի զգա լի մա սը 
ի րա զեկ ված չէ, հետ ևա բար նաև ան տար բեր 
է սե փա կան ա ռող ջու թյան պահ պան ման 
ու ամ րապնդ ման, ա ռողջ ապ րե լա կեր պի 
նկատ մամբ, ին չը հու շում է, որ ֆի զի կա կան 
դաս տի ա րա կու թյան գոր ծըն թա ցում ան հրա
ժեշտ է ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րու թյուն 
դարձ նել սո վո րող նե րի ի նք նա գի տակ ցու
թյան ձևա վոր մա նը:

Վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի վեր լու
ծու թյու նը ցույց տվեց, որ ֆի զի կա կան և 
սպոր տային ակ տի վու թյան դրս ևոր ման 
ան հրա ժեշտ կա ռույց նե րը բա ցա կա յում են 
հարց ված ու սա նող նե րի՝ ը նդ հա նուր թվա
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քա նա կի 45,0 %ի բնա կա վայ րե րում:
Ս պոր տային ա վան դույթ նե րը և բու հում 

ո լոր տի աշ խա տանք նե րի կազ մա կերպ ման 
դր ված քը նպաս տում են, ը ստ Ե ՊՃՀի և 
ՀՌՀի հարց ված ու սա նող նե րի մե ծա մաս
նու թյան կար ծի քի, ֆի զի կա կան և սպոր
տային ակ տի վու թյան դրս ևոր մա նը: Դրա 
հետ մեկ տեղ Ե ՊՀի ու սա նող նե րի 74,2 %ը 
հա մա րում է, որ սպոր տային և ա ռող ջա րա
րա կան աշ խա տանք նե րի թույլ կազ մա կեր
պու մը խո չըն դո տում է ֆի զի կա կան ակ տի
վու թյան դրս ևոր մա նը: 

Ե րի տա սարդ նե րի ներգ րա վու մը ֆի զի
կա կան կուլ տու րայի և սպոր տային մի ջո
ցա ռում նե րի գոր ծըն թաց նե րում է ա կա նո րեն 
կապ ված է ա ռող ջու թյան պատ կե րա ցում նե
րի և դրա հան դեպ վե րա բեր մուն քի ձևա վոր

ման հետ, հետ ևա բար հենց ու սում նա կան 
հաս տա տու թյուն ներն են այն ա ռանց քային 
հեն քը, ո րի վրա պետք է ի րա կա նաց նել 
ֆիզ կուլ տու րային մար զա կան պա րապ
մունք նե րին կա նո նա վոր ձևով ներգ րա վե լու 
քա ղա քա կա նու թյուն, ձևա վո րել հա տուկ գի
տե լիք ներ ֆի զի կա կան կուլ տու րայի և սպոր
տի բնա գա վա ռում: Բու հե րի մար զա կան 
ա ռօ րյան ա վե լի հա գեց նե լու, ա ռողջ ապ րե
լա կեր պի մա սին թի րա խային տե ղե կատ վու
թյուն տրա մադ րե լու մի ջո ցով հար կա վոր է 
ամ րապն դել հան րա պե տա կան ու սա նո ղա
կան ֆե դե րա ցի ա յում բու հե րի մար զա կան 
գոր ծըն թա ցը ներ կա յաց նող ու սա նո ղա կան 
խոր հուրդ նե րի միջև կա պը, ի նչ պես նաև 
ա վե լաց նել մար զա կան մի ջո ցա ռում նե րի և 
մար զա կան խմ բակ նե րի քա նա կը:
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RESEARCH OF THE FACTORS HINDERING THE PROCESS OF HEALTHY LIFE-
STYLES AND PHYSICAL EDUCATION OF YOUTH

A. GRIGORYAN

The study is expected to identify the relationship of students from different universities of 
Yerevan to physical education classes. Analysis of the results of the study showed that the perfor
mance survey in three universities have common characteristics, namely , because of the overload 
and lack of time students are not able to give proper attention to physical culture and sports. This 
indicates that the training overloads in other subjects are recorded on healthy lifestyles of stu
dents. The result is a disregard for physical and sports activities, and hence to their own health. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ ПРОЦЕССАМ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ И ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ

А. ГРИГОРЯН

Исследование предполагало выявления отношения студентов различных вузов г. Еревана 
к здоровому образу жизни и занятиям по физическому воспитанию.   Анализ результатов 
исследования выявил, что показатели опроса студентов имеют общие  характеристики, а 
именно, изза перегрузок и дефицита времени студенты не в состоянии уделять должное 
внимание к занятиям физической культурой и спортом. Это свидетельствует о том,что 
учебные перегрузки по остальным предметам отражаются на здоровом образе жизни 
студентов. В результате формируется безразличие к физическому воспитанию и физической 
активности вообще, и следовательно, к собственному здоровью.
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 Ու սում նա կան պրակ տի կան բու հա կան 
կր թա կան հա մա կար գի բա ղադ րիչ մասն է, 
ո րի հիմ նա կան խն դիր նե րից է ու սուց ման 
գոր ծըն թա ցում ստա ցած գի տե լիք նե րի ամ
րապն դու մը։ Այն կա րե լի է բնու թագ րել ի բրև 
ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան ո լորտ, որ
տեղ ու սա նող նե րը կա րող են կի րա ռել ձեռք 
բեր ված գի տե լիք նե րը, ու նա կու թյուն նե րը և 
հմ տու թյուն նե րը պրակ տի կա յում։ 

Իբրև ման կա վար ժա կան գոր ծըն թաց՝ 
կեն սա բա նա կան ու սում նա կան պրակ տի
կան հիմն ված է բնու թյան և ո ղջ կեն դա նի 
ա նան ցո ղիկ ար ժեք նե րի ը մբռն ման վրա։ 
Այն նպա տակ է դնում սո վո րեց նել ու սա նող
նե րին կա նո նա վո րել բույ սե րի կեն սա գոր ծու

նե ու թյան պրո ցես ներն ար դյու նա վե տու թյան 
բարձ րաց ման նպա տա կով։

Պ րակ տի կայի ըն թաց քում կա տար վող 
ու սում նա սի րու թյուն նե րը պա հան ջում են 
դա սա խո սի և ու սա նող նե րի բարձր ստեղ ծա
գոր ծա կան ակ տի վու թյուն, նպաս տում սո
վո րող նե րի վեր լու ծա կան ու նա կու թյուն նե րի 
զար գաց մա նը։ Ո ւս տի ու սում նա սի րու թյան 
գոր ծըն թա ցը նա խա տե սե լիս ա ռաջ նա հերթ 
է ը նտր ված տեխ նո լո գի այի բնույ թը։ Վեր
ջինս, կազմ ված լի նե լով գոր ծո ղու թյուն նե
րի շղ թայից, նա խա տե սում է դա սա խո սի և 
ու սա նող նե րի փոխ կա պակց ված գոր ծո ղու
թյուն ներ աշ խա տան քի բո լոր փու լե րում։ 

ՄԱՐ ԳԱ ՐԻ ՏԱ Ա ՂԱ ՋԱ ՆՅԱՆ

 ԿԵՆ ՍԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ԿԱՆ ՊՐԱԿ ՏԻ ԿԱՅԻ  
ԴԵ ՐԸ ՏԵ ՍԱ ԿԱՆ ԳԻ ՏԵ ԼԻՔ ՆԵ ՐԻ ԱՄ ՐԱՊՆԴ ՄԱՆ  

ԵՎ ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՀՄ ՏՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ  
ՁԵՎԱ ՎՈՐ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾՈՒՄ

Ա ղյու սակ 1
Աշ խա տան քի 
փու լե րը Դա սա խո սի գոր ծո ղու թյուն նե րը Ու սա նո ղի գոր ծո ղու թյուն նե րը

Մինչ պրակ
տի կան

1. Ընտ րում է թե մա ներ:
2. Մ շա կում է պա րապ մունք նե րի ըն
թաց քը:
3.  Նա խա պատ րաս տում է ան հրա ժեշտ 
և լրա ցու ցիչ նյու թը:

1. Ստա նում է նա խա տես վող աշ խա
տանք նե րի թե մա նե րը:
2. Ծա նո թա նում է նա խա տես վող 
փոր ձե րին` զու գակ ցե լով տե սա կան 
գի տե լիք նե րին:

Պ րակ տի կայի 
ըն թաց քում

1. Բա ժա նում է խում բը են թախմ բե րի։
2. Քն նար կում է կա տար վե լիք ու սումն ա
սի րու թյուն նե րը։
3. Ղե կա վա րում է, ու ղ ղոր դում, հա ղոր
դում  լրա ցու ցիչ տե ղե կու թյուն ներ։

1. Հար ցեր է ու ղ ղում՝ ա ռա վել հաս
կա նա լու ու սումն ա սի րու թյան խն դի
րը, ըն թաց քը։
2. Մշա կում և ըն դու նում է խնդ րի 
լուծ ման տար բե րակ ներ, մաս նակ
ցում հա մա տեղ  գոր ծա ռույթ նե րին, 
քն նար կումն ե րին։

Պ րակ տի կայի 
վեր ջում

1. Քն նար կում և գնա հա տում է ու սա նող
նե րի աշ խա տան քը։
2. Գնա հա տում է պրակ տի կայի ար դյու
նա վե տու թյու նը`  ներ կա յաց նե լով հաշ
վետ վու թյու նը։

Ներ կա յաց նում է կա տար ված աշ խա
տանք նե րը նկար նե րի, ա ղյու սակ նե
րի, գծա պատ կեր նե րի մի ջո ցով։
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Ու սում նա կան պրակ տի կայի ըն թաց քում 
ու սա նող նե րը հա մոզ վում են տե սա կան գի
տե լիք նե րի ճշ մար տու թյան մեջ, ամ րապն
դում ձեռք բեր ված ու նա կու թյուն նե րը և յու
րաց նում նոր մե թո դի կա ներ։

Խն դի րը մեկ նա բա նենք « Բույ սե րի ֆի զի
ո լո գի ա» ա ռար կայի օ րի նա կով։

 Բույ սե րի ֆի զի ո լո գի այի ա մա ռային 
պրակ տի կայի նպա տակն է.

•  Ի րա կա նաց նել և ու սում նա սի րել ֆի
զի ո լո գի ա կան գոր ծըն թաց նե րը բնա կան և 
լա բո րա տոր պայ ման նե րում։

•  Ծա նո թա նալ ֆի զի ո լո գի ա կան պրո
ցես նե րի ու սում նա սիր ման հիմ նա կան մե
թոդ նե րին։

•  Ծա նո թա նալ փոր ձին ան հրա ժեշտ 
նյու թի նա խա պատ րաստ ման, մշակ ման 
մե թոդ նե րին։ Մե թոդ ներ, ո րոնց մի ջո ցով 
հնա րա վոր է վեր լու ծել ա ճի, զար գաց ման, 
ֆո տո սին թե զի, նյու թա փո խա նա կու թյան, 
կա յու նու թյան, սնն դա ռու թյան, ջրային ռե ժի
մի և այլ գոր ծըն թաց ներ։

•  Պար զա բա նել ֆի զի ո լո գի ա կան 
գոր ծըն թաց նե րի հար մա րո ղա կան դրս ևո
րում նե րը։ 

Ել նե լով դր ված խնդ րից և նպա տակ նե
րից՝ ու սում նա սի րու թյուն նե րի մի մա սը կա
տար վում է լա բո րա տո րի ա յում, ի սկ մյուս 
մա սը` բնա կան պայ ման նե րում։

 Ֆի զի ո լո գի ա կան գոր ծըն թա ցի ու սում
նա սիր ման ար դյուն քում ա ռա վե լա գույն 
տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լու նպա տա կով 
ան հրա ժեշտ է հս տակ պլա նա վո րել աշ խա
տան քը, ի սկ ստաց ված տվյալ նե րը բազ
մա կող մա նի մշա կել և վեր լու ծել։ Ֆի զի ո լո
գի ա կան ու սում նա սի րու մը կա տա րել խիստ 
տրա մա բա նա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ։

Ն պա տա կը պետք է նե րա ռի ու սում
նա սիր վող փո փո խա կան մե ծու թյուն նե րի 
թվար կու մը և ու սում նա սիր ման հնա րա վոր 
ար դյունք նե րի կան խա տե սու մը։ Այս պես. ու
սում նա սի րել տերև նե րի ա նա տո մա մոր ֆո
լո գի ա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի ազ
դե ցու թյու նը հեր ձանցք նե րի գոր ծու նե ու թյան 
վրա։ Նպա տա կում կոնկ րե տա նում է գա ղա
փա րը։ Այն է՝ տերև նե րի կա ռուց ված քային 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի ազ դե ցու թյու նը 

ջրային հաշ վեկշ ռի կար գա վոր ման գոր ծում։
 Հե տա զոտ ման մե թո դի կան նե րա ռում է 

գոր ծո ղու թյուն նե րի հա ջոր դա կա նու թյու նը։ 
Այն պետք է լի նի հա մա ռոտ և հս տակ։ 

Ու սում նա սիր ման ար դյունք նե րը ներ կա
յաց վում են պարզ և ո րո շա կի ձևե րով՝ ա ղյու
սակ ներ, գծա պատ կեր ներ, թվա բա նա կան 
ար դյունք ներ (հաշ վարկ նե րից, բա նաձ ևե
րից), դի ագ րամ ներ։

 Կա տար ված ու սում նա սիր մա նը հա ջոր
դում է քն նար կու մը, ո րում տե սա կան հար
ցե րի մի ջո ցով կապ վում են տե սա կան գի տե
լիք նե րը ստաց ված ար դյունք նե րին։ 

Ու սում նա սիր ման նպա տակն է ստա նալ 
ե լա կե տային գա ղա փա րի հա մո զիչ հաս տա
տու մը։ Այս դեպ քում կա րե լի է գալ եզ րա կա
ցու թյան։ Օ րի նակ, որ պես եզ րա կա ցու թյուն 
վե րը բեր ված օ րի նա կի կա րե լի է հան գել 
հետ ևյալ պնդ մա նը։ Ջրային հաշ վեկշ ռի 
կար գա վոր ման և հեր ձանցք նե րի թվի և 
չափ սե րի միջև գո յու թյուն ու նի ու ղիղ կախ
վա ծու թյուն։ 

Ֆի զի ո լո գի ա կան գոր ծըն թաց նե րի ու
սում նա սիր մանն ո ւղղ ված բնա կան և լա բո
րա տոր պայ ման նե րում կա տար վող աշ խա
տանք նե րը հա ճախ զու գորդ վում ե ն։ Դրանք 
կա րող են լի նել շա րու նա կա կան բնույ թի և 
ի րար հա մե մա տա կան։ Օ րի նակ՝ գու տա ցի
այի եր ևույ թի հա մե մա տա կան դի տար կու մը 
բնա կան պայ ման նե րում՝ ա ռա վո տյան ժա
մե րին, ե րբ օ դը հա գե ցած է ջրային գո լոր շի
նե րով և լա բո րա տո րի ա յում՝ ար հես տա կան 
պայ ման ներ ստեղ ծե լով գու տա ցի այի եր
ևույ թի հա մար։ Խն դի րը ձևա կերպ ված է՝ ու
սում նա սի րել գու տա ցի ան։ Հա վա քագր ված 
է գու տա ցի այի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու
թյու նը՝ ջրային ռե ժի մի կար գա վո րում, ար
մա տային ճնշ ման մե խա նիզմ, գոր ծըն թա ցի 
ի րա կա նաց ման պայ ման ներ։

 Մեկ այլ օ րի նակ ֆո տո սին թե զի ին տեն
սի վու թյան ո րո շու մը տեր ևային սկա վա ռակ
նե րի մե թո դով։ Փոր ձը դր վում է բնա կան 
պայ ման նե րում։ Այն շա րու նա կա կան բնույ թի 
է։ Լա բո րա տոր պայ ման նե րում ե լա կե տային 
նյու թը են թարկ վում է հե տա գա վեր լու ծու
թյան  (չո րա ցում, կշ ռում, հաշ վարկ ներ)։ 

Ե թե ու սում նա սիր վող խնդ րի լուծ մա նը 
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ան հրա ժեշտ է ա ռաջ նային տե ղե կատ վու
թյուն, այ սինքն՝ տե ղե կատ վու թյուն հա վաք
ված ան մի ջա պես ա ռան ձին սո վո րող նե րի 
կող մից, ա պա կա տար վում է ու սում նա սի
րու թյուն բնա կան պայ ման նե րում։ Այս պես, 
ա ճի ին տեն սի վու թյան ո րոշ ման  ու սում նա
սի րու թյու նը ա ռան ձին ու սա նող նե րի կող
մից տար բեր բու սա տե սակ նե րի և տար բեր 
բնակ լի մա յա կան պայ ման նե րում։ 

Բ նա կան պայ ման նե րում ու սում նա սի րու
թյան կա ռուց ված քում ա ռանձ նաց նում ե նք.

•  Ու սում նա սիր մանն ա ռնչ վող բու սա
տե սակ նե րի ը նտ րու թյուն և ու սում նա սի րում՝ 
տվյալ նե րի հա վա քագր ման նպա տա կով։

•  Փորձ՝ նա խա պատ րաս տում, չա
փագ րում ներ:

• Ս տաց ված տվյալ նե րի մշա կում, 
վեր լու ծում, պատ ճա ռահետ ևան քային կա
պե րի ստու գում, մո դե լի կա ռու ցում։ 

Հա ճախ բնա կան պայ ման նե րում դր ված 
փոր ձը շա րու նա կու թյուն է ստա նում լա բո
րա տոր պայ ման նե րում։ Լա բո րա տոր հե տա
զո տու թյան մի ջո ցով ու սա նող նե րի կող մից 
մեկ նա բան վում են ե ղած տվյալ նե րը՝ դրա
նով ի սկ յու րաց նե լով, ի մաս տա վո րե լով, ամ
րապն դե լով տե սա կան գի տե լիք նե րը։ Ո ղջ 
գոր ծըն թացն ո ւղղ ված է՝ խթա նե լու ու սա
նող նե րի ակ տի վու թյու նը, ո րը ա պա հով վում 
է եր կու կող մե րի զու գակց ված գոր ծու նե ու
թյամբ և ու սա նող նե րի ա ճող ի նք նու րույ նու
թյամբ։

Դա սա խո սի գոր ծու նե ու թյուն Ու սա նո ղի գոր ծու նե ու թյուն

1. Նպա տա կաս լաց փո խան ցում է գի տե լիք նե րը, 
փոր ձի ըն թաց քում՝ մե թոդ նե րը, աշ խա տան քի կուլ
տու րայի և գի տա կան ի մա ցու թյան հի մունք նե րը։

1. Սո վո րում է, տի րա պե տում փո խանց
վող տե ղե կատ վու թյա նը, կա տա րում ի նք
նու րույն կամ փոք րա թիվ խմ բով փոր ձա
րա րա կան աշ խա տանք:

2. Ղե կա վա րում է գի տե լիք նե րի, ու նա կու թյուն նե րի 
և հմ տու թյուն նե րի յու րաց ման գոր ծըն թա ցը։

2. Փոր ձում է ի նք նու րույն դի տար կել, հա
մե մա տել, մտա ծել, եզ րա կաց նել։

3. Պայ ման ներ է ստեղ ծում սո վո րո ղի ան ձի զար
գաց ման (ու շադ րու թյան, մտա ծե լու, տրա մա բա նե
լու) նպա տա կով:

3. Ցու ցա բե րում է նա խա ձեռ նու թյուն նոր 
գի տե լիք նե րի, տե ղե կատ վու թյան լրա ցու
ցիչ աղ բյուր նե րի ստաց ման։ Զբաղ վում է 
ի նք նակրթու թյամբ։

 Լա բո րա տոր պայ ման նե րում հա ճախ 
նույն թե ման կա տա րե լիս ա ռան ձին են
թախմ բեր կա րող են ու սում նա սի րել խնդ
րի պար զա բան ման ո րո շա կի մա սը։ Օ րի
նակ՝ տրանս պի րա ցի այի ին տեն սի վու թյու նը 
ո րո շե լու նպա տա կով ա ռան ձին խմ բեր ու
սում նա սի րում են ո րո շա կի գոր ծո նի ազ
դե ցու թյու նը։ Այ նու հետև տվյալ նե րը փո
խա նակ վում են, վեր լուծ վում և հան գում 
ը նդ հա նուր եզ րա կա ցու թյուն նե րի։ Ար դյուն
քում  տե սա կան գի տե լիք նե րը ստա նում են 
ի րա կան ձևա վոր ված տեսք, ստեղծ վում է 

ո րո շա կի հա մա պա տաս խա նու թյուն ի րա
կան շր ջա պա տող աշ խար հի և սո վո րող նե րի 
գի տա կան աշ խար հա յաց քի միջև։ Ի նչ քան 
շատ են ու սա նող նե րի կող մից ստաց ված գի
տե լիք նե րը ստուգ վում, դի տարկ վում փորձ
նա կան ճա նա պար հով, այն քան բարձր է 
ո ւս ման նկատ մամբ  հե տաքրք րու թյու նը։ 

Ու սում նա կան պրակ տի կայի՝ ի բրև ու
սուց ման կար ևոր բա ղադ րա մա սի, ար դյու
նա վե տու թյու նը կա րող է խթան լի նել գի
տե լիք նե րի կար ևո րու թյան գի տակց ման և 
ար ժե քային հա մա կար գի ստեղծ ման։
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РОЛЬ УЧЕБНОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В УПРОЧЕНИИ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 
ЗНАНИЙ И  ФОРМИРОВАНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ

М. АГАДЖАНЯН

Учебная практика та сфера обучения, где учащиеся закрепляют приобретенные  знания, 
умения и навыки, осваивают новые методики. К результативности процесса направлены 
научные методы и современные подходы организации педагогического процесса.

THE ROLE OF BIOLOGICAL EDUCATIONAL PRACTICE IN STRENGTHENING  
THEORETICAL KNOWLEDGE AND IN DEVELOPING PRACTICAL SKILLS

M. AGHAJANYAN

The role of educational practice in strengthening theoretical knowledge and in developing 
practical skills.

Teaching practice in the sphere of education, where students consolidate acquired knowledge, 
skills and abilities, master new methods. Scientific methods and modern approaches to the orga
nization of the pedagogical process are aimed at the effectiveness of the process.
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Ա շա կեր տի բա ռա պա շա րը ո րոշ վում է 
նրա գոր ծա ծած բա ռա քա նա կով. ե րբ խո սում 
ե նք ա շա կեր տի բա ռա պա շա րի մա սին, նկա
տի ե նք ու նե նում նրա գոր ծուն՝ ակ տիվ բա
ռա պա շա րը։ Մեր դի տար կում նե րը ցույց են 
տվել, որ ա շա կերտ նե րը հատ կա պես դժվա
րա նում են գոր ծա ծել այն բա ռե րը, ո րոնց 
հայե րեն տար բե րակ նե րը առ հա սա րակ կա՛մ 
քիչ են գոր ծած վում (ն րանք քիչ են լսում 
տվյալ բա ռե րը), կա՛մ գրե թե չեն գոր ծած վում։

 Բա ռա պա շա րը հարս տաց նե լու և զար
գաց նե լու ո ւղ ղու թյուն նե րից մեկն էլ «ստ վե
րում» մնա ցած բա ռե րը ա շա կերտ նե րի բա
ռա պա շա րում ակ տի վաց նելն է։ Այդ բա ռե րից 
շա տերն այն քան հին են, որ դժ վար է նույ նիսկ 
պատ կե րաց նե լը, և ա մեն ևին էլ նշա նա կու
թյուն չու նի, թե որ բա ռը ե րբ է ստեղծ վել. լեզ
վում բա ռը կա, ու րեմն պար տա վոր ե նք այն 
ի մա նալ։ Դրանք տար բեր բնա գա վառ նե րին 
ա ռնչ վող բազ մա թիվ բա ռեր են, ո րոնք հա
ճախ ա շա կեր տը դժ վա րա նում է ար տա բե րել 
կամ պար զա պես չգի տի, օ րի նակ՝ քիվ, շրի
շակ, գո գա թի, լու սա մու տա գոգ, նո տա կալ, 
նկա րա կալ, կրիչ, ստեղ նա շար, մա կան, տա
փօ ղակ, շա ղափ, մա լուխ, դի տա հոր և այլն։ 
Այս և նման բա ռե րը ա շա կեր տի պա սիվ բա
ռա պա շա րում կան, սա կայն նրանք ոչ միշտ 
են գոր ծա ծում կեն ցա ղային խոս քում, և դա
սագր քում զե տեղ ված ոչ բո լոր գե ղար վես տա
կան բնագ րերն են հնա րա վո րու թյուն տա լիս 
ան դրա դառ նա լու նման բա ռե րին, բա ցատ
րե լու դրանք։ Մեր դա սալ սում նե րի և հա տուկ 
ու սում նա սի րու թյուն նե րի ըն թաց քում փաս
տե ցինք, որ բա ռա պա շա րի հարս տաց ման 
ա մե նա հու սա լի տար բե րա կը ա շա կեր տի հե
տաքրք րա սի րու թյու նը բոր բո քելն է և այս կամ 
այն օ տար բա ռի հայե րեն հա մար ժե քի ի նք նու

րույն ո րո նու մը։ Ցա վոք, մեր հա սա րա կու թյան 
մեջ սահ մա նա փակ կի րա ռու թյուն ու նե ցող 
այս բա ռերն ա շա կերտ նե րի հա մար հա վա
սա րա զոր են դար ձել օ տար բա ռե րին, քա նի 
որ այն քա՜ն օ տա րա հունչ է նրանց լսե լի քին, 
այն քա՜ն խորթ։ Ցա վոք, այս դեպ քում պա սիվ 
է նաև ըն տա նի քը, քա նի որ մեր ըն տա նիք նե
րի կրթ վա ծու թյան մա կար դա կը խիստ տար
բեր է, ա վե լին՝ գե րակշ ռում են հա սա րակ 
խոս քին, ի րենց ե րե խա նե րին խոս քային մշա
կույ թին ան հա ղորդ դարձ նող ըն տա նիք նե րը։ 
Այս դեպ քում խնդ րի լու ծու մը ծան րա նում է 
դպ րո ցի ու սե րին։ Եվ քա նի որ ան թույ լատ րե
լի է դրանց խոր թա ցու մը, մեր բա ռա պա շա
րից ար հես տա կա նո րեն դուրսմ ղու մը, ո ւս տի 
շա հա վետ է մայ րե նի ի յու րա քան չյուր դա սի 
510 րո պե նե րի հատ կա ցու մը մո ռաց ված ու 
մո ռաց վող, եր բեմն նաև նոր ու նո րա գույն 
բա ռե րին։ Այ դօ րի նակ բա ռե րը մենք նախ 
բա ժա նել ե նք թե մա տիկ խմ բե րի՝ տուն (խո
հա նոց, նն ջա սե նյակ, հյու րա սե նյակ), բույ
սեր, ծա ղիկ ներ, ծա ռեր, թռ չուն ներ, սպորտ, 
հա մերգ (թատ րոն), փո ղոց, ծո վափ (լ ճափ), 
մարմ նի մա սեր, կեն դա նի նե րի և թռ չուն նե րի 
մարմ նի մա սեր և այլն։ Քա նի որ բա ռա պա
շա րի հարս տա ցու մը տևա կան աշ խա տանք է 
և ա ռա ջին հեր թին ա շա կեր տից պա հան ջում 
է մտա պահ ման գոր ծըն թա ցային գոր ծու նե
ու թյուն, ո ւս տի տար րա կան դա սա րան նե րում 
աշ խա տանք նե րը պետք է ի րա կա նաց նել 
փուլ առ փուլ, մասմաս, որ պես զի սո վո րող
ներն ան ցնեն յու րա ցում → իմաս տա վո րում → 
մ տա պա հում → կի րա ռում ճա նա պար հը։ Պի
տի բա ցա ռել հս կա յա կան բա ռա խումբ թե լադ
րե լու և ան մի ջա պես պա հան ջե լու սո վո րույ թը. 
յու րա քան չյուր դա սին 45 բառ սո վո րեց նե
լով՝ պի տի հետ ևո ղա կա նո րեն պա հան ջել և 

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

ՆԱԻ ՐԱ ԹՈ ՌՈՒ ՆՅԱՆ

ԿՐՏ ՍԵՐ ԴՊ ՐՈ ՑԱ ԿԱ ՆԻ ԲԱ ՌԱ ՊԱ ՇԱ ՐԻ  
ՀԱՐՍ ՏԱՑ ՄԱՆ ՈՒ ՂԻ ՆԵ ՐԸ ԿԱՐ ԴԱ ՑԱԾ  

ԲՆԱԳ ՐԻ ՇՈՒՐՋ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԻ ԸՆ ԹԱՑ ՔՈՒՄ 



167

Դ Ա Ս Ա Վ Ա Ն Դ Մ Ա Ն  Մ Ե Թ Ո Դ Ի Կ Ա

ը նդ լայ նել բա ռա ցան կը՝ մի թե մայից ան ցնե
լով մեկ այլ թե մայի բա ռա շար քին։ Նպա տա
կա հար մար է տար րա կան դա սա րան նե րում 
այս աշ խա տան քը դարձ նել յու րա քան չյուր 
դա սի բա ղադ րիչ՝ ան վա նե լով որ ևէ վեր նագ
րով, օ րի նակ՝ «Պար տա վոր եմ ի մա նալ» կամ 
«Բա ռե րի աշ խար հում»։ Աշ խա տան քը ար դյու
նա վետ կա տա րե լու նպա տա կով կա րե լի է 
պատ րաս տել նաև հա մա պա տաս խան նկար
ներ, պաս տառ ներ՝ բա ռե րի ու սու ցու մը զու
գոր դե լով նկար նե րի ցու ցադ րու թյամբ։ Տվյալ 
զու գոր դու մը պայ մա նա վո րում է բա ռային 
աշ խա տան քի ար դյու նա վե տու թյու նը։ Այն 
խթա նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է բոր բո քել 
ա շա կերտ նե րի հե տաքրք րու թյու նը բա ռե րը 
սո վո րե լու, ի մա նա լու և յու րաց նե լու ցան կու
թյամբ՝ նրան ցում ամ րապն դե լով դրանց ան
հրա ժեշ տու թյան գա ղա փա րը։ Մինչև ա շա
կեր տի հե տաքրք րու թյու նը չբոր բոք վի տվյալ 
աշ խա տան քի հան դեպ, ար դյու նա վե տու թյան 
մա սին խո սելն ա վե լորդ է։ Ի սկ նոր բառ սեր
մա նե լու և ու սու ցա նե լու ո ւղ ղու թյամբ ա վան
դա կան մե թո դի կա յում հայտ նի ե ղա նակ նե
րից մեկն էլ նկա րով բա ցատ րելն է [1, 130]։

Կրտ սեր դա սա րան նե րում ան ծա նոթ 
բա ռե րի ու բա ռա կա պակ ցու թյուն նե րի բա
ցատր ման ար դյու նա վետ մի ջոց նե րից են 
զն նա կան պա րա գա նե րը։ Ա պա ցուց ված է, 
որ ե րբ ե րե խան տես նում է ա ռար կան, ի րը 
կամ եր ևույ թը, ի սկ հե տո լսում նրա ա նու նը 

(կամ հա կա ռա կը), ա պա ան ծա նոթ բա ռը 
ո րո շա կի ի մաստ է ստա նում և ան ջն ջե լի ո
րեն դրոշմ վում ա շա կեր տի հի շո ղու թյան մեջ 
[2, 158]։ Այս պի սով` այդ մե թո դի կի րար կումն 
ա ռա վե լա պես կն պաս տի նոր ա ծա նոթ բա
ռի յու րաց մա նը։ Այ նու հետև ա շա կերտ նե րը 
տվյալ բա ռե րը պետք է գոր ծա ծեն բա ռա
կա պակ ցու թյուն նե րի, ա պա՝ նա խա դա սու
թյուն նե րի մեջ, ի նչ պես ար վում է բնագ րի 
ցան կա ցած ան ծա նոթ բառ բա ցատ րե լիս։ 
Ե րբ տվյալ բա ռա շար քի շուրջ աշ խա տանքն 
ա վարտ վի, ան հրա ժեշտ է զա նա զան վար
ժու թյուն նե րով ստու գել յու րաց ման մա կար
դա կը՝ միև նույն ժա մա նակ ամ րապն դե լով 
բա ռե րի ի մաս տի ըն կա լու մը։ Նկա րագ րենք 
այդ պի սի վար ժու թյուն նե րի հա մա կարգ, ո րը 
մեր ու սում նա սի րու թյուն նե րի ըն թաց քում 
փոր ձար կել ե նք Եր ևա նի 188 դպ րո ցի 3բ (ու
սու ցիչ՝ Ա. Բա բա յան) և 3գ (ու սու ցիչ՝ Ա. Մար
տի րո սյան) դա սա րան նե րում։

 Վար ժու թյուն 1. Լրաց նել բաց թո ղած տա
ռե րը։ Ա սել, թե ստաց ված բա ռե րը նշա նա կող 
ա ռար կա նե րը որ տե՞ղ են օգ տա գործ վում.

 Գազ… ջախ, ջե …ոց, կա… սա, թե… նիկ, 
տա …ակ, մա…, քա …իչ, ձա …ար, հա...ա նգ, 
գ…ալ, գր… նակ, սր …ա ղաց, հյու …ա քա միչ, 
հա …իչ։

 Վար ժու թյուն 2. Ա ռա ջին սյու նա կի բա
ռե րի բա ցատ րու թյուն նե րը գտ նել ե րկ րորդ 
սյու նա կից.

 ձա գար կաթ սան փա կե լու պա րա գա
քիվ սխ տո րը կամ ո րոշ հա մե մունք ներ ծե ծե լու,  ման րաց նե լու պա րա գա
շ րի շակ հե ղու կը շշի մեջ լց նե լու հար մա րանք
խուփ վա րա գույ րը կա խե լու հար մա րանք
տա պակ պա տի և հա տա կի ե րի զը փա կե լու տախ տակ
 հա վանգ ջե ռո ցում թխե լու հա մար նա խա տես ված ի ր

 Վար ժու թյուն 3. 1ին սյու նա կի հատ կա նիշ նե րը վե րագ րել 2րդ սյու նա կի հա մա պա տաս
խան ա ռար կային.

ծա կոտ կեն  սա լիկ
փայ տե  հա ցա ման
հախ ճա պա կե քա միչ
ծ ղո տե  դա նակ
սուր   մ սա ղաց
է լեկտ րա կան  գրտ նակ
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 Վար ժու թյուն 4. Տր ված ա ռար կա նե րից 
ա ռանձ նաց նել նրանք, ո րոնք օգ տա գործ
վում են նն ջա սե նյա կում.

 Գորգ, սփ ռոց, ծած կոց, հա վանգ, քիվ, 
ներք նակ, ծո րակ, սպաս քա պա հա րան, սա
վան, սպասք, ծրար, քա միչ, բար ձե րես, 
մահ ճա կալ, հյու թա քա միչ, սպի տա կե ղեն, 
մաղ, լու սամ փոփ, զգես տա պա հա րան, զար
դա սե ղան, թեյ նիկ, շե րեփ։

 Վար ժու թյուն 5. Ա ռանձ նաց նել այն բա ռե
րը, ո րոնք կազմ ված են ա րան և իչ վեր ջա
ծանց նե րով։ Նշել, թե այս ա ռար կա նե րից ո րը 
բնա կա րա նի որ սե նյա կում է օգ տա գործ վում։

 Ման րա հա տակ, ձայ նար կիչ, վար դակ, 
զգես տա պա հա րան, ան ջա տիչ, պաս տառ, 
հա րիչ, ջահ, քե րիչ, սառ նա րան, կա խիչ, 
ա ղա ման, քա միչ, սր բիչ, լվա ցա րան, մր գա
ման, սփ ռոց, ո րմ նա պա հա րան, գրտ նակ, 
խո ղո վակ, բռ նիչ, տակ դիր, սկու տեղ, դա
րակ, բռ նակ, հա րիչ։

 Վար ժու թյուն 6. Տր ված նա խա դա սու
թյուն նե րում լրաց նել բաց թո ղած բա ռե րը՝ 

օ գտ վե լով տվյալ բա ռա շար քից՝ սա լի կա
պատ, գրտ նակ, սպաս քա պա հա րան, հյու րա
սե նյակ, գրա սե ղան, ձա գար, զար դա սե ղան։ 

ա) … ճա շա կով դա սա վոր ված են հախ ճա
պա կե ափ սե նե րը, սուր ճի և թեյի բա ժակ նե րը։

բ) Թխ վածք թխե լիս մայրս …….. բա ցում 
է խմո րը։

գ) Շշե րում հյու թը լց նում են ……., որ 
չթափ վի։

դ) …… մենք հյու րըն կա լում ե նք հյու րե րին։ 
ե) Մեր խո հա նո ցի պա տե րը և հա տա կը 

……… ե ն։
զ) Նն ջա սե նյա կում շատ կար ևոր է 

………. ու նե նալ, ո րի դա րակ նե րում պահ
վում են հար դար ման պա րա գա ներ, քսուք
ներ և զար դեր։ 

է) Իմ նն ջա սե նյա կում՝ ……… վրա, տե
ղադր ված է հա մա կար գի չը՝ ան հրա ժեշտ բո
լոր պա րա գա նե րով։

 Վար ժու թյուն 7. Բնու թագ րել տր ված 
ա ռար կա նե րը.

Ինչ պի սի՞ ………

ս կու տեղ սե ղան հա ցա ման լ վա ցա րան տա պակ
դուռ բա ժակ ա ղա ման բռ նակ կա հույք
պատ գ դալ ջ րա ման բռ նիչ  ծո րակ 
ափ սե կաթ սա ծաղ կա ման մր գա ման թա վա

 Վար ժու թյուն 8. Տվյալ հատ կա նիշ նե րը վե րագ րել հա մա պա տաս խան ա ռար կա նե րի.
………… ի ՞նչ 

ան հարթ կեն սու րախ հու սա լի դյու րա վառ
հա մա չափ տա րօ րի նակ ն պաս տա վոր սնն դա րար
մ սային վ նա սա կար անվ տանգ կի սա կա ռույց 
անն կատ զ գա յա կան վա րա կիչ գա զա տար

 Վար ժու թյուն 9. Ա ռա ջին սյու նա կից մե
կա կան բառ և ե րկ րորդ սյու նա կից հա մա
պա տաս խան գոր ծո ղու թյուն ցույց տվող բառ 
ը նտ րե լով՝ կազ մել բա ռա կա պակ ցու թյուն ներ 
և դրան ցով կազ մել նա խա դա սու թյուն ներ.

գործ   ս տա նալ
ճիշտ  դի մել
խու ճա պի  ձեռ նար կել
բա վա կա նու թյուն պ լա նա վո րել
կար գա պահ  չեն թարկ վել

քնք շա ձայն  լի նել
Եր ևա նի 188 դպ րո ցի 4բ դա սա րա նում (ու

սու ցիչ՝ Կ. Պետ րո սյան) մեր փոր ձա րա րա կան 
աշ խա տանք նե րի ըն թաց քում ա շա կերտ նե
րը տվյալ մե թո դով յու րաց րին քիվ, շրի շակ, 
գո գա թի, պա տու հա նա գոգ, ծխ նի, ու ղե
գորգ, սպաս քա պա հա րան, զգես տա պա հա
րան, ո րմ նա պա հա րան, հա վանգ, տա պակ, 
ցամ քոց և այլ բա ռեր, ո րոնք վե րա բե րում 
են «Բ նա կա րան» թե մա տիկ բա ռա շար քին։ 



169

Դ Ա Ս Ա Վ Ա Ն Դ Մ Ա Ն  Մ Ե Թ Ո Դ Ի Կ Ա

Վաս տա կա շատ ման կա վարժ Ա. ՏերԳ րի
գո րյա նը նշում է, որ «տար րա կան դա սա
րան նե րում ան ծա նոթ բա ռե րի բա ցատր ման 
ա մե նա հիմ նա կան ու հու սա լի ե ղա նա կը բա
ռը ա ռար կայով, … նկա րով բա ցատ րելն է» 
[2, 158]։ Բազ մա թիվ տա րի նե րի քն նու թյուն 
ան ցած այս տե սա կե տը, ի րոք, ան փո խա րի
նե լի է բա ռու սուց ման գոր ծըն թա ցում։ Ե րբ 
հա մոզ վե ցինք, որ դա սա րա նը յու րաց րել է 
տվյալ բա ռա շար քը, ա շա կերտ նե րին ա ռա
ջար կե ցինք կազ մել փոք րա ծա վալ կա պակց
ված խոսք կամ ե րկ խո սու թյուն։ 

Եր րորդ դա սա րա նում բա ռու սուց ման 
դա սը կազմ ված էր մի քա նի փու լից. ա ռա ջին 
փու լի ըն թաց քում ա շա կերտ նե րին խնդ րե
ցինք հան պատ րաս տից թվար կել այն ա ռար
կա նե րը, ո րոնք օգ տա գործ վում են խո հա նո
ցում։ Օգ նե լու հա մար նրանց հու շե ցինք հի շել 
ի րենց խո հա նոց նե րում ե ղած ա ռար կա նե
րը։ Պատ կերն այն քան էլ մխի թա րա կան 
չէր, քա նի որ մեծ մա սամբ ա շա կերտ նե րը 
թվար կում է ին պար զու նակ, խո հա նո ցային 
ա մե նա գոր ծա ծա կան ա ռար կա ներ՝ դա նակ, 
գդալ, պա տա ռա քաղ, բա ժակ, ափ սե և այլն։ 
Նկա տե լի էր ա շա կերտ նե րի սեղմ, աղ քա
տիկ բա ռա պա շա րը։ Մի քա նի բառ թվար կե
լուց հե տո կանգ առ նե լով՝ այլևս չկա րո ղա
ցան շա րու նա կել աշ խա տան քը։ Թվար կե լիս 
հն չե ցին նաև ոչ հայե րեն, ռու սե րե նից խո
սակ ցա կան լեզ վում շր ջա նառ վող, ա ղա վաղ
ված ար տա սա նու թյամբ բա ռեր՝ ժա րով նի, 
չայ նիկ, վիլ կա, կռանթ, շկաֆ, մա րա զիլ նիկ, 
պե սոկ և այլն։ Ը ստ նա խա տես ված աշ խա
տան քային ծրագ րի՝ ա ռա ջին փու լում մենք 
ա շա կերտ նե րին «Խո հա նոց» թե մայից սո
վո րեց րինք տա սը նո րա ծա նոթ բա ռեր՝ կաթ
սա, խուփ, ցամ քոց, քա միչ, քե րիչ, հա վանգ, 
սառ ցա րան, օ դակ լա նիչ, ջե ռոց, տա պակ։ 

Բա ռու սուց ման ե րկ րորդ փու լում սո վո
րեց րած բա ռե րի յու րա ցու մը մենք ստու գե
ցինք ստու գիչ հար ցադ րում նե րով.

Ին չի՞  մեջ է եփ վում ա պու րը։ 
Ին չո՞վ ե նք փա կում կաթ սան։ 
Որ տե՞ղ ե նք շա րում լվա ցած ափ սե ներն ու 

բա ժակ նե րը։ 
Ին չո՞վ ե նք ջր քա մում լվա ցած հա տապ

տու ղը, կա նա չե ղե նը։ 

Ին չո՞վ ե նք ման րում բան ջա րե ղե նը աղ
ցան պատ րաս տե լու հա մար։ 

Ին չո՞վ կա րե լի է ծե ծել սխ տո րը, ման րել 
կոշտ հա մե մունք նե րը։ 

Որ տե՞ղ կա րե լի է օ րե րով պա հել պաղ պա
ղա կը։

 Գա զօ ջա խի վեր ևում ի ՞նչ հար մա րանք է 
ամ րաց վում գո լոր շին կլա նե լու հա մար։

Թխ ված քը որ տե՞ղ է թխ վում։
 Ջե ռո ցում օգ տա գործ վող ի րը, ո րում 

թխում ե նք կամ մսե ղեն տա պա կում, ի ՞նչ է 
կոչ վում։ 

Ա շա կերտ ներն ակ տի վո րեն պա տաս խա
նում է ին հար ցե րին, հեշ տո րեն և հաս կա նա
լով ար տա բե րում նոր ա ծա նոթ բա ռե րը, ո րոնք 
բա ռու սուց ման 1ին փու լում հանձ նա րար վել 
է ին սո վո րել որ պես տնային ա ռա ջադ րանք։ 
Այ նու հետև ա ռա ջար կե ցինք այդ բա ռե րով 
կազ մել նա խա դա սու թյուն ներ, ո րից հե տո կա
տար վեց բա ռային աշ խա տանք. նպա տակն 
էր ը նդ լայ նել ա շա կերտ նե րի՝ նո րա ծա նոթ 
բա ռե րին հատ կա նիշ ներ վե րագ րե լու, բնու
թագ րա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ նշե լու 
կա րո ղու թյուն նե րը։ Աշ խա տան քը կա տար վեց 
բա ռա կա պակ ցա կան կա ղա պար նե րով. յու
րա քան չյուր բա ռից ա ռաջ պար տա դիր հն չում 
էր ի նչ պի սի՞ հար ցը, ա պա հետ ևում ա ռար
կայի ան վա նու մը՝ ի նչ պի սի՞ կաթ սա, ի նչ պի սի՞ 
խուփ, ի նչ պի սի՞ սառ ցա րան, ի նչ պի սի՞ հա
վանգ և այլն։ Եվ հա կա ռա կը, մեր կող մից 
աս վում էր հատ կա նիշ ցույց տվող բա ռը և 
հետ ևում ի ՞նչ հար ցը։ Ա շա կերտ նե րը հար ցին 
պա տաս խա նում է ին նո րա ծա նոթ 10 բա ռե րից 
հա մա պա տաս խան ա ռար կան նշա նա կող բա
ռով՝ ծանր ի ՞նչ (հա վանգ), ցանց կեն ի ՞նչ (քա
միչ), խոր ի ՞նչ (կաթ սա, տա պակ, հա վանգ), 
ափ սե նե րով ծան րա բեռն ված ի ՞նչ (ցամ քոց) և 
այլն։ Պետք է նկա տել, որ ա շա կերտ նե րը, ար
դեն ի մա նա լով, որ աշ խա տան քը կա տար վում 
է տր ված 10 բա ռե րի շուրջ, ա ռա վել կենտ րո
նա ցած է ին աշ խա տում, նրանց միտ քը տա
րա ծա կան ու ցր ված չէր, չէ ին ո րո նում բա ռը։ 
Աշ խա տան քը ար դյու նա վետ էր ստաց վում 
նաև այն պատ ճա ռով, որ ա շա կերտ նե րը հո
գե բա նո րեն հան գիստ վի ճա կում է ին՝ ի մա
նա լով, որ հար ցե րի ու ա ռա ջադ րանք նե րի 
այդ հատ վածն ը նդ գր կում է մի այն տվյալ 10 
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բա ռը։ Ար դյուն քում նրանց մո տե ցումն ու աշ
խա տան քը լար ված չէր, դի պուկ է ին մտա ծում, 
մե ծա նում էր կռա հո ղու նա կու թյու նը, հղկ վում 
է ին նկա րագ րա կան հմ տու թյուն նե րը, պատ
կե րա վոր մտա ծե լու ու նա կու թյու նը։ Նրանք 
ա րագ ու սա հուն կա տա րում է ին նաև խմ բա
վոր ման ու հա մադր ման աշ խա տանք։ Ա ռա
ջադր ված հատ կա նի շը վե րագ րում է ին նշ ված 
10 ա ռար կա նե րից այն բո լո րին, ո րոնք ու նեն 
տվյալ հատ կա նի շը, այս պես՝ խոր հատ կա նի
շը մի ա ժա մա նակ վե րագ րե ցին և՛ կաթ սային, 
և՛ հա վան գին, և՛ տա պա կին։ 

Մենք նա խընտ րում ե նք ու սու ցան վող բա
ռի շուրջ կա տար վող մի ա ժա մա նա կյա աշ
խա տան քը, ո ւս տի ան մի ջա պես ա շա կերտ
նե րի ու շադ րու թյու նը կենտ րո նաց րինք «խոր» 
բա ռի ճիշտ գոր ծա ծու թյա նը, ոչ թե «խո րը», 
ի նչ պես գոր ծած վում է խո սակ ցա կան լեզ վում։ 
Բա ռի ու սու ցու մը ամ րապն դե լու հա մար զույ
գեր կազ մե ցինք և որ պես խաղ «խոր» բա ռով 
տար բեր բա ռա կա պակ ցու թյուն ներ ա սա ցինք 
ճիշտ և սխալ գոր ծա ծու թյամբ՝ խոր լիճ, խո րը 
ծով, խոր միտք, խո րը հա յացք և այլն։ Զույ գե
րից ով ճիշտ չէր պա տաս խա նում, դուրս էր 
գա լիս խա ղից, հաղ թող նե րը նույ նը շա րու նա
կում է ին ար դեն մի մյանց հարց նե լով։ Հաղ թո
ղը պարգ ևատր վում էր հե քի աթ նե րի փոք րիկ 
գր քույ կով։ Ըն դա մե նը 5 րո պե տևած խա
ղի ըն թաց քում ամ րապնդ վե ցին բա ռի ճիշտ 
գոր ծա ծու թյու նը, ա շա կեր տի ա րագ կողմ նո
րո շու մը, բա ռա կա պակ ցու թյուն ներ կազ մե լու 

ա րա գու թյու նը, ճիշ տը սխա լից ա րագ զա
նա զա նե լու հմ տու թյու նը, բա ռի ճիշտ ար տա
սա նու թյան լսո ղա կան հմ տու թյու նը և սխա լը 
ը մբռ նե լու ու դրա նից հրա ժար վե լու գի տակ
ցու մը։ Հա ջորդ փու լի հա մար հանձ նա րար
վեց հա ջորդ տա սը բա ռը։ Ե րբ մի քա նի դա սի 
ըն թաց քում «Խո հա նոց» թե մայի վե րա բե րյալ 
ա շա կերտ ներն ար դեն յու րաց րել է ին նո րա
ծա նոթ բազ մա թիվ բա ռեր, նրանց ա ռա ջար
կե ցինք հենց դա սա րա նում հան պատ րաս տից 
կազ մել կա պակց ված խոսք (ա ռա ջադ րան քը 
կա տար վեց գրա վոր)։ Եր ևա նի հ. 188 հիմն. 
դպ րո ցի 4ա դա սա րա նում (ու սու ցիչ՝ Է. Սա
ֆա րյան) բա ռա պա շա րի ը նդ լայն ման աշ խա
տանքն ա վար տե լուց հե տո ա շա կերտ նե րի՝ 
խո հա նո ցային պա րա գա նե րի և նո րա ծա նոթ 
բա ռե րի շուրջ բա ռա պա շարն ա ճել է 24 %ով 
(26 նո րա ծա նոթ բառ)։ 

Մեր փոր ձա րա րա կան դա սա րան նե րում 
այս ո ւղ ղու թյամբ կա տա րած աշ խա տանք
նե րի ար դյունք նե րը դի տար կե լիս ու սու ցիչ
նե րի հետ (հ. 188 դպ., ո ւս.՝ Է. Սա ֆա րյան, 
Տ. Գաբ րի ե լյան, Կ. Մկրտ չյան) հան գե ցինք 
այն եզ րա կա ցու թյան, որ այս աշ խա տանք
նե րը նպաս տել են նաև ո րոշ ա շա կերտ նե րի 
բար դույթ նե րի վե րաց մա նը, ա շա կերտ նե րի 
տե սո ղա կան, լսո ղա կան հի շո ղու թյան ու նա
կու թյուն նե րի զար գաց մա նը, ըն կեր նե րից 
ետ չմ նա լու, սե փա կան դա տո ղու թյուն նե
րի, խրա խու սան քի ար ժա նա նա լու կա մային 
հատ կա նիշ նե րի դրս ևոր մա նը։
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СПОСОБЫ ОБОГАЩЕНИЯ ЛЕКСИКИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧИТАННОГООРИГИНАЛА ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ

Н. ТОРУНЯН
Лексика ученика определяется по его использованию количеству слов. Когда говоримпро 

лексику ученика, имеем в виду его действительную, активнуюлексику.Наши наблюдения 
показали, что ученики особенно затрудняются использовать те слова, которых армянские 
варианты или мало используются (они меньше слышат данные слова(, или почти не используют.

В статье представляются расширение лексики школьников начальных классов, активации 
путей пассивно употребляемых слов с их стороны и система упражненийдля укрепления 
новознакомых слов.
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ELEMENTARY SCHOOL CHILDREN’S VOCABULARY ENRICHMENT METHODS 
DURING WORKING ON READ TEXT

N. TORUNYAN

Vocabulary of learneris determined by its use of the number of words. When talking about the 
language learner, we mean its actual, active vocabulary. Our observations have shown that pupils 
find it difficult to use thos particular words thet are Armenian variants or little used (they are less 
heard these words), orhardly used.

The paper represents an extension of the vocabukary of the younger schoolboy, passiv activation 
pathways used words on their parts and a system of exercises to strengthen the new familiar words.
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ՍՈՒ ՍԱՆ ՆԱ Ա ՍԱՏ ՐՅԱՆ

ԵՐԿ ԽՈ ՍՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ  
ԱՐ ԴՅՈՒ ՆԱ ՎԵ ՏՈՒ ԹՅՈՒՆՆ Ա ՊԱ ՀՈ ՎՈՂ  

ԳՈՐ ԾՈՆ ՆԵ ՐԸ ԱՆ ԳԼԵ ՐԵ ՆՈՒՄ 
Ժա մա նա կա կից լեզ վակրթու թյան մեջ 

հա ղոր դակ ցու մը դրս ևոր վում է խոս քա
յին գոր ծու նե ու թյան բո լոր ձևե րի հա մա
լիր ու սուց ման կազ մա կերպ մամբ: Այս 
տե սան կյու նից լե զու նե րի դա սա վանդ
ման մե թո դի կա յում է ա պես կար ևոր վում 
են ե րկ խո սու թյուն նե րը, ո րոնց ու սու ցու մը 
են թադ րում է ո րո շա կի հմ տու թյուն նե րի և 
սկզ բունք նե րի ի մա ցու թյուն, ի սկ յու րա ցու
մը` ան ցած նյու թի վեր հի շում, կրկ նու թյուն, 
ամ րապն դում:

Ե րկ խո սու թյուն նե րը բնա կան, բո վան
դա կային խո սակ ցու թյուն ներ են եր կու կամ 
ա վե լի ան ձանց միջև, դրանք կեն դա նի խո
սակ ցու թյուն ներ են, ո րոնք օ տար լե զու նե
րի ու սուց ման գոր ծըն թա ցում գրա վոր կամ 
բա նա վոր կեր պով կի րառ վում են` որ պես 
լեզ վա խոս քային վար ժու թյուն ներ: Մե թո
դա կան գրա կա նու թյան մեջ ե րկ խո սու
թյուն նե րը մեկն վում են որ պես խոս քային 
փոխ ներ գոր ծու թյուն ներ [5, 143, 6, 72]: 

Երկ խո սու թյուն նե րի կի րառ մամբ ու սու
ցի չը ի րա կան կյան քը բե րում է դա սա րան` 
դա սը դարձ նե լով հե տաքր քիր, ի սկ սո վո
րող նե րին` մո տի վաց ված: 

Անդ րա դառ նա լով ե րկ խո սու թյուն նե րին` 
Ն. Բիլբ րոն նշում է, որ ե րկ խո սու թյու նը 
խոս քային փոխ ներ գոր ծու թյուն է, այն կա
րող է լի նել.

  նա խա պատ րաս տած կամ հան
պատ րաս տի,

 ի րա կան կամ ոչ ի րա կան,
  կեն դա նի խոսք, ձայ նագ րու

թյուն, տե սա ձայ նագ րու թյուն կամ գրա վոր 
տեքստ,

  դա սագր քից/ու սուց չի/ սո վո րող նե
րի/այ լոց կող մից կազմ ված,

 ին ֆոր մա ցի այի փո խանց ման մի
ջոց (transactional), ե թե հա ղոր դակ ցու թյան 

ա ռանց քում տե ղե կատ վու թյան հա ղոր
դումն է կամ փո խան ցու մը,

  մի ջանձ նային (interpersonal), ե րբ 
մար դիկ խո սում են ա ռօ րյա թե մա նե րից` 
ո ւղ ղա կի հա րա բեր վե լու կամ հա րա բե
րու թյու նը պահ պա նե լու հա մար, օ րի նակ, 
ե ղա նա կից, սիր ված ֆուտ բո լային թի մի 
հան դի պու մից և այլն,

  սո վո րողսո վո րող, սո վո րողու սու
ցիչ փոխ ներ գոր ծու թյուն [2, 13 ]: 

Մե թո դի կա յում հան դի պում են տար բեր 
կա ռուց ված քի ե րկ խո սու թյուն ներ: Կար
ծում ե նք` հա ջոր դիվ ներ կա յաց վող կա ռուց
վածք նե րը ար դյու նա վետ կլի նեն դպ րո ցում 
ու սու ցա նե լիս` պայ մա նա վոր ված կր թա
կան փաս տաթղ թե րում և ա ռար կա յա կան 
ծրագ րե րում ա ռա ջադր ված խն դիր նե րով, 
լեզ վա նյու թով [1, 3]:

 Հարցպա տաս խան (Question  re
sponse)

օ րի նակ`  Did you enjoy the film we 
watched yesterday?

 Surely.
Պն դումհարց (Statement  question)
օ րի նակ`  I am going to work on my pa

per today.
 Do you have interesting ideas?
Պն դումպն դում (Statement  state

ment) 
օ րի նակ`  I’d like to know when he is go

ing to come and see you.
 That’s difficult to say. He is promising 

but…
Հարցհարց (Question  question)
օ րի նակ`  Will you help me?
 What shall I do? 
Երկ խո սու թյան ու սուց ման գոր ծըն

թա ցում է ա կան է ոչ մի այն կա ռուց ված քի 
ճիշտ ը նտ րու թյու նը, այլև հա մա պա տաս
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խան լեզ վա նյու թի կի րա ռու մը: Հետ ևա
բար, պետք է հաշ վի առ նել, թե. 

 ով քեր են հա ղոր դակց վում
 ին չի վե րա բե րյալ
 ինչ նպա տա կով
 երբ և որ տեղ:
Դպ րո ցում ե րկ խո սու թյուն նե րը կա րե լի է 

կի րա ռել տար բեր կերպ: Նախ, մինչ տար
բեր թե մա նե րի շուրջ քն նար կում սկսե լը, 
ան հրա ժեշտ է. 

 օգ նել ա շա կերտ նե րին` յու րաց նել 
լեզ վա նյու թը` բա ռեր, խոս քային ար տա
հայ տու թյուն ներ, քե րա կա նա կան տար րեր, 
ո ճա կան մի ջոց ներ, 

  կի րա ռել ե րկ խո սու թյուն նե րը դե
րային խա ղե րում,

  պա հան ջել, որ սո վո րող նե րը գրեն 
ե րկ խո սու թյուն ներ` պար զե լու, թե որ քա նով 
են նրանք յու րաց րել լեզ վա նյու թը,

  սո վո րող նե րի լեզ վա կան կա րո
ղու թյուն նե րը զար գաց նե լու նպա տա կով 
հանձ նա րա րել, որ նրանք եր բեմն ան գիր 
սո վո րեն ե րկ խո սու թյան ա ռան ձին հատ
ված ներ (ե թե դրա ան հրա ժեշ տու թյու նը 
կա), 

  հանձ նա րա րել` լրաց նել ա նա վարտ 
ե րկ խո սու թյու նը:

Փաստ է, որ այ սօր լեզ վակրթու թյան 
գե րա կա նպա տա կը սո վո րող նե րի հա ղոր
դակ ցա կան լեզ վա կան կոմ պե տեն ցի այի 
ձևա վո րումն ու զար գա ցումն է, ա ռանց քը` 
փոխ ներ գոր ծու թյու նը: Հետ ևա բար, ու սուց
ման գոր ծըն թա ցի ար դյու նա վե տու թյան 
ա պա հով ման տե սան կյու նից կար ևոր վում 
են հա ղոր դակ ցա կան այն վար ժու թյուն նե
րը, ո րոնք ան ձնա կողմ նո րոշ ված, փոխ ներ

գոր ծուն բնույթ ու նեն, աչ քի են ը նկ նում սո
վո րող նե րի ներգ րավ ման ակ տի վու թյամբ, 
դրանք են. 

 երկ խո սու թյուն  հար ցազ րույց 
  տա րաբ նույթ քն նար կում ներ, այդ 

թվում` բր գաձև քն նար կում
 աու տեն տիկ ի րա վի ճակ ներ
  տե ղե կատ վա կան բաց/ տե ղե կա

տվու թյան փո խան ցում վար ժու թյուն ներ
  դե րային խա ղեր, ի րա կանբ նա

կան խա ղեր, ի րա վի ճակ նե րի նմա նա կում
ներ 

  զու գաշ խա տանք ներ, փոքր/ընդ
լայն ված/ փակ/ բաց խմ բե րով աշ խա տանք
ներ [4, 124128]: 

Ի րա կա նում ար դյու նա վետ են այն գոր
ծըն թաց նե րը, ո րոնք հա մա հունչ են սո
վո րող նե րի տա րի քային, հո գե բա նա կան 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին, նրանց լեզ
վազ գա ցո ղու թյանն ու մտա վոր նե րու ժին:

Ե րկ խո սու թյուն նե րի ու սուց ման ար դյու
նա վե տու թյու նը պայ մա նա վոր ված է ու
սուց ման նպա տա կից ու խն դիր ներց բխող 
վար ժու թյուն նե րի ու գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ճիշտ ը նտ րու թյամբ ու կի րառ մամբ: Ժա
մա նա կա կից մե թո դի կա յում ա ռա վել ա րժ
ևոր վում են տե ղե կատ վու թյան փո խան ցում 
(Information transfer) վար ժու թյուն նե րը: 
Ար դեն ի սկ ան վա նու մը հու շում է, որ սո
վո րող նե րից պա հանջ վում է տր ված տե ղե
կատ վու թյու նը փո խան ցել մեկ ձևա չա փից 
մեկ այլ ձևա չափ: Օ րի նակ՝ ներ կա յաց վող 
ա ռա ջադ րան քում յու րա քան չյուր սո վո րող 
պետք է պատ մի դա սա րա նին իր նա խընտ
րած սնն դա տե սա կի կամ ու տես տի մա սին 
և լրաց նի ա ղյու սա կը.

Name Fruit Vegetable Breakfast food Lunch

 Հա ջորդ օ րի նա կում կար ևոր վում է տե ղե կատ վու թյան հա ղոր դումն ու փո խան ցու մը 
(Transactional dialogue).
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Ն մա նա տիպ վար ժու թյուն նե րը օգ տա
կար են հատ կա պես խմ բե րով աշ խա տե լիս:

Է ա կան է, որ լե զու սո վո րեց նող նե րը ու
սուց ման գոր ծըն թաց ներն ու ռազ մա վա րու
թյուն նե րը մշա կե լիս կար ևո րեն ոչ մի այն 
լեզ վի ա ռան ձին աս պեկտ նե րի ու սու ցու մը` 
բա ռա պա շար, քե րա կա նու թյուն, հն չյու նա
բա նու թյուն, այլև խոս քային հա մա հունչ 
գոր ծըն թաց նե րի կազ մա կեր պու մը, ո րոնք 
ո ւղղ ված լի նեն սո վո րող նե րի ը նդ հա նուր 
մտա ծա կան, լեզ վա հա ղոր դակ ցա կան կա
րո ղու թյուն նե րի զար գաց մա նը, աշ խար
հա ճա նա չո ղու թյան, աշ խար հըն կալ ման 
մե խա նիզմ նե րի ձևա վոր մա նը, նրանց բազ
մամ շա կու թայ նու թյա նը: Ան շուշտ, ա ռա վել 
բարձր փու լե րում ար դյու նա վետ է քն նար
կում նե րի կամ բա նա վե ճե րի կազ մա կեր պու
մը: Ա շա կերտ նե րը բա ժան վում են խմ բե րի: 
Նրանք կա րող են մտ քեր փո խա նա կել տար
բեր թե մա նե րի շուրջ, օ րի նակ. 

 “Smoking should be permitted in pub
lic areas”.

 “Females are better students than 
males”.

 “Reading English is more difficult 
than writing English”.

 “High school students should wear 
uniforms”.

 “The government should pay for any 
kind of education”.

Ն րանք կա րող են հա մա ձայն վել, չհա մա
ձայն վել, ա ռար կել ու հա կադր վել: Որ պես զի 
գոր ծըն թա ցը ար դյու նա վետ լի նի, ու սու ցի չը 
կա րող է պատ րաս տել քար տե րի եր կու խումբ` 
ԱՅՈ և ՈՉ քար տեր (Agree/Disagree): Սո վո
րող նե րը պետք է վերց նեն մե կա կան քարտ 
և բարձ րա ձայն կար դան թե ման: Պա հանջ

վում է` յու րա քան չյուր թե մայի շուրջ քն նար կել 
մո տա վո րա պես հինգ րո պե: Ար դյու նա վետ 
կլի նի, որ մինչև քն նար կու մը ու սու ցի չը ներ
կա յաց նի խոս քային ար տա հայ տու թյուն ներ, 
պատ րաս տի նմուշ ներ, ո րոնք ար տա հայ տեն 
հա մա ձայ նու թյուն, ան հա մա ձայ նու թյուն, տե
սա կե տի ար տա հայ տում, խոս քի ը նդ հա տում 
և այլն: Այ սինքն՝ ե րկ խո սու թյուն նե րով աշ
խա տե լիս սո վո րող նե րը պետք է յու րաց նեն 
նաև խոս քային ակ տեր և փոր ձեն դրանք 
ճիշտ կի րա ռել հա ղոր դակց վե լիս: Որ պես 
լեզ վա նյութ` խոս քային ակ տե րի կի րառ մամբ 
դա սը դառ նում է ին տե րակ տիվ, կա ռու ցո ղա
կան: Ա շա կերտ նե րը հնա րա վո րու թյուն ու նեն 
հա ղոր դակց վե լու աու տեն տիկ թե մա նե րի 
շուրջ` ար տա հայ տե լով ան հա տա կան կար
ծիք, խնդ րանք, դի մում, բո ղոք, հա մա ձայ
նու թյուն, ան հա մա ձայ նու թյուն, ող ջույն, պա
տաս խան և այլն: Ու սուց չի խն դիրն է` հաշ վի 
առ նել յու րա քան չյուր դա սա րա նի ա շա կերտ
նե րի լեզ վամ տա ծո ղու թյան, հա ղոր դակ ցա
կան կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման մա
կար դա կը, նրանց հե տաքրք րու թյուն նե րը: 
Ան շուշտ, դրանց ճիշտ ը նտ րու թյան կամ 
ներ մուծ ման պա րա գա յում ա շա կերտ նե րը 
կդրս ևո րեն ակ տի վու թյուն, ստեղ ծա գոր ծե լու 
ցան կու թյուն, նե րա ռյալ խոս քային ակ տե րը 
տե ղին և ճշգ րիտ կի րա ռե լու պատ րաս տա
կա մու թյուն:

Հա ջոր դիվ ներ կա յաց նենք ե րկ խո սու
թյուն նե րի ու սու ցու մը խոս քային ակ տե րի 
հաշ վառ մամբ:

Վար ժու թյուն. Խոս քային ակ տեր 
(Speech acts) 

Ա շա կերտ նե րին տր վում է ե րկ խո սու թյան 
տպա գիր տար բե րա կը, այն կա րող է ներ կա
յաց վել նաև պրոյեկ տո րով:

T: What is the main idea in this essay?
S: The United Nations should have more authority.
T: More authority than what?
S: Than it does right now.
T: What do you mean?
S: Well, for example, the UN should have the power to force a country like Iraq to de
stroy its nuclear weapons.
T: Do you think that the UN has that power now?
S: Obviously not. Iraq is still manufacturing nuclear bombs.
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Ն պա տա կը` բարձ րաց նել սո վո րող նե րի 
լեզ վա կան կա րո ղու թյուն նե րը:

 Մա կար դակ՝ A1+
 Ժա մա նա կա հատ վա ծը՝ հինգ րո պե 
Ըն թաց քը
  Սո վո րող նե րին հանձ նա րա րել 

տրված ե րկ խո սու թյան յու րա քան չյուր տո ղը 
կամ միտ քը հա մա պա տաս խա նեց նել այս 
կամ այն խոս քային ակ տին:

  Հու շել, որ ե րկ խո սու թյան միև նույն 

տո ղում կա րող են լի նել մե կից ա վե լի խոս
քային ակ տեր:

 Ս տու գել սո վո րող նե րի աշ խա տանք
նե րը և դուրս բե րել այն ար տա հայ տու թյուն
նե րը կամ հա մա տեքս տե րը, ո րոն ցում կի
րառ վել են խոս քային ակ տե րը, օ րի նակ. 

հա ճո յա խո սու թյուն ա նե լիս` 
Your (+ noun) looks (+adjective) 
ա ռա ջար կու թյուն ա նե լիս` 
Do you want to (+ verb)

Kustret: Hi Satveer. How are you doing?
Satveer: Oh, not too bad.
Kustret: Your hair looks nice.
Satveer: Thanks very much. I have just had it cut.
Kustret: Listen. Do you want to come for a drink?
Satveer: I’m afraid, I can’t. I’ve got too much work to do.
Kustret: You always say that!
Satveer: No I don’t.
Kustret: Oh, go on. I’ll help you when we get back.
Satveer: Oh alright then, just a quick one.

Speech acts: making an offer, giving a compliment, making an excuse, denying,responding to 
a compliment, accepting, making a suggestion, complaining, insisting, greeting, refusing and 
apologizing, responding to a greeting

[2, 55]

Ա կն հայտ է, որ ե րկ խո սու թյու նը են թադ
րում է ին տե րակ տիվ ձևա չափ: Այն հա ղոր
դակ ցա կան ու սուց ման ի րա կա նաց ման 
ի րա կան և ար դյու նա վետ մի ջոց է: Ե րկ խո
սու թյու նը ոչ մի այն վեր լու ծե լու կամ հաս կա
նա լու օբյեկտ է, այն ա ռա վե լա պես մի ջոց 
է` տե ղե կատ վու թյուն փո խան ցե լու, մտ քեր, 
գա ղա փար ներ հա ղոր դե լու, զգաց մունք ներ 
ար տա հայ տե լու, հե տա դարձ կապ ա պա
հո վե լու: Այս պի սով՝ ե րկ խո սու թյուն նե րով 
ա ռա ջադ րանք նե րը կամ վար ժու թյուն նե
րը հիմն վում են սո վո րող նե րի ի մաս տա լից 
և հա ղոր դակ ցա կան փոխ ներ գոր ծու թյան 
վրա: 

Որ պես լեզ վա նյութ` ե րկ խո սու թյուն նե րի 
կի րառ ման ար դյու նա վե տու թյու նը պայ մա
նա վոր ված է նաև խո սույ թային նշան նե րի 
առ կա յու թյամբ: Այդ նշան նե րը ե րկ խո սու
թյուն նե րը պա հում են ըն թաց քի մեջ, դրանք 
նաև սո վո րող նե րին մո տի վաց նող, մի ջանձ
նային հա րա բե րու թյուն նե րը ը նդ գծող մի ջոց 
են: Հա ջոր դիվ ներ կա յաց վող վար ժու թյու նը 

վե րա բե րում է ե րկ խո սու թյուն նե րի ու սուց մա
նը` խո սույ թային նշան նե րի հաշ վառ մամբ.

Վար ժու թյուն. Բաց թողն ված կե տե րի 
լրա ցում (Filling in)

Սո վո րող նե րին տր վում է ե րկ խո սու թյան 
օ րի նա կը` ա ռանց խո սույ թային նշան նե րի:

Ն րանք պետք է լրաց նեն բաց թողն ված 
կե տե րը խո սույ թային նշան նե րով, ո րոնք 
նա խա պես դուրս են բեր վել ե րկ խո սու թյու
նից: 

Պա հանջ վում է` ճիշտ ձևով տե ղադ րել 
խո սույ թային նշան նե րը, պատ րաս տել նույն 
ե րկ խո սու թյան եր կու օ րի նակ՝ մե կը խո սույ
թային նշան նե րով, մյու սը` ոչ: Եր կու տար բե
րակ նե րը գրել գրա տախ տա կին:

 Մա կար դակ՝ B1+
 Ժա մա նա կա հատ վա ծը՝ հինգ րո պե 
Ըն թաց քը
  Սո վո րող նե րին տալ ե րկ խո սու թյան 

օ րի նա կը` ա ռանց խո սույ թային նշան նե րի:
 Ն րանց հետ քն նար կել այն հա մա

տեքս տը, ո րում ըն թա նում է ե րկ խո սու թյու նը:
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  Հու շել, որ ո րոշ խո սույ թային նշան
ներ հան ված են ե րկ խո սու թյու նից, այ նու
հետև դրանք գրել գրա տախ տա կին, օ րի
նակ, anyway, you know, the right, ok then, I 
mean, though, well.

 Աշ խա տել զույ գե րով և փոր ձել հնա
րա վո րինս ճիշտ տե ղադ րել խո սույ թային 
նշան նե րը:

  Վեր ջում ներ կա յաց նել ե րկ խո սու
թյու նը` խո սույ թային նշան նե րով:

  Մի ա սին քն նար կել` խո սույ թային 
նշան նե րը ճիշտ են տե ղադր վել, թե ոչ, կամ 
ա րդյոք հնա րա վոր է այլ տար բե րակ ներ կի
րա ռել:

 Հա ջոր դիվ ներ կա յաց նում ե նք ե րկ խո սու
թյունն ա ռանց խո սույ թային նշան նե րի.

A:I think, we should buy it. It’s just what we want, isn’t it?
B:It’s a lot of money.
A:I know, but we can afford it.
B:If you’re sure.
A:I’ll give them a ring.
B:I’ve got to go now. Can you phone them from work? I’ll speak to you later.

Այ նու հետև ներ կա յաց նում ե նք ե րկ խո սու թյու նը խո սույ թային նշան նե րով.

A:You know, I think, we should buy it. It’s just what we want, isn’t it?
B:It’s a lot of money though.
A:Well, I know, but we can afford it.
B:OK then, If you’re sure.
A:Right, I’ll give them a ring.
B:Anyway, I’ve got to go now. Can you phone them from work? I’ll speak to you later.

[Cambridge University Press, 2007] 

Երկ խո սու թյուն նե րում կա րե լի է կի րա ռել 
նաև ե ղա նա կա վո րող բա ռեր, ո ճա կան տար
բեր մի ջոց ներ, բա ռե րի, ար տա հայ տու թյուն
նե րի կր ճատ ձևեր, բար բա ռային ար տա հայ
տու թյուն ներ: 

Ար դյու նա վե տու թյան տե սան կյու նից 
խրա խուս վում են այն ա ռա ջադ րանք նե
րը, ե րբ սո վո րող նե րը ա զատ, ան կաշ կանդ 
հա ղոր դակց վում են` կի րա ռե լով լեզ վա կան 
գի տե լիք ներն ու հա ղոր դակց վե լու փոր ձը: 
Նրանք կա րող են օգ տա գոր ծել.

  ժա մա նա կաս տեղծ հնարք ներ 
(hmm)

  մարմ նի լե զուն
 խնդ րանք զրու ցակ ցին` կրկ նել 

ա սա ծը (Huh? Excuse me)
  խոս քը լրաց նող բա ռեր` ժա մա նակ 

ձեռք բե րե լու հա մար (Uh, I mean, Well)
 ս պա սար կու բա ռեր` զրույ ցը պահ

պա նե լու հա մար (Uh huh, Right, Yeah, Okay, 
Hm)

 ար տա հայ տու թյուն ներ` ու շադ րու

թյուն գրա վե լու հա մար և այլն (Hey, Say, So):
Այս պի սով՝ ե րկ խո սու թյու նը օ տար լեզ վի 

ու սուց ման ա ռանց քային բա ղադ րիչ նե րից 
է: Այն կյան քի բազ մա զան ի րա վի ճակ նե րը 
բե րում է դա սա րան՝ դա սը դարձ նե լով ա ռա
վել հե տաքր քիր և աշ խույժ, մի ա ժա մա նակ 
նպաս տե լով նոր լեզ վա նյու թի և խոս քային 
կա ռույց նե րի յու րաց մա նը [5, 153155]: Պար
զա պես է ա կան է, որ ե րկ խո սու թյան թե մա
նե րը, լեզ վա նյութն ու հա մա տեքստն ը նտ րե
լիս, մշա կե լիս հաշ վի ա ռն վեն սո վո րող նե րի 
լեզ վազ գա ցո ղու թյու նը, մտա վոր կա րո ղու
թյուն նե րը, հե տաքրք րու թյուն նե րը, նրանց 
ճա շակն ու սո ցի ալհո գե բա նա կան ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նե րը: Բնա կա նա բար, տար
բեր կլի նեն նաև ու սուց ման սկզ բունք ներն 
ու տեխ նո լո գի ա նե րը: Չէ՞ որ յու րա քան չյուր 
սո վո րող ան հա տա կա նու թյուն է իր կա տար
մամբ, ձեք բե րում նե րով, ժա մա նա կա կից 
քա ղա քակրթու թյան ար ժեք ներն ու գոր ծըն
թաց ներն ըն կա լե լու իր յու րօ րի նա կու թյամբ: 
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FACTORS PROVIDING EFFICIENCY IN TEACHING ENGLISH DIALOGUES
S. ASATRYAN

It is obvious that dialogues are key components in language teaching practice. They embrace 
different context, situations, themes and interactions, associated with authentic language material 
and learners’ autonomy. 

Before introducing dialogues to the learners, it is essential to consider linguistic and non lin
guistic factors, the careful elaboration of which will effectively stimulate learners’ motivation and 
enhance teaching/learning process in class.

ФАКТОРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКИМ ДИАЛОГАМ

С. АСАТРЯН

Включая различные контексты, ситуации, темы и аутентичные языковые материалы, 
диалоги являются одним из важных компонентов организации учебного процесса обучения 
языкам. Перед внедрением диалога в урок необходимо учитывать ряд языковых и 
неязыковых факторов, которые могут эффективно стимулировать мотивацию учащихся.
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ԼՈՒ ՍԻ ՆԵ ԽԱ ՉԱՏՐՅԱՆ

ՄԱ ՄՈՒ ԼԻ ՊԱՏ ՄՈՒԹՅԱՆ ԴԱ ՍԱ ՎԱՆԴ ՄԱՆ  
ՄԵ ԹՈ ԴԻ ԿԱՅԻ ՇՈՒՐՋ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 
բարձ րա գույն կրթու թյան բա րե լա վումն ար
դի ա կան խն դիր նե րից է, քա նի որ ու սուց ման 
դա սա կան ձևե րի կող քին աս տի ճա նա բար 
ստեղծ վում են նո րե րը, մշակ վում են ու սա
նող նե րի՝ 21րդ դա րին հա մա հունչ ու սուց
ման ա ռա վել ար գա  սա վոր ե ղա նակ ներ: 
Բու հա կան ու սուց ման հա մա կարգ են ներ 
մուծ վում, ե թե կա րե լի է այս պես ա սել, «ու սա
նո ղա կենտ րոն» ժա մա նա կա կից մե թոդ ներ, 
ո րոնք ան հա մե մատ դյու րին ու հա սա նե լի, 
ա վե լին, գրա վիչ են դարձ նում դա սըն թա
ցը: Դրան ցից են, ա սենք, ԽԻԿ հա մա կար գը 
(խ թա նում – ի մաս տի ըն կա լում – կշ ռա  դա
տում), մտագ րո հը (մտ քե րի տա րափ) և դա
սա խո սու թյու նը: 

Մա մու լի պատ մու թյան դա սա վան դու մը 
հան րա պե տու թյան բու հե րի լրագ րու թյան 
ֆա կուլ տետ նե րում, ան կեղծ ա սած, այն քան 
էլ հեշտ գործ չէ. նկատ վում է, որ ա ռար կան 
իր բնույ թով ա ռանձ նա պես չի ոգ ևո րում նո
րօ րյա ու սա նո ղին. վեր ջինս ա վե լի շատ հակ
ված է դե պի ժա մա նա կա կից մե դի ա դաշ տը, 
ին չը շատ բնա կան է: Բայց և այն պես մաս
նա գի տա կան ֆա կուլ տե տի նույն ու սա նո ղը 
պար տա վոր է ի մա նալ լրատ վա մի ջոց նե րի, 
այդ թվում՝ մա մու լի պատ մու թյունն ու տե սու
թյու նը, դրա սկզբ նա վո րումն ու զար գա ցու
մը, այ նու հետև՝ ժա մա նա կա կից զա նա զան 
այ լա կեր պու թյուն նե րը: Ա սել է թե՝ խնդ րո 
ա ռար կան լրագ րու թյան ֆա կուլ տետ նե րի 
դա սըն թաց նե րի կար ևոր բաղ կա ցու ցիչ նե
րից է, պար զա պես ան հրա ժեշտ է փնտ րել 
ու սուց ման նոր՝ գրա վիչ մե թոդ ներ: 

Կար ծում ե նք՝ մա մու լի պատ մու թյան ու
սու ցու մը կա րե լի է սկսել հետ ևյալ կերպ՝

 ԽԻԿ հա մա կարգ:
Խ ԹԱՆ ՄԱՆ ՓՈՒԼ 
Դա սի այս փու լի նպա տակ ներն ե ն՝
1. ի մի բե րել ու սա նող նե րի՝ թե մային 

վե րա բե րող նա խորդ գի տե լիք նե րը.

2. խ թա նել նրանց հե տաքրք րու թյու նը.
3.  նա խա պատ րաս տել նոր գի տե լիք 

ձեռք բե րե լուն: 
Ա պա գա լրագ րող նե րին ա մե նից ա ռաջ 

պետք է տե ղե կաց նել, որ հայ պար բե րա
կան մա մու լը սկզբ նա վոր վել է 18րդ դա րա
վեր ջին Մադ րա սում, ո ւր եր կու տաս նա մյակ 
ա ռաջ ձևա վոր վել էր ազ գայինա զա տա գրա
կան շարժ ման գա ղա փա րա խո սու թյու նը 
(Մ. Բաղ րա մյան և Շ. Շա հա մի րյան): Ճիշտ 
է, հայ ա ռա ջին պար բե րա կա նը՝ «Ազ դա րա
րը», (17941796) ա զա տագ րա կան պայ քա
րի ու ղեգ ծի ան մի ջա կան շա րու նա կու թյու նը 
չէր, այ նո ւա մե նայ նիվ ան ժխ տե լի է, որ այն
տեղ տպագր ված հրա պա րա կա խո սա կան և 
գե ղար  վես տա կան եր կե րի հա մար բնո րո շը 
լու սա վո րու թյան տա րա ծումն էր, ին չը, ը ստ 
պար բե րա կա նի, ազ գային ի նք նա ճա նաչ
ման ու քա ղա քա կան ի նք նա գի տակ ցու թյան 
կա րևոր նա խա պայ մանն էր: Այ նու հետև 
պետք է հի շա տա կել, որ 18րդ դա րա վեր ջից 
պար բե րա կան ներ են սկսում հրա տա րա
կել Վե նե տի կի Մխի թա րյան նե րը. դրան ցից 
ա ռա ջի նը Ղ. Ին ճի ճյա նի «Տա րեգ րու թյունն» 
է (18001802), ո րն ը ստ է ու թյան տա րե
գիրքժո ղո վա ծու էր նա խըն թաց տար վա 
քա ղա քա կան, տն տե սա կան և մշա կու թային 
կյան քի կա րևոր ի րա դար ձու թյուն նե րի մա
սին: «Տա րեգ րու թյան» շա րու նա կու թյունն էր 
«Ե ղա նակ Բյու զան դյա նը», այ նու հետև՝ «Դի
տակ Բյու զան դյա նը» և այդ պես շա րու նակ: 

Դա սա վանդ վող նյու թը հե տաքր քիր 
դարձ նե լու նպա տա կով դա սա խոսն այս ըն
թաց   քում կա րող է կի րա ռել «մտ քե րի տա
րափ» մե թո դը՝ ու սա նող ներն ը նդ հան րա
պես ի ՞նչ գի տեն հայ մա մու լի պատ մու թյան, 
նշա նա վոր պար բե րա կան նե րի և դրանց 
խմբա   գիր նե րի գոր ծու նե ու թյան ու հա րա կից 
այլ խն դիր նե րի մա սին: Նա մի քա նի հար
ցադ րու մով ստու գում է ու սա նող նե րի ը նդ հա
նուր ի մա ցու թյան աս տի ճա նը, ո րին հա  ջոր
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դում է ի մաս տի ըն կալ ման փու լը: Մինչ բուն 
նյու թին (են թադ րենք՝ «18431880ա կան նե
րին «Բազ մա վէպ» հան դե սի փո խա կերպ
ման ե րեք շր ջա փու լը») ան ցնե լը բա ցատր
վում է, որ 19րդ դա րի 40ա կան նե րը նոր 
շր ջան են բա ցում հայ պար բե րա կան մա
մու լի պատ մու թյան մեջ, ո ւր ա մե նաակ նա
ռուն «Բազ մա վէպ» հան դե սի հիմ նա դրումն 
է 1843ին. մի հան դե սի, ո րը, ի դեպ, մեր 
ի րա կա նու թյան մեջ ա մե նաեր կա րա կյացն 
է և տպագր վում է նաև այ սօր: Այ նու հետև 
բա ցատր վում է, որ նոր հան դե սի գլ խա  վոր 
ա ռանձ նա հատ կու թյունն այն էր, որ այն թեև 
ստեղծ վում է նա խորդ պար բե րա կան նե րի 
հա ջող փոր ձը նկա տի ու նե նա լով, բայց և 
այն պես բո լո րո վին նոր ո րակ էր թե´ ա ռա
ջադ րած խն դիր նե րի, թե´ բո վան դա կու թյան 
և թե´ ը նդ գրկ ման շա ռավ ղի տե սան  կյու
նից: «Բազ մա վէ պը», լի նե լով զանգ վա ծային 
լրատ վա մի ջոց, կոչ ված էր ի րա կա  նաց նե լու 
իր ա ռաջ նա հերթ գոր ծա ռույ թը՝ ըն թեր ցող 
հան րու թյա նը տե ղյակ պա հել աշ խար հում 
ըն թա ցող կար ևոր ի րա դար ձու թյուն նե րին, 
հա ղոր դա կից դարձ նել բնա կան և հու մա նի
տար գի տու թյուն նե րի նվա ճում նե րին, մշա
կու թային ա մե նա տար բեր նո րու թյուն նե րին 
ու հան րայինքա ղա քա կան կյան քի այ րող 
խն դիր նե րին, հատ կա պես, ե րբ եվ րո պա կան 
գի տա կան միտ քը կրթու թյունն այլ կերպ չէր 
պատ կե րաց նում, քան մար դու բազ մա կող
մա նի զար գաց մամբ, «ա զատ ար վեստ նե րի» 
և դա սա կան լե զու նե րի ի մա ցու թյամբ՝ են
թադ րե լով, որ «բա ռե րը շատ ա վե լի վաղ են 
յու րաց վում, քան գա ղա փար նե րը»1: 

Այ նու հետև ան հրա ժեշտ է շեշ տել, որ բուն 
Ի տա լի ա յում ծայր ա ռած ի րա դար ձու թյուն
նե րը ևս հա ման մա նու թյան պատ ճա ռով չէ
ին կա րող ի րենց ազ դե ցու թյու նը չթող նել 
«Բազ մա վէպ» հան դե սի վրա հա յութ յան վի
ճա կի հետ. չէ՞ որ պատ մա կան գոր ծըն թա ցի 
մա սին փի լի սո փա յա կան խորհր դա ծու թյուն
նե րի ան հրա ժեշ տու թյու նը ծա գում է այն ժա
մա նակ, ե րբ խարխլ վում են ազ գային գո յու
թյան հիմ քե րը, ա վան դույթ նե րը, խախտ      վում 
է զար գաց ման բնա կան ու ղին, և ե րբ ի րո

1  Տե՛ս  Моль  А.,  Социодинамика  культуры.  М., 
Прогресс, 1973, с. 37.

ղու թյուն է դառ նում սե փա կան ի դե ալ նե րը 
կյան քի կո չե լու ան հնա րի նու թյու նը: Մխի թա
րյան մի ա բան նե րը, հոգ ևոր, մշա    կու թային 
և ֆի զի կա կան ո չն չաց ման վտան գի ա ռջև 
կանգ նած, մաս նատ ված ու մո լոր ված հա
յու թյան հա մար փոր ձում են ստեղ ծել ազ գի 
ի նք նա պաշտ պա նու թյան ու փր կու թյան մի 
հա մա կարգ, ո րն ա ռաջ նորդ վում է հայոց 
պատ մու թյան վե րաի մաս տա վոր մամբ: Այդ 
պա րա գա յում ա զա տու թյան հաս նե լու ու ղի
նե րից է ա կա նը պետք է լի նի ա  զատ ու ան
կախ ապ րե լու հի շո ղու թյան վե րարթ նա ցու
մը, ո րին և լծ վեց «Բազ մա վէ պը» ա ռա ջին 
ի սկ հա մար նե րից: 

Ի ՄԱՍ ՏԻ ԸՆ ԿԱԼ ՄԱՆ ՓՈՒԼ
 Սա դա սի հիմ նա կան փուլն է, ո րի ըն

թաց քում ի րա կա նաց վում է նյու թի ու սու ցու
մը: Ի մաս տի ըն կալ ման փու լի հիմ նախն դիր
ներն ե ն՝

1. ու սա նո ղին հա սա նե լի դարձ նել նյու
թի բո վան դա կու թյու նը.

2. ու սա նո ղին ներգ րա վել դա սըն թա ցի 
մեջ, օգ նել գտ նե լու այն պի սի ու ղի ներ, ո րոն
ցով ի նք նու րույ նա բար կա րո ղա նա հե տա զո
տել նյու թը: 

Այս փու լում ա մե նան պա տա կա հար մա րը 
«դա սա խո սու թյուն» մե թո դի կի րա ռումն է: 
Ու սուց ման ժա մա նա կա կից մե թոդ նե րի բազ
մա զա նու թյան մեջ այն գու ցեև թվա ա վան
դա կան ու հնա ցած, բայց և այն պես դա սա
խո սու թյու նը այ սօր էլ ձևա վո րում է նյու թի 
փո խանց ման ակ տիվ հիմ քը. այն տե ղե կատ
վու թյան հա ղորդ վող նյու թի կեն դա նի, բա
նա վոր ներ կա յա ցումն է դա սա խո սի կող մից: 
Ու րիշ խն դիր է, որ դա սա խո սու թյու նը պետք 
է ներ կա յաց նել հնա րա վո րինս գրա վիչ ե ղա
նակ նե րով: Ա սենք, Վե նե տի կի Մխի թա րյան 
մի ա բա նու թյան կամ Ս. Ղա զար կղ զու մա
սին խո սե լիս ա ռան ձին մեկ նա բա նու  թյուն
նե րով կա րե լի է ներ կա յաց նել ա մե նա տար 
բեր և բազ մա թիվ լու սա պատ կերսա հիկ ներ 
(ս լայդ), ցու ցա դրել տպագ րու թյան ա  ռա ջին 
մե քե նան ու «Բազ մա վէպ»ի ան դրա նիկ 
հա մա րը, ա ռա ջին խմ բագ րի՝ Գաբ րի ել Այ
վա զովս կու լու սան կա րը: Վեր ջին դեպ քում, 
կար ծում ե նք, ան հրա ժեշտ է կա տա րել մի 
ու շագ րավ շե ղումման րա մասն, այն է՝ հա
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վե լել, որ Գ. Այ վա զովս կին աշ խար հահռ
չակ ծո վան կա րիչ Հով հան նես Այ վա զովս  կու 
եղ բայրն էր: Գրե թե բա ցառ ված է, որ այդ 
ըն թաց քում ո րոշ ու սա նող ներ չհի շեն և դա
սա խո սին չընդ մի ջեն, որ Գ. Այ վա զովս կին 
հե տա շարժ հա յացք նե րի տեր գոր ծիչ էր, 
ո րը հա ճախ է քն նա դատ վել ու ծաղր վել Մի
քայել Նալ բան դյա նի կող մից՝ «Ման կու թյան 
օ րեր» հայտ նի բա նաս տեղ ծու թյան մեջ էլ 
ան վան վե լով «դել ֆյան հար ցուկ»: Ա հա այդ 
մի «շե ղու մը» և սկս ված աշ խույժ ե րկ խո
սու թյուն նե րը կլից քա թա փեն ու սա նող նե րի 
հոգ նա ծու թյու նը: Դա սա խո սը պետք է համ
բե րա տար բա ցատ րի, որ, ճիշտ է, Գ. Այ վա
զովս կին կղե րա պահ պա նո ղա կան թևի ներ
կա յա ցու ցիչ նե րից է, ո րն ա նո ղոք պայ քար էր 
մղում ա զա տա միտ ու դե մոկ րատ մտա ծող
նե րի, մաս նա վո րա բար Միք. Նալ բան դյա նի 
ու նրա հա մա խոհ նե րի դեմ, այ նո ւա մե նայ
նիվ չա փա զանց կիրթ ան ձնա վո րու թյուն էր, 
գրա կան ու հոգ ևո րա կան բարձ րաս տի ճան 
գոր ծիչ (հե տա գա յում՝ ե պիս կո պոս), ո րն 
ա նու րա նա լի վաս տակ ու նի հայ րե նի ժո
ղովր դի մշա կու թա բա նու թյան բնա գա վա
ռում: 

Ու սու ցա նողն ա մե նից ա ռաջ պետք է հս
տա կեց նի դա սա խոս վող նյու թի շր ջա նակ նե
րը՝ «Բազ մա վէպ»ի ծնունդն ու ե լա կե տային 
հիմ նադ րույթ նե րը, խմ բա գիր նե րը, հո գևոր
մ շա կու թային և ազ գային հիմ նախն դիր նե
րը, գրա կանթարգ մա նա կան քա ղա քա կա
նու թյու նը: Այ նու հետև, ել նե լով ու սու ցան վող 
նյու թի, տվյալ դեպ քում «Բազ մա վէ  պ»ի՝ 
18431880ա կան նե րի փո խա կերպ ման ե րեք 
շր ջա փու լե րի բնույ թից, պետք է հս տա կեց
վեն ժա մա նա կաշր ջան նե րը՝ 18431849, 
1863 և 1873: Ա ռա ջի նը կապ ված է Գաբ  րի ել 
Այ վա զովս կու և Ղևոնդ Ա լի շա նի ա նուն նե րի 
հետ, ե րկ րոր դը՝ Գրի գոր Ճե լալ յա նի, ի սկ եր
րոր դը՝ Հ. Ար սեն Սուք րի ի: 

Զար գաց ման ա ռա ջին շր ջա փու լում պար
բե րա կանն սկզբ նա պես հան դես է գա լիս 
«մե ծա պես ճշգրտ ված ներ քին քա ղա քա
կա նու թյամբ»1, այ նու հետև իր է ջե րում տեղ 
է հատ կաց նում հայ մտա վո րա կա նու թյան 

1    Տե՛ս  Հայ պարբերական  մամուլի պատմություն, 
XVIIIXIX դարեր, հ. 1, Գահիրե, 2006, էջ 68:

ա մե նա տար բեր բնա գա վա ռի ներ կա յա
ցու ցիչ նե րին, ո րոնք ոչ մի այն Մխի թա րյան 
մի ա բա նու թյան ան դամ չէ ին, այլև նույ նիսկ 
հոգ ևո րա կան չէ ին, ան գամ ան դա մակ ցում 
է ին կրո նա կան հա կընդ դեմ որ ևէ կազ մա
կեր պու թյան: Ե թե ե րկ րորդ շր ջա փու լում 
«Բազ մա վէպ»ի հիմ նա կան ո ւղղ վա ծու թյու
նը փո փոխ վում է՝ ա վե լի հակ վե լով դե պի 
կրո նա կա նու թյու նը՝ ը նդ հա նուր առ մամբ, 
սա կայն, նյու թե րի բազ մա զա նու թյամբ մր
ցու նակ մնա լով ժա մա նա կի աչ քի ը նկ նող 
հան դես նե րի շր ջա նում, ա պա եր րորդ շր ջա
փու լում ծրագ րային փո փո խու թյու նը կրում 
է խոր քային բնույթ. «Բ նա կան գի տու թյանց 
բա ժի նը կն վա զի. զարկ կը տր վի տե ղա  գրա
կան նյու թե րու, ի նչ պես նաև թարգ մա նու
թյան՝ դա սա կան հե ղի նակ նե րու»2: 

Յու րա քան չյուր շր ջա փուլ բնո րո շե լուց 
հե տո հն չեց վում է եզ րա հան գու մը՝ «Բազ մա
վէ պը» ա նու րա նա լի ներդ րում է ու նե ցել գի
տու թյան և կրթու թյան գրե թե բո լոր ո լորտ
նե րում՝ իր լու սա վո րա կան ը մբռ նում նե րը 
հասց նե լով հա յու թյան ա մե նա տար բեր շեր
տե րին: Պար բե րա կա նը կամր ջեց հայ հին 
և միջ նա դա րյան գրա կա նու թյունն ու մշա
կույ թը նոր ժա մա նակ նե րի հետ, այն տեղ 
ձևա վոր վե ցին ու նոր կեր պա րանք ստա ցան 
հայ կա կան կլա սի ցիզ մի ու հայ կա կան ռո
ման տիզ մի գե ղա գի տա կան հա յացք նե րը, 
այ սինքն՝ սկզ բունք ներ, ո րոնք այս կամ այն 
չա փով գե րիշ խող մնա ցին ամ բողջ 19րդ 
դա րում: 

Հ նա րա վոր շփո թից խու սա փե լու նպա
տա կով ու սա նող նե րին պետք է բա ցատ րել, 
որ «Բազ մա վէպ»ի է ջե րում փորձ է ար վել 
մի մյանց հա մադ րել և հա վա սա րակշ ռել 
մի կող մից՝ գրա բա րը, մյուս կող մից՝ աշ
խար հա բա րը: Այս պես, հան դե սում հա ճախ 
տպագր վում են հոդ ված ներ և ու սում նա սի
րու թյուն ներ, ո րոնք գր ված են գրա բա րով: 
Գե ղար  վես տա կան գրա կա նու թյան թարգ
մա նու թյուն նե րի մեծ մա սը դար ձյալ գրա
բար է: Ան շուշտ, այս հան գա մանքն ու նի իր 
բա ցատ րու թյու նը: Պատ ճառ նե րից կա րե լի է 
ա ռանձ նաց նել եր կու սը՝ նախ՝ 19րդ դա րի 

2   Հ. Մեսրոպ Ճանաշեան, «Բազմավէպ»ի յոբելեանը 
եւ անոր նշանակությունը, Գեղունի, 1947, էջ 4:
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4050ա կան և մինչև 1860ա կան նե րի կե
սե րը գրա պայ քա րը դեռևս շա րու նակ վում 
էր և չէր հա սել վերջ նա կան հանգր վա նի, և 
հե տո՝ «Բազ մա վէպ»ի հա մար ա վե լի է ա
կան, սկզ բուն քային նշա նա կու թյուն ու ներ 
լեզ վի ան խառ նու թյան հիմ նախն դի րը: Դա 
պար տա դիր նա խա պայ ման էր չա փա ծոյի 
հա մար, քա նի որ դեռևս ան մշակ ու չկա նո
նա կարգ ված ա րևմ տա հայ աշ խար հա բա րը 
չէր կա րող բա վա րա րել դա սա կա նու թյան 
պա հանջ նե րը: Դրան հա կա ռակ՝ գրե թե 
ա ռանց բա ցա ռու թյան աշ խար հա բա րով են 
գր ված «Բազ մա վէպ»ի գի տա կան (աշ խար
հագ րութ յուն, պատ մու թյուն, մշա կու թա բա
նու թյուն...) հոդ ված նե րը, ո րով հետև հան
դե սի նպա տա կը լու սա վո րա կանկր թա կան 
է ր՝ հան րու թյան լայն զանգ ված նե րի հա մար 
նա խա տես ված ու շագ րավ նյու թե րով: 

Ս տու գե լու հա մար ու սա նող նե րի՝ իր հա
ղոր դած գի տե լիք նե րը յու րաց նե լու աս տի ճա
նը դա սա խո սը լսա րա նին է ո ւղ ղում հետ ևյալ 
հար ցե րը. 

