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ՀԱՆԴԵՍԻ ՀԻՄՆԱԴԻՐՆ Է
«ՏԱԹԵՎ ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐԸ»
«ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՄԻՏՔ» ԱՄՍԱԳՐԻ ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈԼԵԳԻԱ
ՄԿՐՏՉՅԱՆ ՍՈԿՐԱՏ		 «Տաթև ԳԿՀ»–ի հիմնադիր և գլխավոր տնօրեն
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՆԱԶԻԿ
Հանդեսի գլխավոր խմբագիր
ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ԱՐԱՄ 		 Խմբագրի տեղակալ
ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ ՎԱՀՐԱՄ		 Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի հայկական պետական
ինստիտուտի ռեկտոր
ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ ԼԻԼԻԹ		 ՀՀ ԲՈՀ–ի նախագահ
ԳՅՈՒԼԱՄԻՐՅԱՆ ՋՈՒԼԻԵՏԱ		 Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ–ի պրոֆեսոր, մանկ. գիտ.
դոկտոր
ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ ՆՈՐԻԿ		 ՀՀ կրթության ազգային ինստիտուտի տնօրեն
ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ՄՆԱՑԱԿԱՆ		 Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ–ի պրոֆեսոր, մանկ. գիտ.
դոկտոր
ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ՍԵՐԳԵՅ		 Մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ ԼԵՄՍ		 Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ–ի պրոֆեսոր, մանկ. գիտ.
դոկտոր
ՍԻՄՈՆՅԱՆ ԱՐԱՄ		 Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր, ՀՀ ԳԱԱ–ի
թղթակից անդամ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ԱԶԱՐՅԱՆ ՌՈԲԵՐՏ		 Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ–ի հատուկ մանկավարժության
ամբիոնի վարիչ, մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր
ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆ		 Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ–ի օտար լեզուների ֆակուլտետի
դեկան, բան. գիտ. թեկնածու
ԱԼԻԽԱՆՅԱՆ ԱՇՈՏ		 Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարանի տնօրեն
ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ԻԳՈՐ 		 Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ–ի օտար լեզուների
դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՊԱՐԳԵՎ		 Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական
համալսարանի մանկավարժության ամբիոնի վարիչ, մանկ.
գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր
ՄԱՐԴՈՅԱՆ ՌՈՒԶԱՆՆԱ		 Գյումրիի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավար
ժական ինստիտուտի մանկավարժության ֆակուլտետի
դեկան, մանկ. գիտ. դոկտոր, դոցենտ
ՍԱՀԱԿՅԱՆ ԼԻԴԱ		 Երևանի պետական բժշկական համալսարանի քիմիայի ամ
բիոնի վարիչ, մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր
ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՌՈԲԵՐՏ		 «Քվանտ» վարժարանի տնօրեն

2

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՄԻՏՔ

THE FOUNDER OF THE JOURNAL “PEDAGOGICAL HOUGHT” IS
“TATEV SCIENTIFIC EDUCATIONAL COMPLEX
EDITORIAL BOARD OF THE JOURNAL “PEDAGOGICAL THOUGHT”

MKRTCHYAN SOKRAT
HARUTYUNYAN NAZIK
ABRAHAMYAN ARAM
ARAKELYAN VAHRAM
ARZUMANYAN LILIT
GYULAMIRYAN JULIETA
GHUKASYAN NORIK
MANUKYAN MNATSAKAN
MANUKYAN SERGEY
NERSISYAN LEMS
SIMONYAN ARAM

Founder and president of the “Tatev Scientific eduacational complex”
Editor–in–chief
Deputy editor
Rector of Yerevan State Institute of Physical Training and Sport
Пresident of HQB, RA
Professor of State Armenian Pedagogical University
Head of the National Institute of Education, RA
Professor of Armenian State Pedagogical University
Doctor of Pedagogical Sciences
Doctor, Professor of State Armenian Pedagogical University
Rector of Yerevan State University, academician of National Acad
emy of Sciences

EDITORIAL COUNCIL
AZARYAN ROBERT
MIKAYELYAN TIGRAN
ALIKHANYAN ASHOT
KARAPETYAN IGOR
GEVORGYAN PARGEV
MARDOYAN RUSANNA
SAHAKYAN LIDA
VARDANYAN ROBERT

Head of Special Education Department, Doctor, Professor of
Pedagogical Sciences
Dean of the Faculty of Foreign Languages, ASPU, Ph.D.
Director of College after A. Shirakatsi
Professor of Foreign Language’s Teaching Methology Chair,
ASPU
Head of Education Department, Vanadzor State University,
Doctor, Professor
Head of the pedagogical faculty of Gyumri State Pedagogical
Institute after M. Nalbandyan
Head of chemistry department, Yerevan State Medical University,
Doctor, Professor
Director of college “Quant”

3

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՄԻՏՔ

УЧРЕДИТЕЛЬ ЖУРНАЛА
“НАУЧНО–ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ТАТЕВ”
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
МКРТЧЯН СОКРАТ
АРУТЮНЯН НАЗИК
АБРААМЯН АРАМ
АРАКЕЛЯН ВАГРАМ
АРЗУМАНЯН ЛИЛИТ
ГУКАСЯН НОРИК
ГЮЛАМИРЯН ДЖУЛЬЕТТА
МАНУКЯН МНАЦАКАН
МАНУКЯН СЕРГЕЙ
НЕРСИСЯН ЛЕМС
СИМОНЯН АРАМ

Учредитель и генеральный директор “Научно–образователь
ного комплекса Татев”
Главный редактор журнала
Заместитель редактора
Ректор Армянского государственного института физической
культуры и спорта
Председатель ВАК РА
Директор Национального института образования РА
Доктор, профессор Армянского государственного педагоги
ческого университета
Профессор Армянского государственного педагогического
университета
Доктор педагогических наук, профессор
Профессор Армянского государственного педагогического
университета
Ректор Ереванского государственного университета, член–
кор. Академии наук РА
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

АЗАРЯН РОБЕРТ
АЛИХАНЯН АШОТ
КАРАПЕТЯН ИГОРЬ
МИКАЕЛЯН ТИГРАН
ВАРДАНЯН РОБЕРТ
ГЕВОРГЯН ПАРГЕВ
МАРДОЯН РУЗАННА

СААКЯН ЛИДА

4

Зав. кафедрой спезиальной педагогики, Доктор
педагогических наук, профессор
Директор Армянского национального лицея им. Анания
Ширакаци
Профессор кафедры методики преподования иностранных
языков АГПУ
Декан факультета иностранных языков АГПУ, к. ф. н.
Директор гимназии “Квант”
Заведующий кафедрой педагогики Ванадзорского государст
венного университета им. О. Туманяна, доктор, профессор
Декан педагогического факультета Гюмрийского государст
венного педагогического института им. М. Налбандяна,
д. п. н., доцент
Заведующий кафедрой химии Ереванского государственного
медицинского университета им. М. Гераци, д. п. н., профессор

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՄԻՏՔ

Ո Ւ Ս Ո Ւ Ց Ո Ւ Մ Ե Վ Դ Ա Ս Տ Ի Ա Ր ԱԿ Ո Ւ Թ Յ Ո ՒՆ
ԱՆԻ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ

ՕՏԱՐ ԼԵԶՎԻ ՏԻՐԱՊԵՏՄԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ
ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄԸ ԻՆՔՆՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ
Ներկայիս արագ փոփոխվող և զարգա
ցող աշխարհում այն մարդիկ են առավել
հաջողակ իրենց աշխատանքում, ովքեր
անհատական զարգացումն իրականաց
նում են իրենց առաջ դնելով հստակ պլա
նավորված ու մշակված նպատակներ և
գերխնդիրներ: Լավ պատկերացնելով
ցկյանս ինքնակենտրոն ուսուցման դժվա
րություններն ու արգասիքները՝ նրանք
իրենք են որոշում և կառավարում իրենց
իսկ զարգացման ուղին, գիտելիքի ձեռք
բերման ինտենսիվությունն ու տեմպը: Հա
ջողակ ու նպատակասլաց սովորողները
չեն սպասում ուսուցչի կողմից իրենց կա
տարած աշխատանքի վերաբերյալ մեկ
նաբանություններին, վերանայմանը, թույլ
և ուժեղ կողմերի վերհանմանը: Անկախ
նրանից, թե որքան բանիմաց է ուսուցիչը,
վերջին հաշվով, սովորողն է ստանձնում
իր անձնական և մասնագիտական զար
գացման պատասխանատվությունը:
Բոլոր բանական մարդիկ սովորում են.
նախադպրոցական, դպրոցական, բուհա
կան և հետբուհական տարիքի անձանց
80-100 %-ը ներառվում է ուսում նական
գործունեության այս կամ այն տեսակի մեջ,
որտեղ իր անփոխարինելի և ահռելի տեղն
ունի ինքնուսուցումը: Ամերիկացի մանկա
վարժ Նոուլզը ինքնուսուցումը սահմանում
է որպես մի գործընթաց, որտեղ մարդն իր
ձեռքն է վերցնում ուսուցման կարիքների
նախաձեռնությունը, ձևավորում ուսուց
ման փորձը, բաշխում և տեղայնացնում
ռեսուրսները և ինքնագնահատում ուսու
ցումը: Հասարակ նավակի մոդելավորու
մից մինչև սոկրատեսյան անհատական
մտածելակերպի մոդելավորման ընթաց
քում իրականացվում է բարձրակարգ ինք

նաճանաչողական և աշխարհաճանաչո
ղական գործունեություն: Ըստ Նոուլզի`
ինքնուսուցումը չափահասների ուսում նա
ռության համար պարտադիր պայման է (6,
1975, 10-18): Բայց արդյո՞ք դա այդպես է:
Ինքնուսուցումը փիլիսոփայություն չէ,
ոչ էլ տեխնիկական հնարների շարք: Այն
համակարգված գործընթաց է, որը վե
րաբերում է դրդապատճառին և ինքնա
ճանաչմանը. մի բան, որը ներանձնային
է, ոչ թե արտաքին ազդեցություն: Թեյլո
րը հաստատում է, որ երբ չափահասները
որոշում են սովորել, նրանք առաջին հեր
թին ժամանակ և եռանդ են ներդնում պո
տենցյալ օգուտը վերհանելու և ստուգելու
մեջ: Ինչպես արտահայտվել է Նոուլզը.
«Սովորողները պետք է իմանան, թե ինչու
նրանք պետք է իմանան»: Սակայն Թեյլո
րը նաև կարծում է, որ որոշ չափահասնե
րի մեջ արժեզրկվում է իրենց կատարած
աշխատանքը, կորչում է դրդապատճառն
ու պատասխանատվությունը, եթե այն չի
վերահսկվում և վավերացվում որևէ ար
տաքին հեղինակության կողմից: Սա է
պատճառը, որ մարդիկ խուսափում են
ինքնուսուցումից (10, 1987, 34-45):
Սովորողների
ինքնավարությունը
առանցքային խնդիր է եղել օտար լեզվի
ուսուցման ոլորտում արդեն շուրջ 30 տա
րի: Աշխարհում արդեն կուտակվել է ինք
նուսուցման գործնական հմտությունների
ձեռքբերման բավականին մեծ փորձ: Այս
առումով հետաքրքիր էր նաև հայաստա
նյան ուսում նական հաստատություննե
րում տիրող իրականությունը: Մեր կողմից
մի նախագիծ մշակվեց` ուսում նասիրելու և
պարզելու համար, թե հայ սովորողները որ
քանով են ինքնուրույն: Օտար լեզվի 21 ու
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սուցիչների կարծիքներ հավաքագրվեցին`
նախօրոք կազմված հարցաթերթիկների և
կազմակերպված սեմինարների միջոցով:
Ուսում նասիրությունների արդյունքում
պարզ դարձավ, թե ուսուցիչները որքան
դրական վերաբերմունք ունեն սովորողնե
րի ինքնուսուցման վերաբերյալ, որովհետև
դա նաև օգնում է իրենց ուսում նական
գործընթացի լիարժեք կազմակերպման
հարցում: Սակայն ակնհայտ էին նաև ու
սուցիչների պակաս լավատեսական հա
յացքները գործնականում ինքնուսուց
ման անիրագործելիության վերաբերյալ:
Ուսում նասիրվեցին նաև այն փաստերը,
որոնք խոչընդոտում են սովորողների ինք
նավարության զարգացմանը, իսկ դրանց
թվում ամենաակնառուն դրդապատճառի
և ինքնավարության գիտելիքների ձեռք
բերման փորձի պակասն է: Սովորողների
ինքնավարության սահմանափակում է դի
տարկվում նաև ինստիտուցիոնալ գործոն
ները, ինչպիսիք են քարացած, ոչ ճկուն և
ծանրաբեռնված ուսում նական ծրագրերը:
Ընդհանրապես, ինքնուսուցումը տեղի է
ունենում այն դեպքում, երբ ուսանողները
իրենց վրա են վերցնում իրենց սեփական
ուսման վերահսկողությունը, պատասխա
նատվությունը, պլանավորում են, թե ի՞նչ,
ինչպե՞ս և ե՞րբ սովորել: Նրանք ի վիճակի
են ինքնորոշվելու և կարող են զարգաց
նել ուսուցման հանդեպ անկախ և նախա
ձեռնող մոտեցում: Ինքնուսուցման կապը
աճող հետաքրքրասիրության, քննադա
տական մտածողության, որակի ապա
հովման, փոխըմբռնման, հավաքագրված
գիտելիքների պահպանման, վերհիշելու և
ավելի ճիշտ որոշում կայացնելու, նվաճ
ման բավարարվածության և շարժառիթի
հետ վաղուց է հայտնի: Այս բոլոր որակնե
րը կարևոր են սովորողների համար:
Հատկապես կարևոր է բարձրագույն
կրթության ոլորտում ուսանողների ինք
նավարությունը: Ուսանողները ունենում
են սահմանափակ լսարանային ժամեր, և
հաճախ անհրաժեշտություն է լինում ինք
նուրույնաբար զարգացնել օտար լեզվի
տիրապետման հմտությունները: Ուստի
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կարևոր է, որ նրանք դառնան լեզվի ինք
նավստահ սովորողներ և ուսում նասիրող
ներ, ովքեր կարող են արդյունավետ շա
րունակել իրենց ուսումը լսարանից դուրս:
Ինքնավար ուսուցման հիմքում ընկած է ու
սանողի սեփական դերի ընկալումը որպես
սովորող: Լսարանային քննարկում ները և
ուսուցչի հետ անհատական շփումը կարող
են օգնել ուսանողներին հասկանալ սեփա
կան դերը օտար լեզվի յուրացման գոր
ծընթացում: Տվ յալ դեպքում ինքնավար,
դինամիկ սովորողները ունեն ավելի շատ
բան սովորելու ներուժ, քան պասիվ սովո
րողները: Ինքնուրույն ուսանողները կարող
են լուծել իրենց սեփական խնդիրները և
առաջընթաց գրանցել (1, 1986, 5-9):
Այնուհանդերձ, շատ մանկավարժներ
պնդում են, որ միայն ինքնուսուցման և խմ
բային ուսուցման համադրման, ձեռքբեր
ված գիտելիքները հաղորդակցական նպա
տակներին ծառայեցնելու միջոցով կարելի
է արձանագրել առավելագույն արդյունք
ներ: Ուսուցիչները պետք է օգնեն ուսանող
ներին զարգացնել սովորելու ռազմավա
րությունը դասարանային պայմաններում,
բարձրացնեն նրանց իրազեկությունը,
տրամադրեն տեղեկատվական միջոցներ,
առցանց գրքեր: Վաղ փուլերում, անշուշտ,
օգտակար է ցուցադրել, թե ինչպես ար
դյունավետ օգտվել նման աղբյուրներից:
Օրինակ՝ դասը ընթերցելիս խրախուսել
ուսանողներին, ընտրել տեքստի նոր բա
ռերից մի քանիսը, խնդրել նրանց ինքնու
րույն գտնել այդ բառերի բացատրությունը
բառարաններից և տվ յալ թեմայով հա
մացանցից գտնել տեսաֆիլմ, համառոտ
ներկայացնել և մեկնաբանել: Եթե բառը
մեկից ավելի իմաստ ունի, ապա քննար
կել, թե որն է տվ յալ ենթատեքստին համա
պատասխան: Օգտագործել հնարավորու
թյունը՝ կարևորելով բառարանում գտած
տեղեկատվության հարուստ տեսականին,
օրինակ՝ արտասանությունը, խրախուսել
ուսանողներին գրառել իրենց սեփական
բառատետրերում այն բոլոր օգտակար
և հաճախ կիրառելի բառերը, որոնց հետ
նրանք առնչվում են տեքստում: Ուսանող
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ներին որպես տնային աշխատանք հանձ
նարարել ընթերցել տեքստը, ձայնագրել
իրենց ընթերցանությունը և ուսում նասի
րել նոր բառապաշարը, մշակել բառերի
մտապահման իրենց անհատական մեխա
նիզմը, իրադրություն կամ երկխոսություն
կազմել: Ցանկալի է խրախուսել սովորող
Փուլեր Սովորող

ների անհատական աշխատանքները, որը
իրենց կօգնի տեղափոխելու իրենց հմտու
թյունները դասարանից դուրս և դառնալ
ավելի ճկուն և ինքնավար (9, 1981, 12-18):
Մեր կարծիքով ինքնուսուցման հմտու
թյունները կարելի է զարգացնել հետևյալ
փուլերով.

Ուսուցիչ

Ուսուցման գործընթաց

Վստահելի ուղղորդող

Տեղեկատվություն, գրականության
և այլ անհրաժեշտ նյութերի, աղ
բյուրների տրամադրում, ուղղորդում,
վերահսկում

Փուլ 1

Ոչ ինքնուրույն,
կախյալ

Փուլ 2

Նպատակադրում և ուսուցման ռազ
Հետաքրքրված,
Մոտիվացնող, սատարող մավարություններ, սեմինարներ,
ներգրավված
քննարկումներ

Ինքնակառա
Փուլ 3
վարվող

Խորհրդատու

Ինքնուսուցման հմտություններ զար
գացնելու համար անհրաժեշտ է մշակել
պլան, հստակեցնել, թե դրված նպատակ
ներին հասնելու համար ինչ աղբյուրնե
րից եք օգտվելու և ինչ դասընթացների եք
մասնակցելու: Կազմելով ծրագիրը՝ պետք
է հիշել, որ լավագույնս սովորելու համար
նախընտրելի է պլանավորել ուղի, ունենալ
հստակ տեսլականներ, որոնք թույլ կտան
ձեզ սովորել երեք մակարդակներով.
1.	Սովորել այն մարդկանցից, ով
քեր ձեզանից բանիմաց են: Սա օգնում է
ոգեշնչվել հնարավորություններից և բա
ցահայտել նախօրոք այն ոլորտը, որը
պատրաստվում եք ուսում նասիրել:
2.	Սովորել նրանց հետ, ում հետ զար
գացման նույն մակարդակում եք: Սա օգ
նում է կանխարգելելու վախերը և երաշ
խավորում, որ ձեր ուսուցումը բավականին
արդյունավետ է և համապատասխանում է
Ձեր ունակություններին:
3. Ուսուցանել սկսնակներին: Սա օգ
նում է ամրացնելու հիմքերը և հիշեցնելու,
թե որքան առաջընթաց եք գրանցել: Այն

Պրակտիկ գործունեություն, հետա
զոտություններ, ինքնուրույն աշխա
տանք, վերլուծություններ և եզրա
հանգումներ
նաև ունի հավել յալ բոնուսի արժեք. ուժե
ղացնում է ձեր ինքնավստահությունը և
խթան է ձեզ համար՝ փոխհատուցման հա
ճելի զգացումով (5, 1961, 34-36):
Օգտակար է, երբ սովորողները որոշում
են իրենց առաջընթացը կարգավորելու և
չափելու համար մի քանի չափանիշներ և
ուսուցչի հետ համատեղ կատարում են
նշում ներ առաջընթացի և թերացում ների
մասին: Անելիքների գրաֆիկը վերանայել
է պետք յուրաքանչյուր ամիս, քանի որ վե
րանայման և հետադարձ կապի հանգույցը
հիմ նարար է ուսուցման համար: Կարելի է
հավաքագրել հետադարձ կապ այլ մաս
նագետներից և սովորողներից, գրանցել
կատարողականության վիճակագրությու
նը կամ պարզապես արտացոլել և արձա
նագրել կատարման և առաջընթացի վե
րաբերյալ սեփական դատողությունները
(3, 2005, 16-19):
Վերը նշվածից հետևություն անելով`
ներկայացնում ենք ինքնուսուցման մոդելը.
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•Ունենալ
գործողությունների պլան,
հստակ նպատակներ,
տեսանելի վերջնարդյունք

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

ԴՐԴԱՊԱՏՃԱՌ

ԻՆՔՆԱԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

•Պատրաստ լինել
փոփոխությունների`
հաշվի առնելով
կառուցողական
քննադատությունը

Ինքնակենտրոն
ուսուցման
ճշգրիտ
կազմված պլանով կարելի է.
•
բացահայտել սովորողների բնածին
կարողություններն ու հետաքրքրություննե
րը:
•
հստակեցնել սովորողների նպա
տակները:
•
համակարգված աշխատանքի շնոր
հիվ հաղթահարելով դժվարությունները՝
քայլ առ քայլ հասնել նպատակակետին (7,
1999, 2427):
Օտար լեզուն շատ ուսում նասիրողներ
կարծում են, որ միայնակ անօգուտ է և ան
հնարին: Բայց շատ շուտ հասկանում են, որ
այն, ինչ պետք է սովորելու համար, կարելի է
գտնել նաև տանը: Անկասկած, համացանցը
ոչ միայն օտար լեզու սովորելու լավագույն
աղբյուրներից մեկն է, այլ նաև ամենադյու
րինը: Ունենալով անհրաժեշտ նյութերը՝ կա
րելի է սովորել ցանկացած վայրում:
Ամենակարևոր հանգամանքն այն է, որ
ուսանողն ազատ է որոշելու, թե ե՞րբ, որտե՞ղ,
ի՞նչ ինտենսիվությամբ սովորել: Իսկ հաս
տատուն դրդապատճառ ունենալու դեպքում

ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

ԻՆՔՆԱՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

•Գիտակցաբար վերլուծել
ձեռքբերուﬓերը և հետագա
գործողությունները,
ներհայեցողական և
վերիմացական
ինքնագնահատում

հաջողության հասնելը դժվար չէ:
Ահա մի քանի գործնական եղանակ, թե
ինչպես սկսել ինքնուրույն սովորել օտար լե
զուներ.
•
Լսե՛ք օտարալեզու երաժշտություն և
սովորե՛ք երգերի բառերը:
•
Դիտե՛ք ֆիլմեր և հաղորդում ներ
օտար լեզվով:
•
Ստուգե՛ք Ձեր քերականական գի
տելիքները առցանց հարցաշարերի և թես
տերի միջոցով:
•
Առցանց զրուցե՛ք լեզվակիր օտա
րերկրացի ընկերների հետ:
•
Կարդացե՛ք գրքեր, հոդվածներ և
ամսագրեր:
•
Միացե՛ք լեզվի փոխանակման առ
ցանց կայքերին:
Այսպիսով՝ հեշտ չէ ինքնուրույն օտար
լեզու սովորելը, բայց միանգամայն հնարա
վոր է: Մարտահրավեր նետելով ինքներդ
ձեզ՝ քրտնաջան աշխատանքի և վճռակա
նության շնորհիվ կարելի է հասնել ցանկալի
արդյունքի:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
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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 life-long self-directed 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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ԱՐՏԱՇԵՍ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

ՔԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ
ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒՄԸ ԳՐԱԲԱՐԻ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐՈՒՄ
Գրաբարի քերականության քննությունը
կատարվել է տարբեր դարերում և տարբեր
մոտեցումներով։ Հայտնի է, որ հայ քերա
կանագիտական մտքի պատմության սկիզբ
է համարվում Դիոնիսիոս Թրակացու «Քե
րականական արվեստ» աշխատության
թարգմանությունը։ Ինչպես նշում է Գ. Ջա
հուկյանը. «Այդ գիրքը երկար ժամանակ դա
սագիրք է եղել հայկական դպրոցներում և
տեղիք է տվել ընդարձակածավալ մեկնողա
կան գրականության. հայ հին կուլտուրայի
շատ նշանավոր դեմքեր շուրջ մեկ հազարա
մյակ նրա համար մեկնություններ են գրել»1։
Բնական է, որ տարիների ու դարերի ընթաց
քում լեզվական նորանոր իրողություններ են
ուշադրության արժանացել, որոնք քննվել ու
ներկայացվել են տարբեր ուսումնասիրու
թյուններում։ Քերականագիտության զար
գացման ընթացքը, սակայն, իր բազմազա
նություններով հանդերձ ունեցել է որոշակի
ուղղվածություն, որի հիման վրա հնարավոր
է լինում շրջանաբաժանում կատարել։ Գ.
Ջահուկյանը նշում է գրաբարի քերակա
նական կառուցվածքի ուսումնասիրության
երեք շրջան՝ 1) հունատիպ քերականություն
ների (5-րդ դարից մինչև 17-րդ դ. սկզբները),
2) լատինատիպ քերականությունների (17-րդ
դ. սկզբներից մինչև 18-րդ դ. 3-րդ քառորդը)
և 3) ինքնատիպ քերականությունների (18րդ դ. վերջին քառորդից մինչև մեր օրերը)2։
Թեև առաջին երկու շրջանների ուսումնա
սիրություններում էլ շատ արժեքավոր նյութ
կա, սակայն մեկ հոդվածով հնարավոր չէ
անդրադառնալ դրան, ուստի հենց սկզբից
նշենք, որ մենք այս
տեղ կխո
սենք մի
այն

ինքնատիպ քերականությունների առաջին
շրջանի առավել հայտնի դասագրքերի մա
սին՝ մյուս՝ հատկապես վերջին տարիներին
հրատարակված դասագրքերի ու ձեռնարկ
ների վերլուծությունը թողնելով մեկ այլ ան
գամվա։
	Համաձայնությունը՝ որպես շարա
հյուսական կապակցման եղանակ, բնորոշ
է գրային շրջանի հայերենի զարգացման
բոլոր փուլերին, սակայն տարբեր փուլերում
նրա ընդգրկումներն ու դրսևորման ձևերը
տարբեր են։ Համաձայնությունը շարահյու
սական կարևոր իրողություններից է և չէր
կարող չներկայացվել դասագրքերում, ուստի
հեղինակներից յուրաքանչյուրը այս կամ այն
չափով ներկայացրել է գրաբարի համաձայ
նության հիմնական օրինաչափությունները։
Նշենք, որ հին հեղինակները մեծ մասամբ
համաձայնություն տերմինը գործածել են եր
կու իմաստով՝ լայն՝ որպես շարահյուսություն
բառի հոմանիշ, նեղ՝ որպես շարահյուսա
կան կապակցման եղանակներից մեկի ան
վանում։ Մենք այստեղ անդրադառնում ենք
համաձայնությանը՝ որպես կապակցման
եղանակի։
Ինքնատիպ քերականությունների շր
ջանի քննությունը Գ. Ջահուկյանը սկսում է
Միքայել Չամչյանի աշխատություններով3։
Նրա «Քերականութիւն հայկազեան լեզուի»
գիրքը4, որն առաջին անգամ լույս է տեսել
1779 թ. Վենետիկում, մի նոր ու շատ կար
ևոր աշխատություն էր հայ քերականագի
տության մեջ, և նրա փոքր-ինչ պարզեցված
ու համառոտված տարբերակը, որն ավելի
հարմար էր որպես դասագիրք գործածե

1 Գ. Ջահուկյան, Քերականական և ուղղագրական
աշխատությունները հին և միջնադարյան Հայաստա
նում, ԵՊՀ հրատ., Եր., 1954, էջ 44։
2 Տե՛ս Գ. Ջահուկյան, Հին հայերենի հոլովման սիս
տեմը և նրա ծագումը, ԵՊՀ հրատ., Եր., 1959, էջ 1126, ինչպես նաև նույնի Գրաբարի քերականության
պատմություն, ԵՊՀ հրատ., Եր., 1974, էջ 4։

3 Տե՛ս Գ. Ջահուկյան, Գրաբարի քերականության
պատմություն, ԵՊՀ հրատ., Եր., 1974, էջ 303-367։
4 Տե՛ս Քերականութիւն հայկազեան լեզուի, յօրինե
ալ ըստ նախնի ուղղախօսութեան՝ ի հայր Միքայէլ
վարդապետէ Չամչեանց Կոստանդինուպոլսեցւոյ՝
յաշակերտէ ամենապատիւ տեառն Մխիթարայ Մեծի
Աբբայի, Վենետիկ, 1779։
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լու համար, բազմաթիվ անգամներ վերահ
րատարակվել է տարբեր քաղաքներում։ Ի
թիվս այլ հարցերի՝ Չամչյանը անդրադար
ձել է նաև համաձայնությամբ կապակցվող
միավորների քննությանը։ Նախկինում գրա
բարի քերականությունների հեղինակներից
շատերը համաձայնությանն առնչվող հար
ցերը քննելիս սովորաբար անդրադառնում
էին ենթակայի և ստորոգյալի, որոշչի և որո
շյալի, հարաբերական դերանվան և հարա
բերյալի, ինչպես նաև հարցի և պատասխա
նի համաձայնությանը։ Ընդհանուր առմամբ
հարցին այսպիսի մոտեցում է ցուցաբերված
Կղեմես Գալանոսի, Հովհաննես Հոլովի, Սի
մեոն Ջուղայեցու, Մխիթար Սեբաստացու և
ուրիշների աշխատություններում, սակայն
հեղինակներից յուրաքանչյուրը յուրովի է
մեկնաբանել խնդիրը։ Նախ հեղինակնե
րը կապակցվող միավորներն անվանելու
համար գործածել են տարբեր տերմիններ,
բացի դրանից՝ տարբեր դեպքեր են քննել և
տարբեր հիմնավորումներ արել։ Մխիթար
Սեբաստացին, հարցման և պատասխանի՝
հոլովով համաձայնելուց բացի, նշում է նաև
հարցման և պատասխանի միջև գործող
ի
մաս
տային կա
պը։ Այս բաժ
նի հենց սկզ
բում նա գրում է. «Վասն սորին նախ գիտելի
է, զի պատասխանին ընդ հարցման պարտի
համաձայնիլ ո՛չ միայն հոլովիւ, այլև հարմա
րութ[եամ]բ իրին»1։ Այսինքն՝ ո՞վ-ի պատաս
խանը լինում է գոյական և այլն, ինչպես՝ Ո՞վ
է որ նստի – Պետրոսն։ Ո՞րպիսի ոք է – Բա
րեպաշտ և Ա[ստուա]ծ ասէր։ Ուստի՞ եկն –
Յանապատէ և այլն։
Սակայն գրաբարի քերականությանը վե
րաբերող հետագա ուսումնասիրություննե
րում հարցման և պատասխանի համաձայ
նության մասին աստիճանաբար սկսում է քիչ
խոսվել, իսկ հետագայում համաձայնության
այդ տեսակն ուսումնասիրողները ընդհան
րապես չեն նշում։ Այդպես է նաև Չամչյանի
քերականության մեջ, որտեղ հանգամանո
րեն քննվում են համաձայնության մյուս դրս
1 Քերականութիւն գրաբառի լեզուի հայկազան (հե
տագա հրատ. ուղղված է՝ հայկազեան) սեռի, Շարագ
րեցեալ աշխատասիրութ[եամ]բ տ[եառ]ն Մխիթարայ
վարդապետի Սեբաստացւոյ Աբբայ Հայր կոչեցելոյ,
Վենետիկ, 1730, էջ 384։

ևորումները։ Չամչյանն անշուշտ ցանկացել
է, որ գիր
քը ծա
ռայի իր նպա
տա
կին՝ լեզ
վի ուսուցմանը, սակայն նաև չի խուսափել
մանրամասներին անդրադառնալուց՝ հա
մարելով, որ այդպես է պահանջում ուսում
նասիրությունը։ Գրքի առաջաբանում, որը
չկա հետագա կրճատված հրատարակու
թյուններում, Չամչյանը, կանխելով հնարա
վոր քննադատությունները, գրում է. «Եւ մի՛
ոք ասիցէ, թէ ընդէ՞ր ապա եդեալ կան այն
պիսի խոտորմունք զհետ ուղիղ կանոնաց.
վ[ա]ս[ն]զի այդպէս վայել էր. և հարկն իսկ
ստի
պէր դնել», քա
նի որ ե
թե հաշ
վի ա
ռն
վեին միայն ուսուցման պահանջները և սո
վորողների անվարժությունը, և անտեսվեր
լեզվական բոլոր իրողությունները ներկա
յացնելու անհրաժեշտությունը, ապա «գործ
մեր այս լինէր թերակատար»։ Բայց նաև ու
սուցիչներին խորհուրդ է տալիս բացատրել
աշակերտներին քերականության ուսուցման
կարևորությունը, ուսուցանել դյուրին ճա
նապահներով, այլ ոչ թե քերականությունը
ներկայացնել որպես անըմբռնելի ու անհա
սանելի մի բան։ Չամչյանը քննում է բացա
հայտչի և բացահայտյալի, հատկացուցչի և
հատկացյալի, ածականի և գոյականի (որոշ
չի և որոշյալի), դերանվան և մեկ այլ դերան
վան, ինչպես նաև դերանվան և անվան, հա
րաբերյալի և հարաբերականի, ենթակայի և
ստորոգյալի կապակցման դեպքում դրսևոր
վող համաձայնությունը, ինչպես նաև անհա
մաձայնության դեպքերը։
Համաձայնությանն առնչվող խնդիրնե
րը մոտավորապես նույն ձևով են քննում
Գաբրիել Ավետիքյանը, Մեսրոբ Տեր-Հարու
թյունյանը, Միքայել Սալլանթյանը, Վրթա
նես Չալըխյանը, Արսեն Այտընյանը, Արսեն
Բագրատունին և այդ շրջանի այլ հեղինակ
ներ։ Ան
շուշտ, պետք է նշել, որ հե
ղի
նակ
ներից յուրաքանչյուրը իր մոտեցումն ունի,
յուրաքանչյուր կապակցություն քննելիս
համաձայնության որոշ մասնավոր դեպքեր
է նշում, որոնց մի մասին ոչ բոլորն են ան
դրադարձել։ Կարևորվում էին նաև շարադ
րանքի ձևը, լեզուն և այլն։ Մեսրոբ Տեր-Հա
րությունյանը, օրինակ, քերականության
շարադրանքը նախ աշխարհաբար է կատա
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րում, որպեսզի դյուրին դարձնի սովորողնե
րի գործը։ Ուսանողներին ուղղված խոսքում
նա քերականության ուսուցումը կարևորում
է՝ համարելով այն այլ առարկաների ուսուց
ման դուռ. «Քերականութիւն բացուած դուռ
մի է. ասով գիրքի մէջ որ մտնաս, գրուած
բանին շիտակը կիմանաս. ամէն գիտութե
ան հեշտ ճամբան կը գտնաս»1։
Գրեթե բոլոր հեղինակներն էլ անդրա
դառնում են ենթակայի և ստորոգյալի, որոշչի
և որոշյալի, բացահայտչի և բացահայտյալի,
հատկացուցչի և հատկացյալի, հարաբե
րյալի և հարաբերականի կապակցությանը,
առանձին-առանձին նշում, թե որ դեպքերում
կապակցվող միավորները ինչ շարադասու
թյուն կարող են ունենալ, ինչպես է դրսևոր
վում դիմային կամ թվային համաձայնությու
նը, ինչպես են գործածվում նախդիրները,
իմաստային համաձայնության, ինչպես նաև
անհամաձայնության ինչ դեպքեր կան։ Սա
կայն այստեղ մեզ հետաքրքրում է ընդհա
նուր մոտեցումը։ Իսկ ընդհանուր մոտեցումն
այն է, որ մեծ մասամբ առանձին տեղ է հատ
կացվում համաձայնությանը լայն իմաստով,
այսինքն՝ շարահյուսական իրողությունների
քննությանը, որում էլ քննվում են համաձայ
նությամբ կապակցվող միավորները։ Քանի
որ տարբեր վայրերում գործում էին տար
բեր ուսումնական հաստատություններ, դա
սագրքերի կարիք կար, և շատերը կազմում
էին նոր դասագրքեր՝ հիմք ունենալով վերը
նշված հեղինակների աշխատությունները։
Հաճախ այդ դասագրքերի ներածականնե
րում նշվում է այդ հանգամանքը, երբեմն
էլ հենց վերնագրերից է պարզ դառնում, որ
դրանք համառոտություններ են՝ կազմված
ուսուցանելու համար։ Հատկապես 1820-50ական թվականներին մեծ թվով այդպիսի
դասագրքեր են լույս տեսնում Թբիլիսիում,
Մոսկվայում, Շուշիում, Վենետիկում և այլուր։
Դրանք այնքան շատ են, որ միայն թվարկու
մը մի քանի էջ կզբաղեցնի։
1 Քերականութիւն համառօտ պարզութեամբ յաշ
խարհաբառ լեզուէ ի գրաբառն հետզհետէ յառա
ջացուցեալ՝ ի դիւրութիւն ուսանողաց, Աշխատա
սիրութ[եամ]բ Տէր Յարութի[ւն]եան Տէր Մեսրովբ
Քահանայի մայր Եկեղեցւոյ ս[ուր]բ Ա[ստուա]ծածնի,
Կոստանդնուպոլիս, 1808, էջ Ժ։
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Ինչպես ասվել է, ավելի վաղ շրջանի հե
ղինակների քննած հարց ու պատասխանի
համաձայնությանը հետագա հեղինակները
հիմնականում չեն անդրադարձել, սակայն
համաձայնության մի շարք դրսևորումներ
դասագրքերում ներկայացվում էին և ներկա
յացվում էին բավականին մանրամասն։ Բայց
գրաբարի հետագա դասագրքերում գնալով
կարծես պակասում են շարահյուսական իրո
ղությունների վերաբերյալ դիտարկումները,
եղածներն էլ ներկայացվում են ձևաբանա
կան իրողությունների քննությանը զուգա
հեռ։ Դա առաջին հերթին պայմանավորված
է ուսուցման գործնական կողմին ավելի մեծ
ուշադրություն դարձնելու հանգամանքով։
Պարզ է, որ ա
սենք ո
րոշ
չի և ո
րո
շյա
լի կա
պակցությունը շարահյուսական իրողություն
է և պետք է քննվի շարահյուսությունն ուսում
նասիրող բաժնում։ Բայց շատ հեղինակներ
ուսուցողական առումով այն ավելի նպատա
կահարմար են համարում ներկայացնել հենց
ածականը և նրա հոլովումը քննելիս։ Մանուկ
Աբեղ յանի «Գրաբարի քերականության» երկ
րորդ հրատարակության մեջ2 (առաջինը լույս
է տե
սել 1907-ին) խոս
վում է են
թա
կայի և
ստորոգյալի (նաև ստորոգելիական վերադ
րի), ածականների և գոյականների, բացա
հայտչի և բացահայտյալի համաձայնության
մասին։ Մ. Աբեղ յանի դասագրքում առանձ
նացված են և իրար հաջորդում են հնչյունա
բանությունը, ձևաբանությունը, շարահյուսու
թյունը։ Նյութը ներկայացված է կարճ, պարզ
ու համառոտ՝ նպաստելով հեշտ յուրացմանը։
Հրաչյա Աճառյանի «Գրաբարի ուսուցիչ» դա
սագրքում3 խոսվում է ածականի և գոյակա
նի, դերանվան և գոյականի, հարաբերա
կանի և հարաբերյալի կապակցման մասին։
Այս դասագրքում նյութն արդեն ներկայաց
ված չէ ավանդական հերթականությամբ՝
ըստ լեզվական մակարդակների։ Այստեղ
իրար են հաջորդում բային, հնչյունափո
խությանը, հոդերին, գոյականի հոլովմանը,
բայերի խոնարհմանը և այլ իրողություննե
2 Տե՛ս Մ. Աբեղյան, Գրաբարի քերականություն,
Պետհրատ, Եր., 1936։
3 Տե՛ս Հ. Աճառյան, Գրաբարի ուսուցիչ, ԵՊՀ հրատ,
Եր., 1954։
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րի վերաբերող դասեր, որոնք ուղեկցվում են
գործնական մի շարք առաջադրանքներով։
Ս. Ղազարյանի «Գրաբարի դասագրքում»1
թեմաների դասավորությանը համապա
տասխանում է լեզվական մակարդակների
հաջորդականությանը՝ հնչյունաբանություն,
ձևաբանություն, շարահյուսական տեղեկու
թյուններ։ Շարահյուսությանը վերաբերող
մասում համառոտ ներկայացվում են են
թակայի և ստորոգյալի, որոշչի և որոշյալի,
հատկացուցչի և հատկացյալի, բացահայտ
չի և բացահայտյալի կապակցությունները։
Ա. Աբրահամյանի «Գրաբարի ձեռնարկում»
շարահյուսական իրողությունները ներկա
յացվում են ձևաբանական իրողությունների
քննությանը զուգահեռ։ Օրինակ՝ թվականը
քննելիս խոսվում է նաև թվականների՝ գո
յականների հետ գործածման մասին և այլն։
Շարահյուսության վերաբերող բաժին այս
ձեռնարկում չի առանձնացվում, սակայն գր
քի կառուցվածքն այնպիսին է (թեմաների
հաջորդականություն, առատ ծանոթություն
ներ և այլն), որ սովորողները պատկերացում
են կազմում ընդհանուր համակարգի մասին,
իսկ համաձայնությանը և ընդհանրապես շա
րահյուսությանը վերաբերող առավել կարևոր
թեմաները յուրացնում են ձևաբանությանը
զուգահեռ։ Ձևաբանական համակարգը ներ
կայացված է շատ մատչելի, թեև խոր ու հան
գամանորեն։ Շարահյուսական իրողություն
ների մատուցման ձևը մոտավորապես նույնն
է Հ. Ավետիսյանի և Ռ. Ղազարյանի հեղի
նակած «Գրաբարի ձեռնարկում»2, թեև գրքի
ընդհանուր կառուցվածքը լիովին տարբեր է։
Այստեղ նյութը չի ներկայացվում ըստ լեզվա
կան մակարդակների, այլ տարբեր բաժիննե
րի վերաբերող նյութերը հաջորդում են իրար՝
նպաստելով ուսուցման գործնականությանը։
Ուսուցողական առումով լեզվական մակար
դակների հաջորդականությունը չպահպանե
լը միանգամայն հիմնավորված է։ Այդ մասին
գրված է դեռևս Վ. Չալըխյանի քերականու
թյան մեջ, որը մի քանի հրատարակումներից
1 Տե՛ս Ս. Ղազարյան, Գրաբարի դասագիրք, ԵՊՀ
հրատ., Եր., 1951։
2 Տե՛ս Հ. Ավետիսյան, Ռ. Ղազարյան, Գրաբարի
ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Եր., 1992։

հետո վերամշակեց Ա. Այտընյանը։ Այդ գրքի
նախաբանում նշվում է. «Առաջ ածականին ու
գոյականին մեկտէղ հոլովիլը կարգի դրինք։
Պատճառն ալ յայտնի է, վասն զի երբ որ աշ
կերտը քերականութեան առջի մասը կը լմըն
ցընէ, պիտի կարող ըլլայ ամէն մասն բանի
ուղիղ որոշել։ Արդ՝ երբ որ չէ սորված թէ ածա
կանը գոյականին հետ ինչպէս պիտի հոլովի,
չի կրնար անուններուն հոլովներն աղէկ որո
շել»3։
Գրաբարի թե՛ հին, թե՛ նոր դասագրքերն
ու ձեռնարկները բավականին մեծաթիվ են,
և մեկ հոդվածում հնարավոր չէ բոլորին ան
դրադառնալ, բայց այս ընդհանուր համառոտ
քննությունն էլ ցույց է տալիս, որ հեղինակնե
րի մոտեցումները հաճախ տարբեր են, թեև
անշուշտ կան նաև մեծ ընդհանրություններ։
Գրաբարի շարահյուսական տարբեր իրո
ղություններ, որոնց թվում նաև համաձայ
նությունը, ուսումնասիրվել և շարունակում
են ուսումնասիրվել։ Դրանց մասին գրվել են
հանգամանալից մենագրություններ, որոն
ցում լուսաբանված են գրաբարի շարահյու
սությանը վերաբերող շատ հարցեր, սակայն
դասագրքերում շարահյուսական համա
կարգն ըստ էության ամբողջությամբ չի ներ
կայացվում, իսկ հաճախ էլ ուսուցողական
նպատակներով շարահյուսական իրողու
թյունները ներկայացվում են ձևաբանական
իրողություններին շաղկապված։ Թերևս դա
հասկանալի է, քանի որ գրաբարի բարդ հա
մակարգի ուսուցանումը դյուրին գործ չէ, և
անհրաժեշտ է նյութն այնպես մատուցել, որ
այն սովորողներին անմատչելի չթվա։ Ինչ
պես Չամչյանն է զգուշացնում իր գրքի նա
խաբանում. «Եվ մի՛ ևս ահաբեկ առնել՝ իբր
անհաս իմ ն ցուցանելով»4։
artashes.sargsyan@ysu.am
3 Հ. Վրթանիսի Չալըխեան, Քերականութիւն հայ
կազնեան լեզուի հանդերձ փոփոխմամբք եւ յաւելո
ւածովք, աշխատասիրեալ ի Հ. Արսէնէ Վ. Այտընեան
ի Մխիթ. ուխտէն, ի պէտս յառաջադէմ աշակերտաց,
Վիեննա, 1885, էջ 4։
4 Քերականութիւն հայկազեան լեզուի, յօրինեալ
ըստ նախնի ուղղախօսութեան՝ ի հայր Միքայէլ վար
դապետէ Չամչեանց Կոստանդինուպոլսեցւոյ՝ յաշա
կերտէ ամենապատիւ տեառն Մխիթարայ Մեծի Աբ
բայի, Վենետիկ, 1779, էջ Ժ։
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ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.
4.
5.

Աբեղ յան Մ., Գրաբարի քերականություն, Պետհրատ, Եր., 1936։
Աճառյան Հ., Գրաբարի ուսուցիչ, ԵՊՀ հրատ, Եր., 1954։
Ավետիսյան Հ., Ղազարյան Ռ., Գրաբարի ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Եր., 1992։
Ղազարյան Ս., Գրաբարի դասագիրք, ԵՊՀ հրատ., Եր., 1951։
Մխիթար Սեբաստացի, Քերականութիւն գրաբառի լեզուի հայկազան (հետագա հրատ.
ուղղված է՝ հայկազեան) սեռի, Շարագրեցեալ աշխատասիրութ[եամ]բ տ[եառ]ն Մխիթարայ
վարդապետի Սեբաստացւոյ Աբբայ Հայր կոչեցելոյ, Վենետիկ, 1730։
6. Չալըխյան Վ., Քերականութիւն հայկազնեան լեզուի հանդերձ փոփոխմամբք եւ յաւելուա
ծովք, աշխատասիրեալ ի Հ. Արսէնէ Վ. Այտընեան ի Մխիթ. ուխտէն, ի պէտս յառաջադէմ
աշակերտաց, Վիեննա, 1885։
7. Չամչյան Մ., Քերականութիւն հայկազեան լեզուի, յօրինեալ ըստ նախնի ուղղախօսութեան՝
ի հայր Միքայէլ վարդապետէ Չամչեանց Կոստանդինուպոլսեցւոյ՝ յաշակերտէ ամենապա
տիւ տեառն Մխիթարայ Մեծի Աբբայի, Վենետիկ, 1779։
8. Ջահուկյան Գ., Գրաբարի քերականության պատմություն, ԵՊՀ հրատ., Եր., 1974։
9. Ջահուկյան Գ., Հին հայերենի հոլովման սիստեմը և նրա ծագումը, ԵՊՀ հրատ., Եր., 1959։
10. Ջահուկյան Գ., Քերականական և ուղղագրական աշխատությունները հին և միջնադարյան
Հայաստանում, ԵՊՀ հրատ., Եր., 1954։
11. Տեր-Հարությունյան Մեսրովբ, Քերականութիւն համառօտ պարզութեամբ յաշխարհաբառ
լեզուէ ի գրաբառն հետզհետէ յառաջացուցեալ՝ ի դիւրութիւն ուսանողաց, Աշխատասի
րութ[եամ]բ Տէր Յարութի[ւն]եան Տէր Մեսրովբ Քահանայի մայր Եկեղեցւոյ ս[ուր]բ Ա[ստո
ւա]ծածնի, Կոստանդնուպոլիս, 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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ԱԻԴԱ ՏԻԳՐԱՆՅԱՆ

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԵՎ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ
ՀԻՄՆԱԽՆԴՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ
ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
Սոցիոլոգիական հարցում ներն իրակա
նացվել են Հայաստանի Հանրապետությու
նում գործող պետական և ոչ պետական
բարձրագույն, նախնական (արհեստագոր
ծական) և միջին մասնագիտական կրթա
կան ծրագրեր իրականացնող ուսում նական
հաստատություններում:
Պետական 38 բարձրագույն ուսում նա
կան հաստատություններին (ներառյալ՝ մաս
նաճյուղերը) տրամադրված հարցաշարին
պատասխանել են 20ը, որոնցից լրացուցիչ
կրթական ծրագրեր են իրականացրել 16ը:
Ոչ պետական բարձրագույն ուսում նա
կան 31 հաստատություններից, որոնց թվում
կան նաև նախնական (արհեստագործա
կան) և միջին մասնագիտական կրթական
ծրագրեր իրականացնող հաստատություն
ներ, հարցմանը մասնակցել են 9ը, որոն
ցից լրացուցիչ կրթական ծրագրեր են իրա
կանացրել 4ը:
Նախնական
(արհեստագործական)
մասնագիտական պետական 25 ուսում
նական հաստատություններից հարցմանը
մասնակցել են 24ը, որոնցից լրացուցիչ կր
թական ծրագրեր են իրականացրել 3ը:
Միջին մասնագիտական պետական ու
սում նական 72 հաստատություններից մաս
նակցել են 57ը, որոնցից լրացուցիչ կրթա
կան ծրագրեր են իրականացրել 28ը:
Ոչ պետական լիցենզավորված միջին
մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրա
կանացնող 10 հաստատություններ հարցմա
նը չեն մասնակցել:
Նախնական (արհեստագործական) և
միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր
իրականացնող 4 կրթահամալիրներ լրացու
ցիչ կրթական ծրագրեր չեն իրականացրել:
Ընդհանուր առմամբ, լրացուցիչ կրթա
կան ծրագրերի կազմակերպման ինստիտու

ցիոնալ կառուցվածքը կարելի է պատկերել
հետևյալ կերպ՝

39%

բարձրագույն
ուսուﬓական
հաստատություն
ներ

նախնական և
ﬕջին
մասնագիտական
ուսուﬓական
հաստատություն
ներ

61%

Այսինքն՝ քանակական առումով առավել
ակտիվ են եղել նախնական (արհեստագոր
ծական) և միջին մասնագիտական կրթա
կան ծրագրեր իրականացնող հաստատու
թյունները: Մինչդեռ պատկերն այլ է, երբ
ուսում նասիրում ենք ներգրավվածությունը
լրացուցիչ կրթական ծրագրերին:
3.5%

ԲՈՒՀ
ՄԿՈՒ

96.5%

Ընդհանուր առմամբ 2 տարիների ըն
թացքում լրացուցիչ կրթական ծրագրերի
մասնակցել է 19539 ունկնդիր, որոնց հիմ
նական մասը՝ ՀՀ բուհերում:
Բարձրագույն ուսում նական հաստա
տություններ: Համաձայն իրականացված
հարցման արդյունքների՝ Հայաստանի Հան
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րապետությունում գործող պետական և ոչ
պետական բարձրագույն ուսում նական հաս
տատություններից 20142015 թվականների
ընթացքում լրացուցիչ կրթական ծրագրեր
են իրականացրել 20ը, որը կազմում է բարձ
րագույն ուսում նական հաստատությունների
թվի 13,8 %ը:
Ընդհանուր առմամբ 20142015 թվա
կաններին ՀՀ պետական և ոչ պետական
բուհերում լրացուցիչ կրթական ծրագրերով
« Հայաստանի ազգային ագրարային…

ուսուցում է անցել 18859 մարդ: Առավել մեծ
ներգրավվածություն են ապահովել հետևյալ
բուհերը՝
Երևանի պետական համալսարան (28 %)
Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական
բժշկական համալսարան (17 %)
Հայաստանի ամերիկյան համալսարան
(17 %)
ՀՀ պետական կառավարման ակադե
միա (15 %)
0.6%
4.4%

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական…

0.2%
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական… 0.1%
Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ
1.0%
Տնտեսագիտական համալսարան
1.5%

Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական…

15.0%

ՀՀ պետական կառավարման ակադեﬕա
Հայբուսակ համալսարան
Գավառի պետական համալսարան

1.0%
0.5%
5.0%

Եվրասիա ﬕջազգային համալսարան

0.6%
Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական…
1.5%
« Գյումրու պետական համալսարան» հիﬓադրամ
1.5%
Ճարտարապետության և շինարարության…

17.0%
17.0%

« Երևանի Մ. Հերացու անվ. Պետական բժշկական…
Հայաստանի աﬔրիկյան համալսարան

28.0%

« Երևանի պետական համալսարան» հիﬓադրամ

0.6%
ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական ﬕջազգային կենտրոն
3.0%
« Հաշվապահության ուսուցման ﬕջազգային … 0.8%
Երևանի Վ.Բրյուսովի անվ. պետական…

Անցկացված հարցում ների որակական
վերլուծության արդյունքում վեր են հանվել
այն հիմ նական առավելությունները, ինչպես
նաև խոչընդոտները, որոնց հետ բախվում
են բուհերը լրացուցիչ կրթական ծրագրերի
կազմակերպման և իրականացման գործըն
թացում:
Առավելություններ: Հարցմանը մաս
նակցած բուհերի կողմից ներկայացված
ընդհանուր առավելությունն է իրենց կա
ռուցվածքում լրացուցիչ և շարունակական
կրթության բաժինների կամ կենտրոնների
առկայությունը, որը նպաստում է լրացուցիչ
կրթության արդյունավետ կազմակերպմանն
ու իրականացմանը: Բոլոր բուհերը, ըստ
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հարցման արդյունքների, ապահովված են
բարձր որակավորում ունեցող և փորձառու
պրոֆեսորադասախոսական
անձնակազ
մով: Բուհերի համար մյուս կարևոր առանձ
նահատկությունը նորագույն նյութատեխնի
կական բազայի, արդի տեխնոլոգիաներով
հագեցած լսարանների և լաբորատորիա
ների առկայությունն է: Հատկանշական է,
որ քիչ թվով բուհեր են առավելությունների
շարքում նշում արդյունավետ լրացուցիչ կր
թական ծրագրերի, ինչպես նաև գործա
տուների հետ համագործակցության հան
գամանքի մասին: Այդ բուհերից են Երևանի
պետական համալսարանը, Երևանի Մխի
թար Հերացու անվան պետական բշժկական
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համալսարանը, Հայաստանի ազգային պո
լիտեխնիկական համալսարանը, Երևանի
Վ. Բրյուսովի անվ. պետական լեզվահասա
րակագիտական համալսարանը, ՀՀ պետա
կան կառավարման ակադեմիան:
Խոչընդոտներ: Հարցմանը մասնակցած
բուհերի կողմից բարձրացվել են նաև ոլորտի
հիմնական խնդիրները՝ օրենսդրական դաշ
տի անկատարությունը, մասնավորապես
լրացուցիչ կրթության մասին փաստաթղթի
ճանաչված չլինելը, աշխատաշուկայի զար
գացած չլինելը և աշխատողի մեջ մոտիվա
ցիայի բացակայությունը, հասարակության
ոչ բավարար իրազեկվածությունը ոչ ֆորմալ
կրթության առավելությունների և ընձեռող
հնարավորությունների վերաբերյալ, աշ
խատաշուկայում առկա պահանջների վե
րաբերյալ տվյալների անհասանելությունը,
անմատչելիությունը, գործատուների հետ
անբավարար կապը, լրացուցիչ կրթական
ծրագրերի ոչ բավարար համապատասխա
նությունը աշխատաշուկայի պահանջներին,
բնակչության անվճարունակությունը:
Ոչ պետական բուհերի կողմից ներկա
յացված հարցաթերթերում նշված առա
վելությունների և խոչընդոտների շարքում
ներկայացված են նույն հիմնական կետերը,
որոնք վեր են հանվել պետական բարձրա
գույն հաստատությունների կողմից:
Նախնական / արհեստագործական /
մասնագիտական և միջին մասնագիտա
կան ուսումնական հաստատություններ:
Նախնական մասնագիտական պետական
25 ուսումնական հաստատություններից
հարցմանը մասնակցել են 24-ը, որոնցից
լրացուցիչ կրթական ծրագրեր են իրակա
նացրել 3-ը (12 %):
Միջին մասնագիտական պետական
ուսումնական 72 հաստատություններից
հարցմանը մասնակցել 57-ը, որոնցից լրա
ցուցիչ կրթական ծրագրեր իրականացրել
են 27-ը (47,4 %):
Ընդհանուր առմամբ 2014-2015 թվական
ներին նախնական և միջին մասնագիտա
կան ուսումնական հաստատություններում
լրացուցիչ կրթական ծրագրերով ուսուցում
է անցել 680 մարդ: Մասնակիցների ներգ

րավվածության առումով հաստատություն
ների միջև զգալի տարբերություն չկա:
Միաժամանակ, հարկ է նշել, որ եթե
բարձրագույն ուսումնական հաստատու
թյունների դեպքում լրացուցիչ կրթական
ծրագրերը հիմնականում կազմակերպվում
են մայրաքաղաքում, ապա նախնական
(արհեստագործական) և միջին մասնագի
տական ուսումնական հաստատությունների
պարագայում մասնակիցների մասնակցու
թյան մեծ տարբերություն չկա մայրաքաղա
քի և մարզային կառույցների միջև, ավելին,
որոշ դեպքերում նույնիսկ մարզերում ներգ
րավվածությունն ավելի մեծ է:
Անցկացված հարցումների որակական
վերլուծության արդյունքում վեր են հանվել
այն հիմնական առավելությունները և խո
չընդոտները, որոնց հետ բախվում են նախ
նական (արհեստագործական) և միջին մաս
նագիտական կրթություն իրականացնող
ուսումնական հաստատությունները լրացու
ցիչ կրթական ծրագրերի կազմակերպման և
իրականացման գործընթացում:
Առավելություններ: Հարցմանը մաս
նակցած նախնական (արհեստագործական)
և միջին մասնագիտական կրթություն իրա
կանացնող ուսումնական հաստատություն
ների կողմից ներկայացված ընդհանուր
առավելություններն են`
լրացուցիչ կրթական ծրագրեր իրակա
նացնելու աշխատանքային փորձ ունեցող
որակավորված և մասնագիտական բարձր
հմտություն ունեցող դասախոսական ան
ձնակազմի և որոշ մասնագիտությունների
գծով նյութատեխնիկական բազայի, արհես
տանոցների առկայությունը:
Խոչընդոտներ: Հարցմանը մասնակցած
նախնական (արհեստագործական) և մի
ջին մասնագիտական կրթություն իրակա
նացնող ուսումնական հաստատություննե
րի կողմից նշվել են հիմնական խնդիրները՝
հաստատություններում գույքի և սարքավո
րումների ոչ ամբողջական առկայությունը,
գործնական պարապմունքների արդյունա
վետ կազմակերպման համար անհրաժեշտ
նյութատեխնիկական բազայի ոչ լիարժեք
հագեցվածությունը, բնակչության ցածր
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վճարողունակությունը, դասընթացն անցած
մասնագետներին աշխատանքի տեղավոր
ման անհնարինությունը, աշխատատեղերի
սակավությունը:
Հայաստանի մարզերում գործող հաստա
տությունների կողմից, հավելելով վերը նշված
խոչընդոտները, նշվել են նաև, որ խնդիր են
միջհամայնքային հեռավորությունը և որոշա
կի մասնագիտությունների գծով նյութատեխ
նիկական բազայի բացակայությունը, մար
զում տիրող սոցիալական իրավիճակը:
Լրացուցիչ կրթական ծրագրերի բո
վանդակությունը: Բարձրագույն ուսում նա
կան հաստատություններում հիմ նականում
լրացուցիչ կրթական ծրագրերի ուսուցումը
կազմակերպվել է առկա: Հեռավար ուսու
ցում են իրականացրել միայն երկու ուսում
նական հաստատություն՝ Գիտությունների
ազգային ակադեմիայի գիտակրթական
միջազգային կենտրոնը` ներգրավելով 507
մասնակից (մինչև 6 շաբաթ տևողությամբ),
Երևանի պետական համալսարանը՝ 30
մասնակից (13 շաբաթ տևողությամբ):
Բարձրագույն ուսում նական հաստա
տություններում վերապատրաստում ներ են
իրականացվել ինչպես առանձին անձերի,
այնպես էլ պրոֆեսորադասախոսական, բու

պետական ծրագրեր

22%

մասնագիտական ծրագրեր
արհեստ
օտար լեզու
այլ հմտություններ
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հի վարչական աշխատակազմի համար:
Ընդհանուր առմամբ, իրականացված
լրացուցիչ կրթական ծրագրերը կարելի է
խմբավորել 5 հիմ նական ուղղություններով՝
•
պետական ծրագրերի շրջանակում
կազմակերպվող դասընթացներ (պետական
ծառայողներ, տարբեր գերատեսչություննե
րի աշխատակիցներ, տնօրենների և փոխտ
նօրենների վերապատրաստում և այլն),
•
մասնագիտական
վերապատ
րաստում ներ (մասնագիտական կատա
րելագործման դասընթացներ՝ համապա
տասխան մասնագիտություն ունեցողների
համար՝ բժշկական մասնագիտություններ,
անասնաբուժություն,
հոգեբանություն,
ծրագրավորում, հաշվապահություն),
•
արհեստներ
(վարսահարդարում,
դիմահարդարում, խոհարարություն, տրակ
տորիստմեքենավար և այլն),
•
այլ հմտություններ (օտար լեզու, հա
մակարգչային հմտություններ, սոցիալական
նշանակության
վերապատրաստում ներ,
կառավարում),
•
օտար լեզու:
Ընդհանուր առմամբ, մասնակցությունն
ըստ լրացուցիչ կրթական ծրագրերի կարելի
է պատկերել հետևյալ կերպ`

32%
1%
5%
40%
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Որից բուհերում՝

32%
40%

այլ հմտություններ
օտար լեզու
արհեստ
մասնագիտական ծրագրեր
պետական ծրագրեր

22%

5%
1%

Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսում նական հաստա
տություններում՝
6%

5%
10%
պետական ծրագրեր
մասնագիտական ծրագրեր
արհեստ
այլ հմտություններ

78%

Լրացուցիչ կրթության ոլորտում սոց
հարցում ների վերլուծության արդյունքում
վեր հանված հիմ նական խնդիրները: Վե
րանայման կարիք ունի ոլորտը կանոնա
կարգող իրավական դաշտը: Մշակված
կարգերը, ընդունված որոշում ներն առավե
լապես վերաբերում են հիմ նական կրթական
ծրագրերին:
Լրացուցիչ կրթության համար հիմ նախն
դիր է մնում աշխատաշուկայի և մասնա
գիտական կրթության համակարգի միջև
արդյունավետ համագործակցության բացա
կայությունը: Մասնագիտական կրթության
համակարգի ուսում նական հաստատու
թյունները համակարգված տեղեկատվու
թյուն չունեն աշխատաշուկայի վերաբե
րյալ: Մասնավորապես, նրանց հասանելի

չէ հնարավոր և սպասվելիք գործազրկու
թյան, ազատ աշխատատեղերի վերաբերյալ
մարդկանց տեղաշարժի վիճակի մասին տե
ղեկատվությունը, որոնք որոշակի չափով
կարող են հիմք ընդունվել լրացուցիչ կրթու
թյան կազմակերպման համար:
Համակարգի ուսում նական հաստատու
թյունների նյութատեխնիկական հագեց
վածությունը նույնպես լուրջ հիմ նախնդիր
է լրացուցիչ կրթության ոլորտում: Ուսում
նական հաստատությունների նյութատեխ
նիկական հագեցումը առաջին հերթին այն
մասնագիտությունների և որակավորում նե
րի համար է, որոնց գծով նրանք հիմ նական
կրթական ծրագիր են իրականացնում: Սա
կայն շահառուների պահանջները կարող են
ներառել նաև այլ որակավորում ներ: Նման
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դեպքերում ուսումնական հաստատություն
ները պարզապես ի վիճակի չեն լրացուցիչ
կրթական ծրագիր իրականացնելու:
Բարձրագույն ուսումնական հաստա
տությունների պրոֆեսորադասախոսական
կազմի որակավորման բարձրացման մեխա
նիզմները դեռևս օրենսդրորեն չեն կանո
նակարգված, և յուրաքանչյուր բուհ այդ խն
դիրը լուծում է յուրովի` կա՛մ տվյալ բուհում,
կա՛մ համաձայնագրերով` տեղական կամ
արտերկրի այլ բուհերի հետ (դասախոսների
փոխանակում, ստաժավորում):
Նախնական (արհեստագործական) և
միջին մասնագիտական կրթության համա
կարգում կիրառվող ուսումնական ծրագրե
րը հիմնականում կազմվում են ամբողջա
կան մասնագիտության կամ որակավորման
համար: Այդ պատճառով էլ դրանք հիմնա
կանում կիրառելի չեն լրացուցիչ կրթություն
ապահովելու համար: Լրացուցիչ կրթական
ծառայություններ մատուցելու համար ուսում
նական հաստատությունները մշակում են
լրացուցիչ կրթական ծրագրեր, որոնք, ըստ
էության, կրկնում են մասնագիտության ամ
բողջական ծրագրի որոշակի մասը: Նման
ծրագրեր կազմվում են միայն անհրաժեշ
տության դեպքում, ինչը լրացուցիչ կրթու
թյան գաղափարին չի համապատասխա
նում:
Լրացուցիչ կրթության ոլորտը, լինելով
ինքնակարգավորվող և ազատական, այ
նուամենայնիվ, կարիք ունի որոշակի հա
մակարգման՝ ներդրվող միջոցները արդյու
նավետ օգտագործելու և գործընթացների
նպատակայնությունը ապահովելու համար։
Վերը թվարկված հիմնախնդիրների լու
ծում կարող է հանդիսանալ հետևյալ ռազ
մավարական ուղղությունների ամբողջա
կան իրագործումը.
1)
խթանել և տարածել լրացուցիչ
կրթության գաղափարը,
2)	վերանայել և մշակել լրացուցիչ
կրթության ոլորտը կարգավորող ՀՀ օրենք
ները և ենթաօրենսդրական ակտերը,
3) ստեղծել
համագործակցության
մեխանիզմներ՝ լրացուցիչ կրթության կա
ռավարման գործընթացում սոցիալական
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գործընկերության սկզբունքի ապահովման
համար,
4)	բարձրացնել լրացուցիչ կրթության
գրավչությունը և ուսումնառության հնարա
վորությունների մասին հանրության իրա
զեկվածության աստիճանը,
5) ձևավորել ուսումնառության բաց
միջավայր` կիրառելով կրթության և ուսուց
ման ավանդական և ոչ ավանդական ձևերն
ու եղանակները,
6) մշակել
լրացուցիչ
կրթությունն
ապահովող ուսումնամեթոդական բազա,
լրացուցիչ կրթական ծրագրեր,
7)	կատարելագործել լրացուցիչ կրթու
թյուն ապահովող մանկավարժական աշ
խատողների, մասնագետների, փորձա
գետների, ինչպես նաև մոնիթորինգ և
վերահսկողություն իրականացնող անձանց
(կազմակերպությունների)
կարողություն
ները, ցուցաբերել ուսումնամեթոդական և
տեխնիկական օժանդակություն,
8)	հաշվառել մարդկային ռեսուրս
ների զարգացման և կատարելագործման
ոլորտային կարիքները և մշակել համաչափ
առաջարկ (լրացուցիչ կրթական ծրագրեր),
9)	 իրականացնել լրացուցիչ կրթու
թյան պատվերի, ուսումնառության ծրագրի,
իրականացման ընթացքի և արդյունքների
գնահատում:
10)	 իրականացնել ոչ ֆորմալ և ինֆոր
մալ կրթության արդյունքների կենտրոնաց
ված ճանաչում,
11)	ներդնել լրացուցիչ կրթության իրա
կանացման հաշվետվողական (մասնավո
րապես մոնիթորինգի և վիճակագրական
տվյալների հավաքման) համակարգ,
12) խթանել տեղեկատվական տեխնո
լոգիաների ներդրումը, կիրառումը և բոլորի
համար հասանելիությունը՝ ուսուցման կազ
մակերպման և իրականացման ընթացքում,
13)	 իրականացնել
աշխատաշուկայի
պահանջարկի, թափուր և կանխատեսվող
աշխատատեղերի ուսումնասիրություն, վեր
լուծություն, վարել աշխատուժի տեղաշար
ժի, առկա և սպասվելիք գործազրկության
վիճակագրություն:
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THE ANALYSIS OF SOCIOLOGICAL SURVEY ON THE CHALLENGES OF SUPPLEMENTARY 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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ՆՈՒՆԵ ՕՍԵՅԱՆ

ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ
ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԵՐԻՆ
«Երեխան պահանջում է անդադար գոր
ծունեություն և հոգնում է ոչ թե գործունեու
թյունից, այլ նրա միօրինակությունից և միա
կողմանիությունից»:
Յ. Դ. Ուշինսկի
Ժամանակակից շուկայական տնտեսու
թյունը, նրա գլոբալ միտումները և տեղե
կատվական նոր տեխնոլոգիաների սրըն
թաց
զարգացումները
շրջանավարտից
պահանջում են նոր տիպի գիտելիքներ ու
հմտություններ, ինչը հնարավորություն կտա
նրանց գտնելու իրենց տեղը աշխատան
քի գլոբալ շուկայում: Նրանք կարիք ունեն
տիրապետելու համագործակցային հմտու
թյունների: Հետևաբար կրթության բովան
դակության մեջ կարևորվում են ոչ միայն
գիտելիքները, այլ նաև քննադատական,
ստեղծագործական մտածողության հմտու
թյունները, հուզական հատկանիշները, ար
ժեքները, դիրքորոշումները:
Մենք ի ծնե չենք տի
րա
պե
տում մարդ
կանց հետ արդյունավետ հարաբերվելու հմ
տություններին: Այդ հմտությունները ձեռք
են բերվում և կատարելագործվում են ուսուց
ման գործընթացում:
Երկխոսությունը, հաղորդակցումը, հան
դուրժողականությունը,
աջակցությունը,
օգնություն հայցելը, օգնություն տրամադ
րելը, սեփական վարքագծի կառավարու
մը, ինքնագնահատումը սոցիալական այն
հմտություններն են, որոնք ապահովում են
մարդկանց համակեցությունը և համագոր
ծակցությունը: Ի վերջո, ըստ Ջեյմս Ուաթսո
նի, «Ոչ մի հետաքրքիր նորույթ ի հայտ չի
գալիս առանց համագործակցության»1: Իսկ
ըստ Գորդոն Բրաունի՝ «Ուսուցիչը պիտի
օժտված լինի մարգարեի հատկանիշներով,
որովհետև նա պատրաստում է մարդկանց
1 Ա. Հովհաննիսյան, Կ. Հարությունյան, Ս. Խրիմյան
և ուրիշներ, Համագործակցային ուսուցում, Եր., 2006,
էջ 23:
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30-50 տարի հեռավորության վրա գտնվող
ապագա հասարակության համար»2:
Կրթության որակի բարելավման համար
ուսուցման գործընթացում ներմուծվել են
բազմաթիվ մեթոդներ և մեթոդական հնար
ներ: Ճիշտ ընտրված մեթոդը նպատակին
հասնելու միջոց է՝ «գործիք»: Այն ուսուցչի և
աշակերտի համագործակցությունն է ուսում
նական միջավայրում:
Ցանկալի է, որ նյութի բովանդակությունն
ուսուցանելիս այն կապել առօրյա կյանքի,
երևույթների և շուկայական տնտեսության
առկա հիմնախնդիրների հետ, ապա՝ ու
սուցման գործընթացը կազմակերպել այն
պես, որ սովորողներն ունենան իրենց ձեռք
բերած գիտելիքները կյանքում, պրակտիկա
յում կիրառելու հմտություն:
Սովորողների ճանաչողական հետաքրք
րությունների ձևավորման, ինչպես նաև գի
տելիքների խորացման ու հարստացման
համար շատ եմ կարևորում արտադասարա
նական աշխատանքները, որոնք դասապրո
ցեսի օրգանական շարունակությունն են: Չէ՞
որ սովորողների հարցասիրությունը և հե
տաքրքրությունն իրենց արտահայտությունն
են գտնում ոչ միայն ուսուցման, այլ նաև ար
տադասարանական աշխատանքների զա
նազան ձևերի (միջոցառում, էքսկուրսիա,
բաց դաս) գործընթացում:
Ճիշտ է նկա
տում Գ. Ի. Շչու
կի
նան, որ
ուսուցումը պետք է մշտապես լրացվի գի
տելիքների ընդլայնմանն ու խորացմանը և
դպրոցականների բազմակողմանի գործու
նեության կազմակերպմանն ուղղված ար
տադասարանական աշխատանքով3:
2 Ա. Հովհաննիսյան, Կ. Հարությունյան, Ս. Խրիմյան
և ուրիշներ, Համագործակցային ուսուցում, Եր., 2006,
էջ 19:
3
Էլյա Բաղդասարյան, Սովորողների ճանաչո
ղական հետաքրքրությունների ձևավորումը արտա
դասարանական աշխատանքների գործընթացում, էջ
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Նկատելի է այն փաստը, որ արտադա
սարանական աշխատանքներ կազմակեր
պելիս մեծանում է սովորողների հետաքրք
րությունը ուսման նկատմամբ, և սովորողը
ընկալում է ոչ միայն հաղորդվող գիտելիք
ները, այլ նաև սկսում է խորհել, դատել, վեր
լուծել և ինքնուրույն հետևություններ անել,
որոնք նրա մեջ կմշակեն և՛ մտածողական
ակտիվություն, և՛ կամային ջանքեր:
Կենսաբանությունից անցկացված ար
տադասարանական
աշխատանքի
ըն
թացքում կատարելով զանազան փորձեր,
դիտումներ, զբաղվելով հանրօգուտ աշխա
տանքով՝ ծառատունկ, շրջակա միջավայ
րի մաքրում՝ դպրոցականները սերտ կապի
մեջ են մտնում կենդանի բնության հետ, որը
ինչպես գրել է անվանի բնասեր, ճանապար
հորդ Պ. Կ. Կոզլովը «հափշտակում է մար
դուն և նրա մեջ ավելի երկար է պահում հո
գու մաքրությունը, ամբողջականությունը և
զգայնությունը»1:
Էկոլոգիական ուղղվածության արտա
դասարանական աշխատանքների շնոր
հիվ աշակերտները ավելի լավ են ճանաչում
բնությունը, հասկանում, որ իրենք այդ մի
ջավայրի մի մասնիկն են, պետք է կարողա
նան փոխել իրենց մտածելակերպը և գոր
ծելակերպը, պատերազմել ոչ թե բնության
դեմ, այլ հանուն բնության: Այդ աշխատանք
ները հնարավորություն են տալիս սովորող
ներին ձեռք բերելու գիտելիքներ և կարո
ղություններ, ձևավորելու հմտություններ և
բացահայտելու ունակություններ, դրսևորե
լու բարոյական չափանիշներ և վարքագիծ՝
բնության հետ փոխներգործության ընթաց
քում:
Էկոլոգիական դաստիարակություն և
կրթություն
«էկոլոգիական կրթությունը պետք է
դառնա ցանկացած ժամանակակից կրթու
թյան առանցքային ողնաշարը»:
Ն. Մոիսեև
Կրթությունը ոչ միայն աշակերտների
զարգացվածության, հմտությունների և ճա
1 Ա. Ի. Նիկիշով, Զ. Ա. Մոկեևա, Արտադասարա
նական աշխատանքը կենսաբանությունից, Եր., 1984,
էջ 7:

նաչողական ընդունակությունների յուրաց
ման մակարդակն է, նաև լավ դաստիարա
կության, վարքի կատարելության աստիճան,
քանի որ կրթված մարդ ասելով՝ հասկանում
ենք ոչ միայն այն, թե մարդն ինչ գիտի, նաև
այն, թե ինչպես է նա իրեն դրսևորում մի
ջավայրում: Ինչ վերաբերում է էկոլոգիական
կրթությանը և դաստիարակությանը, այն
նպաստում է մարդու մեջ բնության նկատ
մամբ խնայողական վերաբերմունքի և դրա
հարստությունների գիտակցորեն օգտա
գործման համոզմունքի ձևավորմանը:
Էկոլոգիական կրթությունը և դաստի
արակությունը պետք է հիմք ծառայեն ժա
մանակակից պայմաններում բնության և
հասարակության միջև գոյություն ունեցող
փոխհարաբերությունների
ներդաշնակու
թյան համար: Այստեղ տեղին է հիշել Վեր
նանդսկուն՝ «Մարդը և մարդկությունը ամե
նից առաջ սերտորեն կապված են մոլորակի
վրա տարածված կենդանի նյութի հետ, որից
իրականում ոչ մի ֆիզիկական պրոցես չի
կարող մեկուսացնել, իսկ իր ունեցած փոխ
հարաբերությամբ ընդունակ է հաղթահա
րելու բնության արհավիրքները և գիտա
կանորեն հիմնավորված գործունեությամբ
ապահովելու բնության համաչափ զարգա
ցումը մարդկային հասարակության հետ»2:
Հետևաբար էկոլոգիական կրթությունը
պետք է մարդուն ներարկի բնության հան
դեպ գիտակից վերաբերմունք, զարգաց
նի բնության պահպանության և ռացիոնալ
բնօգտագործման գործընթացում մարդու
կառուցողական մասնակցության մեթոդ
ներն ու եղանակները:	
Էկոլոգիական կրթության և դաստիա
րակության միջոցով պետք է հասնել նրան,
որ հասարակության յուրաքանչյուր անդամ,
սկսած վաղ մանկությունից, պատասխա
նատվություն կրի մոլորակի կյանքի հա
մար, գիտակցի էկոլոգիական կուլտուրայի
էությունը և առաջնորդվի Երկիր մոլորակի
հանդեպ գիտակից և խնայողական վերա
բերմունք ունենալու սկզբունքով:
Պատահական չէ, որ վերջին ժամանակ
2 Է. Մ. Հայրապետյան, Լ. Վ. Հարությունյան, Բնու
թյան պահպանության հիմունքները, Եր., 1983, էջ 4:

23

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ներում շատ է խոսվում էկոլոգիական կրթու
թյան, դաստիարակության, էկոլոգիական
մշակույթի ձևավորման մասին: Չէ՞ որ այսօր
քաղաքակրթությունը, մեղմ ասած, էկոլոգի
ական ճգնաժամի շեմին է: Նման իրավիճակ
առաջացել է, մասնավորապես արտադ
րատեխնիկական խնդիրներ լուծելիս բնա
պահպանական բաղադրիչի անտեսման
պատճառով: Էկոլոգիական սխալներ չանե
լու համար ժամանակակից մարդը պետք է
զինված լինի տարրական էկոլոգիական գի
տելիքներով և նոր էկոլոգիական մտածողու
թյամբ:
Դպրոցում այն կարելի է կազմակերպել
ակտիվ ուսուցման մեթոդներով: Ուսուցման
ձևերից են միջոցառումները, բաց դասերը,
հանրօգուտ աշխատանքները, այցելություն
արգելոցներ կամ արգելավայրեր, էքսկուր
սիաներ, պատի թերթերի, ռեֆերատիվ հա
ղորդումների պատրաստումը և այլն:
Էկոլոգիական մշակույթի ձևավորումը
կենսաբանության դասերին
«Մանկան հիշողության մեջ որևէ բան
ամուր կերպով դրոշմել ցանկացող մանկա
վարժը պարտավոր է հոգ տանել այն մասին,
որպեսզի հնարավորինս ավելի շատ զգայա
կան օրգանները (աչք, ականջ), ձայնը, մկա
նային շարժման զգացումներն ու նույնիսկ,
եթե հնարավոր է, համի և հոտառության
զգացողությունները մասնակցեն մտապահ
ման գործողությանը»:
Կ. Դ. Ուշինսկի
Քա
նի որ բնու
թյան հետ շփու
մը բա
րե
րար ձևով և բազմակողմանիորեն է ազդում
սովորողների վրա, ուստի հաճախ պետք է
կազմակերպել էքսկուրսիաներ, արշավներ
և դրանց հիման վրա պատրաստել բաց դա
սեր:
Ստորև ներկայացված է գարնանային
ծաղիկներին նվիրված բաց դասը, որը կազ
մակերպվել էր յոթերորդ դասարաններից
մեկում:
Բաց դասի նպատակն էր՝
•	
Աշակերտներին ծանոթացնել գար
նանային ծաղիկների տարածվածությանը,
նրանց նշանակությանը բնության մեջ և
մարդու կյանքում:
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•	Բացահայտել
«Աշխարհագրու
թյուն», «Կենսաբանություն», «Պատմու
թյուն», «Գրականություն», «Ինֆորմատի
կա», «Նկարչություն» առարկաների միջև
միջառարկայական կապերը:
•
Նպաստել
բնապահպանական
դաստիարակությանը:
Մինչ դասը: Աշակերտները մեկ շա
բաթվա ընթացքում հավաքել էին տեղեկու
թյուններ (էքսկուրսիա բնության գրկում,
համացանց, համապատասխան գրքեր)
գարնանային ծաղիկների մասին: Որտեղ են
աճում, ինչ կառուցվածք ունեն, ըստ ավան
դության՝ ինչու են այդպես կոչվել, ինչ բա
նաստեղծություններ կամ երգեր կան այդ
ծաղիկների մասին: Առանձնակի ուշադրու
թյուն էին դարձրել «Կարմիր գրքում» հայտն
ված գարնանային ծաղիկներին:
Կատարվեց նյութերի համակարգում,
սլայդների և պաստառների թեմատիկ ձևա
վորում: Ի դեպ, աշխատանքին մասնակցում
էր նաև ԿԱՊ
ԿՈՒ ե
րե
խա, ո
րը շատ գե
ղե
ցիկ նկարում էր: Կազմվեց 6-հոգանոց չորս
խումբ՝ իրենց բնորոշ անուններով՝ կենսա
բաններ, պատմաբաններ, գրականագետ
ներ և բնապահպաններ:
Դասի ընթացքը: Դասարանը կահա
վորված էր պաստառներով և գարնանային
ծաղիկների փնջերով: Նախ համառոտ ներ
կայացվեց ծաղկավոր բույսերի բաժինը, այ
նուհետև խմբերից յուրաքանչյուրը հանդես
եկավ իր թեմատիկ նյութերով:
Առաջին խումբը (կենսաբաններ) ներկա
յացնում էր ծաղկավոր բույսերի կառուցված
քային առանձնահատկությունները, դերը
բնության մեջ և մարդու կյանքում:
Երկրորդ
խումբը
(պատմաբաններ)
ներ
կա
յաց
նում էր, թե ի
նչ է պատ
մում հին
ավանդությունը նրանց անվան ծագումնա
բանության մասին:
Երրորդ խումբը (գրականագետներ) ներ
կայացնում էր այդ ծաղիկներին նվիրված եր
գեր կամ բանաստեղծություններ:
Չորրորդ խումբը (բնապահպաններ) ներ
կայացնում էր Հայաստանի «Կարմիր գիրք»
անցած գարնանային ծաղիկներին՝ վարդա
կակաչ, ձնծաղիկ, ալպիական մանուշակ,
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գնարբուկ, վաղենակ: Նրանք ցավով նշե
ցին, որ «Կարմիր գրքում» ընդգրկված բոլոր
բույսերն էլ ունեն սահմանափակ տարածում
և սովորաբար զբաղեցնում են մեկ-երկու
կամ հազվադեպ երեք բնակատեղ:
Բավական է մարդու կողմից անզգույշ
քայլ, որպեսզի բնաջնջվեն այդ բույսերի
վերջին ներկայացուցիչները:
Յուրաքանչյուր խումբ իր բաշխիչ նյութը
ներկայացնելիս օգտվում էր համապատաս
խան սլայդներից և պաստառներից:
Բաց դասը աշակերտներին ցույց տվեց,
որ ծաղիկները օգտակար են նաև իրենց
գեղեցկությամբ, իսկ գեղեցկությունը ան
հրաժեշտ է մարդկանց: Բնության գեղեց
կությունը մարդկանց մեջ առաջացնում է
դրական հույզեր, դաստիարակում է ճաշակ,
զգացմունքներ: Աշակերտները ևս մեկ ան
գամ գիտակցեցին, որ իրենք բնության մի
մասնիկն են, և որ կանաչ բույսերը կենդա
նի օրգանիզմներ են, որոնք նպաստում են
կյանքի հարատևմանը: Աշակերտները եկան
այն համոզման, որ կենդանիների, բույսերի,
սնկերի, մանրէների յուրաքանչյուր տեսակի
գնահատականը պետք է լինի հետևյալը՝ բո
լոր տեսակները պոտենցիալ օգտակար են և
պետք է պահպանվեն:
Աշակերտների մեկշաբաթյա հետազո
տությունները ցույց տվեցին, որ բնության
հետ շփումը պետք է լինի խելամիտ և խո
րապես մշակված: Բնության նկատմամբ ան
փույթ վերաբերմունքը հաճախ բերում է որոշ
կենդանիների և բույսերի տեսակների անհե
տացման: Պետք է յուրաքանչյուր ոք ունենա
բնության հետ շփվելու կուլտուրա:
Վտանգված է մարդու գենոֆոնդը
«…Դրությունը կրիտիկական է այն իմաս
տով, որ մարդը ստիպված է ապրել մի մոլո
րակի վրա, որի պիտանելիությունը մարդու
կյանքի և տնտեսությունը վարելու համար
անդառնալիորեն փոքրացել է»:
Ռոբերտ Ալեն
Գիտության և տեխնիկայի սրընթաց
զարգացումն իր հետ բերեց շատ բարիքներ
և հարմարություններ, բայց միաժամանակ
և բացասական ազդեցություն. խախտվեց
ներդաշնակությունը, որը գոյություն ուներ

մարդու և բնության միջև որպես էկոլոգիա
կան հավասարակշռություն:
Մարդն անհագորեն սկսեց գիտության,
հատկապես քիմիայի նվաճումներով շրջա
պատել իրեն՝ առանց գիտակցելու դրանց
հնարավոր, նաև վատ հետևանքները: Նրա
օրգանիզմը բախվեց այնպիսի վնասակար
գործոնների հետ, որոնց երբեք չէր առնչվել
իր բազմադարյան անցյալում:
Թեև մարդն իր էվոլ յուցիայի ընթացքում
ձեռք է բերել շրջակա միջավայրի ամենա
բազմազան փոփոխություններին հարմար
վելու պաշտպանողական մեխանիզմներ,
սակայն ներկա պայմաններում նրա օր
գանիզմը բախվում է այնպիսի վնասակար
գործոնների հետ, որոնք շատ վատ ազդե
ցություն են թողնում օրգանիզմի ֆիզիոլո
գիական և գենետիկ կառուցվածքի վրա:
Դրանք են պեստիցիդները, հանքային պա
րարտանյութերը, բույսերի աճի խթանիչ
ները, հակաբիոտիկները, գեղահարդարիչ
նյութերը և այլն: Իսկ ամեն տարի համաշ
խարհային շուկա է հանվում մինչև հազար
անուն նոր նյութ: Կարելի է ասել, որ վտանգ
ված է մարդու գենոֆոնդը:
Ճիշտ է, ակնառու է թունաքիմիկատնե
րի դրական դերը գյուղատնտեսության մեջ,
սակայն մյուս կողմից՝ այն բացասական
ազդեցություն է թողնում մարդկանց առող
ջության վրա: Դրանք ունեն կոնցերոգեն,
մուտագեն, ալերգիկ հատկություններ և ոչ
միայն կուտակվում են սննդամթերքի մեջ,
այլև երկար ժամանակ պահպանվում են հո
ղում, անցնում են խմելու և ոռոգման ջրի մեջ,
աղտոտում օդը: Այնուհետև ամենատարբեր
ճանապարհներով հայտնվում են մարդու օր
գանիզմ, կուտակվում համապատասխան
օրգան-համակարգում և հյուսվածքներում:
Պարզվել է, որ թունաքիմիկատներն
ավելի մեծ վտանգ են ներկայացնում գե
նետիկ տեսանկյունից: Դրանք օրգանիզմի
բջիջներում առաջ են բերում ժառանգական
նյութի փոփոխություններ, որոնք էլ ի վերջո
ծնում են տարաբնույթ հիվանդություններ:
Ըստ վիճակագրության՝ վերջին ժամա
նակներում հղի կանայք ծննդաբերում են
վաղաժամ, շատ հաճախ երեխաները ծնվում
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են զանազան գենետիկական թերություննե
րով: Աղետալիորեն աճել են նաև չբերության
և վիժումների տոկոսը, չարորակ նորագո
յացումները և այլ պաթոլոգիաներ: Հիվան
դանում են ոչ միայն նրանք, ովքեր սնվում
են աղտոտված բուսական և կենդանական
սննդամթերքով, այլ նաև նրանք, ովքեր այդ
նյութերի հետ շփվում են հողը պարարտաց
նելու կամ մարդու համար անցանկալի օր
գանիզմների թվաքանակը պեստիցիդներով
կրճատելու ժամանակ:
Հիվանդագին երևույթի առաջացման և
տարածման պատճառ կարող են դառնալ
անհրաժեշտ սանիտարահիգենիկ կանոն
ների խախտումները, արդի տեխնիկայի և
քիմիայի նավաճումների չափից դուրս և ան
տեղի կիրառումը:
Խնդրի լուծման արդյունավետ ուղիներից
է ինտեգրված դասերի և էկոլոգիական ուղղ
վածության միջոցառումների անցկացումը
սովորողների լայն շրջանում: Արդյունքում
կձևավորվի էկոլոգիական գիտակցություն
և մտածելակերպ ունեցող անհատ, որը
կպատկերացնի իր տեղն ու անելիքը շրջա
կա միջավայրում:
Օրինակ՝ «Կենսոլորտը և մարդը» թեման
անցնելիս՝ ելնելով այն բանից, որ ապրում
ենք գյուղում և ունենք մեր ագրոցենոզը, որի
մշակման և բարձր բերքատվությունն ապա
հովելու համար օգտագործում ենք զանազան
պեստիցիդներ և պարարտանյութեր, ես հո
ղային պաշարների աղտոտմանը նվիրված
դասաժամը նվիրում եմ մեր տարածքում առ
կա էկոլոգիական խնդիրների վերհանմանը,
դրանց վերլուծմանը, հնարավոր լուծումների
տարբերակների փնտրմանը: Մեծ արդյունք
ապահովելու համար դասաժամի հիմնական
մասը օգտագործում եմ պրոբլեմային դա
սախոսությանը, որի ընթացքում փորձում եմ
վեր հանել մարդու գենոֆոնդի վրա բացա
սական ազդեցություն ունեցող երևույթները
և աշակերտներին ներգրավում քննարկվող
նյութի մեջ: Այնուհետև հանձնարարում եմ
մեկ շաբաթվա ընթացքում կատարել հետա
զոտական աշխատանքներ և դրանց հիման
վրա պատրաստել ռեֆերատիվ հաղորդում
ներ՝ հետևյալ պլանի համաձայն:
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•	Հողերի աղտոտման ինչ պատճառ
ներ կան:
•	Հողերի աղտոտումը պեստիցիդնե
րով և պարարտանյութերով:
•	Պեստիցիդների և պարարտանյու
թերի ազդեցությունը մթնոլորտի և ջրային
էկոհամակարգերի վրա:
•	Պեստիցիդների և պարարտանյու
թերի ազդեցությունը մարդու և կենդանինե
րի առողջության վրա:
•	
Ինչ սանիտարահիգենիկ կանոններ
է պետք պահպանել վերը նշված նյութերի
հետ աշխատելիս:
•	
Ինչպես վարել առողջ գյուղատնտե
սություն:
•	
Ինչպես կանխել էկոլոգիական գե
նոցիդը:
Աշակերտները մեծ պատասխանատ
վությամբ անցնում են գործի՝ հաճախ նաև
մասնակից դարձնելով ընտանիքի մյուս ան
դամներին, և ժամանակին հանձնում իրենց
աշխատանքները: Ստուգվում և առանձնա
կի ուշադրության են արժանանում յուրահա
տուկ լուծումներ առաջարկող աշխատանք
ները: Դրանք դասարանում կարդում ենք
բարձրաձայն և քննարկում:
Գնահատվում են բոլորը, իսկ առավե
լագույն միավորներ վաստակում են նրանք,
ովքեր առկա էկոլոգիական խնդիրների հա
մար գտել են ինքնատիպ լուծումներ:
Ոմանք վերը նշված խնդիրների լուծու
մը տեսել էին օրգանական գյուղատնտե
սության անհրաժեշտության մեջ, այսինքն՝
գյուղատնտեսական մթերքների արտադրու
թյան տնտեսական շահավետությանը զու
գընթաց ուշադրություն դարձնել բնապահ
պանական հիմնախնդիրներին: Չկիրառել
սինթետիկ քիմիական միացություններ,
հանքային պարարտանյութեր, թունաքիմի
կատներ, արհեստական խթանիչներ:
Օրգանական գյուղատնտեսություն վա
րե
լու հա
մար ան
հրա
ժեշտ է մեծ տեղ տալ
օրգանական ծագման պարարտանյութե
րին՝ գոմաղբին, կենսահումուսին, տորֆին,
բուսական մոխրին, կոմպոստներին: Սրանք
պարունակում են բույսերին անհրաժեշտ բո
լոր սննդատարրերը և միաժամանակ հարս
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տացնում են հողը օրգանական նյութերով և
բարձրացնում նրա բերրիությունը:
Բույսերի
հիվանդությունների
վնա
սատուների և մոլախոտերի դեմ պետք է
պայքարել կենսաբանական մեթոդներով՝
բուսական թուրմերի, հողի մշակության աշ
խատանքների ճիշտ և ժամանակին կազմա
կերպման օգնությամբ:
Օրգանական գյուղատնտեսություն վա
րելու ընթացքում անհրաժեշտ է հետևել որո
շակի սկզբունքների:
•	Հողը պարարտացնել օրգանական
պարարտանյութերով՝ գոմաղբով, թռչնաղ
բով, աճեցնել բակլազգի բույսեր:
•	Հույսը դնել բույսերի և կենդանինե
րի հիվանդությունների կանխարգելման, այլ
ոչ թե բուժման վրա:
•	Բացառել գենետիկորեն փոխա
կերպված օրգանիզմների օգտագործումը:
•	Նախապատվությունը տալ տեղա
կան սննդամթերքին:
Այսպիսով՝ սովորողը ձեռք է բերում ինք
նուրույնաբար տեղեկությունների հավաք
ման, խնդիրների լուծման տարբերակների
պլանավորման, եզրակացությունների կա
տարման, անհատական գործողություննե
րի վերլուծման կարողություն և կենսափորձ:
Նրա մեջ մշակվում և զարգանում է քննա
դատական, ստեղծագործական և հետա

զոտական աշխատանք կատարելու ունա
կություններ և հմտություններ, որոնք իրեն
անհրաժեշտ կլինեն հետագա կյանքում:
Այսպիսով՝ էկոլոգիական ուղղվածության
աշխատանքներ կատարելիս աշակերտները
գալիս են հետևյալ կարևոր եզրահանգմանը:
Մեզանից յուրաքանչյուրն ունի մեղքի
իր բաժինը շրջակա միջավայրում ստեղծ
ված ծանր էկոլոգիական վիճակի համար:
Նրանց մեջ ձևավորվում է որոշակի էկոլո
գացված արժեքային համակարգ: Ձևավոր
վում են այնպիսի անձնային հատկանիշներ,
որոնք աշակերտին շրջակա միջավայրի
նկատմամբ դարձնում են ավելի սրտացավ
ու հոգատար: Այդպիսի աշակերտը կունենա
դրական վերաբերմունք կենդանի բնության,
անհատական առողջության և այլ մարդ
կանց առողջության նկատմամբ: Նա կմտա
ծի առողջ գյուղատնտեսության անհրաժեշ
տության մասին:
Նման աշակերտն այլևս չի կարող սառ
նասրտորեն ու չմտածված վերաբերվել բնու
թյանը, ոչնչացնել կանաչ տարածքները,
ապօրինի անտառահատումներ կատարել:
Իսկ հետագայում նրա գործողություննե
րը կլինեն կշռադատված, զգույշ և բարոյա
կան: Նա կունենա բնության հետ շփվելու
կուլտուրա, որը մարդու ընդհանուր կուլտու
րայի բաղկացուցիչ մասն է:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ա. Հովհաննիսյան, Կ. Հարությունյան, Ս. Խրիմյան և ուրիշներ, Համագործակցային ուսու
ցում, Եր., 2006, էջ 19-23:
Ա. Ի. Նիկիշով, Զ. Ա.Մոկեևա, Արտադասարանական աշխատանքը կենսաբանությունից,
Եր., 1984, էջ 7:
Է. Մ. Հայրապետյան, Լ. Վ. Հարությունյան, Բնության պահպանության հիմունքները, Եր.,
1983, էջ 4:
Էլադա Բաղդասարյան, Սովորողների ճանաչողական հետաքրքրությունների ձևավորումը
արտադասարանական աշխատանքների գործընթացում, էջ 222:
Լ. Ա. Մելքումյան, Մ. Հ. Գալստյան, Բնապահպանության հիմունքներ, Եր., 2010, էջ 214-232:
Լ. Ա. Մելքումյան, Էկոլոգիայի հիմունքները, Եր., 2008, էջ 20-22:
Յ. Ամիրջանյան, Մանկավարժություն, Եր., 2005, էջ 47-49:
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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
cold-bloodedly and carelessly, he will not destroy green territories and will not make illegal
trees-cutting.
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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ՆԱՐԻՆԵ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

ՄԻՋԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԿԱՊԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ
ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ
«Մանկավարժին խոսքը տրված չէ նրա
համար, որ թմրեցնի իր միտքը, այլ որպեսզի
արթնացնի ուրիշինը»:
Ա. Դիստերվերգ
Կրթական բարեփոխումների անհրա
ժեշտությունը բխում է համաշխարհային և
ազգային տնտեսությունների զարգացման
աննախադեպ արագությունից, բարձր տեխ
նոլոգիաների
ներդրումից։ Կրթությունը դարձել է գոր
ծոն, որը պետք է նպաստի մարդու մեջ այն
պիսի արժեքներ դաստիարակելուն, որ նա
կարողանա դառնալ որակյալ մասնագետ և
արագ հարմարվի աշխատանքային շուկայի
անընդհատ փոփոխվող պահանջներին։
Ահա թե ինչու յուրաքանչյուր ուսումնական
առարկայի նպատակը ոչ միայն գիտելիք
ների, կարողությունների, հմտությունների
զարգացումն է, այլև մարդու արժեքային
համակարգի ձևավորումը։ Մինչ ուսուցման
նոր մեթոդներին տիրապետելը ուսուցանո
ղը պետք է հստակորեն պատկերացնի ու
սումնական առարկաների չափորոշիչների
և նպատակների հետ կատարված փոփո
խությունները։
Ուսումնասիրելով այդ փոփոխություննե
րը՝ փորձեմ ներկայացնել իմ դիրքորոշումը
ուսուցման նոր մեթոդների նկատմամբ։
Բարեփոխումների անհրաժեշտությունը
գիտակցում է մանկավարժների մեծամաս
նությունը, սակայն այն իրականացնելն է,
որ կանգնեցնում է բազմաթիվ դժվարին խն
դիրների առջև։ Բարեփոխումների ընթաց
քը և արդյունքները շոշափելի չեն. ուսուց
ման գործընթացում շատ դժվարությամբ
ենք հրաժարվում արդեն արմատավորված
ավանդականից։
Բոլոր հմուտ ուսուցիչներին էլ հաջողվում
է ավանդական և ժամանակակից մեթոդնե

րի համադրությամբ դասապլաններ կազմել
և դրա
կան ել
քով դաս ան
ցկաց
նել։ Նման
դեպքում դասի տարբեր փուլերում տար
բեր է ուսուցչի և աշակերտի ակտիվության
աստիճանը։ Աշակերտներին ակտիվորեն
դասապրոցեսին ներգրավելը, նրանց տրա
մաբանական մտածողությունը զարգաց
նելը, ինքնուրույն որոշումներ կատարելու
կարողություններ ձևավորելը ժամանակա
կից ակտիվ մեթոդներով է հնարավոր։ Ու
սուցչի դերը կարևորվում է դժվարըմբռնելի
թեմաներն ուսումնասիրելիս, իսկ գործող
դասագրքերում այդպիսի թեմաների պա
կաս չկա։ Ավանդական և ժամանակակից
մեթոդների համադրումով դասի անցկաց
ման ժամանակ շատ արդյունավետ է՝ դա
սախոսություն կանգառներով, համակց
ված դասախոսություններ, նպատակային
դասախոսություններ մեթոդների կիրառու
մը։ Նման դեպ
քե
րում դա
սի դյու
րին հատ
վածներն աշակերտները յուրացնում են
ինքնուրույն, բարդ, դժվարըմբռնելի հատ
վածները մեկնաբանում է ուսուցիչը՝ օգ
տագործելով տարաբնույթ դիդակտիկ նյու
թեր (ցուցապաստառներ, լուսանկարներ,
պատրաստուկներ,
կաղապարվածքներ,
մոդելներ, աղ յուսակներ, գծապատկերներ,
տեսաֆիլմեր և այլն)։ Նման դասերը մերթ
աշակերտակենտրոն են, մերթ ուսուցչա
կենտրոն։ Դասապրոցեսն աչքի է ընկնում
սովորողների հետաքրքրասիրության աճով,
իսկ դասանյութի որոշակի հատվածների
ինքնուրույն յուրացումը մեծացնում է աշա
կերտների ոգևորությունը, նրանք դառնում
են ինքնավստահ, ինքնուրույն որոշումներ
կայացնելու ընդունակ։ Ավանդական և ժա
մանակակից մեթոդների համադրությունը
կիրառելի է դասի բոլոր փուլերում։ Օրինակ՝
խթանման փուլում ուսուցչի արտահայտած
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1-2 միտքն արդեն իսկ հետաքրքրություն է
առաջացնում ուսուցանվելիք նյութի նկատ
մամբ։ Ուսուցչի խոսքը կարևոր է նաև իմաս
տի ընկալման փուլում՝ անհասկանալի որևէ
հատվածի կամ մտքի մեկնաբանությամբ։
Կշռադատման փուլում ուսուցիչը նրբորեն
թող ուղղորդի դասը դեպի նպատակների
իրականացում, օգնի ճիշտ եզրահանգում
ներ անելու։ Գնահատելիս ճիշտ է հենվել
աշակերտների կարծիքի վրա։ Թող իրենք
գնահատեն միմյանց։ Սա մեծացնում է յու
րաքանչյուրի պատասխանատվությունն ինչ
պես իր անձի ու խմբի, այնպես էլ ուսուցչի
նկատմամբ։
Այսօր դպրոցի գլխավոր ռազմավարա
կան խնդիրը համարելով ազգային՝ այն
պետք է բարձրացնել որակական նոր աս
տիճանի, որը կհամապատասխանի 21-րդ
դարի բոլոր պահանջներին։
2016-2025 ուսումնական տարիները
պետք է հռչակել որակի տարիներ, ուստի
այդ ուսումնական գործընթացի ցուցանիշ
ները դպրոցի զարգացման ծրագրերում ան
հրաժեշտ է դասակարգել հետևյալ ձևով.
1)	մատչելիություն
2)	 արդյունավետություն
3)	 որակ
Արդի ժամանակաշրջանում դասը պետք
է կառուցվի այնպես, որ երեխաները զգան
ուսման գործընթացում իրենց ակտիվ դե
րը։ Ուսուցչի խնդիրն այն է, որ նա պետք է
մոբիլիզացնի սովորողների ուշադրությու
նը, մտածողությունը, հիշողությունը, զգա
յարանները, պատկերացումը, ընկալումը և
այլն։ Երեխան զարգանում է, եթե կա ստեղ
ծագործական համապատասխան միջա
վայր։ Սովորելու ցանկության բացակայու
թյան պատճառներից մեկը կարող է լինել
ժամանակակից հասարակության մեջ ըն
դունված բաժանումը ընդունակ և անընդու
նակ աշակերտների։ Բանն ընդունակության
մեջ չէ, այլ ուսումնական գործընթացի կազ
մակերպման մեջ։
Եթե հետաքրքիր լինի ուսուցման գործըն
թացը, ապա անընդունակ աշակերտ գրեթե
չի լինի։ Դժվար է հասնել արդյունքի, եթե
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աշակերտը չունի հետաքրքրություն ուսման
և ուսումնասիրվող նյութի նկատմամբ։ Ընդ
որում՝ կարևոր է ոչ միայն աշակերտներին
հաղորդել որոշակի գիտելիքներ, այլև զար
գացնել նրանց մեջ անհրաժեշտ տեղեկատ
վությունը փնտրելու, գտնելու և օգտագործե
լու ցանկություն։
Գոյություն ունեն ինտեգրման տարբեր
ձևեր։ Ինտեգրումը կարող է լինել հորիզո
նական՝ տարբեր ուսումնական առարկանե
րի նման նյութերի միավորում, և ուղղահա
յաց, երբ ուսուցիչը միավորում է տվյալ մեկ
առարկայի ուսումնական նյութը, որն ուսում
նասիրվել է տարբեր տարիների ընթացքում՝
բարդության տարբեր աստիճաններում։
Ինտեգրման խնդիրը ոչ միայն մի քանի
գիտությունների ուսումնասիրության ընդ
հանուր տիրույթների ցուցադրումն է, այլև
դրանց իրական կապի միջոցով մեր շրջա
պատող աշխարհի միասնականության ցու
ցադրումը։ Այլապես ինտեգրումը կվերածվի
միջառարկայական կապերի մակերեսային
ներկայացման։ Ինտեգրված դասերը հնա
րավորություն են տալիս ձևավորելու հս
տակ պատկերացումներ շրջակա աշխարհի
մասին ցույց տալու միջառարկայական կա
պերը, դրդում են աշակերտներին հետա
զոտական գործունեության, ստիպում են
աշակերտներին ձևակերպելու հարցեր և
որոնելու պատասխանները, արթնացնում են
հետաքրքրություն առարկայի նկատմամբ։
Փորձեմ ներկայացնել ինտեգրված դասի
միջոցով ավանդական և ժամանակակից մե
թոդների համադրումով միջառարկայական
կապերի դերն ու նշանակությունը։
Ինտեգրված դասի կազմակերպման
տեխնոլոգիան համարձակորեն թափանցում
է առարկաների ծրագրերի մեջ և կապում
դրանք միմյանց։ Բացառություն չի կազմում
նաև կենսաբանությունը։ Կենսաբանությու
նը, ըստ բնույթի, համարվում է ինտեգրված
առարկա։
Այն ամբողջությամբ ներծծված է միջա
ռարկայական կապերով և առաջարկում է
աշակերտներին գիտելիքներ գիտության
տարբեր բնագավառներից.
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Կենսաբանությունից ինտեգրված դա
սեր կարելի է անցկացնել հետևյալ թեմանե
րից. «Վիտամիններ» («Կենսաբանություն»
և «Քիմիա»), «Մարդու կմախքը» («Կենսա
բանություն» և «Քիմիա»), «Կենդանիների
թագավորության ընդհանուր բնութագի
րը» («Կենսաբանություն» և «Աշխարհագ
րություն),
«Ֆոտոսինթեզ»
(«Կենսաբա
նություն» և «Քիմիա»), «Սպիտակուցներ»
(«Կենսաբանություն» և «Քիմիա»), «Ջուր»
(«Կենսաբանություն», «Քիմիա», «Ֆիզիկա»,
«Աշխարհագրություն»), «Շարժումը կենդա
նական աշխարհում» («Ֆիզիկա» և «Կեն
սաբանություն»), «Թռչունների ձայները»
(«Կենսաբանություն» և «Երաժշտություն»),
«Ֆիզիկական վարժությունների դերն ու
ազդեցությունը սիրտանոթային համակար
գի զարգացման ու ամրապնդման գործում»
(«Կենսաբանություն» և «Ֆիզկուլտուրա»),
«Մոդիֆիկացիոն
փոփոխականություն»
(«Ինֆորմատիկա» և «Կենսաբանություն») և
այլն։
Դիտարկենք դասի մի օրինակ, որը քիմի
այի ուսուցչի հետ կարելի է անցկացնել «Են
թաստամոքսային գեղձի հորմոնները», «Ին
սուլինի քիմիական կառուցվածքը» թեմայով.
Դասի նպատակը՝
Աշակերտը կիմանա
•	
Ենթաստամոքսային գեղձի կառուց
վածքը
•	
Ենթաստամոքսային գեղձի կողմից
արտադրված ինսուլին հորմոնի ազդեցու
թյունը
•	
Ինսուլին հորմոնի գերգործառույթ և
թերգործառույթ լինելու դեպքում օրգանիզ
մում առաջացած խանգարումները.
•	
Ինսուլին հորմոնի քիմիական կա
ռուցվածքը

üÇ½ÇÏ³

Կկարողանա ներկայացնել՝
•	Գեղձի տեսակը, նրա արտադրած
հորմոնը և ազդեցությունը
•	Գեղձի թերգործառույթի և գերգոր
ծառույթի հետ կապված հիվանդությունները
Կկարևորի՝
•	
Ինսուլին հորմոնի դերը օրգանիզմի
գործառույթների կարգավորման գործընթա
ցում
•	
Առողջության պահպանման գոր
ծում ինսուլին հորմոնի ազդեցությունը
•	
Ինսուլին հորմոնի քիմիական կազ
մը։
Անհրաժեշտ նյութեր՝ ցուցապաստառ
ներ, տեսաֆիլմ, լուսանկարներ
Դասի ընթացքը
Խթանման
փուլ՝
Հնարավորության
դեպքում ցուցադրել 3 րոպե տևողությամբ
տեսաֆիլմ կամ կիրառել «Համակցված դա
սախոսություն» մեթոդը:
Կենսաբ. ուսուցիչ: Ներկայացնել են
թաստամոքսային գեղձի հատկությունները.

Ենթաստամոքսային գեղձի
հորմոնները
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Ենթաստամոքսային գեղձը օժտված է
եր
կու հատ
կու
թյամբ, մի կող
մից՝ այն ար
տադրում է հյութ, որը պարունակում է
հիդրոլիտիկ ֆերմենտներ՝ պրոտեազներ,
էսթերազներ, կարբհիդրադներ և այլն,
որը հատուկ ծորանի միջոցով թափվում է
12-մատ
նյա ա
ղի
քի մեջ, մյուս կող
մից՝ ար
տադրում է ինկերտհորմոններ, որոնք ար
տադրվում են ենթաստամոքսային գեղձի

լանգերհանսյան կղզ յակների բջիջների կող
մից։ Լանգերհանսյան կղզ յակները (որոնց
առաջին անգամ նկարագրել է Լանգեր Հան
սը) կազմում են ենթաստամոքսային գեղձի
զանգվածի 0, 01 մասը։ Կղզ յակները բաղ
կացած են a, b և այլ բջիջներից։ Այս բջիջնե
րի ամեն մի խումբ արտադրում է յուրահա
տուկ հորմոններ։

Իմաստի ընկալման փուլ
Կենսաբ. ուսուցիչ: Կազմել աղ յուսակ.
Գեղձ

հորմոն

ազդեցությունը

Կշռադատման փուլ
Կենսաբ. ուսուցիչ: Նպատակային դա
սախոսությամբ ներկայացնել ինսուլին հոր
մոնի մասին։
Ինսուլին
Ինսուլինը արտադրվում է ենթաստամոք
սային գեղձի լանգերհանսյան կղզ յակների
β-բջիջների կողմից։ Լատիներեն Insula նշա
նակում է կղզի, որտեղից և առաջացել է ին
սուլին անվանումը։
1886 թ. Մինկովսկին և Մերինգը հեռաց
րին շան ենթաստամոքսային գեղձը, որի
հետևանքով առաջացավ կայուն հիպերգ
լիկեմիա (գլ յուկոզայի քանակի ավելացում
արյան մեջ (և գլյուկոզուրիա) գլյուկոզայի
անցումը մեզի մեջ)։ Նման պատկերը հա
մընկնում է շաքարային դիաբետ հիվան
դությանը։ Սրանով ապացուցվեց այն, որ
ենթաստամոքսային գեղձը կապված է ած
խաջրատների փոխանակության հետ։ Սա
կայն երկար տարիներ անց միայն հնարա
վոր դարձավ ենթաստամոքսային գեղձից
անջատել հատուկ նյութ, որն ազդում է ած
խաջրատների փոխանակության վրա, դա
հենց ենթաստամոքսային գեղձի հորմոնն է։
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1902 թ. Սոբոլևը առաջինն էր, որին հա
ջողվեց ենթաստամոքսային գեղձից ստա
նալ այդ հորմոնը։ Հայտնի է, որ ենթաստա
մոքսային գեղձն ունի արտաքին սեկրետոր
ծորան, եթե կապենք այդ ծորանը, այդ դեպ
քում ենթաստամոքսային գեղձի բջջիջները,
որոնք արտադրում են հյութը, աստիճանա
բար կկազմափոխվեն, իսկ կղզ յակների
ինկրետոր բջիջները կմնան անփոփոխ։ Սա
է պատճառը, որ նման կենդանիների մոտ
շաքարային դիաբետ չի առաջանում։
Այ
սու
հետև պարզ
ված է նաև այն փաս
տը, որ երբ հղիության երկրորդ կեսում հե
ռացված է մոր ենթաստամոքսային գեղձը,
հիպերգլիկեմիա չի առաջանում, որովհետև
այդ ժամանակաշրջանում սաղմի ենթաս
տամոքսային գեղձը արդեն արտադրում է
ինսուլին հորմոնը, որը պաշտպանում է մոր
օրգանիզմը շաքարախտի առաջացումից։
Սակայն երբ կենդանին ծննդաբերում է,
դրանից հետո նրա մեջ սկսում է զարգանալ
շաքարախտ հիվանդությունը։
Երկար տարիներ փորձել են ստանալ են
թաստամոքսային գեղձից զանազան դեղա
միջոցներ շաքարախտի բուժման համար,

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

սակայն բոլոր այդ աշխատանքները մնացին
առանց արդյունքի։ Սրա պատճառը պարզ
վեց ավելի ուշ։
Պարզվեց այն, որ ենթաստամոքսային
գեղձի կողմից արտադրվող ֆերմենտները
(պրոտեազները) քայքայում են կղզ յակնե
րի կողմից արտադրվող ինսուլինը։ Այս էր
պատճառը, որ Սոբոլևն առաջարկեց կա
պել ենթաստամոքսային գեղձի սեկրետոր
ծորանը (որի հետևանքով գեղձային մասը
կազմափոխվում է և ֆերմենտներ այլևս չեն
արտադրում) կամ օգտագործել նորածին
կենդանիների ենթաստամոքսային գեղձը,
որոնց մեջ գեղձային մասի հյուսվածքը դեռ
շատ թույլ է զարգացած, իսկ կղզ յակների
հյուսվածքը շատ լավ է զարգացած։
1921 թ. գիտնականներ Բանտինգն և
Բեստը Սոբոլևի մեթոդով (ծորանի կապու
մով) առաջին անգամ կարողացան ստանալ
ակտիվ դեղամիջոց, որի ներարկումից առա
ջանում է գլյուկոզայի քանակի պակասում
արյան մեջ։ Այնուհետև սկսեցին լայն աշխա
տանքներ ծավալվել մաքուր վիճակում դե
ղամիջոց ստանալու համար։
1926 թ. Կոլլիպին հաջողվեց ինսուլինը
ստանալ բյուրեղային վիճակում, այնուհետև
բյուրեղային ավելի մաքուր վիճակում ստա
ցավ Աբելը։ Ներկայումս ինսուլինը ստաց
վում է խոշոր եղջերավոր անասունների,
մասնավորապես խոզերի ենթաստամոք
սային գեղձից արտազատման եղանակով,
թթվեցրած սպիրտի միջոցով։
Թթվային միջավայրը կանխում է պրոթե
ոլիտիկ ֆերմենտների գործունեությունը։
Քիմիայի ուսուցիչ: Եկեք ծանոթանանք
ինսուլին հորմոնի քիմիական կառուցվածքին:
Պարզ
վել է, որ ին
սու
լի
նը պարզ սպի
տակուց է և քայքայվում է բոլոր պրոթելո
տիկ ֆերմենտների ազդեցությունից։ Այս է
պատճառը, որ ենթաստամոքսային գեղձի
սովորական մուզը չի բուժում շաքարախտը,
իսկ մյուս կողմից՝ ինսուլինի՝ բերանից օգ
տագործումը արդյունք չի տալիս, որովհետև
այն քայքայվում է պեպսինի և տրեպսինի
աղդեցությունից։ Ինսուլինի քիմիական կա
ռուցվածքը պարզել է Սանջերը։ Պարզվել է,
որ ինսուլինի մոլեկուլը բաղկացած է 4 պո

լիպեպտիդային շղթաներից, որոնք միա
ցած են իրար հետ միջաձիգ դիսուլֆիդային
(---S----S----) կապերի միջոցով։ Ինսուլինի
մոլեկուլային կշիռը հավասար է 48000-ի։
Ինչպես թթվային հիդրոլիզից (PH 4-ից
ցածր), այնպես էլ հիմնային հիդրոլիզից (PH
7, 5-ից բարձր) առաջանում է ինսուլինի մո
լեկուլի քայքայում, և գոյանում են առանձին
մասնիկներ՝ 12000 մոլեկուլային կշռով:
Ինսուլինի 4 պոլիպեպտիդային շղթանե
րից տարբերվում են երկու տիպի շղթաներ՝
«Ա» և «Բ» տիպի։ Ուսուցիչը դասը բաժանում
է խմբերի։
I խումբ
«Ա» տիպի շղթան։
Սրանք մի ծայրում ունեն գլիցին ամինոթ
թու, որը վերջանում է ազատ ամինո խմբով,
իսկ մյուս ծայրում ասպարագինի մնացորդն
է՝ ազատ ամինո խմբով։
«Ա» տի
պի շղ
թան կազմ
ված է 21-ա
մի
նոթթուներից, որոնք հաջորդվում են
հետևյալ կերպ՝ գլիցին-իզոլեյցին-վալինգլուտամինաթթու-ցիստին-ալանին-սերինվալին-ցիստին-սերին-լեյցին-տիրոզին- գլու
տամինաթթու-լեյցին-գլուտամինաթթու-գլու
տամ ին աթթու-ասպ ար ագ ին աթթ ու-տիր ո
զին-ցիստին-ասպարագին։ Ինչպես երևում
է, շղթայում ցիստինները բռնում եմ 6-րդ,
7-րդ, 11-րդ և 20-րդ տեղերը։
II խումբ
«Բ» տիպի շղթան։
Այս շղ
թայի մի ծայ
րում ա
զատ ա
մի
նո է՝
խմբով ֆենիլ ալանինը, իսկ մյուս ծայրում վեր
ջանում է ազատ կարբօքսիլ խմբով ալանինը։
«Բ» տիպի շղթան կազմված է 30 ամի
նոթթուների մնացորդներից, որոնք շղթա
յում են հետևյալ հաջորդականությամբ՝
ֆեն իլ ալ ան ին-վալ ին-ասպ ար ագ ին աթթ ուլուտամինաթթու-հիստիդին-լեյցին-ցիստինգլիցին-սերին-հիստիդին-լեյցին-վալին-գլու
տամինաթթու-ալանին-լեյցին-տիրոզին-լեյ
ցին-վալին-ցիստեին-գլիցին-գլուտամինաթ
թու-արգինին-գլիցին-ֆենիլ-ալանին-ֆենի
լալանին-տիրոզին-արեոնին-պրոլին-լիզինալանին։ Այս տիպի շղթայում ցիստինները
բռնում են 7-րդ և 19-րդ տեղերը։
Ինսուլինի մոլեկուլում 2 «Ա» տիպի շղթա
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ները միան
 ում են իրար հետ՝ ի հաշիվ 6-րդ,
11-րդ և 20-րդ ցիստինների ծծումբների՝
առաջացնելով դիսուլֆիդային կապերը (-S—S--)։ Իսկ մյուս կողմից ամեն «Ա» շղթան
մի
ա
նում է իր 7-րդ և 20-րդ ցիս
տին
նե
րի
ծծումբի միջոցով «Բ» շղթայի 7-րդ և 19-րդ
ցիստինների հետ՝ նորից առաջացնելով դի
սուլֆատային կապեր։
Ստորև բերվում է ինսուլինի պոլիպեպ
տիդային շղթաների միացման պատկերում։


Ինչպես ցույց են տալիս բերված տվյալ
ները, ինսուլինի կազմի մեջ բացակայում
են տրիպտոֆան, մեթեոնին և օքսիպիրոլին
ամինոթթուները։ Ինսուլինի բաղադրության
մեջ ծծումբը կազմում է 3,1 %։ Պարզված է
նաև այն, որ բյուրեղային ինսուլինի բաղադ
րության մեջ մտնում է նաև 0,2 %-ի չափով
ցինկ։ Ինսուլինի ակտիվ ձևը համարվում է
նրա դիսուլֆիդային վիճակում գտնվելը (-S—S--), իսկ երբ վերականգնման հետևան
քով առաջանում են –SH խմբեր, ինսուլինը
կորցնում է իր ակտիվությունը։
III խումբ.
Աշակերտները Վենի դիագրամի մի
ջոցով ներկայացնում են Ա և Բ շղթաների
միացման պատկերը (նմանություններն ու
տարբերությունները)։
Տնային առաջադրանք
Ուսուցանվող նյութի յուրացման աստի
ճանը ճշտելու համար հանձնարարել հայ
տորոշիչ թեստ, հնարավորության դեպքում
պատրաստել տեսանյութ՝ շաքարախտ հի
վանդության առաջացման վերաբերյալ։
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Եզրակացություն.
Միջառարկայական
կապերի
ար
դյունքն ու նշանակությունը.
•
Խթանում է աշակերտների գիտա
կան մտածողությունը:
•
Բարձրացնում և զարգացնում է հետա
քրքրությունն այլ առարկաների նկատմամբ:
Այսպիսով՝ ուսուցման արդյունավետ
կազմակերպման խնդիրներից մեկն այն է,
որ ուսումնական գործում մասնակցեն բո
լոր աշակերտները, որի համար անհրա
ժեշտ է դասավանդման ընթացքում ստեղծել
համապատասխան իրադրություն՝ բարեն
պաստ դրդապատճառներ, վստահություն,
համաձայնեցված ուսուցում, գնահատում
և հետադարձ կապ։ Որակապես փոխվել է
սերունդը։ Այլ են նոր սերնդի մտածողությու
նը, ձգտումները և գիտելիքները։ Աշակեր
տի համար ավելի կարևոր է ուսուցչի՝ գի
տելիք մատուցելու ձևը, ուսուցման գործում
իր մասնակցությունը, քան բուն գիտելիքը։
Աշակերտակենտրոն ուսուցման դեպքում
աշակերտը արտահայտում է իր մտածածը,
սովորում է ուրիշին լսել, բանավիճել, համա
ձայնության գալ։ Ուսուցչակենտրոն ուսուց
ման համակարգը պետք է վերացնի ինքը՝
ուսուցիչը, որին եղանակների և մեթոդների
ընտրության հարցում տրված է ստեղծագոր
ծական ազատություն։ Համագործակցային,
խմբային մեթոդով դասերը ապահովում են
ուսուցման բարձր մակարդակ։ Հաղորդակ
ցական և անհատական գործունեության
կարողությունների զարգացման, ուսուցման
նկատմամբ հետաքրքրությունը մեծացնե
լու համար նպատակահարմար է ուսուցումը
կազմակերպել խաղային, մրցակցային իրա
վիճակներ ստեղծելու միջոցով։
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ
ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ
Н. САРГСЯН
Задачи обучения, образования и воспитания настолкостары, настолько стара история
человечества. Эти вопросы давно беспокоят человечество и с годами меняют лишь требо
ния. Изучав историю педагогики легко заметить, что эти три тер-мина составляют три грани
равногранного треугольника. От-павно сторонний изменения одной стороны зависят две
дру-гие. Эти задачи сравнивают в горизонтом, чем мы ближе, тем он дальше. Эти задачи
не досегаемы.

