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Մ Ա Ն Կ Ա Վ Ա Ր Ժ Ա Կ Ա Ն  Մ Ի Տ Ք

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԵՎ  
ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՐԵՏԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ 
ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 
ԿՈՄՊԵՏԵՆՑԻԱՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵՍԱԿԱՆ–

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ
Ժա մա նա կա կից աշ խար հում ըն թա

ցող իրո ղու թյուն նե րը նշա նա կա լի փո փո
խու թյուն ներ են թե լադ րում նաև ու սուց
չի մաս նա գի տա կան պատ րաս տու թյան 
գոր ծըն թա ցի կա տա րե լա գործ ման և այդ 
հա մա կար գում ման կա վար ժա կան պրակ
տի կա յի տե սա կան–մե թո դա բա նա կան 
հիմ նա վոր ման մեջ: Հա սա րա կա կան 
կյան քի ար մա տա կան տե ղա շար ժե րը պա
հան ջում են գի տա կա նո րեն հիմ նա վոր
ված նո րա րա րա կան այն պի սի փո փո խու
թյուն ներ իրա կա նաց նել մաս նա գի տա կան 
պատ րաս տու թյան գոր ծըն թա ցում, որոնք 
կա պա հո վեն ընդ հա նուր և մաս նա գի տա
կան գի տե լիք նե րի ու կա րո ղու թյուն նե րի, 
մաս նա գի տա կան փոր ձի ձեռք բեր ման և 
ման կա վար ժա կան պրակ տի կա յի ըն թաց
քում սո ցի ալ–հո գե բա նա կան հար մար ման 
մի աս նու թյու նը: Մաս նա գի տա կան կրթու
թյան հա մա կար գում նոր կողմ նո րո շում
ներն ար տա հայտ վում են այդ հա մա կար գի 
զար գաց ման սկզբունք նե րի գի տա կա նո
րեն հիմ նա վոր մամբ, մաս նա գի տա կան 
կրթու թյան որա կին ներ կա յաց վող պա
հանջ նե րի հստա կեց մամբ ու չա փա նիշ նե
րի մշակ մամբ, որոն ցում գե րա կա ուղ ղու
թյուն ներ են դառ նում մար դա սի րու թյան, 
ան ձի ինք նա զար գաց ման, ստեղ ծա գոր

ծու թյան, մար դու՝ իրեն որ պես գոր ծու նե
ու թյան սու բյեկտ ըն կալ ման, ու սա նո ղա
կենտ րոն կրթու թյան գա ղա փար նե րը:

Ման կա վար ժա կան պրակ տի կան 
ապա գա ման կա վար ժի մաս նա գի տա կան 
կոմ պե տեն տու թյան ձև ա վոր ման կա րև որ 
մի ջոց է, որի մե թո դա բա նա կան և կազ մա
կեր պա կան հար ցե րը պետք է դի տարկ վեն 
ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում տե սու թյան 
և պրակ տի կա յի փո խա դարձ կա պի ու 
փո խազ դե ցու թյան տե սան կյու նից: Մաս
նա գի տա կան կրթու թյան նկատ մամբ 
կոմ պե տեն տա յին մո տե ցու մը են թադ րում 
է ու սում նա կան տե ղե կատ վու թյան յու
րա ցու մը, իմաս տա վո րու մը և կեն սա կան 
իրա վի ճակ նե րում կի րա ռու մը:

Ակն հայտ է, որ բու հում ման կա վար ժա
կան կադ րե րի պատ րաս տումն իրա կա նա
նում է տե սա կան գի տե լիք նե րի, այ սինքն՝ 
իմա ցա կան–ճա նա չո ղա կան բա ղադ րա
տար րի գե րակշռ մամբ: Ման կա վար ժա
կան պրակ տի կա յի ըն թաց քում լուծ վում են 
ու սուց ման գործ նա կան ուղղ վա ծու թյան, 
կի րա ռա կան բնույ թի խնդիր ներ: Այս հար
ցում առ կա են մի շարք հիմ նախն դիր ներ, 
մաս նա վո րա պես բու հի հա մա պա տաս
խան են թա կա ռուց վածք նե րի, պրակ տի
կա յի կազ մա կեր պիչ նե րի, ման կա վարժ նե
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րի, մե թո դիստ նե րի, հո գե բան նե րի, ինչ պես 
նաև ներդպ րո ցա կան են թա հա մա կար գե րի 
գոր ծու նե ու թյան հա մա պա տաս խա նե ցումն 
ու գոր ծա ռույթ նե րի հստակ սահ մա նու մը, 
ու սա նող նե րի կող մից իրա կա նաց վող աշ
խա տան քի բո վան դա կու թյան, ծա վա լի, 
ժա մա քա նա կի, ձև ա վոր վող կա րո ղու թյուն
նե րի, գոր ծու նե ու թյան վե րահս կո ղու թյան 
և ար դյունք նե րի գնա հատ ման նկատ մամբ 
մի աս նա կան չա փա նիշ նե րի մշա կու մը, 
պրակ տի կա յի ըն թաց քում ու սա նող նե րի 
ու սում նա հե տա զո տա կան գոր ծու նե ու թյան 
ակ տի վա ցու մը և այլն:

Ման կա վար ժա կան պրակ տի կան ուղղ
ված է ընդ հա նուր և մաս նա գի տա կան գի
տե լիք նե րի, մտա հո րի զո նի ընդ լայն մա նը, 
ընդ հա նուր մշա կու թա յին, հո գե բա նա ման
կա վար ժա կան և առար կա յա կան–մե թո
դա կան պատ րաս տու թյա նը, սո ցի ա լա կան 
փոր ձի հարս տաց մա նը, մաս նա գի տա կան 
դրդա պատ ճառ նե րի ձև ա վոր մա նը, ստեղ
ծա գոր ծա կան նե րու ժի իրաց ման հա մար 
պայ ման նե րի ստեղծ մա նը:

Ման կա վար ժա կան պրակ տի կա յի 
իմաստն ու նպա տա կը ու սա նո ղի ան
հա տա կա նու թյան զար գա ցումն է. ման
կա վար ժա կան պրակ տի կան պետք է 
դի տար կել որ պես գի տա գործ նա կան 
հիմ նախն դիր նե րի լուծ ման գոր ծըն թաց 
դպրո ցի իրա կան պայ ման նե րում, կեն սա
կան իրա վի ճակ նե րում, որում էա կան են 
ու սա նո ղի մաս նա գի տա կան ինք նո րո շու
մը, ինք նի րա ցու մը, ինք նակր թու թյու նը, 
ռեֆ լեք սի ան, ման կա վար ժա կան մտա ծո
ղու թյան ձև ա վո րու մը: Կա րև որ նպա տակ 
է նաև ու սա նող նե րի մեջ ման կա վար ժի 
կեր պա րի և ու սուց չի գոր ծու նե ու թյան 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րի գի տակց ման 
ու իմաս տա վոր ման կա րո ղու թյուն նե րի 
ձև ա վո րու մը: Ընդս մին ման կա վար ժա կան 
պրակ տի կա յի ըն թաց քում դրվում են ինչ

պես հե ռան կա րա յին նպա տակ ներ (բարձ
րա գույն կրթու թյուն ստա նալ, ձեռք բե րել 
հո գե բա նա ման կա վար ժա կան և մաս նա
գի տա կան գի տե լիք ներ, մե թո դա կան 
հմտու թյուն ներ և այլն), այն պես էլ մի ջան
կյալ նպա տակ ներ՝ յու րաց ված տե սա կան 
գի տե լիք նե րը կի րա ռել պրակ տի կա յում, 
ձեռք բե րել հա ղոր դակց ման հմտու թյուն
ներ, տի րա պե տել ման կա վար ժա կան 
տեխ նո լո գի ա նե րի կի րառ մա նը կոնկ րետ 
իրա վի ճակ նե րում, յու րաց նել ման կա վար
ժա կան գոր ծու նե ու թյան հի մունք նե րը, ու
սում նա սի րել դա սա վան դող ու սու ցիչ նե
րի փոր ձը, վեր լու ծել, շտկել ու գնա հա տել 
սե փա կան փոր ձը և այլն: Մաս նա գի տա
կան գոր ծու նե ու թյան դրդա պատ ճառ նե րը 
տար բեր վում են բու հում ու սում նա կան գոր
ծու նե ու թյան դրդա պատ ճառ նե րից, քա նի 
որ առա ջին դեպ քում ու սա նող նե րի մեջ 
առա վե լա պես ար տա հայտ ված են իրենց 
ու սուց չի դե րում տես նե լու, աշա կերտ նե րի 
հետ շփվե լու, սե փա կան ու ժե րը գնա հա տե
լու ներ քին մղու մը, ցան կու թյու նը:

Ման կա վար ժա կան պրակ տի կա յի ըն
թաց քում լուծ վում են մի շարք խնդիր
ներ՝ ու սա նող նե րի ներգ րա վու մը ու սում
նա կան աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման 
և անց կաց ման, կրթա կան գոր ծըն թա ցի 
բո լոր սու բյեկտ նե րի հետ (ման կա վարժ
ներ, ծնող ներ, պրակ տի կանտ ներ և այլն) 
հա ղոր դակց ման, ու սում նա կան գոր ծու նե
ու թյան կա ռա վար ման (նպա տա կադ րում, 
պլա նա վո րում, կան խա տե սում, ախ տո
րո շում, կազ մա կեր պում, կար գա վո րում, 
իրա կա նա ցում, վե րահս կո ղու թյուն, ար
դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն, գնա հա տում 
և այլն) գոր ծըն թաց: Ման կա վար ժա կան 
պրակ տի կա յի խնդիր նե րի թվում են նաև 
պրակ տի կան տի ծա նո թա ցու մը ու սուց չի 
հիմ նա կան գոր ծա ռույթ նե րին, ներդպ րո
ցա կան են թա հա մա կար գե րի գոր ծու նե ու
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թյան բո վան դա կու թյա նը, ու սում նա կան 
փաս տաթղ թե րի վար մա նը:

Առանձ նաց նենք ման կա վար ժա կան 
պրակ տի կա յի իրա կա նաց ման մի շարք 
սկզբունքներ՝
•	 նպա տա կա ուղղ վա ծու թյան, որը են

թադ րում է նա խա մաս նա գի տա կան 
գոր ծու նե ու թյան առանձ նա հատ կու
թյուն նե րի տի րա պե տում, 

•	 սու բյեկ տի վու թյան, որն ու սա նո ղին դի
տար կում է իր ան հա տա կա նու թյան, 
կա րո ղու թյուն նե րի, հա կում նե րի, կողմ
նո րո շում նե րի տե սան կյու նից, 

•	 սո ցի ալ–հո գե բա նա կան այն պի սի 
իրա վի ճակ նե րի ստեղծ ման, որոն ցում 
ներ դաշ նա կո րեն մի ա հյուս վում են ու
սում նա կան գոր ծու նե ու թյան և պրակ
տի կա յի իրա կա նաց ման խնդիր ներն ու 
նպա տակ նե րը, 

•	 հա ջոր դա կա նու թյան՝ մաս նա գի
տա կան գոր ծու նե ու թյան բո լոր տե
սակ նե րի աս տի ճա նա կան, փու լա յին 
յու րա ցում, մաս նա գի տա կան գոր ծա
ռույթ նե րի (կազ մա կեր պա կան, սո ցի ա
լա կան, դաս տի ա րակ չա կան, շտկո ղա
կան, ախ տո րոշ ման և այլն) փու լա յին 
տի րա պե տում, գոր ծու նե ու թյան բո լոր 
տե սակ նե րի ու սո ցի ա լա կան դե րե րի 
(գոր ծու նե ու թյան կազ մա կերպ չի, դաս
տի ա րա կի, խորհր դա տո ւի և այլն) յու
րաց ման շրջա նա կի ընդ լայ նում, 

•	 ընտ րու թյան ազա տու թյան և պա տաս
խա նատ վու թյան սկզբուն քը են թադ
րում է ու սա նող նե րի հե տաքրք րու թյուն
նե րի ու պա հանջ մունք նե րի հաշ վա ռում 
պրակ տի կա յի անց կաց ման տե ղի, 
պրակ տի կա յի տվյալ տե սա կի ընդ
հա նուր խնդիր նե րի շրջա նակ նե րում 
առա ջադ րանք նե րի բո վան դա կու թյան, 
գի տա հե տա զո տա կան և գործ նա կան 
հա մա տեղ աշ խա տանք նե րի թե մա տի
կա յի ընտ րու թյան հար ցում, 

•	 հա մա գոր ծակ ցու թյան սկզբուն քի հա
մա ձայն՝ պրակ տի կա յի ըն թաց քում 
պետք է ստեղծ վեն այն պի սի պայ ման
ներ, որոն ցում ու սա նո ղի և պրակ տի
կա յի ղե կա վար նե րի մի ջև կա ռուց վեն 
փո խըմբռն ման և փոխ գոր ծակ ցու թյան 
հա րա բե րու թյուն ներ:
Ման կա վար ժա կան պրակ տի կան իրա

կա նաց նում է մի շարք գործառույթներ՝
•	 ու սու ցո ղա կան՝ տե սա կան գի տե լիք նե

րը կի րա ռել ու սում նա կան իրա վի ճակ
նե րում, որի ըն թաց քում ձև ա վոր վում 
են ման կա վար ժա կան մտա ծո ղու թյու
նը, մաս նա գի տա կան հիմ նա կան կոմ
պե տեն ցի ա նե րը, 

•	 պլա նա վոր ման, նա խագծ ման, կան
խա տես ման՝ ձև ա վո րել որո շա կի ժա
մա նա կա հատ վա ծում իր գոր ծու նե ու
թյու նը պլա նա վո րե լու, ու սում նա կան 
գոր ծու նե ու թյան նպա տակ նե րը ձև ա
կեր պե լու կա րո ղու թյուն ներ, 

•	 կրթա կան՝ ձեռք բեր ված ման կա վար
ժա հո գե բա նա կան և մաս նա գի տա
կան գի տե լիք նե րը, կա րո ղու թյուն ներն 
ու հմտու թյուն նե րը ստեղ ծա գոր ծա
բար կի րա ռել գործ նա կան իրա վի
ճակ նե րում, 

•	 զար գաց նող՝ ձեռք բե րել նոր գի տե լիք
ներ ու նա խա մաս նա գի տա կան փորձ, 

•	 դաս տի ա րակ չա կան՝ ձև ա վո րել մաս նա
գի տա կան գոր ծու նե ու թյան պա հանջ
մունք ներ, անձ նա յին և մաս նա գի տա
կան որակ ներ, գի տակ ցել և յու րաց նել 
մաս նա գի տա կան ար ժեք նե րը, 

•	 կազ մա կեր պա կան՝ տի րա պե տել դա
սա վանդ ման գոր ծու նե ու թյան կազ մա
կերպ ման կա նոն նե րին ու սկզբունք
նե րին, սո վո րող նե րի ան հա տա կան, 
խմբա յին, կո լեկ տիվ գոր ծու նե ու թյան 
կազ մա կերպ ման, նրանց ճա նա չո ղա
կան գոր ծու նե ու թյան ակ տի վաց ման 
հմտու թյուն նե րին, 
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•	 հա ղոր դակ ցա կան՝ տի րա պե տել խոս
քա յին գոր ծու նե ու թյան, ման կա վար ժա
կան էթի կա յի նոր մե րին, ըստ իրա վի ճա
կի խոս քի կա ռուց ման հմտու թյուն նե րին, 
երկ խո սա կան խոս քի մշա կույ թին, 

•	 ախ տո րո շիչ՝ ձև ա վո րել սո վո րող նե
րի ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան վե
րահս կո ղու թյան և ար դյունք նե րի գնա
հատ ման կա րո ղու թյուն ներ, 

•	 վեր լու ծա կան՝ վեր լու ծել սե փա կան 
գոր ծու նե ու թյունն ըստ բու հում ձեռք 
բեր ված հո գե բա նա ման կա վար ժա կան, 
մաս նա գի տա կան և մե թո դա կան գի
տե լիք նե րի, 

•	 սո ցի ա լա կան՝ գի տակ ցել ու սուց չի մաս
նա գի տու թյան սո ցի ա լա կան նշա նա
կու թյու նը, 

•	 հար մա րո ղա կան՝ ծա նո թա նալ ու սում
նա դաս տի ա րակ չա կան հաս տա տու
թյուն նե րի տե սակ նե րին, կա ռուց ված
քին, աշ խա տան քի կազ մա կերպ մա նը, 
կա ռա վար ման են թա հա մա կար գե րի 
գոր ծու նե ու թյա նը, վարժ վել ման կա
վար ժա կան գոր ծըն թա ցի ռիթ մին, երե
խա նե րի և դա սա վան դող ու սու ցիչ նե
րի հետ հա ղոր դակց մա նը, յու րաց նել 
ու սու ցիչ–աշա կերտ փոխ հա րա բե րու
թյուն նե րի ձև ե րը, կա րո ղա նալ հաղ թա
հա րել ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու
թյան դժվա րու թյուն նե րը, 

•	 ռեֆ լեք սիվ՝ ման կա վար ժա կան պրակ
տի կա յի ըն թաց քում կա ռա վա րել իր 
հու զազ գա յա կան վի ճա կը, հո գե կան 
հա վա սա րակշ ռու թյու նը, պահ պա նել 
ինք նա տի րա պե տու մը, վեր լու ծել ու գնա
հա տել մաս նա գի տա կան կա րո ղու թյուն
նե րի ձև ա վոր վա ծու թյան մա կար դա կը:
Ման կա վար ժա կան պրակ տի կա յի ըն

թաց քում ձև ա վոր վում են մի շարք կոմ
պե տեն ցի ա ներ, որոնք առանձ նաց վում են 
ըստ հե տև յալ խմբե րի.

Իմացական–ճանաչողական՝
•	 կա րո ղա նալ օգտ վել ու սում նա կան տե

ղե կատ վու թյու նից (հիմ նա կան և լրա ցու
ցիչ, տպա գիր և էլեկտ րո նա յին), ու նե
նալ տեխ նո լո գի ա կան գրա գի տու թյուն, 
քննա դա տա բար վե րա բեր վել տե ղե
կատ վու թյա նը, հա մա կար գել և նպա
տա կա յին կի րա ռել այն ըստ ու սում նա
կան նպա տակ նե րի, տի րա պե տել նյու թը 
տրա մա բան ված, մատ չե լի, հու զա կան–
պատ կե րա վոր, պրոբ լե մա հա րույց շա
րադ րե լու կա րո ղու թյուն նե րի, 

•	 ու սում նա սի րել ծրագ րա յին և ու սում նա
մե թո դա կան նյու թե րը, առար կա յա կան 
չա փո րո շիչ նե րը, գի տակ ցել տվյալ ու
սում նա կան առար կա յի, բաժ նի, թե մա
յի նպա տակ նե րը, յու րաց վող գի տե լիք
նե րի, ձև ա վոր վող կա րո ղու թյուն նե րի ու 
հմտու թյուն նե րի հա մա խում բը, տի րա
պե տել ման կա վար ժա կան տեխ նո լո գի
ա նե րի և կա րո ղա նալ դրանք հա մար
ժեք կի րա ռել կոնկ րետ պայ ման նե րում, 

•	 տի րա պե տել սո վո րող նե րի տա րի քա
յին, հո գե բա նա կան և ան հա տա կան 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րին ըստ 
տա րի քա յին կեն սա փու լե րի կրթա կան 
գոր ծըն թա ցի յու րա հատ կու թյուն նե րի, 

•	 գի տակ ցել գոր ծու նե ու թյան ու ժեղ և 
թույլ կող մե րը, իրա կա նաց նել ռեֆ լեք
սիա, վեր լու ծել և անա չառ գնա հա տել 
իր և մյուս պրակ տի կանտ նե րի վա րած 
դա սե րը, հիմ նա վո րել ար ժա նիք ներն ու 
թե րու թյուն նե րը, մեկ նա բա նել կի րառ
ված մե թոդ նե րի ու ձև ե րի ընտ րու թյու նը, 
գնա հա տել կի րառ ված ման կա վար ժա
կան ներ գոր ծու թյան ար դյու նա վե տու
թյու նը, հա ղոր դակց ման ոճը, 

•	 տի րա պե տել աշա կերտ նե րի ու սում
նա կան գոր ծու նե ու թյան ար դյունք նե րի 
վե րահս կո ղու թյան ու գնա հատ ման մե
թոդ նե րին ու ձև ե րին, գնա հատ ման չա
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փա նիշ նե րին և խոս քա յին բնու թագր
ման կա րո ղու թյուն նե րին, 

•	 յու րաց նել «ու սու ցիչ–դպրոց», «ու սու
ցիչ–դա սա րան», «ու սու ցիչ–աշա կերտ– 
ծնող», «ու սու ցիչ–ման կա վար ժա կան 
կո լեկ տիվ» հա մա գոր ծակ ցու թյան ձև եր:
Առարկայական–մեթոդական՝

•	 նա խագ ծել ու պլա նա վո րել ու սում նա
կան պա րապ մուն քը, գրել դա սի հա
մա ռոտ և ծա վա լուն պլան–կոնս պեկտ, 

•	 սահ մա նել ու սում նա կան խնդիր ներն 
ու նպա տակ նե րը, որո շել ու սում նա սիր
վող նյու թի տեղն ու նշա նա կու թյունն ու
սում նա կան դա սըն թա ցում, ին տեգր վող 
առար կա նե րի կի րառ ման հնա րա վո րու
թյուն նե րը, որո շել և հիմ նա վո րել ու սուց
ման կազ մա կերպ ման ձևի, ըստ ու սում
նա կան թե մա յի կի րառ վող մե թոդ նե րի, 
մի ջոց նե րի, հնար նե րի, դի տազն նա կան 
պա րա գա նե րի, ու սուց ման տեխ նի կա
կան մի ջոց նե րի ընտ րու թյան նպա տա
կա հար մա րու թյու նը, 

•	 ապա հո վել դա սի առան ձին փու լե րի մի
ջև հա ջոր դա կա նու թյունն ու դա սի տրա
մա բա նա կան ամ բող ջա կա նու թյու նը, 
տնօ րի նել ու սում նա կան ժա մա նա կա
հատ վա ծը, տի րա պե տել ան հա տա կան, 
զույ գե րով, խմբա յին աշ խա տան քի կազ
մա կերպ ման հմտու թյուն նե րին, կա րո
ղա նալ սո վո րող նե րին ներգ րա վել դա
սա րա նա յին և ար տա դա սա րա նա յին 
ու սում նա ճա նա չո ղա կան ինք նու րույն 
գոր ծու նե ու թյան մեջ:
Կազմակերպական՝

•	 տի րա պե տել ինք նա կազ մա կերպ ման, 
ինք նա կա ռա վար ման կա րո ղու թյուն նե
րի, սո վո րող նե րին ներ կա յաց նել կար
գա պա հա կան բնույ թի պա հանջ ներ, 

•	 վե րահս կել հանձ նա րար ված աշ խա
տան քի կա տար ման ըն թաց քը, հե տև
ո ղա կան լի նել, կա րո ղա նալ ապա հո

վել սո վո րող նե րի ու շադ րու թյու նը, այն 
խթա նել հար ցե րի, լրա ցու ցիչ առա ջադ
րանք նե րի, ուղ ղում նե րի, տե ղին դի տո
ղու թյուն նե րի մի ջո ցով, ընտ րել ման կա
վար ժա կան ներ գոր ծու թյան հա մար ժեք 
ձև եր՝ խրա խու սանք, պա տիժ, գնա հա
տում, նկա տո ղու թյուն և այլն, 

•	 կողմ նո րոշ վել ըստ իրա վի ճա կի, ճկուն, 
արագ գնա հա տել բա խում նա յին, ան
կան խա տե սե լի իրա վի ճակ նե րը, ըն
դու նել ճիշտ որո շում ներ, կազ մա կեր
պել սո վո րող նե րի ար տա ու սում նա կան 
գոր ծու նե ու թյու նը, հա մա գոր ծակ ցել 
ծնող նե րի հետ և ըստ անհ րա ժեշ տու
թյան հո գե բա նա ման կա վար ժա կան 
աջակ ցու թյուն ցու ցա բե րել, 

•	 սո վո րող նե րին ներգ րա վել բա նա վե ճի, 
դե րա խա ղե րի մեջ, կա րո ղա նալ բաշ
խել նրանց պար տա կա նու թյուն նե րը:
Հաղորդակցական՝

•	 տի րա պե տել հա ղոր դակց ման մի ջոց
նե րի, գոր ծա ռույթ նե րի ու ոճե րի վե րա
բե րյալ գի տե լիք նե րի, փոխ ներ գոր ծու
թյան, փոխ գոր ծակ ցու թյան հնար նե րի, 
աշա կեր տա կան կո լեկ տի վում ձև ա վո րել 
բա րեն պաստ փոխ հա րա բե րու թյուն ներ, 

•	 ու նե նալ ման կա վար ժա կան տակտ, 
վե րահս կել իր ֆի զի կա կան և հո գե
կան վի ճա կը, կա ռա վա րել սե փա կան 
հու զազ գա յա կան և կա մա յին ոլոր տը, 
տրա մադ րու թյու նը, սո ցի ալ–պեր ցեպ
տիվ կա րո ղու թյուն նե րը՝ ու շադ րու թյու
նը, դի տո ղա կա նու թյու նը, 

•	 հա մար ժեք ար ձա գան քել սո վո րող նե
րի վար քա յին դրսև ո րում նե րին, կողմ
նո րոշ վել ման կա վար ժա կան իրա վի
ճակ նե րում և հա մար ժեք գնա հա տել, 
աշա կերտ նե րին աջակ ցել անձ նա կան 
խնդիր նե րի, բա խում նե րի լուծ ման գոր
ծում, փո խըմբռն ման մթնո լորտ ստեղ ծել, 

•	 կան խա տե սել ման կա վար ժա կան իրա
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վի ճակ նե րը, տի րա պե տել խոս քա յին 
և ոչ խոս քա յին կա րո ղու թյուն նե րի, 
ստեղ ծել հե տա դարձ կապ, 

•	 յու րաց նել խոս քի տեխ նի կա յի հմտու
թյուն ներ (շնչա ռու թյուն, ձայն, առո
գա նու թյուն, ձայ նի հնչե րանգ, խոս քի 
տեմպ, ռիթմ և այլն), հաղ թա հա րել 
անվս տա հու թյու նը, վա խը, լար վա ծու
թյու նը, կաշ կանդ վա ծու թյու նը, 

•	 տի րա պե տել ման կա վար ժի կեր պա
րին հա րիր պահ ված քին, կեց ված քին, 
մի մի կա յին, շար ժում նե րին, ար տա քին 
տես քի գե ղա գի տա կան ար տա հայտ
չա կա նու թյա նը:
Ման կա վար ժա կան պրակ տի կան 

պետք է կրի հա մա կարգ ված, շա րու նա
կա կան բնույթ. նա խընտ րե լի է, սկսած 
ցածր կուր սե րից, ու սա նող նե րին ներգ
րա վել աշ խա տան քի պարզ և մատ չե

լի ձև ե րում՝ դի տում, ման կա վար ժա կան 
փաս տե րի և երև ույթ նե րի վեր լու ծու թյուն, 
ման կա վար ժա կան իրա վի ճակ նե րի մո դե
լա վո րում, ման կա վար ժա կան խնդիր նե
րի լու ծում, քննար կում, դեպ քի նկա րագ
րու թյուն: Ար դյու նա վետ են նաև հա տուկ 
դա սըն թաց նե րը, թրե նինգ նե րը, դե րա
խա ղե րը, որոն ցում յու րա քան չյուր ու սա
նող կա րող է տի րա պե տել մաս նա գի
տա կան գոր ծու նե ու թյան հի մունք նե րին: 
Նա խընտ րե լի է, որ ման կա վար ժա կան 
պրակ տի կա յի ար դյունք նե րի ձև ա կեր
պու մը, ավան դա կան հաշ վե տու փաս
տաթղ թեր ներ կա յաց նե լուց բա ցի, կրի 
ան հա տա կան, անձ նա կողմ նո րոշ ված, 
գի տաս տեղ ծա գոր ծա կան բնույթ՝ ներ կա
յաց վե լով որ պես նա խագ ծի պաշտ պա նու
թյուն, ու սում նա մե թո դա կան զե կու ցում, 
հրա պա րա կում, ներ կա յա ցում և այլն:
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В статье рассмотрены задачи, принципы, функции педагогической практики в 
системе профессиональной подготовки студентов. Характеризованы познавательные, 
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Theoretical–Methodological Issues on the Formation of Students՝ Professional Com
petences during the Pedagogical Internship

G. Hakobyan

This article takes an insight into the tasks, principles and functions of pedagogical intern
ship in the system of students՝ professional preparation. The author addresses issues, con
cerning cognitive, subject–methodological, organizational and communicative competences, 
which are shaped during the internship.
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ԱՆՆԱ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՂԻ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ 
ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՈՎՈՐՈՂԻ 

ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ 
ՓՈԽԱՌՆՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ 

Ման կա վար ժա կան գոր ծըն թա ցում մի
ջանձ նա յին հա ղոր դակց ման ար դյու նա վե
տու թյու նը, սո վո րո ղի ան ձի ձև ա վոր ման 
ու զար գաց ման հնա րա վո րու թյուն նե րը 
կա րող են պայ մա նա վոր ված լի նել թե՛ սո
վո րո ղի, թե՛ հա ղոր դա կից նե րի ակ տի վու
թյամբ: Այ սինքն՝ թե ինչ պես, ինչ ու ղի
նե րով են հա ղոր դակց վում սո վո րողն ու 
դա սա վան դո ղը: Ման կա վար ժա կան գոր
ծըն թա ցում հա ղոր դակց ման ու ղի նե րի 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը և ար դյու նա
վե տու թյու նը որոշ վում են հիմ նա կա նում 
դա սա վան դո ղի հա ղոր դակ ցա կան պատ
րաստ վա ծու թյամբ ու գոր ծի մա ցու թյամբ, 
որով հե տև նա է հա ղոր դակց ման հիմ նա
կան կազ մա կեր պի չը:

Ար դյու նա վետ հա ղոր դակց ման իրա
կա նաց ման ու ղի ներ ձև ա վո րե լու և դրանց 
հնա րա վո րու թյուն ներն օգ տա գոր ծե լու 
հիմ նախն դի րը ծա գում է դե ռևս հին և 
ան տիկ ժա մա նա կաշր ջան նե րի փի լի
սո փա նե րի հար ցադ րում նե րից: Դե ռևս 
Մ. Տ. Ցի ցե րո նը ձև ա կեր պել է ար դյու
նա վետ հա ղոր դակ ցում կազ մա կերպե
լու հա մար անհ րա ժեշտ երեք հիմ նա կան 
հար ցադ րում ներ՝ «ի՞նչ ասել, որ տե՞ղ ասել 
և ինչ պե՞ս ասել» [27, էջ 53]: Դրանք այն 
հար ցադ րում ներն են, որոնք, ըստ նրա, 
ճար տա սա նը պետք է ուղ ղի ինքն իրեն 
ելույթ նա խա պատ րաս տե լիս: Այդ հար
ցադ րում նե րը ճար տա սա նին օգ նում են 
ձև ա կեր պելու միտքն ու ար տա հայ տելու 

այն՝ հաշ վի առ նե լով կոնկ րետ լսա րա նի 
պա հա նջ ներն ու հնա րա վո րու թյուն նե րը: 
Ժա մա նա կա կից շրջա նում այդ հար ցադ
րում ներն ընդ լայն վե ցին: Այս պես, Գ. Լաս
վե լը նշում է, որ «Հա ղոր դակց ման գոր ծըն
թա ցի բնու թագր ման հա մար անհ րա ժեշտ 
է պա տաս խա նել հե տև յալ հար ցե րին՝ ո՞վ, 
ի՞նչ է ասում, ի՞նչ մի ջոց նե րով, ո՞ւմ, ի՞նչ ար
դյուն քով» [13, էջ 131]:

Ման կա վար ժա կան հա ղոր դակց ման 
դեպ քում խնդիրն ավե լի է բար դա նում, 
որով հե տև ման կա վար ժա կան գոր ծըն
թա ցում անհ րա ժեշտ է ոչ մի այն միտ քը 
ձև ա կեր պել ու ար տա հայ տել, այ լև օգ տա
գոր ծել մի ջանձ նա յին հա ղոր դակց ման 
իրա կա նաց ման բո լոր ու ղի նե րի հնա րա
վո րու թյուն նե րը՝ ծա ռա յեց նե լով դրանք 
սո վո րո ղի ան ձի ձև ա վոր մանն ու զար
գաց մա նը: Այս տե սա կե տից մի ջանձ նա յին 
հա ղոր դակց ման ու ղի նե րը նաև նույ նա
նում են ու սուց ման, դաս տի ա րա կու թյան, 
սո ցի ա լա կա նաց ման գոր ծըն թաց նե րի 
կազ մա կեր պման ու ղի նե րի հետ:

Ժա մա նա կա կից ու սում նա սի րու թյուն
նե րը (Է. Աթա յա նի, Ա. Վոլ կո վա յի, Ե. Պետ
րո վա յի, Ա. Զան կովս կու, Ա. Լո բա նո վի, 
Ռ. Նե մո վի, Ս. Մոս կո վի չի) ցույց են տա
լիս, որ ման կա վար ժա կան գոր ծըն թա ցի 
ար դյուն վե տու թյու նը պայ մա նա վոր ված է 
մի ջանձ նա յին հա ղոր դակց ման ար դյու նա
վետ կազ մա կերպ մամբ: Իսկ մի ջանձ նա
յին հա ղոր դակց ման ար դյու նա վե տու թյու նը 
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պայ մա նա վոր ված է նրա իրա կա նաց ման 
ու ղի նե րով և տեխ նո լո գի ա նե րով:

Մի ջանձ նա յին հա ղոր դակց ման իրա
կա նաց ման ու ղի նե րի վե րա բե րյալ հստակ 
պատ կե րա ցում կազ մե լու հա մար անհ
րա ժեշտ է դի տար կել հա ղոր դակց ման 
ամ բողջ գոր ծըն թա ցը: Կար ծում ենք հա
ղոր դակց ման կա ռուց վածքը, այդ թվում՝ 
հա ղոր դակց ման ու ղի ները, առա վել հա
մար ժե քո րեն վեր լու ծել է Է. Աթա յանն իր 
հա ղոր դակց ման հա յե ցա կար գում: Այս
պես, Է. Աթա յա նը գտնում է, որ «լայն 
իմաս տով հա ղոր դակ ցումն անց նում է կա
ռուց ված քա յին հինգ հիմ նա կան փու լե րով. 
(1) ստա տիկ հա ղոր դակց վե լի ու թյուն՝ մա
քուր հնա րա վո րու թյուն, հա ղոր դակց ման 
անո րոշ նե րու նա կու թյուն (օբյեկ տայ նու
թյուն), (2) հա ղոր դակ ցա կան լծորդ մանն 
ան մի ջա կա նո րեն պատ րաստ լի նե լու 
ավե լի իրա յին, ար ժույ թայ նո րեն որո շա կի 
վի ճակ, որը կապ ված է հա մա պա տաս
խան ար տա քին և ներ քին պայ ման նե րի 
առ կա յու թյան հետ (ան ցում օբյեկ տայ
նու թյու նից սու բյեկ տայ նու թյան), (3) բուն 
շա րա կար գա յին լծոր դում՝ դի տա վո րա յին 
հա ղոր դակ ցա կան իդե ա յի գա ղա փա րի 
ձև ա բո վան դա կա յին դի նա միկ վեր լու ծու
թյուն և հա մադ րում (սու բյեկ տայ նու թյուն), 
(4) ժա մա նա կի–տա րա ծու թյան մեջ ըն
թա ցող պրո ցե սի կի նե տիկ իրայ նա ցում՝ 
հա ղոր դակ ցա կան ակտ (ան ցում սու բյեկ
տայ նու թյու նից օբյեկ տայ նու թյան), (5) 
հա ղոր դակ ցա կան բա վա րար վա ծու թյան 
ար դյու նա յին ստա տիկ հան գիստ, որն, ի 
դեպ, որևէ այլ առու մով կա րող է կա տա
րյալ ան հանգս տու թյան վե րած վել հա ղոր
դակց վող կող մե րի (կամ առն վազն նրան
ցից մե կի) հա մար՝ դրա նով իսկ առաջ 
բե րե լով նո րա նոր հա ղոր դակ ցա կան ակ
տեր (օբյեկ տայ նու թյուն)» [1, էջ 296–297]:

Հա ղոր դակց ման իրա կա նաց ման ու ղի
ներն այն քան են կա րև որ վում հա ղոր դակց
ման ամ բողջ գոր ծըն թա ցում, որ եր բեմն 
նույ նիսկ, հա ղոր դակց ման կա ռուց ված քը 
դի տար կե լիս այն հան գեց վում է հա ղոր
դակց ման իրա կա նաց ման ու ղի նե րին: 
Այս պես, Ա.Զան կովս կին, Ա.Լո բա նո վը և 
ու րիշ ներ նշում են, որ հա ղոր դակց ման կա
ռու ցված քը բաղ կա ցած է՝ տե ղե կատ վու
թյան հա ղոր դու մից, ըն դու նու մից, հե տա
դարձ կա պից [11, էջ 495], [14, էջ 51–56], 
[15, էջ 515]: Սա կայն, ինչ պես տե սանք մի
այն որևէ բո վան դա կու թյան հա ղոր դու մը, 
ըն կա լու մը և հե տա դարձ կա պը, այ սինքն՝ 
հա ղոր դակց ման իրա կա նաց ման ու ղին, 
Է.Աթա յա նի հա յե ցա կար գի հինգ փու լե րի 
շար քում կազ մում են հա ղոր դակց ման կա
ռուց ված քի մի այն եր րորդ փու լը:

Է. Աթա յա նի հա ղոր դակց ման հա յե ցա
կար գում հա ղոր դակց ման կա ռուց ված քի 
վեր լու ծու թյու նից պարզ է դառ նում, որ հա
ղոր դակց ման իրա կա նաց ման ու ղի նե րը 
ձև ա վոր վում են հա ղոր դակց ման եր րորդ 
փու լում: Է. Աթա յա նը, նույն պես չա փա
զանց կա րև ո րե լով հա ղոր դակց ման իրա
կա նաց ման ու ղի նե րը, նշում է, որ «նեղ 
իմաս տով հա ղոր դակ ցու մը վե րը նշված 
փու լե րից եր րորդն է, բուն գոր ծու նե ու թյան 
օղա կը» [1, էջ 296–297]: Այ սինքն՝ Է. Աթա
յա նը գտնում է, որ «բուն» հա ղոր դակ ցումն 
իրա կա նա նում է հենց եր րորդ փու լում: Սա
կայն նա նաև նշում է, որ «… լայն առու մով 
հա ղոր դակ ցումն ընդգր կում է հա ջոր դա
կան գո յա բա նա կան վի ճակ նե րի հա մա
հյուս վածքն ամ բող ջու թյամբ՝ ոչ մի այն բուն 
հա ղոր դակ ցա կան, այ լև նա խա– և ետ հա
ղոր դակ ցա կան պա հե րը» [1, էջ 296–297]: 
Այ սինքն՝ բուն հա ղոր դակ ցու մը, ճիշտ է, 
իրա կա նա նում է եր րորդ փու լում, սա կայն 
մնա ցած փու լե րը նույն պես հա ղոր դակց
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ման կա ռուց ված քի անհ րա ժեշտ մա սեր 
են, և դրան ցով է պայ մա նա վոր ված ամ
բողջ հա ղոր դակց ման գոր ծըն թա ցը, դրա 
իրա կա նա ցումն ու ար դյու նա վե տու թյու
նը: Հա կա ռակ դե պքում՝ հա ղոր դակց ման 
մնա ցած փու լե րի ան տե սու մը, ապար դյուն 
կդարձ նի եր րորդ փու լում հա ղոր դակց ման 
իրա կա նաց մանն ուղղ ված բո լոր ջան քե րը:

Այլ կերպ ասած հա ղոր դակց ման իրա
կա նաց ման ու ղի նե րի ձև ա վո րու մից առաջ 
պետք է հաշ վի առ նել սո վո րող նե րի «ստա
տիկ հա ղոր դակց վե լի ու թյան» մա կար
դա կը, պար զել նրանց հա ղոր դակ ցա կան 
հնա րա վո րու թյուն նե րի և կա րո ղու թյուն
նե րի մա կար դա կը՝ այն, ինչ Է.Աթա յա նի 
հա յե ցա կար գում հա ղոր դակց ման կա ռուց
ված քա յին փու լե րից առա ջինն է:

Այսպի սով, նախ՝ պետք է ձև ա վո րել 
հա ղոր դակց ման հա մար անհ րա ժեշտ կա
րո ղու թյուն ներ, ապա խթա նել սո վո րող
նե րի հա ղոր դակ ցա կան ակ տի վու թյու նը, 
ձև ա վո րել «ան մի ջա կան պատ րաստ վա
ծու թյուն» (երկ րորդ փու լը), որ պես զի հա
ղոր դակց ման տեխ նո լո գի ա նե րը հաս
նեն իրենց նպա տա կա կե տին: Մի այն այս 
ամե նից հե տո է հնա րա վոր իրա կանց նել 
ար դյու նա վետ «բուն շա րա կար գա յին լծոր
դում» (եր րորդ փուլ), ին չը են թադ րում է, 
որ սո վո րո ղը կա րո ղա նում է հե տա դարձ 
կա պի մի ջո ցով ինք նի րաց վել որ պես սու
բյեկտ: Ահա, այս փու լե րով անց նե լուց հե
տո է մի այն հնա րա վոր ապա հո վել նաև 
հա ղոր դակց ման մյուս փու լե րի և, հե տև
ա պես, հա ղոր դակց ման ողջ գոր ծըն թա ցի 
ար դյու նա վե տու թյու նը:

Հա ղոր դակց ման իրա կա նաց ման ու
ղի նե րի ըն ձե ռած բո լոր հնա րա վո րու
թյունների օգտա գործ ման հա մար անհ
րա ժեշտ է ու սում նա սի րել նաև դրանց 
ձև ա վոր ման բա ղադ րիչնե րը: Ա. Զան կովս

կին, Ա. Լո բա նո վը, Վ. Ժու րա կո վը նշում 
են, որ հա ղոր դակց ման ու ղի նե րի կա ռուց
ված քում պետք է առանձ նաց նել հե տև
յալ բա ղադրիչ նե րը՝ տեղեկատվության 
հաղորդման միջոցները, հաղորդակցի ըն
կա լումն ու իմաստավորումը, հե տա դարձ 
կապը [11, էջ 495], [14, էջ 51–56], [15, էջ 515]: 

Հա ղոր դակց ման իրա կա նաց ման ու
ղի նե րի ձև ա վոր ման մեջ առանց քա յին 
նշա նա կու թյուն ու նեն տե ղե կատ վու
թյան կամ բո վան դա կու թյան հա ղորդ ման 
միջոցները: Ե.Պետ րո վան, Գ.Անդ րե և
ան, Ա.Վոլ կո վան, Ա.Պետ րովս կին և այ լոք 
գտնում են, որ հա ղոր դակց ման մի ջոց նե
րը բա ժան վում են եր կու հիմ նա կան տե
սակ նե րի՝ խոսքային և ոչ խոսքային [4, 
էջ 89], [7, էջ 162–193], [6, էջ 86], [11, էջ 
496], [16, էջ 516], [18, էջ 426], [20, էջ 241], 
[19, էջ 10], [21, էջ 270], [24, էջ 437]: Իսկ 
Ջ.Ադա ի րը նույն սիկ նշում է, որ «Մի ջոց
նե րը հա ղորդ ման եղա նակ ներն են, հա
ղոր դակց ման ու ղի նե րը» [3, էջ 22]: Նա 
չա փա զանց կա րև ո րե լով խոս քա յին և ոչ 
խոս քա յին մի ջոց նե րի դե րը հա ղոր դակց
ման ամ բողջ գոր ծըն թա ցում, հասց նում է 
ծայ րա հե ղու թյան հա ղոր դակց ման մի ջոց
նե րի մա սին պատ կե րա ցում նե րը, նույ
նաց նե լով այն հա ղոր դակց ման ու ղի նե րի 
հետ: Այսպի սի մո տե ցումն, առա վել ևս 
ման կա վար ժա կան գոր ծըն թա ցի դեպ քում 
անըն դու նե լի է, քան զի ան ձի ձև ա վոր ման 
ու զար գաց ման գոր ծըն թացն ար դյու նա
վետ կազ մա կերպե լու հա մար անհ րա ժեշտ 
է ու սում նա սի րել հա ղոր դակց ման ու ղի նե
րի կա ռուց ված քի մեջ մտնող բո լոր բա
ղադ րա տար րե րը: 

Ման կա վար ժա կան գոր ծըն թա ցում ևս 
շատ են կա րև որ վում հա ղոր դակց ման 
իրա կա նաց ման մի ջոց նե րը: Սա կայն ման
կա վար ժա կան գոր ծըն թա ցում պետք է դի
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տար կել ոչ թե հա ղոր դակց ման խոս քա յին 
և ոչ խոս քա յին մի ջոց նե րը, այլ հա մա պա
տաս խա նա բար խոս քա յին և ոչ խոս քա յին 
ներգործությունները: Քան զի, ման կա
վար ժա կան գոր ծըն թա ցում խոս քա յին և ոչ 
խոս քա յին մի ջոց նե րի առանձ նա հատ կու
թյունն այն է, որ դրանք հա մա պա տաս խա
նա բար խոս քա յին ու ոչ խոս քա յին նպա
տա կա ուղղ ված ներ գոր ծու թյուն ներ են և 
են թադ րում են որո շա կի հե տա դարձ կապ: 

Խոս քա յին և ոչ խոս քա յին ներ գոր ծու
թյուն նե րը կա րող են լի նել ինչ պես ար դյու
նա վետ, այն պես էլ ու նե նալ բա ցա սա կան 
ազ դե ցու թյուն ներ ան ձի ձև ա վոր ման ու 
զար գաց ման վրա: Դա պայ մա նա վոր ված 
է մի շարք գոր ծոն նե րով և առա ջին հեր
թին նրա նով, թե հա ղոր դակց ման ու ղի
նե րը որ քա նով են հա մա պա տաս խա նում 
սո վո րո ղի հա ղոր դակ ցա կան կա րո ղու
թյուն նե րին ու հնա րա վո րու թյուն նե րին: 
Այս տե սան կյու նից մի ջանձ նա յին հա մար
ժեք ու ղի նե րի կա ռուց ված քում առանձ նա
հա տուկ նշա նա կու թյուն ու նի նաև սո վո
րո ղի ըն կա լե լու, ըմբռ նե լու, կշռա դա տե լու, 
իմաս տա վո րե լու և հա մար ժե քո րեն ար ձա
գան քե լու, այն է՝ հետադարձ կապի իրա
կա նաց ման կա րո ղու թյու նը: 

Ինչ պես տես նում ենք, մի ջանձ նա յին 
հա ղոր դակց ման իրա կա նաց ման ու ղի
նե րը ման կա վար ժա կան գոր ծըն թա ցում 
բաղ կա ցած են եր կու հիմ նա կան մա սե
րից՝ ներգործություններից (խոս քա յին ու 
ոչ խոս քա յին) և սո վո րո ղի մեջ հա մար ժեք 
վե րա բեր մուն քի դրսև ո րու մից (ըն կա լու
մից, ըմբռ նու մից, կշռա դա տու մից, իմաս
տա վո րու մից, հա մար ժեք փո փո խու թյու
նից և վե րա բեր մուն քի դրսև ո րու մից կամ 
հե տա դարձ կա պից): Դա նշա նա կում է, 
որ մի ջանձ նա յին հա ղոր դակց ման ու ղի նե
րի հնա րա վո րու թյուն նե րը սո վո րո ղի ան

ձի ձև ա վոր ման ու զար գաց ման գոր ծըն
թա ցում պար զե լու հա մար անհ րա ժեշտ 
է դի տար կել (խոս քա յին ու ոչ խոս քա յին) 
ներ գոր ծու թյուն նե րի և դրանց հա մար ժեք 
հե տա դարձ կա պի ձև ա վոր ման և իրա կա
նաց ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րը դա
սա վանդ ման գոր ծըն թա ցում: 

Հարկ է նշել, որ մի ջանձ նա յին հա ղոր
դակց ման մեջ խոս քա յին և ոչ խոս քա յին 
մի ջոց նե րը կամ, տվյալ դեպ քում, խոս քա
յին և ոչ խոս քա յին ներ գոր ծու թյուն նե րը 
տա րան ջատ վում են պայ մա նա կա նո րեն, 
ու սում նա սի րե լու նպա տա կով: Քան զի 
խոս քա յին և ոչ խոս քա յին մի ջոց նե րը կեն
դա նի ման կա վար ժա կան գոր ծըն թա ցում 
(եթե հա ղոր դա կից նե րը չու նեն ֆի զի կա
կան զար գաց ման տար բեր հա պա ղում ներ 
և հա ղոր դակց ման սահ մա նա փակ հնա
րա վո րու թյուն ներ) հիմ նա կա նում կի րառ
վում են մի աս նու թյան մեջ: 

Հե տա դարձ կա պը դի տարկ վում է խոս
քա յին և ոչ խոս քա յին ներ գոր ծու թյուն նե
րի հետ մի աս նու թյան մեջ կամ ինչ պես 
Է. Աթա յա նի հա յե ցա կար գում է՝ «շա րա
կար գա յին լծորդ ման մեջ»: Հե տա զո
տու թյան մեջ խոս քա յին ու ոչ խոս քա յին 
մի ջոց նե րը դի տար կե լով որ պես հա մա
պա տաս խան ներ գոր ծու թյուն ներ՝ փոր ձել 
ենք ու սում նա սի րել դրանց տեղն ու դե րը 
սո վո րո ղի անձի ձև ա վոր ման ու զար գաց
ման գոր ծըն թա ցում, բա ցա հայ տել, թե 
ինչ փո խառն չու թյուն ներ գո յու թյուն ու նեն 
ման կա վար ժի խոս քա յին ու ոչ խոս քա յին 
ներ գոր ծու թյուն նե րի տար բեր տե սակ նե րի 
և սո վո րո ղի մեջ տե ղի ու նե ցող փո փո խու
թյուն նե րի ու հե տա դարձ կա պի մի ջև: Դա 
թույլ կտա բա ցա հայ տել սո վո րո ղի ան ձի 
ձև ա վոր ման ու զար գաց ման հնա րա վո
րու թյուն նե րը ման կա վար ժա կան տար բեր 
ներ գոր ծու թյուն նե րի պայ ման նե րում:
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Ինչ պես ար դեն նշվեց վե րը, մի ջանձ
նա յին հա ղոր դակց ման մեջ ներ գոր ծու
թյուն ներն իրա գործ վում են ոչ խոս քա յին 
և խոս քա յին նշա նա յին հա մա կար գե րի մի
ջո ցով, որոնք հան դես են գա լիս մի աս նա
բար: Այդ հա մա կար գե րը հա ղոր դակց ման 
ըն թաց քում կա րող են լրացնել միմյանց, 
փոխարինվել մե կը մյու սով և, նույ նիսկ, 
հա կա սել ու հա կադր վել իրար: Ինչ պես 
նշում է Ջ. Ադա ի րը՝ «Հենց բա ռե րի և ոչ 
խոս քա յին նշան նե րի օրի գի նալ հա մադ
րու թյունն է մարդ կա յին շփման ամ բողջ 
հարս տու թյան հիմ քը» [3, էջ 28]: 

Հա ղոր դակց ման խոս քա յին մի ջոց նե
րը և դրան ցով կազմ ված խոս քա յին ներ
գոր ծու թյուն ներն առանձ նա նում են իրենց 
բո վան դա կա յին նշա կու թյամբ: Խոս քի 
առանձ նա հատ կու թյուն ներն ու սում նա
սիր վում են բազ մա թիվ վեր լու ծա բան նե
րի կող մից [2, էջ 92], [26, էջ 15], [10, էջ 
30], [25, էջ 191], [23, էջ 52], [17, էջ 372], 
[3, էջ 80–130], [6, էջ 87]: Գ. Անդ րե և ան, 
Ա. Զան կովս կին, Ա. Տեր տե լը՝ նույ նիսկ չա
փա զանց կա րև ո րե լով խոս քը, այն ան վա
նում են «հա ղոր դակց ման հա մընդ հա նուր 
մի ջոց» [4, էջ 89], [11, էջ 496], [25, էջ 191]:

Խոսքն առանձ նա հա տուկ նշա նա կու
թյուն ու նի ինչ պես մի ջանձ նա յին հա ղոր
դակց ման գոր ծըն թա ցում, այն պես էլ սո
վո րո ղի ան ձի ձև ա վոր ման ու զար գաց ման 
գոր ծըն թա ցում: Այս ձև ա կեր պումն ար դեն 
դար ձել է դա սա կան Լ. Վի գոտս կու, Դ. Էլ
կո նի նի, Ս. Ռու բինշ տեյ նի, Ռ. Նե մո վի, 
Ս. Մոս կո վի չի, Ա. Ռե ա նի, Դ. Շեֆ ֆե րի և 
ու րիշ նե րի [4], [5], [7], [8], [10], [14], [16], 
[22] հե տա զո տու թյուն նե րի ու վեր լու ծու
թյուն նե րի շնոր հիվ: 

Ման կա վար ժա կան գոր ծըն թա ցում 
առանձ նա հա տուկ ու շադ րու թյան է ար ժա
նի ինչ պես դա սա վան դո ղի խոս քը, այն պես 

էլ սո վո րո ղի խոս քը: Ինչ պես նշում է Ն.Դե
սյա և ան՝ «Ման կա վար ժի մաս նա գի տա կան 
խոս քը ու սուց ման և դաս տի ա րա կու թյան 
գլխա վոր մի ջոցն է, նրա մաս նա գի տա կան 
հիմ նա կան ու նա կու թյու նը, որն անհ րա
ժեշտ է ցան կա ցած ման կա վար ժի» [9, էջ 3]:

Ինչ պես հաս տա տում են Ա. Ռե ա նի 
կող մից իրա կա նաց ված հե տա զո տու
թյուն նե րը. «ու սուց չի խոս քա յին ներ գոր
ծու թյուն նե րի բնույ թը պայ մա նա վոր ված 
է նրա հա ղոր դակց ման ոճով, սո վո րո ղի 
նկատ մամբ ու նե ցած վե րա բեր մուն քով, 
ինչ պես նաև ման կա վար ժա կան վար պե
տու թյան մա կար դա կով» [22, էջ 289–313]: 
Նա նշում է, որ «հե ղի նա կա յին ոճի դեպ
քում ու սու ցիչն ավե լի հա ճախ է նկա տո ղու
թյուն ներ անում և հրա մա յո ղա կան տո նով 
հրա հանգ ներ տա լիս: Ազա տա կան ոճի 
դեպ քում ու սու ցի չը զերծ է մնում կոնկ րետ 
խոս քա յին ներ գոր ծու թյուն նե րից՝ խու սա
փե լով դրանց ար դյուն քի հա մար պա տաս
խա նատ վու թյու նից: Դե մոկ րա տա կան 
ոճով հա ղոր դակց վող ման կա վար ժի խոս
քա յին ներ գոր ծու թյուն ներն ուղղ ված են 
սո վո րող նե րի մեջ գոր ծու նե ու թյան դրա
կան դրդա պատ ճառ նե րի ձև ա վոր մա նը, 
հե տաքրքր վա ծու թյան առա ջաց մա նը և 
նա խա ձեռ նո ղա կա նու թյան բարձ րաց մա
նը» [22, էջ 285–286]:

Այն, թե ինչ կա րև ո րու թյուն ու նեն դա
սա վան դո ղի խոս քա յին ներ գոր ծու թյուն
նե րը, ցույց են տա լիս դա սա վան դո ղի 
հա ղոր դակց ման ոճով պայ մա նա վոր ված 
սո վո րո ղի մեջ տե ղի ու նե ցող փո փո խու
թյուն նե րի ու սում նա սի րու թյուն նե րը: Այս
պես, Ա. Ռե ա նը գտնում է, որ «հա ղոր
դակց ման հե ղի նա կա յին ոճի դեպ քում 
նկատ վում է աշա կերտ նե րի սե փա կան ու
ժե րի նկատ մամբ թե րա հա վա տու թյուն, նա 
հա ճախ ար գե լակ վում է հա ղոր դակց ման 
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ըն թաց քում, առ կա է ինք նա կազ մա կերպ
ման ցածր մա կար դակ: Ազա տա կան ոճի 
դեպ քում աշա կերտ նե րի մեջ նկատ վում է 
բարձր ագ րե սի վու թյուն և կազ մա կերպ
վա ծու թյան ցածր մա կար դակ: Իսկ դե
մոկ րա տա կան ոճի դեպ քում բարձ րա նում 
է աշա կերտ նե րի հե տաքրքր վա ծու թյունն 
աշ խա տան քի նկատ մամբ, ակն հայ տո րեն 
ընդրգկ վում է կո լեկ տիվ, իսկ փոխ ներ գոր
ծու թյուն նե րում սո վո րող նե րը դրսև ո րում 
են փո խօգ նու թյուն և ըն կե րա սի րու թյուն, 
հպար տա նում ընդ հա նուր հա ջո ղու թյուն
նե րով, բարձ րա նում է խմբի ինք նա կազ
մա կերպվածու թյու նը, ան ձի ինք նա կա ռա
վա րումն ու ինք նա զար գաց ման ձգտու մը» 
[22, էջ 285–286]: Այ սինքն՝ ման կա վար
ժա կան գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման 
ար դյու նա վե տու թյու նը պայ մա նա վոր վում 
է դա սա վան դո ղի հա ղոր դակց ման ոճով 
և կոնկ րետ ոճե րին հա մա պա տաս խան 
խոս քա յին ներ գոր ծու թյուն նե րով: 

Մի ջանձ նա յին հա ղոր դակց ման մեջ հա
ղոր դակ ցի խոս քա յին ներ գոր ծու թյուն նե րով 
են պայ մա նա վոր ված նաև սո վո րո ղի հա
ղոր դակ ցա կան ակ տի վու թյու նը կամ հա
կա ռա կը, դրա ար գե լա կու մը: Երե խան՝ վաղ 
ման կու թյան տա րի քից յու րաց նե լով լե զուն 
և կի րա ռե լով խոս քը հա ղոր դակց ման մեջ, 
տի րա պե տում է հա ղոր դակց ման սկզբնա
կան կա րո ղու թյուն նե րի, որոնք նա ավե լի է 
զար գաց նում հատ կա պես դպրո ցում:

Սո վո րող նե րի խոս քա յին կա րո ղու
թյուն ներն ու նեն եր կու հիմ նա կան բա ղադ
րիչ ներ: Առա ջի նը սո վո րո ղի կա պակց ված 
խոսք կա ռու ցե լու կա րո ղու թյան ձև ա վո
րումն է, որն ու սում նա սի րում է լեզ վի դա
սա վանդ ման մե թո դի կան: Երկ րոր դը խոս
քի կի րա ռու թյունն է հա ղոր դակց ման մեջ 
կամ սո վո րո ղի խոս քա յին ակ տի վու թյան 
հնա րա վո րու թյուն նե րը, որոնք ման կա
վար ժա կան հա ղոր դակց ման ու սում նա սի

րու թյան խնդիրն է: Այն բա ցա հայ տում է 
մի ջանձ նա յին հա ղոր դակց ման մեջ ու ղի
նե րի ձև ա վոր ման հնա րա վո րու թյուն նե րը, 
վեր լու ծում դրանք և կի րա ռում սո վո րո ղի 
ան ձի ձև ա վոր ման ու զար գաց ման, ինչ պես 
նաև ման կա վար ժա կան գոր ծըն թա ցի ար
դյու նա վետ իրա կա նաց ման նպա տա կով:

Ա. Բո դա լյո վը նշում է, որ «գո յու թյուն 
ու նի հա ղոր դակց ման մեջ ան ձի խոս քա յին 
ակ տի վու թյան եր կու ձև՝ վե րար տադ րո
ղա կան և ստեղ ծա գոր ծա կան» [5, էջ 20]: 
Ել նե լով նրա նից, թե խոս քա յին ակ տի
վու թյան որ տե սակն է գե րակշ ռում ման
կա վար ժա կան գոր ծըն թա ցում, որոշ վում 
է սո վո րո ղի հա ղոր դակ ցա կան ակ տի վու
թյան բնույ թը, հե տև ա պես նաև նրա ան ձի 
զար գաց ման ու ինք նա զար գաց ման հնա
րա վո րու թյուն նե րը:

Եթե ու սում նա սի րենք դա սա վան դո ղի 
(խոս քա յին ու ոչ խոս քա յին) ներ գոր ծու
թյուն նե րի բնույ թը և սո վո րո ղի հա ղոր
դակ ցա կան ակ տի վու թյան առանձ նա
հատ կու թյուն նե րը, ապա կհա մոզ վենք, որ 
սո վո րո ղի հա ղոր դակ ցա կան ակ տի վու
թյան բնույ թը պայ մա նա վոր ված է դա սա
վան դո ղի ներ գոր ծու թյուն նե րի բնույ թով: 
Այդ վար կա ծը ապա ցու ցե լու, պար զե լու 
հա մար, թե ինչ կապ գո յու թյուն ու նի ու
սուց չի ման կա վար ժա կան ներ գոր ծու
թյուն նե րի և սո վո րո ղի խոս քա յին ակ տի
վու թյան բնույ թի մի ջև, իրա կա նաց րել ենք 
հե տա զո տու թյուն Երև ան քա ղա քի թիվ 21, 
60, 78 հա մայն քա յին միջ նա կարգ դպրոց
նե րում: Հե տա զո տու թյա նը մաս նակ ցել են 
թվով 50 ու սու ցիչ ներ և 524 աշա կերտ ներ:

Ու սուց չի ման կա վար ժա կան ներ գոր
ծու թյուն նե րը բնո րոշ վել են Ս.Կոնդ րա
տև ա յի ման կա վար ժա կան ներ գոր ծու
թյուն նե րի բնո րոշ ման մե թո դի կա յով: Ըստ 
դրա՝ ման կա վար ժա կան ներ գոր ծու թյուն
նե րը բա ժան վում են «երեք հիմ նա կան 
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տե սակ նե րի՝ կազ մա կեր պա կան, կար գա
պա հա կան, գնա հա տող» [12, էջ 289]: Ըստ 
Ս.Կոնդ րա տև ա յի ու սում նա սի րու թյուն նե րի՝ 
բարձր մա կար դա կի ու սուց չի ներ գոր ծու
թյուն նե րում գե րակշ ռում են կազ մա կեր
պա կան ներ գոր ծու թյուն նե րը, իսկ ցածր 
մա կար դա կի ու սուց չի ներ գոր ծու թյուն
նե րում՝ գնա հա տող: Ընդ որում, ու սուց չի 
ման կա վար ժա կան ներ գոր ծու թյուն նե րի 
կազ մա կեր պա կան, կար գա պա հա կան, 
գնա հա տող տե սակ նե րը պայ մա նա վոր
ված են հա մա պա տաս խա նա բար դե մոկ
րա տա կան, հե ղի նա կա յին և ազա տա կան 
ոճե րով, ինչ պես նաև նրա ման կա վար ժա
կան գոր ծի մա ցու թյան մա կար դա կով:

Հե տա զո տու թյան ըն թաց քում դաս վար
նե րի ման կա վար ժա կան ներ գոր ծու թյուն նե
րը գնա հատ վել են Ա.Ռե ա նի «ման կա վար
ժա կան ներ գոր ծու թյուն նե րի վեր լու ծու թյան 
մե թո դի կով» [22, էջ 300–313]:

Իսկ աշա կերտ նե րի խոս քա յին ակ տի
վու թյու նը գնա հատ վել է ըստ Ա. Բո դա
լյո վի սո վո րո ղի խոս քա յին ակ տի վու թյան 
գնա հատ ման չա փա նիշ նե րի [5, էջ 20]:

Հե տա զո տու թյան ըն թաց քում կա տա
րած հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյուն նե րը 
ցույց են տա լիս, որ աշա կեր տի հա ղոր դակ
ցա կան ակ տի վու թյու նը մե ծա պես պայ մա
նա վոր ված է ու սուց չի ման կա վար ժա կան 
ներ գոր ծու թյուն նե րով: Հե տա զո տու թյան 
ժա մա նակ պարզ դար ձավ, որ բա ցի Ա. 
Բո դա լյո վի առանձ նաց րած ստեղ ծա գոր

ծա կան (ինք նու րույն խոս քը և սե փա կան 
կար ծի քը) և վե րար տադ րո ղա կան ակ տի
վու թյու նից (այն, ինչ գրված է դա սագր
քում նույ նու թյամբ կամ ար դեն ու սուց չի ու 
հա մա դա սա րան ցի նե րի կող մից հնչեց րած 
մտքե րի կրկնու թյուն, վե րա ձև ա կեր պում 
կամ էլ այն, ինչ աշա կեր տի կար ծի քով 
կցան կա նար լսել ու սու ցի չը), սո վո րող ներն 
ու նե նում են նաև ար գե լակ վող խոս քա յին 
ակ տի վու թյուն (սա այն դեպ քում է, երբ 
աշա կեր տը խո սե լիս ու նե նում է ար գե լա
կում, ան տե ղի եր կար դա դար ներ է լի նում 
խո սե լու ժա մա նակ, կար կա մում է, դժվա
րա նում ու վա խե նում է սե փա կան միտքն 
ար տա հայ տել):

Կազ մա կերպ չա կան ներ գոր ծու թյուն նե
րի դեպ քում հա ղոր դակց ման մեջ սո վո րո ղի 
խոս քա յին ակ տի վու թյան կա ռուց ված քում 
ստեղ ծա գոր ծա կան ակ տի վու թյու նը կազ
մում է 52%, վե րար տադ րո ղա կա նը՝ 38.3%, 
ար գե լակ վո ղը՝ 10.7%: Կար գա պա հա կան 
ներ գոր ծու թյուն նե րի դեպ քում հա ղոր դակց
ման մեջ սո վո րո ղի խոս քա յին ակ տի վու
թյան կա ռուց ված քում ստեղ ծա գոր ծա կան 
ակ տի վու թյու նը կազ մում է 20.5%, վե րար
տադ րո ղա կա նը՝ 48.5%, ար գե լակ վո ղը՝ 
31.0%: Գնա հա տող ներ գոր ծու թյուն նե
րի դեպ քում սո վո րո ղի հա ղոր դակ ցա կան 
խոս քա յին ակ տի վու թյան կա ռուց ված քում 
ստեղ ծա գոր ծա կան ակ տի վու թյու նը 9.5%, 
վե րար տադ րո ղա կա նը՝ 42.5%, ար գե լակ վո
ղը՝ 48.0% [Տե՛ս, աղյու սակ 1]: 

Սովորողների հաղորդակցական ակտիվության կառուցվածքը՝ պայմանավորված 
դասավանդողի հաղորդակցական ներգործություններով:

Աղյուսակ 1:
ստեղ ծա գոր ծա կան վե րար տադ րո ղա կան ար գե լակ վող արգելակվող

գնա հա տող 9.5% 42.5% 48%
կար գա պա հա կան 20.5% 48.5% 31%
կազ մա կերպ չա կան 52% 38.3% 10.7%
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Հաղորդակցական ներգործության 
տեսակը

Հաղորդակցական ակտիվության
 բնույթը

կազմակերպչական ստեղծագործական
կարգապահական վերարտադրողական

գնահատող արգելակվող

8.5% 31% կազ մա կերպ չա կան 52% 
38.3% 10.7% Ստաց ված տվյալ նե րը կա րող 
ենք ներ կա յաց նել հե տև յալ գծա պատ կե րի 
տես քով [Տե՛ս, գծա պատ կեր 1]. Գծա պատ
կեր 1: Սո վո րող նե րի հա ղոր դակ ցա կան 
ակ տի վու թյան փո փո խու թյուն նե րը դա
սա վան դո ղի հա ղոր դակ ցա կան տար բեր 
ներ գոր ծու թյուն նե րի դեպ քում: Այս պես, 
կազ մա կերպ չա կան ներ գոր ծու թյուն նե րի 
դեպ քում սո վո րող նե րի խոս քում գե րակ

շում է ստեղ ծա գոր ծա կան ակ տի վու թյուն, 
կար գա պա հա կան ներ գոր ծու թյուն նե
րի դեպ քում՝ վե րար տադ րո ղա կան ակ
տի վու թյուն, գնա հա տո ղա կան ներ գոր
ծու թյուն նե րի դեպ քում՝ ար գե լակ վող 
ակ տի վու թյուն [Տե՛ս, աղյու սակ 2]:Աղյու
սակ 2: Դա սա վան դո ղի տար բեր ներ
գո րծու թյուն նե րին հա մար ժեք սո վո րո
ղի վերարտադրողական, գնահատող, 
արգելակվող:

Այս պի սով, կա տա րած հե տա զո տու
թյուն նե րի ար դյունք նե րի հի ման վրա 
կա րող ենք հաս տա տել, որ սո վո րո ղի 
հա ղոր դակ ցա կան ակ տի վու թյան բնույ
թը պայ մա նա վոր ված է դա սա վան դո ղի 
ներ գոր ծու թյուն նե րի բնույ թով: Իր հեր
թին սո վո րո ղի խոս քա յին ակ տի վու թյան 
բնույ թը կամ տվյալ դեպ քում հե տա դարձ 
կա պը որո շում է նրա հա ղոր դակ ցա կան 

ակ տի վու թյու նը, հե տև ա պես՝ հա ղոր դակ
ցա կան ինք նու թյու նը: Այ սինքն՝ սո վո րո ղի 
ար դի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան 
ան ձի զար գաց ման ու ինք նա զար գաց ման 
հնա րա վո րու թյուն նե րը պայ մա նա վոր ված 
են դա սա վան դո ղի ներ գոր ծու թյուն նե րով 
և սո վո րո ղի՝ դրան հա մար ժեք հե տա
դարձ կա պով կամ նրա հա ղոր դա կց ման 
ու ղի նե րով:
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О вопросах взаимосвязей коммуникативных влияний преподавателья и 
коммуникативной активности учащихся

А. Алексанян

В статье обсуждаются различные варианты коммуникативных влияний со стороны 
преподавателя, используемых в процессе обучения, на коммуникативную активность 
учащихся. В статье также показано, что коммуникативная активность учащихся может 
иметь не только творческую и воспроизводящую направленность, но и, как считает 
автор, тормозящую функцию в тех случаях, когда преподаватель имеет в основном 
оценивающее воздействие на учащихся. Было также выяснено, что в результате 
дисциплинарного влияния преподавателя на учащихся их поведение становится по 
большей мере воспроизводящим, когда как организационное воздействие учителя 
имеет результатом творческое поведение школьников.

On the Interrelations Within the Lecturer՛s Communicational Influences and  
Learners՝ Communicational Activeness 

A. Aleksanyan

In the article are discussed various versions of the communicational influence by the 
lecturer on learners՝ communicational activeness in the teaching process. In the article is 
shown, that learners՝ communicational activeness can have not only creative and reproduc
tive way, but also, as state author, braking activeness. Braking activeness arouses, when the 
lecturer has estimating/evaluating influance on it. The author explaining, that in the case of 
disciplinary/ administrative by lecturer, learners can have mostly reproductive activeness in 
the communication, and in the case of the organizational: creative activeness. 
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ԱՐԵՎ ԲԱԼԱՅԱՆ

ՁԱԽԼԻԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԳՐՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ

Ի՞նչ է ձախլիկությունը
Գրու սուց ման մե թո դի կա յի զար գաց

ման վեր ջին տաս նա մյակ նե րում առանձ
նա հա տուկ ու շադ րու թյուն է դարձ վել 
ձախ լիկ երե խա նե րի գրու սուց մա նը, մե
թո դա կան հնար նե րի մշակ մա նը, լրջո րեն 
ու սում նա սիր վել են ձախ լի կու թյան ֆի զի
ո լո գի ա կան ծա գումն ու նրա դրսև որ ման 
եղա նակ նե րը, հո գե բա նա կան առանձ
նա հատ կու թյուն նե րը և այլն: Պատ ճա ռը 
գրու սուց ման ըն թաց քում ձախ լիկ երե խա
նե րին հան դի պող խնդիր ներն են, որոնք 
պայ մա նա վոր ված են աջա կող մյան գրու
թյան (ձախ լիկ նե րը հիմ նա կա նում դժվա
րա նում են գրել ձա խից դե պի աջ) կամ 
վե րու սու ցան ման հետ: Խո սե լով ձախ լի
կու թյան մա սին՝ անդ րա դառ նանք նրա 
դրսև որ ման այն ոլորտ նե րին, որոնք ան
մի ջա կան կապ ու նեն գրու սուց ման հետ՝ 
պատ մա կան, ֆի զի ո լո գի ա կան, հո գե բա
նա կան, մե թո դա կան:

Հայտ նի ամե րի կա ցի գիտ նա կան ներ 
Ս. Սպրին գերն ու Գ. Դեյչն իրենց «Ձախ 
ու ղեղ, աջ ու ղե ղ» գրքի գլուխ նե րից մե կը 
ան վա նել են «Ձախ լի կու թյան հա նե լու
կը»՝ դրա նով իսկ ընդգ ծե լով, որ գիտ նա
կան նե րը չու նեն մի ան շա նակ պա տաս
խան այն հար ցին, թե որ գոր ծոն ներն 
են որո շում երե խա յի աջ լիկ կամ ձախ լիկ 
լի նե լը, ար դյո՞ք ձախ լի կու թյունն ան նոր
մա լու թյուն է:

Ի դեպ, ձախ լի կու թյան նկատ մամբ վե
րա բեր մուն քը, որ պես «վատ և ամո թա լի» 
իրո ղու թյուն, ու նի հե ռա վոր պատ մու թյուն: 
Սպրին գե րը և Դեյ չը որ պես օրի նակ բե
րում են «ձա խ» բա ռի իմաս տա յին թարգ

մա նու թյու նը եվ րո պա կան մի շարք լե զու
նե րից: Օրի նակ, ֆրան սե րեն «gauche» 
բա ռը, բա ցի «ձա խ» իմաս տից նշա նա կում 
է նաև «ծան րա շար ժ», «ան ճա ր», մի ջազ
գա յին Վեստ բե րա բա ռա րա նում «left–
handed» (ձախ լիկ) նույն պես նշա նա կում է 
ծան րա շարժ, ան փորձ: Մե զա նում ևս «ձա
խ» բառն ու նի բա ցա սա կան իմաս տի նշա
նա կու թյուն. ձախ գնալ – ան հա ջո ղու թյան 
մատն վել, ձախ ոտ քից վեր կե նալ – վատ 
տրա մադ րու թյուն ու նե նալ, բար կա ցած 
լի նել [5, 306]: Իսկ ահա մի հայ տա րա
րու թյուն՝ տպագր ված թեր թե րից մե կում. 
«Որևէ մե կը հան կարծ չփոր ձի ինչ–որ բան 
վերց նել կամ փո խան ցել ձախ ձեռ քով. 
դուք վի րա վո րանք կհասց նեք Նի գե րի ա յի 
ազ գու թյուն նե րից մե կի ներ կա յա ցու ցիչ նե
րի ն»: Շատ վայ րե րում, որ տեղ ապ րում են 
այդ ազ գու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, ձախ 
ձեռքն ան վա նում են «ան պետ քա կա ն», 
իսկ ձախ լիկ նե րին ընդ հան րա պես հա մա
րում ան նոր մալ մար դիկ: Բե րենք մեկ այլ 
օրի նակ, Ի. Ժեր նևս կա յա յի «Հին գե րորդ 
հրեշ տա կի թա սը» գրքում տպագր ված է 
մի դե ղա տոմս, որում ձախ ձեռ քին մո գա
կան հատ կու թյուն է վե րագր ված. «…Ով 
շատ էր ցան կա նում ան մի ջա պես բու ժել 
չի բա նը, նա պի տի պա տեր չի բա նը ինը 
գա րե հա տով և դրանք ձախ (ան պայ ման 
ձախ) ձեռ քով կրա կը գցե ր» [3, 5–6]: Ձախ
լիկ նե րին միս տիկ ու նա կու թյուն նե րի վե
րագր ման օրի նա կի հան դի պում ենք ռու
սա կան գե ղար վես տա կան գրա կա նու թյան 
մեջ. Նի կո լայ Լես կո վի «Ձախ լի կը» եր կի 
հե րո սը պայ տում էր լվե րի: Իսկ Ռու սաս
տա նում սնա հա վատ Պետ րոս I–ը հրա
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ման էր ար ձա կել, հա մա ձայն որի «որ պես 
վկա դա տա րան չեն կա րող ներ կա յա նալ 
շի կա կար միր մա զե րով, կու զիկ և ձախ լիկ 
մար դիկ, քա նի որ Աստ ված նրանց մեջ 
խար դա խու թյուն է տես նու մ»:

Մի կողմ թող նե լով նա խա պա շա րում
նե րը և խո սե լով գի տա կան լեզ վով՝ հե
տա զո տող նե րից ոմանք գտնում են, որ 
ձախ լի կու թյունն ավե լի շատ սո վո րույ թի 
հե տև անք է, այ սինքն՝ չու նի հի վան դա գին, 
ան նոր մալ նա խադ րյալ ներ և իր բնու թյամբ 
սո ցի ա լա կան է: Այ լոք բե րում են հա մո զիչ 
տվյալ ներ ձախ լի կու թյան գե նե տիկ նա
խադ րյալ նե րի մա սին՝ մեկ նա բա նե լով այն 
որ պես օր գա նիզ մի զույգ օր գան նե րի ան
հա մա չափ զար գա ցում, ին չը փո խանց վում 
է ժա ռան գա բար: Եր րորդ նե րը գտնում են, 
որ ձախ լի կու թյունն առա ջա նում է ձախ կի
սագն դի վնաս ման հետևանքով:

Ձախ լիկ նե րը բնա կա նոն են անց նում 
ֆի զի կա կան և մտա վոր զար գաց ման բո
լոր փու լե րը և դառ նում բա ցար ձա կա պես 
լի ար ժեք անձինք: Սա կայն ձախ լի կու թյու
նը մի օ րի նակ չի դրսև որ վում, և այն կա րող 
է ու նե նալ և՛ սո ցի ա լա կան, և՛ գե նե տիկ, և՛ 
պա թո լո գիկ (առող ջա կան) բնույթ: Սո ցի
ա լա կան դրսև որ ման պատ ճառ կա րող է 
դառ նալ ծնո ղի ան տար բե րու թյու նը երե
խա յի առա ջա տար ձեռ քի որոշ ման, զար
գաց ման գոր ծում, երե խա յի նմա նա կու մը 
ձախ ձեռ քով գրող կամ աշ խա տող մար
դուն, աջ ձեռ քի ոչ գոր ծուն լի նե լը: Գե նե
տի կան նույն պես վճռո րոշ դեր է խա ղում 
աջ կի սագն դի գեր զար գա ցած լի նե լու գոր
ծում. քիչ չեն այն ըն տա նիք նե րը, որ տեղ 
ձախ լի կու թյու նը դրսև որ վում է հա ջո րդող 
մի քա նի սե րուն դնե րի մոտ: «Երկ վո րյակ
նե րի 20 %–ի մոտ հան դի պում է ձախ լի կու
թյուն, ին չը մոտ եր կու ան գամ շատ է, քան 
մյուս պո պու լյա ցի ա նե րում: Երկ վո րյակ

նե րի մոտ նաև առ կա է նև րո լո գի ա կան և 
այլ հի վան դու թյուն նե րի բարձր հա ճա խա
կա նու թյուն, որոնք տրա մա բա նու թյամբ 
պատ ճա ռա բան վում են հղի ու թյան շրջա
նում պտուղ նե րի զար գաց ման ներ քին 
սեղմ վա ծու թյամ բ» [8, 128–136], կա րող է 
լի նել, այս պես ասած, հի վան դա գին՝ ան
հա տա կան զար գաց ման վաղ փու լե րում 
ձախ կի սագն դի վնաս ման հետևանքով, 
որը աղ ջիկ նե րի և տղա նե րի մոտ տար բեր 
ար դյունք նե րի է բե րում: Հո գե բան նե րի ու
սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ 
մտա վոր հե տամ նաց երե խա նե րի մեջ մեծ 
թիվ են կազ մում ձախ լիկ նե րը, սա կայն 
այս դեպ քում ձախ լի կու թյու նը կա րող է լի
նել հի վան դու թյան ար դյունք ների և ոչ թե 
շե ղում նե րի պատ ճառ: Ժա մա նա կա կից 
բժշկու թյան կող մից քննվում է նաև տե
սա կետ, որ ձախ լի կու թյուն կա րող է ձև ա
վոր վել դե ռևս նե րար գան դա յին զար գաց
ման ըն թաց քում ձախ կի սագն դի՝ ինչ–ինչ 
պատ ճառ նե րով թեր զար գաց ման հե տև
ան քով աջ կի սագն դի գե րա կա յու թյան 
ար դյուն քում: Ինչ պես նաև առաջ է քաշ վել 
են թադ րու թյուն, որ չա փա զանց շատ ուլտ
րա ձայ նա յին ալիք նե րի ստա ցու մը նույն
պես կա րող է առա ջաց նել ձախ լի կու թյուն:

Չնա յած այն բա նի, որ այս հար ցը մին
չև վերջ պար զա բան ված չէ, հայտ նի է, որ 
շատ քիչ թվով մար դիկ են մի ա ժա մա նակ 
լավ տի րա պե տում և՛ աջ, և՛ ձախ ձեռ քե րին: 
Սո վո րա բար ձեռ քե րից մե կը մյու սի հա մե
մա տու թյամբ «առա ջա տա ր» է: Ֆի զի ո լո
գի ա յից հայտ նի է, որ ձեռ քի առա ջա տար 
հատ կա նիշ նե րը որոշ վում են գլխու ղե ղի 
աջ և ձախ կի սագն դե րի կե ղև նե րի՝ ֆի զի
ո լո գի ա կան կա ռուց ված քի մի ջև գոր ծա
ռույթ նե րի բաշխ մամբ: Ի դեպ, մարմ նի 
տար բեր բա ժին ներն ու ղե ղի կե ղևի մարմ
նազ գա յա կան շրջան նե րում գրա վում են 
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տար բեր չա փի մա կե րես: Դա հստակ երև
ում է նկ1(ա, բ)–ում՝ [7, 118–136]:

Նկ. 1 ա, բ

Այստեղ տրված է մարդու մարմ նի 
մա կե րեսի տարբեր մասերի ներկա յա
ցուցչությունն ուղեղի կեղևի հետ կենտ րո
նա կան գալարում: Նկատելի է, թե որքան 
մեծ տեղ են զբաղեցնում ձեռքի մատներն 
ու դաստակը, դեմքը, շուրթերը, լեզուն, 
կոկորդը և որքան քիչ տեղ է հատկացված 
մարմնին, ազդրերին, սրունքներին:

Տարբերվում է նաև երկու կիսագնդերի 
առարկաների ընկալման աստիճանը. 
«… հատուկ գիտափորձերը ցույց են տվել, 
որ աջ կիսագնդի ընկալումներն ավելի 
ամ բող ջական են ու ճիշտ: Եթե ընկալում 
է առանձին, միայն ձախ կիսագունդը և 
ընկալվածը վերարտադրվում է աջ ձեռ
քով (փորձարկվողին խնդրում են աջ 
ձեռքով նկարել տեսածը), ապա պատ
կերն աղավաղվում է, դառնում է հա տա
կտոր, թեև առարկայի առանձին մա սերն 
ավելի ճիշտ են արտացոլվում: Միայն 
աջ կիսագնդով ընկալելիս պատ կերը 
թեև ամբողջական է, բայց նկատ վում 
է ստերեոտիպ պատկերների ձևա վոր
ման միտում և համապատասխան աղա
վա ղումներ: Աջ կիսագունդն ընկալում 
է սեփական մարմնի տարբեր մասերից 
ստա ցվող ոչ խոսքային ինֆորմացիան, որը 
կապ ված չէ խոսքային–տրամաբանական 
կո դերի հետ, նաև այն զգայական ին ֆոր

մացիան, որը տեղեկություն է տալիս ար
տաքին առարկաների պատկերների ու 
տարածական հարաբերությունների մա
սին: Աջ կիսագունդն է ընկալում նաև ամեն 
տեսակի ռիթմերն ու ինտոնացիաները: 
Աջ կիսագունդը ստեղծում է իրադրության 
ան միջական ու ամբողջական պատկերը» 
[4, 175]:

Յու րա քան չյուր առան ձին ձեռ քի գոր
ծո ղու թյուն նե րը ղե կա վար վում են գլխա
վո րա պես հա կա դիր կի սագն դե րի կող մից. 
աջ լիկ նե րի մոտ՝ ձա խը, իսկ ձախ լիկ նե րի 
մոտ՝ հա կա ռա կը՝ աջը: Մարդ կանց մոտ 
90%–ը աջ լիկ ներ են, իսկ հա մա րյա 10 %–ը 
կամ ձախ լիկ է, այլ կերպ ասած, երկ րագն
դի յու րա քան չյուր տաս նե րորդ մար դը 
ձախ լիկ է, կամ էլ մի ա ժա մա նակ «առա ջա
տա ր» են եր կու ձեռ քերն էլ, ին չը խո սում 
է գլխու ղե ղի ար դյու նա վետ աշ խա տան քի 
մա սին (եր բեմն ու ղե ղի մարզ ման նպա
տա կով հա նե լուկ ներ, գլուխ կոտ րուկ ներ 
առա ջադ րե լուն զու գա հեռ խրա խուս վում է 
նաև ոչ առա ջա տար ձեռ քի մար զու մը): Ի 
դեպ, ձախ լի կու թյու նը կա րող է լի նել սեն
սո րա յին՝ կապ ված զգա յա րան նե րի հետ, 
և մո տո րա յին, որն ար տա հայտ վում է ձախ 
ձեռ քի կամ ոտ քի առաջ նայ նու թյամբ: Ընդ 
որում կա րող են դրսև որ վել սեն սո րա յին և 
մո տո րա յին ձախ լի կու թյան հա մադր ման 
տար բեր եղա նա կներ. մար դու մոտ կա րող 
է առա ջա տար լի նել աջ աչ քը և աջ ական
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ջը, բայց մեկ նար կա յին լի նի ձախ ոտ քը: 
Առա վել քիչ է հան դի պում մո տո րա յին 
ձախ լի կու թյու նը:

Նախ կի նում հստակ չէր այն տա րի քը, 
թե երբ կա րող էինք կամ պետք էր մի ան
շա նակ որո շել առա ջա տար ձեռ քը, և այս 
հար ցը այն քան լրջու թյուն չէր ու նե նա, եթե 
ձեռ քե րը գոր ծե ին «իրենք իրենց՝ կա մա յա
կա նո րե ն»: Գու ցե այդ ժա մա նակ չլի նե ին 
նաև վե րու սուց ման դժվա րու թյուն ներ և 
բար դու թյուն ներ: Բանն այն է, որ աջ լիկ
նե րի և ձախ լիկ նե րի ու ղեղ նե րի ղե կա
վար ման մե խա նիզմ նե րը տար բեր են, և 
երե խա յին վե րու սու ցա նե լով՝ մենք խարխ
լում ենք նրա գոր ծու նե ու թյան առանձ նա–
հատ կու թյուն նե րը, փոր ձում ենք ստի պել 
կա տա րել այն, որը հա կադր վում է նրա 
ու ղե ղի կի սագն դե րի ֆունկ ցի ո նալ հնա
րա վո րու թյուն նե րին: Այ սօր ար դեն իմա
նա լով, թե որ ձեռքն է առա ջա տա րը, ոչ 
մի այն կա րե լի է ասել, թե որ կի սա գունդն 
է ղե կա վա րում նրա գոր ծու նե ու թյու նը, այ
լև կան խա գու շա կել բարձր նյար դա յին 
հա մա կար գի գոր ծու նե ու թյան կազ մա
կերպ ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 
Օրի նակ, ու սում նասի րու թյուն նե րը ցույց 
են տվել, որ աջ լիկ նե րի խոս քի կենտ րո
նը, որ պես կա նոն, գտնվում է ձախ կի
սագն դում (95%), իսկ ձախ լիկ նե րի մոտ՝ 
ավե լի շատ աջ կի սագն դում (75 %), բայց 
եր բեմն կա րող է լի նել ձախ կի սագն դում 
կամ նույ նիսկ գտնվել հա մա չա փո րեն՝ աջ 
և ձախ կի սագն դե րում: «Հի վանդ, կյան քի 
սկզբնա կան տա րի նե րին ձախ կի սագն
դի վնաս վածք ստա ցած երե խա նե րը են
թար կե լով Վա դի թես տին, պարզ վել է, որ 
նրանց մոտ աջ կի սա գուն դը կամ ամ բող
ջու թյամբ վե րահս կում է խոս քը, կամ մաս
նակ ցում նրա վե րահսկ մա նը (ձախ լիկ նե րի 
70% և աջ լի նե րի 19%–ը): Այս հի վանդ նե րի 

մոտ աջ կի սա գուն դը նպաս տում էր խոս
քի ղե կա վար մա նը և դրա նով իսկ կոմ պեն
սաց նում ձախ կի սագն դին վաղ տա րի քում 
հասց ված վնաս ված քը: Նման առաջ խա
ղա ցու մը փաս տում է վաղ տա րի քում ու ղե
ղի պլաս տի կու թյան մա սի ն»[6, 179]:

Այս պի սով, խո սե լով ձախ լի կու թյան 
ֆի զի ո լո գի ա կան դրսև ո րում նե րի մա սին՝ 
չի կա րե լի ան տե սել և հան գա մա նո րեն 
չխո սել ձախ լի կու թյան հո գե բա նա կան 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին: Ինչ
պես որ աջ լիկ նե րի բնու թյունն է բազ մա
տե սակ, այն պես էլ ձախ լիկ նե րի նը, սա
կայն ի հա մե մատ աջ լիկ նե րի, որոնք ավե լի 
շատ պրագ մա տիկ են, ձախ լիկ նե րը ավե լի 
զգա յա կան են: Ան գամ ձախ լիկ աղ ջիկ նե
րի և տղա նե րի մի ջև ևս կա մտա վոր զար
գաց ման տար բե րու թյուն. «աղ ջիկ ներն 
սկսում են խո սել և կար դալ տղա նե րից 
շուտ և հազ վա դեպ են հան դի պում դժվա
րու թյուն նե րի կար դա լիս: Ըն թերց մանն 
անըն դու նակ երե խա նե րի մեջ տղա նե րը 4 
ան գամ շատ են, քան աղ ջիկ նե րը» [6, 179]: 
Ձախ լիկ նե րից շա տե րին բնո րոշ է գերզ
գա յու նու թյու նը, հուզա կա նու թյու նը, նա
մա նա վանդ տղա նե րը չա փա զանց տպա
վոր վող են, ու նեն վառ երև ա կա յու թյուն, 
դան դա ղա շարժ են, անվս տահ, չեն ըն դու
նում կո պիտ և բարձր խոսք, վատ վե րա
բեր մունք, եր բեմն լաց կան են, դժվար են 
հար մար վում նոր մի ջա վայ րին, ու նեն լավ 
հի շո ղու թյուն, առա ջին իսկ հան դի պած 
դժվա րու թյան դեպ քում ան հանգս տա նում 
են, հու սա հատ վում, երկն չում: Սի րում են 
նկա րել, օգ տա գոր ծում են վառ գույ ներ, 
կա րո ղա նում են ներ դաշ նա կել գույ նե րը: 
Եր բեմն դրսև ո րում են կա մա կո րու թյուն, 
ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում, սո վո րա
բար, ցու ցա բե րում են ծու լու թյուն (հիմ նա
կա նում տղա նե րը՝ նա մա նա վանդ գրե լիս):
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Իսկ ինչ պի սի՞ն են դառ նում ձախ լիկ նե
րը վե րու սուց ման ար դյուք նում. գեր լար
ված, նյար դա յին և հու զա կան, մտազ բաղ, 
ցրված, լաց կան, քունն՝ ան հան գիստ, եր
բեմն առա ջա նում է գի շե րա մի զու թյուն, 
կա կա զու թյուն:

Հաշ վի առ նե լով վե րոն շյա լը՝ կա րև
որ վում է ձախ լիկ երե խա յի ու սում նա կան 
գոր ծըն թա ցի ճիշտ կազ մա կեր պու մը, 

որը պետք է ծրագր վի ոչ թե դպրո ցում, 
այլ դե ռևս նա խադպ րո ցա կան ու սում
նա կան հաս տա տու թյու նում, որ տեղ էլ 
պետք է լու ծում տրվի երե խա յի առա ջա
տար ձեռ քի ճիշտ ընտ րու թյան հար ցին: 
Այս պի սով, տրվում է պա տաս խան ևս ոչ 
պա կաս կա րև որ հար ցի՝ ո՞ր տա րի քում 
պետք է որո շել երե խա յի առա ջա տար 
ձեռ քը և ինչ պե՞ս:
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Леворукость и обучение письму
А. Балаян

Автор статьи подробно представил происхождение леворукости, особенности его 
проявления и в последние десятилетия изменения позиции педагогов к леворуким в 
методике обучении письму, выдвигая новые подходы при определение леворукости и 
ведущей руки.

Left–handed writing and its skills
A. Balayan

The author of the rticle presents the origin of the left–handed ability, its peculiarities, the 
change of the attitude of the pedagogues to the left–handed children in uriting methods in 
recent decades. Pedagogues point out new approaches in the left–handed uriting and lead
ing hand.
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ՌՈՒԶԱՆՆԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

ԽՈՍՔԱՅԻՆ ԵՎ ՈՉ ԽՈՍՔԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ 
ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԸ ՄԻՋՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 

ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ

Դառ նա լով տա րաբ նույթ միջմ շա կու
թա յին կա պե րի մաս նա կից՝ մար դիկ փո
խազ դե ցու թյան մեջ են մտնում այլ մշա
կույթ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ՝ 
հա ճախ էա պես տար բեր վե լով մի մյան
ցից: Այդ պատ ճա ռով միջմ շա կու թա յին 
կա պե րը նպաս տում են նոր մշա կու թա յին 
մի ջա վայր մարդ կանց մուտք գոր ծե լուն, 
կողմ նո րո շում են ան ձի ազատ ստեղ ծա
գոր ծա կան զար գա ցու մը սո ցի ալ–մշա
կու թա յին մի ջա վայ րում: Մ. Մ. Բախ տի նի 
մեկ նա բան մամբ մշա կույ թը տար բեր մշա
կույթ նե րի մարդ կանց շփման, երկ խո սու
թյան ձև է, մշա կույթ կա այն տեղ, ուր կա 
ամե նա քի չը եր կու մշա կույթ: Մշա կույ թի 
ինք նա գի տակ ցու մը մեկ այլ մշա կու թա
յին սահ մա նագ ծում նրա կե ցու թյան ձևն 
է: Հան դի սա նա լով եզա կի և յու րօ րի նակ 
մշա կույ թի կրող և փո խազ դե ցու թյան մեջ 
մտնե լով այլ մշա կույթ նե րի հետ՝ ան ձը ոչ 
մի այն նպաս տում է սե փա կան զար գաց
մա նը, այլ նաև ներ գոր ծում է այլ մշա կույթ
նե րի վրա: [1, 25]

Մարդ կանց փո խազ դե ցու թյան բո վան
դա կա յին բնույ թը բնո րոշ վում է նրանց 
հա ղոր դակց ման առար կա յով: Այս չա փա
նի շով են տար բեր վում հա ղոր դակ ցու թյան 
ձև ե րը՝ մի ջանձ նա յին, գործ նա կան, մաս
նա գի տա կան, գի տա կան, քա ղա քա կան, 
տե ղե կատ վա կան, միջմ շա կու թա յին և այլն:

Փո խազ դե ցու թյան մի ջոց նե րը հա մա
պա տաս խա նա բար և անուղ ղա կի ո րեն 
կախ ված են այն նպա տակ նե րից, որոնք 

հե տապնդ վում են շփման ըն թաց քում, 
շփման կազ մա կերպ ման առանձ նա հատ
կու թյուն նե րից, գոր ծըն կեր նե րի հու զա
կան տրա մա դրու թյուն նե րից, նրանց մշա
կույթ նե րի մա կար դա կից:

Հա ղոր դակ ցու թյան տե սան կյուն նե
րը՝ (տե ղե կատ վա կան, ին տե րակ տիվ, 
իմա ցա բա նա կան, ար ժե բա նա կան, նոր
մա տիվ, նշա նա յին, գործ նա կան), դրսև
որ վում են խոս քա յին և ոչ խոս քա յին մի
ջոց նե րով: Այդ մի ջոց նե րը, շնոր հիվ իրենց 
տար բե րակ ված բնույ թի, ըն դու նակ են 
հա ղոր դե լու ոչ մի այն հա ղոր դակ ցու թյան 
տեքս տը, այլ նաև այն ու ղար կո ղի մա սին 
տե ղե կատ վու թյու նը (նրա սո ցի ա լա կան 
կար գա վի ճա կի, տա րած քա յին պատ կա
նե լի ու թյան, տա րի քի, կրթու թյան, ինք
նագ նա հատ ման մա սին) [2. 14]:

Խոս քա յին և ոչ խոս քա յին հա մադ
րու թյան շնոր հիվ ընտր ված խոս քա յին 
վար վե լա կար գի (էթի կետ) նոր մե րը պար
զեց նում են հա ղոր դակց վող նե րի մի ջև հա
րա բե րու թյուն նե րը: Պետք է հաշ վի առ նել, 
որ եթե բա վա կան հեշտ է վե րահս կել խոս
քա յին տե ղե կու թյուն նե րը, ապա դժվար 
վե րահս կե լի են ոչ խոս քա յին մի ջոց նե րը: 
Նույ նիսկ, հա ջող կա ռուց ված խոս քը, որ 
հակ ված է խրա խու սելու խո սակ ցին, կա
րող է հան գեց նել հա ղոր դակ ցու թյան ձա
խող մա նը, եթե ան հա ջող և ոչ տե ղին են 
օգ տա գործ վել ոչ խոս քա յին և ապա խոս
քա յին մի ջոց նե րը:

Հեն վե լով այս տե սա կե տի վրա՝ շատ 
գիտ նա կան ներ (Է. Հոլլ և այ լոք) մշա կույ
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թը հա վա սա րեց նում են շփմանն ու հա
ղոր դակ ցու թյա նը: Հայտ նի ամե րի կա ցի 
գիտ նա կան Է. Հոլ լը պնդում է, որ մշա կույ
թը հա ղոր դակ ցու թյուն է, իսկ հա ղոր դակ
ցու թյու նը՝ մշա կույթ [3, 4]: Ել նե լով այս 
գա ղա փա րից՝ եվ րո պա կան շատ գիտ նա
կան ներ մշա կույ թը պատ կե րա վոր ձև ով 
հա մե մա տում են լո ղա ցող սառ ցա լե ռան 
հետ, որի հիմ քում ըն կած են մշա կու թա յին 
ար ժեք ներն ու նոր մե րը, իսկ գա գա թին 
կանգ նած է մար դու ան հա տա կան վար քը, 
որն ի հայտ է գա լիս այլ մարդ կանց հետ 
շփման ըն թաց քում:

Հա ղոր դակ ցու թյունն իրե նից ներ կա
յաց նում է որո շա կի տվյալ նե րի հա ղորդ
ման և փո խանց ման պարզ գոր ծըն թաց: 
Ցան կա ցած տե ղե կատ վու թյուն փո խանց
վում է այս կամ այն նշա նա յին հա մա կար
գե րի մի ջո ցով:

Պատ մա կա նո րեն ոչ խոս քա յին հա ղոր
դակ ցու թյու նը ձև ա վոր վել է մինչ մարդ կա
յին խոս քի և լեզ վի ի հայտ գա լը: Դա րե րի 
ըն թաց քում այն զար գա ցել և նշա նա կա լի 
դեր է խա ղա ցել շփման գոր ծըն թա ցում: Ոչ 
խոս քա յին հա ղոր դակ ցու թյու նը տե ղե կատ
վու թյան հա ղոր դում է շփման ոչ խոս քա յին 
մի ջոց նե րով [ժես տեր, մի մի կա ներ, գույ
ներ, ձայ նի ելև էջ ներ, մարմ նի շար ժում ներ 
և այլն]: Ոչ խոս քա յին մի ջոց նե րը անու ղղա
կի ո րեն հա ղոր դում են մար դու զգաց մունք
նե րը, տրա մադ րու թյու նը և հույ զե րը: [5, 31]

Ոչ խոս քա յին հա ղոր դակ ցու թյու նը 
շփման հնա գույն ձև ե րից է: Այժմ, երբ 
շփման կա տա րյալ մի ջոց է խոս քա յին լե
զուն, ոչ խոս քա յին հա ղոր դակ ցու թյու նը 
կազ մում է հա ղորդ ված ողջ տե ղե կատ
վու թյան 65տո կո սը: Դա բա ցատր վում է 
նրա նով, որ ար դյու նա վետ հա ղոր դակ
ցու թյան հա մար կա րև որ է ոչ մի այն ներ
կա յաց վող տե ղե կատ վու թյու նը (առար կա

նե րի, նրանց գտնվե լու վայ րե րի, տվյալ 
ժա մա նա կի, գա ղա փար նե րի, երև ույթ նե
րի մա սին), այլ նաև տե ղե կատ վու թյան 
ար ժե քա յին նշա նա կու թյու նը, որը թույլ 
կտա որո շել խո սակ ցի վե րա բեր մուն քը 
հա ղոր դած տե ղե կատ վու թյան կամ հաս
ցե ա տի րոջ նկատ մամբ: Շատ հա ճախ տե
ղե կատ վու թյու նը գնա հատ վում է խո սակ
ցի տե սան կյու նից ել նե լով, առանց դրա 
հայտ նի ու թյու նը պար զե լու:

Ոչ խոս քա յին մի ջոց նե րի ակ տիվ գոր
ծա ծու մը միջմ շա կու թա յին հա ղոր դակ ցու
թյան գոր ծըն թա ցում բա ցատր վում է մի 
քա նի պատ ճառ նե րով. 6, 13
•	 ոչ խոս քա յին ազ դան շան ներ՝ կի րառ

ված առա վել վաղ շրջա նից, քան խոս
քա յին լե զուն, 

•	 ոչ խոս քա յին մի ջոց ներ, որոնք ու նեն 
առա վե լու թյուն խոս քա յի նի նկատ
մամբ, ըն կալ վում են անու ղղա կի ո րեն, 
որով պայ մա նա վոր ված է դրանց խո րը 
ազ դե ցու թյու նը, չնա յած նրանց կար
ճա ժամ կե տու թյա նը, 

•	 ոչ խոս քա յին մի ջոց ներ, որոնք հա ղոր
դում են նուրբ երանգ ներ, գնա հա տա
կան ներ և հույ զեր. դրանք կա րող են 
հա ղոր դել այն պի սի տե ղե կու թյուն ներ, 
որոնք ինչ–ինչ պատ ճառ նե րով չեն կա
րող ար տա հայտ վել բա ռե րով:
Շփման ոչ խոս քա յին մի ջոց նե րը տար

բեր մշա կույթ նե րում կա րող են տար բեր 
կերպ մեկ նա բան վել: Գույ նե րի, ժես տե
րի լե զու նե րը մի ան ման չեն մեկ նա բան
վում տար բեր մշա կույթ նե րում; Օրի նակ՝ 
հա յե րի մոտ գլխի դե պի առաջ շար ժու մը 
հա մա ձայ նու թյան նշան է, մինչ դեռ այլ 
մշա կույթ նե րում ան հա մա ձայ նու թյուն է 
ար տա հայ տում: Սգո նշա նը շատ մշա
կույթ նե րում սևն է, իսկ որոշ ազ գե րի մոտ՝ 
սպի տա կը:
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Ինչ պես խոս քա յին, այն պես էլ ոչ խոս
քա յին լե զու նե րը տար բեր վում են մի մյան
ցից: Շատ ըն դու նե լի և լայն տա րած ված 
ժես տը մի ազ գի մոտ կա րող է իմաստ ար
տա հայ տել, մեկ այլ ազ գի մոտ ու նե նալ բո
լո րո վին հա կա ռակ նշա նա կու թյուն: Օրի
նակ՝ բութ մա տի և ցու ցա մա տի ժես տը 
նշա նա կում է զրո: Անգ լա խոս երկր նե րում 
այն նշա նա կում է «ամեն ինչ կար գին է»: Այս 
ժես տը մեծ տա րա ծում է գտել Եվ րո պա յի 
և Ասի ա յի երկր նե րում: Բայց, եր բեմն այն 
կա րող է բո լո րո վին այլ նշա նա կու թյուն ու
նե նալ: Ֆրան սի ա յում այդ ժես տը նշա նա
կում է «ոչինչ, ոչ մի բան», Ճա պո նի ա յում՝ 
փող, որոշ մի ջերկ րա ծո վյան երկր նե րում 
մա տե րի այդ ժես տը ու նի վի րա վո րա կան 
նշա նա կու թյուն: Կան բա ցար ձակ տար բեր 
նշա նա կու թյամբ մարմ նի դիր քեր: Ամե րի
կա ցի նե րը սո վո րա կան խո սակ ցու թյան 
ժա մա նակ նա խընտ րում են մի մյանց մեջ
քով կանգ նել, իսկ հա յե րի մոտ այդ դիր
քը չա փա զանց վի րա վո րա կան է: Մեկ այլ 
օրի նակ՝ մատ նե րի հպու մով ժես տը տար
բեր իրա վի ճակ նե րում ու նի տար բեր նշա
նա կու թյուն. ա) ափ սո սանք, բ) հի աց մունք 
կամ անս պա սե լի ու րա խու թյուն, գ) մե կի 
ու շադ րու թյու նը գրա վել (կո պիտ ժեստ): 
Թվարկ ված օրի նակ նե րում նշա նա յին 
իմաստ նե րը մի ան գա մայն մեկ նա բան վում 
են բա ռե րի և մի մի կա նե րի մի ա ժա մա նա
կյա գոր ծած մամբ:

Խոս քա յին և ոչ խոս քա յին նշան նե րի 
տար բե րու թյուն նե րը հնա րա վո րու թյուն են 
ըն ձեռում նույ նա կա նո րեն հա ղոր դել տե ղե
կատ վու թյու նը: Բա ռը վեր ծա նում է բո վան
դա կու թյու նը, իսկ ժես տե րը, մի մի կա նե րը 
ժան րա յին մի ջոց նե րով կոնկ րե տաց նում 
են միտ քը [5]: Թվարկ ված օրի նակ նե րը 
խո սում են այն մա սին, որ տար բեր ազ գե
րի մոտ բազ մա թիվ ժես տե րի դրսև ո րու մը 

կա րող է հան գեց նել ան կան խա տե սե լի 
ար դյունք նե րի հա ղոր դակ ցու թյան ըն
թաց քում: Դա է պատ ճա ռը, որ որևէ ժես
տի կամ դիր քի նշա նա կու թյան մա սին եզ
րա հան գում անե լուց առաջ, նախ պետք է 
պատ կե րա ցում ու նե նալ տվյալ մշա կույ
թի, նրա սո վո րու թյուն նե րի, ավան դույթ
նե րի մա սին:

Հա ղոր դակ ցու թյան խոս քա յին (լատ. 
verbalis – խոս քա յին) բնույ թը բնո րոշ վում 
է խոս քա յին լեզ վով, մարդ կա յին խոս քով, 
որը թույլ է տա լիս տա րան ջա տել հա ղոր
դակ ցու թյան եր կու՝ խոս քա յին և ոչ խոս
քա յին բա ղադ րա տար րե րը:

Լե զուն բնո րո շում է մարդ կա յին մտա
ծո ղու թյու նը: Հենց լեզ վում է իրա կա
նաց վում առար կա յա կան և վե րա ցա կան 
նշա նա կու թյուն նե րի և մտքե րի հա տուկ 
ու խո րը հա ղոր դու մը, որի շնոր հիվ խոս
քա յին հա ղոր դակ ցու թյու նը կա րև որ վում 
և իմաս տա վոր վում է շփման ըն թաց քում: 
Հե տև ա բար խոս քը շփման առանձ նա հա
տուկ և առա վել բա ցար ձակ ձև է, որը բնո
րոշ է մի այն մար դուն: Խոս քա յին շփման 
ըն թաց քում մաս նա կից են եր կու կող մե րը՝ 
խո սա կից և ունկն դիր:

Խո սա կիցն ընտ րում է մտքե րի ար տա
հայտ մանն անհ րա ժեշտ բա ռե րը, դրանք 
կա պում է մի մյանց ըստ քե րա կա նա կան 
կա նոն նե րի և ար տա բե րում է խոս քա յին 
օր գան նե րի մի ջո ցով: Ունկն դիրն ըն կա լում 
է խոս քը, այս կամ այն ձև ով հաս կա նում 
է ար տա բեր ված խոս քի իմաս տը: Հե տև ա
բար, հա ղոր դակ ցու թյան եր կու կող մերն էլ 
ու նեն ընդ հան րու թյուն՝ մտքե րի հա ղորդ
ման մի ան ման մի ջոց ներ և կա նոն ներ: 
Այդ պի սի ընդ հա նուր մի ջոց ներն ու կա
նոն նե րի հա մա կար գը ազ գա յին լե զուն է, 
որը ձև ա վոր վել, զար գա ցել և փո խանց վել 
է սերն դեսե րունդ:
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Լե զուն շփման մի ջոց նե րի կա նո նա
վոր հա մա կարգ է, իսկ խոս քը՝ լեզ վի կի
րա ռումն է շփման ըն թաց քում մտքե րի և 
զգաց մունք նե րի հա ղորդ ման նպա տա
կով: Ինչ պես նշում է Ս.Գ. Տեր–Մի նա սո
վան, լե զուն մշա կույ թի հա յե լին է, քա նի որ 
նրա նում ար տա ցոլ ված է ոչ մի այն մար դու 
իրա կան աշ խար հը, նրա կյան քի պայ
ման նե րը, այլ նաև մարդ կա յին բնա վո րու
թյու նը, կեն սա կեր պը, ավան դույթ նե րը, 
սո վո րույթ նե րը, բա րո յա կան նոր մե րը, ար
ժե քա յին հա մա կար գը, աշ խար հըն կա լու մը 
[7, 14]: Լե զուն մշա կույ թի կա րև որ բա ղադ
րիչն է, նրա հզոր զեն քը: Այն ձև ա վո րում է 
մար դուն, բնո րո շում նրա վար քը, բա րո յա
կան կեր պա րը, գա ղա փա րա խո սու թյու նը:

Խոս քը հա ղոր դակ ցու թյան հա մընդ հա
նուր մի ջոցն է, քա նի որ տե ղե կատ վու թյան 
փո խանց ման ըն թաց քում քիչ դեպ քե րում 
է, որ խոս քի մի ջո ցով կոր չում է շփման 
իմաս տը: Վ. Դ. Դեվ կի նը խոսքն ան վա
նում է լեզ վի հա մընդ հա նուր ձև: Նա գրում 
է. «Տար բեր ազ գե րի մոտ առօ րյա կեն ցա
ղա յին խոս քը լեզ վի իրաց ման հա մընդ հա
նուր ըմբռ նե լի, հաս կա նա լի ամե նա փոքր 
բնա գա վառն է» [8, 64]:

Յու րա քան չյուր մար դու խոս քը խիստ 
ան հա տա կան է, որից կա րե լի է դա տել 
նրա ազ գու թյան, սո ցի ա լա կան պատ կա
նե լի ու թյան, նրա տա րի քի և սե ռի մա սին: 
Խոս քում է ար տա ցոլ վում մար դու ան հա
տա կա նու թյու նը, նրա էթ նիկ առանձ նա
հատ կու թյուն նե րը: Մարդ կա յին լե զուն ոչ 
մի այն տե ղե կատ վու թյան հա ղորդ ման 
մի ջոց է, այլ նաև զգաց մուն քա յին հա րա
բե րու թյուն նե րի ար տա հայտ ման մի ջոց: 
Որ քան ար տա հայ տիչ է խոս քը, այն քան 
առա վել ար տա հայ տիչ է խո սա կի ցը, նրա 
էու թյու նը, մտադ րու թյուն նե րը:

Խոս քի հիմ նա կան գոր ծա ռույթ նե րի 
շար քում առա վել նշա նա կա լի են սո ցի ա լա
կան և փո խազ դե ցա յին գոր ծա ռույթ նե րը: 
Խոս քի շնոր հիվ մարդն ազ դում է մտքե
րի, զգաց մունք նե րի, հույ զե րի, մարդ կանց 
վար քի վրա: Խոս քի ազ դե ցիկ լի նե լը կախ
ված է այն բա նից, թե որ քա նով է խո սա կի
ցը գի տակ ցում այն նպա տա կը, որով նա 
ցան կա նում է հաս նել իր խոս քի մի ջո ցով:

Ոչ քիչ դեր ու նեն նաև այն պայ ման նե
րը, որում իրա կա նա նում է խոս քը, օրի նակ՝ 
լսա րա նում՝ ներ կա նե րի տրա մադ րու թյու
նը: Խո սակ ցի հա ջո ղու թյան հիմ նա կան 
գրա վա կա նը ոչ մի այն խո սակ ցի գի տակ
ցելն է, թե ինչ պետք է աս վի, այլ նաև՝ որ
տեղ և ում ինչ պետք է աս վի:

Գ. Գ. Պո չեպ ցո վը գտնում է, որ խոս քա
յին հա ղոր դակ ցու թյու նը շատ կա րև որ նշա
նա կու թյուն ու նի մարդ կա յին գոր ծու նե ու
թյան տար բեր բնա գա վառ նե րում [9,  23]:

Խոս քի մաս նա գի տա կան և գրա գետ 
տի րա պե տու մը տար բեր մաս նա գի տու
թյուն նե րում հա ղոր դակ ցու թյան հա ջող 
իրա կա նաց ման գրա վա կանն է (քա ղա քա
կան, գի տա կան, դա սա վանդ ման գոր ծու
նե ու թյան ըն թաց քում):

Խոս քը, լի նե լով շփման հա մընդ հա նուր 
մի ջոց, իմաս տա վոր վում է գոր ծա ծու թյան 
ըն թաց քում, որն էլ պետք է լրաց վի ոչ 
խոս քա յին նշա նա յին հա մա կար գով: Այդ 
պատ ճա ռով հա ղոր դակ ցա յին գոր ծըն թա
ցը ոչ լի ար ժեք է, եթե մենք շեղ վում ենք ոչ 
խոս քա յին մի ջոց նե րից: Դեռ Ցի ցե ռոնն է 
նշել, որ հռե տո րի զգաց մունք նե րը պետք է 
ար տա ցոլ վեն նրա դեմ քի վրա: Խոս քա յին 
մի ջոց նե րի ընտ րու թյու նը՝ ու ղեկց ված ոչ 
խոս քա յին մի ջոց նե րով, խորն են ար տա
ցո լում հույ զե րը, որը կա րող է ազ դե ցիկ 
լի նել խո սակ ցի վրա: Խոս քա յին և ոչ խոս
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քա յին մի ջոց նե րի մի ա ժա մա նա կյա գոր
ծա ծու մը հա ղորդ ված տե ղե կատ վու թյա նը 
տա լիս է ար տա հայտ չա կա նու թյուն և խո
րը նշա նա կու թյուն:

Այս պի սով, խոս քա յին հա ղոր դակ ցու
թյու նը գլխա վոր տե ղում է շփման գոր ծըն
թա ցում, բայց դա չի իջեց նում ոչ խոս քա յին 

հա ղոր դակ ցու թյան դե րը, որը նույն պես 
շատ կա րև որ է:

Խոս քա յին և ոչ խոս քա յին մի ջոց նե րի 
հա մա տեղ և ճիշտ գոր ծա ծու մը կհան գեց
նի ցան կա ցած տի պի հա ղոր դակ ցու թյան 
հա ջող իրա կանց մա նը և այն կդարձ նի 
առա վել ար տա հայ տիչ և ար դյու նա վետ:
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Практическое значение вербальной и невербальной коммуникаций
Р. Хачатрян

Оба вербальные и невербальные контакты отличаются друг от друга. Так как речь 
является общим средством коммуникации, она обретает важность при использовании, 
которая должна быть завершена знаковыми невербальными системами связи. Поэтому 
процесс не является полным, если отклоняться вербальных средств.Таким образом 
залог, мощной и выразительной межкультурной коммуникации является комбинация 
вербальных и невербальных средств. 

