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ՆԱԶԻԿ ՀԱՐՈՒթյՈՒՆՅԱՆ
ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ 
ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Կրթու թյան առա ջա տար զար գա ցու մը 
ժա մա նա կա կից աշ խար հում ու նի որո շիչ 
նշա նա կու թյուն յու րա քան չյուր երկ րի հա
մար: Այն պայ մա նա վո րում է հա սա րա
կու թյան և, ընդ հան րա պես, հա մաշ խար
հա յին զար գաց ման առա ջըն թա ցը, որն 
ըն թա նում է հե տև յալ ուղ ղու թյուն նե րով.
•	 Հա սա րա կու թյան զար գաց ման տեմ պե

րի արա գա ցում, որի ար դյունքն է հա
մար վում մար դու պատ րաստ վա ծու թյու
նը կյան քի հա րա փո փոխ պայ ման նե րին:

•	 Ան ցում հե տար դյու նա բե րա կան, տե
ղե կատ վա կան հա սա րա կու թյան, որի 
պայ ման նե րում ընդ լայն վում են միջմ
շա կու թա յին փոխ ներ գոր ծու թյան 
մասշ տաբ նե րը, իսկ դրա հետ կապ
ված հատ կա պես մեծ կա րև ո րու թյուն 
են ձեռք բե րում հա ղոր դակ ցու թյան և 
հան դուր ժո ղա կա նու թյան գոր ծոն նե րը:

•	 Կա պի տա լի և աշ խա տու ժի բարձր շար
ժու նա կու թյուն, մրցակ ցու թյան աճ:

•	 Մաս նա գի տա կան բարձր որա կա վո
րում և պատ րաստ վա ծու թյուն ու նե
ցող աշ խա տա կից նե րի պա հան ջար կի 
բարձ րա ցում:

•	 Հա սա րա կու թյան ժո ղովր դա վա րա
ցում, ընտ րու թյան հնա րա վո րու թյուն
նե րի ընդ լայ նում, ինչն էլ իր հեր թին 
առաջ է քա շում քա ղա քա ցի նե րի գի
տակ ցա կան ընտ րու թյան բարձր պատ
րաստ վա ծու թյան անհ րա ժեշ տու թյուն:

•	 Գլո բալ խնդիր նե րի ծա գում և աճ, որոնք 
կա րող են լուծ վել մի այն հա մա գոր ծակ
ցու թյան ար դյուն քում՝ մի ջազ գա յին հա

մա գոր ծակ ցու թյան շրջա նակ նե րում, 
ինչն էլ պա հան ջում է ար ժե քա յին աշ
խար հա յաց քի ձև ա վո րում երի տա սարդ 
սերն դի մոտ (13,47):
Յու րա քան չյուր երկ րի կրթու թյան ար

դի ա կա նաց ման և զար գաց ման հա մար 
անհ րա ժեշտ է ին տեգր վել կրթա կան մի
ջազ գա յին գոր ծըն թաց նե րին՝ նպա տակ 
ու նե նա լով բա րե լա վելու կրթու թյան որա
կը, հա մա պա տաս խա նեց նելու մի ջազ
գա յին չա փա նիշ նե րին և այն դարձ նելու 
առա վել մրցու նակ և գրա վիչ: Սրան են 
միտ ված Հա յաս տա նում բարձ րա գույն 
կրթու թյան ոլոր տում իրա կա նաց վող բա
րե փո խում նե րը, որոնց վերջ նա կան նպա
տա կը դի նա միկ զար գա ցող հա սա րա կու
թյան ձև ա վո րումն է, որը բնո րոշ վում է 
հո գև որ, իրա վա կան, մաս նա գի տա կան, 
մշա կու թա յին բարձր մա կար դա կով, քա
ղա քակր թու թյան ձեռք բե րում նե րի խե
լա միտ օգ տա գործ մամբ, ինչ պի սիք են՝ 
տնտե սա կան աճը, քա ղա քա ցի նե րի և 
ամ բողջ պե տու թյան բա րե կե ցու թյան մա
կար դա կի բարձ րա ցու մը:

Հա սա րա կու թյան կրթվա ծու թյան հիմ
նախն դի րը որո շիչ դեր ու նի ազ գե րի ժա
մա նա կա կից և սո ցի ա լա կան նշա նա կու
թյուն ու նե ցող ար ժե քա յին հա մա կար գի, 
հա սա րա կու թյան կողմ նո րոշ վա ծու թյան, 
մար դու կող մից իր դե րի գի տակց ված 
ընտ րու թյան հա մար: Կրթու թյու նը կոչ ված 
է կա տա րելու, աջակ ցելու և զար գաց նելու 
հա սա րա կու թյան ար ժե քա յին հա մա կար
գը: Բա րե փո խում նե րի նպա տա կը նաև 
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կրթու թյան հա մա կար գի կա յուն զար գաց
ման մե խա նիզմ նե րի ստեղ ծումն ու մշա
կումն է, հա սա րա կու թյան պա հանջ նե րին 
դրա հա մա պա տաս խա նու թյան և ար դյու
նա վե տու թյան ապա հո վու մը:

Բարձ րա գույն մաս նա գի տա կան (ման
կա վար ժա կան) կրթու թյան ար դի ա կա
նաց ման հիմ քում ըն կած են մի շարք 
սկզբունք ներ, որոնք կա տա րում են հե տև
յալ գոր ծա ռույթ նե րը.
•	 հան դես են գա լիս որ պես գոր ծու նե ու

թյան կազ մա կերպ ման կողմ նո րո շիչ
ներ, նրա կար գա վո րիչ ներ և հիմ քեր,

•	 որո շում են կրթու թյան (ման կա վար ժա
կան) ար դի ա կա նաց ման ռազ մա վա
րու թյուն նե րը և մե խա նիզմ նե րը,

•	 իրա կա նաց նում են ին տեգ րող գոր ծա
ռույթ, նրանց մի ջո ցով ու սում նա սի րում 
են ման կա վար ժա կան փորձն ընդ հան
րաց նող մաս նա գի տա կան բնույ թի 
հիմ նա րար գա ղա փար նե րը,

•	 ապա հո վում են կրթու թյան (ման կա
վար ժա կան) բո վան դա կու թյան, ինչ
պես նաև ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի 
իրա կա նաց ման ձև ե րի, մե թոդ նե րի և 
մի ջոց նե րի նպա տա կաս լաց և գի տա
կա նո րեն հիմ նա վոր ված ընտ րու թյու նը,

•	 հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում մշա
կելու ու սու ցո ղա կան և կրթա կան գոր
ծու նե ու թյան սու բյեկտ նե րի ման կա
վար ժա կան գոր ծու նե ու թյան, ինչ պես 
նաև գնա հատ ման և ինք նագ նա հատ
ման չա փա նիշ նե րը:
Անհ րա ժեշտ է առանձ նաց նել կրթու

թյան (ման կա վար ժա կան) ար դի ա կա նաց
ման հե տև յալ սկզբունք նե րը.

Թափանցիկության կամ բաց լինելու 
սկզբունք

Թա փան ցի կու թյան կամ բաց լի նե լու 
սկզբուն քը են թադ րում է ման կա վար ժա
կան կրթու թյան մեջ ներգ րավ ված հիմ
նա կան սու բյեկտ նե րի՝ ու սա նող նե րի, 
ապա գա ու սու ցիչ նե րի, դա սա խոս նե րի 
երկ խո սու թյան ու փոխ հա մա գոր ծակ ցու
թյան պատ րաս տա կա մու թյուն:

Թա փան ցի կու թյան կամ բաց լի նե
լու սկզբուն քի կա տա րումն ապա հո վում 

է ման կա վար ժա կան կրթու թյուն ու նե
ցող կամ ստա ցող ան ձի մի ջանձ նա յին 
որակ նե րի՝ հա մա գոր ծակ ցե լու, գոր ծո ղու
թյուն նե րի հա մա ձայ նեց ման, ճիշտ դա
տո ղու թյուն նե րի, գնա հա տե լու կա րո ղու
թյուն նե րի շա րու նա կա կան զար գա ցու մը:

Ամբողջականության սկզբունք
Ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյու նը 

բազ մաբ նույթ է: Ըստ այդմ, կրթու թյան 
սու բյեկ տը մարդն է իբ րև մի ամ բող ջա կան 
հա մա կարգ, և ան ձի ու սուց ման, դաս տի
ա րա կու թյան և զար գաց ման մի աս նա կա
նու թյամբ և ան քակ տե լի ու թյամբ է պայ մա
նա վոր ված ման կա վար ժա կան կրթու թյան 
ար դի ա կա նաց ման սույն սկզբուն քի կի
րառ ման անհ րա ժեշ տու թյու նը:

Ապա գա ու սու ցիչ նե րը կա րող են հա ջո
ղու թյամբ կի րա ռել իրենց տե սա կան գի
տե լիք նե րը, եթե նրանց մոտ ձև ա վոր ված է 
ամ բող ջա կան մո տե ցում ու սում նա դաս տի
ա րակ չա կան աշ խա տան քի գոր ծըն թա ցի, 
նրա սու բյեկտ նե րի և օբյեկտ նե րի, մաս նա
գի տա կան գոր ծու նե ու թյան նկատ մամբ: 

Կոլեգիալ որոշումներ ընդունելու 
սկզբունք

Սույն սկզբունքի անհրաժեշտությունը 
պայմանավորված է. 

առաջին. նրա սոցիալական բնույթով,
երկրորդ. այն փաս տով, որ ամեն մի 

ման կա վարժ կոնկ րետ ման կա վար ժա կան 
հան րու թյուն է ներ կա յաց նում,

երրորդ. ու սուց չի և ման կա վար ժա կան 
կո լեկ տի վի, ու սուց չի և աշա կեր տա կան 
կո լեկ տի վի, ու սուց չի և աշա կեր տի փոխ
հա րա բե րու թյուն նե րի բո վան դա կու թյամբ 
և դի նա մի կա յով:

Ու սում նա դաս տի ա րակ չա կան գոր ծըն
թա ցի կո լե գի ա լու թյու նը ման կա վար ժա կան 
կրթու թյան հա մա տեքս տում վե րա բե րում է. 

առաջին. մասնագիտական   կրթության 
գործընթացի կազմակերպման տիրույթին, 

երկրորդ. ապա գա ու սուց չի ան ձի կա
յաց մա նը, ինչ պես նաև ստաց ված ար
դյունք նե րի չա փա նի շա յին և բո վան դա կա
յին կող մին:

Ըստ առա ջին աս պեկ տի, ման կա վար
ժա կան կրթու թյան փաս տերն ու երև
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ույթ նե րը վեր լուծ վում և բա ցատր վում են 
կո լե գի ալ եղա նա կով, երբ կրթա կան գոր
ծըն թա ցի սու բյեկտ նե րը հա մա տեղ ըն դու
նում են որո շում ներ, մշա կում նոր մեր և 
կա նոն ներ:

Երկ րորդ մո տե ցու մը պայ մա նա վոր ված 
է ու սում նա դաս տի ա րակ չա կան գոր ծու նե
ու թյան բո վան դա կու թյամբ, որը հաշ վի է 
առ նում այն հան գա ման քը, թե որ քա նով 
են ման կա վար ժա կան կրթու թյան սու
բյեկտ նե րը կա րո ղա նում գոր ծել կո լե գի ալ, 
շփվել մաս նա գի տա կան – ման կա վար ժա
կան ոլոր տում:

Մշակութահարմարության սկզբունք
Մշա կու թա հար մա րու թյան սկզբուն քը 

ման կա վար ժա կան կրթու թյան ոլոր տում 
են թադ րում է հաշ վի առ նել ու սուց չի անձ
նա յին, մաս նա գի տա կան մշա կույ թի տար
բեր մա կար դակ նե րը կամ շեր տե րը.
•	 առար կա յա կան–բո վան դա կա յին մշա

կույթ,
•	 ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյան 

մշա կույթ,
•	 ման կա վար ժա կան մտա ծո ղու թյան 

մշա կույթ,
•	 ան հա տա կան, գոր ծա րար և մաս նա գի

տա կան շփման մշա կույթ:
Մշա կու թա հար մա րու թյան սկզբուն քի 

իրաց ման ըն թաց քում կա րև որ վում են ոչ 
մի այն մշա կու թա յին ար ժեք նե րը, ավան
դույթ նե րը, այ լև կա պը սո ցի ու մի հետ, 
ինչ պես նաև ման կա վար ժի մաս նա գի տա
կանմշա կույ թի մա կար դա կը:

Ինքնորոշման սկզբունք
Ինք նո րոշ ման սկզբուն քը վե րա բե րում 

է ման կա վար ժա կան կրթու թյան բո լոր սու
բյեկտ նե րին: Այս սկզբուն քը պա հան ջում է 
դի տար կել ինք նո րոշ ման ըն թա ցա կար
գե րը, երբ ինք նո րո շում հաս կա ցու թյու նը 
լրաց վում է նրա տեխ նո լո գի ա նե րով: Ինք
նո րոշ ման գոր ծըն թա ցը բա ցա հայ տում է 
մար դու պատ կե րա ցում նե րը նրա և նրա 
պա հանջ մունք նե րի մա սին, ինչ պես նաև 
հաշ վի առ նել «ար տա քին իրադ րու թյու նը», 
նոր մե րը և պա հանջ նե րը: Այն են թադ րում 
է ար տա հայտ ված դրդա պատ ճառ նե րի 

առ կա յու թյուն, ինչ պես նաև բարձր գի
տակ ցա կան–ռեֆ լեք սիվ մա կար դակ, երբ 
անձն ըն դու նում է ար տա քին նոր մե րը, 
պա հանջ նե րը և փոր ձում է ներ դաշ նա կել 
դրանք իր ներ քին մղում նե րին: Տե ղի է ու
նե նում ան ձի նե րաշ խար հի և ար տա քին 
աշ խար հի հետ հա մա գո յակ ցե լու, սո ցի
ա լա կա նի և ան հա տա կա նի ներ դաշ նակ, 
հա մա հունչ զար գա ցում: 

Ուղղորդման սկզբունք
Ինք նու րույն ման կա վար ժա կան գոր ծու

նե ու թյու նը սկսե լու հա մար անհ րա ժեշտ է 
ու նե նալ ոչ մի այն ինք նա զար գաց ման, ինք
նա կազ մա կերպ ման, այ լև ինք նա ռեֆ լեք սի
ա յի բարձր մա կար դակ: Դրա հետ մեկ տեղ 
ուղ ղոր դող ման կա վար ժը մշտա պես հաշ վի 
է առ նում ավագ սերն դի մշա կու թա յին ժա
ռան գու թյու նը և ման կա վար ժա կան փոր ձը: 
Այն են թադ րում է մանկա վար ժա կան փոր
ձի յու րաց ման գոր ծըն թա ցի կա ռա վա րում՝ 
շա րու նա կա կան ինք նակր թու թյան և ռեֆ
լեք սի ա յի զար գա ցում: 

Անընդհատության սկզբունք
Ժա մա նա կա կից պայ ման նե րում ու

սուց չին ներ կա յաց վող հիմ նա կան պա
հանջ նե րից է ինք նակր թու թյան շա րու նա
կա կա նու թյան ապա հո վու մը:

Պետք է ընդգ ծել, որ ման կա վար ժա
կան կրթու թյան գոր ծըն թա ցը չի կա րող 
սահ մա նա փակ վել մաս նա գի տա կան ու
սում նա կան հաս տա տու թյու նում սո վո
րե լով: Ու սում նա դաս տի ա րակ չա կան 
գոր ծըն թա ցի որա կի ապա հով ման կա
րև որ պայ ման է ապա գա ու սու ցիչ նե րի 
ինք նակր թու թյան հա մա կար գը: Ու սուց չի 
մաս նա գի տա կան պատ րաստ ման գոր
ծըն թա ցում անհ րա ժեշտ է շեշ տը դնել 
ապա գա ման կա վարժ նե րի անձ նա յին 
որակ նե րի ձև ա վոր ման վրա, որն ապա
հով վում է շա րու նա կա կան մաս նա գի
տա կան կա րո ղու նա կու թյուն նե րի զար
գաց մամբ և անձ նա յին հատ կա նիշ նե րի և 
որակ նե րի շա րու նա կա կան աճով:

Բազմազանության սկզբունք
Անձ նա կողմ նո րո շիչ կրթու թյան գա

ղա փար նե րի իրա ցու մը հնա րա վոր է այն 
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պա րա գա յում, երբ հաշ վի են առն վում սո վո
րող նե րի ան հա տա կան առանձ նա հատ կու
թյուն նե րը, տվյալ կրթա կան իրադ րու թյան 
կոնկ րետ պայ ման նե րը, որը են թադ րում է 
ապա գա ու սու ցիչ նե րի անձ նա յին և մաս
նա գի տա կան զար գաց ման սե փա կան ու
ղու ընտ րու թյուն: Կրթա կան գոր ծըն թա ցում 
ներգ րավ ված սու բյեկտ նե րի ազա տու թյան 
անհ րա ժեշտ աս տի ճա նը պա հան ջում է մո
տե նալ ստաց վող ար դյունք նե րին պա տաս
խա նատ վու թյան զգա ցու մով:

Հեռանկարով կողմնորոշման 
սկզբունք 

Ման կա վար ժա կան կրթու թյու նը 
պատ րաս տում է նոր սերն դի ու սու ցիչ
ներ, և կրթու թյու նը պետք է լի նի հե ռան
կա րա յին: Կրթու թյան ժա մա նա կա կից 
հա մա կար գի վեր լու ծու թյու նը, նրա զար
գաց ման մի տում նե րի բա ցա հայ տու մը, 
ման կա վար ժա կան կադ րե րի մաս նա գի
տա կան պատ րաստ ման մշտա դի տար
կու մը հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում 
կան խա տե սելու և նա խագ ծելու բու հի 
կրթա կան տա րած քը:

Արդյունավետության սկզբունք
Որա կյալ մաս նա գետ ներ պատ րաս

տող ման կա վար ժա կան կրթու թյու նը պա
հան ջում է որո շել ու սուց չի պատ րաստ ման 
որա կի գնա հատ ման չա փա նիշ նե րը, հա
մա ձայն ժա մա նա կա կից հա սա րա կու թյան 
իրո ղու թյուն նե րի և պա հանջ նե րի, ինչ պես 
նաև հա մա պա տաս խան մշտա դի տարկ
ման անց կաց ման:

Դինամիզմի սկզբունք
Շար ժըն թա ցու թյան կամ դի նա միզ մի 

սկզբուն քի կի րառ ման անհ րա ժեշ տու թյու
նը հիմ նա վոր վում է ին տեգ րա ցի ոն գոր
ծըն թաց նե րով, երբ օր օրի ավե լի ակ նա ռու 
են դառ նում համաշխարհայնաց ման մի
տում նե րը տնտե սու թյան և քա ղա քա կա
նու թյան ոլորտ նե րում: Նույ նը վե րա բե րում 
է կրթու թյան ոլոր տին, երբ մշտա պես փո
փոխ վում է «պա հան ջար կը» և «առա ջար
կը» աշ խա տա շու կա յում, մշակ վում են նոր 
հե ռա հա ղոր դակ ցա կան–տե ղե կատ վա կան 
տեխ նո լո գի ա ներ, ու սուց ման ին տե րակ

տիվ մե թոդ ներ և մի ջոց ներ: Այդ ամե նը ձև
ա վո րում է ման կա վարժ նե րի մոտ այն պի սի 
որակ ներ, ինչ պի սիք են շար ժու նա կու թյու
նը, նո րա րա րու թյու նը, ճկու նու թյու նը, տո
կու նու թյու նը տար բեր իրա վի ճակ նե րում: 
Դրա նով է պայ մա նա վոր ված դի նա միզ մի 
սկզբուն քի իրաց ման ար դի ա կա նու թյու նը 
ման կա վար ժա կան կրթու թյան մեջ:

Նո րա րա րու թյան սկզբունք
Անհ րա ժեշտ է ար դի ա կա նաց նել ման

կա վար ժա կան հա մա կար գի չա փա բեր
ման ապա րա տը և չա փա նիշ նե րը: Դա 
են թադ րում է ման կա վար ժա կան հա մա
կար գի հա մա կող մա նի ստու գում և գնա հա
տում, այն բա րե փո խե լու ուղ ղու թյուն նե րը, 
նպա տա կը, խնդիր նե րը հստա կեց նե լու, 
որո շե լու հա մար: Ման կա վար ժա կան հա
մա կար գի բո լոր բա ղադ րա մա սե րը պետք 
է վեր լուծ վեն: Անհ րա ժեշտ է հստա կո րեն 
որո շել, թե ինչն է անար դյու նա վետ, հնա
ցած: Այս պի սով, անհ րա ժեշտ է. 
•	 բա ցա հայ տել ու ղե նիշ հան դի սա ցող 

ման կա վար ժա կան նոր լու ծում նե րը, 
որոնք կա րող են ըն կած լի նել նո րա
րա րա կան մո դել նե րի հիմ քում: Նոր, 
կա ռու ցո ղա կան մո դել ներ ստեղ ծե լու 
նպա տա կով անհ րա ժեշտ է վեր լու ծել 
առա ջա վոր ման կա վար ժա կան տեխ
նո լո գի ա նե րի բան կը,

•	 նա խագ ծել ման կա վար ժա կան հա մա
կար գի կամ նրա առան ձին մա սե րի նո
րա րա րա կան մո դել ներ: Անհ րա ժեշտ է 
ստեղ ծել նո րա րա րա կան նա խագ ծեր, 
որոնք աչ քի են ընկ նում ոչ ավան դա
կան տար բե րակ նե րով,

•	 հստա կո րեն հաշ վար կել գործ նա կան 
ար ժեք ու նե ցող նո րա րա րու թյան կա
րև ո րու թյու նը և ար դյու նա վե տու թյու նը,

•	 պաշտ պա նել ման կա վար ժա կան նո
րա րա րու թյուն նե րը կեղծ նո րա րար
նե րից և հե տև ո ղա կա նո րեն կի րա ռել 
նպա տա կա հար մա րու թյան և նո րա
րա րու թյուն նե րի ար դա րաց ված լի նե լու 
սկզբուն քը (12, 94): 
Կրթու թյան զար գաց ման սկզբունք նե

րը, որ պես հիմ նա րար դրույթ ներ, պայ
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մա նա վո րում են կրթու թյան հա մա կար գի 
բա րե փո խում նե րի ըն թացքն ու վերջ նա
կան նպա տա կը: Իսկ վերջ նա կան նպա
տա կը որա կյալ կադ րե րի պատ րաս տումն 
է, տար բեր մաս նա գի տու թյուն նե րի ուղ
ղու թյուն նե րին հա մար ժեք կրթա կան 
բարձր որա կա վո րում (կրթա կան աս տի
ճան) շնոր հե լը, որը կա րող է մրցու նակ լի
նել ներ քին և ար տա քին աշ խա տա շու կա
յում և հիմք հան դի սա նալ շա րու նա կա կան 
կրթու թյան և գի տա հե տա զո տա կան գոր
ծու նե ու թյան ոլորտ նե րում:

Բու հերն իրենց վար չա կազ մա կերպ չա
կան և կրթա կան գոր ծու նե ու թյան մեջ կի
րա ռում են մո տե ցում ներ, որոնք հեն ված 
են պրո ֆե սի ո նալ կրթու թյան որա կի ապա
հով ման երաշ խիք նե րի սկզբունք նե րի վրա, 
որոնք հա մա պա տաս խա նում են կրթու
թյան ազ գա յին հա մա կար գի զար գաց ման 
այ սօր վա ուղ ղու թյուն նե րին և բո լո նյան 
գոր ծըն թա ցի խնդիր նե րին:

Բու հե րը պետք է ու նե նան քա ղա քա կա
նու թյուն և հա մա կարգ ված ըն թա ցա կար
գեր՝ իրենց ծրագ րե րի և որա կա վո րում նե րի 
որա կի և ստան դարտ նե րի հա մա պա տաս
խա նու թյան ապա հով ման հա մար պետք 
է ստանձ նեն պար տա վո րու թյուն որա
կի մշա կույ թի զար գաց ման վե րա բե րյալ: 
Պետք է իրա կա նաց նեն որա կի շա րու նա
կա կան բարձ րաց ման ռազ մա վա րու թյուն: 
Քա ղա քա կա նու թյու նը, ռազ մա վա րու թյու նը 
և ըն թա ցա կար գե րը պետք է պաշ տո նա
կան կար գա վի ճակ ու նե նան և հան րու թյա
նը մատ չե լի լի նեն (3, 85):

Կրթա կան քա ղա քա կա նու թյան գլխա
վոր նպա տակն է ապա հո վել մշտա կան 
հա մա պա տաս խա նու թյուն թո ղարկ վող 
մաս նա գետ նե րի, գի տա կան երաշ խա վո
րու թյուն նե րի, տեխ նո լո գի ա նե րի մշակ
ված մե թո դի կա նե րի որա կի և պե տու
թյան, հա սա րա կու թյան ու բնակ չու թյան 
պա հանջ մունք նե րի մի ջև: Որա կը պետք է 
դառ նա այն կա րև ո րա գույն բնու թագ րու
թյու նը, որը նե րազ դում է յու րա քան չյուր 
բու հի ամ բողջ գոր ծու նե ու թյան վրա, իսկ 
վեր ջինս ուղղ ված է ի բա րօ րու թյուն ու սա

նո ղի, ծնո ղի, գոր ծա տո ւի, պե տու թյան և 
հա սա րա կու թյան:

Հա յաս տա նում և եվ րո պա կան տար բեր 
երկր նե րում կի րառ վող բարձ րա գույն մաս
նա գի տա կան կրթու թյան եռաս տի ճան հա
մա կար գի առա ջին աս տի ճա նի՝ բա կա լավ
րիա տի ծրագ րե րը լայ նապ րո ֆիլ են, ու նեն 
ընդ հա նուր գի տա կան և ընդ հա նուր մաս
նա գի տա կան բնույթ: Այ սինքն՝ բա կա լավ րը 
ստա նում է հիմ նա րար պատ րաստ վա ծու
թյուն, առանց նեղ մաս նա գի տաց ման:

Բա կա լավ րիա տի առա վե լու թյուն ներն են.
1. Այս կրթա կան աս տի ճանն այ սօր ըն

դու նե լի է ամ բողջ աշ խար հում և իր 
տեղն ու պա հան ջարկն ու նի աշ խա տա
շու կա յում:

2. Բա կա լավ րիա տի հիմ նա րա րու թյու նը 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս անհ րա ժեշ
տու թյան դեպ քում հեշ տու թյամբ փո
խելու մաս նա գի տու թյու նը: Սրա հնա
րա վո րու թյու նը տվել են պե տա կան 
կրթա կան չա փո րո շիչ նե րը, ըստ որոնց 
տար բեր ուղ ղու թյուն նե րով բա կա լավ
րեր պատ րաս տող ծրագ րերն այն պես 
են կազմ ված, որ թույլ են տա լիս մեկ 
տար վա ըն թաց քում մեկ ամ բող ջա կան 
ոլոր տից անց նել հա մընկ նող մաս նա
գի տու թյա նը:

3. Բուհ ըն դուն վե լուց չորս տա րի հե տո 
շրջա նա վար տը դիպ լոմ է ստա նում և 
ձեռք բե րում տնտե սա կան ինք նու րույ
նու թյուն (7, 22): 
Բարձ րա գույն մաս նա գի տա կան դպրո

ցը պար տա վոր է ապա հո վել կադ րե րի 
պատ րաստ ման որա կի երաշ խիք ներ հե
տև յալ ճա նա պարհ նե րով.

ա. շրջա նա վարտ նե րի պատ րաստ ման 
որա կի ապա հով ման ռազ մա վա րու թյան 
մշա կում,

բ. մշտա դի տար կում՝ կրթա կան ծրագ
րե րի պար բե րա բար գրա խո սում,

գ. սո վո րող նե րի գի տե լիք նե րի և կա րո
ղու թյուն նե րի մա կար դակ նե րի գնա հատ
ման օբյեկ տիվ գոր ծո ղու թյուն ներ,

դ. դա սա խո սա կան կազ մի իրա զե կու
թյան ապա հո վում,
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ե. հա սա րա կու թյան տե ղե կաց վա ծու
թյան ապա հո վում՝ տվյալ բու հի գոր ծու նե
ու թյան, պլան նե րի, նո րա րա րու թյուն նե րի 
մա սին:

Բարձր որա կա վո րում ապա հո վե լու 
հա մար բու հը պետք է ձգտի, որ բա կա
լավ րիա տի շրջա նա վար տը տի րա պե տի 
հե տև յալ մաս նա գի տա կան իրա զե կու
թյուն նե րին.

1. ընդհանուր մասնագիտական,
ա. շրջա նա վար տը գի տակ ցի իր ապա

գա մաս նա գի տու թյան սո ցի ա լա կան նշա
նա կու թյու նը,

բ. կա րո ղա նա իր հա մա կարգ ված տե
սա կան և գործ նա կան գի տե լիք նե րը կի
րա ռել սո ցի ա լա կան և մաս նա գի տա կան 
խնդիր նե րի լուծ ման ժա մա նակ,

գ. կա րո ղա նա կրել պա տաս խա նատ
վու թյուն իր մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու
թյան ար դյունք նե րի հա մար:

 2. Մանկավարժական գործունեության 
ոլորտում

ա. կա րո ղա նա իրա գոր ծել հիմ նա կան 
և ընտ րո վի դա սըն թաց նե րի ու սում նա կան 
ծրագ րե րը,

բ. կա րո ղա նա կի րա ռել ժա մա նա կա
կից մե թո դի կա ներ և տեխ նո լո գի ա ներ, 
նե րառ ված՝ տե ղե կատ վա կան, ապա հո վե
լու հա մար ու սում նա դաս տի ա րակ չա կան 
գոր ծըն թա ցի որակ կոնկ րետ որևէ ու սում
նա կան հաս տա տու թյու նում,

գ. կա րո ղա նա ախ տո րո շել սո վո րող նե
րի հա ջո ղու թյուն ներն ու թե րա ցում նե րը՝ 
կի րա ռե լով ժա մա նա կա կից մե թոդ ներ:

դ. կա րո ղա նա մաս նա գի տու թյան հայ
րե նա կան ձեռք բե րում նե րին զու գակ ցել 
հա մաշ խար հա յին փոր ձը՝ ար դյու նա վետ 
աշ խա տանք և կրթու թյան բարձր որակ 
ապա հո վե լու հա մար (1, 2010):

Բա կա լավ րիա տում յու րա քան չյուր մաս
նա գի տու թյամբ կադ րեր պատ րաս տե լու և 
նրանց հա մա պա տաս խան կրթա կան աս
տի ճան և որա կա վո րում շնոր հե լու հա մար 
անհ րա ժեշտ է որ պես հիմք ըն դու նել գո
յու թյուն ու նե ցող մաս նա գի տա կան չա փո
րո շիչ նե րը, հստակ ու հիմ նա վոր ված մշա

կել տվյալ կրթա կան ծրագ րի նպա տակն 
ու խնդիր նե րը, ան խա փան ու ար դյու նա
վետ կա ռա վա րել ու սում նա մե թո դա կան 
և դաս տի ա րակ չա կան աշ խա տանք նե
րը՝ գերխն դիր ու նե նա լով ապա հո վելու ու 
հաս նելու «գե րա զանց ար դյուն քի նվաճ
մա ն» որա կի, որը կլի նի հիմ նա րար ու կա
յուն և մի ա ժա մա նակ մրցու նակ ցան կա
ցած ոլոր տում:

Բարձ րա գույն մաս նա գի տա կան կրթու
թյան չա փո րո շիչ նե րի ման կա վար ժա կան 
բլո կի բնու թագ րա կան առանձ նա հատ կու
թյու նը նրա նույ նա կա նու թյունն է  բա կա
լավ րիա տի և՛ բնա գի տա կան, և՛  հու մա նի
տար ուղ ղու թյուն նե րի հա մար: Դա բո լոր 
ուղ ղու թյուն նե րի մաս նա գետ նե րի հա մար 
կրթու թյան բո վան դա կու թյան մեջ հո գե
բա նա ման կա վար ժա կան պար տա դիր մի
նի մու մի առ կա յու թյունն է (9, 81):

Հիմք ըն դու նե լով վե րո շա րադ րյալ նե
րը և կա րև ո րե լով Հա յաս տա նի տար բեր 
ոլորտ նե րի՝ տնտե սու թյան, գի տու թյան 
և կրթու թյան հա մար որա կյալ կադ րեր 
պատ րաս տե լու գերխն դի րը, Երև ա նի պե
տա կան հա մալ սա րանն իր հիմ նադր ման 
օր վա նից (1919 թ.) մեծ նպա տակ է դրել իր 
առ ջև. իր ար դյու նա վետ գոր ծու նե ու թյամբ 
նպաս տել հա սա րա կու թյան զար գաց մանն 
ու երկ րի առա ջըն թա ցին՝ պատ րաս տե լով 
որա կյալ կադ րեր և ստեղ ծե լով ազ գա յին 
նոր ար ժեք ներ: Այս գերն պա տա կի մեջ իր 
մարմ նա վո րումն է գտել որա կյալ ու սու
ցիչ նե րի պատ րաս տումն ինչ պես մայ րա
քա ղա քի, այն պես էլ Հա յաս տա նի բո լոր 
մար զե րի ու հե ռա վոր շրջան նե րի գյու ղե րի 
դպրոց նե րի հա մար՝ նպաս տե լով կրթու
թյան զար գաց մանն ու երե խա նե րի հա մա
կող մա նի դաս տի ա րա կու թյա նը:

Որ պես Հա յաս տա նի մայր բուհ՝ Երև ա
նի պե տա կան հա մալ սա րա նը 1919թ.–ից 
մին չև օրս բարձր ար դյու նա վե տու թյամբ 
է կա տա րում իր մեծ առա քե լու թյու նը: 
ԵՊՀ–ն իր գի տա–կրթա կան գոր ծու նե ու
թյան 94 տա րի նե րի ըն թաց քում Հա յաս
տա նի դպրոց նե րի հա մար պատ րաս տել 
է տաս նյակ հա զա րա վոր որա կյալ ու սու
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ցիչ ներ, որոնք իրենց վաս տա կով նպաս
տել են մեր երկ րի կրթու թյան զար գաց ման 
գոր ծին: Ան ցած տա րի Երև ա նի պե տա
կան հա մալ սա րանն անց կաց րեց սո ցի ո լո
գի ա կան հար ցում ներ Երև ա նի և Հա յաս
տա նի տար բեր մար զե րի դպրոց նե րում՝ 
հա մա պար փակ տե ղե կատ վու թյուն կազ
մե լու հա մար Հա յաս տա նի դպրոց նե րում 
աշ խա տող ԵՊՀ–ի շրջա նա վարտ նե րի 
մա սին: Հարց ման ար դյունք նե րի հա մա

ձայն՝ Հա յաս տա նի դպրոց նե րում աշ խա
տող ու սու ցիչ նե րի թվի 1/3–ը ԵՊՀ–ի շրջա
նա վարտ է:

Այ սօր նույն սկզբուն քայ նու թյամբ ու նպա
տա կադ րու թյամբ ԵՊՀ–ն շա րու նա կե լու է 
իր առա քե լու թյու նը՝ որ պես տես լա կան ու
նե նա լով զար գա ցած ու մրցու նակ բարձ րա
գույն կրթու թյան հա մա կար գի գո յու թյու նը և 
ին տե լեկ տո ւալ ու բարձր կեն սա մա կար դակ 
ու նե ցող հայ քա ղա քա ցու ձև ա վո րու մը:

Գրականություն
1. Բարձ րա գույն մաս նա գի տա կան կրթու թյան բա կա լավ րի որա կա վոր ման պե տա կան կրթա

կան չա փո րո շիչ ներ, Երև ան, 2010:
2. Զա քա րյան Լ., Ասատ րյան Ծ., Ներ սի սյան Ա., 2011–2015թթ. զար գաց ման ռազ մա վա րա կան 

ծրագ րի և որա կի ապա հով ման մե թո դա կան ու ղե ցույց, Երև ան, 2011:
3. Սարգ սյան Յու., Աղ գա շյան Ռ., Բա լա բա նյան Հ., Գրի գո րյան Ա., Բու դա ղյան Ա., Որա կի 

ապա հով ման բու հա կան հա մա կար գեր, Ու ղե ցույց, Երև ան, 2009:
4. Սարգ սյան Յու., Բու դա ղյան Ա., ՀՀ բարձ րա գույն կրթու թյան որա կի ապա հով ման հա մա կար

գի հա մա պա տաս խա նե ցու մը եվ րո պա կան ստան դարտ նե րին ու ու ղե նիշ նե րին, Երև ան, 2008:
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Проблемы развития и квалификации образования
Н. Арутюнян, Ал. Григорян

В данной статье анализируются проблемы развития образования и квалификации, 
основываясь на принципах модернизации образования.

The problems of the development and the qualification of the education
N. Harutyunyan, Al. Grigoryan

The problems of the evolution and the qualification of the education are analysed in this 
article based on the principles of the education.
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Լե զուն մարդ կա յին հա ղոր դակց ման 
գործառույթն իրա կա նաց նող հիմ նա կան 
մի ջոցն է. այս հան րա հայտ ճշմար տու թյու
նը պա րու նա կում է մի շարք տա րըն թեր
ցում ներ, որոնց գի տակ ցու մը և իմա ցու
թյու նը մար դու` անձի ձև ա վոր ման կա րև որ 
պայ ման ներն են: Ինչ պես իրա վա ցի ո րեն 
նկա տում է փի լի սո փա – գե ղա գե տը. «Իր 
սկզբնա կան կամ բնիկ վի ճա կում լե զուն 
երև ա կա յա կան է կամ ար տա հայտ չա կան. 
այն հա մա րել երև ա կա յա կան` նշա նա կում 
է նկա րագ րել, թե ինչ է նա, այն ան վա նել 
ար տա հայտ չա կան` նկա րագ րել, թե ինչ 
է նա անում: Երև ա կա յա կան գոր ծու նե ու
թյան գործառույթը հույ զի ար տա հայ տումն 
է: Ին տե լեկ տո ւալ լե զուն նույնն է, ինչ ին
տե լեկ տո ւա լաց ված կամ փո խա կերպ ված 
լե զուն միտք ար տա հայ տե լու հա մար»1: 
Լե զուն` որ պես մտքի ինք նար տա հայտ
ման հնա րա վո րու թյուն, նաև բնո րո շում է 
ար տա հայտ վո ղին, ներ կա յաց նում է նրան 
դրա կան, բա ցա սա կան, հա մակ րե լի, ար
գա հա տե լի հատ կա նիշ նե րով: Պա տա
հա կան չէ, որ հա ճախ է խոս վում խոս քի 
ու ժի, ազ դե ցու թյան մա սին թե՛ կյան քում 
ընդ հան րա պես և թե՛ ար վես տում` մաս
նա վո րա պես: Հարկ է նկա տի ու նե նալ, 
որ լե զուն նախ և առաջ սիմ վոլ է` պայ մա
նա կան նշան, որով փորձ է ար վում այս 
կամ այն իմաս տի պայ մա նա կա նու թյու նը 
ամ րագ րելու որևէ երև ույ թի: «Յու րա քան
չյուր սիմ վոլ կի րառ ման հստա կու թյան 
հա մար պետք է գոր ծած վի առան ձին ան
փո փոխ իմաս տով և որոշ ված լի նի ճշտո

1  Ռ. Ջ. Քոլլինգվուդ, Արվեստի հիմունքները, Երևան, 
2007, էջ 280:

րեն: Հե տև ա բար, եթե մենք լե զուն լավ 
կի րա ռենք, ապա ամեն մի բառ պետք է 
գոր ծած վի և սահ ման վի որո շա կի կեր
պով: Եթե դա անի րա գոր ծե լի է (և միշտ 
անի րա գոր ծե լի կհա մար վի), ապա հե տև
ում է, որ «սո վո րա կան» լե զու նե րը վատ են 
նա խա տես ված իրենց նպա տա կի հա մար, 
և հստակ մտա ծո ղու թյուն ար տա հայ տե լու 
հա մար պետք է փո խա րին վեն գի տա կա
նո րեն ծրագր ված «փի լի սո փա յա կան լեզ
վով»: Մյուս հե տև ու թյունն այն է, որ ինչ
պես ամեն մե կը մա թե մա տի կա կան կամ 
մեկ այլ սիմ վոլ գոր ծա ծե լուց առաջ պետք 
է իմա նա, թե դա ինչ է նշա նա կում, այդ
պես էլ, որ պես զի երե խան մոր լե զուն յու
րաց նի, նրա գոր ծա ծած ամեն մի բա ռը 
պետք է բա ցատր վի նրան. սո վո րա բար 
են թադր վում է, որ դա ար վում է մոր կամ 
ու սուց չի կող մից, որը ցույց է տա լիս կրա կը 
և ասում` կրակ, տա լիս է կա թը և ասում` 
կաթ, ձեռք է տա լիս նրա մատ նե րին և 
ասում` մատ ներ և այլն: Բայց եթե պարզ
վում է, որ երբ մայ րը ցույց է տա լիս կրա կը, 
հա վա նա բար ասում է` սի րուն է, երբ կաթ 
է տա լիս, ասում է` հա մով է, և երբ ձեռք է 
տա լիս մատ նե րին, ասում է` ծի տի կը թը՜ռռ, 
ապա եզ րա կա ցու թյու նը կա րող է լի նել մի
այն (թե րևս առաս պե լա կան) ման կա վար
ժի ասած` «Ծնող նե րը վեր ջին մար դիկ են 
աշ խար հում, որոնց կա րե լի է թույլ տալ 
երե խա ներ ու նե նալ»: Պատ ճա ռը, թե ին չու 
ոչ մի մայր այդ պես լե զու չի սո վո րեց նում, 
այն է, որ դա հնա րա վոր չէ անել, քա նի 
որ մատ նա ցույց անե լու և այլ են թադ րե լի 

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԵՎ
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ժես տե րը առ կա են լեզ վի բնու թյան մեջ»2: 
Բա ռի իմա ցու թյան մե խա նիզ մը աշ խար
հա ճա նա չո ղու թյան հիմ նա կան մի ջոց նե
րից է, և պա տա հա կան չէ, որ բա ռա պա շա
րի ընդգրկ ման տի րույ թը, հարս տու թյու նը, 
բա ռի իմաս տա բա նա կան ելև էջ նե րին տի
րա պե տե լու կա րո ղու թյու նը ավե լի է ներ կա
յա նա լի դարձ նում ան հա տին, իսկ աղ քա
տիկ հնա րա վո րու թյուն նե րը այս ոլոր տում 
նա խան շում են նաև մտքի, մտա վոր հնա
րա վո րու թյուն նե րի սահ մա նա փա կու թյու
նը: Բնա կա նա բար, բա ռի, խոս քի ար ժեքն 
ու ազ դե ցու թյու նը առա վել ևս ի հայտ են 
գա լիս ար վեստ նե րի հա մա կար գում` մաս
նա վո րա պես գրա կա նու թյան մեջ:

Տար բեր ար վեստ ներ ինք նադր սև որ
ման ընդգծ վա ծո րեն տա րաբ նույթ մի
ջոց ներ են կի րա ռում. ճար տա րա պե տու
թյու նը, քան դա կա գոր ծու թյու նը որ պես 
«ֆի զի կա կան նյութ» օգ տա գոր ծում են քա
րը, կա վը, փայ տը, նկար չու թյու նը` գի ծը և 
գույ նե րը, երաժշ տու թյու նը` ձայ նա նի շե րը` 
նո տա նե րը, իսկ գրա կա նու թյու նը` խոս քը` 
լե զուն` բա ռը: Եթե հա մե մա տու թյան մեջ 
դի տար կենք վե րը թվարկ ված նե րը, կնկա
տենք հե տաքրք րա կան յու րա հատ կու
թյուն, որով գրա կա նու թյու նը առանձ նա
նում է մյուս նե րից. կա վը, քա րը, հնչյու նը, 
գի ծը, գույ նը պայ մա նա կան իմաս տա կիր 
նշա նա յին կա ռույց չեն, դրան ցից յու րա
քան չյու րը քար է` քա րի տե սակ է, հնչյուն 
է` հնչյու նի տե սակ է և այլն, պար զա պես 
դրանք, գե ղա գի տո րեն մշակ վե լով և որո
շա կի ո րեն հա մադր վե լով, ձեռք են բե րում 
պատ կե րայ նու թյամբ վե րա ի մաս տա վոր
ված գե ղար վես տա կան ար ժեք: Գրա կա
նու թյան պա րա գա յում այլ է. ամեն մի բառ 
նախ կոնկ րետ նյու թա կան իմաս տի կրող 
է և այս կամ այն իմաս տի պայ մա նա կան 
նշա նը: Ընդ որում, որ պես նշան` բա ռը 
հա ղոր դակց ման գործառույթի իրա կա
նաց ման նպա տա կով է ստեղծ ված: Սա
կայն այդ նույն բա ռը նույն մարդ կա յին 
մտա ծո ղու թյան հա մա կար գում կա րող է 
և եր բեմն ձեռք է բե րում գործառույթի եր

2  Ռ. Ջ. Քոլլինգվուդ, նշված աշխատ., էջ 282–283:

կա կի ու թյուն, ին չի նա խա պայ մա նը մտա
ծո ղու թյան այն առանձ նա հատ կու թյունն 
է, ըստ որի մար դը իրա կա նու թյան և են
թա գի տակ ցու թյան հետ կա րող է ու նե
նալ հաս կա ցու թա յին կամ պատ կե րա յին 
հա րա բե րու թյուն: Տե սա կան մտա ծո ղու
թյան կա ռույ ցում բա ռը` որ պես այս կամ 
այն հաս կա ցու թյան պայ մա նա կան նշան, 
հնա րա վո րինս «ճշգրիտ» ին ֆոր մա ցիա 
է փո խան ցում տվյալ իմաս տի մա սին. 
իմաստ, որ մար դիկ իրենք են դրել բա ռի 
մեջ (դի ցուք` «ծա ղիկ» բա ռը հա յե րե նում 
բու սա կան աշ խար հի կոնկ րետ մի տա րա
տե սա կի պայ մա նա կան անունն է, որով 
այն հա յե րը տար բե րա կում են ընդ հան
րա պես մյուս անուն – իմաստ նե րից և ճա
նա չում են դրա հատ կա նիշ նե րը. ու նի որո
շա կի գու նա յին հա մադ րու թյուն, ցո ղուն, 
ծաղ կա բույլ, հիմ նա կա նում հո տա վետ է 
և այլն): Պատ կե րա վոր մտա ծո ղու թյան 
դեպ քում այս նույն բառ – կոնկ րետ իմաստ 
կրող նշա նը` որ պես իմաստ ար տա հայ
տող, դառ նում է բա ցար ձա կա պես «ան
կան խա տե սե լի», քա նի որ ան հա տա կան 
պատ կե րա վոր մամբ այն կա րող է ար տա
հայ տել ոչ մի այն բա ռա րա նա յին հա մընդ
հա նուր ըն կա լե լի իմաս տը, այ լև ան գամ 
ընդ հա կա ռա կը` հա կա դիր իմաստ:
•	 Քո ծա ղիկ նե րին ծա ղիկ ավելց նեմ 

(Թու մա նյան), – ար դեն փո խա բե րա
կան է, նույ նը`

•	 Գա րու նը այն քան ծա ղիկ է վա ռել 
(Տե րյան):
«Ծա ղիկ հա սակ», «կյան քի ծա ղիկ ներ» 

և այլ նմա նա տիպ բա ռա կա պակ ցու թյուն
նե րում նույն պես բա ռը նոր իմաստ ներ է 
ստա նում` առա ջին դեպ քում երի տա սար
դու թյուն, երկ րորդ դեպ քում` մա նուկ ներ, 
և այլն: Իսկ ինչ–որ մե կի ար գա հա տե լի 
արար քի ժա մա նակ նրան «ա'յ քեզ ծա
ղիկ ներ» ար տա հայ տու թյամբ գնա հա տե լը 
ընդ հան րա պես որևէ առն չու թյուն չի են
թադ րում բա ռի որևէ իմաս տի հետ, որով
հե տև այս դեպ քում «ծա ղիկ» բա ռը մի այն 
«անակն կալ» իմաստն ու նի: Այ սինքն, 
պատ կե րա վոր մտա ծո ղու թյու նը ստեղ ծում 
է բա ռի ոչ թե պատ կեր – նկա րա յին ըն կա
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լում, այլ մի յու րա հա տուկ որակ, որը շատ 
ավե լին է, քան տե սո ղա կան, զգա յա կան, 
բա րո յա կան և հո գե բա նա կան իմա ցու մը: 
Կամ, օրի նակ, Պ.Սև ա կի «Քո անու նը» բա
նաս տեղ ծու թյան մեջ.

Ես ատում եմ քո անունը,
Որ խրվել է իմ լեզվի մեջ
Փշատենու փշի նման:

Եվ դու ինչո՞ւ ինձ չես հարցնում, 
Թե քո անունն ինչ գույն ունի:
Ես ատում եմ և այդ գույնը:

Եթե աղջիկ ես ունենամ`
Նա կկոչվի քո՛ անունով:

Ես ատում եմ քո անունը….3

Սի րո, նվիր վա ծու թյան ան վե րա պահ 
վե րա բեր մուն քի, թե րևս, եզա կի նմուշ, որ
տեղ «ատել» բա ռը պար զա պես ճչում է. 
«սի րում եմ, սի րում եմ, սի րում եմ»:

«Մեր բա ռե րի մեջ տրված է մի ինչ–որ 
շատ ավե լին, քան նկար ներն են, և ինչ–որ 
մի այլ բան, քան զգա յա կան պատ կե րա
ցում ներն են, մեզ տրված է այդ պատ կե
րա ցում նե րի կեն սա կան նշա նա կու թյու նը, 
դրանց գաղտ նի, ծա ծուկ նշա նա կու թյու նը: 
Եվ եթե երև ա կա յու թյան մեջ եր բեմն ի հայտ 
է գա լիս առար կա յի հայտ նի ուր վա գի ծը, 
ապա դա ար վում է ոչ թե մտա պատ կե րի 
պլաս տի կա յի սի րույն, այլ որ պես զի դրա 
հետ կապ ված հա րուստ բո վան դա կու թյա
նը առնչ վե լու հնա րա վո րու թյուն ըն ձեռ վի, 
որ պես զի արթ նաց վեն բո լոր այն ար ժե քա
վոր ապ րում նե րը, որոնք իրենց հե տև ից է 
տա նում ար տա հայ տիչ բա ռը: Ոչ թե պատ
կե րա վո րու թյու նը խոս քում, այլ զգաց մուն
քայ նո րեն նշա նա կա լիցն է բա նաս տեղ ծի 
փնտրտուք նե րի նպա տա կը, ան գամ եթե 
այն ար տա հայտ ված է պար զա պես գա
ղա փա րա պես» – նշում է Մ. Առնաուդովը4: 
Լեզ վա կան պատ կե րա վո րու թյան հա մա
կար գը, լի նե լով կրկնա կի պայ մա նա կա
նու թյան կրող /զգա ցո ղու թյուն– իմաստ /–/ 

3  Պարույր Սևակ, Երկերի ժողովածու, 6 հատորով, 
հ.1, Երևան, 1972, էջ 274:
4 Михаил Арнаудов, Психология литературного твор
чества, М., 1970, стр.568.

բառ– նշան– // – բառ – պատ կեր /–/ վե րա
ի մաս տա վոր ված իրա կա նու թյուն/, ստեղ
ծա գոր ծա կան երև ա կա յու թյան և որևէ 
մտահ ղաց ման գե ղար վես տա կա նաց ման 
հա մար բա ցա ռիկ հնա րա վո րու թյուն ներ է 
ըն ձե ռում: Եվ այդ իսկ պատ ճա ռով այն բո
լոր պատ կեր ներն ու կեր պար նե րը, որոնք 
ստեղ ծում են մյուս ար վեստ նե րը, գրա կա
նու թյամբ հնա րա վոր է ձև ա կեր պել կամ 
վե րա շա րադ րել, սա կայն հա կա ռա կը մեծ 
մա սամբ անի րա կա նա նա լի է: Սի ա ման թոն 
բա նաս տեղ ծու թյան մեջ գրում է. «Հո գի
իս մեջ այ րի կա րապ մը կտանջ վի»: Ան
շուշտ, տե սո ղա կա նո րեն կա րե լի է ըն կա լել 
կա րա պի կեր պա րը, կա րա պի տանջ վե լու 
իրադ րու թյու նը` նույն պես, սա կայն կա րա
պի այ րի ու թյու նը, հատ կա պես հո գու մեջ և 
մաս նա վո րա պես հո գին որևէ այլ ար վես տի 
տե սա կով, ան գամ ընդ հան րա պես որևէ 
մի ջո ցով ան պատ կե րե լի են, իսկ գրա կա
նու թյու նը այս հնա րա վո րու թյունն ըն ձե ռում 
է, և ըն թեր ցողն էլ, ըստ էու թյան, ապ րում է 
բա նաս տեղ ծի գա ղա փար – պատ կե րը` ու
նե նա լով ար դեն իր երև ա կա յու թյան հնա
րա վո րու թյուն նե րից բխող զգա ցո ղու թյուն
ներն ու փի լի սո փա յու թյու նը:

Գրա կա նու թյան մեջ ստեղ ծա գոր
ծա կան աշ խա տան քի լեզ վա կան շեր տը 
գրա կա նա գի տու թյան ամե նա շատ վեր
լուծ ված, ու սում նա սիր ված մասն է, և սա 
մի ան գա մայն ար դա րաց ված է, քան զի այս 
ոլոր տում չի կա րող լի նել ստեղ ծա գոր ծու
թյուն, եթե չկա լեզ վա կան այն կա ռույ ցը, 
որն ամե նահս տա կը, ամե նա պատ կե րա
վո րը և ամե նա դի պուկն է ար տա հայ տում 
հե ղի նա կի կոնկ րետ զգա ցո ղու թյու նը, 
զգա ցու մը, միտ քը և գա ղա փա րը: Գրա կա
նու թյան մեջ խոս քը որո շա կի պայ մա նա
կա նու թյուն նե րի հա ջոր դա կան մի ա հյուս
ման ար դյունք է. «…Մեր առա ջադ րած 
հա ջոր դա կա նու թյան մա սին` պատ կեր, 
մե տա ֆոր, սիմ վոլ, միֆ, կա րե լի է ասել, 
որ ներ կա յաց նում են եր կու գծե րի մի ա
ցում, որոնք եր կուսն էլ կա րև որ են պո ե զի
ա յի տե սու թյան հա մար: Մե կը զգա յա կան 
յու րա հատ կու թյունն է կամ զգա յա կան և 
գե ղա գի տա կան կոն տի նի ու մը, որը պո
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ե զի ան կա պում է երաժշ տու թյան և գե
ղան կար չու թյան հետ և հե ռաց նում այն 
փի լի սո փա յու թյու նից ու բնա կան գի տու
թյուն նե րից: Մյու սը «պատ կե րա վո րումն» 
է կամ «տրո պո լո գի ան»` «անուղ ղա կի» 
խոսքն է, որը ար տա հայտ վում է փո խա նու
նու թյուն նե րով ու փո խա բե րու թյուն նե րով՝ 
մա սամբ հա մե մա տե լով աշ խարհ նե րը, 
ճշգրտե լով նրանց թե մա նե րը` դրանք ար
տա բե րե լով այլ իդե ոմ նե րով: …Փո խա նակ 
ձգտե լու վե րա ցու թյուն նե րի հա մա կար գի, 
որը ար տա հայտ վեր մի ան շա նակ նի շե րի 
հա մա կար գով, պո ե զի ան կազ մա կեր պում 
է բա ռե րի եզա կի, անկրկ նե լի կարգ, որը 
և՛ առար կա է, և՛ նշան և օգ տա գործ վում է 
բա նաս տեղ ծու թյու նից դուրս եղած որևէ 
այլ հա մա կար գի հա մար ան նա խա տե սե լի 
կեր պով»5:

Իր «Իմ լերան աղոթքը» բանաս տեղ ծու
թյան մեջ Չարենցը լեզվական այսպիսի 
ձևակերպման է հանգում.

Քառասնամյա կյանքի քարն ուսերիս վրա,
Արարչական գործիս անագորույն կեսին
Հղում եմ Քեզ կրկին ահավասիկ ես իմ 
Խոհն անտրտունջ երթիս` աղոթքը իմ լերան:
Շնորհապարտ եմ, Տե՛ր, ինձ լիաբուռ ձոնած
Շնորհների համար և ձիրքերի անեղծ,–
Որ կոչեցիր երգիչ ու բանաստեղծ
Նվիրեցիր տավիղ ու էոլյան քնար…
Շնորհապարտ եմ, Տե՛ր, ես առավել սակայն,
Որ կոչեցիր Դու ինձ ոչ սոսկական քերթող,–
Այլև ասպետ, և պետ, և զինակիր
Եվ սերմնացան աննինջ` դժնի ժամանակի6: 

Խնդի րը այս տո ղե րում ոչ մի այն եզա կի 
ընդ հան րաց մամբ ար տա հայտ ված ինք
նագ նա հա տա կանն է և կամ դժնի ժա մա
նակ նե րի ֆի զի կա կան զգա ցո ղու թյու նը: 
Կա րև ո րը նաև բա ռա յին այն հա մա պա
տաս խա նե ցումն է իր կյան քի ծան րա գույն 
շրջա նի հետ, որ ան գամ գի տակ ցե լով բա
նաս տեղ ծի` ար դեն «վեր ջի» նկատ մամբ 
ու նե ցած հան դուր ժո ղա կան – փի լի սո փա

5  Ռընե Ուելլեք, Օսթին Ուորրեն, Գրականության 
տեսություն, Երևան, 2008, էջ 270–271:
6  Եղիշե Չարենց, Երկերի ժողովածու, 4 հատորով, 
հ.3, Երևան, 1987, էջ 323:

յա կան խո նար հու թյու նը` ըն թեր ցո ղը նաև 
գե ղա գի տա կան հա ճույք է ստա նում, կա
տար սի սի է են թարկ վում` մաք րա գործ վում 
է և բարձ րա նում հո գե պես ինքն իրե նից. 
և այս ամե նը լեզ վի բա ցա ռիկ պատ կե րա
վոր ու դի պուկ կի րառ ման շնոր հիվ: Նախ` 
լե ռան աղոթ քի միտք – ձև ա կեր պու մը 
մեզ ան մի ջա պես տա նում է մին չև «Աստ
վա ծա շունչ», և Քրիս տո սի կեր պա րը նա
խա պայ ման է դառ նում մեզ հա մար` այս 
ստեղ ծա գոր ծու թյան են թա տեքս տա յին 
իրադ րու թյան ըն կալ ման ողջ ըն թաց քում: 
Ապա` շնոր հա պար տու թյան իմաս տի հա
րակրկ նու թյամբ օգ տա գոր ծու մը որ քան 
լայ նա խո հու թյուն և մարդ կայ նո րեն առա
վե լու թյուն է հա ղոր դում բա նաս տեղ ծին, 
որով հե տև շնոր հա կալ լի նե լու կա րո ղու
թյուն – հատ կա նի շը, երբ այն հատ կա պես 
անար դա րա ցի ո րեն դա տա պարտ ված և 
դժնի ժա մա նակ նե րում քարն ու սե րին կրած 
քեր թողն է բարձ րա ձայ նում, մար դու եզա
կի շնոր հի` աս պե տի, պե տի, զի նակ րի և 
սերմ նա ցա նի անկրկ նե լի ներ դաշ նակ մի
ա հյուս ման զգա ցո ղու թյունն են փո խան
ցում ըն թեր ցո ղին: Այս հան ճա րե ղո րեն ձև
ա կերպ ված տո ղե րը կա րե լի է ան վեր ջո րեն 
մեկ նա բա նել, քա նի որ այս տեղ յու րա քան
չյուր բառ իր մեջ կրում է ոչ մի այն տվյալ 
բա ռի մաս տի բա ռա րա նա յին հա մար ժե քը, 
այ լև այն հնա րա վոր են թադ րե լի են թի
մաստ նե րը, որոն ցով հե ղի նա կը փոր ձում 
է վեր հա նել իր հո գու` առա ջին հա յաց քից 
ան հաղ թա հա րե լի տվայ տանք ներն ու տա
ռա պանք նե րը, մտա հո գու թյուն ներն ու ար
դա րու թյան հե ռան կա րի ակն կա լիք նե րը: 
Իս կա պես, «Պո ե զի ան, ըստ էու թյան, ար
տա լեզ վա յին է, սա կայն առանց լեզ վի այն, 
բնա կա նա բար, անի մաստ է: Վե րա ի մաս
տա վո րե լով Գյո թեի միտ քը գե ղե ցի կի մա
սին՝ որ պես բնու թյան գաղտ նի օրենք նե րի 
հրո վար տա կում` մենք կա րող ենք ասել բա
ռը պո ե զի ա յի հրո վար տա կումն է. այն «երգ 
է առանց խոս քե րի», կամ ավե լի լավ` երգ՝ 
բա ռե րի մեջ: Սա կայն հատ կա պես այս տեղ 
է ողջ հա սա կով վեր հառ նում բա ռի վրա 
հա մա ռո րեն աշ խա տե լու անհ րա ժեշ տու
թյու նը, հատ կա պես այս տեղ է ընդգծ վում 
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բա ռի հսկա յա կան նշա նա կու թյու նը: Քան զի 
մի այն բառն է մեզ հա ղոր դա կից դարձ նում 
պո ե զի ա յի մեջ ար տա խոս քայ նու թյա նը»7: 

Ար վես տում, մաս նա վո րա պես գրա կա
նու թյան մեջ, խոս քը, լե զուն, բա ռը բա ցա
ռիկ ինք նա գի տակց վա ծու թյան շնոր հիվ 
ան հա մե մատ ավե լի մեծ ազ դե ցու թյուն 
են ձեռք բե րում և դրա նով ըն կա լո ղի են
թա գի տակ ցու թյան մեջ «հա մա կար գում», 
կա նո նա վո րում են հույ զե րը, ապ րում նե
րը, ըն կալ ման ողջ հա մա կարգն ընդ հան
րա պես: Սա է հիմ նա կան նա խա պայ մանն 
այն երև ույ թի և եզ րա հանգ ման, որ ար
վեստ նե րը կրթում են հա սա րա կու թյու նը, 
կա տա րե լա գոր ծում են նրա աշ խար հըն
կալ ման մե խա նիզմ նե րը, հղկում են մտա
ծո ղու թյունն ու բարձ րաց նում մի նոր` մինչ 
այդ չհաղ թա հար ված մա կար դա կի:

Լե զուն, գե ղար վես տա կան գրա կա նու
թյան կա յաց ման հիմ նա կան նա խա պայ
մա նը լի նե լով, այն կա րև ո րա գույն մի ջոցն 
է, որով հե ղի նա կը կա րո ղա նում է ոչ մի այն 
ինք նադր սև որ վել, այ լև լա վա գույնս ներ
կա յաց նել հա մընդ հա նուր հույ զեր, մտա
հո գու թյուն ներ, երա զանք ներ:

«…Եթե խոս քը իս կա կան բանաս տեղ
ծու թյան մա սին է, ապա նա չի կա րող չծա
գել հո գե կան մի հրա հե ղուկ, քա ո սա յին 
վի ճա կից, որով և ստեղծ վել է մեր երկ րա

գուն դը. նա խա պես ոչ ոք Մա սի սի մա կետ 
չի սար քել: Բայց ինչ պես աշ խար հաս տեղ
ծու թյան մեջ, այն պես էլ բա նաս տեղ ծի սե
ղա նի շուրջ այդ մի գա մա ծու թյուն, անո
րո շու թյու նը տև ում է անո րոշ ժա մա նակ. 
կա րող է պա տա հել մի գա մա ծու թյու նից 
նոր աստղ ծնվի երեք ժամ վա ըն թաց քում` 
իր որո շա կի մե ծու թյամբ, լույ սի որո շա կի 
գույ նով, իր որո շա կի ու ղեծ րով, և, ընդ հա
կա ռա կը, կա րող է դա կա տար վել տասն
հինգ – քսան տա րի հե տո…»8: Այս «տա
ռա պան քը» միտ ված է լոկ այն բա նին, որ 
բա նաս տեղ ծու թյան հետ առնչ վո ղը ի վի
ճա կի լի նի դրա կա նա նա լու, կա տա րե լա
գործ վե լու, բարձ րա նա լու ինքն իրե նից, 
և այս գոր ծըն թա ցի առաջ նա յին բա ղադ
րի չը բառն է` ստեղ ծա գոր ծե լու հնա րա վո
րու թյան նախ նա կան պայ մա նը ոչ մի այն 
գրա կա նու թյան, այ լև նույ նիսկ մյուս ար
վեստ նե րի պա րա գա յում:

Ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տան քը գե
ղար վես տա կան եր կի կա յաց ման ըն թացքն 
է` ան գի տակ ցա կան քա ո սից մին չև անկրկ
նե լի ո րեն կոնկ րետ, գե ղա գի տո րեն ապ շեց
նող ստեղ ծա գոր ծու թյու նը, և որ քան էլ ամ
բող ջա պես և վերջ նա կա նա պես ան մեկ նե լի 
են այս ըն թաց քի բո լոր փու լե րը, այ նո ւա մե
նայ նիվ, սա մի գործընթաց է, որի մեջ իր 
կա րև ո րա գույն դերն ու նի բա ռը: 

Эстетическое восприятие слова в формировании системы мировоззрения
А. Бекмезян

Особенности восприятия слова имеют особое значение в формировании миро
воззре ния. Значение слова более подчеркивается в художественной литературе, ког
да смысл слова приобретает новые значения, непредсказуемые подтексты. В статье 
рассматриваются языковое изображение чувства и мысли в художественном произ ве
дении и влияние слова в формировании системы мировоззрения.

Aesthetic perception of speech in the forming of outlook
A. Bekmezyan

Features of the perception of speech is of particular importance in shaping the world. 
The word further emphasized in the literature, when the meaning of the word takes on new 
significance, unpredictable overtones. The article deals with the linguistic image thoughts 
and feelings in an artistic work and the impact of the words in the forming of7 outlook8.

7 К. А. Свасьян, Голоса безмолвия, Ереван, 1984, стр. 20.
8 Պարույր Սևակ, Երկեր, 3 հատորով, հ. 3, Երևան, 1983, էջ 251:
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ՏԱԹԵՎԻԿ ՆԱՍԻԼՅԱՆ

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ–Ի ՄԱՍԻՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ 
ԻՄԱՑՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԸ ՈՐՈշՈՂ 

ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

(ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ և ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ)

Դե ռևս 1981 թվա կա նին իր գո յու
թյան մա սին ազ դա րա րած ՄԻ ԱՎ վա
րակն առա ջին հեր թին մար տահ րա վեր 
էր առող ջա պա հա կան հա մա կար գին, որը 
հա մա ճա րա կի սկզբում իր վրա վերց րեց 
խնդրին դի մա կա յե լու հիմ նա կան ծան րու
թյու նը: Սա կայն հա մա ճա րա կի ավե լի քան 
30–ամյա տա րեգ րու թյան ըն թաց քում կու
տակ ված փոր ձը ցույց տվեց, որ ՄԻ ԱՎ վա
րա կը յու րա հա տուկ հի վան դու թյուն է, որի 
ազ դե ցու թյու նը մարդ կա յին հա սա րա կու
թյան վրա մի այն մարդ կանց առող ջու թյա
նը ֆի զի կա կան վնաս հասց նե լով չի սահ
մա նա փակ վում: ՄԻ ԱՎ/ՁԻ ԱՀ–ի խնդիրն 
ընդգր կել է մարդ կա յին գոր ծու նե ու թյան 
գրե թե բո լոր բնա գա վառ նե րը` ստեղ ծե լով 
բազ մա թիվ սո ցի ա լա կան, բա րո յա կան և 
իրա վա կան խնդիր ներ: Մի այն նպա տա
կա ուղղ ված, հա մա լիր մի ջո ցա ռում նե րի 
իրա կա նաց մամբ է հնա րա վոր դի մա կա յել 
հա մա ճա րա կին, և պայ քա րի գլխա վոր ու
ղին շա րու նա կում է մնալ կան խար գե լու մը` 
բնակ չու թյա նը, հատ կա պես երի տա սարդ
նե րին, ՄԻ ԱՎ/ՁԻ ԱՀ–ի վե րա բե րյալ տե
ղե կատ վու թյան տրա մադ րում, անվ տանգ, 
պա տաս խա նա տու վար քագ ծի ձև ա վո րում 
և այլն:

«ՄԻ ԱՎ/ՁԻ ԱՀ–ի մա սին գի տե լիք նե րի 
իմա ցու թյան կա րև ո րու թյու նը հան րակր
թա կան դպրոց նե րում որ պես կան խար գել
ման կա րև որ մի ջոց» թե մա յով հե տա զո
տու թյուն նե րը մի ան շա նակ հաս տա տում 
են այն փաս տը, որ այս հար ցի ու սու ցու մը 
հան րակր թա կան դպրոց նե րում խիստ կա
րև որ է, ար դի ա կան և հրա տապ:

Հան րակր թա կան դպրոց նե րում ՄԻ ԱՎ/
ՁԻ ԱՀ–ի մա սին աշա կերտ նե րի գի տե լիք
նե րի մա կար դա կի ստուգ ման, ինչ պես նաև 
ու սու ցիչ նե րի շրջա նում ՄԻ ԱՎ/ՁԻ ԱՀ–ի 
մա սին գի տե լիք նե րի ու սուց ման գոր ծըն
թա ցի վե րա բե րյալ տե սա կետ նե րի բա ցա
հայտ ման նպա տա կով մեր կող մից անց են 
կաց վել սո ցի ո լո գի ա կան հար ցում ներ:

Հարց ման մաս նա կից նե րի ընդ հա նուր 
թի վը կազ մել է 813 մարդ, որից հան րակր թա
կան դպրոց նե րի 9–11 դա սա րան նե րի 509 
աշա կերտ (ք. Երև ա նից 239, Տա վու շի մար
զից 70, Լո ռու մար զից 68, Շի րա կի մար զից 
55, Կո տայ քի մար զից 47 և Արա գա ծոտ նի 
մար զից 30 աշա կերտ) և նույն հան րակր թա
կան դպրոց նե րի 304 ու սու ցիչ (ք. Երև ա նից 
115, Լո ռու մար զից 46, Կո տայ քի մար զից 44, 
Շի րա կի մար զից 42, Տա վու շի մար զից 41 և 
Արա գա ծոտ նի մար զից 16): Հարց ման են
թարկ ված աշա կերտ նե րի 60,7% և ու սու ցիչ
նե րի 69,7% իգա կան սե ռի են:

Հարց ման գոր ծըն թա ցի անց կաց ման 
հա մար մեր կող մից պատ րաստ վել է եր կու 
տե սա կի հար ցա թեր թեր` նա խա տես ված 
աշա կերտ նե րի (բաղ կա ցած 10 հար ցից) 
և ու սու ցիչ նե րի (բաղ կա ցած 9 հար ցից) 
հա մար: Հար ցում ներն անց են կաց վել 
դա սե րից հե տո, աշա կերտ նե րին նա խօ
րոք բա ցատր վել է հարց ման նպա տա կը 
և հար ցա թեր թե րի լրաց ման առանձ նա
հատ կու թյուն նե րը: Ստաց ված տվյալ նե րը 
մշակ վել և վեր լուծ վել են հա մա կարգ չա յին 
Microsoft Access և Microsoft Excel ծրագ րե
րի մի ջո ցով, որի հի ման վրա կա ռուց վել են 
աղյու սակ ներ և գծա պատ կեր ներ: 
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Դրա կան ենք հա մա րում այն փաս տը, 
որ ՄԻ ԱՎ վա րա կի փո խանց ման ու ղի նե
րի վե րա բե րյալ ճիշտ պա տաս խան նե րը 
նշված են ամե նա բարձր տո կոս նե րով, 
սա կայն ան գամ 80% ճիշտ պա տաս խա
նը տվյալ լուրջ հիմ նախնդ րի հա մար բա
վա րար չէ, քա նի որ մնա ցած 20% սխալ 
պա տաս խա նող նե րը կա րող են դրսև ո րել 
ՄԻ ԱՎ–ի նկատ մամբ ռիս կա յին վար քա
գիծ: ՄԻ ԱՎ/ՁԻ ԱՀ–ի մա սին ստույգ գի տե
լիք նե րի բա ցա կա յու թյան մա սին է վկա
յում այն, որ աշա կերտ նե րից ոմանք նշել 
են, որ հնա րա վոր է վա րակ վել` համ բույ րի 
մի ջո ցով (19,1%), մո ծա կի կծե լու մի ջո ցով 
(13,8%), նույն բա ժա կից օգտ վե լիս (5,1%), 
ըն տա նի կեն դա նի նե րից (1,6%): Առանձ
նա պես մեծ զար մանք առա ջաց րեց այն, 
որ չտար բեր վե լով աշա կերտ նե րից, ու սու
ցիչ նե րի 8,6% այն կար ծի քին է, որ ՄԻ

ԱՎ–ով կա րե լի է վա րակ վել մո ծա կի կծե լու 
մի ջո ցով, համ բույ րի մի ջո ցով (7,9%), նույն 
բա ժա կից օգտ վե լիս (2%), նույ նիսկ հա սա
րա կա կան զու գա րա նից օգտ վե լիս (2,6%):

Եզ րա կա ցու թյու նը մեկն է` աշա կերտ
նե րի մե ծա մաս նու թյան մոտ բա ցա կա յում 
են հստակ գի տե լիք նե րը ՄԻ ԱՎ/ՁԻ ԱՀ–ի, 
ՄԻ ԱՎ վա րա կի փո խանց ման ու ղի նե րի 
մա սին, նաև բա վա կան ցածր է ՄԻ ԱՎ/ՁԻ
ԱՀ–ի մա սին գի տե լիք նե րի մա կար դակն 
ու սու ցիչ նե րի մոտ:

Հար ցե րի վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա
լիս, որ աշա կերտ նե րի մե ծա մաս նու թյու
նը նույ նիսկ չի պատ կե րաց նում այս հիմ
նախնդ րի բժշկա կան էու թյու նը: Որ պես զի 
հնա րա վոր լի նի մշա կել կան խար գել ման 
լուրջ մե խա նիզմ ներ, անհ րա ժեշտ է, որ 
աշա կերտ նե րը (իրենց տա րի քա յին խմբե
րին հա մա պա տաս խան) պատ կե րաց նեն, 

Ստո րև ներ կա յաց նում ենք հարց ման 
ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյու նը:

«Տե ղ յա՞կ եք, ար դյոք, ՄԻ ԱՎ/ՁԻ
ԱՀ–ի մա սին» հար ցին աշա կերտ նե րից 
497–ը (97,6%) դրա կան էր պա տաս
խա նել, սա կայն, ինչ պես ցույց տվե ցին 
հա ջորդ հար ցե րի պա տաս խան նե րը` 

ՄԻ ԱՎ/ՁԻ ԱՀ–ի մա սին աշա կերտ նե րի 
գի տե լիք նե րի մա կար դա կը բա վա կան 
ցածր է, ան թույ լատ րե լի ցածր է նաև 
ու սու ցիչ նե րի գի տե լիք նե րի մա կար
դա կը` որոշ հար ցե րում նույ նիսկ ավե լի 
ցածր, քան աշա կերտ նե րի մոտ (տես` 
գծ. 1 և 2–ում): 

Գծապատկեր 1. «Ի՞նչ է ՄԻԱՎ–ը, ՁԻԱՀ–ը, 
նրանց միջև եղած տարբերությունը» հարցի 
տվյալների վերլուծություն (աշակերտներ, 

ուսուցիչներ)

Գծապատկեր 2. «ՄԻԱՎ–ի փոխանցման 
ուղիները» հարցի տվյալների վերլուծություն 

(աշակերտներ, ուսուցիչներ)
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թե ի՞նչ հի վան դու թյուն է ՁԻ ԱՀ–ը, և որ
քա նով է այն վտան գա վոր իրենց կյան քի 
հա մար: Հարց ման ար դյունք նե րի նման 
պատ կե րը նաև հա մա պա տաս խան մաս
նա գի տա կան գրա կա նու թյան բա ցա կա
յու թյան հետևանք է: Ի դեպ այդ գրա կա
նու թյու նը պետք է մատ չե լի և հաս կա նա լի 
լի նի աշա կերտ նե րի հա մար:

Հար ցե րի ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյու
նից պարզ վեց, որ աշա կերտ նե րի կե սից 
ավե լին ՄԻ ԱՎ/ՁԻ ԱՀ–ի մա սին տե ղե կա ցել 
է ու սու ցիչ նե րից (59,7%), հե ռուս տա տե սու
թյու նից (64,2%), ինչ պես նաև` թեր թե րից, 
գրքե րից (40,3%). ցածր է ըն կեր նե րի (24%) 
և բու ժաշ խա տող նե րի (15,1%) դե րը: Որ պես 
տե ղե կատ վու թյան աղ բյուր, կա րև որ ենք 
հա մա րում ծնող նե րին, սա կայն դրա մա սին 
նշել են մի այն 21,4% աշա կերտ ներ: Դա կա
րե լի է բա ցատ րել հա յե րին բնո րոշ ծնող–
երե խա ավան դա կան փոխ հա րա բե րու
թյուն նե րով: Հնա րա վոր է, որ ծնող նե րից 
տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լու ցածր տո
կո սը կախ ված է ծնող նե րի ՄԻ ԱՎ/ՁԻ ԱՀ–ի 
մա սին գի տե լիք նե րի ցածր մա կար դա կից: 
Դրա կան ենք հա մա րում, որ աշա կերտ նե
րի մե ծա մաս նու թյու նը տե ղե կատ վու թյու նը 
ստա նում է հե ռուս տա տե սու թյու նից, քա նի 
որ դա մեր ժա մա նա կի ԶԼՄ–նե րի ամե նա
ար դյու նա վետ մի ջոցն է:

Քա նի որ ի տար բե րու թյուն այլ վա
րակ նե րի, ՄԻ ԱՎ վա րա կի կան խար գել
ման ամե նաար դյու նա վետ մի ջո ցը տե ղե
կատ վա կան, կրթա կան աշ խա տանքն է, 
ապա անհ րա ժեշտ է, որ յու րա քան չյուր 
մարդ և, առա ջին հեր թին աշա կերտ նե րը, 
իմա նան ՄԻ ԱՎ վա րա կի վտան գի, վի րու
սի փո խանց ման ու ղի նե րի և վա րակ վե
լուց խու սա փե լու եղա նակ նե րի ու մի ջոց
նե րի մա սին: Կան խար գել ման էու թյու նը 
մտա ծե լա կեր պի և վար քի փո փո խումն է` 
բարձր ռիս կա յին վար քագ ծի սահ մա նա
փակ մամբ, որն անհ րա ժեշտ է ձև ա վո րել 
դե ռևս փոքր տա րի քից` երե խա յի մեջ սեր
մա նե լով ազ գա յին բա րո յա կան նոր մեր 

և ավան դույթ ներ: Այդ պատ ճա ռով առա
ջար կում ենք՝ բո լոր բա րո յա կան ուղղ վա
ծու թյուն ու նե ցող դա սա վանդ վող առար
կա նե րում այս խնդիրն ուղ ղա կի կամ 
անուղ ղա կի ձև ով ներ կա յաց վի որ պես 
հայ կա կան ազ գա յին բա րո յա կան նոր մե
րին, ավան դույթ նե րին խորթ երև ույթ:

«Ու՞մ մի ջո ցով եք նա խընտ րում ստա
նալ տե ղե կու թյուն ներ ՄԻ ԱՎ/ՁԻ ԱՀ–ի մա
սին» հար ցով պարզ վեց, որ աշա կերտ նե րի 
51,7% նա խընտ րում է ՄԻ ԱՎ/ՁԻ ԱՀ–ի մա
սին գի տե լիք նե րը ստա նալ ու սու ցիչ նե րից, 
52,8%–ը՝ մաս նա գետ–ման կա վար ժից: Այս 
ցու ցա նի շը վկա յում է, որ աշա կերտ նե րի 
մո տա վո րա պես կե սը չի վստա հում ու սու
ցիչ նե րին: Ցածր է նաև աշա կերտ նե րի 
վստա հու թյու նը ծնող նե րի հան դեպ (ըն
դա մե նը 31,6%), (տես` գծ. 3–ում):

Գծա պատ կեր 3. «Ու՞մ մի ջո ցով եք նա խընտ րում 
ստա նալ տե ղե կու թյուն ներ ՄԻ ԱՎ/ՁԻ ԱՀ–ի մա սի ն» 
հար ցի տվյալ նե րի վեր լու ծու թյուն (աշա կերտ ներ)

Հար ցե րի պա տաս խան նե րից երև ում է, 
որ աշա կերտ նե րը վատ են պատ կե րաց
նում ՄԻ ԱՎ/ՁԻ ԱՀ–ի հիմ նախն դի րը: Եթե 
նրանք հստակ պատ կե րա ցում ու նե նա
յին, որ ՄԻ ԱՎ/ՁԻ ԱՀ–ի մա սին գի տե լիք
նե րի ու սուց ման ժա մա նակ շո շափ վում են 
նաև սե ռա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե
րի, վնա սա կար սո վո րույթ նե րի վար քագ
ծա յին շե ղում նե րի վե րա բե րյալ հար ցեր և 
նման տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լու հա



20

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

մար անհ րա ժեշտ է ստեղ ծել երկ կող մա նի 
վստա հու թյան մթնո լորտ, ապա առա վե լու
թյուն կտա յին հար ցա թեր թում ընդգրկ ված 
այն տար բե րա կին, որ տեղ նա խա տես ված է 
որոշ թե մա ներ քննար կել մի ա սին, որոշ թե
մա ներ առան ձին աղ ջիկ նե րի և տղա նե րի 
հա մար: Իրա կա նում այս տար բե րա կը նա
խընտ րել է աշա կերտ նե րի մի այն 49,7%–ը:

Աշա կերտ նե րի շրջա նում անց կաց րած 
հարց ման տվյալ նե րի վեր լու ծու թյու նը մի
ան շա նակ վկա յում է նրանց ՄԻ ԱՎ/ՁԻ
ԱՀ–ի մա սին գի տե լիք նե րի ցածր մա կար
դա կի մա սին: Գո յու թյուն ու նեն այս խնդրի 
լուծ ման տար բեր ու ղի ներ` ՄԻ ԱՎ/ՁԻ ԱՀ–ի 
մա սին գի տե լիք նե րի ար դյու նա վետ ու
սուց ման տև ո ղու թյան որո շում, գի տե լիք
նե րի ու սուց ման ճիշտ ձև ե րի և մե թոդ նե րի 
ընտ րու թյուն, ար տա քին մի ջա վայ րի ազ
դե ցու թյան գնա հա տում:

Ու սու ցիչ նե րի շրջա նում անց կաց րած 
հարց ման ար դյունք նե րի վե րլու ծու թյու նից 
պարզ վեց, որ ու սու ցիչ նե րի կար ծի քը հա
մընկ նում է մաս նա գետ նե րի կար ծի քի հետ, 
այ սինքն ՄԻ ԱՎ/ՁԻ ԱՀ–ի մա սին տե ղե կատ
վու թյունն անհ րա ժեշտ է տրա մադ րել դպրո
ցա կան տա րի քից (այդ պես էր պա տաս խա
նել ու սու ցիչ նե րի 97,3%–ը), ին չը գո հաց նող է:

43,4% ու սու ցիչ ներ գտնում են, որ 
«Առողջ ապ րե լա կերպ» դա սըն թա ցով 

նա խա տես ված ծրա գի րը բա վա րար 
է դպրո ցա կան նե րին ՄԻ ԱՎ/ՁԻ ԱՀ–ի 
մա սին գի տե լիք նե րի տրա մադր ման 
հա մար: Պարզ է, որ պա տաս խան նե
րը տրվել են մե խա նի կո րեն, քա նի որ 
աշա կերտ նե րի շրջա նում անց կաց րած 
հար ցում նե րը ցույց տվե ցին, որ այդ 
դա սըն թա ցը զգա լի փո փո խու թյուն ներ 
չի մտցրել ՄԻ ԱՎ/ՁԻ ԱՀ–ի մա սին աշա
կերտ նե րի մե ծա մաս նու թյան գի տե լիք
նե րի մա կար դա կի վրա: Մենք հա մա
միտ ենք 49,3% ու սու ցիչ նե րի կար ծի քի 
հետ, որոնք նշված ծրա գի րը հա մա րում 
են ոչ բա վա րար:

Ու սու ցիչ նե րի 27,6% կար ծում է, որ 
«Առողջ ապ րե լա կերպ» դա սըն թա ցով 
նա խա տես ված 6 դա սա ժա մը բա վա րար 
է աշա կերտ նե րին ՄԻ ԱՎ/ՁԻ ԱՀ–ի մա սին 
գի տե լիք նե րի ու սուց ման հա մար, որը 
շատ զար մա նա լի և անըն դու նե լի է մեզ 
հա մար, քա նի որ 6 դա սա ժա մում հնա
րա վոր չէ ըն կա լել այն հիմ նախն դի րը, 
որն ու նի ման կա վար ժա կան, հո գե բա նա
կան, բժշկա կան և բա րո յա կան ար մատ
ներ: Իսկ 30,3%–ը նշել է, որ անհ րա ժեշտ 
է ՄԻ ԱՎ/ՁԻ ԱՀ–ի մա սին գի տե լիք նե րի 
ու սու ցումն իրա կա նաց նել 9–րդ դա սա
րա նի ամ բողջ ու սում նա կան տար վա ըն
թաց քում (տես` գծ. 4–ում):

Գծա պատ կեր 4. Ու սու ցիչ նե րի կար ծի քը ՄԻ ԱՎ/ՁԻ ԱՀ–ի 
մա սին գի տե լիք նե րի ու սուց ման տև ո ղու թյան վե րա բե րյալ
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Գո յու թյուն ու նի ՄԻ ԱՎ/ՁԻ ԱՀ–ի մա
սին գի տե լիք նե րի ու սուց ման ար տա
սահ մա նյան փորձ, որի հա մա ձայն ու
սու ցու մը պետք է իրա կա նաց վի տար բեր 
դա սա րան նե րում, տար բեր առար կա նե րի 
սահ ման նե րում (կեն սա բա նու թյուն, անա
տո միա, իրա վա բա նու թյուն, առողջ ապ
րե լա կերպ, ֆի զի կա կան կուլ տու րա և այլն) 
և վատ չէ, որ նման կար ծիք ու նեն նաև մեր 
ու սու ցիչ նե րի 69,7%–ը: Ել նե լով այս հար
ցի պա տաս խան նե րի վեր լու ծու թյու նից, 
կա րե լի է փաս տել, որ անհ րա ժեշտ է ման
կա վար ժո րեն հստակ հիմ նա վո րել ՄԻ ԱՎ/
ՁԻ ԱՀ–ի մա սին գի տե լիք նե րի ար դյու նա
վետ ու սուց ման հա մար առա վել նպա տա
կա հար մար տա րի քը (դա սա րա նը), ու
սում նա կան առար կա նե րը, և դրանց մեջ 
զե տեղ վող տե ղե կատ վու թյան ծա վա լը:

ՄԻ ԱՎ/ՁԻ ԱՀ–ի մա սին գի տե լիք նե րի 
ու սուց ման առա վել ար դյու նա վետ ձևը 
մի քա նի մե թոդ նե րի և մի ջոց նե րի հա

մա տե ղումն է (որին ցա վոք հա մա միտ են 
մի այն ու սու ցիչ նե րի 18,4%), բա վա կան 
ար դյու նա վետ է հա մար վում նաև ու սուց
ման նոր մե թոդ նե րի կի րա ռու մը, սա
կայն մեզ զար մաց րեց այն փաս տը, որ 
ժա մա նա կա կից ման կա վար ժու թյու նում 
առա վել ար դյու նա վետ հա մար վող ու
սուց ման մե թոդ նե րը, ինչ պի սիք են իրա
վի ճա կա յին խա ղե րը, նա խընտ րել են մի
այն ու սու ցիչ նե րի 2%–ը, վար ժանք նե րը` 
15,1%, ու սուց ման ին տե րակ տիվ մե թո դը` 
22,4%: Հարց ման են թարկ ված ներն առա
վել շատ են նշել ու սուց ման ավան դա
կան ձև ե րը, օր.` դաս, դա սա խո սու թյուն 
59,2%, զրույց 67,1%:

ՄԻ ԱՎ/ՁԻ ԱՀ–ի մա սին գի տե լիք նե րի 
ու սուց ման առա վել ար դյու նա վետ ձև ե րի 
ընտ րու թյան հար ցում գրե թե հա ման ման 
կար ծի քի են նաև աշա կերտ նե րը, նրանք 
ևս առա վե լու թյու նը տվել էին ու սուց ման 
ավան դա կան ձև ե րին (տես` գծ. 5.):

Գծապատկեր 5. «ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ–ի մասին գիտելիքների ուսուցման ո՞ր ձևերն եք 
համարում առավել արդյունավետ» հարցի տվյալների

 վերլուծություն (աշակերտներ, ուսուցիչներ)
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«ՄԻ ԱՎ/ՁԻ ԱՀ–ի կան խար գել ման գոր
ծում ո՞ւմ ազ դե ցու թյունն է առա վել ար դյու
նա վետ» հար ցը տրվել էր և՛ ու սու ցիչ նե րին, 
և՛ աշա կերտ նե րին:

Ու սու ցիչ նե րի և աշա կերտ նե րի զգա
լի մա սը գտնում է, որ ՄԻ ԱՎ/ՁԻ ԱՀ–ի 
կան խար գել ման գոր ծում առա վել ար
դյու նա վետ է ըն տա նի քի (ու սու ցիչ նե
րը` 80,9%, իսկ աշա կերտ նե րը 64,4%) 
և դպրո ցի (ու սու ցիչ նե րը` 70,4%, իսկ 
աշա կերտ նե րը՝ 43,6%), աշա կերտ նե րի 
49,3% նշել է նաև շրջա պա տի ազ դե ցու
թյու նը (տես` գծ. 6–ում):

Գծա պատ կեր 6. «ՄԻ ԱՎ/ՁԻ ԱՀ–ի կան խար գել
ման գոր ծում ո՞ւմ ազ դե ցու թյու նը կա րող է առա վել 
ար դյու նա վետ լի նե լ» հար ցի տվյալ նե րի վեր լու ծու

թյուն (աշա կերտ ներ, ու սու ցիչ ներ)

Կա րև ո րե լով ըն տա նի քի դե րը երե խա
նե րի կրթու թյան, դաս տի ա րա կու թյան և 
պա տաս խա նա տու վար քագ ծի ձև ա վոր
ման գոր ծում, մենք ցա վով ենք նշում, որ 
աշա կերտ նե րի ՄԻ ԱՎ/ՁԻ ԱՀ–ի մա սին գի
տե լիք նե րի ցածր մա կար դա կը նաև ծնող
նե րի գի տե լիք նե րի ոչ բա վարար մա կար
դա կի հե տև անք է:

Երե խա յի հո գև որ և բա րո յա կան դաս
տի ա րա կու թյու նը կա րող է լի նել ար դյու
նա վետ, եթե դրա նում հա վա սա րա չափ 
շա հագրգռ ված են դպրո ցը և ըն տա նի
քը: Կան խար գել ման աշ խա տանք նե րում 
ծնող նե րի ներգ րավ վա ծու թյու նը կա րև որ է, 
քա նի որ նրանք շա հագրգռ ված են իրենց 

երե խա նե րի առող ջու թյան պահ պան ման 
հա մար: Այդ պատ ճառով էլ, հե տաքր քիր 
էր բա ցա հայ տել նաև ու սու ցիչ նե րի կար
ծի քը` ՄԻ ԱՎ/ՁԻ ԱՀ–ի կան խար գել ման 
գոր ծում ըն տա նիք–դպրոց կա պի առա վել 
ար դյու նա վետ ձև ե րի մա սին:

Տե սա կա նո րեն և հա մա ձայն հարց ման 
ար դյունք նե րի՝ ՄԻ ԱՎ/ՁԻ ԱՀ–ի կան խար
գել ման գոր ծում ըն տա նիք–դպրոց կա պի 
առա վել ար դյու նա վետ ձև է ծնող նե րի և 
ու սու ցիչ նե րի հան դի պում նե րը և զրույց նե
րը (77,6%): Չենք բա ցա ռում նաև հարց ման 
մեջ նշված մյուս ձև ե րի անհ րա ժեշ տու թյու
նը, սա կայն ցան կա լի ար դյուն քի հաս նե լու 
հա մար նման մի ջո ցա ռում նե րը պետք է 
հա ճա խա կի կազ մա կերպ վեն:

Հարց ման ըն թաց քում ու սու ցիչ նե րի 
90,8%–ը ՄԻ ԱՎ/ՁԻ ԱՀ–ի կան խար գել ման 
գոր ծում կա րև ո րել են ազ գա յին ըն տա նե
կան ավան դույթ նե րի և նոր մե րի պահ պա
նու մը, որը գո հաց նող է, քա նի որ դպրո ցի 
հիմ նա կան խնդիր նե րից է ոչ մի այն գի տե
լիք նե րի ու սու ցու մը, այլ նաև բա րո յա կան 
վար քագ ծի ձև ա վո րու մը:

Ամ փո փե լով կա տար ված հար ցում նե րի 
ար դյունք նե րը՝ կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ 
չնա յած ՄԻ ԱՎ/ՁԻ ԱՀ–ի կան խար գել ման 
գոր ծում բա վա կան աշ խա տանք ներ են 
կա տար վել, սա կայն անե լիք ներ դեռ շատ 
կան: Կա րև որ քայ լե րից է «Առողջ ապ րե լա
կերպ» դա սըն թա ցի ներդ րու մը հան րակր
թա կան դպրոց նե րում, սա կայն, ինչ պես 
ցույց տվե ցին հարց ման ար դյունք նե րի 
վեր լու ծու թյուն նե րը, աշա կերտ նե րի մե ծա
մաս նու թյան մոտ ՄԻ ԱՎ/ՁԻ ԱՀ–ի մա սին 
գի տե լիք նե րի մա կար դա կը գո հաց նող չէ:

Ներ կա յաց նենք մեր կող մից կա տա րած 
սո ցի ո լո գի ա կան հարց ման հիմ նա կան եզ
րա կա ցու թյուն ները.
1. Հան րակր թա կան դպրոց նե րում ՄԻ

ԱՎ/ՁԻ ԱՀ–ի կան խար գել մանն ուղղ
ված աշ խա տանք նե րի մա կար դա կը 
զգա լո րեն ցածր է հիմ նախնդ րի լրջու
թյան աս տի ճա նից:
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2. Քա նի որ ՄԻ ԱՎ/ՁԻ ԱՀ–ի կան խար գել
ման ար դյու նա վե տու թյու նը նա խև ա
ռաջ պայ մա նա վոր ված է մարդ կանց՝ 
ՄԻ ԱՎ–ով վա րակ վե լու տե սան կյու նից 
անվ տանգ վար քագ ծի ձև ա վոր ման 
հետ, ապա դրան հաս նե լու հա մար 
անհ րա ժեշտ է աշա կերտ նե րի մոտ 
անվ տանգ, պա տաս խա նա տու վար
քա գի ծը ձև ա վո րել դե ռևս ցածր դա
սա րան նե րից` նրանց մեջ սեր մա նե
լով ազ գա յին բա րո յա կան նոր մե րը և 
ավան դույթ նե րը:

3. Հար ցու մը ցույց տվեց, որ աշա կերտ
նե րի հա մար ՄԻ ԱՎ/ՁԻ ԱՀ–ի մա սին 
տե ղե կատ վու թյան հիմ նա կան աղ բյուր 
են զանգ վա ծա յին լրատ վա կան մի ջոց
նե րը և ՄԻ ԱՎ/ՁԻ ԱՀ–ի մա սին հա տուկ 
գրա կա նու թյու նը, ու սու ցիչ նե րը և այլն:

4. ՄԻ ԱՎ/ՁԻ ԱՀ–ի մա սին տե ղե կատ վու
թյուն ստա նա լու տե սան կյու նից ցածր 
է աշա կերտ նե րի վստա հու թյունն ու
սու ցիչ նե րի, մաս նա գետ–ման կա վարժ
նե րի և ծնող նե րի հան դեպ: Այս իրա
վի ճա կը շտկե լու հա մար անհ րա ժեշտ 
է ամ րապն դել «աշա կերտ–ու սու ցիչ–
ծնող» կա պը` այդ հա մա գոր ծակ ցու
թյու նը դարձ նե լով առա վել ար դյու նա
վետ և մի աս նա կան, մի ա ժա մա նակ 
բարձ րաց նե լով յու րա քան չյուր օղա կի` 
ՄԻ ԱՎ/ՁԻ ԱՀ–ի մա սին գի տե լիք նե րի 
մա կար դա կը:

5. Հարց ման ար դյունք նե րը ցույց տվե ցին, 
որ աշա կերտ նե րը քիչ են տե ղե կաց ված 
ՄԻ ԱՎ/ՁԻ ԱՀ–ի ար դյու նա վետ ու սուց
ման նոր ձև ե րին (իրա վի ճա կա յին խա
ղեր, վար ժանք, ին տե րակ տիվ մե թոդ 
և այլն): Դրա հա մար անհ րա ժեշտ է 
դպրոց նե րում այս մե թոդ նե րի կի րառ
մամբ ցու ցադ րա կան դա սեր անց կաց
նել, որի ժա մա նակ ակն հայտ կդառ նա 
ու սուց ման նոր ձև ե րի ար դյու նա վե
տու թյու նը:

6. ՄԻ ԱՎ/ՁԻ ԱՀ–ի կան խար գել ման գոր
ծում «ըն տա նիք–դպրոց» կա պի ամ

րապնդ ման և ար դյու նա վետ հա մա
գոր ծակ ցու թյան հա մար անհ րա ժեշտ 
է կազ մա կեր պել ծնող նե րի և ու սու ցիչ
նե րի «ՄԻ ԱՎ/ՁԻ ԱՀ» թե մա յով հան դի
պում ներ, զրույց ներ, ու սու ցում և այլն:

7. Ու սու ցիչ նե րի գե րակշ ռող մե ծա մաս
նու թյունն այն կար ծի քին է, որ այս հիմ
նախնդ րի մա սին տե ղե կու թյուն նե րը 
պետք է տրա մադր վեն դպրո ցա կան 
տա րի քից, տար բեր տա րի քա յին խմբե
րում` կազ մա կեր պե լով հա մա պա տաս
խան ու սու ցում: Ուս տի «Առողջ ապ րե
լա կերպ» դա սըն թա ցը բա վա րար չէ:

8. Ու սու ցիչ նե րի մե ծա մաս նու թյու նը կողմ
նա կից է ու սուց ման ավան դա կան մե
թոդ նե րին, սա կայն ՄԻ ԱՎ/ՁԻ ԱՀ–ի 
մա սին գի տե լիք նե րի ու սուց ման առա
վել ար դյու նա վետ ձևը տար բեր` ավան
դա կան և նոր մե թոդ նե րի, մի ջոց նե րի 
հա մա տե ղումն է: Անհ րա ժեշտ է մշա կել 
ՄԻ ԱՎ/ՁԻ ԱՀ–ի մա սին գի տե լիք նե րի 
ու սուց ման ար դյու նա վետ ձև ե րի կի
րառ ման հա մա կարգ` ըստ տա րի քա յին 
խմբե րի և առար կա նե րի, իսկ հա մա
կար գի ար դյու նա վետ գոր ծու նե ու թյան 
հա մար` ներգ րավ ել ազ դե ցու թյան բո
լոր գոր ծոն նե րը` դպրոց, ըն տա նիք, 
հա սա կա կից ներ, շրջա պատ և այլն:

9. Անհ րա ժեշտ է ընդ լայ նել ՄԻ ԱՎ/ՁԻԱՀ–ի 
կան խար գել մանն ու անվ տանգ վար քագ
ծի ձև ա վոր մանն ուղղ ված ծրագ րե րը` 
բո լոր հան րակր թա կան դպրոց նե րում, 
ապա հո վե լով ավե լի մեծ աշ խար հագ
րա կան ծած կույթ և կան խար գե լիչ ծրագ
րե րում աշա կերտ նե րի առա վե լա գույն 
ընդգր կում:
Անհ րա ժեշտ է պար բե րա բար անց կաց

նել նմա նա տիպ հար ցում ներ` նոր ծա վալ
նե րով և ընդգր կե լով նոր հար ցեր, բա ցա
հայ տե լու հա մար, թե ինչ պե՞ս են ազ դում 
ստա ցած նոր գի տե լիք ներն աշա կերտ նե րի, 
ծնող նե րի և ու սու ցիչ նե րի ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ–ի 
մա սին ընդ հա նուր գի տե լիք նե րի մա կար
դա կի վրա:
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Анализ результатов социальных опросов,  
определяющих уровень знаний в области ВИЧ/СПИД 

(Среди учителей и школьников)
Т. Насилян

Несмотря на то, что уже многое сделано и делается по борьбе со СПИДом, массу 
всего еще предстоит сделать, для того чтобы СПИД больше не угрожал человечеству. 
Мы считаем важным шагом к этому включение молодежи во всемирную программу по 
борьбе с ВИЧ/СПИДом, но, прежде чем полагаться на молодежь, с ней надо провести 
просветительскую работу. К сожалению, наше исследование наглядно показало, что 
профилактические работы в школе далеки от совершенства. Мы считаем возможным 
и необходимым дальнейшее развитие профилактических работ в школах, а также 
улучшение просветительской работы.

Мы полагаем, что результаты нашего опроса еще раз доказывают, что вопрос о 
передаче знаний о ВИЧ/СПИДе в школах очень актуален.

Analysis of results of social surveys conducted aimed to  
identify the level of their knowledge on hiv/aids

(Among teachers and schoolchildren)
T. Nasilyan

Despite that already is much made and becomes on struggle against AIDS, the weight 
of all still should be made, that AIDS any more did not threaten mankind. We consider as 
the important step to it youth inclusion in the world program of struggle with HIV/AIDS but 
before to rely on youth with it it is necessary to spend educational work. Unfortunately our 
research has demonstrated that preventive works at school is far from perfect. We consider 
possible and necessary the further development preventive works at schools, and as im
provements of educational works.

We consider that results of our interrogation/research once again prove that teaching of 
knowledge HIV/AIDS at schools very actually.
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ՄԱ ՐԻԱՄ ՄՈՎ ՍԻՍ ՅԱՆ

ԲԱՑ ԵՎ ԱԶ ԳԱ ՅԻՆ ԿՐԹԱ ԿԱՆ 
ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՓՈԽ ՀԱ ՐԱ ԲԵ ՐՈՒԹ ՅԱՆ 

ՀԻՄ ՆԱ ՀԱՐ ՑԸ
Վեր ջին տասնամ յակ նե րում ա ռաջ 

ե կավ հա սա րա կութ յան և քա ղա քակր
թութ յան զար գաց ման հիմ նա կան մե
խա նիզմ նե րի հեր թա կան ճգնա ժա մը: 
Քա ղա քակր թա կան զար գա ցում նե րի 
արդ յուն քում ստեղծ վեց նոր հա սա րա
կա կան մի ջա վայր, և ին դուստ րիալ հա
սա րա կութ յա նը փո խա րի նե լու ե կավ հե
տին դուստ րիալ հա սա րա կութ յու նը, ո րի 
հիմ նա կան բնո րոշ գծերն են` ա րագ փո
փոխ վող աշ խարհն ու տնտե սութ յու նը, 
տե ղե կատ վութ յան մեծ ար ժեք դառ նա
լը, տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա նե
րից մար դու կախ վա ծութ յու նը, գի տե լի
քի ա րագ հնա ցու մը և այլն: 

Հե տին դուստ րիալ ժա մա նա կաշր ջա
նում ֆի զի կա կան աշ խա տո ղի պա հանջն 
աշ խա տա շու կա յում օր օ րի պա կա սում է և 
ձգտում է զրո յի, իսկ ին տե լեկ տո ւալ աշ
խա տա կից նե րի դա սը դար ձել է խիստ 
պա հանջ ված, դեռ ա վե լին՝ բար ձրո րակ 
ին տե լեկ տո ւալ աշ խա տա կից նե րի դա սը 
սկսեց դի տարկ վել որ պես պե տութ յան` 
հա մաշ խար հա յին շու կա յում մրցու նակ 
լի նե լու գրա վա կան, ին չը հան գեց րեց 
պե տութ յան զար գաց ման գոր ծըն թա ցում 
կրթութ յան դե րի վե րարժևոր մա նը: Այդ 
պատ ճա ռով ար դի ժա մա նա կաշր ջա նում 
հա մա շ խար հա յին տնտե սութ յան զար
գաց ման հա մար անհ րա ժեշտ պայ ման է 
բարձ րա գույն կրթութ յան մաս սա յա կան 
տա րա ծու մը:

Կարևո րե լով կրթութ յան և կրթված 
մար դու դերն աշ խար հում` պե տութ յուն
նե րի կրթա կան հա մա կար գե րը սկսե ցին 
վե րա նայ վել, և նպա տա կն էր կրթա կան 

գոր ծըն թացը կազ մա կեր պել այն պես, որ 
պատ րաստ ված մաս նա գետ նե րը բա վա
րա րեն աշ խա տա շու կա յի այ սօր վա պա
հանջ նե րին: Սա կայն խնդիրը, որն ի րենց 
ա ռաջ դրել են պե տութ յուն նե րը, հեշտ չէ 
հաղ թա հա րել, քա նի որ ար դի ժա մա նա
կաշր ջա նում հա սա րա կա կան զար գա
ցում ներն ըն թա նում են շատ ա րագ, աշ
խա տա շու կա յի պա հանջ ներն ա նընդ հատ 
փո փոխ վում են, գի տե լիք ներն ա րագ 
հնա նում են, և կրթա կան հա մա կար գե
րը կա րիք ու նեն լի նելու ճկուն և փո խա
կերպ վելու ժա մա նա կին հա մա հունչ: Այդ 
պատ ճա ռով այ սօր ամ բողջ աշ խար հի 
կրթա կան հա մա կար գե րը կանգ նած են 
ճգնա ժա մի ա ռաջ: Ճգնա ժա մը հաղ թա
հա րե լու նպա տա կով ստեղծ վում է «բաց» 
կրթա կան հա մա կար գի մո դե լը, ո րը փո
խա րի նե լու է գա լիս «ա վան դա կան» 
կրթա կան մո դե լին: Ինչ պես նշում է Գ. 
Ա. Կրաս նո վան, «ա վան դա կան» կրթա
կան հա մա կար գի մո դե լում «կրթութ յուն 
նշա նա կում էր կրթել և դաս տիա րա կել», 
իսկ «բաց» կրթա կան հա մա կար գի մո դե
լում «կրթութ յուն նշա նա կում է ա նընդ
հատ, ինո վա ցիոն, հե ռա կա ռա վար վող 
կրթութ յուն և հա սա րա կա կան ակ տիվ 
ան հա տի դաս տիա րա կում»:

Բաց կրթութ յան մե խա նիզ մի ա ռա
վե լութ յու նը այն է, որ այն ըն դու նակ է 
ա դապ տաց նելու մար դուն ա նընդ հատ 
և ան կան խա տե սե լի փո փոխ վող աշ խար
հում տեղեկույթի ծա վա լի ա րագ ա ճի 
պայ ման նե րում1: Կրաս նո վան նշում է, որ 

1 Տե՛ս, Краснова Г. А., Открытое образование: цивили
зационные подходы и преспективы, М., 2002, с. 84.
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տեղեկագիտացումը որ պես բաց կրթութ
յան բա ղադ րա մաս հնա րա վոր է դարձ
նում, որ կրթա կան գոր ծըն թա ցը տե ղի 
ու նե նա ակ տիվ սո ցիա լա կան ստեղ ծա գոր
ծա կան մա կար դա կում2: Ինչ–որ ի մաս տով 
կրթութ յու նը վե րած վում է ինք նակր թութ
յան: Այն այ սօր դեռ դի տարկ վում է որ պես 
կրթութ յան զար գաց ման հե ռան կա րա յին 
մո դել, սա կայն հա մաշ խար հայ նաց ման 
պայ ման նե րում այն հե տին դուստ րիալ հա
սա րա կութ յան կրթա հա մա կար գի միակ 
հնա րա վոր մո դելն է:

Ա վան դա կան կրթա կան հա մա կարգն 
իր բնույ թով փակ էր և հնա րա վո րութ յուն 
էր տա լիս, որ յու րա քանչ յուր պե տութ յուն 
իր կա րիք նե րից ել նե լով զար գաց նի իր 
կրթա կան հա մակար գը, կրթի ու դաս
տիա րա կի իր քա ղա քա ցուն: Այդ պատ ճա
ռով ա վան դա կան և ազ գա յին կրթա կան 
հա մա կար գերն ա վե լի շուտ ի րար են թադ
րում էին, քան գտնվում էին հա կա սութ
յան մեջ: Սա կայն այ սօր լուրջ քննարկ ման 
ա ռար կա է դար ձել բաց և ազ գա յի կրթա
կան հա մա կար գե րի փոխ հա րա բե րութ յան 
հիմ նա հար ցը: 

Հար ցի պար զա բա նումը հարկ ենք հա
մա րում սկսել այն հար ցից, թե ինչ է «Ազ
գա յին կրթա կան հա մա կար գը»:

Ազ գա յին է այն կրթա կան հա մա կար
գը, ո րի ու սում նա կան հաս տա տութ յուն նե
րում կազ մա կերպ ված կրթա կան գոր ծըն
թա ցի արդ յուն քում ու սում նա ռող նե րի մոտ 
ձ ևա վոր վում է այն պի սի մտա ծո ղութ յուն, 
որն ան մի ջա կա նո րեն հիմն ված է տվյալ 
էթ նիկ ազ գա յին խմբի նախ նի նե րի կող
մից ստեղ ծած մշա կու թա յին ար ժեք նե
րի, նոր մե րի, լեզ վի, պատ մութ յան և այլ 
տար րե րի վրա: Այդ մտա ծո ղութ յու նը 
կրթա կան, սո ցիա լա կա նաց ման գոր ծըն
թա ցի արդ յուն քում փո խանց վում է այդ 
էթ նիկ–ազ գա յին խմբի սե րունդ նե րին, 

2 Տե՛ս, նույ նը էջ 87:

ո րի շնոր հիվ սե րունդ նե րի մոտ ձ ևա վո
րում է տվյալ ազ գի ինք նութ յա նը բնո րո շ 
գծեր, մտա ծո ղութ յուն, աշ խար հա յացք և 
ար ժե քա նոր մա տի վա յին հա մա կարգ:

Հա յաս տա նում ազ գա յին կրթութ յուն 
(ա վան դա կան կրթա կան հա մա կար գի 
տես քով) որ պես այդ պի սին ե ղել է դեռ 
հին գե րորդ դա րում: Չու նե նա լով պե տա
կա նութ յուն` հա յե րը ստեղ ծե ցին տա ռե րը, 
ե կե ղե ցի նե րին կից դպրոց ներ բա ցե ցին` 
ձևավորելով ազ գա յին կրթա կան հա
մա կարգ, և փոր ձե ցին ազ գը պաշտ պա
նել այլ ազ գե րի հետ ձուլ վե լու վտան գից: 
Հայ ժո ղովր դի պատ մութ յան է ջե րը թույլ 
են տա լիս խո սել հայ կա կան դպրոց նե րի, 
հա մալ սա րան նե րի և նրանց դե րի ու նշա
նա կութ յան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի 
մա սին, ո րոն ցից ա ռաջ նա յի նը հա յե ցի 
դաս տիա րա կութ յունն ու հա յա պահ պա
նութ յունն է: 

Նի կոլ Աղ բալ յանն իր «Մտա ծում ներ 
ազ գի և դա վա նան քի մա սին» հոդ վա
ծում քննար կում է այն հար ցը, թե որ քան 
կարևոր է հայ ժո ղովր դի հա մար իր լե զուն, 
կրոնն ու ե կե ղե ցին: Հաշ վի առ նե լով այն 
հան գա ման քը, որ ա ռա քե լա կան ե կե ղե
ցու հետևորդ են միայն հա յե րը, հե ղի նակն 
այն իր հոդ վա ծում ան վա նում է ազ գա յին 
ե կե ղե ցի: Խո րաց նե լով այդ միտ քը նշում 
է, որ «Այ լա դա վան հա յե րի հա մար հա յոց 
լե զուն բա ւա կա նին զօ րա ւոր կապ է իր ազ
գայ նու թիւ նը պա հե լու հա մար, ուս տի անհ
րա ժեշտ է, որ նրանց կրթու թիւ նը և պաշ
տա մուն քը հա յոց լեզ ւով կա տա րին»3:

Մեծ սփյուռք ու նե ցող հա յե րի հա մար 
ազ գա յին կրթութ յուն ու նե նա լը կարևո
րա գույն նշա նա կութ յուն ու նի նաև այ սօր, 
քա նի որ, գտնվե լով այլ մշա կու թա յին մի
ջա վայ րում և այլ ազ գի կող քին, լի նե լով 
փոք րա մաս նութ յուն և ապ րե լով այդ ազ գի 

3 Աղ բա լյան Ն., Մտա ծումն եր ազ գի և դա ւ ա նան քի 
մա սին//ՎԷՄ եր կամ սյա հան դես մշա կոյ թի և պատ
մու թե ան, 1938, նո յեմ բեր–դեկ տեմ բեր, թիվ 2, էջ 3:
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կող մից ստեղ ծած սո ցոմ շա կու թա յին մի
ջա վայ րում, ա ռաջ նա յին խնդիր է դառ նում 
իր ազ գա յին «ԵՍ»–ը և ինք նութ յու նը պահ
պա նե լը: Ինչ պես նշում է Հ. Շա քար յա նը, 
տե ղա հան ման, այ լա սեր ման և ընդ հան
րա պես չքաց ման վտան գի ազ դե ցութ յան 
ներ քո հի վան դոտ դար ձած հայ ազ գը 
հա մար յա բո լոր դա րաշր ջան նե րում խո
րա պես ընդգ ծել է «… ազ գա յի նի տե ղը 
հա յոց կե ցու թա յին հա մա կար գում, ինչ
պես այդ հա տուկ է բո լոր հա մե մա տա բար 
փոք րա թիվ ազ գութ յուն նե րին, ա ռա վել ևս 
ն րանց, ո րոնք պատ մա կա նո րեն հայտն
վել են մշա կու թա յին և այլ ա ռում նե րով 
ոչ բա րե հաճ շրջա պա տում»4: Այդ պատ
ճա ռով, սփյուռ քի շատ հա մայնք նե րում 
հա յե րը բա ցել են հայ կա կան դպրոց ներ, 
հիմ նել են ե կե ղե ցի ներ, որ տեղ գոր ծում 
են կի րակ նօր յա դպրոց ներ, մշա կու թա
յին կենտ րոն ներ: Այդ հաս տա տութ յուն
նե րի շնոր հիվ փոր ձում են տե ղի հա յե րի 
ե րե խա նե րին փո խան ցել ի րենց ազ գա յին 
ար ժեք ներն ու սո վո րույթ նե րը, մշա կույթն 
ու պատ մութ յու նը և այլն: Հարկ է նշել, որ 
XX–րդ  դա րի 90–ա կան նե րից հե տո ար
տա գաղ թած հա յե րը, ի տար բե րութ յուն 
այլ գաղ թա կան նե րի, չեն կարևո րում այս 
հան գա ման քը, քա նի որ դուրս գա լով Հա
յաս տա նից, նրանց մեջ չի ե ղել ազ գա յին 
«ԵՍ»–ը և ինք նութ յու նը կորց նե լու վտան
գը, որն ի րա կա նում սպառ նում է նրանց 
ե րե խա նե րին:

Այս պի սով, քա նի որ այ սօր հա մաշ
խար հա յին միակ կրթա կան մո դե լը դառ
նում է «Բաց»–ը, ա պա հարց է ծա գում. 
«Բա ցա ռո՞ւմ են արդ յոք միմ յանց «Բաց» 
և «Ազ գա յին» կրթա հա մա կար գե րը»:

Հար ցի պար զա բա նու մը սկսենք նրա
նից, որ կրթութ յու նը, լի նե լով ստեղ ծա
գոր ծա կան գոր ծըն թաց, չի կա րող զերծ 

4 Շա քա րյան Հ., Փի լի սո փա յու թյուն, Երև ա նի պե տա
կան հա մալ սա րա նի հրա տա րակ չու թյուն, Երև ան, 
2005 թ., Էջ 84:

լի նել ազ գա յին մտա ծո ղութ յու նից. այն 
չի կա րող լի նել լայն և հիմ ն ված միայն 
հա մա մարդ կա յին ար ժեք նե րի վրա: Այն 
ան հեր քե լիո րեն իր մեջ կրում է կրթութ
յուն ի րա կա նաց նող և ստա ցող սուբ յեկտ
նե րի էթ նիկ–ազ գա յին տար րերնը, ո րի 
շնոր հիվ պահ պա նում է իր ազ գա յի նը: 
Հետևա բար «Ազ գա յին» և «Բաց» կրթա
կան հա մա կար գե րը չեն կա րող միամ յանց 
բա ցա ռել: 

Այս պի սով, ցան կա ցած կրթա կան 
հա մա կարգ ան պայ ման ու նի ազ գա յին 
հենք, և կրթութ յու նը, որպես մշա կու թա
յին տարր, փո խան ցողն է մշա կույ թի, 
հետևա բար` «Մարդ կա յին մշա կույ թը, լի նի 
դա կրոն, գի տու թիւն, ար ւեստ, թէ պե տու
թիւն, բարք թէ տնտե սու թիւն, ազ գա յին 
կեր պա րանք ու նի այս աշ խար հում. որ դեգ
րել օ տար մշա կույթ օ տար կեր պա րան քով 
ոչ թէ ժխտումն է այս ընդ հա նուր օ րէն քի, 
այլ ան գի տակ ցու մը եւ ու րա ցու մը սե փա
կան կեր պա րան քի: Նա, որ ազ գա յին մշա
կույ թի կրո ղը չէ, կրողն է այ լազ գի մշա
կույ թի»5: Այս մտքին հիմն վե լով` նշենք, որ 
մար դը կա րող է գե նո ֆոն դով պատ կա նել 
այլ ազ գի, սա կայն ու նե նալ մեկ այլ ազ գի 
ինք նա գի տակ ցութ յուն, այս պի սով` մար
դու ի րա կան ազ գա յին պատ կա նե լութ յունը 
ո րոշ վում է իր ազ գա յին ինք նա գի տակ
ցութ յու նով: Ինչ պես նշում է Հ. Գ ևորգ յա
նը. «… ոչ թե պե տութ յու նը, այլ մշա կույթն 
է, որ պայ մա նա վո րում է ազ գի` որ պես 
մարդ կանց հան րութ յան ձ ևի, պատ մա կան 
կազ մա վո րու մը և գո յութ յան տ ևո ղութ յու
նը, իսկ պե տութ յու նը միայն նպաս տա վոր 
պայ ման ներ է ստեղ ծում որևէ ժո ղովր դի 
մշա կույ թի ներ քին կա րո ղա կա նութ յուն
նե րի ծա վալ ման հա մար …»6: Հետևա

5 Աղ բա լյան Ն., Մտա ծումն եր ազ գի և դա ւա նան քի 
մա սին//ՎԷՄ եր կամ սյա հան դես մշա կոյ թի և պատ
մու թե ան, 1938, նո յեմ բեր–դեկ տեմ բեր, թիվ 2, էջ 5:
6 Գև որ գյան Հ. Ա., Փի լի սո փա յու թյուն, պատ մու
թյուն, մշա կույթ, ՀՀ ԳԱԱ "Գի տու թյուն", Երև ան 
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բար, մշա կու թա յին մի ջա վայրն է կարևոր 
և ա ռաջ նա յին: Հա մաշ խար հա յնաց ման 
պայ ման նե րում դժվա րա նում է ազ գա յի նի 
պահ պան ման ու զար գաց ման գոր ծըն
թա ցը7, ազ գա յին մշա կույթ նե րի մրցու նա
կութ յան ու մար տու նա կութ յան գոր ծըն
թա ցում մեծ խո չըն դոտ է դառ նում մեծ 
պե տութ յուն նե րի սո ցիալ–տնտե սա կան 
կա րո ղութ յուն նե րը, քա նի որ նրանք լի նե
լով տնտե սա պես ա վե լի հզոր, գրա վիչ են 
դառ նում սո ցիա լա պես ա նա պա հով երկ րի 
քա ղա քա ցի նե րի հա մար: Ներ գաղթ յալ
նե րը հե տա գա յում սկսում են հար մար վել 
և գոր ծել նոր մի ջա վայ րում, որ տեղ ա կա
մա յից նրանց «պար տադ րում» են տվյալ 
երկ րի մշա կույթն ու լե զուն: Հե տա գա յում 
ներ գաղթ յալ ներն ի րենց սե փա կան ազ
գա յին մշա կույ թը պա հե լու, պաշտ պա նե
լու գոր ծըն թա ցում հայտն վում են դժվար 
ու խստա պա հանջ պայ ման նե րում, քա նի 
որ դրա հա մար նրանք լրա ցու ցիչ ջան
քեր պետք է գոր ծադ րեն: Պա տա հա կան 
չէ նաև, որ ներ գաղ թող նե րի մեծ թիվ ու
նե ցող երկր նե րում, XX դա րի վեր ջում 
հա մաշ խար հայ նաց ման գոր ծըն թա ցին 
որ պես հա կազ դող երևույթ և պաշտ
պա նա կան ռեակ ցիա ա ռաջ ե կան «ազ
գայ նա մո լութ յան» սուր ար տա հայտ ված 
դրս ևո րում ներ, քա նի որ ա ռաջ ե կավ 
ազ գա յին «ԵՍ»–ը կորց նե լու վտան
գը, ինչ պես ներ գաղ թող նե րի կող մից, 
այն պես էլ բնիկ նե րի կող մից, վեր ջին
ներս ան հանգս տա նում էին, որ այ լազ
գի նե րի մշա կույթ նե րի դրս ևո րում նե րի 
հետևան քով ի րենց ազ գա յին մշա կույթն 
է տրանս ֆոր մաց վում և ոչն չա նում:

Այս պի սով, «Բաց» կրթա կան հա մա
կար գը, որ պես նոր ժա մա նա կաշր ջա նի 
ո գին ար տա հայ տող ձ ևա չափ, նպաս
տեց, որ պես զի ազ գա յին ար ժեք նե րը 

2005, էջ 127:
7 Տե՛ս, Շաքարյան Հ. Գ. Կեցության էությունը և տի
պա բանությունը, Երևան, 1997 թ., Էջ 25:

կարևոր վեն և տա րած վեն, դեռ ա վե լին՝ 
այն հնա րա վոր դարձ րեց ազ գա յին կրթա
կան հա մա կար գե րի փոխշ փու մը, ո րի մի
ջո ցով մեծ հե տաքրք րութ յուն ա ռա ջաց
րեց այլ ազ գե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մոտ 
ծա նո թա նալ մեկ այլ ազ գի մշա կույ թին և 
ար ժեք նե րին: Տար բեր ազ գե րի ազ գա յին 
կրթա կան հա մա կար գե րի փոխ հա մա գոր
ծակ ցութ յան շնոր հիվ հնա րա վո րութ յուն 
ստեղծ վեց կրթա կան հա մա կար գե րի ին
տե րա լի զաց ման գոր ծըն թա ցի հա մար:

Միան շա նակ կա րող ենք պնդել, որ 
«Ազ գա յին» և «Բաց» կրթա կան հա մա կար
գե րը չեն բա ցա ռում ի րար. «բաց» կրթա
հա մա կար գը ա վե լի լայն հաս կա ցութ յուն 
է և հան դես է գա լիս որ պես «ազ գա յին» 
կրթա հա մա կար գե րի գոր ծառ նութ յան նոր 
մի ջա վայր: «Բաց» կրթա կան հա մա կար գը 
որ պես ի րադ րութ յուն «հնա րա վո րութ յուն» 
է տա լիս տար բեր ազ գե րի մարդ կանց 
ա զատ տե ղա շարժ վե լու, այ սինքն` կրթութ
յուն ստա նա լու կամ աշ խա տանք գտնե լու 
աշ խար հի ցան կա ցած անկ յու նում, այս պի
սով, նրանց «օ տա րում» է ի րենց ազ գա
յին մի ջա վայ րից, ո րի արդ յուն քում տվյալ 
ան ձը և նրա սե րունդ նե րը կա րող են ժա
մա նա կի ըն թաց քում հար մար վել օ տար 
մի ջա վայ րին, ին չը լուրջ վտանգ է ի րենց 
ազ գա յին «ԵՍ»–ի և ազ գա յին ինք նա գի
տակ ցութ յան կորս տի հա մար, քա նի որ 
նոր մի ջա վայրն իր հեր թին բե րում է նոր 
կեն սաձև, նոր մշա կույթ, նոր աշ խար հըն
կա լում և ի վեր ջո՝ նոր կեն սա փի լի սո փա
յութ յուն:

Սա կայն, այ սօր «բաց» կրթա հա մա
կար գի ա ռա ջա ցու մը և կրթա կան հա
մա կար գե րի, մաս նա վո րա պես ազ գա յին 
կրթա կան հա մա կար գե րի ար դիա կա նա
ցու մը և փո խա կեր պումն անհ րա ժեշ տութ
յուն են, քա նի որ ա րագ փո փոխ վող և գի
տե լի քա հեն տնտե սութ յան պայ ման նե րում 
պե տութ յուն նե րը ա ռան ձին–ա ռան ձին ի 
զո րու չեն ի րենց հա սա րա կութ յան հա մար 
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ա պա հո վել կրթութ յան ո րակ և անհ րա
ժեշտ պայ ման ներ, քա նի որ ար դի ժա
մա նա կաշր ջա նում ամ բողջ աշ խար հում 
ըն թա ցող հա մաշ խար հայ նաց ման գոր
ծըն թա ցի արդ յուն քում տե ղի են ու նե նում 
կտրուկ փո փո խութ յուն ներ սո ցիա լա կան 
բո լոր ո լորտ նե րում, այդ թվում և կրթա կա
նում: Հա մաշ խար հայ նաց ման գոր ծըն թա
ցը և հա մաշ խար հա յին կրթա կան ճգնա
ժա մի ա ռա ջա ցու մը նպաս տեց, որ պես զի 
հիմք դրվի մեկ ընդ հա նուր կրթա կան տա
րած քի ստեղծ մա նը:

Միա վոր ման հիմ նա կան սկզբունքն այն 
է, որ կրթա կան հա մա կար գե րը պար տա
վոր վում են են թարկ վել ո րո շա կի ընդ հա նուր 
չա փա նիշ նե րի և չա փո րո շիչ նե րի: Հետևա
բար` փոխ վում է կրթա կան գոր ծըն թա ցը 
կազ մա կեր պե լու ոչ թե մտա ծո ղութ յու նը, 
այլ ե ղա նա կը, մե թոդ նե րը, կա ռա վար ման 
հա մա կար գը և այլն, ին չը նշա նա կում է, 
որ ազ գա յին կրթութ յու նը, որ պես տվյալ 
էթ նիկ ազ գա յին խմբի նախ նի նե րի կող
մից ստեղ ծած մշա կու թա յին ար ժեք նե
րի, նոր մե րի, լեզ վի, պատ մութ յան և այլ 
տար րե րի վրա ան մի ջա կա նո րեն հիմն
ված մտա ծո ղութ յուն և տվյալ ազ գի ինք
նութ յա նը բնո րոշ գծեր, աշ խար հա յացք և 
ար ժե քա նոր մա տի վա յին հա մա կարգ ձ ևա
վո րող, ոչ միայն պահ պան վում է, այլև հա
մաշ խար հա յին կրթա կան հա մա կար գում 
ա պա հով վում է մշա կու թա յին բազ մա զա
նութ յուն, որն էլ իր հեր թին նպաս տում է 
ու սա նող նե րի և դա սա վան դող նե րի շար
ժու նութ յա նը, կրթա կան հա մա կար գի ին
տեր նա լի զաց մա նը, քա նի որ հե տաքրք
րութ յուն է ա ռա ջա նում ծա նո թա նալու այլ 

երկր նե րի մշա կույթ նե րի հետ: 
Այս պի սով, «Բաց» կրթա կան հա մա

կար գը այն նոր մի ջա վայրն է, որ տեղ 
գոր ծառ նում են հե տին դուստ րիալ հա սա
րա կութ յան ազ գա յին կրթա կան հա մա
կար գե րը, հետևա բար` վստահ կա րե լի 
է պնդել, որ «բաց» կրթա կան մո դե լը և 
ազ գա յին կրթա կան հա մա կար գը չեն 
բա ցա ռում ի րար: «Բաց» կրթա կան մո
դե լը, լի նե լով այն մի ջա վայրը, որ տեղ 
ազ գա յին կրթա կան հա մա կար գե րը 
գոր ծառ նում են և կա րող են փոխ շա
հա վետ հա մա գոր ծակ ցել ու զար գա նալ, 
պա հան ջում է, որ հա մա կար գե րը գոր
ծառ նեն ո րո շա կի ընդ հա նուր սկզբունք
նե րի հիմ քի վրա, ո րի շնոր հիվ մե կը 
մյու սին հաս կա նա լի կլի նեն, «կխո սեն 
նույն լեզ վով» և պա հե լով ի րենց յու րա
հատ կութ յու նը` կրթութ յան մա տուց ման 
այդ մեծ շու կա յում ի րենց ա ռանձ նա
հատ կութ յուն նե րի հեն քի վրա կգրա վեն 
ա պա գա ու սա նող նե րին: Սա կայն մյուս 
կող մից, յու րա քանչ յուր ազ գա յին կրթա
կան հա մա կարգ բաց կրթա հա մա կար
գում կա րիք ու նի ինքն ավե րահսկ ման 
և ինք նա կար գա վոր ման, քա նի որ այն 
կա րող է հայտն վել այլ ազ գա յին կրթա
կան հա մա կար գի ազ դե ցութ յան տակ և 
կորց նել իր յու րա հատ կութ յուն նե րը: Այս 
համաշարում խիստ կարևոր է ազ գա յին 
կրթա կան հա մա կար գի կա ռա վա րիչ նե
րի–ռե ֆոր մա տոր նե րի դե րը: Նրանք են 
պա տաս խա նա տու կա տար վող փո փո
խութ յուն նե րի հա մար և, նրանց ձեռ քում 
է ազ գա յին կրթա կան հա մա կար գի հե
տա գա ճա կա տա գի րը:

Проблема соотношения открытой и  
национальной образовательных систем

М. Мовсисян 

В статье рас смат ри ва ет ся воз мож ность су щест во ва ния на ци о наль ной об ра зо ва тель
ной си сте мы в ус ло ви ях фор ми ро ва ния отк ры той об ра зо ва тель ной си сте мы. В статье 
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пред ла га ет ся оп ре де ле ние на ци о наль ной об ра зо ва тель ной си сте мы и при во дят ся ар гу
мен ты, до ка зы ва ю щие, что с фор ми ро ва ни ем отк ры то го об ра зо ва тель но го прост ранст
ва на ци о наль ные об ра зо ва тель ные си сте мы не ис че за ют. На ци о наль ные об ра зо ва тель
ные си сте мы прев ра ща ют ся в под си сте мы отк ры той об ра зо ва тель ной си сте мы, и в 
этом кон тек сте транс фор ми ру ют ся толь ко струк ту ры уп рав ле ния, ме то ды и ме ха низ мы 
ор га ни за ции об ра зо ва ния и т.д., а не сущ ность об ра зо ва тель ной си сте мы. Сле до ва тель
но, на ци о наль ная об ра зо ва тель ная си сте ма мо жет по те рять свою осо бен ность, ес ли из
на чаль но в про цес се транс фор ма ции ре фор ма то ры не про а на ли зи ру ют на ци о наль ную 
об ра зо ва тель ную си сте му, не оп ре де лят ее осо бен но сти.

В бли жай щем бу ду щем они, ис поль зуя эти осо бен но сти, смо гут вы ве сти на боль шой 
об ра зо ва тель ный ры нок свою сво е об раз ную об ра зо ва тель ную си сте му.

The problem of open and national educational systems interrelation 
Movsisyan M.

The possibilities of the existence of the national educational systems in conditions of for
mation of the open educational system are discussed in this article. The author presents the 
definition of the national educational system and argues the theses proving that the national 
educational systems are not dying away along with the formation of the open educational 
system. They are changing into subsystems of the open educational system and in this re
spect only their management structures, methods and mechanisms of educational process 
organization and etc but not the essence of the national education system is converted. 
Consequently every national system can lose its peculiarities if the reformers don’t analyze 
and assess their educational system, don’t identify and improve the peculiarities of their 
system from the very start of the transformation process. In the near future they will be able 
to enhance their unique educational system into the international educational market using 
these peculiarities.
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ԱՆՆԱ ՆԱՍԻԼՅԱՆ

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՆԵՐՈՒԺԸ՝ ՈՐՊԵՍ  
ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋ 

ԱՊՐԵԼԱԿԵՐՊԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ
Սո վո րող նե րի ֆի զի կա կան դաս տի ա

րակ ման ուղղ վա ծու թյու նը դե պի առողջ 
ապ րե լա կերպ պա հան ջում է նրանց ֆի
զի կա կան նե րու ժի զար գա ցում` որ պես 
այդ զար գաց ման առան ձին բա ղադ րա
մաս: Ման կա վար ժու թյու նում այս պատ
կե րա ցու մը օգ տա գործ վում է տար բեր 
հա մա տեքս տե րով, օրի նակ` որ պես «Աք
մե ո լո գի ա կան» նե րուժ, «Առաջ նոր դա
կան» նե րուժ, «Շար ժո ղա կան» նե րուժ, 
«Մարդ կա յին նե րու ժի բա ղադ րիչ մաս» և 
այլն [1, էջ 8–9]:

Այն մաս նա գետ նե րը, որոնք հե տա զո
տել են մարդ կա յին էու թյու նը, մար դա բա
նա կան մո տեց ման մի ջո ցով դի տար կել են 
ֆի զի կա կան նե րու ժը` որ պես մարդ կա յին 
նե րու ժի այն մա սը, որը նե րա ռում է ան
հա տա կան բնու թագ րիչ նե րը և դրա իրա
կա նաց ման ու նա կու թյու նը:

Վ. Պետ կո վը մար դու ֆի զի կա կան նե
րու ժին տա լիս է հե տև յալ սահ մա նու մը. 
«Դրանք մար դու ան հա տա կան նե րու ժի 
որա կա կան և քա նա կա կան բնու թագ րիչ
ներն են, որոնք նե րա ռում են օր գա նիզ մի, 
տա րի քա յին, մար դա չա փա կան, հո գե շար
ժա յին և ֆունկ ցի ո նալ հնա րա վո րու թյուն
նե րի ամ բող ջու թյու նը, ին չը ապա հո վում է 
ար դյու նա վետ շար ժո ղա կան գոր ծու նե ու
թյուն» [1, էջ 8]:

Ֆի զի կա կան նե րու ժը կրում է գործ
նա կան (կի րա ռա կան) բնույթ, քա նի որ 
ար տա ցո լում է մար դու շար ժո ղա կան ակ
տի վու թյան կեն սա բա նա կան պա հանջ
մունք նե րը, ուս տի այս խնդի րը անհ րա
ժեշտ է դի տար կել մշա կու թա բա նա կան 
տե սան կյու նից` օգ տա գոր ծե լով մշա կույ թը 
որ պես զար գա ցող ան ձի մի ջա վայր: Այս 
տե սան կյու նից հնա րա վոր է օգ տա գոր ծել 

ֆի զի կա կան կուլ տու րա յի ոլոր տում օգ տա
գործ վող պա հանջ մունք նե րի բարձ րաց
ման, ան ձի ֆի զի կա կան կուլ տու րա յի ձև
ա վոր ման «Ան ձի վար քագ ծի փո փոխ ման 
անդր տե սա կան մո դե լի» տե սու թյուն նե րը, 
որոնք մար դու ֆի զի կա կան նե րու ժի զար
գա ցու մը դի տար կում են ան հա տա կան, 
անձ նա յին տե սան կյու նից [2, էջ 2–7]:

Նման մո տեց ման դեպ քում ֆի զի կա
կան նե րու ժը ներ կա յաց վում է որ պես 
ինք նա գոր ծըն թաց նե րի կա ռու ցո ղա կան 
տարր և դառ նում է գե րա գույն պա հանջ
մունք, կուլ տու րա յի տարր և վար քագ ծի 
կար գա վոր ման մե խա նիզմ: Այս պա հանջ
մուն քի բա վա րա րու մը տե ղի է ու նե նում 
ֆիզ կուլ տու րա–սպոր տա յին գոր ծու նե ու
թյան ըն թաց քում:

Մար դու ֆի զի կա կան նե րու ժի ինք նա
զար գաց ման պա հանջ մուն քի ար դի ա կա
նաց ման տար բե րիչ հատ կա նիշ ներն են.

ա) կոգ նի տիվ` զգաց մուն քա–ար ժե քա
յին և վար քագ ծա յին ոլորտ նե րի ար տա
հայտ ման ամ բող ջու թյու նը,

բ) ձգտում դե պի սե փա կան ֆի զի կա
կան նե րու ժի զար գա ցու մը, ինք նու րույն և 
նպա տա կա ուղղ ված պլա նա վո րու մը,

գ) ֆի զի կա կան կուլ տու րա յի նոր մե րի 
վե րա ծու մը սո վո րույ թի և վար քագ ծի բնա
կան կար գա վոր չի,

դ) ինք նա ճա նաչ ման, ինք նա կազ մա
կերպ ման, ինք նա կա ռա վար ման, ինք նա
կա յաց ման և ինք նա կա տա րե լա գործ ման 
գոր ծըն թաց նե րի ար դի ա կա նա ցու մը,

ե) ինք նու րույն ֆի զի կա կան վար ժու
թյուն նե րի պա րապ մունք նե րի հաշ վին` 
շա բա թա կան շար ժո ղա կան ծա վա լի աճը:

Ֆի զի կա կան նե րու ժի ինք նա զար գա
ցու մը բարդ գոր ծըն թաց է, որը կա րե լի է 
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ներ կա յաց նել հե տև յալ փու լե րի տես քով.
ա) նպա տա կա ուղղ վա ծու թյուն (սե փա

կան ան ձի առ ջև խնդիր նե րի և նպա տակ
նե րի հար ցադր ման ու նա կու թյուն),

բ) պլա նա վո րում (մի ջոց նե րի, մե թոդ
նե րի, գոր ծո ղու թյուն նե րի և հնար նե րի 
ընտ րու թյան ու նա կու թյուն),

գ) ինք նա վե րահս կո ղու թյուն (ստաց
ված ար դյունք նե րը պլա նա վո րա ծի հետ 
հա մե մա տե լու ու նա կու թյուն,

դ) շտկում (ինք նա զար գաց ման գոր ծու
նե ու թյան մեջ ճիշտ ժա մա նա կին շտկում
ներ մտցնե լու ու նա կու թյուն):

Այս գոր ծու նե ու թյան իրա կա նաց ման 
մեջ մեծ է ման կա վարժ նե րի դե րը, որոնք, 
փո խան ցե լով գի տե լիք նե րը, պետք է սո
վո րող նե րի մոտ ձև ա վո րեն ֆի զի կա կան 
զար գաց ման և առողջ ապ րե լա կեր պի ան
հա տա կան, ինք նու րույն մո տե ցում:

Սո վո րո ղի ֆի զի կա կան կուլ տու րա յի 
ինք նա զար գաց ման գոր ծում շատ կա րև որ 
է ֆի զի կա կան նե րու ժի զար գաց ման ինք
նա նա խագ ծու մը, որի շնոր հիվ պլան նե րը, 
ցան կու թյուն նե րը, երա զանք նե րը պետք է 
դառ նան իրա կա նու թյուն: Այս գոր ծըն թա
ցը պետք է հիմն ված լի նի ինք նա վեր լու ծու
թյան վրա: Ար դյուն քում, ինչ պես նշում է Վ. 
Պետ կո վը, կա րող են կա ռուց վել եր կու տի
պի հե տագ ծեր [1, 10]: Դրանք են.

1. Նոր մա տի վա յին, ավան դա կան 
(մշակ ված են հայտ նի տե սու թյուն նե րի և 
կրթա կան ստան դարտ նե րի հի ման վրա):

2. Ան հա տա կան, որը կա ռու ցում է 
յու րա քան չյուր սո վո րող և կախ ված է նրա 
ֆիզ կուլ տու րա յին, սպոր տա յին և մաս
նա գի տա կան հե տաքրք րու թյուն նե րից և 
կյան քի պլան նե րից:

Հե ղի նա կը նաև գտնում է, որ լա վա գույն 
ար դյունք նե րը ապա հով վում են եր կու տի
պե րի հա մա տեղ կի րառ ման դեպ քում:

Ման կա վար ժա կան պայ ման նե րը, 
որոնք ապա հո վում են սո վո րո ղի ֆի զի կա
կան նե րու ժի ինք նա զար գաց ման ար դյու
նա վե տու թյու նը, հե տև յալ ներն են.
•	 Ֆի զի կա կան կուլ տու րա յի բնա գա վա

ռում գի տե լիք նե րի վե րա ծու մը ներ քին 
հա մոզ մուն քի, այդ գոր ծու նե ու թյան 
կա րև ո րու թյան գի տակ ցու մը:

•	 Ֆի զի կա կան կուլ տու րա յի ար ժեք նե րի 
ուղղ վա ծու թյու նը դե պի մար դու առող
ջու թյու նը:

•	 Սե փա կան ներուժի և ար դի ա կան ֆի
զի կա կան հնա րա վո րու թյուն նե րի իմա
ցու թյու նը:

•	 Սե փա կան ֆի զի կա կան պատ րաս տա
կա նու թյան մա կար դա կին հա մար ժեք 
ինք նագ նա հա տու մը:

•	 Ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու թյան 
տար բե րա կու մը և ան հա տա կա նա ցու
մը, ին չի շնոր հիվ ձև ա վոր վում է ֆի
զի կա կան կուլ տու րա յի բնա գա վա ռում 
ան հա տա կան փոր ձը, ինք նա կար գա
վո րու մը, ինք նա զար գա ցու մը և ինք նա
դաս տի ա րա կու մը:

•	 Ու սում նա մար զա կան գոր ծըն թա ցի օպ
տի մա լա ցու մը և ին տեն սի ֆի կա ցու մը` 
ֆի զի կա կան կուլ տու րա յի հա յե ցա կար
գա յին, մտա վոր և մարմ նա յին բա ղադ
րա մա սե րի ամ բող ջու թյան հի ման վրա, 
որոնք պայ մա նա վո րում են ֆի զի կա կան 
դաս տի ա րա կու թյան գոր ծըն թա ցի կրթա
կան և մե թո դա կան ուղղ վա ծու թյու նը:
Ֆի զի կա կան նե րու ժի զար գաց մա նը 

անդ րա դար ձել է նաև Վ. Զայ ցև ան, որն 
այս խնդիրն ու սում նա սի րել է ավե լի լայն 
տե սան կյու նից` նե րա ռե լով ինչ պես դպրո
ցի, այն պես էլ ըն տա նի քի հիմ նախն դիր
նե րը: Նա նաև ընդգ ծել է, որ ար դի ժա
մա նակ նե րում սո վո րող նե րի առող ջա կան 
վի ճա կը գտնվում է բա վա կա նին ցածր մա
կար դա կում: Հե տա զո տե լով այս խնդի րը` 
նա առա ջար կել է մի շարք պայ ման ներ, 
որոնք անհ րա ժեշտ են առողջ ապ րե լա
կեր պի հա մար [3, էջ 254–256]:Դրանք են.
•	 շարժողական ակտիվությունը, 
•	 սնունդը, 
•	 արտաքին միջավայրի ազդեցությունը, 
•	 առողջ կենցաղի, տան և անհատական 

հիգիենայի կանոնների պահպանումը, 
•	 մթնոլորտը ընտանիքում, 
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•	 օրգանիզմի կոփումը, 
•	 վնասակար սովորությունների բացա

կա յությունը: 
Վ. Զայ ցև ան առան ձին ու շադ րու թյուն 

է դարձ րել մկա նա յին հա մա կար գի զար
գաց ման վրա: Նա նշում է, որ մկան նե րը 
զար գաց նող ֆի զի կա կան կուլ տու րա յի` 
վար ժու թյուն նե րը թույլ են տա լիս սո վո րող
նե րի մոտ զար գաց նել դի մաց կու նու թյու
նը, ու ժը, արա գու թյու նը և առանձ նա պես 
շեշտում է մար դու գե ղե ցիկ կա ռուց ված քի 
կա րև ո րու թյու նը: Նրա հե տա զո տու թյուն
նե րի ար ժե քա վոր մասն է հա մար վում 
ըն տա նի քի ներգ րա վու մը երե խա յի ֆի զի
կա կան դաս տի ա րակ ման գոր ծում: Այդ 
կա պակ ցու թյամբ նա մշա կել է «10 խոր
հուրդ ներ ծնող նե րին ֆի զի կա կան կուլ
տու րա յի վե րա բե րյալ»:

Իսկ Վ. Կո նո վա լո վը առողջ ապ րե լա
կեր պը դի տար կել է բժշկի և հո գե բա նի տե
սան կյու նից [4, էջ 209–212]: Նախ և առաջ 
նա նշում է, որ սո վո րող նե րի առող ջու թյան 
վրա հսկու մը բժիշկ նե րի և հո գե բան նե
րի հսկո ղու թյու նը պար տա դիր է և պետք 
է կրի անընդ հատ բնույթ: Կա րև ո րե լով 
առող ջու թյան և շփման վար քագ ծի անհ
րա ժեշ տու թյու նը` Վ. Կո նո վա լո վը նշում է, 
որ այն իր մեջ նե րա ռում է զար գաց ման 
ու ղի նե րի ճշտում, թե րու թյուն նե րի ուղ
ղում, երե խա նե րի հնա րա վո րու թյուն նե րի 
և առա ջա ցած խնդիր նե րի հա մա տե ղում: 
Եվ այս տեղ հա վա սա րա չափ կա րև որ են 
ինչ պես ֆի զի կա կան, այն պես էլ հո գե կան 
հիմ նախն դիր նե րի շտկու մը:

Չբա ցա ռե լով հո գե կան առող ջու թյան 
հիմ նախն դիր նե րը` Ա. Օշ կի նան իր ու
շադ րու թյունն է բև ե ռում շար ժո ղա կան մի
ջա վայ րի` որ պես առողջ ապ րե լա կեր պի 
տեխ նո լո գի ա նե րի կա րև որ գոր ծո նի վրա 
[5, էջ 68–70]: Այս նպա տա կա յին ուղղ վա
ծու թյու նը հիմ նա վոր ված է այն բա նով, որ 
խրո նի կա կան հի վան դու թյուն նե րի մեջ 
գե րակշ ռում են շնչա ռա կան օր գան նե
րի հի վան դու թյուն նե րը, ոսկ րամ կա նա յին 
հա մա կար գը, մաշ կի ալեր գիկ հի վան դու
թյուն նե րը, մի զա սե ռա յին հա մա կար գը 

և մար սո ղա կան օր գան նե րը: Այս բո լոր 
նշված հի վան դու թյուն նե րը ուղ ղա կի կապ 
ու նեն շար ժո ղա կան մի ջա վայ րի հետ: Հե
տա զո տե լով այս խնդի րը` Ա. Օշ կի նան 
գտել է, որ առողջ ապ րե լա կեր պի հիմ նա
կան պայ ման ներն են.
•	 Ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու թյան և 

առող ջու թյան պահ պան ման մի ջոց նե
րի սերտ կա պը:

•	 Վստա հու թյուն դե պի երե խա յի ֆի զի
կա կան զգա ցո ղու թյուն նե րը (անհ րա
ժեշտ է նրան սո վո րեց նել, որ իր մար
մինն ըն դու նի այն պես, ինչ պես այն կա, 
և հե տև ո ղա կան աշ խա տի նրա կա տա
րե լա գործ ման վրա):

•	 Ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րում 
այն պի սի ռե ժի մի ստեղ ծում, որը կա
րող է նպա տա կա ուղղ ված նպաս տել 
առող ջու թյան պահ պան մա նը:

•	 Անհ րա ժեշտ է երե խա նե րին սո վո
րեց նել ֆի զի կա կան վար ժու թյուն նե րի 
կա տար ման, ինք նա մերս ման, շնչա
ռա կան վար ժու թյուն ներ և կո փող մի
ջո ցա ռում ներ: 
Նշված շար ժո ղա կան մի ջա վայ րը, ինչ

պես ճիշտ նշում է հե ղի նա կը, պետք է 
պա րու նա կի նաև բա րո յա կան ար ժեք ներ, 
նպաս տի մի ջանձ նա յին ջերմ հա րա բե րու
թյուն նե րին, զար գաց նի հան դուր ժո ղա
կա նու թյուն և հար գանք այլ կար ծիք նե րի 
հան դեպ: Նման մի ջա վայ րը ներգ րա վում է 
սո վո րո ղին դե պի գոր ծու նե ու թյան այլ ձև
ե րը` ստեղ ծա գոր ծա կան, ճա նա չո ղա կան, 
գե ղա գի տա կան և այլն: Այս ամե նը պա
հան ջում է հա մա պա տաս խան նյու թա կան 
ռե սուրս նե րի առ կա յու թյուն (շար ժո ղա
կան վար ժու թյուն նե րի հա մար մար զա կան 
գոր ծիք ներ, ծրագ րեր, մե թո դա բա նա կան 
ձեռ նարկ ներ և այլն): Ինչ պես մի շարք 
մաս նա գետ ներ, այն պես էլ Ա. Օշ կի նան 
լուրջ դեր է հատ կաց նում խա ղե րի շար ժո
ղա կան մի ջա վայ րի ստեղծ մանը:

Առողջ ապ րե լա կեր պի ձև ա վոր ման 
հա մար կա րև որ են առանձ նաց ված ֆի
զի կա կան և հո գե բա նա կան տար բեր մո
տե ցում նե րի մշա կում նե րը, ֆիզ կուլ տու
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րա–սպոր տա յին բա զա նե րի ստեղ ծու մը: 
Սա կայն առող ջա պահ պա նո ղա կան մի ջա
վայ րը հնա րա վոր է ձև ա վո րել նաև ուս ման 
ըն թաց քում` հան րակր թա կան դպրոց նե
րում, մի ջին և բարձրագույն ուսումնական 
հաս  տա տու թյուն նե րում: Այս խնդրին նվիր 
ված են բազ մա թիվ հե տա զո տու թյուն  ներ:

Հե տաքր քիր է Տ. Սի լան տև ա յի մո
տե ցու մը [6, էջ 62–64]: Ամ փո փե լով Ռու
սաս տա նի կրթա կան փոր ձը` նա առանձ
նաց րել է առող ջա պահ պա նո ղա կան 
տեխ նո լո գի ա նե րի երեք մո տե ցում ներ: 
Դրանք են.

1. ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե
րում ֆիզ կուլ տու րա–առող ջա կան հա յե
ցա կար գի ստեղ ծում, որի հիմ քում պետք է 
ըն կած լի նեն հե տև յալ դրույթ նե րը.
•	 սո վո րող նե րի մոտ առող ջու թյան բա

րե լավ ման և դրա մա կար դա կը բարձ
րաց նե լու հա մար հա մա պա տաս խան 
շա հադրդ ման հա մա կար գի ստեղ ծում,

•	 հա մա պա տաս խան կազ մա կերպ չա–
մե թո դա կան մի ջոց նե րի ապա հո վում,

•	 առող ջա պահ պա նա կան գոր ծըն թա ցի 
կազ մա կերպ ման հա մար հա մա պա
տաս խան սու բյեկտ նե րի ջան քե րի հա
մախմ բում,

•	 լու սա վոր չա կան և հե տա զո տա կան աշ
խա տանք, ֆիզ կուլ տու րա–սպոր տա յին 
դաս տի ա րա կու թյան ոլոր տում ման կա
վար ժի իրա զե կու թյան բարձ րա ցում:
Ֆիզիկական կուլտուրայի կրթության 

իրազեկության խնդիրներին են 
անդրադարձել նաև հայ մանկավարժները, 
օրինակ՝ Ֆ. Ղազարյանը. 
•	 «Սո վո րող նե րի ծնող նե րի առող ջու թյան 

և աշ խար հա յաց քի փո փո խում» ծրագ
րով գոր ծու նե ու թյան մո նի տո րին գի 
ստեղ ծում,

•	 ու սում նա կան հաս տա տու թյու նում բա
րեն պաստ մի ջա վայ րի ստեղ ծում, որը 
նա խա տե սում է բա րե կա մա կան, փո
խըմբռ նա կան, մի ջանձ նա յին հա ղոր
դակ ցում,

•	 բժշկա կան կան խար գել ման աշ խա
տանք նե րի պար բե րա բար անց կա ցում,

2. ու սում նա կան հաս տա տու թյու նում 
առող ջա պահ պա նա կան ծա ռա յու թյան 
ստեղ ծում, որի շնոր հիվ կա պա հով վի սո
վո րող նե րի առող ջու թյան մո նի տո րին գը,

3. ու սում նա կան հաս տա տու թյու նում 
ու սում նա դաս տի ա րակ չա կան գոր ծըն թա
ցի ֆիզ կուլ տու րա–առող ջա կան գոր ծու նե
ու թյան մո դե լա վո րում [7, էջ 11–15]:

Նշված տեխ նո լո գի ա նե րի իրա կա նաց
ման հա մար առա ջար կում ենք յու րա քան
չյուր սո վո րո ղի հա մար ստեղ ծել և վա րել 
առող ջու թյան անձ նա գիր, ու սում նա կան 
ծրագ րե րում մտցնել «Առողջ ապ րե լա
կերպ» առար կա յի դա սա վան դում: Անհ
րա ժեշտ է անց կաց նել նաև առող ջաց ման 
պա րապ մունք ներ և հո գե բա նա կան մո նի
տո րինգ: Կա րև որ է նաև լի ար ժեք սնուն դը:

Ֆիզ կուլ տուրաառող ջաց ման ման կա
վար ժու թյու նը պետք է նա խա տե սի սո
վո րող նե րի աշ խա տան քի և հանգս տի 
այն պի սի ռե ժի մի ստեղ ծում, որը կա րող է 
ապա հո վել բարձր աշ խա տու նա կու թյուն: 
Այդ պայ ման նե րը կա րե լի է բա ժա նել 
երեք խմբի.

1. Ներ մի ջա վայ րա յին.
Այս պայ ման նե րը կախ ված են ու սում

նա կան գոր ծըն թա ցից (ու սում նա կան 
օր վա և ու սում նա կան շա բա թի տև ո ղու
թյու նը, զուտ դա սի կազ մա կեր պու մը, դա
սա ցու ցա կը, ընդ մի ջում նե րը, քննու թյուն
նե րը, ար ձա կուրդ նե րը և այլն):

2. Ար տա մի ջա վայ րա յին (օդա յին և ջեր
մա յին ռե ժի մը, լու սա վո րու թյու նը, նստե լու 
դիր քը և այլն):

3. Հո գե բա նա կան (դրա կան զգաց
մունք նե րը, աշա կեր տի և ման կա վար ժի 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը, ման կա վար ժի 
կեր պա րը և այլն):

Այս ամե նի կազ մա կերպ ման հա մար 
անհ րա ժեշտ են բազ մա թիվ կազ մա կերպ
չա–մե թո դա կան ապա հո վում ներ` ու
սում նա կան ծրագ րեր, կա նո նա կար գեր, 
սո վո րող նե րի և ման կա վարժ նե րի առող
ջու թյան և հո գե բա նա կան իրա վի ճա կի 
գնա հատ ման մե թո դի կա:
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Այս պի սով` ու սում նա սի րե լով սո վո
րող նե րի ֆի զի կա կան նե րու ժի զար գա
ցու մը` որ պես առողջ ապ րե լա կեր պի 
բա ղադ րա մաս, կա րե լի է փաս տել, որ 
այս գոր ծըն թա ցը պետք է տե ղի ու նե նա 

հա մա լիր ձև ով` ընդգ ծե լով ինչ պես ու
սում նա կան տար բեր մա կար դակ նե րը, 
այն պես էլ ու սում նա դաս տի ա րակ չա
կան և ֆի զի կա կան զար գաց ման բո լոր 
ոլորտ նե րը: 
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Физический потенциал как составная часть 
 развития здорового образа жизни учащихся

А. Насилян

Физическое воспитание учащихся должно быть направлено на формирование у них 
здорового образа жизни, что возможно при комплексном использовании различных 
потенциалов. В статье подробно изучены такие внутренние потенциалы учащихся, как 
физический, культурный, психологический и др. Даны рекомендации по комплексному, 
эффективному использованию этих потенциалов.

Development of physical potential of the pupils as a  
component of a healthy image of life

A. Nasilyan

Pupils physical education should be directed on the formation life healthy mode, that is 
possible by mutual usage of different potentials. In the article there are studied such pupils 
inner potentials as physical, cultural, psychological and others. There are given recommen
dations on effective mutual usage of these potentials.
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ՍԱՐԳԻՍ ՓԱՀԼԵՎԱՆՅԱՆ

ՈՐՈՎԱՅՆԱՅԻՆ ՄԱՄԼԱԿԻ ՄԿԱՆԱՅԻՆ 
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆ 

ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՐԶԱՍԱՐՔԻ ՄԻՋՈՑՈՎ

Ֆի զի կա կան կուլ տու րան մար դու 
ա ռողջ ապ րե լա կեր պի և եր կա րա կե ցութ
յան հիմ նա կան գրա վա կանն է, դրանց 
ա պա հով ման մի ջոց նե րից մե կը: Դե ռևս 
 վաղ ժա մա նակ նե րից են մար դիկ հաս կա
ցել ոչ մի այն ա ռող ջութ յան, այ լև ֆի զի կա
կան կա տա րե լութ յան կա րևո րութ յունն ու 
նշա նա կութ յու նը, ո րոնք պա հան ջում են 
մարմ նի հո գև որ և ֆի զի կա կան ներ դաշ
նա կութ յուն: Ֆիզ կուլ տու րա յի և սպոր տի 
մի ջո ցով մար դիկ ձեռք են բե րում ուժ, 
ճարպ կութ յուն, տո կու նութ յուն, դի մաց
կու նութ յուն: Ա մե նօր յա շար ժո ղա կան ակ
տի վութ յու նը նպաս տում է շար ժո ղա կան 
ըն դու նա կու թյուն նե րի բնա կան զար գաց
մա նը [1, 5]:

Ա ռող ջութ յան ամ րապնդ ման և շար ժո
ղա կան ու նա կութ յուն նե րի մշակ ման հետ 
միա սին դաս տիա րակ վում է նաև մար դու 
բնա վո րութ յունն ու վար քա գի ծը, մշակ վում 
են դժվա րութ յուն նե րը հաղ թա հա րե լու կա
րո ղութ յուն ներ [3, 3]:

Ֆիզ կուլ տու րա յին վար ժութ յուն նե
րի մի ջո ցով, ինչ պես նաև ընդգրկ վե լով 
տար բեր մար զա ձևե րի մեջ ու պար բե
րա բար զբաղ վե լով հա մա պա տաս խան 
մար զա սար քե րով՝ վե րաց վում են մար դու 
ֆի զի կա կան թե րութ յուն նե րը, կոփ վում է 
մար մի նը, ամ րապնդ վում է դի մաց կու
նութ յու նը:

Մարմ նի ան հա մա չափ կամ թե րի զար
գաց վա ծութ յան և ա ռող ջա կան տար բեր 
խնդիր նե րի լուծ ման հար ցե րում, բա ցի 
բու ժա կան ժա մա նա կա կից հայտ նի և կի
րառ վող մի ջոց նե րից, կա րև որ նշա նա
կութ յուն ու նի նաև ֆի զի կա կան շար ժու

նա կութ յա նը նպաս տող մար զա սար քե րի 
ստեղ ծու մը և կի րա ռու մը:

Տա րի ներ շա րու նակ մար դուն հիմ
նա կա նում հայտ նի էին այն գոր ծոն նե րը, 
ո րոնք հի վան դա գին երև ույթ նե րի ա ռա
ջաց ման պատ ճառ էին: Հայտ նի են նաև 
նրանց դեմ պայ քա րի մի ջոց նե րը: Այդ 
մի ջոց նե րը շատ մատ չե լի են յու րա քանչ
յու րի հա մար: Դրանց թի վը և օգ տա գործ
ման տեխ նո լո գիա նե րը գնա լով ա վե լի են 
կա տա րե լա գործ վում: Յու րա քանչ յուրն 
ա վե լի շատ հնա րա վո րութ յուն ներ է ստա
նում այդ բո լորն ի սպաս դնե լու հա նուն 
իր ա ռող ջութ յան, հա նուն ա ռողջ և կեն
սու րախ սե րունդ ու նե նա լուն: Գի տութ յան 
հատ կա պես վեր ջին տա րի նե րի տվյալ նե
րը բա ցա հայ տում են, որ մար զա սար քե րի 
և դրան ցով ի րա կա նաց վող ֆի զի կա կան 
վար ժութ յուն նե րի դե րը մեծ է նաև մար
դու խոս քի, նրա հո գե կան, ինչ պես նաև 
մտա վոր ու նա կութ յուն նե րի զար գաց ման 
գոր ծում: Ուս տի այ սօր ի րա վունք ու նենք 
հայ տա րա րե լու, որ մար դու կրթա կան մա
կար դա կը, նրա քա ղա քակր թութ յան աս
տի ճա նը լի ար ժեք չի կա րե լի հա մարել, 
ե թե նա չի զբաղ վում ֆիզ կուլ տու րա յով և 
մար զա սար քե րով:

Մար զա սար քե րից օգտ վե լը և ֆի զի
կա կան վար ժութ յուն ներն օր գա նիզ մում 
ա ռաջ են բե րում բարդ պրո ցես ներ, ո րոնք 
պա հան ջում են բա վա րար գի տե լիք ներ 
և ու շադ րութ յուն: Մար զա սար քե րի սխալ 
օգ տա գոր ծու մը ոչ մի այն կա րող է օ գուտ 
չտալ օր գա նիզ մին, այ լև վնա սել: Այդ 
պատ ճա ռով մար զա սար քից յու րա քանչ
յուր օգտ վող պետք է ո րո շա կի պատ կե րա
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ցում կազ մի իր օր գա նիզ մում կա տար վող 
փո փո խութ յուն նե րի մա սին, կա րո ղա նա 
ինք նու րույն կեր պով հե տև ել օր գա նիզ մի 
ո րո վայ նա յին մամ լա կի մկա նա յին հա մա
կար գի թե րի զար գաց վա ծութ յան դրա
կան տե ղա շար ժին, որն ա ռա վել կա րև որ է 
նրանց հա մար, ով քեր մար զա սար քե րով և 
ֆի զի կա կան վար ժութ յուն նե րով զբաղ վում 
են ա ռանց հսկո ղութ յան: Նկա տե լով օր
գա նիզ մում տե ղի ու նե ցող փո փո խութ յուն
նե րը կոնկ րետ ո րո վայ նա յին մկա նախմ
բե րի հետ կապ ված՝ անհ րա ժեշտ է ա վե լի 
բա րե լա վել հա մա լիր վար ժութ յուն նե րի կի
րառ ման տեխ նո լո գի ան, ին չը նշա նա կում 
է, որ յու րա քանչ յուրն իր հա մար պետք է 
լի նի և՛ բժիշկ, և՛ տեխ նո լոգ: Մար զա սար
քով զբաղ վե լու ըն թաց քում օր գա նիզ
մում տե ղի են ու նե նում փո փո խութ յուն
ներ, ո րոնք պայ մա նա վո րում են մար դու 
բարձր աշ խա տու նա կութ յունն ու օր գա
նիզ մի կեն սա գոր ծու նե ութ յան բա րե լա վու
մը: Ե րի տա սարդ օր գա նիզ մը վիթ խա րի 
պա հանջ ներ ու նի, իսկ մար զում ներն այդ 
ու ժե րի ի հայտ բեր ման, նրանց կա տա րե
լա գործ ման լա վա գույն մի ջոցն են, չնա յած 
հարկ չկա օր գա նիզ մը չա փից ա վե լի ծան
րա բեռ նելու: Դա կա րող է գեր հոգ նա ծութ
յան պատ ճառ դառ նալ, ո րի ժա մա նակ 
կնկատ վեն աշ խա տու նա կութ յան ան կում, 
քնի խան գա րում, սրտի աշ խա տան քի 
ա րա գա ցում և այլն: Այս նշան նե րի դեպ
քում անհ րա ժեշտ է ան մի ջա պես նվա
զեց նել վար ժութ յուն նե րի կա տար ման և 
կրկնման քա նա կը: Որ պես զի ժա մա նա կին 
կա րո ղա նանք խու սա փել նման երև ույթ
նե րից, պետք է մշտա պես հե տև ել օր գա
նիզ մում տե ղի ու նե ցող փո փո խութ յուն նե
րին: Անհ րա ժեշտ է, որ մար զա սար քե րով 
զբաղ վող յու րա քանչ յուր ոք ինք նու րույն 
հսկի ի րեն: Ինք նահսկ ման շնոր հիվ յու րա
քանչ յու րը կա րող է հե տև ել իր օր գա նիզ
մում տե ղի ու նե ցող փո փո խութ յուն նե րին 
և կա տա րել հա մա պա տաս խան շտկում

ներ վար ժութ յուն նե րի կա տար ման մեջ: 
Մար զա սար քե րի մի ջո ցով նպա տա կին 
հաս նե լու լա վա գույն պայ ման նե րից մե կը 
մարզ վո ղի վստա հութ յունն է առ այն, որ 
իր նպա տա կը կա րող է ի րա գործ վել տվյալ 
մար զա սար քի և դրա նով ի րա կա նաց վող 
ֆի զի կա կան վար ժութ յուն նե րի մի ջո ցով, 
սա կայն նպա տա կը չի նվաճ վի, ե թե բա
ցա կա յում է դրան հաս նե լու հա մար անհ
րա ժեշտ աշ խա տա սի րութ յու նը: Տե ղին 
է հի շել հռչա կա վոր կոմ պո զի տոր Պ. Ի. 
Չայ կովս կու խոս քե րը. «Ան գամ բա ցա ռիկ 
տա ղան դով օժտ ված ան հա տը ո չինչ չի 
կա րող տալ, ե թե քրտնա ջան չաշ խա տի»: 
Շատ կա րև որ է, երբ մարդն ի րեն հա մո
զում է, որ իր առ ջև դրված նպա տակն 
ի րա գոր ծե լի է, և ինքն ան պայ ման կհաս
նի դրան: Հան րա հայտ ա սույ թը հու շում 
է. «Հար կա վոր է կա րո ղա նալ ցան կա նալ, 
կա րո ղա նալ պայ քա րել դրա ի րա գործ ման 
հա մար` չվա խե նա լով դժվա րութ յու նից, և 
ա մե նադժ վա րին նպա տակն ի րա կա նութ
յուն կդառ նա»:  Վե րոնշ յալ նպա տակ նե րի 
ի րա կա նաց ման ուղ ղութ յամբ մեր կող մից 
կա տար ված ու սում նա սի րութ յուն նե րի և 
հե տա զո տութ յուն նե րի, ինչ պես նաև տար
բեր կա ռուց վածք նե րի կի րառ ման և փորձ
նա կան վեր լու ծութ յան արդ յուն քում նա
խագծ վել և պատ րաստ վել է մար զա սարք 
[4, 6 և 94]:

Մար զա սար քը (նկ.1, 2 ) ու նի ի րան, ոտ
քե րի տակ դի րի հեն ման լծակ, նստա տեղ, 
թիկ նակ և գլխա կալ: Մար զա սար քի կա
ռուց ված քում` թիկ նա կի տակ զսպա նա կի 
տե ղադր ման մի ջո ցով բարձ րաց վում են 
նրա օգ տա գործ ման հնա րա վո րութ յուն
նե րը, դրա նով իսկ` մար զա սար քի արդ
յու նա վե տութ յու նը: Մար զա սար քի կա ռուց
ված քում նա խա տես ված թիկ նա կի տակ 
զսպա նա կի տե ղադ րու մը ու նի կար գա
վոր ման և ամ րակց ման հան գույց` ս ևե ռիչ, 
ա պա հով վում են տար բեր բեռն վա ծութ
յուն ներ` մար զում նե րի ժա մա նակ:
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Թիկ նակն ու գլխա կա լը միակց ված 
են` կազ մե լով մեկ ամ բող ջութ յուն` հե նա
կի տես քով: Հե նակն ու նի նաև մերս ման 
հո լո վակ ներ: Ոտ քե րի մկան նե րի ա վե լի 
արդ յու նա վետ մարզ ման հա մար ոտ քե րի 
տակ դի րի հեն ման լծակն ու ի րանն ամ
րակց ված են զսպա նա կով: 

Մար զա սար քը բաղ կա ցած է ա ղեղ նաձև 
ի րա նից (1), եր կու հեն ման լայ նադ րակ նե
րից (2), ո րոնց մի ջո ցով այն տե ղադր վում 
է հա տա կին: Լայ նադ րակ նե րի` հա տա կի 
հետ շփու մը փոք րաց նե լու նպա տա կով 
պատ ված են ար տա քի նից ռե տի նե ծած
կույ թով: Այ տը (3) ոտ քե րի տակ դի րի հեն
ման լծա կի (4) հե նա րան է: Այ տի և լծա կի 
միաց ման հա մար ծա ռա յում է սռնին (22): 

Մար զա սարքն ու նի սրունք–ազդ րա յին հո
դե րի հեն ման հո լո վակ (30), նստա տեղ 
(5), թիկ նակ (6): Թիկ նա կի և շրջա նա կի 
(7) լայ նութ յամբ, միմ յանց զու գա հե ռա բար 
տե ղա կայ ված են մերս ման հո լո վակ նե րը 
(8): Սրունք–ազդ րա յին հո դե րի հեն ման 
հո լո վա կի (30) միաց ման հա մար նա խա
տես ված է սռնի (23): Զսպա նա կի (14) 
միա ցու մը ոտ քե րի տակ դի րի հեն ման լծա
կի (4) և ի րա նի (1) հետ ի րա կա նաց վում է 
ա ռանցք նե րի (24) (25) մի ջո ցով: Լայ նադ
րակ նե րը հպվում են հա տա կին` ռե տի
նե խո ղո վակ նե րից պատ րաստ ված չորս 
թա սակ նե րի (9) մի ջո ցով: Ոտ քե րի տակ
դի րի հեն ման լծակն ու նի հե նա րան (10): 
Սրունք–թա թա յին հո դե րի հեն ման լծակն 

Նկ. 1. Որովայնային մամլակի մկանային համակարգի զարգացման մարզասարք

Նկ. 2. Մարզասարքի կառուցվածքը
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(4) ու նի հե նա րան (10): Ոտ քե րի տակ դի րի 
հեն ման լծա կի (4) և սրունք–թա թա յին հո
դե րի հեն ման հո լո վա կի միաց ման հա մար 
նա խա տես ված է ա ռանցք (26): Թիկ նա կի 
պտտման հա մար ծա ռա յում է ծխնին (11): 
Թիկ նա կը (6) ի րա նի (1) նկատ մամբ ճոճ
ման հա մար նա խա տես ված է ա ռանցք 
(27): Թիկ նա կը (6) գին դի (12) հետ միաց
ման հա մար նա խա տես ված է ա ռանցք 
(28): Թիկ նա կի սեղմ ման զսպա նա կի (15) 
ամ րաց ման հիմ նա կան հան գույ ցը գինդն 
է (12), որ պես ուղ ղորդ ծա ռա յում է խո ղո
վա կի ուղ ղոր դը (13), իսկ աշ խա տան քա յին 
եր կա րութ յու նը կար գա վոր վում է ս ևե ռի
չով` (16) տե ղադր ված ա ռանց քի վրա (17) 
և կար գա վոր վում է մա նե կով (31) ու տա
փօ ղա կով (32): Ս ևե ռի չի ուղ ղոր դը հան

դի սա նում է ի րա նը (18), խո ղո վա կի (19) 
մի ջո ցով: Ս ևե ռի չի ամ րաց ման հա մար 
ծա ռա յում են գին դը (20) և բար ձա կը (21): 
Թիկ նա կի շրջա նա կի (7) վրա տե ղա կայ
ված են մերս ման հո լո վակ նե րի (8) հա մար 
նա խա տես ված ա ռանցք ներ (29):

Մար զա սար քի գոր ծա րա նա յին ար
տադ րութ յան սահ մա նա փակ քա նա
կով նմուշ նե րը փորձ նա կան քննութ յան 
են են թարկ վել հան րակր թա կան ա վագ 
դպրոց նե րի ա շա կերտ նե րի, ու սա նող–ու
սա նո ղու հի նե րի, ինչ պես նաև մար զիկ նե
րի և ա ռող ջա րա րա կան ֆիզ կուլ տու րա յով 
զբաղ վող նե րի շրջա նում, ո րի արդ յուն քում 
ընդ հա նուր առ մամբ ստաց վել են ո րո վայ
նա յին մամ լա կի մկա նա յին հա մա կար գի 
զար գաց ման դրա կան ցու ցա նիշ ներ:
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Технология развития системы мышц брюшного пресса  
при помощи специального тренажера

С. Пахлеванян

В работе представлены результаты исследований и рекомендации по использованию 
специального тренажера с целью разработки технологии по развитию группы мышц 
брюшного пресса.

The technology of developing the system of obdominal muscles with the help of a 
special body–building device

S. Pehlevanyan

The paper presents the results of the study and recommendations for the use of the spe
cial body–building device created for the technology of developing the group of abdominal 
muscles.
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ՄԱՐԳԱՐԻՏԱ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ԶԲՈՍԱշՐՋՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ԱշԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԻ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶՈՒՄ

Պատմաճարտարապետական նախադրյալներ, բնաաշխարհագրական 
նախադրյալներ, ռեկրեացիոն նախադրյալներ, բնական հուշարձաններ, 

ռեկրեացիոն ենթակառուցվածքներ, առանցքային ծրագրեր, ենթակառուցվածքային 
համակարգ, զբոսաշրջային նպատակակետեր, դեստինացիա

Ներ կա յումս, երբ զբո սաշր ջու թյու
նը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 
հայ–տա րար ված է տնտե սու թյան գե րա
կա ուղ ղու թյուն նե րից մե կը, հրա տապ 
է դառ նում տար բեր մար զե րում առ կա 
բնա աշ խար հագ րա կան և սո ցի ալ–տնտե
սա կան նա խադ րյալ նե րի ու սում նա սի րու
մը և գնա հա տու մը: Այս տե սան կյու նից 
առանձ նա հա տուկ հե տաքրք րու թյուն է 
ներ կա յաց նում Հա յաս տա նի մի ակ ներ քին 
մար զը` Կո տայ քը: Այս մար զում զբո սաշր
ջու թյան նա խադ րյալ ներ են հա մար վում 
բնա կան և պատ մա ճար տա րա պե տա կան 
հու շար ձան նե րը, կլի մա յա կան պայ ման
նե րի բազ մա զա նու թյու նը, ռե լի ե ֆի հրաբ
խա յին և էրո զի ոն ձև ե րը, լեռ նա տա փաս
տա նա յին, լեռ նան տա ռա յին, մեր ձալ պյան 
և ալ պյան ինք նա տիպ լանդ շաֆտ նե րը, 
Արզ նիի, Բջնիի և Հան քա վա նի հան քա
յին աղ բյուր նե րը, Մար մա րի կի, Ծաղ կա
ձո րի, Հան քա վա նի, Արզ նիի, Աղ վե րա նի, 
Աղավ նա ձո րի հանգս տյան տնե րի և հյու
րա նոց նե րի ու ճամ բար նե րի լայն ցան ցը: 
Մարզն ու նի բա րեն պաստ աշ խար հագ րա
կան դիրք, որը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
առանց քա յին մայ րու ղի նե րի շնոր հիվ ար
տա քին աշ խար հի հետ կապ վելու հան րա
պե տու թյան հա մար կա րև որ նշա նա կու
թյուն ու նե ցող զբո սաշր ջա յին թե լե րով:

Մեր կար ծի քով` Կո տայ քի մար զում 
զբո սաշր ջու թյան զար գաց ման ար դյու նա

վե տու թյու նը բարձ րաց նե լու նպա տա կով 
պետք է հստակ գի տա կան հիմ նա վո րու
մով զու գակ ցել վե րը նշված բնա աշ խար
հագ րա կան և սո ցի ալ–տնտե սա կան նա
խադ րյալ նե րը` փոր ձե լով դա հա մա տե ղել 
սպա սարկ ման բարձր մա կար դա կի և 
գնա յին ճկուն քա ղա քա կա նու թյան հետ:

Այ սօր Կո տայ քի մար զի զբո սաշր ջա յին 
առանց քը կազ մում են մի այն Գե ղար դա
վան քի և Գառ նիի պատ մա ճար տա րա
պե տա կան հու շար ձան նե րը, այ նինչ կան 
բազ մա թիվ հնա րա վո րու թյուն ներ, որոնք 
կա րող են օգ տա գործ վել նա խադ րյալ նե րը 
լավ ու սում նա սի րե լու դեպ քում:

Կո տայ քը ընդգր կում է Փամ բա կի լեռ
նաշղ թա յի հա րա վա յին լան ջե րը, Գե ղա
մա լեռ նաշղ թա յի ճյու ղե րը, Ծաղ կու նյաց 
լեռ նաշղ թան և Թե ղե նի սի լեռ նա բա զու կը, 
Կո տայ քի և Եղ վար դի բլրա լի քա վոր սա
րա վանդ նե րը, Արզ նիի, Բջնիի և Հան քա
վա նի հան քա յին աղ բյուր նե րը Հրազ դան, 
Մար մա րիկ և Ազատ գե տե րի հո վիտ ներն 
ու կիր ճե րը` բա զալ տա յին ինք նա տիպ 
սյու նե րով: Ինչ պես նաև այդ մար զում են 
Ծաղ կա ձո րի օլիմ պի ա կան մար զա վա նը 
և տար բեր դա րաշր ջան նե րի պատ մամ
շա կու թա յին կո թող նե րը (Գառ նիի ամ
րոց և տա ճար (I դար), Եղ վար դի եռա
նավ բա զի լիկ (V դ.), Մայ րա վանք (VIIդ), 
Պտղնա վանք (V–VII դդ), Գե ղարդ (XII դ.), 
Կե չա ռիս (XI դ): Դրանք պետք է ներ դաշ
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նակ վեն որ պես բնա աշ խար հագ րա կան, 
մշա կու թա յին և սո ցի ալ–տնտե սա կան նա
խադ րյալ ներ: Մար զի բազ մա թիվ բնա կա
վայ րե րում կան եկե ղե ցի ներ ու ու շագ րավ 
խաչ քա րեր, որոնք նույն պես գրա վում են 
զբո սաշր ջիկ նե րի ու շադ րու թյու նը:

Գործ նա կան նշա նա կու թյուն ու նեն Արզ
նիի, Բջնիի և Հան քա վա նի աղ բյուր նե րը, 
որոնք լայ նո րեն օգ տա գործ վում են որ պես 
սե ղա նի ջուր, ինչ պես նաև ար տա քին և 
ներ քին բու ժա մի ջոց: Հա յաս տա նի Հան
րա պե տու թյու նում հան քա յին բու ժիչ ջրե րի 
օգ տա գործ ման վե րա բե րյալ ամե նա վաղ 
տե ղե կու թյուն նե րը տվել են պատ միչ ներ 
Ստե փա նոս Օր բե լյա նը (XIIIդ.)` Ջեր մու կի 
հան քա յին աղ բյուր նե րի, և Ղև ոնդ Ալի շա
նը (XIX դ.)` Արզ նիի «Քո սաղ բյուր» ակուն քի 
մա սին. վեր ջի նիս հի ման վրա էլ Արզ նի ում 
դե ռևս 1929 թվա կա նին բաց վել է հան րա
պե տու թյան երկ րորդ առող ջա րա նը:

Եթե դրան ավե լաց նենք նաև լեռ նա
յին մա քուր օդը, ան տառ նե րի առ կա
յու թյու նը, ձյու նա ծածկ բար ձունք նե րը, 
ալ պյան մար գա գե տին նե րը, արե գակ նա
յին էներ գի ա յի առա տու թյու նը, Հա յաս
տա նի կենտ րո նա կան մա սում գտնվե լու 
հան գա ման քը, մի ջին բարձ րու թյուն ներ 
ընդգր կող տա րած քը (900–2500 մ), ջեր
մա ստի ճան նե րի սե զո նա յին տա տա նում
նե րը, առող ջա րա նա յին տնտե սու թյու նը 
և բա րե կարգ մայ րու ղի նե րի առ կա յու թյու
նը, ապա Կո տայ քի մար զը զբո սաշր ջու
թյան զար գաց ման և մար դու հանգս տի 
կազ մա կերպ ման հա մար հի րա վի բա րեն
պաստ նա խադ րյալ ներ ու նե ցող տա րածք 
է: Մեծ հե տաքրք րու թյուն է ներ կա յաց նում 
մար զի տա րած քի կենտ րո նով հյու սի սից 
հա րավ ձգվող Հրազ դան գե տի կիր ճը` 
տեղ–տեղ բա զալ տե բնա կան գե ղա տե սիլ 
սյու նե րով, սա հանք նե րով:

Մար դը կա րող է իր հան գիս տը լի ար
ժեք կազ մա կեր պել ու ժերն ու առողջու
թյու նը վե րա կանգ նել ոչ մի այն բնա կան 
ռեկ րե ա ցի ոն ռե սուրս նե րը օգ տա գոր ծե

լով, այ լև՝ հա ճա խե լով թան գա րան ներ, 
թատ րոն ներ, դի տե լով հա զա րա մյակ նե րի 
պատ մու թյուն ու նե ցող պատ մա ճար տա
րա պե տա կան մեծ հե տաքրք րու թյուն ներ
կա յաց նող կո թող ներ, հու շար ձան ներ, վա
նա կան հա մա լիր ներ:

Այս տե սան կյու նից ևս Կո տայ քի մար զը 
իրա վամբ կա րե լի է դա սել այն սա կա վա թիվ 
մար զե րի շար քին, ուր բնա կան և սո ցի ալ–
տնտե սա կան նա խադ րյալ նե րի զբո սաշր
ջու թյա նը նպաս տող զգա լի նե րուժ կա:

Կո տայ քի մար զում հնա րա վոր է զար
գաց նել տու րիզ մի մի շարք ձև եր` գի
տա ճա նա չո ղա կան, առող ջա րա րա կան, 
ար կա ծա յին, մար զա կան, մշա կու թա յին, 
որոնք տնտե սու թյան մեջ որա կա կան փո
փո խու թյուն ներ կմտցնեն:

Մար զում կարճ ժա մա նա կա հատ վա
ծում ար դի ա կա նաց վեց զբո սաշր ջա յին 
գոր ծա րա րու թյան հա յե ցա կար գը, հստա
կեց վեց զբո սաշր ջա յին են թա կա ռուց
վածք նե րի (հյու րա նոց նե րի, հանգս տյան 
տնե րի, իջև ա նատ նե րի) զար գաց մա նը 
միտ ված մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րին 
հա մա հունչ ծրագ րա յին քա ղա քա կա նու
թյու նը: Բա րե կարգ վե ցին և վե րա նո րոգ
վե ցին հան րա պե տա կան նշա նա կու թյուն 
ու նե ցող ավ տո մայ րու ղի նե րը, ստեղծ վե
ցին նպաս տա վոր պայ ման ներ ավ տո
տու րիզ մով, էկո տու րիզ մով և մար զա կան 
զբո սաշր ջու թյամբ զբաղ վող նե րի հա մար: 
Լուրջ որա կա կան և քա նա կա կան փո
փո խու թյուն ներ կա տար վե ցին Կո տայ քի 
մար զում ռեկ րե ա ցի ա յի և զբո սաշր ջու թյան 
ռե սուրս ներն ի մի բե րե լու, ծրագ րա վոր
ված և կա նո նա կարգ ված օգ տա գոր ծե լու և 
դրանց ար դյու նա վե տու թյու նը բարձ րաց
նե լու ուղ ղու թյամբ:

Ար դյուն քում տա րեց տա րի ավե լա նում է 
մարզ այ ցե լող զբո սաշր ջիկ նե րի թի վը, ին
չը լուրջ խթան է ներ կա յիս ֆի նան սատն
տե սա կան ճգնա ժա մի պայ ման նե րում 
տնտե սու թյան ոլորտ լրա ցու ցիչ գու մար
ներ ներ գա րավ վե լու և տե ղի բնակ չու թյան 
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զբաղ վա ծու թյան խնդիր նե րը մա սամբ լու
ծե լու տե սան կյու նից:

Կո տայ քի մար զը, զբա ղեց նե լով 2089 
քկմ տա րածք և ու նե նա լով 275 հզ բնա կիչ, 
հնա րա վո րու թյուն ներ ու նի իր 62 գյու ղե
րում զարկ տալու զբո սաշր ջու թյան վե րելք 
ապ րող ուղ ղու թյուն նե րից մե կին` գյու ղա
կան տու րիզ մին: Այն հնա րա վո րու թյուն 
կտա զբո սաշր ջա յին փոքր խմբե րին ծա
նո թաց նելու մար զի գյու ղե րի կեն ցա ղին, 
սո վո րույթ նե րին, յու րա հատ կու թյուն նե
րին, հնու թյուն նե րին, առօ րյա գոր ծու նե
ու թյա նը, զբաղ մուն քին, ժո ղովր դա կան 
ար վես տին, ազ գագ րա կան ծե սե րին և խո
հա նո ցին, հա գու կա պին ու նիս տու կա ցին:

Մար զի յոթ քա ղաք նե րը (Հրազ դան, 
Աբո վյան, Ծաղ կա ձոր, Չա րեն ցա վան, 
Բյու րե ղա վան, Եղ վարդ, Նոր Հա ճըն) 
ևս կա րե լի է ընդգր կել զբո սաշր ջու թյան 
ոլորտ` հաշ վի առ նե լով նրան ցից յու րա
քան չյու րի նե րու ժը տու րիզ մի որո շա կի 
ուղ ղու թյուն նե րում: Այս պես` Ծաղ կա ձո րը 
նպա տա կա հար մար է օգ տա գոր ծել մար
զա կան և առող ջա րա րա կան տու րիզ մի 
առու մով, Հրազ դա նը և Չա րեն ցա վա նը` 
գոր ծա րար տու րիզ մի, Աբո վյա նը, Նոր 
Հաճ նը և Եղ վար դը` գի տա ճա նա չո ղա կան 
և մշա կու թա յին տու րիզ մի տե սան կյու նից:

Ինչ պես նկա տե ցինք` Կո տայ քի մար
զը բազ մա թիվ առում նե րով, տա րաբ նույթ 
բնա աշ խար հագ րա կան և սո ցի ալ–տնտե
սա կան նա խադ րյալ նե րով, տու րիզ մի 

տար բեր ձև ե րի զար գաց ման հնա րա վո
րու թյուն նե րով ու նի զբո սաշր ջա յին մեծ 
նե րուժ` ին չի զար գաց մա նը կա րող են 
նպաս տել սպա սարկ ման ոլոր տի, տե ղե
կատ վա կան նյու թե րի բա զա յի և գնա յին 
հաշ վեն կատ քա ղա քա կա նու թյան հա
մա տեղ և հիմ նա վոր ված, ներ դաշ նակ ու 
կազ մա կերպ ված գոր ծու նե ու թյան ար
դյուն քում:

Ամ փո փե լով կա րող ենք ասել, որ Կո
տայ քի մար զը ու նի աշ խար հագ րա կան 
հե տև յալ առանձ նա հատ կու թյուն նե րը.
•	 Երև ա նին մոտ գտնվե լը.
•	 Հա յաս տա նում կենտ րո նա կան և տա

րան ցիկ դիրք ու նե նա լը
•	 Հրաբ խա յին և նստված քա յին բնա աշ

խար հագ րա կան տա րածք նե րի հա մա
տեղ հան դես գա լը

•	 Բնա աշ խար հագ րա կան բազ մա զա նու
թյու նը

•	 Պատ մա ճար տա րա պե տա կան հու շար
ձան նե րի յու րա հատ կու թյուն նե րը

•	 Առող ջա րան նե րի և հանգստ յան են
թա կա ռուց վածք նե րի հա մե մա տա կան 
խիտ լի նե լը:
Դրանք Կո տայ քի մար զում հնա րա վո

րու թյուն են տալիս ձև ա վո րելու զբո սաշր
ջա յին նպա տա կա կե տեր, որոնք կա րող են 
դառ նալ որ պես դես տի նա ցիա, այ սինքն՝ 
այն պի սի տա րածք ներ, որ տեղ զբո սաշր
ջու թյու նը և՛ զար գա նում է և՛ զար գաց նում 
է տնտե սու թյու նը:
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Особенности географических предпосылок развития  
туризма в Котайкской области

М. Абрамян

Автор предлагает рассматривать существующие предпосылки как факторы развития 
туризма в области. 

Котайк имеет серьезный географический потенциал расширения туризма, что в 
первую очередь обусловлено благоприятным географическим положением области, 
удобным распределением естественных и историко–культурных монументов.

Географическими преимуществами развития туризма в Котайкской области являются:
•	 малое расстояние от города Ереван;
•	 центральное и транзитное расположение в республике;
•	 совместное выявление вулканических и осадочных природо–географических 

территорий;
•	 природо–географическая многообразность;
•	 особенности историко–культурных монументов;
•	 относительно плотное распределение санаторий и курортных учреждений.

The features of geographical prerequisites of  
tourism development in kotayk region

M. Abrahamyan

The author proposes to consider the existing prerequisites in as a factor of development 
of tourism in Kotayk region.

Kotayk has a serious geographical potential of tourism increase, which is primarily due to 
its favorable geographic location, convenient distribution of natural, historical and cultural 
monuments.

Geographical advantages of tourism in Kotayk marz are:
•	 a small distance from the city of Yerevan
•	 central and transit location in the country
•	 joint identification of volcanic and sedimentary nature–geographical areas
•	 nature–geographical diversity
•	 features of historical and cultural monuments
•	 relatively dense distribution of sanatorium and resort facilities.
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ԼՈՒՍԻՆԵ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

ԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻ ԻՆՏԵՐՆԵՏԱՅԻՆ 
ԿԱԽՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ

ՍՈՑԻԱԼ–ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ 
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ

Ամ բողջ աշ խար հում դե ռևս շա րու նակ
վում են ին տեր նե տա յին կախ վա ծու թյան 
հիմ նախն դ րի շուրջ ու սում նա սի րու թյուն
նե րը միջ դիս ցիպ լի նար համատեքստում, 
նաև տար բեր գի տա կան դիս ցիպ լին նե րի 
շրջա նակ նե րում՝ ինչ պես մշակ վում են, 
այն պես էլ ար դեն իսկ կան ին տեր նե տա
յին կախ վա ծու թյան կան խար գել ման և մի
ջամ տու թյան գոր ծող ռազ մա վա րու թյուն
ներ, որոնք հան դես են գա լիս եր բեմն 
իրա րա մերժ հան գու ցա լու ծում նե րով:

Ին տեր նե տա յին կախ վա ծու թյան հիմ
նախն դի րը հա րա բե րա կա նո րեն նոր է, և 
հիմ նախնդ րի գի տակց ման ու դրան ուղղ
ված կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում նե րի մա
կար դակ նե րը յու րա քան չյուր երկ րում ու
նեն իրենց զար գաց ման, կազ մա կերպ ման 
և դրսև որ ման ձև երն ու առանձ նա հատ կու
թյուն նե րը՝ հաշ վի առ նե լով հիմ նախնդ րի 
գի տակց վա ծու թյան և տա րած վա ծու թյան 
աս տի ճա նը, օրինակ՝ որոշ երկր նե րում/
Կո րեա, Չի նաս տան, Թայ վան, Գեր մա
նիա, Ավստ րա լիա և այլն/ ին տեր նե տա յին 
կախ վա ծու թյու նը հա մար վում է հան րա յին 
առող ջու թյան հիմ նախն դիր[4; 25]:

Ին տեր նե տա յին կախ վա ծու թյան հիմ
նախնդ րի շուրջ կա տար ված գրե թե բո լոր 
հե տա զո տու թյուն ներն էլ վկա յում են, որ 
այս հիմ նախնդ րի հա մար ռիս կա յին տար
իքա յին խումբ են կազ մում դե ռա հաս նե րը, 
և տա րեց տա րի ավե լա նում է խնդրի բա
ցա սա կան հե տև անք նե րի և տա րած ման 
ուժգ նու թյու նը: Հե տև ա բար տար բեր երկր
ներ, հաշ վի առ նե լով իրենց հա մար էա կան 
գոր ծոն նե րը, իրա կա նաց նում են կան խար
գել ման իրենց ռազ մա վա րու թյու նը՝ հաշ վի 

առ նե լով զար գա ցած երկր նե րի փոր ձը և 
գի տե լիք նե րը ու հար մա րեց նե լով դրանք 
իրենց երկ րների մշա կու թա յին, տնտե
սա կան, բնակ լի մա յա կան պայ ման նե րին: 
Գրե թե բո լոր երկր նե րում առ կա են դպրոց
նե րին, ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե
րին կից կա ռույց ներ, որոնք, աշ խա տե լով 
բազ մա մաս նա գի տա կան թի մով՝ ման կա
վարժ, սո ցի ա լա կան ման կա վարժ, սո ցի
ա լա կան աշ խա տող, հո գե բան, հո գե բույժ, 
փոր ձում են իրա կա նաց նել ին տեր նե տա
յին կախ վա ծու թյան կան խար գե լում: Որոշ 
երկր նե րում՝ Կո րեա, Թայ վան, Չի նաս տան 
իրա կա նաց վում է սո ցի ալ–հո գե բա նա կան 
աջակ ցու թյուն՝ ստա ցի ո նար բուժում, սո ցի
ալ–հո գե բա նա կան ճամ բար նե րի մի ջո ցով՝ 
իրա կա նաց նե լով բազ մաբ նույթ թես թեր, 
մի ջամ տու թյան տեխ նի կա ներ[5; 7]:

Ընդ հա նուր առ մամբ, ամ բողջ աշ խար
հում դե ռա հաս նե րի ին տեր նե տա յին կախ
վա ծու թյան կան խար գել ման նպա տա կով 
կի րառ վող մո տե ցում նե րը ընդ հա նուր 
են՝ կրե լով մշա կու թա յին տե ղայ նաց ման 
առանձ նա հա տուկ բնույթ, ինչն էլ կփոր
ձեմ ընդ հա նուր նե րկայաց նել ստո րև:

Ին տեր նե տա յին կախ վա ծու թյան կան
խար գել ման մո տե ցում նե րը իրա կա նաց
վում են հա սա րա կա կան, խմբա յին և 
ան հա տա կան մա կար դակ նե րում՝ կրե լով 
կան խար գել ման առաջ նա յին (հա սա րա
կա կան մա կար դակ), երկ րոր դա յին (հա
սա րա կա կան և խմբա յին մա կար դակ) և 
եր րոր դա յին (ան հա տա կան մա կար դակ) 
մի ջամ տու թյան հնա րա վո րու թյուն:

Կան խար գել ման ներ կա յիս մո տե ցում
ներն ընդգ րկում են վար քա բա նա կան 
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ու ճա նա չո ղա կան ռազ մա վա րու թյուն
նե րի հա մակ ցու թյու նը, որոնք մշակ ված 
են փո խե լու ին տեր նե տի օգ տա գործ ման 
մո դել ներն ու բարձ րաց նե լու ինք նա վե
րահս կո ղու թյու նը: Ճա նա չո ղա կան–վար
քա բա նա կան խմբա յին ծրա գի րը հա ճախ 
օգ տա գործ վում է դե ռա հաս նե րի չա փից 
դուրս ու կոմ պուլ սիվ ին տեր նե տի օգ տա
գոր ծու մը կրճա տե լու նպա տա կով[3; 11]:

Հ. Քվո նի կող մից մշակ ված Ինք նա կա
ռա վար վող թրեյ նին գը /Self–Management 
Training (SMT)/ ուղղ ված է դե ռա հաս նե րի 
ին տեր նե տա յին կախ վա ծու թյան առաջ
նա յին և երկ րոր դա յին կան խար գել մա նը: 
Ծրագ րի հիմ նա կան նպա տա կը հե տև յալն 
է. (1) տե ղե կատ վու թյուն տրա մադ րել ին
տեր նե տա յին կախ վա ծու թյան տա րած
վա ծու թյան, դրա զար գաց ման մո դել նե րի 
և այլ հա րա կից գոր ծոն նե րի վե րա բե րյալ, 
(2) խրա խու սել նրանց՝ վե րահս կե լու իրենց 
կող մից ին տեր նե տի օգ տա գոր ծու մը և 
վեր հա նել այն մի ջա վայ րա յին ու հո գե բա
նա կան նա խադ րյալ նե րը, որոնք ստի պում 
են նա խա տես վա ծից շատ ժա մա նակ անց
կաց նել ին տեր նե տում, (3) առաջ բե րել 
ին տեր նե տի օգ տա գործ ման հետ կապ
ված վար քա բա նա կան փո փո խու թյուն ներ, 
ինչ պի սիք են` ին տեր նե տի օգ տա գործ ման 
հետ կապ ված կա նոն նե րի ներ մու ծու մը, 
ին տեր նե տում անց կաց րած ժա մա նա կի 
կրճա տու մը, նա խօ րոք այլ զբաղ մունք
նե րի պլա նա վո րու մը և այլ մարդ կան ցից 
աջակ ցու թյուն ստա նա լը, (4) սո վո րեց նել 
դե ռա հաս նե րին պայ քա րել սթրե սի դեմ և 
ավե լաց նել հա ճե լի կամ մաս նա գի տա կան 
զբաղ մունք նե րը[12]:

Յ. Լին մշա կել է հա ման ման, բայց 
ավե լի կա տա րյալ ծրա գիր, որը նե րա ռում 
է ծնող նե րի թրեյ նինգ ներն ու ճա նա չո
ղա կան վե րա կա ռու ցու մը: Ին տեր նե տա
յին խա ղե րի վե րահս կո ղու թյան ծրա գի րը 
(GCP) ար դյու նա վե տու թյուն է ցու ցա բե րել 
ինչ պես առ ցանց ժա մա նա կի կրճատ ման, 
այն պես էլ ին տե րնե տա յին կախ վա ծու

թյան ուժգ նու թյան նվա զեց ման հար ցե
րում[15]:

Ար դյու նա վետ կան խար գե լու մը պա
հան ջում է գա ղա փա րա կան մո դել, որը 
կա պում է ռիս կի գոր ծոն նե րը, միջ նոր դա
վո րող գոր ծըն թաց նե րը և ոչ ադեկ վատ 
վար քագ ծե րը: Ռ. Դեյ վիսն առաջ է քա շել 
ին տե րնե տա յին կախ վա ծու թյան էթի ո լո
գի ա յի մո դե լը` օգ տա գոր ծե լով ճա նա չո ղա
կան–վար քա բա նա կան մո տե ցու մը[6]:

Ռ. Դեյ վի սը նշում է, որ ին տեր նե
տա յին կախ վա ծու թյան սկզբնա կան 
պատ ճա ռը առ կա հո գե պա թո լո գի ան է 
(օր.` դեպ րե սի ան, սո ցի ա լա կան տագ
նա պը, նյու թից կախ վա ծու թյու նը), իսկ 
սթրե սա ծի նը ին տեր նետն է: Նա նշում է, 
որ առ կա հո գե պա թո լո գի ան ինք նին չի 
հան գեց նում ին տեր նե տա յին կախ վա ծու
թյան ախ տան շան նե րի, սա կայն դրանց 
ծագ ման անհ րա ժեշտ տարր է հան դի սա
նում: Դեյ վի սը պնդում է, որ ին տե րնե տի 
և դրա հետ կապ ված նոր տեխ նո լո գի
ա նե րի առանց քա յին գոր ծոնն այն ամ
րապն դումն է, որն ան հա տը ստա նում է 
տվյալ իրա դար ձու թյու նից:

Ռ. Դեյ վի սը են թադ րում է, որ ին տեր
նե տա յին կախ վա ծու թյան ճա նա չո ղա
կան–վար քա բա նա կան մո դե լի ամե նա
կենտ րո նա կան գոր ծո նը ոչ ադեկ վատ 
ճա նա չո ղու թյուն նե րի առ կա յու թյունն է: 
Նա ոչ ադեկ վատ ճա նա չո ղու թյուն նե րը 
դա սա կար գում է եր կու են թա տի պի` պատ
կե րա ցում ներ եսի և պատ կե րա ցում ներ 
աշ խար հի մա սին, որոնք նա դի տար կում 
է որ պես ին տեր նե տա յին կախ վա ծու թյան 
բա վա կա նին կենտ րո նա կան պատ ճառ
ներ: Ապա նա են թադ րում է, որ այն պի սի 
ճա նա չո ղա կան խա թա րում նե րը, ինչ պի
սիք են` մտած կո տու թյու նը, կաս կա ծամ
տու թյու նը, ցածր ինք նագ նա հա տա կա նը 
և բա ցա սա կան ինք նագ նա հա տա կա նը 
միտ ված են նպաս տե լու, ուժգ նաց նե լու 
կամ պահ պա նե լու ին տեր նե տա յին կախ
վա ծու թյու նը: Չնա յած մո դե լի շատ կա
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րև որ աս պեկտ ներ դե ռևս ստուգ ված չեն, 
Դեյ վի սի կող մից առաջ քաշ ված ճա նա չո
ղա կան–վար քաբ նա կան մո դե լը օգ տա
կար մեկ նարկ է տրա մադ րում մի ջամ
տու թյան և կան խար գել ման ծրագ րե րի 
մշակ ման հա մար: Դեյ վի սը գտնում է, որ 
ճա նա չո ղա կան վե րա կա ռու ցու մը պետք է 
հան դի սա նա ինտեր նե տա յին կախ վա ծու
թյան մի ջամ տու թյան ու կան խար գել ման 
կա րև որ թե րա պև տիկ տար րը: Ին տեր նե
տա յին կախ վա ծու թյան ճա նա չո ղա կան 
թե րա պի ա յի (CBT) վար քա բա նա կան բա
ղադ րի չը նե րա ռում է ին տեր նե տի օգ տա
գործ ման դի տար կու մը, մտքե րի շա րադր
ման վար ժու թյուն նե րը և կախ վա ծու թյան 
վե րաց ման թե րա պի ան[6]:

Մի ջամ տու թյան վաղ փու լե րում ին տեր նե
տա յին կախ վա ծու թյուն ու նե ցող դե ռա հաս
նե րը սո վո րա բար ժխտում կամ նվա զեց նում 
են ին տեր նե տի խնդրա հա րույց օգ տա գոր
ծու մը և իրենց վար քի հե տև անք նե րը սե փա
կան կյան քի վրա: Հա ճախ մաս նա գի տա կան 
օգ նու թյան դե ռա հա սին դրդում է նրա ըն կե
րը, զու գըն կե րը կամ ծնո ղը: Ին տեր նե տի օգ
տա գործ ման չա փա բաժ նի խնդրա հա րույց 
լի նե լը դե ռա հա սի կող մից կա րող է վի ճարկ
վել: Այս օրի նա չա փու թյու նը վե րաց նե լու 
հա մար, ին տեր նե տա յին կախ վա ծու թյուն 
ու նե ցող դե ռա հաս նե րի հետ կի րառ վում են 
մո տի վա ցի ոն հար ցազ րույ ցի տեխ նո լո գի
ա ներ, որոնք դե ռա հա սին դրդում են մի
ջամ տու թյու նը դի տար կելու որ պես վե րա
կանգն ման գոր ծըն թա ցի բաղ կա ցու ցիչ մաս: 
Մո տի վա ցի ոն հար ցազ րույ ցի գա ղա փա րը 
ծա գել է հար բե ցող նե րի բուժ ման պրակ տի
կա յից և առա ջին ան գամ ներ կա յաց վել է Վ. 
Մի լե րի կող մից[17]:

Այս հիմ նա յին գա ղա փար ներն ու մո
տե ցում ներն ավե լի ուշ զար գաց վել են Վ. 
Մի լե րի և Ս. Ռոլ նի քի կող մից կլի նի կա կան 
գոր ծըն թաց նե րի հան գա մա նա լից նկա
րագր ման մեջ[18]:

Մո տի վա ցի ոն հար ցազ րույ ցը վար
քա յին փո փո խու թյուն ստա նա լու հա մար 

խորհր դատ վու թյան նպա տա կա ուղղ ված 
ձև է, որը կախ վա ծու թյուն ու նե ցող ան
ձանց օգ նում է վեր հա նելու և հաղ թա հա
րելու անվճ ռա կա նու թյու նը: Այն միտ ված 
է փո փո խու թյուն առա ջաց նե լու նպա տա
կով՝ դե ռա հա սի հետ կա ռու ցո ղա կան աշ
խա տանք նե րի իրա կա նաց մա նը կամ ար
տա քին հան գա մանք ներ օգ տա գոր ծե լու 
մի ջո ցով (ինչ պի սիք են` հա սա կա կից նե րի 
հետ կոնֆ լիկ տա յին հա րա բե րու թյուն նե րը, 
ակա դե մի ա կան ձա խո ղում նե րը) նրա ար
ժեք ներն ու նպա տակ նե րի մո բի լի զաց մա
նը և վար քա բա նա կան փո փո խու թյուն նե
րի առա ջաց մա նը:

Հիմն վե լով այս ծրագ րե րի վրա` այժմ 
լայ նո րեն կի րառ վում են ճա նա չո ղա կան–
վար քա բա նա կան տեխ նո լո գի ա ներ օգ
տա գործ վող կան խար գել ման ռազ մա վա
րու թյուն ներ, ինչ պես նաև ու սու ցիչ նե րի, 
ծնող նե րի հա մար հրա տա րա կել է ին տեր
նե տա յին կախ վա ծու թյան կան խար գել
ման ու ղե ցույց թռու ցիկ[1]:

Ինչ պես ար դեն նշվեց, կան խար գել ման 
տի պիկ դպրո ցա հեն մո տե ցու մը նե րա ռում 
է ին տեր նե տա յին կախ վա ծու թյան հիմ
նախնդ րի վե րա բե րյալ հա մընդ հա նուր, 
հա մադպ րո ցա կան, գի տե լիք նե րը զար
գաց նող կրթա կան մի ջո ցա ռում ներ, որոնք 
հա մակց վում են բարձր ռիս կայ նու թյամբ 
ին տեր նետ օգ տա գոր ծող դե ռա հաս նե րի 
հա մար կազ մա կերպ վող մի ջամ տու թյան 
ծրագ րե րի հետ[21; 22; 25]:

Կան խար գել ման ծրագ րե րը թի րա խա
վո րում են բարձր ռիս կայ նու թյամբ ան
հատ նե րին, որոնք օրա կան ավե լի քան 
3–4 ժամ են անց կաց նում հա մա ցան ցում: 
Հե տև ա բար միջ նոր դու թյան հիմ նա կան 
նպա տա կը դե ռա հաս նե րի կող մից հա մա
ցան ցում անց կաց րած ժա մա նա կի կրճա
տումն ու այ լընտ րան քա յին զվար ճան քի 
զբաղ մունք նե րի ստեղ ծումն է: Այս ծրագ
րերն օգ տա գոր ծում են վար քա բա նա կան 
ու ճա նա չո ղա կան տեխ նո լո գի ա նե րը՝ 
ին տեր նե տի օգ տա գործ ման բնո րո շիչ նե
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րը փո խե լու, թյու րըմբռ նում նե րը և չա փա
զան ց ված ակն կա լիք նե րը շտկե լու և այլ 
ար տադպ րո ցա կան զբաղ մունք նե րը խրա
խու սե լու նպա տա կով: Հաշ վի առ նե լով 
նման կան խար գե լիչ մի ջամ տու թյուն նե րի 
սա կա վու թյու նը` այս ռազ մա վա րու թյուն նե
րը լավ թի րա խա վոր ված են և կար ճա ժամ
կետ օգուտ ներ են ապա հո վում: Այ նո ւա մե
նայ նիվ, դրանք չպետք է որ պես բա վա րար 
դի տարկ վեն ին տեր նե տա յին կախ վա ծու
թյու նը կրճա տե լու հա մար, քա նի որ դի
տար կում են մի այն ին տեր նե տա յին կախ
վա ծու թյան հա րա կից ու ին տեր նե տի հետ 
կապ ված գոր ծոն նե րը: Կախ վա ծու թյան բո
լոր խնդիր նե րը ռե ցե դի վի բարձր ցու ցա նիշ 
ու նեն, և ին տեր նե տա յին կախ վա ծու թյու նը 
բա ցա ռու թյուն չէ: Եր կա րա տև ազ դե ցու
թյուն ու նե նա լու և ռե ցե դի վը կան խար գե
լե լու հա մար ին տեր նե տա յին կախ վա ծու
թյան կան խար գել ման ծրագ րե րը պետք է 
դի տար կեն հիմ նա րար պատ ճա ռա հե տև
ան քա յին գոր ծըն թաց նե րը[25]:

Դպրո ցա հեն կան խար գել ման ծրագ րե
րի վե րա բե րյալ նախ կին հե տա զո տու թյուն
նե րը նաև են թադ րում են, որ ընդ հա նուր 
խո ցե լի կող մե րը դի տար կե լով, ամ բող ջա
կան ծրա գիրն ավե լի մեծ նե րուժ ու նի, քան 
կոնկ րետ, չհա մա կարգ ված, կար ճա ժամ
կետ մի ջամ տու թյուն նե րը[23; 27]:

Հաշ վի առ նե լով դպրոց նե րի սահ
մա նա փակ ռե սուրս նե րը` ծնող նե րի վե
րա պատ րաս տում ներ ու կա մա վոր ներ 
ընդգր կող ծրագ րե րի ներ մու ծումն առանց
քա յին նշա նա կու թյուն ու նի եր կա րա տև 
ազ դե ցու թյուն ձեռք բե րե լու առու մով: 
Դե ռա հաս նե րից շա տե րը ին տեր նե տից 
օգտ վում են տա նը: Ուս տի խնամ քի, վե
րահս կո ղու թյան, փո խա դարձ շփում նե րի 
վրա հիմն ված ծնո ղա կան վե րահս կո ղու
թյու նը կեն սա կան նշա նա կու թյուն ու նի: 
Ծնող նե րի վե րա պատ րաստ ման նպա
տակն է ու սու ցա նե լու հա ղոր դակ ցու թյան 
և կոնֆ լիկտ նե րի կար գա վոր ման հմտու
թյուն ներ և աջակ ցու թյուն տրա մադ րել 

ծնող նե րին՝ դե ռա հաս նե րի ին տեր նե տա
յին վար քագ ծով ար դյու նա վետ զբաղ վե լու 
հա մար: Ծնող ներն այս հմտու թյուն նե րի 
կա րիքն ու նեն հա մա ցան ցում անց կաց
վող ժա մա քա նա կը <<սա կար կե լու>>, 
առանց գաղտ նի ու թյու նը խախ տե լու՝ դե
ռա հաս նե րի զբաղ մունք նե րը վե րահս կե
լու և ոչ առ ցանց ար տա դա սա րա նա յին 
զբաղ մունք նե րը խրա խու սե լու հա մար: 
Կա մա վոր նե րը նույն պես կա րող են որո
շիչ դեր խա ղալ ին տեր նե տը կա ռուց ված
քա յին եղա նա կով օգ տա գոր ծե լու շուրջ 
պա տա նի նե րին կրթե լու հար ցում: Օրի
նակ՝ ու սա նող կա մա վոր նե րը կա րող են 
փո փո խու թյան հրա շա լի գոր ծա կալ ներ 
լի նել մի շարք պատ ճառ նե րով: Առա ջին, 
նրանք զար գաց ման առու մով մոտ են դե
ռա հաս նե րին: Երկ րորդ, նրանք կա րող են 
ին տեր նե տի օգ տա գործ ման հետ կապ
ված անձ նա կան փորձ ու նե նալ: Եր րորդ, 
նրանք կա րող են ծա ռա յել որ պես դե րա յին 
մո դել ներ ին տեր նե տի օգ տա գոր ծու մից 
զատ այլ բնա գա վառ նե րում: Ուս տի ծնող
ներն ու կա մա վոր նե րը կա րև որ ռե սուրս 
են ին տեր նե տա յին կախ վա ծու թյան կան
խար գել ման գոր ծում[25; 1]:

GamAid–ը առ ցանց խորհր դատ վա կան, 
ուղ ղոր դիչ և ու ղե նի շա յին ծա ռա յու թյուն է, 
որի մի ջո ցով շա հա ռուն կա րող է կամ հե
տև ել հա սա նե լի հղում նե րին ու տե ղե կատ
վու թյա նը կամ զրու ցել առ ցանց խորհր դա
տո ւի հետ: Եթե խնդրա հա րույց խա ղա մո լը 
կապ վում է առ ցանց խորհր դա տո ւի հետ, 
վեր ջի նիս իրա կան պատ կե րը փոքր տե
սախ ցի կի պա տու հա նում հայտն վում է 
շա հա ռո ւի էկ րա նին: Պատ կե րի դաշ տի 
կող քին գտնվում է երկ խո սու թյան պա տու
հա նը, ուր շա հա ռուն կա րող է խորհր դա
տո ւին նա մակ ներ, հա ղոր դագ րու թյուն ներ 
ու ղար կել և ստա նալ դրանց պա տաս խան
նե րը: Չնա յած շա հա ռուն կա րող է տես նել 
խորհր դա տո ւին, վեր ջինս չի կա րող տես
նել շա հա ռո ւին: Խորհր դա տուն այլ առ
ցանց ծա ռա յու թյուն նե րի հղում ներ է տրա
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մադ րում, որոնք հայտն վում են շա հա ռո ւի 
էկ րա նի ձախ մա սում և այդ տեղ մնում մինչ 
շա հա ռո ւի և խորհր դա տո ւի զրույ ցի ավար
տը: Տրա մադր վող հղում նե րը տրվում են ի 
պա տաս խան շա հա ռո ւի կող մից որո շա կի 
և հնա րա վո րու թյան դեպ քում տե ղա կան 
ծա ռա յու թյուն նե րի (օրինակ` տե ղա կան 
խորհր դատ վա կան ծա ռա յու թյու նը կամ 
անա նուն խա ղա մոլ նե րի տե ղա կան հան
դի պում նե րը) հայց ման[22]:

Բա ցի այդ, Ջ. Փար քը և Մ. Գրի ֆիթ սը 
մատ նան շում են, որ խնդրա հա րույց խա
ղա մո լա յին վար քագ ծի զար գաց ման վրա 
ին տեր նե տա յին խա ղա մո լու թյան յու րօ
րի նակ հատ կա նիշ նե րի հե տև անք նե րը 
վե րահս կե լու ամե նա ար դյու նա վետ ու ղին 
ան հատ նե րին ման րա մասն ու սում նա սի
րու թյան են թարկ ված, կա նո նա կարգ ված 
ին տեր նետա յին խա ղա մո լու թյան ար դյու
նա բե րու թյան տրա մադ րումն է: Ամ բողջ 
աշ խար հում ին տեր նե տա յին խա ղա մո լու
թյու նը հա ջո ղու թյամբ ար գե լե լու ան կա
րո ղու թյան խոս տո վա նու մը հան գեց րել է 
նրան, որ տար բեր դա տա կան իշ խա նու
թյուն ներ իրենց ու շադ րու թյու նը սև եռում 
են դե պի վնա սի նվա զեց ման կա նո նա
կար գե րի մշա կու մը[19]:

Դե ռա հաս նե րի կի բեր սեք սո ւալ վար
քա գի ծը հաղ թա հա րե լու հա մար գո յու թյուն 
ու նեն մի քա նի էլեկտ րո նա յին հաղ թա
հար ման լու ծում ներ: Դրանք նե րա ռում են 
ին տեր նե տի բո վան դա կու թյու նը ֆիլտ րող 
կամ ար գե լա փա կող և ան հա տի ին տեր նե
տա յին վար քը դի տար կող ու այն եր րորդ 
կող մին փո խան ցող ծրագ րե րը[9; 10]:

Ֆիլտ րում և ար գե լա փա կում – Գո
յու թյուն ու նեն ին տեր նե տա յին գոր ծու
նե ու թյան բո վան դա կու թյու նը ֆիլտ րող 
բազ մա թիվ հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր: 
Դրանց մե ծա մաս նու թյու նը մշակ վել է երե
խա նե րին ին տեր նե տի ոչ պատ շաճ բո
վան դա կու թյու նից պաշտ պա նե լու հա մար, 
սա կայն ծրագ րե րը կա րող են օգ տա կար 
լի նել նաև այն ան ձանց հա մար, ով քեր 

փոր ձում են սահ մա նա փա կել իրենց ին
տեր նե տա յին գոր ծու նե ու թյու նը: Ֆիլտ
րող ծրագ րե րի ամ բող ջա կան թվար կու
մը կա րող եք գտնել հե տև յալ հաս ցե ով 
http://internet–lter–review.toptenreviews.
com/: Բա ցի հա մա կարգ չա յին ծրագ րե
րից, ին տեր նե տա յին ծա ռա յու թյուն տրա
մադ րող նե րից ոմանք ստու գում են բո
վան դա կու թյու նը՝ նախ քան կայ քում այդ 
տե ղե կատ վու թյան թույ լատ րե լը: Դրանք 
կոչ վում են օրի նա կան գոր ծու նե ու թյուն 
ծա վա լող կայ քեր, որոնք ու նեն իրա վա բա
նա կան հաս ցե, ռե ալ անձ նա կան բնույ թի 
տվյալ ներ և այլն, ին չը չի կա րե լի ասել ոչ 
օրի նա կան բնույ թի կայ քե րի մա սին:

Հա մա կարգ չա յին վե րահս կում – Վե
րահսկ ման ծրա գի րը հե տև ում է ան հա տի 
կող մից հա մա կարգ չի օգ տա գործ մա նը և 
դրա մա սին զե կու ցում եր րորդ կող մին: 
Ար գե լա փա կող ծրագ րե րը կա րե լի է հա
մա տե ղել վե րահսկ ման ծրագ րե րի հետ` 
այդ պի սով ֆիլտ րե լով ին տեր նե տի բո վան
դա կու թյու նը, ինչ պես նաև վե րահս կե լով 
ին տեր նե տա յին գոր ծու նե ու թյու նը: Զե
կու ցում նե րը կա րող են տրվել ըն կե րո ջը, 
ծնո ղին, ինք նօգ նու թյան խմբի ան դա մին 
կամ այլ պա տաս խա նա տու ան ձի: Հիմ նա
կան վե րահսկ ման ծրագ րե րի ցան կը հա
սա նե լի է հե տև յալ հաս ցե ով` http://www.
monitoringadvisor.com/: Ինչ պես նշվեց, 
ին տեր նե տը հա սա նե լի է տար բեր եղա
նակ նե րով, իսկ ֆիլտր ման ու վե րահսկ
ման տար բե րակ նե րը դի տար կե լիս կա րև
որ է հի շել շար ժա կան սար քե րի մա սին, 
որոնք ևս ապա հո վում են ին տեր նե տի 
հա սա նե լիու թյու նը (բջջա յին հե ռա խոս, 
BlackBerry, smart phone, Xbox 360, և ալն): 
Չնա յած դժվար է պայ քա րել այս շար ժա
կան սար քե րի դեմ, ֆիլտ րող ծրագ րերն 
այժմ կի րա ռե լի են նաև բջջա յին հե ռա
խոս նե րի (տե՛ս http:// www.mobicip.com) և 
մի քա նի այլ շար ժա կան սար քե րի հա մար: 
Այս սար քե րի գո յու թյան մա սին պար զա
պես իմա նա լը և դե ռա հաս նե րի շրջա նում 
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դրանց հա մա պա տաս խան կի րա ռե լու
թյան քննար կու մը հաղ թա հար ման կա րև
որ աս պեկտ նե րից է:

Շա տե րը խոր հում են Օգ տա գործ ման 
ըն դու նե լի եղա նակ նե րի մա սին, քա նի որ 
ար դյու նա վետ գոր ծիք են նաև երկ րոր դա
յին կան խար գել ման պա րա գա յում դե ռա
հաս նե րի ին տեր նե տի խնդրա հա րույց օգ
տա գործ ման վար քագ ծի հաղ թա հար ման 
հա մար, քա նի որ այ լևս անհ նար է մարդ
կանց ար գե լել ին տեր նե տից օգտ վել, ուս
տի մաս նա գետ նե րը պետք է դե ռա հաս
նե րին օգ նեն հստակ սահ ման ներ գծե լու 
հար ցում: Այն պետք է մշակ վի դե ռա հա
սի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան մի ջո ցով և 
պետք է նե րա ռի տար բեր ոլորտ ներ, ինչ
պի սիք են` օր վա ժա մը, առ ցանց ան ցկաց
րած ժա մե րի քա նա կը, սահ մա նա փա կող 
տեխ նո լո գի ա նե րը և ֆիլտ րող/վե րահս կող 
ծրագ րե րի կի րա ռու մը[26]:

Գեր մա նի ա յում կա ռա վա րու թյան ու 
սո ցի ա լա կան ծա ռա յու թյուն նե րի հա սա
րա կա կան գոր ծա կա լու թյուն նե րի մի ջո
ցով գոր ծում է հան րա յին կրթու թյան և 
կան խար գել ման ակ տիվ շար ժում, որը 
միտ ված է պաշտ պա նե լու հա մա կարգ չի 
առողջ կի րա ռու մը[16]:

Տաս ներ կու քայ լից բաղ կա ցած ըն թա
ցիկ ծրա գի րը ևս ին տեր նե տա յին կախ վա
ծու թյան երկ րոր դա յին կան խար գել ման և 
մի ջամ տու թյան ռազ մա վա րու թյուն նե րից 
մե կն է, որի հիմ նա կան նպա տակն է կախ
վա ծու թյուն են թադ րող վար քագ ծի փո փո
խու թյու նը և սո ցի ա լա կան հմտու թյուն նե
րի ու սու ցա նու մը:

Տաս ներ կու քայ լա նի ծրա գի րը որո շա
կի հա ջոր դա կան քայ լե րի ամ բող ջու թյուն 
է, որն ուղղ ված է կախ վա ծու թյուն ու նե ցող 
դե ռա հաս նե րի սո ցի ա լա կան վե րա կանգն
մա նը և նե րառ մա նը[25]:

Ինչ պես և՛ կախ վա ծու թյան և՛ հո գե
կան առող ջու թյան ծրագ րե րի մե ծա մաս
նու թյան դեպ քում նա խընտ րե լի մի ջոց է 
խմբա յին խորհր դատ վու թյու նը կամ ինք

նօգ նող խմբե րը: Խմբա յին թե րա պի ա յի 
գոր ծըն թացն ապա հո վում է այն կա ռուց
ված քը, որն անհ րա ժեշտ է վե րա կանգ նո
ղա կան մի աս նու թյուն ստեղ ծե լու հա մար, 
որն էլ իր հեր թին կեն սա կան նշա նա կու
թյուն ու նի ին տեր նե տա յին կախ վա ծու
թյուն ու նե ցող դե ռա հաս նե րի հետ աշ խա
տե լիս: [13; 20]:

Կ. Բիր դը նշում է, որ դե ռա հաս նե րի 
հետ աշ խա տե լիս մաս նա գե տը հա ճախ 
աշ խա տում է նաև խնա մա կալ նե րի և ըն
տա նի քի այլ ան դամ նե րի հետ: Ար դյուն
քում ըն տա նե կան թե րա պի ան հա ճախ 
հան դի սա նում է մի ջամ տու թյան հիմ նա
կան մի ջոց[2]:

Հ. Լիդ լը, Ջ. Դա քո ֆը, Ռ. Թյոր նե րը, 
Ջ. Հեն դեր սո նը և Պ. Գրին բա ու մը հա
մա տեղ մշա կել են դե ռա հա սի ին տեր նե
տա յին կան խար գել ման՝ Ըն տա նե կան 
թե րա պա յի բազ մա չափ մո դե լը (MDFT): 
Այս մո դե լի շրջա նակ նե րում թե րա պև
տիկ ծա ռա յու թյուն նե րը մա տուց վում են 
տար բեր պայ ման նե րում և տար բեր ձև
ա չա փե րով, ինչ պես, օրինակ՝ դպրո ցում, 
տա նը, հա մա ռոտ ձև ա չա փե րով, ին տեն
սիվ խորհր դատ վու թյան մի ջո ցով և այլն: 
Ըն տա նե կան խորհր դատ վու թյան հան դի
պում նե րին կա րող են մաս նակ ցել կամ մի
այն դե ռա հա սը, կամ մի այն ծնող նե րը կամ 
եր կու սը մի ա սին[14]:

Կ. Յան գը են թադ րում է, որ ըն տա նի քը 
պետք է կրթվի ին տեր նե տի կախ վա ծու
թյուն առա ջաց նող հատ կու թյան վե րա բե
րյալ: Ըն տա նի քը պետք է նաև դե ռա հա սին 
օգ նի նոր հե տաքրք րու թյուն ներ ու հոբ բի
ներ գտնե լու, իր հա մար ժա մա նակ հատ
կաց նե լու և ին տեր նե տի օգ տա գործ ման 
ժա մա քա նա կի կրճատ ման ար դյուն քում 
առա ջա ցած ժա մա նակն այլ զբաղ մունք նե
րով լրաց նե լու հար ցում: Մաս նա գետ նե րը 
նշում են, որ ըն տա նիք նե րը պետք է աջակ
ցող լի նեն և սո վո րեն, թե ինչ պես լե գի տի
մաց նել դե ռա հա սի կող մից գոր ծադր ված 
ցան կա ցած ջանք: Մի և նույն ժա մա նակ 
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նրանք չեն ցան կա նում նպաս տել խնդրա
հա րույց ին տեր նետ օգ տա գործ մա նը կամ 
դե ռա հա սին օգ նել դպրո ցից բա ցա կա յե լու 
կամ հան դի պու մը տա պա լե լու շուրջ նե րո
ղու թյուն ներ խնդրե լու հար ցում[24]:

Հե տա զո տող նե րը (Բիրդ, Յանգ) խոր
հուրդ են տա լիս, որ հո գե կան առող ջու թյան 
ոլոր տում աշ խա տող նե րը խնա մա կալ նե
րին օգ նեն ին տեր նե տի օգ տա գործ ման 
հա մա պա տաս խան կա նոն նե րի, հստակ 
սահ մա նա փա կում նե րի և նպա տակ նե րի 
սահ ման ման հար ցում: Խնա մա կալ նե րից 
պա հանջ վում է նաև հե տև ո ղա կան լի նել 
նոր կա նոն նե րի և սահ մա նա փա կում նե րի 
հար ցում: Ին տեր նե տի օգ տա գործ մա նը 
հե տև ե լու հա մար կա րող են օգ տա գործ
վել հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր, որոնք կե
րաշ խա վո րեն, որ դե ռա հաս նե րը պատ
շաճ կեր պով հե տև ում են կա նոն նե րին ու 
սահ մա նա փա կում նե րի: Եթե սա չի օգ
նում, ապա հիմ նախն դի րը դի տարկ վում է 
խորհր դատ վա կան մի ջամ տու թյան մի ջո
ցով, ու սում նա սիր վում է այն, թե ինչ պես 
փո փո խու թյան են թար կել սահ մա նա փա
կում նե րին չհե տև ե լու պատ ճառ հան դի
սա ցող փո փո խա կան նե րը[2, 24]:

Ին տեր նե տա յին կախ վա ծու թյան հետ 
գործ ու նե ցած ցան կա ցած մաս նա գետ 
մատ նան շում է վաղ բա ցա հայտ ման ու 
կան խար գել ման կա րև ո րու թյու նը: Հաշ վի 
առ նե լով հրա տապ անհ րա ժեշ տու թյու նը, 
ընտր վել ու կի րա ռու թյուն է ստա ցել ամե
նա պարզ ու ամե նա հեշտ մո տե ցու մը, այն 
է` գի տե լի քա հեն կրթու թյան մո տե ցու մը, 
որը բա վա կա նին հա ջող կեր պով կրճա
տել է ին տեր նե տա յին կախ վա ծու թյան 
տա րած վա ծու թյու նը: Այ նո ւա մե նայ նիվ, 
այս մո տեց ման եր կա րա տև ազ դե ցու թյու
նը դե ռևս ապա ցուց ման կա րիք ու նի, իսկ 
կան խար գել ման ծրագ րե րի նպա տա կադ
րում նե րի ու առա ջա դեմ մո տե ցում նե րի 
մի ջև դե ռևս մեծ ան դունդ է պահ պան վում:

Ին տեր նե տա յին կախ վա ծու թյան կան
խար գել ման ժա մա նա կա կից մո տե ցում

նե րը մե ծա պես հեն վում են ին տեր նե տի 
էք սե սիվ օգ տա գործ ման բա ցա սա կան 
հե տև անք նե րի հետ կապ ված փաս տագ
րա կան տե ղե կատ վու թյան վրա: Որ պես 
կան խար գել ման հիմ նա րար քայլ, ու սու
ցիչ նե րը փոր ձա գետ ներ են հրա վի րում ու
սա նող նե րի շրջա նում ներ կա յա ցում նե րով, 
հիմ նա րար փաս տարկ նե րով հան դես գա
լու հա մար, որոնք սո վո րա բար նե րա ռում 
են ին տեր նե տա յին կախ վա ծու թյան շուրջ 
հիմ նա րար տե ղե կու թյուն ներ և որո շա կի 
խոր հուրդ են տա լիս առ այն, թե ինչ պես 
վե րահս կել ին տեր նե տի օգ տա գոր ծու մը: 
Այս գի տե լի քա հեն ու սուց ման մո տե ցու մը 
հիմն ված է այն են թադ րու թյան վրա, որ 
դե ռա հաս նե րը ին տեր նե տից կախ վա ծու
թյուն են ձեռք բե րում, քա նի որ տե ղյակ 
չեն դրա բա ցա սա կան հե տև անք նե րի 
մա սին: Նման մո տե ցումն ան շուշտ որո
շա կի ին տո ւի տիվ ու տրա մա բա նա կան 
կոչ է պա րու նա կում, հատ կա պես մեր 
օրե րում, երբ ին տեր նե տա յին կախ վա
ծու թյու նը նոր երև ույթ է: Կա րև որ է նաև 
տե ղե կատ վու թյան ու գի տե լի քի տրա
մադր ման ու ղին: Երի տա սարդ սե րունդն 
ավե լի ու շա դիր ու պա տաս խա նա տու է, 
երբ տե ղե կատ վու թյու նը փո խանց վում է 
ժա մա նա կա կից աու դի ո վի զո ւալ մե դի ա
յի, թվա յին տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո
գի ա նե րի մի ջո ցով:

Նոր տեխ նո լո գի ա նե րի պատ ճա ռով 
դե ռա հաս նե րի շրջա նում ի հայտ եկող 
խնդիր նե րը պետք է դի տարկ վեն պրո
ակ տիվ եղա նա կով, այլ ոչ թե սպա սե լով 
փաս տե րի և փոր ձե լով հաղ թա հա րել այն 
հիմ նախն դիր նե րը, որոնք ար դեն իսկ ի 
հայտ են եկել: Տեխ նո լո գի ան շա րու նա
կում է մեր առօ րյա կյան քի մի մա սը լի
նել: Ին տեր նե տի պո տեն ցի ալ դրա կան և 
բա ցա սա կան ազ դե ցու թյան վե րա բե րյալ 
իրա զեկ վա ծու թյու նը մի այն դրա կան ար
դյունք ներ կտա դե ռա հաս նե րին, նրանց 
ծնող նե րին, ըն կեր նե րին և առ հա սա րակ 
ողջ հա սա րա կու թյա նը:
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Современные социально–педагогические подходы по 
 профилактике интернет– зависимости у подростков

Л. Карапетян

В дан ной статье рас смат ри ва ет ся ряд сов ре мен ных со ци аль но–пе да го ги чес ких, пси
хо ло ги чес ких под хо дов по про фи лак ти ке ин тер нет–за ви си мо сти сре ди под рост ков: 
ког ни тив но–по ве ден чес кая пси хо те ра пия, кон тент–прог рамм ное уп рав ле ние, кон суль
ти ро ва ние, груп пы са мо по мо щи, мо ти ва ци он ное ин тервь ю и ро ва ние, GamAid он лайн 
кон суль ти ро ва ние, се мей ная те ра пия, тре нинг Self–Management и т. д.

Contemporary Social–Pedagogical Approaches of  
Prevention of Adolescent Internet Addiction

L. Karapetyan

This article discusses several contemporary social–pedagogical–psychological approach
es of prevention of internet addiction among adolescents. Which are cognitive behavioral 
therapy, content–control software, counseling, self–help groups, motivational interviewing, 
GamAid online counselling, family therapy, Self–Management Training and etc.
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ՍՊԱՐՏԱԿ ՍՈՂՈՅԱՆ

ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ

Հա սա րա կու թյան զար գաց ման, կրթու
թյան որա կի, կրթու թյան մար դա սի րաց
ման տե սան կյո ւն ից կա րև որ խնդիր է 
սո վո րող նե րի վե րա բեր մուն քի ձև ա վո րու
մը, դրսև ո րու մը տե ղե կատ վա կան տեխ
նո լո գի ա նե րի նկատ մամբ: Ինչ պես ցո ւյց 
է տա լիս փոր ձը, գործ նա կա նում հա մա
կար գի չը, առա վել ևս երի տա սար դու թյան 
հա մար, տեխ նի կա յի այն ար դյո ւնա վետ 
մի ջո ցն է, որն այ սօր բազ մա զան փոխ
գոր ծո ղու թյո ւննե րի, հա րա բե րու թյո ւննե րի 
մեջ դառ նում է անհ րա ժեշ տու թյո ւն: Եթե 
ան ցյալ դա րի 90–ական թվա կան նե րի 
սկզբին նրա նկատ մամբ մտա վա խու թյո ւն 
էին ցո ւցա բե րում սո վո րող նե րի 15–20%–
ը, ապա հի մա այդ տո կո սը զգա լի ո րեն 
կրճատ վել է (մեր գնա հա տում նե րով` մո
տա վո րա պես 5–7%): Սա կայն, գործ նա կա
նում յու րա քան չյուր ու սում նա կան խմբում 
հան դի պում են մեկ–եր կու սո վո րող , որոնց 
հա մար հա մա կարգ չի հետ առն չու թյո
ւնը կապ ված է ներ քին լար վա ծու թյան 
հաղ թա հար ման հետ, կամ այն ոչ մի հե
տաքրք րու թյո ւն չի ներ կա յաց նում: Նշենք, 
որ աշ խա տան քի հան դեպ բա ցա սա կան 
վե րա բեր մուն քի ձև ա վոր ման պատ ճառ նե
րի մեջ առանց քա յին են.
•	 վա խն ընդ հան րա պես էլեկտ րա կան 

սար քե րի, տար բեր տե սա կի ճա ռա գայ
թում նե րի հան դեպ,

•	 վա խն ինչ–որ մի բան անե լու առու մով, 
ին չը կբե րի մե քե նա յի ան սար քու թյան,

•	 դիսփ լե յից ստաց վող տե ղե կատ վու
թյան առա տու թյան մեջ կողմ նո րոշ վե
լու ու նա կու թյու նը, այդ իսկ պատ ճա ռով 
տե ղե կատ վա կան քա ո սի և ան հար մա
րու թյան զգա ցու մը,

•	 հրա ման ներ կա տա րե լու, ար դյունք
նե րը հա մար ժեք գնա հա տե լու ան

կա րո ղու թյու նը (հատ կա պես ծրագ
րե րի կար գա վոր ման ժա մա նակ, 
էլեկտ րո նա յին աղյու սակ նե րի մի ջո ցով 
հաշ վարկ ներ կա տա րե լիս, տվյալ նե րի 
հեն քեր օգ տա գոր ծե լիս և այլն), հնա
րա վո րու թյուն նե րի թե րագ նա հա տումն 
ու գե րագ նա հա տու մը, ծրագ րե րի և 
տար բեր սար քե րի, մի ջոց նե րի սահ մա
նա փա կում նե րի պատ ճա ռով ժա մա նա
կի անօ գուտ կորս տի զգա ցու մը և այլն: 
Տեխ նի կան, իրոք, օգ նում է մար դուն, 

սա կայն, ինչ պես գի տենք, մի և նույն ժա
մա նակ առա ջա նում է ան ձի օտա րաց ման, 
ձև ա փոխ ման, ձև ա խախտ ման վտանգ, 
որը չա փա զանց վատ կա րող է անդ րա
դառ նալ սո վո րող նե րի վրա: Բա ցառ ված 
չէ, որ զանգ վա ծա յին հա մա կարգ չայ նա
ցու մը կըն թա նա հո գև որ կյան քում որոշ 
ան ցան կա լի մի տում նե րի ու ժե ղաց մամբ, 
որոնց որոշ տար րեր, մաս նա վո րա պես՝ 
կեն սա կան, հո գև որ և բա րո յա կան ար ժեք
ներ, խո համ տա ծա կան ըն կա լում նե րում 
հի մա ար դեն առ կա են:

Ան կաս կած, ին ֆոր մա տի կա յի ոլոր
տում մար դա սի րա ցու մը պետք է ուղղ
ված լի նի ու սուց ման այն պի սի մե թոդ նե րի 
որոն մանն ու կի րառ մա նը, որոնք կնպաս
տեն վե րը նշված պատ ճառ նե րի և դրանց 
հե տև անք նե րի վե րաց մա նը:

Կրթու թյան մար դա սի րաց ման կա րև
որ բա ղադ րիչ է ու սու ցան վո ղի նոր դե րի 
կա տա րու մը: Այն ման կա վար ժա կան ազ
դե ցու թյան օբյեկ տից ման կա վար ժա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի լի ի րավ սու բյեկտ 
դառ նա լու մի տում է, որն, ընդ հա նուր առ
մամբ, վե րա բե րում է կրթու թյա նը, և առա
վե լա գույն կեր պով «ներ քի ն» սու բյեկ տիվ 
ման կա վար ժա կան հիմ նախն դիր է՝ կապ
ված ման կա վար ժա կան տեխ նո լո գի ա նե
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րի և ու սուց ման մե թոդ նե րի ընտ րու թյան 
հետ: Սա կայն, կրթու թյան լայն հա մա
կարգ չայ նաց ման պայ ման նե րում փոխ
վում է ման կա վար ժի գոր ծա ռույ թը, որը 
կրում է օբյեկ տիվ բնույթ: Ին ֆոր մա տի կան 
այն առար կան է, ուր հստակ դի տարկ վում 
են ման կա վար ժի աշ խա տան քի և դե րի 
բնույ թի փո փոխ ման հիմ նա կան ուղ ղու
թյուն նե րը:

Նոր տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա
նե րի ու սում նա սի րումն ավան դա կան մե
թոդ նե րով, առանց տե ղե կատ վու թյան հա
վաք ման, պահ պան ման և ներ կա յաց ման, 
այդ նոր տեխ նո լո գի ա նե րի հնա րա վո րու
թյուն նե րի և մե թոդ նե րի կի րա ռումը, անի
մաստ է: Տե ղե կու թյու նը, սխե ման, մո դե լը, 
ձև ա կա նա ցու մը, ալ գո րիթ մը և այլն, ոչ մի
այն ին ֆոր մա տի կա յի` որ պես գի տու թյուն 
և ու սում նա կան առար կա, աշ խա տան
քա յին հաս կա ցու թյուն ներ են, այլ նաև 
«Ին ֆոր մա տի կա» դա սա վան դող նե րի 
մտա ծո ղու թյան ոճ: Այդ պատ ճա ռով լրիվ 
օրի նա չափ է, որ հենց ին ֆոր մա տի կա յում 
և տե ղե կատ վա կան ցիկ լի առար կա նե րում 
ներ կա յումս դրսև որ վում և կի րառ վում են 
ու սուց ման նոր տեխ նո լո գի ա նե րը, որոնք 
կա րող են հան գեց նել ման կա վար ժա կան 
աշ խա տան քի բնույ թի փո փոխ մա նը:

«Ու սու ցիչ–աշա կեր տ» հա րա բե րու
թյուն նե րի փո փոխ ման հիմ նախն դիրն 
առա վել ու սում նա սիր ված է անձ նա կողմ
նո րոշ ված (անձ նա կենտ րոն) ու սուց մանն 
առնչ վող աշ խա տու թյուն նե րում [1–4]: Դի
տար կենք դրանց հիմ նա կան դրույթ նե րը, 
որոնք կա րև որ են մեր ու սում նա սի րու թյան 
տե սան կյու նից:

Անձ նա կողմ նո րոշ ված ու սու ցումն են
թադ րում է ու սու ցան վո ղի ան ձի կենտ
րո նա ցում, ու սու ցան վո ղի ակ տի վու թյան 
խթա նում, որի բո լոր կող մերն այս կամ այն 
կերպ կապ ված են սու բյեկտ–սու բյեկ տա
յին հա րա բե րու թյուն նե րի և մո տի վա ցի ոն 
ոլոր տի հետ: Ու սում նա կան գոր ծըն թա
ցում հնա րա վոր են նվաճ ման մո տիվ նե րի 

տար բեր մեկ նա բա նու թյուն ներ: Այս պես, 
մո տի վը նվաճ վում է, երբ դա սա վան դողն 
ինքն է խնդիր ներ դնում, և ու սու ցան վող
նե րի առաջ դրանք հան դես են գա լիս 
մի ան գա մից հստակ ձև ա վոր ված տես
քով: «Դա սա վան դողն ար դեն կա տա րել է 
այն բա վա կա նին բարդ մտա վոր աշ խա
տան քը, որն անհ րա ժեշտ է դրանց ճիշտ 
դրման հա մար: Քա նի որ ու սում նա կան 
խնդի րը տրված է սո վո րո ղին, նրա նից 
չի պա հանջ վում ու նա կու թյուն հայտ նա
բե րե լու խնդի րը, որից այն առա ջա ցել է: 
Նրա հա մար ան հայտ է մնում, թե ինչ պես 
կող մե րի և հատ կու թյուն նե րի բազ մա զա
նու թյու նից, որոնք այս պես թե այն պես վե
րա բե րում են պրոբ լե մա յին իրա վի ճա կին, 
առանձ նաց նել նրանք, որոնք պա հանջ վում 
են նրա լուծ ման հա մար, քա նի որ ու սում նա
կան խնդրում միշտ պայ ման նե րի սահ մա
նա փակ քա նակ կա: Ու սու ցան վո ղի փո խա
րեն ամեն ինչ արել է դա սա վան դո ղը: Այդ 
պատ ճա ռով ու սուց ման հան դեպ այդ պի սի 
մո տեց ման դեպ քում հա ճախ են ձև ա կան 
լու ծում նե րը. դրանք սկզբուն քո րեն հա մակց
ված են, տրված պայ ման նե րի առա վել հար
մար մի ջոց նե րի որոն ման տե սան կյու նից 
չեն խթա նում սո վո րո ղի ակ տի վու թյու նը, 
տե սա կան գի տե լիք նե րի մշտա կան ձեռք
բեր ման նրա ձգտու մը, չեն զար գաց նում 
նա խա ձեռ նու թյու նը, վեր լու ծա կան ըն դու
նա կու թյուն նե րը» [3, 5]: Դա դա սա վան դո
ղի ինք նա ի րաց ման ոճ է: Այս մո տե ցումն ու
սու ցու մը կենտ րո նաց նում է դա սա վան դո ղի 
վրա, այդ պատ ճա ռով ու սուց ման այդ պի սի 
մի ջո ցը նրա ինք նա ի րա ցումն է, կեն սա
կան և մաս նա գի տա կան փոր ձի խե լա միտ 
օգ տա գոր ծու մը, դա մո տիվ նե րի նրա նվա
ճումն է, դա անձ նա յին աճ է:

Եթե ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի կենտ
րո նում ու սու ցան վողն է, մո տեց վում են 
նրա նպա տակ նե րը, հա սա նե լի են նրա 
մո տիվ նե րը: Ու սուց ման այս մո տե ցու մը 
(կենտ րո նաց ված ու սու ցան վո ղի վրա) են
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թադ րում է նրա առա վե լա գույն ակ տի վու
թյան դրսև ո րու մը, նրա նպա տակ նե րի, մո
տիվ նե րի նվա ճու մը: «Ու սու ցան վող անձն 
այս տեղ հան դես է գա լիս որ պես ակ տիվ 
գոր ծող սու բյեկ տ» [3, 5]: Կ. Ռո ջեր սը, հա
մե մա տե լով ու սուց ման այդ պի սի տե սա կը 
ավան դա կա նի հետ, նկա տում է. որ առա
ջինն անանձ նա յին է, ին տե լեկ տո ւա լաց
ված (մտա վո րա կա նաց ված), գնա հատ վող 
ար տա քի նից, ուղղ ված նշա նա կու թյուն նե
րի յու րաց մա նը ֆրոն տալ առն չու թյուն նե րի 
շրջա նակ նե րում, երկ րոր դը` հա կա ռակը, 
ազատ և ինք նու րույն, նա խա ձեռն ված բուն 
ու սու ցան վո ղի կող մից, ուղղ ված մտքի 
(իմաս տի) յու րաց մա նը, որ պես անձ նա յին 
փոր ձի տարր: Պարզ է, որ ման կա վար ժի 
հիմ նա կան խնդիրն այս տեղ իմաս տա վոր
ված ու սուց ման խթա նումն է:

Այս պի սով, անձ նա կողմ նո րոշ իչ ու սուց
ման հիմ նա կան հատ կա նիշն ու սուց ման 
իմաս տա վոր վա ծու թյունն է: Դրա տակ 
հաս կաց վում է նյու թի ու սուց ման նպա
տակ նե րի իմաստավորումը յու րաց ման 
հիմ նա կան շեշ տը, վե րահսկ ման ուղ ղագ
ծի և ձև ե րի ընտ րու թյան հնա րա վո րու թյու
նը և այլն: Մենք գի տենք, որ ու սում նա կան 
տե ղե կատ վու թյու նը մի այն այն դեպ քում 
է դառ նում սո վո րող նե րի ամուր գի տե լիք, 
երբ այն ըն կալ վում է ակ տիվ և գի տակ
ցա բար, իմաս տա վոր ված և դար ձել է 
անձ նան շա նա կա լի: Գործ նա կան ման կա
վարժ նե րը հաս տա տում են, որ չա փա զանց 
դժվար է լու ծել այդ խնդի րը ավան դա կան 
դաս–դա սա րա նա յին հա մա կար գում, երբ 
պա րապ մունք ներն անց կաց վում են մեծ 
խմբե րում և տրված դա սա ցու ցա կով: Հե
ռա վար ու սուց ման և առա ջին հեր թին ու
սուց ման հե ռա հա ղոր դակց ման ձև ե րը կա
րող են մո տե նալ այդ լուծ մա նը, սա կայն 
առա ջա նում են շատ այլ խնդիր ներ, ինչ
պի սիք են էլեկտ րո նա յին ձև ով տա րած
վող ու սում նա կան տե ղե կատ վու թյան հա

մար ժեք ըն կա լու մը, ինք նա վեր լու ծու թյան 
և ինք նա կազ մա կերպ ման ու նա կու թյան 
ձև ա վո րու մը, ման կա վար ժի և աշա կեր տի 
առն չու թյան վիր տո ւալ լի նելը, ինչն ու սուց
ման և դաս տի ա րա կու թյան ոլոր տը դարձ
նում է պատ րան քա յին և այլն:

Հե ռավար  ու սուց ման կազ մա կերպ ման 
հիմ նախն դիր նե րի դի տար կու մը դուրս է 
գա լիս մեր հե տա զո տու թյան շրջա նակ
նե րից: Դրա հետ մեկ տեղ չի կա րե լի չըն
դու նել այն փաս տը, որ ին ֆոր մա տի կա յի 
հե ռա վար ու սուց ման ձև ե րի զար գա ցու
մը սեր տո րեն կապ ված է ին ֆոր մա տի
կա յի ու սուց ման մա կար դա կի և որա կի 
հետ ինչ պես հան րակր թա կան, այն պես 
էլ բարձ րա գույն դպրո ցում, քա նի որ հենց 
ին ֆոր մա տի կան է կոչ ված ձև ա վո րելու 
ու սու ցան վող նե րի մոտ ԱՀ օգտ վո ղի տե
ղե կատ վա կան մշա կույ թի որո շա կի մա
կար դակ, որն անհ րա ժեշտ է ու սում նա
կան հե ռա հա ղոր դակց ման ար դյու նա վետ 
իրա կա նաց ման հա մար: Մյուս կող մից, 
հե ռավար  ուսուց ման ձև ե րի զար գա ցումն 
առա վել սուր է դնում տար բեր ման կա
վար ժա կան խնդիր ներ (ման կա վար ժա
կան աշ խա տան քի բնույ թի և ման կա վար
ժա կան գոր ծու նե ու թյան կազ մա կերպ ման, 
գնա հատ ման ավան դա կան մո տե ցում նե
րի մի ջև), ինչն առա վել հստակ է դի տարկ
վում հենց ին ֆոր մա տի կա յում: Հե տև յալ 
մեջ բե րում նե րը բա վա կա նին լրիվ պատ
կե րա ցում են տա լիս դի տարկ վող հար ցի 
մա սին:

«Նոր տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա
նե րի զար գա ցու մը թույլ է տա լիս էա պես 
նո րաց նել ու սում նա կան գոր ծըն թա ցը և 
բարձ րաց նել կրթու թյան ար դյու նա վե տու
թյունն՝ աշ խա տան քի բա ժան ման հի ման 
վրա կրթա կան գոր ծըն թա ցի կա ռա վար
ման մի ջո ցո վ» [6]: «Ոչ թե հին կրթա կան 
հա մա կար գի դա սա վան դո ղը՝ հա գեց ված 
նոր տեխ նի կա կան և տեխ նո լո գի ա կան 
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մի ջոց նե րով, այլ նոր մաս նա գի տաց ված 
դա սա վան դո ղը աշ խա տան քի բա ժան
ման ընդ հա նուր հա մա կար գում իրեն 
բնո րոշ գոր ծու նե ու թյան բնույ թով և տե
ղով կա րող է ապա հո վել նոր կրթա կան 
հա մա կար գի ար դյու նա վետ գոր ծու նե ու
թյու նը» [7]: «Դա սա վանդ ման գոր ծու նե
ու թյան կազ մա կեր պու մը աշ խա տան քի 
բա ժան ման հի ման վրա հան դի սա նում է 
ժա մա նա կա կից կրթա կան հա մա կար գի 
կա ռա վար ման ան քա տե լի գի ծն է, որով և 
իրա կա նաց վում է նրա զար գա ցու մը հա
մա կար գա յին մո տեց ման հի ման վրա» [8]:

Ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյան բո
վան դա կու թյան վեր լու ծու թյու նը (հե ռավար 
ու սուց ման ձև ե րի հի ման վրա)՝ հիմն ված 
տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի վրա, 
թույլ է տա լիս բա ցա հայ տել դա սա վան դող
նե րի հիմ նա կան մաս նա գի տա ցում նե րը: 
Դրանք են,
•	 դասընթացները մշակող մասնագետը` 

դա սըն թաց նե րի դի զայ նե րը: Որ պես կա
նոն, դա առար կա յի մաս նա գետն է, ով 
ընտ րում է, կա ռու ցում և կազ մա կեր պում 
ու սում նա կան նյու թը, ժա մա նա կա կից 
կրթա կան տեխ նո լո գի ա նե րի մաս նա գե
տը, ու սուց ման նպա տակ նե րին հաս նե լու 
մի ջոց նե րի գնա հատ ման մաս նա գե տը,

•	 տեխ նո լո գի ա նե րի մաս նա գե տը (հե
ռուս տա– և տե սան կա րա հա նում նե րի, 
հա մա կարգ չա յին գրա ֆի կա յի, ծրագ
րա յին մի ջոց նե րի, ցան ցա յին տեխ նո
լո գի ա նե րի և այլ),

•	 ու սուց ման մե թոդ նե րի խորհր դա
տուն, ով օգ նում է ու սու ցան վող նե րին 
գտնելու և իրա կա նաց նելու մշակ ված 
ու սում նա կան նյու թում իր կրթա կան 
գծու ղին (մի ջազ գա յին եզ րույ թա բա նու
թյու նում` ֆա սի լի տեյ տոր),

•	 ու սում նա կան դա սըն թաց ներն ին տե
րակ տիվ ներ կա յաց նե լու, նյու թի ու
սուց ման ըն թաց քում ու սու ցան վող նե րի 

հետ փոխ գոր ծո ղու թյուն նե րի մաս նա
գե տը (տյու տոր),

•	 ու սուց ման ար դյունք նե րի վե րահսկ ման 
մե թոդ նե րի մաս նա գե տը, ով պա տաս
խա նա տու է տեքս տե րի, ստու գարք
նե րի, քննու թյուն նե րի մշակ ման, կազ
մա կերպ ման և անց կաց ման հա մար 
(ին վի գի լա տոր),

•	 վար չա րա րը կամ ու սում նա կան տա րա
ծու թյան հա մա կար գո ղը:
Ինչ վե րա բե րում է ին ֆոր մա տի կա յի ու

սու ցիչ նե րին, ներ կա յումս նրանք հա ճախ 
ստիպ ված են հան դես գալ բո լոր թվարկ
ված մաս նա գետ նե րի դե րե րում: Դա ազ
դում է դա սա վանդ ման որա կի վրա և նոր 
պա հանջ ներ ներ կա յաց նում նրանց տե սա
կան և գործ նա կան պատ րաստ վա ծու թյան 
մա կար դա կին, ինչն, ան կաս կած, պետք է 
անուղ ղա կի ո րեն հաշ վի առն վի ին ֆոր մա
տի կա յի դա սըն թա ցի բո վան դա կու թյան 
կա ռուց ման ժա մա նակ:

Այս պի սով, ինչ պես ցույց է տա լիս մեր 
ու սում նա սի րու թյու նը, կա րե լի է անել հե
տև յալ եզ րա կա ցու թյուն նե րը.
1. Ժա մա նա կա կից կրթու թյան հիմ նախն

դիր նե րի լուծ ման մեջ իր ու րույն դերն 
ու նի ին ֆոր մա տի կան:

2. Հա սա րա կու թյան և գի տու թյուն նե րի 
զար գաց ման հա մաշ խար հա յին գոր ծըն
թաց նե րում ին ֆոր մա տի կա յին ներ կա
յաց վում են նոր պա հանջ ներ, խնդիր ներ 
և դրանք լու ծե լու հա մար անհ րա ժեշտ է 
դա սըն թա ցում կի րա ռել նոր ման կա վար
ժա կան տեխ նո լո գի ա ներ, հատ կա պես 
հե ռավար ուսուց ման տար բեր ձև եր:

3. Ին ֆոր մա տի կա դա սա վան դող նե
րին ներ կա յաց վում են հա տուկ պա
հանջ ներ, էա պես փոխ վում են նրանց 
ավան դա կան գոր ծա ռույթ նե րը դա սա
վանդ ման գոր ծըն թա ցում, փոխ վում է 
ու սու ցան վո ղի դե րը, ու սու ցու մը դառ
նում է անձ նա կողմ նո րոշիչ:
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Современные подходы обучения информатике
С. Согоян 

В статье рассматривается роль информатики в развитии современного общества, 
в деле решения образовательных задач и повышения качества образования. 
Определяется, каким должен быть курс информатики, чтобы обучение стало средством 
решения вышеперечисленных задач. В статье также обсуждается отношение учащихся 
к этому предмету, их новая роль в этом курсе, какими качествами должны обладать 
преподающие, предъявляемые к ним требования.

Ключевые слова: образование, учебный процесс, курс, информатика, телеобучение, 
гуманизация образования. 

Modern approaches for teaching computer science 
S. Soghoyan

The article discusses the role of computer science in the development of modern society, 
to deal with educational issues and improve the quality of education. It is determined how the 
course of computer science should be in order the training to become a means of solving the 
problems above. The attitude of students towards this subject, their new role in this course, 
the teachers qualities and the requirements imposed on them are discussed.

Keywords: education, the learning process, course, computer science, tele–education, 
humanization of education
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ԿԱՐԻՆԵ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

ԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻ ՍԵՌԱԿԱՆ 
ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐՆ ՈՒ 

ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄ

Հա սա րա կու թյան կա րև ո րա գույն 
խնդիր նե րից մե կը երե խա նե րի, դե ռա
հաս նե րի և երի տա սարդ նե րի կյան քի և 
ուս ման հա մար առողջ ու անվ տանգ պայ
ման նե րի ստեղ ծումն է, մտա վոր, հո գև որ 
և ֆի զի կա կան զար գաց ման ապա հո վու
մը, բա րո յա կա նու թյան և առողջ կեն սա
կեր պի ամուր հիմ քե րի ձև ա վո րու մը:

Բա րո յա սե ռա կան հա րա բե րու թյուն
նե րի ազա տա կա նու թյան, ըն տա նի քի և 
կրթա կան հաս տա տու թյուն նե րի դաս տի
ա րակ չա կան գոր ծա ռույ թի թու լաց ման, 
սե ռա յին և սե ռա կան վար քի հար ցե րի 
գծով դաս տի ա րակ չա կան ծրագ րե րի բա
ցա կա յու թյան պայ ման նե րում երե խա նե
րի և դե ռա հաս նե րի սե ռա դե րա յին սո ցի
ա լա կա նա ցու մը վե րած վել է տա րե րա յին 
գոր ծըն թա ցի: Գնա լով ավե լի ու ավե լի 
վտան գա վոր է դառ նում երե խա նե րի վրա 
զանգ վա ծա յին տե ղե կատ վու թյան մի ջոց
նե րի բա ցա սա կան ազ դե ցու թյու նը հատ
կա պես սե ռե րի և միջ սե ռա յին փոխ հա րա
բե րու թյուն նե րի առու մով:

Երի տա սարդ սե րուն դը ձգտում է որ
քան կա րե լի է շուտ մտնելու մե ծա հա սակ
նե րի սո ցի ա լա կան աշ խարհ, ճա նա չել 
իր իրա վունք նե րը, ընդ լայ նել մաս նակ
ցու թյու նը հա սա րա կա կան կյան քի բո լոր 
ոլորտ նե րում:

ՀՀ հան րակր թա կան դպրոց նե րում սե
ռա կան դաս տի ա րա կու թյան հա մա կար գի 
մշակ ման և իրա գործ ման ըն թաց քում առ
կա են էա կան հա կա սու թյուն ներ`
•	 հա սա րա կու թյան անընդ հատ փո փոխ

վող պա հանջ նե րի և դպրո ցա կան նե րի 

սե ռա կան լու սա վոր վա ծու թյան գոր ծըն
թա ցի տա րե րա յին բնույ թի մի ջև,

•	 հան րակր թա կան դպրո ցում սո վո րող
նե րի սե ռա կան մշա կույ թի դաս տի ա
րա կու թյան գոր ծըն թա ցի բո վան դա
կու թյան և մե թոդ նե րի մշակ վա ծու թյան 
աս տի ճա նի, ինչ պես նաև ման կա վար
ժու թյան տե սու թյան մեջ և պրակ տի
կա յում դի տարկ վող հիմ նախնդ րի ան
բա վա րար ձև ա վոր մամբ:
Անա ռար կե լի է, որ դե ռա հաս նե րի և 

պա տա նի նե րի սե ռա կան դաս տի ա րա կու
թյան մո դե լի ձև ա վոր ման հա ջո ղու թյու նը 
որոշ վում է բո լոր մաս նա կից նե րի փո խազ
դե ցու թյան մա կար դա կով: Փո խազ դե ցու
թյան նշված գոր ծըն թա ցին հա տուկ են 
երեք մա կար դակ ներ.

Առաջին մակարդակ. ու սու ցի չը պլա
նա վո րում է զրույց նե րի թե մա նե րը` դրանք 
հա մա պա տաս խա նեց նե լով իր դպրո ցի 
ընտ րած գեն դե րա յին քա ղա քա կա նու թյան 
բա րո յա սե ռա կան հիմ նա կան հանձ նա րա
րա կա ններին: 

Երկրորդ մակարդակ. ու սու ցիչն ու սո
վո րող նե րը մի ա սին քննար կում և ընտ րում 
են իրենց հա մար առա վել հե տաքրք րա
կան ու ար դի ա կան թե մա նե րը: Աշ խա
տան քի ձև երն են թե մա տիկ քննար կում
նե րը, հար ցում նե րը և այլն: Երե խա նե րի 
ու շադ րու թյան կենտ րո նում հա րա բե րու
թյուն ներն ու կար ծիք ներն են:

Երրորդ մակարդակ. զրույց նե րի թե
մա ներն ընտ րում են իրենք` սո վո րող նե
րը: Պա րապ մունք ներն անց կաց վում են 
ազատ քննար կում նե րի, դե րա յին խա ղե րի, 
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«մտագ րո հի», «սար դոս տայ նի» և մե թո դա
կան այլ հե տաքր քիր հնար նե րի ձև ով:

Դպրո ցա կան նե րի սե ռա կան դաս տի ա
րա կու թյան մե թոդ նե րի մշակ ման ժա մա
նակ դաս տի ա րա կու թյան հիմ նախնդ րի 
սկզբուն քա յին հիմ քե րի որոշ ման գոր ծում 
կա րև որ է ընտր ված մե թո դա բա նու թյու
նը: Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ 
տար բե րա կում են սե ռա կան դաս տի ա րա
կու թյան նկատ մամբ հա մա կար գա յին–կա
ռուց ված քա յին, հա մա լիր և գոր ծու նա յին 
մո տե ցում ներ [2]:

Դպրո ցա կան նե րի սե ռա կան դաս տի ա
րա կու թյան նկատ մամբ հա մա կար գա յին–
կա ռուց ված քա յին մո տեց ման էու թյու նը 
կա րե լի է ներ կա յաց նել երեք հիմ նա կան 
դիր քո րո շում նե րի տե սան կյու նից: 

Առաջին` դիր քո րոշ ման դեպ քում սե
ռա կան դաս տի ա րա կու թյու նը դի տարկ
վում է որ պես ման կա վար ժա կան ամ բող
ջա կան գոր ծըն թա ցի բաղ կա ցու ցիչ մաս, 
ման կա վար ժա կան գոր ծըն թաց, որը, 
բա ցի դաս տի ա րա կու թյու նից, նե րա ռում 
է ինք նա դաս տի ա րա կու թյու նը, ու սու
ցումն ու ինք նու սու ցու մը, կրթու թյունն ու 
ինք նակր թու թյու նը և այս մի աս նու թյամբ 
ապա հո վում սե ռա կան դաս տի ա րա կու
թյան ար դյու նա վե տու թյու նը: Սե ռա դե րա
յին սո ցի ա լա կա նաց ման գոր ծըն թա ցը չի 
կա րող սահ մա նա փակ վել նեղ իմաս տով 
սե ռա կան դաս տի ա րա կու թյան խնդիր նե
րի լուծ մամբ. այն հա սա րա կա կան–պատ
մա կան ողջ փոր ձի հա ղոր դումն ու յու րա
ցումն է, ինչն ի վեր ջո ան խու սա փե լի ո րեն 
ար տա ցոլ վում է և՛ վար քի վե րա բե րյալ 
գի տե լիք նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի, հմտու
թյուն նե րի և՛ առ կա յու թյան, և՛ այս կամ 
այն նոր մի առա ջաց ման և ամ րա կայ ման 
պատ մա կան հա յե ցա կե տե րի ըմբռն ման, 
և՛ այն գոր ծըն թաց նե րի վրա, որոնք ապա
հո վում են սո վո րող նե րի ինք նա ար դի ա
կա նա ցու մը, ինք նադր սև ո րու մը, ինք նա
գի տակ ցու թյու նը, ինք նա ի րա գոր ծու մը: 

Երկ րորդ` մո տեց ման հա մա ձայն սե ռա
կան դաս տի ա րա կու թյու նը դի տարկ վում 
է որ պես ման կա վար ժա կան ամ բող ջա
կան հա մա կարգ: Երրորդ դեպ քում սե
ռա դե րա յին հան րայ նաց ման են թարկ վող 
ան հա տը դի տարկ վում է որ պես հա մա
կար գա յին գո յա ցու թյուն, որի կա ռուց ված
քա յին բա ղադ րիչ նե րը ներ կա յաց ված են 
ան հա տա կա նու թյան ին տեգ րալ ու սում
նա սի րու թյան տե սան կյու նից:

Սե ռա կան դաս տի ա րա կու թյան նկատ
մամբ հա մա լիր մո տեց ման էու թյունն 
արտա հայտ վում է դե ռա հաս նե րի դաս տի
ա րա կու թյան բո լոր կող մե րի փոխ կա պակց
վա ծությամբ: Այն պայ մա նա վոր ված է ան ձի 
բա րո յա կան, ֆի զի կա կան, գե ղա գի տա կան, 
մտա վոր և աշ խա տան քա յին դաս տի ա րա
կու թյամբ: Այս կա պի շնոր հիվ աղ ջիկ նե րի 
մեջ ձև ա վոր վում են հա մա պա տաս խան 
վարք, գի տակ ցու թյուն և հմտու թյուն ներ: 
Օրի նակ` ֆիզ կուլ տու րա յի դա սե րին անհ րա
ժեշտ է հաշ վի առ նել աղ ջիկ նե րի ծան րա
բեռն վա ծու թյու նը, ինչ պես նաև ընտ րել այն
պի սի վար ժու թյուն ներ, որոնք զար գաց նում 
են ֆի զի կա կան տար բեր որակ ներ և ձև ա
վո րում որո շա կի վե րա բեր մունք ընտր ված 
վար քի ոճի նկատ մամբ:

Սե ռա կան դաս տի ա րա կու թյու նը մե ծա
պես առնչ վում է գե ղա գի տա կա նի հետ: 
Օրի նակ, ժա ման ցի կազ մա կերպ ման 
հար ցում, երբ հաշ վի են առն վում երե խա
նե րի ցան կու թյուն նե րը` պայ մա նա վոր ված 
սե ռի տար բե րու թյուն նե րով: Այս կապն 
ար տա հայտ վում է երե խա նե րի` վար վե ցո
ղու թյան կա նոն նե րին, վար քի նոր մե րին 
ծա նո թա նա լու ըն թաց քում, գե ղե ցի կի գի
տակց ման ձև ա վոր մամբ:

Սե ռա կան և բա րո յա կան դաս տի ա րա
կու թյան առն չու թյուն նե րը դրսև որ վում են, 
երբ սո վո րող նե րը ծա նո թա նում են բա րո
յա կան տար րա կան հաս կա ցու թյուն նե րին, 
տար բեր սե ռի մարդ կանց` հա սա րա կու
թյան մեջ ու նե ցած դե րին, երբ դե ռա հաս
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նե րը կողմ նո րոշ վում են դե պի սո ցի ա լա
կան առա ջի կա գոր ծա ռույթ նե րը:

Գոր ծու նա յին մո տեց ման տե սան կյու
նից սե ռա կան դաս տի ա րա կու թյու նը ար
դյու նա վետ կլի նի, եթե նրանց մի ջա վայ
րում ապա հով ված լի նեն հե տև յալ չորս 
պայ ման նե րը.

1. Դե ռա հա սը պետք է ման կա վար ժա
կան այն պի սի գոր ծու նե ու թյան սու բյեկտ 
դառ նա, որը են թադ րում է նրա և ման կա
վար ժի պար բե րա կան և նպա տա կա ուղղ
ված փո խազ դե ցու թյուն:

2. Դե ռա հա սը պետք է լի նի իր գոր
ծու նե ու թյան սու բյեկ տը, աշ խա տի իր 
պա–հանջ մունք նե րին հա մա պա տաս խան` 
հաշ վի նստե լով հա սա րա կու թյան մեջ ըն
դուն ված ար ժե հա մա կար գի հետ:

3. Դաս տի ա րա կի և դե ռա հա սի գոր
ծու նե ու թյու նը պետք է իրա կա նաց վի ման
կա–վար ժու թյան անձ նա կենտ րոն մո դե լի 
տե սան կյու նով:

4. Սե ռա կան դաս տի ա րա կու թյան մե
թո դի կա յի մեջ պետք է գոր ծեն գոր ծու նե
ու թյան տար բեր տե սա կի գոր ծա ռու թա յին 
բա ղադ րիչ ներ:

Դի դակ տի կա կան լայն տա րա ծում ստա
ցած հնա րը, ինչ պի սին մտագ րոհն է, սե ռա
կան դաս տի ա րա կու թյան գա ղա փար նե րի 
քննարկ ման տե սակ է, որին դպրո ցում մեծ 
տեղ պետք է տալ: Մտագ րո հը հիմ նախնդ
րի հնա րա վո րին չափ շատ լու ծում նե րի    
«ար տադ րու թյա նե մի ջազ գա յին ճա նա չում 
ստա ցած տեխ նի կա է, որոնք վեր լուծ վում 
և իրենց զար գա ցումն են ստա նում` օգ տա
գոր ծե լով խմբա յին հա րա շար ժու թյու նը:

Ան հա տա կան օգ նու թյու նը կա տար վում 
է ան հա տա կան և խմբա յին խորհր դատ
վու թյուն նե րի ձև ով, դաս տի ա րակ չա կան 
հաս տա տու թյուն նե րի կեն սա գոր ծու նե
ութ յան մեջ հա տուկ իրադ րու թյուն նե րի 
ստեղծ մամբ, նշա նա կա լի ան ձանց հետ 
աշ խա տան քով, մար զում նե րով և դե րա յին 
խա ղե րով [3]:

Ինչ պես ան հա տա կան, այն պես էլ 
խմբա յին մե թոդ նե րը միտ ված են ան հա
տի զար գաց ման խնդիր նե րի լուծ մա նը: 
Խմբա յին աշ խա տան քի դեպ քում շփման 
ու նա կու թյուն նե րը դրսև ո րե լու, նրա նից 
հու զա կան բա վա րա րու թյուն ստա նա լու, 
շրջա պա տող մարդ կանց կող մից իր ան ձի 
ըն կա լու մը զգա լու ավե լի շատ հնա րա վո
րու թյուն ներ կան: Սե ռա կան դաս տի ա
րա կու թյամբ զբաղ վող ու սուց չի խնդի րը 
խմբա յին աշ խա տան քի մե թոդ ներ կի րա
ռե լիս բա վա կա նին բարդ է, որով հե տև նա 
պետք է ոչ մի այն կազ մա կեր պի ու սու ցիչ–
աշա կերտ փո խազ դե ցու թյու նը, այ լև մի ա
ժա մա նակ հե տևի մի քա նի աշա կերտ նե րի 
ար ձա գան քին:

Դպրո ցում վար վող դա սա խո սու թյունն 
ավե լի մոտ է պատ մե լու մե թո դին, սա
կայն դրա հետ մեկ տեղ նա տար բեր վում է 
տե ղե կատ վա կան–ճա նա չո ղա կան ավե լի 
մեծ ընդգրկ մամբ, տրա մա բա նա կան կա
ռույց նե րի, կեր պար նե րի, ապա ցույց նե
րի և ընդ հան րա ցում նե րի բար դու թյամբ, 
եր կա րա տև ու թյամբ: Այդ պատ ճա ռով էլ` 
դա սա խո սութ յուն նե րը հիմ նա կա նում կի
րառ վում են ավագ դպրո ցում՝ իրենց մեջ 
խտաց նե լով սո ցի ալ–քա ղա քա կան, բա
րո յա կան, գե ղա գի տա կան և բո վան դա
կա յին հիմ նախնդ րի էու թյան ընդ լայն ված 
և մատ չե լի ձև ով ներ կա յաց ված հա մա–
կարգ ված վե րար տադ րու թյան հնա րա վո
րու թյուն նե րը:

Ար տա դա սա րա նա կան պա րապ մունք
նե րի անց կաց ման ժա մա նակ հիմ նա կան 
դժվա րու թյու նը սե ռա կան դաս տի ա րա
կու թյան հար ցե րի քննար կումն է, մար դու 
սեք սո ւա լու թյան մա սին մտքե րի փո խա
նա կու թյան կազ մա կեր պու մը: Գո յու թյուն 
ու նեն քննարկ ման գոր ծըն թա ցի չորս հիմ
նա կան կա նոն ներ, որոնք պար տա դիր 
պի տի պահ պան վեն: Դրանք են. [1]

1. Այն ամե նը, ինչ քննարկ վում է դա
սա րա նում, պետք է լի նի գաղտ նի: Աշա
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կերտ նե րը քննար կում են հա վա նա կան 
այն վնա սը, որից կա րող է տու ժել ինչ պես 
քննար կու մը, այն պես էլ յու րա քան չյուր 
աշա կեր տի անձ նա կան ինք նագ նա հա
տա կա նը, եթե քննարկ ման թե ման և աղ
բյու րը այն "դուրս գա" դա սա րա նից տա
րե կից նե րի ծաղ րի առար կա կդառ նա:

2. Տրված հար ցե րից և ոչ մե կը չհեգ նել, 
չան տե սել: Աշա կերտ նե րին բա ցատր վում 
է, որ նրան ցից յու րա քան չյու րը դա սին 
մասնակցում է քննարկ վող հար ցե րի մա
սին տար բեր գի տե լիք նե րով, և անհ րա
ժեշտ է հար գել մի մյանց կար ծիքը` ան կախ 
այն բա նից՝ ճիշտ կամ սխալ են ու նե ցած 
տե ղե կու թյուն նե րը:

3. Չտալ քննարկ վող թե ման հեգ նող 
կամ ծաղ րող հար ցեր: Աշա կերտ նե րը 
բնազ դա բար հաս կա նում են, որ սեք սո ւա
լու թյան վե րա բե րյալ կա րե լի է կա տա կել: 
Սա կայն նրանք հա մա ձայ նում են, որ հու
մո րը կա րող է խո չըն դո տել դա սի խնդիր
նե րի լուծ մա նը, դա սըն կեր նե րի հե տաքրք
րու թյուն նե րի բա վա րար մա նը:

4. Ըն դու նել, որ յու րա քան չյուրն իրա
վունք ու նի մյու սին անձ նա կան հարց տա
լու, իսկ աշա կեր տը կա րող է նաև չպա
տաս խա նել տրված հար ցին:

Դե ռա հաս նե րի մեջ տա րած ված է այն 
կար ծի քը, որ սե ռա յին սխալ հա րա բե րու
թյուն նե րի մեջ հիմ նա կան պա տաս խա
նատ վու թյու նը դրվում է կա նանց վրա, 
սա կայն դա սա րա նա կան քննար կում նե րի 
ճիշտ ըն թաց քի դեպ քում աշա կերտ նե րը 
կհա մոզ վեն, որ սե ռա կան ակ տի վու թյան 
հե տև անք նե րի հա մար պա տաս խա նա տու 
են եր կու կող մերն էլ` թե՛ տղան, թե՛ աղ ջի կը:

Զրույ ցը դպրո ցա կան նե րի սե ռա կան 
դաս տի ա րա կու թյան ամե նա ար դյու նա
վետ մե թոդն է: Զրույ ցի ար դյու նա վե տու
թյան հիմ նա կան գրա վա կա նը հար ցե րի 
հա մա կար գի ման րակր կիտ նա խա պատ
րաս տումն է: Դրանք աշա կերտ նե րին 
մղում են նոր գի տե լիք ներ ստա նա լու: 

Պատ րաստ վե լով զրույ ցի` ու սու ցի չը, որ
պես կա նոն, պետք է նշի հիմ նա կան, 
լրա ցու ցիչ, հու շող և ճշգրտող հար ցե
րը: Մա կա ծա կան զրույ ցը սո վո րա բար 
վե րած վում է, այս պես կոչ ված, էվ րիս
տի կա կա նի, քա նի որ աշա կերտ նե րը 
ու սուց չի օգ նու թյամբ մաս նա վոր դի
տար կում նե րի հան գում են ընդ հա նուր 
եզ րա կա ցու թյուն նե րի: Զրույ ցի ար տա
ծա կան կա ռուց ված քի դեպ քում սկզբում 
տրվում է կա նո նը, ընդ հա նուր եզ րա
կա ցու թյու նը, ապա կազ մա կերպ վում է 
նրա ամ րա կա յու մը: Այս պի սի մո տեց ման 
դեպ քում կրթա կան հաս տա տու թյուն
նե րում դաս տի ա րա կու թյան հա մա կար
գի կազ մա կեր պու մը պետք է կա տար
վի` հաշ վի առ նե լով երե խա յի սե ռա յին 
պատ կա նե լու թյու նը, ան հա տա կա նու
թյու նը, սո ցի ա լա կան դե րե րի, էթ նի
կա կան մշա կույ թի, սե փա կան և ու րիշ 
մար դու առող ջու թյան հա մար պա տաս
խա նատ վու թյան աս տի ճա նը, տա րի քա
յին և հո գե բա նա կան առանձ նա հատ կու
թյուն նե րը: Այս առու մով` ար դի ա կան է 
գեն դե րա յին դաս տի ա րա կու թյան սո ցի
ալ ման կա վար ժա կան մո դե լի մշա կու մը, 
որը լա վա գույն պայ ման ներ կստեղ ծի 
սի րո, ըն տա նի քի, ամուս նու թյան, բա
րո յա կան և ֆի զի կա կան առա քի նու թյան 
հա մա մարդ կա յին և ազ գա յին ար ժեք նե
րի հի ման վրա սե ռա դե րա յին ար դյու նա
վետ սո ցի ա լա կա նաց ման և նույ նա կա
նաց ման հա մար:

Սե ռա կան դաս տի ա րա կու թյան մե
թոդ ներն ու մո տե ցում նե րը նպաս տում 
են սե ռե րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի 
ոլոր տում բա րո յա կան նոր մե րի և նպա
տա կադ րում նե րի էու թյան ճիշտ ըմբռն
ման և շփման ժա մա նակ նրանց հե տև
ե լու անհ րա ժեշ տու թյան ձև ա վոր մա նը, 
ինչն էլ որո շում է հա սա րա կու թյան հո
գև որ և ֆի զի կա կան առող ջու թյան 
բարձր մա կար դա կը:
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Средства и методы полового воспитания  
подростков в общеобразовательной школе

K. Карапетян 

В статье автор представляет важные вопросы полового воспитания подростков, 
методы и средства общеобразовательной школы.

The means and methods adolescents of gender  
education in secondary school

К. Karapetyan 

In the artice the author represents the important problems of the sexual upbringing of 
the teenagers, the methods and the means of comprehensive school.
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ԳՐԵՏԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԻՄԱՑԱԿԱՆ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ 

ԲԱՂԱԴՐԻՉԸ
Ժա մա նա կա կից հա սա րա կու թյան 

տար բեր ոլորտ նե րում ըն թա ցող հա
մա կար գա յին փո փո խու թյուն նե րը նոր 
պա հանջ ներ են առա ջադ րում մաս նա
գի տա կան կրթու թյա նը և ու սա նող նե
րի ու սում նա ի մա ցա կան գոր ծու նե ու թյան 
իրա կա նաց մա նը: Կրթու թյան նոր փի լի
սո փա յու թյան հիմ նադ րույթ նե րը կրթու
թյան որա կը բնու թագ րում են ոչ մի այն 
գի տե լիք նե րի ծա վա լով, այ լև անձ նա յին 
այն պի սի բնու թագ րիչ նե րով, որոնք մար
դուն ու նակ են դարձ նում միջմ շա կու թա յին 
երկ խո սու թյան, ազա տու թյան, շար ժու նու
թյան, ստեղ ծա գոր ծու թյան: Ու սում նա ի մա
ցա կան գոր ծու նե ու թյան իրա կա նաց ման 
մա կար դա կից և բո վան դա կու թյու նից են 
կախ ված մար դու ըն դու նա կու թյուն նե րի 
իրա ցու մը, ու սում նա կան տե ղե կատ վու
թյան ըն կա լու մը, հու զա կա մա յին դրսև
ո րում նե րը, մի ջանձ նա յին հա րա բե րու
թյուն նե րի բնույ թը, անձ նա յին որակ նե րի 
ձև ա վո րու մը:

Ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյունն ուղղ
ված է սու բյեկ տի ինք նա կա տա րե լա
գործ մա նը, զար գաց մա նը` շնոր հիվ նրա 
կող մից սո ցի ալ–մշա կու թա յին փոր ձի գի
տակց ված, նպա տա կա ուղղ ված յու րաց
ման, որն իրա կա նա նում է գոր ծու նե ու
թյան տա րաբ նույթ ձև ե րով ու մի ջոց նե րով: 
Ու սում նա ի մա ցա կան գոր ծու նե ու թյու նը, 
որում առանձ նաց վում են գոր ծըն թա ցա
յին, բո վան դա կա յին, դրդա պատ ճա ռա յին 
և կազ մա կեր պա կան կող մե րը, նպա տա
կա ուղղ ված է գի տե լիք նե րի, կա րո ղու
թյուն նե րի, հմտու թյուն նե րի ձեռք բեր ման 
ընդ հան րաց ված, հա մա կարգ ված եղա
նակ նե րի տի րա պետ մա նը և տար բեր 

իրա վի ճակ նե րում դրանց ստեղ ծա գոր ծա
բար կի րառ մա նը: Ու սա նո ղի ու սում նա ի
մա ցա կան գոր ծու նե ու թյու նը յու րա հա տուկ 
է ըստ իր նպա տակ նե րի, խնդիր նե րի, 
բո վան դա կու թյան, ներ քին ու ար տա քին 
պայ ման նե րի, մի ջոց նե րի, դժվա րու թյուն
նե րի, դրդա պատ ճառ նե րի: Ու սա նո ղի 
գոր ծու նե ու թյու նը սո ցի ա լա կան նշա նա
կու թյուն ու նի, քա նի որ ապա հո վում է 
տար բեր ոլորտ նե րի հա մար մաս նա գետ
նե րի պատ րաս տու թյու նը, աշ խա տա շու
կա յի` որա կյալ և մրցու նակ մաս նա գետ
ներ ու նե նա լու պա հանջ մուն քը: Աներկ բա 
է, որ հա սա րա կու թյան զար գաց ման, 
տար բեր ազ գե րի ու ժո ղո վուրդ նե րի մշա
կու թա յին երկ խո սու թյան և միջմ շա կու թա
յին հա ղոր դակց ման ար դի պայ ման նե րում 
հա սա րա կու թյու նը պա հան ջում է ակ տիվ, 
նա խա ձեռ նող, հա ղոր դակց վող, ստեղ
ծա գոր ծա բար մտա ծող մաս նա գետ ներ, 
որոն ցից ակն կալ վում են ոչ մի այն գի տե
լիք ներ, այ լև իմա ցա կան ակ տի վու թյուն, 
ինք նու րույ նու թյուն և ստեղ ծա գոր ծա կան 
գոր ծու նե ու թյուն:

Իմա ցա կան ակ տի վու թյան բարձ րա
գույն մա կար դա կը ստեղ ծա գոր ծա կանն 
է: Ա. Մ. Կոր շու նովն ու սում նա ի մա ցա
կան գոր ծու նե ու թյու նը դի տար կում է որ
պես մար դու ակ տիվ գոր ծու նե ու թյան 
առանձ նա հա տուկ ձև. դա իրա կա նու թյան 
առա ջան ցիկ ար տա ցո լումն է` սեր տո րեն 
կապ ված նպա տա կի առա ջադր ման, կան
խա տես ման հետ (3, էջ 8–24):

Ստեղ ծա գոր ծու թյու նը մար դու կե ցու
թյան և էա կան ու ժե րի դրսև որ ման անհ
րա ժեշտ պայ ման է, աշ խար հի նկատ մամբ 
նրա առանձ նա հա տուկ վե րա բեր մուն քը, 
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հո գև որ և գի տակ ցա կան առանձ նա հա
տուկ վի ճա կը, աշ խար հի նո րո վի և ինք
նա տիպ ար տա ցոլ ման նպա տա կամղ վա
ծու թյու նը: Ստեղ ծա գոր ծու թյու նը մար դու 
ան հա տա կա նու թյան դրսև որ ման, իմա
ցա կան հնա րա վո րու թյուն նե րի առա վե լա
գույն ընդ լայն ման բարձ րա գույն մա կար
դակն է, գի տակց ված, նպա տա կա մետ, 
ակ տիվ գոր ծու նե ու թյու նը` ուղղ ված ճա նա
չո ղու թյա նը և իրա կա նու թյան վե րա փոխ
մա նը, հա սա րա կու թյան նյու թա կան և 
հո գև որ կյան քի նո րո վի իմաս տա վոր մա
նը: Ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծու նե ու թյա նը 
բնո րոշ են պրոբ լե մա յին իրա վի ճակ նե րի, 
հա կա սու թյուն նե րի, ստեղ ծա գոր ծա կան 
խնդիր նե րի առ կա յու թյու նը, իրա կա նաց
վող գոր ծու նե ու թյան ինք նա տի պու թյու նը, 
նոր, յու րա հա տուկ գա ղա փար նե րի ծնուն
դը, հա սա րա կա կան ար ժեք նե րի գի տակ
ցումն ու իմաս տա վո րու մը: Ստեղ ծա գոր
ծա կան մտա ծո ղու թյու նը կողմ նո րոշ ված 
է դե պի ան հայ տը, ոչ մի օ րի նա կու թյու նը, 
խնդրի լուծ ման` ակն հայտ եղա նակ նե րից 
խու սա փու մը, աշ խար հի ստեղ ծա գոր ծա
կան յու րա ցու մը:

Ու սում նա ի մա ցա կան և ստեղ ծա գոր
ծա կան գոր ծու նե ու թյան փո խա դարձ կա
պը բա ցա հայ տե լու հա մար հարկ է որո շել 
ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծու նե ու թյան տե
ղը ու սում նա ի մա ցա կան գոր ծու նե ու թյան 
կա ռուց ված քում: Լ. Բ. Իտել սոնն առանձ
նաց նում է ու սում նա կան հե տև յալ իրա վի
ճակ նե րը կամ մա կար դակ նե րը և դրանց 
հա մա պա տաս խան` ու սում նա ի մա ցա կան 
գոր ծու նե ու թյան բնույ թը: Առա ջին մա
կար դա կում գի տե լիք նե րը պատ րաս տի են 
մա տուց վում դա սա խո սու թյուն նե րի, բաշ
խիչ նյու թե րի, ու սում նա կան փա թեթ նե րի, 
մշա կում նե րի ձև ով: Երկ րորդ` ինք նու սուց
ման մա կար դա կում ու սա նող ներն ինք նու
րույն կամ դա սա վան դո ղի աջակ ցու թյամբ 
որո նում, մշա կում, հա մա կար գում են տե
ղե կատ վու թյու նը, յու րաց նում ու սում նա
կան նյու թը` դրսև ո րե լով ստեղ ծա գոր ծա

կան գոր ծու նե ու թյան տար րեր: Եր րորդ 
մա կար դա կը` կա ռա վա րու մը, իմա ցա կան 
ակ տի վու թյան դրսև ո րումն է. այս տեղ կա
րև որ դեր ու նի ինք նի րաց ման, իր ստեղ
ծա գոր ծա կան հնա րա վո րու թյուն նե րի 
բա ցա հայտ ման և ընդ լայն ման պա հանջ
մուն քը: Այս մա կար դա կում առա ջադր
վող ու սում նա կան խնդիր նե րը լուծ վում 
են փոր ձե րի և սխալ նե րի ու ղի ով. ու սա
նող նե րը ստեղ ծա գոր ծա կան որո նում նե րի 
ճա նա պար հով փոր ձում են յու րաց նել ու
սում նա սիր վող գի տու թյան հի մունք նե րը, 
ընդ հա նուր սկզբունք նե րը և հիմ նա կան 
հաս կա ցու թյուն նե րը (2, էջ 185–191):

Վ. Պ. Բես պալ կոն դի տար կում է ու սում
նա կան տե ղե կատ վու թյան յու րաց ման մի 
քա նի մա կար դակ: Առա ջին մա կար դա կում 
սո վո րողն ի վի ճա կի է ստան դարտ իրա վի
ճակ նե րում վե րար տադ րելու ու սում նա կան 
նյու թը` հիմն վե լով դա սա վան դո ղի աջակ
ցու թյան վրա: Երկ րորդ` վե րար տադ րո
ղա կան մա կար դա կում սո վո րողն ինք
նու րույն վե րար տադ րում է ու սում նա կան 
նյու թը: Եր րորդ` որո նո ղա կան մա կար դա
կում գոր ծու նե ու թյունն իրա կա նա նում է 
ոչ ստան դարտ իրա վի ճակ նե րում` դրանք 
հար մա րեց նե լով նախ կի նում յու րաց ված 
փոր ձին և գոր ծու նե ու թյան իրա կա նաց
ման ար դեն յու րաց ված ալ գո րիթ մին: Չոր
րորդ` ստեղ ծա գոր ծա կան մա կար դա կում 
սո վո րո ղը դրսև ո րում է հիմ նախն դիր ներ 
առա ջադ րե լու և սե փա կան ու ժե րով լու
ծե լու կա րո ղու թյուն ներ` հիմն վե լով տե ղե
կատ վու թյան ինք նու րույն ձեռք բեր ման և 
գոր ծու նե ու թյան նոր եղա նակ նե րի տի րա
պետ ման վրա(1):

Այս պի սով` ու սում նա ի մա ցա կան գոր
ծու նե ու թյան բարձ րա գույն մա կար դա կը 
ստեղ ծա գոր ծա կանն է, որը ձև ա վոր վում է 
վե րար տադ րո ղա կան և որո նո ղա կան մա
կար դակ նե րի հի ման վրա, և որում մի ա
վոր վում են գի տե լիք նե րը, կեն սա փոր ձը, 
ու սում նա ի մա ցա կան դրդա պատ ճառ ներն 
ու նպա տա կա ուղղ վա ծու թյու նը: Որոշ հե
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ղի նակ ներ, այ նու հան դերձ, չեն բա ցա ռում, 
որ վե րար տադ րո ղա կան և որո նո ղա կան 
մա կար դակ նե րում ևս կա րող են ար տա
հայտ վել ստեղ ծա գոր ծա կան տար րեր:

Ստեղ ծա գոր ծա կան մտա ծո ղու թյան 
հիմ նա կան հատ կա նիշ ներն են տրա մա բա
նա կան գոր ծըն թաց նե րի` վեր լու ծու թյան, 
հա մադր ման, ընդ հան րաց ման, որո շա կի
աց ման, վե րա ցարկ ման, եզ րա հանգ ման 
բարձր մա կար դա կը, մտա ծո ղու թյան արա
գու թյու նը (որո շա կի ժա մա քա նա կում գա
ղա փար նե րի քա նա կի ի հայտ գա լը), ճկու
նու թյու նը (գոր ծու նե ու թյան եղա նակ նե րի 
նպա տա կա հար մար ընտ րու թյու նը, գի տե
լիք նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի և հմտու թյուն
նե րի արագ և ճիշտ կի րա ռու մը ցան կա ցած 
իրա վի ճա կում, գոր ծու նե ու թյան մի ձև ից, մի 
գա ղա փա րից արագ ան ցու մը մյու սին), ինք
նա տի պու թյու նը, հե տաքրք րա սի րու թյու նը, 
նպա տա կամղ վա ծու թյու նը: Ջ. Գիլ ֆոր դը, 
հիմն վե լով նշված հատ կա նիշ նե րի վրա, դի
տար կում է «դի վեր գենտ մտա ծո ղու թյուն» 
հաս կա ցու թյու նը` ի հա կակ շիռ կոն վեր գենտ 
մտա ծո ղու թյան, որը կողմ նո րոշ ված է դե
պի ակն հայ տը, մի ակ լու ծու մը: Դի վեր գենտ 
մտա ծո ղու թյու նը հիմն վում է երև ա կա յու
թյան, նե րըմբռն ման, ստեղ ծա գոր ծա կան, 
ոչ ավան դա կան մո տեց ման վրա (6):

Ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծու նե ու թյու նը 
են թադ րում է դրդա պատ ճառ նե րի, հու զա
կա մա յին որակ նե րի, ներ հա յե ցո ղու թյան 
առա վե լա գույն դրսև ո րում: Ստեղ ծա գոր
ծու թյու նը կրում է ան հա տա կան բնույթ. 
ճա նա չո ղու թյան ու ղին բնու թագր վում է 
նրա նով, որ սու բյեկ տը նո րո վի է բա ցա
հայ տում հա մա մարդ կա յին փոր ձը: Բ. Մ. 
Տեպ լո վը նշում է, որ ստեղ ծա գոր ծա կան 
գոր ծու նե ու թյան ար դյուն քում ծնվում են 
հա սա րա կա կան մեծ ար ժեք ու նե ցող նոր, 
ինք նա տիպ ար դյունք ներ (4, էջ 15–16):

Ու սում նա ի մա ցա կան գոր ծու նե ու
թյան ակ տի վաց ման և ստեղ ծա գոր ծա
կան մտա ծո ղու թյան հա րա բե րակ ցու թյան 
հիմ նախն դիրն առա ջադ րում է սո վո րող

նե րին ճա նա չո ղա կան գոր ծու նե ու թյան 
տար բեր ձև ե րում ներգ րա վե լու հրա մա
յա կա նը: Կրթու թյան ար դի հա րա ցույ ցը 
նպա տա կա ուղղ ված է ան ձի զար գաց մա
նը, ստեղ ծա գոր ծա կան նե րու ժի դրսև որ
մանն ու ու սում նա ի մա ցա կան գոր ծըն թա
ցին ստեղ ծա գոր ծա կան բո վան դա կու թյուն 
հա ղորդ մա նը: Ու սում նա ի մա ցա կան գոր
ծու նե ու թյան ակ տի վաց ման և ստեղ ծա
գոր ծա կան բո վան դա կու թյուն հա ղոր դե լու 
հա մար ներ կա յումս մշակ վում են տար բե
րակ ված կրթա կան ծրագ րեր, ներդր վում 
են ին ո վա ցի ա ներ, ընդս մին ին ո վա ցի ան 
տվյալ դեպ քում վե րա բե րում է ու սում նա
կան գոր ծըն թա ցում որա կա կան այն պի սի 
փո փո խու թյուն նե րին, որոնք հան գեց նում 
են ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծու նե ու թյան և 
ազատ զար գաց ման դրդա պատ ճառ նե րի 
ձև ա վոր մա նը, ճա նա չո ղա կան հե տաքրք
րու թյուն նե րի հա մադր մա նը մաս նա գի
տա կան դրդա պատ ճառ նե րի հետ:

Հատ կա պես առաջ նայ նու թյուն է 
տրվում վե րա փո խող ինո վա ցի ա նե րին, 
որոնք ապա հո վում են ավան դա կան ու
սում նա կան գոր ծըն թա ցի որո նո ղա կան– 
ստեղ ծա գոր ծա կան բնույ թը:

Ման կա վար ժա կան գրա կա նու թյան 
մեջ դի տարկ վում են ու սում նա ի մա ցա կան 
գոր ծու նե ու թյան ակ տի վաց ման, ստեղ
ծա գոր ծա կան և հու զա կան դրդա պատ
ճառ նե րի ձև ա վոր ման մե թոդ նե րի մշակ
ման ու կի րառ ման վե րա բե րյալ մի շարք 
հա յե ցա կար գեր: Հու զա կան խթան ման, 
ճա նա չո ղա կան հե տաքրք րու թյուն նե րի 
զար գաց ման, ստեղ ծա գոր ծա կան կա րո
ղու թյուն նե րի զար գաց ման մե թոդ ներն 
ակ տի վաց նում են ու շադ րու թյու նը, հի
շո ղու թյու նը, ու սում նա կան նյու թի մտա
պահ ման, իմաս տա վոր ման, ստեղ ծա
գոր ծա բար կի րառ ման գոր ծըն թաց նե րը, 
մղում են ու սում նա կան նյու թի ըն կալ մա նը 
ստեղ ծա գոր ծա կան որո նում նե րի ճա նա
պար հով: Ու սուց ման ակ տիվ մե թոդ նե րը 
կա րող են կի րառ վել ու սում նա կան գոր
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ծըն թա ցի տար բեր փու լե րում: Կախ ված 
առա ջադր ված նպա տա կից` գի տե լիք նե րի 
հա մա կար գի ձև ա վո րում, կա րո ղու թյուն
նե րի ու հմտու թյուն նե րի տի րա պե տում 
և այլն, ու սուց ման ակ տիվ մե թոդ նե րը 
դա սա կարգ վում են ըստ իմի տա ցի ոն և 
ոչ իմի տա ցի ոն խմբե րի: Իմի տա ցի ոն մե
թոդ նե րը են թադ րում են մաս նա գի տա կան 
կա րո ղու թյուն նե րի ու հմտու թյուն նե րի ձև
ա վո րում և կապ ված են մաս նա գի տա կան 
գոր ծու նե ու թյան մո դե լա վոր ման հետ, այ
սինքն` նմա նօ րի նա կում են իրա վի ճակ
ներ: Իմի տա ցի ոն մե թոդ նե րից ներ կա
յումս բա վա կա նա չափ տա րած ված են 
խա ղա յին մե թոդ նե րը, որոնք պայ ման ներ 
են ստեղ ծում սո վո րող նե րի` ու սում նա կան 
գոր ծըն թաց հու զա կան ներգ րավ ման հա
մար և դրա կան ներ գոր ծու թյուն են ու նե
նում ու սում նա մաս նա գի տա կան դրդա
պատ ճառ նե րի ձև ա վոր ման վրա: Դե րա յին 
խա ղերն ապա գա մաս նա գի տա կան գոր
ծու նե ու թյան սո ցի ա լա կան բո վան դա կու
թյան վերս տեղ ծումն են, այն հա րա բե րու
թյուն նե րի հա մա կար գի մո դե լա վո րու մը, 
որոնք բնո րոշ են տվյալ գոր ծու նե ու թյա նը: 
Չնա յած իրենց ար դյու նա վե տու թյա նը և 
ստեղ ծա գոր ծա կան տար րե րին` խա ղա յին 
մե թոդ նե րի կի րա ռու մը բա վա կա նա չափ 
աշ խա տա տար է. դրանց նա խա պատ րաս
տումն ու իրա կա նա ցու մը պա հան ջում են 
տե ղե կատ վու թյուն, ժա մա նակ, ջան քեր 
և հմտու թյուն ներ: Ի տար բե րու թյուն ու
սուց ման ավան դա կան մե թոդ նե րի` դե
րա յին խա ղե րի ար դյու նա վե տու թյու նը 
ձեռք է բեր վում ոչ մի այն մաս նա գի տա
կան գոր ծու նե ու թյան իրա կան պայ ման
նե րի վերս տեղծ մամբ, այ լև խա ղա յին 
իրա վի ճակ նե րում սո վո րող նե րին լի ար ժեք 
ներգ րավ մամբ, մի ջանձ նա յին հա րա բե
րու թյուն նե րի ակ տի վաց մամբ, հու զա
կան ապ րում նե րի դրսև որ մամբ, ճա նա
չո ղա կան որակ նե րի զար գաց մամբ(5): 
Ոչ իմի տա ցի ոն մե թոդ նե րը` պրոբ լե մա
յին դա սա խո սու թյու նը, էվ րիս տիկ զրույ

ցը, ու սում նա կան բա նա վե ճը, որո նո ղա
կան–հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րը, 
ու սու ցո ղա կան ծրագ րե րով իրա կա նա ցող 
հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րը, ու
սում նա կան նա խագ ծե րը և այլն, ստեղ
ծա գոր ծա կան զար գաց նող մի ջա վայ րում 
առա վե լա գույնս խթա նում են սո վո րո ղի 
ինք նա բուխ ակ տի վու թյու նը: Ոչ իմի տա
ցի ոն մե թոդ նե րի կի րառ մա նը բնո րոշ են 
ու սում նա կան ժա մա նա կի ինք նու րույն 
տնօ րի նու մը, գի տա փոր ձե րի իրա կա նա
ցու մը, այն պի սի խնդիր նե րի առա ջադ
րու մը, որոնք չեն են թադ րում ակն հայտ 
լու ծում ներ, այլ խթա նում են ստեղ ծա գոր
ծա կան մո տե ցու մը: Ոչ իմի տա ցի ոն մե
թոդ նե րի կի րա ռումն էա կա նո րեն փո խում 
է ու սուց ման գոր ծըն թա ցի սու բյեկտ ներ 
փոխ ներ գոր ծու թյան ոճը: Այն գի տե լիք նե
րը, կա րո ղու թյուն ներն ու հմտու թյուն նե րը, 
որոնք ձեռք են բեր վում ինք նու րույ նա բար, 
ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծու նե ու թյան ըն
թաց քում, նոր փոր ձի բա ցա հայտ ման ճա
նա պար հով, ապա հո վում են մարդ կու թյան 
առա ջըն թա ցը:

Մե թո դի ընտ րու թյու նը կախ ված է մի 
շարք պայ ման նե րից ու գոր ծոն ներց` ու
սում նա սիր վող նյու թի բո վան դա կու թյու
նից, մաս նա գի տա կան պատ րաս տու թյան 
ընդ հա նուր խնդիր նե րից, ու սուց ման մի
ջոց նե րի բազ մա զա նու թյու նից, դա սըն
թա ցի ու սում նա սի րու թյա նը հատ կաց ված 
ժա մա քա նա կից, ու սա նող նե րի ընդ հա նուր 
զար գաց ման մա կար դա կից, դա սա վան
դո ղի մաս նա գի տա կան կոմ պե տեն տու
թյուն նե րի ձև ա վոր վա ծու թյու նից: Պետք 
է նկա տի ու նե նալ, որ չկա գե րար դյու նա
վետ մե թոդ. հարկ է խո րա պես վեր լու ծել 
և հաշ վի առ նել յու րա քան չյուր մե թո դի 
կի րառ ման ար դյու նա վե տու թյու նը` կախ
ված ու սում նա կան նյու թի առանձ նա
հատ կու թյուն նե րից (ար դի ա կա նու թյուն, 
գի տա կա նու թյուն, դժվա րու թյուն և այլն), 
ու սում նա ի մա ցա կան գոր ծու նե ու թյա նը 
ներ կա յաց վող դի դակ տի կա կան պա հանջ
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Творческий компонент учебно–познавательной деятельности студентов
Г. Акопян

В статье рассмотрены вопросы корреляции учебно–познавательной и творческой 
деятельности студентов. О характеризованы уровни учебно–познавательной деятель
ности и методологические подходы к применению активных методов в учебном про
цессе. Обоснована роль инновационных технологий в процессе активизации творческой 
деятельности студентов.