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
equal-side 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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ԳԱՅԱՆԵ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ
ԵՐԱԺՇՏԱ–ԳԵՂԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
Վաղ մանկությունից երեխային շրջապա
տում է հնչյունների հարուստ աշխարհ: Երե
խան լսում է բազմատեսակ երաժշտություն՝
երբեմն բարձրարվեստ, երբեմն ցածրորակ,
հաճախ իր տարիքին ու հասկացողությանը
անհամապատասխան:
Այս իմաստով երեխայի գեղագիտա
կան դաստիարակությունը, կրթությունը թե՛
մանկապարտեզում և թե՛ դպրոցում պետք
է լինեն ճիշտ ուղղորդված, համակարգված,
նպաստեն անհատականության ձևավոր
մանը, երեխայի մեջ զարգացնեն գեղեցիկը
տեսնելու և նրա հետ հաղորդակից լինելու
հմտությունը:
Բնականաբար, այստեղ մեծ դեր ունի
դաստիարակը, մանկավարժը: Եվ զուր չէր
Կոմիտաս վարդապետի անհանգստությու
նը. «Եթե մանուկը չի հասկնար ձեր դասա
վանդությունը, հանցանքը ձերն է, որովհետև
չեք կրցած հասկնալ անոր հոգին: Պետք է
իջնել մինչև անոր հոգեկան աստիճանը և
զայն առնելով ձեզի հետ՝ բարձրանալ:
Սխալ դաստիրակության արդյունք է, որ
շատերը, որոնք հանճարներ պիտի ըլլային,
եղած են գողեր» [1, 213]:
Անառարկելի է, որ մանկության տարի
ներին երաժշտական տպավորությունների
բացթողումը ապագայում դժվար է լրացնել,
վերականգնել: Գեղեցիկը երեխային գրա
վում է դեռևս վաղ մանկությունից:
Երեխան իր ծննդյան առաջին ամիսներին
բնազդաբար ձեռքը մեկնում է ամենավառ,
գեղեցիկ, փայլփլուն իրերին: Նա ուրախանում
է գունազարդ, ձայներ արձակող խաղալիքնե
րով, որոնք առաջացնում են հաճելի զգացում
ներ: Այդ փոքրիկ մարդուկը սիրով լսում է նաև
օրորոցայիններ, երգեր, ավելի ուշ՝ հեքիաթ
ներ, ծնողների հետ դիտում պատկերազարդ
գրքեր, նկարներ: Եվ նրա մեջ ամբարվում են
գեղագիտական առաջին ապրումները: Աս
տիճանաբար երեխայի ներաշխարհը գունա
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վորվում է, լցվում տարբեր հնչերանգներով:
Եվ երբ նա սկսում է հաճախել մանկապար
տեզ, այս
տեղ ար
դեն պետք է բա
րեն
պաստ
պայմաններ լինեն նրա հնարավորություննե
րի բացահայտման և զարգացման համար:
Պատահական չէ, որ Սփյուռքի «Բողբոջ»,
«Կոկոն» և «Ծաղիկ» խմբերի կրթադաստի
արակչական ծրագրում նախատեսված են
երեխաների գեղագիտական դաստիարակու
թյանը նպաստող խնդիրներ, որոնք փուլ առ
փուլ լուծվում են նշված խմբերում զանազան
պարապմունքների ընթացքում:
Նշված բոլոր խմբերում էլ երեխաների
գեղարվեստական արժեքների ընկալման,
ստեղծագործական ունակությունների զար
գացումը իրականացվում է մանկավարժի
և փոքրիկների համատեղ գործունեության
ճանապարհով։
Գեղագիտական դաստիարակության մե
թոդները բազմազան են՝ պայմանավորված
բազմաթիվ գործոններով. երեխաների հե
տաքրքրություններով, մտածողության տե
սակներով, խոսքի և ընկալման կարողու
թյուններով և այլն: Առաջնորդվելով նշված
առանձնահատկություններով՝ փոքրիկների
հետ աշխատելիս մենք կարևորում ենք նրանց
փոխանցվող գեղարվեստական տեղեկույթի
որակը, ծավալը, մատուցման ձևը, գործունե
ության տեսակը, երեխայի կարողությունները։
Գեղագիտական դաստիարակության խն
դիրներից առաջնային ենք համարում ար
վեստի հետ շփման ճանապարհով ճաշակի
զարգացումը, գեղեցիկի զգացողությունը
և ըմբռնումը։ Դրան հասնելու մեթոդները
շատ են՝ ցուցադրում, ուսումնասիրություն,
բացատրություն, վերլուծություն։ Կարևոր է
նաև մեծերի օրինակը։ Այս խնդիրների լուծ
ման գործընթացին ներկայացվում են որոշա
կի պահանջներ. գրական և երաժշտական
ստեղծագործությունների
կատարումները
պետք է լինեն մանկան հոգուն հարազատ,
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գեղարվեստա-արտահայտչական, խոր հու
զականությամբ, սակայն աշխույժ և պայծառ,
որպեսզի երեխաների վրա ունենան դրական
ազդեցություն։ Ինչպե՞ս են երեխաները ստա
նում գեղագիտական տեղեկույթ. նրանք գե
ղագիտական պարապմունքների ընթացքում
ծանոթանում են արվեստի տարբեր տեսակ
ների, կատարում են պարզ համեմատություն
ներ՝ ունկնդրելով երաժշտական, գրական
ստեղծագործություններ, դիտելով նկարներ,
հեքիաթների նկարազարդումներ, առանձին
պատկերներ։ Այդպիսի համեմատություննե
րը խթանում են՝ հասկանալու, տեսնելու, թե
արվեստի տարբեր տեսակների մեջ ինչպես
են արտացոլված շրջակա իրականությունը,
հուզումները, տրամադրությունը։
Գեղագիտական
դաստիարակության
երկրորդ խնդիրը կապված է գեղարվեստա
կան գործունեության հմտությունների ձևա
վորման հետ։ Այս խնդրի լուծման համար ան
հրաժեշտ հնարներն են՝ դիդակտիկ նյութերի
կիրառումը, դրանց շուրջ վարժությունները,
բացատրությունները, որոնողական իրավի
ճակների ստեղծումն ու քննարկումը և այլն։
Կազմակերպչական ձևերից կարելի է նշել
այն պարապմունքները, երբ մանկավար
ժը տալիս է հստակ առաջադրանքներ՝ ցու
ցադրելով կամ առաջարկելով երեխաներին
ինքնուրույն գտնել իրագործման եղանակը։
Կարևորում ենք նշել, որ գեղարվեստական
դաստիարակության գործընթացում մենք մեծ
տեղ ենք տալիս դաստիարակի գործունեու
թյանը: Օրինակ՝ «Բողբոջ» խմբում, ուր հաճա
խում են հիմնականում 3-4 տարեկան երեխա
ներ, մենք գեղագիտական գործունեությունն
իրականացնում ենք դաստիարակչուհու՝ օրի
որդի, ակտիվ մասնակցությամբ: Այս տարիքի
երեխաներն իրենք ինքնուրույն աշխատելու
կարողություններ դեռևս չունեն (կամ թերի է),
այդ պատճառով օրիորդն իր շուրջն է հավա
քում փոքրիկներին, կատարում է անհրաժեշտ
գործողություններ (օրինակ՝ երգում է, պարում,
ծեփում, կտրում-կպցնում և այլն): Օրիորդն իր
յուրաքանչյուր քայլը բացատրում է՝ զրուցելով
երեխաների հետ նրանց մատչելի բառերով և
նախադասություններով:
Ստեղծագործական
առաջադրանք

ները մենք համատեղում ենք գեղարվես
տա-արտահայտչական
հմտությունների
ձևավորման հետ։ Ասենք՝ «Ծաղիկ» խմբի
երեխաներին մենք տալիս ենք այսպիսի
առաջադրանք. «Մենք նկարում ենք երաժշ
տություն»։ Այս աշխատանքը իրագործելու
համար ընտրում ենք տարբեր բնույթի և
տրամադրության երաժշտական ստեղծա
գործություններ: Առաջարկում ենք ունկնդ
րել և դրանից հետո թղթի վրա պատկերել,
արտահայտել երաժշտական ստեղծագոր
ծությունից ստացված տպավորությունները։
Օրինակ՝ թախծոտ [Պ. Ի. Չայկովսկի «Տիկ
նիկի հիվանդությունը»], ուրախ [Ա. Խա
չատրյան «Ցատկապարան»-ը], հանդարտ
[Ալ. Սպենդիարյան «Օրորոցային»-ը], կա
տակային [Դմ. Կաբալևսկի «Ծաղրածու
ներ»-ը], հերոսական [Ալ. Հարությունյան
«Երիտասարդական քայլերգ»-ը]։ Մենք հա
մոզվել ենք, որ նկարչությունն անսահման
հաճույք է պատճառում երեխաներին։ Գույ
ները՝ որպես հուզականության արտահայտ
ման միջոց, հնարավորություն են տալիս
նույնիսկ թույլ գրաֆիկական, նկարչական
հմտություններ ունեցող երեխային արտա
հայտելու իր հուզական զգացողությունները
երաժշտական ստեղծագործության ունկնդ
րումից հետո։ Այսպիսով, եթե երեխան վաղ
տարիքից լսում է գեղեցիկ երաժշտություն,
մասնակցում քննարկումների, դատողու
թյուններ անում, ժամանակի ընթացքում
նրա մեջ բարձր ճաշակ է ձևավորվում` ար
ժեքավորը գնահատելու ունակություն: Նա
հետագայում կարողանում է կարծիք հայտ
նել, գնահատական տալ: Հետզհետե հարս
տանում են երաժշտական գիտելիքները,
բացահայտվում ընդունակությունները, ընդ
լայնվում և իմաստավորվում է զգացողու
թյունների, ապրումների շրջանակը:
Ըն
դուն
ված է այն կար
ծի
քը, որ մինչև
երեք տարեկան երեխայի մեջ կուտակ
վում են երաժշտական տպավորություննե
րը, ստեղծ
վում է հու
զա
կան դաշտ: Չորս
տարեկան դառնալուն պես մեծանում է հե
տաքրքրությունը երաժշտության հանդեպ,
և նա ցանկանում է ավելի երկար ժամանակ
տրամադրել երաժշտության ունկնդրմանը,
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երգում է, երաժշտության տակ պարային
շարժումներ է կատարում: Հինգ տարեկա
նում հուզականությունը, զգացականությու
նը դառնում են ավելի խոր: Ի հայտ են գալիս
երաժշտական ընդունակությունները: Վեց
տարեկան մանուկն արդեն կարող է հսկել իր
կատարողականությունը՝ հիմնվելով նախա
պես ձեռք բերած փորձառության վրա: Այս
տարիքում նա ավելի ուշադիր է, ավելի խորն
է զգում երաժշտությունը:
Օրիորդների գերխնդիրը ոչ միայն երե
խաների մեջ երաժշտական արվեստի հան
դեպ սեր և հետաքրքրություն սերմանելն է,
այլև ազգայինի նկատմամբ վերաբերմունքի
ձևավորումը: Դրա համար անհրաժեշտ է մա
տուցել երեխայի տարիքային առանձնահատ
կություններին և հետաքրքրություններին հա
մապատասխան ազգային երաժշտություն՝
ուշադրություն սևեռելով ազգային, դասական
արժեքներին: Նման երաժշտության փոխան
ցած բարի և գեղեցիկ հույզերի համապրումի
շնորհիվ ոչ միայն կստեղծվի բարենպաստ
միջավայր երեխայի անհատականության
ճիշտ ձևավորման համար, այլև կձևավորվեն
ազգային հոգեկերտվածք, ճաշակ և այլն:
Այս ամենը կամրապնդի նաև զգայա
կան կապը մանկավարժի և սաների միջև,
կջերմանա շփումը, և աշխատանքը կդառնա
ավելի հետաքրքիր ու արդյունավետ:
Իհարկե մենք համոզված ենք, որ երե
խան դառնում է ավելի ընկալունակ, երբ
ինքն է երաժշտական գործունեություն ծա
վալում, հանդես գալիս որպես անմիջական
կատարող:
Ինքնուրույն գործունեության ձևը միջոց է,
երբ երեխաները իրենց նախաձեռնությամբ
կարող են դրսևորվել գեղարվեստական գոր
ծունեության տարբեր տեսակներում՝ երաժշ
տական, գեղարվեստա-խոսքային, թատե
րա-խաղային։ Գեղարվեստական ինքնուրույն
գործունեությունը նպաստում է անհատակա
նության ձևավորմանը՝ օժտելով նրան այնպի
սի հատկություններով, ինչպիսիք են նախա
ձեռնողականությունը,
ինքնուրույնությունը,
ստեղծագործական ակտիվությունը։
Սովորաբար բոլոր խմբերի և տարիքի
երեխաներին մենք ձգտում ենք ներգրավել
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երաժշտական գործունեության տարբեր տե
սակների մեջ՝ ունկնդրում, երգեցողություն,
երաժշտա-ռիթմական շարժում, պար, խաղ,
նվագ` մանկական նվագարաններով:
Հանրահայտ ռուս կոմպոզիտոր, ման
կավարժ Դ. Կաբալևսկին գրում է. «Երաժշ
տության հետ շփման ցանկացած ձև,
ցանկացած երաժշտական պարապմունք
սովորեցնում է ունկնդրել երաժշտությունը`
աննդհատ կատարելագործելով լսելու և նրա
մեջ մտասուզվելու ունակությունը» [2, 209]:
Երաժշտական
ստեղծագործության
ունկնդրության ժամանակ հետամուտ ենք
լինում¸ որ երեխաները ավելի ուշադիր լի
նեն, հետևեն երաժշտության ընթացքին:
Երաժշտական ստեղծագործության ունկնդ
րումից, որպես կանոն, ժամանակ ենք տա
լիս¸ որ երեխաները հնարավորություն ու
նենան լսածի մասին մտորելու, զգալու և
արտահայտելու իրենց տպավորությունները:
Սովորաբար երեխաներին ստեղծա
գործական առաջադրանքներ ենք տալիս՝
առաջադրվելով՝ «Հորինի՛ր հեքիաթ լսածիդ
մասին» կամ «Վերլուծենք երաժշտական
ստեղծագործությունը»¸ «Նկարենք երգող
թռչուններին»¸ «Պարենք երաժշտական
հնչյունների տակ» և այլն:
Այս աշխատանքը նպաստում է նաև երե
խաների մտքի, լեզվամտածողության զար
գացմանը։
Այլ է «Ընտրիր երաժշտություն» առա
ջադրանքի նպատակը. այն է, թե որքանով
երեխաները կարող են որոշել բովանդակու
թյամբ իրար մոտ, «ազգակից» երաժշտա
կան ստեղծագործությունները։ Առաջարկ
վող գործերը պետք է նման լինեն արտաքին
հատկություններով՝
ժանրով,
դինամիկ
հնչողությամբ, բնույթով… Օրինակ՝ «Քայ
լերգ»՝ Դմ. Շոստակովիչի և «Քայլերգ»՝ Ռոս
սինիի, «Օրորոցային»՝ Ա. Խաչատրյանի և
«Օրորոցային»՝ Մ. Մազմանյանի, «Տխուր
ան
ձրև»՝ Դմ. Կա
բալևս
կու և «Անձրև»՝ Գե
ղունի Չթչյանի։ Ունկնդրումից հետո երեխա
ներին առաջարկում ենք որոշել այն ստեղ
ծագործությունները, որոնք մոտ են իրենց
ո
ճով, տե
սա
կով։ Նրանք պետք է փոր
ձեն
բացատրել, թե ինչպիսի հատկանիշներով
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կարողացան գտնել ընտրած զույգ ստեղծա
գործությունների ընդհանրությունը, ինչպի
սի զգացողություններ առաջացան նրանց
մեջ՝ ունկնդրելով առաջարկված երաժշտա
կան ստեղծագործությունները։ Երեխաների
երաժշտական երևակայության զարգացման
նպատակով «Ծաղիկ» խմբում կիրառում
ենք նաև հետևյալ առաջադրանքը՝ «Բա
ցահայտի՛ր քեզ երաժշտության միջոցով»։
Առաջարկվում է ունկնդրել երաժշտություն.
օրինակ՝ հատված Է. Գրիգի «Լեռնային ար
քայի քարանձավում», Պ. Չայկովսկու «Փե
րի Դրաժեյի պարը» կամ Է. Գրիգի «Էլֆերի
պարը» ստեղծագործություններից, ապա
հաջորդաբար տրվում է երեք առաջադրանք՝
1.
Երեխաները պետք է դառնան
«երաժշտության զրուցակիցը»՝ ուշադիր
լսելով, թե ինչ է ասում, հաղորդում երաժշ
տությունը, պատմեն իրենց զգացումների,
ապրումների մասին, որոնք ունեցան «երկ
խոսության» ընթացքում։
2. Առաջադրանքը
ենթադրում
է
երաժշտության բովանդակության բացա
հայտումը պլաստիկայի, շարժման, մնջա
խաղ-իմպրովիզացիայի միջոցով։
3. Երեխան ներշնչանքով պիտի տես
նի և նկարի ոչ թե ունկնդրած երաժշտության
տպավորությունները, այլ հատկապես ինքն
իրեն զգա, թե ինչպիսի տրամադրության մեջ
էր երաժշտությունը լսելու ընթացքում։
Երեք առաջադրանքներն էլ նույն նպա
տակն են հետապնդում՝ բացահայտել երե
խայի ներաշխարհը՝ իր իսկ կարողություն
ների, ինքնագնահատման միջոցով։
Երեխաների դաստիարակության գոր
ծում նշանակալից տեղ ունի երգեցողությու
նը: «Մարդու ձայնը,- գրում է Սպ. Մելիքյա
նը,- ամենագեղեցիկն է բոլոր գոյություն
ունեցող ձայների մեջ և ամենախոսունը
մարդու սրտի նկատմամբ» [3, 69]:
Երգեցողությունը
մանկապարտեզում
երեխայի երաժշտական գործունեության
ամենաակտիվ և ամենամատչելի կարևոր
ձևերից մեկն է:
Երգեցողությունը համալիր բնույթ ունի:
Երգեցողությանը մասնակցում է երեխայի
ամբողջ օրգանիզմը, մասնավորապես նրա

շնչառական, ձայն արտաբերող օրգանները
և նյարդա-մկանային համակարգը: Ուսուցիչը
պետք է լավ իմանա երեխայի երգչային ձայնի
կառուցվածքը և մասնագիտորեն տիրապետի
այն զարգացնելու եղանակներին [4, 6]:
Մանկավարժի հսկողությամբ երեխան
պետք է կարողանա երգերը կատարել ար
տահայտիչ, թեթև, սահուն, առանց լարվա
ծության:
Երգերի արտահայտիչ կատարումը կօգ
նի ավելի վառ ու խոր զգալու դրանց բովան
դակությունը:
Երեխաներին սովորեցնում ենք նաև եր
գերի բնույթին և բովանդակությանը համա
պատասխան շարժումներ կատարել: Սա
կարևոր դեր ունի երեխայի հոգու և մարմնի
ներդաշնակ զարգացման գործում: Ցանկա
լի է, որ երեխաների խմբասենյակ մտնելու և
դուրս գալու պահերը սովորաբար ուղեկցել
քայլերգով: Երաժշտության ներքո կարելի է
կազմակերպել նաև խաղեր, վարժություն
ներ, պարեր:
Երաժշտառիթմական
գործունեության
ընթացքում մենք ոչ միայն սովորեցնում ենք
յուրացնել շարժումները, այլև հետամուտ
ենք լինում, որ դրանք կատարեն արտահայ
տիչ, բնական, ազատ ու անկաշկանդ:
Այսպիսով՝
երեխաների
ընդհանուր
երաժշտականության զարգացման հետ առա
ջանում է հուզական վերաբերմունք երաժշ
տության նկատմամբ. կատարելագործվում
են նրանց ռիթմական զգացողությունը և լսո
ղությունը, արթնանում է ստեղծագործական
երևակայությունը, երեխաների ապրումները
ստանում են յուրահատուկ երանգավորում
[5, 8]: Երաժշտությունը վերապրելու և զգա
լու կարողությունը օգնում է, որ նրանք սիրեն
աշխարհը, գնահատեն գեղեցիկը:
Ամփոփելով` ասենք, որ երաժշտությունը
հզոր միջոց է երեխաներին կրթելու և դաս
տիարակելու համար: Որպես վերջաբան
ներկայացնենք մեծն Թումանյանի հետևյալ
միտքը. «Երաժշտությունը արվեստների մեջ
էն կախարդ ուժն է, որ անմարմին արտահայ
տություններով կարողանում է անմիջականո
րեն և միանգամայն տիրել մարդու հոգուն և
տիրաբար տանել, ուր որ կամենա» (6):
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ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Գրական նշխարք Կոմիտաս վարդապետի բեղուն գրչեն։ Աշխ. Ս. Վրդ. Օղլուգյանի, Մոնթ
րեալ, 1994:
Белкина В. И., “Дошкольник: обучение и развитие. Воспитателям и родителям”, Ярославль,
“Академия развития” 1998, 256 с.
Սպ. Մելիքյան, Երաժշտության զարգացման խնդիրները մեզանում, 1909 (Հոդվածներ, հու
շեր, նամակներ, փաստաթղթեր, Եր., 1969)։
Յու. Վ. Յուզբաշյան, Ա. Ա. Փահլևանյան, Երաժշտությունը 1-4 դասարաններում, Մեթոդա
կան ձեռնարկ, «Մակմիլան-Արմենիա», Եր., 2006, 320 էջ։
Ветлугина Н. А., Методика музыкального воспитания в детском саду։ М., Просвещение,
1989, 270 с.
Թումանյան, Արվեստի մասին, ԳԱԱ հրատ., Եր., 1969 թ., էջ 162:

МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Г. АРУТЮНЯН
Основываясь на личном опыте, в статье обобщены положения и подходы музыкальноэстетического воспитания и образования детей дошкольного возраста, которые способны
продолжить развитие музыкальных способностей ребенка, способствовать формированию
его личности как человека-гражданина 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 musico-aesthetic education and upbringing of pre-school 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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ՎԱՐԴՈՒՀԻ ԲԱԴԱԼՅԱՆ

ՀԱՆԳԻՍՏԸ ԵՎ ԾԱՆՐԱԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ
Վերջին տարիներին ավելի ու ավելի
հաճախ է բարձրացվում ժամանակակից
ուղիների ու մեթոդների որոնման հարց`
ֆիզիկական և էմոցիոնալ վիճակների ամ
րապնդման համար: Սա առաջին հերթին
կապված է նրա հետ, որ այսօր` տեխնիկա
կան առաջընթացի դարում, երբ առավել
նկատելի է դառնում բնակչության առող
ջական մակարդակի նվազումը, տեղի է ու
նենում մտավոր ծանրաբեռնվածության մե
ծացում, և որպես հետևանք` շարժողական
ակտիվության նվազում: Ֆիզիկական կուլ
տուրայի և սպորտի դերը է՛լ ավելի է մեծա
նում: Կասկած չի հարուցում, որ գերհագե
ցած էմոցիոնալ ֆոնը բավականաչափորեն
իջեցնում է ուսանողների առողջության և
ինքնազգացողության մակարդակը, վնա
սում նրանց հոգեբանությունը: Այս պատճա
ռով առանձնահատուկ արդիականություն
են ստանում ուսումնական ծրագրի մեջ
առողջություն ձևավորող տեխնոլոգիաները,
հատուկ առողջապահական ծրագրերի մշա
կումը, որոնք օգնում են իջեցնելու ադապ
տացիայի ֆիզիկական և հոգեբանական
արժեքը և ապահովում առողջ կենսակերպի
համար կայուն դրույթների ձևավորումը:
Առողջ ապրելակերպի հիմնական գոր
ծոնը դառնում է առողջարարական ֆի
զիկական կուլտուրան: Նրա հիմնական
նպատակը օրգանիզմի բազմակողմանի
զարգացումն է, նրա վերականգնումը տար
բեր ֆիզիկական և մտավոր ծանրաբեռն
վածությունից հետո, առողջության դրական
էմոցիոնալ վիճակի պահպանումը:
Առողջարարական ուղղվածության սկզ
բունքը ֆիզիկական դաստիարակության
մեջ հիմնաքարերից մեկն է: Նրա հիմնա
կան իմաստը ֆիզիկական կուլտուրայով
պարապմունքներից առավել առողջական
էֆեկտ ստանալու նվաճման մեջ է: Չնայած

սկզբունքի թվացյալ պարզությանը՝ նրա
իրականացման համար պրակտիկ գոր
ծունեության մեջ հանդիպում են որոշա
կի դժվա
րու
թյուն
ներ: Դա կապ
ված է նրա
հետ, որ ծրագրի պլանավորումը, ըստ ֆի
զիկական դաստիարակության, ընդգրկում
է նյութ, բացող միայն կրթական խնդիր
ներ՝ համաձայն որոնց, հետևում է ուսու
ցանել աշակերտներին շարժողական գոր
ծողություններ և զարգացնել ֆիզիկական
որակներ: Այդ պատճառով ուսուցման բո
վանդակությունը և մեթոդական մոտեցում
ները թույլ են արտացոլում առողջարարա
կան ուղղվածության սկզբունքը և դրանով
սահմանափակում ֆիզիկական կուլտուրայի
առողջարարական միջոցների, գործածման
հնարավորությունները ֆիզիկական դաստի
արակության և ինքնուրույն պարապմունք
ների պրոցեսում:
Ֆիզիկական
ծանրաբեռնվածության
ընդհանուր բնութագիրը
Ֆիզիկական
ծանրաբեռնվածությունը
մարդու վրա ֆիզիկական ծավալի ազդեցու
թյունն է, որն ուղեկցվում է հանգստի նկատ
մամբ օրգանիզմի ֆունկցիաների մակար
դակի մեծացմամբ:
Տարբերվում են ծանրաբեռնվածության
ներքին և արտաքին կողմեր: Ներքին ծան
րաբեռնվածության ազդեցության հետևան
քով տեղի են ունենում մորֆո-ֆունկցիոնալ
փոփոխություններ: Արտաքինը բնորոշվում
է կատարած աշխատանքի քանակական
բնութագրով (ինտենսիվություն և ծավալ):
Ծանրաբեռնվածությունը լինում է ստան
դարտ և փոփոխական: Առաջինը միևնույնն
է ըստ իր ներքին պարամետրերի ժամանա
կի յուրաքանչյուր րոպեում, իսկ երկրորդը`
փոփոխվում է ըստ վարժության կատարման
ընթացքի: Մի քանի ֆիզիկական վարժու
թյունների (կամ ամբողջական պարապմուն
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քի) ընդհանուր ծանրաբեռնվածությունը կա
րող է բնորոշվել, համապատասխանաբար,
ըստ նրա ծավալի ինտեգրալ բնութագրի և
ինտենսիվության առանձին վարժություննե
րի մեջ: Ծավալի և ինտենսիվ ծանրաբեռն
վածության ցուցանիշների մեջ առկա է հա
կադարձ պրոպորցիոնալ հարաբերությունը:
Ծանրաբեռնվածությունը կարող է ունե
նալ անընդհատ և ընդհատվող (ինտերվա
լային) բնույթ: Առաջինի դեպքում վարժու
թյան կատարման ժամանակ բացակայում
են հանգստի ինտերվալները, իսկ երկրորդի
ժամանակ վարժությունների կրկնություն
ների միջև կան հանգստի ինտերվալներ,
որոնք ապահովում են մարդու աշխատու
նակության վերականգնման մակարդակը:
Կախված նրանից, թե աշխատունակության
վերականգնման որ փուլում է իրագործվում
վարժության հերթական կատարումը, ֆի
զիկական ծանրաբեռնվածության բոլոր տե
սակները բաժանվում են.
•	
ըստ ծանրաբեռնվածության չափի –
մեծերի (առավելագույն), բավականաչափերի
(մերձառավելագույնի, միջինի և փոքրերի):
•	 ըստ իր բնույ
թի – մար
զա
կան և
մրցանակային, առանձնահատուկ և ոչ հա
տուկ:
•	
ըստ ուղղվածության – նպաստող
առանձին շարժողական հնարավորություն
ների զարգացմանը (արագության, ուժային,
կոորդինացիոն, դիմացկունության, ճկունու
թյան) և այլն, որոնք կատարելագործում են
շարժումների կոորդինացված կառուցված
քը, հոգեբանական պատրաստվածության և
տակտիկական վարպետության:
•	
ըստ կոորդինացիոն բարդության
– կատարվող ստերոտիպային պայմաննե
րում, չպահանջվող կոորդինացիոն ընդու
նակությունների մոբիլիզացում և կապված
բարձր կոորդինացիոն շարժումների բար
դության հետ:
•	
ըստ հոգեբանական լարվածության
– ա
ռա
վել բարձր լար
ված և ա
ռա
վել քիչ
լարված, կախված պահանջներից, որոնք
տրված են մարզիկի հոգեբանական հնարա
վորություններին համապատասխան:
Ֆիզիկական պարապմունքի նախա
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պատրաստման ժամանակ հիմնական հար
ցերից մեկը համապատասխան օպտիմալ
ծանրաբեռնվածության ընտրությունն է:
Դրանք կարող են բնորոշվել ըստ հետևյալ
գործոնների`
•	վերականգնում բոլոր հնարավոր
տարած հիվանդություններից հետո.
•	
առ ող ջ ար ար ակ ան-վեր ակ անգն ո
ղական գործունեությունը աշխատանքից
հետո հոգեբանական և ֆիզիկական լարվա
ծությունը հանելու համար,
•	
առկա մարզվածության դիմակայու
մը առկա մակարդակի վրա,
•	ֆիզիկական նախապատրաստվա
ծության բարձրացումը,
•	
օրգանիզմի ֆունկցիոնալ հնարա
վորությունների զարգացումը:
Ֆիզիկական
ծանրաբեռնվածության
հիմնական պարամետրերն են նրա ին
տենսիվությունը, տևողությունը և հաճա
խականությունը, որոնք միասին բնորոշում
են մարզական ծանրաբեռնվածության ծա
վալը: Այս պարամետրերից յուրաքանչյուրը
ինքնուրույն դեր է կատարում մարզական
էֆեկտիվության բնորոշման մեջ, միայն թե
ոչ պակաս կարևոր են դրանց փոխկապակց
վածությունը և փոխազդեցությունը:
Ծանրաբեռնվածության էֆեկտը որոշ
վում է նրա ծավալով և ինտենսիվությամբ:
Ծանրության ծավալը մարդու օրգանիզմի
վրա ծանրաբեռնվածության ազդեցության
տևողությունն է: Ինտենսիվությունը ծան
րության ազդեցության ուժն է, բնութագրվող
ֆունկցիաների լարվածությունը և այլն:
Կարևորագույն գործոնը ազդող մար
զումային էֆեկտիվության վրա ծանրա
բեռնվածության ինտենսիվությունն է: Այս
պարամետրի ֆունկցիոնալ պատրաստա
կանության սկզբնական մակարդակի հաշ
վարկի դեպքում մարզումների հաճախակա
նության և տևողության ազդեցությունը որոշ
դեպքերում կարող է չկատարել որոշակի
դեր: Բացի այդ՝ ծանրաբեռնվածության յու
րաքանչյուր պարամետրի նշանակությունը
կախված է ցուցիչների ընտրությունից, ըստ
որի՝ դատում են մարզումային էֆեկտիվու
թյան մասին:
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Այսպես, օրինակ, եթե թթվածնի պահան
ջի առավելագույն աճը որոշակիորեն կախ
ված է մարզումային ծանրաբեռնվածության
ինտենսիվությունից, ապա սրտի կծկման
հաճախականության նվազումը թեստային
սուբմաքսիմալ ծանրաբեռնվածության դեպ
քում առավել կերպով կախված է մարզու
մային պարապմունքների ընդհանուր տևո
ղությունից և հաճախականությունից:
Օպտիմալ շեմային ծանրաբեռնվածու
թյունը կախված է մարզումների տեսա
կից (ուժային, արագաուժային, խաղային,
տեխնիկական, դիմացկունության և այլն) և
նրա բնույթից (անընդհատ, ցիկլային կամ
կրկնվող-ինտերվալային): Այսպես, օրի
նակ, մկանային ուժի մեծացումը հասնում
է մեծ ծանրաբեռնվածությամբ պարապ
մունքների հաշվին (քաշ, դիմադրություն)`
յուրաքանչյուր պարապմունքի ժամանակ
դրանց հարաբերականորեն փոքր կրկնում
ներով: Պրոգրեսիվորեն աճող այս դեպքում
ծանրաբեռնվածության օրինակ է կրկնվող
մաքսիմումի մեթոդը, որը մաքսիմալ ծան
րաբեռնվածություն է, որ մարդը կարող է
կրկնել որոշակի քանակը մեկ անգամ: Օպ
տիմալ քանակի 3-ից մինչև 9 անգամ կրկ
նության դեպքում, ըստ մարզումային աճի,
քաշը ավելանում է այնպես, որ այդ քանակը
պահպանվի մոտավորաչափ լարվածության
դեպքում: Տրված դեպքում, որպես շեմային
ծանրաբեռնվածություն, պետք է դիտարկել
քաշի մեծությունը (դիմադրությունը), որը
գերազանցում է 70 % մարզվող մկանային
խմբերի ազատ մաքսիմալ ուժը: Դիմացկու
նությունը, հակառակը, մեծանում է հարաբե
րականորեն փոքր ծանրաբեռնվածությամբ`
շատ քանակով պարապմունքների կրկնու
թյան դեպքում: Դիմացկունության մարզում
ների ժամանակ շեմային ծանրաբեռնվա
ծությունը որոշելու համար անհրաժեշտ է
հաշվի առնել ինտենսիվությունը, հաճախա
կանությունը և ծանրաբեռնվածության տևո
ղությունը, նրա ընդհանուր ծավալը:
Ծանրաբեռնվածությունը
անմիջակա
նորեն պայմանավորված է օրգանիզմի
«աշխատող պոտենցիալի» (էներգետիկ
ռեսուրսների) ծախսումով և գերհոգնածու

թյամբ: Վերջինը անխուսափելիորեն կապ
ված է հանգստի հետ, որի ժամանակ զար
գանում են վերականգնողական պրոցեսներ`
պայմանավորված ծանրաբեռնվածությամբ:
Այսպիսով՝ ծանրաբեռնվածությունը հոգնա
ծության միջոցով բերում է վերականգնման
և աշխատունակության բարձրացման:
Չափից դուրս ֆիզիկական ծանրա
բեռնվածության արդյունքում առաջանում
է ուժասպառություն, որն արտահայտվում է
աշխատունակության ժամանակավոր նվազ
մամբ: Տարբերվում են մտավոր և ֆիզիկա
կան հոգնածություններ, բայց այս բաժանու
մը բավականաչափ պայմանական է:
Շատ հաճախ որպես «ուժասպառ» բա
ռի հոմանիշ գործածվում է «հոգնածություն»
տերմինը: Միայն թե հոգնածությունը ոչ
միշտ է համապատասխանում ուժասպառու
թյանը:
Ֆիզիկական վարժություններով պա
րապմունքները, որոնք կատարվում են
նպատակամղված, մեծ հետաքրքրությամբ,
առաջացնում են դրական էմոցիաներ և քիչ
հոգնածություն:
Եվ հակառակը, հոգնածությունը գալիս է
ավելի շուտ, երբ չկա հետաքրքրություն պա
րապմունքի հանդեպ, չնայած ուժասպառու
թյան տարրերը բացակայում են:
Մտավոր ուժասպառությունը բնորոշվում
է ինտելեկտուալ աշխատանքի արդյունավե
տության նվազմամբ, ուշադրության թուլաց
մամբ և այլն:
Ֆիզիկական ուժասպառությունը ի հայտ
է գալիս մկանների ֆունկցիաների խախտ
մամբ`
արագության,
ինտենսիվության
նվազմամբ, նաև շարժումների ռիթմիկու
թյան և համաձայնեցվածության նվազմամբ:
Ոչ բավարար հանգիստը կամ չափից դուրս
ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը երկա
րատև ժամանակով բերում են գերուժաս
պառության (խրոնիկ ուժասպառության):
Ուժասպառության կանխարգելման համար
անհրաժեշտ է կարգավորել օրվա ռեժիմը`
բացառել քնատությունը, նվազեցնել ծան
րաբեռնվածությունը, ճիշտ հերթագայել
պարապմունքն ու հանգիստը:
Հայտնի է, որ եթե ուժասպառությու
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նը` առաջացած որոշակի գործունեությամբ,
հանգստի արդյունքում չի անցնում, ապա
զարգանում է գերուժասպառություն` մտավոր
կամ ֆիզիկական: Թե՛ այս, թե՛ մյուս դեպքե
րում ունենում ենք ավելի քիչ աշխատունակու
թյան նվազում՝ առաջացած կենտրոնական
նյարդային համակարգի և այլ օրգանների
ֆունկցիաների նվազման արդյունքում: Շատ
կարևոր է իմանալ, որ մտավոր ուժասպա
ռությունն ուղեկցվում է աշխատունակության
նվազմամբ` ֆիզիկական լարվածության
դեպքում, իսկ ֆիզիկական ուժասպառու
թյունը նվազեցնում է աշխատունակությունը`
մտավոր աշխատանքի դեպքում:
Լարվածություն ասելով՝ հասկանում ենք
մարզիկի պաթոլոգիական ռեակցիան ֆի
զիկական լարվածության նկատմամբ: Այն
ուղեկցվում է մի շարք նշաններով, մարդու
օրգանիզմում առաջացած ինտենսիվ ֆիզի
կական ծանրաբեռնվածության արդյունքում,
որին մարդու օրգանիզմը դեռ պատրաստ չէ:
Մեծ ֆիզիկական ծանրաբեռնվածություննե
րը ներկայացնում են ուժից վեր պահանջներ
ներքին օրգանների ֆունկցիաների նկատ
մամբ՝ ապահովելով աշխատունակությունը
շարժողական ապարատի և կենտրոնա
կան նյարդային համակարգի: Արդյունքում
առաջանում է օրգանիզմի ցավոտ ռեակցիա
ծանրաբեռնվածության հանդեպ, նվազում է
աշխատունակությունը, և զարգանում է հի
վանդություն: Գերլարվածությունը հատուկ
է քիչ նախապատրաստված, վատ մարզ
ված մարզիկներին, որոնք անցկացնում են
մարզումները մեծ ծանրաբեռնվածությամբ
և մասնակցում մրցույթներին առանց բավա
րար նախապատրաստման կամ ընդհանրա
պես առանց մարզվելու:
Տար
բեր
վում են սուր և խրո
նիկ գեր
լարվածություն: Սուր գերլարվածությունն
առաջանում է միանգամյա մեծ ֆիզիկա
կան լարման արդյունքում, որին մարզիկը
անպատրաստ է եղել: Խրոնիկական գեր
լարվածությունը հանդիպում է ավելի հաճա
խակի, քան սուրը: Այն հատուկ է քիչ պատ
րաստված մարզիկներին, անձանց, որոնք
անցել են մեծ ծանրաբեռնվածությամբ մար
զումների երկարատև դադարից հետո, մար
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զիկներին, որոնք պարապում են հիվանդ
վիճակում և այլն:
2. Հանգիստը որպես կոմպոնենտ ֆի
զիկական վարժությունների պրոցեսում
Հանգիստը կարող է լինել ակտիվ, պա
սիվ կամ կոմբինացված:
Պասիվ
հանգիստը
հարաբերական
հանգստություն, ակտիվ շարժողական գոր
ծունեության բացակայությունն է:
Ակտիվ հանգիստը վարժությունների դա
դարների միջև այս կամ այն վարժություննե
րի կատարումն է նվազ ինտենսիվությամբ:
Ակտիվ հանգիստը հայտնի դեպքերում տա
լիս է վերականգնողական լավ էֆեկտ, քան
պասիվը:
Կոմբինացված հագիստը միավորումն է
հանգստի մեկ պաուզայում ակտիվ և պասիվ
տեսակների:
2.1. Հանգստի ինտերվալի տեսակները
Պարապմունքների միջև հանգստի ին
տերվալները կախված են մարզական ծան
րաբեռնվածության մեծությունից: Նրանք
պետք է ապահովեն աշխատունակության
լիակատար վերականգնում մինչև նախնա
կան մակարդակի (գերվերականգնում):
Մարզումները դեռևս չվերականգնված
փուլում անթույլատրելի է առողջարարական
ֆիզկուլտուրայի պարապմունքների համար,
որովհետև մարդկանց ադապտացիոն հնա
րավորությունները սահմանափակ են: Որ
քան մեծ է մարզումային ծանրաբեռնվածու
թյան մեծությունը, այնքան շարունակական
պետք է լինեն հանգստի ինտերվալները.
3–անգամյա մարզումների դեպքում միջին
ծանրաբեռնվածությամբ պարապելու ժամա
նակ (30-60 ր): Հանգստի շարունակությունը
48 ժամվա ընթացքում ապահովում է ֆունկ
ցիաների լիակատար աշխատունակություն:
Փոքր ծանրաբեռնվածության դեպքում (1530 ր) աշխատունակության վերականգնումը
եզրափակվում է մի քանի ժամվա ընթաց
քում: Այդ պատճառով մարզումները կարող
են անցկացվել 5-6 շաբաթվա ընթացքում:
Միայն թե, օրինակ, ամենօրյա վազքը փոքր
ծանրաբեռնվածությամբ քիչ էֆեկտիվ է, քա
նի որ առաջացնում է ավելի քիչ ֆունկցիո
նալ ճիգեր օրգանիզմում:
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Հնարավոր են ինտերվալի 3 տիպեր`
էքստրեմալ, կոշտ և սովորական: Էֆեկտը,
որին հասնում են այս կամ այն ինտերվալի
միջոցով, մշտական չէ: Նա փոփոխվում է՝
կախված գումարային ծանրաբեռնվածու
թյունից: Մյուս կողմից, կախված հանգստի
ինտերվալների առանձնահատկություննե
րից, զգալիորեն փոխվում է էֆեկտը ինչպես
առանձին ծանրաբեռնվածությունից, այն
պես էլ ամբողջ պարապմունքից:
2.2. Հանգիստը որպես սպորտային
մարզումների բաղադրամաս
Մարզումային պրոցեսը, ինչպես հայտնի
է, ընդգրկում է իր մեջ հանգիստ: Բայց հան
գիստն այն ժամանակ կարելի է դիտարկել
որպես մարզումների իրական օրգանական
բաղադրամաս, երբ նա կազմակերպված
է համապատասխան նրա օրինաչափու
թյան: Չափից դուրս կարճ կամ հակառակը,
չափից դուրս շարունակական հանգիստը
խաթարում է մարզումների կառուցվածքը,
և վերածվում՝ թերմարզումի կամ գերմար
զումի: Այստեղից առաջանում է սպորտային
մարզումների մեջ հանգստի կարգավորման
պրոբլեմը:
Ռացիոնալ կազմակերպված հանգիստը
(ակտիվ և պասիվ) մարզումների մեջ կատա
րում է երկու հիմնական ֆունկցիա` ապահո
վում է աշխատունակության վերականգնու
մը մարզական ծանրաբեռնվածությունից
հետո և դրանով թույլատրում կրկնակի կի
րառել դրանք:
Որպես վերականգնողական փուլ՝ հան
գիստ մարզումային պրոցեսն իրականաց
վում է այնպիսի եղանակների և միջոցների
օգնությամբ, ինչպիսին նրա տարբեր ձևերի
կիրառումն է`
1.
ակտիվ և պասիվ հանգստի կոմպ
լեկտավորումը որոշակի տարբերակներով,
2.	
ներմուծումը հոգեվիճակը կարգա
վորող վարժությունների տարրերի` ուղղորդ
ված մարզիկի հանդարտեցմանը կամ տոնի
զացիային,
3.	
վերականգնողական մերսումը,
4.	
ջերմային ներգործություն (օրինակ`
կարճատև տաքացում սաունայում լողի վար
ժությունների ինտերվալների միջև),

5. ուրիշ հիգիենիկ պրոցեդուրաներ և
այլն:
Հայտնի է, որ հանգստի կարճ ինտերվալը
կամ «կոշտ» ինտերվալը ուժեղացնում է հեր
թական ծանրության ազդեցությունը, քանի
որ այն համընկնում է աշխատունակության
ոչ լրիվ վերականգնման և մնացորդային
ֆունկցիոնալ փուլի հետ` պահպանված նա
խորդ ծանրաբեռնվածությունից: Հանգիստը,
բավարարող աշխատունակության պարզ
վերականգնման համար մինչև սկզբնական
մակարդակ կամ ինտերվալը, թույլատրում
է կիրառել կրկնակի ծանրաբեռնվածություն
առանց պարամետրերի նվազեցման, բայց և
նաև առանց ավելացման:
3. Ծանրաբեռնվածությունը և հանգիս
տը՝ որպես փոխկապակցված բաղադրիչ
ներ, վարժանքների պրոցեսում
Հաջորդականության և սիստեմատիկու
թյան սկզբունքում արտացոլվում է ֆիզիկա
կան ծանրության և հանգստի հերթականու
թյան անհրաժեշտությունը: Ակնհայտ է, որ
էֆեկտիվ կարող է լինել միայն այն համակար
գը, որն ապահովում է մշտական փոխկա
պակցվածություն առանձին պարապմունք
ների միջև: Ոչ մեծ ծանրաբեռնվածությունը
և հանգստի շարունակական ինտերվալները
չեն բերում մարզավիճակի զարգացում: Չա
փից առավել ծանրությունը և հանգստի կարճ
ինտերվալները կարող են բերել օրգանիզմի
ադապտացիոն հնարավորությունների գե
րազանցում և գերմարզվածություն: Ծանրա
բեռնվածությունը և հանգիստը պետք է հա
ջորդեն միմյանց այնպես, որ յուրաքանչյուր
հաջորդող պարապմունք անցնի նախորդի
«հետքերով»՝ խորացնելով և ամրապնդելով
դրական ֆիզիոլոգիական տեղաշարժը:
Ֆիզիկական դաստիարակության պա
րապմունքների ժամանակ ծանրաբեռնվա
ծության ծավալը և հաճախականությունը
հիմնականում կախված են պարապողի
մարզվածության մակարդակից, օրգանիզ
մի առանձնահատկություններից, տարիքից
և սեռից:
Առանձնանում են պարապմունքի կա
ռուցվածքի չորս հիմնական տարբերակներ`
կախ
ված այն բա
նից, թե որ փու
լում կկա
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տարվեն ծանրաբեռնվածություններ:
ա) Ծանրաբեռնվածության կրկնվող կա
տարում չվերականգնված օպերատիվ աշ
խատունակության փուլում: Այս տարբերա
կը գոր
ծած
վում է օր
վա մեջ 2-3 ան
գա
մյա
պարապմունքների դեպքում և նախատե
սում է մարզումային աշխատանքի կատա
րում չվերականգնված փուլում՝ ապահովելով
գումարային մարզումային էֆեկտի համար
կոմպենսատորային ուղերձներ: Նրա կիրա
ռումը նպատակահարմար է գլխավորապես
դիմացկունության զարգացման համար:
բ) Ծանրաբեռնվածության կրկնվող կա
տարում օպերատիվ աշխատունակության
հարաբերական լիարժեք վերականգնման
փուլում: Այս տարբերակը ենթադրում է հա
ջորդող պարապմունքի անցկացում պա
րապողի օրգանիզմի հարաբերականորեն
լիարժեք վերականգնման շրջանում և ապա
հովում ֆիզիկական աշխատունակության
որոշակի մակարդակ:
գ) Ծանրաբեռնվածության կրկնվող կա
տարում օպերատիվ աշխատունակության մե

ծացված փուլում (գերկոմպենսացիա): Տրված
տարբերակը նախատեսում է հանգստի ին
տերվալի գերկոմպենսատորային տիպի
կիրառում` ապահովող հաջորդող ծանրա
բեռնվածությունների կատարում մեծացված
աշխատունակության ստադիայում:
դ) Ծանրաբեռնվածության կրկնվող կա
տարում օպերատիվ աշխատունակության
լիարժեք վերականգնման փուլում: Այս տար
բերակը նախատեսում է հաջորդող պա
րապմունքների անցկացում հանգստի եր
կարատև ինտերվալի միջոցով, երբ նախորդ
պարապմունքի կառուցվածքային հետքերը
համարյա չքացել են: Պարապմունքի կազ
մակերպման այս ձևը կիրառվում է առա
վելապես ակտիվ հանգստի ոլորտում, որն
ապահովում է կայուն ռեկրեատիվ - առող
ջարարական էֆեկտ:
Աշխատանքի և հանգստի հաջորդակա
նության նշված տարբերակները տեղ ունեն
ինչպես մեկանգամյա պարապմունքի մեջ,
այնպես էլ պարապմունքների համալիրում:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.

http://diplomba.ru/work/48803
http://magma-team.ru/biblioteka/biblioteka/teoriia-fizicheskoi-kultury-i-sporta/2-1-3-fizich
eskaia-nagruzka-i-otdykh-pri-vypolnenii-fizicheskikh-uprazhnenii
http://sport-history.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 физкультурнооздоровительной деятельности человека, направленной на укрепление потребности в
занятиях физической культуры и спортом, осмысление их психофизиологических основ,
развитие физических сил и здоровья, а также выработку санитарно-гигиенических навыков,
привычек и здорового образа жизни.В целом следует отметить, что влияние учебных занятий
на физическое развитие и воспитание молодежи

46

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

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 psycho-logical 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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ՄԱՐԻԵՏԱ ԴԱՎԹՅԱՆ

ՖԻԶԻԿԱՅԻ ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ԽՈՀԱՆՈՑՈՒՄ
Դասի նպատակն է միջառարկայական
կապ ստեղծել «Ֆիզիկա» և «Տեխնոլոգիա»
առարկաների միջև, իմաստավորել ֆիզի
կական օրենքների և երևույթների կիրա
ռությունը մեր շրջապատում, խոհանոցում,
իմանալով ֆիզիկական երևույթների կիրա
ռումը` ճիշտ կողմնորոշվել խոհանոցային
պարագաների ընտրության, անսխալ օգ
տագործման, ուտեստների համեղ պատ
րատման և աշակերտների գեղագիտական
ճաշակի զարգացմանը:
Օր օրի ավելի եմ համոզվում, որ ֆիզի
կա ոչ միայն տեսականորեն է կյանք նշա
նակում, այլև պրակտիկորեն... - Եթե ֆի
զիկայում, ինչպես և կյանքում, չունենաս
համառություն, ճկունություն, խորամանկու
թյուն և որ ամենակարևորն է` ԿԱՄՔԻ ՈՒԺ,
հավատացե՛ք, կփակվեն թե՛ ֆիզիկայի, թե՛
կյանքի դռները մեր առջև։
-	
Ֆիզիկան մի դրամա է՝ հիանալի
դերակատարմամբ և վերլուծություններով։
-	
Ֆիզիկան ճկուն է բալետի պարու
հու կամ էլ արևի հյութով լցված մրգերի ծան
րության տակ ծառացած ճյուղերի նման...
-	
ֆիզիկան գիտություն է։ Բնական
գիտություն, գիտություն կյանքի, գիտություն
մեր մասին...
-	
Ֆիզիկան արվեստ է, այն առնչվում
է բոլորի հետ, հասանելի է միայն շատ քչե
րին... Հայաստանում ճշգրիտ գիտություննե
րի և բնագիտական ուղղության հիմնադիրը
Անանիա Շիրակացին է։
Միջին դարերում բնագիտության բնագա
վառում զգալի ավանդ են ներդրել Գրիգոր
Մագիստրոս Պահլավունին, Հովհաննես
Սարկավագը, Հովհաննես Երզնկացին,
Ղուկաս Վանանդեցին և ուրիշներ։
Վ.
Համբարձումյանի
ղեկավարու
թյամբ Բյուրականի աստղադիտարանում
աշխատանքներ են կատարվել տեսական
աստղաֆիզիկայի, աստղերի ու միգամածու
թյունների, ֆիզիկայի, աստղերի ու գալակ
տիկաների զարգացման բնագավառներում։
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Պատմությունը մեր անցյալն է, իսկ ֆի
զիկան` ներկան ու ապագան։
Ֆիզիկական երևույթների աշխար
հը բազմաբնույթ է: Մեր առօրյա կյանքում
մենք չենք գտնի ավելի լավ տեղ, քան խո
հանոցն է, որտեղ կատարվում են ֆիզիկա
կան բազմաթիվ երևույթներ՝ զարմանալի և
հանելուկային:
Հատկապես այստեղ են մեր մայրիկնե
րը խառնում մթերքները միմյանց հետ, տա
քացնում և եռացնում ուտելիքը, սառեցնում,
եփում կամ տապակում տարբեր տեսակի
կենդանական, բուսական և անօրգանական
մթերքներ:
Կա մի այսպիսի վրացական իմաստու
թյուն. «Հոգնել ես՝ թե՛յ խնդրիր, շոգ է՝ թե՛յ
խմիր, ուզում ես տաքանալ, դարձյալ թե՛յ ըմ
պիր»:
Թեյ խմելը շատ տարածված է նաև Հա
յաստանում: Հատկապես ձմռանը հաճելի է
հավաքվել ընտանիքով և ջերմ զրուցել հա
մեղ թեյի սեղանի շուրջը:
Եկեք քննարկենք այն բոլոր ֆիզիկական
երևույթները, ինչը կապված է թեյի հետ:
Հայտնի է, որ թեյ պատրաստելուց առաջ
պետք է նախ ջու
րը ե
ռաց
նել, ա
պա թր
մել
թեյը:
Ինչո՞ւ:
-	 Եռում անվանում են հեղուկի ամ
բողջ ծավալում շոգեգոյացման պրոցեսը:
Եռման ջերմաստիճանը կախված է հեղուկի
մակերևույթին առկա ճնշումից և նրա մեջ
լուծված նյութերի քանակից: Սովորական
ջուրը եռում է 100 0C, իսկ Արարատի գագա
թին ջրի եռման ջերմաստիճանը 83 0C է:
-	Թեյը թրմելը կապված է մի երևույ
թի հետ, որը կոչվում է դիֆուզիա: Նյութերի
ինքնաբերաբար խառնման երևույթը կոչ
վում է դիֆուզիա, որը տեղի է ունենում նյու
թերի մոլեկուլների անկանոն շարժման հետ
ևանքով:
Այդ դեպքում ի՞նչ կապ ունի եռացրած
ջուրը:
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-	Ջերմաստիճանի
բարձրացմանը
զուգընթաց դիֆուզիայի երևույթը կատար
վում է ավելի արագ:
-	Չի կարելի բացել և նայել եռացող
ջրին շատ մոտ, գո
լոր
շու այր
ված
քը շատ
վտանգավոր է:
Ինչո՞ւ երբ եռացրած ջուրը լցնում են բա
ժակի կամ բանկայի մեջ, գերադասում են
այնտեղ լինի մետաղական գդալ:
-	
Այստեղ առկա է ջերմային երևույ
թը: Երբ բաժակի պատերը բարակ լինեն,
այն ավելի արագ և համաչափ կտաքանա,
իսկ գդալը իր վրա կվերցնի եռացրած ջրի
շիթի հոսքի տաքությունը: Գդալը կտաքանա
և ջերմությունը կհաղորդի ջրի մնացած մո
լեկուլներին:
-	Տաք թեյը խառնելիս տաքանում է ոչ
միայն գդալի այն մասը, որը թեյի մեջ է, այլ
նաև բաժակից դուրս մասը: Ջերմությունը
գդալի տաք ծայրից «ճանապարհորդում է»
սառը ծայրը:
Ինչո՞ւ թեյը, սուրճը, ապուրը սառչում
են ավելի արագ, երբ դրանք խառնում ենք
գդալով:
Այդ դեպքում դու հարկադրաբար ստի
պում ես, որ մոլեկուլների քաոսային շար
ժումն արագանա, հարկադրական կոն
վեկցիայի շնորհիվ կերակրի գոլորշացումն
ավելի արագ է կատարվում, որով և պայմա
նավորված է նրա սառչելը:
Ինչո՞ւ է թեյնիկը աղմկում, երբ ջուը սկսում
է եռալ, իսկ եռման պահին աղմուկը կտրուկ
անցնում է: Ի՞նչ ֆիզիկական երևույթներ են
կատարվում այնտեղ:
Երբ թեյ
նի
կի մեջ ե
ղած ջու
րը սկսում է
տաքանալ կոնվեկցիայի շնորհիվ, իսկ կոն
վեկցիա կոչ
վում է հե
ղու
կի կամ գա
զի հո
սանքների միջոցով կատարվող ջերմահա
ղորդումը, որը հետևանք է հեղուկի կամ
գազի շերտերի անհավասարաչափ տաքաց
մանը: Ջուրը աստիճանաբար վերածվում է
գոլորշու, ջրի մեջ եղած օդային մասը ջեր
մու
թյու
նից բարձ
րա
նում է վերև, բայց դեռ
չհա
սած վեր
ևի շերտ՝ պայ
թում են աղ
մու
կով, պղպջակները տրաքում են: Այստեղից
էլ առաջանում է աղմուկը: Պղպջակի ող ջ
ծավալը լցվում է հագեցած գոլորշիով: Երբ

ջուրը սկսում է եռալ, պղպջակը պայթում է,
և նրա միջի գոլորշին դուրս է գալիս շրջակա
միջավայր: Խշշոցը դադարում է, և հեղուկը
սկսում է բլթբլթալ, ասում ենք՝ ջուրը եռում
է:
Ո՞ր բա
ժա
կից խմել թեյը, որ
պեսզի
շրթունքները չայրվեն՝ ալ յումի
նե՞, թե՞ բյու
րեղապակե:
Ալ յումինե բաժակը, որ լցված է տաք
թեյով, այրում է շուրթերը, իսկ բյուրեղապա
կե բաժակը՝ ոչ: Ալ յումինը օժտված է ավելի
բարձր ջերմահաղորդականությամբ: Ջեր
մահաղորդականություն կոչվում է մոլեկուլ
ների ջերմային շարժման և փոխազդեցու
թյան հետևանքով ջերմության հաղորդումը
մարմնի տաք մասերից սառը մասերին:
Ո՞ր բաժակի մեջ է ավելի դանդաղ թեյը
սառչում՝ սպիտա՞կ, թե՞ սև:
Կատարենք հետևյալ փորձը: Ապակե
բարակ բաժակի վրա ամրացնենք սև և սպի
տակ հավասարաչափ կտրտված թղթեր և
նրանց վրա կպցնենք փոքրիկ պլաստիլինե
գնդիկներ՝ ամեն սև և սպիտակ շերտագծե
րի վրա: Բաժակը դնենք ափսեի վրա և նրա
ուղիղ մեջտեղում տեղադրենք մոմ, վառենք
այն:
Տեսնենք, թե ինչ կկատարվի: Մի քանի
րոպե հետո գնդիկները կսկսեն թափվել:
Սկզբում կթափվեն սև շերտագծերի վրա
ամրացված գնդիկները, այստեղ ապակին
շուտ տա
քա
նում է (սև մակերեսը շուտ է
կլանում էներգիան, այդ պատճառով ամ
ռանը խորհուրդ է տրվում հագնել բաց գույ
ների զգեստներ): Սև մակերեսը արագ տա
քանում է, արագ էլ՝ սառչում:
Ինչո՞ւ է միշտ թվում, թե մետաղե գդալ
ներն ավելի սառն են, քան փայտե գդալնե
րը:
Քա
նի որ փայ
տը վատ ջերմահաղոր
դիչ է, ապա փայտե գդալին մատով դիպչե
լիս տաքանում է մատի հետ փայտի հպման
միայն փոքր տեղամասը, իսկ մետաղը լավ
ջերմահաղորդիչ է, ուստի մատից մետաղին
անցած ջերմությունն անմիջապես հաղորդ
վում է նրա մնացած մասերին:
Այդ դեպքում քո ձեռքերն ինչո՞ւ են այս
քան սառը: Միգուցե հուզմունքի՞ց է:
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Իհարկե հուզմունքն էլ նշանակություն
ունի, բայց ձեռքերի սառը լինելը կարելի է
կապել խտության հետ: Խտությունը մի ֆի
զիկական մեծություն է, որը կապված է
մարմնի զանգվածի և ծավալի հետ: Մար
դու վերջույթների խտությունը ավելի մեծ է,
քան մնացած մասերինը: Հայտնի է, որ խիտ
մարմիններն ավելի լավ են ջերմություն տա
լիս և կլանում: Դրա հետ է կապված ցուրտ
եղանակին մարդու վերջույթների շուտ սառ
չելը:
Մարդու օրգանիզմի տարբեր հյուսվածք
ների և օրգանների ջերմահաղորդականու
թյունը նույնը չէ: Մաշկը և ենթամաշկային
ող ջ թաղանթանյութը, շնորհիվ ցածր ջեր
մահաղորդականության, ծառայում են որ
պես ջերմամեկուսիչ շերտ և օրգանիզմը
պահպանում սառչելուց:
Իսկ ի
նչ
պես է, որ ա
ռողջ մար
դու ջեր
մաստիճանը մնում է հաստատուն և չի գե
րազանցում 37 0C-ը:
Սնունդը մարդու օրգանիզմում կատա
րում է վառելիքի դեր և հաղորդում է մար
դուն էներգիա: Սնունդն օգնում է մարդուն
մարմնի ջերմաստիճանի պահպանման,
հյուսվածքների սնման, թարմացման և ֆի
զիկական աշխատանք կատարելուն: Այդ
պատճառով շատ կարևոր է ճիշտ սնվելը:
Ինձ միշտ մտահոգել է այն հարցը, թե ին
չու մայրիկս սոխ մաքրելիս միշտ «լացում է»,
փորձեմ ինքս մաքրել և կտրատել սոխը. ես
էլ սկսեցի «լացել»:
Կտրտված սոխի հակազդեցությունը և՛
ֆիզիկական է, և՛ քիմիական: Սոխը կտրա
տելիս վնասում ենք նրա բջիջների մի մա
սը: Կտրտ
ված բջիջ
նե
րից դուրս են գա
լիս
օդից թեթև նյութեր: Այդ նյութերը, միմյանց
հակազդելով, առաջացնում են աչք մրմռաց
նող նյութեր: Այդ նյութը, օդից թեթև լինելով,
կտրտված սոխից վեր է բարձրանում, հաս
նում է աչքերի արցունքաբեր գլանդներին:
Այնտեղի ջրի ազդեցությամբ առաջանում
են այլ նյութեր, և նույնիսկ չնչին քանակու
թյամբ՝ ծծմբաթթու: Աչքերը սկսում են մրմ
ռալ: Աչք մրմռացնող նյութերին հակազդելու
և նրանց հեռացնելու համար անմիջապես
ուղեղը հրահանգում է արցունքաբեր գլանդ
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ներին արտաթորել մեծ քանակությամբ ջուր,
և այդպես էլ սկսվում է «լացը»:
Զգացե՞լ եք, որ բանջարեղեններից վա
րունգը միշտ մի քիչ ավելի սառն է լինում,
քան շրջապատող օդն ու առարկաները։ Ին
չո՞ւ։
Հարցի պատասխանը հետևյալն է.
Վարունգի պարունակության 90 %-ից
ավելին ջուր է։ Բարակ կեղևի ծակոտկենու
թյունը նպաստում է ջրի արագ գոլորշիաց
մանը մակերևույթից։ Այդ գոլորշիների մոլե
կուլները իրենց հետ տանում են վարունգի
ներքին էներգիայի մի մասը. և արդյունքում
այն սառչում է։
Վարունգ ասելիս միշտ պատկերացնում
եմ մայրիկիս թթու դրած վարունգները:Ա՛յ,
չեմ հասկանում ՝ ինչպես է թարմ վարունգը,
լոլիկը կամ կաղամբը թթվում:
Քիչ առաջ մենք խոսեցինք դիֆուզիայի
մասին: Թթու դնելու երևույթը ևս կապված է
դիֆուզիայի հետ:
Դիֆուզիայի շնորհիվ բույսերը հողից
ստա
նում են ջուր, մարդ
կանց և կեն
դա
նի
ների թոքերում թթվածինն օդից անցնում է
արյան մեջ և հասնում բոլոր օրգաններին և
հյուսվածքներին:
Դիֆուզիան օգ
նում է նաև կան
խե
լու
վտանգը:
Բնական գազը՝ որպես վառելիք, օգտա
գործվում է խոհանոցում, այն չունի ո՛չ հոտ,
ո՛չ գույն: Դժվար է նրան միանգամից նկա
տել կամ զգալ: Արտահոսքի ժամանակ դի
ֆուզիայի հետևանքով գազը տարածվում է
ամբողջ բնակարանով, և այդ պահին կարե
լի է խուսափել պայթյունից կամ թունավորու
մից:
Գազերը շատ վատ ջերմահաղորդիչ
ներ են: Մառանները սովորաբար պատում
են ջերմամեկուսիչ նյութերով (ծղոտ, թեփ,
խոտ), որոնք պաշտպանում են այնտեղ
պահվող մթերքը տաքանալուց:
Մեր մայրիկների պատրաստած համեղ
մուրաբաները ևս դիֆուզիայի հետևանք են:
Բայց ինձ միշտ հետաքրքրել է՝ ինչպես է, որ
պահածոյացված մթերքները չեն փչանում:
Պահածոյացման դեպքում բանկանե
րը փակվում են տաք վիճակում, որպեսզի
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ապահովեն հերմետիկությունը: Կափարիչի
և բանկայի արանքում մնում է օդի նոսրա
ցած շերտ և միկրոբները չեն թափանցում
մթերքի մեջ:
Խոհանոցային մի շարք գործիքներ՝ մսա
ղացի, հյութաքամիչի, դանակների, մկրա
տի, խցանահանների հիմքում ընկած են ֆի
զիկական օրենքներ՝ լծակի գործողության
սկզբունքը: Ինչքան մեծ է լծակի կողմերի
տարբերությունը, այնքան շատ է շահումը
ուժի մեջ:
Ֆիզիկայի օրենքների ճիշտ իմացությու
նը թույլ է տալիս տարբերելու եփած ձուն չե
փած ձվից:
Երկու ձվերն էլ պտտեցնում ենք: Ավե
լի արագ պտտվում է եփած ձուն, քանի որ
եփած ձվի զանգվածը և խտությունը մեծ են
չեփած ձվի զանգվածից և խտությունից:
Փորձենք եփած ձուն մտցնել շշի մեջ: Չի
ստացվի: Իսկ ես ասում եմ՝ կստացվի: Ապա
ցուցի՛ր...
Վերցնենք ապակե շիշ, ձեթոտենք նրա
բերանի կողերը և թուղթը վառենք ու գցենք
շշի մեջ: Եփած, մաքրած ձուն դնենք շշի բե
րա
նին: Մի քա
նի րո
պե սպա
սենք: Կտես
նենք, թե ինչպես եփած ձուն հանգիստ կմտ
նի շշի մեջ:
Վառված թուղթը տաքացնում է շշի մի
ջի օդի մոլեկուլները: Երբ կրակը հանգում է,
ձուն էլ ամուր փակում է շշի բերանը, մոլե
կուլները սկսում են սառչել և ձգել միմյանց:
Ճնշման և ձգողության ուժի շնորհիվ ձվի
մոլեկուլները ձգվում են դեպի շիշը և վեր
ջապես ընկնում շշի մեջ: Վերցնենք 2 թա
փանցիկ բաժակներ, մեկի մեջ ավելացնենք
3 ճաշի գդալ աղ և խառնենք, մյուսում՝ միայն
մաքուր ջուր:
Վերցնենք 2 չեփած ձու և տեղավորենք 2
բաժակներում: Կտեսնենք, որ աղի ջրի մեջ
ձուն չի սուզվում, այն բարձրանում է վերև,

իսկ մաքուր ջրում սուզվում է:
Հայտ
նի է, որ ա
ղի ջրում խտու
թյու
նը
ավելի մեծ է, քան քաղցրահամ ջրում, ուստի
ձուն բարձրանում է վերև: Այս մեթոդով մայ
րիկները պատրաստում են ճիշտ աղաջուր:
Այս պատ
ճա
ռով է, որ ա
ղի ջրում լո
ղա
ցող
մարդիկ ավելի ապահով են: Շատ հաճախ
խոհանոցում անհրաժեշտ է լինում օգտա
գործել թերմոս, որը հնարավորություն է
տալիս հեղուկը կամ կերակուրը 24 ժամ պա
հելու տաք վիճակում: Ինչպե՞ս է դա կատար
վում:
Թերմոսը կրկնակի պատերով ապա
կե անոթ է՝ արտաքին և ներքին պատերի
արանքից օդը հանած: Անոթի պատերը թե՛
ներսից, թե՛ դրսից պատված են հայելային
շերտով և ջերմամեկուսիչ նյութով, որի շնոր
հիվ էլ իրականացնում են ջերմաստիճանի
պահպանումը: Օրեցօր զարգանում է ֆիզի
կան, և նրա օգտագործման հնարավորու
թյուններն ավելի են մեծանում: 3 րոպեում
միկրոալիքային ջեռուցիչներով կարելի է
ուտեստներ պատրաստել, շոգեեփով մի
քանի րոպեում որևէ կերակուր եփել, ձեռ
քի աշխատանքները վեր են ածվել էլեկտ
րականի, ստեղծվել են օդորակիչներ,
որոնք ապահովում են խոհանոցում չոր և
մաքուր օդ: Ֆիզիկան հնարավորություն է
տալիս հասկանալու թե´ մեխանիկական,
թե՛ ջերմային սարքերի հետ ճիշտ աշխա
տելու հնարքները:
Ֆիզիկայի օրենքների իմացությու
նը թույլ է տալիս ճիշտ ընտրել խոհանո
ցային սպասքը: Հասկանալ ո՞ր կաթսայում
է ավելի համեղ պատրաստվում ապուրը,
և պահպանել խոհանոցային բազմաթիվ
գաղտնիքներ:
Դե՛, մեզ մնում է ժա
մա
նա
կին սեր
տել
ֆիզիկայի հետաքրքրաշարժ դասերը և
կիրառել դրանք կյանքում:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.

Ս. Գրոմով, Ա. Ռոդինա, Ֆիզիկա, 7-րդ դասարան, Եր., 2013 թ., էջ 39–47, 98–170:
Է. Ղազարյան, Ա. Կիրակոսյան, Գ. Մելիքյան, Ռ. Թոսունյան, Ս. Մայիլ յան, Ֆիզիկա, 8–րդ
դասարան, Եր., 2014 թ., էջ 120–167:
http://www.future4you.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3921&Itemid=2492ֆիզիկան խոհանոցում
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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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ՀԱՅԿԱԶՆ ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ԱՐՏԱԴԱՍԱՐԱՆԱՅԻՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ
ՄՏԱՎՈՐ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴ
Արտադասարանային աշխատանքները
դասերի հետ միասին դպրոցում սովորողնե
րի ուսումնադաստիարակչական գործընթա
ցի և սովորողների մտավոր մշակույթի ձևա
վորման գլխավոր և հիմնական ձևերն են։
Գաղտնիք չէ, որ աշակերտները դասերին
հոգնում են մեծ ծավալով նյութի «չոր» դասա
վանդումից, որի մի մասն էլ պետք է սովորի
առանց իմաստի հստակ պատկերացման։
Արտադասարանային աշխատանքները բա
ցառիկ մեծ հնարավորություն են ընձեռում
շարժելու սովորողների հետաքրքրությունը
մաթեմատիկայի, ինչպես նաև ցանկացած
առարկայի նկատմամբ։
Մանկավարժական, հոգեբանական և մե
թոդական գրականության մեր կողմից կա
տարված ուսումնասիրությունը մաթեմատի
կայի արտադասարանային աշխատանքների
կազմակերպման և անցկացման գործընթա
ցում բացահայտել է մի շարք խնդիրներ։
Իմ կարծիքով դրանք պայմանավորված են
նրանով, որ այդ հարցին մեր հանրապետու
թյան դպրոցներում քիչ են ուշադրություն
դարձնում, իսկ փոքրաթիվ մեթոդական
գրականությունը ամբողջովին մատչելի չէ ու
սուցիչների մեծ մասի համար։ Այդ նկատա
ռումներով մենք փորձել ենք ընտրել արտա
դասարանային աշխատանքների այնպիսի
մեթոդներ և դրանց կազմակերպման այն
պիսի ձևեր, որոնք մատչելի լինեն հանրապե
տության բոլոր ուսուցիչներին և աշակերտնե
րին՝ ստուգելով դրանց արդյունավետությունը
մանկավարժական փորձով՝ համեմատելով
մի քանի տարվա արդյունքները։
Մաթեմատիկայի, ինչպես նաև բնագի
տական և մյուս առարկաների արտադասա
րանային աշխատանքներում որոշողը հա
մարվում է բովանդակությունը, որն ընտրվում
է կամայական։ Աշակերտների համար այդ
չափազանց կարևոր աշխատանքը կանոնա

կարգված չէ։ Պետական չափորոշիչներում
և ծրագրերում առկա է հպանցիկ մոտեցում։
Յուրաքանչյուր ուսուցիչ ընտրում է արտա
դասարանային աշխատանքների բովանդա
կությունն իր հնարավորություններին և պայ
մաններին համապատասխան։
Այնուամենայնիվ, մենք գտնում ենք, որ
մաթեմատիկայի արտադասարանային աշ
խատանքների բովանդակությունը, անկախ
նրանից, թե ում կողմից է ընտրվում, պետք
է ենթարկվի խիստ որոշակի պահանջների.
v
գրավչություն,
v	գիտականություն,
v	
արդիականություն,
v	մատչելիություն,
v	նոր որակների ձևավորում:
Արդի ժամանակաշրջանում, երբ առկա
են պետական միասնական քննություններ,
դպրոցում փոխվում են «Մաթեմատիկա»
առարկայի նպատակներն ու դասավանդման
մեթոդները: Ուսուցչի կողմից դասի ընթաց
քում միայն ստանդարտ խնդիրների լուծումը
աշակերտներին տալիս է սերտողական գի
տելիքներ և չի ապահովում մտավոր զարգա
ցում: Այնուամենայնիվ, այդ դասերի հիմնա
կան նպատակը որոշակի բնույթի համալիր
հարցերի ուսուցումն է, սովորողների ընդու
նակությունների զարգացումը պարտադիր
նյութի շրջանակներում։ Ցավով պետք է նշեմ,
որ ուսուցումը դպրոցում, հատկապես ավագ
դպրոցում, հիմնականում ուղղվել է դեպի
միասնական քննությունները։ Այդ առումով
այսօր ավելի է մեծացել արտադասարանա
կան և արտադպրոցական պարապմունքնե
րի կազմակերպման անհրաժեշտությունը:
Այդպիսի պարապմունքները հիմնական մի
ջոց են հայտնաբերել ու մաթեմատիկայով
հրապուրված դպրոցականներ և զարգացնել
նրանց մեջ ստեղծագործելու կարողություն:
Հետևաբար, արդարացվում է օլիմպիական
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խմբակների կազմակերպումը՝ այն համա
րելով որպես կարևոր արտադասարանային
աշխատանքներից մեկը։ Մանկավարժի և
հետազոտող գիտնականի խնդիրն է ոչ թե
ձևականորեն կիրառել արտադասարանային
աշխատանքների մեթոդների ամբողջ հավա
քածուն, այլ որոշել իր օպտիմալ մեթոդը։
Ներկա ժամանակներում, երբ ներդրվում
են զարգացնող ուսուցման տարբեր հա
մակարգեր, մաթեմատիկական ընդունա
կությունների զարգացումն ապահովվում է
մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթա
ցի ժամանակ։ Բայց չպետք է անտեսել այն
միջոցները, որոնք համատեղ նպաստում
են մաթեմատիկական ակտիվության ամ
րապնդմանն ու զարգացմանը։ Այդ միջոցնե
րից առավել կարևորը արտադասարանային
աշխատանքներն են։ Մեր ուսումնասիրու
թյուններից հետո համոզվել ենք, որ ցանկալի
է այդ աշխատանքների սկսելը որքան հնա
րավոր է շուտ, այդ պատճառով անհրաժեշտ
է հատուկ ուշադրություն դարձնել արտադա
սարանային աշխատանքներին ցածր դասա
րաններում։
Փորձը վկայում է, որ ընդունակ մաթեմա
տիկները, որպես կանոն, շատ վաղ են սկսում
ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքներ
կատարել, դա հաստատվում է մեծ մաթեմա
տիկոսների կենսագրություններով։ Մեր հայ
րենակից Ս.Ն. Մերգել յանը 25 տարեկանում
1953 թ. ընտրվել է ՍՍՀՄ ԳԱ թղթակից ան
դամ, իսկ 28 տարեկանում՝ 1956 թ.` ՀԽՍՀ
ԳԱ ակադեմիկոս [3]։
Դպրոցներում դասավանդվող մաթեմա
տիկան հաշվարկված է հիմնականում բոլոր
սովորողների կողմից լավ յուրացման հա
մար։ Փորձել դժվար խնդիրներ լուծելու իր ու
ժերը, ավելի մոտիկից ծանոթանալու մաթե
մատիկայի բարդ հիմնախնդիրներին և այն
խնդիրներին, թե ինչպես է մաթեմատիկան
կիրառվում մեխանիկայում ու բնագիտական
բոլոր առարկաներում հնարավոր է մաթեմա
տիկական խմբակներում։ Օլիմպիադաները,
որտեղ առաջարկվում են դժվար խնդիրներ,
իսկ հաղթողներին տրվում են առավելու
թյուններ, հաջողվում են այնտեղ, որտեղ գոր
ծում է մաթեմատիկական լավ խմբակ։
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Խմբակներից անկախ կարելի է ինքնու
րույն լուծել դժվար խնդիրներ՝ ձեռքի տակ ու
նենալով հետաքրքիր խնդիրների ժողովածու։
Վերջին տարիներին մեր կողմից տպագրվել
են հետաքրքրաշարժ և տրամաբանական
խնդիրների ժողովածուներ։ Ժողովածունե
րում ընդգրկված են մեծ թվով ինքնատիպ հե
տաքրքիր խնդիրներ՝ իրենց պատասխաննե
րով [4]։ Մի շարք խնդիրների լուծման համար
տրված են նաև ցուցումներ։ Որոշ խնդիրներ
իրենց բովանդակությամբ ոչ ստանդարտ են,
որոնց լուծման համար պահանջվում են տրա
մաբանական մոտեցում և հնարամտություն։
Տպագրված ժողովածուներն օգտակար են
մաթեմատիկայով զբաղվող աշակերտների,
մաթեմատիկական խմբակների ղեկավար
ների, դպրոցների ուսուցիչների համար։
Մաթեմատիկայի զարգացման բոլոր աս
տիճանների քննադատական վերլուծությունը
ցույց է տվել, որ մաթեմատիկան զբաղվել է,
բառիս բուն իմաստով, խնդիրների լուծմամբ։
Բնականաբար, խնդիրների լուծման նոր մե
թոդների ուսուցման հարցերն այսօր նույն
պես առաջին պլանի վրա են դրված և ժամա
նակակից մաթեմատիկայի ուսուցման հույժ
կարևոր հիմնահարցերից են։ Հատկապես
խոսքը վերաբերում է օլիմպիական խնդիր
ներին։
Օլիմպիական ասելով՝ հասկանում ենք
այն խնդիրը, որը տարբերվում է խնդրի պայ
մանների և լուծման մեթոդների ոչ ստան
դարտությամբ։ Հետևաբար օլիմպիական
խնդիրներ լուծելու համար անհրաժեշտ է նա
խապատրաստական մեծ աշխատանք։
Հետաքրքիր և ոչ ստանդարտ մաթեմա
տիկական խնդիրների լուծման գործընթացը
բոլորից շատ է մոտենում մաթեմատիկոսի
մտածողության ամենօրյա բնույթին։ Հետևա
բար, խնդիրների լուծման ունակությունների
զարգացումն ամենակարևոր և ամենաակ
տիվ մեթոդն է մաթեմատիկայի դասավանդ
ման գործընթացում [5]:
Միօրինակ, անհրապույր ու անհետաքր
քիր խնդիրները լուծողից պահանջում են մի
այն ձևական մոտեցում, սերտած կանոնների
պարզ կիրարկում։ Պարզ է, որ մաթեմատի
կայով հրապուրված, լավ սովորող աշակերտ

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ների մի մասը հիասթափություն է ապրում։
Միայն սրամիտ ու ինքնատիպ խնդիրները
կարող են առաջ բերել հետաքրքրություն,
մղել ստեղծագործական մտածողության։
Ասվածից չի հետևում, որ ուսուցման գոր
ծընթացում ստանդարտ խնդիրները քիչ դեր
են խաղում։ Ուղղակի արտադասարանային
աշխատանքների համար անհրաժեշտ են ոչ
ստանդարտ խնդիրներ։
Արտադասարանային աշխատանքների
դրվածքի վիճակի ուսումնասիրությունները
ցույց են տալիս, որ հետազոտողների մեծ
մա
սը դի
տար
կում և եր
ևան է հա
նում մա
թեմատիկայի արտադասարանային աշխա
տանքների անցկացման մեթոդների և կազ
մակերպման առանձին կողմերը։
Այսպես, որոշ հեղինակներ իրենց աշխա
տանքներում սահմանափակվում են միայն
մաթեմատիկական խմբակի աշխատանք
ներով, որի ժամանակ քննարկվում է միայն
ծրագրից դուրս թեմաներ, կամ քննարկում են
միայն մեկ խնդիր։ Հասկանալի է, որ նման
մոտեցումը չի ապահովի մասսայականությու

նը, մանավանդ որ այդ ուսումնասիրություն
ների գերակշռող մասը վերաբերում է ցածր
դասարաններում կատարվող արտադասա
րանային աշխատանքներին [6]:
Մեր կողմից կատարված ուսումնասի
րությունները ցույց տվեցին, որ հանրապե
տության համարյա բոլոր հանրակրթական
դպրոցներում արտադասարանային պա
րապմունքների են ընդգրկում միայն մա
թեմատիկայով հրապուրված, բարձր առա
ջադիմություն
ունեցող
սովորողներին։
Ուսուցիչների մի մասն էլ հիմնական դպրո
ցում արտադասարանային պարապմունքնե
րի անհրաժեշտությունը չի տեսնում։
Մեր հանրապետության ուսուցիչների
կարծիքն իմանալու նպատակով հարցման
ենք ենթարկել Հայաստանի Հանրապետու
թյան տարբեր դպրոցների 260 ուսուցչի։
Հարցաթերթիկ
Ո՞ր դասարանների սովորողների մաս
նակցությունն եք հարմար գտնում մաթեմա
տիկայի արտադասարանային աշխատանք
ներին.

1 Բոլոր՝ ցածր դասարաններից սկսած

52 (20 %)

2 Հիմնական և ավագ դպրոցների սովորողների

26 (10 %)

3 Միայն ավագ դպրոցի սովորողների

65 (25 %)

4 Միայն մաթեմատիկայի օլիմպիադաներին մասնակցել ցանկացողների 117 (45 %)

Արդյունքներն այնքան էլ գոհացնող չէին։
Ուսուցիչների միայն 20 %-ն է մտածում, որ
սկսած ցածր դասարաններից՝ անհրաժեշտ է
աշակերտներին ներառել արտադասարանա

կան խմբակ։ Դա, իհարկե, սխալ է, քանի որ
մաթեմատիկան ճանաչվել է տրամաբանու
թյուն զարգացնող ուսումնական առարկա։
Բանն այն է, որ ծանրաբեռնվածության
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մեծ ծավալը թույլ չի տալիս ուսուցչին սովո
րողներին ծանոթացնել մաթեմատիկական
տարբեր նյութերի, իսկ մաթեմատիկան ու
նի բազմադարյան պատմություն և մեծապես
նպաստում է աճող սերնդի մտավոր պոտեն
ցիալի զարգացմանը: Դա է պատճառը, որ
դասերի հետ միասին մեծ նշանակություն
ունի արտադասարանային աշխատանքը
«Մաթեմատիկա» առարկայից: Դպրոցական
պրակտիկայի ուսումնասիրությունները ցույց
են տալիս, որ կրտսեր դպրոցի երեխաների
հետ արտադասարանային աշխատանքներ
տարվում են ոչ համակարգված, կարելի է
ասել օրացույցի կարմիր թվերով։ Ուսուցիչնե
րը հակված չեն մաթեմատիկայից կազմակեր
պելու արտադասարանային աշխատանքներ,
որոնք կարող են հետաքրքրել թույլ և միջին
առաջադիմություն ունեցող սովորողներին:
Արտադասարանային պարապմունքների մե
թոդաբանությունը բավարար մշակված չէ, որի
պատճառով էլ արդյունավետությունը ցածր է:
Մաթեմատիկայից կրտսեր դպրոցի սովո
րողների հետ զանգվածային արտադասարա
նային աշխատանքների անհրաժեշտությունը
պարտադրված է նրանով, որ հասարակու
թյունը պահանջում է դպրոցից աճող սերն
դի բազմակողմանի պատրաստվածություն
կյանքին։ Առանց մաթեմատիկայի նկատ
մամբ հետաքրքրության ձևավորման, առանց
սովորողներին մաթեմատիկայի միջոցներով
կրթելու և դաստիարակելու, սկսած ցածր
դասարաններից, առանց դասարանական և
արտադասարանական աշխատանքների փո
խադարձ կապի դպրոցը չի կարող ամբողջո
վին կատարել հասարակության պահանջը։
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Արտադասարանային աշխատանքը մաթե
մատիկայից պետք է դիտարկել հանրակրթա
կան դպրոցի մաթեմատիկական գիտելիքնե
րի կատարելագործման կարևոր միջոցներից
մեկը։
Արտադասարանային աշխատանքները
պետք է գրավեն մաթեմատիկա պարապող
յուրաքանչյուր ուսուցչի ուշադրությունը։ Ուսու
ցիչը կարող է դասից դուրս պարապմունքնե
րին առավելագույն չափով հաշվի առնել իր
աշակերտների հնարավորությունները, պա
հանջները և հետաքրքրությունները։
«Մաթեմատիկա» առարկան հնարավորու
թյուններ ունի ոչ միայն զարգացնելու և կա
տարելագործելու բնության կողմից մարդուն
տրվածը, այլև նրա մեջ անընդհատ կատարե
լագործվելու, ինքնազարգացման և ինքնաի
րացման պահանջ ձևավորելու:
Ուսուցման ցանկալի նպատակներին հաս
նելու համար պահանջվում են ուսուցման ար
դյունքների գնահատում և վերլուծություն։ Այդ
գնահատումների արդյունքների ուսումնա
սիրումը թույլ է տալիս բացահայտել բացթո
ղումներն ու թերությունները և ժամանակին
շտկել դրանք: Գնահատում և վերլուծություն
մեր կողմից կատարվում է բոլոր տարիներին,
բոլոր այն խմբերի հետ, որոնք մասնակցում
են խմբակների պարապմունքներին և տա
րատեսակ մրցույթների։ Ըստ սկզբնական,
ընթացիկ և ավարտական ստուգման ար
դյունքների՝ ընտրված խմբի աշակերտների
գիտելիքների որակի փոփոխությունը կարելի
է արտահայտել հետևյալ տրամագրի միջոցով
(ներկայացված է միայն մեկ խմբի յուրացման
մակարդակի փոփոխությունը).
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Ըստ դիագրամի՝ երևում է, որ խմբակի
13 ունկնդիրներից միայն մեկը (7,7 %) չի կա
րողացել հաղթահարել անհրաժեշտ շեմը:
Միևնույն ժամանակ խմբակի անդամներից
երեքը ցուցաբերել են գերազանց արդյունք
ներ (23 %):
Արտադասարանային աշխատանքը ու

սուցիչների մակարդակի բարձրացման լավ
միջոց է։ Նպատակներից մեկը դասընթա
ցի ընդլայնումն է, երբեմն այդ ընդլայնումը
դուրս է գա
լիս պար
տա
դիր ծրագ
րի սահ
մաններից։ Դա ստիպում է ուսուցիչներին
անընդհատ բարձրացնելու իրենց մակար
դակը։

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
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М., ВЛАДОС, 2002, Кн. 1, 576 с.
Антонова Г. Е., Внеклассная работа по математике 1915, 12 с. www.schoolrm.ru/schoolsruz/
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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
Out-of-class 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.
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ՄԱՐԻԱՄ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

ՄԵԴԻԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԴԻԱԳՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Մարդկային պատմության վաղ շրջա
նում՝ մ.թ.ա. 3-րդ հազարամյակում, «գրա
գիտություն» հասկացությունը նշանակել է
հմտություն՝ ճանաչելու պապիրուսի վրա գր
ված նշանները, որոնք կազմում էին բառեր և
արտահայտում որոշակի իմաստ: Մ.թ. 7-րդ
դարում պապիրուսին փոխարինելու եկավ
մագաղաթը, իսկ հետագայում՝ թուղթը: Դա
րերի ընթացքում կրթության խնդիրն է եղել
սովորեցնել ճանաչել այդ գրված նշաննե
րը, իսկ լեզվի զարգացման գրային փուլից
սկսած՝ նաև տառերը և կապակցել բառերը
որևէ գաղափար հասկանալու կամ արտա
հայտելու համար: Սակայն այսօր ամեն ինչ
փոխվել է: Մեզ շրջապատող աշխարհի մա
սին տեղեկությունը մեզ է հասնում ոչ միայն
թղթի վրա գրված բառերի, այլ նաև պատ
կերների ու ձայնի միջոցով: Չնայած այդ
միջնորդավորված տեղեկությունը թվում է
պարզ, սակայն իրականում այն ունի իր յու
րահատուկ «տեսալսողական» լեզուն իր սե
փական «քերականությամբ», որի միջոցով
կարելի է աշխարհի մասին բազմաբնույթ

պատկերացումներ ստեղծել: Այս դեպքում
«տեքստ» հասկացությունը ներառում է ոչ
մի
այն գի
րը, այլ նաև պատ
կերն ու ձայ
նը
կամ երեքը միասին: Ուստի ապրելով այդ
մուլտիմեդիականացված մշակույթի պայ
մաններում՝ անհատը պետք է վարժ լինի թե՛
«կարդալու» և թե՛ «գրելու» պատկերի ու ձայ
նի լեզվով, ինչպես որ սովորել է կարդալ ու
գրել գրային լեզվով:
Այս տեղեկատվական պայթյունը լուրջ
մարտահրավեր էր կրթության համար: Դա
րեր ի վեր կրթության նպատակն է եղել սո
վորողներին մատուցել աշխարհի վերբերյալ
փաստային գիտելիքներ և ստուգել դրանց
տիրապետման աստիճանը հարցերին ճիշտ
պատասխանելու միջոցով: Բայց այսօր այս
համակարգն այլևս արդիական չի կարող լի
նել, երբ ամենաթարմ տեղեկությունը հասա
նելի է կոճակի մեկ սեղմումով (1:6): Որպես
տեղեկատվայնացման արդյունք՝ կրթական
հարացույցը արմատական փոփոխություն
ների է ենթարկվել:

Կրթությունը 19-20-րդ դարերում
(Ուսում
ն առության ավանդական միջավայր)

Կրթությունը 21-րդ դարում
(Ուսում
ն առության նոր միջավայր)

Ուսուցչակենտրոն կրթություն

Աշակերտակենտրոն կրթություն

Մեկ զգայարանի ակտիվացում

Մի քանի զգայարանների ակտիվացում միա
ժամանակ

Մեդիայի մեկ տեսակի առկայություն

Մուլտիմեդիայի առկայություն

Մեկուսացված աշխատանք

Համագործակցային աշխատանք

Տեղեկատվության փոխանցում կամ մատու
ցում

Տեղեկատվության փոխանակում և հաղոր
դակցություն

Պասիվ ուսումն առություն

Ակտիվ ուսումն առություն

Փաստային գիտելիքահեն ուսումն առություն

Քննադատական մտածողության և որոշումն ե
րի կայացման զարգացմանն ու ղղված ուսում
նառություն

Մեկուսացված, արհեստական համատեքստ

Իրադրական, իրական կյանքին մոտ համա
տեքստ (2:3)

Սահմանափակ հասանելություն դեպի գի
տելիք և տեղեկույթ հիմն ականում տպագրի
միջոցով

Անսահամանափակ հասանելիություն դեպի
գիտելիք և տեղեկույթ համացանցի միջոցով
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Շեշտադրում բովանդակային գիտելիքի ձեռք
Շեշտադրում շարունակական կրթության հմ
բերման վրա, որը կարող է իրական կյանքում
տությունների ձեռքբերման վրա
կիրառվել կամ ոչ
Նպատակը բովանդակային գիտելիքի տիրա
պետումն է (գրականություն, պատմություն և
այլն)

Նպատակը խնդիրներ լուծելու հմտություննե
րի ձեռքբերումն է (փնտրել, գտնել, վերլուծել,
գնահատել, ստեղծել)

Փաստերն ու տեղեկությունը ուսուցչի կողմից
«գդալով» մատուցվում են սովորողին

Ուսուցիչը կիրառում է հարցադրման և հայտ
նաբերման մոտեցում

Տպագրված տեղեկատվության վերլուծություն

Մուլտիմեդիական տեղեկատվության վերլու
ծություն

Որպես արտահայտման միջոց՝ թուղթ ու մա
տիտի և բառի օգտագործում

Որպես արտահայտման միջոց՝ հզոր մուլտի
մեդիական տեխնոլոգիաների գործիքակազմի
օգտագործում

Լսարանով սահմանափակված ուսումն առու
թյուն և տեղեկատվության տարածում

Աշխարհի մասշտաբով ուսումն առություն և
տեղեկատվության տարածում

Գրքային ուսումն առություն հիմն ականում մեկ
աղբյուրից և տպագիր տարբերակով

Իրական կյանքի վրա հիմնված ուսումն ա
ռություն բազմաթիվ աղբյուրներից, ինչպես
տպագիր, այնպես էլ էլեկտրոնային տարբե
րակներով

Ինքնուրույն հասկացութային ուսումն առու
թյուն

Թիմային նախագծային ուսումն առություն

Բովանդակային գիտելիքի կաղապարված մա Բովանդակային գիտելիքի ճկուն մատուցում՝
տուցում՝ հիմնված սովորողի տարիքի վրա
հիմնված սովորողի անհատականության վրա
Գիտելիքի տիրապետման ցուցադրում թղթի և Գիտելիքի տիրապետման ցուցադրում մուլտի
թեստի միջոցով
մեդիայի միջոցով
Ուսուցիչն է արժևորում և գնահատում աշխա
տանքը

Սովորողներն են ըստ չափանիշների կատա
րում ինքնագնահատում (1:8)

Սահմանափակում միայն լսարանային հաղոր Անսահմանափակ հաղորդակցություն սոցիա
դակցությամբ
լական ցանցերի միջոցով

Այս զուգադրական համեմատությունից
պարզ է դառնում, որ սովորողն այսօր կա
րիք ունի իմանալու, թե ինչպես փնտրի և
գտնի այն, ինչ իրեն պետք է իմանալ, և ունե
նա զարգացած քննադատական մտածողու
թյուն՝ ստացված տեղեկությունը վերլուծելու,
գնահատելու ու հասկանալու համար, թե
արդյոք դա այն է, ինչ նա փնտրում էր, թե ոչ:
Սա իր հերթին գրագիտության մի նոր տե
սակ է, որը կոչվում է մեդիագրագիտություն:
Մեդիագրագիտությունը կրթության 21-րդ
դարի մոտեցումն է: Այն տարբեր ձևաչա
փերի՝ տպագրից մինչև տեսաձայնային տե
ղեկություն ձեռք բերելու, վերլուծելու, գնա
հատելու և ստեղծելու գրագիտությունն է:
Մեդիագրագիտությունը թույլ է տալիս սովո

րողներին դառնալ ավելի կոմպետենտ, քն
նադատ և գրագետ մեդիայի բոլոր տեսակ
ների նկատմամբ, կարողանալ վերահսկել
իրենց լսածի ու տեսածի մեկնաբանությունը:
Ուստի նրանք պետք է կարողանան զանա
զանել մեդիատեքստերը, իրենք իրենց հար
ցեր տան իրենց կարդացածի, տեսածի ու
լսածի վերաբերյալ (1, 21):
Իր բառարանային առաջնային իմաս
տով “medium” եզրույթը (հոգնակի թիվը՝
media) նշանակում է միջոց կամ գործիք:
Ավելի պատկերավոր իմաստով այն կարելի
է նկարագրել որպես մի կամուրջ, որի միջո
ցով միջնորդավորված եղանակով փոխանց
վում են շրջապատող աշխարհի վերաբերյալ
պատկերացումները:
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Մեդիա եզրույթը ներառում է ժամանա
կակից հեռահաղորդակցության միջոցների
մի ամբողջ շարք՝ հեռուստատեսություն, կի
նո, տեսահոլովակներ, ռադիո, լուսանկար
չություն, գովազդ, թերթեր և ամսագրեր,
ձայնագրված երաժշտություն, համակարգ
չային խաղեր և համացանց: Հետևաբար մե
դիատեքստեր կլինեն հեռուստահաղորդում
ները, ֆիլմերը, նկարները, կայքերը և այլն
(3, 19): 21-րդ դարում մարդը շրջապատված
է բազմաթիվ մեդիատեխնոլոգիաներով՝
պաստառներ, հաղորդագրություններ, հայ
տարարություններ, ազդագրեր և այլն: Մե
դիան սոսկ տեղեկությունների շրջանառման
միջավայր չէ, այն ձևավորում է հասարա
կական կարծիք, ազդում մարդկանց, հատ
կապես երեխաների ու պատանիների վար
քագծի, որոշումների, աշխարհայացքի և
նախասիրությունների վրա: Անտարակույս,
մեդիան ժամանակակից մարդու, հատկա
պես երեխայի կյանքի գլխավոր և անբաժան
մասն է: Շատ զարգացած երկրներում կա
տարված ուսումնասիրությունները շարու
նակաբար հավաստում են, որ երեխաներն
ավելի շատ ժամանակ են անցկացնում հե
ռուստացույցի առաջ, քան դպրոցում կամ
այլ որևէ տեղ: Եթե դրան ավելացնենք նաև
ժամանակը, որ նրանք անցկացնում են ֆիլ
մերի, ամսագրերի, համակարգչային խաղե
րի և երաժշտության վրա, ապա ակնհայտ է
դառնում, որ մեդիան նրանց ներանձնային
և հասարակական կյանքի հիմնական մասն
է: Հետևաբար անհերքելի է ժամանակակից
աշխարհում մեդիայի սոցիալ-մշակութային
կարևորությունը (3, 20): Մեդիան հաղոր
դում է շրջապատող աշխարհի վերաբերյալ
և՛ փաստային, և՛ երևակայական գաղափար
ներ, որոնք անխուսափելիորեն ձևավորում
են իրականության մեր տեսլականը: Մեդի
այի միջոցով մենք ինքներս հաղորդում ենք
մեր մշակույթը և հաղորդակցվում: Այսինքն՝
մեդիան հանդես է գալիս որպես անհատի
սոցիալականացման բաղկացուցիչ մաս՝
նրա մեջ ձևավորելով որոշակի անձնային
կողմնորոշիչներ: Այս համատեքստում մե
դիա սպառողը պետք է զինված լինի համա
պատասխան գիտելիքով՝ տեղեկատվական
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դաշտում ճիշտ կողմնորոշվելու և ժամանա
կակից հասարակության ակտիվ քաղաքացի
դառնալու համար:
Մեդիատեքստերը հաճախ կազմված
են մի քանի «լեզուների» կամ հաղորդակ
ցության ձևերի համակցությունից, ինչ
պես, օրինակ, տեսապատկերային (ան
շարժ կամ շար
ժա
կան), ձայ
նային (ձայն,
երաժշտություն կամ խոսք) և տպագիր:
Ուտի մեդիակրթության նպատակն է ձևա
վորել մի բազմաշերտ կոմպետենցիա, որի
միջոցով անհատը կկարողանա առնչվել
ոչ միայն տպագիր մեդիայի հետ, այլ նաև
ապակոդավորի պատկերային և ձայնային
մեդիայի հաղորդակցության կոդավորված
լեզուն: Մեդիագրագիտությունը հենց այդ
կոմպետենցիայի տիրապետումն է: Ժամա
նակակից տեղեկատվական դարում մեդի
ագրագիտությունը նույնքան կարևոր է երի
տասարդ սերնդի համար, որքան ընդհանուր
գրագիտությունն ու գրաճանաչությունը:
Այսինքն՝ մեդիակրթությունը մեդիայի մա
սին ուսուցումն է և ուսումնառությունը, իսկ
մեդիագրագիտությունը՝
վերջնարդյունքը՝
սովորողների ձեռք բերած գիտելիքներն ու
հմտությունները:
Մեդիագրագիտության
բաղկացուցիչ
մասն են մեդիան, այսպես ասած, «ընթեր
ցելն» ու «գրելը»: Ուստի մեդիակրթության
գլխավոր նպատակն է անձի մեջ ձևավորել
և´ մեդիատեքստերի քննադատական ըն
կալման, և՛ նոր մեդիատեքստերի ստեղծ
ման կոմպետենցիա: Այն թույլ է տալիս երի
տասարդներին՝ որպես մեդիասպառողներ
կատարել մեկնաբանություններ և իրազեկ
դատողություններ, ինչպես նաև դառնալ մե
դիաստեղծողներ (3, 20): Այսօր ժամանա
կակից մեդիայի տեսապատկերային և ձայ
նային նշանային լեզուն տպագիր մեդիայի
լեզվի հետ մեկտեղ հասարակական հաղոր
դակցության բաղկացուցիչ մասն է: Ուստի
անհատը պետք է տիրապետի հաղորդակ
ցության այս նշանային համակարգին, լի
նի մեդիատեքստերի լեզվի մրցունակ և քն
նադատ կրողն ու ստեղծողը: Դրանով իսկ
նա ի զորու կլինի փնտրել, գտնել, մշակել և
փոխանցել տեղեկատվություն մեդիատեխ
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նոլոգիաների միջոցով: Մեդիակրթությունը
ենթադրում է ոչ միայն մեդիատեքստերի ըն
կալման կոմպետենցիաների ձևավորում, այլ
նաև մեդիաբովանդակության ինքնուրույն
ստեղծում: Ուստի մեդիակրթության նպա
տակն է ոչ միայն անձի մեջ ձևավորել քն
նադատական մտածելակերպի, այլ նաև նոր
մեդիատեքստերի ստեղծման գործում ակ
տիվ մասնակցության կոմպետենցիաներ:
Այսինքն՝ մեդիակրթությունը անձին տրա
մադրում է համապատասխան գործիքա
կազմ՝ մեկնաբանելու և դատողություններ
կատարելու՝ որպես մեդիայի սպառողներ:
Բայց միևնույն ժամանակ այն օժտում է սե
փական մեդիատեքստը ստեղծելու հնարա
վորություններով: Հետևաբար կարելի է գալ
այն եզրահանգման, որ մեդիակրթությունը
երիտասարդների քննադատական և ստեղ
ծագործական ունակությունների զարգաց
ման մասին է (3, 20):
Մեդիակրթության կարևոր գործառույթ
ներից է նաև պաշտպանողական կամ նա
խապատրաստական գործառույթը: Բանն
այն է, որ թվայնացված մեդիան, հատկապես
համացանցը, մեծապես ընդլայնում է անձե
րի կողմից նոր մեդիատեքստերի ստեղծ
ման հնարավորությունները, բայց միևնույն
ժամանակ նրանց ընտրության տարբերակ
ներ է առաջարկում, որոնցից ոչ բոլորն են
անվնաս: Ստեղծված իրավիճակում մեդի

ակրթությունը դառնում է հրատապ: Այն
երիտասարդներին օժտում է համապատաս
խան կարողություններով՝ դիմակայելու այս
նոր միջնորդավորված միջավայրի մար
տահրավերներին, տալիս լծակներ՝ մեդիայի
ստեղծած նոր մշակութային արժեհամա
կարգն ընկալելու և գնահատելու համար (3,
2324): Ինչպես նշում է Գ. Թերզյանը. «Այն
հանդիսանում է մեդիամշակույթի և մեդի
ատեքստերի միջավայրում ապրելուն նա
խապատրաստող կրթություն, որն օգնում
է անհատին ճանաչել մեդիայի ազդեցության
մեխանիզմ ները, հասկանալ, թե արդյոք
մեդիան ինչպե՞ս և դեպի ո՞ւր է ուղղորդում
հասարակությանը, որպեսզի կարողանա
հասկանալ մեդիատեքստերը, դրանց են
թատեքստերը և կարողանա պաշտպանված
լինել մեդիայի մանիպուլյացիաներից» (4):
Միայն մեդիակրթության այդ գործառույթի
իրականացման դեպքում է հնարավոր ժա
մանակակից մարդու համար գտնել իր տեղն
այս բարդ և գլոբալիզացված հասարակու
թյունում:
Այսինքն՝ մեդիակրթության նպատակն է
նախապատրաստել նոր սերնդին ժամանա
կակից տեղեկատվական հասարակության
պայմաններում ապրելուն, հասկանալուն ու
գիտակցելուն մարդու հոգեկանի վրա զանգ
վածային տեղեկատվության ազդեցության
մեխանիզմ ները (5, 27):
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Մեդիակրթության
առաջնահերթու
թյունն ու զարգացման ռազմավարություն
ներն ամփոփված են ՅՈՒՆԵՍԿՈ-ի մի շարք
փաստաթղթերում: Մասնավորապես 1982
թ. Գերմանիայի Գրունվալդ քաղաքում կա
յացած ՅՈՒՆԵՍԿՈ-ի միջազգային գագա
թաժողովի հռչակագրում ասվում է. «Մենք
ապրում ենք մի աշխարհում, որտեղ մեդիան
մշտապես ներկա է: Աստիճանաբար ավե
լի ու ավելի շատ մարդիկ են հսկայական
ժամանակ անցկացնում՝ դիտելով հեռուս
տացույց, կարդալով թերթեր ու ամսագրեր,
լսելով ռադիո: Մեդիայի ազդեցությունը դա
տապարտելու կամ պրոպագանդելու փոխա
րեն մենք պետք է որպես փաստ ընդունենք
դրա մասշտաբային տարածումն ու նշանա
կալի ազդեցությունը ամբողջ աշխարհում,
ինչպես նաև գնահատենք այն՝ որպես այսօր
վա մշակույթի բաղկացուցիչ մաս: Միաժա
մանակ չպետք է թերագնահատվի մեդիայի
դերը անձի զարգացման և հասարակության
մեջ ակտիվ ներգրավման գործում: (…) Եվ
եթե մեդիակրթության անհրաժեշտությու
նը պատասխանատու քաղաքացի կերտե
լու գործում այժմ կարևոր է, ապա շատ մոտ
ապագայում՝ հեռահաղորդակցական տեխ
նոլոգիաների զարգացմանը զուգընթաց,
այն անխուսափելի կդառնա» (6, 1):
Այս գագաթաժողովին հետևել են մի
շարք այլ միջազգային կոնֆերանսներ, սե
մինարներ, գիտաժողովներ (Տուլուզ 1990
թ., Փա
րիզ, 1997 թ., Վի
են
նա, 2000 թ.,
Սիդնեյ, 2000 թ., Սևիլյա, 2002 թ. և այլն),
որոնց ժամանակ վերաարժևորվել է մեդի
ակրթության կարևորությունը, նախանշվել
հիմնական նպատակներն ու խնդիրները,
իրականացման նախադրյալները, տրվել
են կոնկրետ հանձնարարականներ: Ավե
լին, մեդիակրթությունը բերվել է իրավական
դաշտ՝ այն համարելով ցանկացած երկրի
ցանկացած քաղաքացու հիմնարար իրա
վունքների (ազատ արտահայտման, տեղե
կացված լինելու իրավունք) բաղկացուցիչ
մասը: Սևիլ յան կոնֆերանսի զեկույցում նշ
վում է, որ մեդիակրթությունը նպաստում
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է ժողովրդավարության հաստատմանն ու
պահպանմանը (7, 2):
Հիմնվելով Գրունվալդի գագաթաժողովի
հիմնադրույթների վրա՝ Լոնդոնի համալսա
րանի պրոֆեսոր Դեյվիդ Բաքինգամը ՅՈՒ
ՆԵՍԿՈ-ի համար իր մշակած զարգացման
ռազմավարական ծրագրում քսան տարի
անց այսպես է սահմանել մեդիակրթությու
նը.
•
Մեդիակրթությունը զբաղվում է մե
դիայի բոլոր տեսակներով՝ շարժանկար
(ֆիլմ, հեռուստատեսություն, վիդեո), ռադիո
և ձայնագրված երաժշտություն, տպագիր
մեդիա (հիմնականում թերթեր և ամսագ
րեր) և նոր թվային հեռահաղորդակցության
տեխնոլոգիաներ: Այն նպատակաուղղված
է՝ ձևավորելու բազմակողմանի գրագիտու
թյուն՝ կապված ոչ միայն տպագիր մեդիայի,
այլ նաև պատկերի և ձայնի նշանային հա
մակարգի հետ:
•
Մեդիակրթության նպատակն է
զարգացնել և՛ մեդիայի քննադատական
մտածողության, և՛ նոր մեդիայի ստեղծման
գործում ակտիվ մասնակցության մեխա
նիզմները: Այն երիտասարդներին թույլ է
տալիս մեկնաբանելու և դատողություններ
անելու՝ որպես մեդիասպառողներ: Սակայն
միևնույն ժամանակ հնարավորություն է
տալիս իրենց իսկ իրավունքների համաձայն
դառնալու մեդիաստեղծողներ և հասարա
կության լիիրավ անդամներ:
Այսպիսով՝ մեդիակրթությունը երիտա
սարդների քննադատական և ստեղծագոր
ծական ունակությունների զարգացման մա
սին է (8, 2):
Կարևորելով արդի տեղեկատվական
դարում մեդիակրթության առաջնայնությու
նը՝ ՅՈՒՆԵՍԿՈՆ 2002 թ. Սևիլյան կոնֆե
րանսի ժամանակ շեշտադրում է հետևյալը.
«Խորհուրդ է տրվում մեդիակրթությունը
ներառել և´ ազգային կրթական համակար
գում՝ որպես պարտադիր առարկա, և´ ինք
նակրթության ու շարունակական կրթության
ոլորտներում» (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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ՄԵՐԻ ՍԱՂԱԹԵԼՅԱՆ

ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԽՈՍՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
Տարրական դպրոցում մայրենիի ուսուց
ման գործընթացի կարևոր խնդիրներից է
կրտսեր դպրոցականների խոսքի զարգա
ցումը։ Մասնավորապես կարևորվում են
նրանց հաղորդակցական կարողություն
ներն ու հմտությունների զարգացումը`
դրանց հիմնական բաղադրիչներով` լսել,
խոսել, կարդալ, գրել [3, 46]:
Հայտնի է, որ խոսքը բազմագործառու
թային համակարգ է, որի հիմքում ընկած
է հաղորդակցման ընթացքում լեզվի նշա
նային համակարգի կիրառումը։ Առաջնորդ
վելով հայեցակարգային այս դիրքորոշմամբ`
կրտսեր դպրոցականների խոսքի զարգաց
ման գործընթացին ներկայացվում են հետ
ևյալ պահանջները.
•	խոսքի կառուցվածքային զարգա
ցում,
•	հաղորդակցման և արտահայտման
կարիքի առաջացում,
•	խոսքային միջավայրի առկայու
թյուն (ինչն էլ լեզվական միջոցներով հարս
տացնում է երեխայի զարգացող խոսքը),
•	խոսքի բովանդակությունը կազմող
նյութի առկայություն,
•	խոսքի օրինաչափությունների, նրա
վերաբերյալ գիտելիքների տիրապետում,
•	խոսք կառուցելու կանոնների ըմբռ
նում,
•	խոսքի մշակույթի տիրապետում։
Անառարկելի է, որ խոսքի զարգացումն
անբաժան է մտածողության զարգացումից
և նպաստում է նրա զարգացմանը։ Նկատի
ունենալով այս հանգամանքը` մեր մանկա
վարժական աշխատանքի ընթացքում սո
վորողների խոսքի զարգացման խնդիրն
արդյունավետորեն լուծելու համար կարևո
րում ենք կրտսեր դպրոցականների մտա
ծողության զարգացումը։ Այս նպատակով
մենք գրեթե յուրաքանչյուր դասի ընթացքում
ստեղծում ենք հաղորդակցական իրադրու
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թյուններ, որոնք սովորողներին մղում են
տրամաբանական խոսք կառուցելու։ Հայտ
նի է, որ խոսքի զարգացման համակարգը
ներառում է խոսքային իրադրությունների և
խոսքային միջավայրի կազմակերպում, բա
ռային աշխատանք, շարահյուսական վար
ժություններ, աշխատանքներ տեքստի ար
տահայտչականության ըմբռնման, խոսքի
շտկման և կատարելագործման շուրջ։
Խոսքի զարգացման ող ջ աշխատանքը
հենվում է քերականության, բառակազմու
թյան, հնչյունաբանության, ոճաբանության,
ինչպես նաև խոսքի և տեքստի տեսության
վրա, ինչն, ըստ էության, թեև չկա I-IV դա
սարանների մայրենիի ծրագրում, սակայն
սովորողների խոսքի զարգացման մեթոդի
կայի հիմքն է և հայոց լեզվի տարրական ու
սուցման մեթոդիկայում կարևորվում է։
Կրտսեր դպրոցականների խոսքի զար
գացածության մակարդակների շուրջ տար
վող ուսումնասիրությունները խարսխվում
են մանկավարժական գրականության մեջ
սահմանազատված մարդու խոսքի զարգաց
ման փուլերի վրա։ Այդ փուլերը թեև տարբեր
հեղինակներ ներկայացրել են այլազան դիր
քորոշումներով, սակայն ամբողջության մեջ`
բոլորն էլ սահմանում են հետևյալ կերպ.
1.	մանկական տարիք (մինչև 1 տարե
կան)` գեղգեղանք և թոթովանք,
2. մսուրային տարիք (մինչև 3 տարե
կան)` բա
ռի հն
չյու
նային և վան
կային կա
ռուցվածքի, նախադասության բառերի միջև
գոյություն ունեցող պարզ կապակցություն
ների տիրապետում (երկխոսությունային և
իրադրությունային խոսք),
3.	նախադպրոցական տարիք (3-ից
մինչև 6 տարեկան)` մենախոսության և են
թատեքստային խոսքի, պարզ ներքին խոս
քի դրսևորում,
4. կրտսեր դպրոցական տարիք (6-ից
մինչև 10 տարեկան)` խոսքային ձևերի ըմբռ
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նում (բառի հնչյունային կազմ, բառապա
շար, խոսքի քերականական կառուցվածք),
գրավոր և բանավոր խոսքի, նրանց մատչելի
նորմերի տիրապետում, մենախոսելու կարո
ղության բուռն զարգացում,
5.	միջին դպրոցական` դեռահասու
թյան տա
րիք (10-ից մինչև 15 տա
րե
կան)`
խոսքի գրական նորմերի, ոճի` ըստ ամենայ
նի տիրապետում, անհատական ոճի ձևավո
րում,
6. ավագ դպրոցական` պատանեկու
թյան տա
րիք (15-ից մինչև 17 տա
րե
կան)`
խոսքի մշակույթի կատարելագործում, լեզվի
առանձնահատկությունների տիրապետում,
անհատական ոճի ամրապնդում և կատա
րելագործում [1, 282]:
Այս բաժանման սանդղակով պայմա
նավորված էլ ներկայացվում են խոսքի
զարգացման մակարդակներ, որոնք սահ
մանվում են` հիմք ընդունելով տարբեր մո
տեցումներ։ Սովորողների խոսքը գնահա
տելիս մենք առաջնորդվում ենք հենց այդ
մոտեցումներով։
Մ. Ռ. Լվովը սովորողների խոսքի զար
գացմանը վերաբերող իր աշխատության
մեջ [4] նշում է խոս
քի զար
գաց
ման չորս
մակարդակ` առոգանություն, բառապաշար,
քերականություն և տեքստ։
Առոգանության մակարդակի ապահով
ման աշխատանքների ուղղություններն են`
•	
աշխատանք խոսքի տեխնիկայի
շուրջ,
•	սովորողների առոգանական կարո
ղությունների կատարելագործում։
Խոսքի այս մակարդակի շուրջ իրակա
նացվող աշխատանքներն սկսվում են դեռևս
նախադպրոցական տարիքից, երբ երեխան
սկսում է արտասանել փոքրիկ բանաստեղ
ծություններ, վերարտադրել ունկնդրած
պատմություններն ու հեքիաթները։ Հետա
գայում այս ուղղությամբ աշխատանքները
շարունակվում են տարրական դպրոցում`
մայրենիի դասերի և արտադասարանային
աշխատանքների ժամանակ, մասնավորա
պես հանդեսների նախապատրաստվելիս։
Սա խոսքի բավականին բարձր մակարդակ
է, որը ձևավորվում է աստիճանաբար։ Այս

աշխատանքը մասնավորապես արդյունա
վետ է կազմակերպվում դերերով ընթերցա
նության ժամանակ։
Խոսքի զարգացման բառապաշարային
մակարդակը ենթադրում է կրտսեր դպրո
ցականների բառապաշարի հարստացում,
հստակեցում և ակտիվացում։
Հայտնի է, որ մարդու բառապաշարը
լինում է ակտիվ և պասիվ։ Ակտիվ են բա
ռապաշարի այն բառերը, որոնք առօրյայում
հաճախ են գործածվում. դրանց իմաստը
հասկանալի է տվյալ լեզվով բոլոր խոսողնե
րին։ Այդ խմբի բառերը երբեք չեն ծերանում։
Պասիվ բառապաշարն են կազմում տվյալ
լեզուն հասկացող բոլոր անձանց համար
հասկանալի, սակայն հաղորդակցման ըն
թացքում քիչ գործածվող բառերը։ Պասիվ
բառապաշարի բառերը կա՛մ արդեն հնացած
են, կա՛մ էլ հնացման ենթակա են, սակայն
մնում են լեզվի բառարանային կազմում։
Ուսումնասիրությունները ցույց են տա
լիս, որ մարդու լեզվական գործունեության
ընթացքում ակտիվ բառապաշարը լրացվում
է պասիվ բառապաշարի բառերով։ Նախ
մենք սովորում ենք հասկանալ ինչ-որ ան
ծանոթ բառի իմաստը, և հետագայում նոր
ինքներս այդ բառը գործածում ենք` ակտի
վացնում։ Կրտսեր դպրոցականների ակտիվ
բառապաշարը հարուստ չէ. նրանք հաճախ
բառերը գործածում են ոչ տեղին և խոսում
են պարզ նախադասություններով։ Ավելի
մեծ տարիքում երեխաներն այնքան շատ են
գործածում խոսակցական լեզուն, որ նույ
նիսկ շարադրություն գրելիս չեն կարողա
նում մտքերը գրական լեզվով արտահայտել։
Այս մակարդակում կատարվող բազմաբնույթ
աշխատանքները նպաստում են, որ կրտսեր
դպրոցականների խոսքը հարստանա, որ
աշակերտները սկսեն բառերի տարբեր նշա
նակությունները հասկանալ և կարողանան
նոր սովորած բառերը գործածել խոսքում։
Բառապաշարի հարստացումն ու ակտի
վացումը նույնպես սկսվում են զարգանալ
վաղ մանկության տարիներին` ինչպես բնա
կանոն (ընդօրինակման), այնպես էլ հատուկ
կազմակերպված (ծրագրավորված) ճանա
պարհներով։
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Ծրագրավորված ճանապարհով բառա
պաշարի հարստացումն ու ակտիվացումն
իրականացվում են I-IV դասարաններում
դասավանդվող բոլոր առարկաների, մաս
նավորապես մայրենիի դասերի ժամանակ.
սովորողների բառապաշարը հարստանում
է այն բոլոր բառախմբերով, որոնք անհրա
ժեշտ են նրանց ձեռք բերած տեղեկություն
ների շուրջ ավարտուն և բովանդակալից
խոսք կառուցելու համար։ Այս խնդիրը մենք
մասնավորապես լուծում են ԽԻԿ համակար
գով իրականացվող մայրենիի դասի բա
ռային աշխատանքի փուլում։
Քերականական մակարդակը ենթա
դրում է քերականորեն ճիշտ խոսքի կա
ռուցում։ Դրան կարելի է հասնել բառակա
պակցություններ և տարբեր կառուցվածքի
նախադասություններ կառուցելու և գործա
ծելու կարողությունների ձևավորման ուղ
ղությամբ վարժությունների շնորհիվ։ Քերա
կանական կանոններին համապատասխան
խոսք կառուցելու կարողության բարձր մա
կարդակին, անշուշտ, կրտսեր դպրոցականը
հասնում է ավելի ուշ։ Սա նշանակում է, որ
սկզբնական փուլում նրա խոսքը քերակա
նության կանոններին համապատասխան չի
կառուցվում։ Սակայն առանց լեզվի քերա
կանական կանոնների յուրացման` դպրոց
ընդունված փոքրիկները խոսում են հիմնա
կանում քերականորեն ճիշտ կազմված նա
խադասություններով` երբեմն թույլ տալով
այնպիսի լեզվական սպրդումներ, որոնց հիմ
քում ընկած են շարահյուսական և ձևաբա
նական այն կանոնները, որոնք նրանք դեռևս
չեն ուսումնասիրել։ Այդպիսի սխալների թվին
են պատկանում անձնական դերանունների
հոլովների, բայի ժամանակի, գոյականի հո
լովների կառուցվածքի, ենթակայի և ստո
րոգյալի դեմքով և թվով համաձայնության
պահանջի չիմացությունը և այլն։ Խոսքի
զարգացման աշխատանքների ընթացքում
մենք հիմնականում կանգ ենք առել նշված
խնդիրների հաղթահարման վրա`
խոսքի քերականական բարձր մակար
դակն ապահովելով գիտելիքների աստիճա
նական ձեռքբերման և ոչ միայն ընդօրինակ
ման ճանապարհով։
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Չորրորդ
մակարդակը
բնագրային
(տեքստային) խոսքն է։ Այս մակարդակին
աշակերտները հասնում են տեքստ կա
ռուցելու կարողության ձևավորման շուրջ
տարվող տարբեր վարժությունների միջո
ցով. պատմում, ելույթ, ստեղծագործում, փո
խադրություն, շարադրություն։ Տեքստային
կամ բնագրային մակարդակով խոսքը են
թա
դրում է մեկ մտ
քի շուրջ (ո
րը կա
րե
լի է
վերնագրել) տրամաբանորեն իրար լրացնող
նախադասություններով խոսք կառուցելու
աշակերտների կարողությունը։ Այս կարո
ղությունը ձևավորվում է մի քանի` իրար հետ
սերտորեն շաղկապված փուլով.
•
նկարի շուրջ պատմություն հյուսելու
կարողության ձևավորում,
•	կարդացած բնագրին հարազատ
պատմելու ունակության ձևավորում,
•	կարդացածի, տեսածի, լսածի մա
սին նախապես մշակված պլանի օգնութ
յամբ պատմելու կարողության ձևավորում
(բանավոր շարադրություն),
•	
որևէ ծանոթ թեմայի (նյութի) շուրջ
կապակցված խոսք կառուցելու կարողութ
յան զարգացում,
•
տրված վերնագրով ամփոփ միտք
կառուցելու տարրական կարողության ձևա
վորում։
Այս կապակցությամբ մենք կարևորում
ենք «տեքստ» հասկացության մեկնաբա
նությունը և դրա գիտակցումը կրտսեր դպ
րոցականի կողմից. տեքստը նախադասու
թյունների պատահական հավաքածուներից
(խմբից) տարբերվում է իր հիմնական իմաս
տով` գաղափարով։ Տեքստն ապահովում է
մտքի զարգացումը. յուրաքանչյուր հաջորդ
նախադասություն նախորդին ավելացնում է
մի նոր միտք [2, 95]: Այստեղից հետևում է,
որ շարադրությունը կրտսեր դպրոցականնե
րի խոսքի զարգացման ուղղությամբ կատար
վող աշխատանքներից ամենաարդյունավետ
և ինքնատիպ ձևն է։ Շարադրության շուրջ
կատարվող աշխատանքի ժամանակ կրտսեր
դպրոցականների խոսքը զարգանում է բոլոր
մակարդակներով` առոգանությունային (բա
նավոր շարադրություն), բառապաշարային,
քերականական և տեքստային։
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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.

МЕТОДЫ И ТРЕБОВАНИЯ ДИАГНОСТИКИ УРОВНЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИК А
М. САГАТЕЛЯН
«Развитие речи учащихся – одна из основных задач начального образования». Речь – ос
нова всякой умственной деятельности, средство коммуникации.
Успехи учащихся в связной речи обеспечивают и в большой мере определяют успех в
учебной работе по всем предметам, в частности способствуют формированию полноценного
навыка чтения и повышению орфографической грамотности. На уроках проводятся раз
личные виды работ, цель которых – помочь учащимся осознать основные признаки текста,
такие как наличие заголовка, завершенность, тематическое единство и информативность.
В начальной школе дети не умеют грамотно излагать свои мысли, подбирать необходи
мое слово, рассуждать, фантазировать. Их речь бедна, мало выразительна. Изложения и
сочинения - основные приемы развития связной письменной речи младшего школьника.
Научить ребенка правильной и красивой речи - сложная задача современной начальной
школы, требующая комплексного подхода. Один из важнейших ее компонентов - написа
ние младшими школьниками сочинения. Передавая своими словами небольшие отрывки ху
дожественных произведений, детские впечатления окружающего мира, ребенок обогащает
свою устную и письменную речь, развивает логическое мышление, учиться содержательно
и убедительно высказывать собственные мысли.
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ՀԵՐՄԻՆԵ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ

ՀԱՅՈՑ ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԻ ԹԵՄԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ
ՀԱՏՈՒԿ ԴՊՐՈՑՈՒՄ
Հանրահայտ է, որ ժամանակակից դպ
րոցը և ուսուցման արդի տեխնոլոգիաները`
համակարգչային տեխնիկան, էլեկտրոնային
գրատախտակը և այլ բազմազան միջոցներ,
լայն հնարավորություններ են ընձեռում ու
սուցչին՝ ուսուցումն այնպես կազմակերպել,
որ ապահովվեն միջառարկայական կապե
րը (հատկապես հայ ժողովրդի պատմության
ու հայ գրականության), ու դասի ընկալմանն
անմիջականորեն մասնակցեն աշակերտի՝
հնարավորինս շատ՝ լսատեսողական և այլ
զգայարաններ։
Այս խնդիրն առավել քան անհրաժեշտ
ու պարտադիր է հատկապես հատուկ դպ
րոցներում։ Աշակերտական համակազմի
առանձնահատկությունը թելադրում է ու
սուցչին, որ նա ստեղծագործաբար մոտենա
իր ամենօրյա աշխատանքին, որոնի, գտնի
ու կիրառի նորանոր մանկավարժական մե
թոդներ, հնար-եղանակներ։
Մեր մանկավարժական փորձը ցույց է
տվել, որ ցեղասպանության թեմայի ուսում
նասիրման ժամանակ խիստ կարևոր են
պատմական փաստերն ու փաստաթղթե
րը, սակայն երեխաների հոգուն ու սրտին
շատ բան են ասում երեխաների տարիքային
առանձնահատկություններին
համապա
տասխան ընտրովի հուշագրական և հուշա
պատում նյութերը։
Աշակերտներիս վրա հատկապես խոր
ազդեցություն են թողնում զրույցի մեթոդով
վարվող դասերը։ Դրանց ընթացքում ներ
կայացնում եմ տարբեր հուշեր, բայց այդ բո
լորի մեջ ինձ համար առանձնապես թանկ
են Գևորգ պապիս հուշապատումները, ով
մանուկ հասակում եղել է եղեռնի ողբերգա
կան դեպքերի անմիջական ականատեսն ու
մասնակիցը և իր վրա է կրել ցեղասպանու
թյան ող ջ ահասարսուռ սարսափները, տե
սել է կոտորած, տեղահանություն ու բռնա
գաղթ։
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Ականատեսի կենդանի ու հուզումնառատ
հուշը ներկայացնելը առավել փաստացի
ու հավաստի է դարձնում ուսումնասիրվող
դասանյութը և հուզիչ, երբ արտահայտիչ
ընթերցման եղանակով ներկայացնում եմ
դասն առավել հետաքրքիր և իրազեկման
տեսանկյունից բազմաբովանդակ դարձնող
պատումը։
Դասի ընթացքում նպատակային ձևով
ուղղորդված հարցադրումները և հայկական
ժողովրդական «Դլե յաման» երգի՝ Թովմաս
Պողոսյանի կողմից կատարվող երգի տե
սահոլովակի էկրանից մեղմորեն հնչող մե
ղեդին ու նրանում եղած տեսապատկերները
նպաստում են, որ աշակերտներս ապրու
մակից ու հուզակից լինեն իմ հոզումնաշատ
պատմությանը, որ ներկայացնում եմ ստորև։
«Երբ մտաբերում եմ մանկությունս, առա
ջին հերթին հիշում եմ Գևորգ պապիս։ Հի
շում եմ նրա առույգ ձայնը, աշխույժ, եռան
դուն շարժուձևը։ Ու հաճախ էլ թախիծով եմ
հիշում այն պահերը, երբ նա բանուգործից
հանգստանալու համար նստում էր սաղար
թախիտ ծիրանենու տակ, որտեղ նստած
հերթական դասս էի ժրաջանորեն սերտում.
ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Ծիծեռնակը բույն էր շինում,
Ե՛վ շինում էր, և՛ երգում,
Ամեն մի շյուղ կպցնելիս
Առաջվա բույնն էր հիշում։
Պապս ուշադիր լսում էր ինձ, ապա կան
չում իր մոտ, շոյում մազերս, նստեցնում ինձ
իր ծնկներին ու աչքը հառած բիբլիական
Արարատին՝ ասես ցանկանալով թափանցել
նրա աներևույթ կողմը, որտեղ մնացել էր իր
կորուսյալ ծննդավայրը՝ Կարսը, մեղմորեն
ու սրտի խորքից երգում էր՝ «Քելե՛, լա՛ո, քելե՛
երթանք մըր էրգիր»։ Այդ պահին նրա ձայ
նը դառնում էր կերկերուն, բանող ձեռքերն
ու ամուր ծնկները դողդողում էին, տամուկ
աչքերը՝ արցունքոտվում։
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Քանի դեռ փոքր էի, շատ բան չէի հաս
կանում, չէի հասկանում պապիս հուզմուն
քի պատճառը։ Բայց երբ մի քիչ մեծացա ու
սովորույթի ուժով գարնանն ու աշնանը դա
սերս սովորում էի, հերթական դասս էի ոգ
ևորված բարձրաձայն, զրնգուն կարդում.
Տաղ անձնական
Թողած Կարսում՝ գետի ափին, տունս՝
շինված անտաշ քարով,
Կարսը թողած, Կարսի այգին ու հայրենի
երկինքը մով
Եվ Կարինե Քոթանճյանին անգամ չա
սած մնաս բարով՝
Ա՜նց եմ կենում հիմա օտար քաղաքների
ճանապարհով։
Դեռ ընթերցանության կեսին էի, որ հան
կարծ լսե
ցի պա
պիս խոր, հո
գու խոր
քից
ելնող անզուսպ հառաչանքը։ Դադարեց
րի ընթերցումս ու զարմանքով ու հարցա
կան նայեցի նրան։ Պապս թախանձագին
խնդրեց, որ շարունակեմ ընթերցումս։ Երբ
ավարտեցի, նստեց իր ցածրիկ աթոռակին,
անձայն ձեռքով հրավիրեց իր մոտ, համբու
րեց գլուխս ու ճակատս ու հուզախառն ձայ
նով շշն
ջաց. «Ա՜խ, էր
գիր, էր
գիր, ա
՜խ, իմ
հայրենի՛ Կարս…»
Գլուխս հենեցի նրա հուզումնառատ
կրծքին ու խնդրեցի, որ պատմեր իր էրգրի,
մեր էրգրի ու Կարսի մասին։ Ու նա, ասես իմ
խնդրանքին սպասելով, առանց տրտնջալու
ու հոգնելու սկսեց պատմել.
«Ապրում էինք Կարսում։ Մեր ընտանիքը
բազմանդամ էր՝ տասներեք հոգի։ Ես տան
ամենակրտսեր զավակն էի։ Ծնողներս աշ
խատասեր, ստեղծող մարդիկ էին։
Երբ հանկարծակի սկսվեցին թուրքերի
կողմից հայերի ջարդերը, ամբողջ Կարսի
բնակչությունը խուճապահար սկսեց այս ու
այն կողմ փախչել։ Փոքրերը մեծերին էին
փնտրում, մեծերը՝ փոքրերին՝ զավակների
անունները տալով ու աղեկտուր գոռալով՝
«փախեփա՜խ է»։ Երբ անհանգստացած տուն
վերադարձա, դռան շեմին մորս անկենդան
մար
մինն էր ըն
կած։ Ներ
սում հորս ու եղ
բայրներիս դիակներն էին, իսկ դեռատի, գե
ղեցիկ քույրերիս թուրքերն առևանգել էին։
Երբ վշտից ու ահաբեկումից կապ ընկած

լեզվով ու լայն բացված աչքերով բակ դուրս
եկա, արագ ինձ մոտեցավ մեր հարևանու
հի քրդուհին ու շտապ իրենց տուն տարավ,
նախ՝ այդ տեսարանից չխելագարվեմ, ու
թուրքերն ինձ չնկատեն։
Օրեր անց բարի քրդուհին հայտնեց, որ
թուրքերը նաև քրդերի տներն են սկսել խու
զար
կել՝ հո հայե
րի չեն թաքց
րել։ Նա ի
նձ
թաքցրեց իրենց մառանում՝ ցորենի կարասի
մեջ։ Թուրքերն ինձ չգտան։
Հասկանալով, որ այլևս անհնար է մնալ
ու ապրել այդտեղ, քրդուհին ինձ խորհուրդ
տվեց փախչել Արաքսից այն կողմ՝ Արևել յան
Հայաստան։
Կեսգիշեր էր. քրդուհին մի խուրջին ուտե
լիք դրեց հետս և բակ դուրս բերեց՝ քաղա
քից դուրս ուղեկցելու համար։ Իմ բախտից
խավարչտին գիշեր էր։ Հանկարծ ոտքերիս
փաթաթվեցին երկու կենդանի։ Հազիվ զս
պեցի վախից առաջացած ճիչս։ Ու ծանոթ
երկու ծմրոց հուշեցին, որ դրանք մեր երկու
շներն են, որ ինչ–որ հրաշքով կենդանի էին
մնացել:
Բարի քրդուհին մեզ ճանապարհեց քա
ղաքից դուրս, պատվիրեց, որ գիշերները
ճանապարհ գնամ, իսկ ցերեկները թաքնվեմ
ու աննկատ մնամ թուրքերի աչքից։
Դեռ գիշեր էր, որ հասա մի լայն գետի։
Լողալ չգիտեի։ Մինչ մտորում էի գետն ան
ցնելու հնարի մասին, ամպերի տակից դուրս
եկավ լիալուսինը։ Այդ պահին լսեցի թուրքե
րեն հայհոյախառն գոռգոռոցներ ու հրացա
նից արձակված գնդակը վզզոցով անցավ
ականջիս մոտով։
Առանց երկար-բարակ մտածելու, մեջքիս
կապած խուրջինով հանդերձ, նետվեցի գե
տը մի աղոտ հույսով, որ եթե հասնեմ մյուս
ափին, կփրկվեմ։
Եթե չլինեին իմ հավատարիմ շները,
որոնք իմ հետևից նետվեցին ջուրն ու իմ եր
կու կողմից լողալով՝ անցկացրին Արաքսը,
անշուշտ, կխեղդվեի։
Ամբողջովին թրջված՝ գիշերը պետք է
անցկացնեի բաց երկնքի տակ։ Ճիշտ է,
փոքր է
ի, բայց գի
տակ
ցում է
ի, որ չպի
տի
քնեմ, այլապես կսառչեմ։ Այստեղ էլ օգնու
թյան հասան զույգ շներս։ Նրանք երկու կող
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մից ինձ հպվեցին, և մեկս մյուսիս տաքաց
նելով՝ մի կերպ գիշերն անցկացրինք։ Լույսը
բացվեց…
Այս
տեղ ես գտա իմ փր
կու
թյու
նը, ար
մատներ գցեցի, ընտանիք կազմեցի, ապրե
ցի…
Ապա պապս նորից աչքերը հառեց Մա
սիսներին ու դողացող, կարոտաբաղձ ձայ
նով դարձյալ երգեց.
Քելե՛, լա՛ո, քելե՛ երթանք մըր էրգիր,
Երթանք ըն ձոր, քաղինք մատղաշ խավրծիլ,
Քաղինք, քաղինք, էնինք մըզի դեղ ու ճար,
Քելե՛, լա՛ո, քելե՛ երթանք մըր էրգիր։
Մեր դպրոցի աշակերտական համա
կազմը յուրահատուկ է նաև սոցիալական
տեսանկյունից։ Մեր սաներից շատերն
ամիսներ շարունակ կարոտ են մնում հարա
զատների, հատկապես ծնողների այցելու
թյանը։ Եթե ավելացնենք, որ նրանցից շա
տերը միայնակ մայրերի (որոնց մի մասը չի
աշխատում կամ անհայտ զբաղմունքի տեր
է) զավակներ ու դուստրեր են, պատկերը
պարզ կլինի։ Այն սաները, ովքեր անհույս
սպասման մեջ են, թախիծով ու թաքուն նա
խանձով են նայում իրենց հետ սովորող այն
ոչ մեծաքանակ դասընկերներին, ում ծնող
ներն ու հարազատները պարբերաբար այ
ցելում են նրանց ու հաճախ էլ հանգստյան
օ
րե
րին տուն տա
նում և նրանք այդ օրերն
անցկացնում են հարազատների հետ՝ ըն
տանեկան ջերմ մթնոլորտում։
Ա
հա այս տե
սան
կյու
նից էլ մեր կող
մից կազմակերպվող նմանօրինակ դասե
րը շատ կարևոր են։ Արտադասարանական
պարապմունքների, անհատական ու խմ
բակային զրույցների ժամանակ անպայմա
նորեն անդրադառնում ենք գրեթե իրենց
տարեկից Գևորգ պապիս կրած անլուր տա
ռապանքներին, վշտերին, ող ջ կյանքի ոդի
սականին ու հույս ներշնչում, որ ամենաա
նելանելի վիճակում անգամ մարդ չպետք է
հուսահատվի, պիտի հաստատակամորեն
պայքարի կյանքի դժվարությունների դեմ։
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Ընտրովի հատվածներ ենք կարդում,
քննարկում ու վերլուծում համաշխարհային
ու հայ դասական գրողների՝ որբանոցնե
րի ու որբերի կյանքին նվիրված գրական
ստեղծագործություններից։ Դրանցից են՝
Չարլզ Դիքենս «Օլիվեր Թվիստի արկած
ները», Հենրիխ Մալո «Առանց ընտանիքի»,
Գրիգորի Բելիխ, Լեոնիդ Պանտելեև «Շկիդ
հանրապետությունը», Անտոն Մակարենկո
«Մանկավարժական պոեմ», «Դրոշներն աշ
տարակի վրա», Նաիրի Զարյան «Պարոն
Պետրոսն ու իր նախարարները», Մկրտիչ
Արմեն «Կարմիր և կապույտ փողկապներ»,
Գուրգեն Մահարի «Մանկություն», «Պատա
նեկություն», Հովհաննես Թումանյանի, Ավե
տիք Իսահակյանի, Ստեփան Զորյանի, Հով
հաննես Շիրազի, Վախթանգ Անանյանի,
Սերո Խանզադյանի համանման թեմայով
վիպակները, պատմվածքներն ու այլ գրա
կան ստեղծագործություններ՝ պոեմներ, բա
նաստեղծություններ և այլն։
Մեր պարապմունքների, դասղեկական
դասաժամերի ընթացքում ևս հնարավորու
թյան ենք ստեղծում միասին դիտելու հիշյալ
ստեղծագործություններից մի քանիսի էկրա
նավորումները և դրանք ևս քննարկելու և
վերլուծելու, համեմատելու գրական բնագ
րերի հետ։
Նման կրթադաստիարակչական հետևո
ղական աշխատանքների կազմակերպու
մից ու հատկապես զրույցներից հետո իմ
թևաթափ եղած աշակերտները, որ զուրկ
են մարդկային ջերմ ընտանեկան հարաբե
րություններից, իրենց լքված ու անտեսված
են զգում ընտանիքի կողմից, հուսավառվում
են, ամրապնդվում այն հավատով, որ իրենք
էլ, հասակ առնելով, կկարողանան պապիս
ու իրենց արդեն ծանոթ գրական հերոսնե
րի նման իրենց համառ կամքի, աշխատա
սիրության շնորհիվ ու բարի մարդկանց ու
հասարակության աջակցության միջոցով
իրենց տեղը գտնել մեր հանրապետության
կյանքում, իրենց բույն-օջախը հյուսել-ստեղ
ծել, բնավորվել, ընտանիք կազմել, զավակ
ներ ունենալ ու երջանիկ ապրել։
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Ալաջաջյան Ստեփան, Եղեգները չխոնարհվեցին, 1-ին գիրք, Եր., 1966, 2-րդ գիրք, Եր.,
1970։
Ազատեան Լիպարիտ, «Հայ որբերը մեծ եղեռնի», Լոս Անճելըս, 1995։
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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
образовательно-воспитательной 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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ԼՈՒՍԻՆԵ ԴԵՐՄՈՅԱՆ

ԼԱՏԻՆԵՐԵՆԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԴԱՍԱԿԱՆ ԵՎ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ
Լատիներենը դարեր շարունակ եղել է
կրթական ծրագրերի անքակտելի մասը: Գո
յություն են ունեցել այդ լեզուն ուսուցանելու
դասական տարբեր մեթոդներ, սակայն, ել
նելով օտար լեզուների ֆակուլտետներում
լատիներենի ուսուցման նպատակներից,
ուսուցման ամենաարդյունավետ մեթոդը գի
տակցական-զուգադրական մեթոդն է:
Լատիներենի դասավանդման մեթոդի
կայի ակունքները սկիզբ են առնում դեռևս
անտիկ ժամանակներից: Հին Հունաստա
նի ականավոր մտածողներ Պյութագորա
սը, Հերակլիտը, Դեմոկրիտը, սոփեստները,
Պլատոնը, Արիստոտելը փիլիսոփայական
հայացքների հետ մեկտեղ ունեցել են նաև
մանկավարժական հայեցակետեր տարբեր
խնդիրների, այդ թվում` կրթության բովան
դակության և լատիներենի ուսուցման եղա
նակների վերաբերյալ [3, 28-30]:
Մանկավարժության պատմության մաս
նագետները կրթության և ուսուցման տե
սության ծագումը առաջին հերթին կապում
են հռոմեացի հռետոր և հռետորական ար
վեստի տեսաբան Մարկոս Ֆաբիոս Քվին
տիլիանոսի անվան հետ [4, 195]: «Հռետո
րի կրթությունը» (“Institutio Oratoria”) [7] 12
գրքից բաղկացած ուսումնական աշխատու
թյունում Քվինտիլիանոսը շարադրել է իր
մանկավարժական հայացքները, քննարկել
կրթության և դաստիարակության տարբեր
հարցեր: Ըստ Քվինտիլիանոսի՝ արդեն յոթ
տարեկանում երեխան պետք է տիրապետի
լատիներեն և հունարեն լեզուներին: Նրա
համոզմամբ` ուսուցման սկզբնական փուլը
պետք է կազմակերպվի գիտելիքների բնա
կան յուրացման ճանապարհով, երեխա
ների պարագայում` խաղերի միջոցով: Նա
նախընտրում էր ուսուցման ինդուկտիվ մե
թոդը և կարևորում մրցակցային սկզբունքը
[7, 27-33]: Ուսումնական ող ջ գործընթացը
Քվինտիլիանոսը բաժանել է երեք ընթա
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ցաշրջանի` նմանակում, տեսական խրատ
ներ, վարժանք:
Լատիներենի ուսուցման առնչությամբ
Քվինտիլիանոսը դիդակտիկական միջոց
ներից առավելություն էր տալիս` ա) քե
րականական և ոճային միտումնավոր
աղավաղումներով գրական ստեղծագոր
ծությունները կարդալուն, բ) հիշողությունը
զարգացնող վարժանքներին և վարժություն
ներին, գ) հատուկ ընտրված ճառերից որոշ
հատվածներ անգիր սովորելուն և դրանց
շուրջ դատողություններ անելուն [7, 110]:
Անշուշտ, Քվինտիլիանոսի «Հռետորի
կրթությունը» աշխատությունը, լատիներե
նից զատ, հարուստ աղբյուր է նաև Հին Հռո
մի մանկավարժության պատմության ուսում
նասիրության համար: Այն որոշակի հետք է
թողել դիդակտիկայում և դարեր շարունակ
ծառայել որպես մեթոդական ուղեցույց [9,
61]:
Ինչ վերաբերում է լատիներենի ուսուց
մանը միջնադարում (5-14-րդ դարեր), ապա
ուսումնական հաստատություններում, այդ
թվում նաև դպրոցներում, դասավանդումն
իրականացվում էր լատիներենով: Ընդհա
նուր առմամբ` այն ընթերցանական կարո
ղություններ ձևավորելու և զարգացնելու
միջոցով որոշակի լեզվական գիտելիքներ
հաղորդելու նպատակ էր հետապնդում [4,
218]:
Վաղ միջնադարում լատիներենի ու
սուցման ամենատարածված եղանակը հա
մարվում էր հարց ու պատասխանը, որը
նպաստում էր սովորողների մեխանիկական
հիշողության զարգացմանը: Արդյունքում,
առանց հստակ գիտակցելու տվյալ երևույ
թը, սովորողները ստիպված էին հիշողու
թյան մեջ մտապահել դրա ենթադրյալ բա
ցատրությունը: Այդ շրջանում, լատիներենի
ուսուցման գործընթացում առաջնությունը
գլխավորապես տրվում էր քերականության
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ուսուցմանը: Սովորողները նախ ծանոթա
նում էին քերականական կանոններին,
դրանք յուրացնում և հետո միայն անցնում
գրականության ուսումնասիրությանը: Ուսու
ցողական նպատակներով գրականության
ընտրությունը սահմանափակ էր: Ուսուցման
նախնական փուլում սովորողները միայն
բանաստեղծություններ էին ընթերցում, իսկ
հետագա փուլերում արդեն` հաղորդակից
էին դառնում դասական գրականության գո
հարներին: Քանի որ ուսումնասիրվող տեքս
տերը լատիներեն էին, ուստի ող ջ այդ գոր
ծընթացն իրականացվում էր այդ լեզվով [4,
219]:
Ուշ միջնադարում նախապատվությունը
տրվում էր լատիներենի ուսուցման անհա
տական մոտեցմանը: Ընդ որում` երեխա
ների դաստիարակությամբ հիմնականում
զբաղվում էին կրոնավորները, ուստի լա
տիներենի ուսուցումն ընդգծված հոգևոր
դաստիարակության ուղղվածություն ուներ:
Ուսուցանվող հիմնական գրականությունն
Աստվածաշունչն էր կամ կրոնական բնույ
թի լատիներենով ստեղծագործություններ:
Թե՛ բանավոր և թե՛ գրավոր ուսուցման մեջ
շեշտը հիմնականում դրվում էր սովորողնե
րի հիշողության զարգացման վրա: Նրանք
ստիպված էին սերտել մեծ քանակությամբ
տեքստային հատվածներ: Սովորողների մեջ
մտապահելու ունակություններ ձևավորելու
և զարգացնելու նպատակով կիրառվում էին
ուսուցանվող նյութը հիշողության մեջ մտա
պահելուն նպաստող տարբեր միջոցներ և
եղանակներ: Այստեղ գերիշխում էր մեխա
նիկական ուսուցման սկզբունքը, ըստ որի՝
լեզվի գիտակցված յուրացմանը երկրորդա
կան տեղ էր հատկացվում [9, 102]:
Վերածննդի շրջանի (14-16-րդ դարեր)
կրթական համակարգում սկսում է ձևավոր
վել մի ուղղություն, որը հայտնի է «դասա
կան կրթություն» անվանումով: Դասական
կրթությունն իր բնույթով նման էր հանրային
միջնակարգ կրթությանը, մի տարբերու
թյամբ, որ ուսուցման գործընթացում առաջ
նությունը տրվում էր լատիներեն և հունարեն
լեզուների, ինչպես նաև անտիկ գրականութ
յան ուսումնասիրությանը: Ի տարբերություն

միջնադարի` այս շրջանում դրսևորվեցին
լատիներենի ուսուցումը կազմակերպելու
այնպիսի մոտեցումներ, որոնք ուղղված էին
նրա խորացված յուրացմանը, և որոնց հիմ
քում ընկած էր ուսուցման ֆրոնտալ մեթոդը
[2, 276]:
15-րդ դարի վերջերին դասական կրթու
թյունը լուրջ փոփոխությունների ենթարկ
վեց: Շատ դպրոցներում լատիներենի ուսու
ցումը ստանում է «ձևական» բնույթ, քանի
որ դպրոցներում սկսում են ուսուցանել այս
պես կոչված` «գեղեցիկ» լատիներենի տար
բերակները: Հատկապես մեծ տարածում
գտավ «ցիցերոնյան լատիներենի» ուսու
ցումը, որի նպատակը հռոմեացի հայտնի
հռետոր, գրող և հրապարակախոս Մարկոս
Տուլիոս Ցիցերոնի լեզվաոճական առանձ
նահատկությունների ուսումնասիրությունն
էր: Չնայած այդ մոտեցումն ինչ-որ չափով
սահմանափակում էր լատիներենի ուսում
նասիրությունը, այնուամենայնիվ այն շարու
նակվեց ուսուցանվել ընդհուպ մինչև 18-րդ
դարը [2, 276]:
Լատիներենի ուսուցումը նոր վերելք է
ապրում 18-րդ դարի կեսերին Արևմտյան
Եվրոպայում, մասնավորապես Գերմանի
այում, որպես` հին աշխարհի մշակութային
հարուստ ժառանգության յուրացման հիմ
նական աղբյուր և միջոց: Այդ ժամանակաշր
ջանում դասական կրթության հիմնական
խնդիրը սովորողների մեջ տրամաբանա
կան մտածողություն, գեղագիտական ճա
շակ և պատշաճ աշխարհայացք ձևավորելն
ու զարգացնելն էր: Գիմնազիաներում և
տարբեր ուսումնական հաստատություննե
րում լատիներենը դասավանդվող հիմնա
կան առարկաների ցանկում էր [8, 7]:
20-րդ դարի 50-60 թթ. լայնորեն տարա
ծում է գտնում լատիներենի ուսուցման կա
ռուցվածքային մոտեցումը, ըստ որի` լատի
ներենի ուսումնասիրությունը վեր էր ածվում
օրինակներ սովորելու մեխանիկական մի
գործընթացի, ուր բառապաշարի հարստա
ցում գրեթե տեղի չէր ունենում: Ուսուցման
կառուցվածքային մոտեցման պարագայում
լատիներենի ուսումնասիրության հենակե
տային միավորը խոսքային օրինակն էր, որի
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միջոցով նաև բացահայտվում էր լեզվական
այս կամ այն երևույթը [6, 9]: Նյութի յուրա
ցումն իրականանում էր խոսքային օրինա
կը և նմանատիպ այլ օրինակներն անգիր
սերտելու եղանակով: Սովորողները պետք
է անգիր իմանային մեծաքանակ մոդելներ,
որպեսզի կարողանային «մեխանիկորեն
հարցեր տալ» և «առանց երկմտելու և մտա
ծելու պատասխանել այդ հարցերին» [10, 42]:
Կառուցվածքային մոտեցումը լատինե
րենի ուսուցման գործընթաց է մուտք գործել
ժամանակակից խոսակցական լեզուների
ուսուցման մեթոդիկայից [5, 18]: Այդ կա
պակցությամբ հարկ է նշել, որ լատիներենի
ուսուցման գործընթացն էականորեն տար
բերվում է մերօրյա օտար լեզուների ուսուցու
մից: Բանն այն է, որ այն մեթոդները, որոնք
նպատակայնորեն ծառայում են կենդանի
լեզուների ուսումնասիրությանը, հիմնակա
նում լիարժեք չեն ծառայում լատիներենի և
այլ ոչ խոսակցական լեզուների ուսումնասի
րությանը:
Լատիներենի ուսուցումը, ի տարբերու
թյուն ժամանակակից օտար լեզուների, պա
հանջում է միանգամայն այլ սկզբունքներ,
մոտեցումներ ու եղանակներ:
Լատիներենի ուսուցման նպատակներից
ելնելով` օտար լեզուների ֆակուլտետներում
լատիներենի ուսուցման ամենաարդյունա
վետ մեթոդը գիտակցական-զուգադրական
մեթոդն է, որը հակադրվում էր լատիներենի
ուսուցման կառուցվածքային մոտեցմանը:
Գիտակցական սկզբունքի էությունը սո
վորողի` լեզվական երևույթների յուրացումն
է դրանց խոր ընկալման արդյունքում: Ընդ
որում՝ քերականական նյութը նախ ուսումնա
սիրվում է օրինակների հիման վրա, վերլուծ
վում և հետո միայն ներկայացվում է տեքստե

րում: Լեզվական երևույթների զուգադրական
ուսումնասիրությունը հնարավորություն է
ընձեռում դրանք ավելի խոր ուսումնասիրե
լու: Ընկալումն, իր հերթին, իրականանում
է դասավանդողի բացատրության, ինչպես
նաև դասագրքերից և ձեռնարկներից հանձ
նարարված նյութի ինքնուրույն ուսումնասի
րության արդյունքում, որն անհրաժեշտ է վե
րահսկվի դասախոսի կողմից [1, 33]:
Ելնելով հայերենի առանձնահատկու
թյուններից` նպատակահարմար ենք գտ
նում օտար լեզուների ֆակուլտետում «Լա
տիներեն լեզու» դասընթացն իրականացնել`
առաջնորդվելով հետևյալ սկզբունքներով`
ա) լեզվական երևույթների գիտակցական
յուրացում և դրանք կիրառելու եղանակնե
րի գիտակցում, բ) լեզվական երևույթի ձևի,
իմաստի և կիրառության փոխկապակցված
յուրացում, գ) լեզվական երևույթների զու
գադրական ուսումնասիրություն, դ) ուսուց
ման ենթակա, սակայն մայրենի լեզվում
բացակայող լեզվական երևույթի բազմա
կողմանի քննարկում և յուրացում:
Ուսուցման ընթացքում գիտակցակա
նության սկզբունքի էությունը սովորողների
կողմից ոչ միայն լատիներենի լեզվական
կառուցվածքի յուրացումն է, այլև ըստ ան
հրաժեշտության` դրա կիրառման եղանակը:
Գիտակցականության դերն այդ պարագա
յում շատ կարևոր է, քանի որ լատիներենը,
ունենալով ճկուն շարադասություն, միևնույն
միտքը կարելի է արտահայտել տարբեր ձևե
րով: Այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ է,
որպեսզի սովորողները գիտակցեն ինչպես
քերականական առանձին կառուցվածքնե
րի միջև եղած տարբերությունները, այնպես
էլ տարբերակեն բառիմաստային նույնիսկ
չնչին նրբերանգները:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.