1. Ի՞նչ գոր ծոն նե րով էր պայ մա նա վոր
ված հայ մա մու լի, մաս նա վո րա պես «Բազ
մա վէպ»ի ծնն դյան հան գա ման քը:

2. Ով քե՞ր է ին «Բազ մա վէպ»ի ա մե
նան շա նա վոր խմ բա գիր նե րը:

3. Ո րո՞նք է ին հան դե սի ե լա կե տային 
հիմ նախն դիր նե րը: 

Ու սա նո ղու թյանն այ նու հետև ներ կա յաց
վում է, որ «Բազ մա վէպ»ի լա վա գույն է ջե րից 
է թարգ մա նա կան բա ժի նը: Հան դե սի գրա
կանթարգ մա նա կան հրա պա րա կում նե
րի ցան կը բա վա կան մեծ է ու բազ մա զան, 
վիթ խա րի է նաև ը նդ գր կած ժա մա նա կա շր
ջա նը՝ ան տիկ շր ջա նից մինչև ներ կա ժա մա
նակ նե րի եվ րո պա կան, ա մե րի կյան, ան գամ 
չի նա կան գրա կա նու թյու նը: Բազ մաբ ղետ 
է նաև ժան րային ը նդ գր կու մը՝ ա ռակ ներ, 
ա ռած ներ, բա նաս տեղ ծու թյուն ներ, հատ
ված ներ դյու ցազ ներ գու թյուն նե րից ու ող բեր
գու թյուն նե րից, պատմ վածք ներ, զա նա զան 
ման րա պա տում ներ, կա տա կեր գու թյուն ներ, 
ա նեկ դոտ ներ, բա նա հյու սա կան եր կեր, ակ
նարկ ներ, հրա պա րա կա խո սու թյուն և այլն: 
Այս տեղ ան հրա ժեշտ է նաև ու սա նող նե րին 
ո ւղղ ված մի կար ևոր հի շա տա կումամ փո

փու մը՝ տի րա պե տե լով եվ րո պա կան հին ու 
նոր լե զու նե րի՝ նոր ժա մա նակ նե րում Մխի
թա րյան նե րը «Բազ մա վէպ»ի շր ջա նակ նե
րում ա րե ցին այն, ի նչ հա մե մա տե լի է մի մի
այն 5րդ դա րի ե րա նե լի թարգ մա նիչ նե րի 
գրա կան սխ րան քի հետ: Մխի թար յան  նե րի 
թարգ մա նու թյուն նե րը նա խա պատ րաս տե
ցին ու կա յուն ու ղու վրա դրե ցին հայ նոր 
գրա կա նու թյու նը՝ ա ռա ջին կլա սի ցիստ նե րից 
(Ար սեն Կո մի տաս Բագ րա տու նի, Հով հան 
Վա նան դե ցի...) և ա ռա ջին ռո ման տիկ նե րից 
(Ղ ևոնդ Ա լի շան, Մկր տիչ Պե շիկ թաշ լյան, 
Պետ րոս Դու րյան...) մինչև Դա նի ել Վա րու
ժան ու Սի ա ման թո, Մի սաք Մե ծա րենց և 
Ռու բեն Սևակ... 

Որ պես զի ու սա նող նե րը չգտն վեն պա սիվ 
ո ւնկնդ րո ղի դե րում, դա սա խոսն ը նդ հա տում 
է դա սը և նո րից հար ցեր է ո ւղ ղում լսա րա նին 
նա խորդ նյու թի վե րա բե րյալ: Եվ դա ար վում 
է պար բե րա բար՝ մո տա վո րա պես յու րա քան
չյուր 15 կամ 20 րո պեն մեկ: Օ րի նակ՝

1. Ո րո՞նք է ին «Բազ մա վէպ»ի ծնն դյան 
հան գա մանք ներն ու ե լա կե տային հիմ նադ
րույթ նե րը:

2. 18431880 թվա կան նե րին ով քե՞ր է ին 
հան դե սի 12 խմ բա գիր նե րը:

3. «Բազ մա վէպ»ի՝ նա խօ րոք հանձ նա
րար ված մի քա նի հա մար նե րից ու սա նող
ներն ա րդյոք կա րո՞ղ են տար բե րա կել հրա
պա րա կա խո սա կան ժան րե րը:

4. Գրա կան որ ևէ կոնկ րետ նյու թի, ա սենք, 
Ղևոնդ Ա լի շա նի աշ խար հա բար տպա գիր 
ա ռա ջին բա նաս տեղ ծու թյան՝ «Հայոց աշ
խար հիկ»ի հե ղի նա կային քո ղարկ ման ա ռի
թով ու սա նող նե րը կա րո՞ղ են բա ցատ րել 
պար բե րա կա նի՝ գրա բարաշ խար հա բար 
լեզ  վա կան քա ղա քա կա նու թյունն ու դրան
ցից ո րին տր ված նա խա պատ վու թյու նը:

5. Ի ՞նչ ը նդ հան րու թյուն ներ ու տար բե րու
թյուն ներ ու նե ին «Բազ մա վէպն» ու ժա մա նա
կի տպա գիր մյուս օր գան նե րը:

ԿՇ ՌԱ ԴԱՏ ՄԱՆ ՓՈՒԼ
Սա ամ բողջ դա սըն թա ցի բո լոր քայ լե րի, 

գոր ծո ղու թյուն նե րի ու եզ րա կա ցու թյուն նե
րի ամ փո փումն է: Դա սա խոսն օգ նում է, որ 
ու սա նող նե րը հան րա գու մա րի բե րեն ի րենց 
գի տե լիք նե րը, զա տո րո շեն հիմ նա կանն ու 
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ե րկ րոր դա կա նը, է ա կան հաս կա ցու թյուն  նե
րը և ամ րա կայեն հի շո ղու թյան մեջ: Դա սա
խո սը լսա րա նին է ո ւղ ղում հետ ևյալ ամ փո
փիչ հար ցե րը.

1. Ո րո՞նք են «Բազ մա վէպ»ի կա տա
րած տեղն ու դե րը, բե րած նո րու թյուն նե րը 
և ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը հայ մա մու լի 
հա մա պատ կե րում:

2. Գրա կանհ րա պա րա կա խո սա կան ո ՞ր 
ժան րերն են գե րա կայել հան դե սի է ջե րում:

3. Ո րո՞նք է ին «Բազ մա վէպ»ի՝ հոգ ևոր 
մշա կույ թի և ազ գային հիմ նախն դիր նե րի 
ը մբռ նում նե րը: 

Այդ ա մե նին պետք է հետ ևի դա սա խո սի 
ամ փո փիչ հի շե ցու մը, ո րը կընդ հան րաց նի 

մա տուց վող նյու թը, այն է՝ «Բազ մա վէպ»ի 
հա տոր ներն ան գնա հա տե լի ար ժեք են ներ
կա յաց նում հայ հոգ ևոր մշա կույ թի ը մբռն
ման հա մար: Հար կավ, մշա կու թաս տեղծ
ման գոր ծըն թա ցը նոր ո րակ ներ է ստա ցել 
ան տիկ ու եվ րո պա կան գրա կան կո թո ղային 
եր կե րի թարգ մա նու թյան և դրանք հայ կա
կան մի ջա վայ րում վե րարժ ևո րե լու շնոր հիվ: 
Ի սկ, ը նդ հա նուր առ մամբ, «Բազ մա վէպ»ի 
ա ռանձ նա հատ կու թյունն այս ա ռու մով կր
կին նրա՝ հայոց գաղ թաշ խար հի ազ նիվ ու 
ար ժա նի ներ կա յա ցու ցի չը լի նե լու մեջ է:

lkhachatryan@ysu.am
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О МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ ПРЕССЫ
Л. ХАЧАТРЯН

Статья посвящена методике преподавания истории прессы. Опыт показывает, что для 
облегченного и привлекательного преподнесения курса целесообразно применение таких 
современных методов обучения как система СВО ( стимулирование – восприятие смысла 
– осмысление), мозговая атака (шквал мыслей) и лекция. Разъяснение проблемы осущест
влено на примере анализа культурноценностной системы периодического издания «Баз ма
веп», издаваемого на острове св. Лазаря в Венеции с 1843 года по сей день. 

ON METHODS OF TEACHING THE HISTORY OF THE PRESS 
L. KHACHATRYAN

The article is dedicated to the methods of teaching the history of the press. It notes, that for 
the purpose of making the course more attractive and easy, it is preferable to use modern meth
ods, which include PPD (promotion – meaning perceptiondeliberation),flow of ideas (deluge of 
ideas) and lecture. The clarification of the issue has been particularly presented by the example 
of the most durable Armenian periodical “Bazmavep”, which printing was initiated in 1843 on St 
Lazarus Island in Venice and is going on up to now: it also carries out the analysis of its cultural 
–valuable system. 
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 Пос коль ку ко ли чест во ча сов, от ве ден
ных на обу че ние русс ко му язы ку сту ден тов 
ву зов Ар ме ни и, не ве ли ко, то пре по да ва те
лю при хо дит ся все вре мя ис кать и на хо дить 
на и бо лее эф фек тив ные спо со бы и при е мы 
обу че ни я. Од ним из та ких эф фек тив ных 
при е мов обу че ния яв ля ет ся ис поль зо ва ние 
сти хот вор ных текс тов на за ня ти ях русс ко го 
язы ка, не за ви си мо от то го, сос то ит ау ди то
рия из сту ден товгу ма ни та ри ев или сту ден
тов ес тест вен ных фа куль те тов.

Ес ли заг ля нуть в ис то рию пе да го ги ки 
и ме то ди ки пре по да ва ни я, то мож но за
ме тить, что сти хи и пес ни ис поль зо ва лись 
изд рев ле в про цес се обу че ни я. Так, по ут
верж де нию ис то ри ков, в шко лах Древ ней 
Гре ции боль шое ко ли чест во текс тов ра зу чи
ва лось пе ни ем, а в на чаль ной шко ле Ин дии 
аз бу ку и ма те ма ти ку вы у чи ва ют и по ны не 
пе ни ем.

 Как по ка зы ва ет опыт, сту ден там обыч
но нра вит ся за у чи ва ние сти хот во ре ний на
и зусть, так как им уда ет ся за ко рот кий срок 
‘’ов ла деть’’ це лым текс том. Сек рет, ес тест
вен но, зак лю ча ет ся в том, что риф мо ван
ный текст за по ми на ет ся и восп ро из во дит ся 
го раз до лег че, не же ли не риф мо ван ный.

 Но за у чи ва ние сти хов на и зусть не яв ля
ет ся са мо цел ью. Нуж но до бить ся пол но го 
по ни ма ния и ос мыс ле ния со дер жа ния сти
хот вор но го про из ве де ни я, а так же язы ко
во го воп ло ще ния это го со дер жа ния в сти
хах. За да ча пре по да ва те ля – до бить ся то го, 
что бы ре че вой ма те ри ал во шел в речь сту
ден та, а изу ча е мое сти хот во ре ние сти му ли
ро ва ло обу ча ю щих ся к мо но ло ги чес ким и 
ди а ло ги чес ким выс ка зы ва ни ям.

И зу че ние сти хов восп ри ни ма ет ся обыч
но сту ден та ми как сво е го ро да ре лак са ци я, 

вот по че му этот вид ра бо ты сле ду ет про
во дить осо бен но пос ле слож но го текс та по 
спе ци аль нос ти или труд но го грам ма ти чес
ко го ма те ри а ла, ког да сту ден там нуж на ли
ри чес кая па у за, сни ма ю щая нап ря же ние и 
восс та нав ли ва ю щая их ра бо тос по соб ность. 
При этом сле ду ет пом нить, что за да ча пре
по да ва те ля тем не ме нее ув лечь, а не разв
лечь сту ден та, т.е. сти хот вор ный ма те ри ал 
приз ван не разв ле кать сту ден та, а, ес тест
вен но вп ле та ясь в сю жет за ня ти я, по ло жи
тель но воз дейст во вать на мо ти ва цию обу
ча е мых.

‘ ’Ос нов ной цел ью ра бо ты над сти хот
вор ным текс том яв ля ет ся обу че ние чте нию 
ху до жест вен ной ли те ра ту ры. При этом ре
ша ют ся две за да чи: уст ра не ние труд нос тей 
чте ния конк рет но го текс та и фор ми ро ва ние 
на вы ков са мос то я тель но го чте ния ху до
жест вен ной ли те ра ту ры, т.е. са мос то я тель
но го пре о до ле ния труд нос тей на ос но ве 
язы ко вой до гад ки, опо ры на кон текст, по
ло жи тель но го пе ре но са на вы ков чте ния на 
род ном язы ке и др.’’[1;5].

Н.П. Дья чен ко в сво ей стат ье ‘’С ти хи, 
риф мов ка и пес ни как средст во по вы ше ния 
эф фек тив нос ти уро ка анг лийс ко го язы ка’’ 
от ме ча ет, что при е мы ра бо ты над по э ти чес
ким текс том мо гут быть раз ны ми и за ви сеть 
как от эта па обу че ни я, так и от той це ли, 
ко то рую ста вит пе ред со бой пре по да ва тель. 
При этом од нов ре мен но мо гут быть ре а ли
зо ва ны та кие за да чи, как обу че ние грам ма
ти ке, фо не ти ке, лек си ке и пе ре во ду [2; 31].

С ти хи и ско ро го вор ки мож но ис поль зо
вать как тре на жер для от ра бот ки про из но
ше ния ши пя щих, ре дук ции глас ных, а так
же мяг ких сог лас ных.

В ме то ди ке пре по да ва ния русс ко го язы

ЛА РИ СА ФА РА МА ЗЯН

ИС ПОЛЬ ЗО ВА НИЕ СТИ ХОТ ВОР НЫХ ТЕКС ТОВ  
В ПРО ЦЕС СЕ ОБУ ЧЕ НИЯ РУСС КО МУ ЯЗЫ КУ  

АР МЯ НО Я ЗЫЧ НЫХ СТУ ДЕН ТОВ 
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ка как не род но го при ня то вы де лять сле ду
ю щие эта пы ра бо ты над текс том: пред текс
то вый, при текс то вый и пос ле текс то вый. 
Глав ная цель пред текс то вой ра бо ты над 
сти хот ворe ни ем – оз на ко ми тель ная ра бо та 
с ба зо вым и фо но вым ма те ри а лом, т.е. на 
этом эта пе пре по да ва тель дол жен дать сту
ден там крат кую ин фор ма цию об ос нов ных 
ве хах би ог ра фии и твор чес ко го пу ти ав то ра 
сти хот во ре ни я, об эпо хе и нап рав ле ни и, к 
ко то ро му по эт при над ле жит. Мож но расс ка
зать об ис то рии соз да ния изу ча е мо го про
из ве де ни я, но вс ту пи тель ное сло во пре по
да ва те ля не долж но быть очень под роб ным 
в свя зи с нех ват кой вре ме ни.

С чи таю очень важ ным, что бы пре по да
ва тель за пи сы вал на дос ке текст сти хот во
ре ни я, а сту ден ты пе ре пи сы ва ли его в свои 
тет ра ди, так как ак ти ви зи ру ют ся ви зу аль
ная и мо тор ная па мять обу ча е мо го.

П ре по да ва те лю сле ду ет чет ко, вы ра зи
тель но про чи тать сти хот во ре ние для вер
но го ин то на ци он нофо не ти чес ко го пред
ъяв ле ния по э ти чес ко го текс та. Ес ли груп па 
не очень сла ба я, то пре по да ва тель дол жен 
по со ве то вать сту ден там по хо ду чте ния сти
хот во ре ния прос та вить, где не об хо ди мо, 
уда ре ния в сло вах. Ес ли же уро вень вла
де ния русс ким язы ком в груп пе ни зок, це
ле со об раз но да вать сти хот во ре ние с прос
тав лен ны ми уда ре ни я ми, что бы сту ден ты 
пра виль но вы у чи ли его. Сле ду ет об ра тить 
вни ма ние на осо бен нос ти рит ма русс ко го 
сти ха. Под ме че но, что ес ли не вы ра бо та
но спе ци фи чес кое чувст во ‘’с ти хот вор но го 
рит ма’’, воз мо жен рез кий ан та го низм меж ду 
восп ри я ти ем се ман ти ки и восп ри я ти ем рит
ма.

С ле ду ю щий этап ра бо ты пред по ла га ет 
сня тие лек си ког рам ма ти чес ких труд нос тей. 
Не ко то рые ме то дис ты счи та ют, что но вые 
сло ва и вы ра же ния долж ны быть за пи са ны 
за ра не е, до чте ния сти хот во ре ния пре по да
ва те лем, на дос ке и об ъяс не ны. Воз мож ны 
раз ные ви ды по да чи но во го сло ва. Сре ди 
спо со бов се ман ти за ции но вых лек си чес ких 
еди ниц вы де ля ют пе ре вод ной и бес пе ре

вод ной спо со бы, из ко то рых на и боль шей 
эф фек тив ност ью при фор ми ро ва нии лек
си чес ких на вы ков у сту ден тов об ла да ет вто
рой спо соб. Ес ли сло во мно гоз нач но е, мож
но дать все его зна че ни я, ука зав при этом, с 
ка ким из зна че ний мы име ем де ло в дан ном 
кон текс те. Ког да не це ле со об ра зен пе ре вод 
но во го сло ва на род ной ар мянс кий язык, 
мож но его лек си чес кое зна че ние дать ме то
дом тол ко ва ния на русс ком язы ке и поп ро
сить сту ден тов дать ар мянс кий эк ви ва лент, 
а так же по доб рать си но ни мы, ан то ни мы, 
сос та вить пред ло же ния с но вы ми сло ва ми. 
Иног да я спе ци аль но не об ъяс няю зна че ние 
нез на ко мо го сло ва, пред ла гая сту ден там 
по нять из кон текс та, что оз на ча ет это сло
во. Долж на за ме тить, что это вы зы ва ет в 
не ко то рых груп пах не под дель ный ин те рес, 
ожив ле ние в ау ди то ри и. Пос коль ку в груп
пах за ни ма ют ся сту ден ты с раз ным уров нем 
вла де ния русс ким язы ком, то зна че ние нес
лож ных слов, зна ко мых для боль шинст ва, 
мож но сп ро сить у сту ден тов, пло хо вла де ю
щих язы ком.

В сти хот вор ном текс те мо гут быть предс
тав ле ны все ре че вые жан ры (расс каз, опи
са ни е, рас суж де ни е), текст мо жет со дер жать 
пря мую и кос вен ную речь, а так же об раз цы 
раз ных функ ци о наль ных сти лей ре чи, от 
раз го вор но го сти ля до воз вы шен нопо э ти
чес ко го. В сти хот во ре ни и, как пра ви ло, вст
ре ча ет ся раз лич ная лек си ка: ма ло у пот ре би
тель на я, бе зэк ви ва лент на я, сти лис ти чес ки 
мар ки ро ван ная (ву аль, вп рок, еже ли, во век, 
злос лов ье, ар шин, верс та, ям щик, ус та), а 
так же вст ре ча ют ся фра зе о ло ги чес кие обо
ро ты (де ло не идет на лад, во все гор ло), 
ав торс кие не о ло гиз мы (г ро мад ье, мо лот
кас тый, сер пас тый, ша ги са жен ьи), грам ма
ти чес кие осо бен нос ти, нап ри мер, ‘’ бе ле ет 
па рус оди но кой’’ – ус та рев шая грам ма ти
чес кая фор ма. По э ти чес кая речь от ли ча ет ся 
от раз го вор ной ре чи ху до жест вен ной об раз
ност ью, на ли чи ем средств ху до жест вен ной 
вы ра зи тель нос ти, на что так же не об хо ди мо 
об ра щать вни ма ние сту ден тов. Это эпи те
ты, срав не ни я, ме та фо ры, оли цет во ре ни я, 
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ан ти те зы, ал ле го рии и т.п. В текс те они не
сут на се бе боль шую смыс ло вую наг руз ку, 
под час про яс няя глав ную мысль про из ве
де ни я, нап ри мер: срав не ние ‘’в се прой дет, 
как с бе лых яб лонь дым’’  быст ро ухо дя
щую юность по эт срав ни ва ет с бе лы ми 
цве та ми яб ло ни, ко то рые быст ро об ле та ют 
вес ной; ме та фо ры: ‘’ ти хо льет ся с лист ьев 
кле на медь’’  ухо дя щая юность, ‘’ст ра на бе
ре зо во го сит ца’’  ро ди на, юность, ку да уже 
не мо жет вер нуть ся ли ри чес кий ге рой сти
хот во ре ния Сер гея Есе ни на ‘’ Не жа ле ю, не 
зо ву, не пла чу’’. Средст ва ху до жест вен ной 
вы ра зи тель нос ти по мо га ют по нять фи ло
софс кую мысль это го про из ве де ния – идею 
веч но го кру го во ро та жиз ни, не воз мож нос ти 
быть веч но мо ло дым: ста ре ни е, увя да ние 
‘’ во век’’ бы ло и бу дет и в при ро де, и в жиз
ни.

 Фор ми руя у обу ча ю щих ся предс тав ле
ние об осо бен нос тях русс ко го сти хос ло же
ни я, сле ду ет при ви вать им эле мен тар ные 
на вы ки ана ли за по э ти чес ких про из ве де ний. 
‘’С ти хот во ре ние – слож но пост ро ен ный 
смысл, и все его эле мен ты суть эле мен ты 
смыс ло вы е, яв ля ю щи е ся обоз на че ни я ми 
оп ре де лен но го смыс ла’’[3;38]. Это зна чит, 
что каж дый эле мент по э ти чес ко го про из
ве де ния зна чим и ‘’ ра бо та ет’’ на раск ры тие 
идей ноху до жест вен но го за мыс ла ав то ра. 
Линг вис ти чес кий ана лиз, про во ди мый пре
по да ва те лем, и линг вис ти чес кое ком мен ти
ро ва ние как при ем ра бо ты со сту ден та ми, 
да ет воз мож ность снять воз ни ка ю щие пе
ред ар мя но я зыч ны ми сту ден та ми язы ко вые 
зат руд не ни я, обес пе чи вая тем са мым по ни
ма ние текс та на смыс ло вом уров не. Ра бо та 
над язы ком сти хот во ре ни я, про во ди мая в 
про цес се ана ли за его со дер жа ни я, при ви
ва ет сту ден там уме ние по ни мать зна че ние 
слов в кон текс те, а че рез них – сло вес но
ху до жест вен ный об раз, соз дан ный по э том, 
т.е. од нов ре мен но да ет сту ден там воз мож
ность по нять спе ци фи ку ис кусст ва сло ва и 
обес пе чи ва ет их язы ко вое раз ви ти е.

И зу че ние сти хов русс ких по э тов уве ли
чи ва ет и со ци о куль тур ные зна ния и уме ния 

сту ден тов в об лас ти лек си ки русс ко го язы
ка, в част нос ти, зна ние бе зэк ви ва лент ной 
лек си ки, зна ние лек си ки, обоз на ча ю щей 
пред ме ты пов сед нев но го бы та Рос сии ( де
неж ные еди ни цы, ме ры ве са, дли ны, обоз
на че ние вре ме ни и т.д.), зна ние ре че вых и 
эти кет ных фор мул. Русс кое сти хот во ре ни е, 
яв ля ю ще е ся риф мо ван ным ли те ра тур ным 
текс том, спо собст ву ет пос ти же нию язы ка 
в кон текс те русс кой куль ту ры. Та ким об ра
зом, зна комст во с русс ки ми сти ха ми по мо
га ет ар мянс ким сту ден там поз на ко мить ся с 
куль ту рой и мен таль ност ью русс ко го на ро
да. Изу че ние сти хот во ре ний русс ких по э тов 
спо собст ву ет раз ви тию линг вост ра но вед
чес кой и куль тур ной ком пе тен ции сту ден
тов, т.е. по мо га ет дос ти же нию об ще об ра зо
ва тель ной це ли пре по да ва ни я.

 Нуж но от ме тить, что мо ти ва ция чте ния 
и изу че ния го раз до вы ше, ког да сту дент 
ра бо та ет с за кон чен ным текс том, в на шем 
слу чае с от но си тель но не боль шим по об ъе
му сти хот во ре ни ем. Очень важ на и эмо ци
о наль ная сос тав ля ю щая при изу че нии по
э ти чес ких текс тов, т.к. сту дент ов ла де ва ет 
эмо ци о наль ноцен ност ным опы том об ще
ни я, а пре по да ва тель луч ше уз на ет сво их 
сту ден тов как лич нос тей.

 Ка кие сти хот во ре ния русс ких по э тов 
нуж но выб рать пре по да ва те лю? При вы бо
ре сти хот во ре ния сле ду ет ру ко водст во вать
ся сле ду ю щи ми прин ци па ми:

1. те ма ти чес кий – от бор ма те ри а ла по 
лек си чес ким те мам;

2. прин цип воз дейст вия на эмо ци о наль
номо ти ва ци он ную сфе ру лич нос ти;

3. прин цип ме то ди чес кой ценн нос ти, 
поз во ля ю щий раз вить у сту ден та все ви ды 
ре че вой де я тель нос ти (а у ди ро ва ни е, чте
ни е, го во ре ни е, пись мо);

4. прин цип ау тен тич нос ти, учи ты ва ю
щий куль ту ро ло ги чес кую цен ность текс та.

 Так, при изу че нии те мы “П ри ро да и по
го да. Вре ме на го да.’’ мож но ис поль зо вать 
сле ду ю щие сти хот во ре ни я: ‘’ Зим нее ут ро’’, 
‘’П тич ка’’ А.С. Пуш ки на, ‘’ Ве сен няя гро за’’, 
’’Есть в осе ни пер во на чаль ной…’’Ф. И. Тют
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че ва, ‘’ Ве сен ний дождь’’, ‘’Я при шел к те бе 
с при ве том’’, ‘’ Лас точ ки про па ли…’’ А.А. Фе
та, ‘’ Че ре му ха’’, ‘’ Зак ру жи лась лист ва зо ло
та я…’’, ‘’От го во ри ла ро ща зо ло та я…’’ С.А. 
Есе ни на и т.д.

В сов ре мен ной ме то ди ке пре по да ва
ния иност ран ных язы ков осо бое вни ма ние 
уде ля ют ау тен тич ным ма те ри а лам. Сти хот
во ре ни е, бесс пор но, предс тав ля ет со бой 
прек рас ный ау тен тич ный ма те ри ал, так 
как мо жет со дер жать в се бе эле мен ты раз
ных функ ци о наль ных сти лей ре чи . В ау
тен тич ном сти хот вор ном ма те ри а ле на ли
чест ву ют как син так си чес кие кли ше, так и 
эмо ци о наль но ок ра шен ная лек си ка и фра
зе о ло ги я.

Ис поль зо ва ние сти хот вор но го текс та 
спо собст ву ет вы ра бот ке ос нов ных ком му ни
ка тив ных на вы ков  чте ни я, ау ди ро ва ния и 
го во ре ни я, т.к. пред по ла га ет ся об суж де ние 
со дер жа ния по э ти чес ко го про из ве де ни я. 
Сти хот вор ный ма те ри ал, ока зав ший на сту
ден та боль шое эмо ци о наль ное воз дейст ви е, 
и воп ро сы, пос тав лен ные к не му пре по да ва
те лем, слу жат сти му лом, по буж да ю щим пот
реб ность са мос то я тель но го ре че во го выс
ка зы ва ни я, вы зы ва ет у обу ча е мо го же ла ние 
при нять учас тие в об суж де нии со дер жа ния 
сти хот во ре ни я, вс ту пить в бе се ду или дис
кус сию с со курс ни ка ми. Час то об суж де ние 
сти хов вы ли ва ет ся в нас то я щую дис кус сию 
в груп пе, т.к. зат ро ну тые в по э зии проб ле
мы, как пра ви ло, уни вер саль ны как для но
си те лей раз ной куль тур ной кар ти ны ми ра, 
так и чи та те лей раз ных эпох. Итак, пот реб
ность вы ра зить свои мыс ли, воз ни ка ю щие 
в про цес се чте ния по э ти чес ко го про из ве де
ния или ра бо ты над ним, вы зы ва ет, в свою 
оче редь, пот реб ность в язы ко вых средст
вах, не об хо ди мых для их вы ра же ни я.

Ес ли ау ди то рия сос то ит из фи ло ло гов, 
тем бо лее пе ре вод чи ков, сле ду ет вк рат це 
кос нуть ся ос нов ных проб лем пе ре во да по
э зии (т ре бо ва ние адек ват но пе ре дать не 
толь ко со дер жа ни е, но и ин то на ци он но
рит ми чес кий ри су нок, му зы каль ную сос
тав ля ю щую ори ги на ла, а так же по лу чить 

пол но цен ное ‘’ жи во е’’ сти хот во ре ние на 
язы ке пе ре во да), а в слу чае на ли чия пе ре
во да русс ко го сти хот во ре ния на ар мянс кий 
язык – пред ло жить его сту ден там, что бы 
они до ма срав ни ли с под лин ни ком и выс
ка за ли свое мне ние о ка чест ве пе ре вод но
го про из ве де ни я. Ес ли же нет ар мянс ко го 
эк ви ва лен та изу ча е мо го русс ко го сти ха, 
то мож но им за дать на дом са мим поп ро
бо вать пе ре вес ти на ар мянс кий язык. Все 
это, бе зус лов но, спо собст ву ет вы яв ле нию 
и раз ви тию твор чес ких спо соб нос тей сту
ден тов. В мо ей прак ти ке бы ли слу ча и, 
ког да сту ден ты под би ра ли ме ло дию на 
русс кое сти хот во ре ние и пе ли под ак ком па
не мент ги та ры. Для раз ви тия ас со ци а тив
но го мыш ле ния и твор чес ких спо соб нос тей 
сту ден тов пре по да ва тель мо жет, нап ри мер, 
пред ло жить сту ден там до ма на ри со вать са
мим, ли бо с по мощ ью комп ью те ра ри су
нок, ил люст ри ру ю щий изу ча е мое сти хот
во ре ни е. Ин те рес но так же пред ло жить им 
по доб рать кар ти ны ху дож ни ков, от ра жа ю
щие со дер жа ние изу ча е мо го сти ха, а так же 
му зы ку, пе ре да ю щую наст ро е ние сти хот
вор но го текс та. При этом не на до ог ра ни
чи вать их вы бор ни нап рав ле ни ем ис кусст
ва, ни эпо хой.

У ме лое при ме не ние по э ти чес ких текс тов 
в про цес се обу че ния русс ко му язы ку спо
собст ву ет бо лее быст ро му под соз на тель
но му ус во е нию сту ден том грам ма ти чес ких 
форм, вы ра бот ке в даль ней шем ав то ма тиз
ма их упот реб ле ни я, а так же ак ти ви за ции 
сту ден тов на за ня ти ях.

И так, обоб щим плю сы изу че ния по э ти
чес ких текс тов в про цес се обу че ния сту ден
товар мян русс ко му язы ку:

1. с ти му ли ро ва ние ин те ре са сту ден
тов к изу че нию русс ко го язы ка;

2.  со вер шенст во ва ние уров ня прак ти
чес ких на вы ков го во ре ни я;

3. п ри об ще ние к куль ту ре и мен та ли
те ту русс ко го на ро да;

4.  раз ви тие твор чес ких спо соб нос тей 
сту ден тов.

faramazyan.larisa@ysu.am
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Սույն հոդվածը նվիրված է հայալեզու ուսանողներին ռուսաց լեզու ուսուցանելու արդ
յունավետ ձևերից մեկին՝ բանաստեղծական տեքստերի օգտագործմանը: Բանաստեղծա
կան տեքստերի հմուտ կիրառումը բարձրացնում է մոտիվացումը, կատարելագործում է 
խոսքի դրսևորման բոլոր ձևերը, հաղորդակից է դարձնում ռուս ժողովրդի մշակույթին և 
մտածելակերպին, ինչպես նաև զարգացնում է ուսանողների ստեղծագործական ընդու
նակությունները:

THE USE OF POETIC TEXTS IN THE RUSSIAN LANGUAGE TEACHING  
TO ARMENIAN-SPEAKING STUDENTS

L. FARAMAZYAN

This article is dedicated to one of the most effective methods of teaching Russian language to 
Armenianspeaking students  the use of poetic texts. Skillful use of poetic texts increases motiva
tion and improves all types of speech activities, binds to the culture and mentality of the Russian 
people, as well as develops creative ability of students.
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АН НА МУ РА ДЯН 
АНА И ДА СИ РА КА НЯН

И ЗУ ЧЕ НИЕ БЕС СУФ ФИКС НЫХ СЛОЖ НЫХ  
СУ ЩЕСТ ВИ ТЕЛЬ НЫХ В АР МЯНС КОЙ АУ ДИ ТО РИ И

П ри изу че нии слож ных су щест ви тель ных 
осо бое вни ма ние сле ду ет уде лять исс ле до
ва нию сло во об ра зо ва тель ных аф фик сов, 
вхо дя щих в их сос тав, пос коль ку каж дый 
конк рет ный фор мант не сет оп ре де лен ную 
се ман ти чес кую наг руз ку и пре доп ре де ля ет 
се ман ти ку со от ветст ву ю ще го ком по зи та в 
це лом.

В этом нет руд но убе дить ся, ес ли ус та но
вить зна че ние то го или ино го слож но го сло
ва, вк лю ча ю ще го оп ре де лен ный фор мант, 
за тем расс мот реть его се ман ти ку в син так си
чес ком ас пек те, из ме нив сло во об ра зо ва тель
ный фор мант. В ре зуль та те мы об на ру жим 
из ме не ние зна че ния это го сло ва.

Так, слож ное су щест ви тель ное «х ле бо
тор гов ля», вк лю ча ю щее фор мант –л(я), 
на де ле но про цес су аль ной се ман ти кой, в 
то вре мя как од но ко рен ное с ним слож ное 
сло во «х ле бо тор го вец», об ра зо ван ное пос
редст вом суф фик са –ец, не сет со вер шен но 
иную се ман ти чес кую наг руз ку, а имен но: 
обоз на ча ет ли цо по при над леж нос ти к оп ре
де лен но му ро ду за ня тий. По доб ное рас хож
де ние се ман ти ки слож ных су щест ви тель ных, 
име ю щих оди на ко вые сос тав ля ю щие ос но
вы и об ъе ди ня е мых в родст вен ную груп пу 
слож ных лек си чес ких еди ниц, выз ва но раз
лич ным се ман ти чес ким на пол не ни ем вхо дя
щих в их сос тав сло во об ра зо ва тель ных фор
ман тов.

Срав ним с со от но си тель ны ми ар мянс ки
ми ком по зи та ми:

с лож ные су щест ви тель ные 
«հացավաճառք» и «հացավաճառ» вс ледст
вие вк лю че ния раз ных сло во об ра зо ва тель
ных по ка за те лей (суф фик са –ք и ну ле во го 
сло во об ра зо ва тель но го по ка за те ля) от но сят
ся к раз ным се ман ти чес ким груп пам. 

Сло во об ра зо ва тель ные сис те мы сов ре
мен но го русс ко го и ар мянс ко го язы ков рас
по ла га ют оби ли ем спо со бов по рож де ния 
но вых слов, сре ди ко то рых осо бой про дук
тив ност ью от ли ча ет ся бес суф фис ный спо
соб. Тип слож ных су щест ви тель ных, об ра зо
ван ных ука зан ным спо со бом, ор га ни зу ет ся 
пу тем сло же ния ос нов в со че та нии с ин тер
фик са ци ей.

Исс ле до ва нию дан но го сло во об ра зо ва
тель но го спо со ба пос вя ще ны мно го чис лен
ные ра бо ты по сло во об ра зо ва ни ю, ав то ры 
ко то рых счи та ют от сутст вие суф фик са в со
от ветст ву ю щих слож ных су щест ви тель ных 
сво е об раз ным сло во об ра зо ва тель ным по ка
за те лем. Так, от ме ча я, что «ну ле вые сло во
об ра зо ва тель ные аф фик сы в русс ком язы ке 
яв ля ют ся суф фик са ми», Е.А.Земс кая обос
но вы ва ет это ут верж де ние тем, что «с ло ва с 
ну ле вы ми суф фик са ми по сво е му зна че нию 
и по со от но ше нию с про из во дя щи ми вхо дят 
в па ра диг ма ти чес кие ря ды с про из вод ны ми, 
име ю щи ми не ну ле вые суф фик сы» [ Земс кая 
2006].

Ана ло гич ной точ ки зре ния при дер жи ва
ет ся и Р. С.Ма ну ча рян, счи та ю щий, что «в 
ос но ве вся ко го вы де ле ния ну ле вых по ка
за те лей (суф фик сов, флек сий и т.п.) ле жит 
сво е го ро да те о ре ти чес кое вы рав ни ва ние по 
ана ло ги и» [ Ма ну ча рян 1981].

Слож ные лек си чес кие еди ни цы расс
мат ри ва е мой сло во об ра зо ва тель ной груп пы 
от ли ча ют ся мно го об ра зи ем зна че ний. Вы де
лим на и бо лее расп рост ра нен ный круг се ман
ти чес ких зна че ний, ха рак тер ных для исс ле
ду е мой лек си чес кой груп пы: 

• средст во пе ред ви же ния (па ро ход, са
мо лет, теп ло ход и т.п.);

• из ме ри тель ный при бор (ша го мер, вы
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со то мер, воз ду хо мер и т.п.);
• ли цо по при над леж нос ти к оп ре де лен

но му ро ду за ня тий (с ви но пас, пче ло вод, дро
во сек и т.п.);

• дейст вие или про цесс (с не го пад, теп
ло об мен, лис то пад и т.п.);

• ма ши на для пе ре воз ки че голи бо (ле со
воз, теп ло воз, кам не воз и т.п.);

• ли цо по ка койли бо ха рак те рис ти ке 
(жиз не люб, од но люб, дар мо ед и т.п.);

• при бор, вы пол ня ю щий оп ре де лен ное 
дейст вие (пы ле сос, ды мо ход, пу ле мет и 
т.п.).

Как вид но из вы шеп редс тав лен но го 
лек си чес ко го ма те ри а ла, за ви си мые про из
во дя щие ком по нен ты ком по зи тов расс мат
ри ва е мой сло во об ра зо ва тель ной груп пы от
ли ча ют ся раз но об ра зи ем, предс тав лен ным 
субс тан тив ны ми, ад ъек тив ны ми, но ми на тив
ны ми, ад вер би аль ны ми и мес то и мен ны ми 
ос но ва ми. В про ти во вес та кой раз но об раз
ной ка те го ри аль ной при над леж нос ти пер
вых ком по нен тов, опор ные час ти по доб ных 
слож ных су щест ви тель ных, за ни ма ю щи е, 
как пра ви ло, по зи цию вто рых ком по нен тов, 
вос хо дят пре и му щест вен но к де вер ба тив
ным ос но вам.

Син так си чес кое исс ле до ва ние дан ных 
ком по зи тов вы я ви ло сле ду ю щую за ко но мер
ность: как пра ви ло, и на сло во со че та тель ном, 
и на пред ло жен чес ком уров нях од нов ре мен
но об ъек ти ви ру ют ся слож ные лек си чес кие 
еди ни цы с суб ъект ной и об ъект ной се ман ти
кой, слож ные же су щест ви тель ные с про цес
су аль ным зна че ни ем внут ри дан ной груп пы 
спо соб ны об ъек ти ви ро вать ся лишь на сло
во со че та тель ном уров не, что иск лю ча ет их 
расс мот ре ние в пред ло жен чес ком ас пек те 
язы ка. Срав ним, нап ри мер:

т ру бо чист – 1. чис тя щий тру бы и 2. тот, 
кто чис тит тру бы;

 вы со то мер – 1. из ме ря ю щий вы со ту и 2. 
то, чем из ме ря ют вы со ту;

 но: пло дос бор – сбор пло дов; лис то пад – 
опа де ние лист ьев.

Бес суф фикс ный спо соб сло во об ра зо ва

ния ха рак те ри зу ет ся вы со кой про дук тив ност
ью не толь ко внут ри сло во об ра зо ва тель ной 
сис те мы сов ре мен но го русс ко го, но и в сло
во об ра зо ва тель ной сис те ме сов ре мен но го 
ар мянс ко го язы ка. В ар мянс ком язы ке класс 
слож ных лек си чес ких еди ниц, об ра зо ван ных 
от ме чен ным спо со бом, об ши рен. Бо лее то го, 
это му спо со бу обя за ны сво им по яв ле ни ем в 
ар мянс ком язы ке не толь ко слож ные сло ва, 
выс ту па ю щие как эк ви ва лен ты со от ветст
ву ю щих русс ких бес суф фикс ных ком по зи
тов (ср.: стек ло дел  ապակեգործ ) , но и 
мно го слож ных су щест ви тель ных, русс кие 
лек си чес кие си но ни мы ко то рых вк лю ча ют 
са мые раз но об раз ные суф фик сы. Нап ри
мер: հայրասպան  от це у бий ца; առակագիր 
 бас но пи сец; գլխապտույտ го ло вок ру
же ни е; բարձրախոս  гром ко го во ри тель; 
կրակապաշտ  ог не пок лон ник. 

Ар мянс кие ком по зи ты с ма те ри аль но 
от сутст ву ю щим суф фик сом мо гут иметь в 
русс ком язы ке и сло во со че та тель ные эк
ви ва лен ты (ср.: ակնաբույժ  глаз ной врач; 
ատամնաբույժ  зуб ной врач).

Итак, лишь слож ные су щест ви тель ные 
с фор ман та ми –ств(о) и –ость в ар мянс ком 
язы ке не мо гут вы ра жать ся бес суф фикс ным 
спо со бом, внут ри же ос таль ных сло во об ра
зо ва тель ных групп по доб ная пе ре да ча прос
ле жи ва ет ся весь ма час то.

В ре зуль та те про ве ден но го ана ли
за нам уда лось так же вы я вить не ма ло 
слу ча ев про ти во по лож но го ха рак те ра, а 
имен но: ког да русс кий бес суф фикс ный 
ком по зит в со от но си тель ных ар мянс ких су
щест ви тель ных оформ ля ет ся пос редст
вом оп ре де ленн суф фик са. Нап ри мер: 
теп ло об мен  ջերմափոխանակում; во
до от вод  ջրահեռացում; са мо а на лиз – 
ինքնավերլուծություն и т.д.

Сре ди расс мат ри ва е мых при ме ров вст ре
ча ют ся так же слу ча и, ког да русс кое слож ное 
бес суф фикс ное сло во пе ре да ет ся в ар мянс
ком язы ке пос редст вом со че та ния слож но го 
сло ва с прос той лек си чес кой еди ни цей, вы
пол ня ю щей част но се ман ти зи ру ю щую роль. 
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Нап ри мер:
стек ло вар – ապակեհալ բանվոր; во до

люб –ջրասեր բույս .
Не об хо ди мо от ме тить так же ма лоп ро дук

тив ные слу чаи пе ре да чи русс ких бес суф
фикс ных ком по зи тов ар мянс ки ми опи са
тель ны ми эк ви ва лен та ми. Нап ри мер:

 шел коп ряд – շերամի որդ; тру бо чист – 
ծխնելույզ մաքրող.

Дан ные русс кие слож ные лек си чес кие 
еди ни цы, оче вид но, не име ют сво их цель
но о форм лен ных лек си чес ких со от ветст вий 
внут ри лек си чес кой сис те мы ар мянс ко го 
язы ка, и их ар мянс кие си но ни мы функ ци о
ни ру ют лишь на опи са тель ном уров не язы ка 
в фор ме оп ре де лен ных сло во со че та ний.

Ана лиз ар мянс ких слож ных су щест ви
тель ных исс ле ду е мой сло во об ра зо ва тель ной 
груп пы в пла не ка те го ри аль ной при над леж
нос ти про из во дя щих ос нов вы я вил их пол
ное со от ветст вие си но ни мич ным русс ким 
сло вам.

В сло ва рях сов ре мен но го русс ко го язы ка 
за фик си ро ва но слож ное су щест ви тель ное 
«с ко ро ход», так же по рож ден ное бес суф
фикс ным спо со бом и име ю щее в ар мянс
ком язы ке два слож ных лек си чес ких си но
ни ма: «քաջընթացիկ» и «արագավազ». Как 
ви дим, в од ном слу чае ар мянс кая слож ная 
лек си чес кая еди ни ца об ра зо ва на с по мощ
ью оп ре де лен но го суф фик са (իկ), в дру гом 
– бес суф фикс ным пу тем, хо тя оба они от ра
жа ют се ман ти чес кую при ро ду од но го и то го 
же русс ког го слож но го бес суф фикс но го су
щест ви тель но го «с ко ро ход». От ме тим так же, 
что сло во «քաջընթացիկ» сох ра ни ло опор
ную ос но ву гла го ла «ընթանալ», иден тич
ную кор ню русс ко го гла го ла «хо дить», но 
нес коль ко из ме ни ло свою за ви си мую часть, 
что, од на ко, не выз ва ло се ман ти чес ко го сме
ще ни я. В слож ном же сло ве «արագավազ» 
опор ный де вер ба тив ный ко рень рас хо дит ся 
с со от ветст ву ю щим русс ким де вер ба тив ным 
кор нем (ср.: хо дить  վազել), но опять же 
об щая се ман ти чес кая при ро да ком по зи та не 
пре тер пе ла из ме не ний.

Что ка са ет ся се ман ти чес ко го по ля ар
мянс ких бес суф фикс ных слож ных су щест
ви тель ных, то весь тот об шир ный круг се
ман ти чес ких зна че ний и от тен ков зна че ний, 
опи сан ных на ми в свя зи с расс мот ре ни ем 
русс ких бес суф фикс ных слож ных слов, ха
рак те рен и для ар мянс ких ком по зи тов.

Сле ду ет от ме тить, что при сло во со че та
тель ной об ъек ти ва ции русс ких слож ных слов 
на пер вый план выс ту па ет гла голь ный ком
по нент, что, ве ро ят но, об ъяс ня ет ся тем, что 
об ъек том на ше го ана ли за яв ля ют ся в ос нов
ном ком по зи ты с опор ны ми де вер ба тив ны
ми кор ня ми, при син так си чес кой об ъек ти ва
ции ко то рых сна ча ла долж но быть наз ва но 
дейст ви е, вы ра жен ное гла голь ной ос но вой, 
за тем толь ко – за ви си мый эле мент. 

Нап ри мер: сви но пас – па су щий сви ней ; 
де ре во об ра бот ка – об ра бот ка де ре ва.

В про ти во вес русс ким слож ным су щест
ви тель ным, в ар мянс ком язы ке наб лю да ет ся 
об рат ная пос ле до ва тель ность ком по нен тов 
при син так си чес кой об ъек ти ва ци и, т.е. та кая 
же, что и в со от но си тель ных слож ных сло
вах, что, ве ро ят но, нель зя об ъяс нить ни чем 
иным, кро ме как на ци о наль ной спе ци фи кой 
дан но го язы ка.

Срав ним: խոզարած – խոզեր արածեցնող; 
փայտամշակում – փայտ մշակելը.

Та кое пред шест во ва ние за ви си мо го ком
по нен та и его при ме не ние в ге не ра ли зо ван
ном зна че нии яв ля ет ся уни вер са ли ей для ин
до ев ро пейс ких язы ков и спо собст ву ет бо лее 
тес ной свя зи ком по нен тов сло во со че та ни я.

Предс тав лен ный на ми ме тод со пос та ви
тель но го ана ли за бес суф фикс ных слож ных 
слов име ет не пос редст вен ный вы ход в прак
ти ку пре по да ва ния русс ко го язы ка в на ци о
наль ных груп пах ву зов. По доб ная ме то ди ка 
реп ре зен та ции слож ных слов поз во лит об
лег чить их восп ри я тие сту ден та ми, а так
же обес пе чить пос ле ду ю щее эф фек тив ное 
восп ро из водст во. 

muradyan.anna@ysu.am
sirakanyan.anaida@ysu.am
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ՎԵՐՋԱԾԱՆՑ ՉՈՒՆԵՑՈՂ ԲԱՐԴ ԳՈՅԱԿԱՆՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ  
ՀԱՅԱԼԵԶՈՒ ԼՍԱՐԱՆՈՒՄ

Ա. ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ, Ա. ՍԻՐԱԿԱՆՅԱՆ

Հոդվածը նվիրված է վերջածանց չունեցող ռուսերենի բարդ գոյականների 
համեմատական ուսուցմանը հայալեզու լսարանում: Դիտարկվող խմբի բարդ գոյականները 
առանձնանում են լայն բազմիմաստությամբ: Վերջածանց չունեցող բարդ գոյականների 
հիմնական բաղադրիչը բայական արմատն է, իսկ երկրորդական բաղադրիչ կարող են 
հանդիսանալ տարբեր խոսքի մասերի արմատներ: Գործողություն ցույց տվող բարդ 
գոյականները կարելի է վերափոխել համապատասխան բառակապակցությունների և 
նախադասությունների, իսկ սուբյեկտի կամ օբյեկտի իմաստ արտահայտող բարդ բառերը 
վերափոխվում են միայն բառակապակցությունների: Բարդ գոյականների համեմատական 
նկարագրման և մեկնաբանման մեթոդը կարող է հաջողությամբ կիրառվել բուհի հայալեզու 
լսարանում ռուսաց լեզվի բառակազմության ուսուցման պրակտիկայում:

RUSSIAN SUFFIXLESS COMPOUND NOUNS TEACHING  
IN THE ARMENIAN AUDIENCE

A. MURADYAN, A. SIRAKANYAN

The article is devoted to comparative study of Russian compound nouns in the Armenianlan
guage audiences. Compound nouns of this group are characterized by polysemy. From the stand
point of the component composition suffixless compound nouns contains a main verb basic com
ponent and the depended components may belong to the basics of the different parts of speech. 
Compound nouns with processual semantics can be easily transformed into a correlative phrases 
and sentences but composits with subjective and objective semantics are transformed only into 
combinations. The method of comparative descriptions and interpretations of compound nouns 
can be successfully used in teaching Russian word formation in the Armenian audience. 
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 ՍԱՄ ՎԵԼ ԽԱ ՉԱ ՏՈՒ ՐՅԱՆ 

«ՀԱՅ ՐԵ ՆԻ ՔԻՆ ԾԱ ՌԱՅԵ ԼԸ ՄԱՍ ՆԱ ԳԻ ՏՈՒ ԹՅՈՒՆ Է» 
ԹԵ ՄԱՅԻ ՈՒ ՍՈՒ ՑՈՒ ՄԸ 9-ՐԴ ԵՎ 11-ՐԴ  

ԴԱ ՍԱ ՐԱՆ ՆԵ ՐՈՒՄ
(ՆԶՊ ԲԱՑ ԴԱՍ)

Ա րարք ցա նես՝ սո վո րու թյուն կհն ձես,
Սո վո րու թյուն ցա նես՝ բնա վո րու թյուն կհն ձես,
Բ նա վո րու թյուն ցա նես՝ ճա կա տա գիր կհն ձես:

Ժո ղովր դա կան ի մաստ նու թյուն

Դա սի նպա տակ նե րը.
1. Նպաս տել սո վո րող նե րի կեն սա դիր քո

րոշ ման ձևա վոր մա նը, կյան քում սե փա կան 
տե ղի ո րոն մա նը:

2. Դա սին ստեղ ծել հայ րե նի քի պաշտ
պա նու թյան հա մար սո վո րող նե րի ան ձնա
կան պա տաս խա նատ վու թյան հա մար ի նք
նա գի տակ ցու թյան ձևա վոր մա նը նպաս տող, 
զին վո րա կան մաս նա գի տու թյան հան դեպ 
նրանց հե տաքրք րու թյու նը հա րու ցող միկ րո
մի ջա վայր:

Խն դիր նե րը.
1. Դաս տի ա րակ չա կան. սո վո րող նե րի 

մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման ան ցկա
ցում, հայ սպայի գա ղա փա րա կան ու բա րո
յա կա մային ո րակ նե րի մա սին պատ կե րա
ցում նե րի ձևա վո րում, հայ րե նա սի րա կան 
դաս տի ա րա կու թյուն:

2. Ու սու ցո ղա կան. «Զի նա պար տու թյան 
և զին վո րա կան ծա ռա յու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի հիմ նա կան դրույթ նե րի յու րա ցում, 
ծա նո թու թյուն հայ սպա յա կազ մի կա յաց ման 
պատ մու թյա նը, զին վո րա կան կր թա կան 
հաս տա տու թյուն նե րի հիմ նա կան տե սակ նե
րին և նրան ցում քա ղա քա ցի նե րի ըն դու նե
լու թյան կար գին: 

3. Զար գաց նող. ցան կու թյուն ներն ու 
հնա րա վո րու թյուն նե րը հա րա բե րե լու սո վո
րող նե րի կա րո ղու թյուն նե րի զար գա ցում: 

Ակն կալ վող ար դյունք նե րը.
1. «Զի նա պար տու թյան և զին վո րա կան 

ծա ռա յու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի պա հանջ
նե րի ի մա ցու թյուն (ՀՀ Սահ մա նադ րու թյուն, 
հոդ ված 14):

2. Զի նա պար տու թյան հան դեպ ներ քին 
պատ րաս տա կա նու թյան ձևա վո րում:

 Դա սի նախ նա կան նա խա պատ րաս
տում.

1.Սո վո րող նե րին տալ ան հա տա կան   
ա ռա ջադ րանք ներ.

 նա խա պատ րաս տել հա ղոր դում՝ Հա
յաս տա նի սպա յա կան ան ձնա կազ մի կա յաց
ման պատ մու թյան մա սին,

 «Զի նա պար տու թյան և զին վո րա կան 
ծա ռա յու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քից կա տա
րել սպա յա կան կադ րե րի պատ րաստ մա նը 
վե րա բե րող հիմ նադ րույթ նե րի ծաղ կա քաղ,

 1011րդ դա սա րան ցի նե րի շր ջա նում 
ան ցկաց նել հար ցում՝ հետ ևյալ նպա տա կով. 
պար զել՝ զի նա կո չային տա րի քի ե րի տա սար
դու թյան շր ջա նում ի նչ պես են ձևա վոր վում 
հայ րե նա սի րու թյան զգա ցում ներն ու վե րա
բեր մուն քը զին վո րա կան ծա ռա յութ յա նը:

2. Դա սին սպա հրա վի րել:
 Դա սի հար ցե րը.
1.  Հա յաս տա նի սպա յա կան ան ձնա

կազ մի կա յաց ման պատ մու թյու նը:
2. «Զի նա պար տու թյան և զին վո րա կան 

ծա ռա յու թյան մա սին » ՀՀ օ րեն քը:
3. Զին վո րա կան կրթու թյան հա մա կար գը 

Հա յաս տա նում:
4. Զին վո րա կան բարձ րա գույն ու սում նա

կան հաս տա տու թյուն նե րի ըն դու նե լու թյան 
կար գը:

5. Ու սում նա ռու թյու նը զին վո րա կան 
բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տու
թյուն նե րում:

Դա սի ըն թաց քը.
I. Ու սուց չի մուտ քի խոս քը.
«Ա րարք ցա նես՝ սո վո րու թյուն կհն ձես, սո

վո րու թյուն ցա նես՝ բնա վո րու թյուն կհն ձես, 
բնա վո րու թյուն ցա նես՝ ճա կա տա գիր կհն
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ձես»: Այս պես ե րբ ևէ հներն են խրա տել, և 
այս ա սույ թում խո րի մաստ միտք կա. մարդն 
ա րա րում է ոչ մի այն նյու թա կան, այ լև իր սե
փա կան հո գու աշ խար հը: Չէ՞ որ մեր կող մից 
ի նչոր ժա մա նա կի ըն թաց քում օ րե ցօր ի րա
գործ վող ա րարք նե րը մեզ հա մար դառ նում 
են բնա կան ու սո վո րա կան, և մենք պար զա
պես դա դա րում ե նք մտա ծել՝ դրանք լա՞վն 
են, թե՞ վա տը: Ի սկ հե տո ար դեն մեր վար
քագ ծի ար դյուն քում ձևա վոր ված բնա վո րու
թյու նը դառ նում է այն կողմ նա ցույ ցը, ո րն 
ո ւղ ղոր դում է մեզ կյան քի փո թոր կոտ ծո վում՝ 
նա վար կու թյան ամ բողջ ըն թաց քում: Ու այս 
ա ռի թով ի նչ էլ մենք մտա ծենք և որ քան էլ 
դա վե րագ րենք պա տա հա կա նու թյուն նե րին, 
ԶՈՒ գա դի պու թյուն նե րին և մե զա նից չկախ
ված այլ հան գա մանք նե րին, միև նույն նէ, 
ա մեն քի հա տու ցումն ը ստ իր ա րա ծի է տր
վում: Եվ սա, ե թե իս կա պես մտո րեք, այն
քա՜ն հաս կա նա լի է: Մինչ դեռ դուք մո տե նում 
եք մի սահ մա նի, ե րբ պետք է մտա ծել՝ ի նչ
պի սի ա րարք կա տա րել, ի ՞նչ մաս նա գի տու
թյուն ը նտ րել, ո րով հետև այդ ա րար քը, վեր
ջին հաշ վով, ձեր ճա կա տա գիրն է կեր տում: 

Կա այս պի սի մաս նա գի տու թյուն՝ «Հայ
րե նի քը պաշտ պա նել»: Ա մեն քին էլ չի տր
ված այս պի սի մաս նա գի տու թյուն ը նտ րե լը: 
Սպայի մաս նա գի տու թյու նը տղա մարդ կանց 
հա մար է: Ի սկ թե ի նչ պես է ա ռա ջա ցել այս 
մաս նա գի տու թյու նը, ի նչ պես են ծա գել ու 
զար գա ցել սպա յա կան ա վան դույթ նե րը, մեզ 
կպատ մի Այ վա զյան Գա յա նեն: 

II. ՆՈՐ ՆՅՈՒ ԹԻ ՄԱ ՏՈՒ ՑՈՒՄ
1. Ան հա տա կան հա ղոր դում / զե կու

ցում.
Հա յաս տա նի սպա յա կան ան ձնա կազ մի 

կա յաց ման պատ մու թյու նը
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան զին ված 

ու ժե րը կազ մա վոր վել են բա վա կա նին բարդ 
ժա մա նա կաշր ջա նում, ե րբ աշ խար հա քա ղա
քա կան դաշ տում Խորհր դային Մի ու թյու նը 
ապ րում էր իր գո յու թյան վեր ջին ա միս նե րը՝ 
փլուզ ման շր ջա նը, ի սկ տա րա ծաշր ջա նում 
սկս վել էր մի ջէթ նի կա կան, տա րած քային 
պա տե րազմ հայե րի և ադր բե ջան ցի նե րի 
միջև։ Զին ված ու ժե րի կազ մա վոր ման ու 
զար գաց ման ժա մա նա կային փու լե րը.

• 1ին փուլ. 1988 թ. փետր վա րից 
1992 թ. մայիս։ Ղա րա բա ղյան շարժ ման 
ակ տի վա ցում, հայա դր բե ջա նա կան հա
րա բե րու թյուն նե րի ծայ րաս տի ճան սր ված 
պայ ման նե րում Հա յաս տա նի և Ար ցա խի 
բնակ չու թյան ռազ մա կան ան վտան գու թյան 
ա պա հով ման հրա տա պու թյուն։

• 2րդ փուլ. 1992 թ. հու նի սից 
1994 թ. մայիս։ Հա յաս տա նի և Ար ցա խի 
հան րա պե տութ յուն նե րը՝ Ադր բե ջա նի Հան
րա պե տու թյան ագ րե սի այի թի րա խում։

• 3րդ փուլ. 1994 թ. հու նի սից և շա
րու նակ վում է մինչ այ սօր։ Բա նա կա շի նու
թյան աշ խա տանք ներ։

1990 թ. սեպ տեմ բե րին կազ մա վոր վեց 
Եր ևա նի հա տուկ գուն դը, ի սկ Ա րա րա տում, 
Գո րի սում, Վար դե նի սում, Իջ ևա նում, Մեղ
րի ում ձևա վոր վե ցին հինգ վաշ տեր։ 1991 թ. 
ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րոշ մամբ ստեղծ
վեց Նա խա րար նե րի խորհր դին ա ռըն թեր 
Պաշտ պա նու թյան պե տա կան կո մի տե։

ՀՀ ԶՈՒ սպա յա կազ մի կազ մա վո րումն ու 
զար գա ցումն էլ կա յա նում էր հայ րե նի ե րկ րի 
այդ ի րա դար ձու թյուն նե րում ու հաղ թա նակ
նե րին հա մըն թաց: 

Ռազ մի կը՝ հայ րե նի ե րկ րի պաշտ պա նը, 
բո լոր ժա մա նակ նե րում էլ հարգ վել ու մե
ծար վել է Հա յաս տա նում: Ժո ղո վուր դը միշտ 
էլ գո վեր գել է ան ձնա զո հու թյունն ու քա ջու
թյու նը, հե րո սու թյու նը հատ կա պես նրանց, 
ով քեր հա նուն հայ րե նի քի սե փա կան կյան քը 
չեն խնայել: 

Դեռևս հե ռու ան ցյա լում էլ զին վո րա կան 
ծա ռա յու թյու նը, չնա յած վտան գա վո րու թյա
նը, հա մար վել է ան հրա ժեշտ ու պատ վա բեր:

Ս պա. հրա մա նա տա րա կան կազ մի ներ
կա յա ցու ցիչ զին ված ու ժե րում (մի լի ցի ա յում և 
ոս տի կա նու թյու նում)։ 

Սկզ բում սպա են ան վա նել ո րո շա կի պե
տա կան պաշ տոն ներ վա րող նե րին, 16րդ 
դա րից՝ զո րահ րա մա նա տար նե րին։ Ռու
սա կան բա նա կում սպա յա կան կո չում ներն 
ա ռա ջին ան գամ մտց վել է 17րդ դա րում։ 

Հոկ տեմ բե րյան սո ցի ա լիս տա կան մեծ 
հե ղա փո խու թյան ժա մա նակ Ռու սաս տա նում 
սպա յա կան կո չում նե րը վե րաց վե ցին, վե րա
կանգն վե ցին 1943 թ.։ 
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Ա ռա ջին ան գամ սպա յա կան կո չում նե րը 
ա ռա ջա ցել են 16րդ դա րի 70ա կան թվա
կան նե րին՝ արևմ տաեվ րո պա կան ե րկր նե
րում: Ֆե ո դա լա կան պե տու թյուն նե րում 
սպա նե րը հա վա քագր վում է ին ազն վա կա
նու թյու նից և կազ մում է ին յու րա հա տուկ 
փակ կաս տա ներ:

– 1994 թ. սկսած՝ ՀՀ ԶՈՒ սպա յա կազ մի 
գլ խա վոր դարբ նոց են ՀՀ պաշտ պա նու թյան 
նա խա րա րու թյան ռազ մակր թա կան հաս
տա տու թյուն նե րը:

ՀՀ պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու թյան 
ա մե նա մյա ե րկ կողմ ռազ մա կան հա մա գոր
ծակ ցու թյան ծրագ րե րի շր ջա նակ նե րում ՀՀ 
ԶՈՒ ներ կա յա ցու ցիչ նե րը հիմ նա կան կրթու
թյուն են ստա նում և մաս նա գի տա կան վե
րա պատ րաս տում են ան ցնում ՌԴ, Ա ՄՆ և 
մի շարք այլ ե րկր նե րի ռազ մաու սում նա կան 
հաս տա տու թյուն նե րում: 

Մեր հիմ նա կան խն դիրն է բա րե փո խում
նե րի վերջ նար դյուն քում հաս նել նրան, որ 
ՀՀն դառ նա շատ ա վե լի ի նք նա բավ ռազ
մա կան կրթու թյան ո լոր տում, և հենց այս 
խնդ րի լուծ մանն է միտ ված ՀՀ ԶՈՒ ա վագ 
սպա յա կազ մի հրա մա նա տա րաշ տա բային 
ու սում նա կան հաս տա տու թյան լի ար ժեք 
գոր ծար կու մը:

Ս պայի մա սին պատ կե րա ցում նե րը մեզ 
մոտ ձևա վոր վել են ռու սա կան զին վո րա կա
նու թյան հետ շփում նե րի ար դյուն քում: Ի սկ 
ռու սա կան բա նա կում տաս նա մյակ նե րով է 
ձևա վոր վել զին վո րա կան մար դու բա րո յա
կան կո դեք սը, ո րը նե րա ռում է այն պի սի ար
ժեք ներ, ի նչ պի սիք են պա տիվն ու զին վո րա
կան պարտ քը: 

Հ րա շա լի ա վան դույթ նե րից է և հայ րե
նի քը սր բո րեն պաշ տելն ու կյան քը նրան 
նվի րե լը, ե րբ բո լոր մտ քերն ու գոր ծո ղու
թյուն նե րը ստո րա դաս վում են մեկ բա նի՝ 
հայ րե նի քի բա րօ րու թյա նը, և սե փա կան օ րի
նա կով բնակ չու թյա նը դր դել պե տու թյանն 
ան շա հախն դիր ծա ռայե լուն:

2. Աշ խա տանք ա ղյու սա կով
 Հայ սպայի մաս նա գի տա կան պատ րաս

տու մը, ի նչ պես ար դեն լսե ցիք, սկս վել է ՀՀ 
ԶՈՒե րի կազ մա վո րում նե րին ԶՈՒ գըն թաց 
և շա րու նակ վում է: Դի տար կենք հայ սպա յի 

դարբ նոց հան դի սա ցող ու սում նա կան հաս
տա տու թյուն նե րի ա ղյու սա կը: 

Ռազ մա կան ու սում նա կան հաս տա տու
թյուն նե րի պատ մու թյու նից. ներ կա յաց վում 
է նախ Հա յաս տա նի ռազ մա կան ու սում նա
կան հաս տա տու թյուն նե րի խմ բե րը նրան
ցում ռազ մակր թա կան հաս տա տու թյուն նե
րի (կրտ սեր հրամ կազ մի պատ րաստ ման, 
կա դե տա կան կամ նա խա պատ րաս տա կան 
այլ դպ րոց ներ, բա նա կի հա մար հրա մա նա 
տա րա կան ու ին ժե նե րա տեխ նի կա կան կադ
րեր պատ րաս տող և վե րա պատ րաս տող) 
ստեղծ ման ժա մա նա կա ցույ ցը, և ը նդ գծ վում 
դրան ցից յու րա քան չյու րի կր թա կան ցեն զը, 
կար ևո րու թյունն ը ստ զո րա կազ մում ու նե
ցած տե ղի ու դե րի, ա պա և՝ ու սում նա ռու
թյան ար դյուն քում ձեռք բեր վող, մաս նա գի
տա կան կոչ ման հրա մա նա տա րա կազ  մում 
զբա ղեց վող դիրքն ու նշա նա կու թյու նը: Հա
ջոր դիվ ներ կա յաց վում են և ար տա սահ մա
նյան դաշ նա կից ե րկր նե րի հետ մեր ու նե ցած 
պայ մա նագ րե րով ի րա կա նաց վող կր թա կան 
ծրագ րե րի հանգր վան նե րը: Չենք մո ռա նում 
ներ կա յաց նել և ման կա պա տա նե կան ռազ
մակր թա կան հաս տա տու թյուն նե րը՝ ի րենց 
ա ռա քե լու թյամբ, դե րով ու նշա նա կու թյամբ, 
ար դի ձեռք բե րում նե րով:

 Տե ղե կու թյուն է տր վում և ռազ մա կան ու
սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րի կր թա կան 
ծրա գրե րի ու բա րե փո խում նե րի մա սին: 

Ա) Ռազ մա կան ա կա դե մի ա:
Բ) Ցա մա քային զոր քե րի և ռազ մաօ

դային ու ժե րի զին վո րա կան կամ ռազ մա կան 
դպ րոց ներ: 

ՀՀ ԶՈՒ նոր կամ ար դի ա կան դեմ քը
– Ստ րա տե գի ա կան նշա նա կու թյան 

հրթի ռային զոր քեր: Ո ւս ման տևո ղու թյու նը 
45 տա րի:

ՀՀ ԶՈՒ նա խա րա րու թյան ու սում նակրթա
կան հաս տա տու թյուն նե րի տե սակ նե րը. 

1. Ա կա դե մի ա: 2. Հա մալ սա րան ներ: 3. 
Ի նս տի տուտ ներ: 4. Բարձ րա գույն ռազ մա
կան ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րի 
մաս նա ճյու ղեր: 

3. Պատմ վածք սպայի մա սին 
Եվ այս պես, հա մոզ վե ցինք, որ Հա յաս

տա նում միշտ էլ պատ շաճ ու շադ րու թյամբ 
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են վե րա բեր վել ռազ մա կան գոր ծի, մաս նա
վո րա պես զո րահ րա մա նա տար նե րի, ա սել է, 
թե սպա նե րի ու սուց մա նը, իս կա կան տղա
մարդ դաս տի ա րա կե լու գոր ծին: 

Տ ղա մարդ… Ին չի՞ մա սին է այս բա ռը: 
Տղա մար դը հա մար ձա կու թյունն է, կամ քը, 
առ նա կա նու թյունն ու ա ռա քի նու թյու նը, մե
ծա հո գու թյու նը, վե հանձ նութ յունն ու ար ժա
նա պատ  վու թյու նը:

(Հն չում է ե րաժշ տու թյուն: Պատմ վածք 
սպայի մա սին): 

Այդ մարդն այ սօր մեր հյուրն է. Ար ցա
խյան ա զա տա մար տի վե տե րանն իր խոս
քով ու պատ գա մով. այն մա սին, թե ի նչ պես 
սպա դար ձավ, ի ՞նչն ազ դեց մաս նա գի տա
կան ը նտ րու թյան վրա: Ի նչ պի սի՞ ու սում նա
կան հաս տա տու թյուն ա վար տեց:

5. Սպայի պատ մու թյու նը.
6. Աշ խա տանք հու շա թեր թե րի հետ.
Քա ղա քա ցի նե րին զին վո րա կան ծա ռա

յու թյա նը նա խա պատ րաս տե լու և ռազ մա
կան ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րում 
սո վո րեց նե լու ի րա վա կան հիմք է «Զի նա
պար տու թյան և զին ծա ռա յու թյան մա սին» 
ՀՀ օ րեն քը, զին ծա ռա յու թյա նը պար տա դիր 
ու կա մա վոր նա խա պատ րաս տու թյան մա
սին օ րենսդ րա կան դրույթ նե րը: 

Հու շա թեր թե րը՝ այս հոդ ված նե րի քաղ
վածք նե րով, բա ժան վում ե ն՝ ի նք նու րույն ու
սում նա սիր ման հա մար: 

Ու շադ րությո՛ւն դարձ րեք. սպոր տային 
կարգ կամ կո չում ստա ցած քա ղա քա ցի նե
րը օ գտ վում են զին վո րա կան բարձ րա գույն 
ու սում նա կան հաս տա տու թյուն ըն դուն վե լու 
ար տո նյալ ի րա վուն քից: 

Ա ռան ձին կար գով սահ ման ված ու ներ
կա յաց ված են և ան չա փա հաս նե րի զին
վո րա կան պատ րաս տու թյան հա մար 
նա խա տես ված ու սում նա կան հաս տա տու
թյուն նե րը: Դա «Փոքր Մհեր» զի վո րա կան 
դպ րոցն է, Մոն թե Մել քո նյա նի ան վան ռազ
մա կան վար ժա րա նը և այլն: 

Այս ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե
րում կազ մա կերպ ված գոր ծու նե ու թյան մա
սին հան գա մա նո րեն կա րող եք ծա նո թա նալ 
այս հաս տա տու թյուն նե րում առ կա նոր մե
րի ու կա նո նա կար գե րի մա սին ի րա վա կան 

փաս տաթղ թե րի այս ժո ղո վա ծո ւում: («Հայ
րե նիք և ծա ռա յու թյուն» գր քի ցու ցադ րում):

7. Սպայի պատ մու թյու նը՝ ՌԲՈՒՀեր դի
մե լու և ըն դու նե լու թյան կար գի մա սին:

 Ռազ մա կան բարձ րա գույն ու սում նա կան 
հաս տա տու թյուն ներ դի մե լու և ըն դու նե լու
թյան կար գի մա սին մեզ կպատ մեն դա սին 
հյու րըն կա լած բարձ րաս տի ճան սպա նե րը:

ՀՀ ռազ մա կան բարձ րա գույն ու սում նա
կան հաս տա տու թյուն(ներ)ի ըն դու նե լութ յան 
կար գը: 

«Զի նա պար տու թյան և զին ծա ռա յու թյան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քը:

1. 1622 տա րե կան ՀՀ քա ղա քա ցի նե
րը:

2.  Մինչև 24 տա րե կան զին ծա ռայող
նե րը: 

3.  Միջ նա կարգ (լ րիվ) կրթու թյուն ու նե
ցող նե րը: 

Դի մու մի ձևն ա ռա ջարկ վում է հու շա թեր
թե րի փա թե թում:

 Հու շա թեր թե րի փա թե թով ներ կա յաց վում 
է և դի մու մին կից պա հանջ վող փաս տաթղ
թե րի ցան կը.

•  մաս նա գի տաց ված ը նտ րու թյան 
գոր ծըն թա ցի նկա րա գի րը,

Ընդ հա նուր ֆիզ պատ րաս տա կա նու թյան 
նոր մա տիվ նե րը,

• պա հանջ վող փաս տաթղ թե րի ցան
կը:

 Դասն ա վար տե լուց ա ռաջ տե ղե կաց նում 
եմ և ՌԲՈՒՀո ւմ ու սում նա ռու թյան, սպա յա
կան «Կուր սանտ» կոչ ման շնորհ ման, 1ին 
դա սըն թացն ա վար տե լուց հե տո ու սում
նա ռու թյան հե տա գա տա րի նե րի և զին
ծա ռա յու թյան 5ա մյա ժամ կե տով կնք վող 
պայ մա նագ րի, ա մե նա մյա ար ձա կուր դի, ու
սում նա ռու թյան ան վճար լի նե լու հան գա
ման քի, քա ղա քա ցի ա կա նից տար բեր վող, 
զի վո րա կան կեն սա կեր պի ու նաև ՌԲՈՒՀ
ից դուրս մնա լու դեպ քում զո րա կո չային զին
ծա ռա յու թյան ու ղարկ վե լու պայ մա նի մա սին 
և ան ցնում ամ փո փիչ զրույ ցի:

8. Զրույ ցը.
Ինչ պես տես նում եք, փաս տաթղ թե րի սո

վո րա կան խմ բա վո րում, ո րն ան հրա ժեշտ է 
ցան կա ցած ԲՈՒՀ ըն դուն վե լու հա մար: Մինչ
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դեռ, չգի տես ին չու, քչերն են փաս տաթղ թեր 
հանձ նում ռազ մա կան ու սում նա կան հաս տա
տու թյուն ներ: Ի ՞նչ եք կար ծում՝ ին չու՞:

(Պա տաս խան. եր ևի խն դի րը հո գե բա նա
կան ան հա տա կան ո րակ նե րի մեջ է: Զին վո
րա կան դառ նա լու հա մար պետք է ո րո շա կի 
պա հանջ ներ բա վա րա րել:)

 Ճիշտ է, ի սկ թե ի նչ պի սի պա հանջ նե
րի պետք է հա մա պա տաս խա նի ա պա գա 
սպան, կխնդ րենք պատ մել մաս նա գե տին: 

Ս պայի պատ մու թյու նը՝ սպայի հո գե բա
նա կան ան հա տա կան ո րակ նե րի մա սին:

Յու րա քան չյուր սպա նախ պետք է լի նի 
հայ րե նա սեր: Ի սկ ի նչ պե՞ս եք դուք հաս կա
նում «հայ րե նա սեր» ու «հայ րե նա սի րու թյուն» 
բա ռե րը:

(Պա տաս խան. հայ րե նա սի րու թյուն – սե
փա կան հայ րե նի քի ու ժո ղովր դի հան դեպ սեր 
ու նվի րում: Հայ րե նա սեր – մարդ, որ սի րում է 
հայ րե նի քը, իր ժո ղովր դին: Ը նդ ո րում՝ հայ
րե նի քի հան դեպ սե րը պետք է գործ նա կան 
լի նի, ո ՛չ բա ռե րով: Հայ րե նի քը սի րել նշա նա
կում է ան ձնու րա ցո րեն ու ան շա հախնդ րո րեն 
ծա ռայել նրան, ու թե պետք լի նի, զո հա բե րել 
սե փա կան կյան քը նրա հա մար):

9. Հա ղոր դում հարց ման ար դյունք նե րի 
մա սին. 

10. Հար ցեր սպային. 
1. Ի նչ պի սի՞ բա րո յա կան ու կեն ցա ղային 

ար ժեք նե րով են ձևա վոր վում հայ րե նա սի
րա կան հա մոզ մունք նե րը: 

 2. Ի ՞նչ եք կար ծում, կա րե լի՞ է, ա րդյոք, 
ա սել, որ հայ րե նա սի րու թյու նը ան ցած ժա
մա նակ նե րի, ան ցյա լի հաս կա ցու թյուն է:

Ս պայի պա տաս խան նե րը.
Գն դա պետ Տա րախ չյա նը մեզ նվի րեց 

գր քեր. «Հայ րե նիք և ծա ռա յու թյուն» (գիր
քը ցու ցադր վում է) և «Ի րա վա կան ու ղե ցույց՝ 
նո րա կո չի կի հա մար», ո րում շա րադր ված են 
«Զի նա պար տու թյան և զին ծա ռա յու թյան մա
սին» ՀՀ օ րեն քում ե րբ ևէ կա տար ված բա
րե փո խում նե րը, ի նչ պես նաև զո րա կո չային՝ 
ժամ կե տային, ու պայ մա նագ րային ծա ռա յու
թյան մա սին շատ հար ցե րի պա տաս խան ներ:

III. Դա սի ամ փո փում.
1. Կար ծում ե մ՝  դուք բա վա կան տե ղե

կու թյուն ստա ցաք այն մա սին, թե ի նչ պես 

դառ նալ սպա՝ հայ րե նի քի պաշտ պան: Ե կեք 
ամ փո փենք. այ սօր վա դա սից մենք ի ՞նչ հաս
կա ցանք:

( Սպայի մաս նա գի տու թյու նը պատ վա
բեր է:

 Ա մեն ոք չի կա րող սպա դառ նալ, այլ մի
այն ո րո շա կի ո րակ ներ ու նե ցո ղը: 

 Ի մա ցանք զին վո րա կան ու սում նա կան 
հաս տա տու թյուն նե րի և դրանց ըն դու նե լու
թյան կար գի մա սին: 

 Այս դա սը ստի պեց մեզ խոր հել հայ րե
նա սի րու թյան մա սին, և թե ի նչ պես ե նք մենք 
նե րառ վում այդ հաս կա ցու թյան մեջ: 

 Մենք հե տաքր քիր մար դու հետ ծա նո
թա ցանք և ցան կա նում ե նք մեր ե րախ տա
գի տու թյունն ար տա հայ տել նրան և հրա վի
րել՝ հա ճախ մեզ այ ցե լե լու):

2. Նյու թի ամ րապն դում՝ քար տե րով աշ
խա տանք:

3. Նաև ու ԶՈՒմ եմ ձեր աշ խա տանք ներն 
ամ փո փել ու ձեզ գնա հա տել: 

IV. Տնային հանձ նա րա րու թյուն. 
«Հայ կա կան բա նա կի կադ րե րի պատ

րաստ ման հա մա կար գը» դա սը, էջ 17
20:  Սո վո րել հու շագ րե րը: 

Ե՞րբ է ստեղծ վել մեր բա նա կը, և այդ ա ռն
չու թյամբ ի ՞նչ ի րա վա կան ակ տեր/ փաս տա
թղ թեր են ըն դուն վել: Ի ՞նչ բա րե փո խում ներ 
են կա տար վել: 

Ին չի՞ ար դյունք են զին վո րա կան ու սում
նա կան հաս տա տու թյուն նե րը, և ո րն ի նչ 
նպա տակ է հե տապն դում: 

Ա) Զին վո րա կան ա կա դե մի ան:
Բ) Ռազ մա կան դպ րոց ներն ու վար ժա

րան նե րը:
Գ) Զին վո րա կան ու սում նա րան ներն ու 

բու հե րը: 
Ա մե նաար դի ա կան հաս տա տու թյուն ներն 

ու զո րա տե սակ նե րը, ռազ մա կան գոր ծի ու
սում նա ռու թյան տևո ղու թյու նը:

ՀՀ ԶՈՒ նա խա րա րու թյան զին վո րա կան 
մաս նա գի տա կան կրթու թյան հա մա կար գը: 

ՀՀ ԶՈՒ նա խա րա րու թյան կր թա կան 
հաս տա տու թյուն նե րի տե սակ նե րը: 

1. Ա կա դե մի ա:  2. Հա մալ սա րան ներ: 3. 
Ի նս տի տուտ ներ: 4. ՌԲՈՒՀի մաս նա ճյու ղեր: 

ԵԶ ՐԱ ԿԱ ՑՈՒԹՅՈՒՆ
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 Դա սը մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ
ման նպա տա կաուղղ վա ծու թյուն ու նի: Այն 
իր ճա նա չո ղա կան բնույ թով սո վո րող նե րի 
գի տակ ցու թյան մեջ կամ րապն դի մի կող
մից պա տաս խա նա տվու թյուն հայ րե նի քի ու 
ժո ղովր դի ա ռջև, մյուս կող մից՝ կն պաս տի 
մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ մա նը՝ հօ գուտ 
հայ րե նի քի պաշտ պա նու թյու նը ա պա հո վող 
զին վո րագր մա նը:

 Դա սը ծա նո թու թյուն է հայ կա կան բա նա
կի կադ րե րի պատ րաստ ման հա մա կար գին, 
բա նա կի ստեղծ ման ու կա յաց ման պատ մու

թյա նը, այն ներ կա յաց նող ի րա վա կան ակ
տե րին ու փաս տա թղ թե րին: 

Սո վո րող նե րը մաս նա գե տի՝ սպայի կող
քին, սպայից կեն դա նի խոս քով ու կեն դա նի 
հա ղոր դակց մամբ կտե ղե կա նան բա նա կի 
բա րե փո խում նե րին, ՀՀ ԶՈՒ նա խա րա րու
թյան զին վո րա կան մաս նա գի տա կան կրթու
թյան հա մա կար գին, զին վո րա կան ու սում
նա կան հաս տա տու թյուն նե րին ու նրանց 
նպա տա կաուղղ վա ծու թյա նը, կճա նա չեն 
ա մե նաար դի ա կան հաս տա տու թյուն ներն ու 
զո րա տե սակ նե րը: 

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նը
2. ՀՀ օ րեն քը «Զի նա պար տու թյան և զին ծա ռա յու թյան մա սին»:
3. «Հայ զին վոր» թեր թի թո ղար կում նե րը:
4. 911րդ դա սա րան նե րի ՆԶՊ դա սագր քե րը:
5. ՆԶՊ ծրագ րեր և ու սուց չի ձեռ նարկ ներ:

THERE IS SUCH A PROFESSION - TO DEFEND THE HOMELAND
S. KHACHATURYAN

The lesson is aimed at professional orientation.It will strengthen a consciousness of respon
sibility towards the people and its cognitive learners, on the other hand contribute to the profes
sional orientation, for as soldiers to protect the homeland.

The lesson’s note is to priceclass system of personnel training of the army, the army of the 
history of the creation and establishment of the legal acts and documents. 

Learners’ specialist, beside the officer, officer live oral communication will be introduced to 
reform the army, the Armed Forces of the Ministry of professional military education, military ed
ucation institutions and their purposefulness, the most recognized institutions and types of forces. 

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ-РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ
С. ХАЧАТУРЯН

Урок направлен на профессиональную ориентацию.Это укрепит сознание ответственности 
перед народом и его познавательных учащихся, с другой стороны, способствуют 
профессиональной ориентации, ибо, как солдат, чтобы защитить родину.

Урок является знакомством для системы подготовки кадровАрмянских военнослужащих, 
о создании и становлении истории армии, представленные в нем нормативные акты и 
документы.

Обучающиеся, рядом с офицером,согласно реформе армии, будут учиться и жить на 
основании реального общения, ознакомятся с Вооруженными Силами Министерства 
профессионального военного образования, военных учебных заведений и их 
целесообразностью, наиболее признанные институты и типы сил.
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ԼԻ ԴԱ Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱՆ

ԷՎ ՐԻՍ ՏԻ ԿԱ ԿԱՆ ԳՈՐ ԾՈՒ ՆԵ ՈՒԹՅԱՆ  
ՁԵ ՎԱ ՎՈՐ ՄԱՆ ՄԱ ԿԱՐ ԴԱ ԿԻ Ո ՐՈՇ ՄԱՆ  
ՄԵ ԹՈ ԴԻ ԿԱՆ ՏԱՐ ՐԱ ԿԱՆ ԴՊ ՐՈ ՑՈՒՄ

Մար դու զար գաց ման ու ձևա վոր ման 
կար ևոր շր ջա նը տար րա կան դպ րո ցում սո
վո րե լու տա րի ներն են: Այս փու լում են դր
վում ե րե խայի՝ մտա վոր գոր ծու նե ու թյուն ծա
վա լե լու կա րո ղու թյան հիմ քե րը, ստեղծ վում 
են ի նք նու րույն մտա ծող, իր գոր ծո ղու թյուն
նե րը քն նա դա տա բար գնա հա տող մար դու 
ձևա վոր ման նա խադ րյալ ներ, ձևա վոր վում 
է ան ձնա վո րու թյուն, ով ու նակ է հա կադ րե
լու, հա մե մա տե լու, ա ռաջ քա շե լու հիմ նա
հար ցե րի լուծ ման ե ղա նակ ներ, գնա հա տե
լու դրանք և ը նտ րե լու ա ռա վել ռա ցի ո նա լը, 
ա ռանձ նաց նե լու գլ խա վո րը և ա նե լու ը նդ
հան րաց ված եզ րա կա ցու թյուն ներ, գործ նա
կա նում կի րա ռե լու ստա ցած գի տե լիք նե րը 
[5]: Սրա նով պայ մա նա վոր ված՝ կրթու թյան 
ա ռաջ նային նպա տակ նե րից մե կը սո վո րող
նե րի մտա վոր զար գա ցումն է: Այս գոր ծըն
թա ցում բա ցա ռիկ դեր է կա տա րում մա թե
մա տի կա կան կրթու թյու նը. մա թե մա տի կան 
է տա լիս մտա վոր հնար նե րի ա ռա վել տի
պային, հս տակ ու պարզ օ րի նակ ներ, ո րոնք 
բա ցա ռա պես կար ևոր են յու րա քան չյու րի 
հա մար, ը նդ ո րում՝ ոչ մի այլ ու սում նա կան 
ա ռար կա այս տե սան կյու նից նրա հետ հա
մե մատ վել չի կա րող: Նման ար դյունք նե րի 
հաս նե լու հա մար, որ պես կար ևոր գոր ծոն, 
ան հրա ժեշտ պայ ման է ե րե խայի մա թե մա
տի կա կան մտա ծո ղու թյու նը, ո րն ա պա հո
վում է հե տա գա յում նրա դպ րո ցում ար դյու
նա վետ սո վո րե լը, կյան քին հա ջո ղու թյամբ 
նա խա պատ րաստ վե լը: Այս խնդ րի լուծ ման 
գլ խա վոր ո ւղ ղու թյուն նե րից մե կը սո վո րող
նե րի էվ րիս տի կա կան գոր ծու նե ու թյան ձևա
վո րումն է [4]: 

Ա շա կերտ նե րի էվ րիս տի կա կան մտա
ծո ղու թյան ձևա վոր ման տեխ նո լո գի ա նե
րի գնա հատ ման հա մար ա ռա ջար կում ե նք 
հետ ևյալ բնու թագ րիչ նե րը.