The practical importance of verbal and nonverbal communication
R. Khachatryan

Both verbal and non–verbal communications differ from each other. As the speech is 
common means of communication, it becomes significant during the usage, which should be 
completed by connotational non–verbal system of communication. That is why the process 
of communication is not complete if we deviate from verbal means. Therefore, in the the 
process of intercultural communication the guarantee of the realization of powerful and ex
pressive speech is the combination of verbal and non–verbal means of expression.
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ՄԱԴԼԵՆԱ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

ՕԺՏՎԱԾ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 
ՕԺԱՆԴԱԿՈՒՄԸ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՆԱՆԻԱ ՇԻՐԱԿԱՑՈՒ 
ԱՆՎԱՆ ճԵՄԱՐԱՆ» ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ 

(ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱԿՆԱՐԿ)

Տխուր ճակատագիր է սպասվում նրան, ով տաղանդավոր է, 
բայց փոխարենը զարգացնելու և կատարելագործելու սեփական 

ընդունակությունները, չափազանց գոռոզանում է և տրվում 
անգործությանն ու ինքնահիացմունքին: Այդպիսի մարդը աստիճանաբար 

կորցնում է մտքի պարզությունն ու սրությունը, դառնում է իներտ, ծույլ և 
ծածկվում տգիտության՝ մարմինն ու հոգին քայքայող ժանգով:

Լեոնարդո Դա Վինչի 

Ըն դու նա կու թյուն նե րի, տա ղան դի, 
հան ճա րե ղու թյան ֆե նո մեն նե րը մար դուն 
հե տաքրք րել են բո լոր ժա մա նակ նե րում, 
սա կայն, գի տա կան ու սում նա սի րու թյան 
առար կա են դար ձել մի այն 20–րդ դա
րի սկզբին՝ տար բեր լա բո րա տո րի ա նե
րի ու սում նա սի րու թյան շրջա նակ նե րում: 
Օժտ վա ծու թյան ձև ա կեր պում նե րից մե կը 
հե տև յալն է՝ այն հա մա կարգ ված, կյան քի 
ըն թաց քում զար գա ցող հո գե կա նի որակ 
է, ըն դու նա կու թյուն նե րի զար գաց ման 
բարձր մա կար դակ, որը որո շում է մար
դու՝ որևէ գոր ծու նե ու թյան ոլոր տում մեծ 
ար դյունք նե րի հաս նե լու հա վա նա կա նու
թյու նը[3, էջ 7]: Օժտ վա ծու թյան երև ույ թի 
և տար վող աշ խա տան քնե րի վե րա բե րյալ, 
այս պես կոչ ված, ռու սա կան և եվ րո պա
կան մո դել նե րը տար բեր շեշ տադ րում
ներ են ու նե ցել, սա կայն այժմ նկատ վում 
է ընդ հան րա կան դաշտ ստեղ ծե լու մի
տում, որը լայն հնա րա վո րու թյուն ներ 
կտա փոր ձի փո խա նակ ման և նախ կին 
մո տե ցում նե րի վե րա նայ ման ու թար մաց
ման հա մար: Օժտ վա ծու թյան ըն կա լու մը, 
բնա կա նա բար, շատ փո փո խու թյուն նե րի 
է են թարկ վել ժա մա նա կի ըն թաց քում: Եթե 

նախ կի նում օժտ վա ծու թյան ներ քո հաս
կա նում էին ին տե լեկ տո ւալ բարձր ըն դու
նա կու թյուն ներ, ու սում նա կան բա ցա ռիկ 
տվյալ ներ, ապա այժմ պարզ է, որ բարձր 
մտա վոր ըն դու նա կու թյուն նե րը դե ռևս չեն 
ապա հո վում հա ջո ղակ կա րի ե րա կամ 
ստեղ ծա գոր ծա կան բարձր նվա ճում ներ: 
Այ սինքն, ներ կա յումս տա րան ջա տում են 
օժտ վա ծու թյան տար բեր տե սակ ներ, դի
ագ նոս տիկ տար բեր մո դել ներ, որոնք երև
ույ թը դի տար կում են առա վել տար բե րակ
ված և, հե տև ա բար, ար դյու նա վետ:

Սույն հոդ վա ծում նպա տակ ու նենք 
նկա րագ րելու աշ խա տան քա յին այն մո դե
լը, որով առաջ նորդ վում ենք՝ կազ մա կեր
պե լով ճե մա րա նում մեր գոր ծու նե ու թյու նը:

1990 թ. ապ րի լին Անա նիա Շի րա կա ցու 
ան վան կրթա հա մա լի րը պաշ տո նա պես 
ստա ցավ ՀԽՍՀ Մի նիստր նե րի խորհր դի 
հա մա ձայ նու թյու նը օժտ ված երե խա նե
րի կրթօ ջախ բա ցե լու վե րա բե րյալ: Երե
խա նե րի՝ կրթա հա մա լիր ըն դու նե լու թյան 
ժա մա նակ ծնող նե րը կնքում են պայ մա
նա գիր, որում տա լիս են իրենց հա մա ձայ
նու թյու նը հո գե բա նա կան հե տա զո տա կան 
աշ խա տանք նե րի իրա կա նաց ման հա մար: 
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Նշենք նաև, որ ըստ Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյան կա ռա վա րու թյան 2010 թվա
կա նի հոկ տեմ բե րի 14 – 1391 որոշ ման՝ 
հան րակր թա կան ու սում նա կան հաս տա
տու թյան հո գե բա նի պար տա կա նու թյուն
նե րի շար քում է նաև օժտ ված երե խա նե րի 
բա ցա հայ տումն ու նրանց ստեղ ծա գոր ծա
կան նե րու ժի զար գա ցու մը [1]:

Օժտ վա ծու թյան հիմ նախն դի րը ճե մա
րա նում ու սում նա սիր վում է հո գե բա նա
կան լա բո րա տո րի ա յի կող մից, որը գոր
ծում է Հո գե բա նա կան Կենտ րո նի ներ քո 
և զբաղ վում նաև մե թո դա կան հար ցե րով:

Հո գե բա նա կան լա բո րա տո րի ան իր 
աշ խա տան քնե րը կազ մա կեր պում է՝ հիմն
վե լով տա րե կան պլա նի վրա, սա կայն ըն
թա ցիկ աշ խա տանք նե րը ուղղ ված են հե
տև յալ նպա տակ նե րի իրա կա նաց մա նը.
•	 բա ցա հայ տել ար տա կարգ ըն դու նա կու

թյուն նե րով օժտ ված երե խա նե րի, 
•	 նպաս տել երե խա նե րի ըն դու նա կու

թյուն նե րի պահ պան մանն ու զար գաց
մա նը, 

•	 ստեղ ծել նպաս տա վոր պայ ման ներ 
տա րի քա յին տար բեր խմբե րի ու սում
նա կան գոր ծըն թա ցի ար դյու նա վետ 
իրա կա նաց ման հա մար, 

•	 նպաս տել երե խա նե րի հո գե բա նա կան, 
ֆի զի կա կան առող ջու թյա նը:

Ստո րև սխե մա տիկ ներ կա յաց րել ենք 
աշ խա տան քա յին հիմ նա կան բլոկ ներն ու 
փու լե րը: Դի ագ նոս տիկ աշ խա տանք նե րը 
հա մա լիր բնույթ ու նեն՝ իրա կա նաց վում 
է բազ մա կող մա նի և եր կա րա տև ու սում
նա սի րու թյուն: Այ սինքն՝ բուն դի ագ նոս
տիկ աշ խա տանք նե րի մեջ ընդգրկ ված 
են երե խա նե րը, ու սու ցիչ նե րը, ծնող նե րը, 
որոնց տվյալ նե րի, ինչ պես նաև դիտ ման 
և երե խա նե րի հետ զրույ ցի ար դյուն քում 
կա րող ենք են թադ րու թյուն անել երե խա
յի օժտ վա ծու թյան մա սին: Այ նու հե տև, 
ու սուց չա կան կազ մի հետ քննարկ վում 
և կազմ վում են ան հա տա կան ու սում
նա կան ծրագ րեր, որոնք կի րառ վում են 
ընդ հա նուր դա սապ րո ցե սի ժա մա նակ: 
Բնա կա նա բար, այս տեղ առա ջա նում 
է ու սու ցիչ նե րի պատ րաստ վա ծու թյան 
խնդի րը նման երե խա նե րի հետ աշ խա
տանք նե րում, և ըն թա ցիկ սե մի նար նե րը 
ուղղ ված են բարձ րաց նե լու ու սու ցիչ նե րի 
պատ րաստ վա ծու թյու նը և կոմ պե տեն
տու թյու նը: Ար դյու նա վետ է հա մար վում 
մեն թո րա կան վե րահս կո ղու թյու նը կամ 
ուղ ղոր դում նե րը: Մեն թոր ներ սո վո
րա բար լի նում են ու սու ցիչ նե րը, որոնք 
հմտա ցած են նման երե խա նե րի հետ 
շփման, ու սում նա կան, զար գաց մա նը վե
րա բե րող հար ցե րում:
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Ուսումնական խնդիրներին 
վերաբերող աշխատանքներ, 

օլիմպիադաների, 
խմբակների մասնակցության 
խրախուսում, մենթորական 

աշխատանքներ, 
հոգեբանական 

խորհրդատվություն, 
թերապիա և այլն:

Սեմինարներ ուսուցիչների 
հետ՝ կապված օժտված 
երեխաների բնութագրի, 
նրանց հետ աշխատելու 
սկզբունքների, ուսում

նական ծրագրերի համա
պատասխանեցման հետ:

Ծնողավարության, օժտված 
երեխաների հետ շփման 

առանձնահատկությունների, 
նրանց ֆիզիկական 
և հոգեբանական 

առողջությանը վերաբերող 
հարցերի վերաբերյալ 

սեմինարներ:

Սեմինարներ խմբի 
մանկավարժների հետ՝ 

կապ ված օժտված երե խա
ների բնութագրի, նրանց 

հետ աշխատելու սկզբունք
ների հետ: Հոգեբանի 

հետ հա մա գոր ծակ ցելով 
երե խա ների ֆիզիկական 
և հոգեբանական առող

ջության ապահովում:

Հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րում 
առա վել խո ցե լի է բուն դի ագ նոս տիկ 
գոր ծըն թա ցը՝ հատ կա պես ընտր ված մե
թոդ–մե թո դի կա նե րը, դրանց ար դյու նա
վե տու թյու նը տվյալ հիմ նախնդ րի շրջա
նակ նե րում: Այն հար ցին, թե ու՞մ ենք 
հա մա րե լու օժտ ված երե խա, հնա րա վոր 
է պա տաս խա նել մի այն հա մա լիր հե տա
զո տու թյան իրա կա նաց ման ավար տից 
հե տո, ինչն էլ փոր ձում ենք իրա կա նաց

նել կրթա հա մա լի րում: Սա կայն, պետք է 
հա տուկ ընդգ ծենք, որ գի տա կան հան
րույ թում քննարկ ման առար կա է թես տե րի 
ար դյու նա վե տու թյու նը, դրանց հա մա պա
տաս խա նու թյու նը օժտ ված երե խա նե րի 
դի ագ նոս տի կա յի հար ցում: Թես տե րի ար
դյուն քում եր բեմն ցածր ցու ցա նիշ ու նե ցող 
երե խան կա րող է ըստ ու սու ցիչ նե րի գնա
հատ ման ներ կա յա նալ ըն թա ցիկ բո լո րո
վին այլ տվյալ նե րով և ձեռք բե րում նե րով 
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և հա կա ռա կը: Նման երե խա նե րը ու նեն 
մտա ծո ղու թյան, կեն սա կեր պի նաև հո գե
բա նա կան առանձ նա հատ կու թյուն ներ, և 
առա ջա նում է թես տե րի վա լի դու թյան, հու
սա լի ու թյան խնդի րը այդ մտա ծո ղու թյունն 
ու առանձ նա հատ կու թյուն նե րը գնա հա
տե լու հար ցում:

Եվ, վեր ջա պես, ինչ պես յու րա քան չյուր 
հո գե բա նա կան գոր ծու նե ու թյան ոլորտ, 
օժտ վա ծու թյանն ուղղ ված աշ խա տանք
նե րը առա վել ևս ու նեն իրենց էթի կա կան 
սկզբունք նե րը: Ներ կա յաց նենք Ամե րի
կյան հո գե բա նա կան ասո ցի ա ցի ա յի (ԱՀԱ) 
և դպրո ցի հո գե բան նե րի ազ գա յին ասո ցի
ա ցի ա յի (ԴՀԱԱ) էթի կա կան սկզբունք նե
րը, որոնք ուղ ղոր դող են նաև մեր երկ րի 
հա մար, քա նի որ չկան մշակ ված կա նոն
ներ հատ կա պես օժտ ված երե խա նե րի 
հետ տար վող աշ խա տան քնե րի դեպ քում: 
Հիմ նա կան էթի կա կան սկզբուն քնե րը, 
որոնք խմբա վո րում են ստո րև ներ կա
յաց ված կոնկ րետ դրույթ նե րը, հե տև յալն 
են՝ գնա հա տում, անար դար խտրա կա
նու թյուն, կոմ պե տեն տու թյուն, չվնա սել, 
բաշխ վա ծու թյուն և ու սում նա կան հար ցեր, 
խորհր դատ վու թյուն և թե րա պիա:

Վե րը նշված եր կու կա ռույց նե րի՝ ԱՀԱ, 
ԴՀԱԱ, սկզբուն քնե րը նույնն են և տար բեր
վում են ձև ա կեր պում նե րով, հե տև ա բար, 
հա տըն տիր ներ կա յաց նենք մի քա նի սը:
•	 Օգ տա գոր ծել գնա հատ ման գոր ծիք

ներ, որոնք հու սա լի են, վա լիդ, և հա

մա պա տաս խան են խնդրի գնա հատ
մա նը (ԱՀԱ):

•	 Թես տե րի ադապ տա ցիա. հաշ վի առ
նել իրա վի ճա կա յին, անձ նա յին, լեզ վա
կան, մշա կու թա յին տար բե րու թյուն նե
րը (ԱՀԱ):

•	 Գնա հա տու մը իրա կա նաց նե լիս չդնել 
գեն դե րա յին, մշա կու թա յին, կրո նա
կան, ռաս սա յա կան, սե ռա կան կողմ
նո րոշ ման, սո ցի ա լա կան խտրա կա նու
թյուն (ԱՀԱ):

•	 Հե տաքրքր վել մաս նա գի տա կան աճով, 
լի նել ըն թա ցիկ հե տա զո տու թյուն նե
րի, թրե նինգ նե րի և մաս նա գի տա կան 
պրակ տի կա յի մեջ (ԴՀԱԱ):

•	 Պաշտ պա նու թյուն՝ առա ջար կել տար
բե րակ ներ, որոնք լա վա գույնս կներ կա
յաց նեն երե խա նե րի շա հե րը (ԴՀԱԱ):

•	 Խորհր դատ վա կան կամ թե րա պև տիկ 
ծա ռա յու թյուն նե րը ուղ ղորդ ված չեն. 
մաս նա գետ նե րը պետք է մա տու ցեն մի
այն այն ծա ռա յու թյուն նե րը, որոն ցում 
նրանք կոմ պե տենտ են (ԴՀԱԱ) [2, էջ 
315, 316]:
Ինչ պես երև ում է ներ կա յաց ված հոդ

վա ծից, այն ակ նար կա յին բնույթ է կրում: 
Հիմ նա կա նում փորձ է ար վել ստեղ ծելու 
ընդ հա նուր պատ կե րա ցում իրա կա նաց
վող աշ խա տան քնե րի վե րա բե րյալ՝ հե
տա գա յում առա վել ընդգր կուն և ման
րա մասն ներ կա յաց նե լու պայ մա նով:

Գրականություն
1. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Կա ռա վա րու թյան որո շում, 14 հոկ տեմ բե րի 2010 թվա կա նի 

N 1391–Ն:
2. Handbook of Giftedness in Children, Psychoeducational Theory, Research, and Best Practices 

Edited by Steven I. Pfeiffer, Florida State University, Tallahassee, USA, 2008, 420p.
3. Рабочая концепция одаренности. М., 2003.
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Соопровождение учебного процесса одаренных детей на примере 
 Ереванского лицея имени Ананиа ширакаци

М. Аракелян

В статье рассматривается проблема одаренности: сегоднящние формулировки и по
ни мания термина одаренности. Приводятся все юридические основы не только при ня
тые в РА касающихся одаренных детей в сфере образования, но и лицея имени Анания 
Ши ракаци. Приведена схема сопровождающих и диагностических работ конкретно в 
ли цее. Особо подчеркнута проблема выявления, а также этические нюансы и основы 
ка сающихся процесса выявления одаренных детей.

The gifted children՛s education support in the example of  
Armenian National Lyceum after Anania Shirakatsy

M. Araqelyan

In the article there is discussed the problem of giftedness: today՛s definition and un
derstanding of this term. Besides there are also presented all the legal bases regarding 
gifted children education which are accepted in the Republic of Armenia, particularly in the 
Armenian National Lyceum after Anania Shirakatsy. The article describes the layout of the 
accompanying support and diagnostic work specifically in the Lyceum. It also particularly 
mentions the problem of identifying the gifted children and the ethical nuances and bases 
related to that process.
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ՍՈՒՍԱՆՆԱ ՍԻՍՅԱՆ

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ և ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ  
ԴՊՐՈՑԻ ԴԱՍԱԽՈՍԻ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ  

ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ
21–րդ դա րի հա սա րա կա կան–քա ղա

քա կան և սո ցի ալ–մշա կու թա յին տե ղա
շար ժե րը, հա մաշ խար հա յին և ազ գա յին 
կրթու թյան նկատ մամբ ար ժե բա նա կան 
նոր պա հանջ նե րը, կրթու թյան բո վան դա
կու թյան ար դի ա կա նա ցու մը, մաս նա վո
րա պես ան ցու մը վար չահ րա մա յա կա նից 
հու մա նիս տա կան կրթու թյան հա րա ցույ
ցի, ինչ պես նաև դրան ցով պայ մա նա վոր
ված ժա մա նա կա կից մար դու անձ նա յին 
ար ժե հա մա կար գի բո վան դա կու թյան էա
կան վե րա փո խում նե րը նոր պա հանջ ներ 
են առա ջադ րում բարձ րա գույն և մաս նա
գի տա կան կրթու թյան բո վան դա կու թյա
նը: Սկզբուն քո րեն փոխ վում են ապա գա 
մաս նա գե տի պատ րաստ ման մո տե ցում
նե րը՝ նպա տակ ու նե նա լով ոչ թե գի տե լի
քա կենտ րոն, «ան դեմ» մաս նա գե տի դաս
տի ա րա կու մը, այլ հա մա կող մա նի ո րեն 
զար գա ցած, բա րո յա կա մա յին ամուր հո
գե կերտ վածք, ստեղ ծա գոր ծա կան նե րուժ, 
սո ցի ա լա կա նո րեն հա սուն, մաս նա գի տո
րեն կոմ պե տենտ և բա րե կիրթ երի տա
սար դի ան ձի ձև ա վո րու մը, որի հո գև որ–
ստեղ ծա գոր ծա կան ինք նա կա յա ցումն իր 
բո վան դա կու թյամբ հու մա նիս տա կան է և 
օգ տա կար հա սա րա կու թյա նը:

Հա մա տա րած վե րա փո խում նե րի այ
սօր վա ժա մա նակ նե րում վե րա ար ժև որ
վում կամ ար ժեզրկ վում են կրթու թյան 
ոլոր տի շատ ավան դա կան ար ժեք ներ, 
մար դու մեջ ձև ա վոր վում են ար ժե քա յին 
նոր պատ կե րա ցում ներ, ար ժե քա յին նոր 
գի տակ ցու թյուն, ար ժե քա յին նոր կողմ նո

րո շում ներ ու նոր վար քա գիծ: Ժա մա նա
կա կից մար դու ար ժե հա մա կար գի հիմ քը 
կազ մող ավան դա կան ար ժեք ներն իրենց 
մեջ նե րա ռում են կրթու թյու նը (հան րակր
թա կան, առար կա յա կան, ման կա վար ժա
կան, հո գե բա նա կան, մե թո դա բա նա կան), 
դաս տի ա րա կու թյու նը, հա մա մարդ կա յին և 
մաս նա գի տա կան բա րո յա կան ար ժեք նե րը 
(բա րու թյուն, սեր, ժո ղովր դա վա րու թյուն, 
հան դուր ժո ղա կա նու թյուն, պարտ քի ու 
պա տաս խա նատ վու թյան զգա ցում, կո լեկ
տի վիզմ), պրո ֆե սի ո նա լիզ մը, կրթ վա ծու
թյունն ու ազ գա յին ար ժեք նե րը: Այս տե ղից 
էլ ար դի ա կան է դառ նում ման կա վար ժա
կան ար ժեք նե րի գործ նա կան ներդր ման 
անհ րա ժեշ տու թյու նը բու հում՝ ար ժե քա յին 
մո տե ցու մը դի տար կե լով որ պես ան ձի կա
յաց ման հիմ նա կան գոր ծոն նե րից մե կը: 
Այ սօր դա սա խո սի ման կա վար ժա կան–
մաս նա գի տա կան ար ժե հա մա կար գում 
ավան դա կան ար ժեք նե րին պար տա դիր 
կեր պով ավե լա նում են այն պի սի ին նո վա
ցի ոն ար ժեք ներ, ինչ պի սիք են սե փա կան 
ար ժե հա մա կար գի վե րա ար ժև ո րումն ու 
նո րո վի կա ռու ցու մը, ինք նա ճա նա չու մը, 
ինք նագ նա հա տու մը, ին քնո րո շու մը, ինք
նա կա տա րե լա գոր ծու մը, ռեֆ լեք սի ան, 
հե տա դարձ կա պը, ստեղ ծա գոր ծու մը, իր 
մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյան իմաս
տա վո րումն ու ար ժև ո րու մը:

Ան շուշտ, ու սա նող նե րի հու զաշ խար
հի ձև ա վոր ման հիմ նա կան գոր ծա ռույթն 
ավան դա բար կապ վում է հո գե բան–ման
կա վարժ նե րի ուղ ղոր դող, շտկող գոր
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ծու նե ու թյան հետ, վար պետ ներ, որոնք 
ըն դու նակ են մաս նա գի տո րեն գրա գետ 
մի ջոց նե րով նե րազ դել նրանց ներ դաշ նակ 
դաս տի ա րա կու թյան և ար ժե քա յին գե րա
կա յու թյուն նե րի ընտ րու թյան վրա: 

Բու հի ման կա վար ժի մաս նա գի տա
կան գոր ծու նե ու թյու նը մե ծա պես պայ
մա նա վոր ված է նրա ար ժե քա յին վար
քագ ծով, որի ներ քին կար գա վո րիչ ներն 
են ար ժե քա յին գի տակ ցու թյու նը, ար ժե
քա յին հա րա բե րու թյուն նե րը, ար ժե քա յին 
դիր քո րո շում ներն ու կողմ նո րո շում նե րը 
շրջա պա տող աշ խար հի, հա սա րա կու թյան 
և մաս նա գի տա կան–ման կա վար ժա կան 
գոր ծու նե ու թյան նկատ մամբ: Իր հեր թին, 
ման կա վար ժի ար ժե քա յին վար քագ ծում 
դրսև որ վում են ինչ պես նրա անձ նա յին, 
սո ցի ա լա կան և հա մա մարդ կա յին ար
ժեք նե րը, այն պես էլ ման կա վար ժա կան 
ար ժեք նե րը՝ հիմք դառ նա լով ման կա
վար ժա կան կրթու թյան բո վան դա կու թյան 
մշակ ման հա մար: Ման կա վար ժա կան 
ար ժեք նե րը հա սա րա կու թյան և կրթու
թյան պատ մու թյան լա վա գույն փոր ձի 
աս տի ճա նա կան կու տակ ման ար դյուն
քում ձև ա վոր ված ման կա վար ժա կան 
գա ղա փար նե րի, փաս տե րի, հաս կա ցու
թյուն նե րի, տե սու թյուն նե րի, հա րա բե
րու թյուն նե րի և փոր ձի ամ բող ջա կան 
հա մա կարգ են, որոնք այս կամ այն չա
փով առ կա լի նե լով յու րա քան չյուր ման
կա վար ժի մաս նա գի տա կան մշա կույ թի 
հա մա կար գում՝ մի ա ձուլ վում են անձ նա յին 
ար ժեք նե րի հետ և հա մալ րում նրա բազ
մա գոր ծա ռույթ ման կա վար ժա կան–մաս
նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյու նը: 

Չնա յած ման կա վար ժա կան ար ժեք
ներն օբյեկ տիվ բնույթ ու նեն, գո յա ցել և 
կա տա րե լա գործ վել են կրթու թյան պատ
մու թյան եր կա րա տև դա րե րի ըն թաց քում, 
սա կայն յու րա քան չյուր ման կա վարժ իր 

գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում դրանք յու
րաց նում, տի րա պե տում և կի րա ռում է սու
բյեկ տի վո րեն՝ կախ ված իր ման կա վար
ժա կան կրթվա ծու թյան ու վար պե տու թյան 
աս տի ճա նից, ինչ պես նաև ար ժե հա մա
կար գի մա կար դա կից: Ուս տի ման կա վար
ժա կան ար ժեք նե րը դառ նում են տվյալ 
մաս նա գե տի անձ նա յին և մաս նա գի տա
կան զար գաց վա ծու թյան կա յուն կողմ նո
րո շիչ ներ ու չա փո րո շիչ ներ: Ընդ որում, 
դրանց յու րաց ման ծա վա լը, խո րու թյունն 
ու մա կար դա կը մե ծա պես պայ մա նա վոր
վում է դա սա խո սի մանկավարժական 
գիտակցության ակտիվությունից, քա
նի որ այս կամ այն ման կա վար ժա կան 
երև ույ թի կամ գա ղա փա րի ար ժև ո րու մը 
տե ղի է ու նե նում սե փա կան ման կա վար
ժա կան գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում՝ ման
կա վար ժա կան փաս տե րը մի մյանց հետ 
հա մադ րե լու, հա կադ րե լու, ամ բող ջաց
նե լու և ար դյուն քում դրան ար ժե քա յին 
որո շա կի գնա հա տա կան տա լու մի ջո ցով: 
Սա կայն ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու
թյան ըն թաց քում եր բեմն գի տակ ցու թյան 
մեջ ձև ա վոր ված որևէ ման կա վար ժա կան 
փաս տի գնա հա տա կա նը գործ նա կա նում 
չի հա մա պա տաս խա նում (եր բեմն ան գամ 
հա կա սում է) մաս նա գի տա կան գրա կա
նու թյան մեջ կամ կոնկ րետ մաս նա գի
տա կան շրջա նա կում ըն դուն ված ար ժե
քա յին պատ կե րաց մա նը, որն էլ դրդում է 
կրկին, առա վել հան գա մա նա լից հե տա
զո տել փորձ նա կան և տե սա կան գա ղա
փար նե րի ան հա մա տե ղելիու թյան պատ
ճառ նե րը, որո նել տվյալ երև ույ թի էա կան 
կող մե րը՝ ար ժև ո րե լու առա վել ին նո վա
ցի ոն կող մե րը: Հե տև ա բար, դա սա խոսն 
իրա կա նաց նում է բա վա կա նին կա րև որ 
կարգավորիչ գործառույթ. մի ա վո րում 
է ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյան ու
սում նա կան, գի տա մե թո դա կան, դաս տի
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ա րակ չա կան կող մե րը անձ նա յին ար ժե
հա մա կար գի մեջ՝ մե ծա պես խթա նե լով ու 
կա տա րե լա գոր ծե լով իր մաս նա գի տա կան 
աշ խա տան քը: Նկա տենք, որ յու րա քան
չյուր դա սա խոս ակ տի վո րեն յու րաց նում և 
զար գաց նում է իր ման կա վար ժա կան գոր
ծու նե ու թյան այն հատ վա ծը և իր հա մար 
նա խընտ րում է այն ման կա վար ժա կան 
ար ժեք նե րը, որոնք հա մա րում է գործ նա
կա նում պի տա նի ու կի րա ռե լի: Այլ կերպ 
ասած, ման կա վար ժա կան օբյեկ տիվ ար
ժեք նե րը (ման կա վար ժա կան երև ույթ
նե րը, փաս տե րը, հա րա բե րու թյուն նե րը, 
փոր ձը և այլն) մշտա պես բեկ վում են նրա 
ան հա տա կան մաս նա գի տա կան ար ժե
հա մա կար գում՝ մի դեպ քում հարս տաց նե
լով, հա մալ րե լով այն, մի այլ դեպ քում ար
ժեզրկ վե լով ու դառ նա լով ոչ ավե լորդ: 

Ման կա վար ժա կան ար ժե բա նու թյան, 
որ պես գի տե լիք նե րի մի ջա ռար կա յա կան 
բնա գա վա ռի արագ զար գաց մամբ պայ
մա նա վոր ված, այ սօր հա մաշ խար հա յին 
ման կա վար ժա գի տու թյան մեջ առ կա են 
կրթա կան ար ժեք նե րի բազ մա զա նու թյա
նը նվիր ված բա վա կա նա չափ հրա պա րա
կում ներ, որոն ցում, այ լև այլ խնդիր նե րի 
մեկ նա բան մա նը զու գըն թաց, վեր ջին ներս 
դա սա կարգ վում են ըստ տար բեր մո տե
ցում նե րի (Բ. Տ. Լի խա չև, Զ. Ի. Ռավ կին, 
Ե. Ն. Շի յա նով, Բ. Ս. Գեր շունս կի և ու րիշ
ներ: Գ. Ի. Չի ժի կո վան ման կա վար ժա կան 
ար ժեք նե րը հա մա րե լով ան ձի գի տակ ցու
թյան և վար քի օրի նա կե լի ուղ ղոր դիչ ներ՝ 
առանձ նաց նում է գե րիշ խող, նոր մա տի
վա յին, խթա նող և ու ղեկ ցող ար ժեք նե
րի խմբեր (1): Զ. Ի. Ռավ կի նը, կրթա կան 
ար ժեք նե րը դի տար կե լով կրթու թյան զար
գաց ման հիմք, դրանք ստո րա բա ժա նում է 
4 խմբե րում՝ սո ցի ալ–քա ղա քա կան, մտա
վոր, բա րո յա կան և մաս նա գի տա կան գոր
ծու նե ու թյան ար ժեք ներ (2): Բա վա կա նին 

հա մա պար փակ ման կա վար ժա կան ար ժե
հա մա կարգ է ներ կա յաց նում Ի. Ֆ. Իսա ևը՝ 
առանձ նաց նե լով ար ժեք–նպա տակ նե րի, 
ար ժեք–նշա նա կու թյուն նե րի, ար ժեք–մի
ջոց նե րի և ար ժեք–փոխ հա րա բե րու թյուն
նե րի խմբեր (3): Հիմք ըն դու նե լով այն 
փաս տը, որ ման կա վար ժա կան ար ժեք նե
րը կրթա կան տար բեր գոր ծըն թաց նե րում 
դառ նում են պայ ման կամ ար դյունք, Կ. Ա 
Աբուլ խա նո վա–Սլավս կա յան ներ կա յաց րել 
է ման կա վար ժա կան ար ժեք նե րի հե տև
յալ խմբա վո րու մը (4)՝ 1. Հա սա րա կա կան–
ման կա վար ժա կան ար ժեք ներ, որոնք գոր
ծառ նում են ողջ հա սա րա կու թյան բո լոր 
շեր տե րում և բա րո յա կա նու թյան, կրո նի, 
փի լի սո փա յա կան հաս կա ցու թյուն նե րի, 
գա ղա փար նե րի, պատ կե րա ցում նե րի և 
վար քագ ծի կա նոն նե րի տես քով կա նո նա
կար գում են մար կանց մի ջև տե ղի ու նե ցող 
հա ղոր դակ ցումն ու դաս տի ա րակ չա կան 
գոր ծըն թաց նե րը: 2. Մաս նա գի տա կան 
ման կա վար ժա կան ար ժեք ներ՝ հաս կա ցու
թյուն նե րի, գա ղա փար նե րի, պատ կե րա
ցում նե րի և նոր մե րի մի ամ բող ջու թյուն, 
որը կա նո նա կար գում է կրթու թյան ոլոր տի 
որո շա կի խմբե րի մաս նա գի տա կան գոր
ծու նե ու թյու նը: 3. Ան հա տա կան ման կա
վար ժա կան ար ժեք ներ՝ ան ձի ար ժե քա յին 
կողմ նո րո շում նե րի սո ցի ալ–հո գե բա նա
կան մի հա մա կարգ, որն ար տա ցո լում է 
ան ձի ան հա տա կան նպա տակ նե րի, գոր
ծու նե ու թյան դրդա պատ ճառ նե րի, խթան
նե րի և ձգտում նե րի ուղղ վա ծու թյու նը: 

Հիմն վե լով ման կա վար ժա կան գրա կա
նու թյան բազ մաբ նույթ վեր լու ծու թյուն նե րի 
վրա՝ դա սա խո սի գոր ծու նե ու թյան կա ռուց
ված քում մենք առանձ նաց րել ենք առա վել 
ըն դու նե լի ման կա վարժա կան ար ժեք նե րի 
հե տև յալ խմբե րը:

1. Արժեք–նպատակներ, որոնք ներ
կա յաց նում են բու հի դա սա խո սի մաս նա
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գի տա կան–ման կա վար ժա կան երկ կող մա
նի գոր ծու նե ու թյան բո վան դա կու թյու նը: 
Դրանք են. ա) ընդ հա նուր պատ կե րա ցում 
սե փա կան մաս նա գի տա կան եսի մա
սին որ պես մաս նա գի տա կան ինք նա կա
տա րե լա գործ ման աղ բյուր և ար դյունք, 
բ) ընդ հա նուր պատ կե րա ցում ու սա նո ղի՝ 
ապա գա մաս նա գե տի ան ձի մա սին՝ իր 
ամե նա տար բեր դրսև ո րում նե րում և գոր
ծու նե ու թյան ձև ե րում: 

Ման կա վար ժա կան նպա տակ նե րը 
պետք է իրենց մեջ նե րա ռեն հա մա կող մա
նի զար գա ցած ան ձի ձև ա վոր մա նը ներ
կա յաց վող հա սա րա կա կան և կրթա կան 
պա հանջ նե րը, մարդ կու թյան հու մա նիս
տա կան հույ զե րը, հե տաքրք րու թյուն ներն 
ու ձգտում նե րը, ինչ պես նաև բարձ րա գույն 
դպրո ցի իրա կան անե լիք նե րը: Ման կա
վար ժա կան նպա տակ նե րի իրա գործ ման 
եր կա րա տև գոր ծըն թա ցում մաս նա գե տի 
գի տակ ցու թյան մեջ ձև ա վոր վում է մաս
նա գի տա կան իդե ա լի պատ կե րը, որը նրա 
և շրջա պա տի մարդ կանց հա մար դառ
նում է մաս նա գի տա կան արարք նե րի չա
փա նիշ՝ պար բե րա բար դրդե լով ակ տիվ 
մաս նա գի տա կան ինք նար տա հայտ ման 
և կա տա րե լա գործ ման: Ար ժեք–նպա
տակ նե րը, իրենց հեր թին, ուղ ղոր դում են 
ման կա վար ժի աշ խա տան քի բո վան դա
կու թյու նը, կազ մա կերպ չա կան ձև երն ու 
ընտր ված տեխ նո լո գի ա նե րը: Ան կաս կած, 
ցան կա ցած մաս նա գե տի գոր ծու նե ու թյան 
առաջընթացի չափանիշը ար ժե քա վոր 
նպա տակ նե րի առ կա յու թյունն է, ման կա
վար ժա կան գի տակ ցու թյան մեջ դրանք 
նա խագ ծե լը, կա ռու ցե լը ապա նաև պե
տա կան կրթա կան չա փո րոշ չի հի ման վրա 
մշակ ված մաս նա գե տի գի տա կա նո րեն 
հիմ նա վոր ված մո դելն իրա կա նաց նե լը: 
Ման կա վար ժա կան ար ժեք նե րը յու րաց
նե լու ըն թաց քում դա սա խո սի և ապա գա 

մաս նա գե տի մեջ աս տի ճա նա բար ձև ա
վոր վում են հո գև որ–ստեղ ծա գոր ծա կան 
այն պի սի հատ կա նիշ ներ, որոնք նպաս
տում են նրանց հո գև որ–ստեղ ծա գոր ծա
կան կա րո ղու թյուն նե րի աճին ու մաս նա
գի տա կան ինք նա ի րաց մա նը: Դրանք են. 
ինք նա տիպ դա տո ղու թյուն նե րը, խնդրի 
լուծ ման ինքնաբուխ առա ջարկ նե րը, ճկուն 
մտա ծո ղու թյու նը, նոր փաս տի ու երև ույ թի 
նկատ մամբ «բաց» հա յաց քը, զար գա ցած 
ինք նա գի տակ ցու թյու նը, նպա տա կաս լա
ցու թյու նը, հե տև ո ղա կա նու թյու նը, խո հե
մու թյու նը, խան դա վա ռու թյու նը, ոգեշնչ
վա ծու թյու նը առար կա յով և (ու սա նո ղի) 
դա սա խո սի ան ձով, մե ծա հո գու թյու նը, 
ներ քին ներ դաշ նա կու թյունն ու մի ա ժա մա
նակ հո գև որ ան բա վա րար վա ծու թյու նը, 
բա րե հո գու թյու նը, ան շա հախնդ րու թյու նը, 
ինք նակր թու թյան ձգտու մը, նո րի ստեղծ
ման ներ քին պա հանջ մուն քը, ձգտու մը սո
վո րե լու իս կա կան վար պետ–ման կա վար
ժի մոտ, սե րը: 

2. Արժեք–գիտելիքներ, որոնք ներ կա
յաց նում են դա սա խո սի գոր ծու նե ու թյանն 
անհ րա ժեշտ հո գե բա նա ման կա վար
ժա կան գի տե լիք նե րի ամ բող ջու թյու նը: 
Դրանց թվին կա րե լի է դա սել ա) բու հի 
ման կա վար ժա կան գոր ծըն թա ցի կա րև ո
րա գույն գա ղա փար նե րին ու հիմ նա կան 
օրի նա չա փու թյուն նե րին վե րա բե րող տե
սա կան և մե թո դա բա նա կան գի տե լիք նե րը, 
բ) կրթու թյան պատ մու թյան և ժա մա նա կա
կից ման կա վար ժա կան գի տու թյուն նե րի 
ու ման կա վար ժա կան հե տա զո տու թյուն
նե րի մե թոդ նե րի իմա ցու թյու նը, գ) ու սա
նող նե րի հո գե բա նա ման կա վարժական, 
տարիքային առանձնահատկությունների 
ու հետաքրքրությունների իմացությունը: 

Հո գե բա նու թյան և ման կա վար ժու
թյան հիմ նա րար հաս կա ցու թյուն նե րի և 
տե սու թյուն նե րի տի րա պե տու մը հնա րա
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վո րու թյուն է ստեղ ծում կա ռու ցե լու գի տա
կա նո րեն հիմ նա վոր ված, մի ա ժա մա նակ 
սե փա կան, ինք նա տիպ ու եզա կի ման կա
վար ժա կան գոր ծու նե ու թյան կա ղա պա րը՝ 
այն անընդ հատ կա տա րե լա գոր ծե լով և 
հասց նե լով իրա կան ստեղ ծա գոր ծու թյան 
աս տի ճա նին:

3. Արժեք–տեխնոլոգիաներ, որոնք 
ներ կա յաց նում են դա սա խո սի գոր ծու նե
ու թյան իրա կա նաց ման եղա նակ նե րի, 
մի ջոց նե րի, հա րա բե րու թյուն նե րի իրար 
փոխ կա պակց ված հե տև յալ խմբե րը. ա) 
կրթա կան, դաս տի ա րակ չա կան և անձ
նա յին զար գաց ման խնդիր նե րի լուծ մանն 
ուղղ ված գոր ծո ղու թյուն ներ՝ ու սուց ման և 
դաս տի արակու թյան տեխ նո լո գի ա ներ, բ) 
ման կա վար ժա կան գոր ծըն թա ցի հո գե
բա նա կան առողջ մթնո լոր տի ստեղծ մանն 
ուղղ ված հա ղոր դակ ցա յին գոր ծո ղու թյուն
ներ՝ հա ղոր դակց ման տեխ նո լո գի ա ներ, 
գ) դա սա խո սի անձ նա կան դիր քո րո շու մը, 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը ու սա նող նե րի 
և գոր ծըն կեր նե րի հետ, վե րա բեր մուն քը 
ման կա վար ժա կան գոր ծըն թա ցի մաս
նա կից նե րի, ինչ պես նաև իր սե փա
կան մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյան 
նկատ մամբ, ինք նագ նա հա տա կա նը, 
անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում սե փա կան 
ման կա վար ժա կան կա րո ղու թյուն ներն 
ակ տի վաց նե լու և ստեղ ծա գոր ծե լու մի
ջոց նե րը: 

Այս խմբի մեջ առանձ նա հա տուկ պետք 
է նշել հա ղոր դակ ցա կան տեխ նո լո գի ա նե
րի էա կան դե րը որ պես ման կա վար ժա կան 
ար ժեք ներ, որոնք դրսև որ վում են հա ղոր
դակց ման բազ մա զան տե սակ նե րում, 
ոճե րում, մո դել նե րում՝ ուղղ ված կամ սու
բյեկտ–օբյեկտ նե րազ դե ցու թյան, կամ սու
բյեկտ–սու բյեկտ երկ խո սա կան, գոր ծըն
կե րա յին և հա մա գոր ծակ ցա յին ու սուց ման 
իրա կա նաց մա նը (5): 

4. Արժեք–հատկանիշներ, որոնք ներ
կա յաց նում են դա սա խո սի անձ նա կան, 
պաշ տո նա կան, հա ղոր դակ ցա կան, մաս
նա գի տա կան–ման կա վար ժա կան վար
քագ ծի և ար տաշ խա տան քա յին ար ժե
քա վոր հատ կա նիշ նե րի ամ բող ջու թյու նը: 
Սրանք դրսև որ վում են հե տև յալ հա տուկ 
կա րո ղու թյուն նե րում. ա) նպա տա կաս
լա ցու թյուն, սե փա կան նպա տակ ներն ու 
գոր ծո ղու թյուն ներն այ լոց նպա տակ նե րի 
ու գոր ծո ղու թյուն նե րի հետ հա մադ րե լու 
կա րո ղու թյուն ներ, բ) սե փա կան գոր ծու
նե ու թյու նը նա խագ ծե լու և դրա ար դյունք
նե րը կան խա տե սե լու կա րո ղու թյուն, 
գ) մաս նա գի տա կան տե սա կե տից հա մա
կող մա նի ո րեն և ստեղ ծա գոր ծա բար մտա
ծե լու կա րո ղու թյուն ներ, դ) հու մա նիս տա
կան փոխ հա րա բե րու թյուն ներ կա ռու ցե լու 
և հա մա գոր ծակ ցե լու դիր քո րո շում մշա
կե լու կա րո ղու թյուն ներ, ե) երկ խո սա կան 
մտա ծո ղու թյուն և գոր ծըն կե րա յին փոխ
հա րա բե րու թյուն ներ իրա կա նաց նե լու կա
րո ղու թյուն ներ և այլն: 

Ավե լաց նենք, որ ման կա վար ժա կան 
ար ժե քա յին խմբե րի բո լոր բա ղադ րիչ նե րը 
սեր տո րեն փոխ կա պակց ված են և կի րառ
վում են մի ա ժա մա նակ: Ընդ որում, դա սա
խո սի ման կա վար ժա կան–մաս նա գի տա
կան մշա կույ թի կա ռուց ված քում ար դեն 
առ կա ար ժեք նե րը իրենց հեր թին հիմք 
են դառ նում նոր գա ղա փար նե րի, հա րա
բե րու թյուն նե րի կամ կա րո ղու թյուն նե րի 
նա խագծ ման ու իրա կա նաց ման հա մար: 
Իհար կե, ման կա վար ժա կան ար ժեք նե
րի հա մալ րու մը խիստ ան հա տա կա նաց
ված բնույթ է կրում և ան խու սա փե լի ո րեն 
պայ մա նա վոր վում է տվյալ մաս նա գե տի 
հա մընդ հա նուր ու մաս նա գի տա կան ար
ժե քա յին պա հանջ մունք նե րով: Որ քան 
բազ մա շերտ է նրա ար ժե քա յին նե րաշ
խար հը, այն քան ար դյու նա վե տո րեն և 
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ակ տի վո րեն են ձև ա վոր վում նոր ման կա
վար ժա կան նպա տակ ներ, գի տե լիք ներ, 
տեխ նո լո գի ա ներ, հատ կա նիշ ներ և հա
րա բե րու թյուն ներ:

Ամ փո փե լով նշենք, որ ման կա վար ժա
կան մշա կույ թի ձև ա վո րու մը են թադ րում 
է ման կա վար ժա կան հա ղոր դակց ման, 
ման կա վար ժա կան ստեղ ծա գոր ծու թյան, 
ու սա նող նե րի ու սում նա կան, գի տա հե
տա զո տա կան գոր ծու նե ու թյան կազ մա
կերպ ման, սե փա կան մաս նա գի տա կան 
գոր ծու նե ու թյան կա ռա վար ման բազ մա

զան տեխ նո լո գի ա նե րի լի ար ժեք տի րա
պե տում: Ուս տի, ող ջա միտ ման կա վար
ժա կան նպա տա կադ րում նե րը կա րող է 
իրա կա նաց նել մի այն ման կա վար ժա կան 
բազ մա կող մա նի գի տե լիք նե րով, անձ նա
յին ու ման կա վար ժա կան հաս տա տուն 
որակ նե րով օժտ ված, ման կա վար ժա կան 
ար դի ա կան փոխ ներ գոր ծուն տեխ նո լո
գի ա նե րը հմտո րեն տի րա պե տող և ման
կա վար ժա կան խնդիր նե րը մե թո դա պես 
ու հե տև ո ղա կա նո րեն գոր ծո ղու թյուն նե րի 
վե րա ծող պրո ֆե սի ո նալ դա սա խո սը:
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Система педагогических ценностей педагога высшей школы
С. Сисян

Педагогические ценности складываются исторически в ходе развития общества 
и образования и фиксируются в педагогической науке как формы общественного 
сознания в виде идей, концепций, теорий. В процессе работы преподаватель овладевает 
педагогическими ценностями, которые выступают в качестве относительно устойчивых 
ориен тиров, они делятся на следующие группы: ценности–цели, ценности–знания; цен
нос ти–технологии и ценности–качества.

The system of pedagoical values of high school teacher
S. Sisyan

 Pedagoical values are added in the course of historical development of society and edu
cation and are fixed in teaching siences in the form of ideas, concepts and theories. In op
eration, the teacher seizes teaching valuesIn operation, the teacher seizes teaching values as 
relatively stable reference points. They are devided into the following groups: values  –goals, 
values  –knowledge, values–technology and value–qualities.
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ԱՆԳԻՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
ՆԵԼԼԻ ԱԴԱՄՅԱՆ 
ԳՈՀԱՐ ԳԴԼՅԱՆ

ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԿԵՑՎԱԾՔԻ ՇԵՂՈՒՄՆԵՐԸ 
ՈՐՊԵՍ ՀԻՊՈԴԻՆԱՄԻԱՅԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔ

Հա սուն մար դու ող նա շա րի բնա կա նոն 
կա ռուց ված քում տար բեր վում են ոչ մեծ ֆի
զի ո լո գի ա կան ծռում ներ, որոնք պա րա նո
ցա յին և գոտ կա յին հատ ված նե րում ուղղ
ված են դե պի առաջ՝ լոր դոզ, իսկ կրծքա յին 
և սրբոսկ րա յին հատ ված նե րում՝ դե պի 
հետ՝ կի ֆոզ: Դրանք ձև ա վոր վում են օր
գա նիզ մի աճ մա նը զու գըն թաց՝ սկսած 2–2, 
5 ամ սա կա նից: Այդ ծռում նե րը մեղ մում 
են ող նա շա րի վրա ուղ ղա ձիգ բեռն վա ծու
թյու նը քայլ քի, ցատ կում նե րի ժա մա նակ՝ 
կան խե լով ու ղե ղի ցնցում նե րը: Ֆի զի ո լո գի
ա կա նից բա ցի կա րող են հան դի պել նաև 
ող նա շա րի 3 տե սա կի հի վան դա գին ծռում
ներ՝ կողմ նա յին՝ սկո լի ոզ, դե պի հետ՝ գեր
կի ֆոզ, դե պի առաջ՝ գեր լոր դոզ: [4]

Սկո լի ո զը լի նում է բնա ծին (ողե րի ոչ 
ճիշտ զար գա ցում) և ձեռք բե րո վի, որն 
առա վել հա ճախ առա ջա նում է դպրո ցա
կան տա րի քում (6 տա րե կա նում):[5]

Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ 
հան դի պում են ող նա շա րի ծռվածք նե րի 
առա ջաց ման բազ մա թիվ պատ ճառ նե
րի նկա րագ րեր: Օրի նակ՝ երե խա յի ոտ քի 
կանգ նե լը բնա կա նոն ժամ կե տից շուտ, 
ման կա կան տա րի քում վա րա կիչ և այլ հի
վան դու թյուն նե րով հի վան դա նա լը, տար
բեր տա րի քի դպրո ցա կան նե րի հե նա
շար ժո ղա կան հա մա կար գի զար գաց ման 
ըն թաց քում բազ մա թիվ պատ ճառ նե րով ի 
հայտ եկած թե րու թյուն նե րը և այլն:

Մեր առ ջև դրել ենք հի պո դի նա մի ա յի 
հե տև ան քով դպրո ցա կան նե րի կեց ված քի 

շե ղում նե րի առա ջաց ման հար ցի քննար
կու մը: Դրա հա մար կա տա րել ենք Գյում րի 
քա ղա քի թվով 5 դպրոց նե րի աշա կերտ նե
րի բժշկա կան քննու թյան ար դյունք նե րի 
վի ճա կագ րա կան վեր լու ծա կան հե տա զո
տու թյուն:

Դպրո ցա կան շրջա նում փոխ վում է ոչ 
մի այն երե խա յի մի ջա վայ րը, այ լև կեն
սա կեր պը: Շարժ ման լի ար ժեք ազա տու
թյա նը փո խա րի նում է պար տադր ված 
դիր քով մի քա նի ժամ նստե լը ոչ մի այն 
դպրո ցում, այ լև տա նը: Ու սում նա կան 
պա րապ մունք նե րի ժա մա նակ սխալ 
դիր քով նստելն առա ջաց նում է ող նա
շա րի և մեջ քի մկան նե րի ան հա մա պա
տաս խան ծան րա բեռն վա ծու թյուն, ող
նա շա րի կա պան նե րի և ողե րի ձև ե րի 
փո փո խու թյուն ներ, ող նա շա րի կող քա
յին ծռվածք ներ, որոնք իրենց հեր թին 
բե րում են մի ջո ղա յին աճա ռա յին սկա
վա ռակ նե րի ձև ա փոխ ման, ող նու ղե ղից 
դուրս եկող նյար դե րի սեղմ ման, օր գա
նիզ մի կեն սա գոր ծու նե ու թյան խա թար
ման և այլն:

Ու սում նա ռու թյան գոր ծըն թա ցը, մտա
վոր աշ խա տանքն աշա կեր տից պա հան
ջում է ու շադ րու թյան կենտ րո նա ցում: Եվ 
հա ճախ աչ քե րի ծայ րա հեղ լա րու մը՝ առա
վել ևս թույլ ու սխալ լու սա վո րու թյան դեպ
քում, կա րող է առա ջաց նել տե սո ղա կան 
խան գա րում ներ, ստի պել աշա կեր տին 
ավե լի շատ կռա նալ դե պի սե ղա նը՝ առա
ջաց նե լով ող նա շա րի կրծքա յին և գոտ կա
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յին բա ժին նե րում տար բեր ծռվածք ներ, 
կեց ված քի փո փո խու թյուն ներ:

Ող նա շա րի ծռվածք ներ կա րող են 
առա ջա նալ նաև դպրո ցա կան պա յու սա
կի, փա փուկ ան կող նու, ոչ ճիշտ սնունդ 
օգ տա գոր ծե լու, աղ ջիկ նե րի եր կար ժա մա
նակ բարձ րակ րունկ կո շիկ ներ հագ նե լու և 
այլ պատ ճառ նե րով: Ծանր պա յու սա կը մի
այն մի ու սին կրե լը հա ճախ հան գեց նում 
է ու սե րի մա կար դակ նե րի ան հա վա սա րու
թյան՝ կող քա յին սկո լի ո զի: Բարձ րակ րունկ 
կո շիկ նե րը, մե ծաց նե լով ոտ նա թա թի ծան
րա բեռն վա ծու թյու նը, առա ջաց նում են 
գոտ կա տե ղի կո րա ցում, մի ջո ղա յին սկա
վա ռակ նե րի ճնշվա ծու թյուն:

Փա փուկ և ան հա վա սար ան կող նում 
մարմ նի կշռի ոչ հա վա սա րա չափ բաշխ
ման հե տև ան քով չի ապա հով վում մկան
նե րի առա վե լա գույն չա փով թու լա ցու մը:

Իսկ կալ ցի ում և ֆոս ֆոր պա րու նա կող 
մթերք նե րի ոչ անհ րա ժեշտ չա փով օգ
տա գոր ծու մը խա թա րում է դպրո ցա կա նի 
ոսկ րա–մկա նա յին հյուս վածք նե րի նոր մալ 
զար գա ցու մը:

Քննարկ վող խնդրի շրջա նակ նե րում 
անդ րա դառ նանք նաև դպրո ցա կա նի առօ
րյա յի և ու սում նա ռու թյան ան բա ժա նե լի 
մաս կազ մող տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո
գի ա նե րի բա ցա սա կան դե րին: Դպրո ցա
կան մի շարք առար կա նե րի՝ կեն սա բա

նու թյան, պատ մու թյան և այլ նի առան ձին 
գնա հատ վող գործ նա կան աշ խա տանք նե
րը՝ ռե ֆե րատ ներ, լրա ցու ցիչ ին ֆոր մա ցի
ա ներ, ինք նըս տին քյան ստի պում են աշա
կեր տին հայտն վել հա մա կարգ չի դի մաց՝ 
կրճա տե լով զբոս նե լու, խա ղի և սպոր
տով զբաղ վե լու ժա մա նա կը: Հա վե լենք, 
որ աթո ռի և սե ղա նի բարձ րու թյունն էլ ոչ 
միշտ է հա մա պա տաս խա նում առող ջու
թյան ապա հով ման նոր մե րին:

Աս վա ծը հան գեց նում է շար ժում նե
րի սահ մա նա փակ ման՝ հի պո դի նա մի ա
յի, մկա նա յին հա մա կար գի ֆունկ ցի ո նալ 
հնա րա վո րու թյուն նե րի, ոսկ րա յին հյուս
ված քի թթված նա յին հա գեց վա ծու թյան 
նվազ ման, կալ ցի ու մազրկ ման, կմախ քի 
տա րի քա յին առանձ նա հատ կու թյուն նե րի 
ձև ա վոր ման և զար գաց ման ու շաց ման: [3]

Կեց ված քի շե ղում ու նե ցող աշա կերտ
նե րի տո կո սա յին ցու ցա նիշ նե րի տար բե
րու թյուն նե րի պատ ճառ նե րի վեր լու ծու թյան 
հա մար օգ տա գոր ծել ենք Գյում րի քա ղա քի 
Մի ջազ գա յին Կար միր Խա չի ան վան պո
լիկ լի նի կա յի կող մից 2007–2012 ուս.տա րի
նե րին թվով 5 դպրոց նե րում կա տար ված 
հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյունք նե րը: [2]

Ստո րև բեր ված աղյու սա կում ներ կա յաց
նում ենք վե րոն շյալ դպրոց նե րի ընդ հա նուր 
և կեց ված քի շե ղում ու նե ցող աշա կերտ նե րի 
գու մա րա յին և տո կո սա յին թվե րը

Դպրոցներ

2007–2012թթ

Աշակերտների 

ընդհանուր թիվ

Կեցվածքի շեղում ունեցող 

աշակերտների թիվ

Կեցվածքի շեղում ունեցող 

աշակերտների թիվ (%–ով)

Թիվ 41 3408 46 1, 35

Թիվ 11 3408 53 1, 55

Թիվ 37 3898 24 0, 62

Թիվ 40 1553 40 2, 58

«Ֆոտոն» 2778 130 4, 68



44

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

Բեր ված 5 դպրոց նե րում կեց ված քի 
շե ղում ու նե ցող աշա կերտ նե րի տո կո սա
յին մի ջին ցու ցա նի շը կազ մում է մոտ 2%: 
Այն հա մե մա տե լով առան ձին դպրոց նե րի 
տվյալ նե րի հետ, անհ րա ժեշտ ենք հա մա
րում անդ րա դառ նալ մի ջի նից առա վել շեղ
ված ցու ցա նիշ նե րի պատ ճառ նե րի վեր լու
ծու թյա նը թիվ 37 և 40 դպրոց նե րում ու 
«Ֆո տոն» վար ժա րա նում:

Մեր ու սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց 
տվե ցին, որ չնա յած թիվ 11, 37, 41 և 40 
դպրոց նե րում ֆիզ կուլ տու րա յի դահ լիճ նե
րը նույ նան ման են, բայց վե րա բեր մուն
քը ֆիզ կուլ տու րա յի դա սե րի անց կաց ման 
և նշա նա կու թյան վե րա բե րյալ տար բեր է: 
Օրի նակ՝ թիվ 37 դպրո ցում մյուս նե րի հա
մե մատ աշա կերտ նե րի թիվն ամե նա մեծն 
է, սա կայն կեց ված քի շե ղում ու նե ցող նե րի 
տո կո սը՝ ամե նա ցած րը, ին չը կա րող է բա
ցատր վել երե խա յի առող ջու թյան գոր ծում 
ֆիզ կուլ տու րա յի ճիշտ դրված քով, որն ար
ձա նագր վել է մեր կող մից ու սում նա սի րու
թյան ըն թաց քում: Ընդգ ծենք, որ նշված ժա
մա նա կա հատ վա ծում այս դպրո ցի տնօ րե նը 
ֆիզ կուլ տու րա յի մաս նա գետ էր: Հակ ված 
ենք կար ծե լու, որ ֆիզ կուլ տու րա առար կա յի 
դրված քի որոշ առանձ նա հատ կու թյուն ներ 
կա րող են դրա նով պայ մա նա վոր ված լի նել: 
Դպրո ցը դա սա ցու ցա կա յին պար տա դիր, 
պատ շաճ մա կար դա կով անց կաց վող դա
սե րից բա ցի տար վա բո լոր եղա նակ նե րին 
բազ մա զան ու բազ մա քա նակ սպոր տա յին 
մի ջո ցա ռում ներ է կազ մա կեր պել՝ կա րև ո րե
լով աշա կերտ նե րի առող ջու թյան պահ պան
ման և առողջ ապ րե լա կեր պի ապա հով ման 
խնդի րը: Օրի նակ՝ այդ տա րի նե րին տնօ րի
նու թյան նա խա ձեռ նու թյամբ տար րա կան 
դա սա րան նե րի ֆիզ կուլ տու րա յի պար տա
դիր դա սեր են անց կաց վել քա ղա քի մաս
նա գի տաց ված լո ղի դպրո ցում:

Այլ է պատ կե րը թիվ 40 դպրո ցում և 
«Ֆո տոն» վար ժա րա նում: Բայց յու րա քան

չյու րում պատ ճառ նե րը յու րա հա տուկ են:
Աղյու սա կից երև ում է, որ կեց ված քի 

շե ղում ու նե ցող նե րի թի վը 40–րդ դպրո
ցում նկա տե լի մեծ է աշա կերտ նե րի ընդ
հա նուր թվի հա մե մատ: Նշենք, որ դպրո
ցում ֆիզ կուլ տու րա յի դա սե րի դրված քը 
պատ շաճ մա կար դա կի վրա է: Հե տև ա
բար, ար ձա նագր ված ցու ցա նի շը հակ ված 
ենք բա ցատ րե լու նրա նով, որ դպրոցն 
իրա կա նաց նում է նե րա ռա կան կրթա կան 
ծրագ րով ու սու ցում՝ ընդգր կե լով առող ջա
կան տար բեր խնդիր ներ ու նե ցող աշա
կերտ նե րի, որոնց մեջ կա րող են ի սկզբա
նե լի նել կեց ված քի շե ղում ու նե ցող ներ:

Մեզ հե տաքրք րող խնդրի շրջա նա կում 
«Ֆո տոն» վար ժա րա նի ու շադ րու թյան ար
ժա նի փաս տե րից մեկն այն է, որ դպրո ցը 
չու նի ֆիզ կուլ տու րա յի դահ լիճ: Բնա կա
նա բար, ֆիզ կուլ տու րա յի դա սե րը, որ պես 
այդ պի սին, անց կաց վում են մի այն դրսում՝ 
մե ծա պես և ուղ ղա կի ո րեն կախ ված լի նե լով 
եղա նա կա յին պայ մա ննե րից: Իսկ ան բա
րեն պաստ եղա նա կին հիմ նա կա նում դա
սերն անց կաց վում են դա սա րան նե րում՝ 
շախ մա տի, ին տե լեկ տո ւալ խա ղե րի ձև ով:

Վար ժա րա նի ընդ հա նուր լսա րա նա
յին մա կե րե սի փոք րու թյան պատ ճա ռով 
որոշ կի սան կու ղա յին սե նյակ ներ՝ լու սա
յին ան բա վա րար պայ ման նե րով, նշված 
տա րի նե րին ծա ռա յել են որ պես դա սա սե
նյակ ներ: Բնա կա նա բար, նշվա ծը կա րող 
է հան գեց նել ոչ մի այն տե սո ղա կան, այլ 
նաև դրա նից բխող հե նա շար ժիչ հա մա
կար գի խան գա րում նե րի: Նկա րագր ված 
իրա վի ճա կում սո վո րող նե րի հա մար առա
վել կա րև որ վում է հա գեց ված մար զա դահ
լի ճի առ կա յու թյու նը վար ժա րա նում:

Եթե ավե լաց նենք նաև պատ ճառ նե րը, 
որոնք վեր լուծ վել են քննարկ վող թե մա յին 
առնչ վող մեր կող մից կա տար ված մեկ այլ 
աշ խա տան քում [1]՝կապ ված վար ժա րա
նա յին ծրագ րի գեր բեռն վա ծու թյան և օլիմ
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պի ա դա նե րի գոր ծըն թա ցում «Ֆո տոն» 
վար ժա րա նի աշա կերտ նե րի ընդգրկ վա
ծու թյան հետ, ապա անհ րա ժեշ տու թյուն 
կա ռա ջա նա ահա զան գե լու, որ մեր հա սա
րա կու թյանն անհ րա ժեշտ է ոչ մի այն խե
լա ցի, այ լև առողջ սե րունդ:

Այս պի սով, առա ջար կում ենք. որ պես 
«առա ջին օգ նու թյուն»՝ դպրոց նե րում.

1. Կեն սա բա նու թյան և «Առողջ ապ րե
լա կերպ» առար կա նե րի հա մա պա տաս
խան թե մա նե րի ու սուց ման ժա մա նակ 
առանձ նա կի ու շադ րու թյան ար ժա նաց
նել հի պո դի նա մի ա յի ամե նա տար բեր 
բա ցա սա կան հե տև անք նե րի քննար կու
մը հատ կա պես դե ռա հաս նե րի շրջա նում 
(սիրտ–անո թա յին հի վան դու թյուն ներ, հե
նա շար ժիչ հա մա կար գի, նյու թա փո խա
նա կու թյան խան գա րում ներ և այլն): 2. 
Ձև ա վո րել սո վո րող նե րի մեջ առողջ ապ
րե լա կեր պի մա սին գի տակ ցու թյան կա
րև ո րու թյուն և գործ նա կա նո րեն «Առողջ 

ապ րե լա կերպ» ապա հո վե լու որո շա կի 
խնդիր ներ լու ծել ֆիզ կուլ տու րա յի դա սե րի 
ժա մա նակ:

3. Հի պո դի նա մի ան կան խե լու և ու
սում նա ռու թյան գոր ծըն թա ցի օգ տա
կա րու թյան ցու ցա նի շը բարձ րաց նե լու 
նպա տա կով կազ մա կեր պել աշա կերտ նե
րի շար ժո ղա կան ակ տի վու թյունն ապա
հո վող, բայց հոգ նա ծու թյուն չա ռա ջաց
նող, թար մաց նող մի շարք վար ժանք ներ, 
խա ղեր մինչ դա սե րը սկսե լը (5–8 րո պե՝ 
կախ ված տա րի քա յին առանձ նա հատ կու
թյուն նե րից), դա սի ըն թաց քում ֆիզ կուլտ–
րո պեի (5 րո պե), պար բե րա բար հա մադպ
րո ցա կան սպոր տա յին մի ջո ցա ռում նե րի 
կազ մա կերպ ման և այլ ձև ե րով:

4. Բո լոր դպրոց նե րի մար զա դահ լիճ
ներն հա գեց նել տար բեր եղա նակ նե րի 
հա մար սո վո րող նե րի շար ժո ղա կան ակ
տի վու թյունն ապա հո վող սպոր տա յին 
գույ քով:
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Нарушения осанки у школьников как результат гиподинамии

А. Григорян, Н. Адамян, Г. Гдлян
В работе рассматривается вопрос нарушения осанки у школьников в результате ги

по ди на мии. Считая важным здоровый образ жизни учеников, предлагаются разные 
спо собы для обеспечения двигательной активности.

Breaking beaching as a result of hypodynamy

A. Grigoryan, N. Adamyan, G. Gdlyan
In the work (article) the guestion of the breaking bearing of the school children as a result 

ob hypodynamy. Giving much importance to the healthy lifestyle of learners, various means 
for the moving activity are suggested.
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ԱՐՄԻՆԵ ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ

ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԹԵՍՏԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ 
ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՎԱԾ ՄԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԵՎ ՆՐԱ 

ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Այ սօր ար դեն վստա հո րեն կա րե լի է 

ասել, որ չկա գի տու թյան ու կրթու թյան 
մի ոլորտ, որ տեղ ժա մա նա կա կից ին ֆոր
մա ցի ոն տեխ նո լո գի ա նե րը ներ թա փան
ցած չլի նեն: Կրթու թյան ոլոր տում դրանք 
բնա կա նա բար հե տապն դում են ու սու ցո
ղա կան կամ գի տե լիք նե րի ստուգ ման և 
գնա հատ ման նպա տակ: Սա կայն հարկ է 
նշել, որ շու կա յում առ կա ու սուց ման, ինք
նու սուց ման և ընդ հան րա պես հե ռա վար 
ու սուց ման հա մա կար գե րում տրված գրա
գետ տեխ նի կա կան լու ծում նե րի և գի տե
լիք նե րի ստուգ ման, գնա հատ ման (կամ 
ինք նաս տուգ ման և ինք նագ նա հատ ման) 
բազ մաբ նույթ հնա րա վո րու թյուն նե րի 
առա ջադր ման հետ մեկ տեղ, վեր ջին ներս 
գրե թե զուրկ են հո գե բա նա կան խնդիր նե
րի լու ծում նե րից: Այդ առու մով, դրան ցում 
հիմ նա կան շեշ տը դրվում է մուլ տի մե դի
ա յի զա նա զան մի ջոց նե րով մա տուց վող 
նյու թը հե տաքր քիր կամ դյու րըմբռ նե լի 
դարձ նե լու վրա և նրան ցում բա ցա կա յում 
է հո գե բա նա կան մա սով հե տա դարձ կա
պի ապա հո վումն ու սու ցան վո ղի և ու սու
ցա նո ղի մի ջև: Ար դյուն քում որ քան էլ, որ 
ճիշտ լի նեն ընտր ված տեխ նի կա կան լու
ծում նե րը կամ բարձ րա կարգ կի րառ ված 
տեխ նո լո գի ա նե րը, մի և նույնն է այս բո
լոր հա մա կար գերն ու նեն մի կա րև որ թե
րու թյուն՝ այն է, նրան ցում բա ցա կա յում է 
ու սու ցան վո ղի ան հա տա կան, հո գե բա նա
կան մո տե ցում նե րի լու ծում նե րը:

Հո գե բա նա կան ախ տո րո շումն, ան
կաս կած, ցան կա ցած հա մա կար գի կա

տա րյալ աշ խա տան քի ան քակ տե լի մասն 
է կազ մում, եթե տվյալ հա մա կար գում 
առ կա է մարդ կա յին գոր ծո նը: Այն ու սում
նա սի րում և բա ցա հայ տում է ան ձի կա րև
ո րա գույն հատ կա նիշ նե րը և առա ջար կում 
յու րա քան չյուր դեպ քի հա մար ան հա տա
կան մո տե ցում և լու ծում: Բազ մաբ նույթ են 
ինչ պես հո գե բա նու թյան մեջ առա ջադր
վող խնդիր նե րը, այն պես և դրանց ախ տո
րոշ ման եղա նակ նե րը: [1, 38–64] Դրանց 
շար քին են դաս վում նաև հո գե բա նա կան 
թես տա վոր ման հա մա կար գե րը, որոնք 
նպաս տում են զա նա զան որակ նե րի բա
ցա հայտ մանն ու գնա հատ մա նը: Իրա կա
նում թեստա վոր ման խնդիր նե րը և նպա
տակ նե րը կա րող են տար բեր լի նել և այդ 
իմաս տով հո գե բա նա կան ախ տո րո շու մը 
կա րող է ներ կա յաց վել որ պես թես տա վոր
ման մի տա րա տե սակ, որը նա խա տես ված 
է հո գե բա նա կան հատ կա նիշ նե րի և մարդ
կա յին որակ նե րի զար գաց ման մա կար դա
կի բա ցա հայտ ման հա մար: Թես տի որակն 
ապա հով վում է նրա ստան դար տաց ված 
սանդ ղակ նե րի բազ մա փու լա յին և բազ
մա ֆունկ ցի ո նալ ստու գում նե րի մի ջո ցով, 
իսկ նրա գնա հա տու մը բա վա կա նին բարդ 
գոր ծըն թաց է:

Ան շուշտ, բա ցի թես տե րից գո յու թյուն 
ու նեն բազ մա թիվ այլ մի ջոց ներ ևս, որոնք 
ու սում նա սի րում և բա ցա հայ տում են ան
հա տին և դրան ցից յու րա քան չյուրն, ան
կաս կած, լու ծում է իր խնդիր նե րը:[2] Այս
պես, օրի նակ, վեր ջին ժա մա նակ նե րում 
նեյ րո ին ֆոր մա տի կա յի բնա գա վա ռում 



47

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

կա տար ված հե տա զո տա կան փոր ձե րը 
հո գե բա նա կան ախ տո րոշ ման հա մար նոր 
հե ռան կար ներ և հնա րա վո րու թյուն ներ են 
բա ցում:[3] Մաս նա վո րա պես, ինչ պես ցույց 
են տվել մի շարք գիտ նա կան նե րի հե տա
զո տու թյուն նե րը, նեյ րո նա յին ցան ցե րի 
ապա րա տի օգ տա գործ մամբ հնա րա վոր 
է բա վա րա րել գոր ծող հո գե բան նե րի և 
հե տա զո տող նե րի պա հանջ մունք նե րը, 
նրանց փոր ձի հի ման վրա հո գե բա նա կան 
ախ տո րոշ ման մե թոդ նե րի ստեղծ ման 
գոր ծում՝ շրջան ցե լով ֆոր մա լի զա ցի ա յի 
և ախ տո րո շիչ մո դե լի կա ռուց ման փու լե
րը: Նմա նա տիպ ար դյունք նե րը շատ են 
և բազ մա զան, սա կայն մենք կվե րա դառ
նանք թես տա վոր ման մի ջոց նե րով և մե
թոդ նե րով հո գե բա նա կան ախ տո րոշ ման 
խնդիր նե րին, քան զի հա մար վե լով հո գե
բա նա կան ախ տո րոշ ման մեջ ոչ այն քան 
երի տա սարդ ճյուղ, այն մի այն վեր ջին մի 
քա նի տաս նա մյակ նե րում ար մա տա վոր վել 
է ման կա վար ժու թյան և հո գե բա նու թյան 
պրակ տի կա յում (հատ կա պես նա խադպ
րո ցա կան ման կա վար ժու թյան բնա գա վա
ռում) և բա րե հա ջող կեր պով լու ծում է մի 
շարք խնդիր ներ:

Թես տը ման կա վար ժա կան ախ տո րոշ
ման թե՛ մե թոդ է, և թե՛ մի ջոց, որը ման
կա վար ժին հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
առա վե լա գույնս հա մար ժեք չա փելու և 
մեկ նա բա նելու ու սուց ման ար դյունք նե
րը: Կա մա յա կան ճիշտ կազ մա կերպ ված 
թես տին բնո րոշ են եր կու կա րև ո րա գույն 
հատ կա նիշ ներ՝ առա ջի նը դա թես տի 
օբյեկ տի վու թյունն է, երբ փոր ձարկ վող նե
րի վրա բա ցառ վում է պա տա հա կան գոր
ծոն նե րի ազ դե ցու թյու նը, իսկ երկ րոր դը 
ստան դար տաց ման գոր ծըն թացն է, երբ 
տար բեր երև ույթ նե րի, գոր ծըն թաց նե րի 
ու ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյան ժա մա նակ 

փոր ձարկ վող նե րի հա մար սահ ման վում 
են մի ան ման նոր մեր ու պա հանջ ներ:

Սա կայն հո գե բա նա կան թես տե րը, 
որոնք բա վա կա նա չափ մեծ դեր են կա տա
րում մարդ կա յին հո գե կան տար բեր որակ
նե րի զար գաց ման մա կար դա կի բա ցա
հայտ ման գոր ծում, վեր են հա նում ան հա տի 
սու բյեկ տիվ հատ կա նիշ նե րը, և ներ կա յաց
վող հա մա կար գը, որը ոչ մի այն կա րող է 
տալ նման լու ծում նե րի հնա րա վո րու թյուն
ներ, այ լև շա հա գործ ման տե սան կյու նից 
շատ մատ չե լի է, կա րող է հար մա րա վետ 
գոր ծիք զա նա զան վի ճա կագ րա կան ար
դյունք նե րի ստաց ման և մշակ ման գոր ծըն
թաց նե րում: Մյուս կող մից այն կա րող է կա
մա յա կան ինք նա կա ռա վար վող ու սուց ման 
հա մա կար գում հե տա դարձ կա պի օղակ 
հան դի սա նալ ու սու ցան վո ղի և ու սու ցա նո ղի 
մի ջև, ըստ որի և ոչ մի այն կտար բե րակ վի 
ու սուց ման որակն ու մա կար դա կը, այ լև գի
տե լիք նե րի գնա հատ ման ժա մա նակ հաշ
վի կառն վեն ու սու ցան վո ղի հո գե բա նա կան 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը և այդ կերպ 
կբար ձրաց վի գնա հատ ման օբյեկ տի վու
թյան աս տի ճա նը:

Եվ այս պես, ներ կա յաց վող հա մա
կար գը նա խա տես ված է հո գե բա նա կան 
թես տե րի կազմ ման, խմբագր ման, անց
կաց ման և վի ճա կագ րա կան ամ փոփ նե
րի ստաց ման հա մար ան հրա ժեշտ աշ
խա տանք նե րի կազ մա կերպ ման հա մար: 
Հա մա կար գը բաղ կա ցած է չորս ին տեր
ֆեյս նե րից, որոնք թույլ են տա լիս կազ
մա կեր պել թվարկ ված աշ խա տանք նե րը 
և ստո րև բեր ված են դրանց ման րա մասն 
նկա րագ րու թյուն նե րը: Սա կայն, նախ քան 
ին տեր ֆեյս նե րի քննար կում նե րին անց նե
լը ասենք, որ թեստի ար դյունք նե րը պայ
մա նա կա նո րեն տրոհ վել են չորս խմբե
րում և նրան ցից յու րա քան չյու րի հա մար 
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առանձ նաց վել է մի ա վոր նե րի ստո րին և 
վե րին սահ ման ներ: Մյուս կող մից թես տի 
յու րա քան չյուր հար ցի հա մար ևս ապա
հով վել են հնա րա վոր չորս պա տաս խան
նե րի ընտ րու թյուն և յու րա քան չյուր դեպ քի 
հա մար՝ հա մար ժեք կշռա յին գոր ծա կից նե
րի ներ մուծ ման և խմբագր ման հնա րա վո
րու թյուն ներ: Փոր ձա գե տը կա րող է ժա մա
նա կի կա մա յա կան պա հի ներ մու ծել նոր 
թես տեր, խմբագ րել գո յու թյուն ու նե ցող նե
րը, հա մալ րել դրանք նոր հար ցա շա րե րով, 
փո փո խել կշռա յին գոր ծա կից նե րը կամ 
ախ տո րոշ ման որակ նե րի փո փոխ ման դի
ա պա զոն նե րը, ին չից հե տո ար դյունք նե րի 
ստա ցու մը կա պա հով վի հա մա կար գի կող
մից ավ տո մատ եղա նա կով: Հա մա կար գը 
թույլ է տա լիս նաև կա տա րել վի ճա կագ
րա կան ամ փոփ նե րի ստեղ ծում և տրա
մադ րում:

Եվ այս պես առա ջին ին տեր ֆեյ սը, նա
խա տես ված է թես տե րի ան վա նա ցան կի 
հետ տար վող աշ խա տանք նե րի կազ մա
կերպ ման հա մար: Այն բեր ված է նկ 1–ում: 
Վեր ջինս պա րու նա կում է մի շարք ղե
կա վար ման էլե մենտ ներ, որոնք նա խա
տես ված են թես տի հեր թա կան հա մա րի, 
թես տի ան վան ման, չորս հնա րա վոր ար
դյունք նե րի և դրան ցից յու րա քան չյու րի 
պա տաս խան մի ա վոր նե րի վե րին և ստո
րին սահ ման նե րի ներ մուծ ման, խմբագր
ման ինչ պես նաև առ կա գրան ցում նե րի 
հե ռաց ման, զա նա զան չա փա նիշ նե րով 
որո նո ղա կան աշ խա տանք նե րի կազ մա
կեր ման հա մար:

Ին տեր ֆեյ սը թույլ է տա լիս կա մա յա
կան գրան ցու մից ան ցում կա տա րել առա
ջին, վեր ջին, նա խորդ կամ հա ջորդ թես
թե րին, ինչ պես նաև ներ մուծ ված թես տի 
հեր թա կան հա մա րով կամ ան վա նու մով 
կա տա րել որո նում և էկ րա նի դուրս բե րում: 

Կա մա յա կան խմբագր ման գոր ծո ղու թյուն, 
հե ռա ցում կամ նոր գրանց ման ավե լա ցու
մը հա մա կար գում ամ րագր վում է «Save» 
հրա մա նա յին կո ճա կի սեղ մու մով: Հրա մա
նա յին կո ճակ նե րի դա սա վոր վա ծու թյու նը 
և շա հա գոր ծու մը հա ման ման է Microsoft ի 
կող մից մշակ ված հա վել ված նե րի գոր ծիք
նե րին, ին չը ոչ մի այն հեշ տաց նում է փոր
ձա գե տի աշ խա տանք նե րը, այ լև նրա նից 
լրա ցու ցիչ ժա մա նակ չի պա հան ջում հա
մա կար գի հետ աշ խա տանք նե րի կազ մա
կերպ ման հա մար, նոր գի տե լիք նե րի ձեռք 
բեր ման կամ դրանց լրա ցում նե րի առում
նե րով:

Հա ջորդ ին տեր ֆեյ սը նա խա տես ված 
է ընտր ված թես տի հա մար, հար ցա շա
րե րի կազմ ման հա մար: Այն ապա հո վում 
է առան ձին հարցե րի, դրանց հեր թա կան 
հա մար նե րի, յու րա քան չյուր հար ցի հա
մար 4 հնա րա վոր պա տաս խան նե րի և այդ 
պա տաս խան նե րի կշռա յին գոր ծա կից նե
րի ներ մու ծում, խմբագ րում, հե ռա ցում և 
դի տում, ինչ պես նաև որո նո ղա կան աշ
խա տանք նե րի կազ մա կեր պում ըստ անհ
րա ժեշ տու թյան (ըստ հար ցի հեր թա կան 
հա մա րի, դրանց ձև ա կեր պում նե րի և այլն):

Այս ին տեր ֆեյ սում ևս հնա րա վո րու
թյուն կա սա հուն ան ցում կա տա րե լու 
նա խորդ, հա ջորդ, առա ջին կամ վեր ջին 
գրան ցում նե րին և պահ պա նե լու ներ մուծ
ված կամ խմբագր ված ին ֆոր մա ցի ան: 
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Չնա յած, որ այս ին տեր ֆեյ սում հրա մա
նա յին կո ճակ նե րի վրա չու նենք տեքս տա
յին գրան ցում ներ (դրանք փո խա րին ված 
են նկար նե րով), այ նո ւա մե նայ նիվ կրկին 
փորձ է կա տար վել հո գե հա րա զատ մնալու 
Microsoft–ի գոր ծիք նե րին, որը կրկին չի 
պա հան ջում օգ տա գոր ծո ղից հա վե լյալ գի
տե լիք նե րի անհ րա ժեշ տու թյուն:

Նկ. 2

Կազ մե լով անհ րա ժեշտ թես տե րի ցան կը 
և հա մալ րե լով դրանք առան ձին հար ցա
շա րե րով ցան կա ցած թես տա վոր ման հա
մա կարգ պետք է ու նե նա մեկ ին տեր ֆեյս 
թես տե րի անց կաց ման և ար դյունք նե րի 
ամ փոփ ման հա մար: Այդ նպա տա կին է ծա
ռա յում հա ջորդ ին տեր ֆեյ սը (տե՛ս նկ 3–ը):

Նկ. 3

Կա տա րե լով թես տի հեր թա կան հա մա
րի ներ մու ծում, կամ վայր ընկ նող ցան կից 

ընտ րե լով թես տի ան վա նու մը, օգ տա գոր
ծո ղը հնա րա վո րու թյուն է ստա նում պա
տաս խա նել ընտր ված թես տի հար ցա շա րի 
հար ցե րին: Թես տը սկսե լու հա մար բա վա
կան է սեղ մել «Start» հրա մա նա յին կո ճա
կը, որը բեր ված է ին տեր ֆեյ սի վե րին աջ 
ան կյու նում (Ի դեպ այն ակ տի վա նում է վե
րը նշված եղանակ նե րից որևէ մե կով թես
տի ընտ րու թյու նից հե տո մի այն): Դրա նից 
հե տո ընտր ված թես տի հա մար հեր թով 
էկ րան են դուրս բեր վում հար ցա շա րում 
գրանց ված հար ցե րը և դրանց հա մար 
ներ մուծ ված հնա րա վոր պա տաս խան նե
րը՝ Answer_I–ից Answer_IV վեր նագ րե րով 
տեքս տա յին դաշ տե րում: Կա տա րե լով 
փո խան ջատ ման կո ճակ նե րի օգ նու թյամբ 
պա տաս խան նե րից որևէ մե կի ընտ րու
թյուն, օգ տա գոր ծո ղը հնա րա վո րու թյուն 
ու նի «Next» հրա մա նա յին կո ճա կի օգ նու
թյամբ անց նելու հա ջորդ հար ցին և պա
տաս խա նելու վեր ջի նիս, մին չև թես տում 
կա վարտ վեն բո լոր հար ցե րը: Սա կայն 
որևէ հար ցի պա տաս խա նի փո փո խու թյու
նը ևս նա խա տես ված է այս ին տեր ֆեյ սում: 
«Back» հրա մա նա յին կո ճա կի օգ նու թյամբ 
վե րա դառ նա լով նա խորդ հար ցին (այն 
յու րա քան չյուր ան գամ սեղ մե լուց ըն թա
ցիկ հար ցից ան ցում կկա տա րի դրան նա
խոր դող հար ցին, ընդ հուպ մին չև առա ջին 
հար ցը) օգ տա գոր ծո ղը կա րող է տես նել 
իր ընտ րած պա տաս խա նի տար բե րա կը, 
պահ պա նել այն կամ փո փո խել և կրկին 
«Next» կո ճա կով անց նել հա ջորդ հար ցին: 
Եվ քա նի դեռ չի սեղ մել «Result» հրա մա
նա յին կո ճա կը այս գոր ծըն թա ցը կա րե լի է 
կրկնել անվերջ: Այդ հրա մա նա յին կո ճա կի 
թո ղար կու մը էկ րան դուրս կբե րի թես տի 
ար դյունք նե րը, որոնք հիմն ված են առան
ձին հար ցե րի հա մար նա խա տես ված 
կշռա յին գոր ծա կից նե րի հան րա գու մա րի 
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հաշ վար կի և 1–ին ին տեր ֆեյ սով նա խա
տե սած դի ա պա զո նում վեր ջի նիս տե ղա
կայ ման տի րույ թով: Ար դյունք նե րը կա րե լի 
է տես նել ին տեր ֆեյ սի ստո րին հատ վա
ծում տե ղա կայ ված «Result» վեր նագ րով 
տեքս տա յին դաշ տում: Այս կերպ մի և նույն 
օգ տա գոր ծո ղը կա րող է ընտ րել մեկ այլ 
թեստ և պա տաս խա նել վեր ջի նիս հար ցե
րին ու ստա նալ հա մա պա տաս խան ար
դյունք ներ կամ մի և նույն թես տին կա րող 
են պա տաս խա նել տար բեր օգ տա գոր ծող
ներ և ձև ա վո րել վի ճա կագ րա կան տվյալ
ներ: Նկա տենք, որ հա մա կար գի վեր ջին 
ին տեր ֆեյ սը հենց նա խա տես ված է այդ
պի սի ամ փոփ նե րի ստաց ման հա մար: Այն 
բեր ված է նկ 4–ում:

Այս ին տեր ֆեյ սի շա հա գոր ծու մը թե
րևս ամե նից պարզն է թվարկ ված նե րի 
մեջ, քա նի որ շա հա գործ ման հա մար օգ
տա գոր ծո ղից պա հան ջում է մի այն թես տի 
ան վան ման ընտ րու թյուն, որից հե տո ըստ 
առան ձին ար դյունք նե րի հա մա կար գի 
կող մից հաշ վարկ վում և էկ րան են բեր վում 
թես թի մաս նա կից ան դամ նե րի քա նա կա
կան ար դյունք նե րը և դրանց հա մա պա
տաս խան որա կա կան նկա րագ րե րը:

Աշ խա տանք նե րի գրա գետ ավար տի 
հա մար բո լոր 4 ին տեր ֆեյս նե րում առ կա 
է «Exit» հրա մա նա յին կո ճա կը, իսկ առան
ձին դեպ քե րում ցու ցակ նե րի ստաց ման և 

տպագր ման հա մար նաև «Print» հրա մա
նա յին կո ճա կը:

Հա մա կար գը մշակ ված է Microsoft 
Visual Fox Pro 6.0 ծրագ րա վոր ման փա
թե թի գոր ծիք նե րի մի ջո ցով, հա մա տե
ղե լի է Windows մի ջա վայ րում նա խագծ
ված կա մա յա կան այլ հա վել ված նե րի 
հետ [4], հեշ տու թյամբ են թա կա է հա
վե լ յալ փո փո խու թյուն նե րի և ընդ լայն
ման: Հա մա կար գի մյուս կա րև ո րա գույն 
առանձ նա հատ կու թյունն այն է, որ նրա
նում բո լոր ին տեր ֆեյս նե րը գոր ծում են 
ինք նա վար և այդ պատ ճա ռով կա րող 
են ներդր վել այլ հա մա կար գե րի մեջ 
ինչ պես մի աս նա կան ձև ով այն պես էլ 
առան ձին–առան ձին:

Վե րա դառ նա լով հոդ վա ծի սկզբում ար
ված դա տո ղու թյուն նե րին՝ մենք կներ կա յաց
նենք մի մե թոդ, որի մի ջո ցով ցույց կտանք 
թե ինչ պես կա րե լի է մշակ ված հա մա կար
գը, ավե լի կոնկ րետ՝ նրա 3–րդ ին տեր ֆեյ սը, 
օգ տա գոր ծել ավ տո մատ ու սուց ման աշ խա
տանք նե րի կազ մա կերպ ման ժա մա նակ: 
Առա ջարկ վող մե թո դի բլոկ սխե ման բեր
ված է նկ 5–ում, իսկ աշ խա տան քի սկզբուն
քը պար զա բան ված է ստո րև:

Նախ դի տար կենք ինք նու սուց ման 
(կամ հե ռա հար ու սուց ման) դա սա կան մի 
մո դել, որ տեղ ու սու ցան վո ղը նա խա պես 
ընտ րում է առար կա յի ան վա նու մը, թե մա
յի վեր նա գի րը, հեր թա կան դա սի հա մա րը 
և իր հա մար նա խընտ րե լի նյու թի մա տուց
ման ձևը, ին չից հե տո սկսվում է ու սուց ման 
գոր ծըն թա ցը: Թե մա յի ավար տին հա մա
կար գը իրա կա նաց նում է գի տե լիք նե րի 
մաս նա կի ստու գում վեր ջի նիս յու րաց ման 
մա սով, որ պես զի դրա նից կախ ված ու սու
ցան վո ղը հնա րա վո րու թյուն ստա նա շա
րու նա կե լու ու սուց ման գոր ծըն թա ցը:
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Նկ.5 

 

Ուսուցում 

Գիտելիքների 
թեստավորում 

Հոգեբանական 
թեստավորում 

Արդյունքների 
համադրում և 
կառավարում 

Հետադարձ կապի օղակ 

1      Start 2 

4 

7 

5 6 

8    Finish 

Այս ամե նը շա րու նակ վում է այն քան 
ժա մա նակ, մինչ կա վարտ վեն բո լոր թե
մա նե րը, կամ ու սու ցան վո ղը ինք նա կամ 
կդա դա րեց նի աշ խա տանք նե րը: Մեր կող
մից առա ջարկ վող մե թո դի հա մա ձայն, 
յու րա քան չյուր թե մա յի ավար տին, բա ցի 
գի տե լիք նե րի մաս նա կի ստու գու մից, բա
ցա հայտ կամ ոչ բա ցա հայտ եղա նա կով 
պետք է իրա կա նաց վի նաև ու սու ցան վո
ղի հո գե բա նա կան վի ճա կի ստու գում՝ այլ 
կերպ ասած պետք է կա տար վի հո գե բա
նա կան թես տա վո րում (Տես նկ 5–ի 4–րդ 
բլո կը): Ստաց ված ար դյունք նե րը հա մե
մատ վե լով և հա մադր վե լով «Ար դյունք նե
րի հա մադր ման և կա ռա վար ման» բլո
կում, հա մա կար գը հա ջորդ նյու թի հա մար 
ինքն է առա ջար կում մա տուց ման ձևը կամ 
ու սուց ման պրո ցե սի ժա մա նա կա վոր դա
դա րը և այդ հրա հան գը «Հե տա դարձ կա
պի օղա կով» հղում «Ու սուց ման» բլո կին: 
Եթե ար դյունք նե րի հա մադր ման ժա մա
նակ հայտ նա բեր վում է, որ անհ րա ժեշտ 
է կա տա րել ան ցած նյու թի կրկնու թյուն, 
ապա կրկին հա մա կարգն է առա ջար կում 
վեր ջի նիս մա տուց ման նա խընտ րե լի եղա
նա կը տվյալ ան ձի հա մար՝ հաշ վի առ նե
լով թե՛ նախ կի նում կու տակ ված վի ճա կագ

րա կան ար դյունք նե րը և թե՛ տվյալ նյու թի 
բո վան դա կու թյու նը: Հա մա կարգն աջակ
ցում է օգ տա գոր ծո ղի ընտ րու թյա նը ևս, և 
ու սուց չի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում, 
հաշ վի առ նե լով ու սու ցան վո ղի ան հա տա
կան որակ նե րը, հո գե բա նա կան վի ճա կը, 
ստանձ նում է նրա դե րը: Ար դյուն քում ու
սուց ման գոր ծըն թա ցը, ան ձի հո գե բա նա
կան վի ճա կի մա սով ևս, վե րահսկ վում է 
նրա կող մից և այդ կերպ բարձ րաց վում 
գի տե լիք նե րի ձեռք բեր ման մա կար դա կը:

Այս պի սով նա խագծ ված ծրագ րա յին 
փա թե թը ոչ մի այն կա րող է հան դես գալ 
ավ տո նոմ և թույլ տալ կա տա րե լու հո գե
բա նա կան թես տե րի կազ մում, անց կա ցում 
և վի ճա կագ րա կան ամ փոփ նե րի ստա
ցում, այ լև այն հա ջո ղու թյամբ կա րող է 
ներդր վել կա մա յա կան ինք նու սուց ման 
լրիվ ավ տո մատ կամ թե րի ավ տո մատ հա
մա կար գի մեջ և խթա նել ու սուց ման որա
կի բարձ րաց ման գոր ծըն թա ցին:

Մշակ ված հա մա կար գը ու նի վեր սալ է և 
կա րող է գոր ծած վել նաև սո ցի ո լո գի ա կան 
հար ցում նե րի անց կաց ման ժա մա նակ և 
աջակ ցել սոցիալական ման կա վարժ նե
րին նրանց գի տա հե տա զո տա կան աշ խա
տանք նե րի իրա կա նաց ման ժա մա նակ ևս:
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его прикладной значимости употребления в учебном процессе

Статья об одной важнейшей проблеме современной педагогики в частности о 
психологической диагностике с помошю автоматических тестируюших систем. Разра
бо тана пакет программ, которая обеспечивает создание, редактирование и выполнение 
раз личных психологических тестов, а также приведена пример метода внедрения дан_
ного проекта в учебной автоматической системе управления. 