The Creative Component of Students’ Educational–Cognitive Activity
G. Hakobyan

In this article, the relationship between students’ educational–cognitive and creative activ
ities was discussed. An attempt was made to characterize the levels of educational–cognitive 
activity and review some methodological approaches to applying interactive methods to the 
teaching process. The study was underpinned by some implications on the use of ground
breaking technologies for fuelling students’ creativity.

նե րից և ու սա նող նե րի ճա նա չո ղա կան 
գոր ծու նե ու թյան ան հա տա կան ոճից:

Ստեղ ծա գործ ան ձի զար գա ցումն իրա
կա նա նում է նրա գի տակ ցա կան, նպա
տա կա ուղղ ված, ակ տիվ գոր ծու նե ու թյան 
ըն թաց քում, որն ուղղ ված է իրա կա նու
թյան ճա նաչ մանն ու վե րա փոխ մա նը, 
նո րի ստեղծ մա նը: Յու րա քան չյուր անձ 
եզա կի ու անկրկ նե լի է. ան ձի ազատ զար
գաց ման ու դրսև որ ման սահ մա նա փա կու
մը խո չըն դո տում է նրա ստեղ ծա գոր ծա
կան ինք նի րաց մա նը: Ան ձի զար գաց ման 
շար ժիչ ու ժը այն հնա րա վո րու թյուն նե րի 
օգ տա գոր ծումն է, որոնք ամ փոփ ված են 

նրա ան հա տա կա նու թյան մեջ, և որն օգ
նում է ստեղ ծա գոր ծա բար վե րա փո խելու 
հա մա մարդ կա յին փոր ձը:

Ու սում նա ի մա ցա կան գոր ծու նե ու
թյան ստեղ ծա գոր ծա կան բա ղադ րիչն 
այն կա րև որ պայ մանն է, որն ու սա նո ղին 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս լի ար ժե քո
րեն ինք նար տա հայտ վելու որ պես գոր
ծու նե ու թյան սու բյեկտ` իր կեն սա կան 
ու ղու եզա կի ընտ րու թյամբ, դրսև ո րել իր 
ստեղ ծա գոր ծա կան ազա տու թյու նը հա
մա մարդ կա յին հո գև որ ար ժեք նե րին և 
կեն սա կան նպա տակ նե րին հա մա պա
տաս խան: 
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ՀԱՍՄԻԿ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ

ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՄԻԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ 
ՆշԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 

ԴՊՐՈՑԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ 
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ

Առար կա յա կան մե թոդ մի ա վո րում նե
րը ներդպ րո ցա կան վե րահս կո ղու թյան 
իրա կա նաց ման և հատ կա պես կա տա րե
լա գործ ման կո լեկ տիվ կա ռույց ներ են (այ
սու հետ` ԱՄՄ): Նրանց գոր ծու նե ու թյու նը 
սերտ կապ ված է ու սում նա դաս տի ա րակ
չա կան գոր ծըն թա ցի կա ռա վար ման հա
մա կար գի, դպրո ցի ամ բողջ օր գա նիզ մի 
կեն սա գոր ծու նե ու թյան հետ: ԱՄՄ–երը, 
ինչ պես նշում է ռուս ման կա վարժ, գիտ
նա կան Մ. Մ. Պո տաշ նի կը, ու սու ցիչ նե
րի, հո գե բան նե րի, դպրո ցա կան տնօ րի
նու թյան, հնա րա վոր է` որևէ հրա վիր ված 
մաս նա գետ նե րի` ինք նա կամ ծա գած կամ 
նպա տա կա յին ստեղծ ված, որո շա կի ո րեն 
ձև ա կերպ ված (կամ չձև ա կերպ ված) խումբ 
է, որը կոչ ված է լու ծե լու դպրո ցի և իրենց` 
ան դամ նե րի այս կամ այն խնդիրները:1 
Զար գաց նե լով Մ. Մ. Պո տաշ նի կի գա
ղա փար նե րը, տանք ԱՄՄ–ի հե տև յալ 
ձև ա կեր պու մը. դա այն մաս նա գետ նե րի 
մի ա վո րումն է, ով քեր շրջա պա տող աշ
խար հի հետ գտնվում են ակ տիվ հա րա
բե րու թյուն նե րի մեջ և զար գա նում իբ րև 
մի աս նա կան սու բյեկտ: ԱՄՄ–ին հա տուկ 
են ամ բող ջա կա նու թյան հատ կա նիշ ներ, 
որոնք թույլ են տա լիս ընդ լայ նել ազատ, 
պա տաս խա նա տու և նպա տա կա յին գոր
ծու նե ու թյուն, քննա դա տո րեն և նա խա
ձեռ նո ղա բար են վե րա բեր վում տվյալ 
իրա վի ճա կի շրջա նակ նե րից դուրս նոր 
խնդիր նե րի առա ջադր մա նը: ԱՄՄ–ն կա

1  Поташник М. М., Профессиональные объедине
ния педагогов: Методические рекомендации для ру
ководителей образовательных учреждений и учите
лей. М, 1997, стр.11.

րև որ դեր է կա տա րում ու սում նա դաս տի
ա րակ չա կան գոր ծըն թա ցում: Ու սուց ման 
պրո ցե սի հե ռան կա րա յին զար գաց ման, 
նրա մշտա կան ինք նա զար գաց ման և 
ինք նա կա տա րե լա գործ ման նպա տա կով 
ԱՄՄ–ն կա նո նա վո րում է ու սում նա դաս
տի ա րակ չա կան գոր ծըն թա ցը: ԱՄՄ–ի 
վի ճա կից և զար գաց ման մա կար դա կից է 
կախ ված հան րակր թա կան դպրո ցի գոր
ծու նե ու թյան որակն ու ար դյու նա վե տու
թյու նը:

Առար կա յա կան մե թոդ մի ա վո րում նե րը 
ձև ա վոր վում են կո լեկ տիվ գոր ծու նե ու թյան 
ար դյուն քում: Ինչ պես նշում է ռուս մեծ ման
կա վարժ Վ. Ա. Սու խոմ լինս կին, «որ պես զի 
ման կա վար ժա կան կո լեկ տի վը դառ նա յու
րա քան չյուր ու սուց չի մտքի, ստեղ ծա գոր
ծու թյան, որո նում նե րի աղ բյուր, որ պես զի 
պրակ տիկ աշ խա տան քը ոգեշնչ վի ման
կա վար ժա կան գա ղա փար նե րով, պայ ծա
ռա նա մտքի լույ սով, ու սու ցիչ նե րին պետք 
է մի ա վո րեն հա մոզ մունք նե րը, հա յացք նե
րը, մտքե րը, ավան դույթ նե րը»:2

Կա ռա վար ման ֆունկ ցի ան իրա գոր ծե
լիս հիմ նա կան խնդի րը, որ պետք է լու ծեն 
դպրո ցի ղե կա վարն ու նրա տե ղա կալ նե
րը` կո լեկ տի վի ձև ա վո րումն է մաս նա գի
տա կան խմբե րի շրջա նակ նե րում, ինչն էլ 
ըն դու նակ է ար դյու նա վե տո րեն իրա կա
նաց նելու և զար գաց նելու հան րակր թա
կան դպրո ցի ու սում նա դաս տի ա րակ չա
կան գոր ծու նե ու թյու նը: Բա վա կան է նույն 
առար կա յի 3–4 ու սու ցիչ նե րի առ կա յու թյու

2 Сухомлинский В. А, Избранные сочинения. Т. 3, 
1981, стр. 78.
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նը, որ պես զի որա կյալ դպրո ցում ստեղծ վի 
ներդպ րո ցա կան հա մա կար գում ու սուց չին 
օգ նող և նրա ման կա վար ժա կան գոր ծու
նե ու թյու նը վե րահս կող մե թոդ մի ա վո րու
մը: Տար բեր դպրոց նե րի տնօ րեն նե րի 
նա խա ձեռ նու թյամբ կա րող են ստեղծ վել 
փնջա յին (միջդպ րո ցա կան) մե թոդ մի ա վո
րում ներ: ԱՄՄ–ի ղե կա վար նե րին նշա նա
կում է դպրո ցի տնօ րե նը` ման կա վար ժա
կան խորհր դի երաշ խա վո րու թյամբ:

Առար կա յա կան մաս նախմ բե րը տար
բեր վում են նրա նով, որ` 
•	 հա մա տեղ գոր ծու նե ու թյան ընդ հա նուր 

և հա սա րա կա կան նշա նա կու թյուն ու
նե ցող նպա տակ նե րը կա րև որ են խմբի 
յու րա քան չյուր ան դա մի հա մար,

•	 հա մա տեղ գոր ծու նե ու թյան բո վան
դա կու թյամբ, նրա ար ժեք նե րով, 
սկզբունք նե րով, խնդիր նե րով պայ մա
նա վոր ված` խմբի ան դամ նե րի մի ջև 
ձև ա վոր վում է հա րա բե րու թյուն նե րի 
հա տուկ կա ռուց վածք:
Տի րա պե տե լով ընդ հա նուր հատ կա նիշ

նե րի` առար կա յա կան մաս նախմ բե րը կա
րող են տար բեր վել նաև նրա նով, թե ինչ
պի սի խնդիր ներ են դնում իրենց առ ջև և 
ինչ քա նով է իրենց կա ռուց ված քը ար դյու
նա վե տո րեն նպաս տում այդ նպա տակ նե
րին հաս նե լու գոր ծըն թա ցին:

Առար կա յա կան մե թոդ մի ա վո րում նե
րի գոր ծու նե ու թյան մեջ կա րե լի է առանձ
նաց նել նպա տակ նե րի 4 տիպ.
1. կրթա կան,
2. ու սում նա դաս տի ա րակ չա կան գոր ծըն

թա ցի զար գաց ման,
3. ման կա վար ժա կան կո լեկ տի վի ինք նա

զար գաց ման,
4. հան րակր թա կան հաս տա տու թյան 

զար գաց ման:
Վե րը նշված նպա տակ նե րի մեկ նա

բա նու թյու նից բխում է նրա ան դամ նե րի 
պատ րաս տա կա մու թյու նը` իրենց ու ժե րը 
ներդ նե լու ինք նա զար գաց ման, կո լեկ տի վի 
զար գաց ման և ու սում նա դաս տի ա րակ չա

կան գոր ծըն թա ցի ար դյու նա վետ կազ մա
կերպ ման գոր ծում:

ԱՄՄ–ն կազ մա կերպ ման կա րև որ գոր
ծոն նե րից են`
•	 նոր տի պի ման կա վար ժի անձ նա վո րու

թյան սո ցի ա լա կան պատ վե րը,
•	 կրթու թյան անձ նա յին–մար դա սի րա

կան կողմ նո րո շու մը,
•	 կրթու թյան մեջ նո րա րա կան գոր ծու նե

ու թյու նը` անձ նա յին–կողմ նո րո շիչ մո
տե ցումն իրա կա նաց ման հա մար,

•	 կրթու թյան բնա գա վա ռում պե տա կան 
գե րա տես չա կան և լի ա զոր մարմ նի 
քա ղա քա կա նու թյան իրա կա նա ցու մը:

ԱՄՄ–ն ուշադրության կենտրոնում 
պետք է լինեն.
1. դա սա վանդ վող առար կա յի, նրա դա

սա վանդ ման մե թո դի կա յի, այդ ող ղու
թյամբ նո րա գույն տեխ նո լո գի ա նե րի 
հետ ծա նո թա ցումն ու քննար կում նե րը,

2. ու սու ցիչ նե րի կող մից տրված տե ղե
կատ վու թյու նը իրենց ման կա վար ժա
կան աշ խա տանք նե րի և ման կա վար
ժա կան գոր ծու նե ու թյան մա սին,

3. բա նի մաց, գրա գետ դա սալ սում նե րը 
և բազ մա կող մա նի դի դակ տի կա կան 
քննար կում նե րը` ման կա վար ժա կան և 
աշա կեր տա կան դա սան պա տակ նե րի 
բա ցա հայտ ման նպա տա կով,

4. ու սում նա կան չա փո րո շիչ նե րի հաշ
վա ռումն ու տե ղայ նա ցու մը ու սուց ման 
գոր ծըն թա ցում և այլն:3

ԱՄՄ–ն գործառույթներն են.

5. զի նել ու սու ցիչ նե րին ար դյու նա վետ մե
թոդ նե րով, փոխ ներ գոր ծող մի ջոց նե
րով և հնար նե րով,

6. ներդ նել առա ջա վոր ման կա վար ժա
կան փոր ձը,

3  Հա կո բյան Ի., Ներդպ րո ցա կան վե րահս կո ղու
թյան գոր ծա ռույթ նե րը դպրո ցի կա նո նա կարգ ված 
գոր ծու նե ու թյան կա ռա վար ման հա մա կար գում, 
«Մխի թար Գոշ» գի տա մե թո դա կան հան դես, 2009., 
N 3(23), էջ 136:
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7. ու սու ցիչ նե րին ծա նո թաց նել գի տա
ման կա վար ժա կան հե տա զո տու թյուն
նե րի ար դյունք նե րի հետ,

8. ու սում նա սի րել ու սուց ման ժա մա նա կա
կից տեխ նո լո գի ա նե րը,

9. սո վո րեց նել օգ տա գոր ծել հա ղոր դակց
ման մի ջոց նե րը,

10. կա ռույ ցի ներ սում երի տա սարդ ու ան
փորձ ու սու ցիչ նե րին ու սու ցա նել դա սե րի 
վար ման տեխ նի կան և տեխ նո լո գի ան,

11. կազ մել դա սի վար ման թե մա տիկ 
պլան նե րը:
Առար կա յա կան մաս նախմ բե րի բնու

թագ րե րը որոշ վում են այն ար ժեք նե րով, 
նոր մե րով, որոնք ըն դուն վում են նրա ան
դամ նե րի կող մից և ծա ռա յում են որ պես 
նրանց վար քի կար գա վո րիչ: Այդ ար ժեք
նե րի, նոր մե րի և վար քի կա նոն նե րի հա
մա կար գը մե նեջ մեն թում ըն դուն ված է ան
վա նել կազ մա կերպ չա կան մշա կույթ, որն 
էլ առա ջադ րում է մաս նա կից նե րի դե րե րը 
և վար քի կա նոն նե րի հիմ նա կան ուղ ղու
թյուն նե րը:

Նրա նում ամ րագր վում են հիմ նա կան 
կա նոն նե րը, որոնք կար գա վո րում են 
գոր ծու նե ու թյունն ու շփու մը, փո խա դարձ 
իրա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե
րը, վար քի օրի նակ ներն ու նրանց հնա
րա վոր փո փո խու թյուն նե րի սահ ման նե րը, 
ըն դուն ված նոր մե րից շեղ վող վարք ցու
ցա բե րած ան ձանց նկատ մամբ կի րառ վող 
սանկ ցի ա նե րի ըն դու նե լի սահ ման ներն ու 
բո վան դա կու թյու նը:

Հան րակր թու թյան բա րե փոխ ման և 
ներդպ րո ցա կան վե րահս կո ղու թյան կա
տա րե լա գոր ծու մը հրա մա յա կան պա հանջ 
են դնում առար կա յա կան մե թո դա կան 
մի ա վո րում նե րի առաջ` թար մաց նելու աշ
խա տան քի բո վան դա կու թյու նը, փո խելու 
ոճը, դրանք պար զեց նելու, դարձ նելու հե
տաքր քիր և հեշտ ըմբռ նե լի: Դրա հա մար 
առար կա յա կան մե թոդ մի ա վո րում նե րը 
նիս տեր են գու մա րում ամի սը մեկ ան գամ, 
ար ձա նագ րում են քննարկ ված հար ցե րը և 

դրանց զե կու ցում նե րի, հա ղոր դում նե րի, 
մշա կում նե րի, ու սում նա սի րու թյուն նե րի 
ար դյունք նե րը կցվում են ար ձա նագ րու
թյա նը4 (1, 167): Մեր կար ծի քով, առար
կա յա կան մե թոդ մի ա վո րում նե րը` որ պես 
վե րահս կո ղու թյան իրա կա նաց ման գի
տա  մե թո դա կան մի ա վո րում կամ կո լեկ
տիվ սու բյեկտ, պետք է հան րակր թու թյան 
բա րե փո խում ներն իրա կա նաց նեն ու սու
ցիչ նե րին իրենց դա սա վան դող առար
կա նե րի մեջ խո րաց նե լով, ու սու ցիչ նե րի 
կող մից իրենց դա սա վանդ ման առար կան, 
հիմ նախն դի րը, թե մա նե րը սո վո րող նե րին 
հասց նել կա րո ղա նա լով. «ի՞նչ»–ի, «ինչ
պե՞ս»–ի և «ին չո՞ւ»–ի ներ դաշ նա կու թյուն 
ապա հո վե լով, երե խա նե րին և իր մաս նա
գի տու թյու նը սի րե լով և իր գոր ծին նվիր վե
լով, սի րով ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու
թյամբ զբաղ վե լով, իր մաս նա գի տու թյան 
դե րը և նշա նա կու թյու նը գի տակ ցե լով, 
իմաս տա վո րե լով և գնա հա տե լով, իր մաս
նա գի տու թյան որևէ հիմ նախնդ րի գծով 
գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րով զբաղ
վե լով` քա ղա քա յին, հան րա պե տա կան 
գի տա ժո ղով նե րում զե կու ցում նե րով, հա
ղոր դում նե րով, դա սա խո սու թյուն նե րով 
հան դես գա լով և այդ հիմ նախն դի րը մին
չև թեկ նա ծո ւա կան գի տա կան աս տի ճա նի 
գծով որ պես ատե նա խո սու թյուն ներ կա
յաց նե լով, ու սու ցիչ նե րին ատես տա վոր
ման և տա րա կար գի բարձ րաց ման գոր
ծըն թա ցին նա խա պատ րաս տե լով:

Բայց հան րակր թա կան դպրո ցի ու սում
նա դաս տի ա րակ չա կան գոր ծըն թա ցի կա
ռա վար ման կա տա րե լա գործ ման ման կա
վար ժա կան պայ ման նե րի ար դի փու լը այլ, 
ավե լի կա րև որ պա հանջ ներ էլ է ներ կա
յաց նում մե թոդ մի ա վո րում նե րին: Դրանք
•	 այս պես կոչ ված «բա ց» կամ «օրի նա կե

լի» դա սեր կազ մա կեր պելն ու վա րելն է,

4 Ասատրյան Լ. Թ. և ուրիշներ, Կրթության հա մա
կար գի կառավարման հիմունքները, ուսումնա կան 
ձեռնարկ, մաս 1, Երևան, «Զանգակ–97» հրատ., 
2003 թ., էջ 167:
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•	 «բաց դա սե հաս կա ցու թյու նը կա ղա
պա րից ազա տելն է, այն հստակ, նա
խօ րոք նա խա պատ րաս տե լուց, երե
խա նե րին հա տուկ «բաց դա սի» հա մար 
«խա ղար կա յին սե ան ս» կազ մա կեր
պե լուց, նրանց ար հես տա կան ձև ով 
«զգաս տաց նե լու ց» խու սա փե լը:
Եվ այդ ամե նը «բաց դա սի» ձև ով 

ներդպ րո ցա կան վե րահս կո ղու թյան, այդ 
առար կա յա կան մե թոդ մի ա վոր ման մեջ 
սո ցի ա լա կան դե րը կրող, տվյալ առար կա
յի մաս նա գետ սու բյեկ տի՝ դպրո ցի տնօ
րե նի, փոխտ նօ րե նի, որևէ դա սա րա նի 
ղե կա վա րի, առար կա յա կան մե թոդ մի ա
վոր ման նա խա գա հի մոտ:

Առար կա յա կան մե թոդ մի ա վո րում նե րի 
կող մից կազ մա կերպ վող դա սալ սում նե րը 
պետք է օգ նեն լու ծե լու այն պի սի հար ցեր, 
ինչ պի սիք են.
•	 պրոբ լե մա յին ու սուց ման էու թյու նը,
•	 տար բե րակ ված կամ շեր տա վոր ված ու

սուց ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րը,
•	 աշա կեր տա կենտ րոն ու սուց ման անհ

րա ժեշ տու թյու նը,
•	 ման կա վար ժա կան և աշա կեր տա կան 

դա սան պա տակ նե րը ար դի փու լում,
•	 սո վո րող նե րի գի տե լիք նե րի, կա րո ղու

թյուն նե րի, ու նա կու թյուն նե րի և հմտու
թյուն նե րի հաշ վառ ման, ստուգ ման ու 
գնա հատ ման սկզբունք նե րը կամ չա
փա նիշ նե րը,

•	 ու սուց ման գոր ծըն թա ցում սո վո րո ղի 
տա րի քի, հո գե բա նու թյան, սե ռի և ան
հա տա կա նու թյան հաշ վա ռու մը,

•	 ման կա վար ժու թյան սու բյեկտ նե րի հա
մա գոր ծակ ցու թյու նը,

•	 ու սուց ման գոր ծըն թա ցում փոխ ներ գոր
ծող մե թոդ նե րի անհ րա ժեշ տու թյու նը,

•	 ու սուց չի դա սին նա խա պատ րաստ վե լու 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը:
Ժա մա նակն է նաև խու սա փել այս պես 

կոչ ված գի տա տե սա կան կոն ֆե րանս նե րի 
ուղ ղա կի պար տադր վող մաս նակ ցու թյու
նից և ու շադ րու թյունն ուղ ղել առար կա յա

կան մե թոդ մի ա վոր ման մեջ ընդգրկ ված, 
ու սու ցիչ նե րի կող մից ման կա վար ժա կան 
կամ հո գե բա նա կան մեկ հիմ նախնդ րի 
վրա աշ խա տե լու, մշա կե լու, ներդ նե լու 
և որ պես գի տա հե տա զո տա կան աշ խա
տանք, գրքի կամ գրքույ կի տես քով հրա
տա րա կե լու վրա5:

Առար կա յա կան մե թոդ մի ա վո րում նե
րը պետք է նպաս տեն ու սուց չի ինք նակր
թու թյա նը: Պետք է նա խա պատ վու թյու նը 
տալ մաս նա գի տա կան և առար կա յա կան 
գի տե լիք նե րը, ման կա վար ժա կան կա րո
ղու թյուն նե րը, ու նա կու թյուն ներն ու հմտու
թյուն նե րը ինք նու րույն բարձ րաց նե լու 
հար ցե րին: Դրա ար դյու նա վե տու թյա նը 
կա րող են նպաս տել մի քա նի ու ղի ներ, 
որոն ցից առա վել կա րև որ նե րը կա րե լի է 
հա մա րել.
•	 ու սում նա կան նոր ծրագ րե րի ու դա

սագր քե րի ու սում նա սի րու թյուն նե րը, 
դրանց առանձ նա հատ կու թյուն նե րի 
յու րա ցու մը,

•	 դա սագր քե րի և նոր ու սում նա կան 
ծրագ րե րի պա հանջ նե րին հա մա
պա տաս խան սե փա կան ու ժե րի գի
տակ ցու մը, իմաս տա վո րու մը և գնա
հա տու մը, մտա վոր ու ժե րի դի նա միկ 
զար գա ցու մը,

•	 ու սում նա կան և դաս տի ա րակ չա կան 
խնդիր նե րի ինք նու րույ նա բար, նոր 
տեխ նո լո գի ա նե րի օգ նու թյամբ լու ծու
մը, նո րե րի առա ջադ րումը:6

Բայց առա վել կա րև ո րը, օգ տա կա րը և 
ար դյու նա վե տը իր նա խա սի րու թյա նը հա
տուկ լուրջ գի տա կան հե տա զո տու թյամբ 
զբաղ վելն է, որը նրան կօգ նի հարս տաց
նել ման կա վար ժա կան վար պե տու թյան 

5 Հակոբյան Ի., Ներդպրոցական վերահսկողության 
գոր ծա ռույթ ները դպրոցի կանոնակարգված գործու
նեու թյան կառավարման համակարգում, Մխիթար Գոշ 
գիտամեթոդական հանդես, 2009., N 3 (23), էջ 136:
6 Հա կո բյան Ի., Ներդպ րո ցա կան վե րահս կո ղու թյան 
գոր ծա ռույթ նե րը դպրո ցի կա նո նա կարգ ված գոր ծու նե
ու թյան կա ռա վար ման հա մա կար գում, Մխի թար Գոշ 
գի տա մե թո դա կան հան դես, 2009., N3 (23), էջ 136:
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բո վան դա կու թյու նը, այդ բնա գա վա ռում 
ձեռք բե րե լով`
•	 մասնագիտական գիտելիքներ,
•	 մասնագիտական կարողություններ, 

ունակություններ, հմտություններ,
•	 մասնագիտական փորձ,
•	 անձնական նվիրում:7

Կրթու թյան մար դա սի րու թյու նը, սո վո
րող նե րի ան ձի ձև ա վո րու մը, ժա մա նա կա
կից հա սա րա կու թյան հա մար նրա ար ժե քի 
և անհ րա ժեշ տու թյան ճա նա չու մը կա րև որ
վում են նաև իր` ման կա վար ժի ան ձով: Այդ 
պատ ճա ռով անհ րա ժեշտ է ստեղ ծել բո լոր 
պայ ման նե րը ման կա վարժ նե րի մաս նա
գի տա կան որա կա վոր ման բարձ րաց ման 
հա մար:

Կրթու թյան հա մա կար գում գո յու թյուն 
ու նեն այն պի սի ստո րա բա ժա նու մա յին 
հա մա կար գեր, ինչ պի սիք մար զե րի, քա
ղաք նե րի, շրջան նե րի` կրթու թյան աշ խա
տող նե րի որա կա վոր ման բարձ րաց ման 
ինս տի տուտ ներ (Կրթու թյան ազ գա յին 
ինս տի տու տի մաս նա ճյու ղեր): Այս տեղ է 
կա տար վում ման կա վար ժա կան կադ րե րի 
վե րա պատ րաս տու մը որո շա կի հա ճա խա
կա նու թյամբ, իսկ ու սուց չի վար պե տու թյու
նը ձև ա վոր վում է տե ղում` մշտա կան, սիս
տե մա տիկ, մա սնա գի տա կան ու սուց ման 
մի ջո ցով, հե տև ա բար ԱՄՄ–ը կրթա կան 
հաս տա տու թյան կո լեկ տի վի ան դամ նե րի 
անընդ հատ կրթու թյան կա րև որ օղակ է:

Դպրո ցա կան կրթու թյան ար դի ա կա
նաց ման գոր ծըն թա ցում ԱՄՄ–նե րը կա
պող օղակ են նաև ման կա վար ժա կան 
կո լեկ տի վի և կրթու թյան պե տա կան հա
մա կար գի, հո գե բա նա մա ն կա վար ժա կան 
գի տու թյան կեն սա գոր ծու նե ու թյան հետ, 
ոչ մի այն տվյալ, այ լև այլ դպրոց նե րի ման
կա վար ժա կան առա ջա վոր փոր ձի հետ:

Առար կա յա կան մե թոդ մի ա վո րում
ներ ձև ա վո րե լիս կա րև որ է հստակ որո շել 

7 Մանուկյան Ա. Մ, Մանուկյան Մ. Մ., Ման կա
վար ժական տեխնիկա և տեխնոլոգիա, Երևան, 
«Զանգակ–97» հրատ., 2000 թ., էջ 4:

ման կա վար ժա կան կո լեկ տի վի ան դամ նե
րի բո լոր գոր ծա ռու թա յին պար տա կա նու
թյուն նե րը, որի հա մար անհ րա ժեշտ է.
1. Ու սում նա սի րել և ստեղ ծա գոր ծա բար 

ըն կա լել ԿԳՆ և կրթու թյան կա ռա վար
ման մար զա յին կա ռույց նե րի (լի ա զոր 
մար մին նե րի) բո լոր նոր մա տիվ, ծրագ
րա յին–մե թո դա կան փաս տաթղ թե րը:

2. Ակ տի վո րեն ներդ նել և կի րա ռել հո գե
բա նա ման կա վար ժա կան գի տու թյան 
նվա ճում նե րը և երաշխավո րում նե րը:

3. Ու սում նա սի րել և ներդ նել ման կա
վարժ–նո րա րար նե րի նվա ճում նե րը 
տվյալ դպրո ցի ման կա վար ժա կան կո
լեկ տի վի աշ խա տան քա յին պրակ տի
կա յում և կի րա ռել այն այլ կո լեկ տիվ նե
րում:

4. Ստեղ ծել հա մա խոհ մտա ծող նե րի մի աս
նա կան կո լեկ տիվ, որը խնամ քով պահ
պա նում է դպրո ցի ավան դույթ նե րը:

5. Ախ տո րո շել և կան խո րո շել ու սում նա
դաս տի ա րակ չա կան գոր ծըն թա ցի ար
դյունք նե րը:

6. Խթա նել ման կա վար ժա կան կո լեկ տի
վի ան դամ նե րի նա խա ձեռ նու թյու նը և 
ստեղ ծա գոր ծու թյու նը, ակ տի վաց նել 
նրանց գի տա հե տա զո տա կան–որո նո
ղա կան գոր ծու նե ու թյու նը:

7. Ու սում նա դա ս տի ա րակ չա կան գոր ծըն
թա ցում կի րա ռել ժա մա նա կա կից մե
թո դի կա ներ, նոր տեխ նո լո գի ա նե րի 
ձև եր, մի ջոց ներ և տե սակ ներ:

8. Հայտ նա բե րել և կան խար գե լել ման կա
վար ժա կան կո լեկ տի վի աշ խա տան քում 
առ կա թե րու թյուն նե րը, դժվա րու թյուն
նե րը և ման կա վար ժի գեր բեռն վա ծու
թյու նը:

9. Զար գաց նել ման կա վար ժա կան կո լեկ
տի վի ան դամ նե րի աշ խար հա յաց քը, 
մաս նա գի տա կան ար ժե քա յին և անձ
նա յին–բա րո յա կան որակ նե րը:
ԱՄՄ–նե րի աշ խա տան քի բո վան դա կու

թյու նը պետք է բխի հե տև յալ աղ բյուր նե րից.
1. ՀՀ օրենք ներ, ԿԳ նա խա րա րի հրա
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ման ներ, ԿԳՆ և Կրթու թյան կա ռա
վար ման լի ա զոր մարմ նի նոր մա տիվ 
փաս տաթղ թեր, հրա հանգ ներ, որոնք 
որո շում են ողջ մե թո դա կան աշ խա
տան քի նպա տակ ներն ու խնդիր նե րը:

2. Կրթու թյան զար գաց ման նոր ծրա գի
րը, չա փո րո շիչ նե րը և ու սում նա կան 
պլա նը, այ լընտ րան քա յին հե ղի նա կա
յին ծրագ րե րը, դա սագր քե րը և ու սում
նա կան ձեռ նարկ նե րը, որոնք հնա րա
վո րու թյուն են տա լիս լայ նաց նելու և 
նո րաց նելու մե թո դա կան ծա ռա յու թյան 
ավան դա կան բո վան դա կու թյու նը:

3. Նոր հո գե բա նա ման կա վար ժա կան, հո
գե բա նա ֆի զի ո լո գի ա կան և մե թո դա
կան ու սում նա սի րու թյուն ներ, որոնք 
բարձ րաց նում են մե թո դա կան ծա ռա
յու թյան գի տա կան մա կար դա կը:

4. Նո րա րա րու թյու ններ, նո րա մու ծու
թյուն ներ, որոնք նո րո վի են բա ցում 
մե թո դա կան աշ խա տան քի բո վան դա
կու թյու նը:

5. Ու սում նա դաս տի ա րակ չա կան գոր ծըն
թա ցի, ուս ման, դաս տի ա րա կու թյան 

և սո վո րող նե րի զար գաց ման մա կար
դա կի կան խա տես ման, որն օգ նում է 
որո շելու մե թո դա կան աշ խա տան քի և 
ինք նակր թու թյան պրոբ լեմ նե րը, հիմ
նա կան խնդիր նե րը:

6. Տե ղե կու թյուն քա ղա քի, շրջա նի, հան
րա պե տու թյան ԱՄՄ–նե րի առա ջա վոր 
փոր ձի մա սին:
Այս պի սով ԱՄՄ–նե րի աշ խա տան քի 

պլա նա վոր ման և բո վան դա կու թյան մեջ 
անհ րա ժեշտ է առա վե լա գույն ստեղ ծա
գոր ծա կան մո տե ցում:8

Նրանց ձև ա վոր ման ժա մա նակ 
անհ րա ժեշտ է սու բյեկտ նե րի մի ջև հա
րա բե րու թյուն նե րի նոր իմաս տա վո
րում` որ պես մարդ կանց երկ խո սա յին 
կա պի ձև:

Իսկ աշ խա տան քի օպ տի մալ բո վան
դա կու թյու նը և աշ խա տան քի կազ մա
կերպ ման ձև ե րի ընտ րու թյու նը հիմն վում 
է հե տև յալ սկզբունք նե րի վրա. ամ բող ջա
կա նու թյուն, հա ղոր դակ ցու թյուն, կա  ռուց 
ված քայ նու թյուն, կա ռա վա րե լի ու  թյուն և 
նպա տա կա ուղղ վա ծու թյան զար գա ցում: 
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Значение и функции предметных методических объединений  
учителей в учебно–воспитательном процессе школы

А. Овсепян

В статье наш ли ме сто осо бен но сти фор ми ро ва ния пред мет ных ме то ди чес ких объ е
ди не ний учи те лей, роль этих объ е ди не ний и их функ ции как од но го из под раз де ле ний 
ие рар хи чес ко го стро е ния уп рав ле ния учеб но–вос пи та тель ным про цес сом об ще об ра зо
ва тель но го уч реж де ния.

Пред став ле ны исто ки фор ми ро ва ния пред мет ных ме то ди чес ких объ е ди не ний, це ли 
де я тель но сти, глав ные за да чи ор га ни за ции этих ра бот, со дер жа ние не об хо ди мых нор
ма тив но–пра во вых до ку мен тов. Обоз на че на важ ность их ро ли в де ле по вы ше ния пе да
го ги чес ко го ма стерст ва и са мо об ра зо ва ния учи теля.

The meaning and functions of subject–method–unification  
in teaching and educational process 

A. Hovsepyan

The teaching and educational process of comprehensive institution of governing hierar
chical structure one of the subdivisions– the role and the functions of the unifications are 
mentioned in the article.

The principles of forming unifications, the effectivness of aims and the main problems 
of organizing their work, the important legal rules and other content of the documents are 
introduced. Their role has been attached importance to make the teacher,s self–education 
and pedagogical skills higher.
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ԷԴՎԱՐԴ ԱՅՎԱԶՅԱՆ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴԻԴԱԿՏԻԿԱԿԱՆ ՈՐՈշ 
ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐԻ 

ՃշԳՐՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

1. Մեթոդ, ուսուցման մեթոդ հաս կա
ցու թյունները: Ուսուցման մեթոդների 
«դա սա կար գումը» (թվարկումը): 

Մե թոդ (metodos – ու ղի, ճա նա պարհ) 
բա ռը տրա մա բա նա կան տե ղե կա տու
նե րում սահ ման վում է որ պես բնու թյան, 
հա սա րա կու թյան, մտա ծո ղու թյան երև
ույթ նե րի ու օրի նա չա փու թյուն նե րի ու սում
նասի րու թյանն ուղղ ված կա նոն նե րի ու 
հնարք նե րի հա մա կարգ, ճա նա չողու թյու
նում և պրակ տի կա յում որո շա կի ար դյունք
նե րի հաս նե լու եղա նակ, ճա նա պարհ, 
օբյեկ տիվ իրա կա նու թյան և հե տա զո տու
թյան առար կա յի, երև ույ թի, գոր ծըն թա ցի 
զար գաց ման օրի նա չա փու թյուն նե րի իմա
ցու թյան հի ման վրա կա տար վող տե սա
կան հե տա զո տու թյան կամ ինչ–որ բա նի 
իրա կա նաց ման եղա նակ և այլն [1;348]:

Ցան կա ցած մե թոդ օբյեկ տի վի և սու
բյեկ տի վի մի աս նու թյուն է, քա նի որ նրա
նում զու գորդ վում են ար դեն իսկ ճա նաչ
ված օբյեկ տիվ օրի նա չա փու թյուն ներ ու 
դրանց իմա ցու թյան վրա հիմն ված աշ
խար հի հե տա զոտ ման ու ձև ա փոխ ման 
եղա նակ նե ր:

Հե գելն ասում էր «Մե թո դը գոր ծիք է 
սու բյեկ տի ձեռ քին, որի մի ջո ցով վեր ջինս 
հա րա բեր վում է օբյեկ տի հե տ» , իսկ Պավ
լո վը գի տա կան մե թո դի էու թյու նը տես նում 
է նրա նում, որ «այն մարդ կա յին մտա ծո
ղու թյան շարժ ման ներ քին օրի նա չա փու
թյունն է որ պես օբյեկ տիվ աշ խար հի սու
բյեկ տիվ ար տա ցո լու մ» [1;348]:

Մե թո դը գոր ծըն թաց է, և որ պես գոր
ծըն թաց այն վե րած վում է աշ խար հի գի
տա կան բա ցատ րու թյան` նպա տա կա մետ 
փո փո խու թյան մի ջո ցով: Ել նե լով «մե թոդ» 
հաս կա ցու թյան վե րո հի շյալ մեկ նա բա նու

թյուն նե րից, փաս տենք, որ մե թո դը նախ 
և առաջ ուղղ ված է որո շա կի տի պի (հա
սա րա կա կան, մարդ կա յին մտա ծո ղու
թյան, բնու թյան ու սում նա սիրու թյան և 
այլն) խնդիր նե րի լուծ մա նը և, որ շատ կա
րև որ է, այն մար դու կող մից կա տար վող 
գոր ծըն թաց է, հե տև ա բար ու նի սկիզբ, 
ըն թացք և վերջ, և նաև կար գա վոր ված 
գոր ծըն թաց է: Այս պի սով կա րե լի է ձև ա
կեր պել «մե թոդ» հաս կա ցու թյան հե տև յալ 
աշ խա տան քա յին սահ մա նու մը:

Մեթոդը` որոշակի տիպի խնդիրների 
լուծմանն ուղղված գործողությունների 
վերջավոր հաջորդականություն (կար գա
վոր ված բազմություն) է:

Օրի նակ` եթե որ պես խնդիր նե րի տիպ 
դի տար կենք մա թե մա տի կա կան պնդում
նե րի ապա ցու ցում նե րը, ապա մենք կհան
գենք «Ապա ցուց ման մե թո դ» հաս կա ցու
թյա նը, իսկ եթե որ պես խնդիր նե րի տիպ 
դի տար կենք մա զե րը հար դա րե լու եղա
նակ նե րը, ապա կհան գենք մազ հար դա
րե լու վար սա վի րա կան մե թոդ նե րին: Եթե 
որ պես խնդիր նե րի տիպ այս պա հին մեզ 
հե տաքրք րում է ու սուց ման գոր ծըն թա ցը 
կա նո նա կար գող խնդիր նե րը, ապա մենք 
գործ ու նենք «Ու սուց ման մե թո դ»–ի հետ: 
Այս պի սով՝ ուսուցման մեթոդ կոչվում է 
ուսուցչի և սովորողի փոխ կապակցված, 
կար գա վոր ված գործ ըն թա ցը, որն 
ուղղված է ուսուց ման գործընթացում 
կրթության, դաս տիարակության և 
զարգացման խնդիր ների լուծմանը:

Խորհր դա յին, արևմ տյան և հետ
խորհր դա յին ման կա վար ժու թյու նում հա
վաք վել է ու սուց ման մե թոդ նե րի տե սու
թյան շատ հա րուստ պա շար: Ու սուց ման 
մե թոդ նե րի դա սա կարգ մամբ զբաղ վել են 
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շատ մա ն կա վարժ ներ` Բա բանս կի, Պոդ
շա սի, Սկատ կին, Լեր ներ, Դա նի լով, Եսի
պով, Պետ րովս կի, Մախ մու տով, Պա նա
մար չուկ և այլն: Դրան ցից ոմանք թվար կել 
են 5 մե թոդ (Մ. Ն. Սկատ կին, Ի. Յա. 
Լեր ներ), մյուս նե րը` մոտ եր կու տաս նյակ, 
գոր ծից ան տե ղյակ մար դը, ծա նո թա նա
լով այդ դա սա կար գում նե րին և չգտնե լով 
դրան ցում մի աս նա կա նու թյուն, ընկ նում է 
տա րա կու սան քի մեջ և ար դյուն քում թե
րա հա վա տու թյամբ է լցվում նաև մա նա
կա վար ժու թյան նկատ մամբ:

Բե րենք մեկ օրի նակ` եթե երկ րագն դի 
մարդ կա յին բազ մու թյան մեջ ներմու ծենք 
«ազ գա յին պատ կա նե լու թյան» հա րա բե
րու թյու նը, ապա մարդ կությու նը կտրոհ վի 
այն քան դա սե րի` ազ գե րի, որ քան ազգ, 
ազ գու թյուն կա այժմ երկ րի երե սին ( շուրջ 
3000 դաս), իսկ եթե այդ նույն բազ մու թյան 
մեջ ներ մուծենք «Մի և նույն երկ րի քա ղա
քա ցին լի նե լո ւ» առն չու թյու նը, ապա այս 
դեպքում մար դիկ կդա սա կարգ վեն ըստ 
պե տու թյուն նե րի (մոտ 230 պե տու թյուն):

Առա ջին դեպ քում Շառլ Ազ նա վու րը 
կպատ կա նի հա յե րի դա սին, իսկ մյուս 
դեպ քում` Ֆրան սի ա յի:

Մա թե մա տի կա յում M բազ մու թյան 
տար րե րը «դա սա կար գե լու» հա մար M–ի 
մեջ ներ մու ծում են հա մար ժե քու թյան որևէ 
R հա րա բե րու թյուն, որը M–ը տրոհ ում է 
{M\R} դա սե րի, որոնք պետք է լի նեն ոչ դա
տարկ, զույգ առ զույգ հա տում չու նե նան և 
որոնց մի ա վո րու մը լի նի M. U{M\R}= M:

Բնա գի տա մա թե մա տի կա կան գի տու
թյու նում առար կա նե րի դա սակար գու մը 
նոր մալ երև ույթ է և ամ բող ջու թյամբ են
թարկ վում է վե րո հի շյալ տե սու թյա նը: Օրի
նակ` երկ րա չա փու թյու նում հար թու թյան 
եռան կյուն նե րի բազ մու թյու նը դա սա
կարգ վում է սու րան կյուն, ուղ ղան կյուն և 
բու թան կյուն եռան կյուն նե րի, կա նո նա վոր 
բազ մա նիս տե րը կա րե լի է դա սա կար գել 
ըստ նիս տե րի քա նա կի (քա ռա նիստ, վե
ցա նիստ, ու թա նիստ, տաս ներ կո ւա նիստ 
և քսա նա նիստ), կեն դա նա բա նու թյու նում 

ող նա շա րա վոր նե րի են թա տի պը տրոհ
վում է հինգ դա սի` ձկներ, երկ կեն ցաղ ներ, 
սո ղուն ներ, թռչուն ներ և կաթ նա սուն ներ, 
քի մի ա յում նյու թե րը դա սա կարգ վում են 
օր գա նա կան և ոչ օր գա նա կան, պարզ և 
բարդ նյու թե րի և այլն:

Իսկ ինչ վե րա բերում է հու մա նի տար 
ոլոր տի հա սա րա կա կան գիտու թյուն նե
րին, ապա այս տեղ առա ջա նում են լուրջ 
պրոբ լեմ ներ, որով հե տև հիմ նա կա նում 
այդ գի տու թյուն նե րում շատ դժվար` գրե
թե անհ նար է ապահո վել դա սե րի զույգ առ 
զույգ հա տում չու նե նա լը: Նման դեպ քում 
նպա տակա հար մար է այդ գի տու թյուն նե
րում օգ տա գոր ծել ոչ թե «մե թոդ նե րի դա
սակար գում», այլ` «մե թոդ նե րի թվար կում» 
եզ րույ թը:

2.Կրթության բովանդակության «Գի
տե լիք», «Կարողություն» բաղա դրիչ
ների բովանդակությունը: «Կրթու թյան 
բովանդակություն» հաս կա ցու թյու նը 
դի դակ տի կա յի հիմ նա կան կա տե գո րի
ա նե րից մեկն է, ինչ պես «Ուսուցման 
մեթոդը»: Ման կա վար ժա կան գրա կա նու
թյու նում տար բեր վում են երեք մա կար դա
կի կրթու թյան բո վան դա կու թյուն: 

 ՄԲ•  մշակվող բովանդակություն 
(պետական չափորոշիչներ, ծրագրեր, 
դասագրքեր),

 ՀԲ հաղորդվող (փոխանցվող, ուսու
ցան վող) բովանդակություն (ուսուցչի 
կող մից կատարվող ուսումնական գործու
նեու թյուն, ուսուցում),

 ՅԲ•  յուրացվող բովանդակություն 
(գիտե լիքներ, կարողություններ, հմտու
թյուններ և արժեքներ).

Դասական իմաստով ՅԲ–ն այն գի
տե լիք ների, կարողությունների, հմտու
թյուն նե րի և ար ժեք նե րի հա մա կարգն է, 
որոնց պետք է տի րա պե տեն սո վո րող նե րը 
կրթա կան տվյալ աս տի ճանն ավար տե լու 
շե մին: Ինք նին հաս կա նա լի է, որ կրթու
թյան կա ռա վար ման վե րա դաս մարմ նի 
կող մից ակն կալ վող կրթու թյան յու րաց
վող բո վան դա կու թյան այս մա կար դա կը՝ 



77

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

ՅԲա–ն իրա կա նում (փաս տա ցի) յու րա
քան չյուր շրջա նա վար տի մոտ ու նի տար
բեր ծա վալ ու խո րու թյուն: Հե տև ա բար, 
պե տու թյան ու հա սա րա կության գլխա վոր 
նպա տակն էլ հենց այն է, որ անհ րա ժեշտ 
է մե թո դա պես այն պես կազ մա կեր պել 
ՀԲ–ն` ՄԲ–ի փոխանցումը սովորողին, 
որ ՅԲ–ի փաստացի մակարդակը ՅԲփ–ն 
հնարավորինս քիչ տարբերվի պետության 
կողմից պլանավորված (ակնկալվող) 
յու րաց վող բովանդակության` ՅԲա մա
կար դակից: Այսինքն, այնպես պետք է 
կազմակերպել ՀԲ–ի մատուցումը սո
վորող ներին, որ ՅԲ–ն հնարավորինս քիչ 
տարբերվի ՄԲ–ի պահանջներից:

Այժմ փոր ձենք բա ցա հայ տել կրթու
թյան յու րաց վող բո վան դա կու թյան առա
ջին եր կու բա ղադ րիչ նե րի` գի տե լի քի և 
կա րո ղու թյան (ու նա կու թյան)` էու թյու նը: 
Ի՞նչ է «գի տե լի քը»: Այս հար ցին տրա մա
բա նա կան բա ռա րան–տե ղե կա տուն տա
լիս է հե տև յալ սահ մա նու մը. «Գի տե լի քը 
բնու թյան, հա սա րա կու թյան և մտա ծո
ղու թյան մա սին ամ բող ջա կան ու հա մա
կարգ ված գի տա կան հաս կա ցու թյուն նե րի 
հա վա քա ծու է, որը կու տակ վել է ար տա–
դրո ղա կան գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում 
մարդ կու թյան կող մից, ստուգ վել է պրակ
տի կա յում ու ուղղ ված է օբյեկ տիվ իրա կա
նու թյան հե տա գա ճա նաչ մանն ու փո փո
խու թյա նը» [1; 185]:

Հան րակր թա կան դպրո ցի դա սագր
քե րում, չա փո րո շիչ նե րում, ծրագրե րում 
և բուն ու սուց ման գոր ծըն թա ցում օգ տա
գործ վում են գի տե լի քի հե տև յալ տե սակ
նե րը (տի պե րը).

1) հիմնական հասկացություններ և 
տերմիններ, առանց որոնց անհնար է 
հասկանալ և ոչ մի տեքստ, գիտելիքի և ոչ 
մի տարր, 

2) ամենօրյա իրականության և գի
տու թյան փաստեր, առանց որոնց իմա
ցու թյան անհ նար է հաս կա նալ գի տու թյան 
օրենք նե րը, անհ նար է ու նե նալ հա մոզ

մունք ներ, ապա ցու ցել ու հեր քել, պար զա
բա նել սե փա կան մտքե րը,

3) գիտության հիմնական օրենքներ, 
որոնք բա ցա հայ տում են իրակա նու թյան 
տար բեր առար կա նե րի և երև ույթ նե րի կա
պերն ու առն չություն նե րը,

4) տեսություններ, որոնք պա րու նա
կում են օբյեկտ նե րի, օրենք նե րի մի ջև 
եղած կա պե րի և տվյալ առար կա յա կան 
տի րույ թի երև ույթ նե րի բա ցատ րու թյան ու 
կան խա տես ման մե թոդ նե րի մա սին գի
տա կան գի տե լիք նե րի հա մա կար գեր,

5) գործու նե ու թյան տե սակ նե րի, ճա
նա չո ղու թյան մե թոդ նե րի և գի տե լիք նե
րի ստաց ման պատ մու թյան մա սին գի
տե լիք ներ, 

6) գիտելիքներ գնահատման մասին 
[2; 104]: 

Այս վեց տեսակի գիտելիքները կարելի 
է դասակարգել երկու խմբի. 

ա) գիտե լիք հաս կա ցու թյուն նե րի, 
փաս տե րի և տե սու թյուն նե րի իմա ցու
թյան մա սին, 

բ) գի տե լիք գոր ծու նե ու թյան եղա
նակ նե րի մա սին [3; 47].

Առաջին խմբի գիտելիքն անվանենք 
գիտելիք – փաստ կամ պարզ գիտելիք: 
Օրի նակ, դրանք մա թե մա տի կա կան սահ
մա նում նե րը, թե ո րեմներն ու աք սի ոմ նե
րը, հա վա նա կու թյուն նե րի և մի ա ցու թյուն
նե րի տե սություն ներն են:

Գի տե լիք նե րի երկ րորդ խում բը գոր
ծու նե ու թյան եղա նակ նե րի, օրի նակ, մա
թե մա տի կա կան գոր ծու նե ու թյան կամ 
ճա նա չո ղու թյան մե թոդնե րի մա սին գի տե
լիք ներն են: 

Ձև ա կան տրա մա բա նու թյան դա սըն
թա ցից հայտ նի է ար տած ման, այս պես 
կոչ ված, «փաստի տակ տանելու» տրա
մա բա նա կան մտա հանգ ման կա նո նը, որը 
ընդ հա նուր փաս տը մաս նա վո րի վրա տա
րածե լու գոր ծու նե ու թյան կա րև ո րա գույն 
եղա նակն է: Այդ կա նոնն ու նի հե տև յալ 
լեզ վատ րա մա բա նա կան ձևը.
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X բազմության կամայական x տարրի համար, 
եթե A(x), ապա B(x):

X բազմության x0 տարրի համար տեղի ունի A(x0)–ն:

Հետևաբար տեղի ունի նաև B(x0)–ն, 

Այս տեղ առա ջին (ասում են նաև` մեծ) 
նա խադ րյա լը ընդ հա նուր փաստն է, երկ
րորդ նա խադ րյա լը մաս նա վոր փաստն է` 
A(x0), որը, տա նե լով առա ջին նա խադ րյա
լի տակ, ստաց վում է նոր գի տե լիք` B(x0)–ն:

Այժմ տես նենք, թե ինչ պես է կի րառ վում 
այս կա նո նը գործնա կա նում: Դի տար կենք 
հե տև յալ խնդիր նե րը:

Խնդիր 1. Պար զել, թե ինչ երկ րա չա
փա կան պատ կեր կստաց վի գնաց քի եր
կու գծե րի ուղ ղա գիծ հատ ված նե րի հա
տու մից: 

Լուծում: Դիցուք՝ a, b (a//b) և c, d (c//d) 
ուղիղները գնաց քի երկու գծերի ուղղագիծ 
հատվածներն են, որոնք զույգ առ զույգ 
հատվել են A, B, C և D կետերում (նկ.1). 
ABCD–ն քառանկյուն է, որի հանդիպակաց 
կողմերը ըստ պայ մա նի գտնվում են a, b և 
c, d զույգ առ զույգ զուգահեռ ուղիղների 
վրա, ուստի համա ձայն զուգահեռագծի 
սահմանման՝ ABCD–ն զու գահեռագիծ է: 

Այս խնդրի լուծ ման ըն թաց քում որ
պես մեծ նա խադ րյալ (փաս տարկ) օգ տա
գործ վել է զու գա հե ռագ ծի սահ մա նու մը 
(2), իսկ խնդրում նկա րագր ված իրա
վի ճա կը` «ABCD–ն քառանկյուն է, որում 
AB//CD և AD//BC»=A(x0)–ն, որպես փոքր 
նախադրյալ, տարվել է այդ սահմանման 

տակ և ստացվել է նոր գիտելիք` «ABCD–ն 
զուգահեռագիծ է»=B(x0):

 

 ( ( ) ( ))xBxAXx
Def
⇔∈∀ , (2) 

որտեղ A(x)=«x–ը հանդիպակաց զույգ առ 
զույգ զուգահեռ կողմերով քառանկյուն է», 
իսկ B(x) =«x–ը զուգահեռագիծ է»: 

Փաս տո րեն զու գա հե ռագ ծի (2) սահ
մա նու մը, որ պես առա ջին խմբի գի տե լիք 
փաստ ներ թա փան ցել է (1) տրա մա բա նա
կան «չոր» կա ռույ ցի մեջ ու «նստել» մեծ 
նա խադ րյա լի տե ղը, իսկ A(x0) խնդրային 
իրա վիճակը տարվել է (2) սահմանման 
տակ, որի արդյունքում ստացվել է նոր 
գիտելիք` B(x0)–ն:

a A

D C

B

b

c
d

Նկ. 1

1. ( ) ( )xBA(x)Xx ⇒∈∀ )

2. Xx ∈


 –ի համար A(x0).

3. Հետևաբար` B(x0)

1. ( ( ) ( ))xBxAXx
Def
⇔∈∀ ,

2. Xx ∈


 –ի համար A(x0).

3. Հետևաբար` B(x0):

կամ էլ հետևյալ տրամաբանական ձևը.

կամ
(1)
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Խնդիր 2. Ապացուցել, որ XXI դարի 
սկզբին Հայաստանում տեղի է ունեցել 
(թավշյա) հեղափոխություն:

Լուծում: XX դա րի վեր ջում ԽՍՀՄ շատ 
մի ու թե նա կան հան րա պե տություն նե րում 
տե ղի ու նե ցան ազ գա յին ազա տագ րա կան 
շար ժում ներ, զանգվա ծա յին ցույ ցեր: Ար
դյուն քում 1991թ. բո լոր խորհր դա յին սո ցի
ա լիս տա կան հան րա պե տու թյուն նե րը, այդ 
թվում նաև Հա յաս տա նը, հայ տա րար վե
ցին ան կախ հան րա պե տու թյուն ներ: Այդ 
իրա դար ձու թյուն նե րի ար դյուն քում ՀՀ–ում 
իշ խա նու թյան եկան լի բե րալ դե մոկ րա տա
կան ու ժե րը` Հա յոց համազ գա յին շար ժու
մը (ՀՀՇ): Հե տա գա շուրջ 10 տա րի նե րի 
ըն թաց քում Հա յաս տա նի նոր կա ռա վա
րիչ նե րը աս տի ճա նա բար վե րաց րե ցին 
բո լոր սո ցի ա լիս տա կան (հին) հա րա բե
րու թյուն նե րը` խոր հուրդ նե րը՝ փո խա րի–
նե լով վեր ջին նե րիս կա պի տա լիս տա կան 
շու կա յա կան հա րա բե րու թյուննե րով: Հե
տև ա բար XXI դա րի վեր ջին Հա յաս տա
նի Հան րա պե տու թյու նում տե ղի ու նե ցավ 
(թավ շյա) հե ղա փո խու թյուն:

Պատ մու թյան դա սըն թա ցից հայտ նի 
է հե ղա փո խու թյան հե տև յալ սահմա նու
մը: «Սո ցի ա լա կան հե ղա փո խու թյու նը այն 
է, երբ. դա սա կար գե րից մե կը խլում է իշ
խա նու թյու նը մյու սի ձեռ քից և ոչն չաց նում 
է հին հա սա րա կար գի բո լոր հա րա բե րու
թյուն նե րը» [4;150]:

Քա նի որ XXI դա րի սկզբին Հա յաս
տա նում իշ խա նու թյու նը կո մու նիստնե րից 
ան ցավ լի բե րալ–դե մոկ րատ նե րին, որոնք 
հա ջորդ 10 տա րի նե րի ըն թաց քում աս
տի ճա նա բար վե րաց րե ցին բո լոր խորհր
դա յին–սո ցի ա լիստական հա րա բե րու
թյուն նե րը, հե տև ա բար, XXI դա րի սկզբին 
Հա յաս տա նում տե ղի ու նե ցավ թավ շյա հե
ղա փո խու թյուն [5].

Այս պի սով՝ ամ փո փե լով նկա րագր ված 
խնդիր նե րի լու ծում նե րը, կա րող ենք եզ
րա կաց նել, որ երբ առա ջին խմբի պարզ 
գի տե լի քը մտնում է երկ րորդ խմբի, օրի

նակ, փաս տի տակ տա նե լու գոր ծու նե
ու թյան եղա նա կի չոր, ան կեն դան կա
ռույ ցի մեջ` որ պես մեծ նա խադ րյալ, 
«վերակենդանացնում», «շունչ է տալիս» 
դրան, և ար դյուն քում խնդի րը լու ծո ղը 
դրա պայ մա նում նկա րագր ված խնդրա
յին իրա վի ճա կը տա նե լով այդ փաս տի 
տակ՝ նրա ու ղե ղում ծնվում է նոր գի տե
լիք, օրի նակ, «x0 –ն զուգահեռագիծ է», 
«x0–ն թավշյա հեղափոխություն է» և 
այլն, ասում ենք, որ տվյալ խնդրի լու
ծողն ունի տվյալ հասկացության (զու
գա հեռագծի, հեղափոխության և այլն) 
սահ մանումը կիրառելու կարողություն 
(ունա  կու թյուն): 

Բացի «փաստի տակ տանելու» կանոնից 
հանգուն իրավիճակի մենք հանդիպում 
ենք նաև արտածման տրամաբանական 
այլ կանոնների կիրառության ժամանակ, 
օրինակ, «բաժանման կանոնի».

Եթե A, ապա B: A Հետևաբար` B, 
«բխեցման (իմպլիկացիայի) կանոնի». 

Եթե A, ապա B: Եթե B, ապա C: Եթե A, 
ապա C,

Կամ «հակասության կանոնի».
Եթե p (ոչ p), ապա q, բայց իրականում` 

ոչ q, հետևաբար` ոչ p (p):
Ամ փո փե լով վե րո հի շալ դի տար կում

նե րը, կա րող ենք ձև ա կեր պել կրթու
թյան բո վան դա կու թյան կա րև ո րա գույն 
բա ղադ րիչ նե րից մե կի` կարողության 
(ունակության) հետևյալ աշխատանքային 
սահմանումը: 

Որևէ փաստ (մտա հանգ ման կա նոն, 
մե թոդ) կի րա ռե լու կա րո ղու թյուն կոչ
վում է այն տրա մա բա նա կան գոր ծո ղու
թյու նը, որը սու բյեկ տը կա տա րում է տա
նե լով կոնկ րետ խնդրա յին իրա վի ճա կը 
այդ փաս տի (մտա հանգ ման կա նո նի, 
մե թո դի) տակ: 

Այսպիսով, կարողությունը տրա մա
բա նա կան գոր ծո ղու թյուն է, երբ կոնկ րետ 
իրա վի ճա կում մար դու ու ղե ղում առա ջին 
խմբի պարզ գի տե լիք–փաս տը ներ թա
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On the Issue of Clarification of Some Common Didactic Definitions
E. Ayvazyan

Candidate of Pedagogical Science, YSU Docent, a Chief Specialist at the National Institute 
of Education The article is devoted to the clarification of definition of the concepts “teaching 
method”, “classification of methods”. New definitions are being given to them.

փան ցում է երկ րորդ խմբի գոր ծու նե ու
թյան որևէ եղա նա կի, օրի նակ, փաս տի 
տակ տա նե լու կա ռույ ցի մեջ, որ պես մեծ 
նա խադ րյալ և «վե րա կեն դա նաց նե լո վ» 
վեր ջի նիս «ծնու մ» է նոր գի տե լիք: 

Որ պես զի սո վո րողն ու նակ լի նի կի րա
ռելու որևէ գի տե լիք, նա նախ և առաջ, 
պետք է իմա նա այդ գի տե լի քի սահ մա
նու մը, այ սինքն, նրա ու ղե ղի հի շո ղու
թյան կենտ րո նի որևէ բջի ջում պետք է 
«նստա ծ» լի նի այդ գի տե լիք–փաս տը, 
իսկ տրա մա բա նու թյան կենտ րո նի մեկ 

այլ բջի ջում «նստա ծ» է փաս տի տակ 
տա նե լու (1) մտա հան գու մը: Եվ եթե սո
վո րո ղը որևէ խնդիր լու ծե լիս կա րո ղա
նում է իր առաջ ծա ռա ցած խնդրա յին 
իրա վի ճա կից բխող A(x0) մաս նա վոր 
դեպ քի վրա տա րա ծել «Եթե կա մա յա կան 
x–ի հա մար A(x), ապա B(x)» ընդ հա նուր 
փաս տը և ստա նալ նոր գի տե լիք` B(x0)–ն, 
ապա ասում են, որ այդ սո վո րողն ու
նի տվյալ գի տե լի քի տակ տա նե լու կամ 
պար զա պես տվյալ գի տե լի քը գործ նա
կա նում կի րա ռե լու կա րո ղու թյուն: 
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ԱՐ ՍԵՆ ՊԱ ՊԻԿ ՅԱՆ

ՈՒ ՍԱ ՆՈՂ ՆԵ ՐԻ ԳՈՐ ԾՈՒ ՆԵՈՒԹ ՅԱՆ 
ԳՆԱՀԱՏ ՄԱՆ ՏԵԽ ՆՈ ԼՈ ԳԻԱՆ 

ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐ ԺԱ ԿԱՆ ՊՐԱԿ ՏԻ ԿԱ ՅԻ 
ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ

Ման կա վար ժա կան պրակ տի կան ֆի
զի կա կան դաս տիա րա կութ յան մաս նա
գե տի պատ րաստ ման ողջ հա մա կար գի 
ան բա ժա նե լի մա սն  է, ո րի շնոր հիվ ամ
րապնդ վում և  կա տա րե լա գործ վում են 
ինս տի տու տում տե սա կան և  գործ նա կան 
պա րապ մունք նե րի ըն թաց քում ստա ցած 
գի տե լիք նե րը, կա րո ղութ յուն նե րն  ու հմ 
տութ յուն նե րը:

Ման կա վար ժա կան պրակ տի կա յի ըն
թաց քում է ի րա կա նաց վում և  միա ձույլ 
ար տա հայտ վում ու սա նող նե րի պրո ֆե սիո
նալ–ման կա վար ժա կան պատ րաս տութ յու
նը (տե սա կան, գործ նա կան, բա րո յա հո գե
բա նա կան, դաս տիա րակ չա կան և  այլն), 
ինչ պես նաև գնա հատ վում ու սա նող նե րի 
պատ րաս տութ յան բո լոր կող մե րի դրս ևո
րում նե րը [3,4]: 

Կր  թութ յան ողջ հա մա կար գի, մաս
նա վո րա պես ֆի զի կա կան կուլ տու րա յի 
բնա գա վա ռում կա տար վող ո րա կա կան 
բա րե փո խում նե րը նոր խնդիր ներ են 
ա ռա ջադ րում մաս նա գետ նե րի պատ
րաս տութ յան կա տա րե լա գործ ման ուղ
ղու թյամբ: Էա կան փո փո խութ յուն ներ 
կա տար վե ցին նաև դպրո ցա կան նե րի ֆի
զի կա կան կուլ  տու րա յի կրթութ յան ո լոր
տում` 2007–ին լույս տե սավ «Չա փո րո
շիչ» ծրա գի րը: Ֆի զի կա կան կուլ տու րա յի 
ա ռար կա յի ժա մե րի ա վե լա ցու մը, ա վար
տա կան դա սա րան նե րում քննութ յան 
ներդ րու մը, «ֆիզ կուլ տու րա» ա ռար կա յից 
դա սագր քե րի հրա տա րա կու մը, ա ռողջ 
ապ րե լա կեր պի դա սա վան դու մը, ֆիզ կուլ
տու րա յի ու սու ցիչ նե րի հա մար նոր մե թո

դա կան գրա կա նութ յան հրա տա րա կու մը 
նպաս տե ցին վե րա նա յելու ման կա վար
ժա կան պրակ տի կա յի բո վան դա կութ յու
նը: Ու սա նող նե րը պետք է ժա մա նա կա կից 
այս պա հանջ նե րը կա րո ղա նան արդ յու
նա վետ ի րա կա նաց նել ման կա վար ժա կան 
պրակ տի կա յի ըն թաց քում, այդ նպա տա
կով մշակ վել է ման կա վար ժա կան պրակ
տի կա յի ծրա գիր, ո րում նե րառ ված են 
պրակ տի կա յի ըն թաց քում կա տար վող 
կազ մա կերպ չա կան, ու սում նա մե թո դա
կան, դաս տիա րա կչա կան, ար տա դա
սա րա նա կան, ֆիզ կուլ տու րա յին–ա ռող
ջա րա րա կան և գի տա հե տա զո տա կան 
աշ խա  տանք ներ [1]: 

Ման կա վար ժա կան պրակ տի կա յի ողջ 
գոր ծու նեութ յու նը նպա տա կաուղղ ված է 
ու սա նող նե րի մաս նա գի տա կան կոմ պե
տե նցիա նե րի ձ ևա վոր մա նը: 

Անդ րա դար ձը գրա կան աղբ յուր նե րին 
(Ռ. Տ.  Մե լիք սեթ յան, Ֆ. Գ.  Ղա զար յան, Յ. 
Գ. Գրի գոր յան, Н. Н. Решетень, Г. В. Ред
хер, Т. А. Михайлова, Г. З. Карнаухов, 
И. И. Порт нягин, Н. С. Степанов,  
В. И. Егоров, А. П. Матвеев, С. Б Мель
ни ков, Б. Н. Минаев, Б. Н Шиян) և  մեր 
սո ցիալ ման կա վար ժա կան ու սում նա սի
րութ յուն նե րը ցույց են տա լիս, որ ու սա
նող նե րը ման կա վար ժա կան պրակ տի կա
յի ըն թաց քում և  ար տա դա սա րա նա կան 
աշ խա տանք նե րի ի րա կա նաց ման ժա
մա նակ դժվա րա նում են ի րա կա նաց նել 
դաս տիա րակ չա կան, ֆիզ կուլ տու րա յին–
ա ռող ջա րա րա կան, ա շա կերտ նե րի ա ռա
ջա դի մութ յան, ֆի զի կա կան զար գաց ման 
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ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ
(ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ)

50 միավոր

Քանակը Միավորը

Ժամացանց, տարեկան պլան–գրաֆիկ 2/2 2

Թեմատիկ պլան 2 4

Գործնական և տեսական դասի կոնսպեկտներ 12 12

Գործնական և տեսական դասերի անցկացում 12 24

Դասի մանկավարժական վերլուծություն և բեռնվածության որոշում 1 4

Ինքնուրույն պարապմունքների անցկացման մեթոդիկայի ուսուցում 1 1

Դպրոցականների ֆիզիկական պատրաստության և ֆիզիկական 
զարգացման որոշում և գնահատում

1 2

Հանրակրթական առարկաների դասալսում 4 1

ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆ
(ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԵՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ)

15 միավոր

և  ֆի զի կա կան պատ րաստ վա ծութ յան 
մա կար դա կի գնա հատ ման, վար ժութ յուն
նե րի կա տար ման ժա մա նակ սխալ նե րի 
բա ցա հայտ ման և  ուղղ ման, ման կա վար
ժա կան վեր լու ծութ յան խնդիր նե րը:

Բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա
տութ յուն նե րում մաս նա գետ նե րի պատ
րաստ ման գոր ծըն թա ցում իր ու րույն 
նշա նա կութ յունն ու նի ման կա վար ժա կան 
պրակ տի կան, ո րի կա տա րե լա գործ ման 
հար ցե րով զբաղ վում են բազ մա թիվ մաս
նա գետ ներ [2,5]: 

Ման կա վար ժա կան գոր ծու նեութ յան 
ա մե նա պա տաս խա նա տու և ա մե նա ներ
գոր ծող կող մը կա տար ված աշ խա տան քի 
գնա հա տումն է: Ման կա վար ժութ յան տե
սութ յան մեջ ներ կա յումս փոր ձեր են կա
տար վում ժա մա նա կա կից պա հանջ նե րին 
հա մա պա տաս խան ա վե լի օբ յեկ տի վաց նել 
գնա հատ ման հա մա կար գը: 

Գնա հատ ման հա մա կար գը կազ մե
լիս հիմք է ըն դուն վել ման կա վար ժա կան 
բու հե րի կոն սոր ցիու մի կող մից 2009–ին 
մշակ ված դրույթ նե րը: Այն տե ղայ նաց վել է` 
ել նե լով Ֆի զի կա կան կուլ տու րա յի հայ կա
կան պե տա կան ինս տի տու տի ման կա վար
ժա կան պրակ տի կա յի կազ մա կերպ ման և 

անց կաց ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե
րից: Բո լոն յան հա մա կար գի հա մա ձայն՝ 
այ սօր ու սա նող նե րի գոր ծու նեութ յու նը 
գնա հատ վում է 100 միա վոր կրե դի տա
վար կա նի շա յին բազ մա գոր ծու նեութ յան 
հա մա կար գով: 

 Մեր խնդիրն է ե ղել ա ռանձ նաց նել 
ծրագ րի բա ժին նե րի պա հա նջ նե րին հա
մա պա տաս խան յու րա քանչ յուր ա ռա ջադ
րան քի բա ղադ րիչ նե րը, ո րոնք հիմք են՝ 
գնա հա տե լու ու սա նող նե րի բազ մաբ նույթ 
գոր ծու նեութ յու նը: Գնա հատ ման հա
մա կար գը մշա կե լիս ա ռաջ նորդ վել ենք 
բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տութ
յուն նե րում ըն դուն ված 100 միա վո րա նոց 
գնա հա տու մը: Որ տեղ 10 միա վոր տրվել է 
ու սա նող նե րի հա ճախ մա նը, 50 միա վոր` 
գի տե լիք նե րին (ու սում նա մե թո դա կան աշ
խա տանք ներ), 15 միա վոր ակ տի վութ յա նը 
(դաս տիա րակ չա կան և կազ մա կերպ չա
կան աշ խա տանք ներ), 25 միա վոր ինք նու
րույն բաժ նին (ար տա դա սա րա նա կան և 
ֆիզ կուլ տու րա յին–ա ռող ջա րա րա կան մի
ջո ցա ռում ներ): Այս պի սով` ման կա վար ժա
կան պրակ տի կա յի ըն թաց քում ու սա նող
նե րի հիմ նա կան գոր ծու նեութ յա նը տրվեց 
90 միա վոր (աղ յու սակ 1):
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ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
13 միավոր

Քանակը Միավորը

Տուրիստական արշավների կազմակերպում և անցկացում 1 4

Քարոզչական աշխատանքների իրականացում ըն թացքում 4

Աշակերտների հոգեբանական բնութագիր 1 2

Օրագրի վարում և հաշվետվության կազմում 40 –1 2

Մասնակցություն ծնողական ժողովներին 1–2 1

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 2 միավոր

Մասնակցություն մանկավարժական պրակտիկայի ներգրավիչ և 
ամփոփիչ կոնֆերանսներին

+ +

Ծանոթանալ պրակտիկայի բաժնի, գործնական ամբիոնների 
և գրադարանի կողմից պատրաստված պրակտիկայի անկյան 
բովանդակությանը

+ +

Մանրամասն ուսումնասիրել մանկավարժական պրակտիկայի 
ծրագիրը, մանկավարժական պրակտիկայի ժամանակ պահանջվող 
բոլոր փաստաթղթերը և պրակտիկանտի տետրը

+ +

Մասնակցել պրակտիկային վերաբերող բոլոր միջոցառումներին + +

Աշխատանք դպրոցի տնօրենի և մանկավարժական կոլեկտիվի հետ + +

Աշխատանք դպրոցի ֆիզկուլտուրայի ուսուցչի (ների) հետ + +

Աշխատանք ամրացված դասարանի դասղեկի հետ + +

Աշխատանք դպրոցի բուժաշխատողի հետ + +

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
(ԱՐՏԱԴԱՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ)

25 միավոր

Քանակը Միավորը

Սեկցիոն պարապմունքների կազմակերպում (կոնսպեկտ) 1 2

Սեկցիոն պարապմունքների անցկացում 1 3

Մարզականացված դասերի կազմակերպում (կոնսպեկտ) 1 2

Մարզականացված դասերի անցկացում 1 3

Մրցումների կազմակերպում և անցկացում (տարբեր մարզաձևերից) 1 4

Սպորտլանդիաների կազմակերպում և անցկացում 1 4

Ֆիզկուլտուրային առողջարարական միջոցառումների 
կազմակերպում և անցկացում

13 7

Ֆիզկուլտ դադար 4 1

Նախապարապմունքային մարմնամարզություն 4 1

Շարժախաղեր և ֆիզիկական վարժություններ մեծ 
դասամիջոցներին

4 1

Ցերեկույթների, վիկտորինաների, սպորտի օրեր 1 4

Աղյուսակ 1
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Ներ կա յաց ված աղ յու սա կից պար զո
րոշ նկա տե լի է, որ յու րա քան չուր աշ խա
տան քի հա մար ու սա նող նե րը ստա նում 
են սահ ման ված միա վոր ներ` ըստ աշ խա
տան քի բար դութ յան: Քա նի որ պա հանջ
վող աշ խա տանք նե րը բազ մաբ նույթ են և 
բազ մա քա նակ, հետևա բար միա վո րա յին 
չա փը փոքր է յու րա քանչ յուր ա ռա ջադր
վող ա շ խա տան քի հա մար: Դրա հետ մեկ
տեղ աշ խա տան քի գնա հատ ման հա մար 
ա ռանձ նաց վել են այն կարևոր բա ղադ րիչ
նե րը, ո րոնք կհստա կեց նեն կա տար ված 
աշ խա տան քի գնա հա տու մը: Հետևա բար, 
գնա հատ ման հա մա կար գը կի րա ռե լի և 
մատ չե լի դարձ նե լու նպա տա կով ա ռաջ
նորդ վել ենք հան րակր թա կան դպրո ցում 

ըն դուն ված գնա հատ ման 10 բա լա յին 
հա մա կար գով: Մշակ ված տեխ նո լո գիան 
հնա րա վո րութ յուն տվեց հեշ տութ յամբ բա
լը վե րա ծել միա վո րի (աղ յու սակ 2):

Ստորև բեր ված աղ յու սա կում ներ
կա յաց ված է «ֆի զի կա կան կուլ տու րա» 
ա ռար կա յի դա սի կոնս պեկ տի գնա հատ
ման ձ ևը: Աղ յու սա կից տե սա նե լի է, որ 
կոնս պեկ տը գնա հատ ման հա մար բա ժա
նել ենք բա ղադ րիչ նե րի իր են թա կե տե րով, 
յու րա քանչ յուր բա ղադ րիչ գնա հատ վել է 
ըստ կա տար ված աշ խա տան քի ո րա կի: 

 Կա տար ված աշ խա տան քի հան րա գու
մա րա յին գնա հա տա կա նը ար տա հայտ
վում է մի ջին թվա բա նա կան բա լով, որն էլ 
վե րած վում է հա մա պա տաս խան միա վո րի: 

Նման մո տե ցու մը հնա րա վո րութ յուն է 
տա լիս ա ռանձ նաց նելու կա տար վող աշ
խա տանք նե րի ա ռան ձին բա ղադ րիչ նե
րի գնա հա տա կան նե րը, բա ցա հայ տելու 
պրակ տի կանտ նե րի գի տե լիք նե րի, կա
րո ղութ յուն նե րի թե րի կող մե րը: Այն հնա
րա վո րութ յուն է տա լիս մե թո դիս տին 
ան հա տա կա նաց նելու ու սա նո ղի հետ աշ
խա տան քը, ժա մա նա կին մե թո դա կան 
օգ նութ յուն ցու ցա բե րելու՝ թե րի կող մե րը 
շտկե լու հա մար: Իսկ ու սա նո ղի հա մար 

ան մի ջա պես տե սա նե լի և թա փան ցիկ է 
դառ նում իր իսկ կող մից կա տար ված աշ
խա տան քը, թե ինչ պես է գնա հատ վել, 
նրա թույլ և ու ժեղ (լավ) կող մե րը, ինչ պես 
նաև հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ինք նագ
նա հա տե լու և ինք նահս կե լու սե փա կան 
գի տե լիք ներն ու կա րո ղութ յուն նե րը:

Նման գնա հատ ման սկզբուն քի կի
րա ռու մը ֆի զի կա կան կուլ տու րա յի դա սի 
հա մար ու նի հետևյալ պատ կե րը` աղ յու
սակ 3: 

Գործնական դասի կոնսպեկտի գնահատման տեխնոլոգիան
1 միավորը = 10 բալ

1 բալը = 0,1 միավոր (1: 10= 0,1)

Գործնական դասի անցկացման գնահատում
2 միավորը = 10 բալ

1 բալը = 0,2 միավոր (2: 10= 0,2)
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Բովանդակություն
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8 

լա
վ

9–
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ա
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նց

Ը
նդ

հա
նո

ւր
 բ

ա
լը

 1
0

Մ
իա

 վո
րը

 1

1. դասի առջև դրված խնդիրները և 
դրանց կապը նախորդ դասի խնդիրների 
հետ

7 7

2.կրթական, դաստիարակչական 
և առողջարարական խնդիրների 
ապահովում 

6 6

3.ներգրավիչ մաս, տևողություն 5

(5
+7

+6
+5

+7
+6

): 
6 

= 
6բովանդակության համապատասխանումը 

հիմնական խնդիրներին
7

մասնակի խնդիրների պլանավորում
 (շարային վարժությունների ուսուցում, 
կեցվածքի ձևավորում)

6

համապատասխան մեթոդների կիրառում 5

 բեռնվածության չափավորում 7

տերմինների ճիշտ գրառում 6

4. հիմնական մաս տևողություն 7
(7

+4
+5

+5
+6

+4
): 

6 
= 

5,
1

վարժությունների ուսուցումը ընթացքում` 
մոտեցնող և նախապատրաստական 
վարժությունների ընտրություն, նրանց 
հաջորդականություն

4

համապատասխան մեթոդների կիրառում 5

բեռնվածության չափավորում 5

շարժողական ընդունակությունների 
մշակումը (նրանց տեղը դասի ժամանակ)

6

մեթոդական և կազմակերպչական 
ցուցումներ

4

5.եզրափակիչ մաս, տևողություն 7

(7+7+6): 3= 6,6
բովանդակություն 7

տնային առաջադրանքների 
պլանավորում

6

Ընդհանուր գնահատական 
(բալ և միավոր)

(7+6+6+5,1+6,6) : 
5= 6,1

6,1 X 0,1= 0,6
0,6

Աղյուսակ 2
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Технология оценки деятельности студентов в процессе педагогической практики
А. Папикян

В про цес се пе да го ги чес кой прак ти ки оце ни ва ют ся все сто ро ны под го тов лен ности 
сту ден тов. В со от ветст вии с прог рамм ны ми тре бо ва ни я ми для каж до го за да ния вы де
ле ны ком по нен ты, на ос но ва нии ко то рых раз ра бо та ны кри те рии оцен ки всей де я тель
но сти сту ден тов.

Та кая си сте ма оцен ки обес пе чи ва ет эф фек тив ность пе да го ги чес кой прак ти ки и в це
лом по вы ше ние ка чест ва об ра зо ва ния. Сту ден ты име ют воз мож ность ви деть ди на ми ку 
фор ми ро ва ния про фес си о наль ных уме ний.

Students activities assessment technology during Pedagogical Practice
A. Papikyan

 During pedagogical practices were assessed the students preparedness manifestations 
of all sides. The sections were developed in accordance with the requirements of each task 
components, which are the basis for evaluating students’ various activities. The system is in
tended to provide an evaluation of the effectiveness of pedagogical practices, and to improve 
the quality of the aggregated result, students have the opportunity to see their abilities in 
progress.

Այս պի սով` ման կա վար ժա կան պրակ
տի կա յի ըն թաց քում նա խա տես ված է 
ֆիզ կուլ տու րա յի դա սի 12 կոնս պեկ տի 
կազ մու մը և նման գնա հատ ման տեխ նո
լո գիա յի կի րա ռու մը մեծ հնա րա վո րութ
յուն է տա լիս մե թո դիս տին տես նե լու իր 
խմբում ընդգրկ ված յու րա քանչ յուր ու սա
նո ղի կա տա րած աշ խա տան քի և ա ռա
ջա դի մութ յան շար ժըն թա ցը: Հետևա բար, 

գնա հատ ման նման հա մա կար գը նպա
տա կաուղղ ված է` ա պա հո վե լու ման կա
վար ժա կան պրակ տի կա յի գոր ծու նեութ
յան արդ յու նա վե տութ յու նը, ամ փոփ ձ ևով 
բարձ րաց նե լու նրա ո րա կը: Արդ յուն քում 
ու սա նող նե րը հնա րա վո րութ յուն են ու նե
նում տես նե լու ի րենց կա րո ղութ յուն նե րի 
ձ ևա վոր ման շար ժըն թա ցը: 
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ՍԵՎԱԴԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

ՆԿԱՐԻՉ–ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԻ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴՊՐՈՑՈՒՄ

Գե ղա գի տա կան դաս տի ա րա կու թյունն 
իրա կա նու թյան և ար վես տի նկատ մամբ 
մար դու գե ղա գի տա կան վե րա բեր մուն
քի ձև ա վոր ման նպա տա կա ուղղ ված գոր
ծըն թաց է, որն անձի գե ղա գի տա կան և 
ընդ հա նուր զար գաց ման կա րև որ գոր ծոն 
է: Գե ղա գի տա կան դաս տի ա րա կու թյան 
առա ջին կա րև ո րա գույն խնդի րն ան ձի մեջ 
գե ղա գի տա կան ըն կա լու նա կու թյան, դի
տո ղա կա նու թյան զար գա ցումն է, որը նրան 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս կյան քում և ար
վես տում տես նելու ու հաս կա նալու գե ղե ցի
կը, վե հը, հե րո սա կա նը զա վեշ տա կա նը և 
դրանք տար բե րել հա կա գե ղա գի տա կան 
երև ույթ նե րից ու դրսև ո րում նե րից: Մար դու 
գե ղա գի տա կան վե րա բեր մունքն իրա կա
նու թյան և ար վես տի նկատ մամբ սկսվում է 
գե ղա գի տա կան ըն կա լում նե րից, որոնք ձև
ա վոր վում են դե ռևս կրտսեր դպրո ցա կան 
տա րի քում:

Ար վես տի և կյան քի գե ղեց կու թյունն 
իս կա պես դաս տի ա րակ չա կան ազ դե ցու
թյուն է ու նե նում մի այն այն ժա մա նակ, 
երբ երե խան ար դեն կա րո ղա նում է ըմբռ
նել և զգալ գե ղար վես տա գե ղա գի տա կան 
երև ույթ նե րը, նրանց էու թյու նը, ու նե նալ 
որո շա կի ապ րում ներ: Գե ղա գի տա կան 
դաս տի ա րա կու թյան հա մա կար գի անհ րա
ժեշտ սկզբունք է կեր պար վես տի դպրո ցա
կան պա րապ մունք նե րի լի ար ժեք և ճիշտ 
կազ մա կեր պու մը, որը կախ ված է ոչ մի այն 
հան րակր թա կան դպրո ցի ուսում նա կան 
ծրագ րե րում ար վես տի առար կա նե րին 
հատ կաց ված ժա մա քա նա կից, ծրագ րի 
բո վան դա կու թյու նից և հա գե ցա ծու թյու
նից, այ լև հատ կա պես կեր պար վես տի 
ու սուց չի մաս նա գի տա կան պատ րաստ
վա ծու թյու նից, նրա ման կա վար ժա կան 
որակ նե րից և գե ղար վես տա կան աշ խար
հա յաց քից:

Ու սու ցիչն առանց քա յին կեր պար է 
դպրո ցում, նրա մաս նա գի տա կան որա
կա վո րու մից է կախ ված ու սում նա կան 
գոր ծըն թա ցի որա կը, դպրո ցա կա նի յու
րաց վե լիք գի տե լիք նե րի գերակշիռ մա
կար դա կը: Աճող սերն դի մշա կու թա յին 
դաս տի ա րա կու թյան պա տաս խա նատ վու
թյան գերակշիռ բա ժի նը վե րա պահ վում 
է հան րակր թա կան դպրո ցի ու սուց չին, 
քա նի որ հենց նրա մի ջո ցով է իրա կա
նաց վում երե խա նե րի ու սում նա դաս տի
ա րակ չա կան ամե նօ րյա գոր ծըն թա ցը: 
Կեր պար վես տի` ճիշտ առա ջադր ված, լավ 
կազ մա կերպ ված, պար բե րա կան, հա մա
կարգ ված և հե տաքր քիր պա րապ մունք
նե րը մեծ դեր են խա ղում սո վո րող նե րի 
հո գև որ զար գաց ման, նրանց աշ խար հա
յաց քի ձև ա վոր ման, ստեղ ծա գոր ծա կան 
ըն դու նա կու թյուն նե րի բա ցա հայտ ման 
և կա տա րե լա գործ ման, գե ղա գի տա կան 
պատ կե րա ցում նե րի, գա ղա փա րա յին գի
տակ ցու թյան ձև ա վոր ման գոր ծում, որն 
էա կան նշա նա կու թյուն ու նի ապա գա քա
ղա քա ցու կա յաց ման գոր ծըն թա ցում: Այս 
պա տաս խա նատ վու թյու նը վե րա պահ ված 
է նկա րիչ–ման կա վար ժին նրա աշ խա
տան քա յին գոր ծու նե ու թյան ողջ ըն թաց
քում:

Իհար կե, նկա րիչ–ման կա վար ժի հա
մար դյու րին չէ հա մա կարգ ված գե ղար
վես տա կան գոր ծու նե ու թյան ամե նօ րյա 
իրա կա նա ցու մը, քա նի որ այն հիմ նա
վո րա պես ծան րա բեռն ված է դպրո ցում 
ու սում նա դաս տի ա րակ չա կան, կազ մա
կերպ չա կան, ար տա դա սա րա նա կան և 
հա սա րա կա կան աշ խա տան քով: Բա վա
կա նա չափ ժա մա նակ է պա հանջ վում նաև 
դա սե րին նա խա պատ րաստ վե լու հա մար: 
Այս ամենը նկա տի ու նե նա լով` կեր պար
վես տի ու սու ցի չը պետք է լի նի բա վա կա
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նա չափ ճկուն և ար հես տա վարժ, որ պես զի 
կա րո ղա նա իր աշ խա տան քա յին գոր ծու
նե ու թյան մեջ զու գակ ցել և՛ ման կա վար
ժա կան և՛ գե ղար վես տա կան գոր ծա ռույթ
նե րը: 

Պար բե րա կան բնույթ կրող ստեղ ծա
գոր ծա կան աշ խա տան քը, ու սուց չի հո գև
որ պա հանջ մու նքնե րն և մաս նա գի տա կան 
խնդիր նե րին զու գա հեռ, իրա կա նաց նում 
է ևս մեկ կա րև որ գոր ծա ռույթ` օգ նում 
է նրան անհ րա ժեշտ մա կար դա կի վրա 
պահ պա նելու ստեղ ծա գոր ծա կան նե րու
ժը և գե ղար վես տա կան վար պե տու թյու
նը, վստա հու թյուն հա ղոր դում սե փա կան 
ու ժե րի նկատ մամբ, նպաս տում կեր պար
վես տա յին մի ջոց նե րի ազատ տի րա պետ
մա նը, հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռում հե
տաքր քիր և ար դյու նա վետ անց կաց նելու 
իր մաս նա գի տա կան պա րապ մունք նե րը:

Կեր պար վես տի պա րապ մունք նե րին 
կա րև որ տեղ է զբա ղեց նում դի տո ղա
կան ու սու ցու մը, որի գլխա վոր մի ջոց նե
րից մեկն ու սուց չի կող մից պատ կեր վող 
նկար ներն են, որոնք իրա կա նաց վում են 
հա վե լումն ու սում նա կան նյու թի բա նա վոր 
բա ցատ րու թյան: Այս հան գա ման քը պայ
մա նա վո րում է կար ճա տև, ազատ նկար
չու թյան ինք նավս տահ տի րա պետ ման 
անհ րա ժեշ տու թյու նը:

Ման կա վար ժա կան գործ նա կան, գոր
ծըն թա ցա յին փոր ձը ցույց է տա լիս, որ ու
սուց չի կող մից հմտո րեն կազ մա կերպ ված 
դա սը հան գեց նում է դրա կան ար դյուն քի: 
Աշա կերտ նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան աշ
խա տանք նե րի որա կը մե ծա պես կախ
ված է հե տև յալ հան գա ման քից. ու սու ցի չը 
գործ նա կա նում ցո՞ւյց է տա լիս նկար չու
թյան սկզբունք նե րը, թե՞ օգտ վում է մի այն 
իրազն նա կան նյու թե րից:

Կեր պար վես տի ու սու ցի չը պետք է կա
րո ղա նա ինք նավս տա հո րեն աշ խա տել 
նաև որ պես նկա րիչ, հնա րա վո րու թյուն 
ու նե նա հա մո զիչ կեր պով սո վո րող նե րին 
ցույց տալու գծան կա րի կամ գե ղան կա րի 
գործ նա կան աշ խա տան քի գրավ չու թյու նը: 

Նման ման կա վար ժը կա րող է սո վո րող նե
րին գրա վել իր առար կա յով, օգ նել նրանց 
բա վա կա նա չափ ընդգր կուն գի տե լիք ներ 
և հմտու թյուն ներ ձեռք բե րելու այս ուղ ղու
թյամբ: Նա կա րող է գոր ծով ցույց տալ, որ 
ար վես տը ոչ թե ձանձ րա լի առօ րե ա կա
նու թյուն է, այլ տոն, գե ղե ցի կի հետ մար
դու հա ղոր դակ ցու թյան պա հանջ մունք: 
Կեր պար վես տի դա սե րի ար դյու նա վետ 
կազ մա կերպ ման հա մար նկա րիչ–ման կա
վար ժը կա րող է օգ տա գոր ծել նե րա ռա կան 
ու սուց ման ձև ա տե սու թյուն նե րը` հմտո րեն 
կի րա ռե լով մի ջա ռար կա յա կան կա պե րը:

Իր բնույ թով դա սա վանդ ման աշ խա
տան քը ստեղ ծա գոր ծա կան է, կեն սու
նակ: Ու սու ցի չը պետք է ստեղ ծա գոր ծա
բար մո տե նա իր աշ խա տան քին, քա նի որ 
գործ ու նի մարդ կանց հետ: Նա չի կա րող 
աշխա տել ըստ ըն դուն ված կա ղա պա րա
կեր պե րի: Բա վա կան չէ ցույց տալ կամ 
բա ցատ րել աշ խա տան քի այս կամ այն 
հնար քը, այլ պետք է հաս նել նրան, որ 
այդ հնար քը հիմ նա վո րա պես յու րաց վի, 
իսկ դա ու սուց չից մեծ վար պե տու թյուն է 
պա հան ջում: Որ պես զի աշա կեր տը լավ 
յու րաց նի դա սը, ուսուցիչը պետք է կա րո
ղա նալ նաև տես նել, զգալ, թե սո վո րողն 
ինչ պես է ըմբռ նում ու սում նա կան նյու
թը, ինչ պես է ար ձա գան քում իր խոս քին 
և՛ գոր ծո ղու թյուն նե րին: Այս հա մա տեքս
տում գե ղա գի տա կան դաս տի ա րա կու
թյան կա րև ո րա գույն խնդիր նե րից է գե
ղա գի տա կան ապ րում նե րի, զգա ցում նե րի 
դաս տի ա րա կու մը: Առանց զգաց մունք նե
րի կրթու թյան որո շա կի գե ղա գի տա կան 
զար գաց ման անհ նար է անձի լի ար ժեք 
գե ղա գի տա կան զար գա ցու մը, ի վեր ջո, 
գե ղա գի տա կան վե րա բեր մունքն էլ իր հեր
թին չի կա րող լի նել առանց ապ րում նե րի, 
զգաց մունք նե րի: Այս ամե նը են թադ րում 
է ան հա տա կան մո տե ցում յու րա քան չյուր 
աշա կեր տի նկատ մամբ: Ու սուց չի և աշա
կեր տի մի ջև անհ րա ժեշտ է հո գե բա նա
կան կա պի ձևավորմանը: Նրանք պետք 
է լավ հասկանան իրար: Երե խա յի դեմ քի 
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ար տա հայ տու թյու նից, շար ժում նե րից ու
սու ցի չը պետք է հաս կա նա, թե ար դյոք 
իր բա ցատ րու թյուն նե րը հիմ նա վո րա պես 
ըն կալ վում են երե խա յի կող մից: Բա վա կա
նա չափ վար պե տու թյան և փոր ձի ար դյուն
քում մի այն ու սու ցի չը կա րող է զգալ, նկա
տել այս ամե նը: Կա րող ենք վստա հո րեն 
ասել, որ հա ջող ված ու սու ցումն անհ նա
րին է առանց ման կա վար ժի և սո վո րո ղի 
փո խա դարձ կա պի, հա ղոր դակ ցու թյան:

Հա ճախ նկա րիչ–ման կա վար ժի գոր
ծա ռույթ նե րը դպրո ցում ըն կալ վում են չա
փա զանց պար զեց ված: Ընդ որում, այս 
հա մա տեքս տում դի տարկ վող գլխա վոր 
դրույթ նե րից մեկն այս պի սին է. հան րակր
թա կան դպրո ցը նկա րիչ ներ չի պատ րաս
տում, այդ պատ ճա ռով էլ անի մաստ է 
ու շադ րու թյուն դարձ նել դպրո ցա կան նե
րի կեր պար վես տա յին ու սուց ման որա կի 
բարձ րաց մա նը: Այս իմա ս տով, ան խու
սա փե լի ո րեն, առա ջադր վում է մյուս հար
ցը. իսկ ար դյո՞ք դպրո ցին անհ րա ժեշտ են 
կեր պար վես տի բարձր որա կա վո րում ու նե
ցող ու սու ցիչ ներ, ար դյո՞ք այս տեղ առ կա չէ 
խնդրի չհիմ նա վոր ված բար դա ցում: Նման 
դա տո ղու թյուն ներն ան կաս կած սխալ են:

Երբ առա ջարկ վում է նույ նա կան մա
կար դակ ապա հո վել սո վո րող նե րի գե
ղա գի տա կան դաս տի ա րա կու թյան և գե
ղար վես տա կան կրթու թյան խնդիր նե րի 
հա մար, ապա խոս քը վե րա բե րում է ոչ 
թե հան րակր թա կան դպրո ցի շրջա նակ
նե րում ապա գա նկա րիչ նե րի պատ րաստ
մա նը, այլ դպրո ցի գե ղա գի տա կան տե
սան կյու նից գրա գետ շրջա նա վարտ ներ 
ու նե նա լուն:

Փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը գե ղար վես
տա կան ման կա վար ժու թյան մեջ և ար
վես տի գործ նա կան փոր ձում սխալ են 
ըն կալ վում: Ար վես տի և հան րակր թա կան 
դպրո ցի առ ջև դրված խնդիր նե րը նույ
նա կան լի նե լով` ըստ էու թյան գործ նա
կա նում տար բեր են, եթե հաշ վի առ նենք 
նկար չի և ման կա վար ժի գոր ծու նե ու թյան 
յու րա հատ կու թյու նը: Ար վես տի առ ջև ծա

ռա ցած վար պե տու թյան խնդիր ներն ան
կաս կած պետք է ար տա ցոլ վեն նաև դա
սա վանդ ման հա մա կար գում: Սա կայն 
վար պե տու թյան և ման կա վար ժու թյան 
տա րա ձայ նու թյու նը նրա նում է, որ նկար
չին հե տաքրք րում է հա սուն ար վես տը, իսկ 
ման կա վար ժին՝ նաև նրա զար գաց ման 
ըն թաց քը: Ու սուց ման վերջ նա կան նպա
տա կը միշտ ըն կալ վել է որ պես վար պետ–
ստեղ ծա գոր ծո ղի նա խա պատ րաստ ման և 
կրթման ըն թացք:

Իսկ ո՞րն է դպրո ցում դա սա վանդ վող 
ու սում նա կան առար կա յի խնդի րը: Նրա 
տեխ նի կա կա՞ն, թե՞ ստեղ ծա գոր ծա կան 
կող մը պետք է կա րև ո րել դպրո ցում: Ու
սում նա կան գոր ծըն թա ցում ինչ պե՞ս են 
հա մադր վում այս եր կու սը: Հնա րա վո՞ր է 
այդ հա մադ րու թյու նը և ի՞նչ հիմ քով. հար
ցեր, որոնք կար ծես են թադ րում են մի ակ 
հնա րա վոր պա տաս խա նը՝ դպրո ցը պետք 
է սո վո րող ներ ին հա վա սա րա պես տա 
և՛ ստեղ ծա գոր ծա կան զար գաց ման, և 
տեխ նի կա կան գի տե լիք նե րի ու հմտու
թյուն նե րի հնա րա վո րու թյուն: Քա նի որ 
ար վես տում այս եր կու կող մերն անխ զե
լի ո րեն մի ակց ված են մի և նույն բո վան
դա կու թյամբ, որն իր մարմ նա վո րումն 
է գտնում կտա վի հար թու թյան վրա գե
ղան կար չա կան տեխ նի կա կան մի ջոց
նե րով, ապա պատ կեր ման մի ջոց նե րին 
տի րա պե տե լու հա մար ան կաս կած պա
հանջ վում է ստեղ ծա գոր ծա կան վե րա
բեր մունք, սա կայն նաև շատ ավե լի մեծ 
չա փով` վար ժու թյուն ներ, որոնք աս տի
ճա նա կա նո րեն դաս տիա րա կում և ձև ա
վո րում են սո վո րո ղի գե ղար վես տա կան 
օժտ վա ծու թյու նը: Այս ամե նը սկսվում է 
ու սում նա կան պար զա գույն առա ջադ
րանք նե րից. աչ քա չա փի զար գա ցու մը, 
գույ նի ըն կա լու մը, պատ կե րագր ման 
գոր ծըն թացն ինք նին: Սո վո րող նե րի 
ստեղ ծա գոր ծա կան ըն դու նա կու թյուն նե
րը զար գա նում են ու սում նա դաս տի ա
րակ չա կան գոր ծըն թա ցում:

Դպրո ցա կա նի յու րա քան չյուր նկա
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րը խո րա թա փանց ման կա վար ժի հա մար 
նրա մտա ծո ղու թյան և ըն կա լու նա կու թյան 
տվյալ փու լի վի ճա կի մա սին վկա յող փաս
տա թուղթ է: Յու րա քան չյուր աշ խա տանք 
բա ցա ռա պես երե խա յին վե րա բե րող մաս
նա կի ար ժե քա յին ըմբռ նում է: Աշա կեր տի 
աճը որո շարկ վում է ամե նից առաջ այդ 
բա ցա ռիկ, մի այն իրեն վե րա բե րող չա
փով, որը նե րա ռում է նրա նա խորդ աշ
խա տանք նե րի ար ժե քա յին ըմբռ նում նե րի 
շրջա նա կը և զար գաց ման ձեռք բեր ված 
մա կար դա կը:

Աճող սերն դի ճա կա տագ րի գլխա վոր 
պա տաս խա նատ վու թյու նը վե րա պահ
ված է հենց հան րակր թա կան դպրո ցին` 
ի դեմս ու սուց չի: Նա պա տաս խա նա տու է 
իր աշա կեր տի, հե տև ա պես նաև իր երկ րի 

լի ի րավ քա ղա քա ցու ապա գա յի հա մար: 
Կեր պար վես տի ու սու ցի չը բա ցա ռու թյուն 
չէ: Նա պետք է կա րո ղա նա շատ լավ նկա
րել, այ լա պես երե խա նե րը չեն հա վա տա և 
չեն վստա հի նրան: Նա պետք է լի նի և՛ լավ 
ման կա վարժ, և՛ լավ նկա րիչ:

Դպրոցն այ սօր առա վել, քան եր բևէ, 
կեր պար վես տի բարձր որա կա վո րում 
ու նե ցող ու սու ցիչ նե րի կա րիք ու նի, իսկ 
ու սու ցիչ նե րը, բա ցի կեր պար վես տա
յին գրա գի տու թյու նից կդաս տի ա րա կեն 
նաև երե խա յի հո գին` ձև ա վո րե լով նրա 
մեջ ստեղ ծա գոր ծա կան սկիզբ, կբա
ցա հայ տեն նաև մարդ կա յին այն պի սի 
որակ ներ, որոնք կնպաս տեն գե ղա գի
տո րեն զար գա ցած լի ար ժեք անձի կա
յաց մա նը:

Գրականություն
1. Герчук Ю. Я., Основы художественной грамоты, М., Учебная литература, 1988.
2. Комарова Т. С., Как научить ребенка рисовать, М., Столетие, 1988.
3. Кузин В. С., Психология, М., Высшая школа. 
4. Сластенин В. А., Педагогика, М., Школьная Пресса, 2002. 

Учитель ИЗО – художник и педагог
С. Саргсян

Учи тель яв ля ет ся цент раль ной фи гу рой в шко ле, от его про фес си о наль ной ква ли
фи ка ции за ви сят со дер жа ние и ка чест во учеб но го про цес са, объ ем и уро вень зна ний, 
по лу ча е мых школь ни ка ми. Боль шая от ветст вен ность за куль тур ное раз ви тие под ра ста
ю ще го по ко ле ния ло жит ся на учи те лей об ще об ра зо ва тель ных школ, пос коль ку они ве
дут пов сед нев ную учеб но–вос пи та тель ную ра бо ту с мно го мил ли он ной мас сой де тей.

The teacher of fine art: painter and pedagogue
S. Sargsyan 

The teacher is a privotal person in school, content and quality of study process is de
pend on from him professional qualification, schoolchild’s volume and level of appropriated 
knowledge. The great part of growing generation’s preparendness of cultural education is 
reserved by secondary school’s teacher , because just by means of them accomplish educa
tional daily process of children.



93

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

ԿԱՐԻՆԱ ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆ

ՈՒՍՈՒՑՉԻ ՏԻՊԱՅԻՆ ԴԵՐԵՐԸ 
ԵՎ ՈՐԱԿՆԵՐԸ ՀՈՒՄԱՆԻՍՏԱԿԱՆ 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Այ սօր շա րու նակ վում է պայ քա րը ավ
տո րի տար և հու մա նիս տա կան ման կա
վար ժու թյան մի ջև, որոն ցից յու րա քան չյու
րում ու սու ցի չը տար բեր դեր է կա տա րում: 
Դպրո ցա կան պրակ տի կան ապա ցու ցում 
է, որ ու նենք հու մա նիս տա կան գոր ծա
ռույթ ներ իրա կա նաց նե լու պատ րաստ 
ու սու ցիչ նե րի ակն հայտ կա րիք: Ու սու ցիչ
ներ, որոնք կկա րո ղա նան իրենց մեջ կոտ
րել երե խա յի` որ պես ման կա վար ժա կան 
ազ դե ցու թյան օբյեկ տի նկատ մամբ կարծ
րա տի պե րը, ու սու ցիչ ներ, որոնք կկա րո
ղա նան ոչ մի այն ճա նա չել երե խա յին, այ լև 
հաս կա նալ նրան ստեղ ծա գոր ծա կան ինք
նա ի րաց ման, ինք նո րոշ ման գոր ծըն թա
ցում և օգ նել ու պաշտ պա նել նրա անձն ու 
վար կը դպրո ցա կան մի ջա վայ րում: Մենք 
ու սուց չին դի տար կում ենք հու մա նիս տա
կան ման կա վար ժու թյան շրջա նակ նե րում: 
Այ սօր աշ խար հը գնում է հու մա նիս տա
կան դաս տի ա րա կու թյան ճա նա պար հով: 
Եվ որ պես զի հայ երե խան, իսկ հե տա
գա յում Հա յաս տա նի քա ղա քա ցին կա րո
ղա նա ապ րել, աշ խա տել և ստեղ ծա գոր
ծել XXI դա րում, մենք էլ պար տա վոր ենք 
գնալ նույն ճա նա պար հով: Սա այն քան 
էլ հեշտ իրա կա նաց վող խնդիր չէ, դրա 
հա մար անհ րա ժեշտ է փո խել երե խա
յի նկատ մամբ վե րա բեր մուն քը թե' տա
նը, թե' դպրո ցում և թե' հա սա րա կու թյան 
մեջ, նպաս տել, որ դպրո ցը հա սա րա կա
կան պատ վեր կա տա րո ղից վե րա ճի հա
սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի կա
ռուց ման տա րած քի, որի արա րի չը պետք 
է լի նի ու սու ցի չը:

Ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյան 
գլխա վոր նպա տակն է ստեղ ծել պայ ման

ներ ան ձի բազ մա կող մա նի զար գաց ման 
հա մար: Այդ նպա տա կը կա րե լի է հա մա
րել հու մա նիս տա կան: Հու մա նիզ մը (լատ. 
humanus–մարդ կա յին) լայն իմաս տով հա
մա կարգ է, որն ըն դու նում է մար դու ար
ժեք նե րը որ պես ան ձի, որը պաշտ պա նում 
է մար դու ազա տու թյու նը, որը հա մա րում 
է մար դու բա րե կե ցու թյու նը հա սա րա կա
կան ինս տի տուտ նե րի գնա հատ ման հիմ
նա կան չա փա նիշ, իսկ հա վաս տու թյու նը և 
ար դա րու թյու նը` մարդ կանց հա րա բե րու
թյուն նե րի նորմ:

Հու մա նիս տա կան ման կա վար ժու թյու
նը ի լրումն ամեն քին հայ տա րա րեց դպրո
ցը երե խա յի և նրա հա մար դպրո ցի վե րա
փո խե լու անհ րա ժեշ տու թյան մա սին:

Հու մա նիս տա կան ման կա վար ժու թյան 
դրույթ նե րի հա մա ձայն ու սու ցի չը պետք է` 
•	 Երե խա յի նկատ մամբ ցու ցա բե րի ամ

բող ջա կան մո տե ցում:
•	 Ճիշտ ըն կա լի երե խա յին, ըն դու նի նրա 

հո գե բա նու թյու նը, ինք նա տի պու թյունն 
ու անկրկ նե լի ու թյու նը:

•	 Հեն վի երե խա յի ան հա տա կան կա րո
ղու թյուն նե րի և հատ կու թյուն նե րի վրա:

•	 Օգ տա գոր ծի երե խա յի ներ քին հե
տաքրք րու թյուն նե րը:

•	 Հայտ նա բե րի և մո բի լի զաց նի երե խա յի 
ակ տի վու թյու նը:

•	 Հեն վի երե խա յի սե փա կան պրակ տիկ 
փոր ձի վրա:

•	 Դաս տի ա րա կու թյու նը կազ մա կեր պի 
երե խա յի ինք նա գոր ծու նե ու թյան և ինք
նա վա րու թյան վրա հեն վե լով` ձեռ քի և 
մտա վոր աշ խա տանք նե րը մի ա հյու սե լու 
մի ջո ցով: 
Ուսուցիչը պետք Է ոչ միայն գիտակցի 
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այն խնդիրները, որոնք դրված են իր և 
իր սաների առջև, այլև դրանք իրա կա
նաց նի առանց արգելքների և մշտական 
հսկողությամբ: Ավելին, պիտի հասնի 
նրան, որ աշակերտը նույնիսկ իր բացա
կա յության պայմաններում կատարի իր 
բոլոր պատգամները:

Բ.Մինասյանն ուսուցչի ուժը 
ժառանգականության թողած հետքից 
ավելի ուժեղ ազդակ Է համարում:

«Ու սու ցի չը դաս տի ա րակ չա կան առա
ջին և կա րև ո րա գույն ազ դակն Է: Լավ Է 
ու սու ցի չը, լավ Է նաև դաս տի ա րա կու թյու
նը: Վատ Է ու սու ցի չը, վատ Է նաև դաս
տի ա րա կու թյու նը: Ու սու ցիչն ավե լի ու ժեղ 
ազ դակ Է, քան ժա ռան գա կա նու թյու նը: 
Եթե ժա ռան գա կա նու թյունն ու դաս տի
ա րա կու թյու նը հա վա սար ու ժեր են, որ 
մի ա նա լով կազ մում են մար դ, ապա կա
րող ենք ասել, որ ժա ռան գա կա նու թյունն 
ու ու սու ցի չը հա մա զոր ազ դակ ներ են, որ 
մի ա նա լով ստեղ ծում են մար դ, որով հե
տև ու սու ցի չը դաս տի ա րա կու թյան կրողն 
Է, դաս տի ա րա կու թյունն ին քը: Նրա նից Է 
կախ ված դաս տի ա րա կու թյան հա ջո ղու
թյունն ու ան հա ջո ղու թյու նը»:1

Ու սուց չի գե րա գույն հաղ թա նա կը 
Շան թը հա մա րում Էր այն, որ երե խա յին 
«ներշն չած ու իր կող մից յու րաց ված բո լոր 
օրենք ներս ու կա նոն նե րը միս ու արյուն 
դառ նան տղոց մեջ, տղան այդ պես վար վի 
նաև հե ռու իր դաս տի ա րա կեն ու ան կախ 
իր դաս տի ա րա կեն»:2

•	 Ման կա վար ժի աշ խա տան քի, դաս
տի ա րա կու թյան նպա տա կը երե խա
յի սե փա կան «Ես»–ի զար գաց մա նը 
նպաս տելն Է, նա պետք Է ղե կա վար
վի երե խա յի ան ձի և իրա վունք նե րի 
նկատ մամբ հար գան քի սկզբուն քով:

•	 Երե խա նե րին գի տակ ցո րեն կա ռա վա

1 Մինասյան Բ., Մանկավարժության հիմունքները, 
1931, էջ 17:
2 Շանթ Լ., Երկեր (Կրթությունը ընդհանրապես), 
1951, էջ 124:

րե լու հա մար ման կա վար ժը պետք է 
մշտա պես ընդ լայ նի իր տե սա կան գի
տե լիք նե րը երե խա նե րի մա սին, օգ տա
գոր ծի իր փոր ձը:

•	 Ու սուց չի որակ նե րի ամ բող ջու թյան մեջ 
կա րև որ վում են երե խա նե րի հետ ապ
րե լու, երե խա նե րից սո վո րե լու, երե խա
նե րի մաշ կի մեջ մտնե լու կա րո ղու թյուն
նե րը, որոնց մի ջո ցով մի այն տա րի նե րի 
փոր ձու թյան ճա նա պար հով ան ցած 
ման կա վար ժը կա րող է գտնել իր սե
փա կան ման կա վար ժա կան ու ղին և իր` 
ման կա վար ժու թյան մեջ պի տա նի լի նե
լու մա սին եզ րա կա ցու թյուն անել: Այս 
ճա նա պար հին կա րև որ է հաշ վի նստել 
իր մա սին յու րա քան չյուր երե խա յի ու նե
ցած կար ծի քի հետ, որով հե տև երե խա
նե րը իրենց հո գու թե լադ րան քով զգում 
և ընտ րում են լա վա գույ նին, նվի րյա լին, 
ազ նի վին ու անձ նա զո հին: Պա տա հա
կան չէ, որ այ սօր ման կա վար ժա կան 
ժա մա նա կա կից աշա կեր տա կենտ րոն 
կողմ նո րո շում ու նե ցող ման կա կան 
կրթա կան հաս տա տու թյուն նե րի ղե
կա վար նե րը հա տուկ ընտ րու թյուն են 
անց կաց նում կո լեկ տի վը ու սու ցիչ նե
րով հա մալ րե լիս՝ կա րև ո րե լով ոչ մի այն 
ման կա վար ժա կան որա կա վո րու մը, այ
լև անձ նա յին որակ ները: 
Այս պի սով, հու մա նիստ ու սու ցիչ նե րով 

հա մալր ված դպրո ցում ոչ թե դաս տի ա
րակ չա կան հա կա սու թյուն ներ չեն ծնվում, 
այլ այդ հա կա սու թյուն նե րը լուծ վում են 
երե խա յա պաշտ դիր քո րո շում նե րով, և ու
սում նա կան գործընթացում ամե նա կա
րև որն է նպաս տել երե խա յի սե փա կան 
«Ես»–ի զար գաց մա նը, ի հայտ բե րել նրա 
ան հա տա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե
րը և ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյու նը կա
ռու ցել սո վո րող նե րի հա կում նե րին և հե
տաքրք րու թյուն նե րին հա մա պա տաս խան: 
Ու սու ցի չը պետք է լավ իմա նա երե խա յի 
աշ խար հը, որ պես զի հաս կա նա երե խա յին 
և յու րա քան չյուր իրա վի ճա կում գտնի ճիշտ 
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լու ծում և պա տաս խան: Ժա մա նա կա կից 
ու սու ցի չը պետք է կա րո ղա նա կան խել և 
լու ծել կոնֆ լիկտ նե րը:

Ու սու ցիչ նե րի հար ցում նե րի ար դյունք
նե րը ցույց են տա լիս, որ հու մա նիստ ու
սուց չի որակ նե րից կա րև որ վում է հո
գա տա րու թյու նը, մեղմ վե րա բեր մուն քը 
երե խա յի քմա հա ճույք նե րի նկատ մամբ, 
բա րու թյու նը, ան կեղ ծու թյու նը: Հու մա
նիստ ու սու ցի չը պետք է ճիշտ կա րո ղա նա 
յու րա քան չյուր երե խա յին վեր լու ծել և գնա
հա տել ըստ նրա բնա վո րու թյան, սո վո
րույթ նե րի, հո գե կերտ ված քի, անձ նա կան 
հատ կա նիշ նե րի: Նա չպետք է վի րա վո րի 
երե խա յի ան ձը կամ գո ռա նրա վրա, այլ 
խնդրի լու ծու մը տա համ բե րա տար և հա
մո զիչ ձև ով:

Ա. Ա. Բո դա լևը խմբա վո րել Է հու մա
նիս տա կան հո գե բա նու թյան ներ կա յա
ցու ցիչ նե րի պա հանջ նե րը ու սուց չին, որը 
պետք Է հե տևի ման կա վար ժա կան շփման 
հե տև յալ կա նոն նե րին3. 
•	 ցույց տալ, որ վստա հում Է երե խա նե

րին, հա վա տում Է յու րա քան չյու րի զար
գաց ման հնա րա վո րու թյուն նե րին,

•	 օգ նել երե խա նե րին ինքնաճանաչման 
և խմբի ու ան հա տի առ ջև դրված նպա
տակ նե րը ձև ա վո րե լու գոր ծում,

•	 ձգտել այն բա նին, որ երե խա նե րը ուս
ման նկատ մամբ մո տի վա ցիա ու նե
նան,

•	 աշա կերտ նե րի հա մար բո լոր հար ցե
րում լի նել փոր ձի աղ բյուր, լի նել ապ
րու մակ ցող,

•	 շփման, ու սում նա կան և ար տա դա սա
րա նա կան աշ խա տանք նե րում լի նել 
խմբա յին հա մա գոր ծակ ցու թյան ակ
տիվ մաս նա կից,

•	 խմբում բա ցե ի բաց ար տա հայ տել սե
փա կան զգաց մունք նե րը, դա սա վանդ
մա նը տալ անձ նա կան «գու նա վո րում»,

•	 տի րա պե տել աշա կերտ նե րի հետ ոչ 

3 Бодалев А. А., Личность и общение, 1995, стр. 112.

պաշ տո նա կան, ջերմ շփման ոճին,
•	 ու նե նալ դրա կան ինք նագ նա հա տում, 

հան դես բե րել զգաց մուն քա յին հա վա
սա րակշռ վա ծու թյուն, ինք նավս տա հու
թյուն և կեն սու րա խու թյուն:
Այս պի սով, հարկ է նշել, որ ու սում նա

կան գոր ծըն թա ցը և ու սու ցիչ–աշա կերտ 
հա րա բե րու թյուն նե րը ապա հո վե լու հա
մար կա րև որ են հե տև յալ որակ նե րը`
•	 ու սու ցի չը պետք է կա րո ղա նա պայ

ման ներ ստեղ ծել երե խա յի լի ար ժեք 
զար գաց ման հա մար,

•	 ու սու ցի չը պետք է մշտա պես ընդ լայ նի 
իր տե սա կան գի տե լիք նե րը, օգ տա գոր
ծի իր կյան քի փոր ձը,

•	 ու սու ցի չը պետք է նաև տի րա պե տի 
հսկե լու ար վես տին,
Հու մա նիստ ու սուց չի անձ նա յին որակ

նե րից կա րև որ են երկ խո սու թյան, հա մա
գոր ծակ ցու թյան հա մար բաց լի նե լը, ապ
րու մակ ցե լը և այլն:

Ու զում ենք հատ կա պես շեշ տել հան
դուր ժո ղա կա նու թյու նը, քա նի որ այն 
անհ րա ժեշտ Է ոչ մի այն ու սուց չին, այ լև 
դաս տի ա րակ չա կան գոր ծըն թա ցի բո լոր 
սու բյեկտ նե րին, և այն ման կա վար ժա
կան գրա կա նու թյան մեջ եր բեմն հա
կա սա կան կար ծիք ներ Է առա ջաց նում: 
Մեր հա մոզ մամբ, ու սուց չի հան դուր
ժո ղա կա նու թյու նը ամե նա թո ղու թյու նը, 
ամե նա նե րու մը, ամե նա համ բե րու թյու նը, 
անսկզ բուն քայ նու թյու նը, թե րու թյուն նե
րի նկատ մամբ ան տար բե րու թյու նը չէ: 
Դա ցան կա ցած իրա վի ճա կում զուսպ լի
նե լու, ար ժա նա պատ վու թյու նը և հե ղի նա
կու թյու նը պահ պա նե լու անհ րա ժեշ տու
թյունն է: Պրակ տի կա յում հան դուր ժող 
լի նելն այն քան էլ հեշտ չէ, սա կայն ինքն 
իր վրա աշ խա տե լու, կա մա յին հատ կու
թյուն նե րի, ճկու նու թյան, հա ղոր դակ
ցա կան ու նա կու թյուն նե րի փորձ ձեռք 
բե րե լու և այլ անձ նա յին որակ նե րի առ
կա յու թյան դեպ քում՝ ժա մա նա կի ըն թաց
քում կա րե լի է հաս նել դրան:
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Այս պի սով, բո լոր դա րե րում ինչ պես 
հայ, այն պես էլ ար տա սահ մա նյան մա
նա կա վարժ նե րը մշտա պես ընդգ ծել են 
դաս տի ա րակ չա կան գոր ծըն թա ցի հու
մա նաց ման գոր ծում ման կա վար ժի պա
տաս խա նա տու դե րը՝ հիմ նա վո րե լով, 
որ առանց հա մա պա տաս խան անձ նա
յին որակ նե րի, առանց երե խա յի նե
րաշ խար հը թա փան ցե լու, նրա ներ քին 
«ես»–ը բա ցա հայ տե լու ու նակ ման կա
վար ժի, հնա րա վոր չէ երե խա յի լի ար ժեք 
զար գա ցու մը:

Ման կա վար ժը իր անձ նա յին որակ նե
րով կա րո ղա նում է `
•	 ուղ ղոր դել, ու ղեկ ցել, հեշ տաց նել երե

խա յի ան ձի կա յաց ման գոր ծըն թա ցը, 
ըն դու նակ է օգ նելու երե խա յին սե փա
կան պա հանջ մունք ներն իմա նա լու, 
բա ցե լու, փոր ձե լու, նրա հե տաքրք րու
թյուն նե րը բա վա րա րե լու, ճա նա պար
հին հան դի պած խո չըն դոտ նե րը հաղ
թա հա րե լու գոր ծում: Ըստ Կ. Ռո ջեր սի, 
այդ գոր ծըն թա ցը հեշ տաց նել ցան
կա ցող ու սու ցի չը պետք է տի րա պե
տի 6 հիմ նա կան «ար վես տի», պետք 
է պատ րաստ լի նի «իր իշ խա նու թյու նը 
կի սե լու» երե խա յի հետ, հար գանք ու
նե նա երե խա յի նկատ մամբ, հաս կա նա 
նրան, կա րո ղա նա օգ նել և աջակ ցել, 
ըն դու նակ լի նի նրա հետ պայ մա նա
վոր վե լու և այդ բո լո րի հետ մի ա սին, 
մնա այն պի սին, ինչ պի սին ին քը կա»,4

•	 ման կա վարժն ըն դու նակ է ման կա վար
ժա կան կոնկ րետ իրա վի ճակ ներ լու ծե
լու հա մար ընտ րել դաս տի ա րա կու թյան 
հա մա պա տաս խան մե թոդ ներ և մի ջոց
ներ, և նրան տրված է ընտ րու թյան այդ 
իրա վուն քը,

•	 ման կա վար ժը կա րո ղա նում է իր առ ջև 
դրված խնդիր նե րը հասց նել աշա կեր
տի գի տակ ցու թյա նը և դրանք դարձ նել 
նրա սե փա կան խնդիր նե րը,

4 Роджерс К. Р., Могу ли я быть фасилитатором в 
группе, 1995, стр. 71.

•	 ման կա վար ժը գի տակ ցում է, որ մաս
նա գե տին ձև ա վո րում է ոչ թե մի այն 
ին տե լեկ տի մա կար դա կը /ինչ պես 
առաջ էր ըն դուն ված/, այլ հա ղոր դակ
ցա կան կա րո ղու թյուն նե րի հա մա լի րը, 
հատ կա պես՝ հու զա կան զար գաց ման 
մա կար դա կը, հա մա գոր ծակ ցու թյան 
պատ րաստ լի նե լը և նույ նիսկ հու մո րի 
զգա ցու մը:
Ստորև տրվում են հումանիստ 

մանկավարժին հատուկ տիպային դերերը 
(սխեմա 2):

Այս դե րե րից յու րա քան չյու րը կա րող 
է տալ դրա կան կամ բա ցա սա կան ար
դյունք, ին չը կախ ված է ման կա վար ժի 
ան ձից: Սա կայն պետք է նշել, որ բա ցա
սա կան ար դյունք ներ են տա լիս անար դա
րու թյու նը, երե խա յին երես տա լը, ան հար
գա լից վե րա բեր մուն քը երե խա յի հան դեպ:

Հե տև ա բար, երե խա յի ան ձի լի ար ժեք 
զար գա ցու մը հնա րա վոր է մի այն երկ խո
սա կան ման կա վար ժա կան գոր ծըն թա ցի 
առ կա յու թյան դեպ քում` ու սուց չի օգ նող, 
աջակ ցող, ուղ ղոր դող, հեշ տաց նող, հա
մա ձև ա վո րող, ազ դե ցու թյուն թող նող, 
հա ղոր դող, խորհր դա տու, ին ֆոր մա տոր, 
ոգև ո րող, ըն կեր դե րե րի պայ ման նե րում:

Հմուտ ման կա վար ժը հա վա տում է 
երե խա յի ու ժե րին և օգ նում է դժվար 
իրա վի ճակ նե րում լու ծում ներ գտնելու` 
հաղ թա հա րե լով խո չըն դոտ նե րը: Կա րև
որ վում է նաև տե ղե կատ վու թյուն հա ղոր
դո ղի դե րը, քա նի որ ու սուց չի օգ նու թյամբ 
երե խան ստա նում է տե ղե կատ վու թյուն 
ար ժեք նե րի, նոր մե րի, կա նոն նե րի վե
րա բե րյալ: Հան րակր թա կան դպրոց նե
րի ավագ դա սա րան նե րի աշա կերտ նե
րի մոտ անց կաց ված հար ցադ րում նե րի 
ար դյունք նե րը ցույց են տա լիս, որ աշա
կերտ նե րը կա րև ո րում են ու սուց չի դե րը 
որ պես ըն կեր: Այ սինքն, մի անձ նա վո րու
թյուն, որը հար գում է իրենց և աշ խա տում 
չվի րա վո րել և չստեղ ծել կոնֆ լիկ տա յին 
իրա վի ճակ ներ: 
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 Օգնող, աջակցող, եթե հավատում է երեխաների ուժերին, օգնում է հաղթահարելու 
խոչընդոտները, նպաստում է երեխաների ինքնաընդունմանը 

Խորհրդատու, եթե կարողանում է հասկանալ երեխային, տվյալ պահին մտնել 
նրա դրության մեջ, զգուշորեն արտահայտել սեփական կարծիքը` առանց այն 

պարտադրելու և ունակ է գաղտնիք պահելու: 

Ազդեցություն թողնող, եթե կարողանում է կանխել և լուծել ուսուցիչ-աշակերտ, 
աշակերտ-աշակերտ բախումներ, տիրապետում է երկխոսության արվեստին, 

հանդուրժող է տարբեր համագործակցության համար բաց, ընդունակ է տարբեր 
իրավիճակներում յուրօրինակ լուծումներ տալու և ընդունելու ոչ  

ստանդարտ որոշումներ 

Համաձևավորող, եթե գիտակցում է ,որ երեխան ինքն իրեն է կերտում և 
պատրաստ է իր իշխանությունը կիսելու երեխայի հետ 

Տեղեկատվություն հաղորդող, եթե սահմանափակվում է միայն արժեքների, 
նորմերի, կանոնների, պահանջների փոխանցմամբ 

Ընկեր, մտերիմ, եթե երեխայի մեջ տեսնում և գնահատում է մարդը, նրան 
ընդունում է այնպիսին, ինչպիսին կա, ապրումակցում է երեխային, փորձում է 

ներթափանցել նրա հոգու մեջ, ուրախանալ հաջողություններով և տխրել 
անհաջողություններից 

Ուղղորդող և ոգևորող, եթե կարողանում է իր առջև դրված խնդիրները դարձնել 
երեխայի սեփականը, իր գաղափարներով, նպատակներով, հեռանկարով, և նրա 

գործունեությունը նպատակաուղղել դրանց իրականացմանը 

Ֆասիլիտատոր (հեշտացնող), եթե աշխատում է ուսումնադաստիարակչական 
գործընթացը երեխայի համար հեշտ, մատչելի, հաճելի դարձել 
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Երեխաների իրավունքները պաշտպանող, եթե թույլ չի տալիս ոտնահարել 
երեխայի իրավունքները, նրա ձայնը 

Երեխայի «Ես»-ը հարգող, եթե հաշվի է առնում երեխայի կարծիքը, նրա 
անհատական առանձնահատկությունները 

   

 
Գնահատող, եթե ճիշտ կարողանում է գնահատել երեխայի կարողությունը, 

 ձեռքբերումները 

Սխեմա 2
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Աշա կերտ նե րը կա րև ո րում են ու սուց չի 
համ բե րա տա րու թյու նը, ար դա րա ցի ու թյու
նը, բա րյա ցա կա մու թյու նը: Նշվում է նաև 
պա հանջ կո տու թյու նը, այ նո ւա մե նայ նիվ, 
աշա կերտ նե րը չեն ըն դու նում բռնա կա լի 
դե րը, երբ ու սու ցի չը մի այն պար տա դրում 
է որո շա կի նոր մե րի կա տա րու մը: 

Այս պի սով, դաս տի ա րակ չա կան գոր
ծըն թա ցի հու մա նա ցու մը մե ծա պես 
կախ ված է ու սու ցիչ–աշա կերտ հա րա
բե րու թյուն նե րը մար դա սի րա կան, հա մա
գոր ծակ ցա յին սկզբունք նե րի վրա կա ռու
ցե լու, դաս տի ա րակ չա կան գոր ծըն թա ցի 
սու բյեկտ նե րի մի ջև բա խում նե րը կան

խար գե լե լու կամ հար թե լու և այդ հա րա
բե րու թյու ննե րում օգ նո ղի, խորհր դա տո ւի, 
ըն կե րոջ, «հա մա ձև ա վո րո ղի», ուղ ղոր դո
ղի ու ոգև ո րո ղի, ազ դե ցու թյուն թող նո ղի, 
ու սում նա դաս տի ա րակ չա կան գոր ծըն թա
ցը հեշ տա ցնո ղի և այլ դե րե րում հան դես 
գա լու նրա ու նա կու թյուն նե րից և գի տակ
ցու թյու նից: Հու մա նիստ ու սու ցի չը կա
րող է ու նե նալ տար բեր դե րեր: Սա կայն 
դա չի նշա նա կում, որ ու սու ցի չը կա տա
րում է այդ դե րե րից մի այն մե կը, քա նի որ 
դրանք լրաց նում են մի մյանց, և ու սու ցի չը 
կա րող է հան դես գալ մի ան գա մից մի քա
նի դե րե րում:
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Typical roles and gualities of the teacher in the context of humanistic pedagogics
К. Согомонян 

Цель данной статьи представить педагогический процесс в контексте гуманистической 
педагогики, вывести на первый план типовые роли и качества учителя–гуманиста, таким 
образом изменив устоявшиеся стандарты в отношении учащегося, а также совершить переход от 
авторитарной педагогики к гуманистической педагогики. Исследование проведено на основании 
опросов учителей общеобразовательных школ и исследояаний различных авторов.

Типовые роли и качества педагога в контексте гуманистической педагогики
K. Soghomonyan:

Tha aim of this article is to present the pedagogical process in the context of humanist pedagogics 
bringing forward typical roles and qualities of a humanist teacher thus changing tha standards with 
regard to students, and also make a tranzition from autoritarian pedagogics to humanist pedagogics. 
The research is made on the basis of interrogation of school teachers and different authors’ analyses.
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ՍԱՄՎԵԼ ԱՍԱՏՐՅԱՆ

ՀԱՄԱՑԱՆՑԻ ԴԵՐԸ ԱՆՁԻ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ

21–րդ դա րը բարձր տեխ նո լո գի ա նե րի 
դար է, և այդ տեխ նո լո գի ա նե րը հա սա րա
կա կան գոր ծըն թաց նե րը բարձ րաց նում են 
զար գաց ման բո լո րո վին նոր մա կար դա կի՝ 
իրա կան աշ խար հից ան ցում վե րա ցա կան 
աշ խար հի:

Գործ նա կա նում լի նե լով բնա կա վայ րում 
կամ աշ խա տա սե նյա կում՝ հա մա ցան ցը 
զգա լի ո րեն ընդ լայ նում է մար դու հնա րա
վո րու թյուն նե րի սահ ման նե րը, հատ կա
պես սո ցի ա լա կան գոր ծըն թաց նե րում:

Այ սօր հա մա ցան ցը ողող ված է սո ցի
ա լա կան տա րա տե սակ ցան ցե րով, որոնց 
օգ տա տե րե րի քա նա կը օրըս տօ րե աճում 
է: Ամեն օր մի լի ո նա վոր մար դիկ օգտ վում 
են սո ցի ա լա կան ցան ցե րի ծա ռա յու թյուն
նե րից. ոմանք փնտրում են ըն կեր նե րի, 
հա ճա խորդ նե րի, գոր ծա տու նե րի կամ աշ
խա տող նե րի, մյուս ներն ուղ ղա կի ժա մա
նակ են վատ նում:

Ար դի գի տա կան բնա գա վա ռում շրջա
նառ վում են տար բեր տե սա կետ ներ՝ սո ցի
ա լա կան ցան ցե րի զար գաց ման և նրանց 
դե րի վե րա բե րյալ: Սո ցի ա լա կան ցան ցե րի 
դե րը բնո րոշ վում է այն լսա րա նից, թե ում 
հա մար է այն կողմ նո րոշ ված:

Ան կաս կած, այ սօր սո ցի ա լա կան 
ցան ցե րի օգ տա գործ ման տե սա կե տից 
առա վել ակ տիվ մաս է կազ մում երի տա
սար դու թյու նը: Սո ցի ա լա կան ցան ցե րը 
ժա մա նա կա կից երի տա սար դի յու րա տե
սակ ու ղե կիցն են դար ձել մշտա պես ձև ա
փոխ վող աշ խար հում՝ օգ նե լով մարդ կանց 
ինք նա ի րաց մա նը, ինք նա ներ կա յաց մա նը: 
Դրանց նպաստում են մի շարք գոր ծոն ներ: 
Նախ, սո ցի ա լա կան ցան ցե րում բա ցա կա
յում են որևէ պայ մա նա կա նու թյուն նե րը, 
որոնքցից անհ նար է խու սա փել իրա կան 

կյան քում: Շա տե րին ավե լի դժվար է հա
ղոր դակց վել իրա կան կյան քում և ավե լի 
հեշտ է շա րադ րել իրենց մտքե րը գրա վոր, 
քան բա նա վոր:

Այս ամե նի հետ մեկ տեղ կա կա րև որ 
ևս մեկ խնդիր: Այն ան ձի մե կու սա ցումն է: 
Սո ցի ա լա կան ցան ցե րը այս առու մով բա
ցա սա կան ազ դե ցու թյուն են թող նում ան
ձի զար գաց ման գոր ծում: Կա րե լի է ասել, 
որ սո ցի ա լա կան ցան ցե րը երկ րորդ պլան 
են մղում սո ցի ա լա կա նաց ման դա սա կան 
կա ռույց նե րը` ըն տա նի քը, դպրո ցը, իսկ 
եր բեմն էլ իրա կան ըն կեր նե րին և հա սա
կա կից նե րին: Երև ա կա յա կան, ֆան տաս
տիկ աշ խար հը, որ տեղ ամեն ոք ազատ 
է իր գոր ծո ղու թյուն նե րում, առա վել հրա
պու րիչ է հատ կա պես դե ռա հաս նե րի ու 
երի տա սարդ նե րի հա մար: Այս տեղ ան ձը 
ինքն է թե լադ րում իր սահ մա նած խա ղի 
կա նոն նե րը [1]:

Գաղտն իք չէ, որ ներ կա յումս հա սա րա
կու թյան լայն շեր տեր զրկված են սո ցի ա
լա կա նաց ման դա սա կան կա ռույց նե րից՝ 
ըն տա նի քից, ըն կեր նե րից, շրջա պա տից, 
և այս ամե նի սփո փան քը գտնում են սո
ցի ա լա կան ցան ցե րում: Այ սօր այդ մար դիկ 
իրենց ինք նա ի րա ցու մը իրա կա նաց նում են 
հա մա ցան ցի մի ջո ցով: Այս ամե նով հան
դերձ՝ սո ցի ա լա կան ցան ցե րում ինք նա
ի րաց ման գոր ծըն թա ցը ու նի ևս մեկ բա
ցա սա կան գոր ծոն. այն է՝ կախ վա ծու թյուն 
հա մա կարգ չից: Օր վա զգա լի մա սը անց
կաց նե լով սո ցի ա լա կան ցան ցե րում՝ մար
դը ձեռք է բե րում հա մա ցան ցից, հա մա
կարգ չից լուրջ կախ վա ծու թյուն, որը դա րի 
«հի վան դու թյուն նե րից» է: Այս կախ վա ծու
թյու նը ժա մա նա կի ըն թաց քում խո րա նա
լով՝ բե րում է նրան, որ մարդ սկսում է նա
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խընտ րու թյուն տալ վիր տո ւալ աշ խար հին` 
որ պես նրա հա մար ավե լի ըն դու նե լի սո
ցի ա լա կան մի ջա վայր: Կի բեր կախ վա ծու
թյան նշա նա կու թյունն այն քան մեծ է, որ 
եր բեմն երի տա սարդ մար դիկ սկսում են 
կորց նել կապն իրա կան աշ խար հի հետ՝ 
գլխո վին թա թախ վե լով վիր տո ւալ աշ
խարհ: Այս բա ցա սա կան ազ դե ցու թյու նը 
դրսև որ վում է վիր տո ւալ աշ խար հում այն 
աշ խար հը ստեղ ծե լու հնա րա վո րու թյան 
մեջ, որն իրեն դուր է գա լիս, այն օրենք
նե րը, որոնք կա րե լի է խախ տել, և դրա 
հա մար ոչ մի բան չի լի նի, այն նոր մե րը, 
որոնք հար մար են օգտ վո ղի հա մար: Այս 
ամե նը հան գեց նում է վիր տո ւալ աշ խար
հով իրա կա նը փո խա րի նե լուն, որ տեղ գո
յու թյուն ու նեն հա մընդ հա նուր ըն դուն ված 
նոր մեր և կա նոն ներ, որոնց չկա տա րու մը 
կոշտ պատ ժա մի ջոց ներ կի րա ռե լու առիթ 
է տա լիս: Ավե լին` երի տա սարդ մարդ կանց 
մե ծա մաս նու թյու նը վիր տո ւալ աշ խար հում 
ստեղծ ված սո ցի ա լա կան նոր մե րը տե ղա
փո խում են իրա կան հա րա բե րու թյուն ներ՝ 
դրա նով քայ քա յե լով հա սա րա կու թյան կա
յա ցած նոր մա տի վա յին հիմ քե րը, որոնք 
վեր ջին տաս նա մյա կում առանց այն էլ 
խիստ ձև ա փոխ վել են, իսկ նրանց վիր տո
ւա լա ցու մը բե րում է սո ցի ա լա կան գի տակ
ցու թյան և վար քի էլ ավե լի շատ ձև ա փոխ
մա նը:

Այ սօր ար դեն վստա հու թյամբ կա րե լի 
է խո սել այն պի սի հաս կա ցու թյան մա սին, 
ինչ պի սին է վիր տո ւալ հա մա կարգ չա յին 
սո ցի ա լա կա նա ցու մը կամ կի բեր սո ցիա լա
կա նա ցու մը:

Մար դու կի բեր սո ցի ա լա կա նաց ման, 
ան ձի սո ցի ա լա կա նա ցու մը կի բեր տա րա
ծու թյու նում, ան ձի ինք նա գի տակ ցու թյան 
կա ռուց ված քի փո փոխ ման գոր ծըն թաց է, 
որը տե ղի է ու նե նում ժա մա նա կա կից տե
ղե կատ վա կան և հա մա կարգ չա յին տեխ
նո լո գի ա նե րի օգ տա գործ ման ար դյուն
քում: Ան ձի կի բեր սո ցի ա լա կա նա ցու մը 
հատ կա պես արագ տե ղի է ու նե նում վիր

տո ւալ սո ցի ա լա կա նաց նող մի ջա վայ րի կի
բեր տա րա ծու թյու նում:

Կի բեր սո ցի ա լա կա նաց ման ըն թաց քում 
մար դու մոտ առա ջա նում են մի շարք նոր 
սպա սում ներ և հե տաքրք րու թյուն ներ, ինչ
պես նաև հո գե բա նա կան և սո ցի ա լա կան 
ակ տի վու թյան ձև եր, որոնք ան մի ջա կա
նո րեն կապ ված են կի բեր տա րա ծու թյան` 
ան ձի փաս տա ցի նոր վիր տո ւալ կեն սա
տա րա ծու թյան հետ:

Այ սօր հա մա ցան ցի օգ տա տե րե րի թի
վը արագ տեմ պե րով աճում է: Այ սօր հա
մա ցան ցը ոչ մի այն տե ղե կատ վու թյան 
աղ բյուր է, այ լև մար դու բազ մա թիվ պա
հանջ նե րի բա վա րար ման մի ջոց [3]:

Կա րե լի է խո սել այն մա սին, որ սո ցի
ա լա կան ցան ցե րը, հան դես գա լով որ պես 
հա տուկ սո ցի ա լա կան տա րա ծու թյուն, 
հան դի սա նում են այն հեն քը, որ տեղ ձև ա
փոխ վում են սո ցի ա լա կա նաց ման և սո ցի ա
լա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ավան դա կան 
ձև ե րը, իսկ առն չու թյու նը, որ պես ազատ 
ժա մա նա կի զբաղ վա ծու թյան ձև, հնա րա
վոր է դառ նում ոչ թե ան մի ջա կան կեն դա
նի հա ղոր դակց ման ավան դա կան տես քով, 
այլ ձեռք է բե րում պար զա գույն առնչ ման 
գծեր: Ցան ցում մար դը կա րող է լի նել այն
պի սին, ինչ պի սին նա ու զում է թվալ, բայց 
իրա կա նում այդ պի սին չլի նել [2]:

Ան ձի սո ցի ա լա կա նա ցու մը անընդ հատ 
և բազ մա կող մա նի գոր ծըն թաց է, որը շա
րու նակ վում է մար դու ամ բողջ կյան քի 
ըն թաց քում: Բայց ավե լի ին տեն սիվ այն 
ըն թա նում է ման կու թյան և պա տա նե կու
թյան շրջա նում, երբ հիմն վում են բո լոր 
հեն քա յին ար ժե քա յին կողմ նո րո շում նե րը, 
յու րաց վում են հիմ նա կան սո ցի ա լա կան 
նոր մե րը, ձև ա վոր վում է սո ցի ա լա կան 
վար քի մո տի վա ցի ան:

Ան ձի սո ցի ա լա կա նա ցու մը սեր տո րեն 
կապ ված է ըն տա նի քի և կրթա կան հա
մա կար գի հետ: Բայց տե ղե կատ վա կան 
հա սա րա կու թյու նում դա, և էլի շատ այլ 
բա ներ, են թարկ վում են ձև այ նաց ման: Սո
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ցի ա լա կա նաց ման առա վել կա րև որ գոր
ծոն են դառ նում ցան ցա յին հա ղոր դակ ցու
թյուն նե րը [4]:

Երի տա սար դու թյան սո ցի ա լա կա
նաց ման վրա սո ցի ա լա կան ցան ցե րի 
բա ցա սա կան ազ դե ցու թյան նշված հիմ
նախն դիր նե րի հետ կապ ված մեր կող մից 
անց կաց վել է սո ցի ո լո գի ա կան փոք րիկ 
հե տա զո տու թյուն:

Ան կե տա յին հար ցա խույ զի օբյեկտ 
հան դի սա ցել են 17–30 տա րե կան երի տա
սար դներ:

Ան կե տա յին հարց ման նպա տակն ան
ձի կա յաց ման գոր ծըն թա ցի վրա սո ցի ա
լա կան ցան ցե րի ազ դե ցու թյան որո շումն է:

Հետազոտության խնդիրները 
հետևյալներն էին.
1. Բա ցա հայ տել՝ ինչ պե՞ս է երի տա սար

դու թյունն անց կաց նում իր ազատ ժա
մա նա կը:

2. Բա ցա հայ տել, թե ինչ քա՞ն հա ճախ է 
երի տա սար դու թյու նը օգտ վում հա մա
ցան ցից:

3. Հե տա զո տել՝ ար դյո՞ք երի տա սար դու
թյու նը գի տի «սո ցի ա լա կան ցան ցեր» 
հաս կա ցու թյան մա սին:

4. Վեր լու ծել, թե ի՞նչ նպա տա կով է երի
տա սար դու թյու նը հա ճա խում սո ցի ա
լա կան ցան ցեր:

5. Որո շել՝ օգ նո՞ւմ են սո ցի ա լա կան ցան
ցե րը երի տա սար դու թյան ազատ ժա
մա նա կի կազ մա կերպ ման մեջ:

6. Բա ցա հայ տել՝ ար դյո՞ք երի տա սար դու
թյու նը ցան ցում առն չու թյու նը հա մա
րում է իրա կան առնչ ման ար ժա նի փո
խա րի նում:

7. Հե տա զո տել՝ ինչ պի սի՞ սո ցի ա լա կան 
նոր մեր և ար ժեք ներ են ըն դուն ված սո
ցի ա լա կան ցան ցե րում:

8. Բա ցա հայ տել՝ ինչ պե՞ս են սո ցի ա լա կան 
ցան ցե րում տա րած ված նոր մե րը և ար
ժեք նե րը հա րա բեր վում ընդ հա նուր ըն
դուն ված նե րի հետ:
Հե տա զո տու թյան հիմ նա կան գոր ծիք 

է հան դի սա ցել հար ցա թեր թի կը, բաղ
կա ցած 15 հար ցե րից, որը թույլ է տա լիս 
լու ծել դրված խնդիր նե րը: Հար ցա թեր
թի կա յին հար ցու մում հա մա պա տաս խան 
հա մա չա փու թյու նով, ըստ տա րի քի և սե
ռի չա փա նի շե րի, մաս նակ ցու թյուն է ու նե
ցել 384 մարդ (23,7% տղա մարդ և 76,3% 
կին), զբաղ վա ծո ւ թյան տար բեր ձև ե րով 
(դպրո ցա կան ներ` 24,7%, մի ջին հա տուկ 
ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րի սո
վո րող ներ` 2,9%, բու հե րի սո վո րող ներ – 
35,7%, սո վո րող և աշ խա տող երի տա սար
դու թյուն` 13,8%, ոչ մի տեղ չսո վո րող, բայց 
աշ խա տող երի տա սար դու թյուն` 22,9% և 
չսո վո րող և չաշ խա տող երի տա սար դու
թյուն` 0%): Ընտ րու թյու նը հաշ վարկ վել է 
ընտ րու թյան հաշ վի չի օգ նու թյամբ:

Ստաց ված ար դյունք նե րի ներ կա յա
ցուց չա կա նու թյունն ապա հո վե լու հա մար 
հե տա զո տու թյան օբյեկ տը բա ժան վել է 4 
խմբի` 

1. 14–17 տա րե կան դպրո ցա կան ներ,
2. 18–21 տա րե կան ու սա նող երի տա

սար դու թյուն,
3. 22–25 տա րե կան աշ խա տող երի տա

սար դու թյուն, որը գտնվում է մաս նա գի
տա կան կա յաց ման ամե նասկզ բում,

4. 26–30 տա րե կան երի տա սարդ մար
դիկ, որոնք ակ տիվ կա ռու ցում են իրենց 
կա րի ե րան, և մե ծա մաս նու թյու նը ամուս
նա ցած է, քա նի որ 25–27 տա րե կա նը 
ամուս նու թյան մի ջին տա րիք է:

Ընտ րու թյան բազ մաս տի ճա նու թյու նը 
ար դա րաց վում է նրա նով, որ երի տա սար
դու թյան սո ցի ա լա կա նաց ման գոր ծոն նե րը 
կախ ված են այն պի սի տար րե րից, ինչ պի
սին են կրթու թյան մա կար դա կը, տա րի քը 
և սե ռը: Նման չա փա նի շե րը թույլ են տվել 
լի ար ժեք եզ րա կա ցու թյուն անել սո ցի ա լա
կան ցան ցե րի և ան ձի սո ցի ա լա կա նաց
ման վրա դրանց ազ դե ցու թյան վե րա բե
րյալ երի տա սար դու թյան կար ծի քի մա սին:

Հար ցա թեր թիկ նե րի հար ցում նե րի ար
դյունք նե րի վեր լու ծու թյու նը ցույց տվեց, որ 
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երբ ազատ ժա մա նակ է լի նում 72,9
գործ նա կա նում միշտ 13,5
երբ անհ րա ժեշ տու թյուն կա 6,5
գործ նա կա նում չեն օգտ վում հա մա ցան ցից 7

Գծանկար 1.

այ սօր հա մա ցան ցը զգա լի տեղ է զբա ղեց
նում ժա մա նա կա կից երի տա սար դու թյան 
կյան քում: Դրա մա սին են վկա յում տվյալ
նե րը, որոնք ստաց վել են հե տա զո տու
թյան ըն թաց քում: Այս պես, հարց վող նե րի 
մե ծա մաս նու թյու նը նշել է, որ գտնվում է 
հա մա ցան ցում բա վա կա նին հա ճախ, այ
սինքն` երբ ազատ ժա մա նակ է լի նում 
– 72,9%, գործ նա կա նում միշտ – 13,5%, 
բա վա կա նին հազ վա դեպ, երբ անհ րա ժեշ

տու թյուն կա – 6,5%, 7%–ը գործ նա կա նում 
չեն օգտ վում հա մա ցան ցից (գծան կար1): 
Դա խո սում է այն մա սին, որ գործ նա կա
նում ամե նուր հա մա ցան ցի հա սա նե լի ու
թյու նը հան գեց րել է այն բա նի, որ երի
տա սարդ մար դիկ գործ նա կա նում իրենց 
ամ բողջ ժա մա նակն անց են կաց նում հա
մա ցան ցում` հա ղոր դակց վում են, տե ղե
կու թյուն որո նում, կազ մա կեր պում ազատ 
ժա մա նա կը և այլն:

Ստաց ված ար դյունք նե րը վկա յում են, 
որ այ սօր հա մա ցան ցը սեր տո րեն կապ
ված է երի տա սարդ նե րի կյան քի հետ, այն, 
որ իրենց ազատ ժա մա նա կի անց կաց ման 
մեջ առա ջին տե ղը հա մա ցան ցին են տա
լիս, երկ րորդ տե ղում է ըն կեր նե րի հետ 
շփու մը, և ազատ ժա մա նա կի անց կաց ման 
առաջ նորդ նե րի եռյակն եզ րա փա կում է 
զվար ճան քը, հատ կա պես սրճա րան նե րի, 
կի նո թատ րոն նե րի, ակումբ նե րի, առևտ
րա յին կենտ րոն նե րի հա ճա խու մը:

Պա տաս խան նե րի մնա ցած տար բե
րակ նե րը բա ժան վել են հե տև յալ կերպ. հե

ռուս տա տե սու թյան դի տու մը (130 մարդ), 
գրքի ըն թեր ցու մը (105 մարդ), հա մա ցան
ցում անհ րա ժեշտ տե ղե կու թյան որո նում 
(70 մարդ) և այլն: Դա վկա յում է այն մա
սին, որ սկզբուն քո րեն երի տա սար դու
թյու նը վա րում է պա սիվ կեն սա կերպ և չի 
զբաղ վում գոր ծու նե ու թյան սո ցի ա լա պես 
նշա նա կա լի տե սակ նե րով, իսկ այն պի սի 
զար գաց նող զբաղ մունք նե րը, ինչ պի սին 
են գրքե րի ըն թեր ցու մը, ցու ցա հան դես նե
րի, թան գա րան նե րի, թատ րոն նե րի հա
ճա խու մը, սպոր տով զբաղ մուն քը, մի այն 
երկ րոր դա կան դիր քեր են զբա ղեց նում 
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ամբողջ ազատ ժամանակը ծախսում է սոցիալական ցանցերում 14,3
անց է կացնում օրեկան մի քանի ժամ 50,5
հաճախում է սոցիալական ցանցեր շաբաթական մի քանի անգամ 25,3
հաճախում է ամսեկան մեկ անգամից ոչ ավելի 5,7

Գծանկար 2.