• «Մա թե մա տի կա» ու սում նա կան 

ա ռար կայի նկատ մամբ սո վո րող նե րի դրս
ևո րած ճա նա չո ղա կան հե տաքրք րու թյան 
մա կար դա կը,

•  Բա զային գի տե լիք նե րի (մա թե մա
տի կա կան հաս կա ցու թյուն նե րի, հիմ նա կան 
օ րենք նե րի, բա նաձ ևե րի ի մա ցու թյան) մա
կար դա կը,

• Ն ման ի րա վի ճակ նե րում ձեռք բե
րած գի տե լիք նե րի կի րառ ման մա կար դա կը,

•  Էվ րիս տի կա կան կա րո ղու թյուն նե րի 
ու հմ տու թյուն նե րի ձևա վոր ման մա կար դա
կը,

•  Ա ռա ջա դի մու թյան փո փո խու թյան 
շար ժըն թա ցը։

Դպ րո ցա կան նե րի էվ րիս տի կա կան գոր
ծու նե ու թյան ձևա վոր ման հիմ նա կան մի ջո
ցը տրա մա բա նա կան խն դիր ներն են, ո րոնց 
լու ծու մը պն դում նե րին զու գա հեռ նա խա տե
սում է տար բեր գոր ծո ղու թյուն ներ: 

Էվ րիս տի կա կան մտա ծո ղու թյան ձևա
վոր ման մա կար դա կի ո րոշ ման հա մար ա ռա
ջար կում ե նք կի րա ռել հետ ևյալ մե թո դա կան 
հնար նե րը. «Կոմ բի նա տո րային կա րո ղու
թյուն ներ», «Քա նա կա կան հա րա բե րու թյուն
ներ», «Հան գու նու թյուն», «Հաս կա ցու թյան 
բա ցա ռում», «Ընդ հան րա ցում», «Տ րա մա
բա նա կան շար քեր», «Ա ռած նե րի ի մաստ
նե րի ըն կա լում» [2]: Դրանք նա խա տես ված 
են սո վո րող նե րի մտա վոր այն պի սի գոր ծո
ղու թյուն նե րի կա տար ման կա րո ղու թյուն
նե րը բա ցա հայ տե լու հա մար, ի նչ պի սիք են 
վեր լու ծու թյու նը, հա մադ րու մը, հա մե մա տու
մը, դա սա կար գու մը, ը նդ հան րա ցու մը, վե
րա ցար կու մը: Յու րա քան չյուր մե թո դի կայի 
ար դյուն քը գնա հատ վում է 010 մի ա վո րով: 
Դի տար կենք դրանք ա ռան ձինա ռան ձին։

«Հան գու նու թյուն»: Այս մե թո դա կան 
հնա րը թույլ է տա լիս հե տա զո տե լու սո վո
րող նե րի՝ հաս կա ցու թյուն նե րի միջև տրա
մա բա նա կան կա պեր ու հա րա բե րու թյուն



199

Դ Ա Ս Ա Վ Ա Ն Դ Մ Ա Ն  Մ Ե Թ Ո Դ Ի Կ Ա

ներ հաս տա տե լու կա րո ղու թյու նը: Կրտ սեր 
դպ րո ցա կան տա րի քի ե րե խա նե րի ու սուց
ման ժա մա նակ կի րառ վում են մե թո դի կայի 
ոչ խոս քային (պատ կե րային) և խոս քային 
(բա ռային) տար բե րակ նե րը: Մե թո դի կան 
նա խա տես ված է վեր լու ծա հա մադ րա կան 
գոր ծու նե ու թյան ծա վա լե լու կա րո ղու թյան 
բա ցա հայտ ման, ա ռար կա նե րի ու դրանց 
գոր ծա ռույթ նե րի ո րոշ հատ կու թյուն նե րի և 
հա րա բե րու թյուն նե րի հաս տատ ման հա
մար, ո րը նա խա տե սում է բարդ վեր լու ծա
կան գոր ծու նե ու թյուն` կի րա ռե լով մտա վոր 
այն պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ, ի նչ պի սիք են 
վեր լու ծու թյունն ու հա մադ րու մը: Սո վո րող
նե րին ա ռա ջադր վում է 5 զույգ տող: Վեր ևի 
տո ղում բա ռե րը ո րո շա կի հա րա բե րու թյան 
մեջ են: Ներք ևի տո ղում գր ված բա ռի հա մա
պա տաս խա նը՝ հան գու նը, գտ նե լու հա մար 
ա ռա ջարկ ված է բա ռե րի հինգ տար բե րակ։ 
Օ րի նակ` վեր ևի տո ղում գր ված է ժամ – ժա
մա ցույց: Ներք ևի տո ղում գր ված է ջեր մու
թյուն – սն դիկ, չա փում, ջեր մա չափ, տա քու
թյուն, քա նոն (պետք է ը նտ րել ջեր մա չա փը, 
քա նի որ ժա մը չա փում են ժա մա ցույ ցով, 
ո ւս տի ան հրա ժեշտ է ը նտ րել այն բա ռը, ո րը 
նա խա տես ված է ջեր մու թյու նը չա փե լու հա
մար):

«Հան գու նու թյան» մե թո դա կան հնա րի 
ա ռա ջադ րանք ներ

1. Դպ րոց – ու սու ցում
Հի վան դա նոց – բժիշկ, ա շա կերտ, հի

վանդ, բու ժում, մար զում:
2. Երգ – խուլ
Ն կար – կաղ, նկա րիչ, կույր, հի վանդ, 

նկար:
3.  Դա նակ – մե տաղ
Սե ղան – փայտ, պա տա ռա քաղ, ա թոռ, 

սնունդ, սփ ռոց:
4.  Ձուկ – ցանց 
Ա լյուր – մո ծակ, մաղ, սե նյակ, բզ զալ, 

սար դոս տայն:
5. Թռ չուն – բույն
Մարդ – մար դիկ, մո ծակ, աշ խա տող, գա

զան, տուն:
«Հաս կա ցու թյուն նե րի բա ցա ռում» 

(ա վե լոր դի բա ցա ռում) մե թո դա կան հնա
րը կի րառ վում է վե րա ցա կանմա թե մա տի

կա կան մտա ծո ղու թյան զար գա ցա ծու թյան 
ախ տո րոշ ման հա մար: Այն կի րառ վում է՝ հե
տա զո տե լու հա մար սո վո րող նե րի մտա վոր 
գոր ծըն թաց նե րի այն պի սի ո րակ ներ, ի նչ պի
սիք են հա մե մա տե լու կա րո ղու թյու նը, է ա
կան հայ տա նի շե րի ա ռանձ նա ցու մը: Ի նչ պես 
նա խորդ մե թո դի կա յում, այս տեղ ևս առ կա 
է եր կու տար բե րակ` ա ռար կա յա կան և բա
ռային: Նպա տակն է բա ցա հայ տել նույ նու
թյուն նե րի ա ռա վել է ա կան հայ տա նի շե րը և 
դրանց միջև տար բե րու թյուն նե րը: Տա րա սեռ 
հաս կա ցու թյուն նե րի միջև սահ մա փա կումն 
ու տար բե րա կում նե րը ի րա կա նաց վում են 
ը նդ հա նուր և է ա կան հայ տա նի շե րի տար բե
րակ ման մի ջո ցով, ո րը ա ռար կա նե րի դա սա
կարգ ման հիմքն է: Այն նա խա տե սում է այն
պի սի կար ևոր մտա վոր գոր ծո ղու թյուն ներ, 
ի նչ պի սիք են հա մե մա տումն ու ը նդ հան րա
ցու մը:

«Հաս կա ցու թյուն նե րի բա ցա ռում» մե
թո դա կան հնա րի ա ռա ջադ րանք ներ 

Ընդգ ծել շար քի «ա վե լորդ» բա ռը։
Վա հան, Կա րեն, Ար թուր, Ա նա հիտ, 

Պետ րոս։
Հին, մաշ ված, փոքր, հնա մաշ, քրքր ված։ 
Ա րագ, շտապ, դան դաղ, շտապշ տապ։
Մուգ, բաց, ե րկ նա գույն, պայ ծառ, խամ

րած։
Կաթ, պա նիր, կա րագ, սալ, մա ծուն։ 
Ինք նա թիռ, շո գե նավ, տեխ նի կա, գնացք, 

ավ տո մե քե նա։
Խի զախ, ա րի, քաջ, վճ ռա կան, չար։
Ֆուտ բոլ, վո լեյ բոլ, հո կեյ, լող, բաս կետ

բոլ։
«Ընդ հան րա ցում» մե թո դա կան հնա րը 

նա խա տես ված է վեր լու ծու թյան հի ման վրա 
ը նդ հան րա ցում կա տա րե լու սո վո րո ղի կա րո
ղու թյան բա ցա հայտ ման հա մար – ա ռար կա
նե րի մեջ պետք է տար բե րել ը նդ հա նուր և 
է ա կան հայ տա նի շե րը, ի սկ ա պա այդ հայ
տա նի շե րի հի ման վրա ա ռար կա նե րը խմ բա
վո րել` դրանց տա լով ը նդ հան րաց նող ա նուն:

«Ընդ հան րա ցում» մե թո դա կան հնա րի 
ա ռա ջադ րանք ներ 

Եղև նի, սո ճի –…. (ա սեղ նա տերև ծա ռեր) 
Անձրև, կար կուտ – … (տե ղում ներ)
Կե չի, բար դի – … (ծա ռեր)



200

Դ Ա Ս Ա Վ Ա Ն Դ Մ Ա Ն  Մ Ե Թ Ո Դ Ի Կ Ա

Գու մա րում, հա նում – … (թ վա բա նա կան 
գոր ծո ղու թյուն ներ)

Քիթ, ա չք – … (զ գա յա րան ներ)
Ժամ, րո պե – … (ժա մա նա կի մի ա վոր ներ)
Կա պույտ, կար միր – … (գույ ներ)
«Տ րա մա բա նա կան շար քեր» մե թո դա

կան հնա րը կի րառ վում է՝ վե րա ցարկ ման, 
տվյալ նե րի հա վա քա ծո ւից եզ րա կա ցու թյուն
ներ ա նե լու, օ րի նա չա փու թյուն նե րը գտ նե լու 
սո վո րո ղի կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վոր վա
ծու թյան մա կար դա կը ո րո շե լու հա մար: Ան
հա տա կան ձևաթղ թի վրա պետք է գտ նել 
յու րա քան չյուր շար քի օ րի նա չա փու թյու նը և 
գրել ևս եր կու թիվ: Յու րա քան չյուր շար քի 
օ րի նա չա փու թյու նը տար բեր է: Չս խալ վե լու 
հա մար ան հրա ժեշտ է ու շա դիր դի տել շար
քի յու րա քան չյուր թիվ, այլ ոչ թե շար քի մի
այն ա ռա ջին ու վեր ջին թվե րը: 

«Տ րա մա բա նա կան շար քեր» մե թո դա
կան հնա րի ա ռա ջադ րանք ներ 

Ա վար տել թվե րի շար քի տրա մա բա նա
կան հա ջոր դա կա նու թյու նը։

2, 3, 4, 5, 6, 7, …, … (8, 9),
6, 9, 12, 15, 18, 21, …, … (24, 27),
3, 6, 8, 16, 18, …, … (36, 38),
19, 16, 14, 11, 9, 6, …, … (4, 1),
19, 18, 16, 13, 9, …, … (4, 2),
1, 2, 4, 8, …, … (16, 32)։
«Ա ռած նե րի ի մաս տի ըն կա լում» մե

թո դա կան հնա րը ո րո շում է ա շա կերտ նե րի 
կող մից խոս քի փո խա բե րա կան ի մաս տի ըն
կալ ման, վե րա ցարկ ման կա րո ղու թյուն նե րի 
ձևա վոր վա ծու թյան մա կար դա կը։ Այս խնդ րի 
լուծ ման նպա տա կով ա շա կերտ նե րին ա ռա
ջարկ վում է հինգ ա ռած, ո րոն ցից յու րա քան
չյու րին հա ջոր դում է դրանց նման սո վո րա
կան նա խա դա սու թյուն ներ: Ա ռա ջարկ վում 
է ա ռանձ նաց նել այն դա տո ղու թյուն նե րը, 
ո րոնք ար տաք նա պես նման են ա ռա ծին, և 
ը նտ րել այն նա խա դա սու թյու նը, ո րն ար տա
հայ տում է ա ռա ծի ի մաս տը:

«Ա սաց վածք նե րը հաս կա նա լու» մե թո
դա կան հնա րի ա ռա ջադ րանք ներ 

Ա սաց վածք նե րի ցանկ.
1. Դան դաղ գնաս, շատ կգ նաս:
2. Ձեռ քը ձեռք է լվա նում:
3. Մի խել քը լավ է, եր կուսն՝ ա վե լի լավ:

4. Յոթ ան գամ չա փի՛ր, մե՛կ ան գամ կտ
րիր:

5. Ճտերն աշ նանն են հաշ վում:
Մտ քե րի ցանկ.
1.  Չի կա րե լի ա րա գու թյու նը գե րա

զան ցել, կտու գան վես: 
Ով աշ խա տան քը կո կիկ է կա տա րում, նա 

ա վե լի շուտ է այն ա վար տում:
Չի կա րե լի հե ծա նի վը վա րել ե րթ ևե կե լի 

հատ վա ծում:
2.  Ձեռ քե րը պետք է մա քուր պա հել:
Հար մար է եր կու ձեռ քով լվաց վե լը: 
Եր կու ըն կեր փոր ձու թյան ժա մա նակ 

ի րար ձեռք կմեկ նեն:
3.  Խել քի շատն է լա վը:
Կա րե լի է աշ խա տան քը ևս մեկ ան գամ 

ստու գել։
Մի ա սին աշ խա տանքն ա վե լի ա րագ կա

րե լի է ա վար տել։
4. 7 մետր եր կա րու թյամբ կտոր կտե լու 

հա մար ան հրա ժեշտ մե կա կան մետր կտ րել 
7 ան գամ: 

Որ ևէ բան ա նե լիս նախ մտա ծի՛ր:
Պետք է բո լոր ցու ցում նե րը պահ պա նել:
5. Աշ խա տան քի մա սին դա տում են նրա 

ար դյուն քով:
Մր գերն աշ նանն են հա վա քում։
Ճ տե րը հա սու նա նում են աշ նա նը։
«Քա նա կա կան հա րա բե րու թյուն ներ» 

մե թո դա կան հնա րը նա խա տես ված է սո վո
րող նե րի վե րա ցարկ ման կա րո ղու թյան մա
կար դա կի բա ցա հայտ ման հա մար: Այս նպա
տա կով սո վո րող նե րին ա ռա ջարկ վում է 6 
տրա մա բա նա կան խն դիր: Դրան ցից յու րա
քան չյու րը պա րու նա կում է 2 տրա մա բա նա
կան հղում, ո րոն ցում տա ռե րը ո րոշ թվային 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ են: Հեն վե լով 
ա ռա ջադր ված տրա մա բա նա կան հղում նե րի 
վրա` պետք է գտ նել, թե գծա տա կի տա ռե րը 
ի նչ հա մա պա տաս խա նու թյան մեջ են: Թես
տը նա խա տես ված է սո վո րող նե րի վեր լու
ծե լու և հա մադ րե լու կա րո ղու թյուն նե րի մա
կար դա կը բա ցա հայ տե լու հա մար:

«Քա նա կա կան հա րա բե րու թյուն ներ» 
մե թո դա կան հնա րի ա ռա ջադ րանք ներ



201

Դ Ա Ս Ա Վ Ա Ն Դ Մ Ա Ն  Մ Ե Թ Ո Դ Ի Կ Ա

Եվ, վեր ջա պես, «Կոմ բի ա նա տո րային 
կա րո ղու թյուն ներ» մե թո դա կան հնա րը նա
խա տես ված է սո վո րող նե րի մա թե մա տի կա
կան մտա ծո ղու թյան մա կար դա կը գնա հա
տե լու հա մար (հատ կա պես դա սա կարգ ման 
հնա րի կի րառ ման կա րո ղու թյու նը): Այս մե
թո դա կան հնա րում ա ռա ջարկ ված խն դիր
նե րի լուծ ման հա մար ա շա կերտ նե րը պետք 
է օ գտ վեն էվ րիս տի կա կան գոր ծու նե ու թյան 
ձևա վոր մանն ու զար գաց մա նը նպաս տող 
հնար նե րից՝ գրաֆ, սխե մա, ծա ռա կերպ, 
ա ղյու սակ և այլն [1]:

«Կոմ բի նա տո րային կա րո ղու թյուն ներ» 
մե թո դա կան հնա րի ա ռա ջադ րանք ներ

1. Կա րի նեն, Մա րի նեն և Նա րի նեն նս տե
ցին նս տա րա նին ու խնդ րե ցին Վա հա նին՝ 
նկա րել ի րենց: Այ նու հետև նրանք փո խե ցին 
տե ղե րը և դար ձյալ խնդ րե ցին նկա րել ի րենց 
բո լոր հնա րա վոր տար բե րակ նե րով: Ե րեք 
աղ ջիկ նե րի նկա րի քա նի՞ տար բե րակ կս տա
նա Վա հա նը:

2. Ե րի ցուկ նե րի քա ղա քի շո գե քար շին 
կցե ցին 4 մի ա տե սակ մար դա տար և մեկ 

ապ րան քա տար վա գոն: Քա նի՞ հնա րա վոր 
տար բե րա կով է հնա րա վոր այդ ա նել:

3. Ա նու շի կը թե լի վրա 4 ու լունք պետք է 
շա րի, ո րոն ցից մե կը կար միր է, մնա ցա ծը` 
կա պույտ: Քա նի՞ հնա րա վոր ձևե րով է այդ 
հնա րա վոր, ե թե հայտ նի է, որ թե լի ա ռա ջին 
ու լուն քը պետք է լի նի կա պույտ:

4. Մար գար տա ծաղ կի քա ղա քից մինչև 
Զան գա կա ծաղ կի քա ղաք կա 2 ճա նա պարհ, 
ի սկ Զան գա կա ծաղ կի քա ղա քից մինչև Ա ստ
ղա ծաղ կի քա ղաք` 3 ճա նա պարհ: Քա նի՞ հնա
րա վոր ճա նա պար հով է կա րե լի Մար գար տա
ծաղ կի քա ղա քից գնալ Ա ստ ղա ծաղ կի քա ղաք:

5. Քա նի՞ տար բեր ծաղ կեփն ջեր կա րող է 
կազ մել Ան բան Հու ռին իր մայ րի կի հա մար, 
ե թե ու նի վար դեր, նար գիզ ներ և շու շան ներ, 
ի սկ ծաղ կե փուն ջը պետք է բաղ կա ցած լի նի 
3 ծաղ կից: 

Այս պի սով` հա մախմ բենք կոնկ րետ մտա
վոր գոր ծո ղու թյու նե րի կա տար ման կա րո
ղու թյուն նե րի ձևա վոր վա ծու թյան մա կար դա
կի բա ցա հայտ մա նը միտ ված մե թո դա կան 
հնար նե րը:

Մ տա վոր կա րո ղու թյուն Մե թո դա կան հնար
Դա սա կար գում «Կոմ բի նա տո րային կա րո ղու թյուն ներ»
Ընդ հան րա ցում «Ընդ հան րա ցում»
Հա մե մա տում «Հաս կա ցու թյուն նե րի բա ցա ռում»
Վեր լու ծու թյուն և հա մա
դ րում «Հան գու նու թյուն», «Քա նա կա կան հա րա բե րու թյուն ներ»
Վե րա ցար կում «Տ րա մա բա նա կան շար քեր», «Ա ռած նե րի ի մաս տի ըն կա լում»

1. Ա թի վը Բ թվից մեծ է 8 ան գամ,
Բ թի վը փոքր է Գ թվից 4 ան գամ
Գ թի վը Ա թվից

2. Ա թի վը Բ թվից փոքր է 10 ան գամ,
Բ թի վը փոքր է Գ թվից 6 ան գամ
Գ թի վը Ա թվից

3. Ա թի վը Բ թվից մեծ է 6 ան գամ,
Բ թի վը փոքր է Գ թվից 6 ան գամ
Գ թի վը Ա թվից

4. Ա թի վը Բ թվից մեծ է 4 ան գամ,
Բ թի վը փոքր է Գ թվից 8 ան գամ
Գ թի վը Ա թվից

5. Ա թի վը Բ թվից փոքր է 3 ան գամ,
Բ թի վը մեծ է Գ թվից 6 ան գամ
Գն Ա թվից

6. Ա թի վը Բ թվից մեծ է 9 ան գամ,
Բ թի վը փոքր է Գ թվից 18 ան գամ
Գ թի վը Ա թվից

Բարձ րա կարգ մտա ծո ղու թյան այն պի
սի բա ղադ րիչ նե րը, ի նչ պի սիք են հա մե մա
տու մը, դա սա կար գու մը և ը նդ հան րա ցու մը, 
սկսում են ձևա վոր վել 12րդ դա սա րան նե
րում, ի սկ 910 տա րե կա նից՝ վեր լու ծու թյու նը, 

հա մադ րու մը և վե րա ցար կու մը [3]: 
Հաշ վի առ նե լով կրտ սեր դպ րո ցա կան

նե րի մտա ծո ղու թյան բա ղադ րիչ նե րում 
դրսևոր վող տրա մա բա նա կան գոր ծո ղու
թյուն նե րի զար գաց ման հա ջոր դա կա նու թյու
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նը` հիմ նա կան բնու թագ րիչ ներ են հա մար
վում «Հան գու նու թյուն», «Ա ռած նե րի ի մաս տի 
ըն կա լում», «Քա նա կա կան հա րա բե րու թյուն
ներ» և «Տ րա մա բա նա կան շար քեր» մե թո
դի կա նե րի ար դյունք նե րը: Հիմք ըն դու նե լով 
այս մո տե ցու մը՝ մենք սահ մա նել ե նք սո վո
րող նե րի մա թե մա տի կա կան մտա ծո ղու թյան 
մա կար դա կի զար գաց ման հետ ևյալ աս տի
ճան նե րը.

1.  Ցածր – բո լոր մե թո դա կան հնար նե
րի գոր ծադր ման ըն թաց քում դրս ևո րած ցու
ցա նի շե րը կազ մում են մի ա վոր նե րի ա ռա վե
լա գույն թվի մեկ եր րոր դից ոչ ա վե լի:

2.  Բա վա րար – բո լոր մե թո դա կան 
հնար նե րի գոր ծադր ման ըն թաց քում դրս ևո
րած ցու ցա նի շե րը կազ մում են մի ա վոր նե րի 
ա ռա վե լա գույն թվի մեկ եր րոր դից եր կու եր
րոր դը:

3.  Մի ջին – բո լոր մե թո դա կան հնար
նե րի գոր ծադր ման ըն թաց քում դրս ևո րած 
ցու ցա նի շե րը կազ մում են մի ա վոր նե րի 
ա ռա վե լա գույն թվի եր կու եր րոր դից ե րեք 
քա ռոր դը:

4.  Բարձր – բո լոր մե թո դա կան հնար
նե րի գոր ծադր ման ըն թաց քում դրս ևո րած 
ցու ցա նի շե րը կազ մում են մի ա վոր նե րի 
ա ռա վե լա գույն թվի ե րեք քա ռոր դից մինչև 
ա ռա վե լա գույն թի վը: 

Այս պի սով` սո վո րող նե րի մտա ծո ղու թյան 
էվ րիս տի կա կան ո ւղղ վա ծու թյան ձևա վոր
ման մեջ մա թե մա տի կայի հնա րա վո րու թյուն
նե րը կի րա ռե լի են հետ ևյալ պայ ման նե րում.

 կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի նե րըմբռ
նո ղա կան մտա ծո ղու թյան զար գաց ման ան
հա տա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը 
հաշ վի առ նե լով՝ էվ րիս տի կա կան հնար նե րի 
կի րառ ման կա րո ղու թյան ձևա վո րում,

  էվ րիս տի կա կան գոր ծու նե ու թյան 
հատ կա նի շե րի, ցու ցա նի շե րի ու չա փա նի շե
րի ո րո շում,

  ման կա վար ժա կան այն պի սի պայ
ման նե րի ստեղ ծում, ո րի են թա տեքս տում 
շեշ տադր վում է սո վո րող նե րի տրա մա բա
նա կան մտա ծո ղու թյան զար գա ցու մը, տրա
մա բա նա կան մտա ծո ղու թյան զար գաց ման 
գոր ծու նե ու թյու նային մո տեց ման հի ման 
վրա սո վո րող նե րի տրա մա բա նա կան գոր
ծո ղու թյուն նե րը յու րաց նե լու դր դա պատ ճա
ռի ա պա հո վում,

  ման կա վար ժա կան պայ ման նե րի 
ի րա գոր ծում, որ նպաս տում է կրտ սեր դպ րո
ցա կան նե րի տրա մա բա նա կան մտա ծո ղու
թյան ար դյու նա վետ զար գաց մա նը։ Այն ի րա
կա նաց վում է ի հա շիվ ման կա վար ժա կան 
հնար նե րի հա տուկ մշակ ված հա մա կազ մի՝ 
ա ռանց ա շա կերտ նե րի ու սում նա կան ծան
րա բեռն վա ծու թյան բարձ րաց ման,

  մա թե մա տի կայի դա սե րին դա սա
կարգ ված տրա մա բա նա կան խն դիր նե րի 
նպա տա կաուղղ ված ու հա մա կարգ ված լու
ծում, ո րի նպա տակն է 34րդ դա սա րան նե
րի ա շա կերտ նե րի էվ րիս տի կա կան գոր ծու
նե ու թյան հնար նե րի ձևա վո րու մը:
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭВРИСТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Л. АВАНЕСЯН

В статье представлены методики формирования приёмов мыслительных операций, 
проведение которых в начальной школе обеспечивает формирование и развитие 
эвристической деятельности учащихся младших классов.

METHOD FOR DETERMINING THE LEVELS OF FORMATION  
OF HEURISTIC ACTIVITIES IN PRIMARY SCHOOL 

L. AVANESYAN

In the article are presented methods of formation of receptions of thought operations, which 
lead in formation and development of heuristic activity of pupils of elementary grades in an ele
mentary school.
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Մաս նա գի տա կան ան գլե րե նի դա սըն թա
ցում հն չյու նա բա նու թյան ու սուց ման ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նե րը հա տուկ քն նու թյան 
նյութ են դար ձել։ Այս ո ւղ ղու թյամբ աշ խա
տանք ներ են տար վել՝ Ս. Բաղ դա սա րյա նի, 
Վ. Վա սիլ ևի, Մ. Սո կո լո վայի և Ս. Վար դա նյա
նի կող մից։ Սույն աշ խա տան քի նպա տակն է 
ու շադ րու թյուն դարձ նել մաս նա գի տա կան 
ան գլե րե նի հն չյու նա բա նու թյան ու սուց ման 
ո րոշ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի վրա։ Այս 
հոդ վա ծում հան գա մա նո րեն քննարկ վում են 
ան գլե րե նի հն չյու նա բա նա կան հի մունք նե րը։ 
Ի նչ պես բնու թագ րում է Ս. Բաղ դա սա րյա նը 
իր «Ժա մա նա կա կից ան գլե րե նի գրա կան 
ար տա սա նու թյուն» գրքում, հն չյու նա բա նա
կան հի մունք ներ ա սե լով՝ հաս կա նում ե նք 
լեզ վին բնո րոշ ա մե նա տի պիկ ար տա սա
նա կան մի տում նե րը։ Հն չյու նա բա նա կան 
հի մունքն իր մեջ ներ գրա վում է ար տա սա
նա կան և ին տո նա ցի այի (տա ղա չա փա կան) 
հի մունք նե րը1։ 

Հն չույթ նե րի ճիշտ ար տա բե րու մը և մայ
րե նի լեզ վի հն չույթ նե րին չն մա նեց նելն օգ
նում է ո ւնկնդ րո ղին մեզ ճիշտ ըն կա լե լու, ի սկ 
ե թե մենք ցան կա նում ե նք այդ ա մենն ա ր
ժևո րել, պետք է նա խա պես ու սում նա սի րենք 
ան գլե րե նի հն չույթ նե րի հա մար ժեք ար տա
բե րու մը, քա նի որ որ ևէ հն չույ թի սխալ ար
տա բե րու մից բա ռը կա րող է ի մաս տազրկ վել 
կամ ըն կալ վել որ պես այլ բառ։ Օ րի նակ` Ա. 
Սու քի ա սյա նը նշում է, որ հն չույթ նե րի ու
սում նա սի րու թյան գործ նա կան կի րա ռա
կան ար ժեքն այն է, որ նպաս տում է լեզ վի 
ո ւղ ղագ րու թյան և ո ւղ ղա խո սու թյան ու սուց
մա նը՝ ճիշտ գրե լու և խո սե լու սկզ բունք նե րի 
յու րաց մա նը, ան գամ ար տա բե րա կանար
տա սա նա կան խան գա րում նե րի վե րաց մա
նը։ Այն մե ծա պես կա րող է նպաս տել օ տար 

1    Տե՛ս  Բաղդասարյան  Ս.  Ա.,  Ժամանակակից 
անգլերեն գրական արտասանություն, Եր., 2006 թ.:

լե զու ու սում նա սի րե լու, ի նչ պես նաև օգ նե լու 
մեկ լեզ վից մեկ այլ լեզ վով կի նոն կար նե րի 
հն չյու նա կան խոս քը կրկ նօ րի նա կե լու գոր
ծին և այլն2։ 

Ինչ պես պն դում է Ա. Սու քի ա սյա նը, 
հնչյուն նե րի (հն չույթ նե րի)` ի բրև լեզ վի նյու
թա կան նվա զա գույն մի ա վոր նե րի ու սում նա
սի րու թյու նը նպա տա կա հար մար է կա տա
րել՝ սկսե լով խոս քի ա ռա վել մեծ մի ա վո րից և 
աս տի ճա նա բար հաս նե լով նվա զա գույն մի
ա վո րին, թեև հնա րա վոր է նաև հա կա ռակ 
կար գի ու սում նա սի րու թյուն, այ սինքն՝ նվա
զա գույն մի ա վո րից աս տի ճա նա բար բարձ
րա նալ դե պի ա մե նա մեծ, ա ռա վե լա գույն մի
ա վո րը3։ 

Այս տե սա կե տը կա րող է ըն դուն վել որ պես 
վե րա ցա կան պն դում, ե թե ու սա նող նե րին 
հնա րա վո րու թյուն չի տր վում ամ բող ջու թյամբ 
ըն կա լե լու հն չյու նային տե ղե կու թյու նը։ Այն 
ի նչոր ի մաս տով ան բնա կան ա ռա ջա դրանք 
է, ո րով հետև շատ ի րա վի ճակ նե րում ո ւնկնդ
րող նե րը մի այն չեն օգ տա գոր ծում հնչյու
նային տե ղե կու թյու նը՝ ո րո շե լու, թե ի նչ է աս
վել, այլ նաև կի րա ռում են հա մա տեքս տը։

Ն վա զա գույն զույ գե րով հն չյուն նե րի ու
սու ցու մը նպաս տում է դրանք ա րագ տար
բե րա կե լուն։ Դժ վար յու րաց վող հն չյուն նե րը 
հա կադ րե լով` դա սա վան դող նե րը մեծ հա ջո
ղու թյուն նե րի են հաս նում։ Օ րի նակ՝ ու սա
նող նե րին, ով քեր հա ճախ դժ վա րա նում են 
տար բե րել [f] և [v] հն չյուն նե րը կամ [v] և [w] 
հն չյուն նե րը, ան գլե րե նի հն չյու նա կան հա
մա կար գի ներ մուծ ման, ծա նո թաց ման փու
լում ա ռա ջարկ վում են մեծ քա նա կու թյամբ 
նշ ված հն չյուն նե րով վար ժանք ներ։ 

Հաշ վի առ նե լով դա՝ ներ մուծ ման և տար

2   Սուքիասյան Ա. Մ., Ժամանակակից հայոց լեզու 
(Հնչյունաբանություն,  բառագիտություն,  բառա կազ
մու թյուն), Համալսարանի հրատ., Եր., 1982, էջ 26:
3  Տե՛ս նույն տեղում:

ՌՈՒ ԶԱՆ ԽԱ ՉԱՏ ՐՅԱՆ

ԱՆԳ ԼԵ ՐԵ ՆԻ ՀՆՉՅՈՒ ՆԱ ԲԱ ՆՈՒԹՅԱՆ  
ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ Ա ՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ  

ԼԵԶ ՎԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ԲՈՒ ՀՈՒՄ
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բե րակ ման ո ւղղ ված վար ժու թյուն նե րում 
պետք է կի րա ռել ռե ցեպ տիվ ճա նաչ ման, 
ի մի տա տիվն մա նո ղա կան, ռեպ րո դուկ
տիվ և տե ղադր ման բնույ թի վար ժու թյուն
ներ. 

•  ռե ցեպ տիվ ճա նաչ ման
1. հն չույթ նե րի տար բե րա կում,
2. ունկնդ րած հն չույ թի ճա նա չում,
•  ի մի տա տիվ ռեպ րո դուկ տիվ վար

ժու թյուն ներ.
1.  վե րար տադ րել հն չույթ նե րը,
2. ինք նու րույն ար տա բե րել տա ռա

դար ձում նե րը և այլն։
Վ. Վա սիլևն իր հեր թին նշում է, որ օ տար 

լե զու ու սում նա սի րո ղը, որ պես զի ճիշտ ար
տա բե րի այս կամ այն հն չույ թը, պետք է 
պարզ պատ կե րա ցում ու նե նա ճիշտ ար տա
բեր ման մա սին։ Դրա նից բա ցի` օ տար լե զու 
ու սում նա սի րո ղը պետք է նաև գի տակ ցի, թե 
ո րոնք են այն հնա րա վոր դժ վա րու թյուն նե
րը, ո րոնց ին քը կա րող է հան դի պել, և ի նչ
պես կա րե լի է այդ դժ վա րու թյուն նե րը հաղ
թա հա րել։ Ա պա ցուց ված է, որ որ քան ա վե լի 
լավ ե նք մենք ար տա բե րում օ տա րա լե զու հն
չյուն նե րը, այն քան ա վե լի հեշտ ե նք հաս կա
նում բա ռերն ու ար տա հայ տու թյուն նե րը, ե րբ 
ո ւնկնդ րում ե նք1։ 

Անգ լե րե նի հն չյու նա բա նու թյան ու սուց
ման կար ևո րա գույն ա ռանձ նա հատ կու թյուն
նե րից մեկն էլ այն է, որ կան եզ րույթ ներ, 
ո րոնք չեն կի րառ վում մայ րե նի լեզ վում, և 
այդ հան գա ման քը նույն պես դժ վա րաց նում 
է ան գլե րեն հն չյու նա բա նու թյան ու սում նա
սիր ման գոր ծըն թա ցը։ Այդ պի սի օ րի նակ ներ 
ե ն՝ կա կու մի նալ (cacuminal  ներ դար ձային), 
ա պի կալ (apical  կա տա րային) եզ րույթ նե րը 
և այլն2։ 

O տար լե զու նե րի ֆա կուլ տետ նե րի ու
սա նող նե րը նա խընտ րում են գի տա բա ռե րի 
պար տա դիր թարգ մա նու թյուն թե՛ հայե րե նից 

1   Васильев В., Фонетика английского языка, Articu
lation of English Consonats, Москва 1980, стр. 7.
2  Соколова  М.  А.,  Пpакти.  Фонетика  Англиского 
Языка, Chapter 2nd, Occlusive Nasal Sonorants, Москва 
2001,  стр.  8.:  Առաքելյան  Վ.  Դ.,  Խաչատրյան  Ա.  Ա., 
էլոյան Ս. Ա., ժամանակակից հայոց լեզու, Հատոր 1, 
Հնչյունաբանություն և բառագիտություն, Եր., 1979, էջ 
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ան գլե րեն, թե՛ հա կա ռա կը։ Դրա նով պայ մա
նա վոր ված՝ ան գլե րեն հն չյու նա բա նու թյան 
դա սըն թա ցում բա ցատ րու թյուն նե րը, ո րոնք 
կրում են գործ նա կան բնույթ, կա րող են կի
րառ վել թե՛ դե դուկ տիվ, թե՛ ին դուկ տիվ ե ղա
նակ նե րով։

Հն չյու նա կան տի պա կա նաց ման հա մա
տեքս տում, ե րբ ու զում ե նք ցույց տալ, թե լ 
հն չյունն ի նչ պես է ի րեն դրս ևո րում հայե րե
նում, ան գլե րե նում և ռու սե րե նում, նախ ներ
մու ծում ե նք ա ռանց քային (key) կամ մի ջու
կային (core)՝ dental (ա տամ նային), alveolar 
(ալ վե ո լային, լն դեր քային) և palatal (ք մային) 
եզ րույթ նե րը, հե տո նշում, որ ե րբ ար տա սա
նում են ռու սե րեն лук, հայե րեն լավ և ան գլե
րեն love բա ռե րը, ա պա լ հն չյու նը տար բեր
վում է л և l հն չյուն նե րից, այ սինքն՝ դրանք 
այ լա հունչ (allophone) են, քա նի որ ոչ մի այն 
տար բեր հն չյու նա կան մի ջա վայ րե րում են, 
այլև ան գլե րեն l–ն ալ վե ո լային է, ռու սե րեն 
л–ն` ա տամ նային, ի սկ հայե րեն լն` քմային։ 
Այս տե ղից հետ ևում է, որ հայե րը քմայ նաց
նում են թե՛ ան գլե րեն alveolar lն, թե՛ ռու սե
րեն dental лն։

 Հա մա պա տաս խան վեր լու ծու թյու նը ցույց 
է տա լիս, որ օ տար լե զու նե րի ֆա կուլ տետ
նե րում ու սու ցա նող ու սա նող ներն ան հրա
ժեշ տու թյուն ու նեն ո ւնկնդ րե լու և ը մբռ նե
լու տար բեր բնույ թի տե սա և լսա տեքս տեր, 
ե րկ խո սու թյուն ներ և մե նա խո սու թյուն ներ։ 

Դ րա հիմ նա կան նպա տակ նե րից են հն
չյու նա կան փոխ ներ թա փանց ման հաղ թա
հա րու մը (interference) և դրա կան ազ դե ցու
թյան (transfer) կի րա ռու մը։ 

Հն չյու նա կան փոխ ներ թա փանց ման 
կան խար գել ման հիմ նա կան ու ղի նե րից մեկն 
այն է, որ ան գլե րեն հն չյու նա բա նու թյան բո
լոր դա սըն թաց նե րում տր վում են տա ռե րը, 
հն չյուն նե րը և տա ռա դար ձում նե րը։ Այս տեղ 
ա ռաջ են գա լիս մի քա նի հար ցեր։ Դա սագր
քե րի հե ղի նակ ներն ա մե նից ա ռաջ պի տի 
հաշ վի առ նեն օ տար լե զու ու սում նա սի րող
նե րի տա րի քային, մաս նա գի տա կան, հո գե
բա նա կան և, ի հար կե, լեզ վա կան ու լեզ վա
բա նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը։ 

Ինչ պես հայտ նի է, հն չյու նա կան փոխ
ներ թա փան ցու մը տե ղի է ու նե նում, ե րբ ե րկ
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լե զու ու սում նա սի րողն ըն կա լում և վե րար
տադ րում է հն չյուն նե րը մի լեզ վի (ե րկ րորդ, 
եր րորդ լեզ վի) ա ռա ջին կամ մայ րե նի լեզ
վի պայ ման նե րում։ Փոխ ներ թա փան ցումն 
ա ռա ջա նում է այն ժա մա նակ, ե րբ օ տար լեզ
վով հա ղոր դակց վո ղը կամ ու սում նա սի րո ղը 
նույ նաց նում է օ տար լեզ վի (ու սու ցան վող 
լեզ վի) հն չյու նը մայ րե նի ի հա ման ման հն չյու
նի հետ` այն վե րար տադ րե լով և են թար կե լով 
ե րկ րորդ լեզ վի հն չյու նա կան կա նոն նե րին1։

 Հա յա խոս ու սա նող նե րի` ան գլե րե նի հն
չյու նա բա նու թյան ու սու ցումն ա ռանձ նա նում 
է նրա նով, որ նրանք գե րա զան ցա պես ե րկ
լե զու կամ ե ռա լե զու ե ն։ Նրանք հիմ նա կա
նում տի րա պե տում են հայե րե նին և ռու սե րե
նին, չնա յած վեր ջին տա րի նե րին հա յա խոս 
ու սա նող նե րի մի զգա լի մա սը ռու սե րե նի 
հետ կապ ված լուրջ խն դիր ներ ու նի։ Ի նչ պես 
նշում է Հ. Զ. Պետ րո սյա նը. «Շատ դեպ քե
րում սխալ չէ հա մե մա տել հայե րեն և ան գլե
րեն հն չյուն նե րը հա մա պաս խան ռու սե րեն 
հն չյուն նե րի հետ։ Օ րի նակ՝ ան գլե րեն ու սում
նա սի րող նե րի վրա բա ցա սա կան է ազ դում 
այն, որ ռու սե րե նով ա ռա ջըն թաց ա ռն մա
նումն է գե րիշ խող, ի սկ ան գլե րե նում՝ ե տըն
թաց ա ռն մա նու մը»2։

Հն չյու նա կան փո խա րին ման հետ ևան քով 
հն չյուն նե րը, եր կու լեզ վում նույ նաց վե լով, ու
նեն տար բեր հն չյու նա կան ի րա ցում ներ, ե րբ 
Ա լեզ վի ար տա սա նու թյու նը տա րած վում է Բ 
լեզ վի վրա։ Դա հան գեց նում է օ տա րա լե զու 
ա ռո գա նու թյան ա ռաջ գա լուն։ Դրա կան փո
խազ դե ցու թյան տե սակ է թե րա տար բե րա
կու մը (underdifferentiation), ե րբ Ա լեզ վում 
բա ցա կա յում է հա կադ րու մը, ի սկ Բ լեզ վում 
առ կա է այն։ Եր կու հն չյուն նե րը կա րող են 
շփոթ վել ե րկ րոր դա կան լեզ վում, ե թե ա ռաջ
նային լեզ վում ի րար հա կադր վող հն չյուն նե
րը լավ չեն տար բե րակ ված։ Այ սինքն՝ թե րա
տար բե րա կու մը կամ տա րան ջա տու մը տե ղի 
է ու նե նում, ե րբ եր կու հն չյուն նե րը, ո րոնք մի 
հն չույ թի այ լա հունչ ներն (allophone) են Ա 

1    Դանիելյան  Գ.  Լ.,  Հապավումների  ուսուցումը 
բանասիրական  կողմնորոշման  անգլերենի 
դասընթացում,  Մանկավարժություն,  թիվ    56,  Եր., 
2007, էջ 45:
2    Պետրոսյան  Հ.  Զ.,  Լեզվաբանական  բառարան, 
Կակումինալ բաղաձայներ, Եր., 1975, էջ 145:

լեզ վում, ա ռան ձին հն չույթ ներ են Բ լեզ վում։ 
Ա կն հայտ է, որ թե րա տար բե րակ ման են
թարկ վում են տար բեր հն չյու նա կան կա նոն
նե րը տվյալ եր կու լեզ վում3։ 

Ել նե լով գի տակ ցա կա նու թյան սկզ բուն
քի կի րառ ման տրա մա բա նու թյու նից` սկզ
բից կա րե լի է ա ռա ջար կել այն պի սի բա
ռա պա շար, ո րում նույն հն չույ թը տար բեր 
հն չյու նա կան մի ջա վայ րե րում ու նի տար բեր 
ար տա սա նա կան և ի մաս տա տար բե րա
կիչ գոր ծա ռու թյուն ներ։ Օ րի նակ՝ «կյանք, 
կող, փակ, ան կյուն, թանկ բա ռե րում մենք 
ու նենք մեկ կ հն չույթ, թեև յու րա քան չյուր 
բա ռում կի տար բե րակ ներն այլ են (փափ
կա ցած, շրթ նայ նա ցած, ա ռանց նկա տե լի 
ե րան գի, ռն գայ նա ցածփափ կա ցած, ռն գայ
նա ցածձայ նե ղա ցած)։ Այդ տար բե րակ նե րը 
չեն կա րող մե կը մյու սի դիր քում հան դես գալ։ 
Օ րի նակ՝ կյանք բա ռի կն չի կա րող տեղ գտ
նել կող բա ռում՝ ոից ա ռաջ։ Այս եր կու կե
րով հայե րե նում հնա րա վոր չէ նվա զա գույն 
զույգ կազ մել (բա ցի ո րոշ բար բա ռային վի
ճակ նե րից)։ Բո լոր այդ կե րը միև նույն կ հն
չույ թի տար բե րակ ներն են»4։ 

Մեր ու սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց են 
տվել, որ ու սա նո ղը մինչ բու հում օ տար լեզ վի 
հն չյու նա բա նու թյուն ու սում նա սի րե լը նախ 
պետք է ծա նոթ լի նի իր մայ րե նի լեզ վի հն
չյու նա բա նու թյա նը։ Հա մա պա տաս խան 
դի տար կում նե րը վկա յում են, որ հա յա խոս 
ու սա նող նե րը հան րակր թա կան դպ րո ցի հա
մա պա տաս խան դա սըն թա ցում խո րա պես 
չեն ու սում նա սի րում հայե րեն հն չյու նա բա
նու թյու նը։ Մաս նա գի տա կան ան գլե րե նի 
ու սու ցումն ա ռանձ նա նում է նրա նով, որ ու
սա նո ղը ոչ մի այն սո վո րում է ո ւնկնդ րել, այլև 
սո վո րում է ու սու ցա նել թե՛ ո ւնկնդր ման, թե՛ 
ար տա բեր ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը։ 

Ու սուց ման նախ նա կան փու լում (1ին 
կուր սում), հաշ վի առ նե լով բա նա սեր ու սա
նող նե րի լեզ վա կան և մաս նա գի տա կան 
պա հանջ մունք նե րը, նշ ված եր ևույ թը ներ կա
յաց վում է հայե րե նով։ Հե տո տր վում են նույն 

3    Lectures  on Language Contact. Massachusetts  Insti
tute of Tecnology, 1988, p. 3.
4    Պետրոսյան  Հ.  Զ.,  Լեզվաբանական  բառարան, 
Եր., 1975, էջ 145:
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հա մա բա նու թյամբ ան գլե րեն օ րի նակ ներ, 
այ սինքն՝ բա ռա պա շար, որ տեղ [k] հն չույթն 
ու նի ար տա սա նա կան և ի մաս տա տար բե րա
կիչ գոր ծա ռու թյուն, ի նչ պես` cat, scan, snick
ers, take, think, trunk և այլն։ 

Այս տեղ ա ռաջ է գա լիս ևս մի խն դիր՝ 
ի նչ պե՞ս բնու թագ րել [k] հն չույ թը տար բեր 
հն չյու նա կան մի ջա վայ րե րում՝ հայե րե՞ն, թե՞ 
ան գլե րեն։ Հաշ վի առ նե լով, որ ու սա նող ներն 
ար դեն ու նեն բա վա կա նին խոր լեզ վա բա
նա կան գի տե լիք ներ, կար ծում ե նք` դժ վար 
չի լի նի նույն գի տա բա ռե րը (հն չյուն, հն չույթ, 
ա ռն մա նում, փափ կա ցում, շրթ նայ նա ցում, 
ռն գայ նա ցում, ձայ նե ղա ցում) ան գլե րե նով 
ներ մու ծել հենց բա ցատ րու թյան ժա մա նակ։

 Կաս կած չկա, որ ա ռն վազն ու սուց ման 
ա վար տա կան փու լում ու սա նող ներն ի րենց 
ա ռաջ նպա տակ պետք է դնեն նկա րագ րել 
ցան կա ցած հն չյու նա կան եր ևույթ ան գլե րե
նով։ Այս պի սով՝ հն չյու նա կան փո խազ դե
ցու թյու նը հաղ թա հա րե լու և դրա կան ազ
դե ցու թյունն ար դյու նա վե տո րեն կի րա ռե լու 
կար ևո րա գույն նա խա պայ ման է հա մար վում 

գի տակ ցա կա նու թյան սկզ բուն քի կի րա ռու մը։ 
Այն հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում`
1. ընդ լայ նե լու ար դեն ու նե ցած լեզ վա

կան գի տե լիք նե րը,
2.  հա մե մա տե լու (ը նդ ո րում` հն չյու նա

կան նյու թի մե թո դա կան տի պա կա նաց ման 
մա կար դա կում, գի տա կա նո րեն) մայ րե նի և 
օ տար լե զու նե րի հն չյու նա բա նու թյուն նե րը,

3.  ժա մա նա կին նկա տե լու և ո ւղ ղե լու 
սե փա կան հն չյու նա կան բնույ թի սխալ նե րը,

4.  բա ցա հայ տե լու ա ռո գա նու թյան 
սխալ նե րի պատ ճառ նե րը և լր ջո րեն վե րա
բե րե լու օ տար լեզ վի հն չյու նա բա նու թյան 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը յու րաց նե լուն։

 Հայե րեն և ան գլե րեն գի տա բա ռե րի բա
ցատ րու թյամբ հա մա պա տաս խան վար
ժանք նե րի կա տա րու մը նպաս տում է ոչ 
մի այն ու սա նող նե րի ար տա սա նա կան հմ
տու թյուն նե րի ձևա վոր մա նը և կա տա րե լա
գործ մա նը, այլև նրանց լեզ վա բա նա կան 
գի տե լիք նե րի ամ րապնդ մանն ու հարս տաց
մա նը։
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PECULIARITIES OF TEACHING PHONETICS IN  
LINGUISTIC-ORIENTED UNIVERSITIES

R. KHACHATRYAN

Methods of teaching phonetics have developed rapidly. As a language learner, training man
ager, or teacher, it is important to understand the various methods and techniques to teach pho
netics. According to academic research, linguists have demonstrated that there is not one single 
best method for everyone in all contexts, and that no one teaching method is inherently superior 
to the others. Also, it is not always possible – or appropriate – to apply the same methodology to 
all learners, who have different objectives, environments and learning needs.

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ФОНЕТИКИ В ЛИНГВИСТИЧЕСКИ 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ УНИВЕРСИТЕТАХ

Р. ХАЧАТРЯН

Методы преподавания фонетики быстро развивались. Важно понимать различные методы 
и приемы преподавания фонетики в качестве изучающего язык, менеджера по обучению 
или учителя. Согласно академическим исследованиям, лингвисты продемонстрировали, что 
нет ни одного наилучшего метода для каждого во всех контекстах, и что ни один метод 
обучения не является по своей сути превосходящим другие. Кроме того, не всегда возможно 
или целесообразно применять одну и ту же методологию ко всем учащимся, которые имеют 
разные цели, условия и потребности в обучении.
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Ծած կա լեզ վի ա ռա ջաց ման պատ
ճառ նե րից մեկն այն է, որ հի վանդ նե
րը հիմ նա կա նում փոր ձում են հաս կա նալ 
բժիշկ նե րի կող մից ար ված գրա ռում նե րը, 
հի վան դու թյան պատ մու թյու նը: Բժիշկ նե
րը, հա կա ռա կը, փոր ձում են հի վան դու թյան 
ախ տո րոշ ման կամ բուժ ման ո րոշ փու լե րում 
թաքց նել ի րենց դի տար կում նե րը, ախ տո
րոշ ման ար դյունք նե րը: Եր բեմն բժշ կա կան 
ծած կա լե զուն օգ նում է նրանց մաս նա գի
տա կան լեզ վի շր ջա նակ նե րում կա տա կե լու, 
հաս կա նա լի լի նե լու մի այն գոր ծըն կեր նե
րին: Հի վան դա նոց նե րում ի նչոր տեղ ցա
վոտ, ան հանգս տու թյան, վա խի, տագ նա պի 
նրբե րանգ նե րով մա տուց վող, մեղ մա սու
թյուն նե րով հա րուստ հու մո րը՝ միտ ված 
վնաս վածք նե րի, հի վան դու թյան, ի նչ պես 
նաև մահ վան զգա ցում նե րի հաղ թա հար
մա նը: Բժիշկ նե րի հու մորն ան սպառ է, 
ի րա դրային: Այդ ո լոր տին չառնչ վող մարդ
կանց այն կա րող է թվալ եր բեմն ան սո
վոր, ան գամ՝ ան բա րո յա կան: Ծած կա լե զու 
հա պա վում նե րը նույն պես մեծ տա րա ծում 
ու նեն ան գլա լե զու բժիշկ նե րի ա ռօ րյա խոս
քում: Դրանք ու սու ցա նե լու ըն թաց քում լուրջ 
դժվա րու թյուն ներ են ա ռաջ գա լիս: 

Բժշ կա կան ծած կա լե զուն բժիշկ նե րի, 
բուժ քույ րե րի, պա րաբ ժիշկ նե րի և այլ բժշ կա
կան ան ձնա կազ մի կող մից օգ տա գործ վող 
սլեն գի ձև է: Ա ռանձ նա կի նշա նա կու թյուն ու
նի ան գլե րեն բժշ կա կան ծած կա լեզ վի ու սուց
ման հիմ նախն դի րը, ո րը հայտ նի և ան հայտ 
պատ ճառ նե րով մե թո դիստ նե րի կող մից 
հա վուր պատ շա ճի քն նու թյան չի ա ռն վում: 
Պատ ճառ նե րից մեկն այն է, որ բժշ կա կան 
մաս նա գի տա կան ծած կա լե զուն շատ ա րագ 
է փոխ վում՝ ան վեր ջո րեն հարս տա նա լով նո
րա բա նու թյուն նե րով: Մյուս պատ ճառն այն է, 
որ հա յա լե զու ու սա նող նե րի ը նդ հա նուր հեն

քային և նեղ մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րը 
տար բեր վում են ան գլա լե զու բժիշկ նե րի գի
տե լիք նե րից: 

Ինչ պես հայտ նի է, ծած կա լե զուն բուռն 
զար գա ցում է ապ րում խո սակ ցա կան լեզ
վում, և աս տի ճա նա բար շատ ծած կա լեզ
վյան ար տա հայ տու թյուն ներ ան ցնում են 
նոր մա տիվ գրա կան լեզ վի բա ռա ֆոնդ: 

Անհ րա ժեշտ է ու սու ցա նել ու սա նող նե րին 
բժշ կա կան ծած կա լեզ վյան ար տա հայ տու
թյուն ներ և բա ռեր:

Ն. Վ. Դե րեվ ևան և Օ. Յ. Յաբ լոնս կա յան 
թվար կում են ծած կա լեզ վյան բա ռեր, ո րոնք 
մի այն կի րառ վում են բժշ կա կան են թա լեզ
վում տվյալ ո լոր տի աշ խա տող նե րի կող մից: 
Օ րի նակ՝ 

«banana – դեղ նախ տով հա ճա խորդ,
box – մեռ նել,
blade – վի րա բույժ,
арру – կույր ա ղիք կամ կույ րա ղի քի 

բոր բո քում ու նե ցող հի վանդ» (Деревлева, 
Яблонская, 2011, 8384):

Հատ կան շա կան է այն, որ նշ ված բժշ
կա կան սլեն գի կամ ծած կա լեզ վի օ րի նակ
նե րը մի այն բժիշկ նե րին է հաս կա նա լի:  
Նույն հե ղի նակ նե րը ներ կա յաց նում են ան
գլա լե զու սե րի ալ նե րի մի ցանկ, ո րոն ցում 
հա ճա խա կի են օգ տա գործ վում բժշ կա
կան ծած կա լե զու՝ «House M. D.» («Բ ժիշկ 
Հաու սը»), «ER» («Շ տապ օգ նու թյուն»),  
«Scrubs» («Կ լի նի կա»), «Greys Anatomy» 
(«Գ րեյի ա նա տո մի ան») և այլն: Նրան ցում 
կի րառ վում են բժշ կա կան ծած կա լեզ վի հե
տաքր քիր օ րի նակ ներ (Wikipedia 2011):

• CT scan  Xray computed tomography 
– հա մա կարգ չային տո մոգ րա ֆի ա,

• doc  doctor – բժիշկ,
• CBC  complete blood count – ա րյան 

լրիվ ա նա լիզ:

Ք ՐԻՍ ՏԻ ՆԵ ՄԵԺ ԼՈՒ ՄՅԱՆ

ԱՆԳ ԼԵ ՐԵ ՆԻ ԲԺՇ ԿԱ ԿԱՆ ԾԱԾ ԿԱ ԼԵԶ ՎԻ  
ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ Ա ՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ  

ՀԱ ՅԱ ԼԵ ԶՈՒ ԼՍԱ ՐԱ ՆՈՒՄ
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Ար դի փու լում խո սակ ցա կան լեզ վում լայ
նո րեն կի րառ վում են բժշ կա կան պրակ տի
կա յում շր ջա նառ վող բա զում ծած կա լեզ վյան 
ար տա հայ տու թյուն ներ՝

«Gas Passer  anesthesiologist – ա նես տե
զի ո լոգ 

Rear Admiral  proctologist – պրոկ տո լոգ 
Blade  surgeon – վի րա բույժ 
Fanger – վի րա բույժ –ա տամ նա բույժ
Shadow gazer – ռեն գեն տո լոգ
Shrink  «ու ղեղ քա մող» – հո գե թե րա պևտ 
Plumber  «փա կա նա գործ» – ու ռուց քա

բան 
Baby catcher  «մուկ բռ նող» – ման կա

բարձ 
Radiatione – ռա դի ա ցի ոն թե րա պի ա 
BP  blood pressure – ա րյան ճմ շում 
Cortstim test – կար տի զո նի խթան ման 

թեստ
LFT  liver function test – լյար դի աշ խա

տան քի ստուգ ման թեստ
VEP  Visual Evoked Potential – տե սո ղա

կան նե րուժ 
STD  sexually transmitted diseases – սե

ռա կան ճա նա պար հով փո խանց վող հի վան
դու թյուն 

Vitals – պուլ սը և այլ կյան քի ցու ցիչ ներ
Fascinoma – հե տաքր քիր հի վան դու թյուն» 

(Яблонская, 2011, 24):
Ակն հայտ է, որ այդ բնույ թի ար տա հայ

տու թյուն ներն աս տի ճա նա բար յու րաց նում 
են բժշ կա կան մաս նա գի տու թյանն ա ռն չու
թյուն չու նե ցող ան ձինք: Խն դիր է դր վում 
պար զել, թե ի նչ քա նա կու թյամբ և ա րա
գու թյամբ են դրանք դառ նում ա ռօ րյա խո
սակ ցա կան բա ռա շեր տի բա ղադ րիչ, և ի նչ 
ռազ մա վա րու թյուն նե րով ներ մու ծել դրանք 
բժշ կա կան կողմ նո րոշ ման ան գլե րե նի ու
սուց ման գոր ծըն թա ցում:

Բո լոր լե զու նե րում էլ կա րե լի է հան դի պել 
բժշ կա կան ծած կա լեզ վի, սա կայն ան գլե րե
նում այն ը նդ հա նուր մշա կույ թի կար ևոր բա
ղադ րիչն է, ո րի զար գաց մա նը նպաս տում են 
հա վա նա բար հայտ նի հե ռուս տա տե սային 
հի վան դա նո ցային / դա տա կան դրա մա նե
րը. ի նչ պես, օ րի նակ, Casualty, Holby City, 

ER, House M.D., NCIS, Scrubs, Grey’s Anato
my and Green Wing.

Կա րե լի է ո ւղ ղա կի ո րեն ներ մու ծել ու սու
ցո ղա կան նե րուժ ու նե ցող տեքս տեր՝ վերց
րած հիմ նա կա նում հա մա ցան ցից, ո րոնք 
պա րու նա կում են եր բեմն ան սո վոր թվա ցող 
բժշ կա կան ծած կա լեզ վի օ րի նակ ներ.

«Examples of pejorative language include 
bagged and tagged for a corpse, a reference 
to the intake process at a mortuary; ATFO for 
asked to fuck off; bone break need fix for or
thopaedic surgery; and donorcycle for motor
cycle. Less offensive (in fact, entirely inoffen
sive for the most part) are the terms blue pipes 
for veins; cabbage for a heart bypass (coronary 
artery bypass graft or CABG), although this 
term has a further, offensive meaning of a pa
tient suffering from motor neurone disease or 
lockedin syndrome; and champagne tap for a 
flawless lumbar puncture, that is, one where 
erythrocyte count is zero (this is cause for 
champagne to be taken in celebration)” (Adam 
T. Fox; Michael Fertleman; Pauline Cahill; Rog
er D. Palmer, 2003, 173–189):

Սույն պար բե րու թյան մի այն թագ մա նու
թյու նը բա վա կա նին ժա մա նակ և ճի գե րի 
գոր ծադ րում է պա հան ջում: 

Ար դյու նա վետ ռազ մա վա րու թյուն են ծած
կա լեզ վյան ար տա հայ տու թյուն ներն ա ռանձ
նաց նե լը և թարգ մա նե լը: Փո խա բե րա կան 
ի մաս տի բա ցա հայ տու մը հե տաքր քիր և 
ճա նա չո ղա կան դր դա պատ ճառ ներ ձևա վո
րող գոր ծըն թաց է: Ա կն հայտ է, որ հայե րեն 
հա մար ժեք ծած կա լեզ վյան ար տա հայ տու
թյուն ներ գտ նե լը հա ջո ղու թյամբ չի պսակ
վում: Սա կայն ու սա նող նե րը պետք է փոր
ձեն ներ կա յաց նել ե թե ոչ հա մար ժեք, ա պա 
ա ռն չա կից ար տա հայ տու թյուն ներ: Դրա նով 
ի սկ, նրանք աս տի ճա նա բար բա ցա հայ տում 
են հայե րե նի և ան գլե րե նի լեզ վա կան, այլև 
հա յա լե զու և ան գլա լե զու բժիշկ նե րի մեն թալ
հո գե բա նա կան, ազ գամ շա կու թային տար
բե րու թյուն նե րը:

Հե տաքր քիր է նաև թվեր պա րու նա կող 
ծած կա լեզ վյան ար տա հայ տու թյուն նե րը: 
Կա րե լի է պն դել, որ դրանք բժշ կա կան բառ
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ի րա կու թյուն ներ են, ո րոնց հա մար ժե քը չկա 
հայե րե նում:

• «3H enema   high, hot and a Hell of a 
lot.

• 30 year old well child exam   self ex
planatory.

• 4 Fs   female fat fertile and 40 (indi
cates risk of gall bladder disease)

• 5225   the HaldolAtivan:Benadryl 
combo.  Also known as the B52 Bomber.

• 711 Patient   dirty, someone who 
spends more time barefoot in 711 than be
ing productive» (A doctors’ slang//http://the
happyhospitalist.blogspot.am/2011/05/medi
calslangvocabularyinicu.html).

Դ րանց ներ մու ծու մը կա րե լի է ի րա կա
նաց նել տար բեր ռազ մա վա րու թյուն նե րով՝ 
թարգ մա նել, բա ցատ րել, ստու գա բա նել, հա
մադ րել բա ռա ցի և փո խա բե րա կան թարգ
մա նու թյու նը, ներ մու ծել կոնկ րետ ի րա կան 
ի րադ րու թյան մո դե լա վոր ման կամ բժշ կա
կան բնագ րի մի ջո ցով: 

Ար դյու նա վետ է բժշ կա կան բա ռա պա շա
րի ու սուց ման գոր ծըն թա ցում հս տակ մշակ
ված ըն թա ցա կար գե րով ներ մու ծել ակ րո
նիմհա պա վում նե րը: Թե՛ Ա ՄՆո ւմ, թե՛ Մեծ 
Բրի տա նի ա յում մեծ քա նա կու թյամբ ակ րո
նիմ ներ և ծած կա լե զու եզ րույթ ներ են շր ջա
նառ վում: Դրանք կա՛մ հաս ցե ագր ված են հի
վանդ նե րին, կա՛մ բժշ կա կան ան ձնա կազ մին 
և խորհր դատ վու թյուն են հա ղոր դում բժշ կա
կան, բուժ ման պայ ման նե րին.

• «3H enema  Enema that is “high, hot, 
and a hell of a lot.” Reputedly given to patients 
who give staff a hard time.

• 3P’s  Pill, Permissiveness and Pro
miscuity (relates to female patients with sexu
ally transmitted disease),

• 4F  Fair, fat, female and forty OR fat, 
fortyish, flatulent female (both mean abdomi
nal pain patient who is candidate for gall blad
der disease)

• 4H  (US) Haemophiliac, His
panic, Homosexual, Heroin addict 
404 moment – On card rounds  when a pa
tient’s medical records cannot be located 

(from internet error message: 404 Page Not 
Found)

• 5H1T  polite medical term for shit» 
(buyreceive.site/medicalveterinaryminidigi
talpalmsmartultrasonicscannerwithrec...):

•  Ար դյու նա վետ է ծած կա լեզ վյան հա
պա վում նե րը տալ թե զաու րո սով: Հաշ վի առ
նե լով այն փաս տը, որ բժշ կա կան ծած կա
լեզ վյան բա ռե րը հա ճա խա կի են կի րառ վում 
ան գլա լե զու մա մու լում / տպա գիր բժշ կա կան 
ամ սագ րե րում, շա բա թա թեր թե րում, ի նչ պես 
նաև հե ռուս տադ րա մա նե րում, ա պա նպա
տա կա հար մար է հա մա ցան ցից ը նտ րել ո րո
շա կի քա նա կու թյամբ ամ սագ րեր և հե ռուս
տադ րա մա ներ և ու սում նա սի րել ան գլե րե նի 
դա սե րին: 

Եզ րա կա ցու թյուն
Հա մա պա տաս խան վեր լու ծու թյու նը և 

ա պա գա բժիշկ նե րի հա մար կազ մա կերպ
ված ան գլե րե նի ու սուց ման դա սըն թա ցի 
կազ մա կերպ ման և ի րա կա նաց ման փոր ձը 
ցույց է տա լիս, որ բժշ կա կան ծած կա լե զու 
բա ռե րը և ար տա հայ տու թյուն նե րը թե՛ ներ
մուծ ման, թե՛ բա ռա պա շա րի ամ րապնդ ման, 
թե՛ տար բեր ու սում նա խոս քային ի րադ րու
թյուն նե րում կի րա ռե լիս լուրջ դժ վա րու թյուն
ներ են ներ կա յաց նում: Դրա հետ մեկ տեղ, 
ու սա նող նե րը սի րով են ու սում նա սի րում 
ան գլե րեն բժշ կա կան ծած կա լե զուն՝ հաշ վի 
առ նե լով դրանց դե րը ժա մա նա կա կից ան
գլե րեն բժշ կա կան են թա լեզ վի յու րաց ման 
գոր ծում: Բժշ կա կան ծած կա լե զուն կար ևոր 
է ոչ մի այն ա ռօ րյախո սակ ցա կան, այլև գի
տա կան, մաս նա գի տա կան բա ռա պա շա րը 
յու րաց նե լու գոր ծում: Ի տար բե րու թյուն եզ
րույթ նե րի՝ դրանք դժ վա րու թյամբ են թարգ
ման վում: Սա կայն ու սուց ման տար բեր ռազ
մա վա րու թյուն նե րի կի րա ռու մը տա լիս է 
ցան կա լի ար դյունք: Ա վե լին, ծած կա լեզ վյան 
եզ րույթ նե րի և ի րա կու թյուն նե րի ու սում նա
սի րու թյու նը հե տաքր քիր է դարձ նում ու սուց
ման գոր ծըն թա ցը, խո րաց նում է ու սուց ման 
դր դա պատ ճառ նե րը, ձևա վոր վում են օ տա
րա լե զու խոս քային կա րո ղու թյուն ներ:
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СЛЕНГУ В 
АРМЯНОЯЗЫНОЙ АУДИТОРИИ

К. МЕЖЛУМЯН

В статье рассмотрена проблема обучения английскому медицинскому сленгу в 
армяноязычной аудитории. Выялены особенности английского медицинского сленга при 
определении и использовании его в учебных целях. Подчеркнуто, что несмотря на трудности 
ввода, закрепления, английкоий медицинский сленг может способствовать развитию 
речевых умений студентов, так как студенты получают большое удовольствие при переводе 
и использовании английского медицинского сленга. Повышается их учебнопознавательный 
интерес и мотивация.

THE PECULIARITIES OF TEACHING ENGLISH MEDICAL SLANG  
IN ARMENIAN ACADEMIC SETTING

CH. MEZHLUMYAN

The article deals with the problem of teaching English medical slang ин armenian academic 
setting. It reveals the peculiarities of English medical English slang to define and use it for training 
purposes. It stressess that in spite of the difficulties of inputing, fixing of the medical slang may 
contribute to the development of speech abilities of students, as students can take great pleasure 
for the translation and the use of English medical slang. It enhances their teaching and educa
tional interest and motivation.
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Հա կադր ման ի մաս տա բա նու թյու նը կա
յա նում է ո րո շա կի ա ռանձ նաց ված տար րը, 
ո րն ա վան դա բար կոչ վում է հա կադր ման 
ֆո կուս [2; 3; 5]: Օ րի նակ՝ ռա դի ո հա ղոր դու
մից վերց ված` «Ինն սու նա կա նին Ար տա կը 
հրա ժար վում էր սմո քինգ կրել, ի սկ այժմ 
Ար մա նը հա ճույ քով կրում է սմո քինգ» 
բարդ հա մա դա սա կան նա խա դա սու թյան 
մեջ ներ կա յաց ված է մի բազ մու թյուն, ո րը 
կազմ ված է եր կու տար րե րից` ի նն սու նա
կան թվա կան ներ և ներ կա ժա մա նա կա
հատ ված: Խո սողն ը նտ րու թյունն ա նում է ի 
օ գուտ ներ կա ժա մա նա կի: Հա մա պա տաս
խան ի մաս տա բա նու թյունն այս տեղ ար տա
հայտ վում է այժմ բա ռաձ ևի մի ջո ցով: Այժմ 
բա ռաձևն ի րե նից ներ կա յաց նում է ե րկ րորդ 
հա մա դաս նա խա դա սու թյան հա կադ րա կան 
թե ման: «Ինն սու նա կան թվա կան ներ և 
ներ կա ժա մա նա կա հատ ված» հա կադ րու
թյու նից բա ցի այս օ րի նա կում առ կա է նաև 
այլ հա կադ րու թյուն ներ` «Ար տակ – Ար ման», 
«հ րա ժար վում էր կրել – կրում է»: Բո լոր այս 
հա կադ րու թյուն ներն ու նեն ար տա հայտ ման 
հա մա պա տաս խան մի ջոց նե րը: 

Հա կադ րու թյու նը կա րող է հա մադր վել 
ի նչ պես թե մայի, այն պես էլ ռե մայի հետ՝ 
ձևա վո րե լով հա կադ րա կան թե մա ներ և ռե
մա ներ: Հա կադ րա կան թե մա ներն ու ռե մա
ներն օ ժտ ված են ա ռո գա նա կան հատ կա
նիշ նե րի մի ամ բողջ հա վա քա ծո ւով, սա կայն 
թե մա նե րին բնո րոշ է հն չե րանգ ման ա ռա վել 
մեծ տար բե րա կայ նու թյուն [4]: 

Այդ ի սկ պատ ճա ռով կանգ առ նենք թե
մայի հա կադր մամբ հա մակ ցու թյուն նե րի 
վրա, ի սկ ա վե լի կոնկ րետ՝ ա ծա կա նի հա
կադր մամբ հատ կան շա կան ար տա հայ տու
թյուն նե րի վրա: Ա ռանձ նա հա տուկ հե տաքրք
րու թյուն է ներ կա յաց նում հա կադ րա կան 
հատ կան շա կան խմ բե րի հա մադ րա կան վեր

լու ծու թյունն ու դրանց հնա րա վոր տար բե րու
թյուն նե րը հն չե րանգ ման ժա մա նակ ռու սե րե
նում, ան գլե րե նում և ֆրան սե րե նում: 

Ն ման հա կադ րա կան թե մա նե րի օ րի
նակ կա րող է լի նել կի րակ նօ րյա բա ռա
ձևը: «Կի րակ նօ րյա զբո սան քը ստիպ ված 
ե ղանք հե տաձ գել վերջ նա կա նա պես (ի սկ 
շա բա թօ րյա զբո սան քը մնաց մի ջո ցա ռում
նե րի շար քի մեջ)» նա խա դա սու թյան մեջ 
են թադր վում է, որ պլա նա վոր վում էր ա ռն
վազն եր կու զբո սանք, և կի րակ նօ րյան հե
տաձգվեց: Հարց է ա ռա ջա նում՝ կի րակ նօ
րյա հա կադ րա կան թե մայի հն չե րան գային 
կար գա վի ճա կի և զբո սան քի շա րա հյու սա
կան վերջ նա կե տի մա սին: 

Այս տեղ հն չե րան գի տակ մենք հաս կա
նում ե նք հիմ նա կան տո նի հա ղոր դակ ցա կան 
է ա կան (ռե լե վան տային) փո փո խու թյուն նե
րը՝ գու մա րած բա ռաձ ևե րի` հն չե րան գային 
վերջ նա կե տե րի կրող նե րի ը նտ րու թյան 
սկզ բունք նե րը: Տո նի հա ղոր դակ ցա կան է ա
կան շար ժում նե րը դր վում են հա տույ թային 
(սեգ մեն տային) նյու թի վրա ոչ պա տա հա
կան կեր պով, այլ կապ ված են շեշ տադ րում
նե րի ո րո շա կի կրող նե րի հետ: Կրող նե րի 
ը նտ րու թյունն ան գլե րե նում և ֆրան սե րե
նում հետ ևում է նույն մե խա նիզ մին, ի նչոր 
ռու սե րե նում, բա ցա ռու թյամբ հա կադ րա
կան հատ կան շա կան խմ բե րում շեշ տակ րի 
ը նտ րու թյու նից: Ռու սե րե նի հա կադ րա կան 
հա ղոր դակ ցա կան բա ղադ րի չում շեշ տակ րի 
ը նտ րու թյան սկզ բունք նե րը շա րադր ված են 
Տ. Ե. Յան կոյի աշ խա տան քում [3, 73]: Հե
ղի նա կը ցույց է տա լիս, որ ե թե հա կադ րու
թյան հետ հա մակց վում է մի այ նակ բա ռաձև, 
ա պա հենց այն էլ կծա ռայի որ պես շեշ տա
կիր: Հետ ևա բար, կի րակ նօ րյա զբո սան քի 
մա սին օ րի նա կում հա կադ րա կան շեշ տի 
կրող կհան դի սա նա կի րակ նօ րյա բա ռը, քա

ՍՈՒ ՍԱՆ ՆԱ ՔԵ ՇԻ ՇՅԱՆ 

ՀԱ ԿԱԴ ՐԱ ԿԱՆ (ԿՈՆՏ ՐԱՍ ՏԱՅԻՆ) ԹԵ ՄԱ ՆԵ ՐԻ  
ՀՆ ՉԵ ՐԱՆԳ ՄԱՆ (ԻՆ ՏՈ ՆԱՑ ՄԱՆ) Ա ՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ-

ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ Օ ՏԱՐ ԼԵ ԶՈՒ ՆԵ ՐՈՒՄ  
(ՌՈՒ ՍԵ ՐԵՆ, ԱՆ ԳԼԵ ՐԵՆ ԵՎ ՖՐԱՆ ՍԵ ՐԵՆ) 
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նի որ այն մտ նում է «կի րակ նօ րյա զբո սանք 
– շա բա թօ րյա զբո սանք» ը նդ դի մու թյան 
մեջ: Նշա նա կում է՝ կի րակ նօ րյա զբո սան
քը չկա յա ցավ նա խա դա սու թյան մեջ «կի
րակ նօ րյա» բա ռաձ ևը ծա ռա յում է որ պես 
ար տա հայ տու թյան թե մա, ո րի վրա դր վում 
է հա կադ րու թյու նը, ի սկ «չ կա յա ցավ»ը` ար
տա հայ տու թյան ռե ման է: Այն տար րը, ո րը 
չընդգրկ վեց ո ՛չ հա կադ րա կան բա ղադ րի չի, 
ո ՛չ էլ ռե մայի մեջ (այս դեպ քում դա զբո սանք 
բա ռաձևն է), նա խա շեշտ ված է, «ոչ հա կա
դրա կան» մնա ցոր դը, կամ ան ձայն թե մա [3, 
7377]: 

Ռու սե րե նում հա կադ րա կան թե ման ար
տա հայտ վում է հա կադ րա կան հա ղոր դա
կցա կան բա ղադ րի չի շեշ տակ րի հա ճա խա
կա նու թյուն նե րի տար բե րու թյուն նե րով և 
ա ռա վել հա ճա խա կա նու թյամբ տո նի բարձ
րաց մամբ: Ի սկ հա կադ րա բար ա ռանձ նաց
ված բա ռաձ ևին հետ ևում է ին տո նա ցի ոն 
ան կու մը, ո րն ար տա հայտ վում է ցաձր ին
տեն սի վու թյամբ և հա ճա խա կա նու թյան 
ցածր մա կար դա կով: 

Այս պես, օ րի նա կում կի րակ նօ րյա բա
ռաձ ևով հա կադ րու թյամբ կի րակ նօ րյա զբո
սան քը բա ռա կա պակ ցու թյան մեջ ին տո
նա ցի ոն ան կու մը հա մընկ նում է զբո սանք 
շա րա հյու սա կան վերջ նա կե տի հետ: 

Ս տորև բեր ված նկար նե րում վե րին գրա
ֆի կը հա մա պա տաս խա նում է նա խա դա սու
թյուն նե րի օս ցի լոգ րամ նե րին, ի սկ ստո րի նը` 

տո նոգ րամ նե րին: Օս ցի լոգ րա ման այն հետքն 
է, ո րը ա սե ղը ձայ նային ա լիք նե րի ազ դե ցու
թյամբ թող նում է թղ թի կամ այլ նյու թի վրա: 
Տո նոգ րա մը հիմ նա կան տո նի հա ճա խա կա
նու թյան գրա ֆիկն է հեր ցե րով: Օս ցի լոգ րա
մայի և տո նոգ րա մի միջև տե ղա կայ ված է 
հա ճա խա կա նու թյան գրա ֆի կը: Աշ խա տան
քի ժա մա նակ կի րառ վել է բա նա վոր խոս քի 
վեր լու ծու թյան Speech Analyzer հա մա կար գը:

Շա րա հյու սա կան վերջ նա կե տի այլ ա ռո գա
նա կան (պ րո սո դիկ) հատ կա նիշ ներ են հայտ
նա բեր վում ֆրան սե րե նում և ան գլե րե նում:

Ֆ րան սե րեն նա խա դա սու թյուն նե րի վեր
լու ծու թյու նը թույլ է տա լիս են թադ րել, որ 
ֆրան սե րե նում ա ծա կա նի հա կադ րու թյամբ 
հա կադ րա կան թե մայի հն չե րան գու մը տար
բեր վում է: Ա ռա ջին՝ ֆրան սե րե նում հնա րա
վոր է ա ծա կա նը դնել թե՛ գո յա կա նից ա ռաջ, 
թե՛ հե տո: Ե րկ րորդ՝ ան կախ ա ծա կա նի դիր
քից՝ լսո ղու թյան վրա ա կն հայ տո րեն զգաց վում 
է ոչ մի այն ա ծա կա նի շեշ տադ րու թյու նը, ո րը 
հան դի սա նում է հա կադ րու թյան շեշ տա կի րը, 
այլ նաև գո յա կա նի նը, ո րը հա մա պա տաս խա
նա բար գո յա կա նից ա ռաջ կամ հե տո է: 

Պատ կե րեք այն կոնկ րետ օ րի նակ նե
րով: Վե րա դառ նանք կի րակ նօ րյա զբո սան
քի մա սին նա խա դա սու թյան ֆրան սե րեն 
տար բե րա կին և հա մադ րենք dominicale 
«կի րակ նօ րյա» հա կադ րա կան թե մայի և 
promenade «զ բո սանք» հե նա կե տային բա
ռաձ ևի հն չե րան գու մը: 

Տո նոգ րա մա 1.
Կի րակ նօ րյա զբո սան քը չկա յա ցավ…

(2) La promenade dominicale n`a pas au lieu…
Կի րակ նօ րյա զբո սան քը չկա յա ցավ…
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La promenade բա ռաձ ևը, ի նչ պես որ 
dominicale հա կադ րա կան թե ման, ար տա
սան վում է հիմ նա կան տո նից բա վա կա նին 
բարձր մա կար դա կի հա ճա խա կա նու թյամբ 
և բնու թագր վում է բարձր ին տեն սի վու
թյամբ: Եր կու բա ռաձ ևերն էլ ին տո նաց վում 
են հա ճա խա կա նու թյան գրե թե նույն մա
կար դա կում և ու նեն շատ մոտ ին տո նա ցի ոն 
պատ կեր: Ե ՛վ ա ռա ջին, և՛ ե րկ րորդ դեպ քե
րում նկատ վում է տո նի հա ճա խա կա նու թյան 
ա ճողն վա զող փո փո խու թյուն` եր կու բա ռա
ձ ևե րի ա ռա ջին վան կե րի վրա տո նի բարձ
րա ցու մով և բա ռաձ ևե րի շեշտ ված վան կե րի 
հա ջոր դա կան ան կու մով: 

(2) նա խա դա սու թյու նը ցույց է տա լիս 
հա կադ րա կան թե մայի շեշ տակ րից ա ռաջ 
հե նա կե տային բա ռաձ ևի դիր քով հա կա
դրու թյուն: Կա րե լի է են թադ րել, որ բա ռա

ձևե րի հենց այս պի սի տե ղա կայ վա ծու թյու նը` 
«հե նա կե տային բա ռաձև  հա կադ րա կան 
թե մա», կան խո րո շում է հն չե րանգ ման վեր
լուծ վող տե սա կը ոչ մի այն հա կադր ման 
շեշ տակ րի, այլ նաև հա մա պա տաս խան հե
նա կե տային բա ռաձ ևի շեշ տադ րու թյամբ: 
Սա կայն «ո րո շիչ  ո րո շյալ» բա ռե րի դա
սա վո րու թյամբ օ րի նակ նե րի վեր լու ծու թյան 
ժա մա նակ: Այլ կերպ ա սած՝ ֆրան սե րե նում 
հատ կան շային շա րույ թի (սին տագ մայի) 
կա ռուց ված քում շեշ տադր վում են եր կու բա
ռաձ ևերն էլ, ան կախ նրա նից, թե որ տեղ է 
դր ված հե նա կե տային գո յա կա նը` հա կա
դրա կան ա ծա կա նից ա ռաջ, թե՝ հե տո: Այս
պես, (3) նա խա դա սու թյու նը պա րու նա կում 
է premier livre (ա ռա ջին գիրք) բա ռա կա
պակ ցու թյու նը, ո րում հա կադ րա կան թե ման 
premier (ա ռա ջին) ա ծա կանն է: 

Տո նոգ րա մա 2.
La promenade dominicale n`a pas au lieu…

(3) Son premier livre etait le meilleur…
Ն րա ա ռա ջին գիրքն ա մե նա լավն է ր…
3րդ տո նոգ րամն ար տա ցո լում է (3) օ րի

նա կի ար տա սա նու թյու նը ին ֆոր ման տի` 
ֆրան սե րեն լեզ վակ րի կող մից: 

Premier բա ռաձ ևը բնու թագր վում է 
բարձր ին տեն սի վու թյամբ և ա ճողն վա զող 
հն չե րան գով: Այ նո ւա մե նայ նիվ, շեշ տա
դրման գա գաթ նա կե տը հա մընկ նում է livre 
(գիրք) շա րա հյու սա կան վերջ նա կե տի հետ, 
ո րը դր ված է ա ծա կա նից հե տո և կրում է 
տո նի ա ճողն վա զող շար ժու մը մի ակ շեշտ
ված ձայ նա վո րի վրա: Հա ման ման պատ կեր 
կա րե լի է դի տել նաև 3րդ գրա ֆի կում, ո րը 

ներ կա յաց նում է նույն նա խա դա սու թյու նը, 
սա կայն մեկ այլ ին ֆոր ման տի կա տար մամբ 
(տ ղա մար դու ձայ նով): 

Այս տեղ livre բա ռաձ ևի վրա, ի նչ պես որ 
նա խորդ ար տա սա նու թյան ժա մա նակ, (տո
նոգ րամ 3) դիտ վում է բարձր ին տեն սի վու
թյուն և տո նի ա ճողն վա զող շար ժում: Նշենք 
նաև, որ եր կու դեպ քե րում էլ livre բա ռաձ ևը 
շեշ տադր վում է premier հա կադ րա կան թե
մայի շեշ տակ րից ոչ թույլ: Ա վե լին, ին տեն սի
վու թյան գրա ֆի կը վկա յում է այն մա սին, որ 
livre գո յա կա նը ար տա սան վում է նույ նիսկ 
ա վե լի մեծ ին տեն սի վու թյամբ, քան premier 
ա ծա կա նը: 
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Տո նոգ րա մա 3.
Son premier livre etait le meilleur

Դի մենք հատ կա նի շային սին տոգ մա նե
րին ու դրանց շեշ տադր մա նը ան գլե րե նում և 
հա մե մա տենք դրանք ստաց ված ար դյունք
նե րի հետ: Որ պես օ րի նակ՝ դի տար կենք (3) 
ար տա հայ տու թյան ան գլե րեն տար բե րա կը 
ար տա սան ված ան գլե րե նի լեզ վակ րի կող
մից: 

(4) His first book was the best…
Ն րա ա ռա ջին գիրքն ա մե նա լավն է ր… 
Ինչ պես եր ևում է գրա ֆի կից, book 

(գիրք) բա ռը ար տա սան վում է բա վա կա նին 
ցածր մա կար դա կով և հայտ նա բե րում է հա

ճա խա կա նու թյուն նե րի է ա կան ան կում first 
(ա ռա ջին) հա կադ րա կան թե մայի և հա մա
պա տաս խան շա րա հյու սա կան վերջ նա կե տի 
միջև:

Սա կայն գո յա կա նի ին տեն սի վու թյու նը 
մնում է բարձր և չի բնու թագր վում այդ քան 
ա կն հայտ կր ճատ մամբ: Book բա ռաձ ևը 
նշված է և նրա վրա ֆիքս վում է հա վա սա
րա չափ ցածր տոն:

Հա ման ման հն չե րանգ է հայտ նա բեր վում 
նաև կի րակ նօ րյա զբո սան քի մա սին ան գլե
րեն տար բե րա կում: 

Տո նոգ րա մա 4.
Son premier livre etait le meilleur
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Կի րակ նօ րյա զբո սան քը չկա յա ցավ… 
Ե թե ռու սե րե նում կի րակ նօ րյա հա կա

դ րա կան թե ման նշագր վում է շեշտ ված 
վան կի վրա տո նի կտ րուկ բարձ րա ցու մով, 
ո րից հե տո նկատ վում է հա ջոր դող վան կե րի 
ա կն հայտ կր ճա տում, այդ թվում նաև զբո
սանք գո յա կա նի վրա, ա պա ան գլե րե նում 
trip բա ռը այդ քան ա կն հայտ կր ճատ ման չի 
են թարկ վում, չնա յած այն հան գա ման քին, 
որ այն ար տա սան վում է հա վա սա րա չափ 
ստո րին հա ճա խա կա նու թյուն նե րով: Ին տեն

սի վու թյան գրա ֆի կը ցույց է տա լիս, որ trip 
(զ բո սանք) բա ռաձ ևը բնո րոշ վում է բա վա
կա նին բարձր ին տեն սի վու թյամբ, ի նչ պես 
նաև եր կա րատ ևու թյան բարձ րաց մամբ: 

Այս պի սով՝ ա ծա կա նի (հա կադ րա կան 
թե մայի) և գո յա կա նի (շա րա հյու սա կան 
վերջ նա կե տի) հա կադ րա կան ա ռանձ նաց
ման ժա մա նակ ռու սե րե նի, ան գլե րե նի և 
ֆրան սե րե նի հա կադ րա կան խմ բե րի կա
ռուց վածք նե րում կա րե լի է ա ռանձ նաց նել 
ե րեք հն չե րան գային տոն: 

Տո նոգ րա մա 5.
His first book was the best

(5) The Sunday trip was cancelled…

Տո նոգ րա մա 6.
The Sunday trip was cancelled
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1. Ռու սե րե նում շեշ տադր ման վերջ նա կե
տը հա մա պա տաս խա նում է հա կադ րա կան 
թե մային, ո րն ար տա հայտ վում է կտ րուկ վե
րել քով ու ա ծա կա նով, ո րին հետ ևում է հա
ջոր դող գո յա կանն ը նդ գր կող հն չե րան գային 
ան կում:

3. Ա նգ լե րե նում սին տոգ մայի շա րա հյու
սա կան վերջ նա կե տը ար տա սան վում է ա վե
լի ցածր հա ճա խա կա նու թյուն նե րով, քան 
հա կադ րա կան թե ման, սա կայն ոչ այդ քան 
ցածր, ի նչ պես ռու սե րե նում: Ա նգ լե րե նում 

գո յա կանն օ ժտ ված է ա վե լի բարձր ին տեն
սի վու թյամբ: 

3. Ֆրան սե րե նում հն չե րան գային 
ա ռանձ նաց ման են են թարկ վում և՛ հա կադ
րա կան ա ծա կան նե րը, և՛ հետ և՛ նա խա դիր
քային գո յա կան նե րը: Գո յա կա նը հն չե րան
գայ նո րեն ա ռանձ նաց ված է հա կադ րա կան 
ա ծա կա նին հա վա սա րա չափ, ար տա սան
վում է հա ճա խա կա նու թյուն նե րի լայն սկեպ
տո րում և ար տա սան վում է ին տեն սի վու թյան 
վերջ նա կե տում: 
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ОСОБЕННОСТИ ИНТОНИРОВАНИЯ КОНТРАСТНЫХ ТЕМ В РУССКОМ, 
АНГЛИЙСКОМ И ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКАХ

С. КЕШИШЯН 

В статье рассматриваются просодические свойства контрастных тем в сопоставительном 
ас пекте. Наиболее существенные различия по языкам демонстрирует интонация в 
контрастных атри бутивных группах с контрастом на прилагательном в русском, английском 
и французском языках.

FEATURES OF CONTRASTIVE TOPICS’ INTONING IN THE RUSSIAN,  
ENGLISH AND FRENCH LANGUAGES

S. KESHISYAN 

The paper presents contrastive topics and their prosodic patterns in the comparative analysis 
of the three languages (Russian, English and French).
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 Ժա մա նա կը փո խում է գի տե լիք ներ ձեռք 
բե րե լու ու ղի ներն ու հնա րա վո րու թյուն նե րը: 
Ժա մա նա կա կից ու սու ցի չը պետք է որ դեգ րի 
կա ռու ցո ղա կան մո տե ցում և կի րա ռի դա սա
վանդ ման նո րա րա րա կան մե թոդ ներ: 

Դա սա վանդ ման և ու սուց ման նո րա րա
րա կան ե ղա նակ նե րը վե րա փո խում են նաև 
դա սա րա նում դաս ան ցկաց նե լու գոր ծե
լա կեր պը: Ա վե լին, ու սուց ման ըն թաց քում 
ա շա կերտ նե րը, հիմ նա կան գի տե լիք նե րից 
ու կա րո ղու թյուն նե րից բա ցի, պետք է ու նե
նան 21րդ դա րում պա հանջ վող բո լոր հմ տու
թյուն նե րը՝ հա մա գոր ծակ ցու թյան, հա ղոր դա
կցման և տե ղե կատ վա կան կա ռա վար ման 
կա րո ղու թյուն ներ, ի նչ պես նաև նրանց պետք 
է հա սա նե լի լի նեն ո ւս մանն օ ժան դա կող այն 
բո լոր մի ջոց նե րը, ո րոնք հնա րա վոր են դարձ
նում այդ կա րո ղու թյուն նե րի օգ տա գոր ծու մը:

8րդ դա սա րա նի յու րա քան չյուր ա շա
կերտ պար տա վոր է ճա նա չել ո րոշ չի դե րը 
խոս քի հարս տաց ման գոր ծում, և խոս քում 
«Ո րո շիչ» թե ման ի մա ցող ա շա կեր տի բա
նա վոր և գրա վոր խոս քը դառ նում է ա վե լի 
պատ կե րա վոր, կա րո ղա նում է ձևա վո րել գե
ղե ցիկ և հա րուստ բա ռա պա շար, խոսք: 

Ու սուց ման նո րա գույն մե թոդ նե րից ԽԻԿ 
հա մա կարգն ա ռա վել լավ հնա րա վո րու թյուն 
է տա լիս ու սում նա սի րե լու «Ո րո շիչ» թե ման՝ 
Ո րոշ չի և ո րո շյա լի կե տադ րու թյու նը:

Դա սա րան՝ 8րդ
Դա սի թե ման՝ «Ո րոշ չի և ո րո շյա լի կե

տադ րու թյու նը (ու ղիղ և շր ջուն)»
Դա սա ժամ՝ 1
Ն ՊԱ ՏԱԿ ՆԵ ՐԸ
կի մա նա՝
•  ո րո շիչո րո շյա լի տե ղը նա խա դա սու

թյան մեջ՝ շա րա դա սու թյու նը (ու ղիղ և շր ջուն), 
կե տադ րու թյու նը (բազ մա կի կամ ծա վա լուն 
հե տա դաս ո րո շիչ նե րի կե տադ րու թյու նը),

•  ո րոշ չի մակդ րային դե րը նա խա դա
սու թյան մեջ,

կա րո ղա նա՝

•  բա ռա կա պակ ցու թյամբ ար տա
հայտ ված ո րո շիչ նե րը դարձ նել նույ նի մաստ 
մեկ բառ,

• տր ված տեքս տում գտ նել հե տա դաս 
ո րո շիչ նե րը և կե տադ րել,

•  կազ մել նա խա դա սու թյուն ներ մակ
դիրո րո շիչ նե րով:

ՄԵ ԹՈԴ ՆԵ ՐԸ՝ «Կարճ դա սա խո սու
թյուն», «Ա զատ գրա վոր շա րադ րանք», 
«Ձ նագն դի», «Երկ սյուն ա ղյու սակ», «Քար
տե րի հար ցա րան»: 

ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ԿԱՆ ՆՅՈՒ ԹԵ ՐԸ՝ դա սա
գիրք, լրա ցու ցիչ վար ժու թյուն նե րով թեր
թիկ ներ, A4 չա փի թուղթ:

ԴԱ ՍԻ ԸՆ ԹԱՑ ՔԸ 
Խ ԹԱ ՆՈՒՄ: «Կարճ դա սա խո սու թյան» 

մի ջո ցով ու սու ցի չը բա նա վոր ու հա մա կարգ
ված ներ կա յաց նում է թե ման՝ ա սե լով, որ 
ո րո շիչ նե րը սո վո րա բար գոր ծած վում են 
ո րո շյալ նե րից ա ռաջ, այ սինքն՝ ու նեն ու
ղիղ շա րա դա սու թյուն, թեև բա ցառ ված չէ 
նաև հե տա դաս գոր ծա ծու թյու նը. դա լի նում 
է հատ կա պես գե ղար վես տա կան խոս քում, 
ե րբ ո րո շի չը կա րող է դր վել ո րո շյա լից հե տո 
(շրջուն շա րա դա սու թյուն): Օ րի նակ՝ Կա նա
չա զարդ դաշ տա վայ րը՝ ցող ված վա ղոր
դյան մար գա րիտ նե րով, վառ վում էր ծի ա
ծա նի ա մե նա նուրբ գույ նե րով (Ր.): Եվ ո ր՝ 
ո րո շի չը ո րո շյա լին սո վո րա բար կա պակց վում 
է ա ռդ րու թյամբ: Բեր վում են օ րի նակ ներ:

Ի ՄԱՍ ՏԻ ԸՆ ԿԱ ԼՈՒՄ: Ա պա ու սու ցի չը 
դա սա րա նը բա ժա նում է խմ բե րի և հանձ
նա րա րում է գր քից կար դալ «Ո րոշ չի կե
տադ րու թյու նը. հե տա դաս ո րո շիչ» թե ման՝ 
«Ձ նագն դի» մե թո դով: Սա հա մա գոր ծակ
ցային աշ խա տանք է. յու րա քան չյու րը ան հա
տա պես կազ մում է կար ևոր գա ղա փար նե րի 
ցանկ թե մայի վե րա բե րյալ: Դրան հետ ևում 
է թե մա յի ներ կա յա ցու մը, այն է՝ նա խա դաս 
դիր քում ո րո շի չը չի տրոհ վում, օ րի նակ՝ 
Նկա րի չը տե սավ կնոջ սպի տակ ճա կա տը, 
սև մա զե րը և նույն քան սև աչ քե րը: Եվ ո ր՝ 

ԱՆ ԺԵ ԼԱ ՎԱՐ ԴԱ ՊԵ ՏՅԱՆ

Ո ՐՈՇ ՉԻ ԵՎ Ո ՐՈ ՇՅԱ ԼԻ ԿԵ ՏԱԴ ՐՈՒ ԹՅԱՆ  
ՈՒ ՍՈՒ ՑՈՒ ՄԸ 8-ՐԴ ԴԱ ՍԱ ՐԱ ՆՈՒՄ 
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ո րո շիչ նե րը լի նում են հա մա սեռ և տա րա
սեռ գոր ծա ծու թյամբ:

Այ նու հետև դա սա րա նը բա ժա նում ե նք 
եր կու մեծ խմ բի, տա լիս ե նք թղ թա պաս տառ
ներ և նշագ րիչ ներ և խմ բե րից մե կին հանձ
նա րա րում ե նք, որ դա սա նյու թից գտ նեն և 
թղ թա պաս տա ռին հանձ նեն ստո րա կե տով 

տրոհ վող նա խա դաս ո րո շիչ նե րի կե տա
դրու թյան կա նոն նե րը՝ հա մա պա տաս խան 
օ րի նակ նե րով, ի սկ մյուս խմ բին՝ հե տա դաս 
ո րոշ չի կե տադ րու թյան կա նոն նե րը՝ հա մա
պա տաս խան օ րի նակ նե րով: 

Աշ խա տանք ներն ա վար տե լուց հե տո 
ստաց վում է հետ ևյալ պատ կե րը՝ 

I ԽՈՒՄԲ
Ե թե ո րո շի չը գոր ծած վում է ո րո շյա լից ա ռաջ, կոչ վում է նա խա դաս:

1. Հա մա սեռ ո րո շիչ նե րը տրոհ վում են 
ստո րա կե տով:

Օ րի նակ՝ Լե ոն իր մեղմ, բա րի հա յաց քը հա ռեց ար
տաս վա լից աչ քե րիս:

2.
Ե թե ո րո շիչ նե րից մե կը հա րա բե րա
կան է, մյու սը ո րա կա կան ա ծա կան, 
ա պա դրանք ի րա րից չեն տրոհ վում:

Օ րի նակ՝ Որ դի ա կան ջերմ սեր, ձմե ռա յին ցուրտ 
հո սանք ներ, մշտն ջե նա կան ծանր աշ խա տանք, հաղ
թա կան ու րախ շքերթ, մար տա կան բարձր պարգև, 
լեռ նային մա քուր օդ և այլն:

3.
Գույն ցույց տվող ա ծա կան նե րի հետ 
դր վող ո րո շիչ նե րը նա խընտ րե լի է 
չտ րո հել:

Օ րի նակ՝ կար միր ան բիծ շր ջազ գեստ, կա նաչ նախ
շա վոր գլ խա շոր, կապ տա վուն մե տաք սե վա րա գույր, 
փայ տե սպի տա կա վուն քա նոն և այլն: 

4.
Ո րո շիչ դեր բա յա կան դարձ վա ծի և 
նրան հա ջոր դող ո րոշ չի միջև ստո րա
կետ չի դր վում:

Օ րի նակ՝ բար ձուն քից թափ վող հուժ կու ջր վեժ, գե
տից բռ նած խո շոր ձուկ, աչ քե րում թաքց րած ար հա
մար հա կան վե րա բեր մունք և այլն:

5. Դեր բայ+ա ծա կան ո րո շիչ կա պակ ցու
թյու նը չի տրոհ վում:

Օ րի նակ՝ չկտր ված գան գուր մա զեր, չխո սող փոք րիկ 
ե րե խա, քնած վա տա ռողջ հի վանդ և այլն: 

6. Ա ծա կան+ դեր բայ ո րոշ չային կա պակ
ցու թյուն նե րը տրոհ վում են: 

Օ րի նակ՝ գե ղե ցիկ, ա ռինք նող դի մագ ծեր, խիտ, մա
զա կա լած ըն չացք, բա րի, ժպ տա   ցող աչ քեր և այլն:

II ԽՈՒՄԲ
 Ե թե ո րո շի չը ը նկ նում է ո րո շյա լից հե տո, կոչ վում է հե տա դաս ո րո շիչ: 
Հե տա դաս ո րոշ չի կե տադ րու թյու նը

1.
Հե տա դաս ո րո շի չը ո րո շյա լից բա ժան
վում է բու թով, ի սկ նա խա դա սու թյան 
մնա ցած մա սից՝ ստո րա կե տով:

Օ րի նակ՝ Բր գաձև բարձ րա նում է ին ժայ ռե րը՝ 
խո ժոռ և ահ ռե լի, ո րոնք զուրկ է ին բու սա կա
նու թյու նից:

2. Հե տա դաս ո րո շի չը չի տրոհ վում, ե թե 
ար տա հայտ ված է մեկ բա ռով:

Օ րի նակ՝ Շու տով կլ ռի աղ մու կը դա ժան, Ու 
սիրտս կզ գա քայ լերդ փա փուկ…

3.
Հե տա դաս ո րո շի չը տրոհ վում է բու թով, 
ե թե ար տա հայտ ված է բազ մա կի ո րո շիչ
նե րով:

Օ րի նակ՝ Բե մում եր գում էր մի տա րեց կին՝ 
դեռևս գե ղա նի վե հա շուք, հե զա ճկուն: 

4.
Հե տա դաս ո րո շի չը տրոհ վում է բու թով, 
ե թե ար տա հայտ ված է բա ռա կա պակ
ցութ յամբ:

Օ րի նակ՝ Ա րծ վի թևե րը՝ ճեր մակ փե տուր նե
րով, վե րու վար է ին ա նում ամ պա քու լա ե րկն քի 
հե ռու նե րում:

5.
Հե տա դաս ո րո շի չը տրոհ վում է բու թով, 
ե թե ար տա հայտ ված է դեր բա յա կան 
դարձ վա ծով:

Օ րի նակ`  Լե ռան փե շին ա պա րանքն էր` դա րե րի 
փո շին կա մար նե րին դրած: 

6.
Եր բեմն հե տա դաս ո րո շիչ նե րը ի րենց 
կազ մում ու նե նում են և՛ բառ, և՛ բա ռա կա
պակ ցու թյուն, և՛ դեր բա յա կան դարձ ված:

Օ րի նակ՝ Դա րակ նե րում շար ված է ին հա ցեր` 
թարմ, տաքտաք, ի սկ հա ցե րի կող քին քնած էր 
հաց թու խը` ա լյու րոտ ված, ձեռ քե րը խմո րոտ:
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Աշ խա տանք նե րը փակց նում են պա տի 
տե սա նե լի մա սում, որ միշտ կար դան ու հի
շեն՝ կե տադ րե լիս սխալ ներ չա նե լու նպա տա
կով: Ա շա կերտ նե րը մտ քե րի փո խա նա կում 
են կա տա րում, ա պա ու սու ցի չը լրա ցու ցիչ 
տե ղե կու թյուն ներ է տա լիս, ամ փո փում է դա
սը:

Մակ դի րը գե ղար վես տա կան ո րո շիչն է, 
ո րն ա ռար կային վե րագ րում է փո խա բե րա
կան հատ կա նիշ: Բնո րո շում է ա ռար կան 
կամ եր ևույ թը: Ար տա հայ տում է ո րո շա կի 
վե րա բեր մունք: 

Մակ դիր կա րող են դառ նալ նյու թա կան 
ի մաստ ու նե ցող բո լոր խոս քի մա սե րը. օ րի
նակ՝ 

ա ծա կան  պայ ծառ ա շուն, դառ նա շունչ 
քա մի

գո յա կան  քար սիրտ, խոզ մարդ
մակ բայ  տերև նե րը դո ղա ցին մեղ մա

բար
դեր բայ  վա խե ցած աչ քեր, նիր հող քա

ղաք
բա ռա կա պակ ցու թյուն ներ  մթ նում կո

րած խր ճիթ ներ:
Գոր ծո ղու թյան մակ դիր ներն ար տա

հայտ չո րեն բնու թագ րում են գոր ծո ղու թյու
նը. օ րի նակ՝ դառն հե կե կաց, դի տա պատ 
ըն կան, Զին վոր նե րը սա գա բար բարձ րա
նում է ին: (Դ. Դ.) 