About one automatic system of the organization of psychological tests and also the 
applied importance of the use in educational

The article is about one major problem of modern pedagogics in particular about psy
chological diagnostics through automatic testing systems. It is developed the software pack
age which provides creation, editing and implementation of various psychological tests and 
also provided a method how to introduce (put in) the project into the educational automatic 
control system.
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ԵԼԵՆԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ 
ԱՆՈՒՇ ԳԱԼՍՏՅԱՆ

ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ 
ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԸ ՍՈՑԻԱԼ–ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ 

ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆԻՑ
Երի տա սար դու թյան առող ջա կան վի

ճա կի բազ մա թիվ հե տա զո տու թյուն նե
րի ար դյունք նե րը վկա յում են դրա ցածր 
մա կար դա կի մա սին [2, 3]: Այս պես, ըստ 
Ռ. Գ. Ու զան բա յև ա յի տվյալ նե րի [7], 165 
դի մորդ նե րից առող ջա կան վի ճա կի բարձր 
մա կար դակ ու նի 5%, մի ջի նից բարձր– 
15%, մի ջին– 76%, մի ջի նից ցածր– 4%: Հե
ղի նա կի տվյալ նե րով հա տուկ բժշկա կան 
խմբում ընդգրկ ված առա ջին կուր սե ցի նե
րի քա նա կը 2003թ. մին չև 2006թ. աճել է 
7, 4% – 23, 4%: 48, 2% դեպ քե րում բա ցա
հայտ ված են սրտա նո թա յին հա մա կար գի, 
67%–ի –հե նա շար ժո ղա կան ապա րա տի 
տար բեր հի վան դու թյուն ներ, իսկ 36, 4% – 
մի շարք այլ հի վան դու թյուն ներ:

Բա ցի այդ, բու հի պայ ման նե րում ավե
լի է խո րա նում հի պո դի նա մի ա յի բա ցա
սա կան ազ դե ցու թյու նը երի տա սարդ նե րի 
վրա: Ի տար բե րու թյուն հան րակր թա կան 
դպրո ցի՝ բու հում չի ապա հով վում ֆի զի
կա կան դաս տի ա րա կու թյունն ամ բողջ ու
սում նա ռու թյան տա րի նե րի ըն թաց քում:

Դրա հետ մեկ տեղ հարկ է նշել, որ ժա
մա նա կա կից երի տա սարդ նե րին բնո րոշ 
է առող ջու թյան և առողջ ապ րե լա կեր պի 
վե րա բե րյալ գի տե լիք նե րի ցածր մա կար
դակ: Այս պա րա գա յում առա վել կա րև որ
վում է կան խար գե լիչ բժշկու թյան զար գա
ցու մը, ինչ պես նաև անձ նա կողմ նո րո շիչ և 
սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րի ստեղ ծու մը, որը 

կնպաս տի աճող սերն դի մոտ սե փա կան 
առող ջու թյան նկատ մամբ դրա կան վե րա
բեր մուն քի ձև ա վոր մա նը:

Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան և Ղա
զախս տա նի մի շարք մար զե րում դպրո
ցա կան նե րի ու ու սա նող նե րի շրջա նում 
անց կաց վել են հե տա զո տու թյուն ներ՝ բա
ցա հայ տե լու առող ջու թյան և առողջ ապ
րե լա կեր պի նկատ մամբ ու նե ցած նրանց 
վե րա բեր մուն քը [5, 7, 8]: Հա յաս տա նում 
վեր ջին տա րի նե րին նույն պես կա տար վել 
են հե տա զո տու թյուն ներ՝ կապ ված դպրո
ցա կան նե րի վե րա բեր մուն քի ու սում նա
սիր մա նը սե փա կան առող ջու թյան հան
դեպ [4]: Տար բեր հե ղի նակ նե րի կող մից 
կա տար վել են հե տա զո տու թյուն ներ՝ ուղղ
ված ու սա նող նե րի առող ջա կան վի ճա
կի և ֆի զի կա կան պատ րաստ վա ծու թյան 
աս տի ճա նի բա ցա հայտ մա նը [1, 2]: Ռ. 
Մար դո յա նը [6] դի տար կում է ու սա նող նե
րի առողջ ապ րե լա կեր պը որ պես ման կա
վար ժա կան կա րև որ ար ժեք նե րից մե կը:

Այս պի սով, ընդգծ վում է ու սա նող նե րի 
շրջա նում առող ջու թյան և առողջ ապ րե
լա կեր պի վե րա բե րյալ ու սում նա սիր ման 
անհ րա ժեշ տու թյու նը, ին չը և հաս տա տում 
է հե տա զո տու թյան ար դի ա կա նու թյունն ու 
սո ցի ա լա կան նշա նա կու թյու նը:

Աշ խա տան քի նպա տակն է՝ ու սում նա
սի րել ու սա նող նե րի վե րա բեր մունքը սե
փա կան առող ջու թյան նկատ մամբ:
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Նպա տա կի իրա կա նաց ման հա մար 
կի րառ վել են հե տա զո տու թյան հա մա պա
տաս խան մե թոդ ներ՝ գրա կան աղ բյուր նե
րի ու սում նա սի րում և վեր լու ծու թյուն, սո
ցի ո լո գի ա կան հար ցում:

Պատ րաստ վել է 26 հար ցից բաղ կա
ցած հար ցա թեր թիկ: Հար ցերն իրենց 
հեր թին մի ա վոր վել են առան ձին են
թախմ բե րով՝
1. արժեքային դիրքորոշումներ սեփական 

առողջության վերաբերյալ, 
2. տեղեկացվածություն առողջ ապ րե լա

կեր պի մասին, 
3. սեփական առողջության գնահատում և 

առողջության պահպանմանն ուղղված 
վարքագիծ:
Հարց մա նը մաս նակ ցել էին Երև ա նի 5 

Բու հե րի և Ար ցա խի պե տա կան հա մալ սա
րա նի 536 ու սա նող ներ:

Այ նու հե տև ար դյունք նե րը են թարկ վել 
են վի ճա կագ րա կան վեր լու ծու թյան առան
ձին՝ աղ ջիկ նե րի ու պա տա նի նե րի հա մար 
և ընդ հա նուր:

Ըստ Ա. Ի. Ֆյո դո րո վի՝ սե փա կան առող
ջու թյա նը հե տև ե լը բարդ և հա մա լիր խնդիր 
է, որը բաղ կա ցած է գա ղա փա րա կան, հու
զա կան և վար քագ ծա յին բա ղադ րա մա սե
րից [8]: Դա փաս տո րեն մարդ կա յին ար ժե
հա մա կար գի կա րև ո րա գույն մասն է:

Հարց ման ար դյունք նե րը վկա յում են, 
որ ու սա նող նե րի ար ժե հա մա կար գում 
առող ջու թյու նը գրա վում է առա ջա տար 
դեր: Այս պես՝ պա տա նի նե րի 81, 6%–ը և 
աղ ջիկ նե րի 89, 29%–ը հա մա րում են, որ 
առող ջու թյու նը գե րա գույն բա րիք է:

Հարց ված նե րի 50, 8%–ը առող ջու թյու
նը, որ պես հիմ նա րար ար ժեք դա սում են 
առա ջին տե ղում, 29, 5%–ը՝ երկ րորդ տե

ղում, 11, 6%–ը՝ եր րորդ և 8, 4 %–ը՝ չոր
րորդ տե ղում: Դրա հիմ քում ըն կած է այն 
փաս տի գի տակ ցու մը, որ առող ջու թյու նը 
կա րև որ և պար տա դիր պայ ման է կյան
քում բո լոր նպա տակ նե րի իրա գործ ման 
հա մար: Այդ է վկա յում նաև մեր հա ջորդ 
հար ցի պա տաս խա նը:

Այս պես՝ հարց ված նե րի 79, 3%–ը հա
մոզ ված են, որ առող ջու թյու նը իրոք 
նպաս տում է կյան քի գլխա վոր նպա տակ
նե րի իրա գործ մա նը և մի այն 6, 7%–ը չի 
կա րև ո րում այն:

Ըստ առող ջա պա հու թյան հա մաշ խար
հա յին կազ մա կեր պու թյան փոր ձա գետ նե
րի կար ծի քի՝ առող ջու թյան պահ պան ման 
գոր ծում ժա ռան գա կան գոր ծո նը կազ մում 
է 15–20%, սա կայն հար ցում նե րի ըն թաց
քում բա ցա հայտ վեց, որ ու սա նող ներն 
ավե լի մեծ տեղ են հատ կաց նում ժա ռան
գա կան գոր ծո նին (աղյու սակ1):

Շրջա կա մի ջա վայ րի վի ճա կը որ պես 
առող ջու թյան ապա հով ման գոր ծոն, ըստ 
փոր ձա գետ նե րի, կազ մում է 20–25%, իսկ 
ըստ մեր ար դյունք նե րի՝ մի այն ու սա նող
նե րի 35% են այդ քան նշել: Ու շագ րավ է, 
որ կեն սա կեր պը, որ պես առող ջու թյունն 
ապա հո վող գոր ծոն, ըստ փոր ձա գետ նե րի 
կազ մում է 50–55%, սա կայն ու սա նող նե րը 
այդ գոր ծո նին ավե լի քիչ նշա նա կու թյուն 
են տա լիս:

Հար ցու մը բա ցա հայ տեց, որ ժա մա նա
կա կից ու սա նող նե րի մոտ առող ջու թյու նը 
պահ պա նե լու հա մար ավե լի է կա րև որ
վում ժա ռան գա կան գոր ծո նը, շրջա կա մի
ջա վայ րը, բժշկա կան ապա հո վու մը, քան 
առողջ ապ րե լա կերպ վա րե լը: Սա խիստ 
մտա հո գող փաստ է ոչ մի այն ման կա
վարժ նե րի, հո գե բան նե րի, բժիշկ նե րի, այ
լև ողջ հա սա րա կու թյան հա մար:
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Աղյուսակ 1

Ուսանողների կարծիքը առողջությունը ապահովող գործոնների վերաբերյալ(%)

գործոնները           % 10% 20 % 30 % 40% 50 % 60% 70%

1. ժառանգական Պատանիներ
Աղջիկներ

19, 45
11, 95

20, 6
18, 37

23, 58
17, 06

7, 73
13, 85

17, 85
33, 20

1, 6
2, 51

1, 20
2, 65

2. շրջակա 
միջավայրի վիճակը

Պատանիներ
Աղջիկներ

12, 75
16, 73

37, 27
42, 1

19, 92
27, 43

13, 06
5, 94

5, 37
5, 44

11, 2
1, 43

0, 4
1, 23

3. բժշկական 
ապահովում

Պատանիներ
Աղջիկներ

31, 58
30, 03

25, 26
37, 90

27, 71
18, 22

15, 04
6, 46

2, 26
4, 35

–
2, 06

–
0, 2

4. կենսակերպ Պատանիներ
Աղջիկներ

24, 71
13, 27

21, 57
27, 26

27, 71
29, 58

14, 53
14, 43

10, 35
12, 93

3, 11
3, 42

–
1, 45

Մար դու վե րա բեր մուն քը սե փա կան առող ջու թյա նը իր մեջ նե րա ռում է նաև անձ նա
կան, ֆի զի կա կան և հո գե բա նա կան վի ճա կի գնա հա տա կա նը:

Այս պես՝ պարզ վել է, որ հարց ված պա տա նի նե րի 66, 31%–ը և աղ ջիկ նե րի 72, 76%–ը 
իրենց հա մա րում են առողջ (աղյու սակ 2): 

Աղյուսակ 2

Ուսանողների սեփական առողջական վիճակի ինքնագնահատումը (%)

Առողջական վիճակի ինքնագնահատում պատանիներ աղջիկներ

Առողջ եմ 66, 31 72, 76

Ունեմ որոշակի գանգատներ 29, 7 20, 33

Հիվանդության պատճառով հաճախ բաց եմ թողնում դասերը 4, 24 8, 81

Դրա հետ մեկտեղ, հարցվածների միայն 12, 01%–ն է սեփական ֆիզիկական պատ
րաստ վածության աստիճանը գնահատում բարձր, իսկ 65, 46%–ը՝ միջին (աղյուսակ 3):

Աղյուսակ 3
Ուսանողների ֆիզիկական պատրաստվածության մակարդակի 

ինքնագնահատումը (%)

ֆիզիկական պատրաստության մակարդակը պատանիներ  աղջիկներ

Բարձր 18, 01 7, 43

Միջինից բարձր 14, 2 14, 79
Միջին 60, 45 69, 74

Միջինից ցածր 4, 66 5, 59

Ցածր 2, 67 4, 56
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Աղյուսակ 4
Ուսանողների գիտելիքները առողջ ապրելակերպի  

բաղադրամասերի վերաբերյալ(%)

Առողջ ապրելակերպի բաղադրամասերը պատանիներ աղջիկներ

1. Շարժողական ակտիվություն 55, 12 47, 36

2. Ռացիոնալ սնունդ 46, 72 57, 89

3. Օրվա ռեժիմի պահպանում 37, 34 26, 31

4. Անձնական հիգիենա 15, 72 19, 29

5. Կոփում 25, 99 21, 05

6. Վնասակար սովորությունների բացակայում 19, 04 26, 31

 7. Հոգեկան ներդաշնակության պահպանում, հույզերի 

ինքնատիրապետում
18, 67 24, 56

Գաղտ նիք չէ, որ մար դու պահ վածքն 
(վար քա գի ծը) այս հար ցում մե ծա մա
սամբ թե լադր վում է նրա գի տե լիք նե
րով: Սո ցի ա լա կան մեծ նշա նա կու թյուն 
ու նեն այն գի տե լիք նե րը, որոնք ուղղ ված 
են առող ջու թյան պահ պան մանն ու ամ
րապնդ մա նը, առողջ ապ րե լա կերպ վա
րե լու կա րո ղու թյուն ներ ու հմտու թյուն
ներ ձև ա վո րե լուն [5]: Այդ տե սա կե տից 
մեզ հե տաքրք րում է ու սա նող նե րի գի
տե լիք նե րի մա կար դա կը առող ջու թյան 
և առողջ ապ րե լա կեր պի վե րա բե րյալ: 
Հարց ման ար դյունք նե րը ցույց են տա լիս, 
որ առա ջարկ ված առող ջու թյան ճիշտ 
սահ մա նու մը կա րո ղա ցել են նշել ու սա
նող նե րի մի այն 59, 5%–ը:

Ինչ վե րա բե րում է առողջ ապ րե լա կերպ 
վա րե լու բա ղադ րա մա սե րին, ապա բո լոր 
հարց վող նե րի մի այն 51, 2%–ն է նշել ֆի զի
կա կան կուլ տու րան: Սնուն դը որ պես առող
ջու թյու նը պահ պա նե լու գրա վա կան նշել են 
ու սա նող նե րի 52, 3%–ը, 22, 7%–ը կա րև ո րե
ցին վնա սա կար սո վո րու թյուն նե րի բա ցա
կա յու թյու նը: Դրա հետ մեկ տեղ պա տա նի
նե րի ու աղ ջիկ նե րի մի այն 31, 8%–ն է նշել 
օր վա ռե ժի մի և 17, 5%–ը անձ նա կան հի գի
ե նա յի կա նոն նե րի պահ պա նու մը:

Ու շագ րավ է այն փաս տը, որ օր գա նիզ
մի կո փու մը որ պես առող ջու թյան կա րև որ 
բա ղադ րա մաս նշել են հարց ված նե րի 23, 
02%–ը, իսկ հո գե հու զա կան վի ճա կի կար
գա վո րու մը՝ 21, 6%:

Մեզ հե տաքր քիր էր նաև պար զա բա
նել ու սա նող նե րի գի տե լիք նե րը ռա ցի ո նալ 
սննդի վե րա բե րյալ: Հար ցու մը ցույց տվեց, 
որ այ սօր վա ու սա նող նե րի գի տե լիք նե րը 
ռա ցի ո նալ սննդի վե րա բե րյալ բա վա րար 
չեն: Մաս նա վո րա պես վի տա մին նե րով 
ու հան քա յին աղե րով հա րուստ սնունդ 
ըն դու նե լը որ պես ճիշտ սնվե լու բա ղադ
րա մաս, նշել է հարց ված նե րի մի այն 24, 

74%–ը, ռե ժի մով սնվե լը՝ 41, 43%–ը, իսկ 
բազ մա զան սնունդ ըն դու նե լը նշել է հարց
ված նե րի մի այն 26, 91%–ը: Հարց ման ար
դյունք նե րի վեր լու ծու թյու նը ցույց տվեց, 
որ այ սօր վա ու սա նո ղու թյան 59, 24%–ը 
սնվում է ան կա նոն, ինչ պես պա տա հի:

Ու սա նող նե րը մա կե րե սա յին գի տե լիք
ներ ու նեն նաև օր գա նիզ մի կոփ ման մի
ջոց նե րի և կա նոն նե րի մա սին: Չնա յած որ 



57

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

նրանց մե ծա մաս նու թյու նը գի տակ ցում է, որ 
հար կա վոր է կո փու մը իրա կա նաց նել շուրջ 
տա րի, սա կայն չեն գո հաց նում նրանց գի
տե լիք նե րը կոփ ման կա նոն նե րի մա սին:

Ըն դուն ված է, որ առող ջու թյու նը ապա
հո վող կա րև ո րա գույն բա ղադ րիչ նե րից է 
ռե ժի մի պահ պա նումը: Սա կայն հարց ված 
ու սա նող նե րի մի այն 20, 6%–ն է այն պահ
պա նում:

Հար ցու մը հաս տա տեց, որ ու սա նող–
երի տա սարդ նե րը ու նեն թյուր պատ կե րա
ցում ներ առողջ սննդի, կոփ ման և հույ զե
րի ինք նա տի րա պետ ման վե րա բե րյալ:

Հարց ման ար դյունք նե րի վեր լու ծու
թյու նը հստակ ցույց է տա լիս, որ այ սօր վա 
ու սա նող նե րը չու նեն ամ բող ջա կան գի
տե լիք նե րի հա մա կարգ առողջ ապ րե լա
կեր պի վե րա բե րյալ:

Հան րա հայտ է, որ մար դու սե փա կան 
առող ջու թյան գնա հա տու մը և ար ժե քա յին 
դիր քո րո շու մը առող ջու թյան պահ պան
ման վե րա բե րյալ պայ մա նա վո րում է հա
մա պա տաս խան վար քա գիծ, ին չը ար տա
ցո լում է կեն սա կեր պը [5]: Դա բնո րոշ վում 
է սննդա կար գով, ռա ցի ո նալ շար ժո ղա կան 
ռե ժի մի սա նի տա րա հի գի ե նիկ կա նոն նե րի 
պահ պան մամբ և այլն:

Հարց ման ար դյուն քում բա ցա հայտ
վեց, որ պա տա նի նե րի 78%–ը 14–15 տա
րե կա նում է սկսել գի տակ ցա բար հե տև ել 
սե փա կան առող ջու թյա նը, 14%–ը՝ 16–17 
տա րե կա նում և ըն դա մե նը 8%–ը՝ 10–13 
տա րե կա նում: Ու շագ րավ է, որ աղ ջիկ նե
րի 42%–ը սկսել է հե տև ել առող ջու թյա նը 
10–13 տա րե կան հա սա կում, 31%–ը՝ 14–15 
տա րե կա նում, իսկ 27%–ը հա մա պա տաս
խա նա բար՝ 16–18 տա րե կա նում:

Հայտ նի է, որ առող ջու թյու նը պահ պա
նե լու հա մար կա րև որ է ապա հո վել անհ րա

ժեշտ շար ժո ղա կան ռե ժի մը: Հա մա ձայն 
գրա կան աղ բյուր նե րի տվյալ նե րի՝ երի
տա սարդ նե րը առող ջու թյան պահ պան
ման հա մար պետք է կա տա րեն օրա կան 
10–12 հա զար քայլ: Հարց ման ար դյուն քում 
հնա րա վո րու թյուն եղավ պար զե լու, որ աղ
ջիկ նե րի 52,7%–ը և պա տա նի նե րի 32,8%–
ը օրա կան քայ լում է մին չև 1 կմ, իսկ աղ
ջիկ նե րի 28,5%–ը ու տղա նե րի 33,83%–ը 
օր վա ըն թաց քում հաղ թա հա րում են մին չև 
3 կմ: Սա ակն հայ տո րեն փաս տում է ժա
մա նա կա կից ու սա նող նե րի սա կա վա շար
ժու թյան մա սին:

Կա րև ո րել ենք նաև պար զա բա նել ու
սա նող նե րի ակ տի վու թյու նը ֆի զի կա կան 
կուլ տու րա յով և սպոր տով պա րա պե
լու հար ցե րում: Հարց ման ար դյունք նե րի 
վեր լու ծու թյու նը գո հա ցու ցիչ չի կա րե լի 
հա մա րել, քա նի որ հարց ված նե րի մի այն 
11,6%–ն է զբաղ վում սպոր տով, 21,3%–ը 
մաս նակ ցում են մի այն ու սում նա կան 
ծրագ րով նա խա տես ված դա սե րին, իսկ 
ու սա նող նե րի ըն դա մե նը 7,3%–ը մաս
նակ ցում են տվյալ բու հում գոր ծող սեկ
ցի ոն պա րապ մունք նե րին:

Մեր աշ խա տան քի հա մար ան չափ 
կա րև որ է բա ցա հայ տել ու սա նող նե րի 
կող մից առող ջու թյա նը չհե տև ե լու պատ
ճառ նե րը: Հարց ման ար դյունք նե րի վեր
լու ծու թյու նը ցույց տվեց, որ տղա նե րի 
32,2%–ը և աղ ջիկ նե րի 25,6%–ը չի դրսև
ո րում անհ րա ժեշտ կա մա յին որակ ներ 
ու ծու լա նում է կա նո նա վոր հե տև ե լու 
առող ջու թյա նը: Ցա վոք, պետք է նշել, 
որ հարց ված պա տա նի նե րի 16,6%–ը 
և աղ ջիկ նե րի 20,3%–ը չի կա րև ո րում 
առող ջու թյան պահ պան ման կա նոն նե
րին հե տև ե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը: Ու
սա նող նե րի 22,9%–ը պատ ճա ռա բա նել է 
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առող ջու թյա նը չհե տև ե լուն ժա մա նա կի 
սղու թյամբ: Հարց ված նե րի ամեն տաս
ներոր դը նշել է, որ չու նի հա մա պա տաս
խան գի տե լիք ներ առող ջու թյա նը հե տև
ե լու հա մար:

Այս պի սով՝ հարց ման ար դյունք նե րի 
վեր լու ծու թյու նը և ընդ հան րա ցու մը թույլ են 
տա լիս փաս տել, որ ու սա նող նե րի գի տե
լիք նե րի մա կար դա կը չի հա մա պա տաս
խա նում ժա մա նա կա կից պա հանջ նե րին:

Բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա
տու թյուն նե րը այս տե սա կե տից ու նեն լուրջ 
աշ խա տանք նե րի անհ րա ժեշ տու թյուն: 
Մաս նա վո րա պես հար կա վոր է մշա կել և 

ներդ նել ման կա վար ժա կան նոր տեխ նո լո
գի ա ներ, որոնք կնպաս տեն ու սա նող նե րի 
առող ջու թյան պահ պան ման և ամ րապնդ
ման պա հան ջի ձև ա վոր մա նը և առողջ 
ապ րե լա կերպ վա րե լու վար քագ ծին: 

Կրթա կան հա մա կար գը պետք է ապա
հո վի ոչ մի այն առող ջու թյու նը պահ պա նե
լու անհ րա ժեշտ գի տե լիք նե րի ձեռք բե րու
մը և հմտու թյուն նե րի ձև ա վո րու մը, այ լև 
ուղղ ված լի նի առողջ կեն սա կեր պի գա
ղա փա րի զար գաց մա նը ու նպաս տի ան ձի 
և հա սա րա կու թյան առող ջու թյան նկատ
մամբ ու նե ցած ար ժե քա վոր վե րա բեր մուն
քի դրսև որ մա նը:
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Социально–педагогические аспекты отношения студентов к здоровью

Е. Акопян, А. Галстян

Выявлен низкий уровень знаний студентов по вопросам здорового образа жизни. 
Необ ходимо разработать и внедрить в практику новые педагогические технологии, спо
собствующие формированию у студентов знаний по сохранению и укреплению здо
ровья и соответствующего здоровьеохранительного поведения. 

Students՝ attitudes towards the health of the social pedagogical perspective

E. Hakobyan, A. Galstyan

A low level of students knowledge on healthy lifestyle is revealed. It is important to de
velop and introduce new educational technologies that promote student health and strength
ening demand, driving behavior as well as the formation of a healthy lifestyle. 
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РУЗАННА САРКИСЯН

РОЛЬ ЯЗЫКОВОЙ ДОГАДКИ В 
ФОРМИРОВАНИИ КОМПЕНСАТОРНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ НА ОСНОВЕ 
СЛОВООБРАЗОВАНИЯ

В пос лед нее вре мя в линг во ди дак ти
ке по лу ча ет все боль шее расп рост ра не ние 
ком пе тент ност ный под ход — "под ход к 
обу че нию, ко то рый вы ра жа ет ся в фор
ми ро ва нии ино я зыч ной ком му ни ка тив ной 
ком пе тен ции, то есть спо соб но сти осу
ществ лять ино я зыч ное меж лич ност ное 
и меж куль тур ное об ще ние с но си те ля ми 
язы ка" [1: 107]. Осо бое вни ма ние пе да го
ги и ме то ди сты уде ля ют фор ми ро ва нию 
ком му ни ка тив ной ком пе тен ции в про цес
се изу че ния иност ран ных язы ков. Сло во 
"ком пе тен ция" име ет ла тинс кое про ис
хож де ние и пе ре во дит ся как "спо соб ный". 
Тер мин ком пе тен ция, вве ден ный Н.Хомс
ким в ис сле до ва ни ях проб лем ге не ра тив
ной линг ви сти ки, пер во на чаль но обо за чал 
"спо соб ность, не об хо ди мую для вы пол
не ния оп ре де лен ной, пре и му щест вен но 
язы ко вой де я тель но сти на род ном язы
ке" [11 :141]. Поз же тер мин "ком пе тен ция" 
рас ши рил свое зна че ние, а в на сто я щее 
вре мя ши ро ко ис поль зу ет ся в ме то ди ке 
пре по да ва ния и оп ре де ля ет ся как "со во
куп ность зна ний, на вы ков, уме ний, фор
ми ру е мых в про цес се обу че ния той или 
иной дис цип ли не, а так же спо соб ность к 
вы пол не нию ка кой–ли бо де я тель но сти на 
ос но ве при об ре тен ных зна ний, уме ний, 
на вы ков" [1: 107].

Как из вест но, со став ля ю щи ми ком му
ни ка тив ной ком пе тен ции в ее сов ре мен
ной ин терп ре та ции яв ля ют ся линг ви сти

чес кая (язы ко вая), со ци о линг ви сти чес кая, 
дис кур сив ная, со ци о куль тур ная, со ци
аль ная, стра те ги чес кая (ком пен са тор ная) 
ком пе тен ции [См. 12]. Не ко то рые ис сле
до ва те ли вклю ча ют в со став ком му ни ка
тив ной ком пе тен ции так же пред мет ную 
и про фес си о наль ную ком пе тен ции. Раз
ви тие ком му ни ка тив ной ком пе тен ции со 
все ми вы ше пе ре чис лен ны ми со став ля
ю щи ми в ка чест ве ос но во по ла га ю ще го 
фак то ра для до сти же ния ос нов ных це лей 
изу че ния рус ско го язы ка под чер ки ва ет
ся в стан дар те и прог рам мах по рус ско му 
язы ку для об ще об ра зо ва тель ных школ Ар
ме нии [9: 10–12].

Не ума ляя зна че ния ни од ной из ука
зан ных ви дов ком пе тен ций, под роб нее 
оста но вим ся на ком пен са тор ной ком пе
тен ции. Су щест ву ют раз лич ные оп ре де
ле ния тер ми на "ком пен са тор ная (стра те
ги чес кая) ком пе тен ция". Так, нап ри мер, в 
"Но вом сло ва ре ме то ди чес ких тер ми нов 
и по ня тий" при во дит ся сле ду ю щее оп ре
де ле ние это го по ня тия: "Ком пен са тор ная 
(от лат. compensatio — воз ме ще ние) ком
пе тен ция — это спо соб ность уча ще го ся 
прив ле кать в ус ло ви ях не до ста точ но го 
вла де ния изу ча е мым язы ком име ю щи е ся 
у не го зна ния, уме ния и на вы ки поль зо
ва ния род ным или иност ран ным язы ком" 
[1: 107]. Бим го во рит о ком пен са тор ной 
ком пе тен ции сле ду ю щее: "Что ка са ет ся 
ком пен са тор ной ком пе тен ции, то ее фор
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ми ро ва ние пред по ла га ет раз ви тие спо соб
но сти и го тов но сти пре о до ле вать де фи цит 
сво их ино я зыч ных зна ний, на вы ков, а 
имен но: 1.уметь при нез на нии ка ко го–ли
бо сло ва за ме нить его си но ни мом или 
опи са ни ем по ня тия, 2.уметь пе рест рук
ту ри ро вать свое выс ка зы ва ние, 3.уметь 
"не за цик ли вать ся" на нез на ко мом и т.д." 
[5: 8–9]. Дру ги ми сло ва ми, ком пен са тор
ная ком пе тен ция пред по ла га ет на ли чие у 
уча ще го ся спо соб но сти ис поль зо вать вер
баль ные и не вер баль ные средст ва (стра
те гии) для за пол не ния (ком пен са ции) про
бе лов в зна нии ко да поль зо ва те лем.

Ком пен са тор ная ком пе тен ция тес но 
свя за на с линг ви сти чес кой, пос коль ку 
вклю ча ет в се бя зна ния струк тур ных эле
мен тов язы ка (грам ма ти чес ких, сло во
об ра зо ва тель ных, лек си чес ких, фо не ти
чес ких), не об хо ди мых для ком му ни ка ции 
на изу ча е мом язы ке. С дру гой сто ро ны, 
ком пен са тор ная ком пе тен ция свя за на с 
со ци о линг ви сти чес кой ком пе тен ци ей, так 
как ис поль зо ва ние не вер баль ных ком пен
са тор ных стра те гий (же сты, ми ми ка и т.д.) 
пред по ла га ет оп ре де лен ную сте пень зна
комст ва с со ци о куль тур ным кон тек стом, в 
ко то ром ис поль зу ет ся язык.

Из вест но, что ком пен са тор ные стра те
гии не яв лят ся ос нов ной стра те ги ей при 
обу че нии иност ран но му язы ку. Они име ют 
ши ро кое при ме не ние так же в род ном язы
ке уча щих ся. Сле до ва тель но, как пре по да
ва те ли, так и уча щи е ся при фор ми ро ва нии 
ком пен са тор ной ком пе тен ции мо гут опи
рать ся на уже су щест ву ю щий опыт и даль
ше раз ви вать эти ком пен са тор ные уме ния 
и на вы ки. В этой свя зи сле ду ет от ме тить, 
что чем боль ше ви ни ма ния пре по да ва те
ли род но го язы ка бу дут уде лять раз ви тию 

ком пен са тор ных стра те гий в род ном язы
ке обу ча е мых, тем лег че и охот нее уча щи е
ся бу дут при бе гать к ис поль зо ва нию та ких 
стра те гий в не род ном язы ке.

Рос сийс кие (Д. В. Ага по ва, И. JI. Бим, А. 
А. За левс кая, М. Р. Ко ре не ва, А. JI. Ти хо но
ва, Т. М. Фо мен ко. Л. В. Яков ле ва и др.) и 
за ру беж ные ис сле до ва те ли (L. F. Bachman, 
Е. Bialystok, M. Canale, A. U. Chamot, A. D. 
Cohen, C. P. Corder, J. M. Green, G. Kasper, 
R. L. Oxford, J. Rubin, E. Tarone, A. L. Wen
den, и др.) за ни ма ют ся проб ле ма ми фор
ми ро ва ния ком пен са тор ной ком пе тен ции 
и стра те гий изу че ния иност ран ных язы ков 
в го во ре нии, чте нии и ау ди ро ва нии с 70–х 
гг. 20–ого в. Од на ко сте пень раз ра бо тан
но сти проб лем, свя зан ных с фор ми ро ва
ни ем ком пен са тор ных стра те гий при обу
че нии рус ско му язы ку, по на ше му мне нию, 
нель зя наз вать удов лет во ри тель ным.

Объ ек том на ше го изу че ния яв ля ет ся 
фор ми ро ва ние ком пен са тор ной ком пе
тен ции уча щих ся с ис поль зо ва ни ем язы
ко вой до гад ки на ос но ве сло во об ра зо
ва ния. В про цес се чте ния и ау ди ро ва ния 
уча щи е ся стал ки ва ют ся с не и зу чен ны ми, 
нез на ко мы ми им сло ва ми. Ес ли сло ва про
из вод ные, се ман ти за ции их спо собст ву ет 
языковая догадка как один из спо со бов 
ком пен са тор ных стра те гий. Язы ко вая до
гад ка пред став ля ет со бой "спо соб ность 
раск рыть зна че ние нез на ко мо го сло ва че
рез кон текст; строится на исполь зовании 
знаний в области словообразования, 
уме нии по нять уже из вест ные мно гоз нач
ные сло ва в но вых зна че ни ях, на зна нии 
ин тер на ци о наль ных слов род но го и изу ча
е мо го язы ков" [1: 361].

Все спе ци а ли сты, за ни мав ши е ся проб
ле мой фор ми ро ва ния на вы ков чте ния 
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и ау ди ро ва ния, уде ля ли оп ре де лен ное 
вни ма ние язы ко вой до гад ке. Не раз под
чер ки ва лась не об хо ди мость це ле нап
рав лен ной и си сте ма ти чес кой ра бо ты по 
фор ми ро ва нию у обу ча е мых на вы ков язы
ко вой до гад ки и са мо сто я тель ной се ман
ти за ции слов.

Мы счи та ем, что фор ми ро ва ние и раз
ви тие уме ний и на вы ков язы ко вой до гад
ки на ос но ве сло во об ра зо ва ния яв ля ет ся 
до ста точ но эф фек тив ным спо со бом рас
ши ре ния по тен ци аль но го лек си чес ко го 
за па са уча щих ся. Де ло в том, что зна ния 
о зна че нии, ча сте реч ной при над леж но сти 
слов, раз лич ных сло во об ра зо ва тель ных 
аф фик сов поз во ля ют прог но зи ро вать зна
че ние и грам ма ти чес кие осо бен но сти не
из вест ных уча щим ся лек сем. Со вер шен но 
спра вед ли во от ме ча ет Мар ко сян Г.В., что 
"рас ши ре ние сло вар но го за па са и се ман
ти за ция лек си ки — на и бо лее бес спор ная 
ди дак ти чес кая пре ро га ти ва сло во об ра
зо ва ния" [6: 7]. Од на ко воз мож но сти по
пол не ния лек си чес ко го за па са уча щих ся с 
ис поль зо ва ни ем язы ко вой до гад ки на ос
но ве сло во об ра зо ва ния, к со жа ле нию, ис
поль зу ют ся в не до ста точ ной ме ре. Та кой 
вы вод поз во ли ла сде лать про вер ка сфор
ми ро ван но сти уме ний язы ко вой до гад ки о 
зна че нии не и зу чен ных про из вод ных слов 
у сту ден тов при по мо щи раз ве ды ва тель
но го сре за. Ана лиз оши бок и бе се ды со 
сту ден та ми при ве ли нас к зак лю че нию о 
том, что в боль шинст ве слу ча ев при чи
ной не по ни ма ния нез на ко мо го сло ва яв
ля лось не у ме ние рас поз нать сло во об ра зо
ва тель ную мо дель и от не сти сло во к уже 
зна ко мым сло во об ра зо ва тель ным ти пам с 
из вест ны ми сло во об ра зо ва тель ны ми зна
че ни я ми.

Ана лиз прог рамм и дейст ву ю щих учеб
ни ков об ще об ра зо ва тель ных школ Ар
ме нии, вы пуск ни ка ми ко то рых яв ля лись 
сту ден ты, при ни мав шие уча стие в раз
ве ды ва тель ном экс пе ри мен те, поз во ля ет 
сде лать сле ду ю щие вы во ды о пре зен
та ции ма те ри а ла по сло во об ра зо ва нию. 
Боль шая часть уп раж не ний, пред став
лен ных в школь ных учеб ни ках, яв ля ют ся 
уп раж не ни я ми на наб лю де ние над язы ко
вым ма те ри а лом:
•	 най ди те и вы пи ши те од но ко рен ные сло ва;
•	 най ди те в дан ных сло вах при став ки, 

суф фик сы;
•	 вы пи ши те в стол бик сло ва, со сто я щие 

толь ко из кор ня;
•	 ска жи те, чем от ли ча ют ся друг от дру га 

сле ду ю щие сло ва;
•	 най ди те родст вен ные сло ва с дан ным 

кор нем и т.д.;
на конструирование дериватов по 

заданным моделям:
•	 об ра зуй те от дан ных ни же при ла га тель

ных су щест ви тель ные с за дан ны ми 
суф фик са ми;

•	 про дол жи те спи сок слов гла го ла ми с 
дру ги ми при став ка ми;

•	 под бе ри те к дан ным су шест ви тель ным 
родст вен ные сло ва;

•	 на пи ши те по об раз цу и т.д.;
на упот реб ле ние про из вод ных в сло во

со че та ни ях и пред ло же ни ях: 
•	 при ду май те и за пи ши те с об ра зо ван

ны ми сло ва ми пред ло же ния;
•	 с не ко то ры ми из слов каж до го стол би

ка уст но со ставь те пред ло же ния; 
на трансформации:

•	 за ме ни те дан ные сло во со че та ния од
ним сло вом;

•	 за ме ни те от но си тель ные при ла га тель
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ные пред лож но–па деж ны ми со че та ни
я ми и т.д.
Зна чи тель ная часть та ких уп раж не ний 

пред ла га ет ся уча щим ся в свя зи с про хож
де ни ем пра вил ор фог ра фии (нап ри мер, 
в раз де ле "Ор фог ра фи чес кая пя ти ми нут
ка") [См. 2, 3, 4]. Из вест но, что ос нов ным 
прин ци пом рус ской ор фог ра фии яв ля ет
ся мор фо ло ги чес кий, и в этом от но ше нии 
бес спор на связь сло во об ра зо ва ния с ор
фог ра фи ей. Од на ко се ман ти за ция нез на
ко мых лек сем с ис поль зо ва ни ем язы ко вой 
до гад ки на ос но ве сло во об ра зо ва ния яв
ля ет ся не ме нее важ ным уме ни ем, на раз
ви тие ко то ро го долж ны быть нап рав ле ны 
оп ре де лен ные уп раж не ния.

Нель зя не за ме тить, что в школь ных 
учеб ни ках уде ля ет ся боль шое вни ма ние 
са мо сто я тель ной се ман ти за ции нез на ко
мых слов. Так, нап ри мер, пос ле каж до го 
тек ста в учеб ни ках при сутст ву ют за да ния 
на оп ре де ле ние зна че ний вы де лен ных 
слов или конст рук ций (оп ре де ли те зна
че ние вы де лен ных слов/конст рук ций), 
что, не сом нен но, яв ля ет ся од ним из пре
и му ществ дейст ву ю щих учеб ни ков. Од на
ко ни в од ном из за да ний не при во дит ся 
подс каз ка, поз во ля ю щая без об ра ще ния к 
сло ва рю рас поз нать зна че ние нез на ко мых 
слов. Меж ду тем из вест но, что при вы пол
не нии уп раж не ний по раз ви тию уме ния 
язы ко вой до гад ки ис поль зу ют ся подс
каз ки раз лич но го ха рак те ра. По мне нию 
ис сле до ва те лей, вы де ля ют ся три груп пы 
подс ка зок язы ко вой до гад ки:

1. внут ри я зы ко вые (оте не се ние сло ва к 
оп ре де лен ной грам ма ти чес кой ка те го рии, 
вы яв ле ние син так си чес кой функ ции);

2. межъ я зы ко вые (подс каз ка со дер
жит ся в за имст во ван ных сло вах, ин тер на

ци о на лиз мах, сло вах или сло во со че та ни ях, 
об ра зо ван ных по об щей сло во об ра зо ва
тель ной, син так си чес кой или смыс ло вой 
мо де ли);

3. экст ра линг ви сти чес кие, или вне я зы
ко вые (зна ние фак тов и яв ле ний дейст
ви тель но сти, нап ри мер при ме ты вре ме ни 
го да, пе ре чис ле ние дней не де ли, вре мен 
го да, ме ся цев в оп ре де лен ной пос ле до ва
тель но сти).

Опыт ра бо ты с уча щи ми ся по ка зы ва
ет, что язы ко вая до гад ка ос но ва на ин ту
и ции. У уча щих ся она мо жет про яв лять ся 
по–раз но му. Од на ко мож но раз вить уме
ние язы ко вой до гад ки, ис поль зуя раз лич
ные подс каз ки. Ес ли го во рить о раз ви тии 
язы ко вой до гад ки на ос но ве сло во об ра зо
ва ния, то мож но ис поль зо вать сле ду ю щие 
подс каз ки:

–про чи тай те текст/пред ло же ния и до
га дай тесь о зна че нии вы де лен ных слов, 
анализируя их по составу. 

В про цес се ана ли за школь ных учеб
ни ков на ше вни ма ние прив лек ло сле ду
ю щее за да ние, еди нич ное в сво ем ро де: 
В чем раз ни ца меж ду сло ва ми скорпион 
–скорпиониха– скорпиончик? Что вам по
мог ло уз нать эту раз ни цу? [4: 126]. Это 
за да ние пред став ля ет яр кий при мер ис
поль зо ва ния язы ко вой до гад ки на ос но ве 
сло во об ра зо ва ния. И хо тя подс каз ка да ет
ся в имп ли ци ро ван ной фор ме в ви де пос
ле ду ю ще го воп ро са, тем не ме нее, да же в 
та кой фор ме она по мо га ет уча щим ся са
мо сто я тель но се ман ти зи ро вать лек се мы. 
К со жа ле нию, дру гих уп раж не ний или за
да ний, нап рав лен ных на раз ви тие уме ния 
язы ко вой до гад ки на ос но ве сло во об ра зо
ва ния, в школь ных учеб ни ках нам най ти 
не уда лось.
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–про чи тай те текст/пред ло же ния и до
га дай тесь о зна че нии вы де лен ных слов, 
определив их частеречную принад леж
нос ть. 

Осо бен но важ ное зна че ние име ет дан
ный вид подс каз ки при рас смот ре нии 
кон вер си вов — слов, об ра зо ван ных в ре
зуль та те пе ре хо да из од ной ча сти ре чи в 
дру гую, ког да сло ва внеш не (с фо не ти чес
кой и гра фи чес кой точ ки зре ния) ни чем не 
от ли ча ют ся друг от дру га, и толь ко оп ре
де ле ние их ча сте реч ной при над леж но сти 
(по воп ро су, по со че та е мо сти, по син так

си чес кой функ ции) мо жет по мочь при се
ман ти за ции слов.

Под во дя итог все му вы шес ка зан но му, 
мы счи та ем, что це ле нап рав лен ная ра бо
та над фор ми ро ва ни ем и раз ви ти ем уме
ний язы ко вой до гад ки мо жет при не сти не 
толь ко прак ти чес кую поль зу в рас ши ре
нии ре цеп тив но го и по тен ци аль но го сло
ва ря уча щих ся, но и спо собст во вать бо лее 
глу бо ко му ос мыс ле нию грам ма ти чес ко го 
строя изу ча е мо го язы ка, что в свою оче
редь зна чи тель но обо га ща ет фи ло ло ги
чес кий опыт уча щих ся.
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Լեզվական ենթադրության դերը բառակազմության հիման վրա փոխհատուցային 
իրազեկության ձևավորման գործում

Ռ. Սարգսյան

Սույն հոդվածը նվիրված է փոխհատուցային իրազեկության ձևավորման միջոց
ներից մեկին՝ լեզվական ենթադրությանը: Ուսումնասիրվում է «փոխհատուցային իրա
զե կություն» հասկացությունը, բացահայտվում են վերջինիս ձևավորման միջոցները: 
Վեր լուծվում են դպրոցական ծրագրերն ու դասագրքերը՝ բառակազմության հիման վրա 
լեզ վական ենթադրության օգտագործման աստիճանը բացահայտելու նպատակով:

The role of language guess in the formation of compensatory competence on the 
basis of word–formation

R. Sarkisyan

The article is devoted to the language guess as one of the ways of compensatory compe
tence formation. The concept of compensatory competence has been studied, its formation 
ways have been revealed. School textbooks and programs have been analysed with a view to 
determine the degree of the use of language guess on the basis of word–formation.



66

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

ԼԵՎՈՆ ՆԱԶԱՐՅԱՆ

ՈՒՍՈՒՄՆԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ 
ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ 

ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ԱՎԱԳ 
ԴՊՐՈՑՆԵՐՈՒՄ

Սո վո րող նե րի ու սում նա հե տա զո տա
կան կա րո ղու թյո ւննե րի ձև ա վոր ման 
հիմ նախն դի րը հատ կա պես կա րև որ վել 
է կրթա կան բա րե փո խում նե րի ժա մա նա
կաշր ջան նե րում: ՀՀ հան րակր թու թյան 
բնա գա վա ռում կա տար ված բա րե փո խում
նե րը ևս ու շադ րու թյան են ար ժա նաց նում 
տվյալ խնդի րը: Ավագ դպր ոց ին, որ պես 
հա սա րա կա կան պատ վեր, առա ջադր ված 
են մի շարք խնդիր ներ, որոնց ֆո նի վրա 
ուր վագծ վում են կրթա դաս տի ա րակ չա
կան նոր նպա տակ ներ՝ որ պես կա տար
ված բա րե փո խում նե րի կա յաց ման գրա
վա կան ներ, 
•	 «Աճող սերն դին հա ղոր դել հիմ նա րար 

գի տե լիք ներ, 
•	 Տե սա կան գի տե լիք նե րը զու գակ ցել 

գործ նա կան կա րո ղու թյուն նե րի զար
գաց ման հետ, 

•	 Զար գաց նել գի տե լիք ներն ու տե ղե
կատ վու թյունն ինք նու րույն ձեռք բե րե
լու կա րո ղու թյուն ներ, 

•	 Խթա նել ստեղ ծա գոր ծա կան, քննա դա
տա կան, վեր լու ծա կան, տրա մա բա նա
կան մտա ծո ղու թյու նը, 

•	 Ձև ա վո րել հստակ, չծան րա բեռն ված 
կրթա դաս տի ա րակ չա կան հա մա կարգ՝ 
հաշ վի առ նե լով ժա մա նա կա կից գի
տու թյան պա հանջ ներն ու նվա ճում նե
րը» [ 1, էջ17–18]:
Տվյալ հա սա րա կու թյան ժա մա նա կա

կից մար տահ րա վեր նե րի և հա սա րա կա
կան պա հան ջար կի հա մա տեքս տում, ու

սում նա հե տա զո տա կան գոր ծու նե ու թյու նը՝ 
որ պես ու սում նա ճա նա չո ղա կան գոր ծըն
թա ցի ար դի ա կան մի ջոց, ու նի դե ռևս մին չև 
վերջ չբա ցա հայտ ված ման կա վար ժա կան 
նե րուժ: Ավագ դպրո ցը, որ պես հան րակր
թա կան նոր կա ռույց՝ կա րիք է զգում առ կա 
մի քա նի խնդիր նե րի լուծ ման՝

1) Հան դի սա նա լով նա խա մաս նա գի
տաց ման կա րև որ օղակ՝ այն կա րիք ու նի 
ու սուց ման մե թո դա կան զի նա նո ցի վե
րա նայ ման և վե րա ձև ա կերպ ման՝ հա սա
րա կու թյան փո փոխ վող պա հանջ նե րին 
հա մա պա տաս խան: «Առա ջըն թա ցը միշտ 
էլ պայ մա նա վոր ված է եղել գո յու թյուն 
ու նե ցող կրթա կան հա մա կար գե րով ու 
դրանց գոր ծու նե ու թյամբ: Ավե լին, այն 
ժա մա նա կաշր ջան նե րում, երբ ու սուց ման 
ձև երն ու եղա նակ նե րը, կրթու թյան բո
վան դա կու թյու նը, կրթա կան հա մա կարգ 
կա ռուց ված քը չեն հա մա պա տաս խա նել 
առա ջադր վող պա հանջ նե րին, հա սա րա
կու թյու նը նա հանջ է ապ րել իր զար գաց
ման մե ջ» [1, էջ16–17]:

Առաջ նա հերթ պետք է վե րա նայ վեն 
կրթա կան գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ
ման ու ղե նիշ նե րը, որոնք իրենց մեջ պի
տի ար տա ցո լեն ան ձի այն կեր պա րը, որը 
որ պես հա սա րա կա կան պատ վեր առաջ 
է քաշ ված կրթու թյան հա մա կար գին: Այս 
առու մով ու սում նա հե տա զո տա կան կա րո
ղու թյուն նե րի դե րը և տե ղը ավագ դպրո ցի 
կրթա կան գոր ծըն թա ցում ստա նում են յու
րա հա տուկ նշա նա կու թյուն: Աշա կեր տա
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կենտ րոն կրթու թյան ան ցու մը են թադ րում 
է ոչ մի այն փո փո խու թյուն ու սուց ման կազ
մա կերպ ման ձև ե րի և ու սուց ման գոր ծըն
թա ցի սու բյեկտ նե րի դե րա կա տա րու թյան 
վե րա նայ ման գոր ծում, այ լև ան ցում կրթու
թյան մեկ այլ փի լի սո փա յու թյան՝ դրա նից 
բխող առանձ նա հա տուկ հիմ նախն դիր նե
րով, նպա տակ նե րով և սկզբունք նե րով: 
Աշա կեր տա կենտ րոն ու սու ցու մը, հան դի սա
նա լով մար դա սի րա կան կրթա կան հա րա
ցույ ցի հիմ նա րար տարր, ան պայ մա նո րեն 
են թադ րում է ու սուց ման այն պի սի մե թոդ
ներ, որոնք սո վո րող նե րին վե րա ծում են ու
սում նա ճա նա չո ղա կան գոր ծըն թա ցի իրա
կան սու բյեկտ նե րի. այդ պի սի մե թոդ նե րից 
է ու սուց ման հե տա զո տա կան մե թո դը:

«Ու սուց ման ժա մա նա կա կից հա յե ցա
կար գե րը՝ մտա վոր գոր ծու նե ու թյան փու
լա յին ձև ա վոր ման տե սու թյու նը, պրոբ լե
մա յին ու սուց ման տե սու թյու նը, ու սուց ման 
պրոբ լե մա–գոր ծու նե ա կան մո տե ցու մը, 
զար գաց նող ու սուց ման տե սու թյու նը ան
կախ իրենց ուղղ վա ծու թյուն նե րից և կա
ռուց ված քից, որ պես վերջ նան պա տակ, 
հա մա րում են սո վո րող նե րի մոտ նպա տա
կա հար մար գի տե լիք նե րի և գործ նա կան 
պատ րաստ վա ծու թյան հա մա կար գի ձև
ա վո րու մը, բա րե հա ջող գոր ծու նե ու թյուն 
իրա կա նաց նե լու հա մա ր» [2, էջ 252]: Այս 
տե սան կյու նից հատ կա պես ար ժև որ վում է 
ու սում նա հե տա զո տա կան գոր ծու նե ու թյու
նը: Ավագ դպրո ցի ու սում նա կան գոր ծըն
թա ցի կազ մա կերպ ման հիմ քում հե տա զո
տա կան մե թո դի նե րա ռու մը են թադ րում 
է սո վո րող նե րի հե տա զո տա կան կա րո
ղու թյուն նե րի ձև ա վոր ման և զար գաց ման 
ժա մա նա կա կից մե թո դի կա յի ներդ րում: 
Մար դա սի րա կան կրթու թյան հա յե ցա կար
գի վրա հիմն ված ներ կա յիս մե թոդ նե րը՝ 
հան րակր թու թյան տվյալ պայ ման նե րում 
առա ջնա հեր թու թյու նը տա լիս են զար գաց

նող կրթու թյա նը և կրթու թյան անձ նա
կողմ նո րո շիչ հա յե ցա կար գին: Ու սում նա
հե տա զո տա կան գոր ծու նե ու թյա նը բնո րոշ 
է զար գաց նող գոր ծա ռույթ, որի ըն թաց քում 
սո վո րող նե րը հա ղոր դակց վում են գոր ծու
նե ու թյան հե տա զո տա կան մե թոդ նե րին՝ 
ընդ լայ նե լով և կա տա րե լա գոր ծե լով մտա
վոր գոր ծու նե ու թյան սե փա կան զի նա նո ցը: 
Ե. Ս. Կո դի կո վան ու սում նա հե տա զո տա
կան գոր ծու նե ու թյու նում առանձ նաց նում է 
զար գա ցում ապա հո վող հե տև յալ հե տա զո
տա կան կա րո ղու թյուն նե րը՝
•	 «Առ կա գի տե լիք նե րի հիմ քի վրա հե

տա զո տու թյան վար կա ծի ձև ա կեր պում, 
•	 հե տա զո տու թյան գոր ծըն թա ցի պլա

նա վո րում, 
•	 հե տա զո տա կան ու սում նա սի րու թյան 

անց կա ցում, 
•	 ստաց ված ար դյունք նե րի որա կա կան 

և քա նա կա կան մշա կում, եզ րա կա ցու
թյան ձև ա կեր պու մ» [3, էջ 38]:
Այս առու մով ու սում նա հե տա զո տա կան 

գոր ծու նե ու թյու նը հա մա հունչ է զար գաց
նող ու սուց ման հա յե ցա կար գին: Վի գոտս
կու տե սու թյան հա մա ձայն. «Զար գաց ման 
հիմ նա կան գոր ծո նը յու րա քան չյուր առան
ձին վերց ված ֆունկ ցի ա յի առա ջըն թա ցը 
չէ, այլ տար բեր ֆունկ ցի ա նե րի մի ջև կա
պը» [4, էջ32]:

Կրթու թյան անձ նա կողմ նո րո շիչ հա
յե ցա կար գը են թադ րում է հրա ժա րում ու
սուց ման ավ տո րի տար մե թոդ նե րից, ու
սուց չա կենտ րոն ու սու ցու մից և ան ցում 
աշա կեր տա կենտ րոն ու սուց ման՝ հաշ վի 
առ նե լով սո վո րող նե րի ու սում նա ճա նա
չո ղա կան գոր ծըն թա ցի հո գե բա նա կան 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Այն նա խա
տե սում է ու սուց ման գոր ծըն թա ցում սո
վո րող նե րին տրա մադ րել ան հրա ժեշտ 
մա կար դա կի ազա տու թյուն՝ գի տե լիք նե
րի յու րաց ման մե թո դա կան զի նա նո ցից 
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իրենց անձ նա յին հատ կա նիշ նե րին հա մա
պա տաս խան մե թոդ ներ ընտ րե լու հա մար: 
Հո վարդ Գարդ նե րի բազ մաբ նույթ մտա
ծո ղու թյան տե սու թյան հա մա ձայն. «Հենց 
մտա ծե լու կեր պով և ստաց ված տե ղե կատ
վու թյու նը ըն կա լե լու, ըմբռ նե լու ձև ով էլ 
մար դիկ տար բեր վում են իրա րի ց» [5, էջ6]: 
Հան րակր թու թյան բնա գա վա ռում մար դա
սի րա կան և անձ նա կողմ նո րո շիչ կրթա կան 
հա յե ցա կար գե րի են թադ րած սկզբունք
նե րի ներդր ման հա մա տեքս տում՝ ավագ 
դպրո ցում ու սում նա հե տա զո տա կան գոր
ծու նե ու թյան նե րա ռու մը հան դի սա նում է 
դրա կա յաց ման ար դյու նա վետ մի ջոց:

2) Ավագ դպրո ցում ու սուց ման գլխա վոր 
խնդիր նե րից պետք է լի նի առ կա գի տե լիք
նե րի հի ման վրա՝ որո շա կի տե սակ նե րի 
գոր ծու նե ու թյան իրա կա նաց ման հա մար 
անհ րա ժեշտ կա րո ղու թյուն նե րի սեր մա
նու մը և հմտու թյուն նե րի ձև ա վո րու մը: 
«Առա ջադր ված խնդիր նե րի ստեղ ծա գոր
ծա կան լուծ ման ըն թաց քում աշա կեր տը 
ար դեն նոր ու սում նա կան իրա կա նու թյու
նում հիմն վում է մինչ այդ յու րաց րած գի
տե լիք նե րի վրա: Այդ առու մով ձև ա վոր
ված հե տա զո տա կան կա րո ղու թյուն նե րը 
ան ձի ստեղ ծա գոր ծա կան հատ կա նիշ նե րի 
բա ցա հայտ ման և իրաց ման նա խա պայ
ման» [6, էջ 9]: Դրանք նեղ առար կա յա
կան բնույթ կրե լուց բա ցի, նաև պի տի 
օժան դա կեն սո վո րո ղին կողմ նո րոշ վե լու 
հա սա րա կա կան փո փոխ վող մի ջա վայ րի 
տա րաբ նույթ պայ ման նե րում:

Ավագ դպրո ցում ու սուց ման հիմ նա կան 
նպա տակ նե րից պետք է լի նի սո վո րող նե
րի կող մից որո շա կի հե տա զո տա կան կա
րո ղու թյուն նե րի յու րա ցու մը, որը կա րող է 
կյան քի կոչ վել մի այն նպա տա կա ուղղ ված 
ու սում նա հե տա զո տա կան գոր ծու նե ու
թյան մի ջո ցով: Ու սում նա հե տա զո տա կան 
գոր ծու նե ու թյան հե տև ան քով ձև ա վոր վող 

կա րո ղու թյուն ներն ու հմտու թյուն նե րը կի
րա ռա կան են ոչ մի այն դպրո ցա կան – ու
սում նա կան գոր ծըն թա ցում, այ լև վե րած
վում են անձ նա յին հատ կա նիշ նե րի, որոնք 
ար դյու նա վետ են նաև սո վո րող նե րի հե
տա գա մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյու
նում և ան հա տա կան գոր ծու նե ու թյան 
տար բեր բնա գա վառ նե րում: Ըստ ամե րի
կյան ման կա վար ժա կան մտքի ամե նա ազ
դե ցիկ դեմ քե րից մե կի՝ Ջոն Դյո ւիի. «դպրո
ցը երե խա նե րին պետք է սո վո րեց նի ոչ թե 
ինչ մտա ծել, այլ ինչ պես մտա ծե լ» [7, էջ 
204]: Ավագ դպրո ցի ու սում նա կան աշ խա
տանք նե րի կազ մա կերպ ման սկզբուն քա
յին կողմ նո րո շու մը դե պի գոր ծու նե ա կան 
մո տե ցում՝ որ պես գի տե լիք նե րի, կա րո ղու
թյուն նե րի յու րաց ման տար բե րակ և որ
պես ու սուց ման նպա տակ՝ ար տա ցո լում է 
ու սուց ման զար գաց նող և անձ նա կողմ նո
րո շիչ հա յե ցա կար գե րը: Հատ կան շա կան 
է Ջոն Դյո ւիի կար ծի քը, ով կենտ րո նա նում 
է. «սո վո րել՝ կա տա րե լո վե գա ղա փա րի 
և ոչ թե մե խա նի կա կան մտա պահ ման և 
դոգ մա տիկ կա նոն նե րի վրա» [ 4, էջ62]:

«Ու սում նա հե տա զո տա կան գոր ծու
նե ու թյու նը ու սուց չի և աշա կեր տի ստեղ
ծա գոր ծա կան փոխ հա րա բե րու թյան 
գոր ծըն թաց է՝ միտ ված ան հայ տի բա
ցա հայտ մա նը» [8, էջ 147]: Կրթա կան 
գոր ծըն թա ցը պետք է կա ռուց վի ճա նա
չո ղա կան գոր ծըն թա ցի հո գե բա նա տա
րի քա յին առանձ նա հատ կու թյուն նե րի 
հաշ վի առն մամբ. «Դաս տի ա րա կու թյան 
գոր ծըն թա ցում պետք է խու սա փել երե
խա յի տա րի քա յին բնույ թին հա կա սա կան 
մե թոդ նե րից» [9, էջ10]: Ու սում նա հե տա
զո տա կան գոր ծու նե ու թյու նը բնո րոշ վում է 
ցան կա ցած մար դու ներ հա տուկ ու նա կու
թյուն նե րով, որոնք առա վել քան հա մա
պա տաս խան են ավագ դպրո ցա կան նե րի 
ու սում նա ճա նա չո ղա կան գոր ծու նե ու թյա
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նը և հո գե բա նա կան առանձ նա հատ կու
թյուն նե րին և հա մա պա տաս խա նում են 
նրանց կրթա կան պա հանջ մունք նե րին: 
Հիմք ըն դու նե լով սե փա կան դի տար կում
նե րը՝ կար ծում եմ, որ սո վո րող նե րը ավե լի 
ար դյու նա վետ են յու րաց նում գի տե լիք ներ 
հենց սե փա կան, ան հա տա կան դի տար
կում նե րի և հե տա զո տու թյուն նե րի ար
դյուն քում:

Ու սում նա հե տա զո տա կան գոր ծու նե ու
թյան նե րա ռու մը ավագ դպրո ցում, որ պես 
ու սուց ման և դաս տի ա րա կու թյան գոր ծըն
թա ցի ան բա ժան և առաջ նա յին բա ղադ րիչ, 
են թադ րում է մի շարք փո փո խու թյուն ներ: 
Մաս նա վո րա պես՝ կրթու թյան բո վան դա
կու թյան վե րա բե րյալ սկզբուն քա յին նոր 
մո տե ցում նե րի մշա կում, առար կա յա կան 
չա փո րո շիչ նե րի և ծրագ րի վե րամ շա կում, 
ու սում նա կան նյու թի բո վան դա կա յին 
հնա րա վո րու թյուն նե րի վե րա նա յում, ու
սուց ման կազ մա կերպ ման ավե լի ար դյու
նա վետ մո դել նե րի կա ռու ցում: Պի տի նշել, 
որ ու սում նա հե տա զո տա կան կա րո ղու
թյուն նե րը ան հա տա կան բնույթ կրող հա
մընդ հա նուր կա րո ղու թյուն ներ են, կի րա
ռե լի տար բեր ու սում նա կան առար կա նե րի 
ու սուց ման գոր ծըն թա ցում: Այդ պի սով ու
սում նա հե տա զո տա կան կա րո ղու թյուն
նե րը գոր ծու նե ու թյան իրա կա նաց ման 
առու մով ու նեն մի ջա ռար կա յա կան բնույթ: 
Հե տև ա բար ու սում նա կան առար կա նե րի 
ծրագ րե րը և չա փո րո շիչ նե րը վե րա նա յե
լիս հա տուկ ու շադ րու թյան կա րիք են զգում 
մի ջա ռար կա յա կան կա պե րին ուղղ ված բո
վան դա կա յին հնա րա վո րու թյուն նե րը: Պի
տի եզ րա կաց նել, որ այս քա նով հան դերձ 
լավ հնա րա վո րու թյուն կլի նի բեռ նա թա փել 
ավագ դպրո ցի ծան րա բեռն ված և դժվար 
մատ չե լի ու սում նա կան նյու թը:

3) Այ սօր առ կա են բա վա կա նին հե տա
զո տու թյուն ներ հե տա զո տա կան կա րո

ղու թյուն նե րի ձև ա վոր ման ուղ ղու թյամբ, 
որոնց մի մա սը անդ րա դառ նում է ու
սում նա հե տա զո տա կան կա րո ղու թյուն նե
րին՝ նույ նիսկ տար բեր առար կա յա կան 
հար թու թյուն նե րում: Սա կայն սո վո րող
նե րի հե տա զո տա կան գոր ծու նե ու թյան 
զար գաց ման և ու սում նա հե տա զո տա
կան կա րո ղու թյուն նե րի ձև ա վոր ման ուղ
ղու թյամբ չկա հա մընդ հա նուր ըն դու նե
լի մեկ մի աս նա կան հա յե ցա կարգ, որը 
լի նե լով հա մա հունչ տար բեր ու սում նա
կան առար կա նե րի բո վան դա կա յին հնա
րա վո րու թյուն նե րի հետ, մի ա ժա մա նակ 
պա րու նա կի այդ ու սում նա կան առար
կա նե րի ան հա տա կան առանձ նա հատ
կու թյուն ներն ու յու րա հատ կու թյուն նե րը 
հաշ վի առ նող մշակ ված մե թո դա կան զի
նա նոց: Ու սում նա կան առար կա նե րի բո
վան դա կա յին առանձ նա հատ կու թյուն նե րը 
այդ աշ խա տու թյուն նե րում դի տարկ վում 
են որ պես մի ջա վայր, որ տեղ ցու ցադր վում 
են ու սում նա հե տա զո տա կան գոր ծու նե ու
թյան իրա կա նաց ման հնա րա վոր ու ղի նե
րը՝ այ նինչ ավագ դպրո ցի ու սում նա կան 
առար կա նե րի յու րա հատ կու թյուն նե րը և 
բո վան դա կա յին հնա րա վո րու թյուն նե րը 
պի տի լի նեն հե տա զո տա կան գոր ծու
նե ու թյան կազ մա կերպ ման ու ղե նիշ նե
րը: Ու սում նա հե տա զո տա կան կա րո ղու
թյուն նե րի ամ բող ջա կան հա մա կար գի 
ձև ա վոր ման հա մար հիմ նա կետ պի
տի ծա ռա յեն ավագ դպրո ցի ու սում նա
կան առար կա նե րի և՛ բո վան դա կա յին 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, և՛ դրանց 
ընդ հա նուր մի ջա ռար կա յա կան կա պե րը՝ 
որ պես զար գաց նող կրթու թյան էա կան 
բա ղադ րիչ: Ըստ զար գաց նող ու սուց ման 
հա յե ցա կար գի. «Առար կա յի վե րա բե
րյալ գի տե լիք նե րը կա րև որ են, սա կայն 
խնդիր ներ լու ծե լը կա րև որ է այն քա
նով, որ քա ջա լե րում են աշա կերտ նե րին 
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առաջ գնալու և հաս նելու առա վել բարձր 
ֆունկ ցի ա նե րի զար գաց մա նը, ին չը վեր 
է առան ձին առար կա յա կան հնա րա վո
րու թյուն նե րի ց» [4, էջ 33]:

Ցա վոք այ սօր ՀՀ ավագ դպրոց նե րում 
մե ծա մա սամբ բա ցա կա յում է ու սում նա
հե տա զո տա կան կա րո ղու թյուն նե րի ձև ա
վոր ման ար ժևոր ված և կազ մա կերպ ված 
մե թո դա կան հա մա կարգ, որն իր ար տա
ցո լու մը կու նե նա սո վո րող նե րի հե տա զո
տա կան գոր ծու նե ու թյու նում: Որ պես կա
նոն հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րը 
հան դի սա նում են հա վե լում հիմ նա կան 
ու սում նա ճա նա չո ղա կան գոր ծըն թա ցին: 
Այդ հան գամանքը պայ մա նա վոր ված է 
նաև նրա նով, որ ու սու ցիչ նե րը սո վո րող
նե րի հե տա զո տա կան գոր ծու նե ու թյան 
կազ մա կեր պու մը չեն դի տար կում որ պես 
ժա մա նա կա կից զար գաց նող կրթու թյան 
կա րև ո րա գույն բա ղադ րիչ: «Պար տա դիր 
կրթու թյան ավան դա կան մե թոդ նե րի կի
րառ ման ար դյուն քում դա սա րան ներն ու 
դպրո ցը մե կու սաց ված են հա սա րա կու
թյու նից և ար տա քին իրա կան կյան քից: 

Դպրո ցում չի խթան վում ստեղ ծա գոր ծա
կան միտ քը, երե խա նե րին հնա րա վո րու
թյուն չի տրվում ինք նու րույն մտա ծելու, 
աշ խա տելու և զար գա նալու՝ սե փա կան 
կա րիք նե րի, պա հանջ մունք նե րի և հնա
րա վո րու թյուն նե րին հա մա պա տաս խան: 
Գի տե լիք նե րի յու րաց ման և կրթու թյան 
նկատ մամբ մեր տե սա կետ նե րը վե րա
նա յե լու, դա սա վանդ վող առար կա նե րի 
և ու սում նա կան ծրագ րե րի նկատ մամբ 
որոշ ազա տու թյուն և ինք նու րույ նու թյուն 
թույլ տա լու և ժա մա նա կա կից տեխ նո
լո գի ա ներ ներ մու ծե լու մի ջո ցով հնա րա
վոր է դպրո ցը դարձ նել առա վել գրա վիչ, 
հա ճե լի, ար դյու նա վետ, մատ չե լի և աշա
կեր տա կենտ րո նե [1, էջ 21]: Ներ կա յումս 
ավագ դպրոց նե րում այդ քան էլ վառ ար
տա հայտ ված չէ սո վո րող նե րի ինք նու րույն 
աշ խա տան քը: Այ նինչ՝ ժա մա նա կա կից 
ավագ դպրո ցը զգում է կազ մա կերպ ված 
և նպա տա կա ուղղ ված ու սում նա կան–հե
տա զո տա կան պրակ տի կա յի կա րիք, որ
պես անձ նուղ ղորդ ված ու սուց ման անհ
րա ժեշտ տարր:
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Актуальность формирования учебно – исследовательских  
умений в старших школах РА

Л. Назарян

В ус ло ви ях ны неш ных ры ноч ных от но ше ний в РА, по вы си лись тре бо ва ния и зна чи
мость в ка чест вен ных спе ци а ли стах. Все это предъ я ви ли но вые тре бо ва ния к об ра зо
ва нию, вы нуж дая ре фор ми ро вать со дер жа ние об ра зо ва ния, ме то ды, тех но ло гии, це ле
вые при о ри те ты и пе да го ги чес кие ус ло вия. В этом кон тек сте по вы си лась роль стар шей 
шко лы, как важ ней шее и не об хо ди мое зве но предс пе ци а ли за ции. Осо бо по вы си лись 
тре бо ва ния к ин тел лек ту аль ным и лич ност ным ка чест вам уча щих ся.

В РА все еще оста ет ся не ис сле до ван ным проб ле ма фор ми ро ва ния учеб но — ис сле
до ва тельс ких уме ний. Се год ня эта проб ле ма ак ту аль на и важ на для об ще го об ра зо ва
ния, но по сей день ма ло на уч ных ис сле до ва ний нап рав лен ных на соз да ние ме то ди
чес ко го ар се на ла ор га ни за ции учеб но — ис сле до ва тельс ких уме ний стар шек лас сни ков. 
Осо бен но име ют ся не до стат ки в пред мет ных прог рам мах и со дер жа тель ных воз мож но
стях естест вен но – ма те ма ти чес ких дис цип лин, не оп ре де ле ны конк рет ные ме то ды и 
ме то ди чес кие при е мы по ре а ли за ции дан ной проб ле мы. Вы ше ска зан ное сви де тельст
ву ет о том, что еще не пол но цен но вы яв ле ны и обос но ван ны пе да го ги чес кие ус ло вия 
фор ми ро ва ния учеб но — ис сле до ва тельс ких уме ний по естест вен но – ма те ма ти чес ким 
дис цип ли нам. Сле до ва тель но, не об хо ди мо вы я вить, вы яс нить и по но во му фор му ли
ро вать ре сур сы, фор мы и ме то ды фор ми ро ва ния учеб но — ис сле до ва тельс ких уме ний 
стар шек лас сни ков.

Modernity of formation teaching and research ability in the high school՛s of RA
L. Nazaryan

In the conditions of RA current market economy especially increased the demand and 
importance of qualitative specialists. All these present a new demand to education system, 
thus making them improve the content, methods, technologies, purpose importance and 
pedagogical conditions of education. In this context the role of high school is also highlighted 
as a pre–professional important and necessary link. Especially the demands concerning the 
learners՝ intellectual and personal particular features have been increased.

in the RA the problem of high school learners՝ teaching and research ability formation 
still remains unexamined. Today the problem is modern and important for secondary edu
cation, but the scientific researches directed to the creation of methodical arsenal for the 
organizing of high school children՛s teaching and research work are very few. Particularly 
there are some shortcomings in subject projects and in the possibilities of natural science 
and mathematical cycle subject connected teaching and research work organization, the 
concrete methods and methodical means directed to the realization of the problem are not 
specified. The above mentioned shows that pedagogical conditions of teaching and research 
ability formation of learners in high school bio–mathematical flow are not revealed and justi
fied yet. Thus, the means, forms and methods learners in high school bio–mathematical flow 
need to be revealed, justified and reform.
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ՎԱՀԱԳՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ 
ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ 

ՀԱՐՑԵՐԻ ՇՈՒՐՋ
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյո ւնում 

աշ խար հագ րու թյո ւն առար կա յի օլի մպիա
դան ու նի 23 տար վա պատ մու թյո ւն: Այդ 
ժա մա նա կա հատ վա ծում օլի մպի ա դան 
ան ցել է որո շա կի զար գաց ման փուլ, ընդ
լայն վել է մաս նա կից նե րի տա րած քա յին 
շրջա նակ նե րը, կտրուկ ավե լա ցել է մաս
նա կից նե րի թի վը, ավե լի ընդգր կուն ու 
ճկուն են դար ձել առա ջադ րանք նե րը: Ան
հա մե մատ մե ծա ցել է հե տաքրք րու թյո ւնը 
աշ խար հագ րու թյո ւն առար կա յի օլի մպիա
դա յի նկատ մամբ, թե՛ դպր ոցա կան նե րի, 
թե՛ ու սու ցի չնե րի և թե՛ նո ւյ նիսկ հե տաքրք
րա սեր նե րի շրջա նում: Ար դյո ւնքի գրա վա
կանն է աշ խար հագ րու թյո ւն առար կա յի 
օլի մպի ա դա յի հաղ թողնե րի մաս նակ ցու
թյո ւնը 2014 թ–ի հա մաշ խար հա յին օլի
մպի ա դա յին: Սո վո րա բար օլի մպի ա դան 
պա հան ջում է փու լա յին և թի մա յին եր կա
րա տև ու քրտնա ջան աշ խա տանք:

Փու լա յին աշ խա տան քը սկսվում է դա
սա րա նա կան, այ նու հե տև դպր ոցա կան, 
որին հա ջոր դում են տա րած քա յին, մար
զա յին, հան րա պե տա կան և ի վեր ջո մի
ջազ գա յին փու լե րը:

Ին չպես ամեն մի առար կա յի, այն պես 
էլ «Աշ խար հագ րու թյո ւն» առար կա յից 
անց կաց վող օլի մպի ա դա նե րի հիմ նա կան 
խնդիր ներն են՝ մե ծաց նել դպր ոցա կան
նե րի նա խա սի րու թյո ւններն աշ խար հագ
րու թյո ւն առար կա յի նկատ մամբ, հայտ
նա բե րել աշ խար հագ րու թյան հան դեպ 
հե տաքրք րու թյո ւն ու նե ցող աշա կերտ նե

րին, որոնք օժտ ված են առանձ նա հա տուկ 
ըն դու նա կու թյո ւննե րով ու կա րո ղու թյո
ւննե րով: Օլիմ պի ա դա նե րի մի ջո ցով իմա
ցա կան գի տե լիք նե րի զար գա ցու մը նպաս
տում է խո րաց նե լու աշ խար հագ րու թյան 
ու սում նա սի րու մը, որ շատ հա ճախ դառ
նում է օլի մպի ա կա նի ապա գա մաս նա
գի տու թյո ւնը: Աշ խա տան քի կազ մա կերպ
ման այս ձևը հնա րա վո րու թյո ւն է տա լիս 
պատ կե րա ցում կազ մե լու դպր ոց նե րում 
աշ խար հագ րու թյան վի ճա կի մա սին:

Աշ խար հագ րու թյո ւն առար կա յից օլիմ
պի ա դա անց կաց նե լու հա մար ընդգրկ վում 
են լա վա գույն և հե տաքրք րա սի րու թյո ւն 
ու նե ցող դպր ոցա կան ներ: Սո վո րա բար 
նրանց պա րապ մո ւն քներն անց կաց վում 
են դպր ոցա կան ուսպ լա նի պար տա դիր 
կամ օժան դակ ժա մա քա նա կի հաշվ ին:

Դպրո ցա կան նե րին օլիմ պի ա դա յի մաս
նա կից դառ նա լու հա մար ու սուց չից պա
հանջ վում է եր կա րա տև ու մե թո դա կան 
աշ խա տանք նե րի փու լեր: Աշ խա տանք նե
րը բազ մա բո վան դակ են, հա ճախ կրում 
են նա խա սի րա կան բնույթ: Բայց դրան ցից 
մի քա նի սը դա սա կան օրի նակ են, որոնք 
ան ցել են ու սում նա սի րու թյան մեծ փոր ձու
թյուն: Այդ մե թոդ նե րից ու շադ րու թյան են 
ար ժա նի դա սագր քով աշ խա տան քը, աշ
խար հագ րա կան հե տա զո տա կան բո վան
դա կու թյուն ու նե ցող գրքերը, ատ լաս նե րը 
և գլո բու սը, ուր վագ ծա յին քար տեզ նե րը, 
գործ նա կան աշ խա տանք նե րը (թեստ, 
խաչ բառ, ռե բուս և այլն), աշ խար հագ րու
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թյան տետ րե րը, գի տե լիք նե րի ստու գում
նե րը և գնա հա տու մը, ի վեր ջո էքս կուր սի
ա ներն ու ար շավ նե րը:

Ամեն մի դա սա գիրք տվյալ առար կա յի 
գի տե լիք նե րի հիմ նա կան աղ բյուրն է: Ու
սու ցի չը պետք է կա րո ղա նա սո վո րեց նել 
դպրո ցա կան նե րին ինք նու րույն հաս կա
նալ ըն թեր ցած նյու թը, գլխա վո րը տար բե
րել երկ րոր դա կա նից, կա տա րել եզ րա կա
ցու թյուն ներ:

Սո վո րող նե րին առա ջադ րանք նե րի 
մի ջո ցով ու սու ցա նել ստեղ ծա գոր ծա կան 
բնույ թի աշ խա տանք ներ կա տա րել: Հար
ցերն ու առա ջադ րանք նե րի բո վան դա կու
թյու նը պետք է նպաս տեն ոչ մի այն օր վա 
նյու թի յու րաց մա նը, այ լև զար գաց նեն 
աշ խար հագ րա կան մտա ծո ղու թյուն և հե
տաքրք րու թյուն դե պի աշ խար հագ րու թյու
նը: Ու սուց ման պրո ցե սում շատ կա րև որ 
է դի տո ղա կա նու թյու նը, ընդ հա նուր հաս
կա ցու թյուն նե րի ու պատ կե րա ցում նե րի 
կոնկ րե տա ցու մը: Այդ իմաս տով դա սագր
քե րի նկար նե րը սո վո րող նե րի մտա ծո ղու
թյան տե սո ղա կան հե նա րանն են:

Մեծ ու շադ րու թյուն պետք է դարձ վեն դա
սագր քե րի թե մա նե րի վեր ջում զե տեղ ված 
«Լրա ցու ցիչ նյութ հե տաքրք րա սեր նե րին» 
նյու թե րին, որոնք խո րաց նում են գի տե
լիք նե րը տվյալ ոլոր տի նյու թը յու րաց նե լիս: 
Դա սագր քե րի նյու թե րից ել նե լով կա րև որ է 
տալ հանձ նա րա րա կան ներ՝ տեքս տեր կամ 
շա րադ րու թյուն ներ օր վա կամ ան ցած նյու
թին հա մա պա տաս խան: Յու րա քան չյուր 
թե մա ու սու ցա նե լիս անհ րա ժեշտ է դի մել 
դա սագր քի վեր ջում զե տեղ ված հա վել վա
ծին և աշ խար հագ րա կան տեր մին նե րի ու 
հաս կա ցու թյուն նե րի հա մա ռոտ բա ռա րա
նին, քա նի որ տե սա կան նյու թը հա ղոր
դե լիս, երբ այն հա մե մատ վում է լրա ցու ցիչ 
հաս կա ցու թյուն նե րով, ան վա նում նե րով ու 

թվա յին փաս տարկ նե րով, այն դառ նում է 
ավե լի տպա վո րիչ ու ավար տուն: Թե մա յի 
վեր ջում կա րե լի է կազ մել ամե նա–ամե նա
նե րի շարք:

Յու րա քան չյուր ման կա վարժ պետք է 
ձգտի, որ ամեն պա րապ մունք լի նի ոչ մի
այն բո վան դա կա լից, այլ նաև հա գե ցած 
լի նի հե տաքր քիր նյու թե րով, ասույթ նե
րով, եզա կի, անկրկ նե լի իրո ղու թյուն նե
րով ու երև ույթ նե րով: Սրանք խթա նում 
են դպրո ցա կան նե րի մոտ անընդ հատ 
նոր նյու թեր ձեռք բե րե լուն և յու րաց նե լուն: 
Հե տաքրք րա շարժ աշ խար հագ րու թյու նը 
հան գեց նում է ապա գա յում գի տա կան աշ
խար հագ րու թյան ու սում նա սիր մա նը:

Շատ ըն դու նե լի են բազ մա թիվ աշ
խար հագ րա կան թև ա վոր խոս քե րի յու
րա ցու մը, որոն ցից հի շա տակ ման են 
ար ժա նի «Հյու սի սա յին Վե նե տիկ», «Արև
ել քի Ջիբ րալ թար», «Աշ խար հի ու թե
րորդ հրա շա լիք», «Եգիպ տո սը Նե ղո սի 
պար գևն է», «Մա ռախ լա պատ Ալ բի ոն», 
«Հեր կու լե սյան սյու ներ», «Քար տեզն աշ
խար հագ րու թյան ալ ֆան և օմե գան է» և 
այլն: Անհ րա ժեշտ է թվար կել հե տաքրք
րա շարժ դեպ քեր, իրա դար ձու թյուն ներ, 
օբյեկտ ներ, ամե նա–ամե նա ներ (աշ
խար հի կամ մայր ցա մաք նե րի մասշ
տաբ նե րով): Օրի նակ՝ խորհր դա վոր լճե
րը, գու նա վոր գե տե րը, եգիպ տա ցո րե նի 
շրջա նը, ինք նա թի ռա շի նու թյան «մայ
րա քա ղա քը», սուր ճի «հայ րե նիք նե րը» և 
այս պի սի հա րյու րա վոր հար ցեր:

Ատ լաս նե րով և գլո բու սով աշ խա տան
քի գլխա վոր նպա տա կը քար տեզ հաս կա
նալն է, որը նշա նա կում է ու նե նալ քար տե
զագ րա կան գի տե լիք ներ, ինչ պես նաև՝ ի՞նչ 
է քար տե զը, նրա հատ կա նիշ նե րը, բո վան
դա կու թյու նը նշա նա կու թյու նը, պայ մա
նա կան նշան նե րը, քար տե զից օգտ վե լու 
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կա րո ղու թյու նը: Քար տեզ կար դալ նշա նա
կում է քար տե զի մի ջո ցով կա րո ղա նալ ու
սում նա սի րել և հաս կա նալ բնու թյան տար
բեր երև ույթ նե րի փո խա դարձ կա պե րը:

Իմա նալ քար տե զը նշա նա կում է հի շել, 
պատ կե րաց նել քար տե զի վրա նշված կա
րև ո րա գույն օբյեկտ նե րի դիր քե րը, չա փե
րը, ձև երն ու ան վա նում նե րը:

Ուր վագ ծա յին կամ համր քար տեզ նե րը 
նույն պես ու սուց ման գոր ծըն թա ցում ու նեն 
կա րև որ դեր ու նշա նա կու թյուն: Դպրո ցա
կան նե րը լրաց նում են դրանք ու սում նա
սիր վող օբյեկտ նե րի նշան նե րով, պատ
կեր նե րով և անուն նե րի գրա ռում նե րով: 
Այդ ամե նը նպաս տում է ու սում նա կան 
նյու թի յու րաց մա նը և քար տե զը հի շե լուն:

Գլո բու սը, ի տար բե րու թյուն քար տե զի, 
անգ նա հա տե լի առա վե լու թյուն ու նի, քա նի 
որ ար տա հայ տում է երկ րի ճիշտ ձևը, նրա 
մա կե րև ույ թի ուր վա գի ծը ներ կա յաց նում է 
առանց աղա վաղ ման, այդ թվում աս տի
ճա նա ցան ցը՝ մի ջօ րե ա կան նե րը և զու գա
հե ռա կան նե րը: Բո լոր թե մա նե րի յու րաց
ման ըն թաց քում գլո բու սը դպրո ցա կա նի 
մոտ ճիշտ տա րա ծա կան պատ կե րա ցում
ներ է ստեղ ծում: Գլո բու սի ու սում նա կան 
գոր ծըն թա ցը բազ մա կող մա նի է:

Գործ նա կան աշ խա տանք նե րը կա րե լի 
է անց կաց նել աս տի ճա նա կան եղա նա կով, 
այ սինքն՝ տվյալ դա սի, ամ բողջ թե մա յի 
և ամ փո փո իչ: Դրան ցից յու րա քան չյու րի 
խնդիր ներն ու նպա տակ նե րը նույնն են, 
բայց տար բեր վում են նյու թի ընդգրկ վա
ծու թյան աս տի ճա նով: Գործ նա կան աշ խա
տան քում ամե նից շատ բա ցա հայտ վում են 
երե խա նե րի ինք նու րույն մտա ծե լա կեր պը, 
դա տո ղու թյուն նե րը, տրա մա բա նու թյու
նը, եզ րա հան գում նե րը: Ըստ տև ո ղու թյան 
կա րե լի է առանձ նաց նել. ա) կարճ՝ 15–20 
րո պե, բ) մի ջին՝ մեկ դա սա ժամ՝ 40–45 րո

պե, գ) եր կար՝ 90–120 րո պե տև ո ղու թյամբ 
գործ նա կան աշ խա տանք ներ:

Գործ նա կան աշ խա տան քը պետք է 
ընդգր կի բազ մաբ նույթ և բազ մա ժանր 
առա ջադ րանք ներ, այդ թվում՝ խնդիր ներ: 
Օլիմ պի ա դա նե րին նա խա պատ րաս տե լու 
հա մար անգ նա հա տե լի են աշ խար հագ
րու թյան տետ րե րը, որոնք այ սօր փո խա
րին վել են աշ խա տան քա յին տետ րե րով: 
Սրանք օգ նում են դպրո ցա կան նե րին 
հեշտ յու րաց նե լու նյու թը, իսկ ման կա
վար ժին՝ մա տու ցե լու գոր ծում: Աշ խա տան
քա յին տետ րե րում հատ կաց ված են բաց 
մա սեր, որ տեղ ու սուց չի օգ նու թյամբ հա
մալր վում են տվյալ թե մա յին վե րա բե րյալ 
նոր հաս կա ցու թյուն նե րով, ան վա նում նե
րով, թվա յին տվյալ նե րով, որոնք տեղ չեն 
գտել աշ խա տան քա յին տետ րե րում: Այս 
տետ րերն օգ նում են աշա կերտ նե րին ինք
նու րույն կազ մե լու նմա նա տիպ առա ջադ
րանք ներ, որոնք ան կաս կած նպաս տում 
են տվյալ թե մա յին վե րա բե րող գի տե լիք
նե րի խո րաց մա նը:

Աշա կերտ նե րի գի տե լիք նե րի ստու գու
մը և գնա հա տու մը անց կաց վում է բազ մա
թիվ մե թոդ նե րով ու եղա նակ նե րով.
1. Չա փագ րում ներ ու վար ժու թյուն ներ 

քար տե զով:
2. Աշ խար հագ րա կան թե լադ րու թյուն ներ 

և շա րադ րու թյուն ներ:
3. Տար բեր ծա վալ նե րի Թես տա յին առա

ջադ րանք ներ, 
4. Գրա ֆի կա կան աշ խա տանք ներ:
5. Աղյու սա կա յին աշ խա տանք ներ:
6. Գծա պատ կե րա յին աշ խա տանք ներ:

Շարքը կարելի է ընդարձակել, որը 
պայմանավորված է ուսուցչի հմտությամբ:

Օրինակ. կարելի է կենսոլորտից տալ 
գծապատկերային հետևյալ աշխատանքը 
(5 րոպե տևողությամբ)
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Գծապատկեր 1
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Սլաք նե րի մի ջո ցով ցույց տալ բնա կան 
հա մա լի րի բա ղադ րիչ նե րի կա պը:

Էքս կուր սի ա նե րը և ար շավ նե րը ոչ մի 
առար կա յի հա մար այս քան նշա նա կու
թյուն չու նեն, որ քան՝ աշ խար հագ րու թյան: 
Բնու թյան գրկում էքս կուր սիա կա տա րե
լը օլիմ պի ա կան որոշ նյու թե րի ու սում նա
սիր ման հա մար պար տա դիր պա հանջ է, 
հատ կա պես հո ղե րի, ջրագ րու թյան ոլոր
տի: Էքս կուր սի ա նե րը և ար շավ ներն ըստ 
ժա մա նա կի և բնույ թի տար բեր են լի նում: 
Բայց բո լոր էքս կուր սի ա նե րի և ար շավ նե
րի հա մար անհ րա ժեշտ պայ մանն է օրա
գի րը և հաշ վետ վու թյու նը, որն իր մեջ 
ընդգր կում է փոքր տա րած քի կամ որևէ 
ուղ ղու թյան բազ մա կող մա նի ու սում նա սի
րու թյուն և յու րա ցում՝ ֆի զի կա աշ խար հագ
րա կան ու տնտե սա աշ խար հագ րա կան 
առում նե րով:

Օլիմ պի ա դա նե րի անց կաց ման կա րև
ո րա գույն փու լը հա մար վում է առա ջադ
րանք նե րի կազ մու մը: Դրանք որոշ չա փով 
պետք է կապ ված լի նեն աշ խար հագ րու
թյան դպրո ցա կան ծրագ րա յին նյու թե րի 
հետ, բայց չպետք է նույ նու թյամբ կրկնեն 
այն: Առա ջադ րանք նե րը պետք է լի նեն 

ինք նա տիպ, ոչ ստան դարտ: Առա ջադ
րանք նե րի մյուս խում բը պետք է ընդգր
կի ընդ հա նուր աշ խար հագ րու թյու նը, որի 
հա մա կազ մից տրվող առա ջադ րանք
նե րը նե րա ռում են խո րը գի տե լիք ներ: 
Աշա կերտ ներն իրենց գի տե լիք նե րը ձեռք 
են բե րում աշ խար հագ րա կան տար բեր 
աղ բյուր նե րից՝ որը պետք է կի րա ռեն նոր 
պայ ման նե րում և իրեն ցից պա հանջ վում 
է գի տե լիք նե րի խոր վեր լու ծու թյուն ներ: 
Օլիմ պի ա դա նե րի պար բե րա բար անց
կա ցու մը թույլ է տա լիս հա ջո ղու թյամբ 
լու ծե լու կրթա ման կա վար ժա կան մի 
շարք խնդիր ներ:

Ինչ պես ար դեն նշել ենք, ավե լի քան 
եր կու տաս նա մյակ պար բե րա բար անց
կաց վում են աշ խար հագ րու թյուն առար
կա յից օլիմ պի ա դա ներ: Սա կայն պետք է 
նշել, որ հա ճախ օլի մի ա դա յի դպրո ցա կան 
և տա րած քա յին փու լե րը չեն անց կաց վում 
պատ շաճ մա կար դա կով: Այդ են վկա յում 
շատ հա ճախ մար զա յին փու լի ցածր ար
դյունք նե րը, ավե լին՝ մար զե րում նույն պես 
լի նում են բաց թո ղում ներ: Հան րա պե տա
կան փուլ են ներ կա յա նում ցածր գի տե
լիք նե րով կամ ընդ հան րա պես մար զե րից 
օլիմ պի ա դա յի մաս նա կից ներ չեն լի նում: 
Բա ցառ ված չէ, որ դրա պատ ճառ նե րից 
մեկն էլ օլիմ պի ա կան մե թո դա կան գրա
կա նու թյան և հար ցա շա րե րի պա կասն 
է: Այդ բա ցը շու տով կլրաց վի մա սամբ՝ 
առար կա յի օլիմ պի ա դա յի ձեռ նար կի հրա
տա րակ մամբ, որ տեղ ներ կա յաց ված են 
ավե լի քան 15 տար վա Երև ան քա ղա քի 
տա րած քա յին, քա ղա քա յին, հան րա պե
տա կան փու լե րի, ԵՊՀ–ի կող մից վեր ջին 
տա րի նե րին անց կաց վող օլիմ պի ա դա նե
րի առա ջադ րանք նե րը ամ բող ջու թյամբ 
և լու սա բան ված: Ներ կա յաց ված են նաև 
Հա յաս տա նում օլիմ պի ա դա նե րի կազ մա
կեր պիչ նե րի, օլիմ պի ա դա յի անց կաց ման 
հետ կապ ված որոշ խնդիր ներ: Այս բո լո
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րով հան դերձ հա ճախ ՀՀ ամե նա հե ռա վոր 
շրջան նե րից լի նում են բա նի մաց, խե լոք, 
հե ռան կա րա յին օլիմ պի ա կան–դպրո ցա
կան ներ:

Օլիմ պի ա դա նե րի անց կա ցումն իրա
կա նաց վում է ստո րի նից–վե րին, պար զից 
դե պի բար դը սկզբուն քով: Ար դյուն քում 
ար դեն հան րա պե տա կան փու լի մաս
նա կից նե րը պետք է կա րո ղա նան ճիշտ 
կողմ նո րոշ վեն առա ջադ րանք նե րը կա
տա րե լիս, քա նի որ հար ցե րի ճնշող մե ծա
մաս նու թյու նը ոչ ստան դարտ բնույ թի են: 
Ի դեպ այդ պի սին է օլիմ պի ա դա յի մի ջազ
գա յին փու լի պա հանջ նե րը:

Սո վո րա բար օլիմ պի ա կան առա ջադ
րանք նե րը բա վա կա նին ընդգր կուն են և 
իրենց մեջ նե րա ռում են խնդիր ներ ֆի զի
կա կան և սո ցի ա լա կան աշ խար հագ րու
թյու նից, բա ցատ րու թյուն–վեր լու ծու թյուն 
պա հան ջող հար ցեր: Վեր ջի նիս նպա տակն 
է ստու գել օլիմ պի ա դա յի մաս նա կից նե
րի աշ խար հագ րա կան գի տե լիք նե րի խո
րու թյու նը և ծա վա լը, աշ խար հագ րա կան 
մտա ծո ղու թյու նը: Որո շա կի տեղ են զբա
ղեց նում ոչ ավան դա կան հար ցադ րում նե
րը, որոնք աշ խար հագ րու թյան ժա մե րին 
ու շադ րու թյան քիչ են ար ժա նա նում: Օլիմ
պի ա դա նե րի ժա մա նակ մաս նա կից նե րը 
բա վա կա նին թե րա նում են գծագ րա կան 
առա ջադ րանք նե րից և համր քար տեզ նե
րից, որոնք հա մե մա տա բար խո րը իմա
ցու թյուն են պա հան ջում:

Փոր ձը ցույց է տա լիս, որ օլիմ պի ա դա
յի մաս նա կից նե րը ընդ հա նուր առ մամբ 
հա ջո ղու թյամբ են հաղ թա հա րում խնդիր
նե րը, տրա մա բա նա կան–վեր լու ծա կան 
առա ջադ րանք նե րը:

Օլիմ պի ա դա յի առա ջի կա խնդիր նե րի 
լուծ ման առու մով, շատ կա րև ո րում ենք 
տե ղա կան (թե մա տիկ) օլիմ պի ա դա նե րի 
անց կա ցու մը դպրոց նե րում՝ մեկ դա սա
ժա մի ըն թաց քում: Այն քիչ է տար բեր վում 

ստու գո ղա կան աշ խա տան քից, որով հե
տև նրա նում առա ջադր ված վար ժու թյուն
նե րը, հար ցե րը վե րա բեր վում են ան ցած 
թե մա յին, բայց պա հան ջում են հա մե
մա տա բար խո րը գի տե լիք ներ թե մա յից, 
բայց ոչ ծրագ րա յին: Այդ պի սի մի տար
բե րակ ենք առա ջար կում, որը կա րող է 
օգ տա կար լի նել օլիմ պի ա դա յի մաս նա
կից նե րին, ու սու ցիչ նե րին, ին չո՞ւ չէ նաև 
հե տաքրք րա սեր նե րին:

Թեստ
Աշխարհի բնակչության 

աշխարհագրություն

Առա ջադ րանք 1. 100մլն և ավե լի բնակ
չու թյուն ու նեն ներ քո հի շյալ պե տու թյուն նե
րը, դա սա վո րել բնակ չու թյան թվի նվազ
ման կար գով, Ին դո նե զիա, Բանգ լա դեշ, 
ԱՄՆ, Ռու սաս տան, Պա կիս տան, Մեք սի
կա, Չի նաս տան, Նի գե րիա, Հնդկաս տան, 
ճա պո նիա, Բրա զի լիա:

Հաշ վել նրանց բնակ չու թյան թվի տե
սա կա րար կշի ռը երկ րագն դի բնակ չու
թյան ընդ հա նուր թվում:

Առա ջադ րանք 2. Ներ քո հի շյալ թվար
կած պե տու թյուն նե րը դա սա վո րել ըստ 
վե րար տադ րու թյան տի պե րի՝ Հոր դա նան, 
Ավստ րիա, Գա բոն, Լիխ տեյնշ տեյն, Լատ
վիա, Պա րագ վայ, Իս լան դիա, Սլո վե նիա, 
Վի ետ նամ, Կոս տա Ռի կա:

Թվար կել, նրան ցից որո՞նք են դաս վում 
տնտե սա պես զար գա ցած երկր նե րի շար քը: 
Գտնել օրի նա չա փու թյուն վե րար տադ րու
թյան ու տնտե սու թյան զար գաց ման մի ջև:

Առա ջադ րանք 3. Ի՞նչ է ժո ղովր դագ րա
կան քա ղա քա կա նու թյու նը և ո՞ր երկր ներն 
են այդ պի սի ակ տիվ քա ղա քա կա նու թյուն 
վա րում:

Առա ջադ րանք 4: Մին չաշ խա տու նակ 
բնակ չու թյան տե սա կա րար կշիռն ընդ հա
նուր բնակ չու թյան թվում: Նկա րագ րել պե
տու թյան տի պը և տալ պար զա բա նում ներ:
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Առա ջադ րանք 5: Հնդեվ րո պա կան լեզ
վա ըն տա նի քում տար բեր լե զու նե րով են 
խո սում ներ քոդ րյալ ազ գե րը. շոտ լան դա
ցի ներ, կա տա լոն ցի ներ, սլո վակ ներ, լա
տիշ ներ, հա յեր, օսեր, հո լան դա ցի ներ, դա
նի ա ցի ներ, տա ջիկ ներ, իս լան դա ցի ներ:

Տե ղա բաշ խել ազ գե րը ներ քոդ րյալ լեզ
վախմ բե րում և ավե լաց նել: Ի՞նչ լեզ վախմ
բեր չեն թվարկ ված հնդեվ րո պա կան լեզ
վա ըն տա նի քից և ի՞նչ ազ գեր են մտնում 
այդ չթվարկ ված լեզ վախմ բե րի մեջ:

1. Սլավոնական
2. Իրանական
3. Բալթյան
4. Կելտական
5. Գերմանական
6. Հայկական
7. Ռոմանական

Առաջադրանք 6: Որոշել 
օրինաչափությունը

1–ին խումբ՝ իտա լա ցի ներ, իռ լան դա ցի
ներ, չե խեր, սլո վեն ներ, կու բա ցի ներ, վի
սա յա ներ, ու րուգ վայ ցի ներ, մեք սի կա ցի
ներ, լե հեր, լիտ վա ցի ներ, 

2–րդ խումբ՝ ալ բա նա ցի ներ, կա րա
կալ պակ ներ, թա թար ներ, բոս նի ա ցի ներ, 
բաշ կիր ներ, ղա զախ ներ, տա ջիկ ներ, 
արաբ ներ, ին գուշ ներ, կա րա չայ ներ, 

3–րդ խումբ՝ մա լա յա ցի ներ, լյա ո ներ, 
վի ետ ներ, թա ի ներ, մոն ղոլ ներ, բու րյաթ
ներ, կալ միկ ներ, տու վա ցի ներ, տի բեթ ցի
ներ, կխմեր ներ:

Առա ջադ րանք 7: Լրաց նել աղյու սա կը՝ 
յու րա քան չյուր շար քում ավե լաց նե լով 3–5 
պե տու թյուն:

Աղյուսակ 1

Հ/Հ Բնակչության խտություն (մարդ/կմ2)

1 ավելի քան 200

2 100–200

3 50–100

4 10–50

5 մինչև 10
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Առաջադրանք 8: Նշված 
պետություններից 75%–ը և ավելին 

ուրբանիզացիայի մակարդակ ունեն.

1.Ավստրալիան
2. Արգենտինան
3. Մեծ Բրիտանիան
4. Կուբան
5. Քուվեյթը
6. Շվեդիան
7. Բուլղարիան
8. Լիբանանը
9. Մոնակոն
10. Իսրայելը

Ընդհանուր գծերով աշ խար հա գրու
թյան օլիմ պիա դա ների հարցադրումներում 
դեռևս բավարար չեն կի րա ռա կան, գործ
նա կան բնույ թի առա ջադ րանք նե րը: 
Առա ջի կա յում առա ջադ րանք նե րի կա
տա րե լա գոր ծու մը պետք է ըն թա նա այս 
ուղ ղու թյամբ, ինչ պես նաև մեր օլիմ պի ա
դա նե րի առա ջադ րանք նե րը պետք է մո
տեց վեն մի ջազ գա յին օլիմ պի ա դա նե րի 
առա ջադ րանք նե րին, քա նի որ գա լիք տա
րում Հա յաս տա նը իր պատ վա վոր մաս
նակ ցու թյու նը կու նե նա դպրո ցա կան նե րի 
հան րա հայտ այդ ստու գա տե սում:

Несколько вопросов по проведению  
олимпиады по предмету географии 

В. Григорян

Более 20 лет в Республике Армении проводится олимпиада по географии, цель 
которой выявить умных школьников, имеющих большой интерес к предмету географии. 
Олимпиада углубляет знания, развивает мышление, память, учит самостоятельной 
творческой работе и выводам. В основном на олимпиаде задания бывают программные, 
но и не стандартные, в будущем надо углубить сложность и приблизить задания по 
географии к международному олимпийскому стандарту.