2.
3.
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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 сознательно-сопоставительный.

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.
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ԼԱՈՒՐԱ ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ

ՀԱՇՎՈՂԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՏԱՐՐԱԿԱՆ
ԴՊՐՈՑԻ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՈՒՄ
(ԲԱԶՄԱՆԿՅԱՆ ՊԱՐԱԳԻԾԸ, ՈՒՂՂԱՆԿՅԱՆ,
ՔԱՌԱԿՈՒՍՈՒ ՄԱԿԵՐԵՍԸ ԳՏՆԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ)
Ծրագրերում մաթեմատիկայի ուսու
ցումն իրականացվում է հետևյալ բովան
դակային գծերով. թվաբանություն, մե
ծություններ, երկրաչափության տարրեր,
հանրահաշվի տարրեր, տրամաբանության
և ինֆորմատիկայի տարրեր [6]:
Թվաբանության բովանդակային գիծը
նպատակ ունի ձևավորել և ամբողջացնել սովո
րողների` բնական թվերի, սովորական և տաս
նորդական կոտորակների, ամբողջ և ռացիո
նալ թվերի մասին գիտելիքները և դրանց հետ
հաշվումներ կատարելու կարողություններ:
Մեծություններ բովանդակային գիծն
ապահովում է գիտելիքներ մեծություննե
րի, դրանց չափման միավորների մասին,
նպաստում ձեռք բերելու չափումներ կատա
րելու փորձառություն, ապահովում է թվա
բանության կիրառություն:
Երկրաչափության տարրերի բովան
դակային գիծը սովորողներին նախնական
ծանոթություն է տալիս երկրաչափական
պատկերների և մարմինների հետ, հնա
րավորություն է տալիս ձեռք բերելու այդ
պատկերներն ու մարմինները գծելու հմտու
թյուններ, զարգացնում է սովորողների տա
րածական պատկերացումներն ու տեղան
քում կողմնորոշվելու կարողությունները,
նախնական գաղափար է տալիս կոորդի
նատային ուղիղի, կոորդինատային հարթու
թյան և պարզագույն գրաֆիկների մասին:
Հանրահաշվի տարրեր բովանդակային
գիծն ուղղված է սովորողներին ծանոթաց
նելու տառի, նրա գործածության, պարզա
գույն հանրահաշվական հավասարումների
և դրանց լուծման, ինչպես նաև նշանների,
տառերի, սիմվոլների, գրաֆիկների, աղ յու
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սակների, դիագրամների միջոցով մոդելա
վորման պարզագույն օրինակների հետ:
Տրամաբանության և ինֆորմատիկայի
տարրեր բովանդակային գիծը սովորողին
նախնական գաղափար է տալիս բազմու
թյունների, ասույթի, ալգորիթմի, պատա
հույթի մասին, ծանոթացնում է տվյալներ
հավաքելու և դրանք մշակելու եղանակների,
կիրառական, տեքստային, հետաքրքրա
շարժ, խաղային խնդիրների լուծման ձևերի
հետ [6]:
Մենք կփորձենք կանգ առնել տարրական
դպրոցում երկրաչափական նյութի ուսուց
ման առանձնահատկությունների վրա: Տար
րական դպրոցում երկրաչափական նյութի
հիմնական նպատակն է աշակերտների մեջ
ձևավորել պարզ պատկերացումներ այնպի
սի երկրաչափական պատկերների մասին,
ինչպիսիք են կետը, գիծը, ուղիղ գիծը, հատ
վածը, բեկյալը, բազմանկյունը և այլն:
Տարրական դպրոցում երկրաչափական
նյութի ուսուցումը կատարվում է թվաբանական
և հանրահաշվական նյութի հետ համատեղ:
Երկրաչափական նյութի ուսուցումը պետք է`
1)	
աշակերտների մեջ ձևավորի երկ
րաչափական պատկերացումներ:
Երկրաչափական պատկերացումների ձևա
վորման համար նպատակահարմար է նախ
կոնկրետ առարկայից անցնել նրա պատկերին,
իսկ հետագայում պատկերից՝ առարկային:
2) զարգացնի աշակերտների մտածո
ղությունը: Ուսուցիչը պետք է կարողանա
մեթոդապես ճիշտ վերլուծել երկրաչափա
կան պատկերները, որպեսզի աշակերտնե
րը կարողանան բացահայտել նրանց էական
հատկությունները՝ դրանք տարբերելով ոչ
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էականներից: Օրինակ՝ եռանկյան համար
էակ
 անն այն է, որ ունի երեք անկյուն (երեք
կողմ), ուղղանկյան համար` բոլոր անկյուն
ներն ուղիղ են:
3) աշակերտների մեջ ձևավորի տարա
ծական պատկերացումներ:
4) աշակերտների մեջ ձևավորի չափո
ղական գործիքներից օգտվելու կարողու
թյուններ:
Որոշ դասվարներ հաճախ լուրջ ուշա
դրություն չեն դարձնում դասագրքում տր
ված երկրաչափական բովանդակությամբ
վարժությունների լուծմանը: Իսկ դա հան
գեցնում է նրան, որ հետագայում ուսուցան
վող հասկացությունները լավ չեն յուրացվում
(խզ
վում է կա
պը): Դաս
վա
րը պետք է լավ
գիտակցի, որ հասկացությունները ձևավոր
վում են տեսասեռային հարաբերությունների
միջոցով (ուղղանկյուն-քառակուսի): Տարրա
կան դպրոցում ուսուցանվող երկրաչափա
կան հասկացությունները հիմնականում չեն
սահմանվում [5]:
Որպեսզի ուսուցիչը կարողանա ճիշտ ընտ
րել երկրաչափական նյութի ուսուցման մեթո
դիկան, պետք է պարզ պատկերացում ունենա
տարրական դասարաններում ուսուցանվող
երկրաչափական բովանդակությամբ խնդիր
ների համակարգի մասին: Տարրական դա
սարաններում ուսուցանվում են.
1) խնդիրներ, որոնցում երկրաչափա
կան պատկերներն օգտագործվում են որ
պես հաշվային նյութ,
2) խնդիրներ, որոնց լուծման միջոցով
աշակերտները պատկերացում են ստա
նում մեծությունների մասին (երկարու
թյուն, մակերես),
3) հաշվողական խնդիրներ՝ բազման
կյան պարագիծը, ուղղանկյան մակերեսը
գտնելու վերաբերյալ,
4) կառուցման խնդիրներ՝ քանոնի,
կարկինի միջոցով,
5) երկրաչափական պատկերները դա
սակարգելու վերաբերյալ վարժություններ
(տարբերել քառակուսիները, ուղղանկյուն
ները և այլն),
6) խնդիրներ՝ տրված պատկերը մասե
րի բաժանելու և տրված մասերով պատ

կերը վերականգնելու կամ նոր պատկեր
ստանալու վերաբերյալ [5]:
Մենք ուզում ենք առանձնակի ուշադրու
թյուն դարձնել բազմանկյան պարագիծը,
ուղղանկյան մակերեսը գտնելու վերաբե
րյալ հաշվողական խնդիրների ուսուցման
առանձնահատկությունների վրա:
Դեռևս 2-րդ դասարանի ուսումնական
4-րդ շաբաթում` դաս 19-ում (Ս. Մկրտչյան,
Ա. Աբրահամյան, Ս. Իսկանդարյան, Մաթե
մատիկա 2) տրվում են խնդիրներ, որոնք
նախապատրաստական վարժությունների
գործառույթ են իրականացնում.
118.	Հաշվի՛ր 4 սմ, 4 սմ, 6 սմ և 6 սմ
կողմերով քառանկյան կողմերի երկարու
թյունների գումարը:
125.	Հաշվի՛ր քառանկյան կողմերի եր
կարությունների գումարը՝ գիտենալով, որ
կողմերից մեկի երկարությունը 6 սմ է, իսկ
մյուս երեք կողմերի երկարությունների
գումարը՝ 12 սմ:

6 սմ

205. Գտի՛ր բեկյալի երկարությունը,
եթե նրա կողմերն են.
ա) 2 դմ 5 սմ, 4 դմ
բ) 3 դմ 8 սմ, 5 դմ
293. ա) Գծի՛ր 5 սմ կողմով քառակուսի
և հաշվի՛ր կողմերի երկարությունների գու
մարը:
բ) Գծի՛ր 4 սմ և 5 սմ կող
մե
րով
ուղղանկյուն և հաշվի՛ր կողմերի երկարու
թյունների գումարը:
Իսկ արդեն դաս 51-ում տրվում է պարա
գիծ հասկացության էությունը.
Բազմանկյան կողմերի երկարություն
ների գումարն անվանում են պարագիծ [2]:
Այդ 32 դասերի ժամանակահատվածը
մեծ հնարավորություն է տալիս ուսուցիչնե
րին` աշակերտներին համակարգել տալու
պատկերի կողմերի երկարությունների գու
մարը հասկանալու և այն հաշվելու կարողու
թյունները:
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Սովորաբար յուրաքանչյուր մաթեմա
տիկայի դասի բանավոր հաշվի ժամանակ
պետք է հարցադրումների բովանդակությու
նը համապատասխանի կրթական առարկա
յական չափորոշչային պահանջներին. այն է`
թվաբանություն, մեծություն, երկրաչափու
թյուն, խնդիր:
Մենք գտնում ենք, որ եթե յուրաքանչյուր
դասի ուսուցիչը խթանման փուլի բանավոր
հաշվի ժամանակ որպես կրթական առար
կայական չափորոշչային պահանջ երկրա
չափական նյութի բովանդակությունը հա
մապատասխանեցնի պատկերի կողմերի
երկարությունների գումարը հաշվելու հետ,
աշակերտները շատ հեշտությամբ կտիրա
պետեն «պարագիծ» հասկացությանը: Օրի
նակ` հաշվել բեկյալի երկարությունը, եթե
օղակների երկարություններն են՝ 18 սմ, 24
սմ, 36 սմ, 14 սմ: Նմանատիպ շատ վարժու
թյուններ` ամեն ժամի:
Փորձն ու ուսումնասիրությունները ցույց
են տվել, որ եթե աշակերտները չհասկանան
«պարագիծ» հասկացությունը, չեն կարող
հասկանալ նաև հետևյալ խնդիրները, որով
հետև դրանք տարածական պատկերացում
պահանջող խնդիրներ են:
ա) Ուղղանկյունաձև հողամասի երկա
րությունը 25 մ է, իսկ լայնությունը՝ 18 մ:
Որքա՞ն է այդ հողամասի ցանկապատի եր
կարությունը:
բ) Քառակուսաձև հողամասի երկա
րությունը 22 մ է: Որքա՞ն է այդ հողամասի
ցանկապատի երկարությունը:
740. Ջրավազանի լայնությունը 3 մ է,
իսկ երկարությունը՝ 7 անգամ ավելի: Որ
քա՞ն է այդ ջրավազանի երկարությունը [2]:
Մի քիչ ավելի ուշ ուսումնասիրվում են
խնդիրներ, որոնք պահանջում են որոշել
պատկերի մյուս կողմի երկարությունը, նաև`
նրա պարագիծը: Այս տիպի խնդիրների
դյուրին ընկալման համար մենք առաջար
կում ենք` աշակերտներին գծել տալ պատ
կերները: Դրանից բացի, ինչպես նշեցինք
վերևում, բանավոր հաշվի ժամանակ ան
հրաժեշտ է կրկնել և ավելի համակարգել
անցած երկրաչափական նախագիտելիքնե
րը: Օրինակ` եռանկյան մի կողմը 10 սմ է,
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երկրորդը՝ 5 սմ-ով փոքր է այդ կողմից: Եր
րորդ կողմը հավասար է երկրորդին: Հաշ
վի՛ր այդ եռանկյան պարագիծը:
743. Եռանկյան մի կողմը 7 սմ է, երկ
րորդը 4 սմ-ով փոքր է այդ կողմից: Երրորդ
կողմը հավասար է երկրորդին: Հաշվի՛ր
այդ եռանկյան պարագիծը:
744. Եռանկյան մի կողմը 28 սմ է, երկ
րորդը 4 սմ-ով փոքր է այդ կողմից: Երրորդ
կողմը հավասար է երկրորդին: Հաշվի՛ր
այդ եռանկյան պարագիծը [2]:
3-րդ դասարանում գործող դասագրքե
րում պատկերի պարագիծը հաշվելու կարո
ղությունների զարգացման համար նույնպես
սկսվում է բեկյալի երկարության հաշվումից`
զարգացնելով նաև աշակերտների տրամա
բանական մտածողությունը: Ուսուցիչը բա
նավոր հաշվի ժամանակ անպայման պետք
է նմանատիպ խնդիրներ առաջարկի աշա
կերտներին:
17. ա) Հաշվի՛ր բեկյալի երկարությու
նը, եթե նրա օղակներից երկուսի երկա
րությունները 24 սմ և 16 սմ են, իսկ մյուս
երկուսինը դրանց կրկնապատիկներն են:
բ) Հաշվի՛ր բեկյալի երկարությու
նը, եթե նրա օղակներից երկուսի երկա
րությունները 18 սմ և 32 սմ են, իսկ երրոր
դինը դրանց գումարն է [3]:
Հատկանշական է երկրաչափական բո
վանդակությամբ ընտրովի պատասխան
պահանջող խնդիրների ուսուցումը` 3-րդ
դասարանից սկսած:
59. Ընտրի՛ր ճիշտ պատասխանը:
850 մմ երկարությամբ մետաղալարից
Արան պատրաստեց 250 մմ կողմով հավա
սարակողմ (հավասար կողմերով) եռան
կյուն: Որքա՞ն մետաղալար ավելացավ:
1)	չավելացավ
2) 10 սմ		
3)
10 մմ
69. ա) Կար 1 մ 78 սմ երկարությամբ
մետաղալար: Հայկը այդ մետաղալարից
պատրաստեց 22 սմ կողմով հավասա
րակողմ եռանկյուն: Որքա՞ն մետաղալար
ավելացավ:
բ) Կար 1 մ 85 սմ երկարությամբ մետա
ղալար: Արան դրանից պատրաստեց 21 սմ
կողմով քառակուսի և 30 սմ կողմով հա
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վասարակողմ եռանկյուն: Որքա՞ն մետա
ղալար ավելացավ:
73.	Պապիկը հաշվեց ուղղանկյունաձև
հողամասի երկարության ու լայնության գու
մարը: Այն 125 մ էր: Օգնի՛ր՝ նրան պարզելու,
թե տրված տարբերակներից որն է այդ հո
ղամասի ցանկապատի երկարությունը.
1)
125 մ
2) 250 մ
3) 250 սմ
Քիչ դժվարավուն խնդիր է հետևյալ
խնդիրը.
373. Հավասարակողմ եռանկյան պա
րա
գի
ծը 90 մմ է: Հաշ
վի՛ր այն քա
ռա
կու
սու պարագիծը, որի կողմը այդ եռանկյան
կողմից մեծ է 10 մմ-ով [3]:

Երբ եռանկյունը պետք է փոխարինվի
քառակուսով, այստեղ ուսուցիչը հանդի
պում է դժվարության, որովհետև փոխվում
են գործունեության տեսակները: Դրա հա
մար մենք առաջարկում ենք նախքան այդ
խնդրին անցնելը, երեխաներն իրենց տետ
րերում գծեն մեկական հավասարակողմ
եռանկյուն` 3 սմ կողմով, և քառակուսի` 5
սմ կողմով: Աշակերտների կողմից պետք է
արվի հետևություն. եռանկյան կողմերի եր
կարությունները իրար հավասար են, քառա
կուսու կողմերի երկարությունները իրար հա
վասար են: Եռանկյան կողմի երկարությունը
3 սմ է, քառակուսու կողմի երկարությունը`
5սմ և 2սմ-ով ավելի է եռանկյան կողմի եր
կարությունից: Նման նախապատրաստա
կան վարժությունից հետո աշակերտները
հեշտությամբ կկատարեն առաջադրանքը:
Այդ խնդիրը հեշտությամբ լուծելու հա
մար նույնպես պետք է բանավոր նմանատիպ
վարժություններ լուծել: Օրինակ` քառակուսու
պարագիծը 80 մմ է: Հաշվի՛ր այն հավասարա
կողմ եռանկյան պարագիծը, որի կողմը այդ
քառակուսու կողմից փոքր է 10 մմ-ով:
Վերը առաջարկած մեր եղանակով հ.
373-ը լուծելու համար աշակերտները, հաճա
խակի անդրադառնալով հավասարակողմ

եռանկյան պարագծի հաշվելուն, հեշտու
թյամբ մի կողմի երկարությանը գումարում
են 10 սմ:
Մակերեսի գաղափարը ընկալել տալու
համար մենք մեր փորձից ասենք, որ կիրա
ռում ենք «շոկոլադե սալիկ» հնարը: Ցույց
տալով շակոլադե սալիկը` մեկնաբանում
ենք, որ սալիկը երկարությամբ ունի 8, իսկ
լայնությամբ` 4 հատ քառակուսի կտոր: Ու
րեմն այն ունի 32 կտոր:
655.	Կարդա՛ Այգի և Սոնայի մեկնաբա
նությունները և բե՛ր օրինակներ:

Այս ո
ւղ
ղան
կյան մեջ կա 6 հատ 1 սմ
կողմով քառակուսի: Ասում ենք, որ նրա
մակերեսը 6 քառակուսի սանտիմետր է (6
սմ2):
1ëÙ2 1 ëÙ
1 ëÙ

1 ëÙ ÏáÕÙáí ù³é³ÏáõëÇÝ ³Ýí³ÝáõÙ
»Ý 1 ù³é³ÏáõëÇ ë³ÝïÇÙ»ïñ ¢
·ñáõÙ ³Ûëå»ëª 1 ëÙ2

Որպես մարզողական վարժություն՝ մա
կերես հասկացությունը աշակերտներին հա
մակարգել տալու համար մենք առաջարկում
ենք իրականացնել զույգերով աշխատանք`
ուղղանկյան կամ քառակուսու մակերեսը
հաշվելու վերաբերյալ: Զույգերին տալիս ենք
հետևյալ պատկերը և հանձնարարում ենք
հաշվել` քանի 1 սմ-ոց քառակուսի կա նրա
մեջ (24): Ուրեմն լայնությունը քանի՞ սմ է (4
սմ), իսկ երկարությո՞ւնը (6սմ): Ինչպե՞ս ստա
ցանք` 24: 6 x 4 = 24: Ուրեմն այդ ուղղան
կյան մակերեսը 24 սմ2 է:
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Քննարկելով այս ամենը զույգերի հետ՝
ամենաթույլ սովորող երեխան անգամ հաս
կանում է «մակերես» հասկացությունը: Եվ
նրանք եզրահանգում են մակերեսի սահմա
նումը` «Ուղղանկյան մակերեսը հավասար
է նրա լայնության և երկարության ար
տադրյալին»:
Նույն մեթոդիկայով զույգերով աշխա

տանք ենք կազմակերպում նաև քառակուսու
մակերեսը հաշվելը ուսուցանելու համար:
Հետո, որպես մարզողական վարժու
թյուն, հանձնարարում ենք դասագրքի հ.
656 առաջադրանքը:
656.	Հետևելով օրինակին՝ հաշվի՛ր, թե
պատկերված ուղղանկյան մակերեսը քա
նի քառակուսի սանտիմետր է:

4ëÙ
4ëÙ

5 ëÙ
Նորից ընդհանրացնում ենք սահմանու
մը թույլ սովորող աշակերտների հետ.
Ուղղանկյան մակերեսը հավասար է
նրա լայնության և երկարության արտադ
րյալին [3]:
658. ա) Ուղղանկյան կողմերից մեկը
մյուսից 2 անգամ մեծ է: Հաշվի՛ր այդ ուղ
ղանկյան մակերեսը, եթե փոքր կողմը 15
սմ է:
բ) Ուղղանկյան կողմերից մեկը մյուսից
8 սմ-ով մեծ է: Հաշ
վի՛ր այդ ո
ւղ
ղան
կյան
մակերեսը, եթե փոքր կողմը 22 սմ է:
գ) Ուղղանկյան կողմերից մեկը մյուսից
8 սմ-ով մեծ է: Հաշ
վի՛ր այդ ո
ւղ
ղան
կյան
մակերեսը, եթե մեծ կողմը 25 սմ է:
Բանավոր հաշվի ժամանակ, եթե նմա
նատիպ խնդիրներ չլուծվեն, երեխաները,
անշուշտ, կդժվարանան 658 և 661 համարի
խնդիրները կատարելիս:
661.	Հաշվի՛ր ուղղանկյունաձև հողա
մասի մակերեսը, եթե երկարությունը 15 մ
է, իսկ լայնությունը՝ 20 մ:
662. ա) Ուղղանկյունաձև հողամասի
երկարությունը 4 անգամ մեծ է լայնությու
նից: Հաշվի՛ր այդ հողամասի մակերեսը,
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3 ëÙ
եթե նրա երկարությունը 36 մ է:
բ) Ուղղանկյունաձև հողամասի եր
կարությունը 15 մ-ով մեծ է լայնությունից:
Հաշվի՛ր այդ հողամասի մակերեսը, եթե
նրա լայնությունը 36 մ է:
գ) Ուղղանկյունաձև հողամասի
երկարությունը 15 մ-ով մեծ է լայնությու
նից: Հաշվի՛ր այդ հողամասի մակերեսը,
եթե նրա երկարությունը 35 մ է [3]:
1-2 դասից հետո աշակերտները պետք
է կատարեն քիչ դժվարություն ունեցող`
675-րդ առաջադրանքը, որը զարգացնում
է աշակերտների մտածողությունը: Երկու
դասը մեզ հնարավորություն է տալիս ամե
նօրյա նմանատիպ առաջադրանքների ու
քննարկումների իրականացմամբ հեշտու
թյամբ հաշվելու տվյալ պատկերի մակերե
սը: Այ
սինքն` մենք գտ
նում ե
նք` վար
պետ
ուսուցիչը նա է, ով իմանում է ծրագրային
առաջիկա պահանջները և աշակերտներին
նախապատրաստում դրան նախորդ դասե
րի ժամանակ: Այս խնդիրը կարելի է լուծել
տարբեր եղանակներով:
675. Ըստ գծագրում բերված տվյալնե
րի՝ հաշվի՛ր պատկերի մակերեսը:
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³)

30 ëÙ

µ)

8 ëÙ
14 ëÙ

12 ëÙ

703. ա) Եռանկյան կողմերի երկարու
թյուններն են՝ 320 մմ, 320 մմ և 200 մմ:
Գտի՛ր այն քառակուսու կողմի երկարու
թյունը, որի պարագիծը հավասար է այդ
եռանկյան պարագծին:
բ) Հավասարակողմ եռանկյան
կողմերի երկարությունը 80 մմ է: Գտի՛ր
այն քառակուսու կողմերի երկարությունը,
որի պարագիծը հավասար է այդ եռան
կյան պարագծին [3]:
Այս խնդիրների հեշտ լուծման համար
մեզ պետք է օգնի դասագրքի հ. 373 խնդի
րը: Գործնական հմտությունների միջոցով
լավ տիրապետելով եռանկյան և քառակու
սու հատկություններին, հաճախակի բա
նավոր վարժություններ կատարելով՝ աշա
կերտները կարող են նաև բանավոր լուծել
դրանք:
711. ա) Քառակուսու պարագիծը 56 մմ
է: Հաշվի՛ր քառակուսու մակերեսը:
բ) Ուղղանկյան կողմերից մեկը 4
անգամ փոքր է մյուսից: Հաշվի՛ր այդ ուղ
ղանկյան մակերեսը՝ գիտենալով, որ նրա
մեծ կողմի երկարությունը 36 մմ է:
744. ա) Հաշվի՛ր ուղղանկյունաձև դաշ
տի պարագիծը՝ գիտենալով, որ լայնու
թյունը 30 մ է, իսկ մակերեսը՝ 1560 մ2:
բ) Հաշվի՛ր ուղղանկյունաձև դաշ
տի մակերեսը՝ գիտենալով, որ լայնությու
նը 30 մ է, իսկ պարագիծը՝ 180 մ [3]:
Հ. 744-ի խնդիրները լուծելու համար էլի
մեզ կօգնեն հ. 703 ա և բ խնդիրների լուծ
ման ձևերը:
4-րդ դասարանում հաշվողական խնդիր
ները (բազմանկյան պարագիծը, ուղղանկյան,
քառակուսու մակերեսը գտնելու վերաբերյալ)
սկսվում են դաս 11-12-ից: Մենք գտնում ենք, որ
հենց առաջին դասից էլ պետք է վերհիշել պատ
կերի մակերեսը և պարագիծը հաշվելը:

23 ëÙ

15 ëÙ
9 ëÙ
32 ëÙ

93. ա) Հաշվի՛ր 15 սմ և 20 սմ կողմերով
ուղղանկյան պարագիծն ու մակերեսը:
բ) Հաշ
վի՛ր 20 սմ կող
մե
րով ո
ւղ
ղանկյան պարագիծն ու մակերեսը:

117. Հավասարակողմ եռանկյան պարա
գիծը 36 սմ է:
•	
Հաշվի՛ր այն քառակուսու պարա
գիծը, որի կողմը հավասար է այդ եռան
կյան կողմին:
•	
Հաշվի՛ր այն քառակուսու մակերե
սը, որի կողմը հավասար է այդ եռանկյան
կողմին:
•	
Հաշվի՛ր այն քառակուսու մակերե
սը, որի պարագիծը հավասար է այդ եռան
կյան պարագծին:
•	
Հաշվի՛ր այն հավասարակողմ
հնգանկյան պարագիծը, որի կողմը հավա
սար է այդ եռանկյան կողմին [4]:
Այս համարի խնդիրները հեշտից դեպի
բարդն են գնում: Եվ ցանկալի է, որ վերոն
շյալ պատկերները ունենան նաև աշակերտ
ները: Գործնական հմտությունների միջոցով
նրանք հեշտությամբ կկատարեն առաջադ
րանքները: Կրկին պետք է բանավոր հաշվի
միջոցով նույն բովանդակությամբ խնդիր
ներ առաջարկել:
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125. Հաշվի՛ր տրված պատկերի պարա
գիծն ու մակերեսը:

B
20
մմ
A

C
D

25մմ

E
9մմ

46մմ

M

Մակերեսը հաշվելու համար պատկերը
կարող ես տրոհել երկու ուղղանկյունների:
137. ա) Եռանկյան մի կողմը 44 մմ է,
իսկ մյուս կողմերի գումարը՝ 104 մմ: Հաշ
վի՛ր այդ եռանկյան պարագիծը:
բ) Քառանկյան երկու կողմերի գումարը
54 մմ է և 46 մմ–ով փոքր է մյուս կողմերի
գումարից: Հաշվի՛ր այդ քառանկյան
պարագիծը:
154. 6 մ 30 սմ երկարությամբ և 3 մ լայ
նությամբ ջրավազանի հատակը սալիկա
պատելու համար Գագիկը հայրիկի հետ
գնաց սալիկներ ընտրելու: Կային 30 սմ
կողմով քառակուսաձև սալիկներ, որոնց
1 հատի արժեքը 650 դրամ էր: Նրանց ու
նեցած 145 000 դրամը կբավականացնի՞
արդյոք այդ սալիկներից անհրաժեշտ քա
նակությամբ գնելու համար [4]:
Այս խնդիրը տնտեսագիտական բովան
դա
կու
թյամբ խն
դիր է, ին
չը շատ են սի
րում աշակերտները: Ունենք 145 000 դրամ:
630 սմ եր
կա
րու
թյամբ և 300 սմ լայ
նու
թյամբ ջրավազանի մակերեսը հաշվում ենք`
189 000 սմ2: Պետք է հաշ
վենք նաև մեկ
սալիկի մակերեսը` 900 սմ2: Ուրեմն անհրա
ժեշտ է 210 սալիկ: Եթե 1 սալիկի արժեքը 650
դրամ է, ապա 210 սալիկի համար պետք է
վճարենք 136 500 դրամ: 136500<145000- ից:
Հետևաբար` կբավարարի:

412. ա) Ուղղանկյան պարագիծը 300
մմ է: Հաշվի՛ր նրա լայնության ու երկարու
թյան գումարը:
բ) Ուղղանկյան պարագիծը 300 մմ
է: Հաշվի՛ր լայնությունը՝ գիտենալով, որ
երկարությունն 80 մմ է [4]:
Եթե երեխաները լավ գիտակցեն` ինչ է
կից կողմերի երկարությունը, հեշտությամբ
կկատարեն հ. 412, 413, 436, 488, 506, 666
խնդիրները: Դրա համար մենք առաջար
կում ենք ուսուցիչներին այդ դասից 2-3 դաս
առաջ բանավոր հաշվի ժամանակ անպայ
ման անդրադառնալ նման խնդիրների:
413. ա) Ուղղանկյան պարագիծը 288
մմ է: Հաշվի՛ր լայնությունը՝ գիտենալով,
որ այն 14 մմ-ով կարճ է երկարությունից:
	Լուծում
1) 288:2=144
2)144-14=130
3) 130:2=65 (լայնությունը)
Պատ.` 65 սմ
բ) Ուղղանկյան պարագիծը 412 մմ է:
Հաշվի՛ր երկարությունն ու լայնությունը՝
գիտենալով, որ դրանց տարբերությունը
24 մմ է [4]:
Հոդվածում ներկայացնելով տարրական
դասարաններում երկրաչափական հաշվո
ղական որոշ խնդիրների ուսուցումը՝ կարող
ենք եզրակացնել, որ տարրական դասարան
ներում երկրաչափական նյութի ուսուցումը
չափորոշչային պահանջներից է և զարգաց
նում է աշակերտների տարածական մտա
ծողությունը: Հոդվածում տեղ գտած մեր
առաջարկություններն ու կարծիքները ավելի
դյուրին կդարձնեն տարրական դասարան
ներում պատկերի պարագիծը, քառակուսու և
ուղղանկյան մակերեսները հաշվելը և կզար
գացնեն այդ գիտելիքները կյանքում` պրակ
տիկայում կիրառելու հմտությունները:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.
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Ս. Մկրտչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Իսկանդարյան, Մաթեմատիկա 1-ին դասարանի համար,
«Զանգակ», Եր., 2016 թ.:
Ս. Մկրտչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Իսկանդարյան, Մաթեմատիկա 2-րդ դասարանի համար,
«Զանգակ», Եր., 2016 թ.:
Ս. Մկրտչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Իսկանդարյան, Մաթեմատիկա 3-րդ դասարանի համար,
«Զանգակ», Եր., 2014 թ.:
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4.
5.

6.

Ս. Մկրտչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Իսկանդարյան, Մաթեմատիկա 4-րդ դասարանի համար,
«Զանգակ», Եր., 2015 թ.:
Ս. Իսկանդարյան, Ս. Իսկանդարյան, Տարրական դպրոցում հանրահաշվական և երկրաչա
փական նախագիտելիքների ուսուցման մեթոդիկան, ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Եր.,
«Զանգակ-97», 2010 թ., 125 էջ:
«Մաթեմատիկա», ուսումնական առարկայի չափորոշիչ, 1-4-րդ դասարններ:

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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ՄԱՄԻԿՈՆ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՇՈՒՇԱՆԻԿ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

WINDOWS ՕՊԵՐԱՑԻՈՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ
ԹՂԹԱՊԱՆԱԿՆԵՐԸ ԳԱՂՏՆԱԲԱՌԵԼՈՒ
ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Գաղտնաբառը բառ է կամ սիմվոլնե
րի հերթականություն, որն օգտագործվում
է ինքնությունը կամ իրավասությունը հաս
տատելու համար։ Գաղտնաբառը գաղտնի է
պահվում բոլոր այն անձանցից, որոնք չու
նեն մուտք գործելու իրավասություն։ 20-րդ
դարի երկրորդ կեսից՝ էլեկտրոնիկայի և հա
մակարգիչների տարածումից հետո, գաղտ
նաբառերը սկսվել են լայն օգտագործվել՝
օգտագործողի ինքնությունը հաստատելու
կամ փակ ռեսուրսներին հասանելի լինելու
համար [1]։
Այսօր համակարգչային հարձակումնե
րը ոչ ոքի չեն զարմացնում, և կան մարդիկ,
որոնք փորձում են իմանալ մեր գաղտնա
բառերը և անձնական տվյալները: Որպեսզի
խուսափենք նման երևույթներից, առաջին
հերթին մեր անձնական փաստաթղթերը
կողմնակի «աչքից և ձեռքից» հեռու պահ
պանելն է:
Հոդվածում մանրամասն ներկայացվում
են այն երեք եղանակները, որոնցից յուրա
քանչյուրը իրականացնելով՝ հնարավոր է
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որևէ թղթապանակի մուտքը սահմանափա
կել այլ օգտագործողներից, այսինքն՝ թղթա
պանակը գաղտնաբառել, որում պահվում են
տարբեր փաստաթղթեր և անձնական նյու
թեր:
1. WinRar.
Այս մեթոդը հարմար է, երբ պահպանվում
են ոչ շատ մեծ ծավալի ֆայլեր: Այս մեթոդի
առավելությունն այն է, որ գործընթացը կա
րելի է իրականացնել բոլոր համակարգիչ
ներով՝ անկախ տեղադրված օպերացիոն
համակարգից: Մեծ ծավալի ֆայլերի արխի
վացման այս գործընթացը պահանջում է եր
կար ժամանակ: Պետք է նշել նաև, որ Win
Rar-ի օգնությամբ հնարավոր է մեծ ֆայլերը
մասնատել նաև առանձին մասերի [2]:
Այսպիսով՝ սկզբից պետք է ընտրել այն
թղթապանակը, որի վրա ցանկանում ենք
տեղադրել գաղտնաբառը: Ընտրված թղթա
պանակը ակտիվացնում ենք մկնիկի աջ
ստեղնի օգնությամբ: Բացվում է հետևյալ
պատուհանը`
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Մկնիկի ստեղնի օգնությամբ տալիս ենք
«Добавить в архив» /«Add to archive»/, հրա
մանը, որի ակտիվացումից բացվում է հետ
ևյալ պատուհանը` «Advanced» - «Дополни
тельно».

Ըստ նկարում պատկերված ձևի՝ երկու
դաշտերում լրացնելով գաղտնաբառը՝ սեղ
մում ենք «OK» հրամանը:
Թղթապանակը բացելու համար պետք
է թողարկել «Enter password» պատուհանը,
ինչպես պատկերված է նկարում:
Մուտքագրելով այն գաղտնաբառը, որով
արխիվացրել ենք, սեղմում ենք «OK» հրա
մանը:

Ընտրելով «Set password» - «Установить
пароль» հրամանը՝ բացում ենք այն, որը ու
նի այսպիսի տեսք`

Պետք է նշել նաև, որ այս մե
թո
դով
գաղտնաբառելով թղթապանակը՝ գաղտնա
բառում ենք միայն թղթապանակում եղած
ֆայլերը, իսկ ֆայլերի անվանումները լինում
են տեսանելի:
2. DirLock
Առաջին հերթին անհրաժեշտ է համա
կարգիչ ներբեռնել DirLock ծրագիրը: Ներ
բեռնելուց հետո հարկավոր է բացել այն և
կատարել որոշակի պարամետրերի կարգա
բերումներ, այսինքն՝ ենթատեքստային File
մենյուից սեղմել Options հրամանը.
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Այս պատուհանում ակտիվացնելով «En
able Master Password» հրամանը՝ բոլոր ֆայ
լերը կհաստատվեն գաղտնաբառով:
Ծրագրի կարգաբերումը ավարտելուց

հետո կարող ենք անցնել գործողություննե
րի կատարմանը: Ընտրված թղթապանա
կի վրա սեղմելով աջ ստեղնը` ընտրում ենք
Lock/Unlock /Փակել / Բացել/ հրամանը:

Այնուհետև կբացվի մի պատուհան, որը
կնշանակի՝ մուտք գործելու համար լրացրե՛ք
գաղտնաբառը և հաստատե՛ք այն: Բացի

դրանից՝ պատուհանում կա ևս մեկ հրաման,
որը հնարավորություն է տալիս նաև թաքց
նելու թղթապանակը:
Երբ ցան
կա
նում ե
նք բա
ցել այդ թղթա
պանակը, մեզ սկզբից տալիս է հաղոր
դագրություն սխալ քայլի մասին: Որպեսզի
այն բացենք, պետք է այդ թղթապանակի
վրա սեղ
մեք մկ
նի
կի աջ ստեղ
նը և ը
նտ
րենք «Lock/Unlock»-ը, այսինքն՝ մուտքագրել
գաղտնաբառը և նոր միայն թողարկել:
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3. Anvide Lock Folder.
Այս ծրագիրը ամբողջովին անվճար է:
Ծրագրի տեղակայման գործընթացը բա
վականին պարզ է, ուղղակի պետք է միայն

հաստատվի լիցենզավորված պայմանա
գիրը, և տրվի տեղադրման հրամանը: Տե
ղադրման ավարտից հետո բացվում է հե
տևյալ պատուհանը.

Որպեսզի թղթապանակը գաղտնա
գրվի, պետք է մկնիկի օգնությամբ սեղմել
նկարում պատկերված «+» նշանը, իսկ եթե
անհրաժեշտ է փակել ամբողջ թղթապա
նակի հասանելիությունը, պետք է մկնիկի
օգնությամբ սեղմել «փակ կողպեքի» նշա
նի վրա:

Գաղտնաբառը տեղադրելուց հետո, եթե
ցանկանում եք բացել թղթապանակը, այն
ակտիվացնելուց հետո բացվում է «Открыть
доступ к папке» պատուհանը: Մկնիկի օգ
նությամբ սեղմելով «Открыть доступ» հրա
մանը՝ հավաքում ենք գաղտնաբառը և բա
ցում թղթապանակը:

Ա
մեն ան
գամ՝ Anvide Lock Folder ծրա
գիրը թողարկելիս, կհայտնվի «Настроика»
պատուհանը, որը կարգաբերելուց հետո կա

րելի է նաև տեղադրել գաղտնաբառ՝ «Anvide
Lock Folder» ծրա
գիր մուտք գոր
ծե
լու հա
մար:

Պետք է նշել նաև, որ այս ծրագ
րով
գաղտնագրված թղթապանակները դառնում
են նաև անտեսանելի:
Այսպիսով՝
հոդվածում
բավականին
պարզ և մատչելի ներկայացվեցին այն երեք

եղանակները, որոնցից յուրաքանչյուրը
իրականացնելով՝ հնարավոր է որևէ թղթա
պանակի մուտքը սահմանափակել այլ օգ
տագործողներից:
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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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ՎԻԿՏՈՐՅԱ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ

ԳՐԱԲԱՐԻ ԱՆՑՅԱԼ ԿԱՏԱՐՅԱԼԻ ՀԻՄՔԻ ԵՎ ՆՐԱՆԻՑ
ԿԱԶՄՎՈՂ ԺԱՄԱՆԱԿԱՁԵՎԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ
Արդի ժամանակաշրջանում առաջարկ
վում են դասավանդման բազմաթիվ ձևեր
ու մեթոդներ թե՛ դպրոցական, թե՛ բուհա
կան համակարգերում կիրառելու համար:
Այդ մեթոդները բավականին բազմազան և
բազմաբնույթ են, որոնցից օգտվելով՝ յուրա
քանչյուր դասավանդող ընտրում է իր դա
սընթացին և դասավանդվող խմբին առավել
հարմարը և համապատասխանը: Կան այն
պիսի դասընթացներ, որոնց մասին դժվար
է պատկերացում կազմել միայն տեսական
ուսուցման միջոցով: Այդպիսի դասընթաց
է բուհերի տարբեր ֆակուլտետներում դա
սավանդվող գրաբարը: Գրաբարի դասա
վանդման ընթացքում պարզապես անհրա
ժեշտություն է գործնական աշխատանքների
կիրառումը:
Գրաբարի դասավանդման դեպքում հա
ճախ օգտագործում են նաև ինտերակտիվ
մեթոդներ, որոնցից է մոդուլային ուսու
ցումը: Այդ դեպքում դասընթացը կարելի է
բաժանել առանձին մոդուլների, որոնք հա
մեմատաբար ինքնուրույն են: Այս մեթոդով
հարմար է դասավանդել նաև անցյալ կա
տարյալի հիմքը գրաբարում:
Գրաբարի անցյալ կատարյալի հիմքի ու
սուցանման ժամանակ ուսանողներից մեծ
ուշադրություն և կենտրոնացվածություն է
պահանջվում, քանի որ գործ ունեն հիմքերի
տարբերակման, կազմության, խոնարհման
և բացառությունների բավականին բարդ
համակարգի հետ: Այդ պատճառով ուսուցա
նելիս նպատակահարմար է նախ ներկայաց
նել կատարյալի հիմքերի տարբերակման
հիմնական դրույթները, ապա ըստ տրա
մաբանական հաջորդականության՝ բացա
ռությունները: Բացառությունները մեծաթիվ
են, ուստի ճիշտ է սկզբում նշել հիմնական
դրույթները, հետո միայն աստիճանաբար
ներկայացնել բացառությունները, որոնց ու
սուցումը շատ կարևոր է գրաբարի ուսուց
ման գործընթացում: Գրաբարը հարուստ է

բացառություններով և հիմնական ու կանո
նիկ ձևերից շեղումներով, ուստի ուսումնա
ռության ընթացքում ուսանողը անկանոն
ձևերի հանդիպում է ոչ պակաս, քան կանո
նավոր ձևերի: Ահա այս պատճառով կատա
րյալի հիմքի ուսուցումը ավելի շատ ուշադ
րություն է պահանջում ուսանողից: Որպեսզի
ուսուցումը հեշտ և արդյունավետ լինի, կար
ծում ենք, որ նպատակահարմար է հիմքերը
ներկայացնել հետևյալ ձևով. նախ պետք է
առանձնացնել առավել պարզը՝ արմատա
կան հիմքը՝ նշելով, թե որ տիպի բայերն են
խոնարհվում արմատական հիմքով: Բայի
կատարյալի արմատական հիմքը գտնելն
ավելի հեշտ է, քան ցոյական կամ բաղադ
րյալ հիմքը: Արմատական հիմքի առանձնա
ցումը կատարվում է հետևյալ ձևով. -ե և -ի
լծորդությունների ածանցավոր և -ու լծոր
դության բոլոր բայերից (իբրև արմատական
հիմք ունեցող, բացառությամբ վեց բայերի,
որոնք ցոյական հիմք ունեն), առանձնաց
նում ենք արմատը՝ առանց ածանցի և վեր
ջավորության. մյուս բայերը կարելի է հա
մարել ցոյական հիմք ունեցող, թեև դրանց
մեջ կան -ի- թույլ բաղադրիչ ունեցող հիմքով
բայեր, որը համարվում է բաղադրյալ հիմ
քի ենթատեսակ: Դրանից հետո կատարում
ենք ցոյական հիմքի մանրակրկիտ բացատ
րություն՝ մանրամասն ներկայացնելով, թե
որ լծորդության և ինչ կազմություն ունե
ցող բայերի ցոյական հիմքն ինչպես է կա
ռուցվում: Այդ ժամանակ ևս կարելի է նախ
ներկայացնել հիմքը հիմնական գծերով՝
փորձելով ուսանողների հիշողության մեջ
ընդհանուր գծերով ամրակայել կատարյալի
ցոյական հիմքը, ապա ուսանողի ուշադրու
թյունը հրավիրել կանոնիկ ձևերից շեղվող
հիմքերի կազմությանը:
Կատարյալի հիմքի դասավանդման ժա
մանակ հիմքերի տարբերակումից հետո
(պարզ կամ արմատական և բաղադրյալ
կամ ցոյական) ուսանողները ծանոթանում
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են խոնարհման տիպերին: Նպատակա
հարմար է զուգահեռ անցկացնել ներկայի
հիմքից կազմվող ժամանակաձևերի հետ,
որտեղ խոնարհումը կատարվում է ըստ լծոր
դությունների: Խոնարհման տիպերի դեպ
քում կա ոչ թե չորս տիպի՝ ըստ լծորդություն
ների, այլ երեք տիպի վերջավորություն:
Նշենք, որ այս հարցի առնչությամբ գրաբա
րագետների կարծիքները միասնական չեն:
Ոմանք նշում են խոնարհման ներգործաձև,
կրավորաձև և խառը տիպեր, ոմանք էլ, ըն
դունելով ներգործաձև և կրավորաձև խո
նարհման տիպերը, այլ կարծիք ունեն խառը
տիպի վերաբերյալ: Խառը տիպի փոխարեն
առանձնացնում են –ի- թույլ բաղադրիչով
բայեր՝ այս տեսակն ընդգրկելով նաև որ
պես բաղադրյալ հիմքի տեսակ, այսինքն՝
բաղադրյալ հիմքը ըստ նրանց լինում է` ա)
ցոյական, բ) –ի- թույլ բաղադրիչ ունեցող1:
Մ. Չամչյանն առանձնացրել է բայերի
չորս եղանակ՝ աներևույթ (անորոշ դերբայ),
սահմանական, հրամայական և ստորադա
սական: Նա գրում է. «Եղանակք բայիցն են
պէսպէս կերպք կամ աստիճանք նշանա
կելոյ նւց զառս և զկիրս, կւմ զլինելութիւս.
և են չորս. սահմանական, հրամայական,
ստորադասական և աներևոյթ՝ կւ անորոշ»2։
Յուրաքանչյուր եղանակի համար նա նշել է
ենթատեսակներ. սահմանականի համար՝
սահմանական, պատմական, ծանուցական,
խոստացական և հաստատողական: Սահ
մանական եղանակի համար նշվում են վեց
ժամանակներ: Հրամայական եղանակի
համար տարբերակում է հետևյալ ենթատե
սակները՝ հրամայողական, մաղթողական,
սպառնողական, կոչական, հորդորական,
խրատական և արգելական: Ինչպես Մ.
Չամչյանի աշխատությունը քննելիս նշում է
Գ. Ջահուկյանը. «Հրամայականին հատկաց
վում է երկու ժամանակ` ներկա և ապառնի,
որոնցից ներկան, ըստ Չամչյանի, ունի 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։
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այն երկրորդ դեմքը, իսկ ապառնին՝ եզակի
ում 2-րդ և 3-րդ դեմքերը, հոգնակիում՝ բո
լոր երեք դեմքերը»3: Ստորադասականի մեջ
տարբերվում են ըղձական, պատճառական,
ժամանակական, երկբայական, հարցական
ենթատեսակներ և երկու ժամանակ՝ անցյալ
և ապառնի: Չորրորդ եղանակը աներևույթն
է, որն ունի մեկ ժամանակ: «Չամչյանը ման
րամասնորեն չի խոսում ժամանակների
կազմության մասին՝ հետաքրքրվողներին
հղելով Մխիթարի մոտ»4:
Ա. Այտընյանն իր «Քննական քերակա
նություն աշխարհաբար կամ արդի հայերեն
լեզվի» աշխատության մեջ, անդրադառնա
լով բայական համակարգին, գրաբարյան
եղանակներին, պարզ ժամանակների խո
նարհմանը, նշում է չորս եղանակ՝ սահմա
նական, ստորադասական, հրամայական և
դերբայ: Սահմանական եղանակի պարզ ժա
մանակներն են՝ ներկա, անկատար, կատա
րյալ, ապառնի: Ստորադասական եղանակի
պարզ ժամանակն է ներկան, հրամայական
եղանակինը՝ բուն և արգելական հրամայա
կանները, դերբայական եղանակինը՝ աներ
ևույթ, ընդունելություն և անցյալ: Այտընյանը
բայի պարզ ժամանակաձևերը բաժանում
է կանոնավոր և անկանոն ժամանակնե
րի: Պարզ ժամանակների մեջ ընդգրկում է
սահմանական ներկան և անկատարը, ստո
րադասական ներկան, արգելական հրա
մայականն ու աներևույթը, այսինքն՝ սրանք
ներկայի հիմքից կազմվող ժամանակներն
են: Կատարյալի հիմքից կազմվող ժամա
նակները, որոնք Այտընյանն անվանում է
անկանոն ժամանակներ, հետևյալներն են՝
սահմանական կատարյալը, ապառնին,
բուն հրամայականը և անցյալը: Այտընյանը
նշում է այս ժամանակները անկանոն կո
չելու պատճառը. «Անկանոն ժամանակ կո
չել
նուս պատ
ճառն է՝ որ բո
լոր լե
զո
ւին՝ թէ՛
կանոնաւոր եւ թէ՛ զարտուղի բայերուն այս
ժամանակներն են այլայլութիւն կրողը, եւ
գլխաւոր դժուարութիւնն ու էական զանա
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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նաւոր ըսուած ժամանակները սահմ. ներ
կային վրայէն պարզ կերպով կը ձեւանան,
եւ ընդհանրապէս ամէն լծորդութեանց մէջ
իրարու նման՝ միայն ձայնաւորներուն տար
բերութեանը վրայ կը դառնան: Բայց ճշդիւ
մտադիր ըլլողը կը գտնէ՝ որ աւելի պարզ եւ
զուտ արմատական են այդ անկանոն ըսո
ւած ժամանակները»1: Ա. Այտընյանը բայերի
խոնարհումներն առանձնացնում է ըստ ներ
գործական և կրավորական տիպերի և բե
րում խոնարհման օրինակների հարացույց՝
ըստ լծորդությունների, իսկ ներգործակերպ
և կրավորակերպների համար նշում է. «Չէ
զոք բայերէն ոմանք ներգործականի կերպ
կը խոնարհին ու կ’ըսուին ներգործակերպ.
եւ ոմանք` կրաւորականի կերպ եւ կը կոչուին
կրաւորակերպ»2:
Ա. Բագրատունու «Տարերք հայերէն քե
րականութեան դպրատանց տղոց համար»
գրքում հստակ սահմանազատում չկա կա
տարյալի հիմքի և նրա տեսակների, ինչպես
նաև խոնարհման տիպերի համար: Խո
նարհման տիպեր նշված չեն: Խոնարհում
ների մեջ այստեղ ավելի շատ ուշադրություն
է դարձվում բայերի սեռերին, և խոնարհման
տախտակում հենց ըստ սեռերի են առանձ
նացված համապատասխան վերջավորու
թյունները: Կատարյալի հիմքի առնչությամբ
Ա. Բագրատունին նշում է. «Խոնարհմունք
ներուն մէկ մեծ զանազանութիւնն ալ իրենց
Կատարեալէն կ’առնուի, որ կամ աց, եաց,
ոյց ածանցեալ արմատով կ’ըլլայ, կամ Սահ
մանական ներկային պարզ արմատովը, ետ
քի ձայնաւորը փոխուելով միշտ հոլովներուն
պես, և արմատին և ամ, եմ, իմ, ում, վեր
ջերուն մէջ տեղը գտնուած ան, են, ն, չ, նչ
ածանցական մասնիկները ձգուելով միշտ»3:
Եղանակների քանակը նշված է երեք, սա
կայն դրանց ժամանակաձևերի դասակար
գումն այլ կերպ է ար
ված. սահմանական
եղանակի մեջ են մտ
նում ներկա, անցյալ
1
Ա. Այտընյան, Քննական քերականություն
աշխարհաբար կամ արդի հայերեն լեզվի, Եր., 1987,
էջ 446-447։
2 Նույն տեղում:
3
Ա. Բագրատունի, Տարերք հայերէն քերակա
նութեան դպրատանց տղոց համար, Վենետիկ, 1874,
էջ 59։

անկատար, անցյալ կատարյալ և ապառ
նի ժամանակաձևերը, հրամայական եղա
նակում ընդգրկված են բուն, հորդորական
և արգելական հրամայականներն առանց
կոնկրետ ժամանակաձևային անվանումնե
րի, ստորադասական եղանակը մեկ ձևով է
արտահայտված, որն ըստ վերջավորություն
ների՝ ավելի շատ համապատասխանում է
առաջին ապառնուն:
Մ. Աբեղ յանն իր «Գրաբարի քերակա
նությունում» կատարյալի հիմքի վերաբերյալ
գրում է. «Կատարյալի բունը մեծ մասամբ
նույն կազմությունն ունի, ինչ վոր աշխար
հաբարում»4։ Նա հերթով բերում է պատճա
ռական բայերի, աց ածանցով, եաց ածան
ցով կատարյալի հիմքի կազմության ձևեր:
Մ. Աբեղ յանը կողմնակից է խոնարհման
երեք տիպերի առանձնացմանը՝ ներգոր
ծաձև, կրավորաձև և խառը: Ներկայի և կա
տարյալի հիմքերը նա անվանում է բներ և
նշում. «Կա
տա
րյա
լի բնի ձևերն ե
ն՝ Սահմ.
անցյալ կատարյալ, Ստոր. յերկրորդ ապառ
նի, Հրամ. ներ
կա և յերկ
րորդ ա
պառ
նի և
Անցյալ դերբայ, վորոնք կազմվում են յերեք
տեսակ վերջավորություններով, ուստի կա
յերեք խոնարհում՝ ներգործաձև, կրավո
րաձև և խառն»5: Մ. Աբեղ յանը տալիս է նաև
կատարյալի բնի և խոնարհման տիպերի
հարացույց, որտեղ, ըստ ժամանակաձևերի,
տրվում են համապատասխան վերջավորու
թյունները: Սովորողի գործը դյուրացնելու
համար յուրաքանչյուր ժամանակաձևի հա
մար այստեղ տրվում են կատարյալի վեր
ջավորությունը և համապատասխան ժա
մանակաձևի վերջավորությունը, որն արդեն
պիտի կցվի բառի արմատին, և ստացվի
տվյալ հիմքով ժամանակաձևը: Մ. Աբեղ
յանն այսպես է մեկնաբանում խոնարհման
տախտակը. «....դրված են յերեք ձևերի խո
նարհման վերջավորությունները կատարյա
լի բնի ածանցների հետ, յեթե ունեն: Դրանց
հետ առնված են սկզբից և Սահմ. ներկայի
ձևերը, վորոնցից կիմացվի, թե վոր բայը
վոր խոնարհման տակ ե գնում և ինչպիսի
4
Մ. Աբեղյան, Գրաբարի քերականություն, Եր.,
1936, էջ 18։
5 Նույն տեղում, էջ 29։
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ձևով»1:
Հր. Աճառյանը «Գրաբարի ուսուցիչ»
ձեռնարկում ներկայի և կատարյալի հիմ
քերի մասին խոսելիս դրանք անվանում է
տիպարներ՝ առաջին տիպար, որը ներկայի
հիմքն է, և երկրորդ տիպար, որը կատարյա
լի հիմքն է: Սրանց ա
ռան
ձին բա
ցատ
րու
թյուններ չկան, այլ հասկացվում են տարբեր
ժամանակաձևերի մասին խոսելիս բերված
ձևակերպումներից: Խոնարհման տիպերի
առանձնացում այստեղ արված չէ: Խոնարհ
ման տիպերի փոխարեն առանձնացումը
կատարված է ըստ ներգործական և կրավո
րական սեռերի: Նշենք, որ այս եղանակով
տարանջատումը այս շրջանի քերականա
գետների աշխատություններում ավելի գե
րիշխող է, քան ըստ խոնարհման տիպերի
տարանջատումը: Հրամայական եղանակը
ներկայացնելիս Հր. Աճառյանը արգելական
հրամայականը համարում է բուն հրամայա
կանի բացասական ձև, իսկ հորդորական
հրամայականի մասին խոսելիս այն հետևյալ
կերպ է բնութագրում. «Հրամայականի
ե
զա
կի բ դեմ
քի հա
մար կա նաև մի ու
րիշ
ձև, որը կազմվում է -ջիր վերջավորությամբ
և համապատասխանում է –ջիք ձևին»2: Այ
սինքն՝ կան հրամայական եղանակի հա
մապատասխան բոլոր ձևերը, սակայն
բացակայում են նրա ժամանակաձևերի
համապատասխան անվանումները: Հնա
րավոր է, որ սա արված է ուսուցման գոր
ծընթացն ավելի դյուրին դարձնելու և ուսա
նողին տերմիններով չխճճելու նպատակով:
Նշենք նաև, որ ստորադասական եղանակի
ժամանակաձևերը ներկայացնելիս ուղղակի
նշվում են ներկա և ապառնի ժամանակնե
րը:
Ս. Ղազարյանն իր «Գրաբարի դասագր
քում» կատարյալի հիմքի մասին խոսելիս
տարբերակում է ցոյական և ոչ ցոյական
հիմքատեսակներ, ընդ որում` «Ցոյական է
կոչվում բայերի այն հիմքը, որին ավելանում
է ց, ո
րից հե
տո գր
վում են բա
յա
կան վեր

1
2
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Նույն տեղում:
Հ. Աճառյան, Գրաբարի ուսուցիչ, Եր., 1954, էջ 42։

ջավորությունները»3, այսինքն՝ կատարյալի
հիմքերին տրվում է ուսուցման համար ավե
լի պարզ բնութագիր. ց կա, հիմքը ցոյական
է, չկա, արմատական է, թեև արմատական
հիմք անվանումը նշված չէ: Խոնարհման
տիպերը ներկայացնելիս բերվում են ներ
գործակերպ և կրավորակերպ տերմինները:
Նշենք, որ այս սահմանազատումը կա նաև
ներկայի հիմքից կազմվող ժամանակաձ
ևերի համար, սակայն այստեղ հեղինակը,
ներգործակերպ և կրավորակերպ խոնարհ
ման տիպեր ասելով, դրանք նույնացնում է
ներգործական և կրավորական սեռերի հետ:
Այս մոտեցումը կա նաև Ա. Աբրահամյանի
«Գրաբարի ձեռնարկում»։ Այսպես. «Ներ
գործաձև վերջավորություններ են ստանում
Ե խոնարհման բոլոր բայերն անխտիր՝ ան
կախ սե
ռից (թե՛ ներ
գոր
ծաձև, թե՛ չե
զոք):
Կրավորաձև վերջավորություններ կարող են
ստանալ միայն ներգործական սեռի բայերը,
որոնք այդ դեպքում փոխում են իրենց սեռը,
ստանում են կրավորական սեռի նշանակու
թյուն»4: Այսինքն՝ բայը, խոնարհվելով այս
կամ այն խոնարհմամբ, փոխում է սեռը կամ
տվյալ վերջավորությամբ խոնարհվելով՝
կրավորականի իմաստ է ստանում:
Ըստ Վ. Առաքել յանի՝ «Գրաբարում ան
ցեալ կատարեալի հիմքը երկու ձևով է հան
դէս գալիս՝ պարզ եւ ածանցաւոր կամ անցո
յական եւ ցոյական»5: Վ. Առաքել յանը նշում
է խոնարհման երկու տիպ՝ ներգործակերպ
և կրավորակերպ: Ժամանակաձևերի մա
սին խոսելիս Վ. Առաքել յանը կատարյալի
հիմքից կազմվող ժամանակաձևերում չի
առանձնացնում հորդորական հրամայական
ժամանակաձևը, նշում է անցյալ կատարյա
լը, երկրորդ ապառնին և բուն հրամայակա
նը: -Ե և -ի լծորդությունների վերջավորու
թյունները հստակ կապված են սեռերի հետ,
-ա լծորդության բայերի վերջավորություննե
րը ընդհանուր են և՛ ներգործական, և՛ կրա
վորական սեռերի համար, այսինքն՝ կարող
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 աշխարհաբար թարգմանվել երկու ձևով
էլ՝ պայմանավորված նախադասության ար
տահայտած մտքով: Նույնը կարելի է ասել
-ու լծորդության բայերի վերաբերյալ:
Ըստ Ս. Ղազարյանի՝ ստորադասական
եղանակն ունի մեկ ժամանակ, հրամայա
կանը՝ բուն, արգելական և հորդորական
ժամանակներ, և սահմանական եղանակը՝
ներկա, անցյալ անկատար և անցյալ կատա
րյալ ժամանակներ: Ս. Ղազարյանի ներկա
յացրած համակարգում ժամանակաձևերն
ուսուցանվում են ըստ խոնարհումների՝ օրի
նակ՝ -ե խոնարհում, բերվում են ներկայի
հիմքից կազմող ժամանակաձևերի հարա
ցույցը, ապա կատարյալի հիմքից կազմվող
ժամանակաձևերի հարացույցը, հետո բեր
վում է հաջորդ խոնարհումը և այլն:
Անցյալ կատարյալի հիմքի վերաբերյալ
պետք է նշել մի կար
ևոր ա
ռանձ
նա
հատ
կություն ևս. եթե ներկայի հիմքը կազմելիս
բառի կազմում եղած ածանցները մնում են
հիմքի կազմում, ապա կատարյալի հիմքը
կազմելիս ածանցները պարտադիր դուրս են
գալիս անկախ նրանից, թե կատարյալի հիմ
քը արմատակա՞ն, թե՞ ցոյական տիպի է:
Մեր կարծիքով հիմքերի այս երկու տե
սակների՝ ներկայի և կատարյալի հիմքերի
միջև զուգահեռ անցկացնելու, նմանություն
ներն ու տարբերությունները հստակ ցույց
տալու շնորհիվ, ուսանողին ավելի տեսա
նելի է դառնում տվյալ հիմքատեսակը, և ու
սուցումն ավելի արդյունավետ և հիմնավոր
է դառնում:
Նշենք, որ Հ. Ավետիսյանի, Ռ. Ղազա
րյանի «Գրաբարի ձեռնարկում» կատա
րյալի հիմքերը տարբերակվում են որպես
արմատական և ցոյական: Արմատականը
համընկնում է բայարմատին, իսկ ցոյակա
նը՝ բայարմատ+համապատասխան ցոյա
կան վերջավորություն, որից հետո էլ արդեն
կցվում է տվյալ ժամանակաձևի համապա
տասխան վերջավորությունը: Խոնարհման
տիպերի առնչությամբ ընդունված է այս տե
սակետը՝ խոնարհման ներգործաձև, կրավո
րաձև և խառը տիպեր: «Անցյալ կատարյալի
հիմքից կազմվող ժամանակներում բայերը
խոնարհվում են ներգործաձև, կրավորաձև

և խառն վերջավորություններով: Ըստ այդմ
բայն ունի երեք տիպի խոնարհում՝ ներգոր
ծաձև, կրավորաձև և խառն»1:
Մենք անդրադարձանք հին ու նոր մի քա
նի դասագրքերի և ուսումնասիրությունների
միայն։ Կան նաև ուրիշ հաջողված դասագր
քեր ու ձեռնարկներ2, որոնց բոլորին մեկ
հոդվածում, անշուշտ, հնարավոր չէ անդրա
դառնալ, և մեր նպատակն էլ դասագրքերի
քննությունը չէ։ Բերված մի քանի մոտեցում
ների ու կարծիքների բազմազանությունն էլ
ցույց է տալիս, թե ինչպես է հնարավոր միև
նույն նյութը տարբեր ձևերով ներկայացնել
և ուսուցանել, ուստի ինչքան կարևոր է ու
սուցման գործընթացում մատուցման ճիշտ
եղանակն ու ձևը ընտրելը։
Խոնարհման տիպերն ուսուցանելիս ու
շադրության կենտրոնում պետք է լինեն
տվյալ ժամանակաձևը կազմող համապա
տասխան վերջավորությունները, որոնք
կցվում են արդեն համապատասխան
սկզբունքներով կազմված կատարյալի հիմ
քերին: Կատարյալի հիմքի ուսուցման մեջ
կարևոր դեր են կատարում ժամանակա
ձևերի թարգմանությունները՝ գրաբարից
աշխարհաբար և հակառակը, որտեղ յուրա
քանչյուր ժամանակաձևի դիմաց կարող է
լինել առնվազն թարգմանական երկու տար
բերակ: Օրինակ՝ ստորադասական եղանա
կի 2-րդ ապառնին համապատասխանում է
արդի հայերենի ըղձական, պայմանական
և հարկադրական եղանակների ապառ
նուն, ինչպես նաև սահմանական եղանակի
ապառնի ժամանակին, օրինակ՝ ասացից
բառը կթարգմանվի՝ ասեմ, կասեմ, պիտի
ասեմ, ասելու եմ: Հորդորական հրամայա
կանն իմաստով համապատասխանում է
արդի հայերենի ըղձական, պայմանական,
հարկադրական եղանակների ապառնուն և
բուն հրամայականին, օրինակ՝ գրեսջի՛ր-գ
րես, կգրես, պիտի գրես, գրի՛ր:
Այս դեպ
քում ու
սա
նո
ղին պետք է ծա
նոթացնել յուրաքանչյուր ժամանակաձևի
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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թարգմանական հնարավոր բոլոր տաբե
րակներին, ցույց տալ յուրաքանչյուրի կի
րառական, ինչպես նաև շարահյուսական
նրբություններն ու առանձնահատկություն
ները: Թարգմանության տեքստերը ուսա
նողի համար լայն հնարավորություններ են
բացում: Ժամանակաձևերի թարգմանու
թյան մի քանի հնարավոր տարբերակնե
րը ուսանողին, ինչպես նաև առհասարակ
ցանկացած թարգմանողի հնարավորություն
են տալիս չկառչելու ժամանակաձևի կոնկ
րետ մեկ թարգմանությունից, որը հանգեց
նում է բառացի թարգմանության, և որից էլ
տուժում են հատկապես գեղարվեստական
թարգմանությունները, այսինքն՝ տուժում է
տեքստի գեղարվեստականությունը: Բառա
ցի թարգմանություններ կարելի է կատարել
բառակապակցության կամ առանձին նա

խադասության շրջանակներում, քանի որ
այդ դեպքում չկա տեքստում առկա նախա
դասությունների մտքի և ժամանակաձևերի
համաձայնության խնդիր:
Այսպիսով՝ ամփոփելով գրաբարի կա
տարյալի հիմքի և նրանից կազմվող ժա
մանակաձևերի դասավանդման առանձնա
հատկությունները և անդրադառնալով բայի,
նրա եղանակների, պարզ ժամանակների,
կատարյալի հիմքի և խոնարհման տիպերի
վերաբերյալ տարբեր լեզվաբանների հա
յացքներին, կարելի է ասել, որ գրաբարի այս
հարցի վերաբերյալ տարբեր լեզվաբաններ
տարբեր տեսակետներ ունեն, և ուսուցման
ընթացքում պետք է գտնել և կիրառել առա
վել հարմարը:
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 face-to-face weekly
sessions to post-high school youth in hardto-reach towns. The main goal of the project
was to create a resilient and growing economic
environment through improving English knowl
edge among post-high 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 17-35 year-old
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
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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 face-to-face 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 two-hour 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

Completion Rate Per Modules
Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

18%
32%
22%
28%

97

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Gibson (1998) identifies the following catego
ries of factors that account for the students with
drawing their participation from distance courses:
a) Student-related 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 student-related or situ
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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 student-related 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 instructor-led
communication transformed into a social one
where the learners also had the chance to ini
tiate both virtual and face-to-face 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
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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 group-based rather than
self-paced 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.

ՀԵՌԱՎԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
Լ. ԲԵՔԱՐՅԱՆ, Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, Զ. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆ
Ուսումնական տեխնոլոգիաների զարգացումը խթանել է անգլերենի դասավանդման
բնագավառում նոր հնարավորությունների առաջացումը: Սույն հոդվածում անդրադարձ է
կատարվում Moodle կրթական հարթակի և OpenMeetings ծրագրային ապահովման հիման
վրա իրականացված էլեկտրոնային դասավանդման նախագծի իրականացման բովանդա
կությունը ՀՀ այն շրջաններում, որտեղ կրթական ռեսուրսների հասանելիությունը սահմա
նափակ է: Առցանց դասավանդման անվճար ծրագրի մոդելի հիման վրա սույն հոդվածում
քննարկվում են առցանց դասընթացների դասավանդման մեթոդաբանության առանձնա
հատկություններն ու խնդիրները:

100

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԱԳԻԿ ԷՄԻՆՅԱՆ
ՊԱՐԳԵՎ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

ՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ
Հետխորհրդային անցումային շրջանում
տեղի ունեցավ արժեքների վերաարժևորում:
«Հայրենասիրությունը», ինչը համարվում էր
մարդու բարոյական միջուկը, արժեզրկվեց
համաշխարհայնացման
դարաշրջանում:
Դրա վտանգը ակնհայտ է: Ժողովուրդները
և հատկապես փոքրերը կորցնելու են ազ
գային դիմանկարը, ինքնատիպությունը:
Հայրենասիրության դաստիարակությունը
օրակարգային կարևոր խնդիրներից է, որի
լուծման ծանրությունը ընկնում է դպրոցի
վրա: Հայրենասիրության դաստիարակու
թյան բարդությունները բազմազան են: Մեր
կարծիքով ամենաէականն այն է, որ լիար
ժեք չի ընկալվում «հայրենասիրություն»
հասկացության էությունը:
Նախ և առաջ հայրենիքի նկատմամբ ու
նեցած սիրո դրսևորում ասելով` մենք պետք
է տարբերակենք երկու կարևոր հատկանիշ`
հայրենասիրության դրսևորում խաղաղ պայ
մաններում և հայրենասիրության դրսևորում
ռազմական գործողությունների և պատե
րազմի ժամանակ: Սա ամենևին էլ չի նշա
նակում, որ սովորողների հայրենասիրական
դաստիարակության մեջ ընթացակարգային
որևէ փոփոխություն պիտի կատարվի:
Խոսքն այն մասին է, որ սովորողների`
որպես գիտակից, հայրենասեր քաղաքացու
ձևավորման համար անհրաժեշտ է, որ հենց
սովորողն ինքը իրեն տեսնի այդ դրսևորում
ների մեջ` իբրև հայրենասեր ցուցաբերելով
իր վերաբերմունքը հայրենիքի նկատմամբ:
Այս
տեղ հենց ի հայտ է գա
լիս խն
դիր
նե
րից ամենակարևորը` հայրենասիրության
իմաստի լիարժեք ընկալումը: Հարցումնե
րը ցույց են տա
լիս, որ հարց
ված ման
կա
վարժական աշխատողները, ուսուցիչներն
և սովորողները չունեն լիարժեք պատկերա
ցում «հայրենասեր» հասկացության վերա
բերյալ: Դպրոցահասակները, սովորաբար
հայրենասիրություն ասելով, հասկանում են
միայն հայրենիքի նկատմամբ սիրո վերա

բերմունքն ու դրսևորումը ռազմական գոր
ծողությունների ժամանակ՝ ելնելով երկրի
օրհասական վիճակից: Եվ այսպես. նախ և
առաջ պետք է հասկանանք հայրենիք, սեր
և հայրենասիրություն հասկացությունների
էությունը: Օրինակ` հայրենիք անգլերենում
fatherlend (ծնն
դա
վայր) birthplace, native
land (հայրենի, բնիկ երկիր), իսկ հայրենա
սեր բառի ստուգաբանության հիմքում patri
ot (հիմքում ընկած է padre/հայր) (ընկալման
տե
սան
կյու
նից good-natured person – լավ
բնավորությամբ (կեցվածքով) անձ [5, 142]
Լատիներենում` ingenita erga patriam caritasբնական (բնածին սերը իրենց երկրի) նկատ
մամբ, patriae caritas; in patriam pietas et
amor սերն ու նվիրումը իրենց երկրի համար
[8]Pater partiae- հայրենիքի հայր [3, 802]:
Հայրենիք, հայրենասիրություն բառե
րի մեկնաբանությանն ու բացատրությանը
անդրադարձել են Հր. Աճառյանը, Ստ. Մալ
խասեանցը, Էդ. Աղայանը, Հայր Գաբրիել
Ավետիքյանը և ուրիշներ, ովքեր հայրենի
քը հիմնականում ներկայացնում են որպես
ժառանգություն`ստացած հայրերից, ցեղի,
ժողովրդի բնակավայր, իսկ հայրենասիրու
թյունը` որպես տուն, երկիր, ընտանիք ու
ազգ սիրելու զգացմունք: Խնդրին ամբող
ջական և համակողմանիորեն անդրադառ
նալու համար պիտի համակողմանիորեն
վերլուծենք «հայրենասիրության» իմաս
տի ըմբռնումները: «Հայրենասիրությու
նը (հունական πατριώτης - Հայրենակից,
πατρίς - երկիր) - բարոյական և քաղաքա
կան սկզբունք, սոցիալական զգացումը, որի
բովանդակությունը հանդիսանում է սերը
երկրի և պատրաստակամություն զոհաբե
րել իրենց մասնավոր շահերը հայրենիքի
համար: Հայրենասիրությունը ենթադրում է
հպարտություն, ցանկություն` պահպանելու
իրենց երկրի ձեռքբերումներն ու մշակու
թային առանձնահատկությունները, լեզուն,
ավանդույթները, պաշտպանելու հայրենի
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քի եւ նրա ժողովրդի շահերը» [10]: Անգլի
ացի գրող և քրիստոնեական մտածող Կլեյվ
Ստեյպլզ Լյուրսը գրել է, «Հայրենասիրու
թյունը որակապես շատ ավելի լավ է, քան
եսասիրությունը, բայց կա մի ունիվերսալ
եղբայրական սեր, և եթե նրանք հակամար
տության մեջ են միմյանց հետ, ապա նախա
պատվությունը պետք է տրվի եղբայրական
սիրուն»: Նունե Դավթյանն իր «Սովորող
ների հայրենասիրական դաստիարակու
թյան իրականացման ուղիները» հոդվածում
գրում է. «Հայրենիք ասելով՝ սովորողները
պիտի նկատի չունենան այն տարածքը, որ
կոչվում է ՀՀ: Հայրենիք ասելով՝ նրանք պի
տի հասկանան այն ամենը, ինչը հայինն է՝
մեր պատմությունը, լեզուն ու գրականու
թյունը, Առաքելական եկեղեցին, մշակույթը,
մեր ազգային յուրահատկությունները՝ եր
գը, պարը, ծեսերը, հայի ավանդական կեր
պարը՝ իր բնորոշ գծերով, սովորույթներով:
Պիտի կարողանան պահել մենք-ի ու մեր-ի
գաղափարը: Հայրենիքը պիտի լինի երի
տասարդների էությունը, մտածելակերպը,
ներաշխարհը: Հայրենասիրությունը, մեր
կարծիքով, հայրենիքին, ազգին նվիրվելու
բարոյականությունն է:
Հայրենասիրությունն ազնվություն է, ար
դարամտություն, աշխատասիրություն, հայ
րենակցին հարգելու, աջակցելու պատրաս
տակամություն» [4, 49]: Իսկ ահա Սամվել
Առաքել յանը, անդրադառնալով դպրոցա
կանների հայրենասիրական դաստիարա
կությանը, գտնում է, որ «Հայրենասիրու
թյան կառուցվածքում առանձնանում են մի
քանի փոխկապակցված բաղադրատարրեր՝
մտավոր, պահանջմունքա շարժառիթային,
հուզակամային և գործնական: Հայրենա
սիրության բովանդակության մեջ իրենց
ար
տա
ցո
լումն են գտ
նում «Մայր հող» և
«Հայրենիք» հասկացությունները: Առաջինը
բնորոշում է մարդու բնական կապվածու
թյունը հարազատ հողին: Երկրորդը պայմա
նավորված է որոշակի հասարակական հա
րաբերություններով, երկրի տնտեսական,
քաղաքական, մշակութային առանձնահատ
կություններով» [6, 10]:
«Հայրենասիրությունը որպես ազգային

102

գաղափարախոսություն» վերնագրած հոդ
վա
ծում Վա
չիկ Բրու
տյանն գրում է. «Հայ
րենասիրությունը անձի առավել նշանակա
լից բարոյական արժեքներից է, անհատի
կարևորագույն հոգևոր ձեռքբերումը, որը
բնութագրում է նրա զարգացման բարձրա
գույն մակարդակը և արտահայտվում է ինք
նադրսևորման ակտիվ գործունեությամբ՝ ի
բարօրություն հայրենիքի [7, 18]:
«…Հարկ է սովորողի գիտակցությանը
հասցնել հայրենասերի բարձր կոչումը, հայ
րենիքի վեհ գաղափարը և նախնիների փա
ռավոր անցյալը, և ավելորդ չէ մեկ անգամ
ևս փաստել, որ հայի հայրենասիրությու
նը խարսխված է դարավոր պատմության
ակունքներում, նախնիների և նրանց անցած
փառավոր ուղու և փորձի, ինչպես նաև մեր
օրերի արցախյան պատերազմում թրծված
ազատամարտիկների սխրանքի, անձնուրա
ցության, անուրանալի կամքի, արժանավայել
ապրելու, հողը և հարազատներին պաշտ
պանելու, հայրենիքը, ծնողին և երեխային
աստվածացնելու ու անմահացնելու հիման
վրա»,— գրում է Ա. Ղազարոսյանը [1, 33]:
Ի. Ս. Կոնի բարոյագիտական բառարանում
հանդիպում ենք նաև սեր և հայրենասիրու
թյուն բառերի հետևյալ բացատրություննե
րը՝ «Սերը մարդու դրական վերաբերմունքը
իմացության և պրակտիկ գործունեության
օբյեկտի նկատմամբ, [2, 241] Հայրենասի
րությունը իրենց երկրի հանդեպ մարդկանց
վերաբերմունքը բնորոշող հասարակական
և բարոյական սկզբունք, որը դրսևորվում
է որոշակի եղանակով գործողությունների
և հասարակական զգացմունքների բարդ
կոմպլեքսով, որ սովորաբար անվանում են
սեր հայրենիքի հանդեպ» [2, 377-378]: Վերը
նշվածից կարող ենք հասկանալ և պարզա
բանել, թե ինչ է սերը, սակայն նախ և առաջ
պիտի ընդգծենք, որ սիրելու ունակությունն
ի ծնե է, և որպես դրա արտացոլում` այն լի
նում է գիտակցված և բնազդով: Սերը պա
տասխանատվություն է, սուրբ պարտակա
նության զգացմունքի վերաբերում, որի գինը
զոհաբերությունն է, այն ներդաշնակություն
է և ապահովում է սիրեցյալի համար պատ
րաստ լինել ամենաշքեղը և ամենաթանկը

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

նվիրաբերելուն, այն փոխադարձ հարգանք
է և հանդուրժողականություն: Եվ որ ամե
նակարևորը, սերը` շարունակականության
(կյանքի և առհասարակ ամեն ինչի) ապա
հովման երաշխիքն է, հույսն ու հավատը
(պետք է հիշել աստվածաշնչյան արտահայ
տությունը` Աստված սեր է): Եվ, վերջապես,
սերը գործողություն է ընթացքի մեջ:
Հետևաբար, հայրենասերը կամ հայ
րե
նիք սի
րողն այն մարդն է (ան
կախ տա
րիքից,
ունեցած
մասնագիտությունից,
սեռային պատկանելիությունից և ազգու
թյունից), ով պատրաստակամությամբ և
պատասխանատվությամբ է օժտված, պատ
րաստ է կոնկրետ դրսևորումների, անգամ
ինքնազոհաբերության` պահելու, պահ
պանելու, շենացնելու իրենց հայրերից ժա
ռանգած հողն ու հայրենի երկիրը, լինելու
սեփական հայրենիքի կեցության պատաս
խանատուն ու հարատևության (շարունա
կականության) ապահովման երաշխիքի
կրողը, հայրերի ստեղծած ժառանգության
(լեզու, գիր-գրականություն, մշակույթ, ազ
գային սովորույթ, նորմ, վարք, սահմաններ,
պետություն, խորհրդանիշներ և այլն) պահ
պանման պատասխանատուն, հերթապահն
ու պաշտպանը, և այդ ամենը արտացոլվում
է կոնկրետ դրսևորումներով: Հայրենասե
րը բնօրրանում ստեղծված տեսակի՝ գենի
կրողն է և այդ գենի պահպանման պատաս
խանատուն:
Վերոգրյալից կարող ենք դատել, որ այս
տեղ խոսքը չի գնում միայն սահմանների
անառիկության պահպանման մասին, այլև
այդ սահմանների շրջանում պետության,
հարազատ բնօրրանի, գոյության, բարե
կեցության, այդ նույն սահմանների պահ
պանման համար առավելագույն օպերատիվ
միջոցների ստեղծման ազգային բարեկե
ցության պահպանման համար: Այս ամենի
միայն իմացական մակարդակը բնավ չի
ապահովում դրա արդիականությունն ու վե
րոհիշյալ մտքերի աճն ու ազդեցությունը հա
սարակության վրա:
«Ապահովելով կյանք մտնող աճող
սերնդի նախապատրաստությունը աշխա
տանքի և հասարակական այլ գործունեու

թյան, դրանով իսկ հնարավոր դարձնելով
սերունդների հերթափոխը` դաստիարակու
թյունը բացառիկ դեր է խաղում հասարակու
թյան զարգացման գործում: Սա է հենց դաս
տիարակության նշանակությունը` որպես
հասարակական երևույթ» [8, 9]: Հետևաբար
այդ ամենին հասնելու համար ամենօրյա աշ
խատանք պիտի տարվի սովորողների հետ
հասարակության մեջ որակական փոփոխու
թյունների հասնելու համար: Սա ենթադրում
է կոորդինացված աշխատանք և պատրաս
տակամություն` փոխելու վերաբերմունքը
հայրենիքի նկատմամբ սիրո վերաբերմուն
քի մասով, որ այն ոչ միայն օրհասական պա
հին պոռթկա և պայթի, այլ նաև ապահովի
դրա ամենօրյա դրսևորումները: Ավագ դպ
րոցականների շրջանում զարգացնող գոր
ծողություններ պարտադիր են (վարժանք,
միջոցառում, էքսկուրսիա և այլն), քանի որ
առանց սովորողների ինքնադրսևորման և
դրանց նկատմամբ շրջապատի գնահատա
կանի հնարավոր չէ ձևավորել պատրաս
տակամ, կարգապահ և պարտաճանաչ քա
ղաքացի: Հասարակական գործունեության
փորձին տիրապետելը ենթադրում է մարդ
կանց ուժերին և ունակություններին համա
պատասխան զարգացում նրանց անձնային
հատկանիշների ձևավորում, անհատի մտա
վոր և ֆիզիկական զարգացում: Իր բովան
դակությամբ դաստիարակությունը գոյանում
է նախորդ սերունդների արտադրական և
այլ հասարակական գործունեության փորձի
յուրացումից և մարդկանց ուժերի և ունակու
թյունների համապատասխան զարգացու
մից: Խնդիրն առավել բարդանում է, երբ այդ
նույն սովորողի ծնողներն իրենք թյուրըմբռ
նում ունեն հայրենիքի և հայրենասեր հաս
կացությունների վերաբերյալ:
Խնդրի լուծման արդյունավետությունն
ապահովելու համար անհրաժեշտ ենք հա
մարում սահմանել լիարժեք հայրենասերի
մոդելը:
Ելնելով վերոշարադրյալից և մեր ընկա
լումներից՝ ներկայացնենք հայրենասերի
կատարելատիպը:
Լիարժեք հայրենասերը նա է, ով.
•	
արձագանքում է շրջապատում առ
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կա սոցիալական խնդիրների լուծմանը,
•	բարեխղճորեն կատարում է իր
պարտականությունները,
•	հոգատար վերաբերմունք է ցուցա
բերում բնության և շրջապատի նկատմամբ,
•	պատրաստ է անգամ կյանքի գնով
պահպանելու ու պաշտպանելու ծննդավայրն
ու հայրենիքը,
•	պահպանում է պատմա-մշակու
թային ժառանգությունն ու ազգային ավան
դույթները,
•	պետության շահերը գերադասում է
անձնականից,
•	սիրում է իր ծննդավայրն ու հայրենի
երկիրը՝ իբրև նախնիներից թողնված ժա
ռանգություն,
•	վարում է ակտիվ հասարակական

կյանք,
•	ցուցաբերում է հասարակական
կարգապահություն,
•	
ունի ձևավորված համոզմունքներ
հայրենիքի վերաբերյալ,
•	
ունի ձևավորված քաղաքացիական
պատասխանատվություն,
•
քննադատաբար է ընդունում և
արձագանքում նեգատիվ երևույթներին,
ձգտում է վե
րաց
նել դրանք, պայ
քա
րում է
դրանց դեմ,
•	
օժտված է հայրենասիրական գի
տակցությամբ, որը ներառում է տեղեկա
տվություն թե՛ իր ծննդավայրի և թե՛ հայրե
նիքի մասին,
•
սկզբունքային և պատասխանատու
անձնավորություն 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 человека-патриота.

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
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te, c’est-à-dire 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
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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’est-à-dire 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, celui-ci 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 socio-culturel. 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 développement-milieu 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 extra-scolaire. 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 ceux-ci 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 extra-scolaires
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 savoir-faire, 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
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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 spatio-temporelle (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, peut-être
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 lui-même, 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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ԼԻԱՆԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

ՀԱՅՐԵՆԱԿԱՆ ՄԵԾ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻՆ
ԱՐՑԱԽԱՀԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
ԴՐՎԱԳՆԵՐԻ ԴԵՐԸ ՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ
ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ
Հայրենական պատերազմի ավարտից
ավելի քան 71 տարի է անցել, սակայն այդ
դաժան պատերազմի հետևանքները և ար
հավիրքները չեն անհետացել մարդկանց
հիշողությունից: Չեն մոռացվի, որովհետև
այդ հրեշավոր պատերազմը խլեց միլիո
նավոր կյանքեր և ավերեց մի շարք երկր
ներ:
Պատմությանը հայտնի է բազմաթիվ
և բազմապիսի պատերազմ ներ, որոնցից
յուրաքանչյուրը տարբեր է թե՛ իր յուրա
հատկությամբ, թե՛ ծավալման ընթացքով,
թե՛ մասշտաբներով և թե՛ հետևանքներով:
Հայրենական մեծ պատերազմը՝ որպես
Համաշխարհային պատերազմի բաղկա
ցու
ցիչ մաս, իր նշա
նա
կու
թյամբ և հետ
ևանքներով աննախադեպ երևույթ էր
ազգերի և ժողովուրդների բազմամյա տա
րեգրության մեջ:
Յուրաքանչյուր ուսում նական առարկա,
հատկապես պատմությունը աշակերտների
հայրենասիրության ոգով դաստիարակելու
հնարավորություն է տալիս: Ակնհայտ է, որ
այս խնդրի իրականացման գործում կար
ևո
րա
գույն տեղ պետք է ու
նե
նա «Հայոց
պատմություն» դասընթացի ուսում նասի
րությունը:
Հայրենական մեծ պատերազմի թե
ման անցնելու ժամանակ ուսուցիչը պետք
է աշակերտների մեջ սեր և նվիրվածու
թյուն արթնացնի հայրենիքի, իր ժողովրդի
նկատմամբ:	
Այս առումով անչափ կար
ևոր է Հայրենական մեծ պատերազմում
արցախահայության մասնակցության դր
վագների ներկայացումը: Ուսուցիչը պետք
է պատ
մի 1941թ. հու
նի
սի 22-ին ֆա
շիս
տական Գերմանիայի` ԽՍՀՄ-ի վրա ուխ
տադրժորեն հարձակվելու հանգամանքնե
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րը:

Հայրենիքի ազատության և անկախու
թյան համար ոտքի կանգնեց խորհրդային
բազմամիլիոն ժողովուրդը: Աշակերտնե
րին պետք է հի
շեց
նել, որ ի
րենց պա
պե
րից ու հարազատներից շատերը փառքով,
շքանշաններով ու մեդալներով վերադար
ձան, իսկ շատերը հերոսաբար ընկան
մարտերում:
Կուրսկի շրջանում տեղի ունեցած ճակա
տամարտը Հայրենական մեծ պատերազմի
և ամբողջ Երկրորդ համաշխարհային պա
տերազմի մեծագույն ճակատամարտերից
մեկն է: Այդ ճակատամարտը որոշեց Երկ
րորդ համաշխարհային պատերազմի հե
տագա ընթացքը հօգուտ հակահիտլերյան
կոալիցիայի:
Կուրսկի հերոսական ճակատամար
տի մասնակից խորհրդային բոլոր ժողո
վուրդների շարքում իրենց պատվավոր
տեղն ունեն Լեռնային Ղարաբաղի քա
ջարի զավակները: Ուսուցիչը պարտավոր
է Կուրսկի ճակատամարտի համապատ
կերի վրա ներկայացնել Արցախի քաջա
րի զավակների հերոսական արարքները:
Մասնավորապես պետք է առանձնացնել
ավիացիայի մարշալ Սերգեյ Խուդյակովին
(Արմենակ Խամփերյանց): Նա ծնվել է Լեռ
նային Ղարաբաղի Մեծ Թաղլար գյուղում
1902 թ.: Հայրենական մեծ պատերազ
մում նրան շնորհվել է ավիացիայի գենե
րալ-մայորի զինվորական կոչում: Թշնամու
դեմ մղվող օդային մարտերում երևան է
գալիս Խուդյակովի բացառիկ տաղանդը:
1943 թ. փետր
վա
րի 27-ին նրան շնորհ
վում է ավիացիայի գեներալ-լեյտենանտի
զինվորական կոչում և նույն ժամանակ էլ
նշանակվում է Արևմտյան ռազմաճակատի
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ռազմաօդային ուժերի հրամանատար: Այդ
պատասխանատու պաշտոնում նա ցույց է
տալիս արիության, հերոսության և օդային
դժվար մարտեր վարելու բարձր վարպե
տություն, որի անունը սարսափ էր տարա
ծում թշնամու վրա: Նրա ղեկավարությամբ
Արևմտյան ռազմաճակատի ռազմաօդային
ուժերը փայլուն հաղթանակ են տանում
Կուրսկի աղեղի օդային ահեղ ճակատա
մարտում, Վորոնեժի և տափաստանային
ռազմաճակատներում, Դնեպրի համար
մղված
մարտերում,
Յասսի-Քիշնևյան
ռազմագործողություններում1:
ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի նախագա
հությունն իր 1946 թ. օգոստոսի 19-ի հրա
մանագրով Ս. Խուդյակովին շնորհում է
ավիացիայի մարշալի կոչում:
Երեք մեծ տերությունների` ԽՍՀՄ-ի,
ԱՄՆ-ի և Մեծ Բրիտանիայի ղեկավարների
Յալթայի կոնֆերանսում 1945 թ. փետրվա
րին Խորհրդային Միության կողմից կոն
ֆերանսի մասնակիցների թվում էր նաև
ավիացիայի մարշալ Ս. Խուդյակովը2:
Չնայած նրա վերոհիշյալ ծառայություն
ներին` նա զրպարտվեց և դարձավ անձի
պաշտամունքի զոհ:
Կուրսկի աղեղում մղվող կռիվներին
մասնակից էր Իվան Կոստանդինի Շա
հու
մյա
նը: Նա ծն
վել է 1913 թ. Լեռ
նային
Ղարաբաղի Մարտունու շրջանի Պառա
վա
թումբ գյու
ղում: Ե
րբ սկս
վեց Մեծ հայ
րենականը, Իվան Շահումյանը մտավ
հարազատ երկրի պաշտպանների շարքե
րը:
1943 թ. ամռանը 69-րդ դիվիզիա
յում մասնակցում է Կուրսկի աղեղի նշա
նավոր ճակատամարտին, ազատագրում
է Դմիտրի-Լգովսկիի շրջանը և շարունա
կում հետապնդել թշնամուն: Այդ ժամա
նակ Իվան Շահումյանի ստորաբաժանումը
պատասխանատու առաջադրանք է ստա
նում` անցնել ֆաշիստների ստորաբաժան
ման թիկունքը և, հանկարծակի գործողու
թյուններ ծավալելով, խուճապահար անել
1 Ղ. Մկրտչյան, Լեռ. Ղարաբաղը Հայրենական մեծ
պատ. տարիներին, «Բանբեր Հայաստանի արխիվնե
րի», Հ. 1, Եր., 1985, էջ 122:
2 5. Ա. Մալխասյան, Սովետական բանակի հայ գոր
ծիչները, Եր., 1963, էջ 218:

նրանց: Երբ թշնամին խուճապի է մատն
վում, հարձակման է անցնում ամբողջ դի
վիզիան3:
Երկու ժամ տևող համառ ձեռնամար
տերից հետո դիվիզիայի ստորաբաժա
նում ներն ազատագրում են Չիմլիշա խոշոր
բնակավայրը: 69-րդ գվարդիական դիվի
զիան, որի մեջ էր նաև Իվան Շահումյանի
ստորաբաժանումը, 1943 թ. օգոստոսին
հմտորեն գետանցում է Սոմը և մոտենում
Դնեպրին:
ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի նախագա
հությունը, բարձր գնահատելով ավագ սեր
ժանտ Իվան Շահումյանի կատարած խի
զախությունը, իր` 1943 թ. նոյեմբերի 30-ի
հրամանագրով նրան շնորհեց Խորհր
դային Միության հերոսի կոչման:
Կուրսկի տակ տեղի ունեցած մարտե
րի ակտիվ մասնակից էր նաև ղարաբաղցի
Պ. Սարգսյանը, որը ծնվել է Ստեփանա
կերտում, մինչև պատերազմն աշխատում
էր կուսակցության շրջանային կոմիտե
ում որպես վիճակագիր: Նա մասնակցել է
Ստալինգրադը հիտլերականներից ազա
տագրելու մարտերին, դրանից հետո այն
դիվիզիան, որի մեջ էր նաև Պ. Սարգսյա
նը, շարժվում է դեպի Բելգորոդի շրջանը,
այնուհետև մասնակցում Կուրսկի աղեղում
տեղի ունեցած արյունահեղ մարտերին:	
Այդ մարտերում Պ. Սարգսյանը ղեկավա
րում էր հրաձգային գնդի 299-րդ մարտկո
ցը4:
Նրանք խլում են թշնամական երկու
«Վագր», ոչնչացնում մի ինքնագնաց հրա
նոթ, երեք ավտոմեքենա, սպանում ավելի
քան 100 ֆա
շիս
տա
կան զին
վոր ու սպա:
Սարգսյանի մարտկոցի մարտիկները ներ
կայացվում են պարգևատրման:
Պաշտպանական մարտերը փոփոխա
կի հաջողություններով շարունակվում են
մինչև հուլիսի վերջը: Հակառակորդը ծնկի
է բերվում, և Բելգրադը ազատագրվում է5
1943 թ. հուլիսի 12-ին Կուրսկի աղեղի
հարավային շրջանում՝ Պրոխորովայի մոտ
3
4
5

«Սովետական Ղարաբաղ», մարտի 2, 1985 թ.:
Г. Баталов, Киев, 1985, с. 10:
«Բանվոր», ապրիլի 25, 1980 թ.:
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տեղի ունեցան կատաղի մարտեր, որտեղ
Վորոնեժի ռազմաճակատի զորքերը հզոր
հակահարված հասցրին հակահարձակ
ման անցած հակառակորդին:
Հակառակորդը չէր սպասում, որ Պրո
խորովայի ուղղությամբ կհանդիպի 5-րդ
գվարդիական տանկային բանակին: Այդ
դաժան տանկային մարտերում իր խիզա
խությամբ աչքի ընկավ Արցախի Գիշի գյու
ղի բնակիչ Եփրեմ Ղարիբյանը: Մի առի
թով գեներալ Չերնյակովսկին ասել է. «Եթե
մենք շատ ունենայինք այնպիսի հրամա
նատարներ, ինչպիսին Եփրեմ Ղարիբյանն
է, այն ժամանակ մենք կլինեինք ոչ թե Վո
րոնեժի տակ, այլ Բեռլինում»:
Կիրովոգրադի մոտ, երբ խորհրդային
զորամասերը մարտեր էին մղում քաղա
քի ազատագրման համար, Եփրեմ Ղարի
բյանը առաջին գծում էր: Հակառակորդի
արձակած արկերից խոցվեց Ղարիբյանի
տանկը, և այն վառվեց: Այդ ժամանակ էլ
հերոսի մահով ընկավ տանկիստ մայոր
Եփրեմ Ղարիբյանը: Թաղված է Միչուրի
նի Ռոգ գյուղի հյուսիսարևմտյան մասում`
եղբայրական գերեզմանոցում: Եփրեմ Ղա
րիբյանը կատարել է շուրջ 100 տանկային
գրոհ, որոնց ընթացքում խփվել է հակա
ռակորդի չորս տասնյակից ավել տանկ:
Այդ սխրագործությունների համար Ե. Ղա
րիբյանը պարգևատրվել է Լենինի, կարմիր
աստղի երկու շքանշաններով1: Արցախա
հայության ներկա սերունդը իրավունք ունի
հպարտանալ համերկրացի (Ռև գյուղից) Վ.
Ա. Հովհաննիսյանով: Գվարդիայի լեյտե
նանտ Վ. Հովհաննիսյանը Օրյոլ-Կուրսկ
աղեղում մղած մարտերի աչքի ընկած
հերոսներից է: 27-րդ գվարդիական գն
դի 2-րդ գումարտակի դասակներից մեկի
հրամանատարն էր: 1943 թ. հուլիսի 12-ին
համառ մարտեր են սկսվում Օրյոլի մար
զի շրջակայքում: Գվարդիայի լեյտենանտ
Հովհաննիսյանն իր մարտիկների հետ մո
տենում է գերմանական պաշտպանության
առաջնագծին, հաղթահարում փշալարերի
խիտ ցանցը և ներխուժում թշնամու խրա
մատները: Սկսվում են ուժեղ մարտեր,

որոնց ընթացքում Վ. Հովհաննիսյանի վե
ցյակը ոչնչացնում է թշնամու 63 զինվոր ու
սպա և գերի վերցնում 18 հիտլերականի:
Այդ ընթացքում Վ. Հովհաննիսյանն ավտո
մատի կրակով շարքից հանում է թշնամու
38 զինվորի ու սպայի2:
Օրյոլի մարզի Ուլ յանովսկի շրջանի Բե
լի Վերշ գյուղը պաշտպանող գերմանա
կան եր
կու վաշտ գն
դաց
րային և ավ
տո
մատային կրակով խանգարում էին մեր
հետևակի առաջխաղացմանը: Գվարդիայի
լեյտենանտ Վ. Հովհաննիսյանը որոշում է
թշնամուն հարված հասցնել թիկունքից:
Թշնամին շփոթվում է: Հիտլերականները
կորցնում են 70 զինվոր ու սպա: Վ. Հով
հաննիսյանի մարտիկները գրավում են
մեկ հաստոցավոր գնդացիր և երեք ավ
տոմատ: Առաջ շարժվելով՝ խիզախնե
րի յոթնյակը նռնակներով պայթեցնում է
ռազմամթերքով բեռնված երկու ավտո
մեքենա: Ուլ յանովսկի շրջանային կենտ
րո
նի հա
մար մղած մար
տե
րում Վ. Հով
հաննիսյանն ինքն անձամբ ոչնչացնում է
գնդացրային երկու կրակակետ և հակա
ռակորդի մի քանի տասնյակ զինվորի ու
սպայի: Գվարդիայի ավագ լեյտենանտ Վ.
Հովհաննիսյանը զոհվում է Կարաչե քա
ղաքի համար մղված մարտերում: 1943 թ.
օգոստոսի 27-ի հրամանագրով նրան հետ
մահու շնորհվում է Խորհրդային Միության
հերոսի կոչում: Կուրսկի աղեղի շրջանում
ծավալված մարտերին մասնակցում էր գն
դապետ Համազասպ Բաբաջանյանը: Նրա
տանկային բրիգադը Կուրսկի ճակատա
մարտին մասնակցում էր 1-ին տանկային
բանակի կազմում: Բաբաջանյանի տան
կային մարտերին մասնակցել են նաև մեր
համաերկրացիներ Տիգրան Թադևոսյանը
և Վաղարշակ Աղաբեկյանը: Տ. Թադևո
սյանը ծնվել է Մարտունու շրջանի Աշան
գյուղում: Բելայա Ցերկով քաղաքի մոտ Տ.
Թադևոսյանի տանկի անձնակազմը ոչն
չացրեց գնդացիր, մի քանի հրանոթ: Այդ
սխրագործության համար արժանացավ
հայրենիքի պարգևին`«Խիզախության հա
մար» մեդալին:

1

2

«Սովետական Ղարաբաղ», 29 մայիսի, 1985 թ.:
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Նա շատ մարտերի մասնակցեց ու
հատկապես աչքի ընկավ Կուրսկի աղեղի
մարտերի ժամանակ: Խիզախ տանկիստն
այդ օրերին պարգևատրվեց Կարմիր դրո
շի շքանշանով: 1944 թ. վերադարձավ տուն
որպես 2-րդ կարգի հաշմանդամ1:
Վաղարշակ Աղաբեկյանը ծնվել է
1920 թ. Մարտակերտի շրջանի Հաթերք
գյուղում: Մասնակցել է Ստալինգրադի ճա
կատամարտին, մարտնչել Կուրսկ-Օրյոլ
ուղղությամբ:
Կուրսկի աղեղում մղվող կատաղի կռիվ
ների մասնակիցների թվում էր Իսահակ
Միրզոյանը, Մովսես Օհանյանը, Նիկոլայ
Ղուկասյանը:
Իսահակ Միրզոյանը ծնվել է Ասկերա
նի շրջանի Խնձրիստան գյուղում: Կուրս
կի մարտերում ցուցաբերած քաջության և
խիզախության համար գվարդիայի կապի
տան Իսահակ Միրզոյանը պարգևատրվել
է «Կարմիր աստղ» և «Հայրենական պա
տերազմի» առաջին աստիճանի շքանշա
նով2:
Մովսես Օհանյանը ծնվել է Մարտա
կերտի շրջանի Վաղուհաս գյուղում: Նա
մասնակցել է Հյուսիսային Կովկասի Դոնի
Ռոստովի և Կուրսկի աղեղի ճակատամար
տերին:
Նիկոլայ Ղուկասյանը ծնվել է Հադրու
թի շր
ջա
նի Ծամ
ձոր գյու
ղում: Նրա մար
տական ուղին սկսվեց Բելոռուսիայից, ան
ցավ Կուրսկ-Օրյոլ աղեղով, Կալինգրադով:
Ն. Ղուկասյանը մասնակցել է նաև Բեռլինի
գրավմանը: Կուրսկի ճակատամարտում
ցուցաբերած արիության ու խիզախության
համար Ն. Ղուկասյանը պարգևատրվել է
«Փառքի» 3-րդ աստիճանի շքանշանով:
Խիզախ մարտիկը ակտիվ մասնակցու
թյուն է ունեցել Քյոնիսբերգի գրավման
մարտերին և պարգևատրվել «Մարտական
ծառայությունների համար» և «Քյոնիսբեր
գի գրավման համար» մեդալներով:	
Երբ հայրենի հողն ազատագրվում է թշ
նամուց, Ն. Ղուկասյանը վերադառնում է
հայրենի գյուղ և անցնում խաղաղ աշխա
1 «Սովետական Ղարաբաղ», 16 մայիսի, 1985 թ.:
2 Նույն տեղում, 6 հունվարի, 1985 թ.:

տանքի3: Անդրանիկ Աբրահամի Ղազա
րյանը ծնվել է Լեռնային Ղարաբաղի Շուշի
քաղաքում 1904 թ.:
Հայրենական մեծ պատերազմի տարի
ներին մասնակցել է մի շարք ճակատա
մարտերի, բայց հատկապես աչքի է ընկել
Կուրսկի աղեղում: 1942 թ. հոկտեմբերին
նշանակվում է 74-րդ լեռնահրաձգային դի
վիզիայի հրամանատար: 1943 թ. փետր
վարին Ղազարյանին շնորհում են գենե
րալ-մայորի կոչում4:
Դիվիզիայի մարտական գործողություն
ները հմտորեն ղեկավարելու համար 1943
թ. նրան շնորհվեց «Կարմիր դրոշի» շքան
շանը: Նա, Կուրսկի ճակատամարտում
հետ մղելով ֆաշիստական հետևակի և
150 տանկի գրոհները, մեծ կորուստներ է
պատճառում թշնամուն5:
Կուրսկի ճակատամարտին վերոհիշյալ
ներից բացի մասնակցել են շատ ղարա
բաղցիներ, որոնց սխրագործություններով
դաստիարակվել են մի քանի սերունդներ:
Կուրսկի մոտ գերմանա-ֆաշիստական
զորքերի ջախջախումը ուներ միջազգային
խոշորագույն նշանակություն: Այն ավելի
բարձրացրեց Խորհրդային Միության հե
ղինակությունը:
Պատմության ուսուցիչներիս պարտքն
է ցույց տալ, որ բոլոր ժամանակներում
արցախյան զինվորի փառքը՝ հանուն գո
յատևման և անկախության համար մղված
պայքարի, անմահ է:
Ներկայումս Բաքվից մշտապես հն
չեցվող սպառնալիքների պայմաններում
Հայրենական մեծ պատերազմում արցա
խահայության հերոսական դրվագներով
մատաղ սերնդին դաստիարակելն ունի
կարևոր նշանակություն:
Մերկացնելով թուրքերի կեղծիքները,
սերտելով նախանցյալ ժամանակների հե
րոսական դասերը` արցախահայության
ներկա սերունդն առավել վճռական է դառ
նում՝ պահպանելու հող հայրենին, կերտե
լու ԼՂՀ լուսավոր ապագան:
3 «Կոլտնտեսական», 22 ապրիլի, 1985 թ.:
4 «Советский карабах», 15 майа, 1984 г.
5 Գիրք հերոսների մասին, էջ 54:
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ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.
4.

История второй мировой войны 1939-1945 г., Москва, 1976 г., с. 178.
Г. Баталов, Киев, 1985, с.10.
«Советский карабах», 15 майа, 1984 г.
Ղ. Մկրտչյան, Լեռնային Ղարաբաղը Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին, «Բան
բեր Հայաստանի արխիվների», Ս հ. 1, Եր., 1985, էջ 122:
5. Ա. Մալխասյան, Սովետական բանակի հայ գործիչները, Եր., 1963, էջ 218:
6. «Սովետական Ղարաբաղ», 2 մարտի, 1985:
7. «Բանվոր», 25 ապրիլի, 1980:
8. Գիրք հերոսների մասին, Եր., 1964, էջ 290:
9. «Սովետական Ղարաբաղ», 29 մայիսի, 1985:
10. «Կոլտնտեսական», 22 ապրիլի, 1985:

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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ՄԱՐԻԵՏՏԱ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ

ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԿՈԼԵԿՏԻՎԸ ԵՎ ՕՏԱՐ ԼԵԶՎԻ
ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄՈՏ
Հոդվածը նվիրված է դպրոցականների
մոտ օտար լեզվի ուսուցման կատարելա
գործման խնդրին: Հեղինակը որպես կար
ևորագույն գործոն ուսումնասիրում է դպրո
ցական կոլեկտիվի դերը՝ համարելով նրա
ազդեցությունը առավելապես կայուն և հզոր:
Աշակերտական կոլեկտիվի ազդեցության
խնդիրը անձի զարգացման գործում ման
կավարժական գրականության մեջ բազմա
կողմանիորեն ուսումնասիրված է։ Դեռ ան
ցյալ դարի 20-ական թթ. հետազոտողների
կողմից լուրջ ուշադրության է արժանացել
մանկական կոլեկտիվը՝ որպես մանկավար
ժական հետազոտությունների օբյեկտ և
նպատակ: Վերլուծում էին նրա կազմակերպ
ման և համախմբման մեթոդները: Իսկ 50-ա
կան թթ. սկսեցին վերլուծվել կոլեկտիվիզմի
ձևավորման ընթացքը, հասարակական ակ
տիվության գիտակցական կարգապահու
թյան հարցերը: Վերջին տարիներին ի հայտ
եկան հատուկ հետազոտություններ, որոնք
նվիրված էին երեխաների անհատական
հնարավորություններին և ստեղծագործա
կան ուժերի զարգացմանը կոլեկտիվում:
Նշենք, որ կոլեկտիվ գործունեության և
կոլեկտիվում գործունեության հասկացու
թյունների միջև գոյություն ունի սկզբուն
քային տարբերություն [1.3.4.5]:
Այսպես, աշխատանքը կոլեկտիվում կա
րող է ունենալ զուտ անհատական բնույթ՝ և՛
ըստ խնդիրների, և՛ ըստ կազմակերպման:
Մեր կարծիքով համատեղ գործունեությունը
դառնում է իսկապես կոլեկտիվ միայն այն
դեպքում, երբ բավարարում է հետևյալ պա
հանջները.
1. Գործունեության նպատակը աշակերտ
ների կողմից ընկալվում է որպես կոլեկտիվ,
որը միավորում է բոլոր մասնակիցների ջան
քերը:
2. Գործունեության ընթացքում տեղի է
ունենում աշխատանքի և պարտականու

թյունների բաշխում:
3. Գործունեության ընթացքում աշա
կերտների միջև ստեղծվում է փոխադարձ
կախվածության և պատասխանատվության
հարաբերություններ:
4. Գործունեության ընթացքը ղեկավար
վում է պլանավորումից մինչև աշխատանքի
ավարտի գնահատումը, որը մասամբ իրա
կանացվում է աշակերտների կողմից:
Կոլեկտիվ գործունեության կազմակեր
պումը աշակերտների վրա բարենպաստ
ազդեցություն է ունենում: Այն առաջացնում
է անհատական հետաքրքրություններ և
զգացմունքներ, ապահովում է հստակ ուշա
դրություն և ընդհանուր ջանքերի արդյունք
ների որակ, հասարակական ուղղվածության
և ստեղծագործական անհատականության
ձևավորման համահունչ միասնություն: ՀՀ
դպրոցներում կատարված մեր երկարատև
հետազոտությունների արդյունքում ճշտված է
դաստիարակչական կոլեկտիվի նախնական,
որոշ չափով վարկածային բնորոշումը, մանա
վանդ նրա այն դրույթները, որոնք վերաբե
րում են աշակերտական կոլեկտիվի՝ որպես
անձի զարգացման հատկանիշի նկարագրու
թյանը, քանի որ աշակերտական կոլեկտիվն
անձի զարգացման ինքնարտահայտման և
ինքնահաստատման միկրոմիջավայրն է:
Աշակերտական կոլեկտիվը բարդ սոցիալմանկավարժական երևույթ է, որը միաժամա
նակ հատուկ մանկավարժական ջանքերի օբ
յեկտ է, ինքնազարգացման սուբյեկտ և անձի
ձևավորման կարևորագույն գործոն:
Կոլեկտիվում կատարելագործվում են
անձի համագործակցության, շփման, ինք
նուրույնության ունակությունները, անհա
տական հետաքրքրությունները, ինքնահաս
տատման սոցիալապես օգտակար ձևերը,
ստեղծագործական հմտությունները և այլ
անհատական հատկանիշներ: Կոլեկտիվը
իր մեջ ձևավորող հարաբերությունների հա
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մակարգի միջոցով ընդունված նորմաննե
րով և բարոյական արժեքներով ստեղծում է
վարքագծի որոշ ձև, որն ամրանալով, ար
մատանալով կոլեկտիվի ավանդույթներով
փոխանցվում է աշակերտների հաջորդ սե
րունդներին: Այս կոլեկտիվը աշակերտների
համար գիտելիքների և հոգևոր մշակույթի
կարևոր աղբյուր է, որի տիրապետման վրա
լուրջ ազդեցություն ունի այն արժեհամակար
գը, որը ստեղծվել է տվյալ կոլեկտիվում: Այս
ազգեցությունը կարող է լինել կա՛մ դրական,
կա՛մ բացասական: Առաջին դեպքում այն
խթանում է աշակերտի մտավոր զարգաց
ման ընթացքին [2, 44], երկրորդ դեպքում
արգելակում է այն: Հատուկ ազդեցություն ու
նի կոլեկտիվն աշակերտների մշակութային
արժեքների ընկալման վրա: Նույն ընկալման
օբյեկտը մտավոր մշակույթի բնագավառում
հաճախակի գնահատվում է աշակերտների
կողմից տարբեր ձևով, մի կողմից՝ անհատա
կան, մյուս կողմից՝ կոլեկտիվ ընկալմամբ:
Կոլեկտիվի ընկալումը երբեմն կարող է տալ
թյուր պատկերացում օբյեկտի մասին, մյուս
կողմից՝ կոլեկտիվի շնորհիվ աշակերտը կա
րող է տեսնել օբյեկտի մեջ այն, ինչ նա ան
հատապես կարող է չնկատել:
Աշակերտական կոլեկտիվի կենսագոր
ծունեության տեսակների և ձևերի բազմու
թյունը, որ առաջարկվում է ուսումնական և
դաստիարակչական ծրագրերով, կոչված է
խթանել անձի բազմակողմանի զարգացումը,
իսկ գործունեության ընթացքում առաջացող
միջանձնյա և ներկոլեկտիվային հակասու
թյունները նախապայմաններ են ստեղծում
աշակերտների ինքնուրույնության և աշխու
ժության կատարելագործման գործում: Դա
տեղի է ունենում գիտելիքների, փոխհարա
բերությունների, կյանքի փորձի ձեռքբեր
ման ընթացքում: Աշակերտների համատեղ
գործունեության ընթացքում հաճախակի
ստեղծվում են այնպիսի իրավիճակներ, երբ
անհրաժեշտ է արագ որոշում կայացնել,
կենտրոնանալ, լուծել նոր, երբեմն ոչ սովո
րական խնդիրներ, ապացուցել իր տեսակե
տը, մոտեցումը և այլն: Այսպիսով՝ կոլեկտիվի
գործունեությունը աշակերտին հնարավորու
թյուն է տալիս իմանալու, անձնապես զար
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գանալու և ինքնահաստատվելու:
Աշակերտական կոլեկտիվում երբեմն
շփվում և համագործակցում են իրարից շատ
տարբեր անհատներ: Ուսուցիչների և աշա
կերտների կողմից կազմակերպված գոր
ծունեության ընթացքում տեղի է ունենում
փոխազդեցություն. տարբեր տեղեկատվու
թյան, ցանկությունների, ինքնահաստատ
ման ձևերի, շփման և գործունեության փո
խանակում:
Այս փոխազդեցությունը էապես խթա
նում է կոլեկտիվի յուրաքանչյուր անդամի
աճը, այս կամ այն հնարավորություննե
րի զարգացումը: Համագործակցելով այլ
աշակերտների հետ, համեմատելով իրեն և
նրանց՝ աշակերտը գնահատում է իրեն և
իր շրջապատը, արժևորում է իր անհատա
կան որակները: Այս ամենը խթանում է անձի
մեջ այնպիսի դրական որակների ձևավոր
մանը, ինչպիսիք են քննադատությունն ու
ինքնաքննադատությունը, որն անհրաժեշտ
է հաջող ինքնավերլուծության և օբյեկտիվ
ինքնագնահատման, անձի լիարժեք զար
գացման համար:
Կոլեկտիվում համագործակցելով ընկեր
ների հետ՝ աշակերտը ստուգում և ընտրում
է տվյալ պարագայում վարքի և հայացքների
լավագույն տարբերակը, առանձնացնում է
իրենը, եթե ստացել է կոլեկտիվի համաձայ
նությունը: Կոլեկտիվն աշակերտին թույլ է
տալիս ցուցադրել իր յուրովի ունակություն
ները (1, 35-37):
Կոլեկտիվի ներքին կապերը, անդամնե
րի գործնական և էմոցիոնալ հարաբերու
թյունների տարբերությունները հնարավո
րություն են ընձեռում հանդես գալու տարբեր
տեսանկյուններից, տարբեր ձևով ընկալելու
ոչ միանշանակ իրավիճակները: Մենք պար
զել ենք, որ աշակերտի դանդաղ առաջա
դիմությունը կոլեկտիվում անբարենպաստ
է իր համար և հաճախակի բերում է միա
կողմանի զարգացման: Այն միջավայրում,
որտեղ տիրում են մարդասիրական հարա
բերություններ, բոլոր աշակերտները ձեռք
են բերում որոշակի հեղինակություն առանց
բացառության: Ներկոլեկտիվային հարաբե
րությունների հումանիստական բնույթը ար
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տահայտվում է աշակերտների շփման մեջ:
Նրանք իրար նկատմամբ բարյացակամ են,
հանդուրժող, սկզբունքային, պահանջկոտ,
և դա յուրաքանչյուր աշակերտի թույլ է տա
լիս դրսևորել իրեն, գտնել իր տեղը կոլեկտի
վում: Միաժամանակ պետք է նշել, որ որոշ
դեպքերում կոլեկտիվը կարող է նաև անձի
զարգացումը ճնշել, վերացնել նրա ինքնու
րույնությունը, դաստիարակել ընդհանուրին
ենթարկվելու որակներ:
Աշակերտական կոլեկտիվի ազդեցությու
նը որոշվում է նաև նրա զարգացվածության
մակարդակով: Կայունացման ձևավորման
փուլում կոլեկտիվը հանդես է գալիս որպես
դաստիարակչական օբյեկտ, նրա ազդեցու
թյունը անձի վրա աննշան է և հիմնականում
կապված է կոլեկտիվ վարքի ձևավորման,
կոլեկտիվ զգացմունքների և գնահատական
ների հետ: Կոլեկտիվի զարգացման հետ նրա
ազդեցությունը երեխայի վրա ուժեղանում է.
ստեղծվում են օբյեկտիվ պայմաններ աշա
կերտի անհատական բնավորության աճի
համար: Այս պահից սկսած՝ հնարավորու
թյուն է ստեղծվում օգտագործելու կոլեկտիվը
դաստիարակչության ուղղությամբ, կոլեկտի
վը դաստիարակչության օբյեկտից վերածելու
դաստիարակչության սուբյեկտի:
Սովորաբար մանկավարժության և լե
զուների դասավանդման մեթոդիկայում
համարում են, որ աշակերտների մտավոր
զարգացումը ընթանում է, երբ կոլեկտիվը
դառնում է դաստիարակության սուբյեկտ:
Ըստ էության, նման կոլեկտիվը ձևավորվում
է արդեն առաջին դասարանի ավարտին:
Իսկ երրորդ դասարանում կարելի է ասել,
որ ուսման նկատմամբ վերաբերմունքի տե
սակետից դասարանը բաժանվում է երկու
մասի, եթե մի մասը իր խնդիրները տեսնում
է ուսման մեջ, ապա մյուս մասը ունի այլ հե
տաքրքրություններ:
Օտար լեզվի դասավանդման մեթոդիկա
յում, մանավանդ արդի շրջանում ճիշտ է հա
մարվում ուժեղ և թույլ (իրականում տարբեր
կոլեկտիվների անդամների) ընդհանուր ու
սուցումը: Մի կողմից՝ նման մոտեցումը հա
կասում է նպատակային ուսուցմանը, մյուս
կողմից՝ խթան է թույլ սովորող աշակերտ

ների համար: Մանկավարժության խնդիրն է
գտնել ուսուցման (կոլեկտիվի) այնպիսի ձև,
որտեղ նպատակային ուսուցումը և աշակեր
տական կոլեկտիվի նպատակները համընկ
նեն:
Այժմ կոլեկտիվի և անձնական նպատակ
ները համատեղելու համար 8-րդ դասարա
նից աշակերտները բաժանվում են տար
բեր հոսքերի՝ բնագիտական, հումանիտար
և այլն: Բայց օտար լեզվի դասավանդումը
սկսվում է երրորդ դասարանից, և նման մո
տեցումը այստեղ և՛ անհնար է, և՛ սխալ:
Որպեսզի կոլեկտիվը խթանվի ամբող
ջությամբ կամ հիմնականում, անհրաժեշտ
է սկզբնական նյութը ներկայացնել առավե
լապես դյուրին և թեմատիկորեն այն կապել
աշակերտների առօրյայի հետ: Օր.՝ ֆրանսե
րենի ուսուցման սկզբնական փուլում պետք է
տալ այբուբենը ոչ թե այբբենական կարգով,
այլ ըստ աշակերտների իմացած բառերի: Օր.՝
3-րդ դասարանում աշակերտները գիտեն
Փարիզ, Վիկտոր, մերսի, Մարսել, ա լա մե
զոն և այլ բառեր: Աշակերտները այս բառերը
գրելու միջոցով ավելի հեշտ կսովորեն տա
ռերը, քան կանոնական կարգով սովորելիս:
Աշակերտները որպես կոլեկտիվի ան
դամ իրար բարևում են, ցտեսություն, շնոր
հակալություն են ասում, օգտագործում են
տարբեր հրամաններ՝ արի՛, գնա՛, կարդա՛ և
այլն, որոնք, իրենց ուսումնական գործըն
թացը խաղի վերածելով, կարող են ասել
նաև ֆրանսերեն: Ելնելով կոլեկտիվի վերը
նշված որակներից՝ աշակերտների մեջ կա
րելի է զարգացնել կոլեկտիվ մրցակցության
գաղափար, որ իրականացվում է՝ տեքստը
կոլեկտիվ կարդալով, արտասանելով, ար
տագրելու և այլ միջոցով:
Նման կոլեկտիվների համար կարելի է
առաջարկել հետևյալ բառերը՝ bonjour, au
revoir, va a ta place! viens au tableau! lis! ecris!
ouvrez la porte !fermez les livres etc.
Իհարկե, դժվար է պատկերացնել, որ
նման մեթոդով կարելի է համախմբել ող ջ
կոլեկտիվին, սակայն նրա մեծամասնությու
նը կհամախմբվի, և մենք կմիավորենք կո
լեկտիվի առավելությունները լեզվի դասա
վանդման մեթոդիկայի խնդիրների հետ:
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Разинова И. Г., Школьный коллектив в воспитательной работе учителя, М., Просвещение,
1967.
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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ԳՐԱԲԱՐԻ ՆԱԽԴԻՐՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄՆ
ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑՈՒՄ
Արդեն 10 տարի է, որ անցում ենք կա
տարել տասներկուամյա կրթությանը, այն
իրականացվում է եռաստիճան համակար
գով՝ տարրական դպրոց, միջին դպրոց և
ավագ դպրոց: Շարունակաբար իրականաց
վում են բարեփոխումներ կրթության որա
կը բարելավելու համար: Բարեփոխումների
կարիք առավելապես կա ավագ դպրոցում,
որտեղ ոչ միայն նորագույն մեթոդները,
տեխնիկական հագեցվածությունը պետք է
բավարարեն աշակերտների պահանջները,
այլև նոր առարկաների ներմուծումը: Ահա
հայոց լեզվի ուսուցումն առավել խորացնե
լու և հումանիտար կրթությունը համակար
գային դարձնելու նպատակով որոշ դպրոց
ներ գրաբարը՝ որպես առանձին առարկա,
ներառել են ուսումնական ծրագրում: Այսօր
կարևոր է գրաբարի քերականության թեմա
ների մատուցումը նորագույն մեթոդներով,
և ելնելով այս հրատապ պահանջից՝ մենք
գրաբարի բարդագույն թեմաներից մեկի՝
նախդրագործության ուսուցման մեթոդները
ավագ դպրոցում նորովի համակարգել ենք՝
համապատասխանեցնելով աշակերտական
լսարանի ընկալման մակարդակին: Նախ
դիրները գրաբարի կարևորագույն խոսքի
մասերից են, և դրանց ուսուցումը չափա
զանց կարևոր է գրաբար բնագրերը հասկա
նալու և թարգմանելու տեսանկյուններց:
«Համաժամանակյա և տարաժամանա
կյա կտրվածքով նախդրագործածության
հաճախականության բացահայտմամբ որոշ
վում է գրաբարի պուլսացիան՝ բաբախու
մը, ինչպես կոնկրետ ժամանակաշրջանում,
այնպես էլ դարերի ընթացքում: նախդրա
գործածությունը գրաբարի անբաժանելի
գործոնն է: Գրաբարի և աշխարհաբարի բա
ժանարար գիծը նախդիրներն են: Իսկա
պես, երբ դադարեցին գործել նախդիրները,
վերջնականապես հաղթանակեց աշխար

հաբարը»1:
Եվ սա ապացուցելու համար բավական է
բերել հեղինակի կատարած աշխատանքը:
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ
գրաբարը ավագ դպրոցներում ուսուցան
վում է միայն հումանիտար հոսքերում, և քիչ
դասաժամերով առավելագույն արդյունքի
պիտի հասնենք, առաջարկում ենք նախդիր
ների հետ ծանոթությունը սկսել 10-րդ դա
սարանում, իսկ բուն թեմայի ուսումնասիրու
թյունը իրականացնել 12-րդ դասարանում՝
զուգահեռ անցկացնելով ժամանակակից
հայերենի հետ, քանի որ 12-րդ դասարանում
կրկնում են արդի հայերենի «Կապ» խոսքի
մասը: Իհարկե, նախդիրների ուսուցումը
պետք է կատարվի նորագույն մեթոդներով՝
զուգահեռ կիրառելով նաև ավանդական մե
թոդներ: «Ավանդապահությունը, եթե զերծ
չէ հնապաշտությունից, կարևոր նշանակու
թյուն ունի գիտության առաջընթացի հա
մար: Իսկական ավանդապահությունը մեծ
դեր է կատարում նաև մեթոդամանկավար
ժական մտքի զարգացման մեջ»2:
Այս թեման ուսուցանելիս կարելի է գոր
ծածել ինչպես ավանդական, այնպես էլ նոր՝
ժամանակակից համագործակցային մեթոդ
ներ և մեթոդական հնարներ (ուսուցման
ԽԻԿ համակարգ, խմբային աշխատանք,
մտագրոհ, տրամագրեր)3:
Այսպիսով՝ առաջարկում ենք նախդիր
ներն ուսուցանել ավանդական և ժամանա
կակից մեթոդների համադրությամբ:
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 մասնաճյուղ», «Վանատուր», Վանաձոր, 2008:
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Դասարան՝ 12-րդ (հումանիտար)
Թեմա՝ գրաբարի նախդիրների ուսուցումը
Դասի տեսակը՝ հաղորդման, հարցման
ու ամրակայման դաս
Դասի նպատակները՝ 1. աշակերտնե
րին տալ գրաբարի նախդիրների մասին
ընդհանուր գաղափար, 2. գաղափար տալ
նախդիրների՝ տարբեր հոլովների հետ գոր
ծածվելու մասին, 3. սովորեցնել տարբերել
նախդիրների արտահայտած իմաստները
շարահյուսական կիրառություններում:
Զննական պարագաներ՝ նախդիրներին
վերաբերող գծապատկերներ, աղ յուսակներ՝
էլեկտրոնային տարբերակով: Դասը յուրաց
նելուց հետո դասի ամփոփում էլեկտրոնային
գրատախտակին՝ SMART ծրագրի օգնու
թյամբ:
Կիրառելի մեթոդներ՝ դասախոսություն,
մտագրոհ, տրամագրեր, գծակարգեր, խմ
բավորում:
Դասի ընդհանուր կառուցվածք՝ ԽԻԿ
համակարգ:
Դասի ընթացքը.
Խթանման փուլ: Քանի որ, ինչպես նշե
ցինք, նախորդ դասարաններում ծանոթու
թյուն է տրվել նախդիրներին, ուստի դասը
կարելի է սկսել մտագրոհով: Ուսուցիչը գրա
տախտակին գրում է մի քանի նախադա

սություններ, որոնք ունեն նախդրային կա
ռույցներ: Աշակերտներին հանձնարարվում
է գտնել նախադասություններում նախդրա
վոր կապակցությունները, ապա հարցադ
րումներ են լինում:
Մասնավորապես կարող են լինել հետ
ևյալ հար
ցե
րը՝ «Ո՞ր խոս
քի մա
սի հետ են
գործածվել նախդիրները», «Ի՞նչ հոլովով են
դրված գոյականները, որոնց հետ գործած
վել են նախդիրները», «Ի՞նչ իմաստ են ար
տահայտում նախդիրները»: Հարցերի պա
տասխանները լսելուց և դրանք քննարկելուց
հետո անցնում ենք հաջորդ փուլին:
Իմաստի ընկալման փուլ: Այս փուլում
նախընտրելի է դասը անցկացնել դասա
խոսության և զրույցի մեթոդներով: Այստեղ
ուսուցիչը ներկայացնում է դասը նախապես
պատրաստած սահիկների միջոցով: Քանի
որ արդի հայերենի քերականությունն ուսում
նասիրելիս դասագրքերում խոսքի մասերը
դասակարգվում են երեք խմբի, ուսուցիչը
աշակերտների օգնությամբ հիշեցնում է այդ
դասակարգումը և խնդրում նախդիրները
տեղադրել այդ խմբերից մեկում: Աշակերտ
ները ներկայացնում են դասակարգումը ու
գալիս այն եզրահանգման, որ նախդիրները
քերականական իմաստ արտահայտող խոս
քի մասեր են1:
Գծապատկեր 1.