Ո րոշ մակ դիր ներ մշ տա պես գոր ծած վե լու 
հետ ևան քով դար ձել են կա յուն մակ դիր ներ. 
օ րի նակ՝ կեռ հոն քեր, չի նա րի բոյ, ծով աչ
քեր, ա ղի ար ցունք և այլն:

ԿՇ ՌԱ ԴԱ ՏՈՒՄ: Սա դա սի հիմ նա կան 
փու լե րից է, ո րի ըն թաց քում սո վո րո ղը նոր 
ստա ցած տե ղե կատ վու թյու նը կկա րո ղա նա 
ար տա հայ տել իր բա ռե րով և ձևա կեր պում
նե րով, նոր գի տել քի նե րի մի ա ձու լումն է ար
դեն ու նե ցա ծին և դրանց աս տի ճա նա կան 
մի աս նաց մա նը: 

Ու սու ցի չը դա սա րա նը բա ժա նում է խմբե
րի՝ հանձ նա րա րե լով կա տա րել նյու թը ամ
րա կայող հետ ևյալ վար ժու թյուն նե րը:

ԽՈՒՄԲ I
Ընդգ ծել ո րո շիչ+ո րո շյալ կա պակ ցու

թյուն նե րը և նշել, թե ին չով են ար տա
հայտ ված ո րո շիչ նե րը: 

Այ գում ե րի տա սարդ կե ռա սե նի նե րը 
մրսում է ին, քա մուց խշ շում: Սի մինդ րի եր կար 
տերև նե րը թրե րի նման քս վում է ին ի րար, 
պող պա տի ձայն հա նում: Կար ծես ձի ա վոր
ներ է ին ար շա վում ի րար դեմ, և սի մինդ րի 
տեր ևը, որ պես բեկ ված սու սեր, ը նկ նում էր 
քա մու ա ռաջ: Ար ևի տակ ժպ տում էր վեր ջին 
ար ևա ծա ղի կը և օ րո րում դե ղին գլու խը:

Դի լան դային նս տել էր հն ձա նի պա տի 
տակ, ըն կու զե նու չոր կոճ ղին: Նա սո վո րու
թյուն ու ներ ո ւշ աշ նա նը վեր ջին ան գամ այ գի 
մտ նե լու, դուռ ու ցան կա պատ ամ րաց նե լու և 
հն ձա նը փա կե լու, որ պես զի ձմ ռան ցուրտ 
գի շե նե րին գայլ ու գա զան չպատս պար վեն 
ներ սը: (Ա. Բ.)

ԽՈՒՄԲ II
Գտ նել ո րո շիչ նե րը և նշել, թե ի նչ խոս

քի մա սով են ար տա հայտ վել:
Հա զա րա վոր չո րա ցած ծա ղիկ ներ է ին 

բու րում խո տի խուր ձե րի մի ջից, և լուս նյակ 
գի շե րով նրան այն պես էր թվում, ա սես այդ 
նույն դե զի վրա պառ կել է Սո նան և խուր ձե
րի մեջ թո ղել լաջ վար դի բույ րը: Լու սա բա
ցին հալ վե ցին ա ստ ղե րը, գի շեր վա լա զու րը 
գու նատ վեց: Ե րբ ծա ղիկ ներն ա րթ նա ցան 
գի շեր վա նիր հից, և ցո ղը շող շո ղուն կա թիլ
ներ շա րեց նարն ջա գույն քա րե րի վրա, ար ևի 
ա ռա ջին շո ղե րի հետ, գյու ղի դի մաց՝ դեղ նած 
ար տե րում, զարթ նեց կա քավ: (Ա. Բ.)

ԽՈՒՄԲ III
Կազ մել եր կո ւա կան նա խա դա սու թյուն, 

ո րոն ցում ո րո շիչն ար տա հայտ ված լի նի՝ 
գո յա կա նի տար բեր հո լով նե րով, հատ կա
նիշ ցույց տվող ո րո շյալ դե րա նուն նե րով, 
ա նո րոշ, հա րա կա տար և են թա կա յա կան 
դեր բայ նե րով:

ԽՈՒՄԲ IV
Ընդգ ծել գո յա կա նով և դեր բայով ար

տա հայտ ված ո րո շիչ նե րը:
Ծո վա փի կի նը եր բեք չի նս տել մխա ցող 

ա թա րի ա ռաջ: Ե րբ կանգ էր առ նում, նրա 
կո րա ցած ծնկ նե րը դո ղում է ին: Ցո լա կը 
նրանց ձին է ր՝ կապ տա վուն մոր թով: Թաց 
գե տի նը խլաց նում էր վա զող ձի ե րի դո փյու
նը: Կի նը հա ճախ բարձ րաց նում էր թե յա մա
նի կա փա րի չը և նա յում տա քա ցող ջրին: Ե րբ 
կանգ նեց՝ փե շե րը թափ տա լու, ա չքն ըն կավ 



222

Դ Ա Ս Ա Վ Ա Ն Դ Մ Ա Ն  Մ Ե Թ Ո Դ Ի Կ Ա

դի մա ցի ճամ փին: Դի լա նը վեր կա ցավ, ու սը 
գցեց կայծ քա րով հրա ցա նը: 

Հանձ նա րա րու թյուն նե րը կա տա րե լուց 
հե տո խմ բե րից յու րա քան չյու րը ներ կա յաց
նում է իր աշ խա տան քը, կա տար վում է քն
նար կում, մտ քե րի փո խա նա կում և փո խա
դարձ գնա հա տում: 

Հանձ նա րա րում է տնային աշ խա տանք 
(դա սագր քի հա մա պա տաս խան վար ժու
թյուն նե րը): 

Անդ րա դարձ: Սա դա սի ա մե նա կար
ևոր փու լե րից է, որ հա ճախ չի կա տար վում: 
Հար ցե րի մի ջո ցով ը նդ հան րաց վում և վեր է 
հան վում դա սի ըն թաց քում ա շա կերտ նե րի 
ձեռք բե րում նե րը, ի նչ պես նաև բաց թո ղում
նե րը. «Դա սի ո ՞ր հատ վածն էր ա մե նա բար
դը: Ա րդյոք դուք բա ցա հայ տե ցի՞ք մի տե սա
կետ, ո րը ձեզ հա մար ա նակն կալ դար ձավ: 
Ի ՞նչն եք լավ հաս կա ցել: Ի ՞նչն եք վատ հաս
կա ցել»:

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ
1. Ս. Աբ րա հա մյան, Հայոց լե զու, 78րդ դա սա րան, Եր., 1997 թ., էջ 6570:
2. Հ. Բար սե ղյան, Փ. Մեյ թի խա նյան, Հայոց լե զու, 8րդ դա սա րան, Եր., 2012 թ., էջ 9396:
3. Հ. Զա քա րյան, Յու. Ա վե տի սյան, Շա րա հյու սու թյուն, Եր., 2009 թ., էջ 4649:

ОБУЧЕНИЕ СПОСОБОМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ЕГО ПУНКТУАЦИЯ
А. ВАРДАПЕТЯН

Пунктуация определения проходят в 8ом классе.
Здесь предлагается учебный план для построения прилагательного, в котором 

использованы новейшие методы. Мы предлогаем использовать этот план совместно со 
старыми методами, которые будут соответствовать наиболее глубокому развитию умений и 
навыков.

TEACHING WITH THE METHOD OF DEFINITION AND ITS PUNCTUATION
A. VARDAPETYAN

Punctuation of definition is taught at 8th grade.
A curriculum is suggested here to build an adjective in which innovative methods are used. 

We suggest using this curriculum together with the old methods which will correspond to a more 
profound development of skills and competences. 
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ԱՆ ՆԱ Օ ԹԱ ՐՅԱՆ 

Օ ՏԱՐ ԼԵԶ ՎՈՎ ԲԱ ՆԱ ՎՈՐ ԽՈՍ ՔԻ ԸՆ ԿԱԼ ՄԱՆ  
ԿԱ ՐՈ ՂՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՁԵ ՎԱ ՎՈՐ ՄԱՆ ՄԻ ՔԱ ՆԻ 

Ա ՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՄԱ ՍԻՆ 
Օ տար լեզ վով բա նա վոր խոս քի ըն կա

լու մը լեզ վի ի մա ցու թյան հիմ նա րար բա
ղադ րիչ նե րից է և դրա ու սու ցու մը ի րա վամբ 
օ տար լեզ վի դա սա վանդ ման հե նա սյու նե րից 
մեկն է [2]։ Խոս քի յու րաց ման տե սան կյու
նից դի տար կե լիս խոս քի ըն կա լու մը, լի նե լով 
ո րո շիչ գոր ծոն հա ղոր դակ ցու թյան գոր ծըն
թա ցում, մի ա ժա մա նակ լեզ վա կան չորս հմ
տու թյուն նե րից (խո սել, լսել, գրել, կար դալ) 
ա մե նադժ վարն է [6]:

Գիտ նա կան նե րը հաշ վար կել են, որ մե
ծա հա սակ ներն ի րենց ժա մա նա կի մոտ 
70 %ը ծախ սում է հա ղոր դակ ցու թյան վրա, 
ո րից մոտ 45 %ը բա ժին է ը նկ նում լսե լուն։ 
Ե րբ այն հա մե մա տում ե նք խո սե լու 30 %ի, 
կար դա լու 16 %ի և գրե լու 9 %ի հետ [1], 
ա պա պարզ է դառ նում, որ ա ռյու ծի բա ժի նը 
լսե լու գոր ծըն թա ցինն է, այ սինքն՝ բա նա վոր 
խոս քի ըն կալ մա նը։ Այս գոր ծո նը ար տա ցոլ
ված է օ տար լեզ վի ցան կա ցած մի ջազ գային 
ճա նա չում վայե լող քն նու թյան կա ռուց ված
քում (TOEFL, IELTS, PCE) և այլն [3]։

Լ սե լու, բա նա վոր խոս քի ըն կալ ման կա
րո ղու թյուն նե րը խիստ կար ևոր վում են ոչ 
մի այն օ տար լեզ վով քն նու թյուն նե րի, այլև 
ը նդ հան րա պես մար դու կեն սա գոր ծու նե ու
թյան ա մե նա տար բեր ո լորտ նե րում ան հա տի 
պի տա նե լի ու թյու նը գնա հա տե լու ժա մա նակ։ 

Այս պես, օ րի նակ, Ա ՄՆի աշ խա տան
քային դե պար տա մեն տում Կեն սա կան հմ
տու թյուն նե րի գրանց ման կո մի տե ի կող մից 
1991 թվա կա նի սահ մա նած ե րեք բա զային 
հմ տու թյուն նե րից մե կը լսելհաս կա նա լու 
կա րո ղու թյունն է [7]: 

Ա հա թե ին չու, հատ կա պես այ սօր վա 
բարձր տեխ նո լո գի ա նե րի և գլո բալ աշ խար
հա քա ղա քա կա նու թյան դա րաշր ջա նում 
օ տար լե զու սո վո րեց նող և ոչ մի դա սըն թաց 
կամ դա սա գիրք չի կազմ վում ա ռանց օ տար 
լեզ վով խոս քի ըն կալ ման կա րո ղու թյուն նե րը 

զար գաց նող աշ խա տանք նե րի կամ նյու թե
րի: Լսել և խոս քի ի մաստն ըն կա լել սո վո
րեց նող վար ժանք նե րը միտ ված են կրկ նե լու 
լե զուն սո վո րե լու բնա կան ճա նա պար հը հա
մա հունչ մար դու մեջ դր ված բնա կան մե խա
նիզմ նե րին [5]։

Բա նա վոր խոսքն ը մբռ նե լը, լսե լով հաս
կա նա լը ոչ մի կերպ հնա րա վոր չէ ար հես
տա կա նո րեն կեղ ծել կամ հեշ տաց նել: Ե թե 
խո սե լիս չի մա ցած կամ մո ռա ցած բա ռը 
կա րե լի է փո խա րի նել մեկ ու րի շով, նույ նը 
և գրե լիս, ի սկ ըն թեր ցե լիս կա րե լի է դի մել 
բա ռա րա նի, ա պա բա նա վոր խոս քը հաս կա
նա լու գոր ծըն թա ցում նման ձևա փո խում ներ 
հնա րա վոր չեն: Հնա րա վոր չէ հեշ տաց նել 
կամ կեղ ծել բա նա վոր խոս քի ը մբռ նու մը: 
Սո վո րո ղը բնա կան խոս քի ո ւնկնդ րի պես 
պետք է հաս կա նա հն չող խոս քը [1]:

Լ սե լու կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման 
բուն գոր ծըն թա ցին ան ցնե լուց ա ռաջ ան հրա
ժեշտ է սո վո րո ղի հա մար հս տա կեց նել մի 
շարք դրույթ ներ և ձևա վո րել ո րո շա կի տրա
մադր վա ծու թյուն և վե րա բեր մունք: Սո վո րո ղը 
պետք է գի տակ ցի լսե լու, բա նա վոր խոս քի 
ըն կալ ման կար ևո րու թյու նը, հաս կա նա, որ 
լսե լը լեզ վի ի մա ցու թյան հիմ նա րար կա րո ղու
թյուն նե րից է, ա ռանց ո րի ո ՛չ քե րա կա նա կան 
գի տե լիք նե րը և ո ՛չ բա ռա պա շա րը հնա րա վոր 
չէ փո խար կել կեն դա նի հա ղոր դակ ցու թյան: 
Սո վո րո ղը պետք է հաս կա նա, թե իր ա ռջև 
ծա ռա ցած ներ կայիս ու եր կա րա ժամ կետ 
նպա տակ նե րի հա մայ նա պատ կե րում (ու սում
նա կան գոր ծըն թաց, աշ խա տան քային հե
ռան կար ներ և այլն) ի ՞նչ տեղ է գրա վում լսե լու 
կա րո ղու թյուն նե րին տի րա պե տե լը, հնա րա
վո րինս հս տակ պատ կե րաց նի, թե հատ կա
պես ո ՞ր խոս քը հաս կա նա լու ան մի ջա կան կա
րիքն ու նի նա (ա ռօ րյա զրույց, գործ նա կան 
հա ղոր դակ ցու թյուն, ե լույթ և այլն): 

Որ պես զի սո վո րողն ա վե լի հեշտ կողմ նո
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րոշ վի, նրան նա խօ րոք պետք է ծա նո թաց նել, 
թե ը ստ ու սում նա կան ծրագ րի՝ ի բրև վերջ
նա կան նպա տակ, նա ի նչ պի սի՞ խոսք պետք 
է ու նակ լի նի լսելհաս կա նալ. ա ռօ րյա խոսք, 
նո րու թյուն նե րի հե ռա հա ղոր դում ներ, զրույց, 
ե լույթ և այլն: Սո վո րո ղին պետք է բա ցատ
րել, որ բա նա վոր խոս քի ըն կա լու մը ոչ թե 
օ ժան դակ, ե րկ րոր դա կան հմ տու թյուն է, ո րին 
կա րե լի է հաս նել եր բեմներ բեմն մի քիչ ժա
մա նակ տրա մադ րե լով, այլ մի հիմ նա րար 
կա րո ղու թյուն, ո րին տի րա պե տե լը աշ խա
տա տար և ժա մա նա կա տար գործ է, և պա
հան ջում է նվիր վա ծու թյուն ու համ բե րու թյուն:

Խն դի րը քն նար կե լիս սո վո րո ղի հա
մար պետք է հս տա կո րեն տար բե րա կել, թե 
խոսքն ը մբռ նե լու կա րո ղու թյու նը զար գաց
նե լիս ի նչ տեղ ու նեն լսելո ւնկնդ րե լը (listen) 
և սոսկ լսե լը՝ հա ճախ հպան ցիկ (hear): Ե թե 
լսե լը (hear) զուտ ֆի զի կա կան ու նա կու թյուն 
է՝ մար դու հինգ զգա յա րան նե րից մե կը, ա պա 
լսելո ւնկնդ րե լը (listen) հմ տու թյուն է, ո րը պա
հան ջում է ու շադ րու թյան ո րո շա կի նպա տա
կային կենտ րո նա ցում: Այն ան մի ջա կա նո րեն 
կապ ված է մար դու ան ցած փոր ձի ու փոր ձա
ռու թյան, գի տե լիք նե րի, նա խատ րա մադր վա
ծու թյան, զգաց մուն քային կերտ ված քի, ի նչ
պես նաև ար տա քին ու ղեկ ցող նպաս տա վոր 
կամ խան գա րող գոր ծոն նե րի առ կա յու թյան 
հետ [5]: Հետ ևա բար, լսե լու ու նա կու թյու նը 
զար գաց նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է բա րե
լա վել ու շադ րու թյան ո րա կը: Բո լոր սո վո րող
նե րը չեն, որ սո վոր են ար դյու նա վետ կեր
պով կենտ րո նաց նել ի րենց ու շադ րու թյու նը: 
Վար ժանք նե րի մի ջո ցով ու շա դիր լսե լու կարճ 
ժա մա նա կա հատ ված ներն աս տի ճա նա բար 
եր կա րաց նե լով՝ կա րե լի է հաս նել ա վե լի գոր
ծուն կենտ րո նաց ման:

Լ սե լիս գոր ծի են դր վում ան ձի փոր ձա
ռու թյու նը և գի տե լիք նե րը: Որ քան ա վե լի 
բազ մա կող մա նի են դրանք, այն քան ա վե լի 
ար դյու նա վետ է ու շա դիր լսե լու գոր ծըն թա
ցը, ո րով հետև ան հատն ա վե լի հեշ տու թյամբ 
է կա րո ղա նում լսած տե ղե կատ վու թյու նը հա
մա պա տաս խա նա բար ը մբռ նել [4]:

Մյուս կող մից` կա րող են առ կա լի նել ու
շադ րու թյան կենտ րո նաց մա նը խան գա րող 
գոր ծոն ներ, ի նչ պես, օ րի նակ, շր ջա պա տի 

աղ մու կը, խոս քի հս տա կու թյան ոչ բա վա
րար ո րա կը, ոչ բա րեն պաստ շր ջա պա տը: 
Ցան կա լի է ու սուց ման ժա մա նակ խան գա րող 
հան գա մանք նե րը հասց նել նվա զա գույ նի:

Ս տաց ված ար դյուն քի տե սա կե տից շատ 
կար ևոր է սո վո րո ղի զգաց մուն քային ֆո նը, 
ո րի վրա դա սա վան դո ղը հա տուկ ու շադ րու
թյուն պետք է դարձ նի [6]:

Հա ճախ սո վո րողն իր լսա ծը հաս կա նա
լու նախ կին ան հա ջող փոր ձից ել նե լով՝ լսա
րան է գա լիս ար դեն ի սկ բա ցա սա կան նա
խատ րա մադր վա ծու թյամբ և ո րո շա կի ո րեն 
վճ ռած, որ օ տար լեզ վով խոս քը հաս կա նալն 
իր ու ժե րից վեր է: Այս ի րադ րու թյու նը հատ
կա պես բնո րոշ է նո րեկ նե րին: Ան պայ ման 
պետք է հաղ թա հար վի նման բա ցա սա կան, 
պարտ վո ղա կան դիր քո րո շու մը: Հա կա ռակ 
դեպ քում ա ռա ջըն թացն ան հնար կլի նի: Այդ 
նպա տա կով, ա ռա ջին հեր թին պետք է պար
զել, թե ի նչ պի սի փոր ձա ռու թյու նից է բխում 
սո վո րո ղի մեր ժո ղա կան, ոչ հա մա գոր ծակ
ցային վե րա բեր մուն քը: 

Աս տի ճա նա կան, քայլ առ քայլ աշ խա
տան քով հնա րա վոր է հաղ թա հա րել հն չող 
նյու թի ըն կալ ման հան դեպ սո վո րո ղի սկզբ
նա պես կու տակ ված վա խը, զայ րույ թը կամ 
հու սա հա տու թյու նը: Ո ւս տի աշ խա տանք նե
րը ծրագ րե լիս ան հրա ժեշտ է ա ռաջ նորդ վել 
այն դրույ թով, որ ո ւնկնդր վող նյու թի մա կար
դա կը պետք է հա մա պա տաս խա նի սո վո
րո ղի բա զային գի տե լիք նե րին [6]:

Մյուս կող մից` նյու թը պետք է հե տաքրքիր 
և հա մա հունչ լի նի սո վո րո ղի ներ կայիս հե
տաքրք րու թյուն նե րին՝ ա ռա ջաց նե լով հե
տաքրքր վա ծու թյուն:

Մեկ այլ կար ևոր գոր ծոն է նաև մա տուց
վող նյու թի ծա վա լը և ո րա կը, որ պետք է 
հա մա պա տաս խա նի սո վո րո ղի մա կար դա
կին: Սո վո րո ղին պետք է նաև ծա նո թաց նել 
տվյալ օ տար լեզ վի ա մե նա տա րած ված 
շեշ տադ րում նե րի ու տար բե րակ նե րի հետ, 
ո րոնց նա հնա րա վոր է բախ վի հե տա գա յում: 
Ը ստ կոնկ րետ ա ռա ջադր ված նպա տակ նե
րի՝ ցան կա լի է կազ մել ո ւնկնդր վող նյու թե
րի ցանկ: Բուն աշ խա տան քը սկսե լուց ա ռաջ 
նպա տա կա հար մար է պար զել, թե խոս քի ո ՞ր 
տե սակն է ա ռա վել հեշտ հաս կաց վում սո վո
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րո ղի կող մից: 
Ամ փո փե լով ը նդ գծենք, որ սո վո րողն 

ան պայ ման պետք է հս տակ պատ կե րաց նի 
բա նա վոր խոս քի ըն կալ ման իր խն դիր ներն 
ու նպա տակ նե րը: Սո վո րո ղի մեջ պետք է 
ձևա վոր ված լի նի գի տակ ցա կան պա տաս
խա նատ վու թյուն սե փա կան հմ տու թյուն նե րի 
զար գաց ման հա մար` զու գորդ ված նպա տա
կադր վա ծու թյամբ և հե տաքրքր վա ծու թյամբ, 
քա նի որ կա մային տրա մադր վա ծու թյու նը և 
խնդ րի հս տակ գի տակ ցու մը կար ևոր են լավ 
ար դյուն քի հաս նե լու հա մար: 

Ե թե բա նա վոր խոս քի ը մբռ նու մը ստու
գող հանձ նա րա րու թյուն նե րը կա տա րե լիս 
սո վո րո ղից պա հանջ վում է մեկ կամ եր կու 
ան գամ լսե լով ճիշտ պա տաս խան ներ տալ, 
ա պա լսել սո վո րեց նե լիս նույն նյու թը հարկ է 
լի նում հն չեց նել բազ մա կի ան գամ ներ:

Կար ևոր գոր ծոն է տրա մադր ված ժա
մա նա կը, և է ա կան պայ ման է ժա մա նա կի 
սեղմ սահ մա նա փա կում չու նե նա լը: Հնա
րա վո րինս ան հրա ժեշտ է տրա մադ րել այն
քան ժա մա նակ, որ քան ժա մա նակ սո վո րո
ղը, մի ջին հաշ վով, ու նակ է կենտ րո նաց նել 
իր ու շադ րու թյու նը: Դա կա րող է լի նել քսան
ե րե սուն րո պե ից մինչև մեկ ա կա դե մի ա կան 
ժամ` նա յած հաղ թա հար վող նյու թի բար դու
թյա նը և սո վո րո ղի պատ րաստ վա ծու թյան 
մա կար դա կին: Ը նտր ված նյու թը կա րող է լի
նել 510 նա խա դա սու թյու նից՝ սկսած մինչև 
510 րո պե տևող խոսք:

Դա սա խո սը բա ցատ րում է բա ռե րի կա պե
րը կազ մող ար տա սա նա կան և հն չյու նային 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: O րի նակ՝ ան
գլե րե նում հն չող (հաֆ թը)ն, որ նույն գրա վոր 
have toն է: Ա նգ լե րեն մի այն կար դա լով սո վո
րած մար դու մտ քով գրե թե չի ան ցնի, որ հave 
toն խոս քի մեջ ի րա կա նում հն չում է հաֆ թը: 
Եվ մեկն վում են նման բա զում «գաղտ նիք
ներ», որ դեռ չգի տի սո վո րո ղը:

Բա ցատ րու թյու նից հե տո սո վո րող նե րը 
նո րից են լսում նույն հատ վա ծը և փոր ձում 
են բարձ րա ձայն կրկ նել այն: Լա վա գույն ար
դյուն քը ստաց վում է, ե րբ նրանք նույն բա նը 
լսում են ե րեքչորս ան գամ և ե րեքչորս ան
գամն էլ պար տա դիր բարձ րա ձայն կրկնում 
ե ն՝ նմա նա կե լով լսա ծը: Օ տար լեզ վով հն

չող խոս քը նույն կերպ կրկ նե լը ու սուց ման 
պար տա դիր պայ ման է: Կրկ նե լիս սո վո րողն 
ան դրա դառ նում է իր սե փա կան ար տա սա
նա կան ա պա րա տին (ա նհ րա ժեշ տու թյան 
դեպ քում դա սա վան դո ղը բա ցատ րում է լեզ
վի կամ ա տամ նա շա րի դիր քը և այլ կար ևոր 
ար տա սա նա կան ման րուք ներ) և աս տի ճա
նա բար, եր բեմն են թա գի տակ ցա կա նի մա
կար դա կով, հաս կա նում է իր կրկ նա ծի ար
տա սա նու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 

Այս գոր ծըն թա ցում չի կա րե լի շր ջան ցել 
նաև ար տա լեզ վա կան մի ջոց նե րով հա ղոր
դա ծին ֆոր մա ցի ան (դա դար, լռու թյուն, աղ
մուկ, ձայ նար կու թյուն ներ և այլն): Սո վո րող
նե րի ու շադ րու թյու նը պետք է դարձ նել նաև 
խոս քի այս կող մի վրա, ա ռանց ո րի այն չի 
ի րա կա նա նում: Ա նհ րա ժեշտ է քն նար կել և 
սո վո րեց նել խոս քի ան քակ տե լի այս բա ղադ
րիչ նե րը հաս կա նա լու կար ևո րու թյու նը: Այս 
կերպ ա պա հով վում է լսե լու կա րո ղու թյուն նե
րի զար գաց ման նկատ մամբ հա մա կող մա նի 
մո տե ցու մը: 

Այս պի սով՝ ե րբ սո վո րո ղը հն չած խոս քը 
կրկ նում է հատ ված առ հատ ված, բառ առ 
բառ, բա ռա խումբ առ բա ռա խումբ, նա խա
դա սու թյուն առ նա խա դա սու թյուն, այ նու
հետև դրանք մի մյանց կա պակ ցե լով, նա.

ա) լա վա գույնս հաս կա նում է, թե ի նչ պես 
է ար տա սան վում այս կամ այն հն չյու նը, բա
ռը, կա ռույ ցը, և ի նչ պես է ի րա կա նա նում բա
նա վոր խոս քի հոս քը,

բ) միև նույն տե ղե կատ վու թյու նը սե փա
կան ձայ նային ա պա րա տի մի ջո ցով լսե լով՝ 
ա պա հո վում է խոս քի ա ռա վե լա գույն ըն կա
լու նա կու թյու նը,

գ) սո վո րում է ի նք նու րույն ճիշտ ար տա
սա նել խոս ված քը՝ այն հա մե մա տու թյան մեջ 
դնե լով բնօ րի նա կի հետ, 

դ) շտ կում է ար տա սա նա կան սխալ նե րը, 
ե) հաղ թա հա րում է օ տար լեզ վով խո սե լու 

հան դեպ ու նե ցած վա խը,
զ) ապ րում է սե փա կան խոս քը վայե լե լու 

հա ճույ քը:
Տ վյալ աշ խա տան քը սոսկ կրկ նում է բնա

կան մի ջա վայ րում օ տար լե զու սո վո րե լու 
պրո ցե սը, ո րն է նմա նա կե լով կրկ նու թյու նը, 
լի նի դա ե րե խա, թե մե ծա հա սակ:
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IN THE FORMATION OF A FEW FEATURES OF FOREIGN LANGUAGE SPEAKING 
PERCEPTION SKILLS

A. OTARYAN

The article discussed the several features of formation of speech perception abilities. Has jus
tified that in order to develop the ability to listen is necessary to improve the quality of attention, 
to match the learner’s skills, the content should be interesting and consistent with the interests 
of the learner.

РЯД ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЯ ВОСПРИЯТИЯ УСТНОЙ  
РЕЧИ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ

А. ОТАРЯН

В статье представлен ряд особенностей формирования умения восприятия устной 
речи на иностранном языке. Обосновано, что для развития умения слушать необходимо 
улучшить качевсто внимания, соответствовать базовым знаниям учащихся, материал должен 
соотвествовать интересам учащихся. 
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Կր թա կան տար բեր հար թակ նե րում 
բարձ րաց վել է դպ րոց նե րում գրա բա րի ու
սուց ման հար ցը, սա կայն եր կար ժա մա նակ 
ան տես վել է: Ե րբ դա սա կան ու ա բե ղյա նա
կան ո ւղ ղագ րու թյան կողմ նա կից նե րի միջև 
վե ճեր սկս վե ցին, դպ րոց նե րում գրա բա րի 
ու սու ցու մը փոխ զիջ ման ճա նա պարհ բա
ցեց խնդ րա հա րույց հար ցի լուծ ման հա մար: 
Պատ մա բան Ռ. Համ բար ձու մյա նը 2009 թ. 
ա ռա ջար կեց ա ռա ջի կա ու սում նա կան տա
րի նե րից հան րա պե տու թյան բո լոր դպ րոց նե
րում ու սում նա սի րել գ րա բար: Ներ կա յումս, 
10րդ դա սա րա նից սկսած, ա վագ դպ րո ցում 
գրա բարն ու նի դա սա վանդ ման նպա տա
կային ո ւղղ վա ծու թյուն: Ե թե գրա բա րի ու սու
ցու մը հոգ ևոր կր թօ ջախ նե րում պայ մա նա
վոր ված է ե կե ղե ցա կան ծի սա կար գի լեզ վի 
պահ պան մամբ, ա պա այլ ո ւղղ վա ծու թյամբ 
կր թօ ջախ նե րում այն հայե ցի դաս տի ա րա
կու թյան, ան ցյա լի մշա կու թային ժա ռան գու
թյա նը հա ղոր դա կից լի նե լու կար ևո րա գույն 
դեր է կա տա րում:

Գ րա բա րով մեզ ա վանդ ված գրա կան 
եր կե րը ճիշտ ըն թեր ցե լու, տեքս տը գրա
բա րից աշ խար հա բար վե րա ծե լու հա մար 
ա շա կերտ նե րը պետք է  գի տե լիք նե րի ո րո
շա կի պա շար ու նե նան գրա բա րի հն չյու նա
կան հա մա կար գի, ար տա սա նա կան կա
նոն նե րի,  բա ռա պա շա րի, քե րա կա նու թյան 
 վե րա բե րյալ:  Հան րակր թա կան ա վագ դպ
րո ցում նշ ված թե մա նե րին ան դրա դարձ 
կա տար վում է մի այն 10րդ դա սա րա նի 
հու մա նի տար հոս քի  դա սագր քում, որ տեղ 
ներ կա յաց ված են գրա բա րի գրու թյան և 
ար տա սա նու թյան կա նոն նե րը, ե րկ բար բառ
ներն ու ե ռա բար բառ նե րը, բա ռա պա շա րը1: 
Գրա բա րի բա յա կան հա մա կար գի մա սին չի 
խոս վում: Գրա բա րի բա յա կան հա մա կար

1    Եզեկյան  Լ.,  Սարգսյան  Ա.,  Սաքապետոյան  Ռ., 
Հայոց լեզու, Դասագիրք ավագ դպրոցի հումանիտար 
հոսքի 10րդ դասարանի համար, Եր., 2009:

գը զգա լի ո րեն տար բեր վում է ար ևե լա հայե
րե նի բա յա կան հա մա կար գից, ին չը դժ վա
րու թյուն ներ է ստեղ ծում դպ րո ցա կան նե րի 
հա մար: Գրա բա րի ու սում նա սի րու թյան ժա
մա նակ ան հրա ժեշտ է ան դրա դարձ կա տա
րել նաև խո նարհ ման հա մա կար գին:

Գ րա բա րի ու սուց ման գոր ծըն թա ցում 
 կար ևոր է ա ռաջ նորդ վել ու սուց ման մատ
չե լի ու թյան սկզ բուն քով՝ պար զից բար դին 
ան ցու մով, քա նի որ լե զուն այլևս կի րա ռա
կան չէ որ պես հա ղոր դակց ման մի ջոց, և 
այդ ա ռու մով էլ ո րո շա կի դժ վա րու թյուն ներ է 
ստեղ ծում ա շա կերտ նե րի  հա մար: Բայի ու
սուց ման ժա մա նակ նշ ված սկզ բուն քի դե րը 
կար ևո րել են հայ մե ծա նուն ման կա վարժ
նե րից շա տե րը: Այս պես՝ Ա բո վյա նի քե րա
կա նա կան դա սագր քում ևս բա յա կան հա
մա կար գը կա ռուց ված է զն նա կա նու թյան, 
մատ չե լի ու թյան, աս տի ճա նա կա նու թյան և 
հիմ նա վոր վա ծու թյան դի դակ տի կա կան պա
հանջ նե րի հաշ վա ռու մով2: Հայ ա ռա ջին աշ
խար հիկ գիտ նա կան ու ման կա վարժ Գրի
գոր Մա գիստ րո սը ևս կար ևո րել է ու սուց ման 
հա մա կարգ վա ծու թյու նը՝ հեշ տից դժ վա րին 
ան ցնե լու սկզ բուն քով3:

Մյուս կար ևոր մո տե ցու մը, ո րն ան պայ
մա նո րեն պետք է կի րա ռել գրա բա րի խո
նարհ ման հա մա կարգն ու սու ցա նե լիս, այն 
է՝ գրա բա րի խո նարհ ման հա մա կար գի ի րո
ղու թյուն նե րը զու գա հե ռա բար հա մե մա տել 
ժա մա նա կա կից գրա կան ար ևե լա հայե րե նի 
լեզ վա կան հա մա պա տաս խան ի րո ղու թյուն
նե րի հետ: 

Ման կա վար ժա կան տե սա կե տից ճիշտ 
և նպա տա կա հար մար կլի նի, ե թե 10րդ 
դա սա րա նում գրա բա րի վե րա բե րյալ տար
րա կան գի տե լիք նե րը տա լուց հե տո նրա 

2   Աբովյան Խ., Երկերի լիակատար ժողովածու, հ. 5, 
Եր., 1950, էջ 185:
3   Խաչերյան Լ., Գրիգոր Պահլավունի Մագիստրոս 
(9581058),  Կեանքն  ու  գործունէութիւնը,  Լոս 
Անճելըս, 1987, էջ 302:

Հ ՐԱ ՉՈՒ ՀԻ ՆԵՐ ՍԵ ՍՅԱՆ

Գ ՐԱ ԲԱ ՐԻ ԽՈ ՆԱՐՀ ՄԱՆ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԻ  
ՈՒ ՍՈՒ ՑՈՒ ՄԸ  ՀԱՆ ՐԱԿՐ ԹԱ ԿԱՆ Ա ՎԱԳ ԴՊ ՐՈ ՑՈՒՄ
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ա վե լի խոր ու բազ մա կող մա նի ու սու ցու մը 
 շա րու նակ վի: Գրա բա րը ամ բող ջո վին մի 
 քա նի  դա սա ժա մում ան ցնե լը բա վա կա նին 
դժ վա րեց նում է դ րա յու րա ցու մը: 

«Քե րա կա նա կան ու սու ցու մը պետք է ըն
թա նա այն պի սի ու ղի ով, որ նրա նում տեղ 
գտ նեն լեզ վա կան ի րա կու թյուն նե րի դի
տու մը, ըն կա լումն ու ի մաս տա վո րու մը, կա
նոն նե րի բա ցա հայ տումն ու սահ մա նում նե
րի ձևա կեր պու մը, դրանց ամ րապն դու մը, 
տնային աշ խա տան քի հանձ նա րա րու մը, 
կա տա րու մը, ստու գումն ու ամ փո փու մը»1: 
Սա կայն քե րա կա նու թյան ու սու ցու մը կա րե լի 
է տա նել նաև մեկ այլ ու ղի ով, այն է՝ նախ տալ 
քե րա կա նա կան կա նոն նե րի սահ մա նում ներ 
ու բա ցատ րու թյուն ներ և դրանք ամ րապն դել 
օ րի նակ նե րով ու վար ժու թյուն նե րով, ա պա 
հանձ նա րա րել տնային ա ռա ջադ րանք ներ, 
ստու գել դրանց կա տար ման ար դյունք նե րը:  

Այս պի սով՝ բա յա կան հա մա կար գի ու
սուց ման ժա մա նակ  պետք է հաշ վի ա ռն վեն 
թե՛ ա վան դա կան, թե՛  ժա մա նա կա կից ին տե
րակ տիվ մե թոդ նե րը: 

Բայի խո նարհ ման հա մա կար գի ու սու
ցու մը պետք է սկսել դեր բայ նե րից: Հայտ նի 
է, որ ը ստ խո նար հիչ նե րի` գրա բարն ու նի 
չորս լծոր դու թյուն՝ Ա, Ե, Ի, ՈԻ, և չորս դեր
բայ՝ ա նո րոշ, ա պառ նի, ան ցյալ և են թա կա
յա կան: Ու սու ցու մը կա րե լի է կազ մա կեր պել 
 ԽԻԿ  հա մա կար գով՝ խթան ման փու լում կի
րա ռե լով խմ բա վոր ման (պ րիզ մայի) մե թո դը, 
ի մաս տի ըն կալ ման փու լում՝ Tա ձև ա ղյու սա
կի, ի սկ կշ ռա դատ ման փու լում՝ խո րա նարդ
ման մե թո դը: 

Tա ձև ա ղյու սա կի  մի ջո ցով հնա րա վոր 
է ցու ցադ րել գրա բա րի ու ժա մա նա կա կից 
հայե րե նի դեր բայ նե րի տար բե րու թյուն ներն 
ու ը նդ հան րու թյուն նե րը:

Գ րա բար Ժա մա նա կա կից հայե րեն

1.  ա նո րոշ ( ալ, ել, իլ, ո ւլ), ա
ղալ, գրել, խոր հիլ, թո ղուլ

2. ա պառ նի (ոց), ստա նա լոց
3. ան ցյալ (ե ալ), գ տե ալ
4. են թա կա յա կան (ող/օղ), ծ նող

1. ա նո րոշ (ել, ալ)
2. են թա կա յա կան (ող, ա ցող)
3.  հա րա կա տար (ած, ա ցած)
4.  հա մա կա տար (իս)
5. ան կա տար (ո ւմ)
6.  վա ղա կա տար (ել, ա ցել)
7. ա պա կա տար (ու)
8. ժխ տա կան (ի, ա)

1.1 Գ րա բա րի ա նո րոշ դեր բայի իլ, ո ւլ 
վեր ջա վո րու թյուն նե րը ժա մա նա կա կից հայե
րե նում հան դես են գա լիս որ պես Ե լծոր դու
թյան բայեր, օ րի նակ՝  խոր հիլխոր հել, թռ չիլ
թռ չել, մարտն չիլմարտն չել և այլն:

2. Ա պառ նի դեր բայը հա մա պա տաս
խա նում է ար դի հայե րե նի նույն դեր բային, 
ի նչ պես՝  շար ժե լոցշար ժե լու, թռ չե լոցթռ չե
լու, ստա նա լոցս տա նա լու և այլն:

3. Են թա կա յա կան դեր բայը հա մա պա
տաս խա նում է ար դի հայե րե նի նույն դեր
բային, սա կայն պետք է նշել, որ գրա բա րում 
են թա կա յա կա նի ի մաստ ար տա հայ տում են 
նաև իչ ա ծանց ու նե ցող բա յա նուն ներն ու 
գո յա կան նե րը, ի նչ պես՝ այ րիչայ րող, ա նի

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

ծիչա նի ծող, տո ւիչտ վող և այլն:
4. Ան ցյալ դեր բայը  կազմ վում է ե ալ 

վեր ջա վո րու թյամբ և հա մա պա տաս խա նում 
է ար դի հայե րե նի վա ղա կա տար, հա րա կա
տար դեր բայ նե րի ի մաստ նե րին, ի նչ պես՝ 
գ տե ալգ տել  կամ գ տած, հնա ցե ալհ նա ցել 
 կամ հ նա ցած և այլն:

Գ րա բա րում բայի ժա մա նակ ներն ը ստ 
կազ մու թյան լի նում են պարզ և բա ղադ
րյալ: Պարզ ժա մա նակ նե րը կազմ վում են 
բա յա հիմ քից՝ հա մա պա տաս խան դի մային 
վեր ջա վո րու թյուն նե րով, բա ղադ րյալ ժա մա
նակ նե րը կազմ վում են ան ցյալ և ա պառ նի 
դեր բայ նե րով և եմ, լի նիմ օ ժան դակ բայե րով: 
 Զու գադ րա կանհա մադ րա կան մե թո դով ար
դյու նա վետ կլի նի ու սու ցա նել բայի խո նար
հումն ը ստ հիմ քե րի: Գրա բա րում  բայի պարզ 
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ժա մա նակ նե րը կազմ վում են եր կու հիմ քից՝ 
ներ կայի և ան ցյալ կա տա րյա լի:  Ներ կայի 
հիմ քից  կազմ վում են ներ կան, ան ցյալ ան կա
տա րը, ստո րա դա սա կան ա ռա ջին ա պառ նին 
և ար գե լա կան հրա մա յա կա նը, ի սկ ան ցյալ 
կա տա րյա լի հիմ քից՝ ան ցյալ կա տա րյա լը, 
ստո րա դա սա կան ե րկ րորդ ա պառ նին, բուն 
և հոր դո րա կան հրա մա յա կան նե րը:  Բայի 
ներ կայի հիմ քը ո րո շե լու հա մար պետք է նրա 
ա նո րոշ դեր բայից ան ջա տել վեր ջա վո րու թյու
նը: Այս տեղ կար ևոր է, որ ու սու ցի չը ար ևե
լա հայե րե նի ներ կայի և ան ցյալ կա տա րյա լի 
հիմ քե րից կազմ վող ժա մա նա կաձ ևե րը հա մե
մա տի գրա բա րի հետ և ու շադ րու թյուն հրա
վի րի այն հան գա ման քին, որ ներ կայի հիմ քի 
կազ մու թյան մեջ մտ նում են նաև բա յա ծանց
նե րը, օ րի նակ՝ հետ ևյալ բայե րի դեր բա յա
կան վեր ջա վո րու թյունն ան ջա տե լուց հե տո 
բայերկ ներ կայի հիմ քե րը կլի նեն՝ մնալմն, 
ի մա նալի ման, գո ղա նալգո ղան, ի ջա նելի
ջան, մարտն չելմարտնչ, ըն թեռ նուլըն թեռն, 
քա նի որ ի նչ պես ար ևե լա հայե րե նում, այն
պես էլ գրա բա րում ա նո րոշ դեր բայի կազ մում 
կո րող են հան դես գալ բա յա ծանց ներ: 

Գ րա բա րում բա յա կան ա ծանց նե րը բա
ժան վում են ե րեք խմ բի՝ 

• սոս կա ծանց ներ՝ ան ՝ գո ղա նալ, հար
ցա նել, ծնա նիլ, ե ն՝ յա գե նալ, ն՝ առ նուլ, չ՝ 
փախ չել, ե րկն չել, ա չ՝ ճա նա չել, ան չ՝ մե ղան չել, 

• բազ մա պատ կա կան ա ծանց ներ՝ 
ա տ՝ խան ձա տել, ո տ՝ խո ցո տել, ՝ կրճ տել,

• պատ ճա ռա կան՝ ու ցան՝ հա սու ցա
նել, մա տու ցա նել: 

Ան ցյալ կա տա րյա լի հիմ քը լի նում է պարզ 
կամ ար մա տա կան, այս պի սի հիմք ու նեն Ե, Ի 
լծոր դու թյան ա ծան ցա վոր և ՈՒ լծոր դու թյան 
բայե րը, բա ղադ րյալ կամ ցո յա կան, ո րը կազմ
ված է լի նում բա յար մա տից և աց ա ծան ցից, 
այս պի սի հիմք ու նեն Ա լծոր դու թյան պարզ և 
ան ա ծան ցա վոր բայե րը՝ դո ղալդո ղաց, գո
ղա նալգո ղաց, բա յար մա տից և ե աց ա ծան
ցից, այս պի սի հիմք ու նեն Ե լծոր դու թյան 
պարզ և բազ մա պատ կա կան, Ի լծոր դու թյան 
պարզ և Ա լծոր դու թյան են ա ծան ցա վոր բայե
րը՝ ա ռա քելա ռա քե լաց, խո ցո տելխո ցո տե աց, 
նայիլնայե աց, մեր ձե նալմեր ձե ցե աց, բա յար
մա տից կամ կա տա րյա լի ցո յա կան հիմ քից և 
ոյց ա ծան ցից՝ թա քոյց, ու սոյց: 

Բայե րի խո նար հու մը յու րաց նե լու հա մար 
ա շա կերտ նե րը պի տի ի մա նան, թե որ ժա
մա նակ ներն են կազմ վում ներ կայի հիմ քից, 
որ ժա մա նակ նե րը՝ ան ցյա լի հիմ քից: Գ րա
տախ տա կին պետք է եր կու սյու նա կով ներ
կա յաց նել ներ կայի և ան ցյալ կա տա րյա լի 
հիմ քե րը, ո րից հե տո բայը խո նար հե լու հա
մար հա մա պա տաս խան հիմ քի վրա պետք է 
ա վե լաց նել դի մային վեր ջա վո րու թյուն նե րը՝ 
հա մա պա տաս խան խո նար հի չով: 

Ա ղյու սակ 1ո ւմ տր ված են գրա բա րում 
ներ կայի հիմ քից կազմ վող ժա մա նակ նե րի 
դի մային վեր ջա վո րու թյուն նե րը խո նար հիչ
նե րի հետ մի ա սին:

Լ ծոր դու թյուն Ա Ե Ի ՈՒ

Ե ղա նակ ժա մա նակ Դեմք
Թիվ Թիվ Թիվ Թիվ

Ե զա կի Հոգ նա կի Ե զա կի Հոգ նա կի Ե զա կի Հոգ նա կի Ե զա կի Հոգ նա կի

Սահ մա
նա կան

Ներ կա
1ի ն
2րդ
3րդ

ա մ
ա ս
այ

ա մք
այք
ան

ե մ
ե ս
է

ե մք
ե ք
են

ի մ
ի ս
ի

ի մք
ի ք
ին

ո ւմ
ո ւս
ու

ո ւմք
ո ւք
ո ւն

Ան ցյալ 
ան կա
տար

1ի ն
2րդ
3րդ

այի
այիր
այր

ա յաք
այիք
ային

է ի
է իր
էր

է աք
է իք
է ին

է ի
է իր
էր

է աք
է իք
է ին

ո ւի
ո ւիր
ոյր

ո ւաք
ո ւիք
ո ւին

Ս տո րա
դա սա
կան 

Ա ռա ջին 
ա պառ նի

1ի ն
2րդ
3րդ

այ ցեմ
այ ցես
այ ցէ

այ ցեմք
այ ցէք
այ ցեն

ի ցեմ
ի ցես
ի ցէ

ի ցեմք
ի ցէք
ի ցեն

ի ցիմ
ի ցիս
ի ցի

ի ցիմք
ի ցիք
ի ցին

ու ցում
ու ցուս
ու ցու

ու սումք
ու ցուք
ու ցուն

Հ րա մա 
յա կան

Ար գե լա
կան հրա
մա յա կան

2րդ մի՛ 
ար

 մի՛ 
այք 

մի՛ 
եր

մի՛
էք

մի՛ 
իր

մի՛
իք

մի՛
ո ւր

մի՛
ո ւք

Ա ղյու սակ 1.
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Մի փոքր այլ է ան ցյալ կա տա րյա լի հիմ
քից կազմ վող ժա մա նակ նե րի ու սու ցու մը: 
Ան ցյալ կա տա րյա լի հիմ քից կազմ վող ժա
մա նակ նե րում բայե րը խո նարհ վում են ներ
գոր ծաձև, կրա վո րաձև և խա ռը: Այս տեղ 
կար ևոր է ի մա նալ խո նարհ ման տի պը: Ներ
գոր ծաձև խո նարհ վում են Ա լծոր դու թյան 
պարզ, Ե լծոր դու թյան պարզ և ա ծան ցա
վոր, Ու լծոր դու թյան պարզ, կրա վո րաձև խո

նարհ վում են Ա լծոր դու թյան ա ծան ցա վոր, Ի 
լծոր դու թյան պարզ և ա ծան ցա վոր, ՈՒ լծոր
դու թյան ա ծան ցա վոր, ի սկ խա ռը՝ Ի լծոր դու
թյան Ն և Նչ, ՈՒ լծոր դու թյան ա ծան ցա վոր 
բայե րը: Ե թե ա շա կերտ նե րը յու րաց րել են 
ար դեն աս ված նյու թը, հա ջորդ քայ լում հիմ
քին կա վե լաց նեն վեր ջա վո րու թյուն նե րը, և 
խո նարհ ման հա մա կար գի պատ կե րը կդառ
նա լի ար ժեք: 

Խո նարհ ման տի պը Ներ գոր ծաձև Կ րա վո րաձև Խա ռը
Լ ծոր դու թյու նը Ա Ե ՈՒ Ա Ի ՈՒ Ի ՈՒ

Բայի կազ մու թյու նը Պարզ
Պարզ և 
ա ծան
ցա վոր

Պարզ Ա ծան
ցա վոր

Պարզ 
և 
ա ծան
ցա վոր

Ա ծան
ցա վոր

Ն և Նչ 
ածանց
նե րով

Ա ծան ցա
վոր

Ե ղանակ Ժա մա
նակ Դեմ քը

Թի վը Թիվ Թիվ

Ե զա կի Հոգ նա
կի Ե զա կի Հոգ նա կի Ե զա կի Հոգ նա կի

Սահ մա
նա կան

Ան ցյալ 
կա տար
յալ

1ի ն
2րդ
3րդ

ի
ե ր


ա ք
էք (իք)
ին

այ
ա ր
աւ

ա ք
այք, ա րաք
ան

ե այ
ե ար
ե աւ

ե աք
ե այք
ե ան

Ս տո րա
դա սա
կան

Երկ րորդ 
ա պառ նի

1ի ն
2րդ
3րդ

ի ց
ցես
ցէ

ցուք
ջիք
ցեն

այց
ցիս
ցի

ցուք
ջիք
ցին

ե այց
ի ցե
ի ցէ

ի ցուք
ի ջիք
ի ցեն

Հ րա մա
յա կան

Բուն հրա
մա յա կան 2րդ  էք իր այք, ա րուք իր ե այք

ե րուք
Հոր դո րա
կան
հ րա մա
յա կան

2րդ ջիր ջիք ջիր ջիք ի ջիր ի ջիք

Ա ղյու սակ 2.

Ա ղյու սակ 2ո ւմ տր ված են խո նարհ ման 
տի պե րը, ան ցյալ կա տա րյա լի հիմ քից կազմ
վող ժա մա նա կաձ ևերն ու վեր ջա վո րու թյուն
նե րը: 

Հա մադր ման մե թո դով ու սու ցի չը կա րող է 

տալ գրա բա րի ու ար դի հայե րե նի խո նարհ
ման տար բե րու թյուն նե րը, ի նչն ա ռա վել 
ըն կա լե լի կդարձ նի գրա բա րում բա յա կան 
ժա մա նա կաձ ևե րի ար տա հայ տու թյու նը: Այս
պես՝



231

Դ Ա Ս Ա Վ Ա Ն Դ Մ Ա Ն  Մ Ե Թ Ո Դ Ի Կ Ա

Գ րա բար Ժա մա նա կա կից հայե րեն

Սահ մա նա կան
1.  ներ կա (ա ղամ,ա ղաս, ա ղայ, ա ղամք, 
ա ղայք, ա ղան, գ րեմ, գրես, գրէ, գ րեմք, 
գ րէք, գրեն)
2. ան ցյալ ան կա տար (ա ղայի, ա ղա յաք, 
գրէ ի, գրէ աք)
3. ան ցյալ կա տա րյալ (ա ղա ցի, ա ղա ցաք, 
գրե ցի, գրե ցաք)

Սահ մա նա կան
1. ան կա տար  ներ կա (ա ղում եմ, ա ղում ե նք, 
գրում եմ, գրում ե նք)
2. ան կա տար ան ցյալ (ա ղում է ի, ա ղում է ինք, 
գրում է ի, գրում է ինք)
3. վա ղա կա տար  ներ կա (ա ղա ցել եմ, ա ղա ցել 
ե նք, գրել եմ, գրել ե նք)
4. վա ղա կա տար ան ցյալ (ա ղա ցել է ի, ա ղա ցել 
է ինք, գրել է ի, գրել է ինք)
5. ա պա կա տար  ներ կա (ա ղա լու եմ, ա ղա լու ե նք, 
գրե լու եմ, գրե լու ե նք)
6. ա պա կա տար ան ցյալ (ա ղա լու է ի, ա ղա լու 
է ինք, գ րե լու է ի, գրե լու է ինք)
7. ան ցյալ կա տա րյալ (ա ղա ցի, ա ղա ցինք, գրե
ցի, գրե ցինք)

Ս տո րա դա սա կան
1. ա ռա ջին ա պառ նի (ա ղայ ցեմ, ա ղայ
ցեմք, գրի ցեմ, գրի ցեմք)
2. ե րկ րորդ ա պառ նի (ա ղա ցից, ա ղաս
ցուք, գրե ցից, գրես ցուք)

Ըղ ձա կան ան ցյալ և ա պառ նի (ա ղայի, ա ղայինք, 
ա ղամ, ա ղանք, գրե ի, գրե ինք, գրեմ, գրենք) 
Են թադ րա կան ան ցյալ և ա պառ նի (կա ղայի, 
կա ղայինք, կա ղամ, կա ղանք, կգ րե ի, կգ րե ինք, 
կգ րեմ, կգ րենք)
Հար կադ րա կան ան ցյալ և ա պառ նի (պետք է 
ա ղայի, պետք է ա ղայինք, պետք է ա ղամ, պետք 
է ա ղանք, պետք է գրե ի, պետք է գրե ինք, պետք 
է գրեմ, պետք է գրենք)

Հ րա մա յա կան
1.  բուն (ներ կա) (ա ղա՛, ա ղա ցէ՛ք, գրե ա՛, 
գրե ցէ՛ք)
2.  հոր դո րա կան (ա պառ նի) (ա ղաս ջի՛ր, 
ա ղաս ջի՛ք, գրես ջի՛ր, գրես ջի՛ք)
3. ար գե լա կան հրա մա յա կան (մի՛ ա ղար, 
մի՛ ա ղայք, մի՛ գրեր, մի՛ գրէք)

Հ րա մա յա կան
1.  բուն հրա մա յա կան (ա ղա՛, ա ղա ցե՛ք, գրի՛ր, 
գրե՛ք)
2. ար գե լա կան հրա մա յա կան (մի՛ ա ղա, մի՛ 
ա ղա ցեք, մի՛ գրիր, մի՛ գրեք)

Նույ նը կա րե լի է ա նել նաև ա ռան ձին 
ժա մա նա կաձ ևե րի կազ մու թյան դեպ քում: 
 Կա րե լի է նշել նաև, որ գ րա բա րում բայի սե
ռը դրս ևոր ման հա տուկ ձև չու նի: Ու սու ցի չը 
պետք է բա ցատ րի՝ գրա բա րում ներ գոր ծա
կան սե ռի բայե րը նույն ձևով կա րող են նաև 
կրա վո րա կա նի ի մաստ ար տա հայ տել՝ բա ցի 
են թա կա յա կան դեր բայից, ո րը ար տա հայ
տում է մի այն ներ գոր ծա կան և չե զոք սե
ռի ի մաստ ներ, ի նչ պես՝  տե սա նել – տես նել 
 կամ  տեսն վել, տե սա նե լոց –տես նե լու  կամ 
 տեսն վե լու, տե սե ալ – տես նել  կամ  տեսն վել, 
 բայց՝ տե սա նող –տես նող:

Հա մա գոր ծակ ցային մե թոդ նե րի օգ նու
թյամբ կա րե լի է աշ խա տել բնագ րե րի վրա: 

Ա շա կերտ նե րին պետք է տր վեն հանձ նա րա
րու թյուն ներ՝ բնագ րից գտ նել բայե րը՝ ը նդ
գծե լով հա մա պա տաս խան ժա մա նա կաձ ևե
րը: Որ պես տնային ա ռա ջադ րանք՝ կա րե լի է 
հանձ նա րա րել բայե րի խո նար հում՝ սո վո րած 
նյութն ամ րապն դե լու նպա տա կով:  

Այս պի սով՝ ի նչ պես ժա մա նա կա կից հայե
րե նի, այն պես էլ գրա բա րի խո նարհ ման 
հա մա կարգն ու սու ցա նե լիս պետք է ել նել 
ու սուց ման նկատ մամբ ման կա վար ժա կան 
հիմ նա կան պա հանջ նե րից և մատ չե լի ու
թյան, աս տի ճա նա կա նութ յան, հա մա կար
գայ նու թյան սկզ բունք նե րից: Ը ստ այդմ՝ քե
րա կա նա կան նյու թը պետք է ներ կա յաց նել 
տրա մա բա նա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ: 
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Նախ քան բայի խո նարհ ման հա մա կար գի 
ու սու ցու մը դա սա վանդ վում են բայի հիմ
նա կան և ը նդ հան րա կան հատ կա նիշ նե րը, 
այ նու հետև հա ջոր դա կա նո րեն բա ցա հայտ
վում ու մեկ նա բան վում են բայի դի մա վոր 
ձևե րը, դեմ քը, թի վը, ե ղա նա կը, ժա մա նա
կը, խո նար հու մը և այլն: Ու սուց ման ըն թաց

քում ան պայ մա նո րեն պետք է տեղ տալ նաև 
բաղ դատ մա նը, այ սինքն՝ գրա բա րի ու ժա
մա նա կա կից հայե րե նի լեզ վա կան ի րա կու
թյուն նե րի նմա նու թյան ու տար բե րու թյան, 
ը նդ հան րու թյան ու ա ռանձ նա հատ կու թյան 
բա ցա հայտ ման մե թո դա կան փոր ձին: 
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ИЗУЧЕНИЕ СИСТЕМЫ СПРЯЖЕНИЯ ГЛАГОЛА ГРАБАРА В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ
Г. НЕРСЕСЯН

В статье проанализированы особенности изучения системы спряжения глагола в грабаре 
в старшей школе. Предлагается организовать изучение системы спряжения глагола путем 
сопоставления традиционного и современного методов. Обязательно нужно соблюдать 
принципы постепенности и доступности изучения. Эффективно организовать обучение 
системе спряжения глагола так, чтобы сначала изучались основные и общие свойства 
глагола, затем последовательно выявлялись и комментировались личные формы глагола, 
лицо, число, наклонение, время, спряжение и др. Разделение системы спряжения грабар 
– современный язык развивает у учеников способность анализировать, сопоставлять 
грамматический материал. 

STUDY GRABAR VERB CONJUGATION SYSTEM IN HIGH SCHOOL
H. NERSESYAN

The article analyzes the features of studying Grabar verb conjugation system in high school. 
It is proposed to organize the study of verb conjugation system by comparing traditional and 
modern methods. It is necessary to observe the principles of gradualism and accessibility of the 
training. It should be effective to organize the training on verb conjugations system so that basic 
and general properties of the verb would have been studied first and then subsequently personal 
forms of the verb, person, number, mood, time, verb, etc. would be identified and commented. 
Separation Grabar conjugation system  modern language develops in students the ability to an
alyze and compare grammar.
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ԱՐ ՄԻ ՆԵ ՆԱ ՎԱ ՍԱՐ ԴՅԱՆ 
ԱՐ ՄԻ ՆԵ ԽԱ ՉԱՏ ՐՅԱՆ 
ՀԱՍ ՄԻԿ ԽԱ ՉԱՏ ՐՅԱՆ

ԽԱ ՂԱՅԻՆ ՄԵ ԹՈ ԴՈՎ ԻՆ ՏԵ ՐԱԿ ՏԻՎ ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ 
 ՄԻ WEB ՆԱ ԽԱԳ ԾԻ ՄԱ ՍԻՆ 

«Խա ղային ման կա վար ժա կան տեխ նո լո
գի ա նե րը» ի րենց մեջ նե րա ռում են ու սում նա
կան գոր ծըն թա ցի մի ամ բողջ խումբ մե թոդ ներ 
և հնարք ներ, ո րոնք ի րա կա նաց վում են խա
ղե րի տես քով: Պա րապ մունք նե րի խա ղային 
ձևե րը հա ճախ ման կա վարժ նե րի կող մից 
ի րա կա նաց վում են աշ խար հագ րու թյան, կեն
սա բա նու թյան, պատ մու թյան և այլ բա նա վոր 
ա ռար կա նե րի դա սա վանդ ման ժա մա նակ: 
Խա ղի ձևով որ ևէ դա սի (կամ պա րապ մուն քի) 
ան ցկա ցու մը սկսում է են թարկ վել խա ղի կա
նոն նե րին, որ տեղ ու սում նա կան նյու թը դառ
նում է նրա մի ջո ցը [1] [2]: 

Ան շուշտ, ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում մշ
տա պես գո յու թյուն ու նի մր ցակ ցու թյան տար րը, 
սա կայն խա ղի ժա մա նակ այն ա ռանձ նա պես 
ակ տի վաց վում է, խթա նում մաս նա կից նե րի ու
ղե ղի աշ խա տան քի ա ռա վել ակ տիվ գոր ծու նե
ու թյա նը, ի նչն էլ իր հեր թին ստի պում է նրանց 
ա ռա վել հս տակ ու ա րագ ձևա կեր պել ի րենց 
պա տաս խան նե րը կամ կա տա րել ան հրա ժեշտ 
եզ րա կա ցու թյուն նե րը:

Քա նի որ շատ հա ճախ խա ղային պա րապ
մունք նե րը են թադ րում են դա սա րա նի (կամ 
հոս քի) տրո հու մը ա ռան ձին խմ բե րի, ա պա 
այս դեպ քում ա ռա վել հա ճախ դրս ևոր վում 
է հա ղոր դակ ցա կան գոր ծու նե ու թյու նը, ին
չը թույլ է տա լիս ո ղջ խա ղի ըն թաց քում խա ղի 
մաս նա կից ան դամ նե րին է ՛լ ա վե լի մեր ձե նալ և 
կենտ րո նա նալ ը նդ հա նուր գոր ծի վրա: Խա ղի 
ժա մա նակ ձևա վոր վում են ա ռա վել նպաս տող 
պայ ման ներ, ո րոնք թույլ են տա լիս խմ բա կային 
ձևով ապ րել զա նա զան զգա ցո ղու թյուն ներ, 
ի նչն էլ ա վե լի է ամ րապն դում մաս նա կից նե րի 
միջև փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը:

Խա ղը ա ռա վել ա րագ ար դյունք է տա լիս, 
ե թե այն ըն թա նում է փու լե րով: Յու րա քան չյուր 
մաս նա կից կա րող է այդ դեպ քում ցու ցադ րել 
իր գի տե լիք նե րը, կա րո ղու թյուն նե րը և ին չու չէ 

նաև բնա վո րու թյան ո րոշ գծեր: Խա ղի ար դյուն
քը, ան շուշտ, կախ ված է խա ղի մաս նա կից յու
րա քան չյուր ան դա մի ըն դու նա կու թյուն նե րից, 
մտ քի ճկու նու թյու նից, ա րագ կողմ նո րոշ վե լու 
կա րո ղու թյու նից, համ բե րա տա րու թյու նից և 
կազ մա կերպ վա ծու թյան աս տի ճա նից:

Մր ցակ ցու թյու նը ան պայ մա նա կա նո րեն յու
րա քան չյուր խա ղի ան բա ժա նե լի մասն է, ին չը 
և հատ կա պես ձգում է ե րե խա նե րին: Խա ղից 
ստաց վող բա վա րար վա ծու թյու նը ստեղ ծում է 
բա վա կա նին բարձր տրա մադ րու թյուն, ին չը 
ա վե լի է ու ժե ղաց նում ա ռար կայի տի րա պե տե
լու ցան կու թյու նը: 

Խա ղային գոր ծու նե ու թյան մեջ էլ ա վե լի է 
ակ տի վաց վում մտա ծո ղու թյան գոր ծըն թա ցը, 
ո րն օգ նում է ճա նա չո ղա կան խն դիր նե րի լուծ
մա նը:

Ներ կա յաց վող հոդ վա ծի նպա տակն է խա
ղային տեխ նո լո գի այով ը նդ հան րաց ված դա սե
րի կամ վիկ տո րի նա նե րի ան ցկաց ման հա մար 
մշա կել Web մի ջա վայ րում աշ խա տող մի ծրագ
րային նա խա գիծ: 

Նա խա գի ծը բաղ կա ցած է 3 մո դուլ նե րից`
1. Ընտր ված թե մա նե րի վեր նագ րե րի 

ներ մուծ ման/խմ բագր ման մո դուլ
2. Ա ռան ձին թե մա նե րի հա մար հար ցե

րի ձևա կերպ ման և նյու թե րի տե ղադր ման մո
դուլ

3.  Խա ղի ան ցկաց ման մո դուլ
Ն կա րագ րենք այդ մո դուլ նե րից յու րա քան

չյու րի աշ խա տան քի սկզ բուն քը և հնա րա վո րու
թյուն նե րը կոնկ րետ որ ևէ օ րի նա կի վրա: 

Եվ այս պես` ա ռա ջին մո դուլն ը նտր ված թե
մա նե րի հա մար վեր նագ րե րի ներ մուծ ման կամ 
դրանց խմ բագր ման մո դուլն է: Այն իր կա ռուց
ված քով և աշ խա տան քի սկզ բուն քով թվարկ
ված մո դուլ նե րից թերևս ա մե նից պարզն է, ո րի 
ար տա քին տեսքն ար դեն ի սկ հու շում է այդ մա
սին, և ո րը բեր ված է նկ. 1 –ում: 
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Նկ. 1. Թեմաների ընտրման վահանակ
Խա ղի կազ մա կեր պի չը (օ րի նակ՝ ու սու ցի

չը կամ դա սա խո սը) նա խա պես ը նտ րում է 4 
այն պի սի թե մա ներ, ո րոնց շր ջա նակ նե րում 
հե տա գա յում պետք է ան ցկաց վի մր ցույ թը, 
և բեր ված պա տու հա նի 4 տեքս տային դաշ
տե րում ներ մու ծում հա մա պա տաս խան վեր
նագ րե րը: Որ պես ներ կա յաց ման օ րի նակ՝ 
մենք ը նտ րել ե նք «Աշ խար հագ րու թյուն», 
«Պատ մու թյուն», «Հայոց լե զու» և «Գ րա կա
նու թյուն» թե մա նե րը: Հա մա կար գի կող մից 
կա տար ված ներ մու ծում նե րի ամ րագր ման 
ան հրա ժեշտ է թո ղար կել պա տու հա նի ստո
րին հատ վա ծում տե ղա կայ ված «Պահ պա
նել փո փո խու թյու նը» հրա մա նային կո ճա կը: 
Բա ցի այդ, ի նչ պես տես նում ե նք նկ. 1ո ւմ 
բեր ված պա տու հա նից, թի մե րը ա նուն ներ 
չու նեն: Դա ևս մտած ված է մեր կող մից, քա
նի որ մենք նա խընտ րել ե նք թի մե րին վե
րագ րել Հայոց ե ռա գույ նի գույ նե րը: Թի մի 

գույ նի ը նտ րու թյու նը կա րող է ի րա կա նաց վել 
նա խա պես տր ված որ ևէ հար ցի պա տաս
խա նով՝ ը ստ պա տաս խա նե լու ա րա գա գոր
ծու թյան կամ որ ևէ այլ ե ղա նա կով: Խա ղի 
այս հատ վա ծը մենք նա խագ ծով չենք մո դե
լա վո րել՝ թող նե լով կազ մա կերպ չի եր ևա կա
յու թյան վրա: Մյուս կող մից՝ յու րա քան չյուր 
խա ղի հա մար այս փու լը կա րե լի է կազ մա
կեր պել տար բեր կերպ, ին չը ևս բազ մա զա
նու թյուն և հե տաքրք րու թյուն կա ռա ջաց նի 
մաս նա կից նե րի մեջ: 

Եվ այս պես, թե մա նե րի վեր նագ րե րի 
ներ մու ծու մից հե տո ան հրա ժեշտ է կա տա
րել յու րա քան չյուր թե մայի հա մար հար ցե րի 
ներ մու ծում: Աս վածն ի րա կա նաց նե լու հա
մար նա խա տես ված է «Ա ռան ձին թե մա նե րի 
հա մար հար ցե րի ձևա կերպ ման և նյու թե րի 
տե ղադր ման» մո դու լը, ո րի ա ռա ջին ին տեր
ֆեյ սը բեր ված է նկ. 2ո ւմ:

Նկ. 2. Հարցաշարերի լրացման վահանակներ
կարմիր, կապույտ և ծիրանագույն թիմերի համար
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Ինչ պես տես նում ե նք բեր ված նկա րից, 
այն ևս բա վա կա նին պարզ ին տեր ֆեյս է: 
Չնա յած նրա ար տա քին տեսքն ար դեն ի սկ 
հու շում է, թե ի նչ պես կա րե լի է այն շա հա
գոր ծել, սա կայն մենք նպա տա կա հար մար 
ե նք գտ նում ներ կա յաց նե լու այն, ի նչ պես 
նաև այն մե թո դը, ո րի հիմ քի վրա էլ նա
խագծ վել է այս խա ղը: Եվ այս պես, բեր ված 
ին տեր ֆեյ սում, յու րա քան չյուր թի մի հա մար 
նա խա տես ված փու լե րի և ա ռան ձին թե մա
նե րի մա սե րով ստեղծ ված է մեկ ա ղյու սակ 
(ի նչ պես ար դեն կռա հե ցիք ին տեր ֆեյ սի ը նդ
հա նուր գու նային ե րան գա վո րու մը հա մընկ
նում է թի մի գույ նի հետ), ո րի մեջ փու լե րը 
դա սա վոր ված են հո րի զո նա կան, ի սկ թե մա

նե րի վեր նագ րե րը` ո ւղ ղա ձիգ ո ւղ ղու թյուն նե
րով: Քա նի որ խա ղի ան ցկաց ման հա մար 
նա խա տես ված է 10 փուլ, ի սկ թե մա նե րի 
քա նա կը 4ն է ին, բնա կա նա բար ա ղյու սա կի 
բջիջ նե րի ը նդ հա նուր քա նա կը կս տաց վի 40: 
Այդ բջիջ նե րը ին տեր ֆեյ սում ներ կա յաց ված 
են թույլ ե րան գա վոր ված շր ջան նե րի տես
քով: Ը նտր ված փու լի հա մար որ ևէ թե մային 
վե րա բե րող հար ցի ներ մուծ ման նպա տա կով 
օգ տա գոր ծո ղը պետք է մեկ ան գամ մկ նի կով 
շրխ կաց նի հա մա պա տաս խան տո ղի և սյան 
հատ ման կե տում գտն վող շր ջա նի վրա: Ար
դյուն քում էկ րա նին կբաց վի նկ. 3 –ում բեր
ված դի ա լո գային պա տու հա նը:

Նկ. 3. «Աշխարհագրություն» առարկայի հարցաշարերի լրացման վահանակը  
առաջին փուլի համար

Կոնկ րետ փու լի հա մար յու րա քան չյուր թե
մայից նա խա տես ված են 3 մա կար դակ ներ: 
Մար կար դակ նե րից յու րա քան չյու րի հա մար 
այս ին տեր ֆեյ սում պետք է լրաց վեն հար ցե
րի, դրանց պա տաս խան նե րի և հա մար ժեք 
մի ա վոր նե րի հա մար նա խա տես ված դաշ տե
րը, ի նչ պես նաև, ը ստ ան հրա ժեշ տու թյան, 
կա տար վեն տե սա հո լո վակ նե րի բեռ նում: 
Որ ևէ մա կար դա կի հա մար հար ցի մի ա վո րի 
ը նտ րու թյու նը կա մա յա կան է, ան հրա ժեշտ 
է մի այն, որ ը նդ հա նուր հա վա սա րու թյու նը 

պահ պան վի բո լոր թի մե րի բո լոր փու լե րի հա
մար, սա կայն մենք կր կին պայ մա նա կա նո րեն 
ներ մու ծել ե նք` 100, 200 և 300 մի ա վոր նե րը: 
Կա տա րե լով բո լոր դաշ տե րում ան հրա ժեշտ 
խմ բագր ման աշ խա տանք նե րը՝ «Հաս տա
տել» հրա մա նային կո ճա կով օգ տա գոր ծո ղը 
պետք է ամ րագ րի դրանք հա մա կար գի հի
շո ղու թյան մեջ: Ար դյուն քում վե րա դարձ կկա
տար վի դե պի նա խորդ ին տեր ֆեյս, որ տեղ 
ար դեն խմ բագր ված թե մայի հա մար կու նե
նանք մի փոքր ա վե լի մուգ ե րան գա վո րու մով 
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շր ջան (տե՛ս նկ. 2ը): Այս կերպ օգ տա տե րը 
պետք է կա տա րի բո լոր փու լե րի հա մար թե
մա նե րին պատ կա նող հար ցե րի ներ մու ծում: 
Բեր ված ին տեր ֆեյ սում «Հե ռաց նել» հրա մա
նային կո ճա կը (տե՛ս նկ. 3ը) նա խա տես ված 
է նախ կին կա տար ված բո լոր խմ բագ րում նե
րի մի ա ժա մա նա կյա հե ռաց ման հա մար, ո րը 
հար մա րա վետ գոր ծիք է հատ կա պես այն 
դեպ քում, ե րբ ան հրա ժեշտ է ցան կում կա
տա րել մաս նա կի փո փո խու թյուն ներ՝ հե ռաց
նե լով ո րոշ հար ցեր կամ փո խա րի նել դրանք 
ու րիշ նե րով: 

Եվ այս պես, բո լոր մաս նա կից թի մե րի 
հա մար, բեր ված բո լոր թե մա նե րից, կա տա
րե լով 3ա կան հար ցե րի և դրանց հա մա

պա տաս խան պա տաս խան նե րի ներ մու ծում, 
կազ մա կեր պի չը իր ձեռ քի տակ կու նե նա 
այն տվյալ նե րի բա զան, ո րն ան հրա ժեշտ է 
խա ղը սկսե լու հա մար (հար ցե րի ը նդ հա նուր 
թվա քա նա կը յու րա քան չյուր թի մի հա մար 
կս տաց վի հա վա սար՝ 10*4*3=120ի): Այս քա
նով թե մա նե րի և հար ցա շա րե րի ձևա վոր
ման աշ խա տանք նե րը ա վարտ վում են: 

Այժմ ան ցնենք բուն խա ղի ան ցկաց
ման մո դու լի նկա րագ րու թյա նը, ո րի հա
մար նա խա տես ված ա ռա ջին ին տեր ֆեյսն 
ու նի նկ. 4 –ում բեր ված տես քը: Վեր ջի նիս 
մեջ առ կա է ըն դա մե նը մեկ` «Սկսել խա ղը» 
վեր նագ րով հրա մա նային կո ճա կը, ո րի թո
ղարկ ման ար դյուն քը բեր ված է նկ. 5 –ում: 

Նկ. 4. Խաղի թողարկման գլխավոր ինտերֆեյսը

Նկ. 5. Խաղի վարման հիմնական ինտերֆեյսը
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Խա ղի սկիզ բը ազ դա րար վում է կազ մա
կերպ չի կող մից, և մաս նա կից թի մե րից յու
րա քան չյու րը պետք է կա տա րի իր գույ նի հա
մա պա տաս խան հար ցի ը նտ րու թյուն: Դրա 
հա մար խա ղա վա րը մկ նի կի ձախ թա թի կով 
մեկ ան գամ շրխ կաց նում է հա մա պա տաս
խան գույ նի ? – հար ցա կան նշա նի վրա, և 
էկ րան է դուրս բեր վում նկ. 6 –ի ին տեր ֆեյ սը: 
Նրա նում կա րե լի է տես նել նա խա պես սահ
ման ված թե մա նե րի վեր նագ րե րը և դրանց 
հա մար դեռևս չգոր ծած ված հար ցե րի մա
կար դակ նե րի մի ա վոր նե րը (այս դեպ քում 

«Աշ խար հագ րու թյուն» և «Պատ մու թյուն» թե
մա նե րի հա մար 100, 200 և 300, ի սկ «Հայոց 
լեզ վի» և «Գ րա կա նու թյան» հա մար` բա ցա
կա յում են, քա նի որ դրանց հա մար բա զա
յում գրան ցում չէր կա տար վել): Բնա կան է, որ 
թի մը կա րող է մի այն ը նտ րել հար ցի ար ժե քը, 
և բո լո րո վին ան տե ղյակ լի նել նրա բո վան
դա կու թյու նից: Են թադ րենք՝ կա պույտ գույ նի 
ներ քո խա ղա ցող թի մը ը նտ րել է «Պատ մու
թյուն» թե մայից 200 մի ա վոր ար ժո ղու թյամբ 
հար ցը, և շրխ կաց նե լով հի շյալ կո ճա կի վրա՝ 
էկ րա նը կըն դու նի նկ. 7 –ում բեր ված տես քը:

Նկ. 6. Առաջին փուլի կապույտ թիմի հարցի ընտրման վահանակ

Նկ. 7. Առաջին փուլի կապույտ թիմի հարցի դիտման և պատասխանի վահանակ 
(ընտրված է «Պատմություն» թեմայի 200–միավորանոց հարցը)
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Ե թե հար ցին տր վում է ճիշտ պա տաս
խան, ա պա խա ղա վա րը թո ղար կում է «Ճիշտ 
պա տաս խան» հրա մա նային կո ճա կը, հա
կա ռակ դեպ քում «Ս խալ պա տաս խան» կո
ճա կը, ի սկ ե թե հար ցը ա ռանձ նա հա տուկ 
հե տաքրք րու թյուն է ներ կա յաց նում կամ 
վի ճար կե լի պա տաս խան է պա րու նա կում, 
ա պա խա ղա վա րը կա րող է օ գտ վել «Դի տել 
պա տաս խա նը» կո ճա կի հնա րա վո րու թյու
նից: Վեր ջինս տեքս տային տար բե րա կով 
կամ տե սա հո լո վա կի տես քով կա րող է էկ
րան դուրս բե րել ա ռա վել սպա ռիչ պա տաս
խան՝ հաս տա տե լով կամ մեր ժե լով տր ված 
պա տաս խա նը: Այս վեր ջին պա տու հա նը ու

նի նկ. 8 –ում բեր ված տես քը: 
Ընտր ված հար ցե րի մի ա վոր նե րը որ ևէ 

փու լի հա մար մգեց վում են, ին չը ոչ մի այն 
հու շում է վեր ջի նիս ը նտր ման մա սին, այլև 
խա ղի ա վար տին թույլ է տա լիս տես նել բո լոր 
թի մե րի հար ցե րի ան ցման ու ղին: Եվ վեր
ջա պես, ե րբ թի մը տա լիս է ճիշտ պա տաս
խան, ա պա նկ. 5ի խա ղա տախ տա կի վրա 
? սիմ վո լը վե րած վում է հա մա պա տաս խան 
գույ նի դրո շի, և էկ րա նի վե րին աջ ան կյու
նում հայտն վում է մի ա վոր նե րի գու մա րային 
մե ծու թյու նը, ի սկ թի մի հաղ թա նա կի ու ղին 
գծագր վում է հա մա պա տաս խան գույ նով 
(տե՛ս նկ. 9ը):

Նկ. 8. Առաջին փուլի կապույտ թիմի հարցի և պատասխանի դիտման (ընտրված 
է «Պատմություն» թեմայի 200–միավորանոց հարցը, և թողարկված է «Դիտել 

պատասխանը» հրամանային կոճակը)

Նկ. 9. Խաղի իրավիճակը 3րդ փուլի ավարտից հետո
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Բեր ված նկա րում կա րե լի է տես նել խա ղի 
պատ կե րը 3րդ փու լի ա վար տից հե տո, որ
տեղ կար միր գույ նի ներ քո խա ղա ցող թի մը 
հա վա քել է 600 մի ա վոր և ու նի 3 հաղ թա
կան դրոշ, Կա պույտ թի մը՝ 400 մի ա վոր և ու
նի 2 հաղ թա կան դրոշ, ի սկ Ծի րա նա գույ նը` 
300 մի ա վոր, սա կայն ըն դա մե նը 1 հաղ թա
կան դրոշ:

Խա ղի ա վար տը ազ դա րար վում է այն 
ժա մա նակ, ե րբ թի մե րից մե կը բա րե հա ջող 
ան ցնում է բո լոր 10 փու լե րը և ա ռա ջինն է 
հաս նում վերջ նա գիծ: Բնա կան է, որ բո լոր 
թի մե րը պետք է ու նե նան հա վա սար քա նա
կու թյամբ փու լե րի ան ցման ի րա վունք (ն վա
զա գույ նը 10 փուլ), և ե թե վերջ նա գիծ են հաս
նում 2 և ա վե լի թի մեր մի ա ժա մա նակ, ա պա 
բնա կան է, որ հաղ թող թիմ է ճա նաչ վում այն 
մի ա կը, ո րը հա վա քել է ա ռա վե լա գույն մի ա
վոր ներ: Մյուս կող մից, ե թե 10 փու լից հե տո 

ոչ մի թիմ չի հա սել վերջ նա կետ, այ սինքն՝ 
չու նի 10 հաղ թա կան դրոշ ներ, ա պա խա ղը 
շա րու նակ վում է այն քան ժա մա նակ, մինչև 
նրան ցից որ ևէ մե կը կհաս նի վերջ նագ ծին: 

Այս պի սով՝ ներ կա յաց ված փա թե թը, ո րը 
ի րա կա նաց ված է Web մի ջա վայ րում վիկ
տո րի նա նե րի կազ մա կերպ ման և դրանց 
ան ցկաց ման հա մար, նա խա տես ված է դպ
րոց նե րում կամ բու հե րում ա ռար կա յա կան 
տար բեր թե մա նե րից խա ղային մե թոդ նե րով 
գի տե լիք նե րի ամ րապնդ ման հա մար:

Նա խա գի ծը ի րա կա նաց ված է HTML, 
CSS, JavaScript, PHP և MySQL տեխ նո լո
գի ա նե րով, հեշտ է ի նչ պես տե ղա կայ ման, 
այն պես և շա հա գործ ման տե սան կյու նից և 
կա րող է հար մա րա վետ գոր ծիք լի նել բո լոր 
ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րի հա մար 
[3][4]: 
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О WEB ПРОЕКТЕ ИНТЕРАКТИВНОГО ПРЕПОДОВАНИЯ ПО ИГРОВОМУ МЕТОДУ
А. НАВАСАРДЯН, А. ХАЧАТРЯН, А. ХАЧАТРЯН

Разработано Web приложение, которое предназначено для формирования и организации 
викторин по четырем предметам. В основе проекта заложена игровая методика обучения 
как для школьников, так и для студентов. Програмный пакет довольно гибкий как для 
обновления, так и для пользования и может быть использован для укрепления знаний 
обучающихся.