Some problems about how to hold Olympiad on Geography
V. Grigoryan

In Armenia Olympiads on Geography have been carried out more that twenty (20) years.
The aim is to find out clever and capable schoolchildren who are interested in this 

subject a lot.
Olympiads help to extend their knowledge, improve their logic and develop memory, it 

teaches to be self–dependent while making a conclusion.
Usually its tasks are both program and not standard, where it is not enough to include 

practical tasks. And in the nearest future profundity and complexity must be drawn into the 
international Olympiad standards on Geography.
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ՆԱԻՐԱ ԹՈՌՈՒՆՅԱՆ

ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ 
ՄՏԱԾԵԼԱԿԵՐՊԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ

Տար րա կան դպրո ցում մայ րե նի լեզ վի 
ու սուց ման նպա տակ նե րից մե կը ճա նա չո
ղա կան գի տե լիք նե րի ձեռք բե րումն ու ամ
րա կա յումն է: Աշա կերտ նե րը մայ րե նի լեզ
վի դա սագր քե րում զե տեղ ված բնագ րե րի 
մի ջո ցով ճա նա չում են ոչ մի այն սե փա կան 
բնաշ խար հը, ազ գա յին հո գե կերտ ված
քը, այ լև ընդ լայ նում են աշ խար հա ճա նա
չո ղու թյան մա կար դա կը, պատ կե րա ցում 
կազ մում բնա կան ու հա սա րա կա կան երև
ույթ նե րի մա սին, հարս տաց նում իրենց 
հո գե հու զա կան աշ խար հը: 1–4–րդ դա սա
րան նե րի մայ րե նիի բո լոր բնագ րե րում էլ 
պահ պան վում է երե խա յի ան ձի զար գաց
ման սկզբուն քը: Դա սագր քա յին թե մա նե
րը բազ մա բո վան դակ են՝ «Դու մեր դպրոց 
սի րե լի», «Մեր տու նը», «Ձյու նե րի թա գա
վո րու թյան մեջ» (Ա. Քյուրք չյան, Լ. Տեր–
Գրի գո րյան «Մայ րե նի 2»), «Աշ նան գույ
ներ», «Մարդն իր գոր ծով է ճա նաչ վում», 
«Ամ ռան հմայք նե րը» (Դ. Գյուր ջի նյան, Ն. 
Հե քե քյան «Մայ րե նի 3»), «Ում նվի րեմ իմ 
սիր տը», «Իմ քաղց րա բառ հա յոց լե զուն», 
«Մա նուկ նե րի մո լո րա կը» (Դ. Գյուր ջի նյան, 
Ն. Հե քե քյան «Մայ րե նի 4»), որոնց ու սում
նա սի րու թյամբ ապա հով վում է աշա կեր տի 
բա րո յա կան, գե ղա գի տա կան դաս տի ա
րա կու թյու նը, ու սուց չի օգ նու թյամբ կա տա
րած դա տո ղու թյուն նե րը հարս տաց նում են 
նրա զգա յա կան աշ խար հը, հղկում հո գե
հու զա կան կերտ ված քը՝ ինք նազնն ման 
մի ջո ցով հան գեց նե լով ինք նա ճա նա չո ղու
թյան, ինք նա դաս տի ա րակ ման:

Մայ րե նի լեզ վի ու սուց ման գոր ծըն թա
ցում ան չափ կա րև որ է բա ռա պա շա րի 
ձև ա վոր ման, զար գաց ման, մաքր ման և 
հարս տաց ման բա ղադ րա մա սը: Այն աշա
կեր տի և ու սուց չի հա մա տեղ, հա մառ և 
ներ դաշ նակ աշ խա տան քի ար դյունք է: 
«Բա ռա պա շա րի հարս տա ցու մը մի ան
վերջ գոր ծո ղու թյուն է, որ սկսվում է երե
խա յի կող մից շրջա պա տի աշ խար հը ճա
նա չե լու և գի տակ ցո րեն այն ըն կա լե լու 
առա ջին իսկ օրից և ան դադ րում կեր պով 
շա րու նակ վում է մին չև իր կյան քի վեր
ջը, որով հե տև ճա նա չումն ու ըն կա լու մը 
հիմ նա կա նում տե ղի է ու նե նում բա ռե րի 
մեջ և բա ռե րի մի ջո ցով»[1]: Մե թո դա պես 
կա տար ված ճիշտ ուղ ղոր դում նե րը շատ 
արագ են ներ գոր ծում աշա կեր տի վրա, 
նպաս տում նրա կող մից գոր ծած վող բա ռե
րի քա նա կի, այսինքն՝ ակտիվ բա ռա պա
շա րի ընդլայնմանը: «Ամեն մի բառ մարդու 
աշխարհաճանաչման ու ինքնաճանաչման 
ճանապարհին մի աստիճանիկ է, մարդ
կային կյանքի ու մտածողության զար գաց
ման յուրահատուկ վկայություն» [2]: 

Ու սուց ման բարդ և բազ մաբ նույթ աշ
խա տան քում ան չափ կա րև որ է աշա
կեր տին գե ղար վես տորեն մտա ծել 
սո վո րեց նե լը, որն իրա կա նա նում է հո գև
որ–գործ նա կան գոր ծըն թա ցով: Իհար կե, 
մինչ այդ փու լը կրտսեր դպրո ցա կա նը 
պետք է տի րա պե տի բնագ րի կամ ու
սուց չի պատ մա ծի գլխավոր միտքը ըն
կա լե լու հմտու թյա նը, կա րո ղա նա վե րա
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շա րադ րել կար դա ցա ծը՝ խոս քում դի պուկ 
գոր ծա ծե լով ածա կան ներ ու մակ բա յեր, 
պատ կե րա վոր դարձ նե լով խոս քը՝ կա րո
ղա նա կազ մել հա մե մա տու թյուն ներ, կի
րա ռել մակ դիր ներ: Ար դյունքն այն քա նով 
է ու շագ րավ դառ նում, որ կրտսեր դպրո
ցա կանն ինքն է հա մոզ վում իր նկա րագ
րա կան խոսք կազ մե լու կա րո ղու թյուն
նե րում: Ու սու ցի չը նրան միշտ պետք է 
խո սեց նի, ստեղծագործաբար պատ մել, 
նկա րա գրել տա: Այս բա ղադ րի չը մե ծա
պես ար դյու նա վետ է դառ նում, երբ մայ
րե նիի դա սը, բնա գի րը կամ ինք նու րույն 
ըն թեր ցա նու թյան նյու թե րը, դա սի թե ման 
հաշ վի առ նե լով, զու գակց վում է ար վես տի 
այլ ճյու ղե րով՝ կտավ նե րի, երաժշ տա կան 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի, քան դակ նե րի 
վեր լու ծու թյամբ՝ այս պի սով մի ջա ռար կա
յա կան կապ ապա հո վե լով կեր պար վես տի, 
երաժշ տու թյան, քան դա կա գոր ծու թյան և 
այլ նի մի ջև: «Մայ րե նի 2» դա սագր քի (Ա. 
Քյուրք չյան, Լ. Տեր–Գրի գո րյան) «Փոք
րիկ Շո պե նը» (էջ 63) աս վա ծի լա վա գույն 
ապա ցույցն է: Բնագ րում շեղ ընդգծ ված է 
Ֆ. Շո պե նի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րից մե
կի սեղմ վեր լու ծու թյու նը. «Կա պույտ մշու
շը հետզ հե տե փռվում էր դաշ տե րի վրա, 
լեռ նե րի գա գաթ նե րը սուզ վում էին մթու
թյան մեջ, դաշ տից տուն էին դառ նում 
հնձվոր նե րը, և կա մաց–կա մաց ամեն ինչ 
խա ղաղ վում էր…»: Երկ րորդ դա սա րան
ցին սո վո րում է հանձ նա րար ված դա սը, 
ծա նո թա նում Շո պե նի կեն սագ րա կան 
փոք րիկ ման րա մաս ներին, կար դում նրա 
ստեղ ծա գոր ծու թյան վեր լու ծու թյու նը, վե
րար տադ րում այն: Եվ ու րեմն շա հե կան 
կլի ներ աշա կերտ նե րին հենց այդ բնա
գիրն ու սում նա սի րե լիս ունկնդ րել տալ 
Շո պե նի ստեղ ծա գոր ծու թյու նից մի հատ
ված: Աշա կեր տը այդ պա հին խո րա պես 

կզգար, կհա մադ րեր կար դա ցածն ու լսա
ծը և առա վել ամ բող ջա կան կհաս կա նար՝ 
ում մա սին է խոս քը, երբ լսեր Ֆրի դե րիկ 
Շո պեն: Մայ րա կան, հայ րե նա սի րա կան 
թե մա նե րը կամ տար վա եղա նակ նե րի 
նկա րագ րու թյու նը զու գա հե ռե լով ար վես
տի նմուշ նե րով՝ առա վե լա պես մե ծա նում 
է աշա կեր տի հո գեզ գա յա կան աշ խար հի 
վրա ներ գոր ծե լու, նրա ապ րում նե րի ու 
երև ա կա յու թյան հա մակ ցու մը ձև ա վո րե
լու հնա րա վո րու թյու նը, և մի այն խո րա պես 
զգալ տա լուց հե տո է պետք սե փա կան 
միտ քը սե փա կան բա ռե րով ար տա հայ
տե լու հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռել նրան: 
Տե սազ գա ցա կանն առա վել ուժ գին է նե
րազ դում, եթե ու սու ցի չը գոր ծադ րում է 
տես նել–լ սել–զ գա լ–եզ րա կաց նել քա
ռա բա ժան ման մե թո դը: Վեր լու ծե լու այս 
եղա նա կը մի ան շա նակ դրա կան է այն 
առու մով, որ աշա կեր տը ամ բող ջու թյամբ 
ընդգր կում է հե ղի նա կի ասե լի քը: Բա
ցի դրա նից, զար գա նում է նրա վեր լու ծե
լու կա րո ղու թյու նը: Նա, հեն վե լով իր մեջ 
ձև ա վոր ված կար ծի քի, աշ խար հի նկատ
մամբ ու նե ցած իր ճա նա չո ղու թյան վրա, 
ինք նազնն ման ու ինք նա բա ցա հայտ ման 
ճա նա պար հով ար տա հայ տում է իր հույ
զերն ու զգա ցո ղու թյու նը: Այ սօ րի նակ վեր
լու ծու թյու նը մտա ծել ու երև ա կա յել է տա
լիս նրան: Աշա կեր տի մեջ ար մա տա կա լում 
է նաև հա կադ րու թյան մե թո դով իր զգա
ցո ղու թյու նը բա ցա հայ տե լու սկզբուն քա
յին ելա կե տը. հա կադ րե լով մութն ու լույ
սը, չարն ու բա րին, գե ղե ցիկն ու տգե ղը, 
եսա սի րու թյունն ու անձն վի րու թյու նը՝ նա 
հե նա կե տա յին դա տո ղու թյուն ներ ու եզ
րա հան գում ներ է կա տա րում և հղկվում ու 
ինք նա դաս տի ա րակ վում է:

Տես նել–լսել–զգալ–եզ րա կաց նել վեր
լու ծա կան մե թո դի օգ նու թյամբ կրտսեր 
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դպրո ցա կա նը սո վո րում է ար տա հայ տել 
պատ կե րա ցում նե րը բնու թյան, մար դու 
գե ղե ցի կի և տգե ղի, բա րու և չա րի մա սին, 
սո վո րում է երև ա կա յել և ստա նում բա րո
յա կա նու թյան դա սե րից հեր թա կա նը:

Մեր ու սում նա սի րու թյուն ներն ու դա
սալ սում նե րը պար զե ցին, որ մի ջա ռար կա
յա կան կապ ստեղ ծե լը մի ան շա նակ նպաս
տում է թե ման խո րա պես յու րաց նե լուն:

3–րդ դա սա րա նում մայ րե նի լեզ վի 
դա սը սկսվեց «Ամ ռան հմայք նե րը» (էջ 
139–152) բաժ նի ամ փո փու մով: Ու սու ցի
չը խա չա ձև հար ցեր էր տա լիս տար վա 
եղա նակ նե րի, ամիս նե րի, օրե րի, դրանց 
հա ջոր դա կա նու թյան և այլ նի մա սին: 
Աշա կերտ նե րը ակ տիվ էին ու ճիշտ էին 
պա տաս խա նում հար ցե րին: Աշա կերտ նե
րի պա տաս խան ներն աչ քի էին ընկ նում 
դի պու կու թյամբ, ճշգրտու թյամբ և սեղ
մու թյամբ: Ու սու ցի չը հե տաքր քիր հնարք 
կի րա ռեց. աշա կերտ նե րը 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 ոտ քի էր կանգ նում 
այն պա հին, երբ երգ վում էր իր ծննդյան 
ամս վա մա սին: Ստաց վեց այն պես, որ ողջ 
դա սա րա նը աս տի ճա նա բար ոտ քի կանգ
նեց: Հե տո դար ձյալ նույն հեր թա կա նու
թյամբ ու նույն սկզբուն քով նստե ցին, երբ 
եր գե ցին վեր ջին կրկներ գը:

Կի րառ ված մո տե ցու մը տպա վո րիչ էր, 
և պարզ էր, որ աշա կերտ նե րը ամ փոփ 
պատ կե րա ցում ու նե ին եղա նակ նե րի ու 
ամիս նե րի մա սին: Ու սուց չին հա ջող վեց 
մի ջա ռար կա յա կան կապ ստեղ ծել մայ րե
նիի ու երաժշ տու թյան մի ջև՝ իմա ցու թյու
նը ամ րապն դե լու, խոս քը երաժշ տու թյամբ 
ըն կա լե լու նպա տա կով: Մեր կար ծի քով 
շա հե կան կլի ներ, եթե դա սա րա նում 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: Դա գե րա զանց կլի ներ, մա
նա վանդ եթե ու սու ցի չը ուղ ղոր դեր աշա
կերտ նե րի զգա ցո ղու թյու նը: Օրի նակ՝ երե
խա նե րին կա րե լի էր առա ջար կել.
•	 Շատ ու շա դիր լսե՛ք երաժշ տու թյու նը և 

ապա կմեկ նա բա նե՛ք՝ ինչ զգա ցիք այդ 
պա հին: Վի վալ դին երաժշ տու թյամբ 
է մեկ նա բա նել տար վա եղա նակ նե րը 
(ասենք «Գա րու նը» կամ «Աշու նը»), իսկ 
դուք ձեր զգա ցո ղու թյուն նե րը խոս քով 
կմեկ նա բա նեք: Շատ հե տաքր քիր է 
լսել յու րա քան չյու րիդ խոս քը:
Կամ կարելի էր կիրառել մի այլ 

տարբերակ: Ասենք՝ 
•	 Երե խա նե՛ր, հի մա կլսենք Ա. Վի վալ դիի 

«Տար վա եղա նակ ներ» ստեղ ծա գոր ծու
թյու նից «Ամառ» մա սը: Դուք ու շա դիր լսե՛ք. 
ես ժա մա նակ առ ժա մա նակ կընդ հա տեմ 
երաժշ տու թյու նը, իսկ դուք կպատ մեք ձեր 
զգա ցո ղու թյուն նե րի մա սին:
Մեր կար ծի քով սա հրա շա լի կլի ներ մի 

քա նի առում նե րով: Նախ այն, որ՝ ա) աշա
կերտ նե րը «Տար վա հմայք նե րը» բաժ նից 
ստա ցած գի տե լիք նե րը կհա մադ րեն մեկ 
ու րիշ աշ խար հի՝ երաժշ տու թյան հետ, բ) 
սեր կարթ նա նար դա սա կան երաժշ տու
թյան նկատ մամբ, գ) կձև ա վոր վեր ճա շակ, 
կնրբա նար աշա կերտ նե րի լսո ղու թյու նը, 
քա նի որ նրանք կզգա յին առա վել լի ար
ժե քու թյուն՝ զգա լու լի ար ժե քու թյու նը, երբ 
բա ցա հայ տե ին իմա ցու թյան և զգա յա կա
նի մի ա ձույլ ներ դաշ նա կու թյու նը:

Իսկ 2–րդ դա սա րա նում ամ փո փում էին 
«Իմ Անու շիկ Հա յաս տան» (էջ 123–142) թե
ման: Դասն անց նում էր աշ խա տան քա յին 
մթնո լոր տում: Մե կիկ–մե կիկ հի շե ցին թե
մա յում ընդգրկ ված բա նաս տեղ ծու թյուն նե
րը՝ «Մեր տան մեջ», «Երգ հայ րե նի քի մա
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սին», «Փոք րիկ թոռ նի կիս», վեր լու ծա կան 
զու գա հեռ ներ անց կաց րին «Այ ծեմ նի կը» և 
«Քաջ Վար դա նը» բնագ րե րի մի ջև: Ճիշտ 
պա հին ու սու ցի չը որ պես դի դակ տիկ նյութ 
օգ տա գոր ծեց Գ. Խան ջյա նի «Վար դա
նանք» կտա վը՝ մի ջա ռար կա յա կան կապ 
ստեղ ծե լով կեր պար վես տի և գրա կա նու
թյան մի ջև: Լա տի նա կան ասաց վածք նե
րից մե կում աս վում է. «Պո ե զի ան խո սող 
կեր պար վեստ է, իսկ կեր պար վես տը՝ լուռ 
պո ե զիա»: Ահա ու րեմն այս պեր ճա խոս 
լռու թյամբ ու ներ քին խո րու թյամբ ու սու
ցի չը նպա տա կա ուղղ ված սլացք ու մտքի 
թռիչք հա ղոր դեց իր աշա կերտ նե րին: 
Նրանց միտ քը հյուս վեց զգաց մուն քով, 
հույ զով, զար մա նա լի ո րեն ար տա հայ տում 
էին այն պի սի կուռ մտքեր ու ձև ա կեր
պում ներ, որ եր բեմն նրանք ինձ տա րի
քով ավե լի մեծ էին թվում: Մեջ բե րում ներ 
կա տա րենք երկ րորդ ցի նե րի դա տո ղու
թյուն նե րից. «Նրանք հաս կա ցան, որ հա
յե րը, մահ վան գնով էլ լի նի, չեն հանձն վի», 
«Կա նայք ու ծե րերն էլ էին տղա մարդ կանց 
հա վա սար կռվում»: Գ. Խան ջյա նի կտա
վում հա մա պա տաս խան դրվագ ներ վե
րա պատ մե լուց ու մեկ նա բա նե լուց հե տո 
նրանք մեր առա ջար կու թյամբ հա մա նուն 
մտքե րի վա վե րա ցու մը փնտրում և գտնում 
էին «Քաջ Վար դա նը» բնագ րում: Այս ամե
նը ար դյոք չի՞ նշա նա կում կրտսեր դպրո
ցա կան նե րի մա տաղ հո գի նե րում հո գու 
յու րա քան չյուր թրթի ռով ու զգա յա րան նե
րի ողջ ու ժով հպար տու թյուն, մե ծա րանք 
ու ար ժա նա վո րու թյուն սեր մա նել մեր փա
ռա վոր ան ցյա լի հան դեպ: Իսկ փոքր–ինչ 
անց ու սուց չի պա հան ջով ողջ դա սա րա
նը ոտ քի կանգ նեց ու աջն ուղ ղե լով Մես
րոպ Մաշ տո ցի մե ծա դիր նկա րին՝ փառք 
տվեց հա յոց տա ռե րը ստեղ ծո ղին. «Փա՜ռք 
քեզ, Մաշ տո՛ց, երիցս փառք»: Գ. Խան ջյա

նի «Վար դա նանք» կտա վի և Մաշ տո ցի 
մե ծա դիր նկա րի առ կա յու թյու նը դա սա
րա նում և «Իմ անու շիկ Հա յաս տան» թե
ման մի ա խառն վե ցին, ու երկ րորդ ցի նե րի 
շուր թե րով կրկին նո րոգ վեց հա յե րի հա
վեր ժու թյան մա սին հին ու նոր հե քի ա թը, 
որն ար դեն մարմ նա վո րում է ստա ցել այդ 
փոք րիկ նե րի մա տաղ հո գի նե րում, բո ցա
վա ռել հայ րե նի քի հան դեպ սե րը՝ նրանց 
մեջ սեր մա նե լով նաև ան պար տե լի ու թյան 
գա ղա փա րը:

Մի ջա ռար կա յա կան կապ ստեղ ծե
լով՝ դրա կան շար ժա ռիթ է ձև ա վոր վում՝ 
հո գե հու զա կան մթնո լորտ ստեղ ծե լու, 
կար դա ցա ծին ու պատ մա ծին գույ ներ 
հա ղոր դե լու, պատ կե րաց րա ծը հա մա
հունչ ածա կան նե րով, բա յե րով ու մակ
բա յե րով ար տա հայ տե լու, երև ա կա յա կան 
վառ մտքե րին սա հուն ու դի պուկ բա ռա
յին իրա ցում տա լու, քա նի որ որ քան շատ 
զգա յա րան մաս նակ ցի ու սուց ման գոր ծըն
թա ցին, այն քան այդ գոր ծըն թա ցը ար դյու
նա վետ կլի նի [3]: Աշա կեր տը, խո րա պես 
զգա լու դեպ քում մի այն կա րող է հու զա կա
նու թյու նը, տրա մադ րու թյու նը փո խան ցել 
բա ռե րով, մի այն այդ դեպ քում կզար գա
նա գե ղար վես տի նկատ մամբ հե տաքրք
րու թյու նը, կա ռա ջա դի մի նաև գե ղար վես
տա կան խոսք կազ մե լու ու նա կու թյու նը: 
Եր կուս տեք կա պա հով վի նրա զգա ցա ծը 
բա ռե րով ար տա հայ տե լու հմտու թյունն ու 
կա րո ղու թյու նը, մի ա ժա մա նակ նա կառնչ
վի բարձ րար ժեք ար վես տի ստեղ ծա գոր
ծու թյուն նե րին, կփոր ձի հաս կա նալ դրանք 
և մեկ նա բա նել՝ հստա կեց նե լով ու ընդ լայ
նե լով իր աշ խար հա ճա նա չո ղու թյան սահ
ման նե րը, կձև ա վոր վի ճա շակ դա սա կան 
ար վես տի հան դեպ՝ հա մադ րե լով զգա ցո
ղու թյու նը բա ռե րով իրաց նե լու կա րև ո րա
գույն պա հանջ մուն քը:



83

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

Գրականություն
1. Տեր–Գրիգորյան Ա. Ե., Հայոց լեզվի մեթոդիկա, Երևան, «Լույս», 1980, էջ 417:
2. Աբրահամյան Ս., Հայոց լեզու, բառ և խոսք, 2–րդ հրատ., Երևան, «Լույս», 1986, էջ 5:
3. Գյուլամիրյան Ջ., Հայոց լեզվի տարրական ուսուցման մեթոդիկա, Երևան, «Զանգակ–97» 

հրատ., 2006:
4. Քյուրքչյան Ա., Լ. Տեր–Գրիգորյան, «Մայրենի 2», Երևան, «Էդիթ Պրինտ», 2008:

Формирование художественного мышления  
среди школьников младшего возраста

Н. Торунян

Формирование умения художественного мышления является задачей первостепенной 
важности в сложной и разнообразной работе обучения. Оригинальные тексты или 
материалы для самостоятельного чтения необходимо совмещать с произведениями 
искусства других отраслей, принимая во внимание тему урока. Это может быть анализ 
художественных полотен, музыкальных произведений, скульптур. Таким образом 
создается межпредметная связь между живописью, музыкой, скульптурой и т.д. В 
этом плане тетрический метод видеть–слышать–осязать–сделать вывод оказывается 
чрезвычайно действенным. Подобный анализ побуждает школьника думать, чувствовать 
и воображать, воздействуя на духовный и моральный облик.

Formation of creative thinking among younger students /pupils
N. Torunyan

Learning to creative thinking is of paramount importance in the complex and varied work 
of teaching. The original texts or home–reading materials must be combined with other 
branches of art, taking into account the topic of the lesson. This may be the analysis of paint
ing, music, sculpture. This creates interdisciplinary connection between painting, music, 
sculpture. In this regard, the method of seeing – hearing – touching – making the conclusion 
is extremely effective. Similar analysis encourages pupils to think, feel and imagine working 
on the spiritual and moral character.
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ԱՎԵՏԻՔ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

ԳԵՂԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑՈՒՄ
Գե ղա գի տա կան դաս տի ա րա կու թյունն 

իրա կա նու թյան նկատ մամբ գե ղա գի տա
կան վե րա բեր մուն քի ձև ա վոր ման նպա
տա կա ուղղ ված գոր ծըն թաց է: Մարդ կա յին 
հա սա րա կու թյան առա ջաց ման ժա մա
նակ նե րից ի վեր այդ վե րա բեր մուն քը 
զար գա ցել է նրա հետ հա մըն թաց՝ մարմ
նա վոր վե լով մարդ կանց նյու թա կան և 
հո գև որ գոր ծու նե ու թյան ոլոր տում: Այն 
սեր տո րեն կապ ված է մար դու կող մից գե
ղե ցի կի ըն կալ ման և ըմբռն ման, դրան ցով 
հի ա նա լու գա ղա փար նե րին, մար դու գե
ղա գի տա կան ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծու
նե ու թյա նը:

Իրա կա նու թյան նկատ մամբ գե ղա գի
տա կան վե րա բեր մուն քը հա սա րա կա կան 
նշա նա կա լի գոր ծու նե ու թյան հա տուկ ձև 
է, որն իրա կա նաց վում է սու բյեկ տի (հա
սա րա կու թյուն և նրա մաս նա գի տաց ված 
հաս տա տու թյուն ներ) կող մից օբյեկ տի 
(անձ, խումբ, աշ խա տա կազմ, հան րույթ) 
նկատ մամբ վեր ջի նիս մոտ գե ղա գի տա
կան և գե ղար վես տա կան ար ժեք նե րի աշ
խար հում կողմ նո րոշ վե լու հա մա կար գի 
մշակ ման նպա տա կով՝ տվյալ հա սա րա
կու թյան մեջ դրանց բնույ թի և նշա նա
կու թյան մա սին ձև ա վոր ված պատ կե րա
ցում նե րին հա մա պա տաս խան: Ըն կալ ման 
գոր ծըն թա ցում տե ղի է ու նե նում ան ձի 
հա ղոր դակ ցու թյուն ար ժեք նե րի հետ, նե
րա ռա կա նու թյան ճա նա պար հով դրանց 
վե րար տադ րում ներ քին հո գև որ բո վան
դա կու թյան: Այս հիմ քով ձև ա վոր վում և 
զար գա նում է մար դու՝ գե ղա գի տա կան 

ըն կալ ման և ապ րու մի ըն դու նա կու թյու նը, 
նրա գե ղա գի տա կան ճա շա կը և պատ կե
րա ցու մը կա տա րե լա կեր պի մա սին: Գե
ղե ցի կով և գե ղե ցի կի մի ջո ցով դաս տի
ա րա կու թյու նը ձև ա վո րում են ոչ մի այն 
ան ձի գե ղա գի տա ար ժե քա յին կողմ նո
րո շու մը, այ լև զար գաց նում ստեղ ծա գոր
ծե լու, աշ խա տան քա յին գոր ծու նե ու թյան 
մեջ, կեն ցա ղում, արարք նե րում և վար քի 
մեջ, ինչ պես նաև ար վես տում գե ղա գի
տա կան ար ժեք ներ ստեղ ծե լու ըն դու նա
կու թյու նը: Գե ղե ցի կը կյան քում գե ղա գի
տա կան դաս տի ա րա կու թյան և՛ մի ջոցն է, 
և՛ ար դյուն քը: Այն խտա ցած է ար վես տում, 
գե ղար վես տա կան գրա կա նու թյան մեջ, 
անխ զե լի ո րեն կապ ված է բնու թյա նը, հա
սա րա կա կան և աշ խա տան քա յին գոր ծու
նե ու թյա նը, մարդ կանց կեն ցա ղին, նրանց 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում գե ղա գի տա
կան դաս տի ա րա կու թյան հա մա կարգն 
ամ բող ջու թյամբ օգ տա գոր ծում է իրա կա
նու թյան գե ղա գի տա կան բո լոր երև ույթ
նե րը: Ընդ որում, առանձ նա կի նշա նա կու
թյուն է տրվում գե ղե ցի կի ըն կալ մանն ու 
ըմբռն մանն աշ խա տան քա յին գոր ծու նե ու
թյան մեջ, աշ խա տան քի ըն թաց քի և ար
դյուն քի մեջ գե ղե ցի կը ներ մու ծե լու ըն դու
նա կու թյան զար գաց մա նը:

Գե ղա գի տա կան դաս տի ա րա կու թյան 
կա րև ո րա գույն մաս է հան դի սա նում գե
ղար վես տա կան դաս տի ա րա կու թյու նը, 
որում որ պես դաս տի ա րա կող ներ գոր ծու
թյան մի ջոց ներ օգ տա գործ վում են ար վես
տի մի ջոց նե րը, և որը ձև ա վո րում է հա
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տուկ ըն դու նա կու թյուն ներ ու զար գաց նող 
ձիր քեր ար վես տի որո շա կի ձև ե րում՝ կեր
պար վեստ, երաժշ տու թյուն, եր գար վեստ, 
թա տե րար վեստ, պա րար վեստ, դե կո րա
տիվ կի րա ռա կան ար վեստ և այլն:

Գե ղա գի տա կան դաս տի ա րա կու թյու
նը դպրո ցում սկսվում է տար րա կան դա
սա րան նե րում լեզ վի, գրա կան ստեղ ծա
գոր ծու թյուն նե րի ու սուց ման ըն թաց քում, 
ինչ պես նաև կեր պար վես տի և երաժշ տու
թյան դա սե րին: Այս աշ խա տան քի հիմ նա
կան ուղ ղու թյու նը հան գեց վում է ար վես տի 
տար բեր տե սակ նե րի հետ երե խա նե րի 
գործ նա կան ծա նո թու թյան, գե ղա գի տա
կան ըն կալ ման ու սուց ման և պար զա գույն 
գե ղա գի տա կան դա տո ղու թյուն նե րի: 
Նշված խնդրի լուծ ման գոր ծում մեծ դեր 
են խա ղում հենց ու սուց չի օրի նա կը և գե
ղար վես տա կան պատ րաստ վա ծու թյու նը: 
Նա պետք է տի րա պե տի գե ղե ցիկ գրե լու, 
բա նաս տեղ ծու թյուն նե րի ու պատմ վածք
նե րի ար տա հայ տիչ և հու զա կան ըն թեր
ցա նու թյան ու նա կու թյան, կա րո ղա նա 
հմտո րեն անց կաց նել երաժշ տու թյան դա
սե րը, տի րա պե տի երաժշ տու թյան և կեր
պար վես տի հմտու թյուն նե րին: Ու սուց չի 
գե ղար վես տա կան պատ րաստ վա ծու թյու
նը և ար վես տի տար բեր ձև ե րի իմա ցու
թյու նը երե խա նե րի մոտ ոչ մի այն ծնում են 
ներ քին հա կա սու թյուն իրենց գե ղա գի տա
կան զար գաց ման իրա կան և անհ րա ժեշտ 
աս տի ճան նե րի մի ջև, այ լև առա ջաց նում 
ար վես տի հետ շփման պա հանջ մունք:

Կրտսեր դպրո ցա կան նե րի մոտ գե ղար
վես տա կան ըն կալ ման դաս տի ա րակ ման 
հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նի հա
մե մա տու թյան հնար քի կի րա ռու մը գրա
կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի ու սուց ման, 
երաժշ տու թյան ունկնդ րու թյան և նկար նե
րի դիտ ման ժա մա նակ, ինչ պես նաև այդ 

ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի գնա հա տու մը, 
դրանց ար ժա նիք նե րի ու թե րու թյուն նե րի 
նկատ մամբ սե փա կան վե րա բեր մուն քի 
ար տա հայ տու մը: Այս կամ այն ստեղ ծա
գոր ծու թյան մեջ ար ժա նիք ներն ու թե րու
թյուն նե րը բա ցա հայ տե լուն, դուր եկած 
նկա րի կամ երաժշ տու թյան մա սին վե րա
բեր մունք ար տա հայ տե լուն միտ ված պար
զա գույն հար ցե րի առա ջադ րու մը սրում է 
նրանց ըն կա լու նա կու թյու նը և մղում գնա
հա տա յին դա տո ղու թյուն նե րի:

Կրտսեր դպրո ցա կան նե րի գե ղա գի
տա կան ըն կալ ման դաս տի ա րա կու թյան 
գոր ծում անհ րա ժեշտ է լայ նո րեն կի րա ռել 
բա նաս տեղ ծու թյուն նե րը, եր գե րը ան գիր 
սեր տե լու, լա վա գույն նկա րիչ նե րի նկար
նե րի վե րար տադ րու թյուն նե րը ցու ցադ
րե լու մե թո դը: Գե ղա գի տա կան պա հանջ
մունք նե րի զար գաց ման և ամ րապնդ ման 
դաս տի ա րակ չա կան աշ խա տան քը, ըն
կալ ման ձգտու մը շա րու նակ վում և զար
գա նում են նաև հա ջոր դող դա սա րան նե
րում ավե լի բարձր աս տի ճա նով:

Սո վո րող նե րի մոտ գե ղա գի տա կան 
պատ կե րա ցում նե րի, ըմբռ նում նե րի ու ճա
շակ նե րի ձև ա վո րու մը ման կա վար ժա կան 
բա վա կա նին բարդ խնդիր է: Գե ղա գի տա
կան պար զա գույն պատ կե րա ցում ներն ու 
դա տո ղու թյուն նե րը ձև ա վոր վում են ար դեն 
իսկ տար րա կան դա սա րան նե րում, սա
կայն այս ուղ ղու թյամբ հիմ նա կան աշ խա
տանքն իրա կա նաց վում է դե ռա հաս նե րի 
և ավագ դպրո ցա կան տա րի քի երե խա նե
րի հետ, ով քեր դրա հա մար անհ րա ժեշտ 
ըն դու նա կու թյուն նե րին տի րա պե տում են 
ար վես տի առա վել խո րը ընբռն ման և գե
ղե ցի կի ապ րու մին ավե լի զար գա ցած զգա
ցո ղու թյան: Կա րև որ է հիմ նա կան դպրո
ցում՝ 4–7–րդ դա սա րան ներ, հարս տաց նել 
սո վո րող նե րի պատ կե րա ցում նե րը մար դու 



86

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

հույ զե րի հա ղորդ ման գե ղար վես տա կան 
մի ջոց նե րի մա սին, որոնք կի րառ վում են 
կեր պար վես տի, երաժշ տու թյան և գրա
կա նու թյան մեջ:

Ար վես տում իրա կա նու թյան պատ կեր
ման գե ղար վես տա կան մի ջոց նե րի ճա նա
չո ղու թյան հա մա կար գում մեծ նշա նա կու
թյուն ու նի սո վո րող նե րի կող մից այն պի սի 
ըմբռ նում նե րի գի տակ ցու մը և յու րա ցու մը, 
ինչ պի սիք են ստեղ ծա գոր ծու թյան հո րին
ված քը, գու նա հա մա կար գը, նրա բո վան
դա կու թյու նը, պա տու մը, գե ղար վես տա կան 
պատ կե րը, կեր պա րը, մակ դի րը, փո խա
բե րու թյու նը, հա մե մա տու թյու նը, մի նո րը և 
մա ժո րը երաժշ տու թյան մեջ և այլն:

Այս ամենը նկա տի ու նե նա լով՝ գտնում 
ենք, որ.
•	 Նա խադպ րո ցա կան և դպրո ցա կան ու

սում նա դաս տի ա րակ չա կան ծրագ րե
րում պետք է նշա նա կա լի տեղ հատ
կաց վի այն առար կա նե րին, որոնց 
շրջա նակ նե րում երե խա նե րին առա
ջադր վում են ար վես տի աշ խար հին 
առնչ վող թե մա ներ, հար ցեր, խնդիր ներ, 
շփում ար վես տի հետ ինչ պես վար պետ
նե րի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը դի տե լով 
և ունկնդ րե լով, այն պես էլ ստեղ ծե լով 
իրենց ինք նու րույն աշ խա տանք նե րը: 
Ինչ պես կրթու թյան ոլոր տում, այն պես էլ 
ըն տա նե կան դաս տիա  րա կու թյան մեջ 
առանձ նա կի կա րև որ և անհ րա ժեշտ 
է փոք րի կին սո վո րեց նել ար վես տի 
առար կա նե րը ճիշտ գնա հա տել դրանց 
գե ղա գի տա կան և մշա կու թա յին ար ժե
քի տե սան կյու նից:

•	 Գե ղա գի տա կան դա տո ղու թյուն նե րի 
զար գաց ման և գե ղա գի տա կան հա
յացք նե րի խո րաց ման նպա տա կով 
հարկ է դպրո ցա կան ու սում նա կան 
գոր ծըն թա ցում առա վել լայ նո րեն կի

րա ռել մե թո դա կան այն պի սի հնարք, 
ինչ պի սին է սո վո րող նե րի մոտ ու սում
նա սիր վող գե ղար վես տա կան ստեղ
ծա գոր ծու թյան նկատ մամբ սե փա կան 
վե րա բեր մուն քի ձև ա վո րումն ու ար
տա հայ տու մը: Բարձր դա սա րան նե րում 
գործ նա կա նում առ կա է շա րադ րու
թյուն նե րի, գրա կան ստեղ ծա գոր ծու
թյուն նե րի բա նա վոր և գրա վոր փո
խադ րու թյուն նե րի փոր ձը, ին չը կա րե լի 
է կի րա ռել նաև երաժշ տու թյան և կեր
պար վես տի դա սե րին՝ ու սում նա սիր վող 
երաժշ տա կան կամ կեր պար վես տա յին 
ստեղ ծա գոր ծու թյան նկատ մամբ վե րա
բեր մուն քի ար տա հայ տում բա նա վոր և 
գրա վոր մի ջոց նե րով:

•	 Գե ղա գի տա կան ըն կալ ման և սո
վո րող նե րի մոտ գե ղար վես տա կան 
պատ կե րա ցում նե րի, ըմբռ նում նե րի ու 
դա տո ղու թյուն նե րի զար գաց ման կա
րև ո րու թյան առն չու թյամբ մեծ նշա նա
կու թյուն ու նի այն փո խա դարձ կա պի 
իմաս տա վո րու մը, որն առ կա է ար վես
տի տար բեր ձև ե րի մի ջև կեն սա կան 
երև ույթ նե րի ար տա ցոլ ման տի րույ
թում: Այդ պատ ճա ռով էլ անհ րա ժեշտ 
է գրա կա նու թյան պա րապ մունք նե րին 
հա ճա խա կի անդ րա դառ նալ կեր պար
վես տի և երաժշ տու թյան ստեղ ծա գոր
ծու թյուն նե րին, ին չը բխում է ու սուց ման 
նե րա ռա կա նու թյան սկզբուն քից:

•	 Դպրո ցա կան ու սուց ման գոր ծըն թա
ցում հարկ է առանձ նա կի սրու թյամբ 
առա ջադ րել սո վո րող նե րի մոտ լի ար
ժեք գե ղար վես տա կան ճա շակ նե րի, 
գե ղար վես տա կան թույլ աշ խա տանք
նե րը, պար զու նակ ար հես տա գոր ծու
թյունն իս կա կան ար վես տից տար
բե րե լու ու նա կու թյան ձև ա վոր ման 
խնդի րը: Խոս քը վե րա բե րում է հատ
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Особенности эстетического воспитания в младшем школьном возрасте
А. Акопян

В статье рассматривается эстетическое воспитание как важная часть становления лич
нос ти, развития ребенка и вопросы понимания прекрасного, наслаждения искусством, 
без которого невозможно представить себе всесторонне развитую личность, воспитание 
ко торой является цель педагогического процесса.

The characteristics of cultural development in junior school
A. Hakobyan

Aesthetic education is considered in the article as important part of development of hu
man and child, as well as understanding of beauty, educational questions of ability enjoying 
from art, besides them the human can՛t rate all–round developed, and it is the aim of peda
gogical process.

կա պես երաժշ տու թյանն ու կեր պար
վես տին, երբ սո վո րող ներն ավե լի 
հա ճախ տուրք են տա լիս ան ներ դաշ
նա կու թյա նը, անի մաստ մո դեռ նիզ մին 
և չեն կա րո ղա նում ըստ ար ժան վույն 
գնա հա տել դա սա կան ար վես տը:
Հայտ նի է, որ գե ղա գի տա կան դաս տի

ա րա կու թյունն ան ձի կա յաց ման, երե խա յի 
զար գաց ման կա րև ո րա գույն մա սե րից է: 
Գե ղե ցի կի ըմբռն ման, ար վես տից հա ճույք 

ստա նա լու ու նա կու թյան դաս տի ա րա կու
մը, առանց որի ան ձը չի կա րող հա մար վել 
հա մա կող մա նի ո րեն զար գա ցած, ման կա
վար ժա կան գոր ծըն թա ցի նպա տակ նե րից 
է: Զար գաց ման բո լոր փու լե րում երե խան 
յու րաց նում է շրջա պա տող աշ խար հը նաև 
նրա գե ղեց կու թյան, գե ղա գի տու թյան տե
սան կյու նից: Շատ բան կախ ված է նրա
նից, թե այդ ճա նա պար հին որ քա նով են 
նրան օգ նում մե ծա հա սակ նե րը: 
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Երգա յին ժան րի տե սակ ներն են եր գը, 
ռո ման սը և արի ան: Այս տե սակ նե րից յու
րա քան չյու րը կա րև որ դեր է կա տա րում 
երգ չի ու սում նա ռու թյան ըն թաց քում, նրա 
երգ չա կան ձայ նի ձև ա վոր ման և զար գաց
ման գոր ծըն թա ցում:

Արի ան կապ վում է օպե րա յին ար վես
տի ծագ ման հետ: Արի ա յի ծա գու մով երգ
ա յին ժան րը հարս տա ցավ ևս մեկ երգ չա
կան տե սա կով:

Օպե րա յում արի ան ար տա հայ տում է 
գոր ծող ան ձի, կեր պա րի ապ րում նե րը, 
խո հե րը, դրսև ո րում իրա դար ձու թյուն նե րի 
հան դեպ իր վե րա բեր մուն քը:

Արի ան այլ ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում 
կա տա րում է նաև ինք նու րույն դեր: Այս
պես, վո կալ–սիմ ֆո նիկ ստեղ ծա գոր ծու
թյան մեջ արի ան հան դես է գա լիս որ պես 
ավար տուն, ինք նու րույն մե ներգ: Այն վո
կալ–կա տա րո ղա կան տե սա կե տից, եր գից 
և ռո ման սից բարդ է: Արի ան իր հեր թին ու
նի շատ տա րա տե սակ ներ, դրանք են՝ արի
ո զոն, արի ե տան, կա վա տի նան, արիա դա 
կա պոն, սե րե նա դան և այլն: Ու սում նա ռու
թյան սկզբնա կան շրջա նում խոր հուրդ է 
տրվում խու սա փել արի ա ներ ընդգր կել սո
վո րող նե րի եր գա ցան կում, բա ցա ռու թյամբ 
այն արի ա նե րից, որոնք ու նեն պարզ կա
ռուց վածք և մատ չե լի են ըն կալ ման և կա
տար ման հա մար: Մինչ արի ա յին անդ րա
դառ նա լը, եր գի չը պետք է ման րակր կիտ 
ու սում նա սի րի և ծա նո թա նա այն օպե րա յի 
բո վան դա կու թյա նը և սյու ժե տա յին զար
գա ցում նե րին, որի մեջ հնչում է արի ան, 
որ պես զի կա րո ղա նա կեր տել օպե րա
յի հե րոս նե րի կեր պար նե րը, պահ պա նի 

ստեղ ծա գոր ծու թյան ոճը, գա ղա փա րը, 
նպա տա կը, իր բո լոր շեշ տադ րում նե րով 
և ման րա մաս նու թյուն նե րով հան դերձ: 
Արի ան երգ չից պա հանջ վում է բարձր 
կա տա րո ղա կան պատ րաստ վա ծու թյուն, 
հա սու նու թյուն, ձայ նա ծա վա լի լի ար ժեք 
տի րա պե տում, բնա կան հնչո ղու թյուն, թե
թև և ճիշտ շնչա ռու թյուն, հստակ առո գա
նու թյուն և ռե գիստր նե րի սա հուն ան ցում: 
Իհար կե, արի ա յի խոս քի և երաժշ տու թյան 
ու սուց ման ըն թաց քում իր ու րույն և բա
ցա ռիկ տեղն ու նի երգ չա կան լսո ղու թյու
նը, որը ողջ եր գե ցո ղու թյան ըն թաց քում 
գլխա վոր կար գա վո րի չն է և այն, ան կաս
կած, ամե նա կա րև որ գոր ծոն նե րից մեկն 
է: Հան րա հայտ ֆրան սի ա ցի վո կա լիստ 
Գար սի ա նե րը ասել են. «Եր գի չը պետք է 
ու նե նա տես նող ականջ ներ» (1, 23): Յու
րա քան չյուր երգ չի եր գա ցան կում արի ան 
հա մար վում է գնա հատ ման բարձ րա գույն 
չա փա նի շը: Արիա կա տա րե լիս երգ չին 
հնա րա վո րու թյուն է տրվում ցու ցադ րե լու 
ձայ նա կան կա րո ղու թյուն նե րը և կա տա
րո ղա կան հնարք նե րը: Արի ան երգ չա կան 
ծրագ րե րի զարդն է հա մար վում:

Երբ XVI դա րից սկսած, Իտա լի ա յում 
մուտք է գոր ծում օպե րա յին ար վես տը, 
իրադ րու թյու նը էա պես փո փոխ վում է: 
Մին չև XVI–XVII դա րե րը վո կալ–կա տա
րո ղա կան ար վես տում գո յու թյուն ու նե ին 
ավե լի հա մեստ պա հան ջարկ ներ: Արի ա յի 
մուտ քը եր գար վեստ իր հետ բե րեց երգ
չա կան ձայ նի հետ կապ ված նոր պա հանջ
ներ, այն է՝ ձայ նա ծա վա լի և ռե գիստր նե
րի ըն դար ձա կում, կա տա րո ղա կան նոր 
հնարք ներ: Այս զար գա ցում նե րի ար դյուն
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քը եղավ այն, որ Իտա լի ա յում օպե րա յին 
ար վես տի սկիզ բը դրվեց, որն էլ իր հեր
թին նա խա պայ ման ներ ստեղ ծեց հան րա
հայտ «Բել–կան տո» եր գե ցո ղու թյա նը:

XVIII դա րից սկսած՝ Ֆլո րեն տի ա կան 
ռե ֆոր մի շնոր հիվ սկսում են ավե լի մեծ 
տեղ տալ գե ղե ցիկ, մե ղե դա յին և լայ նա
շունչ կան տի լե նա յին եր գե ցո ղու թյա նը: 
Օպե րա յին ժան րի աս պա րե զում ի հայտ 
են գա լիս նոր անուն ներ՝ Մոն տև եր դի, 
Սկառ լատ տի և Պեր գո լե զի, որոնց շնոր
հիվ իտա լա կան եր գար վես տը հարս
տա նում է նոր բարձ րար վեստ ստեղ ծա
գոր ծու թյուն նե րով: Աս պա րեզ են գա լիս 
վիր տո ւոզ եր գիչ–կա տա րող ներ, որոնք 
վո կալ–տեխ նի կա կան հրաշք ներ էին 
գոր ծում: Կո լո րու տու րա յին սոպ րա նո նե
րը և տե նոր նե րը, դժվա րա գույն հատ
ված ներ կա տա րե լով, օպե րա յին ներ կա
յա ցում նե րը վեր էին ածում եր գիչ նե րի 
մրցակ ցու թյան:

Նման եր գիչ նե րից ար ժա նի են հի
շա տա կել Տու լիի, Ֆեր րիի, Կա ֆա րել
լիի, Մա րե զիի անուն նե րը, որոնք այդ 
ժա մա նա կաշր ջա նում մեծ հռչակ էին 
վա յե լում: Նրանք բա ցի կոմ պո զի տո րի 
կող մից գրված երգ չա կան տեքս տից, յու
րա քան չյուր եր գիչ իրեն ձայ նին հար մար 
հատ ված ներ էր ավե լաց նում, որոնք հիմ
նա կա նում իմպ րո վի զա ցի ոն բնույթ էին 
կրում: Հենց այս ժա մա նակ են աս պա րեզ 
գա լիս հան րա հայտ «կաստ րատ նե րը»: 
Տե նոր ձայն ու նե ցող եր գիչ նե րը վի րա
հա տա կան մի ջամ տու թյամբ հրա ժար վում 
էին աշ խար հիկ կյան քից և իրենց ամ բող
ջու թյամբ նվի րում երգ չա կան ար վես տին: 
Ար դյուն քում նրանց ձայ նը փո փոխ վե լով 
նման վում էր կո լո րա տու րա յին սոպ րա նո
յի ձայ նին, և ան հա մե մատ հեշ տու թյամբ 
էին հաղ թա հա րում դժվա րա գույն արի

ա նե րը: Կաստ րատ նե րի ամե նա հայտ նի 
ներ կա յա ցու ցի չը Ֆեր րին էր, որը եր կու 
օկ տա վա խրո մա տիկ գամ ման կա տա
րում էր մեկ շնչով:

Այդ ժա մա նա կաշր ջա նում ստեղծ
վում են նաև վո կալ դպրոց ներ: Իտա լի ա
յի ամե նա հայտ նի վո կալ դպրոց ներն էին 
բո լո նի ա կա նը և նե ո պո լի տա նա կա նը: Բո
լո նի ա կան դպրո ցի ամե նա հայտ նի ներ
կա յա ցու ցիչն էր Պիս տա կին, իսկ նե ո պո լի
տա նա կա նի նը՝ Պոր պո րին: Բո լո նի ա կան 
դպրո ցի փայ լուն ներ կա յա ցու ցիչ նե րից 
էր նաև հան րա հայտ եր գիչ–ման կա վարժ 
Պի ետ րո Տո զին, ով առա ջին նե րից մեկն 
էր, որ հիմք դրեց մե թո դա կան աշ խա
տու թյուն նե րին: Նրա «Օպի նի ո նի» կոչ
վող աշ խա տու թյու նը շատ ար ժե քա վոր է 
և ու սա նե լի: XIX դա րի իտա լա կան դպրո
ցի հան րա հայտ ներ կա յա ցու ցիչն է նաև 
Ֆրան չես կո Լամ պար տին, որը երգ չա կան 
շնչա ռու թյան հար ցում առա վե լու թյու նը 
տա լիս էր կրծքա–որո վայ նա յին շնչա ռու
թյա նը: Խո սե լով երգ չա կան տվյալ նե րի 
մա սին՝ Լամ պար տին նշում է. «Եր գի չը 
բա ցի ձայ նա կան լավ տվյալ ու նե նա լուց, 
պետք է ու նե նա նաև ար տիս տա կան ներ
քին (հո գի), երաժշ տա կան լավ տվյալ ներ, 
առողջ մտա ծե լա կերպ, պայ ծառ հի շո ղու
թյուն, պետք է կա րո ղա նա վե րար տադ րել 
պո ե տի ու կոմ պո զի տո րի հույ զերն ու ապ
րում նե րը»(2, 25):

Լամ պար տին մեծ տեղ էր տա լիս նաև 
դաս տի ա րա կու թյա նը և ընդ հա նուր զար
գաց մա նը: Նա հատ կա պես ու շադ րու թյուն 
է դարձ նում կոն տի լե նա յին եր գե ցո ղու թյա
նը (լե գա տո). «Ով չի եր գում լե գա տո, նա 
ընդ հան րա պես չի եր գում»(2, 31): «Ճիշտ 
եր գե ցո ղու թյան հիմ քը»,— ասում է Լամ
պար տին, «ճիշտ շնչա ռու թյունն է»: Լամ
պար տիի ու շադ րու թյու նից չի վրի պում 
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նաև առո գա նու թյան և ֆո նե տի կա յի հար
ցե րը. «Առանց հստակ առո գա նու թյան 
հնա րա վոր չէ հաս նել ար տիս տա կան 
փառ քի բար ձունք նե րին»(2, 29): Մեկ այլ 
նշա նա վոր տե նոր, պրո ֆե սոր Ջա կո մո 
Լա ու րի–Վոլ պին իր «Զու գա հեռ ձայ ներ» 
մե թո դա կան աշ խա տու թյան մեջ վեր լու
ծում է Իտա լի ա յում գո յու թյուն ու նե ցող 
ուղ ղու թյուն նե րի, տեխ նի կա կան ձև ե րի, 
շնչա ռու թյան ձև ա վոր ման և տե սակ նե րի, 
ար տիս տա կան հնարք նե րի և ընդ հան
րա պես XIX–XX դա րե րի իտա լա կան եր
գար վես տի առանձ նա հատ կու թյուն նե րի 
մա սին: Հենց Լա ու րի–Վոլ պին է նշել հա
մաշ խար հա յին օպե րա յին երեք կո րի ֆեյ
նե րի՝ Ֆ. Շա լյա պի նի (բաս), Է. Կա րու զո յի 
(տե նոր) և Տիտ տա Ռու ֆո յի (Բա րի տոն) 
մա սին(3, 31): Օպե րա յին ար վեստն իր 
ծաղ կուն քի գա գաթ նա կե տին է հաս նում 
XX դա րում: Աս պա րեզ են գա լիս օպե րա
յին ար վես տի հսկա ներ՝ կոմ պո զի տոր նե րի 
նոր ան նա խա դեպ ծաղ կա բույլ՝ Վեր դին, 
Բել լի նին, Դո նի ցետ տին, Պուչ չինին, Ռո
սի նին, Լե ոն կո վալ լոն, Մաս կա նին, Բոյ
տոն, որոնք աշ խար հի բե մերը ողո ղե ցին 
հրա շա լի օպե րա նե րով: Եվ կար ծես մի
ա ժա մա նակ եր գիչ նե րի մի հզոր հա մաս
տե ղու թյուն՝ Ջա կո մո Լա ու րի–Վոլ պին, 
Տա մա նի ոն, Էն րի կո Կա րու զոն, Տիտ տա 
Ռու ֆոն, Բա տիս տի նին, Բե նյա մի նո Ջիլ
լին, Տոտ տի դալ Մոն տեն, Տի տո Գո բին, 
Տի տո Սկի պան, Մա րիո դել Մո նա կոն, Մա
րիո Լան ցան, Մա րիա Կա լա սը, Ռե նա տա 
Տե բալ դին, որոնք, ձեռք բե րե լով հա մաշ
խար հա յին համ բավ, իտա լա կան օպե
րա յին ար վես տը հասց րին անհա սա նե լի 
բար ձունք նե րի:

Բել–կան տո յի հա մաս տե ղու թյան մեջ 
իր ու րույն տեղն ու նի բո լոր ժա մա նակ
նե րի մե ծա գույն տե նոր, դժվա րա գույն 

արի ա նե րի ան զու գա կան կա տա րող Էն
րի կո Կա րու զոն, ով իտա լա կան օպե րա յին 
ար վես տի ամե նա փայ լուն աստղն է հա
մար վում: Մինչ օրս էլ չի մա րում մաս նա
գետ նե րի ու շադ րու թյու նը Կա րու զո յի յու
րա տիպ ար վես տի նկատ մամբ: Նա խորը 
հետք թո ղեց հա մաշ խար հա յին օպե րա յին 
ար վես տի պատ մու թյան մեջ:

Մեկ ան գամ, երբ Կա րու զոն դժվա րա
գույն արիա կա տա րեց, օպե րա յին հան
ճա րեղ դի րի ժոր Տոս կա նի նին ցած դրեց 
դի րի ժո րա կան փայ տի կը, շրջվե լով դե պի 
փոր ձին ներ կա եր գիչ նե րը, բա ցա կան չեց. 
«Ահա թե ինչ պես պետք է եր գել»(4, 47): 
«Ինչ պի սին կլի ներ օպե րա յին ար վեստն 
առանց Էն րի կո Կա րու զո յի, հայտ նի չէ», – 
ասել է Ֆե լի չե Ֆե րե րան(4, 52): Տոս կա նի
նին, որին ժա մա նա կա կից նե րը քար սիրտ 
հրեշ էին ան վա նում, Կա րու զո յի մահ վան 
լու րը ստա նա լուց հե տո մի քա նի ժամ չի 
կա րո ղա ցել մի բառ ան գամ ար տա սա նել, 
և հե տո սկսել է ան զուսպ հե կե կալ, այ նու
հե տև հե տաձ գել է իր բո լոր ներ կա յա ցում
ներն ու հա մերգ նե րը: Կոմ պո զի տոր Ալեք
սանդր Լոն գոն Կա րու զո յի մա սին ասել է. 
«Այդ եր գի չը բա ցա ռիկ երևույթ է» (4, 56):

Կրեյս լե րը, Պա դե րևս կին, Վալ տե րը, 
Ստրա վինս կին, Ֆո կի նը, Սեն–Սան սը մի
ա տե սակ սի րով ու ջեր մու թյամբ են ար
տա հայտ վել Կա րու զո յի մա սին: Ինչ պես 
մեծն Կա րու զոն, այն պես էլ բո լոր հա մաշ
խար հա յին աստ ղե րը, օպե րա յին ներ կա
յա ցում նե րում և հա մեր գա յին ծրագ րե րում 
ընդգր կել են արի ա ներ իտա լա կան օպե
րա նե րից: Օպե րա յին ար վես տի փայ լուն 
ավան դույթ նե րը շա րու նա կում էր Պա վա
րո տին, իսկ այսօր՝ Դո մին գոն, Կա րե րա
սը, Կա բա լյեն և էլի շատ–շատ տա ղան դա
շատ եր գիչ ներ, որոնք հե տևորդ ներն են 
հան րա հայտ «Բել–կան տո յի»:
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Կա րու զոն կա տա րե լա պես տի րա պե
տում էր ձայ նա վար ման տեխ նի կա յին: 
Նա կա րո ղա նում էր հա մա չափ բաշ խել իր 
զգաց մունք նե րը՝ ազատ ու բնա կան փո
խան ցե լով ստեղծ վող կեր պա րին: Նրա 
բե մա կան խա ղը, ներ կա յաց ման ցան կա
ցած տե սա րա նում նրա վստահ պահ ված
քը հա րու ցում էին հույ զեր ու մտո րում ներ, 
ամե նա ջերմ ու լու սա վոր ապ րում նե րի մի 
ամ բողջ գամ մա: Կա րու զոն՝ տի րա կան ու 
ար տա սո վոր այդ ան հա տա կա նու թյու նը, 
հաս նում էր դրան թե թև ու ան կաշ կանդ:

Ապ շե ցու ցիչ էր, թե ինչ պի սի հմտու թյամբ 
էր կա րո ղա նում ըն կա լել երաժշ տա կան 
ֆրա զը և իս կույն անհ րա ժեշտ երան գա վո
րում տալ՝ ու րա խու թյուն կամ վիշտ, տա ռա
պանք կամ հի աց մունք, տագ նապ կամ ցա
սում ար տա հայ տե լու հա մար: Դպրո ցա կան 
բո լոր կա նոն նե րը, ու սու ցիչ նե րի հրա հանգ
նե րը, որ սկզբնա կան շրջա նում վիթ խա րի 
օգուտ էին բե րել երգ չին, դան դաղ, բայց 
վերջ նա կա նա պես տե ղի էին տա լիս նրա 
հան ճա րի առ ջև: Ան կոտ րում կամ քով նա 
կա րո ղա ցավ գտնել վե րին ձայ նա սահ մա նի 
ինք նա տիպ դրվածք: Եր գիչն ազա տու թյան 
էր ձգտում, բայց այն պի սի ազա տու թյան, 
որ տա րե րայ նո րեն չլի ներ, այլ են թարկ վեր 
կարգ ու կա նո նի, և սա Կա րու զո յի խո շոր 
նվա ճում նե րից մեկն էր:

Դի րի ժոր ներն ու կոմ պո զի տոր նե րը հաշ
վի էին առ նում նրա կար ծի քը, ըն դու նում 
այն ամե նը, ինչ ստեղ ծում էր Կա րու զոն: Հի
ա նում և հպար տա նում էին, երբ Կա րու զոն 
եր գում էր իրենց ներ կա յաց ման մեջ:

Ոչ ոք չի կա րող ժխտել, որ երի տա
սարդ Կա րու զո յի տա ղան դի ձևա վոր ման 
վրա ազ դել են ակա նա վոր ու սու ցիչ նե րը, 
սա կայն, ի վեր ջո, պարզ վեց, որ ար տիստն 

ինքն էր իր ամե նա մեծ ու սու ցի չը: Ցա վոք, 
քննա դա տու թյու նը փորձ չի արել լրջո րեն 
զբաղ վե լու Կա րու զո յի, ինչ պես նա և, այլ 
եր գիչ նե րի կա տա րո ղա կան գոր ծու նե
ու թյու նը: Խոս քը ոչ թե բա ցա ռիկ ձայ նի, 
տեմբ րի ու հնչո ղու թյան մա սին է, այլ մեծ 
երգ չի, նրա մե ծա գույն ար վես տի մա սին:

Կա րու զո յի ար վես տը կա րող է անգ նա
հա տե լի դպրոց հան դի սա նալ ժա մա նա
կա կից երի տա սարդ կա տա րող նե րի հա
մար, որոնք դա սա կան եր գե ցո ղու թյան, 
այ սինքն՝ «Բել–կան տո յի» հե տևորդ ներն 
են: Եվ այ սօր էլ եր գիչ նե րը արիա կա
տա րե լիս, աշ խա տում են ըն դօ րի նա կել և 
նման վել մեծն Կա րու զո յին:

Ըն դօ րի նա կու մը ու սուց ման գոր ծըն
թա ցի ուղ ղի նե րից մեկն է: Սա կայն, չի 
կա րե լի գոր ծադ րել մի այն ըն դօ րի նակ
ման եղա նա կը՝ եր գիր այն պես ինչ պես 
եր գում եմ: Ըն դօ րի նա կու մը չպետ քե վե
րա ծել մե խա նի կա կան վար ժան քի: Պետք 
է սո վո րող նե րին ըն դօ րի նա կու մից տա նել 
գի տակ ցա կան, ստեղ ծա գոր ծա կան ինք
նու րյուն մտա ծո ղու թյան: Ճիշտ և գե ղե ցիկ 
եր գել սո վո րեց նե լու հա մար անհ րա ժեշտ 
է կի րա ռել մի շարք ման կա վար ժա կան 
սկզբունք ներ և մե թոդ ներ, ինչ պի սիք 
են, ան հա տա կան մո տեց ման մատ չե լի
ից բար դին անց նե լու, հա ջոր դայ նու թյան 
սկզբունք նե րը և ցու ցադր ման, դիտ ման, 
ունկնդր ման մե թոդ նե րը և այլն:

Չնա յած մեծ եր գիչ Կա րու զոն վո կալ–
մա կա վար ժու թյամբ չի զբաղ վել, նրա կա
տա րո ղա կան փոր ձը՝ եր գե ցո ղու թյան, 
ձայ նա կազ մա վոր ման և շնչա ռու թյան 
մա սին հա յացք նե րը վո կալ–մե թո դի կա յի 
հա մար զգա լի հե տաքրք րու թյուն են ներ
կաց նում:
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Певческий жанр как способ развития певческого голоса.
Г. Симонян

Ария в большой степени, чем другие вокальные жанры, способствует овладению 
вокально–исполнительской стороной обучения, а также и вокально–теxническими прие
мами пения. В статье исследуется цель ознакомления студентов и преподавателей соот
вест вующиx факультетов с жанрами вокально–педагогического репертуара.

The singing genre as a way of singing voice.
H. Simonyan

The aria more than the other vocal genres helps to master the vocal–technical dates of 
singing. The aim of this essay is introduction of students and teachers of different faculties 
with vocal–teaching reportories genres.
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ԿԱՌԼԵՆ ԻՎԱՆՅԱՆ

ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ 
ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՎ 

ՇԱՐԺՈՂԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԻՄ ՓՈՐՁԸ

Կեն սա կան ո րեն անհ րա ժեշտ և կա րև
որ շար ժո ղա կան հատ կու թյուն նե րի՝ ու ժի, 
արա գու թյան, դի մաց կու նու թյան մշա կու
մը մեծ նշա նա կու թյուն ու նեն դպ րո ցա
կան նե րի օր գա նիզ մի բազ մա կող մա նի 
զար գաց ման հա մար: Ֆի զի կա կան դաս
տիարա կու թյան տար բեր հա մա կար գե
րում շար ժո ղա կան հատ կու թյուն նե րի մշա
կու մը ան ձի կա տա րե լա գործ ման կա րև որ 
բա ղադ րա մասն է: Շար ժո ղա կան ըն դու
նա կու թյուն նե րը շարժ վե լու, շար ժում ներ 
կա տա րե լու ըն դու նա կու թյուն են, որոնք 
դրված են մար դու ժա ռան գա կան ապա
րա տում: Զար գաց ման պրո ցե սում շար
ժո ղա կան ըն դու նա կու թյուն նե րի դրսև որ
ման կա րև որ գոր ծոն է շարժ վե լու բնա կան 
պա հան ջը: Յու րա քան չյուր տա րիք ու
նի շար ժո ղա կան ըն դու նա կու թյուն նե րի 
դրսև որ ման բնո րոշ կող մեր: Ամե նօ րյա 
շար ժո ղա կան ակ տի վու թյու նը նպաս տում 
է շար ժո ղա կան ըն դու նա կու թյուն նե րի 
բնա կան զար գաց մա նը: Շար ժո ղա կան 
ըն դու նա կու թյուն նե րի նպա տա կաս լաց 
զար գա ցու մը տե ղի է ու նե նում ու սուց
ման մի ջո ցով. շար ժում նե րի ու սու ցու մը 
սկսվում է վաղ հա սա կից: Հան րակր թու
թյան հա մա կար գում կա տար վում են լուրջ 
բա րե փո խում ներ, որոնց նպա տակն է 
կրթու թյան որա կի բա րե լա վումն ու ժա
մա նա կա կից պա հանջ նե րին հա մա պա
տաս խան գոր ծու նե ու թյան ապա հո վու մը: 
Տե ղե կատ վա կան ժա մա նա կա կից մի ջոց
նե րի լայն տա րած ման պատ ճա ռով պա

կա սել է երե խա նե րի շար ժո ղա կան ակ տի
վու թյու նը, սահ մա նա փակ վել մկա նա յին 
գոր ծու նե ու թյու նը: Հե տև ա բար անհ րա
ժեշտ է ֆի զի կա կան կուլ տու րա յի դա սե րը 
անց կաց նել մար զա սար քա վո րում նե րով 
հա գեց ված մար զա դահ լիճ նե րում, որը 
կմե ծաց նի աշա կերտ նե րի շար ժո ղա կան 
ակ տի վու թյու նը, կբա րե լա վի դա սա ժա
մե րի ծան րա բեռն վա ծու թյու նը և նրանց 
ընդգրկ վա ծու թյու նը: Պետք է ակ տի վաց
նել առող ջա րա րա կան, ար տա դա սա րա
նա կան, մար զա կան աշ խա տանք նե րը 
մար զա սար քա վո րում նե րով:

Ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյու նը 
մարդ կա յին աշ խա տան քի ամե նադժ վար 
բնա գա վառ նե րից մեկն է: Այն հա ջո ղու
թյամբ կա տա րե լու հա մար մի այն առար
կան իմա նա լը բա վա կան չէ: Անհ րա ժեշտ է 
կա տա րե լա պես տի րա պե տել ե րի տա սար
դու թյան դաս տիարա կու թյան տե սու թյա նը 
և մե թո դին:

Բո լոր դպրոց նե րում (մար զա յին և 
մա սամբ քա ղա քի) զգաց վում է սպոր
տա յին սար քա վո րում նե րի գույ քի պա
կաս: Քիչ է նաև հա յե րեն լեզվով գրա
կա նու թյու նը «Ֆի զի կա կան կուլ տու րա» 
առար կա յի վե րա բե րյալ: Անհ րա ժեշտ 
է մի ջոց ներ ձեռ նար կել դպրոց նե րի 
մար զադահ լիճ նե րը ջե ռու ցե լու, ստեղ
ծե լու անհ րա ժեշտ պայ ման ներ հի գի
նիկ կա նոն նե րի պահ պան ման հա մար: 
Ֆի զի կա կան կուլ տու րա յի դա սըն թա ցը 
դպրո ցում նա խա տե սում է ու սում նա կան 
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նյու թի յու րա ցու մը դա սի ըն թաց քում: Այ
սինքն դա սը դպրո ցում հան դի սա նում է 
ու սում նա կան աշ խա տանք նե րի կազ մա
կերպ ման հիմ նա կան ձևը: Տար բեր տա
րի քա յին պայ ման նե րում դա սի խնդի
րը և դա սի կա ռուց ված քը տար բեր են: 
Տար րա կան դպրո ցի 1–4 դա սա րան նե
րում հի մնա կա նում լուծ ված են հե տև յալ 
խնդիր նե րը՝ կազ մա վո րել ճիշտ կեց վածք, 
յու րաց նել բնա կան շար ժում նե րը, զար
գաց նել ֆի զի կա կան կա րո ղու թյուն նե
րը, առա վե լա պես արա գա շարժու թյուն և 
ճարպ կու թյուն, ձեռք բե րել գի տե լիք ներ 
ֆի զի կա կան կուլ տու րա յի բնա գա վա ռում: 
Հիմ նա կան դպրո ցում, 5–9–րդ դա սա
րան նե րում շա րու նա կե լով լու ծել նա
խորդ խնդիր նե րը, դրանք ինչ–որ չա փով 
բար դաց վում է: Ֆի զի կա կան կա րո ղու
թյուն նե րը մշակ վում են առա վե լա պես 
արա գա ու ժա յին բնույ թի ճարպ կու թյան 
և ճկու նու թյան ու սուց մամբ և կա տա
րե լա գործ վում են հի մա նա կան բա նա
կան շար ժում նե րը, դրանց հետ մի ա սին 
առան ձին վար ժու թյուն նե րի տեխ նի կան: 
Ավագ դպրո ցում, 10–12–րդ դա սա րան
նե րում կա տա րե լա գործ վում է նախ կի
նում յու րաց ված վար ժու թյուն նե րի տեխ
նի կան: Բար դաց ված պա յման նե րում 
շա րու նակ վում է շար ժո ղա կան հատ
կու թյուն նե րի մշա կու մը՝ զար գաց նե լով 
ու ժը և դի մաց կու նու թյու նը: Տրվում են 
գի տե լիք ներ ֆի զի կա կան կուլ տու րա յի 
բնա գա վա ռից և կա րո ղու թյուն օգ տա
գոր ծելու այդ գի տե լիք նե րը ինք նու րույն: 
Ու սուց ման նյու թը բո լոր դասաան նե րում 
կա ռուց ված է այն պես, որ հնա րա վո րու
թյուն է տա լիս ինչ–որ չա փով մի աց նելու 
ինչ պես ու սում նա կան աշ խա տան քը, 
այն պես էլ ար տա դա սա րա նա յին աշ խա
տանք նե րը: Երե խա նե րի, դե ռա հաս նե րի 

և պա տա նի նե րի ֆի զի կա կան զար գաց
ման ու սում նա սի րու թյու նը շար ժո ղա կան 
պատ րաս տա կա նու թյան հե տա զոտ ման 
ժա մա նակ կա րև որ է և անհ րա ժեշտ, քա
նի որ, մո տո րի կա յի և ֆի զի կա կան զար
գաց ման մի ա ժա մա նա կյա գնա հա տու
մը ավե լի մեծ հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
ճիշտ գա ղա փար կազ մե լու նրանց շար ժո
ղա կան պատ րաս տա կա նու թյան մա սին: 
Շար ժո ղա կան պատ րաս տա կա նու թյու նը 
մար դու աշ խա տան քա յին, ու սում նա կան 
կամ սպոր տա յին գոր ծու նե ու թյան անհ
րա ժեշ տ ու յու րա հա տուկ շար ժո ղա կան 
կա րո ղու թյուն նե րի աս տի ճանն ու մա կար
դակն է: Բա ցա հայտ ված է, որ օր վա ըն
թաց քում սո վո րող նե րը ժա մա նա կի 6–8 
տո կո սը ծախ սում են ֆի զի կա կան վար ժու
թյուն նե րի, 30–35 տո կո սը մտա վոր ծան
րա բեռն վա ծու թյան, 40 տո կո սը քնի վրա 
և այլն: Հե տև ա բար շար ժո ղա կան ակ տի
վու թյու նը մնում է դե ռևս ցածր, իսկ նրա 
անհ րա ժեշտ մա կար դա կը պետք է ապա
հո վեն առա ջին հեր թին ֆիզ կուլ տու րա յի 
դա սե րը: Երե խա նե րի մոտ շար ժո ղա կան 
պատ րաս տա կա նու թյու նը բարձ րաց նե լու 
նպա տա կով, ես՝ որ պես ֆիզ կուլ տու րա յի 
ու սու ցիչ և մար զիչ, կի րա ռում եմ իմ փորձն 
ու հմտու թյուն նե րը՝ դասն ավե լի ար դյու
նա վետ վա րե լու հա մար: Դա սապ րո ցե սը 
անց եմ կաց նում մար զա կան–շար ժա կան 
խա ղե րով հա րուստ, անհ րա ժեշ տու թյան 
դեպ քում փո խում եմ վար ժու թյան բնույթը՝ 
նպա տակ ու նե նա լով շար ժո ղա կան ապա
րա տի կա տա րե լա գործ մա նը: Օրի նակ, 
եթե տրվում է հե ռա ցատկ, ապա այն 
զու գակց վում է նաև խա ղի հետ, քա նի 
որ խա ղի ժա մա նակ մրցույ թա յին տրա
մադ րու թյուն է ստեղծ վում, և աշա կեր տը 
ոչ մի այն կենտ րո նա նում է հե ռա ցատ կի 
վրա, այլ նաև հաղ թե լու, և ար դյուն քում 
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ավե լի է մե ծա նում ակ տի վու թյու նը, զար
գա նում է շար ժո ղա կան ապա րա տը, և 
ավե լի լավ ցու ցա նիշ ներ են տա լիս: Մար
դու շար ժո ղա կան պատ րաս տա կա նու թյու
նը և աշ խա տու նա կու թյունն ու նեն դի նա
միկ բնույթ: Դրանք պայ մա նա վոր ված են 
յու րա քան չյուր ան ձի աճի և զար գաց ման 
աս տի ճա նով: Օր գա նիզ մի աճը և զար գա
ցու մը ոչ մի այն պայ մա նա վոր ված են ժա
ռան գա կա նո րեն, այլ նաև կախ ված են սո
ցի ա լա կան գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյու նից 
(սնուն դը, աշ խա տան քը, հանգս տի ռե ժի
մը, շար ժո ղա կան ակ տի վու թյան ծա վա լը և 
այլն): Թե թև շար ժո ղա կան հատ կու թյուն
նե րի զար գաց մա նը նպաս տում է ֆի զի կա
կան ցան կա ցած վար ժու թյուն, դրա հա մար 
ծրագ րում հա տուկ նյու թեր է նա խա տես
ված ըստ մար դու ֆի զի կա կան տվյալ նե րի: 
Դպրո ցա կան նե րի արա գու թյան զար գաց
ման լա վա գույն ար դյունք նե րի հաս նե լու 
նպա տա կով դա սին ընդգր կում եմ վար
ժու թյուն ներ՝ կապ ված տար բեր ազ դան
շան նե րի ակն թար թա յին կողմ նո րոշ ման 
հետ. կարճ տա րա ծու թյան հաղ թա հա րում 
նվա զա գույն ժա մա նա կում, ինչ պես այն
պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ, որ տեղ հնա րա
վոր է կար գա վո րել շարժ ման արա գու թյու
նը: Այդ պի սի վար ժու թյուն ներ կա րող են 
լի նել տար բեր դիր քե րից մեկ նարկ նե րը, 
կարճ տա րա ծու թյան վազ քե րը, ցատ կա
պա րա նով ցատ կե րը, շար ժուն և մար
զա կան խա ղեր և այլն: 6–րդ դա սա րա նի 
ծրագ րում աթ լե տի կա յից տրված է 16 ժամ, 
որի մի բա ղադ րիչ մա սը հատ կաց ված է 
ցածր բարձր մեկ նար կին և մեկ նար կա
յին թա փա վազ քին: Այս վար ժու թյունն ու
սու ցա նե լուց հետո, կա տա րե լա գոր ծե լու, 
շար ժո ղա կան որակ զար գաց նե լու հա
մար այն դա սի հիմ նա կան մա սի վեր ջում 
կրկին զու գակց վում է խա ղի հետ: Շար

ժո ղա կան խաղ ենք տա լիս դա սա րա նը 
բա ժա նե լով եր կու թի մի, ազ դան շա նով 
վա զում են մին չև հան դի պա կաց պա տը 
և արագ հետ գա լիս, անց նում շար քի հե
տևը: Շուտ վեր ջաց նող թի մը հաղ թող է 
ճա նաչ վում: Խա ղի ըն թաց քում պա հում 
ենք ժա մա նա կը, երե խա նե րը ավե լի են 
շա հագրգռ վում: Առա վե լա գույն արա գու
թյան հնա րա վո րու թյուն նե րի դրսև որ մա նը 
դրա կա ն ազդեցություն է ունենում էմո ցի ո
նալ իրա վի ճա կը, որի հա մար օգ տա կար է 
դի մել խա ղա յին և մրցակ ցա կան հնար նե
րի, խրա խու սա կան և քա ջա լե րիչ գնա հա
տա կան նե րի: Վեր ջինս աշա կեր տին ստի
պում է, որ պես զի նա լի նի լար ված և գոր ծի 
իր հնա րա վո րու թյուն նե րի չափ, նույ նիսկ 
հնա րա վո րու թյուն նե րից դուրս: Բարձր 
դա սա րան նե րում փոխ վում է վար ժու թյուն
նե րի և շար ժա կան մար զա կան խա ղե րի 
բնույ թը: Ավագ դպրո ցում, եթե տրված է 
ցատ կով գնդա կի նե տում զամ բյու ղի մեջ, 
դա սապ րո ցե սի հի մնա կան մա սի վեր ջում 
տա լիս եմ շար ժա կան խաղ, որ ան մի ջա
կա նո րեն կապ ված է հիմ նա կան մա սի 
հետ էս տա ֆե տա բաս կետ բո լի գնդա կով: 
Դա սա րա նը կրկին բա ժա նում եմ 2 թի մի, 
ամեն մի թիմ կանգ նում է կի սա դաշ տում: 
Ազ դան շա նով գնդա կը սկսում են վա րել: 
Հաս նում զամ բյու ղի մոտ և ցատ կով այն 
գցում զամ բյու ղի մեջ ու հե տո գա լիս վա րե
լով անց նում շար քի հե տևը: Այս տեղ որ թի
մը կա րո ղա նում է արագ փո խան ցել և շատ 
գցել զամ բյու ղի մեջ, հաղ թող է ճա նաչ վում: 
Տվյալ ժա մա նա կա ըն թաց քում աշա կեր
տը խիստ լար ված վի ճա կում է գտնվում, 
նա պետք է գնդա կը արագ վա րի, չնա յի 
գնդա կին վա րե լու ըն թաց քում, ան պայ
ման գցի զամ բյու ղի մեջ և արագ հետ 
գնա: Խաղը զար գացնում է շար ժո ղա կան 
հատ կու թյուն, արա գու թյուն, ճարպ կու
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թյուն: Տար բեր տա րի քի մարդ կանց ֆի զի
կա կան պատ րաս տա կա նու թյան գնա հա
տու մը ֆի զի կա կան դաս տիարա կու թյան 
պրո ցե սի կա րև որ բաղ կա ցու ցիչ մասն 
է: Սո վո րա բար շար ժո ղա կան պատ րաս
տա կա նու թյու նը հե տա զո տե լու հա մար 
պետք է օգ տա գոր ծել թես տեր, բայց ես 
չեմ առանձ նաց րել այդ պի սի թես տեր, այլ 
դա սապ րո ցե սում, երբ դա սի թե ման են
թադ րենք վազք կամ հե ռա ցատկ է, դրան 
զու գըն թաց հե տա զո տել եմ տվյալ աշա
կերտ նե րի շարժ ման բնույ թը և բարձր 
գնա հա տել այն աշա կերտ նե րին, որոնք 
վար ժու թյու նը կա տա րում են հա մա պա
տաս խան նոր մա տի վին և ինչ քան հնա րա
վոր է կարճ ժա մա նա կում: Շար ժո ղա կան 
պատ րաս տա կա նու թյան մա կար դա կը 
ըստ իմ փոր ձի կա րե լի է գնա հա տել 7 ֆի
զի կա կան վար ժու թյուն նե րի ընդ հա նուր 
տվյա լից. վազք 60մ, հե ռա ցատկ, թա
փա վազ քով վեր ցատկ (ըստ Աբա լա կո վի), 
վազք 500մ, նռնա կի նե տում, ձեռ քե րի ծա
լում և ուղ ղում պառ կած հե նու մով և մեջ քի 
մկան նե րի ու ժի չափ ման տվյալ նե րի հի
ման վրա:

Սկզբից հե տա զո տել և գնա հա տել եմ. 
1. Արա գա յին հատ կու թյու նը բարձր մեկ
նար կից 60մ վազ քի ցու ցա նի շով: Ու սում
նա սի րու թյուն նե րից պարզ վել է, որ մին չև 
16 տա րե կա նը վազ քի արա գու թյու նը մե
ծա նում է 8 տո կո սով, որից հե տո նկատ վում 
է արա գա յին հատ կու թյուն նե րի նվա զում 
12.7 տո կո սով: Ու րեմն 16 տա րե կա նից հե
տո արա գա յին հատ կու թյուն նե րը նվա զում 
են: Նվա զու մը ավե լի ցայ տուն է զգաց
վում նա մա նա վանդ աղջիկ նե րի մոտ: 
2. արա գա ու ժա յին հատ կու թյու նը ստու
գել եմ հե ռա ցատկ թա փա վազ քից նռնա կի 
նետ ման և եր կու ոտ քի հրու մով վեր ցատկ 
վար ժու թյուն նե րի ցու ցա նի շով: Այս տեղ 

պարզ երև ում է, թե տա րի քի հետ ինչ պես է 
աճում ար դյուն քը, ու րեմն դպրո ցում 12–րդ 
դա սա րան ցի նե րը ավե լի բարձր ար դյունք 
ու նեն նռնա կա նե տու մից, քան մյուս նե րը: 
3. Ու ժա յին հատ կու թյու նը գնա հա տել ենք 
մեջ քի տա րա ծիչ մկան նե րի ու ժի և ձեռ քե րի 
ծա լում և ուղ ղում պառ կած հե նու մից վար
ժու թյուն նե րի ցու ցա նի շով: Այս տեղ տա րի
քից կախ ված էլի բարձ րա նում է ցու ցա նի շը: 
4. Դի մաց կու նու թյան հատ կու թյու նը օր
գա նիզ մի տև ա կան աշ խա տանք կա տա
րե լու ու նա կու թյունն է, որը որո շել ենք 
500մ վազ քի ցու ցա նի շով: Ժա մա նա կի 
պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան պետք 
է յոթ թես տե րը փո խա րի նել մար զա սար
քե րով, որոնք ավե լի մատ չե լի են երի տա
սար դու թյա նը «Եվ րո ֆիթ» ութ թես տե րով: 
Եվ րո պա յի խորհր դի սպոր տի զար գաց
ման կո մի տեն տա սը տար վա մշա կում
նե րից հե տո, հեն վե լով լուրջ հե տա զո տու
թյուն նե րի վրա, ցույց տվեց առող ջու թյան 
և ֆի զի կա կան ակ տի վու թյան մի ջև սերտ 
կա պը և նա խա ձեռ նեց մի շարք մի ջո ցա
ռում ներ առողջ ապ րե լա կեր պի խրա խուս
ման և ֆի զի կա կան կուլ տու րա յով ու սպոր
տով զբաղ վե լու հա մար: Նրա «Եվրո ֆիթ» 
նա խա գի ծը նա խա տե սում է ֆի զի կա կան 
պատ րաստ վա ծու թյան թես տա վո րում, 
որը մշակ ված է դպրո ցա կան հա սա կի 
երե խա նե րի հա մար և թույլ է տա լիս որո
շել նրանց ճկու նու թյու նը, արա գու թյան 
ցու ցա նիշ նե րը, դի մաց կու նու թյու նը, ֆի
զի կա կան ու ժը: 1987թ.–ին հաս տա տե
ցին «Եվրո ֆիթ» առա ջին թես տե րը երե
խա նե րի և երի տա սարդ նե րի հա մար: 
Սկսած 1988թ.–ից այն գործ նա կա նում 
կի րառ վում է շատ եվ րո պա կան դպրոց
նե րում: 1995թ.–ին հրա տա րա կե ցին 
նմա նա տիպ «Եվ րո ֆիթ» թես տե ր մե ծա
հա սակ նե րի հա մար: Անհ րա ժեշտ է լայն 
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կի րա ռու թյան մեջ մտցնել բո լոր դպրոց
նե րում առ նվազն տա րին մեկ ան գամ 
այդ թես տե րի մի ջո ցով գնա հա տել յու
րա քան չյուր դպրո ցա կան երե խա յի ֆի
զի կա կան վի ճա կը հե տև յալ ութ շար ժո
ղա կան թես տե րի մի ջո ցով:
1. Հավասարակշռության թեստ
2. Հարվածներ տախտակին
3. Նստած դիրքում մարմնի թեքում առաջ
4. Հեռացատկ տեղից
5. Ձեռքի ուժաչափում
6. Իրանի ուղղում նստած վիճակում
7. Կախ դրություն ծալված ձեռքերով
8. Մաքոքավազք, դիմացկունության 

թեստ էրգոմետրիկ հեծանիվի վրա:
Այս բո լո րը իրա կա նաց նե լու հա մար 

անհ րա ժեշտ են բա րե փոխում ներ՝ ար

դյուն քում ու նե նա լով առողջ ապ րե լա կերպ 
և հայ րե նի քը պաշտ պա նե լու ֆի զի կա պես 
պատ րաստ երի տա սարդ ներ:

Հա մա ռո տա գիր
Հոդ վա ծում ման կա վար ժա հո գե բա

նա կան տե սան կյու նից ներ կա յաց ված է 
մար դու շար ժո ղա կան վար ժու թյուն նե րի 
կա րև ո րու թյու նը օր գա նիզ մի գո յա տև ման 
և բազ մա կող մա նի զար գաց ման գոր ծում:

Անհ րա ժեշ տու թյուն է զգաց վում 
սպորտ դահ լիճ նե րը կա հա վո րելու մար
զա սար քա վո րում նե րով: Ներ կա յաց ված 
է դպրո ցա կան նե րի շար ժո ղա կան վար
ժու թյուն նե րի ու սուց ման և շար ժո ղա կան 
պատ րաս տա կա նու թյան գնա հատ ման 
յոթ ֆի զի կա կան վար ժու թյուն նե րը ըստ 
«Եվրո ֆիթ» թես տե րի:

Գրականություն 
1. Ղազարյան Ֆ. Գ., «Դպրոցականների շարժողական հատկությունների մշակման առանձ

նա հատկությունները ֆիզիկական կուլտուրայի դասերին», Երևան, 1981 թ.:
2. ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության «Եվրոֆիթ» երեխաների 

համար առողջությանն առնչվող ֆիզիկական պատրաստվածության գնահատում, Երևան, 
2007 թ.:
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ANI MANUKYAN

THE IMPORTANCE OF DEVELOPING  
INTERCULTURAL COMMUNICATIVE  

SKILLS IN EDUCATIONAL SYSTEM

Life in the contemporary globalized world 
commands respective challenges in communi
cation and brings nearly everyone into contact 
with people of other languages and cultures. 
Through this contact cultures make people re
quire exchanging cognitive notions, thoughts 
and precepts, and to do so a strong medium 
is required. Foreign language education has 
developed to unravel the challenges the pres
ent and prospective interlocutors encounter, 
by emphasizing on learning how to commu
nicate successfully with others speaking a dif
ferent language and living a different culture. 
People do not necessarily have to travel over
seas to acquire the culture and language of a 
nation; media of instruction can be developed 
and adopted to meet the intercultural needs 
to a large extent; popular music, the media, 
large population movements, tourism, and the 
multicultural nature of many societies combine 
to ensure that sooner or later students will en
counter members of other cultural groups. 

 There is no doubt that we are living in 
terms of great change. As we, educators, 
prepare our students for living in the 21st 
century, we should be aware of many chang
es occurring globally. Population mobility 
continues throughout the world at an all time 
high speed in human history, bringing ex
tensive cross–cultural contact among diverse 
language and cultural groups.

Predictions focus on increasingly inter
connected world, with global travel and in

stant international communications available 
to more and more people. Accordingly, the 
importance of university education and op
portunities of international experience pro
vided to the students are getting vital. This 
is mostly because the companies are target
ing the foreign markets rather than domes
tic markets as a result of saturation of home 
markets and effects of globalization. This 
trend of going global change the employee 
selection procedures as today majority of 
firms are looking for co–workers who can 
speak at least two languages, has a univer
sity diploma and freedom of traveling both 
in and out of the country and can participate 
in the international marketplace (Damen, 
1987:12–14). Employers increasingly want 
their employees to be interculturally compe
tent. They want them to be skillful negotia
tors in intercultural work situations. 

Disappearance of the national borders in 
business brings a brand new concept to the 
literature which is known as “intercultural 
communication competence”. Aristotle՛s 
Rhetoric is an ancient Greek treatise on the 
art of persuasion, dating from the fourth 
century and probably the first indirect writ
ten document of intercultural communica
tion competence. According to Aristotle, 
rhetoric is “the faculty of observing in a giv
en case the available means of persuasion” in 
contemporary terms, “rhetoric” is the social 
science that focuses on how to use language 
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to create understanding and to change atti
tudes or behaviors (Kramsch, 1998:45–48).

However, today intercultural competence 
is more than just being able to speak the 
native language of the receiver in the com
munication process. It is rather to know as 
much as possible about the receiver in or
der to increase the efficiency of internation
al communication. This requires knowing 
the background of the people, where they 
are grown up, what they care for, how they 
react and so on in brief to cope with people 
from different cultures requires more than 
a language.

As world is getting smaller each day, the 
movement of technology, information and 
people within professional and social world 
that surrounds us is becoming a matter to 
be dealt with (Damen, 1987:17). This in
tegration of economic, political and social 
relations among nations affects the future 
role of today՛s students as citizens of coun
tries where they will have to cope with global 
problems. The people of different civiliza
tions have different views on the relations be
tween God and man, the individual and the 
group, the citizen and the state, parents and 
children, husband and wife, as well as differ
ing views of the relative importance of rights 
and responsibilities, liberty and authority, 
equality and hierarchy (Lantolf, 2000:56). 
At that point, education become critical to 
understand, work, live and deal with those 
differences and should prepare students to 
deal with these cultural differences in today՛s 
global work environment where multina
tionals eagerly seek for new graduates with 
intercultural competence to work either at 
home or abroad.

Change affects not only industry, health, 
politics, business, but also education. Edu
cators often include intercultural objectives 
in curricula, and teachers find themselves 
faced with the challenge of promoting the 
acquisition of intercultural competence 
through their teaching. This is true for teach
ers of a diversity of subjects. It is definitely 
true for teachers of foreign languages. For
eign language education is by definition in
tercultural. Bringing a foreign language to 
the classroom means connecting learners to 
a world that is culturally different from their 
own. The objective of language learning is 
no longer defined in terms of acquisition of 
communicative competence in foreign lan
guage. Teachers today are required by cir
cumstances to teach intercultural communi
cative competence. 

Today majority of universities and social 
entities are applying different programs for 
students to give opportunities of studying 
and working abroad. The logic behind send
ing students for overseas experience is pro
viding them with a short term international 
experience during which they can develop 
required skills that will probably guide them 
in the global business world of today՛s econ
omies (Hinkel, 1999:34–41). These attempts 
are mostly viewed by intercultural commu
nication competence supporters in the lit
erature and most studies argued that these 
experiences provided students with required 
knowledge, behaviors and skills for better in
tercultural competences. 

Formal education in any society is based 
upon various influences and policies. How
ever, there exist some essential sources of 
impact, which play a vital role in determining 
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the prospect of social foreign literacy, and 
academic and non–academic communities. 
Communicative competence, which is tan
gible to eradicate the borders of differences 
and challenges, requires enhancing through 
not only linguistic gain but also more im
portantly intercultural awareness. Of these 
basic issues to develop and consolidate the 
intercultural communicative competence, 
curricula and syllabi appear to be strongly 
influential and determinative. Foreign lan
guage textbooks, curricula, syllabi, foreign 
language teaching methodology, teacher 
education must be interculturally oriented to 
meet expectations and satisfy the needs of 
modern students.

Hence, new professional demands are 
made on teachers. If foreign language teach
ing can no longer be regarded as a mainly 
linguistic task, and needs are directed to
wards the full attainment of communicative 
competence including its intercultural di
mension, then teachers have to acquire the 
necessary knowledge, skills and attitudes to 
be able to accomplish this wider task in an 
appropriate way. 

An old proverb states that “learning a new 
language is like adding an additional person 
to oneself”, meaning that a language embod
ies an entire person, with all her contradic
tions and ambitions. Language is also a con
tainer of culture and a reservoir of history 
and civilization; it՛s a source of understand
ing and harmony in most cases, although it 
may also be a cultural barrier that deepens 
the cultural divide and misunderstandings 
between peoples and cultures.

In Armenia foreign languages are among 
the most attractive disciplines for university 

students, because they open up more pros
pects than other fields, increase maturity, 
and reinforce openness to other cultures.

Teaching foreign languages in the differ
ent cultural and linguistic contexts presents 
a cultural challenge that pushes students 
sometimes to resort to their native culture 
or language in order to interpret and under
stand the foreign culture or language.

Teaching foreign languages in Armenia is 
at the heart of cultural convergence and un
derstanding between peoples and cultures, 
and seeks to overcome cultural difficulties. 
This means that teaching foreign languages 
enables students to overcome cultural bina
ries between them and the others.

Learning a foreign language turns cul
tural differences into “multiculturalism” that 
encourages positive interaction and under
standing between cultures, combined with 
peace and mutual respect; and language is 
of course a tool of interaction and commu
nication.

 Lantolf (2000:20–22) has defined the 
one of the most important abilities that helps 
the individuals to survive successfully in the 
culturally diverse society and enjoy these dif
ferences as “intercultural sensitivity”. In his 
study Lantolf also identified the basic com
ponents of intercultural sensitivity as self 
esteem (sense of self–value), self–monitor
ing, open–mindedness, empathy, interaction 
involvement and finally nonjudgmental. The 
quality of accommodating, understanding 
and appreciation of cultural differences, and 
to enhance one՛s self–awareness that leads 
to appropriate and effective behavior in in
tercultural communication is named “inter
cultural sensitivity”. Intercultural effective
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ness and cross–cultural adaptation defines 
intercultural sensitivity as a key capability 
for living and working together effectively 
with people from different cultures (Berns, 
1990:25–32). The set of distinctions that 
is appropriate to a particular culture is re
ferred to as a cultural worldview. Individuals 
who have received largely monoculture so
cialization normally have access only to their 
own cultural worldview, so they are unable to 
construe (and thus are unable to experience) 
the difference between their own perception 
and that of people who are culturally differ
ent. The crux of the development of inter
cultural sensitivity is attaining the ability to 
construe (and thus to experience) cultural 
difference in more complex ways. Block and 
Cameron (2001:14–19) identify four personal 
attributes of intercultural sensitivity as:
•	 self concept which is an optimistic out

look that inspires confidence in intercul
tural interactions, 

•	 openmindedness: one՛s willingness to ex
press themselves openly when it is appro
priate and to accept others՝ explanations, 

•	 nonjudgmental holding no prejudices 
that will prevent one from listening sin
cerely to others during intercultural in
teractions, 

•	  social relaxation the ability to overcome 
uncertain emotions during intercultural 
communication. 
The literature review indicated that ma

jority of the scholars who studied intercul
tural communication competence have noted 
that the more intercultural sensitivity a per
son has, the more intercultural competent 
he/she can be. Widdowson (1979:54–57) 
defined intercultural sensitivity in terms of 

the concept of “empathy”. They indicated 
that to maintain communication in a cross 
cultural context, one must face the challenge 
arising from the necessity of understand
ing someone from another world or culture 
with a sufficient margin of empathy. By
ram (1994:33–36) defines empathy as “the 
imaginative, intellectual and emotional par
ticipation in another person՛s experience”. In 
empathy, we participate rather than place, 
and we are concerned with experience and 
perspective rather than position.

Explaining the concepts and vocabulary 
of a foreign language in beginners՝ mother 
tongue is not a negative method in itself, but 
it may affect the future of acquiring the for
eign language as an independent culture in 
terms of the way of thinking, grammar and 
rhetoric. Language acquisition through an
other language is similar to the way some 
teachers encourage older students to use 
bilingual dictionaries (English–Armenian or 
English–Russian), which makes them unable 
to think in the foreign language.

Much acquisition of intercultural com
municative competence is tutored and takes 
place within an educational setting. The for
mal education with specific attention to the 
intercultural aspects is politically and socially 
influenced, which at times and in some plac
es impedes the process of communicative 
language learning and teaching. However, 
there are some general objective sets for 
foreign language teachers and students and 
in general for foreign language education to 
be followed.

Valdes (1986:34–35) draws distinction 
between three kinds of orientation to be 
offered across all subjects to young people 
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during their general education:
1. cognitive orientation: the acquisition of 

concepts, knowledge and modes of analy
sis for the understanding of different 
phenomena, 

2. evaluative orientation: the explanation 
and mediation of values, 

3. action orientation: development of the 
ability and the readiness for different 
types of engagement. 
These three orientations can be closely 

followed in foreign language classrooms to 
gain the ability to communicatively express 
oneself.

In certain points where foreign language 
teachers are not comfortable with political 
or religious orientations, they can base their 
intercultural communicative competence 
differently on morale or other aspects of 
values. Foreign language teaching within a 
school or institution has this responsibility 
to establish an awareness of the values and 
significance of cultural practices in the other 
and own culture. What in effect proves criti
cally needed and crucial is that in any way 
possible, whether registered techniques or 
even innovative of the teachers themselves, 
the teachers and learners shall try to attain 
competence in intercultural communication 
through a language and its relationship to 
the cultural practices and identities inter
locutors bring to an interaction.

Comprehensiveness, coherence and 
transparency (Foreign Language Council 
of Europe) as well as precision play a great 
role in intercultural communicative com
petence awareness and teaching. It should 
be ensured that all aspects of intercultural 
communicative competence are included 

(comprehensiveness), that their relationship 
to teaching others is made evident (coher
ence) and that they can be understood and 
agreed by all involved. The search for pre
cision is of particular value in the detailed 
planning of curricular and the realization 
of curricula in teaching, learning and as
sessment processes. However, actual per
formance of teachers and students in the 
actual situation or academic milieu would 
manifest the factors (Byram, 1997:32–36), 
attitudes, skills, knowledge and education, 
towards In order to have a valid and effec
tive outcome of foreign language teaching 
process, policies with special attention to 
curriculum planning, syllabus design and in
tegration and presentation plans should be 
closely taken into consideration, and even
tually assessment, which is based on what 
has been covered (whether interculturally 
loaded and presented) illustrates the efficacy 
of those policies and actions. The introduc
tion of concept of curriculum puts a further 
responsibility on the teacher: to determine 
the order in which learners encounter and 
hopefully acquire different aspects of inter
cultural communicative competence. This re
sponsibility is often shared with others: with 
curriculum designers who provide a more or 
less detailed framework; with other teachers 
and with writers of teaching materials; with 
learners who specify their needs and inter
ests. The curriculum is therefore more than 
a syllabus (both terms are frequently used in 
a variety of ways). A syllabus is a list of what 
is to be taught, sometimes including a list of 
appropriate materials, whereas a curriculum 
involves a proposal for ordering what is to 
be taught in order to arrive at specific objec
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tives, which may themselves be ordered and 
integrated into the curriculum. On the other 
hand, material development and evaluation 
are a step–by–step procedure emphasizing 
on what to include and what not to include 
into one portion of a textbook so that they 
can meet the criteria.

As a conclusion, we believe that in or
der to teach foreign languages we should 

focus on teaching languages as a cultural 
problematic, and not merely as a commu
nication tool, because a deep and sound 
understanding of the cultural value of a 
language will lead to a stronger rapproche
ment between peoples, and thus help 
bridge the cultural gap between languages 
and cultures, overcome misunderstand
ings, and build bridges of mutual respect.
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Միջմշակութային հաղորդակցական հմտությունների զարգացման 
կարևորությունը կրթական համակարգում

Ա. Մանուկյան

Ներ կա յումս մենք ապ րում ենք մեծ փո փո խու թյուն նե րի դա րաշր ջա նում: Քա ղա
քակր թու թյուն նե րի շփու մը տա րեց տա րի էլ ավե լի է սեր տա նում: Մի ջազ գա յին կյան քին 
ին տեգր վե լու և միջմ շա կու թա յին հա ղոր դակ ցու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը բարձ րաց
նե լու հա մար ու սու ցիչ նե րի առ ջև խնդիր է ծա ռա նում՝ պատ րաս տել ոչ մի այն օտար լե
զու նե րի իմա ցու թյամբ, այ լև հա մաշ խար հա յին մշա կույ թին, պատ մու թյանն ու ան ցու
դար ձին իրա զեկ քա ղա քա ցի ներ:

Հար կա վոր է կրթա կան հա մա կար գում այն պի սի շրջա դար ձա յին փո փո խու թյուն ներ 
կա տա րել, որոնք կնպաս տեն ու սա նող նե րի միջմ շա կու թա յին փո խըմբռն մա նը, հան
դուր ժո ղա կա նու թյա նը, հա սա րա կա կան ներգ րավ ման բարձ րաց մա նը: Ու սու ցի չը, մաս
նա վո րա պես օտար լեզ վի մաս նա գե տը, պետք է դառ նա այլ մշա կույ թի կրողն ու միջ
նոր դը, իր բարձր մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րով և ար հես տա վար ժու թյամբ պետք 
է աջակ ցի, ար գա սա բեր մի ջա վայր ձև ա վո րի միջմ շա կու թա յին հմտու թյուն նե րի զար
գաց ման հա մար, որը թույլ կտա սո վո րող նե րին բա ցա հայ տել իր և ու սում նա սիր վող 
երկ րի մշա կույթ նե րի ընդ հան րու թյուն ներն ու տար բե րու թյուն նե րը, կսո վո րեց նի հար գել 
և ար ժև ո րել դրանք:

Значимость развития межкультурных коммуникативных  
навыков в системе образования

A. Манукян

В сов ре мен ном ми ре, под вер жен ном по сто ян ным из ме не ни ям, та ким как гло ба ли за
ция, ус ко ре ние тем пов раз ви тия об щест ва, а так же пе ре ход к по стин дуст ри аль но му, ин
фор ма ци он но му об щест ву, оче вид но зна чи тель ное рас ши ре ние масш та бов меж куль тур
но го вза и мо дейст вия. В свя зи с этим нам не об хо ди мо та кое об щест во, ко то рое смо жет 
не толь ко вы дер жать по доб ный темп раз ви тия, но и не у стан но ста вить пе ред со бой и 
ре шать все но вые и но вые за да чи. Об ра зо ва ние иг ра ет важ ней шую роль в фор ми ро ва
нии об щест ва но во го уров ня. Ес ли ра нее ре зуль та том обу че ния яв лял ся уче ник, вла де
ю щий все ми зна ни я ми, уме ни я ми и на вы ка ми, ко то рым на у чи ли его учи те ля, то се год ня 
им яв ля ет ся лич ность, ком пе тент ная в конк рет ной об ла сти зна ний.

Но нес мот ря на ак тив ное вни ма ние, ко то рое про яв ля ет ся к фор ми ро ва нию меж куль
тур ной ком пе тен ции уча щих ся, проб ле ма не пос редст вен но про цес са ста нов ле ния лич
но сти, ком пе тент ной в меж куль тур ной ком му ни ка ции, изу че на не до ста точ но глу бо ко.