ժա մա նա կա կից երի տա սար դու թյան կյան
քում: Երի տա սարդ մարդ կանց հե տաքրք
րում է մի այն զվար ճան քը: Բա ցի դրա նից 
նրանք գե րա դա սում են վիր տո ւալ շփու մը 
իրա կա նին:

Եվս մի փաստ հօ գուտ այն բա նի, որ 
սո ցի ա լա կան ցան ցերն ազատ ժա մա
նա կի անց կաց ման, շփման և զվար ճան
քի վայր են: Երի տա սար դու թյան 14,3% 
իր ամ բողջ ազատ ժա մա նա կը ծախ սում 
է սո ցի ա լա կան ցան ցե րում անց կաց նե
լու վրա, 50,5% այն տեղ անց է կաց նում 
օրե կան մի քա նի ժամ, հարց վող նե րի 
25,3% հա ճա խում է սո ցի ա լա կան ցան

ցե ր շա բա թա կան մի քա նի ան գամ և 
մի այն 5,7% հա ճա խում է ամ սե կան մի 
ան գա մից ոչ ավե լի (գծան կար 2): Դա 
ևս մի հաս տա տում է, որ մար դիկ ավե
լի հա ճախ են շփվում հա մա ցան ցում, 
քան կեն դա նի: Երե խա նե րը իրենց ամ
բողջ ազատ ժա մա նակն անց են կաց
նում հա մա կարգ չի դի մաց նստած, ինչն 
ազ դում է ինչ պես ուս ման առա ջա դի մու
թյան, այն պես էլ երե խա յի ֆի զի կա կան 
զար գաց ման վրա: Դրա հետ մեկ տեղ 
ցան ցում մշտա կան գտնվե լը կա րող է 
հան գեց նել ու ղե ղի տե ղե կատ վա կան 
գեր բեռն վա ծու թյա նը: 

Ներ կա յումս սո ցի ա լա կան ցան ցե րը 
այն քան ամուր են գրա վել հա մա ցան ցի 
հա ճա խորդ նե րի ու ղեղ նե րը, որ դժվար է 
դար ձել գտնել մարդ, որը գո նե մի ան գամ 
չի լսել այն պի սի սո ցի ա լա կան ցան ցե րի 
մա սին, ինչ պի սիք են www.odnoklassniki.
ru, www.vk.com, www.facebook.com և այլն: 
Իսկ դրա հետ էլ, նման կայք այն քան էլ 
շատ չկա, ինչ քան կա րող է թվալ: Փաս

տո րեն տվյալ պա հին իրենց սե փա կան 
սո ցի ա լա կան ցանցը ու նե նալ ձգտում են 
բո լոր խո շոր պոր տալ նե րը, իսկ որոշ ներն 
ար դեն դա արել են: Իրոք, ոչ մի այն երկ
րի, այլ աշ խար հի տար բեր կող մեր ցրված 
մարդ կանց մի ա վո րե լու ձգտու մը կա րե լի է 
գնա հա տել որ պես դրա կան մի տում: Սա
կայն գո յու թյուն ու նի նաև վե րը նշված բա
ցա սա կան գոր ծոն նե րի բազ մու թյու նը:
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Հե տա զոտ ման ար դյուն քում բա ցա
հայտ վեց, որ այ սօր Հա յաս տա նում ամե
նա հան րա մատ չե լի սո ցի ա լա կան ցանցն 
երի տա սար դու թյան շրջա նում www.odnok
lassniki.ru սո ցի ա լա կան ցանցն է, այն գի
տեր 365 մարդ և 312 նրա նում գրանց ված 
է, www.vk.com գի տեն 361 մարդ և 237–ը 
գրանց ված է, "Мой мир"` 277 մարդ և 156 
ու նի իր էջը: Հան րա մատ չե լի ու թյան հե
տա գա դա սա կար գու մը բա ժան վել է հե
տև յալ կերպ` «You Tube» – 254 մարդ գի տի 
նրա գո յու թյան մա սին և 75 հարց վող նրա
նում գրանց ված է, 149 հարց ված երի տա
սարդ գի տի ծա նո թու թյուն նե րի կայ քե րի, 
մա սին և 50–ը գրանց ված է նրան ցում ու 
ակ տի վո րեն շփվում է: Հարց վող նե րը նաև 
նշել են այն պի սի ցան ցե րի գո յու թյու նը, 
ինչ պի սիք են «Мой круг» (90 մարդ գի տեն 
և 6–ը գրանց ված օգտ վող), «Facebook» (36 
գի տի և 31 գրանց ված է) և «Twitter» ցան
ցը (7–ը գի տի և 2–ը գրանց ված է): Նաև 
հե տաքրքիր է այն փաս տը, որ մի այն 10 
մարդ 384–ից չգի տի ոչ մի սո ցի ա լա կան 
ցան ցի մա սին, և ոչ մի տեղ գրանց ված չէ 
ըն դա մե նը 2,6%:

Վեր լու ծու թյան ար դյուն քում նաև մենք 
հաս տա տել ենք այն, որ սո ցի ա լա կան 
ցանց հա ճա խե լու հիմ նա կան նպա տա կը 
առա ջին հեր թին տե սա ֆիլ մե րի դի տում, 
երաժշ տու թյան բեռ նումն է՝ 286 մարդ, 
երկ րորդ տե ղում ըն կեր նե րի հետ շփումն 
է հե տաքրքր վող թե մա նե րով՝ 224 մարդ, և 
եր րորդ տե ղում՝ ըն կեր նե րի, հա մա կուր սե
ցի նե րի, հա մա դա սա րան ցի նե րի որո նու մը 
և շփու մը նրանց հետ: Դրա նից բա ցի սո ցի
ա լա կան ցան ցե րի հա ճա խու մի նպա տակ 
են հան դի սա նում` հա մա կուր սե ցի նե րից և 
հա մա դա սա րան ցի նե րից ուս ման վե րա
բե րյալ տե ղե կու թյուն ստա նա լը՝ 87 մարդ, 
նույն դիր քում են ընդ հա նուր հե տաքրք
րու թյուն նե րի խմբե րը և ծա նո թու թյու նը 
հա կա ռակ սե ռի հետ՝ 31–ական հարց վող: 

Հարց վող նե րի փոքր մա սը նշել է, որ սո ցի
ա լա կան ցան ցե րը նրանց հա մար ինք նա
ար տա հայտ ման մի ջոց են, օգ նում են հայ
տա րա րելու իրենց մա սին և հրա պա րա կել 
իրենց ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը լայն հա
սա րա կու թյան հա մար՝ 17 մարդ, 14 հարց
վո ղի սո ցի ա լա կան ցան ցերն օգ նել են աշ
խա տան քի և ծա ռա յու թյուն նե րի որոն ման 
մեջ և 12 մարդ սո ցի ա լա կան ցան ցե րի հա
ճա խում նե րի հիմ նա կան նպա տակ նշել է 
օրագ րե րի, բլո գե րի վա րու մը և նշում նե րի 
ստեղ ծու մը:

Հե տաքր քիր է նաև այն փաս տը, որ 
երի տա սարդ մարդ կանց մե ծա մաս նու
թյու նը (212 մարդ) ոչ մի լուրջ բան չի 
քննար կում ցան ցում, այլ ուղ ղա կի զրու
ցում է ըն կեր նե րի և ծա նոթ նե րի հետ, ընդ 
որում հարց վող նե րի մեծ մա սը նշել է, որ 
իրենց նպա տա կը հենց ըն կեր նե րի հետ 
իրենց հե տաքրք րող թե մա նե րով զրույցն 
է: Երկ րորդ տե ղում` ըստ երի տա սարդ
նե րի շրջա նում քննարկ վող թե մա նե րի 
հան րա մատ չե լի ու թյան, մարդ կանց մի ջև 
հա րա բե րու թյուն ներն են (146 մարդ), եր
րորդ տե ղում են ուս ման խնդիր նե րը (140 
մարդ): Սո ցի ա լա կան ցան ցե րում հա ճախ 
քննարկ վող թե մա նե րի մեջ նշվել են. սե
ռե րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը՝ 84 հարց
վող, փի լի սո փա յա կան բնույ թի հար ցեր՝ 51 
մարդ, մո դա յի և ոճի հար ցեր՝ 44 մարդ, 
մշա կույ թի հար ցե րը՝ 28 մարդ, քա ղա քա
կան հիմ նախն դիր նե րը (պե տու թյան կա
ռուց ված քը, կու սակ ցա կան հա մա կար գը, 
քա ղա քա կան մի ջա վայ րը երկ րում և այլն)՝ 
17 մարդ, տնտե սա կան հար ցե րը (սղաճ, 
ճգնա ժամ և այլն)՝ 12 մարդ և 31 մարդ նշել 
է այլ քննարկ վող թե մա ներ: Այս ամենն 
ասում է այն մա սին, որ երի տա սար դու թյա
նը սո ցի ա լա կան ցան ցե րը անհ րա ժեշտ են 
ոչ թե որևէ հիմ նախնդ րի լուծ մանն օգ նու
թյան հա մար, այլ ուղ ղա կի զվար ճան քի, 
ժա մա նակ վատ նե լու կամ, ամե նա վա տը, 
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ինչ կա րող է տե ղի ու նե նալ օգտ վո ղի հետ, 
այն է, որ ժա մա նա կի ըն թաց քում բա րե
կամ նե րի հետ սո վո րա կան նա մա կագ րու
թյու նը կա րող է դառ նալ պա թո լո գի ա կան 
կախ վա ծու թյուն: Ար դյունք կա րող է լի նել 
աշ խա տան քի կո րուս տը և կոտր ված անձ
նա կան կյան քը: Դա կա րե լի է վեր լու ծել` 
ինչ քա՞ն ժա մա նակ է մարդ անց կաց նում 
սո ցի ա լա կան ցան ցե րում (մենք բա ցա
հայ տել ենք, որ օրե կան մի քա նի ժամ): 
Ար դյո՞ք չի սկսում նրան թվալ, որ կեն դա
նի շփու մը ան հե տաքր քիր է: Ին չու՞ նրա 
վիր տո ւալ ըն կեր ներն ավե լի շատ են, քան 
իրա կան նե րը: Ին չո՞ւ օգտ վո ղի մոտ ավե լի 
հա ճախ են առա ջա նում փոս տի ստուգ ման 
և էջի թար մաց ման վե րա բե րյալ մտքե րը: 
Եթե այս բո լոր հար ցե րը չեն առա ջաց
նում տա րա կու սանք, մարդն իրոք կա խյալ 
է: Չու նե նա լով մուտք դե պի ցանց՝ նրանք 
իրենց զգում են մի այ նակ, կորս ված, ար
տա քին աշ խար հից կտրված, ու նե նում են 
բե կու մի նման զգա ցում, ինչն ան կաս կած 
ար տա ցոլ վում է մար դու` որ պես լի ար ժեք 
ան հա տա կա նու թյուն, զար գաց ման վրա, 
որն ըն դու նակ է նոր մալ գոր ծելու ժա մա
նա կա կից սո ցի ու մում:

Հար ցում նե րի ժա մա նակ մենք նաև 
խնդիր էինք դրել պար զե լու, թե ժա մա նա
կա կից երի տա սարդ նե րը ի՞նչ թե մա ներ են 
քննար կում սո ցի ա լա կան ցան ցե րում:

Հարց ված նե րի մե ծա մաս նու թյու
նը նշում է, որ սո ցի ա լա կան ցան ցե րում 
նրանք ոչ մի լուրջ բան չեն քննար կում, այլ 
ուղ ղա կի զրու ցում են ըն կեր նե րի և ծա նոթ
նե րի հետ: Երկ րորդ տե ղում ուս ման հիմ
նախն դիր ներն են, այ նու հե տև՝ մարդ կա
յին հա րա բե րու թյուն նե րը:

Բա ցա հայ տե լով, թե որ թե մա ներն են 
երի տա սարդ նե րը քննար կում սո ցի ա լա
կան ցան ցե րում, մենք կու զե նա յինք ման

րա մասն կանգ առ նել երի տա սար դու թյան 
կյան քում ար ժեք նե րի վրա: Ար ժե քա յին 
կողմ նո րո շում նե րի հա մա կարգն ար տա
հայ տում է մար դու բո վան դա կա յին վե
րա բեր մուն քը սո ցի ա լա կան իրա կա նու
թյա նը, էա կան ազ դե ցու թյուն է ու նե նում 
նրա գոր ծու նե ու թյան բո լոր կող մե րի վրա: 
Որ պես ան ձի կա ռուց ված քի տարր` ար ժե
քա յին կողմ նո րո շում նե րը բնու թագ րում 
են պա հանջ նե րի և հե տաքրք րու թյուն նե
րի բա վա րար ման ուղ ղու թյամբ որո շա
կի գոր ծու նե ու թյան կա տար ման ներ քին 
պատ րաստ վա ծու թյուն, նշում են նրա 
վար քի ուղղ վա ծու թյու նը: Հա սա րա կու
թյան զար գաց ման բե կում նա յին փու լում, 
երբ կյան քը չա փա զանց բարդ է, կա րև
որ է ամ րագ րել և հաս կա նալ ար ժեք նե րը, 
որոն ցով ղե կա վար վում են երի տա սարդ 
մար դիկ, և որոնք որո շում են կյանք մտնող 
սե րունդ նե րի առօ րյա գի տակ ցու թյու նը և 
ամե նօ րյա պատ կե րա ցում նե րը ներ կա յի և 
ապա գա յի մա սին:

Դրա հետ կապ ված մենք բա ցա հայ
տել ենք, որ առա վել ար ժե քա վո րը Գյում
րի քա ղա քի երի տա սար դու թյան կյան քում 
առող ջու թյու նն է` 218 մարդ, երկ րորդ տե
ղում ըն տա նե կան ար ժեք ները` 210 մարդ, 
իսկ եր րորդ տե ղում է սե րը` 180 մարդ: 
Այ նու հե տև պա տաս խան նե րի շար քը բա
ժան վել է հե տև յալ կերպ՝ ըն կե րու թյուն՝ 
118 մարդ, մարդ կանց մի ջև հա րա բե րու
թյուն նե րը՝ 76 մարդ, ազն վու թյու նը՝ 72 
մարդ, հա վա տար մու թյու նը՝ 57 մարդ, 
ան կա խու թյու նը և ազա տու թյու նը՝ 48 
մարդ, սո ցի ա լա կան կար գա վի ճա կը՝ 41 
մարդ: Հարց վող նե րի անն շան մա սը նշել 
է, որ նրանց հա մար կյան քում առա վել 
ար ժե քա վոր են դրա մը՝ 2 մարդ, հնա
րա վո րու թյու նը և գի տե լիք նե րը՝ 1–ական 
մարդ(գծան կար 3):
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Գծանկար 3
Մեզ նաև հե տաքրք րել է, թե ինչն է 

առա վել ար ժե քա վոր ոչ մի այն կյան քում, 
այլ նաև վիր տո ւալ աշ խար հում: Ար դյուն
քում պարզ վեց, որ ար ժեք նե րը չեն հա
մընկ նում: Այս պես, վիր տո ւալ աշ խար հում 
ար ժեք նե րի առաջ նու թյան եռյա կը բա
ցում է հա րա բե րու թյուն նե րը մարդ կանց 
հետ: Երկ րորդ տե ղում է ըն կե րու թյու նը՝ 
183 մարդ, և եզ րա փա կում է առաջ նորդ
նե րի եռյա կը ազն վու թյու նը՝ 145 հարց վող: 
Բա ցի դրա նից 57 հարց վող հա մա րում է, 
որ վիր տո ւալ աշ խար հում գլխա վոր ար
ժե քը ան կա խու թյունն է և ազա տու թյու
նը, 41 հարց վողնե րի կար ծի քով՝ սերն է, 
36 հարց վո ղի հա մար սո ցի ա լա կան կար
գա վի ճակն է, 29 մարդ են թադ րում է, որ 

գլխավորը ըն տա նե կան ար ժեք ներն են 
(գծան կար 4): Նման ար դյունք նե րը մի ան
գամ ևս ապա ցու ցում են, որ սո ցի ա լա կան 
ցան ցերն անհ րա ժեշտ են երի տա սարդ 
մարդ կանց մի այն զվար ճան քի և ոչ լուրջ 
թե մա նե րով պարզ առնչ վե լու հա մար:

Սո ցի ա լա կան ցան ցե րի զվար ճան քա յին 
բնույ թի ևս մի հաս տա տում է հան դի սա նում 
այն, որ երի տա սար դու թյան մե ծա մաս նու
թյունն առա ջին հեր թին իր ամ բողջ ազատ 
ժա մա նակն անց է կաց նում հա մա ցան ցում 
առնչ վե լով (226 մարդ), հարց վող նե րի 61% 
հայ տա րա րում է, որ սո ցի ա լա կան ցան ցերն 
օգ տա գոր ծում են մի այն որ պես զվար ճան
քա յին պա շար, այլ ոչ թե օգ նու թյուն իրենց 
սո ցի ա լա կան խնդիր նե րը լու ծե լիս՝ 39%:

Գծանկար 4
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Ներ կա յաց նենք «Ին չո՞ւ եք օգ տա գոր
ծում սո ցի ա լա կան ցան ցե րը ձեր սո ցի ա
լա կան խնդիր նե րը լու ծե լիս» հար ցի պա
տաս խան նե րի իրա վի ճա կը:

Հարց ված երի տա սար դու թյան 53,3% 
գտնում է, որ սո ցի ա լա կան ցան ցե րից 
ստաց ված տե ղե կու թյու նը անն շան ազ
դե ցու թյուն ու նի իր կեն սա դիր քի վրա, 
25,5% ըն դա մե նը չի ըն կա լում սո ցի ա լա
կան ցան ցե րից ստաց ված տե ղե կու թյու նը 
լրջո րեն: Սա կայն հարց ված նե րի 18,2% 
հա մար նման տե ղե կու թյու նը մաս նա կի 
ձև ա վո րում է իր կեն սա դիր քը, իսկ 3% 
ընդ հան րա պես հա մա րում է, որ տե ղե կու
թյու նը զգա լի ազ դե ցու թյուն ու նի և լրիվ 
ձև ա վո րում է իրենց կեն սա կան դիր քո րո
շում նե րը:

Այս պի սով, անց կաց ված հե տա զո տու
թյան ար դյունք նե րով կա րե լի է եզ րա կա
ցու թյուն անել, որ սո ցի ա լա կան ցան ցե րը 
կա րև որ մաս են կազ մում ժա մա նա կա կից 
երի տա սար դու թյան կյան քում, քա նի որ 
ցան ցում հա ղոր դակ ցու թյու նը նրանց հա
մար ամեն ինչից կա րև որ է, և հենց դրա 
վրա նրանք ծախ սում են իրենց ամ բողջ 
ազատ ժա մա նա կը: Այ սօր ար դեն տա րա
ծու թյու նը նշա նա կու թյուն չու նի. մար դիկ 
այժմ կա րող են շփվել այլ քա ղաք նե րից և 
այլ երկր նե րից: Այո, հա մա ցանցն ան սահ
ման տա րա ծու թյուն է, բայց ար ժե մտա ծել, 
թե ինչ պի սին է այն: Երի տա սարդ մարդ
կանց մեծ մա սը առնչ վում է բա ցար ձակ 
պար զա գույն մա կար դա կում: «Ող ջույն, 
ինչ պե՞ս ես, ի՞նչ ես անում» – ահա ամ
բողջ խո սակ ցու թյու նը: Դա հաս տա տում 
են և մեր հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը` 
իրենց մե ծա մաս նու թյու նում երի տա սարդ 
մար դիկ, չեն քննար կում ոչ մի լուրջ բան, 
ուղ ղա կի զրու ցում են ըն կեր նե րի, բա րե
կամ նե րի հետ: Այդ նա մակագ րու թյուն նե
րում բամ բա սանք է, կեն սա կան խնդիր
ներ, իսկ եր բեմն էլ ուղ ղա կի դա տարկ 
խո սակ ցու թյուն ներ: Դրա հետ կապ ված 
խոս քը գնում է պարզ հա ղոր դակ ցու թյան 
մա սին: Երի տա սար դու թյան մե ծա մաս

նու թյան մոտ առա ջա նում է կախ վա ծու
թյուն: Նրանք կա րող են օրե կան մի քա
նի ան գամ մտնել սո ցի ա լա կան ցան ցեր 
և նստել այն տեղ ժա մե րով: Այս տե ղից էլ 
առա ջա նում է դա ժա նու թյուն, ագ րե սիա, 
չա րու թյուն, ալար կո տու թյուն, ան տար
բե րու թյուն շրջա պա տի հան դեպ: Չնա
յած իրա կա նում, առանց հա մա ցան ցում 
շփման, մարդ շա րու նա կում է մնալ լի ար
ժեք մարդ, բայց չի նկա տում դա: Ամեն ինչ 
թաքն ված է մար դու հո գե վի ճա կում, որով
հե տև, «ապ րե լով» սո ցի ա լա կան ցան ցում՝ 
մարդ կա րող է ստեղ ծել իր հա մար ցան
կա լի կեր պար, որը կա րող է քիչ բա նով հի
շեցնել իրա կա նը: Դրա նով էլ կբարձ րաց նի 
իր ինք նագ նա հա տա կա նը: Բա ցի դրա
նից, վիր տո ւալ աշ խար հում միշտ հեշտ է 
ծա նո թա նալ և ցան կա լին իրա կա նի տեղ 
դնել: Չնա յած, քչերն են մտա ծում, որ անց
կաց նե լով բազ մա թիվ ժա մեր հա մա կարգ
չի դի մաց, զրկվում են իրա կան ու րա խու
թյուն նե րից, քա նի որ վիր տո ւա լու թյու նը 
չես շո շա փի: Իսկ ապ րել կյան քը հնա րած 
աշ խար հում և կեր պա րում` այդ պես մին
չև հո գե կան խան գա րում ներն էլ հե ռու չէ: 
Պա տա նի նե րը և աղ ջիկ նե րը դա դա րում 
են հե տաքրքր վել ինչ–որ բա նով` մի այն 
շա տե րը, մի այն նա մա կագ րու թյու նը:

Սա կայն հա մա ցանցն ու նի նաև իր 
դրա կան կող մե րը: Գո յու թյուն ու նեն տար
բեր կայ քեր, որոն ցում երի տա սարդ ներն 
ար տա հայ տում են իրենց կար ծիք ներն 
աշ խար հում ձև ա վոր վող տար բեր իրա
վի ճակ նե րի վե րա բե րյալ: Հա մա ցան ցի 
ևս մի առա վե լու թյու նը տա րա ծու թյունն 
է: Շատ երի տա սարդ մար դիկ հնա րա վո
րու թյուն չու նեն շփվելու իրենց ըն կեր նե րի 
կամ բա րե կամ նե րի հետ, որոնք գտնվում 
են նրան ցից հե ռու: Բայց հա մա ցան ցի օգ
նու թյամբ հնարավոր է կրճա տել տա րա
ծու թյու նը մկնի կի մի շրխկո ցով: Սա կայն, 
իհար կե, հա մա ցան ցը շփման հսկա յա կան 
հնա րա վո րու թյուն է, բայց, իմ կար ծի քով, 
քա ղա քակր թու թյան այդ բա րի քի հա մար 
ստիպ ված ենք վճա րել:
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Роль интернета в социализации личности
С. Асатрян

В статье рассматривается роль интернета в социализации личности человека. Дан 
анализ социальных сетей в социализации.
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The role of the Internet in the socialization
S. Asatryan

The article discusses the role of the Internet in the socialization. Given the analysis of 
social networks in the socialization.
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ՌՈՒԶԱՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

ՀՆՉՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒՆԿՆԴՐՄԱՆ 
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 

ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՈՒՄ
Օտար լե զու նե րի ֆա կուլ տե տում անգ լե

րե նի ու սու ցու մը, մաս նա գի տա կան լի նե լով, 
նպա տակ ու նի զար գաց նելու և՛ հա ղոր դակ
ցա կան, և՛ հան րամ շա կու թա յին, և՛ գոր ծա
բա նա կան իրա զե կու թյուն նե րը: Անգ լե րե նի 
հնչյու նա բա նու թյան տե սու թյան և ու սուց
ման առան ձին հար ցե րին անդ րա դար ձել են 
Օ'Կոն րը, Ս. Բաղ դա սա րյա նը, Վ. Վա սի լևը, 
Մ. Սո կո լո վան, Ս. Վար դա նյա նը:

Հա մա պա տաս խան վեր լու ծու թյու նը 
ցույց է տա լիս, որ օտար լե զու նե րի ֆա
կուլ տետ նե րում սովորող ու սա նող ներն 
անհ րա ժեշ տու թյուն ու նեն ունկնդ րե լու և 
ըմբռ նե լու տար բեր բնույ թի տե սա– և լսա
տեքս տեր, երկ խո սու թյուն ներ և մե նա խո
սու թյուն ներ: 

Թվում է, թե հայտ նի անգ լե րեն փո խա
ռու թյուն նե րի, ինչ պի սիք են մարմ նա մար
զա կան եզ րույթ նե րի ար տա սա նու թյու նը, 
բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն չի ու նե նա 
ու սա նող նե րի վրա: Սա կայն պարզ պատ
ճառ նե րով ու սա նող նե րը սխալ են ար տա
սա նում, օրի նակ` tennis, sport բա ռե րը: 
Այդ բա ռերն ար տա սա նե լիս ու սա նող նե րը 
քմայ նաց նում են լնդեր քա յին կամ ալ վե ո
լա րա յին t հնչյունը: Sport բառն ար տա_

սա նելիս ուսանողները շնչեղացնում են p 
հնչյունը, որը s խուլ բաղաձայնից հետո 
ապա շնչեղանում է:

Team բառն արտասանելիս ուսանող
նե րը հիմնականում արտասանում են [i]` 
հայերեն ի հնչյունի փոխարեն:

Հա մե մա տա կան կտրված քով բե րե լով 
հա յե րեն և անգ լե րեն առն ման ման օրի
նակ ներ` ու սա նող նե րը` 
1. խո րաց նում են իրենց գի տե լիք ներն 

առն ման ման մա սին,

2. յու րաց նում են անգ լե րեն հնչյու նա փո
խու թյան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը,

3. պա սիվ կամ ռե ցեպ տիվ գի տե լիք ներ 
են ձեռք բե րում անգ լե րեն հնչյու նա կան 
փոխ ներ թա փանց ման հաղ թա հար ման 
գոր ծըն թա ցում: 
Օրի նակ՝ դա սա խո սը բա ցատ րում է, 

որ կից առն ման ման դեպ քում ազ դող և 
ազդ վող հնչյուն նե րը հնչյու նաշղ թա յում 
ան մի ջա կան հա րև ան ներ են, իսկ ոչ կից 
առն ման ման ժա մա նակ ազ դող և ազդ
վող հնչյուն նե րը միջ նոր դա վոր ված են 
մեկ այլ հնչյու նով (կամ հնչյուն նե րով): 
Հ. Պետ րո սյա նը իրա վա ցի ո րեն նշում է. 
«վատթար–վաթթար արագացման մեջ 
առկա է ետընթաց լրիվ ու կից առնմանում, 
իսկ ասենք՝ աչից–աչիչ (միջին հայերեն) 
զարգացման մեջ՝ առաջընթաց ոչ կից լրիվ 
առնմանում» (Հ.Պետրոսյան,1987:54): 

Օտա րա լե զու նյու թի ունկնդ րու մը կազ
մա կեր պե լու հա մար անհ րա ժեշտ է կա ղա
պա րել հե ռան կա րա յին լեզ վա հա ղոր դակ
ցա կան այն իրադ րու թյուն նե րը, որոնք 
բնո րոշ են անգ լա խոս լեզ վա կիր նե րին 
(T.Hutchinson, 1993:55):

Թոմ Հա չին սո նը տար բե րա կում է հե
ռան կա րա յին իրադ րու թյուն նե րի հե տև յալ` 
խո սու թա յին (դիս կուր սիվ), գոր ծա ռա կան, 
կա ռուց ված քա յին, բա ռա կան տե սակ նե
րը: Ամեն մի լեզ վա կան երև ույթ նրանք 
փոր ձում են յու րաց նել` գի տակ ցե լով ամեն 
մի լեզ վա ո ճա կան երև ույթ՝ հա յե րե նի, 
անգ լե րե նի, եր բեմն էլ` ռու սե րե նի քե րա
կա նա կան, հնչյու նա կան, բա ռա կան, կա
ռուց ված քա յին և գոր ծա ռա կան առանձ
նա հատ կու թյուն նե րը հա մե մա տե լու և 
հա կադ րե լու մի ջո ցով:
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Դրա հիմ նա կան նպա տակ նե րից են 
հնչյու նա կան փոխ ներ թա փանց ման հաղ
թա հա րումը (interference) և դրական ազ
դե ցության (transfer) կիրառումը: 

Ինչ պես հայտ նի է, փոխ ներ թա փան
ցու մը բա ժան վում է չորս խմբի՝
1. գրա վոր խոս քը, որն ազ դում է ընդ հա

նուր առ մամբ մայ րե նի լեզ վի գրա վոր 
և բա նա վոր խոս քի, ուղ ղագ րու թյան, 
հնչյու նա կան հա մա կար գե րի, մաս նա
վո րա պես առան ձին բա ռա յին մի ա վոր
նե րի վրա:

2. Բա ռա յին, որն ազ դում է բա ռա պա շա
րի, ինչ պես նաև բա ռե րի թար մաց ման, 
ար դի ա կա նաց ման վրա:

3. Հնչյու նա կան, որն ազ դում է լեզ վի 
հնչյու նա բա նա կան կա ռուց ված քի վրա:

4. Քե րա կա նա կան, որն ազ դում է լեզ վի 
քե րա կա նա կան կա ռուց ված քի վրա:
Հնչյու նա կան փոխ ներ թա փանց ման 

կան խար գել ման հիմ նա կան ու ղի նե րից 
մեկն այն է, որ անգ լե րեն հնչյու նա բա նու
թյան բո լոր դա սըն թաց նե րում տրվում են 
տա ռե րը, հնչյուն նե րը և տա ռա դար ձում
նե րը: Այս տեղ առաջ են գա լիս մի քա նի 
հար ցեր: Ինչ պես հայտ նի է, հնչյու նա կան 
փոխ ներ թա փան ցու մը տե ղի է ու նե նում, երբ 
երկ լե զու ու սում նա սի րողն ըն կա լում և վե
րար տադ րում է հնչյուն նե րը մի լեզ վի (երկ
րորդ, եր րորդ լեզ վի) առա ջին կամ մայ րե նի 
լեզ վի պայ ման նե րում: Փոխ ներ թա փան
ցումն առա ջա նում է այն ժա մա նակ, երբ 
օտար լեզ վով հա ղոր դակց վո ղը կամ ու սում
նա սի րո ղը նույ նաց նում է օտար լեզ վի (ու սու
ցան վող լեզ վի) հնչյու նը մայ րե նիի հա ման
ման հնչյու նի հետ` այն վե րար տադ րե լով և 
են թար կե լով երկ րորդ լեզ վի հնչյու նա կան 
կա նոն նե րին (Գ.Լ.Դա նի ե լյան, 2007:45):

Հա յա խոս ու սա նող նե րի` անգ լե րե նի 
հնչյու նա բա նու թյան ու սու ցումն առանձ
նա նում է նրա նով, որ նրանք գե րա
զան ցա պես երկ լե զու կամ եռա լե զու են: 

Նրանք հիմ նա կա նում տի րա պե տում են 
հա յե րե նին և ռու սե րե նին, չնա յած վեր
ջին տա րի նե րին հա յա խոս ու սա նող նե
րի մի զգա լի մա սը ռու սե րե նի հետ կապ
ված լուրջ խնդիր ներ ու նի: Ինչ պես նշում 
է Հ. Զ. Պետ րո սյանը. «Շատ դեպքերում 
սխալ չէ համեմատել հայերեն և անգլերեն 
հնչյուն ները համապատասխան ռուսերեն 
հնչյուն ների հետ: Օրինակ՝ անգլերեն 
ուսում նասիրողների վրա բացասական է 
ազ դում այն, որ ռուսերենով առաջընթաց 
առն մանումն է գերիշխող, իսկ անգլերե
նում՝ ետընթաց առնմանումը» (Հ. Զ. Պետ
րոսյան, 1987:54):

Ըստ գի տակ ցա կա նու թյան սկզբուն քի` 
կա րե լի է ու սա նող նե րին բա ցատ րել առն
մա նու թյան տե սակ նե րը (լրիվ, մասնակի, 
առաջընթաց, ետընթաց, կից, ոչ կից) և 
այնուհետև տալ այնպիսի օրինակներ, երբ 
ուսանողները պատկերացում կկազմեն`
•	 անգ լե րե նի առն ման ման օրի նա չա փու

թյուն նե րի մա սին,
•	 հա յե րե նի առն մա նու թյան առանձ նա

հատ կու թյուն նե րի մա սին,
•	 մայ րե նի հնչյուն նե րի առն մա նու թյան 

դե րը փոխ ներ թա փանց ման գոր ծըն
թա ցում:
Այս տեղ կա րե լի է ցույց տալ ոչ մի այն 

անգ լե րե նի բա ցա սա կան ազ դե ցու թյու նը 
հա յե րե նի շատ բա ռե րի ար տա սա նու թյան 
վրա, այ լև հա կա ռա կը:

Փաս տո րեն, լե զու ու սումնա սի րողն 
օտար լեզ վի հնչյու նը հա մա պա տաս խա
նեց նում է մայ րե նի լեզ վի հնչյու նա կան 
հա մա կար գում առ կա որևէ հնչյու նին կամ 
փո խա րի նում է մայ րե նի լեզ վի հա մար ժեք 
հնչյու նով: Հնչյու նա կան փո խա րի նու մը 
հնչյու նա կան փոխ ներ թա փանց ման ամե
նա հայտ նի տե սակ նե րից է: Հնչյու նա կան 
փո խա րին ման հե տև ան քով հնչյուն նե րը, 
եր կու լեզ վում նույ նաց վե լով, ու նեն տար
բեր հնչյու նա կան իրա ցում ներ: Երբ Ա 
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լեզվի արտասանությունը տարածվում է 
Բ լեզվի վրա, դա հանգեցնում է օտա րա
լեզու առոգանության առաջ գալուն: Դրա
կան փոխազդեցության տեսակ է թե րա
տարբերակումը (under differentiation), երբ 
Ա լեզվում բացակայում է հակադրումը, իսկ 
Բ լեզ վում առ կա է այն: Եր կու հնչյուն նե րը 
կա րող են շփոթ վել երկ րոր դա կան լեզ վում, 
եթե առաջ նա յին լեզ վում իրար հա կադր
վող հնչյուն նե րը լավ չեն տար բե րակ ված: 
Այ սինքն՝ թե րա տար բե րա կու մը կամ տա
րան ջա տու մը տե ղի է ու նե նում, երբ եր կու 
հնչյուն նե րը, որոնք մի հնչույ թի այ լա հունչ
ներն (allophone) են Ա լեզվում, առանձին 
հնչույթներ են Բ լեզ վում: Ակն հայտ է, որ 
թերատար բե րակ ման են թարկ վում են տար
բեր հնչյու նա կան կա նոն նե րը տվյալ եր կու 
լեզ վում (Lectures on Language Contact. Mas
sachusetts Institute of Technology, 1988:3):

Ել նե լով գի տակ ցա կա նու թյան սկզբուն
քի կի րառ ման տրա մա բա նու թյու նից` 
սկզբից կա րե լի է առա ջար կել այն պի
սի բա ռա պա շար, որում նույն հնչույ թը 
տար բեր հնչյու նա կան մի ջա վայ րե րում 
ու նի տար բեր ար տա սա նա կան և իմաս
տա տար բե րա կիչ գոր ծա ռու թյուն ներ: 
Օրի նակ՝ «կյանք, կող, փակ, անկյուն, 
թանկ բառերում մենք ունենք մեկ կ 
հնչույթ, թեև յուրաքանչյուր բառում կ–ի 
տարբերակներն այլ են (փափկացած, 
շրթնայնացած, առանց նկատելի երանգի, 
ռնգայնացած–փափկացած, ռնգայնացած–
ձայնեղացած): Այդ տարբերակները չեն 
կարող մեկը մյուսի դիրքում հանդես 
գալ: Օրինակ՝ կյանք բառի կ–ն չի կարող 
տեղ գտնել կող բառում՝ ո–ից առաջ: Այս 
երկու կ–երով հայերենում հնարավոր չէ 
նվազագույն զույգ կազմել (բացի որոշ 
բարբառային վիճակներից): Բոլոր այդ կ–
երը միևնույն կ հնչույթի տարբերակներն 
են» (Հ.Զ.Պետրոսյան,1987:404):

Ուսուցման նախնական փուլում (1–ին 

կուր սում), հաշ վի առ նե լով բա նա սեր ու
սա նող նե րի լեզ վա կան և մաս նա գի տա
կան պա հանջ մունք նե րը, նշված երև ույ
թը ներ կա յաց վում է հա յե րե նով: Հե տո 
տրվում են նույն հա մա բա նու թյամբ անգ լե
րեն օրի նակ ներ, այ սինքն՝ բա ռա պա շար, 
որ տեղ [k] հնչույթն ունի արտասանական 
և իմաստատարբերակիչ գործառություն, 
ինչպես` cat, scan, snickers, take, think, 
trunk և այլն:

Այս տեղ առաջ է գա լիս ևս մի խնդիր՝ 
ինչ պե՞ս բնու թագ րել [k] հնչույ թը տար բեր 
հնչյու նա կան մի ջա վայ րե րում՝ հա յե րե՞ն, 
թե անգ լե րե՞ն: Հաշ վի առ նե լով, որ ու սա
նող ներն ար դեն ու նեն բա վա կա նին խոր 
լեզ վա բա նա կան գի տե լիք ներ, կար ծում 
ենք` դժվար չի լի նի նույն գի տա բա ռե րը 
(հնչյուն, հնչույթ, առն մա նում, փափ կա
ցում, շրթնայ նա ցում, ռնգայ նա ցում, ձայ
նե ղա ցում) անգ լե րեն լեզ վով ներ մու ծել 
հենց բա ցատ րու թյան ժա մա նակ:

Այս պի սով, հնչյու նա կան փո խազ դե ցու
թյու նը հաղ թա հա րե լու և դրա կան ազ դե
ցու թյունն ար դյու նա վե տո րեն կի րա ռե լու 
կա րև ո րա գույն նախապայ ման է հա մար
վում գի տակ ցա կա նու թյան սկզբուն քի կի
րա ռու մը:

Այն հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում`
1. ընդ լայ նելու ար դեն ու նե ցած լեզ վա կան 

գի տե լիք նե րը,
2. հա մե մա տելու (ընդ որում` հնչյու նա կան 

նյու թի մե թո դա կան տի պա կա նաց ման 
մա կար դա կում, գի տա կա նո րեն) մայ
րե նի և օտար լե զու նե րի հնչյու նա բա
նու թյուն նե րը,

3. ժա մա նա կին նկա տելու և ուղ ղելու սե փա
կան հնչյու նա կան բնույթի սխալ նե րը,

4. բա ցա հայ տելու առո գա նու թյան սխալ
նե րի պատ ճառ նե րը և լրջո րեն վե
րա բե րելու օտար լեզ վի հնչյու նա բա
նու թյան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը 
յու րաց նե լուն:
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Вопросы слушать звуки профессиональном курсе английского языка
Р. Хачатрян

Английский фонетические трудности ассигнования не только в школе, но и высшее 
учебное заведение, потому что во многих случаях студенты освоили исправить ошибки 
произношения. Наши исследования показали, что студенты, которые учатся первого 
высшего учебного заведения в иностранной фонетике языка должны быть осведомлены 
о своем родном языке фонетические соответствующие наблюдения показывают, что 
соответствующий курс–говорящих студентов, обучающихся в государственных школах 
не глубоко изучал армянский фонетики в профессиональное обучение английскому 
отличается тем, что студент не только учится слушать, но и узнать, как учить, как слушать, 
как произносить возможности.

Sounds listening issues in professional english course
R. Xachatryan

English phonetic appropriation difficulty is not only in school, but also the institution of 
higher education, because in many cases the students have mastered the correct pronuncia
tion errors. Our studies have shown that students who study the first institution of higher 
education in a foreign language phonetics should be aware of his or her native language pho
netic relevant observations suggest that the appropriate course–speaking students enrolled 
in public schools are not deeply studied Armenian phonetics in professional English training 
is distinguished by the fact that the student not only learns to listen, but also learn how to 
teach as listening as uttering features.
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ՌՈՒԶԱՆՆԱ ՓԻԼԻՊՈՍՅԱՆ

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 
ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ
Ման կա կան գե ղար վես տա կան գոր

ծու նե ու թյան հիմ քում անհ րա ժեշտ է կա
րև ո րել ղե կա վար ման առանձ նա հատ
կու թյուն նե րը, հիմ նա կա նում երե խա յի 
գե ղա գի տա կան ըն կալ մա նը վե րա բե րող 
գոր ծա ռույթ նե րը:

Խո սե լով երե խա նե րի տե սո ղա կան ըն
կալ ման զար գաց ման մա սին՝ հարկ է նշել, 
որ վաղ փու լե րում (նա խադպ րո ցա կան, 
տար րա կան դա սա րան նե րում) ի հայտ են 
գա լիս ընդ հա նուր ըն կալ ման, այ նու հե տև 
ձև ե րը և գույ նե րը աս տի ճա նա բար տար
բե րե լու, դրանք տա րա ծու թյան մեջ որո
շար կե լու ու նա կու թյուն նե րը: Այս խնդիր
նե րի լու սա բան մանն են նվիր ված Լ. Ս. 
Ներ սի սյա նի, Դ. Դ. Դա վո յա նի հե տա զո
տու թյուն նե րը:

Երե խա նե րի տե սո ղա կան ըն կալ ման 
հարս տաց մանն ու զար գաց մանն ուղղ ված 
ու սուց ման ձև ա տե սու թյուն նե րից կա րե լի 
է հատ կա պես առանձ նաց նել էքս կուր սի
ա նե րի կամ շար ժան կար նե րի դի տու մը, 
բնօ րի նա կի ու սում նա սի րու մը, դրա հու
զա կան ըն կալ ման մի ջոց նե րի և որա կի, 
գե ղա գի տա կան և երկ րա չա փա կան ձև ե
րի կա ռուց ված քը վե րար տադ րե լու կա րո
ղու թյու նը, գույ նի, ծա վա լի, մա կե րև ույ թի 
(գու նա յին) իմա ցու թյու նը և այլն:

Այս ձև ա տե սու թյուն նե րից յու րա քան
չյու րի սահ ման նե րում հնա րա վոր է կի րա
ռել տար բեր եղա նակ ներ, որոնք հնա րա
վո րու թյուն կտան կեն սու նակ դարձ նե լու 
ման կան ըն կա լու մը, խթա նե լու նրանց երև
ա կա յու թյու նը: Երե խա նե րի պատ կե րա
ցում նե րը առար կա նե րի մա սին առա վել 
լի ար ժեք դարձ նե լու հա մար անհ րա ժեշտ է 
պար զել, թե ին չի է նման տվյալ առար կան 

գույ նով և ձև ով, կա տա րել այդ առար կա յի 
ուր վագ ծա յին պատ կե րագ րու մը, օգ տա
գոր ծել «բա նա վոր նկար չու թյան» մի ջո ցը, 
առար կա յի գույ նի, ձևի, չա փե րի նկա
րագ րու թյու նը, հու զա կան ազ դե ցու թյունն 
ուժգ նաց նե լու հա մար հա մա պա տաս խան 
մե ղե դու ունկնդ րու մը, գրա կան եր կի ըն
թեր ցու մը և այլն:

Ու սուց ման ըն թաց քում առա ջադ րան
քի, թե մա տի կա յի, տեխ նի կա յի բար դաց
մա նը զու գըն թաց՝ առա ջադր վում են որո
շա կի պայ ման ներ` այլ ոլորտ ընդ լայ նե լու 
հա մար. խոս քը վե րա բե րում է պատ կեր
ման մա սին պատ կե րա ցում ներ ու նե նա
լու կրթա կան ոլոր տին: Այս պի սի բա ժա
նու մը, իհար կե, խիստ պայ մա նա կան 
է և, հա րա բե րա կան. այն կի րառ վում է 
առա վել լի ար ժեք նկա րագ րե լու և ու սում
նա սի րե լու երե խա նե րի պատ կե րագ րե լու 
ու նա կու թյուն նե րի ձև ա տե սու թյուն նե րի 
ձև ա վո րու մը: Այս ոլոր տը ամե նա քիչ ու
սում նա սիր ված բնա գա վառ նե րից է գե
ղար վես տա կան դաս տի ա րա կու թյան տե
սու թյան և փոր ձա ռու թյան մեջ: Ուսուց ման 
գոր ծըն թա ցում էլ առա ջա նում են ամե նա
լուրջ դժվա րու թյուն նե րը: Երե խա յի առ ջև 
չի հառ նում «ինչ պես»–ը, նրա հա մար կա
րև որ է «ինչ» պատ կե րե լը: Ինչ պես հայտ
նի է, վաղ հա սա կում նկար չու թյու նը շար
ժիչ բնույթ ու նի, և երե խա յի՝ պատ կե րե լու 
մա սին դա տո ղու թյուն նե րը պար զա պես 
բա ցա կա յում են: Նա խադպ րո ցա կան հա
սա կի ավար տին երե խա նե րի մեջ արթ նա
նում են մի այն այդ պատ կե րա ցում նե րի 
փու լա յին ձև ա վոր ման նա խադ րյալ նե րը: 
Տար րա կան դա սա րան նե րում պետք է 
դրվի գե ղար վես տա կան պատ կե րաց ման 
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հիմ քը: Ցածր դա սա րան նե րում սո վո րող
նե րը ու նակ են տի րա պե տե լու տար բեր 
ար տա հայտ չա մի ջոց նե րի (այն պի սիք, 
ինչ պի սիք գույ նը, գի ծը, բի ծը, ուր վա գի
ծը, ռիթ մը, հա կադ րու թյու նը), ինչ պես 
նաև յու րաց նե լու տեխ նի կա կան տար բեր 
հնարք ներ (ջրա ներկ «հում վի ճա կում», 
թա փան ցա ներ կու մը, գո ւա շով ներ կու մը, 
տու շով, փե տու րով, ածու խով, սան գի նա
յով և այլն): Տի րա պե տե լով ար վես տի լեզ
վին՝ երե խան աս տի ճա նա բար սո վո րում 
է կան խա տե սել, թե ինչ պես կդիտ վի իր 
նկա րը որո շա կի նյու թով, նրա նում զար
գա նում է կեր պա րի հան դեպ տեխ նի կա
կան հնար ներ և ար տա հայտ չա մի ջոց ներ 
ընտ րե լու ու նա կու թյու նը:

Դե ռա հա սու թյան տա րի քում մենք 
ար դեն կա րող ենք խո սել ձեռք բեր ված 
հնա րա վո րու թյուն նե րի մա սին, որոնք 
դրսև որ վում են պատ կեր ման մա սին պատ
կե րա ցում ձև ա վո րե լու ոլոր տում, նպաս
տում նյու թի շուրջ մտա ծե լու կա րո ղու թյան 
ձև ա վոր մա նը, կեր պա րի կան խա տես մա
նը: «Դե ռա հա սու թյան ճգնա ժա մը» հենց 
այն է, որ մտա ծե լա կեր պի զար գաց մա նը, 
ըն կալ ման խո րաց մա նը, աշ խար հի մա սին 
իր ու նե ցած կեր պար նե րի և պատ կե րա
ցում նե րի ընդ լայն մա նը զու գըն թաց, դե
ռա հա սը ար դեն գի տի՝ «ինչ» ասել: Առաջ 
է գա լիս լեզ վի, տեխ նի կա յի հար ցը, այ
սինքն՝ «ինչ պես» ասել, ինչ պես դի տոր դին 
հասց նել սե փա կան մտքե րը և զգաց մունք
նե րը: Չլու ծե լով նյու թով կեր պա րը ին չով 
մարմ նա վո րե լու (մա տի տով, ջրա ներ կով, 
գո ւա շով կամ պլաս տի լի նով) խնդի րը՝ դե
ռա հա սը կորց նում է հե տաքրք րու թյու նը 
կեր պար վես տի նկատ մամբ: Դե ռա հա սու
թյան ճգնա ժա մի խնդի րը լուծ վում է հենց 
յու րա տե սակ գե ղար վես տա կան մտա ծե
լա կեր պի ձև ա վոր ման մի ջո ցով:

Սո վո րող նե րի գե ղար վես տա–պատ կե
րա յին մտա ծե լա կերպ ձև ա վո րե լու խնդի
րը շատ մոտ է ար հես տի խնդրին, չնա յած 
դրանք հա ճախ հա կադ րե լի եզ րեր են: 

Ման կա կան նկա րում, ար վես տի ստեղ ծա
գոր ծու թյան մեջ կեր պարն ըն դուն ված է 
որո շել հե ղի նա կի՝ պատ կեր վա ծի նկատ
մամբ ու նե ցած վե րա բեր մուն քով՝ որ պես 
նրա տե սա ծի դիր քո րոշ ման ար դյունք, 
ուս տի այս դեպ քում տեխ նի կա կան կող մը 
դառ նում է ան կա րև որ: Ցան կա ցած վար
ժու թյուն խթա նում է երև ա կա յու թյան զար
գա ցու մը. ասենք՝ ներ կը խո նավ թեր թով 
տա րա ծե լով՝ կա րող ենք ստա նալ անս պա
սե լի էֆեկտ ներ, ուս տի գու նա յին հա մադ
րում նե րը հարս տաց նում են աշ խա տան քը 
և խթա նում երե խա յի ցան կու թյու նը՝ շա
րու նա կե լու ներ կե րը խառ նե լու փոր ձե րը: 
Գծե րը, կե տագ ծե րը, որոնք տար բեր ուժգ
նու թյամբ են անց կաց վել, տար բեր մի ջոց
նե րով, տար բեր ամ րու թյան մա տիտ նե
րով, մղում են որո շա կի զու գոր դում նե րի՝ 
փո խե լով կեր պա րը, բնա վո րու թյու նը՝ այն 
դարձ նե լով առա վել ար տա հայ տիչ: Տար
բեր նյու թե րով աշ խա տե լու փոր ձը, բո լոր 
հնա րա վոր ար տա հայտ չա մի ջոց նե րին 
տի րա պե տե լը ազ դում են շրջա պա տող 
իրա կա նու թյան ըն կալ ման խո րաց մանը: 
Որ քան հա րուստ է նման փոր ձը, այն քան 
հստակ է ըն կալ վա ծը կա պակց վում պատ
կեր ման ցան կա ցած մի ջոց նե րի հետ: Երե
խա յի մեջ պատ կե րե լու հնարք ներ ձև ա վո
րել նշա նա կում է օգ նել նրան փո խան ցե լու 
ըն կալ ման ար դյունք նե րը գե ղար վես տա
կան տեխ նի կա յի լեզ վով: Հո գե բա նու թյու
նից հայտ նի է, որ նպա տա կը ար դյուն քի 
վե րա բե րյալ մտա յին պատ կե րա ցումն է, 
և որ քան պարզ ու հստակ է երե խա յի այդ 
պատ կե րա ցու մը, այն քան գի տակց ված ու 
կազ մա կերպ ված է նկա րե լու գոր ծըն թա ցը:

Պատ կեր ման խնդրի նյու թա կան կա
տար ման ոլոր տը յու րա հա տուկ է ու սուց չի 
կող մից ուղ ղոր դե լու առու մով, նրա վրա 
դրվում է աշ խա տան քի ըն թաց քը հսկե
լու, սխալ նե րը բա ցա ռե լու, բա ցատ րե լու 
գոր ծա ռույ թը: Նա կա րող է աշ խա տան
քը կազ մա կեր պել խա ղե րի, մրցույթ նե րի 
մի ջո ցով կամ կի րա ռել խմբա կա յին աշ
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խա տան քի ձև ա տե սու թյու նը, երբ սո վո
րող նե րը նկա րում են ընդ հա նուր պան նո, 
ծա վա լուն գործ (քա ղա քի, ամ րո ցի մա
կետ–նա խա գիծ)՝ մաս առ մաս բա ժա նե լով 
աշ խա տան քա յին ոլորտ նե րը, աշ խա տան
քի ծա վա լը, հա մա պա տաս խան դրվագ
նե րը հա մե մա տում ընդ հա նուր գա ղա փա
րին: Հատ կա պես ցածր դա սա րան նե րում, 
երբ երե խա նե րը դե ռևս բա վա կա նա չափ 
ու շա դիր չեն, աշ խա տան քի ըն թաց քին 
շունչ հա ղոր դե լու հա մար կի րառ վում են այլ 
եղա նակ ներ, անհ րա ժեշտ է նրանց ու շադ
րու թյու նը կենտ րո նաց նել երաժշ տու թյուն 
ունկնդ րե լուն, որն աշ խա տանքն առա վել 
կազ մա կերպ ված է դարձ նում: Ընտ րու թյու
նը պետք է կա տար վի ըստ թե մա յի, այն 
պայ մա նով, որ այն ծա նոթ լի նի սո վո րող
նե րին, քա նի որ պետք է հաշ վի առ նել ման
կա կան ռե ակ ցի ան, նո րու թյու նը, որը երե
խա յի մեջ հե տաքրք րու թյուն կարթ նաց նի:

Դե ռա հաս նե րի հետ նույն նպա տա կով 
կա տար վող աշ խա տանք նե րում հա ճախ 
կի րառ վում են այն պի սի եղա նակ ներ, ինչ
պի սիք են տար բեր փու լե րի պատ րաստ
վա ծու թյան աշ խա տան քնե րի փո խա նա
կու մը, դրանց փո խա դարձ գնա հա տու մը, 
կար ճա տև շե ղու մը աշ խա տան քից (որը 
հնա րա վո րու թյուն կտա այն դի տե լու թարմ 
աչ քով, կող քից), վատ յու րաց րած սո վո
րող նե րին պատ կեր ման առան ձին հնար
նե րի կրկնա կի ցու ցադ րու մը (ֆրոն տալ 
կամ ան հա տա կան), կա տար ման տար
բեր փու լե րում առան ձին աշ խա տանք նե րի 
գնա հա տու մը և այլն:

Այս պի սով, կեր պար վես տի ու սուց ման 
ձև ա տե սու թյուն ներն ու եղա նակ նե րը կա
րող են նշա նա կա լի ո րեն տար բեր վել իրենց 
ուղղ վա ծու թյամբ, նրա նով, թե ինչ բո վան
դա կու թյուն, ինչ իմաստ է ներ մու ծում ման
կա վար ժը «ստեղ ծա գոր ծա կա նու թյուն» և 
«ու սու ցում» հաս կա ցու թյուն նե րում, որոնք 
են նրա աշ խա տան քի նա խադ րյալ նե րը:

Ման կա վար ժի ստեղ ծա գոր ծա կան ու
նա կու թյու նը, ու սուց ման տար բեր ձև ա տե

սու թյուն ներն ու եղա նակ ներն ամ բող ջաց
նե լու կարողությունը, պայ մա նա վոր ված 
ու սում նա կան խնդիր նե րով և գոր ծու նե
ու թյան որո շա կի տե սակ նե րով, ու սուց չի 
ար հես տա վար ժու թյան իրա կան ցու ցա
նիշ ներն են: Գոր ծա ծե լով կեր պար վես տի 
ու սուց ման տեխ նո լո գի ա յի հաս կա ցու
թյուն ներ՝ մենք են թադ րում ենք երե խա յի 
գե ղար վես տա կան զար գաց ման գոր ծըն
թա ցի ղե կա վա րում, դրա ար դյունք նե րի 
կան խա տե սում: Ու սում նա կան ձև ա տե
սու թյուն նե րի ընտ րու թյու նը և գի տա կա
նո րեն հիմ նա վոր ված մո տե ցու մը, ինչ պես 
նաև այդ ընտ րու թյան օբյեկ տի վու թյու նը 
գե ղար վես տա կան կրթու թյան ոլոր տում 
ման կա վար ժա կան ցան կա ցած տեխ նո լո
գի ա յի հա ջող աշ խա տան քի երաշ խիքն է: 
Այդ տեխ նո լո գի ա յի վեր լու ծու թյան կա րև
ո րա գույն ելա կե տա յին սկզբուն քը դրա բո
վան դա կա յին և շար ժըն թա ցա յին կող մե րի 
փոխ պայ մա նա վոր վա ծու թյունն է: Գե ղար
վես տա կան կրթու թյան բո վան դա կու թյու
նը ի վեր ջո ար վես տի ստեղ ծա գոր ծա կան 
լեզ վի ազատ տի րա պե տումն է, աշ խար հի 
վե րա բե րյալ գե ղա գի տա կան ար տա հայտ
ման, գե ղար վես տա կան մի ջոց նե րի հո գև որ 
և նյու թա կան ար ժեք նե րի յու րա ցումն է, այն 
ար ժեք նե րի, որոնք ստեղծ վել են բազ մա
թիվ սե րունդ նե րի կող մից, հե տև ա պես անհ
րա ժեշտ է ու սուց ման գոր ծըն թա ցի հա տուկ 
կազ մա կերպ վա ծու թյուն, քա նի որ այն անդ
րա դառ նում է ու սուց ման ձև ա տե սու թյուն նե
րի և եղա նակ նե րի ընտ րու թյա նը:

Գե ղար վես տա կան ման կա վար ժու թյան 
մեջ ու սու ցան վող ձև ա տե սու թյուն նե րից և 
եղա նակ նե րից որևէ ձև ա տե սու թյուն կամ 
հա մա կար գի ընտ րու թյուն առանձ նա նում 
է պատ ճառ նե րի ամ բող ջա կա նու թյամբ` 
պայ մա նա վոր ված ինչ պես օբյեկ տիվ, այն
պես էլ սու բյեկ տիվ մի շարք պայ ման նե
րով, որոնք բխում են ու սուց չի կամ քից և 
ցան կու թյուն նե րից: Դա սի անց կաց ման 
ըն թաց քը ծրագ րա վո րե լիս, եթե դի մենք 
ու սուց ման որո շա կի ձև ա տե սու թյա նը կամ 
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գործունեության տեսակի 
յուրահատկությունը 

սովորողների տարիքային առանձնահատկություն
ները և խմբի պատրաստվածության մակարդակը 

 

ուսուցչի անհատականությունը և նրա մասնագիտական  
պատրաստվածության մակարդակը 

 

դասի նպատակը  
և խնդիրները 
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Особенности применения педагогического влияния на область  
художественной деятельности

Р. Пилипосян

Статья посвящена детской художественной деятельности, особенностям его педаго
ги ческого влияния.

The peculiarities of the pedagogical influence in 
 the domain of the art activity

R. Piliposyan

The article is devoted to the pedagogical art activity, as well as to the peculiarities of the 
pedagogical influence on it.

խնդրի ընտ րու թյա նը, ապա դրանք կա րող 
են կան խո րոշ վել հե տև յալ գոր ծոն նե րով`
1. դա սի նպա տա կի և խնդիր նե րի առաջ

նա հեր թու թյամբ,
2. այդ նպա տակ նե րին հա մա պա տաս խան 

գոր ծու նե ու թյան տե սա կի ընտ րու թյամբ,
3. սո վո րող նե րի տա րի քա յին առանձ նա

հատ կու թյուն նե րը և խմբի պատ րաստ

վա ծու թյան մա կար դա կը հաշ վի առ նե լով,
4. այդ ամե նը պետք է ար տա հայտ վի ու

սուց չի մաս նա գի տա կան պատ րաստ վա
ծու թյան և ման կա վար ժա կան մշա կույ թի 
մա կար դա կում (տե՛ս աղյու սա կը):
Կերպարվեստի ուսուցման ձևա տե

սությունների և եղանակների համա
կար գը որոշող գործոնները 
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ԱՐՄԻՆԵ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ

ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ 
ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ

Ամե րի կա ցի հո գե բան Ֆրոմ մը ներ
կա յաց րել է «ստեղ ծա գոր ծա կան կա րո
ղու թյուն» կամ «կրե ա տի վու թյուն» (լա
տի նե րեն բառ է, նշա նա կում է` հո րի նում) 
հաս կա ցու թյան հե տև յալ բնո րո շու մը. 
«ստեղ ծա գոր ծա կան կա րո ղու թյու նը զար
մա նա լու և ճա նա չե լու, ոչ ստան դարտ 
իրա վի ճակ նե րում լու ծում ներ գտնե լու, նո
րը բա ցա հայ տե լու և իր փոր ձը խո րա պես 
գի տակ ցե լու կա րո ղու թյունն է»: [4, էջ 274]

Հան րակր թու թյան առ ջև դրված ժա
մա նա կա կից պա հանջ նե րը բնու թագր
վում են ու սուց ման մար դա սի րա կան ուղղ
վա ծու թյամբ: Այդ գոր ծըն թացն առա ջին 
հեր թին դրսև որ վում է սու բյեկտ–սու բյեկտ 
հա րա բե րու թյուն նե րի ստեղծ մամբ, այ
սինքն` աշա կեր տը դի տարկ վում է ոչ թե 
որ պես ման կա վար ժա կան ներ գոր ծու թյան 
օբյեկտ, այլ որ պես սու բյեկտ` իր նե րաշ
խար հով, ար ժե քա յին հա մա կար գով, ան
հա տա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րով 
և այլն: Եվ սա բնա կան է, քա նի որ մարդն 
աշ խա տում է ստեղ ծա գոր ծա բար, եթե նա 
ազատ է: Առա վել ևս` դպրո ցա կա նը, որը 
դե ռևս չու նի ստեղ ծա գոր ծա բար աշ խա
տե լու փորձ, կա րո ղու թյուն նե րի անհ րա
ժեշտ մա կար դակ, որ պես զի դառ նա ինք
նու րույն մտա ծող, արա րող ան հատ, նա 
պի տի իր գոր ծու նե ու թյու նը ծա վա լի` զգա
լով ապա հով, ազատ ինք նադր սև որ ման 
հա մար իրեն տրված հնա րա վո րու թյու նը:

Կրտսեր դպրո ցա կան տա րի քը դպրո
ցա կան շրջա նի առա վել կա րև որ և պա
տաս խա նա տու փուլն է, որին բնո րոշ 
բարձր ըն կա լու նա կու թյու նը կան խո րո շում 
է երե խա յի բազ մա կող մա նի զար գաց ման 
իրա կան ըն դար ձակ հնա րա վո րու թյուն

նե րը և բնու թագր վում մի կա րև որ իրա
դար ձու թյամբ` երե խա յի դպրոց ըն դուն
վե լով: Նոր սո ցի ա լա կան իրա վի ճա կը, 
բնա կա նա բար, դժվա րաց նում է երե խա յի 
կյան քի պայ ման նե րը և դի տարկ վում է որ
պես սթրե սա ծին: Այս տա րի քի հիմ նա կան 
ձեռք բե րում նե րը պայ մա նա վոր ված են ու
սուց ման գոր ծըն թա ցի շա րու նա կա կան 
բնույ թով և ու սուց ման հե տա գա տա րի նե
րի հետ կապ ված շատ հար ցե րում ու նեն 
որո շիչ դեր: Ամե նա կա րև որ ձեռք բե րու մը, 
որ պի տի ու նե նա տար րա կան դպրո ցի 
շրջա նա վար տը, այն է, որ կրտսեր դպրո
ցա կան տա րի քից դե ռա հա սու թյան անց
ման շրջա փու լում նա պետք է ցան կա նա 
սո վո րել, կա րո ղա նա սո վո րել և հա վա տա 
իր ու ժե րին, այ սինքն` գնա հա տի ինքն 
իրեն, ինքնավստահ լի նի: Մար դու ինք
նագ նա հատ ման չա փա նիշ նե րը դրսից 
չեն ներ մուծ վում: Դրանց ան հա տա կան 
գի տակ ցումն ու ըն դու նու մը` որ պես հա
մոզ մունք ազատ, ինք նու րույն, ակ տիվ–
ստեղ ծա գոր ծա կան, որո նող ու կա ռու ցող 
ան ձի զար գաց ման կա րև որ բա ղադ րիչն 
են: Սրանք են ըն կած ան ձնա կողմ նո րոշիչ 
ու սուց ման հիմ քում: Մի այն այս գոր ծոն
նե րի առ կա յու թյան դեպ քում դե ռա հա սը 
կփոր ձի ստեղ ծա գոր ծա բար, ոգեշնչ ված 
շա րու նա կել իր գոր ծու նե ու թյու նը կյան քի 
բո լոր ոլորտ նե րում:

Ստեղ ծա գոր ծա կան կա րո ղու թյուն նե րը 
կա րող են դրսև որ վել տար բեր տա րիք նե
րում, այդ թվում` նաև նա խադպ րո ցա կան 
տա րի քում, որը նա խադ րյալ է երե խա յի 
ստեղ ծա գոր ծա կան ու սուց ման և ստեղ
ծա գոր ծա կան զար գաց ման հա մար, և այդ 
զար գա ցումն ու նի կա րև որ նշա նա կու թյուն 
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մար դու հե տա գա ողջ կյան քի հա մար:
Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ 

առանձ նաց վում են կրտսեր դպրո ցա կա
նի ստեղ ծա գոր ծա կան կա րո ղու թյուն նե րի 
առ կա յու թյան հե տև յալ հիմ նա կան ցու–
ցիչ նե րը. ա) մտքի արագությունը և ճկու
նու թյունը, բ) ինքնատիպությունը, գ) 
հար ցասիրությունը, դ) հստակությունը 
և համարձակությունը: [3,էջ 64] Դիտար
կենք դրանք առանձին–առանձին` հիմք 
ըն դունելով ոչ միայն մասնագիտական 
գրա կա նության մեջ առկա տեսակետները, 
այլև մեր մանկավարժական փորձը: 

Մտքի արագությունը մի ա վոր ժա մա
նա կում աշա կեր տի մեջ ծա գած գա ղա
փար նե րի քա նակն է: Մտքի արա գու թյան 
զար գաց ման թափն, ան շուշտ, պայ մա
նա վոր ված է երե խա յի մտա ծո ղու թյան 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րով, սա կայն մե
ծա պես կախ ված է այն մի ջա վայ րից, այն 
աշ խա տան քից, որը տա նում են նրա հետ 
մե ծե րը` մտա ծա կան ակ տիվ գոր ծու նե ու
թյուն կազ մա կեր պե լու ուղ ղու թյամբ: Սա 
առա ջին հեր թին դրսև որ վում է երե խա
նե րին մտածել առաջարկելուց` մտածելու 
մղելուց, և մտածելու համար ժամանակ 
տա լուց, նրանց ու շադ րու թյու նը տա րաբ
նույթ երև ույթ նե րի և իրո ղու թյուն նե րի 
վրա բև ե ռե լուց և դրանց շուրջ մտա ծե
լու հա մար պայ ման ներ ստեղ ծե լուց: Այս 
իմաս տով, կրտսեր դպրո ցա կան տա րիքն 
աչքի է ընկ նում մտքի թռիչ քով, բա վա կան 
է նրանց «թռչե լու» առիթ և ժա մա նակ, և 
մենք ակա նա տե սը կլի նենք մտքի թռիչ քի 
արա գու թյան զար մա նա լի մա կար դա կի: 
Օրի նակ`

Մտքի ճկունությունն արագ և առանց 
ներ քին դժվա րու թյուն նե րի մեկ գա ղա փա
րից մյու սին անց նե լու կա րո ղու թյունն է, 
ինչ պես նաև մի ոլոր տից ստա ցած տե ղե
կու թյու նը մեկ այլ են թա տեքս տում կի րա
ռե լու ու նա կու թյունն է: Մտքի ճկու նու թյու նը 
հենց այդ կի րառ ման` մտքե րի գա ղա փար
նե րի տե ղա փոխ ման հմտու թյունն է: Դրա 

գո յու թյունն ապա հո վում է ու սում նա սիր
վող երև ույթ նե րի, իրո ղու թյուն նե րի, գի
տե լիք նե րի, դա տո ղու թյուն նե րի` առանց 
դժվա րու թյան տե ղա փո խու մը այլ ոլորտ, 
խնդիր նե րի լուծ ման քա րա ցած մե թոդ նե
րի հաղ թա հա րու մը, ար ժեզրկ ված մո տե
ցում նե րից, վար կած նե րից ժա մա նա կին 
հրա ժա րու մը, մտա վոր գոր ծու նե ու թյան 
մեջ ռիս կե րի գնա լու, հա կա սու թյուն նե րի 
դեմ պայ քա րե լու, սե փա կան հա յացք նե րի 
դեմ դուրս գա լու ու նա կու թյուն նե րը:

Ինքնատիրապետումը հա մընդ հա նուր 
ըն դուն ված գա ղա փար նե րից տար բեր
վող նոր ստեղ ծա գոր ծա բար, ինք նա տիպ 
մտա ծե լու, գոր ծե լու կա րո ղու թյունն է: Այն 
մե ծա պես պայ մա նա վոր ված է բնու թյան և 
հա սա րա կու թյան բո լոր կա պերն ու պայ
մա նա վոր վա ծու թյուն ներն ամ բող ջա կան 
տես նե լու կա րո ղու թյուն նե րով, որոնք հա
ճախ ան տե սա նե լի են տրա մա բա նա կան 
պարզ վեր լու ծություն նե րի ժա մա նակ:

Կրտսեր դպրո ցա կան նե րի մտա ծո ղու
թյան ինք նա տի պու թյունն ակն հայ տո րեն 
ընդգծ վում է նրանց հետ տար վող ցան
կա ցած աշ խա տան քի, մաս նա վո րա պես, 
մայ րե նի լեզ վի դա սե րի ժա մա նակ, երբ 
տրվում է բնագ րի շուրջ աշ խա տե լու ան
կաշ կանդ, ազատ մտա ծե լու և խո սե լու 
հնա րա վո րու թյուն: Ան շուշտ, ինք նա տի
պու թյան վառ դրսև ո րում ներ են նկատ
վում նաև նկա րե լու, ծե փե լու ժա մա նակ: 
Օրի նակ`

Հարցասիրությունը, հետա քրքրա
սիրու թյունը զար մա նա լու կա րո ղու թյունն 
է, հե տաքրք րու թյունն ու բա ցա հայ տումն է 
նո րի ճա նաչ ման գոր ծըն թա ցում: Գաղտ
նիք չէ, որ այն տեղ է ծնվում հե տաքրք
րու թյուն, որ տեղ կա զար մանք: Որ տեղ 
կա զար մանք, հարց է ծա գում: Այ սինքն` 
հար ցա սի րու թյունն ու հե տաքրք րա սի րու
թյու նը փոխ պայ մա նա վոր ված, մե կը մյու
սին լրաց նող անձ նա յին որակ ներ են: Մի 
բան անա ռար կե լի է. մին չև չլի նի զար ման
քը, հարց չի ծնվի: Դե ռևս վաղ ման կու
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թյան տա րի քում դրսև որ վում է երե խա յի 
հար ցա սի րու թյու նը: Եվ այդ բա վա կան է, 
քա նի որ նա նոր է սկսում ճա նա չել իրեն 
շրջա պա տող աշ խար հը: Պա տա հա կան 
չէ, որ 3–5 տա րի նե րի մեջ ըն կած ժա մա
նա կա հատ վա ծը ան վա նում են «Ին չուիկ
նե րի» տա րիք: Սա կայն եթե երե խա յի մեջ 
ծնված «ին չունե րին» պա տաս խան չտրվի, 
ավե լին` ստեղծ վեն այն պի սի պայ ման ներ, 
որ նրանք ինք նու րույն գտնեն այդ պա
տաս խան նե րը, ապա փոք րիկ նե րի մեջ 
աս տի ճա նա բար կմա րի հար ցա սի րու թյու
նը: Հար ցա սի րու թյան նվա զու մը կի ջեց նի 
են թադ րե լու, կռա հում նե ր, դա տո ղու թյուն
ներ անե լու և դրանց ճշմար տու թյու նը որո
շե լու, հա մոզ վե լու ուղ ղու թյամբ ծա վալ ված 
գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա վե տու թյան 
գոր ծա կի ցը: Վեր ջին հաշ վով, գաղտ
նիք չէ. յու րա քան չյուր նո րա րա րու թյուն 
ծնվում է հար ցից և այդ հար ցի պա տաս
խա նը գտնե լու փոր ձե րից: Սա հենց հե
տաքրք րա սեր մար դու գոր ծո ղու թյուն նե րի 
շղթան է, հե տաքրք րու թյան բա վա րար
ման ընթաց քը:

«Ուսուցման նպատակն է բազմադիմի 
հետաքրքրություններ արթնացնել տղուն 
մեջ, ներդաշնակ կերպով զարգացնել 
զանոնք և կազմել անոնց մով միաձույլ 
զօրավոր ամբողջ մը կարող կառավարելու 
մարդը թե՛ իբր գործող և թե՛ իբր առաքինի 
մարդ»: [12, էջ 215] Հետաքրքրություն 
ստեղծել ճանաչողության գործընթացում 
նշանակում է ապահովել սովորողների 
հարցասիրությունը: Մնում է ամեն ինչ 
անել, որ այդ հարցասիրությունը նպաստի 
որոնողական–ստեղծագործական գործու–
նեության ծավալման:

Հստակությունը գա ղա փար նե րը հստա
կեց նե լու, ճշգրտե լու, կա տա րե լա գոր ծե լու, 
իր ստեղ ծա գոր ծա կան ար դյուն քը վերջ նա
կան տես քի հասց նե լու կա րո ղու թյունն է:

Վճռականությունը, համարձա կու
թյունը անո րոշ, ան կան խա տե սե լի, անս
պա սե լի իրա վի ճակ նե րում որո շում ներ 

ըն դու նե լու, սե փա կան կար ծի քից չվա խե
նա լու և այն ավար տին հասց նե լու կա րո
ղու թյունն է` հիմ նա վոր պատ ճառ նե րով 
վտան գե լով ան գամ անձ նա կան հա ջո ղու
թյուն նե րը և հե ղի նա կու թյու նը:

Կրտսեր դպրո ցա կան նե րի այս կա րև որ 
անձ նա յին որակ նե րի զար գա ցու մը ստեղ
ծա գոր ծա կան մտքի առա ջան ցիկ ձև ա
վոր ման հիմքն է:

Ե՞րբ է աշա կեր տը վճռա կան և հա մար
ձակ, ո՞ր դեպ քում են այդ որակ նե րը դրսև
որ վում և զար գա նում: Մեր ման կա վար ժա
կան փոր ձով հա մոզ վել ենք. բա ցա ռա պես 
այս դեպ քում, երբ նրա գոր ծու նե ու թյու նը 
կրում է ազատ, անկաշկանդ բնույթ, երբ 
աշա կերտն իրեն ապա հով է զգում: Այ
սինքն` նա վստահ է, որ ոչ ոք իրեն չի ծաղ
րի, չի քննա դա տի, չի պատ ժի, եթե ինքն 
ազատ մտա ծի, ազատ գոր ծի, ազատ խո
սի,(եթե ան գամ սխալ վի)` ան շուշտ, պահ
պա նե լով իր պար տա կա նու թյուն նե րի, 
իրա վունք նե րի և ազա տու թյուն նե րի սահ
ման նե րը:

Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ 
շատ է քննարկ վում այն հար ցը, թե ստեղ
ծա գոր ծու թյան ցու ցա նիշ նե րը բնա ծի՞ն են, 
թե՞ կա րող են են թարկ վել փո փո խու թյան: 
Տո րեն սը նշում է [4], որ ստեղ ծա գոր ծա
կան ու նա կու թյուն նե րի ժա ռան գա կա նու
թյունն այդ քան էլ կա րև որ նշա նա կու թյուն 
չու նի ստեղ ծա գոր ծա կան ար դյու նա վե
տու թյան հա մար: Թե ինչ աս տի ճա նով 
երե խա յի ստեղ ծա գոր ծա կան հմտու թյու նը 
կվե րած վի ստեղ ծա գոր ծա կան կա րո ղու
թյան, ավե լի շատ կախ ված է ծնող նե րի, 
ու սու ցիչ նե րի և այն մե ծա հա սակ նե րի ազ
դե ցու թյու նից, որոնք զբաղ վում են երե
խա յի կրթու թյամբ: Ըն տա նի քը, դպրո ցը 
կա րող են ինչ պես զար գաց նել, այն պես 
էլ վե րաց նել երե խա յի ստեղ ծա գոր ծա կան 
կա րո ղու թյու նը դե ռևս նա խադպ րո ցա կան 
տա րի քում:

Այդ է պատ ճա ռը, որ կա րև ո րե լով ու
սում նա կան գոր ծու նե ու թյան առաջ նա յին 
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բնույ թը կրտսեր դպրո ցա կան տա րի քում, 
այ նո ւա մե նայ նիվ մենք էա կան ենք հա
մա րում նաև խա ղա յին գոր ծու նե ու թյու նը, 
որը դե ռևս շա րու նակ վում է դպրո ցա կան 
դար ձած փոք րի կի կյան քում: Հայտ նի է, 
որ կրտսեր դպրո ցա կան տա րի քի երե խա
նե րի գոր ծու նե ու թյան ձև ե րը, որոն ցում 
դրսև որ վում է նրանց ստեղ ծա գոր ծա կան 
կա րո ղու թյու նը, խաղն է և ու սու մը: Հատ
կա պես խա ղը ոչ մի այն ստեղ ծում է վեր ջի
նիս դրսև որ ման պայ ման ներ, այլ նաև մեծ 
չա փով զար գաց նում է երե խա նե րի ստեղ
ծա գոր ծա կան կա րո ղու թյուն նե րը:

«Երե խա յին նա խա պատ րաս տել ու
սում նա կան գոր ծու նե ու թյա նը նշա նա կում 
է տար բեր ճա նա պարհ նե րով և ամե նա
բազ մա զան մի ջոց նե րով օժան դա կել, որ 
ավագ նա խադպ րո ցա կա նը ձեռք բե րի 
մտա ծո ղա կան գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա
րե լու որո շա կի ու նա կու թյուն ներ` անհ
րա ժեշտ մա կար դա կով առանձ նաց նել 
և դա սա վո րել իրեն շրջա պա տող ծա նոթ 
առար կա ներն ու երև ույթ նե րը, պլա նա վո
րել իր գոր ծո ղու թյուն նե րը և ըստ պլա նա
վոր ման դրանք իրա կա նաց նել, վե րահս
կել իր գոր ծու նե ու թյու նը, կա ռա վա րել 
վար քը, որո շել իր քայ լե րի հա ջոր դա կա
նու թյու նը և կան խա տե սել պատ ճա ռա հե
տև ան քա յին կա պերն ու դրանց ար դյուն
քը, ու շա դիր լսել, հաս կա նալ և կա տա րել 
ավագ նե րի հանձ նա րա րու թյուն նե րը, 
գնա հա տել իր գոր ծու նե ու թյու նը, հա ղոր
դակց վել տա րե կից նե րի հետ, դրսև ո րել 
փո խօգ նու թյուն, ապ րու մակց ման որակ
ներ և այլն»: [1, էջ 5 ]

Բնու թյան մեջ ման կա կան խա ղերն 
օժտ ված են երե խա նե րի մտա ծո ղու թյան 
ճկու նու թյան և ինք նա տի պու թյան ձև ա
վոր ման հնա րա վո րու թյուն նե րով, ինչ պես 
նաև նպաս տում են իրենց մտքե րը և մյուս 
երե խա նե րի առա ջարկ նե րը հստկեց նե լուն 
և զար գաց նե լուն: Խա ղա յին գոր ծու նե ու
թյան կա րև որ հատ կա նիշ նե րից մե կը նրա 
դրդա պատ ճա ռա յին ներ քին բնույթն է: 

Երե խա նե րը խա ղում են, քա նի որ նրանց 
դուր է գա լիս հենց խա ղի ըն թաց քը: Մե ծա
հա սակ նե րին մնում է մի այն օգ տա գոր ծել 
այդ բնա կան պա հանջ մուն քը` երե խա նե
րին աս տի ճա նա բար ավե լի բարդ և ստեղ
ծա գոր ծա կան բնույթ ու նե ցող խա ղե րի 
մեջ ներգ րա վե լու հա մար: Շատ կա րև որ 
է նկա տի ու նե նալ, որ երե խա նե րի ստեղ
ծա գոր ծա կան կա րո ղու թյուն նե րի ձև ա
վոր ման ըն թաց քում ավե լի մեծ նշա նա կու
թյուն ու նի մի ջա վայրն ու խա ղի ըն թաց քը, 
ոչ թե խա ղի ինչ–որ հա տուկ ար դյուն քի 
հաս նե լու նպա տա կը: Բա վա կան է դի տել 
երե խա յին խա ղա յին գոր ծու նե ու թյան ժա
մա նակ, և ան մի ջա պես պարզ կդառ նա 
ոչ մի այն նրա հո գե կան գոր ծըն թաց նե րի 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, այ լև նրա 
ստեղ ծա գոր ծա կան կա րո ղու թյուն նե րի 
մա կար դակ ներն ու ուղղ վա ծու թյու նը:

Մեծ ման կա վարժ Վ. Սու խոմ լինս կին, 
կա րև ո րե լով երե խա յի կյան քում խա ղը, 
նշում է.

«Ու շա դի'ր դի տեք, թե ինչ տեղ է գրա
վում խա ղը երե խա յի կյան քում … նրա 
հա մար խաղն ամե նա լուրջ գործն է: Խա
ղի ժա մա նակ երե խա նե րի առ ջև բաց վում 
են ան ձի ստեղ ծա գոր ծա կան ու նա կու
թյուն նե րը: Առանց դրանց չկա և չի կա
րող լի նել լի ար ժեք մտա վոր զար գա ցում: 
Խա ղը հսկա յա կան լու սա վոր պա տու հան 
է, որի մի ջո ցով երե խա յի հո գե կան աշ
խարհ են հա ղոր դում շրջա կա աշ խար հի 
մա սին պատ կե րա ցում ներ և հաս կա ցու
թյուն ներ: Խա ղե րը երե խա յի ջա նա սի րու
թյունն ու հե տաքրք րու թյու նը վա ռող կայ
ծեր են»:[2, էջ 64]

Այս պի սով, կրտսեր դպրո ցա կան նե
րի ստեղ ծա գոր ծա կան կա րո ղու թյուն նե րի 
ձև ա վոր ման և զար գաց ման հիմ նա կան 
գոր ծոն ներն են նրանց գոր ծու նե ու թյան 
ազատ, ան կաշ կանդ բնույ թը, ան ձի ապա
հո վու թյա նը խո չըն դո տող հան գա մանք
նե րի բա ցա կա յու թյու նը (չի ծաղր վի, չի 
քննա դատ վի, չի պատժ վի)` ան շուշտ գի
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1. Գյուլամիրյան Ջ. Հ., «Խաղալով սովորենք», Երևան, «Զանգակ–97», 2009թ, էջ 5:
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3. Лук Л. И., Мышление и творчество, М., Педагогика, 1978.
4. Немов Р. С., Общие основы психологии, М., 2003, стр. 274–298.

տակ ցե լով այդ ազա տու թյուն նե րի սահ
ման նե րը և այդ սահ ման նե րում` պար
տա կա նու թյուն նե րի և իրա վունք նե րի 
հաշ վա ռու մը: Կա րև որ գոր ծոն են նաև 
սո վո րող նե րի ինք նագ նա հատ ման կա րո
ղու թյունն ու սե փա կան ան ձի մեջ բարձ
րար ժեք որակ նե րի զար գա ցու մը, այդ 

ար ժեք նե րի գնա հա տումն ու դրանց հի
ման վրա սե փա կան ան հա տա կա նու թյան 
գի տակ ցու մը: Այս ամե նի ամ բող ջու թյու նը 
կազ մում է ան ձնա կողմ նո րոշ ված ու սուց
ման առանց քը, որը և ըն կած է ազատ, 
ստեղ ծա գոր ծող մար դու ձև ա վոր ման և 
զար գաց ման գոր ծոն նե րի հիմ քում:
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ՆԱԻՐԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՏԵՍՈՂՈՒԹՅԱՆ 
ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ 

ՏԵՍԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ, ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ 
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ

Երե խա նե րի տե սո ղու թյան պահ պան
ման և նրա խան գա րում նե րի կան խար
գել ման հիմ նախն դի րը ման կա վար ժա կան 
կա րև որ խնդիր է: Երե խա նե րի տե սո
ղու թյան պահ պան ման հա մար ման կա
վար ժա կան ճիշտ մո տե ցում նե րից, ըն
տա նի քում և ման կա պար տեզ նե րում 
տե սո ղու թյան խան գա րում նե րի կան խար
գել ման հա մար հա ջոր դա բար անց կաց վող 
մի ջո ցա ռում նե րից է կախ ված այս աշ խա
տան քի հա ջո ղու թյուն նե րը և նա խադ պրո
ցա կան նե րի տե սո ղու թյան պահ պա նու մը:

Այս աշ խա տանքն առա ջին հեր թին 
պետք է ուղղ ված լի նի՝ 
1. գոր ծու նե ու թյան տար բեր ձև ե րում երե

խա նե րի տե սո ղա կան աշ խա տան քի 
հա մար բնա կան և ար հես տա կան նոր
մալ լու սա վո րու թյան բա րե լա վմանը,

2. ման կա պար տեզ նե րի դաս տի ա րակ նե
րի և ծնող նե րի գործ նա կան ու նա կու
թյուն նե րի զար գա ցումը և տե սա կան 
գի տե լիք նե րի ձև ա վո րմանը՝ գոր ծու
նե ու թյան տար բեր ձև ե րում նա խադպ
րո ցա կան տա րի քի երե խա նե րի տե
սո ղա կան աշ խա տան քի ռե ժի մին, 
կա նոն նե րին և նոր մե րին հե տև ե լու ու
նա կու թյան զար գաց ման հա մար,

3. նոր մալ պայ ման նե րում բնա կան և 
ար հես տա կան լու սա վո րու թյան ներ
քո երե խա նե րի մոտ դաս տի ա րա կել 
տե սո ղա կան աշ խա տանք կա տա րե լու 
սո վո րու թյուն՝ հե տև ե լով վեր ջի նիս կա
տար ման կա նոն նե րը, պա հանջ նե րը և 
հանգս տի ռե ժի մը, մարմ նի, գլխի և աչ
քե րի դիր քը սե ղա նի մոտ ու սում նա կան 
աշ խա տանք կա տա րե լու, հե ռուս տա
ցույց դի տե լու ժա մա նակ և այլն:
Երե խա նե րի տե սո ղու թյան պահ պա

նու մը և դրա խան գա րում նե րի կան

խար գե լու մը ման կա վար ժա կան բարդ և 
ամ բող ջա կան հա մա կարգ է՝ կազմ ված 
մի մյանց հետ փոխ կա պակց ված մա սե րից, 
ըն տա նի քում և ման կա պար տե զում իրա
կա նաց վող տար բեր ձև ե րի, մե թոդ նե րի, 
մո տե ցում նե րի մի ա վո րու մից:

Այս հա մա կար գը մի ա վո րում է ինչ պես 
վաղ, այն պես էլ վեր ջին տա րի նե րի ըն
թաց քում երե խա նե րի տե սո ղու թյան պահ
պան ման ռե ժի մի և դրա խան գա րում նե րի 
կան խար գել ման մո տե ցում նե րի և ձև ե րի 
մշակ վա ծու թյու նը: Նրա գոր ծառ նու թյան 
հիմ նա կան պայ ման է հա մար վում ման կա
պար տեզ նե րում և ըն տա նի քում այս բնա
գա վա ռի ուղղ վա ծու թյամբ կան խար գե լիչ 
և շտկո ղա կան աշ խա տանք նե րը:

Երե խա նե րի տե սո ղու թյան պահ պան
ման և դրա խան գա րում նե րի կան խար
գել ման ընդ հա նուր հա մա կար գը կա րե
լի է ներ կա յաց նել հե տև յալ բա ժին նե րով 
(նկար 1):

Նկ. 1 Երեխաների տեսողության պահպանման 
և դրա խանգարումների կանխարգելման 
համակարգի ընդհանուր գծապատկեր
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Նկ 2. Երեխաների տեսողության պահպանման և  դրա խանգարումների  
կանխարգելման համակարգի հիմքի գծապատկեր

 ºñ»Ë³Ý»ñÇ ï»ëáÕáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÑÇÙùÁ 

ºñ»Ë³Ý»ñÇ ï»ëáÕáõÃÛ³Ý Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñÇ Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ 
ÑÇÙáõÝùն»ñ 

¶³Õ³÷³ñ³Ï³Ý î»ëáÕ³Ï³Ý-
Ù»Ãá¹³Ï³Ý 

Ìñ³·ñ³-
ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ 

Î³½Ù³Ï»ñå-
ã³Ï³Ý 

´áí³Ý¹³Ïáõ-
ÃÛáõÝÁ 

Ò¨»ñÁ Ø»Ãá¹Ý»ñÁ 

î»ë³Ï³Ý 

ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ 

Ð³ïáõÏ 
Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃ 

ÛáõÝÝ»ñ 

ì³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñ 

Ê³Õ»ñ 

Øá¹»É³ÛÇÝ 
Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñ 
Ñ³Ù³Ï³ñ·ãáí 
å³ñ³å»ÉÇë 

Øá¹»É³ÛÇÝ 
Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñ 
Ñ»éáõëï³óáõÛó 

¹Çï»ÉÇë 

²ÝÑ³ï³Ï³Ý 

ÊÙµ³ÛÇÝ 

ÆÝùÝáõñáõÛÝ 
å³ñ³åÙáõÝù-

Ý»ñ 

´³Ý³íáñ 

¶áñÍÝ³Ï³Ý 

ÎñÏÝáÕ³Ï³Ý 

Ê³Õ³ÛÇÝ 

Øñó³Ïó³Ï³Ý 

Ð³Ù³Ïóí³Í 

ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ¨ Ñ³ïáõÏ áõÕÕí³ÍáõÃÛáõÝ 

¼ÝÝ³Ï³Ý 

ÎñÃ³Ï³Ý ¹³ëïÇ³ñ³Ï-
ã³Ï³Ý 

ÆÝýáñÙ³óÇáÝ ²éáÕç³ñ³-
ñ³Ï³Ý 

ÞïÏáÕ³Ï³Ý 

Ê³éÁ 
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Այս համակարգի հիմքը կազմում են 
հնարները, տեսական–մեթոդական, ծրա
գրային–նորմատիվ հիմքերը և կազ մա
կերպ չական ձևերը (նկար 2):

Նկարից երևում է, որ երեխաների տե սո
ղու թյան խանգարումների կանխարգելման 
հիմքը դրա կազմակերպման և անցկացման 
բո վան դա կու թյունը, ձևերը և մեթոդներն են: 

Պլա նա վոր ված աշ խա տան քի բո վան
դա կու թյան մեջ նե րառ ված են ինչ պես 
ման կա պար տեզ նե րի դաս տի ա րակ նե րի 
և ծնող նե րի տե սա կան տե ղե կու թյուն նե
րի և գի տե լիք նե րի ձև ա վո րու մը, այն պես 
էլ գործ նա կան ու նա կու թյուն նե րի զար
գա ցու մը՝ ուղղ ված նա խադպ րո ցա կան 
տա րի քի երե խա նե րի տե սո ղու թյան պահ
պան ման աշ խա տանք նե րի կա ռուց մա նը, 
անց կաց մա նը, հսկմա նը և դրա խան գա
րում նե րի նա խազ գու շաց մա նը:

Տե սա կան տե ղե կու թյուն նե րի և գի տե
լիք նե րի ծա վա լը կազ մել են երե խա նե րի 
տե սո ղու թյան պահ պան ման և նրա խան
գա րում նե րի կան խար գել ման բազ մա թ իվ 
տե սան կյուն նե րին վե րա բերող հար ցե րը, 
տե ղե կու թյուն նե րը, նյու թե րը, նրանց հե
տև ե լու կա նոն նե րը, նոր մե րը և պա հանջ
նե րը: Սա առա ջին հեր թին սե ղա նի մոտ 
հա մա կարգ չով խա ղա լու, հե ռուս տա ցույց 
դի տե լու ըն թաց քում տե սո ղա կան աշ խա
տան քի ժա մա նակ մարմ նի, գլխի, ձեռ քե
րի և ոտ քե րի ճիշտ դիր քի մա սին տե ղե
կու թյունն է, տե սո ղա կան աշ խա տան քի 
թույ լատ րե լի ռե ժի մի և աչ քի հանգս տի 
անհ րա ժեշտ ժա մա նա կի, երե խա նե րի 
տե սո ղա կան լար վա ծու թյու նը և հոգ նա ծու
թյու նը հա նե լու ձև ե րի և մի ջոց նե րի մա սին 
տե ղե կու թյունն է և այլն:

Տե սո ղու թյան պահ պան ման ման կա
վար ժա կան պայ ման նե րի նոր մե րը, կա
նոն նե րը պահ պանե լու գործ նա կան ու նա
կու թյուն նե րի զար գաց ման ծրագ րում մեր 
կող մից ընտր վել, մշակ վել և հա մա կարգ
վել են հա տուկ վար ժու թյուն ներ, առա
ջադ րանք ներ, խա ղեր, կազմ վել են ըստ 
իրենց կի րառ ման մո դե լա յին իրա վի ճակ

ներ՝ գոր ծու նե ու թյան տար բեր ձև ե րում՝ 
խա ղում, ու սում նա կան աշ խա տան քում /
կա ռու ցում, նկար չու թյուն, ըն թեր ցա նու
թյուն և այլն/, հե ռուս տա ցույց դի տե լու ժա
մա նակ:

Աշ խա տան քի հիմ նա կան ձև երն են 
եղել ան հա տա կան, խմբա յին, ինք նու
րույն և խա ռը պա րապ մունք նե րը, որոնք 
անց կաց վել են մե ծի օգ նու թյամբ և հսկո
ղու թյամբ: Ու սուց ման մե թոդ նե րի հիմ քը 
կազ մում են բա ռա յին (բա ցատ րու թյուն, 
բա ցա հայ տում), դի տո ղա կան (նկար ներ, 
օրի նակ ներ, կի նո դի տում ներ), կրկնո ղու
թյուն (տար բեր իրա վի ճակ նե րում), խա
ղա յին և մրցութա յին (ով է ճիշտ կա տա
րում) մե թոդ նե րը:

Երե խա նե րի տե սո ղու թյան պահ պան
ման և դրա խան գա րում նե րի կան խար գել
ման ներ կա յաց ված աշ խա տան քի հա մա
կար գից երև ում է, որ նրա հիմ քում ըն կած 
է ինչ պես ընդ հա նուր, այն պես էլ հա տուկ 
կրթա կան, դաս տի ա րակ չա կան, տե ղե
կատ վա կան, առող ջա րա րա կան ամ րապն
դող և շտկո ղա կան ուղղ վա ծու թյու նը:

Երե խա նե րի տե սո ղու թյան խան
գա րում նե րի կան խար գել ման հա մար 
ներկայացված է ման կա վար ժա կան և 
կազ մա կերպ չա կան մի ջո ցա ռում նե րի 
լայն ծրա գիր, տե սա կան տե ղե կու թյուն նե
րի և տե սա կան գի տե լիք նե րի ձև ա վո րում, 
երե խա նե րի տե սո ղու թյան պահ պան ման 
հա մար ձեռք բե րած հմտու թյուն նե րի ամ
րապն դում: Այն նե րա ռում է նաև երե խա
նե րի տե սո ղու թյան պահ պան ման հա մար 
հիմ նա կան պա հանջ նե րին հե տև ե լու և 
կա տա րե լու կա րո ղու թյան զար գաց ման 
մա կար դա կի գնա հա տա կա նին ուղղ
ված աշ խա տանք (նկար 3): Դա ամե նից 
առաջ՝ երե խա յի մարմ նի, գլխի և աչ քե րի 
ճիշտ դիրք ըն դու նե լու ու նա կու թյուն նե
րի բա ցա հայ տումն է տե սո ղա կան աշ
խա տան քի ըն թաց քում, գոր ծու նե ու թյան 
տար բեր ձև ե րի ժա մա նակ (խա ղա յին, 
ու սում նա կան, առար կա յա կան–գործ նա
կան և այլն):
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Մեծ նշա նա կու թյուն ու նի երե խա նե րի 
աչ քե րի և առար կա նե րի մի ջև պա հանջ վող 
հե ռա վո րու թյան պահ պա նու մը (խա ղա լիք, 
գիրք, հե ռուս տա էկ րան և այլն), ինչ պես 
նաև երե խա նե րի տե սո ղա կան աշ խա տան
քի ժա մա նակ վնա սա կար սո վո րույթ նե րի 
առ կա յու թյան հայտ նա բե րու մը (գլխի չա
փից ավե լի թե քու մը, մեկ կամ եր կու աչ քե
րի կկո ցու մը, թեք հա յաց քը և այլն):

Ման կա պար տեզ նե րում և ըն տա
նիք նե րում երե խա նե րի տե սո ղու թյան 
պահ պան ման և դրա խան գա րում նե րի 
կան խար գել ման հա մար ներ կա յաց ված 
ման կա վար ժա կան և կազ մա կերպ չա կան 
մի ջո ցա ռում նե րի հա մա կարգն ուղղ ված 
է նաև տե սո ղու թյան պահ պան ման հա
մար անց կաց վող մի ջո ցա ռում նե րի նկատ
մամբ երե խա նե րի հե տաքրք րու թյուն նե րի 
և դրա կան վե րա բեր մուն քի ձև ա վոր մա
նը, գար ծու նե ու թյան տար բեր ձև ե րում 
տե սո ղա կան աշ խա տան քի նոր մե րի և 
կա նոն նե րի կա տար ման տե սա կան տե
ղե կու թյուն նե րի և գործ նա կան ու նա կու
թյուն նե րի զար գաց մա նը՝ խաղ, նկար չու
թյուն, ըն թեր ցա նու թյուն, հե ռուս տա ցույ ցի 
դի տում, հա մա կարգ չով պա րապ մունք ներ 
և այլն: Սա ամ բող ջա պես կա րող է ներ գոր
ծել տե սո ղա կան աշ խա տան քի նոր մե րը և 
ճիշտ ռե ժի մը պահ պա նե լու գի տակց ված 
ու նա կու թյան կա ռուց ման վրա, տե սո ղու
թյան պահ պան ման և նրա խան գա րում նե
րի կան խար գել ման հար ցե րի վե րա բե րյալ 
երե խա նե րի տե ղե կաց վա ծու թյան և պատ
րաստ վա ծու թյան վրա:

Վե րոն շյա լի հի ման վրա մեր կող մից 
մշակ վել է նա խադպ րո ցա կան տա րի քի 
երե խա նե րի տե սո ղու թյան խան գա րում
նե րի կան խար գել ման ման կա վար ժա կան 
օրի նա կե լի մո դել, որը նե րա ռում է նպա
տա կը և խնդիր նե րը, բո վան դա կու թյու նը, 
ձև ե րը, մե թոդ նե րը, պայ ման նե րը ստու
գու մը և սպաս վե լիք ար դյունք նե րը: Ման
կա վար ժա կան այդ մո դե լի հիմ քում դրված 

են դի դակ տիկ սկզբունք ներ /գի տա կա
նու թյուն, հա ջոր դա կա նու թյուն, ան ձի 
ներ դաշ նակ զար գա ցում, հա մա կար գայ
նու թյուն, հա սա նե լի ու թյուն, ան հա տա
կան հնա րա վո րու թյուն նե րի հաշ վա ռում և 
այլն/, որոնք ներ գոր ծում են տե սո ղու թյան 
խան գա րում նե րի կան խար գել ման հա
մար անց կաց վող ման կա վար ժա կան աշ
խա տան քի գոր ծըն թա ցում նա խադպ րո
ցա կան տա րի քի երե խա նե րի նկատ մամբ 
տար բե րակ ված և ան հա տա կան մո տե
ցում նե րի վրա:

Նա խադպ րո ցա կան տա րի քի երե
խա նե րի տե սո ղու թյան խան գա րում նե րի 
կան խար գել ման առա ջարկ ված օրի նա
կե լի ման կա վար ժա կան մո դե լը թույլ կտա 
ման կա պար տե զի դաս տի ա րակ նե րին և 
ծնող նե րին ճիշտ կազ մա կեր պել այդ երե
խա նե րի տե սո ղու թյան պահ պան ման աշ
խա տանք նե րը:

Այս աշ խա տան քը պետք է անց կաց վի 
երե խա յի կյան քի առա ջին տա րի նե րին: 
Առա ջին հեր թին պետք է ստու գել լույ
սի հան դեպ երե խա յի հա կազ դու մը: Եթե 
քնած նո րած նի աչ քին մո տեց վի վառ լույս, 
նրա մոտ կու ժե ղա նա կո պե րի կցու մը, իսկ 
բաց աչ քե րի դեպ քում երե խան կկո ցում է: 
Եթե հա կազ դու մը բա ցա կա յում է նույ նիսկ 
կրկնվող փոր ձե րի ժա մա նակ, ապա դա 
վկա յում է տե սո ղու թյան իջեց ման կամ բա
ցա կա յու թյան մա սին:

Նո րած նու թյան վեր ջին շրջա նում, իսկ 
ոմանց մոտ նաև ավե լի վաղ, առա ջա նում 
է փայ լուն առար կա նե րի վրա կարճ ժա
մա նա կով հա յաց քը պա հե լու հնա րա վո
րու թյուն, եր բեմն առա ջա նում է շարժ վող 
առար կան աչ քե րով հե տև ե լու փորձ: Սա
կայն նո րած նու թյան շրջա նում սև եռ ման 
և հե տև ե լու բա ցա կա յու թյու նը վկա յում են 
տե սո ղա կան պա թո լո գի ա յի մա սին: Այդ 
շրջա նում նո րած նի աչ քի շար ժո ղա կան 
նյար դի գոր ծա ռույ թի զար գա ցու մը կա րող 
է գնա հա տել հե տև ե լով աչ քի խնձո րա կի 
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շար ժում նե րը, վե րին կո պի և լույ սը տես
նե լու հա կազ դու մը:

6–9 ամ սա կան երե խա յի մոտ ար դեն 
հեշտ է գնա հա տել աչ քի շար ժո ղա կան 
նյար դի գոր ծա ռույ թը: Այս տեղ հստակ ար
տա հայտ ված է շարժ վող առար կային հե
տև ե լը և ֆիք սա ցի ան:

Երեխա յի զար գաց ման վեր ջին շրջա
նում շատ կա րև որ է տե սո ղա կան աշ խա
տան քի հա մար լավ պայ ման նե րի և ռե
ժի մի պահ պա նու մը և գոր ծու նե ու թյան 
տար բեր ձև ե րում (խա ղա յին, նկար չու
թյուն, կա ռու ցո ղա կան, հե ռուս տա ցույ ցի 
դի տում և այլն) տե սո ղա կան աշ խա տան քի 
կա նոն նե րի ու պա հանջ նե րի հե տև ու մը:

Երե խա նե րի տե սո ղու թյան պահ պան ման 
և նրա խան գա րում նե րի կան խար գել ման՝ 
մեր կող մից առա ջարկ ված հա մա կար գի 
կենտ րո նա կան մա սը նրանց անց կաց ման 
աշ խա տան քի բո վան դա կու թյու նն ու ման կա
վար ժա կան պայ ման նե րն են:

Այս հա մա կար գի հիմ նա կան մասն են 
հա մար վում՝ 
•	 լավ լու սա վոր վա ծու թյան կար գա վո

րու մը, բնա կան և ար հես տա կան լույ
սի ճիշտ մի ա վո րում, սե ղա նի, հա մա
կարգ չի մոտ, հե ռուս տա ցույց դի տե լիս 
տե սո ղա կան աշ խա տանք կա տա րե լու 
և հանգս տի ժա մա նակ լույ սի աղ բյու րի 
ճիշտ ուղղ վա ծու թյու նը և այլն,

•	 գոր ծու նե ու թյան տար բեր ձև ե րում տե
սո ղա կան աշ խա տան քի և հանգս տի 
ռե ժի մի ճիշտ կար գա վո րում՝ մանր 
առար կա նե րով խա ղի ժա մա նակ, ու
սում նա կան աշ խա տան քի (նկար չու
թյուն, կա ռու ցում, ըն թեր ցա նու թյուն և 
այլն), հա մա կարգ չով պա րա պե լու և հե
ռուս տա ցույց դի տե լու ժա մա նակ և այլն,

•	 սե ղա նի մոտ տե սո ղա կան աշ խա տան
քի կա նոն նե րի պահ պա նում՝ մարմ նի, 
գլխի, ձեռ քե րի և ոտ քե րի դիրք, տե
սո ղա կան աշ խա տան քի և հանգս տի 
ռե ժիմ, հե տև ել աչ քի հե ռա վո րու թյա նը 
գրքից և այլն,

•	 աչ քի, ձեռ քե րի, դեմ քի հի գի ե նա յի 
պահ պա նում, դաս տի ա րա կել աչ քե րը, 
ձեռ քե րը, դեմ քը հա ճախ լվա նա լու սո
վո րու թյուն, մա քուր օդում լի նե լու ռե
ժի մի պահ պա նում, ճիշտ ակ նոց նե րի 
կրում և այլն,

•	 տե սո ղա կան աշ խա տան քի ժա մա նակ 
վնա սա կար սո վո րու թյուն նե րի վե րա
ցում՝ տետ րի կամ գրքի վրա չա փից 
դուրս գլխի թե քում, գլխի թե քում դե պի 
կողք, մեկ կամ եր կու աչ քի կկո ցում, 
պառ կած կամ կի սա պառ կած վի ճա կով 
ըն թեր ցա նու թյուն, գրա վոր և այլն,

•	 առող ջու թյան ամ րապն դում՝ ֆի զի կա
կան վար ժու թյուն նե րով պա րա պե լու 
հան դեպ հե տաքրք րու թյան դաս տի ա
րա կում, մա քուր օդում զբո սանք ներ, 
խա ղեր, պա րապ մունք ներ, կո փող մի
ջո ցա ռում նե րի կա տա րում և այլն:

Նա խադպ րո ցա կան տա րի քի երե
խա նե րի տե սո ղու թյան խան գա րում նե րի 
կան խար գել ման հա մար ներ կա յաց ված 
աշ խա տան քի բո վան դա կու թյու նը և ման
կա վար ժա կան պայ ման նե րը կնպաս տեն 
ինչ պես տե սա կան տե ղե կու թյուն նե րի 
ձև ա վոր մա նը, այն պես էլ տե սո ղու թյան 
ճիշտ օգ տա գործ ման, տե սո ղա կան աշ
խա տան քի և հանգս տի պահ պան ման, 
տե սո ղա կան լար վա ծու թյան և հոգ նա ծու
թյան վե րաց ման հա մար կան խար գե լիչ 
մի ջո ցա ռում նե րի անց կաց ման գործ նա
կան ու նա կու թյուն նե րի զար գաց մա նը:

Այս պի սով, նա խադպ րո ցա կան տա րի
քի երե խա նե րի տե սո ղու թյան խան գա րում
նե րի կան խար գել ման աշ խա տանք նե րի 
կազ մա կերպ ման և անց կաց ման հա մար 
առաջ քա շած հիմ նա կան սկզբունք նե րը, 
առա ջարկ ված տե սա կան մո տե ցում նե րը, 
երե խա նե րի տե սո ղու թյան պահ պան ման 
ման կա վար ժա կան պայ ման նե րը և օրի
նա կե լի հա մա կար գը թույլ է տա լիս ժա մա
նա կին և եր կար տա րի ներ ապա հո վել լավ 
տե սո ղու թյուն:
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Теоретические подходы, педагогические условия и практические пути 
профилактики нарушений зрения у детей

Н. Григорян

В статье раскрываются теоретические подходы, педагогические условия и практи
чес кие пути профилактики нарушений зрения у детей дошкольного возраста.

The theoretical perspectives, pedagogical conditions and practical  
means of prevention of childrens visual disabilities

N. Grigoryan

The article presents the theoretical perspectives, pedagogical conditions and psactical 
means of prevention of visual disabilities of children of pre–school age who have visual dis
abilities.
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АРМИНЕ ШАМЦЯН

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫБОРУ УЧЕБНЫх 
ТЕКСТОВ ДЛЯ ДВУСТОРОННЕГО 

ПЕРЕВОДА НА НЕФИЛОЛОГИЧЕСКИх 
ФАКУЛЬТЕТАх ВУЗОВ

Воп рос о вы бо ре учеб но го ма те ри а ла 
для пе ре во да пред став ля ет осо бую важ
ность. Он ос лож ня ет ся не од ноз нач ным 
от но ше ни ем к пе ре во ду со сто ро ны из
вест ных пе да го гов–линг ви стов. Од ни 
линг ви сты счи та ют, что пе ре вод, в том 
чис ле и учеб ный, не дол жен иметь ме ста 
в прог рам ме обу че ния иност ран но му язы
ку. С этим ут верж де ни ем мож но по спо
рить. Де ло в том, что пе ре во дя текст с 
изу ча е мо го иност ран но го язы ка на род
ной, а за тем об рат но, то есть с род но го 
на це ле вой, обу ча е мый тре ни ру ет на вы ки 
восп ри я тия и бо лее пол но го по ни ма ния 
тек ста. Кро ме то го, он ста но вит ся бо лее 
чут ким к язы ко вым средст вам род но го 
язы ка, спо соб ным к бо лее точ но му вы бо
ру лек си ки и под хо дя щей грам ма ти чес кой 
струк ту ры род но го язы ка для бо лее точ
но го и адек ват но го от ра же ния идей тек ста 
ори ги на ла. Ког да пе ре вод идет с род но го 
на изу ча е мый иност ран ный язык, раз
ви ва ет ся уме ние син те за ре чи на дру гом 
язы ке. Ес ли сту дент не я зы ко во го ву за в 
ре зуль та те обу че ния ино стран но му язы ку 
спо со бен са мо сто я тель но конст ру и ро вать 
свою речь, ве сти де ло вые пе ре го во ры с 
гра мот ным ис поль зо ва ни ем про фес си
о наль ной лек си ки, это, не сом нен но, по
вы ша ет его цен ность как спе ци а ли ста. 
И без учеб но го пе ре во да здесь не обой
тись. Мне ние о том, что ес ли сту дент до
стиг оп ре де лен но го уров ня во вла де нии 
иност ран ным язы ком, и на этом мож но 

оста но вить про цесс даль ней ше го обу че
ния иност ран но му язы ку, яв ля ет ся по
верх ност ным. 

Ведь хо ро ший, вы со кок ва ли фи ци ро
ван ный спе ци а лист яв ля ет ся та ко вым не 
по то му, что уме ет вы ра жать свои идеи, но 
и по то му, как он их вы ра жа ет. Ес ли сту
дент уже ов ла дел оп ре де лен ным на бо ром 
лек си ки и грам ма ти чес ких пра вил и струк
тур, он, ко неч но, су ме ет вы ра зить ся. Но 
его речь вряд ли бу дет пол но цен ной и вы
ра зи тель ной, да же ес ли он по ста ра ет ся из
бе жать оши бок. Это об сто я тельст во так же 
скло ня ет ча шу ве сов в сто ро ну ис поль зо
ва ния пе ре во да в обу че нии иност ран но му 
язы ку. В про цес се пе ре во да сту дент не 
име ет пра ва об ра щать ся с ис хо дным тек
стом воль но. Он бы ва ет вы нуж ден сле
дить за точ ностью и эк ви ва лент ностью 
пе ре ве ден но го тек ста. А это за став ля ет 
его ис кать бо лее точ ные и ем кие по ня тия 
в изу ча е мом язы ке. По сто ян ное их ис поль
зо ва ние, пов то ре ние в раз ных тек стах и 
при раз лич ных об сто я тельст вах фор ми ру
ет устой чи вый на вык вла де ния иност ран
ным язы ком. 

Вот что пишет об этом Л. С. Бархударов: 
“Другое дело – перевод на иностранный 
язык. Ведь перевод – не пересказ, не 
изложение; тут ничего не опустишь, 
не упростишь; принцип адекватности 
пере вода требует полной передачи все
го языкового богатства подлинника, 
всех его стилистических ресурсов, выра
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зи тель ных средств, требует вла де ния 
разнообразной фразеологией, сино ни
микой, экспрессивной лексикой, всем 
арсеналом средств языка. Именно в этом 
и заключается ценность перевода как 
средства развития речи на иностранном 
языке…”3. 

Ин те рес к изу че нию тек ста объ яс ня ет ся 
стрем ле ни ем оп ре де лить язык как уни вер
саль ное и це лост ное средст во ком му ни ка ции, 
чет че вы я вить свя зи язы ка с раз лич ны ми 
сто ро на ми де я тель но сти лю дей, об ме на ин
фор ма ци ей, ре а ли зу е мой пос редст вом тек
ста. С ин тен сив ным раз ви ти ем линг ви сти ки 
тек ста как на у ки о сущ но сти, пред по сыл ках и 
ус ло ви ях че ло ве чес кой ком му ни ка ции нап ра
ви ло линг ви сти ку язы ка к линг ви сти ке ре чи, 
то есть эста фе та пе реш ла к ак там ком му ни
ка ции. Вы де ля ют три ос нов ных ас пек та, с 
по зи ций ко то рых идет ис сле до ва ние тек ста:
•	 Грамматический (синтаксический или 

синтагматический);
•	 Семантический;
•	 Прагматический, концентрирующий 

свое внимание на психолингвистичес
ких и социолингвистических сторонах. 
Об ра ще ние к спе ци аль ным текс там, пе

ре вод ко то рых мо жет удов лет во рить конк
рет но–нап рав лен ную ин фор ма ци он ную 
пот реб ность обу ча ю щих ся на фа куль те тах  
экономики и меж ду на род ных от но ше ний, 
поз во ля ет выб рать наи бо лее под хо дя щие 
при е мы пе ре во да и со от ветст ву ю щий 
фор мат его пре зен та ции: уст но (мо но лог, 
ди а лог) и пись мен но. Дейст ви тель но, к 
ма те ри а лам со ве ща ний, кон фе рен ций об
ра ща ет ся один круг спе ци а ли стов, при 
этом им нуж на оп ре де лен ная ин фор ма ция 
для ре ше ния оп ре де лен но го кру га проб
лем; к пе ре го вор ным про то ко лам и по доб
ной до ку мен та ции об ра ща ет ся дру гой круг 
спе ци а ли стов с конк рет ны ми зап ро са ми 

ин фор ма ции для ре ше ния проб лем ино го 
ро да; к до го во рам, конт рак там и пись мам 
об ра ща ет ся тре тий круг лиц с их спе ци фи
чес ки ми зап ро са ми. Вы шес ка зан ные со об
ра же ния оп ре де ля ют важ ность раз ра бот ки 
де таль ной клас си фи ка ции тек стов, с ко
то ры ми пред сто ит иметь де ло сту ден там. 
Вы пол не ние та кой ра бо ты есть не об хо ди
мое ус ло вие для ра ци о на ли за ции про цес са 
обу че ния пе ре во ду, а так же ме то ди чес ки 
обос но ван ной раз ра бот ке учеб ных по со
бий, снаб жен ных спе ци аль ны ми тек ста
ми (адап ти ро ван ны ми и не а дап ти ро ван
ны ми). Ведь ре ше ние та ких прак ти чес ки 
важ ных воп ро сов, как оп ти ми за ция по ис
ка и прог но сти чес кий от бор ти пов конк
рет ных источ ни ков для учеб но го пе ре во
да, ка те го ри за ция тек стов по общ но сти их 
ин фор ма ци он но–смыс ло во го со дер жа ния, 
язы ко вой слож но сти, сте пенью на сы щен
но сти тер ми на ми, кли ше, а так же дру гим 
фак то рам, оп ре де ля ю щим слож ность/про
сто ту пе ре во да, тре бу ет вы яв ле ния и уче та 
всей со во куп но сти фор маль ных и со дер
жа тель ных осо бен но стей тек ста, т. е. пост
ро е ния об щей ти по ло гии тек стов, ко то рые 
пред ла га ют ся обу ча ю щим ся. 

В воп ро сах ме то ди ки пре по да ва ния с 
ком би на ци ей учеб но го пе ре во да пер во
сте пен ное зна че ние, на наш взгляд, име
ют два под хо да:

1. Как, ка ким спо со бом пре под но сить 
учеб ный ма те ри ал?

2. Что имен но брать в ка чест ве тек стов 
для ре а ли за ции учеб но го пе ре во да?

Вто рой воп рос, на наш взгляд, пред
став ля ет ся на и бо лее важ ным и слож ным. 

Для то го, что бы отоб рать тек сты для 
ау ди тор ной и са мо сто я тель ной ра бо ты, 
по пы та ем ся оха рак те ри зо вать их. 

Тек сты долж ны спо собст во вать до сти
же нию конк рет ных учеб ных це лей, то есть 
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в са мом об щем смыс ле это го сло ва тек сты 
долж ны быть учеб ны ми. 

Об ра тим ся к статье С. Г. Тер–Ми на со
вой "Об учеб ном ком мен ти ро ва нии ху до
жест вен но го тек ста при изу че нии РКИ"(в 
кн. «Воп ро сы изу че ния рус ско го язы ка в 
со по став ле нии с дру ги ми язы ка ми», МГУ, 
1986). Она пи шет: "Не об хо ди мо ком мен
ти ро ва ние… тек стов в учеб ных це лях. 
Изу че ние иност ран но го язы ка на ма те ри
а ле тек стов ху до жест вен ной ли те ра ту ры, 
спе ци аль ных тек стов, в част но сти, … та
кой вид ра бо ты, как до маш нее чте ние и 
пе ре вод, весь ма за труд ни тель но, без ква
ли фи ци ро ван но го фи ло ло ги чес ко го ком
мен та рия”. 

Не об хо ди мость "об ще об ра зо ва тель
но го ком мен та рия" ак ту аль на. Та кой ком
мен та рий вклю ча ет в се бя вне я зы ко вые 
фак ты, ре а лии, а имен но: ге ог ра фи чес кие 
наз ва ния, име на собст вен ные, исто ри чес
кие со бы тия, спе ци фи чес кие де та ли из 
со ци аль ной и куль тур ной жиз ни, которые 
при су щи стра не изу ча е мо го язы ка или же 
изу ча е мой сфе ре. Бе зус лов но, объ яс не
ние вне я зы ко вых фак тов во мно гих от но
ше ни ях про ще, чем собст вен но язы ко вой 
ком мен та рий, так как "по яс не ние ге ог ра
фи чес ких, исто ри чес ких и про чих ре а лий 
осу ществ ля ет ся с по мощью раз лич ных 
спра воч ных из да ний”5.

При вы бо ре труд ных слов и фраз, 
ко то рые, на наш взгляд, тре бо ва ли ком
мен та ри ев и по яс не ний, а так же их пе ре
во да, мы ру ко водст во ва лись сле ду ю щи
ми со об ра же ни я ми (опо ра на не ко то рые 
по ло же ния ме то ди ки обу че ния РКИ С. Г. 
Тер–Ми на со вой и линг вост ра но вед чес
ко му под хо ду к обу че нию иност ран ному 
язы ку Ве ре ща ги на Е. М. и Ко сто ма ро ва 
В. Г. "Язык и куль ту ра", Изд–во Моск. 
Ун–та, 1973). 

Вот ка кую клас си фи ка цию вы зы ва ю
щих труд но сти в по ни ма нии слов при во
дит Тер–Ми на со ва С. Г.:
•	 все виды идиом,
•	 редкие слова, устаревшие слова,
•	 неологизмы,
•	 многозначные слова, особенно такие, 

конкретное значение которых трудно 
установить в данном специальном тексте,

•	 слова и фразы, искаженные автором 
статьи. 
Обратившись к исследованиям Вере

щагина Е. М. и Костомарова В. Г. 1 находим 
такой отбор “безэквивалентной” лексики, 
требующий комментария и объяснения:
•	 Советизмы: Вер хов ный Со вет, кан ди

дат в де пу та ты, агит пункт, бри га да, про
из водст вен ное обу че ние, пе ре до вик, 
удар ник, об щест вен ные фон ды, ком со
мо лец, пер вич ная ор га ни за ция и т. д. 

•	 Слова, обозначающие предметы и 
явления быта, которые близки к 
советизмам: парк культуры и отдыха, 
зона отдыха, самодеятельность, смотр, 
ЖЭК, ордер на квартиру, многотиражка, 
ЗАГС и т. д. 
При ме ры, взя тые у Мак си мо ва В. И. 

("Точ ность и вы ра зи тель ность сло ва", Л., 
1968): шпиль ки, бо лонья, ак тив, об щест
вен ная наг руз ка. 

При ме ры, при ве ден ные Шанс ким Н. 
М. ("Раз ви тие сло во об ра зо ва тель ной си
сте мы рус ско го язы ка в со ветс кую эпо ху", 
М. , 1969): элект рич ка, за чет ка, не от лож
ка, чи тал ка, ку рил ка, под соб ка, рас чес ка, 
ту шен ка, де жур ка и др. 
•	 Названия предметов традиционного 

быта: щи, окрошка, рассольник, борщ, 
каша, кисель, ряженка, блины, бублик, 
баранка, квас, оладьи, косоворотка, 
сарафа, передник, валенки, частушки, 
чайная, закусочная, столовая, изба, 
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сени, хомут, сноп, оглибли, тройка, роз
валь ни, папироса. 

•	 Историзмы: сажень, аршин, верста, зо
лот ник, фунт, пуд, лапти, кафтан, армяк, 
уезд, губерния, помещик, боярин, дума, 
кулак, раскулачивание. 
В "Сло ва ре рус ско го язы ка" Оже го ва 

С. И. (М., Рус ский язык, 1987) на хо дим: 
бесп ри дан ни ца, бу ла ва, бо га дель ня, ва
ряг, ви тязь, вот чи на, го су дарь, дань, ка ба
ка, об щи на, оп рич ни на, при го род, по сад, 
ско мо рох, хо лоп, от куп, сло бо да, обы ва
тель, при ют, сос ло вие, та бор. 
•	 Лексика фразеологических единиц: уз

нать всю подноготную; незваный гость 
хуже татарина; бить челом; тяжела ты, 
шап ка Мономаха; казанская сирота; от 
копеечной свечи Москва сгорела; бить 
баклуши; руку приложить; лезть на 
рожон; пуститься во все тяжкие; отло
жить в долгий ящик; мерить на свой 
ар шин; вот те крест; выносить сор из 
избы; родиться в сорочке; перемывать 
кос точки; как на духу; ни зги не видно 
и др. 
Ес ли пе ред на ми иност ра нец, изу ча

ю щий рус ский язык, то пре по да ва те лю 
бу дет не об хо дим си стем ный линг вост ра
но вед чес кий ком мен та рий. Ком лев Н. Г. 
пи шет по это му воп ро су в сво ей статье 
"О куль тур ном ком по нен те лек си чес ко го 
зна че ния" (Вест ник Мос ковс ко го уни вер
си те та, сер. Фи ло ло гия, 1966, вып. 5): 

"Боль шая часть лек си ки не мо жет быть 
пе ре ве де на "сло во в сло во" с од но го язы
ка на дру гой. Зна чи тель ная и к то му же 
очень су щест вен ная часть лек си ки мо жет 
быть по ня та иност ран цем не че рез пе ре
вод, а че рез опи са ние". И да лее в той же 
статье: "Че ло век, не по лу чив ший пол но го 
опи са ния кон но та ций иност ран но го сло ва 
или не жив ший в стра не изу ча е мо го язы
ка, в прин ци пе мо жет знать се ман ти ку это
го язы ка лишь приб ли зи тель но и поль зу
ет ся им в весь ма уз ких пре де лах”. 

В этой свя зи вста ет воп рос об адап та
ции спе ци аль ных тек стов, пред ла га е мых 
обу ча е мым в ка чест ве учеб но го ма те ри
а ла. Го во ря об адап та ции тек стов, мы не 
име ем вви ду аб со лют ное уст ра не ние труд
ных, не пе ре во ди мых или тре бу ю щих ком
мен та рия еди ниц язы ка. Та кая лек си ка 
долж на при сутст во вать, но "до зи ро ван
но", что бы изу ча ю щие иност ран ный язык 
(в на шем слу чае РКИ) ус ва и ва ли учеб ный 
ма те ри ал как ин фор ма цию с не ко то рой 
но вой, не из вест ной частью. Из вест но, 
что но вая лек си ка долж на со став лять не 
бо лее 5–7 % ана ли зи ру е мо го ма те ри а ла, 
в про тив ном слу чае чте ние но во го тек
ста прев ра ща ет ся в де шиф ров ку. Пре по
да ва те лям–прак ти кам из вест но, что ес ли 
при дер жи вать ся этой идеи в ме то ди ке 
пре по да ва ния, то мож но до бить ся на ли
чия ста биль ного мо ти ви ро ван но го уров ня 
у обу ча е мых. 
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Երկկողմանի թարգմանության համար նախատեսված  
ուսումնական տեքստերի ընտրության պահանջները 

 ոչ լեզվաբանական ֆակուլտետներում 
Ա. Շամցյան 

Թարգմանության համար նախատեսված ուսումնական տեքստերի ընտրության 
հարցը շատ կարևոր է: Որոշ անվանի լեզվաբան–դասախոսներ ունեն այն կարծիքը, 
որ թարգմանությունը տեղ չպետք է ունենա օտար լեզվի դասավանդման ուսումնական 
ծրագրերում: Բայց դա վիճելի հարց է: Հայտնի է, որ երկկողմանի թարգմանությունը 
նպաստում է օտար լեզվով առաջարկված տեքստերի ավելի խորը ընկալմանը և 
մայրենի լեզվի նրբությունների զգացողությանը: 

Requirements for selection of texts for bilateral translation 
 not for linguistic departments

A. Shamtsyan 

The choice of teaching material for the translation is of a particular importance. It’s 
complicated by ambiguous attitude to the translation of famous teachers–linguists. Some 
linguists believe that there is no room for the translation including a training in the program 
of foreign language teaching. This assertion is debatable. The fact is that the translation from 
foreign language into the native one and from native language into target language, trained 
good perception skills and a better understanding of the text. 
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РУЗАННА ПИЛОСЯН
МАРГАР ГЕДАКЯН

ПРОБЛЕМА И ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ 

У СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИх 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Проб ле ма фор ми ро ва ния куль ту ры об
ще ния у сту ден тов эко но ми чес ких спе ци
аль но стей со сто ит в том, что про цесс фор
ми ро ва ния об ще ния в естест вен ной сре де 
и со дер жа тель но, и функ ци о наль но от ли
ча ет ся от про цес са фор ми ро ва ния об ще
ния в ис кусст вен ной или учеб ной сре де. В 
дан ном кон тек сте, кро ме язы ко вой сре ды, 
важ но вы де лить про фес си о наль ную сре
ду, так как мы име ем де ло с подъ я зы ком 
биз не са и мар ке тин га.

В свя зи с этим, на пе ред ний план ис
сле до ва ния вы сту па ет проб ле ма оз на ком
ле ния с естест вен ной сре дой изу ча е мо го 
язы ка. По су ти, изу че ние иност ран но го 
язы ка пред по ла га ет оз на ком ле ние с ме
ха низ ма ми, со дер жа тель ными и функ ци о
наль ны ми ха рак те ри сти ка ми об ще ния, спе
ци фич ны ми для дан ной стра ны. Сог лас но 
Б. Д. Па ры ги ну, «об щест вен ная жизнь лю
дей, об щест вен ный ха рак тер дея тель но сти 
пред по ла га ет не об хо ди мость раз лич но го 
ро да свя зей, об ще ния меж ду людь ми. В 
свя зи с этим боль шую ак ту аль ность при
об ре та ет те о ре ти чес кий ана лиз при ро ды, 
функ ций, ме ха низ мов, спо со бов об ще ния» 
(В. Д. Па ры гин, 1999, 24).

По ня тие «об ще ние» рас смат ри ва ет ся с 
точ ки зре ния фи ло со фии, пси хо ло гии, со
ци о ло гии и дру гих на ук. Од на ко при рас
смот ре нии проб ле мы фор ми ро ва ния де
ло во го об ще ния боль шое зна че ние име ют 
пси хо линг ви сти ка и пси хо ло гия ре чи. Не 
ме нее важ ным пред став ля ет ся со ци о линг

ви сти чес кий ас пект, так как об ще ние рас
смат ри ва ет ся не толь ко во внут ри лич ност
ной, но и в меж лич ност ной плос ко стях.

Рас смот ре ние по ня тия «об ще ние» в 
рам ках пси хо линг ви сти ки и со ци о линг ви
сти ки по ка зы ва ет, что оно яв ля ет ся од ной 
из сто рон жиз не де я тель но сти че ло ве ка, и 
по ме ре из ме не ния со ци аль но–эко но ми
чес кой, по ли ти чес кой струк ту ры об щест
ва все боль шее зна че ние при об ре та ет за
да ча изу че ния ха рак те ра меж лич ност ных 
от но ше ний, уров ня пси хо ло го–пе да го ги
чес ко го вза и мов ли я ния лю дей. В свя зи с 
этим, боль шое зна че ние име ет учет поз
на ва тель ных, про фес си о наль ных пот реб
но стей сту ден тов, так как они за ло же ны 
в пси хо ло ги чес кой мо ти ва ции об ще ния на 
иност ран ном язы ке.

В ос нов ном вы де ля ют де ло вое, про из
водст вен ное, об ще ние в семье, спор те, в 
кру гу дру зей, не фор маль ное об ще ние, ре
че вое, эмо ци о наль ное об ще ние, вер баль
ное и не вер баль ное (ми ми ка, же сты, ин то
на ция). Об ще ние на подъ я зы ке биз не са и 
мар ке тин га от но сит ся преж де все го к про
из водст вен ной сфе ре, где пред став ле ны 
ос нов ные ви ды об ще ния.

Пе да го ги чес кое об ще ние — это мно
гоп ла но вый про цесс ор га ни за ции, уста
нов ле ния и раз ви тия ком му ни ка ции, вза
и мо по ни ма ния и вза и мо дейст вия меж ду 
пе да го га ми и уча щи ми ся, по рож да е мый 
це ля ми и со дер жа ни ем их сов мест ной де я
тель но сти (Пе да го ги ка, 2004, 459).



135

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

Ви ды об ще ния бы ва ют: ма те ри аль ные, 
сим во ли чес кие, ре че вые и ро ле вые (Вве
де ние в пси хо ло гию, 1996, 45).

Не ко то рые ис сле до ва те ли рас смат ри
ва ют ком му ни ка тив ный про цесс как пос
ле до ва тель ность ком му ни ка тив ных ак тов, 
каж дый из ко то рых вы пол ня ет оп ре де лен
ную функ цию в ком му ни ка тив ном об ме
не и линг ви сти чес ки оформ ля ет ся в ви де 
выс ка зы ва ния. Оче вид но, что пос ле до ва
тель ность ком му ни ка тив ных ак тов обес пе
чи ва ет ся про це ду ра ми, нап рав лен ны ми на 
раз ви тие раз го вор ной, про фес си о наль ной 
и спе ци аль ной лек си ки.

Го во ря о ком му ни ка тив ной сто ро не 
про цес са об ще ния, сле ду ет оста но вить ся 
на средст вах, с по мощью ко то рых про ис
хо дит об мен ин фор ма ци ей. Су щест ву ют 
вер баль ные и не вер баль ные средст ва об
ще ния. Как из вест но, вер баль ные средст
ва ис поль зу ют ся в ка чест ве зна ко вой 
си сте мы ре чи. Сю да мож но от не сти го во
ре ние и ау ди ро ва ние (восп ри я тие ин фор
ма ции го во ря ще го то же яв ля ет ся средст
вом об ще ния). Что ка са ет ся не вер баль ных 
средств об ще ния, здесь при ме ня ют ся 
раз лич ные не ре че вые зна ко вые си сте
мы. Вы де ля ют сле ду ю щие не вер баль ные 
средст ва об ще ния: 
•	 ви зу аль ные: ки не ти ка (дви же ния рук, 

го ло вы, ног, ту ло ви ща, по ход ка);
•	 вы ра же ние ли ца, вы ра же ние глаз; кож

ные ре ак ции (пок рас не ние, поб лед не
ние и т.д.);

•	 прок се ми ка (прост ранст вен ная и вре
мен ная ор га ни за ция об ще ния): вспо мо
га тель ные средст ва об ще ния – под чер
ки ва ние или сок ры тие осо бен но стей 
те лос ло же ния (приз на ки по ла, воз
раста, ра сы);

•	 средст ва пре об ра зо ва ния внеш но сти 
(одеж да, кос ме ти ка, оч ки, ук ра ше ния, 
та ту и ров ки, усы, бо ро да и так да лее);

•	 аку сти чес кие: па ра линг ви сти чес кие 

(ка чест во го ло са, ди а па зон, то наль
ность);

•	 экст ра линг ви сти чес кие (па у зы, смех, 
плач, вздо хи, ка шель, хло панье);

•	 так тиль ные: та ке си ка (при кос но ве ние, 
по жа тие рук, объ я тие, по це луй).
Ин те рак тив ная сто ро на про цес са об

ще ния пред по ла га ет вза и мо дейст вие лю
дей. Под вза и мо дейст ви ем обыч но под
ра зу ме ва ет ся ор га ни за ция сов мест ных 
дейст вий, поз во ля ю щих груп пе ре а ли зо
вать об щую де я тель ность (Н. И. Ше ванд
рин, 1995, 106).

За бе гая впе ред, мож но под черк нуть, 
что ау ди о ви зу аль ные ма те ри а лы яв ля ют
ся са мым эф фек тив ным средст вом раз ви
тия куль ту ры об ще ния. Не сек рет, что для 
каж дой про фес сии ха рак тер ны спе ци аль
ные не вер баль ные средст ва.

При рас смот ре нии про цес са об ще
ния сле ду ет об ра тить ся к со от но ше нию 
по ня тий «об ще ние» и «де я тель ность». 
В ны неш ней ли те ра ту ре прос ле жи ва ют
ся раз лич ные под хо ды к этой проб ле ме. 
Так, М. С. Ка ган, за ни ма ясь фи ло софс
кой те о ри ей де я тель но сти, при хо дит к 
вы во ду, что об ще ние ле жит в пре де лах 
де я тель но сти, яв ля ясь од ним из ее ви
дов (М. С. Ка ган, 1988, 111). При этом, 
осо бо важ ное зна че ние име ет оз на ком ле
ние с осо бен но стя ми де я тель но сти биз
нес ме нов анг ло я зыч ных стран.

Вза и мо от но ше ния со бе сед ни ков Е. И. 
Пас сов оп ре де ля ет как пред мет де я тель
но сти. В пред ме те ре а ли зу ет ся пот реб
ность, в ре зуль та те че го она ста но вит ся 
мо ти вом де я тель но сти. Не ко то рые ав то ры 
ак цен ти ру ют вни ма ние на разг ра ни че нии 
по ня тий «об ще ние» и «ком му ни ка ция».

И. И. За рец кая оп ре де ля ет ком му ни ка
цию как еди нич ный акт об ще ния, а ком му
ни ка тив ную де я тель ность как си но ним об
ще ния (И. И. За рец кая, 1997, 9). Из это го 
сле ду ет, что ав тор рас смат ри ва ет по ня тие 



136

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

«обу че ние» в ши ро ком смыс ле это го сло ва.
В це лом, вы де ля ют ся ком му ни ка тив

ные, про фес си о наль ные, поз на ва тель ные 
ас пек ты куль ту ры об ще ния. Ком му ни ка
тив ную куль ту ру оп ре де ля ют как «ис кусст
во со ци аль но го вза и мо дейст вия, опос ре
до ван но го ин ди ви ду аль ны ми свойст ва ми 
лич но сти» (Прак ти чес кая пси хо ло гия для 
ме нед же ров, 1997, 155). Н. Ф. Дол го по ло
ва оп ре де ля ет ком му ни ка тив ную куль ту ру 
как «со во куп ность зна ний, уме ний, на вы
ков, а так же тех но ло гий, обес пе чи ва ю щих 
це ле нап рав лен ное вза и мо дейст вие лю дей 
на ос но ве адек ват но го вы бо ра и ис поль
зо ва ния средств об ще ния» (Н. Ф. Дол го
по ло ва, 1998, 46). От сю да нап ра ши ва ет ся 
вы вод, что куль ту ра де ло во го об ще ния яв
ля ет ся не отъ ем ле мым ком по нен том про
фес си о наль ной куль ту ры. Важ но учесть, 
что про фес си о наль ная куль ту ра ар мянс
ких сту ден тов и но си те лей язы ка от ли
ча ет ся по мно гим па ра мет рам. Важ но не 
отож деств лять ком му ни ка тив ную куль ту ру 
и куль ту ру об ще ния на де ло вом анг лийс
ком язы ке.

Ос нов ные труд но сти фор ми ро ва ния 
куль ту ры де ло во го об ще ния у сту ден тов 
эко но ми чес ких спе ци аль но стей зак лю ча
ют ся в том, что у них на со от ветст ву ю щем 
уров не раз ви ты фо но вые зна ния, но не 
сфор ми ро ва лась в долж ной ме ре про фес
си о наль ная куль ту ра.

При ор га ни за ции про фес си о наль
но–ори ен ти ро ван но го кур са обу че ния де
ло во му анг лийс ко му язы ку не об хо ди мо 
учи ты вать уро вень про фес си о наль ных 
зна ний не толь ко сту ден тов, но и пре по
да ва те лей анг лийс ко го язы ка. Мно гие из 
них не име ют спе ци аль ной под го тов ки, не 
по ни ма ют на уч ные, эко но ми чес кие, на
род но–хо зяйст вен ные ре а лии, не зна ко мы 
в долж ной ме ре с ос нов ны ми по ня ти я ми 
и тер ми на ми из об ла сти эко но ми ки ни на 
од ном язы ке. Мо де ли ро ва ние ос нов ной 

си сте мы фак то ров, вли я ю щих на про цесс 
фор ми ро ва ния куль ту ры де ло во го об ще
ния сту ден тов эко но ми чес ких спе ци аль но
стей по ка зы ва ет, что ос нов ную труд ность 
пред став ля ет не толь ко пе ре вод про фес
си о наль ных ре а лий, не толь ко не до ста точ
но раз ви тые язы ко вые и фо но вые зна ния 
сту ден тов, но и не а дек ват ная под го тов ка 
пре по да ва те лей иност ран ных язы ков.

Таблица 1
Основные компоненты формирования 

культуры общения у студентов 
экономических специальностей

Лингвистическая компетенция у 
студентов 

Фоновые знания у студентов 

Профессиональные знания у студентов

Коммуникативная компетенция у 
студентов

Знание культуры общения носителей 
изучаемого языка

Знание культуры профессионального 
общения носителей изучаемого языка

Куль ту ра де ло во го об ще ния – од на 
из ос нов ных со став ля ю щих про фес си о
наль ной куль ту ры, куль ту ры спе ци а ли
ста. Од на ко при фор ми ро ва нии куль ту
ры де ло во го об ще ния не ме нее важ ным 
пред став ля ет ся куль ту ра пре по да ва те ля 
ино стран но го язы ка. Сле до ва тель но, куль
ту ра де ло во го об ще ния пред став ля ет ся в 
не раз рыв ном единст ве со став ля ю щих ее 
ком по нен тов, каж дый из ко то рых вклю ча
ет в се бя комп лекс сфор ми ро ван ных зна
ний, уме ний, лич ност ных ха рак те ри стик.

Та ким об ра зом, мож но под черк нуть, 
что для фор ми ро ва ния куль ту ры де ло во
го об ще ния на и бо лее зна чи мы ми яв ля ют
ся ком му ни ка тив ная и про фес си о наль ная 
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Տնտեսագիտական մասնագիտության ուսանողների շփման մշակույթի 
ձևավորման խնդիրները և հիմնական տեսակները

 Ռ. Փիլոսյան, Մ. Գյոդակյան 

 Տնտե սա գի տա կան ոլոր տի մաս նա գետ նե րի գոր ծա րա րա կան շփման մշա կույ թի 
ձև ա վո րու մը պայ մա նա վոր ված է նրա նով, թե ինչ պայ ման նե րում և ինչ ին տեն սի վու
թյամբ է ձև ա վոր վում նրանց մաս նա գի տա կան և հա ղոր դակ ցա կան իրա զե կու թյունն 
ու սում նա կան պայ ման նե րում: Այդ հա մա տեքս տում առա ջին պլան են մղվում ոչ մի այն 
ու սա նող նե րի մաս նա գի տա կան, լեզ վա կան գի տե լիք նե րը, այ լև լեզ վա կիր–գոր ծըն կեր
նե րի մաս նա գի տա կան մշա կույ թի հիմ նա կան բա ղադ րա մա սե րի իմա ցու թյու նը:

Problem and the main aspects of communication culture  
formation of economic specialties students. 

 R. Pilosyan, M. Gyodakyan

The formation of business contact of the students of economic specialties is due to the 
conditions and intensively of forming professional and communicative competence in aca
demic conditions. In this context it is important to emphasize the role of the professional, 
linguistic knowledge as well as the knowledge of the main elements of native speaker col
leagues’ professional culture.

куль ту ры спе ци а ли ста. С од ной сто ро ны, 
мы го во рим о про фес си о наль ной куль ту ре 
рас смат ри ва е мых спе ци а ли стов, с дру гой 
сто ро ны, про фес си о наль ные зна ния вли
ва ют ся в куль ту ру об ще ния на иност ран
ном язы ке. По су ти, для фор ми ро ва ния 

куль ту ры об ще ния на иност ран ном язы ке 
важ ны не толь ко спе ци аль ные, про фес си
о наль ные зна ния, не толь ко зна ния иност
ран но го язы ка, но и зна ния ос нов ных 
эле мен тов про фес си о наль ной куль ту ры 
но си те лей изу ча е мо го язы ка. 
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НАИРА ВАГАНЯН

Концептуальные подходы к проблеме 
интонирования на фортепиано

Яв ле ние интонации и ее зна че ние в му
зы каль ном ис кусст ве ав тор рас смат ри ва
ет преж де все го как не отъ ем ле мую часть 
фун да мен таль ных ос нов му зы ки, од нов
ре мен но с этим обоз на чен ра курс рас смот
ре ния проб ле ма ти ки, пред по ла га ю щий 
са мый ши ро кий ох ват пред став ле ний об 
этом важ ней шем из всех су щест ву ю щих 
му зы каль ных (и не толь ко) средств ху до
жест вен ной вы ра зи тель но сти.

Вот как оп ре де ля ет ся сущ ность яв ле
ния ин то на ции в "Му зы каль ном эн цик
ло пе ди чес ком сло ва ре":1 "Мно гоз нач ное 
по ня тие, вы ра жа ю щее воп ло ще ние му
зы каль ной мыс ли, ко то рая трак ту ет ся как 
про яв ле ние со ци аль но и исто ри чес ки де
тер ми ни ро ван но го соз на ния..."

В со чи не ни ях, пос вя щен ных прак ти ке 
му зы ци ро ва ния, стро и тельст ву му зы каль
ных инст ру мен тов, ин то на ция ох ва ты ва ет 
как чи сто му зы каль ные (нап ри мер, мель
чай ший ме ло ди чес кий обо рот, вы ра зи
тель ный ин тер вал, ис пол ни тельс кий "тон" 
му зы ки), так и жиз нен ные яв ле ния (эмо ци
о наль ный тон обы ден ной ре чи, тембр и ха
рак тер зву ча ния го ло са и т.д.2 "Му зы каль
но и аку сти чес ки пра виль ное восп ри я тие 
вы со ты и ха рак тер зву ков (соз ву чий); на
чаль ная по пев ка (ини ций) ме ло дии псал ма; 
в гри го ри анс ком пе нии ис пол ня е мая со ли
стом на чаль ная ме ло ди чес кая фор му ла, за
тем подх ва ты ва е мая хо ром; ма лень кая ор
ган ная пре лю дия – наст рой ка".

По Б. В. Асафь е ву, ин то на ция – но си

1 Му зы каль ный эн цик ло пе ди чес кий сло варь, М., 
1990, стр. 214.
2 Асафь ев Б., Му зы каль ная фор ма как про цесс, Гос. 
Муз. изд., кни га вто рая, Моск ва, 1947. стр. 114.

тель ни ца му зы каль но го со дер жа ния...
Это мно гоз нач ное оп ре де ле ние, ка жу

ще е ся ис чер пы ва ю щим, на са мом де ле 
лишь схе ма ти чес ки очер чи ва ет кон ту ры 
яв ле ния, от ча сти сущ ност ные, но не да ю
щие в пол ной ме ре пред став ле ния о всей 
слож но сти и мно гог ран но сти яв ле ния "ин
то на ци я".

Пред ста вим в де таль ном ос ве ще нии 
лишь од но из при ве ден ных в му зы каль
ном эн цик ло пе ди чес ком сло ва ре тол ко
ва ний по ня тия "ин то на ция", име ю щее 
пря мое от но ше ние как к ис пол ни тельс кой 
прак ти ке, так и к твор чес ко му про цес су 
соз да ния му зы каль но го про из ве де ния, в 
том чис ле и с точ ки зре ния фор те пи ан но го 
ис пол ни тельст ва во всех сво их ху до жест
вен ных ас пек тах (об раз, ха рак тер, по э ти ка 
му зы каль но го про из ве де ния).

Оп ре де ле ние "му зы каль но и аку сти чес
ки пра виль ное восп ри я тие вы со ты и ха
рак тер зву ков или зву ча ний" не сет в се бе 
ес ли не пря мое про ти во ре чие, то по край
ней ме ре, смыс ло вую не дос ка зан ность. 
Сло во со че та ние "пра виль ное восп ри я тие" 
са мо по се бе яв ля ет ся не кор рект ной фор
му ли ров кой и рож да ет ряд воп ро сов, нап
ри мер, та ких как: где рас по ло же ны или 
дек ла ри ро ва ны кри те рии пра виль но сти 
восп ри я тия; не яс но, идет ли речь о вос
при я тии му зы ки слу ша те лем, или о том, как 
восп ри ни ма ют ся не кие эта ло ны зву ко вы
сот но сти и дру гие ат ри бу ты му зы каль ной 
ма те рии ком по зи то ром, соз да ю щим про из
ве де ние и опе ри ру ю щим пер цеп ту аль ны ми 
ана ло га ми ре аль но звуч ных ин то на ций.

Прос ле дим весь цикл дви же ния му
зы каль но го про из ве де ния от мо мен та 
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его соз да ния до со бы тия его вост ре бо
ван но сти.

В на ча ле сто ит соз да тель му зы ки, в 
пос лед ней фа зе – слу ша тель, в про ме жу
точ ной – ис пол ни тель, за да ча ко то ро го 
со сто ит в том, что бы точ но до не сти ком
по зи торс кий за мы сел до слу ша те ля. И в 
осу ществ ле нии этой за да чи яв ле ние ин то
на ции есть не толь ко абст рак ция, а та его 
фор ма, ко то рая преж де чем ма те ри а ли зо
вать ся в зву ко вом по то ке, долж на быть ос
мыс ле на как яв ле ние еди нич ное и вме сте 
с тем как са мое сжа тое му зы каль ное зер но 
по дли не сво ей рас по ло жен но сти во вре
ме ни, естест вен ным об ра зом встро ен ное в 
ло ги ку все го му зы каль но го кон тек ста.

Ес ли же рас смат ри вать мо тив ную ин
то на цию от дель но от об ще го со дер жа ния 
про из ве де ния, сра зу воз ни ка ет воп рос: 
скла ды ва ет ся ли му зы каль ный про цесс 
из раз но об раз но соч ле нен ных мо тив ных 
ин то на ций, или весь му зы каль ный по ток 
опи ра ет ся на оп ре де лен ную ин то на ци он
ную сре ду, при да ю щую ему сти ли сти чес
кую цель ность?

Вот как пред став ля ет ся оп ре де ле ние 
смыс ло вых сло ев ху до жест вен но го про из
ве де ния Ав гу сте Вик то ров не Ма лин ковс
кой в их про ек ции на осо бен но сти восп
ри я тия сущ ност ной его со дер жа тель но сти 
(про из ве де ния)3.

"За ко но мер ность гар мо ни ро ва ния вы
ра зи тель ных средств меж ду со бой во 
вся ком истин но ху до жест вен ном про
из ве де нии яв ля ет ся уни вер саль ной для 
ис кусст ва. Дви же ние мыс ли, ищу щей 
объ яс не ния силь ных ху до жест вен ных 
впе чат ле ний от про из ве де ния ис кусст ва 
обыч но нап рав ле но от до ста точ но отк ры

3 Ав гу ста Вик то ров на Ма лин ковс кая "Класс ос нов
но го му зы каль но го инст ру мен та. Ис кусст во фор те пи
ан но го ин то ни ро ва ния. Изд.во из да тельс кий гу ма
ни тар ный центр" ВЛА ДОС, Моск ва, 2005г

тых восп ри я тию про яв ле ний наз ван ной 
за ко но мер но сти к бо лее глу бо ким и глу
бин ным про яв ле ни ям. По яс няя раз ли чие 
меж ду глу бо ким и глу бин ным, при хо дим 
к по ня тию по э ти ки (со во куп ность спе ци
фи чес ких для ка ко голи бо ви да ис кусст ва 
средств и при е мов, с по мощью ко то рых 
ре а ли зу ет ся иде ал прек рас но го в про из
ве де нии), ко то рая име ет ие рар хи чес кую 
струк ту ру, т.е. мно гос лой на.

Внеш ние слои (или уров ни це лост но
сти) восп ри ни ма ют ся не пос редст вен но; 
бо лее глу бо кие тре бу ют ана ли ти чес ко го 
пог ру же ния, встреч но го твор чест ва слу
ша те ля, зри те ля, чи та те ля; глу бин ные же 
слои не изъ яс ни мы до кон ца, они "за сек ре
че ны" в сво их ме ха низ мах и объ ек ти ви ру
ют ся лишь во все объ ем лю щей, всеп ро ни
ка ю щей тай не ху до жест вен но сти и от сю да 
– дейст ви тель но сти тво ре ния. Од на ко все 
эти уров ни так же со от но сят ся, гар мо ни ру
ют меж ду со бой, во внеш них сло ях ре зо
ни ру ют или све тят ся, виб ри ру ют глу бо кие 
и глу бин ные. По э то му иде ал прек рас но го, 
за пе чат лен ный в по э ти ке про из ве де ния, 
об ла да ет ху до жест вен ноком му ни ка тив ной 
си лой, энер ге ти чес ки воз дейст ву ет вне 
вся ко го ана ли за, от ве чая лишь отк ры тым 
навст ре чу ему чувст вам.

Од на ко ана лиз не об хо дим про фес си о
на лам, ведь пос вя щен ность пред по ла га ет 
и под ра зу ме ва ет уме ние, ис пы тав силь ное 
воз дейст вие ис кусст ва, от ве тить на воп
рос – как, ка ким об ра зом оно до стиг ну то. 
Ес ли пе ре не сти это чрез вы чай но ин те рес
ное и очень точ ное оп ре де ле ние за ко но
мер но стей смыс ло вых по лей про из ве де ния 
на проб ле ма ти ку про цес сов, свя зан ных с 
фор те пи ан ным ис пол ни тельст вом, а так же 
с восп ри я ти ем уже ре аль но зву ча ще го му
зы каль но го по лот на, то ста но вит ся оче вид
ным не об хо ди мость ос мыс ле ния эле мен
тар ных де та лей му зы каль но го про цес са и 
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их зна че ния в си стем ных вза и мо дейст ви ях, 
при во дя щих раз но масш табные де та ли ком
по зи ции в еди ную це лост ность.