ABOUT WEB PROJECT OF INTERACTIVE TEACHING THROUGH GAME METHOD
A. NAVASARDYAN, A. KHACHATRYAN, H. KHACHATRYAN

It has been developed the Web application which is intended for formation and the organiza
tion of quizzes for four objects. At the heart of the project the game technique of training both for 
school students and for students is put. The software package is quite flexible both for updating 
and for use. It can be also used for strengthening of the knowledge which is trained.
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 ԲՈ ՐԻՍ ԽՈ ԴԵ ՐՅԱՆ 
ՄԱՅԻՍ Ա ՂԱ ՋԱ ՆՅԱՆ 
Ա ՇՈՏ ՀԱ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆՅԱՆ 

ՏԵԽ ՆՈ ԼՈ ԳԻ ԱՅԻ ԵՎ ՄԱ ԹԵ ՄԱ ՏԻ ԿԱՅԻ  
ՄԻ ՋԱ ՌԱՐ ԿԱՅԱ ԿԱՆ ԿԱ ՊԵ ՐԸ

Ցան կա ցած տեխ նո լո գի ա կան գոր ծըն
թաց պլա նա վո րե լու և նա խագ ծե լու հա մար 
կա տար վում են տար բեր տե սա կի մա թե մա
տի կա կան հաշ վարկ ներ։ Մա թե մա տի կան 
միշտ էլ ե ղել է ֆի զի կո սի, քի մի կո սի և տեխ
նո լո գի հա մար մի ջոց և գոր ծիք` ի րա կա
նաց նե լու հե տա զո տու թյուն ներ և գոր ծըն
թաց ներ։ Մա թե մա տի կան ը նդ հան րա պես 
ան հրա ժեշտ է տրա մա բա նու թյան և վեր
լու ծա կան մտա ծե լա կեր պի զար գաց ման 
հա մար։ Մեծ է մա թե մա տի կայի դե րը հան
րակր թա կան «Տեխ նո լո գի ա» ա ռար կայի 
ու սուց ման գոր ծըն թա ցում, ե րբ ու սու ցի չը 
թե մա տիկ պա րապ մունք նե րին մշա կում և 
լու ծում է տեխ նի կա կան պարզ խն դիր ներ, 
ար դյուն քում նյու թը դառ նում է ա վե լի հաս
կա նա լի և մտա պահ վող:

Այս պի սի խն դիր նե րը նպա տա կա հար մար 
է մշա կել մե տա ղամ շակ ման և փայ տամ շակ
ման տեխ նո լո գի ա ներ, մե քե նա գի տու թյան 
տար րեր, է լեկտ րա տեխ նի կա, գրա ֆի կա 
 բա ժին նե րի ու սուց ման  գոր ծըն թա ցում [1]: 
Տեխ նի կա կան խն դիր նե րը և վար ժու թյուն
նե րը, ի նչ պես նաև լա բո րա տոր և գործ
նա կան աշ խա տանք նե րը ամ րապն դում 
են տե սա կան գի տե լիք նե րը, ա ջակ ցում են 
տեխ նի կա կան մտա ծե լա կեր պի և տա րա ծա
կան պատ կե րաց ման զար գաց մա նը: Տեխ
նո լո գի ան բազ մաբ նույթ ա ռար կա է, այն 
ը նդ գր կում է գրա ֆի կա, նյու թե րի մե խա նի
կա կան և գե ղար վես տա կան մշա կում, մե քե
նա գի տու թյան տար րեր, է լեկտ րա տեխ նի կա, 
ռա դի ոէ լեկտ րո նի կա, հա գուս տի և սնն դի 
պատ րաստ ման տեխ նո լո գի ա ներ, դի զայն և 
այլ բա ժին ներ։ Բնա կա նա բար, տեխ նո լո գի
այի ու սուց ման ժա մա նակ ի հայտ են գա լիս 
բազ մա տե սակ մի ջա ռար կա յա կան կա պեր 
ֆի զի կայի, մա թե մա տի կայի, քի մի այի, բնա

գի տու թյան հետ։ Շատ կար ևոր է այդ գոր
ծըն թա ցում վեր հա նել տեխ նո լո գի այի և մա
թե մա տի կայի մի ջա ռար կա յա կան կա պե րը, 
նշել դրանք և զար գաց նել։

Կոնկ րետ օ րի նակ նե րի վրա ցու ցադ րենք 
այդ կա պե րը. օ րի նակ՝ փայ տամ շակ ման 
տեխ նո լո գի ա բաժ նի փայ տա նյու թի սղոց
ման թե մայի ու սուց ման ըն թաց քում կա րե
լի է ա ռա ջար կել մի քա նի թե մա տիկ պարզ 
խնդիր ներ, ո րոնք հա սա նե լի են մի ջին 
դպրո ցի 5–7–րդ դա սա րան ցի նե րին։

Խն դիր 1.
Տր ված են սկա վա ռա կային սղո ցի (նկ. 1) 

տրա մա գի ծը D=220 մմ և սղո ցի ա տամ նե րի 
թի վը՝ Z=32 (հատ), գտ նել սղո ցի ա տամ նե րի 
քայ լի մե ծու թյու նը (t):

Նկ. 1. Սկա վա ռա կային սղոց

l=πD= 3,14⨯220≈691 մմ, որ տեղ 1ը սղո
ցի պա րա գիծն է (շր ջա նագ ծի եր կա րու
թյու նը, մմ), այ նու հետև ո րո շում ե նք սղո ցի 
ա տամ նե րի քայ լի մե ծու թյու նը՝ t,t=l⁄zt = 
691⁄32 ≈ 22 մմ:
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Խն դիր 2.
Տր ված է սղո ցի ա տա մի քայ լը՝ t =22 մմ, 

ա տամ նե րի թի վը՝ z= 32 (հատ):
Ս ղո ցի պտտ ման հա ճա խու թյու նը՝ 

n=1000 պտ⁄ րոպ: 
Ո րո շել կտր ման ա րա գու թյու նը՝ 

V=πDn⁄1000⨯60, որ տեղ՝ Dն սղո ցի տրա
մա գիծն է (մմ),

D=t•z⁄π= 22⨯32⁄3,14=224 (մմ), V= 
3,14⨯224⨯1000⁄1000⨯60≈12 մ⁄վ:

Խն դիր 3.
Խո հա նո ցի մա կե րե սը 9 մ2 է (3,0⨯3,0)

մ, լի նո լի ու մի չափ սերն ե ն՝ (4,5⨯2,0) մ, այ
սինքն՝ ը նդ հա նուր մա կե րե սը 9,0 մ2: Լի նո լի
ու մի վրա նկար ված են քա ռա կու սու տես քով 
վան դակ ներ, ո րոնց կող մը 0,5 մ է: 

Ինչ պե՞ս կտ րել լի նո լի ու մը, որ պես զի եր
կու կտո րով հնա րա վոր լի նի հա տա կա պա
տել խո հա նո ցը:

Լու ծու մը՝

Խն դիր 4.
Ու նենք պող պա տյա գլան վածք ներ` 50 

հատ, ա մեն մի գլան ված քի եր կա րու թյու նը 
6,0 մ է, տրա մա գի ծը՝ 20 մմ։ Տվյալ տե սա կի 
գլան ված քի շու կա յա կան գի նը մեկ տոն նայի 
հա մար 800 դոլ լար է։ Քա նի որ նշ ված գլան
վածք նե րը դժ վար է տե ղում կշ ռել, ան հրա
ժեշտ է հաշ վար կել 50 գլան վածք նե րի ը նդ
հա նուր քա շը։

Տեխ նո լո գի այի ու սու ցի չը «Մե տաղ ներ և 
հա մա ձուլ վածք ներ» թե մայի ու սուց ման ժա
մա նակ տե ղե կաց րել է, որ պող պատ նե րի 
մի ջին խտու թյու նը 7,8 գ / սմ3 է ։

Լու ծու մը.
Նախ քան խնդ րի լուծ մանն ան ցնե լը հաշ

վի առ նե լով, որ պետք է ծա վա լը հաշ վար կել 
սմ3ով, ան հրա ժեշտ է չափ ման մի ա վոր նե րը 
բե րել նույն հա մա կար գի։

Մեկ գլան ված քի ծա վա լը ստաց վում է՝ 
Vգ= • R2•H = 3,14⨯1,0⨯600= 1884 (սմ3):

Մեկ գլան ված քի կշի ռը` Q = Vգ• P= 1884 ⨯ 
7,8= 15217,2 (գ):

Բո լոր գլան վածք նե րի (50 հատ) ընդ հա
նուր կշի ռը կլի նի՝ 15217,2 գ ⨯ 50 = 760860 
(գ) կամ 0,76 տոն նա։ Վեր ջա պես 0,76 տ⨯ 
800 դոլ լար = 608 դոլ լար։ 

Խն դիր 5.
Եր կայ նա կի ո ւղ ղու թյամբ սղոց վում է եզ

րա հատ տախ տակ, ո րի եր կա րու թյու նը` 
L=2,0 մ, հաս տու թյու նը` h=20 մմ։ Կտ րող 
սղո ցի հաս տու թյու նը`b= 2,0 մմ է։ 

Հաշ վար կել մեկ սղոց ված քի ժա մա նակ 
թա փո նի վե րած ված փայ տա նյու թի ծա վա լը։
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Տեխ նո լո գի այի ու սու ցի չը, խո սե լով սկա
վա ռա կային սղոց նե րի մա սին, նշում է, որ 
սղոց նե րի ա տամ նե րը չափ ռաստ վում են, 
որ պես զի կտր ման ժա մա նակ փայ տի հետ 
շփ ման մեջ գտն վի մի այն սղո ցի ա տամ
նային պսա կը։ Սո վո րա բար չափ ռաս տի մե
ծու թյու նը հա վա սար է սղո ցի հաս տու թյան 
կե սին [2], այ սինքն՝ սղո ցի ը նդ հա նուր հաս
տու թյու նը B = b+ 2s, որ տեղ sս ղո ցի ա տա մի 
մի կող մի ծռ վածքն է, այ սինքն չափ ռաս տը, 
b–ս ղո ցի սկա վա ռա կի հաս տու թյունն է ։

Լու ծու մը. 
Թա փոն նե րի վե րած ված փայ տա նյու թի 

ծա վա լը՝
Vթ=L⨯h⨯B=200սմ⨯2,0 սմ ⨯ (0,2 + 2 ⨯0,1)

սմ =200⨯2,0⨯0,4 = 160 (սմ3):
Խն դիր 6.
Անհ րա ժեշտ է հաշ վար կել հա ցա հա

տի կա հա վաք կոմ բայ նի հեր թա փո խային 
ար տադ րո ղա կա նու թյու նը։ Ե րե խա նե րի 
հա մար, որ պես զի լի նի պատ կե րա վոր, ան
հրա ժեշտ է ցու ցադ րել կոմ բայ նի ը նդ հա նուր 
տես քի նկա րը։

Ե լա կե տային տվյալ ներն են կոմ բայ նի 
բան վո րա կան ա րա գու թյու նը՝ V=15 կմ/ժ: 
Հն ձող ա պա րա տի ը նդ գրկ ման լայ նու թյու նը 
B=5,0 մ, հեր թա փո խի տևո ղու թյու նը՝

T=8 ժամ, հեր թա փո խի ժա մա նա կի օգ
տա կար գոր ծո ղու թյան գոր ծա կի ցը (օ.գ.գ.)՝ 

q=0,8։ Ո րո շել կոմ բայ նի ար տադ րո ղա
կա նու թյու նը W(հ/ հերթ):

Լու ծում.
Նախ պետք է ո րո շել՝ կոմ բայ նը քա նի կի

լո մետր ճա նա պարհ կանց նի մեկ հեր թա փո
խի ըն թաց քում, դրա հա մար ան հրա ժեշտ է 
ո րո շել օգ տա կար ժա մա նա կը, ո րի ըն թաց
քում աշ խա տել է կոմ բայ նը:

T ⨯օ.գ.գ.= 8ժ⨯0,8 = 6,4 (ժ), քա նի որ կոմ
բայ նի բան վո րա կան ա րա գու թյու նը 15 կմ/ժ 
է, ա պա մեկ հեր թա փո խում կոմ բայ նը կանց
նի 6,4 x 15 = 96,0 կմ՝ ի մա նա լով, որ հն ձի չի 
ը նդ գրկ ման լայ նու թյու նը 5,0 մ է, ո րո շում ե նք 
հեր թա փո խի ըն թաց քում կոմ բայ նի ը նդ հա
նուր հն ձած մա կե րե սը՝ դրա հա մար 96 կմը 
վե րա ծում ե նք 96000 մետ րի, ա պա այն բազ
մա պատ կում ե նք հն ձի չի ը նդ գրկ ման լայ նու
թյու նով՝ 96000 մ x 5,0 մ = 480000 մ2։ 

Որ պես զի կոմ բայ նի հեր թա փո խային ար
տադ րո ղա կա նու թյու նը W(հ/ հերթ) ստաց վի, 
հաշ վի առ նե լով, որ 1 հեկ տա րը 10000 մ2 է, 
ա պա՝ W = 480000 /10000 = 48 (հ):

Նշ ված խն դիր նե րի լուծ ման ժա մա նակ 
ա կն հայ տո րեն ի հայտ են գա լիս տեխ նո
լո գի այի և մա թե մա տի կայի մի ջա ռար կա
յա կան կա պեր, ո րոնք զար գաց նում են 
սո վո րող նե րի և՛ տեխ նի կա կան, և՛ մա թե մա
տի կա կան գի տե լիք նե րը։ Սո վո րող նե րի մեջ 
ձևա վոր վում են ու նա կու թյուն ներ և կա րո
ղու թյուն ներ՝ մա թե մա տի կայից ստա ցած գի
տե լիք նե րը կի րա ռե լու ա ռօ րյա կյան քում և 
գործ նա կան ու սում նա կան պա րապ մունք նե
րի ժա մա նակ։ Խն դիր նե րում բեր ված պատ
կե րա զարդ նյու թե րը խն դի րը դարձ նում են 
ա վե լի հաս կա նա լի և պատ կե րա վոր։
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THE INTERDISCIPLINARY CONNECTIONS OF TECHNOLOGY AND MATHEMATICS
B. KHODERYAN, M. AGHAJANYAN, A. HARUTYUNYAN

The article represents simple technical problems and their solutions of teaching concrete 
themes in the framework of general educational school subject “Technology”. It is noted that while 
solving those problems the interdisciplinary connections of Technology and Mathematics appear 
and there is underlined the importance of those connections. 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗЫ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕМАТИКИ
Б. ХОДЕРЯН, М. АГАДЖАНЯН, А. АРУТЮНЯН

Приводятся простейшие технические задачи и их решения при обученииконкретных тем 
по предмету ,,Технология,, общеобразовательной школы. Отмечается, что при решении 
таких задач выявляются межпредметные связы технологии и математики, подчеркивается 
значимость этих связей.
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Բ նագ րայինգե ղար վես տա կան ֆիլ մե րի 
հետ աշ խա տան քը հնա րա վո րու թյուն է տա
լիս ու սա նող նե րին ծա նո թա նա լու տար բեր 
ի րա կան (authentic) խոս քային ի րա վի ճակ
նե րի հետ, ո րոնք բնո րոշ են լեզ վա կիր նե
րին, և վե րար տադ րել դրանք՝ ցու ցա բե րե լով 
հա մա պա տաս խան հա ղոր դակ ցա կան ու նա
կու թյուն ներ. ար տա հայ տել ի րենց կար ծի քը/ 
վե րա բեր մուն քը տվյալ ու սում նա խոս քային 
ի րադ րու թյու նում, ներ կա յաց նել ի րենց հույ
զերն ու զգաց մունք նե րը, նմա նա կել կամ 
ըն դօ րի նա կել ան գլա լե զու մարդ կանց՝ հա
րա լեզ վա կան մի ջոց նե րը, կի րա ռել տար բեր 
հա ղոր դակ ցա կան ռազ մա վա րու թյուն ներ 
(կոնֆ լիկ տա հար թիչ, կոնֆ լիկ տա կան խիչ), 
մաս նակ ցել բա նա վե ճե րի և այլն։ 

Ինչ պես հայտ նի է, բա նա վոր խոս քը հա
մար վում է ար տադ րո ղա կան (պ րո դուկ տիվ) 
խոս քային գոր ծու նե ու թյան տե սակ։ Ը նդ 
ո րում, բա նա վոր խոսք ա սե լով, հիմ նա կա
նում հաս կա նում ե նք եր կու և ա վե լի ան ձանց 
շփում։ Այն են թադ րում է մե նա խո սու թյուն և 
ե րկ խո սու թյուն։ Ար դի փու լում գիտ նա կան նե
րը շատ են խո սում բազ մա խո սու թյան մա սին։ 
Փաս տո րեն, բա նա վոր խոս քը փոխ գոր ծակ
ցային խոս քային գոր ծու նե ու թյան տե սակ է, 
և ի նչ պես Մ. Գ. Ա ստ վա ծատ րյանն է նշում. 
«Բա նա վոր խոս քը պա հան ջում է եր կու մաս
նա կից նե րի` խո սո ղի և ո ւնկնդ րո ղի առ կա յու
թյուն, ո րոնք տար բեր հա րա բե րու թյուն նե րի 
մեջ են» (Աս վա ծատ րյան, 1985, 34)։

Ֆիլ մե րի մի ջո ցով մաս նա գի տա կան ան
գլե րե նի ու սու ցու մը կար ևոր և ար դյու նա
վետ է, քա նի որ ու սա նող նե րը յու րաց նում 
են ան գլա լե զու մարդ կանց հա ղոր դակց ման, 
շփման մշա կույ թը, ո րը ներ կա յա նում է ոչ մի
այն խոս քային, այլև ոչ խոս քային մի ջոց նե
րով։ 

Օ տա րա լե զու ֆիլ մե րը պա րու նա կում են 
մեծ քա նա կու թյամբ ի նք նա բե րա կան, հան

պատ րաս տից խոս քի օ րի նակ ներ։ Ի նչ վե
րա բե րում է ֆիլ մե րի մի ջո ցով օ տա րա լե զու 
մարդ կանց շփ ման խոս քային և ոչ խոս քային 
մի ջոց նե րի ու սուց մա նը, ա պա ա կն հայտ է, 
որ դրանք նպաս տում են ու սա նող նե րի բա
նա վոր խոս քի զար գաց մա նը։ 

Ակն հայտ է, որ բա նա վոր խոսք ու սու ցա
նե լիս դա սա խոս նե րը գրե թե ու շադ րու թյուն 
չեն դարձ նում օ տա րա լե զու շփ ման ոչ խոս
քային մի ջոց նե րի ու սուց ման վրա։ Այդ ա ռու
մով բնագ րային ֆիլ մե րը հա մար վում են լա
վա գույն տե սալ սո ղա կան ու սուց ման մի ջոց։ 

Օ տա րա լե զու ե րկ խո սու թյուն նե րի մի
ջո ցով բա նա վոր խոս քի ու սու ցու մը չի կա
րող լի նել ար դյու նա վետ, ե թե ու սա նող ներն 
ի րենց ու շադ րու թյունն են հրա վի րում մի այն 
խոս քային մի ջոց նե րի վրա։ Ֆիլ մե րի դի
տու մը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս նրանց 
հետ ևե լու լեզ վա կիր նե րի խոս քին` յու րաց
նե լով մի ա ժա մա նակ նրանց մարմ նի լեզ վի 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը։ 

Անհ րա ժեշտ է նշել, որ ֆիլ մե րը հիմ նա
կա նում ե րկ խո սա կան բնույթ ու նեն և պա
րու նա կում են ա ռտ նինխո սակ ցա կան բա
ռա պա շար։ 

Նույ նը վե րա բե րում է ան գլե րեն բա նա
վոր խոս քի դա դար նե րի ու սուց մա նը։ Ու սա
նող նե րը ֆիլ մի հետ հա մա պա տաս խան աշ
խա տանք տա նե լուց հե տո ձեռք են բե րում 
ա ռանց դա դա րի խոս քի հո դա բաշխ ման, 
տա տան վող դա դար նե րի, ի մաս տա զուրկ 
և ի մաս տա լից դա դար նե րը հաս կա նա լու, 
բա ցա հայ տե լու, դրանք հա մա պա տաս խան 
խոս քային կա ղա պար նե րով լրաց նե լու կա
րո ղու թյուն ներ և հմ տու թյուն ներ։

Նրանք պետք է կա րո ղա նան նա խա դա
սու թյան տար բեր հատ ված նե րում դա դա
րեց նել և ա րա գաց նել ի րենց խոս քի տեմ պը, 
ար տա հայտ վել բարձր կամ ցածր ձայ նով և 
ը ստ ձայ նե րան գի՝ ո րո շել հա ղոր դակց վող

ԹԱ ՄԱ ՐԱ ՄԱԹ ԵՎՈ ՍՅԱՆ 

Օ ՏԱՐ ԼԵԶ ՎՈՎ ԲԱ ՆԱ ՎՈՐ ԽՈՍ ՔԱՅԻՆ  
ՀՄ ՏՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ԶԱՐ ԳԱ ՑՈՒ ՄԸ  
ԲՆԱԳ ՐԱՅԻՆ ՖԻԼ ՄԵ ՐԻ ՄԻ ՋՈ ՑՈՎ
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նե րի զգա յա կանհո գե բա նա կան վի ճակ նե
րը, ստեղ ծել հա մա պա տաս խան տրա մա
դրու թյուն, զգա յա կան վի ճակ։ 

Ի տար բե րու թյուն նոր մա տիվ խոս քի՝ բա
նա վոր ի նք նա բե րա կան կամ պատ րաստ
ված խոս քում դա դար նե րը հա մա կարգ ված 
չեն, քե րա կա նա կան մա կար դա կում ո րոշ 
կա ռույց նե րի հետ չեն հա մընկ նում, բազ
մաբ նույթ են քա նա կա կան ա ռու մով` կախ
ված նրա նից, թե խո սո ղը ի նչ քա նով է տի րա
պե տում հան պատ րաս տից խոս քին։

Բա նա վոր խոս քի ու սու ցու մը պա հան
ջում է ը նդ հա նուր պատ կե րա ցում ու նե նալ 
դա դար նե րի կի րառ ման մա սին, առ այն, 
որ դա դար ներն օգ նում են ճիշտ կա ռու ցե լու 
ե րկ խո սա կան տեքս տե րը և մե ղե դու ու ռիթ
մի հետ մեկ տեղ մաս նակ ցում են տեքս տի 
ի մաս տի հա ղորդ մա նը։ 

Ար դի փու լում ճա նա չո ղա կանհա ղոր
դակ ցա կան մո տեց ման շր ջա նակ նե րում 
խնդիր է դր վում սո վո րեց նե լու ոչ մի այն խո սել 
օ տար լեզ վով, այլև լռել, ճիշտ օգ տա գոր ծել 
խոս քային դա դար նե րը՝ կի րա ռե լով լրաց նող 
բա ռեր, նշույթ ներ (pause filler or hesitation 
form, discourse marker) և այլն։ Ի նչ պես նշում 
է Կրե տի նի նան. «Ա վան դա բար ի նք նա բե րա
կան խոս քի մեջ ա ռանձ նաց նում են դա դա րի 
եր կու` չլ րաց ված (unfilled) և լրաց ված (filled) 
ձևե րը» (Кретинина 2002։ 102)։ 

Ընդ հա նուր առ մամբ, նրանք պետք է կա
րո ղա նան ի րենց խոս քում կի րա ռել լրաց վող 
և չլ րաց վող դա դար ներ (filled and unfilled 
pauses)։ Տե սա ֆիլ մե րը հնա րա վո րու թյուն են 
տա լիս ու սա նող նե րին յու րաց նե լու ոչ մի այն 
լեզ վա կիր նե րի դի մա խա ղը, ժես տե րը, այլև 
լռե լու, դա դար ա նե լու մշա կույ թը։ Դա կար
ևոր է, քա նի որ լռու թյու նը «զ րույ ցի շա րու
նա կու թյունն է» (Бахтин 1994)։

Բա վա կա նին դժ վար է ֆիլ մի դիտ ման ըն
թաց քում հաս կա նալ լեզ վա կիր նե րին, հատ
կա պես ե րբ նրանք ա ռանց խոս քային մի
ջոց նե րի ար տա հայ տում են ի րենց հույ զե րը, 
զգաց մունք նե րը՝ զար ման քը, զայ րույ թը, վա
րա նու մը։ Բա նա վոր խոս քը ի նչոր ա ռու մով 
հա ղոր դակ ցա կան բա ցե րի լրաց ման գոր
ծըն թաց է։ Ա ռանձ նա նում են հատ կա պես 
խո սույթ լրաց նող բա ռե րը կամ նշույթ նե րը 

(I mean, you know, like)։ Եր բեմն լռու թյու նը 
ներ կա յա նում է ձայ նային հն չյուն նե րի լրիվ 
բա ցա կա յու թյամբ։ Սա կայն այդ պի սի լռու
թյա նը նույն պես նա խոր դում կամ հա ջոր դում 
է որ ևէ խոս քային կամ ոչ խոս քային մի ջոց
նե րով ար տա հայտ վող ի րադ րու թյուն։ 

Ըստ Վ. Պ. Բե լյա նի նի` ե րկ խո սա կան 
տեքս տե րում տե ղի է ու նե նում ար տա հայ տու
թյան մի ա վո րում, ո րը հիմն ված է շփ ման ոչ 
խոս քային և խոս քային մի ջոց նե րով ի րաց
վող բարդ ծրագ րի վրա (Белянин 2004)։

Մե թո դիստ նե րը խն դիր են դնում ու սում
նա սի րել շփ ման խոս քային և ոչ խոս քային 
մի ջոց ներն ու սուց ման տար բեր փու լե րում՝ 
հս տա կեց նե լով դրանց հա րա բե րակ ցու
թյու նը։ Ա կն հայտ է, որ ի րա կան լեզ վա կան 
մի ջա վայ րում դրանք ա ռանձ նաց նել հնա
րա վոր չէ։ Սա կայն ու սում նա կան պայ ման
նե րում ոչ խոս քային մի ջոց նե րի ու սու ցու մը 
կա՛մ մո ռա ցու թյան է տր ված, կա՛մ մղ ված է 
հե տին պլան` ան գամ ու սուց ման ա վար տա
կան փու լում։ 

Բ նագ րային ֆիլ մերն ար դյու նա վետ ու
սու ցո ղա կան մի ջոց են լեզ վա կիր նե րի զգաց
մունք ներն ար տա հայ տող մի ջոց նե րի յու
րաց ման տե սան կյու նից։ Ի նչ պես նշում է Պ. 
Էք մա նը. «…զ գաց մունք նե րը բա վա կա նին 
ա կն հայտ շփ ման ոչ խոս քային մի ջոց նե րի 
դրս ևո րում են» (Ekman 1992։ 5559)։

Հո գե բան ներն ա ռանձ նաց նում են յոթ 
հիմ նա կան մարդ կային զգաց մունք` ու րա
խու թյուն / եր ջան կու թյուն, զար մանք/ապ
շանք, սար սափ, զզ վանք/ար հա մար հանք, 
թա խիծ, զայ րույթ/ կա տա ղու թյուն, հե տաքրք
րու թյուն/ հե տաքրք րա սի րու թյուն։ Ա կն հայտ 
է, որ լեզ վա կիր նե րը ոչ միշտ են հայե րի 
նման ար տա հայ տում ի րենց հույ զերն ու 
զգաց մունք նե րը։ Ու սա նող նե րը պետք է աս
տի ճա նա բար յու րաց նեն նրանց հու զաար
տա հայտ չա կան մի ջոց նե րը։ 

Օ տա րա լե զու բա նա վոր խոս քի զար գաց
ման կար ևոր պայ ման է խոս քային մի ջոց նե
րի հետ ևո ղա կան ու սու ցու մը։ Մե թո դիստ նե
րը մեծ տեղ են հատ կաց նում խո սակ ցա կան 
լեզ վի հն չյու նա կան փոխ ներ թա փանց ման 
հաղ թա հար մա նը։ Կար ևոր վում է հատ կա
պես ան գլե րեն բա նա վոր խոս քում հն չող 
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ար տա հայ տու թյու նը ճիշտ հն չե րան գով ար
տա բե րե լու հիմ նախն դի րը։

Բա նա վոր խոս քի ու սու ցու մը պա հան
ջում է ի նք նա բե րա կան խոս քի ու տեմ պի, 
ռիթ մի կի րառ ման հմ տու թյուն ներ և կա րո
ղու թյուն ներ։ Կեն ցա ղային պայ ման նե րում 
խոս քի տեմ պը հան գեց նում է ար տա բե րա
կան կոմպ րե սի այի կամ պար զեց ման (G. 
Brown 1984)։ Դրա պատ ճառ նե րը տար բեր 
են` խո սո ղի գրգռ վա ծու թյու նը, շտա պո ղա
կա նու թյու նը և այլն։ Հե տաքր քիրն այն է, որ 
սո վո րող նե րին դժ վար է հաս կա նալ հատ կա
պես ա ռտ նինխո սակ ցա կան ար տա հայ տու
թյուն նե րը, ռեպ լիկ նե րը, ձայ նի տո նը և այլն։

Դժ վա րու թյուն է ներ կա յաց նում նաև լեզ
վա կիր նե րի խոս քի ձայ նե րան գը ճիշտ ըն
կա լե լը։ Պ. Տրա ջի լը նշում է, որ այն մե կու
սաց ված հան դես չի գա լիս և նրա ի րա ցու մը 
կապ ված է հա տույթ նե րի և ա ռո գա նա կան 
բա ղադ րիչ նե րի հետ, ո րն ա ռօ րյա խոս քում 
ներ կա յաց ված է հետ ևյալ տեր մին նե րով` 
creaky voice, low pitch, husky voice/low pitch, 
breathy voice/slow tempo (Trudgill 1982)։ 

Ըստ նույն հե ղի նա կի` ձայ նե րան գը, այս
պես կոչ ված, խո սակ ցու թյան «նոր մալ» ռե
ժի մում զգաց մունք նե րի մա սին ո չինչ չի 
հայտ նում։ ”Breathy” կամ “creaky” ռե ժի մով 
ձայ նե րան գը հիմ նա կա նում ար տա հայ տում 
է հա րան շա նա կային, հա վե լա կան ի մաստ։ 
Պ. Տրա ջի լի կար ծի քով, ձայ նե րան գը հան
րա լեզ վա բա նա կան ցու ցիչ է, ո րը ցույց է 
տա լիս տվյալ ան ձի, խա վի կրթու թյան կամ 
մշա կույ թի մա կար դա կը, բնու թագ րում է այն։ 
Օ րի նակ` Մեծ Բրի տա նի ա յում ձայ նե րան գը 
ցույց է տա լիս, թե այս կամ այն ան հա տը 
ի նչ դա սի, դա սա կար գի ներ կա յա ցու ցիչ է 
(Trudgill 1982)։ 

Օ տա րա լե զու բա նա վոր խոս քում ռիթ մը 
միշտ չէ, որ կա րող է լի նել հա վա սա րա չափ 
կամ հա մա չափ։ Ու սա նող նե րը պետք է օ գտ
վեն բնագ րային ֆիլ մե րի ըն ձե ռած հնա րա
վո րու թյու նից։

Նա խա դա սու թյան շեշ տը մեծ դեր է խա
ղում ե րկ խո սու թյան ի մաս տը հաս կա նա լու 
գոր ծում։ Դրա մի ջո ցով խո սող նե րը հիմ նա
կա նում ա ռանձ նաց նում են ռե ման, այ սինքն` 
ար տա հայ տու թյան բուն տե ղե կատ վու թյու

նը։
Դժ վար է նաև ֆիլ մի դիտ ման ըն թաց քում 

հաս կա նալ այս պես կոչ ված «սայ թա քող խոս
քը»։ Պատ ճառ նե րը շատ են` թե՛ լեզ վա կան, 
թե՛ հան րամ շա կու թային։ Դ. Քրիս թը լը և Դ. 
Դեյ վին գտ նում են, որ ան հրա ժեշ տու թյուն 
չկա սո վո րեց նել ու սա նող նե րին կի րա ռել 
«սայ թա քող խոս քը», այլ պետք է սո վո րեց նել 
նրանց հաս կա նալ լեզ վա կիր նե րի այն խոս
քը, ո րը պա րու նա կում է այդ պի սի սխալ ներ» 
(D. Crystal, D. Davy 1975։ 67)։ Ֆիլ մե րի հետ 
աշ խա տան քի ժա մա նակ նրանց պն դու մը 
հաս տատ վում է։ 

Ակն հայտ է, որ ֆիլ մե րի դի տու մը ու սու ցո
ղա կան նպա տակ նե րով հնա րա վո րու թյուն է 
տա լիս ու սա նող նե րին հաս կա նա լու և կի րա
ռե լու այն բո լոր եր ևույթ նե րը, ո րոնք նպաս
տում են օ տա րա լե զու բա նա վոր խոս քային 
հմ տու թյուն նե րի զար գաց մա նը։

Ֆիլ մե րի դիտ ման ըն թաց քում ու սա
նող նե րին կա րե լի է տալ տար բեր ա ռա
ջադ րանք ներ։ Կա րե լի է սկզ բից ներ մու ծել 
տվյալ քե րա կա նա կան եր ևույ թը հա մա պա
տաս խան օ րի նակ նե րով, հե տո պա հան ջել, 
որ ու սա նող նե րը ֆիլ մի դիտ ման ըն թաց
քում ճա նա չեն և դուրս գրեն նշ ված քե րա
կա նա կան նմու շին հա մա պա տաս խա նող 
ար տա հայ տու թյուն նե րը։ Այս հա մա տեքս
տում կար ևոր վում է թե՛ խոս քի յու րաց ման, 
թե՛ ստուգ ման փու լե րը։ Ը նդ ո րում՝ ֆիլ մե րի 
դիտ ման պրակ տի կան ցույց է տա լիս, որ 
հիմ նա կան դժ վա րու թյուն ներն ա ռաջ են գա
լիս ֆիլ մե րի դի տու մից հե տո ու սա նող նե րի 
յու րաց ման աս տի ճա նը ո րո շե լիս։

 Խո սու թային վեր լու ծու թյան կի րառ ման 
հե տաքր քիր օ րի նակ է Քե րի Միլ վոր դի դա
սի ան ցկաց ման պլա նը` «Applying Discourse 
Analysis in the Classroom with a Specific Fo
cus on Teaching Discourse Markers by Ceri 
Millward  Lesson plan 1»։ 

Հե ղի նա կը հս տա կեց նում է դա սի ան
ցկաց ման ժա մա նա կը, հե տո մա կար դա կը 
և հիմ նա կան նպա տակ նե րը` «Preliminary 
information, Time։ 60 minutes, Level։ In
termediate»։ Քե րի Միլ վոր դը հա մա ցան ցից 
վերց րած ֆիլ մի գրա վոր տեքս տի մի ջո ցով 
փոր ձում է ցույց տալ խո սու թային նշույթ նե
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րի կի րառ ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը։ 
Խո սու թային վեր լու ծու թյան են են թարկ վում 
ա մեն մի նշույ թի նշա նա կու թյու նը, ձևը և 
կի րար կու թյան սահ ման նե րը։ Հե ղի նա կի 
մո տե ցու մը ին դուկ տիվ է, քա նի որ նա ա ռա
ջար կում է վար ժու թյուն նե րի մի ջո ցով բա ցա
հայ տել այս կամ այն խո սույ թի կի րառ ման 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը։ Հե տաքր քիրն 
այն է, որ հե ղի նա կը խն դիր է դնում ֆիլ մի 
դիտ ման ա վար տա կան փու լում ու սա նող նե
րին հանձ նա րա րե լու, որ նրանք գրեն ֆիլ մի 
մա սին գրա խո սա կան։

Քե րի Միլ վոր դը վեր լու ծում է ոչ մի այն 
հա մա պա տաս խան նշույթ նե րի յու րաց ման 
գոր ծըն թա ցը, այլև ու սա նող նե րի ան հա տա
կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը` նրանց 
դր դա պատ ճառ նե րը, նա խա սի րու թյուն նե
րը, հա կում նե րը, ֆո նային գի տե լիք նե րի 
մա կար դա կը, խմ բային աշ խա տան քի մեջ 
ներգ րավ վե լու ու նա կու թյուն նե րը և այլն։

Քե րա կա նա կան կա ռույց նե րը հան դես 
են գա լիս որ պես նշան նե րի հա մա կար գեր, 
և ե թե ար տա հայ տու թյան մա կար դա կում 
ա ռա ջին պլան են մղ վում հա ղոր դակց ման 
խոս քային մի ջոց նե րը, ա պա խո սույ թի մա
կար դա կում կար ևոր վում են թե՛ խոս քային, 
թե՛ ոչ խոս քային հա ղոր դակց ման մի ջոց նե
րը։ Ժես տը, դի մա խա ղը կա րող են փո խա րի
նել տար բեր քե րա կա նա կան կա ռույց նե րի և 
կա ղա պար նե րի։ Լռու թյու նը, տա տա նու մը, 
դա դա րը նույն քան ի մաստ կա րող են ար տա
հայ տել, որ քան ըղ ձա կա նի, հրա մա յա կա նի 
ձևե րը։ 

Ա վե լի կար ևոր է այն, որ բնագ րային ֆիլ
մի դի տու մը թույլ է տա լիս տվյալ քե րա կա
նա կան եր ևույ թը դի տար կել հու զա կան և 
խո սու թային մա կար դակ նե րում։ 

Ինչ քան շատ է ու սու ցո ղա կան նպա
տակ նե րով ցու ցադր վող ֆիլ մը հա գե ցած 
մշա կու թային ի րո ղու թյուն նե րով, այն քան 
ար դյու նա վետ կա րող է լի նել ու սում նա կան 
նպա տակ նե րով նրա կի րա ռու մը։ Բնա
գրային ֆիլ մե րի կի րա ռու մը ու սում նա կան 
պրո ցե սում ա ռա վել մեծ կար ևո րու թյուն է 
ստա նում, քա նի որ օ տար լեզ վի տի րա պե
տու մը` որ պես միջմ շա կու թային հա ղոր
դակց ման մի ջոց, կա տար վում է ոչ բնա կան 

լեզ վա կան պայ ման նե րում։ 
Ինչ պես ցույց է տա լիս օ տար լե զու նե րի 

դա սա վանդ ման բնա գա վա ռում կու տակ ված 
փոր ձը, ա վե լի նպա տա կա հար մար է ու սու
ցո ղա կան նպա տակ նե րով ֆիլ մե րի ը նտ րու
թյուն կա տա րե լիս նա խա պատ վու թյուն տալ 
մե լոդ րա մա նե րին, կա տա կեր գու թյուն նե րին 
և հե ռուս տա սե րի ալ նե րին, քա նի որ դրանք՝ 

•  հա րուստ են ե րկ խո սու թյուն նե րով և 
կեն դա նի խո սակ ցա կան լեզ վով,

• դ րանց թե մա տի կան և բո վան դա
կու թյու նը հա մա պա տաս խա նում են ու սա
նող նե րի տա րի քային և հա ղոր դակ ցա կան 
պա հանջ մունք նե րին,

•  կա տա կեր գու թյուն նե րի մի ջո ցով 
ու սա նող նե րը ծա նո թա նում են տվյալ լեզ
վա կիր նե րի հու մո րին և ազ գային մտա ծո
ղու թյա նը, ո րը քիչ դեր չի կա տա րում հան
րա լեզ վա բա նա կան և լեզ վամ շա կու թային 
կա րո ղու նա կու թյուն նե րի և բա նա վոր խոս քի 
ձևա վոր ման գոր ծում։ 

Տվյալ դա սի նպա տակ նե րից ել նե լով՝ ան
հրա ժեշտ է ցու ցադ րել կա՛մ ամ բող ջա կան 
ֆիլ մը, կա՛մ ֆիլ մից ը նտ րել եր կու դր վագ, 
որ տեղ ա ռա վել ցայ տուն է ար տա հայտ ված 
ա ռօ րյա խո սակ ցա կան լեզ վա շեր տը։ Ա նհ
րա ժեշտ է մշա կել հս տակ նա խա դիտ ման, 
դիտ ման և հետ դիտ ման վար ժու թյուն նե
րի հա մա կարգ՝ միտ ված բա նա վոր խոս քի 
զար գաց մա նը։ Նա խա դիտ ման փու լում ու
սա նող նե րի ու շադ րու թյու նը կենտ րո նաց նե
լու հա մար կա րե լի է ա ռա ջար կել ը նտր ված 
դր վագ նե րի ա ռանց պատ կե րի դի տում, այ
նու հետև հանձ նա րա րել ու սա նող նե րին ներ
կա յաց նել ի րա վի ճա կը։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, 
նշ ված վար ժու թյու նը դժ վար կլի նի կի րա ռել 
ան փորձ լսա րա նում, քա նի որ հն չար տա բե
րա կան դժ վա րու թյուն նե րը, բար բա ռը, խո
սակ ցա կան ար տա հայ տու թյուն նե րը, ժար
գո նը ա ռա վել կբար դաց նեն տվյալ դր վա գի 
ի մաս տի ըն կա լու մը ա ռանց պատ կե րի դիտ
ման դեպ քում։ 

Ցու ցադ րա կան փու լում կա րե լի է նա
խա պես մշա կել տպագր ված նմուշ ներ և 
հանձ նա րա րել դիտ ման ըն թաց քում լրաց
նել բաց թողն ված ար տա հայ տու թյուն նե րը։ 
Այս փու լում նպա տա կա հար մար է նաև տալ 
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ո րո շա կի հանձ նա րա րու թյուն ներ՝ կապ ված 
լեզ վա կան մի ջոց նե րի, ոչ հա ղոր դակ ցա կան 
մի ջոց նե րի, ի նչ պես նաև ազ գային մտա ծո
ղու թյան տար րե րի հետ։

Ա ռա վել կար ևոր է ֆիլ մի ըն կալ ման վե
րահսկ ման փու լը, ո րի ըն թաց քում ստուգ
վում է ու սա նող նե րի կող մից ը նտր ված 
դրվա գի բո վան դա կու թյան ըն կա լու մը և նոր 
բա ռա պա շա րի կի րա ռու մը։ Այս փու լում կա
րե լի է կի րա ռել բազ մա թիվ վար ժու թյուն ներ 
և հնար ներ. դե րային խա ղեր, ա ղա վաղ ված 
ե րկ խո սու թյուն, ի րա դար ձու թյուն նե րի հա
ջոր դա կան վե րա կանգ նում և այլն։ Դա սա
խո սը կա րող է ը նտ րել և կի րա ռել գոր ծու նե
ու թյան այս կամ այն տե սա կը տվյալ դա սի 
ա ռա ջա դիր խն դի րը կա տա րե լու հա մար։ 
Կա րե լի է ա ռանձ նաց նել «ա ռո գա նու թյուն», 
«բ նու թագ րել կեր պա րը», «դե րա սա նի ը նտ
րու թյուն», «հար ցազ րույց՝ հայտ նի դե րա
սա նի հետ», «բ նա վո րու թյուն նե րի ցանց», 
«ընտ րի՛ր քո բա ռե րը», «հան գու ցա լու ծում», 
«լ րա ցում», «մ շա կույթ», «ա մե նօ րյա կյանք», 
«ն կա րագ րել խոս քի ո ճը», «կեն սա կեր պը», 
«փոխ ներ գոր ծուն լե զու» և այլն։ Նշ ված գոր
ծու նե ու թյան տե սակ նե րը ներ կա յաց ված են 
Ջեյն Շեր մա նի կող մից և նե րա ռում են թե՛ 
խո սու թային վեր լու ծու թյան, թե՛ լեզ վա նյու թի 

հետ աշ խա տան քի ըն թա ցա կար գեր (Sher
man 2003)։ 

Եզ րա կա ցու թյուն: Ֆիլ մե րի դիտ ման ժա
մա նակ ու սա նող նե րը պետք է ի մա նան, որ 
լրաց վող և չլ րաց վող դա դար նե րի հմուտ 
գոր ծա ծու մը կար ևոր պայ ման է ի նք նա բե
րա կան խոս քի զար գաց ման հա մար։ Նախ
նա կան փու լում նրանք պետք է կա րո ղա նան 
տար բե րա կել, ճա նա չել նշ ված դա դար նե րը։ 
Հե տո նրանք պետք է ի րենց խոս քը կա ռու
ցեն նշ ված դա դար նե րի ճիշտ կի րառ մամբ։ 

Անգ լե րե նի մա նա գի տա կան դա սըն թա
ցում բա նա վոր խոս քի ու սու ցու մը պա հան
ջում է խոս քային և ոչ խոս քային մի ջոց նե
րի հա մակց ված, հա մա կարգ ված ու սու ցում։ 
Խոս քային մի ջոց նե րից ան հրա ժեշտ է 
ա ռանձ նաց նել այն հն չյու նա կան, քե րա
կա նա կան, բա ռային եր ևույթ նե րը, ո րոնք 
հե տաքրք րու թյուն են ներ կա յաց նում գրա
կանխո սակ ցա կան, ա ռօ րյախո սակ ցա կան 
լեզ վա կա ղա պար նե րի ու սուց ման տե սան
կյու նից։ Բա նա վոր խոս քի ու սուց ման շր ջա
նակ նե րում մեծ տեղ պետք է հատ կաց վի 
ա ռօ րյա խոս քին բնո րոշ հն չե րան գի, ձայ
նե րան գի, շեշ տի, մե ղե դայ նու թյան, ա ռո
գա նու թյան և այլ հն չյու նա կան եր ևույթ նե րի 
ու սուց ման վրա։
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THE DEVELOPMENT OF ENGLISH SPEECH SKILLS THROUGH AUTHENTIC FILMS
T. MATEVOSYAN

The present paper deals with the main difficulties that students may face in developing their 
speaking skills through authentic films. It focuses upon some of the widely spread factors af
fecting the fluency of our students such as nonverbal communicative means, articulatory skills, 
the culture of pausing such as the ability of differentiating between filled and unfilled pauses. 
All these are essential for spontaneous speech development and can be successfully developed 
through continuous application of authentic movies. 

Key words։ verbal speech, nonverbal speech, filled pauses, unfilled pauses, pausing culture.

РАЗВИТИЕ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ УСТНОЙ РЕЧИ ПОСРЕДСТВОМ  
АУТЕНТИЧЕСКИХ ФИЛЬМОВ

Т. МАТЕВОСЯН

В статье выявляются основные трудности усвоения устных речевых навыков английского 
языка посредством аутентических фильмов. Особое внимание уделяется тем аспектам 
устной речи, которые способствуют усвоению приемов невербальной речи, наряду с 
вербальными средствами коммуникации. В статье расматриваются также способы освоения 
артикуляционных навыков, культура речевой паузы и умение их заполнять. Данные факторы 
могут развиваться частными планированными просмотрами аутентичных фильмов. 
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ԼԻ ԼԻ Ա ԲԱ ԴԱ ԼՅԱՆ

ՓՈԽ ԳՈՐ ԾՈՒՆ ՄԵ ԹՈ ԴԱ ԿԱՆ ՀՆԱՐ ՆԵ ՐԻ  
ԿԻ ՐԱ ՌՈՒ ՄԸ ՈՐ ՊԵՍ ՄԱՅ ՐԵ ՆԻ Ի ԴԱ ՍԻ  

ԱՐ ԴՅՈՒ ՆԱ ՎԵ ՏՈՒ ԹՅԱՆ ԲԱՐՁ ՐԱՑ ՄԱՆ ՄԻ ՋՈՑ

Տար րա կան դպ րոց ըն դուն ված պա հին 
ի սկ յու րա քան չյուր ե րե խա ու նի աշ խար հի 
մա սին իր սե փա կան պատ կե րա ցում նե րը։ 
Կրթու թյան գոր ծըն թա ցում նա բա ցա հայ
տում է այլ պատ կեր. աշ խար հը տա րան
ջատ ված է ա ռան ձին մա սե րի՝ դա սա վանդ
վող ա ռար կա նե րին հա մա պա տաս խան։ 
Գեր բեռն ված ու սում նա կան ծրագ րե րը հա
ճախ նույ նիսկ խո չըն դո տում են ի րա կան 
կյան քում ձեռք բե րա ծը գործ նա կան կի րա
ռե լի ու թյան տե սան կյու նից։ Մի ա ժա մա նակ 
դեռևս վաղ տա րի քից հաշ վի և թվա բա նու
թյան գոր ծըն թաց նե րը խթա նում են բարձր 
տեխ նի կա կան մտա ծո ղու թյան զար գա ցու մը՝ 
թե րի թող նե լով նրա է ու թյան ստեղ ծա գոր
ծա կան բա ղադ րի չը։ 

Հայտ նի է, որ ժա մա նա կա կից ե րե խան 
ա ճում է «գեր հա գե ցած տե ղե կատ վա կան 
տա րա ծու թյան» մեջ, ո րը պա հան ջում է 
կրթու թյան ըն թաց քում կի րա ռել այն պի սի 
մե խա նիզմ ներ, ո րոնք կն պաս տեն այդ փո
փո խա կան և գեր բեռն ված աշ խար հում նրա 
կողմ նո րոշ մա նը` ը ստ սե փա կան կա րիք նե
րի և տվյալ հա սա րա կու թյան բա րո յա կան 
պա հանջ նե րի։ Ըն դուն ված է այն տե սա կե
տը, որ կր թա կան հա մա կար գը մարդ կանց 
սո վո րեց նե լու ամ բող ջու թյուն է։ Սա կայն 
ժա մա նա կա կից աշ խար հում մի ա կող մա նի 
սո վո րեց նե լու մի ջո ցով ոչ մի հա մա կարգ չի 
կա րող զար գա նալ։ Շատ կար ևոր է նաև սո
վո րե լու կա րո ղու թյու նը։ «Ներ կա հան րակր
թա կան հա մա կար գում դա սա րա նը նման 
է այն հի վան դա սե նյա կին, որ տեղ տար բեր 
զար գաց ման մա կար դակ նե րում գտն վող 
ե րե խա նե րին տե ղա վո րում են նույն հի
վան դա սե նյա կում և տա լիս են նույն դե ղը։ 
Բնա կան է, որ այս դեպ քում կրթու թյան գոր
ծըն թա ցից կօգտ վեն այն ե րե խա նե րը, ո ւմ 
հա մար դա սա վանդ ման ներ կա մո տե ցումն 

ա ռա վել հար մար է [4, 14]: Ը ստ Ալ բերտ Էյնշ
տեյ նի՝ «Յու րա քան չյուր ոք հան ճա րեղ է։ 
Բայց ե թե մենք ձկան մա սին դա տենք ծառ 
բարձ րա նա լու կա րո ղու թյան հի ման վրա, 
ա պա ամ բողջ կյան քում կմ տա ծենք, որ ձու
կը հի մար է» [4, 15]: 

Այս հիմ նախն դիր նե րի բա ցա հայտ ման 
դեպ քում սո վո րե լու մշա կույթ ե րե խան ձեռք 
կբե րի ու կդառ նա հիմ նա կան գոր ծող ան ձ, 
կզ գա, որ ու սուց ման ար դյուն քում ի նքն ան
ձնա կան աճ է ու նե նում։ 

«Կրթու թյան նպա տա կը պար զա պես դա
տարկ միտք լց նե լը չէ։ Նպա տա կը ա զատ 
մտա ծող մարդ ձևա վո րելն է։ Մար դու միտ
քը նման է օ դա պա րի կի. այն աշ խա տում է, 
ե րբ բաց է» [4, 30]: Այ սինքն, է ա կանն այն է, 
որ ու սու ցու մը ե րկ կող մա նի գոր ծըն թաց է և 
սո վո րեց նո ղի ոգ ևո րու թյու նը, մաս նա գի տա
կան գի տե լիք նե րը չեն կա րող ար դյու նա վետ 
կեր պով օգ նել, ե թե ե րե խային փո խանց վող 
գի տե լի քը նրան չի ձգում, և ի նքն ըն դա ռաջ 
չի գնում։ Ե թե լուծ վի այս խն դի րը, ա պա այն
պի սի մթ նո լորտ կս տեղծ վի, որ յու րա քան
չյուր ե րե խայի կմ ղի բա ցա հայ տե լու և զար
գաց նե լու իր նե րու ժը. ի րա կան կրթու թյու նը 
տե ղի է ու նե նում, ե րբ հան դի պում են ար տա
քին ազ դակ նե րը և սո վո րո ղի նե րու ժը։ Այս 
ի մաս տով չա փա զանց կար ևոր է ե րե խա նե
րի դր դա պատ ճառ նե րի հաշ վա ռու մը։ 

Այս պի սով՝ սո վո րե լու ե րկ րորդ բա ղադ
րի չը ե րե խա նե րի ու սում նա կան դր դա պատ
ճառ նե րի հա սու նա ցումն է, ո րի մի ջո ցով 
ա պա հով վում է նրա ան ձնային ներգ րավ
վա ծու թյու նը ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում։ 
Այն ե րե խա նե րը, ով քեր շա հագրգռ ված են 
ի րենց փո խանց ված գի տե լի քի ձեռք բեր ման 
մեջ, ձգ տում են լի ար ժեք սո վո րել։ Սո վո րե
լու վեր ջին կար ևոր բա ղադ րի չը յու րա ցումն 
է, գի տե լի քի սե փա կա նաց նե լը: Ի սկ յու րաց
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ման հիմ նա կան մի ջո ցը դրա ի նք նու րույն 
կա ռու ցումն է, ստեղ ծու մը։ Դա նշա նա կում է, 
որ ու սուց ման գոր ծըն թա ցում ու սուց չի կար
ևո րա գույն գոր ծա ռույթ նե րից մե կը ե րե խա
նե րին օգ նելն է գի տե լի քի ի րենց շեն քը կա
ռու ցե լու գոր ծում։ Շատ կար ևոր է, որ որ ևէ 
նոր բան սո վո րեց նե լիս ու սու ցի չը մշ տա պես 
պար զի, թե ի նչ գի տեն տվյալ թե մայի մա սին 
ա շա կերտ նե րը, կա պակ ցի նոր և ար դեն ու
սում նա սիր ված թե մա նե րը։ Դա սա վանդ ման 
ե րեք կար ևոր հիմ նախն դիր նե րից ա ռա ջի նը՝ 
ի նչ սո վո րեց նե լը, ծրագ րային նյու թի մի ջո
ցով ի բրև ճա նա չո ղա կանի մա ցա կան ար
ժեք՝ գի տե լիք, նա խա տես ված է ծրագ րով, 
ե րկ րոր դը՝ ին չու սո վո րեց նե լը, կրթու թյան 
բո վան դա կու թյուն կազ մող կա րո ղու թյուն
ներ, հմ տու թյուն ներ և ար ժե քային հա մա
կարգ բա ղադ րիչ նե րի մի ջո ցով շեշ տադ րում 
է ի նչ սո վո րեց նե լու նպա տա կը, ի սկ եր րոր
դը՝ ի նչ պես սո վո րեց նե լը, պայ մա նա վո րում 
է դա սա վանդ ման կեր պը՝ ե ղա նա կը, մի
ջոց ներն ու ձևե րը. այն, ի նչ կազ մում է ու
սուց ման մե թո դա բա նու թյու նը։ Պրո ֆե սոր 
Ջ. Գյու լա մի րյա նը կար ևո րում է նաև ին չու 
այդ պես և ոչ այլ կերպ սո վո րեց նե լը՝ նշե լով, 
որ «... այդ հիմ նա վոր վա ծու թյունն ու սուց չին 
վս տա հու թյուն է ներշն չում և հա մոզ մունք է 
ձևա վո րում իր գոր ծո ղու թյուն նե րի ճշ մար
տա ցի ու թյան հար ցում» [1, 5]: Ա սել է թե շատ 
մե թո դա կան հնար նե րի ի մա ցու թյու նը թեև 
ան հրա ժեշտ, սա կայն բա վա րար պայ ման 
չէ ար դյու նա վետ դա սա վանդ ման հա մար։ 
Կար ևոր է նաև յու րա քան չյուր մե թո դա կան 
հնար ը նտ րե լիս ո րո շել, թե ին չու է այն նպա
տա կա հար մար կի րա ռե լու հենց այդ պա հին, 
ին չը են թադ րում է մաս նա գի տա կան լուրջ 
պատ րաստ վա ծու թյուն և փոր ձա ռու թյուն։ 

Այս խնդ րին ու սու ցիչ նե րը հա ճախ են 
բախ վում, ե րբ կի րա ռում են փոխ գոր ծուն 
մե թո դա կան հնար ներ։ Դրանք են թադ րում 
են ու սուց ման մի ջոց նե րի այն պի սի հա մա
կար գի կի րա ռում, ո րը ոչ թե նա խա տե սում է 
ու սուց չի կող մից պատ րաս տի գի տե լիք նե րի 
«մա տու ցում», այլ սո վո րող նե րի ճա նա չո ղա
կան և պրակ տիկ գոր ծու նե ու թյուն, ո րը վս
տա հա բար ա պա հո վում է կա րո ղու թյուն նե րի 
և հմ տու թյուն նե րի ի նք նու րույն ձեռք բե րում։ 

Փոխ գոր ծուն մե թո դա կան հնար նե րը մենք 
կի րա ռում ե նք ու սուց ման գոր ծըն թա ցի այն 
հատ վա ծում, ե րբ ան հրա ժեշտ է զար գաց
նել ա շա կեր տի մտա ծո ղու թյու նը, ճա նա չո
ղա կան ակ տի վու թյու նը, հա ղոր դակ ցա կան 
կա րո ղու թյու նը։ Այս մե թո դա կան հնար նե րի 
մե ծա մաս նու թյու նը բազ մա գոր ծա ռույ թային 
ե ն։ Փոխ գոր ծուն կամ ին տե րակ տիվ (inter՝ 
փո խա դարձ, act՝ ազ դել, ներ գոր ծել) նշա նա
կում է փո խազ դել մի մյանց վրա, զրու ցել կամ 
ե րկ խո սել մի ա սին։ Այս մե թո դա կան հնար
նե րի կի րառ ման նպա տակն է ա շա կերտ
նե րին ներգ րա վել ի նք նու րույն ի մա ցա կան 
գոր ծու նե ու թյան մեջ, ստեղ ծել ան ձնա կան 
շա հագրգռ վա ծու թյուն ցան կա ցած ճա նա չո
ղա կան խն դիր ներ լու ծե լիս, սո վո րեց նել կի
րա ռել ձեռք բեր ված գի տե լիք նե րը։ Փոխ գոր
ծուն մե թո դա կան հնար նե րի նպա տակն այն 
է, որ գի տե լիք նե րի և հմ տու թյուն նե րի ձեռք
բեր ման գոր ծըն թա ցին մաս նակ ցեն սո վո
րող նե րի բո լոր զգա յա րան ներն ու հո գե կան 
գոր ծըն թաց նե րը (ու շադ րու թյու նը, հի շո ղու
թյու նը, եր ևա կա յու թյու նը և այլն): Մե թո դա
կան հնար նե րի կի րա ռու մը նպաս տում է՝ 

* ու սում նա կան դրա կան խթա նի ձևա
վոր մա նը, 

* սո վո րող նե րի ճա նա չո ղա կան ակ տի
վու թյան բարձ րաց մա նը, 

* կր թա կան գոր ծըն թա ցին սո վո րող նե րի 
ակ տիվ ներգ րավ մա նը, 

* ի նք նա գոր ծու նե ու թյան խթան մա նը, 
* ճա նա չո ղա կան գոր ծըն թաց նե րի զար

գաց մա նը՝ խոսք, հի շո ղու թյուն, մտա ծո ղու
թյուն, 

* ու սում նա կան նյու թի ա ռա վե լա գույն 
մա սի ար դյու նա վետ յու րաց մա նը, 

* ստեղ ծա գոր ծա կան մտա ծե լա կեր պի 
զար գաց մա նը, 

* ա շա կեր տի ան հա տա կան հա ղոր դակ
ցա կանզ գա յա կան ո լոր տի զար գաց մա նը։ 

Փոխ գոր ծուն աշ խա տել նշա նա կում է 
ե րկ խո սու թյան մեջ գտն վել ի նչոր մե կի 
հետ։ Այն ու սուց ման տեխ նո լո գի ա է՝ հիմն
ված խմ բում նրա մաս նա կից նե րի փո խազ
դե ցու թյան վրա. սո վո րող նե րը ը նդ գրկ վում 
են ճա նա չո ղա կան գոր ծըն թա ցի մեջ և հնա
րա վո րու թյուն ու նեն հաս կա նա լու և հե տա
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դարձ կա պի մի ջո ցով ներ կա յաց նե լու ի րենց 
հաս կա ցա ծը։ Փոխ գոր ծուն մե թո դա կան 
հնար ներ կի րա ռող ու սու ցի չը հան դես է գա
լիս միջ նոր դի, վե րահս կո ղի, կազ մա կեր պո
ղի, ու սու ցա նո ղի դե րով և պետք է հի շի, որ՝

* բո լոր սո վո րող նե րը պետք է այս կամ 
այն կերպ ներգ րավ ված լի նեն աշ խա տան
քում.

* հաշ վի առ նի սո վո րող նե րի հո գե բա նա
կան վի ճա կը.

* ցան կա լի չէ սո վո րող նե րի մե ծա քա նակ 
խում բը.

* դա սա րա նը նա խա պատ րաս տի աշ խա
տան քը սկսե լուն.

* ու շադ րու թյուն դարձ նի ժա մա նա կին.
* փոքր խմ բե րի ճիշտ բա ժա նում կա տա

րի։ 
Ներ կա յաց նենք մեր կող մից կի րառ վող 

մի քա նի փոխ գոր ծուն մե թո դա կան հնար:
«Վե նի գծա պատ կեր»

Ու սում նա սիր վող ստեղ ծա գոր ծու թյու նը՝ 
«Հայկ և Բե լը», III դա սա րան, «Մայ րե նի 3» 
(հե ղի նակ ներ՝ Սարգ սյան Վ. Ա., Խա չատ
րյան Հ., Թո րո սյան Կ., Ջի լա վյան Ե.)

«Վե նի գծա պատ կե րը» կա ռուց վում է 
եր կու կամ ա վե լի շր ջա նաձև (կամ քա ռա
կու սաձև) պատ կեր նե րի մի ջո ցով, ո րոնք 
հատ ման ը նդ հա նուր մա կե րես ու նեն կենտ
րո նում։ Այս գծա պատ կե րը կա րե լի է կի րա
ռել գա ղա փար նե րը մի մյանց հա կադ րե լու 
կամ դրանց ը նդ հան րու թյուն նե րը ցույց տա
լու նպա տա կով։ Այն կա րե լի է կա տա րել և՛ 
հա մա դա սա րա նային ե ղա նա կով, և՛ զույ գե
րով, և՛ խմ բե րով։ 

«Հայկ և Բե լը» ստեղ ծա գոր ծու թյան շուրջ 
աշ խա տան քի ի մաս տի ըն կալ ման փու լում 
«Վե նի գծա պատ կե րը» կա րե լի է կի րա ռել 
կեր պար նե րի նմա նու թյուն ներն ու տար բե
րու թյուն նե րը բա ցա հայ տե լու նպա տա կով։ 

Հայկ  Բել

աներկյուղ
   

դյուցազն
 

համեստ
  

մեծահոգի
 

վախկոտ  

  բռնակալ 

 նենգ  

  ամբարտավան 

հսկա
  

Բաբելոնի  

աշտարակի  

կառուցողներ  

«Վե նի գծա պատ կե րի» կի րա ռումն ար
դյու նա վետ է հե րոս նե րի, նրանց ա րարք
նե րի, գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մե մա տու թյուն 
կա տա րե լու, նրանց հա մե մա տա կան բնու
թա գիր կազ մե լու, ի նչ պես նաև գոր ծո ղու
թյուն նե րը գնա հա տե լու ա շա կերտ նե րի կա

րո ղու թյուն նե րի ձևա վոր ման ժա մա նակ։ 
Սո վո րա բար «Վե նի գծա պատ կե րը» կա

ռուց վում է եր կու շր ջա նագ ծով, բայց մենք 
«Հայկ և Բե լը» ստեղ ծա գոր ծու թյու նը ու սում
նա սի րե լիս կշ ռա դատ ման փու լում կի րա ռել 
ե նք չորս շր ջա գիծ։  
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Հայկ  Բել

Դավիթ   Մելիք 

քաջ 

   համեստ  

վախկոտ 

ամբարտավան  
Բաբելոնի  

աշտարակի  

կառուցողներ

ըմբոստ   

միամիտ  

Խորամանկ 

Խորամանկ   խորամանկ 

հեր 

 ընկճվող 

ոըսննկճերվ ող  

Էպոսի 

կաթնեղբայրն

դյուցազն  

մեծահոգի  

բարի 

բ բռնակալ

 նենգ,  չար 

զորապետ  

թիկնեղ  

կռվող  

Այս գծա պատ կե րը կա րե լի է շատ դյու
րին ի րա կա նաց նել, ե թե ար դեն ի մաս տի 
ըն կալ ման փու լում կի րառ վել են եր կու զույգ 
հե րոս նե րի ա ռան ձին հա մե մա տա կան նե րը՝ 
«Վե նի գծա պատ կե րի» մի ջո ցով։ Ցան կա լի է, 
որ այդ գծա պատ կեր նե րը լի նեն ե րե խա նե
րի տե սա դաշ տում։ Այդ դեպ քում նրանք շատ 
ա վե լի ա րագ կգտ նեն զու գա հեռ հե րոս նե րի 
նմա նու թյուն ներն ու տար բե րու թյուն նե րը։ 

«Կողմդե մի» ա ղյու սակ 
Ու սում նա սիր վող ստեղ ծա գոր ծու թյու նը՝ 

«Թա գա վորն ու գյու ղա ցին», Եր վանդ Պետ

րո սյան, III դա սա րան, «Մայ րե նի 3» (հե ղի
նակ ներ՝ Սարգ սյան Վ. Ա., Խա չատ րյան Հ., 
Թո րո սյան Կ., Ջի լա վյան Ե.)

Այս մե թո դա կան հնա րը կա րե լի է կի րա
ռել ու սում նա կան նյու թի և՛ ի մաս տի ըն կալ
ման, և՛ կշ ռա դատ ման փու լում։ Պետք է ի րա
կա նաց նել 35 րո պե տևո ղու թյամբ։ Այն չորս 
մա սից բաղ կա ցած ա ղյու սա կի տեսք ու նի, 
ո րը եր կա կի պա տաս խան արտա հայ տող 
ար ձա գանք նե րի գրառ ման հա մար է։ Ա ղյու
սա կը շր ջում է դա սա րա նում, յու րա քան չյու րը 
գրում է իր տե սա կե տը։ 

 Գյու ղա ցին պի տի քներ  Գյու ղա ցին չպի տի քներ

•  Գյու ղա ցին պի տի քներ, որ հանգս տա նար 
և կա րո ղա նար շա րու նա կել աշ խա տել։ 
•  Գյու ղա ցին պի տի քներ, ո րով հետև գի տեր, 
որ իր թա գա վորն է ար թուն։ 
•  Պի տի քներ և եզ նե րի լու ծը չքան դեր։ 
•  Թա գա վո րը պի տի այն պի սին լի ներ, որ 
նրա ա հից ոչ մի գո ղու թյուն չլի ներ ե րկ րում։ 

•  Գյու ղա ցին չպի տի քներ, այլ ու ղ ղա կի նս տեր 
հանգս տա նար։ 
•  Չ պի տի քներ և իր ապ րան քին տի րու թյուն 
ա ներ, ու րի շին էլ գող չան վա ներ։ 
•  Չ պի տի քներ և կկանխ վեր վտան գը։ 
•  Թա գա վորն ի նչ պես ի մա նար, թե գյու ղա ցին 
քնել է, ե թե նրան ո չինչ չէր աս վել։ 
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Այս մե թո դա կան հնա րը նպաս տում է 
գրա կան ստեղ ծա գոր ծու թյան լի ար ժեք ըն
կալ մա նը, ի նչ պես նաև ա շա կեր տի ի նք նու
րույն մտա ծո ղու թյան զար գաց մա նը, սե փա
կան կար ծիքն ան կաշ կանդ ար տա հայ տե լու 
կա րո ղու թյան ձևա վոր մա նը։ 

«Քա ռա բա ժան»
Ու սում նա սիր վող ստեղ ծա գոր ծու թյու նը՝ 

«Տեր ևա թափ», Շահ նա զա րյան Ն., III դա սա
րան, «Մայ րե նի 3» ( հե ղի նակ ներ՝ Սարգ սյան 
Վ. Ա., Խա չատ րյան Հ., Թո րո սյան Կ., Ջի լա
վյան Ե.)

Այս մե թո դա կան հնա րը նպա տա կա
հար մար է կի րա ռել կշ ռա դատ ման փու լում, 

ե րբ պար զա պես պետք է ամ բող ջաց նել սո
վո րող նե րի տպա վո րու թյուն նե րը, նպաս տել 
գրա կան ստեղ ծա գոր ծու թյան լի ար ժեք և ամ
բող ջա կան ըն կալ մա նը։ Աշ խա տան քը կա տա
րե լիս ան հրա ժեշտ է դա սա րա նում ան կեղ ծու
թյան և հան դուր ժո ղա կա նու թյան մթ նո լորտ 
ստեղ ծել։ Ա շա կերտ նե րը ու սուց չի հրա հան գով 
փա կում են աչ քե րը և հայտն վում բնու թյան գր
կում՝ ան տա ռում, այ գում և այլն։ Կա րե լի է նաև 
մի աց նել «Ան տա ռային ձայ ներ», ե րաժշ տու
թյուն՝ եր ևույթն ա վե լի խորհր դա վոր դարձ նե
լու նպա տա կով։ Այ նու հետև ու սուց չի հրա հան
գով «վե րա դառ նալ դա սա րան» և պատ մել 
տե սա ծի, լսա ծի, զգա ցա ծի մա սին։ 

«Քա ռա բա ժան»

Ի՞նչ է իք տես նում, ե րբ ան տա ռում է իք Ի՞նչ է իք զգում, ե րբ բնու թյան գր կում է իք 

մեր կա ցած ծա ռեր, տեր ևա թափ, չվող ե րամ, 
ան ձրև, կայ ծակ...

կա րոտ, տխ րու թյուն, սառ նու թյուն, ցուրտ, 
թա խիծ, դող, սար սուռ, վախ...

Ի՞նչ է իք լսում, ե րբ բնու թյան գր կում է իք  Նոր վեր նա գիր

վեր ջին տեր ևի հա ռա չան քը, ամ պի ո րո տը,  
կեն դա նի նե րի ձայ նը, ար ջի խռմ փո ցը,  
տերև նե րի խշխ շո ցը...

«Վեր ջին տեր ևը»
…

«Մ տագ րոհ» 
Ու սում նա սիր վող ստեղ ծա գոր ծու թյու նը՝ 

«Տեր ևը», Սա հյան Հ., III դա սա րան, «Մայ րե
նի 3» (հե ղի նակ ներ՝ Սարգ սյան Վ. Ա., Խա
չատ րյան Հ., Թո րո սյան Կ., Ջի լա վյան Ե.)

«Մ տագ րոհ», «Մտ քե րի տա րափ» կամ 
«Ու ղե ղային գրոհ» մե թո դա կան հնա րը ա ռա
վե լա պես կի րառ վում է դա սի խթան ման փու
լում (մինչև 10 րո պե տևո ղու թյամբ)։ «Տեր ևը» 
բա նաս տեղ ծու թյունն ու սում նա սի րե լիս մենք 
դասն սկսե ցինք «կեն դա նի» մտագ րո հով. ես 
դա սա րան մտա աշ նան կեր պա րով։ Հա գել 
է ի մի թիկ նոց, ո րը բաղ կա ցած էր ե րե սուն 
եր կար ե րիզ նե րից։ Իմ ա ռա ջին հար ցադ
րումն է ր՝ Գու շա կե՛ք՝ տար վա ե ղա նակ նե րից 
ո րն է թաքն ված իմ կեր պա րի տակ։ Հն չեց 
«Ա շուն» պա տաս խա նը։ Ես հաս տա տե ցի։ 
Նշե ցի, որ «Մ տագ րոհ» ե նք ան ցկաց նե լու, 

և այն սո վո րա կա նից տար բեր է լի նե լու։ Ով 
ա սի աշ նա նը վե րա բե րող բառ (ա ռանց եր
կար մտա ծե լու), նա կդառ նա տերև և կմի
ա նա ի նձ՝ աշ նա նը՝ վերց նե լով և ձգե լով 
ե րիզ նե րից մե կը։ 

Սա մեծ ոգ ևո րու թյուն ա ռա ջաց րեց դա
սա րա նում։ Բո լորն ակ տիվ մաս նակ ցու թյուն 
ցու ցա բե րե ցին։ Ե րբ բո լո րը հա վաք վե ցին։ 
Մե կին դիտ մամբ ա մուր բռ նել է ի։ Շա րու
նա կում էր սվս վալ «քա մին», և այդ մե կը 
պտտ վում էր ի նձ հետ։ Ես բարձ րա ձայն ար
տա սա նե ցի «Տեր ևը» բա նաս տեղ ծու թյան 
ա ռա ջին քա ռա տո ղը, աս տի ճա նա բար դա
սա րա նը մի ա ցավ ի նձ՝ կար դա լով շա րու նա
կու թյու նը։ Ե վս մեկ ան գամ կար դա լուց հե տո 
վեր լու ծե ցինք ստեղ ծա գոր ծու թյան բո վան
դա կու թյու նը։ 

ԳՈՒՍ 
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(Գի տեմ, ու զում եմ սո վո րել, սո վո րել եմ)
Ու սում նա սիր վող ստեղ ծա գոր ծու թյու նը՝ 

«Մ խի թար Հե րա ցին և տա կա ռա գոր ծը», 
Ա վան դու թյուն, III դա սա րան, «Մայ րե նի 3» 
(հե ղի նակ ներ՝ Սարգ սյան Վ. Ա., Խա չատ
րյան Հ., Թո րո սյան Կ., Ջի լա վյան Ե.) 

Այս մե թո դա կան հնա րը են թադ րում է 
օգ տա գոր ծել գրա ֆի կա կան կազ մա կեր պիչ, 
ո րը ե րեք սյու նա կից բաղ կա ցած մի ա ղյու
սակ է և կա րող է դառ նալ ա շա կեր տի ու ղե
ցույ ցը կար դա լու ըն թաց քում։ 

Այն կի րա ռե ցինք ի մաս տի ըն կալ ման 
փու լում, ե րբ ա շա կերտ ներն ար դեն հա մա
ռոտ տե ղե կու թյուն ներ է ին ձեռք բե րել Մխի
թար Հե րա ցու կեն սագ րու թյան վե րա բե րյալ։ 
Գծա պատ կե րը գծե լուց հե տո ա շա կերտ նե
րին հարց րի, թե ի նչ գի տեն դա սի թե մայի 
մա սին, նրանց ա սած նե րը գրի ա ռանք «Գ 
– ի ՞նչ գի տենք ար դեն» սյու նա կում։ Հարց րի, 
թե թե մայի վե րա բե րյալ ի նչ հար ցեր ու նեն, 
այդ հար ցե րի պա տաս խան նե րը ե րե խա նե
րը գրե ցին «ՈՒ – ի ՞նչ ե նք ու զում ի մա նալ» 
սյու նա կում։ Այ նու հետև ա շա կերտ նե րին օգ
նե ցինք՝ դա սա կար գե լու ի րենց գի տե լիք ներն 
ու հար ցե րը, և մի ա ռան ձին ցու ցակ կազ մե
ցինք, այն ան վա նե ցինք «Տե ղե կատ վու թյան 
որ տե սակ նե րից ե նք ա կն կա լում օ գտ վել»։ 
Ա շա կերտ նե րին ա ռա ջար կե ցինք կար դալ 
պատ մու թյու նը կամ ը նտր ված հատ վա ծը և 
գտ նել այն տե ղե կու թյուն նե րը, ո րոնք նկա
րագ րում է ին Մխի թար Հե րա ցուն։ Այ նու
հետև կշ ռա դատ ման փու լում ա շա կերտ նե
րի ու շադ րու թյու նը հրա վի րե ցինք եր րորդ 
սյու նա կի վրա «Ս – ի ՞նչ ե նք սո վո րել»։ Ա շա
կերտ նե րը ներ կա յաց րին թե մային վե րա
բե րող այն բո լոր տե ղե կու թյուն նե րը, ո րոնք 
սո վո րե ցին դա սի ըն թաց քում և գրի ա ռան 
եր րորդ սյու նա կում։ ԳՈՒՍը ու սու ցիչ նե րին 
թույլ է տա լիս պատ կե րա ցում կազ մել ա շա
կերտ նե րի՝ տվյալ թե մայի վե րա բե րյալ ու
նե ցած գի տե լիք նե րի մա սին՝ ա շա կերտ նե րի 
հա մար ո րո շա կի հա մա կարգ ա պա հո վե լով, 

ո րի շր ջա նակ նե րում նրանք կա րո ղա նում 
են կար դաց վե լիք նյու թի մա սին են թադ րու
թյուն ներ ա նել։ Մի ա ժա մա նակ զար գա նում 
են ա շա կերտ նե րի ի նք նա հարց ման, ի նք նա
վեր լու ծու թյան կա րո ղու թյուն նե րը, նրանք 
սո վո րում են ա վե լի ակ տի վո րեն կար դալ՝ 
թե մային ա ռնչ վող ի րենց հար ցե րի պա տաս
խան նե րը գտ նե լու հա մար։ Այս աշ խա տան քի 
ժա մա նակ ի հայտ են գա լիս նաև սո վո րող
նե րի՝ թե մայի մա սին ու նե ցած սխալ պատ
կե րա ցում նե րը, թյուր ը մբռ նում նե րը, ո րոնք 
շտկ վում են դա սի ըն թաց քում։ Փոխ գոր ծուն 
մե թո դա կան հնար նե րը նպաս տում են ա շա
կերտ նե րի ճա նա չո ղա կան գոր ծու նե ու թյան 
ծա վալ մա նը։ Կա ռուց ված են հիմ նա կա նում 
ե րկ խո սու թյան վրա, ո րը են թադ րում է մտ
քե րի ա զատ փո խա նա կում ծա գած խնդրի 
լուծ ման ու ղի նե րի վե րա բե րյալ։ Նյու թե րի 
յու րաց ման գոր ծըն թա ցում ա պա հով վում է 
ա շա կերտ նե րի ակ տի վու թյան, մտա ծա կան 
և պրակ տիկ գոր ծու նե ու թյան բազ մա զա
նու թյու նը։ Այս պի սով՝ ակ տիվ մե թոդ նե րը 
ա պա հո վում են կր թա կան խն դիր նե րի լու
ծու մը տար բեր տե սան կյուն նե րից .

•  ու սում նա կան դրա կան խթա նի 
ձևա վո րում, 

•  ճա նա չո ղա կան ակ տի վու թյան 
բարձ րա ցում, 

•  ինք նա գոր ծու նե ու թյան խթա նում, 
•  ճա նա չո ղա կան գոր ծըն թաց նե րի 

զար գա ցում՝ խոսք, հի շո ղու թյուն, մտա ծո ղու

 Մխի թար Հե րա ցին և տա կա ռա գոր ծը

 Գի տեմ  Ու զում եմ ի մա նալ  Սո վո րել եմ

Բժշ կու թյու նը մաս նա գիտու թյուն 
է։ Ա մեն մարդ իր գործն ու նի։ 
. . . .

Ո՞վ է Հե րա ցին։ 
Ին չո՞վ է հայտ նի։ 
. . .

Յու րա քան չյուր գործ պետք է ա նել 
սի րով։ 
. . .
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թյուն, 
•  ու սում նա կան նյու թի ա ռա վե լա գույն 

մա սի ար դյու նա վետ յու րա ցում, 
• ս տեղ ծա գոր ծա կան մտա ծե լա կեր

պի զար գա ցում, 
•  ան հա տա կան հա ղոր դակ ցա կան

զգա յա կան ո լոր տի զար գա ցում, 
•  ան հա տա կանյու րա հա տուկ հնա

րա վո րու թյուն նե րի բա ցա հայ տում և զար գա
ցում, 

•  ինք նու րույն աշ խա տան քի հա մար 
հմ տու թյուն նե րի զար գա ցում։ 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ КАК СПОСОБ ЕФФЕКТИВНОСТИ 
УРОКОВ РОДНОГО ЯЗЫКА 

Л. БАДАЛЯН

Автор в статье обосновывает применение интерактивных методов как важный способ 
повышения уровня обучения. Представляет свой опыт в этом направлении. 

THE USING OF INTERACTIVE METHODS AS A MEANS OF DEVELOPING NATIVE 
LANGUAGE STUDIES

L. BADALYAN

In his (her) report the author confirms the fact that using the interactive methods of teaching 
is the most important means of developing pupils knowledge. He (she) presents his (her) own 
experiments in his (her) report. 
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ՌՈՒ ԶԱՆ ՆԱ ՓԻ ԼԻ ՊՈ ՍՅԱՆ 
ԼԻ Ա ՆԱ ԱՅ ՎԱ ԶՅԱՆ 

ՄԻ ՋԱ ՌԱՐ ԿԱՅԱ ԿԱՆ ԿԱ ՊԵ ՐԻ ԴՐ ՍԵ ՎՈ ՐՈՒ ՄԸ  
ԿԵՐ ՊԱՐ ՎԵՍ ՏԻ ԵՎ ԳԾԱԳ ՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱ ՍԸՆ ԹԱ ՑՈՒՄ

Մարդն իր մտահ ղա ցում նե րը, պատ կե
րա ցում նե րը և եր ևա կա յու թյունն ար տա
հայ տում է գրա վոր, բա նա վոր կամ գրա
ֆի կա կան պատ կեր նե րով: Ու սա նող նե րը 
գրա ֆի կա կան գի տե լիք ներ ստա նում են 
կեր պար վես տի և գծագ րու թյան դա սե րին: 

Կեր պար վես տը և գծագ րու թյու նը ու սում
նա դաս տի ա րակ չա կան մեծ նշա նա կու թյուն 
ու նեն: Նկար չու թյու նը ձևա վո րում է գե ղար
վես տա կան զգա յու թյուն ներ, զար գաց նում է 

դի տո ղու նա կու թյու նը, տե սո ղա կան հի շո ղու
թյու նը, տա րա ծա կան պատ կե րա ցում նե րը և 
եր ևա կա յու թյու նը:

Ն կար չու թյու նը սո վո րեց նում է նկա րել 
պատ կեր վող ա ռար կա նե րի չա փային հա
րա բե րակցու թյու նը, նրանց մասշ տա բայ
նու թյու նը: Այդ բո լորն օգ նում է մյուս ա ռար
կա նե րի ու սուց ման ար դյու նա վե տու թյան 
բարձ րաց մա նը, զար գաց նում է սո վո րո ղի 
ստեղ ծա գոր ծա կան կա րո ղություն նե րը:

Նկ. 1 

Ն կար չու թյան ու սուց ման գոր ծըն թա ցում 
կա տա րե լա գործ վում են նկար չա կան ու նա
կու թյուն նե րը, ձևա վոր վում են բնօ րի նա կի 
տե սո ղա կան ըն կալ ման կա րո ղու թյուն ներ, 
ամ րապնդ վում են գծան կա րի կա ռուց ման 
տե սա կան հիմ նադ րույթ նե րը: 

Գ րա ֆի կա կան պատ կեր նե րը տա րա ծու
թյան տար րե րի ար տա հայտ չա մի ջոց ներ են: 
Գրա ֆի կա կան պատ կեր ներն ու նեն ի րենց 
յու րա հատ կու թյուն նե րը: Այս պես` գծա գի րը 
մի ար ժե քո րեն ար տա հայ տում է ա ռար կայի 
կա ռուց ված քը, պա րու նա կում է ա ռար կան 
պատ րաս տե լու հա մար ան հրա ժեշտ բո լոր 
տվյալ նե րը: 

Աք սո նո մետ րիկ պրոյեկ ցի ա նե րը, տեխ
նի կա կան նկար նե րը, գե ղան կար նե րը, 
գծային հե ռան կար նե րը, ֆո տոն կար նե րը 
տե սո ղա կան ըն կալ մա նը շատ մոտ գրա ֆի
կա կան ակ նա ռու պատ կեր ներ են:

 Բո լոր գրա ֆի կա կան պատ կեր նե րի 
ա ռա ջաց ման հիմ քում ըն կած է կենտ րո
նա կան պրոյեկտ ման մե թո դը: Կենտ րո նա
կան պրոյեկտ ման հիմ նա կան տար րերն են 
պրոյեկ ցի այի P հար թու թյու նը և պրոյեկտ
ման S կենտ րո նը (նկ. 1.1): Ա կն հայտ է, որ 
տա րա ծու թյան բո լոր տար րե րը կե տե րի ան
վերջ բազ մու թյուն են: Յու րա քան չյուր տարր 
մի ար ժե քո րեն ո րոշ վում է իր բնու թագ րիչ 
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կե տե րով (ու ղի ղը` իր եր կու կե տե րով, բազ
ման կյու նը, բազ մա նիս տը` ի րենց գա գաթ
նե րով և այլն): Հետ ևա բար տա րա ծու թյան 
տար րի գրա ֆի կա կան պատ կեր ստա նա լու 
հա մար պետք է ի մա նալ կե տի պատ կե րու մը 
հար թու թյան վրա: 

Նկ. 1.1ո ւմ պատ կեր ված է տա րա ծու թյան 
A կե տի, նկ. 1.2ո ւմ՝ ABC ե ռան կյան կենտ րո
նա կան պրոյեկ ցի ա նե րի կա ռու ցու մը K հար

թու թյան վրա՝ ը ստ S կենտ րո նի: 
Ե թե եր կու ե ռան կյու նի ներ տա րա ծու թյան 

մեջ տե ղա վոր վում են այն պես, որ նրանց 
հա մա պա տաս խան գա գաթ նե րը մի աց նող 
ու ղիղ ներն ան ցնում են մի կե տով, ա պա հա
մա պա տաս խան կող մե րի շա րու նա կու թյուն
նե րի փոխ հատ ման կե տե րը գտն վում են մեկ 
ո ւղ ղի վրա (Դե զար գի թե ո րեմ): Հա կա դար ձը 
նույն պես ճիշտ է:

Նկ. 2 

Դե զար գի ու ղիղ և հա կա դարձ թե ո րեմ
նե րը  հե ռան կար նե րի կա ռուց ման գոր ծում 
ու նեն կար ևոր նշա նա կու թյուն:

Պ րոյեկ տող ա պա րա տում (նկ. 1.2) կա
ռուց ված է ABC ե ռան կյան AKBKCK հե ռան կա
րը: Հա մա պա տաս խան գա գաթ նե րը մի աց
նող ու ղիղ ներն ան ցնում են S դի տա կե տով, 
ի սկ հա մա պա տաս խան կո ղե րի հատ ման AO, 
BO, CO կե տե րը K1K2 հիմ քի վրա են:

H հար թու թյու նը պտ տե լով K1K2 ա ռանց քի 
շուրջ՝ կա րե լի է հա մա տե ղել K հար թու թյան 
հետ: Այդ պի սի հա մա տե ղու մով հա մա պա
տաս խան ե ռան կյուն նե րը գտն վում են մեկ` 

ֆրոն տա լային K հար թու թյան վրա: Այդ հա
մա տե ղու մից հար թու թյուն նե րի կե տե րի հա
մա պա տաս խա նու թյու նը չի փոխ վում, և S 
դի տա կե տը K հար թու թյան վրա զբա ղեց նում 
է SK դիր քը (նկ. 2.1, 2): 

Այս պի սով՝ ստեղծ վում է ո րո շա կի հատ
կու թյամբ օ ժտ ված հա մա պա տաս խա նու
թյուն, ո րը կոչ վում է հո մո լո գի ա:

 Հո մո լոգ հա մա պա տաս խա նու թյու նը մի
ար ժե քո րեն ո րոշ վում է հո մո լո գի այի կենտ
րո նով (SK), ա ռանց քով և եր կու հա մա պա
տաս խան կե տե րով  (A→AK):
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Կենտ րո նա կան պրո յեկտ ման մե թո դով  
կա ռուց վում են տա րա ծու թյան տար րե րի 
նկար նե րը, գծային հե ռան կար նե րը: Մյուս 
գրա ֆի կա կան պատ կեր նե րը կա ռուց վում 
են զու գա հեռ պրոյեկտ ման մե թո դով: Զու
գա հեռ պրոյեկտ ման մե թո դը կենտ րո նա
կան պրոյեկտ ման մաս նա կի դեպքն է, ե րբ 
պրոյեկտ ման կենտ րոնն ան վերջ հե ռու կետ 
է, և հետ ևա բար պրոյեկ տող ճա ռա գայթ նե րը 
զու գա հեռ են (նկ. 3): Նկ. 3.1ո ւմ  զու գա հեռ 
պրոյեկ տու մը շե ղան կյուն է (պ րոյեկտ ման I1 
ո ւղ ղու թյու նը թեք ված է պրոյեկ ցի այի P հար
թու թյան նկատ մամբ), նկ. 3.2ո ւմ ո ւղ ղան
կյուն պրոյեկ տում է (I2P):

Գ ծագ րի հիմ նա կան գրա ֆի կա կան պատ
կեր նե րը (պ րոյեկ ցի ա ներ, տես քեր, հա տույթ
ներ, կտր վածք ներ) կա տար վում են ո ւղ ղան
կյուն պրոյեկտ ման մե թո դով: Աք սո նո մետ րիկ 
պրոյեկ ցի ա նե րը պատ կեր վում են ո ւղ ղան կյուն 
և շե ղան կյուն պրոյեկտ ման մե թոդ նե րով:

Գ րա ֆի կա կան բո լոր պատ կեր ներն ու
նեն ը նդ հա նուր և ա ռանձ նա հա տուկ հատ
կու թյուն ներ: 

Այս պես` գծա գի րը մի ար ժե քո րեն պատ
կե րում է ա ռար կան, սա կայն ակ նա ռու չէ: Աք
սո նո մետ րիկ պրոյեկ ցի ան, նկա րը, հե ռան
կա րը ա ռար կայի ար տա քին կա ռուց ված քի 
ա կն հայտ պատ կեր ներ են ե րեք կող մե րից, 
մյուս ե րեք կող մե րը չեն կա րող պատ կեր
վել այդ գրա ֆի կա կան պատ կեր նե րում: Այլ 
կերպ ա սած, ակ նա ռու գրա ֆի կա կան պատ
կեր նե րը մի ար ժե քո րեն չեն ար տա հայ տում 
ա ռար կայի կա ռուց ված քը: Ի նչ ևէ, գրա ֆի կա
կան աշ խա տանք նե րում լայն կի րա ռու թյուն 
ու նեն թվարկ ված բո լոր պատ կեր նե րը:

Ն կար չու թյան տե սա կան հիմ քը գծա
գրա կան ե րկ րա չա փու թյան «Գ ծային հե ռա
նկար» և «Ստ վեր նե րը հե ռան կա րում» բա
ժին ներն են:

«Գ ծան կար» ա ռար կայի ու սու ցու մը պետք 
է սկսել գծային հե ռան կա րի հիմ նադ րույթ նե
րի կրկ նու թյամբ, գծան կար կա տա րե լու հա
մար դրանց ան հրա ժեշտ պար զեց մամբ: 

Այս պես` ու ղիղ գծի հե ռան կա րի ման րա
մասն կա ռու ցու մը նկա րե լու ըն թաց քում ան
հրա ժեշտ չէ: Բա վա կան է ցու ցադ րել ո ւղ ղի 
մաս նա կի դիր քե րի (լայ նու թյուն նե րի, բարձ

րու թյուն նե րի, խո րու թյուն նե րի) հե ռան կար
նե րը տե սո ղա կան ըն կալ մամբ: 

Անհ րա ժեշտ է կրկ նել նաև մի քա նի ե րկ
րա չա փա կան մար մին նե րի (խո րա նարդ, զու
գա հե ռա նիստ, գլան, կոն, գունդ) հե ռան կար
նե րի կա ռուց ման օ րի նա չա փու թյուն նե րը: 

Շատ կար ևոր է հո րի զո նի հար թու թյան 
ճիշտ ը նտ րու թյու նը պատ կեր վող ա ռար կայի 
կամ ա ռար կա նե րի հա մախմ բի գծան կար 
կա տա րե լիս:

Հո րի զո նի հար թու թյամբ է պայ մա նա վոր
ված գծան կա րի ար տա հայտ չա կա նու թյու նը: 
Հո րի զո նի հար թու թյունն ան ցնում է դի տա կե
տով` գծան կա րի հիմ քից դի տո ղի աչ քի բարձ
րու թյամբ: Հո րի զո նի հար թու թյան դիր քը 
նկա րում ար տա հայտ վում է նկա րի հիմ քին զու
գա հեռ հո րի զո նի գծով, ո րի վրա նշ վում է նկա
րի գլ խա վոր կե տը (դի տա կե տից ո ւղ ղա հա յաց 
ճա ռա գայթ տա նե լով թղ թի հար թու թյա նը): 

 Հո րի զո նի հար թու թյան և պատ կեր վող 
ա ռար կա նե րի հնա րա վոր փո խա դարձ դիր
քե րը դի տար կենք խո րա նար դի և գլա նի 
գծան կար նե րով: 

Հ նա րա վոր են ե րեք դեպ քեր` 1) հո րի զո նի 
հար թու թյու նը բարձր է, 2) ցածր է պատ կեր
վող ա ռար կայից, 3) հա տում է ա ռար կային:

Նկ. 4ո ւմ պատ կեր ված է նույն չա փե րով 
խո րա նար դը հո րի զո նի հար թու թյան նշ ված 
ե րեք դիր քե րում: Նկ. 4.1ո ւմ հո րի զո նի հար
թու թյու նը խո րա նար դից ցածր է: Դի տո ղը 
տես նում է խո րա նար դի ե րեք նիս տե րը: Նկ. 
4.2ո ւմ հո րի զո նի հար թու թյու նը հա տում է 
խո րա նար դը, տե սա նե լի են եր կու նիս տե րը: 
Նկ. 4.3ո ւմ հո րի զո նի հար թու թյու նը բարձր 
է խո րա նար դից, տե սա նե լի են ա ռջ ևի եր կու 
կից նիս տե րը և վե րին հիմ քը:

 Բո լոր դեպ քե րում խո րա նար դի հո րի զո
նա կան դիր քի կող մե րի շա րու նա կու թյուն նե
րը ան ցնում են հե ռան կա րի հո րի զո նի վրա 
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գտն վող F1 և F2 ֆո կուս նե րով:

Երբ հո րի զո նի հար թու թյու նը հա մընկ
նում է խո րա նար դի վե րին կամ ստո րին նիս
տի հետ, հե ռան կա րում այդ նիս տե րը պատ
կեր վում է հո րի զո նի գծի վրա գտն վող ո ւղ ղի 
հատ վա ծով: 

Նկ. 5ո ւմ պատ կեր ված են գլա նի հե ռան
կար նե րը հո րի զո նի հար թու թյան վե րը նշ
ված ե րեք դիր քե րում: 

Նկ. 5.1ո ւմ տե սա նե լի է գլա նի կողմ
նային մա կեր ևույ թը և վե րին հիմ քը (հո րի զո
նի հար թու թյու նը գլա նից վեր է):

Նկ. 5.2ո ւմ տե սա նե լի է մի այն կողմ
նային մա կեր ևույ թը (հո րի զո նի հար թու թյու
նը հա տում է գլա նի մա կեր ևույ թը):

Նկ. 5.3ո ւմ  տե սա նե լի են կողմ նային մա
կեր ևույ թը և ներք ևի հիմ քը (հո րի զո նի հար
թու թյու նը գլա նի ներք ևի հիմ քից ցածր է): 

Գ լա նի հիմ քե րի շր ջա նագ ծե րը հե ռան
կա րում պատ կեր վում են է լիպս նե րով: Գլա նի 

հիմ քը որ քան մոտ է հո րի զո նի հար թու թյա
նը, այն քան փոքր է է լիպ սի լայ նու թյու նը: 

Ին տերյե րը կա ռու ցե լու հա մար լա վա գույն 
մե թո դը հա մար վում է շա ռավ ղայի նը: Շա
ռավ ղային մե թո դը հեն ված է կե տի հե ռան
կա րի կա ռուց ման ը նդ հա նուր մե թո դի վրա: 
Կա ռուց վում են S դի տա կե տից դե պի պատ
կեր վող կե տերն ո ւղղ ված պրոյեկ տող ճա ռա
գայթ նե րի հատ ման կե տե րը հե ռան կա րի K 
հար թու թյան հետ: Այս մե թո դով հե ռան կար 
կա ռու ցե լու ե լա կե տային տվյալ նե րը ա ռար
կա նե րի ո ւղ ղան կյուն պրոյեկ ցի ա ներն են: 

Նկ. 6ո ւմ տր ված են A կե տե րի (a’;a) 
պրոյեկ ցի ա նե րը և կա ռուց ված հե ռան կա րը: 

Ին տերյե րը հե ռան կա րում պատ կեր վում 
է ֆրոն տա լային և ան կյու նային դիր քե րով: 
Ին տերյե րի հե ռան կա րի հո րին ված քը կախ
ված է նկար չի մտահ ղա ցու մից, ո րին հա մա
պա տաս խան ը նտր վում են հե ռան կա րի հիմ
նա կան տար րե րը` հե ռան կա րի հիմ քը (k1k2), 
հո րի զո նի գի ծը (h1h2), գլ խա վոր կե տը (P): 
Ին տերյե րի հե ռան կար կա ռու ցե լիս կար ևոր 
նշա նա կու թյուն ու նեն պա տե րի, հա տա կի, 
ա ռաս տա ղի, պա տու հան նե րի և դռ նե րի հո
րին ված քային լու ծում նե րը հո րի զո նի գծի և 
գլ խա վոր կե տի ը նտ րու թյու նը (նկ. 7): 

Գո յու թյուն ու նի մի մե թոդ, ո րը թույլ է 
տա լիս ա ռանց ո ւղ ղան կյուն պրոյեկ ցի ա նե րի 
կա ռու ցել հե ռան կա րային պատ կեր, ի նչ պես 
նաև ան ցկաց նել հե ռան կա րային վեր լու ծու
թյուն: Նկար չի հա մար շատ կար ևոր է ակ
նա ռու կեր պով ար տա հայ տել օբյեկ տը` ճշգ
րիտ հա մա չա փու թյուն նե րով: Դրա հա մար 
էլ նա ա ռար կան հո րի նում և տե ղադ րում է 
ա ռանց փո խան ցե լու դրա ի րա կան չա փե
րը և հաս նում է հե ռան կա րային բա վա րար 
նմա նու թյան. այ սինքն` կար ծես կա ռու ցում
վեր ջաց նում է հե ռան կա րը` ել նե լով հե ռան
կա րային պատ կե րի մի քա նի ե լա կե տային 
տար րե րից, ո րոնք ո րոշ ված են աչ քա չա փով` 
էս քի զի կամ նկա րի վրա: Այս պի սի կա ռուց
ման պրո ցե սը փո խա րին վում է հե ռան կա րի 
հայտ նի օ րենք նե րը ո րո շող վեր լու ծու թյան, 
ի նչ պես նաև բնօ րի նա կը դի տար կե լու հետ:     
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Ե րկ րա չա փա կան մար մին նե րի գծան
կա րը կա տա րե լու հա մար պետք է ու նե նալ 
դրանց մո դել նե րը: Մինչև ե րկ րա չա փա կան 
մար մին նե րի հա մա խումբ նկա րե լը պետք է 
նկա րել դրանք ա ռան ձինա ռան ձին:

 Մո դե լը դր վում է սե ղա նին, ո րի ետ ևում 
տե ղադր վում է ա ռանց ծալ վածք նե րի մի ա
գույն գործ վածք (ֆոն): Լույ սը պետք է լի նի 
մո դե լի ձախ կող մից: Նկար չա կան թուղթն 
ամ րաց վում է տախ տա կի վրա, տե ղադր վում 
է կա տա րո ղի ա ռջև:

Ն կա րը սկսե լիս պետք է տա նել ե րկ րա
չա փա կան մարմ նի ա ռանցք նե րը, ո րից հե
տո բա րակ հոծ գծով նշել դրանց հիմ նա կան 
եզ րա գի ծը: Խոր հուրդ է տր վում նշել ոչ մի
այն եր ևա ցող գծե րը, այլև չեր ևա ցող (ան
տե սա նե լի) գծե րը, ո րը հնա րա վո րու թյուն է 
տա լիս ստու գե լու կա ռուց ման ճշ տու թյու նը: 

Երկ րա չա փա կան մար մին նե րի հա մա
խումբ նկա րե լիս ան հրա ժեշտ է մի մյանց հետ 
հա մե մա տել հա մախմ բի ա ռար կա նե րը և ո րո
շել դրանց չա փե րի հա րա բե րակ ցու թյու նը:

Ն կա րե լու ըն թաց քում պետք է պար բե րա
բար ստու գել նկա րի կա ռուց ման ճշ տու թյու
նը: Նկ. 8 –ում պատ կեր ված է, թե ի նչ պես 
ստու գել խո րա նար դի վրա դր ված բուր գի 
վեր ևի գա գա թի դիր քը` պայ մա նա վոր ված 
խո րա նար դի հիմ քի ան կյու նագ ծե րով: Միև
նույն ժա մա նակ պետք է հի շել, որ ա ռար
կայի ո ւղ ղա ձիգ գծե րը նկա րում նույն պես 
ո ւղ ղա ձիգ դիրք ու նեն, ի սկ հո րի զո նա կան 
դիր քի զու գա հեռ ու ղիղ նե րը հո րի զո նի գծի 
վրա  մեկ ը նդ հա նուր կետ կու նե նան:

  
Նկ. 8

Պտտ ման մար մին ներ պատ կե րե լիս (գ
լան, կոն և այլն) սկզ բում ո րո շում են հիմ
նա կան հա մա մաս նու թյուն նե րը, տա նում են 
պտտ ման ա ռանցք նե րը և նշում հիմ քե րի 
կենտ րոն նե րը: Գլա նի հիմ քի շր ջա նա գի ծը 
հե ռան կա րում պատ կեր վում է է լիպ սի տես
քով, ո րի մեծ ա ռանցքն ո ւղ ղա հա յաց է պտտ
ման ա ռանց քին:

Սկզ բում պետք է նշել է լիպ սի ա ռանցք
նե րը: Է լիպ սի մեծ և փոքր ա ռանցք նե րի 
հա րա բե րու թյու նը կա րե լի է ո րո շել դի տաս
ևե ռու մով: Է լիպ սը պետք է ու նե նա սա հուն 
եզ րա գիծ` ա ռանց ջարդ ված քի:

Ն կա րում ե րկ րա չա փա կան մար մին նե րի 
կող մե րը պետք է նշել բա րակ գծե րով: Պետք 
է հի շել, որ մա կեր ևույթ նե րի, ի նչ պես նաև 
ա ռար կայի մա կեր ևույ թի և օ դային տա րած
քի եզ րագ ծե րը նկա րում ո րոշ վում են տար
բեր հար թու թյուն նե րի շտ րի խով կամ լույս ու 
ստ վե րը տու շով ը նդ գծե լով:

  Նկ. 7
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Ա ռար կայի մաս նիկ նե րը կամ ե րկ րա չա
փա կան մար մին նե րի հա մա խում բը նկա
րե լուց հե տո փա փուկ ռե տի նով հե ռաց նում 
են ան տե սա նե լի գծե րը, ո րից հե տո մի այն 

պատ կե րում լույ սը և ստ վե րը, ո րը թույլ է 
տա լիս ստա նալ ա ռար կայի ծա վա լը, կա
ռուց ված քը (գույ նը, մա կեր ևույ թի մշա կու մը):

Ն կա րում ա ռար կայի լու սա վոր ված մա սի 
պատ կե րը կոչ վում է լույս (նկ. 9), ի սկ չլու
սա վոր վա ծը` ստ վեր: Ստ վեր նե րը լի նում են` 
սե փա կան, ո րոնք ա ռար կայի մա կեր ևույ թի 
վրա են, և ը նկ նող, ո րոնք ա ռա ջա նում են 
ա ռար կա յա կան հար թու թյան վրա:

 Լու սա վոր ված մա կեր ևույթն ան դրա
դարձ նում է լույ սը, թու լաց նում է ստ վե րի ու
ժը հա րա կից մա կեր ևույ թի վրա (ռեֆ լեքս): 
Ա ռար կայի սե փա կան ստ վե րը սո վո րա բար 
ա վե լի թույլ է, քան ը նկ նող ստ վե րը (նկ. 9.1):

 Կո րա գիծ մա կեր ևույթ նե րի վրա լույ սից 

դե պի ստ վեր ան ցու մը կա տար վում է աս
տի ճա նա բար լույ սից կի սաստ վեր, հե տո` 
ստ վեր, ա պա` ռեֆ լեքս (նկ. 9.2): Ռեֆ լեք սը 
մա կեր ևույ թի սե փա կան ստ վե րի վրա ա մե
նա լու սա վոր մա սի հա կա ռակ կող մում է: Լույ
սից ստ վեր ան ցու մը բազ մա նիս տե րի վրա 
ա վե լի կտ րուկ է (նկ. 9.1)՝ հաշ վի առ նե լով 
սահ մա նագ ծի կոնտ րաս տը (եր կու տար բեր 
լու սա վո րու թյուն ներ ու նե ցող մա կեր ևույթ նե
րի սահ մա նագ ծում մուգ մա կեր ևույ թը պատ
կեր վում է ա վե լի մուգ, ի սկ լու սա վո րը` ա վե լի 
լու սա վոր):

     
Նկ. 10
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Ա ռար կա նե րի փայ լուն մա կեր ևույթ նե րի 
վրա, ո րոնք ու ժեղ ան դրա դարձ նում են լույ
սը, եր ևում են վառ փայ լեր: Այն նկար նե րում, 
որ տեղ պատ կեր վող ա ռար կա նե րը բա վա
կա նին հե ռաց ված են դի տո ղից դե պի տա
րա ծու թյան խոր քը, ան հրա ժեշտ է ար տա
հայ տել` հաշ վի առ նե լով օ դային հե ռան կա րի 
կա նոն նե րը: Այն կա րե լի է ու սում նա սի րել 
միև նույն գույ նի, բայց դի տո ղից տար բեր հե
ռա վո րու թյան վրա գտն վող ա ռար կա նե րի 
մի ջո ցով: Ի նչ քան հե ռու է դր ված ա ռար կան, 
այն քան այն ան գույն և կա պույտ կեր ևա, քա
նի որ դի տո ղի աչ քի և ա ռար կայի միջև առ
կա է օ դի ո րո շա կի շերտ: Ի նչ քան քիչ լի նի 
դի տո ղի և ա ռար կայի միջև տա րա ծու թյու նը,  
այն քան քիչ կլի նի ա ռար կայի լու սա վոր ված 
և չլու սա վոր ված մա սե րի տո նային տար բե
րու թյուն նե րը (տո նը նկա րի մեջ ա ռար կայի 
մա կեր ևույ թի լու սա վոր վա ծու թյան աս տի
ճանն է, ո րը պայ մա նա վոր ված է մա կեր ևույ
թի գույ նով և նրա լու սա վոր վա ծու թյամբ):

 Մա կեր ևույ թի վրա ստ վեր նե րը պատ կեր
վում են ան ցու մային տո նե րով (կի սաստ վեր, 
լույս, ստ վեր, ռեֆ լեքս):

 Տեխ նի կա կան նկար նե րում մեծ դի տո ղա
կա նու թյուն տա լու հա մար դրանց վրա կա
տա րում են գծա պա տում կամ նր բագ ծում:

 Ճիշտ կա տար ված գծա պա տու մը պարզ 
պատ կե րա ցում է տա լիս տվյալ ա ռար կայի 

մա կեր ևույ թի վրա գո յու թյուն ու նե ցող բո լոր 
թե քու թյուն նե րի և կո րու թյուն նե րի մա սին, 
մինչ դեռ ոչ ճիշտ գծա պա տու մը ա ղա վա ղում 
է ա ռար կայի ձևի և չա փե րի մա սին ե ղած 
պատ կե րա ցու մը:

 Մա կեր ևույ թի ստ վե րագծ ման աս տի ճա
նը մո տա վո րա պես ո րո շե լու հա մար որ պես 
հիմք կա րե լի է  ըն դու նել գծա պատ ման կամ 
նր բագծ ման  այն  տե սակ նե րը,  ո րոնք ցույց 
են տր ված նկ. 10ո ւմ:

Շտ րիխ նե րը  ի րար շատ մոտ են նշ վում, 
և դրանք ու նեն պատ կեր վող ա ռար կայի մա
կեր ևույ թի ո ւղ ղու թյու նը (նկ. 11.1, 2 և 3):

 Լույ սից ստ վե րին ան ցում կա տար վում է 
շտ րիխ նե րի խտու թյամբ և նրանց հաս տու
թյամբ: Նկա րում ա մե նա լու սա վո րը թուղթն 
է, ի սկ ա մե նա մու գը` մա տի տի տո նը, ո րը 
կա րող է ամ բողջ ու ժով օգ տա գործ վել:

Նկ. 11.4ո ւմ և 5ո ւմ ցու ցադր ված է ստ
վեր նե րի պատ կե րու մը ստ վե րագծ ման օգ
նու թյամբ:

   
Նկ. 12

Որ պես զի ճիշտ ար տա ցոլ վեն լույս ու ստ
վե րի սահ ման նե րը, ան հրա ժեշտ է նկա րե
լու ըն թաց քում հա մե մա տել ստաց ված տո նը 
լույ սի և ստ վե րի մա սե րի տո նե րի հետ: Նկ. 
12ո ւմ, որ պես օ րի նակ, պատ կեր ված են 
ե րկ րա չա փա կան մար մին ներ ի րենց սե փա
կան և ը նկ նող ստ վեր նե րով:
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ПРОЯВЛЕНИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ НА УРОКАХ РИСОВАНИЯ И 
ЧЕРЧЕНИЯ

Р. ПИЛИПОСЯН, Л. АЙВАЗЯН 

В статье представлена межпредметная связь рисования и черчения, где ясно показано, 
что черчение и рисование находятся в взаимной связи, и черчение является основой для 
рисования.