Од на ко в пос лед нее вре мя со ци о ло ги, пси хо ло ги и пе да го ги на ча ли по ни мать, что 
для гар мо нич но раз ви той лич но сти не до ста точ но вла деть од ни ми язы ко вы ми уме ни я
ми и на вы ка ми – не об хо ди мы так же на вы ки об ще ния, или ком му ни ка тив ные на ви ки. В 
из ме нив ших ся ус ло ви ях со ци аль ный за каз об щест ва по от но ше нию к уров ню вла де ния 
иност ран ным язы ком вы ра жа ет ся не про сто в зна нии язы ка, а в уме нии ис поль зо вать 
иност ран ный язык в ре аль ном об ще нии.
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ԼՈՒՍԻՆԵ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

ՀՀ–ՈՒՄ ԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻ ԻՆՏԵՐՆԵՏԱՅԻՆ 
ԿԱԽՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐՆ

 ՈՒ ԴՐԱՆՑ ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Ին տեր նե տա յին կախ վա ծու թյան հիմ
նախնդ րին առնչ վող գրա կա նու թյան մեջ 
բազ միցս քննարկ վում է ին տեր նե տա յին 
հա ղոր դակ ցու թյան միջ նոր դա վոր ված 
ազ դե ցու թյան՝ դե ռա հա սի տրան ֆոր մա
ցի ոն գոր ծըն թա ցի բա ցա սա կան հե տև
անք նե րը:

Ին տեր նե տա յին կախ վա ծու թյան հե
տև անք նե րի դրսև որ ման առանձ նա
հատ կու թյո ւննե րը պայ մա նա վոր ված են 
ին տեր նե տա յին կախ վա ծու թյան պայ մա
նա կան տե սակ նե րով:

Ոչ տեխ նո լո գի ա կան կախ վա ծու թյուն
նե րի ոլոր տում՝ հատ կա պես ին տեր նե տա
յին կախ վա ծու թյան ոլոր տում գի տա կան 
մեծ ներդ րում ու նե ցող ամե րի կա ցի հո գե
բույժ Ք. Յան գը առանձ նաց նում է ին տեր
նե տա յին կախ վա ծու թյան հինգ հիմ նա
կան տե սակ ներ[9]:
1. Հի պեր հա րա բե րու թյուն ներ կամ հա

ղոր դակ ցա յին կախ վա ծու թյուն, որ տեղ 
հիմ նա կա նում դի տարկ վում են մտեր
միկ, ըն կե րա կան հա րա բե րու թյուն նե
րը, ին տե րակ տիվ խա ղե րը և կոն ֆե
րեն ցի ա ները, որոնք փո խա րի նում են 
իրա կան հա րա բե րու թյուն նե րը, ըն կեր
նե րին և ըն տա նի քը[12], 

2. Հի պեր սեք սո ւալ կամ սե ռա կան բնույ թի 
կախ վա ծու թյուն, որ տեղ նա խա տես վում 
է «մե ծա հա սակ նե րի» հա մար նա խա
տես ված հա րա բե րու թյուն նե րի ին տե
րակ տիվ սե նյակ, որ տեղ կա րող է տե ղի 

ու նե նալ սե ռա կան հա րա բե րու թյուն նե
րի իրա կան պատ կե րի աղա վաղ ված 
մո դե լի ներ կա յա ցում և ըն կա լում[11], 

3. Ցան ցա յին կախ վա ծու թյուն, որն իր մեջ 
նե րա ռում է ազար տա յին ցան ցա յին 
խա ղե րի, ին տե րակ տիվ աճուրդ նե րի և 
ին տեր նե տա յին գնում նե րի նկատ մամբ 
հակ վա ծու թյուն[202], 

4. Տե ղե կատ վա կան գեր ծան րա բեռն
վա ծու թյուն, որն իր մեջ նե րա ռում է 
առ ցանց նա վա կում, բազ մաբ նույթ 
վեբ կայ քե րում տե ղե կատ վու թյան 
անընդ մեջ փնտրում (այս տեղ կա րև որ
վում է ոչ թե «սո վո րե լու կամ մտա ծե լու» 
գոր ծըն թա ցը, այլ՝ «փնտրե լու»)[2], 

5. Խա ղե րից կախ վա ծու թյուն, որ տեղ 
հիմ նա կա նում ընդգրկ ված են գոր ծու
նե ու թյան այն պի սի տե սակ ներ, ինչ պի
սիք են հա մա կարգ չա յին, առ ցանց, դե
րա յին խա ղե րը[9; 15]:
Ընդ հա նուր առ մամբ, գրա կա նու թյան 

մեջ առանձ նաց վում են ին տեր նե տա յին 
կախ վա ծու թյան հե տև յալ ձև ե րը, որոնք 
ան մի ջա կա նո րեն ազ դում են դե ռա հա սի 
սո ցի ա լա կա նաց ման գոր ծըն թա ցի վրա[15]:
	Ճա նա չո ղա կան կախ վա ծու թյուն, որն 

իր մեջ ընդգր կում է այն պի սի գոր ծո
ղու թյուն ներ, ինչ պի սիք են՝
•	 տեղեկատվության փնտրում ին

տեր նետում (Yahoo, Google), 
•	 վեբ կայ քե րի նա խագ ծում, ձև ա վո

րում, փոր ձար կում, զար գա ցում, 
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•	 կրթա կան, գի տա կան և մաս նա գի տա
կան գոր ծու նե ու թյան ծա վա լում, 

•	 կրթա կան գոր ծըն թա ցի կազ մա կեր
պում (առ ցանց (online) տար բե րա կով), 

•	 մշա կու թա յին ոլոր տի ու սում նա սի րու
թյուն (հե ռուս տա շո ու ներ, նշա նա վոր 
մարդ կանց կեն սա կերպ, ապ րանք ներ), 

•	 երաժշ տու թյան ու ֆիլ մե րի վեր բեռ նում 
և վար բեռ նում, դրանց ունկնդ րում և 
դի տում, հա կե րու թյուն[1; 3]:

	խա ղա յին կախ վա ծու թյուն, որն ընդգր
կում է հե տև յալ տարա տե սակ նե րը

•	 տրա մա բա նա կան, կռա հո ղա կան 
կամ արագ կողմ նո րո շում պա հան ջող, 
ազար տա յին, ար կա ծա յին, խա ղադ րույ
քա յին, տրա մա բա նա կան խա ղեր կամ 
գլուխ կոտ րուկ ներ (puzzle), դե րա յին 
խա ղեր[3; 5]:

	հաղորդակցային (կոմունիկատիվ) 
կախ վա ծություն, որն ընդգրկում է 
գոր ծու նեության հետևյալ տեսակները՝

•	 էլեկտ րո նա յին շփում տար բեր վիր տո
ւալ սո ցի ա լա կան ցան ցե րում (Facebook, 
Twitter, Odnoklassniki), 

•	 էլեկտրոնային նամակագրություն (E–mail), 
•	 անդամություն տարբեր blog–երում 

(ժա ման ցային, մասնագիտական, անձ
նա կան և կորպորատիվ), 

•	 կո մեր ցի ոն գոր ծու նե ու թյան ծա վա
լում (առ ցանց(online) խա նութ ներ, 
սպա սար կում, խորհր դատ վու թյուն և 
այլն)[9], 
Մեր կող մից իրա կա նաց ված սո ցի

ա լա կան հե տա զո տու թյան շրջա նակ նե
րում փոր ձել ենք պար զել հայ դե ռա հաս
նե րի ին տեր նե տա յին կախ վա ծու թյան 
տե սակ նե րը և դրանց դրսև որ ման 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Հե տա զո
տու թյան բա զա են հան դի սա ցել հան
րա պե տու թյան՝ Երև ա նի ու մար զա
յին մի շարք դպրոց ներ, սո ցի ա լա կան 
ցան ցերն ու ին տեր նե տա յին ակումբ
նե րը: Հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե
րում ներգ րավ վել են 2087 դե ռա հաս, 
որից 471–ը գտնվում էր ին տեր նե տա
յին կախ վա ծու թյան ռիս կա յին խմբում, 
73–ի մոտ ար ձա նագր վեց ին տեր նե տա
յին կախ վա ծու թյուն, 278 ծնող, որից 
124–ը ռիս կա յին խմբում գտնվող դե
ռա հաս նե րի ծնող ներն էին, 51 ման կա
վարժ և 8 ին տեր նե տա յին ակումբ նե րի 
աշ խա տա կից:

Կի րառ վել են հե տա զո տա կան հե տև յալ 
մե թոդ ներ (դի տար կում, ան կե տա վո րում, 
թես թա վո րում, հար ցազ րույց, գնա հա
տում, ախ տո րո շում և ստու գում):

Հայ դեռահասների ինտերնետային կախ վա ծության տեսակները (տո կոս ներով՝ 
հարցման ենթարկված ին տեր նետից օգտվող դեռահասների նկատ մամբ)
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Ին տեր նե տա յի գոր ծու նե ու թյա նը հատ
կաց ված ժա նա կա հատ վա ծը ին տեր նե
տա յին կախ վա ծու թյան ախ տո րոշ ման 
ուղ ղա կի չա փա նիշ չի հան դի սա նում, սա
կայն դրա նով կա րե լի է դի տար կել ին տեր
նե տա յին կախ վա ծու թյան հե տև անք նե րը: 
Եթե ին տեր նե տում անց կաց րած ժա մա
նա կա հատ վա ծը ազ դե ցիկ չա փա նիշ հա
մա րենք, կա րե լի է նկա տել բազ մա թիվ 
տար բե րու թյու ններ նրանց մի ջև, ով քեր 
շա բա թա կան քիչ ժա մա նակ են անցկաց
նում հա մա կարգ չի առ ջև և նրանց մի ջև, 
ով քեր ավե լի շատ ժա մա նակ են տրա
մադ րում հա մա կար գիչ նե րին: Շա բա թա
կան 25–30 ժա մը ար դեն իսկ խնդրա
հա րույց է հա մար վում մաս նա գետ նե րի 
կող մից [6; 9]:

ՀՀ–ում հա ղոր դակ ցա կան կախ վա
ծու թյուն ու նե ցող դե ռա հաս նե րը, որոնք 
ին տեր նե տա յին հա րա բե րու թյուն նե րը 
օգ տա գոր ծում են ու րիշ նե րի հետ շփման 
նպա տա կով, հայտ նում են, որ հա սա րա
կա կան հա րա բե րու թյու ններ ստեղ ծե լիս 
ու նեն ավե լի քիչ դժվա րու թյուն ներ, քան 
այն դե ռա հաս նե րը, ով քեր ու նեն ճա նա չո
ղա կան կախ վա ծու թյուն:

Հար ցազ րույ ցի մաս նա կից նե րը հայտ
նում են, որ իրենց ին տեր նե տա յին գոր
ծու նե ու թյու նը տար բեր է, նրանց մե ծա
մաս նու թյու նը ին տեր նե տից սկսել օգտ վել 
եր կու տա րուց ոչ պա կաս և ու նի իր նա
խըն տրե լի զբաղ մուն քը, սա կայն ժա մա
նակ առ ժա մա նակ փոր ձում է գոր ծու նե
ու թյան այլ տե սակ ներ, սա կայն դրան ցից 
մե կը միշտ գե րակշ ռում է:

Ինչ պես ցույց են տա լիս ու սում նա սի
րու թյան ար դյունք նե րը, ճա նա չո ղա կան 

կախ վա ծու թյուն ու նե ցող դե ռա հաս նե րին 
կա րե լի է բա ժա նել եր կու խմբի՝ առա ջի
նը նա խընտ րում է կազ մել, ու սում նա սի րել 
վերջ նա կան ար դյունք ու նե ցող ծրագ րեր, 
իսկ երկ րորդ խում բը տե ղե կատ վու թյու նը 
հիմ նա կա նում օգ տա գոր ծում է բազ մաբ
նույթ վեբ կայ քե րում տե ղե կատ վու թյան 
անընդ մեջ փնտրտուք նե րի նպա տա
կով, որ տեղ կա րև որ վում է ոչ թե «սո վո
րե լու կամ մտա ծե լու» գոր ծըն թա ցը, այլ՝ 
«փնտրե լու»:

Ներ ցան ցա յին կախ վա ծու թյուն ու
նե ցող հայ դե ռա հաս նե րի հիմ նա կան 
առանձ նա հատ կու թյու նն այն է, որ նրանք 
դրա կան վե րա բեր մունք ու նեն մարդ կա յին 
և հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
հանդեպ:

Ներ ցան ցա յին շփվող նե րի հիմ նա
կան մա սը ավե լի քիչ դժվա րու թյուն նե րի 
է հան դի պում նաև հա կա ռակ սե ռի ներ
կա յա ցու ցիչ նե րի հետ հա րա բե րու թյուն
ներ հաս տա տե լու առու մով. նրան ցից 
շա տե րը հար ցազ րույց նե րի ժա մա նակ 
նշել են, որ իրենք ու նե ցել են բազ մա թիվ 
առ ցանց զու գըն կեր ներ, որոնց հետ հա
րա բե րու թյուն նե րը շա րու նակ վել են նաև 
իրա կան կյան քում, մինչ դեռ խա ղա յին 
և ճա նա չո ղա կան կախ վա ծու թյուն ու նե
ցող դե ռա հաս նե րը (հաշ վի առ նե լով նաև 
հա յաս տա նյան մշա կու թա յին առանձ նա
հատ կու թյուն նե րը) խնդիր ներ են ու նե ցել 
այդ հար ցում:

Ին տեր նե տա յին կախ վա ծու թյուն 
ու նե ցող դե ռա հաս նե րը ին տեր նե տը 
օգ տա գոր ծում են որ պես կյան քի առօ
րե ա կա նու թյու նից, խնդրա հա րույց հա
րա բե րու թյուն նե րից խու սա փե լու միջոց:
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Հայ դեռահասների ինտերնետային կախվածության տեսակները ըստ սեռերի 
(տոկոսներով՝ հարցման ենթարկված ինտերնետային կախվածություն ունեցող 

դեռահասների նկատմամբ)

ՀՀ–ում խա ղա յին կախ վա ծու թյու նը 
ավե լի տա րած ված է տղա դե ռա հաս նե
րի, քան աղ ջիկ նե րի շրջա նում: Ին տեր նե
տա յին խա ղե րը հա ճույք են պատ ճա ռում 
հատ կա պես տղա դե ռա հաս նե րին, ով քեր 
սի րում են ար կած ներ և դրա հետ մեկ
տեղ նաև գի տա ֆան տաս տի կա, և այդ 
ար կա ծա յին խա ղե րը բարձր մտա վոր 
կա րո ղու թյուն ու նե ցող նե րի հա մար ավե
լի հե տաքրք իր են, քան կա ռու ցո ղա կան 
խա ղե րը:

Հա ղոր դակ ցա յին կախ վա ծու թյուն ու
նե ցող դե ռա հաս նե րը ին տեր նե տը օգ տա
գոր ծում են նո րա նոր առ ցանց ծա նո թու
թյուն ներ հաս տա տե լու նպա տա կով, որը 
ավե լի վտան գա վոր է, քան ծա նոթ նե րի 
և ըն տա նի քի ան դամ նե րի հետ շփման 
նպա տա կով ին տեր նե տի կի րա ռու մը. 
նրանք հա մա կար գի չը հա մա րում են խա
ղա լիք և հոբ բի, և այն օգ տա գոր ծում են 
հա ճույ քի հա մար՝ար դյուն քում հա մա կար
գի չը դի տար կե լով բա վա րար վա ծու թյան, 
գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լե լու, ինք նա հաս
տատ ման մի ջոց [7]:

Ին տեր նե տա յին հա ղոր դակ ցու թյան 
առա վե լու թյու նը այն է, որ են թադ րում է 
փո խա դարձ շփում այն ան ձանց մի ջև, 

որոնք ու նեն մի և նույն հե տաքրք րու թյուն
նե րի շրջա նա կը: Դա շատ կա րև որ է հա
ղոր դակ ցա յին կախ վա ծու թյուն ու նե ցող 
դե ռա հաս նե րի հա մար, որոնք մյուս հար
ցազ րույ ցի մաս նա կից նե րի նման գտնում 
են, որ դժվար է հե տաքրքրու թյուն նե րը 
կի սել ու րիշ նե րի հետ: Նրանք գտնում են, 
որ ին տեր նե տա յին հա ղոր դակ ցու թյու նը 
իդե ա լա կան մի ջոց է մի և նույն մտա ծե լա
կերպ ու նե ցող նե րի հա մար՝ փոխ հա րա բե
րու թյուն ներ ստեղ ծե լու և քննար կում ներ 
կազ մա կեր պե լու հա մար:

Ճա նա չո ղա կան կախ վա ծու թյան հա
կե րա յին գոր ծու նե ու թյան բնույթն ու սում
նա սի րե լիս պարզ դար ձավ, որ դե ռա հաս 
հա կե րի հո գե բա նու թյու նը այն պի սին է, 
որ մար դու կող մից ստեղծ ված ցան կա ցած 
կոդ և ծած կա գիր կա րե լի է կոտ րել: Սի
րո ղա կան հա կեր ներն ու րիշ նե րի տվյալ
նե րի բա զան նե րը մտնե լով նպա տակ չու
նեն որևէ դա տա պար տե լի բան անելու, այլ 
մի այն ու զում են մաս նա գետ նե րից առաջ 
անց նել՝ նրանց ստեղ ծած կո դե րը «կոտ րե
լով»: Շատ հայ դե ռա հաս ներ են փոր ձում 
հա կե րու թյուն անել: Մուտք գոր ծե լով ու րի
շի անձ նա կան տա րածք՝ ֆայ լե րի մեջ, հա
կեր նե րը ուղ ղա կի դի տում են, կար դում են 
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անձ նա կան փոս տը, հա ղոր դագ րու թյուն 
են թող նում՝ տե ղե կաց նե լով, որ այն տեղ 
հա կեր է եղել:

Նրա նից ոմանք նույ նիսկ հա ջող ված 
են իրենց գոր ծու նե ու թյան մեջ, նրանց մե
ծա մաս նու թյու նը ճա նա չում են մի մյանց և 
իրար հետ շփվում են իրենց հայտ նի կո
դե րի մի ջո ցով, կա րե լի է ասել ստեղ ծել են 
իրենց փոք րիկ հա մայն քը, որի գոր ծու նե
ու թյան հե տև անք նե րը կա րե լի է կաս կա ծի 
տակ դնել:

Ճա նա չո ղա կան կախ վա ծու թյուն ու նե
ցող դե ռա հաս նե րից շա տե րը ծրագ րա
վո րու մից, վեբ կայ քե րի նա խագ ծու մից, 
տե ղե կատ վա կան նա վար կու մից հա ճույք 
են ստա ցել հա մա կարգիչ ու նե նա լու հենց 
սկզբից և հա մա կար գիչ նե րը օգ տա գոր
ծե լու այս ինք նակր թա կան ձևը նրանց 
հա մար առաջ նա յին է և ոչ թե հա ճույք: 
Նրանց հա մար հա մա կար գի չը հոբ բի չէ, 
այլ իրենց ցան կու թյուն նե րը իրա կա նաց
նե լու մի ջոց:

Ճա նա չո ղա կան կախ վա ծու թյուն ու
նե ցող հայ դե ռա հաս նե րի ու սում նա սի
րու թյան ար դյունք նե րը ցույց են տա լիս, 
որ նրանց ծա վա լած գոր ծու նե ու թյու նը 
և խա ղը սեր տա ճած են և հան դի սա նում 
են նրանց կյան քի կա րև որ մա սը: Բա ցի 
դրա նից նրանք ամեն մեծ ֆի նան սա կան 
ներդ րում ներ են անում իրենց հա մա կար
գիչ նե րի վրա:

Հե տաքրք րա կան մի փաստ ևս. ճա
նա չո ղա կան կախ վա ծու թյուն ու նե ցող 
դե ռա հաս նե րը, որ տեղ արա կան սե ռի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րը գե րա կա յում են՝ ու նե
նա լով ին տե լեկ տո ւալ զար գաց վա ծու թյան 
բա վա րար մա կար դակ, ակա դե մի ա կան 
մտա ծո ղու թյուն, հե տաքրք րու թյուն ներ, 
էլեկտ րո նա յին բա վա կա նա չափ գրա դա
րան և էլեկտ րո նա յին գրա կա նու թյան ըն

թերց ման փորձ (ըստ իրենց, ին չը չու նեն 
իրա կան աշ խար հում ապ րող իրենց հա
սա կա կից նե րը, հա մա դա սա րան ցի նե րը), 
բա վա կա նին թե րա հա վա տո րեն են մո
տե նում հան րակր թու թյան գոր ծըն թա ցին՝ 
բնու թագ րե լով այն նույ նօ րի նակ, տի պիկ և 
ձանձ րա լի:

Այս խում բը հա սա րա կու թյան հետ 
շփվե լու դժվա րու թյոն ներ ու նի դեռ վաղ 
տա րի քից: Այս փաս տը ամ բող ջու թյամբ 
բա ցա սա կա նո րեն չի ազ դում նրանց վրա, 
քա նի որ գտնում են, որ մարդ կանց վստա
հու թյու նը կա րո ղա նում են շա հել իրենց 
հա ջո ղու թյուն նե րով, իսկ իրա կա նում 
նրանք «մարդ կանց» կա րի քը չու նեն:

Ճա նա չո ղա կան կախ վա ծու թյուն ու
նե ցող նե րը իրենց հա մա րում են դա
րաշր ջա նի առաջ նորդ նե րը, և հա մա
կարգ չա յին գոր ծու նե ու թյու նը նրանց 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս հաղ թա հա
րելու իրենց ան հա տա կա նու թյան և հա
սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի հետ 
կապ ված դժվա րու թյուն նե րը, որոնք մինչ 
հա մա կարգ չի հետ շփվե լը նրանց ցավ 
էին պատ ճա ռում: Այժմ նրանց կյան քը 
նպա տակ ու նի և այդ գոր ծու նե ու թյու նը 
նրանց պար գև ում է մտա վոր զար գաց ման 
և ապա հո վու թյան զգա ցում, որի կարիքը 
նրանք շատ ու նեն:

Ին տեր նե տա յին ժա ման ցը կամ գոր
ծու նե ու թյու նը նրան ցից պա հան ջում են 
նպա տա կամղ վա ծու թյուն և հսկո ղու թյուն, 
դար ձել են նրանց կյան քի կա րև որ մա
սը և ամ բող ջու թյամբ կլա նում էին նրանց 
էներ գի ան: Ին տեր նե տը և հա մա կար գի չը 
նրանք հա մա րում են իրենց ամե նա լավ 
ձեռք բե րու մը կյան քում, հոբ բին «մեկ այլ 
հար թու թյան վրա»:

Շ. Տուրկ լը հա վա տա ցած է, որ ին
տեր նե տա յին կախ վա ծու թյու նը տղա նե րի 
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մոտ սկսվում է դե ռա հաս տա րի քում, երբ 
նրանք պրոբ լեմ ներ են ու նե նում աղ ջիկ նե
րի հետ, իսկ հա մա կար գի չը նրանց հնա
րա վո րու թյուն է տա լիս իրենց ավե լի ինք
նավս տահ զգալու [8]:

Այս տե սա կե տի մեջ ճշմար տու թյուն կա 
այն առու մով, որ հոբ բի նե րը փա խուստ 
կամ փո խա րի նող են հանդի սա նում և 
զար գա նում են վաղ տա րի քում:

Ընդ հա նուր առ մամբ ներ կա յաց ված 
ու սում նա սի րու թյուն նե րը փաս տում են 
առ ցանց սո ցի ա լա կան վար քի և ին տեր
նե տա յին կախ վա ծու թյան մի ջև գո յու թյուն 
ու նե ցող կա պի մա սին, ավե լին, ման րա
մասն դի տար կու մը կա րող է պար զել, որ 
նման կա պը բնո րոշ է մարդ կանց մի այն 
որոշ խմբե րին, մաս նա վո րա պես նրանց, 
ով քեր սո ցի ալ–հո գե բա նա կան խնդիր
ներ ու նեն, այ սինքն, սո ցի ալ–հո գե բա
նա կան խնդիր նե րը որոշ դե ռա հաս նե րի 
նա խատ րա մադ րում են դե պի առ ցանց 
սո ցի ա լա կան շփու մը, որը գե րա կա յում 
է առե րես շփման նկատ մամբ, ինչն իր 
հեր թին հան գեց նում է ինտեր նե տի օգ
տա գործ ման հետ կապ ված ինք նավե
րահս կո ղու թյան պա կա սի և բա ցա սա կան 
հե տև անք նե րի [14]:

ՀՀ–ում ին տեր նե տա յին կախ վա ծու
թյուն ու նե ցող դե ռա հաս նե րի մե ծա մաս
նու թյու նը փաս տեց, որ իրա կան կյան
քում ու նեն սա կա վա թիվ ըն կեր ներ, իսկ 
վիր տո ւալ իրա կա նու թյու նում կա րող են 
հպար տա նալ նրանց թվա քա նա կով, թեև 
նրանց մե ծա մաս նու թյան հետ այն քան էլ 
ծա նոթ չեն:

Ս. Կապ լա նը պար զել է, որ «իրենց 
ինք նա ներ կա յաց ման կա րո ղու թյու նը մե
ծաց նե լու և սո ցի ա լա կան ռիս կը նվա զեց
նե լու հա մար ինք նաներ կա յաց ման հմտու
թյան պա կաս ու նե ցող մար դիկ հակ ված 

են այն պի սի հա ղոր դակ ցու թյան ու ղի ներ 
փնտրելուն, որոնք նվա զեց նում են պո
տեն ցի ալ ծախ սե րը և լայ նաց նում նրանց 
սահ մա նա փակ կա րո ղու թյուն նե րը: Այն 
է՝ որ քան ցածր է ինք նա ներ կա յաց ման 
հմտու թյան մա կար դա կը, այն քան բարձր 
են խնդրա հա րույց առ ցանց սո ցի ա լա կան 
շփման և կոմ պուլ սիվ ին տեր նետ օգ տա
գործ ման մա կար դակ նե րը, ինչ պես նաև 
շատ են առ ցանց գոր ծու նե ու թյան բա ցա
սա կան հե տև անք նե րը[9]:

Ըստ էու թյան, տեխ նո լո գի ա կան առա
ջըն թա ցը ին տեր նե տա յին խա ղա մո լու
թյան հա մա տեքս տում հար մա րա վետ 
պայ ման ներ է ապա հո վում: Մ. Գրի ֆիթս ու 
Ջ. Փարքը մատ նան շել են ին տեր նե տա յին 
խա ղա մո լու թյան սո ցի ա լա կան ազ դե ցու
թյանն առնչ վող որոշ կա րև որ հիմ նախն
դիր ներ, որոնք դի տարկ վում են ստո րև[4]:

Ան մի ջա կան հա կազ դե ցու թյու նը և 
հսկո ղու թյան զգա ցո ղու թյու նը, որ զգում 
են խա ղա ցող նե րը, երբ խա ղա յին առա վե
լու թյու նը իրենց կողմն է, բարձ րաց նում է 
նրանց ինք նագ նա հատակա նը և մե ծաց
նում հա վա տը իրենց կա րո ղու թյուն նե րի 
նկատ մամբ:

Շատ խա ղա մո լների հա մար էլեկտ րո
նա յին փո ղի հո գե բա նա կան ար ժեքն ավե
լի ցածր է, քան իրա կան դրա մի նը (ինչ
պես չի փերն ու ժե տոն ներն այլ խա ղա յին 
մի ջա վայ րե րում): Էլեկտ րո նա յին դրա մով 
խա ղա մո լու թյու նը կա րող է հան գեց նել 
նրան, ին չը մաս նա գետ ներն ան վա նում 
են դա տո ղու թյան ար գե լա փա կում: Վեր
ջինս վե րա բե րում է այն կա ռուց ված քա յին 
հատ կա նիշ նե րին, որոնք ժա մա նա կա
վո րա պես քայ քա յում են խա ղա մո լի ֆի
նան սա կան ար ժեք նե րի հա մա կար գը և 
պո տեն ցի ալ կեր պով խթա նում հե տա գա 
խա ղա մո լու թյու նը[5]:
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Վիրտուալ հասարակության դասակարգումը 

Կառուցվածք Տիպաբանություն Գործառնում

Ինտերնետային 

էլիտա

Սիս–ադմինիստրատորներ

(sysadministrator), հակերներ, 

ծրագրավորողներ, փորձառու 

օգտատերեր (user), 

ինսայդերներ (insider)

կարողանում են կատարել ցանկացած 

միջամտություն, փոփոխություն

համակարգիչը ծառայում է որպես 

մասնագիտական, ստեղծագործական և գումար 

աշխատելու հնարավորություն,

վստահ են, որ ինտերնետում կարելի է հետևել 

ցանկացած անձի, կազմակերպության հետագծին,

համակարգչի հետ գտնվում են ուղղահայաց 

(վերադաս) հարաբերություններում –կարող եմ 

կառավարել քեզ, 

Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը ցույց 
տվե ցին, որ հայ դե ռա հաս նե րը՝ մաս նա
վո րա պես տղա նե րը, մեծ ընդգրկ վա ծու
թյուն ու նեն խա ղադ րույք նե րով խա ղե րում: 
Ավե լին, նրանք ակ տի վո րեն մաս նակ ցում 
են ին տեր նե տա յին աճուրդ նե րին, կա տա
րում են խա ղադ րույք ներ՝ օգ տա գոր ծե լով 
էլեկտ րո նա յին դրամ՝ ար դյուն քում ու նե
նա լով ֆի նան սա կան ծախ սեր և, բնա կա
նա բար, բազ մաբ նույթ խն դիր ներ:

Հայ դե ռա հաս նե րը, որոնց մոտ ար
ձա նագր վել է խա ղա յին կախ վա ծու թյուն, 
հիմ նա կա նում նա խընտ րում են ար կա
ծա յին, արագ կողմ նո րո շում պա հան ջող, 
ազար տա յին և դե րա յին խա ղե րը, իսկ աղ
ջիկ նե րը՝ ար կա ծա յին, տրա մա բա նա կան 
և մաս նա վո րա պես դե րա յին խա ղե րը, 
որոնց կա րող են հատ կաց նել շա բա թա
կան 27–44 ժամ՝ հաշ վի չառ նե լով ծնող նե
րի դժգո հու թյուն նե րը, սպառ նա լիք նե րը, 
ըն կեր նե րի և ու սու ցիչ նե րի հոր դոր նե րը:

Դե ռա հաս ներն ավե լի են հակ ված 
ներգ րավ վե լու զանգ վա ծա յին բազ մա կի 
խա ղա ցող ներ ու նե ցող առ ցանց դե րա յին 

խա ղե րի մեջ, որոն ցում բազ մա կի խա ղա
ցող նե րը կապվում են մի և նույն սեր վե րին 
կամ ին տեր նե տա յին աղ բյու րին, որ պես զի 
նույն խա ղը մի ա ժա մա նակ խա ղան: Այս 
խա ղե րը բա վա կա նին կլա նող են, ին տե
րակ տիվ և կա րող են ժա մեր խլել, ին չը դե
ռա հաս նե րի հա մար կախ վա ծու թյուն ձեռք 
բե րե լու ավե լի մեծ ռիսկ է ստեղ ծում:

Վե րոթ վար կյալ փաս տե րը հաշ վի առ
նե լով կա րե լի է փաս տել, որ հատ կա պես 
հա ղոր դակ ցա յին և խա ղա յին կախ վա ծու
թյուն նե րը շո շա փե լի են ՀՀ–ում, որոնք ու
նեն խնդրա հա րույց դրսև ո րում ներ դե ռա
հաս նե րի կյան քում:

Այս պի սով, ու սում նա սի րե լով դե ռա
հաս նե րի ին տեր նե տա յին կախ վա ծու
թյան տե սակ նե րը, հայ դե ռա հաս նե
րի մոտ այդ տե սակ նե րի դրսև որ ման 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը՝ հաշ վի առ
նե լով սե ռա տա րի քա յին, անձ նա յին, ան
հա տա կան գոր ծոն նե րը, ներ կա յաց նենք 
ին տեր նե տա յին հա սա րա կու թյան կա
ռուց ված քա յին և գոր ծառ նա կան դա սա
կար գու մը:
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Ինտերնետային 

միջին խավ

բլոգերներ, խաղացողներ 

(gamer), սոցիալական հա ղոր

դակց վողներ, ինտերնետային 

կոգ նի տի վիստներ 

(ճանաչողներ), հա մա կարգ չա

յին աութսայդերներ, սո վո րա

կան օգտատերեր (User)

հմտորեն կարողանում են օգտվել համակարգչից և 

ինտերնետից,

կարողանում են գտնել ինտերնետում առկա 

ցանկացած տեսակի տեղեկատվություն, առցանց 

օգնություն, ֆիլմեր, երաժշտական հոլովակներ, 

ազատորեն կարողանում են ներգրավվել դերային 

խաղերում, որտեղ ունեն սահմանված սպասումներ 

և խմբային պարտավորություններ,

ազատ օգտվում են սոցիալական ցանցերից, 

էլ–փոստից, չաթերից, 

կարողանում են վարել blog–ներ, ստեղծել 

պարզունակ էջեր, 

աշխատում են ինտերնետում չթողնել բացասական 

հետագիծ

համակարգչի հետ գտնվում են հորիզոնական 

հարաբերություններում (համակարգչի հետ խոսում 

են «դու»–ով)

Ինտերնետային 

ստորին խավ

ինտերնետային նորեկներ, 

համակարգչային տարրական 

գիտելիքներ ունեցողներ, 

ինտերնետային «վիրուսներ», 

«լամերներ» (խակ), «տրոլներ»

համակարգչից օգտվում են ինքնուրույն, սակայն 

համակարգչի սպասարկման և օգտագործման 

հետ կապված խնդիրների դեպքում դիմում են այլ 

մարդկանց օգնությանը,

ինտերնետից օգտվում են միայն հաղորդակցային 

կամ նամակագրական նպատակներով 

ինտերնետը օգտագործում են նեղ անձնական 

նպատակներով, օր՝ պորնոգրաֆիկ կայքեր 

դիտելով, խաղադրույքներ կատարելով, 

աճուրդներին մասնակցելով,

կարողանում են գտնել ինտերնետում առկա 

սահմանափակ տեղեկատվություն, առցանց 

օգնություն, ֆիլմեր, երաժշտական հոլովակներ, 

անընդմեջ հայտնվում են ցանցային սարդոստայ

նում և կարողանում են դուրս գալ միայն 

պատուհանները փակելու միջոցով,

գրեթե միշտ ինտերնետում թողնում են 

բացասական հետագիծ և հավատում են, որ կարող 

են մնալ անանուն կամ չբացահայտված,

ինտերնետը դիտում են որպես ժամանցի միջոց,

համակարգչի հետ գտնվում են ուղղահայաց 

(ենթակա) հարաբերություններում (համակարգչի 

հետ խոսում են «դուք»–ով)



113

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

Հե տա զո տա կան շրջա նակ նե րում ու
սում նա սի րե լով վիր տո ւալ հա սա րա կու թյան 
բնա կիչ նե րին և հե ղի նա կե լով «Վիր տո ւալ 
հա սա րա կու թյան դա սա կար գու մը», տի պա
բա նե լով ին տեր նե տում ծա վալ վող գոր ծու

նե ու թյուն նե րը և դրանք իրա կա նաց նող նե
րին, կա րե լի է պնդել, որ դա սա կարգ ման 
շրջա նակ նե րում ռիս կա յին են հա մար վում 
«ին տեր նե տա յին մի ջին խա վի» և «ին տեր նե
տա յին ստո րին խա վի» ներ կա յա ցու ցիչ նե րը: 

Դրա նով է պայ մա նա վոր ված այն հան
գա ման քը, որ ին տեր նե տա յին կախ վա
ծու թյուն կա րող են ձեռք բե րել «նո րեկ նե
րը»՝ առա ջին վեց ամիս նե րի ըն թաց քում, 
և ին տեր նե տա յին տեխ նո լո գի ա նե րը 

սխալ օգ տա գոր ծող նե րը՝ հա մա ցան ցա
յին գրա գի տու թյուն չու նե ցող նե րը, ու 
ին տեր նե տը՝ որ պես իրա կան կյան քի 
խնդիր նե րը լու ծե լու, փա խուս տի մի ջոց 
հա մա րող նե րը: 
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ԻԳՈՐ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 
ՇՈՒՇԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ԵԿԵՂԵՑԱԿՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՌԱՊԱՇԱՐԻ 
ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԻՄԱՑԱԿԱՆ–

ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄԸ
Անգ լե րե նի մաս նա գի տա կան կողմ նո

րոշ ման դա սըն թաց նե րում հիմ նա կա նում 
շեշ տը դրվում է տեր մին նե րի ու սուց ման 
վրա, որն ար դյու նա վետ է մի այն լեզ վի ու
սուց ման ըն կա լո ղա կան և ոչ թե ար տադ
րո ղա կան մա կար դա կում: Ավե լին, ոչ ոք 
չի կա րող հա ղոր դակց վել որևէ ոլոր տի 
մաս նա գի տա կան տեր մին նե րի լավ իմա
ցու թյամբ: Ցան կա ցած հա ղոր դակ ցու թյուն 
են թադ րում է նախ և առաջ գրա կան և խո
սակ ցա կան բա ռա շեր տի իմա ցու թյուն և 
կի րառ ման ու նա կու թյուն տար բեր խոս քա
յին իրադ րու թյուն նե րում:

Ապա գա կրո նա գետ նե րը, աստ վա ծա
բան նե րը չեն կա րող հա ղոր դակց վել իրենց 
գոր ծըն կեր նե րի հետ անգ լե րեն լեզ վով, 
ստա նալ և հա ղոր դել եկե ղե ցակ րո նա կան 
ոլոր տին վե րա բե րող տե ղե կատ վու թյուն 
առանց ծա նոթ լի նե լու անգ լի ա խոս եկե
ղե ցու սպա սա վոր նե րի, աս տա վա ծա բան
նե րի, քա րո զիչ նե րի լեզ վամ տա ծո ղու թյան 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րին:

Ընդ հա նուր առ մամբ, եկե ղե ցակ րո նա
կան անգ լե րեն են թա լեզ վի բա ռա կազ մը 
ներ կա յաց նում է հա մա գի տա կան, միջ
գի տա կան և նեղ մաս նա գի տա կան տեր
մի նա բա նու թյու նը: Կրո նա կան տեր մի

նա բա նու թյա նը բնո րոշ է բար դու թյու նը, 
հա րա բե րու թյուն նե րի բազ մա զա նու թյու
նը, գրա կան լեզ վին մեր ձե նա լու մի տու
մը, հո մա նի շու թյան զար գա ցու մը, սե
փա կան և փո խա ռյալ տեր մին նե րի 
զու գա հեռ կի րա ռու մը: Նկատ վում է նաև 
բա ռույթ նե րի փո խա բե րա կան իմաս տով 
կի րա ռե լու մի տում:

Գործ նա կա նում եկե ղե ցակ րո նա կան 
բա ռա պա շա րի ընտ րու թյան բա ռա յին–
թե մա տիկ խմբա վոր ման սկզբուն քի կի
րա ռումն անհ րա ժեշտ պայ ման է նշված 
դա սըն թա ցի ար դյու նա վետ կազ մա կերպ
ման համար: Այդ մո տե ցու մը նոր չէ: Սա
կայն, ըստ կոգ նի տիվ–հա ղոր դակ ցա կան 
կամ իմա ցա կան–հա ղոր դակ ցա կան մո
տեց ման՝ ելա կե տա յին են հա մար վում ոչ 
թե տեր մին նե րը, որ պես ու սու ցո ղա կան 
նպա տակ նե րով թե մա տիկ խմբա վոր ման 
առանց քա յին մի ա վոր ներ, այլ հաս կա
ցույթ նե րը:

Ինչ պես հայտ նի է լեզ վա բա նու թյու նից, 
«հաս կա ցույ թը» իմա ցա կան լեզ վա բա նու
թյան հիմ նա կան կարգն է: Հաս կա ցույ թը 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ու սում նա սի
րելու լեզ վի, գի տակ ցու թյան և մշա կույ թի, 
մար դու մտա ծե լա կեր պի առանձ նա հատ

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ
ՄԵԹՈԴԻԿԱ
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կու թյուն նե րի կա պը, որն ար տա ցոլ վում է 
ազ գա յին լեզ վում: (Пименова 2004: 87):

Լեզ վա կան մի ջոց նե րի այն ամ բող
ջու թյու նը, որն առար կա յաց նում է հա սա
րա կու թյան զար գաց ման որո շա կի փու
լում հաս կա ցույ թը, սահ ման վում է որ պես 
հաս կա ցույ թի ան վա նո ղա կան դաշտ: 
Ան վա նո ղա կան դաշ տը տար բեր վում է 
լեզ վա բա նու թյան մեջ առանձ նաց վող բա
ռա պա շա րի խմբե րից՝ բա ռա ի մաս տա յին 
խմբից, բա ռա ի մաս տա յին, բա ռա դարձ
վա ծա բա նա կան, իմաս տա յին–զու գոր դա
կան դաշ տե րից, հո մա նի շա յին շար քից 
նրա նով, որ այն ու նի հա մա լիր բնույթ և 
նե րա ռում է բո լոր նշված խմբե րը (Попова 
2007: 66):

Կա րև որ է նշել, որ եկե ղե ցակ րո նա կան 
տեր մի նը նույն պես կա րող է լի նել հաս կա
ցույթ: Սա կայն սկզբուն քա յին նշա նա կու
թյուն ու նի, թե ինչ բա ռա յին մի ա վոր ենք 
դնում մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման 
նվա զա գույն բա ռա պա շա րի ընտ րու թյան 
հիմ քում՝ տեր մի նը, թե հաս կա ցույ թը:

Ըստ թե մա տիկ խմբա վոր ման 
սկզբուն քի առանձ նա նում են հե տև յալ 
բա ռա յին–հաս կա ցա կան խմբե րը՝ աստ
վա ծա բա նու թյուն – theology, կրոնների 
պատ մություն – history of religions, հայ 
եկե ղե ցու պատմություն – the history of Ar
menian Church, եկեղեցական կանոններ 
– church canons, պաշտոններ և աստի
ճա նակարգ – offices and ranks, քրիս տո
սաբա նություն – christology, եկեղեցու 
սրբեր և սպասավորներ – the saints and 
servants of church, եկեղեցական ծեսեր 
և ծիսակատարություններ – rituals and 
ceremonies, պատարագ – Church Litur
gy, տիե զերական ժողովներ – Ecumenic 
Councils, եկեղեցաշինություն – church 
building, վարքագրություն – hagiography, 
եկե ղեցական հանդերձ – Church Vest

ments, եկեղեցիական իրեր – Church Ves
sels և այլն:

Բա ռա պա շա րի թե մա տիկ խմբե րը դա
սա կար գե լիս, անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ
նել եկե ղե ցի նե րի, դրանց հա րա կից կա
ռույց նե րի ան վա նում նե րը (Աղ թա մա րի 
Սուրբ Խաչ եկե ղե ցի, Հայ րա վանք, Սուրբ 
Ամե նափր կիչ եկե ղե ցի – Գյում րի, Սուրբ 
Աստ վա ծա ծին եկե ղե ցի – Արե նի, Սպի տա
կա վոր եկե ղե ցի – Աշ տա րակ, և այլն), եկե
ղե ցա կան գոր ծիչ նե րի և կա թո ղի կոս նե րի 
անուն նե րը՝ Անա նիա Ա Մո կա ցի, Բաբ կեն 
Ա Ոթմ սե ցի, Բար սեղ Ա Անե ցի, Բրքի շո 
կա թո ղի կոս, Ներ սես Ա Մեծ, Նե սես Ե Աշ
տա րա կե ցի, Սա հակ Ա Պար թև և այ լոք:

Մեծ նշա նա կու թյուն ու նեն եկե ղե ց ա
կան ծի սա կա տա րու թյուն նե րի, հան դի սու
թյուն նե րի, արա րո ղա կար գե րի, եկե ղե ցու 
սպա սա վոր նե րի հան դեր ձան քի ան վա
նում նե րը:

Կրո նա կան անգ լե րեն են թա լե զուն հա
րուստ է խորհր դա նիշ նե րով: Այս տեղ խոսք 
է գնում և՛ խորհր դա նիշ–առար կա նե րի, և՛ 
խորհրդա նիշ–բա ռե րի (religious symbol –
words) մա սին: Դրանց հե տև ո ղա կան ներ
մու ծու մը և ու սու ցու մը կա րև որ պայ ման է 
եկե ղե ցակ րո նա կան բա ռա պա շա րի շա
րու նա կա կան հարս տաց ման հա մար1:

1 Aureole – a circle of light around the head of a holy 
person in a picture
burnt offering – something that is burnt on an altar and 
offered to God
frank incense– a substance that is burned to produce a 
nice smell in some religious ceremonies. Frank incense 
is a type of incense.
god – an image of a god that people worship
idol – a picture or statue that is worshipped as a god
incense– a substance that creates a strong but pleasant 
smell when burned. Incense is often used in religious 
ceremonies.
joss stick – a thin stick of incense
relic – a part of a holy person՛s body or clothing that is 
kept after their death because of its religious importance
scripture – the holy writings of any religion
shrine – a container for holding religious relics such as 
the bones of a holy person
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Եկե ղե ց ակ րո նա կան խորհր դա նիշ–
առար կա նե րի, և՛ խորհրդա նիշ–բա ռե րի 
մի ջո ցով անգ լե րե նի ու սու ցու մը նպա տա
կա հար մար է դի դակ տի կա կան մատ չե
լի ու թյան, զննա կա նու թյան, ինչ պես նաև 
կյան քի հետ կա պի սկզբունք նե րի կի
րառ ման տե սան կյու նից: Ար դյու նա վետ 
է խորհր դա նիշ–առար կա նե րը ցույց տալ 
նկար նե րի, պատ կեր նե րի, տե սա հո լո վակ
նե րի մի ջո ցով: Ու սա նող նե րը տվյալ բա
ռա պա շա րի ներ մուծ ման առա ջին փու լում 
ըն թեր ցում են տվյալ բա ռե րի անգ լե րեն 
բա ցատ րու թյու նը: Հա ջորդ փու լում նրանք 
փոր ձում են դրանք թարգ մա նել առանց 
բա ռա րա նի և վեր ջին փու լում կազ մում են 
նա խա դա սու թյուն ներ ու դրանք կի րա ռում 
երկ խո սու թյուն նե րում:

Եկե ղե ցակ րո նա կան, աստ վա ծա բա
նա կան, կրո նա գի տա կան ոլոր տի սպա
սարկ ման և կազ մա կերպ ման հաս կա ցու
թյուն նե րի իմաս տա յին և զու գոր դա կան 
դաշ տե րի ու սում նա սի րու թյունն ար դյու
նա վետ է դառ նում, եթե շեշ տը դրվում 
է կրո նա կան հաս կա ցույթ նե րի լեզ վա
բա նա կան, հո գե լեզ վա բա նա կան և այլ 
կտրվածք նե րով վեր լու ծու թյան վրա: 
Հաս կա ցու թա յին մո տե ցու մը հնա րա վո
րու թյուն է ըն ձե ռում ընդ հա նուր պատ կե
րա ցում կազ մելու տվյալ լեզ վա կան հան
րու թյան սո վո րույթ նե րի, ավան դույթ նե րի, 
լեզ վա կան, հո գե բա նա կան կարծ րա տի
պե րի մա սին:

Անգ լե րեն եկե ղե ցակ րո նա կան բա ռա
պա շա րի ու սում նա սի րու թյու նը ար դյու
նա վետ կա րող է լի նել, եթե ու սա նող նե րը 

swastika – an ancient religious symbol in the shape of a 
cross with each end bent over
totem – an animal, plant, or object that has religious or 
spiritual importance for a particular group of people, 
especially Native American people
tract – a piece of writing expressing a strong belief, 
usually about religion or politics

ու սուց ման մի ջին կամ ավար տա կան փու լե
րում սկսեն ու սում նա սի րել աստ վա ծա բա
նա կան և կրո նա գի տա կան տեր մին նե րը: 
Ինչ պես նշում է Լ. Լ. Նե լյու բի ման. «Տե
ր մի ննե րի հաս կա նա լու և թար գա մա նու
թյան տե սան կյու նից հնա րա վոր է դրանք 
բա ժա նել երեք խմբի՝ օտար իրույթ ներ 
նշա նա կող տեր մին ներ, որոնց հա մար
ժե քը կա մայ րե նի լեզ վում, տեր մին ներ, 
որոնք նշա նա կում են այն պի սի իրույթ ներ, 
որոնք բա ցա կա յում են մայ րե նի լեզ վում, 
սա կայն կան դրանց տեր մի նա բա նա կան 
հա մար ժեք ներն այլ լե զու նե րում, և տեր
մին ներ, որոնք նշա նա կում են այն պի սի 
իրույթ ներ, որոնք բա ցա կա յում են մայ րե
նի լեզ վում, սա կայն չկան դրանց տեր մի
նա բա նա կան հա մար ժեք ներն այլ լե զու  նե
րում» (Не лю бин 1989: 59–61).

Կա րև որ է անգ լե րեն եկե ղե ցակ րո
նա կան տեր մին նե րի և ան հա մար ժեք 
բա ռա պա շա րի, իրույթ նե րի հա րա բե
րակ ցու թյան բա ցա հայ տու մը, քա նի որ 
կրո նա գիտա կան և աստ վա ծա բա նա կան 
տեր մին նե րը նույն պես հիմ նա կա նում 
հատ կա բա նա կան, հատ կան վա նա կան, 
տե ղա նուն ներ նշող իրույթ ներ են:

Ինչ պես հայտ նի է, տեր մին նե րը կի
րառ վում են նախ և առաջ գի տա կան գրա
կա նու թյան մեջ: Իրույթ նե րը, հա կա ռա կը, 
կի րառ վում են գե ղար վես տա կան գրա կա
նու թյան մեջ, որ տեղ դրանք կի րառ վում 
են ոչ մի այն ոճա կան նպա տակ նե րով, այլ 
նաև ազ գա յին, տե ղա կան և պատ մա կան 
կո լո րի տը վերս տեղ ծե լու նպա տա կով:

Ըստ Ս. Վլա խո վի և Ս. Ֆլո րի նի՝ 
«իրույթ նե րը ժո ղովր դի լեզ վի այն բա ռերն 
ու բա ռա կա պակ ցու թյուն ներն են, որոնք 
ներ կա յաց նում են առա ջար կա նե րի, հաս
կա ցու թյուն նե րի, երև ույթ նե րի ան վա նում
նե րը: Դրանք բնո րոշ են աշ խար հագ րա
կան մի ջա վայ րին, մշա կույ թին, ցե ղին և 
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դրա նով իսկ ներ կա յաց նում են լեզ վա կիր
նե րի ազ գա յին, տե ղա կան կամ պատ մա
կան կո լո րի տը» (Вла хов С., Фло рин С. 
2004: 55):

Եկե ղե ցակ րո նա կան բա ռա պա շա րի 
կա րև որ բա ղա դրամաս են աստ վա ծաշն
չյան դարձ վածք նե րը կամ բիբ լե իզմ նե րը: 
Դրանք կրո նա կան յու րա հա տուկ իրույթ
ներ են, որոնք գոր ծած վում են կրո նա կան 
ծի սա կա տա րու թյուն նե րի, եկե ղե ցա կան 
ան ցու դար ձի, առօ րյա գոր ծա ծու թյան 
առար կա նե րը ան վա նե լու ժա մա նակ: 
Դրանց են վե րա բե րում այն պի սի բա ռեր, 
ինչ պի սիք են խա չելու թյուն–crucifixion, 
մա տուռ–altar, հրեշ տակ–angel և այլն:

Շատ աստ վա ծաշն չյան դարձ վածք ներ 
այն քան խորն են ար մատ ներ ձգել լեզ վի մեջ, 
որ ան գամ լեզ վա կիր նե րը դժվա րու թյամբ են 
որո շում դրանց սկզբնաղ բյու րը կամ ծա գու
մը: Տ. Պ. Կլյու կի նան այդ առու մով առանձ
նաց նում է հե տև յալ բիբ լե իզմ նե րը:

՛balm in Gilead՝ – ՛gall and wormwood՝ 
– ՛a howling wilderness՝ – ՛the flesh–pots of 
Egypt՝ – ՛the law of the Medes and Persians՝ 
– ՛the Mammon of unrighteousness՝ – ՛their 
name is Legion՝ – ՛to spoil the Egyptians՛”2 
(Клюкина 2003: 3):

Նույն հե ղի նա կը նշում է, որ շատ դեպ
քե րում աստ վա ծաշն չյան դարձ վածք ներն 
այն քան հա ճա խա կի են գոր ծած վում տվյալ 
լեզ վում, որ դառ նում են դրա ան քակ տե լի 
բա ղադ րա մա սը: Դրանց ճա նա չե լը դժվա
րա նում է նախ և առաջ դրանց ոճա կան չե
զո քու թյան պատ ճա ռով: Օրի նակ՝

To eat bread to the full; the letter and the 
spirit; alpha and omega (of something); their 
name is legion, etc.).

Աստ վա ծաշն չի հա յե րեն տար բե րա կի 
իմա ցու թյու նը աստ վա ծաշն չյան դարձ
վածք ներ ճա նա չե լու և թարգ մա նե լու լա

2  Eric Partridge, Dictionary of Cliches, N.Y., 1963, p.8.

վա գույն մի ջոց նե րից է: Ար դյու նա վետ է 
Աստ վա ծաշն չի հա յե րեն և անգ լե րեն տար
բե րակ նե րի զու գա հեռ–մի ա ժա մա նա կյա 
ըն թեր ցա նու թյու նը նպաս տում է թե՛ հա
յե րեն, թե՛ անգ լե րեն բիբ լե իզմ նե րի, աստ
վա ծաշն չյան հաս տա տուն դարձ վա ծա յին 
մի ա վոր նե րի արագ յու րաց մա նը, քա նի որ 
զու գա հեռ–մի ա ժա մա նա կյա թար գա մա
նու թյու նը տե ղի է ու նե նում կոնկ րետ են
թա տեքս տե րում, դրանց բա ցա հայտ մամբ:

Ար դյու նա վետ է ու սուց ման նախ նա կան 
շրջա նում ներ մու ծել այն դարձ վա ծա յին 
մի ա վոր նե րը, որոնք ու նեն իրենց հա մար
ժե քը հա յե րե նում:

Daily bread – հաց հանապազօրյա, the 
salt of the earth – երկրի աղը, by/in the sweat 
of one՛s brow – քրտինքը դեմքին, to bind 
smb., hand and foot – կապել ոտքերն ու 
ձեռքերը, vanity of vanities – ունայնություն 
ունայնության, to cast pearls before swine – 
շաղ տալ մարգարիտներ խոզերի առաջ:

Հա ջորդ փու լում ներ մուծ վում են այն 
աստ վա ծաշն չյան դարձ վածք նե րը, որոնք 
ներ կա յաց նում են կրո նա կան իրույթ նե րը 
կամ ան հա մար ժեք բա ռա պա շա րը:

The flesh pots/flesh–pots of Egypt – ցոփ 
կյանք, մարմնական հաճույքներ: 

Hewers of wood and drawers of wa
ter (Joshua 9:21) – ծանր աշխատանք 
կատարող մարդ կամ մարդիկ 

To hide one՛s light under a bushel 
(Matthew 5:15) – թաքցնել սեփական 
տաղանդը, լինել չափից ավելի համեստ

To play Samson in the temple – կործանել 
թշնամիներին և կործանվել:

Անգ լե րեն և հա յե րեն աստ վա ծաշն չյան 
դարձ վածք նե րի հա մե մա տա կան ուսում
նա սի րու թյու նը զար գաց նում է ու սա նող
նե րի քննա դա տա կան մտա ծո ղու թյու նը, 
դրա կան վե րա բեր մունք է ձև ա վո րում 
անգ լե րե նի ու սուց ման նկատ մամբ: Ու սա
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նող նե րը գե ղա գի տա կան բա վա կա նու
թյուն են ստա նում: Օրի նակ՝ 
•	 Damascene conversion – կտրուկ փո փո

խու թյուններ հայացքներում, 
•	 To suffer fools gladly (2 Corinthians 11:19) 

– ներողամիտ լինել տկարամիտների 
հանդեպ, 

•	 To cast one՛s bread upon the waters 
(Ecclesiastes 11:1) – անշահախնդիր բա
րե գոր ծություն անել, լավություն արա, 
ջուրը գցի:
Մեծ նշա նա կու թյուն ու նի կրո նա կան 

կողմ նո րոշ ման բա ռա պա շա րի ու սուց
ման տե սան կյու նից իմաս տա յին դաշ տե
րի տե սու թյու նը, քա նի որ այն են թադ րում 
է բա ռա պա շա րի ոչ մի այն թե մա տիկ, այ լև 
հաս կա ցու թա յին սկզբուն քով ու սու ցում, առ 
այն, որ ամեն մի կրո նա կան հաս կա ցույթ 
դառ նում է որևէ բա ռա յին թե մա տիկ խմբի 
ելա կե տա յին մի ա վոր: Օրի նակ՝ «Կրոն», 
«Քրիս տոս», «հա վատ», «սեր» հաս կա
ցույթ նե րը կազ մում են կրո նա կան բա ռա
պա շա րի ու սուց ման հստակ թե մա տիկ 
խմբեր: Դրանց հի ման վրա կազմ վում են 
ոչ մի այն բա ռա ցան կեր կամ թե զա ու րուս
ներ, այ լև ընտր վում են հա մա պա տաս խան 
տեքս տեր, վար ժու թյուն ներ և այլն:

Այդ մո տե ցու մը հնա րա վո րու թյուն է ըն
ձե ռում օգտ վելու լեզ վա բա նու թյան ոլոր
տում իրա կա նաց վող հաս կա ցույթ նե րին, 
իմաս տա յին դաշ տե րին վե րա բե րող վեր
ջին հե տա զո տու թյուն նե րից: Օրի նակ՝ ու
սու ցո ղա կան նպա տակ նե րով վերց նում 
ենք «կրոն» հաս կա ցույ թը՝ հաշ վի առ նե
լով նրա իմաս տա յին դաշ տը և ու սում
նա սի րում տվյալ հաս կա ցույ թին վե րա բե
րող, հա ճա խա կի հան դի պող հիմ նա կան 
բա ռերն ու դարձ վա ծա յին մի ա վոր նե րը: 
Իմաս տա յին դաշ տի տե սու թյան տե սան
կյու նից կա րև որ է հաշ վի առ նել ոչ մի այն 
տվյալ բա ռե րի և ար տա հայ տու թյուն նե րի 

կի րարկ ման դաշ տը ներ կա յաց նող խոս
քա յին, այ լև լեզ վա կիր նե րին բնո րոշ կարծ
րա տի պա յին իրադ րու թյուն նե րը:

Աս վա ծի հա մա տեքս տում կրո նա եկե
ղե ցա կան բա ռա պա շա րի ու սու ցու մը կազ
մա կեր պե լիս առա ջին պլան են մղվում 
կրո նա գի տա կան հաս կա ցու թյուն նե րը և 
տեր մին նե րը: Հիմ նա կա նում դրանք դա
սա կարգ վում են հե տև յալ կերպ.

ընդ հա նուր փի լի սո փա յա կան և սո
ցի ալ–փի լի սո փա յա կան կար գեր՝ «կե ցու
թյուն», «գի տակ ցու թյուն», «իմա ցու թյուն», 
«խորհր դա նիշ», «ճշմար տու թյուն», «մշա
կույթ» և այլն, 
1. տրա մա բա նու թյու նից, էթի կա յից, գե

ղա գի տու թյու նից ներ մուծ ված հաս կա
ցու թյուն ներ և տեր մին ներ՝ «նշան», 
«նշա նա կու թյուն», «իմաստ», «խիղճ», 
«պա տաս խա նատ վու թյուն», «կա րեկ
ցանք», «գե ղեկ ցու թյուն» և այլն, 

2. հա մա գի տա կան հաս կա ցու թյուն ներ՝ 
«հա մա կարգ», «կա ռուց վածք», «գոր
ծա ռույթ», «դեր», «օրենք» և այլն:

3. մաս նա վոր գի տա կան հաս կա ցու
թյուն ներ՝ «դա րաշր ջան», «իրա վունք», 
«երև ա կա յու թյուն», «հա վատ», «զգաց
մունք», «տրա մադ րու թյուն», «տա ռա
պանք», «շփում», «լե զու», «կյանք», 
«մահ» և այլն, 

4. մաս նա գի տա կան կրո նա բա նա կան 
տեր մին ներ՝ «կրոն», «աստ վա ծա բա նու
թյուն», «կրո նա կան կուռք», «եկե ղե ցի», 
«կոն ֆե սիա», «տա ճար», «աղոթք» և 
այլն: Առանձ նա հա տուկ նշա նա կու թյուն 
ու նեն «Աստ ված», «հրեշ տակ», «դժոխք», 
«դրախտ», «կար մա» և այլ հաս կա ցու
թյուն նե րը, որոնք գի տա բա նա կան և 
աստ վա ծա բա նա կան գրա կա նու թյու նում 
տար բեր ձև ե րով են մեկն վում, 

5. հաս կա ցու թյուն նե րի մի դաս էլ ներ կա
յաց նում է կրո նի փո փո խու թյան գոր ծըն
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թաց նե րը՝ «զար գա ցում», «էվո լյու ցիա», 
«սրբա ցում», «աշ խար հա կա նա ցում», 
«եկե ղե ցու ձև ա վո րում» և այլն:
Եկե ղե ցակ րո նա կան տեր մին նե րի և 

հաս կա ցու թյուն նե րի ծա գու մնա բա նա կան 
վեր լու ծու թյու նը նպա տա կա հար մար է կա
տա րել անգ լե րեն լեզ վով՝ ներ մու ծե լով բա
ռե րը հա մա պա տաս խան պատ կեր նե րով 
և տեքս տե րով:

Օրի նակ՝ տրվում է «Քրիս տոս» հաս կա
ցույ թը հա մա պա տաս խան տեքս տով3:

Տա լով կրո նա կան բա ռե րի առան ձին 
բա ցատ րու թյուն նե րը, կա րե լի է մտնել 
դրանց իմաս տա յին զու գոր դա կան դաշ
տը: Տվյալ բա ռե րի հետ աշ խա տանքն 
իրա կա նաց վում է հե տև յալ կերպ՝
1. ու սա նող նե րը գտնում են տրված բա ռե

րի հո մա նիշ նե րը
2. գտնում են բա ռա րա նում կամ հա

մա ցան ցում տար բեր հո մա նիշ նե րով 
բա ռա կապակ ցու թյուն ներ, ար տա
հայ տու թյուն ներ, ասաց վածք ներ, կա
ղա պա րույթ ներ

3. կազ մում են այդ բա ռե րով նա խա դա
սու թյուն ներ:
Օրինակ՝ գտնում են resurrection բառի 

հիմնական իմաստները՝

3 A little more than 2, 000 years ago, the Redeemer of 
humankind was born in Bethlehem of Judea. While yet 
an infant. He was brought to the temple in Jerusalem. 
There Mary and Joseph heard the wonderful prophecies 
spoken by Simeon and Anna about the tiny babe who 
was destined to become the Savior of the world.
He spent much of His boyhood in Nazareth of Galilee, 
and when 12 years of age He was brought to the temple 
again. Mary and Joseph found Him conversing with 
learned men, “and they were hearing him, and asking 
him questions” (Joseph Smith Translation, Luke 2:46).
Jesus grew into young manhood and “increased in 
wisdom and stature, and in favour with God and man” 
(Luke 2:52). He was baptized by John in the river Jordan 
“to fulfil all righteousness” (Matthew 3:15). He fasted 
for 40 days and nights and endured the temptations 
of Satan before He began His public ministry. He then 
went about teaching, healing, and blessing. (esuschrist.
lds.org/.../we–testify–of–jesus–chris):

1) (the Resurrection) – համբարձում, 
վերածնունդ

Հետո տրվում է resurrection բառի 
անգլերեն բացատրությունը և ծա գում
նաբանությունը4:

Գոր ծա ծե լով և թարգ մա նե լով նշված 
բա ռե րը տար բեր են թա տեքս տե րում և 
իրադ րու թյուն նե րում՝ հնա րա վոր է դառ
նում մտա պա հել տվյալ հաս կա ցու թյու նը, 
ինչ պես դա բնո րոշ է լեզ վա կի րին:

Հա յե րե նի և անգ լե րե նի եկե ղե ցակ
րո նա կան ոլոր տին վե րա բե րող բա ռե րի, 
հաս կա ցույթ նե րի և գեր հաս կա ցույթ նե րի 
զու գադ րա կան վեր լու ծու թյու նը հնա րա վո
րու թյուն է տա լիս բա ցա հայ տելու բա ռա յին 
փոխ ներ թա փանց ման հա մա պա տաս խան 
ոլորտ նե րը: Անգ լե րեն բա ռա պա շա րի 
ընտ րու թյան ժա մա նակ անհ րա ժեշտ է 
հաշ վի առ նել ինչ պես դրա կան, այն պես էլ 
բա ցա սա կան փո խազ դե ցու թյան առանձ
նա հատ կու թյուն նե րը:

Ար դի փու լում գիտ նա կան նե րը բա ռա
յին փոխ ներ թա փան ցու մը դի տար կում են 
ոչ մի այն խոս քա յին հմտու թյուն նե րի, այ լև 
լեզ վա կան կո դե րի մա կար դա կում: Հաշ վի 
առ նե լով լեզ վա կան կո դե րի փոխ ներ թա
փանց ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րը՝ Գ. 
Լ. Դա նի ե լյա նը գրում է. «Փոխ ներ թա փան
ցու մը տե ղի է ու նե նում նախ և առաջ այն 
պատ ճա ռով, որ չեն հա մընկ նում մայ րե նի 
և օտար լե զու նե րի իմաս տա յին կա ռուց
վածք նե րը» (Գ. Լ.Դա նի ե լյան, 2007, 59):

Փոխ ներ թա փանց ման տե սան կյու նից 
կա րև որ վում են կրո նա կան ոլոր տին վե

4 1) a supposed act or instance of a dead person coming 
back to life 2) belief in the possibility of this as part of 
a religious or mystical system 3) the condition of those 
who have risen from the dead we shall all live in the 
resurrection 4) the revival of something a resurrection 
of	an	old	story	•	Etymology:	via	Old	French	from	Late	
Latin resurrectiō, from Latin resurgere to rise again 
(see RESURGE Derived words: resurrectional or 
resurrectionary):
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րա բե րող փո խա ռու թյուն նե րը, որոնք կա
րող են դառ նալ լեզ վա կան փոխ ներ թա
փանց ման հիմ նա կան պատ ճառ:

Այս պի սով, հե տա զո տու թյան առա
ջին պլան է մղվում կրո նա կան բա ռա
պա շա րի հիմ նա կան բա ղադ րա մա
սե րի առանձ նաց ման հիմ նախն դի րը: 
Այն հիմ նա կա նում բաղ կա ցած է տեր
մին նե րից, ընդ հա նուր օգ տա գործ ման, 
կեն ցա ղա յին բա ռե րից, իրույթ նե րից, 
խորհր դա նիշ–բա ռե րից, դարձ վա ծա յին 
մի ա վոր նե րից:

Կրո նա կան ան գլե րեն են թա լեզ վի բա
ռա պա շա րի ընտ րու թյան սկզբունք ներն 
ընտ րե լիս անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել ոչ 
մի այն իմաս տա յին–զու գոր դա կան, դարձ
վա ծա յին–իմաս տա յին դաշ տե րը, այ լև 
եկե ղե ցակ րո նա կան ոլոր տի սպա սարկ
ման խոս քա յին կա ղա պար նե րը նե րա ռող 
հաս կա ցույթ նե րը՝ «Աստ ված», «հա վատ», 
«սեր», «Հի սուս Քրիս տոս» և այլն:

Հաշ վի առ նե լով այն, որ տեր մի նը կա
րող է լի նել իրույթ լեզ վամ շա կու թա բա
նա կան մա կար դա կում և հաս կա ցույթ՝ 
հա ղոր դակ ցա կան–կոգ նի տիվ մա կար դա
կում, մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման 
նվա զա գույն բա ռա պա շա րի ընտ րու թյուն 
իրա կա նաց նե լիս, նա խա պատ վու թյու նը 
տա լիս ենք հաս կա ցույ թին, քա նի որ վեր
ջինս թե մա տիկ խմբա վոր ման առանցքն է 
կազ մում:

Հաս կա ցու թա յին մո տե ցու մը հիմ նա
վոր վում է նրա նով, որ մաս նա գի տա կան 
կողմ նո րոշ ման բա ռա պա շա րի յու րաց ման 
հիմ քում ըն կած է լեզ վա կիր նե րի լեզ վամ
տա ծո ղու թյան առանձ նա հատ կու թյուն նե
րի բա ցա հայտ ման բարդ գոր ծըն թա ցը, 
առ այն, որ առանց լեզ վա կիր նե րի մտա
ծե լա կեր պին ծա նոթ լի նե լու, հնա րա վոր չէ 
յու րաց նել նրանց խոս քա յին վար քա գի ծը:

Այս պի սով, եկե ղե ցակ րո նա կան ուղղ
վա ծու թյան բա ռա պա շարն անգ լե րե նի 
առանց քա յին բա ղադ րա մասն է, հատ
կա պես երբ այն դի տար կում են հաս կա
ցույթ նե րի մա կար դա կում: Այն ոչ մի այն 
լեզ վամ տա ծո ղու թյուն, այլ մտա ծե լա կեր պ 
ձև ա վո րող գոր ծոն է: Թե՛ ասույթ նե րի, թե՛ 
խո սույթ նե րի, տար բեր դարձ վա ծա յին մի
ա վոր նե րի մա կար դա կում դի տար կե լով 
այն, հան գում ենք այն եզ րա կա ցու թյան, որ 
անգ լե րե նի գոր ծառ ման տար բեր ոճա ժան
րա յին մա կար դակ նե րում նշված բա ռա
շերտն ակ տիվ դե րա կա տա րու թյուն ու նի:

Մեծ նշա նա կու թյուն ու նի կրո նա կան 
կողմ նո րոշ ման բա ռա պա շա րի ու սուց ման 
տե սան կյու նից իմաս տա յին դաշ տե րի 
տե սու թյու նը, քա նի որ այն են թադ րում է 
բա ռա պա շա րի ոչ մի այն թե մա տիկ, այ լև 
հաս կա ցու թա յին սկզբուն քով ու սու ցում, 
առ այն, որ ամեն մի կրո նա կան հաս կա
ցույթ դառ նում է որևէ բա ռա յին թե մա տիկ 
խմբի ընտ րու թյան ելա կե տա յին մի ա վոր:
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Когнитивно–коммуникативный подход к отбору и 
 обучению церковно–религиозной лексике

И. Карапетян, Ш. Григорян

В статье обос но вы ва ет ся по ло же ние о том, что ког ни тив но–ком му ни ка тив ный под
ход к от бо ру и обу че нию цер ков но–ре ли ги оз ной лек си ке поз во ля ет с но вых ме то до ло
ги чес ких по зи ций рас смот реть проб ле му си стем но го обу че ния цер ков но–ре ли ги оз ным 
тер ми нам, ре а ли ям, раз ным фра зе о ло ги чес ким еди ни цам. При от бо ре цер ков но–ре ли
ги оз ной лек си ки учи ты ва ют ся не толь ко осо бен но сти ис поль зо ва ния ре ли ги оз ных тер
ми нов и ре а лий, но и се ман ти чес ки–ас со ци а тив ные по ля, пред став ля ю щие кон цеп ты 
"Бог", "ве ра", "лю бовь", "Ии сус Хри стос" и т.д.

Под чёр ки ва ет сяз на че ни еп рин ци па те ма ти чес ко го от бо ра лек си ки, ко то рый пе рес
мат ри ва ет ся с точ ки зре ния ког ни тив но–ком му ни ка тив но го под хо да. В этом ра кур се 
цер ков но–ре ли ги оз ные кон цеп ты вы сту па ют как клю че вые еди ни цы от бо ра и обу че
ния лек си ке.

Cognitive–communicative approach to selecting  
and teaching church–relegiousvocabulary

I. Karapetyan, Sh. Grigoryan

The article substantiates the point that cognitive–communicative approach to the selec
tion and training church –religious vocabulary enables to consider from new methodological 
positions the problem of system teaching church–religious terms, realias, different phraseo
logical units.To select church–religious vocabulary it takes into account not only the pecu
liarities of using religious terms and realas, but also semantic–associative fields representing 
the concepts of «God», «faith», «love», «Jesus Christ» etc.

It emphasizes the importance of the principle of topical selection of vocabulary that is 
considered from the point of view of cognitive–communicative approach. In this perspective, 
religious concepts are identified as key units of selecting and teaching target vocabulary.
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ԱՐՄԻՆԵ ԱՇԻԿՅԱՆ

ԻՆՏԵՐԱԿՏԻՎ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ 
ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴՊՐՈՑԻ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ 

ԴԱՍԸՆԹԱՑՈՒՄ
Կրթու թյու նը Հա յաս տա նում բազ մա

դա րյան պատ մու թյուն ու նի: Գիրն ու գրա
կա նու թյու նը շա րու նակ եղել են հայ ժո
ղովր դի մշտա կան ու ղե կից նե րը:

Այ սօր էլ կրթու թյու նը բարձ րա գույն ար
ժեք է, և ժա մա նա կա կից աշ խա տա շու կա
յում անհ նար է մրցու նակ լի նել՝ առանց 
ժա մա նա կին հա մըն թաց քայ լե լու, լուրջ 
փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու: Հա մաշ
խար հա յին տնտե սու թյան վեր ջին զար գա
ցում նե րը հիմ քեր են տա լիս են թադ րե լու, 
որ աշ խա տա շու կա յում այս կամ այն երկ
րի զար գաց ման տեմ պե րը պայ մա նա վոր
ված են հիմ նա կա նում հա սա րա կու թյան 
կրթա կան մա կար դա կով: Ուս տի հաշ վի 
առ նե լով մաս նա գի տա կան կրթու թյան 
հա մա կար գի կա րև ո րու թյու նը երկ րի ար
դյու նա վետ զար գաց ման գոր ծում՝ դրա 
հա մա լիր բա րե փո խում նե րը դառ նում են 
հույժ կա րև որ և ան հե տաձ գե լի: Կրթա կան 
բա րե փո խում նե րի հա ջո ղու թյունն այ սօր 
պայ մա նա վոր ված է ոչ մի այն գի տե լիք
նե րի ար մա տա վոր մամբ, այ լև սո վո րող
նե րի հա մա պա տաս խան ճա նա չո ղա կան 
և կի րա ռա կան հմտու թյուն նե րի զար գաց
մամբ: Նոր ժա մա նակ նե րը պա հան ջում են 
բու հում դա սա խոս–ու սա նող ավան դա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի նո րո վի զար գա ցում՝ 
կա րև ո րե լով ու սում նա ռու թյան ըն թաց քում 
վեր ջին նե րիս ակ տի վու թյան բարձ րա ցու
մը: Այս տեղ կա րև որ վում է դա սա խո սի 
ման կա վար ժա կան վար պե տու թյու նը, ով 
իր մե թո դա ման կա վար ժա կան և մաս նա
գի տա կան կա րո ղու թյուն նե րով կգի տակ

ցի նո րա րա րա կան ու սուց ման ան հր աժեշ
տու թյունն ու ավան դա կան ու սուց ման 
մեջ նո րի ին տեգր ման դժվա րու թյուն նե
րը՝ ջա նա լով ու սուց ման գոր ծըն թա ցում 
ծա ռա ցած յու րա քան չյուր խնդիր լու ծե լի 
դարձ նել: Այս ամե նով պայ մա նա վոր ված՝ 
բու հա կան հա մա կար գում առաջ նա յին 
խնդիր նե րից մեկն է դար ձել հա մա գոր
ծակ ցա յին, ու սա նո ղա կենտ րոն ու սուց ման 
անց ման անհ րա ժեշ տու թյու նը: Ան կաս
կած, ու սա նո ղի ինք նու րույն, իմա ցա կան 
ակ տի վու թյան խթան մամբ ըն թա ցող ու
սու ցումն ավե լի ար դյու նա վետ է, քան 
նրան «պատ րաս տի» գի տե լիք ներ հա ղոր
դե լու ավան դա կան ու սուց ման եղա նակ նե
րը: Ուս տի վե րո հի շյալ խնդրի իրա կա նաց
ման գոր ծում կա րև որ վում է բարձ րա գույն 
դպրո ցում ու սուց ման կազ մա կերպ ման ձև
ե րի ընտ րու թյու նը, որը կախ ված է դի դակ
տի կա կան նպա տակ նե րից, ու սու ցան վող 
նյու թի բո վան դա կու թյու նից, ու սուց ման 
սկզբունք նե րից և մե թոդ նե րից:

Ժա մա նա կա կից բարձ րա գույն ու սում
նա կան հաս տա տու թյուն նե րում առանձ
նաց նում ենք ու սուց ման կազ մա կերպ ման 
հե տև յալ ձև ե րը՝ դա սա խո սու թյուն, սե մի
նար, գործ նա կան, պրակ տի կա, պրակ տի
կում, լա բո րա տոր, ու սա նո ղի ինք նու րույն 
աշ խա տանք, ու սա նո ղի գի տա հե տա զո
տա կան աշ խա տանք: 

Ու սուց ման կազ մա կերպ ման վե րը 
նշված բո լոր ձև երն էլ այ սօր լայն կի րա ռու
թյուն ու նեն բարձ րա գույն դպրո ցում: Եթե 
ակն կա լում ենք ու սուց ման գոր ծըն թա
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ցի ար դյու նա վե տու թյուն և բարձր որակ, 
ապա ու սուց ման և դաս տի ա րա կու թյան 
գոր ծըն թաց նե րի կազ մա կերպ ման հար
ցե րում նոր մե թո դա բա նա կան մո տե ցում
նե րի ներդ րու մը դառ նում է ար դի ա կան և 
կա րև որ: Այ սօր փոխ վել է կրթա կան հա րա
ցույ ցը: Ըստ հին կրթա կան հա րա ցույ ցի՝ 
կի րառ վում էին ու սուց ման ու սուց չա կենտ
րոն մե թոդ ներ, ուր ու սուց ման գոր ծըն թա
ցում գերն պա տա կը տե սա կան գի տե լիքն 
էր, որը վե րար տադր վում էր նույ նու թյամբ: 
Մեր օրե րում նոր կրթա կան հա րա ցույ
ցին հա մա պա տաս խան (անձ նա կողմ նո
րո շիչ–ձև ա վո րող–զար գաց նող) գի տե լի քը 
դառ նում է մի ջոց սո վո րո ղի զար գաց ման 
հա մար՝ չվնա սե լով մար դու ինք նա տի
պու թյու նը, ան հա տա կա նու թյու նը: Նոր 
հա րա ցույ ցի հիմ քում հա մա գոր ծակ ցա յին 
ու սու ցումն է՝ սո վո րել և աշ խա տել հա մա
գոր ծակ ցո րեն: Այս տեղ կա րև որ վում է այն, 
թե ինչ պի սի գի տե լիք ներ, հմտու թյուն ներ, 
փորձ ու նի դա սա վան դո ղը, ինչ մե թոդ ներ 
է կի րա ռում ու սուց ման գոր ծըն թա ցում, 
որով հե տև հեշտ չէ հրա ժար վել ավան
դա կան աշ խա տե լա ո ճից և մի ան գա մից 
ան ցում կա տա րել նո րա գույն մե թոդ նե րի 
կի րառ մա նը: Մեթոդը, փի լի սո փա յա կան 
տե սան կյու նից, տե սա կան և գործ նա կան 
գոր ծու նե ու թյու նը կար գա վո րող ճա նա
չո ղա կան սկզբունք նե րի, մի ջոց նե րի, մո
տե ցում նե րի, հնար նե րի ամ բող ջու թյուն է: 
Մե թո դը միշտ նպա տա կին հաս նե լու եղա
նակ է, որը են թադ րում է գոր ծու նե ու թյու նը 
կար գա վո րող գոր ծա ռույթ: 

Ուսուցման մեթոդները դա սա խոս–ու
սա նող փոխ հա մա ձայ նեց ված գոր ծու նե
ու թյան մի ջոց ներն են՝ որի ժա մա նակ սո
վո րող նե րը ձեռք են բե րում և յու րաց նում 
գի տե լիք ներ, կա րո ղու թյուն ներ և հմտու
թյուն ներ, զար գա նում է նրանց անձ նա

յին որակ ներն ու ու նա կու թյուն նե րը, ձև
ա վոր վում է գի տա կան աշ խար հա յաց քը: 
Առանց ու սուց ման մե թոդ նե րի իմա ցու
թյան դժվար է իրա կա նաց նել որևէ ար
դյու նա վետ գոր ծու նե ու թյուն ու սուց ման 
գոր ծըն թա ցում: Ու սուց ման մե թոդ նե րը 
ան ցել են պատ մա կան զար գաց ման եր
կա րա տև ու ղի, որոնք և նպաս տել են 
նրանց կա տա րե լա գործ մա նը: Այս գոր ծըն
թա ցը շա րու նակ վում է նաև այ սօր: Չկա 
և չի կա րող լի նել ու սուց ման «կա տա րյալ 
մե թոդ», որով հնա րա վոր լի նի ապա հո վել 
ու սուց ման ար դյու նա վե տու թյուն, քա նի որ 
յու րա քան չյուր մե թոդ պետք է հա մա պա
տաս խա նի ման կա վար ժա կան որո շա
կի խնդիրնե րի լուծ մա նը: Թե պետ հարկ 
է նշել, որ չնա յած ու սուց ման մե թոդ նե րի 
հարս տաց մա նը, մեր օրե րում բարձ րա
գույն ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե
րում դե ռևս շատ առար կա նե րի, այդ թվում 
նաև «Ման կա վար ժու թյուն» դա սըն թա ցի 
դա սա վանդ ման գոր ծում դա սա խո սու
թյունն է (իր տա րա տե սակ նե րով հան դերձ) 
ձև ա վո րում նյու թի փո խանց ման ակ տիվ 
ձև ե րի հիմ քը: «Դա սա խո սու թյան խնդի
րը գի տե լի քի, տե ղե կատ վու թյան փո խան
ցումն է սո վո րող նե րին: Խմբի խնդիրն է 
ըն կա լել և պահ պա նել այդ գի տե լիք նե րը»1: 
Փոր ձը ցույց է տվել, որ առա վել ար դյու
նա վետ է դա սա խո սու թյուն կար դալ այն 
դեպ քում, երբ անհ րա ժեշտ է ներ կա յաց նել 
սոսկ փաս տեր և, մաս նա վո րա պես, այն 
լսա րան նե րում, ուր ու սա նող նե րի թվա քա
նա կը մեծ է: Այ նու հան դերձ, բարձ րա գույն 
կրթու թյու նը կա րող է որա կյալ լի նել մի այն 
այն դեպ քում, երբ պրո ֆե սո րա դա սա խո
սա կան կազ մը լի ար ժեք տի րա պե տում է 
իր մաս նա գի տու թյա նը՝ օգ տա գոր ծե լով ու

1 Ալեքսանյան Լ., Թորոսյան Ն., Ուսուցման ին տե
րակ տիվ մեթոդների տեսությունն ու պրակտիկան, 
Եր., 2004, էջ 21:
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սուց ման գոր ծըն թա ցում դա սա վանդ ման 
ժա մա նա կա կից մե թոդ ներ:

Ու սուց ման մե թոդ նե րի դա սա կարգ
մամբ զբաղ վել են մի շարք ման կա վարժ
ներ (Ե.Գո լանդ, Մ. Սկատ կին, Ի. Լեր ներ 
և ու րիշ ներ), որոն ցից յու րա քան չյու րը ներ
կա յաց րել է իր տար բե րա կը: Առա վել տա
րած ված է Մ. Սկատ կի նի և Ի. Լեր նե րի 
դա սա կար գու մը, որն իր մեջ նե րա ռում է 
մե թոդ նե րի երեք խումբ՝ պա սիվ, ակ տիվ և 
փոխ ներ գոր ծուն (ին տե րակ տիվ):

Պա սիվ մե թոդ նե րի դեպ քում դա սա խո
սու թյան ըն թաց քում դա սա խոսն է ակ տիվ 
դե րում (որ պես գի տե լիք հա ղոր դող): Ու
սուց ման գոր ծըն թացն ու նի դա սա խոս–ու
սա նող ավան դա կան ուղղ վա ծու թյուն: Ակ
տիվ մե թոդ նե րի դեպ քում և՛ դա սա խո սը, և՛ 
ու սա նո ղը եր կուս տեք կա րո ղա նում են փո
խազ դել մի մյանց վրա, ու սա նողն ակ տի
վո րեն մաս նակ ցում է գի տե լիք նե րի ձեռք
բեր ման գոր ծըն թա ցին, որն ու նի ոչ մի այն 
դա սա խոս–ու սա նող, այ լև՝ հա կա դարձ 
ուղղ վա ծու թյուն: Ժա մա նա կա կից ման կա
վար ժա կան գոր ծըն թա ցում կի րառ վում են 
ինչ պես ավան դա կան մե թոդ նե րը, այն
պես էլ ու սուց ման նո րա գույն մե թոդ նե րը:

Կրթա կան բա րե փո խում նե րի ար դյուն
քում մե զա նում ինո վա ցի ոն գոր ծըն թաց
նե րը հան գեց րել են նո րա րար դա սա խո սի 
մե թո դա կան զի նա նո ցի հարս տաց մա նը 
նո րա գույն մե թոդ նե րով: Վեր ջին նե րիս 
կի րա ռու մը «Ման կա վար ժու թյուն» դա սըն
թա ցում հիմն ված է գի տու թյան ժա մա նա
կա կից ձեռք բե րում նե րի և ու սուց ման տե
ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի վրա: 
Դրանք ուղղ ված են ու սա նո ղի ինք նու
րույն և ստեղ ծա գոր ծա կան պատ րաստ
վա ծու թյան որա կի բարձ րաց մա նը: Այ սօր 
գի տու թյու նը զար գա նում է շատ արագ 
տեմ պե րով, և եթե «դա սա խո սը ծա նոթ 

չէ գի տու թյան նո րա գույն նվա ճում նե րին, 
ապա ան խու սա փե լի է, որ նա իր դա սա
խո սու թյուն նե րում կհա ղոր դի հնա ցած, 
հե տև ա պես և ոչ ճիշտ տե ղե կու թյուն ներ: 
Պետք է իրա զեկ լի նի տե ղե կատ վա կան 
տեխ նո լո գի ա նե րին, տեխ նո լո գի ա կան 
լե զու նե րին»2: Այս խնդի րը հնա րա վոր է 
լու ծել ին տե րակ տիվ մե թոդ նե րի լայն կի
րառ մամբ:

«Ին տե րակ տիվ» կամ փոխ ներ գոր ծուն 
մե թոդ ներն ակ տիվ մե թոդ նե րի ար դի ա
կան տե սակ ներն են, որոնք ու ղեկց վում են 
դա սա խոս–ու սա նող, ու սա նող–ու սա նող 
փո խազ դե ցու թյամբ: Տե սա կան և գործ
նա կան աշ խա տանք նե րը կա տար վում են 
սո վո րող նե րի ան մի ջա կան մաս նակ ցու
թյամբ, նրանց ճա նա չո ղա կան գոր ծու նե
ու թյամբ:

 

 

Դասախոս 

Ուսանող 

Ուսանող 

Ընդ որում մեր դա սըն թա ցի շրջա նակ
նե րում իրա կա նաց վող բազ մա թիվ մե թո
դա կան նո րա րա րու թյուն ներ այ սօր կապ
ված են հենց ու սուց ման ին տե րակ տիվ 
մե թոդ նե րի հետ, որոնք ապա հո վում են և՛ 
ար դյու նա վետ ու սու ցում, և՛ բարձր որակ: 
Վե րոն շյալ մե թոդ ներն ու նեն մի շարք 
առանձ նա հատ կու թյուն ներ, այն է՝ 
•	 Ու սա նո ղը դա սա խո սու թյան ըն թաց

քում հան դես է գա լիս որ պես ակ տիվ 
սու բյեկտ, 

2 Կրեդիտային համակարգով դասախոսների բարձ
րաց ման կրթագիտական ծրագրի կառուցվածքը և 
բովանդակությունը, ԵՊՀ, 18.11.2010 թ.:
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•	 Ու սա նողն առա վե լա պես հեն վում է 
ինք նու րույն գոր ծե լու վրա, 

•	 Ձեռք է բե րում մյուս նե րի հետ հա ղոր
դակց վե լու, հա մա գոր ծակ ցե լու կա րո
ղու թյուն ներ, սո վո րում է և սո վո րեց նում, 

•	 Ստեղծ վում է ինք նակր թու թյան, ինք
նադր սև որ ման, ինք նու րույն «պրպտե
լու» և սե փա կան տե սա կետ նե րը ներ
կա յաց նե լու բա րեն պաստ մի ջա վայր, 

•	 Ձեռք բե րած գի տե լիք նե րը կյան քում 
կի րա ռե լու հնա րա վո րու թյուն:
Տարբերում ենք՝ աշ խա տանք փոքր 

խմբե րով, պրոբ լե մա յին մե թոդ, իրա վի
ճա կա յին վեր լու ծու թյան, գործ նա կան 
կամ դե րա յին խա ղե րի, մո դե լա վոր ման, 
պրո յեկտ նե րի մե թոդ, ակա դե մի ա կան 
հա կա կար ծու թյան, զրույ ցի, դա սա խո
սու թյան մե թոդ, բա նա վեճ խճան կար և 
այլ ին տե րակ տիվ մե թոդ ներ: Ու սուց ման 
վե րոն շյալ մե թոդ նե րի կի րա ռու մը պա
հան ջում է նա խա պատ րաս տա կան, կազ
մա կերպ չա կան և կա տա րո ղա կան մեծ 
հնա րա վո րու թյուն ներ, հա կա ռակ դեպ քում 
ձև ա կան մո տե ցու մը կա րող է հան գեց նել 
առա վել ցածր ար դյուն քի, քան կա պա հո
վեր ավան դա կան ու սու ցու մը: Սա կայն սա 
չի նշա նա կում ավան դա կան մո տեց ման 
ժխտում: Ավե լին, ու սուց ման ին տե րակ
տիվ մե թոդ ներն ավան դա կան մե թոդ նե րի 
գործ նա կան դրսև ո րում ներն են և չպետք 
է տա րան ջա տել դրանք մի մյան ցից: Ընդ 
որում, ար դյուն քի հաս նե լու և նյու թը լսա
րա նին հա սա նե լի դարձ նե լու հա մար ժա
մա նա կա կից դա սա խո սու թյու նը պետք է 
ըն թա նա ու սուց ման ավան դա կան ու նոր 
հնար նե րի մի ա հյուս մամբ: Ցա վոք դա սա
վանդ ման մե թոդ նե րը հա յաս տա նյան բու
հե րի մեծ մա սում, այդ թվում և ԵՊՀ–ում, 
դե ռևս մնում են ան բա վա րար: Ու սուց ման 
մե թոդ նե րը հիմ նա կա նում տե սա կան են և 

հան գեց նում են շրջա նա վարտ նե րի ոչ բա
վա րար պատ րաստ վա ծու թյան, բա ցա ռու
թյամբ մի շարք դա սա խոս նե րի, պրո ֆե
սո րա դա սա խո սա կան կազ մի ան դամ նե րի 
հիմ նա կան մա սի, ովքեր դե ռևս կի րա ռում 
են բա ցա ռա պես տե սա կան դա սա խո սու
թյուն ներ՝ չա պա հո վե լով հե տա դարձ կա
պը ու սա նո ղու թյան հետ: Ավե լին, հա ճախ 
մեկ դա սա խո սու թյա նը մաս նակ ցում է 100 
և ավե լի, իսկ սե մի նար պա րապ մուն քին՝ 
ավե լի քան 30 ու սա նող, որը նույն պես խո
չըն դո տում է ին տե րակ տիվ մե թոդ նե րով 
ար դյու նա վետ դա սա վանդ մա նը: Այ նու
հան դերձ, ող ջու նե լի է, որ ԵՊՀ–ում այ սօր 
գնա լով ավե լա նում է այն դա սա խոս նե րի 
թի վը, ով քեր առա վել հա ճա խա կի են կի
րա ռում ին տե րակ տիվ մե թոդ ներ՝ փոր ձե
լով ու սա նող նե րին ներգ րա վել լսա րա նա
յին քննար կում նե րի մեջ, դա սի ըն թաց քում 
ավե լի շատ ժա մա նակ հատ կաց նել հար
ցու պա տաս խա նին, բա նա վե ճե րին, կի
րա ռել հա ղոր դում ներ՝ հա մա կարգ չա յին 
«PowerPoint» ծրագ րով: Այս պես, «Ման
կա վար ժու թյուն» առար կա յից ու սուց ման 
ժա մա նա կա կից մե թոդ նե րը կամ դաս տի
ա րա կու թյան բա ղադ րիչ նե րը (ըն տա նե
կան դաս տի ա րա կու թյան ժա մա նա կա կից 
հիմ նախն դիր նե րը) ներ կա յաց նե լիս նյու
թի ար դյու նա վետ ըն կալ ման և մտա պահ
ման հա մար ին տե րակ տիվ մե թոդ նե րից 
կի րառ վում են դե րա յին կամ գործ նա կան 
խա ղե րը: Նա խա պես առա ջարկ վում են 
անս պա սե լի իրա վի ճակ ներ, ուր ու սա
նող նե րը ստանձ նում են հա մա պա տաս
խան դե րեր և փոր ձում իրա կա նու թյա նը 
մոտ ներ կա յաց նել իրա վի ճա կը: Սա կա
րև որ նա խա պայ ման է դե րա յին խաղն 
ար դյու նա վետ իրա կա նաց նե լու գոր ծում: 
Այս մե թո դի կի րա ռու թյու նը նպա տա կա
հար մար է նաև նրա նով, որ փորձ է ար
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վում ցույց տալ նույն թե մա յի շուրջ տար
բեր ու սա նող նե րի տար բեր կար ծիք ներ: 
Այն ու սա նող նե րը, ով քեր չեն մաս նակ ցել 
բուն դե րա յին խա ղին, հան դես են գա լիս 
դի տոր դի դե րում, իսկ խա ղի ավար տից 
հե տո բո լո րը, դա սա խո սի հետ մի ա սին, 
քննար կում են սխալ նե րը, բա ցա հայ տում 
հա մա կուր սե ցի նե րի դիր քո րո շում նե րը, 
անում եզ րա հան գում ներ: Դե րա յին խա
ղե րի կի րա ռու թյու նը զար գաց նում է ու սա
նո ղի գործ նա կան հմտու թյուն նե րը, այն է՝ 
ու սա նո ղին հա ղոր դում է ոչ մի այն ակա
դե մի ա կան գի տե լիք, այ լև այդ գի տե լի քը 
գործ նա կա նում կի րա ռե լու հմտու թյուն ներ: 
Դե րա յին խա ղե րը ու սա նո ղից պա հան ջում 
են նաև ստեղ ծա գոր ծա կան հա մա ռու
թյուն, զար գաց նում երև ա կա յու թյու նը, ձև
ա վո րում իրա վի ճակ նե րում ճիշտ լու ծում
ներ գտնե լու կա րո ղու թյուն:

Ին տե րակ տիվ մե թոդ նե րից դա սըն
թա ցի դա սա վանդ ման ըն թաց քում լայն 
տա րա ծում է գտել նաև մտագ րո հը կամ 
մտքե րի տա րա փը (գե նե րա ցի ան): Մե
թո դի էու թյունն այն է, որ յու րա քան չյուր 
ու սա նող կա րող է ան կաշ կանդ ար տա
հայ տել իր իմա ցա ծը նոր հա ղորդ վող թե
մա յի վե րա բե րյալ: Սկզբուն քա յին առանձ
նա հատ կու թյունն այն է, որ բա ցառ վում է 
սո վո րո ղի կող մից առա ջադր ված լու ծում
նե րի մա սին որևէ քննա դա տու թյուն կամ 
գնա հա տա կան: Նման ձև ով բա ցա հայտ
վում է ու սա նո ղի վե րա բեր մունքն ու հե
տաքրք րու թյու նը նյու թի վե րա բե րյալ:

Ման կա վար ժու թյան դա սըն թա ցի դա
սա վանդ ման ըն թաց քում բա վա կան ար
դյու նա վետ է կի րա ռել նաև ին տե րակ տիվ 
զրույ ցը: Վեր ջինս այն մե թոդն է, որի կի
րառ ման ժա մա նակ առա ջադր ված հար
ցե րի մի ջո ցով հնա րա վոր է ու սա նող նե րի 
մեջ ակ տի վաց նել նրանց՝ ար դեն ու նե ցած 

գի տե լիք ներն ու կա րո ղու թյուն նե րը և մղել 
նոր գի տե լիք նե րի ձեռք բեր մա նը: Մե թո դի 
կի րա ռու թյու նը հնա րա վո րու թյուն է ըն
ձե ռում զար գաց նելու ոչ մի այն բա նա վոր 
խոս քը, ընդ լայ նելու մտա հո րի զո նը, այ լև՝ 
հա ղոր դակ ցա կան հմտու թյուն նե րը:

Դա սըն թա ցի շրջա նակ նե րում պա կաս 
ար դյու նա վետ չէ նաև բա նա վե ճի մե թո
դի կի րա ռու մը՝ որ պես գի տե լի քի ազատ 
խոս քա յին փո խա նակ ման մի ջոց: Ի տար
բե րու թյուն զրույ ցի, բա նա վե ճը սահ մա նա
փակ վում է մեկ թե մա յի շրջա նակ նե րում և 
ըն թաց քում պետք է բա վա րա րի որո շա կի 
պա հանջ ներ, այն է՝ հար գել դի մա ցի նի 
տե սա կե տը, չընդ հա տել խոս քը, հա կա
ռակ վե լու դեպ քում՝ ներ կա յաց նել հիմ նա
վոր փաս տարկ ներ: Նշյալ մե թոդն առա վել 
նպա տա կա հար մար է կի րա ռել դա սըն թա
ցի ավար տին, երբ ու սա նողն ար դեն ու նի 
որո շա կի գի տե լիք ներ ման կա վար ժու թյան 
հիմ նա հար ցե րի վե րա բե րյալ: Բա նա վե
ճի կի րառ ման առա վե լու թյուն նե րից մեկն 
այն է, որ են թադ րում է խմբի ներգ րավ
վա ծու թյան բարձր մա կար դակ: Մաս նա
վո րա պես, մեր աշ խա տան քում հա մոզ վել 
ենք, որ եթե քննարկ վող թե ման (Օրի նակ՝ 
«Բա րե փո խում նե րը կրթու թյան հա մա
կար գում», «Բո լո նյան գոր ծըն թաց» կամ 
«Ման կա վար ժու թյան ար դի հիմ նախն դիր
նե րը») ար դի ա կան է, ապա անհ նա րին է 
ու սա նող նե րի համար ան տար բեր մնալն 
ու չմաս նակ ցե լը:

Այս պի սով, ինչ պես հա մոզ վում ենք, 
ու սուց ման ժա մա նա կա կից մե թոդ նե րը 
միտ ված են կրթու թյան որա կի բարձ
րաց մա նը, դա սապ րո ցեսն առա վել հե
տաքր քիր և ար դյու նա վետ դարձ նե լուն, 
որոնք կա պա հո վեն սո վո րող նե րի ինք
նու րույն, իմա ցա կան գոր ծու նե ու թյան 
զար գաց մա նը:
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Usage of interactive methods in the Pedagogy course of the Higher School.
A. Ashikyan

The article discusses the productivity of the application of interactive methods in the 
pedagogy course of the Higher School as an important premise for the insurance of the qual
ity of education. The article presents and analyses a number of interactive methods which 
are nowadays widely used in the frame of the course. 