Под це лост ностью под ра зу ме ва ет ся 
вся ие рар хи чес кая выст ро ен ность му зы
каль но го по лот на, ус ва и ва е мо го слу ша те
лем пос ле до ва тель но, по ме ре прод ви же
ния зву ко во го ма те ри а ла по вре мен но му 
век то ру. Ие рар хи чес кой си сте мой сле ду ет 
счи тать пос ле до ва тель ную ин тег ра цию 
эле мен тар ных со стов ля ю щих про цес са та
ких, как мо тив ные зер на или не де ли мые 
по смыс ло во му приз на ку му зы каль ные 
обо ро ты с бо лее круп ны ми фор мо об ра
зу ю щи ми фраг мен та ми му зы каль но го 
дви же ния – фра за ми или да же раз де ла ми 
фор мы, ко то рые, в свою оче редь, све де
ны в ло ги чес кую цепь при чин и следст
вий, восп ри ни ма е мую как за вер шен ное 
му зы каль ное про из ве де ние.

Не отъ ем ле мой осо бен ностью лю бо го 
му зы каль но го про из ве де ния яв ля ет ся раз
ме ще ние все го комп лек са средств вы ра
зи тель но сти во вре ме ни. Ины ми сло ва ми, 
имен но от ре зок вре ме ни, в ко то ром раз во
ра чи ва ет ся му зы каль ное по лот но, яв ля ет
ся вме сти ли щем все го зву ко во го ма те ри а
ла про из ве де ния и важ ней шим фак то ром 
смыс ло во го восп ри я тия про из ве де ния 
слу ша те лем.

При этом в слу ша тельс ком восп ри я тии 
про ис хо дит слож ней ший про цесс пос ле до
ва тель но го сра щи ва ния про стей ших эле
мен тов му зы каль но го раз ви тия друг с дру
гом, в ре зуль та те че го по яв ля ют ся бо лее 
круп ные ху до жест вен ные объ ек ты, вплоть 
до це лост ной фор мы. Од ним из фе но ме
нов это го про цес са яв ля ет ся фак тор со
хра не ния всех эле мен тов в слу ша тельс ком 
соз на нии, при во дя щий к эф фек ту ин те
гра ции впе чат ле ния. По яс ним: эле мен
тар ное и уже прос лу шан ное сох ра ня ет ся в 
па мя ти как ин то на ция – ба зо вая или вспо

мо га тель ная, за тем сли ва ет ся с пос ле ду ю
щи ми фраг мен та ми му зы каль но го по то ка 
в не кую ху до жест вен ную общ ность. То 
есть, прос лу шан ное ра нее, уже в ви де впе
чат ле ния нас ла и ва ет ся на ре аль но зву ча
щее. Бо лее то го, чем силь нее раз вит этот 
ап па рат му зы каль но го восп ри я тия, тем 
бо лее слу ша тель спо со бен восп ри нять те 
глу бо кие и глу бин ные (по А.В. Ма лин ковс
кой) пла сты смыс ло вой со дер жа тель но сти 
про из ве де ния му зы каль но го ис кусст ва.

Ис хо дя из вы шес ка зан но го, вы де лим 
по ня тие му зы каль ной ин то на ции как ис
ход ный эле мент му зы каль но го ис кусст
ва в плос ко сти фор те пи ан но го ис пол ни
тельст ва.

Ис пол ни тельст во на фор те пи а но име ет 
свою спе ци фич ность, свя зан ную с осо
бен но стя ми зву ко изв ле че ния. В от ли чие 
от инст ру мен тов смыч ко вых и ду хо вых, 
у ко то рых зву ко вая ата ка свя за на лишь с 
воз буж де ни ем зву ка, а сам звук ре аль но 
про лон ги ро ван и ди на ми чес ки уп рав ля ем, 
звук на фор те пи а но пред став ля ет со бой 
удар мо лот ка по стру не, ко то рый пос ле 
эф фек та удар но сти ли бо естест вен но уга
са ет, ли бо глу шит ся демп фе ром.

По боль шо му сче ту ру ки пи а ни ста вла
де ют лишь воз мож ностью при кос но ве ния 
к кла ви шам с раз лич ной, тре бу е мой от 
си ту а ции, си лой на жа тия. В со че та нии с 
ра бо той пе да ли фор те пи ан ное ту ше яв ля
ет ся единст вен ным спо со бом изв ле че ния 
зву ков, сле до ва тель но пи а нист в воз мож
но стях уп рав ле ния зву ко вой кра соч ностью 
ог ра ни чен, в от ли чие от ис пол ни те лей на 
смыч ко вых или ду хо вых инст ру мен тах, 
име ю щих ши ро чай ший спектр воз дейст
вия на ка чест во зву ка, к ко им сле ду ет 
от не сти виб ра цию, раз лич ные ис пол ни
тельс кие при е мы стак катт ной тех ни ки или 
тех ни ки legato, на ко нец воз мож но сти вли
я ния на ка чест во темб ра.
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Од на ко у ис пол ни те ля на фор те пи а
но есть иной ис пол ни тельс кий ре сурс, 
свя зан ный с воз мож ностью ис пол не ния 
слож ных и мно го го лос ных фак тур, по
рож де ни ем ко то рых мо гут быть слож
ней шие аку сти чес кие эф фек ты, ре а ли
зу е мые в при е мах раз но ди на ми чес ких и 
рит ми чес ких комп ле мен тар ных нас ло е
ний. И в этом смыс ле инст ру мен ту фор
те пи а но нет рав ных.

Вме сте с тем, в фор те пи ан ной му зы ке, 
пост ро ен ной на слож ных прин ци пах фак
тур ной ком би на то ри ки, проб ле ма ин то на
ции выс ве чи ва ет ся в со вер шен но ином 
ра кур се, не име ю щем ана ло гов в иных 
ис пол ни тельс ких прак ти ках, что оз на ча ет, 
что при срав не нии при е мов ин то ни ро ва
ния на фор те пи а но с ин то ни ро ва ни ем на 
дру гих инст ру мен тах вы яс ня ет ся, что раз
ли чия свя за ны не толь ко с раз ны ми спо со
ба ми зву ко изв ле че ния, но и с сущ ност ным 
ха рак те ром са мих ин то на ций. А имен но – 
мо тив ные зер на и бо лее масш таб ные еди
нич ные объ ек ты му зы каль но го про цес са 
в оз ву чен ном на фор те пи а но ви де за ви
сят не столь ко от сво их темб ро а ку сти чес
ких ка честв, сколь ко яв ля ют ся не кой му
зы каль ноабст ракт ной сте ре ос ко пи чес ки 
объ ем ной гра фи чес кой фор мой су щест
во ва ния крат чай шей му зы каль ной мыс ли.

Ины ми сло ва ми, не толь ко ка чест во 
изв ле чен ных фор те пи ан ных зву ков оп
ре де ля ет до но си мую до слу ша те ля ху до
жест вен ную ин фор ма цию, но, в боль шей 
сте пе ни их рас по ло же ние во вре ме ни и 
зву ко вы сот но сти. В оп ре де лен ном смыс ле 
имен но в фор те пи ан ном зву ча нии лю бой 
ин то на ци он ный мо дус при об ре та ет зна че
ние му зы каль но го сим во ла, бла го да ря эф
фек ту объ ем норель еф но го, "то чеч но го" 
раз ме ще ния зву ков в аку сти чес ком по ле.

В свя зи с этим ста но вит ся оче вид но, 
что не об хо ди мо вы ра бо тать со от ветст ву
ю щее от но ше ние к проб ле ме ин то ни ро
ва ния на фор те пи а но, учи ты ва ю щее не 
толь ко фор маль ные ка чест ва изв ле чен
ных зву ков, но и смыс ло вую зна чи мость 
ин то на ци он ных объ ек тов, со став ля ю щих 
ло ги чес кую цепь в раз ви тии му зы каль но
го про цес са.

Ес ли же учесть, что в ар мянс кой фор те
пи ан ной му зы ке при сутст ву ют ин то на ци он
ные обо ро ты, по черп ну тые из на ци о наль
но го фольк ло ра и древ ней шей куль ту ры 
хра мо вой мо но ди чес кой тра ди ции, то не
об хо ди мость раз но сто рон не го ис сле до ва
тельс ко го ох ва та проб ле ма ти ки, свя зан ной с 
яв ле ни я ми ин то ни ро ва ния на поч ве оте чест
вен но го му зы каль но го ис кусст ва, выг ля дит 
бо лее чем ак ту аль ной и сво ев ре мен ной.
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Դաշնամուրային հնչյուն արտաբերման խնդրի  
հայեցակարգային մոտեցումները

Ն. Վահանյան

Հոդ վա ծում հնչե րան գը դիտ վում է որ պես երաժշ տա կան մտքի ար տա հայտ ման 
ամե նա փոքր մաս նիկ, երաժշ տու թյան հիմք, երաժշ տու թյան հու զա կան բնույ թը, բո
վան դա կու թյու նը ար տա հայ տող մի ջոց:

Տրված է հնչե րան գի բազ մա կողմ նշա նա կու թյու նը և կի րա ռու թյու նը: Հնչե րան գը դի
տարկ վում է որ պես երաժշ տու թյան «հա տիկ», որը ծնվում է կոմ պո զի տո րի կող մից, մեկ
նա բան վում և հնչեց վում է կա տա րո ղի (դաշ նա կա հա րի) կող մից և ըն կալ վում և ըմբռն
վում է ունկնդ րի կող մից:

Այդ հա ջոր դա կա նու թյան մեջ գի տա կան ու սում նա սի րու թյան առար կա է դար ձել 
կա տա րո ղի դաշ նա կա հա րի կող մից կոմ պո զի տո րի երաժշ տա կան մտքե րի մեկ նա բան
ման, հու զար տա հայտ չա կան հնչեց ման հե տաքր քիր ձև ե րի, հնարք նե րի ստեղծ ման 
գոր ծըն թա ցը: 

Conceptual approaches to a problem of piano intonation
N. Vahanyan

The present article deals with one of the fundamental issues of musical expression – in
tonation.

The musical means of expression are those means of expression, thanks to which pianist 
is able to express his feelings and images through sound and through playing on the instru
ment. Intonation is the most important thing in playing; it is the degree of precision with 
which a performer can pitch a musical note according to standards of musical accuracy. 

As a consequence of playing without intonation, hands of the pianist begin to get strained 
because there’s no sensation of weight and freedom. There’s a sensation of just touching the 
keys instead of a sensation of playing in sound in fingertips. Also, playing without intonation 
doesn’t give a deep and vivid sensation of melodic movement and pattern. 

The research in the field of musical expression has revealed specific differences between 
piano intoning and other musical instruments’ (string or wind) intoning. 

Not only does the quality of the articulated sounds determine the artistic information of 
the piece but also their pitch and time span.
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GAYANE HARUTYUNYAN

LE RÔLE DE LA MOTIVATION DANS 
L’APPRENTISSAGE  DU FRANÇAIS.

(dans le contexte arménien)

L’apprentissage d’une langue étrangère 
et la motivation sont fortement corrélés. La 
motivation estdéfinie comme le tenseur des 
forces d’origine interne et externe, dirigées ou 
non par un but, qui influencent un individu sur 
le plan cognitif, affectif ou comportemental 
(Pintrich & Schunk 1996 ; Karsenti 1998). Elle 
est un processus qui agit sur le déclenchement, 
la direction, l’intensité, la persistance et la 
fréquence de comportements ou d’attitudes 
(Karsenti 1998). 

« La motivation est l’élément qui va décider 
l’étudiant à s’impliquer dans son apprentissage 
de la langue étrangère, des efforts et du temps 
qu’il va y consacrer. » (Combes-Joncheray 
1999 : 183). Il s’agit donc d’un élément moteur 
(Ellis, R. 1994)  ou de l’un des facteurs-clés 
qui influencent l’apprentissage d’une langue 
étrangère.

En outre, il convient de noter qu’il s’agit 
d’un élément qui à la fois incite l’étudiant à 
entreprendre un apprentissage et l’invite à 
persévérer.

De la motivation dépendent le choix d’une 
action particulière, l’effort et la persévérance 
que l’on y consacre. Il s’agit donc d’un 
paramètre particulièrement important en matière 
d’apprentissage des langues, dont il convient 
que tout didacticien s’en préoccupe lors de la 
conception d’un module de formation, soit pour 
la susciter, soit pour l’entretenir, en fonction du 
public auquel il est confronté.

L’absence relative de motivation des 
apprenants pour l’apprentissage du français 
dans la zone non francophone est devenue le 
sujet fréquent des propos des enseignants et des 

chercheurs . On trouve généralement sur le banc 
des accusés responsables du déclin de l’étude 
de la langue française  la prépondérance de 
l’apprentissage de l’anglais, la faible présence 
économique et politique de la France et le 
manque de perspectives professionnalisantes. 
Les difficultés d’ordre linguistique que 
connaissent les apprenants armeniens dans leur 
apprentissage du français ne feraient qu’aggraver 
la situation. 

Dans le cadre de cet article nous essayerons 
de montrer:
•	 Quelles sont les principales sources de 

démotivation des élèves en difficulté 
d’apprentissage ?

•	 Quels sont les facteurs externes qui influent 
sur leur dynamique motivationnelle et quels 
sont ceux sur lesquels les enseignants ont du 
pouvoir ?

•	 Comment faire en sorte que les activités 
en classe, l’évaluation et l’enseignant lui-
même suscitent la motivation des élèves en 
difficulté d’apprentissage ?
La motivation d’un individu est étroitement 

liée à ses attentes de succès et à la valeur accordée 
aux apprentissages (Chouinard, Karsenti & 
Fournier, Pintrich & Schunk 1996 ; Pintrich & 
Schrauben 1992).Ils sont démotivés, car:

1.ilsjugent inutiles ou inintéressantes la 
matière et les activités d’apprentissage qui leur 
sont proposées

2.ilsse sentent incapables de faire ce qu’on 
leur  demande ou craignent de ne pas posséder les  
capacités nécessaires.

3.ils ont l’impression de n’avoir aucune 
responsabilité dans ce qu’on leur demande de 
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faire et croient que leurs succès ou leurs échecs 
ne dépendent pas d’eux.

En plus de ces facteurs  internes ils existent 
des facteurs externent qui influencent cette 
démotivation.

D’abord,  ce sont les programmes surchargés 
qui ne tiennent pas compte desacquis réels 
des apprenants et de la zone proximale de 
développement des élèves.(ZPD) . Ensuite, 
les méthodes( les manuels)  peu motivantes 
employées en classe de FLE qui ne correspondent 
pas , tout d’abord, aux critères de l’enseignement 
d’aujourd’hui(CECRL), la compréhensions 
orale étant complétement absente de celles-ci., 
la programmation mal faite etc.... .

En plus, les pratiques de certains professeurs 
dont la recherche est bien établie et qui sont 
titulaires font souvent passer l’enseignement 
au second plan, se contentant de répéter année 
après année, à la virgule près, le contenu du 
cours qu’ils ont si minutieusement préparé.  Par 
conséquent, ils  proposent des activités qui ne  
répondent ni aux besoins des élèves, ni à leur 
âge, ni à leurs centre d’ intérêts.

Finalement, l’évaluation, qui au lieu d’être 
une contribution à l’enseignement, est devenue 
une sorte de pénalisation.

Donc, tâchons de trouver des moyens pour 
parvenir à éveiller la motivation.

D’après nous 3 facteurs sont primordiaux: les 
activités en classe, l’évaluation et l’enseignant 
lui-même.

Faisons en sorte que les activités en 
classe, l’évaluation et l’enseignant lui-même 
suscitent la motivation des élèves en difficulté 
d’apprentissage.

La motivation est, en premier lieu, en 
lien avec l’image que l’élève a de lui-même.   
Certains élèves ont de la difficulté à avoir une 
perception réaliste  de leur compétence. Ils 
doutent de leur capacité à réaliser les activités 
qu’on leur demande. Cela créé un cercle vicieux 
: les élèves les moins compétents ne réalisent pas 
les activités, donc ne progressent pas, tandis que 

les plus compétents accomplissent les activités, 
et progressent.La perception de la valeur 
d’une activité est ainsi définie.Le jugement 
qu’un élève porte sur l’intérêt et l’utilité de 
cette dernière, et ce, en fonction des buts qu’il 
poursuit.La perception de la valeur des activités 
pédagogiques et la perception de sacompétence 
à les réussir sont les deux principales sources de 
la dynamique motivationnelle quiamènent ces 
élèves à se démotiver devant la tâche d’accomplir 
des activités pédagogiques (Viau,1994). Pour 
qu’un élève accorde de l’intérêt à une activité, il 
doit en comprendre l’utilité et le sens par rapport 
àla quantité d’effort et de temps qu’il y consacre. 
Sinon, il risque de lui attribuer peu de valeur et 
par conséquent d’être démotivé. C’est pourquoi  
nous proposons  de choisir des  activités qui 
éveillent l’intérêt des aprrenants en tenant 
compte, en même temps, leur niveau de langue, 
leur âge, leurs centres d’intérêts et privilégier le 
ludique et la créativité.En fait,ce n’est que dans 
ce cas où pour parviendrons au résultat.( Voir 
schéma 1 )

Utilité de la langue concrète et immédiate
   Sens

                 Intérêt
                                 Motivation
                                                  Résultats

Schéma 1

Pour mieux illustrer cet exemple imaginons 
deux scénarios, l’un positif l’autre négatif.La 
dynamique motivationnelle d‘un étudiant sera 
positive s’il perçoit a) l’utilité et la valeur de 
l’activité qui lui est proposée, c’est-à-dire s’il 
croit qu’elle lui servira à apprendre à mieux 
exprimer sesidées; b) s’il a le sentiment qu’il a 
les compétences nécessaires pour la réussir.

Ces perceptions suscitant une fortemotivation 
de sa part, il choisira c) de s’engager sur le plan 
cognitif dans l’accomplissement de cette activité 
en utilisant des stratégies d’apprentissage 
appropriées, et d) travaillera avec persévérance. 
Enfin, l’engagement cognitif et la persévérance 
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dont il fera preuve lui permettront e) d’apprendre 
comme il le souhaite, ce qui aura par ricochet un 
effet positif sur ses perceptions.

La dynamique motivationnelle d’un étudiant 
sera négative s’il n’accorde aucune valeur à 
l’activité proposée, sous prétexte qu’elle est 
ennuyante ou qu’elle ne lui est d’aucune utilité, 
s’il s’estime incapable de le faire  correctement 
ou s’il a l’impression qu’on lui impose un travail 
sans qu’il ait son motà dire. Ses perceptions ne 
le pousseront donc pas à accomplir cette activité. 
S’il choisit toutefois de lefaire, son engagement 
cognitif et sa persévérance seront faibles. En 
conséquence, ses apprentissagesseront peu 
significatifs, et ses perceptions en souffriront à 
nouveau.

Ces deux scénarios montrent qu’une même 
activité pédagogique peut engendrer des 
dynamiques motivationnelles différentes selon 
lesapprenants. Lorsque ceux-ci réagissent de 
façon positive à l’activité qui leur est proposée, 
il est question d’une dynamique fonctionnelle, 
car leurs perceptions les amènent à s’engager sur 
le plan cognitif, à persévérer et par conséquent 
à apprendre. Lorsqu’ils réagissent de façon 
négative, il est plutôt question d’une dynamique 
dysfonctionnelle, puisque leurs faibles 
perceptions les conduisent à ne pas s’engager, 
à ne pas persévérer et donc à ne pas apprendre.

Ainsi, si l’on fournit des exercices qui 
s’adaptent à l’expérience de l’apprenant, si 
l’on offre la possibilité d’atteindre un but pour 
que l’apprenant augmente sa confiance en ses 
compétences, et si l’on donne la possibilité à 
l’apprenant de définir de nouveaux défis, sa 
motivation intrinsèque s’en trouvera maintenue. 
Pour éveiller sa curiosité, il importe de trouver 
des idées originales qui surprennent et permettre 
aux apprenants de choisir leurs activités et 
d’établir leurs propres façons de faire. Cela  
leur donnera le sentiment de contrôler leur 
apprentissage. Enfin, les jeux et les simulations 
introduisent un élément de plaisir et de fantaisie.

Dans ce processus l’enseignant, l’acteur 

réflexif a plusieurs rôles à jouer. Le niveau de 
compétence, une personnalité bien affirmée 
chez l’enseignant influencent également la 
motivation. Un enseignant passionné lui-même 
pour le contenu qu’il enseigne ou par le fait 
même d’enseigner donne envie à l’élève de se 
dépasser. Le regard qu’il porte sur ce dernier 
sera différent, la passion qu’il met dans ses 
propos peut être contagieuse. Le professeur doit 
se donne pour rôle d’être un modèle aux yeux 
de ses élèves, c’est-à-dire un adulte qui aime 
apprendre et qui aime faireapprendre.   

En plus,un enseignant étant un praticien 
réflexif doit faire le tri entre ce qui est proposé 
et en choisir en fonctions des besoins ce qui est 
utile pour ses apprenants.

Dans la dynamique motivationnelle 
de l’apprenant un grand rôle est attribué à 
l’évaluation. Très souvent dans nos pratiques 
pédagogiques l’évaluation est pénalisante, 
parce qu’elle est souvent confondue avec la 
notation. une piste peut être exploitée : mettre 
en œuvre des pratiques évaluatives centrées sur 
le processus d’apprentissage plutôt que sur les 
performances seulement.

Faire en sorte que l’élève ne voit pas ses 
erreurs comme « des fautes pénalisantes », mais 
comme des étapes incontournables dans son 
processus d’apprentissage. Il faut donc limiter 
les évaluations qui ont pour objet de sanctionner 
des apprentissages et revenir à des évaluations 
formatives qui ont pour but de rendre compte 
à l’élève des progrès réalisés et de ceux qui 
doivent être accomplis. Aider l’élève à voir les 
progrès qu’il a accomplis. Un élève qui ne voit 
pas qu’il s’améliore conclut rapidement qu’il 
n’apprend rien et que les activités qu’on lui 
demande de faire n’ont aucune utilité. 

Souvent, dans une classe, la note à un 
examen est le seul point de repère qu’a l’élève 
pour juger de son travail. Aider un élève à faire 
un bilan de ce qu’il a appris dans le cours et lui 
montrer le chemin parcouru, si minime soit-il, 
est une pratique evaluative qui rapporte.
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շա հագրգռ վա ծու թյան դե րը ֆրան սե րե նի ու սուց ման գոր ծըն թա ցում
Գ. Հա րու թյու նյան

Հոդ վա ծում դի տարկ վում է ֆրան սե րե նի դա սա վանդ ման գոր ծըն թա ցում իր ու րույն 
տե ղը զբա ղեց նող հիմ նա հար ցե րից մե կը՝ շա հագրգռ վա ծու թյու նը: Վեր ջինս պայ մա նա
վոր ված է ինչ պես ներ քին (այն պատ կե րաց մամբ, որ ու սա նո ղը ու նի ինքն իր նկատ
մամբ` իր կա րո ղու թյուն նե րի և ու ժե րի ոչ իրա տե սա կան գնա հատ մամբ), այն պես էլ 
ար տա քին գոր ծոն նե րով, որ տեղ կա րև որ դեր է խա ղում ու սու ցա նո ղի ան ձը և գնա հատ
ման ար դի հա մա կար գը:

Роль мо ти ва ции в про цес се обу че ния фран цузс кому языку
Г. Ару тю нян

В статье рас смат ри ва ют ся воп ро сы мо ти ва ции в про цес се обу че ния фран цузс ко му 
языку, на ко то рую вли яют как внут рен ние (обу ча ю щийся не и ме ет ре аль ной оцен ки 
собст вен ных зна ний) также внеш ние фак то ры, где не ма ло важ ную роль иг ра ет лич
ность  пре по до ва те ля и ны неш ня я си сте ма о це нки зна ний.

Nous avons tenté dans cetarticle de démontrer 
que pour parvenir au résultat dans le processus 
d’enseignement il faut faire compendre à nos 
apprenants l’utilité de ce qu’il font, rendre ce 
processus agréableet l’évaluation un élément de 
l’enseignement plus motivant que démotivant 
pour l’élève.

Certes, ce dernier n’est pas le seul 
responsable de la démotivation de sesétudiants, 
mais il demeure un acteur de premier plan.
Tout d’abord, étant  enseignant , on doit 
réussir   à créer un climat de confiance entre 

nous et l’élève. Pour qu’un élève s’engage dans 
ses apprentissages et prenne des initiatives, 
il doit savoir que l’enseignant a installé un 
« filet de sécurité » qui lui permet de faire 
des erreurs sans pour autant être jugé et se 
sentir coupable.En plus, les enseignants sont 
de plus en plus les seuls modèles que les 
enfants et les adolescents peuvent observer en 
train d’apprendre, doncsoyons persuadés de 
notre utilité et de notre efficacité,  aimons le 
processus d’enseignement pour le rendre plus 
motivant pour nos apprenants.
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Հայտ նի է, որ ինչ պես նախ կին եռա մյա, 
այն պես էլ ժա մա նա կա կից քա ռա մյա տար
րա կան դպրո ցում մայ րե նիի դա սերն իրա
կա նաց վում են բա ցատ րա կան ըն թեր ցա
նու թյան մե թո դով: Մի ա ժա մա նակ հի շենք, 
որ եռա մյա տար րա կան դպրո ցից հե տո 
նախ կին մի ջին դպրո ցի չոր րորդ դա սա րա
նում մայ րե նիի դա սերն իրա կա նաց վում էին 
գրա կան ըն թեր ցա նու թյան մե թո դով, որը 
որո շա կի ո րեն տար բեր վում է բա ցատ րա
կան ըն թեր ցա նու թյան մե թո դից: 

Այ սօր նախ կին մի ջին դպրո ցի չոր րորդ 
դա սա րա նը կրտսեր դպրո ցի կազ մում է, 
և նե րըմբռ նո ղա բար շա րու նակ վում է կի
րառ վել բա ցատ րա կան ըն թեր ցա նու թյան 
մե թո դը` գե րա կա յու թյու նը դար ձյալ տա
լով կար դա լուն, բա ռա յին աշ խա տան քին 
և պատ մե լուն` առանց հաշ վի առ նե լու այն 
ձեռք բե րում նե րը, որոնց հա սել են աշա
կերտ նե րը եր րորդ դա սա րա նի վեր ջում.
գրե թե ձև ա վոր ված են լի նում կար դա լու 
բո լոր որա կա կան հատ կա նիշ նե րի պահ
պան մամբ ըն թեր ցե լու աշա կերտ նե րի կա
րո ղու թյուն նե րը, կա րո ղա նում են առանց 
դժվա րու թյուն նե րի բա ցատ րել ան ծա նոթ 
բա ռե րը, այդ կա պակ ցու թյամբ օգտ վել 
բա ցատ րա կան բա ռա րան նե րից, վե րար
տադ րել կար դա ցա ծը պատ մե լու բո լոր 
տե սակ նե րով, կռա հել են թա տեքստն ու 
հիմ նա կան միտ քը (ու նե նում են ստեղ ծա
գոր ծու թյան գա ղա փարն ըմբռ նե լու տար
րա կան կա րո ղու թյուն): Եր րորդ դա սա րա

նի վեր ջում մեր կա տա րած դա սալ սում նե րի 
ժա մա նակ հա մոզ վե ցինք, որ բա ցատ րա
կան ըն թեր ցա նու թյան մե թո դի նույ նու
թյամբ կի րա ռու մը չոր րորդ դա սա րա նում 
ոչ մի այն ձանձ րաց նում է աշա կերտ նե
րին, այ լև չի ապա հո վում ըն թեր ցո ղա կան 
կա րո ղու թյան զար գաց ման անհ րա ժեշտ 
մա կար դակ և, որն ամե նա կա րև որն է, չի 
դաս տի ա րա կում գրա կան ստեղ ծա գոր
ծու թյան նկատ մամբ հե տաքրք րու թյուն, 
խու նա նում է գոր ծող կեր պար նե րի նկատ
մամբ նրանց հե տաքրք րու թյու նը, ոգև ո
րու թյու նը, ու կար դա լը դառ նում է ու սուց չի 
հանձ նա րա րու թյու նը կա տա րե լու պար
տա կա նու թյուն և ոչ թե ըն թեր ցե լու ձգտում 
ըն թեր ցա սի րու թյան զար գաց ման գոր ծոն: 

Մեր կար ծի քով, չոր րորդ դասարա
նում իրա կա նաց վող մայ րե նիի դասն իր 
նպա տակ նե րով և կա ռուց ված քով, կի
րառ վող մե թոդ նե րով էա կա նո րեն պի տի 
տար բեր վի նա խորդ դա սա րան նե րի մայ
րե նիի դա սե րից, որ քան էլ որ այն անց
կաց վի բա ցատ րա կան ըն թեր ցա նու թյան 
մե թո դի բա ղադ րա մա սե րով.մաս նա վո րա
պես պի տի նկա տի ու նե նալ, որ չոր րորդ 
դա սա րա նում կա րև որ վում է հաս կա նա
լով կար դա լու հմտու թյան ձև ա վո րու մը, և 
նպա տա կաս լաց կեր պով աշ խա տանք պի
տի տար վի այդ ուղ ղու թյամբ: 

Մենք կար ծում ենք, որ շա հե կան է չոր
րորդ դա սա րա նում իրա կա նաց նել ավե լի 
ծա վա լուն նյու թե րի հաս կա նա լով ըն թեր
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ցում և դրանց շուրջ գրա կա նա գի տա կան 
աշ խա տանք, քան եր րորդ դա սա րա նի 
նման շա րու նա կել մի և նույն նյու թի բազ
մա կի ըն թեր ցու մը` ան գամ կար դա լու բո
լոր տե սակ նե րի կի րառ մամբ: 

Ներ կա յաց նենք ըն թեր ցած գե ղար վես
տա կան ստեղ ծա գոր ծու թյան վեր լու ծու
թյան ուղ ղու թյուն ներն ու բո վան դա կու
թյու նը չոր րորդ դա սա րա նում: 
•	 ծա նո թա ցում գրո ղի կեն սագ րու թյան մի 

քա նի էա կան` ար ժե քա վոր պա հե րին, 
•	 աշ խա տանք ըն թեր ցած ստեղ ծա գոր

ծու թյան սյու ժեի շուրջ,
•	 գրա կան հե րո սի(նկար նե րը)դի մագ ծի 

ըն կա լում և խո րա ցում,
•	 գե ղար վես տա կան ստեղ ծա գոր ծու թյան 

լեզ վի և ոճի դի տար կում,
•	 գա ղա փա րա կան բո վան դա կու թյան 

բա ցա հայ տում,
•	 ստեղ ծա գոր ծու թյան կեր պա րա յին

զգաց մուն քա յին ըն կալ ման խո րաց ման 
ճա նա պար հով ար տա հայ տիչ ըն թեր
ցա նու թյան նա խա պատ րաս տում: 
Այս քայ լերն իրա կա նաց նե լուց առաջ 

պի տի նկա տի ու նե նալ, որ բա ցատ րա
կան ըն թեր ցա նու թյան մե թո դի բա ղադ
րա մա սե րով կրտսեր դպրո ցում անց կաց
վող վեր լու ծու թյունն էա պես տար բեր վում է 
գրա կա նա գի տա կան վեր լու ծու թյու նից: 

Առաջ նորդ վե լով գե ղար վես տա կան 
ստեղ ծա գոր ծու թյան կա ռուց ված քի ժա
մա նա կա կից ըմբռն մամբ և պայ մա նա
վոր ված դրա ժան րա յին առանձ նա հատ
կու թյուն նե րով ու զար գաց նող ու սուց ման 
պա հանջ նե րով` կար դա ցած սեղ ծա գոր ծու
թյան վեր լու ծու թյու նը 4րդ դա սա րա նում 
պի տի կենտ րո նաց վի բո վան դա կու թյան 
զար գա ցում նե րի, գրա կան կեր պար նե րի 
բնա վո րու թյան, լեզ վի կեր պա րա յի ն ար տա
հայտ չա կան ինք նա տի պու թյան (մակ դիր, 
հա մե մա տու թյուն, փո խա բե րու թյուն և այլն), 
ստեղ ծա գոր ծու թյան գա ղա փա րի վրա: 

Ստեղ ծա գոր ծու թյան վեր լու ծու թյան 
դի տարկ ման հիմ նա կան սկզբուն քը նրա 

ամ բող ջա կա նու թյան պահ պա նումն է. 
բո վան դա կու թյան ներ քին տրա մա բա նու
թյան, առան ձին դրվագ նե րի ըմբռն ման 
ու նա կու թյու նը ձև ա վոր վում է կեր պար նե
րի, նրանց կյան քի, դրա ներ կա յաց ման մի 
քա նի կոմ պո զի ցի ոն հնար նե րի, գե ղար
վես տա կան ար տա հայտ չա կան մի ջոց նե
րի ըմբռն մա նը զու գըն թաց: 

Գե ղար վես տա կան ստեղ ծա գոր ծու
թյան կա ռուց ված քա յին պատ կեր նե րից 
յու րա քան չյու րի դի տարկ ման ժա մա նակ 
կա րև որ է մի խումբ տրա մա բա նա կան մո
տե ցում նե րի հաշ վա ռու մը.

1.Ստեղ ծա գոր ծու թյան կա ռուց ված քա
յին յու րա քան չյուր տար րի(սյու ժե, գրա կան 
կեր պար նե րը(հե րոս նե րը) լե զուն, գա ղա
փա րը), գրա կան սկզբուն քի դի տար կու մը: 

2.Նշված ուղ ղու թյուն նե րով (եր րորդ 
դա սա րա նից սկսած)աշա կերտ նե րի ձեռք 
բե րած որո նո ղա կան կա րո ղու թյուն նե րի 
զար գա ցու մը: 

3.Գրա կան նյու թե րի ճիշտ ընտ րու թյուն 
և հա մա կար գում, որոնց շուրջ պի տի կա
ռուց վի նպա տա կադր ված մե թո դա կան 
աշ խա տան քի հա մա լի րը, և այն տե սա
կան հաս կա ցու թյուն նե րի որո շու մը, որոնք 
պետք է աշա կերտ նե րը յու րաց նեն այդ աշ
խա տան քի ըն թաց քում: 

4.Գե ղար վես տա կան բնագ րի շուրջ 
տար վող աշ խա տան քի մե թո դա կան հա
մա կար գը, պայ մա նա վոր ված ստեղ ծա
գոր ծու թյան յու րա քան չյուր բա ղադ րա մա
սի` որո շա կի ըն կալ ման մա կար դա կով, 
նպա տա կադ րու մով, կա ռուց ված է Ս.Վի
գոտս կու այն սկզբուն քի հի ման վրա, որ 
ու սու ցու մը ոչ մի այն առա ջան ցիկ է` նա
խոր դում է զար գաց մա նը, այ լև որոշ վում 
է կրթու թյան բո վան դա կու թյամբ և ու սուց
ման մա կար դա կով: 

Մաս նա վո րա պես ար դյու նա վետ է այս 
խնդիր նե րի լու ծու մը, երբ գոր ծադր վում 
են ստեղ ծա գոր ծա կան ըն թեր ցա նու թյան 
և էվ րիս տիկ մե թոդ նե րը: Այս մե թոդ նե
րի հա մադ րու մը խարսխ վում է կրտսեր 
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դպրո ցա կան նե րի` գե ղար վես տա կան 
ստեղ ծա գոր ծու թյան ըն կալ ման առանձ նա
հատ կու թյուն նե րի և ստեղ ծա գոր ծու թյան 
վեր լու ծու թյան խնդիր նե րի վրա: Հե ղի նա կի 
կեն սագ րու թյան այն պա հե րի դի տար կու
մը, որոնք առնչ վում են տրված ստեղ ծա
գոր ծու թյան բո վան դա կու թյա նը, գա ղա
փա րին, նպաս տում են դրանց ըմբռն մա նը: 

Մեր դա սալ սում նե րը և ման կա վար ժա
կան պրակ տի կա յի ժա մա նակ ու սա նող նե
րի վա րած դա սե րի վեր լու ծու թյու նը հան
գե ցրին այն եզ րա կա ցու թյան, որ եր րորդ, 
չոր րորդ դա սա րան ցի նե րին ծա նոթ ստեղ
ծա գոր ծու թյուն նե րի որո շա կի դրվագ նե րի 
իմա ցու թյունն ակ նա ռու նա խադ րյալ ներ 
է ստեղ ծում ըն թեր ցած նյու թի բո վան դա
կու թյան, կեր պար նե րի և գա ղա փա րի 
ըմբռն ման հա մար: Այս հան գա ման քը են
թադ րում է, որ ըն թեր ցե լու հա մար երե
խա նե րին տրա մադր վող ստեղ ծա գոր ծու
թյուն նե րը պի տի պատ կա նեն հան ճա րեղ, 
ճա նաչ ված, մե ծա նուն հե ղի նակ նե րի, 
որոնք հան րա հայտ են ոչ մի այն որ պես 
հե ղի նակ ներ, այ լև ազ գա յին գոր ծիչ ներ 
են, ճա նաչ ված քա ղա քա ցի ներ, մե ծա նուն 
գրա կան գոր ծիչ ներ. գրո ղի կեն սագ րու
թյու նը կամ դրա որո շա կի դրվագ նե րը 
պի տի հե տաքրք րու թյուն ներ կա յաց նեն 
տվյալ տա րի քի երե խա նե րի հա մար, և 
ու սուց չի կող մից աշա կերտ նե րին ներ
կա յաց վող կեն սագ րա կան փաս տերն ու 
տվյալ նե րը պի տի առնչ վեն ու սում նա սիր
վող ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րին: 

Մեր կար ծի քով, ու սում նա սիր վող 
ստեղ ծա գոր ծու թյան հե ղի նա կի հետ առա
ջին ծա նո թու թյու նը, շփու մը պի տի ու նե նա 
հո գե բա նա կան նա խա պատ րաս տու թյան 
ուղղ վա ծու թյուն: Այն կնպաս տի գե ղար
վես տա կան ստեղ ծա գոր ծու թյան լի ար ժեք 
ըն կալ մա նը` պայ մա նա վոր ված ժան րով 
կամ նյու թի գա ղա փա րա կան ու թե մա
տիկ առանձ նա հատ կու թյուն նե րով: Այդ 
կա րող է լի նել գրո ղի կյան քի հե տաքր քիր 
դրվագ նե րի մա սին ու սուց չի պատ մա ծը, 

որն առնչ վում է կար դաց վե լիք կամ ար
դեն կար դա ցած ստեղ ծա գոր ծու թյան բո
վան դա կու թյա նը, պատ մա կան նյու թե րի, 
նկար նե րի ցու ցադ րումն ու մեկ նա բա նու մը, 
հե ղի նա կի մա սին ճա նաչ ված մարդ կանց 
հու շա պա տում նե րը: Այդ պի սի աշ խա ան քի 
նպա տա կը ոչ թե գրո ղի կեն սագ րու թյան 
ու սում նա սի րումն է, այլ ու սում նա սիր վող 
ստեղ ծա գոր ծու թյան բո վան դա կու թյան ու 
գա ղա փա րի ըն կալ ման գոր ծըն թա ցի ակ
տի վա ցու մը, որը կա րև որ նա խադ րյալ է 
հե ղի նա կի մտա հղա ցում նե րի լի ար ժեք և 
ամ բող ջա կան ըմբռն ման հա մար: Օրի նակ, 
բնու թյան, մաս նա վո րա պես կեն դա նա կան 
աշ խար հի նկատ մամբ Սե րո Խան զա դյա
նի` սի րո և հո գա տա րու թյան դրսև որ ման 
վրա սո վո րող նե րի ու շադ րու թյան բև ե ռումն 
ապա հո վում է նրա ստեղ ծա գոր ծու թյան 
ըն կալ ման ընդգր կու նու թյունն ու հա ջոր դա
կանու թյու նը, սե փա կան զգաց մունք նե րի 
ար տա հայտ ման նպա տա կով գրո ղի գոր
ծա ծած բա ռե րի և ար տա հայ տու թյուն նե րի 
ար ժեքն ու խո րու թյու նը: 

Մեր ու սում նա սի րու թյուն նե րի ըն թաց
քում հա մոզ վե ցինք, որ եր րորդ դա սա րա նի 
վեր ջում ար դեն կրտսեր դպրո ցա կան ներն 
սկսում են հաս կա նալ, ըմբռ նել կար դա
ցած ստեղ ծա գոր ծու թյան սյու ժեն` բո վան
դա կու թյու նը, ըն կա լում են տրա մա բա նու
թյու նը, բա ցա հայ տում են ժա մա նա կա յին, 
տա րա ծա կան և պատ ճա ռա հե տև ան քա յին 
հա րա բե րու թյուն նե րը, դա տո ղու թյուն նե
րը և եզ րա կա ցու թյուն են կա տա րում: Այս 
դա տո ղու թյուն նե րի ձև ա վոր ման հա մար 
կա րև որ է ըն թերց վե լիք ստեղ ծա գոր ծու
թյան ճիշտ ընտ րու թյու նը. հե քի աթ ներ, 
պատմ վածք ներ, ծա վա լուն ստեղ ծա գոր
ծու թյուն նե րից` սյու ժե ով իրար կապ ված 
հատ ված ներ, որոնք ու նեն հա կա սու թյուն
նե րի ծա վա լու նու թյուն: Մի այն այս դեպ քում 
եր րորդ, չոր րորդ դա սա րան ցի նե րը կսկսեն 
ըմբռ նել ստեղ ծա գոր ծու թյան սյու ժե, պատ
ճա ռա հե տև ան քա յին կա պեր, գա ղա փար և 
նման այլ եզ րա բա ռե րի էու թյու նը: 
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Կար դա ցած ստեղ ծա գոր ծու թյան սյու
ժեի շուրջ տար վող աշ խա տան քի հա մա
կար գը պի տի իրա կա նաց նել հե տև յալ ըն
թաց քով.

Ու սուց չի օգ նու թյամբ սո վո րող նե րը 
բա ցա հայ տում են սյու ժե ում ներ կա յաց վող 
դեպ քե րը և ու նեն որո շա կի կա ռուց վածք. 
սկիզբ, զարգացում, միմյանցով պայ մա
նա վորված դեպքեր, առան ձին դրվագ
ներ և ավարտ: Դրվագ, առա վել կա րև
որ` բա նա լի դրվագ, գոր ծո ղու թյուն ների 
ընթացք հաս կա ցու թյուն նե րը մեկ նա բան
վում են ու սում նա սիր վող բնագ րի հի ման 
վրա` նկա րագ րա կան մե թո դով: 

Որ պես զի սյու ժեն գի տակ ցո րեն ըն կալ
վի, կա րիք չկա տեքս տը մա սե րի բա ժա
նել (ինչ պես 2րդ, 3րդ դա սա րան նե րում) 
որով հե տև այդ դեպ քում աշա կերտ նե րը 
չեն կա րո ղա նա ըմբռ նել սյու ժեի հե նա
կե տա յին` ամ բող ջա կան գա ղա փա րը և 
իրադ րու թյուն նե րը կշփո թեն ստեղ ծա
գոր ծու թյան հիմ նա կան գա ղա փա րի հետ: 
Այս խնդրի հաղ թա հար ման հա մար պի տի 
չոր րորդ դա սա րան ցի նե րի հետ ստեղ ծա
գոր ծու թյան ըն թեր ցու մից հե տո խո սել 
ամե նատ պա վո րիչ դրվագ նե րի, դրանց 
հա ջոր դա կա նու թյան մա սին` այդ ճա նա
պար հով նրանց ըմբռ նել տա լու հա մար` 
ինչ է դրվա գը(էպի զո դը) և որ դրվագ նե րը 
կա րե լի է առանձ նաց նել ողջ ստեղ ծա գոր
ծու թյան մեջ: Կար դա ցած ստեղ ծա գոր ծու
թյան սյու ժեի շուրջ տար վող աշ խա տանքն 
ավե լի գի տակ ցո րեն իրա կա նաց նե լուն 
կնպաս տի և այն ավար տին կհասց նի 
կար դա ցած, ու սում նա սի րած ստեղ ծա գոր
ծու թյան բո վան դա կու թյու նը ներ կա յաց
նող պլա նի կազ մու մը (ու սուց չի ղե կա վա
րու թյամբ կամ առանց նրա): 

Կա րև ո րե լով չոր րորդ դա սա րան ցի նե
րի` կար դա ցած ստեղ ծա գոր ծու թյան բո
վան դա կու թյունն իբ րև ժա մա նա կա յին, 
տա րա ծա կան և պատ ճա ռա հե տև ան քա
յին կա պե րի ամ բող ջու թյուն ըն կա լե լու և 
վե րար տադ րե լու կա րո ղու թյուն նե րի ձև ա

վո րու մը` բնագ րի շուրջ տար վող աշ խա
տան քի ժա մա նակ շա հե կան է դի տար կել 
և վեր լու ծել տեքս տի առան ձին դրվագ նե
րի մի ջև պատ ճա ռա հե տև ան քա յին կա
պե րի տար բե րակ նե րը: Այս աշ խա տան քի 
ըն թաց քում սո վո րող ներն աս տի ճա նա բար 
կըմբռ նեն, որ գե ղար վես տա կան ստեղ ծա
գոր ծու թյան սյու ժեի կա ռուց ված քը նրա 
հե ղի նա կի` գի տակ ցո րեն նա խագ ծած` 
պլա նա վո րած գոր ծու նե ու թյան ար դյունքն 
է.դրվագ նե րը դեպ քեր են, որոնք իրար են 
հա ջոր դում ոչ պա տա հա կան հեր թա կա
նու թյամբ, դրանց մի ջո ցով բա ցա հայտ
վում են կեր պար նե րը, նրանց հա րա բե րու
թյուն նե րը: Ստեղ ծա գոր ծու թյան գրա կան 
հե րո սի` կեր պա րի շուրջ տար վող աշ խա
տան քի ժա մա նակ սո վո րող նե րը պի տի 
ըմբռ նեն, որ դրանք սեր տո րեն շաղ կապ
ված են սյու ժե ին: Դրա հա մար հար կա վոր 
է գի տակ ցել տալ, որ գրա կան կեր պա րը 
ստեղ ծա գոր ծու թյան հիմ նա կան կա ռուց
ված քա յին տարրն է, և նրա նկա րա գիրն 
ամ բող ջա նում է առա ջին հեր թին ներ կա
յաց ված դրվագ նե րով: 

Սյու ժեն և կեր պար նե րի էու թյունն ամ
բող ջաց նող տե սա րան նե րի, ներ քին հար
դա րան քի, բնան կա րի և այլ ման րա մաս
նե րի դի տար կու մը գե ղար վես տա կան 
կեր պար նե րի ամ բող ջա կան ըն կալ ման 
նպա տակ է հե տապն դում: Այս ուղ ղու
թյամբ աշ խա տանքն ու նի եր կու մո տե
ցում. ամե նա կա րև որ դրվագ նե րի վեր լու
ծու թյան ճա նա պար հով գրա կան հե րո սի 
բնավո րու թյան էու թյան մեջ առա վել խո րը 
թա փան ցում, և ստեղ ծա գոր ծու թյան գոր
ծող ան ձանց բա րո յաէթի կա կան որակ նե
րի դի տար կում և տեքս տի ամ բող ջա կան 
վեր լու ծու թյան ճա նա պար հով` ստեղ ծա
գոր ծու թյան գա ղա փա րի բա ցա հայ տում: 
Գրա կան ստեղ ծա գոր ծու թյան հե րո սի` 
կեր պա րի նկա րագ րի բա ցա հայտ ման 
ուղ ղու թյամբ տար վող աշ խա տանք նե րի 
հա մա կար գում չա փա զանց ար դյու նա
վետ է տեքս տի ման րազ նին դի տար կու մը, 
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բա ռա յին նկար չու թյու նը, հե ղի նա կա յին 
նկա րագ րու թյուն նե րի և երկ խո սու թյուն
նե րի ար տա հայ տիչ ըն թեր ցա նու թյունն 
ու ան գիր վե րար տադ րու թյու նը, ստեղ
ծա գոր ծա բար պատ մե լը, հե րոս նե րին 
այլ իրադ րու թյուն նե րի մեջ դնե լը, ստեղ
ծա գոր ծու թյան էջի նկա րա զար դում նե
րի դի տար կու մը, էջե րի նկա րա զար դու մը 
աշա կերտ նե րի կող մից: Ներ կա յաց ված 
մե թո դա կան հնար նե րը կի րառ վում են 
նաև առա ջի նից եր րորդ դա սա րան նե
րում` կար դա լու կա րո ղու թյուն նե րի կա
տա րե լա գործ ման նպա տա կով: Սա կայն 
չոր րորդ դա սա րա նում գրա կան վեր լու ծու
թյան գոր ծըն թա ցում գոր ծադր վող մե թոդ
ներն ու հնար ներն այլ որա կա կան բնույթ 
են կրում. էա պես փոխ վում է գրա կան 
կեր պար նե րի բա ցա հայտ մա նը միտ ված 
զրույց նե րի և բարձ րաց րած հիմ նախն դիր
նե րի բնույ թը: Ու շագ րավ են այս փու լում 
ստեղ ծա գոր ծու թյան դեպ քե րի ու կեր
պար նե րի էու թյու նը ներ կա յաց նող աշա
կերտ նե րի նկար նե րը: Դրանք ոչ մի այն 
հե րոս նե րի էու թյունն են ներ կա յաց նում, 
այ լև գույ նե րի մի ջո ցով աշա կերտ նե րի վե
րա բեր մունքն են ար տա հայ տում: Դրանք 
չոր րորդ դա սա րան ցի նե րի ան մի ջա կան 
զգաց մուն քա յին ըն կա լում ներն են, որոնք, 
մեր կար ծի քով, բա ցա ռիկ նշա նա կու թյուն 
ու նեն, մաս նա վո րա պես, երբ վե րա բե րում 
են գրա կան հե րոս նե րին: Զգաց մուն քա յին 
ըն կալ ման հի ման վրա, որին աշա կերտ
նե րը հաս նում են ար տա հայ տիչ ըն թեր
ցա նու թյան, վե րար տադր ման, խոս քա
յին նկար չու թյան և սե փա կան նկար նե րի 
ցու ցադր ման ճա նա պար հով, լուծ վում են 
ին տե լեկ տո ւալ ըն կալ ման խնդիր նե րը, 
պայ ման ներ են ստեղծ վում գրա կան հե
րոս նե րի էու թյան առա վել խո րը ըն կալ
ման, գրողաշա կերտ հա րա բե րու թյուն նե
րի սեր տաց ման, հե րոս նե րի նկատ մամբ 
գրո ղի վե րա բեր մուն քի ըմբռն ման հա
մար: Կեր պար նե րի էու թյան ըմբռն ման 
խնդիր նե րին զու գա հեռ` դի տարկ վում են 

գրա կան ստեղ ծա գոր ծու թյան կոմ պո զի
ցի ան և նրա բա ղադ րիչ նե րը: Չոր րորդ 
դա սա րան ցի ներն առանց դժվա րու թյան 
ըմբռ նում են և կողմ նո րոշ վում գե ղար
վես տա կան ստեղ ծա գոր ծու թյան կոմ պո
զի ցի ա յի բա ղադ րիչ նե րի (տար րե րի) մեջ: 
Նրանք նկա րագ րու թյուն նե րի մեջ բա ցա
ռա պես ըն կա լում են (բնան կար, դի ման
կար) առար կա յա կան բո վան դա կու թյու նը, 
դեպ քե րը, հա րա բե րու թյուն նե րը, սա կայն 
դրանց չեն վե րա բեր վում որ պես հե րոս նե
րին ներ կա յաց նե լու հե ղի նա կա յին հնար: 
Բա ցի այդ, սո վո րող նե րի մեծ մասն իրենց 
բա նա վոր և գրա վոր պա տաս խան նե րում 
դժվա րու թյամբ են ներ կա յաց նում գե ղար
վես տա կան նկա րագ րու թյուն նե րը, ինչ պես 
նաև կար դա ցած ստեղ ծա գոր ծու թյան թե
մա յով կա տա րած իրենց նկար նե րում սո վո
րա բար չեն բա ցա հայ տում հե ղի նա կա յին 
էա կան ման րա մաս նե րը: Աշա կերտ ներն 
իրենց պա տում նե րի և նկա րագ րու թյուն նե
րի մի այն չնչին մա սում են ներ կա յաց նում 
բնու թյան նկա րագ րու թյուն ներ, ներ քին 
հար դա րանք, իրադ րու թյուն ներ, որոնք 
առնչ վում են կեր պար նե րի էու թյա նը: 

Ստեղ ծա գոր ծու թյան մեջ ներ կա յաց
ված իրադ րու թյուն նե րի, կեր պար նե րի 
հետ կապ ված, մի ջա վայ րի, հար դա րան
քի, ար տա քի նի բա ցա հայ տու մը հե րոս նե
րի նկա րագ րի, զգաց մունք նե րի ու վար քի 
առա վել խո րը ըմբռն ման ար դյու նա վետ 
մի ջոց են: Եթե եր րորդ դա սա րա նի վեր
ջում և չոր րորդ դա սա րա նի սկզբում աշա
կերտ նե րը դրսև ո րում են ամ բողջ բնա գի
րը պատ մե լու, նրա առան ձին դրվագ ներն 
իմաս տա վո րե լու, իրենց ձեռ քով կա տա
րած նկար նե րը ներ կա յաց նե լու կա րո
ղու թյուն ներ, ապա չոր րորդ դա սա րա նի 
վեր ջում սո վո րող նե րը պետք է կա րո ղա
նան վեր լու ծել ստեղ ծա գոր ծու թյան նկա
րա զար դում նե րը կամ նույն ստեղ ծա գոր
ծու թյան (այլ գրքե րում) մեկ այլ նկար չի 
կա տա րած նկա րա զար դում նե րը: Մի ա
ժա մա նակ նրանք ստեղ ծա գոր ծու թյան 
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ընդ հա նուր են թա տեքս տի հի ման վրա 
պի տի իրա կա նաց նեն նկա րագ րու թյուն
նե րի վեր լու ծու թյուն, բա ռա յին նկա րագ
րու թյուն, վեր լու ծա կանքննա դա տա կան 
հա մե մա տու թյուն ներ (ինչ պես առան ձին 
կեր պար նե րի, այն պես էլ ողջ տեքս տի, հե
ղի նա կի մտա հղա ցու մների և այլն): 

Կար դա ցած գե ղար վես տա կան բնագ
րի սյու ժեի և գա ղա փա րի ըմբռն մա նը տա
նող էա կան քայլ է ստեղ ծա գոր ծու թյան լեզ
վի դի տար կու մը, որը դպրո ցա կան նե րին 
նա խա պատ րաս տում է պո ե տիկ խոս քի 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րի յու րաց մա նը: 
Մեր դա սալ սում նե րի ըն թաց քում նկա տել 
ենք, որ սո վո րող նե րի մեծ մա սը գե ղար
վես տա կան բնագ րի բա ռերն ըն կա լում 
են մի այն նրանց ճա նա չո ղա կանտե ղե
կատ վա կան իմաստ նե րի տե սան կյու նից: 
Այ նինչ կար դա ցած ստեղ ծա գոր ծու թյան 
շուրջ սո վո րող նե րի կա տա րած նկար ներն 
ու նկա րա զար դում նե րը, հատ կա պես ամ
բող ջա կան տեքս տի նկար չու թյու նը մեզ 
հա մո զում է, որ հնա րա վոր է զար գաց
նել կեր պար նե րը ներ կա յաց նե լու, նրանց 
նկատ մամբ հե ղի նա կի վե րա բեր մունքն 
ու գնա հա տա կա նը ներ կա յաց նող բա ռե
րի հա րուստ աշ խար հը թա փան ցե լու 4րդ 
դա սա րան ցի նե րի ու նա կու թյուն նե րը: Այս 
խնդրում մենք հա մոզ վում ենք նաև, երբ 
ու սում նա սի րում ենք կար դա ցած տեքս
տի շուրջ առան ձին կեր պար նե րի էու
թյու նը ներ կա յաց նող բա ռա պա շա րի ու
սում նա սի րու թյան ուղ ղու թյամբ չոր րորդ 
դա սա րան ցի նե րին տրված գրա վոր առա
ջադ րանք ներն ըն թեր ցե լիս ու բա նա վոր 
պա տաս խան նե րը լսե լիս: Չոր րորդ դա
սա րան ցի նե րի ըն կալ ման առանձ նա հատ
կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ հատ կա պես 
ու շագ րավ փաս տեր ար ձա նագ րե ցինք 
գրա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի կեր
պար նե րի շուրջ տար վող բա ռա յին աշ
խա տան քի ժա մա նակ, երբ սո վո րող նե րը 
փոր ձում էին անձ նա վո րել ստեղ ծա գոր
ծու թյան բա ռամ թեր քը: Չոր րորդ դա սա

րան ցի նե րին առա ջադր վեց կար դալ մի 
քա նի բա նաստեղ ծու թյուն: Որո շե լու հա
մար, թե որ քա նով են նրանք հաս կա ցել 
ըն թեր ցած բա նաս տեղ ծու թյան բո վան
դա կու թյու նը, տվե ցինք որոշ առա ջադ
րանք ներ: Սո վո րող նե րի մի այն 10 տո կո սը 
փոր ձե ց բա ցատ րել անձ նա վոր ման իմաս
տը, 35 տո կոսն իր ապ րում նե րի հի ման 
վրա հյու սե ց փոք րա ծա վալ պա տաս խան
ներ, 20 տո կո սը պա տաս խա նեց ազատ և 
հա րուստ ման րա մաս նե րով` սա կայն հե
ղի նա կի մտա հղա ցու մից շատ հե ռու, 45 
տո կո սը պա տաս խա նեց 12 հար ցի` հա
ճախ սխալ ձև ա կեր պում նե րով: Այս հան
գա ման քը ևս մեզ հան գեց րեց այն եզ րա
կա ցու թյան, որ չոր րորդ դա սա րան նե րում 
գե ղար վես տա կան ստեղ ծա գոր ծու թյան 
շուրջ տար վող բա ռա յին աշ խա տանքն 
էա պես տար բեր վում է առա ջի նից եր րորդ 
դա սա րան նե րում տար վող աշ խա տան
քից. չոր րորդ դա սա րա նում հիմ նա վոր 
աշ խա տանք պի տի տար վի քնա րա կան 
և էպի կա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում 
գոր ծած ված բա ռե րի գե ղար վես տա կան 
ար ժե քի դի տարկ ման ուղ ղու թյամբ` մաս
նա վո րա պես կա րև ո րե լով հե րոս նե րի 
ապ րում նե րի բա ցա հայ տումն ու դրանց 
մի ջո ցով հե ղի նա կի` ներ կա յաց րած իրա
կա նու թյան նկատ մամբ վե րա բեր մուն քը: 
Կար դա ցած ստեղ ծա գոր ծու թյան լեզ վի 
վեր լու ծու թյունն ու ծա նո թու թյու նը մի 
շարք լեզ վա ար տա հայտ չա մի ջոց նե րին 
նպաս տում է, որ 4րդ դա սա րան ցի ներն 
առա վել խո րու թյամբ թա փան ցեն ստեղ
ծա գոր ծու թյան բո վան դա կու թյան մեջ, 
բա ռը դի տեն որ պես ար վես տի բա ղադ
րիչ: Գե ղար վես տա կան ստեղ ծա գոր ծու
թյան մեջ բառն իմաստ է ստա նում առա
ջին հեր թին են թա տեքս տի մեջ, հենց այդ 
պատ ճա ռով էլ նրա իմաս տի բա ցատ
րու թյու նը տեքս տից դուրս ըն դու նե լի չէ: 
Տարաբ նույթ լեզ վա կան ար տա հայտ չա
մի ջոց նե րի ծա նո թաց ման ուղ ղու թյամբ 
ըն թեր ցած ստեղ ծա գոր ծու թյան շուրջ 
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տար վող աշ խա տանք նե րում մենք կա րև
ո րում ենք 4 հան գա մանք.

ա) գեղարվեստական ենթատեքստում 
առկա անձնավորումների, համեմա տու
թյուն ների, մակդիրների միջոցով, ստեղ
ծագործության հիմնական մտքի ըմբռնում 
և դրանց իրականացրած գործառույթների 
բացահայտում,

բ) նոր ըն թեր ցած բնագ րի շուրջ սո
վո րող նե րի ինք նու րույն աշ խա տան քի 
կազ մա կեր պում` հե ղի նա կի գոր ծա ծած 
լեզ վար տա հայտ չա մի ջոց նե րի որո շում, 
դրանց իմաստ նե րի բա ցատ րում և դի
տար կում, թե հե ղի նակն ինչ խնդիր ներ է 
լու ծել դրանց մի ջո ցով,

գ) ինքնու րույն տեքս տի հյու սում` ծա
նոթ լեզ վար տա հայտ չա մի ջոց նե րը գոր ծա
ծե լով և բա ցատ րե լով տեքս տում դրանց 
կա տա րած դե րը: 

Գե ղար վես տա կան խոս քի առանձ նա
հատ կու թյուն նե րի ըմբռ նումն ու բա ռե րի 
և լեզ վար տա հայտ չա մի ջոց նե րի մի ջո ցով 
հե ղի նա կի մտա հ ղա ցում նե րի ար ժևոր ման 
կա րո ղու թյու նը դպրո ցա կան նե րին տա
լիս է կար դա ցած ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե
րի գա ղա փա րա կան ու գե ղար վես տա կան 
ար ժեք նե րի մեջ խո րա նա լու, հե ղի նա կի 
ներ կա յաց րած պատ կեր ներն ու իրադ րու
թյուն նե րը պատ կե րաց նե լու, տե ղի ու նե ցող 
դեպ քե րի նկատ մամբ նրա վե րա բեր մուն
քը գի տակ ցե լու հնա րա վո րու թյուն նե րը: 
Այս աշ խա տանքն ամ բող ջա նում է կար
դա ցած ստեղ ծա գոր ծու թյան գա ղա փա
րի մեջ թա փան ցե լով: «Գաղափարական 
բովանդակություն» արտա հայ տու թյու նը 
մեր կար ծի քով իր մեջ նե րա ռում է ստեղ
ծա գոր ծու թյան էա կան գա ղա փար ներն 
ու նկա րագր վող պատ կեր նե րի, դեպ քե րի 
նկատ մամբ գրո ղի վե րա բեր մուն քը: 

Նկա տի ու նե նա լով ման կա կան գրա
կա նու թյան գա ղա փա րա կան ու թե մա տիկ 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը և կրտսեր 
դպրո ցա կան նե րին, այդ թվում`  4րդ դա
սա րան ցի նե րին, դրանց ըմբռն ման մատ

չե լի ու թյան աս տի ճա նը` սո վո րա բար ըն
դուն ված է գոր ծա ծել «հիմ նա կան միտք» 
բա ռա կա պակ ցու թյու նը: Ստեղ ծա գոր ծու
թյան հիմ նա կան միտ քը պայ մա նա վոր
ված է հե ղի նա կի մտա հղաց մամբ և նրա 
ընտ րած թե մա յով: Այն բխում է գե ղար
վես տա կան ստեղ ծա գոր ծու թյան ամ բող
ջա կան կա ռուց ված քից, առա վե լա պես` 
սյու ժեի զար գա ցու մից և կեր պար նե րի 
նկա րագ րից: Ստեղ ծա գոր ծու թյան հե
ղի նա կա յին գա ղա փա րը քա րա ցած կամ 
խիստ կա նո նա վոր ված կա ղա պար չէ: 
Այն կեն դա նի մտա ծո ղու թյուն է, գա ղա
փա րա կան դիր քո րոշ ման գե ղար վես տա
կան դրսև ո րում, որը թե՛ ու սու ցի չը, և թե՛ 
աշա կեր տը պի տի ար տա հայ տեն լեզ վա
կան ազատ ոճով` ստեղ ծա գոր ծու թյան 
վեր լու ծու թյա նը հա մըն թաց: Ստեղ ծա գոր
ծու թյան հիմ նա կան միտ քը, փաս տո րեն, 
նկա րագր վող իրա կա նու թյան նկատ մամբ 
հե ղի նա կի վե րա բեր մունքն է (այս պի սի 
ձև ա կեր պու մը ման կա կան գրա կա նու
թյան շուրջ տար վող աշ խա տան քի ժա
մա նակ ամե նամատ չե լին է): Հե տև ա բար, 
ոչ միշտ է անհ րա ժեշտ հիմ նա կան մտքի 
ճշգրիտ քննարկում աշա կերտ նե րի կող
մից.նրանք կա րող են ստեղ ծա գոր ծու
թյան մեջ տես նել իրենց հա մար կա րև որ 
գա ղա փար նե րը, ձև ա կեր պել սե փա կան 
մո տե ցում նե րը: Ստեղ ծա գոր ծու թյան հիմ
նա կան միտ քը 4րդ դա սա րան ցի նե րին 
մատ չե լի է մաս նա վո րա պես այն ժա մա
նակ, երբ ար տա հայտ վում է առա ծի կամ 
ասաց ված քի ձև ով (առա կում, հե քի ա թում, 
էպի կա կան կամ քնա րա կան բա նաս տեղ
ծու թյուն նե րում), երբ դրանք ու նեն հայ րե
նա սի րա կան կամ բա րո յա կան ար ժեք ներ 
(աշ խա տա սի րու թյուն, ըն կե րա սի րու թյուն, 
հար գանք մե ծե րի նկատ մամբ, հան դուր
ժո ղա կա նու թյուն, ապ րու մակ ցում և այլն): 

Կար դա ցած ստեղ ծա գոր ծու թյան հիմ
նա կան մտքի` որ պես հե ղի նա կի վե րա
բեր մուն քի հաս կաց ման ու գի տակց ման 
ապա հով մա նը նպաս տող ար դյու նա վետ 
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Работа над прочитанным текстом в 4ом классе
Дж. Гюламирян

В статье рас смат ри ва ет ся ме то ди чес кая цепь ра бо ты над про чи тан ным ху до жест
вен ным тек стом в 4ом клас се. Ав тор обос но вы ва ет тот факт, что в 4ом клас се урок 
род но го язы ка нуж но про во дить ме то дом ли те ра тур но го чте ния, ис поль зуя эле мен ты 
объ яс ни тель но го чте ния.

Work on the Read Text in the 4th Form
DJ. Gyulamiryan

The methodological chain of work on the read artistic text in the 4th form is observed in 
the article. The author grounds the fact that in the 4th form the lesson of the native language 
should be carried out by the method of literally reading, using the elements of explanatory 
reading.

մե թո դա կան հնար նե րից են հե րոս նե րի 
կամ տե ղի ու նե ցող դեպ քե րի նկատ մամբ 
հե ղի նա կի վե րա բեր մուն քի ներ կա յաց
նե լը առան ձին հատ ված նե րի հա մե մա
տումն ու հա կադ րու մը, գոր ծած ված առա
ծի, ասաց ված քի իմաս տի մեկ նա բա նու մը, 
կար դա ցած ստեղ ծա գոր ծու թյան բո վան
դա կու թյան հետ դրանց առն չու թյան բա
ցա հայ տու մը, տրված վեր նագ րով կար
դա ցած ստեղ ծա գոր ծու թյան հիմ նա կան 
միտ քը ներ կա յաց նող հե նա կե տա յին բա
ռե րով շա րադ րու թյու նը այլ բո վան դա կու
թյամբ, բայց նույն գա ղա փա րով պատ մու
թյան հյու սու մը և այլն: 

Այս պի սով, գլխա վոր հե րոս նե րի վար
քը ներ կա յաց նող դրվագ նե րի շղթա յի 

վեր լու ծու թյան մի ջո ցով ներ կա յաց նում են 
ստեղ ծա գոր ծու թյան հիմ նա կան միտ քը, 
որի ըն թաց քում էլ խո րա նում է կար դա
ցա ծի իմաստն ըմբռ նե լու հնարա վո րու
թյու նը: Բնա կա նա բար, նշված խնդիր
նե րի ըստ ամե նայ նի լու ծու մը հնա րա վոր 
է իրա կա նաց նել, եթե ըն թեր ցա նու թյան 
հա մար ընտր ված ստեղ ծա գոր ծու թյուն
ներն ու նեն ու շագ րավ սյու ժե(այն ներ կա
յաց ված է ինք նա տիպ կոմ պո զի ցի ա յով 
և հե րոս նե րով), և ստեղ ծա գոր ծու թյան 
շուրջ տար վող մե թո դա կան աշ խա տան
քը նույ նու թյամբ չի կրկնում երկ րորդ, 
եր րորդ դա սա րան նե րում կի րառ վող բա
ցատ րա կան ըն թեր ցա նու թյան մե թո դա
կան հա մա կար գը: 



155

Դ Ա Ս Ա Վ Ա Ն Դ Մ Ա Ն  Մ Ե Թ Ո Դ Ի Կ Ա

ԱՆՆԱ ԳԱԼՍՏՅԱՆ

ՆԿԱՐԱԳՐԱԿԱՆ շԱՐԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ԳՐԵԼՈՒ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ 

ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՈՒՄ
Նկա րագ րա կան շա րադ րու թյուն գրե լու 

կա րո ղու թյան ձև ա վոր ման ուղ ղու թյամբ 
տար վող աշ խա տանք ներն սկսվում են 
երկ րորդ դա սա րա նից: Աշ խա տանքն իրա
կա նաց վում է փուլ առ փուլ: Առա ջին փու
լում մեր փոր ձա րա րա կան դա սա րա նում 
(դա սա րան, դաս վար` Գ. Ալեք սա նյան) 
կազ մա կեր պե ցինք խոս քի զար գաց ման 
մի քա նի դաս:

Փորձարարական դասերի թեման` 
«Մեր տանն ապրող կենդանին».

Ներ կա յաց նենք, թե մի քա նի դա սա ժա
մե րի ըն թաց քում ինչ ըն թաց քով իրա կա
նաց վեց «Մեր տանն ապ րող կեն դա նի ն» 
վեր նագ րով նկա րագ րա կան շա րադ րու
թյան շուրջ տար վող աշ խա տան քը:

Շա րադ րու թյա նը նա խա պատ րաստ
վե լիս աշա կերտ նե րին հանձ նա րա րե ցինք 
նկա րել իրենց տանն ապ րող կեն դա
նուն այն պես, որ ըն թեր ցո ղը կա րո ղա նա 
առանց դժվա րու թյան պատ կե րաց նել այդ 
կեն դա նուն և նկա րը բե րել դա սա րան:

Բնա կա նա բար, դա սա րա նի ոչ բո
լոր աշա կերտ նե րի տա նը կեն դա նի կա: 
Այդ պատ ճա ռով աշա կերտ նե րին առա
ջար կե ցինք նկա րել իրենց ծա նոթ ըն
տա նիք նե րում ապ րող կեն դա նի նե րին: 
Առա ջարկ վեց նաև ըն կե րա նալ այն հա
մա դա սա րան ցի նե րին, որոնց տա նը կեն
դա նի ներ կան և իրա կա նաց նել հա մա տեղ 
աշ խա տանք:

Առաջին  դասի ընթացքը

1. Նկա րագ րա կան տեքս տի առանձ նա
հատ կու թյուն նե րի կրկնու թյուն:

Դի մե ցինք  երե խա նե րին.
— Հի մա ձեզ հա մար կկար դամ ըն

տա նի կեն դա նու մա սին ան ցյալ տար վա 

երկ րորդ դա սա րա նի աշա կերտ նե րից մե
կի գրած շա րադ րու թյու նը: Դուք ու շա դի՛ր 
լսեք, թե ինչ տեքստ է, և ասա ցե՛ք` թե  ին
չու եք այդ պես կար ծում:

Իմ թու թա կը

«Ծննդյանս օրը ինձ նվի րե ցին մի թու
թակ: Ես նրան ան վա նե ցի Կե շա: Կե շան 
ամեն ին չից վա խե նում էր: Հե տո նա ըն
կե րա ցավ ինձ հետ: Սկզբում նա փոք րիկ 
էր: Կա մացկա մաց մե ծա ցավ և դար ձավ 
մեծ թու թակ: Կե շա յի փե տուր նե րը տար
բեր գույ նե րի էին: Նրա փո րի կը դե ղին էր, 
թև ե րը կա նաչ էին: Կե շա յի մեջ քին կա նաչ 
պու տիկ ներ կա յին, իսկ ճան կե րը կար միր 
էին: Կե շան սի րում է նստել սե ղա նին և 
իմ ցու ցա մա տի վրա: Նա նաև շատ գե
ղե ցիկ եր գում է: Ես և Կե շան իրար շատ 
ենք սի րում»:

Հարցազրույց լսած տեքստի շուրջ.
— Ին չի՞ մա սին իմա ցաք այս տեքս տից:
— Պատ կե րաց րե՛ք այն ըն տա նի թռչու

նին, որը նկա րագր ված է այս բնագ րում:
— Այս տեքս տը մեզ հե տաքրք րող ի՞նչ 

հար ցի է  պա տաս խա նում (ինչ պի սի՞ն է ըն
տա նի թռչու նը):

— Տեքս տում գոր ծած ված ո՞ր բա ռերն 
են մեզ օգ նում պատ կե րաց նել, թե ինչ պի
սին է Կե շա թու թա կը:

— Այս տեքս տը կա րո՞ղ ենք նկա րագ
րա կան ան վա նել: Ին չո՞ւ: Ի՞նչն է նկա րագր
վում:

— Իսկ հի մա եկե՛ք կար դանք գրա
տախ տա կին գրված այս եր կու տեքս տե րը 
և որո շենք` դրան ցից որ մեկն է նկա րագ
րում կեն դա նուն, որը` ոչ:

Բա ցե ցինք  գրա տախ տա կի վա րա
գույ րը:
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շեկլիկը

«Ես մի կա տու ու նեմ: Նրա անու նը 
Շեկ լիկ է: Ամ ռա նը մենք մեկ նել էինք ամա
ռա նոց: Մեր առանձ նա տան բա կում Շեկ
լիկն ամ բողջ օրը զբոս նում էր: Մի ան գամ 
նա զբո սան քից ուշ վե րա դար ձավ: Մենք 
ան հանգս տա ցանք և սկսե ցինք նրան 
փնտրել: Հան կարծ նկա տե ցինք, որ Շեկ լի
կը թա վալ վում է խո տե րի մեջ: Նա ատամ
նե րով բռնել էր մի հսկա յա կան ձուկ: Մենք 
շատ զար մա ցանք, որ փոք րիկ փի սի կը 
բռնել էր այդ պի սի մեծ ձկա նը: Այժմ մեր 
Շեկ լի կը մե ծա ցել է: Այս ամ ռա նը նա շատ 
ձկներ էր բռնում»:

Իմ ձկնիկը

«Ես մի սի րու նիկ ձուկ ու նեմ: Երբ ես 
չորս տա րե կան էի, այն հայ րիկս նվի րեց 
ինձ: Նա ու նի նարն ջա գույն պստլիկ  պո
չիկ: Ձկնի կի աչ քե րը փոք րիկ են, իսկ մար
մի նը պու տիկ նե րով է ծածկ ված: Ակ վա
րի ու մի մեջ իմ ձկնի կը ճարպ կո րեն լող է 
տա լիս ու աշ խու ժո րեն շար ժում է պո չի կը: 
Ես շատ հո գա տար եմ իմ սի րե լի ձկնի կի 
նկատ մամ բ»:

Եր կու տեքս տերն էլ աշա կերտ ներն ըն
թեր ցե ցին: 

— Ձեր կար ծի քով, այս տեքս տե րից ո՞ր 
մե կում է նկա րագր վում ձկնի կը,  դի մե
ցինք դա սա րա նին: (Երկ րոր դը)

— Իսկ առա ջի՞նը: Չէ՞ որ այն էլ ձկնի կի 
մա սին էր: (Առա ջին տեքս տում պատմ վում 
էր ձկնի կի գոր ծո ղու թյուն նե րի մա սին:)

Երկ րորդ  դա սի ըն թաց քը

2. Ուսումնական խնդրի ներկայացում:
Աշա կերտ նե րին  բա ցատ րե ցինք, որ 

իրենք պի տի սո վո րեն նկա րագ րել ըն տա
նի կեն դա նի նե րին: Աշա կերտ նե րին հանձ
նա րա րե ցինք սե ղա նին դնել իրենց  նկա
րած նկար նե րը: 

3. Շարադրության թեմայի և հիմնական 
մտքի քննարկում: (Թե ման  բա ցա հայ տե

լու և շա րադ րան քի հիմ նա կան միտ քը 
որո շե լու կա րո ղու թյան ձև ա վո րում:)

Հար ցազ րույ ցի մո տա վոր հար ցե րը.
— Ի՞նչ է նշա նա կում նկա րագ րել ըն

տա նի կեն դա նուն: Ի՞նչ հար ցի պի տի պա
տաս խա նեք ձեր շա րադ րան քում: (Ինչ պի
սի՞ն է տա նը պահ վող կեն դա նին:)

— Ու րեմն, ո՞րն է ձեր շա րադ րու թյան 
նյու թը` թե ման: Մենք շա րադ րու թյան ի՞նչը 
որո շե ցինք: (Շա րադ րու թյան թե ման:)

— Իսկ հի մա ու շա դի՛ր դի տեք ձեր նկա
րած նկար նե րը և ասա ցե՛ք` դրանց մի ջո
ցով հնա րա վո՞ր է պատ մել, թե ինչ պի սին է 
ձեր ընտ րած կեն դա նին: 

Ի՞նչ է նշա նա կում նկա րագ րել ըն տա նի 
կեն դա նուն: Ի՞նչ հար ցի պի տի պա տաս
խա նեք ձեր շա րադ րան քում: (Ինչ պի սի՞ն է 
տա նը պահ վող կեն դա նին:)

Ու րեմն, ո՞րն է ձեր շա րադ րու թյան նյու
թը` թե ման: Մենք շա րադ րու թյան ի՞նչը 
որո շե ցինք: (Շա րադ րու թյան թե ման:)

Իսկ հի մա ու շա դի՛ր դի տեք ձեր նկա
րած նկար նե րը և ասա ցե՛ք` դրանց մի ջո
ցով հնա րա վո՞ր է պատ մել, թե ինչ պի սին է 
ձեր ընտ րած կեն դա նին:

4.Տեքստի կառուցվածքի քննար կում 
(նկա րագ րա կան տեքստ կա ռու ցե լու կա
րո ղու թյան ձև ա վո րում` նկա րագ րու թյուն
նե րը ներ կա յաց նե լով հա ջոր դա բար և 
փոխ շաղ կապ ված):

Հար ցե րի օգ նու թյամբ աշա կերտ նե րը 
վեր հի շե ցին, թե ինչ նա խա դա սու թյամբ է 
հար մար սկսել շա րադ րու թյու նը: Ին չի՞ մա
սին կա րե լի է պատ մել առա ջին մեկեր կու 
նա խա դա սու թյամբ: (Ե՞րբ է տա նը հայտն
վել կեն դա նին: Ո՞վ է այն բե րել: Ի՞նչ է կեն
դա նու անու նը:)

Աշա կերտ նե րը հի շե ցին, որ հա ջոր դը 
պի տի լի նի շա րադ րու թյան հիմ նա կան 
մա սը: Հի շեց րե ցինք, որ այդ հատ վա ծում 
էլ պի տի նկա րագր վի ըն տա նի կեն դա նին:

— Ու շա դի՛ր դի տեք ձեր նկար նե րը 
և որո շե՛ք, թե ինչ բա ռեր պի տի գոր ծա
ծեք ձեր տան կեն դա նուն նկա րագ րե լու 



157

Դ Ա Ս Ա Վ Ա Ն Դ Մ Ա Ն  Մ Ե Թ Ո Դ Ի Կ Ա

հա մար: Երե խա ներն իրենց նկար նե րի 
ետև ում գրե ցին այդ բա ռե րը: Ապա հի շեց
րե ցինք, որ կա րե լի է նկա րագ րել ար տա
քի նը, շար ժում նե րը, վար քը: Ցան կա լի է 
պատ մել, թե ինչ է նա սի րում, ինչ չի սի
րում, որ տեղ է քնում, ինչ է ու տում, ին չով է 
սի րում խա ղալ:

Այնուհետև գրատախտակին փակցրեց 
մի այսպիսի հուշաթերթ.

Իմ կենդանու`
գույնը  մարմնի մասերը`
չափերը  գլուխը
ապրելու վայրը պոչը
շարժումները ականջները
սիրած զբաղմունքը  քիթը
սիրելի ուտելիքը  թաթերը
սովորությունները  փորիկը

Հնչեցին այսպիսի ձևակերպումներ.

— Իմ թու թա կը սի րում է սե ղա նին 
նստել:

— Իմ կա տուն սի րում է պա տու հա նից 
դի տել դի մա ցի կտու րին նստած ագ ռավ
նե րին:

— Իմ շու նը սի րում է խա ղալ գնդա կով:
— Մեր տան փի սի կը խա ղում է տա տի

կիս թե լի կծի կով:
Այ նու հե տև բա ցատր վեց, թե ինչ պես 

պի տի ավար տել շա րադ րու թյու նը (ար տա
հա յել սե փա կան վե րա բեր մուն քը):

— Իսկ հի մա կրկին դի տեք ձեր նկա
րա ծը: Հնա րա վո՞ր է ձեր նկա րա ծից որո
շել, թե դուք ինչ պես եք վե րա բեր վում ձեր 
տան կեն դա նուն:

— Ի՞նչ բա ռե րով է հնա րա վոր կեն դա
նու նկատ մամբ  ձեր վե րա բեր մունքն ար
տա հայ տել: («Ես սի րում եմ իմ կատ վին, 
որով հե տև…», «Իմ թու թակն ինձ դուր է 
գա լի ս», «Ես խնա մում եմ մեր շնի կին…» 
և այլն):

Երրորդ դասի ընթացքը

1. Աշ խա տանք ըն դար ձակ նա խա դա

սու թյուն ներ կա ռու ցե լու, խոս քում ածա
կան ներ  գոր ծա ծե լու ուղ ղու թյամբ:

Առա ջարկ վեց կար դալ գրա տախ տա
կին գրված եր կու նկա րագ րա կան տեքս
տե րը և փոր ձել որո շել, թե ին չով են դրանք 
իրա րից տար բեր վում:

Մկնիկը

Իմ ծննդյան օրը զար միկս նվի րեց 
մի սպի տակ մկնիկ: Առա ջին օրե րին նա 
ամեն ին չից վա խե նում էր: Հե տո նա հաս
կա ցավ, որ մենք սի րում ենք իրեն: Նա 
սկսեց խա ղալ փոք րիկ կո ճով: Մկնի կը 
շատ էր ու տում: Երբ նա ու տում էր, թու
շիկ ներն ուռ չում էին: Ես իմ մկնի կին շատ 
եմ սի րում:

Փափլիկ կատուն

Մի օր մեծ եղ բայրս մի փոք րիկ կա
տու բե րեց տուն: Մենք նրան ան վա
նե ցինք Փափ լիկ, որով հե տև նա շատ 
քնքուշ էր ու փա փուկ: Փափ լի կը սպի
տակ էր, իսկ մեջքին սև կե տեր կա յին: 
Նրա թա թիկ նե րի վրա վար դա գույն 
բար ձիկ ներ կա յին: Մեր Փափ լի կի մռու
թը շատ անու շիկ էր, իսկ աչիկ նե րը` 
կա նաչ ու բա րի: Իմ փի սի կը սի րում է 
խա ղալ գնդա կով: Ես շատ եմ սի րում իմ 
փի սի կին:

— Հի մա փա կե՛ք ձեր աչ քե րը և պատ
կե րաց րե՛ք մկնի կին ու փի սի կին:

— Եկե՛ք մտա ծենք, մկնի կի՞ն լավ  
պատ կե րաց րե ցինք, թե՞ փի սի կին: (Ին չո՞ւ:) 
Եկե՛ք մեկ ան գամ ևս կար դանք և ընդգ
ծենք այն բա ռե րը, որոնք օգ նում են ավե լի 
լավ պատ կե րաց նելու մեր կեն դա նի նե րին: 
Աշա կերտ ներն ինչ պի սի՞ն է հար ցի օգ նու
թյամբ ընտ րե ցին կեն դա նի նե րին նկա
րագ րող բա ռե րը և ընդգ ծե ցին:

— Եկե՛ք տես նենք, թե որ տեքս տում 
կան շատ ընդգծ ված բա ռեր: Հենց այդ 
բա ռերն էլ ձեզ օգ նե ցին ավե լի լավ 
պատ կե րաց նելու նկա րագր ված կեն դա
նի նե րին: 
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Չորրորդ դասի ընթացքը 

1. Բանավոր շարադրության կազմում 
ընտանի կենդանու մասին, բառամթերքի 
կրկնություն:

2. Շարադրության  գրառում: 
— Հի մա դուք կդի տեք ձեր կեն դա նի

նե րի նկար նե րը և կպատ մեք այն կեն դա
նու մա սին, որին դուք պա հում եք ձեր տա
նը,  հանձ նա րա րե ցինք մենք:

3. Ինք նաս տու գում:
— Երե խա նե՛ր, կար դա ցե՛ք ձեր նկա

րագ րա կան շա րադ րու թյու նը, հե տո դի
տե՛ք ձեր նկա րած կեն դա նուն: Որո շե՛ք, 
ձեր գրա ծի մի ջո ցով հնա րա վո՞ր է պատ
կե րաց նել այդ կեն դա նուն: Ար դյոք  ոչ մի 
ուղ ղագ րա կան սխալ թույլ չե՞ք տվել, դի
մե ցինք մենք դա սա րա նին:

Այս պես, ողջ ու սում նա կան տար վա ըն
թաց քում աշա կերտ նե րը սո վո րե ցին նկա
րագ րել իրենց  դա սա րա նը, ըն կե րո ջը, 
դպրո ցի բա կը, իրենց սե նյա կը և այլն:

Նկա րագ րա կան խոսք կա ռու ցե լու երկ
րորդ դա սա րան ցի նե րի կա րո ղու թյան և 
հմտու թյան ձև ա վոր ման ու զար գաց ման 
հա մար անհ րա ժեշտ է կի րա ռել հա մա լիր 
վար ժու թյուն ներ, որոնք հնա րա վո րու թյուն 
կտան զար գաց նելու աշա կերտ նե րի լեզ
վա կան, խոս քա յին և մտա վոր ու նա կու
թյուն նե րը:

Երկ րորդ դա սա րա նում իրա կա նաց վող 
ցան կա ցած գրա վոր շա րադ րու թյան պի
տի նա խոր դի բա նա վոր շա րադ րու թյուն` 
հա մա դա սա րա նա յին նա խա պատ րաս
տա կան աշ խա տան քով: Դրանք հիմ նա
կա նում կո լեկ տիվ շա րադ րու թյուն ներ են 
նաև երե խա նե րի խա ղե րի, զվար ճու թյուն
նե րի, սի րած կեն դա նի նե րի, հե րոս նե րի, 
խա ղա լիք նե րի, հա րա զատ նե րի և ըն կեր
նե րի մա սին:

Այս շա րադ րու թյուն նե րի նա խա
պատ րաստ ման,  շա րադր ման ու գրառ

ման շուրջ տար վող աշ խա տանք նե րում 
աշա կերտ նե րը սո վո րում են դի տար կել 
և իմաս տա վո րել իրենց գոր ծու նե ու թյու
նը, հա րա բե րու թյուն նե րը, մի ջա վայրն ու 
նրա առանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Որ պես
զի շա րադ րու թյուն գրե լու գոր ծըն թա ցը 
նպաս տի ոչ մի այն խոսք  կա ռու ցե լու կա
րո ղու թյան ձև ա վոր մա նը, այ լև անձ նա յին 
որակ նե րի և հո գե կան գոր ծըն թաց նե րի 
զար գաց մա նը, շա րադ րու թյան թե մա ներն 
ընտ րե լիս պի տի հաշ վի առն վեն աշա
կերտ նե րի կեն սա փոր ձի ու ճա նա չո ղա
կան հե տաքրք րու թյուն նե րի շրջա նա կը:

Այս պի սով, շա րադ րու թյուն գրե լու ուղ
ղու թյամբ տար վող աշ խա տանք ներն իրա
կա նաց վում են հե տև յալ ըն թաց քով.
1. Թե մա յի ընտ րու թյուն, վեր նագ րի 

որոշում:
2. Նա խա պատ րաս տա կան հանձ նա րա

րու թյուն ներ:
3. Նյու թե րի հա վա քում:
4. Բա նա վոր աշ խա տանք շա րադ րու թյան 

թե մա յի շուրջ:
5. Կո լեկ տիվ պլա նի կազ մում:
6. Պլա նի ըն թեր ցում, դրա շուրջ կո լեկ

տիվ քննար կում:
7. Տի պա յին շա րադ րու թյուն նե րի նմուշ

օրի նակ նե րի ըն թեր ցում և քննար կում:
8. Պլա նի յու րա քան չյուր կե տի պա տաս

խան նե րի քննար կում, անհ րա ժեշտ 
բա ռա պա շա րի քննար կում:

9. Ըստ պլա նի հյուս ված կա պակց ված 
խոս քի քննար կում:

10. Շա րադ րու թյան գրա ռում:
11. Ինք նաս տու գում:

Շա րադ րու թյուն ներ գրե լու կա րո ղու
թյան ձև ա վոր ման գոր ծըն թա ցի հա ջոր
դա կա նու թյու նը յու րա քան չյուր ու սու ցիչ 
որո շում է` հաշ վի առ նե լով այն կա րո ղու
թյուն նե րը, որոնք կա մե նում է ձև ա վո րել 
աշա կերտ նե րի մեջ:
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Формирование навыка написания сочинения–описания  
сочинения во втором классе

А. Галстян

В статье рассматривается методика обучения написанию сочинения–описания во 
втором классе. На примере конкретной темы автор статьи представляет ход нескольких 
уроков, во время которых реализуется методический комплекс сочинения–описания.

The formation of Descriptive Composition  
Writing Skills in the Second Form

A. Galstyan

The methodology of teaching descriptive composition in the second form is observed in 
the article. By the example of particular topic the author of the article represents the course 
of several lessons, during which the methodological complex of descriptive composition is 
realized.
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ՆԱԻՐԱ ՊՈՂՈՍՅԱՆ

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ 
ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄԸ ՄԻՋԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ 

ԹԵՄԱՏԻԿ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ
(անգլերեն տնտեսագիտական լեզվանյութի հիման վրա)

Պայ մա նա վոր ված լեզ վակր թու թյան 
զար   գաց ման ար դի հիմ նախն դիր նե րով` 
Հա  յաս տա նում` մաս նա վո րա պես ոչ լեզ
վաբանական բու հե րում, օտար լե զու նե րի 
ու սու ցու մը թե լադ րում և պար տադ րում է մե
թոդ նե րի վե րամ շա կում և ար դի ա կա նա ցում:

Ներ կա յումս շատ ու սում նա կան ծրագ
րեր իրենց մե թոդ նե րով շատ առում նե
րով չեն նպաս տում սո վո րող նե րի առա
ջա դի մու թյա նը: Ոչ լեզ վա կան բու հե րում 
սո վո րող նե րի ու սում նա ռու թյան և առա
ջա դի մու թյան առա վե լա գույն մա կար դակ 
ապա հո վե լու հա մար հար կա վոր է ձեր բա
զատ վել հիմ նա կան առար կա յի նեղ շրջա
նակ նե րից և պա սիվ ու սում նա ռու թյան չա
րա շա հու մից:

Սույն հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում մենք 
փոր ձում ենք ներ կա յաց նել անգ լե րեն 
տնտե սա գի տա կան են թա լեզ վի շրջա
նակ նե րում մեր կող մից մշակ ված մի ջա
ռար կա յա կան ին տեգր ված թե մա տիկ 
դա սըն թա ցի կա ղա պա րը, որը մի կող մից 
նպա տա կա ուղղ ված է երև ույթ նե րի ճա
նաչ մանն ու ըն կալ մա նը, իսկ մյուս կող մից 
նպաս տում է նրանց լեզ վա հա ղոր դակ ցա
կան իրա զե կու թյան զար գաց մա նը:

Economics

 

Finance 

Management 
Marketing 

Accounting 

Mathematics 

Business  

Economics 

Psychology 

Վե րո հի շյալ նպա տակն իրա կա նաց նե
լիս նախ առանձ նաց վել են տնտե սա գի
տու թյան հե տև յալ են թաբ նա գա վառ նե րը 
(են թա ճյու ղե րը).
•	 բիզնես և Էկոնոմիկա (Business and 

Economics)
•	 կառավարում և շուկայավարում (Man

agement and Marketing)
•	 ֆինանսներ և հաշվապահություն (Fi

nance and Accounting)
•	 մաթեմատիկա (Mathematics)
•	 հոգեբանություն (Psychology)

Վե րոն շյալ են թաբ նա գա վառ նե րի վե
րա բե րյալ անգ լե րեն մաս նա գի տա կան 
դա սըն թա ցի ձև ա չա փում մշակ վել և նե
րառ վել է հա մա պա տաս խան լեզ վա կան 
նյութ և ին տեգ րա տիվ հի մունք նե րով հա
մա կարգ վել հա մա պա տաս խան մի ջա ռար
կա յա կան թե մա տիկ են թա մի ա վո րում:

Ին տեգ րա տիվ ու սում նա կան ծրա գիրն 
ան չափ կա րև որ վում է կրթու թյան առա
ջըն թա ցի հար ցում: Գոր ծին նվիր ված 
ման կա վարժ ներն այժմ գի տակ ցում են, որ 
չա փո րո շիչ նե րին հաս նե լու և կա ռու ցո ղա
կան գնա հա տում իրա կա նաց նե լու մի ակ 
ու ղին ին տեգ րումն է:

Ին տեգր ված թե մա տիկ մի ա վոր նե րը 
նե րա ռում են ու սուց չի և սո վո րո ղի կող
մից հիմ նա վո րա պես բա ցա հայտ ված և ու
սում նա սիր ված առա կա յա կան ոլորտ նե րի 
ին տեգ րու մը: Ու սուց ման նպա տակն այն 
է, որ սո վո րող նե րը հաս կա նան, թե ինչն 
է կա րևոր իմանալ, և կա րո ղա նան իմա
ցածը կիրառել հաղորդակցվելիս:

Գի տե լիք նե րի և տե ղե կատ վու թյան ծա
վալն այժմ աճում է շնոր հիվ հա մա ցան ցի 
և տեխ նո լո գի ա կան առա ջըն թա ցի ըն ձե
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ռած հնա րա վո րու թյուն նե րի: Ուս տի շատ 
ավե լի է կա րև որ վոր վում այն հար ցը, թե 
ինչն ար ժե իմա նալ: Մի ջա ռար կա յա կան 
դա սե րի շնոր հիվ բո լոր առար կա նե րը 
փոխ կա պակց վում են և նպաս տում սո վո
րող նե րի մտա ծե լու, վեր լու ծե լու, քննա դա
տե լու, կա րև որ որո շում ներ կա յաց նե լու, 
պատ ճառ նե րի ու հե տև անք նե րի վե րա բե
րյալ հիմ նա վոր տե սա կետ ներ ու վար կած
ներ մշա կե լու ու առա ջար կե լու կա րո ղու
թյուն նե րի զար գաց մա նը:

Տար բե րակ վում են թե մա տիկ մի ա վոր
նե րի հե տև յալ տե սակ նե րը.

1. մեկ առարկայի և լայն ընդգրկման 
միավորներ,

2. միջոցների թեմատիկ միավորներ,
3. թեմատիկ միավորներ:
Երբ որևէ թե մա տիկ մի ա վոր նա խա

տես վում է մեկ առար կա յի հա մար, բո
վան դա կու թյունն էլ վե րա կա ռուց վում է 
հա մա պա տաս խան այդ մեկ առար կա յի, 
ապա դա հա մար վում է առար կա յա կենտ
րոն թե մա տիկ մի ա վոր: Պետք է նշել, որ 
առարկայակենտրոն մոտեց ման դեպ քում 
հա մե մա տա բար քիչ աշ խա տանք է տար
վում սո վո րող նե րի որո շա կի խմբի կա րիք
նե րի բա վա րար ման ուղ ղու թյամբ:

Սա կայն կա րե լի է նաև կազ մել թե մա
տիկ մի ա վոր ներ` ու սու ցա նե լու բո վան
դա կու թյան լայն դաշ տից, օրի նակ` հա
սա րա կա գի տու թյուն, առող ջա պա հա կան 
կրթու թյուն և այլն:

Միջոցների (Resource) թեմատիկ 
միավորները հաճախ մշակ վում են ու սու
ցիչ նե րի և առար կա նե րի մաս նա գետ նե
րից կազմ ված հանձ նա ժո ղո վի կող մից:

Մի ջոց նե րի մի ա վո րի նպա տակն է 
ապա հո վել մեծ ծա վա լով տե ղե կատ վու
թյուն որո շա կի թե մա յի դա սա վանդ ման 
հնա րա վոր եղա նակ նե րի մա սին: Մի ջոց
նե րի մի ա վո րը պլա նա վո րե լիս չեն սահ
մա նա փակ վում սո վո րող նե րի որո շա կի 
խմբի պա հանջ մունք նե րով:

Թեմատիկ միավորն առանձնանում է 
մի ջոց նե րի մի ա վո րից իր որո շա կի ու թյան 

աս տի ճա նով: Այն ծրագր ված է սո վո րող նե
րի կոնկ րետ խմբի հա մար և ձև ա վոր ված է 
այն պես, որ դրա նով ու սու ցան վեն սահ մա
նա փակ թվով հաս կա ցու թյուն ներ, հմտու
թյուն ներ և ար ժեք ներ: Նախ քան որևէ թե
մա տիկ մի ա վոր կազ մե լը ու սու ցի չը կա րող 
է օգտ վել մի ջոց նե րի բաժ նից (1, էջ 95):

Թե մա տիկ մի ա վորն ապա հո վում է 
ամե նօ րյա դա սե րի նպա տա կայ նու թյու նը: 
Մի ա վո րի աշ խա տանք նե րը պետք է նե րա
ռեն գոր ծըն թաց նե րի և աշ խա տանք նե րի 
լայն տի րույթ, օրի նակ հիմ նախն դիր նե րի 
լու ծում` աշ խա տանք ներ հե տա զո տա կան 
հմտու թյուն նե րի գոր ծադր մամբ:

Թե մա տիկ մի ա վո րը հա ճախ սկսվում 
է հար ցա կան նա խա դա սու թյամբ` խթա
նե լու սո վո րող նե րի մտա խո հու թյու նը և 
տե ղե կա նա լու այն մա սին, թե սո վո րող
ներն ինչ կցան կա նա յին իմա նալ: Հար
ցե րը օգ նում են ու սուց չին գնա հա տելու 
սո վո րող նե րի նախ նա կան գի տե լիք նե րը 
թե մա յի վե րա բե րյալ և առաջ մղում պլա
նա վոր ման ըն թաց քը:

Թե մա տիկ մի ա վոր նե րը հա ճախ պլա
նա վոր վում են առար կան ու սու ցա նե լուց 
առաջ և դրա ըն թաց քում, այ սինքն` այն 
շա րու նա կա կան գոր ծըն թաց է:

Ինչպե՞ս սկսել թեմատիկ միավորի 
պլանավորումը.

Թեմատիկ միավորի պլանավորումն իր 
մեջ ներառում է հետևյալ փուլերը.

Փուլ 1ին. Որքանո՞վ է պլանավորումն 
ուղղված նպատակային բովանդակության 
կարևոր հասկացություններին ու 
գաղափարներին.

Պետք է հաշվի առնել` արդյո՞ք
•	 նպա տա կա յին ըմբռ նում նե րը կա յուն 

են և հիմն ված են կա րև որ հաս կա ցու
թյուն նե րի ու գա ղա փար նե րի վրա

•	 նպա տա կա յին ըմբռ նում նե րը ձև ա
կերպ ված են այն պի սի հար ցե րով, 
որոնք իմաս տա լից կա պեր են ստեղ
ծում, ինչ պես նաև` քննե լու և խո րա պես 
մտա ծե լու մղում
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•	 հիմ նա կան հար ցե րը խթա նող են, վճռա
հա րույց և մղում են սո վո րող նե րին հե
տա զո տելու հիմ նա կան գա ղա փար նե րը

•	 որոշ ված և հստակ սահ ման ված են հա
մա պա տաս խան նպա տակ նե րը

•	 որոշ ված են վա վե րա կան և թե մա տիկ 
մի ա վո րին հա մա պա տաս խան գի տե
լիք ներն ու հմտու թյուն նե րը:
Փուլ 2րդ. Որքանո՞վ անաչառ, վա վե

րական, արժանահավատ և հիմ նա վոր
ված են ցանկալի արդյունքների գնա հա
տում ները

Պետք է հաշվի առնել` արդյո՞ք
•	 սո վո րող նե րին հանձ նա րար ված է 

իրենց ըմբռ նու մը ցու ցադ րել իրադ րու
թյուն նե րի, բուն դրսև որ ման առա ջադ
րանք նե րի կա տար ման մի ջո ցով

•	 սո վո րող նե րի ար դյունք նե րը և կա տա
րում նե րը գնա հա տե լու հա մա պա տաս
խան և ճիշտ գոր ծիք ներ են օգ տա
գործ վում

•	 սո վո րող նե րը խրա խուս վում են` իրենք 
իրենց գնա հա տե լու:
Փուլ 3րդ. Որքանո՞վ է ուսումնառության 

պլանն արդյունավետ և սովորողակենտրոն
Պետք է հաշվի առնել` արդյո՞ք սովորող

ները
•	 գի տեն, թե ին չու է այդ նյու թը կա րև որ, 

և ինչ է պա հանջ վում իրեն ցից
•	 կներգ րավ վեն կա րև որ գա ղա փար նե

րի ու հաս կա ցու թյուն նե րի ու սում նա
սի րու թյան մեջ` քննե լու, հե տա զո տե լու, 
խնդիր ներ լու ծե լու մի ջո ցով

•	 հնա րա վո րու թյուն ու նեն գնա հա տելու 
իրենց աշ խա տան քը, մտա ծելու, կշռա
դա տելու իրենց ու սում նա ռու թյան մա
սին և իրենց առ ջև նպա տակ ներ դնելու:
Պետք է հաշվի առնել` արդյո՞ք ուսում

նա ռության պլանը
•	 համապատասխանում է բոլոր սո վո

րող ների հետաքրքրություններին 
•	 նպաստում է նրանց ներգրավման ու 

արդյունավետության բարձրացմանը 
(2, էջ 244):

Մեծ է հե տա հա յաց պլա նա վոր ման դե
րը թե մա տիկ մի ա վո րի պլա նա վոր ման 
գոր ծըն թա ցում: «Հե տա հա յաց» բնո րո շու
մը հա մա րում ենք նե րա ռար կա յա կան ու
սում նա կան ծրագ րի ար դյու նա վե տու թյան 
գրա վա կան: Հե տա հա յաց պլա նա վո րու մը 
պա հան ջում է սկսել վերջ նան պա տա կից` 
ակն կալ վող ար դյունք նե րից (նպա տակ նե
րից կամ չա փո րո շիչ նե րից), այ նու հե տև 
ծրա գի րը կազ մել` ել նե լով սահ ման ված 
կա րո ղու թյուն նե րի ու հմտու թյուն նե րի մա
կար դա կից:

Ին տեգր ված ու սում նա կան ծրա գի րը 
հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում  կենտ րո
նա նալու ու սա նող նե րին հու զող հար ցե րին 
պա տաս խան ներ գտնե լու գոր ծըն թա ցի 
վրա, սա կայն ոչ որ պես ավան դա կան ու
սում նա կան ծրագ րի լրա ցու ցիչ մաս, այլ` 
որ պես բուն ու սում նա կան ծրա գիր:

Թե մա տիկ մի ա վո րի բա ղադ րիչ ներն 
ու են թա բա ղադ րիչ նե րը հա ճախ առա
ջար կում են ու սա նող նե րը: Դա պայ մա
նա վոր ված է տվյալ մաս նա գի տու թյան 
բնա գա վա ռում այս կամ այն ուղ ղու թյան 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րով և ու սա նող
նե րի մաս նա գի տա կան հե տաքրք րու թյուն
նե րով: Սո վո րա բար նրանք չա փա զանց  
շա հագր գիռ են նեղ մաս նա գի տա կան 
շրջա նակ նե րում անգ լե րեն խո րը գի տե
լիք ներ յու րաց նե լու հար ցում` գի տակ ցե լով 
դրա անհ րա ժեշ տու թյունն ու կա րև ո րու
թյու նը:

Հարկ է նշել այն հան գա ման քը, որ մի
ջա ռար կա յա կան և նե րա ռար կա յա կան 
ին տեգ րա տիվ դա սըն թա ցը լայն հնա րա
վո րու թյուն ներ է ստեղ ծում բազմաբնույթ 
մտածողության տեսության (Հովարդ 
Գարդներ) գործ նա կան իրա կա նաց ման 
հա մար:

Ոչ լեզ վա կան բու հե րում անգ լե րենի 
դա սըն թա ցի ար դյու նա վե տու թյունն ապա
հո վե լու հա մար խրա խուս վում է այն հան
գա ման քը, որ մաս նա գի տա կան անգ լե րեն 
դա սա վան դո ղը նաև տի րա պե տի տվյալ 
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մաս նա գի տու թյան ընդ հա նուր բո վան դա
կու թյա նը, տար բեր ուղ ղու թյուն նե րի, բա
ժին նե րի ու են թա բա ժին նե րի վե րա բե րյալ 
ու նե նա ոչ մի այն ընդ հա նուր պատ կե րա
ցում, այ լև խո րը, ճշգրիտ գի տե լիք ներ: Իսկ 
այդ ամե նը նա կա րող է ձեռք բե րել թե՛ 
իր ու սա նող նե րի հետ ու նե ցած ըն թա ցիկ 
զրույց նե րի ար դյունք նում և թե՛ մաս նա գի
տա կան գրա կա նու թյուն ըն թեր ցե լով:

Նույն թե մա տիկ են թա մի ա վո րում տվյալ 
ֆա կուլ տե տի մեկ այլ բաժ նի ու սա նող նե րը 
կա րող են առա ջադ րել բո լո րո վին այլ թե
մա ներ: Ի դեպ, սա շատ կա րև որ փաստ 
է, որը պատ շաճ ու շադ րու թյուն է պա հան
ջում դա սա խո սի կող մից: Վեր ջինս պետք 
է իմա նա, որ տնտե սա գի տու թյան որևէ 
են թա ճյու ղի շրջա նակ նե րում իր կող մից 
կազմ ված թե մա տիկ մի ա վո րը կա րող է 
չբա վա րա րել տնտե սա գի տու թյան ֆա կուլ
տե տի մեկ այլ բաժ նում մաս նա գի տա ցող 
ու սա նող նե րի պա հանջ նե րը, քա նի որ այն 
•	 առաջ նա յին չի դի տում նրանց նեղ 

մաս նա գի տա ցու մը
•	 «Մաս նա գի տա կան անգ լե րե ն» դա սըն

թա ցից ու նե ցած նրանց սպա սում նե
րի հա մե մատ թե րի է, այ սինքն` դրա
նում ամ փոփ ված չեն այն ար դի ա կան 
խնդիր նե րը կամ հար ցե րը, որ նրանք 
կցան կա նա յին յու րաց նել անգ լե րեն 
դա սըն թա ցի շրջա նակ նե րում

•	 ընդգր կում է այն պի սի թե մա ներ, որոնք 
տար բեր առար կա նե րի շրջա նակ նե
րում ար դեն գեր հոգ նեց րել են տվյալ 
բաժ նում սո վո րող ու սա նող նե րին:
Իսկ այս բո լոր հար ցե րը պար զե լու 

նպա տա կով մաս նա գի տա կան անգ լե
րե նի դա սա վանդ ման պրակ տի կա յում 
լայ նո րեն կի րառ վում է այս պես կոչ ված 
“պահանջմունքների վերլուծությունը” 
(Needs Analysis) (4, էջ125): 

Ար դյուն քում թե մա նե րը չեն կրճատ
վում, այլ հա մալր վում և  վե րա դա սա վոր
վում են նոր ձև ով: Մաս նա գի տա կան 
անգ լե րեն դա սա վան դո ղի խնդի րը տվյալ 

դեպ քում վե րոն շյալ թե մա նե րը  հնա րա վո
րինս հե տաքր քիր, հա մա կարգ ված, հա
մա կարգ չա յին տեխ նո լո գի ա նե րի կի րառ
մամբ  ներ մու ծելն է ու հա մա պա տաս խան 
ռազ մա վա րու թյուն նե րի (վար ժու թյուն ներ, 
խա ղեր…) մի ջո ցով ամ րապն դե լը (Micro
soft Office Power Point Presentation, Moo
dle, Hot Dog և այլն):

Ստորև ներկայացվում է շուկայավարում 
“Marketing” թե մա տիկ մի ա վո րից մի 
հատ ված, որը սկսվում է դա սա խո սի կող
մից հե տև յալ հար ցադ րու մով.

What is marketing?
Which are the main components of 

marketing?

Թե մա յի վեր նա գի րը հնչեց նե լով և որոշ 
պա տաս խան ներ ստա նա լով իր ու սա նող
նե րից` դա սա խո սը առա ջար կում է այս 
են թա մի ա վորն անգ լե րեն ներ մու ծե լու իր 
կա ռուց ված քա յին  տար բե րա կը.

Այ նու հե տև դա սա խո սը թույլ է տա լիս  
ու սա նող նե րին առա ջար կել նաև իրենց` 
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մաս նա գի տա կան հետա քրք րու թյան տե
սան կյու նից ավե լի ար դյու նա վետ տար բե
րակ ներ, օրի նակ`

Փո խա դարձ հա մա ձայ նու թյամբ ընտր
վում է վերջ նա կան տար բե րակ, որը բա
վա րա րում է եր կու կող մին էլ. 

Marketing

Product 
Types

Service 
Types

Pricing 
Strategies

Առա ջարկ ված վեր ջին տար բե րա կի 
պարզ կա ռուց վածքն ար դեն հու շում է 
դրա բո վան դա կու թյունն ու ռազ մա վա
րու թյուն նե րի այն շար քը, որի շնոր հիվ 
տվյալ մի ա վո րում ամ փոփ ված անգ լե
րեն լեզ վա նյու թը ար դյու նա վետ կյու րաց
վի ու սա նող նե րի կող մից: Աշ խա տան քի 
հա մա չափ բաշխ ման և հա մա գոր ծակ
ցու թյան ար դյուն քում հա վա քագր վում, 
խմբագր վում և լրամ շակ վում է տվյալ թե
մա տիկ մի ա վո րի լեզ վա նյու թը` առանց
քա յին տեր մին նե րով, տեր մի նա կա պակ
ցու թյուն նե րով, որոնք ներ կա յաց վում են 
իրենց սահ մա նում նե րով կամ տրվում են 
խոս քա շա րում, պար բե րու թյու նում կամ 
տեքս տում:

Ստո րև ներ կա յաց նում ենք հի շյալ թե
մա տիկ մի ա վո րում լեզ վա նյու թի մշակ
ման, ներ մուծ ման և ամ րապնդ ման եղա
նակնե րից մե կը.

Product Types
Word combinations with ‘goods’ and 

‘products’
Good _ something that can be purchased.
Convenience, fast moving consumer, 

consumer packaged goods _ products with 
a high turnover and relatively low price, such 
as table salt or shampoo.

White goods _ major household electrical 
goods which are usually white, such as freez
ers, washing machines and dishwashers.

Brown goods_ major household electri
cal goods that are not usually white, such as 
camcorders, televisions and DVD players.

Perishable goods _ goods that have a 
limited shelf life and must be consumed 
relatively quickly, such as fresh fruit, fresh 
meat and eggs.

Durable \ hard goods _ goods that last for 
a long time  they cannot be easily worn out or 
used up, such as cars, furniture and white goods.

Nondurable \ soft _ goods that are used 
up or last for less than three years  for ex
ample, perishable goods, consumable sup
plies such asCDROMs, or ink for a printer.

Green products _ products that are not 
harmful for the environment. 

Generic products __ products sold with
out a brand name, usually in a supermarket 
or in a pharmacy as alternatives to brand 
name drugs.

Healthcare products __ products that 
are beneficial for your health and well  be
ing  for example, vitamins and plasters.

Service Types
A service is a non  material good, pro

vided by a company or an individual.
Common service types are:
Childcare (child minders, kindergartens)
Financial (banking, real estate)
Consulting (business and financial advisors)
Risk management (insurance and security)
Cleaning and maintenance (office 

cleaners, gardeners)
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brown      coinvenience      hard      healthcare      nondurable      perishable      white

goods product
………………....
………………....

………………....
………………....

Key: 1.hard goods, 2. perishable goods/products, 3. conveience goods, 4. nondurable 
goods, 5. white goods, 6. brown goods, 7.healthcare products. (5, էջ 33)

Education and training (private schools, 
adult colleges)

Healthcare (doctors, hospitals)
Hairdressing (small salons and large 

groups)
Telecommunications (mobile phones, 

fixed lines)
Entertainment (cinemas, theatres)
Tourism (hotels, airlines)

Marketing and advertising (consultan
cies and agencies). 

Task: Make word combina-
tions with “goods” and “products” us-
ing words from the box. One word can 
be used twice. Then match the word 
combinations with the pictures (1-7) 
below.

 Pricing Strategies
Word combinations with ‘pricing’
Premium pricing: Use a high price where 

there is a substantial competitive advantage  
for example, rooms in Savoy hotels.

Penetration pricing: The price charged 
for products and services is set artificially 
low in order to gain market share. Once this 
is achieved, the price is increased.

Economy pricing: Marketing and manu
facturing costs are kept to a minimum. Su
permarkets often have economy brands for 
soups, spaghetti, etc.

Price skimming: Charge a high price 
because you have a new product type. How

ever, the high price attracts new competitors 
into the market, and the price falls due to in
creased supply. DVD players were launched 
with this strategy.

Psychological pricing: The consumer 
responds on an emotional, rather than ra
tional, basis. For example, charging 99 cents 
instead of 1 dollar.

Captive product pricing: Companies 
will charge a premium price where the con
sumer cannot choose a competitive product.

Product bundle pricing: Sellers combine 
several products in the same package. This 
also serves to move old stock. Videos and CDs 
are often sold using the bundle approach.
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Task: Read the descriptions and name the 
”pricing strategies” that are being used:

1. charging a  high amount for bottles of 
water inside a football stadium during the 
World Cup.

2.charging $2.95 instead of $3.
3.charging a low price to win sales in a 

new market.
4.packaging shampoo, conditioner and 

hair gel from the same hair care product line 
together, and charging one price for the lot:.

Key: 1. captive product pricing, 2. Psy
chological pricing, 3. Penetration pricing, 4. 
Product bundle pricing (5, էջ 57).

Թե մա տիկ մի ա վոր կազ մե լը իրա կա
նում շատ ժա մա նա կա տար, աշ խա տա
տար, բազ մա փու լա յին աշ խա տանք է, 

որն իր կա ռուց ված քում նե րա ռում է ման
րակր կիտ ընտր ված լեզ վա նյութ, մաս նա
գի տա կան տեր մին ներ, տեր մինա կա պակ
ցու թյուն ներ` իրենց առան ձին թե մա տիկ 
հա մա կար գե րով, ինչ պես նաև առան ձին 
խոս քա յին կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց
մա նը նպա տա կա ուղղ ված հա մա պա տաս
խան ռազ մա վա րու թյուն ներ:

Շու կա յա վա րու մից "Marketing" դե պի 
կա ռա վա րում "Management" մի ջա ռար կա
յա կան ան ցու մը սա հուն կա տա րե լու նպա
տա կով դա սա խո սը առա ջար կում է կազ
մա կեր պել ին տե րակ տիվ մի ջո ցա ռում, 
օրի նակ` կլոր սե ղան` հե տա զո տու թյան 
առանց քը տե ղա փո խե լով նե րա ռար կա
յա կա նից մի ջա ռար կա յա կան դաշտ (տե՛ս 
գծապատկերը):

Media & Mail
Compaigns

PR & Reputation 
Management 

Branding &  
Creative

Web Strategy

Research, Strat-
egy & Planning

Integrated
Marketing

Referral
Marketing

Թե մա տիկ մի ա վո րի ստեղծ ման գոր
ծըն թա ցում իրենց ան մի ջա կան մաս նակ
ցու թյու նը ցու ցա բե րե լու հնա րա վո րու թյու
նից ոգև որ ված` ու սա նող ներն ան մի ջա պես 
մտո րում են կա ռա վա րում վեր նա գի րը 
կրող հա ջորդ թե մա տիկ են թա մի ա վո րում 
իրենց հե տաքրք րող ար դի ա կան թե մա նե

րի շուրջ և նշում են այդ մա սին հար ցա
թեր թում, որը նրանք լրաց նում են կա րիք
նե րի վեր լու ծու թյան հա ջորդ փու լում:

Այս պի սով՝ նե րա ռար կա յա կան թե մա
տիկ մի ա վոր նե րի կի րառ մամբ ին տեգ
րա տիվ մաս նա գի տա կան անգ լե րեն դա
սըն թա ցի հիմ նա կան հատ կա նի շը, որով 
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Обучение  английскօй терминологической лексике с  
помощью межпредметных тематических единиц  

Н. Погосян

Ин тег ри ро ван ная прог рам ма обу че ния очень важ на для раз ви тия об ра зо ва ния. В 
дан ной статье пред став ле на ин тег ри ро ван ная мо дель те ма ти чес ко го кур са, раз ра бо тан
ная на ос но ве эко но ми чес ко го ме та я зы ка, ко то рая обес пе чи ва ет еди ный под ход к осоз
на нию, по ни ма нию и ус во е нию яв ле ний.

На ос но ве от дель ных дис цип лин эко но ми ки (биз нес и эко но ми ка, ме недж мент и мар
ке тинг, фи нан сы и учет, ма те ма ти ка и пси хо ло гия) был  раз ра бо тан и внед рен со от ветст
ву ю щий линг ви сти чес кий ма те ри ал,  ряд стра те гий, ко то рый в рам ках прог рам мы ин

այն տար բեր վում է բազ մա ռար կա յա կան 
ին տեգր ված դա սըն թաց նե րից, ու սում նա
սիր վե լիք թե մա նե րի ընտ րու թյան գոր ծըն
թացն է, ինչ պես նաև ընտ րու թյան իրա
վուն քի պատ կա նե լու թյու նը:

Ավան դա կան ու սում նա կան ծրագ
րի հա մե մատ, որի դեպ քում սո վո րող նե
րը խիստ սա հա մա նա փակ ընտ րու թյան 
իրա վունք ու նեն, և որի դեպ քում բո վան
դա կու թյան ու հմտու թյուն նե րի յու րա ցու
մը օտար ված է գործ նա կան կի րա ռու մից, 
բազ մա ռար կա յա կան, և ին տեգր ված ու
սում նա կան ծրագ րե րը բա վա կա նա չափ 
հե տաքր քիր են:

Ին տեգր ված ու սում նա կան ծրագ րի 
դեպ քում, որ տեղ չկա գի տե լի քի ար հես
տա կան բա ժա նում առան ձին առար կա
նե րի, սո վո րող նե րը ու սում նա կան ծրագ
րի հիմ նա կան մշա կող ներն են, քա նի որ 

պա տաս խա նում են իրենց հա մար կա րև
որ տե ղե կատ վու թյուն բա ցա հայ տող հար
ցե րի, հե տա մուտ են իրա կան աշ խար հում 
իրենց հե տաքրք րող հար ցե րի պար զա
բան մա նը, ինչ պես նաև այն թե մա նե րի ու 
խնդիր նե րի ու սում նա սի րու թյա նը, որոնք 
դա սըն թա ցում կա րող են ընդգրկ ված չլի
նել:

Այս պի սով` ավան դա կան և ժա մա նա
կա կից սկզբունք նե րի հա մադր ման և ար
դի ա կան նյու թե րի ու սում նա սիր ման ու 
ներգ րավ ման ար դյուն քում մեզ հա ջող վել 
է ստեղ ծել անգ լե րեն տնտե սա գի տա կան 
դա սըն թա ցի մի ջա ռար կա յա կան թե մա
տիկ մի ա վոր (interdisciplinary thematic 
unit), որը կա րող է հիմք ծա ռա յել նաև այլ 
լե զու նե րի կամ են թա լե զու նե րի հա մար ու
սուց ման նմա նա տիպ մե թո դա կան հա մա
կարգ ստեղ ծե լիս:
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тег ри ро ван но го обу че ния мож но при ме нять для сту ден тов, обу ча ю щих ся в раз лич ных 
от де ле ни ях эко но ми чес ко го фа куль те та.

Пред ла га е мая ме то ди чес кая си сте ма  ра бо ты с тер ми но ло ги чес кой лек си кой  мо жет 
быть при ме не на  к тер ми но ло ги чес ким си сте мам дру гих спе ци аль но стей и по дру гим 
язы кам.  

Teaching English for Specific Purposes via Interdisciplinary Thematic Units
N. Poghosyan

An integrated teaching in ESP is an authentic educational approach which helps students 
to see the relationship among ideas and concepts within the subject area they are being 
specialized.

In this article an integrated interdisciplinary unit was elaborated within the field of 
Econоmics, including Buisness and Economics, Marketing and Management, Finance and 
Accounting, Math and Psychology.

The proposed methodological system with a subjectspecific vocabulary can be beneficial 
to ESP teachers and students and can serve as a basis for such interdisciplinary integration 
in other fields and in different languages.
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ՀԱՍՄԻԿ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՐՎԵՍՏԻ 
ԱՅԼ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԻՆՏԵԳՐՄԱՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅ 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ

Ան հեր քե լի ո րեն ապա ցուց ված է, որ ինչ
քան շատ զգա յա րան ներ են մաս նակ ցում 
ու սուց ման գոր ծըն թա ցին, այն քան ար դյու
նա վետ է ըն թա նում այն: Իսկ որ քան ար
դյու նա վետ է ու սու ցու մը, այն քան հաս տա
տուն են նրա նից ստա ցած գի տե լիք ներն 
ու հմտու թյուն նե րը: Այս առու մով շատ ու
սու ցիչ ներ ձգտում են մա տուց վող նյու թը 
դարձ նելու հնա րա վո րին չափ տե սա նե լի, 
լսե լի, շո շա փե լի, զննե լի: Այդ դեպ քում ար
դեն ան վի ճե լի է մի ջա ռար կա յա կան կա պե
րի օգ տա գործ ման պա հան ջը:

Գրա կա նու թյու նը պատ կե րում է մար
դուն` իր բազ մա բո վան դակ կյան քով, ողջ 
էու թյամբ, ուս տի գրա կան եր կե րի ու սում
նա սիր ման ըն թաց քում շատ լուրջ ու շադ
րու թյուն է դարձ վում հե րոս նե րի, գոր ծող 
ան ձանց, նրանց հո գե կան ապ րում նե րի, 
նե րաշ խար հի ու գոր ծե լա կեր պի բա ցատր
ման ու բնու թագր ման վրա:

Գրա կա նու թյան ու սուց ման ըն թաց
քում աշա կերտ նե րի մեջ ձև ա վոր վում են 
ոչ մի այն վեհ գա ղա փար ներ, հա յացք ներ, 
տե սա կետ ներ, այ լև հաս տա տուն հա մոզ
մունք ներ, մարդ կա յին լա վա գույն հատ կու
թյուն ներ, գե ղար վես տա կան ճա շակ, գե
ղեց կի զգա ցում. նրանք դաս տի ա րակ վում 
են հա մա մարդ կա յին ար ժեք նե րով, բա րո
յա պես ու գե ղա գի տո րեն:

Ու սու ցու մը ար գա սա վոր ու հե տաքրք
րա կան է լի նում նաև այն ժա մա նակ, երբ 
հեն վում է ոչ թե վե րա ցա կան ըմբռ նում նե
րի ու հաս կա ցու թյուն նե րի, այլ կոնկ րետ 
գա ղա փար նե րի, իրա կան առար կա նե րի 
ու երև ույթ նե րի վրա: Այդ կերպ ու սու ցու
մը օժտ վում է զննա կան մեծ ու ժով: Մար
դու հի շո ղու թյան մեջ առանձ նա պես պահ

պան վում են այն պատ կեր նե րը, որ մենք 
ըն կա լում ենք ինք ներս ան մի ջա կան հա
յե ցո ղու թյան մի ջո ցով, և որ մեր մեջ թա
փան ցած այդ պի սի մի պատ կե րի հետ 
մենք հեշ տու թյամբ ու հաս տա տա պես 
կա պակ ցում ենք նույ նիսկ վե րա ցա կան 
գա ղա փար նե րը, որոնք առանց դրա կմո
ռաց վեն: Ման կան կամ պա տա նու և ընդ
հան րա պես մար դու էու թյու նը ակն հայ տո
րեն զննա կա նու թյան կա րիք ու նի:

Գրա կա նու թյան ու սուց ման հա մար 
կա րև որ նշա նա կու թյուն ու նի թե՛ ան մի
ջա կան, թե՛ միջ նոր դա կան զննա կա նու
թյու նը: Գրա կա նու թյան` որ պես խոս քի 
ար վես տի, ու սու ցու մը զննա կան մեծ ու ժով 
է օժ տում մա նա վանդ կեն դա նի խոս քը` 
գե ղե ցիկ աս մուն քը, ըն թեր ցու մը, տրա մա
խո սու թյու նը և այլն:

Ու սում նա կան նպա տա կով ցու ցադր
վող պատ կե րա զար դում նե րում, կի նո
ֆիլ մե րում մի ա հյուս վում են զննա կա նու
թյան բո լոր տե սակ նե րը: Ուս տի դրանց 
օգ տա գոր ծու մը գրա կա նու թյան ու սուց
ման ըն թաց քում ու սում նա սիր վող նյու թը 
զննա կան է դարձ նում ավե լի խորը ու բազ
մա կող մա նի կեր պով:

Գրա կա նու թյան դասն առա վել տե սա նե
լի և ար դյու նա վետ է դառ նում, երբ ու սու ցի չը 
տվյալ հե ղի նա կի ստեղ ծա գոր ծու թյունն ու
սում նա սի րե լիս աշա կերտ նե րին մա տու ցում 
է նաև թե մա յին առնչ վող կեր պար վես տի, 
քան դա կա գոր ծու թյան նմուշ ներ, երաժշ
տա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ:

Հայ գրա կա նու թյան ու սուց ման ծրագ
րե րում իր առանձ նա հա տուկ դերն ու տեղն 
ու նի հայ ժո ղովր դի բա նա հյու սա կան մե
ծա գույն ստեղ ծա գոր ծու թյու նը` «Սա սուն ցի 
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Դա վի թը»: Այն առա վել հիմ նա վոր ու հան
գա մա նո րեն ու սում նա սի րե լու հա մար բո լոր 
դա սա րան նե րում, որ տեղ ըստ գրա կա նու
թյան պե տա կան ծրագ րե րի հատ վա ծա բար 
կամ ամ բող ջա կան պի տի ու սում նա սիր վի 
դյու ցազ ներ գու թյու նը (էպոս), նա խորդ ու
սում նա կան տա րե վեր ջին ծրագ րա յին գրա
կա նու թյան ցան կի հետ հանձ նա րա րում եմ, 
որ ամա ռա յին ար ձա կուր դի ըն թաց քում հա
տուկ ու շադ րու թյամբ ըն թեր ցեն «Սա սուն ցի 
Դա վիթ» էպոսն ու նրա տար բեր մշա կում
նե րը` ել նե լով աշա կերտ նե րի տա րի քա յին 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րից (Հովհ. Թու
մա նյա նի, Ավ. Իսա հա կյա նի, Ե. Չա րեն ցի, 
Ն. Զա րյա նի և այլն): 

Մի ա ժա մա նակ պա հան ջում եմ, որ ու
շադ րու թյամբ հե տև են ռա դիո–հե ռուս
տա տե սա յին հա ղոր դում նե րի ծրագ րե
րին և հնա րա վո րու թյան դեպ քում դրանց 
ըն թաց քում կամ հա մա կարգ չով դի տեն 
կի նո բե մադ րիչ Գրի գոր Գյար դու շյա նի 
«Ճա նա պարհ դե պի Սա սուն ցի Դա վիթ» 
ման կա պա տա նե կան տա րի քի երե խա նե
րին հաս ցե ագր ված կի նո ֆիլ մը, Ար ման 
Մա նա րյա նի «Սա սուն ցի Դա վիթ» մուլտ
ֆիլ մը: Ունկնդ րեն Հա րո Ստե փա նյա նի 
1936 թվա կա նին ստեղ ծած «Սա սուն ցի 
Դա վիթ» էպի կա կան օպե րան, որ տեղ 
օգ տա գոր ծվել է հայ կա կան միջ նա դա
րյան շա րա կան նե րի ու տա ղե րի մե ղե դա
յին նյու թը, Էդ գար Հով հան նի սյա նի 1976 
թվա կա նին ստեղ ծած «Սա սուն ցի Դա վիթ» 
բա լետ–օպե րան:

Ու սում նա կան տար վա ըն թաց քում ար
դեն նյութն ու սում նա սի րե լու հենց առա ջին 
օրը դա սա րա նում լրա ցու ցիչ հայտ նում եմ, 
որ «Սաս նա ծռեր կամ Սա սուն ցի Դա վիթ» 
հայ ժո ղովր դա կան հե րո սա վե պը վի պա
սաց նե րի և բա նա հա վաք նե րի կող մից կոչ
վել է նաև «Սաս նա փահ լև ան ներ», «Սաս
նա տուն», «Ջո ջանց տուն», «Սա սուն ցի 
Դա վիթ կամ Մհե րի դուռ», «Դա վիթ և 
Մհեր», «Դավ թի պատ մու թյու նը», «Դավ
թի հե քի ա թը» և այլն:

Առանձ նա հա տուկ ու շադ րու թյուն եմ 
դարձ նում բա նա հա վաք, հե րո սա պա

տու մի առա ջին գրի առ նող Գա րե գին 
Սրվանձ տյա նի կյան քի և գոր ծու նե ու թյան 
լու սա բան մա նը և աշա կերտ նե րի ինք նու
րույն ու սում նա սի րու թյան հա մար նրանց 
եմ հրամց նում հե տև յալ նյու թը:

Գարեգին Ավետիսի Սրվանձտյան, 
Սրվանձ տյանց (նո յեմ բե րի 17, 1840 թ. – 
նո յեմ բե րի 17, 1892 թ.), հայ բա նա սեր–
բա նա հա վաք, ազ գագ րա գետ, հա սա րա
կա կան գոր ծիչ:

Գա րե գին Սրվանձ տյա նը հա մար վում 
է հայ բա նա հա վաք նե րի ու ազ գա գիր նե
րի ռահ վի րան, ում մեջ ինք նօ րի նակ ձև ով 
դրսև որ վել են 1850–1860–ական թվա
կան նե րի հայ ազ գա յին լու սա վո րիչ նե րին 
և 1870–1880–ական թվա կան նե րի լու սա
վո րա կան դե մոկ րատ նե րին բնո րոշ աշ
խար հա յաց քա յին գծե րը: 

Ծնվել է 1840 թվա կա նին Վա նում: Նախ
նա կան կրթու թյու նը ստա ցել է ծննդա
վայ րում, այ նու հե տև ավար տել Վարագա 
վանքի ժառանգավորաց դպրոցը, որտեղ 
և կարգվել է ուսուցիչ: Եղել է «Արծվի 
Վասպուրական» թեր թի խմբագ րի տե
ղա կալ, այս պար բե րա կա նում է լույս ըն
ծա յել հոդ ված ներ, որոն ցում ար ծար ծել է 
ազ գա յին–ազա տագ րա կան պայ քա րի գա
ղա փար ներ: 1862 թվա կա նին Մշո Սուրբ 
Կարապետ վանքին կից ժառանգավորաց 
վարժարանի տնօրեն–ուսուցիչ էր, 1863–
1865 թվականներին «Արծվիկ Տարոնո» 
նորաբաց երկշաբաթաթերթի խմբագիրը:

Խրիմյանի հետ, որպես նվիրակ ու 
քա րո զիչ, 1860–1861 թվա կան նե րին շրջա
գա յել է հա յոց զա նա զան գա վառ նե րում և 
իր ակ նարկ նե րում և թղթակ ցու թյուն նե
րում ճշմար տա ցի ո րեն նկա րագ րել հարս
տա հա րիչ նե րից հայ աշ խա տա վո րու թյան 
կրած տա ռա պանք նե րը: Դա գրա վել է 
օս մա նյան կա ռա վա րու թյան ու շադ րու
թյու նը, և նա առն վել է գաղտ նի հսկո ղու
թյան տակ: Շրջա գա յու թյան ըն թաց քում 
Սրվանձ տյա նը հա վա քել և պար բե րա
բար հրա պա րա կել է նաև ժո ղովր դա կան 
բառ ու բա նի նմուշ ներ: Նրա նա խա ձեռ
նու թյամբ դպրոց ներ են բաց վել հայ կա
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կան տար բեր բնա կա վայ րե րում: 1867 
թվա կա նին Կա րի նում ձեռ նադր վել է 
վար դա պետ և ու ղարկ վել Վան, որ պես 
քա րո զիչ: 1867–1869 թվա կան նե րին 
ստանձ նել է Կա րի նի վար ժա րան նե րի լի
ա զոր տես չի պաշ տո նը: 1869 թվա կա
նին նշա նակ վել է Մշո Սուրբ Կարապետ 
վանքի վա նա հոր փո խա նորդ, մի ա ժա
մա նակ՝ սահ մա նադ րու թյան գոր ծադ
րիչ Վասպուրականում: 1872 թվականին 
մասնակցում է Վանում կազմակերպված 
«Միություն և փրկություն» ազ գա
յին–ազա տագ րա կան գաղտ նի խմբա կի 
ստեղծ մա նը: 1877–1878 թվա կան նե րի 
ռուս–թուր քա կան պա տե րազ մից ան մի
ջա պես հե տո Կոստանդնուպոլսի պատ
րի արք Ներ սես Վար ժա պե տյա նի հա տուկ 
կոն դա կով Սրվանձ տյա նը գոր ծուղ վել է 
շրջե լու «ի բնա գա վառս մայ րե նի և տե
ղագ րել զա մե նայն ամե նայ նի»: Եղել է հա
յաբ նակ բազ մա թիվ վայ րե րում, ծա նո թա
ցել հայ ժո ղովր դի կյան քին ու կեն ցա ղին, 
մի ա ժա մա նակ գրի առել ժո ղովր դա կան 
բա նա վոր ստեղ ծա գոր ծու թյան լա վա գույն 
նմուշ նե րը, նկա րագ րել ազ գա յին ծե սե րը, 
սո վո րույթ նե րը, հա վա տա լիք նե րը:

1879–1881 թվականներին եղել է 
Վանի վի ճա կա վոր` հո գև որ առաջ նոր
դի (թե մա կա լի) փո խա նորդ–օգ նա կա
նը, մաս նակ ցել «Սև խաչ» հայ րե նա
սի րա կան գաղտնի կազ մակեր պու թյան 
աշխատանքներին: 1881 թվականին 
կառավարության հրամանով հեռացել է 
Վանից՝ առ ժա մա նակ վի ճա կա վոր առաջ
նոր դի պաշ տոն վա րե լով Բաղեշում, 
ապա՝ Խարբերդում: 1886 թվականին 
Էջ միածնում օծվել է եպիսկոպոս, նշա
նակ վել Տրապիզոնի, այնուհետ՝ Տա րո նի 
վի ճա կա վոր առաջ նորդ, մի ա ժա մա նակ՝ 
Մշո Սուրբ Կա րա պետ վանքի վա նա
հայր: Գա րե գին Սրվանձ տյա նի քա րոզ
չա կան–հայ րե նա սի րա կան եռան դուն 
գոր ծու նե ու թյու նը հա րու ցել է սուլ թա նի 
դժգո հու թյու նը: Պատ րի ար քի հրա մա նով, 
որ պես քա ղա քա կա նա պես ան բա րե հույս 

անձ, Սրվանձ տյա նը պաշ տո նազրկ վել է 
և ու ղարկ վել Կոստանդնուպոլիս, որտեղ 
խիստ հսկողության պայմաններում 
աշխատել է Բերայի Սուրբ Եր րոր դու թյան 
եկե ղե ցու քա րո զիչ, Ղա լա թիո կեդ րո նա
կան վար ժա րա նի ու սու ցիչ, վա րել կրո նա
կան ժո ղո վի ատե նա պե տի պաշ տո նը:

Գա րե գին Սրվանձ տյա նը վախ ճան վել է 
1892 թվա կա նին Կոստանդնուպոլսի Սուրբ 
Փրկիչ ազգային հիվանդանոցում, ծանր ու 
երկարատև հիվանդությունից հետո:

Գրական գործունեությունը
Սրվանձ տյա նը «Վար դ» գրա կան անու

նով թղթակ ցել է Կոստանդնուպոլսի, 
Զմյուռնիայի և Թիֆլիսի մի շարք պար
բե րա կան նե րի («Մա սի ս», «Արև ե լյան մա
մու լ», «Կռունկ Հա յոց աշ խար հի ն», «Մե ղու 
Հա յաս տա նի» և այլն): 1866 թվա կա նին 
Կոստանդնուպոլսում հրա տա րա կել է 
«Նոր ըն թեր ցա րա ն» դա սա գիր քը (վե րահ
րա տա րակ ված  1875, 1884):

Սրվանձ տյա նը հայ գրա կա նու թյուն է 
մուտք գոր ծել հայ րե նա սի րա կան շնչով 
հա մակ ված «Ող բեր գու թյուն մե ծին Սահ
կայ Պար թևի և ան կումն Ար տաշ րի Ար շա
կուն վո» (գրված 1860–1870 թթ) և «Շուշան 
Շավարշանա» (1875) թա տե րա կան եր կե
րով: Նրա «Գրոց ու բրո ց»–ը (1874) ավան
դու թյուն նե րի ու զրույց նե րի ժո ղո վա ծու է, 
որի հա վել վա ծում տպագր ված է «Սասնա 
ծռեր» էպոսի իր հայտնաբերած ու 
գրառած առաջին պատումը՝ «Սա սուն
ցի Դավիթ կամ Մհերի դուռ» վեր նա
գրով: Այս գրա ռու մը հա րա զա տու թյամբ 
և ամ բող ջա կա նու թյամբ շուրջ 150 տպա
գիր ու ան տիպ տար բե րակ նե րի մեջ հա
մար վում է լա վա գույն նե րից մե կը: «Հնոց 
և նո րո ց» (1874) ժողո վա ծուն պա րու նա
կում է հիմ նա կա նում գրա վոր աղ բյուր ներ 
(«Պատ մու թյուն վասն Դավ թի և Մով սես 
Խո րե նաց վո», «Թուղթ Դի ո նի սի ո սի» և 
այլն): «Մա նա նա»–ն (1876) բաղ կա ցած 
է «Հայ րե նյաց վեպք և զրույց ք», «Երգք 
և նվագք հայ րե նյա ց», «Հա նե լուկ ներ, 
առակ ներ, նո րե լուկ նե ր» և այլ բա ժին նե
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րից: Ժո ղո վա ծո ւում տրված է նաև Վանի 
թաղա մա սե րի ու պատ մա կան հու շար
ձան նե րի նկա րա գի րը, նե րառ ված են հե
քի աթ ներ: «Թո րոս Աղ բա ր»–ում (1879–
1884) և ռուսական հրատարակություն 
1887) շո շափ ված են երկ րի ար դյու նա բե
րու թյան, գյու ղատն տե սու թյան և հա յե րի 
ար տագ նա ցու թյան ու գաղ թա կա նու թյան 
հետ կապ ված հար ցեր, իսկ «Հա մով–
հո տո վ»–ում (1884) նկարագրված են 
Հայաստանի տեղավայրերը, պատմական 
հուշարձանները, կլիման, ներկայացված 
են Մովսես Խորենացին, Եղիշեն, Գրիգոր 
Նարեկացին և այլք: Զե տեղ ված են հե քի
աթ ներ («Իմաս տուն ջուլ հա կ», «Օձա մա
նուկ և Արև ա հա տ», «Դը ժի կո ն» և այլն), 
գեղջ կա կան եր գեր («Սիրտս նման էր...», 
«Լուս նակն անու շ», «Ար տու տի կ», «Կոտ ու 
կես կո րե կ» և այլն):

Դա սա րա նը բա ժա նե լով 5–6 աշա կեր
տից կազմ ված խմբե րի` հանձ նա րա րում 
եմ, որ հան րա գի տա րան նե րից, հա մա
ցան ցից, կեր պար վես տին և այլ ար վեստ
նե րի վե րա բե րող գրա կա նու թյու նից գտնել 
և դա սա րան բե րել այն բո լոր նյու թերն ու 
տե ղե կու թյուն նե րը, որոնք վե րա բե րում 
կամ առնչ վում են մեր դյու ցազ ներ գու թյա
նը: Ներ կա յաց նում ենք նման նյու թե րից մի 
քա նի սը, որոնք, վստահ եմ, օգ տա կար կլի
նեն նաև իմ բա զում գոր ծըն կեր ու սու ցիչ նե
րին ու հա զա րա վոր աշա կեր տու թյա նը:

«Սասնա Ծռերը» արվեստում

Երվանդ Քոչարի բրոնզե նժույգը

Երվանդ Քոչարը 1939թ. «Սաս նա Ծռեր» 
դյու ցազ ներ գու թյան 1000–ամյա կի առ թիվ 
պատ վեր է ստա նում կեր տե լու Սա սուն ցի 
Դավ թի քան դա կը: Այն իրա կա նու թյուն է 
դառ նում մի այն 1959 թվա կա նին: 

Նախ քան թե մա յի ու սում նա սի րու թյանն 
անց նե լը օգ տա գոր ծում եմ հար մար առի
թը և աշա կերտ նե րիս Երև ան պա տա նի 
հան դի սա տե սի թատ րոն կամ դրա մա տի
կա կան թատ րոն տա նե լու օրը տա նում եմ 
Երի տա սար դա կան մետ րո, և այն տե ղից 
հաս նում ենք մետ րո յի «Սա սուն ցի Դա

վիթ» կա յա րան: Այն տեղ մուտք գոր ծե լով` 
ման րա մասն դի տում ենք էպո սի թե մա նե
րով ար ված որմ նա քան դակ նե րը, ապա, 
երբ դուրս ենք գա լիս կա յա րա նա մերձ 
հրա պա րակ, կանգ նեց նում եմ նրանց իմ 
շուր ջը բո լո րա ձև և կար դում «Յոթ գա
րուն նե րի երկ րում» քա ռա հա տոր չոր րորդ 
գրքից ներ քո հի շյալ հատ վա ծը:

Կա յա րա նա մերձ հրա պա րա կում լռել 
են ամ պե րը, քա րա ցել է եր կին քը: Եվ սլա
նո՜ւմ, սլա նո՜ւմ, սլա նո՜ւմ է փո ղոց նե րի վրա, 
տնե րի վրա, մարդ կանց վրա:

Բրոն զե նժույ գը...
Եվ բրոն զե բա շը՝ քա մու թև ին հա զիվ 

է հաս նում օդը ճեղ քող ճա կա տի ետև ից: 
էլի մի րո պե, և մե տա ղը կճա քի, ու բա շը 
կփռվի կա յա րա նի շեն քի առ ջև: Եվ երբ 
բրոն զե այդ զանգ վա ծը զարն վի շեն քին, 
նոր մի այն բո լո րը կտես նեն, թե որ քա՜ն 
ծանր է նա: Եվ բո լո րը կհաս կա նան, որ դա 
ոչ թե ինչ–որ շար քա յին ձի ու, այլ առաս
պե լա կան Ջա լա լիի բաշն է, և որ դա թե թև 
մազ չէ, այլ՝ ծանր մե տաղ...

Ար ձա նին մո տե նում ես ձա խից և տես
նում, որ Սա սուն ցի Դա վի թը բա րե կազմ, 
բա վա կա նին շքեղ երի տա սարդ է: Գե ղե
ցիկ, գե րող է նրա թռիչ քը հե քի ա թա յին 
նժույ գի վրա:

Բայց հենց որ նա յում ես աջից, թու րը 
հան կարծ մե ծա նում է եր կու ան գամ, դառ
նում հի րա վի դյու ցազ նա կան Թուր կայ ծա կի, 
որը մի այն Դա վի թը կա րող է բարձ րաց նել:

Այդ թու րը պա հե լու հա մար հսկա յա
կան ուժ է պետք, և Դա վիթն ահա պրկել է 
իր մե տա ղե ձեռ քը: Հե նա կետ է պետք թու
րը բարձ րաց նե լու հա մար, և ահա գերճն
շու մը, ինչ պի սին որ տի ե զե րագ նաց ներն 
են զգում, նրա մե տա ղե ոտ քը ուռց րել, 
մա մոն տա յին չա փե րի է հասց րել: Աս պան
դա կը կդի մա նա՞ ար դյոք այդ պի սի գերճնշ
ման: Հա մե նայն դեպս, այն պես է ձգվել, 
որ թվում է, թե զնգում է:

Ու ժե րի այդ պի սի կենտ րո նա ցում, հա
վա նա բար, կյան քում մի այն մեկ ան գամ 
է պա հանջ վել, ամե նա պա տաս խա նա տու 
պա հին: Եվ այդ պա հը լա րել է դյու ցազը, 
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դրանք դարձ րել վիթ խա րի հան գույց ներ: 
Լա րել է մին չև վերջ: Էլ տեղ չկա: Ամպ լի
տու դի վերջն է... նաև սկիզ բը: Ինչ հար
ված է սպա սում թշնա մուն:

Սա կայն ինչ պես է մե տա ղը դի մա նում 
այդ լար վա ծու թյա նը, որ նրան հա ղոր դել է 
քան դա կա գոր ծը:

Ինձ զար մաց րեց թու րը: Նա սո վո րա
կան է, երբ ձա խից ես նա յում և վիթ խա րի 
է աջից: Բայց չէ որ դրանք նույն հար թու
թյան եր կու կող մերն են: Բա ցի այդ, թու
րը, երբ աջից ես նա յում, շրջա պատ ված է 
Դավ թի աջ ձեռ քի և ձախ ոտ քի մկան նե րի 
ֆան տաս տիկ կույ տե րով: Այդ ֆո նի վրա 
պետք է որ ավե լի փոքր երևա, իսկ իրա
կա նում անըմբ նե լի ո րեն մեծ է:

Անս պա սե լին` ահա թե ինչն է հատ կա
պես գրա վում ան ծա նոթ քա ղա քում: Ինձ 
հա մար անս պա սե լի էր Սա սուն ցի Դավ թի 
ար ձա նը, որը դրվել է Երև ա նի կա յա րա
նա մերձ հրա պա րա կում:

Պատ րաստ վում էի Լե նի նա կան մեկ նել 
և կա յա րան գնա ցի տրամ վա յով: Կան գա
ռում իջ նե լով, մո ռա ցա, թե ին չու եմ եկել 
այս տեղ: Ես պտտվում էի ար ձա նի շուր ջը 
և լե զուս ծպպաց նում տանջ վե լով իմ այդ 
անս պա սե լի գյու տի շուր ջը որևէ մե կի հետ 
զրու ցե լու ցան կու թյու նից: Եվ զար մա նա լի 
էր, որ մար դիկ շտա պում էին իրենց գոր
ծով, ար ձա նի կող քով անց նում առանց 
կանգ առ նե լու:

Ինձ թվում էր, վեր ջին հա րյուր տար վա 
ըն թաց քում (իսկ գու ցե և ավե լի) մեզ մոտ 
դրված լա վա գույն ձի ար ձանն է դա:

Բայց այս տեղ «ար ձան» բա ռը տե ղին 
չէ. ար ձա նը են թադ րում է ան շար ժու թյուն, 
ստա տիկ վի ճակ. այն, ինչ պետք է խո սել 
թռիչ քի մա սին…

Դա վի թը կանգ նած է ծառս եղած, ո՛չ, 
թռչող ձի ու աս պան դա կին: Նա եր կու 
ձեռ քով թի կուն քում բռնել է ծանր թու րը` 
«Թուր կայ ծա կին», նրա կուրծ քը մերկ է, 
հան դի պա կաց քա մուց փող փո ղում է թիկ
նո ցը, մա զե րի պինդ հյուս քե րը թափ ված 
են ճա կա տին, հոն քե րը ահեղ կիտ ված 
են: Քուռ կիկ Ջա լա լին` նրա հա վա տա րիմ 

նժույ գը, թռչում է, ինչ պես պետք է թռչի 
հե քի ա թա յին նժույ գը:

Նա ահա, ուր որ է, կպոկ վի գորշ ժայ
ռից: Այն տե ղից՝ սմբա կի հար վա ծով կի
սով չափ շուռ տրված բրոն զե թա սից, 
ջու րը թափ վում է, լցվում ավա զա նը: Դա, 
ըստ քան դա կա գոր ծի մտահ ղաց ման, ժո
ղովր դի համ բե րու թյան բա ժակն է` մին չև 
պռուն կը լցված, իսկ ներ քև ում՝ հու շար
ձա նի ստո րո տում, ծո վա ցել է ժո ղովր դի 
ար ցուն քը:

Առա ջին ան գամ եմ տես նում այն պի սի 
հու շար ձան, որ տեղ ջու րը պար զա պես հա
յե լի չի կամ շատր վա նա յին դե կո րա տիվ 
զար դա րան քի տարր: Բա ժա կից թափ վող 
ջրի ճող փյու նը հնչում է որ պես պատ մի չի 
ձայն, զար մա նա լի ո րեն ու ժե ղաց նե լով ձի
ա վո րի և ձի ու խի զախ սլաց քի տպա վո րու
թյու նը` ան դուն դի վրա յով:

Ար ձա նը հո յա կապ է քան դակ ված: Այս
տեղ ամեն ինչ լի է ար տա հայտ չա կա նու
թյամբ, «մի քե լան ջե լո յա կան» ոչ ճշմար
տու թյուն նե րով, ամեն ինչ են թարկ ված է 
իմաս տին: Հզոր մկան նե րի ալիք ներ են 
հոր ձանք տա լիս նժույ գի կաշ վի տակ, 
նրա ռունգ նե րը ու ռած են, աչ քե րը` դուրս 
ցցված: Նրա կուրծ քը գու ցե սո վո րա կա
նից մի քիչ ավե լի լայն է, սմբակ նե րը` մի 
քիչ ավե լի ծանր, իսկ պո չը` չա փա զանց 
եր կար, բայց դա` մի այն մար դա կազ մու
թյան կամ անաս նա բու ժա կան դա սագր քի 
տե սա կե տից:

Ամ բողջ ար ձա նով և նրա ման րա մաս
նե րով հի ա ցած, ես հան կարծ նկա տե ցի, 
որ ձին սլա նում է առանց սան ձի, առանց 
երա սա նի, և հաս կա ցա, որ հենց այդ պես 
էլ պետք է լի նի. Դավ թի հա վա տա րիմ օգ
նա կա նը սան ձի կամ երա սա նա կի ի՞նչ կա
րիք ու նի: Հե քի ա թա յին նժույ գին պայ տեր 
պե՞տք են ար դյոք: Դրանք ևս չկան: Կա 
բարձ րա գույն ճշմար տու թյուն, կա պո ե
զիա, կա մի մեծ ար վեստ, որ շատ ավե լի 
խորն է թա փան ցում, քան մա կե րե սա յին 
ճշմար տան մա նու թյու նը:

Հատ վածն ունկնդ րե լուց հե տո ի մո տո 
սկսում ենք դի տել հան ճա րեղ քան դա
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կա գոր ծի սքան չե լի ձի ար ձա նը, լու սան
կա րում այն ու լու սան կար վում ար ձա նի 
հո յա կապ ֆո նի վրա դա սա րա նա կան հու
շալ բո մը հա մալ րե լու հա մար:

Երաժշտարվեստում մեծ ճա նա չում 
են ձեռք բե րել գու սան Շա հե նի «Սա սուն
ցի Դա վիթ» դյու ցազ ներ գու թյու նը, Էդ գար 
Հով հան նի սյա նի «Սա սուն ցի Դա վիթ» 
օպե րա–բա լե տը, Գև որգ Բու դա ղյա նի և 
Ալեք սանդր Սպեն դի ա րյա նի «Խան դութ» 
երաժշ տա կան կոմ պո զի ցի ան, Ար թուր 
Շահ նա զա րյա նի «Սա սուն ցի Դա վիթ» 
երաժշ տա կան աս քը:

Կերպարվեստում առա վել հայտ նի են 
Եր վանդ Քո չա րի և Վա րազ Սամ վե լյա
նի «Սա սուն ցի Դա վիթ» ար ձան նե րը, Ար
տա շես Հով սե փյա նի բարձ րա քան դա կը, 
Էդ վարդ Իսա բե կյա նի էպո սյան նկա րա
շա րե րը, Եր վանդ Քո չա րի և Հա կոբ Կո ջո
յա նի աշ խա տանք նե րի հի ման վրա «Սաս
նա ծռեր» էպո սի հրա տա րա կու թյուն նե րի 
պատ կե րա զար դում նե րը:

Հակոբ Կոջոյանը 1922թ.–ին Պարս
կաս տա նից վե րա դառ նում է Հա յաս տան` 
իր հետ բե րե լով «Սա սուն ցի Դա վիթ» 
նշա նա վոր նկա րը: Նա ընտ րել է 3–րդ 
ճյու ղը: Դա մի բազ մա մաս և բազ մա ֆի
գուր նկար է, որի բո լոր դրվագ նե րը կապ

ված են իրար և թե մա տիկ–կոմ պո զի ցի ոն 
ինք նու րույն պատ կեր ներ են: Նկա րի չը 
շուրջ 30 ինք նու րույն դրվագ ներ ամ փո
փում է մեկ ընդ հա նուր կոմ պո զի ցի ա յի 
մեջ` ստեղ ծե լով չափ սե րով փոքր, բայց 
մտահ ղաց ման մասշ տա բով ու ոճով մո
նու մեն տալ Սա սուն ցի Դավ թի պատ կե րը: 
Այն գրա վում է փոքր մա կե րես (47X61 սմ): 
Էպո սի թե ման այ սօր էլ ար դի ա կան է: Ուս
տի այն ու սու ցա նում ենք որ քան հնա րա
վոր է հան գա մա նո րեն, դա սա րա նի ու ժե
րով կազ մում Սաս նա Ծռե րի տոհ մա ծա ռը 
և ար ձա նագ րում որ պես ամ փո փում–եզ
րա հան գում…

Չա րա կամ բախ տի քմա հա ճույ քով հա
ճախ է մեր ժո ղո վուր դը կանգ նած եղել իր 
լի նել–չլի նե լու խնդի րը լու ծե լու դժվա րու
թյան առ ջև: Իր նշա նա կու թյան ահագ
նու թյամբ և հե տա գա սե րունդ նե րին դաս
տի ա րա կե լու առու մով վառ ու ցայ տուն, 
գրե թե ան նա խա դեպ օրի նակ է «Սա սուն
ցի Դա վի թը»:

Օտար նվա ճող նե րից հայ րե նիքն ազա
տե լու պատ մու թյու նը դյու ցազ ներ գու թյան 
մեջ հնչում է որ պես հայ րե նա սի րու թյան 
դաս: Ամե նա կա րև որ դա սը` բո լոր ժա մա
նակ նե րի հայ մա նուկ նե րին ու պա տա նի
նե րին, ողջ հայ ժո ղովր դին ուղղ ված:

Эффективность интеграции литературы и других видов искусства 
 в процессе обучения армянской литературе

А. Петросян

В статье представлена эффективность интегрирования армянского национального эпоса 
“Давид Сасунский” с другими формами литературы и искусства: архитектура, мультфильм, 
кинофильм, балет.