MANIFESTATIONS OF INTERSUBJECT CONNECTION IN THE PAINTING  
AND DRAWING LESSONS

R. PILIPOSYAN, L. AYVAZYAN 

The article presents the intersubject connection painting and drawing. Where it is shown 
clearly that drawing and painting are in mutual connection and drawing is the foundation for 
painting.
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ԱՐ ՄԻ ՆԵ  ՀՈՎ ՀԱՆ ՆԻ ՍՅԱՆ 

Գ ՐԱՖ ՆԵ ՐԻ ՏԵ ՍՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ  
Ա ՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ ԴՊ ՐՈ ՑՈՒՄ 

Ժա մա նա կա կից գի տու թյան և տեխ նի
կայի զար գաց ման մա կար դա կը, տն տե
սա կան գոր ծու նե ու թյան գի տա կան կազ
մա կերպ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը այ սօր 
պա հան ջում են մա թե մա տի կա կան հիմ
նա րար գի տե լիք նե րի և մե թոդ նե րի ի մա
ցու թյուն: Այ սօր ար դի ա կան են դպ րո ցա
կան մա թե մա տի կայի բո վան դա կու թյան 
հարստաց ման և ճշտ ման, նրա կի րա ռա կան 
ո ւղղ վա ծու թյան զար գաց ման, այլ ա ռար կա
նե րի հետ կապն ու ժե ղաց նե լու խն դիր նե րը:

Դ րա հետ մեկ տեղ ան հրա ժեշտ է, որ
պես զի ամ բողջ գի տա կան վե րա զին ման 
հետ այն մնա ը նդ հա նուր հա սա նե լի: Նոր 
հաս կա ցո ղու թյուն նե րը պետք է ներդր վեն 
դպ րո ցա կան կրթու թյան մեջ այն դեպ քում, 
ե թե նրանք թույլ են տա լիս սո վո րող նե րին 
տես նել հայտ նին և է ա պես կար ևո րը, այն 
ա վե լի հս տակ և ճիշտ լու սա բա նել: «Ճա նա
չու մը են թադ րում է ստաց ված գի տե լիք նե րի 
օգ տա գոր ծու մը գործ նա կա նում, այ սինքն՝ 
լայ նո րեն հաս կա նա լով որ պես մարդ կու թյան 
գի տա կան և ար տադ րա տեխ նի կա կան գոր
ծու նե ու թյան ը նդ հան րու թյուն»: 

Ո րո շա կի դեր այս խն դիր նե րի լուծ ման 
գոր ծում կա րող է խա ղալ դպ րո ցա կան մա
թե մա տի կա կան կրթու թյան մեջ գրաֆ նե րի 
տե սու թյան տար րե րի ներ մու ծու մը: Գրաֆ
նե րի տե սու թյու նը՝ որ պես մա թե մա տի կայի 
ի նք նու րույն բա ժին, իր լեզ վով և մե թոդ նե
րով օգ նում է լու ծե լու մի շարք կի րա ռա կան 
խն դիր ներ: Գրաֆ նե րի լե զուն կա րող է մի 
շարք ա ռար կա նե րի շա րադ րու մը դարձ նել 
ա վե լի դի տո ղա կան, հա սա նե լի, պար զեց նել 
հաշ վարկ նե րը:

Գ րաֆ նե րի տե սու թյան հե ղի նա կա վոր 
մաս նա գետ Ա. Ա. Զի կո վի խոս քե րով. «Այ
սօր ա մե նա բազ մա զան բո վան դա կու թյան 
և ա մե նա տար բեր բար դու թյան գործ նա կան 
և տե սա կան խն դիր նե րի քա նա կը, ո րոնք 
հան գում են մա քուր գրաֆ նե րի տե սու թյան 

խն դիր նե րին, ա ճում է այն քան ա րագ, որ 
տնային մե թոդ նե րով կամ սրա միտ և ան հա
տա կան հնար նե րով դրանց «ման րա ծախ» 
լուծ ման հա մար ո րա կյալ մաս նա գետ ար դեն 
չի բա վա րա րում» [2]:

«Գ րաֆ» հաս կա ցո ղու թյու նը կապ ված 
է դպ րո ցա կան մա թե մա տի կայի շատ հիմ
նա կան հաս կա ցու թյուն նե րի հետ: Մաս նա
վո րա պես «եր կո ւա կան հա րա բե րում» հաս
կա ցու թյու նը, ո րն իր հեր թին նե րա ռում է 
այն պի սի ը նդ հա նուր հաս կա ցու թյուն ներ, 
ի նչ պի սին են նույ նու թյան, կոնգ րո ւեն տու
թյան, հա վա սա րա մե ծու թյան, հա մար ժե
քու թյան, զու գա հե ռու թյան, ո ւղ ղագ ծու թյան, 
բա ժա նե լի ու թյան և այլ հաս կա ցու թյուն նե րը:

Գ րաֆ նե րի տե սու թյան լեզ վի ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նե րի վեր լու ծու թյու նը թույլ 
է տա լիս ա ռաջ քա շել հետ ևյալ վար կա ծը. 
գրաֆ նե րի տե սու թյան տար րե րը մա թե մա
տի կայի դպ րո ցա կան դա սըն թաց նե րա ռե
լու, ին չը թույլ կտա սո վո րող նե րին հա սա նե լի 
մա կար դա կում հարս տաց նել նրա բո վան
դա կու թյունն ա ռանց ծա վա լի մե ծաց ման:

Հայտ նի է, որ մա թե մա տի կան, հե տա զո
տու թյան օբյեկտ ու նե նա լով մո դե լի հե տա զո
տու թյուն նե րը, այ սինքն՝ ի րա կան աշ խար հի 
մտա վոր կա ռուց վածք նե րը, ա ռա ջար կում 
է գի տե լիք նե րի մյուս ճյու ղե րին մո դել նե րի 
ը նդ հան րու թյուն, ո րոնք ու նեն մեծ կի րա ռու
թյուն և ամ փո փում: 

Գ րաֆ նե րի տե սու թյունն ա ռա ջար կում 
է մո դել ներ կրկ նա կի (բի նար) հա րա բե րու
թյուն նե րի ցան կա ցած հա մա կար գի հա մար: 
Ե թե ու սում նա սիր վող եր ևույ թում ա ռանձ
նաց նենք ի նչոր տար րե րի ոչ դա տարկ բազ
մու թյուն, և ա ռա ջին բազ մու թյու նում տր ված 
է կրկ նա կի հա րա բե րու թյուն նե րի բազ մու
թյուն, ա պա հենց որ հա ջող վի բա նա կա նո
րեն հա րա բե րել գրա ֆի գա գաթ նե րին մեզ 
հե տաքրք րող օբյեկտ նե րը, ի սկ կո ղե րին՝ 
նրանց միջև հա րա բե րու թյուն նե րը, ստաց
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ված գրա ֆը դառ նում է ու սում նա սիր վող եր
ևույ թի մա թե մա տի կա կան մո դել, ի սկ գրա ֆի 
հատ կու թյուն ներն ար տա հայ տում են այդ եր
ևույ թի կա ռուց ված քային հատ կու թյուն նե րը: 
Ե թե այդ ըն թաց քում ա ռա ջին բազ մու թյու նը 
բա ժան վում է մի քա նի են թա բազ մու թյան, 
ստա նում ե նք այս պես կոչ ված «գու նա վոր» 
գա գաթ նե րով գրաֆ: Ե թե ա ռա ջին բազ մու
թյան բո լոր տար րե րի հա մար կար ևոր է տար
րե րի կար գը զույ գում, ստա նում ե նք կողմ նո
րոշ ված կո ղե րով գրաֆ, հա կա ռակ դեպ քում 
ստա նում ե նք խա ռը կամ չկողմ նո րոշ ված 
գրաֆ: Հենց այն պատ ճա ռով, որ յու րա քան
չյուր կա ռուց ված քում կա րե լի է ա ռանձ նաց նել 
տար րե րի ոչ դա տարկ բազ մու թյուն և կրկ նա
կի հա րա բե րու թյուն նե րի բազ մու թյուն [1]: 

Այժմ դի տար կենք գրաֆ նե րի՝ բնույ թով 
ոչ խոս քային, լեզ վի ա ռանձ նա հատ կու թյուն
նե րը, ո րոնք թույլ են տա լիս քն նար կել նրա 
ար ժա նիք նե րը հան րակր թա կան դպ րո ցում 
ու սում նա սի րե լու հար ցը քն նար կե լիս.

ա) Նախ և ա ռաջ այդ լե զուն տար բեր
վում է «այ բու բե նի» պար զու թյամբ: Նրա այ
բու բե նը պա րու նա կում է եր կու հիմ նա կան 
տարր, նշան նե րի եր կու տե սակ՝ շր ջա նակ
նե րով, ո րոնք կա րող են լի նել ան նշան փոքր 
(գ րա ֆի տե սու թյան օգ նու թյան դի տարկ վող 
ե րկ րա չա փա կան և տե ղագ րա կան խն դիր
նե րում) կամ բա վա կան մեծ, ե րբ շր ջա նա կի 
մեջ գր վում են նրա նշա նա կու թյու նը խոս քե
րով (կա ռա վար ման խն դիր ներ) պատ կեր
վող գրա ֆի «գա գաթ նե րը»: 

Գ րաֆ նե րի նշան նե րի ե րկ րորդ տե սա կը 
նրա եր կու կո ղերն են կամ կո րե րը, ո րոնք 
նշա նակ վում են գծե րի հատ ված նե րով կամ 
հա մա պա տաս խան սլաք նե րով (ե թե կո ղե րը 
կողմ նո րոշ ված են): Օ ժան դակ ցու ցիչ նե րը 
կամ քա շե րը, գր ված գրա ֆի կո ղե րին կամ 
գա գաթ նե րին, հա ճախ նշա նակ վում են հա
մա պա տաս խան գա գաթ նե րը կամ կո ղե րը 
գու նա վոր պատ կե րե լու մի ջո ցով: Հետ ևա
բար, բազ մա զա նու թյան հա մար դի տարկ վող 

խն դիր նե րում մտց վում է լրա ցու ցիչ գույն: 
Ի տար բե րու թյուն Մոր զեյի այ բու բե նի՝ 

որ տեղ նույն պես եր կու հիմ նա կան տարր կա 
(կետ և գիծ), բայց 33 տառ, այս տեղ գործ
նա կա նում հա մա րյա ո չինչ հի շել պետք չէ: 
Նկա տենք, որ մի շարք խն դիր նե րում դի
տարկ վում է նաև այս պես կոչ ված վի ճակ նե
րի տա րա ծու թյու նը, «տա րա ծու թյան» դե րը 
կա տա րում է ոչ թե հար թու թյու նը կամ ե րեք 
չա փե րի տա րա ծու թյու նը, այլ գրա ֆի գա
գաթ նե րի ը նդ հան րու թյու նը: Այդ պի սի մո տե
ցու մը բնո րոշ է սխե մա նե րի լեզ վի հա մար:

բ) Գրաֆ նե րի լեզ վի «քե րա կա նու թյու նը» 
նույն պես շատ պարզ է: Քե րա կա նու թյան 
ա ռա ջին կա նոնն այն է, որ կո ղե րից յու րա
քան չյու րի ցան կա ցած ծայր պատ կա նում է 
որ ևէ գա գա թի: Ե րկ րորդ կա նոնն է՝ պատ
կե րում եր ևա ցող կո ղե րի բո լոր հա տում նե րը 
հա մար վում են գա գաթ ներ, ե թե հա կա ռա կը 
չի նշ վում շր ջա նա կով կամ հա տուկ չի պայ
մա նա վոր վում: Եր րորդ կա նո նը գրա ֆի տե
սու թյուն նե րա ռում է հա մար ժե քու թյան տե
ղագ րա կան տե սակ՝ գե մե ո մոր ֆիզ մը: 

Գ րա ֆի պատ կեր ման ժա մա նակ ա զատ 
է պատ կե րի հար թու թյու նում կե տե րի պատ
կեր ման մի ջո ցը. կար ևոր չէ, մի ա ցած են 
եր կու կե տե րը ու ղիղ հատ վա ծով կամ կոր 
հատ վա ծով (ը նտր վում է ա վե լի հար մար 
տե սա կը), չեն դի տարկ վում ան կյուն նե րը, 
նշա նա կու թյուն չու նի կե տե րի միջև տա
րա ծու թյու նը: Դրա հետ ևան քով նկ. 1 –ում 
պատ կեր ված գրաֆ նե րը նույ նա տիպ են, 
չտար բեր վող, այ սինքն՝ կա րող են նույն ի րա
վուն քով հա մար վել միև նույն օբյեկ տի կամ 
միև նույն հա մա կար գի մո դել: Այդ պատ ճա
ռով մե թո դա կան նպա տակ նե րով գրաֆ նե րի 
լեզ վի տար րե րի ու սում նա սիր ման սկզ բում, 
որ պես զի սո վո րող նե րը սո վո րեն տար բե րել 
ե րկ րա չա փա կան գծագ րե րը գրա ֆի պատ
կեր նե րից, գրաֆ նե րի կո ղե րը նպա տա կա
հար մար է նշա նա կել ո ւղ ղա գիծ և կո րա գիծ 
հատ ված նե րով:

Նկ. 1
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Գ րաֆ նե րի տե սու թյան պատ կեր ման լեզ
վում չա փե րի բա ցա կա յու թյու նը մո տեց նում 
է գրաֆ նե րի տե սու թյու նը տե ղագ րու թյա նը, 
ի սկ գործ նա կա նում այդ լե զուն ա վե լի ճկուն 
է դարձ նում: Դա ա վե լաց նում է գրաֆ նե րի 
պատ կեր նե րը որ պես դի տո ղա կա նու թյան 
մի ջոց օգ տա գոր ծե լու հնա րա վո րու թյուն
ներ, այ սինքն՝ գտ նել այն պի սի պատ կեր ներ, 
ո րոնք կընդգ ծեն գլ խա վո րը կոնկ րետ դեպ
քում: Պա կաս կար ևոր նշա նա կու թյուն չու
նի մե թո դա կան տե սա կե տից այն փաս տը, 
որ գրա ֆի պատ կե րը ա վե լի հեշտ և ա րագ 
է կա տար վում ձեռ քով գրա տախ տա կին կամ 
տետ րում, քան ա սենք ե րկ րա չա փա կան 
գծա գի րը, ո րը պա հան ջում է պատ կեր ման 
ո րո շա կի ճշ տու թյուն:

գ) Գրա ֆի պատ կե րի տար բե րիչ գիծ է ոչ 
մի այն նրա պար զու թյու նը, այլև պատ կեր
ման մի ջոց նե րի տն տե սու մը: Գրա ֆի պատ
կե րում չկա ոչ մի ա վե լոր դու թյուն, նրա բո լոր 
բա ղադ րա մա սերն աշ խա տում են: Կե տե
րը հա մա պա տաս խա նում են օբյեկտ նե րին 
(բազ մու թյան տար րե րին), հատ ված նե րը՝ 
օբյեկտ նե րի միջև հա րա բե րու թյուն նե րին, 
ե թե գույ նով ա ռանձ նաց վել են որ ևէ կո ղեր 
կամ գա գաթ ներ, գույ նը նույն պես կրում է 
ո րո շա կի լրա ցու ցիչ ի մաստ:

դ) Գրաֆ նե րի տե սու թյան լեզ վի ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նե րին է վե րա բե րում նաև 
այն, որ գրա ֆի պատ կեր նե րը նկա րագ րու
թյան «մե ռած» սխե մա չեն, նրանք ապ րում 
են, դրանք կա րե լի է ձևա փո խել: Սո վո րող
նե րին հնա րա վո րու թյուն է տր վում փոր ձար
կե լու, գրաֆ նե րի պատ կեր նե րի ձևա փո խու
մը հրա պու րում է սո վո րող նե րին, գրաֆ նե րի 
պատ կե րա վոր լեզ վի օգ տա գոր ծու մը թույլ է 
տա լիս դա սի մեջ մտց նել խա ղի տար րեր: 

Եվ ա հա այս քան պարզ, նույ նիսկ ա ռա
ջին հա յաց քից պար զա գույն լե զուն (ի դեպ, 
դրա նում է ոչ թե նրա թե րու թյու նը, այլ ար
ժա նի քը, քա նի որ այդ լե զուն հար կա վոր է 
զուտ հա տուկ նպա տակ նե րի հա մար) թույլ 
է տա լիս լու ծել դիսկ րետ մա թե մա տի կայի 
բազ մա թիվ և բազ մա պի սի խն դիր ներ: Տե
ղին օգ տա գործ ված գրաֆ նե րի տե սու թյան 
լե զուն հա մե մա տե լի է հան րա հաշ վի լեզ վի 
հետ, ո րը շատ բա նում պար զեց նում է ձևա

փո խում նե րի ան ցկա ցու մը: Նույ նիսկ դժ վար 
է պատ կե րաց նել, թե ի նչ պես գործ նա կա նում 
կդժ վա րա նար հան րա հաշ վա կան ձևա փո
խում նե րի նկա րագ րու թյու նը, ե թե այն ան
ցկաց նենք խոս քե րով: Գրա ֆի պատ կե րը, 
նման ծայ րա հեղ պար զեց ված հան րա հաշ
վա կան ար տա հայ տու թյա նը, չի պա րու նա
կում ոչ մի ա վե լորդ բան: 

A 

B 

C 

D 

E

F 

G 

 
Նկ. 2

Պա րու նա կե լով գծա պատ կե րային պայ
մա նա կա նու թյուն, գրա ֆի պատ կեր նե րը 
շա հա վետ տար բեր վում են ծայ րա հեղ ձևա
կա նաց ված հան րա հաշ վա կան ար տա հայ տու
թյուն նե րից, ո րոնք չեն պա րու նա կում «ին չո՞ւ» 
հար ցը, ցույց չեն տա լիս ձևա փոխ ման շղ թան, 
այլ ցույց են տա լիս ձևա փո խում նե րի մի այն մի
ջան կյալ կամ վերջ նա կան ար դյուն քը: Ի նչ պես 
հայտ նի է, գրա ֆի պատ կեր նե րը հա ջո ղու
թյամբ կա րող են պատ կե րել ձևա փո խում նե րի 
ալ գո րիթ մի սխե մա նե րը, ցու ցադ րել մի ա ժա
մա նակ ձևա փո խում նե րի մի քա նի քայլ: Դրա 
շնոր հիվ գրաֆ նե րի տե սու թյան կի րա ռու մը 
թույլ է տա լիս մի շարք դեպ քե րում կր ճա տել 
խոս քային տեքս տը և այն դարձ նել ա վե լի հա
սա նե լի և ը նբռ նե լի: Գրաֆ նե րի տե սու թյու նում 
պատ կեր նե րի օգ տա գործ ման հա մե մա տա
բար բարձր ար դյու նա վե տու թյու նը բա ցատր
վում է նրա նով, որ տար րա կան նշան նե րի 
մի ջո ցով հա ջող վում է ար տա հայ տել այդ տե
սու թյան շատ հաս կա ցո ղու թյուն ներ, այ սինքն՝ 
կա ռու ցել նրանց հե նա կե տային կեր պար նե րը: 

ե) Դրա հետ մեկ տեղ գրաֆ նե րի տե
սու թյան հի մունք նե րը ման կա վար ժա կան 
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տե սան կյու նից շա հա վետ տար բե րում է եզ
րույ թա բա նու թյան պար զու թյու նը: Պատ
մա կա նո րեն այն պես է ստաց վել, որ այս 
տե սու թյան ստեղծ ման ժա մա նակ (ե րբ կու
տակ ված ցաք ու ցրիվ փաս տե րը մի աց վել են 
և ամ փոփ վել, մշակ վել են նոր ո ւղ ղու թյուն
ներ) գրաֆ նե րի տե սու թյան հիմ նախն դիր նե
րը հիմ նա կան հաս կա ցու թյուն նե րին տվել են 
բնա կան «ա նուն ներ», ո րոնք լավ են հա մա
ձայ նեց վում հա մա պա տաս խան նկար նե րի և 
դպ րո ցա կան նե րի կեն սա կան փոր ձի հետ: 

B 

A 
C 

D E 

G F 

Նկ.3 

Դի տար կենք գրա ֆի պատ կե րը (նկ. 2): 
Ե թե գրա ֆի գա գաթ նե րի մեջ ան հրա ժեշտ 
է ա ռանձ նաց նել «մե կու սաց ված գա գաթ
ներ», սո վո րող նե րը մի ան գա մից ան վա նում 
են B և D գա գաթ նե րը: Այ նու հետև, նայե լով 
պատ կե րին, ի նք նու րույն նրանք տա լիս են 

մե կու սաց ված գա գա թի սահ մա նու մը: Ե թե 
մտց վում է «գա գա թի աս տի ճան» հաս կա
ցո ղու թյու նը, բնա կան է գա գա թի աս տի ճան 
ան վա նել գրա ֆի կո ղե րի քա նա կը, ո րոնց 
գա գա թը պատ կա նում է:

Տ վյալ դեպ քում A=4, B=0, C=2 և այլն: 
Բնա կան է A, F և G գա գաթ նե րը պա րու նա
կող են թագ րաֆն ան վա նել ցիկլ: Ի սկ կո ղը, 
ո րի եր կու ծայ րե րը C գա գա թում են, օ ղակ: 
Բնա կան և պարզ են նաև գրաֆ նե րի տե սու
թյան հա մար այն պի սի կար ևոր հաս կա ցո ղու
թյուն նե րը, ի նչ պի սին են «լ րիվ գրա ֆը», «ոչ 
լրիվ գրա ֆը», գրա ֆում գա գա թից գա գաթ 
«ու ղին», «ու ղու եր կա րու թյու նը», «կապ ված 
գա գաթ նե րը», «չ կապ ված գա գաթ նե րը», 
«կապ ված գրա ֆը», «չ կապ ված գրա ֆը»: 
Ե թե, օ րի նակ, նկար 3ո ւմ ո րոշ գրա ֆին ան
հրա ժեշտ է տար բե րել կապ ված և չկապ ված 
գա գաթ նե րը, լրիվ բնա կան է կապ ված հա
մա րել այն պի սի գա գաթ նե րը, ի նչ պի սին են, 
օ րի նակ, A և B, A և C, A և D, քա նի որ գո յու
թյուն ու նեն ու ղի ներ, ո րոնք կա պում են այդ 
գա գաթ նե րը, ի սկ չկապ ված հա մա րել A և F, 
B և F գա գաթ նե րը, քա նի որ գրա ֆում չկան 
ու ղի ներ, ո րոնք կա պում են դրանք: 

Ե թե պա հանջ վում է տար բե րել կապ ված 
և չկապ ված գրաֆ նե րը, նկ. 4ո ւմ պատ կեր
ված եր կու գրաֆ նե րից կապ ված են ան վա
նում ձա խը, ի սկ չկապ ված՝ ա ջը:

Նկ. 4 

Նկ. 5 

E H A B 

C

D 

G F 

K 

Սո վո րող նե րի կող մից բնա կան են ըն կալ
վում գրաֆ նե րի տե սու թյան հա մար այն պի
սի կար ևոր հաս կա ցու թյուն նե րը, ի նչ պի սին 
են «կա մուր ջը», «ծա ռը», «ան տա ռը»: 

Ե թե նկ. 5ի գրա ֆի կո ղե րից պա հանջ
վում է ը նտ րել նրանք, ո րոնց հար մար կլի ներ 
«կա մուրջ» ան վա նու մը, ը նտ րում են A, B և D, 
E կո ղե րը: Ի սկ ցան կա ցած գրաֆ, ո րը հան
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դի սա նում է «ծառ», միշտ կա րե լի է պատ կե
րել ի րոք ծառ հի շեց նող նկա րով: Նկ. 6 –ում 

պատ կեր ված է այս պես կոչ ված ան տա ռը՝ 
բաղ կա ցած չորս ծա ռե րից:

Ն կա տենք՝ գրաֆ նե րի տե սու թյան լայն 
կի րա ռե լի ու թյան պատ ճա ռով նրա հի մունք
նե րի և մե թոդ նե րի ու սում նա սի րու մը կա րող 
է և պետք է տե ղի ու նե նա մա թե մա տի կայի 
հիմ նա կան դա սըն թա ցի ու սում նա սիր ման 
ըն թաց քում, գրաֆ նե րի տե սու թյան լեզ վի օգ
տա գործ ման ըն թաց քում ե րկ րա չա փու թյուն 
ու սու ցա նե լիս: Գրաֆ նե րի լե զուն պետք է նե
րառ վի միջ նա կարգ դպ րո ցի մա թե մա տի կայի 
հիմ նա կան դա սըն թա ցը՝ սկսած տար րա կան 
դա սա րան նե րից: Այն կզար գաց նի սո վո րող
նե րի պատ կե րա վոր մտա ծո ղու թյու նը:

Գ րաֆ նե րի պատ կեր նե րի օգ տա գոր ծու մը 
թույլ է տա լիս ո րո շա կի տե ղե կու թյան մա սը 
տե ղա փո խել այդ պատ կեր նե րին, տե ղե կու
թյան մի մա սը, ո րը մինչև այդ սո վո րող նե րը 
ստա նում է ին գր քի խոս քային տեքս տի կամ 
ու սուց չի խոս քի մի ջո ցով, հի շե լու հա մար 
ա վե լի հար մար տես քով: Գրաֆ նե րի պատ
կեր նե րի օգ տա գոր ծու մը ա վե լաց նում է տե
ղե կու թյան գծա պատ կե րային ներ կա յաց ման 
մաս նա բա ժի նը մա թե մա տի կայի դա սըն թա
ցում և թույլ է տա լիս մի շարք դեպ քե րում կր
ճա տել բա ցատ րա կան տեքս տը:

Գ րաֆ նե րի պատ կե րա վոր լեզ վի կի
րա ռու մը խն դիր նե րի լուծ ման, տրա մա բա
նա կան եզ րա հան գում նե րի ան ցկաց ման 
ժա մա նակ կա րե լի է ցույց տալ այս պես կոչ
ված տրա մա բա նա կան խն դիր նե րի լուծ ման 
օ րի նա կով, ո րոնք հա ճախ վե րա բե րում են 
գլուխ կոտ րուկ նե րի շար քին: Տրա մա բա նա
կան խն դիր ներ լու ծե լիս սո վո րա բար բա վա
կան դժ վար է լի նում հի շո ղու թյու նում պա հել 
բազ մա թիվ փաս տեր, տվյալ ներ, հաս տա տել 
կա պը նրանց միջև, ար տա հայ տել վար կած
ներ, մաս նա վոր եզ րա կա ցու թյուն ներ ա նել, 

հի շել դրանք և օ գտ վել դրան ցից: 
Ներ կա յաց նենք՝ ի նչ պես գրաֆ նե րի 

նկար նե րի օգ տա գոր ծու մը խն դիր նե րը հա
սա նե լի են դարձ նում նույ նիսկ 5րդ դա սա
րա նի սո վո րող նե րի հա մար:

Խն դիր: Տիգ րա նը հայ րի կի հետ գնաց 
«ՏԻՐ»: Նրանք ու նե ին հետ ևյալ պայ մա
նա վոր վա ծու թյու նը: Տիգ րա նը պետք է 5 
կրա կոց ա ներ, և ե թե կրա կո ցը դիպ չում էր 
նպա տա կա կե տին, ա պա ճիշտ կրա կո ցի 
դեպ քում նա ի րա վունք ու ներ կրա կել ևս 2 
կրա կոց: Տիգ րա նը կրա կեց 25 ան գամ: Քա
նի՞ ճիշտ կրա կոց ա րեց Տիգ րա նը:

Նկ. 7

Լու ծում: Տիգ րա նի կրա կո ցը կա րե լի է 
ներ կա յաց նել որ պես գրա ֆային ծառ, ո րը 
հա մար վում է ար մա տա վոր ծառ: Այդ ծա ռի 
բո լոր գա գաթ նե րը բա ցի վեր ևի նից հա մընկ
նում է կրա կոց նե րին: Ե թե նպա տա կա կե տին 
հա սավ, ա պա հա մա պա տաս խան գա գա թի 
աս տի ճա նը հա վա սար է 3ի: Ի սկ ե թե վրի
պել է, ա պա՝ 1: Բարձր գա գա թի աս տի ճա
նը 5 է: Ծառն ու նի 26 գա գաթ և 25 կող: nը 
նշա նա կե տին դի պած կրա կոց նե րի քա նակն 
է: Այս դեպ քում գրաֆն ու նի 3 աս տի ճա նի n 
գա գաթ և 1 աս տի ճա նի (25n)՝ գա գաթ և 1 
գա գաթ՝ 5 աս տի ճա նի: 
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Օգտ վենք ձեռք սեղմ ման լեմ մայից. 
3 ∙ n+1 ∙ (25  n) + 5 = 2 ∙ 25
Լու ծե լով այս հա վա սա րու թյու նը՝ կս տա

նանք՝ n = 10: 
Այ սինքն՝ Տիգ րա նը նշա նա կա կե տին դի

պել է 10 ան գամ: 
Այս պի սով՝ գրաֆ նե րի ու սում նա սի րու մը 

դպ րո ցում հնա րա վո րու թյուն է տա լիս մա

թե մա տի կա կան խն դիր նե րը ա ռա վել հեշտ և 
պատ կե րա վոր ներ կա յաց նե լու գործ նա կան, 
պրակ տիկ կյան քի ի րո ղու թյուն նե րը մո դե
լա վո րե լիս: Այս ա մե նը զար գաց նում է սո վո
րող նե րի պատ կե րա վոր մտա ծո ղու թյու նը, 
ը նդ գծում է մա թե մա տի կայի պրակ տի կու
թյու նը մեր կյան քում:

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ 
1. Նի կո ղո սյան Ժ. Գ., Դիսկ րետ մա թե մա տի կա, ու սում նա կան ձեռ նարկ, Գյում րի, 2007, 334 

էջ:
2. Зыков А. А., Теория конечных графов, Издательство Наука, Сибирское отделение, 1969, 

554 c.

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ТЕОРИИ ГРАФОВ В ШКОЛЕ
А. ОВАНИСЯАН

В статье рассмотрена особенности обучения теории графов в школе. Обоснована, 
что графи позволяют попроще решать сложные математические задачи с делая их более 
практический.

PECULIARITIES OF LEARNING GRAPH THEORY IN SCHOOL
A. HOVHANNISYAN

The article considers the features of training the graph theory in school. It substantiates that 
graphite makes easier to solve complex mathematical problems with making them more practical.
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Անգ լի այի կրթու թյան պատ մու թյան մա
սին ամ բող ջա կան տե ղե կու թյուն ներ է տա լիս 
Ար թուր Ֆրան ցիս Լի չը (Arthur Francis Leach, 
18511915), ով հա մար վում էր Ա նգ լի այի կրթու
թյան պատ մու թյան «հայ րը»։ Լիչն ան գլի ա ցի 
պատ մա բան էր, ով իր ո ղջ կյան քի ը նաց քում 
ու սում նա սի րել է Ա նգ լի այի կրթու թյու նը, նրա 
զար գա ցումն ու ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե
րը։ Լիչն ու նի բազ մա թիվ աշ խա տու թյուն ներ 
Ա նգ լի այի կրթու թյան զար գաց ման մա սին։ 
Նա իր հա մա կող մա նի վեր լու ծու թյուն նե րից 
հե տո հան գել է այն մտ քին, որ Մեծ Բրի տա
նի այի վե րա փոխ վե լը Ա նգ լի այի, բա ցի ե կե ղե
ցուց ու կրթու թյան հա մա կար գից, վե րապ րել 
են բո լոր հա մա կար գե րը1: 

Ըստ մեզ հա սած տվյալ նե րի՝ ա մե նա վաղ 
դպ րոց ներն Ա նգ լի ա յում ի հայտ են ե կել սուրբ 
Ավ գուս տի նի (Augustine, հայե րե նում՝ Օ գոս
տոս) օ րոք և քրիս տո նե ու թյան եր ևան գա լուց 
հե տո՝ մոտ 6րդ դա րի վեր ջե րին։ Ա ռա ջին դպ
րոցն ու ե կե ղե ցին հիմ նադր վել են Քեն թեր բե
րի ում (Canterbury) 598 թվա կա նին։ Դպ րո ցը 
հիմ նադր վել է սուրբ Ավ գուս տի նի, ի սկ ե կե
ղե ցին՝ Է թել բերտ (Ethelbert, Æthelbert) թա
գա վո րի կող մից։ Ա ռա ջին դպ րո ցը կոչ վում է 
քե րա կա նա կան դպ րոց, ո րը մինչ այժմ էլ շա
րու նա կում է իր գոր ծու նե ու թյու նը ծա վա լել ու 
զար գա նալ։ Ներ կա յումս այն ոչ թե բուն հիմ
նա դիր Է թել բեր տի, այլ վե րա կազ մա վո րող 
Հեն րի 8ր դի ա նունն է կրում2: Հե տա գա յում, 
Քեն թեր բե րի ում հիմ նադր ված դպ րո ցի մո դե

1   AF Leach, The Schools of Medieval England, London, 
1915, p. 1.
2  AF Leach, The Schools of Medieval England, London, 
1915, p. 3.

լով հիմ նադր վե ցին դպ րոց ներ Ա նգ լի այի այլ 
շր ջան նե րում ևս (Rochester School, Dunwich 
Grammar School, Song School at York և այլն)։ 

Այդ ժա մա նա կաշր ջա նում դպ րոց նե րը եր
կու տի պի է ին՝ քե րա կա նա կան ու ե րաժշտա
կան3: Քե րա կա նա կան դպ րոց նե րը տա լիս 
է ին կրթու թյուն, ո րն ան հրա ժեշտ էր պե տա
կան գոր ծիչ, ի րա վա բան, քա ղա քա ցի ա կան 
ծա ռայող ու հոգ ևո րա կան դառ նա լու հա
մար։ Ի սկ ե րաժշ տա կան դպ րոց նե րը հա տուկ 
ո ւղղվա ծու թյուն ու նե ին, այս տեղ դի մում է ին 
փաս տա ցի այդ ո լոր տում աշ խա տող նե րը։ 

Ավ գուս տի նը մշա կեց կրթու թյան մի այն
պի սի հայե ցա կարգ, ո րը հռո մե ա կան և հել
լե նիս տա կան հռե տո րա կան դպ րոց նե րից 
էր վերց ված։ Այն կազմ ված էր յոթ ա զատ 
ար վեստ նե րից և գի տու թյու նից՝ քե րա կա
նու թյուն, ճար տա սա նու թյուն, տրա մա բա նու
թյուն, թվա բա նու թյուն, ե րկ րա չա փու թյուն, 
ե րաժշ տու թյուն և ա ստ ղա գի տու թյուն, ո րոնք 
դիտ վում է ին որ պես հիմք՝ հե տա գա յում 
ա ստ վա ծա բա նու թյուն, բժշ կու թյուն և ի րա
վունք ու սում նա սի րե լու հա մար։

Քե րա կա նա կան դպ րոց նե րում մի ակ թե
ման, ո րը ներ կա յաց վում էր ա վե լին քան հա
մա կարգ ված, լա տի նա կան լե զուն ու գրա
կա նու թյունն է ին, քա նի որ բո լոր դպ րոց նե րի 
նպա տա կը հս տակ է ր՝ պատ րաս տել սո վո
րող ներ ե կե ղե ցի մտ նե լու հա մար։ 

8րդ դա րում Ա նգ լի ա յում դպ րոց նե
րի զար գա ցումն այն քան էր ծա վալ վել, որ 
ը նդ գր կում էր ո ղջ եր կի րը: Ը ստ ան գլի ա ցի 
պատ մա բան, ու սու ցիչ ու քա ղա քա կան գոր

3  AF Leach, The Schools of Medieval England, London, 
1915, p. 67.

ԴՊՐՈՑԻ ԵՎ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ 
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԱ ԶԻԿ ՀԱ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆՅԱՆ  
Ա ՆԻ ԱԲ ՐԱ ՀԱ ՄՅԱՆ 

ԱՆԳ ԼԻ ԱՅԻ ԿՐԹՈՒ ԹՅԱՆ ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ  
ՊԱՏ ՄՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ 6-ԻՑ 11-ՐԴ ԴԱ ՐԵ ՐՈՒՄ
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ծիչ Հեր բերտ Ֆի շե րի (Herbert Albert Lau
rens Fisher)՝ Ֆլակ Ալ կո ւի նը (Flaccus Albinus 
Alcuinus) հիմ նում է դպ րոց։ Նրա ղե կա վա
րու թյամբ դպ րո ցը սահ մա նում էր մշա կույ թի 
նոր չա փա նիշ1: «Ալ կո ւի նը Նորթ հումբ րի այից 
էր և Յոր քում աշ խա տում էր որ պես ու սու ցիչ: 
Այս վս տա հե լի, ջա նա սեր ու ըն կե րա սեր ան
գլի ա ցու ջան քե րով է, որ մենք կա րող ե նք 
տար բե րա կել օ րենսդ րու թյու նը, ո րը սահ մա
նում է ե կե ղե ցու՝ կրթու թյան ո լոր տում ու նե
ցած պար տա կա նու թյուն նե րը, ո րի ար դյունք 
են վա նա կան ու ե պիս կո պո սա կան դպ րոց
նե րը: Ալ կո ւի նի դպ րո ցը սո վո րեց նում էր 
քե րա կա նու թյուն, հռե տո րի կա, օ րենք, պոե
զի ա, թվա բա նու թյուն, ե րկ րա չա փու թյուն, 
ե րաժշ տու թյուն և Ա ստ վա ծա շունչ»2: 

Անգ լի այի կրթու թյան զար գա ցու մը մի 
ո րոշ ժա մա նակ ը նդ հատ վեց, ո րի պատ ճա
ռը Վի կինգ նե րի ար շա վանք ներն է ին 866 թ.: 
Սա կայն Ա նգ լի այի մի հատ վա ծում Վի կինգ նե
րին շատ լավ ըն դու նե ցին, ո րի ար դյուն քում էլ 
871 թ. Վաս սեք սում 23 տա րե կա նում թա գա
վոր դար ձավ Ա լֆ րեդ Մե ծը (Alfred the Great): 
Թեև նրա մա սին կան բազ մա թիվ հա կա
սա կան, լավ ու վատ պատ մու թյուն ներ, բայց 
մեր ու սում նա սի րու թյան շր ջա նա կում մի բան 
ան հեր քե լի է. Ա լֆ րե դը ևս իր ու շադ րու թյունն 
ո ւղ ղել է դե պի կրթու թյու նը: Հե տա գա յում նա 
իր ե րե խա նե րին ան ձամբ է սկսել սո վո րեց նել 
Ա նգ լի այի գրա կա նու թյունն ու լե զուն՝ դրանք 
կար ևո րե լով ոչ մի այն ե րե խա նե րի զար գաց
ման, այլև ան գլի ա ցու ձևա վոր ման գոր ծում։ 
Նա հրճ վում էր իր ժո ղովր դի գրա կա նու թյամբ 
ու ե րաժշ տու թյամբ: Կր թա կան հա մա կար գի 
վե րա կա ռու ցումն ու զար գա ցումն ա ռաջ նային 
է ին ոչ մի այն Ա լֆ րե դի, այլև հե տա գա յում իր 
որ դու՝ Էդ վարդ Ա վա գի և թո ռան՝ Ա թելս թա նի 
(Athelstan) օ րոք3: Հե տա գա յում Ա լֆ րե դը դուրս 
է քշում Նոր ման նե րին (Norsemen) Վին չես թե
րից, Սաուս հեմփ թո նից, Լոն դո նից, Օ քս ֆոր
դից և Չի չես թե րից, բայց ար շա վանք նե րը, 
միև նույնն է, շա րու նակ վե ցին նաև հա ջորդ 

1    http://www.educationengland.org.uk/history/chap
ter01.html#05
2  http://www.educationengland.org.uk/history/chap
ter01.html#05
3  AF Leach, The Schools of Medieval England, London, 
1915, p. 76.

հա րյու րա մյա կում ևս:
1016 թ. Քա նութ Մե ծը (Cnut the Great, 

Canute), ով դար ձել էր քրիս տո նյա և ա մուս
նա ցել էր ի րեն նա խոր դող Էթ հել բեր դի այ րու 
հետ, դար ձավ Ա նգ լի այի թա գա վոր: Հեր ման 
Ա րչ դի քո նը (Herman the Archdeacon), ով 11
րդ դա րի Բա րի քա ղա քի պատ մա բան էր, 
գրում է, որ Քա նու թը մտա հոգ ված էր հատ
կա պես աղ քատ տղա նե րի կրթու թյամբ: Նա 
իր հաշ վին աղ քատ նե րին ու ղար կում էր վա
նա կան հա մա լիր ներ՝ կրթու թյուն ստա նա լու:

Չնա յած այն բա նին, որ Ա նգ լի ա յում բնա
կա նոն կյան քի ըն թացքն ու զար գա ցու մը 
շա րու նակ վում է ին, չէ ին դա դա րում նաև պե
տու թյան տա րածք ներ խու ժում նե րը Նոր ման
նե րի և, այս ան գամ նաև, Վի լի այմ Նվա ճո ղի 
կող մից 1066 թ.: Ի նչ պես Լիչն է ներ կա յաց
նում, այդ ժա մա նակ նե րի հա մար Ա նգ լի այի 
կյան քում մե ծա գույն չա րիք էր Քեն թեր բե րի ի 
ար քե պիս կո պոս Լանֆ րան կը (Archbishop 
Lanfranc), ով այդ քան էլ հե տաքրքր ված չէր 
կրթու թյամբ: Նրա հա մար կրթու թյու նը բնավ 
ա ռաջ նային չէր, այդ ի սկ պատ ճա ռով այդ 
ժա մա նա կաշր ջանն ա ղե տա լի էր դպրոց
նե րի և ը նդ հան րա պես կրթու թյան հա մար: 
Նոր ման նե րի տի րա պե տու թյան տակ գտն
վե լու ժա մա նա կաշր ջա նում դպ րոց նե րում 
փոխ վեց դա սա վանդ ման լե զուն՝ դառ նա
լով ֆրան սե րեն, ո րը նախ կի նում՝ մինչև Էդ
վարդ 3ր դի գա հա կա լու թյու նը, Ա նգ լի այի 
շատ դպրոց նե րում դա սա վանդ ման լե զուն 
էր: Ա նգ լի ան պի տի վե րա կանգ ներ իր զար
գաց ման ըն թաց քը մի այն Նոր ման նե րի ազ
դե ցու թյու նից ա զատ վե լուց հե տո:

Հե տա գա յում, ի հար կե, վե րա կանգն վե
ցին Ա նգ լի այի դիր քե րը, ար դյուն քում՝ կրթու
թյան ո լոր տի նը ևս: 1100 թ. բո լոր տա ճար
ներն ու ե կե ղե ցա կան հա մա լիր ներն ու նե ին 
դպ րոց ներ: Քա նի որ այդ ժա մա նակ կրթու
թյան ո լորտն ա ռաջ նային էր հա մար վում, 
օ րե ցօր ա վե լա նում էր կր թօ ջախ նե րի թի վը։ 
Եվ նոր բաց վող դպ րոց նե րից ոչ բո լորն է ին 
գոր ծում ե կե ղե ցի նե րին կից: Այդ ժա մա նա
կաշր ջա նում ար դեն կար աշ խար հիկ բնույ թի 
դպ րոց նե րի պա հան ջարկ ևս4: Ո րոշ դպ րոց

4  AF Leach, The Schools of Medieval England, London, 
1915, p. 115.
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ներ, ի նչ պես, օ րի նակ, Բեդ ֆոր դը, Քիստ
չար չը ու Վալթ հե մը, ի րենց գոր ծու նե ու թյան 
ա ռանց քից հա նե ցին ե կե ղե ցա կան կա նոն
ներն ու վե րահս կո ղու թյու նը և ան ցան աշ
խար հիկ բնույ թի: Օ րի նակ՝ Սուրբ Էդ մոն դի 
դպ րո ցը մինչև 12րդ դա րի վեր ջը փո խարկ
վում է «ա զատ կամ մա սամբ ա զատ գիմ
նա զի այի»1, և Լի չը նշում է, որ այս դպ րո ցը, 
հա վա նա բար, Քա նու թի հիմ նած դպ րոցն է 
հա մա նուն քա ղա քում: 

Այդ ժա մա նա կաշր ջա նում վա նա կան հա
մա լիր ներն ու մե նաս տան նե րը պայ քա րում 
է ին, որ դպ րոց նե րը նո րից ան ցնեն ի րենց վե
րահս կո ղու թյան տակ, բայց այդ ժա մա նակ 

աշ խար հիկ բնույ թի դպ րոց նե րի ու ար դեն 
հա մալ սա րան նե րի հիմն ման պա հան ջարկն 
էր ի հայտ ե կել: 1090ա կան թվա կան նե րին 
Սա լեր նո յում (Salerno) բաց վեց բժշ կա կան, 
ի սկ Բո լո նի ա յում (Bologna)՝ ի րա վա բա նա
կան դպ րոց: 

Անգ լի այի ա ռա ջին հա մալ սա րա նը Օ քս
ֆորդն է, ո րի հիմ նադր ման ստույգ տա րե
թի վը հայտ նի չէ, սա կայն թվագր վում է 1096 
թվա կա նը, քա նի որ դա սա վան դել սկսել են 
այդ թվից2, ի սկ Օ քս ֆորդն իր բուն գոր ծու
նե ու թյու նը որ պես հա մալ սա րան ծա վա լել է 
ա վե լի ո ւշ՝ 1167 թ.:

nazik.harutyunyan@ysu.am

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ
1. AF Leach, The Schools of Medieval England, London, 1915.
2. http://www.educationengland.org.uk/history/chapter01.html#05
3. https://www.ox.ac.uk/about/organisation/history?wssl=1

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АНГЛИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 6 ДО 11 ВЕКОВ
Н. АРУТЮНЯН, А. АБРААМЯН1

Научная статья призвана представлять историю образования в Англии с 6 по 11 века. 
Статья вводит создание и развитие школ в Англии. То, как политика каждого короля влияла 
на сферу образования, отношение этого конкретного короля к системе образования в Англии 
или ее влияние на политическую ситуацию в ту эпоху. Мы представляем путь преобразования 
школ в светский и параллельно с созданием специализированных школ, за которым следует 
создание первого в Англии университета.

THE HISTORY OF  THE DEVELOPMENT OF ENGLISH EDUCATION  
FROM 6 TO 11 CENTURIES

N. HARUTYUNYAN, A. ABRAHAMYAN2

Thе scientific article aims to represent the history education in England from 6 to 11 centuries. 
The article introduces the establishment and development of schools in England. The way how 
policy of each king influenced the sphere of education, that particular king’s attitude towards the 
educational system in England or its influence on the political situation at that era. We represent 
the path of transformation of schools into secular ones and in parallel the creation of specialized 
schools, which was followed by the establishment of the first university in England.

1  https://www.ox.ac.uk/about/organisation/history?wssl=1
2  AF Leach, The Schools of Medieval England, London, 1915, p. 118.
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ԱՐ ՊԱՏ Ա ՎԱ ՆԵ ՍՅԱՆ 
Գ ՐԻ ՇԱ ՀԱ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆՅԱՆ

ՆՈՐ ԴՊ ՐՈ ՑԻ ԵՎ ԿՐ ԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԻ 
ՍՏԵՂԾ ՄԱՆ Ա ՌԱ ՋԻՆ ՔԱՅ ԼԵ ՐԸ ԼԵՌ ՆԱՅԻՆ  
ՂԱ ՐԱ ԲԱ ՂՈՒՄ ԽՈՐՀՐ ԴԱՅԻՆ ՄԻ ՈՒԹՅԱՆ  

Ա ՌԱ ՋԻՆ ՏԱ ՐԻ ՆԵ ՐԻՆ (1923-1930 ԹԹ.)
 1920 թ. նոյեմ բե րի 29ին Հա յաս տա նում 

հաս տատ վե ցին խորհր դային կար գեր: Այդ 
ժա մա նակ հան րա պե տու թյան բնակ չու թյան 
թի վը ըն դա մե նը 720 հա զար էր, որ կազ մում 
էր 1913 թ. ազ գաբ նակ չու թյան եր կու եր րոր
դը: Եվ այդ այն դեպ քում, ե րբ տե ղաբ նիկ նե
րին գու մար վել և հայ րե նի քում ա պաս տան
վել է ին թուր քա կան սպան դից մա զա պուրծ 
ե ղած ա վե լի քան եր կու հա րյուր հա զար 
բռ նա գաղթ ված ներ: Մի այն 19181920 թթ. 
սո վից ու տա րա փո խիկ հի վան դու թյուն նե
րից մա հա ցել էր ա վե լի քան 300 հա զար 
մարդ, որ բե րի թիվն ան ցել էր 50 հա զա րից: 
Ծանր ու դժ վա րին ժա մա նակ ներ է ին նաև 
Լեռ նային Ղա րա բա ղում: Ի նչ պես Հա յաս
տա նում, այն պես էլ Ղա րա բա ղում ծայ րաս
տի ճան քայ քայ վել էր ժո ղովր դա կան տն
տե սու թյու նը, ան մխի թար վի ճա կում էր նաև 
ժողկրթու թյան հա մա կար գը: Պաշ տո նա կան 
տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ 19181920 թթ. Հա
յաս տա նում մնա ցել էր ըն դա մե նը 166 դպ
րոց՝ 18600 ա շա կեր տով, 19141915 թթ.՝ 459 
դպ րո ցի և 34739 ա շա կերտ նե րի դի մաց, 
ի սկ Լեռ նային Ղա րա բա ղում՝ 19181920 թթ. 
մնա ցել էր ըն դա մե նը 22 դպ րոց՝ 820 ա շա
կերտ, 19141916 թթ.՝ 128 դպ րո ցի և 12546 
ա շա կերտ նե րի դի մաց [1], [2]: 

Անհ րա ժեշտ էր ան մի ջա պես ձեռ նա
մուխ լի նել ե րկ րի տն տե սու թյան, մշա կույ թի, 
ժողկրթու թյան զար գաց մա նը: 

Իշ խա նու թյան ե կած Հայ հեղ կո մի ա ռա
ջին մի ջո ցա ռում նե րից մեկն էլ ե ղավ 1920 
թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 12ի հրա մա նով 
լու սա վո րու թյան ժո ղովր դա կան կո մի սա
րի ա տի (Լուս ժող կո մատ) ստեղ ծու մը: Նո
րաս տեղծ լուս ժող կոմ է նշա նակ վում Շու շի

ում ծն ված հայտ նի քա ղա քա կան գոր ծիչ, 
պատ մա բան Ա շոտ Հով հան նի սյա նը (1887
1972 թթ.): Խորհր դային իշ խա նու թյան ե ռա
մյա օ րենսդ րա կան նվա ճում նե րը մի ակ տով 
տա րած վում են Հա յաս տա նի վրա [1],  [2]:

1923 թ. օ գոս տո սի 1ին Լեռ նային Ղա
րա բա ղում ստեղծ վում է ժո ղովր դա կան լու
սա վո րու թյան կո մի սա րի ատ, ո րը ղե կա վա
րում է Շու շի ի ռե ա լա կան ու սում նա րա նի 
շր ջա նա վարտ Ար շա վիր Քա մա լյա նը (1889
1969 թթ.): Հե տա գա յում ԼՂ լուս ժող կո մը 
1929 թ. վե րան վան վեց մար զային խորհր
դի ժողկրթու թյան բա ժին (մարզ լուս բա ժին): 
Ա նց նե լով իր պար տա կա նու թյուն նե րի կա
տար մա նը՝  նո րաս տեղծ լուս ժող կո մը ըն դու
նեց մի շարք ո րո շում ներ, հրա ման ներ: Ա ռա
ջին կար ևոր փաս տա թուղ թը, որ ըն դու նեց 
լուս ժող կո մա տը, այն էր, որ ժո ղովր դա կան 
կրթու թյան ը նդ հա նուր ղե կա վա րու թյու նը 
դր վում էր լու սա վո րու թյան մար զային հանձ
նա ժո ղո վի վրա, ի սկ տե ղե րում բան վոր նե րի 
և գյու ղա ցի նե րի պատ գա մա վոր նե րի գա վա
ռային և շր ջա նային խոր հուրդ նե րի գոր ծա
դիր կո մի տե նե րի, ժո ղովր դա կան կրթու թյան 
բա ժին նե րի վրա: Այդ ո րոշ ման հա մա ձայն 
(1923 թ. սեպ տեմ բեր)՝ Լեռ նային Ղա րա բա
ղում ժո ղովր դա կան կրթու թյան բա ժին ներ 
են ստեղծ վում Վա րան դայի (Մար տու նու), 
Դի զա կի (Հադ րու թի), Շու շի ի, Խա չե նի (Աս
կե րա նի), Ջրա բեր դի(Մար տա կեր տի) շր ջան
նե րում [3]:

 Հեն վե լով ժո ղովր դա կան կրթու թյան Հա
յաս տա նի ձեռք բե րած ե ռա մյա փոր ձի վրա՝ 
ԼՂ լուս ժող կո մատն ա ռա ջին ի սկ օ րե րին 
հրա պա րա կում է ո րո շում ներ, որ տեղ շա
րադր ված է ին ժո ղովր դա կան կրթու թյան 
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բնա գա վա ռում ի նք նա վար մար զի հեղ կո մի 
հիմ նա կան սկզ բունք ներն ու խն դիր նե րը: 
Այդ մա սին ԼՂ հեղ կո մի նա խա գահ Ար մե
նակ Ղա րագյո զյա նը գրել է. «Ա ռա ջին տա
րին կազ մա կերպ չա կան շր ջանն էր. պետք 
էր վե րա շի նել քանդ ված Ստե փա նա կեր տը, 
ստեղ ծել բնա կա րա նային կուլ տու րա կան 
պայ ման ներ, ը նդ լայ նել դպ րոց նե րի ցան ցը, 
վե րաց նել ան գրա գի տու թյու նը, դր սից ու ժեր 
հրա վի րել, փոստ, հե ռագ րա կան և հե ռա խո
սային կապ ստեղ ծել թե՛ գա վառ նե րի և թե՛ 
դր սի հետ, կազ մա կեր պել կա ռա վա րա կան 
բո լոր մար մին նե րը… [4]»:

 Լեռ նային Ղա րա բա ղի հեղ կո մի ո րոշ
մամբ գո յու թյուն ու նե ցող բո լոր դպ րոց նե րը, 
հոգ ևոր հաս տա տու թյուն նե րին պատ կա նող 
կուլ տուրլու սա վո րա կան հիմ նարկ նե րը և 
թան գա րան նե րը հայ տա րար վե ցին հա մա
ժո ղովր դա կան: Ե կե ղե ցու ի րա վա սու թյան 
տակ գտն վող բո լոր ու սում նա կան հաս տա
տու թյուն նե րը տր վե ցին ժող կո մա տի ի րա
վա սու թյա նը և վե րա փոխ վե ցին աշ խար հիկ 
ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րի: Այս
պի սով՝ վե րաց վեց դպ րոց նե րի բազ մա տի
պու թյու նը, ստեղծ վեց դպ րո ցա կան մի աս
նա կան նոր հա մա կարգ: Ար գել վում էր նաև 
դպ րոց նե րում կրո նի դա սա վան դու մը և 
դպ րո ցա կան շեն քե րում կրո նա կան ծի սա
կա տա րու թյուն նե րի կա տա րու մը: Դպ րոց
նե րում ու սու մը սահ ման վեց մայ րե նի լեզ
վով, ո րն ի բր բխում է «լե նի նյան ազ գային 
քա ղա քա կա նու թյու նից, բո լոր ազ գե րի և 
ժո ղո վուրդ նե րի ի րա վա հա վա սա րու թյան 
սկզ բուն քից»: Փաս տո րեն դա հա կա սում էր 
ի րա կա նու թյա նը, այ նինչ հայ կա կան դպ րոց
նե րի ու սում նա կան պլան նե րում ա վե լի շատ 
մտց վում է ին ա դր բե ջա նե րեն, «Ադր բե ջա նի 
պատ մու թյուն» և «Ռու սաց լե զու» ա ռար կա
նե րը [5]:

 Լեռ նային Ղա րա բա ղում խորհր դային 
իշ խա նու թյան ստեղծ ման ա ռա ջին տա րի նե
րին ժո ղովր դա կան կրթու թյան գոր ծը վե րա
կանգ նե լու և վե րա կա ռու ցե լու աշ խա տան քը 
տե ղի էր ու նե նում չա փա զանց ծանր պայ
ման նե րում: 

Այդ ո ւղ ղու թյամբ ակ տիվ աշ խա տանք 
է ին ծա վա լում Լեռ նային Ղա րա բա ղի հեղ

կո մի և լուս ժող կո մա տի ղե կա վար նե րը` Ար
շա վիր Քա մա լյա նը, Ա ռա քել Ա ռա քե լյա նը, 
Ա նդ րա նիկ Ա վա գյա նը, Լևոն և Շա վարշ 
Վար դու նի նե րը և ու րիշ ներ: Այս պես, օ րի
նակ, 1923 թ. հոկ տեմ բե րին ԼՂ հեղ կո մը, 
1923 թ. դեկ տեմ բե րի 17ին  մարզ կո մը, ո րը 
ղե կա վա րում էր Հա կոբ Կա մա րին, ըն դու նե
ցին հա մա պա տաս խան ո րո շում ներ, որ տեղ 
նշ վեց, որ պետք է հա մախմ բել լու սա վո րու
թյան բո լոր հին աշ խա տող նե րին և ու ղար
կել ժո ղովր դա կան կրթու թյան մար մին նե րի 
տրա մադ րու թյան տակ: Ո րոշ ման մեջ մի ա
ժա մա նակ նշ ված էր.

1.  վե րա բա ցել ան գոր ծու թյան մատն
ված հայ կա կան դպ րոց նե րը,

2. ընդ լայ նել ա ռա ջին և ե րկ րորդ աս
տի ճա նի աշ խա տան քային մի աս նա կան դպ
րո ցի ցան ցը,

3.  մար զի բո լոր դպ րոց նե րում վերսկսել 
կա նո նա վոր պա րապ մունք նե րը,

4.  բա ցել գյու ղատն տե սա կան տեխ նի
կում ներ Ստե փա նա կեր տում և Հադ րու թում,

5. ընդ լայ նել ման կատ նե րի, ման կա
պար տեզ նե րի, դպ րոց նե րի ցան ցը,

6.  վե րա նո րո գել դպ րո ցա կան հին շեն
քե րը, կա ռու ցել նո րե րը Ստե փա նա կեր տում, 
Մար տու նի շրջ կենտ րո նում, նաև Կա րա քեն
դում (Բեր դա ձոր), Գի շի ում, Ճար տա րում, 
Հադ րու թում, Բա նա զուր, Տու մի, Տող, Մեծ 
Թաղ լար գյու ղե րում, Մար տա կեր տում, Կու
սա պատ, Հա թերք, Ա ռա ջա ձոր, Վանք և այլ 
գյու ղե րում [3]:

ԼՂ լուս ժող կո մը մար զի շր ջան նե րում 
կր թա կան գոր ծի  վե րա կա ռու ցումն ա պա
հո վե լու հա մար ան հրա ժեշտ է հա մա րում 
լուս ժող կո մի շր ջա նային կրթու թյան բա ժին
նե րին կից ստեղ ծել ան հրա ժեշտ բա ժին ներ: 
Դրանք են.

ա. դպ րո ցա կան բա ժին, ո րի մեջ ամ փոփ
վեր դպ րո ցի ո ղջ ու սում նա դաս տի ա րակ չա
կան աշ խա տանք նե րի բո վան դա կու թյու նը, 
ծրագ րե րի ստեղ ծու մը, ու սում նա կան աշ խա
տանք նե րի ձևե րի կազ մա կեր պու մը.

բ. ար տաու սում նա կան և ար տադպ րո ցա
կան դաս տի ա րակ չա կան աշ խա տանք նե րի 
բա ժին, որ տեղ ա ռա ջին պլան են մղ վում ոչ 
մի այն սո վո րող նե րի ժա մա նա կի ռա ցի ո նալ 
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կազ մա կերպ ման հար ցե րը, այլև դա սե րից 
ու դա սա ժա մե րից դուրս նրա նա խա սի րու
թյուն նե րի հաշ վառ ման և հա սա րա կու թյան 
մեջ նրա ան ձի ձևա վոր ման հար ցե րը.

գ. լուս ժող կո մին կից ստեղ ծել դպ րո ցա
կան ռե ֆորմ նե րի բա ժին, ո րը պետք է զբաղ
վեր ան ցյա լի փոր ձի ու սում նա սի րու թյամբ, 
ա պա գայի գոր ծու նե ու թյան պլա նա վոր մամբ 
և դրանց հի ման վրա դպ րո ցա կան ռե ֆորմ
ներ ան ցկաց նե լու հար ցե րով.

դ. նա խադպ րո ցա կան դաս տի ա րա կու
թյան բա ժին, ո րը պետք է զբաղ վեր ոչ մի այն 
նա խադպ րո ցա կան տա րի քի ե րե խա նե րի 
կրթու թյան և դաս տի ա րա կու թյան օ րի նա
չա փու թյուն նե րի հիմ նա վոր ման, այլև դրանք 
ստեղ ծե լու և այն ղե կա վա րե լու հար ցե րով.

ե. ար վես տի և ար վես տա գի տա կան 
կրթու թյան բա ժին, ո րը պետք է զբաղ վեր 
ար վեստ նե րի, որ պես լու սա վո րու թյան կար
ևոր բնա գա վա ռի, պրո պա գանդ ման, սո
վո րող նե րի գե ղա գի տա կան դաս տի ա րա
կու թյան և ու սում նա դաս տի ա րա կու թյա նը 
«գե ղե ցի կի օ րեն քով» կազ մա կեր պե լու հար
ցե րով և այլն [6]:

ԼՂ լուս ժող կո մի ձեռ նար կում նե րի և այս 
օր գան նե րի մի ջո ցով մար զում կարճ ժա
մա նա կում վե րամ շակ վե ցին ու սում նա կան 
ծրագ րե րը, ստեղծ վե ցին նոր դպ րոց ներ, 
հիմք դր վեց ար հես տա գի տա կան կրթու թյա
նը, ո րի կա րի քը, հատ կա պես այդ շր ջա նում, 
շատ մեծ էր ժո ղովր դա կան տն տե սու թյան 
հա մար: Ե թե դրան էլ գու մա րենք, որ ան
գրա գի տու թյան վե րաց ման հա մար ստեղծ
վե ցին քա ղա քա կան, դաս տի ա րակ չա կան և 
ու սում նա կան լուս հիմ նարկ ներ, այլ հաս տա
տու թյուն ներ, ա պա պատ կե րը կամ բող ջա
նա:

 Ժո ղովր դա կան կրթու թյան և լու սա վո րու
թյան գոր ծը ԼՂ մարզ կո մը և լուս ժող կո մը 
ա ռաջ էր մղում նաև ան հրա ժեշտ ու խիստ 
կար ևոր ո րո շում նե րով ու հրա ման նե րով: 

Այս պես, օ րի նակ, 1923 թ. սեպ տեմ բե րին 
ըն դու նած ո րոշ ման հա մա ձայն՝ վե րաց վում 
են դպ րո ցա կան տե սուչ նե րի, վե րա կա ցու
նե րի պաշ տոն նե րը: Ստեղծ վում են հո գա
բար ձու նե րի խոր հուրդ ներ, ո րոնց մեջ բա
ցի տնօ րե նից, ու սու ցիչ նե րից, ծնող նե րից 

մտ նում է ին նաև ա շա կերտ նե րը՝ ա ռա ջին 
աս տի ճա նի դպ րո ցի (15րդ սա դա րան ներ) 
վեր ջին եր կու խմ բե րի և ե րկ րորդ աս տի ճա
նի դպ րո ցի (69րդ դա սա րան ներ)  բո լոր 
խմ բե րի ա շա կերտ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ
ներ: Ի նչ պես տես նում ե նք, հիմք էր դր վում 
դպ րո ցա կան և ա շա կեր տա կան ի նք նա
վա րու թյուն նե րի: Դրանք նպա տակ է ին հե
տապն դում դե մոկ րա տաց նել դպ րոց նե րը` 
բխեց նե լով ժո ղովր դա կան կրթու թյան ա ռջև 
դր ված խն դիր նե րից: Այդ ո րոշ մամբ նաև 
կա տար վեց գա ղա փա րա խո սա կան կար ևոր 
քայլ. դպ րոցն ան ջատ վեց ե կե ղե ցուց, ե կե ղե
ցին՝ պե տու թյու նից: Դպ րո ցից հան վե ցին բո
լոր կրո նա կան ա ռար կա նե րը, ար գել վե ցին 
կրո նա կան այն ծի սա կա տա րու թյուն նե րը, 
ո րոնք չէ ին ա ռնչ վում ազ գային ա վան դա
կան սո վո րու թյուն նե րի հետ: 

Այս պի սի ո րո շում է ըն դու նել նաև Հա
յաս տա նի լուս ժող կո մը 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 
4ին: Հարկ է նշել, որ մինչև այդ  Հա յաս տա
նի Հան րա պե տու թյան պառ լա մեն տը, փոխ
նա խա գահ Լևոն Շան թի ստո րագ րու թյամբ, 
օ րենք է ըն դու նել Հա յաս տա նում հայե րե նը 
պե տա կան լե զու հռ չա կե լու մա սին [6]:

1923 թ. հոկ տեմ բե րի 10ին ըն դու նած 
ո րոշ ման հա մա ձայն՝ հա տուկ ու շադ րու թյուն 
է կենտ րո նաց վում ե րե խա նե րի, հատ կա պես 
ման կա տան ե րե խա նե րի նկատ մամբ հո գա
տա րու թյան ամ րապնդ ման հար ցե րին.

ա. ստեղծ վում է ման կա կան սնն դի հա
տուկ ֆոնդ, ո րին էլ հանձն վում է մթե րային 
պա հեստ նե րում կու տակ ված ամ բողջ ման
կա կան սնուն դը.

բ. «Փոք րա հա սակ նե րի աշ խա տան քի 
մա սին» կե տով ար գել վում է մինչև 16 տա
րե կան ե րե խա նե րին աշ խա տան քի ըն դու նե
լը, ի սկ մինչև 14 տա րե կան դպ րո ցա հա սակ 
պա տա նի նե րին ու աղ ջիկ նե րին՝ դպ րո ցից 
դուրս թող նե լը: Նրանք պար տա դիր կեր պով 
պետք է ը նդ գրկ վե ին դպ րոց նե րում: Դր վում 
են պար տու սի հիմ քե րը.

գ. բո լոր ու սու ցիչ ներն ա զատ վում են 
զին վո րա կան ծա ռա յու թյու նից ե րե խա նե րի 
կրթու թյան, ո ւս ման և դաս տի ա րա կու թյան 
հար ցե րով զբաղ վե լու հա մար: Այդ քայ լը 
նպաս տե լու էր դպ րո ցը տղա մարդ ման կա
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վարժ նե րով ա պա հո վե լու,  դաս տի ա րա կու
թյան դե րը բարձ րաց նե լու և ամ րապն դե լու 
գոր ծին: 

Ու սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, 
որ Լեռ նային Ղա րա բա ղի ի նք նա վար մար
զում դպ րո ցա շի նու թյան ա ռա ջին տա րի նե
րին լուրջ վե րամ շակ ման են թարկ վե ցին կր
թա կան հա մա կար գը և դպ րո ցա կան ցան ցը: 
Ղա րա բա ղի հայ հա սա րա կու թյու նը մեծ ոգ
ևո րու թյամբ էր օգ նում ժողկրթու թյան տե ղա
կան մար մին նե րին: 

Լեռ նային Ղա րա բա ղի լուս ժող կո մա տը 
1923 թ. հոկ տեմ բե րին քն նար կում է աշ խա
տան քային մի աս նա կան դպ րո ցի կա նո նադ
րու թյու նը, ո րի մեջ ձևա կերպ ված է ին դպ րո
ցի հիմ նա կան նպա տակ ներն ու խն դիր նե րը, 
ու սում նա դաս տի ա րակ չա կան աշ խա տան քի 
բո վան դա կու թյունն ու կազ մա կերպ ման ձևե
րը: Այդ կա նո նադ րու թյան հա մա ձայն՝ նախ
կին մի անձ նյա տե սուչ նե րին և ե կե ղե ցա կան 
կրո նա կան խոր հուրդ նե րին փո խա րի նում 
է «դպ րո ցա կան խոր հուրդ»ը (ման կա վար
ժա կան խոր հուր դը), նա խա գա հի ղե կա վա
րու թյամբ (տ նօ րե նը), ո րն ըն դու նում և ա զա
տում է ու սու ցիչ նե րին, սահ մա նում նրանց 
աշ խա տա կար գը, ըն դու նում և հաս տա տում 
է դպ րո ցա կան աշ խա տան քի տար բեր բնա
գա վառ նե րին վե րա բե րող հրա հանգ նե րը, 
ո րո շում ներ և աշ խա տա կարգ: 

Այդ կա նո նադ րու թյան հա մա ձայն՝ Լեռ
նային Ղա րա բա ղում ստեղծ վում է աշ խա
տան քային մի աս նա կան դպ րո ցի եր կու տիպ: 
Դրանք ե ն՝ Ա աս տի ճա նի աշ խա տան քային 
դպ րոց՝ 5ա մյա դա սըն թա ցով, և Բ աս տի
ճա նի աշ խա տան քային դպ րոց՝ 4ա մյա դա
սըն թա ցով: Ա աս տի ճա նի դպ րոց ներն ու նեն 
նաև, այս պես կոչ ված, ման կա պար տե զային 
կամ «գ րա գի տա կան» խմ բեր, ո րոնք փաս տո
րեն նա խա պատ րաս տա կան դա սա րան ներ 
է ին: 1923 թվա կա նից Ա աս տի ճա նի դպ րոց
նե րը դառ նում են քա ռա մյա, ի սկ Բ աս տի ճա
նի դպ րոց նե րը՝ 5ա մյա՝ եր կու կոն ցենտ րով՝ 
VVII և VIIIIX դա սա րան ներ: 

Ա ռա ջին աս տի ճա նի դպ րոց նե րում ը նդ
գրկ վում է ին 812 տա րե կան ե րե խա ներ, 
ի սկ ե րկ րորդ աս տի ճա նի դպ րոց նե րում՝ 817 
տա րե կան ներ: Այն ժա մա նակ ե րե խա նե

րը դպ րոց է ին ըն դուն վում 8 տա րե կա նից: 
Ա ռա ջին աս տի ճա նի դպ րոցն ա վար տած 
ա շա կերտ ներն ի րենց ու սու մը կա րող է ին 
շա րու նա կել ե րկ րորդ աս տի ճա նի դպ րոց նե
րում, ի սկ ե րկ րորդ աս տի ճա նի դպ րոց նե րի 
շր ջա նա վարտ նե րը՝ բարձ րա գույն դպ րոց նե
րում [7]:

1924 թվա կա նից սկսած՝ Լեռ նային Ղա
րա բա ղում հիմն վում են նաև գյու ղա կան 
ե րի տա սար դու թյան դպ րոց ներ: Աշ խա տող 
ե րի տա սար դու թյա նը աշ խա տան քից չկտ
րե լու և ու սու մը շա րու նա կե լու նպա տա կով 
բաց վե ցին նաև ե րե կո յան և բա նե րիտ դպ
րոց ներ: Հե տա գա յում այդ դպ րոց նե րը աս
տի ճա նա բար վե րած վե ցին հան րակր թա կան 
մաս սա յա կան դպ րոց նե րի: Այդ տի պի դպ
րոց նե րում սո վո րում է ին գյու ղա յան աշ խա
տա վո րու թյան 1318 տա րե կան ե րե խա նե րը: 
Գյու ղե րիտ դպ րոց նե րի նպա տակն էր մեր 
գյու ղի հա մար պատ րաս տել մշա կու թային 
աշ խա տող ներ: 

Ու սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց են տա
լիս, որ 19231924 ու սում նա կան տա րում 
Լեռ նային Ղա րա բա ղում գոր ծում է ին 102 
ա ռա ջին և 4 ե րկ րորդ աս տի ճա նի աշ խա
տան քային մի աս նա կան դպ րոց ներ: Այդ 
դպ րոց նե րում սո վո րում էր 4486 ա շա կերտ, 
դա սա վան դում էր 166 ու սու ցիչ: Գոր ծում է ին 
նաև 10 ա ռա ջին աս տի ճա նի և 1 ե րկ րորդ աս
տի ճա նի այ լազ գի դպ րոց ներ Շու շի ում, ո րոնց 
ա շա կերտ նե րի ը նդ հա նուր թի վը հաս նում էր 
781ի, ի սկ ու սու ցիչ նե րի նը՝ 30ի: Ա ռա ջին 
աս տի ճա նի դպ րոց նե րում դա սա վան դում 
է ին «Հայոց լե զու», «Մա թե մա տի կա», «Հայ
րե նի բնու թյուն», «Աշ խար հագ րու թյուն», 
«Ար վես տի պատ մու թյուն», «Ն կար չու թյուն», 
«Երգ», «Ձեռ քի աշ խա տանք», «Ֆիզ կուլ
տու րա», ի սկ ե րկ րորդ աս տի ճա նի դպ րոց
նե րում՝ «Հայոց լե զու», «Ադր բե ջա նա կան 
լե զու» (նաև հայ կա կան դպ րոց նե րում), «Մա
թե մա տի կա», «Ֆի զի կա», «Աշ խար հագ րու
թյուն», «Պատ մու թյուն», «Քի մի ա», «Կեն դա
նա բա նու թյուն», «Հա սա րա կա գի տու թյուն», 
«Գե ղա գի տու թյուն» և այլ ա ռար կա ներ: 1922
23 ո ւում նա կան տա րում Շու շի ում բաց վում է 
ման կա վար ժա կան ու սում նա րան՝ եր կու բա
ժին նե րով՝ հայ կա կան և ա դր բե ջա նա կան: 
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Ու սում նա րա նը մեծ դեր խա ղաց ու սուց չա
կան կադ րե րի պատ րաստ ման գոր ծում: Հե
տա գա յում ման կա վար ժա կան տեխ նի կում 
բաց վեց Հադ րու թում (1923 թ.), այ սինքն՝ 
Շու շի ից ման կա վար ժա կան ու սում նա րա նը 
տե ղա փո խեց այն տեղ, ման կա վար ժա կան 
բան ֆակ՝ Շու շի ում, գյու ղատն տե սա կան 
տեխ նի կում՝ Ստե փա նա կեր տում [8]:

ԼՂ լուս ժող կո մա տը զգա լի աշ խա տանք 
տա րավ նաև ա նա պաս տան ե րե խա նե րի ու
սում նա դաս տի ա րակ չա կան աշ խա տան քը 
կազ մա կեր պե լու ո ւղ ղու թյամբ: 192223 թթ. 
ման կատ ներ բաց վե ցին Հադ րու թում, Ստե
փա նա կեր տում, Շու շի ում և այլ տե ղե րում: 
192324 ո ւս տա րում Լեռ նային Ղա րա բա ղում 
զգա լի չա փով ը նդ լայն վում է դպ րոց նե րի 
ցան ցը: Այս պես, օ րի նակ, լուս ժող կո մա տին 
ներ կա յաց րած  մար զային լուս բաժ նի վա
րի չի տե ղա կալ Ա ռա քել Ա ռա քե լյա նի զե
կու ցագ րից տե ղե կա նում ե նք, որ ամ բողջ 
Ղա րա բա ղում գոր ծում է ին 102 ա ռա ջին 
աս տի ճա նի աշ խա տան քային մի աս նա կան 
դպ րոց ներ (7940 ա շա կերտ և 212 ու սու ցիչ), 
ո րից 16ը՝ ա ռա ջին աս տի ճա նի ա դր բե ջա
նա կան դպ րոց, 3ը՝ ե րկ րորդ աս տի ճա նի 
դպ րոց, ո րից 1ը՝ Շու շի ում (38 ա շա կերտ, 8 
ու սու ցիչ): Այդ ու սում նա կան տա րում Ստե
փա նա կեր տում՝ Ալ. Ծա տու րյա նի ան վան 
գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կու մում, սո վո
րում էր 124 ա շա կերտ, դա սա վան դում՝ 19 
ու սու ցիչ: Հայ կա կան դպ րոց նե րի թի վը, ը ստ 
շր ջան նե րի, հետ ևյալ պատ կերն էր ներ կա
յաց նում. Վա րան դա յում (Մար տու նի)՝ 24 դպ
րոց, Դի զա կում (Հադ րութ)՝ 25, Խա չե նում՝ 
21, Ջրա բեր դում՝ 22, Շու շի ում՝ 10: 

Ար շա վիր Քա մա լյա նի զե կու ցագ րում 
ներ կա յաց վում է նաև ան գրա գի տու թյան 
վե րաց ման դպ րոց նե րը (լիկ կա յան ներ), 
Վա րան դա յում՝ 14 դպ րոց, 480 սո վո րող
ներ, Դի զա կում՝ 12 դպ րոց, 362 սո վո րող
ներ, Խա չե նում՝ 10 դպ րոց, 284 սո վո րող ներ,  
Ջրա բեր դում՝ 17 դպ րոց, 516 սո վո րող ներ [6]:

Պ րո ֆո սոր Սմ բատ Ա վա գյա նը «Է ջեր 
Լեռ նային Ղա րա բա ղի կուլ տուրկր թա կան 
կյան քի պատ մու թյու նից» աշ խա տու թյան 
մեջ հի շա տա կում է այն փաս տը, որ Լեռ
նային Ղա րա բա ղում ան գրա գի տու թյան 

վե րաց ման հա մար կար ևոր նշա նա կու թյուն 
ու նե ցավ 1919 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 26ին 
ըն դու նած «ՌՍՖՍՀ բնակ չու թյան ան գրա
գի տու թյու նը վե րաց նե լու մա սին» նշա նա
վոր դեկ րե տը: Հե տա գա յում նման ո րո շում 
ըն դու նեց ՀԽՍՀ և Ա դրԽՍՀ կա ռա վա րու
թյու նը: 1920 թ. սեպ տեմ բե րից Լեռ նային 
Ղա րա բա ղում ար դեն սկսել է ին գոր ծել ու
սու ցիչ նե րի պատ րաստ ման դա սըն թաց ներ: 
Շու շի ում բաց վել է ին ան գրա գի տու թյան 
վե րաց ման ա ռա ջին կե տե րը: 1923 թվա կա
նի հոկ տեմ բե րի 20ին նո րաս տեղծ մարզ կո
մում ըն դուն վեց ո րո շում ան գրա գի տու թյան 
վե րաց ման մա սին: Այն դար ձել էր հրա տապ 
խն դիր: 19241925 թթ. մար զում կար 65 լիկ
կա յան, որ տեղ սո վո րում է ին 1872 մարդ [6]:

 Կազ մա կերպ ված է ին գոր ծում մար զի 
ա ռան ձին շր ջան նե րում հենց նոր ստեղծ
ված ան գրա գի տու թյան վե րաց ման կա յան
նե րը, ո րոնց օգ նում և ղե կա վա րում էր 1925 
թ. ԼՂԻՄ ո րոշ մամբ հիմ նադր ված կա մա վոր 
ըն կե րու թյու նը: 

Անգ րա գի տու թյան վե րաց ման հիմ նա կան 
մի ջո ցը մաս սա յա կան դպ րոց նե րի ստեղ ծումն 
էր, ժո ղովր դա կան կրթու թյան գոր ծի կա ռա
վա րու մը: Մեծ ակ տի վու թյուն է ին ցու ցա բե
րում (ժա մա նա կի ան վա նի ման կա վարժ նե
րը՝ Լևոն և Շա վարշ Վար դա պե տյան նե րը, 
Գրի գոր Ներ սի սյա նը, Հով սեփ Հով սե փյա նը, 
Հրանտ Գահ րա մա նյա նը, Սու րեն Հա խու մյա
նը և ու րիշ ներ) կո մու նիստ նե րը: 

Ար խի վային փաս տաթղ թե րը և այլ աղ
բյուր ներ վկա յում են, որ 19231924 ու սում
նա կան տա րում Ստե փա նա կեր տում բաց վել 
է նաև կու սակ ցա կան ա ռա ջին դպ րո ցը, ո րը 
հան րակր թա կան գի տե լիք նե րին զու գըն թաց  
սո վո րող նե րին տա լիս էր նաև քա ղա քա կան 
գի տե լիք ներ: Այն ղե կա վար վում էր կու սակ
ցա կան մար մին նե րի կող մից: Կու սակ ցա
կան դպ րո ցի շր ջա նա վարտ նե րի մի մա սը 
ու սուց չա կան աշ խա տանք էր կա տա րում 
հան րակր թա կան դպ րոց նե րում՝ դա սա վան
դե լով հատ կա պես «Պատ մու թյուն» և «Հա
սա րա կա գի տու թյուն» [9]:

 Պատ մա կան կարճ ժա մա նա կա մի ջո ցում 
Լեռ նային Ղա րա բա ղում ժո ղովր դա կան տն
տե սու թյան զար գաց ման հետ մի ա սին ա րագ 
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թա փով ը նդ լայն վում է նաև հան րակր թա կան 
տար բեր աս տի ճա նի դպ րոց նե րի ցան ցը: 

Այ պես, օ րի նակ, մար զի լու սա վո րու թյան 
ժո ղովր դա կան կո մի սար Ա. Ա ռա քե լյա նի զե
կու ցագ րից տե ղե կա նում ե նք, որ 1925 թվա
կա նի տվյալ նե րով ամ բողջ Ղա րա բա ղում 
գոր ծում էր 134 ա ռա ջին աս տի ճա նի դպ րոց 
(14764 ա շա կերտ, 241 ու սու ցիչ) և 5 ե րկ
րորդ աս տի ճա նի դպ րոց (464 ա շա կերտ): 
Գոր ծում է ա ռա ջին աս տի ճա նի 18 այ լազ գի 
դպ րոց (1260 ա շա կերտ, 32 ու սու ցիչ), 1 ե րկ
րորդ աս տի ճա նի դպ րոց Շու շի ում, ի նչ պես 
նաև 1 հու նա կան դպ րոց Մար տա կեր տում 
և ռու սա կան դպ րոց Ստե փա նա կեր տում: 
Ը ստ շր ջան նե րի՝ Վա րան դա յում՝ 21 դպ րոց, 
1560 ա շա կերտ, 30 ու սու ցիչ, Դի զա կում՝  27 
դպ րոց, 1967 ա շա կերտ, 35 ու սու ցիչ, Խա չե
նում՝ 18 դպ րոց, 846 ա շա կերտ, 23 ու սու ցիչ, 
Ջրա բեր դում՝  21 դպ րոց, 1219 ա շա կերտ, 14 
ու սու ցիչ:

Քն նարկ վող ժա մա նա կաշր ջա նում ա րագ 
թա փով ըն դար ձակ վում էր հատ կա պես 
տար րա կան դպ րոց նե րի ցան ցը՝ նպա տակ 
ու նե նա լով ա վե լի ու ա վե լի շատ ե րե խա ներ 
ը նդ գր կել ո ւս ման մեջ:

19241925 թթ. Լեռ նային Ղա րա բա
ղի գյու ղա կան վայ րե րում ստեղծ վե ցին նոր 
տի պի դպ րոց ներ: Նկա տի ու նենք գյու ղա
կան ե րի տա սար դու թյան դպ րոց նե րը (գյու
ղե րիտ), ո րոնց ստեղծ մա նը ա մե նաակ տիվ 
մաս նակ ցու թյուն ու նե ցավ կո մե րիտ մի ու թյու
նը: Գյու ղե րիտ դպ րոց նե րը ստեղծ վում է ին 
տար րա կան դպ րոց նե րի բա զայի վրա և ու
նե ին ու սուց ման ե ռա մյա տևո ղու թյուն: 1925 
թվա կա նից Լեռ նային Ղա րա բա ղում ար
տադ րա կան խո շոր ձեռ նար կու թյուն նե րին 
կից ստեղծ վե ցին ֆաբ րի կա գոր ծա րա նային 
յոթ նա մյա դպ րոց ներ, ո րոնք մեծ ժո ղովր
դա կա նու թյուն վայե լե ցին բան վո րա կան շր
ջա նում. դպ րոց ներ, ո րոնք սո վո րող նե րին 
տա լիս է ին ը նդ հա նուր տի պի և պո լի տեխ նի
կա կան կրթու թյուն: 1925 թվա կա նի տվյալ
նե րով Լեռ նային Ղա րա բա ղում գոր ծում էր 
4 այդ պի սի դպ րոց: 1926 թվա կա նի ապ րի լի 
23ին Լեռ նային Ղա րա բա ղում ու սու ցիչ նե րի 
3րդ հա մա գու մա րում կար դա ցած զե կուց
ման մեջ լուս ժող կոմ Ա ռա քել Ա ռա քե լյա նը 

նշում է, որ շո շա փե լի են լու սա վո րու թյան 
բնա գա վա ռի ձեռք բե րում նե րը: Ար դեն մար
զում գոր ծում է ին 113 ա ռա ջին աս տի ճա նի, 
6 ե րկ րորդ աս տի ճա նի 3 տեխ նի կում, մեկ 
նկար չա կան ստու դի ա: Հա մա գու մա րում խն
դիր ա ռա ջադր վեց մար զում կուլ տու րա կան 
հե ղա փո խու թյուն ի րա կա նաց նե լու ո ւղ ղու
թյամբ՝ ան հրա ժեշտ գտ նե լով նա խա պատ
րաստ վել ան ցնե լու ը նդ հա նուր տար րա կան 
պար տա դիր կրթու թյան: Ա ռաջ նա հերթ խն
դիր էր հա մար վում վե րաց նել մաս սա յա կան 
ան գրա գի տու թյու նը: Ու սու ցիչ նե րի 3րդ հա
մա գու մա րում նաև նշ վում է, որ ան հրա ժեշտ 
է մար զի ամ բողջ բնակ չու թյա նը (850 տա
րե կան)  հնա րա վո րու թյուն տալ գրա գի տու
թյուն սո վո րե լու  մայ րե նի լեզ վով կամ ռու սե
րե նով (ը ստ ցան կու թյան): 

Լեռ նային Ղա րա բա ղի լուս ժող կոմ Ա ռա
քել Ա ռա քե լյա նի հաշ վետ վու թյու նից տե ղե
կա նում ե նք, որ ե թե 192324 թթ. Լեռ նային 
Ղա րա բա ղում կար 116 լիկ կա յան՝ 3899 սվո
րո ղով (տ ղա մար դիկ՝ 3420, կա նայք՝ 479), 
ա պա 192627 ո ւս տա րում գոր ծում էր 300 
լիկ կա յան՝ 4674 սո վո րո ղով: Զե կու ցագ րում 
նաև նշ վում է, որ 192425 թթ. ԼՂ լուս ժող
կո մին կից ստեղծ վում է «Անգ րա գի տու թյան 
վե րաց մանն օ ժան դա կող ըն կե րու թյուն», 
ո րի նա խա գահն էր ա կա նա վոր ման կա
վարժհո գե բան Գ. Է դի լյա նը (սոց դաս վար
չու թյան նա խա գահ): Այ նու հետև փոխ վում է 
ըն կե րու թյան կազ մա կերպ ման կա ռուց ված
քը. խր ճիթըն թեր ցա րան նե րին, ա կումբ նե
րին, ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րին 
կից ստեղծ վում են ըն կե րու թյան տե ղա կան 
բա ժան մունք ներ: Շր ջան նե րում 10 բա ժան
մունք նե րի առ կա յու թյան դեպ քում ստեղծ
վում  են ըն կե րու թյան շր ջա նային բյու րո ներ, 
ո րոնք լայն աշ խա տանք է ին տա նում բնակ
չու թյան շր ջա նում: 19231929 թթ. ան գրա գի
տու թյան և կի սագ րա գի տու թյան վե րաց ման 
դպ րոց նե րում սո վո րել է 30000ից ա վե լի 
մարդ, ո րից 7000ը՝ գյու ղա կան վայ րե րում: 
Այդ ժա մա նա կաշր ջա նում ան գրա գի տու
թյան վե րաց ման կա յան նե րի թի վը մար զում 
հա սավ շուրջ 450ի [11]:

 Շատ ու սու ցիչ ներ բնակ չու թյան ան գրա
գի տու թյու նը վե րաց նե լու գոր ծում ի րենց հա
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սա նե լիք աշ խա տա վար ձը նվի րում է ին ան
գրա գի տու թյան վե րաց ման ֆոն դին: 

Քն նարկ վող ժա մա նա կաշր ջա նում մեծ 
ու շադ րու թյուն էր դարձ վում կա նանց ան
գրա գի տու թյան վե րաց մա նը: Այդ մա սին է 
վկա յում այն փաս տը, որ 192930 ու սում նա
կան տա րում Լեռ նային Ղա րա բա ղում ան
գրա գի տու թյան վե րաց ման խմ բակ նե րում 
ը նդ գրկ ված նե րի մեջ կա նայք կազ մում է ին 
86,9 %ը: Այս պես, օ րի նակ, Շու շի ի շր ջա նի 
Քա րին տակ գյու ղում 192930 ու սում նա կան 
տա րում գրա գի տու թյուն է ին սո վո րում 160 
մարդ, ո րից 100ը կա նայք է ին: Վա ղու հաս 
գյու ղում (Մար տա կեր տի շր ջան) գրա գի տու
թյուն սո վո րող 350 մար դուց 170ը կա նայք 
է ին, Մար տա կեր տի շր ջա նի լիկ կա յան նե րում 
սո վո րող 1200 մար դուց  500ը կա նայք է ին: 
Կա նանց մի մա սի ան գրա գի տու թյունն էլ վե
րաց վում էր տնե րում կազ մա կերպ վող ան
հա տա կան պա րապ մունք նե րի մի ջո ցով:

 Մինչև 30ա կան թվա կան նե րը Լեռ նային 
Ղա րա բա ղում ը նդ լայն վում է ա ռա ջին աս
տի ճա նի դպ րոց նե րի (տար րա կան) ցան ցը 
ոչ մի այն Ստե փա նա կեր տում, Շու շի ում, շրջ
կենտ րոն նե րում, այլև հատ կա պես գյու ղե
րում: Բա վա կան է նշել, որ 192829 ո ւս տա
րում մար զում գոր ծում էր 140 դպ րոց՝ 15059 
ա շա կերտ նե րով:

 Մար զի մի շարք խո շոր գյու ղե րում բաց
վում են գյու ղե րիտ դպ րոց ներ, որ տեղ հիմ
նա կա նում սո վո րում է ին չքա վոր և մի ջակ 
գյու ղա ցի նե րի 1318 տա րե կան ե րե խա ներ: 
Ե թե հիմ նադր ման տա րում՝ 192324 թթ., 
Լեռ նային Ղա րա բա ղում գոր ծում էր ըն դա
մե նը 25 գյու ղե րիտ դպ րոց, ա պա 192829 
ու սում նա կան տա րում դրանց թի վը հա սավ 
87ի: Յու րա քան չյուր գյու ղե րիտ դպ րո ցում 
սո վո րում է ին 1015 ե րի տա սարդ՝ տղա և աղ
ջիկ: Այս պի սով՝ մի այն ա ռա ջին հն գա մյա կի 
տա րի նե րին հան րա պե տու թյու նում գյու ղե
րիտ դպ րոց նե րի թիվն ա ճեց ա վե լի քան 7 
ան գամ, ի սկ սո վո րող նե րի նը՝ 26 ան գամ:

 Բա ցի հան րակր թա կան դպ րոց նե րից, 
մար զում գոր ծում է ին նաև ու սում նա րան
ներ ու տեխ նի կում ներ: Տեխ նի կում նե րը 
Լեռ նային Ղա րա բա ղում սկսել են կազ մա
կերպ վել 1923 թվա կա նից: Սկզբ նա կան 
տա րի նե րին հիմն վել են ին դուստ րի ալ, 
գյու ղատն տե սա կան, ման կա վար ժա կան, 
կեր պար վես տի տեխ նի կում ներ: 192627 ու
սում նա կան տա րում մար զում գոր ծում էր 8 
տեխ նի կում՝ 959 ա շա կերտ նե րով և 48 դա
սա տու նե րով: 

Ընդ հա նուր գծե րով այս պի սինն է ե ղել 
ժո ղովր դա կան կրթու թյան հա մա կար գը 
Լեռ նային Ղա րա բա ղում 19231930 թթ.: 
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ПЕРВЫЕ ШАГИ СОЗДАНИЯ НОВОЙ ШКОЛЫ И СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОЗДАНИЯ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА(1923-1930ГГ)
А. АВАНЕСЯН, Г. АРУТЮНЯН

В статье представлено внутреннее состояние, учебновоспитательная работа, учебные 
планы и программы, принципы и методы обучения, вопросы воспитания, организации 
производственного обучения и вопросы связанные с внутришкольным управлением 
общеобразовательных школ Нагорного Карабаха.