Применение интерактивных методов в педагогической  
практике высшей школы

А. Ашикян

В статье обсуждается результативность интерактивных методов в педагогической 
практике высшей школы–как предпоссылки качественного образования. Представлены 
ряд интерактивных методов применяемых в педагогической практике.
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ՀՌԻՓՍԻՄԵ ՇԱՀԲԱԶՅԱՆ

ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ 
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Մարդ կու թյան կա րև ո րա գույն նվա
ճում նե րից մե կը կրթա կան հա մա կար գի 
ստեղ ծումն է, որը կյան քի մյուս ոլորտ նե րի 
զար գաց ման երաշ խիքն է: Այս տեղ հիմ
նա կան սու բյեկ տը և քննարկ ման առանց
քը մարդն է: Նրա դաս տի ա րա կու թյան և 
կրթու թյան հար ցը ամե նա բարդ ու կա րև
որ խնդիր նե րից է:

Դա րե րի ըն թաց քում մարդ կու թյու նը 
մի ջոց ներ է ձեռք առել իր փոր ձը կրտսեր 
սերն դին փո խան ցե լու և նրան ապա գա 
կյան քին նա խա պատրաս տե լու հա մար: 
Երկ րագն դի բնակ չու թյան աճին զու գըն
թաց կրթա կան հա մա կար գի առա քե լու
թյու նը, խնդիր նե րը և նպա տակ նե րը ավե
լի են բար դա նում: Յու րա քան չյուր եր կիր, 
ել նե լով իր ազ գա յին սո վո րույթ նե րից և 
կրթա կան ան ցյա լից, դրանք հա մա պա
տաս խա նեց նե լով երկ րի ընտ րած քա ղա
քա կա նու թյա նը, մշա կում է իր կրթա կան 
օրեն քը և ծրագ րե րը:

Ամեն մի ժո ղովր դի հա մար էլ թանկ ու 
սրբա զան են իր ան ցյա լի հի շա տակ նե
րը, իր ստեղ ծած պատ մամ շա կու թա յին 
գան ձե րը: Բայց երևի քչե րը կան, որոնց 
հա մար իրենց պատ մու թյու նը դա րե րի 
ճա նա պար հին այն պես նե ցուկ է եղել, դա
սա գիրք և ու ղե ցույց, ինչ պես մեր պատ
մու թյու նը: Ազգն ապ րում, գո յա տև ում, հա
րա տև ում է ո՛չ թե երկր ներ ստրկաց նե լով, 
ու րի շի հո ղեր նվա ճե լով կամ հա րև ա նի 
հո գև որ սե ղա նից պա տառ թռցնե լով, այլ 
սե փա կան պատ մու թյա նը պոր տա լա րով, 
արյամբ և ու ղե ղի բո լոր թե լե րով կապ ված, 
աշ խար հի լույ սին ու բա րու թյա նը, մարդ

կու թյան առա ջա դի մու թյա նը մա տու ցած 
գան ձե րով:

Մեր պատ մու թյու նը մեր ող նա շարն է, 
մեզ ու ղիղ ու հպարտ է պա հում, որ պես զի 
չծռմռվենք ամեն հող մից ու փոր ձու թյու
նից: Մեր պատ մու թյու նը մեր ոտ քի տա կի 
հողն է: Այդ իսկ պատ ճա ռով շատ կա րև որ 
է պատ մու թյան լավ դա սա գիրք ու նե նա լը:

Պատ մու թյան դա սագր քի գլխա վոր 
նպա տա կը պետք է լի նի սո վո րեց նել մտա
ծել: Դա սա գիր քը հա տուկ մա տե րիա է, որի 
հա մար պետք է մշա կել առան ձին չա փա
նիշ ներ, հիմ նա րար փաս տեր, սկզբուն քա
յին մո տե ցում ներ:

Պատ մու թյան լավ դա սա գիր քը պետք 
է միշտ տա րա ծու թյուն թող նի ինք նուրույն 
վեր լու ծու թյան, տար բեր տե սա կետ նե րի 
հա մար, այն և՛ աշա կերտ նե րին, և՛ ու սու ցիչ
նե րին պետք է թույլ տա դա տո ղու թյուն ներ 
անել, ոչ թե պար տադ րե լու գա ղա փար ներ, 
այլ ընդ հա կա ռա կը, զար գաց նի նրանց սե
փա կան կա րո ղու թյուն նե րը: Նույն պատ
մա կան երև ույ թը կա րող է առա ջաց նել 
տար բեր կար ծիք ներ, դի բատ ներ, քննար
կում ներ: Օրի նակ՝ Ստա լի նի ան ձը կա րե
լի է դի տար կել և՛ որ պես լավ մե նե ջեր, և՛ 
որ պես բռնա կալ: Դա սագր քի հիմ նախն
դի րը պետք է լի նի տար բեր պատ մա կան 
փաս տարկ նե րի շղթա յի մի ջո ցով ընտ րու
թյան հնա րա վո րու թյուն տալ աշա կերտ
նե րին: Պետք է կա րև ո րը տար բե րա կել 
երկ րոր դա կա նից, պետք է ընտ րել այն պի
սի պատ մա կան ան հատ նե րի, որոնք մեծ 
դեր են կա տա րել պատ մու թյան մեջ՝ հե տո 
հա մադ րե լով փաս տերն ու ան հատ նե րին, 
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նկա րագ րե լով ժա մա նա կաշրջա նը կա
տա րել հե տև ու թյուն ներ՝ տրա մա բա նո րեն 
բխեց նե լով մի փաս տից մյու սը: Դա բաց 
քննարկ ման հարց է, որի վրա աշա կերտ
ներն ու ու սու ցիչ նե րը պետք է մի ա սին աշ
խա տեն:

Պատ մու թյու նը գի տու թյուն է, պատ
մա կան իրա դար ձու թյուն նե րի, փաս տե
րի, ան հատ նե րի և ժա մա նա կաշր ջա նի 
ընտ րու թյուն: Այդ ընտ րու թյու նը ար վեստ 
է, այդ իսկ պատ ճա ռով պատ մու թյան դա
սա գիր քը պետք է գրվի լա վա գույն պատ
մա բան նե րի կող մից, որոնք չպետք է 
պար տադ րեն իրենց տե սա կետ նե րը, գա
ղա փա րա քա ղա քա կան կողմ նո րո շում նե
րը: Պատ մու թյան առար կան այն պի սին է, 
որ այն ներ քին ձև ով հակ ված է տար բեր 
մեկ նա բա նու թյուն նե րի: Ըստ անգ լի ա ցի 
պատ մա բան Էդո ւարդ Կար րի. «Այն քան 
պատ մու թյուն կա, որ քան պատ մա բան
ներ, յու րա քան չյուր փաստ դառ նում է 
տե սա նե լի յու րա քան չյուր պատ մա բա նի 
գլխի մի ջով անց նե լիս»: Դա իհար կե ծայ
րա հե ղա կան մո տե ցում է, բայց դրա մեջ էլ 
ճշմար տու թյան հա տիկ կա:

Պատ մու թյու նը սև ու սպի տակ նկար 
չէ, այն բազ մա ֆակ տոր պրո ցես է, բա
լան սա վոր ված պատ մա կան ճշմար տու
թյուն նե րի և դրանց գնա հա տա կան նե րի 
հի ման վրա: Պետք է ձև ա վո րել այն պի սի 
սկզբունք, որը կլի նի ըն դու նե լի և՛ նվա ճող
նե րի, և՛ նվաճ վող նե րի կող մից՝ մի և նույն 
ժա մա նակ պահ պա նե լով և պաշտ պա
նե լով անա ռար կե լի ճշմար տու թյուն նե րը: 
Սու տը և կեղ ծի քը կա րող են ճա կա տագ
րա կան լի նել ինչ պես հա սա րա կու թյան, 
այն պես էլ պե տու թյան ապա գա յի հա մար: 
Դրա վառ օրի նակն է մեր հա րև ան Ադր
բե ջա նի պատ մա կան զեղ ծա րա րու թյուն
նե րը, որի ար դյուն քում հա զա րա մյա Էրե

բու նի–Երև ա նը ներ կա յաց վում է որ պես 
միջ նա դա րյան ադր բե ջա նա կան քա ղաք: 
Ստի ար դյունքն է Ռ. Սա ֆա րով նե րի պես 
հրեշ նե րի ծնուն դը, որը վկա յում է պե տու
թյան մեջ ձև ա վոր վող հի վանդ հա սա րա
կու թյան մա սին:

Պատ մու թյան դա սա գիր քը ոչ մի այն 
պետք է դաս տի ա րա կի, այ լև ճա նա պարհ 
ցույց տա դե պի ճշմար տու թյու նը: Դա սա
գիր քը պետք է դաս տի ա րա կի մտա ծող 
սե րունդ, որոնք ան ցյա լի դա սե րի հի ման 
վրա կա րո ղա նան ճիշտ կա ռու ցել ապա
գան: Երբ հա յացք ես նե տում ան ցյա լին, 
չպետք է էյ ֆո րի ա յի մեջ ընկ նել, այլ հաս
կա նալ ներ կա յի խնդիր նե րը, դրանց առա
ջաց ման պատ ճառ ները և փո խե լու ճա նա
պարհ նե րը:

Պատ մու թյան դա սագր քի կա րև ո րա
գույն խնդիրն այն է, թե ինչ պես մա տու ցել 
նյու թը, որ այն վի ճա կագ րա կան տե ղե
կու թյուն նե րի, թվե րի, փաս տե րի ու իրա
դար ձու թյուն նե րի սոսկ ժո ղո վա ծու չլի նի, 
որ պես զի այն չձանձ րաց նի աշա կերտ նե
րին, որ պես զի այն հա մա պա տաս խա նի 
ժա մա նա կի աշա կեր տու թյան հե տաքրք
րու թյուն նե րին ու ձգտում նե րին: Ներ կա
յիս աշա կերտ նե րը այ սօր մե ծա նում են 
նոր պայ ման նե րում: Դա հսկա յա կան տե
ղե կատ վու թյան ծա վալն է: Դա այն ժա
մա նակն է, երբ որ դպրո ցը, ու սու ցի չը, 
գի տե լի քի մի ակ մո նո պո լիստ նե րը չեն: 
Դա սագր քի ստեղծ ման մեջ կա րև որ է ոչ 
մի այն գի տա կան մո տե ցու մը, այ լև հո գե
բա նա կան և ֆի զի ո լո գի ա կան: Կա րև որ 
է ու սում նա սի րել ներ կա յիս աշա կեր տու
թյան մո տե ցում ներն ու վե րա բեր մունքն 
ընդ հան րա պես գրքի և մաս նա վո րա պես 
դա սագր քի նկատ մամբ:

Շատ կա րև որ է ու սուց ման հա մա
կար գը դարձ նել բաց պա հանջ մուն քի 
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նկատ մամբ: Յու րա քան չյուր ան հա տի 
կրթու թյու նը, պե տու թյան կա րև ո րագույն 
ռե սուրսն է. առանց դրա չի կա րե լի լու
ծել այն տնտե սա կան խնդիր նե րը, որոնք 
պետք է լու ծեն նա խա պատ րաստ ված 
մար դիկ: Պետք է տար բե րա կել պե տու
թյու նը հա սա րա կու թյու նից: Պե տու թյան 
զար գաց ման գրա վա կա նը կրթված և ու
նակ հա սա րա կու թյունն է: Խորհր դա յին 
հա սա րա կու թյու նը իր կրթա կան մա կար
դա կով 1991 թ. աշ խար հում գրա վում էր 
եր րորդ տե ղը: Ներ կա յիս դպրո ցը ինչ–որ 
տեղ ու ժեղ է խորհր դա յին դպրո ցից, ինչ–
որ տեղ զի ջում է նրան: Տե ղե կատ վու թյան 
որոն ման, գնա հատ ման, տե սա կետ նե րի 
լայ նու թյան, դրանք ար տա հայ տե լու հա
մար ձա կու թյան, մեկ նա բա նու թյուն նե րի 
բազ մա զա նու թյան, ժա մա նա կա կից տեխ
նո լո գի ա կան սար քա վո րում նե րից օգտ
վե լու ու նա կու թյան առու մով ներ կա յիս 
դպրո ցա կա նը ավե լին կա րող է, քան մենք: 
Ժա մա նա կա կից կրթու թյու նը սահ ման ներ 
չու նի: Ու սում նա կան պրո ցե սը ոչ մի այն 
կրթու թյուն է, այ լև ինք նա հաս տատ ման 
մի ջոց: Քսան մե կե րորդ դա րը դի նա միկ 
փո փո խու թյուն նե րի դար է, որին պետք է 
նա խա պատ րաս տել մեր մա տաղ սերն դին: 
Այդ գոր ծում ան փո խա րի նե լի է ժա մա նա
կա կից դպրո ցի դե րը: Դպրո ցը թան գա րան 
չէ, այն կեն դա նի օր գա նիզմ է, որը պետք է 
զար գաց նել տար բեր ուղ ղու թյուն նե րով:

Խորհր դա յին դա սա գիր քը տա լիս էր 
նպա տա կը, որին ամեն գնով պետք էր 
հաս նել՝ հաշ վի չառ նե լով զո հո ղու թյուն
նե րի ծա վա լը: Խորհր դա յին դա սա գիր քը 
են թարկ վում էր գա ղա փա րա խո սու թյա նը: 
Մա թե մա տի կա յին, ֆի զի կա յին դա չէր վե
րա բեր վում, կի բեռ նե տի կան հա մար վում 
էր բուր ժո ւա կան գի տու թյուն, իսկ գրա կա
նու թյու նը և պատ մու թյու նը սո ցի ա լիս տա

կան գա ղա փարա խո սու թյան կցորդ ներն 
էին: Դա սահ մա նա փա կում էր ինք նու
րույն մտա ծե լա կեր պը, հա սա րա կու թյա
նը դարձ նում վար չա կար գի սպա սա վո րը: 
Ժա մա նա կա կից դպրո ցը զերծ է նման 
ճնշու մից: Այն ոչ մի այն պետք է ազատ լի
նի, այ լև բաց: Յու րա քան չյուր մարդ պետք 
է կա րո ղա նա կա տա րել իր ընտ րու թյու
նը: Ժա մա նա կա կից կրթու թյու նը մի կող
մից պետք է լի նի ավե լի մրցու նակ և մյուս 
կող մից պետք է դառ նա ավե լի պրակ տիկ 
և կի րա ռե լի: Այդ գոր ծում մեծ է դա սագր
քե րի դե րը: Դա սա գիր քը մի ջոց է, բայց 
ոչ նպա տակ: Պատ մու թյան դա սա գիր քը 
պետք է նպաս տի աշա կերտ նե րի ակ տի
վու թյան բարձ րաց մա նը, որը անհ րա ժեշտ 
պայ ման է նրա ու նա կու թյուն նե րի ու ձիր
քե րի զար գաց ման հա մար: Կ. Դ. Ու շինս
կին գտնում էր, որ աշա կեր տը ոչ թե ման
կա վար ժա կան ներ գոր ծու թյան օբյեկտ է, 
այլ սու բյեկտ, ակ տիվ մաս նա կիցն իր սե
փա կան արար ման, ինք նա զար գաց ման 
և ինք նա կա տա րե լա գործ ման: Մինչ դեռ 
եթե դա սա գիր քը սո վո րո ղի առ ջև խնդիր 
չի դնում լա րելու իր ու ժե րը և հաղ թա հա
րելու դժվա րու թյուն նե րը, ապա նրա զար
գա ցու մը դան դա ղում է: Պատ մու թյան 
դա սագր քի ըն թեր ցու մը յու րօ րի նակ ճա
նա պար հոր դու թյուն պետք է լի նի, զրույց 
ըն թեր ցո ղի և հե րոս նե րի մի ջև, վեճ ու 
պայ քար, հույ զե րի և զգաց մունք նե րի ան
կեղծ ար տա հայ տում: Պատ մու թյունն ըն
թեր ցե լիս աշա կեր տը պետք է ոչ մի այն 
ըն թեր ցող լի նի, այ լև հա մա հե ղի նակ, ռե
ժի սոր, բե մադ րիչ:

Հա յոց պատ մու թյան դա սա գիր քը 
պետք է ուղ ղոր դի ազ գա պահ պա նու թյա
նը: Ազ գա յին գո յու թյան գաղտ նիք նե րին 
հայ ժո ղո վուր դը հա ղոր դա կից է եղել վա
ղուց: Իր նվի րյալ նե րով և հան ճար նե րով, 
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ազ գա պահ պան ման կռվում տված իր ան
թիվ ու ան հա մար զո հե րով նա սրին հա
վա սար մեծ տեղ է հատ կաց րել գրին ու 
գա ղա փա րին: Ազ գա յին գա ղա փարն է 
ապա հո վել ներ քին ժա ռան գա կա նու թյու
նը տար բեր ժա մա նա կաշր ջան նե րի, ամե
նա լայն իմաս տով, մեր մշա կույ թի փու լե րի 
մի ջև, դար ձել ու ղե ցույց, էու թյուն այն ամե
նի, ին չը հասց րել ենք մին չև մեր օրե րը 
և ներ կա յա նում ենք այ սօր աշ խար հին: 
Եզ նիկ Կող բա ցին, հայ ազա տագ րա կան 
շարժ ման գա ղա փա րա խո սու թյան հիմ նա
դիր Եղի շեն, իմաս տա սեր, վեր լու ծա բան 
Դա վիթ Ան հաղ թը և մեր բազ մա թիվ այլ 
գի տուն ներ ազ գա յին գա ղա փա րի հիմ նա
սյունե րը դրե ցին:

Բո լոր պա րա գա նե րում, թե՛ Բյու զան դի
ա յի ու Օս մա նյան կայս րու թյան պայ ման
նե րում, թե՛ Ցա րա կան Ռու սաս տա նի ու 
ԽՍՀՄ–ի կազ մում գտնվե լիս և թե՛ աշ խար
հա տա րած սփյուռ քում մշտա պես եղել են 
մեծ գոր ծիչ ներ, որոնք փոր ձել–ձգտել են 
հաղ թա հա րել ստո րա դա սու թյան բար դույ
թը, ոչ մի այն մտա ծել են ժո ղովր դի գո յա
պահ պա նու թյան և ազ գա յին ինք նու թյան 
պահ պան ման մա սին, այ լև մշտար թուն են 
պա հել հա յոց ազ գա յին պե տա կա նու թյան 
գա ղա փա րը:

Հա յոց պատ մու թյան դա սա գիր քը 
պետք է ձև ա վո րի ազ գա յին մտա ծե լա
կերպ, ազ գա յին ար ժեք ներ, ազ գա յին 
դի մա գիծ: Ազ գա յին դաս տի ա րա կու թյուն 
չստա ցող ան ձը չի կա րող քա ղա քա ցի լի
նել: Մեծն Նժդեհն ասում էր «Դաս տի ա
րա կենք մեր սե րունդ նե րը հայ րե նա պաշ
տո րեն և ցե ղո րեն՝ արևի տակ մեր տե ղը 
չկորց նե լու հա մար: Հայ րե նա պաշ տա կան 
դաս տի ա րա կու թյունն է, որ ու ժեղ ու ան
մեռ պի տի դարձ նի մեր ժո ղո վուր դը: Կրո
նա կան եր կյու ղա ծու թյամբ և ան սահ ման 

քաղց րու թյամբ պի տի դա սա վանդ վի հայ
րե նա գի տու թյու նը: Սրտի և մտքի կրա
կով պի տի խոս վի հայ րե նի երկ րի մա սին՝ 
հրահ րե լով վեր ջի նիս պաշ տա մուն քը ման
կա կան հո գի նե րի մեջ: Եկել է ժա մա նա կը 
հայ րե նա պաշ տա կան փրկա րար դաս տի
ա րա կու թյան մա սին մտա ծե լու... Հայ րե
նա պաշ տա կան դաս տի ա րա կու թյուն ահա 
մեր փրկու թյան խա րիս խը»: Ըստ Նժդե հի՝ 
ազ գերն իրենց ճա կա տա գի րը բար վո քե
լու մի մի ջոց ու նեն՝ պատ ճա ռա գի տա կան 
մտա ծո ղու թյուն, որը պետք է տա րա ծել 
ժո ղո վուրդ նե րի ան ցյա լի վրա, ճա նա չել 
ան ցյա լը, իմաս տա վո րել ներ կան՝ ապա
գան կեր տե լու հա մար: Սե փա կան պատ
մու թյանն ան ծա նո թը զուրկ է պատ մա
կան զգա ցո ղու թյու նից և հի շո ղու թյու նից: 
Իր պատ մու թյա նը ծա նոթ մար դը եր կու 
բան լա վա գույնս գի տի, թե ինչ կա րող 
է անել, ինչ պետք է անել: Պատ մու թյան 
փի լի սո փա յու թյու նը սո վո րեց նում է, որ 
ժո ղո վուրդ նե րի պատ մու թյան մեջ գլխա
վոր դե րը կա տա րում են ոչ թե ար տա քին 
պայ ման նե րը, քա ղա քա կան կողմ նո րո
շում նե րը, դիպ ված նե րը, այլ ժո ղո վուրդ նե
րի հո գե բա նա կան նկա րա գի րը: Այ սինքն 
ամեն ժո ղո վուրդ այն տեղ է, ուր նա հա սել 
է իր բա րո յա կան ու ժե րի մղու մով: Վա
ղը հաղ թե լու է նա, ով «մին չև այդ վա ղը 
իր հո գու մեջ կտա նի հաղ թա նա կը»: Հա
յոց պատ մու թյունն ու նի փա ռա հեղ էջեր, 
ազա տա տենչ Հայ կից մին չև Ար ցա խյան 
գո յա մարտ: Վեր ջինս պա տե րազմ էր հա
յի ոտ նա հար ված ար ժա նա պատ վու թյան 
վե րա կանգն ման, զո հի բար դույ թից ձեր
բա զատ վե լու, պատ մա կան ար դա րու թյան 
հաղ թա նա կի, Հայ կա կան հար ցը գո նե 
մա սամբ լու ծե լու հա մար: Չմո ռա նանք, 
որ Ար ցա խի հե րո սա մար տը կեր տե ցին 
խորհր դա յին դպրո ցում Հա յոց պատ մու
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թյուն չու սում նա սի րած մար դիկ, որոնց հա
մար պատ մու թյան դա սա գիր քը փաս տե րի 
ու տե ղե կու թյուն նե րի ան խախտ հեր թա
կա նու թյամբ, սո ցի ալ–տնտե սա կան, քա
ղա քա կան ու մշա կու թա յին ամեն տե սակ 
շեր տե րի, փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի սա
ռը քննու թյամբ շա րադ րանք էր: Բայց այդ 
մարդ կանց երակ նե րում հո սում էր գե նե
տիկ հի շո ղու թյան արյու նը: Դա հա յի ան
կոտ րուն ոգին է, որն ապ րում է յու րա քան
չյու րիս մեջ, այն պետք է բա ցա հայ տել, 
զար գաց նել և ուղ ղոր դել: Պատ մու թյան 
անի վը շար ժո ղը, մեր հա վա քա կան ճա
կա տա գի րը գոր ծի դնող հե րո սը ազ գա յին 
ոգին է: Եր կի րը հայ րե նիք է դառ նում այն 
ար ժեք նե րով, որը ստեղ ծում է ժո ղո վուր դը: 
Եր կի րը հայ րե նի քի աշ խար հագ րա կան 

զրահն է, հայ րե նի քը այդ եր կի րը մշա կող 
ժո ղովր դի ոգին է, նրա պատ մու թյունն ու 
մշա կույ թը: Հայ րե նի քը հայ րե նա կան կալ
ված քի պես ժա ռան գու թյուն չի տրվում, այլ 
յու րա քան չյուր սե րունդ ինքն է ստեղ ծում 
իր հայ րե նի քը՝ նրան ար ժա նի դառ նա լու 
ձգտու մով: Հայ րե նիք ստեղ ծել նշա նա կում 
է բե կոր առ բե կոր հայտ նա բե րել, իմաս
տա վո րել, պահ պա նել, պատ մա կա նաց նել 
և հա րա զա տա նալ նրան: Ի վեր ջո պատ
մա կան գոր ծը այն ժա մա նակ է կա րև որ, 
երբ այն առնչ վում է, կապ վում է ներ կա յի 
խնդիր նե րի հետ: Չէ՞ որ ի վերջո ամեն մի 
պատ մու թյուն էլ կդառ նա «պա րապ վախ
տի խա ղա լիք», եթե առանցք չու նե նա այն 
դա սե րը, որն ան ցյալն է թո ղել՝ այ սօրն ու 
ապա գան անս խալ ապ րե լու հա մար:

Գրականություն
1. Բ. Ուլուբաբյան, Զրուցարան, Երևան 1991 թ.:
2. Նժդեհյան իմաստաբանություն (հոդվածների ժողովածու), Երևան, 2006 թ.:
3. Մ. Մկրտչյան, Կրթության կազմակերպումը XXl–րդ դարում, գիտամանկավարժական 

ժողովածու, Երևան, Նոյան–տապան, 1998 թ.:
4. Ա. Հովսեփյան, Ս. Հովհաննիսյան, Քաղաքականության պատմական դասերը և արդիակա

նու թյունը, Երևան 1999 թ.:

 The problems concerning teaching History
R. Shahbazyan

A number of important problems in History, particularly in teaching
Armenian History are considered in the artical. 
The suggestions and analysis are given for solving and improving
these problems.

О задачах преподавания по предмету Истории 
Р. шахбазян

В статье рассматриваются проблемы об учебниках Истории и преподавания истории 
в частности проблемы и задачи по истории Армении. Даются предложения для 
улучшения и решения этих проблем.
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ՔՆԱՐԻԿ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ

ԴԱՆԻԵԼ ՎԱՐՈՒԺԱՆԻ «ՁՈՆ» 
ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ

Վա րու ժանն ապ րեց ու ստեղ ծա գոր
ծեց մեր ժո ղովր դի հա մար շատ ծանր, իսկ 
արևմ տյան հատ վա ծի հա մար՝ ող բեր գա
կան ժա մա նա կաշր ջա նում: Նա Թու մա
նյա նի, Իսա հա կյա նի, Սի ա ման թո յի նման 
այդ բարդ իրադ րու թյան մեջ պաշտ պա նեց 
հա րա զատ ժո ղովր դի շա հե րը՝ իր գրի չը 
դարձ նե լով «անթ րոց սրտե րու հնո ցի»:

Հայ կա կան կո տո րած նե րի ցնցող ազ
դե ցու թյամբ ծնվում է նրա ժո ղո վա ծու նե րից 
լա վա գույ նը՝ «Ցե ղին սիրտը»1: «Ցե ղին սիր
տը արյուն կու լա մեջս, հրդեհ ված քա ղաք
ներն եկած ամեն լուր՝ տաք մոխ րի պես 
կթափ վի գլխիս և սրտիս վրա», — խոս տո
վա նել է հայ րե նա սեր բա նաս տեղ ծը:

«Ցե ղին սիր տը» ժո ղո վա ծուն ու նի «Ընդ 
եղե գան փող բոց ելա նե ր» բնա բա նը. բույ
րը բռնկվող պայ քա րի, վրեժխնդ րու թյան 
նաև հա վեր ժու թյան խորհր դա նիշ է…

Դ. Վա րու ժա նի հայ րե նա սի րա կան պո
ե զի ա յի պսակն է «Ձո ն» բա նաս տեղ ծու
թյու նը, որը նվիր ված է հայ րե նի քին և նրա 
ազա տու թյան հա մար պայ քա րող մար
տիկ նե րին…

Այ սօր էլ շատ ար դի ա կան է Դ. Վա րու
ժա նի «Ձո ն» բա նաս տեղ ծու թյու նը, որը 
հայ րե նա սի րա կան կայ ծեր է բոր բո քում 
մեր սո վո րող նե րի սրտե րում, ար ժև ո րում 
ամե նա կա րև ո րը՝ ան սահ ման սեր և հա
վատ հայ րե նի եզեր քի նկատ մամբ:

Դպրո ցա կան ծրագ րով Դ. Վա րու ժա նի 
«Ձո ն» բա նաս տեղ ծու թյա նը հատ կաց ված 
է եր կու դա սա ժամ: Այդ եր կու դա սա ժա մի 
ու սում նա սի րու թյու նը հե տաքր քիր և մատ
չե լի է դառ նում, երբ հա մա գոր ծակ ցա յին 

1 Դ.Վարուժան, Երկերի լիակատար ժողովածու, հա
տոր 1, էջ 69, Երևան, 1986:

ու սու ցու մը իրա կա նաց նում ենք ին տե րակ
տիվ մե թոդ նե րը կի րա ռե լով:

Դասի թեման՝ Դանիել Վարուժանի 
«Ձոն» բանաստեղծություն 

Դասի նպատակը՝
Աշակերտը կիմանա

•	 քնա րա կան բա նաս տեղ ծու թյան տե սա
կի, հե րո սի մա սին, 

•	 բա նաս տեղ ծի հու զա կան գնա հա տա
կա նը և վե րա բեր մուն քը հայ րե նի քի 
նկատ մամբ, 

•	 բա նաս տեղ ծի ապ րում ներն ու խո հե րը, 
նրա նե րաշ խար հի նկա րա գի րը, 

Կկարողանա
•	 ըն կա լել տեքս տի տար բեր մա սե րի մի

ջև եղած կա պե րը, 
•	 տեքս տի հատ ված նե րը վեր նագ րել, 

մեկ նա բա նել, 
•	 շա րադ րել կար ծիք՝ գրա վոր և բա նա վոր, 
•	 ձև ա վո րել ան կախ մտա ծո ղու թյուն, 

որո շում ներ կա յաց նե լու հմտու թյուն, 
•	 տեքս տի մեջ առանձ նաց նել պատ կե

րա վոր ման ար տա հայտ չա կան մի ջոց
նե րը, լեզ վա ո ճա կան այլ ար ժեք նե րը, 

•	 ի մի բե րել, դա սա կար գել իր ձեռք բե
րած գի տե լիք նե րը՝ հա մադ րե լով նախ
կի նում ու նե ցած գի տե լիք նե րի հետ:

Կարժևորի
•	 «Ձո ն» բա նաս տեղ ծու թյան գա ղա փա

րի և գե ղար վես տա կան ար ժա նիք նե րի 
բա ցա հայ տումն ու մեկ նա բա նու թյու նը, 

•	 ազ գա յին ար ժեք նե րի հա մադ րու մը հա
մա մարդ կա յին ար ժեք նե րի հետ:
Անհրաժեշտ նյութեր՝ դասագիրք, 

բնա գիր, ցուցապաստառ, տեսանյութ, 
բա ռա րան, ձայնակրիչ (դիսկ՝ ստեղ ծա
գոր ծու թյունների):
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Հ/Հ Դասի փուլերը Ուսուցչի գործունեություն Սովորողի 
գործունեություն

Անդրադարձ նախորդ 
դասի հանձ նա րա րա
կան ներին

Լսում է, ուղղում, հստակեցնում, 
խրախուսում:

Ներկայացնում են 
առաջադրանքները:

1 Խթանման փուլ 
Տարբերակ 1.
Մեթոդ՝ «Երեք րո
պեա նոց ազատ շա
րադրանք» 

Տարբերակ 2
Մեթոդ՝ «Մտագրոհ»

Ուսուցիչը
•	 հանձնարարում է գրել շարադրություն 
•	 «Հայրենասիրություն» վերնագրով:
•	 Ունկնդրում է մի քանի շարադրանքներ:
•	 Կազմակերպում է քննարկումներ:

Ուղղորդող հարց՛«Ի՞նչ է ձոնը»:

Բոլոր պատասխանները
գրառվում են գրատախտակին:

Գրում են 
շարադրություն:
Ներկայացնում 
են իրենց 
շարադրանքները:

Պատասխանում են 
հարցերին:

Պատասխանում են 
հարցին:

2 Իմաստի ընկալում

«Համառոտ դասա խո
սու թյուն»

Բա ռա րա նային 
աշխա տանք

Մեթոդ՝ «Կրկնակի գրա
ռումն երի օրագիր»

Աշխատանք խմբերով:
Ուսուցիչը համառոտ ներկայացնում է Դանիել 
Վարուժանի բա նաստեղ ծու թյուն նե րի երկրորդ 
գիրքը՝ «Ցեղին սիրտը» (հղում ուսուցչին, 
կցված է):

•	 Արտահայտիչ ընթերցում է 
բանաստեղծությունը:

•	 Բացատրում է տեքստի անծանոթ բառերը:

•	 Հանձ նա րա րում է աշա կերտ նե րին ինք
նու րույն ըն թեր ցել բա նաս տեղ ծու թյու
նը, դուրս գրել մի հատ ված, որն ու ժեղ 
ազ դե ցու թյուն է թո ղել նրանց վրա կամ 
զար մաց րել է: Այ նու հե տև տալ մեկ նա բա
նու թյուն ներ, բա ցատ րու թյուն ներ ընտ րած 
հատ վա ծի վե րա բե րյալ՝ ուղ ղորդ վե լով 
տրված հար ցե րով.

ա) Ինչի՞ մասին է այդ հատվածը:
բ) Ի՞նչը մտածելու տեղիք տվեց: 

Կազ մա կեր պում է քննար կում՝ պար զե լով, 
թե քա նի աշա կերտ են նշել նույն հատ վա
ծը՝ մատ նան շե լով պա տաս խան նե րի մի ջև 
նմա նու թյուն նե րը և տար բե րու թյուն նե րը:

•	 Հանձնարարում է խմբերին վերհիշել 
նա խորդ դասարաններում անցած հայ
րե նա սիրական շնչով գրված նմանատիպ 
բա նաստեղծություններ (ուսուցչի համար 
նյութերը (լրացված աղյուսակը կցված է):

•	 Կազմակերպում է քննարկում:

Իրենց 
բառատետրերում 
գրում են տեքստում 
եղած անծանոթ 
բառերն՝ իրենց 
բացատրություններով:

Ինքնուրույն ընթերցում 
են և միաժամանակ 
գրառումներ 
կատարում: 

Աշխատանքի ավարտից 
հետո ներկայացնում են 
իրենց գրառումները:

Աշխատում են խմբերով, 
ցուցապաստառների
վրա T–ձև աղյուսակով 
համեմատում «Ձոնի» և 
վերհիշած ստեղծագոր–
ծություններից մեկի 
նմանությունները 
(Աղյուսակ …):

Ավարտից հետո 
ներկայացնում են 
իրենց աշխատանքները 
և մասնակցում 
քննարկմանը:
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3 Կշռադատման փուլ Կազ մա կեր պում է քննար կում.
որո՞նք են «Ձո նի» և աշա կերտ նե րի կող մից 
վեր հի շած ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի նմա նու
թյուն նե րը: Պա տաս խան նե րը գրան ցում են 
նա խա պես ու սուց չի կող մից ցու ցա պաս տա ռի 
վրա գծված աղյու սա կում (ու սուց չի հա մար 
լրաց ված աղյու սա կը կցված է):
Դա սի վեր ջում ու սու ցի չը ընդ հան րաց նում, ամ
փո փում է դա սա ժա մը՝ եզ րա փա կիչ խոս քով 
(կցված է):

Մասնակցում են 
քննարկմանը:

4 Տնային հանձ նա րա
րություն
Մեթոդ՝ «Հնգյակ»

Հանձնարարում է անհատապես կազմել 
հնգյակ «Հայրենիք» բառով: 

Իմաստի ընկալման փուլի 
առաջադրանքներ

Հղում ուսուցչին. Առա քել Պատ րի կի 
«Դա նի ել Վա րու ժանն իմ հու շե րու մ» (Երև
ան, «Հա յաս տա ն», 1965) գրքից կար դալ 
«Ցե ղին սիր տը» և «Մին չև մսու րի վրա» 
հատ ված նե րը (էջ 68–72):

1909թ. լույս տե սավ Դ. Վա րու ժա
նի բա նաս տեղ ծու թյուն նե րի երկ րորդ 
գիր քը՝ «Ցե ղին սիր տը» խո րագ րով: Այն 
բաղ կա ցած է ըն ծա յա կա նից («Ձո ն»), 
նա խեր գան քից («Նե մե սի ս») և երեք հիմ
նա կան մա սե րից:

Առա ջին մա սը կրում է «Բա գի նին վրա» 
վեր նա գի րը, երկ րոր դը՝ «Կրկե սին մե ջ», 
իսկ եր րոր դը՝ «Դյու ցազ նա վե պե ր»:

Ին չո՞ւ «Բա գի նին վրա»: Ար մա տա կան 
և բա ցատ րա կան բա ռա րան նե րում բա
գին բա ռը ու նի հե տև յալ բա ցատ րու թյու նը՝ 
հե թա նո սա կան մե հյան, զո հա րան, կռա
տուն, կուռ քե րի սե ղան, զո հա սե ղան: Հենց 
այս իմաս տով էլ, ան տա րա կույս, բա գին 
բա ռը օգ տա գոր ծել է Դ.Վարուժանը2:

«Ցե ղին սիր տը» գրքի առա ջին մա սը 

2 Ս. Հովհաննիսյան, Դ. Վարուժանի «Ձոն» բա նաս
տեղծության ուսուցումը, «Հայոց լեզուն և գրա կա նու
թյունը դպրոցում» ամսագիր, 1978, Երևան, թիվ 5, 
էջ 20:

գե ղար վես տո րեն ար տա ցո լում է 1895–
1896թթ. հայ կա կան կո տո րած նե րի արյու
նա ցայտ էջե րը: Գրա կան պատ կե րը մահ
վան ուր վա կանն է:

Իրոք, հայ ժո ղովր դի արևմ տյան հատ
վա ծը դրված է արյու նոտ զո հա սե ղա նի 
վրա, զո հա բեր վում է մի հին մշա կույթ ու
նե ցող տա ղան դա վոր ժո ղո վուրդ: Եվ «Ձո
ն»–ով է բաց վում «Ցե ղին սիր տը» (1909թ.) 
հան րա հայտ ժո ղո վա ծուն: «... գրե թե բռնի 
լռե ցու ցի իմ սիրտս և նա խընտ րե ցի եր
գել ցե ղին սիր տը»,— մի նա մա կում գրել է 
Դա նի ել Վարուժանը3:

Օգնություն ուսուցչին. 
«Ձո ն» բա նաս տեղ ծու թյու նը ևս յու րո վի՝ 

վա րու ժա նյան պոռթ կուն հայ րե նա սի րու
թյան, ար ժա նա պա տիվ հպար տու թյան, 
հայ րե նի քի բախ տի ըմբռն ման բյու րե ղա
ցումն է: Այն ձոն ված է հայ րե նի քի ան ցյալ 
փառ քե րին, լույս տա րա ծող քուր մե րին, 
պան դուխտ նե րին ու նրանց հա մար ող բա
ցող հարս նե րին, և այն պայ քա րին, որին 
հա վա տում էր Դ. Վա րու ժա նը: Առա ջին 
ան գամ ար տա հայ տիչ ըն թեր ցել բա նաս

3 Դ.Վարուժան, Երկերի լիակատար ժողովածու, 
հատոր 3, Երևան, 1987:
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տեղ ծու թյու նը: Ոսուց չի գե ղար վես տա կան ար տա հայ տիչ ըն թեր ցումն ու սա նե լի է, եթե 
ճշմար տա ցի կեր պով վե րա հա ղոր դում է ստեղ ծա գոր ծու թյան յու րա քան չյուր մի ա վո րի, 
ապ րու մի նրբե րանգ նե րը: Այո՛, Նա րե կա ցուն, Քու չա կին, Սա յաթ–Նո վա յին, Դու րյա
նին, Մե ծա րեն ցին, Վա րու ժա նին, Տե րյա նին հո գու աչ քե րով պետք է տես նել, խո րա պես 
զգալ, ապ րել, վե րապ րել...

«Կրկնակի գրառումների օրագիր»
Աղյուսակ 2

Բանաստեղծությունից հատված Մեկնաբանություններ, բացատրություններ

Օգնություն ուսուցչին

Բա նաս տեղ ծու թյուն ներ կան, որոն ցում ժան րա յին փոքր ձևի մեջ մեր ժո ղովր դի 
պատ մու թյան, ճա կա տագ րի, նրա կեն սագ րու թյու նը կազ մող խորհր դա նիշ նե րի իրենց 
սե փա կան ըն կա լում են բե րում պո ետ նե րը: Անդ րա դարձ կա տա րել նա խորդ դա սա րան
նե րում ան ցած նման բա նաս տեղ ծու թյուն նե րին:

Աղյուսակ 3

Հովհ.Թումանյան Վ. Տերյան Ե.Չարենց Պ.Սևակ

«Հայոց լեռներում»
«Մի՝ խառնեք 

մեզ ձեր վայրի...»
«Ես իմ անուշ 

Հայաստանի...»
«Իմ բարձրանուն...»

«Հայրենիքի հետ»

T–աձև աղյուսակ
Աղյուսակ 3

Դանիել Վարուժան «Ձոն» 
բանաստեղծություն

Վերհիշած բանաստեղծություն
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Կշռադատման փուլի առաջադրանք
Աղյուսակ 2

Դ. Վարուժան 
«Ձոն»

Հ.Թումանյան 
«Հայոց 

լեռներում», 
«Հայրենիքի 

հետ»

Վ. Տերյան
«Մի 

խառնեք 
մեզ ձեր 
վայրի…»

Ե. Չարենց
«Ես իմ 
անուշ 

Հայաս
տանի…»

Պ. Սևակ
«Իմ բարձ րա

նուն…»

1.Հեղինակները 
քայլել են մայր 
ժողովրդի հետ

+ + + +

2.Վկա են եղել նրա 
նահանջներին, 

տառապանքներին 
ու հաղ թա նակ ներին

+ + + +

3.Բոլոր բանաս
տեղ ծու թյուններն 

էլ ավարտվում 
են հաստատ 
հավատով 
ապագայի 

նկատմամբ:

+ + + +

Ուսուցչի կշռադատման փուլի 
եզրափակիչ խոսքը

Խորքով ու տարածքով «Ձոնը» մի 
զարմանալի և անպարագիծ ստեղ ծա գոր
ծու թյուն է՝ բանաստեղծական ծավալով 
ընդա մենը հինգ վեցնյակ: 

Արծվենի հեռատեսությամբ օժտված 
երկու մեծ հայրերը՝ Մարտիրոս Սարյանն 
ու Ավ. Իսահակյանը, ժամանակին 
հայտաբերել են «բոլոր մասշտաբներից 
դուրս» մի այդպիսի «աստվածային շշունջ»՝ 
Ե. Չարենցի «Ես իմ անուշ Հայաստանին»: 
Թվում է, թե հայրենասիրական ժանրի այդ 
երկու սքանչելի բանաստեղծությունները՝ 
«Ես իմ անուշն...» ու «Ձոնը», երկվորյակներ 
են: «Ձոնը» «Ցեղին սիրտը» ժողովածուի 
մանրանկարն է, նրա իսկապես սիրտը:

Տնային առաջադրանք
Օգ նու թյուն ու սուց չին
Հնգյա կը հաս կա ցու թյուն նե րի և տե ղե

կատ վու թյան կշռա դատ ման, հա մադր ման 
և ի մի բե րե լու արագ և ար դյու նա վետ գոր
ծիք է: Նպա տա կա հար մար է կի րա ռել դա
սի կշռա դատ ման փու լում:

Հնգյա կը նման է բա նաս տեղ ծու թյան, 
որի ստեղծ ման հա մար անհ րա ժեշտ է թե
մա յի նկա րագ րու թյու նը կամ դրա մա սին 
դա տո ղու թյուն նե րը հա մադ րել և ար տա
հայ տել հնա րա վո րինս դի պուկ ար տա հայ
տու թյուն նե րով: 

Հնգյակ գրելու կանոնները.
1. Առա ջին տո ղը մեկ բառ է, որը նկա

րագ րում է հաս կա ցու թյու նը (սո վո րա
բար գո յա կան):
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2. Երկ րորդ տո ղը բաղ կա ցած է հաս կա
ցու թյու նը նկա րագ րող եր կու բա ռից 
(սո վո րա բար ածա կան ներ):

3. Եր րորդ տո ղը բաղ կա ցած է երեք բա
ռից, որոնք ար տա հայ տում են հաս կա
ցու թյան հետ կապ ված գոր ծո ղու թյուն 
(սո վո րա բար բա յեր, դեր բայ ներ):

4. Չոր րորդ տո ղը բաղ կա ցած է չորս 
բա ռից կազմ ված ար տա հայ տու թյու
նից, որն ար տա հայ տում է հաս կա
ցու թյան նկատ մամբ զգաց մունք, վե
րա բեր մունք:

5. Հին գե րորդ տո ղը մեկ հո մա նիշ բառ 
է, որն այլ կերպ է ար տա հայ տում նույն 
հաս կա ցու թյու նը:
Հայրենիք…
Հին, հզոր, 
Բզկտված, շենշող, վերածնված…
Անսահման սիրո վառ առհավատչյա…
Բնօրրան…
Դ. Վա րու ժա նի «Ձո ն» բա նաս տեղ ծու

թյան հա մար տրա մադր ված երկ րորդ դա

սա ժա մին հարց նել բա նաս տեղ ծու թյան 
վեր լու ծու թյու նը մաս–մաս, ապա՝ ամ բող
ջա կան: Ստու գել ար տա հայ տիչ կար դա լու 
կա րո ղու թյուն նե րը, հանձ նա րար ված լրա
ցու ցիչ նյու թե րը: Այ նու հե տև աշ խա տում 
ենք ստեղ ծա գոր ծա կան գե ղար վես տա
կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը վեր հա
նե լու վրա: Նշում ենք բա նաս տեղ ծա կան 
խրոխտ շեշ տը, հիմ նա կան միտ քը խո րաց
նող, այն իրենց մեջ նե րա ռող որոշ բա ռե րի 
հա մա չափ շեշտ վա ծու թյու նը, պատ կե րա
վոր ման և ար տա հայտ չա կան այլ մի ջոց նե
րը՝ հա մե մա տու թյուն ներ (ան ծլած էր մոխ
րի մեջ իբ րև կնյուն), փո խա բե րու թյուն ներ 
(գրիչս եղավ անթ րոց սրտե րու հնո ցի…), 
մակ դիր ներ (որբ տուն, տա րաշ խար հիկ 
բույս) և այլն: Ընդգ ծում ենք բա նաս տեղ ծու
թյան փո խա բե րա կան էու թյու նը, փոքր ձևի 
մեջ մեծ բո վան դա կու թյուն բյու րե ղաց նե լու 
փաս տը՝ օգ տա գոր ծե լով դա սա վանդ ման 
ին տե րակ տիվ տա րաբ նույթ, հա մա պա
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Обучения стихотворения “Посвящение” Даниэля Варужана
К. Амбардзумян

В данной статье анализируются методы обучения стихотворения “Посвящение” 
Даниэла Варужана.

Teaching poem «Dedication» of Daniel Varuzhan
K. Hambardzumyan

This article analyzed methods of teaching the poem “Dedication” of Daniel Varuzhan.
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ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ  
ԳԱԳԻԿ ՆԻԿՈՂՈՍՅԱՆ  
ԲԱԳՐԱՏ ՊՈՂՈՍՅԱՆ

ՖԻԶԻԿԱՅԻ ՈՐՈՇ ԽՆԴԻՐՆԵՐՈՒՄ ՀԱՆԴԻՊՈՂ 
ՄԵԿ ՀԱՄԱՆՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հա ման մա նու թյու նը գի տա կան ու սում
նա սիր ման հիմ նա կան մե թոդ նե րից մեկն 
է, որը լայն կի րա ռու թյուն ու նի նաև ֆի զի
կա յում: Հա ման մա նու թյան հիմ քում ըն կած 
է հա մե մա տու թյու նը, որը վեր է հա նում 
այն բո լոր ընդ հան րու թյուն նե րը կամ տար
բե րու թյուն նե րը, որոնք նկատ վում են դի
տարկ վող տար բեր օբյեկտ նե րի մոտ կամ 
ու սում նա սիր վող ֆի զի կա կան տար բեր 
երև ույթ նե րում:

Հա ման մա նու թյու նը բա վա կան ար դյու
նա վետ էվ րիս տիկ գոր ծիք է ու սուց ման 
հա մար: Այն թույլ է տա լիս սո վո րող նե րին 
ավե լի լավ հաս կա նալ և ըմբռ նել ֆի զի կա
կան երև ույթ նե րը, գա ղա փար ներն ու պրո
ցես նե րը: Սույն աշ խա տան քը նվիր ված է 
ֆի զի կա յի որոշ խնդիր նե րում նկատ վող 
մեկ հա ման մա նու թյան վեր հան մա նը:

Ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացի 
տար բեր բաժիններում դիտարկվում են 
խնդիրներ, որտեղ քննարկվում են ֆի զի
կական համակարգերում ընթացող ան
ցումային պրոցեսներ: Ընդ որում պրո
ցե սի վերջում համակարգը գալիս է մի 
հա վասարակշռված վիճակի, երբ այն բնու
թագրող ֆիզիկական մեծություններից 
մեկը համակարգի բոլոր մասերի համար 
ընդու նում է միևնույն ար ժե քը, իսկ մեկ այլ 
ֆի զի կա կան մե ծու թյուն էլ ամ բողջ պրո
ցե սի ըն թաց քում պահպանվում է [1–5]: 
Հիմ նա կա նում նշված ֆի զի կա կան մե ծու
թյան պահ պան վե լը ար տա ցո լում է հա մա
պա տաս խան հիմ նա րար օրեն քը, սա կայն 

որոշ դեպ քե րում ֆի զի կա կան մե ծու թյան 
պահ պան վե լը կա րող է բխել նաև հա մա
կար գի մար մին նե րի ֆի զի կա կան հատ
կու թյուն նե րից: Օրի նակ, հե ղու կի ծա վա լի 
ան փո փոխ մնա լը ար տա հայ տում է հե ղու
կի ան սեղ մե լի ու թյան հատ կու թյու նը:

Հարկ է նշել, որ վե րը շա րադր ված դի
տար կում ներն ար տա հայ տող մա թե մա
տի կա կան առն չու թյուն նե րի կի րա ռու մը 
պար տա դիր է քննարկ վող խնդիր նե րի 
լուծ ման հա մար: Ստո րև կներ կա յաց նենք 
այդ խնդրա տե սակ նե րի մի քա նի տի պեր:
•	 Մարմինների բացարձակ ոչ առաձ գա

կան բախումներ դիտարկող խնդիրներ: 
Նման դեպքերում պահպանվում է 
մարմինների իմպուլսների վեկ տո րա
կան գումարը (համակարգի իմպուլ
սը), իսկ բախումից հետո մարմինները 
միա նում են միմյանց և շարժվում որպես 
մի ամբողջություն: Այդ պատճառով էլ 
պրոցեսի արդյունքում դրանց արա գու
թյունը ընդունում է միևնույն արժեքը:

•	 Հա ղոր դա կից անոթ նե րի հետ կապ ված 
որոշ խնդիր ներ: Դրանք այն խնդիր
ներն են, երբ հա ղոր դա կից անոթ նե
րում լցված հե ղու կին ծնկնե րից մե կից 
կամ եր կու սից հա ղոր դում են լրա ցու
ցիչ ճնշում, կամ էլ ավե լաց նում են հե
ղուկ: Նման դեպ քե րում անոթ նե րում ի 
սկզբա նե եղած հե ղու կը մի ծնկից հո
սում է մյու սը, սա կայն պահ պան վում է 
նրա ծավալը (հեղուկն անսեղմելի է): 
Հավասարակշռություն հաստատվելուց 
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հետո էլ երկու ծնկների հիմքերում 
ճնշումն ընդունում է նույն արժեքը:

•	 Գազ պարունակող բալոնների միացում 
դիտարկող խնդիրներ: Նման խնդիր
նե րում դի տարկ վող բա լոն նե րում 
գտնվող գա զի գու մա րա յին զանգվածը 
պահ պան վում է (զանգ վա ծի պահ պան
ման օրենք), իսկ հա վա սա րակշ ռու
թյունը հաս տատ վե լուց հե տո նույնն է 
դառ նում այդ բա լոն նե րի ճնշումը:

•	 Ջերմային հավասարակշռության վե
րա բեր յալ խնդիրներ: Այս խնդիր նե րում 
դի տարկ վում են տար բեր ջեր մաս տի
ճան նե րով մար մին ներ, որոնք հպվում 
են մի մյանց և ստաց ված հա մա կար գը 
ջեր մա մե կու սաց նում: Ջեր մա փո խա
նակ ման ըն թաց քում տաք մար մին նե
րը ջեր մա քա նակ են հա ղոր դում սա ռը 
մար մին նե րին, և որոշ ժա մա նակ անց 
հաս տատ վում է ջեր մա յին հա վա սա
րակշ ռու թյան վի ճակ: Այս դեպ քում 
պահ պան վում է մար մին նե րի ներքին 
էներգիաների գումարը և հա վա սա
րակշ ռու թյուն հաս տատ վե լուց հե տո 
նույնն է լի նում բո լոր մար մին նե րի 
ջերմաստիճանը:

•	 Լից քա վոր ված հա ղոր դիչ նե րի կամ 
կոն դեն սա տոր նե րի մի ա ցում նե րի վե
րա բե րյալ խնդիր ներ: Դրանք այն 
խնդիր ներն են, երբ դի տարկ վում են 
լից քա վոր ված հա ղոր դիչ նե րի մի ա ցու մը 
բա րակ հա ղոր դա լա րով, կամ էլ լից քա
վոր ված կոն դեն սա տոր նե րի զու գա հեռ 
մի ա ցու մը: Այս տի պի խնդիր նե րը լու ծե
լու հա մար պետք է օգտ վել այն հան գա
ման քից, որ լից քե րի վե րա բաշ խու մից 
հե տո հա ղոր դիչ նե րի (կոն դեն սա տոր
նե րի) գու մա րա յին լիցքը պահպանվում 
է, իսկ պոտենցիալը, հաղորդիչների 
միացումից հետո ընդունում է նույն 

արժեքը (կոնդենսատորների դեպքում 
նույնն է լինում դրանց լարումը): 
Այժմ քննարկենք վերը նշված տիպերին 

առնչվող երեք խնդիր [3, 5], որոնց լուծման 
ընթացքում առկա զուգահեռականները 
առավել ցայտուն կերպով վեր կհանեն 
քննարկվող համանմանությունը:

Խնդիր 1. C 101 =  պՖ ունակությամբ 
հա ղորդիչն ունի 00q 61 =  նԿլ լիցք, իսկ 
նրանից մեծ հեռավորության վրա տե
ղա դրված C 302 =  պՖ ունակությամբ 
հա ղորդիչը՝ 00q 22 =-  նԿլ լիցք: Հա
ղոր դիչները միմյանց միացնում են հաղոր
դա լարով, որի ունակությունը կարելի է 
անտեսել: Միացումից հետո.
1. որ քա՞ն լիցք կմնա առա ջին հա ղորդ չի 

վրա, 
2. որ քա՞ն լիցք կմնա երկ րորդ հա ղորդ չի 

վրա, 
3. որ քա՞ն կլի նի հա ղոր դիչ նե րի պո տեն ցի

ա լը:
Լուծում: Հա մա ձայն լից քի պահ պան

ման օրեն քի՝ հա մա կար գի գու մա րա յին 
լից քը մնում է ան փո փոխ և մի աց նե լուց հե
տո վե րա բաշխ վում է հա ղոր դիչ նե րի մի ջև, 
այ սինքն՝

4 10q q q q1 2 1 2
7$+ = + = -l l  Կլ, (1)

որտեղ 1q′ –ը և 2q′ –ը մի ա ցու մից հե տո 
հա մա պա տաս խա նա բար առա ջին և երկ
րորդ հա ղոր դիչ նե րի վրա մնա ցած լից
քերն են: Քա նի որ հա ղոր դա լա րի ու նա
կու թյու նը ան տես վում է (լա րը բա րակ է), 
ու րեմն նրա նում կու տակ ված լից քը նույն
պես ան տես վում է:

Մի ա ցու մից հե տո հա ղոր դա լա րում 
առա ջա նում է կար ճա տև հո սանք, ուղղ
ված՝ մեծ պո տեն ցի ա լով հա ղորդ չից դե պի 
փոքր պո տեն ցի ա լով հա ղոր դի չը: Այդ հո
սան քը դա դա րում է, երբ հա ղոր դիչ նե րի 
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պո տեն ցի ալ նե րը հա վա սար վում են: Ար
դյուն քում ու նե նում ենք եր կու հա ղորդ չից 
և հա ղոր դա լա րից բաղ կա ցած հա մա պո
տեն ցի ալ մար մին, որի պո տեն ցի ա լը՝

:
2

2

1

1

C
q

C
q ′

=
′

=′ϕ  (2)

Միավորելով (1) – ը և (2) – ը, ստա նում 
ենք հավասարումների հետևյալ համա
կար գը՝

:q q

q q

4 10

3

1 2
7

2 1

$+ =

=

-l l

l l
)  (3)

(3)–ի լուծումով էլ ստանում ենք խնդրի 
առաջին և երկրորդ ենթահարցերի 
պա տաս խանները՝ q 101

7
= -l  Կլ և 

q 3 102
7$= -l  Կլ, իսկ վերջինս տե ղա

դրելով (2)–ի մեջ որոշում ենք նաև պո
տեն ցիալի որոնելի արժեքը՝ 104{ =l  Վ: 
«Բանաձևային» լուծումից հե տո օգտակար 
կլիներ սովորողներին ներ կա յացնել 
հետևյալ դիտարկումը. խնդրի պայ ման
նե րից երևում է, որ առաջին և երկրորդ 
հա ղորդիչների ունակությունները հա րա
բերում են ինչպես 1: 3, և այդ պատ ճառով 
էլ գումարային 104 7$ -  Կլ լիցքը պետք է 
դրանց մեջ բաշխվեր նույն հարա բե րակ
ցությամբ:
Պատ.՝ q 101

7
= -l  Կլ; q 3 102

7$= -l  Կլ; 
104{ =l  Վ:

Խնդիր 2. Երկու բալոններ միացված են 
միմյանց բարակ խողովակով, որի ծորակը 
փակ է: Առաջին բալոնի տարողությունը 
V 3 101

3$= -  մ3 է, և այն պարունակում 
է գազ 10P 81

5$=  Պա ճնշման տակ, 
երկրորդ բալոնի տարողությունը 

10V 52
3$= -  մ3 է, և այն պարունակում 

է նույն գազից՝ 10P 62
5$=  Պա 

ճնշման տակ: Ի՞նչ ճնշում կհաստատվի 

բալոններում, եթե ծորակը բացենք: 
Ջերմաստիճանը հաստատուն է:

Լուծում: Կա տա րե լով հա մե մա տու թյուն 
նա խորդ խնդրի հետ, հեշտ է նկա տել, որ 
այս տեղ հա ղոր դիչ նե րին «փո խա րի նում» 
են բա լոն նե րը, իսկ բա րակ (ան տես վող ու
նա կու թյամբ) հա ղոր դա լա րին՝ բա րակ (ան
տես վող ծա վա լով) խո ղո վա կը: Նկա տենք 
նաև, որ նա խորդ խնդրում քննարկ վող հա
ղոր դիչ նե րի ու նա կու թյու նը հա ման ման է 
այս խնդրի բա լոն նե րի ծա վա լին:

Սկզբում գրենք Մենդելեև – Կլապեյրոնի 
հավասարումը երկու բալոնների գազերի 
համար, երբ ծորակը փակ է՝

,P V
M
m RT P V

M
m RT1 1

1
2 2

2= =  (4)

Ծո րա կը բա ցե լուց հե տո գա զը մեծ 
ճնշում ու նե ցող բա լո նից կհո սի դե պի 
փոքր ճնշում ու նե ցող բա լո նը, ին չի հե տև
ան քով գա զի ճնշու մը մեծ ճնշում ու նե ցող 
բա լո նում աս տի ճա նա բար կնվա զի, իսկ 
փոքր ճնշում ու նե ցող բա լո նում աս տի ճա
նա բար կա ճի: Այդ հոս քը կդա դա րի, երբ 
բա լոն նե րում ճնշում նե րը հա վա սար վեն և 
ըն դու նեն մի և նույն P  ար ժե քը: Հա վա սա
րակշ ռու թյան վի ճակ հաս տատ վե լուց հե
տո հա մա կար գում գտնվող գա զի հա մար 
նո րից գրենք Մեն դե լեև – Կլա պեյ րո նի հա
վա սա րու մը՝

( )P V V
M
m RT1 2+ =  (5)

(5)–ում m –ը ամբողջ գազի զանգվածն 
է: Վերջինս, համաձայն զանգվածի պահ
պան ման օրենքի, հավասար կլինի՝

:21 mmm +=  (6)

(4), (5) և (6)–ից ստանում ենք հետևյալ 
առնչությունը՝
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( ) ,221121 VPVPVVP +=+

որտեղից էլ որոշում ենք ծորակը 
բացելուց հետո բալոններում հաստատված 
ճնշումը՝

,P
V V

P V P V 6 75 10
1 2

1 1 2 2 5$=
+
+ =  Պա:

Պատ.՝ 6, 10P 75 5$=  Պա:
Խնդիր 3. Հաղորդակից անոթների մեջ 

լցված է սնդիկ: Անոթներից մեկի լայնական 
հատույթի կտրվածքի մակերեսը չորս 
անգամ մեծ է մյուսի մակերեսից: Փոքր 
կտրվածքի մակերեսով խողովակի մեջ 
սնդիկի վրա ավելացնում են ջուր, այնքան, 
որ ջրի սյան բարձրությունը սնդիկից 
վերև կազմում է ,h 0 680 =  մ: Սնդիկի 
խտությունը 13600p =  կգ/մ3 է, ջրինը՝ 

1000p0 =  կգ/մ3: Ջուրն ավելացնելուց 
հետո.

1) որքա՞ն է սնդիկի մակարդակների 
h∆  տարբերությունը անոթներում, 
2) որքա՞նով է բարձրացել սնդիկի մա

կար դակը լայն խողովակում:
Լուծում: Նա խորդ խնդրի հա ման մա

նու թյամբ, այս տեղ էլ գործ ու նենք դի նա
միկ պրո ցե սի հետ, որն ավարտ վում է 
հա վա սա րակշ ռու թյան վի ճա կի հաս տատ
մամբ: Փոքր կտրված քի մա կե րես ու նե ցող 
անո թում ջուր ավե լաց նե լիս սնդիկն այդ 
անո թից ար տա հո սում է մեծ կտրված քի 
մա կե րե սով անոթ, մին չև, որ եր կու անոթ
նե րի հիմ քե րում հա վա սար վում են հիդ
րոս տա տիկ ճնշում նե րը: Հաշ վի առ նե լով 
նշվա ծը կա րող ենք գրել՝

p gh pg h0 0 T= , (7)

որտեղից էլ որոշում ենք սնդիկի մա կար
դակ նե րի տարբերությունը անոթներում՝

,h
p
p
h 0 05

0
0T = =  մ: (8)

Խնդրի երկրորդ 
մասի լուծման համար 
սովորողը պետք է 
ուշադրություն դարձնի 
այն հանգամանքին, 
որ հոսքի ընթացքում 
պահպանվում է 
անոթներում առկա 
սնդիկի գումարային 

զանգվածը: Քանի որ սնդիկն անսեղմելի 
է, ապա պահպանվում է նաև նրա ծավալը: 
Այդ պատճառով էլ առաջին անոթից 
արտամղված սնդիկի ծավալը հավասար 
է երկրորդ անոթ ներմղված սնդիկի 
ծավալին՝

S h S h1 1 2 2= , (9)

որտեղ 1h  և 2h – ը հա մա պա տաս խա
նա բար առաջին(նեղ) և երկրորդ (լայն) 
ա նոթ ներում սնդիկի մակարդակների 
փո փո խություններն են (տես նկ.1): (9)–
ից ստա նում ենք 1h –ի և 2h –ի միջև հե
տև յալ կապը՝ 21 4hh = : Մյուս կողմից, 
քա նի որ hhh ∆=+ 21 , երկրորդ ծնկում 
սնդիկի մակարդակի փոփոխության 
հա մար, ի վերջո, ստանում ենք՝ 

/ ,h h 5 0 012 T= =  մ: 

Պատ.՝ 0,0h 5T =  մ, 0,0h 12 = : 

Ինչ պես տես նում ենք, քննարկ ված 
խնդիր նե րում ոչ մի այն առ կա է վե րը 
նշված հա մա նմա նու թյու նը, այլ, ըստ էու
թյան, այդ հա ման մա նու թյան ըն կալ ման, 
դի տարկ ման և կի րառ ման շնոր հիվ է, որ 
հա ջող վում է լու ծել այդ խնդիր նե րը: 

Նկ. 1
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Об одной аналогии, встречающиеся в некоторых задачах физики
В. Манукян, Г. никогосян, Б. Погосян

 Данная работа посвящена выявлению одной аналогии, которое встречается в 
некоторых задачах физики: когда один физический параметр за весь процесс остается 
постоянным, а другой физический параметр, после того, как система приходит в 
устойчивое состояние, принимает одинаковое значение для всех частей системы. 
Перечислены те классы задач, в которых наблюдаются такие аналогии, а также 
обсуждены и решены две задачи.

About an analogy which appears in some of physics problems
V. Manukyan, G. Nikoghosyan, B. Poghosyan 

This work is dedicated to one analogy in some Physics problems where a certain param
eter stays constant during the whole process and at the end of the process when the system 
moves to a stable state another physical parameter takes the same value for all parts of the 
system. Also some categories of problems are mentioned where the analogy appears and as 
an example the solutions of two problems are discussed.
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ՀՈՎԻԿ ԲԼԲՈՒԼՅԱՆ

ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆ ՈՐՊԵՍ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ 
ՍՈՑԻԱԼ–ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ

ԿՈՄՊԵՏԵՆՏՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Համաշխարհայնացման ար դի պայ ման
նե րում հա սա րա կու թյան հրա տապ խնդիր
նե րից են հա ղոր դակ ցա կան գոր ծըն թաց նե
րի ար դի ա կա նա ցու մը, հա մաշ խար հա յին 
ժո ղովր դագ րա կան և միգ րա ցի ոն գոր ծըն
թաց նե րը, բազ մամ շա կու թա յին մի ջա վայ
րի ձև ա վո րու մը: Այս ամե նը ար դի ա կան է 
դարձ նում ապա գա սերն դի սո ցի ալ–հա
ղոր դակ ցա կան կոմ պե տեն տու թյան ձև ա
վոր ման հիմ նախնդ րի լեզ վամ շա կու թա յին 
դրսև ո րու մը: Աշ խար հում հա ղոր դակ ցա կան 
գոր ծըն թաց նե րի զգա լի մա սը կապ ված է 
օտար լեզ վի իմա ցու թյան հետ, ին չը հա ղոր
դակց ման սու բյեկտ նե րի հա մար բա վա կա
նին դժվա րու թյուն ներ է առա ջաց նում: Այս 
հան գա ման քը կա րև ո րում է մշա կույ թի և 
հա ղոր դակց ման ոլոր տի մի աս նա կան ու
սում նա սիր ման անհ րա ժեշ տությու նը:

Սո վո րող նե րի սո ցի ալ–հա ղոր դակ
ցա կան կոմ պե տեն տու թյու նը լեզ վա բա
նա կան, հա սա րա կա կան–մշա կու թա յին, 
ինչ պես նաև կեն սա կա նո րեն կա րև որ գի
տե լիք նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի և հմտու
թյուն նե րի, անձ նա յին և հո գե բա նա կան 
որակ նե րի և ըն դու նա կու թյուն նե րի ամ
բող ջու թյունն է՝ ուղղ ված ու սում նա կան 
գոր ծըն թա ցում և առ հա սա րակ հա սա րա
կու թյան մեջ հա ղոր դակ ցա կան խնդիր նե
րի կար գա վոր մա նը: Սո ցի ալ–հա ղոր դակ
ցա կան կոմ պե տեն տու թյան ձև ա վոր ման 
գոր ծըն թա ցի հիմ քում ըն կած են կոմ պե
տենտ, լեզ վամ շա կու թա բա նա կան, հա մա
կար գա յին, անձ նա կողմ նո րո շիչ և գոր ծու
նա յին մո տե ցում նե րը:

Սո ցի ալ–հա ղոր դակ ցա կան կոմ պե տեն
տու թյան նշա նա կու թյունն ավե լի ար դի
ա կան է դառ նում օտար լեզ վի ու սուց ման 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րի և առ հա սա րակ 
լեզ վամ շա կու թա յին մի ջա վայ րի ստեղծ ման 
տե սան կյու նից: Այ սօր հա մա մարդ կա յին 
զար գա ցում նե րում առա ջին պլան են մղվում 
օտար լեզ վի իմա ցու թյամբ տար բեր մաս նա
գետ նե րի պատ րաստ ման հիմ նախն դի րը, 
ինչ պես նաև աշ խա տու ժի շար ժու նու թյու նը 
և ար տերկ րում սո վո րե լու և աշ խա տե լու մի
տում նե րը: Այս ամե նը հան գեց նում է նրան, 
որ օտար լեզ վի ու սու ցու մը և օտար լեզ վին 
տի րա պե տե լը ապա գա մաս նա գե տի մաս
նա գի տա կան կոմ պե տեն տու թյան հիմ նա
կան մասն են կազ մում:

Այ սօր օտար լեզ վի ու սուց ման հա
մաշ խար հա յին փոր ձը ցույց է տա լիս, որ 
լե զուն դուրս է գա լիս իր լեզ վա կան սահ
ման նե րից՝ դի տարկ վե լով ոչ մի այն որ պես 
հա ղոր դակց ման, այլ նաև մշա կույ թի ինք
նա տի պու թյան ար տա հայտ ման կա րև ո
րա գույն մի ջոց:

Լեզ վա կան փաս տե րի և երև ույթ նե րի 
լի ար ժեք, ճշգրիտ ըն կա լու մը և կի րա ռու
մը անհ նար են առանց ու սում նա սիր վող 
օտար լեզ վի ազ գագ րա կան, պատ մա
կան, մշա կու թա յին և այլ ար ժեք նե րի իմա
ցու թյան, քա նի որ յու րա քան չյուր լեզ վում 
ար տա ցոլ վում են տվյալ լե զուն կրող ժո
ղովր դի էթ նոմ շա կու թա յին առանձ նա
հատ կու թյուն նե րը:

Լեզ վի և մշա կույ թի փոխ կա պակց վա
ծու թյան վե րա բե րյալ գո յու թյուն ու նեն հա
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յե ցա կար գա յին տար բեր մո տե ցում ներ: 
Որոշ հե տա զո տող ներ՝ Ս. Ա. Ար տա նովս
կին, Գ. Ա. Բրու տյա նը, Ե. Ի. Կու կուշ կի նը, 
Է. Ս. Մա կա րյա նը և այլք կար ծում են, որ 
լեզ վի և մշա կույ թի կա պը մի ուղ ղու թյամբ 
ըն թա ցող շար ժում է: Եթե իրա կա նու
թյունն ար տա հայտ վում է լեզ վի մի ջո ցով, 
իսկ մշա կույթն այդ իրա կա նու թյան ան
բա ժան մասն է, ապա լե զուն ի հայտ է 
գա լիս որ պես մշա կույ թի պարզ ար տա ցո
լում: Իրա կա նու թյան փո փո խու թյուն նե րը 
հա մա պա տաս խան փո փո խու թյուն ներ են 
առա ջաց նում մշա կույ թի ոլոր տում, ինչն 
ար տա հայտ վում է նաև լեզ վի մեջ:

Լեզ վի և մշա կույ թի փոխ կապ վա ծու
թյան վե րա բե րյալ հա ջորդ մո տե ցու մը լեզ
վա բա նա կան հա րա բե րակ ցու թյան մո տե
ցումն է, որի հե ղի նակ ներն են ամե րի կա ցի 
լեզ վա բան ներ Է. Սե պի րը և Բ. Ուոր ֆը: 
Նրանք, հե տա զո տե լով լեզ վի և մշա կույ թի 
փոխ կա պակցվա ծու թյու նը, առաջ քա շե ցին 
այն վար կա ծը, որ լե զուն ոչ մի այն մտքե րի 
ար տա հայտ ման գոր ծիք է, այ լև ինքն է ձև
ա վո րում մեր մտքե րը: Լեզ վի կա ռուց ված
քը պայ մա նա վո րում է մշա կույ թը և իրա
կա նու թյան ճա նաչ ման մի ջոց է: Նրանք, 
ու սում նա սի րե լով մի շարք լե զու ներ և այդ 
լե զու նե րը կրող ժո ղո վուրդ նե րին, ապա
ցու ցե ցին, որ տար բեր ձև ով խո սող ժո ղո
վուրդ նե րը տար բեր աշ խար հա յացք ու նեն:

Է. Սե պի րի և Բ. Ուոր ֆի վար կա ծը 
հիմք հան դի սա ցավ լեզ վի, մտա ծո ղու
թյան և մշա կույ թի փոխ կապ վա ծու թյան 
ոլոր տում տար բեր հե տա զո տու թյուն նե րի 
իրա կա նաց ման հա մար: Դրանց շար քում 
իրենց ու րույն տեղն ու նեն ռուս հո գե բան 
Ա. Ն. Լե ոն տևի և նրա հե տև որդ նե րի աշ
խա տու թյուն նե րը: Լե զուն, մտա ծո ղու թյու
նը և մշա կույ թը ամ բող ջա կա նու թյուն են և 
չեն կա րող գոր ծել մի մյան ցից ան կախ:

Լեզ վի և մշա կույ թի փոխ կա պակց ված 
ու սում նա սիր ման գա ղա փա րի կա յաց ման 
վրա ազ դե ցու թյուն ու նե ցան աշ խար հում 
տե ղի ու նե ցող օբյեկ տիվ փո փո խու թյուն
նե րը, միջմ շա կու թա յին երկ խո սու թյու նը, 
աշ խար հի բազ մամշա կու թայ նաց ման և 
յու րա քան չյուր ազ գա յին մշա կույ թի ինք
նա տի պու թյան գա ղա փար նե րը, որոնք 
հիմք հան դի սա ցան մի ջա ռար կա յա կան 
մի շարք գի տա կան ուղ ղու թյուն նե րի, 
հատ կա պես լեզ վամ շա կու թա բա նու թյան 
ձև ա վոր մա նը:

Լեզ վամ շա կու թա բա նու թյու նը՝ որ պես 
նոր գի տու թյուն, առա ջա ցել և զար գա
ցում է ապ րում լեզ վա բա նու թյան և մշա
կու թա բա նու թյան սահ մա նագ ծին և հե
տա զո տում է լեզ վում ար տա հայտ ված և 
ամ րապնդ ված ժո ղովր դի մշա կու թա յին 
ար ժեք նե րը [3]: Այն ու սում նա սի րում է 
մշա կույ թի և լեզ վի փո խա դարձ կա պը և 
փոխ գոր ծու նե ու թյու նը:

Լեզ վամ շա կու թա բա նու թյու նը՝ որ պես 
գի տու թյան հա տուկ ոլորտ, կազ մա վոր վել 
է 20–րդ դա րի 90–ական թվա կան նե րին 
և այս կարճ ժա մա նա կում կա րո ղա ցել իր 
ու րույն տե ղը գտնել գի տու թյան մեջ: Լեզ
վամ շա կու թա բա նու թյան այս պի սի արագ 
զար գա ցու մը պայ մա նա վոր ված է նրա նով, 
որ այն ոչ մի այն եր կու հա րա կից գի տու
թյուն նե րի մի ա ձուլ ման ար դյուն քում առա
ջա ցած գի տա կան ճյուղ է, այլ գի տա կան 
ուղ ղու թյուն, որն ի զո րու է հաղ թա հա րել 
լեզ վի ու սում նա սիր ման նեղ մո տե ցում նե
րը՝ ապա հո վե լով դրանց նոր մեկ նա բա
նու մը և ու սում նա սի րե լով լեզ վի մեջ ամ
րագր ված ազ գի, ժո ղովր դի մշա կույ թը:

Այդ իսկ պատ ճա ռով լեզ վամ շա կու թա
բա նու թյու նը մի ջա ռար կա յա կան գի տու
թյուն է, որն ու նի հե տա զոտ ման իր նպա
տա կը, խնդիր նե րը, մե թոդ նե րը, օբյեկ տը: 
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Հե տա զոտ ման առար կան աշ խար հի լեզ
վա կան պատ կերն է, այ սինքն՝ ազ գի նյու
թա կան և հո գև որ մշա կույ թը՝ ար տա հայտ
ված նրա լեզ վում: Ինչ պես կար ծում է Յ.Վ. 
Բրոմ լե յը, լեզ վամ շա կու թա բա նու թյան 
առար կան կա րող է լի նել ամեն ինչ՝ աշ
խա տան քա յին գոր ծիք նե րից մին չև կեն
ցա ղա յին առար կա ներ, ավան դույթ նե րից, 
սո վո րույթ ներ, մարդ կանց կեն սա կեր պից 
մին չև գի տու թյուն և ար վեստ, բա րո յա կա
նու թյուն և փի լի սո փա յու թյուն [1]:

Այս պի սով, յու րա քան չյուր լե զու կրող 
անձ մի և նույն ժա մա նակ մշա կու թա յին 
անձ է, այդ իսկ պատ ճա ռով լեզ վա կան 
նշան նե րը կա րող են կա տա րել մշա կույ թի 
«լեզ վի» գոր ծա ռույթ, որն ար տա հայտ վում 
է լեզ վի, այդ լե զուն կրող նե րի ազ գա յին–
մշա կու թա յին կերտ վածքն ար տա հայ տե լու 
ու նա կու թյան մեջ:

Լեզ վամ շա կու թա բա նու թյու նը՝ որ պես 
առան ձին գի տու թյուն, առա ջադ րում և լու
ծում է մի շարք խնդիր ներ և առաջ է քա
շում մի շարք հար ցադ րում ներ, թե
•	 ինչ պես է մշա կույ թը մաս նակ ցում լեզ

վամ շա կու թա յին հա յե ցա կե տե րի առա
ջաց մա նը, 

•	 լեզ վա կան նշա նի որ մա սին են ամ
րագր վում «մշա կու թա յին իմաստ նե րը», 

•	 ար դյոք այդ իմաստ նե րը լի ար ժեք գի
տակց վում են հա ղոր դակց վող սու
բյեկտ նե րի կող մից և ազ դում խո սակ
ցա կան ռազ մա վա րու թյան վրա, 

•	 ար դյոք իրա կա նում գո յու թյուն ու նի 
լե զուն կրո ղի մշա կու թա յին–լեզ վա
կան կոմ պե տեն տու թյուն, որի հի ման 
վրա բա ցա հայտ վում են մշա կու թա յին 
իմաստ նե րը:
Ել նե լով վե րոն շյա լից՝ կա րե լի է պնդել, 

որ լեզ վամ շա կու թա բա նու թյու նը, լի նե լով 
լեզ վի, մշա կույ թի և հա ղոր դակց ման բա

ցա ռիկ մի աս նու թյուն, սեր տո րեն կապ ված 
է նաև ման կա վար ժու թյան հետ: Եթե դի
տար կենք մշա կույ թը որ պես հա ղոր դակ
ցում, իսկ հա ղոր դակ ցու մը՝ մշա կույթ, ապա 
պետք է ասել, որ օտար լեզ վի ու սու ցու մը՝ 
լեզ վամ շա կու թա յին հիմ քե րի վրա, դառ
նում է կրթա կան ոլոր տի ար ժե քա յին–նպա
տա կա յին գե րա կա յու թյուն նե րից մե կը:

Օտար լեզ վի ու սուց ման հա մաշ խար հա
յին փոր ձը թույլ է տա լիս առանձ նաց նել մի 
շարք մե թոդ ներ՝ քե րա կա նա կան–թարգ
ման չա կան, բա նա վոր–ոչ թարգ ման չա կան, 
գի տակ ցա կան–գործ նա կան, հա մե մա տա
կան, փոխ գոր ծուն, տե սալ սո ղա կան, լեզ վա
կան–լսո ղա կան, հա ղոր դակ ցա յին և այլն:

Օտար լեզ վի ու սուց ման հա ղոր դակ
ցա յին մե թո դը լայն կի րա ռում ու նի: Այս 
մե թոդն առա ջին ան գամ կի րա ռել է 
Ե. Ի. Պաս սո վը 1967 թվա կա նին: Հե տա
գա յում Ե.Ի. Պաս սո վը և նրա աշա կերտ նե
րը՝ Վ. Պ. Կու զով լևը, Վ. Վ. Կո ռոս տե լյո վը. 
Ծ. Բ. Ցար կո վը մշա կել են հա ղոր դակ ցա
յին օտա րա լե զու կրթու թյան տե սու թյու նը, 
որի հիմ քում ան հա տի զար գա ցումն է մշա
կու թա յին երկ խո սու թյան մի ջո ցով:

Գ. Վ. Կոլ շանս կին զար գաց րել է օտար 
լեզ վի հա ղոր դակ ցա յին ու սուց ման տե սու
թյու նը, որի հիմ քում լեզ վի հա ղոր դակ ցա
յին գոր ծա ռույթն է, խոս քա յին շփման լեզ
վա հա ղոր դակ ցա յին կող մը:

Խ. Ի. Մել նի կի գլխա վո րու թյամբ մշակ
վել է յու րօ րի նակ մե թո դի կա, որի հիմ քում 
լեզ վի ու սուց ման հա ղոր դակ ցա յին–գոր ծու
նա յին մո տե ցումն է: Այս դպրո ցի (Ս. Ի. Մել
նի կի մոս կո վյան դպրոց) ներ կա յա ցու
ցիչ նե րը մշա կել են լե զուն կրող նե րի հետ 
բնա կան երկ խո սա յին շփման մո դել, որի 
նպա տակն է յու րաց նել տար բեր ար տա հայ
տու թյուն ներ, սո վո րել ինք նա ար տա հայտ
վել, հաս կա նալ ար տա հայ տու թյուն նե րի 
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իմաս տը, ճիշտ կա ռու ցել սե փա կան մտքե
րը, երկ խո սա յին մի ջա վայ րում զար գաց նել 
հա ղոր դակ ցա յին կա րո ղու թյուն նե րը:

Ար տերկ րում հա ղոր դակ ցա յին մե թո դը 
լայ նո րեն կի րա ռել են Եվ րա խորհր դի մշա
կու թա յին հա մա գոր ծակ ցու թյան Խորհր
դի ան դամ նե րը (Դ. Ժի րո, Խ. Ի. Քրումմ, 
Խ. Ե. Պի ֆո, Դ. Շեյլզ, Ի. վան Էկ և այլք), 
որոնք, Դ. Շեյլ զի գլխա վո րու թյամբ մշա կել 
են օտար լեզ վի ու սուց ման հա ղոր դակ ցա յին 
մո տե ցու մը: Նրանք կա րև ո րել են ու սուց ման 
մի ջանձ նա յին փոխ գոր ծու նե ու թյու նը, վեր
լու ծել են խմբա յին և զույ գե րով աշ խա տան
քի ար դյու նա վե տու թյու նը, դի տար կել են 
կա րո ղու թյուն նե րի չորս հիմ նա կան տե սակ՝ 
լսել, ըն թեր ցել, խո սել, գրել, մի և նույն ժա մա
նակ նրանք նշել են, որ այդ կա րո ղու թյուն
նե րի ձև ա վոր մա նը պետք է հաս նել փոխ
կա պակց վա ծու թյան սկզբուն քով [4]:

Ի մի բե րե լով հա ղոր դակ ցա յին մե թո
դի կի րառ ման տար բեր մո տե ցում ներ՝ 
մենք եկել ենք այն եզ րա կա ցու թյան, որ 
հա ղոր դակ ցա յին մե թոդն են թադ րում է 
մի ա լե զու հա ղոր դակ ցում՝ սե փա կան լեզ
վի հազ վա դեպ կի րառ մամբ, հիմն վում է 
քե րա կա նու թյան, իրա վի ճակ նե րի և հա
ղոր դակց ման վրա: Ու սուց ման նպա տա կը 
հա ղոր դակ ցա յին կոմ պե տեն տու թյան ձև
ա վո րումն է, որը հնա րա վո րու թյուն կտա 
օտար լեզ վով շփվելու տար բեր սո ցի ա լա
կան մի ջա վայ րե րում: Ու սուց ման գոր ծըն
թա ցում հա ղոր դակ ցումն իրա կա նա նում 
է փոքր խմբե րում, ու սու ցի չը խթա նում է 
հա մա գոր ծակ ցու թյու նը՝ ստեղ ծե լով տար
բեր հա ղոր դակ ցա յին իրա վի ճակ ներ: Այս 
մե թո դի կի րառ ման ժա մա նակ կա րև որ 
նշա նա կու թյուն է տրվում ոչ խոս քա յին 
հա ղոր դակց ման մե թոդ նե րին: Մայ րե նի 
լե զուն օգ տա գործ վում է մի այն այն դեպ
քե րում, երբ այն մե թո դա պես ար դա րաց

ված է: Ու սուց ման հիմ նա կան նպա տա կը 
հա ղոր դակ ցումն է, այդ իսկ պատ ճա ռով 
սխալ նե րը ուղղ վում և շտկվում են գոր ծըն
թա ցում, և, եթե հա ղոր դակց վող նե րը հա
սել են իրենց նպա տա կին, որոշ սխալ ներ 
կա րող են ան տես վել [2]:

Հա ղոր դակց ման մե թո դի կի րառ ման 
դեպ քում պար տա դիր պայ ման է լեզ վա
կան մի ջա վայ րի ապա հո վու մը: Առա վել 
ևս, որ այ սօր ավագ դպրո ցի կրթա կան 
հա մա կար գը ու սուց չի առ ջև նոր խնդիր ներ 
է դնում՝ ապա հո վել սո վո րող նե րի սո ցի
ալ–հա ղոր դակ ցա կան կոմ պե տեն տու թյան 
ձև ա վո րու մը, ինչն ար դեն են թադ րում է ու
սուց ման կազ մա կեր պում լեզ վա կան մի ջա
վայ րում, հա մա պա տաս խան դի դակ տիկ 
նյու թե րի օգ տա գոր ծում: Դրանք առա ջին 
հեր թին գե ղար վես տա կան և հրա պա րա
կա խո սա կան տեքս տերն են, գե ղար վես
տա կան և վա վե րագ րա կան ֆիլ մե րը, հա
մա ցան ցա յին նյու թե րը, տե սալ սո ղա կան 
ձայ նագ րու թյուն նե րը, գե ղար վես տո րեն 
ձև ա վոր ված սլայդ–շո ու նե րը և այլն:

Իհար կե, նմա նա պիպ դի դակ տիկ նյու
թե րի առ կա յու թյու նը ու սուց ման ժա մա նակ 
ու սուց չից պա հան ջում է ավե լի մեծ ջան քեր, 
գե ղար վես տա կան մտա ծո ղու թյուն, ստեղ ծա
գոր ծա կան մո տե ցում: Սա կայն, ինչ պես ցույց 
է տա լիս փոր ձը, սո ցի ալ–հա ղոր դակ ցա կան 
կոմ պե տեն տու թյան ձև ա վո րու մը լեզ վա կան 
բնա կան մի ջա վայ րում ավե լի ար դյու նա վետ 
է լի նում, քան օտար լեզ վի զուտ քե րա կա նա
կան կամ բա ռա յին ու սու ցու մը:

Գործ նա կա նում հա ղոր դակց ման մե
թո դի կի րառ ման և լեզ վա կան ու սում նա
դաս տի ա րակ չա կան մի ջա վայր ստեղ ծե
լու նպա տա կով մեր կող մից մշակ վել և 
ներդր վել են մի շարք դա սըն թա ցա յին թե
մա ներ՝ ֆրան սե րեն լեզ վի դա սա վանդ ման 
հա մար: Դրանք են.
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1. Ճա նա պար հոր դու թյուն Ֆրան սի ա յում:
2. Փա րի զի տե սար ժան վայ րե րը:
3. Ֆրան սի ա յի ազ գա յին տո ներն ու 

ավան դույթ նե րը:
4. Ֆրան սի ա ցի գրող նե րը:
5. Ֆրան սի ա ցի ար վես տա գետ նե րը:
6. Ֆրան սի ա հայ ակա նա վոր գոր ծիչ նե րը:
7. Ֆրան սի ա ցին տա նը, աշ խա տա վայ

րում և հանգս տի ժա մա նակ:
Այս պի սով, հա ղոր դակ ցա յին մե թո դի 

հիմ նա կան գա ղա փա րը ու սուց չի և աշա
կերտ նե րի ակ տիվ փոխ գոր ծու նե ու թյունն 
է: Այդ իսկ պատ ճա ռով կա րև որ վում է 
ու սուց չի դե րը, նրա պատ րաստ վա ծու
թյու նը, հա մա պա տաս խան մի ջա վայր 

ստեղ ծե լու, փոխ գոր ծու նե ու թյան հա մար 
բա րեն պաստ պայ ման ներ ապա հո վե լու, 
ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյու նը կար գա
վո րե լու նրա կա րո ղու թյուն նե րը: Այս գոր
ծըն թա ցում ու սու ցի չը ակ տիվ մաս նակ ցի 
դե րում է, նա և՛ լե զուն ու սում նա սի րող է, 
և՛ խորհր դա տու, և՛ մաս նա գետ, և՛ լեզ վի 
կրող և՛ հա մա պա տաս խան խոս քի տի
րա պե տող, և՛ ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի 
ար դյու նա վետ կազ մա կերպ ման խթա նիչ 
ուժ, որը սա տա րում է հա ղոր դակց վող նե
րի դրա կան ձիր քե րը, դրդում նրանց հաղ
թա հա րելու լեզ վի յու րաց ման ըն թաց քում 
առա ջա ցած դժվա րու թյուն նե րը և շփման 
հա մա պա տաս խան մո դել ներ մշա կելու: 
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Иностранный язык как средство формирования  
социально–коммуникативной компетентности учащихся

О. Блбулян 

В статье рассматривается проблема социально–коммуникативной компетентности в 
контексте лингвокультурологического подхода. Проводится анализ взаимосвязи языка и 
культуры, лингвокультурологии как междисциплинарной области науки. Рассматривается 
коммуникативный метод обучения иностранному языку как один из эффективных и 
оптимальных методов, способствующих формированию коммуникативной ком пе тент
ности учащихся.

Foreign Language as a Method of Forming of the Student՛s  
Social–Communicative Competence

H. Blbulyan

The problem of social–communicative competence in the context of lingvocultural ap
proach is discussed in this article. It is analysed the correlation of the language and the 
culture of the lingvoculturology as a interdisciplinary sphere of the method of teaching of 
foreign language as one of the effective and optimal methods, promotional for forming of the 
communicative competence of the students.
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ՄԻՍԱՔ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ

ՄԱՐԴՈՒ ՄԱՐՄՆԱՁԵՎԻ ՊԱՏԿԵՐՄԱՆ 
ՕՐԻՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Ար վես տի ու սում նա սիր ման օբյեկ տը 
միշտ եղել է մար դը: Նրա նե րաշ խար հը, 
հո գե վի ճա կը, բնա վո րու թյու նը, մտքի և 
զգաց մունք նե րի կա ռուց ված քը ան հա տա
կան բնա վո րու թյուն նե րով: Այս առու մով 
տա րաբ նույթ բո վան դա կու թյամբ ստեղ
ծա գոր ծա կան աշ խա տանք ներ կա տա րե
լիս նկար չի առ ջև դրվում է մար դու և ընդ
հան րա պես մարմ նա ձևի իրա տե սա կան 
պատ կեր ման խնդի րը:

Գե ղար վես տա կան կրթու թյան կազ
մա կերպ ման ար դյու նա վետ ու ղի նե րի 
որո նու մը ուղ ղա կի կապ ու նի մար դու 
մարմ նա ձևի պատ կեր ման հիմ նախնդ
րի հետ:

Մարմ նա ձևի ընդգր կու մը կոմ պո զի ցի
ոն աշ խա տանք նե րում (գե ղան կար, գրա
ֆի կա, քան դակ) ու նի փու լա յին տեխ նո լո
գի ա կան լու ծում ներ, որն ար դյու նա վետ է 
ու գրա վիչ, եթե նկա րի չը վարժ տի րա պե
տում է օբյեկ տի պատ կեր ման ակա դե մի
ա կան գի տե լիք նե րին և ար հես տա վարժ 
է պատ կե րագր ման գոր ծըն թա ցում: Ընդ
հան րա պես մարմ նա ձևի պատ կե րու մը 
(շարժ ման մեջ, թե հան գիստ վի ճա կում) 
բա վա կա նին բարդ խնդիր է: Նրա նում 
ամ փոփ վում է ստեղ ծա գոր ծո ղի կա րո ղու
թյուն նե րը հա մա չա փու թյան, ծա վա լա տա
րա ծա կան գե ղան կար չա կան բազ մաբ
նույթ գոր ծոն ներ, և գե ղար վես տա կան 
ստեղ ծա գոր ծու թյան ար ժե քը կա յա նում է 
վե րոն շյալ ըն կա լում նե րի և ան թե րի վե
րար տադր ման մեջ:

Բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա
տու թյուն նե րի գե ղար վես տա կան բա ժին
նե րում առա ջադր ված հիմ նախն դիր նե րից 
կա րև ո րա գույնն է մար դու մարմ նա ձևի 
պատ կեր ման դե րի և կա րև ո րու թյան ամ
րապն դու մը: Այս տեղ շատ կա րև որ է բա
ցա հայ տել «Կոմ պո զի ցիա» առար կան, 
որ պես ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծըն թաց, 
նրա ձև ա վո րու մը և կազ մա վո րու մը, նրա 
կազ մա կերպ ման հա մա կար գա յին և 
զգա յա կան կա ռուց վածք նե րը, և, իհար
կե, կա տա րե լա գոր ծել այն տեխ նի կա կան 
առու մով, այ սինքն՝ գե ղա գի տա կան մշա
կում նե րով [1]: 

Կոմ պո զի ցի ան, որ պես այդ պի սին այժ
մե ա կան ժա մա նակ նե րում կորց րել է իր 
նշա նա կու թյու նը և նրա կա րև ո րու թյան 
վե րա հաս տա տումն ար դի ա կան հիմ
նախն դիր է, ին չին հաս նե լու ու ղի նե րը 
«կոմ պո զի ցիա» առար կա յին գրա գետ և 
ակա դե մի ա կան հիմ քե րով դա սա վան դու
մը, նրա պատ մա ժա մա նա կագ րու թյան 
լավ սեր տու մը, ինչ պես նաև այդ առար
կա յի հան դեպ ու սա նող նե րի մոտ ան հա
գուրտ հե տաքրք րու թյուն առա ջաց նելն է: 
Գործ նա կան նշա նա կու թյու նը կրում է նեղ 
մաս նա գի տա կան բնույթ: Գե ղան կար չու
թյան մեջ կոմ պո զի ցի ան միշտ զբա ղեց րել 
է իր ու րույն տե ղը: Պետք է նշել գործ նա
կա նո րեն կոմ պո զի ցի ա յի դե րը ար վես
տա սեր հա սա րա կու թյան հա մար և նրա 
պար տա դիր առ կա յու թյան զար գաց ման 
կա րև ո րու թյու նը, քա նի որ գե ղան կար չու
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թյու նը առանց կոմ պո զի ցի ա յի վե րած վում 
է ըն դա մե նը կեն ցա ղա յին պարզ և հա սա
րակ դրվագ նե րի ու իրե րի պատ կեր ման, 
որը չի կրում հա մազ գա յին, հա մա մարդ
կա յին հնչե ղու թյուն և այդ իսկ պատ ճա
ռով հե տաքրք րում է շատ նեղ մարդ կանց 
շրջա նա կի:

Մարմ նա ձևի պատ կեր ման հա մար 
ազատ մո տե ցում հնա րա վոր է մի այն ու
սուց ման հա մա կարգ ված դա սըն թաց 
անց նե լուց հե տո: Նկար չու թյան ու սուց
ման գոր ծըն թա ցը պա հան ջում է մի շարք 
կա նոն նե րի պահ պա նում, որոնք, ի դեպ, 
կի րառ վել են նաև վեր ջին տաս նա մյակ
նե րի դպրո ցա կան գոր ծըն թա ցում: Գծան
կա րի ու սուց ման ժա մա նակ առաջ նա յին 
պայ ման են դառ նում հե տև յալ երեք հան
գա մանք նե րը. օբյեկ տը ճիշտ տես նե լը, 
հե ռան կա րի օրենք նե րի իմա ցու թյու նը, 
պատ կեր վող օբյեկ տի ամ բող ջա կան և 
առան ձին հատ ված նե րի մի ջև եղած հա
րա բե րու թյան և հա մա չա փու թյան պահ
պա նու մը:

Սրանք «գի տա կան» կոչ ված այն 
առաջ նա տար րերն են, որոնք, որ պես 
պար տա դիր կա նոն, անհ րա ժեշտ են բո լոր 
սո վո րող նե րի հա մար: Առա ջինն այս տեղ 
մար դու ֆի գու րա յի ճիշտ տե ղադ րումն է 
թղթի հար թու թյան վրա: Ընդ որում, լավ 
կլի նի դա կա տա րել պար զա պես ընդ հա
նուր ուր վագ ծե րով: Այդ դեպ քում հեշտ է 
կա ռուց ման սխալ գծե րը մաք րել և ուղ ղել:

Ու սուց ման եր րորդ հատ կա նի շը վե րա
բեր վում է պատ կեր վող օբյեկ տի ամ բող
ջա կան և նրա առան ձին հատ ված նե րի 
մի ջև հա մա չա փու թյուն նե րի պահ պան մա
նը: Դե ռևս իր ժա մա նա կին Լե ո նար դո դա 
Վին չին գրել է. «Մերկ մար մին պատ կե րե
լիս գոր ծիր այն պես, որ սկզբում ամ բող
ջա կան կեր պով տես նես ֆի գու րան, այ նու

հե տև ճշգրիտ հա մա չա փու թյուն նե րով այն 
տե ղադ րես հար թու թյան վրա: Դրա նից 
հե տո մի այն կա րող ես անց նել մշակ ման՝ 
պահ պա նե լով ընդ հա նուր կար գը: Նախ 
ավար տին հասց րու այն հատ ված նե րը, 
որոնք քեզ թվում են ավե լի կա րև որ և հե
տո ան ցիր մարմ նի մնա ցած մա սե րին» [3]:

Հա մա չա փու թյուն ներն ար տա հայտ
վում են տար բեր մե ծու թյուն նե րի հատ
ված նե րը մե կը մյու սի հետ ճիշտ հա րա բեր
վե լու ամ բող ջա կա նու թյամբ: Այդ դեպ քում 
պար տա դիր է լի նե լու ընդ հա նու րից գալ 
մաս նա վո րը, հա կա ռակ դեպ քում սկսնակ 
նկա րո ղը կկորց նի ճիշտ կողմ նո րո շու մը: 
Դրա հա մար թղթի վրա պատ կե րի ընդ
հա նուր տե ղադ րու մից հե տո նախ պետք 
է որո շել մեծ հատ ված նե րը, որից հե տո 
դրա վրա առանձ նաց նել ման րա մաս նե րը: 
Շփո թու թյուն նե րից խու սա փե լու հա մար 
անհ րա ժեշտ է ու սա նո ղին բա ցատ րել այն 
նրբու թյու նը, որ մարմ նի շատ ման րա մաս
ներ ու նե ցող հատ ված նե րը ավե լի մեծ են 
թվում, քան մարմ նի նույն չա փի «խուլ» 
հատ ված նե րը: Օրի նակ, գլխի վրա դեմ
քի հատ վա ծը, որ տեղ կան աչ քեր, քիթ, 
բե րան, ճա կատ, ավե լի մեծ է թվում, քան 
գան գը, որը ավե լի ծա վա լուն է: Սո վո րա
բար սի րո ղա կան նկա րիչ նե րը գան գի 
հատ վա ծը փոքր են նկա րում: Նույ նը կա
րե լի է ասել ձեռ քի դաս տա կի մա սին, երբ 
ոչ ար հես տա վարժ նկա րիչ նե րի մոտ այն 
մեծ է ստաց վում: Դժվար խնդիր նե րից է 
նաև ձևը ծա վա լա յին ամ բող ջա կա նու թյան 
մեջ տես նելու ու այն պատ կե րելը [2]:

Ու սուց ման գոր ծըն թա ցում պահ
պան վում է ակա դե մի ա կան մո տո ցու
մը՝ պատ կե րա յին պայ մա նա կան ձև ե րը 
օգ տա գոր ծե լով իրա կան մարմ նի ճիշտ 
ներ կա յաց մա նը: Գծան կա րի հատ կան
շա կան կող մե րից մե կը ճե պան կարն է: 
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Ըստ էու թյան, դա հիմ նա կան աշ խա
տան քի սկզբնա կան փուլն է: Այն հատ
կա պես նկար չու թյուն սո վո րող ների հա
մար առար կան կամ մար դու մարմ նա ձևը 
ամ բող ջա կա նու թան մեջ արագ տես նե
լու կա րո ղու թյունն է, օգ նում է զար գաց
նե լու դի տո ղա կա նու թյու նը, աչ քա չա փը 
հա մա չա փու թյուն նե րի զգա ցո ղու թյու նը: 
Ճե պան կա րի ոլոր տում ամե նա հե տաքրք
րա կա նը և դժվա րը մարդն է իր անա տո
մի ա կան կա ռուց ված քով: Ընդ հան րա պես 
կեր պար վես տի բո լոր ճյու ղե րում հիմ նա
կան դե րը պատ կա նել է մար դու կեր պա
րին: Այս տեղ նաև մեծ դեր ու նի մար դու 
անա տո մի ա յին ծա նոթ լի նե լը, որ պես զի 
նկա րե լուց գա ղա փար կազմ վի մար դու 
ոսկ րա յին և մկա նա յին կա ռուց ված քի մա
սին: Այ նու հե տև այն, ինչ ու սում նասիր վել 
է անա տո մի ա յին ծա նո թա նա լիս, տես նել 
իրա կան կյան քում ապ րող մար դու մեջ: 
Նկա րե լիս անհ րա ժեշտ է անընդ հատ նա
յել բնոր դին և ու սում նա սի րել նրա հա մա
չա փու թյուն նե րը: Կա րև որ է տես նել և ըն
կա լել մարմ նի մա սե րի փո խա դարձ կա պը՝ 
ինչ պես են մարմ նի մա սե րը հյուս վում մի
մի անց, և շարժ ման ժա մա նակ ինչ է տե ղի 
ու նե նում ոսկ րե րի և մկան նե րի կա ռուց
ված քի հետ: Սա է պատ ճա ռը, որ նկար չի 
հա մար անա տո մի ա յի ու սու ցու մը չա փա
զանց կա րև որ է:

Պետք է բնոր դին նստեց նել և ու սում
նա սի րել նրա մարմ նի հիմ նա կան մա սե
րը՝ իրա նը, գլու խը, վի զը, վեր ջույթ նե րը 
և այլն: Բնոր դին խնդրել շարժ վել և այդ 
ըն թաց քում ու շադ րու թյուն դարձ նել տե
ղի ու նե ցած փո փո խու թյուն նե րին, զննել 
և հաս կա նալ, թե ինչ տեսք ու նեն մարմ նի 
հի մնական մա սե րը դի մա ցից, կող քից և 
հե տև ից: Ու շադ րու թյուն դարձ նել, թե ինչ
պես են մարմ նի այդ մա սե րը կապ վում մի

մյանց հետ, օրի նակ՝ գլխի կա պը վզի հետ 
տե սա նե լի է բո լոր կող մե րից, իսկ ու սե րի 
կա պը՝ կրծքի, ձեռ քե րի և վզի հետ ավե լի 
պարզ տե սա նե լի է դի մա ցից:

Բնոր դին նա յել դի մա ցից, այ նու հե տև 
խնդրել, որ բարձ րաց նի ձեռ քե րը տես նե
լու հա մար թի ակ նե րի և ու սա յին գո տու 
կա պը, նաև ող նա շա րը: Բնոր դին խնդրել, 
որ մարմ նի ծան րու թյու նը պա հի մի ոտ
քի, ապա հա ջորդ ոտ քի վրա, այդ ժա
մա նակ կնկատ վի, որ նե ցու կա յին ոտ քի 
ազդ րի վե րին մա սը հստակ վի ճա կում է 
գտնվում, և նկա րե լիս անհ րա ժեշտ է ազդ
րոսկ րը ար տա հայ տել: Խնդրել բնոր դին 
նստել աթո ռին և պտտվել նրա շուրջ նրա 
մարմ նի թեք ված մա սե րը ու սում նա սի րե լու 
նպա տա կով. դա ավե լի տե սա նե լի կլի նի 
կող քից դի տե լիս: Այսպես փոր ձել ու սում
նա սի րել մար դուն տար բեր դիր քե րից և 
տար բեր շար ժում ներ կա տա րե լիս: Թող 
նա բարձ րաց նի ձեռ քե րից մե կը, այ նու
հե տև մյու սը, ապա ոտ քե րը հեր թա կա
նու թյամբ, խո նարհ վի առաջ կամ թեք վի 
կողք: Շարժ ման ժա մա նակ մաս նա վո րա
պես ու շադ րու թյուն դարձ նել շար ժու մը 
իրա կա նաց նող մարմ նի մա սե րին: Այ նու
հե տև նույն ձև ով ու սում նա սի րել մար դուն 
կանգ նած վի ճա կում: Բնոր դին խնդրե լով 
որ պես զի շար ժի վեր ջույթ նե րը, գլու խը, 
մեջ քը և այլն: Ժա մա նակ առ ժա մա նակ 
անհ րա ժեշտ է հե տև ել անա տո մի ա կան 
կա ռուց ված քին, ին չը կօգ նի հաս կա նալու, 
թե շարժ ման ժա մա նակ ինչ է տե ղի ու նե
նում ոսկ րա յին և մկա նա յին հա մա կար
գում, ու շադ րու թյուն դարձ նել, թե ինչ պես 
են փոխ վում մկան նե րը, երբ մարդ դրանք 
լա րում է կամ ազատ է թող նում: Օրի նակ, 
երբ մարդ բռունցք է կազ մում, բա ցում է 
մատ նե րը կամ լա րում է փո րի մկան նե րը, 
ապա ազատ թող նում այն: Այս շար ժում
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նե րը պետք է ար ժա նա նան նկար չի ու շադ
րու թյա նը և հե տա զո տու թյան օբյեկտ հան
դի սա նան:

Հեշ տու թյամբ կա րե լի է ու սում նա սի
րել մերկ կամ ամա ռա յին թե թև հա գուս
տով մարդ կանց: Առա վել հեշտ կա րե լի է 
դա անել, եթե մար դը նի հար է: Սա կայն 
նույ նիսկ գեր մարդ կանց մոտ առա վել ար
տա հայտ ված են հո դե րը, որ տեղ մի ա նում 
են մեկ կամ մի քա նի ոսկ րեր, և դրա հա
մար հո դե րը առա վել ար տա հայ տիչ են ու 
նաև կա պող օղակ են հան դի սա նում: Այդ 
հան գույց նե րը նաև որ պես հեն ման կե տեր 
են: Հո դե րը շատ տե սա նե լի են նի հար 
մարդ կանց մոտ, օրի նակ, նրանց մոտ լավ 
ար տա հայտ ված երև ում են մա տոսկ րե
րը: Պատ կե րել մար դու անա տո մի ա կան 
կա ռուց ված քը հա գուս տի տա կից, հստակ 
պատ կե րել մարմ նի մա սե րի փո խա դարձ 
կա պե րը, ըն կա լել նրանց ընդ հա նուր կա
ռուց ված քը [2]:

Այս առա ջադ րան քում մար դու մարմ
նա ձևը պատ կեր վում է գործ նա կա նո րեն: 
Առա ջին հեր թին անհ րա ժեշտ է ու շադ րու
թյուն դարձ նել առաջ նա յին խնդիր նե րի 
վրա: Ու սուց ման գոր ծըն թա ցում պահ պան
վում է ակա դե մի ա կան մո տե ցում մարմ նի 
ճիշտ ներ կա յաց մա նը: Մար դու մարմ նա
ձևը կա ռու ցե լիս անհ րա ժեշտ է լրա ցու ցիչ 
կա ռուց ման գծեր օգ տա գոր ծել: Դրանք 
օգ նում են հա մե մա տու թյուն ներ կա տա
րելու և դրա ար դյուն քում գտնելու ճիշտ 
չափ սե րը: Գծան կա րին տի րա պե տե լու 
դժվա րին խնդիրնե րից մե կը ձևի ծա վա լա
յին ամ բող ջա կա նու թյան տես նելն ու այն 
պատ կե րելն է: Ձևի և ծա վա լի ար տա հայ
տու մը: Կեր պար վես տի բո լոր տե սակ նե րը, 
գործ ու նեն ձևի պատ կե րա յին և պլաս տիկ 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րի հետ: Կա ռու
ցե լիս ու նե նալ առանցք ներ, որոնց շուրջ 

կկա ռուց վեն հար թու թյուն նե րը: Մարմ նի 
որոշ մա սեր ու նեն իրենց բնա կան առանց
քա յին ոսկ րե րը: Այս պի սով նկա րը կա ռու
ցե լիս անհ րա ժեշտ են թե թև լրա ցու ցիչ 
կա ռուց ման գծեր և առանցք ներ: Մար դը 
ու նի բարդ անա տո մի ա կան կա ռուց վածք, 
սա կայն խնդի րը նրա նում է, որ նկա րե լիս 
մար դուն անհ րա ժեշտ է ըն կա լել որ պես 
մի ամ բող ջու թյուն և առան ձին չդի տար
կել: Այ սինքն պետք է մի ան գա մից մի գծով 
կա ռու ցել ամ բողջ կեր պա րը՝ իրա նը, գլու
խը և վեր ջույթ նե րը: Լե ո նար դո դա Վին
չին գրել է, որ գծան կա րի ու սուց ման օգ
տա կար մե թո դը բնօ րի նա կից նկա րելն է, 
բնա կա նա բար, նկա տի ու նե նա լով շարժ
ման և հա մա մաս նու թյուն նե րի նյութը: Գե
ղան կար չու թյան աշ խա տան քի ըն թաց քի 
մա սին խո սե լիս նա մատ նան շում է երեք 
հեր թա կան փուլ. ընդ որում, առա ջի նը և 
կա րև ո րը գծան կարն է: Նա ասել է, որ 
ար վես տի գի տու թյան մեջ խո րա նալ ցան
կա ցող պա տա նուն, որն ու զում է ըն դօ
րի նա կել բնու թյան հրա շա գոր ծու թյամբ 
ստեղծ ված մարդ կանց կեր պար ներն ու 
զա նա զան առար կա ներ: Նրա միտքն ու 
եռան դը ամ բող ջո վին պետք է ուղ ղել ու 
նվի րել գծան կարին՝ այն ու ղեկ ցե լով լույ
սե րի և ստվեր նե րի ճիշտ հա րա բե րու թյան 
օգ տա գործ մա նը: Հան ճա րեղ ար վես տա
գե տը գտնում է, որ առանց գծան կա րի 
սո վո րո ղը որևէ հա ջո ղու թյան չի կա րող 
հաս նել: Մաս նա վո րա պես անհ րա ժեշտ է 
հա մա րում մար դու մարմ նա ձևի ճիշտ տե
ղա դրու մը թղթի մա կե րե սի վրա՝ գտնե լով 
հա վա սա րակշ ռու թյան կե տը [3]:

Շատ կա րև որ է ծա վալ ներ ստա նա լը, 
լույ սի և ստվե րի ճիշտ ըն կա լու մը: Նկա
րե լիս ստվե րոտ հատ վա ծը մի ան գա մից 
երան գա վո րել: Նկա րի մեջ առանձ նաց նել 
լույ սը և ստվե րը: Սա կայն այս գոր ծըն թա
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ցը չպետք է մե խա նի կա կան բնույթ կրի: 
Այ սինքն ստվեր նե րը չպետք է բնազ դա
բար պատ ճե նա հան վեն. դրանք անհ րա
ժեշտ է կա տա րել գի տակ ցա բար:

Ավե լի նպա տա կա հար մար է մար
դու մարմ նա ձևը պատ կե րել թղթի վրա 
օժան դակ անա տո մի ա կան գծան կար նե
րի հա մադ րու թյամբ: Սկսնակ նկա րիչ նե
րի հա մար ան փո խա րի նե լի օգ նու թյուն են 
բնօ րի նա կից հո րին ված քա յին ճե պան կար
նե րը, նա խան կար նե րը, որոն ցում հարկ է 
որո շել ապա գա նկա րի ձև ա չա փը, անա
տո մի ա կան գծան կար նե րի տե ղա կա յու մը, 
նշագ ծել մարմ նա ձևի ընդ հա նուր զանգ վա

ծը, որո շել ընդ հա նուր հա մա չա փու թյուն նե
րը և այլն:

Դժվար է պատ կե րաց նել ահես տա
վարժ մի վար պե տի, ում ստեղ ծա գոր ծա
կան կյան քում տեղ գրա ված չլի նի մար դու 
մարմ նա ձև պատ կե րու մը:

Մար դու մարմ նա ձևի պատ կեր ման հիմ
նախն դիր նե րը ար դյու նա վետ լու ծե լու հա
մար անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել ժա մա նա
կա կից գե ղար վես տա կան տեխ նո լո գի ա նե րը 
կախ ված սո վո րո ղի ըն դու նա կու թյուն նե րից, 
հո գե վի ճա կից, տա րի քա յին և ան հա տա կան 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րից և, իհար կե, 
կրթա կան մի ջա վայ րի պայ ման նե րից: 

Գրականություն
1. Ներսիսյան Լ. Ս., Կրթություն և գեղագիտություն, «Զանգակ–97» հրատ., Երևան, 2002, 157 էջ:
2. Живопись, Учеб. пособ. для вузов, М., Гуманит изд. центр ВЛАДОС, 2001, 224 с.: ил.
3. Леонардо да Винчи, Книга о живописи, Москва, 1935 г., с. 107
4. Кузин В. С., Наброски и зарисовки: Учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений, 

М., 2004.
5. Хачикян Я., Казарян М., Армянскне художникн об искусстве, Ереван, 2004

The Regulatities and Features of Human՛s Figure Dipiction
M. Melkonyan

The human always has been the object of art՛s research. His inner life, spiritual state, 
character structure of mind and feelings with individual characters. In this regard, painter 
must think figure՛s realistic problem of dipiction during different creative works.