Նյութական իմաստ ար
տահայտող

Քերականական
իմաստ արտահայտող

Վերաբերմունքային իմաստ
արտահայտող

Գոյական, ածական
թվական, բայ, մակբայ

Կապ, շաղկապ

Վերաբերական, ձայնարկու
թյուն

Այնուհետև ուսուցիչը դասախոսության
միջոցով ներկայացնում է նախդիրները
գրաբարում:
Նախդիրները սպասարկու խոսքի մա
սեր են: Դրանք սպասարկում են հոլովման
համակարգին: Գրաբարում կան վեց հոլո
վաձևեր, սակայն դրանք սահմանափակ են
և իրականում չեն արտահայտում առարկա
ների միջև եղած բոլոր տեսակի հարաբերու
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թյունները.1հենց այս
տեղ էլ մեծ դեր ու
նեն
սպասարկու բառերը2:
Ապա թվարկում ենք գրաբարյան նախ
դիրները՝ դարձյալ համապատասխան սա
հիկի օգնությամբ: Հարմար է ներկայացնել
հետևյալ գծապատկերը.
1
Տե՛ս Բարսեղյան Հ., Մեյթիխանյան Փ., Հայոց
լեզու, 8-րդ դասարան, էջ 9, Եր., 2012:
2 Տե՛ս Աբրահամյան Ա., Գրաբարի ձեռնարկ, Եր.,
1976, էջ 227:
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Գծապակեր 2.
Բառերին կից գրվող նախդիրներ

Առանձին գրվող նախդիրներ

զ, ց, յ (ի)

առ, ընդ, ըստ, ի

Պետք է նշել, որ միասին գրվող նախդիր
ները արդեն գրաբարում կորցրել էին իրենց
բառային անկախությունը, իսկ առանձին
գրվողները պահպանում էին իրենց իմաստ
ները միայն կապակցություններում: Հարկ
է նշել, որ ուղղական հոլովի հետ նախդիր
ներ չեն կիրառվում: Դրանք գործածվում են

միայն թեք հոլովաձևերի հետ և միշտ նա
խադաս կիրառություն ունեն: Ապա անդրա
դարձ է կատարվում տարբեր նախդիրների՝
տարբեր հոլովաձևերի հետ կիրառվելուն:
Առաջարկում ենք օգտվել հետևյալ գծա
պատկերից:
Գծապատկեր 3.

Առ, զ

Ըստ, ի

Ընդ

Ց

Սեռական
Տրական

Տրական

Տրական

Հայցական

Հայցական

Հայցական

Բացառական

Բացառական

Բացառական

Գործիական

Իմաստի ընկալման փուլ: Այս փու
լում
դասախոսության միջոցով ներկայացվում են
նախդիրների արտահայտած իմաստները
տարբեր հոլովների հետ գործածվելիս: Քա
նի որ ա
վագ դպ
րո
ցի հա
մար դեռևս գրա
բարի գործող դասագիրք չկա, առաջարկում
ենք ընտրել Մխիթար Գոշի առակների գրա
բարյան բնագրերից (քանի որ նախապես
դպրոցական ծրագրով պարտադիր անցնում
են առակները, և դրանք ավելի դյուրին է
թարգմանելը) և «Արտաշես և Սաթենիկ»
վիպերգից գրաբարյան հատվածներ (դար
ձյալ ծրագրային նյութ է), որոնք նախապես
պատճենած պետք է ունենալ: Դասարա
նը բաժանվում է 4 խմբի, տրվում են հատ
վածները, և հանձնարարվում է դուրս գրել
նախդրավոր կապակցությունները, փորձել
բացատրել դրանց արտահայտած իմաստը.
1-ին խումբ. «Արջ եւ մրջիւն» (Մխիթար

Հայցական

Գործիական

Գոշ)
Զբոյն մրջեան արջ փորէր եւ լեզուաւ ժո
ղովէր եւ ուտէր: Եւ հնարի մրջիւն սատակել
զնա: Երթեալ առ պիծակ եւ գոռեխ եւ մժեխ
եւ շանաճանճ եւ բրէտ եւ առ նմանք սոցին,
եւ աղաչէ օգնել իբր ազգայինք: Ցաւակցեն`
հարկանեն զաչս եւ զլսելիս արջուն, եւ հար
կանէ գլուխ զքարի, եւ նեխի, եւ որդունք եւս
ծնանին: Եւ ի սաստկութենէ ցաւոց` զբերան
բացեալ գոչէր, եւ նոցա մտեալ յորովայնն`
խոցոտեն զաղիսն, եւ նեղեալ դիմէ ի հոսանս
ջրոյ, եւ այնչափ ի ներքս մտեալ` հեղձանի:
2-րդ խումբ. «Արտաշես և Սաթենիկ»
(հատված) (Մովսես Խորենացի)
Զայսու ժամանակ միաբանեալ Ալանք լեռ
նականօքն ամենայնիւ, յինքեանս արկանե
լով եւ զկէս Վրաց աշխարհին` մեծաւ ամբո
խիւ տարածեալ ընդ աշխարհս մեր: Ժողովէ
եւ Արտաշէս զիւրոց զօրացն բազմութիւն, եւ
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լինի պատերազմ ի մէջ երկոցունց ազգացն
քաջաց եւ աղեղնաւորաց: Սակաւ ինչ տեղի
տայ ազգն Ալանաց, եւ գնացեալ անցանէ ընդ
գետն մեծ Կուր, եւ բանակի առ եզերբ գետոյն
ի հիւսիսոյ, եւ հասեալ Արտաշէս բանակի ի
հարաւոյ, եւ գետն ընդ մէջ նոցա:
3-րդ խումբ. «Արտաշես և Սաթենիկ»
(հատված) (Մովսես Խորենացի)
Բայց քանզի զորդի Ալանաց արքային
ձերբակալ արարեալ զօրացն Հայոց ածեն
առ Արտաշէս` զխաղաղութիւն խնդրէր ար
քայն Ալանաց, տալ Արտաշիսի զի՛նչ եւ խնդ
րես
ցէ. եւ ե
րդ
մունս եւ դա
շինս ա
սէր հաս
տատել մշտնջենաւորս, որպէս զի մի՛ եւս
մանկունք Ալանաց ասպատակաւ հինից
ել
ցեն յաշ
խարհս Հայոց: Եւ չառ
նուլ յանձն
Արտաշիսի առ ի տալ զպատանին` գայ քոյր
պատանւոյն յափն գետոյն ի դարաւանդ մեծ,
եւ ի ձեռն թարգմանաց ձայնէ ի բանակն Ար
տաշիսի:
4-րդ խումբ. «Արտաշես և Սաթենիկ»
(հատված) (Մովսես Խորենացի)
Եւ լուեալ Արտաշիսի զայսպիսի իմաստու
թեան բանս` գնաց յեզր գետոյն. Եւ տեսեալ
զկոյսն գե
ղե
ցիկ, եւ լո
ւե
ալ ի նմա
նէ բանս
իմաստութեան` ցանկացաւ կուսին: Եւ կոչե
ցեալ զդայեակն իւր զՍմբատ` յայտնէ նմա
զկամս սրտի իւրոյ, առնուլ զօրիորդն Ալանաց
ի կնու
թիւն ի
ւր, եւ դա
շինս եւ ո
ւխտս հաս
տատել ընդ ազգի քաջացն, եւ զպատանին
արձակել ի խաղաղութիւն: Եւ հաճոյ թուեցե
ալ Սմբատայ, յղէ առ արքայն Ալանաց` տալ
զտիկին օրիորդն Ալանաց զՍաթենիկ ի կնու
թիւն Արտաշիսի: Եւ ասէ արքայն Ալանաց.
Եւ ուստի՞ տացէ քաջն Արտաշէս
Հազարս ի հազարաց եւ բիւրս ի բիւրուց
Ընդ քաջազգւոյ կոյս օրիորդիս ալանաց:
Այս աշխատանքը ավարտելուց հետո հա
մակարգված պետք է բացատրել տարբեր
նախդիրների արտահայտած իմաստները.
կարելի է դա անել մեր կազմած աղ յուսակի
համաձայն:
Սեռական հոլովի հետ գործածվում է մի
այն ընդ նախդիրը՝ արտահայտելով փոխա
նակ, դիմաց իմաստները՝ Նա ինձ չար ընդ
բարւոյ հատոյց (Նա ինձ բարու փոխարեն
չարը հատուցեց) (Բուզ., 4-րդ, ԾԴ):
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Տրական հոլովի հետ գործածվող
նախդիրները արտահայտում են հետևյալ
իմաստները (կարելի է գործածել բուհական
դասագրքի օրինակներից)1:
Առ+տրական. 1. պատճառ՝ օրինակ՝ առ
ուրախութեան (ուրախության պատճառով),
2. մի առարկայի մոտ գտնվելը, օրինակ՝
Զցայգ և զցերեկ կային առ նմա (նրա մոտ)
(Ագաթ., Ճ, 722):
Զ+տրական. գործածվում է միայն հար
կանել, զարկանել բայերի հետ, օրինակ՝
Ծափ զծափի հարին ամենայն անցաւորք
ճանապարհի (Ողբ Երեմ., Բ, 15)2:
Ի+տրական. 1. եզակի տրականի հետ
արտահայտում է ներգոյական հոլովի
իմաստ (սրա մասին մանրամասն անցնում
են հոլովումներ բաժնում), 2. վրա իմաստը՝
Մի ոտնս ի միոյ լերին (մի լեռան վրա) կայր,
և մեւս ոտնս իմ ի միոյ լերին (մի այլ լեռան
վրա) կայր (Բուզ., 4-րդ, ԺԵ), 3. ցույց է տա
լիս ժամանակ՝ ի թագավորութեան Արտաշի
սի (Արտաշեսի թագավորության ժամանակ):
Ընդ+տրական. եզակի տրականի հետ
արտահայտում է հետ, հետ միասին իմաստ
ները, օրինակ՝ Դաշինս կռէր ընդ նմա (նրա
հետ):
Ըստ+տրական. արտահայտում է ըստ,
համաձայն իմաստները: Աշխարհաբար կա
րող է թարգմանվել նաև գործիական հոլո
վով, օրինակ՝ Ըստ կարգի իւրեանց (իրենց
կարգի համաձայն):
Հայցական հոլովի հետ գործածվում են
բոլոր նախդիրները:
Առ+հայցական. արտահայտում է տեղի
(ուղևորման հայցական), նպատակի, պատ
ճառի, վերաբերության իմաստներ (ավելի
մանրամասն իմաստային դասակարգմա
նը աշակերտները կծանոթանան բուհական
ծրագրով անցնելիս), օրինակներ՝ Առաքեաց
առ նա (ն
րա մոտ) բա
զում գան
ձիւք (Ե
ղի
շե, էջ 7): Եւ ժողովեալ մանկունս առ ի նիւթ
վարդապետութեան (Կոր., ԺԴ): Իսկ եթէ առ
մարմնաւորս (մարմնավոր բաների վերա
բերմամաբ) այսպէս, որչափ ևս առաւել առ
1
Տե՛ս Ավետիսյան Հ., Ղազարյան Ռ., Գրաբարի
ձեռնարկ, Եր., 2006, էջ 200-221:
2 Նշվ. աշխ., էջ 205:
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հոգևորն (Եղիշե, էջ 15):
Զ+հայցական կառույցով գրաբարում
արտահայտվում է որոշյալ առումը, օրինակ՝
զիշխանն հզօր (հզոր իշխանը):
Ի+հայցական. 1. ի նախդիրը հոգնակի
հայցական հոլովի, որոշ բառերի եզակի հայ
ցական հոլովի հետ արտահայտում է ներգո
յական հոլովի ի
մաստ (այս մա
սին ևս ան
ցնում ենք համապատասխան բաժնում): 2.
Արտահայտում է տեղի, ժամանակի իմաստ
ներ՝ Աճապարէին հասանել ի բանակն
(բանակը) Երուանդայ (Խոր., 2-րդ, ԽԶ):
Պատրաստ եմք ի սպանանել և ի մեռանել
(Պատրաստ ենք սպանվելու և մեռնելու)
(Եղիշե, էջ 73): 3. Արտահայտում է տրական
և գործիական հոլովների իմաստ՝ ի կայսր և
ի զօրս նորա յուսացեալ (հույս դնելով կայ
սեր և նրա զորքի վրա) (Բուզ., 3-րդ, Ի): Եւ
երդնու Շապուհ արքայն յարեգակն և ի ջուր
և ի կրակ (Բուզ., 4-րդ, ԺԶ):
Ընդ+հայցական. 1. Արտահայտում է տե
ղի իմաստ՝ Ընդ քաղաքս ընթանային (դեպի
քաղաքներ էին գնում): 2. Արտահայտում է
ժամանակի իմաստ՝ Ընդ առաւօտն (առավո
տյան) հանեալ տանէր զկապեալսն յապա
րանսն իւր (Եղիշե, էջ 152):
Ըստ+հայցական.
արտահայտում
է
ըստ, համաձայն, համեմատ, պես, նայելով
իմաստները՝ Եւ յայնժամ հատուսցէ իւրա
քանչիւր ըստ գործս իւր:
Ց+հայցական հոլով նշանակում է մինչև՝
Որ ցայժմ (մինչև այժմ) կեն
դա
նի կայ (Եզ
նիկ, 1-ին, ԻԵ):
Բացառական հոլովի հետ գործածվող
նախդիրները արտահայտում են հետևյալ
իմաստները.
Առ+բացառական. արտահայտում է
նպատակի, պատճառի իմաստներ, օրինակ՝
Առ ի սպանանել զգերիսն (Գերիներին սպա
նելու համար): Առ ի չգոյէ (բացակայության
պատճառով) հիւթոյ յերկրին (Մատթ., ԺԳ, 5):
Զ+բացառական կառույցով գրաբարում
կազմվում է «պատմական հոլով», ո
րն աշ
խարհաբար թարգմանվում է բացառական
հոլովով և սեռական հոլովով և մասին կա
պով՝ Թշնամիք չարախօսէին զնմանէ (նրա
մասին) (Խոր., 2-րդ, ԻԹ):

Ի+բացառական կառույցով արտահայտ
վում է բացառականի իմաստ:
Ընդ+բացառական կառույցը արտահա
յում է կողմից, կողմը իմաստները կամ մի
այն բացառականի իմաստ՝ ընդ կողմանէ,
ընդ հարաւոյ (կողմից, հարավից):
Ըստ+բացառական կառույցը ցույց է
տալիս հաջորդականություն՝ օր ը
ստ օ
րէ
(օրեցօր), ամ ամէ (տարեցտարի):
Գործիական հոլովի հետ գործածվող
նախդիրները արտահայտում են հետևյալ
իմաստները.
Առ+գործիական կառույցը ցույց է տա
լիս տեղ, ժամանակ, օրինակ՝ Հասանէ առ
սահմանօքն (սահմանների մոտ) Խաղտեաց
(Խոր., 2-րդ, Դ), առ ջրհեղեղաւն (ջրհեղեղի
ժամանակ):
Զ+գործիական հոլով կառույցով կազմ
վում է «պարառական հոլով» և ցույց է տալիս
տեղ, ժամանակ՝ Եթող զիւր զբանակն զՍա
տաղ քաղաքաւն (քաղաքի շուրջը) (Բուզ.,
3-րդ, ԻԱ): Զայնու ժամանակաւ (այն ժամա
նակները) եհաս զաշխարհն Հայոց:
Ընդ+գործիական կառույցը արտահայ
տում է տակ ի
մաս
տը, բա
ցի այդ ու
նի են
թարկման, հնազանդման իմաստներ՝ Որ ոչ
ընդ նովին օրինօք մտանէին (ովքեր չէին են
թարկվում նույն կրոնին) (Եղիշե, էջ 6):
Կշռադատման փուլ: Առաջարկում ենք
կիրառել էլեկտրոնային գրատախտակը՝
Սմարթ ծրագրի միջոցով, ասենք՝ տրվում են
տեղի, ժամանակի, նպատակի, պատճառի
իմաստներ ունեցող վանդակներ, որոնցում
հոլովներ և նախդիրներ են՝ խառը դասավո
րությամբ, աշակերտներին հանձնարարվում
է խմբավորել դրանք: Այս փուլում աշակերտ
ները կարող են կիրառել Վենի տրամագիրը.
մի կողմում գրվում են նախդիրների, մյուս
կողմում՝ կապերի ընդհանուր բնութագրերը,
միջնամասում՝ դրանց տարբերությունները:
Ավարտելուց հետո հանձնարարվում է
տնային աշխատանք. 1. խմբավորել նախ
դիրները՝ ըստ արտահայտած իմաստների,
2. կատարել թարգմանություններ (նախա
պես ուսուցչի կողմից ընտրված հատվածնե
րից), բացատրել նախդիրների արտահայ
տած իմաստները:
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ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Աբրահամյան Ա., Գրաբարի ձեռնարկ, Եր., 1976:
Ավետիսյան Հ., Ղազարյան Ռ., Գրաբարի ձեռնարկ, Եր., 2006:
Բարսեղ յան Հ., Մեյթիխանյան Փ., Հայոց լեզու, 8-րդ դասարան, Եր., 2012:
Կառուցողական կրթության հիմունքները և մեթոդները, Սեմինար պարապմունքների ուղե
ցույց, Ձեռնարկ ուսուցիչների համար, «Այրեքս», Եր., 2005:
Մանուկյան Գ., Նախդիրները և նրանց գործածությունը հայ պատմագրական երկերում, Եր.,
2002:
Ջուհարյան Թ., Հայոց լեզվի մեթոդիկա, Գիրք 1, Եր., 1978:
Ուսուցման ժամանակակից մեթոդներ, հնարներ, վարժություններ, Կրթության ազգային
ինստիտուտ, Լոռու մասնաճյուղ, «Վանատուր», Վանաձոր, 2008:

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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ЛИАНА ВАРДАНЯН

ОБУЧЕНИЕ ТЕРМИНАМ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФИЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО КУРСА
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫК А
Введение: Стремительное развитие ин
формационных и коммуникационных техно
логий имеет большое влияние на современ
ную систему образования. На сегодняшний
день, для преуспевающего специалиста (ин
женера, агронома, технолога и.т.д) уже не
достаточно лишь профессиональных знаний
в своей области. Современному специалисту
жизненно важно знание иностранного языка.
Потребность в специалистах, знаю
щих иностранный язык возрастает. Знание
иностранного языка позволяет специалис
там знакомится с новейшими тенденциями
в развитии науки и техники, устанавливать
профессиональные контакты, повышать
уровень профессиональной компетенции.
Одной из важных задач преподавателей
профильно-ориентированного курса анг
лийского языка в процессе обучения студен
тов неязыковых специальностей является
формирование и совершенствование навы
ков чтения, перевода и анализа оригиналь
ной научной литературы по специальности,
газетных, журнальных статей научно-попу
лярного и общественно-политического ха
рактера.
На сегодняшний день высоко ценится
владение терминологической составляющей
какой-либо специальной лексической сис
темы. В своей профессиональной деятель
ности специалист сталкивается с проблемой
понимания иноязычной информации, предс
тавленной посредством различных источни
ков (книги, журналы, интернет и т. д.).
Но, естественно, проблема получения и
передачи научной, профессионально-зна
чимой информации значительно осложняет
ся, если коммуниканты в процессе общения
пользуются разными языками. Следователь
но, возникает проблема транспозиции тер

минологических единиц из одной системы
специальной лексики в другую.
Термины являются смысловым ядром
специального языка и передают основную
содержательную информацию. В совре
менном мире, по утверждению Д.С. Лотте,
в результате роста научно-технических зна
ний свыше 90% новых слов, появляющихся
в языках, составляют ‘’специальные слова’’.
Потребность в терминах гораздо выше, чем
в общеупотребительных словах. Рост чис
ла терминов некоторых наук обгоняет рост
числа общеупотребительных слов языка, и в
некоторых науках число терминов превыша
ет число ‘’неспециальных слов’’ (Лотте Д.С.
1961).
Термины отличаются от общеупотреби
тельных слов. Термин не только обозначает
специальное понятие, он обязательно осно
ван на определении понятия, то есть на де
финиции, строгой и точной. Термин всегда
является членом определенной терминосис
темы. Значение слова-термина соотносит
его, прежде всего, не с отдельным предме
том, а с их классом, рядом, типом, значение
слова-нетермина соотносит его с конкретной
вещью, предметом, свойством, процессом.
По мнению В.М. Лейчика, «термин вы
растает на лексической единице» данного
языка или «лексическая единица этого языка
является естественно-языковым субстратом
термина». Следовательно, «термин – лекси
ческая единица определенного языка для
специальных целей, обозначающая общее,
конкретное или абстрактное понятие теории
определенной специальной области знаний
или деятельности» (Лейчик В. М. 2007. – С
256).
Согласно программе профильно-ориен
тированного курса английского языка сту
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денты-технологи Национального аграрного
университета Армении должны уметь анали
зировать и переводить на родной язык науч
ную литературу, насыщенную терминологи
ческой лексикой.
Работа над текстом по специальности яв
ляется основой изучения, т.к. он расширяет
не только профессиональную компетенцию,
но и способствует совершенствованию язы
ковых умений и навыков обучаемых. Основ
ной запас специальной лексики студенты
получают при работе над текстами по специ
альности. В целях эффективного обучения
терминологической лексике, нами были исс
ледованы категории терминов в текстах по
специальности “Технология пищевых про
дуктов”.
Результаты исследования
В результате анализа в технических текс
тах по специальности “Технология пищевых
продуктов” были выявлены следующие ка
тегории терминов:
а) общенаучные и общетехнические тер
мины: physical, matter, phenomena, points.
б) специальные (номенклатурные) терми
ны: protein, atom, food safety, food preserva
tion, electromagnetic wave, sensory analysis.
По внутренней структуре терминов (од
нокомпонентные, многокомпонентные) бы
ли выявлены:
а) однокомпонентные: science, influence,
essence, biologist, nutrition, instruments, pro
cesses, product, frequency, chemistry, insuffi
ciency.
б) двухкомпонентные: product develop
ment, food chemistry, preservation technique,
complex phenomena, danger zone, food tech
nology, physical chemistry
В текстах по специальности “Технология
пищевых продуктов” были найдены атри
бутивные словосочетания с именем сущест
вительным в функции препозитивного оп
ределения, например: limitation of shelf-life,
reception of information.
Итак, можно структурировать формулу
такому словосочетанию в виде NN (сущест
вительный + существительный).
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Атрибутивные двухкомпонентные терми
нологические сочетания с прилагательным
в функции препозитивного определения,
представленных формулой AN (прилагатель
ный + существительный), chemical additives,
fermentation processes.
в) трехкомпонентные: organic food pro
duction, quality product development, food
borne illness, certification and standardiza
tion system, inorganic food additives, phys
ico-chemical properties Трехкомпонентные
термины-словосочетания обладают следую
щими основными типами:
1.
ANN (прилагательный + сущест
вительный + существительный ): inorganic
food additives
2. NAN (существительный + прилага
тельный + существительный): limitation of
classical mechanics.
3. Ving NN (герундий + существи
тельный + существительный ) - например:
Corresponding shelf life
4. Ving AN (герундий + прилагатель
ный + существительный) –например: causing
toxic contamination
5. NNN (существительный + сущест
вительный + существительный) - например:
prevention of food contamination.
Можно прийти к выводу, что наиболее
распространенной считается модель ANN и
NAN, образующиеся на основе двухкомпо
нентных словосочетаний, и имеющие тесные
структурно-семантические отношения. Такие
сочетания называют исходными. Исходные
словосочетания обычно функционируют в
качестве самостоятельных терминов – сло
восочетаний (Винокур Г. О. 1939. С.3–54).
г) многокомпонентные: intricate stan
dards for food preparation, concerned with
technical aspects of food, choice of packaging
materials, shelf-life studies, sensory evaluation,
negative interactions between micro-organisms
and foods
Многокомпонентные терминологические
словосочетания имеют следующие модели:
1.
NNNN-прим: viscosity, creaminess,
and texture of food
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2. ANNN- прим: intricate standards for
food preparation
3. ANAN–прим: particular aspect of a
psychical experience.
4. NANN–прим: elaboration of new pres
ervation techniques
5. NNAN–прим: application of the termi
nology of food science.
6. AANN–прим: positive and negative in

teractions of micro-organisms
7. NANANN–прим: fields of chemical
engineering, physical chemistry, microbiology
and biochemistry.
Следует отметить, что количество приме
ров, иллюстрирующих модели NNNN, ANNN,
ANAN, NANN, AANN, NNAN, NANANN, были
невелики, в то время наиболее употреби
тельной считается модель NNNN.

Внутренняя структура терминов

Типы

1

однокомпонентные

N, A

2

двухкомпонентные

NN, AN

3

трехкомпонентные

ANN, NAN, VingNN, VingAN, NNN

4

многокомпонентные

NNNN, ANNN, ANAN, NANN, AANN, NNAN, NANANN

Максимальное количество компонентов,
многокомпонентных терминологических со
четаний до сих пор являются спорной темой
ученых. С. Д. Шелов утверждает, что терми
ну невозможно установить какие- либо лек
сические границы, например: в три, пять или
семь ком
по
нен
тов. (Ше
лов, С. Д.1991– С.
27-32.). По мнению К. Я. Авербуха, термин
не должен быть ни длинным, ни кратким —
он должен быть объективно — физически
протяжённым. (Авербух К.Я. С. 33-40). Б.
Н. Головин и Р. Ю. Кобрин утверждают, что
в терминологическом сочетании могут быть
десять и более компонентов. (Головин Б. Н.
1969. С. 344–347). С. В. Гри
нёв от
ме
ча
ет,
что семикомпонентные терминологические
сочетания представляют собой предел лек
сической протяжённости термина, поскольку
это связано с объёмом непосредственной па
мяти и предельным числом единиц инфор
мации, одновременно усваиваемым челове
ком. (Гринев, С. В. 1996. С. 161).
В научных и технических текстах термины
образуются также путем изменения значений
слов общелитературного языка и заимство
вания из других отраслей науки и техники.

Этот принцип состоит в том, что можно наз
вать термины теми предметами или явлени
ями на основе их характерных признаков.
Наиболее известно 3 вида подобного тер
минообразования: a) называние по сходству
внешних признаков; б) по смежности поня
тий и в) по аналогии понятий (Б. Н. Головин,
Р. Ю. Кобрин. 1987. С 104.).
Проведенное исследование особеннос
тей терминологии текстов по специальности
«технология пищевых продуктов» в английс
ком языке позволяет сделать некоторые вы
воды.
Установлено, что в анализируемой тер
минологии имеют место лексико–семанти
ческие процессы, которые характеризуют
лексику вообще (полисемия, синонимия), но
со своими специфическими чертами реали
зации этих процессов.
Однокомпонентные термины являются
наименованиями основных понятий. Много
компонентные термины составлены из родо
вого понятия и определяющего компонента.
В английском языке самой распространен
ной считается модель AN, NAN, NNNN.
Таким образом, термины и терминология
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являются необходимым инструментарием
для формирования научных теорий, зако
нов, положений и репрезентируются как не
отъемлемая и составная часть науки и тех
ники. Овладение терминологией является
основной проблемой при постижении любо
го научного знания, т.к. терминологические
единицы играют важную роль в профессио
нальной и научной коммуникации (Жигунова
Ж.Г. 2003 С 155).
Все большее число терминов проникает
в общеупотребительный язык, а терминоло
гические проблемы оказывают все большее
влияние на язык в целом, поэтому изучение
положения в области специальной лексики
становится все более важным для развития

языка.
Специалист, работающий в определен
ной сфере научной деятельности (особенно
в области технологии), не сможет полноцен
но реализовать свои возможности, не овла
дев терминологией: в результате неудовлет
ворительной и неточной научно-технической
терминологии возникают большие затруд
нения как для успешной хозяйственной де
ятельности, так и для деятельности обуча
ющей, связанной с усвоением той или иной
специальной дисциплины.
Исследование категорий терминологии
текстов по специальности «Технология пи
щевых продуктов» в большей степени об
легчило работу над техническими текстами.
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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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ՍՈՒՍԱՆՆԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ԳՐԱԲԱՐԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՈՒՄ
Հայ դպրության ու մատենագրության հիմ
քը դրվում է հինգերորդ դարի սկզբներին մաշ
տոցյան գրերի գյուտով: Հայ մատենագիրնե
րը ծավալում են ընդարձակ գործունեություն`
կատարելով թարգմանություններ, գրելով ժա
մանակի գաղափարախոսությունն արտահայ
տող ու հատկապես հայ ժողովրդի պատմա
կան կյանքը ներկայացնող բազմաթիվ երկեր:
Հայ մատենագրության խոշորագույն դեմքե
րը` Եզնիկն ու Կորյունը, Եղիշեն ու Խորենա
ցին և մյուսները, հայ նոր դպրության հիմքը
դնելով, կերտել են երբեք չխունացող գեղար
վեստական կոթողներ: Փավստոս Բուզանդը
բազմաթիվ էջեր է նվիրել հայրենիքը կյանքի
գնով պաշտպանող հերոսների նկարագրու
թյանը, Եզնիկ Կողբացին ճարտար լեզվի կուռ
տրամաբանությամբ ժխտել է պարսկաց կրո
նը, քննության առնելով քրիստոնեության հիմ
նական սկզբունքները`փորձել գիտականորեն
ապացուցել միաստվածության գաղափարի
ճշմարտացիությունը, հերքել քրիստոնեա
կան վարդապետությանն անհարիր հա
վատքները, բազմաստվածությունն ու հունաց
իմաստուններին, որոնք «հասեալ ի վերայ
իմաստութեանն` չծանեան իմաստութեամբն
զարարիչն»1: Քաղցրախոս Եղիշեն նկարա
գրել է երկրի պատիվն ու սահմանները կյան
քի գնով պաշտպանած հերոսներին, իսկ Մով
սես Խորենացին, իր հանճարի ամբողջ ուժով
թափանցելով հայ ժողովրդի պատմության
խորխորատները և բացահայտելով դարերի
նստվածքների տակ թաքնված պատմական
իրողություններն ու ժողովրդական խոսքի
իմաստությունը, ջատագովել է երկրի ազա
տության, ամբողջականության պահպանման
գաղափարները և այն հերոսներին, որոնք,
իրենց կյանքը զոհելով, պաշտպանեցին երկ
րի անկախությունն ու պատիվը2:
1 Եզնկայ վարդապետի Կողբացւոյ, Եղծ աղանդոց,
Թիֆլիս, 1914, էջ 141:
2 Տե՛ս Ս. Ղազարյան, Հայոց գրական լեզվի
պատմություն, Եր., 1961, էջ 146:

130

5-րդ դարի հայ թարգմանիչները սե
րունդներին ավանդեցին բազմահարուստ
գրականություն` Աստվածաշունչը, Ոսկեբե
րանի մեկնություններն ու ճառերը, Եվսեբե
ոս Կեսարացու «Քրոնիկոնը», «Պատմութիւն
եկեղեցականը», Բարսեղ Կեսարացու «Վե
ցօրեայքը», Տիմոթեոս Կուզի «Հակաճառու
թիւնը» և այլն, որոնք թարգմանվել են Մես
րոպ Մաշտոցի, Սահակ Պարթևի և նրանց
աշակերտների կողմից և անգնահատելի
հետք են թողել հայ ժողովրդի հոգևոր մշա
կույթի և գրական լեզվի զարգացման մեջ:
Ինքնուրույն ու թարգմանական երկերը
իրարից տարբերվում են իրենց լեզվով ու
ոճով: Ոճական տեսակետից տարբերվում են
նաև տարբեր ժանրերի գործերը: Պատմա
կան, կրոնաբարոյական, փիլիսոփայական,
ճարտասանական,
քերականագիտական
երկերից յուրաքանչյուրը ունեցել է ոճական
առանձնահատկություններ, որոնք արտա
հայտվել են նաև լեզվական երևույթների
դրսևորմամբ:
Գրաբարի ուսուցումը խիստ կարևոր է
աստվածաբանության ֆակուլտետի ուսա
նողների համար, որոնք առավել, քան այլ
ֆակուլտետներում, անհրաժեշտություն ու
նեն հատկապես աստվածաշնչյան հատված
ների, կրոնական բազմազան գրականու
թյան թարգմանության, ուսումնասիրության,
վերլուծության, գնահատման: Աստվածա
բանության ֆակուլտետի ուսանողը քա
ջատեղ յակ է դավանաբանական տարբեր
բնույթի հարցերին, կրոնական, հատկապես
քրիստոնեական վարդապետությանն առնչ
վող խնդիրներին, որոնց տիրապետումը
շահեկանորեն տարբերում է նրան այլ ֆա
կուլտետների ուսանողից: Պատմական և
դավանաբանական հատվածների թարգմա
նությունը պահանջում է գրաբարով ավանդ
ված այս բազմազան ստեղծագործություննե
րից յուրաքանչյուրի ոճական և իմաստային
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առանձնահատկությունների
հաշվառում:
Օրինակ` Ոսկեբերանի, Տիմոթեոս Կուզի
ճառերից յուրաքանչյուրը նվիրված է մի թե
մայի, ու թեև դրանց միջև տրամաբանական
կապ չկա, սակայն լեզվական տեսակետից
դրանք աչքի են ընկնում իրենց միասնա
կանությամբ, հակադրությունների, համե
մատությունների, Աստվածաշնչից վերցված
և տեղին օգտագործված դարձվածքների և
արտահայտչական այլ միջոցների նպատա
կահարմար կիրառմամբ:
Բացի կրոնադավանաբանական գոր
ծերից` ուսանողները թարգմանում են նաև
հայ պատմիչների ստեղծագործությունները`
առնչվելով դրանց ոճական յուրահատկու
թյուններին, լեզվական ու քերականագի
տական օրինաչափություններին: Օրինակ`
ուսանողների համար գրական հարուստ
սկզբնաղբյուր է Բուզանդի պատմությու
նը, որի մեջ ամփոփված եկեղեցական և
աշխարհիկ պատմությունների թարգմա
նությունը պահանջում է ժողովրդախոսակ
ցական լեզվին հատուկ դարձվածքների ու
արտահայտությունների, կրկնությունների
իմացություն, քանի որ «խորին հայկաբան,
քերականության տրամաբանությամբ ճշտիվ
ռամիկ, ոճովն ամենևին արևել յան` այս եզա
կան գործը բազմապատիկ արժեք ունի»1: Իր
լեզվով խիստ ուշագրավ է և ուսանելի տիե
զերահռչակ Մովսես Խորենացու «Պատմու
թիւն Հայոց» երկը, որում տարբեր դեպքերի
նկարագրության ժամանակ գործածված են
տարբեր արտահայտություններ: Ժողովր
դական բանահյուսության պատառիկների
մասին խոսելիս Մ. Խորենացին բառացի
բերում է իր դարին հատուկ փոխաբերու
թյուններով ու համեմատություններով, հո
մանիշներով հարուստ բանաստեղծական
գողտրիկ հատվածներ, պարսկաց առաս
պելների մասին արտահայտվում է շրջուն
ու դժվարընկալելի դարձվածքներով, ժո
ղովրդական հերոսներին նկարագրելիս դի
մում գեղեցիկ ու արտահայտիչ մակդիրնե
րի` հունաբան հայերենի իրողություններով
ու ոճով:
1 Ա. Այտընեան, Քննական քերականութիւն արդի
հայերէն լեզուի, Վիէննա, 1886, էջ 59:

«Գրաբար» առարկան դասավանդվում է
աստվածաբանության ֆակուլտետում` բա
կալավրիատի առաջին կուրսում` 2 կիսա
մյա
կով: Ի
հար
կե, պետք է նշել, որ ցա
վա
լիորեն կրճատվել է այս ֆակուլտետում հին
հայերենի դասավանդման ժամաքանակը:
Բակալավրիական
այս
դասընթացը
պետք է ապահովի դասախոսի կողմից ընտր
ված թեմաների ամբողջական հետազոտու
թյունը, որը ենթադրում է բազմաթիվ ու բազ
մազան չափանիշների, ձևերի ու մեթոդների
օգտագործում: Ցանկալի է, որ հետազոտող
բակալավրը ուսումնասիրության ընթաց
քում կարողանա օգտվել ոչ միայն տեսական
գրականությունից, այլև կարողանա բնա
գիրն ըստ ամենայնի ներկայացնել, բացատ
րել և վերլուծել: Դրա համար առավելագույնս
անհրաժեշտ է գրաբարի հասկացություննե
րի, կանոնների, օրինաչափությունների խոր
իմացություն: Մեծ ուշադրություն է դարձվում
գրաբարյան բնագրերի թարգմանությանը,
որը յուրօրինակ անդրադարձ է մեր պատ
մամշակութային արժեքներին, քանզի գրա
վոր հուշարձանների արժևորման միջոցով
դասախոսը ուսանողին փոխանցում է ոչ մի
այն դրանց կարևորությունը, այլև նրա մեջ
սերմանում ու զարգացնում է ազգային–քա
ղաքական մտածելակերպ` դաստիարակե
լով նրան որպես սեփական ազգի մշակույթի
կրողի: Դասախոսի հմուտ գործունեությամբ
է պայմանավորված գրաբարյան բնագրերի
գեղագիտացումն ու դրա հիման վրա սեփա
կան անցյալի ու մշակույթի գնահատումը,
ազգային ինքնագիտակցության զարգացու
մը, սովորողի մեջ հայոց գրի ու գրականու
թյան նշանակության, ազգային արժեքների
վսեմության կայուն գիտակցման, սեփական
ժողովրդի ստեղծագործական մաքառումով
հպարտանալու, ոգեշնչվելու կարողության
դաստիարակումը:
Ուսումնառության գործընթացում գրա
բարի քերականության ուսումնասիրությունը
կատարվում է իր ամբողջության մեջ, քանի
որ, ինչպես նշում է Ս. Ղազարյանը, «պատ
մական առումով ավելի լավ է ուսումնա
սիրված հին հայերենի բառապաշարը, իսկ
քերականությունն ու լեզվի զարգացման ըն
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թացքի հետ կապված հարցերը համարյա թե
դուրս են մնացել հայերենի մասնագետների
ուշադրությունից»1:
Գրաբարի ուսուցման կարևորագույն պայ
մաններից է դասի անցկացման ձևը: Որակյալ
դասի գլխավոր հատկանիշը նրա համապա
տասխանությունն է ժամանակակից մանկա
վարժական գիտությունների նվաճումներին,
առաջավոր փորձին, ուսումնադաստիարակ
չական գործընթացի օրինաչափություննե
րին, դասի բնորոշ մեթոդներին ու միջոցնե
րին: Որակյալ դասի կարևոր տարրերից են
նաև նոր նյութի հաղորդման, ստուգման,
գնահատման, ինչպես նաև ամրապնդման
ու կրկնության ժամանակ անհատական ու
խմբային աշխատանքների համակցումը, ու
սուցման ավանդական ու ժամանակակից մե
թոդների ճկուն ու արդյունավետ կիրառումը`
յուրաքանչյուր ուսանողի առանձնահատկու
թյունների, գիտելիքների և կարողությունների
հաշվառմամբ: Գրաբարի ամբողջ դասընթա
ցը հիմնականում ուղեկցվում է գործնական
պարապմունքներով, որոնք չպետք է վերած
վեն տեսական նյութի սոսկ վերարտադրման:
Դասի ընթացքում քննության ենթակա բնագ
րային հատվածները նախ և առաջ ընթերց
վում են գրաբարի արտասանական, հնչյու
նափոխական, շեշտադրական կանոններով,
ապա կատարվում է ընտրված հատվածի
մաս-մաս թարգմանություն` նախ բառացի,
ապա գեղարվեստական, այնուհետ ուսանող
ները կատարում են նյութի բառակազմական,
ձևաբանական, շարահյուսական վերլուծու
թյուն և թարգմանվող բնագրի իմաստայինոճաբանական քննություն:
Դասի անցկացման առավել բարձր ար
դյունավետության դեպքում այն վերածվում
է խմբային աշխատանքի, որի ընթացքում
յուրաքանչյուր ուսանող հնարավորություն է
ստանում ստուգելու, համեմատելու և ճշգր
տելու իր արձանագրած արդյունքները: Բա
նավոր հարցումն անցկացվում է քննարկում
ների ձևով, որի հնարավոր մոդելներից մեկը
անցած նյութի կրկնությունն է դասախոս-ու
սանողների կապով, սակայն կարևոր է նաև
1 Ս.
Ղազարյան,
Հայոց
պատմություն, Եր., 2006, էջ 3:
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դասավանդման փոխներգործուն մեթոդը`
խմբային քննարկումն ու աշխատանքը ու
սանողների միջև: Գաղտնիք չէ, որ խմբային
աշխատանքը խիստ արդյունավետ միջոց
է ուսանողներին ոգևորելու և տրված առա
ջադրանքի կատարմանը նրանց գործուն
մասնակցությունն ապահովելու համար, և
դա մեկն է այն բազմաթիվ մարտավարու
թյուններից, որոնք պետք է լինեն դասախո
սի զինանոցում: Վերջին մոտեցմամբ ուսա
նողները բաժանվում են որոշակի քանակով
խմբերի (հիմնականում`շարքերի), և նրանց
հանձնարարվում է բնագրային հատվածնե
րի հնչյունաբանական, բառակազմական,
իմաստային, ձևաբանական, շարահյուսա
կան վերլուծություն: Ստացված արդյունք
ները համեմատվում են խմբակիցների վեր
լուծությունների հետ` ի վերջո դառնալով
առավել կայուն ու խորքային գիտելիք: Դա
սախոսն ապահովում է յուրաքանչյուր ուսա
նողի մասնակցությունը քննարկվող նյութի
վերլուծությանը`անհրաժեշտության դեպքում
կարճ հարցեր ուղղելով լսարանին կամ հուշե
լով թարգմանվող բառի կամ արտահայտու
թյան, որևէ քերականական երևույթի առավել
ճիշտ տարբերակը: Ընդհանրապես, կառու
ցողական մեթոդներով աշխատող դասախո
սը պետք է խուսափի միօրինակությունից,
խրախուսի ուսանողի ինքնուրույնությունն ու
նախաձեռնությունը, նրա մտածողությունն
ուղղորդի դեպի նյութի դասակարգումը,
վերլուծությունը, կանխատեսումը, հիմնավո
րումը, աստիճանակարգումը, ամփոփումը:
Այս մոտեցումն ունի ուսուցողական նշանա
կություն, քանզի հնարավորություն է տալիս
գրաբարի դասավանդումն իրականացնելու
ավելի համակողմանի ու համակարգային
ձևով` լեզվական, քերականական յուրաքան
չյուր երևույթի մանրակրկիտ վերլուծությամբ:
Բուհական դասավանդման գործընթացում
շատ կարևոր է գիտականորեն մեկնաբանել
յուրաքանչյուր իրողություն, որի իրականաց
ման հա
մար ու
սա
նո
ղը պետք է ձեռք բե
րի
լեզվական և լեզվաբանական խոր գիտե
լիքներ, կարողություններ, հմտություններ և
դրանք կիրառելու հնարավորություններ:
Ամփոփելով շարադրվածը` հարկ է նշել,
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որ նշված մեթոդների կարևորությունը ավե
լի է ընդգծվում ժամանակակից տեխնոլոգի
աների` էլեկտրոնային հաղորդակցության
և տեղեկատվական այլ կապերի միջոցով,
որոնց պարտադիր և արդյունավետ օգտա
գործումը հնարավորություն է տալիս օգտվե
լու էլեկտրոնային գրքերից, բառարաններից
և՛ լսարանում, և՛ տանը:
Լսարանային առաջադրանքներից բացի`
ուսանողի լեզվական հմտությունների զար
գացման համար կարևոր միջոց են տնային
առաջադրանքները, որոնք կարելի է հանձ
նարարել թե՛ դասի ընթացքում, թե՛ էլեկտրո
նային փոստի միջոցով:
Գրաբարի տեսական և գործնական ու
սուցումը հիմնականում պահանջում է դա

սախոսություններին զուգահեռ նաև գրավոր
հարցումներ: Յուրաքանչյուր կիսամյակում
նախատեսված է միջանկյալ երկու գրավոր
աշխատանք, որոնք ներառում են որևէ ան
ծանոթ բնագրային հատվածի թարգմանու
թյուն և ձևաբանական ու շարահյուսական
վերլուծություն: Գրաբարյան բնագրային
բազմազան հատվածների թարգմանության
ընթացքում ուսանողն ամրապնդում է իր
լեզվական գիտելիքները, կարողություններն
ու հմտությունները, ուսումնասիրելով մա
տենագիրների ստեղծագործությունները և
գրելաոճը` սովորում է ճիշտ ընկալել գրաբա
րյան ամենատարբեր կառույցները:
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 историко-культурных 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
historical-cultural values.
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ELISA MINASIÁN

LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA EXTRANJERA
POR MEDIO DE LA PRENSA
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
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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.

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

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
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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 pierdapero 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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ՕՏԱՐ ԼԵԶՎԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ՄԱՄՈՒԼԻ ՄԻՋՈՑՈՎ
Է. ՄԻՆԱՍՅԱՆ
Սույն հոդվածում քննության է առնվում օտար լեզվի ուսուցման արդյունավետությունը
մամուլի միջոցով: Լեզվի դասավանդման գործընթացում սա արդյունավետ միջոց է, որն
ուղղված է բառապաշարի հարստացմանն ու ընդլայնմանը, հաղորդակցական ընդունակու
թյան զարգացմանը, քննադատական ունակության ձևավորմանը, ինչպես նաև ուսանողնե
րին հնարավորություն է ընձեռում վերլուծելու և համեմատելու իրենց տեսակետները միև
նույն թեմայի 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.

137

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

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 espacio-temporal
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
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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 espacio-tem
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 e-mail es la forma más
directa de comunicación. El e-mail 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
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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 tareas, 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.
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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.isftic.
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: español-francés,
francés-español, inglés-español, español-in
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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ՀԱՄԱՑԱՆՑԻ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ
ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ
Ա. ՇԻՐԽԱՆՅԱՆ
Հաշվի առնելով այն փաստը, որ համացանցը կարևոր դեր է խաղում յուրաքանչյուրի
կյանքում, օտար լեզուների դասավանդման մեջ վերջինիս կիրառությունը անխուսափելի
է: Համացանցը եզակի հնարավորություն է ընձեռում մուտք գործելու մեծ քանակությամբ
ուսումնառական նյութերի բազա՝ տեքստային, աուդիո և վիդեո ձևաչափերով: Օտար լե
զուների ուսումնասիրության մեջ համացանցը նպաստում է խոսելու և արտահայտվելու
հմտությունների ձևավորմանը, բառապաշարի հարստացմանը, քերականություն սովորե
լուն, ապահովում է իրական հաղորդակցություն տվյալ լեզվով՝ դարձնելով լեզվի ուսուցումն
առավել արդյունավետ և հետաքրքիր:
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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.

142

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՆԱՀԻՏ ՈՍԿԱՆՅԱՆ

ՄԻՋՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ
ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ESP-ՈՒՄ
«Միջմշակութային հաղորդակցություն»
հասկացությունը առաջին անգամ շրջանա
ռության մեջ է մտել ԱՄՆ-ում գործարար
մասնագետների հատուկ հոգեբանական
դասընթացների ժամանակ։ Այդ դասընթա
ցի նպատակն է եղել ձևավորել համապա
տասխան որակներ, ունակություններ այլ
մշակույթներ ներկայացնող մարդկանց հետ
շփվելու ընթացքում, որը նպաստում է հաղ
թահարել միջմշակութային բնույթի դժվա
րությունները։
Միջմշակութային հաղորդակցությունը են
թադրում է ոչ միայն օտար լեզվի, այլև մշակույ
թի իմացություն։ Այս գաղափարը հաստատ
վեց ոչ միայն հոգեբանների, մարդաբանների,
մանկավարժների, այլև հումանիտար գիտու
թյան այլ ոլորտներ ներկայացնող մասնագետ
ների կողմից։ Հատկապես հաղորդակցական
մոտեցման շրջանակներում հստակորեն ուր
վագծվեց այն գաղափարը, ըստ որի՝ հնա
րավոր չէ սովորել օտար լեզու առանց լեզվա
կիրների մշակույթն ուսումնասիրելու։ Ավելին,
լեզուն դիտարկվեց որպես մշակույթի կար
ևորագույն բաղադրամաս (Edward T. Hall, Jr.,
George L. Trager, 1954։ 3):
Օտար լեզուների դասավանդման մե
թոդիկայի զարգացման գործընթացում մեծ
նշանակություն ունի այն, որ միջմշակութային
հաղորդակցությունը նախորդ դարի կեսերին
դառնում է դասավանդման առարկա (1954
թ.), երբ լույս է տեսնում Է. Հոլլի և Ջ. Տրագերի
«Culture as Communication» («Մշակույթը որ
պես հաղորդակցություն») (Trager, Hall 1954։
134-149) հետազոտությունը։ Այդ հետազոտու
թյան մեջ առաջին անգամ «միջմշակութային
հաղորդակցություն» եզրը ներկայացվում է
որպես մարդկային փոխհարաբերություն
ների հատուկ ոլորտ։ Ավելի ուշ միջմշակու
թային հաղորդակցության գաղափարներն ու
հիմնադրույթներն առավել համակարգված

ներկայացվեց Է. Հոլլի «The Silent Language»
(«Համր լեզու», 1959 թ.) (Hall 1990) հայտնի
աշխատության մեջ, որտեղ հեղինակը ցույց
տվեց մշակույթի և հաղորդակցության միջև
եղած սերտ կապը։
Ներկայացնելով մշակույթի և հաղորդակ
ցության փոխադարձ կապի հայեցակարգը`
Է. Հոլլը առաջադրում է այն դրույթը, ըստ
որի՝ մշակույթը պետք է ոչ միայն ուսումնա
սիրվի, այլև դասավանդվի։ Ըստ այդմ, նրա
մոտեցումը ենթադրում է ոչ միայն ուսումնա
սիրել և լուծել միջմշակութային հաղորդակ
ցության հիմնախնդիրը որևէ դասընթացի
շրջանակներում, այլև դարձնել այն առան
ձին ուսումնական առարկա։
Միջմշակութային
հաղորդակցության
ուսուցման հիմնախնդիրն առանցքային
նշանակություն ունի համաեվրոպական
լեզվական
քաղաքականության
մշակ
ման,
սկզբունքային
հիմնադրույթների
առաջադրման գործում։ Ինչպես նշվում
է «Լեզուների իմացության / իրազեկու
թյան համաեվրոպական համակարգում»
«Միջմշակութային իմացություն» բաժնում.
«Միջմշակութային իմացությունը» «հայրենի
աշխարհի» և «ուսումնասիրվող լեզվի աշ
խարհի» միջև հարաբերությունների (նմա
նությունների ու տարբերությունների) իմա
ցությունն ու ըմբռնումն է։ Անշուշտ, կարևոր է
նշել նաև, որ միջմշակութային իմացությունը
ներառում է երկու աշխարհների միջև տա
րածքային և հասարակական բազմազանու
թյան գիտակցում։ Սովորողների միջմշակու
թային իմացությունը հարստանում է իրենց
ծանոթ երկու լեզուներից (Լ1 և Լ2) բացի նաև
շատ այլ մշակույթների իմացությամբ։ Գի
տելիքների նման ընդգրկումն օգնում է, որ
նրանք կարողանան այդ երկու լեզուները դի
տարկել ավելի լայն համատեքստում։ Օբյեկ
տիվ գիտելիքներից բացի` միջմշակութային
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իրազեկությունն ընդգրկում է նաև երկու
համայնքների՝ միմյանց մասին պատկերա
ցումները, որոնք հաճախ հանդես են գալիս
որպես ազգային կարծրատիպեր» (Լեզունե
րի իմացության / իրազեկության համաեվրո
պական համակարգ, 2005։ 120-123)։
Ինչ վերաբերում է մասնագիտական
կողմնորոշման անգլերենի դասընթացին,
ապա միջմշակութային հաղորդակցության
հիմնական խնդիրներից է ուսանողների մեջ
ձևավորել օտար լեզվով դատաքննության
տարբեր ընթացակարգերին մասնակցելու
ունակություններ։ Լ. Վ. Մեդվեդևան առանձ
նացնում է այն հիմնական պահանջները,
որոնք անհրաժեշտ է հաշվի առնել միջմ
շակութային հաղորդակցության ուսուցման
գործընթացում։ Ըստ նրա՝ իրավական կողմ
նորոշման օտար լեզվի դասընթացում ան
հրաժեշտ է ապահովել հաղորդակցության
մասնագիտական ուղղվածությունը, միջմշա
կութային ենթատեքստը, բնագրայնությու
նը, միջառարկայական կապերը։ Ընդհանուր
առմամբ, նա առաջարկում է օտարալեզու
ինտերակտիվ իրազեկության ձևավորման
գործընթացում վերարտադրել իրավաբան
լեզվակիրներին բնորոշ բնական, իրական
խոսքային իրադրությունները։ Ըստ այդմ, ու
սուցման գործընթացում նա առաջարկում է.
- կապ հաստատել գործընկերոջ հետ,
աջակցել կամ ընդհատել նրան՝ այդ ընթաց
քում պահպանելով այդ սոցիումում ընդուն
ված շփման կանոնները և պայմանականու
թյունները,
- գործառնել մասնագիտական գիտե
լիքները՝ համաձայն դատաքննության դե
րի (պաշպանություն՝ ի դեմ մեղադրանքի),
որոնք արտացոլում են իրավադատության
հիմնարար հասկացույթները, ընթացակար
գերը, նորմերը և արարողակարգերը, հիմնա
վորել սեփական դիրքորոշումը, բացահայտել
թույլ օղակներն ընդդիմախոսի դիրքորոշում
ներում դատապրոցեսի տարբեր փուլերում,
- կիրառել ճարտասանական ազդեցու
թյան տարբեր հնարներ դատավճռի կայաց
ման համար՝ հօգուտ դատաքննության մաս
նակիցների (Медведева, 2008։ 9)։
Նոր հասարակական հարաբերություն
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ները նոր խնդիրներ են առաջադրում։
Նախկինում իրավաբանական կրթության
կարևոր բաղադրամաս էր ռուսերենի իմա
ցությունը։ Սակայն արդի փուլում անգլերենն
ավելի և ավելի է ամրացնում իր դիրքերը։
Տարբեր երկրներ ներկայացնող իրավա
բաններն ուսումնասիրում են այդ լեզվով
միջազգային իրավունքը, ընդլայնում միջազ
գային, միջիրավական կապերը։ Այդ առու
մով կարևորվում է միջմշակութային հաղոր
դակցական իրազեկության հիմնախնդիրը
(Киктева, 2009։ 189)։
Միջմշակութային հաղորդակցական իրա
զեկության զարգացման տեսանկյունից կար
ևորվում է այն, թե ինչ մեթոդներով, ձևերով
է իրականացվում իրավաբանական կողմնո
րոշման անգլերենի ուսուցումը։ Բուհական
համակարգում սովորողների պարապմունք
ների կազմակերպման խմբային եղանակն
ունի և՛ առավելություններ, և՛ թերություններ։
Ըստ Լ. Ս. Ատամոնովայի՝ «Աշխատանքը
խմբերում տալիս է հնարավորություն ավելի
հաճախակի հաղորդակցվելու խմբի այլ ան
դամների հետ, ձևավորելու իր դիրքորոշու
մը, համաձայնեցնելու իր գործողությունները,
որը կարող է նպաստել համագործակցու
թյան, միջանձնային իրազեկության և հա
ղորդակցական մշակույթի զարգացմանը,
կոլեկտիվում ուսանողի գործարարական
կարգավիճակի և համբավի բարձրացմանը,
ինչպես նաև ճարտասանական արվեստի
ձևավորմանը (Артамонова, 2008)։
Միջմշակութային
հաղորդակցական
ուսուցման տեսանկյունից կարևորվում է
իրավաբանի ճարտասանական կարողու
թյունների ձևավորումը։ Ակնհայտ է, որ շատ
դեպքերում իրավաբանները չեն հասկա
նում օտարալեզու խոսքը, քանի որ ծանոթ
չեն լեզվակիր-իրավաբանների հռետորա
կան խոսքի ոճաժանրային առանձնահատ
կու
թյուն
նե
րին։ Ի
նչ
պես նշում է Լ. Վ. Պո
պովսկայան. «Ճարտասանական խոսքը
ներկայացնում է իրավաբանի գիտելիքների
և կարողությունների համալիրը, որը միտ
ված է հրապարակային դատական խոսքի
ներկայացմանը՝ ըստ օրենքի պահանջների
(Поповская, Лисоченко, 2008։ 30)։
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Հնարավոր չէ ամբողջությամբ ներկայաց
նել, թե ինչ դեր ունի միջմշակութային հաղոր
դակցական կարողությունների զարգացումը
հետբուհական կրթության, ասպիրանտու
րա ընդունվելու, միջազգային քննություններ
հանձնելու համար (Гулова 2010, 22-24)։
ՀՀ-ը շարունակում է ընդլայնել իր հարա
բերությունները տարբեր երկրների հետ։ Հայ
իրավաբանները և իրավագետները պետք է
համապատասխան լեզվական գիտելիքներ
ունենան միջազգային տարբեր ատյաննե
րում ՀՀ-ի խնդիրները ներկայացնելու հա
մար։ Միջմշակութային հաղորդակցական
կարողությունները անհրաժեշտ են ապագա
իրավաբաններին, եթե նրանք հնարավորու
թյուն են ստանում աշխատելու միջազգային
իրավաբանական
կազմակերպություննե
րում, ֆիրմաներում և այլն։ Հայ իրավաբան
ները պարբերաբար գործուղվում են արտա
սահման, որպեսզի ուսումնասիրեն տարբեր
երկրների իրավական փորձը, կամ փորձում
են աշխատանք գտնել տարբեր միջազգային
իրավաբանական
կազմակերպություննե
րում։ Կար
ևոր են հատ
կա
պես այն գի
տե
լիքները, որոնք պետք են ILEC (International
Legal English Certificate) Քեմբրիջի քննական
սինդիկատի Cambridge ESOL քննությունը
հանձնելու համար. որը մշակված է Եվրո
պայի առաջավոր լեզվաբանների հետ համա
տեղ իրավագիտության TransLegal ոլորտում։
ILEC քննությունն ամբողջությամբ բաղկա
ցած է այնպիսի առաջադրանքներից, որոնք
այս կամ առումով վերաբերում են միջմշա
կութային, միջիրավական հաղորդակցական
կարողությունների զարգացմանը։ Նրանք
հիմնականում ներառում են հետևյալ թեմա
ները՝ գործարար հանդիպումներ, նամակագ
րություն, բանակցություններ, իրավական
ակտերի, կանոնադրությունների քննարկում։
ILEC պահանջում է B2-C1 մակարդակների
իմացություն (Голощапов 2010։ 24-26)։
Հնարավոր չէ իրականացնել միջմշա
կութային հաղորդակցություն իրավական
ոլորտում՝ առանց իմանալու սեփական և ու
սումնասիրվող իրավական ոլորտների մշա
կութային, ներմշակութային առանձնահատ
կությունները։

«Մշակույթ» հասկացությունը դիտարկ
վում է տարբեր տեսանկյուններից՝ հոգե
բանական, փիլիսոփայական, իրավական
և այլն։ Այն դիտարկվում է որպես «հասա
րակական պրակտիկայում մարդու կող
մից ստեղծված և ստեղծվող նյութական
և հոգևոր արժեքների ամբողջություն»
(Философский словарь, 1991։ 320)։
Ցանկացած մշակույթի կարևոր մաս է
կազմում իրավական մշակույթը կամ ենթամ
շակույթը։ Ապագա իրավաբանները պետք է
յուրացնեն ոչ միայն անգլախոս մարդկանց
մշակույթը, այլև անգլախոս իրավաբան
ների, իրավագետների հաղորդակցական
մշակույթը։ Մարդը, ապրելով մշակութային
միջավայրում, համարվում է դրա կրողը։
Ներկայացնելով մարդկային կենսակերպի
բոլոր կողմերը՝ մշակույթը ներառում է մար
դու կենսագործունեության և ճանաչողու
թյան հիմնական ոլորտները։
Ապագա իրավաբանները խնդիրներ են
ունենում հատկապես շփման մակարդակում,
քանի որ այն անձնավորության սոցիալա
կանացման հիմնական միջոցներից մեկն է։
Հաշվի առնելով այն փաստը, որ շփվելով են
մարդիկ սոցիալականանում, կարելի է ասել,
որ ուսումնական պայմաններում այդ բացը
լրացնելը շատ դժվար է։ Առավել ևս, երբ խոս
քը իրավական ոլորտում շփման մասին է։
Հայախոս ուսանողներն ի սկզբանե
պետք է գիտակցեն միջմշակութային հա
ղորդակցության ընթացքում իրենց դժվա
րությունների հիմնական պատճառները։
Դրանցից գիտնականներն առանձնացնում
են հանդուրժողականության մշակույթի բա
ցակայությունը։
Ապագա իրավաբանները հիմնականում
շեշտը դնում են լեզվաբանական կարողու
թյունների զարգացման վրա։ Սակայն հե
տագայում նրանք սկսում են գիտակցել, որ
լեզվաբանական կարողությունները բավա
րար չեն հաղորդակցման տարբեր գործա
ռույթներ իրականացնելու համար։
Ինչ վերաբերում է հանրալեզվաբանա
կան կարողություններին, ապա միայն լեզ
վակիրների խոսքային վարքագծի մասին
գիտելիքներ ձեռք բերելը բավարար չէ։ Որոշ
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մեթոդիստներ առաջարկում են տեքստեր,
որոնք ներկայացնում են Անգլիայի կամ
ԱՄՆ-ի իրավական ոլորտները։ Սակայն դա
էլ բավարար չէ։ Գաղտնիք չէ, որ այդ ոլորտ
ները շատ արագ են փոխվում։ Դրա արդյուն
քում տարաբնույթ փոփոխությունների է են
թարկվում նշված ոլորտները սպասարկող
մասնագետների՝ իրավաբանների, իրավա
գետների, փաստաբանների բառապաշարը։
Այդ առումով ավելի է կարևորվում ապագա
իրավաբանների գործաբանական կարողու
թյունների զարգացման հիմնախնդիրը։
Ակնհայտ է, որ հայ իրավաբանները հա
մատեղ գործունեություն իրականացնելիս
տարբեր արտասահմանյան իրավաբանա
կան կազմակերպությունների հետ փոխհա
րաբերությունների մշակույթ են ձեռք բերում
բուն «համագործակցության» փուլում։ Շատ
դեպքերում համագործակցության փուլ չեն
կարողանում մտնել հայ իրավաբանները բա
նակցությունների փուլը տապալելու պատ
ճառով։ Փաստորեն, զգուշավորությունը,
չափավորությունը, երբեմն անհարգի կաս
կածամտությունը չեն նպաստում փոխհարա
բերությունների հաստատմանը։ Այդ առումով
առաջին պլան է մղվում միջանձնային հաղոր
դակցման հիմնախնդիրը։ Ըստ Ս. Լ. Գևոր
գյանի՝ միջանձնային հաղորդակցումը մեկնա
բանվում է «որպես երկու կամ ավելի անձանց
փոխգործունեության գործընթաց, որն ուղղ
ված է փոխադարձ իմացությանը, փոխհարա
բերությունների հաստատմանը, հոգեվիճակի,
հայացքների և վարքի փոխազդեցությանը,
ինչպես նաև համատեղ գործունեության կար
գավորմանը» (Գևորգյան, 2005, 75)։
Կարելի է գալ այն հետևությանը, որ
միջմշակութային հաղորդակցությունը կար
ևորվում է հատկապես մասնագիտական
ոլորտում՝ որպես նույն մասնագիտությունը
ներկայացնող մարդկանց միջև իրականաց
վող գործունեության, համագործակցության
ձև։ Այն արտահայտվում է տարբեր երկր
ների իրավական դաշտերը ներկայացնող
գործընկերների
փոխհարաբերություննե
րում։ Ապագա իրավաբանները պետք է
կարողանան շփվել իրենց գործընկերների
հետ՝ առանց դժվարության արտահայտելով
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իրենց հույզերը, զգացմունքները։
Միջմշակութային
հաղորդակցությու
նը ենթադրում է սովորողների պատրաս
տակամություն։ Նախագծելով միջմշակու
թային հաղորդակցության իրավաբանական
կողմնորոշման դասընթացը՝ անհրաժեշտ
է ստեղծել այնպիսի ուսումնախոսքային
իրադրություններ, երբ ուսանողների մեջ
առաջանում է տվյալ մշակույթին ծանոթա
նալու հատուկ հոգեվիճակ։ Մի կողմից՝ դա
հեշտ է, քանի որ ցանկացած մշակութային
երևույթ, հատկապես, եթե այն անծանոթ
կամ անսովոր է, առաջացնում է համապա
տասխան հոգեվիճակ։ Մյուս կողմից՝ այդ
հոգեվիճակը ոչ միշտ է դրական տվյալ եր
ևույթը հասկանալու, հանդուրժելու, երկխո
սությունը յուրացնելու տեսանկյունից։
Իրավաբանական անգլերեն ենթալեզ
վի ուսուցման գործընթացում անհրաժեշտ
է ստեղծել համարժեք ուսումնախոսքային
իրադրություններ՝ հաշվի առնելով ուսանող
ների միջմշակութային հաղորդակցության
պատրաստակամությունը, ճանաչողական
պահանջմունքները, դիրքորոշումները և
այլն։ Այստեղ կարևոր է ուսումնական, հոգե
բանական և սոցիալական դիրքորոշումների
հարաբերակցությունը պարզելը։
Ըստ Լ. Կ. Ավերչենկոյի` «սոցիալական
դիրքորոշումը մարդու վերաբերմունքն է
մարդկանց, սոցիալական իրադրություննե
րի, փաստերի և շատ այլ նրա համար նշա
նակալից բաների մասին» (Аверченко 1999։
214)։ Սա
կայն մի բան է մար
դու վե
րա
բեր
մունքը շրջապատի, մեկ այլ բան է կոնկրետ
ուսուցման նկատմամբ։ Պարզ է, որ եթե մար
դու մեջ ձևավորված չէ դրական սոցիալական
դիրքորոշում, խոսել պահանջվող ուսումնա
կան դիրքորոշումների մասին սխալ կլինի։
Տարբեր մշակույթների միջև փոխ
ըմբռնման հասնելու համար անհրաժեշտ
է սովորել կառավարել կարծրատիպերը,
ուշադրություն դարձնել այն արժեքներին,
որոնք համարում ենք դրական, և մեղմաց
նել, ընկալել հումորով այն, ինչ մենք համա
րում ենք բացասական, կամ հանգեցնում են
կոնֆլիկտի (Льюис 2001։ 422-423)։
Կարծրատիպերը կարող են և՛ օգտակար
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լինել, և՛ խոչընդոտել միջմշակութային հա
ղորդակցությանը։ Նույնը վերաբերում է նա
խապաշարմունքներին, որոնք ակնհայտ են
դառնում հատկապես միջմշակութային հա
ղորդակցման ժամանակ։
Միջմշակութային
հաղորդակցության
գոր
ծըն
թա
ցում մեծ դեր են խա
ղում հատ
կապես հասարակական կարծրատիպերը։
Այդ հասկացությունը գիտական շրջանառու
թյան մեջ է դրել 1922 թ. Ու. Լիփմանը։ Ըստ
նրա հայեցակարգի՝ կարծրատիպը աշխար
հի պատկերն է մարդու ուղեղում (Lippmann
1966։ 68-69)։ Դեռևս նա
խորդ դա
րի 2060-ական թվականներին գիտնականներն
(Clark W., Allbig U., Allport G. W.) առանձ
նացնում են գենդերային, մասնագիտական,
քաղաքական, էթնիկական կարծրատիպերը
(Clark 1949, Allbig 1946, Allport 1954)։
Իրավաբանները մշտապես, ենթագի
տակցաբար կամ գիտակցաբար հաշվի են
առնում հասարակական կարծրատիպերն
իրենց ելույթը, ճառը, մեղադրանքը կամ
պաշտպանությունը ներկայացնելիս։ Ինչ
պես շատ դի
պուկ նկա
տում է Ու. Օլ
բի
կը,
«կարծրատիպը բանալ կամ ծեծված պիտակ
է, որից օգտվում է պրոպագանդիստը կամ
քարոզիչը լսարանում զգայական լարվածու
թյուն ստեղծելու համար» (Allbig, 1946։ 48)։
Միջմշակութային
հաղորդակցության
ուսուցման առաջին փուլում ուսանողներն
ուսումնասիրում են լեզվակիրների մշակու
թային իրողությունները, իրույթները, լակու
նաները և համեմատում դրանք մայրենի
լեզվում տեղ գտած համարժեք կամ անհա
մարժեք երևույթների հետ։ Հաջորդ փուլում
ուսանողներն ուսումնասիրում են մայրե
նի և ուսումնասիրվող լեզուներում առանց
քային այն իրավական իրողությունները,
որոնք ընդհանուր առմամբ ներկայացնում
են համեմատվող իրավական մշակույթները։
Փաստորեն, այստեղ խոսքը միջիրավամ
շակութային հաղորդակցության ուսուցման
մասին է, որտեղ համեմատական կտրված
քով ներկայացվում են ընդհանուր իրավուն
քը՝ Մեծ Բրիտանիա և ԱՄՆ (common law) և
քաղաքացիական իրավունքը կամ հռոմեա
կան, գերմանա-ռուսական, ռուս-հայկական

(civil law) իրավական մշակույթները։ Նշված
իրավական դաշտերը ձևավորվել են տար
բեր պատմական ժամանակներում, տարբեր
մենթալ, մտածելակերպի, ճանաչողական
դաշտերում, ուսանողները պետք է աստիճա
նաբար յուրացնեն այդ դաշտերը։ Ընդ որում՝
միայն հայերենի կամ ռուսերենի իմացությու
նը բավարար չէ, քանի որ հնարավոր չէ հա
մապարփակ ներկայացնել երբեմն տարբեր
իրավական-մենթալ դաշտերում ստեղծված
իրավական անհամարժեք բառապաշարը։
Այսպիսով` միջմշակութային հաղորդակ
ցությունը՝ որպես յուրահատուկ փոխազդե
ցության ձև, դրսևորվում է միջանձնային և մի
ջազգային հարաբերություններում, անձնային
և մասնագիտական համագործակցության,
իմացական,
զգացմունքային-զգայական
բնույթի տեղեկատվության, փորձի, գիտելիք
ների, հմտությունների, կարողությունների,
արժեքների փոխանակման գործընթացում
(Կարապետյան, Գյոդակյան, 2005, 95)։
Կարելի է գալ այն հետևությանը, որ միջմ
շակութային հաղորդակցության իրազեկու
թյան զարգացման հիմնական պայմաններից
է պատրաստակամության, դիրքորոշման,
պահանջմունքների, անձնային իմաստների,
ուղղվածության առկայությունը։ Տվյալ դա
սընթացը նախագծելիս անհրաժեշտ է հաշ
վի առնել ինչպես հասարակական, այնպես
էլ անհատական կարծրատիպերը, որոնք
մարդկանց կենսագործունեության ընթաց
քում ուղղակիորեն առնչվում են նրանց պատ
րաստակամությանը և դիրքորոշումների
ձևավորմանը։ Խնդիրն այն է, թե ինչ տեքս
տերի, տեսաֆիլմերի միջոցով հնարավորինս
ճիշտ ներկայացնել լեզվակիր իրավաբաննե
րի սոցիալական, ինչպես նաև անհատական
կարծրատիպերը, դիրքորոշումները, որոնք
տիպական են։ Կարևոր խնդիր է ստեղծել
այնպիսի ուսումնական պայմաններ, երբ ու
սանողները շահագրգռված են լինում ուսում
նասիրել և համեմատել իրենց մեջ ձևավոր
ված գենդերային, մասնագիտական և այլ
բնույթի կարծրատիպերը լեզվակիր-իրավա
բանների կարծրատիպերի հետ։
english@ysu.am
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАТИВНЫХ
УМЕНИЙ В ПРОГРАММЕ АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ
А. ВОСКАНЯН
В статье рассматривается проблема обучения профессионально-ориентированному
английскому языку на юридическом факультете. Определены основные принципы обучения
межкультурной коммуникации, с учетом готовности, целеполагания, познавательных,
профессиональных потребностей, системы ценностей у студентов-юристов. 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 non-native 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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ԱՇՈՏ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

ԼԱՏԻՆԵՐԵՆԻ ԱԾԱԿԱՆԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ
ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐ
Անհերքելի ճշմարտություն է, որ Հին
Հունաստանը և Հռոմը հսկայական դեր
են կատարել ժամանակակից շատ պե
տությունների և ժողովուրդների ոչ միայն
հասարակական կարգի կառուցման, մշա
կույթի կազմավորման, կրթական և դաս
տիարակչական զանազան համակարգերի
հաստատման և այլն, այլև նրանց լեզունե
րի ձևավորման և հարստացման գործում:
Հատկապես եվրոպական ու հարակից
տարածաշրջանների տարբեր ազգերի և
երկրների պատմությունները փոխշաղախ
վել են իրար, դարձել են քննության առար
կա, նրանց լե
զու
նե
րը մշտա
պես շփվել և
շփվում են առանձնապես այսօր՝ մեր ժա
մանակների մեծագույն հրաշքի՝ համա
ցանցի առկայության պայմաններում, կա
տարվում են լեզվական փոխառություններ
և՛ գիտական տերմինաբանության ոլոր
տում (հայտնի է, որ տերմինաշինության
հիմ նական կենսատու աղբյուրը մնում են
հունալատինական արմատները), և՛ առօ
րյա հաղորդակցման բնագավառում1: Այդ
պատճառով, մասնավորապես, լատինե
րենի ուսուցումը հին դարերից մինչև ար
դի ժամանակները աշխարհի առաջատար
շատ ուսում նական հաստատություններում
ունի ոչ միայն աշխարհայացքային, այլև
լեզուների դասավանդման կիրառական
ու գործնական նշանակություն, քանի որ
լատիներենը մեծապես ազդել է ժամանա
կակից եվրոպական լեզուների բառապա
շարի և քերականական համակարգերի
ձևավորման վրա: Լատիներենի պատշաճ
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:
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իմացությունը կդյուրացնի եվրոպական
արդի լեզուների ուսուցումը և յուրացու
մը: Այսպես, լատիներեն դասավանդվում
է ԵՊՀ-ի՝ տարբեր օտար լեզուներ ուսում
նասիրող ֆակուլտետներում հայախոս ու
սանողների համար, և անհրաժեշտություն
է առաջանում հաշվի առնել լատիներենի
դասավանդման առանձնահատկություննե
րը եռլեզվության (հայերեն, լատիներեն և
համապատասխան օտար լեզու՝ անգլերեն,
գերմաներեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն,
իտալերեն, ռուսերեն, վերջին ժամանակ
ներում նաև արաբերեն) պայմաններում:
Լեզվական, հատկապես քերականական
երևույթների զուգադրումը հայերենի և
մյուս լեզուների հետ օգնում է ուսում նա
կան նյութի ավելի լավ յուրացմանը, հարս
տացնում է հայ ուսանողների լեզվական և
մասնագիտական գիտելիքները:
Որոշակի
ժամաքանակով
լատինե
րեն են ուսում նասիրում ոչ միայն ապագա
բանասերները, եվրոպական լեզուների
մասնագետները, այլ, հասկանալի պատ
ճառներով, նաև իրավաբանները, փիլի
սոփաները, բժիշկները, աստվածաբաննե
րը, բնագետները և այլք: Հին Հռոմը արդի
մարդկային քաղաքակրթությանը թողել է
ահռելի և բազմաբովանդակ մշակութային
ժառանգություն՝ գիտական, գեղարվեստա
կան գրականություն, իմաստալից ասույթ
ներ և թևավոր արտահայտություններ, դի
պուկ ասացվածքներ, որոնք տարատեսակ
ուսում նասիրությունների անսպառ շտեմա
րան են տարբեր մասնագիտությունների
և, ընդհանրապես, կրթված մարդկաց հա
մար2:
Լինելով թեքական լեզու՝ լատիներե
նի նախադասության մեջ բառերի հա
2
Լատինացիների մասին ավելի մանրամասն
տե՛ս Մկրտչյան Ն., Հայրապետյան Ա., Լատիներենի
ձեռնարկ, Եր., 2014, էջ 3-10:
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րաբերություններն ու կապերը որոշվում
ու ապահովվում են բառաձևերով, որոնք
ձևավորվում են հիմք+մասնիկ կաղապա
րով: Մասնիկները հաճախ մեկ կամ մի քա
նի քերականական կարգերի ցուցիչներ են:
Ըստ այս հատկանիշի՝ լատիներենը տի
պիկ համադրական լեզու է, որի բառերը
միևնույն ձևում համադրում են միաժամա
նակ բառային և քերականական իմաստ
ներ, իսկ նախադասության մեջ բառերի
դասավորությունը համեմատաբար ազատ
է: Իր քերականական կառույցով լատի
ներենը շատ նման է իտալերենին, ռուսե
րենին, գրաբարին, որոշ չափով ժամա
նակակից արևելահայերենին, տարբեր է
անգլերենից:
Որպես խոսքի մաս՝ լատիներենում
ածականները (նաև այլ լեզուներում) բնո
րոշվում են յուրահատուկ իմաստային
հատկանիշով՝ արտահայտելով առար
կայի հատկանիշի հասկացություն: Վեր
ջինս իր մեջ ներառում է ամենատարբեր
ու ամենաբազմազան նշանակություններ՝
մեծություն, ներքին ու արտաքին հատկա
նիշներ, գույն, նյութ, որակ, տարածական
և ժամանակային հարաբերություններ և
այլն: Մարդը օբյեկտիվ իրականության մեջ
գոյություն ունեցող առարկաները ընկալում
է իր որակական և հարաբերական տար
բերակված հատկանիշներով հանդերձ.
սա պայմանավորված է մարդու էությամբ,
մտածողությամբ, և լեզուներում ածական
անվան խոսքիմասային կարգայնացու
մը իր ամենաընդհանուր՝ հատկանշային
նշանակությամբ բնական է, համատարած:
Տարբերությունը լեզուների քերականական
կառուցվածքում ածական խոսքի մասի ոչ
թե լինելիության, գոյության, այլ ձևաբա
նական առանձնահատկությունների ու շա
րահյուսական կիրառությունների դրսևոր
ման մեջ է:
Սույն աշ
խա
տան
քում մենք չենք ան
դրադառնա լատիներենի ածականի բա
ռաիմաստային խմբերի առանձնացմանը
(որակական և հարաբերական), բառա
կազմությանը և այլն, քանի որ խոսքի մա
սերը լեզվի կառուցվածքի մեջ և ուսուց

ման գործընթացում շատ ավելի կարևոր
են իրենց քերականական կողմով, որով
տարբերակվում են լեզվի բառապաշարի
մեծաքանակ այլ բառերից և ձևավորում են
տվ յալ լեզվի կառույցի յուրահատկությունը:
Լատիներենում ածական անունը (no
men adiectivum) դրսևորում է լատիներենի՝
թեքական լեզվի բոլոր հատկանիշները՝ ի
տարբերություն հայերենի և անգլերենի.
այն ավելի նման է ռուսերենին: Լատինե
րենի ածականը ունի հարուստ քերականա
կան կարգեր՝ սեռ (genus), թիվ (numerus),
հոլով (casus), հոլովում (declinatio), քերա
կանական ձևավորվածություն. վճռական
դեր են կատարում վերջավորությունների
առկայությունը: Ըստ վերջավորություննե
րի առկայության քանակի՝ ածականները
լինում են երեք վերջավորության (ածա
կաններ, որոնք ուղղական հոլովի եզակի
թվում (nominativus singularis) ու
նեն ե
րեք
տարբեր վերջավորություններ յուրաքան
չյուր սեռի (արական m, իգական f, չեզոք
n) համար, երկու վերջավորության (արա
կան, իգական ընդհանուր ցուցիչ, չեզոքի
համար հատուկ), մեկ վերջավորության
(արական, իգական, չեզոքի համար նույն
ցուցիչը): Եթե լատիներենի գոյականները
լինում են հինգ հոլովման, ապա ածական
ների այս երեք տիպերը բաշխվում են երեք
հոլովում ների համակարգում: Ըստ հոլո
վում ների պատկանելության՝ լատիներենի
ածականները բաժանվում են երկու մեծ
խմբերի՝ առաջին և երկրորդ հոլովման և
երրորդ հոլովման. չորրորդ և հինգերորդ
հոլովման ածականներ գոյություն չունեն:
Առաջին և երկրորդ հոլովման ածականնե
րը երեք վերջավորության են և գոյություն
ունեն երկու ենթատեսակներով1.
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 օրին ակ ան
законный, законная, законное
բ) liber m, libera f, liberum n ազատ
свободный, свободная, свободное
niger m, nigra f, nigrum n սև черный,
черная, черное
Այս երկու ենթ ատեսակն երը յուրաքան
չյուր սեռի համար ուն են հատուկ վերջավո
րություն (դասավանդման գործընթացում
հայերենին զուգահեռ կարելի է բերել ռու
սերեն թարգման ութ յուն ը, քան ի որ ածա
կանի ձևավորման տեսակ ետից (հիմք+սե
ռային ցուցիչ) ձևերը հստակ համընկն ում
են). ընդ որում՝ իգակ ան սեռի ածակ անն ե
րը հոլովվում են առաջին հոլովմամբ, իսկ
արական և չեզոք սեռի ձևերը՝ երկրորդ.
գոյականների և ածակ անն երի առաջին ու
երկրորդ հոլովակ ան հարացույցն երը լիո
վին համընկնում են1:
Որպ ես հատկ անշային հասկ ացություն
արտ ահայտող բառերի կարգ՝ ածակ ան ը
ժամանակակից հայերեն ում իր հիմ ն ա
կան, որոշչ ային կիրառությամբ զուրկ է
թեքման ձևերից, միշտ գոյ ակ ան ի վրա է
դրվում իր ուղ իղ, անփոփոխ ձևով սովո
րաբար նախադաս (նաև ետադաս)` չհա
մաձայնելով նրա հետ ո՛ չ հոլովով, ո՛ չ էլ
թվով, օրինակ՝ երիտ ասարդ աստղ, երի
տասարդ աստղեր, երիտասարդ աստ
ղերից:
Փաստորեն,
շարահյուսակ ան
կապակց ության միջոցն երից որոշիչ-որո
շյալ կապ ակցության մեջ ժաման ակ ակ ից
արևելահայերենում գործում է առդրությու
նը: Լատիներենում այլ է. դասակ ան գոյ ա
վիճակում ած ակ ան ը ետադաս է, իսկ գո
յականի հետ համաձայն եցվում է սեռով,
թվով և հոլովով. հոլովման տեսակ ը կար
ևոր չէ: Լատին երեն ի գոյ ակ ան-ածակ ան
կառույց ը ամբող ջութ յամբ տարբերվում
է ժամանակակից հայերեն ի նման ատիպ
կառույց ից՝ ած ակ ան ի անթ եքությամբ և
կիրառության հիմ ն ակ ան դիրքով. այն
նման է մասամբ ռուսերեն ին, գերման երե
1 Այս մասին տե՛ս Мирошенкова В. И., Федоров Н.
А., Учебник латинского языка, М., 1976, стр. 28, 38-41:
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նին, այստ եղ տարբ եր ություն ը ած ակ ան ի
դիրքային կիր առ ությունն է2:
Ած ակ անն եր ի եր կր որդ խմբ ի մեջ
մտնում են եր եք, երկ ու և մեկ վերջավո
րության ած ակ անն եր և գոյ ություն ուն են
եր եք ենթատ ես ակն եր ով.
ա) silvester m, silvestris f, silvestre n
անտ առ ային лесной, лесная, лесное
acer m, acris f, acre n սուր острый,
острая, острое
Ած ակ անն եր ի այս ենթատ ես ակ ը եր եք
վերջ ավոր ության է և յուր աքանչ յուր սեռ ի
համ ար ուն ի հատ ուկ ցուց իչ՝ -er m, -is f,
-e n:
բ) gravis m, f, grave n ծանր тяжелый,
тяжелая, тяжелое
utilis m, f, utile n օգտ ակ ար полезный,
полезная, полезное
Ած ակ անն եր ի այս ենթատ ես ակ ը երկ ու
վերջ ավոր ության է. ար ակ ան ու իգակ ա
նի համ ար ուն ի նույն, իս կ չեզոքի համ ար`
հատ ուկ ցուց իչ՝ -is m, f, -e n:
գ) pauper, pauperis m, f, n աղքատ бед
ный, бедная, бедное
felix, felicis m, f, n երջ ան իկ счастли
вый, счастливая, счастливое
dives, diveris m, f, n հար ուստ богатый,
богатая, богатое
sapiens, sapientis m, f, n բան ակ ան раз
умный, разумная, разумное
Ած ակ անն եր ի այս ենթատ ես ակ ը մեկ
վեջ ավոր ության է. ար ակ ան, իգակ ան և
չեզոք սեռ եր ի համ ար ուն ի մեկ ցուց իչ՝ -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 տամբ-տուն մեծ, տան մեծի, տամբ
մեծաւ, իսկ բազմավանկ ածականները նախադաս
գործածությամբ որպես կանոն չեն համաձայնում,
օր.՝ իմաստուն այր, իմաստուն առն, իմաստուն արքայր 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., Որոշիչորոշյալի կապակցությունը գրաբարում, Եր., 1972:
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Լ ատ իներենի բառարանն երում առա
ջին և երկրորդ խմբի ածակ անն երի բա
ռահ ոդված ի լատին երեն հատվածը ուն ի
հետև յալ տեսքը.
ա) երեք վերջավորութ յուն ուն եցողն ե
րի դեպքում տրվում է ածակ ան ի արակ ան
սեռ ի nominativus singularis-ի ամբող ջա
կան ձևը, ապ ա իգակ ան ի և չեզոքի հատ
վածական (եթե հնչյուն ափոխութ յուն կա
բառ ավերջի ձայնավորի հատվածում)
կամ ամբող ջական ձևը, կամ ուղղակ ի
նշվ ում են իգականի և չեզոքի վերջավո
րությունները. սեռային ցուցիչն երի լատի
ներ են համառոտ անվան ում ն երը (m, f, n)
չեն նշվում, օրինակ՝ parvus, a, um փոքր,
pulcher, chra, chrum գեղեցիկ, celer, cel
eris, celere արագ, celeber, bris, bre ան
վանի,
բ) երկու վերջավորություն ուն եցողն ե
րի դեպքում տրվում է ածակ ան ի արակ ան
(այն նաև իգականի) սեռի nominativus sin
gularis-ի ամբող ջակ ան ձևը, ապա ստո
րակետից հետ ո՝ չեզոքի վերջավորությու
նը, օրինակ՝ mobilis, e շարժուն, socialis,
e հասարակական,
գ) մեկ վերջավորություն ուն եցողն երի
դեպքում տրվում է ածակ ան ի nominati
vus singularis-ը, որը արակ ան ի, իգակ ա
նի և չեզոքի համար ըն դհան ուր է, ապա
ստորակետից հետո genetivus singularis-ի
հատված ական կամ ամբող ջակ ան ձևը,
օր ին ակ՝ vetus, vetris ծեր, princeps, prin
cipis գլխավոր, simplex, icis պարզ:
Երկրորդ խմբի բոլոր ածակ անն երը
պատկանում են երրորդ հոլովման և ուն են
այս հոլովման ձայն ավորահիմք հարա
ցույց ի տիպը1:
Լատ իներենի ածակ անն երը, փաստո
րեն, իրենց ձևաբան ակ ան առանձն ահատ
կությունները դրսևորում են գոյ ակ անն երի
թել ադրանքով: Շարահյուսակ ան կապակ
ցության միջոցներից՝ համաձայն եցումը,
նախ սեռային է. արակ ան սեռի գոյ ակ ան ի
հետ գործ ածվում է արակ ան սեռի ածա
կան, իգականի հետ՝ իգակ ան, չեզոքի
1 Հոլովման հարացույցները տե՛ս Нисенбаум М. Е.,
Латинский язык, М., 2000, стр. 132-135.

հետ՝ չեզոք: Այն իր ակ ան ացվում է ած ա
կան ի սեռ ային վերջ ավոր ությունն եր ի փո
փոխ ությամբ. պարտ ադիր չէ հոլովմ ան
տես ակ ը և սեռ ային ցուց իչն եր ի նույն ու
թյուն ը, գոյ ակ ան ը ու ած ակ ան ը կար ող
են նույն հոլովմ ան պատկ ան ել, օր ին ակ՝
puella Romana (I), puer pulcher (II), oppi
dum magnum (II), homo sapiens (III) կամ
տարբ եր հոլովում ն եր ի, օր ին ակ՝ nauta (I)
fortis (III), dies(V) longa (I): Նախ ադաս ու
թյան մեջ որ ոշ իչ ած ակ անն եր ը ետ ադաս
դիրքով են հանդես գալիս՝ համ աձայն եց
վելով գեր ադաս որ ոշյալին սեռ ով, թվով,
հոլովով, օր ին ակ՝ Puer parvus librum Lat
inum legit (Փոքր տղան լատ ին եր են գիրք
է կարդում). Titus et Marcus nautae periti
sunt (Տիտ ուս ը և Մարկ ուս ը փորձ առ ու նա
վաստ ին եր են): Եթե երկ ու ած ակ ան որ ո
շիչն եր են, ապ ա մեկ ը նախ ադաս դիրքով
է, մյուս ը՝ ետ ադաս, օր ին ակ՝ Italia magna
terra antiqua est (Իտ ալիա ն մեծ և հնա
գույն երկ իր է):
Առ արկ այի հատկ ան իշ ի գաղ ափ ար ը,
որը դրսևորվում է ած ակ անն եր ի մեջ, կա
րող է տարբ եր քան ակ ային դրսևոր ում ն եր
ուն են ալ: Նույն հատկ ան իշ ի որ ակ ային
աստ իճան ավոր ում ն եր ը ած ակ ան ի համ ե
մատ ության աստ իճանն եր ի կազմ ության
իրակ ան հիմքն են: Լեզուն եր ում դրանց
արտ ահ այտմ ան միջ ոցն եր ը չափ ազանց
տարբ եր են (ած ակ ան ի հետ գործ ածվող
չափ ու աստ իճան ի զան ազան մակբ այ
ներ, ած ակ ան ի կրկն ություն, տարբ եր
ածանցն եր, որ ոնց ով սաստկ ացվում կամ
նվազեցվում է ած ակ ան ի արտ ահ այտ ած
հատկ ան իշը), սակ այն ած ակ ան ի արտ ա
հայտ ած հատկ ան իշի տարբ եր աստ իճա
նավոր ում ն երն արտ ահ այտ ող միջ ոցն եր ի
մեջ ա
ռ ան
ձ ին դեր ու կշիռ ու
ն են ա
ծ ա
կան ի
համ եմ ատ ության
աստ իճանն ե
րը՝ իր ենց հաստ ատ ուն, կաղ ապ ար ային
ձևեր ով, որ ոնք առկ ա են ժամ ան ակ ակ ից
և հնագույն լեզուն եր ում: Որպ ես ած ակ ա
նի ձևաբ ան ակ ան, քեր ակ ան ակ ան կարգ՝
շատ լեզուն եր ում այն ած ակ ան ի համ ար
միա կ քեր ակ ան ակ ան կատ եգոր իա ն է,
ին չպ ես ժամ ան ակ ակ ից հայեր են ում, ան
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գլերենում և այլն:
Լ ատիներենի ածակ անն երի համեմա
տության աստիճանն երը (gradus compa
rationis) երեքն են ՝ դրակ ան աստիճան
(gradus positivus), բաղդատակ ան (համե
մատական) աստիճան (gradus compara
tivus), գերադրակ ան աստիճան (gradus
superlativus). սրանք ու
ն են նույն քե
րա
կանական իմաստը, ին չ հայերեն ում և այլ
լեզուներում: Բաղդատակ ան աստիճա
նը կազմելու համար նախ անհրաժեշտ է
առանձնացնել լատին երեն ի ածակ ան ի
հիմքը (այն ընկած է Genetivus singularis-ի
վեջավորություն ից առաջ), ին չպես՝ lon
gus, a, um-long-i, ae, i, ապա long հիմքին
ավելացնել –ior (արակ ան և իգակ ան սե
ռերի համար), -ius (չեզոք սեռի համար),
գերադրականի դեպքում նույն հիմքին՝ -is
sim- ած անց ը և -us, -a, -um երեք սեռերի
(m, f, n ) ցուցիչները.
longus, a, um    longior, longius    lon
gissimus, a, um
fortis, e    fortior, fortius    fortissimus,
a, um
felix    felicior, felicius    felicissimus, a,
um
Որոշ տեսակի ածակ անն եր գերադրա
կանում դրսև որում են որոշակ ի առանձ
նահատկությունն եր. արակ ան սեռի Nom.
sing.-ում –er ցուցիչով ածակ անն երը ուն են
-rim- (-sim մասի փոխարեն) գումարած
սեռային վերջավորութ յունն երը՝ -rimus, a,
um, ինչպես՝ celerrimus, a, um ամեն աա
րագ, miserrimus, a, um ամեն աթշվառ, ce
leberrimus, a, um ամեն անշան ավոր: Լա
տիներենում կան երրորդ հոլովման վեց
ած ականներ, որոնք Nom. և Gen. sing.-ում
(արական և իգակ ան սեռեր) ավարտվում
են –ilis-ով, գերադրակ ան աստիճան ի
կազմության դեպքում ուն են -lim- (-simմասի փոխարեն) գումարած սեռային
ցուցիչները՝ limus, a, um, ին չպես՝ faci
lis-հեշտ-facillimus, a, um, difficilis-դժվարdifficillimus, a, us, humilis-ցածր-humillim
us, a um, similis-նման-simillimus, a, um,
dissimilis-տարբեր-dissimillimus, a, um,
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gracilis- վայելչ ակ ազմ-gracillimus, a, um:
Ե՛ վ -rim-, և՛ -lim- ած անցն եր ի առկ այ ությու
նը լիակ ատ ար առ նմ ան ում (փոխ ազդե
ցակ ան հնչ յուն ափ ոխ ության տես ակ) ար
դյունք է: Մյուս ած ակ անն եր ը, որ ոնք ուն են
–ilis վերջ ավոր ություն ը, գեր ադր ակ ան
աստ իճան ը կազմ ում են ըն դհ ան ուր կան ո
նով, ին չպ ես՝ utilis-օգտ ակ ար-utilissimus,
a, um: Լատ ին եր են ի բաղդատ ակ ան աս
տիճան ի բոլոր ած ակ անն եր ը` -ior, -ius
հոլովվում են երր որդ հոլովմ ան բաղ աձ այ
նահ իմք հար աց ույց ի ենթատ իպ ով, իս կ
գեր ադր ակ ան աստ իճան ի ած ակ անն եր ը՝
առ աջ ին և եր կր որդ հոլովմ ամբ՝ issimus
(II), issima (I), issimum (II):
Ած ակ անն եր ի համ եմ ատ ության աստ ի
ճանն եր ի կազմ ում ը մասն իկն եր ի միջ ոց ով
նման եցն ում է լատ ին եր են ի քեր ակ ան ա
կան նման ատ իպ կառ ույց ը ռուս եր են ին,
որ ում բաղդատ ակ ան ի կազմմ ան համ ար
օգտ ագործվում են -ее, -е, -ше, գեր ա
դրակ ան ում -айш(ий) և -ейш(ий), գերմ ա
ներ են ին՝ համ ապ ատ ասխ ան աբ ար -er և
-(e)st, անգլեր են ին՝ -er, -est մասն իկն եր ը:
Ժամ ան ակ ակ ից հայեր են ում մասն իկ ավո
րում ը գործ ում է միա յն գեր ադր ակ ան ում՝
ամ են ա- և -(ա)գ ույն մասն իկն եր ի տես
քով:
Մի շարք ած ակ անն եր համ եմ ատ ու
թյան աստ իճանն եր ը կազմ ում են տար ա
հիմքությամբ՝ տար ահ իմք (սուպլետ իվ)
ձևեր ով.
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
Համ եմ ատ ության աստ իճանն եր ի կա
ռուց ում ը
տար ահ իմքությամբ
հանդի
պում է և՛ ռու
ս ե
ր ե
ն ում՝ хороший-лучшелучший, և՛ եվր ոպ ակ ան այլ լեզուն եր ում՝
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գերմաներենում՝ gut-besser-am besten,
անգ լերենում՝ good-better-best, ֆրան
սեր ենում՝ bon-meilleur, ժաման ակ ակ ից
հայերենում այն բացակ այ ում է: Ածա
կանների սուպլետիվ հիմքերից վերոն
շյալ լեզուներում հանդիպում են բառեր,
մասնավորապես ռուսերեն ում՝ майор,
мажор, максимальный, минимальный,
мелиорация, оптимист, пессимист և այլն:
Եթ ե ած ականների դրակ ան աստիճա
նում –us սեռային վերջավորության ը նա
խորդում են e, u, i ձայն ավորն երը, հա
մեմ ատության աստիճանն երը կազմում
են հարադրական եղան ակ ով (բաղդա
տականում` magis ավելի, գերադրակ ա
նում` maxime ամեն ից), ին չպես՝ idoneus
հարմար-magis idoneus-ավելի հարմարmaxime idoneus ա
մե
ն ից հար
մար, nec
essarius անհրաժեշտ-magis necessarius
ավ ելի անհրաժեշտ-maxime necessarius
ամ ենից անհրաժեշտ: Համեմատութ յան
աստիճանների կազմման այսպիսի տիպ
առկա է նաև ռուսերեն ում (более, менее;
самый, наиболее, наименее), ժաման ակ ա
կից հայերենում (ավելի, ամեն ից), ֆրան
սեր ենում (plus և moins), մասն ակ իորեն
գերմաներենում (mehr, weniger; am meis
ter), անգ լերենում (more և most)1:
Լ ատ իներենում բաղդատակ ան աս
տիճ անը ունի երկու շարահյուսակ ան կա
ռույց.
ա) Fama carior est, quam pecunia.
Հ ամբավը ավելի թանկ է, քան փողը:
Այս կաղ ապարում գործում է quam շաղ
կապ ը, հմմտ. ռուսերեն ում чем, հայերե
նում քան, անգլերեն ում than:
բ) Fama carior est pecunia (Abl. compa
rationis).
Հ ամբավը ավելի թանկ է փողից (բա
ցառ ական հոլով): Այս կաղապարը հոլո
վական կապ ակցակ ան ձև է: Ժաման ակ ա
կից հայերենում ձևաբան որեն համընկն ում
1
Ածականների կանոնիկ ձևերի կազմությունն
ավելի մանրամասն ու ընդարձակ նկարագրությունը
տե՛ս Ярхо В. Х. и Лобода В. И., Латинский язык, М.,
1969, стр. 46-55:

է, ռուս եր են ում բաց առ ակ ան ի փոխ ար են
գործ ածվում է родительный падеж.
Գեր ադր ակ ան աստ իճան ի դեպքում
գործ ածվում է Genetivus partitivus-ը (մաս
նակ ի սեռ ակ ան) առ անց նախդիր ի.
Optivus omnium. Բոլոր ից ամ են ալավը:
Homerus poētarum celeberrimus. Հո
մ ե
րոս ը պոետն եր ից ամ են ահ այտն ին է: Գե
րադր ակ ան ի այս կառ ույց ը չի համ ընկն ում
հայեր են ին: Ռուս եր են ում գործ ածվում է из
նախդիր ը (Самый лучший из всех. Հմմտ.
գեր ադր ակ ան ի կազմ ում ը առ անց նախդի
րի Genetiv-ով գերմ ան եր են ում՝ der beste
meiner Freunde (իմ ընկ երն եր ից ամ են ա
լավը): Гомер-самый знаменитый из (сре
ди) поэтов):
Լատ ին եր են ում
կան
ած ակ անն եր,
որոնք չուն են դրակ ան, մի քան իս ը՝ բաղ
դատ ակ ան, որ ոշ ած ակ անն եր ուն են գե
րադր ակ ան ի երկ ու ձև, կան չհոլովվող
ածակ անն եր
(adiectiva
indeclinabilia),
որոնք գոյ ակ ան ի բոլոր հոլովն եր ի հետ
գործ ածվում են անփ ոփ ոխ ձևով, կան
թեր ահ ոլով կամ թեր աթիվ ած ակ անն եր
(adiectiva defectiva-պակ աս ավոր)2: Լատ ի
ներ են ի ած ակ անն եր ի ճնշ ող մաս ը լեզվի
պատմ ակ ան զարգացմ ան գործ ընթաց ում
ձևավոր ել են ած ակ անն եր ի համ եմ ատ ու
թյան աստ իճանն եր ի կազմմ ան վեր ոնշ յալ
կան ոն իկ ձևեր ը, սակ այն ոչ մի լեզվում
չկան կան ոնն եր առ անց բաց առ ության
(Nulla regula sine exceptione):
Ած ակ անն եր ը յուր աքանչ յուր լեզվի բա
ռապ աշ ար ի հսկ այ ակ ան բառ ազանգված
են, մասն ավոր ապ ես լատ ին եր են ում ուն են
հար ուստ քեր ակ ան ակ ան կարգեր, դրսևո
րում են ձևաբ ան ակ ան ըն դգծված առ անձ
նահ ատկ ությունն եր, այդ պատճառ ով էլ
շատ է կարևորվում դրանց բազմ ակ ողմ ա
նի ուս ուց ում ը:
ashot.hayrapetyan@ysu.am

2 Տե՛ս Հայրապետյան Ա. Պ., Գոյականի ու ածականի
հոլովումը լատիներենում, Եր., 2002, էջ 125-182:
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ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.

Մկրտչյան Ն., Հայրապետյան Ա., Լատիներենի ձեռնարկ, Հեղին. հրատ., Եր., 2014:
Հայրապետյան Ա. Պ., Գոյականի ու ածականի հոլովումը լատիներենում, ԵՊՀ հրատ., Եր.,
2002:
Ավետիսյան Հ., Որոշիչ-որոշյալի կապակցությունը գրաբարում, Եր., 1972:
Ярхо В. Х. и Лобода В. И., Латинский язык, Москва, 1969.
Нисенбаум М. Е., Латинский язык, Москва, 2000.
Мирошенкова В. И., Федоров Н. А., Учебник латинского языка, Москва, 1976.

3.
4.
5.
6.

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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ԱՐՄԵՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋ ԱՊՐԵԼԱԿԵՐՊԻ
ԵՎ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻՆ ԽՈՉԸՆԴՈՏՈՂ
ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ
Վերջին տասնամյակում մեծ ուշադրու
թյան են արժանացել երիտասարդների
ֆիզիկական դաստիարակության հիմնա
խնդիրները: Ներկայիս սոցիալ-տնտեսա
կան պայմաններում առանձնահատուկ տեղ
է տրվում սոցիալապես ակտիվ, ներդաշնակ
զարգացած երիտասարդ մասնագետների
պատրաստմանը:
Երիտասարդների ներգրավումը ֆիզի
կական կուլտուրայի և սպորտային միջո
ցառումների գործընթացներին, էականորեն
կապված է առողջության պատկերացումնե
րի և նրա նկատմամբ վերաբերմունքի ձևա
վորման հետ: Այդ մասին է վկայում հատուկ
գրականության վերլուծությունը: Մի շարք
աշխատանքներում [4, 8, 9] լուսաբանվել
են բուհական ուսանողության առողջության
պահպանման ու ամրապնդման, առողջ
ապրելակերպի, ֆիզիկական կուլտուրայով
և սպորտով զբաղվելու դրդապատճառնե
րի ձևավորման հիմնահարցերը: Սակայն
նշված հիմնահարցերը դեռևս չեն արժանա
ցել բավականաչափ ուշադրության, և ինչ
պես նշում են ոլորտի մասնագետները, մնում
են թերի մշակված [6, 10], ինչը բացասական
է անդրադառնում բուհերի ուսումնական
աշխատանքների ծրագրավորման ու կազ
մա
կերպ
ման վրա: Այդ ա
ռու
մով մեր կող
մից կատարված կոնտենտ (բովանդակային)
վերլուծությունը ցույց տվեց, որ ԵՊՃՀ-ի,
ՀՌՀ-ի և ԵՊՀ-ի ֆիզիկական դաստիարա
կության ծրագրերը, ըստ կուրսերի, ֆակուլ
տետների, ունեն որոշակի տարբերություն
ներ՝ կապված ուսումնական բեռնվածության
ծավալի, գործնական պարապմունքների բո
վանդակության ու տևողության, առարկան
լուսաբանող տեսական նյութերի, ուսանո
ղության հետ տարվող արտաժամյա` սպոր

տային և առողջարարական աշխատանքնե
րի հետ: Ամբողջական առումով, այս ամենը
անմիջականորեն ազդում է ուսանողների
ֆիզիկական կուլտուրայի ձևավորման ար
դյունավետության վրա:
Հատուկ գրականության մանրակրկիտ
վերլուծությունը ցույց տվեց, որ ներկայումս
բժշկությունը բարձր նվաճումներ ունի` հի
վանդությունների բուժման ու ախտորոշման
կատարյալ տեխնիկական միջոցներ: Սա
կայն նշված առաջընթացի ֆոնի վրա զգա
լիորեն աճել են նաև հիվանդացության ու
մահացության դեպքերը: Գիտնականներին
[1, 2, 3 և 5] մտահոգում են այն փաստերը,
որոնք կապված են դեմոգրաֆիկ ճգնա
ժամի, բնակչության կյանքի տևողության
նվազման, հոգեկան առողջության վիճակի
վատթարացման հետ: Նշված հեղինակնե
րի կարծիքով բժշկությունը ներկա և տեսա
նելի ապագայում անկարող է էականորեն
ազդել մարդու առողջության պահպանման
վրա: Այդ մասին են վկայում Կ. Տարասովի,
Ե. Չերնենկոյի [10, 24-26] և Օ. Վասիլևայի
[6, 529] աշխատանքները: Նշված հեղինակ
ների ուսումնասիրությունները ցույց տվե
ցին, որ նախորդ դարաշրջանի՝ մինչև 50-60
թթ. առողջության պահպանման գլխավոր
խնդիր էր ինֆեկցիոն հիվանդությունների
բուժումն ու կանխարգելումը, ինչն այսօր
համարվում է լուծված: Ընթացիկ փուլում ի
հայտ են եկել առողջության պահպանման
նոր խնդիրներ:
Վերջին տասնամյակներին առանձնա
հատուկ ուշադրության է արժանացել երի
տասարդների ֆիզիկական կուլտուրայով
զբաղվելու դրդապատճառների ձևավորման
հիմնահարցերը: Վերջինս, ըստ մի շարք
հեղինակների [4, 7, 8], ֆիզիկական կուլ
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տուրայի կառուցվածքում ունի առանցքային
նշանակություն. դրդապատճառային բա
ղադրիչով է որոշվում անհատի ակտիվու
թյան մակարդակը, ուղղվածությունը:
Հետազոտության նպատակն է ուսում
նասիրել ֆիզիկական կուլտուրայով և սպոր
տով զբաղվելուն խոչընդոտող պատճառ
ները բուհերի ուսանողների մոտ: Նշված
պատճառների բացահայտումը կնպաստի
բուհերի ֆիզիկական դաստիարակության
համակարգի կազմակերպման կատարելա
գործմանը:
Կիրառված մեթոդներ: Խնդիրների լուծ
ման համար օգտագործվել են հետազոտման
հետևյալ մեթոդները` գիտամեթոդական
գրականության աղբյուրների, ուսումնական
նյութերի վերլուծություն և ամփոփում, ու
սանողների հարցում, հարցման տվյալների
մշակում` մաթեմատիկական վիճակագրու
թյան մեթոդներով, ստացված արդյունքների
վերլուծություն և ամփոփում:
Հաշվի առնելով վերը շարադրվածը՝
մեր կողմից կազմվեց ֆիզիկական ու սպոր
տային ակտիվությանը խոչընդոտող հավա
նական տասը հիմնական գործոններ:
Ուսումնասիրություններին
մասնակցել
են ք. Երևանի տարբեր բուհերի` ԵՊՃՀ-ի,
ԵՊՀ-ի, ՌԱՀ-ի, բակալավրիատի և մա
գիստրատուրայի 342 ուսանողներ:
Հարցման արդյունքների վերլուծության
միջոցով փորձել ենք պարզաբանել ուսա
նողների ֆիզիկական և սպորտային ակ
տիվությանը
խոչընդոտող
գործոնների
դրսևորման տարիքային առանձնահատկու
թյունները զարգացման տարբեր փուլերում:
Հետազոտության արդյունքների վեր
լուծություն: Այժմ անդրադառնանք ֆիզիկա
կան կուլտուրայով և սպորտով զբաղվելուն
խոչընդոտող պատճառների առանձնա
հատկությունների վերլուծությանը: Բուհերի
ֆիզիկական դաստիարակության գործըն
թացի արդյունավետության բարելավման
համար առանձնապես կարևոր է պարզել
այն պատճառները, որոնք խոչընդոտում են
ուսանողների ֆիզիկական և սպորտային
ակտիվությանը:
Այդ առումով ստացված տվյալների վեր
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լուծությունը ցույց տվեց, որ հարցված ուսա
նողների ընդհանուր թվաքանակի 49,1 %-ը
ժամանակի պակասն ու անտարբերությու
նը, ըստ ընդհանրացված ցուցանիշի, հա
մարում է ֆիզիկական և սպորտային ակ
տիվությանը խոչընդոտող գործոն: Նշված
գործոնի ածանցված (ամբողջի առանձին
բաղադրիչների) վերլուծության արդյունքնե
րից պարզվեց նաև այն, որ հարցված ուսա
նողների մեծամասնության (52,9 %-ի) հա
մար ժամանակի պակասը դիտվում է որպես
ֆիզիկական և սպորտային ակտիվությանը
խոչընդոտող լուրջ դրդապատճառ, իսկ սե
փական առողջության նկատմամբ մտահոգ
է ընդամենը հարցվածների 55,3 %-ը:
Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտային
միջոցառումներ կազմակերպելուն վերաբե
րող տեղեկատվությունն ու գիտելիքները,
ըստ ընդհանրացված ցուցանիշի, բավարա
րում են հարցված ուսանողների ընդհանուր
թվաքանակի 76,1 %-ին, ընդ որում՝ նրան
ցից 72,7 %-ը նշում է տեղեկատվության, իսկ
79,4 %-ը՝ ձեռք բերված գիտելիքների բավա
րարվածությունը:
Առողջարարական և սպորտային միջո
ցառումներն առավել հավանականությամբ
իրագործելի են այն բնակավայրում, որտեղ
կան համապատասխան կառույցներ և նախ
ընտրելի սպորտաձևով ու Ֆիզիկական կուլ
տուրայով զբաղվելու անհրաժեշտ պայման
ներ: Այդ առումով, հարցված ուսանողների
ընդհանուր թվաքանակի 67,5 %-ը բավար
ված է իր բնակավայրում գոյություն ունեցող
կառույցների առկայությունից ու պայման
ներից: Սակայն նշված գործոնի բաղկացու
ցիչ մասերի վերլուծությունը ցույց տվեց, որ
հարցվածների 45,0 %-ի բնակավայրերում
բացակայում են անհրաժեշտ կառույցները:
Խմբակների ընտրության հարցում իրենց
բավարարվածությունն են հայտնել հարց
վածների 79,9 %-ը, ինչը որոշակի կերպով
ազդում է ուսանողների ֆիզիկական կուլ
տուրայով և սպորտով զբաղվելու շարժա
ռիթների վրա: Այստեղ շատ կարևոր ենք
համարում կիրառել նպաստող և շտկող
գործոնները: Մեր կարծիքով նման մոտե
ցումները կօժանդակեն ֆիզիկական դաս
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տիարակության նոր, ավելի կատարյալ եղա
նակների մշակմանը:
Վերլուծության արդյունքներն այդ ուղղու
թյամբ ցույց տվեցին, որ.
•	
անտարբերությունն ու ժամանա
կի պակասը նշված բուհերի ուսանողության
48,6 - 56,4 %-ի կող
մից դիտ
վում է որ
պես
ֆիզիկական և սպորտային ակտիվությանը
խոչընդոտող գործոն: Ընդ որում՝ ժամանա
կի դեֆիցիտն արձանագրվել է բոլոր բուհերի
ուսանողության 52 - 54 %-ի մոտ, իսկ սեփա
կան առողջության նկատմամբ մտահոգվա
ծությունը արձանագրվել է ԵՊՀ ուսանողնե
րի մեծամասնության` 71,1 %-ի մոտ: Մնացած
երկու բուհում վերը նշված ցուցանիշը տա
տանվում է 50,9 – 57,1 %-ի սահմաններում:
•	
ուսումնասիրված բոլոր բուհերի ու
սանողության մեծամասնությունը բավա
րարված է ֆիզիկական կուլտուրայի և սպոր
տային միջոցառումների կազմակերպման
անհրաժեշտ տեղեկատվությամբ և ձեռք
բերված գիտելիքներով,
•
բնակավայրերում ֆիզիկական կուլ
տուրայով և սպորտով զբաղվելու ընտրու
թյան հնարավորություններն ու պայման
ները չեն բավարարում ԵՊՀ ուսանողների
54,0 % - ին, իսկ ԵՊՃՀ-ի ու ՀՌՀ-ի ուսա
նողների մոտ այդ ցուցանիշը կազմել է 22,4–
37,4 %,
•
սպորտային պարագաների ձեռք
բերման ու մատուցվող ծառայությունների
գները` ըստ ընդհանրացված ցուցանիշի,
մեծ մասամբ մատչելի են բոլոր բուհերի ու
սանողության 57,4 – 72,9 %-ի համար: Ընդ
որում՝ անձնական համազգեստի և այլ պա
րագաների առումով նշված բուհերի ուսանո
ղության մեծամասնությունը՝ 70,4 – 76,5 %-ը,
ապահովված է բավարար չափով: Համեմա
տաբար ցածր է մատուցվող ծառայություն
ների գների մատչելիությունը: Առանձնապես
կարելի է նշել ԵՊՀ-ի ուսանողների հնարա
վորությունները, որոնց 42,5 %-ը այդ հար
ցում ունեն ֆինանսական դժվարություններ,
•	
հարցմանը մասնակցած ուսանող
ների մեծամասնության կարծիքով սպոր
տային ավանդույթներն ու բուհում ոլորտի
աշխատանքների կազմակերպման դրված

քը բացասաբար չեն ազդում ֆիզիկական
և սպորտային ակտիվության դրսևորման
վրա:
Սոցիալ-տնտեսական զարգացման ներ
կա փուլում գործող սպորտային և առողջա
րարական խմբերի գործունեությունը մեծ
մասամբ ծավալվում են մասնավոր հիմքե
րի վրա, որի համաձայն անձնական գույքի,
սպորտային համազգեստի և այլ անհրա
ժեշտ պարագաների ձեռքբերումը, ինչպես
նաև մատուցված ծառայությունների դիմաց
վճարումները կատարվում են անձնական
միջոցներից:
Այդ առումով, հարցման արդյունքների
վերլուծությունը ցույց տվեց, որ վերը նշված
տնտեսական խնդիրները, ըստ ընդհանրաց
ված գործակցի, լուծելի են ուսանողների ընդ
հանուր թվաքանակի՝ 68,9 %-ի համար: Ընդ
որում՝ նրանցից անձնական համազգեստի և
սպորտային այլ պարագաների ձեռքբերման
դժվարություն չունի հարցվածների 74,6 %-ը,
իսկ մատուցված ծառայությունների դիմաց
ուսանողների 36,7 %-ը ունի ֆինանսական
դժվարություն:
Վերլուծության ընթացքում պարզվեց
նաև այն, որ սպորտային ավանդույթներն
և բուհում ոլորտի աշխատանքների կազմա
կերպման դրվածքը, հարցված ուսանողների
մեծամասնության կարծիքով, նպաստում են
ֆիզիկական և սպորտային ակտիվության
դրսևորմանը:
Եզրակացություններ: Բերված փաստե
րից երևում է, որ դպրոցն ավարտած և բուհը
նոր ընդունված սովորողների զգալի մասը
իրազեկված չէ, հետևաբար նաև անտարբեր
է սեփական առողջության պահպանման
ու ամրապնդման, առողջ ապրելակերպի
նկատմամբ, ինչը հուշում է, որ ֆիզիկական
դաստիարակության գործընթացում անհրա
ժեշտ է առանձնահատուկ ուշադրություն
դարձնել սովորողների ինքնագիտակցու
թյան ձևավորմանը:
Վիճակագրական տվյալների վերլու
ծությունը ցույց տվեց, որ ֆիզիկական և
սպորտային ակտիվության դրսևորման
անհրաժեշտ կառույցները բացակայում են
հարցված ուսանողների՝ ընդհանուր թվա

159

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

քանակի 45,0 %-ի բնակավայրերում:
Սպորտային ավանդույթները և բուհում
ոլորտի աշխատանքների կազմակերպման
դրվածքը նպաստում են, ըստ ԵՊՃՀ-ի և
ՀՌՀ-ի հարցված ուսանողների մեծամաս
նության կարծիքի, ֆիզիկական և սպոր
տային ակտիվության դրսևորմանը: Դրա
հետ մեկտեղ ԵՊՀ-ի ուսանողների 74,2 %-ը
համարում է, որ սպորտային և առողջարա
րական աշխատանքների թույլ կազմակեր
պումը խոչընդոտում է ֆիզիկական ակտի
վության դրսևորմանը:
Երիտասարդների ներգրավումը ֆիզի
կական կուլտուրայի և սպորտային միջո
ցառումների գործընթացներում էականորեն
կապված է առողջության պատկերացումնե
րի և դրա հանդեպ վերաբերմունքի ձևավոր

ման հետ, հետևաբար հենց ուսումնական
հաստատություններն են այն առանցքային
հենքը, որի վրա պետք է իրականացնել
ֆիզկուլտուրային մարզական պարապ
մունքներին կանոնավոր ձևով ներգրավելու
քաղաքականություն, ձևավորել հատուկ գի
տելիքներ ֆիզիկական կուլտուրայի և սպոր
տի բնագավառում: Բուհերի մարզական
առօրյան ավելի հագեցնելու, առողջ ապրե
լակերպի մասին թիրախային տեղեկատվու
թյուն տրամադրելու միջոցով հարկավոր է
ամրապնդել հանրապետական ուսանողա
կան ֆեդերացիայում բուհերի մարզական
գործընթացը ներկայացնող ուսանողական
խորհուրդների միջև կապը, ինչպես նաև
ավելացնել մարզական միջոցառումների և
մարզական խմբակների քանակը:
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RESEARCH OF THE FACTORS HINDERING THE PROCESS OF HEALTHY LIFESTYLES 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, из-за 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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ՄԱՐԳԱՐԻՏԱ ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ

ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ
ԴԵՐԸ ՏԵՍԱԿԱՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ԱՄՐԱՊՆԴՄԱՆ
ԵՎ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ
Ուսումնական պրակտիկան բուհական
կրթական համակարգի բաղադրիչ մասն է,
որի հիմնական խնդիրներից է ուսուցման
գործընթացում ստացած գիտելիքների ամ
րապնդումը։ Այն կարելի է բնութագրել իբրև
ուսումնական գործունեության ոլորտ, որ
տեղ ուսանողները կարող են կիրառել ձեռք
բերված գիտելիքները, ունակությունները և
հմտությունները պրակտիկայում։
Իբրև մանկավարժական գործընթաց՝
կենսաբանական ուսումնական պրակտի
կան հիմնված է բնության և ող ջ կենդանի
անանցողիկ արժեքների ըմբռնման վրա։
Այն նպատակ է դնում սովորեցնել ուսանող
ներին կանոնավորել բույսերի կենսագործու

նեության պրոցեսներն արդյունավետության
բարձրացման նպատակով։
Պրակտիկայի ընթացքում կատարվող
ուսումնասիրությունները պահանջում են
դասախոսի և ուսանողների բարձր ստեղծա
գործական ակտիվություն, նպաստում սո
վորողների վերլուծական ունակությունների
զարգացմանը։ Ուստի ուսումնասիրության
գործընթացը նախատեսելիս առաջնահերթ
է ընտրված տեխնոլոգիայի բնույթը։ Վեր
ջինս, կազմված լինելով գործողություննե
րի շղթայից, նախատեսում է դասախոսի և
ուսանողների փոխկապակցված գործողու
թյուններ աշխատանքի բոլոր փուլերում։

Աղ յուսակ 1
Աշխատանքի
փուլերը

Դասախոսի գործողությունները

Ուսանողի գործողությունները

Մինչ պրակ
տիկան

1. Ընտրում է թեմաներ:
2. Մշակում է պարապմունքների ըն
թացքը:
3.	Նախապատրաստում է անհրաժեշտ
և լրացուցիչ նյութը:

1. Ստանում է նախատեսվող աշխա
տանքների թեմաները:
2. Ծանոթանում է նախատեսվող
փորձերին` զուգակցելով տեսական
գիտելիքներին:

1. Բաժանում է խումբը ենթախմբերի։
2. Քննարկում է կատարվելիք ուսումն ա
Պրակտիկայի
սիրությունները։
ընթացքում
3. Ղեկավարում է, ու ղղորդում, հաղոր
դում լրացուցիչ տեղեկություններ։

1. Հարցեր է ու ղղում՝ առավել հաս
կանալու ուսումն ասիրության խնդի
րը, ընթացքը։
2. Մշակում և ընդունում է խնդրի
լուծման տարբերակներ, մասնակ
ցում համատեղ գործառույթներին,
քննարկումն երին։

1. Քննարկում և գնահատում է ուսանող
Ներկայացնում է կատարված աշխա
ների աշխատանքը։
Պրակտիկայի
2. Գնահատում է պրակտիկայի արդյու տանքները նկարների, աղ յուսակնե
վերջում
րի, գծապատկերների միջոցով։
նավետությունը` ներկայացնելով հաշ
վետվությունը։
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Ուսումնական պրակտիկայի ընթացքում
ուսանողները համոզվում են տեսական գի
տելիքների ճշմարտության մեջ, ամրապն
դում ձեռք բերված ունակությունները և յու
րացնում նոր մեթոդիկաներ։
Խնդիրը մեկնաբանենք «Բույսերի ֆիզի
ոլոգիա» առարկայի օրինակով։
Բույսերի
ֆիզիոլոգիայի
ամառային
պրակտիկայի նպատակն է.
•	
Իրականացնել և ուսումնասիրել ֆի
զիոլոգիական գործընթացները բնական և
լաբորատոր պայմաններում։
•	Ծանոթանալ ֆիզիոլոգիական պրո
ցեսների ուսումնասիրման հիմնական մե
թոդներին։
•	Ծանոթանալ փորձին անհրաժեշտ
նյութի նախապատրաստման, մշակման
մեթոդներին։ Մեթոդներ, որոնց միջոցով
հնարավոր է վերլուծել աճի, զարգացման,
ֆոտոսինթեզի,
նյութափոխանակության,
կայունության, սննդառության, ջրային ռեժի
մի և այլ գործընթացներ։
•	Պարզաբանել
ֆիզիոլոգիական
գործընթացների հարմարողական դրսևո
րումները։
Ելնելով դրված խնդրից և նպատակնե
րից՝ ուսումնասիրությունների մի մասը կա
տարվում է լաբորատորիայում, իսկ մյուս
մասը` բնական պայմաններում։
Ֆիզիոլոգիական գործընթացի ուսում
նասիրման
արդյունքում
առավելագույն
տեղեկատվություն ստանալու նպատակով
անհրաժեշտ է հստակ պլանավորել աշխա
տանքը, իսկ ստացված տվյալները բազ
մակողմանի մշակել և վերլուծել։ Ֆիզիոլո
գիական ուսումնասիրումը կատարել խիստ
տրամաբանական հաջորդականությամբ։
Նպատակը պետք է նե
րա
ռի ու
սում
նասիրվող փոփոխական մեծությունների
թվարկումը և ուսումնասիրման հնարավոր
արդյունքների կանխատեսումը։ Այսպես. ու
սումնասիրել տերևների անատոմամորֆո
լոգիական առանձնահատկությունների ազ
դեցությունը հերձանցքների գործունեության
վրա։ Նպատակում կոնկրետանում է գաղա
փարը։ Այն է՝ տերևների կառուցվածքային
առանձնահատկությունների ազդեցությունը

ջրային հաշվեկշռի կարգավորման գործում։
Հետազոտման մեթոդիկան ներառում է
գործողությունների հաջորդականությունը։
Այն պետք է լինի համառոտ և հստակ։
Ուսումնասիրման արդյունքները ներկա
յացվում են պարզ և որոշակի ձևերով՝ աղ յու
սակներ, գծապատկերներ, թվաբանական
արդյունքներ (հաշվարկներից, բանաձևե
րից), դիագրամներ։
Կատարված ուսումնասիրմանը հաջոր
դում է քննարկումը, որում տեսական հար
ցերի միջոցով կապվում են տեսական գիտե
լիքները ստացված արդյունքներին։
Ուսումնասիրման նպատակն է ստանալ
ելակետային գաղափարի համոզիչ հաստա
տումը։ Այս դեպքում կարելի է գալ եզրակա
ցության։ Օրինակ, որպես եզրակացություն
վերը բերված օրինակի կարելի է հանգել
հետևյալ պնդմանը։ Ջրային հաշվեկշռի
կարգավորման և հերձանցքների թվի և
չափսերի միջև գոյություն ունի ուղիղ կախ
վածություն։
Ֆիզիոլոգիական գործընթացների ու
սումնասիրմանն ուղղված բնական և լաբո
րատոր պայմաններում կատարվող աշխա
տանքները հաճախ զուգորդվում են։ Դրանք
կարող են լինել շարունակական բնույթի և
իրար համեմատական։ Օրինակ՝ գուտացի
այի երևույթի համեմատական դիտարկումը
բնական պայմաններում՝ առավոտյան ժա
մերին, երբ օդը հագեցած է ջրային գոլորշի
ներով և լաբորատորիայում՝ արհեստական
պայմաններ ստեղծելով գուտացիայի եր
ևույթի համար։ Խնդիրը ձևակերպված է՝ ու
սումնասիրել գուտացիան։ Հավաքագրված
է գուտացիայի վերաբերյալ տեղեկատվու
թյունը՝ ջրային ռեժիմի կարգավորում, ար
մատային ճնշման մեխանիզմ, գործընթացի
իրականացման պայմաններ։
Մեկ այլ օրինակ ֆոտոսինթեզի ինտեն
սիվության որոշումը տերևային սկավառակ
ների մեթոդով։ Փորձը դրվում է բնական
պայմաններում։ Այն շարունակական բնույթի
է։ Լաբորատոր պայմաններում ելակետային
նյութը ենթարկվում է հետագա վերլուծու
թյան (չորացում, կշռում, հաշվարկներ)։
Եթե ուսումնասիրվող խնդրի լուծմանը
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անհրաժեշտ է առաջնային տեղեկատվու
թյուն, այսինքն՝ տեղեկատվություն հավաք
ված անմիջապես առանձին սովորողների
կողմից, ապա կատարվում է ուսումնասի
րություն բնական պայմաններում։ Այսպես,
աճի ինտենսիվության որոշման ուսումնա
սիրությունը առանձին ուսանողների կող
մից տարբեր բուսատեսակների և տարբեր
բնակլիմայական պայմաններում։
Բնական պայմաններում ուսումնասիրու
թյան կառուցվածքում առանձնացնում ենք.
•	
Ուսումնասիրմանն առնչվող բուսա
տեսակների ընտրություն և ուսումնասիրում՝
տվյալների հավաքագրման նպատակով։
•	Փորձ՝ նախապատրաստում, չա
փագրումներ:

•
Ստացված տվյալների մշակում,
վերլուծում, պատճառա-հետևանքային կա
պերի ստուգում, մոդելի կառուցում։
Հաճախ բնական պայմաններում դրված
փորձը շարունակություն է ստանում լաբո
րատոր պայմաններում։ Լաբորատոր հետա
զոտության միջոցով ուսանողների կողմից
մեկնաբանվում են եղած տվյալները՝ դրա
նով իսկ յուրացնելով, իմաստավորելով, ամ
րապնդելով տեսական գիտելիքները։ Ող ջ
գործընթացն ուղղված է՝ խթանելու ուսա
նողների ակտիվությունը, որը ապահովվում
է երկու կողմերի զուգակցված գործունեու
թյամբ և ուսանողների աճող ինքնուրույնու
թյամբ։

Դասախոսի գործունեություն

Ուսանողի գործունեություն

1. Սովորում է, տիրապետում փոխանց
1. Նպատակասլաց փոխանցում է գիտելիքները,
վող տեղեկատվությանը, կատարում ինք
փորձի ընթացքում՝ մեթոդները, աշխատանքի կուլ
նուրույն կամ փոքրաթիվ խմբով փորձա
տուրայի և գիտական իմացության հիմունքները։
րարական աշխատանք:
2. Ղեկավարում է գիտելիքների, ունակությունների
և հմտությունների յուրացման գործընթացը։

2. Փորձում է ինքնուրույն դիտարկել, հա
մեմատել, մտածել, եզրակացնել։

3. Պայմաններ է ստեղծում սովորողի անձի զար
գացման (ուշադրության, մտածելու, տրամաբանե
լու) նպատակով:

3. Ցուցաբերում է նախաձեռնություն նոր
գիտելիքների, տեղեկատվության լրացու
ցիչ աղբյուրների ստացման։ Զբաղվում է
ինքնակրթությամբ։

Լաբորատոր պայմաններում հաճախ
նույն թեման կատարելիս առանձին են
թախմբեր կարող են ուսումնասիրել խնդ
րի պարզաբանման որոշակի մասը։ Օրի
նակ՝ տրանսպիրացիայի ինտենսիվությունը
որոշելու նպատակով առանձին խմբեր ու
սումնասիրում են որոշակի գործոնի ազ
դեցությունը։ Այնուհետև տվյալները փո
խանակվում են, վերլուծվում և հանգում
ընդհանուր եզրակացությունների։ Արդյուն
քում տեսական գիտելիքները ստանում են
իրական ձևավորված տեսք, ստեղծվում է
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որոշակի համապատասխանություն իրա
կան շրջապատող աշխարհի և սովորողների
գիտական աշխարհայացքի միջև։ Ինչքան
շատ են ուսանողների կողմից ստացված գի
տելիքները ստուգվում, դիտարկվում փորձ
նական ճանապարհով, այնքան բարձր է
ուսման նկատմամբ հետաքրքրությունը։
Ուսումնական պրակտիկայի՝ իբրև ու
սուցման կարևոր բաղադրամասի, արդյու
նավետությունը կարող է խթան լինել գի
տելիքների կարևորության գիտակցման և
արժեքային համակարգի ստեղծման։
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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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ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՄԻՏՔ

Դ Ա Ս ԱՎ ԱՆ Դ Մ ԱՆ Մ Ե Թ Ո Դ Ի Կ Ա
ՆԱԻՐԱ ԹՈՌՈՒՆՅԱՆ

ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆԻ ԲԱՌԱՊԱՇԱՐԻ
ՀԱՐՍՏԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ԿԱՐԴԱՑԱԾ
ԲՆԱԳՐԻ ՇՈՒՐՋ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ
Աշակերտի բառապաշարը որոշվում է
նրա գործածած բառաքանակով. երբ խոսում
ենք աշակերտի բառապաշարի մասին, նկա
տի ենք ունենում նրա գործուն՝ ակտիվ բա
ռապաշարը։ Մեր դիտարկումները ցույց են
տվել, որ աշակերտները հատկապես դժվա
րանում են գործածել այն բառերը, որոնց
հայերեն տարբերակները առհասարակ կա՛մ
քիչ են գոր
ծած
վում (ն
րանք քիչ են լսում
տվյալ բառերը), կա՛մ գրեթե չեն գործածվում։
Բառապաշարը հարստացնելու և զար
գացնելու ուղղություններից մեկն էլ «ստվե
րում» մնացած բառերը աշակերտների բա
ռապաշարում ակտիվացնելն է։ Այդ բառերից
շատերն այնքան հին են, որ դժվար է նույնիսկ
պատկերացնելը, և ամենևին էլ նշանակու
թյուն չունի, թե որ բառը երբ է ստեղծվել. լեզ
վում բառը կա, ուրեմն պարտավոր ենք այն
իմանալ։ Դրանք տարբեր բնագավառներին
առնչվող բազմաթիվ բառեր են, որոնք հա
ճախ աշակերտը դժվարանում է արտաբերել
կամ պարզապես չգիտի, օրինակ՝ քիվ, շրի
շակ, գոգաթի, լուսամուտագոգ, նոտակալ,
նկարակալ, կրիչ, ստեղնաշար, մական, տա
փօղակ, շաղափ, մալուխ, դիտահոր և այլն։
Այս և նման բառերը աշակերտի պասիվ բա
ռապաշարում կան, սակայն նրանք ոչ միշտ
են գործածում կենցաղային խոսքում, և դա
սագրքում զետեղված ոչ բոլոր գեղարվեստա
կան բնագրերն են հնարավորություն տալիս
անդրադառնալու նման բառերին, բացատ
րելու դրանք։ Մեր դասալսումների և հատուկ
ուսումնասիրությունների ընթացքում փաս
տեցինք, որ բառապաշարի հարստացման
ամենահուսալի տարբերակը աշակերտի հե
տաքրքրասիրությունը բորբոքելն է և այս կամ
այն օտար բառի հայերեն համարժեքի ինքնու
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րույն որոնումը։ Ցավոք, մեր հասարակության
մեջ սահմանափակ կիրառություն ունեցող
այս բառերն աշակերտների համար հավա
սարազոր են դարձել օտար բառերին, քանի
որ այնքա՜ն օտարահունչ է նրանց լսելիքին,
այնքա՜ն խորթ։ Ցավոք, այս դեպքում պասիվ
է նաև ընտանիքը, քանի որ մեր ընտանիքնե
րի կրթվածության մակարդակը խիստ տար
բեր է, ավելին՝ գերակշռում են հասարակ
խոսքին, իրենց երեխաներին խոսքային մշա
կույթին անհաղորդ դարձնող ընտանիքները։
Այս դեպքում խնդրի լուծումը ծանրանում է
դպրոցի ուսերին։ Եվ քանի որ անթույլատրե
լի է դրանց խորթացումը, մեր բառապաշա
րից արհեստականորեն դուրսմղումը, ուստի
շահավետ է մայրենիի յուրաքանչյուր դասի
5-10 րոպեների հատկացումը մոռացված ու
մոռացվող, երբեմն նաև նոր ու նորագույն
բառերին։ Այդօրինակ բառերը մենք նախ
բաժանել ենք թեմատիկ խմբերի՝ տուն (խո
հանոց, ննջասենյակ, հյուրասենյակ), բույ
սեր, ծաղիկներ, ծառեր, թռչուններ, սպորտ,
համերգ (թատրոն), փողոց, ծովափ (լճափ),
մարմնի մասեր, կենդանիների և թռչունների
մարմնի մասեր և այլն։ Քանի որ բառապա
շարի հարստացումը տևական աշխատանք է
և առաջին հերթին աշակերտից պահանջում
է մտապահման գործընթացային գործունե
ություն, ուստի տարրական դասարաններում
աշխատանքները պետք է իրականացնել
փուլ առ փուլ, մաս-մաս, որպեսզի սովորող
ներն անցնեն յուրացում → իմաստավորում →
մտապահում → կիրառում ճանապարհը։ Պի
տի բացառել հսկայական բառախումբ թելադ
րելու և անմիջապես պահանջելու սովորույթը.
յուրաքանչյուր դասին 4-5 բառ սովորեցնե
լով՝ պիտի հետևողականորեն պահանջել և

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

ընդլայնել բառացանկը՝ մի թեմայից անցնե
լով մեկ այլ թեմայի բառաշարքին։ Նպատա
կահարմար է տարրական դասարաններում
այս աշխատանքը դարձնել յուրաքանչյուր
դասի բաղադրիչ՝ անվանելով որևէ վերնագ
րով, օրինակ՝ «Պարտավոր եմ իմանալ» կամ
«Բառերի աշխարհում»։ Աշխատանքը արդյու
նավետ կատարելու նպատակով կարելի է
պատրաստել նաև համապատասխան նկար
ներ, պաստառներ՝ բառերի ուսուցումը զու
գորդելով նկարների ցուցադրությամբ։ Տվյալ
զուգորդումը պայմանավորում է բառային
աշխատանքի արդյունավետությունը։ Այն
խթանելու համար անհրաժեշտ է բորբոքել
աշակերտների հետաքրքրությունը բառերը
սովորելու, իմանալու և յուրացնելու ցանկու
թյամբ՝ նրանցում ամրապնդելով դրանց ան
հրաժեշտության գաղափարը։ Մինչև աշա
կերտի հետաքրքրությունը չբորբոքվի տվյալ
աշխատանքի հանդեպ, արդյունավետության
մասին խոսելն ավելորդ է։ Իսկ նոր բառ սեր
մանելու և ուսուցանելու ուղղությամբ ավան
դական մեթոդիկայում հայտնի եղանակնե
րից մեկն էլ նկարով բացատրելն է [1, 130]։
Կրտսեր դասարաններում անծանոթ
բառերի ու բառակապակցությունների բա
ցատրման արդյունավետ միջոցներից են
զննական պարագաները։ Ապացուցված է,
որ երբ երեխան տեսնում է առարկան, իրը
կամ երևույթը, իսկ հետո լսում նրա անունը

(կամ հակառակը), ապա անծանոթ բառը
որոշակի իմաստ է ստանում և անջնջելիո
րեն դրոշմվում աշակերտի հիշողության մեջ
[2, 158]։ Այսպիսով` այդ մեթոդի կիրարկումն
առավելապես կնպաստի նոր ածանոթ բա
ռի յուրացմանը։ Այնուհետև աշակերտները
տվյալ բառերը պետք է գործածեն բառա
կապակցությունների, ապա՝ նախադասու
թյունների մեջ, ինչպես արվում է բնագրի
ցանկացած անծանոթ բառ բացատրելիս։
Երբ տվյալ բառաշարքի շուրջ աշխատանքն
ավարտվի, անհրաժեշտ է զանազան վար
ժություններով ստուգել յուրացման մակար
դակը՝ միևնույն ժամանակ ամրապնդելով
բառերի իմաստի ընկալումը։ Նկարագրենք
այդպիսի վարժությունների համակարգ, որը
մեր ուսումնասիրությունների ընթացքում
փորձարկել ենք Երևանի 188 դպրոցի 3բ (ու
սուցիչ՝ Ա. Բաբայան) և 3գ (ուսուցիչ՝ Ա. Մար
տիրոսյան) դասարաններում։
Վարժություն 1. Լրացնել բաց թողած տա
ռերը։ Ասել, թե ստացված բառերը նշանակող
առարկաները որտե՞ղ են օգտագործվում.
Գազ…ջախ, ջե…ոց, կա…սա, թե…նիկ,
տա…ակ, մա…, քա…իչ, ձա…ար, հա...անգ,
գ…ալ, գր…նակ, սր…աղաց, հյու…աքամիչ,
հա…իչ։
Վարժություն 2. Առաջին սյունակի բա
ռերի բացատրությունները գտնել երկրորդ
սյունակից.