Отдельными таблицами предсавлены сеть армянских школ Нагорного Карабаха в 1923
1930 годах. Целестно предсавлено сельские молодежные, фабричнозаводские и другие типы 
школ, числа и половой состав охваченных учеников, а так же сеть среднеспециализированных 
учебных заведений.

THE FIRST STEPS OF CREATING NEW SCHOOLS AND A SYSTEM OF  
EDUCATION IN THE NAGORNO-KARABAKH REPUBLIC IN THE FIRST YEARS  

OF FORMATION OF THE SOVIET UNION (1923-1930)
A. AVANESYAN, G. HARUTYUNYAN

In the article the internal state, educationalupbringing work, educational plans and pro
grams, principles and methods of education, upbringing issues, organization of production ed
ucation and issues connected with the school and  introschool managing of general educational 
schools of NagornoKarabakh in the years of 19231930 are presented.

By separate tables a range of Armenian schools of NagornoKarabakh in the years 19231930 
are presented. The country youth, factory and other types of schools, the number and gender 
composition of included pupils, as well as the range of secondary specialized educational institu
tions are fully presented.
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Նա խադպ րո ցա կան տա րի քում ե րե խայի 
խոս քը հաս նում է զար գաց ման ո րո շա կի 
մա կար դա կի: Այն ի րա կա նա նում է գոր ծու
նե ու թյան ար դյուն քում, ո րի հա մար շար ժիչ 
ո ւժ են շփ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը և սո ցի
ա լա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը: Սո ցի ա
լա կան մի ջա վայ րը, շր ջա պա տող մարդ կանց 
հետ շփու մը խոս քի զար գաց ման կար ևո րա
գույն գոր ծոնն են [4, 5264]: 

Ե րե խայի խոս քի զար գա ցու մը կար ևոր 
մի ջոց է նրա մտա վոր դաս տի ա րա կու թյան 
հա մար: Խոս քը տրա մա բա նա կան ճա նա
չո ղա կան մի ջոց է, նրա յու րաց մամբ է հատ
կա պես պայ մա նա վոր ված ե րե խայի մտա
ծո ղու թյան ու նա կու թյուն նե րի զար գա ցու մը: 
Ի մա ցա կան կա րո ղու թյուն նե րի ու տրա մա
բա նա կան մտա ծո ղու թյան զար գաց ման 
գոր ծում լե զուն և խոս քը ան փո խա րի նե լի դեր 
են կա տա րում: Այն լայն հնա րա վո րու թյուն է 
տա լիս հա ղոր դա կցվե լու, մտ քեր փո խա նա
կե լու, դա տո ղու թյուն ներ ա նե լու, ան վա նա
կո չե լու ի րերն ու ա ռար կա նե րը և ը մբռ նե լու 
դրանց ի մաս տը:  Խոս քի մի ջո ցով ե րե խան 
ճա նա չում է աշ խար հը, բնու թյու նը, կյան քը, 
պատ կե րա ցում է կազ մում ան ցյա լի, ներ կայի 
և ա պա գայի մա սին: Հա ղոր դակց ման մի ջոց 
լի նե լուց բա ցի՝ խոս քը ղե կա վա րում է մար
դու գի տակ ցա կան գոր ծու նե ու թյու նը և նրան 
տա լիս կոնկ րետ ո ւղ ղու թյուն: Խոս քը և լե
զուն հա սա րա կա կան, պատ մա կան եր ևույթ 
են և ժո ղովր դի նյու թա կան ու հոգ ևոր կյան
քի զար գաց ման ան սպառ աղ բյուր: Խոս քը 
ե րե խայի հո գե կան կերտ ված քի և ը նդ հա
նուր զար գաց ման խթանն է ու ազ դա կը [3, 
214235]: Այդ ա ռու մով ե րե խայի լեզ վա կան 
ու նա կու թյուն նե րի, գրա վոր ու բա նա վոր 
խոս քի և տրա մա բա նա կան մտա ծո ղու թյան 
զար գա ցու մը ման կա վար ժու թյան հրա տապ 

խն դիր նե րից է: Որ պես ե րե խայի մտ քի ան
մի ջա կան թարգ ման, խո հե րի և ապ րում
նե րի ար տա հայ տիչ՝ լե զուն, խոս քը և մտա
ծո ղու թյունն օր գա նա պես շաղ կապ ված են: 
Ե րե խայի խոս քի ոչ լի ար ժեք զար գաց ման 
դեպ քում ան բա վա րար են նաև նրա մտա վոր 
կա րո ղու թյուն նե րը և հա կա ռա կը, որ քան 
պարզ ու հս տակ են ե րե խայի մտ քե րը, այն
քան նրա խոս քը պարզ է, մատ չե լի ու տրա
մա բան ված: Ա վագ նա խադպ րո ցա կան տա
րի քում ե րե խան բա ռե րի մեջ սկսում է ո րո նել 
պատ ճա ռա հետ ևան քային կա պեր ու հա րա
բե րու թյուն ներ: Մինչև դպ րոց մտ նե լը մտա
ծո ղու թյան և խոս քի զար գաց ման բնա գա
վա ռում նա բա վա կա նա չափ ա ռա ջա դի մում 
է՝ նա խա պատ րաստ վե լով մտա վոր բարդ 
աշ խա տան քին: Նա խադպ րո ցա կան տա րի
քում ե րե խան պետք է տի րա պե տի մայ րե նի 
լեզ վի հն չյուն նե րի լի ար ժեք ար տա բեր մա նը, 
հս տակ կա րո ղա նա ձևա կեր պել և ար տա
հայ տել սե փա կան մտ քե րը և ճիշտ կա ռուց
ված նա խա դա սու թյուն նե րով պա տաս խա նել 
ի րեն ո ւղղ ված հար ցե րին [5, 1728]:

 Բա նա վոր խոս քի զար գաց ման հա մար 
բա ցա ռիկ կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի բա
ռա պա շա րի հարս տա ցու մը, ո րը ո րա կա կան 
ա ռու մով իր զար գա ցումն է ստա նում՝ խոսք 
ներ մու ծե լով բազ մի մաստ բա ռեր, հո մա նիշ
ներ և հա կա նիշ ներ: Այս տա րի քում զար գա
նում է ե րե խայի խոս քի շատ կար ևոր ևս մեկ 
կողմ՝ ի րա դար ձու թյուն նե րի հա ջոր դա կան, 
սյու ժե տա դե րային, նկա րագ րա կան պատ
մու թյուն ներ պատ մե լու կա րո ղու թյու նը: Նա 
կա րո ղա նում է իր խոս քով ար տա հայ տել 
սե փա կան հույ զերն ու վե րա բեր մուն քը և 
կա տա րել հետ ևու թյուն ներ՝ տվյալ ի րադ
րու թյան վե րա բե րյալ: Կա պակց ված խոս քի 
զար գաց մա նը հա մըն թաց նա խադպ րո ցա
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կա նը պետք է կա րո ղա նա բա ռե րը նա խա
դա սու թյան մեջ օգ տա գոր ծել ի մաս տային 
ա ռու մով ճիշտ, տե ղին կի րա ռել դե րա նուն
ներն ու թվա կան նե րը, հա մա ձայ նեց նել գո
յա կան ներն ու ա ծա կան նե րը, բայե րի ժա մա
նա կային փո փո խու թյուն նե րը՝ պահ պա նե լով 
նա խա դա սու թյան կա ռուց ված քը [2, 45]:

  Խոս քի զար գաց ման և մայ րե նի լեզ վի 
ու սուց ման աշ խա տան քի հիմ նա կան նպա
տա կը բա նա վոր խոս քի և խոս քային հա
ղոր դակց ման ձևա վո րումն է:  Ա վագ նա
խադպ րո ցա կան տա րի քի ե րե խայի խոս քը 
գնա հատ վում է՝  հաշ վի առ նե լով նրա տա րի
քային ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներն ու հնա
րա վո րու թյուն նե րը [4, 8596, 5, 4042]:

 Ճիշտ և լի ար ժեք խոս քը բնու թագր վում է ՝
•  մայ րե նի լեզ վի հն չյուն նե րի և բա ռե

րի ճիշտ ար տա բեր մամբ, 
•  բա ռա պա շա րի զար գաց մամբ,
•  ի մաս տային ա ռու մով բա ռե րի ճիշտ 

կի րառ մամբ, 
• տ վյալ լեզ վի քե րա կա նա կան կա

նոն նե րին հա մա պա տաս խան բա ռե րի ճիշտ 
փո խա կերպ մամբ, 

•  կա պակց ված խոս քի զար գաց մամբ։ 
Հայտ նի է, որ նա խադպ րո ցա կան տա

րի քը հա մար վում է ա ռա վել բա րեն պաստ 
ժա մա նա կաշր ջան խոս քային հա մա կար գի 
ձևա վոր ման հա մար: Այս տա րի քից ակ տիվ 
կեր պով ձևա վոր վում են հն չյու նահն չու թային 
գոր ծըն թաց նե րը: Դրանք են`

• հն չու թային ըն կա լում և վեր լու ծու
թյուն,

• հն չու թային հա մադ րու թյուն և հն չու
թային պատ կե րա ցում ներ։

 Խոս քի հն չյու նահն չու թային հա մա կար
գի զար գա ցու մը բազ մա կող մա նի խն դիր է, 
ո րը նե րա ռում է մի քա նի միկ րոխն դիր ներ՝ 
կապ ված մայ րե նի լեզ վի հն չյու նային կազ մի 
ըն կալ ման և ար տա բեր ման հետ: Դրանք ե ն՝ 

•  խոս քային լսո ղու թյան զար գա ցում, 
•  ճիշտ հն չար տա բե րու թյան զար գա

ցում, 
•  խոս քի ար տա հայտ չա կա նու թյան 

զար գա ցում (ձայ նի տոն, տեմբր, բարձ րու
թյուն),

•  ա ռո գա նու թյան զար գա ցում։

 Այս տա րի քը հա մար վում է խոս քի հն չյու
նային կուլ տու րայի դաս տի ա րակ ման ա մե
նան պաս տա վոր տա րի քը: Ե րե խայի խոս քի 
հն չյու նային կազ մի ճիշտ և հս տակ ար տա
բեր ման զար գա ցու մը վերջ նա կա նա պես 
պետք է ա վարտ վի 5 տա րե կա նում [6, 1021]:    

Նա խադպ րո ցա կան տա րի քում խոս քի 
և բա ռա պա շա րի զար գա ցումն ի րա կա նաց
վում է շր ջա կա մի ջա վայ րի հետ ծա նո թաց
մամբ:  Բա ռա պա շա րի զար գա ցու մը խոս քի 
զար գաց ման հիմքն է, քա նի որ բա ռը լեզ վի 
հիմ նա կան մի ա վորն է, և բա ռի բո վան դա
կու թյունն ար տա ցոլ վում է բա ռա պա շա րում: 
Բա ռե րը բնո րո շում են ա ռար կա ներ և եր
ևույթ ներ, դրանց նշա նա կու թյունն ու ո րա կը: 
Ե րե խան յու րաց նում է բառն իր կեն սա գոր
ծու նե ու թյան ան հրա ժեշ տու թյան և շփ ման 
գոր ծըն թա ցում: Մեծ նշա նա կու թյուն ու նի 
խոս քում բա ռե րի հա մա պա տաս խան ը նտ
րու թյան կա րո ղու թյան մա կար դա կի, բազ
մի մաստ բա ռե րի կի րառ ման, ի նչ պես նաև 
խոս քի քե րա կա նա կան ճիշտ կա ռույց նե րի 
զար գա ցու մը: Խոս քի քե րա կա նա կան կող
մի զար գա ցու մը են թադ րում է խոս քի ձևա
բա նա կան կա ռուց ված քի զար գա ցում, բա ռի 
հո լո վա կան, քա նա կա կան փո փո խու թյուն, 
բա ռա կազ մու թյան հմ տու թյուն: Խոս քային 
հա ղոր դակ ցումն ա ռանց խոս քի քե րա
կա նա կան կող մի զար գաց ման չի կա րող 
կա յա նալ: Ե րե խայի հա մար խոս քի քե րա
կա նա կան կող մի զար գա ցու մը դժ վար գոր
ծըն թաց է: Այն սկզբ նա կան փու լում ի րա
կա նաց վում է մե ծե րի խոս քի նմա նակ ման 
սկզ բուն քով: Շատ կար ևոր է այս տա րի քում 
ե րե խային սո վո րեց նել կա պակց ված խոս
քում ա զատ օ գտ վել խոս քի քե րա կա նա կան 
կող մե րի ճիշտ կա ռույց նե րից: Կա պակց
ված խոսքն իր մեջ նե րա ռում է ե րկ խո սու
թյան և մե նա խո սու թյան զար գա ցում: Ե րկ
խո սու թյու նը նա խադպ րո ցա կան տա րի քի 
ե րե խայի խոս քի հիմ նա կան ձևն է: Եր կար 
ժա մա նակ մաս նա գետ նե րը քն նար կում է ին՝ 
ա րդյոք ան հրա ժեշտ է ե րե խային սո վո րեց
նել ե րկ խո սու թյան հմ տու թյուն ներ, թե այն 
զար գա նում է ի նք նա բուխ, շփ ման և հա ղոր
դակց ման գոր ծըն թա ցում: Հա տուկ ու սում
նա սի րու թյուն ներն ու գործ նա կան աշ խա
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տանք նե րը ցույց տվե ցին, որ ա ռաջ նա հերթ 
պետք է զար գաց նել խոս քային շփ ման կա
րո ղու թյուն նե րը, ո րոնք չեն զար գա նում 
ա ռանց մե ծե րի ազ դե ցու թյան: Ա նհ րա ժեշտ 
է սո վո րեց նել ե րե խային մտ նել ե րկ խո սու
թյան մեջ, զար գաց նել, լսել և ըն կա լել ի րեն 
ո ւղղ ված խոս քը, պա տաս խա նել հար ցե րին 
և տալ հար ցեր: Հենց դրա նում է կա յա նում 
այն հիմ նա վո րու մը, որ ե րկ խո սու թյան զար
գաց ման հիմ քի վրա է ա ռա ջա նում խոս քի 
ա վե լի բարդ ձևը` մե նա խո սու թյու նը: Ը ստ 
Ֆ. Սո խի նի՝ մե նա խո սու թյու նը ծն վում է ե րկ
խո սու թյան ըն դեր քում: Մե նա խո սու թյան 
զար գա ցու մը են թադ րում է տեքս տը լսե լու և 
հաս կա նա լու, վե րա պատ մե լու, ի նք նու րույն 
նա խա դա սու թյուն կազ մե լու կա րո ղու թյուն: 
Այս կա րո ղու թյուն նե րը զար գա նում են տեքս
տի կա ռուց ված քի, դրա ներ քին կա պե րի վե
րա բե րյալ տար րա կան գի տե լիք նե րի հի ման 
վրա [4, 102108]: 

  Խոս քի բո լոր բա ղադ րիչ նե րի ձևա վո
րումն ու զար գա ցու մը շատ կար ևոր են ա վագ 
նա խադպ րո ցա կան տա րի քի ե րե խայի խոս
քի լի ար ժեք զար գաց ման գոր ծըն թա ցում, 
սա կայն կենտ րո նա կան և ա ռա ջա տար խն
դի րը կա պակց ված խոս քի զար գա ցումն 
է:  Կա պակց ված խոս քի տի րա պետ մամբ է 
ի րա կա նաց վում խոս քի և լեզ վի հիմ նա կան` 
շփ ման, հա ղոր դակց ման գոր ծըն թա ցը, ար
տա հայտ վում է խոս քի և մտա վոր զար գաց
ման փոխ կա պակց վա ծու թյու նը, ար տա
ցոլ վում են խոս քի զար գաց ման մյուս բո լոր 
խն դիր նե րը` հն չյու նային, բա ռա պա շա րի 
ձևա վո րու մը, քե րա կա նա կան կա ռույց նե րը, 
ար տա հայտ վում է ե րե խայի մայ րե նի լեզ վի 
տի րա պետ ման մա կար դա կը [6,  346351]:

 Սա կայն հարկ է նշել, որ նա խադպ րո ցա
կան տա րի քի ե րե խա նե րից ոչ բո լո րի խոսքն 
է հաս նում զար գաց ման լի ար ժեք մա կար դա
կի: Հա ճախ նկատ վում է հն չար տա բեր ման, 
հիմ նա կա նում՝ սու լա կան և շչա կան, պայ թա
կան և ձայ նորդ հն չյուն նե րի սխալ ար տա սա
նու թյուն կամ բա ցա կա յու թյուն: Ե րե խայի 
խոս քը բնու թագր վում է աղ քատ բա ռա պա
շա րով, ի մաս տային նշա նա կու թյամբ բա ռե
րի սխալ կի րառ մամբ: Կա պակց ված խոս քը 
շատ տա րաբ նույթ է, խախտ ված է խոս քի 

քե րա կա նա կան կող մի կա ռուց ված քը: Շա
տե րը դժ վա րու թյամբ են ար տա հայ տում 
ի րենց մտ քե րը, նա խա դա սու թյան կազ մի 
մեջ թույլ են տա լիս բա ռե րի տե ղա փո խու
թյուն ներ, ո րից տու ժում է ի մաս տը, և միտ քը 
դառ նում է ան հաս կա նա լի:   Ե րե խայի խոս
քում նկատ վում են ձայ նի, տեմ պի, տեմբ րի, 
խան գա րում ներ, ո րոնք ևս բա ցա սա բար են 
ան դրա դառ նում շր ջա պա տի հետ շփ ման և 
հա ղոր դակց ման գոր ծըն թա ցին: 

Վի ճա կագ րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ 
խոս քի տար բեր խան գա րում ներ ու նե ցող 
ե րե 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, ե րբ այն իր բա ցա սա կան 
ազ դե ցու թյունն է թող նում ա ռա ջա դի մու թյան 
և վար քի վրա [1, 568572, 6, 3034]:  

Վե րը թվար կած բո լոր խն դիր նե րը նա
խադպ րո ցա կան տա րի քի ե րե խայի խոս քի 
լի ար ժեք զար գաց ման ճա նա պար հին մի
ան շա նակ ստեղ ծում են դժ վա րու թյուն ներ 
և բար դու թյուն ներ, ո րոնք էլ խո չըն դոտ են 
ա վե լի բարդ և պա տաս խա նա տու ու սում
նա կան գոր ծու նե ու թյան դժ վա րու թյուն նե րի 
հաղ թա հար ման գոր ծըն թա ցում: 

Ո սում նա սի րու թյուն նե րը հա վաս տում են, 
որ մինչև դպ րոց հա ճա խե լը խոս քի զար գաց
ման կա րո ղու թյուն նե րի և հմ տու թյուն նե րի 
բա ցա հայ տու մը թույլ է տա լիս գնա հա տել, թե 
որ քա նով է ե րե խան տի րա պե տում մայ րե նի 
լեզ վի քե րա կա նա կան կող մին, բա ռա պա շա
րին, խոս քի հն չյու նային կող մի ըն կալ մանն 
ու ար տա բեր մա նը և կա պակց ված խոս քին: 
Այդ ի սկ պատ ճա ռով ան հրա ժեշտ է ի րա
կա նաց նել ե րե խայի խոս քի բո լոր բա ղադ
րիչ նե րի հե տա զո տու թյուն և գնա հա տում: 
Գնա հատ ման բա լային հա մա կար գը թույլ  
կտա բա ցա հայ տել ե րե խայի խոս քի ը նդ հա
նուր  զար գաց ման մա կար դա կը տա րի քային 
այս փու լում: Գործ նա կա նո րեն ա պա ցուց ված 
է, որ  նա խադպ րո ցա կան տա րի քում առ կա 
խոս քի խն դիր նե րը ա վե լի ա րագ և ար դյու
նա վետ են հաղ թա հար վում՝ զերծ պա հե լով 
մի շարք ե րկ րոր դային  և եր րոր դային խան
գա րում նե րից [1, 568572]:

Ս րա նով էլ կար ևոր վում է նա խադպ րո
ցա կան հաս տա տու թյուն նե րի, նա խակր
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թա րան նե րի, ե րե խա նե րի զար գաց ման 
տար բեր կենտ րոն նե րի և կազ մա կեր պու
թյուն նե րի ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու
թյան դերն ու նշա նա կու թյու նը: Ժա մա նա
կին սկսած, ո ւղ ղորդ ված և հա մա կարգ ված 
լո գո պե դա կան և ման կա վար ժա կան աշ խա

տանք նե րը թույլ կտան զերծ մնալ ե րե խայի 
հո գե կան, մտա վոր և բա րո յա կան զար գաց
ման բար դու թյուն նե րից՝ նպաս տե լով ու սում
նա կան ծրագ րե րի հաղ թա հար մա նը և լի ար
ժեք դպ րո ցա կա նի կեր պա րի կերտ մա նը:
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
А. ГРИГОРЯН

Основная цель работы по развитию речи и обучению родному языку детей – формирование 
устной речи и навыков речевого общения с окружающими. Ранний возраст уникален и очень 
важен для всего последующего умственного, физического, речевого и эмоционального 
развития ребенка. В этом возрасте характерно развитие понимания речи, формирование 
активного словаря и функции обобщения в речи, способности подражания, грамматического 
строя, умение пользоваться речью. Работа по профилактике речевых нарушений, начиная 
с раннего возраста, значительно сокращает количество детей, состояние речи которых в 
старшем дошкольном возрасте требует коррекции. 

SPEECH DEVELOPMENT FEATURES OF PRESCHOOL CHILDREN
A. GRIGORYAN  

The main goal of speech development and teaching children to a native language is the for
mation of verbal speech and verbal communication skills. The early ages are unique and very 
important for further mental, physical, speech and emotional development of a child. This period 
of life is characterized by development of ability to understand the speech, forming active vocab
ulary and the function of generalizing in the speech, ability to impersonate, forming of grammar 
order and ability of using the speech. Working for the prevention of speech disorder at an early 
ages, significantly reduces the number of children, who will be needed a speech corrections in 
older preschool age. 
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 ՍԱ ԹԵ ՆԻԿ ՊՈ ՂՈ ՍՅԱՆ 

Մ ՏԱ ՎՈՐ ՀԵ ՏԱՄ ՆԱ ՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒ ՆԵ ՑՈՂ ԿՐՏ ՍԵՐ  
ԴՊ ՐՈ ՑԱ ԿԱ ՆԻ ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԱՅԻՆ 

 ԳՈՐ ԾՈՒ ՆԵ ՈՒԹՅԱՆ ԴՐ ԴԱ ՊԱՏ ՃԱ ՌԱՅԻՆ  
ԳՈՐ ԾՈՆ ՆԵ ՐԸ

 Հայտ նի է, որ մար դու մեջ կյան քի ըն թաց
քում ա ռա ջա նում են ո րո շա կի ձգ տում ներ, 
հույ զեր, զգա ցում ներ, ո րոնք դրս ևոր վում 
են իր կող մից ի րա կա նու թյունն ար տա ցո լող 
ա ռար կա նե րի կամ եր ևույթ նե րի փոխ ներ
գոր ծու թյան գոր ծըն թա ցում [1, 5469]: 

Մի եր ևույ թը և ա ռար կան մար դու հա
մար լի նում են միև նույն, մյուս նե րը` գրա վիչ, 
եր րորդ նե րը` վտան գա վոր, տհաճ: Հա ճախ 
ա ռար կան, որ պես ա ռօ րյա հաս կա ցու թյուն, 
հան դես է գա լիս օբյեկտ, այ սինքն՝ ամ բող
ջա կա նո րեն կախ ված չլի նե լով գոր ծու նե
ու թյու նից և կյան քի ձևից: Ել նե լով Ա. Ն. 
Լե ոնտ ևի գոր ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ գա
ղա փա րից, որ ցան կա ցած օբյեկտ օ ժտ վում է 
այս պի սի նշա նա կու թյան գերզ գա յուն հա մա
կար գով, կա րող է վեր լուծ վել հենց իր գոր
ծու նե ու թյան դր դա պատ ճա ռի, ե թե դառ նա 
հա մա պա տաս խա նող պա հանջ մուն քի բա
վա րար ման ա ռար կա: Հետ ևա բար, դրդա
պատ ճա ռը եզ րույթ է, ո րը կի րառ վում է մի
այն մարդ կային ակ տի վու թյան գործ նա կան 
վեր լու ծու թյան շր ջա նակ նե րում: Այս պի սով` 
դր դա պատ ճառ հաս կա ցու թյան բո վան դա
կու թյան և սահ ման ման վե րա բե րյալ տար
բեր հա յացք նե րից մեզ ա վե լի մոտ է Ա. Ն. 
Լե ոնտ ևի դիր քո րո շու մը: Նա այդ եզ րույ թը 
կի րա ռում է այն պի սի օբյեկ տիվ նշա նա կու
թյան հա մար, որ տեղ տվյալ պայ մա նում 
կոնկ րե տաց վում է մար դու պա հանջ մուն քը, 
ո րին ո ւղղ ված է ու սում նաաշ խա տան քային 
գոր ծու նե ու թյու նը: Այլ խոս քե րով, ու սում
նաաշ խա տան քային գոր ծու նե ու թյան ա ռար
կան հենց նրա դր դա պատ ճառն է [3, 4349]: 

Ու սում նաաշ խա տան քային գոր ծու նե ու

թյու նը կա րող է ի րա կա նաց վել ի նչ պես նրա 
ան մի ջա կան ար դյուն քի շնոր հիվ, այն պես էլ 
ծա ռայել որ պես մի ջոց այլ նպա տա կին հաս
նե լու հա մար: Ու սու ցու մը, ի նչ պես նշում է 
Ն. Ֆ. Տա լի զի նան, մի այն այն ժա մա նակ է 
հա մար վում սե փա կան գոր ծու նե ու թյուն, ե րբ 
նա բա վա րա րում է ճա նա չո ղա կան պա հանջ
մուն քը. ա ռար կա, ո րով ծա ռա յում է գի տե լի
քը (դր դա պատ ճա ռը և նպա տա կը հա մընկ
նում են): Հա կա ռակ դեպ քում ու սու ցումն 
ար դեն չի հա մար վում գոր ծու նե ու թյուն, այլ 
դառ նում է գոր ծո ղու թյուն, ո րն ի րա կա նաց
նում է մեկ այլ գոր ծու նե ու թյուն [4, 6878]: 

Սա կայն ճա նա չո ղա կան պա հանջ մունք
նե րը ոչ միշտ է հա ջող վում ի րա կա նաց նել 
սո վո րող նե րի մոտ: Հա ճախ ե րե խան փոր
ձում է բա վա րա րել սո ցի ա լա կան այն պի սի 
պա հանջ մունք նե րը, ի նչ պի սիք են ու սուց չի և 
ծնող նե րի կող մից հա վա նու թյուն ստա նա լու 
ցան կու թյու նը, մոտ մարդ կանց ու րա խաց
նե լը, հա սա կա կից նե րի կող մից ըն դուն ման 
հաս նե լը: 

Դպ րո ցա կան նե րի ու սում նաաշ խա տան
քային գոր ծու նե ու թյան հազ վա դեպ աղ բյուր 
է նյու թա կան խրա խու սու մը՝ ստաց ված հա
ջո ղու թյուն նե րի հա մար, նա խա տինք ստա
նա լու վա խը և այլն: Տար բեր պայ ման նե րի 
շար քում, ո րոնք նպաս տում են ու սում նաաշ
խա տան քային գոր ծու նե ու թյան դրա կան 
դր դա պատ ճա ռի զար գաց մա նը, մեծ դեր է 
խա ղում սո վո րող նե րի գնա հա տա կա նի հա
մա կար գը: Չի կա րե լի մո ռա նալ այն, որ միև
նույն ժա մա նակ ե րե խայի մեջ ա ռա ջա նում 
են մի ան գա մից մի քա նի պա հանջ մունք ներ, 
ո րոնց բա վա րար ման ա ռար կա կա րող է 
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դառ նալ ու սում նաաշ խա տան քային գոր ծու
նե ու թյան կոնկ րետ ար դյուն քը: Դրա հա մար 
էլ մեր կար ծի քը պետք է հա մա ձայ նեց նել այն 
ար տա հայ տու թյան հետ, որ ը նդ հան րա պես 
բո լոր դեպ քե րում ի մաստ չու նի տար բե րա կել 
դր դա պատ ճառ նե րը «ար տա քին և ներ քին» 
չա փա նիշ նե րի: 

Ա վե լի ար դյու նա վետ է հա մար վում այն 
մո տե ցու մը, ո րը հիմն ված է ա ռանձ նաց նե
լու պո զի տիվ և նե գա տիվ ռե ակ ցի ա նե րը [2, 
126135]: Նաև պետք է նշել, որ ու սում նա ճա
նա չո ղա կան դր դա պատ ճառ նե րը, վեր ջին 
հաշ վով, պետք է են թարկ վեն սո ցի ա լա կա
նաց ման: 

Դպ րո ցում ե րե խայի կյան քը ոչ մի դեպ
քում չպետք է ըն կալ վի իր սո ցի ա լա կան 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րից ա ռան ձին: Դրա 
հա մար էլ այն, ի նչ կապ ված է ու սում նաաշ
խա տան քային գոր ծու նե ու թյան հետ, շատ 
նշա նա կա լից է նրա հա մար: Խո սե լով մտա
վոր հե տամ նա ցու թյուն ու նե ցող ե րե խա
նե րի մա սին՝ հար կա վոր է ա վե լաց նել, որ 
ա ռանց հա տուկ աշ խա տան քի, ո րն ո ւղղ ված 
է ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան դր դա պատ
ճառ նե րի ձևա վոր մա նը, վեր ջին ներս չեն 
ա ռա ջա նում նույ նիսկ ու սուց ման վեր ջում: 
Ա հա թե ին չու ու սում նա կան դր դա պատ
ճառ նե րի ձևա վոր ման աշ խա տան քը պետք է 
հա մար վի ման կա վար ժա կան աշ խա տան քի 
գլ խա վոր մա սը: 

Հաս տատ ված է, որ դպ րո ցա կան նե
րը, կախ ված տա րի քային և ան հա տա կան 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից, յու րաց նում են 
ու սուց ման դր դա պատ ճառ նե րը և նպա տակ
նե րը տար բեր ճա նա պարհ նե րով, տար բեր 
ո րա կա կան յու րա տի պու թյամբ և հո գե բա
նա կան տար բեր պայ ման նե րով: Այս պի սով՝ 
ու սում նա կան դր դա պատ ճառ նե րի ձևա վոր
ման վրա ազ դում են մե ծա քա նակ գոր ծոն
ներ, ի նչ պի սիք են ո րո շա կի պա հանջ մունք
նե րի ի րա կա նաց ման հնա րա վո րու թյու նը, 
ա ռա ջադ րան քի մեջ կողմ նո րոշ վե լու ու նա
կու թյու նը, սե փա կան հնա րա վո րու թյուն նե րը 
գնա հա տե լու ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, 
ո րն ան հրա ժեշտ է այս կամ այն գոր ծու նե
ու թյու նը հա ջող ի րա կա նաց նե լու հա մար, 
աշ խա տան քի ար դյուն քի գնա հա տա կա նը: 

Այս և շատ ու րիշ գոր ծոն ներ, ո րոնք ազ դում 
են ե րե խայի ու սում նաաշ խա տան քային գոր
ծու նե ու թյան դր դա պատ ճա ռի ա ռա ջաց ման 
վրա, մենք կան վա նենք դր դա պատ ճա ռային 
գոր ծոն ներ: 

Մեծ է ու սուց չի դե րը դր դա պատ ճա ռային 
գոր ծըն թա ցի նա խա ձեռ նու թյան մեջ: Մտա
վոր հե տամ նա ցու թյուն ու նե ցող դպ րո ցա
կան նե րի ու սում նաաշ խա տան քային գոր ծու
նե ու թյան դր դա պատ ճառ նե րի ձևա վոր ման 
գոր ծըն թա ցը պետք է ի րա կա նաց վի ան մի
ջա պես ու սուց չի կող մից: Հա կա ռակ դեպ քում 
ե րե խան, ո րը թվում էր թե հա ջո ղու թյամբ է 
կա տա րում ա ռա ջադ րան քը ու սուց չի ներ կա
յու թյամբ, սկսում է շեղ վել, նրան ի նչոր բան 
թվում է ան հաս կա նա լի, նա հա ճախ ան ջատ
վում է գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում, ձգ տում 
է իր վրա գրա վել ու սուց չի ու շադ րու թյու նը: 
Ա կն հայտ է, որ ե րե խան կա՛մ չու նի հնա րա
վո րու թյուն ներ ա ռա ջա ցած պա հանջ մուն քի 
բա վա րար ման հա մար, կա՛մ նրա պա հանջ
մուն քը ոչ մի կապ չու նի տվյալ գոր ծու նե ու
թյան ար դյուն քի հետ: Ցան կա ցած դեպ քում 
դր դա պատ ճառ ձևա վո րել չի կա րող: Դա սի 
շատ կար ևոր խն դիր է հա մար վում ման կա
վար ժա կան պայ ման նե րի ստեղ ծու մը, ո րոնք 
բա րեն պաստ են այն պա հանջ մունք նե րի 
ի րա կա նաց ման հա մար, ո րոնց բա վա րար
ման ա ռար կա կա րող է դառ նալ դա սի ժա
մա նակ ու սում նաաշ խա տան քային գոր ծու
նե ու թյան ար դյուն քը: 

Ա ռա ջադ րան քը, ո րը սո վո րո ղի ա ռջև 
դր ված է ու սուց չի կող մից ի րա կա նաց ված 
պա հանջ մուն քի պայ ման նե րում, դեռ դա
սի ժա մին ե րե խայի գոր ծու նե ու թյան դր դա
պատ ճառ չի հա մար վում: Դր դա պատ ճա ռի 
ա ռա ջաց ման հա մար ան հրա ժեշտ են ու նա
կու թյուն ներ, ո րոնք կբե րեն առ կա պա հանջ
մուն քի բա վա րար մա նը: Ա ռա ջին հեր թին դա 
վե րա բե րում է ու սում նաաշ խա տան քային 
գոր ծու նե ու թյան կողմ նո րոշ ման հիմ քին: 

Այս պի սով՝ ու սուց չի վար քը վե րած վում է 
կար ևոր դր դա պատ ճա ռային գոր ծո նի, ո րն 
ազ դում է տվյալ դա սին դր դա պատ ճա ռի 
ի նչ պես պահ պան ման, այն պես էլ հա ջորդ 
դա սե րին դրանց ա ռա ջաց ման վրա: Մի այն 
ու սուց չի հետ փոխ ներ գոր ծու թյան շնոր
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հիվ մտա վոր հե տամ նա ցու թյուն ու նե ցող 
դպրո ցա կա նը կա րող է ի րա կա նաց նել իր 
դրդա պատ ճառ նե րից շա տե րը, բա վա րա
րել պա հանջ մունք նե րը: Միև նույն ժա մա նակ 
ան բա րեն պաստ փոխ ներ գոր ծու թյան հետ
ևան քով ա շա կեր տը կա րող է լի նել հո գե պես 
լար ված: 

Ար դյունք նե րի ամ փոփ ման հետ ևան քով 
շատ կար ևոր է, որ սո վո րող նե րի գոր ծու նե
ու թյան գնա հա տա կանն ան ցկաց վի մար դա
սի րու թյան, վս տա հու թյան, հար գան քի, հենց 
ա շա կեր տի պա հանջ մուն քը հաշ վի առ նե լու 
մթ նո լոր տում: Ու սում նաաշ խա տան քային 
գոր ծու նե ու թյան ար դյուն քի գնա հա տա կա նը 
պետք է այն պի սի ձևով կազ մա կերպ ված լի

նի, որ յու րա քան չյուր մտա վոր հե տամ նա ցու
թյուն ու նե ցող ա շա կերտ կա րո ղա նա վե րապ
րի նվա ճում նե րի ու րա խու թյու նը, գի տակ ցի 
իր հնա րա վո րու թյու նը, հա վա տա իր ու ժե րին, 
այլ կերպ ա սած, զգա հա ջո ղու թյուն: 

Հա ճախ ու սում նաաշ խա տան քային գոր
ծու նե ու թյան հենց պայ ման նե րը, ի րենց 
հա սա րա կա կան նշա նա կու թյու նը և նրանց 
հետ կապ ված վար քի կա նոն նե րը մտա վոր 
հե տամ նա ցու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րի ըն
կալ մա նը հա սա նե լի չեն: Այդ պատ ճա ռով էլ 
հիմ նա կա նում պետք է ու սում նա սի րու թյան 
են թար կել մտա վոր հե տամ նա ցու թյուն ու նե
ցող ե րե խա նե րի ու սում նաաշ խա տան քային 
գոր ծու նե ու թյան դր դա պատ ճառ նե րը:
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МОТИВАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ УЧЕБНО-ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

С. ПОГОСЯН

В статье представлены особенности и пути формирования мотивационный факторов 
учебнотрудовой деятельности умственно отсталых учащихся младших классов. Расскрыты 
пути формирования мотивов обучения, которые осуществляються путем специальной 
работы.

THE MOTIVATION FACTORS OF EDUCATIONAL-WORKING ACTIVITY OF MENTALLY 
ILL JUNIOR SCHOOLCHELDREN

S.  POGHOSYAN

The article describes the main characteristics of the motivating factors of mentally ill junior 
schoolchildren to educationwork activities. The ways of formation of teaching motives are re
vealed that is fulfilled in the way of special work
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МАР ГА РИ ТА БАГ ДА СА РЯН

ЮРИЙ ГЕ ВОР КЯН – КОМ ПО ЗИ ТОР И ПЕ ДА ГОГ
11 мая 2016 го да ушёл из жиз ни ком по

зи тор, пе да гог, му зы каль нооб щест вен ный 
де я тель и прос то за ме ча тель ный че ло век 
Юрий Алек санд ро вич Ге вор кян.

Юрий Ге вор кян раз но жан ро вый ком по
зи тор. Им на пи са ны мно го чис лен ные сим
фо ни чес ки е, ка мер ноинст ру мен таль ны е, 
опер ны е про из ве де ни я: му зы каль ные ко ме
ди и, три опе ры, сим фо ни и, кон цер ты для 
сак со фо на, ду ду ка, пье сы для раз лич ных 
инст ру мен тов, в том чис ле для сак со фо на, 
губ ной гар мо ни ки и  фор те пи а но, кан та ты, 
со на ты, му зы ка для де тей (Аль бом фор те пи
ан ных пьес, Юно шес кая сю и та для ск рип ки 
и фор те пи а но), эст рад ные пес ни, ро ман сы, 
мно го чис лен ные об ра бот ки ар мянс ких на
род ных пе сен. Эти со чи не ния дав но за ня ли 
дос той ное мес то в ар мянс кой на ци о наль ной 
му зы каль ной сок ро вищ ни це.

Юрий Ге вор кян ли ри чес кий ком по зи тор. 
Его му зы ка от ли ча ет ся пре дель ной кан ти
лен ност ью и вы ра зи тель ност ью. В твор
чест ве Ге вор кя на со е ди ни лись эле мен ты 
ар мянс кой на род ной му зы ки (ха рак тер ные 
осо бен нос ти ла до во го и ме ло ди чес ко го пост
ро е ни я, го ло со ве де ни я, гар мо ни и) с клас си
чес ки ми тра ди ци я ми. Так же в его твор чест
ве боль шое зна че ние при об ре ла го родс кая 
пес ня, го родс кой ро манс. В то же вре мя, 
яр ко при сутст ву ют сов ре мен ные средст ва 
му зы каль ной вы ра зи тель нос ти. Сле ду ет от
ме тить, что, по сло вам са мо го ком по зи то ра, 
к сов ре мен ным средст вам му зы каль ной вы
ра зи тель нос ти он при бе гал лишь в тех слу ча
ях, ког да они по мо га ли в раск ры тии то го или 
ино го об ра за.

Бу ду щий ком по зи тор ро дил ся 15 ию ля 
1931 го да в Тиф ли се в сем ье ин же не ра. У 
маль чи ка очень ра но про я ви лись му зы каль
ные спо соб нос ти и лю бовь к со чи ни тельст

ву. Уже в се ми лет нем воз рас те Юра по ра до
вал сво их род ных со чи не ни ем ме ло дии для 
ск рип ки со ло.

П ро у чив шись в му зы каль ной шко ле, а 
за тем в му зы каль ном учи ли ще, Ге вор кян, в 
воз рас те 16 лет, ста но вит ся сту ден том Тби
лисс кой кон сер ва то рии им. Ва но Са рад жиш
ви ли по клас су ск рип ки про фес со ра За ту
ловс ко го. Бу ду чи сту ден том ск ри пич но го 
от де ле ни я, мо ло дой му зы кант про дол жа ет 
со чи нять. Два ро ман са, «С каз ка» для ви о
лон че ли, пье сы для фор те пи а но, ко то рые 
поз же вош ли в учеб ные прог рам мы му зы
каль ных школ – вот спи сок ос нов ных про из
ве де ний тби лисс ко го пе ри о да.

В кон сер ва то рии Ге вор кян ор га ни зо
вал квар тет из сту ден тов – ар мян и наз вал 
его име нем Ара ма Ха ча ту ря на. Очень ско ро 
квар тет стал по пу ляр ным.

А вс ко ре сос то я лась и зна ко вая вст ре ча 
с са мим Ха ча ту ря ном, ко то рая и оп ре де ли
ла даль ней шую судь бу мо ло до го му зы кан та. 
Арам Ил ьич был поль щён тем, что мо ло дые 
му зы кан ты наз ва ли квар тет его име нем. Об 
этом он на пи сал в сво ём пись ме Ге вор кя
ну: «Б ла го да рю за то, что Вы свой мо ло дой 
квар тет на зы ва е те мо им име нем. Ес ли это 
бу дет Вас вдох нов лять в Ва шей твор чес кой 
ра бо те, то я бу ду не толь ко удов лет во рён, но, 
мож но ска зать, бо лее чем удов лет во рён» (1, 
стр. 54).

1953 го ду Юрий Ге вор кян за кан чи ва
ет Тби лисс кую кон сер ва то рию и по со ве ту 
мэт ра пе ре ез жа ет в Ере ван, где пос ту па ет 
в кон сер ва то рию на ком по зи торс кое от де
ле ние в класс На род но го ар тис та Арм.ССР, 
про фес со ра Э. М. Мир зо я на. В го ды учё бы в 
кон сер ва то ри и, мо ло дой ком по зи тор пи шет 
сим фо ни чес кую по э му « Пар ва на» по од но и
мён но му про из ве де нию Ова не са Ту ма ня на, 
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в ко то рой яр ко про яв ля ет ся сим фо ни чес кое 
мыш ле ние ком по зи то ра, пье сы для ст рун но
го квар те та и ряд дру гих про из ве де ний. Учё
бу в кон сер ва то рии мо ло дой ком по зи тор со
че та ет с ра бо той в сим фо ни чес ком ор кест ре 
Го су дарст вен но го те ат ра опе ры и ба ле та им. 
А. С пен ди а ро ва в ка чест ве ск ри па ча.

Дип лом ной ра бо той Юрия Ге вор кя на 
ста ла детс кая опе ра « Кос тёр» (либ рет то О. 
Гу ка ся на), над ко то рой он ра бо тал с боль
шим усер ди ем. Долж но от ме тить, что в ис
то рии кон сер ва то рии это был пер вый слу
чай, ког да в ка чест ве дип лом ной ра бо ты 
бы ла предс тав ле на опе ра. Вот, что об этом 
го во рит Э.Мир зо ян: « Пом ню, как ув ле чён но 
тру ди лись над сво и ми пер вы ми сце ни чес ки
ми про из ве де ни я ми Юрий Ге вор кян (о пе ра 
« Кос тёр») и Грач ья Ме ликМу ра дян (ба лет 
«К рас ная ша поч ка»). Нес мот ря на скеп ти
чес кие выс ка зы ва ния не ко то рых: « Не ра но 
ли брать ся за столь круп ные со чи не ни я?», 
ра бо та их бы ла ус пеш но за вер ше на, и оба 
про из ве де ния уви де ли свет рам пы Ере ванс
ко го опер но го те ат ра. Расс ка зы ваю об этом 
не без гор дос ти, так как был сви де те лем 
всех ста дий ра бо ты мо их вос пи тан ни ков над 
эти ми со чи не ни я ми» /3, стр.131/.

Опе ра « Кос тёр» бы ла пос тав ле на на сце
не ере ванс ко го опер но го те ат ра в 1959 го ду, 
в год, ког да Ге вор кян окон чил кон сер ва то
ри ю.

Опе ра пос вя ще на со ветс кой пи о не ри и. 
В ней расс ка зы ва ет ся о лет них прик лю че
ни ях од но го пи о нерс ко го от ря да в ла ге ре. 
Глав ные дейст ву ю щие ли ца и ос нов ные 
участ ни ки – де ти. Опе ра име ет боль шое вос
пи та тель ное зна че ни е. В ней важ ная роль от
во дит ся та ким че ло ве чес ким ка чест вам, как 
лю бовь к Ро ди не, чест ность, друж ба.

Му зы каль ный язык опе ры ме ло ди чен и 
вы ра зи те лен. Прос тые ли ри чес кие ме ло дии 
за по ми на ют ся лег ко и быст ро. Опи ра ясь на 
на род ные ин то на ции и об ра ща ясь к ха рак
тер ным мет ро рит ми чес ким осо бен нос тям 
ар мянс кой на род ной му зы ки, ком по зи то ру 
уда лось соз дать сво е об раз ное про из ве де
ни е.

Нес мот ря на то, что поч ти у каж до го 
дейст ву ю ще го ли ца име ют ся не боль шие 
от дель ные му зы каль ные но ме ра, в це лом, 
ком по зи то ром да ёт ся об щая му зы каль ная 
ха рак те рис ти ка всех пи о не ров, соз да ёт ся 
об щий кол лек тив ный порт рет пос редст вом 
мас со вой пи о нерс кой пес ни, в ос но ве ко то
рой яс но вы яв ля ет ся на ци о наль ный ар мянс
кий ко ло рит. Сле ду ет от ме тить, что та кой 
при ём был ха рак те рен для опер со ветс ко го 
пе ри о да.

В опе ре бы ли за ня ты ве ду щие со лис ты 
те ат ра: зас лу жен ный ар тист Арм. ССР Эду
ард Баг да са рян (Ле вон), Ан же ла Ару тю нян 
(Арц вик), Ро берт Ба бу рян (А рам), Су рен 
Ша хид жа нян (с то рож). Они смог ли соз дать 
прав ди вы е, яр кие и вы ра зи тель ные об ра зы. 
Ди ри жёр спек так ля – зас лу жен ный ар тист 
Арм. ССР Ру бен Сте па нян.

В опе ре ор кест ро вые эпи зо ды гар мо ни
чес ки со че та ют ся со сце ни чес ким дейст ви
ем, а тан це валь ная му зы ка прив ле ка ет гра
ци оз ност ью. Во об ще, на ли чие тан це валь ных 
об ра зов соз да ли яр ки е, ко ло рит ные сце ны, 
пос та нов щи ком ко то рых выс ту пил ба лет
мейс тер, в то вре мя Зас лу жен ный ар тист 
Арм.ССР Азат Га ри бян ( в 1980 г. по лу чил 
зва ние На род но го ар тис та Арм.ССР).

Не ма ло важ ная роль от во дит ся хо ро вым 
сце нам.

Ре жис сё ром спек так ля ста ла зас лу жен
ный де я тель ис кусств Арм. ССР Г. Мел ку мян, 
а сце ни чес кую ре дак цию осу щест вил глав
ный ре жис сёр те ат ра, на род ный ар тист Арм. 
ССР Ар мен Гу ла кян.

О пе ра дол го (65 спек так лей) про дер жа
лась в ре пер ту а ре те ат ра и име ла боль шой 
ус пех.

В 1961 го ду Ге вор кян ста но вит ся чле ном 
Со ю за ком по зи то ров Ар ме ни и. 60е го ды в 
твор чес ком пла не ста ли очень пло дот вор
ны ми. Юрий Ге вор кян со чи ня ет Сим фо
ни ет ту, ко то рую пос вя ща ет мо ло дё жи, три 
му зы каль ные ко ме дии – «О ше лом ля ю щий 
удар», «И ме ни ны» (по пье сам А. Па па я на) и 
«Е ре ванс кие ро зы», под ку па ю щие сво ей ме
ло дич ност ью и не пос редст вен ност ью. Эти 
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му зы каль ные ко ме дии с боль шим ус пе хом 
шли на сце не те ат ра му зы каль ной ко ме дии 
им. Па ро ня на.

В 1965 го ду Ге вор кян соз да ёт Тор жест
вен ную оду для сме шан но го хо ра и двух 
фор те пи а но, пос вя тив её Ха ча ту ру Або вя ну, 
за кан чи ва ет Сим фо ни ю, ко то рая от ли ча ет ся 
зре лост ью му зы каль но го мыш ле ни я. 

Сим фо ния cmoll пос вя ще на па мя ти 
Е.Ча рен ца и ге ро ям, пав шим в борь бе за 
свет лые иде и. Она сос то ит из трёх час тей.

В Пер вой час ти (фор ма со нат но го Allegro 
с усе чён ной реп ри зой) пре ва ли ру ют дра ма
ти чес ки е, раз вёр ты ва ю щи е ся в неп ре рыв
ной борь бе мя теж ные об ра зы. В ос но ве 
глав ной и по боч ной пар тий ле жат конт раст
ные об ра зы  на си лия (г лав ная пар ти я) и 
свет лый об раз по э та (по боч ная пар ти я).

Ак цен ти ру ю щи ми рез ки ми скач ка ми, ло
ма ной ме ло ди чес кой ли ни ей, мрач ны ми и 
су ро вы ми темб ра ми баск лар не та, фа го та, 
контрфа го та и ту бы, ком по зи то ру уда лось 
та ким об ра зом соз дать су ро вый, от ре шён
ный об раз. Ши ро ко и вз вол но ван но зву чит 
по боч ная пар ти я, ин то на ци он но на по ми на ю
щая ар мянс кую на род ную пес ню « Ворс кан 
ах пер».

В раз ра бот ке про ис хо дит столк но ве ние 
двух про ти во борст ву ю ших сил, но пре ва ли
ру ет глав ная пар тия как сим вол зла.

Пси хо ло ги чес кая Вто рая часть сим фо нии 
(т рёх част ная фор ма с эле мен та ми раз ра бот
ки) но сит бо лее спо кой ный ха рак тер. Это 
мыс ли о пе ре жи том, о судь бе по э та. Эпи зо
ди чес ки зло ве ще зву чат ин то на ции глав ной 
пар тии и опус то шён нобе зыс ход но по боч ной 
из пер вой час ти сим фо ни и. Сред ний раз дел 
– тра ур ное шест ви е.

В Трет ьей час ти (со нат ное Allegro без 
раз ра бот ки) ут верж да ет ся ре во лю ци он ный 
дух по э та. Вновь зву чат эле мен ты двух ос
нов ных тем сим фо ни и. В кон це вос соз да ёт ся 
прос вет лён ный об раз по э та.

С боль шим ус пе хом эта Сим фо ния ис пол
ня лась Боль шим сим фо ни чес ким ор кест ром 
под уп рав ле ни ем вы да ю ще го ся со ветс ко го 
ди ри жё ра, на род но го ар тис та СССР На та на 

Рах ли на.
Сле ду ю щее зна чи тель ное со чи не ние это

го пе ри о да  кан та та « Солн цу навст ре чу» 
(с ло ва С. Му ра дя на) для трёх го лос но го детс
ко го хо ра, чте ца, вы со ко го детс ко го го ло са 
(дис кант) и ма ло го сим фо ни чес ко го ор кест
ра.

Кан та та сос то ит из че ты рёх час тей – « Ле
то», «О сень», « Зи ма», « Вес на», в ко то рых 
детс кий мир, их меч ты и ра дос ти пе реп ле та
ют ся с вре ме на ми го да.

Пер вая часть (т рёх част ная фор ма), ко то
рая на пи са на для хо ра и ор кест ра, от ли ча
ет ся за дор ност ью. В ней мель ка ют ве сё лые 
пи о нерс кие об ра зы.

В то рая часть пол на осен ней грус ти. Эту 
часть ис пол ня ют со лис ты, хор и ор кестр.

Т рет ья часть (т рёх част ная фор ма) – ве сё
лый зим ний пей заж с иг ра ми в снеж ки, ка та
ни ем с гор ки на сан ках.

Чет вёр тая часть, ко то рая обоб ща ет всё 
про из ве де ни е, пост ро е на по прин ци пу ск
воз но го раз ви ти я.

Кан та та впер вые проз ву ча ла на отк ры тии 
Фи лар мо нии школь ни ка в Ере ва не в Боль
шом за ле фи лар мо нии в ис пол не нии хо ра 
шко лы им. Бе линс ко го, (хор мейс тер О.Ве
ра нян) и Го су дарст вен но го сим фо ни чес ко го 
ор кест ра Ар ме ни и. Сле ду ет от ме тить, что 
этой Кан та те очень вы со кую оцен ку дал со
ветс кий ком по зи тор и пе да гог, ре фор ма тор 
му зы каль но го об ра зо ва ни я, уде ляв ший осо
бое вни ма ние детс ко му эс те ти чес ко му вос пи
та нию Д.Б.Ка ба левс кий. По его же ука за нию 
она бы ла ис пол не на в Моск ве ор кест ром под 
уп рав ле ни ем ди ри же ра Юрия Си лант ье ва и 
вош ла в Зо ло той фонд сов ре мен ной клас си
чес кой му зы ки.

С ле ду ю щее зна чи мое про из ве де ние это
го пе ри о да – кан та та «С ло во о че ло ве ке» на 
сло ва Г. Бо ря на и Р. Да во я на. Эта Кан та та 
на пи са на для че ты рёх го лос но го хо ра, ба ри
то на, чте ца и сим фо ни чес ко го ор кест ра.

О со бое зна че ние в твор чест ве ком по зи
то ра за ни ма ет во каль носим фо ни чес кая по э
ма « Порт ре ты», на пи сан ная для чте ца, хо ра, 
двух фор те пи а но и удар ных инст ру мен тов. 
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В 70х го дах Юрий Ге вор кян за вер ша ет 
ра бо ту над опе рой « Се вер ное си я ни е» по мо
ти вам ро ма на Ха ча ту ра Або вя на « Ра ны Ар
ме ни и» ( либ рет то В.Дав тя на).

Это же вре мя зна ме на тель но тем, что 
ком по зи тор, по со ве ту ху до жест вен но го ру
ко во ди те ля и глав но го ди ри жё ра эст рад но
сим фо ни чес ко го ор кест ра Все со юз но го ра
дио и Цент раль но го те ле ви де ни я, на род но го 
ар тис та СССР Юрия Си лант ье ва, пи шет Кон
церт для ду ду ка и сим фо ни чес ко го ор кест ра. 
Впер вые в му зы каль ной прак ти ке на род ный 
инст ру мент заз ву чал в ан самб ле с клас си чес
ки ми инст ру мен та ми. Этот кон церт ком по зи
тор пос вя тил на род но му ар тис ту Арм.ССР, 
вир ту о зу Ва че Ов се пя ну, ко то рый и стал 
пер вым ис пол ни те лем. Ком по зи то ру мак
си маль но уда лось по ка зать зву ко вые и тех
ни чес кие воз мож нос ти это го инст ру мен та. 
Пар ти ту ра Кон цер та от ли ча ет ся мас терст вом 
инст ру мен тов ки, ме ло дич ност ью, све жест ью 
гар мо ни чес ко го зву ча ни я. В сред ней час ти 
Кон цер та зву чит ар мянс кая на род ная пес ня 
« Лус няк ги шер». Мно го поз же этот Кон церт 
ком по зи тор пе ре де лал для сак со фо на, ко то
рый с боль шим ус пе хом был ис пол нен мо
ло дым та лант ли вым сак со фо нис том Го ром 
Ка са бя ном.

Юрий Алек санд ро вич, бу ду чи чле ном Со
ю за ком по зи то ров Ар ме ни и, в 1970 го ду ста
но вит ся ху до жест вен ным ру ко во ди те лем и 
пред се да те лем ху до жест вен но го со ве та До
ма ком по зи то ров Арм. ССР.

Бо лее со ро ка лет Юрий Алек санд ро вич 
Ге вор кян, на ря ду с твор чес кой и об щест
вен ной, за ни мал ся пе да го ги чес кой де я тель
ност ью. С 1960 по 2002 год он пре по да вал в 
Го су дарст вен ном пе да го ги чес ком инс ти ту те 
им. Х.А бо вя на (ко то рый впос ледст вии стал 
Ар мянс ким го су дарст вен ным пе да го ги чес
ким уни вер си те том им. Х. Або вя на).

В 1959 го ду при пе да го ги чес ком фа куль
те те об ра зо ва лось от де ле ние му зы каль ной 
ме то ди ки, а в 1960 го ду – фа куль тет эс те ти
ки с му зы каль ным от де ле ни ем. В 1968 го ду 
инст ру мен таль ной ка фед рой стал за ве до вать 
ком по зи тор Юрий Ге вор кян. Си ла ми сту ден

тов он ор га ни зо вал эст рад ный ан самбль 
« Вес на», ко то рый выс ту пал не толь ко в раз
лич ных го ро дах и сё лах Ар ме ни и, но и за её 
пре де ла ми, поз же ос но вал ду хо вой ор кестр, 
ка мер ный ан самбль ( в своё вре мя ан самбль 
был удос то ен дип ло ма ла у ре а та ЛКС МА), ст
рун ный квар тет, фор те пи ан ное три о.

Юрий Алек санд ро вич счи тал, что му зы
каль ноэс те ти чес кое вос пи та ние в де ле гар
мо ни чес ко го раз ви тия лич нос ти за ни ма ет 
очень боль шое зна че ни е. Он не од нок рат но 
выс ту пал в прес се со стат ья ми, в ко то рых 
ука зы вал на даль ней шие пу ти раз ви тия му
зы каль но го вос пи та ни я, ука зы вал на сла бые 
сто ро ны в под хо де не ко то рых школ к пред
ме ту « Пе ни е» (ча сы по пред ме ту « Пе ни е» 
в на чаль ных клас сах за час тую от да ва лись 
класс ным ру ко во ди те лям или, ещё ху же  ча
сы от да ва лись дру гим пред ме там: ма те ма ти
ке или язы ку. К со жа ле ни ю, та кая тен ден ция 
наб лю да ет ся и се год ня в не ко то рых шко лах).

Не сом нен но, пер вая про фес си о наль
ная вст ре ча с му зы кой про ис хо дит имен но 
в шко ле. И от то го, как пред мет « Пе ни е» 
(сей час этот пред мет на зы ва ет ся « Му зы ка») 
ве дёт ся учи те лем му зы ки, имен но от его спо
соб нос тей, зна ний и люб ви к сво е му пред ме
ту фор ми ру ет ся от но ше ние бу ду ще го граж
да ни на к му зы ке на всю жизнь. Куз ни цей 
про фес си о наль ных му зы каль ноп ре по да ва
тельс ких кад ров был и есть АГ ПУ.

Юрий Ге вор кян пре по да вал му зы каль но
те о ре ти чес кие пред ме ты (соль фед жи о, гар
мо ни ю, ана лиз му зы каль ных про из ве де ний, 
инст ру мен то ве де ни е), ру ко во дил дип лом
ны ми ра бо та ми. Его уро ки но си ли твор чес
кий ха рак тер. К каж до му сту ден ту он имел 
ин ди ви ду аль ный под ход, каж до го не толь
ко об ра зо вы вал и да вал про фес си о наль ные 
зна ни я, но и вос пи ты вал в них лю бовь и ува
жи тель ное от но ше ние к де тям. Всег да поч ти
тель ный, ин тел ли гент ный, об ра ща ю щий ся к 
сво им сту ден там иск лю чи тель но на « Вы», 
Юрий Алек санд ро вич сво им внеш ним об ли
ком и по ве де ни ем до би вал ся по ло жи тель ных 
ре зуль та тов в вос пи та нии бу ду щих учи те лей 
му зы ки. За вы со кие пе да го ги чес кие зас лу ги 
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Ге вор кян в 2002 го ду был удос то ен по чёт но
го зва ния про фес со ра.

Его сбор ник Му зы каль ных дик тан тов 
в ар мянс ких ла дах яв ля ет ся «п ря мым про
дол же ни ем те о ре ти чес ких и ме то ди чес
ких прин ци пов, за ло жен ных в из вест ном 
« Соль фед жи о» ком по зи то ров Ю.Ге вор кя на 
и Ц. Бе ка ря на» (Э.Па ши нян) (3). В ос но ве 
двух го лос ных му зы каль ных дик тан тов ле жат 
сис те мы ди а то ни чес ко го квар то во го зву ко
ря да, ха рак тер ные для ар мянс кой на род ной 
му зы ки. В « Дик тан тах» ох ва чен ши ро кий то
наль ный спектр. Та кой под ход ха рак те рен 
ко ми та совс ко му по ли ла до вопо ли то наль но
му прин ци пу. Эти дик тан ты спо собст ву ют 
раз ви тию му зы каль но го слу ха сту ден тов на 
на ци о наль ной ос но ве.

С 2002 по 2008 год по пе ре мен но Ге
вор кян с суп ру гой пи а нист кой Джул ьет той 
Сва сян, по нас то я нию до че ри, из вест но
го скульп то ра На и ры Ге вор кян, про жи ва ли 
в Авст рии (Ве на) и в Ар ме нии (Е ре ван). И 
здесь Ге вор кян про дол жал за ни мать ся ком
по зи торс кой и кон церт ной де я тель ност ью. 
Имен но тут, где в своё вре мя тво ри ли Мо
царт и Бет хо вен, Юрий Ге вор кян соз да ёт 
Сим фо ни ет ту для боль шо го сим фо ни чес ко
го ор кест ра, Кон церт для гар мо ни ки, соз да ёт 
свою трет ью, пос лед нюю фи ло софс комис
ти чес кую опе ру « Та ро» (либ рет то Манф ре да 
Ру бен та). Прем ье ра сос то я лась в 2007 го ду в 
Куль тур ном цент ре Перх тольдс дор фа (Авст
ри я). Дву хакт ная опе ра (10 кар тин) бы ла с 
боль шим во о ду шев ле ни ем при ня та авст
рийс ки ми слу ша те ля ми. Ос нов ное со дер жа
ние опе ры зак лю ча ет ся в том, что глав ный 

ге рой по име ни Сэм, ве дя раз гуль ный об раз 
жиз ни, ока зав шись в по тус то рон нем ми ре, 
при по мо щи га даль ных карт та ро пы та ет
ся вер нуть ся в ре аль ный мир. Даль ней шая 
трак тов ка смыс ла но сит мис ти чес кий ха рак
тер: ге рои опе ры, оли цет во ря ю щие Ан ге ла, 
Са та ну, Смерть, Шу та, Ра бы ню, сво и ми мно
го чис лен ны ми пре пятст ви я ми ука зы ва ют 
глав но му ге рою на жиз нен ные труд нос ти и 
ст ра да ния и, в ито ге, нап рав ля ют его к ре
аль ной жиз ни. Идея опе ры зак лю ча ет ся в 
веч ной борь бе доб ра и зла.

Опе ра « Та ро» бы ла на пи са на в те че ние 
од но го го да, но по оп ре де лён ным при чи нам 
пос та нов ка бы ла осу ществ ле на спус тя три 
го да. На прем ье ре при сутст во вал по сол РА в 
Авст рии Ашот Ова ки мян.

В 2013 го ду Юрий Алек санд ро вич Ге вор
кян по лу чил зва ние Зас лу жен но го де я те ля 
ис кусств РА. В тот же год Все мир ный ар
мянс кий конг ресс, Об щест во ар мян Рос си и, 
ми нис терст во ди ас по ры РА, Со юз ком по зи
то ров и му зы ко ве дов РА прис во ил Ге вор кя ну 
дип лом ла у ре а та за соз да ние луч ше го об ще
ар мянс ко го про из ве де ни я.

Бесс пор но, он сде лал мно го доб ра в жиз
ни. 

При ро да ода ри ла его та лан том, де я
тель ной на ту рой, ст ро гим ху до жест вен ным 
вку сом, пе да го ги чес ким так том. Но как бы 
мно го не бы ло бы да но са мой при ро дой, 
без каж дод нев но го упор но го тру да нель зя 
до бить ся оп ре де лён ных ре зуль та тов. Весь 
твор чес кий путь Юрия Алек санд ро ви ча Ге
вор кя на – ре зуль тат ежед нев но го, упор но го, 
не у то ми мо го тру да – то му подт верж де ни е.
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ՅՈՒ ՐԻ ԳԵՎՈՐ ԳՅԱ ՆԸ ԿՈՄ ՊՈ ԶԻ ՏՈՐ ԵՎ ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐԺ
Մ. ԲԱՂ ԴԱ ՍԱ ՐՅԱՆ

 Հոդ վա ծը նվիր ված է տա ղան դա վոր հայ կոմ պո զի տոր և ման կա վարժ, ՀՀ վաս տա կա
վոր գոր ծիչ, պրո ֆե սոր Յու. Գևոր գյա նի ստող ծա գոր ծա կան և ման կա վար ժա կան գոր ծու
նե ու թյա նը:

Հոդ վա ծում կա ռու ցո ղա կան և կեր պա րային վեր լու ծու թյան են են թարկ վում կոմ պո զի տո
րի նշա նա կա լի եր կե րը:

Մեծ գնա հա տա կան է տր վում Յու. Գևոր գյա նի ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյա նը:

YURI GEVORGYAN – COMPOSER AND PEDAGOG
M. BAGHDASARYAN

The article is devoted to the creative and pedagogical activity of the talented composer and 
teacher, Honored personality, Professor Yu.  A.  Gevorgyan. 

The article analyzes the constructive and creative nature of the significant works of the com
poser. 

Big appraisal is given to pedagogical activity Y. Gevorgyan. 
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Կա րու զոն օ պե րային ար վես տի մե ծա
գույն ար տիստ էր, բարդ ու զո րեղ ան հա տա
կա նու թյուն, ան կրկ նե լի հմայ քի տեր ան ձնա
վո րու թյուն: Էն րի կո Կա րու զո  ար տիս տի 
ա նու նը լայ նո րեն հայտ նի է ու սի րե լի հա մայն 
աշ խար հում: Եր բեք որ ևէ մեկ այլ ար տիս տի 
չի հա ջող վել հաս նել այն պի սի բար ձուն քի և 
այդ քան խո րու թյամբ թա փան ցել ժո ղովր դի 
սիրտն ու հո գին: Նրա կա տա րո ղա կան ար
վես տը ար տա կարգ էր, բա ցա ռիկ ար տա
հայտ չա կա նու թյամբ լե ցուն: Ծաղ կանց բույր, 
հրա վառ կիրք, պաղ խաբ կանք, պայ քա րի 
ծան րու թյուն, սի րո տա ռա պանք ներ, ե րկն քի 
ջինջ ան հուն. ա հա այն ա մե նը, որ հն չում էր 
Էն րի կո Կա րու զոյի եր գում:

Կա րու զոն խոր հետք թո ղեց եր գե ցո ղու
թյան ար վես տում: Ստեղ ծեց իր ու րույն ո ճը՝ 
բարձ րա գույն դպ րո ցը եր գար վես տի աս պա
րե զում: 

Կա րու զոյի խառն ված քի լայն ու ազ նիվ 
բնա վո րու թյան մեջ, ի նչ պես հայե լու մեջ, ար
տա ցոլ վում էր Նե ա պո լի պոե տա կան վճիտ 
ո գին, հի ա նա լի ա վան դույթ նե րը՝ հայ րե նի 
ե րկ րի ան կրկ նե լի ձայ նը: Նե ա պո լը Սկար լա
տի ի, Պեր գո լե զի ի, Պուչ չի նի ի, Լե ոն կո վա լոյի 
հայ րե նիքն է, ո ւր ծնունդ է ա ռել « Կո մե դի ա 
դել Ար տե ի» ժո ղովր դա կան թատ րո նը, այս
տեղ է ստեղծ վել նաև ի տա լա կան ա ռա ջին 
ֆիլ հար մո նիկ ըն կե րու թյու նը: Ե րի տա սարդ 
Կա րու զոն տո նե րին և մյուս նշա նա վոր օ րե
րին եր գում էր սուրբ Ան նայի ե կե ղե ցու ե րգ
չախմ բում: Նա հա ճա խում էր նաև ե րե կո յան 
գիմ նա զի ա, սա կայն ամ բող ջո վին տար ված 
էր օ պե րային ե րաժշ տու թյամբ և նե ա պո լյան 
հրա շա լի եր գե րով: 

Էն րի կո Կա րու զոն ծն վել է 1873 թ. փետր
վա րի 24ին Նե ա պո լի ՍանՋո վա նի ե լո 
շրջա նում՝ բան վո րի ըն տա նի քում: Նե ա պո
լում լավ ձայն լսե լը, սո վո րա կա նից էլ սո վո
րա կան բան էր: Սն կե րի նման եր գիչ ներ, բա
նաս տեղծ ներ ու ե րա ժիշտ ներ է ին բուս նում, 

նե ա պո լի տա նա կան ջինջ ե րկն քի տակ: Մեկ 
ան գամ ե րբ հայտ նի մաեստ րո Վեր ջի նեն 
ան ցնում էր Սան տա Լու չի ա ար վար ձա նով, 
հան կարծ կանգ ա ռավ՝ դյութ ված նե ա պո լի
տա նա կան ժո ղովր դա կան եր գից, ո րի հե
ղի նակն էր Վին չեն ցո Բե լի նին: Կա րու զոյի 
կա տա րու մը խո րա պես հու զեց մաեստ րոյին: 
Նա չէր ա պա սում, որ փո ղո ցում նման ձայն 
կլ սի, և մաեստ րոյի ա ռա ջար կով Էն րի կոն 
սկսեց պա րապ մունք նե րը նրա մոտ: Այդ 
ժա մա նակ Նե ա պոլ ե կավ հռ չա կա վոր տե
նոր Ան ջե լո Մա զի նին: Մաեստ րո Վեր ջի նե ի 
խնդրան քով Մա զի նին լսեց Կա րու զոյին և 
ա սաց. « Ձեր Կա րու զոն ու նի ա մե նա գե ղե ցիկ 
ձայ նը, սա կայն պետք է եր կար ու հա մա ռո
րեն սո վո րի մինչ վերջ նա կա նա պես ձևա վոր
վե լը» (1, 25): Ե րբ բազ մա խոս տում Էն րի կոն 
գրե թե իր թա տե րա կան դե բյու տի շե մին 
էր, բա նակ կան չե ցին: Բա նա կում ի դեմս 
մայոր Նա լյա տի ի՝ նա ձեռք բե րեց մի նոր 
ե րկրպա գու և բա րե կամ: Նա Էն րի կոյի հա
մար եր գի դա սա տու հրա վի րեց: Ի սկ շու տով 
նա հա սավ այն բա նին, որ եր գիչն ա զատ
վեց զին վո րա կան ծա ռա յու թյու նից: Նա լյա
տին Կա րու զոյին լսե լու հա մար Ի տա լի այի 
բո լոր քա ղաք նե րով գնում էր ե րգ չի հետ քե
րով: 1895 թ. դեկ տեմ բե րի 24ին Նե ա պո լի 
Նուռ վո թատ րո նում տե ղի ու նե ցավ Կա րու
զոյի ան դրա նիկ պաշ տո նա կան ե լույ թը, ո ւր 
ներ կա յաց վում էր Մո րել լի « Բա րե կամ Ֆրան
չես կո» օ պե րան: Աչ քի չընկ նող մի գործ, ո րը 
դուր չե կավ հա սա րա կու թյա նը: Ե րի տա
սարդ տե նո րին սու լե ցին: Մա մու լը նույն պես 
չն կա տեց Կա րու զոյին: Նե ա պո լի Մու նի չի
պի ո փո ղո ցում մի նշա նա վոր սր ճա րան կար՝ 
« Դեյֆյո րի» ա նու նով, որ տեղ հա ճախ լի նում 
է ին գոր ծա զուրկ, գր պա նում մեկ սոլ դո չու նե
ցող ար վես տա գետ ներ, ար տիստ ներ, կոմ
պո զի տոր ներ` Բե լի նին, Դո նի ցե տին, Գլին
կան, հռ չա կա վոր եր գիչ ներ` Տամ բու րի նին, 
Տո զին, Ի վա նո վը: Նո ւո վո թատ րո նի տխուր 

ՀԵՆ ՐԻ ՍԻ ՄՈ ՆՅԱՆ

ԷՆ ՐԻ ԿՈ ԿԱ ՐՈՒ ԶՈՅԻ ԿՅԱՆՔՆ ՈՒ  
ՍՏԵՂ ԾԱ ԳՈՐ ԾԱ ԿԱՆ ԳՈՐ ԾՈՒ ՆԵ ՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ



296

Ե Ր Ա Ժ Շ Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն  Պ Ա Տ Մ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

դե բյու տից հե տո ե րի տա սարդ Կա րու զոյի 
ջղե րը քայ քայ ված է ին, և նա նույն պես սրճա
րա նի հա ճա խեկ հյու րը դար ձավ: Սր ճա րա
նում Էն րի կոն հան դի պում է թա տե րա կան 
գոր ծա կալ Ֆրան չես կո Ձու կի ին, ո րը աշ
խա տում էր հանգս տաց նել նրան և մաեստ
րո Վեր ջի նե ին՝ վս տա հեց նե լով նրանց, որ 
ե րի տա սարդ ե րգ չին մեծ հա ջո ղու թյուն է 
սպաս վում ա մե նա մոտ ա պա գա յում: Ձու
կին օ պե րային խումբ հա վա քեց, և Կա գեր
տա քա ղա քի Չի մա րո զայի թատ րո նում ներ
կա յաց վեց Դո նի ցե տի ի « Ֆա վո րի տու հի» 
օ պե րան, որ տեղ Կա րու զոն գլ խա վոր դե
րա կա տարն էր: Էն րի կոյի հա ջո ղու թյու նը 
կա տա րյալ էր: Դրա նից ան մի ջա պես հե տո 
Ձու կին կազ մա կեր պեց ե րգ չի ե լույ թը Գու
նոյի « Ֆաուստ» օ պե րա յում, որ տեղ հա ջո
ղու թյու նը ա վե լի մեծ ե ղավ: Ձու կին ի րեն էր 
վե րագ րում Կա րու զոյի հայտ նա գոր ծու մը և 
հա մոզ ված էր, որ ե րգ չին իս կա կան փառք 
ու մեծ կա րի ե րա է սպաս վում, որ ա մե նա
մեծ եր գիչն է լի նե լու աշ խար հում: Ի րոք, ե րգ
չին ա մե նու րեք հա ջո ղու թյուն էր սպաս վում: 
Սա լեր նոյի Կո մու նա լե թատ րո նում նա փայ
լուն հա ջո ղու թյամբ կա տա րեց « Ռի գո լե տո», 
« Գեղջ կա կան պա տիվ» և « Պու րի տան ներ» 
օ պե րային ներ կա յա ցում նե րի գլ խա վոր դե
րեր գե րը: Ներ կա յա ցում նե րը վիթ խա րի հա
ջո ղու թյուն բե րե ցին Էն րի կոյին: Նա դար ձավ 
Սա լեր նոյի կուռ քը: Այդ ժա մա նակ նա հան
դի պեց մի մար դու, ո րը կար ևոր դեր խա ղաց 
իր ստեղ ծա գոր ծա կան կյան քում: Նե ա պոլ
ցի Նի կո լա Դես պու րոն էր այդ մար դը, ո րը 
օգ նեց Կա րու զոյին, որ նա ամ րապնդ վի և՛ 
որ պես եր գիչ, և՛ որ պես ար տիստ։ Ե րաժշ
տա կան քն նա դատ, հրա պա րա կա խոս, ճա
նաչ ված ու հարգ ված ան ձնա վո րու թյուն էր 
Դես պու րոն, ով օ պե րային ներ կա յա ցում
ներ էր բե մադ րում Եվ րո պայի խո շո րա գույն 
թատ րոն նե րում։ Ե րբ մաեստ րո Վեր ջի նին 
խնդ րում է Դես պու րոյին, որ լսի Կա րու զոյին, 
նա ո ւղ ղա կի ցնց ված է ր։ 

Սա կայն ե րգ չին իս կա կան հա ջո ղու թյուն 
էր սպաս վում Մի լա նում։ Կա րու զոյի ան դրա
նիկ ե լույ թը Մի լա նի օ պե րային թատ րո նում 
կա յա ցավ 1897 թ.՝ նոյեմ բե րի 3ին, Մաս
նե ի. « Նա վա րու հի», 23ի ն՝ « Գեղջ կա կան 

պա տիվ» ներ կա յա ցում նե րի մեջ՝ փա ռա հեղ 
հա ջո ղու թյուն։ Ե րգ չի հաղ թար շա վը շա րու
նակ վում էր ներ կա յա ցու մից ներ կա յա ցում։ 
Հա սա րա կու թյու նը, քն նա դա տու թյու նը, մա
մու լը մի ա հա մուռ մե ծա րում է ին ե րգ չին։ Մեկ 
լրա գիր նրան ան վա նում էր « տե նոր նե րի 
դան տե»: Նույն ան փո փոխ հա ջո ղու թյամբ 
Մի լա նի թատ րո նում նա հան դես ե կավ 
Մեյեր բե րի « Բո հե մա» և «Աֆ րի կու հի» օ պե
րա նե րում։ Կոմ պո զի տոր Ջոր դա նոն Էն րի
կոյին հրա վի րում է իր «Ֆյո դո րա» օ պե րա յում 
եր գե լու. նո րից հաղ թա նակ։ Ա մե նահռ չա կա
վոր կոմ պո զի տոր նե րը սկսե ցին մր ցել մի
մյանց հետ, որ պես զի Կա րու զոն եր գի ի րենց 
օ պե րա նե րում։ Ա զն վա գույն մաեստ րո Վեր
ջի նին եր բեք և ոչ մի տեղ չէր լքում իր ա շա
կեր տին, սի րով ու խան դա վա ռու թյամբ 
քա ջա լե րում էր Կա րու զոյին, ա վե լի շատ՝ 
ի բրև հայր, քան ու սու ցիչ։ Պաշ տո նա կան 
քն նա դա տու թյան մեջ ար դեն եր կու կար
ծիք չկար Էն րի կոյի մա սին։ Բո լորն ըն դու
նում է ին նրան, գնա հա տում՝ որ պես ա մուր 
կազ մա վոր ված տե նո րի, ով օ ժտ ված էր լայն 
շն չա ռու թյամբ, վե րին նո տա նե րում ա զատ 
հն չող, ը նդ գծ ված մե տա ղա կան տեմբր ու նե
ցող, ճկուն ու խիստ ար տա հայ տիչ, գու նեղ ու 
կյան քով, հմայ քով, դրա մա տիզ մով լի, ո ւժ
գին ու հյու թեղ ձայ նով։ Այդ ձայ նը հափշտա
կում էր ո ւնկնդ րին իր վե րին լայ նա հունչ 
ձայ նա սահ մա նով: Նշա նա վոր քն նա դատ Ա. 
Լաու րի ան Կա րու զոյի մա սին գրում է. «Ա սա
ցե՛ք, խնդ րեմ, կա րե լի՞ է ա րդյոք հի շել թե կուզ 
մեկ ար տիստ, ով կա րո ղա նար ձայ նաձ գել 
այն պես, ի նչ պես Կա րու զոն: Կա աշ խար հում 
թե կուզ մեկ ու րիշ դրա մա տի կա կան տե նոր, 
ով ըն դու նակ լի նի ար տա հայ տե լու այն լա
վա գույ նը, ին չը լի րի կա կան տե նո րի մե նա
շ նորհն է: Մեծ եր գիչ ներ ան ցյա լում թերևս 
ե ղել են, բայց ներ կա յումս այդ պի սին մի այն 
Էն րի կո Կա րու զոն է, ար տիստ, ով թա գա
վո րում է եր գի աշ խար հում, ամ բողջ հո գին 
ներդ նում եր գի մեջ» (1): 

Հաղ թա կան եր թը շա րու նա կե լով՝ ե րի
տա սարդ տե նո րը հյու րա խա ղե րի մեկ նեց 
աշ խար հի խո շո րա գույն օ պե րային թատ
րոն նե րում, որ տեղ ա մե նու րեք նրան ու ղեկ
ցում է ին ան բա ժան մաեստ րո Վեր ջի նեն 
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և բա րե կամ նե րը: Ե րգ չին հրա վի րում է ին 
Մի լա նի Լա Սկա լա, ՆյուՅոր քի Մետ րո
պո լի տեն, Բո ւե նոս Այ րե սի Կո րոն, Նե ա պո
լի Սան Կառ լո, Պե տեր բուր գի և Մոսկ վայի 
փա ռա բան ված օ պե րային թատ րոն նե րը: 
Ըն թա նա լով ժա մա նա կի մե ծա գույն եր գիչ
նե րի` Ռու բի նի ի, Գա յա րե ի ի, Տա մա նի ոյի, 
Մա զի նի ի հետ քե րով, Կա րու զոն շա րու նա
կում էր հաղ թար շա վը աշ խար հի բե մե րում: 
Պե տեր բուր գում նա եր գեց նշա նա վոր ե րգ
չու հի Լո ւի զա Տետ րա ցի նի ի հետ, ո րից հե տո 
մեկ նեց Մոսկ վա, որ տեղ հան դես ե կավ մեծ 
թատ րո նում, Ջու զե պե Վեր դի ի «Աի դա» օ պե
րա յում: Մոս կո վյան մա մու լը բարձր գնա
հա տեց ե րգ չին՝ ջեր մո րեն դր վա տե լով նրա 
ձայ նա կան տվյալ նե րը, ռուս հան դի սա տե սի 
կուռ քը դար ձավ: Ռա դա մե սի ա ռա ջին ա րի
ա յում կա տա րու մը ա ստ վա ծային էր, ամ բողջ 
դահ լի ճը, ոտ քի կանգ նած, պա հան ջում էր 
կրկնել: Մոս կո վյան լրագ րե րը փա ռա բա
նում է ին Կա րու զոյին՝ հա մա րե լով նրան բո
լոր ժա մա նակ նե րի լա վա գույն Ռա դա մե սը: 
Մեկ ռուս ջու թա կա հար ա սել է. «Ես իմ ար
տիս տա կան կյան քում չէ ի տե սել, որ այդ քան 
հան դի սա տես հա վաք վի թատ րո նի դռ նե րի 
ա ռջև և այն էլ ե րե սունյոթ աս տի ճան սառ
նա մա նի քին, ո րոնք ա մեն կերպ ձգ տում է ին 
ը նկ նել թատ րոն` Կա րու զոյին լսե լու» (1): 

1901 թ. փետր վա րին Լա Սկա լա թատ րո
նում՝ Բոյ տոյի « Մե ֆիս տո ֆե լում», հե ղի նա կի 
ներ կա յու թյամբ Կա րու զոն վերջ նա կա նա պես 
նվա ճեց հա սա րա կու թյա նը: Ներ կա յաց ման 
հա ջո ղու թյու նը Կա րու զոյի հետ բա ժա նե ցին 
ռուս բաս Ֆյո դոր Շա լյա պի նը, Կա րե լին և 
բո լո րո վին ե րի տա սարդ դի րի ժոր Ար թու րո 
Տոս կա նի նին: 

Այդ խա ղաշր ջա նում կյան քից հե ռա ցավ 
Ի տա լի այի խո շո րա գույն կոմ պո զի տոր Ջու
զե պե Վեր դին: Լա Սկա լա թատ րո նում մեծ 
կոմ պո զի տո րին նվիր ված ե րե կոյի դի րի ժորն 
էր Ար թու րո Տոս կա նի նին: «Te Deum»ի կա
տար մա նը մաս նակ ցում է ին սոպ րա նո ներ 
Կա րե լին և Պին տոն, տե նոր ներ՝ Տա մա նի ոն, 
Կա րու զոն, Բոր գա տին և բա րի տոն Ար կան
ջե լին: Փայ լուն ա վար տե լով հյու րա խա ղե րը 
Հռո մում, Պար մում և Բո լո նի ա յում՝ Էն րի կոն 
նո րից մեկ նեց Մի լան, որ տեղ նրան սպա

սում է ին Տոս կա նի նին և Ջու լի ո Գա տիԿա
զա ցան, ով հե տա գա յում դար ձավ Մետ
րո պո լի տեն օ պե րային թատ րո նի տնօ րեն: 
Կա րու զոն եր գում էր Ի տա լի այի օ պե րային 
թատ րոն նե րում՝ ա վե լի ու ա վե լի մեծ հա ջո
ղու թյուն գտ նե լով մա մու լում և հա սա րա կու
թյան մեջ: Թատ րո նի տնօ րեն ներն ա մեն 
ի նչ ա նում է ին, որ ձեռ քից բաց չթող նեն մեծ 
ե րգ չին՝ ժա մա նակ առ ժա մա նակ նո րո գե լով 
պայ մա նագ րե րը` ա վե լաց նե լով հո նո րար նե
րը:

900ա կա նի ա ռա ջին տա րի նե րին տար
բեր ո ւղ ղու թյուն նե րի ե րաժշ տա կան քն նա
դատ նե րի միջև բա նա վեճ ծա գեց: Խոս քը 
ար տիստ նե րին ներ կա յաց վող նոր պա հանջ
նե րի մա սին էր, ո րը ժա մա նա կի թե լա
դրանքն էր: Քն նա դա տու թյու նը պայ քա րում 
էր, որ ար տիստ նե րը լի ա կա տար ա զա տու
թյուն ստա նան այս կամ այն կեր պա րը մեկ
նա բա նե լիս: Պայ քա րը գնում էր հին և նոր 
դպ րոց նե րի, ո ճե րի, ար տիստ նե րի մո լի 
կողմ նա կից նե րի և հա կա ռա կորդ նե րի միջև: 
Այ նու հետև ե ղան կար ծիք ներ, թե Կա րու զոն 
և նրա հետ նորդ նե րը, այդ թվում` Բե նյա մի նո 
Ջի լին և ու րիշ շատ եր գիչ ներ, պատ կա նում 
են վե րիստ նե րի դպ րո ցին: Յու րա քան չյուր 
ար վես տա գետ իր սե փա կան «ե սը» ու նի, 
և ոչ մե կը չի կա րող օ ժտ ված լի նել մյու սի 
ան հա տա կա նու թյամբ: Ե րգ չի ձայ նը նրա 
բնու թա գիրն է: Նշա նա վոր գրա կա նա գետ, 
ճար տա րա պետ և հու մա նիստ Լե ոն Բա տիս
տա Ալ բեր տի ի կար ծի քով մարդ կանց միջև 
դժ վար թե գտն վի թե կուզ մե կը, ո րի ձայ նը 
կա տա րե լա պես նույ նը լի նի նա խոր դի հա մե
մատ:

Կա րու զոն մե ծա գույն վար պե տու թյամբ 
էր ան ցում կա տա րում մի ձայ նա սահ մա
նից մյու սին՝ պահ պա նե լով հն չյու նի նույն 
տեմբրն ու ու ժը: Այս բա նը չէր հա ջող վում 
նույ նիսկ այն պի սի մեծ եր գիչ նե րի, ի նչ պի սիք 
է ին Գա յա րեն, Ստա նի ոն, Մա զի նին, Տա մա
նի ոն: Հա պա Կա րու զոյի ա ռո գա նու թյու նը, 
ո րը գրե թե քան դա կային էր: Ժա մա նա կի եր
գիչ նե րից շա տերն է ին ձգ տում ըն դօ րի նա կել 
նրան, սա կայն ա պար դյուն: Օ պե րային ար
վես տում Կա րու զոն կա րո ղա ցավ ստեղ ծել 
նոր մար դու կեր պա րը: Սա կայն հին դպ րո ցը, 
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ա մե նա բարձր դր վա տան քի ար ժա նի լի նե լով 
հան դերձ, թույլ չտ վեց հե ռու գնալ, և նրանք 
գե րի մնա ցին եր գար վես տի հնա վանդ, շատ 
պարզ ու պար զու նակ օ րենք նե րին: Մինչ դեռ 
Կա րու զոն, ը նդ հա կա ռա կը, նոր ու ղի էր բա
ցում՝ լի ո վին գի տակ ցե լով մարդ կային հո գին 
հու զող բո լոր զգաց մունք ներն ու ապ րում նե
րը եր գար վեստ բե րե լու իր պարտքն ու ի րա
վուն քը: Նրա կա տա րու մը հատ կա նշվում 
էր մեծ ու ժով և գե ղեց կու թյամբ, նվա ճում, 
գե րում էր հան դի սա տե սին: Էն րի կոն ո չինչ 
դուրս չնե տեց փա ռա վոր հին դպ րո ցի ա վան
դույթ նե րից, ը նդ հա կա ռա կը, այդ դպրոցն 
ամ րապն դեց, այն հարս տաց րեց կա տա րո
ղա կան նոր հնարք նե րով: Չա փա զան ցու
թյուն չի լի նի, ե թե Կա րու զոյին ան վա նենք 
օ պե րային ար վես տի ար քա, քա նի որ մեծ 
մաեստ րոն ար տա կարգ ճկու նու թյամբ հաղ
թա հա րեց ա մեն մի դժ վա րու թյուն: Չկար մի 
հատ ված, մի նո տա, մի հա ռաչ, մի ար ցունք, 

որ լի ո վին չհա մա պա տաս խա ներ պար տի
տու րի պա հանջ նե րին, բե մա կան օ րենք նե
րին: Կա րու զոյի եր գա ցան կում կար ա վե լի 
քան հա րյուր օ պե րա` տար բեր լե զու նե րով: 
Կա տա րում էր բազ մա զան ժան րե րի ան հա
մար եր գեր և ռո մանս ներ` ի տա լե րեն, ան գլե
րեն, ֆրան սե րեն, գեր մա նե րեն, իս պա նե րեն 
և ի հար կե հոգ ևոր ե րաժշ տու թյան դա սա կան 
նմուշ ներ: « Մարդ կային սր տե րի տի րա կալ» 
Կա րու զոյին այդ պես է ան վա նել նշա նա վոր 
հրա պա րա կա խոս Նի կո լա Դաս պուրսն իր 
հու շագ րու թյուն նե րում: Ե թե ի րավ է, որ տե
նո րը խորհր դան շում է կյան քի ջա հե լու թյու
նը, ա պա ոչ ոք, բա ցի Կա րու զոյից, չի կա րող 
շռայ լո րեն հա ղոր դել գար նան բույրն ու շուն
չը: Հի ա ցած լի նե լով ի տա լա կան եր գար վես
տով, հատ կա պես իմ կուռք՝ Էն րի կո Կա րու
զոյի կա տա րում նե րով, ես ամ բողջ է ու թյամբ 
նվիր վե ցի եր գար վես տին:

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ
1. Վ. Տոր տո րե լի,  «Էն րի կո Կա րու զո», « Սո վե տա կան գրող» հրա տ., Եր ., 1978:

ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭНРИКО КАРУЗО
Г. СИМОНЯН

Цель данной статьи – ознакoмление студентов и преподавателей  соответствующих 
факультетов с жизнью и деятельностью великого итальянского  певца Энрико Карузо.