Закономерности и особенности изображения фигуры человека
М. Мелконян

Обьектом изучения искусства всегда был человек. Его внутренный мир, состаяние 
душы, духовный характер, структура мыслей и чувств. Связи с этим, в ходе различных 
творческих работ перед худижником стоит задача реалистического изображения человека 
и фигуры вообще.
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ՄԽԻԹԱՐ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ

ԾԵՓԱԿԵՐՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ 
ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶՈՒՄ և 

ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑՈՒՄ
Ծե փա կեր տու մը կի րա ռա կան ար վես

տի ձև ե րից մեկն է, քան դա կի ստեղ ծում 
փա փուկ նյու թե րից: Ար վես տի այս ձևը 
հա սա նե լի է ինչ պես ման կա պար տե զի, 
այն պես էլ դպրո ցի պա րապ մունք նե րին և 
ար տա դա սա րա նա կան աշ խա տան քի ըն
թաց քում: Ծե փա կերտ ման պա րապ մունք
նե րը նպաս տում են երե խա նե րի մտա վոր 
ըն դու նա կու թյուն նե րի ձև ա վոր մա նը, ընդ
լայ նում նրանց գե ղար վես տա կան աշ խար
հընդգր կու մը, ներ գոր ծում շրջա պա տող 
աշ խար հի նկատ մամբ ստեղ ծա գոր ծա կան 
վե րա բեր մուն քի ձև ա վոր ման վրա: Ծե
փա կեր տու մը կա րե լի է դա սա կար գել ըստ 
նյու թի՝ կավ, խմոր, ծե փա մա ծիկ, յուն և 
այլ փա փուկ նյու թեր: Դրան ցից յու րա քան
չյուրն ու նի իր առանձ նա հատ կու թյուն ներն 
ու հնա րա վո րու թյուն նե րը, այդ պատ ճա
ռով էլ պետք չէ դրանք փո խա րի նել մե կը 
մյու սով, այլ առա ջադր ված նպա տակ նե
րով ու խնդիր նե րով պայ մա նա վոր ված՝ 
օգ տա գոր ծել տար բեր նյու թեր: Այս հան
գա ման քը հարկ է հաշ վի առ նել երե խա
նե րի հետ աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման 
ժա մա նակ:

Կա վը բնա կան նյութ է, որը մար դիկ 
սկսել են մշա կել դե ռևս հնա գույն ժա մա
նակ նե րից և օգ տա գոր ծել են ամա նե ղե նի, 
խա ղա լիք նե րի և կեն ցա ղա յին այլ առար
կա նե րի պատ րաստ ման հա մար: Փոր
ձա ռու ման կա վարժ նե րը նա խընտ րում են 
աշ խա տել կա վով՝ իմա նա լով, որ ծե փա

մա ծիկն ավե լի դժվա րու թյամբ է մշակ
վում, այն պետք է եր կար շփել, կար ծես 
ձեռ քե րի մեջ տա քաց նել դրա նից ինչ–որ 
բան պատ րաս տե լուց առաջ, բա ցի այդ, 
մի առ ժա մա նակ այն կորց նում է իր ձևը և 
թրծման են թա կա չէ: Գործ նա կա նում ավե
լի հա ճախ կի րառ վում է ծե փա մա ծի կը, 
քա նի որ կա վի հետ աշ խա տան քի ժա մա
նակ պա հանջ վում են հա վե լյալ պա րապ
մունք ներ դրվագ ման և թրծման հա մար: 
Այդ պատ ճա ռով էլ նման պա րապ մունք
նե րը նա խընտ րե լի է անց կաց նել ար տա
դա սա րա նա յին աշ խա տան քի ժա մա նակ, 
ար վես տա նոց նե րում: Սա կայն կա վից և 
ծե փա մա ծի կից ծե փա կերտ ման հնարք
ներն ու ձև ա տե սու թյուն նե րը նույ նա կա
նաց ված են:

Ծե փա մա ծիկն ար հես տա կան նյութ է, 
որը ստեղծ ված է հա տուկ ծե փա կերտ ման 
և մո դե լա վոր ման հա մար: Այն պատ րաստ
վում է կա վի զտված և աղա ցած փո շուց, 
մեղ րա մո մի, գլի ցե րի նի, ճար պե րի, ներ
կա նյու թե րի և այլ նյու թե րի հա վե լու մով, 
որոնք պայ մա նա վո րում են ծե փա մա ծի կի 
այս կամ այն տե սա կի հատ կա նիշ ներն 
ու առանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Ըստ բո
վան դա կու թյան՝ ծե փա կեր տու մը լի նում է 
առար կա յա կան, սյու ժե տա յին, զար դա րա
րա կան, հա մա լիր:

Առար կա յա կան ծե փա կերտ ման ժա
մա նակ երե խա նե րը ծե փում են որո շա կի 
առար կա ներ՝ մրգեր, բան ջա րե ղեն, խա
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ղա լիք ներ, մարդ կանց և կեն դա նի նե րի 
մարմ նա ձև եր, կեն ցա ղա յին առար կա
ներ, փո խադ րա մի ջոց ներ, երև ա կա յա կան 
էակ ներ: Առան ձին առար կա նե րի կեր տու
մը երե խա նե րի հա մար ավե լի հեշտ է, 
քան, օրի նակ՝ նկար չու թյան մեջ, քա նի որ 
տվյալ դեպ քում նա կա ռու ցում է իրա կան 
ծա վալ նե րով, և պատ կեր ման պայ մա նա
կան մի ջոց նե րին դի մե լու անհ րա ժեշ տու
թյուն չկա: Երե խա ներն ավե լի արագ են 
յու րաց նում առար կա նե րի կա ռու ցո ղա կան 
ձև ե րի կերտ ման տեխ նի կան պլաս տիկ 
ձև ե րի հա մե մա տու թյամբ: Հե տա զո տու
թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ ու սուց ման 
ար դյուն քում երե խա նե րը կա րող են հաս
նել մարդ կանց և կեն դա նի նե րի ճշգրիտ 
կերտ ման սկզբում կա ռու ցո ղա կան, ապա՝ 
ավե լի պլաս տիկ ձև ե րի մի ջո ցով:

Սյու ժե տա յին ծե փա կերտ ման դեպ
քում երե խա նե րը կա ռու ցում են սյու ժե
տա յին հո րին վածք ներ, որոն ցում առան
ձին կեր պար նե րը փոխ կա պակց ված են 
իմաս տով (մի և նույն հե քի ա թի հե րոս ներ), 
տա րա ծու թյան մեջ իրենց տե ղադր վա ծու
թյամբ, որոնք մի ա վոր վում են սյու ժե ին 
մի և նույն հիմ քով, հա մա չա փու թյուն նե րով 
(սյու ժե ին հա մա պա տաս խան՝ մի ա չափ 
կամ բազ մա չափ), շար ժըն թա ցա յին զար
գաց մամբ (հե րոս նե րը վա զում են, նա յում 
են մի և նույն կող մը կամ մե կը մյու սին և 
այլն): Սյու ժե տա յին ծե փա կեր տու մը պա
հան ջում է մե ծա ծա վալ աշ խա տանք և 
ժա մա նակ, այդ պատ ճա ռով էլ այն նա
խա տես վում է ոչ թե մեկ, այլ մի քա նի դա
սա ժա մե րի հա մար: 

Զար դա րա րա կան ծե փա կերտ ման ժա
մա նակ երե խա նե րը ստեղ ծում են զար
դա րա րա կան կամ զար դա նախշ ված 
առար կա ներ՝ ծաղ կա ման ներ, դի մակ ներ, 

զար դա նախ շեր, ժո ղովր դա կան ար հես
տա գոր ծու թյան վար պետ նե րի մանր զար
դա րա րու թյան թե մա նե րով աշ խա տանք
ներ: Այդ աշ խա տանք ներն առնչ վում են 
կյան քին, այդ պատ ճա ռով էլ մեծ իմաստ 
ու նեն երե խա յի հա մար: Ծե փա կերտ ման 
հիմ նա կան մի ջոց ներն են նախագծայինը, 
քանդակագործականը, համակցվածը: 

Նախագծային մի ջո ցով կերտ ման 
դեպ քում պատ կե րը ստեղծ վում է առան
ձին մա սե րից՝ նա խա պես նա խագ ծած–
պատ րաս տած մաս նիկ նե րից: Երև ա կա յու
թյան, ձեռ քե րով աշ խա տե լու հմտու թյան, 
սե փա կան աշ խա տան քը կազ մա կեր պե լու 
ըն դու նա կու թյան զար գաց մա նը զու գըն
թաց այդ մի ջո ցը կա տա րելա գործ վում է. 
բազ մա պատկ վում են մաս նիկ նե րի քա
նա կը, ձև երն ու չա փե րը, բար դա նում են 
դրանց փոխ տե ղա կա յում նե րը, վերջ նա
կան մշա կու մը դառ նում է ավե լի ման
րակր կիտ և ար տա հայ տիչ:

Քանդակագործական մի ջոցն ան
վա նում են նաև պլաս տիկ կամ նյու թի 
ամ բող ջա կան կտո րից ծե փա կեր տում: 
Աշ խա տան քի ըն թաց քը են թադ րում է ընդ
հա նու րից մաս նա կիի ուղղ վա ծու թյուն. 
պատ կեր վող առար կա յի կեր պա րով պայ
մա նա վոր ված՝ պլաս տիկ նյու թի ամ բող
ջա կան կտո րից կերտ վում է անհ րա ժեշտ 
ձևը: Սկզբում կերտ վում են բնու թագ
րա կան ծա վալ նե րը՝ այն հիմ քը, որը հա
մալր վում է ավե լի փոքր ձև ե րով: Քան
դա կա գոր ծա կան մի ջո ցը նա խագ ծա յի նի 
հա մե մա տու թյամբ կերտ ման ավե լի բարդ 
մի ջոց է, քա նի որ կերտ ման ըն թաց քում 
նա խադպ րո ցա կան (3–5 տա րե կան) և 
կրտսեր դպրո ցա կան տա րի քի, մաս նա
վո րա պես 1–2 դա սա րան նե րի երե խա
նե րի հա մար ավե լի հեշտ է սկսել առար
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կա յի վեր լու ծու թյու նից, նրա մաս նիկ նե րի 
առանձ նա ցու մից և հան գել դրանց մի ա
վոր ման որո շա կի պատ կե րի մեջ:

Համակցված մի ջո ցը մի ա վո րում է 
նշված եր կու մի ջոց նե րը՝ նա խագ ծա յի նը 
և քան դա կա գոր ծա կա նը: Այն հնա րա վո
րու թյուն է ըն ձե ռում հա մակ ցելու ամ բող
ջա կան կտո րից և առան ձին մա սե րից 
կերտ ման առանձ նա հատ կու թյուն նե
րը: Որ պես կա նոն, ամե նա խո շոր մա սե
րը կա ռուց վում են քան դա կա գոր ծա կան 
եղա նա կով, իսկ մանր ձև ե րը ստեղծ վում 
են նա խագ ծա յին եղա նա կով և մի աց վում 
քան դա կա գոր ծա կան ձև ին: 6–8 տա րե
կա նում (1–3–րդ դա սա րան ներ) երե խա
նե րը նա խընտ րում են հենց այդ մի ջո ցը, 
որն ավե լի հա սա նե լի է և իր հնա րա վո
րու թյուն նե րով՝ հա մա պի տա նի:

Կա վից և ծե փա մա ծի կից ծե փա կեր
տումն օգ նում է կրտսեր դպրո ցա կան 
տա րի քի երե խա նե րին (3–4–րդ դա սա
րան ներ) ինչ պես ինք նու րույն, այն պես էլ 
ման կա վար ժի հսկո ղու թյամբ բա ցա հայ
տելու իրենց ստեղ ծա գոր ծա կան ըն դու նա
կու թյուն նե րը: Երե խա նե րին դուր է գա լիս 
այս նյու թի հետ աշ խա տան քը, քա նի որ 
այն ճկու նու թյուն է ապա հո վում, կա րող է 
ըն դու նել ցան կա ցած ձև՝ երե խա յի մտահ
ղա ցում նե րին հա մա պա տաս խան:

Կա վից և ծե փա մա ծի կից կերտ ման ու
րույն ձև ա տե սու թյու նը յու րաց ման առու
մով պարզ է, իսկ ցան կա ցած տա րի քում 
մար դու ստեղ ծա գոր ծա կան զար գաց ման 
վրա իր ներ գոր ծու թյան առու մով՝ ան հա
մե մա տե լի: Բարձ րա գույն զգաց մունք
նե րը, որոնք, ցա վոք, ժա մա նա կա կից 
քա ղա քա յին կյան քի պայ ման նե րում գործ
նա կա նում վե րա նում են, ծե փա կերտ ման 
օգ նու թյամբ սկսում են վե րա կանգն վել 

և հան գեց նում են ոչ մի այն ստեղ ծա գոր
ծա կան գոր ծու նե ու թյան, գե ղա գի տա կան 
զգաց մունք նե րի, գույ նի և ձևի ներ դաշ
նա կու թյան զգա ցո ղու թյան զար գաց ման, 
այ լև վե րա կանգ նում օր գա նիզ մի ներ քին և 
հո գև որ հա վա սա րակշ ռու թյու նը, քա նի որ 
որո շա կի հո գե բա նա կան ներ գոր ծու թյուն 
ու նեն մար դու վրա:

Երե խա նե րը ծե փա կերտ մամբ զբաղ վել 
սկսում են դե ռևս վաղ ման կու թյան հա սա
կից՝ յու րաց նե լով ծե փա մա ծի կի և կա վի 
հետ աշ խա տան քի պար զա գույն հնարք
նե րը՝ գլա նում, շեր տա վո րում, ձգում, 
տա փա կե ցում: Ծե փա կերտ ման պա րապ
մունք նե րը զար գաց նում են գե ղար վես
տա կան ճա շա կը, ան հա տա կա նու թյու նը, 
բնազ դը, դաս տի ա րա կում կազ մա կերպ
վա ծու թյուն, կար գա պա հու թյուն և կո կի
կու թյուն, կա վի և ծե փա մա ծի կի հետ աշ
խա տան քում, ինչ պես նաև յու րա քան չյուր 
սո վո րո ղի ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծըն թա
ցը կազ մա կեր պե լու հմտու թյուն: Այդ ըն
թացքն առա վել զգա յա կան է երե խա նե րի 
ստեղ ծա գոր ծա կան ըն դու նա կու թյուն նե րի 
զար գաց ման հա մար:

Կեր պար վես տի դա սե րին ու սու ցի չը 
երե խա նե րին հա ղոր դում է ստեղ ծա գոր
ծե լու բերկ րանք, ծա նո թաց նում նրանց 
ժո ղովր դա կան գե ղար վես տա կան ար
հես տա գոր ծու թյան պատ մու թյա նը, ցույց 
տա լիս ծե փա կերտ ման մաս նա գի տա կան 
հնարք ներ: Նա օգ նում է երե խա նե րին բա
ցա հայ տելու իրենց ըն դու նա կու թյուն նե րը, 
հաղ թա հա րելու դժվա րու թյուն ներն ու սուց
ման ըն թաց քում, հե տաքրք րու թյուն ցու
ցա բե րելու ծե փա կերտ ման նկատ մամբ, 
ինչ պես նաև ցույց տա լիս ծե փա կերտ ման 
մաս նա գի տա կան ճիշտ հնարք նե րը և օգ
նում դրսև ո րելու սե փա կան քան դա կա
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գոր ծա կան պատ կե րը կե րտե լու ու նա կու
թյուն նե րը: Երե խա նե րը ձեռք են բե րում 
գի տե լիք ներ, ու նա կու թյուն ներ, հմտու
թյուն ներ, տե ղի է ու նե նում մար դու և բնու
թյան մի աս նու թյան գի տակ ցում, տար բեր 
առար կա նե րի յու րո վի աշ խար հի հետ ծա
նո թու թյուն:

Ծե փա մա ծի կից և կա վից ծե փա կեր տու
մը՝ որ պես կի րա ռա կան գոր ծու նե ու թյան 
ձև ե րից մե կը, հսկա յա կան հնա րա վո
րու թյուն ներ է ընդգր կում երե խա յի ան ձի 
զար գաց ման տե սան կյու նից: Այդ հնա
րա վո րու թյուն ներն իմա նա լով և գրա գի
տո րեն կի րա ռե լով՝ ման կա վար ժը պետք 
է կա րո ղա նա ու սում նա կան գոր ծըն թա ցը 
կազ մա կեր պել երե խա նե րի տա րի քա յին, 
ան հա տա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե
րը հաշ վի առ նե լով:

Ծե փա կերտ ման պա րապ մունք նե րը 
նպաս տում են նուրբ շար ժա յին հմտու
թյուն նե րի, գե ղար վես տա կան ճա շա կի, 
ան հա տա կա նու թյան, բնազ դի զար գաց
մա նը, դաս տի ա րա կում կազ մա կերպ
վա ծու թյուն, կար գա պա հու թյուն և կո
կի կու թյուն կա վի և ծե փա մա ծի կի հետ 
աշ խա տան քի ժա մա նակ, ինչ պես նաև 
յու րա քան չյուր սո վո րո ղի ստեղ ծա գոր ծա
կան գոր ծըն թա ցը կազ մա կեր պե լու ու նա
կու թյուն:

Ծե փա կերտ ման պա րապ մունք ներն 
ար դյու նա վետ մի ջոց են իրա կա նու թյան 
ծա վա լա տա րա ծա կան մի ջոց նե րի ճա նա
չո ղու թյան հա մար: Ծա վա լա յին առար
կա նե րի եռա չափ պատ կե րու մը օգ նում է 
սո վո րող նե րին ճա նա չելու օբյեկտ նե րը, 
նրանց ձև ե րի իրա կան ամ բող ջու թյան 
մեջ: Նման աշ խա տան քում լի ար ժե քո րեն 

իրա գործ վում են սո վո րող նե րի գե ղա գի
տա կան և գե ղար վես տա կան դաս տի ա րա
կու թյան, ինչ պես նաև նրանց ընդ հա նուր 
զար գաց ման մեծ հնա րա վո րու թյուն նե րը: 
Այդ պա րապ մունք նե րը սո վո րող նե րին 
նաև տար բեր նյու թե րով և գոր ծիք նե րով 
աշ խա տե լու հմտու թյուն նե րի տի րա պետ
ման հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում:

Ծե փա կերտ ման պա րապ մունք նե րը 
զար գաց նում են նյու թի և պլաս տիկ ձևի 
զգա ցո ղու թյուն, կա տա րե լա գոր ծում աչ
քա չա փը և վար ժեց նում նուրբ ձե ռա գործ 
աշ խա տան քի ըն դու նա կու թյու նը: Ծե փա
կերտ ման պա րապ մունք նե րը անհ րա ժեշտ 
են երե խա նե րի հա մար, քա նի որ օգ նում են 
բա ցա հայ տելու նրանց նե րու ժը, ան հա տա
կան ըն դու նա կու թյուն նե րը, նպաս տում ան
ձի հա մա կող մա նի զար գաց մա նը, օգ նում 
երե խա նե րին լից քա թափ վելու և բա րեն
պաստ ազ դե ցու թյուն են ու նե նում նրանց 
հո գե բա նու թյան վրա: Երե խա նե րի մոտ ձև
ա վոր վում է ինքն իրեն և շրջա պա տող աշ
խար հը բա ցա հայ տե լու, ճա նա չե լու ձգտում: 

Ստեղ ծա գոր ծա կան սկիզբն առ կա է 
յու րա քան չյուր երե խա յի մեջ, և կա րև որ 
է գտնել դրա բա ցա հայտ ման ու ղի նե րը: 
Պա րապ մունք նե րի նկատ մամբ երե խա յի 
հե տաքրք րու թյան զար գաց մա նը նպաս
տե լու կա րև որ տարր է հան դի սա նում նրա 
ստեղ ծա գոր ծա կան կեն սու նա կու թյու նը: 
Երե խա յին պետք է գրա վի այս կամ այն 
հմտու թյուն նե րի յու րաց ման գոր ծըն թացն 
ինք նին: Այդ պատ ճա ռով էլ հարկ է նրանց 
առա ջադ րել իրա գոր ծե լի, հստակ նպա
տակ ներ և խնդիր ներ, ան պայ ման ամ
րագ րել ձեռք բե րում նե րը, և ապա առա
ջադ րել նոր խնդիր ներ:
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Реализация лепки в дошкольном и младшем школьном возрасте
M. Мхитарян

Лепка – один из видов изобразительного искусства, создание скульптуры из мяг
ких материалов. Этот вид искусства доступен для занятий как в детском саду, так и 
в школе, внеклассной работе. Занятия по лепке способствуют формированию умст
вен ных способностей детей, расширяют их художественный кругозор, содействуют 
формированию творческого отношения к окружающему миру. Занятия лепкой развивают 
художественный вкус, индивидуальность, интуицию, воспитывают организованность, 
дисциплинированность и аккуратность при работе с глиной и пластилином, а также 
умение планировать творческий процесс каждым учащимся.

THE WORK՛S ACCOMPLISH OF THE SHAPING IN THE 
 PRESCHOOL AND JUNIOR SCHOOL–AGE

M. Mkhitaryan

The shaping is the one of applied art, creation of sculpture with soft material. This pattern 
of art is achievable during kidergarden as well as school՛s studies and extra–curricular.The 
studies of shaping promote development of children՛s mental abilities, enlarge them artistic 
perception of world, affect on the creative treatment formation of surrounded world. The 
studies of shaping develop the artistic style, personality, instict, culture of education, dici
pline and tidy, during work of clay and caulking as well as skill of organizing each creative 
process of learner.
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ՄԱՐԻՆԵ ԻՍԿԱՆԴԱՐՅԱՆ  
ՆԱՆԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ  
ԳՈՀԱՐ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ՈՐՈՇ ԹԵՄԱՆԵՐԻ 
ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄԸ ՄԻՋԻՆ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ 

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ 
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ

Այն ուսուցչին, որն իր սաներին կարողանում է 
օժտել ուրախությունը աշխատանքի մեջ գտնելու 

ընդունակությամբ, պետք է պսակել դափնեպսակով:
 Է. Հաբբարդ

Ու սուց չի աշ խա տան քը բազ մա բո վան
դակ է ու դժվա րին: Նա պետք է աշ խա
տի այն պես, որ իր շուր ջը հա մախմ բի ոչ 
մի այն ակ տիվ, այ լև պա սիվ աշա կերտ
նե րին և աս տի ճա նա բար ակ տի վաց
նի նրանց: Դրա հա մար անհ րա ժեշտ է 
ընդ լայ նել աշա կերտ նե րի աշ խա տան քը 
լրա ցու ցիչ վար ժու թյուն նե րով՝ ավե լորդ 
չհա մա րե լով կրկնա կի անդ րա դար ձը ան
ցած թե մա նե րին գի տե լիքն ամ րա կա յե լու 
հա մար, դա սա վան դել և՛ ավան դա կան 
մո տե ցում նե րով, և՛ ժա մա նա կա կից տե
ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա ներ կի րա
ռել դա սա վանդ ման գոր ծըն թա ցում: Սա 
հնա րա վո րու թյուն կտա էլ ավե լի ընդ լայ
նե լու ծրագ րա յին նյու թը, ամ րապն դե լու 
ձեռք բեր ված գի տե լիք նե րը, ուղ ղոր դե լու 
առար կան ու սում նա սի րող աշա կերտ նե
րին, ինչն առա վել կա րև որ է մի ջին դա
սա րան նե րում, քա նի որ հենց այս տեղ է 
դրվում առար կա յի հիմ քը և սկիզբ առ նում 
սե րը առար կա յի հան դեպ:

Հոդ վա ծում առա ջարկ վում է մա թե մա
տի կա յի որոշ թե մա նե րի դա սա վան դումն 
իրա կա նաց նել ավան դա կան մո տեց մամբ, 
իսկ որոշ թե մա նե րի դա սա վանդ ման ժա

մա նակ կի րա ռել Excel ծրագ րի առանձ նա
հատ կու թյուն նե րը: Մա թե մա տի կան բարդ 
գի տու թյուն է, և կան թե մա ներ, որոնք 
դժվար են ըն կալ վում աշա կերտ նե րի կող
մից: Բո լո րո վին ավե լորդ չէ դրանց դա սա
վանդ ման գոր ծըն թացն իրա կա նաց նե լիս 
կի րա ռել ժա մա նա կա կից տե ղե կատ վա
կան տեխ նո լո գի ա նե րը՝ նյութն առա վել 
դյու րին դարձ նե լու նպա տա կով: 

Մա թե մա տի կա յի որոշ թե մա նե րի դա
սա վան դումն առա ջար կում ենք իրա
կա նաց նել մի քա նի ուղ ղու թյուն նե րով՝ 
տե սա կան նյու թի մա տու ցում, առա ջադ
րանք նե րի կա տա րում, ճիշտ լու ծում նե րի 
և պա տաս խան նե րի ներ կա յա ցում: Որ
պես զի այս գոր ծըն թա ցը ավե լի հե տաքր
քիր դառ նա, գործ նա կան առա ջադ րանք
նե րը կա րե լի է ներ կա յաց նել թես տա յին 
տար բե րա կով: Եթե աշա կեր տը փոր ձեց և 
կա րո ղա ցավ ստա նալ պա հանջ վող առա
ջադ րան քի ճիշտ պա տաս խա նը, ապա 
ոգև ո րու թյու նը և ու րա խու թյու նը կստի պեն 
անց նելու հա ջորդ առա ջադ րան քին: Կար
ծում ենք, որ նման մո տեց ման ար դյուն քում 
առար կան սի րող աշա կերտ նե րի թի վը կա
վե լա նա: Անհ րա ժեշտ է նույն մո տեց մամբ 
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տալ նաև տնա յին հանձ նա րա րու թյուն ներ, 
տրա մադ րել դրանց պա տաս խան նե րը, 
ցու ցում նե րը կամ լուծ ման որո շա կի քայ
լե րի նկա րագ րու թյու նը (ոչ բո լոր ծնող նե
րը կա րող են օգ նել իրենց երե խա նե րին՝ 
լու ծե լու մա թե մա տի կա կան բարդ վար ժու
թյուն ներ): Մա թե մա տի կան իս կա պես սի
րող աշա կեր տը նախ կփոր ձի ինք նու րույն 
լու ծել կամ հաղ թա հա րել առա ջադ րան
քի դժվա րու թյու նը, հե տո մի այն կստու գի 
պա տաս խա նը կամ լուծ ման ըն թաց քը: 
Եվ ան գամ եթե աշա կերտն օգտ վի պա
տաս խա նից կամ լուծ ման ինչ–որ փու լում 
ներ կա յաց ված նկա րագ րու թյու նից, պետք 
չէ դա ըն դու նել որ պես մեծ խնդիր, քա նի 
որ վեր ջի վեր ջո աշա կեր տը կգի տակ ցի, 
որ ինք նու րույն, տքնա ջան աշ խա տան քի 
դրա կան ար դյուն քը հենց իր՝ աշա կեր տի 
հաղ թա նակն է:

Են թադ րենք՝ անհ րա ժեշտ է ու սու ցա նել 
«Բազ ման դամ նե ր» թե ման: Դա շատ կա
րև որ թե մա է, և դրա լավ յու րա ցու մը անհ
րա ժեշտ է «Մա թե մա տի կա» առար կան 
կա յուն հիմ քե րի վրա դնե լու, ու սում նա սի
րե լու և ամ րապն դե լու հա մար:

Թե ման լի ար ժեք ներ կա յաց նե լու հա
մար անհ րա ժեշտ է դա սա վան դու մը բա
ժա նել հե տև յալ փու լե րի.

1. Տեսական նյութի ներկայացումը
Աշա կերտ նե րին նախ պետք է բա ցատ

րել, որ մի ան դա մը թվե րի և տա ռե րի ար
տադ րյալ հան դի սա ցող հան րա հաշ վա կան 
ար տա հայ տու թյուն է, իսկ այդ տա ռե րը և 
թվե րը տվյալ մի ան դա մի ար տադ րիչ ներն 
են: Թի վը կամ մեկ տա ռը նույն պես ան վա
նում են մի ան դամ: n քա նա կով ար տադ
րիչ նե րի ար տադ րյա լը, որոն ցից յու րա քան
չյու րը a  է, ունի կարճ նշանակում՝ na , որը 
կարդացվում է՝ a –ի n –րդ աստիճան: n –ը 
կոչվում է աստիճանացույց, իսկ a –ն՝ հիմք: 

Բնական ( m N∈ ; n N∈ ; m > n ) և 
ամբողջ ցուցիչներով ( m Z∈ ; n Z∈ ) 
աստի ճաններն ունեն հատկություններ, 
որոնց կիրառությունը շատ մեծ է և 
կարևոր:

a ≠0, b≠0, m Z∈ , n Z∈

1. m n m na a a +⋅ = (հիմքը մնում է նույնը, 

ցուցիչները գումարվում են), 

2. 
m

m n
n

a a
a

−= (հիմքը մնում է նույնը, 

ցուցիչները հանվում են), 

3. ( )m n m na a ⋅=  (ցուցիչները բազմա

պատկ վում են), 

4. ( )n n nab a b= ⋅  (կարելի է առանձին–

առանձին աստիճան բարձրացնել, հետո 

հաշվել արտադրյալը), 

5. 
n n

n

a a
b b

  = 
 

 

(կարելի է առանձին–առանձին աստի
ճան բարձրացնել, հետո հաշվել քանորդը):

Աշա կեր տին պետք է բա ցատ րել, որ 
մի ան դամ նե րի գու մարն ան վա նում են 
բազ ման դամ, գու մա րում եղած մի ան
դամ նե րին ան վա նում են բազ ման դա մի 
ան դամ ներ: Անհ րա ժեշտ է ներ կա յաց նել 
նաև բազ ման դա մի հատ կու թյուն նե րը, բե
րել բազ ման դամ նե րը կա տա րյալ տես քի և 
այս ամե նը ամ րապն դել օրի նակ նե րի մի
ջո ցով: Օրի նակ՝ ցան կա ցած բազ ման դամ 
կա տա րյալ տես քի բե րե լու հա մար անհ րա
ժեշտ է՝

1. նրա յու րա քան չյուր ան դա մը բե րել 
կա տար յալ տես քի (բազ ման դա մի կա
տար յալ տես քը հե տև յալն է.

 1
1 1 0...n n

n na x a x a x a−
−+ + + + ), 
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2. կատարել նման անդամների միա ցում:
Կա րև որ է նաև, որ աշա կերտ նե րը 

հաս կա նան, թե ինչ է բազ ման դամ նե րի 
գու մա րը, տար բե րու թյու նը, մի ան դա մի և 
բազ ման դա մի ար տադ րյա լը և այլն:

Վե րը նշված ներն աշա կեր տը չի մո
ռա նա, եթե մեծ քա նա կու թյամբ վար ժու
թյուն ներ կա տա րի: Առա ջարկ վող վար ժու
թյուն նե րի հե տև յալ շար քը կամ րապն դի 
աշա կեր տի գի տե լիք նե րը:

2. Գործնական առաջադրանքները և 
դրանց լուծումները

Պարզեցնել բազմանդամները.
1. (m+n–c)–(c–n–m)+(m–c–n)
ա) m+n+c  բ) 2m+n–3c
գ) 3m+n–3c  դ) 3m+3n–c
Լուծում.

m+n–c–c+n+m+m–c–n= 
=m+m+m+n+n–n–c–c–c=3m+n–3c (գ):
2. (x3–2)–(x3–x2–2)–(x3+x2)
ա) x3–5 բ) x3–2x2 
գ) x3  դ) –x3

Լուծում. բացում ենք փակագծերը՝ հաշ
վի առնելով նրանց դիմաց դրված նշան նե
րը, այնուհետև կատարում նման ան դամ
ների միացում, 

x3–2–x3+x2+2–x3–x2=–x3 (դ):
Բազմանդամը վերլուծել արտա

դրիչների.
1. 5(–3b + a )–x( a –3b )
ա) x( a –3b ) բ) 5( a –3b )
գ) ( a –3b )(5–x) դ) 5·x( a –3b )
Լուծում. –15b +5 a –x a +3xb =

=5( a –3b )–x( a –3b )=( a –3b )(5–x):
Պատասխան. ( a –3b )(5–x) (գ):
2. (k–c)–2h(k–c)
ա) 2h(k–c)  բ) –2h(k–c)
գ) (1–2h)(k–c) դ) 2(k–c)(1–2h)
Պատասխան. (1–2h)(k–c) (գ):

Դասավանդումն իրականացնելիս կա
րևոր է նաև դպրոցականներին բացատրել, 
որ ( a R; b R) թվերի համար ճիշտ են 
հե տևյալ հավասարությունները՝

1. ( a +b )2= a 2+2 a b +b 2

2. ( a –b )2= a 2–2 a b +b 2

3. a 2–b 2=( a +b )( a –b )

4. ( a +b )3= a 3+3 a 2 b +3 a b 2+b 3

5. ( a –b )3= a 3–3 a 2 b +3 a b 2–b 3

6. a 3+b 3=( a +b )( a 2– a b +b 2)

7. a 3–b 3=( a –b )( a 2+ a b +b 2)
Արտահայտությունը ներկայացնել 

բազ մանդամի տեսքով.

1. 
21 3

2
a − 

 

ա) 21 3 3
2

a− +

բ) 2 19 3
4

a a− +  

գ) 21 6 3
4

a a− +
 

դ) 21 3 9
4

a a− −

Պատասխան. 2 19 3
4

a a− +  (բ):

2. (1, 3+2q)2

ա) 4q2+5, 2q +1, 69 բ) 1, 9+4, 6q+2q2 

գ) 2, 6+4, 6q+4q2 դ) 1, 69+5, 2q+2q2

Պատասխան. 4q2+5, 2q +1, 69 ( ա): 

Երկանդամը լրացնել միանդամով այն

պես, որ ստացված եռանդամը դառնա լրիվ 

քա ռակուսի: Ո՞րն է բացակա միանդամը: 

1. 49+25c2+?
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ա) 35 բ) 70c

գ) 74c դ) 148

Լուծում. (7+5c)2=49+70c+25c2 (բ):

2. 0, 25–?+ 21
4

d

ա) 
1
2

d   բ) 0, 5

գ) d   դ) –2 d

Լուծում.

 
2

21 1 10,5 0,25
2 2 4

d d d − = − + 
 

 (ա):

Բազմանդամը վերլուծել արտա

դրիչների.

1. a 2b+2 a b+b

ա) b( a +b)  բ) b( a +1)2

գ) a b( a +1)  դ) b(2 a +1)

Լուծում. b( a 2+2 a +1)= b( a +1)2 (բ):

2. 3 38 64
27

a b−

ա) 2 22 4 84 4
3 3 3

b a ab b  − + +  
  

բ) 2 22 4 84 16
3 9 3

a b a ab b  + − +  
  

գ) 2 22 4 84 16
3 9 3

a b a ab b  − + +  
  

դ) 2 22 4 84 16
3 9 3

a b a ab b  + − −  
  

Լուծում.

( )
3

3 2 2 2 22 2 4 2 2 4 84 4 4 16 4 16
3 3 9 3 3 9 3

a b a b a a b b a b a ab b       − = − + ⋅ + = − + +       
       

 ·

( )
3

3 2 2 2 22 2 4 2 2 4 84 4 4 16 4 16
3 3 9 3 3 9 3

a b a b a a b b a b a ab b       − = − + ⋅ + = − + +       
       

( )
3

3 2 2 2 22 2 4 2 2 4 84 4 4 16 4 16
3 3 9 3 3 9 3

a b a b a a b b a b a ab b       − = − + ⋅ + = − + +       
       

(գ):

3. 8 a b–7 a k+7ck–8cb

ա) ( a +b)( a –c)

բ) ( a –c)(8b–k)

գ) ( a –c)(8b–7k)

դ) 7k(8b–k)

Լուծում. 

8b( a –c)–7k( a –c)=( a –c)(8b–7k) (գ):

4. 49 a 4–121b50

ա) (49 a –11b5)11

բ) (49 a 2–11b50)7

գ) (7 a 2–11b25)(7 a 2+11b25)

դ) (7 a –11b)(7 a +11b)

 Պատասխան. (7 a 2–11b25)(7 a 2+11b25) (գ):

5. (x+y+z)2–2(xy+xz+yz)
ա) x+y+z  բ) x2+y2+z2

գ) 2(x+y+z)  դ) 2(x2+y2+z2)
Լուծում.

x2+y2+z2+2(xy+xz+yz)–2(xy+xz+yz)=
=x2+y2+z2 (բ):

Այս օրի նակ ներն անհ րա ժեշտ են բազ
ման դա մով աշ խա տան քը կա տա րյալ 
դարձ նե լու հա մար: «Բազ ման դամ նե ր» 
թե ման շատ կա րև որ է ու սում նա սի րել 
«Ֆունկ ցի ա նե ր» թե մա յից առաջ, որ պես զի 
դյու րըմբռ նե լի լի նեն դպրո ցա կան դա սըն
թա ցում ընդգրկ ված ֆունկ ցի ա նե րի շատ 
հատ կու թյուն ներ: 
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Այժմ ներ կա յաց նենք մա թե մա տի կա յի 
մի քա նի թե մա ներ, որոնց դա սա վանդ
ման ժա մա նակ առա ջար կում ենք ավան
դա կան մո տե ցու մից բա ցի կի րա ռել նոր 
մո տե ցում՝ հիմն ված ժա մա նա կա կից տե
ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի, մաս
նա վո րա պես Excel ծրագ րի վրա, ցույց 
տալ ծրագ րի կի րառ ման նպա տա կա հար
մա րու թյու նը, հաշ վարկ նե րի իրա կա նաց
ման հար մա րա վե տու թյու նը, վեր ջա պես 
ստեղ ծել մի ջա ռար կա յա կան կա պեր (մա
թե մա տի կա–ին ֆոր մա տի կա), որոնք հեշ
տաց նում են նյու թի ըն կա լու մը: 

Թե մա 1. Ֆունկ ցի ա նե րի կա ռու ցու մը
Նախ և առաջ ավան դա կան մո տեց

մամբ պետք է աշա կեր տին մա տու ցել ու
սում նա կան նյու թը, որի մեջ նե րառ ված են 
ֆունկ ցի ա յի, բազ մու թյան գա ղա փար ներն 
ընդ հա նուր թե մա յի շրջա նակ նե րում:

Աշա կեր տը պետք է իմա նա՝
1.բազ մու թյու նը մի և նույն հատ կու թյամբ 

օժտ ված առար կա նե րի, իրե րի, գա ղա
փար նե րի հա վա քա ծու է, որոնք կոչ վում 
են տվյալ բազ մու թյան տար րեր, 

2.երբ են ան վա նում A–ն B բազ մու թյան 
են թա բազ մու թյուն, 

3.երբ են 2 բազ մու թյուն նե րը հա վա սար, 
4.որն է դա տարկ բազ մու թյու նը, 
5.երբ է բազ մու թյու նը վեր ջա վոր կամ 

ան վերջ, 
6.ինչ են բազ մու թյուն նե րի հա տու մը և 

մի ա վո րու մը:
Աշա կեր տը պետք է իմա նա.
դիցուք, M–ը և E–ն թվային բազ մու

թյուններ են. եթե M բազմության յու րա
քանչյուր x թվի որոշակի օրենքով հա
մա պատասխանության մեջ է դրված E 
բազ մության մեկ y թիվ, ապա ճիշտ է 
ասել, որ y–ը x–ից ֆունկցիա է՝ որոշված 
M բազմության վրա: x–ն անվանում են 

անկախ փոփոխական կամ արգումենտ, 
իսկ y–ը՝ կախյալ փոփոխական կամ x–
ից ֆունկցիա, որը նշանակվում է՝ y=ƒ(x): 
M բազմությունը ֆունկցիայի որոշման 
տիրույթն է, իսկ E–ն՝ արժեքների տիրույթը: 
Ֆունկցիան կարող է տրվել բանաձևով, 
աղյուսակով և գրաֆիկով: 

Տեսական նյութը ներկայացնելուց, 
ինչ պես նաև համապատասխան վար ժու
թյուն ներ կատարելուց հետո անհրաժեշտ 
է աշակերտներին սովորեցնել Microsoft 
Excel ծրագրային փաթեթի օգնությամբ 
կա ռուցել ֆունկցիայի գրաֆիկը: Որպես 
օրի նակ վերցնենք y=x2+5 ֆունկցիան 
[–1;1] միջակայքում 0, 2 քայլով: Գրաֆիկը 
կառուցելու համար պետք է կատարել 
հետևյալ գործողությունները.
1. բացել Microsoft Excel ծրագիրը, 
2. առաջին բջջում (A1) անհրաժեշտ է 

մուտքագրել x–ը, հարևան բջջում (B1)՝ 
y= x2+5 ֆունկցիան, որի գրաֆիկը 
պետք է կառուցել, 

3. x բջջի սյան առաջին վանդակում 
(A2) պետք է մուտքագրել միջակայքի 
սկզբնական արժեքը, ներքևի բջջում 
(A3)՝ այն արժեքը, որը հավասար է 
սկզբնական արժեքին գումարած ան
հրա ժեշտ քայլը: Դրանից հետո պետք 
է նշել միջակայքի սկզբնական և նրա 
ներ քևի արժեքը, տեղադրել ցուցիչը 
ներքևի աջ անկյունում գտնվող սև կետի 
վրա, սեղմել մկնիկի ձախ կոճակը և այն 
սեղ մած պահելով՝ իջեցնել այնքան, որ 
տվյալ սյունը լրացվի միջակայքի բոլոր 
արժեքներով, 

4. միջակայքի սկզբնական արժեքը պա
րու նակող բջջի հարևան բջջում (B2) 
պետք է մուտքագրել անհրաժեշտ 
բանաձևը՝ սկսելով հավասար նշանով 
(Նկ. 1), 
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Նկ. 1

5. բանաձևն անհրաժեշտ է պատճենել 
միջակայքի մնացած արժեքների համար, 
6.երկու լրացված սյուները նշելուց հետո 

Microsoft Excel–ի գլխավոր մենյուից 
պետք է բացել Insert վահանակը, սեղմել 
Scatter պիտակն ու բացված լրացուցիչ 

վահանակում սեղմել Scatter with Smooth 
Lines պիտակը:

Արդյունքում կստացվի անհրաժեշտ 
գրաֆիկը (Նկ. 2):

Նկ. 2

Թեմա 2. Գծային հավասարումների 
համակարգի լուծումը

Նախ և առաջ ավանդական մո տեց
մամբ անհրաժեշտ է աշակերտներին ներ
կայացնել այս թեմայի հիմնական հաս
կա ցությունները՝ նախապես բացատրելով 
մեկ անհայտով գծային հավասարումների 
հիմ նական գաղափարները: Պետք է 

ասել, որ մեկ անհայտով գծային հա
վասարումներ են կոչվում այն հա վա
սա րումները, որոնց երկու մասերը x 
փո փոխականի նկատմամբ առաջին 
աստի ճանի բազմանդամներ են կամ թվեր: 
Այս հավասարումները մեծ կիրառություն 
ունեն խնդիրների լուծման ժամանակ:

Լու ծել հա վա սա րումը նշա նա կում է 
գտնել x–ի մի այն պի սի ար ժեք, որ տե
ղադ րե լով հա վա սար ման մեջ՝ կստա նանք 
ճշմա րիտ հա վա սա րու թյուն: Հա վա սա
րում նե րը լու ծե լիս մենք առնչ վում ենք հե
տև յալ թե մա նե րին՝ փա կագ ծե րի բա ցում, 
բաշ խա կան օրենք, նման ան դամ նե րի մի
ա ցում, փա կագ ծից առաջ մի նուս և պլյուս 
նշա նի կի րա ռու թյուն: Աշա կեր տը պետք է 
հաս կա նա, որ եթե փա կագ ծից առաջ կա 
մի նուս նշան, փա կա գի ծը բա ցե լուց հե
տո բո լոր գու մա րե լի նե րը կփո խեն իրենց 
նշան նե րը, իսկ պլյու սի դեպ քում կմնան 
ան փո փոխ:

Լու ծել մեկ ան հայ տով գծա յին հա վա
սա րում նե րը.

1. 
1 1 1
3 3 3

x + =

ա) 0 բ) 
1
6   

գ) 
1
9

−   դ) 
1
3

Լուծում. 
1 1 1
3 3 3
1 0
3

0

x

x

x

+ =

=

=

Պատ.՝ 0 (ա):
2. x–3(x–4(x–5))=10

ա) 4 բ) –3 գ) 7 դ) 10

Լուծում.
x–3(x–4x+20)=10
x–3x+12x–60=10
10x=10+60
10x=70
 x=7  Պատ.՝ 7 (գ):
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3. 
19 11
9

x x− = − −

ա) 9 բ) –9 գ) 
41
5

−  դ) 
41
45

−
Լուծում.

98 :10
9

98 1
9 10
98
90

41
45

x

x

x

x

= −

−
= ⋅

= −

= −

Պատ.՝ 
41
45

−  (դ):

Մեկ ան հայ տով գծա յին հա վա սա րում
նե րը մա տու ցե լուց հե տո անհ րա ժեշտ է 
կանգ առ նել գծա յին հա վա սա րում նե րով 
հա մա կար գե րի բա ցատ րու թյան, ինչ պես 
նաև հա մա պա տաս խան վար ժու թյուն նե րի 
լուծ ման վրա, իսկ դրա նից հե տո, նկա տի 
ու նե նա լով այն փաս տը, որ գծա յին հա վա
սա րում նե րի հա մա կար գի դա սա վան դու մը 
շատ հար մար է իրա կա նաց նել՝ կի րա ռե
լով Microsoft Excel ծրագ րի հնա րա վո րու
թյուն նե րը (կոնկ րետ դեպ քում՝ մա թե մա
տի կա կան ֆունկ ցի ա նե րի մեծ պա շա րը), 
անց նել տրված թե մա յի ներ կա յաց մա նը 
Excel ծրագ րա յին փա թե թի օգ նու թյամբ: 

Շատ հա ճախ գծա յին հա վա սա րում նե
րի հա մա կար գը կա րե լի է գրել հե տև յալ 
կերպ՝ AX=B, որտեղ A–ն գծային հա վա
սա րում նե րի գոր ծա կից նե րից կազմ ված 

աղյու սակ է, որն ան վա նում են երկ չա փա

նի մատ րից 11 12

21 22

a a
a a
 
 
 

(միաչափ մատրիցը 

համապատաս խանում է աշակերտներին 
լավ ծանոթ վեկտորի գաղափարին), 

որտեղ ամեն մի տարր նկարագրվում է 
երկու ինդեքսով՝ տողի և սյան համարով 
(այս փաստը հետագայում կօգնի աշա
կերտին՝ ավելի հեշտ ընկալելու ինֆոր
մատիկայի 10–րդ դասարանի դասա
գրքի համապատասխան թեման): Այդ 
համակարգի լուծումն է X=A–1B արտա հայ
տու թյունը, որտեղ А–1–ը А մատ րի ցի հա կա
դարձն է (չնա յած երե խան մա թե մա տի կա
յի դպրո ցա կան դա սըն թա ցում չի առնչ վում 
տվյալ թե մա յին, սա կայն Excel–ի մա թե մա
տի կա կան ֆունկ ցի ա նե րը թույլ են տա լիս 
ավ տո մա տաց նել այդ գոր ծըն թա ցը):

Այս պի սի հա մա կար գի լուծ ման հա մար 
պետք է Excel–ում առանձ նաց նել երեք մի
ջա կայ քեր, որոնք հա մա պա տաս խա նա բար 
կա րե լի է ան վա նել A, X, B: Յու րա քան չյուր 
մի ջա կայ քում պետք է ներ մու ծել անհ րա
ժեշտ մատ րից նե րի տար րե րը: Օգ տա գոր
ծե լով անու ննե րի ցու ցա կը հա մա կար գի 
լուծ ման ար դյուն քի տե ղադր ման հա մար՝ 
նշվում է X մի ջա կայ քը և ներ մուծ վում հե տև
յալ բա նա ձև ը. =MMULT(MINVERSE(A);B), 
որտեղ MMULT ֆունկցիան կիրառվում է 
մատրիցների արտադրյալը հաշվելու հա
մար, իսկ MINVERSE ֆունկցիան որոշում է 
հա կադարձ մատրիցը:

Բերենք գծային հավասարումներով 
համակարգի լուծման օրինակ: 

5 7 10
6 2 12

x y
x y

+ =
 − =

A=
5 7
6 2
 
 − 

 B=
10
12
 
 
 

Խնդիրը լուծելու համար անհրաժեշտ 
է կատարել հետևյալ գործողությունները. 
առանձնացնել երեք միջակայքեր. 2х2 
միջակայք (անվանել A), 2х1 միջակայք 
(անվանել B), 2х1 միջակայք (անվանել 
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X), (ընդ որում՝ պարտադիր է, որ առաջին 
մատրիցի սյուների քանակը հավասար 
լինի երկրորդի տողերի քանակին, քանի 
որ ի տարբերություն թվերի՝ մատրիցների 
համար բազմապատկման գործողությունը 
միշտ չէ, որ տեղափոխելի է):

Օգտագործելով անունների ցուցակը՝ 
պետք է նշել А միջակայքը և ներմուծել 
նրա մեջ А մատրիցի տարրերը, նշել В 
միջակայքը և ներմուծել նրա մեջ В վեկ

տո րի տարրերը, նշել Х միջակայքը հա մա
կար գի լուծման արդյունքի տեղադրման 
հա մար: Առանձնացված X միջակայքում 
ներ մուծել հետևյալ բանաձևը. 
=MMULT(MINVERSE(A);B) (Նկ.3):

Այժմ անհրաժեշտ է սեղմել 
Ctrl+Shift+Enter կոճակների համադրու
թյու նը, որպեսզի Excel ծրագիրը հաս կա
նա, որ գործողությունները կատարվում են 
մատրիցներով: 

Նկ. 3

Х միջակայքի բջիջներում կստանանք 
հետևյալ արդյունքը. х1=2, х2=0: 

Թեմա 3. Ոչ գծային հավասարումների 
լուծումը

Այս թեմայի դասավանդումը պետք է 
սկսել աշակերտներին քառակուսի հա վա
սար ման լուծման ալգորիթմի հիմ նական 
առանձնահատկություններին ծանո թաց
նե լուց հետո: Քառակուսային հավա
սա րումը լու ծելու համար նախ պետք է 
իմանալ հե տևյալը.

երբ այն ունի երկու արմատ, այդ քա ռա
կու սային եռանդամը կարելի է վերլուծել 
ար տադրիչների (D>0), 

2
1 2( )( )ax bx c a x x x x+ + = − − , 

երբ այն ունի մեկ արմատ (D=0), երբ 
այն արմատ չունի (D<0), քառակուսային 
եռանդամից լրիվ քառակուսու առանձ
նաց ման բանաձևն է՝

( )
2

2
22 4

b Dax bx c a x
a a

    + + = + −    
     

:

Նշված տե սա կան նյու թը յու րաց նե լուց, 
մի շարք վար ժու թյուն ներ լու ծե լուց, թե ման 
ամ րապ նե լուց հե տո նոր մի այն կա րե լի 
է անց նել ավե լի բարձր աս տի ճա նի հա
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վա սա րում նե րին (բա ցատ րել տե սա կան 
նյու թը, լու ծել թե մա յին առնչ վող վար ժու
թյուն նե րը): Հե տո պետք է սո վո րեց նել 
երե խա նե րին գտնել ոչ գծա յին հա վա սար
ման ար մատ նե րը փո փո խա կա նի որոշ
ման թույ լատ րե լի տի րույ թում՝ կի րա ռե լով 
Excel–ի հնա րա վո րու թյուն նե րը: Ար մատ
նե րը որո շե լու գոր ծո ղու թյուն նե րի հա ջոր
դա կա նու թյու նը հե տև յալն է.

1.ոչ գծա յին հա վա սա րու մը ներ կա
յաց նել մեկ փո փո խա կա նի ֆունկ ցի ա յի 
տես քով, 

2.կա տա րել ֆունկ ցի ա յի ներ կա յա ցում 
աղյու սա կի տես քով ար մատ նե րի հնա րա
վոր գո յու թյան մի ջա կայ քում, 

3. ըստ աղյու սա կի՝ ամ րագ րել ար մատ
նե րի մո տա վոր ար ժեք նե րը, 

4. Excel–ի Goal Seek հրամանի միջոցով 
հաշվարկել հավասարման արմատները:

Դի տար կենք ոչ գծա յին հա վա սար ման 
ար մատ նե րի որոշ ման հա ջոր դա կա նու
թյու նը հե տև յալ օրի նա կով՝ x3–0, 02x2–0, 
684x–0, 154=0 [–1;1] հատվածում 0, 2 
քայլով: Անհրաժեշտ է կատարել հետևյալը:

1. Հավասարումը ներկայացնել y=x3–0, 
02x2–0, 684x–0, 154 ֆունկցիայի տեսքով: 

Աշա կերտ նե րին ար դեն հայտ նի եղա
նա կով պետք է կա ռու ցել տվյալ ֆունկ
ցի ա յի գրա ֆի կը: Քա նի որ ելա կե տա յին 
հա վա սար ման ար մատ նե րը գտնվում են 
X առանց քի հետ ֆունկ ցի ա յի գրա ֆի կի 
հատ ման կե տե րում, անհ րա ժեշտ է որո
շել X–ի ար ժեք նե րի մի ջա կայ քե րը, որոնց 
ներ սում ֆունկ ցի ա յի ար ժե քը հա տում է 
աբս ցիս նե րի առանց քը, այ սինքն՝ ֆունկ
ցի ան փո խում է նշա նը: Այդ նպա տա կով 
ֆունկ ցի ան ներ կա յաց նում ենք աղյու սա
կով [–1;1] հատ վա ծում 0, 2 քայ լով՝ ստա

նա լով ֆունկ ցի ա յի աղյու սա կա յին ար ժեք
նե րը: Աղյու սա կի վեր լու ծու թյու նը ցույց է 
տա լիս, որ ֆունկ ցի ան փո խում է նշա նը X 
ար գու մեն տի ար ժեք նե րի հե տև յալ մի ջա
կայ քե րում՝ (–0, 8;–0, 6), (–0, 4;–0, 2), (0, 
8;1): Այդ պատճառով որպես սկզբնական 
մոտավոր արժեքներ վերցնենք Х–ի 
հետևյալ արժեքները՝ –0, 8, –0, 4 և 0, 8:

2. Աշխատանքային թերթի ազատ 
բջջում տեղադրենք սկզբնական մո տա
վոր արժեքները, իսկ դրանց հարևան 
բջիջ նե րում՝ համապատասխան y–ի 
արժեքները և ընտրենք DATA – What If 
Analysis – Goal Seek հրամանը: Բացված 
պա տուհանում Set cell բաժնում պետք է 
նշել այն բջջի հասցեն, որտեղ գրված է 
ֆունկ ցիայի աջ մասի բանաձևը, To value 
դաշ տում՝ արժեքը, որ պետք է ստանա 
բազ մանդամը հաշվարկի արդյունքում, 
այսինքն՝ հավասարման աջ մասը (մեր 
դեպ քում՝ 0), By changing cell դաշ տում՝ 
այն բջջի հաս ցեն, որ տեղ պետք է հաշ
վարկ վի հա վա սար ման ար մա տը: OK 
սեղ մե լուց հե տո կստա նանք առա ջին 
ար մա տի ար ժե քը՝ –0, 66196: Նույն գոր
ծո ղու թյու նը կա տա րե լով հա ջոր դի հա
մար՝ հա մա պա տաս խա նա բար կստա
նանք երկ րորդ և եր րորդ ար մատ ները՝ 
–0, 25004, 0, 931621 (Նկ. 4): Այս մո
տեց մամբ կա րող ենք գտնել ցան կա ցած 
ոչ գծա յին հա վա սար ման ար մատ ներ: 
Նշենք, որ սա մի ակ մո տե ցու մը չէ ոչ 
գծա յին հա վա սա րում նե րի ար մատ նե րը 
գտնե լու հա մար:

Ցան կա նում ենք նշել, որ ժա մա նա
կա կից տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի
ա նե րի կի րառ մամբ դա սա վան դումն 
իրա կա նաց նե լը հար մար է ոչ մի այն 
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մի ջին դա սա րան նե րում: Են թադ րենք՝ 
ու սու ցի չը ու սու ցա նում է բազ մա պատկ
ման աղյու սա կը: Ավան դա կան մե թո
դով դա սը բա ցատ րե լուց հե տո հար մար 
է Excel ծրագրի օգնությամբ ձևավորել 
բազմապատկման աղյուսակը և B2 
բջջում մուտքագրել =B$1*$A2 բա նա
ձևը (նա խա պես աշա կերտ նե րին անհ

րա ժեշտ է բա ցատ րել հա րա բե րա կան, 
բա ցար ձակ և խա ռը հաս ցե ա վոր ման 
հիմ նա կան գա ղա փար նե րը և աշ խա
տան քա յին սկզբունք նե րը) (Նկ. 5):

Դրա նից հե տո այդ բա նա ձևը անհ րա
ժեշտ է պատ ճե նել տո ղով, որից հե տո՝ 
ամ բողջ տո ղը սյու նով: Ար դյուն քում ստա
նում ենք բազ մա պատկ ման աղյու սա կը:

Նկ. 4

Նկ. 5

Եթե B2 բջջում մուտ քագր ված բա նա
ձևը լավ չըն կալ վի աշա կերտ նե րի կող մից, 
ապա բազ մա պատկ ման աղյու սա կը պետք 
է նրանց հա մար լրաց նել փուլ առ փուլ ըստ 
սյու նակ նե րի կամ տո ղե րի: Ցան կա լի է դա 
անել աշա կերտ նե րի մաս նակ ցու թյամբ: 
Այս պի սով, ժա մա նա կա կից տե ղե կատ վա

կան տեխ նո լո գի ա նե րի, մաս նա վո րա պես 
հա մա կարգ չի և հա մա կարգ չա յին ծրագ րա
յին փա թեթ նե րի կի րա ռու մը պետք է դառ
նա կրթա կան գոր ծըն թա ցի ան բա ժա նե լի 
մա սը, քա նի որ այն ըն ձե ռում է հնա րա վո
րու թյուն՝ ու սու ցու մը դարձ նե լու առա վել հե
տաքր քիր, պարզ և դյու րըմբռ նե լի:
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Teaching of some mathematic themes, using modern ITs in mid–classes

M.Iskandaryan, N.Grigoryan, G.Petrosyan

In the article it is represented the necessity of usage of classical methods of teaching 
maths as well as the importance of comprising modern ITs in the teaching process, particu
larly Excel program, which is a reasonable way for automatic calculations. A great attention is 
paid to some themes of maths for mid–classes such as the solution to linear and non–linear 
equations, constructing of function diagrams and etc.

This approach enables to realize more effective organization of the cognitive activity as 
well as to improve creative abilities and informative culture of the learners.

Преподавание некоторых математических тем в средних классах с 
использованием современных информационных технологий

М.Искандарян, Н.Григорян, Г.Петросян 

В статье представлена необходимость использования при преподавании математи
ки как классических методов преподавания, так и внедрение в процесс обучения совре
менных информационных технологий, в частности программы Excel, которая представ
ляет собой удобный инструмент для автоматизации вычислений. Основное внимание 
уделено некоторым темам из курса математики для средних классов таким, как решение 
линейных и нелинейных уравнений, построение графика функции и т.д. 

Данный подход позволит реализовать более эффективную организацию познава
тельной деятельности обучаемых, развить их творческие способности, информацион
ную культуру. 
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JULIETTA PANDUKHTYAN

THE INTERNET AS A MEANS FOR TEACHING ENG-
LISH AS A FOREIGN LANGUAGE AT SCHOOL

For the recent years the issue of appli
cation of the new IT–technologies is more 
often brought up in secondary schools. It 
is not only applying new technical means 
but also new forms and new teaching 
methods, it is a new approach to teach
ing process. The number of teachers us
ing Computer–Assisted Language Learn
ing (CALL) has increased markedly and 
numerous articles have been written about 
the role of technology in education in the 
21st century. Although the potential of the 
Internet for educational use has not been 
fully explored yet and the average Arme
nian school still makes limited use of com
puters, it is obvious that we have entered 
a new information age in which the links 
between technology and TEFL have already 
been established. The development of the 
Internet brought about a revolution in the 
teachers՝ perspective, as the teaching tools 
offered through the net were gradually 
becoming more reliable. Nowadays, the 
Internet is gaining immense popularity in 
foreign language teaching and more and 
more educators and learners are embrac
ing it. As Polat writes: “The development 
of education is organically connected to
day with level of its information potential. 
This characteristic line in many respects 
defines both a direction of evolution of the 
formation, and the future of all society. 
For the most successful orientation in the 
world information field it is necessary that 
the pupils receive both information and 
computer–screen culture and the priority 

in information search is more given to the 
Internet.” 1

As we know one of the main problems of 
the teacher consists in creating conditions 
for practical use of the language by each pu
pil and to choose the appropriate methods of 
training that would allow each pupil to reveal 
his/her activity and creativness. Learning in 
cooperation, projects technique, use of new 
information technologies, Internet resources 
help to realise the personality–focused ap
proach in teaching, provide individualization 
and differentiation of learning taking into 
consideration abilities of children, their edu
cational level, propensities and etc.

Thus, forms of work with computer pro
grams at foreign language lessons include:
•	 lexics studying;
•	 pronunciation training;
•	 dialogical and monologic speech;
•	 writing skills;
•	 grammatical structures.

As far as possibilities of using Internet re
sources are concerned, they are huge. The 
global network Internet creates conditions 
that allow pupils and teachers get any neces
sary information from any point of the globe: 
regional geographic material, news about life 
of youth, articles from newspapers and mag
azines, necessary literature and etc. More
over, it is possible to solve a variety of di
dactic problems at English lessons by means 
of the Internet: to form skills and abilities of 
reading using materials of the global net

1 Polat E.S.Internet at foreign language lessons//IYaSh 
№ 2, 3 2001
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work, to improve pupils՝ skills of writing, to 
widen vocabulary and to create a sustainable 
motivation in studying the English language 
which is very important. Besides, pupils can 
take part in testing, quizzes, competitions, 
chats, videoconferences and etc. 

As the information system, the Internet 
offers the users a great variety of the infor
mation and resources. Hence, the base set of 
services can include the following:
•	 e–mail;
•	 teleconferences 
•	 videoconferences;
•	 possibility of the publication of own infor

mation, creation of own homepage and 
its placing on a Web–server;

•	 access to information resources:
•	 help catalogues (Yahoo, InfoSeek/Ul

traSmart, LookSmart, Galaxy);
•	 search systems (Alta Vista, Open Text, 

WebCrawler, Excite);
•	 conversation in a network (Chat).

In addition, the following resources can be 
actively used by teachers at English lessons:
	  YouTube
YouTube videos can be used in an ELT 

classroom for various aspects of English as 
to enhance vocabulary, accents, pronuncia
tions, voice modulation and many more. The 
real advantage of using YouTube in teaching 
English is that it offers authentic examples of 
everyday English used by everyday people. 
The teacher can use it as a tool for improv
ing their listening and speaking, reading and 
writing skills. The teacher can select a part 
of the movie appropriate to the level of the 
students and s/he can show those movie clip
pings to the students. For the first time, s/he 
can mute the volume and ask the students to 
watch the movie attentively. Later s/he can 
ask the students to watch the movie once 
again and this time s/he can ask the students 

to frame the dialogues of the movie clip
pings simultaneously. This will improve their 
speaking skills. Another activity to enhance 
their speaking skills can be: the teacher can 
show a selected part of the movie to the stu
dents and further ask them to narrate the 
rest of the story of the movie or the climax 
of the movie. This will add to their creativity 
as well as their speech. The teacher can also 
prepare worksheets on the movie clippings 
in advance and ask the students to complete 
those worksheets while watching movies. This 
can prove a good activity to enhance their 
listening and writing skills. The teacher can 
also ask the students to write a paragraph 
related to the movie as: “If I were the hero of 
the movie…………….” Or “What, according 
to you, should be the title of the movie?” 

	Skype
Using Skype provides unlimited possibili

ties for the teachers and students to collabo
rate with each other anywhere in the world. 
It provides immense opportunities for the 
students in a foreign language class to con
nect with classes in other countries to prac
tice their language skills. Through Skype the 
teachers can provide mentoring or home
work help to the learners. The students can 
read, present, or perform for other students 
and also collaborate with other students on 
writing or research projects. They can also 
participate in professional development ac
tivities within or outside the school district. 2

	BBC World Service 
(http://www.bbc.co.uk/worldservice) 

gives the possibility not only to read but also 
to listen to the news in many languages and 

2  Purva Chhabra. Use of E–Learning tools in teaching 
English, International Journal of Computing & Business 
Research ISSN (Online): 2229–6166), Proceedings of ՛I–
Society 2012՝ at GKU, Talwandi Sabo Bathinda (Punjab)
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it is possible even to choose a suitable level 
of possession of English and to listen to news 
in mode LEARNING ENGLISH. Double classi
fication of articles can be interesting regard
ing themes and continents. A feedback with 
the publishing house is carried out by means 
of reference CONTACT US.
•	 http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ 

– this resource includes training mate
rials, articles, discussions, publications, 
videos, and audio recordings.

•	 http://www.britishcouncil.org/learning–
teaching.htm – a resource that includes 
lesson plans and assignments for practic
ing all kinds of language activity.
Below is a selection of the most interesting 

sites in our opinion that can be used in the 
classroom and for extracurricular activities:
•	 ht tp: / /www.cambr idge.org/ru/e l t /

teachers/?site_locale=ru_RU: here exer
cises in training of vocabulary, grammar, 
phonetics and handouts can be found.

•	 http://cdextras.cambridge.org/grammar
gremlins/index.html: here the children 
can have fun playing a game about gram
mar gremlins.

•	 http://cdextras.cambridge.org/funfor/
movers/popup.html?dir=word_jumble/
movers_adjectives – adjectives can be re
peated in a playful way

•	 http://www.englishclub.com/teach –eng
lish.htm – grammar tests

•	 www.freeclassicaudiobooks.com – audio
books of British and American writers

•	 http://www.starfall.com/; www.mes–eng
lish.com are helpful for elementary school.

•	 http://www.world–english.org/– vocabu
lary, grammar, reading, writing, speak
ing, listening, pronunciation practice, 
tests, puzzles

•	 http://busyteacher.org/ – tables, charts, 
handouts

Furthermore, taking into consideration 
the lastingly ongoing significance of the 
new technologies in the educational sys
tem, we would like to offer teaching a unit 
with the aid of new technologies (com
puters, the Internet) in the school lab, in 
combination with the traditional media( 
posters, tests, etc). It is devoted to the 
UK, for language is a dynamic element 
of every nation՛s culture and it cannot be 
isolated or cut from this frame. Our aim 
is the acquiantance with several aspects of 
the British culture by alternative means. 
That is why a lesson sample is represented 
below, i. e. a practical use of Internet re
sources, which can be easily used at the 
English lesson.

Lesson Sample 
Subject: Visit the UK
Level: Pre–intermediate and above
Time: 45 minutes
Aims:

1. To practise the skills of searching for in
formation on the Internet

2. To collect information about the UK
3. To familiarize students with vocabulary 

referring to geography, history, economy
4. To practice speaking (presenting the 

country)
Technical requirements: one computer 

per a student, with the Internet connection 
and a Web browser

Knowledge: students should be skilled at 
searching for information on the Internet

Important note: to make the lesson 
even more interesting the teacher should 
collect objects which symbolize the UK: e.g. 
a flag, a banknote, the Big Ben, the Queen, 
a two–storeyed bus, a cup of tea, a red tele
phone booth, some beefeaters of London 
Tower, etc. We also recommend using some 
posters of different sites of the UK.
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Procedure:
Pre–stage
1. Computers off. The teacher gives stu

dents the test about the UK. The answers are 
given to each question. Example questions:

a) Where is the UK situated?
b) How many countries are included in 

the UK?
c) What is the capital city of the UK?
d) What is the flag of the UK called?
e) Who is the prime minister of the UK?
f) What do they celebrate in Britain on 

the 5th of November?
g) Whose statue is on Trafalgar Square in 

London?
h) What is the name of a famous shop

ping street in London?
i) What is the name of the guards in 

the Tower of London?
j) Which English King had six wives?
k) Who invented the sandwich?
If students are more advanced the ques

tions should be more difficult.
2. The teacher sticks the symbols of the 

UK (mentioned above) to the board and com
ments on them. Then he/she asks students: 
“What comes to your mind when you think 
of the UK? What associations have you got?” 
The teacher tries to elicit the answer from 
each (if possible) student.

II. While–stage
1. “You see the UK” posters lying on the 

table (each of them represents some topic 
connected to the UK)

The teacher says: “Today you are going 
to visit the UK on the Internet. These pic
tures show you the beauty of this country. 
Go round and look at them for a while. Then 
choose the one which is ՛special՝ for you and 
be ready to get the information about it on 
the Internet.”

Having done this task, students are asked 
to sit down and switch the computers on.

This stage can be omitted if you do not 
have any pictures or postcards, but all this 
creates a special language atmosphere which 
is very important during the lesson. If not, 
you can just ask students to choose one as
pect connected to the UK they want (the top
ics should be written on the board in that 
case) to find information about.

Subsequently, the teacher asks students 
to go to 
•	 http://www.wikipedia.org/ 
•	 http://www.royal.gov.uk/monarchuk/the

monarchytoday.aspx 
•	 http://resources.woodlands–junior.kent.sch.

uk/customs/questions/index/dailylife.htm
and click the chosen topic. Of course they 

should not be limited. The information could 
be found at other Internet resources too, 
nevertheless the basic sites are to be given 
beforehand just to save time and manage ev
erything the teacher planned to do during 
the given lesson. The teacher gives students 
the worksheets to complete when working on 
the Internet.

They include:
Name of the country
Area
Border countries
Population
The largest cities
Flag
Biographies
Economy
Tourism
Additional information
The teacher explains that students have to 

fill these worksheets and then report back to 
the class. They can also copy portions of text 
and graphics from web pages as reference in 
their presentations.
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1. The teacher tells students to stop. Now 
the presentations follow.

I. Post– stage

The teacher tells students to prepare 
A4–size projects about “their” topics at 
home which they can start doing still in the 
classroom. As we know Armenian pupils are 
usually numerous in each classroom, so the 
projects can be combined and represented 
as a group–work in the next lesson. Finally, 
the projects will be joined into one big post
er about the UK and hung in the English or 
students՝ classroom. Afterwards, during the 
coming lessons the teacher can make use of 
the following resources: 
•	 http://learnenglish.britishcouncil.org/en/

word–street which shows different situa
tions of the daily life of British youth, such 
as Transport and Travel, Animals, Art or 

•	 http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
britain–great– a series of 12 videos on 
various aspects of daily life in Britain, 
for example Literature is Great, Music is 
Great, Heritage is Great. Short films are 
accompanied by materials for language 
practice. These exercises can be used in 
either on–line or printed out for future 
reference.
On the whole, we must admit that the 

environment of the school lab (computers, 
the Internet, posters, etc) is more attractive 
for students than the dull, monotonous and 
colorless environment of our classes and un
doubtedly it creates an interesting and re
laxing atmosphere. As mentioned above, we 
suppose it to be reinforcing and helpful for 
teaching a specific unit if we decorate the 
lab with the maps of the UK, several tour
ist guides of London, postcards, photos, 
etc. It should be mentioned that the frame 
of the above lesson with some changes can 

be applied to any topic which is on the cur
rent curriculum of the subject of the English 
language at school and can be easily trans
formed to another example of a CALL lesson.

As it was previously stated, English has 
turned into a universal language and its pres
ence and value in the world has expanded 
enormously in the past decades. Neverthe
less, if language teachers teach as they taught 
earlier, then the required goals of learning 
English Language may not be achieved in 
the present global scenario. In the past, no 
productive, creative and constructive activity 
was given to the learners to develop the four 
language skills. With the changing needs of 
the time, technology is developing day–by–
day. We are living in the 21st century and 
it is the age of technological advancement. 
Thus, the recent trend in teaching English 
is the use of modern technological tools as 
English language teaching has been affected 
a lot with the availability of these tools. 

On the ground of the above–stated, it 
can be said that it is the Internet that can 
bring effective and positive benefits to the 
process of teaching and learning a foreign 
language with students at classes. It can 
also be concluded that the Internet is one 
of the most powerful tools for teachers 
to help students collaborate, interact and 
participate actively in the learning process. 
However, the wealth of available resources 
may cause confusion among students and 
discourage them from participating, if they 
are not given the necessary guidelines. 
When students are faced with thousands 
of Internet sources they cannot effectively 
handle such large amounts of information. 
One of the most important tasks for teach
ers is to assist their students so that they 
can discover what they enjoy most accord
ing to their level of linguistic competence. 
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Besides, teachers are also responsible for 
the evaluation of all the web tools offered. 
They should be navigators, give directions 
and motivation to complete specific tasks 
and improve learners՝ foreign language 
skills more effectively. Actually it is up to 

them as instructors to develop the right 
ways of using the Internet based on their 
general goals, their teaching style and 
approach, an analysis of their students՝ 
needs, and the technological tools they 
have at hand.3
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ИНТЕРНЕТ − СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ  
КАК ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В шКОЛЕ

Д. Пандухтян

В настоящей статье рассматриваются возможности использования Интернета на 
уроках английского языка в средней школе. Интернет раскрывается как эффективное 
средство оптимизации преподавания иностранному языку, предлагаются необходимые 
руководящие принципы обучения навыков аудирования, чтения, письма, говорения, а 
также представлены особенности использования Интернет ресурсов.

ՀԱ ՄԱ ՑԱՆ ՑԸ ԱՆԳ ԼԵ ՐԵ ՆԻ՝ ՈՐ ՊԵՍ ՕՏԱՐ ԼԵԶ ՎԻ  
ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ՄԻ ՋՈՑ ԴՊՐՈ ՑՈՒՄ

Ջ. Պան դուխ տյան

Սույն հոդ վա ծում ու սում նա սիր վել է միջ նա կարգ դպրո ցում անգ լե րե նի դա սե րին հա
մա ցան ցը օգ տա գոր ծե լու հնա րա վո րու թյու նը: Հա մա ցան ցը բա ցա հայտ վում է որ պես 
ար դյու նա վետ օպ տի մա լաց ման մի ջոց օտար լեզ վի դա սա վանդ ման մեջ: Առա ջարկ վում 
են անհ րա ժեշտ ու ղի ներ լսե լու, կար դա լու, գրե լու, խո սե լու հմտու թյուն նե րի զար գաց
ման մեջ, ինչ պես նաև ներ կա յաց ված են հա մա ցան ցի ռե սուրս նե րի օգ տա գործ ման 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը:

3 Teaching English with technology; A journal for teachers of English; ISSN 1642–1027; Vol. 1, no. 3, May 2001
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ԵՐՎԱՆԴ ՍԵՐՈԲՅԱՆ

ՄՈԴԵԼԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՖԻԶԻԿԱՅՈՒՄ ԽՆԴԻՐՆԵՐ ԼՈՒԾԵԼԻՍ

Մոդե լա վո րու մը գի տա կան հե տա զո
տու թյուն նե րում սկսել է կի րառ վել դեռևս 
վա ղուց և աս տի ճա նա բար ներգ րա վել է 
գի տա կան նո րա նոր ճյու ղեր՝ տեխ նի կա
կան նա խագ ծում, շի նա րա րու թյուն և ճար
տա րա պե տու թյուն, աստ ղա գի տու թյուն, 
ֆի զի կա, քի միա, կեն սաբա նու թյուն և, 
վեր ջա պես, հա սա րա կա կան գի տու թյուն
ներ: Մո դե լա վոր ման մե թո դը մեծ հա ջո
ղու թյուն ներ և կի րա ռա կան ճա նա չում է 
գտել XX դա րում: Սա կայն մո դե լա վոր ման 
մե թո դո լո գի ան եր կար ժա մա նակ զար գա
նում էր ան կախ առան ձին գի տու թյուն նե
րից: Բա ցա կա յում էր հաս կա ցու թյուն նե րի, 
տեր մին նե րի մի աս նա կան հա մա կար գը: 
Սա կայն աս տի ճա նա բար սկսել է գի տակց
վել մո դե լա վոր ման՝ որ պես գի տա կան ճա
նա չո ղու թյան ու նի վեր սալ մե թո դի դե րը:

«Մո դել» տեր մի նը լայ նո րեն կի րառ վում 
է մարդ կա յին գոր ծու նե ու թյան տար բեր 
ոլորտնե րում և ու նի բազ մա թիվ իմաս տա
յին նշա նա կու թյուն ներ:

Մո դե լը օբյեկ տի կամ հա մա կար գի ներ
կա յա ցումն է: Գի տու թյան մեջ մո դել ներն 
օգ տագոր ծում են իրե րի կամ երև ույթ նե րի 
իրա կան բնույ թը նկա րագ րե լու կամ բա
ցատ րե լու համար: Մո դել նե րը կա րող են 
կի րառ վել նաև դի տում նե րը բա ցատ րե լու 
և երև ույթ նե րը կանխա գու շա կե լու հա մար: 
Մո դե լը եր բեք չի կա րող լի նել այն քան 
ճշգրիտ, որ քան ներ կա յացվող առար կան 
կամ հա մա կարգն է: Հա կա ռակ դեպ քում 
այն մո դել հա մար վել չի կա րող:

Մո դե լը նյու թա կան կամ մտո վի պատ
կեր վող մի այն պի սի օբյեկտ է, որը հե

տա զո տության ըն թաց քում փո խա րի նում 
է օբյեկտ – բնօ րի նա կը այն պես, որ նրա 
ան մի ջա կան ու սումնա սի րու թյուն նե րը նոր 
գի տե լիք ներ են տա լիս օբյեկտ բնօ րի նա կի 
մա սին:

Մո դե լա վոր ման տակ հաս կաց վում են 
մո դել նե րի կա ռու ցու մը, ու սում նա սի րու մը 
և կիրա ռու մը: Այն սեր տո րեն կապ ված է 
այն պի սի կա տե գո րի ա նե րի հետ, ինչ պի
սիք են աբստ րակ ցի ան, անա լո գի ան, հի
պո թե զը և այլն: Մո դե լա վոր ման պրո ցե սը 
պար տա դիր կեր պով նե րա ռում է և՛ աբստ
րակ ցի ա նե րի կա ռու ցում, և՛ հա ման մա նու
թյուն նե րով եզ րահան գում ներ, և՛ գի տա
կան հի պո թեզ նե րի կա ռու ցում:

Մո դե լա վոր ման մե թո դի կի րառ ման 
անհ րա ժեշ տու թյու նը որոշ վում է նրա նով, 
որ շատ օբյեկտ ներ հնա րա վոր չէ ան մի
ջա կա նո րեն ու սում նա սի րել կամ ընդ հան
րա պես հնա րա վոր չէ ու սում նա սի րել, կամ 
էլ այդ ուս ումնա սի րու թյուն նե րը բա վա կա
նին եր կար ժա մա նակ և մի ջոց ներ են պա
հան ջում [1]:

Ֆի զի կա յում խնդիր ներ լու ծե լիս հա
ճախ իրա կան օբյեկ տի փո խա րեն դի տար
կում ենք նրա մո դե լը: Մաս նա վո րա պես՝ 
դա սա կան մե խա նի կա յում մո դելն հան դես 
է գա լիս հիմ նակա նում իբ րև ու սում նա
սիր վող օբյեկ տի էա կան հատ կա նիշ նե րի 
իդե ա լա կա նաց ման և հիմնա կան պրո ցե
սը մթագ նող, աղ ճա տող ոչ էա կան հատ
կա նիշ նե րից վե րա ցարկ վե լու մի ջոց [2]: 
Այլ կերպ ասած, մո դե լը հաշ վի է առ նում 
տվյալ խնդրում ու սում նա սիր վող օբյեկտ–
բնօ րի նա կի այն հատ կու թյուն նե րը, որոնք 
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էա կան են վեր ջի նիս հետ տե ղի ու նե ցող 
ու սում նա սիր վող գոր ծըն թա ցում՝ ան տե
սե լով օբյեկ տի ոչ էա կան հատ կու թյուննե
րը (օրի նակ՝ ավ տո մե քե նա յի շար ժումն 
ու սում նա սի րե լիս նրա գույ նը, ար տադ րու
թյան տա րե թի վը, ար տադ րող ըն կե րու
թյու նը հաշ վի չեն առն վում): 

Ֆի զի կա յի դպրո ցա կան դա սըն թա ցում 
խնդիր ներ լու ծե լիս հա ճախ կի րա ռում ենք 
մոդել ներ, որոնց իմաս տը մի կող մից աշա
կեր տին մնում է ան հաս կա նա լի, սա կայն 
մյուս կող մից էլ այդ մո դե լի կի րա ռու մը էա
կա նո րեն հեշ տաց նում է օբյեկտ–բնօ րի նա
կի կամ համա կար գի ու սում նա սի րու թյու
նը: Օրի նակ՝ ճա խա րա կի վրա յով գցված 
թե լով կապ ված մար մին նե րին վե րա բեր
վող խնդիր նե րի պայ ման նե րում գործ նա
կա նում միշտ խոս վում է չձգվող, անկ շիռ 
թե լի և անկ շիռ ճա խա րա կի մա սին:

Պար զա բա նենք, թե ինչ են նշա նա կում 
այս պայ ման նե րը, որ քա նով են նրանք 
պար զեցնում խնդրի լուծ ման ըն թաց քը և 
ինչ պի սին կլի ներ խնդրի լու ծու մը դրանց 
բա ցա կա յու թյան դեպ քում:

1. Նախ անդ րա դառ նանք թե լի (ձո
ղի, քու ղի, պա րա նի և այլն) չձգվող լի
նե լու հանգա ման քին: Եթե իրա կա նում 
թե լը լի ներ բա ցար ձակ չձգվող, ապա 
նա չէր դե ֆոր մա նա, և նրա նում չէր ծա
գի առաձ գա կա նու թյան ուժ, որի հե տև
ան քով էլ կապ ված մար մին նե րից մե կի 
շար ժու մը չէր «հա ղորդ վի» մյու սին: Իրա
կա նում 0  սկզբնական երկարությամբ 
թելը ձգվում, դեֆորմանում է որոշակի 

0 <<∆  չա փով, որի ար դյուն քում նրա
նում ծա գում է առաձ գա կա նու թյան ուժ: 
Այլ կա պե րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում թե
լով կապ ված մարմին նե րի շարժ ման ամ
բողջ ըն թաց քում թե լի 00  ≈∆+=  
երկարությունը մնում է անփոփոխ (քանի 

որ՝ l l<< 0O ), ին չի հե տև ան քով մար մին
նե րը շարժ վում են առն վազն մո դու լով հա
վա սար արա գա ցում նե րով: Եթե թե լի վրա 
չդրվեր «չձգվող պայ մա նը», ապա նրա 
եր կարու թյան փո փոխ ման հե տև ան քով 
կապ ված մար մի ննե րից յու րա քան չյու րը 
մի և նույն ժա մանա կում կանց ներ մյու սի 
ան ցա ծից տար բեր ճա նա պարհ՝ շարժ վե
լով տար բեր արա գացու մով: Ընդ որում 
այդ դեպ քում մար մին նե րի ակն թար թա յին 
արա գա ցում նե րը որո շելը դառ նում է գործ
նա կա նում անհ նար, քա նի որ անհ նար է 
դառ նում թե լի կող մից մար մին նե րի վրա 
ազ դող առաձ գա կա նու թյան ու ժի որո շու
մը: Ավե լին՝ եթե դի տարկ վում է նույ նիսկ 
թե լից կախ ված մեկ մարմ նի շար ժու մը, 
(օրի նակ՝ մա թե մա տի կա կան ճո ճա նակի
նը), ապա թե լի ձգվող լի նե լու դեպ քում 
որա կա պես փոխ վում են մարմ նի շարժ
ման եր կու հիմ նա կան բնու թագ րերն էլ՝ և՛ 
հե տա գի ծը, և՛ շարժ ման օրեն քը: Նշված 
մա թեմա տի կա կան ճո ճա նա կի փոքր լայ
նույ թով տա տա նում նե րի դեպ քում այ լևս 
գնդի կի հե տա գի ծը չի հան դի սա նա շրջա
նագ ծի աղեղ (այն կու նե նա բա վա կա նա
չափ բարդ տեսք), իսկ տա տա նում ներն էլ 
չեն հան դի սա նա ներ դաշ նակ:

2. Այժմ քննար կենք թե լի անկշ ռու թյան 
հար ցը: «Կշիռ» հաս կա ցու թյու նը ֆի զի կա 
է ներ մուծ վել կեն ցա ղա յին լեզ վից և ֆի
զի կա յի հա մար կար ծես ար հես տա ծին է: 
Իրա կա նում այն ոչ այլ ինչ է, քան եր կու 
մար մին նե րի (որոն ցից մե կը հան դի սա
նում է կա խոց կամ հենա րան) փո խազ դե
ցու թյան դեպ քում նրան ցից մե կի կող մից 
մյու սի վրա ազ դող ճնշման ու ժը:

Ինչ պես հայտ նի է յու րա քան չյուր դպրո
ցա կա նի, արա գա ցու մով շարժ վող մարմ
նի կշի ռը որոշ վում է

( )         agmP 



−=  (1)
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բանաձևով [3]: Այդ ուժի մե ծու թյունը 
կախ ված է ոչ միայն մարմնի շարժման 
a  արագացումից, այլ նաև մարմնի m  
զանգվածից:

(1) բանաձևից հետևում է, որ մարմինն 
անկշիռ է, երբ՝ ga 

=  (այդպես է շարժվում, 
օրի նակ, միայն գրավիտացիոն ուժի 
ազդե ցու թյանը ենթարկվող ցանկացած 
մար մին):

Բացի այդ, մարմինը կարելի է համարել 
անկշիռ, եթե նրա զանգվածը ձգտում է 
զրոյի՝ :0→m  

Վե րոն շյալ խնդիր նե րում «անկ շիռ թել» 
ասե լով իրա կա նում հաս կա նում ենք հենց 
այն պի սի թել, որի զանգ վա ծը կապ ված 
մար մին նե րի զանգ ված նե րի հետ հա մե
մա տած կա րե լի է ան տե սել, քա նի որ այդ 
դեպ քում «կապ ված մար մին ներ–թել» հա
մա կար գի զանգ վա ծը հնա րա վոր կլի նի 
ըն դու նել հա վա սար մի այն մար մին նե րի 
զանգ ված նե րի գու մա րին:

Երբ թելն ըն դու նում ենք անկ շիռ, ապա 
դա հնա րա վո րու թյուն է տա լիս նրա բո լոր 
կե տերում առաձ գա կա նու թյան ու ժի մո
դուլն ըն դու նել նույ նը: Հա կա ռակ դեպ քում 
թե լի տար բեր կե տե րում առաձ գա կա նու
թյան ու ժի մո դու լը կլի նի տար բեր: Աս վա
ծում հա մոզ վենք հետևյալ օրի նակ նե րով:

Օրինակ 1. L  երկարությամբ ձողը 
հորիզոնական հարթության վրա սահում է 
ձողի ծայրին կիրառված և նրա երկայնքով 
ուղղված F



 ուժի ազդեցությամբ: Որքա՞ն 
է լարման ուժը ձողի այն հատույթում, որն 
ուժի ազդման կետից   հեռավորության 
վրա է: Շփումը հաշվի չառնել [4]:

Լուծում: Համաձայն M  զանգվածով 
ամբողջ ձողի համար Նյուտոնի երկրորդ 
օրենքի՝

(2),       aLSaMF 



ρ==

որտեղ ρ –ն ձողի նյութի խտությունն է, 
իսկ S –ը՝ լայնական հատույթի մակերեսը 
(նկ.1):

Ձողի −L  երկարությամբ և m  զանգ
վա ծով մասին a  արագացում հաղորդում 
է լարման T



 ուժը: Հետևաբար, համաձայն 
Նյուտոնի երկրորդ օրենքի՝

( ) :(3)     aLSamT 







−== ρ

(2) և (3) հավասարումներից՝ 

:(4)      F
L

LT




 −
=

Օրինակ 2 [5]. 1m =6 կգ և 2m =4 կգ 
զանգվածներով մարմինները միացված 
են 0m =5 կգ զանգվածով ձողով և դրված 
են ողորկ հորիզոնական սեղանի վրա 
(նկ. 2): Համակարգի վրա հորիզոնական 
ուղղությամբ ազդում են 1F =100 Ն և 

2F =40 Ն իրար հակառակ ուղղված ուժեր:

1) Որքա՞ն է համակարգի շարժման 
արագացումը:

2) Որքա՞ն է ձողի լարման ուժը B 
կետում:
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3) Որքա՞ն է ձողի լարման ուժը A 
կետում: 

 Լուծում: Քանի որ ձողը կարելի է հա
մա րել չձգվող, ապա համակարգի բո լոր 
մարմինները կշարժվեն նույն արա գաց
մամբ, հետևաբար, համաձայն Նյուտոնի 
երկրորդ օրենքի՝

 1) ամբողջ համակարգի համար՝

( ) ,a mmmF-F 21021 ++=  
որտեղից՝

4
021

21 =
++

−
=

mmm
FFa մ/վ2 (5):

2) 2m  զանգվածով մարմնի համար՝ 
,amF-TB 22 =  որտեղից՝ 

5622 =+= amFTB 56 Ն (6):

3) 1m  զանգվածով մարմնի համար՝ 

,amT-F A 11 =  որտեղից՝

 7611 =−= amFTA 76 Ն (7):

 Բերված երկու օրինակներից էլ 
հետևում է, որ երբ ձողն անկշիռ չէ, ապա 
նրա տարբեր կետերում լարման ուժի 
մոդուլը տարբեր է: Եթե օրինակ 2–ում ձողը 
լիներ անկշիռ, ապա (5) հավասարման 
փոխարեն կունենանք՝

 
5

21

21 =
+
−

=
mm
FFa2 մ/վ2 (5.ա)

իսկ (6) և (7) հավասարումներից համա
պա տասխանաբար կստանայինք՝

6422 =+= amFTB 64 Ն և 6411 =−= amFTA 64 Ն:
3. Քննարկենք ճախարակի անկշռու

թյան պայմանի անհրաժեշտության հար ցը:
Որ պես զի մար մի նը շարժ վի շրջա

նագ ծով, անհ րա ժեշտ է, որ նրա վրա դե
պի շրջա նի կենտ րոնն ուղղ ված մո դու լով 
հաս տա տուն ու ժը մարմ նին անընդ հատ 
«հե ռաց նի» շրջա նագ ծի շո շա փո ղի եր
կայն քով ուղղ ված շար ժու մից: Եվ քա նի 
որ նշված ու ժը հե տագ ծի կա մա յա կան 
կե տում ուղ ղա հա յաց է մարմ նի ակն թար
թա յին արա գու թյան վեկ տո րին, ապա նրա 
կա տա րած աշ խա տան քը հա վա սար կլի նի 
զրո յի և հա մա ձայն կի նե տիկ էներ գի ա յի 
թե ո րե մի՝ մարմ նի արա գու թյան մո դու
լը կմնա հաս տա տուն: Հե տև ա բար հաս
տա տուն կմնա նաև մարմ նի ան կյու նա յին 
արա գու թյու նը, և մար մի նը կկա տա րի հա
վա սա րա չափ շրջա նագ ծա յին շար ժում:

 Որ պես զի փո փոխ վի մարմ նի արա գու
թյան մո դու լը (կամ ան կյու նա յին արա գու
թյու նը), անհ րա ժեշտ է, որ նրա վրա ազ
դի այն պի սի ուժ, որն ու նե նա շրջա նագ ծի 
շո շա փո ղով ուղղ ված տան գեն ցի ալ բա
ղադ րիչ: Այդ դեպ քում կա րող ենք խո սել 
ան կյու նա յին արա գաց ման մա սին, որը 
ան կյու նա յին արա գու թյան փո փոխ ման 
արա գու թյու նն է՝

tO
Ob ~=     (8)
 

Նկ. 3

Նյուտոնի երկրորդ օրենքը կիրառենք 
r  շառավղով շրջանագծով պտտվող m  
զանգվածով նյութական կետի համար 
(նկ.3): Պարզության համար ընդունենք, որ 
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կետի վրա ազդում է մոդուլով հաստատուն 
ուժ, որը ժամանակի ցանկացած պահին 
ուղղված է շրջանագծի շոշափողով: Եթե 
ուժի ուղղությունը չփոփոխվեր, ապա 
Նյուտոնի երկրորդ օրենքը կարող էինք 
գրել հայտնի՝

F=ma (9) 
տեսքով: Եթե (9) հավասարման երկու 

մասերն էլ բազմապատկենք r –ով, ապա 
կստանանք՝ 

F·r =ma·r: (10)
(10) հավասարման ձախ մասը O 

կենտրոնի շուրջ m  զանգվածով նյու թա
կան կետին պտտող ուժի մոմենտն է՝

 :(11)          MrF =⋅  
 Քանի որ՝

 
(12),             

t
a

∆
∆

=
v

 
իսկ v  գծային և ω անկյունային 

արագու թյուն ները կապված են
ry ~=  (13)

առնչությամբ, ապա (12) և (13) 
հավասարումներից կստանանք՝

( )
a

t
r

r
t t

r$
O

O
O
O

O
O~ ~ ~= = +   (14)

 Քանի որ նյութական կետի պտտման 
հետագծի r  շառավիղը հաստատուն է, 
ապա (14) հավասարումից հետևում է, որ՝

a r
tO

O~=   (15)

(8), (10), (11) և (15) հավասարումներից 
կստանանք՝ 

M mr2 $ b=     (16)

Այս հա վա սա րումն ար տա հայ տում է 
Նյու տո նի երկ րորդ օրեն քը պտտա կան 
շարժ ման հա մար, որը շատ նման է ելա

կե տա յին (9) հա վա սար մա նը՝ այն տար
բե րու թյամբ, որ ու ժի փո խա րեն հան դես 
է գա լիս նրա մո մեն տը, գծա յին արա գաց
ման փո խա րեն՝ ան կյու նա յին արա գա ցու
մը, իսկ զանգ վա ծի փո խա րեն՝ զանգ վա ծը 
և նրա դիր քը նկա րագ րող մե ծու թյան mr 2 

կոմբինացիան: Այս յուրահատուկ կոմ
բի նա ցիան կոչվում է իներցիայի մոմենտ 
և սովորաբար նշանակվում է I  տառով: 
Իներցիայի մոմենտը պտտական շարժ
ման դեպքում խաղում է նույն դերը, ինչ 
զանգվածը համընթաց շարժման դեպ
քում: Որքան մեծ է իներցիայի մոմենտը, 
այն քան մեծ ուժի մոմենտ կպահանջվի 
մարմ նի անկյունային արագությունը փո
փո խելու համար: Նշենք մի կարևոր հան
գա մանք. իներցիայի մոմենտը որոշվում 
է ոչ միայն մարմնի զանգվածով, այլ նաև 
տարածության մեջ այդ զանգվածի բաշխ
մամբ, որն ավելի էական է, քանի որ իներ
ցիայի մոմենտը կախված է շառավղի 
քառա կուսուց [6]:

Այսպիսով՝ ընդհանրացնելով վերը 
շարադրվածը, կարող ենք ասել, որ 
պտտական շարժման դեպքում Նյուտոնի 
երկրորդ օրենքն ունի 

 β⋅= IM  (16.ա)
տեսքը:
Եթե պտտվող մարմինը մտովի բա

ժա նենք im  զանգվածներով նյութական 
կե տերի, ապա դրանցից յուրաքանչյուրը 
կբնու թագրվի իր պտտման ir  շառավղով 
և իր 2

ii rm  ներդրումը կբերի ամբողջ 
մարմ նի լրիվ իներցիայի մոմենտի մեջ: 
Հե տևա բար՝ բոլոր դեպքերում պտտվող 
մարմ նի իներցիայի մոմենտն ուղիղ հա մե
մա տական է նրա զանգվածին՝ :~ mI

Պտտական շարժման դեպքում 
Նյու տո նի երկրորդ օրենքը կիրառենք 
m  զանգ վածով ճախարակի համար, 
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որով գցված անկշիռ թելից կախված 
են 1m  և 2m  զանգվածներով բեռներ 
( 21 mm > ) (նկ.4):

Քննարկվող դեպքում ճախարակին 
ժա մացույցի սլաքի պտտման հակառակ 
ուղ ղությամբ պտույտ կհաղորդի թելի լար
ման 1T



 և 2T


 ուժերի համազորի մո մեն տը: 
Հետևաբար՝ համաձայն (16.ա) հա վա
սարման՝ 

( )T T R I mr1 2
2$ $ $+b b- =      (17)

(17) հավասարումից հետևում է, 
որ 21 TT =  միայն այն դեպքում, երբ 
ճախարակի զանգվածը ձգտում է զրոյի, 

այսինքն ճախարակը կարելի է համարել 
անկշիռ:

 Ճախարակի զանգվածը հաշվի առնելու 
դեպքում խնդրի լուծումը բարդանում է 
և դուրս է գալիս ֆիզիկայի դպրոցական 
դասընթացի շրջանակներից:

Այս պի սով՝ կա րող ենք նշել, որ իրա
կան թե լի և ճա խա րա կի փո խա րեն դի
տար կե լով դրանց իդե ա լա կա նաց ված՝ 
չձգվող և անկ շիռ մո դել նե րը, կա րե լի է՝ 
ըն դու նել կապ ված մար մին նե րի առն
վազն արա գաց ման մո դուլ նե րը իրար 
հա վա սար, թե լում (ձո ղում, քու ղում, պա
րա նում և այ լուր) ծա գող առաձ գա կա նու
թյան ու ժի մո դու լը թե լի ցան կա ցած կե
տում հա մա րել նույ նը:

Ընտր ված մո դե լից բխող վե րո հի շյալ 
եր կու հե տև ու թյուն նե րը հնա րա վո րու
թյուն են ըն ձե ռում լու ծելու բա վա կա
նա չափ բարդ խնդիր ներ, որոնց պա
տաս խան նե րը շատ մեծ ճշտու թյամբ 
հա մընկ նում են օբյեկտ բնօ րի նա կի հետ 
տե ղի ու նե ցող երև ույթ նե րի քա նա կա
կան բնու թագ րե րի հետ՝ մնա լով դպրո
ցա կան ֆի զի կա յի դա սըն թա ցի շրջա
նակ նե րում: 
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Важность выбора модели при решении задач по физике
Е. Серобян

 В работе рассматривается роль модели при изучении объекта–оригинала. Рассмотрена 
также функциоривание модели невесомой и нерастяжимой нити и невесомого блока при 
решении задач по механике.

The importance of model choice in solving tasks in physics
Y. Serobyan

In the given research is studied the role of the model object–original. Is also investigated 
the functioning of the model zero–gravity and non–tensile thread and zero–gravity block in 
solving tasks in mecanics.
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ԱՐԱՄ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 
ՌՈԶԱ ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ

ԵՐԳԻԾԱԿԱՆ ՀԱՅ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՆԵՐՆ ԻՐԵՆՑ 
ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

1794–1943 թվա կան նե րին հայ իրա կա
նու թյու նում հրա տա րակ վել է 2241 անուն 
պար բե րա կան, որոն ցից 153–ի ճա կա տին 
(շուրջ 7–%–ի) գրվել է եր գի ծա կան կամ 
դրան հո մա նիշ որևէ բառ: Ընդ հա նուր 
բնույ թի ոչ քիչ թվով պար բե րա կան ներ էլ 
են ու նե ցել եր գի ծան քի բա ժին:

Եր գի ծան քին նվիր ված հայ պար բե րա
կան նե րի ընդ հա նուր նպա տակ նե րի մա
սին պատ կե րա ցում ներ են տա լիս առա ջին 
հեր թին դրանց ան վա նում նե րը՝ «Ապ տակ», 
«Ան նա մուս», «Ավել», «Մե ղու», «Մո ծակ», 
«Կար միր մո ծակ», «Հա յե լի», «Սափ րիչ», 
«Սև կա տու», «Ցա խա վել» և այլն:

Եր գի ծան քին նվիր ված հայ պար բե
րա կան ներն իրենց նպա տակ նե րի մա սին 
ար ձա նագ րել են.

մենք մեր գո հա ցու մը որո նե լու ենք 
ծաղ րե լով կեղծ փրկիչ նե րին, ստի ճար
տա րա պետ նե րին, համ բավ ներ գո ղա ցող
նե րին, աճ պա րար նե րին և նման դե րե րում 
գտնվող նե րին: Մենք հե ռու ենք մնա լու 
շա տա խո սու թյու նից և ատե լու ենք ու ղիղ 
ճա նա պար հից շե ղում ներ հրահ րող նե րին 
(1, 1901, էջ 1–2):

Պար բե րա կա նը միշտ դա տա վոր է լի
նե լու ամեն տե սա կի կեղ ծու թյուն նե րի հա
մար, նպաս տե լու է ան նա մուս մարդ կանց 
մեջ ար մա տա վոր ված ան նա մու սու թյուն նե
րը վե րաց նե լուն: Մեր եր գի ծա կան խոս քը 
լի նե լու է ար դար, խիստ ու կծու և ուղղ ված է 
լի նե լու դե պի ապա գան (2, 1901, 1, 1):

Պար բե րա կա նը, թա թախ ված հայ քա
ջե րի արյու նով, հար վա ծե լու է թե՛ ներ քին 

և թե՛ ար տա քին թշնա մի նե րին, որոնք դեմ 
են հայ ժո ղովր դի շա հե րին, լե զուն լի նե
լու է ան կեղծ, հա մար ձակ, կծու ու խիստ: 
Մենք օգ նե լու ենք, որ ըն թեր ցող ներն ըն
թա նան ճիշտ ու ղի ով (3, 1894, 2, 4):

Մենք նպաս տելու ենք մեր բար քե րի 
մաքր մա նը, պայ քա րե լու ենք բո լոր խո
չըն դոտ նե րի դեմ, որոնք ար գե լա կում են 
առա ջըն թա ցին: Ըն թեր ցող նե րը պետք է 
խու սա փեն ապ տակ ստա նա լուց և ըն թա
նան ըն դու նե լի ու ղի ով (4, 1908, 1, 1–2):

Մեր խոս քը լի նե լու է կծու, դա ժան ու 
ճշմա րիտ: Մենք լու սա վո րե լու ենք ըն թեր ցող
նե րի ճշմա րիտ ու ղին: Մեծ տեղ ենք նվի րե լու 
ծաղ րան կար նե րին՝ դրանք դի տար կե լով որ
պես թե րու թյուն նե րը վե րաց նե լուն նպաս
տող գոր ծոն: Անհ րա ժեշտ է հե ռու մնալ նման 
իրադ րու թյուն նե րից (5, 1906, 1, 1):

Պար բե րա կա նը խո սե լու է հայ կա կան 
կյան քում ար մա տա վոր ված ամեն տե
սա կի թե րու թյուն նե րի մա սին և նշե լու է 
դրան ցից հե ռու մնա լու ու ղի ներ: Ծի ծա ղե
լի նյու թե րը պա կաս չեն լի նե լու պար բե
րա կա նի էջե րից: Մեզ հա մար ու ղե ցույց է 
լի նե լու ուղ ղամ տու թյու նը, ան կեղ ծու թյու նը 
և դա տաս տան լի նե լը: Մեզ հա մար չկան 
մեծ ու փոքր թե րու թյուն ներ՝ կա րև որն ըն
թեր ցող նե րին թե րու թյուն նե րից զերծ պա
հելն է: Չպետք է մո ռա նալ, որ քիչ դեպ քե
րում չէ, որ ծի ծա ղը հու շում է նաև անե լի քը 
(6, 1884, 1, 1–2):

Եր գի ծանքն ապա գա յի ու ղին լու սա վո
րող փա րոս է: Ըն թեր ցող նե րը ճիշտ պետք 
է ըն կա լեն եր գի ծա կան խոս քի բո վան դա
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կու թյու նը: Պար բե րա կա նը պայ քա րե լու է 
ամեն տե սա կի կեղ ծիք նե րի ու ստի դեմ: 
Պար բե րա կանն իր նպա տակ նե րից մե կը 
հա մա րել է շո ղո քոր թու թյան դրսև ո րում նե
րի դեմ անհ րա ժեշտ պայքար մղե լը, եր գի
ծա կան գրա կա նու թյուն մշա կե լուն նպաս
տե լը, ըն թեր ցող նե րին ճշմա րիտ ու ղի ով 
ու ղեկ ցե լը (7, 1919, 1, 1–2):

Պար բե րա կա նը մտնե լու է կյան քի տա
ճար՝ այն տե ղից դուրս վռնդե լով ամեն տե
սա կի կեղ ծա վոր նե րին, խա բե բա նե րին, 
կեղ ծի քի ու ստո րու թյան առա քյալ նե րին, 
ան բա րո յա կան նե րին, սնա պարծ նե րին և 
այդ բնույ թի մնա ցած նե րին, որոնք պետք 
է ստա նան իրենց ար ժա նի պա տի ժը:

Մեր նպա տակն է թույլ չտալ, որ խա
բե բան գոր ծի որ պես պար կեշտ մարդ, 
ան բա րո յա կա նը՝ որ պես սուրբ: Պար բե
րա կա նը հնչեց նում է իր ձայ նը վհատ վա
ծին ու հու սա հատ վա ծին սիրտ տա լու և 
ըն թեր ցող նե րին դաս տի ա րա կե լու համար 
(8, 1909, 1, 1):

Պար բե րա կա նի ուղ ղու թյու նը լի նե լու 
է մո լո րու թյուն նե րին հար վա ծե լը, որով 
ողող ված է մեր հան րա յին ու ան հա տա
կան կյան քը: Մենք ծա գել ենք ժո ղովր դի 
ներ քին տա ռա պանք նե րի ազ դե ցու թյու նից 
և պայ քա րե լու ենք ամեն տե սա կի սպառ
նա լիք նե րի դեմ (9, 1897, 1, 1):

Պար բե րա կանն իր գա ղա փար նե րով 
հե տև ե լու է մեր իրա կա նու թյա նը, մի կողմ 
թող նե լով անձ նա կան շա հե րը՝ խո սե լու է 
ընդ հա նուր շա հե րի մա սին: Մենք ու նե նա
լու ենք հա կա ռա կորդ ներ, որոնք մեզ չեն 
ան հանգս տաց նում, ճշմար տու թյու նը մեր 
կողմն է: Մենք դի մակ չենք դնե լու և ծաղ
րե լու ենք կյան քի դի մա կա հան դես դարձ
նող նե րին: Մեզ աշ խա տակ ցե լու են մեր 
բո լոր եր գի ծա բան գրող նե րը՝ եթե կան և 
բո լոր ան հատ նե րը՝ եթե ցան կա նում են՝ 

եթե կա րող են (10, 1913, 1, 1):
Պար բե րա կա նը հա սա րա կա կան դա

տի է ներ կա յաց նե լու կյան քի մութ ու բա
ցա սա կան կող մե րը, սափ րե լու է այն ցե
ցե րը, որոնք տզրու կի պես ծ ծում են խեղճ 
ժո ղովր դին: Մեզ անհ րա ժեշտ են հա վա
տա րիմ օգ նա կան ներ: Ըն թեր ցող նե րին 
խնդրում ենք, որ օգ նեն մեզ: «Սափ րի չը» 
հրա տա րա կել է դի պուկ ու կծու խոս քեր, 
հրա տա րա կել է բո վան դա կա լից ծաղ րան
կար ներ (11, 1906, 2, 11):

«Մո ծակ» պար բե րա կա նի նպա տա կը 
մղել է ինք նա տիպ ծաղ րան կար ներ հրա
տա րա կե լուն, որոնք նվիր ված են եղել ըն
տա նե կան կյան քի խորթ բար քե րին (12): 
Պար բե րա կանն ու նե ցել է մարդ կանց բա
ցա սա կան որակ նե րը մո ծա կի պես խայ
թե լը: Պար բե րա կա նը ծաղ րել է քաշք շու
կը: Այն Աբո վյան փո ղո ցում որո նում է մի 
օրի որ դի, որը հա յե րեն կամ մեկ այլ լեզ
վով մա քուր խո սել իմա նա, ճա շա րան նե րի 
կե րա կուր նե րի մեջ որո նում է հա մը: Մեր 
մո ծա կը նման չի լի նե լու այլ մո ծակ նե րին 
և նպաս տե լու է ոչ թե հի վան դու թյուն տա
րա ծե լուն, այլ դրանք բու ժե լուն: Ըն թեր
ցող նե րին խնդրել է, որ գլու խը կորց րած 
վատ մարդ կանց գլուխ նե րը գտնող նե
րին չվե րա դարձ նել դրանք և ավե լի հե ռու 
շպրտել (13, 1926, 1, 15):

Պար բե րա կա նի նպա տա կը կյան քի 
ստվե րոտ կող մե րը հար թելն է: Այն լի նե լու 
է Պա րո նյա նի ու Օտյա նի տա ղան դա շատ 
հե տև որ դը: Պար բե րա կա նը խմբագ րու
թյուն չէ, այլ հայ եր գի ծանքն է՝ հայ սրամ
տու թյու նը: «Խար տո ցի» հրա տա րակ վե
լը թե լադր ված է կյան քի պա հանջ նե րին 
ճիշտ ուղ ղու թյուն տա լու գա ղա փա րով 
(14, 1926, 2, 12, 1905):

Անհ րա ժեշտ է ընդգ ծել, որ նման պար
բե րա կան նե րը բա ցա ռու թյուն չեն: Նման 
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գա ղա փար ներ են ընդգծ ված բազ մա թիվ 
այլ պար բե րա կան նե րի առա ջին տա րի նե
րի առա ջին հա մար նե րի խմբագ րա կան
նե րում: Նշենք դրան ցից մի քա նի սը.