ձագար

կաթսան փակելու պարագա

քիվ

սխտորը կամ որոշ համեմունքներ ծեծելու, մանրացնելու պարագա

շրիշակ

հեղուկը շշի մեջ լցնելու հարմարանք

խուփ

վարագույրը կախելու հարմարանք

տապակ

պատի և հատակի երիզը փակելու տախտակ

հավանգ

ջեռոցում թխելու համար նախատեսված իր

Վարժություն 3. 1-ին սյունակի հատկանիշները վերագրել 2-րդ սյունակի համապատաս
խան առարկային.
ծակոտկեն		
սալիկ
փայտե		
հացաման
հախճապակե
քամիչ
ծղոտե		
դանակ
սուր			
մսաղաց
էլեկտրական
գրտնակ
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Վարժություն 4. Տրված առարկաներից
առանձնացնել նրանք, որոնք օգտագործ
վում են ննջասենյակում.
Գորգ, սփռոց, ծածկոց, հավանգ, քիվ,
ներքնակ, ծորակ, սպասքապահարան, սա
վան, սպասք, ծրար, քա
միչ, բար
ձե
րես,
մահճակալ, հյութաքամիչ, սպիտակեղեն,
մաղ, լուսամփոփ, զգեստապահարան, զար
դասեղան, թեյնիկ, շերեփ։
Վարժություն 5. Առանձնացնել այն բառե
րը, որոնք կազմված են -արան և -իչ վերջա
ծանցներով։ Նշել, թե այս առարկաներից որը
բնակարանի որ սենյակում է օգտագործվում։
Մանրահատակ, ձայնարկիչ, վարդակ,
զգեստապահարան, անջատիչ, պաստառ,
հարիչ, ջահ, քերիչ, սառնարան, կախիչ,
աղաման, քամիչ, սրբիչ, լվացարան, մրգա
ման, սփռոց, որմնապահարան, գրտնակ,
խողովակ, բռնիչ, տակդիր, սկուտեղ, դա
րակ, բռնակ, հարիչ։
Վարժություն 6. Տրված նախադասու
թյուններում լրացնել բաց թողած բառերը՝

օգտվելով տվյալ բառաշարքից՝ սալիկա
պատ, գրտնակ, սպասքապահարան, հյուրա
սենյակ, գրասեղան, ձագար, զարդասեղան։
ա) … ճաշակով դասավորված են հախճա
պակե ափսեները, սուրճի և թեյի բաժակները։
բ) Թխվածք թխելիս մայրս …….. բացում
է խմորը։
գ) Շշե
րում հյու
թը լց
նում են ……., որ
չթափվի։
դ) …… մենք հյուրընկալում ենք հյուրերին։
ե) Մեր խոհանոցի պատերը և հատակը
……… են։
զ) Ննջասենյակում շատ կարևոր է
………. ունենալ, որի դարակներում պահ
վում են հարդարման պարագաներ, քսուք
ներ և զարդեր։
է) Իմ նն
ջա
սե
նյա
կում՝ ……… վրա, տե
ղադրված է համակարգիչը՝ անհրաժեշտ բո
լոր պարագաներով։
Վարժություն 7. Բնութագրել տրված
առարկաները.
Ինչպիսի՞ ………

սկուտեղ

սեղան

հացաման

լվացարան

տապակ

դուռ

բաժակ

աղաման

բռնակ

կահույք

պատ

գդալ

ջրաման

բռնիչ

ծորակ

ափսե

կաթսա

ծաղկաման

մրգաման

թավա

 արժություն 8. Տվյալ հատկանիշները վերագրել համապատասխան առարկաների.
Վ
………… ի՞նչ
անհարթ

կենսուրախ

դյուրավառ

համաչափ

տարօրինակ

նպաստավոր

սննդարար

մսային

վնասակար

անվտանգ

կիսակառույց

աննկատ

զգայական

վարակիչ

գազատար

Վարժություն 9. Առաջին սյունակից մե
կական բառ և երկրորդ սյունակից համա
պատասխան գործողություն ցույց տվող բառ
ընտրելով՝ կազմել բառակապակցություններ
և դրանցով կազմել նախադասություններ.
գործ			
ստանալ
ճիշտ		
դիմել
խուճապի		
ձեռնարկել
բավականություն
պլանավորել
կարգապահ		
չենթարկվել
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հուսալի

քնքշաձայն		
լինել
Երևանի 188 դպրոցի 4բ դասարանում (ու
սուցիչ՝ Կ. Պետրոսյան) մեր փորձարարական
աշխատանքների ընթացքում աշակերտնե
րը տվյալ մեթոդով յուրացրին քիվ, շրիշակ,
գոգաթի, պատուհանագոգ, ծխնի, ուղե
գորգ, սպասքապահարան, զգեստապահա
րան, որմնապահարան, հավանգ, տապակ,
ցամքոց և այլ բառեր, որոնք վերաբերում
են «Բնակարան» թեմատիկ բառաշարքին։
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Վաստակաշատ մանկավարժ Ա. Տեր-Գրի
գորյանը նշում է, որ «տարրական դասա
րաններում անծանոթ բառերի բացատրման
ամենահիմնական ու հուսալի եղանակը բա
ռը առարկայով, … նկարով բացատրելն է»
[2, 158]։ Բազմաթիվ տարիների քննություն
անցած այս տեսակետը, իրոք, անփոխարի
նելի է բառուսուցման գործընթացում։ Երբ
համոզվեցինք, որ դասարանը յուրացրել է
տվյալ բառաշարքը, աշակերտներին առա
ջարկեցինք կազմել փոքրածավալ կապակց
ված խոսք կամ երկխոսություն։
Երրորդ դասարանում բառուսուցման
դասը կազմված էր մի քանի փուլից. առաջին
փուլի ընթացքում աշակերտներին խնդրե
ցինք հանպատրաստից թվարկել այն առար
կաները, որոնք օգտագործվում են խոհանո
ցում։ Օգնելու համար նրանց հուշեցինք հիշել
իրենց խոհանոցներում եղած առարկանե
րը։ Պատկերն այնքան էլ մխիթարական
չէր, քանի որ մեծ մասամբ աշակերտները
թվարկում էին պարզունակ, խոհանոցային
ամենագործածական առարկաներ՝ դանակ,
գդալ, պատառաքաղ, բաժակ, ափսե և այլն։
Նկատելի էր աշակերտների սեղմ, աղքա
տիկ բառապաշարը։ Մի քանի բառ թվարկե
լուց հետո կանգ առնելով՝ այլևս չկարողա
ցան շարունակել աշխատանքը։ Թվարկելիս
հնչեցին նաև ոչ հայերեն, ռուսերենից խո
սակցական լեզվում շրջանառվող, աղավաղ
ված արտասանությամբ բառեր՝ ժարովնի,
չայնիկ, վիլկա, կռանթ, շկաֆ, մարազիլնիկ,
պեսոկ և այլն։ Ըստ նախատեսված աշխա
տանքային ծրագրի՝ առաջին փուլում մենք
աշակերտներին «Խոհանոց» թեմայից սո
վորեցրինք տասը նորածանոթ բառեր՝ կաթ
սա, խուփ, ցամքոց, քամիչ, քերիչ, հավանգ,
սառցարան, օդակլանիչ, ջեռոց, տապակ։
Բառուսուցման երկրորդ փուլում սովո
րեցրած բառերի յուրացումը մենք ստուգե
ցինք ստուգիչ հարցադրումներով.
Ինչի՞ մեջ է եփվում ապուրը։
Ինչո՞վ ենք փակում կաթսան։
Որտե՞ղ ենք շարում լվացած ափսեներն ու
բաժակները։
Ինչո՞վ ենք ջրքամում լվացած հատապ
տուղը, կանաչեղենը։

Ինչո՞վ ենք մանրում բանջարեղենը աղ
ցան պատրաստելու համար։
Ինչո՞վ կարելի է ծեծել սխտորը, մանրել
կոշտ համեմունքները։
Որտե՞ղ կարելի է օրերով պահել պաղպա
ղակը։
Գազօջախի վերևում ի՞նչ հարմարանք է
ամրացվում գոլորշին կլանելու համար։
Թխվածքը որտե՞ղ է թխվում։
Ջեռոցում օգտագործվող իրը, որում
թխում ենք կամ մսեղեն տապակում, ի՞նչ է
կոչվում։
Աշակերտներն ակտիվորեն պատասխա
նում էին հարցերին, հեշտորեն և հասկանա
լով արտաբերում նոր ածանոթ բառերը, որոնք
բառուսուցման 1-ին փուլում հանձնարարվել
էին սովորել որպես տնային առաջադրանք։
Այնուհետև առաջարկեցինք այդ բառերով
կազմել նախադասություններ, որից հետո կա
տարվեց բառային աշխատանք. նպատակն
էր ընդլայնել աշակերտների՝ նորածանոթ
բառերին հատկանիշներ վերագրելու, բնու
թագրական առանձնահատկություններ նշելու
կարողությունները։ Աշխատանքը կատարվեց
բառակապակցական կաղապարներով. յու
րաքանչյուր բառից առաջ պարտադիր հնչում
էր ինչպիսի՞ հարցը, ապա հետևում առար
կայի անվանումը՝ ինչպիսի՞ կաթսա, ինչպիսի՞
խուփ, ինչպիսի՞ սառցարան, ինչպիսի՞ հա
վանգ և այլն։ Եվ հա
կա
ռա
կը, մեր կող
մից
աս
վում էր հատ
կա
նիշ ցույց տվող բա
ռը և
հետևում ի՞նչ հարցը։ Աշակերտները հարցին
պատասխանում էին նորածանոթ 10 բառերից
համապատասխան առարկան նշանակող բա
ռով՝ ծանր ի՞նչ (հավանգ), ցանցկեն ի՞նչ (քա
միչ), խոր ի
՞նչ (կաթ
սա, տա
պակ, հա
վանգ),
ափսեներով ծանրաբեռնված ի՞նչ (ցամքոց) և
այլն։ Պետք է նկատել, որ աշակերտները, ար
դեն իմանալով, որ աշխատանքը կատարվում
է տրված 10 բառերի շուրջ, առավել կենտրո
նացած էին աշխատում, նրանց միտքը տա
րածական ու ցրված չէր, չէին որոնում բառը։
Աշխատանքը արդյունավետ էր ստացվում
նաև այն պատճառով, որ աշակերտները հո
գեբանորեն հանգիստ վիճակում էին՝ իմա
նալով, որ հարցերի ու առաջադրանքների
այդ հատվածն ընդգրկում է միայն տվյալ 10
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բառը։ Արդյունքում նրանց մոտեցումն ու աշ
խատանքը լարված չէր, դիպուկ էին մտածում,
մեծանում էր կռահողունակությունը, հղկվում
էին նկարագրական հմտությունները, պատ
կերավոր մտածելու ունակությունը։ Նրանք
արագ ու սահուն կատարում էին նաև խմբա
վորման ու համադրման աշխատանք։ Առա
ջադրված հատկանիշը վերագրում էին նշված
10 առարկաներից այն բոլորին, որոնք ունեն
տվյալ հատկանիշը, այսպես՝ խոր հատկանի
շը միաժամանակ վերագրեցին և՛ կաթսային,
և՛ հավանգին, և՛ տապակին։
Մենք նախընտրում ենք ուսուցանվող բա
ռի շուրջ կատարվող միաժամանակյա աշ
խատանքը, ուստի անմիջապես աշակերտ
ների ուշադրությունը կենտրոնացրինք «խոր»
բառի ճիշտ գործածությանը, ոչ թե «խորը»,
ինչպես գործածվում է խոսակցական լեզվում։
Բառի ուսուցումը ամրապնդելու համար զույ
գեր կազմեցինք և որպես խաղ «խոր» բառով
տարբեր բառակապակցություններ ասացինք
ճիշտ և սխալ գործածությամբ՝ խոր լիճ, խորը
ծով, խոր միտք, խորը հայացք և այլն։ Զույգե
րից ով ճիշտ չէր պատասխանում, դուրս էր
գալիս խաղից, հաղթողները նույնը շարունա
կում էին արդեն միմյանց հարցնելով։ Հաղթո
ղը պարգևատրվում էր հեքիաթների փոքրիկ
գրքույկով։ Ընդամենը 5 րոպե տևած խա
ղի ընթացքում ամրապնդվեցին բառի ճիշտ
գործածությունը, աշակերտի արագ կողմնո
րոշումը, բառակապակցություններ կազմելու

արագությունը, ճիշտը սխալից արագ զա
նազանելու հմտությունը, բառի ճիշտ արտա
սանության լսողական հմտությունը և սխալը
ըմբռնելու ու դրանից հրաժարվելու գիտակ
ցումը։ Հաջորդ փուլի համար հանձնարար
վեց հաջորդ տասը բառը։ Երբ մի քանի դասի
ընթացքում «Խոհանոց» թեմայի վերաբերյալ
աշակերտներն արդեն յուրացրել էին նորա
ծանոթ բազմաթիվ բառեր, նրանց առաջար
կեցինք հենց դասարանում հանպատրաստից
կազմել կապակցված խոսք (առաջադրանքը
կատարվեց գրավոր)։ Երևանի հ. 188 հիմն.
դպրոցի 4ա դասարանում (ուսուցիչ՝ Է. Սա
ֆարյան) բառապաշարի ընդլայնման աշխա
տանքն ավարտելուց հետո աշակերտների՝
խոհանոցային պարագաների և նորածանոթ
բառերի շուրջ բառապաշարն աճել է 24 %-ով
(26 նորածանոթ բառ)։
Մեր փորձարարական դասարաններում
այս ուղղությամբ կատարած աշխատանք
ների արդյունքները դիտարկելիս ուսուցիչ
ների հետ (հ. 188 դպ., ուս.՝ Է. Սաֆարյան,
Տ. Գաբրիել յան, Կ. Մկրտչյան) հանգեցինք
այն եզրակացության, որ այս աշխատանք
ները նպաստել են նաև որոշ աշակերտների
բարդույթների վերացմանը, աշակերտների
տեսողական, լսողական հիշողության ունա
կությունների զարգացմանը, ընկերներից
ետ չմնալու, սեփական դատողություննե
րի, խրախուսանքի արժանանալու կամային
հատկանիշների դրսևորմանը։
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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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ՍՈՒՍԱՆՆԱ ԱՍԱՏՐՅԱՆ

ԵՐԿԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ
ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ ԱՆԳԼԵՐԵՆՈՒՄ
Ժամանակակից լեզվակրթության մեջ
հաղորդակցումը դրսևորվում է խոսքա
յին գործունեության բոլոր ձևերի համա
լիր ուսուցման կազմակերպմամբ: Այս
տեսանկյունից լեզուների դասավանդ
ման մեթոդիկայում էապես կարևորվում
են երկխոսությունները, որոնց ուսուցումը
ենթադրում է որոշակի հմտությունների և
սկզբունքների իմացություն, իսկ յուրացու
մը` անցած նյութի վերհիշում, կրկնություն,
ամրապնդում:
Երկխոսությունները բնական, բովան
դակային խոսակցություններ են երկու կամ
ավելի անձանց միջև, դրանք կենդանի խո
սակցություններ են, որոնք օտար լեզունե
րի ուսուցման գործընթացում գրավոր կամ
բանավոր կերպով կիրառվում են` որպես
լեզվախոսքային վարժություններ: Մեթո
դական գրականության մեջ երկխոսու
թյունները մեկնվում են որպես խոսքային
փոխներգործություններ [5, 143, 6, 72]:
Երկխոսությունների կիրառմամբ ուսու
ցիչը իրական կյանքը բերում է դասարան`
դասը դարձնելով հետաքրքիր, իսկ սովո
րողներին` մոտիվացված:
Անդրադառնալով երկխոսություններին`
Ն. Բիլբրոն նշում է, որ երկխոսությունը
խոսքային փոխներգործություն է, այն կա
րող է լինել.
-	նախապատրաստած կամ հան
պատրաստի,
-	
իրական կամ ոչ իրական,
-	կենդանի
խոսք,
ձայնագրու
թյուն, տեսաձայնագրություն կամ գրավոր
տեքստ,
-	դաս ագրք ից/ուս ուցչ ի/ս ով որ ողն ե
րի/այլոց կողմից կազմված,
-	
ինֆորմացիայի փոխանցման մի
ջոց (transactional), եթե հաղորդակցության
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առանցքում տեղեկատվության հաղոր
դումն է կամ փոխանցումը,
-	միջանձնային (interpersonal), երբ
մարդիկ խոսում են առօրյա թեմաներից`
ուղղակի հարաբերվելու կամ հարաբե
րությունը պահպանելու համար, օրինակ,
եղանակից, սիրված ֆուտբոլային թիմի
հանդիպումից և այլն,
-	սովորող-սովորող, սովորող-ուսու
ցիչ փոխներգործություն [2, 13 ]:
Մեթոդիկայում հանդիպում են տարբեր
կառուցվածքի երկխոսություններ: Կար
ծում ենք` հաջորդիվ ներկայացվող կառուց
վածքները արդյունավետ կլինեն դպրոցում
ուսուցանելիս` պայմանավորված կրթա
կան փաստաթղթերում և առարկայական
ծրագրերում առաջադրված խնդիրներով,
լեզվանյութով [1, 3]:
Հարց-պատասխան (Question - re
sponse)
օ
րի
նակ` - Did you enjoy the film we
watched yesterday?
- Surely.
Պնդում-հարց (Statement - question)
օրինակ` - I am going to work on my pa
per today.
- Do you have interesting ideas?
Պնդում-պնդում (Statement - state
ment)
օրինակ` - I’d like to know when he is go
ing to come and see you.
- That’s difficult to say. He is promising
but…
Հարց-հարց (Question - question)
օրինակ` - Will you help me?
- What shall I do?
Երկխոսության ուսուցման գործըն
թացում էական է ոչ միայն կառուցվածքի
ճիշտ ընտրությունը, այլև համապատաս
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խան լեզվանյութի կիրառումը: Հետևա
բար, պետք է հաշվի առնել, թե.
-	
ովքեր են հաղորդակցվում
-	
ինչի վերաբերյալ
-	
ինչ նպատակով
-	
երբ և որտեղ:
Դպրոցում երկխոսությունները կարելի է
կիրառել տարբեր կերպ: Նախ, մինչ տար
բեր թեմաների շուրջ քննարկում սկսելը,
անհրաժեշտ է.
-	
օգնել աշակերտներին` յուրացնել
լեզվանյութը` բառեր, խոսքային արտա
հայտություններ, քերականական տարրեր,
ոճական միջոցներ,
-	կիրառել երկխոսությունները դե
րային խաղերում,
-	պահանջել, որ սովորողները գրեն
երկխոսություններ` պարզելու, թե որքանով
են նրանք յուրացրել լեզվանյութը,
-	սովորողների լեզվական կարո
ղությունները զարգացնելու նպատակով
հանձնարարել, որ նրանք երբեմն անգիր
սովորեն երկխոսության առանձին հատ
վածներ (եթե դրա անհրաժեշտությունը
կա),
-	հանձնարարել` լրացնել անավարտ
երկխոսությունը:
Փաստ է, որ այ
սօր լեզ
վակրթու
թյան
գերակա նպատակը սովորողների հաղոր
դակցական լեզվական կոմպետենցիայի
ձևավորումն ու զարգացումն է, առանցքը`
փոխներգործությունը: Հետևաբար, ուսուց
ման գործընթացի արդյունավետության
ապահովման տեսանկյունից կարևորվում
են հաղորդակցական այն վարժություննե
րը, որոնք անձնակողմ նորոշված, փոխներ
Name

Fruit

գործուն բնույթ ունեն, աչքի են ընկնում սո
վորողների ներգրավման ակտիվությամբ,
դրանք են.
-	
երկխոսություն - հարցազրույց
-	տարաբնույթ քննարկում ներ, այդ
թվում` բրգաձև քննարկում
-	
աուտենտիկ իրավիճակներ
-	տեղեկատվական
բաց/տեղեկա
տվության փոխանցում վարժություններ
-	դերային խաղեր, իրական-բնա
կան խաղեր, իրավիճակների նմանակում
ներ
-	զուգաշխատանքներ, փոքր/ընդ
լայնված/փակ/բաց խմբերով աշխատանք
ներ [4, 124-128]:
Իրականում արդյունավետ են այն գոր
ծընթացները, որոնք համահունչ են սո
վորողների տարիքային, հոգեբանական
առանձնահատկություններին, նրանց լեզ
վազգացողությանն ու մտավոր ներուժին:
Երկխոսությունների ուսուցման արդյու
նավետությունը պայմանավորված է ու
սուցման նպատակից ու խնդիրներց բխող
վարժությունների ու գործողությունների
ճիշտ ընտրությամբ ու կիրառմամբ: Ժա
մանակակից մեթոդիկայում առավել արժ
ևորվում են տեղեկատվության փոխանցում
(Information transfer) վարժությունները:
Արդեն իսկ անվանումը հուշում է, որ սո
վորողներից պահանջվում է տրված տեղե
կատվությունը փոխանցել մեկ ձևաչափից
մեկ այլ ձևաչափ: Օրինակ՝ ներկայացվող
առաջադրանքում յուրաքանչյուր սովորող
պետք է պատմի դասարանին իր նախընտ
րած սննդատեսակի կամ ուտեստի մասին
և լրացնի աղ յուսակը.

Vegetable

Breakfast food

Lunch

Հաջորդ օրինակում կարևորվում է տեղեկատվության հաղորդումն ու փոխանցումը
(Transactional dialogue).
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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.

Նմանատիպ վարժությունները օգտա
կար են հատկապես խմբերով աշխատելիս:
Էական է, որ լեզու սովորեցնողները ու
սուցման գործընթացներն ու ռազմավարու
թյունները մշակելիս կարևորեն ոչ միայն
լեզվի առանձին ասպեկտների ուսուցումը`
բառապաշար, քերականություն, հնչյունա
բանություն, այլև խոսքային համահունչ
գործընթացների կազմակերպումը, որոնք
ուղղված լինեն սովորողների ընդհանուր
մտածական, լեզվահաղորդակցական կա
րողությունների զարգացմանը, աշխար
հաճանաչողության,
աշխարհընկալման
մեխանիզմ ների ձևավորմանը, նրանց բազ
մամշակութայնությանը: Անշուշտ, առավել
բարձր փուլերում արդյունավետ է քննար
կում ների կամ բանավեճերի կազմակերպու
մը: Աշակերտները բաժանվում են խմբերի:
Նրանք կարող են մտքեր փոխանակել տար
բեր թեմաների շուրջ, օրինակ.
-	
“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”.
Նրանք կարող են համաձայնվել, չհամա
ձայնվել, առարկել ու հակադրվել: Որպեսզի
գործընթացը արդյունավետ լինի, ուսուցիչը
կարող է պատրաստել քարտերի երկու խումբ`
ԱՅՈ և ՈՉ քարտեր (Agree/Disagree): Սովո
րողները պետք է վերցնեն մեկական քարտ
և բարձրաձայն կարդան թեման: Պահանջ
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վում է` յուրաքանչյուր թեմայի շուրջ քննարկել
մոտավորապես հինգ րոպե: Արդյունավետ
կլինի, որ մինչև քննարկումը ուսուցիչը ներ
կայացնի խոսքային արտահայտություններ,
պատրաստի նմուշներ, որոնք արտահայտեն
համաձայնություն, անհամաձայնություն, տե
սակետի արտահայտում, խոսքի ընդհատում
և այլն: Այսինքն՝ երկխոսություններով աշ
խատելիս սովորողները պետք է յուրացնեն
նաև խոս
քային ակ
տեր և փոր
ձեն դրանք
ճիշտ կիրառել հաղորդակցվելիս: Որպես
լեզվանյութ` խոսքային ակտերի կիրառմամբ
դասը դառնում է ինտերակտիվ, կառուցողա
կան: Աշակերտները հնարավորություն ունեն
հաղորդակցվելու աուտենտիկ թեմաների
շուրջ` արտահայտելով անհատական կար
ծիք, խնդրանք, դիմում, բողոք, համաձայ
նություն, անհամաձայնություն, ողջույն, պա
տասխան և այլն: Ուսուցչի խնդիրն է` հաշվի
առնել յուրաքանչյուր դասարանի աշակերտ
ների լեզվամտածողության, հաղորդակցա
կան կարողությունների զարգացման մա
կարդակը, նրանց հետաքրքրությունները:
Անշուշտ, դրանց ճիշտ ընտրության կամ
ներմուծման պարագայում աշակերտները
կդրսևորեն ակտիվություն, ստեղծագործելու
ցանկություն, ներառյալ խոսքային ակտերը
տեղին և ճշգրիտ կիրառելու պատրաստա
կամություն:
Հաջորդիվ ներկայացնենք երկխոսու
թյունների ուսուցումը խոսքային ակտերի
հաշվառմամբ:
Վարժություն.
Խոսքային
ակտեր
(Speech acts)
Աշակերտներին տրվում է երկխոսության
տպագիր տարբերակը, այն կարող է ներկա
յացվել նաև պրոյեկտորով:
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Նպատակը` բարձրացնել սովորողների
լեզվական կարողությունները:
Մակարդակ՝ A1+
Ժամանակահատվածը՝ հինգ րոպե
Ընթացքը
-	Սովորողներին
հանձնարարել
տրված երկխոսության յուրաքանչյուր տողը
կամ միտքը համապատասխանեցնել այս
կամ այն խոսքային ակտին:
-	Հուշել, որ երկխոսության միևնույն

տողում կարող են լինել մեկից ավելի խոս
քային ակտեր:
-	
Ստուգել սովորողների աշխատանք
ները և դուրս բերել այն արտահայտություն
ները կամ համատեքստերը, որոնցում կի
րառվել են խոսքային ակտերը, օրինակ.
հաճոյախոսություն անելիս`
Your (+ noun) looks (+adjective)
առաջարկություն անելիս`
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]
Ակնհայտ է, որ երկխոսությունը ենթադ
րում է ինտերակտիվ ձևաչափ: Այն հաղոր
դակցական
ուսուցման
իրականացման
իրական և արդյունավետ միջոց է: Երկխո
սությունը ոչ միայն վերլուծելու կամ հասկա
նալու օբյեկտ է, այն առավելապես միջոց
է` տեղեկատվություն փոխանցելու, մտքեր,
գաղափարներ հաղորդելու, զգացմունքներ
արտահայտելու, հետադարձ կապ ապա
հովելու: Այսպիսով՝ երկխոսություններով
առաջադրանքները կամ վարժություննե
րը հիմնվում են սովորողների իմաստալից
և հաղորդակցական փոխներգործության
վրա:
Որպես լեզվանյութ` երկխոսությունների
կիրառման արդյունավետությունը պայմա
նավորված է նաև խոսույթային նշանների
առկայությամբ: Այդ նշանները երկխոսու
թյունները պահում են ընթացքի մեջ, դրանք
նաև սովորողներին մոտիվացնող, միջանձ
նային հարաբերությունները ընդգծող միջոց
են: Հաջորդիվ ներկայացվող վարժությունը

վերաբերում է երկխոսությունների ուսուցմա
նը` խոսույթային նշանների հաշվառմամբ.
Վարժություն. Բաց թողնված կետերի
լրացում (Filling in)
Սովորողներին տրվում է երկխոսության
օրինակը` առանց խոսույթային նշանների:
Նրանք պետք է լրացնեն բաց թողնված
կետերը խոսույթային նշաններով, որոնք
նախապես դուրս են բերվել երկխոսությու
նից:
Պահանջվում է` ճիշտ ձևով տեղադրել
խոսույթային նշանները, պատրաստել նույն
երկխոսության երկու օրինակ՝ մեկը խոսույ
թային նշաններով, մյուսը` ոչ: Երկու տարբե
րակները գրել գրատախտակին:
Մակարդակ՝ B1+
Ժամանակահատվածը՝ հինգ րոպե
Ընթացքը
-	Սովորողներին տալ երկխոսության
օրինակը` առանց խոսույթային նշանների:
-	
Նրանց հետ քննարկել այն համա
տեքստը, որում ընթանում է երկխոսությունը:
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-	Հուշել, որ որոշ խոսույթային նշան
ներ հանված են երկխոսությունից, այնու
հետև դրանք գրել գրատախտակին, օրի
նակ, anyway, you know, the right, ok then, I
mean, though, well.
-	
Աշխատել զույգերով և փորձել հնա
րավորինս ճիշտ տեղադրել խոսույթային
նշանները:

-	Վերջում ներկայացնել երկխոսու
թյունը` խոսույթային նշաններով:
-	Միասին քննարկել` խոսույթային
նշանները ճիշտ են տեղադրվել, թե ոչ, կամ
արդյոք հնարավոր է այլ տարբերակներ կի
րառել:
Հաջորդիվ ներկայացնում ենք երկխոսու
թյունն առանց խոսույթային նշանների.

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.

Այնուհետև ներկայացնում ենք երկխոսությունը խոսույթային նշաններով.
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]
Երկխոսություններում կարելի է կիրառել
նաև եղանակավորող բառեր, ոճական տար
բեր միջոցներ, բառերի, արտահայտություն
ների կրճատ ձևեր, բարբառային արտահայ
տություններ:
Արդյունավետության
տեսանկյունից
խրախուսվում են այն առաջադրանքնե
րը, երբ սովորողները ազատ, անկաշկանդ
հաղորդակցվում են` կիրառելով լեզվական
գիտելիքներն ու հաղորդակցվելու փորձը:
Նրանք կարող են օգտագործել.
-	ժամանակաստեղծ
հնարքներ
(hmm)
-	մարմնի լեզուն
-	
խնդրանք
զրուցակցին`
կրկնել
ասածը (Huh? Excuse me)
-	խոսքը լրացնող բառեր` ժամանակ
ձեռք բերելու համար (Uh, I mean, Well)
-	
սպասարկու բառեր` զրույցը պահ
պանելու համար (Uh huh, Right, Yeah, Okay,
Hm)
-	
արտահայտություններ` ուշադրու
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թյուն գրավելու համար և այլն (Hey, Say, So):
Այսպիսով՝ երկխոսությունը օտար լեզվի
ուսուցման առանցքային բաղադրիչներից
է: Այն կյանքի բազմազան իրավիճակները
բերում է դասարան՝ դասը դարձնելով առա
վել հետաքրքիր և աշխույժ, միաժամանակ
նպաստելով նոր լեզվանյութի և խոսքային
կառույցների յուրացմանը [5, 153-155]: Պար
զապես էական է, որ երկխոսության թեմա
ները, լեզվանյութն ու համատեքստն ընտրե
լիս, մշակելիս հաշվի առնվեն սովորողների
լեզվազգացողությունը, մտավոր կարողու
թյունները, հետաքրքրությունները, նրանց
ճաշակն ու սոցիալ-հոգեբանական առանձ
նահատկությունները: Բնականաբար, տար
բեր կլինեն նաև ուսուցման սկզբունքներն
ու տեխնոլոգիաները: Չէ՞ որ յուրաքանչյուր
սովորող անհատականություն է իր կատար
մամբ, ձեքբերումներով, ժամանակակից
քաղաքակրթության արժեքներն ու գործըն
թացներն ընկալելու իր յուրօրինակությամբ:
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ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Անգլերեն լեզու, Հանրակրթական դպրոցի առարկայական չափորոշիչ և ծրագիր, ՀԿԳՆ,
Կրթական ծրագրերի կենտրոն, Եր., 2007:
Bilbrough N., Dialogue Activities, Exploring Spoken Interaction in the Language Class, Cambridge
University press, 2013.
Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment,
Modern Languages Division, Council of Europe, Strasbourg, Cambridge University Press, 2001.
Harmer J., The Practice of English Language Teaching, Pearson, Longman, 2011.
Sheils J., Communication in the Modern Language Classroom. Council of Europe, 1993.
Thornbury S., How to Teach Speaking, Pearson, Longman, 2010.

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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ԼՈՒՍԻՆԵ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

ՄԱՄՈՒԼԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ
ՄԵԹՈԴԻԿԱՅԻ ՇՈՒՐՋ
Հայաստանի
Հանրապետությունում
բարձրագույն կրթության բարելավումն ար
դիական խնդիրներից է, քանի որ ուսուցման
դասական ձևերի կողքին աստիճանաբար
ստեղծվում են նորերը, մշակվում են ուսա
նողների՝ 21-րդ դարին համահունչ ուսուց
ման առավել արգասավոր եղանակներ:
Բուհական ուսուցման համակարգ են ներ
մուծվում, եթե կարելի է այսպես ասել, «ուսա
նողակենտրոն» ժամանակակից մեթոդներ,
որոնք անհամեմատ դյուրին ու հասանելի,
ավելին, գրավիչ են դարձնում դասընթա
ցը: Դրանցից են, ասենք, ԽԻԿ համակարգը
(խթանում – իմաստի ընկալում – կշռադա
տում), մտագրոհը (մտքերի տարափ) և դա
սախոսությունը:
Մամուլի պատմության դասավանդումը
հանրապետության բուհերի լրագրության
ֆակուլտետներում, անկեղծ ասած, այնքան
էլ հեշտ գործ չէ. նկատվում է, որ առարկան
իր բնույթով առանձնապես չի ոգևորում նո
րօրյա ուսանողին. վերջինս ավելի շատ հակ
ված է դեպի ժամանակակից մեդիադաշտը,
ինչը շատ բնական է: Բայց և այնպես մաս
նագիտական ֆակուլտետի նույն ուսանողը
պարտավոր է իմանալ լրատվամիջոցների,
այդ թվում՝ մամուլի պատմությունն ու տեսու
թյունը, դրա սկզբնավորումն ու զարգացու
մը, այնուհետև՝ ժամանակակից զանազան
այլակերպությունները: Ասել է թե՝ խնդրո
առարկան լրագրության ֆակուլտետների
դասընթացների կարևոր բաղկացուցիչնե
րից է, պարզապես անհրաժեշտ է փնտրել
ուսուցման նոր՝ գրավիչ մեթոդներ:
Կարծում ենք՝ մամուլի պատմության ու
սուցումը կարելի է սկսել հետևյալ կերպ՝
ԽԻԿ համակարգ:
ԽԹԱՆՄԱՆ ՓՈՒԼ
Դասի այս փուլի նպատակներն են՝
1.
ի մի բերել ուսանողների՝ թեմային
վերաբերող նախորդ գիտելիքները.
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2. խթանել նրանց հետաքրքրությունը.
3.	նախապատրաստել նոր գիտելիք
ձեռք բերելուն:
Ապագա լրագրողներին ամենից առաջ
պետք է տեղեկացնել, որ հայ պարբերա
կան մամուլը սկզբնավորվել է 18-րդ դարա
վերջին Մադրասում, ուր երկու տասնամյակ
առաջ ձևավորվել էր ազգային-ազատագրա
կան շարժման գաղափարախոսությունը
(Մ. Բաղրամյան և Շ. Շահամիրյան): Ճիշտ
է, հայ առաջին պարբերականը՝ «Ազդարա
րը», (1794-1796) ազատագրական պայքա
րի ուղեգծի անմիջական շարունակությունը
չէր, այնուամենայնիվ անժխտելի է, որ այն
տեղ տպագրված հրապարակախոսական և
գեղարվեստական երկերի համար բնորոշը
լուսավորության տարածումն էր, ինչը, ըստ
պարբերականի, ազգային ինքնաճանաչ
ման ու քաղաքական ինքնագիտակցության
կարևոր նախապայմանն էր: Այնուհետև
պետք է հիշատակել, որ 18-րդ դարավերջից
պարբերականներ են սկսում հրատարա
կել Վենետիկի Մխիթարյանները. դրանցից
առաջինը Ղ. Ինճիճյանի «Տարեգրությունն»
է (1800-1802), որն ըստ էության տարե
գիրք-ժողովածու էր նախընթաց տարվա
քաղաքական, տնտեսական և մշակութային
կյանքի կարևոր իրադարձությունների մա
սին: «Տարեգրության» շարունակությունն էր
«Եղանակ Բյուզանդյանը», այնուհետև՝ «Դի
տակ Բյուզանդյանը» և այդպես շարունակ:
Դասավանդվող
նյութը
հետաքրքիր
դարձնելու նպատակով դասախոսն այս ըն
թացքում կարող է կիրառել «մտքերի տա
րափ» մեթոդը՝ ուսանողներն ընդհանրա
պես ի՞նչ գիտեն հայ մամուլի պատմության,
նշանավոր պարբերականների և դրանց
խմբագիրների գործունեության ու հարակից
այլ խնդիրների մասին: Նա մի քանի հար
ցադրումով ստուգում է ուսանողների ընդհա
նուր իմացության աստիճանը, որին հաջոր
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դում է իմաստի ընկալման փուլը: Մինչ բուն
նյութին (ենթադրենք՝ «1843-1880-ականնե
րին «Բազմավէպ» հանդեսի փոխակերպ
ման երեք շրջափուլը») անցնելը բացատր
վում է, որ 19-րդ դա
րի 40-ա
կան
նե
րը նոր
շրջան են բացում հայ պարբերական մա
մուլի պատմության մեջ, ուր ամենաակնա
ռուն «Բազմավէպ» հանդեսի հիմնադրումն
է 1843-ին. մի հան
դե
սի, ո
րը, ի դեպ, մեր
իրականության մեջ ամենաերկարակյացն
է և տպագր
վում է նաև այ
սօր: Այ
նու
հետև
բացատրվում է, որ նոր հանդեսի գլխավոր
առանձնահատկությունն այն էր, որ այն թեև
ստեղծվում է նախորդ պարբերականների
հաջող փորձը նկատի ունենալով, բայց և
այնպես բոլորովին նոր որակ էր թե´ առա
ջադրած խնդիրների, թե´ բովանդակության
և թե´ ընդգրկման շառավղի տեսանկյու
նից: «Բազմավէպը», լինելով զանգվածային
լրատվամիջոց, կոչված էր իրականացնելու
իր առաջնահերթ գործառույթը՝ ընթերցող
հանրությանը տեղ յակ պահել աշխարհում
ընթացող կարևոր իրադարձություններին,
հաղորդակից դարձնել բնական և հումանի
տար գիտությունների նվաճումներին, մշա
կութային ամենատարբեր նորություններին
ու հանրային-քաղաքական կյանքի այրող
խնդիրներին, հատկապես, երբ եվրոպական
գիտական միտքը կրթությունն այլ կերպ չէր
պատկերացնում, քան մարդու բազմակող
մանի զարգացմամբ, «ազատ արվեստների»
և դասական լեզուների իմացությամբ՝ են
թադրելով, որ «բառերը շատ ավելի վաղ են
յուրացվում, քան գաղափարները»1:
Այնուհետև անհրաժեշտ է շեշտել, որ բուն
Իտալիայում ծայր առած իրադարձություն
ները ևս համանմանության պատճառով չէ
ին կարող իրենց ազդեցությունը չթողնել
«Բազմավէպ» հանդեսի վրա հայության վի
ճակի հետ. չէ՞ որ պատմական գործընթացի
մասին փիլիսոփայական խորհրդածություն
ների անհրաժեշտությունը ծագում է այն ժա
մանակ, երբ խարխլվում են ազգային գոյու
թյան հիմքերը, ավանդույթները, խախտվում
է զարգացման բնական ուղին, և երբ իրո
1 Տե՛ս Моль А., Социодинамика культуры. М.,
Прогресс, 1973, с. 37.

ղություն է դառնում սեփական իդեալները
կյանքի կոչելու անհնարինությունը: Մխիթա
րյան միաբանները, հոգևոր, մշակութային
և ֆիզիկական ոչնչացման վտանգի առջև
կանգնած, մասնատված ու մոլորված հա
յության համար փորձում են ստեղծել ազգի
ինքնապաշտպանության ու փրկության մի
համակարգ, որն առաջնորդվում է հայոց
պատմության վերաիմաստավորմամբ: Այդ
պարագայում ազատության հասնելու ուղի
ներից էականը պետք է լինի ազատ ու ան
կախ ապրելու հիշողության վերարթնացու
մը, որին և լծվեց «Բազմավէպը» առաջին
իսկ համարներից:
ԻՄԱՍՏԻ ԸՆԿԱԼՄԱՆ ՓՈՒԼ
Սա դա

սի հիմ
նա
կան փուլն է, ո
րի ըն
թացքում իրականացվում է նյութի ուսուցու
մը: Իմաստի ընկալման փուլի հիմնախնդիր
ներն են՝
1.
ուսանողին հասանելի դարձնել նյու
թի բովանդակությունը.
2. ուսանողին ներգրավել դասընթացի
մեջ, օգնել գտնելու այնպիսի ուղիներ, որոն
ցով ինքնուրույնաբար կարողանա հետազո
տել նյութը:
Այս փուլում ամենանպատակահարմարը
«դասախոսություն» մեթոդի կիրառումն է:
Ուսուցման ժամանակակից մեթոդների բազ
մազանության մեջ այն գուցեև թվա ավան
դական ու հնացած, բայց և այնպես դասա
խոսությունը այսօր էլ ձևավորում է նյութի
փոխանցման ակտիվ հիմքը. այն տեղեկատ
վության հաղորդվող նյութի կենդանի, բա
նավոր ներկայացումն է դասախոսի կողմից:
Ուրիշ խնդիր է, որ դասախոսությունը պետք
է ներկայացնել հնարավորինս գրավիչ եղա
նակներով: Ասենք, Վենետիկի Մխիթարյան
միաբանության կամ Ս. Ղազար կղզու մա
սին խոսելիս առանձին մեկնաբանություն
ներով կարելի է ներկայացնել ամենատար
բեր և բազմաթիվ լուսապատկեր-սահիկներ
(սլայդ), ցուցադրել տպագրության առաջին
մեքենան ու «Բազմավէպ»-ի անդրանիկ
համարը, առաջին խմբագրի՝ Գաբրիել Այ
վազովսկու լուսանկարը: Վերջին դեպքում,
կարծում ենք, անհրաժեշտ է կատարել մի
ուշագրավ շեղում-մանրամասն, այն է՝ հա
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վելել, որ Գ. Այվազովսկին աշխարհահռ
չակ ծովանկարիչ Հովհաննես Այվազովսկու
եղ
բայրն էր: Գրե
թե բա
ցառ
ված է, որ այդ
ընթացքում որոշ ուսանողներ չհիշեն և դա
սախոսին չընդմիջեն, որ Գ. Այվազովսկին
հետաշարժ հայացքների տեր գործիչ էր,
որը հաճախ է քննադատվել ու ծաղրվել Մի
քայել Նալբանդյանի կողմից՝ «Մանկության
օրեր» հայտնի բանաստեղծության մեջ էլ
անվանվելով «դելֆյան հարցուկ»: Ահա այդ
մի «շեղումը» և սկսված աշխույժ երկխո
սությունները կլիցքաթափեն ուսանողների
հոգնածությունը: Դասախոսը պետք է համ
բերատար բացատրի, որ, ճիշտ է, Գ. Այվա
զովսկին կղերապահպանողական թևի ներ
կայացուցիչներից է, որն անողոք պայքար էր
մղում ազատամիտ ու դեմոկրատ մտածող
ների, մասնավորաբար Միք. Նալբանդյանի
ու նրա համախոհների դեմ, այնուամենայ
նիվ չափազանց կիրթ անձնավորություն էր,
գրական ու հոգևորական բարձրաստիճան
գործիչ (հետագայում՝ եպիսկոպոս), որն
անուրանալի վաստակ ունի հայրենի ժո
ղովրդի մշակութաբանության բնագավա
ռում:
Ուսուցանողն ամենից առաջ պետք է հս
տակեցնի դասախոսվող նյութի շրջանակնե
րը՝ «Բազմավէպ»-ի ծնունդն ու ելակետային
հիմնադրույթները, խմբագիրները, հոգևորմշակութային և ազգային հիմնախնդիրնե
րը, գրական-թարգմանական քաղաքակա
նությունը: Այնուհետև, ելնելով ուսուցանվող
նյութի, տվյալ դեպքում «Բազմավէպ»-ի՝
1843-1880-ականների փոխակերպման երեք
շրջափուլերի բնույթից, պետք է հստակեց
վեն ժամանակաշրջանները՝ 1843-1849,
1863 և 1873: Առաջինը կապված է Գաբրիել
Այվազովսկու և Ղևոնդ Ալիշանի անունների
հետ, երկրորդը՝ Գրիգոր Ճելալյանի, իսկ եր
րորդը՝ Հ. Արսեն Սուքրիի:
Զարգացման առաջին շրջափուլում պար
բերականն սկզբնապես հանդես է գալիս
«մեծապես ճշգրտված ներքին քաղաքա
կանությամբ»1, այնուհետև իր էջերում տեղ
է հատկացնում հայ մտավորականության

ամենատարբեր բնագավառի ներկայա
ցուցիչներին, որոնք ոչ միայն Մխիթարյան
միաբանության անդամ չէին, այլև նույնիսկ
հոգևորական չէին, անգամ անդամակցում
էին կրոնական հակընդդեմ որևէ կազմա
կերպության: Եթե երկրորդ շրջափուլում
«Բազմավէպ»-ի հիմնական ուղղվածությու
նը փոփոխվում է՝ ավելի հակվելով դեպի
կրոնականությունը՝ ընդհանուր առմամբ,
սակայն, նյութերի բազմազանությամբ մր
ցունակ մնալով ժամանակի աչքի ընկնող
հանդեսների շրջանում, ապա երրորդ շրջա
փուլում ծրագրային փոփոխությունը կրում
է խորքային բնույթ. «Բնական գիտությանց
բաժինը կնվազի. զարկ կը տրվի տեղագրա
կան նյութերու, ինչպես նաև թարգմանու
թյան՝ դասական հեղինակներու»2:
Յուրաքանչյուր շրջափուլ բնորոշելուց
հետո հնչեցվում է եզրահանգումը՝ «Բազմա
վէպը» անուրանալի ներդրում է ունեցել գի
տության և կրթության գրեթե բոլոր ոլորտ
ներում՝ իր լուսավորական ըմբռնումները
հասցնելով հայության ամենատարբեր շեր
տերին: Պարբերականը կամրջեց հայ հին
և միջնադարյան գրականությունն ու մշա
կույթը նոր ժամանակների հետ, այնտեղ
ձևավորվեցին ու նոր կերպարանք ստացան
հայկական կլասիցիզմի ու հայկական ռո
մանտիզմի գեղագիտական հայացքները,
այսինքն՝ սկզբունքներ, որոնք այս կամ այն
չափով գերիշխող մնացին ամբողջ 19-րդ
դարում:
Հնարավոր շփոթից խուսափելու նպա
տակով ուսանողներին պետք է բացատրել,
որ «Բազմավէպ»-ի էջերում փորձ է արվել
միմյանց համադրել և հավասարակշռել
մի կող
մից՝ գրա
բա
րը, մյուս կող
մից՝ աշ
խարհաբարը: Այսպես, հանդեսում հաճախ
տպագրվում են հոդվածներ և ուսումնասի
րություններ, որոնք գրված են գրաբարով:
Գեղարվեստական գրականության թարգ
մանությունների մեծ մասը դարձյալ գրա
բար է: Անշուշտ, այս հանգամանքն ունի իր
բացատրությունը: Պատճառներից կարելի է
առանձնացնել երկուսը՝ նախ՝ 19-րդ դարի

1 Տե՛ս Հայ պարբերական մամուլի պատմություն,
XVIII-XIX դարեր, հ. 1, Գահիրե, 2006, էջ 68:

2 Հ. Մեսրոպ Ճանաշեան, «Բազմավէպ»ի յոբելեանը
եւ անոր նշանակությունը, Գեղունի, 1947, էջ 4:
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40-50-ական և մինչև 1860-ականների կե
սերը գրապայքարը դեռևս շարունակվում
էր և չէր հասել վերջնական հանգրվանի, և
հետո՝ «Բազմավէպ»-ի համար ավելի էա
կան, սկզբունքային նշանակություն ուներ
լեզվի անխառնության հիմնախնդիրը: Դա
պարտադիր նախապայման էր չափածոյի
համար, քանի որ դեռևս անմշակ ու չկանո
նակարգված արևմտահայ աշխարհաբարը
չէր կարող բավարարել դասականության
պահանջները: Դրան հակառակ՝ գրեթե
առանց բացառության աշխարհաբարով են
գրված «Բազմավէպ»-ի գիտական (աշխար
հագրություն, պատմություն, մշակութաբա
նություն...) հոդվածները, որովհետև հան
դեսի նպատակը լուսավորական-կրթական
էր՝ հանրության լայն զանգվածների համար
նախատեսված ուշագրավ նյութերով:
Ստուգելու համար ուսանողների՝ իր հա
ղորդած գիտելիքները յուրացնելու աստիճա
նը դասախոսը լսարանին է ուղղում հետևյալ
հարցերը.
1.
Ի՞նչ գործոններով էր պայմանավոր
ված հայ մամուլի, մասնավորապես «Բազ
մավէպ»-ի ծննդյան հանգամանքը:
2. Ովքե՞ր էին «Բազմավէպ»-ի ամե
նանշանավոր խմբագիրները:
3. Որո՞նք էին հանդեսի ելակետային
հիմնախնդիրները:
Ուսանողությանն այնուհետև ներկայաց
վում է, որ «Բազմավէպ»-ի լավագույն էջերից
է թարգմանական բաժինը: Հանդեսի գրա
կան-թարգմանական
հրապարակումնե
րի ցանկը բավական մեծ է ու բազմազան,
վիթխարի է նաև ընդգրկած ժամանակաշր
ջանը՝ անտիկ շրջանից մինչև ներկա ժամա
նակների եվրոպական, ամերիկյան, անգամ
չինական գրականությունը: Բազմաբղետ
է նաև ժանրային ընդգրկումը՝ առակներ,
առածներ, բանաստեղծություններ, հատ
վածներ դյուցազներգություններից ու ողբեր
գություններից, պատմվածքներ, զանազան
մանրապատումներ, կատակերգություններ,
անեկդոտներ, բանահյուսական երկեր, ակ
նարկներ, հրապարակախոսություն և այլն:
Այստեղ անհրաժեշտ է նաև ուսանողներին
ուղղված մի կարևոր հիշատակում-ամփո

փումը՝ տիրապետելով եվրոպական հին ու
նոր լեզուների՝ նոր ժամանակներում Մխի
թարյանները «Բազմավէպ»-ի շրջանակնե
րում արեցին այն, ինչ համեմատելի է միմի
այն 5-րդ դարի երանելի թարգմանիչների
գրական սխրանքի հետ: Մխիթարյանների
թարգմանությունները նախապատրաստե
ցին ու կա
յուն ու
ղու վրա դրե
ցին հայ նոր
գրականությունը՝ առաջին կլասիցիստներից
(Արսեն Կոմիտաս Բագրատունի, Հովհան
Վանանդեցի...) և առաջին ռոմանտիկներից
(Ղևոնդ Ալիշան, Մկրտիչ Պեշիկթաշլ յան,
Պետրոս Դուրյան...) մինչև Դանիել Վարու
ժան ու Սիամանթո, Միսաք Մեծարենց և
Ռուբեն Սևակ...
Որպեսզի ուսանողները չգտնվեն պասիվ
ունկնդրողի դերում, դասախոսն ընդհատում
է դասը և նորից հարցեր է ուղղում լսարանին
նախորդ նյութի վերաբերյալ: Եվ դա արվում
է պարբերաբար՝ մոտավորապես յուրաքան
չյուր 15 կամ 20 րոպեն մեկ: Օրինակ՝
1. Որո՞նք էին «Բազմավէպ»-ի ծննդյան
հանգամանքներն ու ելակետային հիմնադ
րույթները:
2. 1843-1880 թվականներին ովքե՞ր էին
հանդեսի 12 խմբագիրները:
3. «Բազմավէպ»-ի՝ նախօրոք հանձնա
րարված մի քանի համարներից ուսանող
ներն արդյոք կարո՞ղ են տարբերակել հրա
պարակախոսական ժանրերը:
4. Գրական որևէ կոնկրետ նյութի, ասենք,
Ղևոնդ Ալիշանի աշխարհաբար տպագիր
առաջին բանաստեղծության՝ «Հայոց աշ
խարհիկ»-ի հեղինակային քողարկման առի
թով ուսանողները կարո՞ղ են բացատրել
պարբերականի՝
գրաբար-աշխարհաբար
լեզվական քաղաքականությունն ու դրան
ցից որին տրված նախապատվությունը:
5. Ի՞նչ ընդհանրություններ ու տարբերու
թյուններ ունեին «Բազմավէպն» ու ժամանա
կի տպագիր մյուս օրգանները:
ԿՇՌԱԴԱՏՄԱՆ ՓՈՒԼ
Սա ամբողջ դասընթացի բոլոր քայլերի,
գործողությունների ու եզրակացություննե
րի ամփոփումն է: Դասախոսն օգնում է, որ
ուսանողները հանրագումարի բերեն իրենց
գիտելիքները, զատորոշեն հիմնականն ու
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երկրորդականը, էական հասկացություննե
րը և ամրակայեն հիշողության մեջ: Դասա
խոսը լսարանին է ուղղում հետևյալ ամփո
փիչ հարցերը.
1. Որո՞նք են «Բազմավէպ»-ի կատա
րած տեղն ու դերը, բերած նորությունները
և առանձնահատկությունները հայ մամուլի
համապատկերում:
2. Գրական-հրապարակախոսական ո՞ր
ժանրերն են գերակայել հանդեսի էջերում:
3. Որո՞նք էին «Բազմավէպ»-ի՝ հոգևոր
մշակույթի և ազգային հիմնախնդիրների
ըմբռնումները:
Այդ ամենին պետք է հետևի դասախոսի
ամփոփիչ հիշեցումը, որը կընդհանրացնի

մատուցվող նյութը, այն է՝ «Բազմավէպ»-ի
հատորներն անգնահատելի արժեք են ներ
կայացնում հայ հոգևոր մշակույթի ըմբռն
ման համար: Հարկավ, մշակութաստեղծ
ման գործընթացը նոր որակներ է ստացել
անտիկ ու եվրոպական գրական կոթողային
երկերի թարգմանության և դրանք հայկա
կան միջավայրում վերարժևորելու շնորհիվ:
Իսկ, ընդհանուր առմամբ, «Բազմավէպ»-ի
առանձնահատկությունն այս առումով կր
կին նրա՝ հայոց գաղ
թաշ
խար
հի ազ
նիվ ու
արժանի ներկայացուցիչը լինելու մեջ է:
lkhachatryan@ysu.am
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3.
4.
5.
6.

«Բազմավէպ», հանդես, Վենետիկ, 1843-1880:
Խաչատրյան Լ., Մխիթարյանների «Բազմավէպ» հանդեսը, Եր., 2014:
Կարինյան Ա., Ակնարկներ հայ պարբերական մամուլի պատմության, հ. 1, Եր., 1956, հ. 2,
Եր., 1960:
«Հայ պարբերական մամուլի պատմություն», XVIII-XIX դարեր, հ. 1, Գահիրե, 2006:
Հ. Մեսրոպ Ճանաշեան, «Բազմավէպ»ի յոբելեանը եւ անոր նշանակությունը, Գեղունի, 1947:
Моль А., Социодинамика культуры, М., Прогресс, 1973.

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 осуществлено на примере анализа культурно-ценностной системы периодического издания «Базма
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 perception-deliberation),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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ЛАРИС А ФАРАМАЗЯН

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТИХОТВОРНЫХ ТЕКСТОВ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫК У
АРМЯНОЯЗЫЧНЫХ СТУДЕНТОВ
Поскольку количество часов, отведен
ных на обучение русскому языку студентов
вузов Армении, невелико, то преподавате
лю приходится все время искать и находить
наиболее эффективные способы и приемы
обучения. Одним из таких эффективных
приемов обучения является использование
стихотворных текстов на занятиях русского
языка, независимо от того, состоит аудито
рия из студентов-гуманитариев или студен
тов естественных факультетов.
Если заглянуть в историю педагогики
и методики преподавания, то можно за
метить, что стихи и песни использовались
издревле в процессе обучения. Так, по ут
верждению историков, в школах Древней
Греции большое количество текстов разучи
валось пением, а в начальной школе Индии
азбуку и математику выучивают и поныне
пением.
Как показывает опыт, студентам обыч
но нравится заучивание стихотворений на
изусть, так как им удается за короткий срок
‘’овладеть’’ целым текстом. Секрет, естест
венно, заключается в том, что рифмован
ный текст запоминается и воспроизводится
гораздо легче, нежели нерифмованный.
Но заучивание стихов наизусть не явля
ется самоцелью. Нужно добиться полного
понимания и осмысления содержания сти
хотворного произведения, а также языко
вого воплощения этого содержания в сти
хах. Задача преподавателя – добиться того,
чтобы речевой материал вошел в речь сту
дента, а изучаемое стихотворение стимули
ровало обучающихся к монологическим и
диалогическим высказываниям.
Изучение стихов воспринимается обыч
но студентами как своего рода релаксация,

вот почему этот вид работы следует про
водить особенно после сложного текста по
специальности или трудного грамматичес
кого материала, когда студентам нужна ли
рическая пауза, снимающая напряжение и
восстанавливающая их работоспособность.
При этом следует помнить, что задача пре
подавателя тем не менее увлечь, а не разв
лечь студента, т.е. стихотворный материал
призван не развлекать студента, а, естест
венно вплетаясь в сюжет занятия, положи
тельно воздействовать на мотивацию обу
чаемых.
‘’Основной целью работы над стихот
ворным текстом является обучение чтению
художественной литературы. При этом ре
шаются две задачи: устранение трудностей
чтения конкретного текста и формирование
навыков самостоятельного чтения худо
жественной литературы, т.е. самостоятель
ного преодоления трудностей на основе
языковой догадки, опоры на контекст, по
ложительного переноса навыков чтения на
родном языке и др.’’[1;5].
Н.П. Дьяченко в своей статье ‘’Стихи,
рифмовка и песни как средство повышения
эффективности урока английского языка’’
отмечает, что приемы работы над поэтичес
ким текстом могут быть разными и зависеть
как от этапа обучения, так и от той цели,
которую ставит перед собой преподаватель.
При этом одновременно могут быть реали
зованы такие задачи, как обучение грамма
тике, фонетике, лексике и переводу [2; 31].
Стихи и скороговорки можно использо
вать как тренажер для отработки произно
шения шипящих, редукции гласных, а так
же мягких согласных.
В методике преподавания русского язы
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ка как неродного принято выделять следу
ющие этапы работы над текстом: предтекс
товый, притекстовый и послетекстовый.
Главная цель предтекстовой работы над
стихотворeнием – ознакомительная работа
с базовым и фоновым материалом, т.е. на
этом этапе преподаватель должен дать сту
дентам краткую информацию об основных
вехах биографии и творческого пути автора
стихотворения, об эпохе и направлении, к
которому поэт принадлежит. Можно расска
зать об истории создания изучаемого про
изведения, но вступительное слово препо
давателя не должно быть очень подробным
в связи с нехваткой времени.
Считаю очень важным, чтобы препода
ватель записывал на доске текст стихотво
рения, а студенты переписывали его в свои
тетради, так как активизируются визуаль
ная и моторная память обучаемого.
Преподавателю следует четко, вырази
тельно прочитать стихотворение для вер
ного интонационно-фонетического пред
ъявления поэтического текста. Если группа
не очень слабая, то преподаватель должен
посоветовать студентам по ходу чтения сти
хотворения проставить, где необходимо,
уда
ре
ния в сло
вах. Ес
ли же уро
вень вла
дения русским языком в группе низок, це
лесообразно давать стихотворение с прос
тавленными ударениями, чтобы студенты
правильно выучили его. Следует обратить
внимание на особенности ритма русского
стиха. Подмечено, что если не выработа
но специфическое чувство ‘’стихотворного
ритма’’, возможен резкий антагонизм между
восприятием семантики и восприятием рит
ма.
Следующий этап работы предполагает
снятие лексико-грамматических трудностей.
Некоторые методисты считают, что новые
слова и выражения должны быть записаны
заранее, до чтения стихотворения препода
вателем, на доске и объяснены. Возможны
разные виды подачи нового слова. Среди
способов семантизации новых лексических
единиц выделяют переводной и беспере
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водной способы, из которых наибольшей
эффективностью при формировании лек
сических навыков у студентов обладает вто
рой способ. Если слово многозначное, мож
но дать все его значения, указав при этом, с
каким из значений мы имеем дело в данном
контексте. Когда нецелесообразен перевод
нового слова на родной армянский язык,
можно его лексическое значение дать мето
дом толкования на русском языке и попро
сить студентов дать армянский эквивалент,
а также подобрать синонимы, антонимы,
составить предложения с новыми словами.
Иногда я специально не объясняю значение
незнакомого слова, предлагая студентам
понять из контекста, что означает это сло
во. Должна заметить, что это вызывает в
некоторых группах неподдельный интерес,
оживление в аудитории. Поскольку в груп
пах занимаются студенты с разным уровнем
владения русским языком, то значение нес
ложных слов, знакомых для большинства,
можно спросить у студентов, плохо владею
щих языком.
В стихотворном тексте могут быть предс
тавлены все речевые жанры (рассказ, опи
сание, рассуждение), текст может содержать
прямую и косвенную речь, а также образцы
разных функциональных стилей речи, от
разговорного стиля до возвышенно-поэти
ческого. В стихотворении, как правило, вст
речается различная лексика: малоупотреби
тельная, безэквивалентная, стилистически
маркированная (вуаль, впрок, ежели, вовек,
злословье, аршин, верста, ямщик, уста), а
также встречаются фразеологические обо
роты (дело не идет на лад, во все горло),
авторские неологизмы (громадье, молот
кастый, серпастый, шаги саженьи), грамма
тические особенности, например, ‘’белеет
парус одинокой’’ – устаревшая граммати
ческая форма. Поэтическая речь отличается
от разговорной речи художественной образ
ностью, наличием средств художественной
выразительности, на что также необходимо
обращать внимание студентов. Это эпите
ты, сравнения, метафоры, олицетворения,
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антитезы, аллегории и т.п. В тексте они не
сут на себе большую смысловую нагрузку,
подчас проясняя главную мысль произве
дения, например: сравнение ‘’все пройдет,
как с белых яблонь дым’’ - быстро уходя
щую юность поэт сравнивает с белыми
цветами яблони, которые быстро облетают
весной; метафоры: ‘’тихо льется с листьев
клена медь’’ - уходящая юность, ‘’страна бе
резового ситца’’ - родина, юность, куда уже
не может вернуться лирический герой сти
хотворения Сергея Есенина ‘’Не жалею, не
зову, не плачу’’. Средства художественной
выразительности помогают понять фило
софскую мысль этого произведения – идею
вечного круговорота жизни, невозможности
быть вечно молодым: старение, увядание
‘’вовек’’ было и будет и в природе, и в жиз
ни.
Формируя у обучающихся представле
ние об особенностях русского стихосложе
ния, следует прививать им элементарные
навыки анализа поэтических произведений.
‘’Стихотворение – сложно построенный
смысл, и все его элементы суть элементы
смысловые, являющиеся обозначениями
определенного смысла’’[3;38]. Это значит,
что каждый элемент поэтического произ
ведения значим и ‘’работает’’ на раскрытие
идейно-художественного замысла автора.
Лингвистический анализ, проводимый пре
подавателем, и лингвистическое комменти
рование как прием работы со студентами,
дает возможность снять возникающие пе
ред армяноязычными студентами языковые
затруднения, обеспечивая тем самым пони
мание текста на смысловом уровне. Работа
над языком стихотворения, проводимая в
процессе анализа его содержания, приви
вает студентам умение понимать значение
слов в контексте, а через них – словеснохудожественный образ, созданный поэтом,
т.е. одновременно дает студентам возмож
ность понять специфику искусства слова и
обеспечивает их языковое развитие.
Изучение стихов русских поэтов увели
чивает и социокультурные знания и умения

студентов в области лексики русского язы
ка, в частности, знание безэквивалентной
лексики, знание лексики, обозначающей
предметы повседневного быта России ( де
нежные единицы, меры веса, длины, обоз
начение времени и т.д.), знание речевых и
этикетных формул. Русское стихотворение,
являющееся рифмованным литературным
текстом, способствует постижению языка
в контексте русской культуры. Таким обра
зом, знакомство с русскими стихами помо
гает армянским студентам познакомиться с
культурой и ментальностью русского наро
да. Изучение стихотворений русских поэтов
способствует развитию лингвострановед
ческой и культурной компетенции студен
тов, т.е. помогает достижению общеобразо
вательной цели преподавания.
Нужно отметить, что мотивация чтения
и изучения гораздо выше, когда студент
работает с законченным текстом, в нашем
случае с относительно небольшим по объе
му стихотворением. Очень важна и эмоци
ональная составляющая при изучении по
этических текстов, т.к. студент овладевает
эмоционально-ценностным опытом обще
ния, а преподаватель лучше узнает своих
студентов как личностей.
Какие стихотворения русских поэтов
нужно выбрать преподавателю? При выбо
ре стихотворения следует руководствовать
ся следующими принципами:
1. тематический – отбор материала по
лексическим темам;
2. принцип воздействия на эмоциональ
но-мотивационную сферу личности;
3. принцип методической ценнности,
позволяющий развить у студента все виды
речевой деятельности (аудирование, чте
ние, говорение, письмо);
4. принцип аутентичности, учитываю
щий культурологическую ценность текста.
Так, при изучении темы “Природа и по
года. Времена года.’’ можно использовать
следующие стихотворения: ‘’Зимнее утро’’,
‘’Птичка’’ А.С. Пушкина, ‘’Весенняя гроза’’,
’’Есть в осени первоначальной…’’Ф. И. Тют
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чева, ‘’Весенний дождь’’, ‘’Я пришел к тебе
с приветом’’, ‘’Ласточки пропали…’’ А.А. Фе
та, ‘’Черемуха’’, ‘’Закружилась листва золо
тая…’’, ‘’Отговорила роща золотая…’’ С.А.
Есенина и т.д.
В современной методике преподава
ния иностранных языков особое внимание
уделяют аутентичным материалам. Стихот
ворение, бесспорно, представляет собой
прекрасный аутентичный материал, так
как может содержать в себе элементы раз
ных функциональных стилей речи . В ау
тентичном стихотворном материале нали
чествуют как синтаксические клише, так и
эмоционально окрашенная лексика и фра
зеология.
Использование стихотворного текста
способствует выработке основных коммуни
кативных навыков - чтения, аудирования и
говорения, т.к. предполагается обсуждение
содержания поэтического произведения.
Стихотворный материал, оказавший на сту
дента большое эмоциональное воздействие,
и вопросы, поставленные к нему преподава
телем, служат стимулом, побуждающим пот
ребность самостоятельного речевого выс
казывания, вызывает у обучаемого желание
принять участие в обсуждении содержания
стихотворения, вступить в беседу или дис
куссию с сокурсниками. Часто обсуждение
стихов выливается в настоящую дискуссию
в группе, т.к. затронутые в поэзии пробле
мы, как правило, универсальны как для но
сителей разной культурной картины мира,
так и читателей разных эпох. Итак, потреб
ность выразить свои мысли, возникающие
в процессе чтения поэтического произведе
ния или работы над ним, вызывает, в свою
очередь, потребность в языковых средст
вах, необходимых для их выражения.
Если аудитория состоит из филологов,
тем более переводчиков, следует вкратце
коснутьс я основных проблем перевода по
эзии (требование адекватно передать не
только содержание, но и интонационноритмический рис унок, музыкальную сос
тавляющую оригинала, а также получить
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полноценное ‘’живое’’ стихотворение на
языке перевода), а в случае наличия пере
вода русского стихотворения на армянский
язык – предложить его студентам, чтобы
они дома сравнили с подлинником и выс
казали свое мнение о качестве переводно
го произведения. Если же нет армянского
эквивалента изучаемого русского стиха,
то можно им задать на дом самим попро
бовать перевести на армянский язык. Все
это, безусловно, способствует выявлению
и развитию творческих способностей сту
дентов. В моей практике были случаи,
когда студенты подбирали мелодию на
русское стихотворение и пели под аккомпа
немент гитары. Для развития ассоциатив
ного мышления и творческих способностей
студентов преподаватель может, например,
предложить студентам дома нарисовать са
мим, либо с помощью компьютера рис у
нок, иллюстрирующий изучаемое стихот
ворение. Интересно также предложить им
подобрать картины художников, отражаю
щие содерж ание изучаемого стиха, а также
музык у, передающую настроение стихот
ворного текста. При этом не надо ограни
чивать их выбор ни направлением иск усст
ва, ни эпохой.
Умелое применение поэтических текстов
в процессе обучения русскому языку спо
собствует более быстрому подсознатель
ному усвоению студентом грамматических
форм, выработке в дальнейшем автоматиз
ма их употребления, а также активизации
студентов на занятиях.
Итак, обобщим плюсы изучения поэти
ческих текстов в процессе обучения студен
тов-армян русскому языку:
1.
стимулирование интереса студен
тов к изучению русского языка;
2.	совершенствование уровня практи
ческих навыков говорения;
3. приобщение к культуре и ментали
тету русского народа;
4.	развитие творческих способностей
студентов.
faramazyan.larisa@ysu.am
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Լ. ՖԱՐԱՄԱԶՅԱՆ
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
Armenian-speaking 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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АННА МУРАДЯН
АНАИДА СИРАК АНЯН

ИЗУЧЕНИЕ БЕСС УФФИКСНЫХ СЛОЖНЫХ
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В АРМЯНСКОЙ АУДИТОРИИ
При изучении сложных существительных
особое внимание следует уделять исследо
ванию словообразовательных аффиксов,
входящих в их состав, поскольку каждый
конкретный формант несет определенную
семантическую нагрузку и предопределяет
семантику соответствующего композита в
целом.
В этом нетрудно убедиться, если устано
вить значение того или иного сложного сло
ва, включающего определенный формант,
затем рассмотреть его семантику в синтакси
ческом аспекте, изменив словообразователь
ный формант. В результате мы обнаружим
изменение значения этого слова.
Так, сложное существительное «хлебо
торговля», включающее формант –л(я),
наделено процессуальной семантикой, в
то время как однокоренное с ним сложное
слово «хлеботорговец», образованное пос
редством суффикса –ец, несет совершенно
иную семантическую нагрузку, а именно:
обозначает лицо по принадлежности к опре
деленному роду занятий. Подобное расхож
дение семантики сложных существительных,
имеющих одинаковые составляющие осно
вы и объединяемых в родственную группу
сложных лексических единиц, вызвано раз
личным семантическим наполнением входя
щих в их состав словообразовательных фор
мантов.
Сравним с соотносительными армянски
ми композитами:
сложные
существительные
«հացավաճառք» и «հացավաճառ» вследст
вие включения разных словообразователь
ных показателей (суффикса –ք и нулевого
словообразовательного показателя) относят
ся к разным семантическим группам.
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Словообразовательные системы совре
менного русского и армянского языков рас
полагают обилием способов порождения
новых слов, среди которых особой продук
тивностью отличается бессуффисный спо
соб. Тип сложных существительных, образо
ванных указанным способом, организуется
путем сложения основ в сочетании с интер
фиксацией.
Исследованию данного словообразова
тельного способа посвящены многочислен
ные работы по словообразованию, авторы
которых считают отсутствие суффикса в со
ответствующих сложных существительных
своеобразным словообразовательным пока
зателем. Так, отмечая, что «нулевые слово
образовательные аффиксы в русском языке
являются суффиксами», Е.А.Земская обос
новывает это утверждение тем, что «слова с
нулевыми суффиксами по своему значению
и по соотношению с производящими входят
в парадигматические ряды с производными,
имеющими ненулевые суффиксы» [Земская
2006].
Аналогичной точки зрения придержива
ется и Р. С.Манучарян, считающий, что «в
основе всякого выделения нулевых пока
зателей (суффиксов, флексий и т.п.) лежит
своего рода теоретическое выравнивание по
аналогии» [Манучарян 1981].
Сложные лексические единицы расс
матриваемой словообразовательной группы
отличаются многообразием значений. Выде
лим наиболее распространенный круг семан
тических значений, характерных для иссле
дуемой лексической группы:
• средство передвижения (пароход, са
молет, теплоход и т.п.);
• измерительный прибор (шагомер, вы
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сотомер, воздухомер и т.п.);
• лицо по принадлежности к определен
ному роду занятий (свинопас, пчеловод, дро
восек и т.п.);
• действие или процесс (снегопад, теп
лообмен, листопад и т.п.);
• машина для перевозки чего-либо (лесо
воз, тепловоз, камневоз и т.п.);
• лицо по какой-либо характеристике
(жизнелюб, однолюб, дармоед и т.п.);
• прибор, выполняющий определенное
действие (пылесос, дымоход, пулемет и
т.п.).
Как видно из вышепредставленного
лексического материала, зависимые произ
водящие компоненты композитов рассмат
риваемой словообразовательной группы от
личаются разнообразием, представленным
субстантивными, адъективными, номинатив
ными, адвербиальными и местоименными
основами. В противовес такой разнообраз
ной категориальной принадлежности пер
вых компонентов, опорные части подобных
сложных существительных, занимающие,
как правило, позицию вторых компонентов,
восходят преимущественно к девербатив
ным основам.
Синтаксическое исследование данных
композитов выявило следующую закономер
ность: как правило, и на словосочетательном,
и на предложенческом уровнях одновремен
но объективируются сложные лексические
единицы с субъектной и объектной семанти
кой, сложные же существительные с процес
суальным значением внутри данной группы
способны объективироваться лишь на сло
восочетательном уровне, что исключает их
рассмотрение в предложенческом аспекте
языка. Сравним, например:
трубочист – 1. чистящий трубы и 2. тот,
кто чистит трубы;
высотомер – 1. измеряющий высоту и 2.
то, чем измеряют высоту;
но: плодосбор – сбор плодов; листопад –
опадение листьев.
Бессуффиксный способ словообразова

ния характеризуется высокой продуктивност
ью не только внутри словообразовательной
системы современного русского, но и в сло
вообразовательной системе современного
армянского языка. В армянском языке класс
сложных лексических единиц, образованных
отмеченным способом, обширен. Более того,
этому способу обязаны своим появлением в
армянском языке не только сложные слова,
выступающие как эквиваленты соответст
вующих русских бессуффиксных компози
тов (ср.: стеклодел - ապակեգործ ) , но и
много сложных существительных, русские
лексические синонимы которых включают
самые разнообразные суффиксы. Напри
мер: հայրասպան - отцеубийца; առակագիր
- баснописец; գլխապտույտ- головокру
жение; բարձրախոս - громкоговоритель;
կրակապաշտ - огнепоклонник.
Армянские композиты с материально
отсутствующим суффиксом могут иметь в
русском языке и словосочетательные эк
виваленты (ср.: ակնաբույժ - глазной врач;
ատամնաբույժ - зубной врач).
Итак, лишь сложные существительные
с формантами –ств(о) и –ость в армянском
языке не могут выражаться бессуффиксным
способом, внутри же остальных словообра
зовательных групп подобная передача прос
леживается весьма часто.
В результате проведенного анали
за нам удалось также выявить немало
случаев противоположного характера, а
именно: когда русский бессуффиксный
композит в соотносительных армянских су
ществительных оформляется посредст
вом определенн суффикса. Например:
теплообмен - ջերմափոխանակում; во
доотвод - ջրահեռացում; самоанализ –
ինքնավերլուծություն и т.д.
Среди рассматриваемых примеров встре
чаются также случаи, когда русское сложное
бессуффиксное слово передается в армянс
ком языке посредством сочетания сложного
слова с простой лексической единицей, вы
полняющей частносемантизирующую роль.
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Например:
стекловар – ապակեհալ բանվոր; водо
люб –ջրասեր բույս .
Необходимо отметить также малопродук
тивные случаи передачи русских бессуф
фиксных композитов армянскими описа
тельными эквивалентами. Например:
шелкопряд – շերամի որդ; трубочист –
ծխնելույզ մաքրող.
Данные русские сложные лексические
единицы, очевидно, не имеют своих цель
нооформленных лексических соответствий
внутри лексической системы армянского
языка, и их армянские синонимы функцио
нируют лишь на описательном уровне языка
в форме определенных словосочетаний.
Анализ армянских сложных существи
тельных исследуемой словообразовательной
группы в плане категориальной принадлеж
ности производящих основ выявил их пол
ное соответствие синонимичным русским
словам.
В словарях современного русского языка
зафиксировано сложное существительное
«скороход», также порожденное бессуф
фиксным способом и имеющее в армянс
ком языке два сложных лексических сино
нима: «քաջընթացիկ» и «արագավազ». Как
видим, в одном случае армянская сложная
лексическая единица образована с помощ
ью определенного суффикса (-իկ), в другом
– бессуффиксным путем, хотя оба они отра
жают семантическую природу одного и того
же русскогго сложного бессуффиксного су
ществительного «скороход». Отметим также,
что сло
во «քաջընթացիկ» сохранило опор
ную основу глагола «ընթանալ», идентич
ную корню русского глагола «ходить», но
несколько изменило свою зависимую часть,
что, однако, не вызвало семантического сме
щения. В сложном же слове «արագավազ»
опорный девербативный корень расходится
с соответствующим русским девербативным
корнем (ср.: ходить - վազել), но опять же
общая семантическая природа композита не
претерпела изменений.
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Что касается семантического поля ар
мянских бессуффиксных сложных сущест
вительных, то весь тот обширный круг се
мантических значений и оттенков значений,
описанных нами в связи с рассмотрением
русских бессуффиксных сложных слов, ха
рактерен и для армянских композитов.
Следует отметить, что при словосочета
тельной объективации русских сложных слов
на первый план выступает глагольный ком
понент, что, вероятно, объясняется тем, что
объектом нашего анализа являются в основ
ном композиты с опорными девербативны
ми корнями, при синтаксической объектива
ции которых сначала должно быть названо
действие, выраженное глагольной основой,
затем только – зависимый элемент.
Например: свинопас – пасущий свиней ;
деревообработка – обработка дерева.
В противовес русским сложным сущест
вительным, в армянском языке наблюдается
обратная последовательность компонентов
при синтаксической объективации, т.е. такая
же, что и в соотносительных сложных сло
вах, что, вероятно, нельзя объяснить ничем
иным, кроме как национальной спецификой
данного языка.
Сравним: խոզարած – խոզեր արածեցնող;
փայտամշակում – փայտ մշակելը.
Такое предшествование зависимого ком
понента и его применение в генерализован
ном значении является универсалией для ин
доевропейских языков и способствует более
тесной связи компонентов словосочетания.
Представленный нами метод сопостави
тельного анализа бессуффиксных сложных
слов имеет непосредственный выход в прак
тику преподавания русского языка в нацио
нальных группах вузов. Подобная методика
репрезентации сложных слов позволит об
легчить их восприятие студентами, а так
же обеспечить последующее эффективное
воспроизводство.
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 Armenian-lan
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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ՍԱՄՎԵԼ ԽԱՉԱՏՈՒՐՅԱՆ

«ՀԱՅՐԵՆԻՔԻՆ ԾԱՌԱՅԵԼԸ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ Է»
ԹԵՄԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ 9-ՐԴ ԵՎ 11-ՐԴ
ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ
(ՆԶՊ ԲԱՑ ԴԱՍ)
Արարք ցանես՝ սովորություն կհնձես,
Սովորություն ցանես՝ բնավորություն կհնձես,
Բնավորություն ցանես՝ ճակատագիր կհնձես:
Ժողովրդական իմաստնություն

Դասի նպատակները.
1. Նպաստել սովորողների կենսադիրքո
րոշման ձևավորմանը, կյանքում սեփական
տեղի որոնմանը:
2. Դասին ստեղծել հայրենիքի պաշտ
պանության համար սովորողների անձնա
կան պատասխանատվության համար ինք
նագիտակցության ձևավորմանը նպաստող,
զինվորական մասնագիտության հանդեպ
նրանց հետաքրքրությունը հարուցող միկրո
միջավայր:
Խնդիրները.
1. Դաստիարակչական. սովորողների
մասնագիտական կողմնորոշման անցկա
ցում, հայ սպայի գաղափարական ու բարո
յակամային որակների մասին պատկերա
ցումների ձևավորում, հայրենասիրական
դաստիարակություն:
2. Ուսուցողական. «Զինապարտության
և զինվորական ծառայության մասին» ՀՀ
օրենքի հիմնական դրույթների յուրացում,
ծանոթություն հայ սպայակազմի կայացման
պատմությանը, զինվորական կրթական
հաստատությունների հիմնական տեսակնե
րին և նրանցում քաղաքացիների ընդունե
լության կարգին:
3. Զարգացնող. ցանկություններն ու
հնարավորությունները հարաբերելու սովո
րողների կարողությունների զարգացում:
Ակնկալվող արդյունքները.
1. «Զինապարտության և զինվորական
ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի պահանջ
ների իմացություն (ՀՀ Սահմանադրություն,
հոդված 14):
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2. Զինապարտության հանդեպ ներքին
պատրաստականության ձևավորում:
Դասի նախնական նախապատրաս
տում.
1.Սովորողներին տալ անհատական
առաջադրանքներ.
- նախապատրաստել հաղորդում՝ Հա
յաստանի սպայական անձնակազմի կայաց
ման պատմության մասին,
- «Զինապարտության և զինվորական
ծառայության մասին» ՀՀ օրենքից կատա
րել սպայական կադրերի պատրաստմանը
վերաբերող հիմնադրույթների ծաղկաքաղ,
- 10-11-րդ դասարանցիների շրջանում
անցկացնել հարցում՝ հետևյալ նպատակով.
պարզել՝ զինակոչային տարիքի երիտասար
դության շրջանում ինչպես են ձևավորվում
հայրենասիրության զգացումներն ու վերա
բերմունքը զինվորական ծառայությանը:
2. Դասին սպա հրավիրել:
Դասի հարցերը.
1.	Հայաստանի սպայական անձնա
կազմի կայացման պատմությունը:
2. «Զինապարտության և զինվորական
ծառայության մասին » ՀՀ օրենքը:
3. Զինվորական կրթության համակարգը
Հայաստանում:
4. Զինվորական բարձրագույն ուսումնա
կան հաստատությունների ընդունելության
կարգը:
5.
Ուսումնառությունը
զինվորական
բարձրագույն ուսումնական հաստատու
թյուններում:
Դասի ընթացքը.
I. Ուսուցչի մուտքի խոսքը.
«Արարք ցանես՝ սովորություն կհնձես,սո
վորություն ցանես՝ բնավորություն կհնձես,
բնավորություն ցանես՝ ճակատագիր կհն
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ձես»: Այս
պես ե
րբ
ևէ հներն են խրա
տել, և
այս ասույթում խորիմաստ միտք կա. մարդն
արարում է ոչ միայն նյութական, այլև իր սե
փական հոգու աշխարհը: Չէ՞ որ մեր կողմից
ինչ-որ ժամանակի ընթացքում օրեցօր իրա
գործվող արարքները մեզ համար դառնում
են բնական ու սովորական, և մենք պարզա
պես դա
դա
րում ե
նք մտա
ծել՝ դրանք լա՞վն
են, թե՞ վատը: Իսկ հետո արդեն մեր վար
քագծի արդյունքում ձևավորված բնավորու
թյունը դառնում է այն կողմնացույցը, որն
ուղղորդում է մեզ կյանքի փոթորկոտ ծովում՝
նավարկության ամբողջ ընթացքում: Ու այս
առիթով ինչ էլ մենք մտածենք և որքան էլ
դա վերագրենք պատահականություններին,
ԶՈՒգադիպություններին և մեզանից չկախ
ված այլ հանգամանքներին, միևնույննէ,
ամենքի հատուցումն ըստ իր արածի է տր
վում: Եվ սա, եթե իսկապես մտորեք, այն
քա՜ն հասկանալի է: Մինչդեռ դուք մոտենում
եք մի սահմանի, երբ պետք է մտածել՝ ինչ
պիսի արարք կատարել, ի՞նչ մասնագիտու
թյուն ընտրել, որովհետև այդ արարքը, վեր
ջին հաշվով, ձեր ճակատագիրն է կերտում:
Կա այսպիսի մասնագիտություն՝ «Հայ
րենիքը պաշտպանել»: Ամենքին էլ չի տր
ված այսպիսի մասնագիտություն ընտրելը:
Սպայի մասնագիտությունը տղամարդկանց
համար է: Իսկ թե ինչպես է առաջացել այս
մասնագիտությունը, ինչպես են ծագել ու
զարգացել սպայական ավանդույթները, մեզ
կպատմի Այվազ յան Գայանեն:
II. ՆՈՐ ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ
1. Անհատական հաղորդում / զեկու
ցում.
Հայաստանի սպայական անձնակազմի
կայացման պատմությունը
Հայաստանի Հանրապետության զինված
ուժերը կազմավորվել են բավականին բարդ
ժամանակաշրջանում, երբ աշխարհաքաղա
քական դաշտում Խորհրդային Միությունը
ապրում էր իր գոյության վերջին ամիսները՝
փլուզման շրջանը, իսկ տարածաշրջանում
սկսվել էր միջէթնիկական, տարածքային
պատերազմ հայերի և ադրբեջանցիների
միջև։ Զինված ուժերի կազմավորման ու
զարգացման ժամանակային փուլերը.

•
1-ին փուլ. 1988 թ. փետրվարից
1992 թ. մայիս։ Ղարաբաղ յան շարժման
ակտիվացում, հայ-ադրբեջանական հա
րաբերությունների ծայրաստիճան սրված
պայմաններում Հայաստանի և Արցախի
բնակչության ռազմական անվտանգության
ապահովման հրատապություն։
•
2-րդ փուլ. 1992 թ. հունիսից
1994 թ. մայիս։ Հայաստանի և Արցախի
հանրապետությունները՝ Ադրբեջանի Հան
րապետության ագրեսիայի թիրախում։
•
3-րդ փուլ. 1994 թ. հունիսից և շա
րունակվում է մինչ այսօր։ Բանակաշինու
թյան աշխատանքներ։
1990 թ. սեպտեմբերին կազմավորվեց
Երևանի հատուկ գունդը, իսկ Արարատում,
Գորիսում, Վարդենիսում, Իջևանում, Մեղ
րիում ձևավորվեցին հինգ վաշտեր։ 1991 թ.
ՀՀ կառավարության որոշմամբ ստեղծ
վեց Նախարարների խորհրդին առընթեր
Պաշտպանության պետական կոմիտե։
ՀՀ ԶՈՒ սպայակազմի կազմավորումն ու
զարգացումն էլ կայանում էր հայրենի երկրի
այդ իրադարձություններում ու հաղթանակ
ներին համընթաց:
Ռազմիկը՝ հայրենի երկրի պաշտպանը,
բոլոր ժամանակներում էլ հարգվել ու մե
ծարվել է Հայաստանում: Ժողովուրդը միշտ
էլ գովերգել է անձնազոհությունն ու քաջու
թյունը, հերոսությունը հատկապես նրանց,
ովքեր հանուն հայրենիքի սեփական կյանքը
չեն խնայել:
Դեռևս հեռու անցյալում էլ զինվորական
ծառայությունը, չնայած վտանգավորությա
նը, համարվել է անհրաժեշտ ու պատվաբեր:
Սպա. հրամանատարական կազմի ներ
կայացուցիչ զինված ուժերում (միլիցիայում և
ոստիկանությունում)։
Սկզբում սպա են անվանել որոշակի պե
տական պաշտոններ վարողներին, 16-րդ
դարից՝ զորահրամանատարներին։ Ռու
սական բանակում սպայական կոչումներն
առաջին անգամ մտցվել է 17-րդ դարում։
Հոկտեմբերյան սոցիալիստական մեծ
հեղափոխության ժամանակ Ռուսաստանում
սպայական կոչումները վերացվեցին, վերա
կանգնվեցին 1943 թ.։
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Առաջին անգամ սպայական կոչումները
առաջացել են 16-րդ դարի 70-ական թվա
կաններին՝ արևմտաեվրոպական երկրնե
րում: Ֆեոդալական պետություններում
սպաները հավաքագրվում էին ազնվակա
նությունից և կազմում էին յուրահատուկ
փակ կաստաներ:
– 1994 թ. սկսած՝ ՀՀ ԶՈՒ սպայակազմի
գլխավոր դարբնոց են ՀՀ պաշտպանության
նախարարության ռազմակրթական հաս
տատությունները:
ՀՀ պաշտպանության նախարարության
ամենամյա երկկողմ ռազմական համագոր
ծակցության ծրագրերի շրջանակներում ՀՀ
ԶՈՒ ներկայացուցիչները հիմնական կրթու
թյուն են ստանում և մասնագիտական վե
րապատրաստում են անցնում ՌԴ, ԱՄՆ և
մի շարք այլ երկրների ռազմաուսումնական
հաստատություններում:
Մեր հիմնական խնդիրն է բարեփոխում
ների վերջնարդյունքում հասնել նրան, որ
ՀՀ-ն դառնա շատ ավելի ինքնաբավ ռազ
մա
կան կրթու
թյան ո
լոր
տում, և հենց այս
խնդրի լուծմանն է միտված ՀՀ ԶՈՒ ավագ
սպայակազմի հրամանատարաշտաբային
ուսումնական հաստատության լիարժեք
գործարկումը:
Սպայի մասին պատկերացումները մեզ
մոտ ձևավորվել են ռուսական զինվորակա
նության հետ շփումների արդյունքում: Իսկ
ռուսական բանակում տասնամյակներով է
ձևավորվել զինվորական մարդու բարոյա
կան կոդեքսը, որը ներառում է այնպիսի ար
ժեքներ, ինչպիսիք են պատիվն ու զինվորա
կան պարտքը:
Հրաշալի ավանդույթներից է և հայրե
նիքը սրբորեն պաշտելն ու կյանքը նրան
նվիրելը, երբ բոլոր մտքերն ու գործողու
թյունները ստորադասվում են մեկ բանի՝
հայրենիքի բարօրությանը, և սեփական օրի
նակով բնակչությանը դրդել պետությանն
անշահախնդիր ծառայելուն:
2. Աշխատանք աղ յուսակով
Հայ սպայի մասնագիտական պատրաս
տումը, ինչպես արդեն լսեցիք, սկսվել է ՀՀ
ԶՈՒ-երի կազմավորումներին ԶՈՒգընթաց
և շարունակվում է: Դիտարկենք հայ սպայի
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դարբնոց հանդիսացող ուսումնական հաս
տատությունների աղ յուսակը:
Ռազմական ուսումնական հաստատու
թյունների պատմությունից. ներկայացվում
է նախ Հայաստանի ռազմական ուսումնա
կան հաստատությունների խմբերը նրան
ցում ռազմակրթական հաստատություննե
րի (կրտսեր հրամկազմի պատրաստման,
կադետական կամ նախապատրաստական
այլ դպրոցներ, բանակի համար հրամանա
տարական ու ինժեներատեխնիկական կադ
րեր պատրաստող և վերապատրաստող)
ստեղծման ժամանակացույցը, և ընդգծվում
դրանցից յուրաքանչյուրի կրթական ցենզը,
կարևորությունն ըստ զորակազմում ունե
ցած տեղի ու դերի, ապա և՝ ուսումնառու
թյան արդյունքում ձեռք բերվող, մասնագի
տական կոչման հրամանատարակազմում
զբաղեցվող դիրքն ու նշանակությունը: Հա
ջորդիվ ներկայացվում են և արտասահմա
նյան դաշնակից երկրների հետ մեր ունեցած
պայմանագրերով իրականացվող կրթական
ծրագրերի հանգրվանները: Չենք մոռանում
ներկայացնել և մանկապատանեկան ռազ
մակրթական հաստատությունները՝ իրենց
առաքելությամբ, դերով ու նշանակությամբ,
արդի ձեռքբերումներով:
Տեղեկություն է տրվում և ռազմական ու
սումնական հաստատությունների կրթական
ծրագրերի ու բարեփոխումների մասին:
Ա) Ռազմական ակադեմիա:
Բ) Ցամաքային զորքերի և ռազմաօ
դային ուժերի զինվորական կամ ռազմական
դպրոցներ:
ՀՀ ԶՈՒ նոր կամ արդիական դեմքը
–
Ստրատեգիական
նշանակության
հրթիռային զորքեր: Ուսման տևողությունը
4-5 տարի:
ՀՀ ԶՈՒ նախարարության ուսումնակրթա
կան հաստատությունների տեսակները.
1. Ակադեմիա: 2. Համալսարաններ: 3.
Ինստիտուտներ: 4. Բարձրագույն ռազմա
կան ուսումնական հաստատությունների
մասնաճյուղեր:
3. Պատմվածք սպայի մասին
Եվ այսպես, համոզվեցինք, որ Հայաս
տանում միշտ էլ պատշաճ ուշադրությամբ
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են վերաբերվել ռազմական գործի, մասնա
վորապես զորահրամանատարների, ասել է,
թե սպաների ուսուցմանը, իսկական տղա
մարդ դաստիարակելու գործին:
Տղամարդ… Ին
չի՞ մա
սին է այս բա
ռը:
Տղամարդը համարձակությունն է, կամքը,
առնականությունն ու առաքինությունը, մե
ծահոգությունը, վեհանձնությունն ու արժա
նապատվությունը:
(Հնչում է երաժշտություն: Պատմվածք
սպայի մասին):
Այդ մարդն այ
սօր մեր հյուրն է. Արցա
խյան ազատամարտի վետերանն իր խոս
քով ու պատգամով. այն մասին, թե ինչպես
սպա դարձավ, ի՞նչն ազդեց մասնագիտա
կան ընտրության վրա: Ինչպիսի՞ ուսումնա
կան հաստատություն ավարտեց:
5. Սպայի պատմությունը.
6. Աշխատանք հուշաթերթերի հետ.
Քաղաքացիներին զինվորական ծառա
յությանը նախապատրաստելու և ռազմա
կան ուսումնական հաստատություններում
սովորեցնելու իրավական հիմք է «Զինա
պարտության և զինծառայության մասին»
ՀՀ օրենքը, զինծառայությանը պարտադիր
ու կամավոր նախապատրաստության մա
սին օրենսդրական դրույթները:
Հուշաթերթերը՝ այս հոդվածների քաղ
վածքներով, բաժանվում են՝ ինքնուրույն ու
սումնասիրման համար:
Ուշադրությո՛ւն դարձրեք. սպորտային
կարգ կամ կոչում ստացած քաղաքացինե
րը օգտվում են զինվորական բարձրագույն
ուսումնական հաստատություն ընդունվելու
արտոնյալ իրավունքից:
Առանձին կարգով սահմանված ու ներ
կայացված են և անչափահասների զին
վորական
պատրաստության
համար
նախատեսված ուսումնական հաստատու
թյունները: Դա «Փոքր Մհեր» զիվորական
դպրոցն է, Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազ
մական վարժարանը և այլն:
Այս ուսումնական հաստատություննե
րում կազմակերպված գործունեության մա
սին հանգամանորեն կարող եք ծանոթանալ
այս հաստատություններում առկա նորմե
րի ու կանոնակարգերի մասին իրավական

փաստաթղթերի այս ժողովածուում: («Հայ
րենիք և ծառայություն» գրքի ցուցադրում):
7. Սպայի պատմությունը՝ ՌԲՈՒՀ-եր դի
մելու և ընդունելության կարգի մասին:
Ռազմական բարձրագույն ուսումնական
հաստատություններ դիմելու և ընդունելու
թյան կարգի մասին մեզ կպատմեն դասին
հյուրընկալած բարձրաստիճան սպաները:
ՀՀ ռազմական բարձրագույն ուսումնա
կան հաստատություն(ներ)ի ընդունելության
կարգը:
«Զինապարտության և զինծառայության
մասին» ՀՀ օրենքը:
1.
16-22 տարեկան ՀՀ քաղաքացինե
րը:
2.	Մինչև 24 տարեկան զինծառայող
ները:
3.	Միջնակարգ (լրիվ) կրթություն ունե
ցողները:
Դիմումի ձևն առաջարկվում է հուշաթեր
թերի փաթեթում:
Հուշաթերթերի փաթեթով ներկայացվում
է և դիմումին կից պահանջվող փաստաթղ
թերի ցանկը.
•	մասնագիտացված
ընտրության
գործընթացի նկարագիրը,
Ընդհանուր ֆիզպատրաստականության
նորմատիվները,
•
պահանջվող փաստաթղթերի ցան
կը:
Դասն ավարտելուց առաջ տեղեկացնում
եմ և ՌԲՈՒՀ-ում ուսումնառության, սպայա
կան «Կուր
սանտ» կոչ
ման շնորհ
ման, 1-ին
դասընթացն ավարտելուց հետո ուսում
նառության հետագա տարիների և զին
ծառայության 5-ամյա ժամկետով կնքվող
պայմանագրի, ամենամյա արձակուրդի, ու
սումնառության անվճար լինելու հանգա
մանքի, քաղաքացիականից տարբերվող,
զիվորական կենսակերպի ու նաև ՌԲՈՒՀից դուրս մնալու դեպքում զորակոչային զին
ծառայության ուղարկվելու պայմանի մասին
և անցնում ամփոփիչ զրույցի:
8. Զրույցը.
Ինչպես տեսնում եք, փաստաթղթերի սո
վորական խմբավորում, որն անհրաժեշտ է
ցանկացած ԲՈՒՀ ընդունվելու համար: Մինչ
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դեռ, չգիտես ինչու, քչերն են փաստաթղթեր
հանձնում ռազմական ուսումնական հաստա
տություններ: Ի՞նչ եք կարծում՝ ինչու՞:
(Պատասխան. երևի խնդիրը հոգեբանա
կան անհատական որակների մեջ է: Զինվո
րական դառնալու համար պետք է որոշակի
պահանջներ բավարարել:)
Ճիշտ է, իսկ թե ինչպիսի պահանջնե
րի պետք է համապատասխանի ապագա
սպան, կխնդրենք պատմել մասնագետին:
Սպայի պատմությունը՝ սպայի հոգեբա
նական անհատական որակների մասին:
Յուրաքանչյուր սպա նախ պետք է լինի
հայրենասեր: Իսկ ինչպե՞ս եք դուք հասկա
նում «հայրենասեր» ու «հայրենասիրություն»
բառերը:
(Պատասխան. հայրենասիրություն – սե
փական հայրենիքի ու ժողովրդի հանդեպ սեր
ու նվիրում: Հայրենասեր – մարդ, որ սիրում է
հայրենիքը, իր ժողովրդին: Ընդ որում՝ հայ
րենիքի հանդեպ սերը պետք է գործնական
լինի, ո՛չ բառերով: Հայրենիքը սիրել նշանա
կում է անձնուրացորեն ու անշահախնդրորեն
ծառայել նրան, ու թե պետք լինի, զոհաբերել
սեփական կյանքը նրա համար):
9. Հաղորդում հարցման արդյունքների
մասին.
10. Հարցեր սպային.
1. Ինչպիսի՞ բարոյական ու կենցաղային
արժեքներով են ձևավորվում հայրենասի
րական համոզմունքները:
2. Ի՞նչ եք կարծում, կարելի՞ է, արդյոք,
ասել, որ հայրենասիրությունը անցած ժա
մանակների, անցյալի հասկացություն է:
Սպայի պատասխանները.
Գնդապետ Տարախչյանը մեզ նվիրեց
գրքեր. «Հայրենիք և ծառայություն» (գիր
քը ցուցադրվում է) և «Իրավական ուղեցույց՝
նորակոչիկի համար», որում շարադրված են
«Զինապարտության և զինծառայության մա
սին» ՀՀ օրենքում երբևէ կատարված բա
րեփոխումները, ինչպես նաև զորակոչային՝
ժամկետային, ու պայմանագրային ծառայու
թյան մասին շատ հարցերի պատասխաններ:
III. Դասի ամփոփում.
1. Կարծում եմ՝ դուք բավական տեղե
կություն ստացաք այն մասին, թե ինչպես
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դառնալ սպա՝ հայրենիքի պաշտպան: Եկեք
ամփոփենք. այսօրվա դասից մենք ի՞նչ հաս
կացանք:
(- Սպայի մասնագիտությունը պատվա
բեր է:
- Ամեն ոք չի կարող սպա դառնալ, այլ մի
այն որոշակի որակներ ունեցողը:
- Իմացանք զինվորական ուսումնական
հաստատությունների և դրանց ընդունելու
թյան կարգի մասին:
- Այս դասը ստիպեց մեզ խորհել հայրե
նասիրության մասին, և թե ինչպես ենք մենք
ներառվում այդ հասկացության մեջ:
- Մենք հետաքրքիր մարդու հետ ծանո
թացանք և ցանկանում ենք մեր երախտա
գիտությունն արտահայտել նրան և հրավի
րել՝ հաճախ մեզ այցելելու):
2. Նյութի ամրապնդում՝ քարտերով աշ
խատանք:
3. Նաև ուԶՈՒմ եմ ձեր աշխատանքներն
ամփոփել ու ձեզ գնահատել:
IV. Տնային հանձնարարություն.
«Հայկական բանակի կադրերի պատ
րաստման համակարգը» դասը, էջ 1720: Սովորել հուշագրերը:
Ե՞րբ է ստեղծվել մեր բանակը, և այդ առն
չությամբ ի՞նչ իրավական ակտեր/փաստա
թղթեր են ընդունվել: Ի՞նչ բարեփոխումներ
են կատարվել:
Ինչի՞ արդյունք են զինվորական ուսում
նական հաստատությունները, և որն ինչ
նպատակ է հետապնդում:
Ա) Զինվորական ակադեմիան:
Բ) Ռազմական դպրոցներն ու վարժա
րանները:
Գ) Զինվորական ուսումնարաններն ու
բուհերը:
Ամենաարդիական հաստատություններն
ու զորատեսակները, ռազմական գործի ու
սումնառության տևողությունը:
ՀՀ ԶՈՒ նախարարության զինվորական
մասնագիտական կրթության համակարգը:
ՀՀ ԶՈՒ նախարարության կրթական
հաստատությունների տեսակները:
1.
Ակադեմիա: 2. Համալսարաններ: 3.
Ինստիտուտներ: 4. ՌԲՈՒՀ-ի մասնաճյուղեր:
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
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Դասը մասնագիտական կողմնորոշ
ման նպատակաուղղվածություն ունի: Այն
իր ճանաչողական բնույթով սովորողների
գիտակցության մեջ կամրապնդի մի կող
մից պատասխանատվություն հայրենիքի ու
ժողովրդի առջև, մյուս կողմից՝ կնպաստի
մասնագիտական կողմնորոշմանը՝ հօգուտ
հայրենիքի պաշտպանությունը ապահովող
զինվորագրմանը:
Դասը ծանոթություն է հայկական բանա
կի կադրերի պատրաստման համակարգին,
բանակի ստեղծման ու կայացման պատմու

թյանը, այն ներկայացնող իրավական ակ
տերին ու փաստաթղթերին:
Սովորողները մասնագետի՝ սպայի կող
քին, սպայից կենդանի խոսքով ու կենդանի
հաղորդակցմամբ կտեղեկանան բանակի
բարեփոխումներին, ՀՀ ԶՈՒ նախարարու
թյան զինվորական մասնագիտական կրթու
թյան համակարգին, զինվորական ուսում
նական հաստատություններին ու նրանց
նպատակաուղղվածությանը,
կճանաչեն
ամենաարդիական հաստատություններն ու
զորատեսակները:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.
4.
5.

ՀՀ Սահմանադրությունը
ՀՀ օրենքը «Զինապարտության և զինծառայության մասին»:
«Հայ զինվոր» թերթի թողարկումները:
9-11-րդ դասարանների ՆԶՊ դասագրքերը:
ՆԶՊ ծրագրեր և ուսուցչի ձեռնարկներ:

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 price-class 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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ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

ԼԻԴԱ ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ

ԷՎՐԻՍՏԻԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ
ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՈՐՈՇՄԱՆ
ՄԵԹՈԴԻԿԱՆ ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄ
Մարդու զարգացման ու ձևավորման
կարևոր շրջանը տարրական դպրոցում սո
վո
րե
լու տա
րի
ներն են: Այս փու
լում են դր
վում երեխայի՝ մտավոր գործունեություն ծա
վալելու կարողության հիմքերը, ստեղծվում
են ինքնուրույն մտածող, իր գործողություն
ները քննադատաբար գնահատող մարդու
ձևավորման նախադրյալներ, ձևավորվում
է անձնավորություն, ով ունակ է հակադրե
լու, համեմատելու, առաջ քաշելու հիմնա
հարցերի լուծման եղանակներ, գնահատե
լու դրանք և ընտրելու առավել ռացիոնալը,
առանձնացնելու գլխավորը և անելու ընդ
հանրացված եզրակացություններ, գործնա
կանում կիրառելու ստացած գիտելիքները
[5]: Սրանով պայմանավորված՝ կրթության
առաջնային նպատակներից մեկը սովորող
ների մտավոր զարգացումն է: Այս գործըն
թացում բացառիկ դեր է կատարում մաթե
մատիկական կրթությունը. մաթեմատիկան
է տալիս մտավոր հնարների առավել տի
պային, հստակ ու պարզ օրինակներ, որոնք
բացառապես կարևոր են յուրաքանչյուրի
համար, ընդ որում՝ ոչ մի այլ ուսումնական
առարկա այս տեսանկյունից նրա հետ հա
մեմատվել չի կարող: Նման արդյունքների
հասնելու համար, որպես կարևոր գործոն,
անհրաժեշտ պայման է երեխայի մաթեմա
տիկական մտածողությունը, որն ապահո
վում է հետագայում նրա դպրոցում արդյու
նավետ սովորելը, կյանքին հաջողությամբ
նախապատրաստվելը: Այս խնդրի լուծման
գլխավոր ուղղություններից մեկը սովորող
ների էվրիստիկական գործունեության ձևա
վորումն է [4]:
Աշակերտների էվրիստիկական մտա
ծողության ձևավորման տեխնոլոգիանե
րի գնահատման համար առաջարկում ենք
հետևյալ բնութագրիչները.
•
«Մաթեմատիկա»
ուսումնական
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առարկայի նկատմամբ սովորողների դրս
ևորած ճանաչողական հետաքրքրության
մակարդակը,
•	Բազային գիտելիքների (մաթեմա
տիկական հասկացությունների, հիմնական
օրենքների, բանաձևերի իմացության) մա
կարդակը,
•
Նման իրավիճակներում ձեռք բե
րած գիտելիքների կիրառման մակարդակը,
•	
Էվրիստիկական կարողությունների
ու հմտությունների ձևավորման մակարդա
կը,
•	
Առաջադիմության փոփոխության
շարժընթացը։
Դպրոցականների էվրիստիկական գոր
ծունեության ձևավորման հիմնական միջո
ցը տրամաբանական խնդիրներն են, որոնց
լուծումը պնդումներին զուգահեռ նախատե
սում է տարբեր գործողություններ:
Էվրիստիկական մտածողության ձևա
վորման մակարդակի որոշման համար առա
ջարկում ենք կիրառել հետևյալ մեթոդական
հնարները. «Կոմբինատորային կարողու
թյուններ», «Քանակական հարաբերություն
ներ», «Հանգունություն», «Հասկացության
բացառում», «Ընդհանրացում», «Տրամա
բանական շարքեր», «Առածների իմաստ
ների ընկալում» [2]: Դրանք նախատեսված
են սովորողների մտավոր այնպիսի գործո
ղությունների կատարման կարողություն
ները բացահայտելու համար, ինչպիսիք են
վերլուծությունը, համադրումը, համեմատու
մը, դասակարգումը, ընդհանրացումը, վե
րացարկումը: Յուրաքանչյուր մեթոդիկայի
արդյունքը գնահատվում է 0-10 միավորով:
Դիտարկենք դրանք առանձին-առանձին։
«Հանգունություն»: Այս մեթոդական
հնարը թույլ է տալիս հետազոտելու սովո
րողների՝ հասկացությունների միջև տրա
մաբանական կապեր ու հարաբերություն
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ներ հաստատելու կարողությունը: Կրտսեր
դպրոցական տարիքի երեխաների ուսուց
ման ժամանակ կիրառվում են մեթոդիկայի
ոչ խոսքային (պատկերային) և խոսքային
(բառային) տարբերակները: Մեթոդիկան
նախատեսված է վերլուծահամադրական
գործունեության ծավալելու կարողության
բացահայտման, առարկաների ու դրանց
գործառույթների որոշ հատկությունների և
հարաբերությունների հաստատման հա
մար, որը նախատեսում է բարդ վերլուծա
կան գործունեություն` կիրառելով մտավոր
այնպիսի գործողություններ, ինչպիսիք են
վերլուծությունն ու համադրումը: Սովորող
ներին առաջադրվում է 5 զույգ տող: Վերևի
տողում բառերը որոշակի հարաբերության
մեջ են: Ներքևի տողում գրված բառի համա
պատասխանը՝ հանգունը, գտնելու համար
առաջարկված է բառերի հինգ տարբերակ։
Օրինակ` վերևի տողում գրված է ժամ – ժա
մացույց: Ներքևի տողում գրված է ջերմու
թյուն – սնդիկ, չափում, ջերմաչափ, տաքու
թյուն, քանոն (պետք է ընտրել ջերմաչափը,
քանի որ ժամը չափում են ժամացույցով,
ուստի անհրաժեշտ է ընտրել այն բառը, որը
նախատեսված է ջերմությունը չափելու հա
մար):
«Հանգունության» մեթոդական հնարի
առաջադրանքներ
1.
Դպրոց – ուսուցում
Հիվանդանոց – բժիշկ, աշակերտ, հի
վանդ, բուժում, մարզում:
2. Երգ – խուլ
Ն
կար – կաղ, նկա
րիչ, կույր, հի
վանդ,
նկար:
3.	Դանակ – մետաղ
Սեղան – փայտ, պատառաքաղ, աթոռ,
սնունդ, սփռոց:
4.	Ձուկ – ցանց
Ա
լ յուր – մո
ծակ, մաղ, սե
նյակ, բզ
զալ,
սարդոստայն:
5. Թռչուն – բույն
Մարդ – մարդիկ, մոծակ, աշխատող, գա
զան, տուն:
«Հասկացությունների
բացառում»
(ավելորդի բացառում) մեթոդական հնա
րը կիրառվում է վերացական-մաթեմատի

կական մտածողության զարգացածության
ախտորոշման համար: Այն կիրառվում է՝ հե
տազոտելու համար սովորողների մտավոր
գործընթացների այնպիսի որակներ, ինչպի
սիք են համեմատելու կարողությունը, էա
կան հայտանիշերի առանձնացումը: Ինչպես
նախորդ մեթոդիկայում, այստեղ ևս առկա
է երկու տարբերակ` առարկայական և բա
ռային: Նպատակն է բացահայտել նույնու
թյունների առավել էական հայտանիշերը և
դրանց միջև տարբերությունները: Տարասեռ
հասկացությունների միջև սահմափակումն
ու տարբերակումները իրականացվում են
ընդհանուր և էական հայտանիշերի տարբե
րակման միջոցով, որը առարկաների դասա
կարգման հիմքն է: Այն նախատեսում է այն
պիսի կարևոր մտավոր գործողություններ,
ինչպիսիք են համեմատումն ու ընդհանրա
ցումը:
«Հասկացությունների բացառում» մե
թոդական հնարի առաջադրանքներ
Ընդգծել շարքի «ավելորդ» բառը։
Վահան, Կարեն, Արթուր, Անահիտ,
Պետրոս։
Հին, մաշված, փոքր, հնամաշ, քրքրված։
Արագ, շտապ, դանդաղ, շտապ-շտապ։
Մուգ, բաց, երկնագույն, պայծառ, խամ
րած։
Կաթ, պանիր, կարագ, սալ, մածուն։
Ինքնաթիռ, շոգենավ, տեխնիկա, գնացք,
ավտոմեքենա։
Խիզախ, արի, քաջ, վճռական, չար։
Ֆուտբոլ, վոլեյբոլ, հոկեյ, լող, բասկետ
բոլ։
«Ընդհանրացում» մեթոդական հնարը
նախատեսված է վերլուծության հիման վրա
ընդհանրացում կատարելու սովորողի կարո
ղության բացահայտման համար – առարկա
ների մեջ պետք է տարբերել ընդհանուր և
էական հայտանիշերը, իսկ ապա այդ հայ
տանիշերի հիման վրա առարկաները խմբա
վորել` դրանց տալով ընդհանրացնող անուն:
«Ընդհանրացում» մեթոդական հնարի
առաջադրանքներ
Եղևնի, սոճի –…. (ասեղնատերև ծառեր)
Անձրև, կարկուտ – … (տեղումներ)
Կեչի, բարդի – … (ծառեր)
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Գումարում, հանում – … (թվաբանական
գործողություններ)
Քիթ, աչք – … (զգայարաններ)
Ժամ, րոպե – … (ժամանակի միավորներ)
Կապույտ, կարմիր – … (գույներ)
«Տրամաբանական շարքեր» մեթոդա
կան հնարը կիրառվում է՝ վերացարկման,
տվյալների հավաքածուից եզրակացություն
ներ անելու, օրինաչափությունները գտնելու
սովորողի կարողությունների ձևավորվա
ծության մակարդակը որոշելու համար: Ան
հա
տա
կան ձևաթղ
թի վրա պետք է գտ
նել
յուրաքանչյուր շարքի օրինաչափությունը և
գրել ևս երկու թիվ: Յուրաքանչյուր շարքի
օրինաչափությունը տարբեր է: Չսխալվելու
համար անհրաժեշտ է ուշադիր դիտել շար
քի յուրաքանչյուր թիվ, այլ ոչ թե շարքի մի
այն առաջին ու վերջին թվերը:
«Տրամաբանական շարքեր» մեթոդա
կան հնարի առաջադրանքներ
Ավարտել թվերի շարքի տրամաբանա
կան հաջորդականությունը։
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)։
«Առածների իմաստի ընկալում» մե
թոդական հնարը որոշում է աշակերտների
կողմից խոսքի փոխաբերական իմաստի ըն
կալման, վերացարկման կարողությունների
ձևավորվածության մակարդակը։ Այս խնդրի
լուծման նպատակով աշակերտներին առա
ջարկվում է հինգ առած, որոնցից յուրաքան
չյուրին հաջորդում է դրանց նման սովորա
կան նախադասություններ: Առաջարկվում
է առանձնացնել այն դատողությունները,
որոնք արտաքնապես նման են առածին, և
ընտրել այն նախադասությունը, որն արտա
հայտում է առածի իմաստը:
«Ասացվածքները հասկանալու» մեթո
դական հնարի առաջադրանքներ
Ասացվածքների ցանկ.
1. Դանդաղ գնաս, շատ կգնաս:
2. Ձեռքը ձեռք է լվանում:
3. Մի խելքը լավ է, երկուսն՝ ավելի լավ:
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4. Յոթ անգամ չափի՛ր, մե՛կ անգամ կտ
րիր:
5. Ճտերն աշնանն են հաշվում:
Մտքերի ցանկ.
1.	Չի կարելի արագությունը գերա
զանցել, կտուգանվես:
Ով աշխատանքը կոկիկ է կատարում, նա
ավելի շուտ է այն ավարտում:
Չի կարելի հեծանիվը վարել երթևեկելի
հատվածում:
2.	Ձեռքերը պետք է մաքուր պահել:
Հարմար է երկու ձեռքով լվացվելը:
Երկու ընկեր փորձության ժամանակ
իրար ձեռք կմեկնեն:
3.	Խելքի շատն է լավը:
Կարելի է աշխատանքը ևս մեկ անգամ
ստուգել։
Միասին աշխատանքն ավելի արագ կա
րելի է ավարտել։
4. 7 մետր երկարությամբ կտոր կտելու
համար անհրաժեշտ մեկական մետր կտրել
7 անգամ:
Որևէ բան անելիս նախ մտածի՛ր:
Պետք է բոլոր ցուցումները պահպանել:
5. Աշխատանքի մասին դատում են նրա
արդյունքով:
Մրգերն աշնանն են հավաքում։
Ճտերը հասունանում են աշնանը։
«Քանակական հարաբերություններ»
մեթոդական հնարը նախատեսված է սովո
րողների վերացարկման կարողության մա
կարդակի բացահայտման համար: Այս նպա
տակով սովորողներին առաջարկվում է 6
տրամաբանական խնդիր: Դրանցից յուրա
քանչյուրը պարունակում է 2 տրամաբանա
կան հղում, որոնցում տառերը որոշ թվային
փոխհարաբերությունների մեջ են: Հենվելով
առաջադրված տրամաբանական հղումների
վրա` պետք է գտնել, թե գծատակի տառերը
ինչ համապատասխանության մեջ են: Թես
տը նախատեսված է սովորողների վերլու
ծելու և համադրելու կարողությունների մա
կարդակը բացահայտելու համար:
«Քանակական հարաբերություններ»
մեթոդական հնարի առաջադրանքներ

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

1.
Ա թիվը Բ թվից մեծ է 8 անգամ,
Բ թիվը փոքր է Գ թվից 4 անգամ
Գ թիվը Ա թվից

2.
Ա թիվը Բ թվից փոքր է 10 անգամ,
Բ թիվը փոքր է Գ թվից 6 անգամ
Գ թիվը Ա թվից

3.
Ա թիվը Բ թվից մեծ է 6 անգամ,
Բ թիվը փոքր է Գ թվից 6 անգամ
Գ թիվը Ա թվից

4.
Ա թիվը Բ թվից մեծ է 4 անգամ,
Բ թիվը փոքր է Գ թվից 8 անգամ
Գ թիվը Ա թվից

5.
Ա թիվը Բ թվից փոքր է 3 անգամ,
Բ թիվը մեծ է Գ թվից 6 անգամ
Գ-ն Ա թվից

6.
Ա թիվը Բ թվից մեծ է 9 անգամ,
Բ թիվը փոքր է Գ թվից 18 անգամ
Գ թիվը Ա թվից

Եվ, վերջապես, «Կոմբիանատորային
կարողություններ» մեթոդական հնարը նա
խատեսված է սովորողների մաթեմատիկա
կան մտածողության մակարդակը գնահա
տելու համար (հատկապես դասակարգման
հնարի կիրառման կարողությունը): Այս մե
թոդական հնարում առաջարկված խնդիր
ների լուծման համար աշակերտները պետք
է օգտվեն էվրիստիկական գործունեության
ձևավորմանն ու զարգացմանը նպաստող
հնարներից՝ գրաֆ, սխեմա, ծառակերպ,
աղ յուսակ և այլն [1]:
«Կոմբինատորային կարողություններ»
մեթոդական հնարի առաջադրանքներ
1. Կարինեն, Մարինեն և Նարինեն նստե
ցին նստարանին ու խնդրեցին Վահանին՝
նկարել իրենց: Այնուհետև նրանք փոխեցին
տեղերը և դարձյալ խնդրեցին նկարել իրենց
բոլոր հնարավոր տարբերակներով: Երեք
աղջիկների նկարի քանի՞տարբերակ կստա
նա Վահանը:
2. Երիցուկների քաղաքի շոգեքարշին
կցեցին 4 միատեսակ մարդատար և մեկ

ապրանքատար վագոն: Քանի՞ հնարավոր
տարբերակով է հնարավոր այդ անել:
3. Անուշիկը թելի վրա 4 ուլունք պետք է
շարի, որոնցից մեկը կարմիր է, մնացածը`
կապույտ: Քանի՞ հնարավոր ձևերով է այդ
հնարավոր, եթե հայտնի է, որ թելի առաջին
ուլունքը պետք է լինի կապույտ:
4. Մարգարտածաղկի քաղաքից մինչև
Զանգակածաղկի քաղաք կա 2 ճանապարհ,
իսկ Զանգակածաղկի քաղաքից մինչև Աստ
ղածաղկի քաղաք` 3 ճանապարհ: Քանի՞ հնա
րավոր ճանապարհով է կարելի Մարգարտա
ծաղկի քաղաքից գնալ Աստղածաղկի քաղաք:
5. Քանի՞ տարբեր ծաղկեփնջեր կարող է
կազմել Անբան Հուռին իր մայրիկի համար,
եթե ունի վարդեր, նարգիզներ և շուշաններ,
իսկ ծաղկեփունջը պետք է բաղկացած լինի
3 ծաղկից:
Այսպիսով` համախմբենք կոնկրետ մտա
վոր գործողություների կատարման կարո
ղությունների ձևավորվածության մակարդա
կի բացահայտմանը միտված մեթոդական
հնարները:

Մտավոր կարողություն

Մեթոդական հնար

Դասակարգում

«Կոմբինատորային կարողություններ»

Ընդհանրացում

«Ընդհանրացում»

Համեմատում

«Հասկացությունների բացառում»

Վերլուծություն և համա
դրում

«Հանգունություն», «Քանակական հարաբերություններ»

Վերացարկում

«Տրամաբանական շարքեր», «Առածների իմաստի ընկալում»

Բարձրակարգ մտածողության այնպի
սի բաղադրիչները, ինչպիսիք են համեմա
տումը, դասակարգումը և ընդհանրացումը,
սկսում են ձևավորվել 1-2-րդ դասարաննե
րում, իսկ 9-10 տարեկանից՝ վերլուծությունը,

համադրումը և վերացարկումը [3]:
Հաշվի առնելով կրտսեր դպրոցական
ների
մտածողության
բաղադրիչներում
դրսևորվող տրամաբանական գործողու
թյունների զարգացման հաջորդականությու
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նը` հիմնական բնութագրիչներ են համար
վում «Հանգունություն», «Առածների իմաստի
ընկալում», «Քանակական հարաբերություն
ներ» և «Տրամաբանական շարքեր» մեթո
դիկաների արդյունքները: Հիմք ընդունելով
այս մոտեցումը՝ մենք սահմանել ենք սովո
րողների մաթեմատիկական մտածողության
մակարդակի զարգացման հետևյալ աստի
ճանները.
1.	Ցածր – բոլոր մեթոդական հնարնե
րի գործադրման ընթացքում դրսևորած ցու
ցանիշերը կազմում են միավորների առավե
լագույն թվի մեկ երրորդից ոչ ավելի:
2.	Բավարար – բոլոր մեթոդական
հնարների գործադրման ընթացքում դրսևո
րած ցուցանիշերը կազմում են միավորների
առավելագույն թվի մեկ երրորդից երկու եր
րորդը:
3.	Միջին – բոլոր մեթոդական հնար
ների գործադրման ընթացքում դրսևորած
ցուցանիշերը կազմում են միավորների
առավելագույն թվի երկու երրորդից երեք
քառորդը:
4.	Բարձր – բոլոր մեթոդական հնար
ների գործադրման ընթացքում դրսևորած
ցուցանիշերը կազմում են միավորների
առավելագույն թվի երեք քառորդից մինչև
առավելագույն թիվը:
Այսպիսով` սովորողների մտածողության
էվրիստիկական ուղղվածության ձևավոր
ման մեջ մաթեմատիկայի հնարավորություն
ները կիրառելի են հետևյալ պայմաններում.