The Effectiveness of the Integration to the Literature and Different  
Kinds of Art in the Teaching Process of the Armenian Literature

H. Petrosyan

The efficiency of the integration of the Armenian folk epic “Sasuntsi David՚՚
The efficiency of the integration of the Armenian folk epic “Sasuntsi David” with other types of 

literature and art, such as architecture, animate cartoon, film, ballet is presented in the article.
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ԱՆԻ ԻՍԿԱՆԴԱՐՅԱՆ

ԸՆԹԱՑԻԿ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ԱՎԱԳ 
ԴՊՐՈՑԻ ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՈՒՄ

Գնա հա տու մը ու սում նա կան գոր ծըն
թա ցի ար դյու նա վե տու թյան և ու սուց ման 
ար դյունք նե րի բա ցա հայտ ման մի ջոց է: 
Գնա հատ մամբ պար զում են յու րա քան
չյուր սո վո րո ղի և դպրո ցի կող մից առար
կա յա կան ու դպրո ցա կան չա փո րո շիչ նե րի 
ու ծրագ րե րի պա հանջ նե րի կա տար ման 
ամ բող ջա կան պատ կե րը: Գնա հա տու մը 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս որա կա վո րե լու 
գի տե լիք նե րը և կա րո ղու թյուն նե րը հա ղոր
դակց ման հիմ նա կան ձև ե րում` ըն կա լում, 
մեկ նա բա նում, նոր տեքս տե րի ստեղ ծում, 
հարց ու պա տաս խան, խոս քա յին հա ղոր
դակց ման ու նա կու թյուն ներ:

Գնա հատ ման հիմ նա կան նպա տակն է 
սո վո րո ղի գի տե լիք նե րի մա կար դա կի, կա
րո ղու թյուն նե րի ու հմ տու թյուն նե րի տի րա
պետ ման ստու գու մը, ար ժե քա յին որակ
նե րի ձև ա վոր ման ապա հո վու մը և դրանց 
հի ման վրա ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի 
ար դյու նա վե տու թյան, ուս ման որա կի բա
ցա հայ տումն ու վե րահս կու մը:

Ինչ պես հայտ նի է, դա սա վան դումն ու 
գնա հա տու մը սեր տո րեն կապ ված են: Գնա
հա տումն օգ նում է պար զելու յու րա քան չյուր 
սո վո րո ղի գի տե լիք նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի 
ուհմ տու թյուն նե րի մա կար դա կը:

Գնա հատ ման հա մա կար գը կոչ ված է 
ապա հո վե լու մի ջազ գայ նո րեն ըն դուն ված 
գնա հատ ման չա փա նիշ նե րի հետ հա մադ
րե լի ու թյա նը և հիմն վում է հե տև յալ հիմ
նա կան սկզբունք նե րի վրա:1

Հայտ նի է, որ գո յու թյու ն ունեն գնա
հատ ման տար բեր ձև ե ր ու տե սակ ներ: 
Գնա հատ ման տե սակ նե րից հայ տո րո շիչ 
(diagnostic) գնա հա տու մը, ըն թա ցիկ/ձև ա
վո րող (formative) գնա հա տու մը և ամ փո
փիչ (summative) գնա հա տու մը (1,14):

Ընթացիկ գնահատում
•	 Ըստ առա ջադ րան քը կա տա րող աշա

կերտ նե րի քա նա կի` ան հա տա կան, 
խմբա յին

•	 Ըստ կա տար ված առա ջադ րան քը 
աշա կեր տի կող մից ներ կա յաց նե լու 
ձևի` գրա վոր և բա նա վոր

•	 Ըստ առա ջադ րան քի կա տար ման վայ
րի` դա սա րա նա յին, ար տա դա սա րա
նա յին(մաս նա վո րա պես տնա յին)

•	 Ըս տ ուսուց չի կող մից առա ջադ րան քի 
ար դյունք ներն ար տա հայ տե լու ձևի` 
մի ա վո րա յին (թվան շա նա յին) և ոչ մի
ա վո րա յին

•	 Ըս տ ուսուց չի կող մից գնա հա տումն 
իրա կա նաց նե լու նպա տա կի` հայ տո րո
շիչ, ու սու ցո ղա կան, ստու գո ղա կան

•	 Ըստ աշա կեր տի կա րո ղու թյան այս կամ 
այն տե սա կը և մա կար դա կը բա ցա հայ
տե լու նպա տա կի` վե րար տադ րո ղա
կան,հե տա զո տա կան, գործ նա կան

•	 Ըստ չա փո րոշ չա յին մա կար դակ նե րի 
(ըստ բար դու թյան աս տի ճան նե րի) «Ա» 
մա կար դա կի, «Բ» մա կար դա կի, «Գ» 
մա կար դա կի
Սո վո րող նե րի ըն թա ցիկ գնա հատ ման 

հա մա կար գը բաղ կա ցած է եր կու` իրար 
փոխլ րաց նող ձև ե րից.

ա) ու սու ցա նող գնա հա տում, որն իրա
կա նաց վում է առանց գնա հա տա կա նը 
գրան ցե լու, և սո վո րա բար, ու ղեկց վում է 
ու սում նա կան առա ջադ րան քի կա տար
ման կամ նյու թի յու րաց ման վե րա բե րյալ 
ու սուց չի կող մից սո վո րո ղին տրված առա
ջար կու թյուն նե րով, դի տո ղու թյուն նե րով 
կամ մեկ նա բա նու թյուն նե րով:2

բ) մի ա վո րա յին գնա հա տում, որը կի
րառ վում է սո վո րո ղի կող մից ամ բող ջա կան 
թե մա յի յու րաց ման աս տի ճա նը ստու գե լիս 
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և որն իրա կա նաց վում է սո վո րո ղի գնա հա
տա կա նը գրան ցե լու, հաշ վա ռե լու մի ջո ցով:

Մի ա վո րա յին գնա հա տումն իրա կա
նաց վում է ու սում նա կան նյու թի որո շա կի 
մասն ու սում նա սի րե լուց հե տո և ու նի վե
րահս կող գոր ծա ռույթ:

Ու սու ցա նող գնա հա տումն իրա կա նաց
վում է ու սում նա կան նյու թի յու րաց ման ըն
թաց քում, հե տապն դում է սո վո րո ղի առա
ջա դի մու թյան բարձ րաց ման և կրթու թյան 
որա կի բա րե լավ ման նպա տակ:3

Ստուգ ման յու րա քան չյուր տե սակ իր
հեր թին ներ կա յաց վում է տար բեր բնույ
թի և տի պի առա ջադ րանք նե րով, որոնք 
բխում են կրթա կար գից: Դրանց մի մասն 
առա վել կի րա ռե լի է ու սու ցա նող գնա հատ
ման, իս կ որոշ տե սակ ներ` սո վո րող նե րի 
ըն թա ցիկ առա ջա դի մու թյան ար դյունք նե
րը պար զե լու հա մար:

Առա ջադ րանք նե րի կի րա ռումն իրա
կա նաց վում է երեք եղա նա կով` բա նա վոր, 
գրա վոր և գործ նա կան: Ստուգ ման մի ջոց
նե րը պետք է լի նեն հա վաս տի և հու սա լի:

Սո վո րող նե րի ու սում նա ռու թյան ըն թա
ցիկ ար դյունք նե րը մի ա վո րա յին գնա հատ
մամբ ամ րագ րե լու հա մար գոր ծա ծու թյան 
մեջ են ստուգ ման հե տև յալ տե սակ նե րը.
•	 բանավոր հարցում
•	 թեմատիկ գրավոր հարցում
•	 գործնական աշխատանք
•	 կիսամյակային ամփոփիչ աշխատանք

Բանավոր հար ցու մը գնա հատ ման մի 
տե սակ է, որի ժա մա նակ.
•	 աշա կեր տը բա նա վոր խոս քով ներ

կա յաց նում է յու րաց ված ու սում նա կան 
նյու թը` դրսև ո րե լով ձեռք բե րած գի տե
լիք նե րը, կա րո ղու թյուն ներն ու հմ տու
թյուն նե րը:
Բա նա վոր հարց ման մի ջո ցով ս տուգ

վում և գնա հատ վում է սո վո րող նե րի ձեռք
բե րում նե րը հե տև յալ ուղ ղու թյուն նե րով.
•	 բանավոր խոսք
•	 վերարտադրություն
•	 հաղորդակցություն
•	 համագործակցություն

•	 գիտելիքների յուրացում
•	 տրամաբանություն

Բա նա վոր հար ցու մը կա րե լի է գնա հա
տել հե տև յալ չա փա նիշ նե րով.

1.ակա դե մի ա կան գի տե լի քի իմա ցու
թյուն

2.կի րա ռե լու կա րո ղու թյուն
3.ներ կա յաց նե լու կա րո ղու թյուն
4.ինք նու րույն աշ խա տե լու կա րո ղու

թյուն
Թեմատիկ գրա վոր աշ խա տան քը մի

ա վո րա յին գնա հատ ման մի տե սակ է, որի 
իրա կա նաց ման ըն թաց քում սո վո րո ղը իր 
ու սա նած ու սում նա կան նյու թը ներ կա յաց
նում է գրա վոր:

Թե մա տիկ գրա վոր աշ խա տան քում 
պետք է ընդգրկ վեն սո վո րող նե րին ներ
կա յաց վող պա հանջ նե րին հա մա պա
տաս խան առա ջադ րանք ներ` դրանց յու
րաց ման մա կար դա կը բա ցա հայ տե լու 
նպա տա կով (4, 15):

Կի սա մյա կա յին ամ փո փիչ աշ խա տան
քի նպա տակն է պար զել կի սա մյա կի ըն
թաց քում աշա կեր տի ձեռք բե րած գի
տե լի քի և կրթու թյան բո վան դա կու թյան 
կա րո ղու թյուն ներ և հմտու թյուն ներ(4,15)

Կի սա մյա կա յին ամ փո փիչ աշ խա
տանքր կա րող է իրա գործ վել բա նա վոր 
հարց ման, գրա վոր աշ խա տան քի կամ 
գործ նա կան աշ խա տան քի մի ջո ցով: 

Հայտորոշիչ գնա հա տու մը կի րառ վում 
է ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի կամ որևէ 
փու լի սկզբում: Նպա տա կը խմբի գի տե
լիք նե րի, հմտու թյուն նե րի ու ար ժեք նե րի 
մա կար դա կի որո շումն է:

 Ընթացիկ գնա հատ ման նպա տակն է 
ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի բա րե լա վու մը, 
այն հիմն ված է հե տա դարձ կա պի վրա և 
նպաս տում է բո լոր սո վո րող նե րին ուս ման 
ըն թաց քի մեջ ներգ րա վե լուն: Ըն թա ցիկ 
գնա հա տու մը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
աշա կեր տին հաս կա նա լու, թե ու սում նա
կան աշ խա տանք նե րում ինչ նվա ճում նե րի 
է հա սել, ինչ բաց թո ղում ներ է ու նե ցել: Ըն
թա ցիկ գնա հա տու մը դպրոց նե րում գնա
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հատ ման հա մա կար գի ան բա ժա նե լի և 
կա րև որ մասն է:

Ըն թա ցիկ գնա հատ ման նպա տա կը յու
րա քան չյուր սո վո րո ղի ու սում նա կան գոր
ծու նե ու թյունն ակ տի վաց նելն է:

Գի տե լիք նե րի ու սու ցա նող գնա հա
տու մը բարձ րաց նում է ուս ման ար դյու
նա վե տու թյու նը և որա կը: Այն ու սուց չին 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս պար զելու յու
րա քան չյուր սո վո րո ղի ձեռք բե րում նե րը: 
Գնա հատ ման այս ձևը նպա տակ է հե
տապն դում դա սա վանդ ման ըն թաց քում 
հայ տո րո շելու առա ջադ րած դժվա րու
թյուն նե րը, շտկելու թե րու թյուն նե րը (2, 17):

Ու սու ցա նող ստու գու մը կա րող է լի նել 
գրա վոր և բա նա վոր:

Դպրոց նե րում գրա վոր ստու գու մը 
նպա տա կա հար մար է հա մար վում իրա կա
նաց նել կար ճա տև ըն թա ցիկ թես տա վոր
ման մի ջո ցով: Թե մա տիկ թես տը բաղ կա
ցած է մի քա նի առա ջադ րանք նե րից, որի 
ար դյունք նե րը կա րող են ծա ռա յել բազ մա
թիվ նպա տակ նե րի: Թես տը պետք է բխի 
ու սում նա կան ծրագ րից և դա սա վան դու
մից , ինչ պես նաև պետք է հա մա պա տաս
խա նի առար կա յի չա փո րո շիչ նե րին և բո
վան դա կու թյա նը (5,21)

Այ սօր դպրոց նե րում հե ռան կա րա յին չէ 
հիմն վել մի այն ու սում նա կան նյութի վրա: 
Ու սում նա կան նյու թի ար դյու նա վե տու թյու նը 
բարձ րաց նե լու հա մար անհ րա ժեշտ է, որ ու
սուց ման բո վան դա կու թյու նը հա մա պա տաս
խա նի սո վո րող նե րի հե տաքրք րու թյուն նե
րին, խթա նի սո վո րե լու ցան կու թյանը:

Անգ լե րե նի դա սա վանդ ման գոր ծըն
թա ցը դպրո ցում նպա տա կա ուղղ ված է 
սո վո րող նե րի մոտ հա ղոր դակ ցա կան կա
րո ղու թյուն ներ զար գաց նե լուն` լսել, խո սել, 
կար դալ, գրել:

Անգ լե րե նի ու սուց ման գոր ծըն թա ցում 
սո վո րող նե րի գի տե լիք նե րի և կա րո ղու
թյուն նե րի գնա հա տումն ու նի իր յու րա
հատ կու թյուն նե րը: Պետք է ու շադ րու թյուն 
դարձ նել վե րը նշված չորս կա րո ղու թյու
ննե րի ձև ա վոր մա նը:

Ավագ դպրո ցում ու սու ցիչ նե րը օգ տա
գոր ծում են նաև Եվ րո պա կան Լեզ վա
կան Թղթա պա նա կը: Լե զու ներ սո վո րե լիս 
մենք հա ճախ որո շա կի հնար ներ, մի ջոց
ներ ենք օգ տա գոր ծում, որոնք մեզ օգ նում 
են ավե լի հեշտ մտա պա հելու, ավե լի լավ 
սո վո րելու: Օգ տա գոր ծե լով Եվ րո պա կան 
Լեզ վա կան Թղթա պա նակ՝ աշա կերտ նե րը 
իրենք կա րող են գնա հա տել իրենց գի տե
լիք նե րը: Ժա մա նակ առ ժա մա նակ նրանք 
կա րող են անդ րա դառ նալ աղյու սակ նե րին 
և գնա հա տել իրենց  ձեռք բե րած գի տե լիք
նե րը: Աղյու սա կում նշված են տար բե րակ
ներ, և աշա կեր տը պետք է նշի այն տար
բե րա կը, որը հա մա պա տաս խա նում է իր 
գի տե լիք նե րին.
•	 Կա րող եմ հաս կա նալ մարդ կանց խոս

քի հիմ նա կան կե տե րը, եթե խո սում են 
հստակ գրա կան լեզ վով:

•	 Կա րող եմ առօ րյա կյան քի, ըն թա ցիկ 
իրա դար ձու թյուն նե րի մա սին հե ռուս
տա տե սա յին հա ղոր դում նե րից հաս
կա նալ հիմ նա կան տե ղե կու թյուննե րը, 
եթե դրանք ներ կա յաց վում են դան դաղ 
և հստակ:

•	 Կա րող եմ կար դալ փոքր, պարզ տեքստ 
և հաս կա նալ հիմ նա կան բո վան դա կու
թյու նը:
Հե տաքր քիր, բո վան դա կա լից, ինչ պես 

նաև գու նա զարդ թղթա պա նա կը աշա
կերտ նե րին խրա խու սում է, հարս տաց նում 
գի տե լիք նե րը, և դա սա ժա մերն անց նում 
են էլ ավե լի հե տաքր քիր: Գնա հա տու մը 
պետք է խրա խու սի աշա կեր տին, ար ձա
նագ րի աճը, ու ժեղ և թույլ կող մե րը, հա ջո
ղու թյուն ներն ու վրի պում նե րը: Սո վո րո ղին 
ուղղ ված գնա հա տա կա նը պետք է վե րա
բե րի նրա կոնկ րետ գոր ծո ղու թյուն նե րին, 
արարք նե րին, գոր ծու նե ու թյան ար դյունք
նե րին, այլ ոչ թե ան ձին (6):

Այն փաս տը, որ սո վո րո ղը չի կա րո ղա
նում լու ծել խնդի րը, դե ռևս հիմք չէ դա տո
ղու թյուն ներ անե լու նրա մտա վոր ըն դու
նա կու թյուն նե րի մա սին: Ու սուց չի հա մար 
գնա հա տու մը պետք է աշ խա տան քը 
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պլա նա վո րե լու, փո փո խու թյուն ներն ար
ձա նագ րե լու, նպա տա կին հաս նե լու աս
տի ճա նը պար զե լու, ար դյուն քը փաս տե լու 
մի ջոց լի նի:

Ծնո ղի հա մար այն պետք է երե խա
յի առա ջըն թացն ար ձա նագ րե լու, ինչ պես 
նաև դաս տի ա րա կու թյան ձև ե րի շուրջմ տո
րե լու, դրանք ավե լի ճկուն և բազ մա զան 
դարձ նե լու մի ջոց հան դի սա նա: 

Եզրակացություն
Հոդ վա ծը նվիր ված է ու սում նա կան 

գոր ծըն թա ցում գնա հատ ման դե րի ու նշա
նա կու թյան քննարկ մա նը:

Գնա հա տու մը օգ նում է պար զելու յու
րա քան չյուր սո վո րո ղի գի տե լիք նե րի, կա
րո ղու թյուն նե րի ու հմտու թյուն նե րի մա
կար դա կը: Այն հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
որա կա վո րե լու գի տե լիք ներն ու կա րո
ղու թյուն նե րը և պար զելու յու րա քան չյուր 
սո վո րո ղի կող մից ձեռք բե րած դպրո ցա
կան ծրագ րե րի յու րաց ման ամ բող ջա կան 
պատ կե րը:

The role of assessment in the process of teaching English in high school
A. Iskandaryan

The paper deals with the discussion of the role and meaning of assessment in the pro
cess of teaching.

 Assessment helps us find out the rate of abilities and skills of each pupil. It gives an op
portunity to qualify abilities and skills and to find out the total figure acquired by pupils in 
the framework of school programs.

Система текущего оценивания знаний на курсе  
английского языка в старшей школе

А. Искандарян

Данная статья посвяшается роли и значению оценивания в процессе обучения. Оце
нивание помогает раскрытию степенизнаний, умений и способностей каждого уча ще
гося. Она дает возможность квалифицировать знания и умения и показывает степень 
овла дения всей программой каждым учеником.

Գրականություն
1. «Մանկավարժություն», 2010 թ., էջ 1415:
2. «Օտար լեզուները Հայաստանում», 2011 թ., էջ 1719:
3. www.slideshare.net – Ընթացիկ գնահատում:
4. «Սովորողների գնահատման հայեցակարգ», Երևան, 2005 թ., էջ 1518:
5. Ավագ դպրոցի առարկայական չափորոշիչ, Երևան, 2011 թ., էջ 2125:
6. (2003) Европейский языковой портфель Знакомство с языками. (длядетей 710 лет) Rus

sianmodel, 2003. 
7. Որոշ ցուցիչներ մասնակիորեն փոփոխության են ենթարկվել՝ հաշվի առնելով աշակերտների 

տարիքը և Հայաստանում օտար լեզուների դասավանդման առանձնահատկությունները։
8. (1997) European Language Portfolio Proposals for Development with contribution by I. Christ, F. 

Debyseru. a. Council for Cultural Cooperation. Strasbourg.



179

Դ Ա Ս Ա Վ Ա Ն Դ Մ Ա Ն  Մ Ե Թ Ո Դ Ի Կ Ա

ՆԱԻՐԱ ԹՈՌՈՒՆՅԱՆ

ԲԱՌԱԶԳԱՑՈՂՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ 
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ԲՆԱԳՐԻ շՈՒՐՋ ՏԱՐՎՈՂ 

ԱշԽԱՏԱՆՔԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ
Բա ռը մի ամ բողջ աշ խարհ է՝ իմաս տա

յին բազ մա թիվ շեր տե րով, առանց քա յին 
էու թյամբ: Աշա կեր տին մտա ծել և խո սել 
սո վո րեց նել նշա նա կում է նախ և առաջ 
բա ռի զա նա զան շեր տե րին ծա նո թաց նել, 
բա ռը զգա լու և այն կի րա ռե լու հմտու թյուն 
ձև ա վո րել: Կրտսեր դպրո ցի կա րև ո րա
գույն խնդիր նե րից մեկն էլ առա ջին դա
սա րա նից սկսած՝ աշա կերտ նե րի մեջ բա
ռազ գա ցո ղու թյուն ձև ա վո րելն է: Ինչ պես 
կըն թա նա այդ գոր ծըն թա ցը՝ մե ծա պես 
պայ մա նա վոր ված է ու սուց չի աշ խա տան
քով, մե թո դա կան հմտու թյամբ, նրա նով, 
թե ինչ չափ սա հուն ու ան թե րի է հա ղոր
դակց վում ին քը՝ ու սու ցի չը: Շատ կա րև որ 
է, թե ու սու ցի չը գոր ծըն թա ցը վա րե լու ի՞նչ 
մե թոդ ներ է ընտ րում, ի՞նչ հար ցադ րում
ներ է առա ջադ րում, հար ցե րը հստա՞կ են 
ձև ա կերպ վում ար դյոք. չէ՞ որ աշա կեր
տը պա տաս խան ներ հնչեց նե լու է՝ միտ քը 
բա ռե րով շա րադ րե լով: Ան շուշտ, կրտսեր 
դպրո ցա կա նի բա ռա պա շարն այն քան էլ 
հա րուստ չէ, որ նա կա րո ղա նա ար տա հայ
տել այն, ինչ մտա ծում է: Ահա այս դեպ քում 
է, որ ու սու ցի չը պար տա վոր է գոր ծադ րել 
բո լոր ջան քե րը՝ աշա կերտ նե րի առ ջև բա
ցա հայ տե լու հա մար բա ռի գաղտ նիք նե րը, 
բա ռե րի խո րու թյու նը, բա ռի նկատ մամբ 
զգա ցո ղու թյու նը, բա ռի համն ու հո տը, 
գույնն ու երան գը: Ու սու ցի չը պար տա վոր է 
նաև անհ րա ժեշ տա բար զգու շա վո րու թյուն 
սեր մա նել բա ռի նկատ մամբ, բա ցատ րել, 
որ թեև բա ռե րը հո մա նիշ ներ ու նեն, մի և
նույն է, միշտ չէ, որ դրանք խոս քա շա րում 
կա րող են գոր ծած վել: Նա խորհր դա վո
րու թյամբ պի տի բա ցի այն մեծ «գաղտ նի
քը», որ բա ռերն էլ «շնչում են», և դրանց 

շունչն ու կեն դա նու թյու նը երև ում է իմաս
տա յին ճիշտ գոր ծա ծու թյամբ, իսկ երբ բա
ռը իր տե ղում կամ դի պուկ չի գոր ծած վում, 
երբ քմա հա ճո րեն, թե րի մա ցու թյամբ կամ 
չի մա ցու թյամբ ենք բա ռը գոր ծա ծում, այն 
«խամ րում է կամ շուն չը կտրվում է». մինչ
դեռ բա ռե րի իմաս տա յին և ճիշտ գոր ծա
ծու թյամբ կեն դա նա նում է հենց մեր խոս
քը, և հպար տա նում ենք, որ մեր կա րև որ 
մտքե րը, անհ րա ժեշտ բա ռեր գոր ծա ծե
լով, հաս կաց նում ենք խո սակ ցին: Ի վեր ջո 
աշա կեր տին պետք է հա սու դարձ նել այն 
գա ղա փա րին, որ ար տա քին աշ խար հը 
մար դը ճա նա չում և վե րար տադ րում է մի
մի այն բա ռե րի մի ջո ցով: Եթե տար րա կան 
դա սա րան նե րում բա ռի հիմ նա քա րը անվ
րեպ դրվի, ապա մի ջին և բարձր դա սա
րան նե րում երե խան բո լոր առար կա նե րի 
դեպ քում էլ հեշ տո րեն կյու րաց նի թե մա նե
րը, առար կա յա կան և մի ջա ռար կա յա կան 
դա տո ղու թյուն ներն ու եզ րա հան գում նե րը, 
իսկ այ նու հե տև նաև բու հում գի տե լիք նե
րի արա հե տով քայ լող ներն աս տի ճան առ 
աս տի ճան կյու րաց նեն մաս նա գի տա կան 
լե զուն, և մե ծա պես կլուծ վի մաս նա գետ 
կրթե լու կա րև ո րա գույն խնդիր նե րից մե կը:

Մեր բազ մա թիվ դա սալ սում նե րը և հա
տուկ նպա տա կով հե տա զո տու թյուն նե րը 
ցույց տվե ցին, որ աշա կերտ նե րի մեջ բա
ռազ գա ցո ղու թյուն ձև ա վո րե լուն մե ծա պես 
նպաս տում են թե՛ մի ջա ռար կա յա կան կապ 
ստեղ ծե լը, թե՛ բա ռա յին աշ խա տան քը:

Հան րակր թա կան դպրոց նե րում ներ
կա յումս գոր ծող «Մայ րե նի 2» (Ա. Քյուրք
չյան, Լ. Տեր–Գրի գո րյան), «Մայ րե նի 3» և 
«Մայ րե նի 4» (Դ. Գյուր ջի նյան, Ն. Հե քե
քյան) դա սագր քե րում ընդգրկ ված բնագ
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րե րը լայն հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում 
վե րը նշված եզ րա հան գու մը իրա գոր ծե լու 
հա մար:

Տա րե վեր ջյան դաս է: 3–րդ դա սա
րա նում ու սու ցի չը ամ փո փում է «Տար վա 
հմայք նե րը» թե ման: Ու սու ցի չը բազ մա թիվ 
խա չա ձև հար ցեր է տա լիս աշա կերտ նե
րին տար վա եղա նակ նե րի, ամիս նե րի և 
օրե րի, դրանց հա ջոր դա կա նու թյան մա
սին: Աշա կերտ նե րը բա վա կա նա չափ ակ
տի վո րեն մաս նակ ցում են դա սին՝ ամ բող
ջա կան պա տաս խան ներ տա լով ու սուց չի 
հար ցե րին: Այ նու հե տև եր գե ցին տար վա 
եղա նակ նե րին նվիր ված մի մեղմ երգ, 
որում կա յին բո լոր ամ սա նուն նե րը: Նրան
ցից յու րա քան չյու րը կանգ նում էր այն պա
հին, երբ երգ վում էր իր ծննդյան ամս վա 
մա սին: Ստաց վեց այն պես, որ ամ բողջ 
դա սա րա նը աս տի ճա նա բար ոտ քի կանգ
նեց: Հե տո դար ձյալ նույն հա ջոր դա կա
նու թյամբ և նույն սկզբուն քով աշա կերտ
նե րը նստե ցին: Կի րառ ված մո տե ցու մը 
տպա վո րիչ էր, և մե թո դը նպաս տեց, որ 
աշա կերտ նե րը խոս քի և եր գի մի ջո ցով 
ամ րագ րեն իրենց ամ փոփ պատ կե րա
ցում նե րը տար վա եղա նակ նե րի և ամիս
նե րի մա սին: Այս մե թո դը կա րև որ վում է 
նաև նրա նով, որ եր գե լիս ևս աշա կեր տի 
մեջ շո շա փե լի ո րեն տև ա կան է դառ նում 
բա ռի թրթի ռը, բա ռը մե ղե դու մի ջո ցով 
զգա լու և ար տա բե րե լու, բա ռի հու զա կան 
կող մը բա ցա հայ տե լու հմտու թյու նը: Այս 
առու մով աշ խա տան քը ան գե րա զան ցե
լի կլի ներ, եթե նույն պա հին աշա կերտ
ներն ունկնդ րե ին Ա. Վի վալ դիի «Տար վա 
եղա նակ նե րը» ստեղ ծա գոր ծու թյու նից մի 
հատ ված ու սուց չի ընտ րու թյամբ: Ու սու
ցի չը ան պայ ման պետք է ուղ ղոր դի աշա
կեր տին՝ ոչ մի վայր կյան չմո ռա նա լով այդ 
մա սին. «Շատ ու շա դիր լսե՛ք Ա. Վի վալ
դիի «Տար վա եղա նակ ներ» ստեղ ծա գոր
ծու թյու նից մի հատ ված, որը կոչ վում է 
«Գա րուն» («Ամառ», «Աշուն», «Ձմեռ» կամ 

բո լո րից էլ մի փոք րիկ հատ ված ունկնդ
րեն)», որից հե տո ու սու ցի չը շա րու նա կի 
հա ջոր դա բար ուղ ղոր դել. «Ի՞նչ էիք զգում, 
երբ լսում էիք «Գա րուն» հատ վա ծը, ապա 
բա ռե րով փո խան ցենք այն, ինչ Վի վալ դին 
զգա ցել և մեզ փո խան ցել է երաժշ տու թյան 
մի ջո ցով»: Կամ կա րե լի է նույն աշ խա տան
քը կա տա րել՝ ժա մա նակ առ ժա մա նակ 
ընդ հա տե լով երաժշ տու թյու նը, իսկ աշա
կերտ նե րը հենց լսա ծի վե րա բե րյալ իրենց 
զգա ցո ղու թյուն նե րը մեկ նա բա նեն: Այս մե
թո դով հնա րա վո րու թյուն կտրվի երաժշ
տու թյու նից ծնված զգա ցո ղու թյու նը բա ռի 
վե րա ծե լու, աշա կեր տի առ ջև պրոբ լե մա
յին հար ցեր և հե տա զո տա կան խնդիր ներ 
կդրվեն, նրանց լսած ստեղ ծա գոր ծու թյու
նը վեր լու ծե լու հա մար անհ րա ժեշտ կա րո
ղու թյուն կձև ա վոր վի, որն այն քան անհ րա
ժեշտ է վեր լու ծա կան միտք զար գաց նե լու 
հա մար: Այդ աշ խա տանքն ար դյու նա վետ 
կլի նի ևս մի քա նի առում նե րով՝ նախ՝ 
աշա կերտ նե րը «Տար վա հմայք նե րը» թե
մա յից ստա ցած գի տե լիք նե րը և բա ռա
պա շա րը կհա մադ րեն մեկ այլ՝ երաժշ տու
թյան աշ խար հին, ապա՝ սեր կարթ նա նա 
դա սա կան երաժշ տու թյան նկատ մամբ, 
կնրբա նա աշա կերտ նե րի ճա շա կը և լսե լի
քը, կձև ա վոր վի վե րա բեր մունք դա սա կան 
ար վես տի նկատ մամբ, իսկ այս ամե նով 
հան դերձ՝ դա սը կդառ նա առա վել նպա
տա կա յին, քա նի որ աշա կերտ նե րը շո շա
փե լի ո րեն կըն կա լեն բա ռազ գա ցո ղու թյու
նը և ձեռք կբերեն այն դի պուկ գոր ծա ծե լու 
հմտու թյու նը:

2–րդ դա սա րա նում դա սալ սում նե
րից մե կի ըն թաց քում ակա նա տես եղանք 
նմա նա տիպ մի փաս տի: Մայ րե նիի դա սին 
ամ փո փում էին դա սագր քի «Իմ անու շի'կ 
Հա յաս տան» թե ման [2, էջ 123–142]: Աշա
կերտ նե րը վեր լու ծում էին «Այ ծեմ նի կը» 
և «Քաջ Վար դա նը» բնագ րե րը, զու գա
հեռ ներ անց կաց նում դրա կան հե րոս նե
րի մի ջև, նշում նրանց բնու թագ րող նույն 
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հատ կա նիշ նե րը: Ճիշտ պա հը որ սա լով՝ ու
սու ցի չը ցու ցադ րեց Գ. Խան ջյա նի «Վար
դա նանք» պան նոն: Վեր լու ծե ցին և այն: 
Գե ղար վես տա կան ստեղ ծա գոր ծու թյու նը 
վեր լու ծե լիս աշա կերտ ներն ավե լի վստահ 
էին իրենց բնու թագ րում նե րում, առա վել 
դի պուկ բա ռեր ու բա ռա կա պակ ցու թյուն
ներ էին ընտ րում: Այս դի տար կու մը մեկ 
ան գամ ևս փաս տում է, որ մի ջա ռար կա
յա կան զու գոր դում նե րը մի մի այն դրա
կա նա պես են անդ րա դառ նում երե խա յի 
հո գե կան աշ խար հին, բոր բո քում են նրա 
երև ա կա յու թյու նը, սրում զգա յա կա նը՝ 
նպաս տե լով բա ռի դրսև որ մանն ու գրա
գետ խոսք կա ռու ցե լուն:

Նույն նպա տա կադր վա ծու թյու նը կա
րե լի է հե տև ո ղա կա նո րեն զար գաց նել 
նաև «Շրջա կա աշ խարհ» առար կան դա
սա վան դե լիս, երբ քննարկ վում են թե մա
ներ մրգե րի, բույ սե րի, առողջ ապ րե լա
կեր պի, կեն դա նի նե րի, նրանց բնույ թի և 
այլ նի մա սին: Այդ պի սի մի դա սի ներ կա 
եղանք 2–րդ դա սա րա նում: Չման րա մաս
նե լով դա սի ըն թաց քը՝ անդ րա դառ նանք 
մեր կող մից ու սում նա սիր վող մի քա նի 
փաս տի: Դա սա րա նում աշա կերտ նե րը 
ու սուց չի հետ քննար կե ցին սե նյա կա յին 
բույ սե րը, դրանց առա վե լու թյուն նե րը, օգ
տա կա րու թյու նը, թվե ցին իրենց դա սա
սե նյա կի բույ սե րը: Հե տաքր քիր զրույց 
ծա վալ վեց նախ և առաջ այն առու մով, որ 
աշա կերտ նե րը պատ կե րաց նում էին այն, 
ին չի մա սին խո սում էին: Սա կայն առա վել 
շա հե կան կլի ներ, եթե հնչած ալոե բույ սի 
հա յե րեն տար բե րակն էլ աս վեր՝ հալվե: 
Բա ռա պա շա րում բառն այս պես էլ է մուտք 
գոր ծում. աշա կեր տը գոր ծա ծում է իրեն 
հայտ նի օտար բա ռը, ապա զու գա հե ռա
բար իմա նում դրա հա յե րեն տար բե րա
կը, որից հե տո պի տի հե տև ո ղա կան աշ
խա տանք կա տա րել այն բա ռա պա շա րում 
ակ տի վաց նե լու ուղ ղու թյամբ: Ապա թե ոչ, 
եթե բա ռը ճիշտ տե ղում չի ուղղ վում, անու
շադ րու թյան ու լռու թյան է մատն վում դրա 

հա յե րեն տար բե րա կը, աշա կեր տի բա ռա
պա շա րում խոր թա նում է այն, օտա րա
նում՝ իր տե ղը հա նի րա վի զի ջե լով օտար 
բա ռին: Այ լա պես էլ որ տե ղի՞ց և ե՞րբ աշա
կեր տը հասց նի ընդ լայ նել իր բա ռա պա շա
րը: Սա ևս յու րօ րի նակ աշ խա տանք է՝ մի
ջա ռար կա յա կան կապ հաս տա տե լով:

Շատ կա րև որ է դա սը խա ղով ընդ մի ջե
լը, մա նա վանդ եթե նկա տի ու նե նանք, որ 
խա ղե րը իմա ցա կան բնույթ ու նեն: Ներ
կա յումս շատ ու սու ցիչ ներ իրենց դա սե րը 
չեն պատ կե րաց նում առանց խա ղե րի: Եվ 
պետք է նշել, որ այն դա սա րան նե րում, որ
տեղ դա սապ րո ցե սին զու գա հեռ խա ղեր են 
անց կաց վում, այդ դա սա րան նե րը մի ան
շա նակ լավ են յու րաց նում դա սը, նրանց 
խոսքն առա վել սա հուն է, ար տա հայտ
չա կան մի ջոց ներն առատ են, բա ռա պա
շա րը ևս ընդգր կուն է: Այս պես՝ «Շրջա կա 
աշ խարհ» առար կա յի հեր թա կան դասն է 
2–րդ դա սա րա նում: Ու սու ցի չը հրա հան
գում էր կեն դա նի նե րի տե սակ ներ՝ արջ, 
նա պաս տակ, գայլ, կա տու, օձ, իսկ աշա
կերտ ներն ան մի ջա պես ըն դօ րի նա կում 
էին տվյալ կեն դա նուն բնո րոշ շար ժում
նե րը՝ ար տա բե րե լով նաև նրանց բնո րոշ 
բնա ձայ նու թյու նը՝ մռթմռթոց, ոռ նոց, մլա
վոց, ֆշշոց: Ու սուց չին հա ջող վեց ստեղ ծել 
մի ջա ռար կա յա կան կապ: Սա կայն աշ խա
տանքն առա վել ար դյու նա վետ կլի ներ, եթե 
ու սու ցիչն ան մի ջա պես պա հան ջեր ան վա
նել այդ գոր ծո ղու թյուն ներն ու բնա ձայ նու
թյուն նե րը: Այս պես՝ ի՞նչ է անում կա տուն՝ 
մլա վում է, ի՞նչ է անում օձը՝ ֆշշում է, ի՞նչ է 
անում գայ լը՝ ոռ նում է, ի՞նչ է անում շու նը՝ 
կլան չում է, հարս տաց րե՛ք շար քը, երե խա
նե՛ր, էլ ի՞նչ բա ռե րով կա րե լի է ար տա հայ
տել այս գոր ծո ղու թյու նը՝ վնգստում է, կաղ
կան ձում է: Մեր փոր ձը ցույց է տա լիս, որ 
բարձր դա սա րան նե րում աշա կերտ նե րից, 
նույ նիսկ ու սա նող նե րից շա տե րը սկսում 
են որո նել բա ռը, թե ինչ է անում կո վը կամ 
հորթը (բառաչում է), ինչ է անում ոչ խա րը 
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կամ գա ռը (մայում է), առա վել ևս չգի տեն 
ան վա նել արա գի լի, աղավ նու, տատ րա կի 
բնա ձայ նու թյուն նե րը: Այս ամե նը ոչ մի այն 
նպաս տում է բա ռա պա շա րի ընդ լայն մա նը, 
այ լև մի ա ժա մա նակ բա ռազ գա ցո ղու թյան 
ըն կալ մա նը: Նմա նօ րի նակ աշ խա տան քը 
ու սու ցի չը պետք է մա տու ցի մե ծա գույն սի
րով ու համ բե րու թյամբ, վար պե տու թյամբ 
ու զգու շու թյամբ, որ կա րո ղա նա մա տաղ 
հո գի նե րում սեր մա նել ֆշշո ցի, մա յու նի, 
ղուն ղու նո ցի ու կափ կա փյու նի մի ջև եղած 
ոչ մի այն իմաս տա յին, այ լև զգա ցա կան 
տար բե րու թյուն նե րը, որ պես զի կա րո ղա նա 
բոր բո քել նաև աշա կերտ նե րի երև ա կա յու
թյու նը՝ դրան ցից որն է չար, որը՝ բարի: 

Մեկ այլ դպրո ցում ար տա դա սա րա նա
կան ըն թեր ցա նու թյան դա սա ժամ է 4–րդ 
դա սա րա նում: Դա սի թե ման է՝ «Բնու թյան 
երև ույթ ներ» [3, էջ 172]: Աշա կերտ նե րը մեծ 
խնամ քով էին պատ րաստ վել ար տա դա
սա րա նա կան ըն թեր ցա նու թյա նը. նրան
ցից մեծ մա սը նյու թը նա խընտ րել էր գրել 
հրաբ խի մա սին: Դա սը վա րե լիս ու սուց չին 
հա ջող վեց մի ջա ռար կա յա կան կապ ստեղ
ծել (մայ րե նիի և աշ խար հագ րու թյան). 
պա հը որ սա լով և ամե նև ին առի թը բաց 
չթող նե լով՝ նա դի պուկ հար ցադ րում նե րով 
դի մում էր աշա կերտ նե րին.

— Ո՞րն է լավա բառի հայերեն համար
ժեքը:

Պատասխանը հնչեց անմիջապես՝ 
հրա հեղուկ:

— Հրաբուխը ի՞նչ է անում:
— Ժայթքում է:
Սա, ան շուշտ, կա րև որ աշ խա տանք է, 

երբ ու սու ցի չը չի բա վա րար վում աշա կեր
տի զուտ մե խա նի կա կան շա րադ րան քով, 
նրա ու շադ րու թյու նը հրա վի րում է բա
ռի մաս տի գոր ծա ծու թյա նը կամ բա ռա
կազ մու թյա նը, հա մո զիչ ընդգ ծում ներ է 
կա տա րում բա ռա գոր ծա ծու թյան վե րա բե
րյալ: Մեր դի տար կում նե րը ցույց են տվել, 
որ ար դյուն քը կրկնա պատկ վում է, երբ 

նման դեպ քե րում ու սու ցի չը հմտո րեն զու
գա հեռ ներ է անց կաց նում նման իրո ղու
թյուն նե րի դրսև ո րում նե րի մի ջև, որոնք, 
սա կայն, ան վան վում են այլ բա ռե րով: 
Ասենք՝ ին չո՞ւ ենք հրաբ խի դեպ քում գոր
ծա ծում ժայթ քել, իսկ աղ բյու րի դեպ քում՝ 
բխել բա ռը, ի՞նչ եք զգում, երբ ար տա սա
նում եք «ժայթքել» և «բխել» բա ռե րը: Այս 
հար ցադ րում նե րը, ան շուշտ, մտա ծե լու 
տե ղիք կտան, ու սուց չի ան մի ջա կան ուղ
ղոր դում նե րով նրանք բա ռի մաս տի եզ
րա հան գում ներ կա նեն, որից հե տո բա ռը 
կկա րո ղա նան ոճա կա նո րեն ճիշտ կի
րա ռել, ավե լին՝ կզար գա նա նրանց բա
ռազ գա ցո ղու թյու նը, երբ ու շադ րու թյուն 
դարձ նեն այդ բա ռե րը կազ մող հնչյուն նե
րին («ժայթ քել» բառն ավե լի բուռն է ար
տա սան վում, քան «բխել»–ը, որն առա վել 
թույլ է): Ուժ գի նի և թույ լի հա կադ րու թյու
նը կամ րապն դի աշա կեր տի զգա յա կան 
ըն կա լու մը բա ռե րի հան դեպ՝ այդ պի սով 
դրանք մնա յուն դարձ նե լով նրա բա ռա
պա շա րում: Հե տա գա յում դրան կհե տևի 
բա ռե րը ու ղիղ և փո խա բե րա կան իմաստ
նե րով գոր ծա ծե լու կա րո ղու թյու նը, որը 
նա կա րող է ազա տո րեն կի րա ռել թե՛ զա
նա զան առար կա ներ ու սում նա սի րե լիս, 
թե՛ առօ րյա յում հա ղոր դակց վե լիս:

Բա ռի նկատ մամբ զգա ցո ղու թյուն կա
րե լի է արթ նաց նել նաև բա ռա յին աշ խա
տանք նե րի ըն թաց քում: Ասենք՝ ու սու ցի չը 
կի րա ռում է դի դակ տիկ նյութ: Նա գրա
տախ տա կին փակց նում է կլոր գծագր ված 
մի թուղթ, որի վրա գրված է՝ հայրենիք: 
Աշա կերտ նե րը պետք է ընտ րեն նա խա
պես պատ րաստ ված այն ծաղ կա թեր թիկ
նե րը, որոնց վրա գրված բա ռե րը կբնու
թագ րեն «հայ րե նիք» բա ռը, և մի աց նե լով 
կլո րա կին՝ կստա նան երի ցուկ ծա ղի կը: 
Մեր դա սալս ման ժա մա նակ աշա կերտ
ներն ընտ րե ցին «ան մահ», «հզոր», «ան
կախ», «ան վախ», «քաջ», «հպարտ» 
բա ռե րը: Ու սու ցի չը նույն աշ խա տան քը 
շա րու նա կեց բա նա վոր: Աշա կերտ նե րը 
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  Ճիշտ է         Սխալ է
 անմահ հայրենիք    անվախ հայրենիք
 անկախ հայրենիք    քաջ հայրենիք
 հպարտ հայրենիք    խաղաղասեր հայրենիք
 հզոր հայրենիք     զվարթ հայրենիք
 սուրբ հայրենիք    ուրախ հայրենիք
       հիշվող հայրենիք 

շա րու նա կե ցին բնու թագ րել «հայ րե նիք» 
գո յա կա նը՝ խա ղա ղա սեր, սուրբ, զվարթ, 
ու րախ, հիշ վող: Աշ խա տան քը կա ռու ցո
ղա կան էր և ու սու ցա նող, սա կայն մի ան
շա նակ ճիշտ կլի ներ դրան վեր լու ծա կան 
բնույթ հա ղոր դե լը, որ պես զի աշա կերտ
նե րը ոչ թե պա տա հա կան ածա կան ներ 
ասե ին՝ չզգա լով, թե ինչ բա ռա կա պակ ցու
թյուն են ստա նում, այլ ու սուց չի հե տև ո ղա
կան մաս նակ ցու թյամբ և վեր լու ծու թյամբ 

հրա ժար վե ին ոչ ճիշտ կա պակ ցու թյուն նե
րից: Մե թո դա կան առու մով դա կա րե լի է 
պատ կե րաց նել այս պես: Ու սու ցի չը գրա
տախ տա կին գծում է 2 սյու նակ: Դրան ցից 
մե կի վե րև ում գրում է «Ճիշտ է» հրա հան
գը, մյու սի վե րև ում՝ «Սխալ է»: Աշա կերտ
նե րը հեր թով հա մա պա տաս խան սյու
նակ նե րում տե ղա վո րում են ստաց ված 
բա ռա կա պակ ցու թյուն նե րը: Պատ կերն 
այս պի սին է.

Հա մոզ ված լի նենք, որ այս մե թո դով 
առա վել տե սա նե լի են դառ նում ճիշտ 
կազմ ված բա ռա կա պակ ցու թյուն նե րը, և 
ակն հայտ են դառ նում սխալ ձև ա կեր պում
նե րը: Աշ խա տան քը ավար տուն չի լի նի 
և նպա տա կին չի ծա ռա յի, եթե ու սու ցի չը 
չշա րու նա կի աշ խա տան քը բա ռա կա պակ
ցու թյուն նե րի շուրջ, եթե չբա ցա հայ տի, 
թե ին չու են սխալ «Սխալ է» սյու նա կում 
գրված բա ռա կա պակ ցու թյուն նե րը: Ահա 
այս աշ խա տան քով էլ կզար գա նա աշա
կերտ նե րի բա ռազ գա ցո ղու թյու նը: Աշ խա
տան քը ավար տուն կլի նի, եթե ու սու ցիչն 
առա ջար կի. «Բո լորս մի ա սին գտնենք 
այն ընդ հա նուր գո յա կա նը, որին կբնու
թագ րեն «Սխալ է» սյու նա կում տեղ գտած 
ածա կան նե րը: Եկե՛ք ճշտենք դրանց գոր
ծա ծու թյու նը»: Կար ծում ենք, որ նման 
առա ջար կից հե տո աշա կերտ նե րը կթվեն 
մի քա նի այդ պի սի գո յա կան ներ: Ասենք 
դրան ցից մեկն էլ «ժո ղո վուրդ» բառն է: 
Ու սուց չի ան մի ջա կան պա հան ջով հենց 
գրա տախ տա կին մի գծա պատ կեր է կազմ
վում՝ հատ կա նիշ նշա նա կող բա ռե րը գո
յա կա նին մի աց նե լով սլաք նե րով.

անվախ

քաջ

խաղաղասեր

ժողովուրդզվարթ

ուրախ

հիշվող

Ու սու ցի չը հե տև ո ղա կա նո րեն շա րու
նա կում է աշա կերտ նե րի մեջ բա ռազ գա
ցո ղու թյուն արթ նաց նել. «Այս բա ռե րից 
մե կը, այ նո ւա մե նայ նիվ, բա ռա կա պակ ցու
թյուն չի կազ մում «ժո ղո վուրդ» բա ռի հետ: 
Մե կիկ–մե կիկ կար դանք և գտնենք այն»: 
Շատ ժա մա նակ չի պա հանջ վի, որ աշա
կերտ նե րը «բա ցա հայ տեն» այդ կա պակ
ցու թյու նը, այն է՝ «հիշ վող ժո ղո վուրդ»: Այս 
ան գամ էլ աշ խա տան քը պետք է կա տա
րել՝ «հիշ վող» ածա կա նի հետ հար մար գո
յա կան ներ գտնե լով՝ հիշ վող դեպք, պատ
մու թյուն, մի ջա դեպ և այլն:
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Աշա կեր տը այս պի սի աշ խա տան
քից հե տո հաս կա նում է, որ «Ճիշտ է» և 
«Սխալ է» ձև ա կեր պում ներն օգ նում են 
ճիշտ պատ կե րա ցում կազ մե լու բա ռա
կա պակ ցու թյան, բա ռը ճիշտ գոր ծա ծե լու 
մա սին, և ածա կան նե րը, որոնք սխալ են 
բնու թագ րում այս կամ այն գո յա կա նը, մի
ան գա մայն ճիշտ կա րող են լի նել այլ գո յա
կան նե րի դեպ քում: Սա էլ հենց նշա նա կում 
է նրբո րեն վե րա բե րել բա ռին, սո վո րել 
ըն կա լել դրա ոճա կան հնարք նե րը, զգալ 
ու ճա նա չել բա ռը իր ողջ խո րու թյամբ, 
ըն կա լել բա ռը գոր ծա ծե լու կա րե լիի և չի 
կա րե լիի սահ ման նե րը և եր բեք չփոր ձել 
խախ տել այդ սահ ման նե րը: Ակ նա ռու է 
այն փաս տը, թե մեկ աշ խա տան քից քա նի 
աշ խա տանք բխեց, որոնք զար գաց նում են 
աշա կերտ նե րի իմա ցա բա նա կան, զգա
ցա կան, վեր լու ծա կան և հա մադ րա կան 
կա րո ղու թյուն նե րը: Հատ կա պես կա րև որ 
է այն փաս տը, որ դրանք դրսև որ վում են 
մի ա ժա մա նակ՝ մե ծաց նե լով աշա կեր տի 
աշ խա տան քի ար դյու նա վե տու թյու նը: Մեր 
դա սալ սում նե րը ևս մեկ ան գամ փաս տում 
են, որ աշա կերտ նե րը լավ են յու րաց նում, 
իրենց բա ռա պա շա րում ակ տի վաց նում են 
այն բա ռե րը, որոնք զգում են: Ի դեպ, առ
հա սա րակ մար դը բո լոր տա րիք նե րում էլ 
այդ պես է յու րաց նում և բա ռա պա շա րում 
մնա յուն դարձ նում զա նա զան բա ռեր, 
մար դու բո լոր տա րիք նե րին էլ յու րաց ման 
այս ձևը բնո րոշ է: Դպրո ցում և բու հում եր
կար տա րի նե րի աշ խա տան քը թույլ է տվել 
այդ պի սի եզ րա հան գում անե լ: Հա մե մա
տա բար վեր ջերս, երբ ու սա նող նե րին մի 
պատ մու թյուն պատ մե լիս գոր ծա ծե ցի 
«սահմռ կե ցու ցիչ» բա ռը, գրե թե բո լո րը 
զար մա ցան «նո րա հայտ» բա ռով, ապա 

հե տաքրքր վե ցին նշա նա կու թյամբ: Երբ 
ըստ ամե նայ նի անհ րա ժեշտ աշ խա տանք 
կա տա րե ցինք բա ռի շուրջ, ու սա նող նե րից 
մեկն ասաց, որ իմաս տին այդ չափ հա մա
հունչ բառ դեռ չէր լսել, մյուս ներն էլ եզ
րա կաց րին՝ կա րե լի է սո վո րել: Իսկ իմ եզ
րա կա ցու թյու նը դար ձյալ ու դար ձյալ մեկն 
էր, երբ բա ռի հան դեպ զգա ցո ղու թյուն կա, 
այն եր բեք չի կոր չի, կյանք ու հո գի կստա
նա բա ռա պա շա րում:

«Բա ռը մի աշ խարհ է, զգո՛ւյշ վար վեք 
բա ռե րի հետ»,–ասել է մեծն Թու մա նյա
նը: Ամեն ու սու ցիչ, կար գա խոս դարձ նե լով 
թու մա նյա նա կան ձև ա կեր պու մը, պետք 
է սո վո րած բա ռերն անընդ հատ կրկնել 
տա աշա կերտ նե րին, ամե նա տար բեր ու 
բազ մաբ նույթ աշ խա տանք նե րով շրջա
նա ռու թյան մեջ դնի դրանք, աշա կեր տի 
մեջ միշտ ար թուն պա հի բա ռի նկատ մամբ 
զգա ցո ղու թյու նը, միշտ հի շեց նի, որ կա բա
ռե րի հե քի աթ–աշ խարհ, բա ռե րի մո լո րակ 
ու տի ե զերք, որոն ցում ճախ րել սո վո րե լու 
հա մար անհ րա ժեշտ է զգալ դրան ցից յու
րա քան չյու րը, անհ րա ժեշտ է կա րո ղա նալ 
թա փան ցել բա ռի խոր քը, վեր հա նել նրա 
դրսև որ ման բո լոր հնա րա վո րու թյուն նե րը: 
Մի այն այս դեպ քում հնա րա վոր է աշա
կեր տին սո վո րեց նել մտա ծա ծը կամ իմա
ցա ծը ար տա հայ տել ու շա րադ րել դի պուկ, 
ան կաշ կանդ, գրա գետ ու սա հուն: Ցո րե նի 
հա տի կը հո ղում մեռ նում է, սա կայն ծնունդ 
է տա լիս մի նոր հաս կի, բա զում հա տիկ
նե րով մի ոս կե հաս կի: Ճիշտ այդ պես էլ, 
եթե բա ռը չի դիպ չում աշա կեր տի սրտին, 
չի ծլար ձա կում նրա հո գում, ան հա ղորդ է 
մնում աշա կեր տի զգա յա կան աշ խար հին, 
ու րեմն նա ան մասն է մնում շատ կա րև որ 
մի բա նից՝ հա ղոր դակց վե լու ար վես տից:

Գրականություն
1. Գյուլամիրյան Ջ., Ընթերցողական հետաքրքրության ձևավորման և զարգացման 

հիմնախնդիրը բնագրի շուրջ տարվող աշխատանքի ժամանակ, ՀՊՀՄ 90 ամյակին 
նվիրված գիտական նստաշրջանի նյութեր, 2012:
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2. Քյուրքչյան Ա., Տեր–Գրիգորյան Լ., Մայրենի 2, «Էդիթ պրինտ» հրատ., Երևան, 2008:
3. Գյուրջինյան Դ., Հեքեքյան Ն., Մայրենի 3, «Էդիթ պրինտ», Երևան, 2010:
4. Բեդիրյան Պ., Բառերի խորհրդավոր աշխարհից, «Արևիկ» հրատ., Երևան, 1989: 

Формирование языкового чутья в процессе работы над оригиналом
Н. Торунян

Научить учащегося мыслить и говорить означает прежде всего формировать у него 
языковое чутье и умения его целевого использования. Одной из важнейших задач 
начальной/младшей школы и является формирование этих навыков у учащихся. Если 
слово не воздействует на сердце ребенка, не прорастает в его душе, не соприкасается 
с его внутренним миром, то ребенок остается в стороне от важнейшей стороны 
жизни: искусства коммуникации. А то, как будет проходить этот процесс, главным 
образом обусловлено работой учителя. Многочисленные прослушивания уроков и 
целенаправленные исследования показали, что развитию языкового чутья у учащихся 
во многом способствуют как межпредметная связь, так и словарная работа.

The process of formation of linguistic sense during the work on the authentic texts
N. Torunyan

To teach the student to think and speak primarily means to form his linguistic skill and 
intuition. One of the most important tasks of primary / elementary school is the formation 
of the skill. If the word does not affect the heart of a child, does not germinate in his mind, 
not in contact with his inner world, the child stays away from the most important part of 
life: the art of communication. How effective will be this process mainly due to the teachers’ 
work . Numerous lesson listenings and focused research has shown that the development 
of students’ linguistic intuition greatly promote both interdisciplinary communication and 
dictionary work.
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ՏԱԹԵՎԻԿ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

ՕՏԱՐԱԼԵԶՈՒ ՈՒՆԿՆԴՐՈՒԹՅԱՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՄԱՐԴՈՒ ՌԵՊՐԵԶԵՆՏԱՏԻՎ 
(ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԱԿԱՆ) ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻՑ

Տար բեր հո գե բան–ման կա վարժ ներ 
տար բեր կերպ են սահ մա նում և նկա րագ
րում նյար դա լեզ վա բա նա կան ծրագ րա վո
րու մը (ՆԼԾ–ն): Վեր ջի նիս պատ մու թյան 
սկիզ բը դրվել է 1970–ական թվա կան նե
րին և իրե նից ներ կա յաց րել է Կա լի ֆոր
նի ա յի Սան տա Քրուզ հա մալ սա րա նի լեզ
վա–բա նու թյան պրո ֆե սո րի ասիս տենտ 
Ջոն Գրին դե րի և նույն հա մալ սա րա նի 
հո գե բա նու թյան ֆա կուլ տե տի ու սա նող 
Ռի չարդ Բենդ լե րի հա մա գոր ծակ ցու թյան 
արդյուն քը, որոնք ըն դա մե նը ցան կա ցել 
են ու սում նա սի րել հռչա կա վոր հո գե թե
րա պևտ նե րի լեզ վա կան մո դել նե րը և փո
խան ցել դրանք ու րիշ նե րին: Ուղ ղու թյան 
ան վա նու մը՝ «Նյար դա լեզ վա բա նա կան 
ծրագ րա վո րու մ», նույն պես տրվեց նրանց 
կող մից և բա ցատր վում էր հե տև յալ կերպ. 
«Նյար դա» հատ վա ծը ար տա ցո լում է նյար
դա բա նա կան գոր ծըն թաց նե րում վար քի 
սկզբնա վոր ման գա ղա փա րը: Քա նի որ 
աշ խար հը մեր կող մից ըն կալ վում է զգա
յա րան նե րի մի ջո ցով ստաց ված տե ղե կու
թյուն նե րով, նյար դա բա նու թյու նը նե րա
ռում է իր մեջ ան տե սա նե լի մտա ծա կան 
և տե սա նե լի ֆի զի ո լո գի ա կան հա կազ
դում ներ, որոնց մի աս նու թյու նը կազ մում 
է հենց մար դու էու թյու նը: Ան վան «լեզ վա
բա նա կա ն» մա սը ցույց է տա լիս, որ մեր 
մտքերն ու վար քը կար գա վո րե լու, ինչ պես 
նաև մյուս նե րի հետ հա ղոր դակց վե լու հա
մար որ պես մի ջոց մենք օգ տա գոր ծում ենք 
լե զուն: Իսկ «ծրագ րա վո րու մը» նշա նա
կում է մե թոդ նե րի այն խում բը, որոն ցով 

մենք կազ մա կեր պե լու ենք մեր գոր ծո ղու
թյուն նե րը՝ ար դյունք ստա նա լու հա մար: 
Հե տա գա յում ՆԼԾ–ի՝ հո գե բա նու թյան 
մեջ որ պես առան ձին, նոր և արագ զար
գա ցող ուղ ղու թյան հիմ նա դիր ներ հո գե
բան ներ Ջո զեֆ Օ`Կոն նե րը և Ջոն Սեյ մո րը 
նյար դա լեզ վա բա նա կան ծրագ րա վո րու մը 
սահ մա նում են որ պես «տի պար նե րի, կա
րո ղու թյուն նե րի ու տեխ նո լո գի ա նե րի հա
վա քա ծու՝ այս աշ խար հում ար դյու նա վետ 
մտա ծե լու և գոր ծե լու հա մա ր» [5, էջ 2]: 
Այլ ու սում նա սի րող նե րի հա մար նյար դա
լեզ վա բա նա կան ծրագ րա վո րու մը վար
պե տու թյան վե րա բե րյալ գի տու թյուն և 
ար վեստ է, մտա ծե լու եղա նա կի վե րա բե
րյալ` որո շա կի կա նոն ներ ու հա յացք ներ, 
անհ րա ժեշտ զտիչն ընտ րե լու, յու րա քան
չյուր առար կա յի տե ղը գտնե լու կա րո ղու
թյունն է, ինչ պես նաև գի տու թյուն է մեր 
ըն կալ ման զտիչ նե րի մա սին, այ սինքն 
այն մա սին, թե ինչն է կա րև որ յու րա քան
չյուր մար դու հա մար և թե ին չը՝ ոչ: Իսկ 
Լ. Դ. Ստո լյա րեն կոն սահ մա նում է նյար
դա լեզ վա բա նա կան ծրագ րա վո րու մը որ
պես «հո գե բա նու թյան, լեզ վա բա նու թյան 
և մա թե մա տի կա յի մի ա ձուլ ման ար դյունք, 
որի հնարք նե րը հա ջո ղու թյամբ կի րառ
վում են ման կա վար ժու թյան, կա ռա վար
ման, հո գե թե րա պի ա յի և գոր ծա րա րու
թյան մե ջ» [6, էջ 409]: Գո յու թյուն ու նեն 
նյար դա լեզ վա բա նա կան ծրագ րա վոր ման 
այլ սահ մա նում ներ ևս, սա կայն ամ բող ջա
կան սահ մա նում առայժմ չկա:

Նյար դա լեզ վա բա նա կան ծրագ րա վոր
ման կող մից ու սում նա սիր վող ան հա տի 
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առանձ նա հատ կու թյուն նե րից մեկն է ըն
կա լու մը: Բա զում հո գե բան ներ դեռ վա ղուց 
ի վեր պնդել են, որ մարդ կանց մոտ ըն կա
լու մը տար բեր է: Նյար դա լեզ վա բա նա կան 
ծրագ րա վո րու մը դա կա պում է տար բեր 
մարդ կանց մոտ տար բեր ռեպ րե զեն տա
տիվ (ներ կա յա ցուց չա կան) հա մա կար գե
րի առ կա յու թյան հետ: Ռեպ րե զեն տա տիվ 
հա մա կար գը ըն կալ ման հա մա կարգ է, որի 
օգ նու թյամբ մար դը դի մում է իր սե փա կան 
ներ քին փոր ձին: Գո յու թյուն ու նեն ըն կալ
ման երեք հիմ նա կան ու ղի ներ՝ տե սո ղու
թյու նը, լսո ղու թյու նը և զգա ցո ղու թյուն
նե րը: Այս ամե նին հա մա պա տաս խան, 
նյար դա լեզ վա բա նա կան ծրագ րա վոր ման 
ոլոր տի արևմ տյան շատ մաս նա գետ ներ, 
ինչ պի սիք են Ս. Դիմ մի կը, Է. Բրեդ բե
րին, Գ. Ալ դե րը և այ լոք, առանձ նաց նում 
են ռեպ րե զեն տա տիվ երեք հա մա կար գեր՝ 
վի զո ւալ, աու դի ալ և կի նես տե տիկ (կամ 
հա մազ գա յա կան): Իսկ ռուս հո գե բան
ներ Լ. Դ. Ստո լյա րեն կոն, և Ա. Լյու բի մո
վը առանձ նաց նում են ևս մեկ ռեպ րե զեն
տա տիվ հա մա կարգ, որի ան վան ման մի 
քա նի տար բե րակ ներ գո յու թյուն ու նեն՝ 
դիսկ րե տա յին, տրա մա բա նա կան, հա մա
կարգ չա յին, աու դիո–թվա յին և այլն:

Հարկ ենք հա մա րում բա ցատ րել տե ղե
կատ վու թյան ստաց ման և դուրս բեր ման 
հիմ նա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը՝ 
կախ ված այն բա նից, թե որ ռեպ րե զեն
տա տիվ հա մա կարգն է առա ջա տար: Եվ 
այս պես, գո յու թյուն ու նեն տե ղե կատ վու
թյան ստաց ման երեք հիմ նա կան ու ղի
ներ՝ տե սո ղա կան, լսո ղա կան և շո շա փո
ղա կան: Բո լոր մար դիկ ու նեն նշված երեք 
ռեպ րե զեն տա տիվ հա մա կար գե րը, սա
կայն, որ պես կա նոն, դրանք ան հա վա սա
րա չափ են զար գա ցած: Դա նշա նա կում է, 
որ տե ղե կատ վու թյան վե րամ շա կու մը որոշ 
մարդ կանց մոտ ըն թա նում է գե րա զան
ցա պես վի զո ւալ ռեպ րե զեն տա տիվ հա մա
կար գի մաս նակ ցու թյամբ, մյուս նե րի մոտ՝ 

կի նես տե տիկ ռեպ րե զեն տա տիվ հա մա
կար գի մի ջո ցով: Յու րա քան չյուր մար դու 
մոտ կա րե լի է առանձ նաց նել առաջ նա
յին (կամ գե րա դա սե լի) ռեպ րե զեն տա տիվ 
հա մա կարգ, այ սինքն՝ այն հա մա կար գը, 
որ տեղ վե րամ շակ վում է ար տա քին և ներ
քին տե ղե կատ վու թյան հիմ նա կան մա սը: 
(Առայժմ հա մա պա տաս խան բա վա րար 
հե տա զո տու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյան 
պատ ճա ռով հո գե բան նե րը դժվա րա նում 
են պա տաս խա նել այն հար ցին, թե ին չու է 
այս կամ այն ռեպ րե զեն տա տիվ հա մա կար
գը դառ նում առաջ նա յին): Վի զո ւալ, աու դի
ալ կամ կի նես տե տիկ ռեպ րե զեն տա տիվ 
հա մա կարգ ու նե ցող նե րին ման կա վար ժա
հո գե բա նա կան տեր մի նա բա նու թյան մեջ 
ըն դուն ված է հենց այդ պես էլ ան վա նել՝ վի
զո ւալ ներ, աու դի ալ ներ և կի նես տե տիկ ներ:

Այժմ դի տար կենք հա մա պա տաս խան 
առա ջա տար ռեպ րե զեն տա տիվ հա
մա կար գե րի տի րա պե տող մարդ կանց 
հիմ նա կան բնու թագ րերն ու տար բե րու
թյուն նե րը:

1.Վի զո ւալ ռեպ րե զեն տա տիվ հա մա
կարգ.

Մար դիկ, ով քեր ու նեն նա խընտ րե լի 
վի զո ւալ ռեպ րե զեն տա տիվ հա մա կարգ, 
հիմ նա կան տե ղե կատ վու թյու նը ստա
նում են տե սո ղա կան պատ կեր նե րի մի ջո
ցով: Եթե տե ղե կատ վու թյու նը ստաց վում 
է կար դա լու կամ ունկնդ րե լու մի ջո ցով, 
ապա նրանք ստեղ ծում են հո գե կերտ
ված քա յին պատ կեր ներ, այ սինքն՝ իրենց 
ներ քին երև ա կա յու թյան մեջ ստեղ ծում 
են կեր պար ներ: Այս պի սի մարդ կանց հա
մար նոր տե ղե կատ վու թյան ան փո խա րի
նե լի աղ բյուր ներ կլի նեն պատ կե րա զարդ 
նկար նե րը, ուր վագ ծե րը, աղյու սակ նե րը, 
տե սա նյու թե րը և այլն: Տե ղե կատ վու թյան 
վե րար տադ րու թյան ժա մա նակ վի զո ւալ նե
րը նույն պես հեն վում են տե սո ղա կան կեր
պար նե րի վրա, այ սինքն՝ ստաց վող տե ղե
կատ վու թյու նը նրանց մոտ ծած կագր վում 
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է կեր պար նե րի մեջ և վե րար տադր վում է 
նույն պես կեր պար նե րի մեջ: Ա. Լյու բի մո վը 
գտնում է, որ վի զո ւալ նե րի հա մար տե սո
ղու թյունն ու լսո ղու թյու նը մեկ հա մա կարգ 
են: Եթե նրանք չեն տես նում, ապա կար
ծես թե նաև չեն լսում: Այս դի տո ղու թյու
նը հաշ վի առ նե լով կա րե լի է են թադ րել, 
որ վի զո ւալ նե րին բա վա կա նին դժվար է 
տրվում օտա րա լե զու ունկնդր վե լիք նյու թի 
ըմբռ նու մը, քա նի որ բա ցա կա յում է տե սո
ղա կան գոր ծո նի առ կա յու թյու նը:

Վե րը նշվա ծից գա լիս ենք այն եզ րա
կա ցու թյան, որ նա խընտ րե լի վի զո ւալ 
ռեպ րե զեն տա տիվ հա մա կարգ ու նե ցող 
սո վո րող նե րի շրջա նում պետք է առանձ
նա հա տուկ ու շադ րու թյուն դարձ նել ու սու
ցան վող օտա րա լե զու նյու թի մեջ տե սո ղա
կան գոր ծո նի ապա հով մա նը:

2.Աու դի ալ ռեպ րե զեն տա տիվ հա մա
կարգ.

Առա ջա տար աու դի ալ ռեպ րե զեն տա
տիվ հա մա կարգ ու նե ցող մարդ կանց հա
մար տե ղե կատ վու թյան ստաց ման նա
խա պատ վե լի ու ղին լսո ղա կա նն է: Նոր 
բան հաս կա նա լու հա մար նրանք պետք 
է լսեն: Եթե տե ղե կատ վու թյու նը ստաց
վում է կար դա լու գոր ծըն թա ցում, ապա 
նրանք կա նեն դա բարձ րա ձայն, որ պես զի 
լսեն բա ռե րը: Եթե բարձ րա ձայն կար դալն 
անհ նար է, ապա բա ռե րը կար տա սան վեն 
ներ քին ձայ նով: Լսված տե ղե կատ վու
թյան հի շե լու գոր ծըն թա ցը կա րե լի է հա
մե մա տել կրի չի վրա ձայ նագ րե լու հետ, 
այ սինքն՝ տե ղե կատ վու թյունն այս դեպ
քում հիշ վում է խիստ ժա մա նա կագ րա կան 
հեր թա կա նու թյամբ: Տե ղե կատ վու թյան 
վե րար տադ րու թյու նը կա տար վում է այն 
հեր թա կա նու թյամբ, որով այն ստաց վել 
է՝ ինչ պես ձայ նագ րու թյան վե րար տադ
րու թյու նը: Աու դի ալ նե րի հա մար դժվար է 
ինչ–որ բան հի շել նյու թի կե սից: Նրանք 
մտքում կար ծես թե ետ են պտտում ձայ
նագ րու թյու նը մին չև սկիզբ, ապա սկզբից 

մին չև այն տե ղը, որն անհ րա ժեշտ է վեր
հի շել: Եթե հա մե մա տե լու լի նենք աու դի ալ
նե րին վի զո ւալ նե րի հետ, ապա կտես նենք, 
որ աու դի ալ նե րի մոտ տե ղե կատ վու թյան 
վե րար տադ րու թյան գոր ծըն թացն ավե լի 
դան դաղ է, քան վի զո ւալ նե րի մոտ, սա
կայն օտա րա լե զու խոս քի ունկնդր ման 
հար ցում նրանք կար ծես ավե լի հա ջո ղակ 
են, քան վի զուալ նե րը, քա նի որ նոր տե
ղե կատ վու թյան ստաց ման գոր ծըն թա ցը 
տե ղի է ու նե նում հենց նրանց հա մար նա
խա պատ վե լի ճա նա պար հով:

3.Կի նես տե տիկ ռեպ րե զեն տա տիվ հա
մա կարգ.

Եր րորդ խմբին դաս վում են այն մար
դիկ, որոնց մոտ առա ջա տար է հան դի
սա նում կի նես տե տիկ ռեպ րե զեն տա տիվ 
հա մա կար գը: Այս մար դիկ շրջա պա տող 
աշ խարհն ըն կա լում են զգա ցո ղու թյուն նե
րի, ինչ պես նաև հա մի ու հո տի մի ջո ցով: 
Ա. Լյու բի մո վը կի նես տե տի կան բա ժա նում 
է երեք մա սի՝ 1) շո շա փո ղա կան զգա ցո
ղու թյուն ներ` մաշ կա յին ծած կույ թի զգա
ցո ղու թյուն ներ, շո շա փե լիք, 2) ներ քին 
զգա ցո ղու թյուն ներ` մկա նա յին, ներ քին 
օր գան նե րի զգա ցո ղու թյուն ներ, 3) նպա
տա կա յին զգա ցո ղու թյուն ներ` գնա հա տող 
զգա ցո ղու թյուն ներ, որոնք մեզ հա ղոր
դում են ու րա խու թյան, սի րո, եր ջան կու
թյան և տխրու թյան հույ զեր: Կի նես տե
տիկ նե րը տե ղե կատ վու թյունն ըն կա լում 
և վե րամ շա կում են գոր ծո ղու թյուն նե րի 
և զգաց մունք նե րի մի ջո ցով: Որ պես զի 
նոր տե ղե կատ վու թյուն յու րաց վի, նրանց 
անհ րա ժեշտ է այն ձայ նագ րել կամ, եթե 
դա հնա րա վոր է, և եթե թույլ է տա լիս ու
սում նա սի րու թյան առար կան, ձեռք տալ 
դրան կամ շո շա փել: Ըն կալ ման կի նես
տե տիկ հա մա կարգն ամե նա դան դաղն է 
բո լոր երեք հա մա կար գե րից:

Ինչ պես տես նում ենք, օտա րա լե զու 
ունկնդ րու թյան ու սուց ման գոր ծըն թա ցում 
կի նես տե տիկ նե րը, ինչ պես նաև վի զո ւալ
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նե րը ու սու ցան վող օտա րա լե զու ունկնդր
վե լիք նյու թի մեջ մե ծա պես կա րիք ու նեն 
տե սո ղա կան գոր ծո նի առ կա յու թյան:

4. Դիսկ րե տա յին ռեպ րե զեն տա տիվ 
հա մա կարգ.

Ինչ պես ար դեն նշվել է, նյար դա լեզ
վա բա նա կան ծրագ րա վոր ման ոլոր տի ոչ 
բո լոր մաս նա գետ ներն են առանձ նաց
նում դիսկ րե տա յին ռեպ րե զեն տա տիվ հա
մա կար գը որ պես առան ձին հա մա կարգ: 
Մար դիկ, որոնց մոտ այս հա մա կար գը 
առա ջա տար է, իրեն ցից ներ կա յաց նում 
են «դա տո ղա կան մարդ կան ց» կամ «հա
մա կար գիչ նե րի» տե սա կը: Նրանք ար ձա
գան քում են ոչ թե ըն կալ ման ու ղի նե րով 
ստաց ված իրենց զգա ցո ղու թյուն նե րին, 
այլ այդ զգա ցո ղու թյուն նե րի նշան նե րին՝ 
բա ռեր, ան վա նում ներ, պի տակ ներ: Այս 
տի պի մար դիկ կողմ նո րոշ ված են դե
պի իմաս տը, բո վան դա կու թյու նը, կա րև
ո րու թյու նը, գոր ծառ նա կա նու թյու նը: Ա. 
Լյու բի մո վի կար ծի քով դիսկ րետ նե րի հա
մար գրվածն ու ար տա սան վա ծը կար ծես 
հան դի սա նում են հենց իրա կա նու թյու նը: 
«Եթե մյուս նե րի հա մար բա ռե րը փոր ձին 
մո տե նա լու թույլտ վու թյուն են, ապա դիսկ
րետ նե րի հա մար ողջ փոր ձը բաղ կա ցած 
է բա ռե րի ց» [4, էջ 142]: Դիսկ րե տա յին 
հա մա կար գի ու սում նա սի րու թյու նը ցույց 
է տա լիս, որ այն ներ քին մտա ծո ղա կան 
հա մա կարգ է և առանց այլ հա մա կար գե
րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան, ու նակ չէ 
փո խե լու տե ղե կատ վու թյու նը: Գու ցե դա 
է պատ ճա ռը, որ Արևմ տյան հո գե բան–
ման կա վարժ նե րը այն չեն դի տում որ պես 
առան ձին գո յու թյուն ու նե ցող հա մա կարգ: 
Դիսկ րե տա յին ու ղին պա տաս խա նա տու 
է խոս քի և ար տա հայ տու թյուն նե րի ձև
ա վոր ման հա մար: Այս խառն ված քի տեր 
մար դիկ դժվար իրա վի ճակ նե րում գոր
ծում են սառ նասր տո րեն, առանց ավե լորդ 
հույ զե րի, ման րակր կիտ ու գործ նա կան: 
Լսո ղա կան կամ տե սո ղա կան ու ղի նե րով 

տե ղե կատ վու թյան ստաց ման դեպ քում 
դիսկ րետ նե րի կող մից ըն կալ վում է մի այն 
էու թյու նը, իսկ ավե լորդ, հու զա կան երան
գա վո րում ու նե ցող տե ղե կատ վու թյունն 
ան տես վում է և չի խան գա րում ճիշտ որո
շում նե րի կա յաց մա նը:

Չնա յած այն կար ծի քին, որ դիսկ րե տա
յին հա մա կարգն առանց այլ հա մա կար
գե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան ու նակ 
չէ փո խե լու տե ղե կատ վու թյու նը, այ նո ւա
մե նայ նիվ վե րը ներ կա յաց ված նկա րագ
րու թյու նից երև ում է, որ այն էա կա նո րեն 
տար բեր վում է դա սա կան ռեպ րե զեն տա
տիվ հա մա կար գե րից՝ վի զո ւալ, աու դի ալ և 
կի նես տե տիկ: Հենց մի այն այս հա մա կար
գի ան վա նում նե րի՝ տրա մա բա նա կան, 
հա մա կարգ չա յին, դիսկ րե տա յին, աու դիո–
թվա յին, ինչ պես նաև այս պի սի ռեպ րե զեն
տա տիվ հա մա կարգ ու նե ցող մարդ կանց 
բնո րոշ գծե րի նկա րագ րու թյան տա րա տե
սա կու թյու նը թույլ են տա լիս են թադ րել, որ 
այս տե սա կին դաս վում են առա վե լա պես 
բնա գի տա կան և տեխ նի կա կան մաս նա
գի տու թյուն նե րի տեր սո վո րող նե րը:

Դիսկ րետ նե րը օտա րա լե զու ունկնդ
րու թյան ու սուց ման գոր ծըն թա ցում հա ճա
խա կի կա րող են բախ վել դժվա րու թյուն
նե րի: Ինչ պես գի տենք, դիսկ րե տա յին 
հա մա կար գը նոր ուղ ղու թյուն է ռեպ րե զեն
տա տիվ հա մա կար գե րի ոլոր տում, և որ ոչ 
բո լոր հո գե բան ներն են այն ըն դու նում: Այս 
հա մա կարգն ըն դու նող հո գե բան նե րի ու
սում նա սի րու թյուն նե րի ար դյուն քում կար
ծում ենք, որ հնա րա վոր է այն մե թոդ նե
րի հայտ նա բե րու մը, որոնք կհեշ տաց նեն 
նաև օտա րա լե զու ունկնդ րու թյան ու սուց
ման գոր ծըն թա ցում առա ջա տար դիսկ
րե տա յին ռեպ րե զեն տա տիվ հա մա կարգ 
ու նե ցող սո վո րող նե րի ու սուց ման դժվա
րու թյուն նե րի հաղ թա հա րու մը:

Առա ջա տար ռեպ րե զեն տա տիվ հա
մա կար գե րի նման ման րակր կիտ նկա
րագ րու թյու նը մեզ անհ րա ժեշտ է ոչ մի
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այն նրա հա մար, որ տե սա կա նո րեն 
բա ցատ րենք տար բեր մարդ կանց կող մից 
լսո ղա կան տե ղե կատ վու թյան ըն կալ ման 
ոչ նույ նա կա նու թյու նը, այ լև փոր ձենք 
տալ հնա րա վոր տար բե րակ ներ ու սուց
ման գոր ծըն թա ցը բո լոր չորս տե սա կի 
սո վո րող նե րին մատ չե լի և ար դյու նա վետ 
դարձ նե լու հա մար:

Ինչ պես տե սանք, նյար դա լեզ վա բա
նա կան ծրագ րա վո րու մը հնա րա վո րու
թյուն է տա լիս սո վո րող նե րին դա սա
կար գե լու ըստ այն հան գա ման քի, թե որ 
ռեպ րե զեն տա տիվ հա մա կարգն է նրանց 
մոտ հա մար վում առա ջա տար՝ վի զո ւա լը, 
աու դի ա լը՝ կի նես տե տի կը, թե՞ դիսկ րե
տա յի նը: Հեն վե լով կա տար ված դա սա
կարգ ման վրա, կա րե լի է եզ րա կաց նել, 
որ օտա րա լե զու ունկնդ րու թյան գոր ծըն
թա ցը տար բեր մարդ կանց մոտ մի ան ման 
ար դյու նա վետ լի նել չի կա րող՝ ել նե լով 
նրանց ան հա տա կան հո գե բա նա կան յու
րա հատ կու թյուն նե րից:

Ման կա վարժ–մե թո դիստ նե րի դի
տար կում նե րը օտար լեզ վի ու սուց ման 
բնա գա վա ռում բե րում են մեզ այն եզ րա
հանգ ման, որ ցա նա կա ցած օտար լեզ վի 
ու սում նա սի րու թյուն սկսվում է լսո ղա կան 
ըն կա լու մով, այ սինքն՝ լեզ վի չորս՝ գրե լու, 
խո սե լու, լսե լու և կար դա լու հմտու թյուն
նե րից ունկնդ րու թյա նը և առա վել ևս նրա 

ու սուց մա նը մեծ տեղ և նշա նա կու թյուն է 
տրվում: Այ սինքն՝ ու սուց ման աու դի ո լին
գո ւալ, աու դի ո վի զո ւալ և բա նա վոր մե թոդ
նե րը հա մար վում են տե ղին և անհ րա ժեշտ 
այս գոր ծըն թա ցում: Վեր ջին շրջա նում կա 
մեծ մի տում դե պի օտա րա լե զու ունկնդ
րու թյան հմտու թյուն նե րի զար գաց մանն 
ուղղ ված տեխ նո լո գի ա նե րի և մե թոդ նե րի 
մշա կու մը: Այդ տեխ նո լո գի ա նե րից շա
տե րի բաղ կա ցու ցիչ մասն է կազ մում տե
սո ղա կան ըն կալ ման ու ղու ան ջատ մամբ 
ունկնդ րու թյան ու սուց ման մի ջո ցի կամ 
մե թո դի օգ տա գոր ծու մը:

Մեր լսո ղա կան ապա րա տը ի սկզբա
նե սո վոր է ըն կա լե լու մի այն մեր մայ րե նի 
լե զուն: Օտա րա լե զու խոս քը մեր կող մից 
սկզբնա կան շրջա նում ըն կալ վում է որ պես 
աղ մուկ, որից հե տա գա յում և աս տի ճա նա
բար առանձ նաց վում են սկզբում առան ձին 
բա ռե րը, հե տո ար տա հայ տու թյուն նե րը և 
վեր ջում տե ղե կատ վու թյան ողջ հոս քը: Սա
կայն որ պես զի մեր ական ջը սկսի ըն կա լել 
օտա րա լե զու խոս քը, այն պետք է դրան 
սո վո րեց նել կամ լա րել, ինչ պես երաժշ
տա կան գոր ծի քը: Այս պի սով, բո լոր տե
սա կի սո վո րող նե րին՝ վի զո ւալ նե րին, աու
դի ալ նե րին, կի նես տե տիկ նե րին և, ին չու 
ոչ դիսկ րետ նե րին, կա րե լի է հա վա սա րա
պես ադապ տաց նել օտա րա լե զու խոս քի 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րի ըն կալ մա նը:
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Зависимость эффективности иноязычного аудирования  
от репрезентативных систем человека

Т. Геворкян 

Одной из сторон личности, которую изучает НЛП, является восприятие. Восприятие 
у всех людей разное. НЛП связывает это с тем, что у разных людей разные 
репрезентативные системы. Репрезентативная система – эт о система восприятия, при 
помощи которой человек обращается к собственному внутреннему опыту. Необходимо 
объяснить основные особенности получения и извлечения информации в соответствии 
с тем, какая репрезентативная система является ведущей. Опираясь на положения 
психологии, можно заключить, что процесс обучения иноязычного аудирования не будет 
одинаково эффективным для всех учащихся ввиду их индивидуальных психологических 
особенностей.

The dependence of efficiency of foreign language listening on 
 human representative systems

T. Gevorgyan 

 One of the sides of the individual, which studies NLP, is comprehension. Comprehension 
is different for all the people. NLP connects it with the fact, that different people have dif
ferent representative systems. The representative system is a system of comprehension, with 
the help of which a person refers to his or her own inner experience. It is essential to explain 
the main peculiarities of receiving and representing the information, connected with the fact 
which representative system is concerned to be leading. From the point of view of psychol
ogy, it is possible to conclude that the process of foreign language teaching will not be iden
tically the same for all the learners because of their individual psychological peculiarities. 
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Ժա մա նա կա կից լեզ վակր թու թյան հա
ղոր դակ ցա կան ուղղ վա ծու թյու նը դրսև
որ վում է խոս քա յին գոր ծու նե ու թյան չորս 
հիմ նա կան  տե սակ նե րի` ունկնդր ման, բա
նա վոր խոս քի, ըն թեր ցա նու թյան և գրու
թյան ու սուց ման փոխ կա պակց ված և փոխ
պայ մա նա վոր ված կազ մա կերպ մամբ:

Ըն կա լումն ու վե րար տադ րու մը խոս
քա յին գոր ծու նե ու թյան հիմքն են կազ
մում, դրանք եր կուսն էլ անհ րա ժեշտ են 
փոխ ներ գոր ծու թյան հա մար: «Լե զու նե րի 
հա մա կար գում» վե րոն շյալ եզ րա բա ռե րը 
կի րառ վում են՝ նկա տի ու նե նա լով նրանց 
դե րը որ պես խոս քա յին գոր ծու նե ու թյան 
առան ձին տե սակ [2]: Ըն կա լո ղա կան խոս
քա յին գոր ծու նե ու թյան տե սակ ներն են.
•	 ընթերցանությունը 
•	 ունկնդրումը։ 

Ըն թեր ցա նու թյու նը դի դակ տիկ, իմա
ցա կան գոր ծըն թաց է, որի գլխա վոր 
նպա տա կը գրա վոր տեքս տի տե ղե կատ
վու թյու նը վեր ծա նելն է, ըն կա լե լը, իմաս
տա վո րե լը` հա ղոր դակ ցա կան տար բեր 
նկա տա ռում նե րով պայ մա նա վոր ված:

Ըն թեր ցա նու թյան շար ժա ռիթ կա րող է 
դառ նալ 
•	 հետաքրքիր տեքստը (text driven), 
•	 սովորողներին տրված ուսուցողական 

առաջադրանքը (task driven), 
•	 այն նպատակը, որի իրականացման 

համար ընթերցանությունն ընդամենը 
անհրաժեշտ քայլ  է (purpose driven): 
Պայ մա նա վոր ված առա ջադր ված 

խնդիր նե րով` ըն թեր ցա նու թյան գոր ծըն
թա ցում էա կա նը նպա տա կի, ռազ մա վա
րու թյուն նե րի և ակն կալ վող ար դյուն քի 
հստա կե ցումն է:

Ըն թեր ցա նու թյան նպա տա կը որո
շում է ըն թեր ցա նու թյան անհ րա ժեշ տու
թյու նը: Ըն թեր ցա նու թյան մեջ` որ պես 
խոս քա յին գոր ծու նե ու թյան գրա վոր/
տեքս տա յին  տե սակ, ընդգծ վում է նաև 
տեքս տի բո վան դա կու թյան և իրա կա
նաց ման ըն թաց քի կա րև ո րու թյու նը: 
Բո վան դա կու թյու նը գոր ծու նե ու թյան 
ար դյունքն է, իսկ ըն թաց քը` նրա իրա
կա նաց ման տար րե րի ամ բող ջու թյու նը: 
Ըն թեր ցա նու թյան նպա տա կը տեքս տում 
հա ղորդ վող ին ֆոր մա ցի ա յի ըն կա լումն 
ու իմաս տա վո րումն է [1; էջ 234]: Ըն
թեր ցա նու թյան նպա տա կով էլ որոշ վում 
է նրա գոր ծըն թա ցը, որն ան փո փոխ չէ, 
ավե լին, այն դի նա միկ է և պար բե րա
բար փո փոխ վող` ըստ առա ջադր ված  
խնդիր նե րի:

Ընթեր ցա նու թյան դի նա մի կան դա մի
ա վոր ժա մա նա կա հատ վա ծում ըն թերց
ված տեքս տի ծա վալն է և դրա իմաս տի 
ըն կալ ման աս տի ճա նը: Այն մեծ մա սամբ 
կախ ված է սո վո րո ղի լեզ վա կան գի տե
լիք նե րից, ինչ պես նաև ըն թեր ցա նա կան 
հմտու թյուն նե րից: Ըն թեր ցա նու թյան դի
նա մի կա յի հա մար էա կան գոր ծոն է նաև 
տեքս տի տի պը: Հա ջոր դիվ ներ կա յաց
նում ենք Ֆ. Դե վի սի առա ջադ րած ըն
թեր ցա նու թյան դի նա մի կա յի տար բեր  
մա կար դակ ները. [Davies F. Introducing 
Reading. Penguin, 1995].

Ըստ նպա տա կի` ըն թեր ցա նու թյան 
ու սուց ման մեջ հա վա սա րա պես կա րև
որ վում են որո շա կի  ռազ մա վա րու թյուն
նե րի ու վար ժու թյուն նե րի ընտ րու թյու նը, 
մշա կու մը, ինչ պես նաև հա մա կարգ ված 
կի րա ռու մը:

ՍՈՒՍԱՆՆԱ ԱՍԱՏՐՅԱՆ
ԳՈՀԱՐԻԿ ՍԱՆՈՍՅԱՆ

ԻՆՏԵՐԱԿՏԻՎ ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՈՐՊԵՍ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ԻՐԱԶԵԿՈՒԹՅԱՆ 

ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐ ՄԻՋՈՑ
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Լե զու նե րի դա սա վանդ ման մե թո դի
կա յում առա վել հայտ նի են skimming(ընդ
հա նուր բո վան դա կու թյան ըն կալ ման), 
scanning(փնտրո ղա կան), critique(քննա
դա տա կան) ռազ մա վա րու թյուն նե րը:

Skimming ըն թեր ցա նու թյու նը նպա տա
կա ուղղ ված է տեքս տի ընդ հա նուր իմաս
տի բա ցա հայտ մա նը, ըն կալ մա նը:

Scanning ըն թեր ցա նու թյու նը կա րև ո րում 
է տեքս տի առան ձին ման րա մաս նե րը:

Critique ըն թեր ցա նու թյու նը հե տապն
դում է քննա դա տա կան, վեր լու ծա կան 
խնդիր ներ, օրի նակ, ար դյո՞ք ըն թեր ցո ղի 
կար ծի քով գրված տեքս տը ճշմա րիտ տե
ղե կատ վու թյուն է պա րու նա կում կամ հա
մա ձա՞յն է ըն թեր ցո ղը տեքս տում ար տա
հայտ ված գա ղա փա րի կամ մտքե րի հետ:

Ըստ վե րոն շյալ ռազ մա վա րու թյուն նե
րի` ակն կալ վում է ար դյուն քը, այն է.
•	  ընդհանուր գաղափարի դուրսբերում, 

բացահայտում,
•	  մանրամասն տեղեկատվության 

ապահովում, 
•	 տեքստի ինֆորմացիայի քննում, 

վերլուծում, գնահատում [6; էջ 142–152]:
Սույն հոդ վա ծում քննու թյան են առն

վում ըն թեր ցա նա կան այն վար ժու թյուն
նե րը, հնարք նե րը, որոնք կա տար վում են 
ին տե րակ տիվ–անձ նա կենտ րոն մի ջա վայ
րում և նպա տա կա ուղղ ված են սո վո րող
նե րի լեզ վա հա ղոր դակ ցա կան իրա զե կու
թյան  զար գաց մա նը:

Ըն թեր ցա նու թյու նը ին տե րակ տիվ գոր
ծըն թաց է: Skimming/Scanning   ռազ մա
վա րու թյուն նե րը նույն պես փոխ ներ գոր
ծուն են. դրանք օգ նում են ըն թեր ցո ղին 
ըմբռ նելու տեքս տի ընդ հա նուր բո վան դա
կու թյու նը կամ առան ձին ման րա մաս նե րը:

Մե թո դի կա յում լայ նո րեն կի րառ վում 
են նաև տեքս տա յին ին ֆոր մա ցի ան մշա
կե լու/ ըն կա լե լու վե րըն թաց և վա րըն թաց 
եղա նակ նե րը: Վե րըն թաց ռազ մա վա րու
թյու նը (bottom–up) են թադ րում է տեքս
տի ապա կո դա վո րում՝ իմաստն ըմբռ նե լու 
նպա տա կով:

Վա րըն թա ցի (top–down) պա րա գա յում 
առա վել շեշ տադր վում է տեքս տի իմաս
տի վե րա բե րյալ են թադ րու թյուն անե լը: 

 Text 

Time 
Սահուն ընթերցանություն 

 

Ըստ կետերի ընթերցանություն 

 

Փնտրողական ընթերցանություն 

 Text 

Մտածական ընթերցանություն 

 

Դանդաղ ընթերցանություն 

 

Արագ ընթերցանություն 
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Յուրաքանչյուր  
տառ/հնչյուն 
ճանաչվում է:

Ձեռք է բերվում 
տառահնչյունային 
համաձայնեցում:

Գրաֆիկական 
նշաններից 
կազմվում/

ստեղծվում են 
բառեր:

Հստակեցվում 
է բառի 

արտասա–
նությունը

Կատարվում 
է իմաստի 

ինտեգրում/
բացահայտում:

                       Տեքստ 
   

 

Վարընթաց (Top–down) գործընթաց

Ուշադրության  
կենտրոնացում տպագիր 

տեքստի վրա
Իմաստի ինտեգրում Իմաստի հաստատում

        Նախնական գիտելիք 
   

 

Ինտերակտիվ գործընթաց

Տառի/
հնչյունի 

ճանաչում

Տառի/
հնչյունի 

միաձուլում

Իմաստի 
ինտեգրում

Իմաստի 
հաստատում

Իմաստի 
ինտեգրում

Ուշադրության 
կենտրոնացում  

տպագիր 
տեքստի վրա

Համակարգված 
ակտիվացում

  

[7; էջ 122]

Ըն թեր ցո ղը ձև ա վո րում է վար կած բո վան
դա կու թյան վե րա բե րյալ և գոր ծադ րում 
իր ընդ հա նուր և  առար կա յա կան գի տե
լիք նե րը, անձ նա կան հե տաքրք րու թյու
նը, կռահ ման մե խա նիզ մը, ին տե լեկ տը և 
այլն: Այս պի սով, պայ մա նա վոր ված առա
ջադր ված խնդիր նե րով` ըն թեր ցա նու թյան 

վե րըն թաց և վա րըն թաց ռազ մա վա րա
կան կա ղա պար նե րը գոր ծում են փոխ
կա պակց ված [4;էջ 63–67]: Հա ջոր դիվ 
ներ կա յաց վում են վե րոն շյալ ռազ մա վա
րու թյուն նե րը ինչ պես առան ձին, այն պես 
էլ փոխ ներ գոր ծու թյան մեջ.

Վերընթաց (Bottom–up) գործընթաց

Ըն թեր ցա նու թյան գոր ծըն թա ցում ըն
թեր ցո ղի կող մից իմաս տի կռահ ման և 
տեքս տից ստաց վող ին ֆոր մա ցի ա յի հաս
տա տու մը մի ամ բող ջա կան փոխ ներ գոր
ծու թյուն է [6; էջ 123]:

Ըն թեր ցա նա կան վար ժու թյուն նե րի 
հա մա կար գը դի տար կե լիս նրանց դե
րը էա պես կա րև որ վում է, քան զի նրանց 

մի ջո ցով ավե լի դյու րին է դառ նում բա ռի 
կրկնու թյու նը կա նո նա վո րե լը՝ այն սո վո
րո ղի եր կա րա տև հի շո ղու թյան մեջ մտա
պա հե լու և լեզ վա հա ղոր դակ ցու թյան մեջ 
կի րա ռե լու նպա տա կով:1

1 Ակն հայտ է, որ ըն թեր ցա նու թյան գոր ծըն թա ցում 
որ պես ըն կալ ման պայ մա նա կան իմաս տա յին նվա
զա գույն մի ա վոր ճա նաչ վում է  բա ռը:
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Գործ նա կա նում առանձ նաց վում են 
վար ժու թյուն ներ, որոնք հա մա պա տաս
խա նա բար կի րա ռե լի են ըն թեր ցա նու թյան 
կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման տար բեր 
փու լե րում, դրանք են՝
•	 նա խըն թեր ցա նա կան կամ մինչ տեքս

տա յին վար ժու թյուն ներ (pre–reading 
activities)

•	 բուն ըն թեր ցա նա կան կամ տեքս տա յին 
վար ժու թյուն ներ (while–reading activities)

•	 հե տըն թեր ցա նա կան կամ հետտեքս
տա յին վար ժու թյուն ներ (post–reading 
activities) [ 5; էջ 83]:
Հարկ է նշել, որ ու սուց ման յու րաքան

չյուր փու լի նպա տակ նե րը տար բեր են, 
բնա կա նա բար տար բեր են նաև այդ նպա
տակ նե րից բխող խնդիր նե րին վե րա բե րող 
առա ջադ րանք նե րը: Փաստ է, որ փու լա յին 
աշ խա տանքն առա վել ար դյու նա վետ ու 
հե տաքր քիր է հատ կա պես լեզ վա նյու թի 
ու սուց ման և յու րաց ման դեպ քում: Ըն թեր
ցո ղը կա րո ղա նում է վար կած ներ ստեղ
ծել, են թադ րու թյուն ներ անել և կռա հե լով 
իմաս տը` շա րու նա կել ըն թեր ցա նու թյու նը:

Վար ժու թյուն նե րի հա մա կար գը մշա
կե լիս անհ րա ժեշտ է պար զել կա տար
ման նպա տա կը, կոնկ րետ խնդի րը, 
օբյեկ տը, նյու թը, ինչ պես նաև տի պերն 
ու տե սակ նե րը:

Ըն թեր ցա նա կան վար ժու թյուն նե
րը որ քան էլ տար բեր, այ նո ւա մե նայ նիվ, 
փոխ կա պակց ված են, փոխլ րաց նող և 
նպա տա կա մետ: Դրանք ներ մու ծե լիս 
անհ րա ժեշտ է նա խա պես հաշ վի առ նել 
կա տար ման դժվա րու թյան աս տի ճա նը, 
ինչ պես նաև սո վո րող նե րի լեզ վա կան 
հմտու թյուն նե րի և կա րո ղու թյուն նե րի մա
կար դա կը: Վար ժու թյուն նե րի հա մա կար
գը պետք է նպաս տի լեզ վա նյու թից բխող 
դժվա րու թյուն նե րի հաղ թա հար մա նը, 
կա ղա պա րա յին նմուշ նե րի ձև ա վոր մա նը, 
այ սինքն, լեզ վա կան մի ա վոր նե րի ճիշտ 
պատ կե րի ստեղծ մա նը, դրանց կի րառ
մա նը և մտա պահ մա նը սո վո րո ղի  եր կա
րա տև հի շո ղու թյան մեջ:

ժա մա նա կա կից լե զու նե րի ու սուց ման 
գոր ծըն թա ցում խրա խուս վում է մտա ծո
ղու թյան, դա տո ղու թյան և գոր ծու նե ու թյան 
ան կա խու թյու նը ամ րապն դող մե թոդ նե րի 
կի րա ռու մը և դրանց հա մակ ցու մը սո վո
րող նե րի հա ղոր դակ ցա կան կա րո ղու
թյուն նե րի և պա տաս խա նատ վու թյան հետ 
[2; էջ 4]:  Բնա կա նա բար, առա ջին պլան 
են մղվում այն գոր ծըն թաց նե րը, որոն ցում 
սո վո րող նե րի փոխ ներ գոր ծու թյու նը ակն
հայտ է:2 

Տա րի նե րի փոր ձը ցույց է տա լիս, որ լե
զու սո վո րեց նող նե րը ու նեն տար բեր մո տե
ցումներ ըն թեր ցա նու թյան դե րի նկատ մամբ, 
ինչ պես նաև կի րառ վող տեքս տե րի տի
պե րի: Եթե ու սուց ման նպա տա կը հա ղոր
դակ ցա կան իրա զե կու թյան ձև ա վո րումն  է, 
ապա առօ րյա բնա գիր (authentic) նյու թե րը 
օրի նակ՝ թեր թե րի հոդ ված նե րը, զբո սաշր
ջու թյան գրքույկ նե րը, խո հա րա րա կան բա
ղադ րա տոմ սե րը, նա խագ ծա յին բազ մա զան 
առա ջադ րանք նե րը, ին տեր նե տա յին  վեբ–
էջե րը, կար ծես  դառ նում են անհ րա ժեշտ և 
պատ շաճ ու սու ցո ղա կան լեզ վա նյութ, քա
նի որ նպա տա կա ուղղ ված են սո վո րող նե րի 
հա ղոր դակ ցա կան իրա զե կու թյան զար գաց
մա նը մի կող մից, մյուս կող մից` նպաս տում 
նրանց տե ղե կաց վա ծու թյա նը:

Ուս տի ու սուց ման ցան կա ցած փու լում 
ըն թեր ցա նա կան գոր ծըն թաց նե րը նպա
տա կա մետ, ար դյու նա վետ մի ջոց են լեզ
վա նյու թը յու րաց նե լու,  խոս քա յին կա րո
ղու թյուն նե րը զար գաց նե լու հա մար:

Ըն թեր ցա նու թյու նը ին տե րակ տիվ 
գոր ծըն թաց է ըն թեր ցո ղի ու տեքս տի մի
ջև, որի ար դյուն քը տեքս տի ըմբռ նումն է: 
Տեքս տը նե րա ռում է տա ռեր, բա ռեր, նա
խա դա սու թյուն ներ, պար բե րու թյուն ներ, 
որոնք կո դա վո րում են բո վան դա կու թյու նը: 
Ըն թեր ցո ղը օգ տա գոր ծում է իր լեզ վա կան 
գի տե լիք նե րը, տար բեր հմտու թյուն ներ ու 

2 Փոխ ներ գոր ծու թյու նը ժա մա նա կա կա կից  հա ղոր
դակ ցա կան ու սուց ման առանցքն  է, որը կա րև որ վում 
է Եվ րա խորհր դի լեզ վակր թու թյան քա ղա քա կա նու
թյամբ:
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ռազ մա վա րու թյուն ներ, որ պես զի գաղտ
նա զեր ծի տեքս տի իմաս տը: Ըն թեր ցո ղի 
լեզ վա կան գի տե լիք նե րը, հմտու թյուն ներն 
ու ռազ մա վա րու թյուն նե րը նե րա ռում են.  
•	 լեզվական իրազեկությունը (linguistic 

competence)
•	 խոսույթային իրազեկությունը (dis

course competence)
•	 հանրալեզվաբանական իրազե կու թյու

նը (sociolinguistic competence)
•	 ռազմավարական իրազեկությունը 

(strategic competence) [2; 6; 7; 8]:
Ըն թեր ցողն ըմբռ նում է տեքս տը, երբ 

գի տի, թե որ հմտու թյուն ներն ու ռազ մա
վա րու թյուն ներն են առա վել պատ շաճ 
տվյալ պա րա գա յում՝ մի ա ժա մա նակ կա
րև ո րե լով նաև դրանց իրա կա նաց ման 
առան ձին ձև երն ու մե խա նիզմ նե րը:

Ստո րև ներ կա յաց նում ենք ըն թեր ցա
նա կան վար ժու թյուն նե րի հա մա կար գեր, 
որոնք մի կող մից` կոչ ված են զար գաց
նե լու սո վո րող նե րի ըն կա լո ղա կան կա րո
ղու թյուն նե րը (լեզ վա նյու թի ճա նա չումն 
ու ըմբռ նումն  ըն թեր ցե լիս/ունկնդ րե լիս), 
մյուս կող մից` կրե լով ին տե րակ տիվ բնույթ` 
նպա տա կա ուղղ ված են սո վո րող նե րի հա
ղոր դակ ցա կան իրա զե կու թյան ձև ա վոր
մանը [3; էջ 107–109]:3

Խճանկար  (Jigsaw reading) – Սո վո
րող նե րը բա ժան վում են խմբե րի, նրանց 
տրվում են տեքս տի տար բեր հատ ված
ներ: Հատ կաց վում է որոշ ժա մա նակ 
տեքս տի բո վան դա կու թյա նը ծա նո թա նա
լու հա մար: Ապա յու րա քան չյուր խմբից 
ընտր վում է մե կը, և կազմ վում է հա վա քա
կան խումբ: Վեր ջում մի ա սին փոր ձում են 
վե րա կանգ նել տեքս տը:

Գլուխկոտրուկ (Reading puzzles) – 
Առա ջադ րան քը նման է նա խոր դին, բայց 
նաև առանձ նա նում է: Սո վո րող նե րին 
տրվում են թեր թիկ ներ` տեքս տե րի առան
ձին հատ ված ներ: Պա հանջ վում է ճիշտ և 
3  Պարզ է դառ նում այն փո խա դարձ կա պը, որը լեզ
վա նյու թը յու րաց նե լիս առ կա է ըն կա լո ղա կան և վե
րար տադ րո ղա կան կա րո ղու թյուն նե րի մի ջև: 

ամ բող ջա կան դարձ նել տեքս տը: Օրի նակ` 
բա ժան վում են խա ռը դա սա վո րու թյամբ 
բազ մա թիվ էլեկտ րո նա յին նա մակ ներ: Սո
վո րող նե րը, բո վան դա կու թյու նից ել նե լով, 
պետք է ճիշտ դա սա վո րեն դրանք: Կամ 
նրանց տրվում է եր կու տար բեր պատ մու
թյուն նե րի իրար մի աց րած տար բե րա կը, 
և նրանք պետք է վե րա կանգ նեն դրանք 
առան ձին–առան ձին:

Լրագրերով աշխատանք – Լրագ րե
րի մի ջո ցով կա տար վող վար ժու թյուն նե րը 
բազ մա զան են: Մենք կա րող ենք ներ մու
ծել «Հա մա պա տաս խա նե ցում» (Matching)  
վար ժու թյան տար բե րակ ներ, օրի նակ` 
սո վո րող նե րից պա հանջ վում է հա մա պա
տաս խա նեց նել հոդ վա ծը վեր նագ րի կամ 
նկա րի հետ: Մեկ այլ պա րա գա յում սո վո
րող նե րին հանձ նա րար վում է ըն թեր ցել 
նույն թե մա յին վե րա բե րող տե ղե կատ
վու թյու նը` վերց ված տար բեր լրագ րե րից,  
նշե լու առ կա տար բե րու թյուն նե րը:

Կա րե լի է նաև լրագ րե րի հոդ ված նե
րը օգ տա գոր ծել որ պես սո վո րող նե րի 
գրա վոր խոս քը խթա նող մի ջոց, այս պես,  
նրանց  հանձ նա րար վում է  ակ նարկ  գրել 
հոդ վածն ըն թեր ցե լուց հե տո:

Ցուցումներին/հրահանգներին հե
տևե լը – Սո վո րող նե րը կար դում են տար
բեր ըն թա ցա կար գե րի մա սին (օրի նակ` 
բջջա յին հե ռա խո սի կամ էլեկտ րո նա յին 
«թարգ ման չի» օգ տա գոր ծում) և փոր
ձում ըստ նշված հրա հանգ նե րի` հե տև ել 
քայ լե րի հա ջոր դա կա նու թյա նը: Մեկ այլ 
պա րա գա յում նրանք պետք է հա մա պա
տաս խա նեց նեն հրա հանգ նե րը տեքս տում 
(գրքույ կում) տրված փոքր նկար նե րի հետ, 
օրի նակ՝ հա մա կարգ չի տպի չի օգ տա գոր
ծու մը կամ նրա`  գու նա նյու թով լից քա վո
րե լու գոր ծըն թա ցը: 

Պոեզիա – Խմբի ան դամ նե րին բա
ժան վում է բա նաս տեղ ծու թյան մե կա կան 
տող: Նրանք պետք է բարձ րա ձայն ըն
թեր ցեն, որից հե տո տո ղե րը ճիշտ դա սա
վո րե լով՝ փոր ձեն  ամ բող ջաց նել բա նաս
տեղ ծու թյու նը:
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Բառիմաստի կռահում – Սովո րող
նե րին տրվում են տեքս տա յին բա ռեր: 
Խմբեր կազ մե լով` նրանք պետք է կռա հեն 
տեքս տի իմաս տը մին չև ըն թեր ցե լը: Ապա 
կար դում են տեքս տը և  պար զում, թե որ 
խումբն է ավե լի ճիշտ կռա հել:

Իհար կե, առա վել ճիշտ կլի նի սո վո
րող նե րին առա ջադ րել ոչ թե  առան ձին 
բա ռեր, այլ ամ բող ջա կան ար տա հայ տու
թյուն ներ, այ նու հե տև պա հան ջել, որ այդ 
ար տա հայ տու թյուն ներն օգ տա գոր ծեն հա
մա պա տաս խան  իրա վի ճակ նե րում:

Այս պես, հե տև յալ ար տա հայ տու թյուն
նե րը` knock on the door (դուռը թակել), 
Go away! (Հեռացի՛ր), They find a man next 
morning. (Հաջորդ առավոտյան նրանք մի 
մարդ գտան:) He is dead. (Նա մահացած 
է:) James is in the lighthouse. (Ջեյմսը 
փարոսի շինության մեջ է:) կօգնեն 
սովորողներին կռահելու մի պատմություն 
ինչ–որ փարոսի, մոտալուտ սպառնալիքի 
կամ մահացած մարդու մասին: Այնուհետև 
նրանք կարդում են մի պատմություն 
ուրվականի մասին, որտեղ օգտագործված 
են այդ արտահայտությունները:

Սո վո րող նե րին կա րե լի է նաև նկար ներ 
տալ` նա խա պես կռա հե լու տեքս տի բո վան
դա կու թյու նը` մինչ  տեքստն ըն թեր ցե լը: 

Տարբեր պատասխաններ – Հե տըն
թեր ցա նա կան վար ժու թյուն նե րը բազ մա
զան են: Դրանք կոչ ված են զար գաց նելու 
նաև սո վո րող նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան–
վե րար տադ րո ղա կան կա րո ղու թյուն նե րը: 
Այս կա պակ ցու թյամբ լայն տա րա ծում ու
նեն հա մա տեքս տա յին հար ցե րին պա
տաս խա նե լը, տեքս տում առանց քա յին 
բա ռեր, ար տա հայ տու թյուն ներ գտնե լը: 
Զու գա հե ռա բար, կա րե լի է կի րա ռել հե տև
յալ վար ժու թյու նը, այս պես, եթե տեքս տը 
նե րա ռում է  հե տաքր քիր  փաս տեր կամ 
տե ղե կատ վու թյուն, ապա ար դյու նա վետ 
կլի նի սո վո րող նե րին հանձ նա րա րել  այդ 
նյու թի հի ման վրա կազ մել աղյու սակ ներ 
կամ գծա պատ կեր ներ: Ճիշտ կլի նի նկա
րագ րել տեքս տի հե րոս նե րին, նրանց 

փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը:
Մեկ այլ պա րա գա յում սո վո րող նե րին 

տրվում են անա վարտ տեքս տեր, և նրանք 
պետք է փոր ձեն կռա հել ավար տը: Ավե
լին, նրանք կա րող են են թադ րու թյուն ներ 
անել` հաս կա նա լու հե ղի նա կի վե րա բեր
մուն քը: Օգ տա կար են նաև ժան րա յին 
վեր լու ծու թյուն նե րը:

Սո վո րող նե րի հա ղոր դակ ցա կան  կա
րո ղու թյուն նե րը զար գաց նող ըն թեր ցա նա
կան վար ժու թյուն նե րը բազ մաբ նույթ են ու 
տա րա տե սակ: Նրանց շար քը անընդ հատ 
կա րե լի է հա մալ րել: Չէ՞ որ յու րա քան չյուր 
դաս առանձ նա նում է իր կա ռուց ված
քով, խնդիր նե րով, բո վան դա կու թյամբ, 
ստեղծ վող իրա վի ճակ նե րով, լեզ վա նյու
թով,  սո վո րող նե րի դրսև ո րող հե տաքրք
րու թյուն նե րով:  Հե տև ա բար, այ սօր տե
ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի առատ 
հոս քի պայ ման նե րում որ քան ավե լի բազ
մա զան ու փոխ ներ գոր ծուն դառ նան ըն
թեր ցա նու թյան ու սուց ման մե թոդ ներն ու 
գոր ծըն թաց նե րը, այն քան ավե լի մեծ կլի
նի սո վո րող նե րի ներ քին պա հանջ մուն
քը, ակ տի վու թյու նը, բնա կա նա բար, նաև 
ու սուց ման ար դյու նա վե տու թյու նը: Ուս տի 
անհ րա ժեշտ է պար բե րա բար «նո րո գել» 
ու սու ցիչ նե րի մե թո դա կան «զի նա նո ցը»`  
ներ մու ծե լով նոր իրա վի ճակ ներ, տեքս տեր, 
թե մա ներ, լեզ վա նյութ, ին տեր նե տա յին 
տեքս տեր, որոնք ու նեն տե ղե կատ վա կան 
ար ժեք և պատ շաճ լեզ վա նյութ:  Գլխա վո ր 
խնդի րը սո վո րող նե րի լեզ վա հա ղոր դակ
ցա կան իրա զե կու թյան ձև ա վո րումն է, որը 
ժա մա նա կա կից լեզ վակր թու թյան գե րա կա 
նպա տակն է և եվ րո պա կան լեզ վա քա ղա
քա կա նու թյան հիմ նա րար փաս տաթղ թի 
«Լե զու նե րի իմա ցու թյան/իրա զե կու թյան 
հա մա եվ րո պա կան հա մա կար գի» առանց
քը: Իսկ ներ կա յաց ված վար ժու թյուն նե րը 
ուղ ղա կի ո րեն միտ ված են սո վո րող նե րին 
օգ նելու յու րաց նե լու լեզ վա նյութն առա վել 
հե տաքրք րա շարժ լեզ վա հա ղոր դակ ցա
կան մի ջա վայ րում` ապա հո վե լով ըն թեր
ցա նու թյան ու սուց ման ժա մա նա կա կից, ին
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տե րակ տիվ մե թո դա կան կա ղա պար: Այդ 
ամենի համար անհրաժեշտ է, որ

1. ըն թեր ցա նու թյան նյու թը լի նի բնա
գիր (authentic), ար դի ա կան, սո վո րող նե
րին հե տաքրք րող և անհ րա ժեշտ,

2. ըն թեր ցա նու թյան նպա տա կը լի նի 
իրա կան, ար դի ա կան,  սո վո րող նե րը 
պետք է ըն թեր ցա նու թյամբ զբաղ վեն 
ոչ թե այն պատ ճա ռով, որ ու սու ցիչն է 

հանձ նա րա րել, այլ  նպա տա կա յին` տե
ղե կաց վե լու կամ որևէ խնդիր լու ծե լու 
հա մար,

3. ըն թեր ցա նու թյան ողջ գոր ծըն
թա ցը լի նի իրա կան, ար դի ա կան, ըն
թեր ցա նու թյան ժա մա նակ տեքս տի 
տի պը, ըն թեր ցե լու նպա տա կը, ձևն ու 
տեխ նի կան պետք է  ներ դաշ նակ և հա
մա հունչ լի նեն:
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Интерактивное чтение как важнейший компонент  
развития коммуникативной компетентности учеников 

С. Асатрян, Г. Саносян

В дан ной статье об суж да ет ся  проб ле ма при об ре те ния учениками ком му ни ка тив ной ком пе
тент но сти с помощью ин те рак тив ного чте ния.

Чте ние яв ля ет ся ре цеп тив ной  ре че вой де я тель ностью, цель ко то рой со сто ит в том, что бы 
до стиг нуть диск ри ми на ции, приз на ния и по ни ма ния пис мен но го тек ста. В рам ках этой статьи 
вве де ны и ин терп ре ти ру ет ся ряд уп раж не ни й, которые ос но ва ны на ин те рак тив ной сре де обу
че ния. Внед ре ние этих уп раж не ни й в учеб ный про цес се пред по ла га ет по ло жи тель ную га ран тию 
не толь ко для раз ви тия ре цеп тив ных но вы ков сту ден тов, но и до сти же нию к ком му ни ка тив ной 
язы ко вой ком пе тент но сти.

Interactive reading as an essential component for the  
formation of communicative competence 

S. Asatryan, G. Sanosyan

Reading is a receptive speech activity, the purpose of which is to achieve the discrimination, recog
nition and comprehension of the text. In the frame of this article some reading techniques are intro
duced and interpreted, based on interactive authenticity. 

The performance of these techniques guarantees positive feedback towards the achievement of the 
learners  communicative language competence.
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ՆԱԻՐԱ ԳԱԼՈՅԱՆ

ԱՌՈՂՋ ԱՊՐԵԼԱԿԵՐՊԻ ՄշԱԿՈՒՅԹԻ 
ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԻՆՏԵՐԱԿՏԻՎ–

ԻՆՏԵԳՐԱՏԻՎ ՄՈԴԵԼԸ
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 

ման կա վար ժա կան առող ջա բա նու թյու նը 
դե ռևս գտնվում է ձև ա վոր ման փու լում: 
Մեր ման կա վարժ նե րը, հո գե բան ներն ու 
փի լի սո փա նե րը լավ ծա նոթ լի նե լով արևմ
տյան և ռու սա կան հա մա պա տաս խան մո
տե ցում նե րին, կա րե լի է պնդել, որ նրանք 
դե ռևս չեն կա րո ղա ցել առա ջադ րել հա մա
պա տաս խան հա յե ցա կար գեր, հատ կա
պես, երբ խոսք է գնում, թե տվյալ դրույ թը 
կամ գա ղա փա րը ինչ փի լի սո փա յա կան, 
հո գե բա նա կան կամ սո ցի ա լա կան ուղ ղու
թյան շրջա նակ նե րում է ձև ա վոր վում:

Ինչ պես հայտ նի է, գո յու թյուն ու նեն 
առող ջա բա նու թյան՝ որ պես գի տու թյան 
ոլոր տի բա զում ուղ ղու թյուն ներ: Սա կայն 
ոչ բո լոր մո տե ցում ներն են կի րա ռե լի 
կրթու թյան ոլոր տում: Ժա մա նա կա կից 
առող ջա բա նա կան ար ժե հա մա կար գի ձև
ա վոր ման գոր ծում առանց քա յին են հու
մա նիս տա կան ար ժեք նե րը, քա նի որ հու
մա նիզ մը նախ և առաջ ինք նա սի րու թյուն 
է: Մար դուն սի րե լու առա ջին պայ մա նը 
նրա առող ջու թյան մա սին հոգ տա նելն է: 
Տար բեր մշա կույթ նե րում տար բեր առող
ջա բա նա կան ար ժե հա մա կար գեր են ըն
դուն վում: Հու մա նիս տա կան ար ժեք նե րը 
այդ առու մով ավե լի մեծ նե րուժ ու նեն: 
Դրա նով պայ մա նա վոր ված, ճիշտ է այն 
կար ծի քը, ըստ որի` «հու մա նիս տա կան 
ար ժեք նե րը, ածան ցե լով վերջ ի վեր ջո 
մար դու բնույ թից, հա մընդ հա նուր են բո լոր 
դա րաշր ջան նե րի և մշա կույթ նե րի հա մար, 
հա րադր վում են կոնկ րետ դա րաշր ջան նե
րի և մշա կույ թին բնո րոշ ար ժեք նե րին» 
(Г. Б. Корнетов, 1995, 52):

Առող ջա բա նա կան մո տեց ման կի րառ
ման գործ նա կան ար տա հայ տու թյուն կա

րե լի է հա մա րել հեն քա յին ու սում նա կան 
պլա նում ներգ րավ ված 8–9–րդ դա սա րան
նե րում դա սա վանդ վող «Առողջ ապ րե լա
կերպ» դա սըն թա ցի ներ մու ծումն ու կազ
մա կեր պու մը: Ինչ պես հայտ նի է 2004–ին 
մշակ վեց և հրա տա րակ վեց «ՄԻ ԱՎ ՁԻ
ԱՀ–ի կան խար գե լում և անվ տանգ վար
քագ ծի ձև ա վո րում» դա սըն թա ցի ու սուց չի 
ձեռ նար կը: Դա սըն թա ցի նպա տակն է` ձև
ա վո րել ան ձի առող ջու թյան պահ պանն
մանն ուղղ ված պա տաս խա նա տու և գի
տակց ված վար քա գիծ:

Առող ջա բա նա կան մո տե ցու մը ձև ա
վոր վել է տար բեր գի տու թյուն նե րի շրջա
նակ նե րում և նախ նա կան շրջա նում այն 
հիմն վել է բժշկա գի տու թյան վրա: Մար
դիկ դեռ հին ժա մա նակ նե րում գի տակ ցել 
են մար դու առող ջու թյան նշա նա կու թյու
նը թե՛ մտա վոր, թե՛ հո գև որ զար գաց ման 
գոր ծում: Ինչ պես հայտ նի է բնակ չու թյան 
առող ջու թյունն ար տա ցո լում է հա սա րա
կու թյան զար գաց ման պատ մու թյու նը: 
Կա րև որ է պար զել, թե ինչ դեր է խա ղում 
ման կա վար ժա կան առող ջա բա նու թյունն 
ընդ հան րա պես ոչ մի այն դաս տի ա րա
կու թյան և ու սուց ման, այ լև բնակ չու թյան 
առող ջու թյան բա րե լավ ման գոր ծում: Ոչ 
ոք չի կաս կա ծում, որ հենց դպրո ցում են 
դրվում մար դու առողջ կեն սա կեր պի կազ
մա կերպ ման գի տա կան հիմ քե րը:

Անհ րա ժեշտ է մշա կել առող ջու թյան վրա 
ու սուց ման և դաս տի ա րա կու թյան բա ցա սա
կան ազ դե ցու թյուն նե րը հաղ թա հա րող մե
թո դա կան հա մա կարգ: Մի կող մից, հարց է 
դրվում պատ րաս տելու վա լե ո լո գի ա կան գի
տե լիք նե րով զին ված ու սու ցիչ ներ, մյուս կող
մից, անհ րա ժեշ տու թյուն է առա ջա նում նույն 
գի տե լիք նե րով զի նելու աշա կերտ նե րին:
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Մեր կող մից մշակ վել է «Առողջ ապ րե
լա կերպ» ին տեգ րա տիվ դա սըն թա ցի կազ
մա կերպ ման և զար գաց ման ար դյու նա վետ 
մո դե լը, որը հա ջո ղու թյամբ կի րառ վել է թիվ 
6, 11, 29, 31, 40 դպրոց նե րում: Փոր ձա րա րա
կան աշ խա տան քի նպա տակն է եղել հիմ նա
վո րել «Առողջ ապ րե լա կերպ» նե րա ռա կան 
դա սըն թա ցի կազ մա կերպ ման և զար գաց
ման մո դե լի ար դյու նա վե տու թյու նը:

Հաշ վի առ նե լով նշված դպրոց նե
րի ու սում նա կան, դաս տի ա րակ չա կան 
պլան ներն ու ծրագ րե րը, մշակ վել են ժա
մա նա կա կից ման կա վար ժա կան տեխ նո
լո գի ա նե րով դա սե րի անց կաց ման թե մա
ներ: Կա րև որ է այն, թե ինչ պես հաշ վի 
առ նել բնա գի տա կան և հու մա նի տար 
առար կա յախմ բի առանձ նա հատ կու թյուն
նե րը և կա տա րել թե մա նե րի և խնդիր նե
րի մի ա վո րում:

Ու սուց ման ըն թաց քում կի րառ վել են 
տար բեր ակ տիվ և ին տե րակ տիվ մե թոդ
ներ: Աշա կերտ նե րը մեծ հե տաքրք րու թյուն 
են ցու ցա բե րել նո րա գույն տե ղե կատ վա
կան տեխ նո լո գի ա նե րի նկատ մամբ:

Մո դե լի ար դյու նա վե տու թյան կա րև
որ պայ ման է եղել հա մա գոր ծակ ցա յին 
խմբե րի ստեղ ծու մը: Աշա կերտ նե րը պետք 
է հաս կա նան, որ խմբի աշ խա տան քի ար
դյու նա վե տու թյու նը կախ ված է խմբի բո լոր 
ան դամ նե րի ներդ րու մից: Դժվար խնդիր է 
տար բեր առար կա ներ ներ կա յաց նող դա
սագր քե րի նյու թը, դա սապ լան նե րը, դա
սապ րո ցե սը, առա ջադ րանք նե րը ու սում
նա սի րե լը և ընդ հա նուր թե մա ներ ընտ րե լը:

Փոր ձա րա րա կան աշ խա տան քի  ըն
թաց քում կի րառ վել են տար բեր փոքր 
խմբե րով աշ խա տե լու հնար ներ` մտա ծիր, 
զույգ կազ միր, քննար կիր, ձնա կույտ, ու
սում նա կան նվա ճում ներ, ու սում նա կան 
մրցույթ, խմբա յին աջակ ցու թյուն ան հա
տա կան ու սուց մա նը, հա մա գոր ծակ ցա յին 
փո խու սու ցում և խմբա վո րում և այլն:

Խմբա վո րում հնա րի նպա տա կա հար

մա րու թյու նը այն է, որ աշա կերտ նե րը 
գրում են առանց քա յին բա ռը  կամ թե ման 
մա քուր թղթի, գրա տախ տա կի կամ որևէ 
այլ մա կե րե սի կենտ րո նում: Հնա րի կի րա
ռու մը հիմն վում է ան թիվ ասո ցի ա ցի ա նե
րի կամ զու գոր դում նե րի վրա: Աշա կերտ
նե րը գրում են թե մա յին առնչ վող բա ռեր 
ու ար տա հայ տու թյուն ներ: Ընդ որում, դա 
նրանք անում են ազատ և ան կաշ կանդ, 
այն առու մով, որ ոճա կան առու մով, որոշ 
բա ռեր կա րող են տհաճ զու գոր դում ներ 
առաջ բե րել: Օրի նակ, անգ լե րե նի դա սին 
կա րե լի է խո սել ջրի առող ջա րա րա կան 
նշա նա կու թյան մա սին: Աշա կերտ նե րը 
սկսում են թվար կել ջուր բա ռի բո լոր հո
մա նիշ նե րը, զու գոր դում նե րը, բա ռա կա
պակ ցու թյուն նե րը, իմաս տա յին խմբե րը` 
water 1) sweat – քրտինք, urine, piss on, to 
urinate, to excrete or void urine; micturate, 
or tears ար ցունք թա փել b) (usually plural) 
the amniotic fluid surrounding a fetus in the 
womb  այլն` մեզ, մի զել և այլն:

Աշա կերտ նե րը բա ռա րա նի օգ նու թյամբ 
և առանց բա ռա րա նի գտնում են տար բեր 
բա ռեր, որոնք վե րա բե րում են ջրին, հե տո 
գծե րով մի աց նում են այն բա ռե րը, որոնք 
իրենց կար ծի քով իրար հետ ինչ–որ կերպ 
առնչ վում են:

Հե տո նրանք հնա րա վո րինս շատ 
մտքեր են գրում՝ մին չև դրան հատ կաց
ված ժա մա նա կը սպառ վի:

Կա րև որն այն է, որ աշա կերտ նե րը բա
ցա հայ տեն ջրի բու ժիչ, կե նա րար հատ
կու թյուն նե րը, այն ըն դու նե լու կա նոն նե րը, 
ընդ հա նուր պատ կե րա ցում ու նե նան ջրա
բու ժու թյան կամ մի զա բու ժու թյան մա սին:

Նույ նը կա րե լի է անել հայ գրա կա նու
թյան, կեն սա բա նու թյան, աշ խար հագ րու
թյան ժա մե րին:

Եթե փոր ձենք մո դե լա վոր ված ներ կա
յաց նել խմբա վոր ման ար դյուն քում ծա գած 
մտքե րի գրառ ման որևէ տար բե րակ կա րող 
է ստաց վել, ասենք, այս պի սի պատ կեր.
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Աղյուսակ 1.
          

  Հատկանիշներ

Առողջություն
Ներքին 

գործոններ
Արտաքին 
գործոններ

մանկավարժական 
պայմանները

Ֆիզիկական
Ժա ռան գա կա

նու թյուն
մեգո, մեզո, մակրո, 

միկրո միջավայր

դաստիարակության 
և ուսուցման 

մեթոդներ, հնարներ, 
տեխնոլոգիաներ

 

²é³Ýóù³ÛÇÝ µ³é` 
³éáÕç  

ÅÇñ 

 
ÓÇ· 

 
³Ùáõñ 

áõÅ»Õ 

Ñ½áñ 

 

³½¹»óÇÏ ³Ñ³ñÏáõ ³Å¹³Ñ³ 

ïáÏáõÝ 

 

ß³ñÅáõÝ³Ï 

Ù³ñ½í³Í Ïá÷í³Í 

×³ñåÇÏ 

 
ÃÇÏÝ»Õ 

 

íë»Ù 

 

ßù»Õ 

 

ëÇñáõÝ 

 

·»Õ»óÇÏ 

 

ëÉ³óÇÏ µ³ñ»Ï³½Ù 

 

×ÏáõÝ 

 
ÙÏ³Ýáï 

 
Ýáõñµ 

 

·ñ³íÇã ¹ÛáõÃÇã Ñ³×»ÉÇ 

Գծապատկեր 1

Խմբա վոր ման բազ մա կի կի րա ռու մը 
օգ նում է նրանց հեշ տու թյամբ օգտ վելու 
հաս կա ցու թյուն նե րի աղյու սա կից:

Հաս կա ցու թյուն նե րի աղյու սա կը 
հատ կա պես օգ տա կար է, երբ հա մե
մատ վում են երեք կամ ավե լի հաս կա
ցու թյուն ներ (առար կա ներ): Աղյու սա կը 
կազմ վում է հա մե մատ վող հաս կա ցու
թյուն նե րից յու րա քան չյու րին մեկ տող, 
իսկ դրանց հա մե մատ ման հատ կա նիշ
նե րին՝ մե կա կան սյու նակ տրա մադ րե
լու մի ջո ցով: Սյու նակ նե րի քա նա կը պայ

մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, թե 
հաս կա ցու թյուն ներն ինչ խո րու թյամբ և 
ծա վա լով են հա մե մատ վում (Մաս նա գի
տա կան զար գաց ման ձեռ նարկ ու սու
ցիչ նե րի հա մար, 2004, 46–51): Օրի նակ, 
հաս կա ցու թյուն նե րի աղյու սա կով կա
րե լի է մի մյանց հետ հա մե մա տել առող
ջա բա նա կան տեր մին նե րը և հաս կա ցու
թյուն նե րը` ըստ որոշ ընդ հա նուր գծե րի: 
Օրի նակ` աշա կերտ նե րին առա ջարկ վում 
է քննար կել առող ջու թյան վրա ազ դող 
ներ քին և ար տա քին գոր ծոն նե րը:
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Հոգեկան
Ժա ռան գա կա

նու թյուն
մեգո, մեզո, մակրո, 

միկրո միջավայր

դաստիարակության 
և ուսուցման 

մեթոդներ, հնարներ, 
տեխնոլոգիաներ

Մտավոր
Ժա ռան գա կա

նու թյուն
մեգո, մեզո, մակրո, 

միկրո միջավայր

դաստիարակության 
և ուսուցման 

մեթոդներ, հնարներ, 
տեխնոլոգիաներ

Աշա կերտ նե րը փոր ձա րա րա կան խմբե րում տար բեր առար կա ներ դա սա վան դող ու
սու ցիչ նե րի օգ նու թյամբ անդ րա դառ նում են T–աձև աղյու սա կին, երբ իրա կա նաց նում 
են որևէ նա խա գիծ՝ կապ ված առող ջու թյան, առողջ ապ րե լա կեր պի, կյան քի որա կի, 
դրանց վե րա բե րող խնդիր նե րի հետ:

9–րդ դա սա րա նի աշա կերտ նե րին փոր ձա րա րա կան խմբում առա ջարկ վել է առանձ
նաց նել առա վո տյան մարզ վե լու դրա կան և բա ցա սա կան կող մե րը` հաշ վի առ նե լով 
մար դու կեն սա բա նա կան ներ քին ժա մա ցույ ցը:

Աղյու սակ 2.

Դրական կողմեր Բացասական կողմեր
մկանները ուժեղանում են
նիհարում են 
ուղեղն ակտիվանում է
մարմինը հեշտ է կառավարվում
մարմինը հարստանում է երջանկության հորմոնով
մարմինը մաքրվում է խարամից

մարմինը ծանրաբեռնվում է
արթնանում են ժամանակից շուտ
դասերին աշակերտները քնում են
շուտ են հոգնում

Աշա կերտ նե րը սի րով են կի րա ռում 
T–աձև աղյու սա կը: Դրա օգ տա գոր ծու մը 
ար դյու նա վետ է դա սե րի տար բեր փու լե
րի ըն թաց քում և տար բեր առար կա ներ 
ու սում նա սի րե լիս՝ թե՛ բնա գի տա կան, թե՛ 
հու մա նի տար:

Փոր ձա րա րա կան աշ խա տան քի հա
ջորդ փու լում աշա կերտ նե րը ծա նո թա
նում են m–աձև աղյու սա կին, որը  մի և
նույն հաս կա ցու թյան, խնդրի վե րա բե րյալ 
երեք տար բեր վե րա բեր մունք (դրա կան, 
բա ցա սա կան, չե զոք) ար տա հայ տե լու 
հար մար մի ջոց է: Աղյու սա կի այս ձևը 
շատ հար մար է քննար կում նե րի ժա
մա նակ երեք տար բեր պա տաս խան նե
րի (այո/ոչ/չգի տեմ, կողմ/դեմ/ձեռն պահ) 
կամ հա մադ րու թյուն/հա կադ րու թյուն/չե

զոք վե րա բեր մունք ար տա հայ տող ար ձա
գանք նե րի գրառ ման հա մար:

Օրի նակ, աշա կերտ նե րին առա ջարկ
վեց ցույց տալ իրենց վե րա բեր մուն քը հու
մա կե րու թյան նկատ մամբ: Գյում րու թիվ 
40 դպրո ցի 9–րդ դա սա րա նի 36 աշա կեր
տից 11 ար տա հայտ վե ց կողմ, 18` դեմ, և 5` 
ձեռն պահ: Հե տո նրանց խնդրեցին հայտ
նել իրենց վե րա բեր մուն քը մսա կե րու թյան 
նկատ մամբ: 36 աշա կեր տից 18 ար տա
հայտ վե ց կողմ, 11` դեմ, և 5` ձեռն պահ:  Իսկ 
երբ նրանց առա ջարկ վեց հայտ նել իրենց 
կար ծի քը վի գան նե րի կամ ոչ մի կեն դա նա
կան ծա գում ու նե ցող կե րա կուր ըն դու նե լու 
և հա գուստ հա նե լու մա սին, ապա տվյալ
նե րը այս պի սին են` 36 աշա կեր տից 4 ար
տա հայտ վե ց կողմ, 29` դեմ, և 3` ձեռն պահ:
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Աղյուսակ 3

Դրական կողմեր Բացասական կողմեր Բացասական կողմեր

11 18 5
18 11 5
4 29 3

Փորձարարական աշխատանքի հաջորդ փուլում աշակերտները փորձարարական 
խմբում աշխատում են Վենի դիագրամով: Նրանց առաջարկվում է «կյանքի որակ» 
և «առողջ ապրելակերպ» հասկացությունները: Նրանք  առանձնացնում են տվյալ 
հասկացությունների ընդհանրությունները:

Կյանքի որակ     առողջ ապրելակերպ

բարեկեցություն
հարստություն
առողջություն

որակյալ սնունդ
լավ աշխատանք
երջանկություն

առանց ԳՁՕ սնունդ

բարեկեցություն
երջանկություն
առողջություն

առանց ԳԾՕ սնունդ

առողջ հիգիենա
ճիշտ սնունդ

դիետա
բարի մտքեր
բարի գործեր

բարեկեցություն
երջանկություն

առանց ԳԾՕ սնունդ

Գծապատկեր 4

Ու սուց ման հա ջորդ փու լում կի րառ վում 
է  մտագ րո հը (brainstorming), որը խմբա
յին  աշ խա տան քի պար զա գույն, բայց շատ 
ար դյու նա վետ մե թոդ նե րից է:

Մտագ րո հի բո լոր երեք փուլերն էլ կա
րև որ են
•	 մտքե րի գե նե րա ցիա,
•	 մտքե րի վեր լու ծու թյուն և գնա հա տում,
•	 մտքի կի րա ռում կոնկ րետ իրա վի ճա

կում:
Ձև ա վո րող գի տա փոր ձի անց կաց ման 

ըն թաց քում  ու սում նա սիր վել են 8–9 դա
սա րան նե րի «Հա յոց պատ մու թյուն», «Հա
մաշ խար հա յին պատ մու թյուն», «Հայ գրա

կա նու թյուն», «Անգ լե րեն լե զու», «Ռու սաց 
լե զու», «Առողջ ապ րե լա կերպ» առար կա
նե րի դա սագր քե րը և ու սուց չի ձեռ նարկ նե
րը: Նշված դա սագր քե րի վեր լու ծու թյու նը 
ցույց է տա լիս, որ ուղ ղա կի ո րեն առող ջու
թյան պահ պան ման հիմ նախն դի րը դրան
ցում ար ծարծ ված չէ:

Առողջ ապ րե լա կեր պի հիմ նախն դի րը 
լու ծե լու գոր ծըն թա ցը անհ րա ժեշտ է կազ
մա կեր պել` հաշ վի առ նե լով մի ջա ռար կա
յա կան կա պե րը: Հե տաքր քիրն այն է, որ 
էկո լո գի ա կան խնդիր նե րը քննարկ ման 
առար կա են թե՛ բնա գի տա կան, թե՛ հու
մա նի տար ուղղ վա ծու թյան դա սըն թաց նե
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րում: Ան գե լե րե նի ու սուց ման դա սըն թաց
նե րում հիմ նա կա նում հան գա մա նո րեն 
ու սում նա սիր վում է բժշկու թյան, հի վան
դու թյուն նե րի թե մա նե րը: Նույ նը վե րա բե
րում է ռու սե րե նին: Ինչ վե րա բե րում է հայ 
գրա կա նու թյա նը, ապա անհ րա ժեշտ է 
աշա կերտ նե րին հանձ նա րա րել, որ նրանք 
տար բեր գրա կան կեր պար նե րի ու սում
նա սի րու թյան ժա մա նակ բա ցա հայ տեն 
առող ջու թյան հիմ նախն դի րը, տես նեն 
այն: Ինչ պես հայտ նի է, շատ հայ դա սա
կան գրող ներ մա հա ցել են վաղ տա րի
քում` տվյալ ժա մա նա կաշր ջա նին բնո րոշ 
որևէ հի վան դու թյու նից: Աշա կերտ նե րը 
կա րող են քննար կել այդ հիմ նախն դի րը, 
ցույց տալ, թե որոնք են նրանց հի վան դու
թյուն նե րի պատ ճառ նե րը:

Ան գե լերենի ու սուց ման ըն թաց քում 
նույն խնդի րը քննարկ վում է` հաշ վի առ
նե լով անգ լի ա ցի գրող նե րի կյանքն ու 
գոր ծու նե ու թյու նը: Ռու սե րե նի դա սե րին 
աշա կերտ նե րը թվար կում են այն հի վան
դու թյուն նե րը, որոնց պատ ճա ռով տա
ռա պել կամ մա հա ցել են ռուս դա սա կան
նե րը: Ար դյու նա վետ է նաև թվար կել այն 
գրող նե րի, գիտ նա կան նե րի անուն նե րը, 
որոնք եր կար են ապ րել, բա ցա հայ տել 
նրանց եր կա րա կե ցու թյան կամ առող ջու
թյան գաղտ նի քը:

Եզ րա կա ցու թյուն:
Սույն մո դե լի առանձ նա հատ կու թյունն 

այն է, որ նշված հաս կա ցու թյուն նե րի ու սու
ցումն իրա կա նաց վում է մի ջա ռար կա յա

կան կա պե րի ապա հով ման հա մա տեքս
տում, և այն իր բնույ թով ին տեգ րա տիվ 
է: Մո դե լը բազ մաբ նույթ է ոչ մի այն թե
մա տիկ, այ լև բո վան դա կա յին առու մով: 
Հիմ նա կան սկզբուն քը, որն ըն կած է սույն 
մո դե լի հիմ քում այն է, որ ցան կա ցած 
առար կա ու սու ցա նե լիս՝ կա րե լի է շո շա
փել այս կամ այն չա փով առող ջու թյան, 
առողջ ապ րե լա կեր պի, կյան քի որա կի 
հիմ նա հար ցե րը: Ավե լին, մի այն այդ պի սի 
մո տեց մամբ կա րե լի է ձև ա վո րել առողջ 
ապ րե լա կեր պի մշա կույթ դե ռևս դպրո ցա
կան նստա րա նից:

Երկ րորդ սկզբունքն այն է, որ անհ րա
ժեշտ է նոր թե մա ներ նե րա ռել` ավե լի հե
տաքր քիր, եր բեմն մեզ հա մար ան սո վոր, 
որոնք ավե լի հե տաքր քիր կդարձ նեն ու
սուց ման գոր ծըն թա ցը:

Սույն մո դե լի հիմ քում ըն կած եր րորդ 
սկզբունքն այն է, որ առողջ ապ րե լա կեր պի 
մշա կույ թը լայն հաս կա ցու թյուն է, և հնա
րա վոր չէ այն դի տար կել որևէ առար կա յի 
շրջա նակ նե րում: Ընդ որում, հու մա նի տար 
առար կա յա խում բը այդ առու մով չի կա րող 
հա մար վել ավե լի անար դյու նա վետ:

Առողջ ապ րե լա կեր պի ձև ա վոր ման 
ին տե րակ տիվ–ին տեգ րա տիվ մո դե լի կի
րա ռու մը հիմ նա կան դպրո ցում ար տա
ցո լում է առող ջա րա րա կան տեխ նո լո
գի ա նե րի կի րառ ման հա մաշ խար հա յին 
ար դի մի տում նե րը և այն կա րե լի է կի
րա ռել տար բեր ու սում նակր թա կան հաս
տա տու թյուն նե րում:
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Интерактивно–интегративная модель формирования здорового образа жизни
Н. Галоян

В статье обос но ва ны  ос нов ные прин ци пы фор ми ро ва ния куль ту ры здо ро во го об ра
за жиз ни, учитывая осо бен но сти межп ред мет ных свя зей. Пред ло жен ная мо дель мно го
функ ци о наль на. Сог лас но пер во му прин ци пу, воп ро сы здо ровья не об хо ди мо рас смат
ри вать в про цес се изу че ния всех пред ме тов. Сог лас но вто ро му прин ци пу, не об хо ди мо 
раз но об ра зить те ма ти ку, сде лать про цесс обу че ния ин те рес ным с уче том раз ви тия ме
то до ло гии не толь ко здо ро во го об ра за жиз ни, но и ка чест ва жиз ни. Тре тий прин цип 
пред по ла га ет изу че ние ос нов ных проб лем здо ро во го об ра за жиз ни в рам ках и гу ма ни
тар ных, и естест вен ных на ук.