ENRICO CARUSO’S LIFE AND WORK
H. SIMONYAN

The aim of this essay is acquaintance of students and teachers of different faculties with life 
and work of the great Italian singer Enrico Caruso.
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 Հայ րե նա կան պա րար վես տում ա րա
կան սե ռի դա սա կան պա րի նո րա րա րա
կան ը նդ հան րա ցում նե րի հիմ նա դի րը Ն. Ի. 
Տա րա սովն է` պա րար վես տային ման կա
վար ժու թյան ճա նաչ ված վար պե տը: Ն. Ի. 
Տա րա սո վի ման կա վար ժա կան մե թո դա բա
նու թյու նը դա սա կան կա տա րո ղի ու սուց ման 
ման րա մաս նո րեն մշակ ված նո րա րա րա կան 
հա մա կարգ է, ո րի հիմ քում ըն կած են ա շա
կերտ նե րի կա տար ման բարձր հոգ ևո րա կա
նու թյան և ի մաս տա վոր վա ծու թյան, ի նչ պես 
նաև դե րի բո վան դա կայ նու թյան հան դեպ 
ու նա կու թյուն դաս տի ա րա կե լու, իր հե րո սի 
դե րի, ստեղ ծա գոր ծու թյան դրա մա տուր գի ա
յում նրա դե րի կար ևո րու թյան մա սին մտա
ծե լու ու նա կու թյան ձևա վո րու մը: 

Ն. Ի. Տա րա սո վի պա րար վես տի ման կա
վար ժու թյան մե թո դա կան հիմքն իր տեղն 
է գտել նրա « Դա սա կան պար: Ա րա կան 
կա տա րո ղա կա նու թյան դպ րոց» հիմ նա
րար աշ խա տու թյու նում, ո րում նա պն դում 
էր` « Մի այն ան դա դար, ստեղ ծա գոր ծա կան 
հե տաքրք րա կան աշ խա տան քը, ու սում նա
դաս տի ա րակ չա կան և գե ղար վես տա կան 
խնդիր նե րի գի տակ ցումն են ու նակ ու սուց
չին և նրա ա շա կերտ նե րին տալ ցան կա լի 
ար դյունք» [2, 17]: 

Այս ա մե նի հետ մեկ տեղ հե տաքրք րա
կան, կար ևոր և ար դի ա կան են նաև այն 
գի տա մե թո դա կան սկզ բունք նե րը, ո րոնք 
մշակ վել են Ռու սաս տա նի թա տե րա կան ար
վես տի հա մալ սա րա նի բա լետ մեյս տե րա կան 
ֆա կուլ տե տի պա րար վես տի ամ բի ո նի վա
րիչ, պրո ֆե սոր Ե. Պ. Վա լու կի նի կող մից, 
ո րոնք շա րադր վել և հիմ նա վոր վել են նրա 
«Ա րա կան դա սա կան պա րի հա մա կար գը» 
հիմ նա րար աշ խա տու թյու նում: 

Հիմն վե լով ա րա կան կա տա րո ղա կա
նու թյան խորհր դային դպ րո ցի փոր ձի վրա՝ 
Ե. Պ. Վա լու կի նը մշա կեց ժա մա նա կա կից 
բա լե տային թատ րո նի դա սա կան պա րո ղի 

կա տա րո ղա կան վար պե տու թյան ու սուց
ման և կա տա րե լա գործ ման նոր հա մա կարգ: 
Ի նչ պես և Ն. Ի. Տա րա սո վը, նա ևս իր ո րո
նում նե րի ըն թաց քում դի մում է այն պի սի 
ա կա նա վոր ման կա վարժ նե րի մե թո դա կան 
բա ցա հայ տում նե րին, ի նչ պի սիք են Կ. Բլա
զիսն ու Վ. Դ. Տի խո մի րո վը: 

Չ նա յած այն հան գա ման քին, որ 
Ն. Ի. Տա րա սո վի ման կա վար ժա կան մե թո
դի կան ման րա մաս նո րեն մշակ ված է, մաս
նա գետ նե րի հա մար Բլա զի սի ման կա վար
ժա կան փոր ձը, ո րը նկա րագր ված է պա րի 
դա սա վանդ ման տեխ նի կայի և մե թո դի կայի 
վե րա բե րյալ աշ խա տանք նե րում, մինչ օ րս չի 
կորց րել ար դի ա կա նու թյու նը: Նա ա ռա ջինն 
էր, որ հրա պա րա կեց հետ ևյալ կար գա խո սը` 
« Շատ քիչ է պետք պա րել ոտ քե րով, ան հրա
ժեշտ է պա րել նաև ի րա նով և ձեռ քե րով»: 
Նա ա ռա ջինն էր այն ման կա վարժ նե րից, ով 
սկսեց ու շադ րու թյուն դարձ նել ձեռ քե րի դիր
քի մշակ մա նը (port de bras), ի նչն ա ռանձ նա
հա տուկ բար դու թյուն է ներ կա յաց նում պա
րար վես տում: 

Խորհր դային բա լե տային ման կա վար ժու
թյան հա մար պա կաս է ա կան չէ նաև Վ. Դ. 
Տի խո մի րո վի փոր ձը, ով դաս տի ա րա կել է մեծ 
թատ րո նի բա լե րի նա նե րի մի ամ բողջ ա ստ
ղա բույլ, ո րոն ցից լա վա գույ նը Ե. Վ. Գել ցերն 
է, ով վար պե տի ղե կա վա րու թյամբ է աշ խա
տել իր ո ղջ ստեղ ծա գոր ծա կան կյան քի ըն
թաց քում»: Հենց ին քը` Վ. Դ. Տի խո մի րովն 
այս կերպ էր սահ մա նում իր ման կա վար ժա
կան դե րը` «Ե թե ես ցույց է ի տա լիս պտույ տը, 
ես նա յում է ի՝ ապ րո՞ւմ է մար մի նը, թե՞ ոչ: Ի նձ 
պետք էր, որ պա րո ղը կեն դա նա նար, որ պես
զի նրան պա տեր պա րի հո գու զգա ցո ղու թյու
նը, ի սկ այդ ա մե նի հա մար ան հրա ժեշտ էր 
դիպ չել նրա ո ղջ է ու թյա նը» [3, 67]:

«Ա րա կան դա սա կան պա րի հա մա կար
գը» գր քի ո րոշ գլուխ նե րում Ե. Պ. Վա լու կի նը 
զար գաց նում է դրա մա տիկ հա յաց քի կար

ՆԱ ՐԻ ՆԵ ՀԱ ԿՈ ԲՅԱՆ 

Ե. Պ. ՎԱ ԼՈՒ ԿԻ ՆԻ` Ա ՐԱ ԿԱՆ ԴԱ ՍԱ ԿԱՆ ՊԱ ՐԻ  
ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԸ ՀԱՅ ՐԵ ՆԱ ԿԱՆ ՊԱ ՐԱՐ ՎԵՍ ՏՈՒՄ
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ևո րու թյան, նրա ո ւղղ վա ծու թյան նշա նա կու
թյան, ի նչ պես նաև ձեռ քե րի դաս տակ նե րի 
ժես տի լեզ վի կար ևո րու թյան մա սին գա ղա
փա րը: Գր քի հե ղի նա կը պա րապ մունք նե րի 
ձևի հետ կապ ված ա ռա ջար կում է կի րա ռել 
Ա. Մ. Մես սե րե րի փոր ձը ի րա նի շար ժում
նե րի և պտույտ նե րի հնա րա վոր եր գե ցիկ և 
տրա մա բա նա կան հա մադ րում նե րը՝ հետ ևե
լով ձեռ քե րի, ոտ քե րի, գլ խի և պա րա նո ցի 
շա ժում նե րով և դիր քե րով ու ղեկ ցե լու նրա 
ձգ տում նե րին: 

Իսկ մենք կանգ առ նենք Ե. Պ. Վա լու կի
նի ստեղ ծած ման կա վար ժա կան հա մա կար
գի հիմ քում ըն կած հետ ևյալ սկզ բունք նե րի 
վրա: Այս հա մա կար գի խն դի րը հե ղի նա կը 
տես նում է « դա սա կան պա րի շար ժում նե րի 
կա ռուց ված քային կոոր դի նա ցի ոն վեր լու
ծու թյան հի ման վրա դրանց կոմ պո զի ցի ոն 
կազ մա կերպ ման ո րոշ օ րի նա չա փու թյուն
նե րը, պլաս տիկ տա րա ծա կան և ժա մա նա
կային կազ մա վո րիչ նե րի տրա մա բա նա կան 
սկզ բունք նե րը հայտ նա բե րե լու» [1, 15] և 
հետ ևա բար դրանց կա տար ման մե թո դի
կայի ե ղա նակ նե րի թար մաց ման մեջ: 

«Պ տույտ ներ» բաժ նում Ե. Ի. Վա լու կի
նը այն պի սի շար ժում նե րում, ի նչ պի սիք են 
рirouettes, tour, tour en Pair, ա ռա ջար կում է 
այն պի սի նոր կոմ պո զի ցի ոն կա պեր, ո րոնք 
ու ժե ղաց նում են շարժ ման ար տա հայտ չա
կա նու թյու նը՝ եր կա րաց նե լով այն ժա մա նա
կի մեջ, ստեղ ծում են այդ շար ժում նե րի կա
տար ման « հար մա րա վե տու թյուն»: 

Հաշ վի առ նե լով դրա մա տիկ պա րո ղին 
ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը՝ պտույ տային 
շար ժում նե րը դի տարկ վում են մարմ նի բո
լոր հատ ված նե րի կոոր դի նա ցի ոն մի աս նա
կա նու թյան մեջ, դահ լի ճի տա րած քային կե
տե րի ո ւղ ղու թյամբ հա յաց քի ո ւղղ վա ծու թյան 
ար տա հայտ մամբ գլ խի en deors, en dedans 
հա մա պա տաս խան պտույ տով և թե քում նե
րով: Հա յաց քի ո ւղղ վա ծու թյան հետ կապ վում 
է ոչ մի այն կեր պա րի դրա մա տուր գի ան, այլ 
նաև դիր քե րի, տա րա ծու թյան մեջ շար ժում
նե րի, ձեռ քե րի պատ կե րի բնույ թի, ձեռ քե րի 
դիր քե րի նոր հա մադ րու թյան և ան ցում նե րի 
ար տա հայտ չա կա նու թյան պլաս տի կան: 

Կեր պա րի ար տա հայտ չա կա նու թյան, 

պա րո ղի մարմ նի յու րա քան չյուր դիր քի վրա 
տար վող աշ խա տան քը շարժ ման յու րա քան
չյուր պա հին Ե. Պ. Վա լու կի նին հան գեց նում 
է այն պի սի նոր մե թո դա կան հաս կա ցու թյուն
նե րի ներ մուծ ման ան հրա ժեշ տու թյա նը, ի նչ
պի սիք են «ոտ քե րի վրա գտն վող ի րան, 
մարմ նի շե ղու մը ո ւղ ղա հա յաց ա ռանց քից»: 
Preparationը դի տարկ վում է որ պես շարժ
ման բաղ կա ցու ցիչ մաս, ո րը յու րա քան չյուր 
պա րապ մունք լց նում է թա տե րա կա նու թյան 
ո գով, ե րաժշ տա կան և պլաս տիկ պատ կե
րա վո րու թյամբ: 

Պա րո ղի դաս տի ա րա կու թյու նը մար մի նը 
որ պես գոր ծիք ձևա վո րելն է, ո րը պլաս տիկ 
ար տա հայտ չա կա նու թյան տար րե րի մի ջո
ցով` ձեռ քե րի ժես տեր, ի րա նի կո րա ցում
ներ, գլ խի պտույտ ներ և թե քում ներ, ոտ քե րի 
գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնք կազ մում են պա րի 
հիմ քը, բա ցա հայ տում են բա լե տային ներ
կա յաց ման բո վան դա կու թյու նը: 

Ի րա նը և ոտ քե րը: Ի րա նը մար դու մարմ
նի հիմքն է: Մար դու ամ բողջ կազմ ված քի 
ըն կա լու մը կախ ված է վեր ջի նիս ձևից: Բա
լե տի պա րո ղի մաս նա գի տա կան կեց ված քը 
ի րա նի յու րա տե սակ դր վածքն է, ո րը պա րի 
մեջ հեշ տաց նում է ձեռ քե րի, ոտ քե րի և գլ խի 
շար ժում նե րը: 

Ն. Ի. Տա րա սովն ը նդ գծում է, որ 
« դա սա կան պա րի դիր քը ա ռանձ նա հա
տուկ շար ժում է, ո րը բխում է գոր ծո ղու թյան 
մտած ված և ար տա հայ տիչ կա տա րու մից, 
սա կայն այդ շար ժումն այն պի սին է, որ նրա
նում մաս նակ ցում է պա րո ղի ո ղջ մար մի
նը, այլ ոչ մի այն ձեռ քե րը…» [2, 17]: Ի րա նի 
ձևա վոր ման հաս կա ցու թյան հետ կապ ված 
է «ապ լոմբ» բա ռի ի մաս տը, ո րը ֆրան սե րե
նից թարգ մա նա բար նշա նա կում է «ան կում»: 
Հենց այս հաս կա ցու թյունն է ա սո ցաց վում 
խիստ ո ւղ ղա հայց գծի հետ, ի սկ պա րար վես
տային տեր մի նա բա նու թյան տե սան կյու նից 
դա կա յուն հա վա սա րակշ ռու թյան վի ճակն է: 
«Ե թե պա րո ղը օ ժտ ված չէ բա վա կա նա չափ 
կա յու նու թյամբ, ա պա իս կա կան ստեղ ծա
գոր ծա կան գոր ծըն թա ցը նրա հա մար կլի նի 
ան հա սա նե լի, նա չի կա րո ղա նա կա տա րել 
դե րա սա նա կան ա ռա ջադ րանք ներ» [2, 37], 
այս պի սին է վար պե տի հա մոզ մուն քը: 
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Դա սա կան պա րի առ կա դպ րո ցում ի րա
նի ձևա վոր ման ժա մա նակ կա յու նու թյու նը 
ո րո շում է խիստ ո ւղ ղա հա յաց դիր քը ա ռանց 
դե պի ա ռաջ կամ հետ թեք ման և ի րա նի 
ճկման: Այս տե սան կյու նից դի տարկ վում է 
ի րա նի ձևա վո րու մը Ա. Յա. Վա գա նո վայի և 
Ն. Ի. Տա րա սո վի կող մից: 

Հաշ վի առ նե լով հե նա շար ժո ղա կան 
ա պա րա տի կա ռուց ված քի ա նա տո մի ա ֆի
զի ո լո գի ա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը՝ 
Ե. Պ. Վա լու կինն ա ռա ջար կեց դա սա վանդ
ման պրակ տի կա ներ մու ծել «ոտ քե րի վրա 
գտն վող ի րան» հաս կա ցու թյու նը, ո րի ժա
մա նակ խիստ ո ւղ ղա հա յաց դիր քից ի րա նը 
տա րա ծու թյան ո ւղ ղա հա յաց ա ռանց քի թեթև 
շեղ ման հաշ վին տե ղա փոխ վում է «ոտ քե րի 
վրա» դիրք, ին չը նպաս տում է դա սա կան 
պա րի շար ժում նե րի կա տար ման ժա մա նակ 
մեծ կա յու նու թյա նը: «Ոտ քե րի վրա» դիր
քը բնազ դային է և հա մա պա տաս խա նում է 
մար դու բնու թյանն ու ֆի զի ո լո գի ային: 

Ն. Ի. Տա րա սո վը նշում էր. «Ե թե մարմ նի 
ո ղջ ծան րու թյու նը հա վա սա րա չափ և ա մուր 
կեր պով բաշխ վում է ամ բողջ ոտ նա թա թի 
վրա, այդ թվում նաև կրուն կի, ա պա պա րո
ղը կկա րո ղա նա ա վե լի կա յուն կեր պով պա
հել հա վա սա րակշ ռու թյու նը» [2, 38]: Մի դիր
քից մյու սին ոտ քի ան ցման հա մար, մինչև 
вattement tendu ու սու ցու մը, Ե. Ի. Վա լու կինն 
ա ռա ջին ան գամ ներ մու ծում է « հարթ թա
թով» ոտ քի շարժ ման հաս կա ցու թյու նը, ո րը 
են թադ րում էր նաև ծան րու թյան կենտ րո նը 
հե նա կե տային ոտ քին փո խան ցում: Դա սա
կան պա րի մե թո դի կա յում « հարթ թա թով» 
ոտ քի շար ժում նե րի ե ղա նա կի կի րա ռու մը 
մաս նակ ցու թյան զար գաց ման և ամ րապնդ
ման գոր ծըն թացն ա րա գաց նե լու ձգ տումն է: 

Պա րի լե զուն պա րար վես տային տեքստն 
է, ո րը կազմ ված է այս կամ այն շար ժում
նե րից: Պա րո ղի զրու ցա կի ցը կամ ո ւնկն դի
րը կա րող է լի նել պա րող զույ գը կամ հան
դի սա տե սը, ո րոնց հան դեպ էլ ո րոշ վում 
է մարմ նի հա մա չա փու թյան ո ւղ ղա հա յաց 
ա ռանց քի դի մային կող մի հաս կա ցու թյու նը: 
Հետ ևա բար ձեռ քե րի ու ոտ քե րի շար ժում
նե րը, բաց վե լով ո ւղ ղա հա յաց ա ռանց քից 
դե պի դուրս ո ւղ ղու թյամբ, գոր ծում են en 

deors ո ւղ ղու թյամբ, ե թե ձեռ քե րի ու ո ւտ քե
րի շար ժում ներն ո ւղղված են դե պի ա ռանց
քի ներ սը, ա պա մենք խո սում ե նք en dedans 
ո ւղ ղու թյամբ գոր ծե լու մա սին: Նախ կի նում 
դա սա կան պա րում en deors (դե պի դուրս) և 
en dedans (դե պի ներս) հաս կա ցու թյուն նե րը 
կի րառ վում է ին աշ խա տող ոտ քի շարժ ման 
(շր ջա նով), հա տա կի վրա մարմ նի պտույ տի 
կամ օ դում պա րո ղի մարմ նի ո ւղ ղա հա յաց 
ա ռանց քի շուրջ շարժ ման ո ւղ ղու թյու նը ցույց 
տա լու հա մար: 

Դա սա կան պա րում մեծ տեղ են գրա վում 
կա պող (passe, balance) և օ ժան դակ (pas 
glisse, pas retire) շար ժում նե րը, ո րոնք Ն. Ի. 
Տա րա սո վը հա մա րում է ա րա կան կա տա րո
ղա կա նու թյան տեխ նի կայի կար ևո րա գույն 
բա ժին նե րը: « Դիր քե րը կա րող են մի ա վոր
վել մի մյանց միջև՝ ձևա վո րե լով ամ բող ջա
կան պա րար վես տային կոմ պո զի ցի ա՝ ա մե
նա տար բեր կա պող մի ջոց նե րի օգ նու թյամբ» 
[2, 19]:

Կա պող շար ժում նե րի ու սում նա սի րու
թյան ժա մա նակ հղկ վում է դրանց` որ պես 
ի նք նու րույն շար ժում նե րի, կա տար ման 
տեխ նի կան: Կա պող և օ ժան դակ շար ժում
ներն ան հրա ժեշտ է դի տար կել մարմ նի բո
լոր մա սե րի կոոր դի նա ցի ոն փոխ կա պակց
վա ծու թյան տե սան կյու նից, ռա կուրս նե րի 
ճշգ րիտ պահ պան մամբ` դահ լի ճի տա րած
քում մարմ նի դիր քե րը՝ հոգ տա նե լով դա
սա կան պա րի հիմ նա կան շար ժում նե րի հետ 
օ ժան դակ շար ժում նե րի ներ դաշ նակ մի ա
ձուլ ման մա սին: 

Գ լու խը և հա յաց քը: Դա սա կան պա
րի բարձր կա տա րո ղա կան վար պե տու թյան 
հաս նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է ճա նա չել և 
յու րաց նել դրա բո լոր ար տա հայտ չա մի ջոց
նե րը և դրա դա սա վանդ ման փոր ձը բո լոր 
ման րա մա սե րով և նր բե րանգ նե րով: 

Շա րու նա կե լով դա սա կան պա րում պլաս
տիկ կա ռուց ված քային և տա րա ծա կան կոմ
պո զի ցի այի գե ղար վես տա կան սկզ բունք նե
րի մա սին դի տար կու մը՝ Ե. Ի. Վա լու կի նը 
բե րում է Պլու տար քո սի կար ծի քը, ո րը հա
մե մա տում է պա րը կեն դա նի գե ղան կար
չու թյան հետ, ո րի պատ կեր ման մի ջոց ներն 
են շար ժում նե րը, ֆի գուր նե րը, ժես տե րը: 
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Այս ա մե նի հետ կապ ված՝ հե ղի նա կը բա
լե տում ա ռա վել կար ևո րու թյուն տա լիս է 
գլ խի դիր քե րին: Գլ խի տար բեր պտույտ նե
րը, թե քում ներն ու բարձ րա ցում նե րը հա
մա պա տաս խա նա բար ո ւղղ ված հա յաց քի 
հետ հա մադ րու թյամբ ու նակ են ի մաս տային 
ա ռու մով լրաց նել դա սա կան պա րի դիր քերն 
ու կեց վածք նե րը: Սա օգ նում է պա րող նե րին 
կա տա րե լու շար ժում ներն ու դիր քերն ա վե լի 
ճշգ րիտ, խիստ ո րո շա կի ո ւղ ղու թյուն նե րով, 
հեշ տու թյամբ կողմ նո րոշ վել բե մա կան տա
րա ծու թյու նում: 

Հա մադ րե լով բա լե տի և գե ղան կար չու
թյան սկզ բունք նե րը՝ Ե. Ի. Վա լու կի նը գա լիս 
է այս պի սի եզ րա կա ցու թյան. բա լե տում, ի նչ
պես գե ղան կար չու թյան մեջ, գլ խի պտույտ
նե րի և թե քում նե րի հետ է կապ ված ո ղջ 
մարմ նի պլաս տի կան, քա նի որ գլ խի շար
ժում նե րը կար ծես թե եզ րա փա կում են դիր քի 
պատ կե րը: Գլ խի շար ժում ներն ու թե քում նե
րը ո րո շում են շարժ ման բնույթն ը նդ հա նուր 
առ մամբ և մի ա ժա մա նակ դրա ի մաս տը: 

Ու սում նա սի րե լով Լե ո նար դո դա Վին չի ի 
կտավ նե րը՝ Ե. Ի. Վա լու կի նը ցույց է տա լիս, 
թե ի նչ պես է մեծ նկա րիչն օգ նում մեզ զգա
լու Մա րի այի հու զա կան վի ճա կը « Մա դոն նան 
ժայ ռե րում» նկա րում: Մա րի այի ի րա նի 
պլաս տի կա յում հա զիվ նշ մար վող ե րանգ նե
րը ժեստ է, կար ծես թե հանգս տու թյուն բե
րող, աչ քե րի կի սա կախ կո պե րը վկա յում են 
մտո րում նե րի մեջ ը նկղմ վե լու, շր ջա պա տից 
հե րո սու հու կտր վե լու մա սին: Միև նույն ժա
մա նակ հրեշ տա կի գլ խի դի նա միկ պտույ տը 
դե պի հան դի սա տե սը՝ ի րա նի պրո ֆի լային 
դիր քով, լար վա ծու թյան ե րանգ է հա ղոր դում 
ար տաք նա պես հան գիստ հա յաց քին: Բազ
մա թիվ նախ նա կան գծան կար նե րը վկա յում 
են այն մա սին, որ նկա րի չը ման րա մաս նո
րեն փնտ րել է այդ հա յաց քի կեր պա րը, այն 
կար ծես թե «դր դում է» ի րա նի շար ժու մը այն 
նույն ո ւղ ղու թյամբ, ծա ռա յում է որ պես ժես
տի շա րու նա կու թյուն: 

Ի մաս տա վո րե լով մեծ գե ղան կա րիչ նե
րի կող մից գե ղար վես տա կան գա ղա փա րի 
ա ռա վել ար տա հայ տիչ ար տա ցոլ ման հա
մար կի րառ վող ե ղա նակ ներն ու մի ջոց նե րը՝ 
Ե. Պ. Վա լու կի նը գա լիս է եզ րա հանգ ման այն 

մա սին, որ դա սա կան պա րո ղի կա տա րո ղա
կան պրակ տի կա յում գլ խի դիր քի ո րոշ ման 
հա մար ան հրա ժեշտ է ու շադ րու թյուն դարձ
նել նաև հո րի զո նի գծի հա մե մատ նրա հա
յաց քի ո ւղղ վա ծու թյա նը: Հիմն վե լով Ա. Յա. 
Վա գա նո վայի կող մից ա ռա ջարկ ված դահ լի
ճի տա րա ծու թյան բա ժան ման հա մա կար գի 
վրա՝ Ե. Պ. Վա լու կինն ան վա նում է հետ ևյալ 
ո ւղ ղա հա յաց կե տե րը, ո րոնք հա մա պա տաս
խա նում են հա յաց քի ո ւղղ վա ծու թյա նը, ա վե
լի կոնկ րետ` ը ստ հո րի զո նի գծի, հո րի զո նի 
գծից ներքև ան կյան տակ, հո րի զո նի գծից 
վերև: Այս ո ւղ ղու թյուն նե րով կա րող է ո ւղղ ված 
լի նել հա յաց քը ստա տիկ դիր քում կամ շարժ
ման մեջ, կա րող է մի կե տից մյու սը տե ղա
փոխ վել՝ նկա րագ րե լով գիծ կամ կոր, ո րոնք 
հա մա պա տաս խա նում են շր ջագ ծի ¼ կամ ½ 
հատ ված նե րին, կամ ամ բող ջա կան շր ջա գիծ: 

Ժեստ: Ե. Ի. Վա լու կի նի «Ա րա կան դա
սա կան պա րի հա մա կար գը» աշ խա տան
քում հե ղի նա կը սահ մա նում է ժես տը՝ որ պես 
ձեռ քե րի պլաս տի կայի հա տուկ ձև, ո րով 
օ ժտ ված է մար դը՝ ցույց տա լու հա մար, թե 
ի նչ քան հա րուստ է նրա հոգ ևոր աշ խար
հը, ի նչ քա նով է նա՝ որ պես ան հատ, ու նակ 
խոր մտա ծել, կա րեկ ցել նրան շր ջա պա տող 
մարդ կանց: Պա տա հա կան չէ, որ գո յու թյուն 
ու նեն « խո սող», « հոգ ևո րա կա նաց ված» ձեռ
քեր հաս կա ցու թյուն նե րը: Հենց այս տե ղից էլ 
բխում է պա րար վես տում ձեռ քե րի ար տա
հայտ չա կա նու թյան և ժես տի պլաս տի կայի 
ա ռանձ նա հա տուկ կար ևո րու թյու նը: 

Այն մարդ կանց ձեռ քե րի ժես տե րը, ո րոնց 
մենք տես նում ե նք Լե ո նար դո դա Վին չի ի, 
Մի քե լան ջե լոյի, Վրու բե լի ստեղ ծա գոր ծու
թյուն նե րում, և դե պի ո րոնք մեր ու շադ
րու թյունն է հրա վի րում Վ. Ի. Վա լու կի նը, 
ներ ծծված են հո գե բա նու թյամբ: Կեր պա րայ
նո րեն դա սա կան պա րո ղի ձեռ քե րի դաս
տակ նե րի պլաս տի կան կա րող է փո խան ցել 
հոգ ևոր ձգտում նե րի, ե րանգ նե րի, ապ րում
նե րի, տրա մադ րու թյուն նե րի բազ մա զա նու
թյու նը: Ը նդ ո րում՝ Ե. Ի. Վա լու կի նը ը նդ գծում 
է. դա սա կան պա րո ղի ոչ մի այն ձեռ քը, դաս
տա կը, այլ նաև յու րա քան չյուր մատն է մաս
նակ ցում գե ղար վես տա կան կեր պա րի ի մաս
տային շեշ տադ րում նե րի ձևա վոր մա նը: 
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Ձեռ քեր: Դա սա կան պա րում ձեռ քե րի 
շար ժում նե րը բա վա կա նա չափ տար բեր են 
ի րենց պլաս տիկ պատ կե րով, ռիթ մով, բնույ
թով: Սա կայն դրանք բո լորն էլ հիմն վում են 
շարժ ման մեկ մի աս նա կան տա րա ծա կան 
հա մա կար գի վրա: « Դա սա կան պա րի դա
սա վանդ ման մե թո դի կային նվիր ված բազ
մա թիվ հե ղի նակ նե րի աշ խա տանք նե րում չի 
ե ղել « տա նող» և « տար վող» ձեռք հաս կա
ցու թյուն նե րը, փաս տում է Ե. Ի. Վա լու կի
նը: Շար ժում նե րի գի տա կան վեր լու ծու թյու նը 
թույլ տվեց ճիշտ ո րո շել դիր քե րի կա ռուց ման, 
ի նչ պես նաև « տա նող» և « տար վող» ձեռ քե րի 
հա մե մատ մի դիր քից մյու սին ձեռ քե րի ան ց
ման օ րի նա չա փու թյուն նե րը» [1, 15]:

Տա նող ձեռ քը ո րոշ վում է նախ և ա ռաջ 
այդ ձեռ քի նկատ մամբ հա յաց քի ո ւղղ վա ծու
թյամբ գլ խի պտույ տով և տա րա ծու թյան այն 
կե տի հան դեպ նրա դիր քով, ո րի հան դեպ 
ի րա կա նաց վում է պա րային շար ժու մը: 

Դա սա կան պա րի բո լոր շար ժում նե րի 
բաղ կա ցու ցիչ և ան քակ տե լի մա սը port de 
brasն է: Նախ կի նում port de brasի ու սում
նա սի րու թյու նը կապ ված էր ձեռ քե րի ան ցման 
և ի րա նի շարժ ման հետ դրանց կոոր դի նա ցի
այի, ա ռանց հա յաց քի ո ւղղ վա ծու թյու նը հաշ
վի առ նե լու գլ խի պտույտ նե րի և թե քում նե րի 
կա նոն նե րի յու րաց ման խնդ րի հետ: 

Ն. Ի. Տա րա սո վը իր « Դա սա կան պար: 
Ա րա կան կա տա րո ղա կա նու թյան դպ րոց» 
աշ խա տու թյան մեջ գրում է. «Port de brasի 
տար բեր ձևե րի կա տար ման ժա մա նակ, 
գլխի պտույտ նե րը, թե քում նե րը և հա յացքն 
ո ւղղ ված են դե պի դահ լի ճի ո րո շա կի տա րա
ծա կան կե տը, ձեռք են բե րում ի մաս տա վոր
ված գե ղար վես տա կան նշա նա կու թյուն»: 

Կար ևոր է նշել, որ port de brasը ձեռ քե
րի շարժ ման տե սան կյու նից կա րե լի է պայ
մա նա կա նո րեն բա ժա նել հետ ևյալ տա րա
տե սակ նե րի` « հիմ նա կան» և « հա կա դարձ», 
ո րոնք տար բեր վում են ձեռ քե րի շար ժում նե
րի ո ւղ ղու թյամբ` en deors (դե պի դուրս ո ւղ
ղու թյամբ) կամ en dedans (դե պի ներս ո ւղ
ղու թյամբ) » [2, 108]: 

Իր գր քում պրո ֆե սոր Ե. Ի. Վա լու կի նը, 
ան ձեռնմ խե լի թող նե լով դպ րո ցի հիմ քե րը, 
մշա կել է դա սա կան պա րո ղի վար պե տու թյան 

դաս տի ա րա կու թյան և կա տա րե լա գործ ման 
հա մա կար գը, ո րը հա մա պա տաս խա նում է 
բա լե տային ար վես տի ժա մա նա կա կից ի րա
վի ճա կին: Մաս նա վո րա պես նա ա ռա ջին ան
գամ ա ռա ջար կում է ու սում նա սի րել ձեռ քե րի, 
ի րա նի, գլ խի և ու ղեկ ցող հա յաց քի հա կա
ռակ ո ւղ ղու թյամբ շար ժում նե րի կա նո նա վոր 
ձևե րը, ին չը նպաս տում է ժա մա նա կա կից 
պա րո ղի կոոր դի նա ցի այի զար գաց մա նը: 

Պ րո ֆե սոր Ե. Պ. Վա լու կի նը port de brasը 
դի տար կում է և՛ որ պես շարժ ման մի ակ տա
րա ծա կան հա մա կարգ դա սա կան պա րի 
բա ռա պա շա րում, և՛ որ պես շար ժում նե րի 
կոմպ լեքս, ո րի հի ման վրա գլ խա վո րա պես 
դաս տի ա րակ վում են պա րային կոոր դի նա ցի
ան և ար տա հատ չա կա նու թյու նը` ի րա նը ձեռ
քե րի հետ շարժ ման մի աս նու թյու նում, ձեռ քե
րը ոտ քե րի հետ շարժ ման ամ բող ջու թյու նում: 
Port de brasի տար բեր ձևե րի կա տար ման 
ժա մա նակ գլ խի պտույտ նե րի կամ թե քում նե
րի ո ւղղ վա ծու թյու նը ձեռք է բե րում ի մաս տա
վոր ված գե ղար վես տա կան նշա նա կու թյուն: 

Ձեռ քե րի և ոտ քե րի փոխ գոր ծու նե ու թյան 
սկզ բուն քը պահ պան վում է պա րային գոր ծի
քի մոտ բո լոր շար ժում նե րում: Այս պես, օ րի
նակ, դե պի ա ռաջ և կողմ battement tenduի 
կա տար ման ժա մա նակ կա տար վում է ա ռա
ջին port de brasի փոքր ձևը, ո րում ձեռ քե րը 
նա խա պատ րաս տա կան դիր քից բարձ րա
նում են ա ռա ջին դիրք, բաց վում են ե րկ րորդ 
և իջ նում են նա խա պատ րաս տա կան դիրք 
en dehors ո ւղ ղու թյամբ ձեռ քե րի մկան նե րի 
զգա ցո ղու թյամբ: 

Դե պի հետ և կողմ battement tenduի կա
տար ման ժա մա նակ ձեռ քե րը կա տա րում են 
en dedans–ի ո ւղ ղու թյամբ ա ռա ջին port de 
brasի հա կա ռակ հա ջոր դա կա նու թյու նը: 

Ե թե կի րա ռենք ձեռ քե րի ու ոտ քե րի գոր
ծո ղու թյան ու ղիղ ձևը, ա պա, օ րի նակ, petit 
pas assembleն կա տար վում է դի մա ցից հին
գե րորդ դիր քում գտն վող ոտ քով, ձեռ քե րի 
գոր ծո ղու թյան ո ւղ ղու թյու նը, ի նչ պես նաև 
աշ խա տող ոտ քի նը en dehors է:

Հետ ևից հին գե րորդ դիր քում գտն վող ոտ
քով petit pas assembleը կա տա րե լու ժա մա
նակ ձեռ քե րի գոր ծո ղու թյան ո ւղ ղու թյու նը, 
ի նչ պես նաև աշ խա տող ոտ քի նը en dedans է: 
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Հա ման ման թռիչք նե րի կա տար ման ժա
մա նակ այս սկզ բուն քը պահ պան վում է: Գլ
խի շարժ ման և ու ղեկ ցող հա յաց քի ո ւղ ղու
թյու նը հա մա պա տաս խա նում են ձեռ քե րի ու 
ոտ քե րի en dehors — en dedans դիր քե րին: 

«Յու րա քան չյուր թա տե րա կան պար, այդ 
թվում նաև դա սա կա նը, ազ դում է հան դի սա
տե սի վրա մի այն այն ժա մա նակ, ե րբ պա րո
ղի ար վես տը հիմն վում է ար տա հայտ չա կան, 
այլ ոչ թե մե խա նի կա կան ժես տի վրա, ի րա
կան, այլ ոչ թե վե րա ցա կան գոր ծո ղու թյան 
վրա» [1, 17]:

Լի նե լով « տե սո ղա կան ար վեստ»՝ բա լե
տային ներ կա յա ցու մը հիմն ված է ե րա ժշտա
կան դրա մա տուր գի այի և ե րաժշ տա կան 
կեր պար նե րի պլաս տիկ մարմ նա վոր ման 
ո ւղ ղա կի ըն կալ ման վրա: 

Մարդ կային մարմ նի պլաս տի կան` պա
րո ղի դիր քե րի, ժես տե րի, շար ժում նե րի քան
դա կային գրա ֆի կա կան ար տա հայտ չա կա

նու թյու նը, կազ մում են գե ղար վես տա կան 
ար տա հայտ չա կա նու թյան մի ջոց նե րի և ե ղա
նակ նե րի հիմ քը: Ի նչ պես որ գե ղան կար չա կան 
ար վես տում, այն պես էլ բա լե տային ներ կա
յաց ման մեջ այդ բնո րոշ մի ջոց նե րը ստեղ ծում 
են կոնկ րետ բե մա կան գոր ծո ղու թյու նը և փո
խան ցում են նրա ներ քին բո վան դա կու թյու նը: 

Մեր ա ռա ջա տար ման կա վարժ նե րի, բա
լետ մեյս տեր նե րի, կա տա րող նե րի ա ռանձ
նա հա տուկ գծե րից է ե ղել ու մնում ազ գային 
բա լե տային ար վես տը նոր ձեռք բե րում նե րով, 
բա ցա հայ տում նե րով հարս տաց նե լու ձգ տու
մը: Ե. Պ. Վա լու կի նի հա մա կար գը հայ րե նա
կան բա լե տային դպ րո ցի ա վան դույթ նե րի 
օ րի նա չափ շա րու նա կու թյունն ու զար գա ցումն 
է: Այն ստեղծ ված է հե տա զո տա կան մտ քի, 
պրակ տիկ գոր ծու նե ու թյան և կա տա րո ղա կան 
փոր ձի վեր լու ծու թյան հի ման վրա, այն կոչ ված 
է ա վե լի ամ րապն դե լու մեր բա լե տային դպ րո
ցի դիր քե րը հա մաշ խար հային բե մում:
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СИСТЕМА МУЖСКОГО КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА, РАЗРАБОТАННАЯ  
Е. П. ВАЛУКИНЫМ В ОТЕЧЕСТВОМ ХОРЕОГРАФИИ

Н. АКОБЯН

Статья посвящена вопросам сохранения традиций русского балета, исследованию прин
ци пов школы и методики преподавания школы мужского исполнительства, разработанной 
про фес со ром, заведующим кафедрой хореографии российского университета театрального 
ис кус ства Е. П. Валукиным. В статье анализируется его вклад в балетную педагогику на примере 
фун да ментального труда «система мужского классического танца», в котором методологически 
обобщён и теоретически обоснован системный подход, являющийся новым шагом вперёд не 
только в методике мужского, но всего классического танца. классическому танцу принадлежит 
ведущая роль в процессе подготовки всесторонне развитых и высококвалифицированных 
артистов балета. педагог классического танца должен развивать у учащихся технику исполнения, 
выразительность, координацию движений, силу, выносливость, способствовать их 
гар мо ни чес кому развитию и формированию гуманистического мировоззрения. процесс 
пре об ра зо ва ний и усовершенствования сов ре мен ной педагогической сис те мы пред по ла гает 
поиск новых идей, технологий, форм и методов ор га ни за ции учебного процесса с целью 
про фес сио наль но твор чес ко го раз ви тия личности на основе её внут рен них мо ти вов, системы 
ценностей и про фес сио наль ных целей.
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THE SYSTEM OF MAN’S CLASSICAL DANCE DEVELOPED BY E. P. VALUKIN  
IN NATIVE CHOREOGRAPHY

N. HAKOBYAN

The article is devoted to preserving the traditions of Native ballet, research school principals 
and methods of teaching school male performance, developed by professor, head of the chore
ography department of The Russian University of Theatre arts E. P. Valukin. The article analyzes 
its contribution to ballet education on the example of the fundamental work «The System of Male 
Classical Dance», which is methodologically generalized and theoretically grounded system ap
proach, which is a new step forward not only in the method of men, but only of classical dance. 
classical dance the leading role in the process of preparation, to be fully developed and highly 
skilled artists of the ballet. Teacher of classical dance must develop students ‘ technique, advo
cacy, coordination, strength, endurance, promote their harmonious development and formation 
of humanistic ideology. The process of change and improvement of modern pedagogical system 
involves searching for new ideas, technologies, forms and methods of organization of educational 
process with the purpose of professional and creative development of personality on the basis of 
its internal motives, values and professional goals.
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Ժա մա նա կա կից հա սա րա կու թյու նը, ծա
ռա յու թյուն նե րի և աշ խա տան քի շու կա նե րի 
բարձր դի նա միզ մը դար ձել են մեր կյան քի 
գրե թե բո լոր կող մե րի կար ևոր բնու թա գի
րը: Այն դրս ևոր վե լով ան հա տա կան, սո
ցի ա լա կան, տա րա ծաշր ջա նային, գլո բալ 
մա կար դակ նե րում՝ ա նընդ հատ փո փոխ
վող ի րա վի ճակ նե րում գոր ծող մաս նա
գետ նե րին ներ կա յաց նում է սկզ բուն քո րեն 
նոր պա հանջ ներ: Այդ պատ ճա ռով էլ յու րա
քան չյուր ան ձի՝ որ պես մաս նա գե տի հա մար 
ա կն հայտ կար ևոր վում է ամ բողջ կյան քում 
զար գաց ման և ու սում նա ռու թյան ան հրա
ժեշ տու թյու նը, այ սինքն՝ կրթու թյուն կյան քի 
ըն թաց քում և կյան քի հա մար: Ներ կա յումս 
ու սում նա ռու թյու նը ամ բողջ կյան քի ըն թաց
քում ո րո շիչ է ան հա տի, տն տե սու թյան, հա
սա րա կու թյան և ե րկ րի քա ղա քա կա նու թյան 
հա մար: Հե տայ սու ան հնար է մեկ ան գամ 
սո վո րե լով ձեռք բե րել մաս նա գի տու թյուն 
ամ բողջ կյան քի հա մար: Գի տու թյան, տեխ
նի կայի, տեխ նո լո գի ա նե րի, հա սա րա կու
թյան զար գաց ման ա րագ տեմ պե րը, ի նչ պես 
նաև հա սա րա կու թյան ու ե րկ րի քա ղա քա
կա նու թյան կող մից ա ռաջ նորդ վող բա զում 
խն դիր նե րին դի մա կայե լու գոր ծըն թա ցը 
հան գեց նում է մաս նա գետ նե րի շա րու նա կա
կան կրթու թյան ան հրա ժեշ տու թյու նը: 

Ի րա նի կր թա կան հա մա կար գը վեր ջին 
տա սը տար վա ըն թաց քում բազ միցս փո
փո խու թյան է են թարկ վել, քա նի որ վեր ջին 
տա սը տար վա մեջ հս կա յա կան փո փո խու
թյուն ներ են ա ռա ջա ցել հա սա րա կա կան, 
տն տե սա կան և շու կա յա կան հա րա բե րու
թյուն նե րում, ո րի հետ ևան քով պա հանջ վում 
էր նո րա րա րու թյուն ներ կի րա ռել կր թա կան 

հա մա կար գում: Կր թա կան հա մա կար գի 
բա րե փո խում նե րի հիմ նա կան նպա տա կը 
հա մար վում է մարդ կային է ա կի զգաց մուն
քային ո լոր տի, քն նա դա տա կան և ստեղ ծա
գոր ծա կան մտա ծո ղու թյան զար գա ցու մը:

Մարդ կային է ակ նե րը սո ցի ալպատ մա
կան մի ջա վայ րի հետ փո խազ դե ցու թյան 
մեջ են, ի սկ ա մե նա հա մա պա տաս խան սո
ցի ա լա կան է ա կը քն նա դա տա բար մտա ծող, 
ու սում նա ռու թյան ու նակ մարդն է: Ո ւս տի 
մար դը կա րող է սո վո րել յու րա քան չյուր տա
րի քում: 

Ի րա նի կր թա կան հա մա կար գի, ու սուց
ման և դաս տի ա րա կու թյան կար ևո րա գույն 
խն դիր նե րից մեկն այն է, որ սո վո րո ղը 
չպետք է հար կադ րա բար սո վո րի, այլ պետք 
է զար գաց նել սո վո րող նե րի ճիշտ մտա ծո ղու
թյու նը, տրա մա բա նու թյու նը, նրանց ա ռջև 
դնել նպա տա կային պլան ներ, նրանց միտ
քը զբա ղեց նել օգ տա կար աշ խա տան քով: 
Մտա ծո ղու թյու նը մեզ օգ նում է ը մբռ նել զար
գա ցող հա կա սու թյուն նե րով և փո խա դարձ 
պայ մա նա վոր վա ծու թյամբ հա գեց ված ի րա
կա նու թյու նը. նրա մի ջո ցով մար դը ներ թա
փան ցում է բնու թյան ա ռեղծ ված նե րի մեջ, 
ա մեն տե սակ խորհր դա վո րու թյուն նե րին 
խե լա ցի բա ցատ րու թյուն տա լիս: 

Ներ կա կր թա կան փո փո խու թյուն նե րը 
Ի րա նի կրթու թյան հա մա կար գում թե լա
դ րում են նաև ու սուց չի մաս նա գի տա կան 
պատ րաս տու թյան գոր ծըն թա ցի կա տա րե
լա գործ ման և այս կր թա կան հա մա կար գում 
ման կա վար ժա կան պրակ տի կայի տե սա
կանմե թո դա բա նա կան փո փո խու թյուն ներ: 

Ի րա նի հան րակրթու թյան ո լոր տում, ժա
մա նա կա կից տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ 
ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ

Ա ՆԱ ՀԻՏ ԶԱՐ ԳԱ ՐՅԱՆ 

ԲԱ ՐԵ ՓՈ ԽՈՒՄ ՆԵՐՆ Ի ՐԱ ՆԻ  
ՀԱՆ ՐԱԿՐ ԹԱ ԿԱՆ Ո ԼՈՐ ՏՈՒՄ 
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ա նե րի ու սուց ման գոր ծըն թա ցում ա ռա վել 
կար ևոր նե րից է է լեկտ րո նային գրա տախ
տա կը, ո րի կի րառ մամբ ու սուց ման գոր ծըն
թա ցը ան ցնում է ա վե լի պատ կե րա վոր և հե
տաքր քիր: Այ սօր Թեհ րա նի դպ րոց նե րում, 
ա ռն վազն մեկ դա սա րան ու նի է լեկտ րո նային 
գրա տախ տակ, դպ րո ցի ա շա կերտ նե րը հեր
թա կա նու թյամբ՝ դա սա րան առ դա սա րան, 
օ գտ վում են դրա նից: Ի սկ ո րոշ դպ րոց նե րի 
ծնո ղա կան խորհր դի ա ջակ ցու թյամբ ա մեն 
դա սա րա նի տրա մադ րել են է լեկտ րո նային 
գրա տախ տակ ներ: Կր թա կան գոր ծըն թա
ցում է լեկտ րո նային գրա տախ տակ նե րի 
կի րա ռումն ա վե լի է ակ տի վաց նում թե՛ ու
սու ցիչ նե րին, թե՛ ա շա կերտ նե րին, մղում 
է նրանց հե տա զո տա կան աշ խա տան քի: 
է լեկտ րո նային գրա տախ տա կի կի րա ռումն 
այժմ դար ձել է ու սուց ման գոր ծըն թա ցի կա
ր ևոր բա ղադ րիչ: 

Ի րա նի հան րակրթու թյան բա րե փո խում
նե րի ո ւղղ վա ծու թյու նը և լայ նա ծա վալ ըն
թաց քը պայ մա նա վո րում են ոչ մի այն նոր 
ծրագ րե րի ու դա սագր քե րի, այլև ու սուց ման 
կազ մա կերպ ման, նյու թե րի մա տուց ման նոր 
ե ղա նակ նե րի և մե թոդ նե րի ներդր ման ան
հրա ժեշ տու թյամբ: Ի րա նում դպ րոց նե րի 
դա սագր քե րը՝ տար րա կա նից մինչև միջ նա
կար գի բո լոր օ ղակ ներ փոխ վել են, փոխ վել 
են նաև դա սա վանդ ման մե թոդ նե րը, յու
րա քան չյուր դա սի հա մար ու սուց չին պի տի 
հանձ նեն հա մա պա տաս խան դա սա վանդ
ման մե թո դի կայի գր քեր, CDներ, մի շարք 
աղ բյուր ներ: 

Նո րո գում նե րի և բա րե լա վում նե րի ճա
նա պարհ ան ցող կր թա կան ո լոր տում հա ջո
ղու թյուն նե րի հաս նե լու հա մար ան հրա ժեշտ 
են ու սու ցիչ նե րի՝ դա սա վանդ վող ա ռար
կայի խոր և բազ մա կող մա նի ի մա ցու թյուն, 
դրանք ա շա կերտ նե րին հա սա նե լի դարձ նե
լու հա մար ու սուց ման ճիշտ ձևի ու մե թո դի 
ը նտ րու թյուն կա տա րե լու կա րո ղու թյուն և 
հմ տու թյուն: Ու րեմն ու սու ցի չը պետք է քա
ջա տե ղյակ լի նի ու սուց ման ժա մա նա կա կից 
մե թոդ նե րին և ճիշտ կի րա ռի դրանք, ո րով
հետև ժա մա նա կա կից մե թոդ նե րի հիմ քում 
ըն կած է ա շա կեր տի՝ ա ռա վել ի նք նու րույն 
աշ խա տանք կա տա րե լու գոր ծըն թա ցը: 

Ի րա նի կրթու թյան հա մա կար գի չա
փա զանց կենտ րո նաց ված լի նե լը ևս գլ խա
վոր մար տահ րա վեր նե րից մեկն է: Ի րա նը 
բազ մազգ պե տու թյուն է: Այս տեղ ապ րում 
են պար սիկ ներ, հայեր, ա դր բե ջան ցի ներ, 
քրդեր, թուրք մեն ներ, բե լուջ ներ և այլն: Յու
րա քան չյուր նա հան գային և մար զային կա
րիք նե րը և ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը 
մի մյան ցից տար բեր վում են: Կր թա կան աս
պա րե զում ևս ՝ դա սագր քե րի դա սա վանդ
ման հա մար պա հանջ վում է յու րո վի այլ 
մե թոդ ներ, գոր ծըն թաց ներ և ի նք նու րույն 
ծրագ րեր, հա մա պա տաս խան գր քեր՝ այդ 
հա մայն քի պա հանջ նե րին:

Բա րե փոխ ման տար բեր ո լորտ նե րում ու 
ճյու ղե րում չա փա զանց կար ևոր տեղ ու դեր 
ու նի կրթու թյան կա ռա վա րու մը: Ժա մա նա
կա կից կյան քում ա վե լի բարդ է դպ րո ցի կա
ռա վար ման գոր ծը, քա նի որ դպ րոց ներն այ
սօր ան ցյա լի հա մե մա տու թյամբ գոր ծում են 
տար բեր ի րա վի ճա կում: Այդ տար բե րու թյուն
նե րը պայ մա նա վոր ված են ա շա կերտ նե րի և 
դա սա րան նե րի թվով, քա նա կով և բազ մա
մ շա կու թային լի նե լով, ու սու ցիչ նե րի մաս նա
գի տա կան ո րակ նե րով, ու սում նա կան ծրա
գ րե րի և ա ռար կա նե րի բազ մա զա նու թյամբ 
և տե սակ նե րով, ա շա կերտ նե րի և ծնող նե րի 
սպա սե լիք նե րով ու ա կն կա լիք նե րով, ու սու
ցիչ նե րի սո ցի ա լա կան և աշ խա տան քային 
պա հանջ մունք նե րով, կր թա դաս տի ա րակ
չա կան նոր տե սու թյուն նե րով ու մո տե ցում
նե րով, հա սա րա կա կան գե րա կա յու թյուն նե
րով, սո ցի ա լա կան նոր պա հանջ մունք նե րի 
ձևա վոր մամբ և այլն: 

Ը ստ Ի րա նի կրթու թյան և դաս տի ա րակ
չու թյան նա խա րա րու թյան ո րոշ ման՝ ան
հրա ժեշտ է սո ցի ա լա կան ման կա վարժ նե րի 
ներ կա յու թյու նը դպ րոց նե րում: Սո ցի ա լա կան 
ման կա վար ժի աշ խա տան քի մե թոդ նե րով 
կա րե լի է ճա նա չել սո վո րո ղի տա րի քային 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, բա ցա հայ տել 
դպ րո ցի, ըն տա նի քի սո ցի ալման կա վար ժա
կան, սո ցի ալհո գե բա նա կան հիմ նախն դիր
նե րը:

Մի այլ խոս քով՝ սո վո րող նե րի տա րա
բնույթ խն դիր նե րի հաղ թա հա րումն ու լու ծու
մը, նրանց հնա րա վո րու թյուն նե րի զար գա
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ցու մը, պաշտ պա նու թյու նը, ա զա տու թյան և 
ան կա խու թյան ա պա հո վու մը սո ցի ա լա կան 
ման կա վար ժի պար տա կա նու թյունն է: Բայց 
կար ծես թե, մինչ օ րս Ի րա նում սո ցի ալման

կա վար ժա կան աշ խա տան քի մե թոդ նե րը, 
ձևերն ու ե ղա նակ նե րը, մի ջոց ներն ու հնար
նե րը չեն հա մա պա տաս խա նում սո վո րո ղի 
պա հանջ նե րի հետ: 
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REFORMS IN IRAN EDUCATION FIELD
A. ZARGARYAN

The article considers the main reforms in Iran in the field of education as well as the problems 
and challenges of recent times. Examined the curricula, teaching methods, issues of improving 
teacher education and educational administration.



309

Մ Ա Ն Կ Ա Վ Ա Ր Ժ Ա Կ Ա Ն  Մ Ի Տ Ք

 Հոդ վա ծում ներ կա յաց վում են ու սուց ման 
հետ կապ ված այն հիմ նա կան խն դիր նե րը, 
ո րոնց կա րող են բախ վել քաղց կե ղով հի
վանդ ե րե խա նե րը դպ րոց վե րա դառ նա լու 
դեպ քում: Քն նարկ վում է նաև, թե ի նչ պես 
ծնող նե րը և ու սու ցիչ նե րը կա րող են օգ նել 
ե րե խա նե րին հաղ թա հա րել այդ խն դիր նե րը:

Բժշ կու թյան մեջ տե ղի ու նե ցող ա ռա ջըն
թա ցը և ձեռք բե րում նե րը թույլ են տա լիս 
եր կա րաց նել քաղց կե ղով հի վանդ ե րե խա
նե րի կյան քի տևո ղու թյու նը, հա ճախ նաև 
ամ բող ջու թյամբ բու ժել հի վան դու թյու նը: 
Սա կայն այս ե րե խա նե րի մեջ հա ճա խա կի 
են հո գե բա նա կան խն դիր ներ զար գա նում 
հա կա քաղց կե ղային ին տեն սիվ բուժ ման 
տրավ մա տիկ ազ դե ցու թյան պատ ճա ռով [5]: 
Մի ան շա նակ կա րե լի է պն դել, որ քաղց կե
ղով հի վանդ ե րե խա նե րի հո գե բա նա կան 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին ծա նոթ լի նե լը 
կա րող է ար դյու նա վետ դարձ նել բուժ ման 
ա վար տից հե տո ե րե խա նե րի սո ցի ա լա կան 
ա դապ տա ցի ան: 

Երբ ե րե խայի մոտ քաղց կեղ է ախ տո
րոշ վում, ըն տա նի քը մե ծա թիվ խն դիր նե
րի ա ռաջ է կանգ նում, ո րոնց թվում է նաև 
ե րե խայի ա դապ տա ցի ան բու ժումն ա վար
տե լուց հե տո: Հա ճա խա կի այ ցե լու թյուն նե
րը հի վան դա նոց, քի մի ո թե րա պի այի կողմ
նա կի ազ դե ցու թյուն նե րը կամ ը նդ հա նուր 
վատ ի նք նազ գա ցո ղու թյու նը քաղց կե ղով հի
վանդ ե րե խա նե րի կրթու թյան ը նդ հատ ման 
պատ ճառ են: Ի հար կե, քաղց կե ղով հի վանդ 
ե րե խա նե րի ծնող նե րը մշ տա պես ան հանգս
տա նում են, որ ի րենց ե րե խան կա րող է վա
րակ վել, գեր հոգ նել կամ ե րե խային կա րող են 
ծաղ րել ի նչոր ֆի զի կա կան տար բե րու թյան 
պատ ճա րով (մա զե րի կո րուստ, մաշ կային 
խն դիր ներ, տե սա նե լի սպի վի րա հա տա

կան մի ջամ տու թյու նից հե տո): Սա կայն մի
այն դպ րո ցում ե րե խան կա րող է ձեռք բե րել 
ան հրա ժեշտ հմ տու թյուն ներ և գի տե լիք ներ 
հա սա րա կու թյան մեջ սո ցի ա լա կան ա դապ
տա ցի այի և լի ար ժեք ան ձի զար գաց ման հա
մար: Դպ րո ցա կան կյան քի բա ցա կա յու թյու
նը կա րող է հան գեց նել ան հանգս տու թյան, 
դեպ րե սի այի, հե տաքրք րու թյուն նե րի բա ցա
կա յու թյան և ցածր ի նք նագ նա հա տա կա նի 
ձևա վոր ման: Այդ պատ ճա ռով շատ կար ևոր 
է, որ պես զի բուժ ման ա վար տից հե տո ե րե
խան վե րա դառ նա դպ րոց [2]: 

Ինք նազ գա ցո ղու թյան բա րե լավ ման 
դեպ քում վե րա դար ձը դպ րոց քաղց կե ղով հի
վանդ ե րե խայի մեջ ի րա րա մերժ զգա ցո ղու
թյուն ներ կա րող է ա ռա ջաց նել: Ե րե խային 
կա րող է մտա հո գել իր հի վան դու թյան սո ցի
ա լա կան հետ ևանք նե րը, կար գա վի ճա կի և 
հա րա բե րու թյուն նե րի փո փո խու թյու նը: Ե րե
խայի մոտ կա րող են ա ռա ջա նալ այս պես 
կոչ ված «դպ րո ցա կան ֆո բի ա ներ»՝ կպ չուն 
վախ դպ րոց գնա լուց, ծնող նե րից բա ժան
վե լուց [1]: Մյուս կող մից` վե րա դար ձը դպ րոց 
թույլ է տա լիս ե րե խային հս տակ հաս կա նալ, 
որ նա լի ար ժեք ա ռող ջաց ման պո տեն ցի ալ և 
ա պա գա ու նի: 

Ե րե խա նե րի մե ծա մաս նու թյու նը շատ լավ 
հար մար վում է դպ րո ցին բու ժու մից հե տո: 
Սա կայն հա կա քաղց կե ղային ին տեն սիվ բու
ժու մը, ո րը կա րող է ե րե խայի մոտ հու զա կան 
և կոգ նի տիվ փո փո խու թյուն ներ ա ռա ջաց նել՝ 
զու գակց վե լով դպ րո ցից երկա րատև բա ցա
կա յու թյան հետ, կա րող է ազ դել կր թա կան 
ա ռա ջըն թա ցի վրա: 

Ե րե խա նե րի մոտ ա ռա վել հա ճախ դիտ
վում են ու սուց ման հետ կապ ված հետ ևյալ 
խն դիր նե րը.

•  Ու շադ րու թյան կենտ րո նաց ման 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 ԿԱ ՐԻ ՆԵ  ԳՐԻ ԳՈՐՅԱՆ

ՄԱՆ ԿԱ ԿԱՆ ՔԱՂՑ ԿԵ ՂԻ ՀԵՏ Ա ՌՆՉ ՎՈՂ  
ԿՐ ԹԱ ԿԱՆ ԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԸ
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դժվա րու թյուն, վատ հի շո ղու թյուն
•  Տե սո ղա կան ին ֆոր մա ցի ան մտա

պա հե լու ան կա րո ղու թյուն
•  Ուղ ղագ րու թյան հետ կապ ված 

խնդիր ներ
• Կրթու թյան ը նդ հատ ման պատ ճա

ռով կա րող են խն դիր ներ ա ռա ջա նալ ու սում
նա կան նյու թի յու րաց ման գոր ծըն թա ցում

• Պ լա նա վոր ման և օ րա կար գի կազ
մա կերպ ման հմ տու թյուն նե րի բա ցա կա յու
թյուն, խն դիր նե րը ժա մա նա կին ա վար տե լու 
կա րո ղու թյան բա ցա կա յու թյուն

•  Կար դա լու դան դաղ տեմպ, ձե ռա
գրի հետ կապ ված խն դիր ներ

• Թ վա բա նա կան ու նա կու թյուն նե րի 
խախ տում

•  Սո ցի ա լա կան հմ տու թյուն նե րի ան
բա վա րար զար գա ցում 

Այս խն դիր նե րից ո րոշ նե րը կա րող են 
ժա մա նա կա վոր լի նել, մյուս նե րը՝ պահ պան
վել տևա կան ժա մա նա կա հատ ված: Ժա մա
նա կին նկա տե լով առ կա խն դիր նե րը և օգ
նե լով ե րե խային ձեր բա զատ վել դրան ցից՝ 
ման կա վարժ ներն ու ծնող նե րը կա րող են 
օգ նել ե րե խային պահ պա նել իր ար ժա նա
պատ վու թյան զգա ցու մը և խու սա փել ա պա
գա բար դույթ նե րից:

Մաս նա գետ ներն ա ռանձ նաց նում են ու
սուց ման հետ կապ ված խն դիր նե րի ա ռա
ջաց ման վտան գը մե ծաց նող հետ ևյալ գոր
ծոն նե րը.

•  Քաղց կե ղի ախ տո րո շու մը շատ 
փոքր տա րի քում

•  Մե ծա թիվ կամ եր կա րատև բա ցա
կա յու թյուն նե րը դպ րո ցից

•  Քաղց կե ղի ախ տո րո շու մից ա ռաջ 
կր թա կան խն դիր նե րի առ կա յու թյու նը

•  Հա կա քաղց կե ղային բուժ ման ար
դյուն քում հաշ ման դա մու թյան զար գա ցու մը, 
է ներ գի այի նվա զու մը:

Մինչ ե րե խայի դպ րոց գնա լը ծնող նե րը 
կա րող են նա խա պես հան դի պել ման կա
վարժ նե րի հետ, տե ղե կաց նել նրանց ախ
տո րոշ ման մա սին և ի նչ պետք է ա նել հնա
րա վոր ար տա կարգ ի րա վի ճա կի դեպ քում: 
Ման կա վարժ նե րը պետք է տե ղե կաց ված լի
նեն, թե ե րե խան ի նչ դե ղո րայք է ըն դու նում, 

ի նչ կա րող է ա նել և ին չից է ան հրա ժեշտ 
խու սա փել: Շատ կար ևոր է նաև, որ պես զի 
ե րե խան հս տակ ի մա նա, թե ո ւմ պետք է դի
մի վատ ի նք նազ գա ցո ղու թյան դեպ քում: 

Բու ժու մից հե տո հնա րա վոր ֆի զի կա կան 
խն դիր նե րը կա րող են շո շա փել ե րե խայի 
տե ղա շարժ ման կա րո ղու թյու նը, քի մի ո թե
րա պի այի կամ ին տեն սիվ դե ղո րայ քային 
բուժ ման ար դյուն քում հնա րա վոր է լսո
ղու թյան կո րուստ, թու լու թյուն: Այս ա մե
նը հաշ վի առ նե լով՝ ան հրա ժեշտ է դպ րո ցը 
հնա րա վո րինս ա դապ տաց նել ե րե խայի ֆի
զի կա կան պա հանջ նե րին: Այս պես, ե թե ե րե
խան թույլ է, նպա տա կա հար մար է, որ պես
զի նա ու նե նա գր քե րի 2 հա վա քա ծու` տան և 
դպ րո ցի հա մար: Հնա րա վոր է՝ ան հրա ժեշտ 
լի նի կր ճա տել դա սա ժա մե րի քա նա կը գեր
հոգ նա ծու թյու նից խու սա փե լու նպա տա կով: 

Ակ տո ւալ հար ցե րից է նաև, թե ա րդյոք 
ե րե խան կա րող է մաս նակ ցել ֆիզ կուլ տու
րայի դա սե րին, և ի նչ պի սին պետք է լի նի 
թույ լատ րե լի ֆի զի կա կան ակ տի վու թյան աս
տի ճա նը։ Ա. Չեմ բեր սը, Կ. Քլին քը, Դ. Ռայ
նոր դը և այլք կար ծում են, որ ան հրա ժեշտ է 
խրա խու սել ե րե խայի ֆի զի կա կան ակ տի վու
թյու նը լավ ի նք նազ գա ցո ղու թյան դեպ քում: 
Կար ևոր է հաշ վի առ նել, որ քրո նիկ հոգ նա
ծու թյու նը հա կա քաղց կե ղային ին տեն սիվ 
բուժ ման հետ ևանք է, և ե րե խայի է ներ գի այի 
մա կար դա կը բա վա կա նին փո փո խա կան կա
րող է լի նել: Այդ պատ ճա ռով ան հրա ժեշ տու
թյան դեպ քում կա րե լի է փո փո խել ֆիզ կուլ
տու րայի պա հանջ նե րը, որ պես զի ե րե խան 
կա րո ղա նա մաս նակ ցել՝ ա վե լի քիչ ակ տի վու
թյուն դրս ևո րե լով (քայ լել վա զե լու փո խա րեն և 
այլն) [3]։ Վատ ի նք նազ գա ցո ղու թյան, ներ քին 
կամ ար տա քին կա թե տոր նե րի առ կա յու թյան 
դեպ քում նպա տա կա հար մար է ա զա տել ե րե
խային ֆիզ կուլ տու րայի պա րապ մունք նե րից՝ 
ֆի զի կա կան ծան րա բեռն վա ծու թյու նից խու
սա փե լու նպա տա կով:

Ցան կա լի է հա ճա խա կի խո սել ե րե խայի 
հետ դպ րո ցում հնա րա վոր խն դիր նե րի առ
կա յու թյան մա սին և փոր ձել լու ծել դրանք, 
նախ քան դրանք գլո բալ բնույթ կս տա նան: 
Ա նհ րա ժեշտ է նա խա պատ րաս տել ե րե
խային հի վան դու թյան հետ կապ ված հնա
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րա վոր հար ցե րին, որ նրան կա րող են ո ւղ ղել 
հա մա դա սա րան ցի նե րը։

Բ նա կան է, որ ման կա վարժ նե րը նույն
պես տա րաբ նույթ հույ զեր կա րող են ու նե
նալ՝ ե րե խայի մոտ հի վան դու թյան ախ տո
րոշ ման հետ կապ ված, մաս նա վո րա պես 
տխ րու թյուն, վախ, մեղ քի զգա ցում, բար կու
թյուն: Քաղց կե ղով հի վանդ ե րե խայի վե րա
դար ձը դպ րոց կա րող է ո րո շա կի ան հանգս
տու թյուն ա ռա ջաց նել ման կա վարժ նե րի 
մոտ, քա նի որ նրանք կա րող են հա մոզ ված 
չլի նել, թե ա րդյոք կկա րո ղա նան բա վա րա
րել ե րե խայի ֆի զի կա կան կա րիք նե րը կամ 
բա նի մաց կեր պով կար գա վո րել ի րա վի ճա կի 
հու զա կան հետ ևանք նե րը [4, 5]։ 

Ման կա վարժ նե րը կա րող են վս տահ չլի
նել՝ ի նչ պես գնա հա տել և ի նչ մա կար դա կի 
կար գա պա հու թյուն պա հան ջել հի վանդ ե րե
խայից: Ե թե ե րե խայի ա ռա ջա դի մու թյու նը 
ցածր է, դպ րո ցի ան ձնա կազ մը սո վո րա բար 
խու սա փում է ցածր գնա հա տա կան ներ նշա
նա կե լուց՝ չցան կա նա լով լրա ցու ցիչ խն դիր 
ստեղ ծել ըն տա նի քի հա մար: Սա կայն հե
տա գա կր թա կան խն դիր նե րից խու սա փե լու 
նպա տա կով ման կա վար ժը պետք է նա խա
պես հս տա կեց նի ծնող նե րի և ե րե խայի հետ, 
թե տվյալ ու սում նա կան ծրա գի րը ի նչ մա
կար դա կի գի տե լիք ներ է պա հան ջում ե րե

խայից [3, 13]:
Մաս նա գետ նե րը ման կա վարժ նե րին 

խոր հուրդ են տա լիս.
•  Հա վա քել հնա րա վո րինս շատ ին

ֆոր մա ցի ա ե րե խայի՝ առ կա հի վան դու թյան 
և նրա բուժ ման ըն թաց քի վե րա բե րյալ

• Հ նա րա վո րու թյան դեպ քում հի վան
դա նո ցում այ ցե լել ե րե խային՝ հաս կա նա լու 
հա մար, թե ին չի մի ջով է ան ցնում ե րե խան

•  Ան ցյա լում քաղց կե ղի հետ կապ ված 
նե գա տիվ փոր ձը կա րող է ազ դել ման կա
վար ժի ռե ակ ցի ա նե րի վրա: Կո լե գա նե րը և 
դպ րո ցի հո գե բա նը մեծ ռե սուրս կա րող են 
լի նել այս դեպ քում սե փա կան մտ քերն ու 
զգաց մունք նե րը վեր լու ծե լու և հաս կա նա լու 
հա մար: 

•  Փոր ձել ձևա վո րել հու սադ րող դրա
կան վե րա բեր մունք և փո խան ցել դա հի
վանդ ե րե խային և հա մա դա սա րան ցի նե րին: 

Այս պի սով՝ ծնող նե րը և ու սու ցիչ նե
րը պետք է տե ղե կաց ված լի նեն քաղց կե ղի 
բուժ ման հետ կապ ված հնա րա վոր կր թա
կան խն դիր նե րի մա սին՝ օգ նե լու հա մար 
ե րե խա նե րին հաղ թա հա րել դրանք: Քաղց
կե ղով հի վանդ ե րե խա նե րի կր թա կան կա
րիք նե րի բա վա րա րու մը ման կա վարժ նե րից 
պա հան ջում է կա րեկ ցանք, կրե ա տի վու թյուն 
և ճկու նու թյուն:
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕТЕЙ С ДИАГНОЗОМ РАК
К. ГРИГОРЯН

В данной статье рассматриваются основные образо вательные проблемы, с которыми 
могут столкнуться дети больные раком вернуться в школу. Также рассматривается, как 
родители и учителя могут помочь детям справиться с этими проблемами.

EDUCATIONAL PROBLEMS RELATED TO CHILDHOOD CANCER
K. GRIGORYAN

This article highlighting the main learning problems that children with cancer may face after 
returning to school. We also consider, what teachers and parents can do to help their children to 
cope with these problems.
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ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԱ ՐԻ ԱՆ ՆԱ ՀԱ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆՅԱՆ  
ՏԱԹԵՎ ՂԱ ԶԱ ՐՅԱՆ

Ա ՊԱԻՆՍ ՏԻ ՏՈՒ ՑԻ Ո ՆԱ ԼԱՑ ՄԱՆ ԿԱ ՐԵ ՎՈ ՐՈՒԹՅՈՒ ՆԸ 
ԷՐ ԳՈ ԹԵ ՐԱ ՊԻ ԱՅԻ ՏԵ ՍԱՆԿՅՈՒ ՆԻՑ

Ա պաինս տի տու ցի ո նա լա ցու մը հո
գե կան ա ռող ջու թյան ծա ռա յու թյուն նե
րի և ման կատ նե րի բեռ նա թափ ման հետ 
կապ ված բա րե փո խում նե րի գոր ծըն թաց 
է, ո րը զգա լի ո րեն նվա զեց նում է հո գե
բու ժա կան հի վան դա նոց նե րում գտն վող 
և ման կատ նե րում ապ րող հաշ ման դամ 
չա փա հաս նե րի թի վը՝ խթա նե լով վեր ջին
նե րիս հա մայն քային խնամքն ու կյան քը։ 
Ա պաինս տի տու ցի ո նա լա ցու մը, որ պես եր
ևույթ, կան խում է մար դու ի րա վունք նե րի 
խախ տում նե րը և նրա ան ջա տու մը հա սա
րա կու թյու նից։ Այն, որ պես գոր ծըն թաց, 
են թադ րում է հո գե բու ժա կան հի վան դա
նոց նե րում և ման կատ նե րում ապ րող ան
ձանց թվի նվա զե ցում, հա տուկ ա ջա կից 
ծա ռա յու թյուն նե րի զար գա ցում, վեր ջին
նե րիս փո խան ցում այ լընտ րան քային հա
մայն քային խնամ քի կենտ րոն ներ և այլն։ 
Միև նույն ժա մա նակ ա պաինս տի տու ցի ո
նա լա ցում տեր մի նը նշա նա կում է չե ղ յալ 
հա մա րել այն, ի նչ հաս տատ վել է նախ կի
նում [4]։ Եվ բո լո րո վին պար տա դիր չէ, որ 
այս տեղ մենք դի տար կենք գոր ծող սո ցի ա
լա կան հաս տա տու թյուն նե րի լու ծա րու մը։ 
Այս տե սան կյու նից տե ղին է նաև խո սել 
այն սո ցի ա լա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
չե ղարկ ման կամ վե րա նայ ման մա սին, 
ո րոնք գո յու թյուն ու նեն պե տա կան հաս
տա տու թյուն նե րում սուբյեկտ նե րի սո ցի
ա լա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի միջև։ 

Ներ կա յումս Հա յաս տա նի Հան րա պե
տու թյու նը կանգ նած է նման խնդ րի ա ռջև, 
ո րը հրա տապ լու ծում է պա հան ջում։ Խար
բեր դի մաս նա գի տաց ված ման կա տու նը 
Հա յաս տա նում մի ակ կազ մա կեր պու թյունն 
է, ո ւր ապ րում են 6  18 տա րե կան, ի սկ 

փաս տա ցի ա վե լի մեծ տա րի քով ան ձինք, 
ո րոնք ու նեն տար բեր տե սա կի մտա վոր, 
հո գե կան և ֆի զի կա կան սահ մա նա փա
կում ներ։ Ման կա տանն ապ րող չա փա հաս 
հաշ ման դամ նե րի կյան քը ան ցնում է կազ
մա կեր պու թյան ներ սում, և մի այն այս տեղ 
են նրանք ստա նում տար բեր տե սա կի ծա
ռա յու թյուն ներ, կրթու թյուն, խնամք, ձեռք 
են բե րում ի նք նու րույն կամ մա սամբ ի նք
նու րույն կեն սա գոր ծու նե ու թյուն և սո ցի ա
լա կան կյանք վա րե լու հմ տու թյուն ներ։ 

Ակն հայտ է, որ ա պաինս տի տու ցի ո
նա լա ցու մը բարդ և վի ճա հա րույց խն դիր 
է՝ կապ ված ֆի նան սա կան և սո ցի ա լա
կան քա ղա քա կա նու թյան և մշա կու թային 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի հետ։ Ի նս տի
տու ցի ո նա լաց ման և ա պաինս տի տու ցի
ո նա լաց ման հիմ նա հար ցե րի հայտ նա բե
րու մը, ու սում նա սի րու մը, ախ տո րո շու մը, 
կան խար գե լումն ու լու ծում նե րի ա ռա ջար
կու մը էր գո թե րա պի այի կար ևո րա գույն 
խն դիր նե րից մեկն է և պա հան ջում է լուրջ 
հե տա զո տու թյուն ներ և հիմ նա վո րում
ներ [3, 5]։ Այս ա մե նը պայ մա նա վոր վում 
է նրա նով, որ էր գո թե րա պի ան, որ պես 
ա ռան ձին մաս նա գի տու թյուն ու հա տուկ 
ման կա վար ժու թյան և վե րա կանգ նո ղա
կան թե րա պի այի ո ւղ ղու թյուն, հե տա զո
տում է մարդ կանց մտա վոր, հո գե կան, 
շար ժո ղա կան ակ տի վու թյան վե րա կանգն
ման մե թոդ ներն ու մի ջոց նե րը՝ կրթու թյան 
ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք 
ու նե ցող նե րին գոր ծու նե ու թյան տար բեր 
ձևե րի մեջ նե րա ռե լով։ Էր գո թե րա պի
այի նպա տակն է ոչ մի այն վե րա կանգ նել 
կորց րած մտա վոր, հո գե կան կամ շար ժո
ղա կան գոր ծա ռույթ նե րը, այլև հար մա րեց
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նել մար դուն նոր մալ ապ րե լա կեր պին, օգ
նել նրան կեն ցա ղում հաս նե լու մաք սի մալ 
ի նք նու րույ նու թյան և ան կա խու թյան։ Էր
գո թե րապև տիկ աշ խա տանք նե րի դր ված
քը պայ մա նա վոր ված է հա սա րա կու թյան 
ա ռող ջա կան, կր թա կան և սո ցի ա լա կա
նաց ման ժա մա նա կա հունչ պա հանջ նե րով 
[6]։ 

Ե րե խա նե րի ի նս տի տու ցի ո նա լա ցու
մը, այ սինքն՝ նրանց տե ղա վո րու մը ման
կատ նե րում կամ գի շե րօ թիկ հաս տա տու
թյուն նե րում բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն 
է ու նե նում վեր ջին նե րիս զար գաց ման 
վրա։ Բազ մա թիվ զար գա ցած ե րկր նե րում 
ձգտում են օգ նու թյուն ցու ցա բե րել ըն
տա նի քին, որ պես զի ծնող նե րը կա րո ղա
նան հոգ տա նել ի րենց ե րե խա նե րի մա
սին, ի սկ հա տուկ դեպ քե րում այս խնդ րի 
ա ռաջ կանգ նած ե րե խա նե րին փո խան
ցում եմ խնա մա կալ ըն տա նիք նե րի, ի սկ 
ի նս տի տու ցի ո նա լաց ման գա ղա փա րը 
շատ հազ վա դեպ է կի րա ռե լի լի նում [2]։ 
Մեր ե րկ րում այս կար գի հար ցը լու ծում է 
ստա նում՝ ե րե խա նե րին ման կատ նե րում 
տե ղա վո րե լով, այ սինքն՝ ի նս տի տու ցի ո
նա լաց ման մի ջո ցով։ Նույն կար գի լու ծում 
է տր վում նաև հո գե բու ժա կան խն դիր ներ 
ու նե ցող ան ձանց ա ռօ րյա խնամ քի և բուժ
ման խն դիր նե րին։ Եվ այս ի րա վի ճա կում 
ա կն հայտ են դառ նում հա մա կար գում առ
կա այն պի սի է ա կան թե րու թյուն նե րը, ի նչ
պի սիք ե ն՝

∙  պե տա կան ֆի նան սա վո րու մը, 
կար գա վո րու մը և հս կո ղու թյու նը,

∙  հո գե բու ժա կան ծա ռա յու թյուն նե րի 
և ման կատ նե րի կենտ րո նաց վա ծու թյու նը,

∙  հո գե բու ժա րան նե րի և ման կատ
նե րի տա րա ծա կան հե ռա վո րու թյու նը 
բնա կու թյան կամ ըն տա նի քի, բա րե կամ
նե րի բնա կու թյան վայ րից,

∙  փակ դռ նե րի ռե ժի մը,
∙  եր կա րատև կա ցու թյու նը հիմ նար

կու թյան ներ սում,
∙  հա սա րա կա կան խա րա նի և 

խտրա կա նու թյան բարձր աս տի ճան,
∙  մեծ ծախ սեր հո գե կան ա ռող ջու

թյան խնամ քի և ման կատ նե րում պե տու

թյան խնամ քին հանձն ված ան ձանց հա
մար

∙ և այլն։
Ներ կա յումս Հա յաս տա նում կա տար

ված չեն գի տա կան հե տա զո տու թյուն
ներ, ո րոնք ո ւղղ ված կլի նեն հաշ ման դամ 
չա փա հաս նե րի ա պաինս տի տու ցի ո նա
լաց ման հիմ նախնդ րի լուծ մա նը, ի սկ գո
յու թյուն ու նե ցող սա կա վա թիվ ար տա սահ
մա նյան հե տա զո տու թյուն նե րը լի ո վին չեն 
բա վա րա րում մեր ե րկ րում առ կա ի րա
վի ճա կի հա մա պա տաս խան մե թո դա կան 
պա հանջ նե րին, և այս բնա գա վա ռում 
զգաց վում է բազ մա մա կար դակ և լայ նա
ծա վալ ու սում նա սի րու թյուն նե րի կա րիք։ 
Ո ւս տի ան հրա ժեշտ է ու սում նա սի րել և գի
տա կա նո րեն հիմ նա վո րել ու ներ կա յաց նել 
Հա յաս տա նի ման կատ նե րում ապ րող հաշ
ման դամ չա փա հաս նե րի ա պաինս տի տու
ցի ո նա լաց ման հիմ նա հար ցի վեր լու ծու
թյու նը, վե րա կանգ նո ղա կան մե թոդ նե րի, 
մի ջոց նե րի, հնար նե րի էր գո թե րապև տիկ 
գոր ծըն թա ցը, ին չը հնա րա վո րու թյուն 
կստեղ ծի ի նս տի տու ցի ո նալ կյան քի կան
խար գել ման, ման կատ նե րում ապ րող 
հաշ ման դամ չա փա հաս նե րի ի նք նա
վար կեն սա գոր ծու նե ու թյան հա մար ան
հրա ժեշտ հմ տու թյուն նե րի զար գաց ման, 
խորհր դատ վա կան աշ խա տանք նե րի կազ
մա կերպ ման մե թո դա բա նա կան ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նե րի մշակ ման հա մար։ 
Գո յու թյուն ու նե ցող խնդ րի լուծ ման հա
մար ան հրա ժեշտ ե նք հա մա րում ման
կատ նե րում ապ րող հաշ ման դամ չա փա
հաս նե րի ա պաինս տի տու ցի ո նա լաց ման 
գոր ծըն թա ցի խթան ման այն պի սի էր գո
թե րապև տիկ մե թոդ նե րի ներ մու ծումն ու 
կի րա ռու մը, ո րոնք, հա մա պա տաս խա նեց
նե լով օ րենսդ րա կան, ազ գային և սո ցի
ալտն տե սա կան օ րի նա չա փու թյուն նե րին, 
թույլ կտան ի րա կա նաց նել ար դյու նա վետ 
աշ խա տանք։ Միև նույն ժա մա նակ կար
ևոր ե նք հա մա րում նշել այն փաս տը, որ 
էր գո թե րապև տիկ մի ջամ տու թյու նը ման
կա տա նը ապ րող սա նե րի հետ պետք է 
սկս վի հնա րա վո րինս վաղ, քա նի որ մտա
վոր, հո գե կան և ֆի զի կա կան սահ մա նա
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փա կում ներ ու նե ցող ան ձինք պա հան ջում 
են եր կա րատև մի ջամ տու թյուն ներ ան գամ 
պարզ և տար րա կան հմ տու թյուն ներ սո վո
րե լիս։ Դեռ վաղ ման կա կան հա սա կից այս 
ե րե խա նե րը պետք է սո վո րեն ի նք նախ
նամ քի և կեն ցա ղա վար ման հմ տու թյուն
ներ, կա րո ղա նան կազ մա կեր պել ի րենց 
ա ռօ րյան և պատ շաճ կեր պով ներգ րավ
վեն և մաս նակ ցու թյուն ու նե նան սո ցի ա
լա կան կյան քում։ Այս ա մե նը էր գո թե րա
պիս տի մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյան 
հիմ նա սյունն է և հիմ նա կան ո ւղղ վա ծու
թյու նը, և սրա նով ի սկ կար ևոր վում են այս 
մաս նա գետ նե րի առ կա յու թյու նը և մի ջամ
տու թյու նը ի նս տի տու ցի ո նա լաց ված հաս
տա տու թյուն նե րում։ 

Եվ, ի վեր ջո, այս ա մե նի հետ մեկ տեղ, 
որ պես զի ա պաինս տի տու ցի ո նա լաց ման 
քա ղա քա կա նու թյու նը լի նի ար դյու նա վետ, 
ան հրա ժեշտ է ի րա կա նաց նել հա մա պար
փակ մո տե ցում և ա պա հո վել մի շարք 

հրա տապ և ան հրա ժեշտ մի ջո ցա ռում ներ. 
ա ռանց ծնո ղա կան խնամ քի մնա ցած ե րե
խա նե րի խնա մա կալ ըն տա նիք նե րում տե
ղա վոր ման և ան կախ կյան քով ապ րե լու 
մո դել նե րի խթա նում, ե րե խա նե րի խնա
մա կա լու թյան և որ դեգր ման հա մա կար գի 
բա րե փո խում նե րի խթա նում, ման կա տնե
րի և գի շե րօ թիկ հաս տա տու թյուն նե րի 
հա մա կար գային բա րե փո խում նե րի ի րա
կա նա ցում և այլն [1]։ 

Այս պի սով՝ հմ տո րեն մշակ ված քա ղա
քա կա նու թյան և ճիշտ մաս նա գի տա կան 
ա ջակ ցու թյան դեպ քում ա պաինս տի տու
ցի ո նա լա ցու մը կն պաս տի ան հա տի սո ցի
ա լա կան և հո գե բա նա կան զար գաց մա նը, 
ի նք նագ նա հա տա կա նի բարձ րաց մա նը, 
նրա ան կա խու թյան խթան մա նը, ի նչ պես 
նաև մակ րո ու միկ րո մի ջա վայ րե րում ան
ձի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի զար գաց մա
նը կոնկ րետ սո ցի ա լա կան խմ բե րի և հաս
տա տու թյուն նե րի հետ։ 
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МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ В ЭРГОТЕРАПИИ
М. АРУТЮНЯН, Т. ГАЗАРЯН

В статье рассматривается значение решений вопросов деинституционализации в сов ре
мен ной педагогике исходя из особенностей профессиональной деятельности эрготераписта. 
Ана ли зи ро ва на важность и необходимость внедрения идеи деинституционализации в Рес
пуб лике Армении, а также интерпритация ситуации с точки зрения эрготерапии.  
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МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ В ЭРГОТЕРАПИИ
M. HARUTYUNYAN, T. GHAZARYAN

The questions of solutions regarding deinstitutionalization issues in modern pedagogy are 
described in the article taking into consideration the features of Occupational Therapy profes
sional activities. The importance and the need to implement the idea of deinstitutionalization in 
the Republic of Armenia, as well as the Interpretation of the situation from the perspective of 
occupational therapy are analyzed. 



317

Մ Ա Ն Կ Ա Վ Ա Ր Ժ Ա Կ Ա Ն  Մ Ի Տ Ք

ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ԱՆԻ
ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի 
հայցորդ

ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ ՄԱՅԻՍ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 
տեխնոլոգիական կրթության ամբիոնի 
դոցենտ

ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ ՄԱՐԳԱՐԻՏԱ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 
կենսաբանության ամբիոնի դոցենտ, 
կենս. գիտ. թեկնածու

ԱՅՎԱԶՅԱՆ ԼԻԱՆԱ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 
կերպարվեստի ամբիոնի ասիստենտ

ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ ՄԱՐԻԱՄ
ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի 
լեզուների ամբիոնի դասախոս

ԱՍԱՏՐՅԱՆ ՍՈՒՍԱՆՆԱ
Վ. Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ 
մանկավարժության և լեզուների 
դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի 
դոցենտ, մանկ. գիտ. թեկնածու

ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ ԱՐՊԱՏ
ԼՂՀ Ազգային ժողովի պատգամավոր, 
մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ ԼԻԴԱ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 
մաթեմատիկայի և տարրական 
ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնի 
դասախոս

ԲԱԴԱԼՅԱՆ ԼԻԼԻԱ
Երևանի Դանիել Վարուժանի անվան 
թիվ 89 դպրոցի դասվար

ԲԱԴԱԼՅԱՆ ՎԱՐԴՈՒՀԻ
Գյումրու «Ֆոտոն» վարժարանի 
ֆիզկուլտուրայի և ռազմագիտության 
ուսուցչուհի

ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ ՄԱՐԳԱՐԻՏԱ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 
երաժշտության ամբիոնի դոցենտ

ԲԵՔԱՐՅԱՆ ԼԻԼԻԹ
ԵՊՀ միջմշակութային 
հաղորդակցության անգլերենի 
ամբիոնի դոցենտ, բան. գիտ. 
թեկնածու

ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՊԱՐԳԵՎ
Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի 
անվան պետական համալսարանի 
մանկավարժության ամբիոնի վարիչ, 
մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԱՐՄԵՆ
Հայռուսական (սլավոնական) 
համալսարանի ֆիզիկական 
դաստիարակության և առողջ 
ապրելակերպի ամբիոնի վարիչ, 
մանկ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ

ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԱՍՏՂԻԿ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 
լոգոպեդիայի և վերականգնողական 
թերապիայի ամբիոնի դասախոս, 
մանկ. գիտ. թեկնածու

ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԿԱՐԻՆԵ
ԵՊՀ անձի հոգեբանության ամբիոնի 
հայցորդ

ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՍՈՒՍԱՆՆԱ
ԵՊՀ հայոց լեզվի պատմության 
ամբիոնի դոցենտ, բան. գիտ. 
թեկնածու

ՄԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԸ



318

Մ Ա Ն Կ Ա Վ Ա Ր Ժ Ա Կ Ա Ն  Մ Ի Տ Ք

ԴԱՎԹՅԱՆ ՄԱՐԻԵՏԱ
Երևանի Միսաք Մեծարենցի անվան 
թիվ 146 դպրոցի ՄԿԱի գծով 
տնօրենի տեղակալ, ֆիզիկայի և 
ինֆորմատիկայի մասնագետ

ԴԵՐՄՈՅԱՆ ԼՈՒՍԻՆԵ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 
ռոմանական լեզուների ամբիոնի 
դասախոս, մանկ. գիտ. թեկնածու

ԶԱՐԳԱՐՅԱՆ ԱՆԱՀԻՏ
ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի 
ասպիրանտ

ԷՄԻՆՅԱՆ ԳԱԳԻԿ
Վանաձորի Հ. Թումանյանի 
անվան պետական համալսարանի 
մանկավարժության ամբիոնի հայցորդ

ԹՈՌՈՒՆՅԱՆ ՆԱԻՐԱ
ԵՊԲՀ հայոց լեզվի ամբիոնի դասախոս

ԽԱՉԱՏՈՒՐՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼ
Գյումրու «Ֆոտոն» վարժարանի 
զինղեկ, ՀՀ ԶՈՒ պահեստազորի 
փոխգնդապետ

ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՌՈՒԶԱՆ 
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 
գերմանական լեզուների ամբիոնի 
դասախոս, մանկ. գիտ. թեկնածու

ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ԱՐՄԻՆԵ
Մարտունու պետական բժշկական 
քոլեջի դասախոս

ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ԼՈՒՍԻՆԵ
ԵՊՀ լրագրության պատմության և 
տեսության ամբիոնի դասախոս, բան. 
գիտ. թեկնածու

ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՀԱՍՄԻԿ
ՀՊՄՀ ինֆորմատիկայի և նրա 
դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի 
լաբորանտ

ԽՈԴԵՐՅԱՆ ԲՈՐԻՍ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 
տեխնոլոգիական կրթության ամբիոնի 
դոցենտ, տեխն. գիտ. թեկնածու

ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՇՈՒՇԱՆԻԿ
Կրթության միջազգային ակադեմիայի 
մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի ամբիոնի 
դասախոս

ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՄԱՄԻԿՈՆ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ ինֆոր
մատիկայի և նրա դասավանդման 
մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ

ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՆԱՐԻՆԵ
Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան 
պետական համալսարանի 
նախադպրոցական և տարրական 
կրթության մանկավարժության 
մեթոդիկաների ամբիոնի դասախոս

ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ ԱՇՈՏ 
ԵՊՀ ընդհանուր լեզվաբանության ամ
բիոնի դոցենտ, բան. գիտ. թեկնածու

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՆԱԶԻԿ 
ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի 
վարիչ, մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԱՐՈՒՍՅԱԿ
ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային 
կենտրոնի արտաքին կապերի բաժնի 
պետ, դասախոս

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԳՐԻՇԱ
Արցախի «Գրիգոր Նարեկացի» հա
մալ սարանի մանկավարժության 
ամ բիո նի վարիչ, մանկ. գիտ. դոկտոր, 
պրոֆեսոր

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՄԱՐԻԱՆՆԱ 
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 
լոգոպեդիայի և վերականգնողական 
թերապիայի ամբիոնի դոցենտ, մանկ. 
գիտ. թեկնածու
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ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԱՇՈՏ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ տեխնո լո
գիական կրթության ամբիոնի դոցենտ

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԳԱՅԱՆԵ
Բեյրութի «Եղիշե Մանուկյան» քոլեջի 
դասախոս

ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԱՐՄԻՆԵ
Գյումրու թիվ 4 հիմնական դպրոցի 
մաթեմատիկայի ուսուցչուհի

ՂԱԶԱՐՅԱՆ ՏԱԹԵՎ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 
լոգոպեդիայի և վերականգնողական 
թերապիայի ամբիոնի ասպիրանտ

ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ ԹԱՄԱՐԱ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 
գերմանական լեզուների ամբիոնի 
դասախոս

ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ԱՆԻ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 
օտար լեզուների դասավանդման 
մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ, մանկ. 
գիտ. թեկնածու

ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ՏԱԹԵՎԻԿ
Երևանի Մ. Քաջունու անվան թիվ 54 
դպրոցի հայոց լեզվի և գրականության 
ուսուցչուհի

ՄԵԺԼՈՒՄՅԱՆ ՔՐԻՍՏԻՆԵ
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան 
պետական բժշկական համալսարանի 
օտար լեզուների ամբիոնի դասախոս

ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ ՆԱԻՐԱ
ԵՊՀ ֆրանսիական բանասիրության 
ամբիոնի ասիստենտ, բան. գիտ. 
թեկնածու

ՄԻՆԱՍՅԱՆ ԷԼԻԶԱ
ԵՊՀ ռոմանական բանասիրության 
ամբիոնի դասախոս

ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ ԱՆՆԱ 
ԵՊՀ ռուսաց լեզվի ամբիոնի 
դասախոս

ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ ՀԵՐՄԻՆԵ
Նուբարաշենի թիվ 11 հատուկ դպրոցի 
պատմության ուսուցչուհի

ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ ՄԱՐԻԵՏՏԱ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ ռոմա
նական լեզուների ամբիոնի դասախոս

ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ ՎԻԿՏՈՐՅԱ
ԵՊՀ հայոց լեզվի պատմության 
ամբիոնի ասիստենտ, բան. գիտ. 
թեկնածու

ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ ԱՐՄԻՆԵ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 
ինֆորմա տի կայի և նրա 
դասավանդման մեթո դի կայի ամբիոնի 
դոցենտ, տեխն. գիտ. թեկնածու

ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ ՀԱՅԿԱԶՆ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 
մաթեմատիկայի դասավանդման 
մեթոդիկայի հայցորդ

ՆԵՐՍԵՍՅԱՆ ՀՐԱՉՈՒՀԻ
«Գևորգ Էմինի անվան 182 ավագ 
դպրոց» հիմնադրամի հայոց լեզվի և 
գրականության ուսուցչուհի

ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ ԼԱՈՒՐԱ
ԼՂՀ Ասկերանի շրջանի Նորագյուղի 
միջնակարգ դպրոցի դասվար

ՇԻՐԽԱՆՅԱՆ ԱՆԻ
ԵՊՀ ռոմանական բանասիրության 
ամբիոնի դասախոս

ՈՍԿԱՆՅԱՆ ԱՆԱՀԻՏ
ԵՊՀ անգլերենի թիվ 1 ամբիոնի 
դասախոս, մանկ. գիտ. թեկնածու



320

Մ Ա Ն Կ Ա Վ Ա Ր Ժ Ա Կ Ա Ն  Մ Ի Տ Ք

ՊՈՂՈՍՅԱՆ ՍԱԹԵՆԻԿ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հատուկ 
մանկավարժության և հոգեբանության 
ամբիոնի դասախոս, մանկ. գիտ. 
թեկնածու

ՍԱՂԱԹԵԼՅԱՆ ՄԵՐԻ
Վայքի հիմնական դպրոցի 56–րդ 
դասարանի ուսուցչուհի

ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԱՐՏԱՇԵՍ
ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոնի դոցենտ, 
բան. գիտ. թեկնածու

ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԼԻԱՆԱ
Հայաստանի ազգային ագրարային 
համալսարանի դասախոս 

ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՆԱՐԻՆԵ
Երևանի Ն. Խաչատրյանի անվան 
թիվ 113 միջնակարգ դպրոցի 
կենսաբանության ուսուցչուհի, 
դաստիարակչական աշխատանքների 
գծով կազմակերպիչ 

ՍԻՄՈՆՅԱՆ ՀԵՆՐԻ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 
խմբավարության և ձայնադրման 
ամբիոնի պրոֆեսոր

ՍԻՐԱԿԱՆՅԱՆ ԱՆԱԻԴԱ
ԵՊՀ ռուսաց լեզվի ամբիոնի 
դասախոս

ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆ ԶԱՐՈՒՀԻ
Հայաստանում ֆրանսիական 
համալսարանի օտար լեզուների 
ամբիոնի վարիչ, բան. գիտ. թեկնածու

ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ԼԻԱՆԱ
Հայաստանի ազգային ագրարային 
համալսարանի օտար լեզուների 
ամբիոնի դասախոս

ՎԱՐԴԱՊԵՏՅԱՆ ԱՆԺԵԼԱ
Երևանի Միսաք Մեծարենցի անվան 
թիվ 146 դպրոցի հայոց լեզվի և հայ 
գրականության ուսուցչուհի

ՏԻԳՐԱՆՅԱՆ ԱԻԴԱ
ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի 
ասպիրանտ

ՓԻԼԻՊՈՍՅԱՆ ՌՈՒԶԱՆՆԱ 
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 
հենակետային վարժարանի 
կերպարվեստի ուսուցչուհի, ՀՀ 
նկարիչների միության անդամ

ՔԵՇԻՇՅԱՆ ՍՈՒՍԱՆՆԱ
Գեղարքունիքի մարզի Անտառամեջի 
միջնակարգ դպրոցի ֆրանսերենի 
ուսուցչուհի

ՕԹԱՐՅԱՆ ԱՆՆԱ
Քեթիի միջնակարգ դպրոցի 
անգլերենի ուսուցչուհի

ՕՍԵՅԱՆ ՆՈՒՆԵ
Գեղարքունիքի մարզի Զոլաքար 
գյուղի Ա. Վարդանյանի անվան 
թիվ 2 միջնակարգ դպրոցի 
կենսաբանության ուսուցչուհի 

ՖԱՐԱՄԱԶՅԱՆ ԼԱՐԻՍԱ
ԵՊՀ ռուսաց լեզվի ամբիոնի 
դասախոս
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Հրատարակչության տնօրեն՝
Համակարգչային ձևավորումը՝

Համակարգող և սրբագրիչ՝

Էմին Մկրտչյան
Աշոտ Բագրատյանի
Նարինե Ղուկասյան

Շապիկին՝ Ներսիսյան դպրոցի համայնապատկերը
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Ֆեյսբուքյան կայքէջ՝ www.facebook.com/zangak