-	
կրտսեր դպրոցականների ներըմբռ
նողական մտածողության զարգացման ան
հատական
առանձնահատկությունները
հաշվի առնելով՝ էվրիստիկական հնարների
կիրառման կարողության ձևավորում,
-	
էվրիստիկական
գործունեության
հատկանիշերի, ցուցանիշերի ու չափանիշե
րի որոշում,
-	մանկավարժական այնպիսի պայ
մանների ստեղծում, որի ենթատեքստում
շեշտադրվում է սովորողների տրամաբա
նական մտածողության զարգացումը, տրա
մաբանական մտածողության զարգացման
գործունեությունային մոտեցման հիման
վրա սովորողների տրամաբանական գոր
ծողությունները յուրացնելու դրդապատճա
ռի ապահովում,
-	մանկավարժական
պայմանների
իրագործում, որ նպաստում է կրտսեր դպրո
ցականների տրամաբանական մտածողու
թյան արդյունավետ զարգացմանը։ Այն իրա
կանացվում է ի հաշիվ մանկավարժական
հնարների հատուկ մշակված համակազմի՝
առանց աշակերտների ուսումնական ծան
րաբեռնվածության բարձրացման,
-	մաթեմատիկայի դասերին դասա
կարգված տրամաբանական խնդիրների
նպատակաուղղված ու համակարգված լու
ծում, որի նպատակն է 3-4-րդ դասարաննե
րի աշակերտների էվրիստիկական գործու
նեության հնարների ձևավորումը:
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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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ՌՈՒԶԱՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ՀՆՉՅՈՒՆԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԼԵԶՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲՈՒՀՈՒՄ
Մասնագիտական անգլերենի դասընթա
ցում հնչյունաբանության ուսուցման առանձ
նահատկությունները հատուկ քննության
նյութ են դարձել։ Այս ուղղությամբ աշխա
տանքներ են տարվել՝ Ս. Բաղդասարյանի,
Վ. Վասիլևի, Մ. Սոկոլովայի և Ս. Վարդանյա
նի կողմից։ Սույն աշխատանքի նպատակն է
ուշադրություն դարձնել մասնագիտական
անգլերենի հնչյունաբանության ուսուցման
որոշ առանձնահատկությունների վրա։ Այս
հոդվածում հանգամանորեն քննարկվում են
անգլերենի հնչյունաբանական հիմունքները։
Ինչպես բնութագրում է Ս. Բաղդասարյանը
իր «Ժամանակակից անգլերենի գրական
արտասանություն» գրքում, հնչյունաբանա
կան հիմունքներ ասելով՝ հասկանում ենք
լեզվին բնորոշ ամենատիպիկ արտասա
նական միտումները։ Հնչյունաբանական
հիմունքն իր մեջ ներգրավում է արտասա
նական և ինտոնացիայի (տաղաչափական)
հիմունքները1։
Հնչույթների ճիշտ արտաբերումը և մայ
րենի լեզվի հնչույթներին չնմանեցնելն օգ
նում է ունկնդրողին մեզ ճիշտ ընկալելու, իսկ
եթե մենք ցանկանում ենք այդ ամենն ար
ժևորել, պետք է նախապես ուսումնասիրենք
անգլերենի հնչույթների համարժեք արտա
բերումը, քանի որ որևէ հնչույթի սխալ ար
տաբերումից բառը կարող է իմաստազրկվել
կամ ընկալվել որպես այլ բառ։ Օրինակ` Ա.
Սուքիասյանը նշում է, որ հնչույթների ու
սումնասիրության գործնական կիրառա
կան արժեքն այն է, որ նպաստում է լեզվի
ուղղագրության և ուղղախոսության ուսուց
մանը՝ ճիշտ գրելու և խոսելու սկզբունքների
յուրացմանը, անգամ արտաբերական-ար
տասանական խանգարումների վերացմա
նը։ Այն մեծապես կարող է նպաստել օտար
1
Տե՛ս Բաղդասարյան Ս. Ա., Ժամանակակից
անգլերեն գրական արտասանություն, Եր., 2006 թ.:
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լեզու ուսումնասիրելու, ինչպես նաև օգնելու
մեկ լեզվից մեկ այլ լեզվով կինոնկարների
հնչյունական խոսքը կրկնօրինակելու գոր
ծին և այլն2։
Ինչպես պնդում է Ա. Սուքիասյանը,
հնչյունների (հնչույթների)` իբրև լեզվի նյու
թական նվազագույն միավորների ուսումնա
սիրությունը նպատակահարմար է կատա
րել՝ սկսելով խոսքի առավել մեծ միավորից և
աստիճանաբար հասնելով նվազագույն մի
ավորին, թեև հնարավոր է նաև հակառակ
կարգի ուսումնասիրություն, այսինքն՝ նվա
զագույն միավորից աստիճանաբար բարձ
րանալ դեպի ամենամեծ, առավելագույն մի
ավորը3։
Այս տեսակետը կարող է ընդունվել որպես
վերացական պնդում, եթե ուսանողներին
հնարավորություն չի տրվում ամբողջությամբ
ընկալելու հնչյունային տեղեկությունը։ Այն
ինչ-որ իմաստով անբնական առաջադրանք
է, որովհետև շատ իրավիճակներում ունկնդ
րողները միայն չեն օգտագործում հնչյու
նային տեղեկությունը՝ որոշելու, թե ինչ է աս
վել, այլ նաև կիրառում են համատեքստը։
Նվազագույն զույգերով հնչյունների ու
սուցումը նպաստում է դրանք արագ տար
բերակելուն։ Դժվար յուրացվող հնչյունները
հակադրելով` դասավանդողները մեծ հաջո
ղությունների են հասնում։ Օրինակ՝ ուսա
նողներին, ովքեր հաճախ դժվարանում են
տարբերել [f] և [v] հնչյունները կամ [v] և [w]
հնչյունները, անգլերենի հնչյունական հա
մակարգի ներմուծման, ծանոթացման փու
լում առաջարկվում են մեծ քանակությամբ
նշված հնչյուններով վարժանքներ։
Հաշվի առնելով դա՝ ներմուծման և տար
2 Սուքիասյան Ա. Մ., Ժամանակակից հայոց լեզու
(Հնչյունաբանություն, բառագիտություն, բառակազ
մություն), Համալսարանի հրատ., Եր., 1982, էջ 26:
3 Տե՛ս նույն տեղում:

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

բերակման ուղղված վարժություններում
պետք է կիրառել ռեցեպտիվ ճանաչման,
իմիտատիվ-նմանողական,
ռեպրոդուկ
տիվ և տեղադրման բնույթի վարժություն
ներ.
•	
ռեցեպտիվ ճանաչման
1.
հնչույթների տարբերակում,
2. ունկնդրած հնչույթի ճանաչում,
•	
իմիտատիվ ռեպրոդուկտիվ վար
ժություններ.
1.	վերարտադրել հնչույթները,
2. ինքնուրույն արտաբերել տառա
դարձումները և այլն։
Վ. Վասիլևն իր հերթին նշում է, որ օտար
լեզու ուսումնասիրողը, որպեսզի ճիշտ ար
տա
բե
րի այս կամ այն հն
չույ
թը, պետք է
պարզ պատկերացում ունենա ճիշտ արտա
բերման մասին։ Դրանից բացի` օտար լեզու
ուսումնասիրողը պետք է նաև գիտակցի, թե
որոնք են այն հնարավոր դժվարություննե
րը, որոնց ինքը կարող է հանդիպել, և ինչ
պես կարելի է այդ դժվարությունները հաղ
թահարել։ Ապացուցված է, որ որքան ավելի
լավ ենք մենք արտաբերում օտարալեզու հն
չյունները, այնքան ավելի հեշտ ենք հասկա
նում բառերն ու արտահայտությունները, երբ
ունկնդրում ենք1։
Անգլերենի հնչյունաբանության ուսուց
ման կարևորագույն առանձնահատկություն
նե
րից մեկն էլ այն է, որ կան եզ
րույթ
ներ,
որոնք չեն կիրառվում մայրենի լեզվում, և
այդ հանգամանքը նույնպես դժվարացնում
է անգլերեն հնչյունաբանության ուսումնա
սիրման գործընթացը։ Այդպիսի օրինակներ
են՝ կակումինալ (cacuminal - ներդարձային),
ապիկալ (apical - կատարային) եզրույթները
և այլն2։
Oտար լեզուների ֆակուլտետների ու
սանողները նախընտրում են գիտաբառերի
պարտադիր թարգմանություն թե՛ հայերենից
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
13:

անգլերեն, թե՛ հակառակը։ Դրանով պայմա
նավորված՝ անգլերեն հնչյունաբանության
դասընթացում բացատրությունները, որոնք
կրում են գործնական բնույթ, կարող են կի
րառվել թե՛ դեդուկտիվ, թե՛ ինդուկտիվ եղա
նակներով։
Հնչյունական տիպականացման համա
տեքստում, երբ ուզում ենք ցույց տալ, թե լ
հնչյունն ինչպես է իրեն դրսևորում հայերե
նում, անգլերենում և ռուսերենում, նախ ներ
մուծում ենք առանցքային (key) կամ միջու
կային (core)՝ dental (ատամնային), alveolar
(ալվեոլային, լնդերքային) և palatal (քմային)
եզրույթները, հետո նշում, որ երբ արտասա
նում են ռուսերեն лук, հայերեն լավ և անգլե
րեն love բառերը, ապա լ հնչյունը տարբեր
վում է л և l հնչյուններից, այսինքն՝ դրանք
այլահունչ (allophone) են, քանի որ ոչ միայն
տարբեր հնչյունական միջավայրերում են,
այլև անգլերեն l–ն ալվեոլային է, ռուսերեն
л–ն` ատամնային, իսկ հայերեն լ-ն` քմային։
Այստեղից հետևում է, որ հայերը քմայնաց
նում են թե՛ անգլերեն alveolar l-ն, թե՛ ռուսե
րեն dental л-ն։
Համապատասխան վերլուծությունը ցույց
է տալիս, որ օտար լեզուների ֆակուլտետ
ներում ուսուցանող ուսանողներն անհրա
ժեշտություն ունեն ունկնդրելու և ըմբռնե
լու տարբեր բնույթի տեսա և լսատեքստեր,
երկխոսություններ և մենախոսություններ։
Դրա հիմնական նպատակներից են հն
չյունական փոխներթափանցման հաղթա
հարումը (interference) և դրական ազդեցու
թյան (transfer) կիրառումը։
Հնչյունական
փոխներթափանցման
կանխարգելման հիմնական ուղիներից մեկն
այն է, որ անգլերեն հնչյունաբանության բո
լոր դասընթացներում տրվում են տառերը,
հնչյունները և տառադարձումները։ Այստեղ
առաջ են գալիս մի քանի հարցեր։ Դասագր
քերի հեղինակներն ամենից առաջ պիտի
հաշվի առնեն օտար լեզու ուսումնասիրող
ների տարիքային, մասնագիտական, հոգե
բանական և, իհարկե, լեզվական ու լեզվա
բանական առանձնահատկությունները։
Ինչպես հայտնի է, հնչյունական փոխ
ներթափանցումը տեղի է ունենում, երբ երկ
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լեզու ուսումնասիրողն ընկալում և վերար
տադրում է հնչյունները մի լեզվի (երկրորդ,
երրորդ լեզվի) առաջին կամ մայրենի լեզ
վի պայմաններում։ Փոխներթափանցումն
առաջանում է այն ժամանակ, երբ օտար լեզ
վով հաղորդակցվողը կամ ուսումնասիրողը
նույնացնում է օտար լեզվի (ուսուցանվող
լեզվի) հնչյունը մայրենիի համանման հնչյու
նի հետ` այն վերարտադրելով և ենթարկելով
երկրորդ լեզվի հնչյունական կանոններին1։
Հայախոս ուսանողների` անգլերենի հն
չյունաբանության ուսուցումն առանձնանում
է նրանով, որ նրանք գերազանցապես երկ
լեզու կամ եռալեզու են։ Նրանք հիմնակա
նում տիրապետում են հայերենին և ռուսերե
նին, չնայած վերջին տարիներին հայախոս
ուսանողների մի զգալի մասը ռուսերենի
հետ կապված լուրջ խնդիրներ ունի։ Ինչպես
նշում է Հ. Զ. Պետրոսյանը. «Շատ դեպքե
րում սխալ չէ համեմատել հայերեն և անգլե
րեն հնչյունները համապասխան ռուսերեն
հնչյունների հետ։ Օրինակ՝ անգլերեն ուսում
նասիրողների վրա բացասական է ազդում
այն, որ ռուսերենով առաջընթաց առնմա
նումն է գերիշխող, իսկ անգլերենում՝ ետըն
թաց առնմանումը»2։
Հնչյունական փոխարինման հետևանքով
հնչյունները, երկու լեզվում նույնացվելով, ու
նեն տարբեր հնչյունական իրացումներ, երբ
Ա լեզվի արտասանությունը տարածվում է Բ
լեզվի վրա։ Դա հանգեցնում է օտարալեզու
առոգանության առաջ գալուն։ Դրական փո
խազդեցության տեսակ է թերատարբերա
կումը (underdifferentiation), երբ Ա լեզվում
բացակայում է հակադրումը, իսկ Բ լեզվում
առկա է այն։ Երկու հնչյունները կարող են
շփոթվել երկրորդական լեզվում, եթե առաջ
նային լեզվում իրար հակադրվող հնչյուննե
րը լավ չեն տարբերակված։ Այսինքն՝ թերա
տարբերակումը կամ տարանջատումը տեղի
է ունենում, երբ երկու հնչյունները, որոնք մի
հնչույթի այլահունչներն (allophone) են Ա
1
Դանիելյան Գ. Լ., Հապավումների ուսուցումը
բանասիրական
կողմնորոշման
անգլերենի
դասընթացում, Մանկավարժություն, թիվ   5-6, Եր.,
2007, էջ 45:
2
Պետրոսյան Հ. Զ., Լեզվաբանական բառարան,
Կակումինալ բաղաձայներ, Եր., 1975, էջ 145:
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լեզվում, առանձին հնչույթներ են Բ լեզվում։
Ակնհայտ է, որ թերատարբերակման են
թարկվում են տարբեր հնչյունական կանոն
ները տվյալ երկու լեզվում3։
Ելնելով գիտակցականության սկզբուն
քի կիրառման տրամաբանությունից` սկզ
բից կարելի է առաջարկել այնպիսի բա
ռապաշար, որում նույն հնչույթը տարբեր
հնչյունական միջավայրերում ունի տարբեր
արտասանական և իմաստատարբերա
կիչ գործառություններ։ Օրինակ՝ «կյանք,
կող, փակ, անկյուն, թանկ բառերում մենք
ունենք մեկ կ հնչույթ, թեև յուրաքանչյուր
բառում կ-ի տարբերակներն այլ են (փափ
կացած, շրթնայնացած, առանց նկատելի
երանգի, ռնգայնացած-փափկացած, ռնգայ
նացած-ձայնեղացած)։ Այդ տարբերակները
չեն կարող մեկը մյուսի դիրքում հանդես գալ։
Օրինակ՝ կյանք բառի կ-ն չի կարող տեղ գտ
նել կող բառում՝ ո-ից առաջ։ Այս երկու կ-ե
րով հայերենում հնարավոր չէ նվազագույն
զույգ կազմել (բացի որոշ բարբառային վի
ճակներից)։ Բոլոր այդ կ-երը միևնույն կ հն
չույթի տարբերակներն են»4։
Մեր ուսումնասիրությունները ցույց են
տվել, որ ուսանողը մինչ բուհում օտար լեզվի
հնչյունաբանություն ուսումնասիրելը նախ
պետք է ծանոթ լինի իր մայրենի լեզվի հն
չյունաբանությանը։
Համապատասխան
դիտարկումները վկայում են, որ հայախոս
ուսանողները հանրակրթական դպրոցի հա
մապատասխան դասընթացում խորապես
չեն ուսումնասիրում հայերեն հնչյունաբա
նությունը։ Մասնագիտական անգլերենի
ուսուցումն առանձնանում է նրանով, որ ու
սանողը ոչ միայն սովորում է ունկնդրել, այլև
սովորում է ուսուցանել թե՛ ունկնդրման, թե՛
արտաբերման առանձնահատկությունները։
Ուսուցման նախնական փուլում (1-ին
կուրսում), հաշվի առնելով բանասեր ուսա
նողների լեզվական և մասնագիտական
պահանջմունքները, նշված երևույթը ներկա
յացվում է հայերենով։ Հետո տրվում 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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համաբանությամբ անգլերեն օրինակներ,
այսինքն՝ բառապաշար, որտեղ [k] հնչույթն
ունի արտասանական և իմաստատարբերա
կիչ գործառություն, ինչպես` cat, scan, snick
ers, take, think, trunk և այլն։
Այս
տեղ ա
ռաջ է գա
լիս ևս մի խն
դիր՝
ինչպե՞ս բնութագրել [k] հնչույթը տարբեր
հնչյունական միջավայրերում՝ հայերե՞ն, թե՞
անգլերեն։ Հաշվի առնելով, որ ուսանողներն
արդեն ունեն բավականին խոր լեզվաբա
նական գիտելիքներ, կարծում ենք` դժվար
չի լինի նույն գիտաբառերը (հնչյուն, հնչույթ,
առնմանում, փափկացում, շրթնայնացում,
ռնգայնացում, ձայնեղացում) անգլերենով
ներմուծել հենց բացատրության ժամանակ։
Կասկած չկա, որ առնվազն ուսուցման
ավարտական փուլում ուսանողներն իրենց
ա
ռաջ նպա
տակ պետք է դնեն նկա
րագ
րել
ցանկացած հնչյունական երևույթ անգլերե
նով։ Այսպիսով՝ հնչյունական փոխազդե
ցությունը հաղթահարելու և դրական ազ
դեցությունն արդյունավետորեն կիրառելու
կարևորագույն նախապայման է համարվում

գիտակցականության սկզբունքի կիրառումը։
Այն հնարավորություն է ընձեռում`
1.
ընդլայնելու արդեն ունեցած լեզվա
կան գիտելիքները,
2.	համեմատելու (ընդ որում` հնչյունա
կան նյութի մեթոդական տիպականացման
մակարդակում, գիտականորեն) մայրենի և
օտար լեզուների հնչյունաբանությունները,
3.	ժամանակին նկատելու և ուղղելու
սեփական հնչյունական բնույթի սխալները,
4.	բացահայտելու
առոգանության
սխալների պատճառները և լրջորեն վերա
բերելու օտար լեզվի հնչյունաբանության
առանձնահատկությունները յուրացնելուն։
Հայերեն և անգլերեն գիտաբառերի բա
ցատրությամբ համապատասխան վար
ժանքների կատարումը նպաստում է ոչ
միայն ուսանողների արտասանական հմ
տությունների ձևավորմանը և կատարելա
գործմանը, այլև նրանց լեզվաբանական
գիտելիքների ամրապնդմանն ու հարստաց
մանը։

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Առաքել յան Վ. Դ., Խաչատրյան Ա. Ա., Էլոյան Ս. Ա., ժամանակակից հայոց լեզու, Հատոր 1,
Հնչյունաբանություն և բառագիտություն, Երևան, 1979, էջ 13։
Բաղդասարյան Ս. Ա., Ժամանակակից անգլերեն գրական արտասանություն, Եր., 2006 թ.:
Դանիել յան Գ. Լ., Հապավումների ուսուցումը բանասիրական կողմնորոշման անգլերենի
դասընթացում, Մանկավարժություն, թիվ 5-6, Եր., 2007, էջ 45։
Պետրոսյան Հ. Զ., Լեզվաբանական բառարան, Կակումինալ բաղաձայներ, Եր., 1975, էջ
145։
Սուքիասյան Ա. Մ., Ժամանակակից հայոց լեզու (Հնչյունաբանություն, բառագիտություն,
բառակազմություն), Համալսարանի հրատ., Եր., 1982, էջ 26։
Lectures on Language Contact. Massachusetts Institute of Tecnology, 1988, p. 3
Васильев В., Фонетика английского языка, Articulation of English Consonats, Масква, 1980,
стр. 33.
Соколова М. А., Пpакти. Фонетика англиского языка, Москва, 2001, стр. 20-29.
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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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ՔՐԻՍՏԻՆԵ ՄԵԺԼՈՒՄՅԱՆ

ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԾԱԾԿԱԼԵԶՎԻ
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՀԱՅԱԼԵԶՈՒ ԼՍԱՐԱՆՈՒՄ
Ծածկալեզվի
առաջացման
պատ
ճառ
նե
րից մեկն այն է, որ հի
վանդ
նե
րը հիմ նականում փորձում են հասկանալ
բժիշկների կողմից արված գրառում ները,
հիվանդության պատմությունը: Բժիշկնե
րը, հակառակը, փորձում են հիվանդության
ախտորոշման կամ բուժման որոշ փուլերում
թաքցնել իրենց դիտարկում ները, ախտո
րոշման արդյունքները: Երբեմն բժշկական
ծածկալեզուն օգնում է նրանց մասնագի
տական լեզվի շրջանակներում կատակելու,
հասկանալի լինելու միայն գործընկերնե
րին: Հիվանդանոցներում ինչ-որ տեղ ցա
վոտ, անհանգստության, վախի, տագնապի
նրբերանգներով մատուցվող, մեղմասու
թյուններով հարուստ հումորը՝ միտված
վնասվածքների, հիվանդության, ինչպես
նաև մահվան զգացում ների հաղթահար
մանը: Բժիշկների հումորն անսպառ է,
իրադրային: Այդ ոլորտին չառնչվող մարդ
կանց այն կա
րող է թվալ եր
բեմն ան
սո
վոր, անգամ՝ անբարոյական: Ծածկալեզու
հապավում ները նույնպես մեծ տարածում
ունեն անգլալեզու բժիշկների առօրյա խոս
քում: Դրանք ուսուցանելու ընթացքում լուրջ
դժվարություններ են առաջ գալիս:
Բժշկական ծածկալեզուն բժիշկների,
բուժքույրերի, պարաբժիշկների և այլ բժշկա
կան անձնակազմի կողմից օգտագործվող
սլենգի ձև է: Առանձնակի նշանակություն ու
նի անգլերեն բժշկական ծածկալեզվի ուսուց
ման հիմնախնդիրը, որը հայտնի և անհայտ
պատճառներով մեթոդիստների կողմից
հավուր պատշաճի քննության չի առնվում:
Պատճառներից մեկն այն է, որ բժշկական
մասնագիտական ծածկալեզուն շատ արագ
է փոխվում՝ անվերջորեն հարստանալով նո
րաբանություններով: Մյուս պատճառն այն է,
որ հայալեզու ուսանողների ընդհանուր հեն

քային և նեղ մասնագիտական գիտելիքները
տարբերվում են անգլալեզու բժիշկների գի
տելիքներից:
Ինչպես հայտնի է, ծածկալեզուն բուռն
զարգացում է ապրում խոսակցական լեզ
վում, և աստիճանաբար շատ ծածկալեզ
վյան արտահայտություններ անցնում են
նորմատիվ գրական լեզվի բառաֆոնդ:
Անհրաժեշտ է ուսուցանել ուսանողներին
բժշկական ծածկալեզվ յան արտահայտու
թյուններ և բառեր:
Ն. Վ. Դերեվևան և Օ. Յ. Յաբլոնսկայան
թվարկում են ծածկալեզվ յան բառեր, որոնք
միայն կիրառվում են բժշկական ենթալեզ
վում տվյալ ոլորտի աշխատողների կողմից:
Օրինակ՝
«banana – դեղնախտով հաճախորդ,
box – մեռնել,
blade – վիրաբույժ,
арру – կույր ա
ղիք կամ կույ
րա
ղի
քի
բորբոքում ունեցող հիվանդ» (Деревлева,
Яблонская, 2011, 83-84):
Հատ
կան
շա
կան է այն, որ նշ
ված բժշ
կական սլենգի կամ ծածկալեզվի օրինակ
ները միայն բժիշկներին է հասկանալի:
Նույն հեղինակները ներկայացնում են ան
գլալեզու սերիալների մի ցանկ, որոնցում
հաճախակի են օգտագործվում բժշկա
կան ծած
կա
լե
զու՝ «House M. D.» («Բ
ժիշկ
Հաուսը»), «ER» («Շտապ օգնություն»),
«Scrubs» («Կլինիկա»), «Greys Anatomy»
(«Գրեյի անատոմիան») և այլն: Նրանցում
կիրառվում են բժշկական ծածկալեզվի հե
տաքրքիր օրինակներ (Wikipedia 2011):
•
CT scan - X-ray computed tomography
– համակարգչային տոմոգրաֆիա,
•
doc - doctor – բժիշկ,
•
CBC - complete blood count – արյան
լրիվ անալիզ:

209

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

Արդի փուլում խոսակցական լեզվում լայ
նորեն կիրառվում են բժշկական պրակտի
կայում շրջանառվող բազում ծածկալեզվ յան
արտահայտություններ՝
«Gas Passer - anesthesiologist – անեստե
զիոլոգ
Rear Admiral - proctologist – պրոկտոլոգ
Blade - surgeon – վիրաբույժ
Fanger – վիրաբույժ–ատամնաբույժ
Shadow gazer – ռենգենտոլոգ
Shrink - «ուղեղ քամող» – հոգեթերապևտ
Plumber - «փականագործ» – ուռուցքա
բան
Baby catcher - «մուկ բռ
նող» – ման
կա
բարձ
Radiatione – ռադիացիոն թերապիա
BP - blood pressure – արյան ճմշում
Cort-stim test – կարտիզոնի խթանման
թեստ
LFT - liver function test – լյարդի աշխա
տանքի ստուգման թեստ
VEP - Visual Evoked Potential – տեսողա
կան ներուժ
STD - sexually transmitted diseases – սե
ռական ճանապարհով փոխանցվող հիվան
դություն
Vitals – պուլսը և այլ կյանքի ցուցիչներ
Fascinoma – հետաքրքիր հիվանդություն»
(Яблонская, 2011, 2-4):
Ակնհայտ է, որ այդ բնույ
թի արտահայ
տություններն աստիճանաբար յուրացնում
են բժշկական մասնագիտությանն առնչու
թյուն չունեցող անձինք: Խնդիր է դրվում
պարզել, թե ինչ քանակությամբ և արա
գու
թյամբ են դրանք դառ
նում ա
ռօ
րյա խո
սակցական բառաշերտի բաղադրիչ, և ինչ
ռազմավարություններով ներմուծել դրանք
բժշկական կողմնորոշման անգլերենի ու
սուցման գործընթացում:
Բոլոր լեզուներում էլ կարելի է հանդիպել
բժշկական ծածկալեզվի, սակայն անգլերե
նում այն ընդհանուր մշակույթի կարևոր բա
ղադրիչն է, որի զարգացմանը նպաստում են
հավանաբար հայտնի հեռուստատեսային
հիվանդանոցային / դատական դրամանե
րը. ի
նչ
պես, օ
րի
նակ, Casualty, Holby City,
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ER, House M.D., NCIS, Scrubs, Grey’s Anato
my and Green Wing.
Կարելի է ուղղակիորեն ներմուծել ուսու
ցողական ներուժ ունեցող տեքստեր՝ վերց
րած հիմնականում համացանցից, որոնք
պարունակում են երբեմն անսովոր թվացող
բժշկական ծածկալեզվի օրինակներ.
«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
locked-in 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 պարբերության միայն թագմանու
թյունը բավականին ժամանակ և ճիգերի
գործադրում է պահանջում:
Արդյունավետ ռազմավարություն են ծած
կալեզվ յան արտահայտություններն առանձ
նացնելը և թարգմանելը: Փոխաբերական
իմաստի բացահայտումը հետաքրքիր և
ճանաչողական դրդապատճառներ ձևավո
րող գործընթաց է: Ակնհայտ է, որ հայերեն
համարժեք ծածկալեզվ յան արտահայտու
թյուններ գտնելը հաջողությամբ չի պսակ
վում: Սակայն ուսանողները պետք է փոր
ձեն ներկայացնել եթե ոչ համարժեք, ապա
առնչակից արտահայտություններ: Դրանով
իսկ, նրանք աստիճանաբար բացահայտում
են հայերենի և անգլերենի լեզվական, այլև
հայալեզու և անգլալեզու բժիշկների մենթալհոգեբանական, ազգամշակութային տար
բերությունները:
Հետաքրքիր է նաև թվեր պարունակող
ծածկալեզվ յան
արտահայտությունները:
Կարելի է պնդել, որ դրանք բժշկական բառ-
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իրակություններ են, որոնց համարժեքը չկա
հայերենում:
•
«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)
•
5-2-25 - the Haldol-Ativan:Benadryl
combo. Also known as the B52 Bomber.
•
7-11 Patient -  dirty, someone who
spends more time barefoot in 7-11 than be
ing productive» (A doctors’ slang//http://the
happyhospitalist.blogspot.am/2011/05/medi
cal-slang-vocabulary-in-icu.html).
Դրանց ներմուծումը կարելի է իրակա
նացնել տարբեր ռազմավարություններով՝
թարգմանել, բացատրել, ստուգաբանել, հա
մադրել բառացի և փոխաբերական թարգ
մանությունը, ներմուծել կոնկրետ իրական
իրադրության մոդելավորման կամ բժշկա
կան բնագրի միջոցով:
Արդյունավետ է բժշկական բառապաշա
րի ուսուցման գործընթացում հստակ մշակ
ված ընթացակարգերով ներմուծել ակրո
նիմ-հապավումները: Թե՛ ԱՄՆ-ում, թե՛ Մեծ
Բրիտանիայում մեծ քանակությամբ ակրո
նիմներ և ծածկալեզու եզրույթներ են շրջա
նառվում: Դրանք կա՛մ հասցեագրված են հի
վանդներին, կա՛մ բժշկական անձնակազմին
և խորհրդատվություն են հաղորդում բժշկա
կան, բուժման պայմաններին.
•
«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,
forty-ish, 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)
•
5-H-1-T - polite medical term for shit»
(buyreceive.site/medical-veterinary-mini-digi
tal-palmsmart-ultrasonic-scanner-with-rec...):
•	
Արդյունավետ է ծածկալեզվ յան հա
պավումները տալ թեզաուրոսով: Հաշվի առ
նելով այն փաստը, որ բժշկական ծածկա
լեզվ յան բառերը հաճախակի են կիրառվում
անգլալեզու մամուլում / տպագիր բժշկական
ամսագրերում, շաբաթաթերթերում, ինչպես
նաև հեռուստադրամաներում, ապա նպա
տակահարմար է համացանցից ընտրել որո
շակի քանակությամբ ամսագրեր և հեռուս
տադրամաներ և ուսումնասիրել անգլերենի
դասերին:
Եզրակացություն
Համապատասխան վերլուծությունը և
ապագա բժիշկների համար կազմակերպ
ված անգլերենի ուսուցման դասընթացի
կազմակերպման և իրականացման փորձը
ցույց է տալիս, որ բժշկական ծածկալեզու
բառերը և արտահայտությունները թե՛ ներ
մուծման, թե՛ բառապաշարի ամրապնդման,
թե՛ տարբեր ուսումնախոսքային իրադրու
թյուններում կիրառելիս լուրջ դժվարություն
ներ են ներ
կա
յաց
նում: Դրա հետ մեկ
տեղ,
ուսանողները սիրով են ուսումնասիրում
անգլերեն բժշկական ծածկալեզուն՝ հաշվի
առնելով դրանց դերը ժամանակակից ան
գլերեն բժշկական ենթալեզվի յուրացման
գործում: Բժշկական ծածկալեզուն կարևոր
է ոչ միայն առօրյա-խոսակցական, այլև գի
տական, մասնագիտական բառապաշարը
յուրացնելու գործում: Ի տարբերություն եզ
րույթների՝ դրանք դժվարությամբ են թարգ
մանվում: Սակայն ուսուցման տարբեր ռազ
մավարությունների կիրառումը տալիս է
ցանկալի արդյունք: Ավելին, ծածկալեզվ յան
եզրույթների և իրակությունների ուսումնա
սիրությունը հետաքրքիր է դարձնում ուսուց
ման գործընթացը, խորացնում է ուսուցման
դրդապատճառները, ձևավորվում են օտա
րալեզու խոսքային կարողություններ:
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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 учебно-познавательный
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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ՍՈՒՍԱՆՆԱ ՔԵՇԻՇՅԱՆ

ՀԱԿԱԴՐԱԿԱՆ (ԿՈՆՏՐԱՍՏԱՅԻՆ) ԹԵՄԱՆԵՐԻ
ՀՆՉԵՐԱՆԳՄԱՆ (ԻՆՏՈՆԱՑՄԱՆ) ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏ
ԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐՈՒՄ
(ՌՈՒՍԵՐԵՆ, ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԵՎ ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ)
Հակադրման իմաստաբանությունը կա
յանում է որոշակի առանձնացված տարրը,
որն ավանդաբար կոչվում է հակադրման
ֆոկուս [2; 3; 5]: Օրինակ՝ ռադիոհաղորդու
մից վերցված` «Իննսունականին Արտակը
հրաժարվում էր սմոքինգ կրել, իսկ այժմ
Արմանը հաճույքով կրում է սմոքինգ»
բարդ համադասական նախադասության
մեջ ներկայացված է մի բազմություն, որը
կազմված է երկու տարրերից` իննսունա
կան թվականներ և ներկա ժամանակա
հատված: Խոսողն ընտրությունն անում է ի
օգուտ ներկա ժամանակի: Համապատաս
խան իմաստաբանությունն այստեղ արտա
հայտվում է այժմ բառաձևի միջոցով: Այժմ
բառաձևն իրենից ներկայացնում է երկրորդ
համադաս նախադասության հակադրական
թեման: «Իննսունական թվականներ և
ներկա ժամանակահատված» հակադրու
թյունից բացի այս օրինակում առկա է նաև
այլ հակադրություններ` «Արտակ – Արման»,
«հրաժարվում էր կրել – կրում է»: Բոլոր այս
հակադրություններն ունեն արտահայտման
համապատասխան միջոցները:
Հակադրությունը կարող է համադրվել
ինչպես թեմայի, այնպես էլ ռեմայի հետ՝
ձևավորելով հակադրական թեմաներ և ռե
մաներ: Հակադրական թեմաներն ու ռեմա
ներն օժտված են առոգանական հատկա
նիշների մի ամբողջ հավաքածուով, սակայն
թեմաներին բնորոշ է հնչերանգման առավել
մեծ տարբերակայնություն [4]:
Այդ ի
սկ պատ
ճա
ռով կանգ առ
նենք թե
մայի հակադրմամբ համակցությունների
վրա, իսկ ավելի կոնկրետ՝ ածականի հա
կադրմամբ հատկանշական արտահայտու
թյունների վրա: Առանձնահատուկ հետաքրք
րություն է ներկայացնում հակադրական
հատկանշական խմբերի համադրական վեր

լուծությունն ու դրանց հնարավոր տարբերու
թյունները հնչերանգման ժամանակ ռուսերե
նում, անգլերենում և ֆրանսերենում:
Նման հակադրական թեմաների օրի
նակ կա
րող է լի
նել կիրակնօրյա բառա
ձևը: «Կիրակնօրյա զբոսանքը ստիպված
եղանք հետաձգել վերջնականապես (իսկ
շաբաթօրյա զբոսանքը մնաց միջոցառում
ների շարքի մեջ)» նախադասության մեջ
ենթադրվում է, որ պլանավորվում էր առն
վազն երկու զբոսանք, և կիրակնօրյան հե
տաձգվեց: Հարց է առաջանում՝ կիրակնօ
րյա հակադրական թեմայի հնչերանգային
կարգավիճակի և զբոսանքի շարահյուսա
կան վերջնակետի մասին:
Այստեղ հնչերանգի տակ մենք հասկա
նում ենք հիմնական տոնի հաղորդակցական
էական (ռելեվանտային) փոփոխություննե
րը՝ գումարած բառաձևերի` հնչերանգային
վերջնակետերի
կրողների
ընտրության
սկզբունքները: Տոնի հաղորդակցական էա
կան շարժումները դրվում են հատույթային
(սեգմենտային) նյութի վրա ոչ պատահա
կան կերպով, այլ կապված են շեշտադրում
ների որոշակի կրողների հետ: Կրողների
ընտրությունն անգլերենում և ֆրանսերե
նում հետևում է նույն մեխանիզմին, ինչ-որ
ռուսերենում, բացառությամբ հակադրա
կան հատկանշական խմբերում շեշտակրի
ընտրությունից: Ռուսերենի հակադրական
հաղորդակցական բաղադրիչում շեշտակրի
ընտրության սկզբունքները շարադրված են
Տ. Ե. Յանկոյի աշխատանքում [3, 73]: Հե
ղինակը ցույց է տալիս, որ եթե հակադրու
թյան հետ համակցվում է միայնակ բառաձև,
ապա հենց այն էլ կծառայի որպես շեշտա
կիր: Հետևաբար, կիրակնօրյա զբոսանքի
մասին օրինակում հակադրական շեշտի
կրող կհանդիսանա կիրակնօրյա բառը, քա
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նի որ այն մտնում է «կիրակնօրյա զբոսանք
– շաբաթօրյա զբոսանք» ընդդիմության
մեջ: Նշանակում է՝ կիրակնօրյա զբոսան
քը չկայացավ նախադասության մեջ «կի
րակնօրյա» բառաձևը ծառայում է որպես
արտահայտության թեմա, որի վրա դրվում
է հակադրությունը, իսկ «չկայացավ»ը` ար
տահայտության ռեման է: Այն տարրը, որը
չընդգրկվեց ո՛չ հակադրական բաղադրիչի,
ո՛չ էլ ռեմայի մեջ (այս դեպքում դա զբոսանք
բառաձևն է), նախաշեշտված է, «ոչ հակա
դրական» մնացորդը, կամ անձայն թեմա [3,
7377]:
Ռուսերենում հակադրական թեման ար
տահայտվում է հակադրական հաղորդա
կցական բաղադրիչի շեշտակրի հաճախա
կանությունների տարբերություններով և
առավել հաճախականությամբ տոնի բարձ
րացմամբ: Իսկ հակադրաբար առանձնաց
ված բառաձևին հետևում է ինտոնացիոն
անկումը, որն արտահայտվում է ցաձր ին
տենսիվությամբ և հաճախականության
ցածր մակարդակով:
Այսպես, օրինակում կիրակնօրյա բա
ռաձևով հակադրությամբ կիրակնօրյա զբո
սանքը բառակապակցության մեջ ինտո
նացիոն անկումը համընկնում է զբոսանք
շարահյուսական վերջնակետի հետ:
Ստորև բերված նկարներում վերին գրա
ֆիկը համապատասխանում է նախադասու
թյունների օսցիլոգրամներին, իսկ ստորինը`

տոնոգրամներին: Օսցիլոգրաման այն հետքն
է, որը ասեղը ձայնային ալիքների ազդեցու
թյամբ թողնում է թղթի կամ այլ նյութի վրա:
Տոնոգրամը հիմնական տոնի հաճախակա
նության գրաֆիկն է հերցերով: Օսցիլոգրա
մայի և տոնոգրամի միջև տեղակայված է
հաճախականության գրաֆիկը: Աշխատան
քի ժամանակ կիրառվել է բանավոր խոսքի
վերլուծության Speech Analyzer համակարգը:
Շարահյուսական վերջնակետի այլ առոգա
նական (պրոսոդիկ) հատկանիշներ են հայտ
նաբերվում ֆրանսերենում և անգլերենում:
Ֆրանսերեն նախադասությունների վեր
լուծությունը թույլ է տալիս ենթադրել, որ
ֆրանսերենում ածականի հակադրությամբ
հակադրական թեմայի հնչերանգումը տար
բերվում է: Առաջին՝ ֆրանսերենում հնարա
վոր է ածականը դնել թե՛ գոյականից առաջ,
թե՛ հետո: Երկրորդ՝ անկախ ածականի դիր
քից՝ լսողության վրա ակնհայտորեն զգացվում
է ոչ միայն ածականի շեշտադրությունը, որը
հանդիսանում է հակադրության շեշտակիրը,
այլ նաև գոյականինը, որը համապատասխա
նաբար գոյականից առաջ կամ հետո է:
Պատկերեք այն կոնկրետ օրինակնե
րով: Վերադառնանք կիրակնօրյա զբոսան
քի մասին նախադասության ֆրանսերեն
տարբերակին և համադրենք dominicale
«կիրակնօրյա» հակադրական թեմայի և
promenade «զբոսանք» հենակետային բա
ռաձևի հնչերանգումը:

Տոնոգրամա 1.
Կիրակնօրյա զբոսանքը չկայացավ…

(2) La promenade dominicale n`a pas au lieu…
Կիրակնօրյա զբոսանքը չկայացավ…
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La promenade բառաձևը, ինչպես որ
dominicale հակադրական թեման, արտա
սանվում է հիմ նական տոնից բավականին
բարձր մակարդակի հաճախականությամբ
և բնութագրվում է բարձր ինտենսիվու
թյամբ: Երկու բառաձևերն էլ ինտոնացվում
են հաճախականության գրեթե նույն մա
կարդակում և ունեն շատ մոտ ինտոնացիոն
պատկեր: Ե՛վ առաջին, և՛ երկրորդ դեպքե
րում նկատվում է տոնի հաճախականության
աճողնվազող փոփոխություն` երկու բառա
ձևերի առաջին վանկերի վրա տոնի բարձ
րացումով և բառաձևերի շեշտված վանկերի
հաջորդական անկումով:
(2) նախադասությունը ցույց է տալիս
հակադրական թեմայի շեշտակրից առաջ
հենակետային բառաձևի դիրքով հակա
դրություն: Կարելի է ենթադրել, որ բառա

ձևերի հենց այսպիսի տեղակայվածությունը`
«հենակետային բառաձև  հակադրական
թեմա», կանխորոշում է հնչերանգման վեր
լուծվող տեսակը ոչ միայն հակադրման
շեշտակրի, այլ նաև համապատասխան հե
նակետային բառաձևի շեշտադրությամբ:
Սակայն «որոշիչ  որոշյալ» բառերի դա
սավորությամբ օրինակների վերլուծության
ժամանակ: Այլ կերպ ասած՝ ֆրանսերենում
հատկանշային շարույթի (սինտագմայի)
կառուցվածքում շեշտադրվում են երկու բա
ռաձևերն էլ, անկախ նրանից, թե որտեղ է
դրված հենակետային գոյականը` հակա
դրական ածականից առաջ, թե՝ հետո: Այս
պես, (3) նախադասությունը պարունակում
է premier livre (առաջին գիրք) բառակա
պակցությունը, որում հակադրական թեման
premier (առաջին) ածականն է:

Տոնոգրամա 2.
La promenade dominicale n`a pas au lieu…

(3) Son premier livre etait le meilleur…
Նրա առաջին գիրքն ամենալավն էր…
3րդ տոնոգրամն արտացոլում է (3) օրի
նակի արտասանությունը ինֆորմանտի`
ֆրանսերեն լեզվակրի կողմից:
Premier բառաձևը բնութագրվում է
բարձր ինտենսիվությամբ և աճողնվազող
հնչերանգով: Այնուամենայնիվ, շեշտա
դրման գագաթնակետը համընկնում է livre
(գիրք) շարահյուսական վերջնակետի հետ,
որը դրված է ածականից հետո և կրում է
տոնի աճողնվազող շարժումը միակ շեշտ
ված ձայնավորի վրա: Համանման պատկեր
կարելի է դիտել նաև 3րդ գրաֆիկում, որը

ներկայացնում է նույն նախադասությունը,
սակայն մեկ այլ ինֆորմանտի կատարմամբ
(տղամարդու ձայնով):
Այստեղ livre բառաձևի վրա, ինչպես որ
նախորդ արտասանության ժամանակ, (տո
նոգրամ 3) դիտվում է բարձր ինտենսիվու
թյուն և տոնի աճողնվազող շարժում: Նշենք
նաև, որ երկու դեպքերում էլ livre բառաձևը
շեշտադրվում է premier հակադրական թե
մայի շեշտակրից ոչ թույլ: Ավելին, ինտենսի
վության գրաֆիկը վկայում է այն մասին, որ
livre գոյականը արտասանվում է նույնիսկ
ավելի մեծ ինտենսիվությամբ, քան premier
ածականը:
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Տոնոգրամա 3.
Son premier livre etait le meilleur

Դիմենք հատկանիշային սինտոգմանե
րին ու դրանց շեշտադրմանը անգլերենում և
համեմատենք դրանք ստացված արդյունք
ների հետ: Որպես օրինակ՝ դիտարկենք (3)
արտահայտության անգլերեն տարբերակը
արտասանված անգլերենի լեզվակրի կող
մից:
(4) His first book was the best…
Նրա առաջին գիրքն ամենալավն էր…
Ինչպես երևում է գրաֆիկից, book
(գիրք) բառը արտասանվում է բավականին
ցածր մակարդակով և հայտնաբերում է հա
Տոնոգրամա 4.
Son premier livre etait le meilleur
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ճախականությունների էական անկում first
(առաջին) հակադրական թեմայի և համա
պատասխան շարահյուսական վերջնակետի
միջև:
Սակայն գոյականի ինտենսիվությունը
մնում է բարձր և չի բնութագրվում այդքան
ակնհայտ կրճատմամբ: Book բառաձևը
նշված է և նրա վրա ֆիքսվում է հավասա
րաչափ ցածր տոն:
Համանման հնչերանգ է հայտնաբերվում
նաև կիրակնօրյա զբոսանքի մասին անգլե
րեն տարբերակում:
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Տոնոգրամա 5.
His first book was the best

(5) The Sunday trip was cancelled…
Կիրակնօրյա զբոսանքը չկայացավ…
Եթե ռուսերենում կիրակնօրյա հակա
դրական թեման նշագրվում է շեշտված
վանկի վրա տոնի կտրուկ բարձրացումով,
որից հետո նկատվում է հաջորդող վանկերի
ակնհայտ կրճատում, այդ թվում նաև զբո
սանք գոյականի վրա, ապա անգլերենում
trip բառը այդքան ակնհայտ կրճատման չի
ենթարկվում, չնայած այն հանգամանքին,
որ այն արտասանվում է հավասարաչափ
ստորին հաճախականություններով: Ինտեն

սիվության գրաֆիկը ցույց է տալիս, որ trip
(զբոսանք) բառաձևը բնորոշվում է բավա
կանին բարձր ինտենսիվությամբ, ինչպես
նաև երկարատևության բարձրացմամբ:
Այսպիսով՝ ածականի (հակադրական
թեմայի) և գոյականի (շարահյուսական
վերջնակետի) հակադրական առանձնաց
ման ժամանակ ռուսերենի, անգլերենի և
ֆրանսերենի հակադրական խմբերի կա
ռուցվածքներում կարելի է առանձնացնել
երեք հնչերանգային տոն:

Տոնոգրամա 6.
The Sunday trip was cancelled
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1. Ռուսերենում շեշտադրման վերջնակե
տը համապատասխանում է հակադրական
թեմային, որն արտահայտվում է կտրուկ վե
րելքով ու ածականով, որին հետևում է հա
ջորդող գոյականն ընդգրկող հնչերանգային
անկում:
3. Անգլերենում սինտոգմայի շարահյու
սական վերջնակետը արտասանվում է ավե
լի ցածր հաճախականություններով, քան
հակադրական թեման, սակայն ոչ այդքան
ցածր, ինչպես ռուսերենում: Անգլերենում

գոյականն օժտված է ավելի բարձր ինտեն
սիվությամբ:
3.
Ֆրանսերենում
հնչերանգային
առանձնացման են ենթարկվում և՛ հակադ
րական ածականները, և՛ հետ- և՛ նախադիր
քային գոյականները: Գոյականը հնչերան
գայնորեն առանձնացված է հակադրական
ածականին հավասարաչափ, արտասան
վում է հաճախականությունների լայն սկեպ
տորում և արտասանվում է ինտենսիվության
վերջնակետում:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.
4.
5.

Тарасова А. Н., Категория эмфазы и виды контраста (на материале французского языка) //
Филологические науки, 1995, № 5/6. С, 93-101.
Чейф У. Данное, контрастность, определенность, подлежащее, топики и точка зрения //
Новое в зарубежной лингвистике, Прогресс, М., 1982. вып. 11. С. 277-315.
Янко Т. Е., Коммуникативные стратегии русской речи. Языки славянской культуры. М., 2001,
384 с.
Hedberg N., The Prosody of Contrastive Topic and Focus in Spoken English // Preproceedings
Workshop on Information Structure in Context. Stuttgart University, 2003, P. 141-152.
Molnar V., Contrast from a Contrastive Perspective // Information structure in a Cross-Linguistic
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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 атрибутивных 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).

218

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

ԱՆԺԵԼԱ ՎԱՐԴԱՊԵՏՅԱՆ

ՈՐՈՇՉԻ ԵՎ ՈՐՈՇՅԱԼԻ ԿԵՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ
ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ 8-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՈՒՄ
Ժամանակը փոխում է գիտելիքներ ձեռք
բերելու ուղիներն ու հնարավորությունները:
Ժամանակակից ուսուցիչը պետք է որդեգրի
կառուցողական մոտեցում և կիրառի դասա
վանդման նորարարական մեթոդներ:
Դասավանդման և ուսուցման նորարա
րական եղանակները վերափոխում են նաև
դասարանում դաս անցկացնելու գործե
լակերպը: Ավելին, ուսուցման ընթացքում
աշակերտները, հիմնական գիտելիքներից
ու կարողություններից բացի, պետք է ունե
նան 21-րդ դարում պահանջվող բոլոր հմտու
թյունները՝ համագործակցության, հաղորդա
կցման և տեղեկատվական կառավարման
կարողություններ, ինչպես նաև նրանց պետք
է հասանելի լինեն ուսմանն օժանդակող այն
բոլոր միջոցները, որոնք հնարավոր են դարձ
նում այդ կարողությունների օգտագործումը:
8-րդ դասարանի յուրաքանչյուր աշա
կերտ պարտավոր է ճանաչել որոշչի դերը
խոսքի հարստացման գործում, և խոսքում
«Որոշիչ» թեման իմացող աշակերտի բա
նավոր և գրավոր խոսքը դառնում է ավելի
պատկերավոր, կարողանում է ձևավորել գե
ղեցիկ և հարուստ բառապաշար, խոսք:
Ուսուցման նորագույն մեթոդներից ԽԻԿ
համակարգն առավել լավ հնարավորություն
է տալիս ուսումնասիրելու «Որոշիչ» թեման՝
Որոշչի և որոշյալի կետադրությունը:
Դասարան՝ 8-րդ
Դասի թեման՝ «Որոշչի և որոշյալի կե
տադրությունը (ուղիղ և շրջուն)»
Դասաժամ՝ 1
ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ
կիմանա՝
•	
որոշիչ-որոշյալի տեղը նախադասու
թյան մեջ՝ շարադասությունը (ուղիղ և շրջուն),
կետադրությունը (բազմակի կամ ծավալուն
հետադաս որոշիչների կետադրությունը),
•	
որոշչի մակդրային դերը նախադա
սության մեջ,
կարողանա՝

•	բառակապակցությամբ
արտա
հայտված որոշիչները դարձնել նույնիմաստ
մեկ բառ,
•
տրված տեքստում գտնել հետադաս
որոշիչները և կետադրել,
•	կազմել նախադասություններ մակ
դիր-որոշիչներով:
ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ՝ «Կարճ դասախոսու
թյուն», «Ազատ գրավոր շարադրանք»,
«Ձնագնդի», «Երկսյուն աղ յուսակ», «Քար
տերի հարցարան»:
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԸ՝ դասա
գիրք, լրացուցիչ վարժություններով թեր
թիկներ, A4 չափի թուղթ:
ԴԱՍԻ ԸՆԹԱՑՔԸ
ԽԹԱՆՈՒՄ: «Կարճ դասախոսության»
միջոցով ուսուցիչը բանավոր ու համակարգ
ված ներկայացնում է թեման՝ ասելով, որ
որոշիչները սովորաբար գործածվում են
որոշյալներից առաջ, այսինքն՝ ունեն ու
ղիղ շարադասություն, թեև բա
ցառ
ված չէ
նաև հետադաս գործածությունը. դա լինում
է հատկապես գեղարվեստական խոսքում,
երբ որոշիչը կարող է դրվել որոշյալից հետո
(շրջուն շարադասություն): Օրինակ՝ Կանա
չազարդ դաշտավայրը՝ ցողված վաղոր
դյան մարգարիտներով, վառվում էր ծիա
ծանի ամենանուրբ գույներով (Ր.): Եվ ո
ր՝
որոշիչը որոշյալին սովորաբար կապակցվում
է առդրությամբ: Բերվում են օրինակներ:
ԻՄԱՍՏԻ ԸՆԿԱԼՈՒՄ: Ապա ուսուցիչը
դասարանը բաժանում է խմբերի և հանձ
նարարում է գրքից կարդալ «Որոշչի կե
տադրությունը. հետադաս որոշիչ» թեման՝
«Ձնագնդի» մեթոդով: Սա համագործակ
ցային աշխատանք է. յուրաքանչյուրը անհա
տապես կազմում է կարևոր գաղափարների
ցանկ թեմայի վերաբերյալ: Դրան հետևում
է թեմայի ներկայացումը, այն է՝ նախադաս
դիրքում որոշիչը չի տրոհվում, օրինակ՝
Նկարիչը տեսավ կնոջ սպիտակ ճակատը,
սև մազերը և նույնքան սև աչքերը: Եվ որ՝
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որոշիչները լինում են համասեռ և տարա
սեռ գործածությամբ:
Այնուհետև դասարանը բաժանում ենք
երկու մեծ խմբի, տալիս ենք թղթապաստառ
ներ և նշագրիչներ և խմբերից մեկին հանձ
նարարում ենք, որ դասանյութից գտնեն և
թղթապաստառին հանձնեն ստորակետով

տրոհվող նախադաս որոշիչների կետա
դրության կանոնները՝ համապատասխան
օրինակներով, իսկ մյուս խմբին՝ հետադաս
որոշչի կետադրության կանոնները՝ համա
պատասխան օրինակներով:
Աշխատանքներն ավարտելուց հետո
ստացվում է հետևյալ պատկերը՝

I ԽՈՒՄԲ
Եթե որոշիչը գործածվում է որոշյալից առաջ, կոչվում է նախադաս:
Համասեռ որոշիչները տրոհվում են
ստորակետով:

1.

Օրինակ՝ Լեոն իր մեղմ, բարի հայացքը հառեց ար
տասվալից աչքերիս:

Եթե որոշիչներից մեկը հարաբերա
2. կան է, մյուսը որակական ածական,
ապա դրանք իրարից չեն տրոհվում:

Օրինակ՝ Որդիական ջերմ սեր, ձմեռային ցուրտ
հոսանքներ, մշտնջենական ծանր աշխատանք, հաղ
թական ուրախ շքերթ, մարտական բարձր պարգև,
լեռնային մաքուր օդ և այլն:

Գույն ցույց տվող ածականների հետ
3. դրվող որոշիչները նախընտրելի է
չտրոհել:

Օրինակ՝ կարմիր անբիծ շրջազգեստ, կանաչ նախ
շավոր գլխաշոր, կապտավուն մետաքսե վարագույր,
փայտե սպիտակավուն քանոն և այլն:

Օրինակ՝ բարձունքից թափվող հուժկու ջրվեժ, գե
Որոշիչ դերբայական դարձվածի և
4. նրան հաջորդող որոշչի միջև ստորա տից բռնած խոշոր ձուկ, աչքերում թաքցրած արհա
կետ չի դրվում:
մարհական վերաբերմունք և այլն:
5.

Դերբայ+ածական որոշիչ կապակցու Օրինակ՝ չկտրված գանգուր մազեր, չխոսող փոքրիկ
թյունը չի տրոհվում:
երեխա, քնած վատառողջ հիվանդ և այլն:

6.

Ածական+դերբայ որոշչային կապակ Օրինակ՝ գեղեցիկ, առինքնող դիմագծեր, խիտ, մա
ցությունները տրոհվում են:
զակալած ընչացք, բարի, ժպտացող աչքեր և այլն:

II ԽՈՒՄԲ
Եթե որոշիչը ընկնում է որոշյալից հետո, կոչվում է հետադաս որոշիչ:
Հետադաս որոշչի կետադրությունը
1.

Հետադաս որոշիչը որոշյալից բաժան
վում է բութով, իսկ նախադասության
մնացած մասից՝ ստորակետով:

Օրինակ՝ Բրգաձև բարձրանում էին ժայռերը՝
խոժոռ և ահռելի, որոնք զուրկ էին բուսակա
նությունից:

2.

Հետադաս որոշիչը չի տրոհվում, եթե
արտահայտված է մեկ բառով:

Օրինակ՝ Շուտով կլռի աղմուկը դաժան, Ու
սիրտս կզգա քայլերդ փափուկ…

3.

Հետադաս որոշիչը տրոհվում է բութով,
Օրինակ՝ Բեմում երգում էր մի տարեց կին՝
եթե արտահայտված է բազմակի որոշիչ
դեռևս գեղանի վեհաշուք, հեզաճկուն:
ներով:

4.

Հետադաս որոշիչը տրոհվում է բութով,
եթե արտահայտված է բառակապակ
ցությամբ:

Օրինակ՝ Արծվի թևերը՝ ճերմակ փետուրնե
րով, վերուվար էին անում ամպաքուլա երկնքի
հեռուներում:

5.

Հետադաս որոշիչը տրոհվում է բութով,
եթե արտահայտված է դերբայական
դարձվածով:

Օրինակ` Լեռան փեշին ապարանքն էր` դարերի
փոշին կամարներին դրած:

6.

Երբեմն հետադաս որոշիչները իրենց
Օրինակ՝ Դարակներում շարված էին հացեր`
կազմում ունենում են և՛ բառ, և՛ բառակա թարմ, տաք-տաք, իսկ հացերի կողքին քնած էր
պակցություն, և՛ դերբայական դարձված: հացթուխը` ալ յուրոտված, ձեռքերը խմորոտ:

220

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

Աշխատանքները փակցնում են պատի
տեսանելի մասում, որ միշտ կարդան ու հի
շեն՝ կետադրելիս սխալներ չանելու նպատա
կով: Աշակերտները մտքերի փոխանակում
են կատարում, ապա ուսուցիչը լրացուցիչ
տեղեկություններ է տալիս, ամփոփում է դա
սը:
Մակդիրը գեղարվեստական որոշիչն է,
որն առարկային վերագրում է փոխաբերա
կան հատկանիշ: Բնորոշում է առարկան
կամ երևույթը: Արտահայտում է որոշակի
վերաբերմունք:
Մակդիր կարող են դառնալ նյութական
իմաստ ունեցող բոլոր խոսքի մասերը. օրի
նակ՝
ածական - պայծառ աշուն, դառնաշունչ
քամի
գոյական - քար սիրտ, խոզ մարդ
մակբայ - տերևները դողացին մեղմա
բար
դերբայ - վախեցած աչքեր, նիրհող քա
ղաք
բառակապակցություններ - մթնում կո
րած խրճիթներ:
Գործողության մակդիրներն արտա
հայտչորեն բնութագրում են գործողությու
նը. օրինակ՝ դառն հեկեկաց, դիտապատ
ընկան, Զինվորները սագաբար բարձրա
նում էին: (Դ. Դ.)
Որոշ մակդիրներ մշտապես գործածվելու
հետևանքով դարձել են կայուն մակդիրներ.
օրինակ՝ կեռ հոնքեր, չինարի բոյ, ծով աչ
քեր, աղի արցունք և այլն:
ԿՇՌԱԴԱՏՈՒՄ: Սա դասի հիմնական
փուլերից է, որի ընթացքում սովորողը նոր
ստացած տեղեկատվությունը կկարողանա
արտահայտել իր բառերով և ձևակերպում
ներով, նոր գիտելքիների միաձուլումն է ար
դեն ունեցածին և դրանց աստիճանական
միասնացմանը:
Ուսուցիչը դասարանը բաժանում է խմբե
րի՝ հանձնարարելով կատարել նյութը ամ
րակայող հետևյալ վարժությունները:
ԽՈՒՄԲ I
Ընդգծել որոշիչ+որոշյալ կապակցու
թյուն
նե
րը և նշել, թե ին
չով են ար
տա
հայտված որոշիչները:

Այգում
երիտասարդ
կեռասենիները
մրսում էին, քամուց խշշում: Սիմինդրի երկար
տերևները թրերի նման քսվում էին իրար,
պողպատի ձայն հանում: Կարծես ձիավոր
ներ էին արշավում իրար դեմ, և սիմինդրի
տերևը, որպես բեկված սուսեր, ընկնում էր
քամու առաջ: Արևի տակ ժպտում էր վերջին
արևածաղիկը և օրորում դեղին գլուխը:
Դիլան դային նստել էր հնձանի պատի
տակ, ընկուզենու չոր կոճղին: Նա սովորու
թյուն ուներ ուշ աշնանը վերջին անգամ այգի
մտնելու, դուռ ու ցանկապատ ամրացնելու և
հնձանը փակելու, որպեսզի ձմռան ցուրտ
գիշեներին գայլ ու գազան չպատսպարվեն
ներսը: (Ա. Բ.)
ԽՈՒՄԲ II
Գտնել որոշիչները և նշել, թե ինչ խոս
քի մասով են արտահայտվել:
Հազարավոր չորացած ծաղիկներ էին
բուրում խոտի խուրձերի միջից, և լուսնյակ
գիշերով նրան այնպես էր թվում, ասես այդ
նույն դեզի վրա պառկել է Սոնան և խուրձե
րի մեջ թողել լաջվարդի բույրը: Լուսաբա
ցին հալվեցին աստղերը, գիշերվա լազուրը
գունատվեց: Երբ ծաղիկներն արթնացան
գիշերվա նիրհից, և ցողը շողշողուն կաթիլ
ներ շարեց նարնջագույն քարերի վրա, արևի
առաջին շողերի հետ, գյուղի դիմաց՝ դեղնած
արտերում, զարթնեց կաքավ: (Ա. Բ.)
ԽՈՒՄԲ III
Կազմել երկուական նախադասություն,
որոնցում որոշիչն արտահայտված լինի՝
գոյականի տարբեր հոլովներով, հատկա
նիշ ցույց տվող որոշյալ դերանուններով,
անորոշ, հարակատար և ենթակայական
դերբայներով:
ԽՈՒՄԲ IV
Ընդգծել գոյականով և դերբայով ար
տահայտված որոշիչները:
Ծովափի կինը երբեք չի նստել մխացող
աթարի առաջ: Երբ կանգ էր առնում, նրա
կորացած ծնկները դողում էին: Ցոլակը
նրանց ձին էր՝ կապտավուն մորթով: Թաց
գետինը խլացնում էր վազող ձիերի դոփյու
նը: Կինը հաճախ բարձրացնում էր թեյամա
նի կափարիչը և նայում տաքացող ջրին: Երբ
կանգնեց՝ փեշերը թափ տալու, աչքն ընկավ

221

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

դիմացի ճամփին: Դիլանը վեր կացավ, ուսը
գցեց կայծքարով հրացանը:
Հանձնարարությունները
կատարելուց
հետո խմբերից յուրաքանչյուրը ներկայաց
նում է իր աշխատանքը, կատարվում է քն
նարկում, մտքերի փոխանակում և փոխա
դարձ գնահատում:
Հանձնարարում է տնային աշխատանք
(դասագրքի համապատասխան վարժու
թյունները):

Անդրադարձ: Սա դասի ամենակար
ևոր փուլերից է, որ հաճախ չի կատարվում:
Հարցերի միջոցով ընդհանրացվում և վեր է
հանվում դասի ընթացքում աշակերտների
ձեռքբերումները, ինչպես նաև բացթողում
ները. «Դասի ո՞ր հատվածն էր ամենաբար
դը: Արդյոք դուք բացահայտեցի՞ք մի տեսա
կետ, որը ձեզ համար անակնկալ դարձավ:
Ի՞նչն եք լավ հասկացել: Ի՞նչն եք վատ հաս
կացել»:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.

Ս. Աբրահամյան, Հայոց լեզու, 7-8-րդ դասարան, Եր., 1997 թ., էջ 65-70:
Հ. Բարսեղ յան, Փ. Մեյթիխանյան, Հայոց լեզու, 8-րդ դասարան, Եր., 2012 թ., էջ 93-96:
Հ. Զաքարյան, Յու. Ավետիսյան, Շարահյուսություն, Եր., 2009 թ., էջ 46-49:

ОБУЧЕНИЕ СПОСОБОМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ЕГО ПУНКТУАЦИЯ
А. ВАРДАПЕТЯН
Пунктуация определения проходят в 8-ом 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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ԱՆՆԱ ՕԹԱՐՅԱՆ

ՕՏԱՐ ԼԵԶՎՈՎ ԲԱՆԱՎՈՐ ԽՈՍՔԻ ԸՆԿԱԼՄԱՆ
ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Օտար լեզվով բանավոր խոսքի ընկա
լումը լեզվի իմացության հիմնարար բա
ղադրիչներից է և դրա ուսուցումը իրավամբ
օտար լեզվի դասավանդման հենասյուներից
մեկն է [2]։ Խոսքի յուրացման տեսանկյու
նից դիտարկելիս խոսքի ընկալումը, լինելով
որոշիչ գործոն հաղորդակցության գործըն
թացում, միաժամանակ լեզվական չորս հմ
տություններից (խոսել, լսել, գրել, կարդալ)
ամենադժվարն է [6]:
Գիտնականները հաշվարկել են, որ մե
ծահասակներն իրենց ժամանակի մոտ
70 %-ը ծախսում է հաղորդակցության վրա,
որից մոտ 45 %-ը բաժին է ընկնում լսելուն։
Երբ այն համեմատում ենք խոսելու 30 %-ի,
կար
դա
լու 16 %-ի և գրե
լու 9 %-ի հետ [1],
ապա պարզ է դառնում, որ առյուծի բաժինը
լսելու գործընթացինն է, այսինքն՝ բանավոր
խոսքի ընկալմանը։ Այս գործոնը արտացոլ
ված է օտար լեզվի ցանկացած միջազգային
ճանաչում վայելող քննության կառուցված
քում (TOEFL, IELTS, PCE) և այլն [3]։
Լսելու, բանավոր խոսքի ընկալման կա
րողությունները խիստ կարևորվում են ոչ
միայն օտար լեզվով քննությունների, այլև
ընդհանրապես մարդու կենսագործունեու
թյան ամենատարբեր ոլորտներում անհատի
պիտանելիությունը գնահատելու ժամանակ։
Այսպես, օրինակ, ԱՄՆ-ի աշխատան
քային դեպարտամենտում Կենսական հմ
տությունների գրանցման կոմիտեի կողմից
1991 թվականի սահմանած երեք բազային
հմտություններից մեկը լսել-հասկանալու
կարողությունն է [7]:
Ահա թե ինչու, հատկապես այսօրվա
բարձր տեխնոլոգիաների և գլոբալ աշխար
հաքաղաքականության
դարաշրջանում
օտար լեզու սովորեցնող և ոչ մի դասընթաց
կամ դասագիրք չի կազմվում առանց օտար
լեզվով խոսքի ընկալման կարողությունները

զարգացնող աշխատանքների կամ նյութե
րի: Լսել և խոս
քի ի
մաստն ըն
կա
լել սո
վո
րեցնող վարժանքները միտված են կրկնելու
լեզուն սովորելու բնական ճանապարհը հա
մահունչ մարդու մեջ դրված բնական մեխա
նիզմներին [5]։
Բանավոր խոսքն ըմբռնելը, լսելով հաս
կա
նա
լը ոչ մի կերպ հնա
րա
վոր չէ ար
հես
տականորեն կեղծել կամ հեշտացնել: Եթե
խոսելիս չիմացած կամ մոռացած բառը
կարելի է փոխարինել մեկ ուրիշով, նույնը
և գրելիս, իսկ ընթերցելիս կարելի է դիմել
բառարանի, ապա բանավոր խոսքը հասկա
նալու գործընթացում նման ձևափոխումներ
հնարավոր չեն: Հնարավոր չէ հեշտացնել
կամ կեղծել բանավոր խոսքի ըմբռնումը:
Սովորողը բնական խոսքի ունկնդրի պես
պետք է հասկանա հնչող խոսքը [1]:
Լսելու կարողությունների զարգացման
բուն գործընթացին անցնելուց առաջ անհրա
ժեշտ է սովորողի համար հստակեցնել մի
շարք դրույթներ և ձևավորել որոշակի տրա
մադրվածություն և վերաբերմունք: Սովորողը
պետք է գիտակցի լսելու, բանավոր խոսքի
ընկալման կարևորությունը, հասկանա, որ
լսելը լեզվի իմացության հիմնարար կարողու
թյուններից է, առանց որի ո՛չ քերականական
գիտելիքները և ո՛չ բառապաշարը հնարավոր
չէ փոխարկել կենդանի հաղորդակցության:
Սովորողը պետք է հասկանա, թե իր առջև
ծառացած ներկայիս ու երկարաժամկետ
նպատակների համայնապատկերում (ուսում
նական գործընթաց, աշխատանքային հե
ռանկարներ և այլն) ի՞նչ տեղ է գրավում լսելու
կարողություններին տիրապետելը, հնարա
վորինս հստակ պատկերացնի, թե հատկա
պես ո՞ր խոսքը հասկանալու անմիջական կա
րիքն ունի նա (առօրյա զրույց, գործնական
հաղորդակցություն, ելույթ և այլն):
Որպեսզի սովորողն ավելի հեշտ կողմնո
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րոշվի, նրան նախօրոք պետք է ծանոթացնել,
թե ըստ ուսումնական ծրագրի՝ իբրև վերջ
նական նպատակ, նա ինչպիսի՞ խոսք պետք
է ունակ լինի լսել-հասկանալ. առօրյա խոսք,
նորությունների հեռահաղորդումներ, զրույց,
ելույթ և այլն: Սովորողին պետք է բացատ
րել, որ բանավոր խոսքի ընկալումը ոչ թե
օժանդակ, երկրորդական հմտություն է, որին
կարելի է հասնել երբեմն-երբեմն մի քիչ ժա
մանակ տրամադրելով, այլ մի հիմնարար
կարողություն, որին տիրապետելը աշխա
տատար և ժամանակատար գործ է, և պա
հանջում է նվիրվածություն ու համբերություն:
Խնդիրը քննարկելիս սովորողի հա
մար պետք է հստակորեն տարբերակել, թե
խոսքն ըմբռնելու կարողությունը զարգաց
նելիս ինչ տեղ ունեն լսել-ունկնդրելը (listen)
և սոսկ լսելը՝ հաճախ հպանցիկ (hear): Եթե
լսելը (hear) զուտ ֆիզիկական ունակություն
է՝ մարդու հինգ զգայարաններից մեկը, ապա
լսել-ունկնդրելը (listen) հմտություն է, որը պա
հանջում է ուշադրության որոշակի նպատա
կային կենտրոնացում: Այն անմիջականորեն
կապված է մարդու անցած փորձի ու փորձա
ռության, գիտելիքների, նախատրամադրվա
ծության, զգացմունքային կերտվածքի, ինչ
պես նաև արտաքին ուղեկցող նպաստավոր
կամ խանգարող գործոնների առկայության
հետ [5]: Հետևաբար, լսելու ունակությունը
զարգացնելու համար անհրաժեշտ է բարե
լավել ուշադրության որակը: Բոլոր սովորող
նե
րը չեն, որ սո
վոր են ար
դյու
նա
վետ կեր
պով կենտրոնացնել իրենց ուշադրությունը:
Վարժանքների միջոցով ուշադիր լսելու կարճ
ժամանակահատվածներն աստիճանաբար
երկարացնելով՝ կարելի է հասնել ավելի գոր
ծուն կենտրոնացման:
Լսելիս գործի են դրվում անձի փորձա
ռությունը և գիտելիքները: Որքան ավելի
բազմակողմանի են դրանք, այնքան ավելի
արդյունավետ է ուշադիր լսելու գործընթա
ցը, որովհետև անհատն ավելի հեշտությամբ
է կարողանում լսած տեղեկատվությունը հա
մապատասխանաբար ըմբռնել [4]:
Մյուս կողմից` կարող են առկա լինել ու
շադրության կենտրոնացմանը խանգարող
գործոններ, ինչպես, օրինակ, շրջապատի
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աղմուկը, խոսքի հստակության ոչ բավա
րար որակը, ոչ բարենպաստ շրջապատը:
Ցանկալի է ուսուցման ժամանակ խանգարող
հանգամանքները հասցնել նվազագույնի:
Ստացված արդյունքի տեսակետից շատ
կարևոր է սովորողի զգացմունքային ֆոնը,
որի վրա դասավանդողը հատուկ ուշադրու
թյուն պետք է դարձնի [6]:
Հաճախ սովորողն իր լսածը հասկանա
լու նախկին անհաջող փորձից ելնելով՝ լսա
րան է գալիս արդեն իսկ բացասական նա
խատրամադրվածությամբ և որոշակիորեն
վճռած, որ օտար լեզվով խոսքը հասկանալն
իր ուժերից վեր է: Այս իրադրությունը հատ
կապես բնորոշ է նորեկներին: Անպայման
պետք է հաղթահարվի նման բացասական,
պարտվողական դիրքորոշումը: Հակառակ
դեպքում առաջընթացն անհնար կլինի: Այդ
նպատակով, առաջին հերթին պետք է պար
զել, թե ինչպիսի փորձառությունից է բխում
սովորողի մերժողական, ոչ համագործակ
ցային վերաբերմունքը:
Աստիճանական, քայլ առ քայլ աշխա
տանքով հնարավոր է հաղթահարել հնչող
նյութի ընկալման հանդեպ սովորողի սկզբ
նապես կուտակված վախը, զայրույթը կամ
հուսահատությունը: Ուստի աշխատանքնե
րը ծրագրելիս անհրաժեշտ է առաջնորդվել
այն դրույթով, որ ունկնդրվող նյութի մակար
դա
կը պետք է համապատասխանի սովո
րողի բազային գիտելիքներին [6]:
Մյուս կողմից` նյութը պետք է հետաքրքիր
և համահունչ լինի սովորողի ներկայիս հե
տաքրքրություններին՝ առաջացնելով հե
տաքրքրվածություն:
Մեկ այլ կարևոր գործոն է նաև մատուց
վող նյութի ծավալը և որակը, որ պետք է
համապատասխանի սովորողի մակարդա
կին: Սովորողին պետք է նաև ծանոթացնել
տվյալ օտար լեզվի ամենատարածված
շեշտադրումների ու տարբերակների հետ,
որոնց նա հնարավոր է բախվի հետագայում:
Ըստ կոնկրետ առաջադրված նպատակնե
րի՝ ցանկալի է կազմել ունկնդրվող նյութե
րի ցանկ: Բուն աշխատանքը սկսելուց առաջ
նպատակահարմար է պարզել, թե խոսքի ո՞ր
տեսակն է առավել հեշտ հասկացվում սովո
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րողի կողմից:
Ամփոփելով ընդգծենք, որ սովորողն
անպայման պետք է հստակ պատկերացնի
բանավոր խոսքի ընկալման իր խնդիրներն
ու նպատակները: Սովորողի մեջ պետք է
ձևավորված լինի գիտակցական պատաս
խանատվություն սեփական հմտությունների
զարգացման համար` զուգորդված նպատա
կադրվածությամբ և հետաքրքրվածությամբ,
քանի որ կամային տրամադրվածությունը և
խնդրի հստակ գիտակցումը կարևոր են լավ
արդյունքի հասնելու համար:
Եթե բանավոր խոսքի ըմբռնումը ստու
գող հանձնարարությունները կատարելիս
սովորողից պահանջվում է մեկ կամ երկու
անգամ լսելով ճիշտ պատասխաններ տալ,
ապա լսել սովորեցնելիս նույն նյութը հարկ է
լինում հնչեցնել բազմակի անգամներ:
Կարևոր գործոն է տրամադրված ժա
մանակը, և էական պայման է ժամանակի
սեղմ սահմանափակում չունենալը: Հնա
րավորինս անհրաժեշտ է տրամադրել այն
քան ժամանակ, որքան ժամանակ սովորո
ղը, միջին հաշվով, ունակ է կենտրոնացնել
իր ուշադրությունը: Դա կարող է լինել քսաներեսուն րոպեից մինչև մեկ ակադեմիական
ժամ` նայած հաղթահարվող նյութի բարդու
թյանը և սովորողի պատրաստվածության
մակարդակին: Ընտրված նյութը կարող է լի
նել 5-10 նախադասությունից՝ սկսած մինչև
5-10 րոպե տևող խոսք:
Դասախոսը բացատրում է բառերի կապե
րը կազմող արտասանական և հնչյունային
առանձնահատկությունները: Oրինակ՝ ան
գլերենում հնչող (հաֆթը)-ն, որ նույն գրավոր
have to-ն է: Անգլերեն միայն կարդալով սովո
րած մարդու մտքով գրեթե չի անցնի, որ հave
to-ն խոսքի մեջ իրականում հնչում է հաֆթը:
Եվ մեկն
վում են նման բա
զում «գաղտ
նիք
ներ», որ դեռ չգիտի սովորողը:
Բացատրությունից հետո սովորողները
նորից են լսում նույն հատվածը և փորձում
են բարձրաձայն կրկնել այն: Լավագույն ար
դյունքը ստացվում է, երբ նրանք նույն բանը
լսում են երեք-չորս անգամ և երեք-չորս ան
գամն էլ պարտադիր բարձրաձայն կրկնում
են՝ նմանակելով լսածը: Օտար լեզվով հն

չող խոսքը նույն կերպ կրկնելը ուսուցման
պարտադիր պայման է: Կրկնելիս սովորողն
անդրադառնում է իր սեփական արտասա
նական ապարատին (անհրաժեշտության
դեպքում դասավանդողը բացատրում է լեզ
վի կամ ատամնաշարի դիրքը և այլ կարևոր
արտասանական մանրուքներ) և աստիճա
նաբար, երբեմն ենթագիտակցականի մա
կարդակով, հասկանում է իր կրկնածի ար
տասանության առանձնահատկությունները:
Այս գործընթացում չի կարելի շրջանցել
նաև արտալեզվական միջոցներով հաղոր
դածին ֆորմացիան (դադար, լռություն, աղ
մուկ, ձայնարկություններ և այլն): Սովորող
ների ուշադրությունը պետք է դարձնել նաև
խոսքի այս կողմի վրա, առանց որի այն չի
իրականանում: Անհրաժեշտ է քննարկել և
սովորեցնել խոսքի անքակտելի այս բաղադ
րիչները հասկանալու կարևորությունը: Այս
կերպ ապահովվում է լսելու կարողություննե
րի զարգացման նկատմամբ համակողմանի
մոտեցումը:
Այսպիսով՝ երբ սովորողը հնչած խոսքը
կրկնում է հատված առ հատված, բառ առ
բառ, բառախումբ առ բառախումբ, նախա
դասություն առ նախադասություն, այնու
հետև դրանք միմյանց կապակցելով, նա.
ա) լավագույնս հասկանում է, թե ինչպես
է արտասանվում այս կամ այն հնչյունը, բա
ռը, կառույցը, և ինչպես է իրականանում բա
նավոր խոսքի հոսքը,
բ) միևնույն տեղեկատվությունը սեփա
կան ձայնային ապարատի միջոցով լսելով՝
ապահովում է խոսքի առավելագույն ընկա
լունակությունը,
գ) սովորում է ինքնուրույն ճիշտ արտա
սանել խոսվածքը՝ այն համեմատության մեջ
դնելով բնօրինակի հետ,
դ) շտկում է արտասանական սխալները,
ե) հաղթահարում է օտար լեզվով խոսելու
հանդեպ ունեցած վախը,
զ) ապրում է սեփական խոսքը վայելելու
հաճույքը:
Տվ յալ աշխատանքը սոսկ կրկնում է բնա
կան միջավայրում օտար լեզու սովորելու
պրոցեսը, որն է նմանակելով կրկնությունը,
լինի դա երեխա, թե մեծահասակ:
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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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ՀՐԱՉՈՒՀԻ ՆԵՐՍԵՍՅԱՆ

ԳՐԱԲԱՐԻ ԽՈՆԱՐՀՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ
ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑՈՒՄ
Կրթական
տարբեր
հարթակներում
բարձրացվել է դպրոցներում գրաբարի ու
սուցման հարցը, սակայն երկար ժամանակ
անտեսվել է: Երբ դասական ու աբեղ յանա
կան ուղղագրության կողմնակիցների միջև
վեճեր սկսվեցին, դպրոցներում գրաբարի
ուսուցումը փոխզիջման ճանապարհ բա
ցեց խնդրահարույց հարցի լուծման համար:
Պատմաբան Ռ. Համբարձումյանը 2009 թ.
առաջարկեց առաջիկա ուսումնական տա
րիներից հանրապետության բոլոր դպրոցնե
րում ուսումնասիրել գրաբար: Ներկայումս,
10-րդ դասարանից սկսած, ավագ դպրոցում
գրաբարն ունի դասավանդման նպատա
կային ուղղվածություն: Եթե գրաբարի ուսու
ցումը հոգևոր կրթօջախներում պայմանա
վորված է եկեղեցական ծիսակարգի լեզվի
պահպանմամբ, ապա այլ ուղղվածությամբ
կրթօջախներում այն հայեցի դաստիարա
կության, անցյալի մշակութային ժառանգու
թյանը հաղորդակից լինելու կարևորագույն
դեր է կատարում:
Գրաբարով մեզ ավանդված գրական
երկերը ճիշտ ընթերցելու, տեքստը գրա
բարից աշխարհաբար վերածելու համար
աշակերտները պետք է գիտելիքների որո
շակի պաշար ունենան գրաբարի հնչյունա
կան համակարգի, արտասանական կա
նոնների, բառապաշարի, քերականության
վերաբերյալ: Հանրակրթական ավագ դպ
րոցում նշված թեմաներին անդրադարձ
կատարվում է միայն 10-րդ դասարանի
հումանիտար հոսքի դասագրքում, որտեղ
ներկայացված են գրաբարի գրության և
արտասանության կանոնները, երկբարբառ
ներն ու եռաբարբառները, բառապաշարը1:
Գրաբարի բայական համակարգի մասին չի
խոսվում: Գրաբարի բայական համակար
1 Եզեկյան Լ., Սարգսյան Ա., Սաքապետոյան Ռ.,
Հայոց լեզու, Դասագիրք ավագ դպրոցի հումանիտար
հոսքի 10-րդ դասարանի համար, Եր., 2009:

գը զգալիորեն տարբերվում է արևելահայե
րենի բայական համակարգից, ինչը դժվա
րություններ է ստեղծում դպրոցականների
համար: Գրաբարի ուսումնասիրության ժա
մանակ անհրաժեշտ է անդրադարձ կատա
րել նաև խոնարհման համակարգին:
Գրաբարի ուսուցման գործընթացում
կարևոր է առաջնորդվել ուսուցման մատ
չելիության սկզբունքով՝ պարզից բարդին
անցումով, քանի որ լեզուն այլևս կիրառա
կան չէ որպես հաղորդակցման միջոց, և
այդ առումով էլ որոշակի դժվարություններ է
ստեղծում աշակերտների համար: Բայի ու
սուցման ժամանակ նշված սկզբունքի դերը
կարևորել են հայ մեծանուն մանկավարժ
ներից շատերը: Այսպես՝ Աբով յանի քերա
կանական դասագրքում ևս բայական հա
մակարգը կառուցված է զննականության,
մատչելիության, աստիճանականության և
հիմնավորվածության դիդակտիկական պա
հանջների հաշվառումով2: Հայ առաջին աշ
խարհիկ գիտնական ու մանկավարժ Գրի
գոր Մագիստրոսը ևս կարևորել է ուսուցման
համակարգվածությունը՝ հեշտից դժվարին
անցնելու սկզբունքով3:
Մյուս կարևոր մոտեցումը, որն անպայ
մանորեն պետք է կիրառել գրաբարի խո
նարհման համակարգն ուսուցանելիս, այն
է՝ գրաբարի խոնարհման համակարգի իրո
ղությունները զուգահեռաբար համեմատել
ժամանակակից գրական արևելահայերենի
լեզվական համապատասխան իրողություն
ների հետ:
Մանկավարժական տեսակետից ճիշտ
և նպատակահարմար կլինի, եթե 10-րդ
դասարանում գրաբարի վերաբերյալ տար
րական գիտելիքները տալուց հետո նրա
2 Աբովյան Խ., Երկերի լիակատար ժողովածու, հ. 5,
Եր., 1950, էջ 185:
3 Խաչերյան Լ., Գրիգոր Պահլավունի Մագիստրոս
(958-1058), Կեանքն ու գործունէութիւնը, Լոս
Անճելըս, 1987, էջ 302:
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ավելի խոր ու բազմակողմանի ուսուցումը
շարունակվի: Գրաբարը ամբողջովին մի
քանի դասաժամում անցնելը բավականին
դժվարեցնում է դրա յուրացումը:
«Քերականական ուսուցումը պետք է ըն
թանա այնպիսի ուղիով, որ նրանում տեղ
գտնեն լեզվական իրակությունների դի
տումը, ընկալումն ու իմաստավորումը, կա
նոնների բացահայտումն ու սահմանումնե
րի ձևակերպումը, դրանց ամրապնդումը,
տնային աշխատանքի հանձնարարումը,
կատարումը, ստուգումն ու ամփոփումը»1:
Սակայն քերականության ուսուցումը կարելի
է տանել նաև մեկ այլ ուղիով, այն է՝ նախ տալ
քերականական կանոնների սահմանումներ
ու բացատրություններ և դրանք ամրապնդել
օրինակներով ու վարժություններով, ապա
հանձնարարել տնային առաջադրանքներ,
ստուգել դրանց կատարման արդյունքները: 
Գրաբար

1. անորոշ ( -ալ, -ել, -իլ, -ուլ),ա
ղալ, գրել, խորհիլ, թողուլ
2. ապառնի (-ոց), ստանալոց
3. անցյալ (-եալ), գտեալ
4. ենթակայական (-ող/օղ), ծնող

1.1 Գրաբարի անորոշ դերբայի -իլ, -ուլ
վերջավորությունները ժամանակակից հայե
րենում հանդես են գալիս որպես Ե լծորդու
թյան բայեր, օրինակ՝ խորհիլ-խորհել, թռչիլթռչել, մարտնչիլ-մարտնչել և այլն:
2. Ապառնի դերբայը համապատաս
խանում է արդի հայերենի նույն դերբային,
ինչպես՝ շարժելոց-շարժելու, թռչելոց-թռչե
լու, ստանալոց-ստանալու և այլն:
3. Ենթակայական դերբայը համապա
տասխանում է արդի հայերենի նույն դեր
բային, սակայն պետք է նշել, որ գրաբարում
ենթակայականի իմաստ արտահայտում են
նաև -իչ ածանց ունեցող բայանուններն ու
գոյականները, ինչպես՝ այրիչ-այրող, անի
1
Ջուհարյան Թ., Բայի ուսուցման հիմնական
հարցերը, Եր., 1956, էջ 104:
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Այսպիսով՝ բայական համակարգի ու
սուցման ժամանակ պետք է հաշվի առնվեն
թե՛ ավանդական, թե՛ ժամանակակից ինտե
րակտիվ մեթոդները:
Բայի խոնարհման համակարգի ուսու
ցումը պետք է սկսել դերբայներից: Հայտնի
է, որ ըստ խոնարհիչների` գրաբարն ունի
չորս լծորդություն՝ Ա, Ե, Ի, ՈԻ, և չորս դեր
բայ՝ անորոշ, ապառնի, անցյալ և ենթակա
յական: Ուսուցումը կարելի է կազմակերպել
ԽԻԿ համակարգով՝ խթանման փուլում կի
րառելով խմբավորման (պրիզմայի) մեթոդը,
իմաստի ընկալման փուլում՝ T-աձև աղ յուսա
կի, իսկ կշռադատման փուլում՝ խորանարդ
ման մեթոդը:
T-աձև աղ յուսակի միջոցով հնարավոր
է ցուցադրել գրաբարի ու ժամանակակից
հայերենի դերբայների տարբերություններն
ու ընդհանրությունները:
Ժամանակակից հայերեն
1.
անորոշ (-ել, -ալ)
2.
ենթակայական (-ող, -ացող)
3.	հարակատար (-ած, -ացած)
4.	համակատար (-իս)
5.
անկատար (-ում)
6.	վաղակատար (-ել, -ացել)
7.
ապակատար (-ու)
8.
ժխտական (-ի, -ա)

ծիչ-անիծող, տուիչ-տվող և այլն:
4. Անցյալ դերբայը կազմվում է -եալ
վերջավորությամբ և համապատասխանում
է արդի հայերենի վաղակատար, հարակա
տար դերբայների իմաստներին, ինչպես՝
գտեալ-գտել կամ գտած, հնացեալ-հնացել
կամ հնացած և այլն:
Գրաբարում բայի ժամանակներն ըստ
կազ
մու
թյան լի
նում են պարզ և բա
ղադ
րյալ: Պարզ ժամանակները կազմվում են
բայահիմքից՝ համապատասխան դիմային
վերջավորություններով, բաղադրյալ ժամա
նակները կազմվում են անցյալ և ապառնի
դերբայներով և եմ, լինիմ օժանդակ բայերով:
Զուգադրական-համադրական մեթոդով ար
դյունավետ կլինի ուսուցանել բայի խոնար
հումն ըստ հիմքերի: Գրաբարում բայի պարզ
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ժամանակները կազմվում են երկու հիմքից՝
ներկայի և անցյալ կատարյալի: Ներկայի
հիմքից կազմվում են ներկան, անցյալ անկա
տարը, ստորադասական առաջին ապառնին
և արգելական հրամայականը, իսկ անցյալ
կատարյալի հիմքից՝ անցյալ կատարյալը,
ստորադասական երկրորդ ապառնին, բուն
և հորդորական հրամայականները: Բայի
ներկայի հիմքը որոշելու համար պետք է նրա
անորոշ դերբայից անջատել վերջավորությու
նը: Այստեղ կարևոր է, որ ուսուցիչը արևե
լահայերենի ներկայի և անցյալ կատարյալի
հիմքերից կազմվող ժամանակաձևերը համե
մատի գրաբարի հետ և ուշադրություն հրա
վիրի այն հանգամանքին, որ ներկայի հիմքի
կազմության մեջ մտնում են նաև բայածանց
ները, օրինակ՝ հետևյալ բայերի դերբայա
կան վերջավորությունն անջատելուց հետո
բայերկ ներկայի հիմքերը կլինեն՝ մնալ-մն,
իմանալ-իման, գողանալ-գողան, իջանել-ի
ջան, մարտնչել-մարտնչ, ընթեռնուլ-ընթեռն,
քանի որ ինչպես արևելահայերենում, այն
պես էլ գրաբարում անորոշ դերբայի կազմում
կորող են հանդես գալ բայածանցներ:
Գրաբարում բայական ածանցները բա
ժանվում են երեք խմբի՝
•
սոսկածանցներ՝ ան՝ գողանալ, հար
ցանել, ծնանիլ, են՝ յագենալ, ն՝ առնուլ, չ՝
փախչել, երկնչել, աչ՝ ճանաչել, անչ՝ մեղանչել,
•
բազմապատկական
ածանցներ՝
ատ՝ խանձատել, ոտ՝ խոցոտել, ՝ կրճտել,
Լծ որդ ութ յուն

Ա

Եղ ան ակ ժամ ան ակ Դեմք
Ներկ ա
Սահմ ա
նակ ան Անց յալ
անկ ա
տար
Ստ որ ա
Առ աջ ին
դաս ա
ապ առն ի
կան

Թիվ

•
պատճառական՝ ուցան՝ հասուցա
նել, մատուցանել:
Անցյալ կատարյալի հիմքը լինում է պարզ
կամ արմատական, այսպիսի հիմք ունեն Ե, Ի
լծորդության ածանցավոր և ՈՒ լծորդության
բայերը, բաղադրյալ կամ ցոյական, որը կազմ
ված է լինում բայարմատից և աց ածանցից,
այսպիսի հիմք ունեն Ա լծորդության պարզ և
-ան- ածանցավոր բայերը՝ դողալ-դողաց, գո
ղանալ-գողաց, բայարմատից և եաց ածան
ցից, այսպիսի հիմք ունեն Ե լծորդության
պարզ և բազմապատկական, Ի լծորդության
պարզ և Ա լծորդության են ածանցավոր բայե
րը՝ առաքել-առաքելաց, խոցոտել-խոցոտեաց,
նայիլ-նայեաց, մերձենալ-մերձեցեաց, բայար
մատից կամ կատարյալի ցոյական հիմքից և
ոյց ածանցից՝ թաքոյց, ուսոյց:
Բայերի խոնարհումը յուրացնելու համար
աշակերտները պիտի իմանան, թե որ ժա
մանակներն են կազմվում ներկայի հիմքից,
որ ժամանակները՝ անցյալի հիմքից: Գրա
տախտակին պետք է երկու սյունակով ներ
կայացնել ներկայի և անցյալ կատարյալի
հիմքերը, որից հետո բայը խոնարհելու հա
մար համապատասխան հիմքի վրա պետք է
ավելացնել դիմային վերջավորությունները՝
համապատասխան խոնարհիչով:
Աղ յուսակ 1-ում տրված են գրաբարում
ներկայի հիմքից կազմվող ժամանակների
դիմային վերջավորությունները խոնարհիչ
ների հետ միասին:

Ե

Ի

ՈՒ

Թիվ

Թիվ

Թիվ

Եզ ակ ի Հոգն ակ ի Եզ ակ ի Հոգն ակ ի Եզ ակ ի Հոգն ակ ի Եզ ակ ի Հոգն ակ ի

1-ին
2-րդ
3-րդ

-ամ
-աս
-այ

-ամ ք
-այք
-ան

-եմ
-ես
-է

-եմ ք
-եք
-են

-իմ
-իս
-ի

-իմ ք
-իք
-ին

-ու մ
-ու ս
-ու

-ու մք
-ու ք
-ու ն

1-ին
2-րդ
3-րդ

-այի
-այիր
-այր

-այ աք
-այիք
-ային

-էի
-էի ր
-էր

-էա ք
-էի ք
-էի ն

-էի
-էի ր
-էր

-էա ք
-էի ք
-էի ն

-ու ի
-ու իր
-ոյր

-ու աք
-ու իք
-ու ին

1-ին
2-րդ
3-րդ

-այց եմ -այց եմք
-այց ես -այց էք
-այց է -այց են

-ից եմ
-ից ես
-ից է

-ից եմք
-ից էք
-ից են

-ից իմ
-ից իս
-ից ի

-ից իմք
-ից իք
-ից ին

-ուց ում -ուս ումք
-ուց ուս -ուց ուք
-ուց ու -ուց ուն

մի՛
-ար

մի՛
-եր

մի՛
-էք

մի՛
-իր

մի՛
-իք

մի՛
-ու ր

Արգ ել ա
Հր ամ ա
կան հրա 2-րդ
յակ ան
մայ ակ ան

մի՛
-այք

մի՛
-ու ք

Աղ յուսակ 1.
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Մի փոքր այլ է անցյալ կատարյալի հիմ
քից կազմվող ժամանակների ուսուցումը:
Անցյալ կատարյալի հիմքից կազմվող ժա
մանակներում բայերը խոնարհվում են ներ
գործաձև, կրավորաձև և խառը: Այստեղ
կարևոր է իմանալ խոնարհման տիպը: Ներ
գործաձև խոնարհվում են Ա լծորդության
պարզ, Ե լծոր
դու
թյան պարզ և ա
ծան
ցա
վոր, Ու լծորդության պարզ, կրավորաձև խո
Խոն արհմ ան տիպ ը Ներգ ործ աձև
Լծ որդ ութ յուն ը

Ա

Բայի կազմ ութ յուն ը Պարզ

Ժամ ա
Եղ անակ
նակ

Դեմք ը

Անց յալ
Սահմ ա
կատ ար
նակ ան
յալ

1-ին
2-րդ
3-րդ

1-ին
Ստ որ ա
Երկր որդ
2-րդ
դաս ա
ապ առն ի
կան
3-րդ
Բուն հրա
2-րդ
մայ ակ ան
Հր ամ ա Հորդ որ ա
յակ ան
կան
2-րդ
հր ամ ա
յակ ան

Ե

նարհվում են Ա լծորդության ածանցավոր, Ի
լծորդության պարզ և ածանցավոր, ՈՒ լծոր
դության ածանցավոր, իսկ խառը՝ Ի լծորդու
թյան Ն և Նչ, ՈՒ լծորդության ածանցավոր
բայերը: Եթե աշակերտները յուրացրել են
արդեն ասված նյութը, հաջորդ քայլում հիմ
քին կավելացնեն վերջավորությունները, և
խոնարհման համակարգի պատկերը կդառ
նա լիարժեք:
Կր ավ որ աձև

ՈՒ

Ա

Ի

Խառ ը
ՈՒ

Ի

Պարզ և
ած ան Պարզ
ցավ որ

Պարզ
Ն և Նչ
Ած ան և
Ած ան
ածանց
ցավ որ ած ան ցավ որ
ներ ով
ցավ որ

Թիվ ը

Թիվ

ՈՒ
Ած անց ա
վոր

Թիվ

Եզ ակ ի

Հոգն ա
Եզ ակ ի Հոգն ակ ի
կի

Եզ ակ ի

Հոգն ակ ի

-ի
-եր
-

-աք
-այ
-էք (իք) -ար
-աւ
-ին

-աք
-այք, -ար աք
-ան

-եա յ
-եա ր
-եա ւ

-եա ք
-եա յք
-եա ն

-ից
-ցես
-ցէ

-ցուք
-ջիք
-ցեն

-այց
-ցիս
-ցի

-ցուք
-ջիք
-ցին

-եա յց
-ից ե
-ից է

-ից ուք
-իջ իք
-ից են

-

-էք

-իր

-այք, -ար ուք -իր

-եա յք
-եր ուք

-ջիր

-ջիք

-ջիր

-ջիք

-իջ իք

-իջ իր

Աղ յուսակ 2.

Աղ յուսակ 2-ում տրված են խոնարհման
տիպերը, անցյալ կատարյալի հիմքից կազմ
վող ժամանակաձևերն ու վերջավորություն
ները:
Համադրման մեթոդով ուսուցիչը կարող է
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Գրաբար

Ժամանակակից հայերեն

Սահմանական
1. ներկա (աղամ,աղաս, աղայ, աղամք,
աղայք, աղան, գրեմ, գրես, գրէ, գրեմք,
գրէք, գրեն)
2. անցյալ անկատար (աղայի, աղայաք,
գրէի, գրէաք)
3. անցյալ կատարյալ (աղացի, աղացաք,
գրեցի, գրեցաք)

Սահմանական
1. անկատար ներկա (աղում եմ, աղում ենք,
գրում եմ, գրում ենք)
2. անկատար անցյալ (աղում էի, աղում էինք,
գրում էի, գրում էինք)
3. վաղակատար ներկա (աղացել եմ, աղացել
ենք, գրել եմ, գրել ենք)
4. վաղակատար անցյալ (աղացել էի, աղացել
էինք, գրել էի, գրել էինք)
5. ապակատար ներկա (աղալու եմ, աղալու ենք,
գրելու եմ, գրելու ենք)
6. ապակատար անցյալ (աղալու էի, աղալու
էինք, գրելու էի, գրելու էինք)
7. անցյալ կատարյալ (աղացի, աղացինք, գրե
ցի, գրեցինք)

Ստորադասական
1. առաջին ապառնի (աղայցեմ, աղայ
ցեմք, գրիցեմ, գրիցեմք)
2. երկրորդ ապառնի (աղացից, աղաս
ցուք, գրեցից, գրեսցուք)

Ըղձական անցյալ և ապառնի (աղայի, աղայինք,
աղամ, աղանք, գրեի, գրեինք, գրեմ, գրենք)
Ենթադրական անցյալ և ապառնի (կաղայի,
կաղայինք, կաղամ, կաղանք, կգրեի, կգրեինք,
կգրեմ, կգրենք)
Հարկադրական անցյալ և ապառնի (պետք է
աղայի, պետք է աղայինք, պետք է աղամ, պետք
է աղանք, պետք է գրեի, պետք է գրեինք, պետք
է գրեմ, պետք է գրենք)

Հրամայական
1. բուն (ներկա) (աղա՛, աղացէ՛ք, գրեա՛,
գրեցէ՛ք)
2. հորդորական (ապառնի) (աղասջի՛ր,
աղասջի՛ք, գրեսջի՛ր, գրեսջի՛ք)
3. արգելական հրամայական (մի՛ աղար,
մի՛ աղայք, մի՛ գրեր, մի՛ գրէք)

Հրամայական
1. բուն հրամայական (աղա՛, աղացե՛ք, գրի՛ր,
գրե՛ք)
2. արգելական հրամայական (մի՛ աղա, մի՛
աղացեք, մի՛ գրիր, մի՛ գրեք)

Նույնը կարելի է անել նաև առանձին
ժամանակաձևերի կազմության դեպքում:
Կարելի է նշել նաև, որ գրաբարում բայի սե
ռը դրսևորման հատուկ ձև չունի: Ուսուցիչը
պետք է բացատրի՝ գրաբարում ներգործա
կան սեռի բայերը նույն ձևով կարող են նաև
կրավորականի իմաստ արտահայտել՝ բացի
ենթակայական դերբայից, որը արտահայ
տում է մի
այն ներ
գոր
ծա
կան և չե
զոք սե
ռի իմաստներ, ինչպես՝ տեսանել – տեսնել
կամ տեսնվել, տեսանելոց –տեսնելու կամ
տեսնվելու, տեսեալ – տեսնել կամ տեսնվել,
բայց՝ տեսանող –տեսնող:
Համագործակցային մեթոդների օգնու
թյամբ կարելի է աշխատել բնագրերի վրա:

Աշակերտներին պետք է տրվեն հանձնարա
րություններ՝ բնագրից գտնել բայերը՝ ընդ
գծելով համապատասխան ժամանակաձևե
րը: Որպես տնային առաջադրանք՝ կարելի է
հանձնարարել բայերի խոնարհում՝ սովորած
նյութն ամրապնդելու նպատակով: 
Այսպիսով՝ ինչպես ժամանակակից հայե
րենի, այնպես էլ գրաբարի խոնարհման
համակարգն ուսուցանելիս պետք է ելնել
ուսուցման նկատմամբ մանկավարժական
հիմնական պահանջներից և մատչելիու
թյան, աստիճանականության, համակար
գայնության սկզբունքներից: Ըստ այդմ՝ քե
րականական նյութը պետք է ներկայացնել
տրամաբանական
հաջորդականությամբ:
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Նախքան բայի խոնարհման համակարգի
ուսուցումը դասավանդվում են բայի հիմ
նական և ընդհանրական հատկանիշները,
այնուհետև հաջորդականորեն բացահայտ
վում ու մեկնաբանվում են բայի դիմավոր
ձևերը, դեմքը, թիվը, եղանակը, ժամանա
կը, խոնարհումը և այլն: Ուսուցման ընթաց

քում անպայմանորեն պետք է տեղ տալ նաև
բաղդատմանը, այսինքն՝ գրաբարի ու ժա
մանակակից հայերենի լեզվական իրակու
թյունների նմանության ու տարբերության,
ընդհանրության ու առանձնահատկության
բացահայտման մեթոդական փորձին:
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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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ԱՐՄԻՆԵ ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ
ԱՐՄԻՆԵ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ՀԱՍՄԻԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

ԽԱՂԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴՈՎ ԻՆՏԵՐԱԿՏԻՎ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ
ՄԻ WEB ՆԱԽԱԳԾԻ ՄԱՍԻՆ
«Խաղային մանկավարժական տեխնոլո
գիաները» իրենց մեջ ներառում են ուսումնա
կան գործընթացի մի ամբողջ խումբ մեթոդներ
և հնարքներ, որոնք իրականացվում են խա
ղերի տեսքով: Պարապմունքների խաղային
ձևերը հաճախ մանկավարժների կողմից
իրականացվում են աշխարհագրության, կեն
սաբանության, պատմության և այլ բանավոր
առարկաների դասավանդման ժամանակ:
Խաղի ձևով որևէ դասի (կամ պարապմունքի)
անցկացումը սկսում է ենթարկվել խաղի կա
նոններին, որտեղ ուսումնական նյութը դառ
նում է նրա միջոցը [1] [2]:
Անշուշտ, ուսումնական գործընթացում մշ
տապես գոյություն ունի մրցակցության տարրը,
սակայն խաղի ժամանակ այն առանձնապես
ակտիվացվում է, խթանում մասնակիցների ու
ղեղի աշխատանքի առավել ակտիվ գործունե
ությանը, ինչն էլ իր հերթին ստիպում է նրանց
առավել հստակ ու արագ ձևակերպել իրենց
պատասխանները կամ կատարել անհրաժեշտ
եզրակացությունները:
Քանի որ շատ հաճախ խաղային պարապ
մունքները ենթադրում են դասարանի (կամ
հոսքի) տրոհումը առանձին խմբերի, ապա
այս դեպքում առավել հաճախ դրսևորվում
է հաղորդակցական գործունեությունը, ին
չը թույլ է տալիս ողջ խաղի ընթացքում խաղի
մասնակից անդամներին է՛լ ավելի մերձենալ և
կենտրոնանալ ընդհանուր գործի վրա: Խաղի
ժամանակ ձևավորվում են առավել նպաստող
պայմաններ, որոնք թույլ են տալիս խմբակային
ձևով ապրել զանազան զգացողություններ,
ինչն էլ ավելի է ամրապնդում մասնակիցների
միջև փոխհարաբերությունները:
Խաղը առավել արագ արդյունք է տալիս,
եթե այն ընթանում է փուլերով: Յուրաքանչյուր
մասնակից կարող է այդ դեպքում ցուցադրել
իր գիտելիքները, կարողությունները և ինչու չէ

նաև բնավորության որոշ գծեր: Խաղի արդյուն
քը, անշուշտ, կախված է խաղի մասնակից յու
րաքանչյուր անդամի ընդունակություններից,
մտքի ճկունությունից, արագ կողմնորոշվելու
կարողությունից, համբերատարությունից և
կազմակերպվածության աստիճանից:
Մրցակցությունը անպայմանականորեն յու
րաքանչյուր խաղի անբաժանելի մասն է, ինչը
և հատկապես ձգում է երեխաներին: Խաղից
ստացվող բավարարվածությունը ստեղծում է
բավականին բարձր տրամադրություն, ինչը
ավելի է ուժեղացնում առարկայի տիրապետե
լու ցանկությունը:
Խաղային գործունեության մեջ էլ ավելի է
ակտիվացվում մտածողության գործընթացը,
որն օգնում է ճանաչողական խնդիրների լուծ
մանը:
Ներկայացվող հոդվածի նպատակն է խա
ղային տեխնոլոգիայով ընդհանրացված դասե
րի կամ վիկտորինաների անցկացման համար
մշակել Web միջավայրում աշխատող մի ծրագ
րային նախագիծ:
Նախագիծը բաղկացած է 3 մոդուլներից`
1.
Ընտրված թեմաների վերնագրերի
ներմուծման/խմբագրման մոդուլ
2. Առանձին թեմաների համար հարցե
րի ձևակերպման և նյութերի տեղադրման մո
դուլ
3.	Խաղի անցկացման մոդուլ
Նկարագրենք այդ մոդուլներից յուրաքան
չյուրի աշխատանքի սկզբունքը և հնարավորու
թյունները կոնկրետ որևէ օրինակի վրա:
Եվ այսպես` առաջին մոդուլն ընտրված թե
մաների համար վերնագրերի ներմուծման կամ
դրանց խմբագրման մոդուլն է: Այն իր կառուց
վածքով և աշխատանքի սկզբունքով թվարկ
ված մոդուլներից թերևս ամենից պարզն է, որի
արտաքին տեսքն արդեն իսկ հուշում է այդ մա
սին, և որը բերված է նկ. 1–ում:
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Նկ. 1. Թեմաների ընտրման վահանակ
Խաղի կազմակերպիչը (օրինակ՝ ուսուցի
չը կամ դասախոսը) նախապես ընտրում է 4
այնպիսի թեմաներ, որոնց շրջանակներում
հետագայում պետք է անցկացվի մրցույթը,
և բերված պատուհանի 4 տեքստային դաշ
տերում ներմուծում համապատասխան վեր
նագրերը: Որպես ներկայացման օրինակ՝
մենք ընտրել ենք «Աշխարհագրություն»,
«Պատմություն», «Հայոց լեզու» և «Գրակա
նություն» թեմաները: Համակարգի կողմից
կատարված ներմուծումների ամրագրման
անհրաժեշտ է թողարկել պատուհանի ստո
րին հատվածում տեղակայված «Պահպա
նել փոփոխությունը» հրամանային կոճակը:
Բացի այդ, ինչպես տեսնում ենք նկ. 1-ում
բերված պատուհանից, թիմերը անուններ
չունեն: Դա ևս մտածված է մեր կողմից, քա
նի որ մենք նա
խընտ
րել ե
նք թի
մե
րին վե
րագրել Հայոց եռագույնի գույները: Թիմի

գույնի ընտրությունը կարող է իրականացվել
նախապես տրված որևէ հարցի պատաս
խանով՝ ըստ պատասխանելու արագագոր
ծության կամ որևէ այլ եղանակով: Խաղի
այս հատվածը մենք նախագծով չենք մոդե
լավորել՝ թողնելով կազմակերպչի երևակա
յության վրա: Մյուս կողմից՝ յուրաքանչյուր
խաղի համար այս փուլը կարելի է կազմա
կերպել տարբեր կերպ, ինչը ևս բազմազա
նություն և հետաքրքրություն կառաջացնի
մասնակիցների մեջ:
Եվ այսպես, թեմաների վերնագրերի
ներմուծումից հետո անհրաժեշտ է կատա
րել յուրաքանչյուր թեմայի համար հարցերի
ներմուծում: Ասվածն իրականացնելու հա
մար նախատեսված է «Առանձին թեմաների
համար հարցերի ձևակերպման և նյութերի
տեղադրման» մոդուլը, որի առաջին ինտեր
ֆեյսը բերված է նկ. 2-ում:

Նկ. 2. Հարցաշարերի լրացման վահանակներ
կարմիր, կապույտ և ծիրանագույն թիմերի համար
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Ինչպես տեսնում ենք բերված նկարից,
այն ևս բավականին պարզ ինտերֆեյս է:
Չնայած նրա արտաքին տեսքն արդեն իսկ
հուշում է, թե ինչպես կարելի է այն շահա
գործել, սակայն մենք նպատակահարմար
ենք գտնում ներկայացնելու այն, ինչպես
նաև այն մե
թո
դը, ո
րի հիմ
քի վրա էլ նա
խագծվել է այս խաղը: Եվ այսպես, բերված
ինտերֆեյսում, յուրաքանչյուր թիմի համար
նախատեսված փուլերի և առանձին թեմա
ների մասերով ստեղծված է մեկ աղ յուսակ
(ինչպես արդեն կռահեցիք ինտերֆեյսի ընդ
հանուր գունային երանգավորումը համընկ
նում է թիմի գույնի հետ), որի մեջ փուլերը
դասավորված են հորիզոնական, իսկ թեմա

ների վերնագրերը` ուղղաձիգ ուղղություննե
րով: Քանի որ խաղի անցկացման համար
նախատեսված է 10 փուլ, իսկ թեմաների
քանակը 4-ն էին, բնականաբար աղ յուսակի
բջիջների ընդհանուր քանակը կստացվի 40:
Այդ բջիջները ինտերֆեյսում ներկայացված
են թույլ երանգավորված շրջանների տես
քով: Ընտրված փուլի համար որևէ թեմային
վերաբերող հարցի ներմուծման նպատակով
օգտագործողը պետք է մեկ անգամ մկնիկով
շրխկացնի համապատասխան տողի և սյան
հատման կետում գտնվող շրջանի վրա: Ար
դյունքում էկրանին կբացվի նկ. 3–ում բեր
ված դիալոգային պատուհանը:

Նկ. 3. «Աշխարհագրություն» առարկայի հարցաշարերի լրացման վահանակը
առաջին փուլի համար
Կոնկրետ փուլի համար յուրաքանչյուր թե
մայից նախատեսված են 3 մակարդակներ:
Մարկարդակներից յուրաքանչյուրի համար
այս ինտերֆեյսում պետք է լրացվեն հարցե
րի, դրանց պատասխանների և համարժեք
միավորների համար նախատեսված դաշտե
րը, ինչպես նաև, ըստ անհրաժեշտության,
կատարվեն տեսահոլովակների բեռնում:
Որևէ մակարդակի համար հարցի միավորի
ընտրությունը կամայական է, անհրաժեշտ
է միայն, որ ընդհանուր հավասարությունը

պահպանվի բոլոր թիմերի բոլոր փուլերի հա
մար, սակայն մենք կրկին պայմանականորեն
ներմուծել ենք` 100, 200 և 300 միավորները:
Կատարելով բոլոր դաշտերում անհրաժեշտ
խմբագրման աշխատանքները՝ «Հաստա
տել» հրամանային կոճակով օգտագործողը
պետք է ամրագրի դրանք համակարգի հի
շողության մեջ: Արդյունքում վերադարձ կկա
տարվի դեպի նախորդ ինտերֆեյս, որտեղ
արդեն խմբագրված թեմայի համար կունե
նանք մի փոքր ավելի մուգ երանգավորումով
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շրջան (տե՛ս նկ. 2-ը): Այս կերպ օգտատերը
պետք է կատարի բոլոր փուլերի համար թե
մաներին պատկանող հարցերի ներմուծում:
Բերված ինտերֆեյսում «Հեռացնել» հրամա
նային կոճակը (տե՛ս նկ. 3-ը) նախատեսված
է նախկին կատարված բոլոր խմբագրումնե
րի միաժամանակյա հեռացման համար, որը
հարմարավետ գործիք է հատկապես այն
դեպքում, երբ անհրաժեշտ է ցանկում կա
տարել մասնակի փոփոխություններ՝ հեռաց
նելով որոշ հարցեր կամ փոխարինել դրանք
ուրիշներով:
Եվ այսպես, բոլոր մասնակից թիմերի
համար, բերված բոլոր թեմաներից, կատա
րելով 3-ական հարցերի և դրանց համա

պատասխան պատասխանների ներմուծում,
կազմակերպիչը իր ձեռքի տակ կունենա
այն տվյալների բազան, որն անհրաժեշտ է
խաղը սկսելու համար (հարցերի ընդհանուր
թվաքանակը յուրաքանչյուր թիմի համար
կստացվի հավասար՝ 10*4*3=120-ի): Այսքա
նով թեմաների և հարցաշարերի ձևավոր
ման աշխատանքները ավարտվում են:
Այժմ ան
ցնենք բուն խա
ղի ան
ցկաց
ման մոդուլի նկարագրությանը, որի հա
մար նախատեսված առաջին ինտերֆեյսն
ունի նկ. 4–ում բերված տեսքը: Վերջինիս
մեջ առկա է ընդամենը մեկ` «Սկսել խաղը»
վերնագրով հրամանային կոճակը, որի թո
ղարկման արդյունքը բերված է նկ. 5–ում:

Նկ. 4. Խաղի թողարկման գլխավոր ինտերֆեյսը

Նկ. 5. Խաղի վարման հիմնական ինտերֆեյսը
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Խաղի սկիզբը ազդարարվում է կազմա
կերպչի կողմից, և մասնակից թիմերից յու
րաքանչյուրը պետք է կատարի իր գույնի հա
մապատասխան հարցի ընտրություն: Դրա
համար խաղավարը մկնիկի ձախ թաթիկով
մեկ անգամ շրխկացնում է համապատաս
խան գույ
նի ? – հար
ցա
կան նշա
նի վրա, և
էկրան է դուրս բերվում նկ. 6–ի ինտերֆեյսը:
Նրանում կարելի է տեսնել նախապես սահ
մանված թեմաների վերնագրերը և դրանց
համար դեռևս չգործածված հարցերի մա
կարդակների միավորները (այս դեպքում

«Աշխարհագրություն» և «Պատմություն» թե
մաների համար 100, 200 և 300, իսկ «Հայոց
լեզվի» և «Գրականության» համար` բացա
կա
յում են, քա
նի որ դրանց հա
մար բա
զա
յում գրանցում չէր կատարվել): Բնական է, որ
թիմը կարող է միայն ընտրել հարցի արժեքը,
և բոլորովին անտեղ յակ լինել նրա բովան
դակությունից: Ենթադրենք՝ կապույտ գույնի
ներքո խաղացող թիմը ընտրել է «Պատմու
թյուն» թեմայից 200 միավոր արժողությամբ
հարցը, և շրխկացնելով հիշյալ կոճակի վրա՝
էկրանը կընդունի նկ. 7–ում բերված տեսքը:

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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Նկ. 8. Առաջին փուլի կապույտ թիմի հարցի և պատասխանի դիտման (ընտրված
է «Պատմություն» թեմայի 200–միավորանոց հարցը, և թողարկված է «Դիտել
պատասխանը» հրամանային կոճակը)
Ե
թե հար
ցին տր
վում է ճիշտ պա
տաս
խան, ապա խաղավարը թողարկում է «Ճիշտ
պատասխան» հրամանային կոճակը, հա
կառակ դեպքում «Սխալ պատասխան» կո
ճակը, իսկ եթե հարցը առանձնահատուկ
հետաքրքրություն է ներկայացնում կամ
վիճարկելի պատասխան է պարունակում,
ապա խաղավարը կարող է օգտվել «Դիտել
պատասխանը» կոճակի հնարավորությու
նից: Վերջինս տեքստային տարբերակով
կամ տեսահոլովակի տեսքով կարող է էկ
րան դուրս բերել առավել սպառիչ պատաս
խան՝ հաստատելով կամ մերժելով տրված
պատասխանը: Այս վերջին պատուհանը ու

նի նկ. 8–ում բերված տեսքը:
Ընտրված հարցերի միավորները որևէ
փու
լի հա
մար մգեց
վում են, ին
չը ոչ մի
այն
հուշում է վերջինիս ընտրման մասին, այլև
խաղի ավարտին թույլ է տալիս տեսնել բոլոր
թիմերի հարցերի անցման ուղին: Եվ վեր
ջապես, երբ թիմը տալիս է ճիշտ պատաս
խան, ապա նկ. 5-ի խաղատախտակի վրա
? սիմվոլը վերածվում է համապատասխան
գույնի դրոշի, և էկրանի վերին աջ անկյու
նում հայտնվում է միավորների գումարային
մեծությունը, իսկ թիմի հաղթանակի ուղին
գծագրվում է համապատասխան գույնով
(տե՛ս նկ. 9-ը):

Նկ. 9. Խաղի իրավիճակը 3-րդ փուլի ավարտից հետո
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Բերված նկարում կարելի է տեսնել խաղի
պատկերը 3-րդ փուլի ավարտից հետո, որ
տեղ կարմիր գույնի ներքո խաղացող թիմը
հավաքել է 600 միավոր և ունի 3 հաղթա
կան դրոշ, Կապույտ թիմը՝ 400 միավ
 որ և ու
նի 2 հաղթական դրոշ, իսկ Ծիրանագույնը`
300 միավոր, սակայն ընդամենը 1 հաղթա
կան դրոշ:
Խաղի ավարտը ազդարարվում է այն
ժամանակ, երբ թիմերից մեկը բարեհաջող
անցնում է բոլոր 10 փուլերը և առաջինն է
հասնում վերջնագիծ: Բնական է, որ բոլոր
թիմերը պետք է ունենան հավասար քանա
կությամբ փուլերի անցման իրավունք (նվա
զագույնը 10 փուլ), և եթե վերջնագիծ են հաս
նում 2 և ավելի թիմեր միաժամանակ, ապա
բնական է, որ հաղթող թիմ է ճանաչվում այն
միակը, որը հավաքել է առավելագույն միա
վորներ: Մյուս կողմից, եթե 10 փուլից հետո

ոչ մի թիմ չի հասել վերջնակետ, այսինքն՝
չունի 10 հաղթական դրոշներ, ապա խաղը
շարունակվում է այնքան ժամանակ, մինչև
նրանցից որևէ մեկը կհասնի վերջնագծին:
Այսպիսով՝ ներկայացված փաթեթը, որը
իրականացված է Web միջավայրում վիկ
տորինաների կազմակերպման և դրանց
անցկացման համար, նախատեսված է դպ
րոցներում կամ բուհերում առարկայական
տարբեր թեմաներից խաղային մեթոդներով
գիտելիքների ամրապնդման համար:
Նախագիծը իրականացված է HTML,
CSS, JavaScript, PHP և MySQL տեխ
նո
լո
գիաներով, հեշտ է ինչպես տեղակայման,
այնպես և շահագործման տեսանկյունից և
կարող է հարմարավետ գործիք լինել բոլոր
ուսումնական հաստատությունների համար
[3][4]:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.
4.

Н. Б. Крючкина: Дидактические игры, тесты, загадки по истории древнего мира:
Методическое пособие Изд.: Сфера, 2003 г. ISBN: 5-89144-324-4 Стр. 96.
И. Д. Агеева: Веселая география на уроках и праздниках: Методическое пособие. Изд.: Сфера,
2005 г. ISBN: 5-89144-410-0 Стр.240.
Jon Duckett, HTML & CSS Design and Build Websites, «WILEY, 2011.
Николай Прохоренок, Владимир Дронов. HTML, JavaScript, PHP, MySQL Издательство: СПб.:
БХВ-Петербург Год: 2015 978-5-9775-3130-6.