Interactive–intergrative model offormationof healthy life–style
N. Galoyan 

The article substantiates the main principles of forming healthy life–style taking into ac
count the peculiarities of intersubject ties. The suggested model is multifunctional. Accord
ing to the first principle the healthy issues should be considered in the process of studying 
all the subjects. According to the second principle it is necessary to vary the themes, make 
teaching/learning process interesting, taking into consideration not only the methodology 
of healthy life–style but also the concept of life quality.According to the third principle all 
sciences: natural and humanities are important to promote the concept of healthy life–style.
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ԻՆՆԵՍԱ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

ՊՐԵԶԵՆՏԱՑԻԱՆ ՈՐՊԵՍ ՍՈՎՈՐՈՂԻ 
ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ 

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽԹԱՆ
Ստեղ ծա գոր ծա կան մտա ծո ղու թյո

ւնը մտա ծո ղու թյան այն տե սակն է, որի 
ար դյո ւնքը սկզբուն քո րեն նոր կամ կա
տա րե լա գործ ված որո շու մնե րի, այս կամ 
այն խնդրի բա ցա հայ տու մն է: Ստեղ ծա
գոր ծու թյան իմաս տա վո րու մը աշ խար հի 
ճա նաչ ման մի ջոց նե րից մեկն է, և հենց 
դրա նով էլ պայ մա նա վոր ված է ին չպես 
առանձ ին ան հա տի, այն պես էլ հա սա րա
կու թյան առա ջըն թա ցը: Ըստ ամե րի կա ցի 
հո գե բան Ա. Մաս լո յի՝ ստեղ ծա գոր ծու թյո
ւնը նա խադ րյալ է՝ ի ծնե բնո րոշ բո լո րին, 
բայց նա կա րող է կո րել դաս տիարակ չա
կան, կրթա կան, սո ցի ա լա կան պրակ տի
կա յի ազ դե ցու թյո ւննե րի ներ քո: Սա կայն 
յու րա քան չյու րը կա րող է զար գաց նել իր 
ստեղ ծա գոր ծա կան մտա ծո ղությո ւնը և 
օգ տա գոր ծել այն կյան քի ամե նա տար բեր 
ոլորտ նե րում:1

Ժա մա նա կա կից գիտ նա կան նե րը ու
սում նա սի րում են ստեղ ծա գոր ծա կան 
մտա ծո ղու թյան խնդի րը ան ձի ան հա տա
կան զար գաց ման հա մա տեքս տում:

Սույն հոդ վա ծի նպա տակն է` բա ցա
հայ տել պրե զեն տա ցի ա յի դե րը ստեղ ծա
գոր ծա կան մտա ծո ղու թյան ձև ա վոր ման 
գոր ծում:

Փոր ձենք պար զել, թե ինչ պի սի առանձ
նա հատ կու թյուն ներ ու նի ստեղ ծա գոր ծա
կան մտա ծո ղու թյու նը: Ստեղ ծա գոր ծա կան 
մտա ծո ղու թյան առա ջին առանձ նա հատ
կու թյու նը այն է, որ ծա նոթ կամ տի պիկ 
խնդրի լուծ ման հա մար այս պի սի մտա
ծո ղու թյու նը չի ըն թա նում ար դեն հայտ նի 

1 www. ru. wikipedia. org. / Креативность

ճա նա պար հով: Հան դի պե լով նոր խնդրի` 
ստեղ ծա գոր ծող մար դը աշ խա տում է 
այդ խնդրի լուծ մա նը մո տե նալ այլ կերպ` 
ոչ այն պես, ինչ պես նա անում էր առաջ: 
Սրա նով ար տա հայտ վում է ստեղ ծա գոր
ծա կան մտա ծո ղու թյան կա րև ո րա գույն 
կող մը` մշտա կան ձգտու մը նո րին, ան սո
վո րին, յու րա հա տու կին, ինք նա տի պին:

Երկ րորդ առանձ նա հատ կու թյու նը 
այն է, որ ստեղ ծա գոր ծա բար մտա ծող 
մար դը չի սահ մա նա փակ վում խնդրի 
լուծ ման հա մար գո յու թյուն ու նե ցող մի
ջո ցով, այլ միշտ փնտրում է այ լընտ րան
քա յին ճա նա պարհ:2

Եր րորդ բնո րոշ գի ծը այն է, որ ստեղ
ծա գոր ծող մար դը ձգտում է գտնելու 
խնդրի լուծ ման ամե նա ճիշտ ձևը կամ 
առա վե լա գույնս կա տա րե լա գոր ծել հայտ
նի որո շում նե րը:

Ստեղ ծա գոր ծա կան մտա ծո ղու թյան 
չոր րորդ բնու թագ րի չը հե տև յալն է` ստեղ
ծա գոր ծող մար դուն այն թույլ է տա լիս 
փնտրել, գտնել և ար դյու նա վետ օգ տա
գոր ծել տար բեր տի պի հու շում ներ, որոնց 
վրա հիմն վե լով կա րե լի է արագ լու ծել 
խնդի րը:

Այս պա րա գա յում հու շում ասե լով հաս
կա նում ենք լրա ցու ցիչ տե ղե կու թյուն,ին չը 
հմտո րեն օգ տա գոր ծե լու հա մար պետք 
է ըն դու նել անհ րա ժեշտ որո շում, որը 
առանց այդ հուշ ման բարդ է գտնել: Գիլ
ֆոր դը փոր ձել է բա ցա հայ տել, թե ինչ 
է ստեղ ծա գոր ծա կան մտա ծո ղու թյու նը: 
Ըստ նրա՝ ստեղ ծա գոր ծա կան մտա ծո ղու

2 Пионова Р. С., Педагогика высшей школы: Учебн. 
пособие, Мн., Университетское, 2002, 164 с.
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թյան բնու թա գիրն է` ստեղ ծա գոր ծա կան 
երև ա կա յու թյու նը, մտա ծո ղու թյան սա հու
նու թյու նը, ճկու նու թյու նը, վար կած մշա
կե լու ու նա կու թյու նը, յու րօ րի նա կու թյու նը, 
զգա յու նու թյու նը խնդրի նկատ մամբ:3

Փոր ձենք ու սում նա սի րել ստեղ ծա գոր
ծա կան մտա ծո ղու թյան յու րա քան չյուր 
բնու թագ րի չը պրե զեն տա ցի ա յի շրջա նակ
նե րում: Պրե զեն տա ցի ան ին ֆոր մա ցի ա յի 
ներ կա յաց ման ձև է` ինչ պես զա նա զան 
տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի օգ նու թյամբ, 
այն պես էլ առանց դրանց: Որ պես զի բա
րե հա ջող զար գաց նել իմա ցա կան գոր ծըն
թաց նե րը ու սում նա կան գործունե ու թյան 
մեջ, հար կա վոր է փնտրել ավե լի ար դի մի
ջոց ներ և մե թոդ ներ: Իմա ցա կան գոր ծըն
թա ցը ար դյու նա վետ դարձ նե լու նպա տա
կով` ներ կա յումս անհ րա ժեշտ է փնտրել և 
գտնել ավե լի ժա մա նա կա կից ու սուց ման 
եղա նակ ներ և մի ջոց ներ: Մի և նույն ժա
մա նակ անհ րա ժեշտ է կի րա ռել կրթա կան 
բո վան դա կու թյան մա տուց ման նոր ձև եր, 
որոնք կնպաս տեն ստեղ ծա գոր ծա կան 
մտա ծո ղու թյան զար գաց մա նը և իմա ցա
կան ակ տի վու թյան խթան մա նը:

Պրե զեն տա ցի ան ու սուց ման գոր ծըն
թա ցը ավե լի հրա պու րիչ և ին տե րակ տիվ 
է դարձ նում:

Ին տե րակ տիվ ու սու ցու մը իմա ցա կան 
գոր ծու նե ու թյան կազ մա կերպ ման հա տուկ 
ձև է, որի մեջ ներգ րավ ված են և՛ ու սու ցի
չը, և՛ աշա կեր տը:

Ու սուց ման գոր ծըն թա ցի բո լոր մաս նա
կից նե րը ու նեն որո շա կի ըն դա նուր նպա
տակ ներ: Նպա տակ նե րից մե կը ու սուց
ման գոր ծըն թա ցի հա մար բա րեն պաստ 
պայ ման ներ ստեղ ծե լն է, որի ժա մա նակ 
սո վո րող նե րը գի տակ ցում են իրենց ինք
նու րույ նու թյու նը և հա ջո ղու թյուն նե րը, ին
չը դարձ նում է ու սուց ման գոր ծըն թա ցը 

3 www. newworldencyclopedia: ongl. J. P. Guilford.

ավե լի ար դյու նա վետ և հրա պու րիչ:
Որ պես կա նոն, ներ կա յաց վում են 

նոր գա ղա փար ներ, նա խագ ծեր, ծա
ռա յու թյուն ներ և այլն: Ներ կա յաց ման 
(պրե զեն տա ցի ա յի) գլխա վոր նպա տա
կը հան դի սա տե սին հե տաքրք րելն է: Այդ 
նպա տա կով կազմ վում է ներ կա յաց ման 
սցե նա րը, հա մա ձայն որի ընտր վում են 
հա մա կարգ չա յին գրա ֆի կան, բաշխ ման 
նյու թե րը և այլն: Պրե զեն տա ցի ան են
թադ րում է կեն դա նի շփում, փոխ ներ գոր
ծու թյուն ներկաների հետ` երկ խո սու թյան 
տես քով:

Պրե զեն տա ցի ա յի հա մար սո վո րո ղը 
պետք է ստա նա հա մա պա տաս խան ցու
ցում ներ այն մա սին, թե ին չի հա մար է 
հար կա վոր այդ աշ խա տան քը, ինչ պի սի 
գի տե լիք ներ և հմտու թյուն ներ են անհ
րա ժեշտ այն ի կա տար ածե լու հա մար, 
և, ինչ պես է հար կա վոր դրանք զար
գաց նել, մտա վոր ինչ պի սի ար դյունք ներ 
պետք է ստաց վեն աշ խա տան քի վեր
ջում: Ու սա նո ղը ինք նու րույն է հաս նում 
ար դյուն քի` նա խագ ծե լով, կազ մա կեր պե
լով և հարս տաց նե լով իր իմա ցա կան և 
մաս նա գի տա կան փոր ձը նոր գի տե լիք
նե րով, կա րո ղու թյուն նե րով՝ ձև ա վո րե
լով ստեղ ծա գոր ծա կան մտա ծո ղու թյուն: 
Ստեղ ծա գոր ծա կան պրե զեն տա ցի ան, 
պատ րաստ ված սո վո րող նե րի կող մից, 
են թադ րում է նա խագ ծա յին աշ խա տան
քի իրա գոր ծում: Հնա րա վոր է աշ խա տել 
ամ բողջ լսա րա նով, խմբե րով, զույ գե րով: 
Սո վո րող նե րը ներ կա յաց նում են աշ խա
տանք ներ, օրի նակ՝

Սլայդ շո ո ւի տես քով, որը ու ղեկց վում 
է պատ մու թյու նով, վիկ տո րի նա յով, բա
ցատ րու թյու նով և ձայ նա յին էֆեկտ նե րով:4

Դի տար կենք պրե զեն տա ցի ա յի մի օրի

4 Пидкасистый П. И., Организация учебно–позна_
ватель ной деятельности студентов, М., Педагогиче
ское общест во России, 2005, с. 92.
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նակ, որի ըն թաց քում ձև ա վոր վում է ստեղ
ծա գոր ծա կան մտա ծո ղու թյու նը: 

Անգ լե րեն լեզ վի դա սին հանձ նա րար
վել է ներ կա յաց նել և բա ցատ րել դարձ
ված քա յին բայ «to look»–ը (նա յել) տար բեր 
նախ դիր նե րով: Նշենք, որ անգ լե րեն նույն 
բա յը տար բեր նախ դիր նե րով ու նի տար
բեր իմաստ ներ:

Ստա նա լով առա ջադ րան քը՝ սո վո րո ղը 
գոր ծի է դնում իր պատ կե րա ցու մը և մո
տա վո րա պես հաս կա նում է, թե ինչ պես 
պետք է ներ կա յաց նի տվյալ թե ման:

Տե ղե կու թյուն ներ փնտրե լով՝ նա «թեր
թու մ» է բազ մա թիվ հա մա կարգ չա յին 
էջեր, արագ կողմ նո րոշ վում, ընտ րում և 
գտնում այն ամե նը, ին չը անհ րա ժեշտ է 
(մտա ծո ղու թյան  սա հու նու թյուն): Բա ցատ
րե լով յու րա քան չյուր ար տա հայ տու թյու նը՝ 
նա ընտ րում է նկար ներ և իրա վի ճակ ներ, 
որ տեղ իր կար ծի քով ակն հայտ երև ում է 
յու րա քան չյուր բա յի իմաս տը (մտա ծո ղու
թյան յու րօ րի նա կու թյուն):

Օրինակ`
to look at – նա յել – ցու ցադ րում է մի 

նկար, որ տեղ մար դիկ հա վաք ված նա յում 
են Մի քե լան ջե լո յի Դա վի թի ար ձա նին

to look up – տե ղե կու թյուն փնտրել 
– իրա վի ճակ, երբ աղ ջի կը փնտրում 
է բա ռի իմաս տը բա ռա րա նում 
to look out – զգու շա նալ – իրա վի ճակ, 
որ տեղ ան ցորդ նե րը բարձրաձայն 
զգուշացնում են փո ղոցն անց նող և հե ռա
խո սով խո սող երե խա յին, որ զգու շա նա 
սրըն թաց մե քե նա յից

to look for – փնտրել – կի նը տան դռան 
մոտ կանգ նած, փնտրում է բա նա լի նե րը 
պա յու սա կի մեջ

to look forward to – ան համ բեր սպա սել 
– տղան նստած մտա ծում է, թե երբ է գա
լու ամա ռը, որ պես զի մեկ նի ճա նա պար
հոր դու թյան

o look after – խնա մել – տղան խնդրում 

է իր ըն կե րո ջը, որ պես զի նա հոգ տա նի իր 
շա նը, քա նի որ նա մեկ նում է գոր ծուղ ման

to look like – նման լի նել – թոռ նի կը 
զար ման քով ու սում նա սի րում է տա տի կի 
երի տա սար դու թյան նկա րը և նմա նեց
նում իրեն:

to look about– ու սում նա սի րել, ծա նո թա
նալ մի ջա վայ րին, կա հա վո րան քին, իրադ
րու թյա նը– երի տա սար դին հատ կաց րել են 
նոր գրա սե նյակ, և նա ծա նո թա նում է իր 
աշ խա տա սե նյա կին

to look to somebody for something – դի
մել ինչ–որ մե կին, հույս դնել մե կի վրա– 
աղ ջի կը պի տի գնա պա րա հան դես և 
դի մել է իր մայ րի կին, որ օգ նի հա մա պա
տաս խան զգեստ ընտ րել

Պրե զեն տա ցի ան վե րա ծում է դա սը 
ին տե րակ տիվ գոր ծո ղու թյան: Ին տե րակ
տիվ հա մա կարգ չա յին պրե զեն տա ցի ա յի 
օգ տա գոր ծու մը դա սի ըն թաց քում թույլ է 
տա լիս տար բե րա կել ու սուց ման գոր ծըն
թա ցը, ակ տի վաց նում է սո վո րո ղի իմա ցա
կան հե տաքրք րու թյու նը, զար գաց նում է 
նրա ստեղ ծա գոր ծա կան հմտու թյուն նե րը, 
խթա նում է մտա վոր աշ խա տան քը, դրդում 
է հե տա զո տա կան գոր ծու նե ու թյան: Դրա
նով իսկ փոխ վում է ու սում նա կան գոր ծու
նե ու թյան բնույ թը և դա սի կա ռուց ված քը:

Մուլ տի մե դի ա կան պրե զեն տա ցի ա
յի օգ տա գոր ծման դե րը և տե ղը դա սի 
ըն թաց քում, ան շուշտ, կախ ված է դա
սի բո վան դա կու թյու նից, նպա տա կից, 
որը հե տապն դում է դա սա վան դո ղը: 
Ստեղ ծա գոր ծու թյու նը դարձ նում է ու սուց
ման գոր ծըն թա ցը հե տաքր քիր և զվար
ճա լի, օգ նում է գտնելու հին խնդիր նե
րի հա մար նոր լու ծում ներ և որո շում ներ: 
Ստեղ ծա գոր ծող մար դը փնտրում է այդ լու
ծում նե րի տար բեր ճա նա պարհ ներ, և այս  
ամե նը օգ նում է նրան յու րաց նելու տե ղե
կու թյու նը և վե րար տադ րելու այն: Հե տև ա
բար, բարձ րա նում է ըն կալ ման ար դյու նա
վե տու թյու նը, ին չին էլ մենք ձգտում ենք:
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Презентация как стимул развития творческого мышления учащихся
И. Геворгян

В статье рас смат ри ва ет ся роль пре зен та ции в сти му ли ро ва нии твор чес ко го мыш ле
ния уча щих ся.Под чер ки ва ет ся, что пре зен та ция ак ти ви зи ру ет поз на ва тель ные про цес
сы, раз ви ва ет твор чес кие уме ния уча щих ся.

Твор чест во, в свою оче редь, де ла ет про цесс обу че ния бо лее ин тен сив ным, по мо га ет 
на хо дить но вые ре ше ния для ста рых за дач.

Пос редст вом пре зен та ции мож но под нять эф фек тив ность про цес са обу че ния.

Presentation as an impetus of the creative thinking development
I. Gevorgyan

The character of the presentation in inspiration of the creative thinking is considered in 
this article.

It is emphasized that the presentation activates cognized processes, develops the learn
er’s creative abilities.

Creation in its turn makes the learning process more interesting, helps to find new solu
tions for old problems.

Due to the presentation the efficiency of educational process may be increased.
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ՆԱՆԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ՄԱՆՎԵԼ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

«HANGABARARAN» ԾՐԱԳՐԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄԸ 
VISUAL BASIC ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ ԼԵԶՎԻ 

ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ
Ի տար բե րու թյո ւն բա ցատ րա կան բա

ռա րան նե րի` հան գա բա ռա րան ներն ու նեն 
բա ռե րի ոչ սո վո րա կան դա սա վո րու թյուն 
և կյան քի են կոչ վում մի ան գա մայն այլ 
նպա տակ նե րով: Հան գա բա ռա րան նե րում 
բա ռե րի այբ բե նա կան դա սա վո րու թյո ւնը 
կա տար վում է ոչ թե ըստ բա ռասկզ բի, 
այս ին քն` ոչ թե ձա խից աջ, այլ ըստ բա
ռա վեր ջի, այս ին քն` աջից ձախ:

Հան գա բա ռա րան ներն ան հա մե մատ 
նոր ժա մա նակ նե րի ծնո ւնդ են, սա կայն 
նրանց նա խա տի պե րը` հան գա րան նե րը, 
վա ղուց են օգ տա գործ վում:

Թե հայ մտա վո րա կան նե րը երբ վա նից 
են սկսել հան գա րան ներ կազ մել, հայտ
նի չէ, սա կայն դրանք սկսում են առա վել 
հա ճախ երև ալ 17–18–րդ դա րե րում, երբ 
մեր ժո ղովր դի կյան քում հաս տատ վում են 
Վե րածնն դի գա ղա փար նե րը, և վե րելք է 
ապ րում հռե տո րա կան ար վես տը: Այս դա
րե րում աշ խար հիկ կյան քի աշ խո ւժաց ման 
և աշ խար հա բա րի հա սա րա կա կան կշռի 
բարձ րաց ման շնոր հիվ պայ ման ներ են 
ստեղծ վում աշ խար հիկ, մաս նա վո րա պես 
հան գա վոր բա նաս տեղ ծու թյան զար գաց
ման հա մար:

Տվյալ հոդ վա ծի նպա տակն է մշա կել 
հան գա բա ռա րան ծրա գիր, որի աշ խա
տան քի հիմ քում տվյալ նե րի շտե մա րանն 
է: Շտե մա րա նը տեքս տա յին նշ ոց է և 
բաղ կա ցած է տաս նյակ հա զա րա վոր բա
ռե րից: Այդ նշ ոց ից ծրագ րի աշ խա տան
քի ժա մա նակ կա տար վում է այն բա ռե րի 
ընտ րու թյո ւնը, որոնք վեր ջա նում են ներ
մուծ ված անհ րա ժեշտ վեր ջա ծան ցով:

Հա յոց լեզ վի դա սա վանդ ման գոր ծըն

թա ցում մաս նա գե տը «Ածանց նե ր» թե ման 
հաս կա նա լի և դյուր ըն կա լե լի դարձ նե լու, 
չա փա ծո ստեղ ծա գոր ծու թյան կա ռուց
ված քին ծա նո թաց նե լու հա մար կա րող է 
կի րա ռել վե րո բե րյալ ծրա գի րը: Այն նրան 
հնա րա վո րու թյո ւն կըն ձե ռի այդ բարդ և 
ծա վա լուն թե մա յի մա տու ցու մն իրա կա
նաց նելու ժա մա նա կա կից տե ղե կատ վա
կան տեխ նո լո գի ա նե րով և ու սու ցու մը 
դարձ նելու առա վել մատ չե լի, հե տաքր քիր 
և պարզ: Ծրա գի րը օգ տա կար կլի նի ին
չպես սո վո րող նե րի, այն պես էլ երի տա
սարդ բա նաս տեղծ նե րի հա մար, որոնք 
հան գա վոր բա նաս տեղ ծու թյո ւններ են 
գրում:

Հան գա բա ռա րանն աշ խա տում է հե
տև յալ կերպ. ծրագ րի օգ տա տե րը տեքս
տա յին անհ րա ժեշտ դաշ տում ներ մու ծում 
է որևէ վեր ջա ծանց, որ պես զի գտնի իր 
ու զած վեր ջա վո րու թյամբ բա ռե րը: Կա 
նաև լրա ցո ւցիչ հնա րա վո րու թյո ւն. բառ 
փնտրե լու ժա մա նակ հնա րա վոր է գտնել 
մի այն այն բա ռե րը, որոնք ու նեն վան կե րի 
որո շա կի քա նակ:

Եթե օգ տա տի րոջն անհ րա ժեշտ է 
տվյալ վեր ջա ծան ցով երկ վանկ բա
ռեր գտնել, ապա անհ րա ժեշտ դաշ տում 
գրվում է 2 թվան շա նը: 

Եթե գրվի 0 թվան շա նը, ապա ավ տո
մատ կեր պով կգտնվեն անհ րա ժեշտ վեր
ջա ծան ցով բո լոր բա ռե րը:

Ծրագ րի աշ խա տան քի հիմ քում հե տև
յալ ալ գո րիթմն է. ներ մուծ ված վեր ջա ծան
ցը հա մե մատ վում է շտե մա րա նում եղած 
բո լոր բա ռե րի վեր ջին նույ նա քա նակ սիմ
վոլ նե րի հետ, այ սինքն` եթե վեր ջա ծան ցը 
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կազմ ված է 2 սիմ վո լից, ապա հեր թա կա
նու թյամբ ստուգ վում են բա ռե րի վեր ջին 2 
սիմ վոլ նե րը և հա մե մատ վում նշված վեր
ջա ծան ցի հետ: Եթե դրանք հա մընկ նում 
են, ապա այդ բա ռը ավ տո մատ կեր պով 
ամ րագր վում է ծրագ րի հի շո ղու թյան մեջ, 
հե տո դուրս բեր վում ցու ցա կով:

Աշ խա տան քի արա գու թյան տե սան
կյու նից սա լա վա գույն ալ գո րիթ մը չէ, 
որով հե տև այս ծրա գի րը որո նում է կա տա
րում անխ տիր ողջ բա ռա ցու ցա կում, ընդ 
որում` բա ռե րը կա րող են դա սա վոր ված 
լի նել այբ բե նա կան կար գով կամ կա մա յա
կան հեր թա կա նու թյուն ու նե նալ: Սա կայն 
պետք է ասել նաև, որ ծրագ րի արա գու
թյու նը, մի և նույնն է, այն քան մեծ է, որ հա
պա ղում չի նկատ վում:

Հա ջորդ խնդիրն այն է, որ անհ րա ժեշտ 
բա զա յում կա րող են լի նել կա մա յա կան 
թվով բա ռեր: Ծրա գի րը նա խա տես ված է 
մին չև 100000 բառ նե րա ռե լու հա մար, սա

կայն դժվար չէ այդ թի վը մե ծաց նել: Եթե 
անհ րա ժեշտ լի նի, որ ծրա գի րը աշ խա տի 
200000 բառ պա րու նա կող շտե մա րա նով, 
ապա պետք է ըն դա մե նը զանգ վա ծի չա փը 
փո խել և դարձ նել 200000:

Շտե մա րան ստեղ ծե լու մի քա նի տար
բե րակ կա: Կա րե լի է շտե մա րան գտնել 
հա մա ցան ցում եղած բազ մա թիվ բա ռա
րան–կայ քե րից, սա կայն բա ռա րան նե րի 
մի մա սը հնա րա վոր չէ բեռ նել, մյուս մա
սը շատ քիչ բառ է պա րու նա կում, իսկ եր
րորդ նե րի շտե մա րան նե րը կո դա վոր ված 
են (կո դե րի ապա կո դա վո րու մը բա վա կան 
բարդ աշ խա տանք է):

Քա նի որ հան գա բա ռա րան նե րը նա
խա տես ված են հիմ նա կա նում բա նաս
տեղ ծու թյուն ներ գրե լու հա մար, որոշ վեց 
բեռ նել ար ձակ և չա փա ծո ստեղ ծա գոր
ծու թյուն ներ, այ նու հե տև դրանք մշա կել: 
Ավ տո մա տաց նենք այդ ծա վա լուն աշ խա
տան քը:

1. Ներ բեռն ված բա նաս տեղ ծու թյուն
նե րը ներ մուծ վում են Word ծրագ րի մեջ:

2. Իրա կա նաց վում է բա նաս տեղ ծու
թյուն նե րի զտու մը (ազատ վում ենք բո լոր 
տե սա կի ֆոր մա տա վո րում նե րից, կե տադ
րա կան բո լոր նշան նե րից` դրանք փո
խա րի նե լով դա տարկ տո ղով, այ սինքն` 
ոչն չով, բո լոր բա ռե րը գրում ենք փոք րա
տա ռով):

3. Երբ բա նաս տեղ ծու թյան մեջ այ լևս 
կե տադ րա կան նշան չի մնում, գոր ծար
կում ենք հա տուկ այս նպա տա կի հա մար 
գրված մի ծրա գիր, որը բո լոր բա ցա տա
նի շե րի փո խա րեն դնում է տո ղա դարձ: 
Բո լոր բա ռերն իրա րից առանձ նա նում են 
տո ղա դար ձի նշան նե րով և շար վում իրար 
տակ: Այս շար քը կա րե լի է հե տա գա մշակ
ման են թար կել Excel ծրագ րով:

Excel ծրագ րում կա զտման մի շատ 
հե տաքր քիր գոր ծիք, որը թույլ է տա լիս 
նշված մի ջա կայ քի մեջ գտնվող կրկնվող 
ար ժեք նե րը գու նա վո րել (կի րա ռում ենք 
եզա կի ու թյուն ապա հո վող ֆոր մա տա վոր
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ման գործառույթը):  Ար դյուն քում տես նում 
ենք, որ բեռ նած ար ձակ և չա փա ծո բա
նաս տեղ ծու թյուն նե րից ստաց ված բա ռե րի 
մեծ մա սը կարմ րել է: Դա նշա նա կում է, որ 
շատ բա ռեր կրկնվում են: Ջնջե լով կրկնու
թյուն նե րը` յու րա քան չյուր բա ռից թող նում 
ենք մե կա կան օրի նակ: Մեր տեքս տա յին 
բա զան հա մալ րում ենք այդ բա ռե րով:

Մի շարք բա նաս տեղ ծու թյուն ներ մշա
կե լով` հնա րա վոր է ստա նալ մո տա վո րա
պես 50000 բառ:

Ամեն ան գամ բա զա յում բա ռեր ավե
լաց նե լու հա մար անհ րա ժեշտ է լի նե լու 
անընդ հատ ստու գել այդ բա ռե րի եզա կի
ու թյու նը /անկրկ նե լի ու թյու նը/, այ սինքն` 
թույլ չտալ, որ բա ռե րը կրկնվեն: Այն բո լոր 
բա ռե րը, որոնք եզա կի են (չեն կրկնվում), 
ներ մու ծում ենք տեքս տա յին նշոց: Ծրա գի
րը օգտ վում է հենց այդ տեքս տա յին նշո
ցից` շտե մա րա նից:

Դի տար կենք ծրագ րա յին կո դի ստեղծ
ման և թես տա վոր ման գոր ծըն թա ցը: 
Ծրագ րի աշ խա տան քի սկզբում անհ րա
ժեշտ է տվյալ նե րի շտե մա րա նից կար դալ 
բո լոր բա ռե րը և դրանք բեռ նել ծրագ րի 
հի շո ղու թյան մեջ: Ծրագ րի հի շո ղու թյու նը 
պա հես տա րան է (բու ֆեր) 100000 բա ռի 
հա մար:

Ծրագ րում կա 2 տե սա կի հի շո ղու թյուն: 
Առա ջին հի շո ղու թյու նը, որը ան վա նել ենք 
Buf1, նա խա տես ված է անհ րա ժեշտ վեր
ջա ծանցն ու նե ցող բո լոր բա ռե րը կար դա
լու հա մար, երկ րոր դը` Buf2–ը, հանձ նա
րար ված քա նա կու թյամբ վան կեր ու նե ցող 
բա ռե րը հի շե լու հա մար է:

Ծրագ րի աշ խա տան քի սկզբուն քը հե
տև յալն է: 

Նախապես հայտարարվում են`
•	 երկու String տիպի հիշողության (Buf1, 

Buf2) զանգվածներ, որոնք նա խա տես
ված են անհրաժեշտ բառերը պահելու 
համար,

•	 SizeBuf1 և SizeBuf2 փոփոխականներ, 
որոնք գրանցում են զանգվածի չա

փերը (հասկանալի է,  որ դրանք պիտի 
Long տիպի լինեն, որովհետև 32000–
ից շատ են),

•	 String տիպի երեք փոփոխական` Vank, 
Cell, Test, 

•	 Long տիպի Ln փոփոխական (Ln = 
Len(Test), Len–ը հատուկ գործառույթ 
է, որը նախատեսված է վերջածանցի 
սիմվոլների քանակը հաշվելու համար): 

Այնուհետև իրականանում է ծրագրային 
հետևյալ կոդը.

Open “shtemaran.txt” For Input As #44
Line Input #44, Cell
Do Until EOF(44)
Line Input #44, Cell
Vank = Right(Cell, Ln)
If Vank = Test Then        
Buf1(SizeBuf1) = Cell
SizeBuf1 = SizeBuf1 + 1
End If
Loop
Close #44
Ներ կա յաց ված ծրագ րա յին կո դի ար

դյուն քում բո լոր այն բա ռե րը, որոնք ու նեն 
TextBox – ում գրված վեր ջա ծան ցը, ամ
րագր վում են Buf1–ում:

Հա ջորդ քայ լը բա ռը վան կե րի բա ժա
նելն է: Եթե մենք գրենք զրո, ապա ծրա
գի րը ցույց կտա բո լոր բա ռե րը: Դա տրա
մա բա նո րեն հաս կա նա լի է, քա նի որ 0 
վան կով բա ռեր չկան:

Եթե եր կու, երեք, կամ չորս վան կա նի 
բառ է հար կա վոր, ապա օգ տա գործ վում 
է վան կե րի քա նա կը որո շող գործառույթը, 
որը հաշ վում է հի շո ղու թյան մեջ եղած բո
լոր բա ռե րի վան կե րի քա նա կը, այ սինքն` 
բա ռե րը` որ պես ար գու մենտ ներ, փո
խանց վում են տվյալ գործառույթին, որը 
հաշ վում և վե րա դարձ նում է վան կե րի քա
նա կը ամ բողջ թվով (տվյալ գործառույթը 
հայ տա րա րում ենք հե տև յալ կերպ.

 Public Function QVank(text As String) As 
Integer):
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Ինչ պե՞ս է աշ խա տում վան կե րի քա նա
կը հաշ վող գործառույթը:

Վան կեր հաշ վե լը շատ դժվար է, քա նի 
որ հա յե րե նում կա գաղտ նա վանկ:

Ցան կա ցած բա ռի մեջ կա րե լի է հաշ
վել ձայ նա վոր նե րի քա նա կը, ըստ այդմ` 
կստա նանք վան կե րի քա նա կը: Ձայ նա
վոր նե րը հաշ վե լու հա մար նախ հար կա
վոր է փո փո խա կան ներ հայ տա րա րել, 
որոնք կար ժև ո րենք հա յե րե նի ձայ նա վոր
նե րի ար ժեք նե րով:

 Dim AYB As String
 Dim ECH As String
 Dim E As String
 Dim ET As String
 Dim INI As String
 Dim VO As String
 Dim Ev As String
 Dim O As String 
 AYB = «ա»
 ECH = «ե»
 E = «է»
 ET = «ը»
 INI = «ի»
 VO = «ո»
 Ev = «և»
 O = «օ»
Չի օգ տա գործ ված «ու» ձայ նա վո րը: Այն 

բաղ կա ցած է «ո» ձայ նա վո րից և «ւ» մաս
նի կից, և դրա առ կա յու թյու նը բավական է 
տվյալ վան կը հաշ վե լու հա մար:

Այ նու հե տև հեր թով կհաշ վենք, թե 
տվյալ բա ռը քա նի ձայ նա վոր ու նի: Կհաշ
վենք ձայ նա վոր նե րի քա նա կը տվյալ բա
ռում և ըստ ձայ նա վոր նե րի քա նա կի` վան
կե րի քա նա կը:

Այս պի սով, ծրա գի րը վե րա դարձ նում է 
վան կե րի քա նա կը, և եթե վե րա դարձ ված 

վան կե րի քա նա կը և մեր պա հան ջած չա
փը հա մընկ նում են, ապա հի շո ղու թյան 
Buf1–ից տվյալ բա ռը գրվում է Buf2–ի մեջ: 
Առա ջին զանգ վա ծից (Buf1), որը, օրի նակ, 
պա րու նա կում է 10000 բառ, կզտվեն այն 
բա ռե րը, որոնք պա րու նա կում են մեզ 
անհ րա ժեշտ քա նա կու թյամբ վան կեր, և 
այդ բա ռե րը կտե ղա փոխ վեն երկ րորդ հի
շո ղու թյան (Buf2) մեջ:

Այս պես երկ րորդ հի շո ղու թյան (Buf2) 
մեջ կլի նեն այն բա ռե րը, որոնք ու նեն մեզ 
անհ րա ժեշտ վեր ջա վո րու թյու նը և վան կե
րի քա նա կը, այ նու հե տև այդ բա ռե րը կցու
ցադ րենք:

Եթե մենք վան կե րի քա նա կի տո ղում 
գրում ենք զրո, ապա առա ջին հի շո ղու
թյան (Buf1) մեջ եղած բո լոր բա ռե րը 
առանց զտվե լու ան մի ջա պես կցու ցադր
վեն:

Visual Basic ծրագ րա վոր ման լե զուն 
հրա շա լի մի ջոց է տվյալ նե րի բա զա նե
րով  աշ խա տե լու հա մար: Այն թույլ է տա
լիս գործ ու նե նալ տա րա տե սակ ձև ա չա փի 
տվյալ նե րի, այդ թվում նաև` տեքս տա յին 
նշոց նե րի հետ:

Տեքս տա յին նշոց նե րը կար դա լու արա
գու թյու նը Visual Basic ծրագ րա վոր ման 
լեզ վի կա րև ո րա գույն հատ կու թյուն նե րից 
մեկն է: Այդ արա գու թյան շնոր հիվ հնա
րա վոր է դառ նում հսկա յա կան քա նա կու
թյամբ տվյալ ներն արագ կար դալ, վեր լու
ծել /զտել ըստ անհ րա ժեշտ հատ կա նի շի/ 
և ցու ցադ րել դրանք:

Visual Basic ծրագ րա վոր ման լեզ վի, Mi
crosoft Word և Microsoft Excel կի րա ռա կան 
ծրագ րա յին փա թեթ նե րի մի ա ժա մա նա կյա 
օգ տա գործ ման շնոր հիվ հնա րա վոր եղավ 
իրա կա նաց նել սույն աշ խա տան քը:
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Разработка программы “Hangabararan” с использованием  
возможностей языка программирования Visual Basic

Н. Григорян, М. Карапетян

Темой статьи является разработка программы “Hangabararan”, работа которой 
заключается в выборе из базового файла слов, которые имеют необходимое количество 
слогов и заканчиваются на введенный пользователем суффикс. В качестве базы данных 
программа использует текстовый файл, состоящий из десятка тысяч слов. Данная 
программа имеет практическое применение при преподавании темы “Суффиксы в 
армянском языке”, так как использование современных информационных технологий 
позволяет облегчить весь процесс обучения.

Development of the program «Hangabararan» by using the  
capabilities  of the programming language Visual Basic

N. Grigoryan, M. Karapetyan

The aim of this article is considered to be the development of the program “Hangabara
ran”, work of which is to select words from the basic file, which have the required amount of 
syllables and end with the suffix injected by the user. As a database the program uses a text 
file consisting of more than ten thousands of words. This program has a practical usage at 
teaching the topic “Suffixes in the armenian language”, as the usage of modern information 
technologies in teaching, can facilitate the process of education.
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ПАРГЕВ ГЕВОРКЯН
АРМИНЕ ГЕВОРКЯН

МЕТОДИКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖПРЕДМЕТНЫх 
СВЯЗЕЙ В ОБУЧЕНИИ БИОЛОГИИ

Межп ред мет ные свя зи – вза им ная сог
ла со ван ность учеб ных прог рамм, обус лов
лен ная си сте мой на ук и ди дак ти чес ки ми 
це ля ми. Ди дак ти чес кие прин ци пы на уч
но сти и си сте ма тич но сти зна ний тре бу ют 
рас по ло же ния в учеб ном пла не от дель ных 
учеб ных пред ме тов та ким об ра зом, что бы 
изу че ние од но го пред ме та мог ло опи рать ся 
на зна ния, из ла га е мые в дру гих пред ме тах. 
Ак ту аль ность ре а ли за ции межп ред мет ных 
свя зей в обу че нии обус лов ле на сов ре мен
ным уров нем раз ви тия на у ки, на ко то ром 
яр ко вы ра же на ин тег ра ция об щест вен
ных, естест вен но на уч ных и тех ни чес ких 
зна ний. Ис хо дя из вы шес ка зан но го, по жа
луй, нет не об хо ди мо сти до ка зы вать важ
ность межп ред мет ных свя зей в про цес се 
пре по да ва ния. Они спо собст ву ют луч ше му 
фор ми ро ва нию от дель ных по ня тий внут
ри от дель ных пред ме тов, групп и си стем, 
так на зы ва е мых межп ред мет ных по ня
тий, то есть та ких, пол ное пред став ле ние 
о ко то рых не воз мож но дать уча щим ся на 
уро ках ка кой–ли бо од ной дис цип ли ны 
(по ня тия о стро е нии ма те рии, раз лич ных 
про цес сах, ви дах энер гии). При изу че нии 
лю бо го школь но го кур са уста нав ли ва ют ся 
внеш ние и внут рен ние свя зи меж ду те о ри
я ми, за ко на ми, фак та ми (4, 203).

Связь меж ду учеб ны ми пред ме та ми 
яв ля ет ся преж де все го от ра же ни ем объ ек
тив но су щест ву ю щей свя зи меж ду от дель
ны ми на у ка ми и свя зи на ук с тех ни кой, с 
прак ти чес кой де я тель ностью лю дей.

Межп ред мет ные свя зи в школь ном обу
че нии яв ля ют ся конк рет ным вы ра же ни ем 
ин тег ра ци он ных про цес сов, про ис хо дя
щих се год ня в на у ке и в жиз ни об щест ва. 

Эти свя зи иг ра ют важ ную роль в по вы ше
нии прак ти чес кой и на уч но–те о ре ти чес кой 
под го тов ки уча щих ся, су щест вен ной осо
бен ностью ко то рой яв ля ет ся ов ла де ние 
школь ни ка ми обоб щен ным ха рак те ром 
поз на ва тель ной де я тель но сти. Важ ной 
осо бен ностью сов ре мен ных ис сле до ва ний 
межп ред мет ных свя зей яв ля ет ся то, что 
они рас смат ри ва ют ся в кон тек сте мно го
об ра зия пе да го ги чес ких си стем, что ко
рен ным об ра зом из ме ня ет их ста тус и ди
дак ти чес кие функ ции.

Те о ре ти чес кие ос но вы межп ред мет
ных свя зей бы ли за ло же ны в ис сле до ва
ни ях та ких вид ных уче ных–пе да го гов, как 
Я. А. Ко менс кий (1,287), К. Д. Ушинс кий 
(7,255), и мно гие дру гие.

М. А. Да ни лов, Б. П. Еси пов и др. на ря
ду с те о ре ти чес ки ми обос но ва ни я ми да ли 
конк рет ные прак ти чес кие ре ко мен да ции 
по уг луб ле нию и рас ши ре нию вза и мос вя
зей учеб ных пред ме тов в шко ле и спе ци
аль ных дис цип лин в ву зе.

К за ру беж ным клас си кам, ак тив но ра
бо тав шим в этой об ла сти, сле ду ет от не сти, 
преж де все го, Дж. Лок ка, И. Гер бар та, 
А. Ди стер ве га, Дж. Дьюи. В на сто я щее 
вре мя идеи МПС по лу чи ли свое даль ней
шее раз ви тие в ра бо тах М. Н. Бе ру ла вы, 
Г. А. Бе ру ла вы, А. А. Боб ро ва, Г. Г. Гра
на то ва, Н. В. Груз де вой, Д. И. Зве ре ва, 
В. Р. Иль чен ко, Ц. Б. Кац, В. Н. Мак си
мо вой, А. В. Пет ро ва, С. А. Стар чен
ко, Н. Н. Туль ки ба е вой, А. В. Усо вой, 
В. Н. Фе до ро вой, О. А. Яво ру ка, В. Н. Ян
це на и дру гих.

Осу ществ ле ние межп ред мет ных свя зей 
по мо га ет фор ми ро ва нию у уча щих ся цель
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но го пред став ле ния о яв ле ни ях при ро ды и 
вза и мос вя зи меж ду ни ми и по э то му де ла
ет зна ния прак ти чес ки бо лее зна чи мы ми 
и при ме ни мы ми, что по мо га ет уча щим ся 
зна ния и уме ния, ко то рые они при об ре ли 
при изу че нии од них пред ме тов, ис поль зо
вать при изу че нии дру гих пред ме тов, да
ет воз мож ность при ме нять их в конк рет
ных си ту а ци ях, при рас смот ре нии част ных 
воп ро сов, как в учеб ной, так и во вне у роч
ной де я тель но сти, в бу ду щей про из водст
вен ной, на уч ной и об щест вен ной жиз ни 
вы пуск ни ков сред ней шко лы.

Уста нов ле ние межп ред мет ных свя зей 
ос но вы ва ет ся и на фи зи о ло ги чес ких дан
ных о си стем но сти ра бо ты моз га и пси хи
чес ких функ ций.

«Что та кое акт мыш ле ния?»– спра ши
вал И. М. Се че нов и от ве чал: – «Это ряд 
свя зан ных меж ду со бою пред став ле ний, 
по ня тий, су щест ву ю щий в дан ное вре мя 
в соз на нии» Он счи тал, что восп ри я тие 
внеш не го ми ра нап рав ле но на вы яс не ние 
свя зей и за ви си мо стей меж ду пред ме та
ми, объ ек тив но су щест ву ю щих вне нас. 
Умст вен ное раз ви тие ре бн ка яв ля ет со бой 
бесп ре рыв ное уг луб ле ние и рас ши ре ние 
пред став ле ний и по ня тий, от ра жа ю щих 
эти свя зи. Обо га ще ние зна ни я ми выд ви
га ет на пер вый план за да чу вос пол не ния 
про бе лов и при ве де ния в си сте му по ня тий 
и пред став ле ний, груп пи ров ку их на ос но
ве ру ко во дя щих идей. Ос но вой про цес са 
обу че ния И. М. Се че нов счи та ет на коп ле
ние жиз нен но го опы та, си сте ма ти за цию 
зна ний, уме ний и на вы ков, их под виж
ность. По сто ян ный про цесс си сте ма ти за
ции но вых зна ний со путст ву ет их дроб ле
нию и уста нов ле нию свя зей меж ду ни ми.

Отк ры тые И. П. Пав ло вым за ко ны 
выс шей нерв ной де я тель но сти по ка зы
ва ют ус ло вия об ра зо ва ния и раз ру ше ния 
ас со ци а ций (вре мен ных свя зей). В ос но ве 
де я тель но сти моз га ле жит не ха ос слу чай

ных вре мен ных свя зей, а их си сте ма, ко
то рая оп ре де ля ет от но ше ния че ло ве ка к 
внеш не му ми ру и его восп ри я тие.

И. П. Пав лов рас смат ри вал ана ли ти
ко–син те ти чес кую де я тель ность моз га 
как под виж ную си сте му, на хо дя щу ю ся в 
неп ре рыв ном раз ви тии, из ме не нии. Мозг 
восп ри ни ма ет мно жест во разд ра же ний 
из внеш не го ми ра. «Все это встре ча ет
ся, стал ки ва ет ся и долж но скла ды вать ся 
и си сте ма ти зи ро вать ся. Пе ред на ми, сле
до ва тель но, гран ди оз ная ди на ми чес кая 
си сте ма». В этих сло вах от ра зи лось ди а
лек ти чес кое по ни ма ние И. П. Пав ло вым 
все общ но сти свя зей и их единст ва с про
цес сом дви же ния.

Прин цип си стем но сти в ра бо те моз
га яв ля ет ся об щим для фи зи о ло ги чес ких 
и пси хи чес ких про цес сов. Си стем ность и 
ди на мич ность со став ля ют цент раль ную 
проб ле му в пси хо ло гии ума. Все пси хи
чес кие функ ции, от са мых эле мен тар ных 
(ощу ще ние) до выс ших (мыш ле ние), об ра
зу ют ся по ти пу ус лов ных реф лек сов. Ис хо
дя из си стем но сти ас со ци а ций, пси хо лог Б. 
Г. Анань ев раск рыл вза и мо дейст вие ощу
ще ний и по ка зал их как слож ную си сте му. 
Си сте ма ощу ще ний в ко неч ном ито ге обес
пе чи ва ет «це лост ность чувст вен но го от
ра же ния че ло ве ком объ ек тив ной дейст ви
тель но сти, единст во ма те ри аль но го ми ра».

Си сте ма зна ний фор ми ру ет ся на ос но
ве ас со ци а ций. Пси хо лог Ю. А. Са ма рин 
по ка зал, что на ча лом вся ких зна ний яв ля
ют ся ло каль ные (эле мен тар но–ог ра ни чен
ные) и част но си стем ные свя зи. Пос лед ние 
пред став ля ют пер вую сту пень ор га ни зо
ван ных зна ний и яв ля ют ся собст вен но на
ча лом умст вен ной де я тель но сти.

На ба зе част но си стем ных свя зей фор
ми ру ет ся внут ри си стем ные или внут ри
пред мет ные ас со ци а ции. Мыс ли тель ная 
де я тель ность на уров не внут ри си стем ных 
ас со ци а ций ох ва ты ва ет ис поль зо ва ние 
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зна ний по дан но му учеб но му пред ме ту. 
Внут ри си стем ные свя зи объ е ди ня ют со
дер жа ние кур са в си сте му.

Выс шей сту пенью ас со ци а ции яв ля ют
ся меж си стем ные (межп ред мет ные) свя зи. 
Они вклю ча ют раз ные си сте мы зна ний, 
уме ний и на вы ков по ря ду смеж ных пред
ме тов. Межп ред мет ные свя зи обес пе чи ва
ют це лост ность умст вен ной де я тель но сти.

На сов ре мен ном эта пе в би о ло гии так
же уси ли ва ет ся вни ма ние к уста нов ле нию 
пос ле до ва тель ных свя зей меж ду пре по
да ва ни ем би о ло гии, хи мии, фи зи ки, аст
ро но мии и фи зи чес кой ге ог ра фии. Та кие 
межп ред мет ные свя зи це ле со об раз ны на 
всех эта пах обу че ния би о ло гии.

На пер вом эта пе (в IV клас се) – при 
изу че нии кур са при ро до ве де ния сле ду ет 
уде лить осо бое вни ма ние эле мен тар ным 
зна ни ям по фи зи ке и хи мии, что бы обес
пе чить про пе дев ти чес кую естест вен но на
уч ную ос но ву для бо лее пол но цен но го ус
во е ния школь ни ка ми зна ний о п ро цес сах 
жиз не де я тель но сти ра сте ний и жи вот ных 
в пос ле ду ю щих клас сах.

На вто ром эта пе (в сред них клас сах) – 
в про цес се изу че ния би о ло гии ра сте ний и 
жи вот ных важ но уста нав ли вать межп ред
мет ные свя зи би о ло гии с хи ми ей и фи зи
кой для бо лее уг луб лен но го ос мыс ле ния 
школь ни ка ми фи зи о ло ги чес ких и эко ло ги
чес ких зна ний.

На треть ем эта пе (в стар ших клас сах) – 
при изу че нии би о ло гии че ло ве ка и об щей 
би о ло гии не об хо ди мо ши ро ко ре а ли зо вать 
зна ния уча щих ся по хи мии, фи зи ке и ге
ог ра фии.

Межп ред мет ные свя зи вы пол ня ют в 
обу че нии би о ло гии ряд функ ций. Ме то до
ло ги чес кая функ ция вы ра же на в том, что 
толь ко на их ос но ве воз мож но фор ми ро
ва ние у уча щих ся, сов ре мен ных пред став
ле ний о це лост но сти и раз ви тии при ро ды, 
пос коль ку межп ред мет ные свя зи спо

собст ву ют от ра же нию в обу че нии ме то до
ло гии сов ре мен но го естест воз на ния, ко то
рое раз ви ва ет ся по ли нии ин тег ра ции идей 
и ме то дов с по зи ций си стем но го под хо да к 
поз на нию при ро ды. Эта функ ция про яв
ля ет ся в важ ней ших нап рав ле ни ях усо вер
шенст во ва ния про цес са обу че ния, ко то рые 
от ве ча ют со ци аль ным тре бо ва ни ям раз ви
тия лич но сти школь ни ка.

1. Межп ред мет ные свя зи, вы ра жая диа
лек ти чес кий ме тод поз на ния, спо собст ву
ют по вы ше нию те о ре ти чес ко го и на уч но го 
уров ня обу че ния. Ме то до ло ги чес кая функ
ция межп ред мет ных свя зей в учеб ном поз
на нии зак лю че на в об на ру же нии единст ва 
в мно го об ра зии про цес сов и яв ле ний, изу
ча е мых раз ны ми учеб ны ми пред ме та ми.

Межп ред мет ные свя зи вы яв ля ют об щее, 
осо бен ное и еди нич ное в изу че нии объ ек тов.

2. Межп ред мет ные свя зи при но сят в 
учеб ное поз на ние ме то до ло ги чес кий ап па
рат сов ре мен ной на у ки. Их осу ществ ле ние 
спо собст ву ет при об ще нию школь ни ков к 
си стем но му ме то ду мыш ле ния. Они рас
ши ря ют об ласть поз на ния, вы де ляя свя
зи меж ду эле мен та ми зна ний из раз ных 
учеб ных дис цип лин в ка чест ве объ ек тов 
ус во е ния. Ори ен та ция на ус во е ние меж
пред мет ных свя зей стал ки ва ет уча щих ся с 
ме то до ло ги чес ки ми проб ле ма ми пра во мер
но сти пе ре но са и син те за зна ний из раз ных 
на уч ных си стем. Это уси ли ва ет воз дейст
вие де дук ции и ин дук ции, ана ли за и син те
за, обоб ще ния и конк ре ти за ции при об щем 
ро сте по ис ко вых пу тей поз на ния.

Межп ред мет ные свя зи вы сту па ют как 
ме тод де я тель но сти уче ни ка, раз ви ва ю щий 
у не го спо соб ность к син те зу зна ний из раз
ных пред ме тов, в еди нич ном ви деть об щее 
и с по зи ций об ще го оце ни вать осо бен ное.

3. Межп ред мет ные свя зи фор ми ру ют 
на уч ное ми ро возз ре ние уча щих ся, ко то
рое вы сту па ет в ка чест ве ме то до ло ги чес
ко го ори ен ти ра в поз на нии и оцен ке яв
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ле ний дейст ви тель но сти. Уча щи е ся мо гут 
по нять роль от дель ных на ук в об щей си
сте ме зна ний о ми ре и ми ра лишь в про
цес се си стем но го ос во е ния ос нов на ук. 
Это му спо собст ву ет ос во е ние с по мощью 
межп ред мет ных свя зей ми ро возз рен чес
ких идей как уни вер саль ных форм зна ния, 
в ко то рых вы ра же но и со дер жа ние, и спо
соб поз на ния ми ра, и от но ше ние к не му.

4. Межп ред мет ные свя зи обес пе чи
ва ют си сте му в ор га ни за ции пред мет
но го обу че ния. Они вы пол ня ют свою 
ме то до ло ги чес кую функ цию в пре об ра
зо ва нии про цес са обу че ния тог да, ког да 
идея межп ред мет ных свя зей ис поль зу ет ся 
пе да го ги чес ким кол лек ти вом как ре гу ля
тив ная нор ма прак ти ки.

Межп ред мет ные свя зи по буж да ют 
учи те ля к са мо об ра зо ва нию, твор чест
ву и взаи мо дейст вию с дру ги ми учи те ля
ми–пред мет ни ка ми. Это спо собст ву ет по
вы ше нию пе да го ги чес ко го ма стерст ва и 
спло че нию пе да го ги чес ко го кол лек ти ва в 
ре жи ме од них за дач обу че ния.

Межп ред мет ные свя зи яв ля ют ся важ
ней шим фак то ром со вер шенст во ва ния 
про цес са обу че ния в це лом, на всех его 
уров нях (3,47).

Межп ред мет ные свя зи вы сту па ют как 
пот реб ность раз ви ва ю ще го обу че ния сов
ре мен ных школь ни ков. Ме то до ло ги чес кая 
функ ция межп ред мет ных свя зей обес
пе чи ва ет ся, ког да они ис поль зу ют ся как 
ме тод си стем но го ус во е ния зна ний и как 
ме тод со вер шенст во ва ния про цес са обу
че ния в пред мет ной си сте ме, его ор га ни
за ции в еди ное це лое.

Об ра зо ва тель ная функ ция межп ред
мет ных свя зей со сто ит в том, что с их 
по мощью учи тель би о ло гии фор ми ру ет 
та кие ка чест ва зна ний уча щих ся, как си
стем ность, глу би на, осоз нан ность, гиб
кость. Межп ред мет ные свя зи вы сту па
ют как средст во раз ви тия би о ло ги чес ких 

по ня тий, спо собст ву ют ус во е нию свя зей 
меж ду ни ми и об щи ми естест вен но на уч
ны ми по ня ти я ми. Раз ви ва ю щая функ ция 
межп ред мет ных свя зей оп ре де ля ет ся их 
ролью в раз ви тии си стем но го и твор чес ко
го мыш ле ния уча щих ся, в фор ми ро ва нии 
их поз на ва тель ной ак тив но сти, са мо сто
я тель но сти и ин те ре са к поз на нию при
ро ды. Межп ред мет ные свя зи по мо га ют 
пре о до леть пред мет ную инерт ность мыш
ле ния и рас ши ря ют кру го зор уча щих ся.

Вос пи ты ва ю щая функ ция межп ред
мет ных свя зей вы ра же на в их со дейст вии 
всем нап рав ле ни ям вос пи та ния школь ни
ков в обу че нии би о ло гии, учи тель би о ло
гии, опи ра ясь на свя зи с дру ги ми пред
ме та ми, ре а ли зу ет комп лекс ный под ход 
к вос пи та нию. Конст рук тив ная функ ция 
межп ред мет ных свя зей со сто ит в том, что 
с их по мощью учи тель би о ло гии со вер
шенст ву ет со дер жа ние учеб но го ма те ри а ла, 
ме то ды и фор мы ор га ни за ции обу че ния. 
Ре а ли за ция межп ред мет ных свя зей тре
бу ет сов мест но го пла ни ро ва ния учи те ля
ми пред ме тов естест вен но на уч но го цик ла 
комп лекс ных форм учеб ной и внек лас сной 
ра бо ты, ко то рые пред по ла га ют зна ния ими 
учеб ни ков и прог рамм смеж ных пред ме тов 
его ор га ни за ции в еди ное це лое.

В тра ди ци он ном де ле нии на ук на гу
ма ни тар ные, естест вен ные, тех ни чес кие 
от ра же ны объ ек тив но–пред мет ные от
но ше ния меж ду ни ми. Та кое раз де ле ние 
зак реп ле но в цик лах учеб ных пред ме тов, 
ко то рые сгруп пи ро ва ны по общ но сти 
объ ек тов изу че ния – об щест во, при ро да, 
труд. При этом воз ни ка ет внут ри цик ло
вые и меж цик ло вые свя зи, си сте ма ти зи
ру ю щие зна ния и уме ния уча щих ся об щих 
объ ек тов поз на ния.

Учеб ные прог рам мы по пред ме там 
естест вен но на уч но го цик ла тре бу ют от 
учи те лей дан ных пред ме тов ре ше ния об
щих учеб но–вос пи та тель ных за дач:
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1. фор ми ро ва ние вер но го пред став ле
ния о сов ре мен ной на уч ной кар ти не ми ра;

2. фор ми ро ва ние об щеп ред мет ных 
уме ний в тех ви дах де я тель но сти, ко то рые 
яв ля ют ся об щи ми для дан ных пред ме
тов(учеб ная, поз на ва тель ная, экс пе ри мен
таль но–прак ти чес кая, рас чет но–из ме ри
тель ная и др.);

3. по ли тех ни чес кое об ра зо ва ние и тру
до вая под го тов ка школь ни ков.

Дан ные за да чи мо гут быть ре ше ны 
лишь с по мощью межп ред мет ных свя
зей, пос коль ку их ре ше ние опи ра ет ся на 
общ ность пред ме тов естест вен но на уч но
го цик ла, ко то рые свя за ны об щи ми зна
ни я ми о при ро де; об щей ме то до ло ги ей 
и ме то да ми поз на ния (ди а лек ти чес кий, 
си стем но–струк тур ный ме то ды, фи зи
ко–хи ми чес кий ме то д наб лю де ния, язык 
тер ми нов, сим во лов, фор мул, общ ность 
еди ниц из ме ре ния); об щи ми комп лек са ми 
проб лем (ох ра ны при ро ды; ра ци о наль но
го ис поль зо ва ния ее ре сур сов; ос во е ние 
кос мо са, ми ро во го оке а на; энер ге ти ки и 
др.); тех ни чес ким при ме не ни ем зна ний в 
сов ре мен ном про из водст ве.

Пред ме ты естест вен но на уч но го цик
ла вклю ча ют об щие ме то до ло ги чес кие, 
фун да мен таль ные, на уч ные идеи, за ко ны 
и прин ци пы (эво лю ци он но го раз ви тия, 
сох ра не ния ма те рии и энер гии, пе ри о дич
но сти, от но си тель но сти, при чин но сти, си
стем но сти, сим мет рии).

Фи зи ка и хи мия изу ча ют ве щест ва и их 
свойст ва, но объ ек том фи зи ки яв ля ет ся 
мо ле ку ляр ный уро вень стро е ния ве щест
ва, а объ ек том хи мии – атом ный. Ос нов
ная ли ния си сте ма ти за ции учеб но го ма
те ри а ла по фи зи ке и хи мии вос соз да ние 
це лост ной те о рии стро е ния ве щест ва на 
ос но ве пе ре хо да от атом но–мо ле ку ляр но го 
уче ния к элект рон ной те о рии. Осу ществ
ляя межп ред мет ные свя зи «би о ло гия–фи
зи ка–хи мия», важ но убе дить уча щих ся в 

том, что би о ло ги чес кая фор ма дви же ния 
ма те рии пред став ля ет со бой бо лее вы со
кий уро вень ее раз ви тия. Она нес во ди ма 
к фи зи ко–хи ми чес ким фор мам. В жи вой 
при ро де фи зи ко–хи ми чес кие про цес сы 
под чи ня ют ся би о ло ги чес ким за ко но мер
но стям эво лю ци он но го раз ви тия, единст
ва ор га низ ма и сре ды, вза и мос вя зи стро
е ния и функ ции, про цес сам их нерв ной и 
гу мо раль ной ре гу ля ции. Вме сте с тем не
об хо ди мо сфор ми ро вать важ ней шие ми
ро возз рен чес кие вы во ды о ма те ри аль ном 
единст ве ми ра и за ко нах его раз ви тия, о 
поз на ва е мо сти слож ней ших яв ле ний жи
вой при ро ды, об ис поль зо ва нии на уч ных 
зна ний в пре об ра зу ю щей, хо зяйст вен ной 
де я тель но сти че ло ве ка. 

Реализация межпредметных связей 
ставит задачу изучения деятельности 
учащихся по усвоению этих связей. 

Возникает новый компонент учебной 
деятельности «межпредметный». 

Их ана лиз поз во ля ет зак лю чить, что 
в ос но ве вы де ле ния ви дов де я тель но сти 
как ос но ва ний межп ред мет ных свя зей ле
жат об щие для родст вен ных на ук ме то ды 
(наб лю де ние, экс пе ри мент) и спе ци фи чес
кие для от дель ных пред мет ных об ла стей 
спо со бы дейст вий, ко то рые под вли я ни ем 
пе ре но са на слож ные дис цип ли ны транс
фор ми ру ют ся в обоб щен ные уме ния уча
щих ся. Об щие дейст вия (рас поз нать, раз
ли чить, диф фе рен ци ро вать) соз да ют ба зу 
для межп ред мет но го пе ре но са и ге не ра ли
за ции уме ний в об щеп ред мет ные.

В слож ных пред ме тах, изу ча ю щих об
щие объ ек ты, фор ми ру ют ся «груп по вые» 
уме ния, ко то рые опи ра ют ся на об щие ме то
ды поз на ния яв ле ний об щест вен ной жиз ни.

Внут ри цик лов учеб ных пред ме тов 
рож да ют ся «цик ло вые» уме ния, в ко то рых 
на и бо лее тес но пе реп ле та ют ся об щие на
уч ные зна ния, по ня тия, ме то ды их до бы
ва ния и вы ра же ния (3, 58).
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Ис поль зо ва ние межп ред мет ных свя зей 
– од на из на и бо лее слож ных ме то ди чес ких 
за дач учи те ля би о ло гии. Она тре бу ет зна
ний со дер жа ния прог рамм и учеб ни ков по 
дру гим пред ме там. Ре а ли за ция межп ред
мет ных свя зей в прак ти ке обу че ния пред
по ла га ет сот руд ни чест во учи те ля би о ло гии 
с учи те ля ми хи мии, фи зи ки, ге ог ра фии; 
по се ще ния отк ры тых уро ков, сов мест но
го пла ни ро ва ния уро ков и т. д. Учи тель 
би о ло гии с уче том об щеш коль но го пла на 
учеб но–ме то ди чес кой ра бо ты раз ра ба ты
ва ет ин ди ви ду аль ный план ре а ли за ции 
межп ред мет ных свя зей в би о ло ги чес ких 
кур сах. Ме то ди ка твор чес кой ра бо ты учи
те ля вклю ча ет ряд эта пов:

1) изу че ние раз де ла «Межп ред мет ные 
свя зи» по каж до му би о ло ги чес ко му кур су 
и опор ных тем из прог рамм и учеб ни ков 
дру гих пред ме тов, чте ние до пол ни тель ной 
на уч ной, на уч но–по пу ляр ной и ме то ди чес
кой ли те ра ту ры;

2) по у роч ное пла ни ро ва ние межп ред
мет ных свя зей с ис поль зо ва ни ем кур со
вых и те ма ти чес ких пла нов;

3) раз ра бот ка средств и ме то ди чес ких 
при е мов ре а ли за ции межп ред мет ных свя
зей на конк рет ных уро ках;

4) раз ра бот ка ме то ди ки под го тов ки и 
про ве де ния комп лекс ных форм ор га ни за
ции обу че ния;

5) раз ра бот ка при е мов конт ро ля и 
оцен ки ре зуль та тов осу ществ ле ния меж
пред мет ных свя зей в обу че нии.

Со дер жа ние, объ ем, вре мя и спо со бы 
ис поль зо ва ния зна ний из дру гих пред
ме тов мож но оп ре де лить толь ко на ос но
ве пла ни ро ва ния. Для это го не об хо ди мо 
тща тель ное изу че ние ре ко мен да ций, дан
ных учеб ны ми прог рам ма ми в раз де лах 
«Межп ред мет ные свя зи» по каж дой учеб
ной те ме кур са, а так же изу че ние учеб ных 
пла нов и ма те ри а ла учеб ни ков смеж ных 
пред ме тов.

В прак ти ке обу че ния сло жи лось че ты
ре ос нов ных спо со ба пла ни ро ва ния меж
пред мет ных свя зей – сетевое, курсовое, 
тематическое и поурочное. 

Сетевое планирование. 
Оно осу ществ ля ет ся за ву чем или пред

се да те лем ме то ди чес кой или пред мет ной 
ко мис сии по оп ре де лен но му цик лу, груп пе 
пред ме тов. Се те вое пла ни ро ва ние име ет 
фор му гра фи ка или пла на–кар ты, ко то
рые вы яв ля ют ос нов ные свя зи раз ных 
учеб ных тем смеж ных кур сов, по ка зы ва ют 
уз ло вые те мы с на и боль шим чис лом свя
зей с дру ги ми пред ме та ми.

Се те вой гра фик пред став ля ет со бой мо
дель учеб но го про цес са, ко то рая от ра жа ет 
со дер жа ние и объ ем учеб ной де я тель но сти 
уча щих ся в оп ре де лен ные от рез ки вре ме ни 
и с уче том межп ред мет ных свя зей.

Та кая мо дель наг ляд но по ка зы ва ет ло
ги ку пост ро е ния смеж ных учеб ных пред
ме тов, их вза и мос вя зи, на и бо лее важ ные, 
уз ло вые те мы, вре мен ные свя зи в изу че
нии за ви ся щих друг от дру га воп ро сов 
и т. п. Мо дель в ви де се те во го гра фи ка 
яв ля ет ся важ ным средст вом уп рав ле ния 
учеб ным про цес сом. На ее ос но ве ру ко во
ди те ли шко лы мо гут вне сти кор рек ти вы 
в рас пи са ние, про конт ро ли ро вать сво ев
ре мен ность про хож де ния осо бо важ ных 
учеб ных тем.

Се те вое пла ни ро ва ние да ет об щую кан
ву межп ред мет ных свя зей в цик ле учеб ных 
пред ме тов, но не до ста точ но ор га ни зу ет 
ак тив ную поз на ва тель ную де я тель ность 
уча щих ся. Не об хо ди мо пла ни ро ва ние ме
то дов и форм ор га ни за ции обу че ния при 
осу ществ ле нии межп ред мет ных свя зей. 
Это му спо собст ву ют дру гие спо со бы пла
ни ро ва ния. 

Курсовое планирование. 
Пла ни ро ва ние межп ред мет ных свя зей 

внут ри учеб но го кур са мо жет осу ществ лять
ся учи те лем или ме то ди стом. При этом мо
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гут су щест во вать раз ные под хо ды к ана ли зу 
межп ред мет ных свя зей. На и бо лее расп рост
ра нен те ма ти чес кий под ход, т. е. пос ле до ва
тель ный ана лиз межп ред мет ных свя зей от 
од ной учеб ной те мы к дру гой.

Межп ред мет ные свя зи ре ко мен ду ет
ся ис поль зо вать в со че та нии с внут ри– 
пред мет ны ми свя зя ми. На ли чие кур со во го 
пла на поз во ля ет учи те лю за ра нее изу чить 
не об хо ди мое для каж дой пос ле ду ю щей 
учеб ной те мы со дер жа ние смеж ных кур сов, 
вов ре мя дать уча щим ся до маш ние за да ния 
на пов то ре ние опор ных зна ний из дру гих 
пред ме тов. При ис поль зо ва нии кур со во го 
пла на воз мож но за ра нее спла ни ро вать кон
суль та ции и по се ще ния уро ков учи те лей 
дру гих пред ме тов, по доб рать не об хо ди мую 
ме то ди чес кую ли те ра ту ру по межп ред мет
ным свя зям к каж дой учеб ной те ме.

На ос но ве кур со во го пла ни ро ва ния не
об хо ди мо про ве сти те ма ти чес кое пла ни ро
ва ние межп ред мет ных свя зей, осо бен но в 
уз ло вых учеб ных це лях. 

Тематическое планирование. 
В те ма ти чес ком пла не долж на быть от

ра же на ло ги чес кая струк ту ра учеб но го ма
те ри а ла уро ков, опор ные зна ния из дру гих 
кур сов и перс пек тив ные свя зи. Со став ляя 
те ма ти чес кий план, учи тель наг ляд но ви дит, 
для че го, с ка кой поз на ва тель ной целью на 
от дель ных уро ках не об хо ди мо ис поль зо вать 
те или иные за да ния из дру гих кур сов:
•	 в од них слу ча ях соз да ет ся опо ра для 

вве де ния но вых по ня тий;
•	 в дру гих объ яс ня ют ся при чин но–следст

вен ные свя зи в изу ча е мых яв ле ни ях;
•	 в треть их конк ре ти зи ру ют ся об щие 

идеи или до ка зы ва ют ся вы во ды, но
вые те о ре ти чес кие по ло же ния и т. п.
В за ви си мо сти от поз на ва тель ных це

лей ис поль зо ва ния межп ред мет ных свя
зей от би ра ют ся ме то ды и при е мы их осу
ществ ле ния, фор му ли ру ют ся воп ро сы и 
за да ния для уча щих ся.

Дан ная фор ма мо жет быть из ме не на 
учи те лем в за ви си мо сти от конк рет ных 
ус ло вий уста нов ле ния межп ред мет ных 
свя зей в обу че нии. Та кое пла ни ро ва ние 
соз да ет у учи те ля об щее пред став ле ние о 
том, ка кие зна ния и из ка ких пред ме тов 
не об хо ди мо уча щим ся пов то рить к каж до
му уро ку, ка кие по ня тия и зна ния из дру гих 
пред ме тов сле ду ет прив лечь к раск ры тию 
ос нов ных по ня тий учеб ной те мы и ка кие 
ми ро возз рен чес кие идеи бу дут раз ви вать
ся на ос но ве межп ред мет ных свя зей. Зна
ния из раз ных пред ме тов по мо га ют под
нять обоб ще ние учеб но го ма те ри а ла те мы 
на ми ро возз рен чес кий уро вень.

Та кое пла ни ро ва ние учи ты ва ет мно
го об ра зие ви дов межп ред мет ных свя зей 
и поз во ля ет вы де лить ос нов ные нап рав
ле ния ак ти ви за ции поз на ва тель ной де я
тель но сти уча щих ся в про цес се изу че ния 
учеб ной те мы. В це лях эф фек тив ной ор га
ни за ции учеб но–поз на ва тель ной де я тель
но сти уче ни ков по осу ществ ле нию меж
пред мет ных свя зей по лез но спла ни ро вать 
их си сте му на каж дом уро ке учеб ной те мы. 

Поурочное планирование. 
Конк ре ти за ция ис поль зо ва ния межп

ред мет ных свя зей в про цес се обу че ния 
до сти га ет ся с по мощью по у роч но го пла
ни ро ва ния. По у роч ный план–раз ра бот ка 
по ка зы ва ет, ког да, на ка ком эта пе уро ка 
и как, ка ки ми спо со ба ми вклю ча ют ся зна
ния из дру гих кур сов в изу че ние но во го или 
зак реп ле ние учеб но го ма те ри а ла. Осо бен но 
не об хо ди ма тща тель ная раз ра бот ка обоб
ща ю ще го уро ка с межп ред мет ны ми свя зя
ми. Вы де ле ние та ких уро ков про из во дит ся 
на ос но ве те ма ти чес ко го пла ни ро ва ния.

Со став ляя по у роч ные пла ны, учи те лю 
важ но знать, что уча щи е ся уже ос во и ли 
из не об хо ди мых опор ных зна ний на уро
ках по дру гим пред ме там, сог ла со вать с 
учи те ля ми смеж ных пред ме тов по ста нов ку 
воп ро сов и за да ний, что бы из бе жать дуб



222

Դ Ա Ս Ա Վ Ա Ն Դ Մ Ա Ն  Մ Ե Թ Ո Դ Ի Կ Ա

ли ро ва ния и до стиг нуть раз ви тия об щих 
идей и по ня тий, их уг луб ле ния и обо га ще
ния. Это му по мо га ет по се ще ние уро ков и 
изу че ние со став ля е мых кол ле га ми пла нов 
ре а ли за ции межп ред мет ных свя зей.

Пла ны мо гут быть об суж де ны на ме
то ди чес ких ко мис си ях по цик лам пред ме
тов, сог ла со ва ны с за ву чем шко лы. Об
суж де ние пла нов поз во ля ет пре дуп ре дить 
ошиб ки в ис поль зо ва нии зна ний из дру гих 
пред ме тов, уст ра нить не точ но сти в фор
му ли ров ке воп ро сов, в трак тов ке по ня тий 
смеж ных кур сов, оп ре де лить еди ные под
хо ды в объ яс не нии сущ но сти изу ча е мых 
про цес сов и яв ле ний, изб рать на и бо лее 
ра ци о наль ные ме то ды обу че ния.

Та ким об ра зом, пла ни ро ва ние со став
ля ет не об хо ди мое и су щест вен ное зве но 
под го тов ки учи те ля к эф фек тив но му осу
ществ ле нию межп ред мет ных свя зей и яв
ля ет ся од ним из средств их ре а ли за ции в 
прак ти ке обу че ния школь ни ков. Од ним из 
пу тей ре а ли за ции межп ред мет ных свя зей 
в сов ре мен ной шко ле яв ля ет ся ин тег ра ция 
зна ний. К со жа ле нию, это важ ней шая пе
да го ги чес кая проб ле ма по–преж не му оста
ет ся не ре шен ной. Мно гоп ред мет ность 
учеб но го пла на, сла бая свя зан ность на
уч ных дис кур сов, до став лен ных в со дер
жа нии учеб ных пред ме тов, раз рыв меж ду 
зна ни ем и лич ностью обу ча е мо го и дру гие 
при чи ны ве дут к фраг мен тар но сти об ра
зо ва ния. Ак ту а ли за ция ин тег ра тив но го 
под хо да к обу че нию би о ло гии обус лов ле
на и сок ра ще ни ем объ е ма изу че ния это го 
важ но го пред ме та. Как пе да го ги чес кий 
фе но мен ин тег ра ция про яв ля ет ся во всех 
ком по нен тах об ра зо ва тель ных си стем: от 
соз да ния учеб но го за ве де ния ин тег ри ро
ван но го ти па до ин тег ри ро ван но го уро ка. 
Ин тег ри ро ван ный урок – это осо бый тип 
уро ка, объ е ди ня ю ще го в се бе обу че ние 
од нов ре мен но по нес коль ким дис цип ли
нам при изу че нии од но го по ня тия, те мы 

или яв ле ния. Для ре а ли за ции вы ше наз
ван ных под хо дов и форм ор га ни за ции 
обу че ния соз да ют ся ин тег ра тив ные учеб
ные прог рам мы, на ос но ве ко то рых и про
во дят ся ин тег ри ро ван ные уро ки. Дру гим 
пу тем ре а ли за ции межп ред мет ных свя зей 
яв ля ет ся соз да ние по лип ред мет ных це
лост ных те ма ти чес ких еди ниц. Нап ри мер, 
те ма ''Ды ха ние''. Пред мет ная ба за: ге ог
ра фия, би о ло гия, эко ло гия, естест воз на
ние. Цель ин тег ри ро ван ной те ма ти чес кой 
еди ни цы ''Ды ха ние'' раз вить у уча щих
ся идею це лост но сти су щест ву ю щих на 
Зем ле при род ных яв ле ний, оз на ко мить с 
ды ха ни ем как неп ре рыв ным про цес сом, 
свойст вен ным всем жи вым ор га низ мам, 
пред став ля ю щим со бой отк ры тую си сте
му, где про ис хо дит га зо об мен меж ду ор га
низ мом и ок ру жа ю щей сре дой. Не об хо ди
мо, что бы уча щи е ся оз на ко ми лись с те ми 
со став ля ю щи ми ок ру жа ю щей сре ды, ко
то рые не пос редст вен но свя за ны с ды ха
ни ем, и что бы зна ли, чем обус лов ле но то, 
что на Зем ле жизнь су щест ву ет бла го да ря 
ат мос фе ре. Уча щи е ся долж ны знать, что 
ат мос фе ра Зем ли име ет би о ген ное про
ис хож де ние, то есть су щест ву ю щий в ней 
кис ло род про из во дит ся толь ко в ре зуль
та те фо то син те за зе ле ных ра сте ний. Со
став ат мос фе ры не пос редст вен но вли я ет 
на ды ха ние ор га низ мов, и ее заг ряз не ние 
не мо жет не иметь не га тив ных вли я ний на 
жиз не де я тель ность жи вых ор га низ мов. 
Уча щи е ся оз на ко мят ся с ды ха ни ем ра сте
ний и жи вот ных, с их ор га на ми ды ха ния, 
пу тя ми вы во да из ор га низ ма про дук тов 
об ме на ве ществ. И, на ко нец, уча щи е ся 
пой мут смысл не ко то рых из вест ных по го
во рок, как, нап ри мер, ''не об хо дим как воз
дух'' и так да лее. В школь ной прог рам ме 
по кур су «Че ло век и его здо ровье» ре ко
мен до ва но со че тать внут рип ред мет ные и 
межп ред мет ные свя зи. Свя зи с пред шест
ву ю щи ми кур са ми би о ло гии не об хо ди мы 
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для раз ви тия об ще би о ло ги чес ких по ня тий 
о стро е нии и функ ци ях клет ки, о си сте мах 
ор га нов, об их эво лю ции, о реф лек тор ной 
ре гу ля ции функ ций, о це лост но сти ор га
низ ма, о его свя зях с ус ло ви я ми внеш ней 
сре ды. Од на ко не об хо ди мо учи ты вать спе
ци фи ку дан но го пред ме та при ре а ли за ции 
межп ред мет ных свя зей. Ме то ди ка ре а
ли за ции межп ред мет ных свя зей при изу
че нии ана то мии, фи зи о ло гии и ги ги е ны 
че ло ве ка зак лю че на преж де все го в соз
да нии и ре ше нии проб лем ных воп ро сов, в 
ре ше нии поз на ва тель ных за дач. При ве дем 
конк рет ный при мер по ре а ли за ции меж
пред мет ных свя зей на уро ках ана то мии, 
фи зи о ло гии и ги ги е ны че ло ве ка. На уро ке 
«Внут рен няя сре да ор га низ ма и ее от но
си тель ное по сто янст во» уча щи е ся ре ша
ют проб лем ные воп ро сы межп ред мет но го 
ха рак те ра. Нап ри мер, «Мож но ли вво дить 
в кровь во ду, ес ли из вест но, что плаз ма 
кро ви со дер жит око ло 80% во ды?». Для 
от ве та на этот воп рос мож но про де монст
ри ро вать опыт с бру соч ка ми кар то фе ля. 
Три оди на ко вых по раз ме ру бру соч ка кар
то фе ля по ме ща ют: 1) в ди стил ли ро ван ную 
во ду; 2) в 0,9%–ный раст вор по ва рен ной 
со ли; 3) в 10%–ный раст вор по ва рен ной 
со ли. Че рез не ко то рое вре мя уча щи е ся 
от ме ча ют, что раз ме ры бру соч ков из ме
ни лись в пер вом и треть ем со су дах, а во 
вто ром – из ме не ний не про и зош ло. Опи
ра ясь на зна ния по хи мии о кон цент ра ции 
раст во ров со лей и по фи зи ке о диф фу зии 
жид ко стей, уча щи е ся де ла ют пра виль ный 
вы вод о том, что во да пе ре ме ща ет ся в 
сто ро ну боль шей кон цент ра ции со лей: в 
пер вом слу чае в клет ки кар то фе ля, так как 
в их ци топ лаз ме кон цент ра ция со ли вы ше, 
чем в ди стил ли ро ван ной во де, и ку со чек 
кар то фе ля раз бу ха ет; в треть ем слу чае – 
из кле ток кар то фе ля в со ле ный раст вор, и 
ку со чек кар то фе ля смор щи ва ет ся, от да вая 
во ду; во вто ром слу чае – кон цент ра ция со
ли ока зы ва ет ся оди на ко вой в ци топ лаз

ме кле ток и в ок ру жа ю щей сре де, и пе
ре ме ще ния во ды не про ис хо дит, ку со чек 
кар то фе ля не из ме ня ет ся. По ана ло гии с 
дан ны ми ре зуль та та ми опы та уча щи е ся 
объ яс ня ют, по че му нель зя вво дить в кровь 
во ду. Это при ве дет к раз ру ше нию эрит ро
ци тов из–за по ступ ле ния в них во ды. Ре
шая по доб ные за да чи, уча щи е ся со вер ша
ют слож ные поз на ва тель ные и рас чет ные 
дейст вия, в ре зуль та те че го про ис хо дит: 
1. осоз на ние сущ но сти межп ред мет ной 

за да чи, по ни ма ние не об хо ди мо сти при
ме не ния зна ний из дру гих пред ме тов;

2. от бор и ак ту а ли за ция нуж ных зна ний 
из дру гих пред ме тов;

3. их пе ре нос в но вую си ту а цию, со по став
ле ние зна ний из смеж ных пред ме тов;

4. син тез зна ний, уста нов ле ние сов ме сти
мо сти по ня тий, еди ниц из ме ре ния, рас
чет ных дейст вий, их вы пол не ние;

5. по лу че ние ре зуль та та, обоб ще ние в вы
во дах, зак реп ле ние по ня тий. 
За бо та о пост ро е нии со дер жа ния еди

но го кур са би о ло гии, уси ле ние его внут
рен них свя зей не при ни жа ют зна че ния его 
вза и мос вя зи с дру ги ми учеб ны ми пред
ме та ми. Межп ред мет ные свя зи в обу че
нии рас смат ри ва ют ся как ди дак ти чес кий 
прин цип и как ус ло вие, ох ва ты вая це ли 
и за да чи, со дер жа ние, ме то ды, средст ва 
и фор мы обу че ния раз лич ным учеб ным 
пред ме там.

Межп ред мет ные свя зи поз во ля ют выч
ле нить глав ные эле мен ты со дер жа ния 
об ра зо ва ния, пре дус мот реть раз ви тие 
си сте мо об ра зу ю щих идей, по ня тий, об ще
на уч ных при е мов учеб ной де я тель но сти, 
воз мож но сти комп лекс но го при ме не ния 
зна ний из раз лич ных пред ме тов в тру до
вой де я тель но сти уча щих ся.

Межп ред мет ные свя зи вли я ют на со
став и струк ту ру учеб ных пред ме тов. Каж
дый учеб ный пред мет яв ля ет ся источ ни
ком тех или иных ви дов межп ред мет ных 
свя зей. По э то му воз мож но вы де лить те 
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свя зи, ко то рые учи ты ва ют ся в со дер жа нии 
би о ло гии, и, на о бо рот, иду щие от би о ло
гии в дру гие учеб ные пред ме ты. Фор ми
ро ва ние об щей си сте мы зна ний уча щих ся 
о ре аль ном ми ре, от ра жа ю щих вза и мос
вя зи раз лич ных форм дви же ния ма те рии 
од на из ос нов ных об ра зо ва тель ных функ
ций межп ред мет ных свя зей. Фор ми ро
ва ние цель но го на уч но го ми ро возз ре ния 
тре бу ет обя за тель но го уче та межп ред мет
ных свя зей. Комп лекс ный под ход в вос
пи та нии уси лил вос пи та тель ные функ ции 
межп ред мет ных свя зей кур са би о ло гии, 
со дейст вуя тем са мым раск ры тию единст
ва при ро ды, об щест ва, че ло ве ка. В этих 
ус ло ви ях ук реп ля ют ся свя зи би о ло гии как 
с пред ме та ми естест вен но на уч но го, так и 
гу ма ни тар но го цик ла; улуч ша ют ся на вы ки 
пе ре но са зна ний, их при ме не ние и раз но
сто рон нее ос мыс ле ние.

Та ким об ра зом, межп ред мет ность – это 
прин цип обу че ния, ко то рый вли я ет на от
бор и струк ту ру учеб но го ма те ри а ла це ло
го ря да пред ме тов, уси ли вая си стем ность 
зна ний уча щих ся, ак ти ви зи ру ет ме то ды 
обу че ния, ори ен ти ру ет на при ме не ние 
комп лекс ных форм ор га ни за ции обу че
ния, обес пе чи вая единст во учеб но–вос пи
та тель но го про цес са.

Ре а ли за ция идеи межп ред мет ных свя
зей в пе да го ги ке и ме то ди ке пре по да ва ния 
тес но свя за на с ме то до ло ги чес ки ми возз
ре ни я ми пе да го гов на проб ле му син те за 
и ана ли за на уч но го зна ния как конк рет
но го вы ра же ния диф фе рен ци а ции на ук. 
Те о ре ти чес кое и прак ти чес кое ре ше ние 
этой проб ле мы из ме ня лось в со от ветст вии 
с раз ви ти ем об щест ва, его со ци аль ным 
за ка зам пе да го ги чес кой на у ке и шко ле. 
Ут верж де ние и уп роч не ние пред мет ной 
си сте мы пре по да ва ния в сов ре мен ной 
шко ле не раз рыв но свя за но с раз ви ти ем 
идеи межп ред мет ных свя зей.

Вы яв ле ние и пос ле ду ю щее осу ществ
ле ние не об хо ди мых и важ ных для раск

ры тия ве ду щих по ло же ний учеб ных тем 
межп ред мет ных свя зей поз во ля ет:
•	 сни зить ве ро ят ность субъ ек тив но го 

под хо да в оп ре де ле нии межп ред мет
ной ем ко сти учеб ных тем;

•	 сос ре до то чить вни ма ние учи те лей и 
уча щих ся на уз ло вых ас пек тах учеб ных 
пред ме тов, ко то рые иг ра ют важ ную 
роль в раск ры тии ве ду щих идей на ук;

•	 осу ществ лять по э тап ную ор га ни за цию 
ра бо ты по уста нов ле нию межп ред
мет ных свя зей, по сто ян но ус лож няя 
поз на ва тель ные за да чи, рас ши ряя по
ле дейст вия твор чес кой ини ци а ти вы 
и поз на ва тель ной са мо де я тель но сти 
школь ни ков, при ме няя все мно го об ра
зие ди дак ти чес ких средств для эф фек
тив но го осу ществ ле ния мно го сто рон
них межп ред мет ных свя зей;

•	 фор ми ро вать поз на ва тель ные ин те ре
сы уча щих ся средст ва ми са мых раз
лич ных учеб ных пред ме тов в их ор га
ни чес ком единст ве;

•	 осу ществ лять твор чес кое сот руд ни
чест во меж ду учи те ля ми и уча щи ми ся;

•	 изу чать важ ней шие ми ро возз рен чес
кие проб ле мы и воп ро сы сов ре мен но
сти средст ва ми раз лич ных пред ме тов и 
на ук в свя зи с жизнь ю. 
Даль ней шее улуч ше ние си сте мы мно

го сто рон них межп ред мет ных свя зей пред
по ла га ет и даль ней шее со вер шенст во ва
ние пу тей их ре а ли за ции:
•	 пла ни ро ва ние этой ра бо ты в шко ле;
•	 ко ор ди на цию де я тель но сти всех участ

ни ков пе да го ги чес ко го про цес са;
•	 эф фек тив ное ис поль зо ва ние межп

ред мет ных (комп лекс ных) се ми на ров, 
экс кур сий, кон фе рен ций, рас ши ре ние 
прак ти ки сдво ен ных уро ков, на ко то
рых мо гут ре шать ся уз ло вые ми ро
возз рен чес кие проб ле мы средст ва ми 
раз лич ных учеб ных пред ме тов и на ук 
од нов ре мен но, с уча сти ем двух или 
нес коль ких учи те лей. 
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Կենսաբանության դասավանդման ընթացքում  
միջառարկայական կապերի իրականացման մեթոդիկան

Պ. Գևորգյան, Ա. Գևորգյան
Հոդ վա ծում մի շարք կա րև որ աղ բյուր նե րի ու սում նա սի րու թյուն նե րի հի ման վրա լու

սա բան վում են մի ջա ռար կա յա կան կա պե րի էու թյան և նրանց նշա նա կու թյան հար ցը 
ինչ պես ժա մա նա կա կից դպրո ցում ու սուց ման գոր ծըն թա ցի օպ տի մա լաց ման, այն պես 
էլ սո վո րող նե րի մոտ աշ խար հի ամ բող ջա կան պատ կե րի ձև ա վոր ման գոր ծում: Վեր
լուծ վում են այդ կա պե րի գոր ծա ռույթ նե րը, ար վում են ընդ հա նուր եզ րա կա ցու թյուն ներ 
ինչ պես մի ջա ռար կա յա կան, այն պես էլ նե րա ռար կա յա կան կա պե րի իրա կա նաց ման 
ար դյունք նե րով:

Հա տուկ ու շադ րու թյուն է դարձ վում ամ բող ջա կան թե մա տիկ մի ա վոր նե րի ստեղծ
մա նը ու ին տեգր ված դա սե րին` որ պես դա սա վանդ ման ըն թաց քում մի ջա ռար կա յա կան 
կա պե րի իրա կա նաց ման կա րև որ մի ջոց նե րի. բեր վում են կոնկ րետ օրի նակ ներ:

Realization of interdisciplinary connections  
methodology in teaching Biology

P. Gevorkyan,  A. Gevorkyan
The article touches upon some key issues on the nature and importance of interdisci

plinary connections not only in the teaching process improvement in schools but also in the 
scope of the students. We’ve analyzed the factors of the mentioned connections and came 
to some conclusions based on the results interdisciplinary and interdisciplinary realization. 
We’ve also paid much attention to the creation of thematic units and integration classes, 
which are considered to be important means in the process of interdisciplinary connections 
realization. All the observations have been demonstrated through specific examples. 
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МАМИКОН АКОПЯН 
СТЕПАН ПОГОСЯН 

ВЛИЯНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫх ТЕхНОЛОГИЙ 
НА ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

При ме не ние но вей ших средств ин
фор ма ци он ной тех но ло гии в раз лич ных 
сфе рах че ло ве чес кой де я тель но сти, в том 
чис ле и в об ра зо ва нии, при об ре та ет все 
боль шую ак ту аль ность. Компь ю те ри за ция 
учеб но го про цес са рас смат ри ва ет ся как 
один из ак ту аль ных фак то ров ор га ни за
ции учеб но го про цес са, обу че ния то му или 
ино му пред ме ту. При этом не от вер га ет ся 
цен ность учеб но го по со бия, ко то рое было 
и оста ет ся глав ным ме то до ло ги чес ким 
инст ру мен том пре по да ва те ля.

Компь ю те ри за ция са мо го учеб но го 
про цес са, т.е. ис поль зо ва ние компь ю те
ра как средст ва, поз во ля ю ще го по вы сить 
эф фек тив ность обу че ния, бла го да ря муль
ти ме дий ной си сте ме обу че ния, рас ши ри ло 
воз мож но сти предъ яв ле ния учеб ной ин
фор ма ции за счет объ е ди не ния в од ном 
поль зо ва тельс ком про дук те тек ста, гра фи
ки, ау дио и ви де о ин фор ма ции, ани ма ции, 
свойст ва ин те рак тив но сти.

Си сте ма муль ти ме диа поз во ля ет ре а
ли зо вать ин тен сив ные ме то ды и фор мы 
обу че ния, по вы сить мо ти ва цию обу че
ния, по вы сить уро вень эмо ци о наль но го 
восп ри я тия ин фор ма ции, сфор ми ро вать 
уме ние ре а ли зо вы вать раз но об раз ные 
фор мы са мо сто я тель ной де я тель но сти по 
об ра бот ке ин фор ма ции.

Си сте ма муль ти ме диа ши ро ко ис поль
зу ют ся с целью изу че ния про цес сов раз
лич ной при ро ды на ос но ве их мо де ли ро
ва ния. Здесь мож но сде лать наг ляд ной 
не ви ди мую обыч ным гла зом жизнь эле
мен тар ных ча стиц мик ро ми ра, до ход чи во 
объ яс нить, как ра бо та ет тот или иной ал го
ритм и т.п. Воз мож ность в цве те и со зву

ком про де монст ри ро вать ре аль ный про
цесс под ни ма ет обу че ние на ка чест вен но 
но вый уро вень.

Как не об хо ди мое тех ни чес кое средст
во сов ре мен ной ла бо ра то рии, компь ю тер 
спо собст ву ет по вы ше нию мо ти ва ции уча
щих ся в ре ше нии учеб ных за дач за счет 
но виз ны, ак тив но го вов ле че ния всех ка те
го рий уча щих ся в учеб ный про цесс, спо
соб но сти про конт ро ли ро вать од но вре мен
но всех обу ча е мых, объ ек тив но сти оцен ки 
ре зуль та тов [1]. Для пре по да ва те ля компь
ю тер яв ля ет ся мощ ным средст вом обу
че ния, об лег ча ю щим про цесс соз да ния 
учеб но го ма те ри а ла, его де монст ра ции, 
из ло же ния в раз вер ну том или сжа том ви
де, с ил люст ра ци я ми или без них. Компью
тер в учеб ном про цес се поз во ля ет снять с 
пре по да ва те ля са мую тру до ем кую ра бо ту 
– вы пол не ние уп раж не ний, при ко то ром 
компь ю тер сам мо жет конт ро ли ро вать и 
тре бо вать пов то ре ния за да ния до тех пор, 
по ка по ка за те ли обу ча е мо го не бу дут мак
си маль но приб ли же ны к тре бу е мым.

Все это воз мож но при ус ло вии пра
виль ной ор га ни за ции ра бо ты в муль ти ме
дий ной ла бо ра то рии и тща тель ном под
бо ре учеб ных компь ю тер ных прог рамм в 
со от ветст вии с це ля ми и за да ча ми уро ка.

Сов ре мен ные элект рон ные учеб ни ки 
на ла зер ных дис ках (CD–ROM) спо соб ны 
вме стить объ ем ин фор ма ции, пре вы ша
ю щий в нес коль ко раз обыч ные учеб ные 
по со бия [2]. При этом учеб ный ма те ри ал 
мо жет иметь гра фи чес кое, ау дио или ви део 
соп ро вож де ние. Муль ти ме дий ные учеб ни
ки от ли ча ют ся от обыч ных важ ным свойст
вом – ин те рак тив ностью: компь ю те ру за
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да ет ся воп рос – он от ве ча ет, компью тер 
за да ет воп рос – поль зо ва тель да ет от вет 
и при этом по лу ча ет ре зуль та ты конт ро
ля от ве та, а так же ре ко мен да ции в слу чае 
оши бок. В учеб ном про цес се мо гут быть 
ис поль зо ва ны как го то вые коммер ци он
ные муль ти ме дий ные прог рам мы, так и 
соз дан ные са ми ми пре по да ва те ля ми. Это 
ре зуль тат дли тель ной сов мест ной ра бо ты 
пре по да ва те ля–пред мет ни ка, яв ля ю ще
го ся экс пер том по со дер жа нию, спе ци
а ли стов по ин фор ма ти ки, зна ю щих все 
тех ни чес кие воз мож но сти компь ю тер ных 
средств. Муль ти ме дий ные воз мож но сти 
сов ре мен ных компь ю те ров как нель зя 
луч ше под хо дят для мо дер ни за ции об
ра зо ва тель но го про цес са и при гра мот
ном при ме не нии спо соб ны со вер шить 
ре во лю цию в ме то ди ке пре по да ва ния. 
Обу ча ю щие тех но ло гии яв ля ют ся спод
виж ни ком при ме не ния обу ча ю щи ми ся 
компь ю те ров с поль зой в не у чеб ное вре
мя. Обу ча ю щие прог рам мы – те за да чи, 
где но во мод ные вир ту аль ные тех но ло гии 
не толь ко при дут ся к ме сту, но и бу дут 
прак ти чес ки не об хо ди мы.

Об щеп ри ня тые прин ци пы обу че ния 
име ют пря мое от но ше ние к раз ра бот ке 
муль ти ме дий ных обу ча ю щих си стем. Рас
смот рим не ко то рые из этих прин ци пов.
•	 Обу че ние идет быст рее, ес ли обу ча

е мый про яв ля ет ак тив ный ин те рес к 
изу ча е мо му пред ме ту.

•	 Обу че ние яв ля ет ся бо лее эф фек тив
ным, ес ли фор мы пре об ре те ния зна
ний и на вы ков не пос ред ств ен но свя за
ны с ре аль ной жизнью. Это оз на ча ет, 
что обу ча е мо му важ нее на у чить ся на
хо дить пра виль ные от ве ты, чем про сто 
уз на вать их.

•	 Обу че ние идет быст рее, ес ли прог рам
ма по пред ме ту пост ро е на по прин ци пу 
пос ле до ва тель но го ус лож не ния ма те
риа ла. За ня тия сле ду ет на чи нать с са

мых про стых за да ний, для вы пол не
ния ко то рых обу ча ю щий ся уже вла де ет 
не об хо ди мы ми на вы ка ми и зна ни я ми. 
Уро вень слож но сти ма те ри а ла по сто ян
но по вы ша ет ся, по ка не бу дет до стиг
ну та же ла тель ная сте пень уме ния.

•	 Труд но сти, ко то рые обу ча е мо му не
об хо ди мо пре о до леть, долж ны воз ни
кать пе ред ним пос ле до ва тель но од на 
за дру гой, а ус пеш ное их пре о до ле ние 
раз ви ва ет уро вень ак тив но сти.

•	 Обу че ние да ет воз мож ность ин ди ви
ду аль но го под хо да к обу ча ю щимся, 
пос коль ку каж дый из них мо жет про
хо дить прог рам му со от ветст вен но сво
им ин ди ви ду аль ным осо бен но стям. По 
ря ду при чин од ни ус ва и ва ют ма те ри ал 
быст рее дру гих, что поз во ля ет не зат
руд нять ра бо ту в груп пе при от ста ва
нии од но го из обу ча ю щих ся. 
Для ре а ли за ции вы ше из ло жен ных 

прин ци пов обу че ния в муль ти ме дий ной 
обу ча ю щей си сте ме про сто не об хо ди ма 
чет кая струк ту ри за ция учеб но го ма те
ри а ла. Во мно гих слу ча ях раз ра бот чи
ку муль ти ме дий ной обу ча ю щей си сте
мы тре бу ет ся наг ляд но пред ста вить ее 
струк ту ру не толь ко в об щем ви де, но и 
бо лее конк рет но, с де та ли ров кой до бо
лее мел ких струк тур. Это поз во лит раз
ра бот чи ку уви деть воз мож ные не до ра
бот ки, не пол но ту ма те ри а ла, от сутст вие 
ка ких–ли бо про ме жу точ ных эле мен тов, 
не об хо ди мых для ло ги чес кой свя зи по
ня тий. По дан ной струк ту ре сра зу мож но 
бу дет уви деть ба зо вые по ня тия, яв ля ю
щи е ся ос но во по ла га ю щи ми для дан но го 
обу че ния. По та кой струк ту ре мож но лег
ко оп ре де лить пра виль ность пос ле до
ва тель но сти по да чи ма те ри а ла для обу
че ния, поз во ля ю щей в за ви си мо сти от 
уров ня зна ний поль зо ва те ля ука зы вать 
оп ти маль ный путь обу че ния и конт ро ли
ро вать ус во е ние зна ний. Все это в це лом 
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поз во лит усо вер шенст во вать цикл обу
че ния и умень шить вре мен ные зат ра ты, 
не об хо ди мые на изу че ние.

Си сте ма муль ти ме диа поз во ля ет ре а
ли зо вать ин тен сив ные ме то ды и фор мы 
обу че ния, по вы сить мо ти ва цию обу че
ния, по вы сить уро вень эмо ци о наль но го 
восп ри я тия ин фор ма ции, сфор ми ро вать 
уме ние ре а ли зо вы вать раз но об раз ные 
фор мы са мо сто я тель ной де я тель но сти по 
об ра бот ке ин фор ма ции.

Муль ти ме дий ные обу ча ю щие си сте
мы поз во ля ют гар мо нич но объ е ди нить 
лек ции с де монст ра ци ей учеб но го ма те
ри а ла, прак ти кум в ви де компь ю тер но го 
ими та то ра, те сти ру ю щую си сте му и все 
до пол ни тель ные ма те ри а лы в еди ном ин
те рак тив ном компь ю тер ном учеб ни ке. 
Муль ти ме дий ные учеб ни ки [3] не про сто 
разг ру жа ют пре по да ва те ля от каж дод нев
ных ру тин ных функ ций, но по вы ша ют 
ин те рес обу ча е мых к пред ме ту, ус ко ря ют 
обу че ние и обес пе чи ва ют луч шее ус во е
ние ма те ри а ла.

Ме то ды обу че ния име ют тес ную 
связь с ха рак те ром по да чи и восп ри я
тия ин фор ма ции как для обу ча ю ще го ся, 
так и для обу ча ю ще го [4]. Здесь сле ду
ет от ме тить, что ис поль зо ва ние муль
ти ме дий ных тех но ло гий су щест вен но 
вли я ет на ха рак тер по да чи ин фор ма ции 
и на ме то ды обу че ния. Ус пех учеб ной 
де я тель но сти в зна чи тель ной сте пе ни 
оп ре де ля ет ся чет кой по ста нов кой це
ли каж дой прог рам мы и ее за дач. Это 
не об хо ди мо для то го, что бы обу ча е мый 
яс но по ни мал пред наз на че ние пред ла
га е мых прог рамм.

Муль ти ме дий ное обу че ние от тра ди
цион ных форм обу че ния от ли ча ют сле ду
ю щие ха рак тер ные чер ты.
•	 Гиб кость. Воз мож ность за ни мать ся в 

удоб ное для се бя вре мя, в удоб ном мес
те и тем пе.

•	 Мо дуль ность. Воз мож ность из на бо ра 
учеб ных кур сов фор ми ро вать учеб ный 
план, от ве ча ю щий ин ди ви ду аль ным 
или груп по вым пот реб но стям.

•	 Объ ем ность. Од нов ре мен ное об ра
ще ние ко мно гим источ ни кам учеб
ной ин фор ма ции боль шо го ко ли
чест ва обу ча ю щих ся. Об ще ние че рез 
се ти свя зи друг с дру гом и с пре по
да ва те ля ми.

•	  Эко но мич ность. Эф фек тив ное ис поль
зо ва ние учеб ных пло ща дей, тех ни чес
ких средств, транс порт ных средств, 
кон цент ри ро ван ное, муль ти ме дий ное 
пред став ле ние учеб ной ин фор ма ции 
сни жа ет зат ра ты на под го тов ку спе ци
а ли стов.

•	 Тех но ло гич ность. Ис поль зо ва ние в об
ра зо ва тель ном про цес се но вей ших 
до сти же ний ин фор ма ци он ных тех но
ло гий, спо собст ву ю щих прод ви же нию 
че ло ве ка в ми ро вое ин фор ма ци он ное 
прост ранст во.

•	 Рав ноп ра вие. Рав ные воз мож но сти 
по лу че ния об ра зо ва ния не за ви си мо 
от ме ста про жи ва ния, со сто я ния здо
ровья, ма те ри аль ной обес пе чен но сти 
обу ча е мо го.

К муль ти ме дий ной прог рам ме тре бу ет ся 
со став лять ме то ди чес кие за пис ки, в ко то
рых ука зы ва ет ся, на ко го рас счи та на дан
ная пре зен та ция, ви ды уме ний, ко то рые 
вы ра ба ты ва ют ся с ее по мощью, на ка кой 
учеб ный ма те ри ал ба зи ру ет ся прог рам ма в 
учеб ном про цес се, дру ги ми сло ва ми, пре
зен та ция долж на иметь сце на рий по ис
поль зо ва нию, что бы ее мог ли ис поль зо вать 
дру гие пе да го ги. При ис поль зо ва нии на за
ня ти ях муль ти ме дий ных прог рамм–пре зен
та ций струк ту ра за ня тия прин ци пи аль но не 
ме ня ет ся. В нем по–преж не му сох ра ня ют ся 
все ос нов ные эта пы, из ме ня ют ся толь ко их 
вре мен ные ха рак те ри сти ки.
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Մուլտիմեդեդիայի ազդեցությունը ուսուցման ձևերի և մեթոդների վրա

Մ. Հակոբյան, Ս. Պողոսյան 

Ու սուց ման ին ֆոր մա ցի ոն տեխ նո լո գի ա նե րի ստեղ ծու մը, որը հիմն ված է քոմ փյու թե
րա յին տեխ նո լո գի ա նե րի հի ման վրա, ամ բող ջա կան է դարձ նում ու սուց ման գոր ծըն թա
ցի կազ մա կեր պու մը, պայ ման ներ է ստեղ ծում ու սուց ման ադապ տաց ման հա մար:

Հոդ վա ծում դի տարկ վում է մուլ տի մե դի ա յի ազ դե ցու թյու նը ու սուց ման գոր ծըն թա ցի 
վրա: Մուլ տի մե դի ոն հա մա կար գը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս իրա կա նաց նելու ու սուց
ման ին տեն սիվ մե թոդ ներ և ձև եր՝ ձև ա վո րե լով ու նա կու թյուն ին ֆոր մա ցի ա յի մշակ ման 
իրա կա նաց ման զա նա զան ձև ե րի վե րա բե րյալ:

The Impact of the Multimedia on the Ways and Methods of Teaching.

M. Hakobyan, S. Poghosyan 

Creation of computer–based technologies enables to finalize the process of teaching and 
creates necessary conditions for the use of the multimedias during the teaching process. The 
article deals with the impact of multimedias on the teaching process. It maskes it possible to 
use intensive teching methods and means, developing necessary skills in different ways of 
information processing.
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NVARD KYUREGHYAN

MEANINGFUL PROPER NAMES IN THE AR-
MENIAN EPIC “DAVID OF SASSOUN” AND 

THEIR TRANSLATION INTO ENGLISH
The Scope of the Translation

This English version of the Armenian folk 
epic, David of Sassoun, named after its out
standing character, presents the complete, 
authenticated and original text of the epic in 
four circles. Its original in dialectal Armenian 
was published in 1939, at Erivan, Armenia, 
under the title of “Sassountzy David, Hayka
kan Zhoghovrdakan Epos” (David of Sas
soun, the Armenia Folk Epic).

There are three fragmental translations 
in English from secondary sources:

F.B. Collins’ translation, which appeared 
in 1902, presents in prose narration frag
ments of the three circles of the epic.

Jane Wingate’s translation, which ap
peared in 1950, covers only part of the first 
cycle of the epic, the story of Sanasar and 
Baghdasar as narrated in prose by the late 
Armenian author Digran Tchitouni of Paris.

Aram Tolegian’s translation, published in 
1961, gives in verse a brief poetic version of 
the third cycle, David, written by the late Ar
menian poet Hovhannes Toumanian.

Neither the Collins, Tchitouni, nor Tou
manian versions present any of the original 
text. They are the poetic interpretations of 
the authors inspired by the transcribed frag
mental variants of the epic.

A.K. Shalian is the one who brought with
in our reach the first complete and reliable 
translation of this Armenian epic. Shalian’s 
translation appeared in 1964.

Artin Shalian, a man eminently well–qual
ified for the task by virtue of his special lin
guistic knowledge, has deep devotion to the 

subject, and his true feeling for the poetic 
values of the old legends, has brought this 
literary and cultural monument of the undy
ing spirit of his countrymen to readers of 
English for the first time in its entirety, in the 
form of a faithful line–by–line translation of 
the text officially edited at Erivan, Armenia, 
in 1939. 

As a long story of adventure dealing with 
the exploits of national heroes, permeated 
with high ethical idealism in the elevated 
manner of Homer’s Odyssey and Iliad, Da
vid of Sassoun must be reckoned among the 
best epics of its kind in the world. It is much 
superior in many ways to the contemporary 
Greek epic Digenis Akritas, which comes 
from a nearby region in Asia Minor, and is 
more significant in its bearing upon the ori
gins of epic poetry in general, because we 
know just where the text of David of Sassoun 
comes from in this case and what has inter
vened between its oral and its written forms. 
Shalian’s graceful translation can hardly fail 
to be impressed by its beauty, and by the 
vivid picture given us of that strong spirit of 
freedom and defiance to oppression from 
without, which has remained deep–seated in 
the hearts of the Armenian highlanders from 
time immemorial, in opposition to the great 
kings and kings who have ruled over the 
plains of Mesopotamia. The will to freedom 
and independence lives in mountains long 
after it has died on the plain.

The historical background of the epic. Like 
the other epics of the Middle East, including 
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Homer’s Odyssey and Iliad, and the Babylo
nian epic Gilgamesh, the Armenian epic Da
vid of Sassoun is also comprised of a series 
of individual legendary tales that have been 
coordinated into a unified narrative without 
impairing its pristine simplicity in bardic lan
guage and construction. The epic consists of 
four cycles, linked together through genea
logical succession. Each cycle is identified 
through the name of its dominant charac
ter. The first cycle is identified with Sanasar 
and his twin brother Baghdasar; the second 
cycle is identified with Medz Mher’s son, Da
vid, after whom the entire epic is named; the 
fourth cycle is identified with Pokr Mher, the 
“deathless” son of David.

Proper Names in the Armenian Epic 
“David of Sassoun” and their Translation 
into English

As a rule proper names are transcribed, 
i.e. are transferred into TL, preserving their 
precise phonetic form.

Another means of transferring proper 
names into TL is the transliteration, which 
presupposes translation on the level of 
graphemes, in other words ‘letter by letter’ 
translation.

Latination presupposes transfer of prop
er names of SL into TL without any changes, 
on condition that both languages use Latin 
alphabet.

The translator of the Armenian epic 
hasn’t used latination for the simple reason 
that Armenian and English have absolutely 
different alphabets.

The meaningful proper names stated 
below are examples of transcription, which 
was widely used by Shalian in the process of 
translation. Many of them have their explana
tions in footnotes. 

Ծովինար – Dzovinar – a cloudless light
ning shaft, or sea–born

Թևադորոս – Tevatoros – Winged Toros, 
a mythical figure, possessing wings. King Teva
toros was called so for his ability to travel long 
distances in no time. This important informa
tion has gone unnoticed by the translator.

Ձենով Հովան – Tzenov Hovan – Hovan 
with a powerful voice

Քուռկիկ Ջալալի – Kourkig Jelaly – Colt 
Majestic

Ախմախ սար – Akhmakh Mountain – 
Mountain of fools Akhmakh: an Arabic word 
meaning a fool, stupid.

Պղնձե Քաղաք – B’gh’ntze Kaghak – 
Copper City

Կաթնով Աղբյուր – Gatnov Aghbiur – 
Milky Fountain, famous for its water of su
pernatural properties

Կապույտ Ծով – Gaboud Dzov – Blue Sea. 
One of the ancient names given to Lake Van

Դեղձուն Ծամ – Deghtzoun Dzam – Gol
dilocks of Forty Braids

Փոքր Մհեր – Pokr Mher – Mher the 
Younger

Կանաչ քաղաք – Ganatch Kaghak – 
Green City, Ganatch(Green), Kaghak (City)

Քաջեր –Katcher – Land of Magicians. 
Katcher: in this epic, a mythical race of mor
tals endowed with magic powers. In Arme
nian mythology, immortal beings capable for 
evil as well as good deeds.

Չարփահար – Charbahar Kamy – Hur
ricane. A dragon–wind

Սև սար – Sev Sar – Black Mountain. 
Sev(black), Sar(mountain)

Քամի – Kamy – Wind. One of the forces 
of nature under the mythological man’s control 

Սասուն – Sassoun – Sassoun. A dialecti
cal word derived from Sassoun, by implica
tion standing for awe, mammoth. Sassoun 
then would mean awesome, enormous, stu
pendous.

Ագռավու քար – Akravou Kar – Crow’s 
Rock. A cave near Van, Armenia, known as 
Mhery Dour(Mher’s Door) or Rock of Van.
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Մատղավանք – Madghavank – Monas
tery for sacrificial or memorial meals. The 
abbot of this monastery is in league with 
seven kings who have plotted to kill Mher. At 
dawn, they find the monastery surrounded 
by an army, with the abbot among them. 
Mher battles them, mows them down and 
scatters them the way a wind blows away 
swarms of gnats, and Kerry Toros and Hov
nan get up the courage to join the fighting. 
They change the name of the monastery to 
Madnavank (“Monastery of Treachery”). 

A bright example of play on word is lost in 
English translation.

Ջոջանց Տուն – Chochants Doun – The 
House of Grandees

Հավլունի թուր – Havlouny Sword – A 
mythical sword of supernatural. Power, that 
according tradition, had belonged to the pa
gan King Drtad of Armenia, fourth century 
A.D. Gregory the Enlightener, after convert
ing King Drtad into the faith of Christ, turned 
this mighty sword into a cross while propagat
ing, enforcing Christianity in Armenia.

Պարոն Աստղիկ – Baron Asdghik – Lit
tle Star. Baron is not translated as the trans
lator believes that the word is understand
able for the English reader.

Some meaningful proper names have 
been translated into English by transcription 
only, e.g. 

Սեղանսար – Seghan Sar
Սիպտակ քար – Sibdag Kar
Ավագ սար – Avak Sar
Բերդ Կապոտ – Berd Gaboud
Ագռավու քար – Akravou Kar, etc.
Few are the meaningful proper names 

translated literally: 
Խաչ Պատերազմ – Battle Cross
Սև սար – Black Mountain, etc.

Conclusion
It is common knowledge that the transla

tor of a literary work faces two main prob

lems: the precise reproduction of the meaning 
of the original and the reflection of its emo
tional expressive and aesthetic peculiarities. 

Therefore, the translator should not 
only have a bilingual ability but also a bicul
tural vision. Translators are faced with an 
alien culture that requires that its message 
be conveyed in anything but an alien way. 
That culture expresses its idiosyncrasies in 
a way that is ‘cultural bound’: cultural words, 
proverbs, idiomatic expressions and proper 
names, whose origin and use are uniquely 
bound to the culture concerned. So transla
tors are called upon to do a cross–cultural 
translation whose success will depend on 
their understanding of the culture they are 
working with.

Rendering proper names in TL is a prob
lem of uncommon difficulty in a work dealing 
with peoples of different languages. If a trans
lator wants his target language text to be ac
cepted and understood by its reader, he must 
behave in accordance with what is expected 
and meaningful in the target culture.

For the faithful translation of the epic it 
is necessary first to master its dialectal lan
guage–simple in vernacular, compact yet 
forceful and picturesque. The translator’s 
knowledge of the dialect of his native prov
ince of Dzopk(Sophena) could prove helpful 
in identifying many of dialectal words and 
ascertaining their exact meaning.

It has been the translator’s aim to pres
ent the epic to English readers in its entirety. 
With this aim in mind Artin Shalian has ren
dered it faithfully, line by line, without meter 
or rhyme, in simple, fluent English. He has 
not inserted his individuality in the translated 
text; he has not used more “literary” words 
or florid expressions; nor has he attempted 
improvements in the sequence of the nar
ration or in an occasional inconsistency. 
This translation is presented in the pristine, 
bardic originality of the text. Pursuant to 
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Իմաստալի հատուկ անունները և դրանց անգլերեն թարգմանությունը  
«Սասունցի Դավիթ» էպոսում

Ն. Կյուրեղյան

Սույն հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում նպա տակ է դրվել ամ փոփ քննար կելու «Սա սուն ցի 
Դա վի թ» էպո սի և մաս նա վո րա պես դրա նում գոր ծած վող հա տուկ անուն նե րի թարգ մա
նու թյու նը՝ պահ պա նե լով բնօ րի նա կի առանձ նա հատ կու թյուն նե րը:

Значимые имена собственные в армянском эпосе  
„Давид Сасунский” и их перевод на английский язык

Н. Кюрехян
Целью дан ной статьи яв ля ет ся крат кое об суж де ние пе ре во да эпо са "Да вид Са сунс

кий" на анг лийс кий язык. При этом осо бое вни ма ние уде ля ет ся на пе ре вод имен собст
вен ных, име ю щих смыс ло вое зна че ние, сох ра няя при этом осо бен но сти ори ги на ла.

this, a rigid simplicity of language has been 
maintained compatible with the simplicity of 
bard language and English idiomatic forms 
of expression.

For clarity, it has been necessary to sub
stitute names and nouns for relative pro
nouns, and here and there add, in brack
ets, complementary words to complete the 
meaning of a sentence or to make identifica
tion of an individual easier. 

Names of persons and places and mytho
logical terms have been kept in their original 
Armenian vernacular: their explanation or 
English literal translation is given in footnotes.

This English version of “David of Sas

soun”, it is hoped, will arouse a new inter
est in the epic literature of Armenia and will 
mark the initial, pioneering step toward fur
ther research and study in a fascinating field 
calling for serious application.

With this antiquity, mythological charac
ter, and historic origin; with its effective liter
ary forms and figures created by the genius 
of the illiterate bard; with its superhuman 
mythical characters paradoxically human in 
their behavior, with its pathos and dramatic 
intensity; with its moral and ethical precepts 
universal in scope, “David of Sassoun”, the 
Armenian epic, can be ranked as one of the 
great epics of the world literature. 
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ԴՊՐՈՑԻ ԵՎ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ
ՄՏՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԱԶԻԿ ՀԱՐՈՒթյՈՒՆՅԱՆ
ԼՈՒՍԻՆԵ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

ՄԱՅՐԵՆԻ ԼԵԶՎԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐԸ 
ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ՎԱԶԳԵՆ 

ԱՌԱՋԻՆԻ ԱշԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ
«Հա՛յ ժողովուրդ, միշտ կենդանի և միշտ 

փառքի մէջ պահէ քու մեծասքանչ մայրենի 
լեզուդ և գիրդ մեսրոպեան»:1 

Վազգեն Ա

Հայտ նի է, որ պատ մու թյան բարդ ու 
դժվա րին ոլո րապ տույտ նե րում եղել են 
դեպ քեր, երբ ապ րել է ժո ղո վուր դը նույ
նիսկ այն դեպ քում, երբ մե ռել է նրա լե
զուն: Հա յե րի դեպ քում լե զուն օգ նել է ոչն
չա ցու մից ու վե րա ցու մից փրկվե լու, հույս է 
դար ձել խա վա րում, սրբու թյամբ պա հել իր 
մեջ հա վատքն ու լավ օրե րի հույ սը մի ժո
ղովր դի, որը կոչ ված է ապ րե լու: 1«Ախ լե
զո՜ւն, լե զո՜ւն որ չը լի, մարդ ըն չի նման կը
լի…մի ազ գի պա հողն ու իրար մի աց նո ղը 
լե զուն ա ու հա վա տը…»2,— բա ցա կան չում 
է հան ճա րեղ քա նա քեռ ցին` վստա հեց նե
լով, որ հա վա տը լեզ վի սիրտն է, իսկ լեզ վի 
շուն չը` հա վա տի հո գին: Այս պոռթ կուն 
աք սի ո մա տիկ ձև ա կեր պու մը ար դի ա կան 
է բո լոր ժա մա նակ նե րի հա մար և ու ղեկ
ցում է սե րունդ նե րին` իբ րև պատ գամ ու 
շա րու նա կա կա նու թյան, ինք նա ճա նա չու մի 
խոր հուրդ: Պատ գա մի նվի րյալ հե տև որդ

1 Վազ գեն Ա Հայ րա պետ Հա յոց, Գիրք երկ րորդ, 
Կոն դակ ներ, քա րոզ ներ, ելույթ ներ, Մայր Աթոռ Ս. Էջ
մի ա ծին, 1968 թ., էջ 8 (Ամե նայն Հա յոց Հայ րա պե տի 
կոն դա կը Սբ. Մես րոպ Մաշ տո ցի ծննդյան հա զար
վեց հա րյու րա մյա կի առ թիվ):
2 Խ. Աբովյան «Վերք Հայաստանի», Երևան, 
1939 թ., էջ 80

նե րից էր նաև հե ռա վոր Բու խա րես տում 
ծնված Լև ոն–Կա րա պետ Պալ ճյա նը, 
ապա գա յում` Հայ առա քե լա կան եկե ղե ցու 
հո գև որ զար թոն քի ու ինք նա գի տակ ցու մի 
ճա նա պար հը բա ցող Ամե նայն Հա յոց Հայ
րա պե տը` Վազ գեն Առա ջի նը, որն իր հայ
րա պե տա կան բո լոր ելույթ նե րում պետք է 
օրհ նա բա ներ, փա ռա բա ներ ու իր ողջ 
պեր ճան քով ներ կա յաց ներ մայ րե նին: 
«Դա րե ր ի վեր հա յոց բո լոր կա թո ղի կոս
նե րը իրենց օրհ նու թյու նը բե րած են Սբ. 
Մես րո պի հի շա տա կին: Այժմ հեր թը Մերն 
է: Մենք եր ջա նիկ ենք այ սօր Մեր ամե նա
ջերմ օրհ նու թյու նը բե րե լու այս բե մեն մեծ 
Վար դա պե տին: Օրհ նու թյո՜ւն և փա'ռք 
Անոր, որ լույ սի ճա նա պար հը բա ցավ մեր 
ժո ղո վուր դին և կյան քի անս պառ աղ բյուր 
հան դի սա ցավ մին չև մեր օրե րը, հա կա
ռակ բա զում դժվա րու թյուն նե րու: Եվ մեր 
ժո ղո վուր դը մնաց կեն դա նի: Մեր օրհ նու
թյու նը կբե րենք հայ գրին ու մա գա ղա թին 
և բո լոր սուրբ թարգ մա նիչ նե րուն: Օրհ նու
թյո՛ւն հայ հին և նոր մա տե նագ րու թյան 
բո լոր մշակ նե րուն, բո լոր անոնց, որոնք 
մեր օրե րուն ալ կստեղ ծա գոր ծեն ու կծաղ
կեց նեն հայ գրա կա նու թյու նը Հայ րե նի քեն 



235

Դ Պ Ր Ո Ց Ի  Ե Վ  Մ Ա Ն Կ Ա Վ Ա Ր Ժ Ա Կ Ա Ն  Մ Տ Ք Ի  Պ Ա Տ Մ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

ներս և Հայ րե նի քեն դուրս: Օրհ նու թյո՛ւն 
մա նա վանդ հայ դպրու թյան և կրթու թյան 
մշակ նե րուն, նաև անոնց, որոնք իրենց ու
սու ցիչ նե րուն շուր ջը հա վաք ված կսոր վին 
«հե րո սա կան լե զու նե րի հե րո՛ս եղ բայր հա
յոց լե զու ն»: Այդ մե ծաս քանչ հե րոս լե զուն 
կա ճի և կծաղ կի մեր Հայ րե նի քին մեջ ու 
ար տա սահ մա նի այն կեդ րոն նե րուն մեջ, 
ուր հայ դպրոց ներ կման կաց նեն հա յոց 
ալե հեր լե զուն հայ մա նուկ նե րու շրթնե
րուն վրա»3,— հայ րա պե տա կան օրհ նա
սա ցու թյան այս շա ռա փը տա րած ված էր 
նրա աշ խար հիկ և հո գև որ գոր ծու նե ու
թյան բո լոր աս պա րեզ նե րում: Դե ռևս ման
կու թյու նից, օտար ու հե ռա վոր ափե րում 
ու սուց չու հի մոր շնոր հիվ մայ րե նի լեզ վի 
մի ջո ցով նա սկսում է ճա նա չել իմաս տու
թյան ան բե կա նե լի խոր հուր դը և հան ճար
նե րի խոս քի ար ժե քը: Տա րա գիր հայ ար
հես տա վո րի ըն տա նի քում ծնված մի ա մո րիկ 
զա վա կի կրթու թյան հա մար ոչ մի մի ջոց 
չխնա յած ծնող նե րը հա յե ցի դաս տի ա րա
կու թյան սեր մը ըն տա նի քում էին դրել՝ 
կրթու թյա նը տա լով բա ցա ռիկ նշա նա կու
թյուն, մի և նույն ժա մա նակ գի տակ ցե լով, 
որ օտար երկ րի կրթօ ջախ նե րում գե րա
զանց ար դյուն քով սո վո րող իրենց տղա յի 
հա մար մայ րե նին սո վո րե լու պար տա դիր 
հրա մա յա կա նով մեր ժում են տե ղում օտա
րազ գի նե րի մեջ ու նրանց կող քին կա յա
նա լու հեշտ ու դյու րին ճա նա պար հը, նրա 
հա մար ընտ րում հայ րե նի քի տե սիլ քի որո
նու մի ու ղին` մայր լեզ վի մի ջո ցով: Պե տա
կան հա մալ սա րա նի գրա կա նու թյան, փի
լի  սո փա յու թյան, իսկ այ նու հե տև` 
ման  կա  վար  ժու թյան ֆա կուլ տետ ավար
տած Լև ոն–Կա րա պետ Պալ ճյա նը ոս կե ղե
նիկ լեզ վի ատաղ ձը ու սում նա սի րե լու մեծ 
մղու մով մաս նա վոր դա սե րի էր գնում մերթ 

3 Վազ գեն Ա Հայ րա պետ Հա յոց, Կեն սագ րու թյուն, 
կոն դակ ներ, քա րոզ ներ, Մայր Աթոռ Սբ. Էջ մի ա ծին, 
1958 թ., էջ 295 (Վե հա փառ հայ րա պե տի խոս քը Հո
գև որ ճե մա րա նում` Սրբոց Թարգ ման չաց տո նի առ
թիվ, 18 հոկտ., 1956 թ.):

Գև որգ Ղա զա րյա նի, մե՛րթ էլ Հա կոբ Սի րու
նու մոտ՝ մի և նույն ժա մա նակ դա սա վան դե
լով ռու մի նե րեն Պուք րե շի (Բու խա րեստ) 
«Մի սա քյան–Քե սի մյա ն» ազ գա յին վար
ժա րա նում: Մայ րե նիի դա սե րը ան հագ ծա
րա վով կլա նած սա նի աշ խա տա սի րու թյու
նը սի րե լի ու սու ցիչ նե րի աչ քե րից չէ ին 
վրի պում: Նա կա րև ո րում էր լեզ վի իմա
ցու թյան խնդիր նե րը` նրա պատ մա կան 
ար մատ նե րից մին չև ժա մա նա կա կից գոր
ծա ծու թյուն՝ յու րօ րի նակ դրսև ո րում նե րով 
ներ կա յաց նե լով նաև Սու չա վա յի բար բա
ռը, որն էլ, ըստ Հր. Աճա րյա նի, Առ տի ա լի 
բար բա ռի մի ճյուղն էր` իր մեջ ներ խառ
նած սու չա վա կան և ռու մի նա կան բար բա
ռա ձև ե րը: Վե հա փա ռի մայ րե նին բազ
մաբ ղետ է, հա րուստ լեզ վա կան տար բեր 
ելև է ջում նե րի ցու ցադ րու թյամբ: Գրա բա
րը, նրա կար ծի քով, հա յոց լեզ վի հե նա
սյունն է, առանց որի գե րա զանց իմա ցու
թյամբ դժվար է հաս կա նալ ոս կե ղե նիկ 
լեզ վի հու զա կա նու թյան սկզբնաղ բյու րը: 
Հ. Սի րու նին ապա գա հմուտ ու սուց չի էր 
տես նում իր սա նի մեջ, որին վստա հե ցին 
նաև Ազ գա յին յոթ նա մյա վար ժա րա նում 
մայ րե նի լեզ վի դա սա ժա մե րը: Որ պես տե
ղի «Մի սա քյան–Քե սի մյա ն» ազ գա յին 
վար ժա րա նի ու սու ցիչ` Լև ոն–Կա րա պետ 
Պալ ճյանն իր ան խառն սի րո մաս նիկն է 
ավե լաց նում մայ րե նի լեզ վի պահ պան
մանն ու հա րա տև ու մին: Նա քաջ գի տակ
ցում էր, որ օտար ափե րում հա յա պահ
պան առա քե լու թյան կա րև ո րա գույն 
կռվա նը լե զուն է ու հա վա տը: Ու սու ցա նե
լու մի ջո ցով սեր մա նե լով հա րա զատ լեզ վի 
նկատ մամբ պատ կա ռանք ու սեր` ազ դու 
հու զա կա նու թյուն, ինք նա ճա նա չու մի բեր
կրանք էր նվի րում իր սա նե րից յու րա քան
չու րին: Իր ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու
թյան ըն թաց քում քա ջա տե ղյակ լի նե լով 
դի դակ տի կա յի հայտ նի օրի նա չա փու
թյուն նե րին, ազ գա յին վար ժա րա նի ու
սուց չին հա ջող վում է ճա նա չո ղա կան գոր
ծըն թացն անց նող սա նե րին ծա նո թաց նել 



236

Դ Պ Ր Ո Ց Ի  Ե Վ  Մ Ա Ն Կ Ա Վ Ա Ր Ժ Ա Կ Ա Ն  Մ Տ Ք Ի  Պ Ա Տ Մ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

մայ րե նի լեզ վի հա րուստ բա ռա գան ձին, 
գի տակ ցա կա նու թյան և ակ տի վու թյան 
սկզբուն քը պա հե լով` բա ցատ րել ու ներ
մու ծել հե տաքրք րու թյուն, մատ չե լի ու թյան 
սկզբուն քի շրջա նակ նե րում` ծա նո թից 
գնալ դե պի ան ծա նո թը, ընդ հա նու րից դե
պի մաս նա վո րը, զննա կա նու թյան մե թո դի 
օգ նու թյամբ լեզ վի մի ջո ցով ծա նո թաց նել 
իրա կա նու թյան երև ույթ նե րին: Մե թոդ նե
րի հա մա խում բը կի րա ռե լով` նա կա րո ղա
ցել է զրու ցե լու, պատ մե լու, բա ցա տրե լու 
ճա նա պար հով ազ դե ցիկ խոս քի ուժն օգ
տա գոր ծել իր սա նե րի մեջ մայ րե նիի 
նկատ մամբ խո րը հե տաքրք րու թյուն սեր
մա նե լու հա մար: Ցա վոք, Վե հա փա ռի աշ
խար հիկ շրջա նի ման կա վար ժա կան գոր
ծու նե ու թյան բուն ըն թաց քի մա սին 
կցկտուր են տե ղե կու թյու ննե րը, որոնց, 
բա րե բախ տա բար, լրաց նե լու են գա լիս 
սա նե րի զգաց մուն քա յին վա վե րագ րե րը 
ու սուց չի ըն թեր ցա նու թյան հո գեզ մայլ րո
պե նե րի, կիրթ ու մա քուր մայ րե նիի մա
սին: «Վե հա փա ռի ար քա յա կան խոս քը` իր 
հարս տու թյամբ ու բազ մե րան գու թյամբ, 
վաղ ման կու թյանս օրե րից ու ղե ցույց աստղ 
է եղել ինձ հա մար և աշ խար հի խճճված 
ճամ փա նե րի խաչ մե րուկ նե րում շլո մած որ
բուկ աղջ նա կիս միշտ հի շեց րել, թե որ տե
ղից եմ գա լիս և ուր եմ քայ լերս ուղ ղե լու, 
որ պես զի ապա հո վա բար պա հել կա րե
նամ մեր ոս կե ղե նիկ մայ րե նի ն»,— խոս
տո վա նել է «Մի սա քյան–Քե սի մյա ն» վար
ժա րա նի նախ կին սա նը` ԽՍՀՄ 
ժո ղովր դա կան ար տիս տու հի Վ. Վար դե
րե սյանը:4 Երի տա սարդ ու սուց չի շուր թե
րից ոչ մի այն դա սի ըն թաց քում էին հնչում 
հա յոց բա րե կիրթ ու ազ նիվ լե զուն, այլ 
բազ մա թիվ հի շա տա կում ներ են պահ
պան վել երի տա սարդ նե րի հա մար նրա 
գրա կա նա գի տա կան զե կու ցում նե րի, ըն
թեր ցում նե րի մա սին: Այդ դրսև ո րում նե րը 

4  Ն. Հարությունյան, Հ. Բիշարյան, Հայ մանկավարժ 
կաթողիկոսները, «Զանգակ» հրատ., էջ 47–48: 

առանձ նա պես կա րև ո րե լով մայ րե նին դա
սա վան դող ու սու ցիչ նե րի մեջ՝ մեծ ման կա
վարժ Գ. Էդի լյա նը գրել է. «Լեզ վա կան 
պա շա րը չի զար գա նում մի մի այն այն դեպ
քում, երբ մենք խո սում կամ գրում ենք, այլ 
երբ լսում կամ կար դում ենք: Եթե աշա կեր
տը ու սուց չի պատ մե լուց խորն ազդ վել է, 
բնա կա նո րեն, նա ավե լի ևս պետք է ազդ
վի լեզ վա կան այն սի րուն ձև ե րից, որոնց 
օգ նու թյանն է դի մում ու սու ցի չը»5,— գրել է 
Գ. Էդի լյա նը: Այս պի սով Պալ ճյա նը, ինք
նին, դառ նում էր կենտ րո նը այն կրթամ
շա կու թա յին մի ջա վայ րի, որն իր շուրջ էր 
հա մախմ բում երի տա սարդ հե տա զո տո
ղին, հայ րե նա սեր մար դուն, զար գաց ման 
հե ռան կարն իր մեջ որո նող երի տա սար
դին: Լեզ վի կեն սու նա կու թյու նը գոր ծա ծու
թյամբ պայ մա նա վո րե լով` նա խի զա խում 
և փոր ձում է իր ազա զուն ու սե րի վրա 
վերց նել նման մի ու րույն մի ջա վայ րի 
ստեղծ ման գա ղա փա րը իրա կա նաց նել 
մա մու լի մի ջո ցով: Այս գա ղա փա րի ներշն
չու մով 1937 թ.–ին աս պա րեզ եկավ «Հերկ» 
ամ սա տետ րա կը, որի լե զուն Աթեն քում 
լույս ըն ծայ վող «Նոր օր» պար բե րա կա նը 
քննա դա տեց ու որա կեց աղ քա տիկ ու 
պարզ, իսկ «մտա ծե լու տիս ցիպ լին» առա
ջար կե լը «մի խումբ տաքգ լուխ երի տա
սարդ նե րու գոր ծ»: Սա կայն ամ սա տետ րա
կի լույ սըն ծայ ման պատ մու թյու նը ևս գա լիս 
է փաս տե լու, որ ավե լի շատ և ավե լի շուտ 
մայ րե նիի հան դեպ երի տա սարդ նե րի 
սիրտն էր տաք, իսկ գլու խը սա ռը բա նա
կա նու թյամբ օգ նում էր սրտի թե լադ րան
քին: Տա րի ներ անց Վե հա փա ռը հի շում է, 
որ ռու մի նա կան կա ռա վա րու թյու նը չէր 
խրա խու սում այ լա լե զու պար բե րա կան նե
րի լույ սըն ծա յումը:6 Եր կար ու ջա նա սեր 
աշ խա տանք էր հար կա վոր ար դեն եղած 

5 Գ. Էդիլյան, Դասավանդման խնդիրներ, Էջմիածին, 
1914 թ., էջ 4–5:
6 Սուրեն Շ. Վանեցի, Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Վազգեն Ա Ամե
նայն Հայոց կաթողիկոսի մատենագիտությունը», 
Մայր Աթոռ Սբ. Էջմիածին, 1995 թ., էջ 26:
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հա յա լե զու պար բե րա կան նե րի կող քին 
հաս տա տե լու ևս մե կը: Երի տա սարդ ման
կա վարժ–խմբագ րի եր կա րա տև մտա ծում
նե րի ար դյուն քում գտնվում է լու ծու մը: Ռու մի
նա կան կա ռա վա րու թյան դա վա նանք նե րի 
մի նիստ րու թյա նը հայ տա գիր ներ կա յաց նե
լիս նա նշել էր, թե այն լի նե լու է Մ. Պո տու րե
ա նի «Հայ մա մուլ» հե ղի նա կա վոր պար բե
րա կա նի հա վել վա ծը: Դրա հա մար էլ 
հիմ նա կան ան վան հետ կար դում ենք «Հա
վե լո ւած «Հայ մա մու լի » » խո րա գի րը: Իհար
կե ամ սա տետ րա կը ինք նու րույն էր և որևէ 
կապ չու ներ «Հայ մա մու լի» հետ, ու ներ իր 
հա յա պահ պան առա քե լու թյունն ու նպա
տա կը, որ տեղ խրա խուս վում էին հա յա լե
զու հոդ ված նե րի երի տա սարդ հե ղի նակ
նե րը, պար զա պես այս հնար քով 
հնա րա վոր եղավ ավե լաց նել հա յա լե զու 
պար բե րա կան նե րի թի վը, որ տեղ աս պա
րեզ կտրա մադր վի ոչ թե հե ղի նա կու թյուն
նե րին, այլ սկսնակ երի տա սարդ նե րին, 
կխրա խուս վեն նրանց հայ րե նա սի րա կան 
ոգեշն չու մը, մայ րե նի լեզ վով մտքե րը շա
րադ րե լու փոր ձը: Հա յե րե նի վատ իմա ցու
թյան հա մար նրանց կշտամ բող «Նոր օր»  
պար բե րա կա նին (Աթենք) երի տա սարդ 
խմբա գի րը շտա պում է պա տաս խա նել. 
«Որո շած ենք սոր վիլ` հա յե րե նի թարգ մա
նե լով մեր օտար լեզ վով սոր ված մտքե րը, 
ապ րում նե րը, հույ զե րը»,— վստա հեց նե
լով, որ` «մեզ մե ոմանք պի տի կա րե նա յին 
ան շուշտ, տեղ մը գրա վել օտար հրա պա
րա կագ րու թյան մեջ կամ օտար լեզ վով 
թերթ մը հրա տա րա կել, սա կայն նա խընտ
րե ցինք չբա ժան վիլ Մես րո պյան տա ռե րեն: 
..Այն հա յե րե նը, որ գի տենք (խոս քը «Հեր
կի»  խմբագ րա կազ մի մա սին է), ինք նաշ
խա տու թյամբ սո վո րած ենք: Իսկ դուք, 
«Նոր օրի» խմբա գիր ներ, Ձեր կո չու մին գի
տակ ցու թյու նը ու նիք, պար տա վոր եք առաջ 
քա շե լու ու քա ջա լե րե լու երի տա սար դու
թյա նը, հայ կյան քի շա րու նա կու թյան սի
րուն` հան դուր ժե լով նույ նիսկ եր բեմն 
անոր խար խա փում նե րուն, քննա դա տե լով 

ալ հա ճախ անոր սխալ նե րը: ՁԵր քննա
դա տա կա նը թող ըլ լա ու ժեղ, սա կայն ան
կեղծ, ճա կա տա բաց, շի նիչ ու ճամ փա բա
ցող: Պա րոն նե'ր, այդ է ձեր դե րը և հոտ` 
ձեր ար ժե քը»:7 Իսկ «մտա ծե լու դիս ցիպ լի
նը» իրա վամբ անհ րա ժեշտ էր մայ րե նին 
ամ րապն դե լու և նրա մի ջո ցով մա քուր ու 
վա յե լուչ խո սե լու հա մար. չէ՞ որ, ինչ պես 
փաս տում է ան վա նի ման կա վարժ Ս. Ման
դի նյա նը, «լե զուն սոսկ բա ռեր չպետք է սո
վո րեց ն», այլ մտքեր տա և մտքեր ծնե»:8 
Հե տա գա յում Վե հա փա ռը ևս մեկ ան գամ 
անդ րա դառ նում է լեզ վի մի ջո ցով մտա ծո
ղու թյուն ձև ա վո րե լու խնդրին, գրե լով` 
«Խոս քի հետ, ինչ պես տե սանք ան ցյալ 
դա սե րում, սերտ կապ ված է նաև մտա ծու
մը: Առանց խոս քի, մտա ծու մը գրե թե անհ
նար կլի ներ կամ կմնար շատ նախ նա կան, 
անո րոշ, մշու շա յին վի ճա կում: Խոս քի մի
ջո ցով մտա ծում նե րը ճշտո րոշ վում են 
իրենց իմաս տա յին սահ ման նե րով, երան
գա վոր վում են և հստա կա նում, ճո խա նում: 
Խոսք և մտա ծում մի ա տեղ են զար գա նում 
ու առա ջա դի մում: Մեր մայ րե նի լե զուն` 
հա յե րե նը, աշ խար հի ամե նա կա տա րյալ ու 
ճոխ լե զու նե րից մեկն է, իբ րև մեկ յու րա հա
տուկ ճյու ղը հնդեվ րո պա կան լե զու նե րի: 
Հայ լե զուն իր ար մատ բա ռե րի հարս տու
թյամբ, իր քե րա կա նա կան կա տա րե լու
թյամբ, իր հնչյու նա կան նրբե րան գու թյամբ, 
իր ճկու նու թյամբ և զար գա նա լու ան սահ
ման կա րո ղու թյուն նե րով հան դի սա նում է 
մեր ժո ղո վուր դի մշա կու թա յին ամե նա մեծ 
գան ձե րից մե կը և փառ քի տիտ ղոս նե րից 
մին հայ ազ գի հո գե կան–իմա ցա կան հան
ճա րի»:9 

Աշ խար հիկ գոր ծու նե ու թյու նից հո գև
որ գոր ծու նե ու թյան անց նե լու ըն թաց քը 

7 «Հեր կ», Ա տա րի, թ. 2, Պուք րէշ, հու լիս 1937, էջ 14:
8 Ս. Մանդինյան, Հայերեն լեզվի դասավանդումը 
ծխա կան ուսումնարաններում, Արարարտ, 1889 թ., 
թ. 9, էջ 499:
9 «Հոգեբանության դասեր», դասախոս՝ Վեհափառ 
Հայրապետը, Սբ. Էջմիածին, 1961 թ., էջ 117:
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չխան գա րեց մեծ ման կա վար ժին սո վո
րեց նե լու, կրթե լու, քա րո զե լու հայ րե նա սեր 
մղու մը: Վազ գեն ծայ րա գույն վար դա պե
տը չէր դա դա րում ման կա վար ժա կան գոր
ծուն դե րա կա տա րու թյամբ քա րո զել սեր ու 
նվի րում սե փա կան լեզ վի ու պատ մու թյան 
հա մար: Նա ակ տի վո րեն ար ձա գան քում 
է նաև սփյուռ քա հայ շատ գաղ թօ ջախ
նե րում ու ծաց ման, ձուլ ման տրա մադ րու
թյուն ներ ար տա ցո լող հրա պա րա կում նե
րին: Ամե րի կա յի Հա յոց առաջ նոր դա րա նի 
պաշ տո նա կան պար բե րա կա նը` «Հա յաս
տա նե այց եկե ղե ցի» –ն, 1948 թ.–ին լույս 
է ըն ծա յում «Հա յե րէ նը Ամե րի կա յի մէ ջ» 
հոդ վա ծը, որ տեղ նշվում է, թե հայ կա կան 
դպրոց նե րում հա յե րե նի ու սուց ման նպա
տակ նե րը Ամե րի կա յի մեջ գնա լով վե րած
վում են ինք նան պա տա կու թյան. «Նախ, 
ան շուշտ, ցնո րա կան է երե ւա կա յել, որ 
նպա տակ նե րէն մին կրնայ ըլ լալ պատ
րաս տել սե րունդ մը որ մէկ կող մէն վա յե լէ 
մեր գրա կան ժա ռան գու թիւ նը զայն կար
դա լով, ու միւս կող մէն գրա կան եր կեր 
ար տադ րե լով շա րու նա կո ղը ըլ լայ ամե րի
կա հայ գրա գէտ նե րու գոր ծին: Ասի կա բա
ցար ձա կա պէս ան կա րե լի նպա տակ մըն է: 
Ասոր զու գա հե ռա բար, ցնո րա կան է դար
ձե ալ երե ւա կա յել, որ ամե րի կա հայ դպրոց
նե րի պահ պա նու մով կա րե լի է շա րու նակ 
բա ւա րար թո ւով ըն թեր ցող ներ հայ թայ թել 
ամե րի կա հայ մա մու լին հմա ր»: Թեր թը 
պատ ճա ռա բա նում է, որ լե զուն գոր ծա ծում 
են մի այն ծե րե րը, իսկ երի տա սարդ ներն 
էլ յու րաց րել են իրենց մի ջա վայ րի լե զուն` 
անգ լե րե նը, հե տև ա բար եկե ղե ցուց դուրս 
այն օգ տա գոր ծե լը անի մաստ է հա մա րում, 
իսկ որ պես լու ծում` առա ջար կում է ըմբռ
նել կա ցու թյու նը և մտքի նոր կեց ված քով 
դի մագ րա վել այն: «Լե զուն յա ւի տե նա կան 
ճշմար տու թիւն մը չէ, թէ եւ ի կեն դա նու թե
ան կրնայ ծա ռա յել իբր անդ րու վար յա
վի տե նա կան ճշմար տու թե անց,— գրում 
է պար բե րա կա նը,— Այս ճշմար տու թե ան 
բուն եւ մի ակ աղ բիւ րը կրօնքն է, ու մեր 

պա րա գա յին, եթէ հե տա մուտ ենք գտնե լու 
այդ աղ բիւ րը, մի այն Հայ Եկե ղե ցի էն է, որ 
կրնանք զայն ստա նալ»10,— կար դում ենք 
պար բե րա կա նում: Հոդ վա ծը չէր կա րող 
անար ձա գանք մնալ հատ կա պես Մայր 
Աթոռ Սբ. Էջ մի ած նի կող մից: Ամե րի կա
հայ գա ղու թի հա մար կա րև ո րա գույն այս 
խնդի րը վե րա բե րում էր թե րևս հայ կա կան 
այլ գա ղութ նե րին ևս, սա կայն «Էջ մի ա ծի ն» 
ամ սա գի րը նկա տում է, որ եթե լի նի ամուր 
կապ հայ րե նի քի հետ, եթե տե ղում գոր ծեն 
մշա կու թա յին տներ, հայ կա կան դպրոց
ներ, նման մռայլ ու հու սա հա տեց նող դա
տո ղու թյուն նե րի պատ ճառ չէր ու նե նա 
հոդ վա ծա գի րը: Եվ փո խա նակ հա յե րե նը 
հնչեց նե լու առիթ նե րը ավե լաց վեն, «Հա
յաս տա նե այց եկե ղե ցի» պար բե րա կա նի 
կող մից հնչեց վում են հա կա ռակ առա
ջար կու թյուն ներ, որոնք, նույն պես, մեր ժե
լի էին: «Հայ Եկե ղե ցին դա րեր շա րու նակ 
մա քա ռել է օտար ազ դե ցու թյուն նե րի դեմ, 
պատ վար հան դի սա ցել նրա ինք նու րույն 
պահ պան մա նը և այ սօր էլ նա ան շե ղո
րեն շա րու նա կում է իր ազ գա պահ պան
ման նվի րա կան գոր ծը և ոչ ոք իրա վունք 
չու նի մա զա չափ ան գամ շե ղե լու նրան իր 
նա խընտ րած ու դա րե րի վաղն ջա կա նու
թյամբ նվի րա կան դար ձածուղուց11»,— 
գրում է «Էջ մի ա ծի ն» պար բե րա կա նը: Այս 
առու մով վե րը ներ կա յաց րած թե մի հա
կա պատ կերն էր ռու մի նա հայ թե մը, որը 
իր զար թոն քի գա գաթ նա կե տին էր. Մշա
կու թա յին տու նը, գրա դա րա նը, Ազ գա յին 
դպրո ցը հա յանպաստ առա քե լու թյամբ 
իրենց շուրջ էին հա մախմ բում հայ զա
վակ նե րին, ոգեշն չում, հայ րե նա սի րա կան 
նպա տակ ներ ամ րաց նում նրանց հո գում: 
Իհար կե այս հար ցում որո շիչ էր նաև Վազ
գեն Վար դա պե տի գոր ծո նը, ով սո վո րե լով 
օտար երկ րի բարձ րա գույն ու սում նա կան 

10 «Հայաստանեայց եկեղեցի», Նյու–Յորք, հունիս, 
1948, էջ 165:
11 «Էջմիածին», 1949, N3–4, «Մի ծանրակշիռ խնդրի 
շուրջ»: 
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հաս տա տու թյուն նե րում, ստա նա լով պատ
շաճ կրթու թյուն և գի տե լիք ներ, ծա ռա յեց
նում էր դրանք ի շահ Հայ րե նի քի և իր 
մայր լեզ վի: Հե տև ա բար նա չէր կա րող 
ան տար բեր մնալ հի շյալ հոդ ված նե րում 
ար ծարծ վող ցա վոտ թե մա յին: Ռու մի նա
հա յու թյան հա մար ան ցած ճա նա պարհ 
էր «Հա յաս տա նե ան եկե ղե ցո ւ» հնչեց րած 
խնդի րը: Դե ռևս Անի ից գաղ թած հա յերն 
այս տեղ վա ղուց ձուլ վել ու խառն վել էին 
տե ղաբ նակ նե րին, ու ծա ցու մը շա րու նակ
վում էր, մին չև որ թուր քա հայ գաղ թա կա
նու թյան ներ կա յու թյու նը նոր շունչ է բե րում 
գա ղու թի հա մար: «Լե զուն ժո ղովր դի մը 
հո գե ծին որ դին է, որ հա սու նու թե ան հաս
նե լով` իր ծնող քը կպա հե, կը պահ պա նե և 
կը առաջ նոր դե: ...Լե զուն հա վի տե նա կան 
ճշմրտու թյուն է, կեն դա նի ուժ և ար ժեք 
այն իմաս տով, որ կ'ապա հո վե ժո ղովր
դի հա վի տե նա կա նու թյու նը: …Խոր քին 
մեջ ժո ղո վուրդ, հայ րե նիք, սե փա կան լե
զու և մշա կույթ մեկ ան բա ժա նե լի ամ բող
ջու թյուն կը կազ մեն, ան կա րե լի է եր կար 
ժա մա նակ մե կը պա հել առանց մյու սի: …
Ամեն ժո ղո վուրդ այն չա փով է ժո ղո վուրդ, 
ինչ չա փով որ ան ու նի սե փա կան եր կիր, 
սե փա կան լե զու, մշա կույթ և ինք նա վար 
հա վա քա կան կյանք: …Հայ ժո ղո վուր
դը փրկված է այ լևս: Կը մնա Սփյուռ քի 
մեջ ցրված մեր ժո ղո վուր դի զա վակ նե րու 
պահ պան ման և փրկու թյան հար ցը»12,— 
Պուք րե շում հրա տա րակ վող «Հա յաս տա
նյան ճա կա տ» պար բե րա կա նում գրում է 
Վազ գեն Ծայ րա գույն Վար դա պե տը: «Մեր 
հա րա զատ լե զու ն» հոդ վա ծում նա փոր
ձում է լեզ վա բա նի աչ քով, հայ րե նա սե րի 
շնչով, եկե ղե ցու դա վա նա բա նու թյանն ան
շե ղո րեն հե տև ող ու ժեղ և հաս տա տա կամ 
գրչով փաս տել իրո ղու թյուն ներ, որոնք 
ան տե սե լու պա րա գա յում գա ղու թա հա յե րը 
կկանգ նեն ձուլ ման վտան գի առաջ, կդա

12 «Հայաստանեան ճակատ», Պուքրեշ, 1950, փե տր
վարի 5, N 183:

դա րի նրանց ազ գա սեր մտքի աճը, կփոխ
վի նրա պատ մա կան հի շո ղու թյան գե նը, 
այս րո պե ա կան պա տե հա պաշ տու թյամբ 
կդառ նա մեկ այլ իրա կա նու թյան կրող: 
«Հե ռո՞ւ մեզ մե այն մո լու թյու նը, թե առանց 
հայ լեզ վի կրնանք հա յու թյու նը կեն դա նի 
պա հել մի այն կրթան քով ու եկե ղե ցա կան 
պաշ տա մուն քով: Ժո ղովր դի մը կյան քին 
մեջ լե զուն «իբր անդ րու վար ծա ռա յո ղ» գո
յու թյուն մը չէ: Լե զուն կեն դա նի մար մին 
մըն է, օր կա նիզմ մը` ժո ղո վուր դի հույ զե
րեն և մտա ծում նե րեն ծնո ւած, զար գա ցած 
ու ծաղ կած: Ան մշտա տև կեն դա նու թյե
ան և աճ ման մեջ գտնվող և ինքն ալ իր 
կար գին այդ ժո ղո վուր դին յու րա հա տուկ 
զգա յու թյու նը, մտա ծե լու կեր պը, հո գե կան 
նկա րա գի րը պա հե լու պաշ տոնն ու նե ցող 
կեն դա նի ուժ է»:13 

Ար դեն հայ րա պե տա կան շրջա նում 
Հով վա պետն ընդ լայ նում է իր մտա հո գու
թյուն նե րի տի րույ թը, այս ան գամ չբա վա
րար վե լով մի այն սե փա կան լե զուն սե փա
կան ժա ռանգ նե րին սի րել սո վո րեց նե լով, 
այդ լեզ վով ար տա հայտ վե լու, գրե լու մղու
մին ըն թացք տա լով, այ լև հա մար ձա կո րեն 
օտար նե րի մոտ մեր ազ գա յին լեզ վի ու 
մշա կույ թի մա սին բարձր կար ծիք ստեղ
ծե լով: Մեր լեզ վի համն ու բույ րը օտար նե
րին հա սա նե լի դարձ նե լու հա մար բա նի
բուն գրա կա նա գե տը նրբազ գա ցու թյամբ 
սկսում է թարգ մա նու թյուն ներ անել հա յե
րե նից ռու մի նե րեն, ազ գա յին ար ժեք նե րը 
հա մա մարդ կա յին ար ժեք նե րի վե րա ծե լու 
մեծ ցան կու թյամբ: Նա սկիզբ էր դնում 
նաև հե տա զո տող ու պրպտող, գի տուն 
հո գև ո րա կա նի կեր պա րի, որ չա փա նիշ 
պետք է դառ նար շա տե րի հա մար: Հոդ
ված նե րի հետ մեկ տեղ Ռու մի նա հայ թե
մա կալ առաջ նոր դը օտա րազ գի ըն թեր
ցո ղի սե ղա նին է դնում աստ վա ծա փայլ 
Նա րե կա ցու «Մա տյան ող բեր գու թյա ն» 

13  «Հայաստանյան ճակատ», Պուքրեշ, 1950, փետր
վարի 5, N 183:
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պո ե մի գրա բա րյան տար բե րա կից 6 
հատ ված ներ` թարգ ման ված ռու մի նե րե
նով /Գ/գ/, ԺԲ/դ/, ԽԱ/ա/, ԾԵ/գ/, ՀԱ/բ/, 
ՁԱ/ա/ գլուխ նե րից/: Թարգ մա նու թյուն
նե րը հայտն վում են ''Ortodoxia'' հան դե
սում, իսկ հե տա գա յում, կա թո ղի կոս եղած 
տա րի նե րին, շա րու նա կե լով «Նա րե կի ց» 
ռու մի նե րեն լեզ վով թարգ մա նե լը, ներ կա
յաց րել է Ռու մի նի ա յից ժա մա նած հյու րե
րին «Մի սա քյան–Քե սի մյա ն» վար ժա րա
նի իր նախ կին սա նու հու` ժո ղովր դա կան 
ար տիս տու հի Վար դու հի Վար դե րե սյա նի 
կա տար մամբ. «Ինչ մեղքս թաքց նեմ, մինչ 
այդ չէի կար դա ցել` գրա բար չի մա նա
լուս պատ ճա ռով,— պատ մում է վաս տա
կա շատ դե րա սա նու հին,— Վե հա փա ռի 
թարգ մա նու թյունն այն քան վե հա շունչ էր, 
որ չէր կա րե լի կար դալ առանց հուզ մուն
քի: …Ան ցյալ դա րի 70–ական թվա կան նե
րի վեր ջե րին կար դա ցի Նա րե կա ցու պո
ե մը Վազ գեն Գև որ գյա նի աշ խար հա բար 
թարգ մա նու թյամբ. ինչ վիթ խա րի տքնու
թյուն: Ու պի տի խոս տո վա նեմ, որ Վե հա
փա ռի թարգ մա նու թյան հմայքն ու րիշ էր, 
շատ էր տպա վո րիչ»:14 Առա ջին ան գամ 
«Մա տյա ն»–ի զոր ավոր շնչին առնչ վե լով 
իր հա մար այն քան հո գե հա րա զատ ռու
մի նե րեն լեզ վով, Վ. Վար դե րե սյանն այդ
պես էլ պահ պա նել է աստ վա ծա յին ոգուն 
առնչ վե լու անջն ջե լի տպա վո րու թյունն ամ
բողջ կյան քի ըն թաց քում: Նույն չափ տպա
վոր վել է և ռու մինա ցի հո գև ո րա կա նը, որը 
հուզ մուն քի և հի աց մուն քի բա ցա կան չու
թյուն է արել.