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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ԲՈՐԻՍ ԽՈԴԵՐՅԱՆ
ՄԱՅԻՍ ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ
ԱՇՈՏ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ԵՎ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ
ՄԻՋԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԿԱՊԵՐԸ
Ցանկացած տեխնոլոգիական գործըն
թաց պլանավորելու և նախագծելու համար
կատարվում են տարբեր տեսակի մաթեմա
տիկական հաշվարկներ։ Մաթեմատիկան
միշտ էլ եղել է ֆիզիկոսի, քիմիկոսի և տեխ
նոլոգի համար միջոց և գործիք` իրակա
նացնելու հետազոտություններ և գործըն
թացներ։ Մաթեմատիկան ընդհանրապես
անհրաժեշտ է տրամաբանության և վեր
լուծական մտածելակերպի զարգացման
համար։ Մեծ է մաթեմատիկայի դերը հան
րակրթական «Տեխնոլոգիա» առարկայի
ուսուցման գործընթացում, երբ ուսուցիչը
թեմատիկ պարապմունքներին մշակում և
լուծում է տեխնիկական պարզ խնդիրներ,
արդյունքում նյութը դառնում է ավելի հաս
կանալի և մտապահվող:
Այսպիսի խնդիրները նպատակահարմար
է մշակել մետաղամշակման և փայտամշակ
ման տեխնոլոգիաներ, մեքենագիտության
տարրեր, էլեկտրատեխնիկա, գրաֆիկա
բաժինների ուսուցման գործընթացում [1]:
Տեխնիկական խնդիրները և վարժություն
ները, ինչպես նաև լաբորատոր և գործ
նական աշխատանքները ամրապնդում
են տեսական գիտելիքները, աջակցում են
տեխնիկական մտածելակերպի և տարածա
կան պատկերացման զարգացմանը: Տեխ
նոլոգիան բազմաբնույթ առարկա է, այն
ընդգրկում է գրաֆիկա, նյութերի մեխանի
կական և գեղարվեստական մշակում, մեքե
նագիտության տարրեր, էլեկտրատեխնիկա,
ռադիոէլեկտրոնիկա, հագուստի և սննդի
պատրաստման տեխնոլոգիաներ, դիզայն և
այլ բաժիններ։ Բնականաբար, տեխնոլոգի
այի ուսուցման ժամանակ ի հայտ են գալիս
բազմատեսակ միջառարկայական կապեր
ֆիզիկայի, մաթեմատիկայի, քիմիայի, բնա
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գիտության հետ։ Շատ կարևոր է այդ գոր
ծընթացում վերհանել տեխնոլոգիայի և մա
թեմատիկայի միջառարկայական կապերը,
նշել դրանք և զարգացնել։
Կոնկրետ օրինակների վրա ցուցադրենք
այդ կապերը. օրինակ՝ փայտամշակման
տեխնոլոգիա բաժնի փայտանյութի սղոց
ման թեմայի ուսուցման ընթացքում կարե
լի է առաջարկել մի քանի թեմատիկ պարզ
խնդիրներ, որոնք հասանելի են միջին
դպրոցի 5–7–րդ դասարանցիներին։
Խնդիր 1.
Տրված են սկավառակային սղոցի (նկ. 1)
տրամագիծը D=220 մմ և սղոցի ատամների
թիվը՝ Z=32 (հատ), գտնել սղոցի ատամների
քայլի մեծությունը (t):

Նկ. 1. Սկավառակային սղոց
l=πD= 3,14⨯220≈691 մմ, որտեղ 1-ը սղո
ցի պարագիծն է (շրջանագծի երկարու
թյունը, մմ), այնուհետև որոշում ենք սղոցի
ատամների քայլի մեծությունը՝ t,t=l⁄zt =
691⁄32 ≈ 22 մմ:
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Խնդիր 2.
Տրված է սղոցի ատամի քայլը՝ t =22 մմ,
ատամների թիվը՝ z= 32 (հատ):
Սղոցի
պտտման
հաճախությունը՝
n=1000 պտ⁄րոպ:
Որոշել
կտրման
արագությունը՝
V=πDn⁄1000⨯60, որտեղ՝ D-ն սղոցի տրա
մագիծն է (մմ),
D=t•z⁄π= 22⨯32⁄3,14=224 (մմ), V=
3,14⨯224⨯1000⁄1000⨯60≈12 մ⁄վ:
Խնդիր 3.
Խոհանոցի մակերեսը 9 մ2 է (3,0⨯3,0)
մ, լինոլիումի չափսերն են՝ (4,5⨯2,0) մ, այ
սինքն՝ ընդհանուր մակերեսը 9,0 մ2: Լինոլի
ումի վրա նկարված են քառակուսու տեսքով
վանդակներ, որոնց կողմը 0,5 մ է:
Ինչպե՞ս կտրել լինոլիումը, որպեսզի եր
կու կտորով հնարավոր լինի հատակապա
տել խոհանոցը:

Լուծումը՝

Խնդիր 4.
Ունենք պողպատյա գլանվածքներ` 50
հատ, ամեն մի գլանվածքի երկարությունը
6,0 մ է, տրամագիծը՝ 20 մմ։ Տվյալ տեսակի
գլանվածքի շուկայական գինը մեկ տոննայի
համար 800 դոլլար է։ Քանի որ նշված գլան
վածքները դժվար է տեղում կշռել, անհրա
ժեշտ է հաշվարկել 50 գլանվածքների ընդ
հանուր քաշը։

Տեխնոլոգիայի ուսուցիչը «Մետաղներ և
համաձուլվածքներ» թեմայի ուսուցման ժա
մանակ տեղեկացրել է, որ պողպատների
միջին խտությունը 7,8 գ / սմ3 է։

Լուծումը.
Նախքան խնդրի լուծմանն անցնելը հաշ
վի առնելով, որ պետք է ծավալը հաշվարկել
սմ3-ով, անհրաժեշտ է չափման միավորները
բերել նույն համակարգի։
Մեկ գլանվածքի ծավալը ստացվում է՝
Vգ= • R2•H = 3,14⨯1,0⨯600= 1884 (սմ3):
Մեկ գլանվածքի կշիռը` Q = Vգ• P= 1884 ⨯
7,8= 15217,2 (գ):
Բոլոր գլանվածքների (50 հատ) ընդհա
նուր կշիռը կլինի՝ 15217,2 գ ⨯ 50 = 760860
(գ) կամ 0,76 տոննա։ Վերջապես 0,76 տ⨯
800 դոլլար = 608 դոլլար։
Խնդիր 5.
Երկայնակի ուղղությամբ սղոցվում է եզ
րահատ տախտակ, որի երկարությունը`
L=2,0 մ, հաս
տու
թյու
նը` h=20 մմ։ Կտ
րող
սղոցի հաստությունը`b= 2,0 մմ է։
Հաշվարկել մեկ սղոցվածքի ժամանակ
թափոնի վերածված փայտանյութի ծավալը։
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Տեխնոլոգիայի ուսուցիչը, խոսելով սկա
վառակային սղոցների մասին, նշում է, որ
սղոցների ատամները չափռաստվում են,
որպեսզի կտրման ժամանակ փայտի հետ
շփման մեջ գտնվի միայն սղոցի ատամ
նային պսակը։ Սովորաբար չափռաստի մե
ծությունը հավասար է սղոցի հաստության
կեսին [2], այսինքն՝ սղոցի ընդհանուր հաս
տությունը B = b+ 2s, որտեղ s-սղոցի ատամի
մի կողմի ծռվածքն է, այսինքն չափռաստը,
b–սղոցի սկավառակի հաստությունն է։
Լուծումը.
Թափոնների վերածված փայտանյութի
ծավալը՝
Vթ=L⨯h⨯B=200սմ⨯2,0 սմ ⨯ (0,2 + 2 ⨯0,1)
սմ =200⨯2,0⨯0,4 = 160 (սմ3):
Խնդիր 6.
Անհրաժեշտ է հաշվարկել հացահա
տիկահավաք կոմբայնի հերթափոխային
արտադրողականությունը։
Երեխաների
համար, որպեսզի լինի պատկերավոր, ան
հրաժեշտ է ցուցադրել կոմբայնի ընդհանուր
տեսքի նկարը։

Ելակետային տվյալներն են կոմբայնի
բանվորական արագությունը՝ V=15 կմ/ժ:
Հնձող ապարատի ընդգրկման լայնությունը
B=5,0 մ, հերթափոխի տևողությունը՝
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T=8 ժամ, հերթափոխի ժամանակի օգ
տակար գործողության գործակիցը (օ.գ.գ.)՝
q=0,8։ Որոշել կոմբայնի արտադրողա
կանությունը W(հ/հերթ):
Լուծում.
Նախ պետք է որոշել՝ կոմբայնը քանի կի
լոմետր ճանապարհ կանցնի մեկ հերթափո
խի ընթացքում, դրա համար անհրաժեշտ է
որոշել օգտակար ժամանակը, որի ընթաց
քում աշխատել է կոմբայնը:
T⨯օ.գ.գ.= 8ժ⨯0,8 = 6,4 (ժ), քանի որ կոմ
բայնի բանվորական արագությունը 15 կմ/ժ
է, ապա մեկ հերթափոխում կոմբայնը կանց
նի 6,4 x 15 = 96,0 կմ՝ իմանալով, որ հնձիչի
ընդգրկման լայնությունը 5,0 մ է, որոշում ենք
հերթափոխի ընթացքում կոմբայնի ընդհա
նուր հնձած մակերեսը՝ դրա համար 96 կմ-ը
վերածում ենք 96000 մետրի, ապա այն բազ
մապատկում ենք հնձիչի ընդգրկման լայնու
թյունով՝ 96000 մ x 5,0 մ = 480000 մ2։
Որպեսզի կոմբայնի հերթափոխային ար
տադրողականությունը W(հ/հերթ) ստացվի,
հաշվի առնելով, որ 1 հեկտարը 10000 մ2 է,
ապա՝ W = 480000 /10000 = 48 (հ):
Նշված խնդիրների լուծման ժամանակ
ակնհայտորեն ի հայտ են գալիս տեխնո
լոգիայի և մաթեմատիկայի միջառարկա
յական կապեր, որոնք զարգացնում են
սովորողների և՛ տեխնիկական, և՛ մաթեմա
տիկական գիտելիքները։ Սովորողների մեջ
ձևավորվում են ունակություններ և կարո
ղություններ՝ մաթեմատիկայից ստացած գի
տելիքները կիրառելու առօրյա կյանքում և
գործնական ուսումնական պարապմունքնե
րի ժամանակ։ Խնդիրներում բերված պատ
կերազարդ նյութերը խնդիրը դարձնում են
ավելի հասկանալի և պատկերավոր։
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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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ԹԱՄԱՐԱ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ

ՕՏԱՐ ԼԵԶՎՈՎ ԲԱՆԱՎՈՐ ԽՈՍՔԱՅԻՆ
ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ
ԲՆԱԳՐԱՅԻՆ ՖԻԼՄԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ
Բնագրային-գեղարվեստական ֆիլմերի
հետ աշխատանքը հնարավորություն է տա
լիս ուսանողներին ծանոթանալու տարբեր
իրական (authentic) խոսքային իրավիճակ
ների հետ, որոնք բնորոշ են լեզվակիրնե
րին, և վերարտադրել դրանք՝ ցուցաբերելով
համապատասխան հաղորդակցական ունա
կություններ. արտահայտել իրենց կարծիքը/
վերաբերմունքը տվյալ ուսումնախոսքային
իրադրությունում, ներկայացնել իրենց հույ
զերն ու զգացմունքները, նմանակել կամ
ընդօրինակել անգլալեզու մարդկանց՝ հա
րալեզվական միջոցները, կիրառել տարբեր
հաղորդակցական
ռազմավարություններ
(կոնֆլիկտահարթիչ, կոնֆլիկտականխիչ),
մասնակցել բանավեճերի և այլն։
Ինչպես հայտնի է, բանավոր խոսքը հա
մարվում է արտադրողական (պրոդուկտիվ)
խոսքային գործունեության տեսակ։ Ընդ
որում, բանավոր խոսք ասելով, հիմնակա
նում հասկանում ենք երկու և ավելի անձանց
շփում։ Այն ենթադրում է մենախոսություն և
երկխոսություն։ Արդի փուլում գիտնականնե
րը շատ են խոսում բազմախոսության մասին։
Փաստորեն, բանավոր խոսքը փոխգործակ
ցային խոսքային գործունեության տեսակ է,
և ինչպես Մ. Գ. Աստվածատրյանն է նշում.
«Բանավոր խոսքը պահանջում է երկու մաս
նակիցների` խոսողի և ունկնդրողի առկայու
թյուն, որոնք տարբեր հարաբերությունների
մեջ են» (Ասվածատրյան, 1985, 34)։
Ֆիլմերի միջոցով մասնագիտական ան
գլերենի ուսուցումը կարևոր և արդյունա
վետ է, քանի որ ուսանողները յուրացնում
են անգլալեզու մարդկանց հաղորդակցման,
շփման մշակույթը, որը ներկայանում է ոչ մի
այն խոսքային, այլև ոչ խոսքային միջոցնե
րով։
Օտարալեզու ֆիլմերը պարունակում են
մեծ քանակությամբ ինքնաբերական, հան
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պատրաստից խոսքի օրինակներ։ Ինչ վե
րաբերում է ֆիլմերի միջոցով օտարալեզու
մարդկանց շփման խոսքային և ոչ խոսքային
միջոցների ուսուցմանը, ապա ակնհայտ է,
որ դրանք նպաստում են ուսանողների բա
նավոր խոսքի զարգացմանը։
Ակնհայտ է, որ բանավոր խոսք ուսուցա
նելիս դասախոսները գրեթե ուշադրություն
չեն դարձնում օտարալեզու շփման ոչ խոս
քային միջոցների ուսուցման վրա։ Այդ առու
մով բնագրային ֆիլմերը համարվում են լա
վագույն տեսալսողական ուսուցման միջոց։
Օտարալեզու երկխոսությունների մի
ջոցով բանավոր խոսքի ուսուցումը չի կա
րող լինել արդյունավետ, եթե ուսանողներն
իրենց ուշադրությունն են հրավիրում միայն
խոսքային միջոցների վրա։ Ֆիլմերի դի
տումը հնարավորություն է տալիս նրանց
հետևելու լեզվակիրների խոսքին` յուրաց
նելով միաժամանակ նրանց մարմնի լեզվի
առանձնահատկությունները։
Անհրաժեշտ է նշել, որ ֆիլմերը հիմնա
կանում երկխոսական բնույթ ունեն և պա
րունակում են առտնին-խոսակցական բա
ռապաշար։
Նույնը վերաբերում է անգլերեն բանա
վոր խոսքի դադարների ուսուցմանը։ Ուսա
նողները ֆիլմի հետ համապատասխան աշ
խատանք տանելուց հետո ձեռք են բերում
առանց դադարի խոսքի հոդաբաշխման,
տատանվող դադարների, իմաստազուրկ
և իմաստալից դադարները հասկանալու,
բացահայտելու, դրանք համապատասխան
խոսքային կաղապարներով լրացնելու կա
րողություններ և հմտություններ։
Նրանք պետք է կարողանան նախադա
սության տարբեր հատվածներում դադա
րեցնել և արագացնել իրենց խոսքի տեմպը,
արտահայտվել բարձր կամ ցածր ձայնով և
ըստ ձայներանգի՝ որոշել հաղորդակցվող
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ների զգայական-հոգեբանական վիճակնե
րը, ստեղծել համապատասխան տրամա
դրություն, զգայական վիճակ։
Ի տարբերություն նորմատիվ խոսքի՝ բա
նավոր ինքնաբերական կամ պատրաստ
ված խոսքում դադարները համակարգված
չեն, քերականական մակարդակում որոշ
կառույցների հետ չեն համընկնում, բազ
մաբնույթ են քանակական առումով` կախ
ված նրանից, թե խոսողը ինչքանով է տիրա
պետում հանպատրաստից խոսքին։
Բանավոր խոսքի ուսուցումը պահան
ջում է ընդհանուր պատկերացում ունենալ
դադարների կիրառման մասին, առ այն,
որ դադարներն օգնում են ճիշտ կառուցելու
երկխոսական տեքստերը և մեղեդու ու ռիթ
մի հետ մեկ
տեղ մաս
նակ
ցում են տեքս
տի
իմաստի հաղորդմանը։
Արդի փուլում ճանաչողական-հաղոր
դակցական մոտեցման շրջանակներում
խնդիր է դրվում սովորեցնելու ոչ միայն խոսել
օտար լեզվով, այլև լռել, ճիշտ օգտագործել
խոսքային դադարները՝ կիրառելով լրացնող
բառեր, նշույթներ (pause filler or hesitation
form, discourse marker) և այլն։ Ինչպես նշում
է Կրետինինան. «Ավանդաբար ինքնաբերա
կան խոսքի մեջ առանձնացնում են դադարի
երկու` չլրացված (unfilled) և լրացված (filled)
ձևերը» (Кретинина 2002։ 102)։
Ընդհանուր առմամբ, նրանք պետք է կա
րողանան իրենց խոսքում կիրառել լրացվող
և չլ
րաց
վող դա
դար
ներ (filled and unfilled
pauses)։ Տեսաֆիլմերը հնարավորություն են
տալիս ուսանողներին յուրացնելու ոչ միայն
լեզվակիրների դիմախաղը, ժեստերը, այլև
լռելու, դադար անելու մշակույթը։ Դա կար
ևոր է, քանի որ լռությունը «զրույցի շարու
նակությունն է» (Бахтин 1994)։
Բավականին դժվար է ֆիլմի դիտման ըն
թացքում հասկանալ լեզվակիրներին, հատ
կա
պես ե
րբ նրանք ա
ռանց խոս
քային մի
ջոցների արտահայտում են իրենց հույզերը,
զգացմունքները՝ զարմանքը, զայրույթը, վա
րանումը։ Բանավոր խոսքը ինչ-որ առումով
հաղորդակցական բացերի լրացման գոր
ծընթաց է։ Առանձնանում են հատկապես
խոսույթ լրացնող բառերը կամ նշույթները

(I mean, you know, like)։ Երբեմն լռությունը
ներկայանում է ձայնային հնչյունների լրիվ
բացակայությամբ։ Սակայն այդպիսի լռու
թյանը նույնպես նախորդում կամ հաջորդում
է որևէ խոսքային կամ ոչ խոսքային միջոց
ներով արտահայտվող իրադրություն։
Ըստ Վ. Պ. Բել յանինի` երկխոսական
տեքստերում տեղի է ունենում արտահայտու
թյան միավորում, որը հիմնված է շփման ոչ
խոսքային և խոսքային միջոցներով իրաց
վող բարդ ծրագրի վրա (Белянин 2004)։
Մեթոդիստները խնդիր են դնում ուսում
նասիրել շփման խոսքային և ոչ խոսքային
միջոցներն ուսուցման տարբեր փուլերում՝
հստակեցնելով դրանց հարաբերակցու
թյունը։ Ակնհայտ է, որ իրական լեզվական
միջավայրում դրանք առանձնացնել հնա
րավոր չէ։ Սակայն ուսումնական պայման
ներում ոչ խոսքային միջոցների ուսուցումը
կա՛մ մոռացության է տրված, կա՛մ մղված է
հետին պլան` անգամ ուսուցման ավարտա
կան փուլում։
Բնագրային ֆիլմերն արդյունավետ ու
սուցողական միջոց են լեզվակիրների զգաց
մունքներն արտահայտող միջոցների յու
րացման տեսանկյունից։ Ինչպես նշում է Պ.
Էքմանը. «…զգացմունքները բավականին
ակնհայտ շփման ոչ խոսքային միջոցների
դրսևորում են» (Ekman 1992։ 55-59)։
Հոգեբաններն առանձնացնում են յոթ
հիմնական մարդկային զգացմունք` ուրա
խություն / երջանկություն, զարմանք/ապ
շանք, սարսափ, զզվանք/արհամարհանք,
թախիծ, զայրույթ/կատաղություն, հետաքրք
րություն/հետաքրքրասիրություն։ Ակնհայտ
է, որ լեզ
վա
կիր
նե
րը ոչ միշտ են հայե
րի
նման արտահայտում իրենց հույզերն ու
զգացմունքները։ Ուսանողները պետք է աս
տիճանաբար յուրացնեն նրանց հուզաար
տահայտչական միջոցները։
Օտարալեզու բանավոր խոսքի զարգաց
ման կարևոր պայման է խոսքային միջոցնե
րի հետևողական ուսուցումը։ Մեթոդիստնե
րը մեծ տեղ են հատկացնում խոսակցական
լեզվի հնչյունական փոխներթափանցման
հաղթահարմանը։ Կարևորվում է հատկա
պես անգլերեն բանավոր խոսքում հնչող
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արտահայտությունը ճիշտ հնչերանգով ար
տաբերելու հիմնախնդիրը։
Բանավոր խոսքի ուսուցումը պահան
ջում է ինքնաբերական խոսքի ու տեմպի,
ռիթմի կիրառման հմտություններ և կարո
ղություններ։ Կենցաղային պայմաններում
խոսքի տեմպը հանգեցնում է արտաբերա
կան կոմպրեսիայի կամ պարզեցման (G.
Brown 1984)։ Դրա պատճառները տարբեր
են` խոսողի գրգռվածությունը, շտապողա
կանությունը և այլն։ Հետաքրքիրն այն է, որ
սովորողներին դժվար է հասկանալ հատկա
պես առտնին-խոսակցական արտահայտու
թյունները, ռեպլիկները, ձայնի տոնը և այլն։
Դժվարություն է ներկայացնում նաև լեզ
վակիրների խոսքի ձայներանգը ճիշտ ըն
կալելը։ Պ. Տրաջիլը նշում է, որ այն մեկու
սացված հանդես չի գալիս և նրա իրացումը
կապված է հատույթների և առոգանական
բաղադրիչների հետ, որն առօրյա խոսքում
ներկայացված է հետևյալ տերմիններով`
creaky voice, low pitch, husky voice/low pitch,
breathy voice/slow tempo (Trudgill 1982)։
Ըստ նույն հեղինակի` ձայներանգը, այս
պես կոչված, խոսակցության «նորմալ» ռե
ժիմում զգացմունքների մասին ոչինչ չի
հայտնում։ ”Breathy” կամ “creaky” ռեժիմով
ձայներանգը հիմնականում արտահայտում
է հարանշանակային, հավելական իմաստ։
Պ. Տրաջիլի կարծիքով, ձայներանգը հան
րալեզվաբանական ցուցիչ է, որը ցույց է
տալիս տվյալ անձի, խավի կրթության կամ
մշակույթի մակարդակը, բնութագրում է այն։
Օրինակ` Մեծ Բրիտանիայում ձայներանգը
ցույց է տա
լիս, թե այս կամ այն ան
հա
տը
ինչ դասի, դասակարգի ներկայացուցիչ է
(Trudgill 1982)։
Օտարալեզու բանավոր խոսքում ռիթմը
միշտ չէ, որ կարող է լինել հավասարաչափ
կամ համաչափ։ Ուսանողները պետք է օգտ
վեն բնագրային ֆիլմերի ընձեռած հնարա
վորությունից։
Նախադասության շեշտը մեծ դեր է խա
ղում երկխոսության իմաստը հասկանալու
գործում։ Դրա միջոցով խոսողները հիմնա
կանում առանձնացնում են ռեման, այսինքն`
արտահայտության բուն տեղեկատվությու

246

նը։

Դժվար է նաև ֆիլմի դիտման ընթացքում
հասկանալ այսպես կոչված «սայթաքող խոս
քը»։ Պատճառները շատ են` թե՛ լեզվական,
թե՛ հանրամշակութային։ Դ. Քրիսթըլը և Դ.
Դեյվին գտնում են, որ անհրաժեշտություն
չկա սովորեցնել ուսանողներին կիրառել
«սայթաքող խոսքը», այլ պետք է սովորեցնել
նրանց հասկանալ լեզվակիրների այն խոս
քը, որը պարունակում է այդպիսի սխալներ»
(D. Crystal, D. Davy 1975։ 67)։ Ֆիլմերի հետ
աշխատանքի ժամանակ նրանց պնդումը
հաստատվում է։
Ակնհայտ է, որ ֆիլմերի դիտումը ուսուցո
ղական նպատակներով հնարավորություն է
տալիս ուսանողներին հասկանալու և կիրա
ռելու այն բոլոր երևույթները, որոնք նպաս
տում են օտարալեզու բանավոր խոսքային
հմտությունների զարգացմանը։
Ֆիլմերի դիտման ընթացքում ուսա
նողներին կարելի է տալ տարբեր առա
ջադրանքներ։ Կարելի է սկզբից ներմուծել
տվյալ քերականական երևույթը համապա
տասխան օրինակներով, հետո պահանջել,
որ ուսանողները ֆիլմի դիտման ընթաց
քում ճանաչեն և դուրս գրեն նշված քերա
կանական նմուշին համապատասխանող
արտահայտությունները։ Այս համատեքս
տում կարևորվում է թե՛ խոսքի յուրացման,
թե՛ ստուգման փուլերը։ Ընդ որում՝ ֆիլմերի
դիտ
ման պրակ
տի
կան ցույց է տա
լիս, որ
հիմնական դժվարություններն առաջ են գա
լիս ֆիլմերի դիտումից հետո ուսանողների
յուրացման աստիճանը որոշելիս։
Խոսութային վերլուծության կիրառման
հետաքրքիր օրինակ է Քերի Միլվորդի դա
սի անցկացման պլանը` «Applying Discourse
Analysis in the Classroom with a Specific Fo
cus on Teaching Discourse Markers by Ceri
Millward - Lesson plan 1»։
Հեղինակը հստակեցնում է դասի ան
ցկացման ժամանակը, հետո մակարդակը
և հիմնական նպատակները` «Preliminary
information, Time։ 60 minutes, Level։ In
termediate»։ Քերի Միլվորդը համացանցից
վերցրած ֆիլմի գրավոր տեքստի միջոցով
փորձում է ցույց տալ խոսութային նշույթնե
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րի կիրառման առանձնահատկությունները։
Խոսութային վերլուծության են ենթարկվում
ամեն մի նշույթի նշանակությունը, ձևը և
կիրարկության սահմանները։ Հեղինակի
մոտեցումը ինդուկտիվ է, քանի որ նա առա
ջարկում է վարժությունների միջոցով բացա
հայտել այս կամ այն խոսույթի կիրառման
առանձնահատկությունները։ Հետաքրքիրն
այն է, որ հեղինակը խնդիր է դնում ֆիլմի
դիտման ավարտական փուլում ուսանողնե
րին հանձնարարելու, որ նրանք գրեն ֆիլմի
մասին գրախոսական։
Քերի Միլվորդը վերլուծում է ոչ միայն
համապատասխան նշույթների յուրացման
գործընթացը, այլև ուսանողների անհատա
կան առանձնահատկությունները` նրանց
դրդապատճառները, նախասիրություննե
րը, հակումները, ֆոնային գիտելիքների
մակարդակը, խմբային աշխատանքի մեջ
ներգրավվելու ունակությունները և այլն։
Քերականական կառույցները հանդես
են գալիս որպես նշանների համակարգեր,
և եթե արտահայտության մակարդակում
առաջին պլան են մղվում հաղորդակցման
խոսքային միջոցները, ապա խոսույթի մա
կարդակում կարևորվում են թե՛ խոսքային,
թե՛ ոչ խոսքային հաղորդակցման միջոցնե
րը։ Ժեստը, դիմախաղը կարող են փոխարի
նել տարբեր քերականական կառույցների և
կաղապարների։ Լռությունը, տատանումը,
դադարը նույնքան իմաստ կարող են արտա
հայտել, որքան ըղձականի, հրամայականի
ձևերը։
Ավելի կարևոր է այն, որ բնագրային ֆիլ
մի դիտումը թույլ է տալիս տվյալ քերակա
նական երևույթը դիտարկել հուզական և
խոսութային մակարդակներում։
Ինչքան շատ է ուսուցողական նպա
տակներով ցուցադրվող ֆիլմը հագեցած
մշակութային իրողություններով, այնքան
արդյունավետ կարող է լինել ուսումնական
նպատակներով նրա կիրառումը։ Բնա
գրային ֆիլմերի կիրառումը ուսումնական
պրոցեսում առավել մեծ կարևորություն է
ստանում, քանի որ օտար լեզվի տիրապե
տումը` որպես միջմշակութային հաղոր
դակցման միջոց, կատարվում է ոչ բնական

լեզվական պայմաններում։
Ինչպես ցույց է տալիս օտար լեզուների
դասավանդման բնագավառում կուտակված
փորձը, ավելի նպատակահարմար է ուսու
ցողական նպատակներով ֆիլմերի ընտրու
թյուն կատարելիս նախապատվություն տալ
մելոդրամաներին, կատակերգություններին
և հեռուստասերիալներին, քանի որ դրանք՝
•	հարուստ են երկխոսություններով և
կենդանի խոսակցական լեզվով,
•
դրանց թեմատիկան և բովանդա
կությունը համապատասխանում են ուսա
նողների տարիքային և հաղորդակցական
պահանջմունքներին,
•	կատակերգությունների
միջոցով
ուսանողները ծանոթանում են տվյալ լեզ
վակիրների հումորին և ազգային մտածո
ղությանը, որը քիչ դեր չի կատարում հան
րալեզվաբանական և լեզվամշակութային
կարողունակությունների և բանավոր խոսքի
ձևավորման գործում։
Տվյալ դասի նպատակներից ելնելով՝ ան
հրաժեշտ է ցուցադրել կա՛մ ամբողջական
ֆիլմը, կա՛մ ֆիլմից ընտրել երկու դրվագ,
որտեղ առավել ցայտուն է արտահայտված
առօրյա խոսակցական լեզվաշերտը։ Անհ
րաժեշտ է մշակել հստակ նախադիտման,
դիտման և հետդիտման վարժություննե
րի համակարգ՝ միտված բանավոր խոսքի
զարգացմանը։ Նախադիտման փուլում ու
սանողների ուշադրությունը կենտրոնացնե
լու համար կարելի է առաջարկել ընտրված
դրվագների առանց պատկերի դիտում, այ
նուհետև հանձնարարել ուսանողներին ներ
կայացնել իրավիճակը։ Այնուամենայնիվ,
նշված վարժությունը դժվար կլինի կիրառել
անփորձ լսարանում, քանի որ հնչարտաբե
րական դժվարությունները, բարբառը, խո
սակցական արտահայտությունները, ժար
գոնը առավել կբարդացնեն տվյալ դրվագի
իմաստի ընկալումը առանց պատկերի դիտ
ման դեպքում։
Ցուցադրական փուլում կարելի է նա
խապես մշակել տպագրված նմուշներ և
հանձնարարել դիտման ընթացքում լրաց
նել բաց թողնված արտահայտությունները։
Այս փուլում նպատակահարմար է նաև տալ
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որոշակի հանձնարարություններ՝ կապված
լեզվական միջոցների, ոչ հաղորդակցական
միջոցների, ինչպես նաև ազգային մտածո
ղության տարրերի հետ։
Առավել կարևոր է ֆիլմի ընկալման վե
րահսկման փուլը, որի ընթացքում ստուգ
վում է ուսանողների կողմից ընտրված
դրվագի բովանդակության ընկալումը և նոր
բառապաշարի կիրառումը։ Այս փուլում կա
րելի է կիրառել բազմաթիվ վարժություններ
և հնարներ. դերային խաղեր, աղավաղված
երկխոսություն, իրադարձությունների հա
ջորդական վերականգնում և այլն։ Դասա
խոսը կարող է ընտրել և կիրառել գործունե
ության այս կամ այն տեսակը տվյալ դասի
առաջադիր խնդիրը կատարելու համար։
Կարելի է առանձնացնել «առոգանություն»,
«բնութագրել կերպարը», «դերասանի ընտ
րություն», «հարցազրույց՝ հայտնի դերա
սանի հետ», «բնավորությունների ցանց»,
«ընտրի՛ր քո բառերը», «հանգուցալուծում»,
«լրացում», «մշակույթ», «ամենօրյա կյանք»,
«նկարագրել խոսքի ոճը», «կենսակերպը»,
«փոխներգործուն լեզու» և այլն։ Նշված գոր
ծունեության տեսակները ներկայացված են
Ջեյն Շեր
մա
նի կող
մից և նե
րա
ռում են թե՛
խոսութային վերլուծության, թե՛ լեզվանյութի

հետ աշխատանքի ընթացակարգեր (Sher
man 2003)։
Եզրակացություն: Ֆիլմերի դիտման ժա
մանակ ուսանողները պետք է իմանան, որ
լրացվող և չլրացվող դադարների հմուտ
գործածումը կարևոր պայման է ինքնաբե
րական խոսքի զարգացման համար։ Նախ
նական փուլում նրանք պետք է կարողանան
տարբերակել, ճանաչել նշված դադարները։
Հետո նրանք պետք է իրենց խոսքը կառու
ցեն նշված դադարների ճիշտ կիրառմամբ։
Անգլերենի մանագիտական դասընթա
ցում բանավոր խոսքի ուսուցումը պահան
ջում է խոսքային և ոչ խոսքային միջոցնե
րի համակցված, համակարգված ուսուցում։
Խոսքային միջոցներից անհրաժեշտ է
առանձնացնել այն հնչյունական, քերա
կանական, բառային երևույթները, որոնք
հետաքրքրություն են ներկայացնում գրա
կան-խոսակցական, առօրյա-խոսակցական
լեզվակաղապարների ուսուցման տեսան
կյունից։ Բանավոր խոսքի ուսուցման շրջա
նակ
նե
րում մեծ տեղ պետք է հատ
կաց
վի
առօրյա խոսքին բնորոշ հնչերանգի, ձայ
ներանգի, շեշտի, մեղեդայնության, առո
գանության և այլ հնչյունական երևույթների
ուսուցման 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 non-verbal 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, non-verbal 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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ԼԻԼԻԱ ԲԱԴԱԼՅԱՆ

ՓՈԽԳՈՐԾՈՒՆ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՀՆԱՐՆԵՐԻ
ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՄԱՅՐԵՆԻԻ ԴԱՍԻ
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑ
Տարրական դպրոց ընդունված պահին
իսկ յուրաքանչյուր երեխա ունի աշխարհի
մասին իր սեփական պատկերացումները։
Կրթության գործընթացում նա բացահայ
տում է այլ պատ
կեր. աշ
խար
հը տա
րան
ջատված է առանձին մասերի՝ դասավանդ
վող առար կաներին համապատասխան։
Գերբեռնված ուսումնական ծրագրերը հա
ճախ նույնիսկ խոչընդոտում են իրական
կյանքում ձեռք բերածը գործնական կիրա
ռելիության տեսանկյունից։ Միաժամանակ
դեռևս վաղ տարիքից հաշվի և թվաբանու
թյան գործընթացները խթանում են բարձր
տեխնիկական մտածողության զարգացումը՝
թերի թողնելով նրա էության ստեղծագոր
ծական բաղադրիչը։
Հայտնի է, որ ժամանակակից երեխան
աճում է «գերհագեցած տեղեկատվական
տարածության» մեջ, որը պահանջում է
կրթության ընթացքում կիրառել այնպիսի
մեխանիզմներ, որոնք կնպաստեն այդ փո
փոխական և գերբեռնված աշխարհում նրա
կողմնորոշմանը` ըստ սեփական կարիքնե
րի և տվյալ հասարակության բարոյական
պահանջների։ Ընդունված է այն տեսակե
տը, որ կրթական համակարգը մարդկանց
սովորեցնելու ամբողջություն է։ Սակայն
ժամանակակից աշխարհում միակողմանի
սովորեցնելու միջոցով ոչ մի համակարգ չի
կարող զարգանալ։ Շատ կարևոր է նաև սո
վորելու կարողությունը։ «Ներկա հանրակր
թական համակարգում դասարանը նման
է այն հիվանդասենյակին, որտեղ տարբեր
զարգացման մակարդակներում գտնվող
երեխաներին տեղավորում են նույն հի
վանդասենյակում և տալիս են նույն դեղը։
Բնական է, որ այս դեպքում կրթության գոր
ծընթացից կօգտվեն այն երեխաները, ում
համար դասավանդման ներկա մոտեցումն
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առավել հարմար է [4, 14]: Ըստ Ալբերտ Էյնշ
տեյնի՝ «Յուրաքանչյուր ոք հանճարեղ է։
Բայց եթե մենք ձկան մասին դատենք ծառ
բարձրանալու կարողության հիման վրա,
ապա ամբողջ կյանքում կմտածենք, որ ձու
կը հիմար է» [4, 15]:
Այս հիմնախնդիրների բացահայտման
դեպքում սովորելու մշակույթ երեխան ձեռք
կբերի ու կդառնա հիմնական գործող անձ,
կզգա, որ ուսուցման արդյունքում ինքն ան
ձնական աճ է ունենում։
«Կրթության նպատակը պարզապես դա
տարկ միտք լցնելը չէ։ Նպատակը ազատ
մտածող մարդ ձևավորելն է։ Մարդու միտ
քը նման է օդապարիկի. այն աշխատում է,
երբ բաց է» [4, 30]: Այսինքն, էականն այն է,
որ ուսուցումը երկկողմանի գործընթաց է և
սովորեցնողի ոգևորությունը, մասնագիտա
կան գիտելիքները չեն կարող արդյունավետ
կերպով օգնել, եթե երեխային փոխանցվող
գիտելիքը նրան չի ձգում, և ինքն ընդառաջ
չի գնում։ Եթե լուծվի այս խնդիրը, ապա այն
պիսի մթնոլորտ կստեղծվի, որ յուրաքան
չյուր երեխայի կմղի բացահայտելու և զար
գացնելու իր ներուժը. իրական կրթությունը
տեղի է ունենում, երբ հանդիպում են արտա
քին ազդակները և սովորողի ներուժը։ Այս
իմաստով չափազանց կարևոր է երեխանե
րի դրդապատճառների հաշվառումը։
Այսպիսով՝ սովորելու երկրորդ բաղադ
րիչը երեխաների ուսումնական դրդապատ
ճառների հասունացումն է, որի միջոցով
ապահովվում է նրա անձնային ներգրավ
վածությունը ուսումնական գործընթացում։
Այն երեխաները, ովքեր շահագրգռված են
իրենց փոխանցված գիտելիքի ձեռքբերման
մեջ, ձգտում են լիարժեք սովորել։ Սովորե
լու վերջին կարևոր բաղադրիչը յուրացումն
է, գիտելիքի սեփականացնելը: Իսկ յուրաց
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ման հիմնական միջոցը դրա ինքնուրույն
կառուցումն է, ստեղծումը։ Դա նշանակում է,
որ ուսուցման գործընթացում ուսուցչի կար
ևորագույն գործառույթներից մեկը երեխա
ներին օգնելն է գիտելիքի իրենց շենքը կա
ռուցելու գործում։ Շատ կարևոր է, որ որևէ
նոր բան սովորեցնելիս ուսուցիչը մշտապես
պարզի, թե ինչ գիտեն տվյալ թեմայի մասին
աշակերտները, կապակցի նոր և արդեն ու
սումնասիրված թեմաները։ Դասավանդման
երեք կարևոր հիմնախնդիրներից առաջինը՝
ինչ սովորեցնելը, ծրագրային նյութի միջո
ցով իբրև ճանաչողական-իմացական ար
ժեք՝ գիտելիք, նախատեսված է ծրագրով,
երկրորդը՝ ինչու սովորեցնելը, կրթության
բովանդակություն կազմող կարողություն
ներ, հմտություններ և արժեքային համա
կարգ բաղադրիչների միջոցով շեշտադրում
է ինչ սովորեցնելու նպատակը, իսկ երրոր
դը՝ ինչպես սովորեցնելը, պայմանավորում
է դասավանդման կերպը՝ եղանակը, մի
ջոց
ներն ու ձևե
րը. այն, ի
նչ կազ
մում է ու
սուցման մեթոդաբանությունը։ Պրոֆեսոր
Ջ. Գյուլամիրյանը կարևորում է նաև ինչու
այդպես և ոչ այլ կերպ սովորեցնելը՝ նշելով,
որ «... այդ հիմնավորվածությունն ուսուցչին
վստահություն է ներշնչում և համոզմունք է
ձևավորում իր գործողությունների ճշմար
տացիության հարցում» [1, 5]: Ասել է թե շատ
մեթոդական հնարների իմացությունը թեև
անհրաժեշտ, սակայն բավարար պայման
չէ արդյունավետ դասավանդման համար։
Կարևոր է նաև յուրաքանչյուր մեթոդական
հնար ընտրելիս որոշել, թե ինչու է այն նպա
տակահարմար կիրառելու հենց այդ պահին,
ինչը ենթադրում է մասնագիտական լուրջ
պատրաստվածություն և փորձառություն։
Այս խնդրին ուսուցիչները հաճախ են
բախվում, երբ կիրառում են փոխգործուն
մեթոդական հնարներ։ Դրանք ենթադրում
են ուսուցման միջոցների այնպիսի համա
կարգի կիրառում, որը ոչ թե նախատեսում է
ուսուցչի կողմից պատրաստի գիտելիքների
«մատուցում», այլ սովորողների ճանաչողա
կան և պրակտիկ գործունեություն, որը վս
տահաբար ապահովում է կարողությունների
և հմտությունների ինքնուրույն ձեռքբերում։

Փոխգործուն մեթոդական հնարները մենք
կիրառում ենք ուսուցման գործընթացի այն
հատվածում, երբ անհրաժեշտ է զարգաց
նել աշակերտի մտածողությունը, ճանաչո
ղական ակտիվությունը, հաղորդակցական
կարողությունը։ Այս մեթոդական հնարների
մեծամասնությունը բազմագործառույթային
են։ Փոխգործուն կամ ինտերակտիվ (inter՝
փոխադարձ, act՝ ազդել, ներգործել) նշանա
կում է փոխազդել միմյանց վրա, զրուցել կամ
երկխոսել միասին։ Այս մեթոդական հնար
ների կիրառման նպատակն է աշակերտ
ներին ներգրավել ինքնուրույն իմացական
գործունեության մեջ, ստեղծել անձնական
շահագրգռվածություն ցանկացած ճանաչո
ղական խնդիրներ լուծելիս, սովորեցնել կի
րառել ձեռք բերված գիտելիքները։ Փոխգոր
ծուն մեթոդական հնարների նպատակն այն
է, որ գիտելիքների և հմտությունների ձեռք
բերման գործընթացին մասնակցեն սովո
րողների բոլոր զգայարաններն ու հոգեկան
գործընթացները (ուշադրությունը, հիշողու
թյունը, երևակայությունը և այլն): Մեթոդա
կան հնարների կիրառումը նպաստում է՝
* ուսումնական դրական խթանի ձևա
վորմանը,
* սովորողների ճանաչողական ակտի
վության բարձրացմանը,
* կրթական գործընթացին սովորողների
ակտիվ ներգրավմանը,
* ինքնագործունեության խթանմանը,
* ճանաչողական գործընթացների զար
գացմանը՝ խոսք, հիշողություն, մտածողու
թյուն,
* ուսումնական նյութի առավելագույն
մասի արդյունավետ յուրացմանը,
* ստեղծագործական մտածելակերպի
զարգացմանը,
* աշակերտի անհատական հաղորդակ
ցական-զգայական ոլորտի զարգացմանը։
Փոխգործուն աշխատել նշանակում է
երկխոսության մեջ գտնվել ինչ-որ մեկի
հետ։ Այն ուսուցման տեխնոլոգիա է՝ հիմն
ված խմբում նրա մասնակիցների փոխազ
դեցության վրա. սովորողները ընդգրկվում
են ճանաչողական գործընթացի մեջ և հնա
րավորություն ունեն հասկանալու և հետա
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դարձ կապի միջոցով ներկայացնելու իրենց
հասկացածը։ Փոխգործուն մեթոդական
հնարներ կիրառող ուսուցիչը հանդես է գա
լիս միջնորդի, վերահսկողի, կազմակերպո
ղի, ուսուցանողի դերով և պետք է հիշի, որ՝
* բոլոր սովորողները պետք է այս կամ
այն կերպ ներգրավված լինեն աշխատան
քում.
* հաշվի առնի սովորողների հոգեբանա
կան վիճակը.
* ցանկալի չէ սովորողների մեծաքանակ
խումբը.
* դասարանը նախապատրաստի աշխա
տանքը սկսելուն.
* ուշադրություն դարձնի ժամանակին.
* փոքր խմբերի ճիշտ բաժանում կատա
րի։
Ներկայացնենք մեր կողմից կիրառվող
մի քանի փոխգործուն մեթոդական հնար:
«Վենի գծապատկեր»
Հայկ

Բել

աներկյուղ
դյուցազն
հաﬔստ
ﬔծահոգի

հսկա
Բաբելոնի
աշտարակի
կառուցողներ

«Վենի գծապատկերի» կիրառումն ար
դյունավետ է հերոսների, նրանց արարք
ների, գործողությունների համեմատություն
կատարելու, նրանց համեմատական բնու
թագիր կազմելու, ինչպես նաև գործողու
թյունները գնահատելու աշակերտների կա
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Ուսումնասիրվող ստեղծագործությունը՝
«Հայկ և Բելը», III դասարան, «Մայրենի 3»
(հեղինակներ՝ Սարգսյան Վ. Ա., Խաչատ
րյան Հ., Թորոսյան Կ., Ջիլավ յան Ե.)
«Վենի գծապատկերը» կառուցվում է
երկու կամ ավելի շրջանաձև (կամ քառա
կուսաձև) պատկերների միջոցով, որոնք
հատման ընդհանուր մակերես ունեն կենտ
րոնում։ Այս գծապատկերը կարելի է կիրա
ռել գաղափարները միմյանց հակադրելու
կամ դրանց ընդհանրությունները ցույց տա
լու նպատակով։ Այն կարելի է կատարել և՛
համադասարանային եղանակով, և՛ զույգե
րով, և՛ խմբերով։
«Հայկ և Բելը» ստեղծագործության շուրջ
աշխատանքի իմաստի ընկալման փուլում
«Վենի գծապատկերը» կարելի է կիրառել
կերպարների նմանություններն ու տարբե
րությունները բացահայտելու նպատակով։

վախկոտ
բռնակալ
նենգ
ամբարտավան

րողությունների ձևավորման ժամանակ։
Սովորաբար «Վենի գծապատկերը» կա
ռուցվում է երկու շրջանագծով, բայց մենք
«Հայկ և Բելը» ստեղծագործությունը ուսում
նասիրելիս կշռադատման փուլում կիրառել
ենք չորս շրջագիծ։
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Հայկ

Բել

վախկոտ

քաջ
հաﬔստ

ամբարտավան

Բաբելոնի
աշտարակի
կառուցողներ

դյուցազն
ﬔծահոգի

Դավիթ

բարի

զորապետ
բ
բռնակալ
թիկնեղ

Խորամանկ
ըմբոստ
ﬕաﬕտ

Այս գծապատկերը կարելի է շատ դյու
րին իրականացնել, եթե արդեն իմաստի
ընկալման փուլում կիրառվել են երկու զույգ
հերոսների առանձին համեմատականները՝
«Վենի գծապատկերի» միջոցով։ Ցանկալի է,
որ այդ գծապատկերները լինեն երեխանե
րի տեսադաշտում։ Այդ դեպքում նրանք շատ
ավելի արագ կգտնեն զուգահեռ հերոսների
նմանություններն ու տարբերությունները։
«Կողմ-դեմի» աղ յուսակ
Ուսումնասիրվող ստեղծագործությունը՝
«Թագավորն ու գյուղացին», Երվանդ Պետ
Գյուղացին պիտի քներ
• Գյուղացին պիտի քներ, որ հանգստանար
և կարողանար շարունակել աշխատել։
• Գյուղացին պիտի քներ, որովհետև գիտեր,
որ իր թագավորն է արթուն։
• Պիտի քներ և եզների լուծը չքանդեր։
• Թագավորը պիտի այնպիսին լիներ, որ
նրա ահից ոչ մի գողություն չլիներ երկրում։

նենգ, չար

կռվող
Խորամանկ

Էպոսի

Մելիք

խորամանկ
ընկճվող

հերոըսննկճ
երվող
կաթնեղբայրն

րոսյան, III դասարան, «Մայրենի 3» (հեղի
նակներ՝ Սարգսյան Վ. Ա., Խաչատրյան Հ.,
Թորոսյան Կ., Ջիլավ յան Ե.)
Այս մեթոդական հնարը կարելի է կիրա
ռել ուսումնական նյութի և՛ իմաստի ընկալ
ման, և՛ կշռադատման փուլում։ Պետք է իրա
կանացնել 3-5 րոպե տևողությամբ։ Այն չորս
մասից բաղկացած աղ յուսակի տեսք ունի,
որը երկակի պատասխան արտահայտող
արձագանքների գրառման համար է։ Աղ յու
սակը շրջում է դասարանում, յուրաքանչյուրը
գրում է իր տեսակետը։
Գյուղացին չպիտի քներ
• Գյուղացին չպիտի քներ, այլ ու ղղակի նստեր
հանգստանար։
• Չպիտի քներ և իր ապրանքին տիրություն
աներ, ուրիշին էլ գող չանվաներ։
• Չպիտի քներ և կկանխվեր վտանգը։
• Թագավորն ինչպես իմանար, թե գյուղացին
քնել է, եթե նրան ոչինչ չէր ասվել։
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Այս մեթոդական հնարը նպաստում է
գրական ստեղծագործության լիարժեք ըն
կալմանը, ինչպես նաև աշակերտի ինքնու
րույն մտածողության զարգացմանը, սեփա
կան կարծիքն անկաշկանդ արտահայտելու
կարողության ձևավորմանը։
«Քառաբաժան»
Ուսումնասիրվող ստեղծագործությունը՝
«Տերևաթափ», Շահնազարյան Ն., III դասա
րան, «Մայրենի 3» ( հեղինակներ՝ Սարգսյան
Վ. Ա., Խաչատրյան Հ., Թորոսյան Կ., Ջիլա
վյան Ե.)
Այս մեթոդական հնարը նպատակա
հարմար է կիրառել կշռադատման փուլում,
«Քառաբաժան»

երբ պարզապես պետք է ամբողջացնել սո
վորողների տպավորությունները, նպաստել
գրական ստեղծագործության լիարժեք և ամ
բողջական ընկալմանը։ Աշխատանքը կատա
րելիս անհրաժեշտ է դասարանում անկեղծու
թյան և հանդուրժողականության մթնոլորտ
ստեղծել։ Աշակերտները ուսուցչի հրահանգով
փակում են աչքերը և հայտնվում բնության գր
կում՝ անտառում, այգում և այլն։ Կարելի է նաև
միացնել «Անտառային ձայներ», երաժշտու
թյուն՝ երևույթն ավելի խորհրդավոր դարձնե
լու նպատակով։ Այնուհետև ուսուցչի հրահան
գով «վերադառնալ դասարան» և պատմել
տեսածի, լսածի, զգացածի մասին։

Ի՞նչ էիք տեսնում, երբ անտառում էիք

Ի՞նչ էիք զգում, երբ բնության գրկում էիք

մերկացած ծառեր, տերևաթափ, չվող երամ,
անձրև, կայծակ...

կարոտ, տխրություն, սառնություն, ցուրտ,
թախիծ, դող, սարսուռ, վախ...

Ի՞նչ էիք լսում, երբ բնության գրկում էիք
վերջին տերևի հառաչանքը, ամպի որոտը,
կենդանիների ձայնը, արջի խռմփոցը,
տերևների խշխշոցը...

«Մտագրոհ»
Ուսումնասիրվող ստեղծագործությունը՝
«Տերևը», Սահյան Հ., III դասարան, «Մայրե
նի 3» (հեղինակներ՝ Սարգսյան Վ. Ա., Խա
չատրյան Հ., Թորոսյան Կ., Ջիլավ յան Ե.)
«Մտագրոհ», «Մտքերի տարափ» կամ
«Ուղեղային գրոհ» մեթոդական հնարը առա
վելապես կիրառվում է դասի խթանման փու
լում (մինչև 10 րոպե տևողությամբ)։ «Տերևը»
բանաստեղծությունն ուսումնասիրելիս մենք
դասն սկսեցինք «կենդանի» մտագրոհով. ես
դասարան մտա աշնան կերպարով։ Հագել
էի մի թիկնոց, որը բաղկացած էր երեսուն
երկար երիզներից։ Իմ առաջին հարցադ
րումն էր՝ Գուշակե՛ք՝ տարվա եղանակներից
որն է թաքնված իմ կերպարի տակ։ Հնչեց
«Աշուն» պատասխանը։ Ես հաստատեցի։
Նշեցի, որ «Մտագրոհ» ենք անցկացնելու,
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«Վերջին տերևը»
…

և այն սովորականից տարբեր է լինելու։ Ով
ասի աշնանը վերաբերող բառ (առանց եր
կար մտածելու), նա կդառնա տերև և կմի
անա ինձ՝ աշնանը՝ վերցնելով և ձգելով
երիզներից մեկը։
Սա մեծ ոգևորություն առաջացրեց դա
սարանում։ Բոլորն ակտիվ մասնակցություն
ցուցաբերեցին։ Երբ բոլորը հավաքվեցին։
Մեկին դիտմամբ ամուր բռնել էի։ Շարու
նա
կում էր սվս
վալ «քա
մին», և այդ մե
կը
պտտվում էր ինձ հետ։ Ես բարձրաձայն ար
տասանեցի «Տերևը» բանաստեղծության
առաջին քառատողը, աստիճանաբար դա
սարանը միացավ ինձ՝ կարդալով շարունա
կությունը։ Եվս մեկ անգամ կարդալուց հետո
վերլուծեցինք ստեղծագործության բովան
դակությունը։
ԳՈՒՍ
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(Գիտեմ, ուզում եմ սովորել, սովորել եմ)
Ուսումնասիրվող ստեղծագործությունը՝
«Մխիթար Հերացին և տակառագործը»,
Ավանդություն, III դասարան, «Մայրենի 3»
(հեղինակներ՝ Սարգսյան Վ. Ա., Խաչատ
րյան Հ., Թորոսյան Կ., Ջիլավ յան Ե.)

Այս մեթոդական հնարը ենթադրում է
օգտագործել գրաֆիկական կազմակերպիչ,
որը երեք սյունակից բաղկացած մի աղ յու
սակ է և կարող է դառնալ աշակերտի ուղե
ցույցը կարդալու ընթացքում։

Մխիթար Հերացին և տակառագործը
Գիտեմ
Բժշկությունը մասնագիտություն
է։ Ամեն մարդ իր գործն ունի։
....

Ուզում եմ իմանալ
Ո՞վ է Հերացին։
Ինչո՞վ է հայտնի։
...

Այն կիրառեցինք իմաստի ընկալման
փուլում, երբ աշակերտներն արդեն համա
ռոտ տեղեկություններ էին ձեռք բերել Մխի
թար Հերացու կենսագրության վերաբերյալ։
Գծապատկերը գծելուց հետո աշակերտնե
րին հարցրի, թե ինչ գիտեն դասի թեմայի
մասին, նրանց ասածները գրի առանք «Գ
– ի՞նչ գիտենք արդեն» սյունակում։ Հարցրի,
թե թեմայի վերաբերյալ ինչ հարցեր ունեն,
այդ հարցերի պատասխանները երեխանե
րը գրեցին «ՈՒ – ի՞նչ ենք ուզում իմանալ»
սյունակում։ Այնուհետև աշակերտներին օգ
նեցինք՝ դասակարգելու իրենց գիտելիքներն
ու հարցերը, և մի առանձին ցուցակ կազմե
ցինք, այն անվանեցինք «Տեղեկատվության
որ տեսակներից ենք ակնկալում օգտվել»։
Աշակերտներին առաջարկեցինք կարդալ
պատմությունը կամ ընտրված հատվածը և
գտնել այն տեղեկությունները, որոնք նկա
րագրում էին Մխիթար Հերացուն։ Այնու
հետև կշռադատման փուլում աշակերտնե
րի ուշադրությունը հրավիրեցինք երրորդ
սյունակի վրա «Ս – ի՞նչ ենք սովորել»։ Աշա
կերտները ներկայացրին թեմային վերա
բերող այն բոլոր տեղեկությունները, որոնք
սովորեցին դասի ընթացքում և գրի առան
երրորդ սյունակում։ ԳՈՒՍ-ը ուսուցիչներին
թույլ է տալիս պատկերացում կազմել աշա
կերտների՝ տվյալ թեմայի վերաբերյալ ու
նեցած գիտելիքների մասին՝ աշակերտների
համար որոշակի համակարգ ապահովելով,

Սովորել եմ
Յուրաքանչյուր գործ պետք է անել
սիրով։
...

որի շրջանակներում նրանք կարողանում
են կարդացվելիք նյութի մասին ենթադրու
թյուններ անել։ Միաժամանակ զարգանում
են աշակերտների ինքնահարցման, ինքնա
վերլուծության կարողությունները, նրանք
սովորում են ավելի ակտիվորեն կարդալ՝
թեմային առնչվող իրենց հարցերի պատաս
խանները գտնելու համար։ Այս աշխատանքի
ժամանակ ի հայտ են գալիս նաև սովորող
ների՝ թեմայի մասին ունեցած սխալ պատ
կերացումները, թյուր ըմբռնումները, որոնք
շտկվում են դասի ընթացքում։ Փոխգործուն
մեթոդական հնարները նպաստում են աշա
կերտների ճանաչողական գործունեության
ծավալմանը։ Կառուցված են հիմնականում
երկխոսության վրա, որը ենթադրում է մտ
քերի ազատ փոխանակում ծագած խնդրի
լուծման ուղիների վերաբերյալ։ Նյութերի
յուրացման գործընթացում ապահովվում է
աշակերտների ակտիվության, մտածական
և պրակտիկ գործունեության բազմազա
նությունը։ Այսպիսով՝ ակտիվ մեթոդները
ապահովում են կրթական խնդիրների լու
ծումը տարբեր տեսանկյուններից .
•	
ուսումնական դրական խթանի
ձևավորում,
•	ճանաչողական
ակտիվության
բարձրացում,
•	
ինքնագործունեության խթանում,
•	ճանաչողական
գործընթացների
զարգացում՝ խոսք, հիշողություն, մտածողու
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թյուն,
•	
ուսումնական նյութի առավելագույն
մասի արդյունավետ յուրացում,
•
ստեղծագործական մտածելակեր
պի զարգացում,
•	
անհատական հաղորդակցական-

զգայական ոլորտի զարգացում,
•	
անհատական-յուրահատուկ հնա
րավորությունների բացահայտում և զարգա
ցում,
•	
ինքնուրույն աշխատանքի համար
հմտությունների զարգացում։
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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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ՌՈՒԶԱՆՆԱ ՓԻԼԻՊՈՍՅԱՆ
ԼԻԱՆԱ ԱՅՎԱԶՅԱՆ

ՄԻՋԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԿԱՊԵՐԻ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄԸ
ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏԻ ԵՎ ԳԾԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՈՒՄ
Մարդն իր մտահղացումները, պատկե
րացումները և երևակայությունն արտա
հայ
տում է գրա
վոր, բա
նա
վոր կամ գրա
ֆիկական պատկերներով: Ուսանողները
գրաֆիկական գիտելիքներ ստանում են
կերպարվեստի և գծագրության դասերին:
Կերպարվեստը և գծագրությունը ուսում
նադաստիարակչական մեծ նշանակություն
ունեն: Նկարչությունը ձևավորում է գեղար
վեստական զգայություններ, զարգացնում է

դիտողունակությունը, տեսողական հիշողու
թյունը, տարածական պատկերացումները և
երևակայությունը:
Նկարչությունը սովորեցնում է նկարել
պատկերվող առարկաների չափային հա
րաբերակ-ցությունը, նրանց մասշտաբայ
նությունը: Այդ բոլորն օգնում է մյուս առար
կաների ուսուցման արդյունավետության
բարձրացմանը, զարգացնում է սովորողի
ստեղծագործական կարողութ-յունները:

Նկ. 1

Նկարչության ուսուցման գործընթացում
կատարելագործվում են նկարչական ունա
կությունները, ձևավորվում են բնօրինակի
տեսողական ընկալման կարողություններ,
ամրապնդվում են գծանկարի կառուցման
տեսական հիմնադրույթները:
Գրաֆիկական պատկերները տարածու
թյան տարրերի արտահայտչամիջոցներ են:
Գրաֆիկական պատկերներն ունեն իրենց
յուրահատկությունները: Այսպես` գծագիրը
միարժեքորեն արտահայտում է առարկայի
կառուցվածքը, պարունակում է առարկան
պատրաստելու համար անհրաժեշտ բոլոր
տվյալները:

Աքսոնոմետրիկ պրոյեկցիաները, տեխ
նիկական
նկարները,
գեղանկարները,
գծային հեռանկարները, ֆոտոնկարները
տեսողական ընկալմանը շատ մոտ գրաֆի
կական ակնառու պատկերներ են:
Բոլոր
գրաֆիկական
պատկերների
առաջացման հիմքում ընկած է կենտրո
նական պրոյեկտման մեթոդը: Կենտրոնա
կան պրոյեկտման հիմնական տարրերն են
պրոյեկցիայի P հարթությունը և պրոյեկտ
ման S կենտրոնը (նկ. 1.1): Ակնհայտ է, որ
տարածության բոլոր տարրերը կետերի ան
վերջ բազմություն են: Յուրաքանչյուր տարր
միարժեքորեն որոշվում է իր բնութագրիչ
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կետերով (ուղիղը` իր երկու կետերով, բազ
մանկյունը, բազմանիստը` իրենց գագաթ
ներով և այլն): Հետևաբար տարածության
տարրի գրաֆիկական պատկեր ստանալու
համար պետք է իմանալ կետի պատկերումը
հարթության վրա:
Նկ. 1.1-ում պատկերված է տարածության
A կետի, նկ. 1.2-ում՝ ABC եռանկյան կենտրո
նական պրոյեկցիաների կառուցումը K հար

թության վրա՝ ըստ S կենտրոնի:
Եթե երկու եռանկյունիներ տարածության
մեջ տե
ղա
վոր
վում են այն
պես, որ նրանց
համապատասխան գագաթները միացնող
ուղիղներն անցնում են մի կետով, ապա հա
մապատասխան կողմերի շարունակություն
ների փոխհատման կետերը գտնվում են մեկ
ուղղի վրա (Դեզարգի թեորեմ): Հակադարձը
նույնպես ճիշտ է:

Նկ. 2

Դեզարգի ուղիղ և հակադարձ թեորեմ
ները հեռանկարների կառուցման գործում
ունեն կարևոր նշանակություն:
Պրոյեկտող ապարատում (նկ. 1.2) կա
ռուցված է ABC եռանկյան AKBKCK հեռանկա
րը: Համապատասխան գագաթները միաց
նող ուղիղներն անցնում են S դիտակետով,
իսկ համապատասխան կողերի հատման AO,
BO, CO կետերը K1K2 հիմքի վրա են:
H հարթությունը պտտելով K1K2 առանցքի
շուրջ՝ կարելի է համատեղել K հարթության
հետ: Այդպիսի համատեղումով համապա
տասխան եռանկյունները գտնվում են մեկ`
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ֆրոնտալային K հարթության վրա: Այդ հա
մատեղումից հարթությունների կետերի հա
մապատասխանությունը չի փոխվում, և S
դիտակետը K հարթության վրա զբաղեցնում
է SK դիրքը (նկ. 2.1, 2):
Այսպիսով՝ ստեղծվում է որոշակի հատ
կությամբ օժտված համապատասխանու
թյուն, որը կոչվում է հոմոլոգիա:
Հոմոլոգ համապատասխանությունը մի
արժեքորեն որոշվում է հոմոլոգիայի կենտ
րոնով (SK), առանցքով և երկու համապա
տասխան կետերով (A→AK):
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Կենտրոնական պրոյեկտման մեթոդով
կառուցվում են տարածության տարրերի
նկարները, գծային հեռանկարները: Մյուս
գրաֆիկական պատկերները կառուցվում
են զուգահեռ պրոյեկտման մեթոդով: Զու
գահեռ պրոյեկտման մեթոդը կենտրոնա
կան պրոյեկտման մասնակի դեպքն է, երբ
պրոյեկտման կենտրոնն անվերջ հեռու կետ
է, և հետևաբար պրոյեկտող ճառագայթները
զուգահեռ են (նկ. 3): Նկ. 3.1-ում զուգահեռ
պրոյեկտումը շեղանկյուն է (պրոյեկտման I1
ուղղությունը թեքված է պրոյեկցիայի P հար
թության նկատմամբ), նկ. 3.2-ում ուղղան
կյուն պրոյեկտում է (I2P):
Գծագրի հիմնական գրաֆիկական պատ
կերները (պրոյեկցիաներ, տեսքեր, հատույթ
ներ, կտրվածքներ) կատարվում են ուղղան
կյուն պրոյեկտման մեթոդով: Աքսոնոմետրիկ
պրոյեկցիաները պատկերվում են ուղղանկյուն
և շեղանկյուն պրոյեկտման մեթոդներով:
Գրաֆիկական բոլոր պատկերներն ու
նեն ընդհանուր և առանձնահատուկ հատ
կություններ:
Այսպես` գծագիրը միարժեքորեն պատ
կերում է առարկան, սակայն ակնառու չէ: Աք
սոնոմետրիկ պրոյեկցիան, նկարը, հեռան
կարը առարկայի արտաքին կառուցվածքի
ակնհայտ պատկերներ են երեք կողմերից,
մյուս երեք կողմերը չեն կարող պատկեր
վել այդ գրաֆիկական պատկերներում: Այլ
կերպ ասած, ակնառու գրաֆիկական պատ
կերները միարժեքորեն չեն արտահայտում
առարկայի կառուցվածքը: Ինչևէ, գրաֆիկա
կան աշխատանքներում լայն կիրառություն
ունեն թվարկված բոլոր պատկերները:
Նկարչության տեսական հիմքը գծա
գրական երկրաչափության «Գծային հեռա
նկար» և «Ստվերները հեռանկարում» բա
ժիններն են:
«Գծանկար» առարկայի ուսուցումը պետք
է սկսել գծային հեռանկարի հիմնադրույթնե
րի կրկնությամբ, գծանկար կատարելու հա
մար դրանց անհրաժեշտ պարզեցմամբ:
Այսպես` ուղիղ գծի հեռանկարի մանրա
մասն կառուցումը նկարելու ընթացքում ան
հրաժեշտ չէ: Բավական է ցուցադրել ուղղի
մասնակի դիրքերի (լայնությունների, բարձ

րությունների, խորությունների) հեռանկար
ները տեսողական ընկալմամբ:
Անհրաժեշտ է կրկնել նաև մի քանի երկ
րաչափական մարմինների (խորանարդ, զու
գահեռանիստ, գլան, կոն, գունդ) հեռանկար
ների կառուցման օրինաչափությունները:
Շատ կարևոր է հորիզոնի հարթության
ճիշտ ընտրությունը պատկերվող առարկայի
կամ առարկաների համախմբի գծանկար
կատարելիս:

Հորիզոնի հարթությամբ է պայմանավոր
ված գծանկարի արտահայտչականությունը:
Հորիզոնի հարթությունն անցնում է դիտակե
տով` գծանկարի հիմքից դիտողի աչքի բարձ
րությամբ: Հորիզոնի հարթության դիրքը
նկարում արտահայտվում է նկարի հիմքին զու
գահեռ հորիզոնի գծով, որի վրա նշվում է նկա
րի գլխավոր կետը (դիտակետից ուղղահայաց
ճառագայթ տանելով թղթի հարթությանը):
Հորիզոնի հարթության և պատկերվող
առարկաների հնարավոր փոխադարձ դիր
քերը դիտարկենք խորանարդի և գլանի
գծանկարներով:
Հնարավոր են երեք դեպքեր` 1) հորիզոնի
հարթությունը բարձր է, 2) ցածր է պատկեր
վող առարկայից, 3) հատում է առարկային:
Նկ. 4-ում պատկերված է նույն չափերով
խորանարդը հորիզոնի հարթության նշված
երեք դիրքերում: Նկ. 4.1-ում հորիզոնի հար
թությունը խորանարդից ցածր է: Դիտողը
տեսնում է խորանարդի երեք նիստերը: Նկ.
4.2-ում հորիզոնի հարթությունը հատում է
խորանարդը, տեսանելի են երկու նիստերը:
Նկ. 4.3-ում հորիզոնի հարթությունը բարձր
է խորանարդից, տեսանելի են առջևի երկու
կից նիստերը և վերին հիմքը:
Բոլոր դեպքերում խորանարդի հորիզո
նական դիրքի կողմերի շարունակություննե
րը անցնում են հեռանկարի հորիզոնի վրա
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գտնվող F1 և F2 ֆոկուսներով:

Երբ հորիզոնի հարթությունը համընկ
նում է խորանարդի վերին կամ ստորին նիս
տի հետ, հեռանկարում այդ նիստերը պատ
կերվում է հորիզոնի գծի վրա գտնվող ուղղի
հատվածով:
Նկ. 5-ում պատկերված են գլանի հեռան
կարները հորիզոնի հարթության վերը նշ
ված երեք դիրքերում:

Նկ. 5.1-ում տեսանելի է գլանի կողմ
նային մակերևույթը և վերին հիմքը (հորիզո
նի հարթությունը գլանից վեր է):
Նկ. 5.2-ում տեսանելի է միայն կողմ
նային մակերևույթը (հորիզոնի հարթությու
նը հատում է գլանի մակերևույթը):
Նկ. 5.3-ում տեսանելի են կողմնային մա
կերևույթը և ներքևի հիմքը (հորիզոնի հար
թությունը գլանի ներքևի հիմքից ցածր է):
Գլանի հիմքերի շրջանագծերը հեռան
կարում պատկերվում են էլիպսներով: Գլանի
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հիմքը որքան մոտ է հորիզոնի հարթությա
նը, այնքան փոքր է էլիպսի լայնությունը:
Ինտերյերը կառուցելու համար լավագույն
մեթոդը համարվում է շառավղայինը: Շա
ռավղային մեթոդը հենված է կետի հեռան
կարի կառուցման ընդհանուր մեթոդի վրա:
Կառուցվում են S դիտակետից դեպի պատ
կերվող կետերն ուղղված պրոյեկտող ճառա
գայթների հատման կետերը հեռանկարի K
հարթության հետ: Այս մեթոդով հեռանկար
կառուցելու ելակետային տվյալները առար
կաների ուղղանկյուն պրոյեկցիաներն են:
Նկ. 6-ո
ւմ տր
ված են A կե
տե
րի (a’;a)
պրոյեկցիաները և կառուցված հեռանկարը:
Ինտերյերը հեռանկարում պատկերվում
է ֆրոնտալային և անկյունային դիրքերով:
Ինտերյերի հեռանկարի հորինվածքը կախ
ված է նկարչի մտահղացումից, որին համա
պատասխան ընտրվում են հեռանկարի հիմ
նական տարրերը` հեռանկարի հիմքը (k1k2),
հորիզոնի գիծը (h1h2), գլխավոր կետը (P):
Ինտերյերի հեռանկար կառուցելիս կարևոր
նշանակություն ունեն պատերի, հատակի,
առաստաղի, պատուհանների և դռների հո
րինվածքային լուծումները հորիզոնի գծի և
գլխավոր կետի ընտրությունը (նկ. 7):
Գո
յու
թյուն ու
նի մի մե
թոդ, ո
րը թույլ է
տալիս առանց ուղղանկյուն պրոյեկցիաների
կառուցել հեռանկարային պատկեր, ինչպես
նաև անցկացնել հեռանկարային վերլուծու
թյուն: Նկարչի համար շատ կարևոր է ակ
նառու կերպով արտահայտել օբյեկտը` ճշգ
րիտ համաչափություններով: Դրա համար
էլ նա առարկան հորինում և տեղադրում է
առանց փոխանցելու դրա իրական չափե
րը և հասնում է հեռանկարային բավարար
նմանության. այսինքն` կարծես կառուցումվերջացնում է հեռանկարը` ելնելով հեռան
կարային պատկերի մի քանի ելակետային
տարրերից, որոնք որոշված են աչքաչափով`
էսքիզի կամ նկարի վրա: Այսպիսի կառուց
ման պրոցեսը փոխարինվում է հեռանկարի
հայտնի օրենքները որոշող վերլուծության,
ինչպես նաև բնօրինակը դիտարկելու հետ:
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Նկ. 7
Երկրաչափական մարմինների գծան
կարը կատարելու համար պետք է ունենալ
դրանց մոդելները: Մինչև երկրաչափական
մարմինների համախումբ նկարելը պետք է
նկարել դրանք առանձին-առանձին:
Մոդելը դրվում է սեղանին, որի ետևում
տեղադրվում է առանց ծալվածքների միա
գույն գործվածք (ֆոն): Լույսը պետք է լինի
մոդելի ձախ կողմից: Նկարչական թուղթն
ամրացվում է տախտակի վրա, տեղադրվում
է կատարողի առջև:
Նկարը սկսելիս պետք է տանել երկրա
չափական մարմնի առանցքները, որից հե
տո բարակ հոծ գծով նշել դրանց հիմնական
եզրագիծը: Խորհուրդ է տրվում նշել ոչ մի
այն երևացող գծերը, այլև չերևացող (ան
տեսանելի) գծերը, որը հնարավորություն է
տալիս ստուգելու կառուցման ճշտությունը:
Երկրաչափական մարմինների համա
խումբ նկարելիս անհրաժեշտ է միմյանց հետ
համեմատել համախմբի առարկաները և որո
շել դրանց չափերի հարաբերակցությունը:
Նկարելու ընթացքում պետք է պարբերա
բար ստուգել նկարի կառուցման ճշտությու
նը: Նկ. 8
–ում պատ
կեր
ված է, թե ի
նչ
պես
ստուգել խորանարդի վրա դրված բուրգի
վերևի գագաթի դիրքը` պայմանավորված
խորանարդի հիմքի անկյունագծերով: Միև
նույն ժա
մա
նակ պետք է հի
շել, որ ա
ռար
կայի ուղղաձիգ գծերը նկարում նույնպես
ուղղաձիգ դիրք ունեն, իսկ հորիզոնական
դիրքի զուգահեռ ուղիղները հորիզոնի գծի
վրա մեկ ընդհանուր կետ կունենան:

Նկ. 8
Պտտման մարմիններ պատկերելիս (գ
լան, կոն և այլն) սկզ
բում ո
րո
շում են հիմ
նական համամասնությունները, տանում են
պտտման առանցքները և նշում հիմքերի
կենտրոնները: Գլանի հիմքի շրջանագիծը
հեռանկարում պատկերվում է էլիպսի տես
քով, որի մեծ առանցքն ուղղահայաց է պտտ
ման առանցքին:
Սկզ
բում պետք է նշել է
լիպ
սի ա
ռանցք
ները: Էլիպսի մեծ և փոքր առանցքների
հարաբերությունը կարելի է որոշել դիտաս
ևեռումով: Էլիպսը պետք է ունենա սահուն
եզրագիծ` առանց ջարդվածքի:
Նկարում երկրաչափական մարմինների
կողմերը պետք է նշել բարակ գծերով: Պետք
է հիշել, որ մակերևույթների, ինչպես նաև
առարկայի մակերևույթի և օդային տարած
քի եզրագծերը նկարում որոշվում են տար
բեր հարթությունների շտրիխով կամ լույս ու
ստվերը տուշով ընդգծելով:
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Նկ. 9
Առարկայի մասնիկները կամ երկրաչա
փական մարմինների համախումբը նկա
րելուց հետո փափուկ ռետինով հեռացնում
են անտեսանելի գծերը, որից հետո միայն

պատկերում լույսը և ստվերը, որը թույլ է
տալիս ստանալ առարկայի ծավալը, կա
ռուցվածքը (գույնը, մակերևույթի մշակումը):

Նկ. 10
Նկարում առարկայի լուսավորված մասի
պատկերը կոչվում է լույս (նկ. 9), իսկ չլու
սավորվածը` ստվեր: Ստվերները լինում են`
սեփական, որոնք առարկայի մակերևույթի
վրա են, և ընկնող, որոնք առաջանում են
առարկայական հարթության վրա:
Լուսավորված մակերևույթն անդրա
դարձնում է լույսը, թուլացնում է ստվերի ու
ժը հարակից մակերևույթի վրա (ռեֆլեքս):
Առարկայի սեփական ստվերը սովորաբար
ավելի թույլ է, քան ընկնող ստվերը (նկ. 9.1):
Կորագիծ մակերևույթների վրա լույսից
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դեպի ստվեր անցումը կատարվում է աս
տիճանաբար լույսից կիսաստվեր, հետո`
ստվեր, ապա` ռեֆլեքս (նկ. 9.2): Ռեֆլեքսը
մակերևույթի սեփական ստվերի վրա ամե
նալուսավոր մասի հակառակ կողմում է: Լույ
սից ստվեր անցումը բազմանիստերի վրա
ավելի կտրուկ է (նկ. 9.1)՝ հաշվի առնելով
սահմանագծի կոնտրաստը (երկու տարբեր
լուսավորություններ ունեցող մակերևույթնե
րի սահմանագծում մուգ մակերևույթը պատ
կերվում է ավելի մուգ, իսկ լուսավորը` ավելի
լուսավոր):
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Նկ. 11
Առարկաների փայլուն մակերևույթների
վրա, որոնք ուժեղ անդրադարձնում են լույ
սը, երևում են վառ փայլեր: Այն նկարներում,
որտեղ պատկերվող առարկաները բավա
կանին հեռացված են դիտողից դեպի տա
րածության խորքը, անհրաժեշտ է արտա
հայտել` հաշվի առնելով օդային հեռանկարի
կանոնները: Այն կարելի է ուսումնասիրել
միևնույն գույնի, բայց դիտողից տարբեր հե
ռավորության վրա գտնվող առարկաների
միջոցով: Ինչքան հեռու է դրված առարկան,
այնքան այն անգույն և կապույտ կերևա, քա
նի որ դիտողի աչքի և առարկայի միջև առ
կա է օդի որոշակի շերտ: Ինչքան քիչ լինի
դիտողի և առարկայի միջև տարածությունը,
այնքան քիչ կլինի առարկայի լուսավորված
և չլուսավորված մասերի տոնային տարբե
րությունները (տոնը նկարի մեջ առարկայի
մակերևույթի լուսավորվածության աստի
ճանն է, որը պայմանավորված է մակերևույ
թի գույնով և նրա լուսավորվածությամբ):
Մակերևույթի վրա ստվերները պատկեր
վում են անցումային տոներով (կիսաստվեր,
լույս, ստվեր, ռեֆլեքս):
Տեխնիկական նկարներում մեծ դիտողա
կանություն տալու համար դրանց վրա կա
տարում են գծապատում կամ նրբագծում:
Ճիշտ կատարված գծապատումը պարզ
պատկերացում է տալիս տվյալ առարկայի

մակերևույթի վրա գոյություն ունեցող բոլոր
թեքությունների և կորությունների մասին,
մինչդեռ ոչ ճիշտ գծապատումը աղավաղում
է առարկայի ձևի և չափերի մասին եղած
պատկերացումը:
Մակերևույթի ստվերագծման աստիճա
նը մոտավորապես որոշելու համար որպես
հիմք կարելի է ընդունել գծապատման կամ
նրբագծման այն տեսակները, որոնք ցույց
են տրված նկ. 10-ում:
Շտրիխները իրար շատ մոտ են նշվում,
և դրանք ունեն պատկերվող առարկայի մա
կերևույթի ուղղությունը (նկ. 11.1, 2 և 3):
Լույսից ստվերին անցում կատարվում է
շտրիխների խտությամբ և նրանց հաստու
թյամբ: Նկարում ամենալուսավորը թուղթն
է, իսկ ամենամուգը` մատիտի տոնը, որը
կարող է ամբողջ ուժով օգտագործվել:
Նկ. 11.4-ում և 5-ում ցուցադրված է ստ
վերների պատկերումը ստվերագծման օգ
նությամբ:

Նկ. 12
Որպեսզի ճիշտ արտացոլվեն լույս ու ստ
վերի սահմանները, անհրաժեշտ է նկարե
լու ընթացքում համեմատել ստացված տոնը
լույսի և ստվերի մասերի տոների հետ: Նկ.
12-ում, որպես օրինակ, պատկերված են
երկրաչափական մարմիններ իրենց սեփա
կան և ընկնող ստվերներով:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.
4.

Գ. Ս. Խուդոյան, Գծային հեռանկար, Եր., 2005 թ.:
Белов Н. В., Виксель А. А., Начертательная геометрия, Л., 1969 г.
Кириллов А. Ф., Черчение и рисование, М., 1980 г.
Шешко И. Б., Построение и перспектива рисунка, Минск “вышэйшая школа” 1981 г.
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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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ԱՐՄԻՆԵ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ԳՐԱՖՆԵՐԻ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԴՊՐՈՑՈՒՄ
Ժամանակակից գիտության և տեխնի
կայի զարգացման մակարդակը, տնտե
սական գործունեության գիտական կազ
մակերպման անհրաժեշտությունը այսօր
պահանջում են մաթեմատիկական հիմ
նարար գիտելիքների և մեթոդների իմա
ցություն: Այսօր արդիական են դպրոցա
կան մաթեմատիկայի բովանդակության
հարստացման և ճշտման, նրա կիրառական
ուղղվածության զարգացման, այլ առարկա
ների հետ կապն ուժեղացնելու խնդիրները:
Դ
րա հետ մեկ
տեղ ան
հրա
ժեշտ է, որ
պեսզի ամբողջ գիտական վերազինման
հետ այն մնա ընդհանուր հասանելի: Նոր
հասկացողությունները պետք է ներդրվեն
դպրոցական կրթության մեջ այն դեպքում,
եթե նրանք թույլ են տալիս սովորողներին
տեսնել հայտնին և էապես կարևորը, այն
ավելի հստակ և ճիշտ լուսաբանել: «Ճանա
չումը ենթադրում է ստացված գիտելիքների
օգտագործումը գործնականում, այսինքն՝
լայնորեն հասկանալով որպես մարդկության
գիտական և արտադրատեխնիկական գոր
ծունեության ընդհանրություն»:
Որոշակի դեր այս խնդիրների լուծման
գործում կարող է խաղալ դպրոցական մա
թեմատիկական կրթության մեջ գրաֆների
տեսության տարրերի ներմուծումը: Գրաֆ
ների տեսությունը՝ որպես մաթեմատիկայի
ինքնուրույն բաժին, իր լեզվով և մեթոդնե
րով օգնում է լուծելու մի շարք կիրառական
խնդիրներ: Գրաֆների լեզուն կարող է մի
շարք առարկաների շարադրումը դարձնել
ավելի դիտողական, հասանելի, պարզեցնել
հաշվարկները:
Գրաֆների տեսության հեղինակավոր
մասնագետ Ա. Ա. Զիկովի խոսքերով. «Այ
սօր ամենաբազմազան բովանդակության
և ամենատարբեր բարդության գործնական
և տեսական խնդիրների քանակը, որոնք
հանգում են մաքուր գրաֆների տեսության

խնդիրներին, աճում է այնքան արագ, որ
տնային մեթոդներով կամ սրամիտ և անհա
տական հնարներով դրանց «մանրածախ»
լուծման համար որակյալ մասնագետ արդեն
չի բավարարում» [2]:
«Գրաֆ» հասկացողությունը կապված
է դպրոցական մաթեմատիկայի շատ հիմ
նական հասկացությունների հետ: Մասնա
վորապես «երկուական հարաբերում» հաս
կացությունը, որն իր հերթին ներառում է
այնպիսի ընդհանուր հասկացություններ,
ինչպիսին են նույնության, կոնգրուենտու
թյան, հավասարամեծության, համարժե
քության, զուգահեռության, ուղղագծության,
բաժանելիության և այլ հասկացությունները:
Գրաֆների տեսության լեզվի առանձ
նահատկությունների վերլուծությունը թույլ
է տալիս առաջ քաշել հետևյալ վարկածը.
գրաֆների տեսության տարրերը մաթեմա
տիկայի դպրոցական դասընթաց ներառե
լու, ինչը թույլ կտա սովորողներին հասանելի
մակարդակում հարստացնել նրա բովան
դակությունն առանց ծավալի մեծացման:
Հայտնի է, որ մաթեմատիկան, հետազո
տության օբյեկտ ունենալով մոդելի հետազո
տությունները, այսինքն՝ իրական աշխարհի
մտավոր կառուցվածքները, առաջարկում
է գիտելիքների մյուս ճյուղերին մոդելների
ընդհանրություն, որոնք ունեն մեծ կիրառու
թյուն և ամփոփում:
Գրաֆների տեսությունն առաջարկում
է մոդելներ կրկնակի (բինար) հարաբերու
թյունների ցանկացած համակարգի համար:
Եթե ուսումնասիրվող երևույթում առանձ
նացնենք ինչ-որ տարրերի ոչ դատարկ բազ
մություն, և առաջին բազմությունում տրված
է կրկնակի հարաբերությունների բազմու
թյուն, ապա հենց որ հաջողվի բանականո
րեն հարաբերել գրաֆի գագաթներին մեզ
հետաքրքրող օբյեկտները, իսկ կողերին՝
նրանց միջև հարաբերությունները, ստաց
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ված գրաֆը դառնում է ուսումնասիրվող եր
ևույթի մաթեմատիկական մոդել, իսկ գրաֆի
հատկություններն արտահայտում են այդ եր
ևույթի կառուցվածքային հատկությունները:
Եթե այդ ընթացքում առաջին բազմությունը
բաժանվում է մի քանի ենթաբազմության,
ստանում ենք այսպես կոչված «գունավոր»
գագաթներով գրաֆ: Եթե առաջին բազմու
թյան բոլոր տարրերի համար կարևոր է տար
րերի կարգը զույգում, ստանում ենք կողմնո
րոշված կողերով գրաֆ, հակառակ դեպքում
ստանում ենք խառը կամ չկողմնորոշված
գրաֆ: Հենց այն պատճառով, որ յուրաքան
չյուր կառուցվածքում կարելի է առանձնացնել
տարրերի ոչ դատարկ բազմություն և կրկնա
կի հարաբերությունների բազմություն [1]:
Այժմ դիտարկենք գրաֆների՝ բնույթով
ոչ խոսքային, լեզվի առանձնահատկություն
ները, որոնք թույլ են տալիս քննարկել նրա
արժանիքները հանրակրթական դպրոցում
ուսումնասիրելու հարցը քննարկելիս.
ա) Նախ և ա
ռաջ այդ լե
զուն տար
բեր
վում է «այբուբենի» պարզությամբ: Նրա այ
բուբենը պարունակում է երկու հիմնական
տարր, նշանների երկու տեսակ՝ շրջանակ
ներով, որոնք կարող են լինել աննշան փոքր
(գրաֆի տեսության օգնության դիտարկվող
երկրաչափական և տեղագրական խնդիր
ներում) կամ բավական մեծ, երբ շրջանակի
մեջ գրվում են նրա նշանակությունը խոսքե
րով (կառավարման խնդիրներ) պատկեր
վող գրաֆի «գագաթները»:
Գրաֆների նշանների երկրորդ տեսակը
նրա եր
կու կողերն են կամ կո
րերը, որոնք
նշանակվում են գծերի հատվածներով կամ
համապատասխան սլաքներով (եթե կողերը
կողմնորոշված են): Օժանդակ ցուցիչները
կամ քաշերը, գրված գրաֆի կողերին կամ
գագաթներին, հաճախ նշանակվում են հա
մապատասխան գագաթները կամ կողերը
գունավոր պատկերելու միջոցով: Հետևա
բար, բազմազանության համար դիտարկվող

խնդիրներում մտցվում է լրացուցիչ գույն:
Ի տարբերություն Մորզեյի այբուբենի՝
որտեղ նույնպես երկու հիմնական տարր կա
(կետ և գիծ), բայց 33 տառ, այստեղ գործ
նականում համարյա ոչինչ հիշել պետք չէ:
Նկա
տենք, որ մի շարք խն
դիր
նե
րում դի
տարկվում է նաև այսպես կոչված վիճակնե
րի տարածությունը, «տարածության» դերը
կատարում է ոչ թե հարթությունը կամ երեք
չափերի տարածությունը, այլ գրաֆի գա
գաթների ընդհանրությունը: Այդպիսի մոտե
ցումը բնորոշ է սխեմաների լեզվի համար:
բ) Գրաֆների լեզվի «քերականությունը»
նույնպես շատ պարզ է: Քերականության
առաջին կանոնն այն է, որ կողերից յուրա
քանչյուրի ցանկացած ծայր պատկանում է
որևէ գագաթի: Երկրորդ կանոնն է՝ պատ
կերում երևացող կողերի բոլոր հատումները
համարվում են գագաթներ, եթե հակառակը
չի նշվում շրջանակով կամ հատուկ չի պայ
մանավորվում: Երրորդ կանոնը գրաֆի տե
սություն ներառում է համարժեքության տե
ղագրական տեսակ՝ գեմեոմորֆիզմը:
Գրաֆի պատկերման ժամանակ ազատ
է պատկերի հարթությունում կետերի պատ
կերման միջոցը. կարևոր չէ, միացած են
երկու կետերը ուղիղ հատվածով կամ կոր
հատվածով (ընտրվում է ավելի հարմար
տեսակը), չեն դիտարկվում անկյունները,
նշանակություն չունի կետերի միջև տա
րածությունը: Դրա հետևանքով նկ. 1–ում
պատկերված գրաֆները նույնատիպ են,
չտարբերվող, այսինքն՝ կարող են նույն իրա
վունքով համարվել միևնույն օբյեկտի կամ
միևնույն համակարգի մոդել: Այդ պատճա
ռով մեթոդական նպատակներով գրաֆների
լեզվի տարրերի ուսումնասիրման սկզբում,
որպեսզի սովորողները սովորեն տարբերել
երկրաչափական գծագրերը գրաֆի պատ
կերներից, գրաֆների կողերը նպատակա
հարմար է նշանակել ուղղագիծ և կորագիծ
հատվածներով:

Նկ. 1
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Գրաֆների տեսության պատկերման լեզ
վում չափերի բացակայությունը մոտեցնում
է գրաֆների տեսությունը տեղագրությանը,
իսկ գործնականում այդ լեզուն ավելի ճկուն
է դարձնում: Դա ավելացնում է գրաֆների
պատկերները որպես դիտողականության
միջոց օգտագործելու հնարավորություն
ներ, այսինքն՝ գտնել այնպիսի պատկերներ,
որոնք կընդգծեն գլխավորը կոնկրետ դեպ
քում: Պակաս կարևոր նշանակություն չու
նի մեթոդական տեսակետից այն փաստը,
որ գրաֆի պատկերը ավելի հեշտ և արագ
է կատարվում ձեռքով գրատախտակին կամ
տետրում, քան ասենք երկրաչափական
գծագիրը, որը պահանջում է պատկերման
որոշակի ճշտություն:
գ) Գրաֆի պատկերի տարբերիչ գիծ է ոչ
միայն նրա պարզությունը, այլև պատկեր
ման միջոցների տնտեսումը: Գրաֆի պատ
կերում չկա ոչ մի ավելորդություն, նրա բոլոր
բաղադրամասերն աշխատում են: Կետե
րը համապատասխանում են օբյեկտներին
(բազմության տարրերին), հատվածները՝
օբյեկտների միջև հարաբերություններին,
եթե գույնով առանձնացվել են որևէ կողեր
կամ գա
գաթ
ներ, գույ
նը նույն
պես կրում է
որոշակի լրացուցիչ իմաստ:
դ) Գրաֆների տեսության լեզվի առանձ
նահատկություններին է վերաբերում նաև
այն, որ գրաֆի պատկերները նկարագրու
թյան «մեռած» սխեմա չեն, նրանք ապրում
են, դրանք կարելի է ձևափոխել: Սովորող
ներին հնարավորություն է տրվում փորձար
կելու, գրաֆների պատկերների ձևափոխու
մը հրապուրում է սովորողներին, գրաֆների
պատկերավոր լեզվի օգտագործումը թույլ է
տալիս դասի մեջ մտցնել խաղի տարրեր:
Եվ ահա այսքան պարզ, նույնիսկ առա
ջին հայացքից պարզագույն լեզուն (ի դեպ,
դրանում է ոչ թե նրա թերությունը, այլ ար
ժանիքը, քանի որ այդ լեզուն հարկավոր է
զուտ հատուկ նպատակների համար) թույլ
է տալիս լուծել դիսկրետ մաթեմատիկայի
բազմաթիվ և բազմապիսի խնդիրներ: Տե
ղին օգտագործված գրաֆների տեսության
լեզուն համեմատելի է հանրահաշվի լեզվի
հետ, որը շատ բանում պարզեցնում է ձևա

փոխումների անցկացումը: Նույնիսկ դժվար
է պատկերացնել, թե ինչպես գործնականում
կդժվարանար հանրահաշվական ձևափո
խումների նկարագրությունը, եթե այն ան
ցկացնենք խոսքերով: Գրաֆի պատկերը,
նման ծայրահեղ պարզեցված հանրահաշ
վական արտահայտությանը, չի պարունա
կում ոչ մի ավելորդ բան:
D
E
C
F

B
G
A

Նկ. 2
Պարունակելով գծապատկերային պայ
մանականություն,
գրաֆի
պատկերները
շահավետ տարբերվում են ծայրահեղ ձևա
կանացված հանրահաշվական արտահայտու
թյուններից, որոնք չեն պարունակում «ինչո՞ւ»
հարցը, ցույց չեն տալիս ձևափոխման շղթան,
այլ ցույց են տալիս ձևափոխումների միայն մի
ջանկյալ կամ վերջնական արդյունքը: Ինչպես
հայտնի է, գրաֆի պատկերները հաջողու
թյամբ կարող են պատկերել ձևափոխումների
ալգորիթմի սխեմաները, ցուցադրել միաժա
մանակ ձևափոխումների մի քանի քայլ: Դրա
շնորհիվ գրաֆների տեսության կիրառումը
թույլ է տալիս մի շարք դեպքերում կրճատել
խոսքային տեքստը և այն դարձնել ավելի հա
սանելի և ընբռնելի: Գրաֆների տեսությունում
պատկերների օգտագործման համեմատա
բար բարձր արդյունավետությունը բացատր
վում է նրանով, որ տարրական նշանների
միջոցով հաջողվում է արտահայտել այդ տե
սության շատ հասկացողություններ, այսինքն՝
կառուցել նրանց հենակետային կերպարները:
ե) Դրա հետ մեկ
տեղ գրաֆ
նե
րի տե
սության հիմունքները մանկավարժական
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մեկուսացված գագաթի սահմանումը: Եթե
մտցվում է «գագաթի աստիճան» հասկա
ցողությունը, բնական է գագաթի աստիճան
անվանել գրաֆի կողերի քանակը, որոնց
գագաթը պատկանում է:
Տ
վ յալ դեպ
քում A=4, B=0, C=2 և այլն:
Բնական է A, F և G գագաթները պարունա
կող ենթագրաֆն անվանել ցիկլ: Իսկ կողը,
որի երկու ծայրերը C գագաթում են, օղակ:
Բնական և պարզ են նաև գրաֆների տեսու
թյան համար այնպիսի կարևոր հասկացողու
թյունները, ինչպիսին են «լրիվ գրաֆը», «ոչ
լրիվ գրաֆը», գրաֆում գագաթից գագաթ
«ուղին», «ուղու երկարությունը», «կապված
գագաթները», «չկապված գագաթները»,
«կապված գրաֆը», «չկապված գրաֆը»:
Եթե, օրինակ, նկար 3-ում որոշ գրաֆին ան
հրաժեշտ է տարբերել կապված և չկապված
գագաթները, լրիվ բնական է կապված հա
մարել այնպիսի գագաթները, ինչպիսին են,
օրինակ, A և B, A և C, A և D, քանի որ գոյու
թյուն ունեն ուղիներ, որոնք կապում են այդ
գագաթները, իսկ չկապված համարել A և F,
B և F գագաթները, քանի որ գրաֆում չկան
ուղիներ, որոնք կապում են դրանք:
Եթե պահանջվում է տարբերել կապված
և չկապված գրաֆները, նկ. 4-ում պատկեր
ված երկու գրաֆներից կապված են անվա
նում ձախը, իսկ չկապված՝ աջը:

տեսանկյունից շահավետ տարբերում է եզ
րույթաբանության պարզությունը: Պատ
մականորեն այնպես է ստացվել, որ այս
տեսության ստեղծման ժամանակ (երբ կու
տակված ցաք ու ցրիվ փաստերը միացվել են
և ամփոփվել, մշակվել են նոր ուղղություն
ներ) գրաֆների տեսության հիմնախնդիրնե
րը հիմնական հասկացություններին տվել են
բնական «անուններ», որոնք լավ են համա
ձայնեցվում համապատասխան նկարների և
դպրոցականների կենսական փորձի հետ:

B
A

C
E

D
F

G
Նկ.3

Դիտարկենք գրաֆի պատկերը (նկ. 2):
Եթե գրաֆի գագաթների մեջ անհրաժեշտ
է առանձնացնել «մեկուսացված գագաթ
ներ», սովորողները միանգամից անվանում
են B և D գագաթները: Այնուհետև, նայելով
պատկերին, ինքնուրույն նրանք տալիս են

Նկ. 4
G

F

H

A
K

Նկ. 5

Սովորողների կողմից բնական են ընկալ
վում գրաֆների տեսության համար այնպի
սի կարևոր հասկացությունները, ինչպիսին
են «կամուրջը», «ծառը», «անտառը»:
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D

B

E

C

Եթե նկ. 5-ի գրաֆի կողերից պահանջ
վում է ընտրել նրանք, որոնց հարմար կլիներ
«կամուրջ» անվանումը, ընտրում են A, B և D,
E կողերը: Իսկ ցանկացած գրաֆ, որը հան
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դիսանում է «ծառ», միշտ կարելի է պատկե
րել իրոք ծառ հիշեցնող նկարով: Նկ. 6–ում

պատկերված է այսպես կոչված անտառը՝
բաղկացած չորս ծառերից:

Նկատենք՝ գրաֆների տեսության լայն
կիրառելիության պատճառով նրա հիմունք
ների և մեթոդների ուսումնասիրումը կարող
է և պետք է տեղի ունենա մաթեմատիկայի
հիմնական դասընթացի ուսումնասիրման
ընթացքում, գրաֆների տեսության լեզվի օգ
տագործման ընթացքում երկրաչափություն
ուսուցանելիս: Գրաֆների լեզուն պետք է նե
րառվի միջնակարգ դպրոցի մաթեմատիկայի
հիմնական դասընթացը՝ սկսած տարրական
դասարաններից: Այն կզարգացնի սովորող
ների պատկերավոր մտածողությունը:
Գրաֆների պատկերների օգտագործումը
թույլ է տալիս որոշակի տեղեկության մասը
տեղափոխել այդ պատկերներին, տեղեկու
թյան մի մասը, որը մինչև այդ սովորողները
ստանում էին գրքի խոսքային տեքստի կամ
ուսուցչի խոսքի միջոցով, հիշելու համար
ավելի հարմար տեսքով: Գրաֆների պատ
կերների օգտագործումը ավելացնում է տե
ղեկության գծապատկերային ներկայացման
մասնաբաժինը մաթեմատիկայի դասընթա
ցում և թույլ է տալիս մի շարք դեպքերում կր
ճատել բացատրական տեքստը:
Գրաֆների պատկերավոր լեզվի կի
րառումը խնդիրների լուծման, տրամաբա
նական եզրահանգումների անցկացման
ժամանակ կարելի է ցույց տալ այսպես կոչ
ված տրամաբանական խնդիրների լուծման
օրինակով, որոնք հաճախ վերաբերում են
գլուխկոտրուկների շարքին: Տրամաբանա
կան խնդիրներ լուծելիս սովորաբար բավա
կան դժվար է լինում հիշողությունում պահել
բազմաթիվ փաստեր, տվյալներ, հաստատել
կապը նրանց միջև, արտահայտել վարկած
ներ, մասնավոր եզրակացություններ անել,

հիշել դրանք և օգտվել դրանցից:
Ներկայացնենք՝
ինչպես
գրաֆների
նկարների օգտագործումը խնդիրները հա
սանելի են դարձնում նույնիսկ 5-րդ դասա
րանի սովորողների համար:
Խնդիր: Տիգրանը հայրիկի հետ գնաց
«ՏԻՐ»: Նրանք ունեին հետևյալ պայմա
նավորվածությունը: Տիգրանը պետք է 5
կրակոց աներ, և եթե կրակոցը դիպչում էր
նպատակակետին, ապա ճիշտ կրակոցի
դեպքում նա իրավունք ուներ կրակել ևս 2
կրակոց: Տիգրանը կրակեց 25 անգամ: Քա
նի՞ ճիշտ կրակոց արեց Տիգրանը:

Նկ. 7

Լուծում: Տիգրանի կրակոցը կարելի է
ներկայացնել որպես գրաֆային ծառ, որը
համարվում է արմատավոր ծառ: Այդ ծառի
բոլոր գագաթները բացի վերևինից համընկ
նում է կրակոցներին: Եթե նպատակակետին
հասավ, ապա համապատասխան գագաթի
աստիճանը հավասար է 3-ի: Իսկ եթե վրի
պել է, ապա՝ 1: Բարձր գագաթի աստիճա
նը 5 է: Ծառն ունի 26 գագաթ և 25 կող: n-ը
նշանակետին դիպած կրակոցների քանակն
է: Այս դեպքում գրաֆն ունի 3 աստիճանի n
գագաթ և 1 աստիճանի (25-n)՝ գագաթ և 1
գագաթ՝ 5 աստիճանի:
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Օգտվենք ձեռքսեղմման լեմմայից.
3 ∙ n+1 ∙ (25 - n) + 5 = 2 ∙ 25
Լուծելով այս հավասարությունը՝ կստա
նանք՝ n = 10:
Այսինքն՝ Տիգրանը նշանակակետին դի
պել է 10 անգամ:
Այսպիսով՝ գրաֆների ուսումնասիրումը
դպրոցում հնարավորություն է տալիս մա

թեմատիկական խնդիրները առավել հեշտ և
պատկերավոր ներկայացնելու գործնական,
պրակտիկ կյանքի իրողությունները մոդե
լավորելիս: Այս ամենը զարգացնում է սովո
րողների պատկերավոր մտածողությունը,
ընդգծում է մաթեմատիկայի պրակտիկու
թյունը մեր կյանքում:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.

Նիկողոսյան Ժ. Գ., Դիսկրետ մաթեմատիկա, ուսումնական ձեռնարկ, Գյումրի, 2007, 334
էջ:
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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ԴՊ Ր Ո Ց Ի Ե Վ Մ ԱՆ Կ ԱՎ Ա Ր Ժ Ո Ւ Թ Յ ԱՆ
Պ Ա Տ Մ Ո Ւ Թ Յ Ո ՒՆ
ՆԱԶԻԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ԱՆԻ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ԱՆԳԼԻԱՅԻ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ 6-ԻՑ 11-ՐԴ ԴԱՐԵՐՈՒՄ
Անգլիայի կրթության պատմության մա
սին ամբողջական տեղեկություններ է տալիս
Արթուր Ֆրանցիս Լիչը (Arthur Francis Leach,
1851-1915), ով համարվում էր Անգլիայի կրթու
թյան պատմության «հայրը»։ Լիչն անգլիացի
պատմաբան էր, ով իր ող ջ կյանքի ընացքում
ուսումնասիրել է Անգլիայի կրթությունը, նրա
զարգացումն ու առանձնահատկություննե
րը։ Լիչն ունի բազմաթիվ աշխատություններ
Անգլիայի կրթության զարգացման մասին։
Նա իր համակողմանի վերլուծություններից
հետո հանգել է այն մտքին, որ Մեծ Բրիտա
նիայի վերափոխվելը Անգլիայի, բացի եկեղե
ցուց ու կրթության համակարգից, վերապրել
են բոլոր համակարգերը1:
Ըստ մեզ հասած տվյալների՝ ամենավաղ
դպրոցներն Անգլիայում ի հայտ են եկել սուրբ
Ավգուստինի (Augustine, հայերենում՝ Օգոս
տոս) օրոք և քրիստոնեության երևան գալուց
հետո՝ մոտ 6-րդ դարի վերջերին։ Առաջին դպ
րոցն ու եկեղեցին հիմնադրվել են Քենթերբե
րիում (Canterbury) 598 թվականին։ Դպրոցը
հիմնադրվել է սուրբ Ավգուստինի, իսկ եկե
ղեցին՝ Էթելբերտ (Ethelbert, Æthelbert) թա
գավորի կողմից։ Առաջին դպրոցը կոչվում է
քերականական դպրոց, որը մինչ այժմ էլ շա
րունակում է իր գործունեությունը ծավալել ու
զարգանալ։ Ներկայումս այն ոչ թե բուն հիմ
նադիր Էթելբերտի, այլ վերակազմավորող
Հենրի 8-րդի անունն է կրում2: Հետագայում,
Քենթերբերիում հիմնադրված դպրոցի մոդե
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 հիմնադրվեցին դպրոցներ Անգլիայի այլ
շրջաններում ևս (Rochester School, Dunwich
Grammar School, Song School at York և այլն)։
Այդ ժամանակաշրջանում դպրոցները եր
կու տիպի էին՝ քերականական ու երաժշտա
կան3: Քերականական դպրոցները տալիս
էին կրթություն, որն անհրաժեշտ էր պետա
կան գործիչ, իրավաբան, քաղաքացիական
ծառայող ու հոգևորական դառնալու հա
մար։ Իսկ երաժշտական դպրոցները հատուկ
ուղղվածություն ունեին, այստեղ դիմում էին
փաստացի այդ ոլորտում աշխատողները։
Ավգուստինը մշակեց կրթության մի այն
պիսի հայեցակարգ, որը հռոմեական և հել
լենիստական հռետորական դպրոցներից
էր վերց
ված։ Այն կազմ
ված էր յոթ ա
զատ
արվեստներից և գիտությունից՝ քերակա
նություն, ճարտասանություն, տրամաբանու
թյուն, թվաբանություն, երկրաչափություն,
երաժշտություն և աստղագիտություն, որոնք
դիտվում էին որպես հիմք՝ հետագայում
աստվածաբանություն, բժշկություն և իրա
վունք ուսումնասիրելու համար։
Քերականական դպրոցներում միակ թե
ման, որը ներկայացվում էր ավելին քան հա
մակարգված, լատինական լեզուն ու գրա
կանությունն էին, քանի որ բոլոր դպրոցների
նպատակը հստակ էր՝ պատրաստել սովո
րողներ եկեղեցի մտնելու համար։
8-րդ դարում Անգլիայում դպրոցնե
րի զարգացումն այնքան էր ծավալվել, որ
ընդգրկում էր ող ջ երկիրը: Ըստ անգլիացի
պատմաբան, ուսուցիչ ու քաղաքական գոր
3 AF Leach, The Schools of Medieval England, London,
1915, p. 6-7.
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ծիչ Հերբերտ Ֆիշերի (Herbert Albert Lau
rens Fisher)՝ Ֆլակ Ալկուինը (Flaccus Albinus
Alcuinus) հիմնում է դպրոց։ Նրա ղեկավա
րությամբ դպրոցը սահմանում էր մշակույթի
նոր չափանիշ1: «Ալկուինը Նորթհումբրիայից
էր և Յորքում աշխատում էր որպես ուսուցիչ:
Այս վստահելի, ջանասեր ու ընկերասեր ան
գլիացու ջանքերով է, որ մենք կարող ենք
տարբերակել օրենսդրությունը, որը սահմա
նում է եկեղեցու՝ կրթության ոլորտում ունե
ցած պարտականությունները, որի արդյունք
են վանական ու եպիսկոպոսական դպրոց
ները: Ալկուինի դպրոցը սովորեցնում էր
քերականություն, հռետորիկա, օրենք, պոե
զիա, թվաբանություն, երկրաչափություն,
երաժշտություն և Աստվածաշունչ»2:
Անգլիայի կրթության զարգացումը մի
որոշ ժամանակ ընդհատվեց, որի պատճա
ռը Վիկինգների արշավանքներն էին 866 թ.:
Սակայն Անգլիայի մի հատվածում Վիկինգնե
րին շատ լավ ընդունեցին, որի արդյունքում էլ
871 թ. Վասսեքսում 23 տարեկանում թագա
վոր դարձավ Ալֆրեդ Մեծը (Alfred the Great):
Թեև նրա մա
սին կան բազ
մա
թիվ հա
կա
սական, լավ ու վատ պատմություններ, բայց
մեր ուսումնասիրության շրջանակում մի բան
անհերքելի է. Ալֆրեդը ևս իր ուշադրությունն
ուղղել է դեպի կրթությունը: Հետագայում նա
իր երեխաներին անձամբ է սկսել սովորեցնել
Անգլիայի գրականությունն ու լեզուն՝ դրանք
կարևորելով ոչ միայն երեխաների զարգաց
ման, այլև անգլիացու ձևավորման գործում։
Նա հրճվում էր իր ժողովրդի գրականությամբ
ու երաժշտությամբ: Կրթական համակարգի
վերակառուցումն ու զարգացումն առաջնային
էին ոչ միայն Ալֆրեդի, այլև հետագայում իր
որդու՝ Էդվարդ Ավագի և թոռան՝ Աթելսթանի
(Athelstan) օրոք3: Հետագայում Ալֆրեդը դուրս
է քշում Նորմաններին (Norsemen) Վինչեսթե
րից, Սաուսհեմփթոնից, Լոնդոնից, Օքսֆոր
դից և Չիչեսթերից, բայց արշավանքները,
միևնույնն է, շարունակվեցին նաև հաջորդ
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.
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հարյուրամյակում ևս:
1016 թ. Քա
նութ Մե
ծը (Cnut the Great,
Canute), ով դարձել էր քրիստոնյա և ամուս
նացել էր իրեն նախորդող Էթհելբերդի այրու
հետ, դարձավ Անգլիայի թագավոր: Հերման
Արչդիքոնը (Herman the Archdeacon), ով 11րդ դարի Բարի քաղաքի պատմաբան էր,
գրում է, որ Քանութը մտահոգված էր հատ
կապես աղքատ տղաների կրթությամբ: Նա
իր հաշվին աղքատներին ուղարկում էր վա
նական համալիրներ՝ կրթություն ստանալու:
Չնայած այն բանին, որ Անգլիայում բնա
կանոն կյանքի ընթացքն ու զարգացումը
շարունակվում էին, չէին դադարում նաև պե
տության տարածք ներխուժումները Նորման
ների և, այս անգամ նաև, Վիլիայմ Նվաճողի
կողմից 1066 թ.: Ինչպես Լիչն է ներկայաց
նում, այդ ժամանակների համար Անգլիայի
կյանքում մեծագույն չարիք էր Քենթերբերիի
արքեպիսկոպոս Լանֆրանկը (Archbishop
Lanfranc), ով այդքան էլ հետաքրքրված չէր
կրթությամբ: Նրա համար կրթությունը բնավ
առաջնային չէր, այդ իսկ պատճառով այդ
ժամանակաշրջանն աղետալի էր դպրոց
ների և ընդհանրապես կրթության համար:
Նորմանների տիրապետության տակ գտն
վելու ժամանակաշրջանում դպրոցներում
փոխվեց դասավանդման լեզուն՝ դառնա
լով ֆրանսերեն, որը նախկինում՝ մինչև Էդ
վարդ 3-րդի գահակալությունը, Անգլիայի
շատ դպրոցներում դասավանդման լեզուն
էր: Անգլիան պիտի վերականգներ իր զար
գացման ընթացքը միայն Նորմանների ազ
դեցությունից ազատվելուց հետո:
Հետագայում, իհարկե, վերականգնվե
ցին Անգլիայի դիրքերը, արդյունքում՝ կրթու
թյան ոլորտինը ևս: 1100 թ. բոլոր տաճար
ներն ու եկեղեցական համալիրներն ունեին
դպրոցներ: Քանի որ այդ ժամանակ կրթու
թյան ոլորտն առաջնային էր համարվում,
օրեցօր ավելանում էր կրթօջախների թիվը։
Եվ նոր բացվող դպրոցներից ոչ բոլորն էին
գործում եկեղեցիներին կից: Այդ ժամանա
կաշրջանում արդեն կար աշխարհիկ բնույթի
դպրոցների պահանջարկ ևս4: Որոշ դպրոց
4 AF Leach, The Schools of Medieval England, London,
1915, p. 115.
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ներ, ինչպես, օրինակ, Բեդֆորդը, Քիստ
չարչը ու Վալթհեմը, իրենց գործունեության
առանցքից հանեցին եկեղեցական կանոն
ներն ու վերահսկողությունը և անցան աշ
խարհիկ բնույթի: Օրինակ՝ Սուրբ Էդմոնդի
դպրոցը մինչև 12-րդ դարի վերջը փոխարկ
վում է «ա
զատ կամ մա
սամբ ա
զատ գիմ
նազիայի»1, և Լիչը նշում է, որ այս դպրոցը,
հավանաբար, Քանութի հիմնած դպրոցն է
համանուն քաղաքում:
Այդ ժամանակաշրջանում վանական հա
մալիրներն ու մենաստանները պայքարում
էին, որ դպրոցները նորից անցնեն իրենց վե
րահսկողության տակ, բայց այդ ժամանակ

աշխարհիկ բնույթի դպրոցների ու արդեն
համալսարանների հիմնման պահանջարկն
էր ի հայտ եկել: 1090-ական թվականներին
Սալերնոյում (Salerno) բացվեց բժշկական,
իսկ Բոլոնիայում (Bologna)՝ իրավաբանա
կան դպրոց:
Անգլիայի առաջին համալսարանը Օքս
ֆորդն է, ո
րի հիմ
նադր
ման ստույգ տա
րե
թիվը հայտնի չէ, սակայն թվագրվում է 1096
թվականը, քանի որ դասավանդել սկսել են
այդ թվից2, իսկ Օքսֆորդն իր բուն գործու
նեությունը որպես համալսարան ծավալել է
ավելի ուշ՝ 1167 թ.:
nazik.harutyunyan@ysu.am

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.

AF Leach, The Schools of Medieval England, London, 1915.
http://www.educationengland.org.uk/history/chapter01.html#05
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
2

https://www.ox.ac.uk/about/organisation/history?wssl=1
AF Leach, The Schools of Medieval England, London, 1915, p. 118.
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ԱՐՊԱՏ ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
ԳՐԻՇԱ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ՆՈՐ ԴՊՐՈՑԻ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ
ՍՏԵՂԾՄԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ՔԱՅԼԵՐԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ
ՂԱՐԱԲԱՂՈՒՄ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ
ԱՌԱՋԻՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ (1923-1930 ԹԹ.)
1920 թ. նոյեմբերի 29-ին Հայաստանում
հաստատվեցին խորհրդային կարգեր: Այդ
ժամանակ հանրապետության բնակչության
թիվը ընդամենը 720 հազար էր, որ կազմում
էր 1913 թ. ազգաբնակչության երկու երրոր
դը: Եվ այդ այն դեպքում, երբ տեղաբնիկնե
րին գումարվել և հայրենիքում ապաստան
վել էին թուրքական սպանդից մազապուրծ
եղած ավելի քան երկու հարյուր հազար
բռնագաղթվածներ: Միայն 1918-1920 թթ.
սովից ու տարափոխիկ հիվանդություննե
րից մա
հա
ցել էր ա
վե
լի քան 300 հա
զար
մարդ, որբերի թիվն անցել էր 50 հազարից:
Ծանր ու դժվարին ժամանակներ էին նաև
Լեռնային Ղարաբաղում: Ինչպես Հայաս
տանում, այնպես էլ Ղարաբաղում ծայրաս
տիճան քայքայվել էր ժողովրդական տն
տեսությունը, անմխիթար վիճակում էր նաև
ժողկրթության համակարգը: Պաշտոնական
տվյալների համաձայն՝ 1918-1920 թթ. Հա
յաստանում մնացել էր ընդամենը 166 դպ
րոց՝ 18600 աշակերտով, 1914-1915 թթ.՝ 459
դպրոցի և 34739 աշակերտների դիմաց,
իսկ Լեռնային Ղարաբաղում՝ 1918-1920 թթ.
մնացել էր ընդամենը 22 դպրոց՝ 820 աշա
կերտ, 1914-1916 թթ.՝ 128 դպրոցի և 12546
աշակերտների դիմաց [1], [2]:
Անհրաժեշտ էր անմիջապես ձեռնա
մուխ լինել երկրի տնտեսության, մշակույթի,
ժողկրթության զարգացմանը:
Իշխանության եկած Հայհեղկոմի առա
ջին միջոցառումներից մեկն էլ եղավ 1920
թվականի դեկտեմբերի 12-ի հրամանով
լուսավորության ժողովրդական կոմիսա
րիատի (Լուսժողկոմատ) ստեղծումը: Նո
րաստեղծ լուսժողկոմ է նշանակվում Շուշի
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ում ծնված հայտնի քաղաքական գործիչ,
պատմաբան Աշոտ Հովհաննիսյանը (18871972 թթ.): Խորհրդային իշխանության եռա
մյա օրենսդրական նվաճումները մի ակտով
տարածվում են Հայաստանի վրա [1], [2]:
1923 թ. օ
գոս
տո
սի 1-ին Լեռ
նային Ղա
րաբաղում ստեղծվում է ժողովրդական լու
սավորության կոմիսարիատ, որը ղեկավա
րում է Շուշիի ռեալական ուսումնարանի
շրջանավարտ Արշավիր Քամալ յանը (18891969 թթ.): Հետագայում ԼՂ լուսժողկոմը
1929 թ. վերանվանվեց մարզային խորհր
դի ժողկրթության բաժին (մարզլուսբաժին):
Անցնելով իր պարտականությունների կա
տարմանը՝ նորաստեղծ լուսժողկոմը ընդու
նեց մի շարք որոշումներ, հրամաններ: Առա
ջին կարևոր փաստաթուղթը, որ ընդունեց
լուսժողկոմատը, այն էր, որ ժողովրդական
կրթության ընդհանուր ղեկավարությունը
դրվում էր լուսավորության մարզային հանձ
նաժողովի վրա, իսկ տեղերում բանվորների
և գյուղացիների պատգամավորների գավա
ռային և շրջանային խորհուրդների գործա
դիր կոմիտեների, ժողովրդական կրթության
բաժինների վրա: Այդ որոշման համաձայն
(1923 թ. սեպտեմբեր)՝ Լեռնային Ղարաբա
ղում ժողովրդական կրթության բաժիններ
են ստեղծվում Վարանդայի (Մարտունու),
Դիզակի (Հադրութի), Շուշիի, Խաչենի (Աս
կերանի), Ջրաբերդի(Մարտակերտի) շրջան
ներում [3]:
Հենվելով ժողովրդական կրթության Հա
յաստանի ձեռք բերած եռամյա փորձի վրա՝
ԼՂ լուսժողկոմատն առաջին իսկ օրերին
հրապարակում է որոշումներ, որտեղ շա
րադրված էին ժողովրդական կրթության
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բնագավառում ինքնավար մարզի հեղկոմի
հիմնական սկզբունքներն ու խնդիրները:
Այդ մասին ԼՂ հեղկոմի նախագահ Արմե
նակ Ղարագյոզ յանը գրել է. «Առաջին տա
րին կազմակերպչական շրջանն էր. պետք
էր վերաշինել քանդված Ստեփանակերտը,
ստեղծել բնակարանային կուլտուրական
պայմաններ, ընդլայնել դպրոցների ցանցը,
վերացնել անգրագիտությունը, դրսից ուժեր
հրավիրել, փոստ, հեռագրական և հեռախո
սային կապ ստեղծել թե՛ գավառների և թե՛
դրսի հետ, կազմակերպել կառավարական
բոլոր մարմինները… [4]»:
Լեռնային Ղարաբաղի հեղկոմի որոշ
մամբ գոյություն ունեցող բոլոր դպրոցները,
հոգևոր հաստատություններին պատկանող
կուլտուր-լուսավորական հիմնարկները և
թանգարանները հայտարարվեցին համա
ժողովրդական: Եկեղեցու իրավասության
տակ գտնվող բոլոր ուսումնական հաստա
տությունները տրվեցին ժողկոմատի իրա
վասությանը և վերափոխվեցին աշխարհիկ
ուսումնական հաստատությունների: Այս
պիսով՝ վերացվեց դպրոցների բազմատի
պությունը, ստեղծվեց դպրոցական միաս
նական նոր համակարգ: Արգելվում էր նաև
դպրոցներում կրոնի դասավանդումը և
դպրոցական շենքերում կրոնական ծիսա
կատարությունների կատարումը: Դպրոց
ներում ուսումը սահմանվեց մայրենի լեզ
վով, որն իբր բխում է «լենինյան ազգային
քաղաքականությունից, բոլոր ազգերի և
ժողովուրդների
իրավահավասարության
սկզբունքից»: Փաստորեն դա հակասում էր
իրականությանը, այնինչ հայկական դպրոց
ների ուսումնական պլաններում ավելի շատ
մտցվում էին ադրբեջաներեն, «Ադրբեջանի
պատմություն» և «Ռուսաց լեզու» առարկա
ները [5]:
Լեռնային Ղարաբաղում խորհրդային
իշխանության ստեղծման առաջին տարինե
րին ժողովրդական կրթության գործը վերա
կանգնելու և վերակառուցելու աշխատանքը
տեղի էր ունենում չափազանց ծանր պայ
մաններում:
Այդ ուղղությամբ ակտիվ աշխատանք
էին ծավալում Լեռնային Ղարաբաղի հեղ

կոմի և լուսժողկոմատի ղեկավարները` Ար
շավիր Քամալ յանը, Առաքել Առաքել յանը,
Անդրանիկ Ավագյանը, Լևոն և Շավարշ
Վարդունիները և ուրիշներ: Այսպես, օրի
նակ, 1923 թ. հոկտեմբերին ԼՂ հեղկոմը,
1923 թ. դեկտեմբերի 17-ին մարզկոմը, որը
ղեկավարում էր Հակոբ Կամարին, ընդունե
ցին համապատասխան որոշումներ, որտեղ
նշվեց, որ պետք է համախմբել լուսավորու
թյան բոլոր հին աշխատողներին և ուղար
կել ժողովրդական կրթության մարմինների
տրամադրության տակ: Որոշման մեջ միա
ժամանակ նշված էր.
1.	վերաբացել անգործության մատն
ված հայկական դպրոցները,
2. ընդլայնել առաջին և երկրորդ աս
տիճանի աշխատանքային միասնական դպ
րոցի ցանցը,
3.	մարզի բոլոր դպրոցներում վերսկսել
կանոնավոր պարապմունքները,
4.	բացել գյուղատնտեսական տեխնի
կումներ Ստեփանակերտում և Հադրութում,
5. ընդլայնել մանկատների, մանկա
պարտեզների, դպրոցների ցանցը,
6.	վերանորոգել դպրոցական հին շեն
քերը, կառուցել նորերը Ստեփանակերտում,
Մարտունի շրջկենտրոնում, նաև Կարաքեն
դում (Բերդաձոր), Գիշիում, Ճարտարում,
Հադրութում, Բանազուր, Տումի, Տող, Մեծ
Թաղլար գյուղերում, Մարտակերտում, Կու
սապատ, Հաթերք, Առաջաձոր, Վանք և այլ
գյուղերում [3]:
ԼՂ լուսժողկոմը մարզի շրջաններում
կրթական գործի վերակառուցումն ապա
հովելու համար անհրաժեշտ է համարում
լուսժողկոմի շրջանային կրթության բաժին
ներին կից ստեղծել անհրաժեշտ բաժիններ:
Դրանք են.
ա. դպրոցական բաժին, որի մեջ ամփոփ
վեր դպրոցի ող ջ ուսումնադաստիարակչա
կան աշխատանքների բովանդակությունը,
ծրագրերի ստեղծումը, ուսումնական աշխա
տանքների ձևերի կազմակերպումը.
բ. արտաուսումնական և արտադպրոցա
կան դաստիարակչական աշխատանքների
բաժին, որտեղ առաջին պլան են մղվում ոչ
միայն սովորողների ժամանակի ռացիոնալ
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կազմակերպման հարցերը, այլև դասերից
ու դասաժամերից դուրս նրա նախասիրու
թյունների հաշվառման և հասարակության
մեջ նրա անձի ձևավորման հարցերը.
գ. լուսժողկոմին կից ստեղծել դպրոցա
կան ռեֆորմների բաժին, որը պետք է զբաղ
վեր անցյալի փորձի ուսումնասիրությամբ,
ապագայի գործունեության պլանավորմամբ
և դրանց հիման վրա դպրոցական ռեֆորմ
ներ անցկացնելու հարցերով.
դ. նախադպրոցական դաստիարակու
թյան բաժին, որը պետք է զբաղվեր ոչ միայն
նախադպրոցական տարիքի երեխաների
կրթության և դաստիարակության օրինա
չափությունների հիմնավորման, այլև դրանք
ստեղծելու և այն ղեկավարելու հարցերով.
ե. արվեստի և արվեստագիտական
կրթու
թյան բա
ժին, ո
րը պետք է զբաղ
վեր
արվեստների, որպես լուսավորության կար
ևոր բնագավառի, պրոպագանդման, սո
վորողների գեղագիտական դաստիարա
կության և ուսումնադաստիարակությանը
«գեղեցիկի օրենքով» կազմակերպելու հար
ցերով և այլն [6]:
ԼՂ լուսժողկոմի ձեռնարկումների և այս
օրգանների միջոցով մարզում կարճ ժա
մանակում վերամշակվեցին ուսումնական
ծրագրերը, ստեղծվեցին նոր դպրոցներ,
հիմք դրվեց արհեստագիտական կրթությա
նը, որի կարիքը, հատկապես այդ շրջանում,
շատ մեծ էր ժողովրդական տնտեսության
հա
մար: Ե
թե դրան էլ գու
մա
րենք, որ ան
գրագիտության վերացման համար ստեղծ
վեցին քաղաքական, դաստիարակչական և
ուսումնական լուսհիմնարկներ, այլ հաստա
տություններ, ապա պատկերը կամբողջա
նա:
Ժողովրդական կրթության և լուսավորու
թյան գործը ԼՂ մարզկոմը և լուսժողկոմը
առաջ էր մղում նաև անհրաժեշտ ու խիստ
կարևոր որոշումներով ու հրամաններով:
Այսպես, օրինակ, 1923 թ. սեպտեմբերին
ընդունած որոշման համաձայն՝ վերացվում
են դպրոցական տեսուչների, վերակացու
ների պաշտոնները: Ստեղծվում են հոգա
բարձուների խորհուրդներ, որոնց մեջ բա
ցի տնօրենից, ուսուցիչներից, ծնողներից
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մտնում էին նաև աշակերտները՝ առաջին
աստիճանի դպրոցի (1-5-րդ սադարաններ)
վերջին երկու խմբերի և երկրորդ աստիճա
նի դպրոցի (6-9-րդ դասարաններ) բոլոր
խմբերի աշակերտների ներկայացուցիչ
ներ: Ինչպես տեսնում ենք, հիմք էր դրվում
դպրոցական և աշակերտական ինքնա
վարությունների: Դրանք նպատակ էին հե
տապնդում դեմոկրատացնել դպրոցները`
բխեցնելով ժողովրդական կրթության առջև
դրված խնդիրներից: Այդ որոշմամբ նաև
կատարվեց գաղափարախոսական կարևոր
քայլ. դպրոցն անջատվեց եկեղեցուց, եկեղե
ցին՝ պետությունից: Դպրոցից հանվեցին բո
լոր կրոնական առարկաները, արգելվեցին
կրոնական այն ծիսակատարությունները,
որոնք չէին առնչվում ազգային ավանդա
կան սովորությունների հետ:
Այսպիսի որոշում է ընդունել նաև Հա
յաստանի լուսժողկոմը 1920 թ. դեկտեմբերի
4-ին: Հարկ է նշել, որ մինչև այդ Հայաստա
նի Հանրապետության պառլամենտը, փոխ
նախագահ Լևոն Շանթի ստորագրությամբ,
օրենք է ընդունել Հայաստանում հայերենը
պետական լեզու հռչակելու մասին [6]:
1923 թ. հոկտեմբերի 10-ին ընդունած
որոշման համաձայն՝ հատուկ ուշադրություն
է կենտրոնացվում երեխաների, հատկապես
մանկատան երեխաների նկատմամբ հոգա
տարության ամրապնդման հարցերին.
ա. ստեղծվում է մանկական սննդի հա
տուկ ֆոնդ, որին էլ հանձնվում է մթերային
պահեստներում կուտակված ամբողջ ման
կական սնունդը.
բ. «Փոքրահասակների աշխատանքի
մասին» կետով արգելվում է մինչև 16 տա
րեկան երեխաներին աշխատանքի ընդունե
լը, իսկ մինչև 14 տարեկան դպրոցահասակ
պատանիներին ու աղջիկներին՝ դպրոցից
դուրս թողնելը: Նրանք պարտադիր կերպով
պետք է ընդգրկվեին դպրոցներում: Դրվում
են պարտուսի հիմքերը.
գ. բոլոր ուսուցիչներն ազատվում են
զինվորական ծառայությունից երեխաների
կրթության, ուսման և դաստիարակության
հարցերով զբաղվելու համար: Այդ քայլը
նպաստելու էր դպրոցը տղամարդ մանկա
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վարժներով ապահովելու, դաստիարակու
թյան դերը բարձրացնելու և ամրապնդելու
գործին:
Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս,
որ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մար
զում դպրոցաշինության առաջին տարինե
րին լուրջ վերամշակման ենթարկվեցին կր
թական համակարգը և դպրոցական ցանցը:
Ղարաբաղի հայ հասարակությունը մեծ ոգ
ևորությամբ էր օգնում ժողկրթության տեղա
կան մարմիններին:
Լեռնային Ղարաբաղի լուսժողկոմատը
1923 թ. հոկտեմբերին քննարկում է աշխա
տանքային միասնական դպրոցի կանոնադ
րությունը, որի մեջ ձևակերպված էին դպրո
ցի հիմնական նպատակներն ու խնդիրները,
ուսումնադաստիարակչական աշխատանքի
բովանդակությունն ու կազմակերպման ձևե
րը: Այդ կանոնադրության համաձայն՝ նախ
կին միանձնյա տեսուչներին և եկեղեցական
կրոնական խորհուրդներին փոխարինում
է «դպրոցական խորհուրդ»-ը (մանկավար
ժական խորհուրդը), նախագահի ղեկավա
րությամբ (տնօրենը), որն ընդունում և ազա
տում է ուսուցիչներին, սահմանում նրանց
աշխատակարգը, ընդունում և հաստատում
է դպրոցական աշխատանքի տարբեր բնա
գավառներին վերաբերող հրահանգները,
որոշումներ և աշխատակարգ:
Այդ կանոնադրության համաձայն՝ Լեռ
նային Ղարաբաղում ստեղծվում է աշխա
տանքային միասնական դպրոցի երկու տիպ:
Դրանք են՝ Ա աստիճանի աշխատանքային
դպրոց՝ 5-ամյա դասընթացով, և Բ աստի
ճանի աշխատանքային դպրոց՝ 4-ամյա դա
սընթացով: Ա աստիճանի դպրոցներն ունեն
նաև, այսպես կոչված, մանկապարտեզային
կամ «գրագիտական» խմբեր, որոնք փաստո
րեն նախապատրաստական դասարաններ
էին: 1923 թվականից Ա աստիճանի դպրոց
ները դառնում են քառամյա, իսկ Բ աստիճա
նի դպրոցները՝ 5-ամյա՝ երկու կոնցենտրով՝
V-VII և VIII-IX դասարաններ:
Առաջին աստիճանի դպրոցներում ընդ
գրկվում էին 8-12 տարեկան երեխաներ,
իսկ երկրորդ աստիճանի դպրոցներում՝ 8-17
տարեկաններ: Այն ժամանակ երեխանե

րը դպրոց էին ընդունվում 8 տարեկանից:
Առաջին աստիճանի դպրոցն ավարտած
աշակերտներն իրենց ուսումը կարող էին
շարունակել երկրորդ աստիճանի դպրոցնե
րում, իսկ երկրորդ աստիճանի դպրոցների
շրջանավարտները՝ բարձրագույն դպրոցնե
րում [7]:
1924 թվականից սկսած՝ Լեռնային Ղա
րաբաղում հիմնվում են նաև գյուղական
երիտասարդության դպրոցներ: Աշխատող
երիտասարդությանը աշխատանքից չկտ
րելու և ուսումը շարունակելու նպատակով
բացվեցին նաև երեկոյան և բաներիտ դպ
րոցներ: Հետագայում այդ դպրոցները աս
տիճանաբար վերածվեցին հանրակրթական
մասսայական դպրոցների: Այդ տիպի դպ
րոցներում սովորում էին գյուղայան աշխա
տավորության 13-18 տարեկան երեխաները:
Գյուղերիտ դպրոցների նպատակն էր մեր
գյուղի համար պատրաստել մշակութային
աշխատողներ:
Ուսումնասիրությունները ցույց են տա
լիս, որ 1923-1924 ուսումնական տարում
Լեռնային Ղարաբաղում գործում էին 102
առաջին և 4 երկրորդ աստիճանի աշխա
տանքային միասնական դպրոցներ: Այդ
դպրոցներում սովորում էր 4486 աշակերտ,
դասավանդում էր 166 ուսուցիչ: Գործում էին
նաև 10 առաջին աստիճանի և 1 երկրորդ աս
տիճանի այլազգի դպրոցներ Շուշիում, որոնց
աշակերտների ընդհանուր թիվը հասնում էր
781-ի, իսկ ուսուցիչներինը՝ 30-ի: Առաջին
աստիճանի դպրոցներում դասավանդում
էին «Հայոց լեզու», «Մաթեմատիկա», «Հայ
րենի բնություն», «Աշխարհագրություն»,
«Արվեստի պատմություն», «Նկարչություն»,
«Երգ», «Ձեռքի աշխատանք», «Ֆիզկուլ
տուրա», իսկ երկրորդ աստիճանի դպրոց
ներում՝ «Հայոց լեզու», «Ադրբեջանական
լեզու» (նաև հայկական դպրոցներում), «Մա
թեմատիկա», «Ֆիզիկա», «Աշխարհագրու
թյուն», «Պատմություն», «Քիմիա», «Կենդա
նաբանություն», «Հասարակագիտություն»,
«Գեղագիտություն» և այլ առարկաներ: 192223 ուումնական տարում Շուշիում բացվում է
մանկավարժական ուսումնարան՝ երկու բա
ժիններով՝ հայկական և ադրբեջանական:

277

ԴՊՐՈՑԻ ԵՎ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Ուսումնարանը մեծ դեր խաղաց ուսուցչա
կան կադրերի պատրաստման գործում: Հե
տագայում մանկավարժական տեխնիկում
բացվեց Հադրութում (1923 թ.), այսինքն՝
Շուշիից մանկավարժական ուսումնարանը
տեղափոխեց այնտեղ, մանկավարժական
բանֆակ՝ Շուշիում, գյուղատնտեսական
տեխնիկում՝ Ստեփանակերտում [8]:
ԼՂ լուսժողկոմատը զգալի աշխատանք
տարավ նաև անապաստան երեխաների ու
սումնադաստիարակչական աշխատանքը
կազմակերպելու ուղղությամբ: 1922-23 թթ.
մանկատներ բացվեցին Հադրութում, Ստե
փանակերտում, Շուշիում և այլ տեղերում:
1923-24 ուստարում Լեռնային Ղարաբաղում
զգալի չափով ընդլայնվում է դպրոցների
ցանցը: Այսպես, օրինակ, լուսժողկոմատին
ներկայացրած մարզային լուսբաժնի վա
րիչի տեղակալ Առաքել Առաքել յանի զե
կուցագրից տեղեկանում ենք, որ ամբողջ
Ղարաբաղում գործում էին 102 առաջին
աստիճանի աշխատանքային միասնական
դպրոցներ (7940 աշակերտ և 212 ուսուցիչ),
որից 16-ը՝ առաջին աստիճանի ադրբեջա
նական դպրոց, 3-ը՝ երկրորդ աստիճանի
դպրոց, որից 1-ը՝ Շուշիում (38 աշակերտ, 8
ուսուցիչ): Այդ ուսումնական տարում Ստե
փանակերտում՝ Ալ. Ծատուրյանի անվան
գյուղատնտեսական տեխնիկումում, սովո
րում էր 124 աշակերտ, դասավանդում՝ 19
ուսուցիչ: Հայկական դպրոցների թիվը, ըստ
շրջանների, հետևյալ պատկերն էր ներկա
յացնում. Վարանդայում (Մարտունի)՝ 24 դպ
րոց, Դիզակում (Հադրութ)՝ 25, Խաչենում՝
21, Ջրաբերդում՝ 22, Շուշիում՝ 10:
Արշավիր Քամալ յանի զեկուցագրում
ներկայացվում է նաև անգրագիտության
վերացման դպրոցները (լիկկայաններ),
Վարանդայում՝ 14 դպրոց, 480 սովորող
ներ, Դիզակում՝ 12 դպրոց, 362 սովորող
ներ, Խաչենում՝ 10 դպրոց, 284 սովորողներ,
Ջրաբերդում՝ 17 դպրոց, 516 սովորողներ [6]:
Պրոֆոսոր Սմբատ Ավագյանը «Էջեր
Լեռնային Ղարաբաղի կուլտուր-կրթական
կյանքի պատմությունից» աշխատության
մեջ հի
շա
տա
կում է այն փաս
տը, որ Լեռ
նային Ղարաբաղում անգրագիտության
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վերացման համար կարևոր նշանակություն
ունեցավ 1919 թվականի դեկտեմբերի 26-ին
ընդունած «ՌՍՖՍՀ բնակչության անգրա
գիտությունը վերացնելու մասին» նշանա
վոր դեկրետը: Հետագայում նման որոշում
ընդունեց ՀԽՍՀ և ԱդրԽՍՀ կառավարու
թյունը: 1920 թ. սեպտեմբերից Լեռնային
Ղարաբաղում արդեն սկսել էին գործել ու
սուցիչների պատրաստման դասընթացներ:
Շուշիում բացվել էին անգրագիտության
վերացման առաջին կետերը: 1923 թվակա
նի հոկտեմբերի 20-ին նորաստեղծ մարզկո
մում ընդունվեց որոշում անգրագիտության
վերացման մասին: Այն դարձել էր հրատապ
խնդիր: 1924-1925 թթ. մարզում կար 65 լիկ
կայան, որտեղ սովորում էին 1872 մարդ [6]:
Կազմակերպված էին գործում մարզի
առանձին շրջաններում հենց նոր ստեղծ
ված անգրագիտության վերացման կայան
ները, որոնց օգնում և ղեկավարում էր 1925
թ. ԼՂԻՄ որոշմամբ հիմնադրված կամավոր
ընկերությունը:
Անգրագիտության վերացման հիմնական
միջոցը մասսայական դպրոցների ստեղծումն
էր, ժողովրդական կրթության գործի կառա
վարումը: Մեծ ակտիվություն էին ցուցաբե
րում (ժամանակի անվանի մանկավարժնե
րը՝ Լևոն և Շավարշ Վարդապետյանները,
Գրիգոր Ներսիսյանը, Հովսեփ Հովսեփյանը,
Հրանտ Գահրամանյանը, Սուրեն Հախումյա
նը և ուրիշներ) կոմունիստները:
Արխիվային փաստաթղթերը և այլ աղ
բյուր
ներ վկա
յում են, որ 1923-1924 ու
սում
նական տարում Ստեփանակերտում բացվել
է նաև կուսակցական առաջին դպրոցը, որը
հանրակրթական գիտելիքներին զուգընթաց
սովորողներին տալիս էր նաև քաղաքական
գիտելիքներ: Այն ղեկավարվում էր կուսակ
ցական մարմինների կողմից: Կուսակցա
կան դպրոցի շրջանավարտների մի մասը
ուսուցչական աշխատանք էր կատարում
հանրակրթական դպրոցներում՝ դասավան
դելով հատկապես «Պատմություն» և «Հա
սարակագիտություն» [9]:
Պատմական կարճ ժամանակամիջոցում
Լեռնային Ղարաբաղում ժողովրդական տն
տեսության զարգացման հետ միասին արագ
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թափով ընդլայնվում է նաև հանրակրթական
տարբեր աստիճանի դպրոցների ցանցը:
Այպես, օրինակ, մարզի լուսավորության
ժողովրդական կոմիսար Ա. Առաքել յանի զե
կուցագրից տեղեկանում ենք, որ 1925 թվա
կանի տվյալներով ամբողջ Ղարաբաղում
գործում էր 134 առաջին աստիճանի դպրոց
(14764 ա
շա
կերտ, 241 ու
սու
ցիչ) և 5 ե
րկ
րորդ աստիճանի դպրոց (464 աշակերտ):
Գործում է առաջին աստիճանի 18 այլազգի
դպրոց (1260 աշակերտ, 32 ուսուցիչ), 1 երկ
րորդ աստիճանի դպրոց Շուշիում, ինչպես
նաև 1 հունական դպրոց Մարտակերտում
և ռուսական դպրոց Ստեփանակերտում:
Ըստ շրջանների՝ Վարանդայում՝ 21 դպրոց,
1560 աշակերտ, 30 ուսուցիչ, Դիզակում՝ 27
դպրոց, 1967 աշակերտ, 35 ուսուցիչ, Խաչե
նում՝ 18 դպրոց, 846 աշակերտ, 23 ուսուցիչ,
Ջրաբերդում՝ 21 դպրոց, 1219 աշակերտ, 14
ուսուցիչ:
Քննարկվող ժամանակաշրջանում արագ
թափով ընդարձակվում էր հատկապես
տարրական դպրոցների ցանցը՝ նպատակ
ունենալով ավելի ու ավելի շատ երեխաներ
ընդգրկել ուսման մեջ:
1924-1925 թթ. Լեռնային Ղարաբա
ղի գյուղական վայրերում ստեղծվեցին նոր
տիպի դպրոցներ: Նկատի ունենք գյուղա
կան երիտասարդության դպրոցները (գյու
ղերիտ), որոնց ստեղծմանը ամենաակտիվ
մասնակցություն ունեցավ կոմերիտմիությու
նը: Գյուղերիտ դպրոցները ստեղծվում էին
տարրական դպրոցների բազայի վրա և ու
նեին ուսուցման եռամյա տևողություն: 1925
թվականից Լեռնային Ղարաբաղում ար
տադրական խոշոր ձեռնարկություններին
կից ստեղծվեցին ֆաբրիկագործարանային
յոթնամյա դպրոցներ, որոնք մեծ ժողովր
դականություն վայելեցին բանվորական շր
ջանում. դպրոցներ, որոնք սովորողներին
տալիս էին ընդհանուր տիպի և պոլիտեխնի
կական կրթություն: 1925 թվականի տվյալ
ներով Լեռնային Ղարաբաղում գործում էր
4 այդպիսի դպրոց: 1926 թվականի ապրիլի
23-ին Լեռնային Ղարաբաղում ուսուցիչների
3-րդ համագումարում կարդացած զեկուց
ման մեջ լուսժողկոմ Առաքել Առաքել յանը