— Մի՞թե աշ խար հում այս պի սի բա նաս
տեղծ է եղել:

Ար դեն հաս կա նա լի է դառ նում, թե ին չո՞ւ 
տի րա պե տե լով ռու մի նե րեն, գեր մա նե րեն, 
ֆրան սե րեն, ռու սե րեն լե զու նե րի՝ Վե հա
փա ռը բո լոր առիթ նե րով մշտա պես հնչեց
նում էր իր մայ րե նին` իբ րև հայ առա քե լա

14 «Ապրել գալիքի տեսիլքով», Հուշեր Վազգեն 
Վեհա փառի մասին, Մայր Աթոռ Սբ. Էջմիածին, 
2008, էջ 38:

կան եկե ղե ցու ազ դու, հա մախմ բող, օտար 
թե հայ րե նի հո ղում թմբի րի մեջ եղած 
հա յու թյա նը ար թուն պա հող կոչ նակ: «Ար
թուն կեր պով հսկե ցե՛ք, սի րե լի՛ զա վակ
ներ Մեր, որ օտա րու թյան մեջ չտկա րա նա 
ձեր հո գի նե րեն ներս լույ սը Լու սա վոր չի 
ան մար կան թե ղին, որ չմո ռաց վի քաղցր 
լե զուն հայ կա կան և չնվա զի սե րը դե պի 
մայր հայ րե նիք»15,— պատ գա մում էր նա 
ամեն առի թով: Գու ցե հենց այս հան գա
մանքն էր դրդել Վ. Սա րո յա նին խնդրան
քով դի մելու Վե հա փա ռին, թե՛ «Ուր որ 
կ՛եր թաս, Վե հա փառ, Հա յաս տա՛ն պո ռա»: 
Սա րո յա նա կան խնդրան քին տա լով մայ
րե նի լեզ վի ու ժի մո գա կա նու թյունն ու հզո
րու թյու նը՝ Հա յոց 130–րդ կա թո ղի կո սին 
հա ջող վեց ինք նան վի րու մի և ինք նա զո
հա բե րու մի մի ջո ցով դար ձի ճա նա պարհ 
գտնել իր հո տի հա մար դե պի սե փա կան 
հա վատ քի եզերք, հա ջող վեց ապա գա յի 
ճա նա պարհ ու ղեն շել` գա լիք սե րունդ նե
րի հա մար: Նրա ելույ թի ներ գոր ծուն ու ժի 
մա սին է բեյ րու թա հայ ակա նա տե սի վկա
յու թյու նը, ով ներ կա էր եղել ֆրան սի ա յից 
ժա մա նած հյու րե րի ներ կա յու թյամբ Վե
հա փա ռի ար տա սա նած ճա ռին. «Վե հա
փա ռը կանգ նած է խրոխտ, առա քյա լի մը 
հան գույն ու ձեռ քը բարձր ցու ցած կը խօ
սի: Վե հին ձայ նը մերթ գլգլան գետ է, մեկ 
կամր ջըն կեց Արաքս, բայց հա ճախ շա րա
կա նի մը մե ղե դի հի շեց նող: Վազ գեն Վե
հա փա ռի ելույ թը մայ րե նի լեզ վով է: …Ջեր
մու թիւն մը կ'անց նի մար մի նէս: Հո գե կան 
ազ գա յին հպար տու թե ան ջեր մու թիւնն 
է այդ: Հայ ենք, սե փա կան լե զու ու նինք, 
պե տա կան լե զու եւ Վե հա փա ռը հա կա ռակ 
Հիւ կո յի լե զուն սա հուն իմա նա լուն, հա յե
րէն կը խօ սի»:16 

15  Վազգեն Ա Հայրապետական Հայոց, Գիրք երկ
րորդ, Կոնդակներ, քարոզներ, ճառեր, ելույթներ, 
Մայր Աթոռ Սբ. Էջմիածին, 1968 թ., էջ 147 («Ամենայն 
Հայոց Հայրպետի հրաժեշտի խոսքը Փարիզում», 
1960 թ., սեպտ. 19):
16 «Զար թօն ք», ԾԸ տա րի, թ. 223/16, 594/, 2 հոկտ., 
1994 թ., Պէյ րութ, էջ 2 /«Վեր հի շումն եր. Եր ջանկ հի
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Որ պես Հայ րա պետ` Մեծն Րա բու նիի 
առա քե լու թյամբ աշ խար հաս փյուռ հա
յու թյան հո գև որ ու քա ղա քա կան խա
թար ված, երկ պա ռակտ ված ամ բող ջա
կա նու թյու նը մի ա վո րե լու ամե նա կա րև որ 
թթխմոր ընտ րե լով մայ րե նի լեզ վի ար ժա
նիք նե րը` քա րոզ չու թյան մի ջո ցով մայ րե
նիի պեր ճան քի բա ցա հայ տում նե րը դարձ
նե լով յու րա քան չյու րի սե փա կա նու թյու նը` 
նրան հա ջող վեց հո գև որ հաց բա ժա նել 
հայ րե նի քի տես լա կա նով ապ րող վտա
րան դի նե րին ու տա րա գիր նե րին, կա րո
ղա ցավ նաև մե րան դառ նալ հայ րե նի քում 
ապ րող այն բախ տա վոր ժո ղովր դի հա
մար, ով քեր նրա հռե տո րա կան խոս քի 
ու ժի և ներ գոր ծու թյան շնոր հիվ հաղ թա
հա րե ցին աթե իս տա կան գա ղա փա րա խո
սու թյու նից առա ջա ցած հո գև որ սո վը, երկ
փեղկ վա ծու թյու նը` ամ բող ջա նա լով իրենց 
հո գու և մար մի նի հետ:

«Եթե մեր ազ գին վի ճա կո ւած է տա
կա վին բա ժա նե ալ եւ ցրվե ալ ապ րիլ ի 
սփւուռս աշ խար հի, ապա ու րեմն մեր հո
գև որ առաջ նորդ ներն ու մշակ նե րը մեր 
դաս տի ա րակ ներն ու գրչի մար դիկ իրենց 
սե պուհ պարտ քը պետք է հա մա րեն մեր 
բա ժա նե ալ հօ տի մար մի նը հո գե պես մի ա
ւո րե ալ պա հե լու, ի մի ձու լե լու զայն, մեր 
Սրբու թյան Սրբոց Ս. Էջ մի ած նի եւ Մայր 
Հա յաս տա նի սի րոյ կրա կով, զի «ամե նայն 
թա գա ւո րու թիւն բա ժա նե ալ յանձն` աւե րի, 
և տուն բա ժա նե ալ յանձն` կոր ծա նի»17,— 
կար դում ենք հայ րա պե տա կան կոն դա
կում: Դեռ երի տա սարդ տա րի նե րից նա 
հաս կա ցել էր աբո վյա նա կան ճի չը. եթե 
լե զուն չկա` հա վա տը խո տոր վե լու է, իսկ 
ժո ղովր դի գլխին կախ վե լու է ու ծաց ման 
վտան գը` իբ րև դա մոկ լյան սուր: Էջ մի ած
նի Գև որ գյան ճե մա րա նում դա սա խո սե լու 

շա տակ Վազ գէն Ա կա թո ղի կոս Ամե նայն Հա յո ց» Զա
ւեն Մսըր լե ան/:
17  Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվ. Մատենադարան, 
ֆոնդ` Կաթողիկոսական դիվան, թղթ. N 244, N397 
ա, բ, 1–ին կոնդակից:

տա րի նե րին Վե հա փա ռը շա րու նա կում էր 
հե տև ո ղա կա նո րեն ամ րապն դել լեզ վա
կան հմտու թյուն նե րը ապա գա հո գև ո րա
կան նե րի մոտ, ով քեր պետք է քա րո զե ին, 
սրտի խոսք հասց նե ին հա վա տա ցյալ ժո
ղովր դին:

«Մեծ հու զու մով կվեր հի շեմ ուր բա թօ
րյա քա րոզ խո սու թյան իր դա սե րը: Պա հը 
պար զա պես մո գա կան էր ին ծի հա մար: 
Վե հա փա ռը Վե հա փառ ըլ լա լ» կդա դա
րեր` իր հով վա պե տա կան հոգ սե րը ի պահ 
դրած, ան եր կու ժամ կդառ նար մեր ու սու
ցի չը: Սի րով կլսեր մեր գրած քա րոզ նե րը, 
սի րով կսրբագ րեր մեր աստ վա ծա բա նա
կան, լեզ վա կան և ոճա յին սխալ նե րը, սի
րով կքա ջա լե րեր մեզ՝ հա ճախ հանձ նա
րա րե լով, որ մեր բնա գի րը հանձ նե ինք 
«Էջ մի ա ծի ն» ամ սա թեր թին խմբագ րու
թյուն հրա պա րա կե լու հա մար: …Ու շադ
րու թյու նես չէր վրի պած, օրի նա կի հա մար, 
որ ան մեր քա րոզ նե րուն բնա բան նե րը 
կընտ րեր ռու մա նե րեն իր Ավե տա րա նեն: 
…Բնա կա նո րեն կը սի րեր ռու մա նե րե նը, 
որ պես իր ման կու թյան և դաս տի ա րա
կու թյան լե զուն և այդ չէր ար գի լեր, որ ան 
ան սահ ման սեր մը ու նե նար հա յե րե նին 
հան դե պ»,— հի շում է Սա հակ սրկ. Սու քի
ա սյանը:18 

Որ պես Ամե նայն Հա յոց հայ րա պետ` 
իր հով վա պե տա կան այ ցե լու թյուն նե րի 
ժա մա նակ նա ոչ թե կա րև ո րում էր մի այն 
պաշ տո նա կան հան դի պում նե րը, այլ մայր 
հայ րե նի քի, լեզ վի ու եկե ղե ցու օր գա նա
կան կա պի ամ րապն դու մը մա տաղ սերն
դի մոտ: Վա վե րա գի րը ևս խո սում է վե
հա փա ռի ան խո տոր հայ րե նա սի րու թյան 
և մայ րե նի լեզ վի նկատ մամբ մե ծա գույն 
սի րո մա սին: Նա հա ճախ էր «դա սալ սո ղի 
դե րու մ» հյուր լի նում հատ կա պես գաղ թօ
ջախ նե րի հայ կա կան դպրոց նե րում: Նրա 
ներ կա յու թյու նը հա յոց լեզ վի Ու սուց չի 

18 «Նոր կյանք» թ. 11, էջ 4, Բուխարեստ, 2008 թ., 
Սահակ սրկ. Սուքիասյան, «Վազգեն Վեհափառի 
ծննդյան 100–ամյակի առթիվ. Սերը երբեք չանցնիր» 
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առա քե լու թյուն էր, որն ու ղեկց վում էր հե
տաքր քիր հարց ու պա տաս խան նե րով, 
պատ գամ նե րով ու հոր դոր նե րով: Եգիպ
տոս կա տա րած ու ղև ո րու թյան տպա վո
րու թյուն նե րը Ս. Կա պու տի կյա նի հետ 
կի սե լիս շնոր հա բույր Վե հա փա ռը սի րով 
պատ մել է բա նաս տեղ ծու հուն. «Տ. Ծաղ
կու նու սա ներն են. սքան չե լի ու սուց չու
հի է, իրավ նվի րյալ: Ներ կա եղա անոր 
դա սա ժա մին: Օր վա նյու թը Ձեր «Խոսք 
իմ որ դու ն»–ն էր: Աշա կերտ ներն այն քան 
աղ վոր ար տա հայտ վե ցան Ձեր մա սին, որ 
առա ջար կե ցի նա մա կով հայտ նեն իրենց 
զգաց մունք նե րը՝ խոս տա նա լով ան ձամբ 
փո խան ցել Ձեզ: Ահա բե րած եմ…»:19 

Կա մուրջն իրա կան և տես լա կան հայ
րե նի քի մի ջև գցված էր մայ րե նի լեզ վի 
մի ջո ցով: Այ լևս խո տո րե լու տեղ չկար: Վե
հա րան այ ցե լած սփյուռ քա հայ ու սու ցիչ
նե րին էլ հա տուկ պատ գա մում էր սե փա
կան լեզ վի ար ժա նիք նե րի գի տակ ցումն ու 
տա րա ծու մը օտար ափե րում: «1970 թ.–ին 
սփիւռ քա հայ ու սու ցիչ նե րու տա րե կան 
վե րա պատ րաս տա ւոր ման ծրագ րի գծով 
Մայր Հայ րե նիք հրա ւիր ված էի,— գրում է 
Զա վեն Մսըր լե ա նը,— Ու սու ցիչ նե րու խում
բին ղե կա վար ընտ րո ւած ըլ լա լով ին ծի 
վի ճա կո ւե ցաւ յա նուն խում բին ելոյթ ու նե
նա լու Վազ գե նին առ ջև իր գրա սե նե ա կին 
մեջ: Վե հա փա ռը պա տաս խան ելույթ ու
նե ցաւ եւ ապա իւ րա քան չի ւրին բա ժա նեց 
յու շա նո ւէր–կրծքան շան մը, որուն տու փին 
վրայ գրո ւած էր.«Պատ գամ եւ կար գա խօս 
Ամե նայն Հա յոց ի սփիւռս աշ խար հի», բո
լո րա ձեւ յու շա նո ւէ րին կեդ րո նը Ս. Էջ մի
ած նի Մայր Տա ճա րի ոս կե զօծ քան դակն 
էր` շուրջ բո լո րը գրո ւած. «Քո Մայր Լե
զուն չմո ռա նա ս», եւ վա րը կեդ րո նը կար 
լա ջո ւարդ գիր քի մէ ջը Մես րո պե ան այ
բու բե նի առա ջին եր կու գիր քե րը, իսկ յու
շա նո ւէ րի ետին ուղ ղա հա յե աց գրո ւած էր` 

19  Ս. Կապուտիկյան, Վերջին զանգ, Երևան, 2006, 
էջ 16

Վազ գեն Ա»20: Սփյուռ քում դժվար է իրա
կա նաց նել հա յա պահ պան առա քե լու թյու
նը: Ուս տի ամեն հնա րա վոր առիթ նե րով 
նա քա ջա լե րում էր մայ րե նիի ու սու ցիչ նե
րին, վստա հեց նում նրանց, որ երբ մայ րե
նին խա թար վի, հա վատ քը կկոր չի: Ահա 
այդ պի սի մի հու զիչ հան դիպման մա սին 
պատ մում է բեյ րու թա հայ Ազա տու հի Սի
մո նյա նը, որը 1992 թ.–ին, որ պես ու սուց
չու հի այ ցե լել էր մայր հայ րե նիք: Իր և վե
հա փա ռի հան դիպ ման մա սին խո սում է 
ջեր մու թյամբ և հի շում, թե ինչ խո րը տպա
վո րու թյուն են գոր ծել վե հա փա ռի ան կեղծ 
ու մտեր միկ, ոգև ո րիչ ու հու զա կան խոս քե
րը. «Ես էլ Ռու մինի ա յում ու սու ցիչ եղած եմ 
հայ կա կան դպրո ցում և գի տեմ թէ ինչ պի
սի դժվա րու թե անց առ ջեւ գտնւում են ար
տա սահ մա նի ու սու ցիչ նե րը, բա րո յա պես 
եւ նյու թա պես: Պա տա հում էր, որ եր կու 
ամիս ռո ճիկ չստա նա յինք, որով հետւ հո
գա բար ձու թիւ նը փող չու նէր, սա կայն մենք 
ուս ւո ցիչ ներս սի րով կ'աշ խա տե ինք եւ 
վստահ եմ, թէ այդ նո ւի րա կա նու թիւ նը ու
նիք բո լորդ: Ես նոյ նիսկ իբ րեւ Հա յոց Հայ
րա պետ պէտք է շնոր հա կա լո թիւն յայտ նեմ 
ձեր կա տա րած այդ վեհ ազ գա պահ պան 
առա քե լու թե ան հա մար. ողջ լե րուք զօ րա
ցե ալ Սուր Հոգ ւով եւ յա ւետ օրհ նե ալ ի Տե
առն է»:21 Նա կշռում է ազ գի լի նե լի ու թյու նը 
մի այն մշա կույ թի կշռա քա րով, որի հա մար 
նժար պետք է լի նի մայ րե նի լե զուն: «Մեր 
գի տակ ցու թյան մեջ հառ նում են ահա լույս 
կեր պար նե րը` Սուրբ լու սա վո րիչ ներ` Գրի
գոր Հայ րա պե տի, Մեծն Սա հա կի և Մես
րոպ եռա մեծ վար դա պե տի…Որ դի ա կան 
երախ տա գի տու թյամբ ու խո նար հու թյամբ 
ու մի ան գամ ևս ուխտ ենք անում հա վա

20 «Զար թօն ք», ԾԸ տա րի, թ. 223/16.594/, 2 հոկտ., 
1994 թ., Պեյրութ, էջ 2 /«Վեր հի շումն եր. Եր ջան կա
հի շա տակ Վազ գէն Ա կա թո ղի կոս Ամենայն Հա յո ց», 
Զա վեն Մսըր լեան/:
21  «Զարթօնք», ԾԷ տարի, թ. 191 (16,562), 26 օգոստ., 
1994 թ., Պէյրութ («Վեհափառ հայրապետի գնա հա
տա կանը արժանավոր հայուհիներուն» Ազատուհի 
Սիմոնեան):



243

Դ Պ Ր Ո Ց Ի  Ե Վ  Մ Ա Ն Կ Ա Վ Ա Ր Ժ Ա Կ Ա Ն  Մ Տ Ք Ի  Պ Ա Տ Մ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

տա րիմ մնալ նրանց ժա ռան գու թյա նը, 
նրանց տե սիլք նե րին, նրանց պատ գամ նե
րին: Զի ազ գե րը կար ժեն այն քան, ինչ քան 
կար ժեն նրանց հո գև որ գան ձե րը, նրանց 
ազ գա յին մշա կույ թը»:22

Վե հա փառն իր աշ խար հիկ և հո գև որ 
գոր ծու նե ու թյան ողջ ըն թաց քում փա ռա
բա նեց իր մայ րե նին, փայ լեց րեց ու ոս կե
շո ղան քի մեջ ներ կա յաց րեց գիտ նա կա նի 
իր միտ քը իմաստ նա սեր հա յե րե նով: Նրա 
հետ ու նե ցած զրույց նե րը զրու ցա կից նե
րին մղում էին ան կեղծ հի աց մուն քի բա
ցա կան չու թյուն նե րի ոչ մի այն ասե լի քի 
խո րա թա փան ցու թյան, այլ մայ րե նիի բա
ցա ռիկ մաք րու թյան շնոր հիվ: Հի շա տա
կենք Վ. Սա րո յա նի խոս տո վա նու թյու նը. 
«Անոր հա յե րե նը գե ղեց կու թյո՜ւն է, գե ղեց
կու թյո՜ւն»23: 

Ար տա սահ մա նյան իր ու ղև ո րու թյուն
նե րից մե կի ժա մա նակ Վե հա փա ռը, մեջ

բե րե լով օտա րազ գի հա յա գետ երախ
տա վոր նե րից մե կի միտ քը, նկա տել է, 
որ եթե աշ խար հի երե սին չլի ներ այս 
լեզ վով խո սել իմա ցող ժո ղո վուրդ, հար
կա վոր էր նրան հո րի նել և հոր դո րել էր 
աստ վա ծա յին նա խախ նա մու թյամբ մեզ 
բա ժին հա սած սրբա լույս լե զուն պահ
պա նել մո ռա ցու մից, պա հել աչ քի լույ սի 
պես, խո սել ու ստեղ ծա գոր ծել նրա նով: 
Նրա պատ գա մը այ սօր էլ ար դի ա կան է 
հնչում և չի կորց րել իր դաս տի ա րա կիչ 
նշա նա կու թյու նը. «…Սուրբ Մես րոպ այ
սօր ամե նա կեն դա նի հայն է: Ան կ՚ապ րի 
մեր վե րապ րող ու վե րածն ված ժո ղո վուր
դի սրտին մէջ և շուր թե րուն վրայ, հայ րե
նի աշ խար հի ափե րէն մին չև հե ռու նե րը 
հայ սփիւռ քին: …Հայ ժո ղո վուրդ, միշտ 
կեն դա նի և միշտ փառ քի մէջ պա հէ քու 
մե ծաս քանչ մայ րե նի լե զուդ և գիրդ մես
րո պե ան»:24
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Вопросы обучения родному языку в работах Каталикоса 
Всех Армян Вазгена Первого

Н. Арутюнян,  Л. Айрапетян 

В данной статье проведен анализ вопросов, касающихся обучения армянскому языку 
в работах Каталикоса Всех Армян Вазгена Первого, а также исследована роль родного 
языка в диаспоре.

Mother Tongue Learning Issues in the Works of  
Catholicos of All Armenians Vazgen First

N. Harutyunyan, L. Hayrapetyan

In the article analyzed mother tongue learning issues by the Catholicos of All Armenians 
Vazgen First. The author discussed the role of the mother tongue in the Diaspora. 
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ԱՐՊԱՏ ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ 

ԿՐԹՈւԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈւԹՅԱՆ 
ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ ԼՂՀ ԱՆՎՏԱՆԳՈւԹՅԱՆ

ՌԱԶՄԱՎԱՐՈւԹՅԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈւՅՆ 
ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍ

Ցան կա ցած պե տու թյան անվ տան
գու թյան ապա հով ման ռազ մա վա րա կան 
գոր ծոն նե րի շար քում առաջ նա հերթ տեղ 
և դեր ու նեն կրթու թյունն ու գի տու թյու
նը: Լի նե լով ազ գի և պե տու թյան մտա վոր 
ոլոր տի ճար տա րա պետ նե րը՝ կրթու թյունն 
ու գի տու թյու նը սեր տո րեն փոխ կա պակց
ված են` ի զո րու լի նե լով խթա նելու կեն սա
գոր ծու նե ու թյան անխ տիր բո լոր բնա գա
վառ նե րի առա ջըն թա ցին:

Հետ խորհր դա յին շրջա նում առա ջա
ցած ինք նիշ խան պե տու թյուն նե րի հռչա
կու մից հե տո նրանց մի զգա լի մա սում 
յու րա հա տուկ մո տե ցում ցու ցա բեր վեց գի
տակր թա կան հա մա կար գի նկատ մամբ` 
առանց հաշ վի առ նե լու տաս նա մյակ նե րի 
ըն թաց քում ձևա վոր ված ավան դույթ նե րը, 
որոնց շնոր հիվ, նույ նիսկ այդ քան ոչ ար
դյու նա վետ խորհր դա յին տնտե սու թյան 
պա րա գա յում, հա ջող վել էր ու նե նալ շո
շա փե լի նվա ճում ներ կրթու թյան և գի տու
թյան ոլոր տում:

Գտնվե լով ՀՀ հետ նույն դաշ տում՝ 
Ար ցա խի գի տակր թա կան հա մա կարգն 
իր վրա կրում է այն ձեռք բե րում ներն ու 
բաց թո ղում նե րը, ինչ առ կա է ՀՀ հա մա
պա տաս խան ոլորտ նե րում: Այդ առու մով 
տե ղին է մեջ բե րել ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վի 
գի տու թյան և կրթու թյան մշտա կան հանձ
նա ժո ղո վի լսում նե րում (2008թ. նո յեմ բե րի 
5) ՀՀ ՊՆ Դ.Կա նա յա նի ան վան ազ գա յին 
ռազ մա վա րա կան հե տա զո տու թյուն նե րի 
ինս տի տու տի պետ, քա ղա քա կան գի տու
թյան Հա յաս տա նի ասո ցի ա ցի ա յի նա խա

գահ, քա ղա քա կան գի տու թյուն նե րի դոկ
տոր, գե նե րալ–մա յոր Հայկ Քո թան ջյա նի 
զե կուց ման մեջ հնչած հե տև յալ միտ քը. 
«Հայ կա կան ակա դե մի ա կան գի տու թյու
նը, որը ԽՍՀՄ հիմ նա րար գի տու թյան 
առա ջա տար բա ղադ րիչ նե րից էր, իր ու
րույն տեղն ու դերն ու ներ խորհր դա յին 
երկ րի` որ պես հա մաշ խար հա յին գի տա
կան տե րու թյան, հե ղի նա կու թյան ձև ա
վոր ման գոր ծում: Ան կա խու թյան շե մին 
Հա յաս տա նը, ի տար բե րու թյուն Մերձ բալ
թյան հան րա պե տու թյուն նե րի, գի տու թյան 
նկատ մամբ իր քա ղա քա կա նու թյու նը կող
մնո րո շեց թույլ զար գա ցած երկր նե րի մա
կար դա կի: Այ սինքն՝ քա ղա քա կա նա պես 
սահ ման վե ցին գա ճաճ տրա մա չա փի գե
րա կա յու թյուն ներ և նպա տակ ներ, որոնք 
սկզբուն քո րեն չեն հա մա պա տաս խա նում 
հայ ժո ղովր դի մտա վոր նե րու ժին: Հիմ
նա րար գի տու թյան զար գաց ման գոր ծում 
պե տա կան շա հագրգռ վա ծու թյուն չլի նե
լու հան գա ման քը հղի է նաև կրթա կան 
հա մա կար գի հե տա ճի և, որ պես հե տև
անք, մեր ազ գի մտա վոր նե րու ժի կորս տի 
վտան գով»: [1]

Վե րը բեր ված միտ քը աք սի ո մա տիկ 
ճշմար տու թյուն է ոչ մի այն կրթու թյան և 
գի տու թյան ոլորտ նե րի ան մի ջա կան փոխ
կա պակ ցու թյան պատ ճա ռով: Դի տար
կում նե րը ցույց են տա լիս, որ պե տու թյան 
անվ տան գու թյան ապա հով ման ռազ մա
վա րա կան գոր ծոն նե րի շար քին դաս վող 
ցան կա ցած առա ջին հա յաց քից չնչին բա
ղադ րիչ, կա րող է ու նե նալ որո շիչ ազ դե
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ցու թյուն, ինչ պես դրա կան, այն պես էլ բա
ցա սա կան առու մով:

Այս պնդու մը հիմք հան դի սա ցավ մեր 
կող մից «կրթա կան բա րե փո խում ներ» կոչ
ված Բո լո նյան կրթա հա մա կար գին ՀՀ և 
ԼՂՀ մի ա նա լու գոր ծըն թա ցը դի տար կելու  
Ար ցա խի ժո ղովր դագ րու թյան վրա ու նե
ցած ազ դե ցու թյուն նե րի տե սա կե տից և 
պար զել այն հե տև անք նե րը, որոնք թո ղել 
է այդ գոր ծըն թա ցը նրա վրա:

Նախ քան Ար ցա խի կրթա կան հա մա
կար գում Բո լո նյան գոր ծըն թա ցի ներդրու
մը՝ ԼՂՀ ԱԺ սո ցի ա լա կան ոլոր տի հար
ցե րի մշտա կան հանձ նա ժո ղո վը ՀՀ ԱԺ 
գի տու թյան և կրթու թյան մշտա կան հանձ
նա ժո ղո վի հետ հա մա տեղ 2009 թվա կա նի 
ապ րիլ ամ սին Ստե փա նա կեր տում կազ
մա կեր պեց լսում ներ՝ շա հագր գիռ պե տա
կան կա ռույց նե րի պա տաս խա նա տու նե րի 
և փոր ձա ռու մաս նա գետ նե րի մաս նակ ցու
թյամբ: Հա մա կող մա նի քննար կում նե րը 
ցույց տվե ցին, որ մաս նա կից նե րի կար
ծիք նե րը՝ կապ ված Բո լո նի ա յի գոր ծըն
թա ցին ՀՀ կրթա հա մա կար գի անց ման և, 
որ պես հե տև անք, նրա մեջ ԼՂՀ կրթա հա
մա կար գի ներգ րավ ման հետ, որոշ հար
ցե րում մի ար ժե քո րեն դրա կան են, իսկ մի 
շարք հար ցե րում` բա ցա սա կան: Քննար
կում նե րի ար դյուն քում ԼՂՀ ԱԺ մշտա կան 
հանձ նա ժո ղո վի կող մից առա ջար կու թյուն 
մտցվեց նշված գոր ծըն թացն Ար ցա խում 
սկսելու ՀՀ–ում գոր ծըն թա ցը գոր ծո ղու
թյան մեջ դնե լուց որոշ ժա մա նակ հե տո, 
երբ պարզ կդառ նան նրա առա վե լու թյուն
ներն ու թե րու թյուն նե րը: Ցա վոք, այդ 
առա ջար կու թյու նը գոր ծա դի րի կող մից 
ան տես վեց, այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, 
թե Ար ցա խը ՀՀ–ի հետ գտնվում է մի և
նույն կրթա կան դաշ տում և հա մա ժամ 
ան ցումն այդ հա մա կար գին նպա տա կա
հար մար է: Ին չևէ, Բո լո նյան գոր ծըն թա ցը 
ներդր վեց նա և Ար ցա խում:

Հանձ նա ժո ղո վի կող մից ար տա հայտ
ված հա կա փաս տարկ նե րից մե կը վե րա
բե րում էր Ար ցա խի գյու ղե րում և շրջկենտ
րոն նե րում ավագ դպրոց նե րի ստեղծ ման 
անն պա տա կա հար մա րու թյա նը` նկա տի 
ու նե նա լով այդ դպրոց նե րի աշա կերտ նե
րի փոք րա թի վու թյու նը և այն դժվա րու
թյուն նե րը, որոնք, ան կաս կած, կա ռա ջա
նան տար բեր գյու ղե րի աշա կերտ նե րին 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րով մի քա
նի գյու ղե րից մեկ գյու ղում տե ղա կայ ված 
ավագ դպրոց տե ղա փո խե լու և իրենց 
բնա կա վայր վե րա դարձ նե լու ըն թաց քում: 
Մտա վա խու թյուն կար, որ ոչ մի այն գործ
նա կա նում  հնա րա վո րու թյուն չի լի նե լու 
եղա նա կա յին ան բա րեն պաստ պայ ման
նե րում այդ գոր ծը նթացն ան խա փան իրա
կա նաց նե լու առու մով, այ լև այն հայտ նի 
փաս տով, որ ծնող ներն իրենց երե խա նե
րի կրթու թյան գոր ծըն թացն ապա հո վե
լու նպա տա կով կլքեն հայ րե նի գյու ղե րը՝ 
տե ղա փոխ վե լով շրջկենտ րոն ներ կամ 
մայ րա քա ղաք Ստե փա նա կերտ: Դրան 
զու գա հեռ տե ղի է ու նե նա լու գյու ղա կան 
դպրոց նե րի կար գա վի ճա կի փո փո խու
թյուն և, որ պես հե տև անք, դպրո ցում աշ
խա տող նե րի նվա զում` առա ջաց նե լով 
«ավե լորդ», առանց աշ խա տա տե ղի ու
սու ցիչ նե րի մի ստվար բա նակ, ով քեր աշ
խա տանք չու նե նա լու պատ ճա ռով ստիպ
ված կլքեն գյու ղը: Այս հան գա ման քը շատ 
մտա հո գիչ է այն առու մով, որ փոք րա թիվ 
բնակ չու թյուն ու նե ցող գյու ղե րից նույ նիսկ 
մեկ ըն տա նի քի տե ղա փոխ վե լը բնա կու
թյան այլ վայր հղի է լուրջ վտանգ նե րով` 
գյու ղե րը բնա կիչ նե րից զրկվե լու առու մով:

Հաշ վի առ նե լով այս հան գա ման քը, 
մեր կող մից իրա կա նաց վել է հար ցում Ար
ցա խի բո լոր գյու ղե րում՝ պար զե լու հա մար, 
թե ինչ ազ դե ցու թյուն է թո ղել այդ գոր
ծըն թա ցը հան րա պե տու թյան գյու ղա կան 
բնակ չու թյան քա նա կա կան կազ մի վրա:
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Բո լոր դպրոց նե րի տնօ րեն նե րին տրա
մադր վել է հա ման ման հար ցա թեր թիկ 
հե տև յալ բո վան դա կու թյամբ. ԼՂՀ հան
րակր թու թյան ոլոր տում իրա կա նաց վող 
բա րե փո խում նե րի ազ դե ցու թյու նը ժո
ղովր դագ րա կան իրա վի ճա կի վրա պայ
մա նա վոր ված է`

ա) դպրո ցում իրա կա նաց ված կրթա
կան բա րե փոխ մամբ (հիմ նա կան և ավագ 
դպրո ցի ստեղծ մամբ), այո, ոչ (ընդգ ծել):

բ) այլ գոր ծոն նե րով (նշել ինչ):
Հարց ման պա տաս խան նե րի մշակ ման 

ար դյուն քում ստաց վել է հե տև յալ պատ
կե րը. հարց ման պա տաս խան նե րի շուրջ  
30 տո կո սը գտնում է, որ դպրո ցում իրա
կա նաց ված կրթա կան բա րե փո խում նե րը 
ժո ղովր դագ րա կան վի ճա կի վրա բա ցա
սա կան ազ դե ցու թյուն են թո ղել ( այո) կե
տին), շուրջ 70 տո կո սը այլ  գոր ծոն նե րի 
շար քին է դա սել աշ խա տա տե ղե րի բա ցա
կա յու թյու նը գյու ղե րում, այդ թվում` դպրո
ցում կրթա կան բա րե փո խում նե րի հե տև
ան քով առա ջա ցած աշ խա տա տե ղե րի 
նվա զու մը[2]:

Այս հան գա ման քը մեզ ստի պել է պար
զել ՀՀ–ում կրթա կան բա րե փո խում նե րից 
հե տո հան րակր թա կան հա մա կար գում 
առա ջա ցած դպրոց նե րի սպեկտ րը` ըստ 
դպրոց նե րի կար գա վի ճա կի:

Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի Հան րա պե
տու թյու նում գոր ծում է 216 դպրոց, որից 
67–ը` հիմ նա կան, 146–ը` միջ նա կարգ,  
3–ը`ավագ [2]:

Եթե ՀՀ–ում Բո լո նի ա յի կրթա հա մա
կար գին ան ցու մը պայ մա նա վոր ված էր 
այդ հա մա ձայ նագ րին Հա յաս տա նի պայ
մա նագ րա յին պար տա վո րու թյամբ, ապա 
ոչ մի պա տաս խա նատ վու թյուն կամ պար
տա վոր վա ծու թյուն չու նե նա լու պա րա

գա յում ԼՂՀ իշ խա նու թյուն նե րի՝ փու թա
ջա նո րեն այդ գոր ծըն թա ցին մաս նա կից 
դառ նա լը ոչ մի ար դա րա ցում ու նե նալ չէր 
կա րող, մա նա վանդ, որ այս հա մա կար
գում ևս գոր ծում են միջ նա կարգ դպրո ցի 
կար գա վի ճակ ու նե ցող դպրոց ներ:

Մեր կար ծի քով՝ դե ռևս ուշ չէ վե րա նա
յել ԼՂՀ դպրոց նե րի ցան ցը եվ հնա րա վո
րինս շտկել իրա վի ճա կը:

Այս պնդման օգ տին է խո սում վեր ջերս 
ԼՂՀ ԱԺ–ում՝ ԼՂՀ 2013 թ. պե տա կան բյու
ջեի նախ նա կան քննար կում նե րի ժա մա
նակ, ԼՂՀ ԱԺ փոխ նա խա գահ Ա. Թով մա
սյա նի առա ջար կու թյու նը ԼՂՀ գյու ղա կան 
հա մայնք նե րի 30–ից ավե լի աշա կերտ
ներ ու նե ցող դպրոց նե րին  միջ նա կարգ 
կրթա կան հաս տա տու թյան կար գա վի ճակ 
տա լու մա սին: Նա նշել է, որ Ղու զե Ճար
տարն այն մի ակ գյու ղա կան հա մայնքն 
է, որի դպրոցն ու նի 161 աշա կերտ և որը 
սա կայն գոր ծում է հիմ նա կան դպրո ցի 
կար գա վի ճա կով: Ուս տի, ել նե լով վե րը 
նշվա ծից, առա ջար կել է 2013–2014 ու սում
նա կան տար վա նից վե րա կանգ նել Ղու զե 
Ճար տա րի միջ նա կարգ դպրո ցի կար գա
վի ճա կը և այդ նպա տա կով ԼՂՀ 2013 թ. 
պետ բյու ջեի կրթու թյան ֆի նան սա վոր ման 
բաժ նում նա խա տե սել մի ջոց ներ Ղու զե 
Ճար տա րի միջ նա կարգ դպրո ցի 2013 թ. 
սեպ տեմ բեր–դեկ տեմ բեր ամիս նե րի պահ
պան ման ծախ սե րի հա մար:

Չնա յած այս առա ջար կու թյու նը կապ
ված է կոնկ րետ մեկ դպրո ցի հետ, այ նո
ւա մե նայ նիվ, այն շատ կա րև որ ու ըն դօ
րի նա կե լի է մյուս գյու ղե րի հա ման ման 
դպրոց նե րի պա րա գա յում ևս ու կա րող 
խթա նել ԼՂՀ դպրո ցա կան ցանցն օր վա 
պա հան ջին հա մա պա տաս խա նեց նե լու 
գոր ծըն թա ցը:
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Գրականություն
1. Հայկ Քոթանջյան, Անվտանգության քաղաքացիական պրոբլեմներ, ԽՍՀՄ վերակառուցում– 

Ղարաբաղ, Հայաստան, Անդրկովկաս– Աֆղանստան, Երևան, ՀՀ ՊՆ Դ.Կանայանի անվան 
ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտ, 2009թ.(էջ 114–115):

2. ԼՂՀ Մարտունու, Մարտակերտի, Հադրութի, Շուշիի, Ասկերանի, Քաշաթաղի, Շահումյանի 
շրջանների վարչակազմերի կողմից անցկացված սոցիոլոգիական հարցումների արդյունք
ները (N1–05/220, N1–15/346, N1–4/135, N1–6/190, N2/228, N3/313), 2012թ.:

3. ԼՂՀ ԿԳ նախարարության տեղեկատվություն (N 01–338), 2013թ.:

Вопросы образования и науки как важнейший компонент  
стратегии безопасности НКР 

А.  Аванесян

Вопросы образования и науки являются важной частью безопасности и стратегии 
любой страны, в том числе НКР и РА. Этот довод является основой, чтобы выяснить 
влияние на демографию Арцаха  результат присоединения к Болонской системе. В 
результате опросов, проведенных во всех школах республики, выяснилось, что эта 
система негативно повлияла на демографию сельских общин.

Исходя из отмеченного обстоятельства, мы предлагаем пересмотреть реализованный 
процесс и полагаем, что в селах возможно восстановить статус средней школы.

Education and Science issues as the most important ingredient  
of the NKR security and strategy

A. Avanesyan

The education and science are considered an important ingredient of any country in
cluding NKR and RA. This argument serves as a basis to find out the influence on Artsakh 
demography caused by the unification with Bologna system.As the result of the interrogation 
held in the schools of the republic, it was found out that it had a negative influens on the 
demography of village communities.

Basing on the mentioned circumstances we suggest reconsidering the realized process, 
and that it is possible to restore the status of secondary school in the communities.
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ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՈՒՏԻԶՄԻ 
շՏԿՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ

Մար դը շրջա պա տող իրա կա նու թյու նը 
ճա նա չում է ոչ մի այն ան մի ջա կա նո րեն, 
այլ նաև միջ նոր դա վոր ված՝ խոս քի ֆունկ
ցի ա յի շնոր հիվ, որն ապա հո վում է լեզ վի 
մի ջո ցով մարդ կանց հա ղոր դակ ցու մը: 
Խոս քի այս գոր ծա ռույ թի շնոր հիվ հնա
րա վո րու թյուն է ստեղծ վում գի տե լիք ներ 
ստա նալու շրջա պա տող աշ խար հի առար
կա նե րի և բնու թյան երև ույթ նե րի մա սին՝ 
միջ նոր դա վոր ված ար տա ցո լե լով ար տա
քին աշ խար հը: Հայտ նի է, որ շրջա պա
տող իրա կա նու թյան մեջ կան բազ մա թիվ 
սիմ վոլ ներ (նշա նա յին հա մա կար գեր), և 
սո ցի ա լա կան փոխ ներ գոր ծու նե ու թյան 
ըն թաց քում մար դիկ անընդ հատ օգտ
վում են այդ հարալեզվական միջոցներից` 
ժպիտ, գլխի շար ժում ներ, ձեռք սեղ մում և 
այլն: Խոս քա յին հա ղոր դակց ման գոր
ծըն թա ցում մար դիկ օգտ վում են այս մի
ջոց նե րից, և որ քան շատ են կի րառ վում 
այդ բա ռա յին սիմ վոլ նե րը, այն քան խոս
քա յին հա ղոր դակց ման հմտու թյուն ներն 
ավե լի կա տա րյալ են ար տա հայտ վում: 
Այս ամե նը հնա րա վո րու թյուն է ստեղ ծում 
ավե լի շատ տե ղե կու թյուն ներ ստա նա լու 
շրջա պա տող աշ խար հի մա սին և հար
մար վե լու դրա նում:

Հա ղոր դակց ման մի ջոց ներն իրենց 
բնույ թով տար բեր են: Դրանք կա րող են 
լի նել խոս քա յին և ոչ խոս քա յին: Խոս քա
յին հա ղոր դակ ցու մը իրա կա նա նում է լեզ
վի մի ջո ցով, իսկ ոչ խոս քա յի նը` ժես տե րի, 
դի մա խա ղի՝ մի մի կա յի, շար ժում նե րի մի
ջո ցով [3]: Սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րում լի
ար ժեք հար մար վե լու և հա ղոր դակց վե լու 
հա մար երե խան պետք է կա րո ղա նա տի
րա պե տել նշա նա յին այս հա մա կար գե րին: 
Երբ հա ղոր դակց ման մի ջոց նե րը թե րի են 
կամ բա ցա կա յում են (օր.` աու տիզ մի դեպ
քում), սո ցի ա լա կան ադապ տա ցի ան դառ
նում է անհ նա րին:

21–րդ դա րի հա ճա խա կի հան դի պող 
հի վան դու թյուն նե րից է վաղ ման կա կան 
աու տիզ մը (այ սու հե տև ՎՄԱ), որը բնու
թագր վում է երե խա յի զար գաց ման բարդ 
խան գա րում նե րով, վար քա յին և հու զա
կա մա յին ոլոր տի յու րօ րի նակ դրսև ո րում
նե րով, հա ղոր դակց ման սահ մա նա փա
կում նե րով, սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րում 
ադապ տաց վե լու դժվա րու թյուն նե րով: 
Վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը փաս տում 
են, որ վեր ջին 20 տա րի նե րի ըն թաց քում 
կտրուկ աճել է աու տիզ մով տա ռա պող 
երե խա նե րի թի վը, իսկ հի վան դու թյան 
լի ար ժեք հաղ թա հար ման մի ջոց ներն ու 

շՏԿՈՂԱԿԱՆ 
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ
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հնար նե րը դե ռևս զար գաց ման փու լում են: 
Այս հան գա ման քով է պայ մա նա վոր ված 
աու տիզ մի հիմ նախնդ րի և խոս քա յին հա
ղոր դակց ման հմտու թյուն նե րի ձև ա վոր
ման ար դի ա կա նու թյու նը ՎՄԱ–ի շտկման 
գոր ծըն թա ցում:

Աու տիզ մի հա մախ տա նի շում առանձ
նա հա տուկ տեղ են զբա ղեց նում խոս քի և 
հա ղոր դակց ման խան գա րում նե րը (L. Kan
ner, В. В. Лебединский, О. С. Никольская): 
Հարկ է նշել, որ շատ հա ճախ աու տիկ 
երե խա ներն ու նե նում են ձև ա վոր ված 
խոսք, որը, սա կայն, չի ծա ռա յում որ պես 
հա ղոր դակց ման մի ջոց: Երե խան խո սում 
է, սա կայն շրջա պա տի հետ չի կա րո ղա
նում հա ղոր դակց վել, շփվել, հե տև ա պես, 
շտկո ղա կան աշ խա տանք նե րի նպա տա կը 
ոչ մի այն խոս քի զար գա ցումն է , այլ նաև 
խոս քի` որ պես հա ղոր դակց ման մի ջո ցի 
ձև ա վո րու մը: ՎՄԱ–ով երե խա նե րը զար
գաց ման դեռ վաղ շրջա նից չեն շփվում 
ծնող նե րի և իրենց հա սա կա կից նե րի հետ: 
Բա ցա կա յում են նրանց խոս քա յին և ոչ 
խոս քա յին հա ղոր դակց ման ձև ե րը: Այս 
երե խա նե րը չու նեն շփման նա խա ձեռ նու
թյուն, որի ձև ա վո րու մը լո գո պե դա կան 
աշ խա տանք նե րի կազ մա կերպ ման ժա
մա նակ առաջ նա յին խնդիր է հա մար վում: 
Ի տար բե րու թյուն խոս քի տար բեր խան
գա րում նե րի՝ աու տիզ մի պա թո գե նե զում 
հնա րա վոր է խոս քի վաղ զար գա ցում և, 
այ նու հե տև, մի քա նի ամիս հե տո՝ խոս քի 
լրիվ կո րուստ (մու տիզմ): Աու տիզ մը թե՛ 
մա նա կա վար ժական, թե՛ լո գո պե դա կան և 
թե՛ հո գե բա նա կան խնդիր է: 

Աու տիզ մի դեպ քում խան գար ված են 
նաև խոս քի ձև ա վոր ման նա խադ րյալ նե
րը: Խոս քի` որ պես հա ղոր դակց ման մի
ջո ցի զար գաց ման հա մար անհ րա ժեշտ 
է առար կա յա կան գոր ծու նե ու թյան ձև ա
վոր վա ծու թյուն, քա նի որ վաղ տա րի քում 
երե խա յի հա մար ինչ պես առար կա յա կան, 

այն պես էլ խա ղա յին գոր ծու նե ու թյու նը 
առա ջա տար են, որոնց շնոր հիվ երե խան 
ին տեն սիվ շփման մեջ է մտնում մե ծա հա
սա կի հետ, և ձև ա վոր վում են նրա հա ղոր
դակց ման տար րա կան ձև ե րը: Սա կայն այս 
երե խա նե րի առար կա յա կան գոր ծու նե ու
թյու նը մի օ րի նակ է և ստե րե ո տի պա յին: 
Այն մա նի պու լյա տիվ գոր ծո ղու թյուն նե րի 
մի ամ բող ջու թյուն է տար բեր առար կա նե
րի հետ, իսկ խոսքն իրե նից ներ կա յաց նում 
է էխո լա լի ա ներ կամ անի մաստ ֆրազ ներ: 
Նման դեպ քե րում անհ րա ժեշտ է մշա կել 
խոս քի զար գաց ման հա մա լիր ծրա գիր 
տվյալ երե խա յի հա մար` հաշ վի առ նե լով 
նրա ան հա տա կան և տա րի քա յին առանձ
նա հատ կու թյուն նե րը: Սա կայն մին չև հա
մա լիր և ան հա տա կան ծրագ րի մշա կումն 
անհ րա ժեշտ է հստա կեց նել շփման այն 
բո լոր ձև ե րը, բա ռերն ու ֆրազ նե րը, որոնց 
տի րա պե տում է երե խան: Ընդ որում, կա
րև որ է նաև այն հիմ նա կան բա ռա ֆոն
դի առանձ նա ցու մը, որով երե խա յի հետ 
շփվում են ծնող նե րը: Մի այն այս փաս
տե րի հի ման վրա է պետք կազ մել խոս
քա յին հա ղոր դակց ման հմտու թյուն նե րի 
ձև ա վոր ման ծրա գի րը: Այն բո լոր ար տա
հայ տու թյուն նե րը, որոնք երե խան ու նի իր 
բա ռա ֆոն դում, առանց փո փո խե լու կի
րառ վում են լո գո պե դա կան պա րապ մունք
նե րի ըն թաց քում, և ըն տա նի քում ստեղծ
վում է հա տուկ խոս քա յին ռե ժիմ` ավե լորդ 
լսո ղա կան ծան րա բեռն վա ծու թյու նից (բա
ռե րի հոս քից) խու սա փե լու հա մար:

Այս պի սով, գո յու թյուն ու նե ցող խնդրի 
լուծ ման հա մար անհ րա ժեշտ ենք հա
մա րում հա մա լիր ծրագ րի մշա կու մը, որը 
կնե րա ռի նաև հո գե կան գոր ծըն թաց նե րի 
զար գաց մանն ուղղ ված աշ խա տանք ներ` 
հաշ վի առ նե լով հո գե կան գոր ծըն թաց նե րի 
փո խա դարձ պայ մա նա վոր վա ծու թյու նը:

Ներ կա յումս գո յու թյուն ու նեն տար բեր 
մե թոդ ներ, մի ջոց ներ և ծրագ րեր, որոնք 
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հիմ նա կա նում նա խա տես ված են աու տիկ 
երե խա նե րի խոս քա յին հա ղոր դակց ման 
հմտու թյուն նե րի ձև ա վոր ման հա մար (E.G. 
Сагг, P. Hunt, T. Layton, E. Schopler, L.R. 
Watson): Շտկո ղա կան աշ խա տանք ներն 
իրա կա նաց նե լիս կա րև որ նա խա պայ ման 
է հիմ նա կան խնդիր նե րի առանձ նա ցումն 
ու հստա կե ցու մը: Տար բեր հաս տա տու
թյուն նե րում աու տիկ երե խա նե րի հետ 
զբաղ վող մաս նա գետ նե րի հիմ նա կան 
խնդիր նե րից է այս երե խա նե րի սո ցի ա լա
կան մի ջա վա յրում հար մա րու մը և հա ղոր
դակց ման գոր ծըն թաց նե րի զար գա ցու մը: 
Այս առու մով հա տուկ ու շադ րու թյուն պետք 
է դարձ նել գոր ծող և նոր մե թո դի կա նե րի 
կա տա րե լա գործ ման վրա:

Այս խնդրի լի ար ժեք ըն կալ ման և հաղ
թա հար ման հա մար լո գո պե դա կան գոր
ծըն թա ցում անհ րա ժեշտ ենք հա մա րում 
հե տև յալ խնդիր նե րի առա ջադ րու մը.

1. Անհ րա ժեշտ է վեր լու ծել հա տուկ մաս
նա գետ նե րի տե ղե կաց վա ծու թյու նը վաղ 
ման կա կան աու տիզ մի խնդիր նե րի վե
րա բե րյալ

2. Ու սում նա սի րել աու տիկ երե խա նե րի 
հո գե կա նի զար գաց ման չա փա նիշ նե
րը, վար քա յին և անձ նա յին, հա ղոր
դակց ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րը

3. Բա ցա հայ տել աու տիզ մի շտկման գոր
ծըն թա ցում խոս քա յին հա ղոր դակց ման 
մի ջոց նե րի զար գաց ման հնա րա վոր 
ճա նա պարհ նե րը

4. Սահ մա նել աու տիզ մին հա տուկ զար
գաց ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րի 
և մեր կող մից քննարկ վող գոր ծոն նե րի 
և մի ջոց նե րի զար գաց ման ու ղի ներն ու 
մե թոդ նե րը

5. Փոր ձա րա րա կան ճա նա պար հով մշա
կել խոս քա յին հա ղոր դակց ման մի
ջոց նե րի մե թո դա կան այն պի սի հա
մա կարգ, որը թույլ կտա ձև ա վո րել 

բա վա րար խոս քա յին հա ղոր դակց ման 
մա կար դակ:

Ու սում նա սի րե լով աու տիզ մի շտկման 
խնդրով զբաղ վող տար բեր հաս տա տու
թյուն նե րում իրա կա նաց վող աշ խա տանք
նե րը, պարզ է դառ նում, որ այն ոչ մի այն 
լո գո պե դա կան, այլ նաև հո գե բա նա կան, 
մա նկա վար ժա կան խնդիր է, ուս տի պա
հան ջում է հա մա կարգ ված աշ խա տանք
նե րի կի րա ռում: Գործ նա կան աշ խա
տանք նե րի վեր լու ծու թյու նը թույլ է տա լիս 
փաս տե լ, որ աու տիզ մի խնդրով պետք է 
զբաղ վեն լո գո պեդ նե րը, հո գե բան նե րը, 
ման կա վարժ նե րը և սո ցի ա լա կան աշ խա
տող նե րը:

Երե խա նե րի զար գաց ման կենտ րո նում 
մեր կող մից կա տար ված մե կա մյա հե տա
զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյու նը 
ցույց տվեց, որ ինչ պես ար տա սահ մա նում, 
այն պես էլ Հա յաս տա նում աշ խա տանք նե
րը հիմ նա կա նում ուղղ ված են երե խա յի 
խոս քի զար գաց մա նը, սա կայն խոս քի՝ որ
պես հա ղոր դակց ման մի ջո ցի ձև ա վոր ման 
աշ խա տանք նե րը և հա մա պա տաս խան 
մե թոդ նե րի կի րա ռու մը դե ռևս թե րի են: 
Հա ճախ աու տիկ երե խա նե րը խո սում են, 
ան վա նում առար կա նե րը, տար բե րա կում 
դրանք նմա նա տիպ այլ առար կա նե րից, 
կա րո ղա նում են հաշ վել, սա կայն հա ղոր
դակց ման տար րա կան ձև ե րը բա ցա կա
յում են, այ սինքն՝ խոս քը չի հան դի սա նում 
հա ղոր դակց ման մի ջոց: Մեր կող մից կա
տար ված դի տում նե րի ար դյուն քում պարզ 
դար ձավ, որ աու տիկ երե խա նե րը կարճ 
ժա մա նա կա հատ վա ծում սո վո րում են խո
սել/նե ո լո գիզմ, ան վա նել առար կա ներ, 
գոր ծո ղու թյուն ցույց տվող բա ռեր/ սա կայն 
հա ղոր դակց վե լու հա մար բա վա կան եր
կար ժա մա նակ է պա հանջ վում:

Մեր կող մից կա տար ված հե տա զո տու
թյա նը մաս նակ ցել է երե խա նե րի զար
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գաց ման կենտ րո նի ամ բողջ հա մա կազ մը: 
Ու սում նա սիր վել են երե խա նե րի խոս քը, 
խոս քա յին և ոչ խոս քա յին հա ղոր դակց ման 
ձև ե րը: Հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյուն
քում ստաց ված տվյալ նե րը թույլ տվե ցին 
գնա հա տել աու տիկ երե խա նե րի խոս քի 
զար գաց ման և խոս քա յին հա ղոր դակց
ման հիմ նա կան ձև ե րի ձև ա վոր վա ծու թյան 
աս տի ճա նը, որի ար դյուն քում առանձ նաց
վեց երե խա նե րի 4 խումբ: Առա ջին խումբն 
էին կազ մում այն երե խա նե րը, ով քեր 
ընդ հան րա պես չու նե ին խոս քա յին հա
ղոր դակ ցում: Երկ րորդ խում բը կազ մում 
էին այն երե խա նե րը, ով քեր խո սում էին, 
ան վա նում առար կա ներ, գոր ծո ղու թյուն
ներ, սա կայն դար ձյալ չէ ին հա ղոր դակց
վում: Եր րորդ խմբի երե խա նե րը խո սում 
էին անընդ հատ, շատ արագ , բայց մի և
նույն է, հա ղոր դակ ցու մը բա ցա կա յում էր, 
այն դեպ քում, երբ մյուս խմբի երե խա նե րը 
հա ղոր դակց վում էին մի մի այն սե փա կան 
կա րիք նե րը հո գա լու անհ րա ժեշ տու թյան 
դեպ քում:

Այս պի սով մեր հան րա պե տու թյու նում, 
ինչ պես նաև ար տա սահ մա նում դե ռևս թե րի 
են աու տիկ երե խա նե րի խոս քա յին հա ղոր
դակց մանն ուղղ ված մե թո դի կա նե րը: Չկան 
անհ րա ժեշտ պայ ման ներ, հա մա պա տաս
խան մի ջոց ներ ու հնար ներ կո մու նի կա տիվ 
ֆունկ ցի ա նե րի զար գաց ման հա մար:

Տար բեր հաս տա տու թյուն նե րում կա
տար ված ու սում նա սի րություն նե րը թույլ 
են տա լիս փաս տե լ, որ շտկո ղա կան յու
րա քան չյուր ծրա գիր, մե թո դա կան հա
մա կարգ, որն ուղղ ված է ՎՄԱ–ով երե
խա նե րի խոս քա յին հա ղոր դակց ման 
հմտու թյուն նե րի ձև ա վոր մա նը, պետք է 
նե րա ռի պար տա դիր խմբա յին պա րապ
մունք ներ, որոնց ըն թաց քում կստեղծ վի 
երե խա–ծնող–մաս նա գետ–«զու գըն կեր, 
ըն կեր ներ» քա ռա կողմ մո դե լը: Մենք կա

րև ո րում ենք խմբա յին աշ խա տանք նե րը, 
քա նի որ շփման գոր ծըն թա ցում է զար գա
նում մար դը /մա ուգ լիի օրի նա կը/, ինչ պես 
նաև կա րև ո րում ենք երե խա նե րի հա ղոր
դակց ման գոր ծըն թա ցի կազ մա կեր պու մը 
բա կում, տա նից դուրս:

Ամ փո փե լով վե րը նշվա ծը, առա ջար
կում ենք աու տիկ երե խա նե րի խոս քա յին 
հա ղոր դակց ման մի ջոց նե րի ձև ա վոր ման 
գոր ծըն թա ցում ուղ ղորդ վել աշ խա տանք
նե րի կոմպ լեք սայ նու թյան սկզբուն քով, 
աշ խա տանք նե րում ներգ րա վել տար բեր 
մաս նա գետ ների, ման րա մասն հե տա
զո տել երե խա յի ար դեն իսկ ու նե ցած 
հա ղոր դակց ման ձև ե րը, խոս քա յին մի
ջա վայ րը և ստաց ված ար դյունք նե րի 
հի ման վրա մշա կել հա մա լիր ծրա գիր, 
որը ներգ րա վի նաև երե խա նե րի հո գե
ֆի զի կա կան զար գաց ման ոլոր տը, որն 
էլ իր հեր թին պա հան ջում է ընդ հա նուր 
և նուրբ մո տո րի կա յի զար գաց ման հա
տուկ պա րապ մունք ներ: Այս ամենն ավե
լի կա տա րյալ կդարձ նի խոս քա յին հա
ղոր դակց ման ձև ա վոր ման գոր ծըն թա ցը, 
իսկ հե տա գա յում` նաև գրա ճա նա չու թյու
նը: Սա էլ իր հեր թին կնպաս տի աու տիկ 
երե խա նե րի ին տեգր մա նը:

Աու տիկ երե խա նե րի զար գաց մամբ 
զբաղ վող հա տուկ մաս նա գետ նե րի` 
բժշկի, ման կա վար ժի, լո գո պե դի առաջ
նա հերթ խնդի րը պետք է դառ նա նման 
երե խա նե րի հար մա րու մը սո ցի ա լա կան 
մի ջա վայ րում, հա ղոր դակց ման ձև ե րի 
զար գա ցումն ու կա տա րե լա գոր ծու մը, իսկ 
հե տա գա յում նաև նա խա պատ րաս տու մը 
դպրո ցին, ան գամ այս հա մախ տա նի շի 
ամե նա ծանր դեպ քե րում`օգ տա գոր ծե լով 
երե խա յի պահ պան ված հնա րա վո րու
թյուն նե րը և վար քա յին առանձ նա հատ
կու թյուն նե րը:
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Ռի նո լա լիա (հուն. ''rinos''–քիթ, ''lalia''–
խոսք) տեր մի նը թարգ մա նա բար նշա նա
կում է քթա յին հնչե րան գով խոսք: Ռի
նո լա լի ան կա րող է լի նել բաց– (rinolalia 
aperta), փակ(rinolalia clausa) և խա ռը:

Ռի նո լա լի ան ձայ նի տեմբ րի և հնչար
տա բե րա կան խան գա րում է, որը պայ
մա նա վոր ված է խոս քա յին ապա րա տի 
ծայ րա մա սա յին բաժ նի անա տո միա ֆի
զի ո լո գի ա կան փո փո խու թյուն նե րով: Նոր
մա յում, խոս քա յին հնչյուն նե րի ար տա բե
րու թյան ժա մա նակ բա ցա ռու թյամբ մլն 
հնչյուն նե րի, ռնգա յին (քթա յին)  խո ռո չը 
առանձ նա նում է ար տա բե րա կա նից (բե
րա նա յի նից), և ար տաշնչ վող օդի հոս
քը դուրս է գա լիս բե րա նից, որով և բա
ցառ վում է խոս քի ռնգա յին երան գը: Այն 
իրա կա նա նում է քմըմ պա նի աշ խա տան
քի շնոր հիվ: Նոր մա յում մ, ն, հնչյուն նե րի 
ար տա բեր ման ժա մա նակ ընդ հա կա ռա կը՝ 
քմըմ պա նը պա սիվ է, չի աշ խա տում, այ
սինքն ար տաշնչ վող օդի հոս քը ամ բող
ջու թյամբ անց նում է քթով, որի ար դյուն
քում ձև ա վոր վում են հա յե րեն լեզ վի եր կու 
ռնգա յին հնչյուն նե րը: Լո գո պե դա կան աշ
խա տանք նե րը ռի նո լա լի ա յով երե խա նե րի 
հետ, նոր մե թոդ նե րի կի րա ռումն ու հա
մա կարգ ված մո տե ցում ցույց տա լը, եղել 
են և շա րու նա կում են մնալ ար դի լո գո պե
դի ա յի կարև ո րա գույն հիմ նախն դիր նե րից 
մե կը: Խոս քի զար գաց ման ճգնա ժա մա յին 
շրջա նում ոչ բա վա րար խոս քա յին պրակ
տի կան, երե խա յի ապ րում նե րը` կապ ված 
սե փա կան խնդրի գի տակց ման հետ, որոշ 
դեպ քե րում նաև շրջա պա տի բա ցա սա
կան վե րա բեր մուն քը, ինչ խոսք, վատ ազ
դե ցու թյուն են թող նում երե խա յի խոս քա

յին հա ղոր դակց ման ցան կու թյան և հենց 
խոս քի զար գաց ման վրա (И. Вансовская, 
Т. Н. Воронцова, И. И. Ермакова, А. Г. 
Ипполитова, 3. А. Репина, А. И. Уракова, 
Г. В. Чиркина և այլոք): 

Նշված հե ղի նակ նե րից ոմանք նշում 
են այն հան գա ման քը, որ ռի նո լա լի ա յով 
երե խա նե րի մոտ դժվար է իրա կա նա նում 
բա ռա պա շա րի յու րաց ման գոր ծըն թա ցը, 
չնա յած որ հա տուկ նպա տա կա ուղղ ված 
հե տա զո տու թյուն ներ այս ուղ ղու թյամբ  
չեն տար վել: Ռի նո լա լի ան, որ պես ծանր 
խոս քա յին խան գա րում, լուրջ խնդիր է 
բժշկա կան տար բեր բնա գա վառ նե րում 
և լո գո պե դի ա յում: Այն ու սում նա սիր ման 
առար կա է ներ կա յիս դի մած նո տա յին վի
րա բույժ նե րի, օր թո դոնտ նե րի, օտ տո լա
րին գո լոգ նե րի, հո գե նյար դա բան նե րի և 
լո գո պեդ նե րի հա մար: Բաց օր գա նա կան 
ռի նո լա լի ա յի ժա մա նակ մինչ վի րա հա տա
կան աշ խա տան քը իրա կա նաց վում է եր
կու ուղ ղու թյամբ` բժշա կա կան և ման կա
վար ժա կան: Մի շարք ար տա սահ մա նյան 
և ռու սա կան հե ղի նակ ներ (20–րդ դա րի 
սկիզբ) մեծ ներդ րում ու նե ցան ռի նո լա
լի ա յի ու սում նա սի րու թյան հիմ նա հար
ցում: Այս պես՝ Լե մո նեն, Բ. Լանգ բե կը, 
Մա կո ւեն, Կե զը ավե լի կա տա րե լա գոր
ծե ցին վի րա հա տա կան մի ջամ տու թյու
նը, սա կայն մի և նույն ժա մա նակ պնդում 
էին, որ շտկո ղա կան աշ խա տանք նե րը 
էլ ավե լի ար դյու նա վետ են ռի նո լա լի ա
յով երե խա նե րի խոս քի խան գա րում նե րի 
շտկման ու ձայ նի ռնգայ նու թյան վե րաց
ման գոր ծըն թա ցում: Որոշ հե ղի նակ ներ 
գտնում էին, որ ռի նո լա լի ա յով երե խա նե
րի ար տա բե րա կան ապա րա տի ֆունկ ցի

ԼԻԼԻԹ ԱԴԼՈՅԱՆ

ԼՈԳՈՊԵԴԱԿԱՆ ԱշԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ 
ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲԱՑ ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ 

ՌԻՆՈԼԱԼԻԱՅԻ ՄԻՆՉՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ շՐՋԱՆՈՒՄ 
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ո նալ ան բա վա րա րու թյան և խոս քի զար
գաց ման մա կար դա կի մեջ կա որո շա կի 
փոխ կա պակց վա ծու թյուն: Ժա մա նա կին 
տվյալ խոս քա յին խան գա րու մով երե խա
նե րի խոս քի առանձ նա հատ կու թյուն նե րը 
ու սում նա սիր վել են խնդրի առաջ նայ նու
թյան տե սան կյու նից` հի պերռն գայ նա ցում 
և հնչար տա բե րու թյան խան գա րում (Ե. Ս. 
Ալ մա զո վա, Տ. Ն. Վո րոն ցո վա, Վ. Ի. Գո
րո դի լո վա, Ի. Ի. Եր մա կո վա, Ա. Գ. Իպո լի
տո վա, Ն. Ն. Կուզ մի նա, Ն. Ի. Սե րեբ րո վա 
և այ լոք): Այ նու հե տև ձև ա վոր վեց ման կա
վար ժա կան մե թո դա բա նա կան եր կու ուղ
ղու թյուն, որոնց մի ջո ցով իրա կա նաց վում էր 
օր գա նա կան բաց ռի նո լա լի ա յի հե տև ան քով 
առա ջա ցած ձայ նի տեմբ րի և հնչար տա բե
րա կան խան գա րում նե րի շտկու մը: Դրան
ցից մե կը գեր մա նա կանն էր, որն ըն դուն ված 
էր Գեր մա նի ա յի և մի շարք այլ երկր նե րի հե
ղի նակ նե րի կող մից (Գ. Գուցման, 1924; Գ. 
Առնոլդ, 1959; Մ. Մ. Վանկեվիչ, Ванкевич, 
1926;Վ. Ա. Կարետնիկովա, 1927; Մ. Ե. 
Խվատցեվա. 1931): 

Լո գո պե դա կան աշ խա տան քում ընդգր
կում էին Էլեկտ րո և վիբ րո մեր սում ներ, 
հե տո կա տա րում էին ար տա բե րա կան և 
շնչա ռա կան թրեյ նինգ ներ: Առա ջին 2–3 
ամիս նե րի ըն թաց քում հի վանդ նե րը պետք 
է խո սե ին ֆալ ցե տա յին ձայ նով, այ նու հե
տև անց նե ին կրծքա յին ձայ նով խոս քին:

Իսկ երկ րորդ ուղ ղու թյու նը պայ մա նա
կա նո րեն ան վա նե ցին ֆրան սի ա կան, որի 
հիմ նա դիրն էր Ս. Բո րել– Մե զո նին: Այս մե
թո դի հիմ քում ըն կած է ճիշտ շնչա ռու թյան 
և ձայ նի ձև ավո րու մը, որը հիմն ված է բնա
կան ֆի զի ո լո գի ա կան, ոչ ծան րա բեռ նող, 
տար բե րակ ված խոս քա յին վար ժու թյուն նե
րի վրա: (Ս. Բո րել–Մե զո նի; ՎՎե դյու 1929):

Ֆ. Ա. Ռա ուն (1931 թ) ար տա հայ տեց 
այն միտ քը, որ ճիշտ լո գո պե դա կան վար
ժու թյուն նե րի կի րա ռու մը բա վա կա նին 
դժվար է իրա կա նաց նել մինչ վի րա հա տա
կան շրջա նում: Եվ, եթե լո գո պե դը ար
տա բե րա կան վար ժու թյուն նե րի սխալ և 

ոչ տար բե րակ ված ընտ րու թյուն կա տա րի, 
ապա հետ վի րա հա տա կան շրջա նի լո գո
պե դա կան աշ խա տան քը էլ ավե լի կբար
դաց նի: Այդ իսկ պատ ճա ռով հար կա վոր է 
շատ նուրբ մո տե ցում ցու ցա բե րել այս պի
սի ծանր խոս քա յին խան գա րում ու նե ցող 
երե խա նե րի մինչ վի րա հա տա կան լո գո պե
դա կան աշ խա տան քին:

Ռու սա կան հե ղի նակ նե րից Ա. Գ. Իպո
լի տո վան 1955թ. առա ջին նե րից էր, որ 
առա ջար կեց լո գո պե դա կան աշ խա տանք
նե րը մինչ վի րա հա տա կան շրջա նում: Ա. 
Գ. Իպո լի տո վան մինչ վիրահա տա կան 
շրջա նի լո գո պե դա կան աշ խա տանք նե
րի նշա նա կու թյու նը խիստ կա րև ո րեց և 
մշա կեց մի հա մա կարգ, որն, ինչ խոսք, 
մեծ ազ դե ցու թյուն ու նե ցավ հե տա գա յում 
ռի նո լա լի ա յով երե խա նե րի հնչար տա բե
րու թյան շտկման գոր ծըն թա ցում: Մե թո
դի կա յի բնու թագ րա կան հատ կա նիշ նե րից 
էր ար տա բե րա կան և շնչա ռա կան վար
ժու թյուն նե րի մի աս նա կա նու թյունն ու հա
մա կարգ վա ծու թյու նը: Բաց օր գա նա կան 
ռի նո լա լի ա յի մինչ վի րա հա տա կան լո գո
պե դա կան աշ խա տանք նե րի բա րե լավ
ման հա մար մշակ վե ցին նոր մե թոդ ներ, 
որոն ցից հայտ նի է ռենտ գե նոգ րա ֆի ա յի 
հե տա զոտ ման մե թո դը: Այս մե թո դը մեծ 
ազ դե ցու թյուն ու նե ցավ մինչ վի րա հա տա
կան շրջա նի լո գո պե դա կան աշ խա տանք
նե րը կա տա րե լա գոր ծե լու հա մար, ինչ պես 
նաև հնա րա վո րու թյուն տվեց ախ տո րո
շելու քմըմ պա նի ֆունկ ցի ա յի վե րա կանգն
ման հնա րա վո րու թյու նը լո գո պե դա կան 
աշ խա տանք նե րի մի ջո ցով (Ն. Ի. Սե րեբ
րո վա, 1969): Հե ղի նա կը հաստատեց այն, 
որ ռենտ գե նոգ րա ֆի ա յի մե թո դի շնոր հիվ 
ռի նո լա լի ա յով երե խա նե րի հետ տար վող 
շտկո ղա կան աշ խա տան քը ավե լի կա տա
րե լա գործ վեց և հնա րա վո րու թյուն ըն ձե
ռեց մինչ վի րա հա տա կան լո գո պե դա կան 
աշ խա տան քի սկզբում կան խա տե սելու, 
թե ինչ պի սին կա րող է լի նել խոս քի շտկո
ղա կան աշ խա տան քի ար դյուն քը: 
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Տար բե րակ ված լո գո պե դա կան աշ
խա տանք նե րի կի րա ռու մը կախ ված ար
տա բե րա կան ապա րա տի ծայ րա մա սա
յին բաժ նի անա տո միա–ֆի զի ո լո գի ա կան 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րով, վե րամ շակ
վեց Տ. Ն. Վո րոն ցո վա յի կող մից (1966): 
Հե ղի նա կը իր աշ խա տանք նե րում առանձ
նաց րեց ռի նո լա լի ա յով հի վանդ նե րի երեք 
խումբ, կապ ված փա փուկ քիմ քի եր կա
րու թյան, շար ժու նա կու թյան, քմըմ պա նի 
մկա նուն քի զար գաց ման հետ և հե տա գա
յում ար դեն ցույց տվեց այդ աշ խա տան քի 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Նրա կող մից 
առա ջարկ վեց լո գո և ֆի զի ո թե րա պի ա նե
րի իրար հա ջոր դե լու կա րև ո րու թյու նը: Այ
նու հե տև դա սա կար գեց դրանց ըստ փու
լե րի և որո շեց բո վան դա կու թյու նը:

Ռի նո լա լի ա յով հի վանդ նե րի հետ տար
վող լո գո պե դա կան աշ խա տան քի ժա մա նակ 
ձայ նի շտկման և հստա կեց ման մե թո դի կա յի 
զար գաց ման գոր ծըն թա ցում բա վա կան մեծ 
ներդ րում ու նե ցան ռու սա կան հե ղի նակ նե
րից Վ. Ի. Գո րո դի լո վան, Ն. Ի. Կուզ մի նան, 
Գ. Վ. Չի րի կի նան, Գ. Ն Սո լո մա տի նան, Գ. 
Ն. Վո դո լաց կին և այ լոք: Հայտ նի է, որ բնա
ծին քիմ քի ճեղք վածք նե րի դեպ քում ձայ նը, 
բա ցի այն որ ու նի ռնգա յին հնչե րանգ, լի նում 
է թույլ, մո նո տոն, խուլ և ոչ ար տա հայտված: 
Մ. Զե մա նը նույ նիսկ առանձ նաց նում է այս 
ձայ նա յին խան գա րու մը, որ պես ինք նու րույ
նի և ան վա նում palatophonia.: Քիմ քի բնա
ծին ճեղք վածք նե րով երե խա յի ձայ նը կյան քի 
առա ջին տա րի նե րին չի տար բեր վում նոր
մալ քիմ քի կա ռուց վածք ու նե ցող երե խա յի 
ձայ նից: Այս երե խա նե րը մին չև խոս քի ձև ա
վոր վե լը բղա վում են, լա ցում ման կի կին բնո
րոշ ձայ նով: 

Ի. Ի. Եր մա կո վան 1980 մշա կեց ռի նո
լա լի ա յով երե խա նե րի հնչար տա բե րու թյան 
և ձայ նի շտկո ղա կան աշ խա տանք նե րի 
փու լա յին մե թո դի կան: 2000 թվա կա նից 
սկսած մի շարք ար տա սահ մա նյան և ռու
սա կան հե ղի նակ ներ (Вансовская Л. И, 
С. Н. Шаховской, Т. В. Волосовец, Е. Н. 

Кутеповой, Соломатина Г. Н.) կա րև ո րում 
էին այն, որ օր գա նա կան բաց ռի նո լա լի ա յի 
ժա մա նակ առ կա օդի հոս քի ան ցու մը քթի 
խո ռո չով և ոչ տնտես ված ար տա բե րա կան 
շնչա ռու թյու նը պետք է հնա րա վո րինս կան
խար գե լել: Այս նպա տա կով կի րառ վե ցին 
այն պի սի շնչա ռա կան վար ժու թյուն ներ, 
որոնք առա վե լա գույնս կնպաս տեն նաև 
կրծքա վան դա կի զար գաց մա նը և երե խա
յի առող ջու թյա նը: Ան հեր քե լի փաստ է, որ 
ռի նո լա լի ան բա վա կա նին ծանր խոս քա յին 
խան գա րում է, որի վե րա կանգ նո ղա կան 
աշ խա տանք նե րի շուրջ կան տար բեր հե
ղի նա կա յին մե թո դի կա ներ և, ինչ խոսք, 
նաև մտա հոգ վա ծու թյուն, թե ինչ պես և ինչ 
մի ջո ցա ռում նե րի կազ մա կեր պու մը ավե լի 
ար դյու նա վետ կդարձ նի այս երե խա նե
րի ոչ մի այն խոս քը, այլ նաև ընդ հա նուր 
առող ջա կան վի ճա կը: Օր գա նա կան բաց 
ռի նո լա լի ա յով երե խա նե րի հետ տար
վող մինչ վի րա հա տա կան լո գո պե դա կան 
աշ խա տան քը կա տար վում է եր կու ուղ
ղու թյուն նե րով` բժշկա կան և ման կա վար
ժա կան: Ի վեր ջո լո գո պե դա կան աշ խա
տան քի վերջ նա կան նպա տա կը պետք է 
լի նի այն, որ նման խոս քա յին խան գա րում 
ու նե ցող երե խա նե րին կա րո ղա նան նա
խա պատ րաս տել հան րակր թա կան դպրոց 
հա ճա խե լուն, քա նի որ իրենց մտա վոր 
կա րո ղու թյուն նե րով չեն զի ջում նոր մալ 
խոսք ու նե ցող երե խա նե րին:

Բաց օր գա նա կան ռի նո լա լի ա յով երե
խա նե րի հետ մինչ վի րա հա տա կան լո գո
պե դա կան աշ խա տան քը պետք է սկսել 
վաղ տա րի քից: Իսկ մինչ վի րա հա տա
կան շրջա նի լո գո պե դա կան աշ խա տան
քի վերջ նա կան նպա տա կը պետք է լի նի` 
հնա րա վո րինս կան խար գե լել այն բար
դույթ ներն ու շե ղում նե րը, որոնք կա րող 
են լի նել երե խա յի մոտ, ինչ պես նաև նա
խա պատ րաս տել վի րա հա տա կան դաշ
տը: Մինչ վի րա հա տական լո գո պե դա կան 
աշ խա տանք նե րը կա րև որ նա խա պայ ման 
են ճիշտ խոս քի ձև ա վոր ման հա մար: 
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Важность логопедических работ при открытой  
органической ринолалии дооперационного периода

Л. Адлоян

Ринолалия – греч. rhinos нос + греч. lalia речь. С научной точки зрения ринолалия – это 
изменение тембра голоса, которое сопровождается искажением звукопроизношения, обусловленное 
нарушением резонаторной функции носовой полости. В результате этих нарушений воздушная 
струя идeт «не тем путeм», и звуки приобретают «гнусавый» оттенок. Коррекция при ринолалии 
в дооперационный период проводится двумя средствами: медицинскими и педагогическими. 
Большой вклад в изучение ринолалий и стимуляцию развития логотерапии внесли зарубежные 
специалисты. Так, Лемонье, Б. Лангбек, Макуэн, Кез и др. (начало XX в.) усовершенствовали 
хирургическое лечение расщепления неба и постоянно подчеркивали, что обучение способствует 
улучшению внятности речи больше, чем хирургическое вмешательство. 

Significance оf speech terapy for open organal rinolalia in preoperational period

L. Adloyan

Rinolalia is expressed by a functional and anatomic disorders of mouth cavity, that can have differ
ent couses. For example, it can be couused by an absence of cavity or it can be in born. The problem 
is as follows: what methods can be used to settle the pronunciation to remove nasels. For example, 
obturators are installed in the mouth cavity to make speech wind move in the proper direction toweds 
the nose cavity. There also exist exercises that can be pre operational and post operational. it is more 
effective to start doing exerses at an early age becouse a proper speach develops at an early age. 
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РОБЕРТ АЗАРЯН

СВЕТЛАНА МУРАДЯН

хАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ 
ПРОИЗНОШЕНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ СЛУхА 
Из вест но, что на ру ше ние слу ха при во

дит к раз лич ным на ру ше ни ям ре чи у де
тей, в том чис ле и про из но ше ния, что зна
чи тель но зат руд ня ет их об щее раз ви тие, 
об ще ние и под го тов ку к обу че нию в шко
ле (К. А. Вол ко ва, 2008; А. В. Ма ну кян, 
2008; С. С. Му ра дян, 2012 и др.). По э то му 
изу че ние уров ня раз ви тия про из но ше ния 
у де тей с на ру ше ни ем слу ха в дош коль ном 
воз ра сте име ет преж де все го важ ное прак
ти чес кое зна че ние.

В прог рам му на сто я ще го ис сле до ва ния 
вошло изу че ние уров ня раз ви тия сле ду ю
щих ос нов ных ком по нен тов про из но ше
ния у де тей дош коль но го воз ра ста с на ру
ше ни ем слу ха:
•	 си лы и вы со ты го ло са;
•	 темб ра и ин то на ции го ло са;
•	 со сто я ния ре че во го ды ха ния;
•	 уров ня раз ви тия ды ха тель ной мус ку

ла ту ры;
•	 уров ня раз ви тия ми ми чес кой мус ку ла ту

ры ли ца и ар ти ку ля ци он ной мо то ри ки.
Мы оста но ви лись на этих по ка за те лях, 

ха рак те ри зу ю щих уро вень раз ви тия про
из но ше ния у де тей, пос коль ку в спе ци аль
ной ли те ра ту ре име ют ся ука за ния на то, 
что имен но эти ком по нен ты ха рак тер ны 
для изу че ния со сто я ния про из но ше ния 
у де тей с на ру ше ни ем слу ха (Ф. Ф. Рау, 
1976; К. А. Вол ко ва, 2008; Э. И. Ле он гард, 
1991; А. В. Ма ну кян, 2008).

По каж до му ука зан но му раз де лу изу ча
е мой прог рам мы для оп ре де ле ния уров ня 
его раз ви тия на ми ис поль зо ва лись раз
но об раз ные уп раж не ния, спе ци аль ные 

за да ния, иг ры и иг ро вые уп раж не ния 
(си ту а ции). Так, для оп ре де ле ния уров
ня раз ви тия си лы и вы со ты го ло са на ми 
при ме ня лись та кие уп раж не ния и спе ци
аль ные за да ния, как «Ду ет ве тер», «Ска
жи как я», «Ба ю канье кук лы» и др. Для 
изу че ния со сто я ния раз ви тия ре че во го 
ды ха ния (дли тель но сти вы до ха, глу би ны 
вы до ха и др.) ис поль зо ва лись за да ния 
«Сду ва ние перь ев, ку би ков, ком ков бу ма
ги, ка ран да шей и дру гих пред ме тов», «За
ду ва ние све чи с раз но го рас сто я ния» и др.

Ме то ди ка ис сле до ва ния уров ня раз ви
тия ды ха тель ной мус ку ла ту ры вклю ча ла 
раз но об раз ные уп раж не ния и за да ния, 
мно гие из ко то рых бы ли хо ро шо зна ко
мы ис пы ту е мым. При во дим не ко то рые из 
них: «за ду ва ние све чи на раз ном рас сто я
нии», «вы до хом отод ви нуть лист бу ма ги», 
«по дуй в ду доч ку» и др.

Изу че ние уров ня раз ви тия темб ра и 
ин то на ции го ло са у де тей с на ру ше ни ем 
слу ха мы про во ди ли при по мо щи та ких 
спе ци аль ных уп раж не ний и за да ний, как  
«Хло па ем в ла до ши», «Ще нок по те рял ся», 
«Раз ли ча ем боль, ра дость, воп рос, прось
бу и др.», при по мо щи ма лень ких че ты
рех сти ший, про из но си мых с раз ной ин
то на ци ей и др. В ме то ди ку ис сле до ва ния 
уров ня раз ви тия ми ми чес кой мус ку ла ту ры 
ли ца и ар ти ку ля ци он ной мо то ри ки бы ли 
вклю че ны та кие уп раж не ния, как «ра стя
нуть гу бы в улыб ку»; «раз ду ва ние и втя ги
ва ние щек»; «сжа тие губ»; «гу бы тру боч
кой»; «выз вать гром кий смех» и др. (Ф. 
Ф. Рау, 1976; Л. А. Го лов чиц, 2001; Н. Д. 
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Шмат ко, 2003; П. А. Янн, 2011  и др.).
В кон ста ти ру ю щем экс пе ри мен те при

ня ли уча стие 46 де тей 3–7 лет с на ру ше ни
ем слу ха. По сте пе ни на ру ше ния слу ха ис
пы ту е мые расп ре де ли лись на сле ду ю щие 
груп пы: 32 че ло ве ка име ли дву сто рон нюю 
сен со нев раль ную ту го у хость III–IV сте пе
ней, 8 де тей – ту го у хость III сте пе ни и 6– 
ау ди тор нев ро па тия (пе ре фе ри чес кая). У 
по дав ля ю ще го боль шинст ва ис пы ту е мых 
при чи ной на ру ше ния слу ха яв ля лось за бо
ле ва ние гри ппом, ан ги ной или за бо ле ва
ние гри ппом ма те ри в пе ри од бе ре мен но
сти. У 52,2% обс ле до ван ных де тей вре мя 
воз ник но ве ния на ру ше ния слу ха от ме ча ет
ся в пост на таль ном пе ри о де, а у 28,3% – в 
пе ри на таль ном пе ри о де раз ви тия ре бен ка.

Сре ди со путст ву ю щих расст ройств раз
ви тия у всех 46 ис пы ту е мых от ме ча лось 
об щее не до раз ви тие ре чи, у 38 (82,2%) 
– не у стой чи вое слу хо вое восп ри я тие, у 11 
(23,9%) вы яв ле но не до ста точ ное раз ви тие 
мел кой мо то ри ки, у 5 (10,8%) детс кий це
реб раль ный па ра лич и на ру ше ние ин тел
лек та и т. д. Сог лас но ан кет ным дан ным, 
у ис пы ту е мых от ме ча лись и та кие пси хо
ло ги чес кие на ру ше ния, как не у стой чи вое 
вни ма ние (67,3%), не у ме ние вой ти в кон
такт (17,4%), на ру ше ния по ве де ния (8,6%), 
ло го фо бия (6,5%) и др.

Для изу че ния уров ня раз ви тия про из
но ше ния у де тей с на ру ше ни ем слу ха на ми 
раз ра бо та на ин ди ви ду аль ная кар та обс ле
до ва ния и ме то ди ка ее про ве де ния (С. С. 
Му ра дян, 2012).

Изу че ние уров ня раз ви тия про из но ше
ния дош коль ни ков с на ру ше ни ем слу ха мы 
на ча ли с вы яв ле ния сте пе ни раз ви тия го ло
са, его си лы и вы со ты. Ре зуль та ты ис сле
до ва ния по ка за ли, что из 46 ис пы ту е мых 
толь ко у че ты рех (8,7%) го лос был нор маль
ной гром ко сти, си лы и вы со ты, у осталь ных 
(91,3%) де тей вы яв ле ны его на ру ше ния раз
лич ной сте пе ни и ха рак те ра (рис. 1).

Рис. 1. Показатели силы и высоты голоса у 
дошкольников с нарушением слуха

1. 30,4% – слабый голос с хриплым 
оттенком;

2. 21,7% – слишком низкий, практически 
неслышный голос;

3. 17,4% – слишком громкий, звучный 
(крикливый) голос;

4. 13% – затрудняются переключиться с 
одной позиции голоса на другую;

5. 4,3% – носовой оттенок голоса;
6. 4,3% – голос повышается или переходит 

на фальцетный.

Из ри сун ка наг ляд но вид но, что у по
дав ля ю ще го боль шинст ва обс ле до ван ных 
де тей с на ру ше ни ем слу ха (30,4%) вы яв
лен сла бый го лос с хрип лым от тен ком, у 
21,7% – слиш ком низ кий, прак ти чес ки нес
лы шный го лос. У до воль но боль шо го про
цен та ис пы ту е мых  (17,4%) го лос отличался 
по вы шен ной гром ко стью, был нес коль ко 
звуч ным, да же крик ли вым. Часть де тей 
(13%) зат руд ня лась пе рек лю чать ся с гром
ко го го ло са на ти хий или шо пот. У от дель
ных де тей го лос имел но со вой от те нок, 
про из воль но по вы шал ся или по ни жал ся. 
И толь ко у 4–х из 46 де тей го лос от ли чал
ся нор маль ной си лой и вы со той.

Уро вень раз ви тия ре че во го ды ха ния у 
дош коль ни ков с на ру ше ни ем слу ха оп ре
де лял ся по си ле и глу би не вы до ха (дли
тель ность вы до ха), сте пе ни раз ви тия ды
ха тель ной мус ку ла ту ры. Спе ци аль ны ми 
уп раж не ни я ми, за да ни я ми и иг ро вы ми 
си ту а ци я ми бы ло вы яв ле но, что из 46 де
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тей с на ру ше ни ем слу ха у 28 (60,8%) име
лась сла бая ды ха тель ная мус ку ла ту ра, у 11 
(23,9%) сла бые губ ные мыш цы и толь ко 
у 3 (6,5%) ис пы ту е мых гру бых отк ло не ний 
в раз ви тии ды ха тель ной мус ку ла ту ры не 
от ме ча лось. Чет ве ро дош коль ни ков с на
ру ше ни ем слу ха зат руд ня лись вы пол нить 
ре ко мен до ван ные уп раж не ния и за да ния 
на оп ре де ле ние сте пе ни раз ви тия ды ха
тель ной мус ку ла ту ры.

Ре зуль та ты ис сле до ва ния си лы и глу би
ны вы до ха (дли тель ность вы до ха) по ка за
ли, что у 21,7% де тей с на ру ше ни ем слу ха 
от ме чал ся сла бый вдох и вы дох, в ре зуль та
те че го они зат руд ня лись при вы пол не нии 
спе ци аль ных уп раж не ний и за да ний, при 
про из но ше нии длин ных фраз, го во ри ли 
ти хо. А не у ме ние ра ци о наль но ис поль зо
вать вы дох при во ди ло к то му, что у 17,4% 
ис пы ту е мых речь стро и лась на вдо хе (рис. 
2).

Рис. 2. Показатели исследования силы и глубины 
выдоха (длительность выдоха) у дошкольников с 

нарушением слуха

39,1% – укороченный слабый выдох;
21,7% – слабый вдох и выдох;
17,4% – речь на вдохе;
15,2% – выдох слабой силы и глубины;
6,5% – затруднялись выполнять 

рекомендованные упражнения и задания.
Уста нов ле но так же, что у 15,2% ис пы ту

е мых вы дох был сла бой си лы и глу би ны, 
пос коль ку эти де ти не мог ли восстановить 
за пас воз ду ха. Из 46 дош коль ни ков с на

ру ше ни ем слу ха у 18 (39,1%) вы дох был 
зна чи тель но ко рот ким, в ре зуль та те че
го из–за не ра ци о наль но го ис поль зо ва ния 
име ю ще го ся в лег ких воз ду ха на ру ша лась 
плав ность ре чи, и эти  де ти на се ре ди не 
фра зы вы нуж де ны бы ли до би рать воз дух. 
Это при во ди ло к то му, что они в ос нов
ном не до го ва ри ва ли сло во и ча сто коне ц 
фра зы про из но сили очень ти хо, поч ти ше
по том.

Наб лю де ния по ка за ли, что иног да, что
бы за кон чить длин ную фра зу, они вы нуж
де ны го во рить на вдо хе, от че го их речь 
ста но вит ся не чет кой, су до рож ной, с зах ле
бы ва ни ем. Уко ро чен ный вы дох вы нуж дал 
де тей го во рить фра зы в уко ро чен ном тем
пе, без соб лю де ния ло ги чес ких па уз.

Ис сле до ва ние темб ра и ин то на ции 
го ло са про во ди лось по сле ду ю щим ос
нов ным ас пек там: оп ре де ля лись «не
до ступ ные» де тям с на ру ше ни ем слу ха 
ин то на ции (воп рос, ут верж де ние, воск
ли ца ние), как из ме ня ет ся тембр го ло са 
при зна чи тель ном нап ря же нии го ло со вых 
скла док, зат руд ня лись ли раз ли чать ин
то на ции раз лич но го ха рак те ра (эмо ци о
наль ные, во ле вые и др.).

Ре зуль та ты кон ста ти ру ю щих экс пе ри
мен тов по ка за ли, что из 46 ис пы ту е мых 
дош коль ни ков с на ру ше ни ем слу ха ни у 
од но го не вы яв лен нор маль ный тембр и 
ин то на ция го ло са, тог да как у дру гих они 
бы ли на ру ше ны в раз лич ной сте пе ни и 
фор ме (рис. 3).

Рис. 3. Показатели развития инто нации и тембра 
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голоса у дошкольников с нарушением слуха
1. 30,4% – отсутствует интонация (вопрос, 

утверждение и др.);
2. 28,2% – нарушен тембр голоса; 
3. 19,5% – не могут соблюдать интонацию 

голоса;
4. 10,8% – непроизвольное изменение 

тембра голоса;
5. 6,5% – другие нарушения интонации и 

тембра голоса;
6. 4,4% – отказывались от выполнения 

задания.

Так, из ри сун ка наг ляд но вид но, что из 
46 дош коль ни ков с на ру ше ни ем слу ха у 14 
(30,4%) и у 13 (28,2%) яв но на ру ше ны ин
то на ция и тембр го ло са, а 9 (19,5%) и 5 
(10,8%) де тей при вы пол не нии раз лич ных 
за да ний, уп раж не ний и игр не мог ли соб
лю дать пра виль ную ин то на цию и не про
из воль но ме ня ли тембр го ло са. У тро их 
(6,5%) ис пы ту е мых от ме че ны раз лич ные 
на ру ше ния ин то на ции и тем па го ло са, а 
двое (4,4%) от ка за лись от вы пол не ния ре
ко мен до ван ных за да ний.

У дош коль ни ков с на ру ше ни ем слу ха 
зна чи тель ные на ру ше ния бы ли вы яв ле ны 
и при изу че нии уров ня раз ви тия ми ми чес
кой мус ку ла ту ры ли ца и ар ти ку ля ци он ной 
мо то ри ки. В ре зуль та те че го 17 (36,9%) де
тей зат руд ня лись пе рек лю чать ся с од но го 
дви же ния ар ти ку ля ци он ной мо то ри ки на 
дру гое, а у 9 (19,6%) ис пы ту е мых от ме
ча лись об щие на ру ше ния дви же ний губ, 
язы ка, мяг ко го не ба (рис. 4).

Рис.  4.  Показатели развития мимической 
мускулатуры и артикуляционной моторики у 

дошкольников с нарушением слуха

1. 36,9% – затруднялись переключаться 
с одного движения артикуляционной 
моторики на другое;

2. 19,6% – имели общие нарушения дви
же ний губ, языка, мягкого неба;

3. 15,2% – нарушения мимической муску
латуры;

4. 13% – нарушения ритмичности движе
ний языка;

5. 8,8% – вялость лицевой и язычной мус
кула туры;

6. 2,2% – амимичность лица.

Бы ло так же уста нов ле но, что у 7–и 
(15,2%) де тей с на ру ше ни ем слу ха вы яв
ле ны не до роз ви тие ми ми чес кой мус ку
ла ту ры, по э то му они не мог ли пра виль но 
вы пол нить та кие уп раж не ния и за да ния, 
как «ра стя нуть гу бы в улыб ку», «на ду ва
ние и вы тя ги ва ние щек (щеч ки–яб лоч ки, 
щеч ки–то ле туш ки)» и др. Ше сте ро де тей 
из 46 (13%) име ли на ру ше ния рит мич но
сти дви же ний язы ка, а у 8,8% ис пы ту е мых 
оп ре де ле но вя лость ли це вой и язы ко вой 
мус ку ла ту ры и т. д.

Ре зуль та ты ис сле до ва ния ми ми чес
кой мус ку ла ту ры ли ца и ар ти ку ля ци он
ной мо то ри ки по ка за ли, что из 46 детей с 
нарушением слуха толь ко у дво их, то есть 
у 4,3% не было отмечено гру бых на ру ше
ний в изу ча е мых по ка за те лях. Эти де ти 
пра виль но вы пол ня ли боль шинст во пред
ло жен ных спе ци аль ных уп раж не ний и за
да ний на оп ре де ле ние уров ня раз ви тия 
ми ми чес кой мус ку ла ту ры ли ца и ар ти ку ля
ци он ной мо то ри ки.

Итак, ре зуль та ты про ве ден ных ис сле
до ва ний сви де тельст ву ют, что у по дав ля
ю ще го боль шинст ва обс ле до ван ных дош
коль ни ков с не до ста точ ным раз ви ти ем 
слу ха на ру ше ны ос нов ные ком по нен ты 
про из но ше ния. Так, из 46 де тей толь ко у 4 
(8,7%) был нор маль ный го лос, со от ветст
ву ю щий воз ра сту си лы и вы со ты, тог да 
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как у осталь ных 91,3% ис пы ту е мых он был 
на ру шен. У 60,8% де тей с на ру ше ни ем слу
ха име лась сла бая ды ха тель ная мус ку ла ту
ра и не до ста точ но бы ли раз ви ты мыш цы 
губ, у 21,7% де тей от ме чал ся сла бый вдох 
и вы дох, а у 39,1% ис пы ту е мых вы дох был 
зна чи тель но ко рот ким. Это при во ди ло к 
то му, что эти де ти не до го ва ри ва ли сло ва, 
а к кон цу фра зы про из но си ли их очень ти
хо, поч ти шо по том.

Ни у од но го из обс ле до ван ных де тей не 
на хо дил ись в нор ме тембр и ин то на ция го

ло са, толь ко у дво их де тей с на ру ше ни ем 
слу ха (4,3%) бы ла нор маль но раз ви та ми
ми чес кая мус ку ла ту ра ли ца и ар ти ку ля ци
он ная мо то ри ка, у осталь ных (95,7%) они 
так же не бы ли раз ви ты и не со от ветст во
ва ли воз раст ным по ка за те лям этих де тей.

Вы ше из ло жен ное сви де тельст ву ет о не
об хо ди мо сти раз ра бот ки спе ци аль ных сур до
пе да го ги чес ких под хо дов, средств, ме то дов 
и ус ло вий их при ме не ния для фор ми ро ва
ния и раз ви тия пра виль но го про из но ше ния у 
дош коль ни ков с на ру ше ни ем слу ха. 
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Ռ. Ազարյան, Ս. Մուրադյան

Անց կաց ված փոր ձա րա րա կան հե տա զո տու թյուն նե րի հի ման վրա ու սում նա սիր վել 
է լսո ղու թյան խան գա րում ու նե ցող նա խադպ րո ցա կան տա րի քի երե խա նե րի ար տա բե
րու թյան զար գաց ման մա կար դա կը և տրվել է դրա հիմ նա կան բա ղադ րա մա սե րի զար
գաց ման բնու թա գի րը:

Characteristic of the level of pronunciation in children  
with hearing preschool children

R. Azaryan, S. Muradyan

On the basis of experimental studies examined support height of the pronunciation of 
preschool children with hearing loss and characteristics of its major components.
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Զար գաց ման ճգնա ժա մե րի ըն թաց քը 
պայ մա նա վոր ված է մի շարք գործոններով: 
Դրանց ից են` սո ցի ալ–տնտե սա կան, 
պատ մամ շա կու թա յին հան գա մանք նե րը, 
հա սա րա կու թյան զար գաց վա ծու թյան մա
կար դա կը, ավան դույ թնե րը: Ճգնա ժա մե րի 
ըն թաց քի վրա մե ծա պես ազ դում են ան ձի 
հո գե կերտ ված քի առանձ նա հատ կու թյու
ննե րը: Օրի նակ` հայտ նի է, որ ճգնա ժա մը 
սրված ձև ով է դրսև որ վում բնա վո րու թյան 
շեշտ վա ծու թյո ւն և փսի խո պա թիա ու նե
ցող ան ձանց մեջ:

Զար գաց ման ճգնա ժա մե րի ըն թաց քի 
սրման կա րև ո րա գույն գոր ծոն նե րից է 
դաս տի ա րա կու թյո ւնը. ըստ որում, դաս
տի ա րա կու թյան տար բեր ոճե րը տար
բեր ձև ով են ազ դում ճգնա ժա մի ըն թաց
քի վրա:

Տար բեր հե ղի նակ նե րի կող մից առանձ
նաց վում են դաս տի ա րա կու թյան տար բեր 
ոճեր: Այս պես, Պ. Մյու սե նը գտնում է, որ 
ծնո ղա կան դաս տի ա րա կու թյո ւնը կապ
ված է այն պի սի հա կա դիր բնու թագ րե րի 
հետ, ին չպի սիք են զսպու մը/թողտ վու թյո
ւնը և սե րը/թշնա ման քը: Զսպու մը պայ մա
նա վո րում է ծնո ղի խստու թյո ւնը: Զսպման 
հիմ քի վրա կա ռուց ված դաս տի ա րա կու
թյո ւնը բնու թագր վում է երե խա նե րին 
խիստ հսկո ղու թյան տակ պա հե լով, են
թար կե լով որո շա կի կա նոն նե րի (խստո
րեն հե տև ում են դա սե րին, վե րահս կում են 

անձ նա կան շփու մնե րը, երե խա նե րի ժա
մանց նե րը): Միև նո ւյն ժա մա նակ այս ծնո
ղնե րը պատ ժի հար ցում հա րա բե րա կա
նո րեն մեղմ են: Այս դաս տի ա րա կու թյան 
մյուս բև ե ռը թողտ վու թյո ւնն է: Այս դեպ
քում ծնո ղնե րը քիչ են վե րահս կում երե
խա նե րին, թույլ են տա լիս անել այն ինչ 
ու զում են: Սի րող ոճն ընտ րած ծնո ղնե րը 
ջեր մու թյամբ են վե րա բեր վում երե խա
նե րին, սեր են ցո ւցա բե րում, հի ա ցած են 
նրան ցով, սի րում են նրանց հետ զբաղ
վել: Հա կա ռակ բև ե ռի` թշնա ման քի դաս
տի ա րակ չա կան ոճ դրսև ո րող ծնո ղնե րը 
հա ճախ են քննա դա տում իրենց երե
խա նե րին, անո ւշա դիր են երե խա նե րի 
խնդիր նե րի նկատ մամբ (1, էջ 192–197):

Ըստ Լ. Կի բար դի նի և Ե. Ալեք սե և ա յի 
գո յու թյո ւն ու նեն դաս տի ա րա կու թյան վեց 
տե սակ կամ ոճ, դրանք են.

1. Մոխ րո տի կի ոճ: ծնո ղներն ան տար
բեր են երե խա յի նկատ մամբ, ջեր մու
թյամբ չեն վե րա բեր վում նրան, խիստ են, 
հա ճախ են պատ ժում: Նման դաս տի ա րա
կու թյան ար դյո ւնքում երե խա նե րը դառ
նում են անին քնավս տահ, դժվա րա նում է 
սո ցի ա լakanacman գոր ծըն թա ցը և ադապ
տա ցի ան մի ջա վայր ին:

2. Գերխ նամք:  Նա խոր դի ճիշտ հա
կա ռակն է, ծնո ղնե րը ջերմ ու հո գա տար 
են երե խա նե րի նկատ մամբ, հսկո ղու թյան 
տակ են պա հում նրանց, զրկում են ին

ԱՆՆԱ ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ

ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՈՃԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ 
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ՃԳՆԱԺԱՄԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔԻ ՎՐԱ
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քնու րո ւյ նու թյո ւն ից: Այս դաս տի ա րա կու
թյան հե տև ան քով երե խա նե րը դառ նում 
են եսա սեր և եսա կենտր ոն, անին քնու
րույն են:

3. Տան կուռ քի դաս տի ա րա կու թյան 
ոճ: Երե խա յի բո լոր քմա հա ճույ քնե րը կա
տար վում են, ին չի ար դյո ւնքում երե խա նե
րը դառ նում են կա մա կոր, քմա հաճ, ան
պա տաս խա նա տու և եսա սեր, ան զուսպ:

4. Բար ձի թո ղի դաս տի ա րա կու թյան 
ոճ: Երե խա յի նկատ մամբ բա ցար ձակ 
անու շադ րու թյո ւն է դրսև որ վում, սերն ու 
հո գա տա րու թյո ւնը բա ցա կա յում են: Նման 
դաս տի ա րա կու թյո ւնը նպաս տում է ասո
ցի ալ վար քին, երե խա նե րի մեջ բա ցա
կա յում է էմ պա թի ան, նրանք դառ նում են 
դառ նում են դա ժան, ագ րե սիվ:

5. Խրա խու սաք նե րով դաս տի ա րա
կու թյան ոճ: Երե խա յի սի րուն ար ժա
նա նա լու և իրենց ան տար բե րու թյո ւնը, 
երե խա յին նկատ մամբ հո գա տա րու թյան 
և շփման պա կա սը քո ղար կե լու հա մար 
երե խա յին ողո ղում են նվեր նե րով: Նման 
դաս տի ա րա կու թյան հետևանքով երե
խան իրեն չսիր ված է զգում, ծնո ղնե րից 
ստացած վի րա վո րանքն ամ բողջ կյան
քում մնում է նրանց մեջ:

6. Վստա հու թյամբ դաս տի ա րա կու
թյան ոճ: Ծնո ղնե րը վստա հում են երե խա
յին, թույլ տա լիս, որ ին քնու րո ւյն որո շու
մներ ըն դու նի, բայց միև նո ւյն ժա մա նակ 
պա տաս խա նատ վու թյո ւն են ներշ նչում, 
ար գելք նե րը հիմ նա վոր վում են:

Է. Գ. Էյ դե մի լե րը և Վ. Վ. Յուս տիցկ
ին, վեր լու ծե լով փսի խո պա թի ա ներ, բնա
վո րու թյան շեշտ վա ծու թյո ւն և նև րոզ ներ 
ու նե ցող դե ռա հաս նե րի դաս տի ա րա կու
թյան ոճե րը, հե տև յալ դա սա կար գումն են 
ներ կա յաց նում.

1. Նե րո ղա միտ հի պերպ րո տեկ ցիա 
(նե րո ղամ տու թյո ւն + գեր հո վա նա վոր չու
թյո ւն): Երե խան ծնո ղնե րի ու շադ րու թյան 
կենտր ոնում է, բա վա րար վում են նրա բո
լոր պա հանջ մո ւն քնե րը:

2. Իշ խող հի պերպ րո տեկ ցիա (իշ խել + 
գեր հո վա նա վոր չու թյո ւն):

Երե խան ծնո ղնե րի ու շադ րու թյան 
կենտր ոնում է, նրա վրա շատ ժա մա նակ 
է ծախս վում, երե խան միշտ վե րահս կո
ղու թյան տակ է, սահ մա նա փա կում նե րի և 
ար գելք նե րի մեջ, ին չը զրկում է նրան ին
քնու րո ւյ նու թյո ւն ից:

3. Դա ժան վե րա բեր մուն քը երե խա
յի նկատ մամբ դրսև որ վում է երե խա յին 
ներ կա յաց վող բազ մա թիվ պա հանջ նե րի և 
դրանք չկա տա րե լու դեպ քում խիստ պա
տիժ նե րի ձև ով:

4. Հու զա կան մեր ժու մը դրսև որ վում 
է հո գա տա րու թյան պա կա սով, երե խա յի 
պա հանջ մո ւն քնե րի նկատ մամբ ան տար
բե րու թյամբ և դա ժան վե րա բեր մուն քով: 
Այս դաս տի ա րա կու թյո ւնը նպաս տում է 
նև րոզ նե րի ձև ա վոր մա նը, հու զա կան ան
կա յո ւնու թյա նը:

5. Բա րո յա կան գեր պա տաս խա նատ
վու թյո ւնը ձև ա վոր վում է երե խա յի նկատ
մամբ հո գա տա րու թյան և ու շադ րու թյան 
պա կա սի և նրան ներ կա յաց վող խիստ 
պա հանջ նե րի ազ դե ցու թյամբ:

6. Բար ձի թո ղու թյո ւն – դրսև որ վում է 
խնամ քի պա կա սով, պա հանջ մո ւն քնե րի 
գեր բա վա րա րու մով, երե խա յին ներ կա
յաց վող պա հանջ նե րի ցածր մա կար դա
կով, ամե նա թո ղու թյամբ: (2, էջ 22):

Ճգնա ժա մե րի ըն թաց քի վրա, ին չպես 
նշե ցինք, որո շա կի ազ դե ցու թյո ւն են ու
նե նում նաև դաս տի ա րա կու թյան ոճե րը: 
Են թադր վում է, որ կոշտ, ավ տո րի տար 
դաս տի ա րա կու թյո ւնը սրում է ճգնա ժա
մը և ընդ հա կա ռա կը, դե մոկ րա տա կան 
ոճը` մեղ մում, սա կայն դե ռա հա սու թյան 
ճգնա ժա մի հե տա զո տու թյո ւննե րը ցո ւյց 
տվե ցին, որ այս պնդու մը մաս նա կի ո րեն 
է հա մա պա տաս խա նում ճշմար տու թյա
նը (հա մե նայն դեպս մեր իրա կա նու թյան 
մեջ)` ավ տո րի տար դաս տի ա րա կու թյո ւնը 
չի սրում ճգնա ժա մը, այն սրվում է հա
կա սա կան և բար ձի թո ղի դաս տի ա րա
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կու թյան հե տև ան քով: Այն դեպ քում, երբ 
ծնո ղներն օգ նում, խրա խու սում, նպաս
տում են երե խա յի՝ որ պես լի ար ժեք մարդ 
ին քնա հաս տատ վե լու ձգտմա նը և գոր ծըն
թա ցին, օգ նում են նրան կողմ նոր ոշ վե լու, 
թե ին չպես պի տի լի նի «մե ծը» (լի ար ժեք 
մար դը), ըն դու նում են նրան որ պես «հա
վա սար», այս ին քն լի ար ժեք մարդ, հաշ
վի են նստում նրա հետ, բարձ րաց նում 
են ին քնագ նա հատակա նը, ապա երեք 
տա րե կա նի ճգնա ժամն ըն թա նում է մեղմ 
առանց սուր ճգնա ժա մա յին ախ տան
շան նե րի, ծնո ղնե րի հետ կոն ֆլիկ տնե րի: 
Երբ ծնո ղնե րը պատ նե շում են երե խա յի 
ին քնա հաս տատ ման ձգտում նե րը և գոր
ծըն թա ձո («չի կա րե լի այս պես կամ այն
պես անել», «հան գիստ մնա» և այլն), չեն 
խրա խու սում նրա «մեծ» երև ա լուն ուղղ
ված վար քը, չեն կողմ նոր ոշում նրան, թե 
ին չպես պետք է իրեն պա հի մե ծը (լի ար
ժեք մար դը), չեն ըն կա լում նրան որ պես լի
ար ժեք մարդ ու հաշ վի նստում նրա հետ, 
իջեց նում են ին քնագ նա հատ կա նը, ապա 
ճգնա ժա մը սուր ըն թացք է ստա նում:

Ճգնա ժա մը սրվում է կո պիտ և հա կա
սա կան դաս տի ա րակ չա կան ոճե րի դեպ
քում: Մեղմ է ըն թա նում դե մոկ րա տա կան 
և լի բե րալ ոճե րի դեպ քում և մի ջին սրու
թյամբ է ըն թա նում ավ տո րի տար ոճի 
դեպ քում: Ազա տա կան կամ լի բե րալ ոճի 
և բար ձի թո ղու թյան մի ջև մենք էա կան 
տար բե րու թյո ւն ենք տես նում (շատ հե ղի
նակ ներ այս եր կու ոճե րը նո ւյնաց նում են)` 
գտնե լով, որ ազա տա կան դաս տի ա րա կու
թյո ւնն ուղ ղա կի դե մոկ րա տա կան դաս տի
ա րա կու թյան ծայ րա հեղ դրսև ո րու մն է, դե
մոկ րա տա կա նից տար բե րու թյո ւնն այն է, 
որ լի բե րալ դաս տի ա րա կու թյան դեպ քում 
կար գու կա նո նը հա ճախ ան տես վում է, 
երե խա յին` չա փից դուրս շատ բան է թույ
լատր վում, նրա քմա հա ճույ քնե րը հա ճախ 
ան վե րա պա հո րեն կա տար վում են: Կո
պիտ դաս տի ա րա կու թյո ւն ասե լով, նկա
տի չու նենք ավ տո րի տար դաս տի ա րա կու

թյունը, վեր ջինս կա րող է կո պիտ լի նել, 
սա կայն դա պար տա դիր չէ: Ավ տո րի տար 
դաս տի ա րա կու թյա նը բնոր ոշ է խստու
թյո ւնը, պա հանջ նե րի ան վե րա պա հու թյու
նը և հիմ նա կա նում պայ մա նա վոր ված է 
դաս տի ա րա կո ղի անձ ից: Այն ձև ա վո րում 
է բա ցա սա կան անձ նա յին գծեր, սա կայն 
չի սրում ճգնա ժա մը, քա նի որ երե խա յին 
պար տադր վում է հստակ վարք, բա ցառ
վում են այլ տար բե րակ նե րը: Բա ցի այդ 
այս դաս տի ա րա կու թյո ւնը հե տև ո ղա կան 
է (ըստ էու թյան կի սա վայ րե նի ժո ղո վուրդ
նե րի մեջ դաս տի ա րա կու թյո ւնն ավ տո րի
տար է, սա կայն ճգնա ժա մե րը բա ցա կա
յում են: Այդ են վկա յում նաև ճգնա ժա մե րի 
որոշ էմ պի րիկ հե տա զո տու թյո ւններ), իսկ 
ճգնա ժա մե րի առա ջաց մա նը նպաս տում 
է ան հե տև ո ղա կա նու թյո ւնը և հա կա սա
կա նու թյո ւնը: Այն դեպ քում, երբ երե խա յի 
հետ մի դեպ քում ավ տո րի տար մո տե ցում 
են դրսև ո րում, մեկ այլ դեպ քում` լի բե րալ, 
անոր ոշու թյո ւն են առա ջաց նում երե խա յի 
մեջ, ին չն էլ մե ծա պես նպաս տում է ճգնա
ժա մի սրմա նը: Եվ դե մոկ րա տա կան, և՛ 
ավ տո րի տար դաս տի ա րա կու թյո ւննե րը 
հե տև ո ղա կան են, այդ պատ ճա ռով էլ, ըստ 
մեզ, դրանք չեն սրում ճգնա ժա մը:

Կո պիտ դաս տի ա րա կու թյո ւնը ան ձի 
զար գաց ման ճգնա ժա մե րը սրում է, քա
նի որ վի րա վո րում է երե խա յի ան ձը հենց 
այն շրջա նում, երբ ձև ա վոր վում է ան ձի 
ես–հա մա կար գը, ին քնագ նա հատականը:

ճգնա ժա մե րի ըն թաց քի վրա ամե
նահ զոր ազ դե ցու թյո ւնը թող նում է 
դաս տի ա րա կու թյան բո վան դա կա յին 
կող մը, այն, թե որ քա նով է դաս տի ա
րա կու թյո ւնը հա մա հունչ զար գաց ման 
օր ինա չա փու թյո ւննե րին: Դաս տի ա րա
կու թյան ոճե րը նո ւյ նպես որո շա կի ազ
դե ցու թյո ւն են ու նե նում ճգնա ժա մե րի 
ըն թաց քի վրա, սա կայն դրանց ազ դե
ցու թյո ւնն ավե լի թույլ է: Եվ, վեր ջա պես 
«եր րորդ» տե ղում են` դաս տի ա րա կու
թյան հնար նե րը:
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Влияние образования на кризисы развития
А. Алаведян

В статье обсуждается влияние разных факторов, в особенности, роль образования 
на кризисах развития.

Education influence on development crises
A. Alaverdyan

In article influence of different factors, in particular, an education role on development 
crises is discussed.

Դաս տի ա րա կու թյան բո վան դա կու թյու
նը մե ծա պես պայ մա նա վոր ված է ան ձի, 
նրա զար գաց ման և կեն սա գոր ծու նե ու թյան 
մա սին դաս տի ա րա կո ղի պատ կե րա ցու
մնե րով, ին չպես նաև այն ար դյո ւնքով, որ 
դաս տի ա րա կո ղը սպա սում է իր դաս տի
ա րա կու թյո ւն ից: Յու րա քան չյուր ծնող իր 
պատ կե րա ցու մներն ու նի  այն մա սին, թե 
ինչ է նշա նա կում լավ մարդ, ին չպես է երե
խան զար գա նում և ինչ ար դյո ւնք է ին քն ու
զում ու նե նալ իր դաս տի ա րա կու թյամբ:

Ել նե լով շա րադր վա ծից, կա րե լի է 
ընդ հան րաց նել, որ զար գաց ման ճգնա
ժա մե րի առա ջաց ման կա րև ո րա գույն 
պատ ճառ նե րից մեկն այդ շրջան նե րում 
դաս տի ա րա կու թյան և զար գացման 
օր ինա չա փու թյուննե րի ան հա մա պա
տասխ ա նու թյո ւնն է` դաս տի ա րա կու թյո
ւնը հաշ վի չի նստում այն խմո րում նե րի 
հետ, որ տե ղի են ու նե նում ճգնա ժա մա
յին շրջան նե րում. շա րու նա կում է նո ւյ նը, 
մնալ, ինչ առաջ:
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ОКСАНА КУЗИНА

ПСИхОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
ТРУДНЫх ПОДРОСТКОВ В СИСТЕМЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В РА в пос лед нее вре мя на ме ча ет ся 
тен ден ция за мед ле ния развития си сте мы 
до пол ни тель но го об ра зо ва ния под рост
ков. В том пла не, что не стро ят ся но вые 
двор цы, до ма и цент ры детс ко го и юно
шес ко го твор чест ва, спор тив ные шко лы и 
клу бы об щей фи зи чес кой под го тов ки.

Вме сте с тем, ре фор ма об ра зо ва ния 
РА ох ва ти ла раз лич ные уч реж де ния до
пол ни тель но го об ра зо ва ния, в ко то рых 
осу ществ ля ет ся внеш коль ное вос пи та ние 
под рост ков. В ос нов ном за ко не «Об об
ра зо ва нии» пре дус мат ри ва ет ся: «Внеш
коль ное вос пи та ние осу ществ ля ет ся че рез 
детс коюно шес кие твор чес кие и эсте ти
чес кие цент ры, му зы каль ные, ху до жест
вен ные шко лы и шко лы ис кусст ва, клу бы, 
стан ции юных пат ри о тов, тех ни ков, на ту
ра ли стов и ту ри стов, спортш ко лы, оз до
ро ви тель ные ла ге ря и иные ор га ни за ции, 
осу ществ ля ю щие внеш коль ное вос пи та
ние» (За кон РА, 1999).

Проб ле мы ор га ни за ции вос пи та тель
ной, физ куль тур нооз до ро ви тель ной и 
спор тив ной де я тель но сти труд ных под
рост ков в пос лед нее вре мя вы зы ва ет 
боль шой ин те рес. И пе да го ги, и пси хо ло ги 
рас смат ри ва ют раз лич ные ас пек ты дан
ной проб ле мы.

Мно гие под рост ки да же в боль ших го
ро дах Ар ме нии не за ни ма ют ся спор том 
изза то го, что у них нет воз мож но сти по
се щать спор тив ные клу бы, сек ции, раз
лич ные спор тив нооз до ро ви тель ные уч
реж де ния. Очень ча сто они не зна ют ко му, 
ку да об ра тить ся. Они на хо дят ся в сво е об
раз ной ин фор ма ци он ной изо ля ции.

Вме сте с тем, в вы со ко раз ви тых стра
нах для соз да ния со от ветст ву ю щих ус ло
вий пси хо ло гопе да го ги чес кой под держ ки,  
«соз да ют ся спе ци аль ные зо ны от ды ха, 
стро ят ся спор тив ные пло щад ки и ста ди о
ны, пла ва тель ные бас сей ны, ор га ни зо вы
ва ет ся це ле нап рав лен ная ра бо та в клу бах 
по ме сту жи тельст ва, фор ми ру ю щая спор
тив ный стиль жиз ни, спор тив ный ха рак
тер» (В.А. Ка бач ков, 2003, 5356).

Под рост ко вый воз раст тра ди ци он но 
счи та ет ся са мым труд ным в вос пи та тель
ном от но ше нии. С пси хо ло ги чес кой точ ки 
зре ния важ но то, что ка те го рия "труд ных" 
под рост ков весь ма раз но род на и об шир
на. Ис сле до ва те ли от ме ча ют, что не об хо
ди мо вов ре мя вы я вить проб ле мы пси хо ло
ги чес ко го ха рак те ра и ока зать адек ват ную 
по мощь под рост ку.

Про цесс пе ре вос пи та ния, как и про
цесс вос пи та ния, дол жен стро ить ся преж
де все го с уче том ин ди ви ду аль нопси хо ло
ги чес ких свойств под рост ка с уче том тех 
конк рет ных об сто я тельств и неб ла гоп ри
ят ных ус ло вий вос пи та ния, ко то рые спо
собст во ва ли воз ник но ве нию раз ных асо
ци аль ных про яв ле ний и отк ло не ний. В 
ос нов ном пси хо ло ги чес кие труд но сти под
рост ков рас смат ри ва ют ся с точ ки зре ния 
со ци а ли за ции и ин ди ви ду а ли за ции лич но
сти ре бен ка.

В пси хо ло ги чес кой ли те ра ту ре чет ко 
вы яв ле ны осо бен но сти пси хи чес ко го раз
ви тия под рост ков. Уста нов ле но, что в хо
де бур но го ро ста и фи зи о ло ги чес кой пе
рест рой ки ор га низ ма у под рост ков мо жет 
воз ник нуть чувст во тре во ги, по вы шен ная 
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воз бу ди мость, зани жен ная са мо о цен ка. В 
ка чест ве об щих осо бен но стей это го воз
ра ста от ме ча ют ся из мен чи вость наст ро е
ния, эмо ци о наль ная не у стой чи вость, не о
жи дан ные пе ре хо ды от ве селья к уны нию 
и пес си миз му. При дир чи вое от но ше ние к 
род ным со че та ет ся с ост рым не до вольст
вом со бой (В. К. Баль се вич, Л. И. Лу бы ше
ва, 2003, 11).

Цент раль ным пси хо ло ги чес ким но во
об ра зо ва ни ем в под рост ко вом воз ра сте 
ста но вит ся фор ми ро ва ние у под рост ка 
сво е об раз но го чувст ва взрос ло сти, как 
субъ ек тив но го пе ре жи ва ния от но ше ния к 
са мо му се бе как к взрос ло му (В.И. Анд ре
ев, 2000, 191204).

Фи зи чес кое воз му жа ние да ет под рост
ку ощу ще ние взрос ло сти, но со ци аль ный 
ста тус его в шко ле и семье не ме ня ет ся. 
И тог да на чи на ет ся борь ба за приз на ние 
сво их прав, са мо сто я тель но сти, что неп
ре мен но при во дит к конф лик ту меж ду 
взрос лы ми и под рост ка ми. В ре зуль та те 
воз ни ка ет кри зис под рост ко во го воз ра ста.

Суть под рост ко во го кри зи са со став ля
ет свойст вен ные это му воз ра сту под рост
ко вые по ве ден чес кие ре ак ции. К ним от
но сят ся: ре ак ция эман си па ции, ре ак ция 
груп пи ро ва ния со сверст ни ка ми, ре ак ция 
уве ли че ния (хоб би) (http://dedovkgu.narod.
ru/bib/grupp.htm).

И. В. Дуб ро ви на свя зы ва ет труд но
сти это го воз ра ста с по ло вым соз ре ва ни
ем, как при чи ной раз лич ных пси хо фи зи
о ло ги чес ких и пси хи чес ких отк ло не ний 
(И.В. Дуб ро ви на, Фор ми ро ва ние лич но
сти…, 1987).

Пси хо ло ги чес кие проб ле мы воз ни ка ют 
очень ча сто изза то го, что у под рост ка  
бо лее вы со кий уро вень са мо соз на ния. У 
них имен но в этом воз ра сте пе ре о це ни ва
ют ся жиз нен ные, цен ност ные ори ен ти ры, 
по яв ля ют ся но вые пот реб но сти. Для это
го воз ра ста ха рак тер на внут рен няя нап

ря жен ность и про ти во ре чи вость же ла ний, 
стрем ле ний, чувств, что вы ра жа ет ся по рой 
в про ти во ре чи вых по ступ ках под рост ка.

Фор ми ро ва ние физ куль тур нооз до
ро ви тель ных, спор тив ных ин те ре сов 
под рост ков спо собст ву ет пре о до ле нию 
конф ликт ных си ту а ций, от но ше ний с ок
ру жа ю щи ми. Внек лас сные за ня тия по 
физ куль ту ре, за ня тия в спор тив ных сек
ци ях по мо га ют под рост кам из ме нить жиз
нен ную эго и сти чес кую по зи цию. Боль шие 
и ма лень кие по бе ды и по ра же ния ме ня ют 
пси хо ло ги чес кие уста нов ки под рост ков. 
Очень ча сто они от ка зы ва ют ся от дур ных 
при вы чек, пе ре ста ют го нять ся за нез до
ро вы ми удо вольст ви я ми (ви но, та бак, кар
ты и др.).

В це лом, пси хо ло гопе да го ги чес кая 
под держ ка труд ных под рост ков пред по ла
га ет преж де все го ди аг но сти ро ва ние, кон
суль ти ро ва ние, кор рек цию. Оче вид но, что 
учи те ля физ куль ту ры или тре не ры не мо
гут обой тись без по мо щи  пси хо ло гов или 
са ми долж ны пос ле до ва тель но изу чать 
пси хо ло гию. "Ра бо та пси хо ло га с труд но
вос пи ту е мы ми деть ми сво дит ся к трем 
ос нов ным функ ци ям: ди аг но сти ро ва ние, 
кон суль ти ро ва ние, кор рек ция. При этом 
пси хо лог име ет свою сфе ру ком пе тен ции, 
в ко то рую преж де все го вхо дят те пси хо
ло ги чес кие и со ци аль нопси хо ло ги чес кие 
ха рак те ри сти ки, свойст ва и яв ле ния, ко
то рые в той или иной сте пе ни вы зы ва ют 
и обус лав ли ва ют де за дап та цию де тей и 
под рост ков, отк ло не ния в их со ци аль ном 
и пси хи чес ком раз ви тии" ( www.pushkinli
brary.kz/olic/text/mukasheva.doc).

В рам ках до пол ни тель но го об ра зо ва
ния, в част но сти внеш коль но го вос пи
та ния су щест ву ют раз лич ные под хо ды к 
пе да го ги чес кой и пси хо ло ги чес кой под
держ ке труд ных под рост ков.  Р. Бернс и 
А. А. Бо да лев рас смат ри ва ют пси хо ло ги
чес кую под держ ку раз ви тия лич но сти ре
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бен ка че рез соз да ние доб ро же ла тель но го 
пси хо ло ги чес ко го кли ма та (А. А.Бо да лев, 
1998). Оче вид но, что не всег да уда ет ся 
соз дать «доб ро же ла тель ный пси хо ло ги
чес кий кли мат» толь ко в си сте ме школь
но го вос пи та ния. В этом пла не эф фек тив
ны ми пред став ля ют ся лю би мые за ня тия, 
разв ле ка тель ные, ин те рак тив ные, спор
тив ные иг ры, ко то рые про во дят ся в вне у
чеб ное вре мя.

А. Г. Ас мо лов рас смат ри ва ет пси хо ло
ги чес кую под держ ку в ши ро ком смыс ле, 
в пла не со дейст вия ре бен ку в его раз ви
тии (А. Г. Ас мо лов, 2001). Н. Н. Ми хай ло
ва, Т. В. Ано хи на вы яв ля ют осо бен но сти 
пе да го ги чес кой под держ ки, не ак цен ти
руя вни ма ние на про цес сы со ци а ли за ции 
и ин ди ви ду а ли за ции.  Л. А. Не на ше ва, А. 
Б. Хол мо го ро ва рас смат ри ва ют проб ле му 
пси хо ло гопе да го ги чес кой под держ ки в 
про цес се са мо оп ре де ле ния труд но вос пи
ту е мых под рост ков.  О. С. Газ ман рас смат
ри ва ет пе да го ги чес кую под держ ку с точ ки 
зре ния  со ци а ли за ции и ин ди ви ду а ли за
ции под рост ков. Он с по зи ции пе да го ги ки 
сот руд ни чест ва под хо дит к по ня тию «пе
да го ги чес кая под держ ка». Он  трак ту ет 
дан ное по ня тие как  «про цесс сов мест но го 
с ре бен ком оп ре де ле ния его собст вен ных 
ин те ре сов, це лей, воз мож но стей и пу тей 
пре о до ле ния пре пятст вий (проб лем), ме
ша ю щих ему сох ра нить свое че ло ве чес кое 
до сто инст во и са мо сто я тель но до сти гать 
же ла е мых ре зуль та тов в обу че нии, са мо
вос пи та нии, об ще нии, здо ро вом об ра зе 
жиз ни» (О. С.Газ ман, 1995, 58).

Прин ци пи аль но важ но то, что О. С. Газ
ман боль шое зна че ние при да ет обес пе че
нию «фи зи чес кой и пси хи чес кой за щи ты» 
де тей, ко то рое не воз мож но пред ста вить 
толь ко в школь ной си сте ме вос пи та ния. 
Не слу чай но тот же ав тор осо бен но под
чер ки ва ет зна че ние  «соз да ния бла гоп ри
ят ных внеш них ус ло вий (сре ды оби та ния) 

для пси хи чес ко го и би о ло ги чес ко го су
щест во ва ния и раз ви тия ре бен ка».

Пси хо ло гопе да го ги чес кая под держ ка 
пе да го ги чес ки труд ных де тей пред по ла га
ет про фи лак ти ку де ви ант но го по ве де ния 
под рост ков. А.И. Ми хе ев, С.Г. Нур ма нов 
пред ла га ют си сте му про фи лак ти ки  пра
во на ру ше ний средст ва ми фи зи чес кой 
куль ту ры и спор та во внеш коль ных уч реж
де ни ях (А. И. Ми хе ев, С. Г. Нур ма нов), а 
Г. И. Куш ков, М. В. Со ло вых  в про цес се 
за ня тий спор том (М. В. Со ло вых, 1989).

Осо бое зна че ние име ют ис сле до ва ния, 
пос вя щен ные   проб ле ме обес пе че ния за
ня то сти под рост ков в сво бод ное от уче бы 
вре мя (А. Д. Го не ев, И. А. Невс кий). С точ
ки зре ния обес пе че ния пси хо ло ги чес кой 
под держ ки под рост ков важ ны те ра бо ты, 
ко то рые пос вя ще ны изу че нию вли я ния 
спор та на пе рест рой ку мо ти ва ци он нопот
реб ност ной сфе ры под рост ка (Ю. И. Зо
тов, Г. М. По та нин и др.).

H. A. Вер зи ли на пред ла га ет ме то ди
ку пе ре вос пи та ния труд ных под рост ков в 
клу бах по ме сту жи тельст ва (H. A. Вер зи
ли на, 1983).

Ис хо дя из это го, ста но вит ся ак ту аль
ным соз да ние це лост ной си сте мы под
рост ко вых клу бов в масш та бах го ро дов 
и рай о нов. В свя зи с этим пред ла га ет ся 
осу щест вить конк рет ную, прак ти чес кую 
ра бо ту по раз ви тию фи зи чес кой куль ту ры 
и спор та по ме сту жи тельст ва, нап рав лен
ную на соз да ние ус ло вий для за ня тий де
тей, под рост ков, их се мей ста но вит ся пре
ро га ти вой ре ги о наль ных ор га нов вла сти и 
му ни ци паль ных об ра зо ва ний (Е.П. Иль ин, 
2000, 85).

Ис сле до ва те ли от ме ча ют, что в пост со
ветс ком об ра зо ва тель ном прост ранст ве в 
це лом не до о це ни ва ют ся вне у чеб ные за
ня тия фи зи чес кой куль ту рой и спор том в 
ка чест ве средст ва сох ра не ния пси хо ло ги
чес ко го здо ровья под рост ков. Пе да го ги, 
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пси хо ло ги, со ци аль ные пе да го ги долж ны 
раз ра бо тать  комп лекс пе да го ги чес ких 
воз дейст вий на под рост ков в со че та нии 
с про фи лак ти чес ки ми ме роп ри я ти я ми. 
В этой свя зи на пер вый план вы сту па ют 
пе да го ги чес кие тех но ло гии пре о до ле ния 
от ри ца тель ной нап рав лен но сти лич но
сти под рост ков пос редст вом фи зи чес кой 
куль ту ры и спор та.

Прин ци пи аль но важ но чет ко оп ре де
лить по ка за те ли от ри ца тель ной нап рав
лен но сти лич но сти под рост ков, так как 
раз лич ные уч реж де ния до пол ни тель но го 
об ра зо ва ния, внеш коль но го вос пи та ния 
иг ра ют по ло жи тель ную роль в про цес
се пе ре вос пи та ния труд ных под рост ков. 
Пе да го ги: учи те ля, тре не ры долж ны 
осоз нать не об хо ди мость пре о до ле ния 
от ри ца тель ной нап рав лен но сти лич но
сти под рост ков пос редст вом фи зи чес кой 
куль ту ры и спор та.

На са мом де ле они име ют де ло с  от
ри ца тель ны ми пот реб но стя ми, не га тив ны
ми мо ти ва ми; асо ци аль ны ми уста нов ка ми 
труд ных или пе да го ги чес ки за пу щен ных 
под рост ков. Фор ми ро ва ние спор тив ных 
ин те ре сов у пе да го ги чес ки за пу щен ных 
под рост ков при во дит к пре о до ле нию труд
но стей, свя зан ных с труд ным воз ра стом.

Прин ци пи аль но важ но оп ре де лить, 
кто дол жен за ни мать ся ин фор ма ци он но
прос ве ти тельс кой ра бо той. Толь ко учи
те ля физ куль ту ры не в со сто я нии вы я
вить труд ных под рост ков, их не га тив ные 
мо ти вы, ан ти об щест вен но зна чи мые ин
те ре сы.

И ро ди те ли, и учи те ля, и пра во ох ра
ни тель ные ор га ны, и мест ные вла сти, 
раз лич ные об щест вен ные ор га ни за ции 
долж ны осоз нать зна че ние фор ми ро ва ния 
оз до ро ви тель ных, спор тив ных ин те ре сов 
в про цес се пре о до ле ния раз лич ных проб
лем у под рост ков пси хо ло ги чес ко го, ин ди
ви ду аль но го воз раст но го ха рак те ра.

Фор ми ро ва ние физ куль тур нооз до
ро ви тель ных, спор тив ных ин те ре сов у 
под рост ков при во дит к не га тив но му от
но ше нию к уче бе, ро ди те лям, тре не ру, 
то ва ри щам. В по ло жи тель ном пла не ме ня
ют ся их  цен ност ные ори ен та ции.

Ана лиз со от ветст ву ю щей ли те ра ту ры 
по ка зы ва ет, что эф фек тив ность пре о до
ле ния от ри ца тель ной нап рав лен но сти лич
но сти под рост ков в про цес се физ куль тур
носпор тив ной де я тель но сти обус лов ле на 
ре а ли за ци ей сле ду ю щих пе да го ги чес ких 
ус ло вий: 
•	 вклю че ние лич но сти под рост ка с от ри

ца тель ной нап рав лен ностью в це лост
ную си сте му де я тель но сти по фи зи чес
кой куль ту ре и спор ту, на це лен ную на 
до сти же ние вос пи та тель нопро фи лак
ти чес ко го эф фек та, пе да го ги чес кую 
кор рек цию (Д. В. Щер бин, 1999, 18);

•	 ут верж де ние субъ ектсубъ ект ных от но
ше ний во вза и мо дейст вии меж ду пре
по да ва те ля ми, ро ди те ля ми, тре не ра ми 
и под рост ка ми с от ри ца тель ной нап
рав лен ностью лич но сти; при ме не ние 
комп лек са средств про фи лак ти чес ко го 
воз дейст вия для пре о до ле ния от ри ца
тель ной нап рав лен но сти лич но сти под
рост ков;

•	 фор ми ро ва ние по ло жи тель ной нап рав
лен но сти, нравст вен но цен ных соз на
ния, чувств и по ве де ния лич но сти.
Как из вест но, си сте ма об ра зо ва ния РА 

ока за лась в до воль но труд ных ус ло ви ях 
пос ле рас па да СССР. Пси хо ло га ми уста
нов ле но, что у зна чи тель ной ча сти под
рост ков "труд но сти" яв ля ют ся следст ви ем 
их при тя за ний на взрос лость, прев рат но го 
осоз на ния сво их прав, стрем ле ния до бить
ся их приз на ния со сто ро ны ок ру жа ю щих.

Пе да го ги, тре не ры, ро ди те ли долж
ны знать пси хо ло ги чес кие осо бен но сти 
по ве де ния труд ных, пе да го ги чес ки за пу
щен ных, труд но вос пи ту е мых под рост ков, 
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что бы ор га ни зо вать про цесс вос пи та ния, 
пе ре вос пи та ния не толь ко в шко ле, но и 
вне шко лы. Пси хо ло гопе да го ги чес кая 
под держ ка пе да го ги чес ки труд ных де тей 
пред по ла га ет про фи лак ти ку де ви ант но го 
по ве де ния под рост ков, при ме не ние эф
фек тив ных пе да го ги чес ких тех но ло гий в 
про цес се их вос пи та ния и пе ре вос пи та ния.

В це лом, проб ле ма со сто ит в том, как  сок
ра тить ко ли чест во под рост ков с от ри ца тель
ной нап рав лен ностью и по вы сить мо ти ва цию 
к физ куль тур носпор тив ной де я тель но сти.

В сфе ре фи зи чес кой куль ту ры и 
спор та по сте пен но про ис хо дит пе ре о
ри ен та ция об ра зо ва тель ных уч реж де
ний на мас со вое вов ле че ние под рост
ков в оз до ро ви тель ную де я тель ность, 
фор ми ро ва ние куль ту ры здо ровья, вос
пи та ние спор тив но го ре зер ва на ции. 
Ана лиз прак ти чес кой де я тель но сти сви де
тельст ву ет о том, что фи зи чес кая куль ту ра 
и спорт яв ля лись и яв ля ют ся эф фек тив
ным средст вом про фи лак ти ки асо ци аль
но го по ве де ния в мо ло деж ной сре де.
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Լրացուցիչ կրթության համակարգում դժվար դեռահասների 
հոգեբանամանկավարժական աջակցությունը

Օ. Կուզինա

Հոդ վա ծում քննարկ վում է դժվար դե ռա հաս նե րի ար տադպ րո ցա կան տար բեր առող
ջա րա րա կանսպոր տա յին հաս տա տու թյուն նե րում ներ գարվվ ման, նոր ման կա վար ժա
կան տեխ նո լո գի ա նե րով դաս տի ա րա կու թյան և վե րա դաս տի րա կու թյան հիմ նախն դի րը: 
Նշվում է, որ անհ րա ժեշտ է ապա հո վել դե ռա հաս նե րի զբաղ վա ծու թյու նը, նրանց հան
գիս տը, ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու թյու նը և սպոր տա յին գոր ծու նե ու թյու նը ճիշտ կազ
մա կեր պե լով: Առա ջարկ վում է շա րու նա կա բար բա րե լա վել ՀՀի լրա ցու ցիչ կրթու թյան 
հա մա կար գը՝ որը վե րա բե րում է կադ րե րի պատ րաստ մա նը /ու սու ցիչ ներ, հո գե բան ներ, 
սո ցի ա լա կան ման կա վարժ ներ, մար զիչ ներ/, մար զադպ րոց նե րի, մար զա դահ լիճ նե րի 
վե րա նո րոգ մա նը, կա ռուց մա նը, ար դի ա կա նաց մա նը, սպոր տա յին–առող ջա րա րա կան 
կենտ րոն նե րի ստեղծ մա նը, դպրո ցա կան և ար տադպ րո ցա կան դաս տի ա րա կու թյան հա
մա կար գում հո գե բա նա ման կա վար ժա կան աջակ ցու թյան հե տև ո ղա կան ապա հով մա նը:

In The Sistem of Extra Education  
Psychological Pedagogical Support to Difficult Adults

O. Kuzina

The paper deals with the problem of educating and reeducating difficult adults in the 
system of extra school education by using different modern pedagogical technologies. It is 
important to engage them in different sporthealthimproving centers, camps and so on. It 
emphasizes the importance of providing adults’ occupancy, organizing their leisure, physical 
and sport activities.

It is recommended to improve continuously the extra education system in RA, which 
refers to training specialists (teachers, psychologists, social teachers, trainers), to the re
storing, constructing new and sporthealthimproving centers to occur psychological and 
pedagogical support to adults.
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Աբրահամյան Մարգարիտա
Ռուսաստանի տուրիզմի և սերվիսի 
պետական համալսարանի Երևանի 
մասնաճյուղի դասախոս

Ադլոյան Լիլիթ
ՀՊՄՀի լոգոպեդիայի և 
վերականգնողական թերապիայի 
ամբիոնի հայցորդ

Ազարյան Ռոբերտ
ՀՊՄՀի հատուկ մանկավարժության 
և հոգեբանության ամբիոնի վարիչ, 
մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Ալավերդյան Աննա
ՀՊՄՀի զարգացման և կիրառական 
հոգեբանության ամբիոնի հայցորդ

Այվազյան Էդվարդ
ԿԳՆ կրթության ազգային 
ինստիտուտի գլխավոր մասնագետ, 
մանկ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ

Ասատրյան Սամվել
ԳՊՄԻի ինֆորմատիկայի ամբիոնի 
դասախոս, մանկ. գիտ. թեկնածու

Ասատրյան Սուսաննա
ԵՊԼՀի մանկավարժության 
և լեզուների դասավանդման 
մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ, մանկ. 
գիտ. թեկնածու

Ավանեսյան Արպատ
Արցախի պետական համալսարանի 
պրոֆեսոր

Բարոյան Գոհար
ՀՊՄՀի լոգոպեդիայի և 
վերականգնողական թերապիայի 
ամբիոնի դասախոս

Բեքմեզյան Աստղիկ
ԵՊՀ գրականության տեսության 
ամբիոնի դոցենտ, բան. գիտ. 
թեկնածու

Գալստյան Աննա
Երևանի Հայրապետ Հայրապետյանի 
անվան թիվ 78 դպրոցի ուսուցչուհի

Գալոյան Նաիրա
Գյումրիի թիվ 31 միջն. դպրոցի 
ուսուցչուհի

Գյուլամիրյան Ջուլիետա
ՀՊՄՀի հայոց լեզվի և նրա 
դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի 
պրոֆեսոր, մանկ. գիտ. դոկտոր

Գրիգորյան Ալեքսանդր
ԵՊՀ պրոռեկտոր, ֆիզմաթ, գիտ. 
թեկնածու, դոցենտ

Գրիգորյան Նաիրա
ԳՊՄԻի մանկավարժության ամբիոնի 
դասախոս

Գյոդակյան Մարգո
ԵՊՏՀի Գյումրիի մասնաճյուղի օտար 
լեզուների ամբիոնի ասիստենտ

Գրիգորյան Նանա
ՀՊՄՀի ինֆորմատիկայի և նրա 
դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի 
դոցենտ, մանկ. գիտ. թեկնածու

Գևորգյան Պարգև
ՎՊՄԻ–ի մանկավարժության 
ամբիոնի վարիչ, մանկ. գիտ. դոկտոր, 
պրոֆեսոր

Գևորգյան Արմինե 
ՎՊՄԻ–ի դասախոս, կենս. գիտ. 
թեկնածու

ՄԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԸ
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Գևորգյան Իննեսա
«Եվրասիա» միջազգային 
համալսարանի քոլեջի ուսուցչուհի

Թոռունյան Նաիրա
Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀի հայոց 
լեզվի ամբիոնի դասախոս

Իսկանդարյան Անի
ՀՊՄՀի օտար լեզուների 
դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի 
հայցորդ

Խաչատրյան Ռուզան
ՀՊՄՀի գերմանական լեզուների 
ամբիոնի դասախոս, մանկ. գիտ. 
թեկնածու

Կարապետյան Լուսինե
ԵՊՀի սոցիալական աշխատանքի 
և սոցիալական տեխնոլոգիաների 
ամբիոնի դասախոս

Կարապետյան Կարինե
ՀՊՄՀի մանկավարժության 
տեսության և պատմության ամբիոնի 
դասախոս

Կարապետյան Մանվել
Գիտելիքների և տեխնոլոգիաների 
փոխանցման ասոցիացիայի 
աշխատակից

Կյուրեղյան Նվարդ
ԵՊՀի անգլերենի թիվ 1 ամբիոնի 
հայցորդ

Կիրակոսյան Արմինե
ՀՊՄՀի հայոց լեզվի և տարրական 
ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնի 
ասպիրանտ

Կուզինա Օկսանա
Ֆիզիկական կուլտուրայի հայ կա կան 
պետական ինստիտուտի գի տա հե
տազոտական կենտրոնի մաս նա գետ

 
 

Հարությունյան Նազիկ 
ԵՊՀի մանկավարժության ամբիոնի 
վարիչ, մանկ. գիտ. դոկտոր, 
պրոֆեսոր

Հայրապետյան Լուսինե
ԵՊՀի մանկավարժության ամբիոնի 
դասախոս

Հարությունյան Գայանե
Գյումրու պետական 
մանկավարժական ինստիտուտի 
ֆրանսերենի ամբիոնի դասախոս 

Հակոբյան Մամիկոն
ՀՊՄՀի ինֆորմատիկայի և նրա 
դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի 
դոցենտ

Հակոբյան Գրետա
ՀՊՄՀի մանկավարժության 
տեսության և պատմության ամբիոնի 
դոցենտ, մանկ. գիտ. թեկնածու

Հովսեփյան Հասմիկ
Վանաձորի Գևորգ Չաուշի անվան 
թիվ 24 դպրոցի տնօրեն

Մովսիսյան Մարիամ
ԵՊՀի սոցիալական 
փիլիսոփայության ամբիոնի հայցորդ

Մուրադյան Սվետլանա
ՀՊՄՀի հատուկ մանկավարժության 
և հոգեբանության ամբիոնի դասախոս

Նասիլյան Տաթևիկ
ԵՊՀ–ի մանկավարժության ամբիոնի 
դասախոս

Նասիլյան Աննա
ՎՊՄԻ–ի դասախոս

շամցյան Արմինե
«Եվրոլինգվա» լեզուների միջազգային 
ինստիտուտի դասախոս
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Պապիկյան Արսեն
Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական 
պետական ինստիտուտի ֆիզիկական 
դաստիարակության տեսության և 
մեթոդիկայի ամբիոնի ասիստենտ

Պետրոսյան Հասմիկ
Կոտայքի մարզի Մեղրաձորի 
հանրակրթական դպրոցի հայոց լեզվի 
և գրականության ուսուցչուհի

Պողոսյան Ստեփան
ՀՊՄՀի ինֆորմատիկայի և նրա 
դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի 
դոցենտ

Պողոսյան Նաիրա
ԵՃՇՊՀի լեզուների ամբիոնի դոցենտ

Սանոսյան Գոհարիկ
"English Plus" ուսումնական կենտրոնի 
անգլերենի մասնագետ

Սարգսյան Սևադա
ՀՊՄՀի գեղարվեստական կրթության 
ֆակուլտետի ավագ դասախոս, մանկ. 
գիտ. թեկնածու

Սողոմոնյան Կարինա
«Կրթության մոլորակ» կրթահամալիրի 
անգլերենի մասնագետ

Սողոյան Սպարտակ
ԳՊՄՀի պրոռեկտոր, մանկ. գիտ. 
դոկտոր

Վահանյան Նաիրա
Տ. Չուխաջյանի անվան երաժշտական 
դպրոցի տնօրեն

Փահլևանյան Սարգիս
ՀՊՃՀի Վանաձորի մասնաճյուղի 
հումանիտար առարկաների և 
մարմնակրթության ամբիոնի 
դասախոս 

Փիլիպոսյան Ռուզաննա
ՀՊՄՀի կերպարվեստի ամբիոնի դա
սախոս, նկարիչների միության անդամ

Փիլոսյան Ռուզաննա 
Հայաստանի ազգային ագրարային 
համալսարանի օտար լեզուների 
ամբիոնի ավագ դասախոս
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐ

ՆԱԶԻԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Կրթության զարգացման և որակավորման խնդիրները ........................................5

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՍՏՂԻԿ ԲԵՔՄԵԶՅԱՆ
Բառի գեղագիտական ընկալումը աշխարհայացքի  
ձևավորման համակարգում ...............................................................................12

ՏԱԹԵՎԻԿ ՆԱՍԻԼՅԱՆ
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ–ի մասին գիտելիքների իմացության աստիճանը որոշող 
սոցիոլոգիական հարցումների արդյունքների վերլուծություն ...............................17

ՄԱ ՐԻԱՄ ՄՈՎ ՍԻՍ ՅԱՆ
Բաց և ազ գա յին կրթա կան համակարգերի  
փոխ հա րա բե րութ յան հիմ նա հար ցը ................................................................... 25

ԱՆՆԱ ՆԱՍԻԼՅԱՆ
Ֆիզիկական ներուժը՝ որպես բաղադրամաս  
սովորողների առողջ ապրելակերպի զարգացման գործում .................................31

ՍԱՐԳԻՍ ՓԱՀԼԵՎԱՆՅԱՆ
Որովայնային մամլակի մկանային համակարգի  
զարգացման տեխնոլոգիան հատուկ մարզասարքի միջոցով..............................36

ՄԱՐԳԱՐԻՏԱ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ
Զբոսաշրջության զարգացման աշխարհագրական  
նախադրյալների առանձնահատկությունները Կոտայքի մարզում ...................... 40

ԼՈՒՍԻՆԵ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
Դեռահասների ինտերնետային կախվածության  
կանխարգելման սոցիալ–մանկավարժական  
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