նշում է, որ շոշափելի են լուսավորության
բնագավառի ձեռքբերումները: Արդեն մար
զում գործում էին 113 առաջին աստիճանի,
6 երկրորդ աստիճանի 3 տեխնիկում, մեկ
նկարչական ստուդիա: Համագումարում խն
դիր առաջադրվեց մարզում կուլտուրական
հեղափոխություն իրականացնելու ուղղու
թյամբ՝ անհրաժեշտ գտնելով նախապատ
րաստվել անցնելու ընդհանուր տարրական
պարտադիր կրթության: Առաջնահերթ խն
դիր էր համարվում վերացնել մասսայական
անգրագիտությունը: Ուսուցիչների 3-րդ հա
մագումարում նաև նշվում է, որ անհրաժեշտ
է մարզի ամբողջ բնակչությանը (8-50 տա
րեկան) հնարավորություն տալ գրագիտու
թյուն սովորելու մայրենի լեզվով կամ ռուսե
րենով (ըստ ցանկության):
Լեռնային Ղարաբաղի լուսժողկոմ Առա
քել Առաքել յանի հաշվետվությունից տեղե
կանում ենք, որ եթե 1923-24 թթ. Լեռնային
Ղարաբաղում կար 116 լիկկայան՝ 3899 սվո
րողով (տղամարդիկ՝ 3420, կանայք՝ 479),
ապա 1926-27 ուստարում գործում էր 300
լիկկայան՝ 4674 սովորողով: Զեկուցագրում
նաև նշվում է, որ 1924-25 թթ. ԼՂ լուսժող
կոմին կից ստեղծվում է «Անգրագիտության
վերացմանն օժանդակող ընկերություն»,
որի նախագահն էր ականավոր մանկա
վարժ-հոգեբան Գ. Էդիլ յանը (սոցդասվար
չության նախագահ): Այնուհետև փոխվում է
ընկերության կազմակերպման կառուցված
քը. խրճիթ-ընթերցարաններին, ակումբնե
րին, ուսումնական հաստատություններին
կից ստեղծվում են ընկերության տեղական
բաժանմունքներ: Շրջաններում 10 բաժան
մունքների առկայության դեպքում ստեղծ
վում են ընկերության շրջանային բյուրոներ,
որոնք լայն աշխատանք էին տանում բնակ
չության շրջանում: 1923-1929 թթ. անգրագի
տության և կիսագրագիտության վերացման
դպրոցներում սովորել է 30000-ից ավելի
մարդ, որից 7000-ը՝ գյուղական վայրերում:
Այդ ժամանակաշրջանում անգրագիտու
թյան վերացման կայանների թիվը մարզում
հասավ շուրջ 450-ի [11]:
Շատ ուսուցիչներ բնակչության անգրա
գիտությունը վերացնելու գործում իրենց հա
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սանելիք աշխատավարձը նվիրում էին ան
գրագիտության վերացման ֆոնդին:
Քննարկվող ժամանակաշրջանում մեծ
ուշադրություն էր դարձվում կանանց ան
գրագիտության վերացմանը: Այդ մասին է
վկայում այն փաստը, որ 1929-30 ուսումնա
կան տարում Լեռնային Ղարաբաղում ան
գրագիտության վերացման խմբակներում
ընդգրկվածների մեջ կանայք կազմում էին
86,9 %-ը: Այսպես, օրինակ, Շուշիի շրջանի
Քարին տակ գյուղում 1929-30 ուսումնական
տարում գրագիտություն էին սովորում 160
մարդ, որից 100-ը կանայք էին: Վաղուհաս
գյուղում (Մարտակերտի շրջան) գրագիտու
թյուն սովորող 350 մարդուց 170-ը կանայք
էին, Մարտակերտի շրջանի լիկկայաններում
սովորող 1200 մարդուց 500-ը կանայք էին:
Կանանց մի մասի անգրագիտությունն էլ վե
րացվում էր տներում կազմակերպվող ան
հատական պարապմունքների միջոցով:
Մինչև 30-ական թվականները Լեռնային
Ղարաբաղում ընդլայնվում է առաջին աս
տիճանի դպրոցների (տարրական) ցանցը
ոչ միայն Ստեփանակերտում, Շուշիում, շրջ
կենտրոններում, այլև հատկապես գյուղե
րում: Բավական է նշել, որ 1928-29 ուստա
րում մարզում գործում էր 140 դպրոց՝ 15059
աշակերտներով:

Մարզի մի շարք խոշոր գյուղերում բաց
վում են գյուղերիտ դպրոցներ, որտեղ հիմ
նականում սովորում էին չքավոր և միջակ
գյուղացիների 13-18 տարեկան երեխաներ:
Եթե հիմնադրման տարում՝ 1923-24 թթ.,
Լեռնային Ղարաբաղում գործում էր ընդա
մենը 25 գյուղերիտ դպրոց, ապա 1928-29
ուսումնական տարում դրանց թիվը հասավ
87-ի: Յուրաքանչյուր գյուղերիտ դպրոցում
սովորում էին 10-15 երիտասարդ՝ տղա և աղ
ջիկ: Այսպիսով՝ միայն առաջին հնգամյակի
տարիներին հանրապետությունում գյուղե
րիտ դպրոցների թիվն աճեց ավելի քան 7
անգամ, իսկ սովորողներինը՝ 26 անգամ:
Բացի հանրակրթական դպրոցներից,
մարզում գործում էին նաև ուսումնարան
ներ ու տեխնիկումներ: Տեխնիկումները
Լեռնային Ղարաբաղում սկսել են կազմա
կերպվել 1923 թվականից: Սկզբնական
տարիներին հիմնվել են ինդուստրիալ,
գյուղատնտեսական,
մանկավարժական,
կերպարվեստի տեխնիկումներ: 1926-27 ու
սումնական տարում մարզում գործում էր 8
տեխնիկում՝ 959 աշակերտներով և 48 դա
սատուներով:
Ընդհանուր գծերով այսպիսինն է եղել
ժողովրդական կրթության համակարգը
Լեռնային Ղարաբաղում 1923-1930 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, учебно-воспитательная 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 19231930 годах. Целестно предсавлено сельские молодежные, фабрично-заводские 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, educational-upbringing 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 Nagorno-Karabakh in the years of 1923-1930 are presented.
By separate tables a range of Armenian schools of Nagorno-Karabakh in the years 1923-1930
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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ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ Մ ԱՆԿ ԱՎԱՐ Ժ Ո ՒԹ Յ Ո ՒՆ
ԱՍՏՂԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔԻ ԵՐԵԽԱՅԻ ԽՈՍՔԻ
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Նախադպրոցական տարիքում երեխայի
խոսքը հասնում է զարգացման որոշակի
մակարդակի: Այն իրականանում է գործու
նեության արդյունքում, որի համար շարժիչ
ուժ են շփման անհրաժեշտությունը և սոցի
ալական փոխհարաբերությունները: Սոցիա
լական միջավայրը, շրջապատող մարդկանց
հետ շփումը խոսքի զարգացման կարևորա
գույն գործոնն են [4, 52-64]:
Երեխայի խոսքի զարգացումը կարևոր
միջոց է նրա մտավոր դաստիարակության
համար: Խոսքը տրամաբանական ճանա
չողական միջոց է, նրա յուրացմամբ է հատ
կապես պայմանավորված երեխայի մտա
ծողության ունակությունների զարգացումը:
Իմացական կարողությունների ու տրամա
բանական մտածողության զարգացման
գործում լեզուն և խոսքը անփոխարինելի դեր
են կատարում: Այն լայն հնարավորություն է
տալիս հաղորդակցվելու, մտքեր փոխանա
կելու, դատողություններ անելու, անվանա
կոչելու իրերն ու առարկաները և ըմբռնելու
դրանց իմաստը: Խոսքի միջոցով երեխան
ճանաչում է աշխարհը, բնությունը, կյանքը,
պատկերացում է կազմում անցյալի, ներկայի
և ապագայի մասին: Հաղորդակցման միջոց
լինելուց բացի՝ խոսքը ղեկավարում է մար
դու գիտակցական գործունեությունը և նրան
տալիս կոնկրետ ուղղություն: Խոսքը և լե
զուն հասարակական, պատմական երևույթ
են և ժողովրդի նյութական ու հոգևոր կյան
քի զարգացման անսպառ աղբյուր: Խոսքը
երեխայի հոգեկան կերտվածքի և ընդհա
նուր զարգացման խթանն է ու ազդակը [3,
214-235]: Այդ առումով երեխայի լեզվական
ունակությունների, գրավոր ու բանավոր
խոսքի և տրամաբանական մտածողության
զարգացումը մանկավարժության հրատապ
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խնդիրներից է: Որպես երեխայի մտքի ան
միջական թարգման, խոհերի և ապրում
ների արտահայտիչ՝ լեզուն, խոսքը և մտա
ծողությունն օրգանապես շաղկապված են:
Երեխայի խոսքի ոչ լիարժեք զարգացման
դեպքում անբավարար են նաև նրա մտավոր
կարողությունները և հակառակը, որքան
պարզ ու հստակ են երեխայի մտքերը, այն
քան նրա խոսքը պարզ է, մատչելի ու տրա
մաբանված: Ավագ նախադպրոցական տա
րիքում երեխան բառերի մեջ սկսում է որոնել
պատճառահետևանքային կապեր ու հարա
բերություններ: Մինչև դպրոց մտնելը մտա
ծողության և խոսքի զարգացման բնագա
վառում նա բավականաչափ առաջադիմում
է՝ նախապատրաստվելով մտավոր բարդ
աշխատանքին: Նախադպրոցական տարի
քում երեխան պետք է տիրապետի մայրենի
լեզվի հնչյունների լիարժեք արտաբերմանը,
հստակ կարողանա ձևակերպել և արտա
հայտել սեփական մտքերը և ճիշտ կառուց
ված նախադասություններով պատասխանել
իրեն ուղղված հարցերին [5, 17-28]:
Բանավոր խոսքի զարգացման համար
բացառիկ կարևոր նշանակություն ունի բա
ռապաշարի հարստացումը, որը որակական
առումով իր զարգացումն է ստանում՝ խոսք
ներմուծելով բազմիմաստ բառեր, հոմանիշ
ներ և հականիշներ: Այս տարիքում զարգա
նում է երեխայի խոսքի շատ կարևոր ևս մեկ
կողմ՝ իրադարձությունների հաջորդական,
սյուժետադերային, նկարագրական պատ
մություններ պատմելու կարողությունը: Նա
կարողանում է իր խոսքով արտահայտել
սեփական հույզերն ու վերաբերմունքը և
կատարել հետևություններ՝ տվյալ իրադ
րության վերաբերյալ: Կապակցված խոսքի
զարգացմանը համընթաց նախադպրոցա
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կանը պետք է կարողանա բառերը նախա
դասության մեջ օգտագործել իմաստային
առումով ճիշտ, տեղին կիրառել դերանուն
ներն ու թվականները, համաձայնեցնել գո
յականներն ու ածականները, բայերի ժամա
նակային փոփոխությունները՝ պահպանելով
նախադասության կառուցվածքը [2, 45]:
Խոսքի զարգացման և մայրենի լեզվի
ուսուցման աշխատանքի հիմնական նպա
տակը բանավոր խոսքի և խոսքային հա
ղորդակցման ձևավորումն է: Ավագ նա
խադպրոցական տարիքի երեխայի խոսքը
գնահատվում է՝ հաշվի առնելով նրա տարի
քային առանձնահատկություններն ու հնա
րավորությունները [4, 85-96, 5, 40-42]:
Ճիշտ և լիարժեք խոսքը բնութագրվում է՝
•	մայրենի լեզվի հնչյունների և բառե
րի ճիշտ արտաբերմամբ,
•	բառապաշարի զարգացմամբ,
•	
իմաստային առումով բառերի ճիշտ
կիրառմամբ,
•
տվ յալ լեզվի քերականական կա
նոններին համապատասխան բառերի ճիշտ
փոխակերպմամբ,
•	կապակցված խոսքի զարգացմամբ։
Հայտնի է, որ նախադպրոցական տա
րիքը համարվում է առավել բարենպաստ
ժամանակաշրջան խոսքային համակարգի
ձևավորման համար: Այս տարիքից ակտիվ
կերպով ձևավորվում են հնչյունահնչութային
գործընթացները: Դրանք են`
•
հնչութային ընկալում և վերլուծու
թյուն,
•
հնչութային համադրություն և հնչու
թային պատկերացումներ։
Խոսքի հնչյունահնչութային համակար
գի զարգացումը բազմակողմանի խնդիր է,
որը ներառում է մի քանի միկրոխնդիրներ՝
կապված մայրենի լեզվի հնչյունային կազմի
ընկալման և արտաբերման հետ: Դրանք են՝
•	խոսքային լսողության զարգացում,
•	ճիշտ հնչարտաբերության զարգա
ցում,
•	խոսքի
արտահայտչականության
զարգացում (ձայնի տոն, տեմբր, բարձրու
թյուն),
•	
առոգանության զարգացում։

Այս տարիքը համարվում է խոսքի հնչյու
նային կուլտուրայի դաստիարակման ամե
նանպաստավոր տարիքը: Երեխայի խոսքի
հնչյունային կազմի ճիշտ և հստակ արտա
բերման զարգացումը վերջնականապես
պետք է ավարտվի 5 տարեկանում [6, 10-21]:
Նախադպրոցական տարիքում խոսքի
և բառապաշարի զարգացումն իրականաց
վում է շրջակա միջավայրի հետ ծանոթաց
մամբ: Բառապաշարի զարգացումը խոսքի
զարգացման հիմքն է, քանի որ բառը լեզվի
հիմնական միավորն է, և բառի բովանդա
կությունն արտացոլվում է բառապաշարում:
Բառերը բնորոշում են առարկաներ և եր
ևույթներ, դրանց նշանակությունն ու որակը:
Երեխան յուրացնում է բառն իր կենսագոր
ծունեության անհրաժեշտության և շփման
գործընթացում: Մեծ նշանակություն ունի
խոսքում բառերի համապատասխան ընտ
րության կարողության մակարդակի, բազ
միմաստ բառերի կիրառման, ինչպես նաև
խոսքի քերականական ճիշտ կառույցների
զարգացումը: Խոսքի քերականական կող
մի զարգացումը ենթադրում է խոսքի ձևա
բանական կառուցվածքի զարգացում, բառի
հոլովական, քանակական փոփոխություն,
բառակազմության հմտություն: Խոսքային
հաղորդակցումն առանց խոսքի քերա
կանական կողմի զարգացման չի կարող
կայանալ: Երեխայի համար խոսքի քերա
կանական կողմի զարգացումը դժվար գոր
ծընթաց է: Այն սկզբնական փուլում իրա
կանացվում է մեծերի խոսքի նմանակման
սկզբունքով: Շատ կարևոր է այս տարիքում
երեխային սովորեցնել կապակցված խոս
քում ազատ օգտվել խոսքի քերականական
կողմերի ճիշտ կառույցներից: Կապակց
ված խոսքն իր մեջ ներառում է երկխոսու
թյան և մենախոսության զարգացում: Երկ
խոսությունը նախադպրոցական տարիքի
երեխայի խոսքի հիմնական ձևն է: Երկար
ժամանակ մասնագետները քննարկում էին՝
արդյոք անհրաժեշտ է երեխային սովորեց
նել երկխոսության հմտություններ, թե այն
զարգանում է ինքնաբուխ, շփման և հաղոր
դակցման գործընթացում: Հատուկ ուսում
նասիրություններն ու գործնական աշխա
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տանքները ցույց տվեցին, որ առաջնահերթ
պետք է զարգացնել խոսքային շփման կա
րողությունները, որոնք չեն զարգանում
առանց մեծերի ազդեցության: Անհրաժեշտ
է սովորեցնել երեխային մտնել երկխոսու
թյան մեջ, զարգացնել, լսել և ընկալել իրեն
ուղղված խոսքը, պատասխանել հարցերին
և տալ հարցեր: Հենց դրանում է կայանում
այն հիմնավորումը, որ երկխոսության զար
գացման հիմքի վրա է առաջանում խոսքի
ավելի բարդ ձևը` մենախոսությունը: Ըստ
Ֆ. Սոխինի՝ մենախոսությունը ծնվում է երկ
խոսության ընդերքում: Մենախոսության
զարգացումը ենթադրում է տեքստը լսելու և
հասկանալու, վերապատմելու, ինքնուրույն
նախադասություն կազմելու կարողություն:
Այս կարողությունները զարգանում են տեքս
տի կառուցվածքի, դրա ներքին կապերի վե
րաբերյալ տարրական գիտելիքների հիման
վրա [4, 102-108]:
Խոսքի բոլոր բաղադրիչների ձևավո
րումն ու զարգացումը շատ կարևոր են ավագ
նախադպրոցական տարիքի երեխայի խոս
քի լիարժեք զարգացման գործընթացում,
սակայն կենտրոնական և առաջատար խն
դիրը կապակցված խոսքի զարգացումն
է: Կապակցված խոսքի տիրապետմամբ է
իրականացվում խոսքի և լեզվի հիմնական`
շփման, հաղորդակցման գործընթացը, ար
տահայտվում է խոսքի և մտավոր զարգաց
ման փոխկապակցվածությունը, արտա
ցոլվում են խոսքի զարգացման մյուս բոլոր
խնդիրները` հնչյունային, բառապաշարի
ձևավորումը, քերականական կառույցները,
արտահայտվում է երեխայի մայրենի լեզվի
տիրապետման մակարդակը [6, 346-351]:
Սակայն հարկ է նշել, որ նախադպրոցա
կան տարիքի երեխաներից ոչ բոլորի խոսքն
է հասնում զարգացման լիարժեք մակարդա
կի: Հաճախ նկատվում է հնչարտաբերման,
հիմնականում՝ սուլական և շչական, պայթա
կան և ձայնորդ հնչյունների սխալ արտասա
նություն կամ բացակայություն: Երեխայի
խոսքը բնութագրվում է աղքատ բառապա
շարով, իմաստային նշանակությամբ բառե
րի սխալ կիրառմամբ: Կապակցված խոսքը
շատ տա
րաբ
նույթ է, խախտ
ված է խոս
քի
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քերականական կողմի կառուցվածքը: Շա
տերը դժվարությամբ են արտահայտում
իրենց մտքերը, նախադասության կազմի
մեջ թույլ են տալիս բառերի տեղափոխու
թյուններ, որից տուժում է իմաստը, և միտքը
դառնում է անհասկանալի: Երեխայի խոս
քում նկատվում են ձայնի, տեմպի, տեմբրի,
խանգարումներ, որոնք ևս բացասաբար են
անդրադառնում շրջապատի հետ շփման և
հաղորդակցման գործընթացին:
Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ
խոսքի տարբեր խանգարումներ ունեցող
երեխաների ծնողները հիմնականում ան
հանգստություն են ցուցաբերում դպրոցա
կան տարիքում, երբ այն իր բացասական
ազդեցությունն է թողնում առաջադիմության
և վարքի վրա [1, 568-572, 6, 30-34]:
Վերը թվարկած բոլոր խնդիրները նա
խադպրոցական տարիքի երեխայի խոսքի
լիարժեք զարգացման ճանապարհին մի
անշանակ ստեղծում են դժվարություններ
և բարդություններ, որոնք էլ խոչընդոտ են
ավելի բարդ և պատասխանատու ուսում
նական գործունեության դժվարությունների
հաղթահարման գործընթացում:
Ոսումնասիրությունները հավաստում են,
որ մինչև դպրոց հաճախելը խոսքի զարգաց
ման կարողությունների և հմտությունների
բացահայտումը թույլ է տալիս գնահատել, թե
որքանով է երեխան տիրապետում մայրենի
լեզվի քերականական կողմին, բառապաշա
րին, խոսքի հնչյունային կողմի ընկալմանն
ու արտաբերմանը և կապակցված խոսքին:
Այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ է իրա
կանացնել երեխայի խոսքի բոլոր բաղադ
րիչների հետազոտություն և գնահատում:
Գնահատման բալային համակարգը թույլ
կտա բացահայտել երեխայի խոսքի ընդհա
նուր զարգացման մակարդակը տարիքային
այս փուլում: Գործնականորեն ապացուցված
է, որ նախադպրոցական տարիքում առկա
խոսքի խնդիրները ավելի արագ և արդյու
նավետ են հաղթահարվում՝ զերծ պահելով
մի շարք երկրորդային և երրորդային խան
գարումներից [1, 568-572]:
Սրանով էլ կարևորվում է նախադպրո
ցական հաստատությունների, նախակր
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թարանների, երեխաների զարգացման
տարբեր կենտրոնների և կազմակերպու
թյունների մանկավարժական գործունեու
թյան դերն ու նշանակությունը: Ժամանա
կին սկսած, ուղղորդված և համակարգված
լոգոպեդական և մանկավարժական աշխա

տանքները թույլ կտան զերծ մնալ երեխայի
հոգեկան, մտավոր և բարոյական զարգաց
ման բարդություններից՝ նպաստելով ուսում
նական ծրագրերի հաղթահարմանը և լիար
ժեք դպրոցականի կերպարի կերտմանը:
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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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ՄՏԱՎՈՐ ՀԵՏԱՄՆԱՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԿՐՏՍԵՐ
ԴՊՐՈՑԱԿԱՆԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴՐԴԱՊԱՏՃԱՌԱՅԻՆ
ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ
Հայտնի է, որ մարդու մեջ կյանքի ընթաց
քում առաջանում են որոշակի ձգտումներ,
հույզեր, զգացումներ, որոնք դրսևորվում
են իր կողմից իրականությունն արտացոլող
առարկաների կամ երևույթների փոխներ
գործության գործընթացում [1, 54-69]:
Մի երևույթը և առարկան մարդու հա
մար լինում են միևնույն, մյուսները` գրավիչ,
երրորդները` վտանգավոր, տհաճ: Հաճախ
առարկան, որպես առօրյա հասկացություն,
հանդես է գալիս օբյեկտ, այսինքն՝ ամբող
ջականորեն կախված չլինելով գործունե
ու
թյու
նից և կյան
քի ձևից: Ել
նե
լով Ա. Ն.
Լեոնտևի գործունեության վերաբերյալ գա
ղափարից, որ ցանկացած օբյեկտ օժտվում է
այսպիսի նշանակության գերզգայուն համա
կարգով, կարող է վերլուծվել հենց իր գոր
ծունեության դրդապատճառի, եթե դառնա
համապատասխանող պահանջմունքի բա
վարարման առարկա: Հետևաբար, դրդա
պատճառը եզրույթ է, որը կիրառվում է մի
այն մարդկային ակտիվության գործնական
վերլուծության շրջանակներում: Այսպիսով`
դրդապատճառ հասկացության բովանդա
կության և սահմանման վերաբերյալ տար
բեր հայացքներից մեզ ավելի մոտ է Ա. Ն.
Լեոնտևի դիրքորոշումը: Նա այդ եզրույթը
կիրառում է այնպիսի օբյեկտիվ նշանակու
թյան համար, որտեղ տվյալ պայմանում
կոնկրետացվում է մարդու պահանջմունքը,
որին ուղղված է ուսումնաաշխատանքային
գործունեությունը: Այլ խոսքերով, ուսում
նաաշխատանքային գործունեության առար
կան հենց նրա դրդապատճառն է [3, 43-49]:
Ուսումնաաշխատանքային գործունեու
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թյունը կարող է իրականացվել ինչպես նրա
անմիջական արդյունքի շնորհիվ, այնպես էլ
ծառայել որպես միջոց այլ նպատակին հաս
նելու համար: Ուսուցումը, ինչպես նշում է
Ն. Ֆ. Տալիզինան, միայն այն ժամանակ է
համարվում սեփական գործունեություն, երբ
նա բավարարում է ճանաչողական պահանջ
մունքը. առարկա, որով ծառայում է գիտելի
քը (դրդապատճառը և նպատակը համընկ
նում են): Հակառակ դեպքում ուսուցումն
արդեն չի համարվում գործունեություն, այլ
դառնում է գործողություն, որն իրականաց
նում է մեկ այլ գործունեություն [4, 68-78]:
Սակայն ճանաչողական պահանջմունք
ները ոչ միշտ է հաջողվում իրականացնել
սովորողների մոտ: Հաճախ երեխան փոր
ձում է բավարարել սոցիալական այնպիսի
պահանջմունքները, ինչպիսիք են ուսուցչի և
ծնողների կողմից հավանություն ստանալու
ցանկությունը, մոտ մարդկանց ուրախաց
նելը, հասակակիցների կողմից ընդունման
հասնելը:
Դպրոցականների ուսումնաաշխատան
քային գործունեության հազվադեպ աղբյուր
է նյութական խրախուսումը՝ ստացված հա
ջողությունների համար, նախատինք ստա
նալու վախը և այլն: Տարբեր պայմանների
շարքում, որոնք նպաստում են ուսումնաաշ
խատանքային գործունեության դրական
դրդապատճառի զարգացմանը, մեծ դեր է
խաղում սովորողների գնահատականի հա
մակարգը: Չի կարելի մոռանալ այն, որ միև
նույն ժամանակ երեխայի մեջ առաջանում
են միանգամից մի քանի պահանջմունքներ,
որոնց բավարարման առարկա կարող է
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դառնալ ուսումնաաշխատանքային գործու
նեության կոնկրետ արդյունքը: Դրա համար
էլ մեր կարծիքը պետք է համաձայնեցնել այն
արտահայտության հետ, որ ընդհանրապես
բոլոր դեպքերում իմաստ չունի տարբերակել
դրդապատճառները «արտաքին և ներքին»
չափանիշների:
Ավելի արդյունավետ է համարվում այն
մոտեցումը, որը հիմնված է առանձնացնե
լու պոզիտիվ և նեգատիվ ռեակցիաները [2,
126-135]: Նաև պետք է նշել, որ ուսումնաճա
նաչողական դրդապատճառները, վերջին
հաշվով, պետք է ենթարկվեն սոցիալակա
նացման:
Դպրոցում երեխայի կյանքը ոչ մի դեպ
քում չպետք է ընկալվի իր սոցիալական
փոխհարաբերություններից առանձին: Դրա
համար էլ այն, ինչ կապված է ուսումնաաշ
խատանքային գործունեության հետ, շատ
նշանակալից է նրա համար: Խոսելով մտա
վոր հետամնացություն ունեցող երեխա
ների մասին՝ հարկավոր է ավելացնել, որ
առանց հատուկ աշխատանքի, որն ուղղված
է ուսումնական գործունեության դրդապատ
ճառների ձևավորմանը, վերջիններս չեն
առաջանում նույնիսկ ուսուցման վերջում:
Ահա թե ինչու ուսումնական դրդապատ
ճառների ձևավորման աշխատանքը պետք է
համարվի մանկավարժական աշխատանքի
գլխավոր մասը:
Հաստատված է, որ դպրոցականնե
րը, կախված տարիքային և անհատական
առանձնահատկություններից, յուրացնում են
ուսուցման դրդապատճառները և նպատակ
ները տարբեր ճանապարհներով, տարբեր
որակական յուրատիպությամբ և հոգեբա
նական տարբեր պայմաններով: Այսպիսով՝
ուսումնական դրդապատճառների ձևավոր
ման վրա ազդում են մեծաքանակ գործոն
ներ, ինչպիսիք են որոշակի պահանջմունք
ների իրականացման հնարավորությունը,
առաջադրանքի մեջ կողմնորոշվելու ունա
կությունը, սեփական հնարավորությունները
գնահատելու առանձնահատկությունները,
որն անհրաժեշտ է այս կամ այն գործունե
ությունը հաջող իրականացնելու համար,
աշխատանքի արդյունքի գնահատականը:

Այս և շատ ուրիշ գործոններ, որոնք ազդում
են երեխայի ուսումնաաշխատանքային գոր
ծունեության դրդապատճառի առաջացման
վրա, մենք կանվանենք դրդապատճառային
գործոններ:
Մեծ է ուսուցչի դերը դրդապատճառային
գործընթացի նախաձեռնության մեջ: Մտա
վոր հետամնացություն ունեցող դպրոցա
կանների ուսումնաաշխատանքային գործու
նեության դրդապատճառների ձևավորման
գործընթացը պետք է իրականացվի անմի
ջապես ուսուցչի կողմից: Հակառակ դեպքում
երեխան, որը թվում էր թե հաջողությամբ է
կատարում առաջադրանքը ուսուցչի ներկա
յությամբ, սկսում է շեղվել, նրան ինչ-որ բան
թվում է անհասկանալի, նա հաճախ անջատ
վում է գործունեության ընթացքում, ձգտում
է իր վրա գրավել ուսուցչի ուշադրությունը:
Ակնհայտ է, որ երեխան կա՛մ չունի հնարա
վորություններ առաջացած պահանջմունքի
բավարարման համար, կա՛մ նրա պահանջ
մունքը ոչ մի կապ չունի տվյալ գործունեու
թյան արդյունքի հետ: Ցանկացած դեպքում
դրդապատճառ ձևավորել չի կարող: Դասի
շատ կարևոր խնդիր է համարվում մանկա
վարժական պայմանների ստեղծումը, որոնք
բարենպաստ են այն պահանջմունքների
իրականացման համար, որոնց բավարար
ման առարկա կարող է դառնալ դասի ժա
մանակ ուսումնաաշխատանքային գործու
նեության արդյունքը:
Առաջադրանքը, որը սովորողի առջև
դրված է ուսուցչի կողմից իրականացված
պահանջմունքի պայմաններում, դեռ դա
սի ժամին երեխայի գործունեության դրդա
պատճառ չի համարվում: Դրդապատճառի
առաջացման համար անհրաժեշտ են ունա
կություններ, որոնք կբերեն առկա պահանջ
մունքի բավարարմանը: Առաջին հերթին դա
վերաբերում է ուսումնաաշխատանքային
գործունեության կողմնորոշման հիմքին:
Այսպիսով՝ ուսուցչի վարքը վերածվում է
կարևոր դրդապատճառային գործոնի, որն
ազդում է տվյալ դասին դրդապատճառի
ինչպես պահպանման, այնպես էլ հաջորդ
դասերին դրանց առաջացման վրա: Միայն
ուսուցչի հետ փոխներգործության շնոր
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հիվ մտավոր հետամնացություն ունեցող
դպրոցականը կարող է իրականացնել իր
դրդապատճառներից շատերը, բավարա
րել պահանջմունքները: Միևնույն ժամանակ
անբարենպաստ փոխներգործության հետ
ևանքով աշակերտը կարող է լինել հոգեպես
լարված:
Արդյունքների ամփոփման հետևանքով
շատ կարևոր է, որ սովորողների գործունե
ության գնահատականն անցկացվի մարդա
սիրության, վստահության, հարգանքի, հենց
աշակերտի պահանջմունքը հաշվի առնելու
մթնոլորտում:
Ուսումնաաշխատանքային
գործունեության արդյունքի գնահատականը
պետք է այնպիսի ձևով կազմակերպված լի

նի, որ յուրաքանչյուր մտավոր հետամնացու
թյուն ունեցող աշակերտ կարողանա վերապ
րի նվաճումների ուրախությունը, գիտակցի
իր հնարավորությունը, հավատա իր ուժերին,
այլ կերպ ասած, զգա հաջողություն:
Հաճախ ուսումնաաշխատանքային գոր
ծունեության հենց պայմանները, իրենց
հասարակական նշանակությունը և նրանց
հետ կապված վարքի կանոնները մտավոր
հետամնացություն ունեցող երեխաների ըն
կալմանը հասանելի չեն: Այդ պատճառով էլ
հիմնականում պետք է ուսումնասիրության
ենթարկել մտավոր հետամնացություն ունե
ցող երեխաների ուսումնաաշխատանքային
գործունեության դրդապատճառները:
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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
учебно-трудовой 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 education-work activities. The ways of formation of teaching motives are re
vealed that is fulfilled in the way of special work
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МАРГАРИТА БАГДАС АРЯН

ЮРИЙ ГЕВОРК ЯН – КОМПОЗИТОР И ПЕДАГОГ
11 мая 2016 года ушёл из жизни компо
зитор, педагог, музыкально-общественный
деятель и просто замечательный человек
Юрий Александрович Геворкян.
Юрий Геворкян разножанровый компо
зитор. Им написаны многочисленные сим
фонические,
камерно-инструментальные,
оперные произведения: музыкальные коме
дии, три оперы, симфонии, концерты для
саксофона, дудука, пьесы для различных
инструментов, в том числе для саксофона,
губной гармоники и фортепиано, кантаты,
сонаты, музыка для детей (Альбом фортепи
анных пьес, Юношеская сюита для скрипки
и фортепиано), эстрадные песни, романсы,
многочисленные обработки армянских на
родных песен. Эти сочинения давно заняли
достойное место в армянской национальной
музыкальной сокровищнице.
Юрий Геворкян лирический композитор.
Его музыка отличается предельной канти
ленностью и выразительностью. В твор
честве Геворкяна соединились элементы
армянской народной музыки (характерные
особенности ладового и мелодического пост
роения, голосоведения, гармонии) с класси
ческими традициями. Также в его творчест
ве большое значение приобрела городская
пес
ня, го
родс
кой ро
манс. В то же вре
мя,
ярко присутствуют современные средства
музыкальной выразительности. Следует от
метить, что, по словам самого композитора,
к современным средствам музыкальной вы
разительности он прибегал лишь в тех случа
ях, когда они помогали в раскрытии того или
иного образа.
Будущий композитор родился 15 июля
1931 года в Тифлисе в семье инженера. У
мальчика очень рано проявились музыкаль
ные способности и любовь к сочинительст

ву. Уже в семилетнем возрасте Юра порадо
вал своих родных сочинением мелодии для
скрипки соло.
Проучившись в музыкальной школе, а
затем в музыкальном училище, Геворкян, в
возрасте 16 лет, становится студентом Тби
лисской консерватории им. Вано Сараджиш
вили по классу скрипки профессора Зату
ловского. Будучи студентом скрипичного
отделения, молодой музыкант продолжает
сочинять. Два романса, «Сказка» для вио
лончели, пьесы для фортепиано, которые
позже вошли в учебные программы музы
кальных школ – вот список основных произ
ведений тбилисского периода.
В консерватории Геворкян организо
вал квартет из студентов – армян и назвал
его именем Арама Хачатуряна. Очень скоро
квартет стал популярным.
А вскоре состоялась и знаковая встреча
с самим Хачатуряном, которая и определи
ла дальнейшую судьбу молодого музыканта.
Арам Ильич был польщён тем, что молодые
музыканты назвали квартет его именем. Об
этом он написал в своём письме Геворкя
ну: «Благодарю за то, что Вы свой молодой
квартет называете моим именем. Если это
будет Вас вдохновлять в Вашей творческой
работе, то я буду не только удовлетворён, но,
можно сказать, более чем удовлетворён» (1,
стр. 54).
1953 году Юрий Геворкян заканчива
ет Тбилисскую консерваторию и по совету
мэтра переезжает в Ереван, где поступает
в консерваторию на композиторское отде
ление в класс Народного артиста Арм.ССР,
профессора Э. М. Мирзояна. В годы учёбы в
консерватории, молодой композитор пишет
симфоническую поэму «Парвана» по однои
мённому произведению Ованеса Туманяна,
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в которой ярко проявляется симфоническое
мышление композитора, пьесы для струнно
го квартета и ряд других произведений. Учё
бу в консерватории молодой композитор со
четает с работой в симфоническом оркестре
Государственного театра оперы и балета им.
А. Спендиарова в качестве скрипача.
Дипломной работой Юрия Геворкяна
стала детская опера «Костёр» (либретто О.
Гукасяна), над которой он работал с боль
шим усердием. Должно отметить, что в ис
тории консерватории это был первый слу
чай, когда в качестве дипломной работы
была представлена опера. Вот, что об этом
говорит Э.Мирзоян: «Помню, как увлечённо
трудились над своими первыми сценически
ми произведениями Юрий Геворкян (опера
«Костёр») и Грачья Мелик-Мурадян (балет
«Красная шапочка»). Несмотря на скепти
ческие высказывания некоторых: «Не рано
ли браться за столь крупные сочинения?»,
работа их была успешно завершена, и оба
произведения увидели свет рампы Ереванс
кого оперного театра. Рассказываю об этом
не без гор
дос
ти, так как был сви
де
те
лем
всех стадий работы моих воспитанников над
этими сочинениями» /3, стр.131/.
Опера «Костёр» была поставлена на сце
не ереванского оперного театра в 1959 году,
в год, когда Геворкян окончил консервато
рию.
Опера посвящена советской пионерии.
В ней рассказывается о летних приключе
ниях одного пионерского отряда в лагере.
Главные действующие лица и основные
участники – дети. Опера имеет большое вос
питательное значение. В ней важная роль от
водится таким человеческим качествам, как
любовь к Родине, честность, дружба.
Музыкальный язык оперы мелодичен и
выразителен. Простые лирические мелодии
запоминаются легко и быстро. Опираясь на
народные интонации и обращаясь к харак
терным метроритмическим особенностям
армянской народной музыки, композитору
удалось создать своеобразное произведе
ние.
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Нес
мот
ря на то, что поч
ти у каж
до
го
действующего лица имеются небольшие
отдельные музыкальные номера, в целом,
композитором даётся общая музыкальная
характеристика всех пионеров, создаётся
общий коллективный портрет посредством
массовой пионерской песни, в основе кото
рой ясно выявляется национальный армянс
кий колорит. Следует отметить, что такой
приём был характерен для опер советского
периода.
В опере были заняты ведущие солисты
театра: заслуженный артист Арм. ССР Эду
ард Багдасарян (Левон), Анжела Арутюнян
(Арцвик), Роберт Бабурян (Арам), Сурен
Шахиджанян (сторож). Они смогли создать
правдивые, яркие и выразительные образы.
Дирижёр спектакля – заслуженный артист
Арм. ССР Рубен Степанян.
В опере оркестровые эпизоды гармони
чески сочетаются со сценическим действи
ем, а танцевальная музыка привлекает гра
циозностью. Вообще, наличие танцевальных
образов создали яркие, колоритные сцены,
постановщиком которых выступил балет
мейстер, в то время Заслуженный артист
Арм.ССР Азат Гарибян ( в 1980 г. получил
звание Народного артиста Арм.ССР).
Немаловажная роль отводится хоровым
сценам.
Режиссёром спектакля стала заслужен
ный деятель искусств Арм. ССР Г. Мелкумян,
а сценическую редакцию осуществил глав
ный режиссёр театра, народный артист Арм.
ССР Армен Гулакян.
Опера долго (65 спектаклей) продержа
лась в репертуаре театра и имела большой
успех.
В 1961 году Геворкян становится членом
Союза композиторов Армении. 60-е годы в
творческом плане стали очень плодотвор
ными. Юрий Геворкян сочиняет Симфо
ниетту, которую посвящает молодёжи, три
музыкальные комедии – «Ошеломляющий
удар», «Именины» (по пьесам А. Папаяна) и
«Ереванские розы», подкупающие своей ме
лодичностью и непосредственностью. Эти
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музыкальные комедии с большим успехом
шли на сцене театра музыкальной комедии
им. Пароняна.
В 1965 году Геворкян создаёт Торжест
вен
ную оду для сме
шан
но
го хо
ра и двух
фортепиано, посвятив её Хачатуру Абовяну,
заканчивает Симфонию, которая отличается
зрелостью музыкального мышления.
Симфония c-moll посвящена памяти
Е.Чаренца и героям, павшим в борьбе за
светлые идеи. Она состоит из трёх частей.
В Первой части (форма сонатного Allegro
с усечённой репризой) превалируют драма
тические, развёртывающиеся в непрерыв
ной борьбе мятежные образы. В основе
главной и побочной партий лежат контраст
ные образы - насилия (главная партия) и
светлый образ поэта (побочная партия).
Акцентирующими резкими скачками, ло
маной мелодической линией, мрачными и
суровыми тембрами бас-кларнета, фагота,
контр-фагота и тубы, композитору удалось
таким образом создать суровый, отрешён
ный образ. Широко и взволнованно звучит
побочная партия, интонационно напоминаю
щая армянскую народную песню «Ворскан
ахпер».
В разработке происходит столкновение
двух противоборствуюших сил, но превали
рует главная партия как символ зла.
Психологическая Вторая часть симфонии
(трёхчастная форма с элементами разработ
ки) носит более спокойный характер. Это
мысли о пережитом, о судьбе поэта. Эпизо
дически зловеще звучат интонации главной
партии и опустошённо-безысходно побочной
из первой части симфонии. Средний раздел
– траурное шествие.
В Трет
ьей час
ти (со
нат
ное Allegro без
разработки) утверждается революционный
дух поэта. Вновь звучат элементы двух ос
новных тем симфонии. В конце воссоздаётся
просветлённый образ поэта.
С большим успехом эта Симфония испол
нялась Большим симфоническим оркестром
под управлением выдающегося советского
дирижёра, народного артиста СССР Натана

Рахлина.
Следующее значительное сочинение это
го периода - кантата «Солнцу навстречу»
(слова С. Мурадяна) для трёхголосного детс
кого хора, чтеца, высокого детского голоса
(дискант) и малого симфонического оркест
ра.
Кантата состоит из четырёх частей – «Ле
то», «Осень», «Зима», «Весна», в которых
детский мир, их мечты и радости переплета
ются с временами года.
Первая часть (трёхчастная форма), кото
рая написана для хора и оркестра, отлича
ется задорностью. В ней мелькают весёлые
пионерские образы.
Вторая часть полна осенней грусти. Эту
часть исполняют солисты, хор и оркестр.
Третья часть (трёхчастная форма) – весё
лый зимний пейзаж с играми в снежки, ката
нием с горки на санках.
Четвёртая часть, которая обобщает всё
произведение, построена по принципу ск
возного развития.
Кантата впервые прозвучала на открытии
Филармонии школьника в Ереване в Боль
шом зале филармонии в исполнении хора
школы им. Белинского, (хормейстер О.Ве
ранян) и Государственного симфонического
оркестра Армении. Следует отметить, что
этой Кантате очень высокую оценку дал со
ветский композитор и педагог, реформатор
музыкального образования, уделявший осо
бое внимание детскому эстетическому воспи
танию Д.Б.Кабалевский. По его же указанию
она была исполнена в Москве оркестром под
управлением дирижера Юрия Силантьева и
вошла в Золотой фонд современной класси
ческой музыки.
Следующее значимое произведение это
го периода – кантата «Слово о человеке» на
слова Г. Боряна и Р. Давояна. Эта Кантата
написана для четырёхголосного хора, бари
тона, чтеца и симфонического оркестра.
Особое значение в творчестве компози
тора занимает вокально-симфоническая поэ
ма «Портреты», написанная для чтеца, хора,
двух фортепиано и ударных инструментов.
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В 70-х годах Юрий Геворкян завершает
работу над оперой «Северное сияние» по мо
тивам романа Хачатура Абовяна «Раны Ар
мении» ( либретто В.Давтяна).
Это же время знаменательно тем, что
композитор, по совету художественного ру
ководителя и главного дирижёра эстрадносимфонического оркестра Всесоюзного ра
дио и Центрального телевидения, народного
артиста СССР Юрия Силантьева, пишет Кон
церт для дудука и симфонического оркестра.
Впервые в музыкальной практике народный
инструмент зазвучал в ансамбле с классичес
кими инструментами. Этот концерт компози
тор посвятил народному артисту Арм.ССР,
виртуозу Ваче Овсепяну, который и стал
первым исполнителем. Композитору мак
симально удалось показать звуковые и тех
нические возможности этого инструмента.
Партитура Концерта отличается мастерством
инструментовки, мелодичностью, свежестью
гармонического звучания. В средней части
Концерта звучит армянская народная песня
«Лусняк гишер». Много позже этот Концерт
композитор переделал для саксофона, кото
рый с большим успехом был исполнен мо
лодым талантливым саксофонистом Гором
Касабяном.
Юрий Александрович, будучи членом Со
юза композиторов Армении, в 1970 году ста
новится художественным руководителем и
председателем художественного совета До
ма композиторов Арм. ССР.
Более сорока лет Юрий Александрович
Геворкян, наряду с творческой и общест
венной, занимался педагогической деятель
ностью. С 1960 по 2002 год он преподавал в
Государственном педагогическом институте
им. Х.Абовяна (который впоследствии стал
Армянским государственным педагогичес
ким университетом им. Х. Абовяна).
В 1959 году при педагогическом факуль
тете образовалось отделение музыкальной
методики, а в 1960 году – факультет эстети
ки с музыкальным отделением. В 1968 году
инструментальной кафедрой стал заведовать
композитор Юрий Геворкян. Силами студен
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тов он организовал эстрадный ансамбль
«Весна», который выступал не только в раз
личных городах и сёлах Армении, но и за её
пределами, позже основал духовой оркестр,
камерный ансамбль ( в своё время ансамбль
был удостоен диплома лауреата ЛКСМА), ст
рунный квартет, фортепианное трио.
Юрий Александрович считал, что музы
кально-эстетическое воспитание в деле гар
монического развития личности занимает
очень большое значение. Он неоднократно
выступал в прессе со статьями, в которых
указывал на дальнейшие пути развития му
зыкального воспитания, указывал на слабые
стороны в подходе некоторых школ к пред
мету «Пение» (часы по предмету «Пение»
в начальных классах зачастую отдавались
классным руководителям или, ещё хуже - ча
сы отдавались другим предметам: математи
ке или языку. К сожалению, такая тенденция
наблюдается и сегодня в некоторых школах).
Несомненно, первая профессиональ
ная встреча с музыкой происходит именно
в шко
ле. И от то
го, как пред
мет «
Пе
ни
е»
(сейчас этот предмет называется «Музыка»)
ведётся учителем музыки, именно от его спо
собностей, знаний и любви к своему предме
ту формируется отношение будущего граж
данина к музыке на всю жизнь. Кузницей
профессиональных музыкально-преподава
тельских кадров был и есть АГПУ.
Юрий Геворкян преподавал музыкальнотеоретические предметы (сольфеджио, гар
монию, анализ музыкальных произведений,
инструментоведение), руководил диплом
ными работами. Его уроки носили творчес
кий характер. К каждому студенту он имел
индивидуальный подход, каждого не толь
ко образовывал и давал профессиональные
знания, но и воспитывал в них любовь и ува
жительное отношение к детям. Всегда почти
тельный, интеллигентный, обращающийся к
своим студентам исключительно на «Вы»,
Юрий Александрович своим внешним обли
ком и поведением добивался положительных
результатов в воспитании будущих учителей
музыки. За высокие педагогические заслуги
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Геворкян в 2002 году был удостоен почётно
го звания профессора.
Его сборник Музыкальных диктантов
в армянских ладах является «прямым про
должением теоретических и методичес
ких принципов, заложенных в известном
«Сольфеджио» композиторов Ю.Геворкяна
и Ц. Бекаряна» (Э.Пашинян) (3). В основе
двухголосных музыкальных диктантов лежат
системы диатонического квартового звуко
ряда, характерные для армянской народной
музыки. В «Диктантах» охвачен широкий то
нальный спектр. Такой подход характерен
комитасовскому полиладово-политонально
му принципу. Эти диктанты способствуют
развитию музыкального слуха студентов на
национальной основе.
С 2002 по 2008 год по
пе
ре
мен
но Ге
воркян с супругой пианисткой Джульеттой
Свасян, по настоянию дочери, известно
го скульптора Наиры Геворкян, проживали
в Австрии (Вена) и в Армении (Ереван). И
здесь Геворкян продолжал заниматься ком
позиторской и концертной деятельностью.
Именно тут, где в своё время творили Мо
царт и Бетховен, Юрий Геворкян создаёт
Симфониетту для большого симфоническо
го оркестра, Концерт для гармоники, создаёт
свою третью, последнюю философско-мис
тическую оперу «Таро» (либретто Манфреда
Рубента). Премьера состоялась в 2007 году в
Культурном центре Перхтольдсдорфа (Авст
рия). Двухактная опера (10 картин) была с
большим воодушевлением принята авст
рийскими слушателями. Основное содержа
ние оперы заключается в том, что главный

герой по имени Сэм, ведя разгульный образ
жизни, оказавшись в потустороннем мире,
при помощи гадальных карт таро пытает
ся вернуться в реальный мир. Дальнейшая
трактовка смысла носит мистический харак
тер: герои оперы, олицетворяющие Ангела,
Сатану, Смерть, Шута, Рабыню, своими мно
гочисленными препятствиями указывают
главному герою на жизненные трудности и
страдания и, в итоге, направляют его к ре
альной жизни. Идея оперы заключается в
вечной борьбе добра и зла.
Опера «Таро» была написана в течение
одного года, но по определённым причинам
постановка была осуществлена спустя три
года. На премьере присутствовал посол РА в
Австрии Ашот Овакимян.
В 2013 году Юрий Александрович Гевор
кян получил звание Заслуженного деятеля
ис
кусств РА. В тот же год Все
мир
ный ар
мянский конгресс, Общество армян России,
министерство диаспоры РА, Союз компози
торов и музыковедов РА присвоил Геворкяну
диплом лауреата за создание лучшего обще
армянского произведения.
Бесспорно, он сделал много добра в жиз
ни.
Природа одарила его талантом, дея
тельной натурой, строгим художественным
вкусом, педагогическим тактом. Но как бы
много не было бы дано самой природой,
без каждодневного упорного труда нельзя
добиться определённых результатов. Весь
творческий путь Юрия Александровича Ге
воркяна – результат ежедневного, упорного,
неутомимого труда – тому подтверждение.
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ՅՈՒՐԻ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆԸ ԿՈՄՊՈԶԻՏՈՐ ԵՎ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺ
Մ. ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
Հոդվածը նվիրված է տաղանդավոր հայ կոմպոզիտոր և մանկավարժ, ՀՀ վաստակա
վոր գործիչ, պրոֆեսոր Յու. Գևորգյանի ստողծագործական և մանկավարժական գործու
նեությանը:
Հոդվածում կառուցողական և կերպարային վերլուծության են ենթարկվում կոմպոզիտո
րի նշանակալի երկերը:
Մեծ գնահատական է տրվում Յու. Գևորգյանի մանկավարժական գործունեությանը:

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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ՀԵՆՐԻ ՍԻՄՈՆՅԱՆ

ԷՆՐԻԿՈ ԿԱՐՈՒԶՈՅԻ ԿՅԱՆՔՆ ՈՒ
ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ
Կարուզոն օպերային արվեստի մեծա
գույն արտիստ էր, բարդ ու զորեղ անհատա
կանություն, անկրկնելի հմայքի տեր անձնա
վորություն: Էնրիկո Կարուզո - արտիստի
անունը լայնորեն հայտնի է ու սիրելի համայն
աշխարհում: Երբեք որևէ մեկ այլ արտիստի
չի հաջողվել հասնել այնպիսի բարձունքի և
այդքան խորությամբ թափանցել ժողովրդի
սիրտն ու հոգին: Նրա կատարողական ար
վեստը արտակարգ էր, բացառիկ արտա
հայտչականությամբ լեցուն: Ծաղկանց բույր,
հրավառ կիրք, պաղ խաբկանք, պայքարի
ծանրություն, սիրո տառապանքներ, երկնքի
ջինջ անհուն. ահա այն ամենը, որ հնչում էր
Էնրիկո Կարուզոյի երգում:
Կարուզոն խոր հետք թողեց երգեցողու
թյան արվեստում: Ստեղծեց իր ուրույն ոճը՝
բարձրագույն դպրոցը երգարվեստի ասպա
րեզում:
Կարուզոյի խառնվածքի լայն ու ազնիվ
բնավորության մեջ, ինչպես հայելու մեջ, ար
տացոլվում էր Նեապոլի պոետական վճիտ
ոգին, հիանալի ավանդույթները՝ հայրենի
երկրի անկրկնելի ձայնը: Նեապոլը Սկարլա
տիի, Պերգոլեզիի, Պուչչինիի, Լեոնկովալոյի
հայրենիքն է, ուր ծնունդ է առել «Կոմեդիա
դել Արտեի» ժողովրդական թատրոնը, այս
տեղ է ստեղծվել նաև իտալական առաջին
ֆիլհարմոնիկ ընկերությունը: Երիտասարդ
Կարուզոն տոներին և մյուս նշանավոր օրե
րին երգում էր սուրբ Աննայի եկեղեցու երգ
չախմբում: Նա հաճախում էր նաև երեկոյան
գիմնազիա, սակայն ամբողջովին տարված
էր օպերային երաժշտությամբ և նեապոլ յան
հրաշալի երգերով:
Էնրիկո Կարուզոն ծնվել է 1873 թ. փետր
վարի 24-ին Նեապոլի Սան-Ջովանիելո
շրջանում՝ բանվորի ընտանիքում: Նեապո
լում լավ ձայն լսելը, սովորականից էլ սովո
րական բան էր: Սնկերի նման երգիչներ, բա
նաստեղծներ ու երաժիշտներ էին բուսնում,

նեապոլիտանական ջինջ երկնքի տակ: Մեկ
անգամ երբ հայտնի մաեստրո Վերջինեն
անցնում էր Սանտա Լուչիա արվարձանով,
հանկարծ կանգ առավ՝ դյութված նեապոլի
տանական ժողովրդական երգից, որի հե
ղինակն էր Վինչենցո Բելինին: Կարուզոյի
կատարումը խորապես հուզեց մաեստրոյին:
Նա չէր ապասում, որ փողոցում նման ձայն
կլսի, և մաեստրոյի առաջարկով Էնրիկոն
սկսեց պարապմունքները նրա մոտ: Այդ
ժամանակ Նեապոլ եկավ հռչակավոր տե
նոր Անջելո Մազինին: Մաեստրո Վերջինեի
խնդրանքով Մազինին լսեց Կարուզոյին և
ասաց. «Ձեր Կարուզոն ունի ամենագեղեցիկ
ձայնը, սակայն պետք է երկար ու համառո
րեն սովորի մինչ վերջնականապես ձևավոր
վելը» (1, 25): Երբ բազմախոստում Էնրիկոն
գրեթե իր թատերական դեբյուտի շեմին
էր, բանակ կանչեցին: Բանակում ի դեմս
մայոր Նա
լ յա
տի
ի՝ նա ձեռք բե
րեց մի նոր
երկրպագու և բարեկամ: Նա Էնրիկոյի հա
մար երգի դասատու հրավիրեց: Իսկ շուտով
նա հասավ այն բանին, որ երգիչն ազատ
վեց զինվորական ծառայությունից: Նալ յա
տին Կարուզոյին լսելու համար Իտալիայի
բոլոր քաղաքներով գնում էր երգչի հետքե
րով: 1895 թ. դեկտեմբերի 24-ին Նեապոլի
Նուռվո թատրոնում տեղի ունեցավ Կարու
զոյի անդրանիկ պաշտոնական ելույթը, ուր
ներկայացվում էր Մորելլի «Բարեկամ Ֆրան
չեսկո» օպերան: Աչքի չընկնող մի գործ, որը
դուր չեկավ հասարակությանը: Երիտա
սարդ տենորին սուլեցին: Մամուլը նույնպես
չնկատեց Կարուզոյին: Նեապոլի Մունիչի
պիո փողոցում մի նշանավոր սրճարան կար՝
«Դեյֆյորի» անունով, որտեղ հաճախ լինում
էին գործազուրկ, գրպանում մեկ սոլդո չունե
ցող արվեստագետներ, արտիստներ, կոմ
պոզիտորներ` Բելինին, Դոնիցետին, Գլին
կան, հռչակավոր երգիչներ` Տամբուրինին,
Տոզին, Իվանովը: Նուովո թատրոնի տխուր
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դեբյուտից հետո երիտասարդ Կարուզոյի
ջղերը քայքայված էին, և նա նույնպես սրճա
րանի հաճախեկ հյուրը դարձավ: Սրճարա
նում Էնրիկոն հանդիպում է թատերական
գործակալ Ֆրանչեսկո Ձուկիին, որը աշ
խատում էր հանգստացնել նրան և մաեստ
րո Վերջինեին՝ վստահեցնելով նրանց, որ
երիտասարդ երգչին մեծ հաջողություն է
սպասվում ամենամոտ ապագայում: Ձու
կին օպերային խումբ հավաքեց, և Կագեր
տա քաղաքի Չիմարոզայի թատրոնում ներ
կայացվեց Դոնիցետիի «Ֆավորիտուհի»
օպերան, որտեղ Կարուզոն գլխավոր դե
րակատարն էր: Էնրիկոյի հաջողությունը
կատարյալ էր: Դրանից անմիջապես հետո
Ձուկին կազմակերպեց երգչի ելույթը Գու
նոյի «Ֆաուստ» օպերայում, որտեղ հաջո
ղությունը ավելի մեծ եղավ: Ձուկին իրեն էր
վերագրում Կարուզոյի հայտնագործումը և
համոզված էր, որ երգչին իսկական փառք
ու մեծ կարիերա է սպասվում, որ ամենա
մեծ երգիչն է լինելու աշխարհում: Իրոք, երգ
չին ամենուրեք հաջողություն էր սպասվում:
Սալերնոյի Կոմունալե թատրոնում նա փայ
լուն հաջողությամբ կատարեց «Ռիգոլետո»,
«Գեղջկական պատիվ» և «Պուրիտաններ»
օպերային ներկայացումների գլխավոր դե
րերգերը: Ներկայացումները վիթխարի հա
ջողություն բերեցին Էնրիկոյին: Նա դարձավ
Սալերնոյի կուռքը: Այդ ժամանակ նա հան
դիպեց մի մարդու, որը կարևոր դեր խաղաց
իր ստեղծագործական կյանքում: Նեապոլ
ցի Նիկոլա Դեսպուրոն էր այդ մարդը, որը
օգնեց Կարուզոյին, որ նա ամրապնդվի և՛
որպես երգիչ, և՛ որպես արտիստ։ Երաժշ
տական քննադատ, հրապարակախոս, ճա
նաչված ու հարգված անձնավորություն էր
Դեսպուրոն, ով օպերային ներկայացում
ներ էր բեմադրում Եվրոպայի խոշորագույն
թատրոններում։ Երբ մաեստրո Վերջինին
խնդրում է Դեսպուրոյին, որ լսի Կարուզոյին,
նա ուղղակի ցնցված էր։
Սակայն երգչին իսկական հաջողություն
էր սպասվում Միլանում։ Կարուզոյի անդրա
նիկ ելույթը Միլանի օպերային թատրոնում
կա
յա
ցավ 1897 թ.՝ նոյեմ
բե
րի 3-ին, Մաս
նեի. «Նավարուհի», 23-ին՝ «Գեղջկական
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պատիվ» ներկայացումների մեջ՝ փառահեղ
հաջողություն։ Երգչի հաղթարշավը շարու
նակվում էր ներկայացումից ներկայացում։
Հասարակությունը, քննադատությունը, մա
մուլը միահամուռ մեծարում էին երգչին։ Մեկ
լրագիր նրան անվանում էր «տենորների
դանտե»: Նույն անփոփոխ հաջողությամբ
Միլանի թատրոնում նա հանդես եկավ
Մեյերբերի «Բոհեմա» և «Աֆրիկուհի» օպե
րաներում։ Կոմպոզիտոր Ջորդանոն Էնրի
կոյին հրավիրում է իր «Ֆյոդորա» օպերայում
երգելու. նորից հաղթանակ։ Ամենահռչակա
վոր կոմպոզիտորները սկսեցին մրցել մի
մյանց հետ, որպեսզի Կարուզոն երգի իրենց
օպերաներում։ Ազնվագույն մաեստրո Վեր
ջինին երբեք և ոչ մի տեղ չէր լքում իր աշա
կերտին, սիրով ու խանդավառությամբ
քաջալերում էր Կարուզոյին, ավելի շատ՝
իբրև հայր, քան ուսուցիչ։ Պաշտոնական
քննադատության մեջ արդեն երկու կար
ծիք չկար Էնրիկոյի մասին։ Բոլորն ընդու
նում էին նրան, գնահատում՝ որպես ամուր
կազմավորված տենորի, ով օժտված էր լայն
շնչառությամբ, վերին նոտաներում ազատ
հնչող, ընդգծված մետաղական տեմբր ունե
ցող, ճկուն ու խիստ արտահայտիչ, գունեղ ու
կյանքով, հմայքով, դրամատիզմով լի, ուժ
գին ու հյութեղ ձայնով։ Այդ ձայնը հափշտա
կում էր ունկնդրին իր վերին լայնահունչ
ձայնասահմանով: Նշանավոր քննադատ Ա.
Լաուրիան Կարուզոյի մասին գրում է. «Ասա
ցե՛ք, խնդրեմ, կարելի՞ է արդյոք հիշել թեկուզ
մեկ արտիստ, ով կարողանար ձայնաձգել
այնպես, ինչպես Կարուզոն: Կա աշխարհում
թեկուզ մեկ ուրիշ դրամատիկական տենոր,
ով ընդունակ լինի արտահայտելու այն լա
վագույնը, ինչը լիրիկական տենորի մենա
շնորհն է: Մեծ երգիչներ անցյալում թերևս
եղել են, բայց ներկայումս այդպիսին միայն
Էնրիկո Կարուզոն է, արտիստ, ով թագա
վորում է երգի աշխարհում, ամբողջ հոգին
ներդնում երգի մեջ» (1):
Հաղթական երթը շարունակելով՝ երի
տասարդ տենորը հյուրախաղերի մեկնեց
աշխարհի խոշորագույն օպերային թատ
րոններում, որտեղ ամենուրեք նրան ուղեկ
ցում էին անբաժան մաեստրո Վերջինեն
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և բարեկամները: Երգչին հրավիրում էին
Միլանի Լա Սկալա, Նյու-Յորքի Մետրո
պոլիտեն, Բուենոս Այրեսի Կորոն, Նեապո
լի Սան Կառլո, Պետերբուրգի և Մոսկվայի
փառաբանված օպերային թատրոնները:
Ընթանալով ժամանակի մեծագույն երգիչ
ների` Ռուբինիի, Գայարեիի, Տամանիոյի,
Մազինիի հետքերով, Կարուզոն շարունա
կում էր հաղթարշավը աշխարհի բեմերում:
Պետերբուրգում նա երգեց նշանավոր երգ
չուհի Լուիզա Տետրացինիի հետ, որից հետո
մեկնեց Մոսկվա, որտեղ հանդես եկավ մեծ
թատրոնում, Ջուզեպե Վերդիի «Աիդա» օպե
րայում: Մոսկով յան մամուլը բարձր գնա
հատեց երգչին՝ ջերմորեն դրվատելով նրա
ձայնական տվյալները, ռուս հանդիսատեսի
կուռքը դարձավ: Ռադամեսի առաջին արի
այում կատարումը աստվածային էր, ամբողջ
դահլիճը, ոտքի կանգնած, պահանջում էր
կրկնել: Մոսկով յան լրագրերը փառաբա
նում էին Կարուզոյին՝ համարելով նրան բո
լոր ժամանակների լավագույն Ռադամեսը:
Մեկ ռուս ջութակահար ասել է. «Ես իմ ար
տիստական կյանքում չէի տեսել, որ այդքան
հանդիսատես հավաքվի թատրոնի դռների
առջև և այն էլ երեսունյոթ աստիճան սառ
նամանիքին, որոնք ամեն կերպ ձգտում էին
ընկնել թատրոն` Կարուզոյին լսելու» (1):
1901 թ. փետրվարին Լա Սկալա թատրո
նում՝ Բոյտոյի «Մեֆիստոֆելում», հեղինակի
ներկայությամբ Կարուզոն վերջնականապես
նվաճեց հասարակությանը: Ներկայացման
հաջողությունը Կարուզոյի հետ բաժանեցին
ռուս բաս Ֆյոդոր Շալ յապինը, Կարելին և
բոլորովին երիտասարդ դիրիժոր Արթուրո
Տոսկանինին:
Այդ խաղաշրջանում կյանքից հեռացավ
Իտալիայի խոշորագույն կոմպոզիտոր Ջու
զեպե Վերդին: Լա Սկալա թատրոնում մեծ
կոմպոզիտորին նվիրված երեկոյի դիրիժորն
էր Արթուրո Տոսկանինին: «Te Deum»-ի կա
տարմանը մասնակցում էին սոպրանոներ
Կարելին և Պինտոն, տենորներ՝ Տամանիոն,
Կարուզոն, Բորգատին և բարիտոն Արկան
ջելին: Փայլուն ավարտելով հյուրախաղերը
Հռոմում, Պարմում և Բոլոնիայում՝ Էնրիկոն
նո
րից մեկ
նեց Մի
լան, որ
տեղ նրան սպա

սում էին Տոսկանինին և Ջուլիո Գատի-Կա
զացան, ով հետագայում դարձավ Մետ
րոպոլիտեն օպերային թատրոնի տնօրեն:
Կարուզոն երգում էր Իտալիայի օպերային
թատրոններում՝ ավելի ու ավելի մեծ հաջո
ղություն գտնելով մամուլում և հասարակու
թյան մեջ: Թատրոնի տնօրեններն ամեն
ինչ անում էին, որ ձեռքից բաց չթողնեն մեծ
երգչին՝ ժամանակ առ ժամանակ նորոգելով
պայմանագրերը` ավելացնելով հոնորարնե
րը:
900-ականի առաջին տարիներին տար
բեր ուղղությունների երաժշտական քննա
դատների միջև բանավեճ ծագեց: Խոսքը
արտիստներին ներկայացվող նոր պահանջ
ների մասին էր, որը ժամանակի թելա
դրանքն էր: Քննադատությունը պայքարում
էր, որ արտիստները լիակատար ազատու
թյուն ստանան այս կամ այն կերպարը մեկ
նաբանելիս: Պայքարը գնում էր հին և նոր
դպրոցների, ոճերի, արտիստների մոլի
կողմնակիցների և հակառակորդների միջև:
Այնուհետև եղան կարծիքներ, թե Կարուզոն
և նրա հետնորդները, այդ թվում` Բենյամինո
Ջիլին և ուրիշ շատ երգիչներ, պատկանում
են վերիստների դպրոցին: Յուրաքանչյուր
արվեստագետ իր սեփական «եսը» ունի,
և ոչ մե
կը չի կա
րող օ
ժտ
ված լի
նել մյու
սի
անհատականությամբ: Երգչի ձայնը նրա
բնութագիրն է: Նշանավոր գրականագետ,
ճարտարապետ և հումանիստ Լեոն Բատիս
տա Ալբերտիի կարծիքով մարդկանց միջև
դժվար թե գտնվի թեկուզ մեկը, որի ձայնը
կատարելապես նույնը լինի նախորդի համե
մատ:
Կարուզոն մեծագույն վարպետությամբ
էր անցում կատարում մի ձայնասահմա
նից մյուսին՝ պահպանելով հնչյունի նույն
տեմբրն ու ու
ժը: Այս բա
նը չէր հա
ջող
վում
նույնիսկ այնպիսի մեծ երգիչների, ինչպիսիք
էին Գայարեն, Ստանիոն, Մազինին, Տամա
նիոն: Հապա Կարուզոյի առոգանությունը,
որը գրեթե քանդակային էր: Ժամանակի եր
գիչներից շատերն էին ձգտում ընդօրինակել
նրան, սակայն ապարդյուն: Օպերային ար
վեստում Կարուզոն կարողացավ ստեղծել
նոր մարդու կերպարը: Սակայն հին դպրոցը,
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ամենաբարձր դրվատանքի արժանի լինելով
հանդերձ, թույլ չտվեց հեռու գնալ, և նրանք
գերի մնացին երգարվեստի հնավանդ, շատ
պարզ ու պարզունակ օրենքներին: Մինչդեռ
Կարուզոն, ընդհակառակը, նոր ուղի էր բա
ցում՝ լիովին գիտակցելով մարդկային հոգին
հուզող բոլոր զգացմունքներն ու ապրումնե
րը երգարվեստ բերելու իր պարտքն ու իրա
վունքը: Նրա կատարումը հատկանշվում
էր մեծ ուժով և գեղեցկությամբ, նվաճում,
գերում էր հանդիսատեսին: Էնրիկոն ոչինչ
դուրս չնետեց փառավոր հին դպրոցի ավան
դույթներից, ընդհակառակը, այդ դպրոցն
ամրապնդեց, այն հարստացրեց կատարո
ղական նոր հնարքներով: Չափազանցու
թյուն չի լինի, եթե Կարուզոյին անվանենք
օպերային արվեստի արքա, քանի որ մեծ
մաեստրոն արտակարգ ճկունությամբ հաղ
թահարեց ամեն մի դժվարություն: Չկար մի
հատված, մի նոտա, մի հառաչ, մի արցունք,

որ լիովին չհամապատասխաներ պարտի
տուրի պահանջներին, բեմական օրենքնե
րին: Կարուզոյի երգացանկում կար ավելի
քան հարյուր օպերա` տարբեր լեզուներով:
Կատարում էր բազմազան ժանրերի անհա
մար երգեր և ռոմանսներ` իտալերեն, անգլե
րեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, իսպաներեն
և իհարկե հոգևոր երաժշտության դասական
նմուշներ: «Մարդկային սրտերի տիրակալ»
Կարուզոյին այդպես է անվանել նշանավոր
հրապարակախոս Նիկոլա Դասպուրսն իր
հուշագրություններում: Եթե իրավ է, որ տե
նորը խորհրդանշում է կյանքի ջահելությու
նը, ապա ոչ ոք, բացի Կարուզոյից, չի կարող
շռայլորեն հաղորդել գարնան բույրն ու շուն
չը: Հիացած լինելով իտալական երգարվես
տով, հատկապես իմ կուռք՝ Էնրիկո Կարու
զոյի կատարումներով, ես ամբողջ էությամբ
նվիրվեցի երգարվեստին:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.

Վ. Տորտորելի, «Էնրիկո Կարուզո», «Սովետական գրող» հրատ., 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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ՆԱՐԻՆԵ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

Ե. Պ. ՎԱԼՈՒԿԻՆԻ` ԱՐԱԿԱՆ ԴԱՍԱԿԱՆ ՊԱՐԻ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ՀԱՅՐԵՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՐՎԵՍՏՈՒՄ
Հայրենական պարարվեստում արա
կան սեռի դասական պարի նորարարա
կան ընդհանրացումների հիմնադիրը Ն. Ի.
Տարասովն է` պարարվեստային մանկա
վարժության ճանաչված վարպետը: Ն. Ի.
Տարասովի մանկավարժական մեթոդաբա
նությունը դասական կատարողի ուսուցման
մանրամասնորեն մշակված նորարարական
համակարգ է, որի հիմքում ընկած են աշա
կերտների կատարման բարձր հոգևորակա
նության և իմաստավորվածության, ինչպես
նաև դերի բովանդակայնության հանդեպ
ունակություն դաստիարակելու, իր հերոսի
դերի, ստեղծագործության դրամատուրգիա
յում նրա դերի կարևորության մասին մտա
ծելու ունակության ձևավորումը:
Ն. Ի. Տարասովի պարարվեստի մանկա
վարժության մեթոդական հիմքն իր տեղն
է գտել նրա «Դասական պար: Արական
կատարողականության դպրոց» հիմնա
րար աշխատությունում, որում նա պնդում
էր` «Միայն անդադար, ստեղծագործական
հետաքրքրական աշխատանքը, ուսումնա
դաստիարակչական և գեղարվեստական
խնդիրների գիտակցումն են ունակ ուսուց
չին և նրա աշակերտներին տալ ցանկալի
արդյունք» [2, 17]:
Այս ամենի հետ մեկտեղ հետաքրքրա
կան, կար
ևոր և ար
դի
ա
կան են նաև այն
գիտամեթոդական սկզբունքները, որոնք
մշակվել են Ռուսաստանի թատերական ար
վեստի համալսարանի բալետմեյստերական
ֆակուլտետի պարարվեստի ամբիոնի վա
րիչ, պրոֆեսոր Ե. Պ. Վալուկինի կողմից,
որոնք շարադրվել և հիմնավորվել են նրա
«Արական դասական պարի համակարգը»
հիմնարար աշխատությունում:
Հիմնվելով արական կատարողակա
նության խորհրդային դպրոցի փորձի վրա՝
Ե. Պ. Վալուկինը մշակեց ժամանակակից
բալետային թատրոնի դասական պարողի

կատարողական վարպետության ուսուց
ման և կատարելագործման նոր համակարգ:
Ինչպես և Ն. Ի. Տարասովը, նա ևս իր որո
նումների ընթացքում դիմում է այնպիսի
ականավոր մանկավարժների մեթոդական
բացահայտումներին, ինչպիսիք են Կ. Բլա
զիսն ու Վ. Դ. Տիխոմիրովը:
Չնայած
այն
հանգամանքին,
որ
Ն. Ի. Տարասովի մանկավարժական մեթո
դիկան մանրամասնորեն մշակված է, մաս
նագետների համար Բլազիսի մանկավար
ժական փորձը, որը նկարագրված է պարի
դասավանդման տեխնիկայի և մեթոդիկայի
վերաբերյալ աշխատանքներում, մինչ օրս չի
կորցրել արդիականությունը: Նա առաջինն
էր, որ հրապարակեց հետևյալ կարգախոսը`
«Շատ քիչ է պետք պարել ոտքերով, անհրա
ժեշտ է պարել նաև իրանով և ձեռքերով»:
Նա առաջինն էր այն մանկավարժներից, ով
սկսեց ուշադրություն դարձնել ձեռքերի դիր
քի մշակմանը (port de bras), ինչն առանձնա
հատուկ բարդություն է ներկայացնում պա
րարվեստում:
Խորհրդային բալետային մանկավարժու
թյան համար պակաս էական չէ նաև Վ. Դ.
Տիխոմիրովի փորձը, ով դաստիարակել է մեծ
թատրոնի բալերինաների մի ամբողջ աստ
ղաբույլ, որոնցից լավագույնը Ե. Վ. Գելցերն
է, ով վարպետի ղեկավարությամբ է աշխա
տել իր ող ջ ստեղծագործական կյանքի ըն
թացքում»: Հենց ինքը` Վ. Դ. Տիխոմիրովն
այսկերպ էր սահմանում իր մանկավարժա
կան դերը` «Եթե ես ցույց էի տալիս պտույտը,
ես նայում էի՝ ապրո՞ւմ է մարմինը, թե՞ ոչ: Ինձ
պետք էր, որ պարողը կենդանանար, որպես
զի նրան պատեր պարի հոգու զգացողությու
նը, իսկ այդ ամենի համար անհրաժեշտ էր
դիպչել նրա ող ջ էությանը» [3, 67]:
«Արական դասական պարի համակար
գը» գրքի որոշ գլուխներում Ե. Պ. Վալուկինը
զարգացնում է դրամատիկ հայացքի կար
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ևորության, նրա ուղղվածության նշանակու
թյան, ինչպես նաև ձեռքերի դաստակների
ժեստի լեզվի կարևորության մասին գաղա
փարը: Գրքի հեղինակը պարապմունքների
ձևի հետ կապված առաջարկում է կիրառել
Ա. Մ. Մեսսերերի փորձը իրանի շարժում
ների և պտույտների հնարավոր երգեցիկ և
տրամաբանական համադրումները՝ հետևե
լով ձեռքերի, ոտքերի, գլխի և պարանոցի
շաժումներով և դիրքերով ուղեկցելու նրա
ձգտումներին:
Իսկ մենք կանգ առնենք Ե. Պ. Վալուկի
նի ստեղծած մանկավարժական համակար
գի հիմքում ընկած հետևյալ սկզբունքների
վրա: Այս համակարգի խնդիրը հեղինակը
տեսնում է «դասական պարի շարժումների
կառուցվածքային կոորդինացիոն վերլու
ծության հիման վրա դրանց կոմպոզիցիոն
կազմակերպման որոշ օրինաչափություն
ները, պլաստիկ տարածական և ժամանա
կային կազմավորիչների տրամաբանական
սկզբունքները հայտնաբերելու» [1, 15] և
հետևաբար դրանց կատարման մեթոդի
կայի եղանակների թարմացման մեջ:
«Պտույտներ» բաժնում Ե. Ի. Վալուկի
նը այնպիսի շարժումներում, ինչպիսիք են
рirouettes, tour, tour en Pair, առաջարկում է
այնպիսի նոր կոմպոզիցիոն կապեր, որոնք
ուժեղացնում են շարժման արտահայտչա
կանությունը՝ երկարացնելով այն ժամանա
կի մեջ, ստեղծում են այդ շարժումների կա
տարման «հարմարավետություն»:
Հաշվի առնելով դրամատիկ պարողին
ներկայացվող պահանջները՝ պտույտային
շարժումները դիտարկվում են մարմնի բո
լոր հատվածների կոորդինացիոն միասնա
կանության մեջ, դահլիճի տարածքային կե
տերի ուղղությամբ հայացքի ուղղվածության
արտահայտմամբ գլխի en deors, en dedans
համապատասխան պտույտով և թեքումնե
րով: Հայացքի ուղղվածության հետ կապվում
է ոչ միայն կերպարի դրամատուրգիան, այլ
նաև դիրքերի, տարածության մեջ շարժում
ների, ձեռքերի պատկերի բնույթի, ձեռքերի
դիրքերի նոր համադրության և անցումների
արտահայտչականության պլաստիկան:
Կերպարի
արտահայտչականության,
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պարողի մարմնի յուրաքանչյուր դիրքի վրա
տարվող աշխատանքը շարժման յուրաքան
չյուր պահին Ե. Պ. Վալուկինին հանգեցնում
է այնպիսի նոր մեթոդական հասկացություն
ների ներմուծման անհրաժեշտությանը, ինչ
պիսիք են «ոտքերի վրա գտնվող իրան,
մարմնի շեղումը ուղղահայաց առանցքից»:
Preparation-ը դի
տարկ
վում է որ
պես շարժ
ման բաղկացուցիչ մաս, որը յուրաքանչյուր
պարապմունք լցնում է թատերականության
ոգով, երաժշտական և պլաստիկ պատկե
րավորությամբ:
Պարողի դաստիարակությունը մարմինը
որպես գործիք ձևավորելն է, որը պլաստիկ
արտահայտչականության տարրերի միջո
ցով` ձեռքերի ժեստեր, իրանի կորացում
ներ, գլխի պտույտներ և թեքումներ, ոտքերի
գործողություններ, որոնք կազմում են պարի
հիմքը, բացահայտում են բալետային ներ
կայացման բովանդակությունը:
Իրանը և ոտքերը: Իրանը մարդու մարմ
նի հիմքն է: Մար
դու ամ
բողջ կազմ
ված
քի
ընկալումը կախված է վերջինիս ձևից: Բա
լետի պարողի մասնագիտական կեցվածքը
իրանի յուրատեսակ դրվածքն է, որը պարի
մեջ հեշտացնում է ձեռքերի, ոտքերի և գլխի
շարժումները:
Ն. Ի. Տա
րա
սովն ը
նդ
գծում է, որ
«դասական պարի դիրքը առանձնահա
տուկ շարժում է, որը բխում է գործողության
մտածված և արտահայտիչ կատարումից,
սակայն այդ շարժումն այնպիսին է, որ նրա
նում մասնակցում է պարողի ող ջ մարմի
նը, այլ ոչ միայն ձեռքերը…» [2, 17]: Իրանի
ձևավորման հասկացության հետ կապված
է «ապլոմբ» բառի իմաստը, որը ֆրանսերե
նից թարգմանաբար նշանակում է «անկում»:
Հենց այս հասկացությունն է ասոցացվում
խիստ ուղղահայց գծի հետ, իսկ պարարվես
տային տերմինաբանության տեսանկյունից
դա կայուն հավասարակշռության վիճակն է:
«Եթե պարողը օժտված չէ բավականաչափ
կայունությամբ, ապա իսկական ստեղծա
գործական գործընթացը նրա համար կլինի
անհասանելի, նա չի կարողանա կատարել
դերասանական առաջադրանքներ» [2, 37],այսպիսին է վարպետի համոզմունքը:
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Դասական պարի առկա դպրոցում իրա
նի ձևավորման ժամանակ կայունությունը
որոշում է խիստ ուղղահայաց դիրքը առանց
դե
պի ա
ռաջ կամ հետ թեք
ման և ի
րա
նի
ճկման: Այս տեսանկյունից դիտարկվում է
իրանի ձևավորումը Ա. Յա. Վագանովայի և
Ն. Ի. Տարասովի կողմից:
Հաշվի
առնելով
հենաշարժողական
ապարատի կառուցվածքի անատոմիաֆի
զիոլոգիական առանձնահատկությունները՝
Ե. Պ. Վալուկինն առաջարկեց դասավանդ
ման պրակտիկա ներմուծել «ոտքերի վրա
գտնվող իրան» հասկացությունը, որի ժա
մանակ խիստ ուղղահայաց դիրքից իրանը
տարածության ուղղահայաց առանցքի թեթև
շեղման հաշվին տեղափոխվում է «ոտքերի
վրա» դիրք, ին
չը նպաս
տում է դա
սա
կան
պարի շարժումների կատարման ժամանակ
մեծ կայունությանը: «Ոտքերի վրա» դիր
քը բնազդային է և համապատասխանում է
մարդու բնությանն ու ֆիզիոլոգիային:
Ն. Ի. Տարասովը նշում էր. «Եթե մարմնի
ող ջ ծանրությունը հավասարաչափ և ամուր
կերպով բաշխվում է ամբողջ ոտնաթաթի
վրա, այդ թվում նաև կրունկի, ապա պարո
ղը կկարողանա ավելի կայուն կերպով պա
հել հավասարակշռությունը» [2, 38]: Մի դիր
քից մյու
սին ոտ
քի ան
ցման հա
մար, մինչև
вattement tendu ուսուցումը, Ե. Ի. Վալուկինն
առաջին անգամ ներմուծում է «հարթ թա
թով» ոտքի շարժման հասկացությունը, որը
ենթադրում էր նաև ծանրության կենտրոնը
հենակետային ոտքին փոխանցում: Դասա
կան պարի մեթոդիկայում «հարթ թաթով»
ոտքի շարժումների եղանակի կիրառումը
մասնակցության զարգացման և ամրապնդ
ման գործընթացն արագացնելու ձգտումն է:
Պարի լեզուն պարարվեստային տեքստն
է, ո
րը կազմ
ված է այս կամ այն շար
ժում
ներից: Պարողի զրուցակիցը կամ ունկնդի
րը կարող է լինել պարող զույգը կամ հան
դիսատեսը, որոնց հանդեպ էլ որոշվում
է մարմնի համաչափության ուղղահայաց
առանցքի դիմային կողմի հասկացությունը:
Հետևաբար ձեռքերի ու ոտքերի շարժում
ները, բացվելով ուղղահայաց առանցքից
դեպի դուրս ուղղությամբ, գործում են en

deors ուղղությամբ, եթե ձեռքերի ու ուտքե
րի շարժումներն ուղղված են դեպի առանց
քի ներսը, ապա մենք խոսում ենք en dedans
ուղղությամբ գործելու մասին: Նախկինում
դասական պարում en deors (դեպի դուրս) և
en dedans (դեպի ներս) հասկացությունները
կիրառվում էին աշխատող ոտքի շարժման
(շրջանով), հատակի վրա մարմնի պտույտի
կամ օդում պարողի մարմնի ուղղահայաց
առանցքի շուրջ շարժման ուղղությունը ցույց
տալու համար:
Դասական պարում մեծ տեղ են գրավում
կա
պող (passe, balance) և օ
ժան
դակ (pas
glisse, pas retire) շարժումները, որոնք Ն. Ի.
Տարասովը համարում է արական կատարո
ղականության տեխնիկայի կարևորագույն
բաժինները: «Դիրքերը կարող են միավոր
վել միմյանց միջև՝ ձևավորելով ամբողջա
կան պարարվեստային կոմպոզիցիա՝ ամե
նատարբեր կապող միջոցների օգնությամբ»
[2, 19]:
Կապող շարժումների ուսումնասիրու
թյան ժա
մա
նակ հղկ
վում է դրանց` որ
պես
ինքնուրույն
շարժումների,
կատարման
տեխնիկան: Կապող և օժանդակ շարժում
ներն անհրաժեշտ է դիտարկել մարմնի բո
լոր մասերի կոորդինացիոն փոխկապակց
վածության տեսանկյունից, ռակուրսների
ճշգրիտ պահպանմամբ` դահլիճի տարած
քում մարմնի դիրքերը՝ հոգ տանելով դա
սական պարի հիմնական շարժումների հետ
օժանդակ շարժումների ներդաշնակ միա
ձուլման մասին:
Գլուխը և հայացքը: Դասական պա
րի բարձր կատարողական վարպետության
հասնելու համար անհրաժեշտ է ճանաչել և
յուրացնել դրա բոլոր արտահայտչամիջոց
ները և դրա դասավանդման փորձը բոլոր
մանրամասերով և նրբերանգներով:
Շարունակելով դասական պարում պլաս
տիկ կառուցվածքային և տարածական կոմ
պոզիցիայի գեղարվեստական սկզբունքնե
րի մասին դիտարկումը՝ Ե. Ի. Վալուկինը
բերում է Պլուտարքոսի կարծիքը, որը հա
մեմատում է պարը կենդանի գեղանկար
չության հետ, որի պատկերման միջոցներն
են շարժումները, ֆիգուրները, ժեստերը:
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Այս ամենի հետ կապված՝ հեղինակը բա
լետում առավել կարևորություն տալիս է
գլխի դիրքերին: Գլխի տարբեր պտույտնե
րը, թեքումներն ու բարձրացումները հա
մապատասխանաբար ուղղված հայացքի
հետ համադրությամբ ունակ են իմաստային
առումով լրացնել դասական պարի դիրքերն
ու կեցվածքները: Սա օգնում է պարողներին
կատարելու շարժումներն ու դիրքերն ավելի
ճշգրիտ, խիստ որոշակի ուղղություններով,
հեշտությամբ կողմնորոշվել բեմական տա
րածությունում:
Համադրելով բալետի և գեղանկարչու
թյան սկզբունքները՝ Ե. Ի. Վալուկինը գալիս
է այսպիսի եզրակացության. բալետում, ինչ
պես գեղանկարչության մեջ, գլխի պտույտ
ների և թեքումների հետ է կապված ող ջ
մարմնի պլաստիկան, քանի որ գլխի շար
ժումները կարծես թե եզրափակում են դիրքի
պատկերը: Գլխի շարժումներն ու թեքումնե
րը որոշում են շարժման բնույթն ընդհանուր
առմամբ և միաժամանակ դրա իմաստը:
Ուսումնասիրելով Լեոնարդո դա Վինչիի
կտավները՝ Ե. Ի. Վալուկինը ցույց է տալիս,
թե ինչպես է մեծ նկարիչն օգնում մեզ զգա
լու Մարիայի հուզական վիճակը «Մադոննան
ժայռերում» նկարում: Մարիայի իրանի
պլաստիկայում հազիվ նշմարվող երանգնե
րը ժեստ է, կարծես թե հանգստություն բե
րող, աչքերի կիսակախ կոպերը վկայում են
մտորումների մեջ ընկղմվելու, շրջապատից
հերոսուհու կտրվելու մասին: Միևնույն ժա
մանակ հրեշտակի գլխի դինամիկ պտույտը
դեպի հանդիսատեսը՝ իրանի պրոֆիլային
դիրքով, լարվածության երանգ է հաղորդում
արտաքնապես հանգիստ հայացքին: Բազ
մաթիվ նախնական գծանկարները վկայում
են այն մասին, որ նկարիչը մանրամասնո
րեն փնտրել է այդ հայացքի կերպարը, այն
կարծես թե «դրդում է» իրանի շարժումը այն
նույն ուղղությամբ, ծառայում է որպես ժես
տի շարունակություն:
Իմաստավորելով մեծ գեղանկարիչնե
րի կողմից գեղարվեստական գաղափարի
առավել արտահայտիչ արտացոլման հա
մար կիրառվող եղանակներն ու միջոցները՝
Ե. Պ. Վալուկինը գալիս է եզրահանգման այն
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մասին, որ դասական պարողի կատարողա
կան պրակտիկայում գլխի դիրքի որոշման
համար անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձ
նել նաև հորիզոնի գծի համեմատ նրա հա
յացքի ուղղվածությանը: Հիմնվելով Ա. Յա.
Վագանովայի կողմից առաջարկված դահլի
ճի տարածության բաժանման համակարգի
վրա՝ Ե. Պ. Վալուկինն անվանում է հետևյալ
ուղղահայաց կետերը, որոնք համապատաս
խանում են հայացքի ուղղվածությանը, ավե
լի կոնկրետ` ըստ հորիզոնի գծի, հորիզոնի
գծից ներքև ան
կյան տակ, հո
րի
զո
նի գծից
վերև: Այս ուղղություններով կարող է ուղղված
լինել հայացքը ստատիկ դիրքում կամ շարժ
ման մեջ, կարող է մի կետից մյուսը տեղա
փոխվել՝ նկարագրելով գիծ կամ կոր, որոնք
համապատասխանում են շրջագծի ¼ կամ ½
հատվածներին, կամ ամբողջական շրջագիծ:
Ժեստ: Ե. Ի. Վալուկինի «Արական դա
սական պարի համակարգը» աշխատան
քում հեղինակը սահմանում է ժեստը՝ որպես
ձեռքերի պլաստիկայի հատուկ ձև, որով
օժտված է մարդը՝ ցույց տալու համար, թե
ինչքան հարուստ է նրա հոգևոր աշխար
հը, ինչքանով է նա՝ որպես անհատ, ունակ
խոր մտածել, կարեկցել նրան շրջապատող
մարդկանց: Պատահական չէ, որ գոյություն
ունեն «խոսող», «հոգևորականացված» ձեռ
քեր հասկացությունները: Հենց այստեղից էլ
բխում է պարարվեստում ձեռքերի արտա
հայտչականության և ժեստի պլաստիկայի
առանձնահատուկ կարևորությունը:
Այն մարդկանց ձեռքերի ժեստերը, որոնց
մենք տեսնում ենք Լեոնարդո դա Վինչիի,
Միքելանջելոյի, Վրուբելի ստեղծագործու
թյուններում, և դեպի որոնք մեր ուշադ
րությունն է հրավիրում Վ. Ի. Վալուկինը,
ներծծված են հոգեբանությամբ: Կերպարայ
նորեն դասական պարողի ձեռքերի դաս
տակների պլաստիկան կարող է փոխանցել
հոգևոր ձգտումների, երանգների, ապրում
ների, տրամադրությունների բազմազանու
թյունը: Ընդ որում՝ Ե. Ի. Վալուկինը ընդգծում
է. դասական պարողի ոչ միայն ձեռքը, դաս
տակը, այլ նաև յուրաքանչյուր մատն է մաս
նակցում գեղարվեստական կերպարի իմաս
տային շեշտադրումների ձևավորմանը:
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Ձեռքեր: Դասական պարում ձեռքերի
շարժումները բավականաչափ տարբեր են
իրենց պլաստիկ պատկերով, ռիթմով, բնույ
թով: Սակայն դրանք բոլորն էլ հիմնվում են
շարժման մեկ միասնական տարածական
համակարգի վրա: «Դասական պարի դա
սավանդման մեթոդիկային նվիրված բազ
մաթիվ հեղինակների աշխատանքներում չի
եղել «տանող» և «տարվող» ձեռք հասկա
ցությունները,- փաստում է Ե. Ի. Վալուկի
նը:- Շարժումների գիտական վերլուծությունը
թույլ տվեց ճիշտ որոշել դիրքերի կառուցման,
ինչպես նաև «տանող» և «տարվող» ձեռքերի
համեմատ մի դիրքից մյուսին ձեռքերի անց
ման օրինաչափությունները» [1, 15]:
Տանող ձեռքը որոշվում է նախ և առաջ
այդ ձեռքի նկատմամբ հայացքի ուղղվածու
թյամբ գլխի պտույտով և տարածության այն
կետի հանդեպ նրա դիրքով, որի հանդեպ
իրականացվում է պարային շարժումը:
Դասական պարի բոլոր շարժումների
բաղկացուցիչ և անքակտելի մասը port de
bras-ն է: Նախկինում port de bras-ի ուսում
նասիրությունը կապված էր ձեռքերի անցման
և իրանի շարժման հետ դրանց կոորդինացի
այի, առանց հայացքի ուղղվածությունը հաշ
վի առնելու գլխի պտույտների և թեքումների
կանոնների յուրացման խնդրի հետ:
Ն. Ի. Տարասովը իր «Դասական պար:
Արական կատարողականության դպրոց»
աշխատության մեջ գրում է. «Port de bras-ի
տարբեր ձևերի կատարման ժամանակ,
գլխի պտույտները, թեքումները և հայացքն
ուղղված են դեպի դահլիճի որոշակի տարա
ծական կետը, ձեռք են բերում իմաստավոր
ված գեղարվեստական նշանակություն»:
Կարևոր է նշել, որ port de bras-ը ձեռքե
րի շարժման տեսանկյունից կարելի է պայ
մանականորեն բաժանել հետևյալ տարա
տեսակների` «հիմնական» և «հակադարձ»,
որոնք տարբերվում են ձեռքերի շարժումնե
րի ուղղությամբ` en deors (դեպի դուրս ուղ
ղությամբ) կամ en dedans (դեպի ներս ուղ
ղությամբ) » [2, 108]:
Իր գրքում պրոֆեսոր Ե. Ի. Վալուկինը,
անձեռնմխելի թողնելով դպրոցի հիմքերը,
մշակել է դասական պարողի վարպետության

դաստիարակության և կատարելագործման
համակարգը, որը համապատասխանում է
բալետային արվեստի ժամանակակից իրա
վիճակին: Մասնավորապես նա առաջին ան
գամ առաջարկում է ուսումնասիրել ձեռքերի,
իրանի, գլխի և ուղեկցող հայացքի հակա
ռակ ուղղությամբ շարժումների կանոնավոր
ձևերը, ինչը նպաստում է ժամանակակից
պարողի կոորդինացիայի զարգացմանը:
Պրոֆեսոր Ե. Պ. Վալուկինը port de bras-ը
դիտարկում է և՛ որպես շարժման միակ տա
րածական համակարգ դասական պարի
բառապաշարում, և՛ որպես շարժումների
կոմպլեքս, որի հիման վրա գլխավորապես
դաստիարակվում են պարային կոորդինացի
ան և արտահատչականությունը` իրանը ձեռ
քերի հետ շարժման միասնությունում, ձեռքե
րը ոտքերի հետ շարժման ամբողջությունում:
Port de bras-ի տար
բեր ձևե
րի կա
տար
ման
ժամանակ գլխի պտույտների կամ թեքումնե
րի ուղղվածությունը ձեռք է բերում իմաստա
վորված գեղարվեստական նշանակություն:
Ձեռքերի և ոտքերի փոխգործունեության
սկզբունքը պահպանվում է պարային գործի
քի մոտ բոլոր շարժումներում: Այսպես, օրի
նակ, դեպի առաջ և կողմ battement tendu-ի
կատարման ժամանակ կատարվում է առա
ջին port de bras-ի փոքր ձևը, որում ձեռքերը
նախապատրաստական դիրքից բարձրա
նում են առաջին դիրք, բացվում են երկրորդ
և իջնում են նախապատրաստական դիրք
en dehors ուղղությամբ ձեռքերի մկանների
զգացողությամբ:
Դեպի հետ և կողմ battement tendu-ի կա
տարման ժամանակ ձեռքերը կատարում են
en dedans–ի ուղղությամբ առաջին port de
bras-ի հակառակ հաջորդականությունը:
Եթե կիրառենք ձեռքերի ու ոտքերի գոր
ծողության ուղիղ ձևը, ապա, օրինակ, petit
pas assemble-ն կատարվում է դիմացից հին
գերորդ դիրքում գտնվող ոտքով, ձեռքերի
գործողության ուղղությունը, ինչպես նաև
աշխատող ոտքինը en dehors է:
Հետևից հինգերորդ դիրքում գտնվող ոտ
քով petit pas assemble-ը կատարելու ժամա
նակ ձեռքերի գործողության ուղղությունը,
ինչպես նաև աշխատող ոտքինը en dedans է:
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Համանման թռիչքների կատարման ժա
մանակ այս սկզբունքը պահպանվում է: Գլ
խի շարժման և ուղեկցող հայացքի ուղղու
թյունը համապատասխանում են ձեռքերի ու
ոտքերի en dehors — en dedans դիրքերին:
«Յուրաքանչյուր թատերական պար, այդ
թվում նաև դասականը, ազդում է հանդիսա
տեսի վրա միայն այն ժամանակ, երբ պարո
ղի արվեստը հիմնվում է արտահայտչական,
այլ ոչ թե մեխանիկական ժեստի վրա, իրա
կան, այլ ոչ թե վերացական գործողության
վրա» [1, 17]:
Լինելով «տեսողական արվեստ»՝ բալե
տային ներկայացումը հիմնված է երաժշտա
կան դրամատուրգիայի և երաժշտական
կերպարների պլաստիկ մարմնավորման
ուղղակի ընկալման վրա:
Մարդկային մարմնի պլաստիկան` պա
րողի դիրքերի, ժեստերի, շարժումների քան
դակային գրաֆիկական արտահայտչակա

նությունը, կազմում են գեղարվեստական
արտահայտչականության միջոցների և եղա
նակների հիմքը: Ինչպես որ գեղանկարչական
արվեստում, այնպես էլ բալետային ներկա
յացման մեջ այդ բնորոշ միջոցները ստեղծում
են կոնկրետ բեմական գործողությունը և փո
խանցում են նրա ներքին բովանդակությունը:
Մեր առաջատար մանկավարժների, բա
լետմեյստերների, կատարողների առանձ
նահատուկ գծերից է եղել ու մնում ազգային
բալետային արվեստը նոր ձեռքբերումներով,
բացահայտումներով հարստացնելու ձգտու
մը: Ե. Պ. Վալուկինի համակարգը հայրենա
կան բալետային դպրոցի ավանդույթների
օրինաչափ շարունակությունն ու զարգացումն
է: Այն ստեղծված է հետազոտական մտքի,
պրակտիկ գործունեության և կատարողական
փորձի վերլուծության հիման վրա, այն կոչված
է ավելի ամրապնդելու մեր բալետային դպրո
ցի դիրքերը համաշխարհային բեմում:
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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
ципов школы и методики преподавания школы мужского исполнительства, разработанной
профессором, заведующим кафедрой хореографии российского университета театрального
искусства Е. П. Валукиным. В статье анализируется его вклад в балетную педагогику на примере
фундаментального 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
преобразований и усовершенствования современной педагогической системы предполагает
поиск новых идей, технологий, форм и методов организации учебного процесса с целью
профессиональнотворческого развития личности на основе её внутренних мотивов, системы
ценностей и профессиональных 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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ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐՆ ԻՐԱՆԻ
ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ
Ժամանակակից հասարակությունը, ծա
ռայությունների և աշխատանքի շուկաների
բարձր դինամիզմը դարձել են մեր կյանքի
գրեթե բոլոր կողմերի կարևոր բնութագի
րը: Այն դրսևորվելով անհատական, սո
ցիալական, տարածաշրջանային, գլոբալ
մակարդակներում՝ անընդհատ փոփոխ
վող իրավիճակ- ներում գործող մասնա
գետներին ներկայացնում է սկզբունքորեն
նոր պահանջներ: Այդ պատճառով էլ յուրա
քանչյուր անձի՝ որպես մասնագետի համար
ակնհայտ կարևորվում է ամբողջ կյանքում
զարգացման և ուսումնառության անհրա
ժեշտությունը, այսինքն՝ կրթություն կյանքի
ընթացքում և կյանքի համար: Ներկայումս
ուսումնառությունը ամբողջ կյանքի ընթաց
քում որոշիչ է անհատի, տնտեսության, հա
սարակության և երկրի քաղաքականության
համար: Հետայսու անհնար է մեկ անգամ
սովորելով ձեռք բերել մասնագիտություն
ամբողջ կյանքի համար: Գիտության, տեխ
նիկայի, տեխնոլոգիաների, հասարակու
թյան զարգացման արագ տեմպերը, ինչպես
նաև հասարակության ու երկրի քաղաքա
կանության կողմից առաջնորդվող բազում
խնդիրներին դիմակայելու գործընթացը
հանգեցնում է մասնագետների շարունակա
կան կրթության անհրաժեշտությունը:
Իրանի կրթական համակարգը վերջին
տասը տարվա ընթացքում բազմիցս փո
փոխության է ենթարկվել, քանի որ վերջին
տասը տարվա մեջ հսկայական փոփոխու
թյուններ են առաջացել հասարակական,
տնտեսական և շուկայական հարաբերու
թյուններում, որի հետևանքով պահանջվում
էր նորարարություններ կիրառել կրթական
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բարեփոխումների հիմնական նպատակը
համարվում է մարդկային էակի զգացմուն
քային ոլորտի, քննադատական և ստեղծա
գործական մտածողության զարգացումը:
Մարդկային էակները սոցիալ-պատմա
կան միջավայրի հետ փոխազդեցության
մեջ են, իսկ ամենահամապատասխան սո
ցիալական էակը քննադատաբար մտածող,
ուսումնառության ունակ մարդն է: Ուստի
մարդը կարող է սովորել յուրաքանչյուր տա
րիքում:
Իրանի կրթական համակարգի, ուսուց
ման և դաստիարակության կարևորագույն
խնդիրներից մեկն այն է, որ սովորողը
չպետք է հարկադրաբար սովորի, այլ պետք
է զարգացնել սովորողների ճիշտ մտածողու
թյունը, տրամաբանությունը, նրանց առջև
դնել նպատակային պլաններ, նրանց միտ
քը զբաղեցնել օգտակար աշխատանքով:
Մտածողությունը մեզ օգնում է ըմբռնել զար
գացող հակասություններով և փոխադարձ
պայմանավորվածությամբ հագեցված իրա
կանությունը. նրա միջոցով մարդը ներթա
փանցում է բնության առեղծվածների մեջ,
ամեն տեսակ խորհրդավորություններին
խելացի բացատրություն տալիս:
Ներկա կրթական փոփոխությունները
Իրանի կրթության համակարգում թելա
դրում են նաև ուսուցչի մասնագիտական
պատրաստության գործընթացի կատարե
լագործման և այս կրթական համակարգում
մանկավարժական պրակտիկայի տեսա
կան-մեթոդաբանական փոփոխություններ:
Իրանի հանրակրթության ոլորտում, ժա
մանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգի
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աների ուսուցման գործընթացում առավել
կարևորներից է էլեկտրոնային գրատախ
տակը, որի կիրառմամբ ուսուցման գործըն
թացը անցնում է ավելի պատկերավոր և հե
տաքրքիր: Այսօր Թեհրանի դպրոցներում,
առնվազն մեկ դասարան ունի էլեկտրոնային
գրատախտակ, դպրոցի աշակերտները հեր
թականությամբ՝ դասարան առ դասարան,
օգտվում են դրանից: Իսկ որոշ դպրոցների
ծնողական խորհրդի աջակցությամբ ամեն
դասարանի տրամադրել են էլեկտրոնային
գրատախտակներ: Կրթական գործընթա
ցում էլեկտրոնային գրատախտակների
կիրառումն ավելի է ակտիվացնում թե՛ ու
սուցիչներին, թե՛ աշակերտներին, մղում
է նրանց հետազոտական աշխատանքի:
էլեկտրոնային գրատախտակի կիրառումն
այժմ դարձել է ուսուցման գործընթացի կա
րևոր բաղադրիչ:
Իրանի հանրակրթության բարեփոխում
ների ուղղվածությունը և լայնածավալ ըն
թացքը պայմանավորում են ոչ միայն նոր
ծրագրերի ու դասագրքերի, այլև ուսուցման
կազմակերպման, նյութերի մատուցման նոր
եղանակների և մեթոդների ներդրման ան
հրաժեշտությամբ: Իրանում դպրոցների
դասագրքերը՝ տարրականից մինչև միջնա
կարգի բոլոր օղակներ փոխվել են, փոխվել
են նաև դասավանդման մեթոդները, յու
րաքանչյուր դասի համար ուսուցչին պիտի
հանձնեն համապատասխան դասավանդ
ման մեթոդիկայի գրքեր, CD-ներ, մի շարք
աղբյուրներ:
Նորոգումների և բարելավումների ճա
նապարհ անցող կրթական ոլորտում հաջո
ղությունների հասնելու համար անհրաժեշտ
են ուսուցիչների՝ դասավանդվող առար
կայի խոր և բազմակողմանի իմացություն,
դրանք աշակերտներին հասանելի դարձնե
լու համար ուսուցման ճիշտ ձևի ու մեթոդի
ընտրություն կատարելու կարողություն և
հմտություն: Ուրեմն ուսուցիչը պետք է քա
ջատեղ յակ լինի ուսուցման ժամանակակից
մեթոդներին և ճիշտ կիրառի դրանք, որով
հետև ժամանակակից մեթոդների հիմքում
ընկած է աշակերտի՝ առավել ինքնուրույն
աշխատանք կատարելու գործընթացը:

Իրանի կրթության համակարգի չա
փազանց կենտրոնացված լինելը ևս գլխա
վոր մարտահրավերներից մեկն է: Իրանը
բազմազգ պետություն է: Այստեղ ապրում
են պարսիկներ, հայեր, ադրբեջանցիներ,
քրդեր, թուրքմեններ, բելուջներ և այլն: Յու
րաքանչյուր նահանգային և մարզային կա
րիքները և առանձնահատկու- թյունները
միմյանցից տարբերվում են: Կրթական աս
պարեզում ևս ՝ դասագրքերի դասավանդ
ման համար պահանջվում է յուրովի այլ
մեթոդներ, գործընթացներ և ինքնուրույն
ծրագրեր, համապատասխան գրքեր՝ այդ
համայնքի պահանջներին:
Բարեփոխման տարբեր ոլորտներում ու
ճյուղերում չափազանց կարևոր տեղ ու դեր
ունի կրթության կառավարումը: Ժամանա
կակից կյանքում ավելի բարդ է դպրոցի կա
ռավարման գործը, քանի որ դպրոցներն այ
սօր անցյալի համեմատությամբ գործում են
տարբեր իրավիճակում: Այդ տարբերություն
ները պայմանավորված են աշակերտների և
դասարանների թվով, քանակով և բազմա
մշակութային լինելով, ուսուցիչների մասնա
գիտական որակներով, ուսումնական ծրա
գրերի և առարկաների բազմազանությամբ
և տեսակներով, աշակերտների և ծնողների
սպասելիքներով ու ակնկալիքներով, ուսու
ցիչների սոցիալական և աշխատանքային
պահանջմունքներով, կրթադաստիարակ
չական նոր տեսություններով ու մոտեցում
ներով, հասարակական գերակայություննե
րով, սոցիալական նոր պահանջմունքների
ձևավորմամբ և այլն:
Ըստ Իրանի կրթության և դաստիարակ
չության նախարարության որոշման՝ ան
հրաժեշտ է սոցիալական մանկավարժների
ներկայությունը դպրոցներում: Սոցիալական
մանկավարժի աշխատանքի մեթոդներով
կարելի է ճանաչել սովորողի տարիքային
առանձնահատկությունները, բացահայտել
դպրոցի, ընտանիքի սոցիալ-մանկավարժա
կան, սոցիալ-հոգեբանական հիմնախնդիր
ները:
Մի այլ խոսքով՝ սովորողների տարա
բնույթ խնդիրների հաղթահարումն ու լուծու
մը, նրանց հնարավորությունների զարգա
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ցումը, պաշտպանությունը, ազատության և
անկախության ապահովումը սոցիալական
մանկավարժի պարտականությունն է: Բայց
կարծես թե, մինչ օրս Իրանում սոցիալ-ման

կավարժական աշխատանքի մեթոդները,
ձևերն ու եղանակները, միջոցներն ու հնար
ները չեն համապատասխանում սովորողի
պահանջների հետ:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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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.
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ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՔԱՂՑԿԵՂԻ ՀԵՏ ԱՌՆՉՎՈՂ
ԿՐԹԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Հոդվածում ներկայացվում են ուսուցման
հետ կապված այն հիմնական խնդիրները,
որոնց կարող են բախվել քաղցկեղով հի
վանդ երեխաները դպրոց վերադառնալու
դեպքում: Քննարկվում է նաև, թե ինչպես
ծնողները և ուսուցիչները կարող են օգնել
երեխաներին հաղթահարել այդ խնդիրները:
Բժշկության մեջ տեղի ունեցող առաջըն
թացը և ձեռքբերումները թույլ են տալիս
երկարացնել քաղցկեղով հիվանդ երեխա
ների կյանքի տևողությունը, հաճախ նաև
ամբողջությամբ բուժել հիվանդությունը:
Սակայն այս երեխաների մեջ հաճախակի
են հոգեբանական խնդիրներ զարգանում
հակաքաղցկեղային ինտենսիվ բուժման
տրավմատիկ ազդեցության պատճառով [5]:
Միանշանակ կարելի է պնդել, որ քաղցկե
ղով հիվանդ երեխաների հոգեբանական
առանձնահատկություններին ծանոթ լինելը
կարող է արդյունավետ դարձնել բուժման
ավարտից հետո երեխաների սոցիալական
ադապտացիան:
Երբ ե
րե
խայի մոտ քաղց
կեղ է ախ
տո
րոշվում, ընտանիքը մեծաթիվ խնդիրնե
րի առաջ է կանգնում, որոնց թվում է նաև
երեխայի ադապտացիան բուժումն ավար
տելուց հետո: Հաճախակի այցելություննե
րը հիվանդանոց, քիմիոթերապիայի կողմ
նակի ազդեցությունները կամ ընդհանուր
վատ ինքնազգացողությունը քաղցկեղով հի
վանդ երեխաների կրթության ընդհատման
պատճառ են: Իհարկե, քաղցկեղով հիվանդ
երեխաների ծնողները մշտապես անհանգս
տանում են, որ իրենց երեխան կարող է վա
րակվել, գերհոգնել կամ երեխային կարող են
ծաղրել ինչ-որ ֆիզիկական տարբերության
պատճարով (մազերի կորուստ, մաշկային
խնդիրներ, տեսանելի սպի վիրահատա

կան միջամտությունից հետո): Սակայն մի
այն դպրոցում երեխան կարող է ձեռք բերել
անհրաժեշտ հմտություններ և գիտելիքներ
հասարակության մեջ սոցիալական ադապ
տացիայի և լիարժեք անձի զարգացման հա
մար: Դպրոցական կյանքի բացակայությու
նը կարող է հանգեցնել անհանգստության,
դեպրեսիայի, հետաքրքրությունների բացա
կայության և ցածր ինքնագնահատականի
ձևավորման: Այդ պատճառով շատ կարևոր
է, որպեսզի բուժման ավարտից հետո երե
խան վերադառնա դպրոց [2]:
Ինքնազգացողության
բարելավման
դեպքում վերադարձը դպրոց քաղցկեղով հի
վանդ երեխայի մեջ իրարամերժ զգացողու
թյուններ կարող է առաջացնել: Երեխային
կարող է մտահոգել իր հիվանդության սոցի
ալական հետևանքները, կարգավիճակի և
հարաբերությունների փոփոխությունը: Երե
խայի մոտ կարող են առաջանալ այսպես
կոչված «դպրոցական ֆոբիաներ»՝ կպչուն
վախ դպրոց գնալուց, ծնողներից բաժան
վելուց [1]: Մյուս կողմից` վերադարձը դպրոց
թույլ է տալիս երեխային հստակ հասկանալ,
որ նա լիարժեք առողջացման պոտենցիալ և
ապագա ունի:
Երեխաների մեծամասնությունը շատ լավ
հարմարվում է դպրոցին բուժումից հետո:
Սակայն հակաքաղցկեղային ինտենսիվ բու
ժումը, որը կարող է երեխայի մոտ հուզական
և կոգնիտիվ փոփոխություններ առաջացնել՝
զուգակցվելով դպրոցից երկարատև բացա
կայության հետ, կարող է ազդել կրթական
առաջընթացի վրա:
Երեխաների մոտ առավել հաճախ դիտ
վում են ու
սուց
ման հետ կապ
ված հետ
ևյալ
խնդիրները.
•	
Ուշադրության
կենտրոնացման
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դժվարություն, վատ հիշողություն
•	Տեսողական ինֆորմացիան մտա
պահելու անկարողություն
•	
Ուղղագրության
հետ
կապված
խնդիրներ
•
Կրթության ընդհատման պատճա
ռով կարող են խնդիրներ առաջանալ ուսում
նական նյութի յուրացման գործընթացում
•
Պլանավորման և օրակարգի կազ
մակերպման հմտությունների բացակայու
թյուն, խնդիրները ժամանակին ավարտելու
կարողության բացակայություն
•	Կարդալու դանդաղ տեմպ, ձեռա
գրի հետ կապված խնդիրներ
•
Թվաբանական ունակությունների
խախտում
•	Սոցիալական հմտությունների ան
բավարար զարգացում
Այս խնդիրներից որոշները կարող են
ժամանակավոր լինել, մյուսները՝ պահպան
վել տևական ժամանակահատված: Ժամա
նակին նկատելով առկա խնդիրները և օգ
նելով երեխային ձերբազատվել դրանցից՝
մանկավարժներն ու ծնողները կարող են
օգնել երեխային պահպանել իր արժանա
պատվության զգացումը և խուսափել ապա
գա բարդույթներից:
Մասնագետներն առանձնացնում են ու
սուցման հետ կապված խնդիրների առա
ջացման վտանգը մեծացնող հետևյալ գոր
ծոնները.
•	Քաղցկեղի ախտորոշումը շատ
փոքր տարիքում
•	Մեծաթիվ կամ երկարատև բացա
կայությունները դպրոցից
•	Քաղցկեղի ախտորոշումից առաջ
կրթական խնդիրների առկայությունը
•	Հակաքաղցկեղային բուժման ար
դյունքում հաշմանդամության զարգացումը,
էներգիայի նվազումը:
Մինչ երեխայի դպրոց գնալը ծնողները
կարող են նախապես հանդիպել մանկա
վարժների հետ, տեղեկացնել նրանց ախ
տորոշման մասին և ինչ պետք է անել հնա
րավոր արտակարգ իրավիճակի դեպքում:
Մանկավարժները պետք է տեղեկացված լի
նեն, թե երեխան ինչ դեղորայք է ընդունում,
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ի
նչ կա
րող է ա
նել և ին
չից է ան
հրա
ժեշտ
խուսափել: Շատ կարևոր է նաև, որպեսզի
երեխան հստակ իմանա, թե ում պետք է դի
մի վատ ինքնազգացողության դեպքում:
Բուժումից հետո հնարավոր ֆիզիկական
խնդիրները կարող են շոշափել երեխայի
տեղաշարժման կարողությունը, քիմիոթե
րապիայի կամ ինտենսիվ դեղորայքային
բուժման արդյունքում հնարավոր է լսո
ղության կորուստ, թուլություն: Այս ամե
նը հաշվի առնելով՝ անհրաժեշտ է դպրոցը
հնարավորինս ադապտացնել երեխայի ֆի
զիկական պահանջներին: Այսպես, եթե երե
խան թույլ է, նպատակահարմար է, որպես
զի նա ունենա գրքերի 2 հավաքածու` տան և
դպրոցի համար: Հնարավոր է՝ անհրաժեշտ
լինի կրճատել դասաժամերի քանակը գեր
հոգնածությունից խուսափելու նպատակով:
Ակտուալ հարցերից է նաև, թե արդյոք
երեխան կարող է մասնակցել ֆիզկուլտու
րայի դասերին, և ինչպիսին պետք է լինի
թույլատրելի ֆիզիկական ակտիվության աս
տիճանը։ Ա. Չեմբերսը, Կ. Քլինքը, Դ. Ռայ
նորդը և այլք կարծում են, որ անհրաժեշտ է
խրախուսել երեխայի ֆիզիկական ակտիվու
թյունը լավ ինքնազգացողության դեպքում:
Կարևոր է հաշվի առնել, որ քրոնիկ հոգնա
ծությունը հակաքաղցկեղային ինտենսիվ
բուժման հետևանք է, և երեխայի էներգիայի
մակարդակը բավականին փոփոխական կա
րող է լինել: Այդ պատճառով անհրաժեշտու
թյան դեպքում կարելի է փոփոխել ֆիզկուլ
տուրայի պահանջները, որպեսզի երեխան
կարողանա մասնակցել՝ ավելի քիչ ակտիվու
թյուն դրսևորելով (քայլել վազելու փոխարեն և
այլն) [3]։ Վատ ինքնազգացողության, ներքին
կամ արտաքին կաթետորների առկայության
դեպքում նպատակահարմար է ազատել երե
խային ֆիզկուլտուրայի պարապմունքներից՝
ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունից խու
սափելու նպատակով:
Ցանկալի է հաճախակի խոսել երեխայի
հետ դպրոցում հնարավոր խնդիրների առ
կայության մասին և փորձել լուծել դրանք,
նախքան դրանք գլոբալ բնույթ կստանան:
Անհրաժեշտ է նախապատրաստել երե
խային հիվանդության հետ կապված հնա
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րավոր հարցերին, որ նրան կարող են ուղղել
համադասարանցիները։
Բնական է, որ մանկավարժները նույն
պես տարաբնույթ հույզեր կարող են ունենալ՝ երեխայի մոտ հիվանդության ախտո
րոշման հետ կապված, մասնավորապես
տխրություն, վախ, մեղքի զգացում, բարկու
թյուն: Քաղցկեղով հիվանդ երեխայի վերա
դարձը դպրոց կարող է որոշակի անհանգս
տություն առաջացնել մանկավարժների
մոտ, քանի որ նրանք կարող են համոզված
չլինել, թե արդյոք կկարողանան բավարա
րել երեխայի ֆիզիկական կարիքները կամ
բանիմաց կերպով կարգավորել իրավիճակի
հուզական հետևանքները [4, 5]։
Մանկավարժները կարող են վստահ չլի
նել՝ ինչպես գնահատել և ինչ մակարդակի
կարգապահություն պահանջել հիվանդ երե
խայից: Եթե երեխայի առաջադիմությունը
ցածր է, դպրոցի անձնակազմը սովորաբար
խուսափում է ցածր գնահատականներ նշա
նակելուց՝ չցանկանալով լրացուցիչ խնդիր
ստեղծել ընտանիքի համար: Սակայն հե
տագա կրթական խնդիրներից խուսափելու
նպատակով մանկավարժը պետք է նախա
պես հստակեցնի ծնողների և երեխայի հետ,
թե տվյալ ուսումնական ծրագիրը ինչ մա
կարդակի գիտելիքներ է պահանջում երե

խայից [3, 13]:
Մասնագետները
մանկավարժներին
խորհուրդ են տալիս.
•	Հավաքել հնարավորինս շատ ին
ֆորմացիա երեխայի՝ առկա հիվանդության
և նրա բուժման ընթացքի վերաբերյալ
•
Հնարավորության դեպքում հիվան
դանոցում այցելել երեխային՝ հասկանալու
համար, թե ինչի միջով է անցնում երեխան
•	
Անցյալում քաղցկեղի հետ կապված
նեգատիվ փորձը կարող է ազդել մանկա
վարժի ռեակցիաների վրա: Կոլեգաները և
դպրոցի հոգեբանը մեծ ռեսուրս կարող են
լինել այս դեպքում սեփական մտքերն ու
զգացմունքները վերլուծելու և հասկանալու
համար:
•	Փորձել ձևավորել հուսադրող դրա
կան վերաբերմունք և փոխանցել դա հի
վանդ երեխային և համադասարանցիներին:
Այսպիսով՝ ծնողները և ուսուցիչնե
րը պետք է տեղեկացված լինեն քաղցկեղի
բուժման հետ կապված հնարավոր կրթա
կան խնդիրների մասին՝ օգնելու համար
երեխաներին հաղթահարել դրանք: Քաղց
կեղով հիվանդ երեխաների կրթական կա
րիքների բավարարումը մանկավարժներից
պահանջում է կարեկցանք, կրեատիվություն
և ճկունություն:
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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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ԱՊԱԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼԱՑՄԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԷՐԳՈԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆԻՑ
Ապաինստ իտ ուցիոն ալացումը
հո
գեկան առող ջության ծառայ ությունն ե
րի և մանկատների բեռն աթափման հետ
կապված բարեփ ոխում ն երի գործընթ աց
է, որը զգալիորեն նվազեցն ում է հոգե
բուժ ական հիվանդան ոցն երում գտնվող
և մանկատներում ապրող հաշմանդամ
չափ ահասների թիվը՝ խթան ելով վերջին
ներ իս համայնքային խնամքն ու կյանքը։
Ապ աինստ իտ ուց իոն ալացումը, որպես եր
ևույթ, կանխում է մարդու իրավունքն երի
խախտում ները և նրա անջատումը հասա
րակությունից։ Այն, որպես գործընթ աց,
ենթադրում է հոգեբուժակ ան հիվանդա
նոցներում և մանկ ատն երում ապրող ան
ձանց թվի նվազեցում, հատուկ աջակ ից
ծառ այությունների զարգացում, վերջին
ներ իս փոխանցում այլընտրանքային հա
մայնքային խնամքի կենտրոնն եր և այլն։
Միևնույն ժամանակ ապաինստիտուցիո
նալ աց ում տերմին ը նշան ակ ում է չեղ յալ
համ արել այն, ինչ հաստատվել է նախկ ի
նում [4]։ Եվ բոլորովին պարտադիր չէ, որ
այստեղ մենք դիտարկ ենք գործող սոցիա
լական հաստատությունն երի լուծարումը։
Այս տեսանկյունից տեղին է նաև խոսել
այն սոցիալական հարաբերութ յունն երի
չեղարկման կամ վերան այման մասին,
որ ոնք գոյություն ուն են պետակ ան հաս
տատ ություններում սուբյեկտն երի սոցի
ալ ական փոխհարաբերութ յունն երի միջև։
Ներկայումս Հայ աստան ի Հանրապե
տությունը կանգնած է նման խնդրի առջև,
որ ը հրատ ապ լուծ ում է պահանջում։ Խար
բերդի մասնագիտացված մանկ ատուն ը
Հայաստանում միակ կազմակ երպությունն
է, ուր ապրում են 6 - 18 տարեկ ան, իսկ

փաստ աց ի ավելի մեծ տար իքով անձ ինք,
որոնք ուն են տարբ եր տես ակ ի մտավոր,
հոգեկ ան և ֆիզիկ ակ ան սահմ ան ափ ա
կում ն եր։ Մանկ ատ անն ապր ող չափ ահ աս
հաշմ անդամ ն եր ի կյանքը անց նում է կազ
մակ երպ ության ներս ում, և միա յն այստ եղ
են նրանք ստան ում տարբ եր տես ակ ի ծա
ռայ ությունն եր, կրթություն, խնամք, ձեռք
են բեր ում ին քն ուր ույն կամ մաս ամբ ին ք
նուր ույն կենս ագործ ուն եո ւթյուն և սոց իա 
լակ ան կյանք վար ելու հմտ ությունն եր։
Ակնհ այտ է, որ ապ աինստ իտ ուց իո 
նալաց ում ը բարդ և վիճահ ար ույց խնդիր
է՝ կապված ֆին անս ակ ան և սոց իալա
կան քաղ աքակ ան ության և մշակ ութային
առանձն ահ ատկ ությունն եր ի հետ։ Ին ստ ի
տուց իոն ալացմ ան և ապ աինստ իտ ուց ի
ոնալացմ ան հիմ ն ահ արց եր ի հայտն աբ ե
րում ը, ուս ում ն աս իր ում ը, ախտ որ ոշ ում ը,
կանխ արգելումն ու լուծ ում ն եր ի առ աջ ար
կում ը էրգոթեր ապ իա յի կարևոր ագույն
խնդիրն եր ից մեկն է և պահ անջ ում է լուրջ
հետ ազոտ ությունն եր և հիմ ն ավոր ում
ներ [3, 5]։ Այս ամ են ը պայմ ան ավորվում
է նրան ով, որ էրգոթեր ապ իա ն, որպ ես
առանձ ին մասն ագիտ ություն ու հատ ուկ
մանկ ավարժ ության և վեր ակ անգն ող ա
կան թեր ապ իա յի ուղղ ություն, հետ ազո
տում է մարդկ անց մտավոր, հոգեկ ան,
շարժ ող ակ ան ակտ իվության վեր ակ անգն
ման մեթոդն երն ու միջ ոցն եր ը՝ կրթության
առանձն ահ ատ ուկ պայմ անն եր ի կար իք
ուն եց ողն եր ին գործ ուն եո ւթյան տարբ եր
ձևեր ի մեջ ներ առ ելով։ Էրգոթեր ապ ի
այի նպատ ակն է ոչ միա յն վեր ակ անգն ել
կորցր ած մտավոր, հոգեկ ան կամ շարժ ո
ղակ ան գործ առ ույթն եր ը, այլև հարմ ար եց
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նել մարդ ուն նորմալ ապրելակ երպին, օգ
նել նրան կենցաղում հասն ելու մաքսիմալ
ինքնուրույնության և անկ ախութ յան։ Էր
գոթերապևտիկ աշխատանքն երի դրված
քը պայմանավորված է հասարակ ութ յան
առող ջական, կրթ ակ ան և սոցիալակ ա
նացման ժաման ակ ահունչ պահանջն երով
[6]։
Երեխաների
ին ստիտուցիոն ալացու
մը, այսինքն՝ նրանց տեղավորումը ման
կատներում կամ գիշերօթիկ հաստատու
թյուններում բացասակ ան ազդեցութ յուն
է ունենում վերջինն երիս զարգացման
վրա։ Բազմաթիվ զարգացած երկրն երում
ձգտում են օգն ութ յուն ցուցաբերել ըն
տանիքին, որպեսզի ծնողն երը կարողա
նան հոգ տանել իրենց երեխան երի մա
սին, իսկ հատուկ դեպքերում այս խնդրի
առաջ կանգնած երեխան երին փոխան
ցում եմ խնամակ ալ ընտան իքն երի, իսկ
ինստ իտ ուց իոնալացման
գաղափարը
շատ հազվադեպ է կիրառելի լին ում [2]։
Մեր երկրում այս կարգի հարցը լուծում է
ստանում՝ երեխան երին մանկ ատն երում
տեղ ավորելով, այսինքն՝ ին ստիտուցիո
նալացման միջոցով։ Նույն կարգի լուծում
է տրվում նաև հոգեբուժակ ան խնդիրն եր
ունեց ող անձանց առօրյա խնամքի և բուժ
ման խնդիրներին։ Եվ այս իրավիճակ ում
ակնհայտ են դառն ում համակ արգում առ
կա այնպ իսի էակ ան թերությունն երը, ին չ
պիսիք են՝
·	պետ ական
ֆին անսավորումը,
կարգավորումը և հսկ ողություն ը,
·	հոգեբուժակ ան ծառայ ությունն երի
և մանկատների կենտրոն ացվածութ յուն ը,
·	հոգեբուժարանն երի և մանկ ատ
ների
տարածակ ան
հեռավորութ յուն ը
բնակության կամ ընտան իքի, բարեկ ամ
ների բնակության վայրից,
·	փակ դռն երի ռեժիմը,
·	
երկարատև կացություն ը հիմ ն ար
կության ներսում,
·	հասարակ ակ ան
խարան ի
և
խտրականության բարձր աստիճան,
·	մեծ ծախսեր հոգեկ ան առող ջու
թյան խնամքի և մանկ ատն երում պետու
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թյան խնամ
քին հանձն
ված ան
ձանց հա
մար
·
և այլն։
Ներկ այ ումս Հայ աստ ան ում կատ ար
ված չեն գիտ ակ ան հետ ազոտ ություն
ներ, որ ոնք ուղղված կլին են հաշմ անդամ
չափ ահ ասն եր ի
ապ աինստ իտ ուց իոն ա
լացմ ան հիմ ն ախնդր ի լուծմ ան ը, իս կ գո
յություն ուն եց ող սակ ավաթիվ արտ աս ահ
ման յան հետ ազոտ ությունն եր ը լիովին չեն
բավար ար ում մեր եր կր ում առկ ա իր ա
վիճակ ի համ ապ ատ ասխ ան մեթոդակ ան
պահ անջն եր ին, և այս բնագավառ ում
զգացվում է բազմ ամ ակ արդակ և լայն ա
ծավալ ուս ում ն աս իր ությունն եր ի կար իք։
Ու ստ ի անհ րաժ եշտ է ուս ում ն աս իր ել և գի
տակ ան որ են հիմ ն ավոր ել ու ներկ այ ացն ել
Հայ աստ ան ի մանկ ատն եր ում ապր ող հաշ
մանդամ չափ ահ ասն եր ի ապ աինստ իտ ու
ցիոն ալացմ ան հիմ ն ահ արց ի վերլուծ ու
թյուն ը, վեր ակ անգն ող ակ ան մեթոդն եր ի,
միջ ոցն եր ի, հնարն եր ի էրգոթեր ապևտ իկ
գործ ընթաց ը,
ինչ ը
հնար ավոր ություն
կստեղծ ի ին ստ իտ ուց իոն ալ կյանքի կան
խարգելմ ան,
մանկ ատն եր ում
ապր ող
հաշմ անդամ
չափ ահ ասն եր ի
ին քն ա
վար կենս ագործ ուն եո ւթյան համ ար ան
հրաժ եշտ հմտ ությունն եր ի զարգացմ ան,
խորհրդատվակ ան աշխ ատ անքն եր ի կազ
մակ երպմ ան մեթոդաբ ան ակ ան առ անձ
նահ ատկ ությունն եր ի մշակմ ան համ ար։
Գոյ ություն ուն եց ող խնդր ի լուծմ ան հա
մար անհ րաժ եշտ են ք համ ար ում ման
կատն եր ում ապր ող հաշմ անդամ չափ ա
հասն եր ի ապ աինստ իտ ուց իոն ալացմ ան
գործ ընթաց ի խթանմ ան այնպ իս ի էրգո
թեր ապևտ իկ մեթոդն եր ի ներմ ուծ ումն ու
կիր առ ում ը, որ ոնք, համ ապ ատ ասխ ան եց
նելով օր ենսդր ակ ան, ազգային և սոց ի
ալ-տնտ ես ակ ան օր ին աչ ափ ությունն եր ին,
թույլ կտան իր ակ ան ացն ել արդյուն ավետ
աշխ ատ անք։ Միևն ույն ժամ ան ակ կար
ևոր են ք համ ար ում նշել այն փաստ ը, որ
էրգոթեր ապևտ իկ միջ ամտ ություն ը ման
կատ ան ը ապր ող սան եր ի հետ պետք է
սկսվի հնար ավոր ինս վաղ, քան ի որ մտա
վոր, հոգեկ ան և ֆիզիկ ակ ան սահմ ան ա
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փակում ներ ունեց ող անձինք պահանջում
են երկարատև միջամտութ յունն եր անգամ
պարզ և տարրական հմտութ յունն եր սովո
րել իս։ Դեռ վաղ մանկ ակ ան հասակ ից այս
եր եխաները պետք է սովորեն ին քն ախ
նամքի և կենցաղ ավարման հմտություն
ներ, կարող անան կազմակ երպել իրենց
առ օրյան և պատշաճ կերպով ներգրավ
վեն և մասնակց ություն ուն են ան սոցիա
լական կյանքում։ Այս ամեն ը էրգոթ երա
պիստի մասնագիտակ ան գործուն եութ յան
հիմ նասյունն է և հիմ ն ակ ան ուղղվածու
թյունը, և սրանով իսկ կարևորվում են այս
մասնագ ետների առկ այ ութ յուն ը և միջամ
տությունը ինստիտուցիոն ալացված հաս
տատ ություններում։
Եվ, ի վերջո, այս ամեն ի հետ մեկտեղ,
որպ եսզի ապ աինստիտուցիոն ալացման
քաղաքականություն ը լին ի արդյուն ավետ,
անհ րաժեշտ է իրակ ան ացն ել համապար
փակ մոտեցում և ապահովել մի շարք

հրատ ապ և անհ րաժ եշտ միջ ոց առ ում ն եր.
առ անց ծնող ակ ան խնամքի մնաց ած եր ե
խան եր ի խնամ ակ ալ ընտ ան իքն եր ում տե
ղավորմ ան և անկ ախ կյանքով ապր ելու
մոդելն եր ի խթան ում, եր եխ ան եր ի խնա
մակ ալության և որդեգրմ ան համ ակ արգի
բար եփ ոխ ում ն եր ի խթան ում, մանկ ատ նե
րի և գիշ եր օթիկ հաստ ատ ությունն եր ի
համ ակ արգային բար եփ ոխ ում ն եր ի իր ա
կան աց ում և այլն [1]։
Այսպ իս ով՝ հմտ որ են մշակված քաղ ա
քակ ան ության և ճիշտ մասն ագիտ ակ ան
աջակց ության դեպքում ապ աինստ իտ ու
ցիոն ալաց ում ը կնպ աստ ի անհ ատ ի սոց ի
ալ ակ ան և հոգեբ ան ակ ան զարգացմ ան ը,
ինքն ագն ահ ատ ակ ան ի
բարձր ացմ ան ը,
նրա անկ ախ ության խթանմ ան ը, ին չպ ես
նաև մակր ո ու միկր ո միջ ավայր եր ում ան
ձի փոխհ ար աբ եր ությունն եր ի զարգացմ ա
նը կոնկր ետ սոց իալակ ան խմբ եր ի և հաս
տատ ությունն եր ի հետ։
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МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ В ЭРГОТЕРАПИИ
М. АРУТЮНЯН, Т. ГАЗАРЯН
В статье рассматривается значение решений вопросов деинституционализации в совре
менной педагогике исходя из особенностей профессиональной деятельности эрготераписта.
Анализирована важность и необходимость внедрения идеи деинституционализации в Рес
публике 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.
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ՄԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԸ
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
Հայ-ռուսական (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
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ԴԱՎԹՅԱՆ ՄԱՐԻԵՏԱ
Երևանի Միսաք Մեծարենցի անվան
թիվ 146 դպրոցի ՄԿԱ-ի 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
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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
մալսարանի մանկավարժության
ամբիոնի 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 տեխնոլո
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
ինֆորմատիկայի և նրա
դասավանդման մեթոդիկայի 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
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ՊՈՂՈՍՅԱՆ ՍԱԹԵՆԻԿ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հատուկ
մանկավարժության և հոգեբանության
ամբիոնի դասախոս, մանկ. գիտ.
թեկնածու
ՍԱՂԱԹԵԼՅԱՆ ՄԵՐԻ
Վայքի հիմնական դպրոցի 5-6–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
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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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