Խո սում է «Կա րի ճը» (1990).
Բո լո րին ու բո լո րին, գրող նե րին ու մու

րող նե րին, խել քով կար ճե րին: Բո լո րին, ով 
շնորհք ու նի ծի ծա ղե լու ու ծի ծա ղեց նե լու:

Մենք, — գրել է «Ասե ղը», — նպա տակ 
ու նենք ան կողմ նա կալ կեր պով ծաղ րե լու տե
սա նե լի ու ան տե սա նե լի, տգեղ ու անի րա վա
ցի, ան բա րո յա կան արարք նե րը, բո լոր կա
մա յա կա նու թյուն նե րը (16, 1922, 1, 1–2):

Պար բե րա կան ներն իրենց նպա տակ
նե րը հիմք ըն դու նե լով՝ շա րադ րել են հա
մա պա տաս խան բո վան դա կու թյուն ներ, 
որոնք փա րոս են հան դի սա ցել ըն թեր ցող
նե րի հա մար և զգա լի ազ դե ցու թյուն են 
թո ղել նրանց վրա:

Պար բե րա կան ներն ընդգ ծել են այս պի
սի գա ղա փար ներ.

Մենք պետք է տզզանք իբ րև մժեղ ներ: 
Եթե առի թը լի նի, խայ թե լու ենք իբ րև սուր:

Պար բե րա կա նը լի նե լու է շատ չար քչե
րի և խիստ հա ճե լի շա տե րի հա մար:

Պար բե րա կա նը հրա տա րակ վել է հու
սա հատ, ճնշված, անօգ նա կան մարդ
կանց հա մար և ձգտե լու է հա վատ ներշն
չել նրանց դե պի լավ ապա գան:

Պար բե րա կան ներն ապ տա կել են շին
ծու ազ գա սի րու թյու նը, բա ցել են կեղ ծու
թյան վա րա գույ րը, պայ քա րե լու են ամեն 
տե սա կի բռնա կալ թշնա մի նե րի դեմ: Ծի

ծա ղե լի ու զվարթ ոճով խո սե լու են ըն տա
նե կան կյան քի թե րու թյուն նե րի մա սին:

Պար բե րա կան նե րը հան դես են գա լու 
գույնզ գույն զգեստ նե րով, բաց ճա կա տով, 
ու նե նա լու են հա զար աչք ու ականջ, լի նե
լու են ամեն տեղ: Մե զա նից պետք է զգու
շա նան անգ րա գետ վար ժա պետ նե րը, թա
լան չի նե րը: Մենք կա տա րե լու ենք կյան քի 
թե րու թյուն նե րը վե րաց նող բժշկի դեր և 
տա լու ենք անհ րա ժեշտ դե ղեր:

Պար բե րա կան նե րը լու սա բա նել են 
կյան քի ստվե րոտ կող մե րը և լու սա վո րել 
են ճիշտ ըն թա նա լու ու ղի նե րը:

Բեր ված փաս տե րը բա ցա ռու թյուն ներ 
չեն: Նման դրույթ նե րով են հա գեց ված 
շատ ու շատ պար բե րա կան նե րի առա ջին 
տա րի նե րի առա ջին հա մար նե րի խմբագ
րա կան ներ:

Դժվար չէ նկա տել, որ եր գի ծան քին 
նվիր ված հայ պար բե րա կան նե րի նպա
տակ նե րը, պարզ է՝ նաև դրանց բո վան
դա կու թյուն նե րը, պտտվել են ըն թեր ցող
նե րին դաս տի ա րա կե լու հիմ նա հար ցի 
շուր ջը և այդ բնա գա վա ռում ձեռք են բե րել 
ու շադ րու թյան ար ժա նի հա ջո ղու թյուն ներ:

Անհ րա ժեշտ ենք հա մա րում նաև ընդգ
ծել, որ նման կա րև որ հար ցը չի ար ժա
նա ցել հե տա զո տող նե րի ու շադ րու թյա նը: 
Կա րե լի է վստահ ար ձա նագ րել, որ եր գի
ծան քին նվիր ված հայ պար բե րա կան նե րի 
նպա տակ նե րի նպա տա կը եղել է ըն թեր
ցող նե րի դաս տի ա րա կու թյան վեհ գա ղա
փա րին ծա ռա յե լը:

Գրականություն
1. «Ազատ խոսք», Փարիզ–Ալեքսանդրիա, 1902–1908:
2. «Աննամուս», Թիֆլիս, 1907:
3. «Ապտակ», Աթենք–Լոնդոն, 1894–1897:
4. «Ավել», Կահիրե–Պոլիս, 1908–1910, 1914–18:
5. «Խաթաբալա», Թիֆլիս, 1906–1916:
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6. «Խիկար», Աթենք, 1925, 1928–1929:
7. «Իգնատ աղա», Կ. Պոլիս, 1919–1920:
8. «Խարազան», Թիֆլիս, 1908:
9. «Լույս», Թիֆլիս, 1906:
10. «Մալխաս», Թիֆլիս, 1913–1915:
11. «Սափրիչ», Պետերբուրգ, 1906–1907:
12. «Մոծակ», Թիֆլիս–Բաքու, 1905–1907:
13. «Կարմիր մոծակ», Երևան, 1926–1927:
14. «Խարտոց», Փարիզ, 1926–1927:
15. «Կարիճ», Թիֆլիս, 1930–1931:
16. «Ասեղ», Ալեքսանդրիա, 1922–1923:

Армянские сатирические периодические печатные издания о своих целях

А. Абрамян,  Р. Агаджанян 

В 1794–1943 годах в армянской действительности были опубликованы 2241 перио ди
ческое издание, из которых 153 (около 7 %) были посвящены сатире. Статья посвящена 
их целям.

Armenian Satire Periodicals about their goals

A. Abrahamyan , R. Agajanyan 

In the Armenian Reality of 1794–1943 2241 periodicals were published. 153 of them (ap
proximately 7 %) were on satire. The article is on the goals of those publicatrons.
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ԱՆՆԱ ԴԱՎԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔԻ, ՏԵՍՈՂՈՒԹՅԱՆ 
ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՈՎ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ 

ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄՆ ԸՆՏԱՆԻՔՈՒՄ

Տե սո ղու թյան խան գա րում նե րով նա
խադպ րո ցա կան նե րի ու սուց ման և դաս տի
ա րա կու թյան առա վել ար դի խնդիր նե րից 
եղել և շա րու նա կում է մնալ տա րա ծա կան 
կա րո ղու թյուն նե րի ձև ա վո րու մը: Տա րա
ծա կան կողմ նո րո շում հաս կա ցու թյու նը 
ու սում նա սիր վել է մի շարք հե տա զո տող
նե րի կող մից, ով քեր ընդգ ծում են նրա 
հա մընդ հա նուր նշա նա կու թյու նը տե սո
ղու թյան խան գա րու մով ան ձանց կյան քում 
(Б.Г. Ананьев, Е.Ф. Рыбалко 1964, М.И. 
Земцоба 1967, В.П. Ермаков, 1988, В.А. 
Кручини 1983, М.Н. Наумов 1982, В.А. 
Феоктисова 1977):

Տեսո ղու թյան խան գա րու մով երե խա
յի ծնվե լուն պես նրա ծնող նե րին և հա
րա զատ նե րին մտա հո գում է այն հար ցը, 
թե կկա րո ղա նա՞ ար դյոք փոք րի կը սո
վո րել տե ղա շարժ վել առանց կողմ նա կի 
օգ նու թյան: Ծնող նե րի ան հանգս տու թյու
նը հիմ նա վոր ված է. ծանր տե սո ղա կան 
խան գա րու մը անդ րա դառ նում է երե խա յի 
շար ժո ղա կան ակ տի վու թյան վրա, նրա 
կողմից ար տա քին մի ջա վայ րի ըն կալ ման՝ 

առար կա նե րի տա րա ծա կան հատ կա նիշ
նե րի (նրանց մե ծու թյունն ու ձևը), դրանց 
տա րա ծա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
(իրար նկատ մամբ ու նե ցած տա րա ծա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րը, ըն կալ վող օբյեկ տի՝ 
հար թու թյան մեջ և խո րու թյան մեջ ու նե
ցած հա րա բե րու թյուն նե րը) և շար ժում նե
րի զգաց մուն քա յին, դի տո ղա կան ըն կալ
ման վրա, ինչ պես նաև տա րա ծու թյան 
մեջ կողմ նո րոշ ման վրա: Տե սո ղու թյան 
կո րուս տը կամ նրա խան գա րու մը զգա լի
ո րեն նվա զեց նում է մար դու տա րա ծա կան 
կողմ նո րո շու մը: Տա րա ծա կան կողմ նո րո
շում ասե լով հաս կա նում ենք տե սո ղու թյան 
խան գա րու մով երե խա նե րի՝ շրջա պա տող 
առար կա նե րի և օբյեկտ նե րի մի ջև իր դիր
քի և ընտ րած շարժ ման ուղ ղու թյան որոշ
ման ու նա կու թյուն, առար կա յի կամ օբյեկ
տի հայտ նա բե րու մը, որի ուղ ղու թյամբ նա 
շարժ վում է: Տե սո ղու թյան խան գա րու մով 
ան ձանց հա մար մի ջա վայ րում կողմ նո
րոշ վե լու ու նա կու թյու նը դի տարկ վում է որ
պես լի ար ժեք ան ձի ձև ա վոր ման կա րև որ 
պայ ման, որ պես՝ տես նող ան ձան ցից մե
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կու սաց ման հաղ թա հա րում: Տե սո ղու թյան 
խան գա րու մով նա խադպ րո ցա կան նե րի՝ 
տա րա ծու թյան մեջ կողմ նո րոշ վե լու ան կա
րո ղու թյու նը հան գեց նում է որո շա կի խան
գա րում նե րի ի հայտ գա լուն, որոնք բար
դաց նում են նրանց ողջ հե տա գա կյան քը: 
Ծնող նե րի մե ծա մաս նու թյու նը տե ղյակ են, 
որ տե սո ղու թյու նը ըն կած է մար դու կող մից 
տա րա ծու թյան և առար կա նե րի ըն կալ ման 
հիմ քում: Տե սո ղու թյու նը թույլ է տա լիս 
անվ տանգ տե ղա շարժ վել տա րա ծու թյան 
մեջ: Ծնող նե րի մոտ հարց է առա ջա նում, 
թե ինչ պես է չտես նող ան ձը կա րո ղա նում 
ըն կա լել տա րա ծու թյու նը: Կա րող է ար դյոք 
չտես նող ան ձը որո շել շարժ ման ուղ ղու
թյու նը: Չտես նող ան ձանց գործ նա կան 
կյան քում, ով քեր հա սել են բարձր մտա վոր 
և ֆի զի կա կան զար գաց ման, հա մո զիչ կեր
պով ապա ցու ցում են, որ նույ նիսկ ամ բող
ջո վին չտես նող մար դիկ կա րող են ճիշտ 
և հստակ ըն կա լել շրջա կա տա րած քը և 
ինք նու րույն կողմ նո րոշ վել դրա նում: Ինչ
պես տես նող նե րի, այն պես էլ չտես նող նե
րի ու ղե ղը տե ղե կատ վու թյու նը ստա նում է 
տա րա ծու թյան մա սին զգա յա րան նե րի մի
ջո ցով: Չտես նող երե խան ստա նում է այդ 
տե ղե կատ վու թյու նը լսո ղու թյան, հպման, 
շար ժո ղա կան անա լի զա տո րի, հո տա ռու
թյան մի ջո ցով: Չտես նող ան ձանց ու ղե ղը 
չի ստա նում ին ֆոր մա ցի ան տե սո ղու թյան 
մի ջո ցով: Սա կայն պահ պան ված զգա յա
կան օր գան նե րը ու ղե ղին հա ղոր դում են 
անհ րա ժեշտ ին ֆոր մա ցի ան, որը՝ ու ղե
ղում վեր լու ծում և ընդ հան րաց նում է: Ար
դյու քում տե սո ղու թյան խան գա րում նե րով 
երե խա նե րի մոտ ձև ա վոր վում են ճիշտ 
պատ կեր ցում ներ շրջա կա տա րած քի և 
առար կա նե րի մա սին: Նա կա րո ղա նում 
է որո շել իր դիր քը, առար կա նե րի՝ իրենց 

մո տա վոր հա րա բե րա կան հե ռա վո րու թյու
նը (առ ջև ում, հե տևի մա սում, աջ կող մում, 
ձախ կող մում, և այլն): 

Տե սո ղու թյան խանգա րում նե րով երե
խա նե րի տա րա ծու թյան մեջ կողմ նո րո շու
մը տիֆ լո ման կա վարժ նե րի կող մից դիտ
վում է որ պես կա րև որ պայ ման լի ար ժեք 
ինք նու րույ նու թյան ձև ա վոր ման հա մար, 
որ պես զի երե խան կա րո ղա նա հաղ թա հա
րել իր մե կու սա ցու մը նոր մալ տես նող երե
խա նե րի շրջա պա տից:

«Տա րա ծա կան կողմ նո րո շում» հաս
կա ցու թյու նը տար բեր հե ղի նակ նե րի 
մոտ տար բեր կերպ է մեկ նա բան վում 
(Վ.Ա. Գլե բով, Ա. Գ. Լիտ վակ, Մ. Ն. Նա
ու մով, Յու. Խ. Պետ րով, Վ. Ա. Սվեր
լով, Ա. Պ. Սադ չի կով, Լ. Ի. Սոլն ցևա, 
Վ. Ա. Ֆե ոկ տի սո վա և ուրշ ներ): Բայց 
բո լոր հե ղի նակ ներն էլ ցույց են տա լիս, 
որ տե սո ղու թյան խան գա րում նե րով երե
խա նե րը ըն դու նակ են կողմ նո րոշ վելու 
ինչ պես սահ մա նա փակ, այն պես էլ բաց 
տա րա ծու թյան մեջ՝ հիմն վե լով իրենց 
պահ պան ված զգա յա կան հա մա կար գի 
վրա: Ու նե նա լով որո շա կի կա րո ղու թյուն
ներ և հմտու թյուն ներ տա րա ծու թյու նում 
կողմ նո րոշ վե լու հա մար՝ տե սո ղու թյան 
խան գա րում նե րով երե խա նե րը կա րո
ղա նում են կողմ նո րոշ վել ժա մա նա կի և 
տա րա ծու թյան մեջ: Տա րա ծա կան կողմ
նո րո շում հաս կա ցու թյուն ասե լով հաս կա
նում ենք տե սո ղու թյան խան գա րում նե րով 
երե խա նե րի ու նա կու թյուն նե րը տա րա ծու
թյան մեջ կողմ նո րոշ վե լու հա մար, իրեն 
շրջա պա տող առար կա նե րի և երև ույթ նե
րի կող քին իր տե ղը հաս կա նա լու, անհ
րա ժեշտ շար ժում նե րը վե րահս կե լու, իրեն 
ուղղ ված առար կա նե րը և երև ույթ նե րը բա
ցա հայ տե լու կա րո ղու թյու նը: Մաս նա գետ
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նե րի կող մից ապա ցուց ված է այն հան գա
ման քը, որ անհ րա ժեշտ է տե սո ղու թյան 
խան գա րում նե րով երե խա նե րի տա րա
ծա կան կողմ նո րոշ ման հմտու թյուն նե րի 
ձև ա վո րու մը սկսել դե ռևս նա խադպ րո
ցա կան տա րի քից: Այս տա րի քում առա վել 
ար դյու նա վետ է իրա կա նաց նել այդ ու նա
կու թյուն նե րի ու սու ցու մը: Նա խադպ րո ցա
կան տա րի քը երե խա յի հո գե կա նի բուռն 
զար գաց ման շրջանն է: Այս փու լի առանձ
նա հատ կու թյուն ներն ար տա հայտ վում են 
բո լոր ոլորտ նե րում՝ հո գե ֆի զի ո լո գի ա կան 
գոր ծըն թաց նե րի կա տա րե լա գործ մամբ 
և բարդ անձ նա յին նո րա գո յա ցու թյուն
նե րի ձև ա վոր մամբ: Վ. Հյու գոն ասում 
էր «Մար դու ման կու թյու նից հիմք դրված 
սկզբունք նե րը նման են մատ ղաշ ծա ռի 
կե ղև ին փո րագր ված տա ռե րին, որոնք 
աճում են, ծա վալ վում նրա հետ, կազ մում 
նրա ան կապ տե լի մա սը: Հե տև ա պես դաս
տի ա րա կու թյան մեջ կա րև ո րը նրա ճիշտ 
սկիզբն է: Սխալ դաս տի ա րա կու թյու նը 
միշտ արատ ներ է ծնում: Ինչ պես ասում 
են՝ ծուռ տնկած ծա ռը դժվար է ուղ ղել»:

Նա խադպ րո ցա կան տա րի քում երե
խան ձեռք է բե րում այն հա մե մա տա բար 
կա յուն աշ խար հը, որը թույլ է տա լիս նրան 
առա ջին ան գամ ան վա նել անձ նա վո րու
թյուն, թե կուզ իհար կե դե ռևս ոչ լրիվ կազ
մա վոր ված անձ նա վո րու թյուն, սա կայն 
ըն դու նակ հե տա գա զար գաց ման ու կա
տա րե լա գործ ման: Նաև այս տա րի քում 
շատ կա րև որ է ան հա տա կան մո տեց ման 
պա հան ջը: Երե խա նե րի նկատ մամբ ան
հա տա կան մո տեց ման, նրա ան հա տա
կա նու թյու նը հար գե լու, բարդ հո գե կան 
աշ խար հը ճա նա չե լու անհ րա ժեշ տու թյան 
մա սին խո սել են մի շարք հայ րե նա կան 
և ար տա սահ մա նյան հո գե բան ներ, ման

կա վարժ ներր (Յ. Կոր չակ, Ջ. Բո ուլ բի, Բ. 
Սփոք, Ն. Կրուպս կա յա, Ա. Մա կա րեն
կո, Վ. Սու խոմ լինս կի) և շատ ու րիշ ներ: 
Ընդգծ ված է ակ տիվ գոր ծու նե ու թյան 
դե րը երե խա նե րի ան հա տա կա նու թյան 
զար գաց ման, հո գե կան պրո ցես նե րի, 
անձ նա վո րու թյան մտա վոր, գե ղա գի տա
կան, կա մա յին հատ կու թյուն նե րի, ըն դու
նա կու թյուն նե րի, բնա վո րո րու թյան ձև ա
վոր ման գոր ծում: Դաս տի ա րա կու թյան 
նկատ մամբ զգա յու նա կու թյու նը փոխ վում 
է ըստ տա րի քի: Կ. Դ. Ու շինս կին գտնում 
էր, որ ինչ քան փոքր է երե խան, այն
քան ավե լի մեծ է դաս տի ա րա կա նու թյան 
նկատ մամբ նրա դյու րըմբռ նո ղու թյու նը, 
և մի ա ժա մա նակ այն, ինչ ման կու թյան 
շրջա նում է դաս տի ա րակ ված, խիստ 
դժվար է քան դել: Այս պի սի կար ծի քի են 
նաև Լ. Ն. Տոլս տո յը և նշա նա վոր ման կա
վարժ Ա. Ս. Մա կա րեն կոն:

Տե սո ղու թյան կո րուս տը մեծ դժվա րու
թյուն է առա ջաց նում մար դու հա մար թե՛ 
ճա նա չո ղա կան, թե՛ կող նո րոշ ման գոր
ծըն թա ցի ձև ա վոր ման մեջ: Տե սո ղու թյան 
խան գա րում նե րով ան ձանց հա մար կա
րև որ սո ցի ա լա կան խնդիր է հա մար վում 
ապ րել, աշ խա տել, սո վո րել տես նող նե րի 
հետ մի ա սին ժա մա նա կա կից հա սա րա
կու թյու նում: Սո ցի ա լա կան հար մա րեց ման 
առա վել բարդ հիմ նախն դիր է սահ մա նա
փակ տա րա ծու թյու նում կողմ նո րոշ վե լը, 
որը տե սո ղու թյան խան գա րու մով ան ձանց 
հա մար «հիմ նախն դիր է»: Տե սո ղու թյան 
խան գա րում նե րով երե խա նե րի տա րա
ծա կան կողմ նո րոշ ման գոր ծըն թաց նե րը 
զար գա նում և ձև ա վոր վում են վաղ հա
սա կից: Այդ պատ ճա ռով տա րա ծա կան 
կողմ նո րոշ ման ձև ա վոր ման մա կար դա
կը կախ ված է մի շարք պատ ճառ նե րից, 
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որոնք խթա նում կամ ար գե լա կում են երե
խա յի հո գե կան զար գա ցու մը:

Տա րա ծա կան կողմ նո րոշ ման ձև ա վո
րու մը տե սո ղու թյան խան գա րու մով նա
խադպ րո ցա կան նե րի ուղ ղիչ–դաս տի ա
րակ չա կան գոր ծըն թա ցի կա րև ո րա գույն 
նպա տակ նե րից մե կն է: Տա րա ծու թյան մեջ 
կողմ նո րո շու մը ան քակ տե լի ո րեն կապ ված 
է տե ղա շարժ ման հետ, այդ իսկ պատ ճա
ռով նպա տա կա հար մար է տա րա ծա կան 
կողմ նո րոշ ման ձև ա վոր ման հետ մեկ տեղ 
ձև ա վո րել նա խադպ րա ցա կան տա րի քում 
նաև շար ժու նա կու թյու նը: Նա խադպ րո ցա
կան տա րի քում տե սո ղու թյան խան գա րու
մով երե խա նե րը տար բեր վում են նրա նով, 
որ չեն կա րո ղա նում ինք նու րույն կողմ նո
րոշ վել և տե ղա շարժ վել տա րա ծու թյան 
մեջ: Դա ազ դում է երե խա յի զար գաց ման 
և շար ժո ղա կան ակ տի վու թյան վրա, որն 
էլ իր հեր թին հան գեց նում է երկ րոր դա
կան խան գա րում նե րի առա ջաց մա նը: Երբ 
երե խա յի շար ժում նե րը սահ մա նա փակ են, 
նրա մոտ ձև ա վոր վում է վախ տա րա ծու
թյան նկատ մամբ: Այդ պատ ճա ռով չտես
նող երե խա յի ար տա քին աշ խար հի ճա
նա չու մը տե ղի է ու նե նում դան դաղ, որն 
էլ ստեղ ծում է դժվա րու թյուն ներ տե սո ղու
թյան խան գա րու մով նա խադպ րո ցա կան
նե րի դաս տի ա րա կու թյան հա մար:

Տա րա ծա կան կողմ նո րո շու մը թույլ է 
տա լիս երե խա նե րին ավե լի ազատ և հա
մար ձակ տե ղա շարժ վել, ինչն էլ բե րում է 
ինք նավս տա հու թյան: Երե խան սկսում է 
ինք նու րույն քայ լել՝ օգ տա գոր ծե լով պահ
պան ված վեր լու ծիչ նե րը: Նրանք սկսում 
են տե ղա շարժ վել ավե լի բարդ տա րա ծու
թյուն նե րում, կա րո ղա նում են հաղ թա հա
րել դժվա րու թյուն նե րը: Երե խա յի սո ցի
ա լի զա ցի ան սկսվում է կյան քի առա ջին 

տա րի նե րից: Օգտ վե լով այդ տեր մի նից՝ 
հայ րե նա կան հո գե բան նե րը, ման կա
վարժ նե րը ընդ ծում են շրջա պա տող մի
ջա վայ րի (առա ջին հեր թին մո տա կա սո
ցի ա լա կան շրջա պա տի) դե րը երե խա յի 
վրա նե րազ դե լու հար ցում, շեշ տում նրա 
զար գաց ման հա մար մե ծի նպա տա կա
ուղղ ված դաս տի րակ չա կան ազ դե ցու թյան 
վճռա կան նշա նա կու թյու նը: Նա խադպ րո
ցա կան տա րի քը դաս տի ա րակ չա կան նե
րազ դե ցու թյան և հա սա րա կա կան մի ջա
վայ րի ազ դե ցու թյան նկատ մամբ բարձր 
զգա յու նա կու թյան, սեն զի տի վու թյան ժա
մա նա կաշր ջան է: Այս տա րի քա յին փու լում 
է ստեղծ վում այն հիմ քը, որի վրա հե տա
գա յում կա ռուց վում է դաս տի ա րա կու թյան 
ու ու սուց ման ողջ հա մա կար գը, ձև ա վոր
վում է մար դու անձ նա վո րու թյու նը: Նպա
տա կա ուղղ ված, երե խա յի տա րի քա յին 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը և հնա րա վո
րու թյուն նե րը նա խա տե սող դաս տի ա րա
կու թյան պայ ման նե րում տե ղի է ու նե նում 
ֆի զի կա կան և մտա վոր զար գա ցում, ձև
ա վոր վում են իմա ցա կան հե տաքրք րու
թյուն ներ ու ըն դու նա կու թյուն ներ, սո վո
րե լու կա րո ղու թյուն ներ, անձ նա վո րու թյան 
բա րո յա կան ուղղ վա ծու թյուն, հու զա կան 
ոլոր տի, գե ղա գի տա կան ըն կա լում նե րի 
զար գա ցում:

Տե սո ղու թյան խան գա րում նե րով նա
խադպ րո ցա կան նե րի մոտ նկատ վում են 
շար ժում նե րի անհ րա ժեշտ ինք նա կա ռա
վար ման և ինք նա ղե կա վար ման բա ցա կա
յու թյուն, որոնք էլ բա ցա սա բար են անդ
րա դառ նում շար ժո ղա կան ֆունկ ցի ա նե րի 
վրա: Այդ իսկ պատ ճա ռով մեծ է ըն տա
նի քում ծնող նե րի և հա րա զատ նե րի դե րը: 
Լ. Ի Սոլն ցևա, Լ. Ա. Սե մյո նով, Ռ. Ն. Ազա
րյան, Լ. Ֆ. Կա սատ կի նա, Ֆ. Մ. Մա լաև 
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և այլ հե տա զո տող ներ նշում են, որ տե
սո ղու թյան խա նա գում նե րով երե խա նե րի 
մոտ նկատ վում են շար ժում նե րի տեմ պի 
դան դա ղում, կո որ դի նա ցի ա յի, տա րա ծա
կան կողմ նո րոշ ման խան գա րում ներ: Երբ 
չտես նող երե խան սկսում է քայ լել, չպետք 
է նրան զերծ պա հել ինք նու րույն շար ժում
նե րից: Անհ րա ժեշտ է նրան սո վո րեց նել 
քայ լել և վա զել սե նյա կում, կողմ նո րոշ վել 
ձայ նի մի ջո ցով: Երե խա յին ծա նո թաց նել 
բնա կա րա նում սե նյակ նե րի դիր քին, սո վո
րեց նել ինք նու րույն տե ղա շարժ վել բնա կա
րա նում, բա կում: Տե սո ղու թյան խան գա
րու մով երե խան, ինչ պես նոր մալ տես նող 
երե խան, մշտա պես ձգտում է շարժ ման, 
սա կայն տե սո ղու թյան բա ցա կա յու թյու նը 
թույլ չի տա լիս դի տե լու այլ մարդ կանց շար
ժում նե րը, և նրա շար ժում նե րում սկսում 
են ի հայտ գալ իրա նի ճո ճում, ձեռ քե րի 
թա փա հա րում, ցատկ տե ղում և այլն: Այդ 
երև ույթ նե րը կա րե լի է կան խել: Անհ րա
ժեշտ է հաղ թա հա րել նրանց շար ժում նե
րի կաշ կանդ վա ծու թյու նը, դան դաղ կո տու
թյու նը, զար գաց նել ինք նաս պա սարկ ման 
ու նա կու թյուն նե րը, ըն լա լել պատ կե րա
ցում նե րը ար տա քին մի ջա վայ րի մա սին, 
ձև ա վո րել տա րա ծա կան կողմ նո րոշ ման 
կա րո ղու թյուն նե րը: Անհ րա ժեշտ է կազ
մա կեր պել երե խա յի կեն ցա ղը, սահ մա նել 
հա սա կին հա մա պա տաս խան ռե ժիմ, սո
վո րեց նել լսո ղու թյան մի ջո ցով տար բե րել 
ձայ նե րի բազ մա զա նու թյու նը, ըստ ձայ
նե րի տար բե րել փո խադ րա մի ջոց նե րի 
տե սակ նե րը, թռչուն ների և կեն դա նի նե րի 
ձայ նե րը և այլն: Զար գաց նել շո շա փե լի
քը, սո վո րեց նել շո շա փել առար կա նե րը, 

ան վա նել նրանց մա սե րը, երե խա նե րի 
ու շադ րու թյու նը հրա վի րել առար կա նե
րի ձևի, չա փի, նյու թի վրա: Ըն տա նի քում 
դաս տի ա րա կու թյան մե թոդ նե րի և ձև ե րի 
ճիշտ կի րա ռու մը կնպաս տի տե սո ղու թյան 
խան գա րու մով երե խա նե րի հնա րա վո րու
թյուն նե րի լի ար ժեք զար գաց մա նը: 

 Այս պի սով, տե սո ղու թյան բա ցա կա յու
թյու նը չտե սող նե րի մոտ առա ջաց նում է 
շրջա պա տում իր տե ղը գտնե լու և առար
կա նե րի փո խա դարձ դա սա վոր վա ծու թյու
նը որո շե լու լուրջ դժվա րու թյուն ներ: Այդ 
իսկ պատ ճա ռով ըն տա նե կան պայ ման
նե րում տե սո ղու թյան խան գա րում նե րով 
նա խադպ րո ցա կան տա րի քի երե խա նե րի 
մոտ կա րև որ վում է տա րա ծա կան կողմ
նո րոշ ման կա րո ղու թյուն նե րի ձև ա վո րու
մը: Իհար կե, երե խա յի կյան քի առա ջին 
տա րի նե րը մար դու կյան քի ողջ ըն թաց քի 
հա մե մատ շատ կարճ են, սա կայն նրանք 
անկրկ նե լի ու վճռո րոշ են իրենց նշա նա
կու թյամբ, քա նի որ երե խա յի զար գաց ման 
հենց վաղ տա րի նե րին են տե ղի ու նե նում 
ան հա տի բնա վո րու թյան հիմ նա կան գծե
րի, ըն դու նա կու թյուն նե րի, նպա տա կա
ուղղ ված գոր ծու նե ու թյան ձև ա վո րումն ու 
զար գա ցու մը: Ըն տա նի քը առա ջին օղակն 
է, ուր իրա կանց վում է երե խա յի անձ նա
վո րու թյան ձև ա վոր ման բարդ և պա տաս
խա նա տու ման կա վար ժա կան խնդի րը: 
Հենց ըն տա նիքն է դնում այն հիմ քը, որի 
վրա հեն վե լով, երե խան հե տա գա յում 
դաս տի ա րա կի, ու սուց չի օգ նու թյամբ բազ
մա պատ կում և կա տա րե լա գոր ծում է իր 
գի տե լիք նե րը, ըն դու նա կու թյուն նե րը, կա
րո ղու թյուն նե րը:
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Формирование ориентировки в пространстве у дошкольников с нарушением 
зрения в семье 

С. Давтян

В сатье представлено обучение пространснной ориентировки дошкольников с 
нарушениями зрения которые способствуют расширению кругозора дошкольников с 
нарушениями зрения.

IN FAMILY ORIENTATION SKILLS IN ENVIRONMENT FOR PRE–SCHOOL–AGED  
CHILDREN WITH EYESIGHT DISORDERS 

S. Davtyan

The following essay illustrates the contents of the teaching process of orientation skills 
in environment for pre–school–aged children with eyesight disorders. The teaching process 
is directed towards the expansion of the children՛s word outlook and the formation of the 
objective concept existing in the envitonment.
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ԼԻԼԻԹ ԱԴԼՈՅԱՆ

ԲԱՑ ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՌԻՆՈԼԱԼԻԱՅՈՎ 
ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԽՈՍՔԻ 

ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՄԻՆՉՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ 
ՇՐՋԱՆՈՒՄ 

Հա տուկ մաս նա գի տա կան, մե թո դա
կան, բժշկա կան, հո գե բա նա կան և նեյ րո
հո գե բա նա կան գրա կա նու թյան ու սում նա
սի րու թյունն ու տե սա կան վեր լու ծու թյու նը 
թույլ է տա լիս ասե լ, որ բաց օր գա նա կան 
ռի նո լա լի ա յով երե խա նե րի մոտ տու ժած է 
ոչ մի այն ձայ նի տեմբրն ու հնչար տա բե
րու թյու նը, այլ նաև կա պակց ված խոս քի 
ձև ա վոր ման գոր ծըն թա ցը:

Կա պակց ված խոս քի ձև ա վո րու մը և 
զար գա ցու մը բաց օր գա նա կան ռի նո լա լի
ա յով երե խա նե րի կա րև ո րա գույն խնդիր
նե րից է: Որոշ հե ղի նակ ներ (Վ. Կ. Վո ռո
բյո վա, Լ. Ռ. Դա վի դո վիչ, Լ. Ֆ. Սպի րո վա) 
նշում են այն կա րև ո րա գույն հան գա ման
քը, որ այս երե խա նե րը ու նեն կա պակց
ված խոս քի յու րաց ման դժվա րու թյուն ներ:

Ինչ պես նշվում է գրա կա նու թյան մեջ, 
կա պակց ված խոս քը կա ռուց վում է տրա
մա բա նու թյան, քե րա կա նա կան օրենք
նե րով, ներ կա յաց նում է մի աս նա կան 
ամ բող ջու թյուն, ու նի թե մա, իրա կա նաց
նում է որո շա կի գոր ծա ռույթ (սո վո րա
բար հա ղոր դակց ման), ինք նու րույն է և 
ավար տուն, բա ժան վում է առան ձին կա
ռուց ված քա յին բա ղադ րիչ նե րի: Կա պակց
ված խոս քը լի նում է բա նա վոր և գրա վոր: 
Սրան ցից յու րա քան չյուրն ու նի իր առանձ
նա հատ կու թյուն նե րը: Կա պակց ված խոսք 
ու նե նա լու հա մար անհ րա ժեշտ է բա ռե
րի ճիշտ ընտ րու թյուն, նա խա դա սու թյան 
կա ռուց ված քի, մտքի տրա մա բա նա կան 

ըն թաց քի հստա կու թյուն, թե մա յի բա ցա
հայտ ման հա մար լի ար ժե քու թյուն և այլն:

Թեև բաց օր գա նա կան ռի նո լա լի ա յով 
երե խա նե րի կա պակց ված խոս քի զար
գաց ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րը դե
ռևս լի ար ժեք բա ցա հայտ ված չեն, և նրանց 
հո գե կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րի վե
րա բե րյալ փաս տե րը խիստ աղ քատ են, 
այ նո ւա մե նայ նիվ պետք է նշել, որ մինչ վի
րա հա տա կան շրջա նում կա տար ված աշ
խա տանք նե րը հնա րա վո րինս նպաս տում 
են նրանց մտա վոր գոր ծու նե ու թյան զար
գաց մա նը և հետ վի րա հա տա կան շրջա նի 
լո գո պե դա կան աշ խա տան քի առա վել ար
դյու նա վե տու թյա նը:

Կա պակց ված խոս քի զար գա ցու մը 
մինչ վի րա հա տա կան շրջա նում նպաս տում 
է մի ջա վայ րում այս պի սի ծանր խոս քա յին 
խան գա րում ու նե ցող երե խա նե րի շփման 
հնա րա վո րու թյուն նե րի զար գաց մա նը, 
ինչ պես նաև թույլ է տա լիս գոր ծել, ար տա
հայտ վել, և փոխ հա րա բեր վել շրջա կա մի
ջա վայ րի հետ (Ա.Գ.Իպո լի տո վա 1983, Զ. 
Ա. Ռե պի նա 1971, Ա. Ի. Ու ռա կո վա 1972, 
Գ. Վ. Չի րի կի նա 2005):

Բաց օր գա նա կան ռի նո լա լի ա յով երե
խա յի մոտ նկա տե լի է խոս քի ձև ա վոր ման 
լուրջ խնդիր ներ հատ կա պես մինչ վի րա
հա տա կան շրջա նում: Հիմ նա կա նում այս 
երե խա նե րի մոտ խոս քի զար գա ցու մը հա
պա ղում է, բա ռե րը սկսում են առա ջա նալ 
2 տա րե կա նից կամ ավե լի ուշ: Իմպ րե սիվ 
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խոս քի զար գա ցումն ըն թա նում է նոր մա
յին հա մա պա տաս խան, իսկ էքսպ րե սիվ 
խոս քը՝ կրում որո շա կի որա կա կան փո
փո խու թյուն ներ: Դա պայ մա նա վոր ված է 
երե խա յի խոս քա յին ապա րա տի ծայ րա
մա սա յին բաժ նում առ կա անա տո միա–ֆի
զի ո լո գի ա կան խան գա րումե րով:

Բաց օր գա նա կան ռի նո լա լի ա յով երե
խա նե րի մոտ դան դա ղում է 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:

Բաց օր գա նա կան ռի նո լա լի ան իր 
հետ բե րում է մի շարք ախ տա բա նա կան 
փո փո խու թյուն ներ: Երե խան զրկվում է 
հա ղոր դակց ման հնա րա վո րու թյու նից, ի 
հայտ են գա լիս հնչար տա բե րա կան, շնչա
ռա կան, ձայ նի տեմբ րի, ինչ պես նաև հո
գե բա նա կան ծանր խնդիր ներ: Այդ իսկ 
պատ ճա ռով ռի նո լա լի ա յով երե խա յի հետ 
աշ խա տում են ման կա բույ ժներ, հո գե բան
ներ, օր թո դոնտ ներ, լո գո պեդ ներ և այլ 
մաս նա գետ ներ: Լո գո պե դա կան աշ խա
տան քի ար դյու նա վե տու թյու նը սեր տո րեն 
կապ ված է բաց օր գա նա կան ռի նո լա լի ա
յով երե խա յի խոս քա յին ապա րա տի ծայ
րա մա սա յին բաժ նի անա տո միա–ֆի զի ո լո
գի ա կան ընդ հա նուր վի ճա կից: 

Մե թո դա կան գրա կա նու թյան վեր լու
ծու թյու նը թույլ է տա լիս ասել, որ մինչ
վի րա հա տա կան լո գո պե դա կան աշ խա
տան քի ծրագ րում կա պակց ված խոս քի 
զար գաց մա նը վե րա բե րող մե թոդ նե րը 
շատ քիչ են կամ գրե թե չեն կի րառ վում: 
Հիմ նա կա նում մինչ վի րա հա տա կան լո
գո պե դա կան պա րապ մուն քի ժա մա նակ 
կի րառ վում են լո գո պե դա կան վար ժու թյու
ներ, որոնք ուղղ ված են մի այն հնչար տա
բե րու թյան և ձայ նի հնչե րան գի շտկմա նը: 
Նշված խնդրի լուծ ման ժա մա նակ լո գո

պեդ նե րը հան դի պում են բազ մա թիվ խո
չըն դոտ նե րի, որոնք դե ռևս բա վա րար չա
փով հաղ թա հար ված չեն:

Ժա մա նա կին կա պակց ված խոս քի 
զար գաց ման ուղ ղու թյամբ տար վող աշ
խա տանք նե րը չի րա կա նաց նե լու դեպ քում 
բա նա վոր խոս քի խան գա րում նե րը հե տա
գա յում իրենց կնիքն են թող նում ու սում
նա կան գոր ծըն թա ցի վրա: Ուս տի հարկ 
ենք հա մա րում շեշ տադ րել այն կա րև ո
րա գույն հան գա ման քը, որ դե ռևս մինչ
վի րա հա տա կան լո գո պե դա կան պա րապ
մունք նե րի ժա մա նակ պետք է զար գաց նել 
երե խա յի կա պակց ված խոս քը: Բաց օր
գա նա կան ռի նո լա լի ա յով երե խա նե րի 
մինչ վի րա հա տա կան շրջա նում կա պակց
ված խոս քի զար գաց ման խնդիրն է՝ սո
վո րեց նել ար տա հայ տել նրանց սե փա կան 
մտքե րը, զգաց մունք նե րը, ցան կու թյուն նե
րը՝ մի քա նի նա խա դա սու թյուն նե րի մի
ջո ցով, ինչ պես նաև կա ռու ցել ըն դար ձակ 
մե նա խո սու թյուն (կա պակց ված խոսք) 
սե փա կան ապ րում նե րի, զգաց մունք նե
րի, տպա վո րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ, այն 
ամե նի, ինչ տե ղի է ու նե նում կյան քում, այ
սինքն՝ սո վո րել ստեղ ծել տեքստ:

Բաց օր գա նա կան ռի նո լա լի ա յով երե
խա նե րի կա պակց ված խոս քի զար գա
ցու մը մինչ վի րա հա տա կան շրջա նում կա
րև ո րում ենք նրա նով, որ լո գո պե դա կան 
աշ խա տան քի հա մա պա տաս խան մե թոդ
նե րի և մի ջոց նե րի կի րառ մամբ հնա րա վոր 
է դառ նում զար գաց նել երե խա յի կա պակց
ված խոս քը: Ար դյուն քում կար գա վոր վում 
է հա ղոր դակց ման գոր ծըն թա ցը, որն էլ 
իր հեր թին նպաս տում է հո գե կան, անձ
նա յին, հու զա կա մա յին գոր ծըն թաց նե րի 
կար գա վոր մա նը:

Օր գա նա կան ռի նո լա լի ա յով երե խա նե
րի հետ տար վող լո գո պե դա կան աշ խա
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տանք նե րի 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 ռի նո լա
լի ա յով երե խա նե րը, չնա յած այն բա նին, 
որ իրենց խոս քա յին ապա րա տի ծայ րա
մա սա յին բաժ նում ու նեն անա տո միա–ֆի
զի ո լո գի ա կան լուրջ փո փո խու թյուն ներ, 
հիմ նա կա նում իրենց մտա վոր կա րո ղու
թյուն նե րով չեն զի ջում նոր մալ խոսք ու նե
ցող երե խա նե րին:

Մեր հե տա զո տու թյան շրջա նա կում 
փոր ձել ենք պար զել բաց օր գա նա կան 
ռի նո լա լի ա յով երե խա նե րի կա պակց ված 
խոս քի զար գաց ման մի ջոց նե րի, մո տե
ցում նե րի, հնար նե րի մշա կու մը և դրանք 
փորձ նա կան ճա նա պար հով հիմ նա վո րե
լու խնդիր նե րը լո գո պե դա կան մինչ վի րա
հա տա կան վե րա կանգ նո ղա կան աշ խա
տան քում:

Մեր կող մից առա ջադր ված ու սում նա
կան նյու թե րը և խա ղե րը կնպաս տեն ոչ 
մի այն բաց օր գա նա կան ռի նո լա լի ա յով 
երե խա նե րի խոս քի դրդա պատ ճա ռա յին 
զար գաց նող նշա նա կու թյան, այ լև կա րող 
է առիթ դառ նալ երե խա նե րի և մե ծե րի 
մի ջև անհ րա ժեշ տու թյուն հան դի սա ցող 
հու զա կան շփման ձև ա վոր ման հա մար՝ 
ար դյուն քում բաց օր գա նա կան ռի նո լա լի
ա յով երե խա նե րի գոր ծու նե ու թյու նը կազ
մա կեր պե լու և ինք նու րույն գոր ծե լու ու նա
կու թյուն նե րի զար գաց ման հա մար:

Մինչ վի րա հա տա կան լո գո պե դա կան 
պա րապ մուն քի ըն թաց քում կա պակց ված 
խոս քի զար գաց ման ուղ ղու թյամբ մեր կող
մից կա տար ված աշ խա տան քը կնպաս տի 
նաև նրանց զգա յա կան, ֆի զի կա կան, 
բա րո յա կան, գե ղա գի տա կան, մտա վոր 
դա տի ա րա կու թյա նը: Դրանք ու նեն նաև 

շո շա փո ղա շար ժո ղա կան, լսո ղա կան, տե
սո ղա կան, ինչ պես նաև հնչու թա յին լսո ղու
թյան զար գաց ման մի տում, որոնք կի րառ
վե լով մինչ վի րա հա տա կան լո գո պե դա կան 
աշ խա տան քի ըն թաց քում՝ կօգ նեն բաց 
օր գա նա կան ռի նո լա լի ա յով երե խա նե րին՝ 
կողմ նո րոշ վելու շրջա պա տող առար կա նե
րի, ձայ նե րի շրջա նակ նե րում, ինչ պես նաև 
իրենց ու նե ցած և ձեռք բեր ված հնա րա վո
րու թյուն նե րի սահ ման նե րում հար մար վել 
սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րում:

Ռի նո լա լի ա յով երե խա նե րի կա պակց
ված խոս քի զար գաց ման ու սում նա սի
րու թյան ուղ ղու թյամբ փոր ձա րա րա կան 
աշ խա տանք նե րը անց ենք կաց րել ըստ 
հե տև յալ հիմ նա կան ուղ ղու թյուն նե րի՝
1. Սո վո րել կազ մել պարզ բա ռա կա պակ

ցու թյուն ներ
2. Ձև ա վո րել բա ռա կա պակ ցու թյու նը ընդ

լայ նե լու կա րո ղու թյու նը, հարս տաց նել 
բա ռա պա շա րը

3. Սո վո րեց նել ար տա հայտ վել ծա նոթ 
դարձ վածք նե րով:

4. Մշա կել անա վարտ դարձ ված քը շա րու
նա կե լու ու նա կու թյուն

5. Սո վո րեց նել վե րար տադ րել նկա րի բո
վան դա կու թյու նը

6. Սո վո րեց նել հաս կա նալ, մտա պա հել և 
վե րար տադ րել ունկնդ րած պարզ շա
րադ րան քի (հե քի ա թի) բո վան դա կու
թյու նը:
Հիմք ըն դու նե լով վե րո հի շյալ ուղ ղու

թյուն նե րը՝ ռի նո լա լի ա յով երե խա նե րի 
հա մար մշակ ված ընդ հա նուր մե թո դա
կան հա մա կար գից մենք ընտ րել, մշա կել, 
հա մա կար գել ենք հա տուկ խա ղեր, որոնք 
առա վե լա գույնս կնպաս տեն դե ռևս մինչ
վի րա հա տա կան շրջա նում երե խա յի կա
պակց ված խոս քի զար գաց մա նը:

Հե տա զոտ վող երե խա նե րի մոտ բա ռա
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կա պակ ցու թյուն կազ մե լու ու նա կու թյուն 
ձև ա վո րե լու նպա տա կով օգ տա գոր ծել ենք 
զա նա զան առար կա ներ (կա տա րել իրա
կան գոր ծո ղու թյուն ներ, հեն վել տե սո
ղա կան ու շադ րու թյան վրա, երե խա նե
րի ան մի ջա կան մաս նակ ցու թյան վրա, 
ձև ա փո խել, գու նա վո րել, մե ծաց նել կամ 
փոք րաց նել առար կա նե րը և այլն), նոր 
հատ կա նիշ ներ վե րագ րե լու հնա րա վո րու
թյուն ներ:

Հարկ է նշել, որ նմա նա տիպ աշ խա
տանք նե րի ժա մա նակ շեշ տը դրվել է ոչ մի
այն ձայ նի ռնգա յին հնչե րան գը և հնչար
տա բե րա կան խան գա րում նե րը շտկե լու, 
այլ նաև խոս քի ար տա հայտ չա կա նու թյան 
և առո գա նու թյան վրա:

Մեր անց կաց րած հա մե մա տա կան հե
տա զո տու թյան ար դյուն քում պարզ վել է, 
որ 6 տա րե կան ռի նո լա լի ա յով երե խա նե
րը (ով քեր ու նեն նոր մալ լսո ղու թյուն), ըստ 
նկար նե րի հա ջոր դա կա նու թյան, պատմ
վածք կազ մե լու ժա մա նակ օգ տա գոր ծում 
են 8–15 բառ, իսկ նոր մալ խոսք ու նե ցող
նե րը՝ 20–25 բառ: Այ նու հե տև, վեր լու ծե լով 
երե խա նե րի կազ մած պատմ վածք ներն 
ըստ ամ բող ջա կա նու թյան, հա ջոր դա կա
նու թյան, պատ ճա ռա հե տև ան քա յին կա
պե րի տե սան կյու նից, եկել ենք այն եզ րա
կա ցու թյան, որ նրանց մոտ հա պա ղում է 
խոս քա–մտա ծա կան գոր ծըն թա ցը՝ ոչ բա
վա րար խոս քա յին հա ղոր դակց ման մի
ջոց նե րի հե տև ան քով:

Մինչ վի րա հա տա կան շրջա նի լո գո
պե դա կան պա րապ մունք նե րի ժա մա նակ 
երե խա յի հետ ան մի ջա կան շփման մեջ 
ենք մտնում, ցու ցադ րում աս վա ծը, խրա
խու սում ենք երե խա յին և դրդում նրան 
նմա նա տիպ այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի, ար
դյուն քում երե խան կա րո ղա նում է շա րու
նա կել այս կամ այն պատմ ված քի միտ քը:

Քիմ քի բնա ծին ճեղ քե րով երե խա նե րի 
մինչ վի րա հա տա կան, շրջա նի փոր ձա րա
րա կան աշ խա տանք նե րի ըն թաց քում կի
րա ռել ենք նաև վառ և ար տա հայ տիչ գու
նա վո րում նե րով, բարձր ձայ ներ ար ձա կող 
խա ղա լիք ներ, գու նա վոր իրեր և այլ պա
րա գա ներ:

Մեր կող մից կա տա րած հե տա զո տու
թյան ըն թաց քը հու շում է, որ բա ցի բուն 
խոս քա յին խնդրից, մինչ վի րա հա տա կան 
լո գո պե դա կան պա րապ մուն քի հիմ քում 
կա րե լի է դնել նաև այլ սո ցի ա լա կան հար
մար վո ղա կա նու թյան, ման կա կան գոր
ծու նե ու թյան և այլ ձև ե րի զար գաց ման 
խնդիր ներ:

Մեր հե տա զո տու թյան շրջա նա կում 
պարզ վեց, որ երե խա նե րի ար տա հայ տիչ 
և կա պակց ված խոս քով հա ղոր դակց վե
լու նպա տա կով ընտր ված և մշակ ված հա
տուկ մե թոդ նե րից իրենց բազ մաբ նույթ 
բո վան դա կու թյամբ և ար դյու նա վե տու
թյամբ հատ կա պես աչ քի են ընկ նում մեր 
կող մից մշակ ված խա ղե րը:

Հարկ է նկա տել, որ վեր ջի ններս ու նեն 
կի րառ ման մի շարք առանձ նա հատ կու
թյուն ներ: Այս հան գա ման քը դրդել է մշա
կելու այն պի սի մո տե ցում ներ, որոնք թույլ 
կտան, հաշ վի առ նե լով հե տա զոտ վող նե րի 
տա րի քա յին, հու զա կա մա յին և ըմբռն ման, 
անձ նա յին ոլորտ նե րի առանձ նա հատ կու
թյուն նե րը, ընդգր կել նրանց խա ղե րի մեջ:

Ընդ հան րաց նե լով մշակ ված ծրագ րի 
փոր ձա րա րա կան կի րառ ման ար դյունք նե
րը՝ հա վաս տել ենք, որ այն նպաս տել է ոչ 
մի այն խոս քի և մտա ծո ղու թյան զար գաց
մա նը, այ լև այդ երե խա նե րի վար քի, սո ցի
ալ–կեն ցա ղա յին նոր մե րի, հու զաշ խա րհի, 
ինչ պես նաև շփման, հետ վի րա հա տա կան 
լո գո պե դա կան աշ խա տան քի առա վել ար
դյու նա վետ ըն թաց քին և այլն:
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Development of narration in preoperational period children  
with severe pronunciation defects/cleft–palate/

L. Adloyan

Children with cleft palate typically have a variety of speech problems. Some speech prob
lems result directly from anatomical differences such as velopharyngeal inadequacy.Speech–
language pathology can be very beneficial to help resolve speech problems associated with 
cleft palate. In addition, research has indicated that children who receive early language 
intervention are less likely to develop compensatory error patterns lrocesses, prosody, and 
word juncture on word production across contexts. 

Развитие связной речи при откритой органической  
ринолалии в дооперационном периоде

Л. Адлоян

При ринолалии речь развивается с опозданием (первые слова появляются к двум 
го дам и значительно позже) и имеет качественные особенности. Импрессивная речь 
раз ви вается относительно нормально, а экспрессивная претерпевает некоторые ка чест
венные изменения.
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Հոդ վա ծում քննարկ վում են Իրա նում 
անգ րա ճա նա չու թյան կրճատ ման աշ խա
տանք նե րի շրջա նա կում իրա կա նաց վող 
մե ծա հա սակ նե րի կրթու թյան ծրագ րե րը: 
Իրա նի ֆոր մալ կրթու թյան հա մա կար
գում այդ ծրագ րերն իրա կա նաց վում են 
Կրթու թյան նա խա րա րու թյան են թա կա
յու թյան տակ գոր ծող «Գրա ճա նա չու թյան 
շարժ ման կազ մա կեր պու թյան» մի ջո ցով: 
Անգրա ճա նա չու թյան դեմ պայ քա րի ծրագ
րերն ու նա խագ ծերն Իրա նում 75 տար վա 
վա ղե մու թյուն ու նեն: Իրա նը կա րո ղա ցել 
է տար բեր ծրագ րե րով ու նա խագ ծե րով 
կրճա տել անգ րա ճա նա չու թյան ցու ցա նիշ
նե րը, նվա զեց նել քա ղա քա յին և գյու ղա
կան շրջան նե րի գրա ճա նա չու թյան մի ջև 
ճեղ քը և կրճա տել մե ծա հա սակ նե րի մոտ 
անգ րա ճա նա չու թյան գեն դե րա յին ան հա
մա չա փու թյուն նե րը:

Մե ծա հա սա կա նե րի կրթու թյու նը միշտ 
էլ պատ մու թյան ըն թաց քում իրա կա նաց
վել է, քա նի որ մարդ կա յին հա սա րա կու
թյան զար գաց ման տար բեր փու լե րում 
կրթու թյան տար բեր ձև երն ու տե սակ ներն 
այս կամ այն կերպ գո յու թյուն են ու նե ցել, 
սա կայն որ պես կազ մա կերպ ված գոր
ծըն թաց և հա տուկ կա ռույց նե րի կող մից 
իրա կա նաց վող ծրա գիր, այն ու նի ոչ հե
ռա վոր ան ցյալ և ավե լի նոր երև ույթ է հա

մար վում, որի սկզբնա վո րու մը կապ վում է 
Եվ րո պա յի ար դյու նա բե րա կան–գի տա կան 
հե ղա փո խու թյա նը:

Մե ծա հա սակ նե րի կրթու թյան հար ցը 
մի ջազ գա յին մա կար դա կում առա ջին ան
գամ օրա կար գի մեջ դրվեց Երկ րորդ հա
մաշ խար հա յին պա տե րազ մի ավար տից 
հե տո: ՄԱԿ–ի գի տամ շա կու թա յին և ման
կա վար ժա կան կա ռույ ցը՝ ՅՈՒ ՆԵՍ ԿՕ–ն, 
1949 թվա կա նից սկսած լայ նա մասշ տաբ 
գոր ծու նե ու թյուն է ծա վա լել ամ բողջ աշ
խար հում, տար բեր մի ջազ գա յին ու տա րա
ծաշր ջա նա յին հա մա գու մար ներ է կազմ
ա կեր պել և բազ մա թիվ ծրագ րեր կյան քի 
կո չել տար բեր երկր նե րում: ՅՈՒ ՆԵՍ ԿՕ–ի 
ղե կա վար Իրի նա Բո կո վան 2012 թ. սեպ
տեմ բե րի 8–ին գրա ճա նա չու թյան մի ջազ
գա յին օր վա առի թով իր ու ղեր ձում նշել է, 
որ ներ կա յումս աշ խար հում անգ րա ճա նաչ 
է 775 մի լի ոն մարդ: Նա ընդգ ծել է ՅՈՒ
ՆԵՍ ԿՕ–ի կող մից հար ցի կա րև ո րու մը, 
նրա ան խոնջ աշ խա տան քը և ներդ րած 
ջան քե րը կրթու թյան և գրա ճա նա չու թյան 
տա րած ման ուղ ղու թյամբ: Գրա ճա նա չու
թյան մա կար դա կի բարձ րա ցու մը առանց
քա յին դեր է խա ղում ՅՈՒ ՆԵՍ ԿՕ–ի՝ հա
մաշ խար հա յին զար գաց ման ծրագ րե րում:

Մե ծա հա սակ նե րի կրթու թյան և գրա
ճա նա չու թյան կազ մա կերպ ման ու ղին մի 
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քա նի գլխա վոր հանգր վան նե րից է ան ցել, 
դրանք են.

1.Դա նի ա յի Էլս նո րի հա մա գու մա րը 1949 
թ., որ տեղ մե ծա հա սակ նե րի կրթու թյան 
հա մար մաս նա կից կազ մա կեր պու թյուն
նե րը պար տա վոր վե ցին ստեղ ծել նպաս
տա վոր պայ ման ներ և հա մա պա տաս խան 
դպրո ցա կան հնա րա վո րու թյուն ներ բո լոր 
նրանց հա մար, ով քեր որևէ պատ ճա ռով 
կի սատ են թո ղել իրենց ու սու մը և ավե լի 
հա սուն տա րի քում ցան կա նում են լրաց նել 
անա վարտ մնա ցած կրթու թյու նը:

2.Կա նա դա յի Մոն րե ալ քա ղա քի հա
մա գու մա րը 1960 թ., որ տեղ մե ծա հա սակ
նե րի կրթու թյան հարցն առա ջին ան գամ 
դի տարկ վեց իր բուն և սուր սահ ման մամբ, 
այ սինքն՝ անգ րա ճա նա չու թյան դեմ պայ
քա րի ձև ա չա փով:

3. Փա րի զում 1964 թվա կա նին ՅՈՒ ՆԵՍ
ԿՕ–ի 13–րդ հա մա գու մա րից հե տո Իրա նի 
առա ջար կու թյամբ և նա խա ձեռ նու թյամբ 
1965–ին Թեհ րա նում կա յա ցավ Անգ րա
ճա նա չու թյան դեմ պայ քա րի հա մաշ խար
հա յին կոնգ րե սը՝ ՅՈՒ ՆԵՍ ԿՕ–ի ան դամ 
երկր նե րի կրթու թյան նա խա րար նե րի մաս
նակ ցու թյամբ: Թեհ րա նի կոնգ րե սում որո
շում ըն դուն վեց անգ րա ճա նա չու թյան դեմ 
պայ քա րում մի ա վո րելու ու հա մա կար գելու 
ազ գա յին և մի ջազ գա յին աշ խա տանք նե րը, 
իսկ մե ծա հա սակ նե րի կրթու թյու նը նե րա
ռել երկր նե րի սո ցի ալ–տնտե սա կան զար
գաց ման ծրագ րե րում: Ի հե տև ումն Թեհ
րա նի հա մա ժո ղո վի, գու մար վե ցին ևս երեք 
մի ջազ գա յին հա մա ժո ղով ներ նվիր ված 
մե ծա հա սա կա նե րի կրթու թյան հիմ նա
հար ցե րին, հե տև յալ հեր թա կա նու թյամբ՝ 4. 
Տո կի ո յի հա մա գու մա րը 1972 թ. 5. Փա րի զի 
հա մա գու մա րը 1985 թ. 6. Համ բուր գի հա
մա գու մա րը 1997 թ.:

Փա րի զի 1985 թ. հա մա գու մա րից հե տո 
մե ծա հասակ նե րի կրթու թյանը նվիր ված 

կա րև որ հա մա ժո ղով նե րից էր նաև 1990 թ. 
Թայ լան դի Ջամթ փի նում կա յա ցած մի ջազ
գա յին հա մա գու մա րը՝ «Կրթու թյուն բո լո րի 
հա մար» կար գա խո սով: Հա մա գու մա րի եզ
րա փա կիչ հայ տա րա րու թյու նը կա րև ո րեց 
մե ծա հա սա կնե րի կրթու թյու նը՝ այն հա մա
րե լով բա զա յին կրթու թյան ծրագ րե րի ան
բա ժա նե լի մա սը: Հա մա գու մա րի բա նա ձև
ում մատ նանշ վեց, որ անգ րա ճա նա չու թյան 
դեմ պայ քա րի ար դյու նա վե տու թյան հա
մար անհ րա ժեշտ է զու գա հե ռա բար աշ
խա տել և՛ մե ծա հա սա կա նե րի կրթու թյան, 
և՛ բո լոր երե խա նե րի բա զա յին կրթու թյան 
ուղ ղու թյամբ, որ պես զի բո լոր երե խա նե րը 
փոքր տա րի քից ստա նան կրթու թյուն և հե
տա գա յում չանց նեն անգ րա ճա նաչ մե ծա
հա սակ նե րի շար քե րը:

Ներ կա յումս մե ծա հա սակ նե րի կրթու
թյու նը առա ջա վոր զար գա ցած երկր
նե րում և թույլ զար գա ցած երկր նե րում 
այլ շեշտ վա ծու թյուն և ուղղ վա ծու թյուն է 
կրում: Զար գա ցած երկրնե րում մե ծա հա
սակ նե րի կրթու թյուն ասե լով հիմ նա կա
նում հաս կա նում են շա րու նա կա կան և 
ամ բողջ կյան քում կրթու թյու նը, գի տե լի
քա հենք հա սա րա կու թյան ձև ա վո րու մը, 
երի տա սարդ նե րի և մե ծա հա սակ նե րի 
(հատ կա պես կա նանց) կրթու թյու նը, այ
սինքն զար գա ցած երկր նե րում մե ծա հա
սակ նե րի կրթու թյու նը դի տարկ վում է որ
պես իրա զեկ վա ծու թյան բարձ րաց ման և 
սո ցի ալ–քա ղա քա կան փո փո խու թյուն նե րի 
խթան ման գոր ծիք:

Նկա տի առ նե լով գրա ճա նա չու թյան 
դերն ու նշա նա կու թյու նը մարդ կա յին 
հա սա րա կու թյան զար գաց ման և առաջ
խա ղաց ման գոր ծում՝ ՅՈՒ ՆԵՍ ԿՕ–ն 
2003–2010 թթ. հայ տա րա րեց ՄԱԿ–ի 
«Գրա ճա նա չու թյան տաս նա մյակ»՝ նպա
տակ ու նե նա լով բո լոր երկր նե րի և պե տա
կան ու ոչ–պե տա կան բո լոր կա ռույց նե րի 
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ու շադ րու թյու նը հրա վի րել այս հույժ կա
րև որ հար ցի վրա և մո բի լի զաց նել ամ բողջ 
նե րուժն ու հնա րա վո րու թյուն նե րը անգ րա
ճա նա չու թյան վե րաց ման հա մար: Տար բեր 
պե տու թյուն ներ, ըն դա ռա ջե լով այս նա խա
ձեռ նու թյա նը, հանձ առան, որ մին չև 2015 
թ. 50%–ով կնվա զեց նեն անգ րա ճա նա չու
թյան մա կար դակն իրենց երկր նե րում և 
կկի րա ռեն հրա տապ ու ար մա տա կան մի
ջոց ներ ու ծրագ րեր այս ուղ ղու թյամբ:

Սո ցի ա լա կան բո լոր շեր տե րում գրա
ճա նա չու թյան մա կար դա կի բարձ րաց ման 
առու մով Իրանն ար ձա նագ րել է հա ջող և 
ակ նա ռու ար դյունք ներ: ՅՈՒ ՆԵՍ ԿՕ–ի աս
տի ճա նա կարգ ման աղյու սա կում Իրա նը 
գտնվում է մե ծա հա սակ նե րի 95% գրա ճա
նա չու թյուն ու նե ցող երկր նե րի կող քին, իսկ 
15 տա րե կա նից բարձր տա րի քա յին խմբի 
գրա ճա նա չու թյան տե սա կե տից 87–րդ տեղն 
է գրա վում աշ խար հի 139 երկր նե րի շար քում:

Մե ծա հա սա կնե րի կրթու թյան և գրա
ճա նա չու թյան տա րած ման ծրագ րերն 
Իրա նում կազ մա կերպ վել և իրա կանց վել 
են տար բեր ձև ա չա փե րով ու ան վա նում
նե րով, որոն ցից գլխա վոր ներն են.

1. «Աքա բե ր» կազ մա կեր պու թյուն. Իրա
նում մե ծա հա սակ նե րի կրթու թյան հար
ցե րով զբաղ վող առա ջին պաշ տո նա կան 
կա ռույցն էր, որը հիմ նադր վել է 1936 թ. և 
շա րու նա կել է իր գոր ծու նե ու թյու նը մին չև 
1941 թ.: Ըստ ըն դուն ված օրեն քի, այս կազ
մա կեր պու թյու նը պար տա կա նու թյուն ու ներ 
հան րակր թա կան ցե րե կա յին դպրոց նե րում 
կազ մա կեր պելու երե կո յան դա սըն թաց ներ 
հա տուկ մե ծա հասակնե րի հա մար:

2. «Տա րի քա վոր նե րի ու սու ցու մ». Երկ
րորդ հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի 
տա րի նե րին և ստեղծ ված սո ցի ալ–քա ղա
քա կան իրա վի ճա կի պատ ճա ռով կարճ 
ժա մա նա կով կանգ առան մե ծա հա սակ նե
րի կրթու թյան աշ խա տանք նե րը, սա կայն 

1943–ին Կրթու թյան նա խա րա րու թյան 
են թա կա յու թյամբ այդ դա սըն թաց նե րը վե
րա կազմ վե ցին «Տա րի քա վոր նե րի ու սու
ցու մ» նոր ան վամբ:

3. «Մե ծա հա սակ նե րի ու սու ցու մ». 
1956–1966 թթ. մե ծա հա սակ նե րի կրթու
թյան գոր ծը հանձն վեց այս կազ մա կեր
պու թյա նը: Այս շրջա նի հատ կան շա կան 
կող մե րից էր տար բեր նա խա րա րու թյուն
նե րի ընդգր կումն ու մաս նակ ցու թյունն աշ
խա տան քում:

4. «Կրթու թյան բա նա կ». Այս նա խա
գի ծը կյան քի կոչ վեց 1962 թ., որի շրջա
նա կում միջ նա կարգ դպրո ցի դիպ լոմ 
ու նե ցող զին ծա ռա յող նե րի մի մա սը իր 
զին վո րա կան ծա ռա յու թյունն անց էր կաց
նում գյու ղա կան շրջան նե րում և զբաղ վում 
գյու ղա կան բնա կիչ նե րի կրթու թյամբ ու 
գրա ճա նա չու թյամբ: 1968 թ. նա խա գի ծը 
հա մալր վեց կա նանց սո ցի ա լա կան ծա ռա
յու թյուն նե րի մա սին օրեն քով, որով գրա
ճա նա չու թյան պար տա կա նու թյուն նե րի 
մի մա սը փո խանց վեց միջ նա կարգ կրթու
թյուն ու նե ցող կա նանց:

5. «Անգ րա ճա նա չու թյան դեմ հա մաշ
խար հա յին պայ քա րի ազ գա յին կո մի տե». 
Այս կազ մա կեր պու թյու նը հիմ նադր վեց 
1964 թ. և իր գոր ծու նե ու թյու նը կենտ րո
նաց րեց առա ջին հեր թին մար զե րի և թույլ 
զար գա ցած շրջան նե րի վրա:

6. «Գրա ճա նա չու թյան ազ գա յին պայ
քա ր». Այս նա խա գի ծը գոր ծադր վեց 1976 
թվա կա նին, որի նպա տակն էր մին չև 1987 
թվա կա նը, այ սինքն 11 տար վա ըն թաց քում 
անգ րա ճա նա չու թյու նը ար մա տա խիլ անել 
Իրա նում: Իրա նի Իս լա մա կան Հե ղա փո
խու թյան պատ ճա ռով դա դա րեց այս կազ
մա կեր պու թյան գոր ծու նե ու թյու նը:

7. «Գրա ճա նա չու թյան շար ժու մ». Չնա
յած մին չև Իրա նի Իս լա մա կան հե ղա փո
խու թյան հաղ թա նա կը (1979 թ.) տար
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բեր քայ լեր էին ար վել մե ծա հա սակ նե րի 
կրթու թյան ոլոր տում, սա կայն դե ռևս ու
սում նա ռու թյան տա րի քում գտնվող բնակ
չու թյան ավե լի քան 50%–ը անու սում էին 
և գրել–կար դալ չգի տե ին: Իրա նի Իս լա
մա կան հե ղա փո խու թյու նից մեկ տա րի 
անց ձև ա վոր վեց նոր կազ մա կեր պու թյուն՝ 
«Գրա ճա նա չու թյան շար ժու մ» անու նով, 
որն ինք նու րույն և առան ձին մի կա ռույց 
էր: 2003 թվա կա նից այս կա ռույ ցը կցվեց 
Կրթու թյան նա խա րա րու թյա նը և նե րառ
վեց Իրա նի կրթու թյան հա մա կար գում: 
Կազ մա կեր պու թյան նա խա գա հը Կրթու
թյան նա խա րա րի օգ նա կան նե րից մեկն է 
հա մար վում, այ սինքն ու նի փոխ նա խա րա
րի պաշ տոն:

Գրա ճա նա չու թյան կազ մա կեր պու թյան 
գոր ծու նե ու թյան թի րա խա յին խումբն են 
կազ մում 10 տա րե կա նից բարձր անգ րա
ճա նաչ կամ թե րի գրա ճա նա չու թյամբ քա
ղա քա ցի նե րը, որոնք ու սում են ստա նում 
հա տուկ նրանց հա մար կազմ ված կրթա
կան ձև ա չա փի շրջա նա կում:

Մին չև 2012 թվա կա նը Իրա նի Գրա
ճա նա չու թյան շարժ ման կրթու թյան հա
մա կարգn ու ներ հե տև յալ կա ռուց ված քը և 
աս տի ճան նե րը.

1. Սկզբնա կան փուլ. 
Այս ըն թաց քում մաս նա կից նե րը սո

վո րում էին կար դալ և գրել պարս կե րեն 
պարզ տեքս տեր, ծա նո թա նում նաև մա
թե մա տի կա յի հիմ քե րին:

2. Լրա ցու ցիչ փուլ. 
Այս մա կար դա կը հա մա զոր էր տար

րա կան հան րակր թա կան դպրո ցի եր րորդ 
դա սա րա նին: Այս մա կար դա կի նպա տակն 
էր մաս նա կից նե րի մոտ ձև ա վո րել մտքե րի 
փո խա նակ ման և հա ղոր դակ ցու թյան կա
րո ղու թյու նը:

3. Ավար տա կան փուլ. 
Այս փու լի նպա տակն էր ամ րաց նել և 

խո րաց նել սո վո րող նե րի յու րաց րած գի տե

լիք նե րը: Այս փու լում սո վո րող նե րը պատ
րաստ վում են մի ա նա լու տար րա կան դպրո
ցի հին գե րորդ դա սա րա նի ծրագ րե րին:

4. Ավագ հին գե րորդ. 
Այս փու լը գրա ճա նա չու թյան դա սըն

թաց նե րի և կրթու թյան ֆոր մալ հա մա
կար գի մի աց ման կետն էր: Այս փու լում 
գրա ճա նա չու թյան կազ մա կեր պու թյան 
շրջա նա կում սո վո րող նե րը կրթու թյուն 
էին ստա նում հան րակր թա կան դպրո
ցի հին գե րորդ դա սա րա նի ու սում նա կան 
ծրագ րե րով և դա սագր քե րով: Հին գե րորդ 
դա սա րա նի ավար տին սո վո րող նե րը, ինչ
պես հին գե րորդ դա սա րան ցի մյուս աշա
կերտ նե րը, մաս նակ ցում էին պե տա կան 
ավար տա կան քննու թյուն նե րին և դրա նով 
ստա նում կրթա կան հա ջորդ աս տի ճա նում՝ 
մի ջին դպրո ցում սո վո րե լու թույլտ վու թյուն:

Գրա ճան չու թյան շարժ ման նոր հա մա
կար գի կրթա կան կա ռուց ված քը 2012 թվա
կա նին առա ջադր վեց Գրա ճա նա չու թյան 
կազ մա կեր պու թյան կրթա կան նոր հա մա
կար գը, որն ու նի հե տև յալ մա կար դակ նե րը.

1. Գրա ճա նա չու թյան շրջան. 
Այս ըն թաց քում իրա կա նաց վում է գրու

սու ցում և ձև ա վոր վում է պարս կերն պարզ 
տեքս տե րը գրե լու, կար դա լու, ըմբռ նե լու և 
հաս կա նա լու կա րո ղու թյուն ներ, նաև մա
թե մա տի կա կան պարզ գոր ծո ղու թյուն նե րի 
(թվա բա նա կան չորս հիմ նա կան գոր ծո ղու
թյուն նե րի կա տար ման) հմտու թյուն: Այս 
փու լը նե րա ռում է 400–550 դա սա ժամ, որից 
400–ը առ կա և 150–ը հե ռա կա կար գով:

2. Գրա ճա նա չու թյան ամ րապնդ ման փուլ.
Այս ըն թաց քում կրկնվում, խո րաց վում 

և ամ րապնդ վում են պարզ տեքս տե րը 
կար դա լու, գրե լու և հաս կա նա լու կա րո
ղու թյուն նե րը: Այս փու լը նկա տի է առն
ված սո վո րող նե րի այն խմբի հա մար, ով
քեր չեն ցան կա նում ու սու մը շա րու նա կել և 
այս քա նով ավար տում են իրենց ու սու մը: 
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Գի տե լիք նե րի ամ րապնդ ման շրջա նը տև
ում է 200 դա սա ժամ, որից 70 ժա մը առ կա 
և 130 ժա մը հե ռա կա կար գով է:

3. Փո խադր ման փուլ. 
Այս փու լը նկա տի է առն ված սո վո րող

նե րի այն խմբի հա մար, ով քեր ցան կա
նում են շա րու նա կել իրենց կրթու թյու նը, 
սա կայն տար բեր պատ ճառ նե րով չեն կա
րող դա իրա կանց նել հան րակր թա կան 
դպրո ցում: Փո խադր ման փու լը հա ջո ղու
թյամբ ավար տե լու դեպ քում սո վո րող նե
րին տրվում է տար րա կան դպրո ցի ավար
տա կան վկա յա կան: Փո խադր ման փու լի 
տև ո ղու թյու նը 600–800 դա սա ժամ է, որից 
600–ը առ կա է և 200–ը՝ հե ռա կա:

Իրա նի վեր ջին մար դա հա մա րի ար
դյունք նե րը և ժո ղովր դագ րա կան ու վի
ճա կագ րա կան տվյալ նե րը վկա յում են, 

որ Իրա նի հե ղա փո խու թյա նը հա ջոր դած 
34 տա րի նե րի ըն թաց քում չնա յած երկ րի 
բնակ չու թյան թի վը կրկնա պատ կել է, այ
դու հան դերձ Իրա նին հա ջող վել է 50%–ով 
կրճա տել անգ րա ճա նա չու թյան ցու ցա նիշ
նե րը 10–ից 49 տա րե կան նե րի խմբում: Բա
ցի այդ, քա ղա քա յին և գյու ղա կան շրջան
նե րի անգ րա ճա նա չու թյան ցու ցա նիշ նե րի 
տար բե րու թյու նը նվա զել է մին չև 8 %, իսկ 
կա նանց և տղա մարդ կանց խմբե րի անգ
րա ճա նա չու թյան տար բե րու թյու նը 23 %–ից 
նվա զել է մին չև 7%:

Այս տվյալ ներն ընդ հա նուր առ մամբ 
խո սում են Գրա ճա նա չու թյան շարժ ման 
ծա վա լած գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա վե
տու թյան և Իրա նի սո ցի ա լա կան զար գաց
ման խթան ման ուղ ղու թյամբ ու նե ցած մեծ 
ներդր ման մա սին: 
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ADULT EDUCATION IN IRAN 
H. Kamiar 

Propose of this article is review of combat illiteracy programs as a part of Adult Education 
Program in Iran. Right now these programs are run and follow up, in the formal education 
system of Iran by the Literacy Movement Organization, linked to the Ministry of Education. The 
formal programs to combat illiteracy have more than 75 years old. Iran has managed a variety 
of programs, and succeed to decrease the rates of illiteracy, distance between illiteracy in rural 
and urban areas, and illiteracy in different sex groups of adults (10 years and above). 
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ՄԻԹՐԱ  ԱԲԴՈԼԼԱՀԻ

ԻՐԱՆԻ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 
ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ 

Հա մաշ խար հայ նաց ման ար դի պայ
ման նե րում Իրա նի կրթու թյան հա մա կար
գը կանգ նած է մի շարք խնդիր նե րի և 
մար տահ րա վեր նե րի առ ջև, որոնք ընդ հա
նուր առ մամբ վե րա բե րում են չորս ոլորտ
նե րին ու կող մե րին, դրանք են. 

1.Կրթության կառավարմանը վե
րա բերող մարտահրավերներ և բա րե
փոխումներ 

Կրթու թյան կա ռա վար ման հա մա կար
գի առ ջև ծա ռա ցած ամե նա մեծ մար տահ
րա վե րը նո րա րա րու թյան և ստեղ ծա գոր
ծու թյան բա ցա կա յու թյունն ու պա կասն է: 
Այս իրա վի ճա կի շա րու նա կու թյու նը կա րող 
է ան վե րա դարձ վնաս ներ հասց նել կրթու
թյան հա մա կար գին: Կրթու թյան կա ռա
վար ման հա մա կար գում չեն գոր ծադր վում 
նոր մտահ ղա ցում նե րը, ամ բող ջո վին չի 
գոր ծարկ վում գո յու թյուն ու նե ցող նե րու ժը, 
կրթա կան որո շում ներն ար դի ա կան չեն: 
Այս իրա վի ճա կի պատ ճառ ներն ու ար
մատ նե րը պետք է փնտրել մի շարք գոր
ծոն նե րում, դրանք են՝ կրթու թյան ոլոր տի 
աշ խա տա կից նե րի մոտ ինք նավս տա հու
թյան պա կա սը, վա խը քննա դատ վե լուց 
և պարտ վե լուց, ու րիշ նե րին նման վե լու 
ձգտու մը և հա մա կարգ ված մտքի ու մտա
ծո ղու թյան բա ցա կա յու թյու նը: 

Անհ րա ժեշտ է տնօ րե նի պաշ տո նում 
նշա նա կել կա րո ղու նակ և կա ռա վար ման 
մաս նա գի տու թյուն ու նե ցող ան ձանց, 
նվա զեց նել կա ռա վար ման կենտ րո նաց
վա ծու թյու նը և հո վա նա վո րել տնօ րեն նե
րին՝ մե ծաց նե լով նրանց լի ա զո րու թյուն
ներն ու ինք նու րույն գոր ծե լու դաշ տը:

Բա ցի այդ, պետք է ընդգ ծել կրթու թյան 
հա մա կար գի ինո վա ցի ոն գոր ծա ռույ թը, 
այ սինքն ավան դա կան գոր ծա ռույ թի՝ 
աշա կեր տի սո ցի ա լա կա նաց ման գոր
ծըն թա ցի հետ զու գա հեռ ու շադ րու թյուն 
դարձ նել նաև հա մաշ խար հա յին դրա կան 
գոր ծըն թաց նե րին ին տեգր վե լու, հար մար
վե լու և դրանց վրա ակ տի վո րեն նե րազ դե
լու գոր ծա ռույ թին: Այս դեպ քում կրթու թյան 
հա մա կար գի կա ռա վա րու մը առաջ նա հեր
թու թյուն կտա նոր մտահ ղա ցում նե րին, 
ստեղ ծա գոր ծա կան ոգուն, նո րա րար մե
խա նիզմ նե րին ու եղա նակ նե րին:

Իրա նի դպրոց նե րի տնօ րեն նե րի ընտ
րու թյան և նշա նակ ման կա նո նա կարգն 
ու եղա նակ նե րը պետք է կազ մա կեր պել 
առա վել նպա տա կա հար մար և խե լա միտ 
ձև ով: Իրա նի կրթու թյան հա մա կար գը դե
ռևս առաջ նորդ վում է սխա լի վրա սո վո
րե լու մե թո դով, և տնօ րեն նե րը սե փա կան 
սխալ նե րով են սո վո րում կա ռա վար ման ու 
ղե կա վար ման գոր ծը: 

Կրթու թյան կա ռա վա րումն առա վել ար
դյու նա վետ դարձ նե լու նպա տա կով առա
ջար կում ենք՝ Ա. տնօ րե նի պաշ տո նում 
նշանակել կա ռա վար ման մաս նա գի տու
թյուն ու նե ցող ան ձեր Բ. բա րե լա վել տնօ
րեն նե րի սո ցի ալ–տնտե սա կան վի ճա կը, 
բարձ րաց նել աշ խա տա վար ձերն ու ար
տո նու թյուն նե րը, կրթու թյան ոլոր տը մյուս 
աշ խա տա ճյու ղե րի հա մե մա տու թյամբ  
դարձ նել մրցու նակ, որ պես զի կա րո ղու
նակ և բարձր մաս նա գի տու թյուն ու նե ցող 
կադ րե րը չլքեն այս աս պա րե զը և չներգ
րավ վեն այլ ոլորտ նե րում:  
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Իրա նի կրթու թյան հա մա կար գի դժվա
րու թյուն նե րից ու խո չըն դոտ նե րից են տնօ
րեն նե րի և կա ռա վար ման պա տաս խա նա
տու նե րի հա ճա խա կի փո փո խու թյուն նե րը, 
կա ռա վար ման  քա ղա քա կա նու թյան և 
ու ղեգ ծի շա րու նա կա կան չլի նե լը: Տնօ
րեն նե րի փոխ վե լով խզվում է ու սում նա
կան ծրագ րե րի ու կա յաց րած որո շում նե րի 
բնա կա նոն ըն թաց քը, ամեն ինչ սկսվում 
է նա խորդ աս տի ճա նից: Ան հա տա կան 
ճա շակն ու մո տե ցում նե րը, սխա լի վրա 
սո վո րե լու դիր քո րո շու մը, կտրուկ շրջա
դար ձե րը, որո շում նե րի կա յաց ման ու իրա
կա նաց ման ան հե տև ո ղա կա նու թյու նը՝ մեծ 
կո րուստ ներ են պատ ճա ռում առ կա ու ժե
րին ու հնա րա վո րու թյուն նե րին, վատ նում 
մինչ այդ ձեռք բեր ված ար դյունք նե րը:

Կրթա դաս տի ա րա կու թյունն իր էու
թյամբ եր կա րա տև ու աս տի ճա նա կան 
գոր ծըն թաց է, հե տև ա բար պա հան ջում է 
հե ռա հար ու նպա տա կա յին մո տե ցում ներ 
ու գաղափարներ:1 

Իրա նի կրթու թան հա մա կար գի չա
փա զանց կենտ րո նաց ված լի նե լը ևս 
գլխա վոր մար տահ րա վեր նե րից մեկն է: 
Կրթու թյան կենտ րո նաց ված հա մա կար
գե րը սո վո րա բար տա ռա պում են դան
դա ղա շար ժու թյամբ, ան տե սում կամ 
նվազ ու շադ րու թյուն են դարձ նում նա
հան գա յին ու մար զա յին կա րիք նե րին ու 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րին, հակ ված 
են պահ պա նե լու առ կա իրադ րու թյու նը 
և չեն ըն դա ռա ջում բա րե փո խում նե րին: 
Ներ կա յումս Իրա նի կրթու թյան ոլոր տի 
ու ղե գի ծը և ռազ մա վա րա կան որո շում նե
րը կա յաց վում են կենտ րո նում, այ նու հե տև 

1  Թուրանի Հ., Հանրակրթության ղեկավարման և 
կառավարման համակարգի ենթակայությամբ աշ
խա տող մասնագիտական հանձնախմբի աշխա տան
քային զեկույցը, Կրթության ազգային փաստաթղթի 
նախագծման և մշակման վարչություն, Թեհրան, 
2008, էջ 10–11: 

հղվում բո լոր նա հանգ ներ ու շրջան ներ, 
հե տև ա բար նա հան գա յին ղե կա վար նե րը, 
հատ կա պես դպրո ցի տնօ րեն նե րը հան
դես են գա լիս մի այն շրջա բե րա կան նե րի 
և ըն դուն ված որո շում նե րի կա տար ման 
դե րով՝ չու նե նա լով ինք նու րույն գոր ծե լու 
կամ գոր ծըն թաց նե րի վրա ազ դե լու ոչ մի 
հնա րա վո րու թյուն: Ան տե սե լով տե ղա կան, 
աշ խար հագ րա կան, մշա կու թա յին և սո
ցի ա լա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը՝ 
Իրա նի վար չա կան խիստ կենտ րո նաց ված 
դրված քը բազ մազգ ու բազ մամ շա կույթ 
հա սա րա կու թյա նը մա տու ցում է ու սում նա
կան մի և նույն ծրագ րե րը:

2. Բարեփոխումները ուսուցման մե
թո դա կան համակարգում 

Իրա նի ու սու ցիչ նե րի կող մից կի րառ վող 
ու սուց ման մե թոդ նե րը հիմ նա կա նում սահ
մա նա փակ վում են դաս–դա սա րա նա յին 
հա մա կար գով և մե խա նի կա կան սերտ ման 
մե թո դով, որը չի խթա նում աշա կերտ նե
րի հե տաքրք րա սի րու թյու նը, գի տա կան և 
ստեղ ծա գոր ծա կան մտա ծո ղու թյու նը: Այս 
մե թո դը մի ա լար ու մի ա պա ղաղ է, քա նի որ 
փոխ գոր ծակ ցու թյուն չկա ու սու ցիչ–աշա
կեր տի մի ջև, աշա կեր տը պա սիվ է դա
սա րա նում, և դա սա րա նը չու նի բա վա րար 
գրավ չու թյուն: Դա սի ժա մա նակ ակ տի վա
նում է մի այն աշա կեր տի լսո ղա կան զգա
յա րա նը: Մյուս կող մից, քա նի որ դա սը չի 
կազ մա կերպ վում մաս նակ ցա յին մե թո դով, 
հե տև ա բար զրույց չի ծա վալ վում և աշա
կերտ նե րը չեն հա ղոր դակց վում ու չեն ձև ա
վո րում մտքեր: Ու սու ցի չը դա սա խո սու թյան 
մի ջո ցով աշա կեր տին է ներշն չում իր գա
ղա փար ներն ու մտքե րը: 

Այս թե րու թյու նը վե րաց նե լու ուղ ղու
թյամբ առա ջար կում ենք Ա. Ու սուց ման 
մե թոդ նե րը պետք է հիմն վեն երկ կող մա նի 
հա ղոր դակ ցու թյան վրա, որ պես զի աշա
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կեր տի մոտ ձև ա վոր վի քննա խույզ հա
յացք իշ խող մի ան շա նակ գա ղա փար նե րի 
նկատ մամբ և մի և նույն ժա մա նակ ու րիշ նե
րի կար ծիք նե րը լսե լու հան դուր ժո ղա կա
նու թյուն: Դա սա րա նում քննա դա տա կան և 
վեր լու ծա կան մո տե ցում նե րի կի րառ մամբ 
աշա կեր տը սո վո րում է ստեղ ծա գոր ծա
կան և սե փա կան վեր լու ծա կան հա յացք
նե րը ձև ա վո րել տար բեր գա ղա փար նե րի 
ու երև ույթ նե րի շուրջ, փո խա կեր պել իշ
խող կա ղա պար ներն ու կարծ րա տի պե րը: 
Զրույ ցի ու երկ խո սու թյան վրա հիմն ված 
մե թո դը խթա նում է փոխ գոր ծակ ցա յին 
ոգին, թի մա յին աշ խա տան քը և մի ջանձ
նա յին հա րա բե րու թյուն ներ ծա վա լե լու 
մթնո լոր տը: 

Կրթու թյու նը պետք է լի նի աշա կեր տա
կենտ րոն, իսկ դա սա րա նը սո վո րող նե րին 
ըն ձե ռի ստեղ ծա գոր ծու թյան առիթ ներ, 
սո ցի ա լա կան կողմ նո րոշ ման հնա րա վո
րու թյուն, մա տու ցի սո վո րե լու տար բեր 
ոճեր: Այս պի սի մթնո լոր տում աշա կեր տը 
պա սիվ չի մնա: Հա մաշ խար հա յին քա ղա
քա ցի դաս տի ա րա կե լու հա մար պետք է 
լայ նո րեն կի րա ռել նաև թի մա յին աշ խա
տան քը, որ պես զի ար մա տա վոր վի հա մա
գոր ծակ ցա յին ոգին:

Ընդ հա նուր առ մամբ, կրթու թյան հա
մա կար գում չի կա րե լի հաս նել որևէ ու
սում նա կան բա րե փոխ ման կամ նո րա րա
րու թյան, առանց նա խա պես բա րե փո խե լու 
ու սու ցիչ նե րի աշ խա տան քա յին մո դել ներն 
ու մե թոդ նե րը, քա նի որ ու սու ցիչ ներն են 
յու րա քան չյուր ծրագ րի իրա կա նաց նող նե
րը: Կրթա դաս տի ա րա կու թյան առող ջու
թյան և առա ջըն թա ցի գաղտ նի քը պետք է 
փնտրել ու սուց չի առող ջու թյան, զար գաց
ման և կա տա րե լա գործ ման մեջ: Հրա
տապ է, որ նյու թա կան ու հո գև որ լուրջ 
ներդ րում ներ կա տար վեն ու սու ցիչ նե րի 

կրթու թյան բնա գա վա ռում և վե րա պատ
րաս տումն ու վե րա զի նու մը դարձ նել ինս
տի տու ցի ո նալ: 

Իրա նի պե տու թյան կող մից ըն դու նած 
սո ցի ալ–տնտե սա կան և մշա կու թա յին 
զար գաց ման եր րորդ ծրագ րում կա րև որ
վել է հան րակր թու թյան զար գաց ման հար
ցը, որ տեղ 11–րդ կե տում անդ րա դառ նա լով 
«սո ցի ալ–տնտե սա կան շար ժա ռիթ նե րի 
բա ցա կա յու թյան մա սի ն», մատ նանշ վել 
է պե տա կան աշ խա տող նե րի, այդ թվում 
նաև ու սու ցիչ նե րի աշ խա տա վար ձե րի և 
ար տո նու թյուն նե րի ան բա վա րար մա կար
դա կը, անդ րա դարձ կա տար վել ու սու ցիչ
նե րի սո ցի ա լա կան ան բա րեն պաստ դիր
քին ու կար գա վի ճա կին, ին չի պատ ճա ռով 
բա ցա կա յում են աշ խա տան քին նվիր վե լու 
բա վա կա նա չափ դրդա պատ ճառ նե րը: Սո
ցի ա լա կան ոչ–բա վա րար կար գա վի ճա կի 
և ան բա րեն պաստ պայ ման նե րի պատ
ճա ռով ու սու ցիչ նե րը ստիպ ված են եր կու 
տեղ աշ խա տել ծան րա բեռն ված գրա ֆի
կով, ին չը մեծ ուժ ու ժա մա նակ է խլում 
նրան ցից, կրճա տում ինք նա զար գաց ման 
ու ինք նակր թու թյան առի թը, առա ջաց նում 
գեր հոգ նա ծու թյուն, որոնք բա ցա սա բար 
են ազ դում ու սուց չի գոր ծու նե ու թյան ար
դյու նա վե տու թյան և որա կի վրա: 

Ու սուց չի դե րա կա տար ման և ազ դե ցու
թյան ան տե սու մը հան գեց նում է կրթա կան 
բա րե փո խում նե րի ան հա ջո ղու թյա նը այն
քան ժա մա նակ, քանի դեռ չեն հաղ թա
հար վել երեք հիմ նա կան բաց թո ղում նե րը, 
այ սինքն 1.ու սու ցիչ նե րի հե ղի նա կու թյան և 
տե ղի ու դե րի ցածր մա կար դա կը հա սա
րա կու թյան մեջ 2. ու սու ցիչ նե րի մաս նա գի
տա կան գի տե լիք նե րի ու հմտու թյուն նե րի 
ցածր մա կար դա կը 3. ու սու ցիչ նե րի աշ խա
տա վար ձե րի ու ար տո նու թյուն նե րի ցածր 
մա կար դա կը: Չենք կա րող խոր քա յին փո
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փո խու թյուն ներ ակն կա լել կրթու թյան հա
մա կար գում, քա նի որ բա րե փո խու մը պետք 
է սկսել ու սու ցիչ նե րից: 

Կրթու թյան նա խա րա րու թյան մեկ այլ 
խնդի րը անար դյու նա վետ ու անն պա
տա կա հար մար կադ րե րի ներգ րա վումն է 
հա մա կար գում, որոնք չու նեն հա մա պա
տաս խան մաս նա գի տա կան որակ ներ, 
սա կայն  ընդգրկ վել են նա խա րա րու թյան 
պաշ տո նա կան հաս տի քա կազ մում: Այդ 
շար քի ու սու ցիչ նե րից են Անգ րա ճա նա չու
թյան դեմ պայ քա րի կազ մա կեր պու թյան 
շրջա նա կում աշ խա տող ու սու ցիչ նե րը, ով
քեր կա մա վոր հի մունք նե րով աշ խա տան
քի են ան ցել այդ կազ մա կեր պու թյան մեջ 
և հիմ նա կա նում պա րա պում են մե ծա հա
սակ անգ րա ճա նաչ սո վո րող նե րի հետ: 
Այս ու սու ցիչ նե րը չու նեն հա մա պա տաս
խան մաս նա գի տա կան որակ ներ, նրանք 
հիմ նա կա նում աշ խա տան քի փորձ ու նեն 
կար ճա ժամ կետ դա սըն թաց նե րում, հե
տև ա բար աշ խա տան քի անց նե լով տար
րա կան դպրոց նե րում չեն կա րող դրսև
ո րել պա հանջ վող մաս նա գի տա կան ու 
ման կա վար ժա կան փորձն ու գի տե լիք
նե րը: Կամ մեկ այլ օրի նա կը ժա մավ ճար 
հի մունք նե րով աշ խա տան քի ըն դուն վող 
ու սու ցիչ ներն են, ով քեր թեև իրենց մաս
նա գի տա կան առար կա յում ու նեն բարձր 
գի տե լիք ներ, սա կայն չու նեն ման կա վար
ժա կան, հո գե բա նա կան և ու սուց չու թյան 
հա տուկ կրթու թյուն ու փորձ, հե տև ա բար 
ի զո րու չեն բա վա րա րելու դպրո ցում աշ
խա տե լու և աշա կերտ նե րի հետ պա րա պե
լու բո լոր կա րիք նե րը: Իհար կե, կրթու թյան 
նա խա րա րու թյու նը այս կար գի ու սու
ցիչ նե րի հա մար կազ մա կեր պում է ման
կա վար ժա կան հա տուկ դա սըն թաց ներ, 
սա կայն սկզբնա կան տա րի նե րին՝ մին չև 
ման կա վար ժա կան բա վա րար փոր ձի ու 

գի տե լի քի ձեռք բե րու մը, աշա կերտ նե րը 
բա վա կա նին տու ժում են: 

Մեր կար ծի քով, կա րե լի է ճիշտ գնա հա
տե լով Իրա նի դպրոց նե րի ներ կա պա հանջ
նե րը, հե ռան կա րա յին պլա նա վոր մամբ 
ման կա վար ժա կան բու հե րում կրթել ու 
պատ րաս տել անհ րա ժեշտ կադ րեր և մաս
նա գետ ու պատ րաստ ված կադ րե րով հա
մալ րել դպրոց նե րի ու սու ցիչ նե րի շար քե րը: 

3. Ու սում նա կան գոր ծիք նե րին ու հնա
րա վո րու թյուն նե րին վե րա բե րող մար
տահ րա վեր ներ 

Իրա նի կրթու թյան հա մա կար գը շատ 
լայ նա ծա վալ է և ընդգր կում է մե ծա քա
նակ աշա կերտ ներ, ու սու ցիչ ներ ու կադ
րեր: Եթե հա մե մա տենք երկ րի ընդ հա նուր 
բյու ջե ից այս հա մա կար գին հատ կաց վող 
մաս նա բա ժի նը նրա ծա վա լի ու մե ծու
թյան հետ, ապա կա րող ենք պատ կե րա
ցում կազ մել ու սում նա կան մի ջոց նե րի ու 
հնա րա վո րու թյուն նե րի սղու թյան մա սին, 
հե տև ա բար այդ փոքր հատ կա ցում նե
րի պայ ման նե րում դժվար է խո սել բո լոր 
դպրոց նե րը նոր տեխ նո լո գի ա նե րով և 
հա մա կարգ չա յին հնա րա վո րու թյուն նե
րով վե րա զի նե լու մա սին. այս ուղ ղու թյամբ 
կան շատ անե լիք ներ ու բաց թո ղում ներ: 
Գլխա վոր հրա մա յա կա նը կրթու թյան ոլոր
տին մեծ բյու ջե հատ կաց նելն է: Բա ցի 
այդ, կա րե լի է ներգ րա վել նաև մաս նա վոր 
հատ վա ծին և ստեղ ծել մաս նա վոր դպրոց
ներ, որ տեղ ու սում նա կան ծրագ րե րը և ու
սուց ման մե թոդ նե րը կլի նեն ավե լի ճկուն 
ու ար դի ա կան: Մաս նա վոր հատ վա ծին 
գոր ծու նե ու թյան ավե լի լայն դաշտ և ազա
տու թյուն տա լով՝ նրանք կա րող են մրցակ
ցել պե տա կան դպրոց նե րի հետ և այդ պի
սով խթա նել կրթու թյան զար գա ցու մը:

Ար դի ա կան տեխ նո լո գի ա նե րից և հա
մա կարգ չա յին հնա րա վո րու թյուն նե րից լայ
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նորեն օգտ վե լու և ու սուց ման ըն թաց քում 
այն կի րա ռե լու հա մար ան հրա ժեշտ են հա
մա պա տաս խան կադ րեր: Դպրոց նե րում 
աշ խա տող ներ կա յիս ու սու ցիչ նե րի մեծ 
մա սը, հատ կա պես տա րեց ուսու ցիչ նե րը, 
չու նեն հա մա կարգ չա յին հմտու թյուն ներ 
և ի վի ճա կի չեն այն կի րա ռել դա սապ րո
ցե սում, ծա նոթ չեն նոր տեխ նո լո գի ա նե րի 
հնա րա վո րու թյուն նե րին:

Մյուս խնդիր նե րից կա րող ենք հի շա
տա կել հե տև յա լը. իրա նա կան դա սա րան
նե րում տար բեր իրե րի և ու սում նա կան մի
ջոց նե րի դա սա վո րու թյունն ու շար ված քը 
այն քան էլ հար մար չեն ու սուց ման նոր մե
թոդ նե րի կիրառման հա մար: Նստա րան
նե րի իրա րա հա ջորդ շար քե րը, ու սուց չի 
գրա սե ղա նի կամ ամ բի ո նի տե ղը, ու սու ցիչ–
աշա կերտ ուղ ղա հա յաց հա րա բե րու թյուն
նե րը վկա յում են, որ դպրո ցում ու սու ցի չը 
կա տա րում է գի տե լիք փո խան ցո ղի, իսկ 
աշա կեր տը՝ գի տե լիք ստա ցո ղի դե րը: Այս 
պայ ման նե րում սո վո րող աշա կեր տը դառ
նում է ինք նամ փոփ և ներ հակ, մինչ դեռ 
նոր ժա մանակ նե րը և հա ղոր դա կա ցա կան 
դա րը պա հան ջում են ակ տիվ, գոր ծու նյա և 
հա ղոր դակց վող քա ղա քա ցի ներ: 

Դա սա րա նում իրե րի նոր (շրջա նա ձև) 
շար վածքն ու դա սա վո րու թյու նը, դրան 
զու գա հեռ ու սու ցիչ–աշա կերտ փոխ հա րա
բե րու թյուն նե րի հո րի զո նա կան ծա վա լու մը 
կա րող է նպաս տել ու սուց ման նոր ձև ե րի 
կազ մա կերպ մանն ու լայն կի րառ մա նը:

Իրա նի կրթու թյան հա մա կար գի գլխա
վոր մար տահ րա վեր նե րից է նաև նո րո վի, 
կեն սու րախ և ակ տիվ մթնո լոր տի բա ցա
կա յու թյու նը դպրո ցում: Իրա նի կրթու թյան 
հա մա կար գի հատ կան շա կան կող մե
րից մե կը նրա ու սում նա կան մի ջոց նե րի, 
ծրագ րե րի, հի մունք նե րի և մե թոդ նե րի 
հնու թյունն է: Հնու թյու նը ակն հայ տո րեն 

երև ում է Իրա նի կրթու թյան հա մա կար գի 
բո լոր կող մե րում: Պետք է դպրոց նե րում 
կի րա ռել վառ և ու րախ գույ ներ, կի րա ռել 
գույ նե րի հո գե բա նու թյան սկզբունք նե րը, 
դպրոց նե րում կա նաչ տա րածք ներ նա խա
տե սել, օգտ վել լու սա վոր տա րածք նե րից, 
նո րո գել ու ար դի ա կա նաց նել շեն քա յին 
պայ ման նե րը:  

4. Ու սում նա կան ծրագ րե րին և դա սե
րի բո վան դա կու թյա նը առնչ վող առ կա 
մար տահ րա վեր նե րը 

Իրա նի հե ռա հար զար գաց ման ծրագ
րա յին փաս տաթղ թում ևս նշվել է, որ 
Իրա նի կրթու թյան հա մա կար գը հիմն ված 
է առա ջար կի վրա և ոչ թե պա հան ջար կի, 
բա ցի այդ ու նի կենտ րո նաց ված բնույթ, 
մինչ դեռ ցան կա լի է, որ կրթու թյան հա մա
կար գը ու նե նա պա հան ջար կին հիմն ված 
մո տե ցում, այ սինքն հաշ վի առ նի պա հան
ջար կը, կա րև ո րի շա հա ռու նե րին/շա հե
կից նե րին և նկա տի առ նի ար դի հա սա
րա կու թյան պա հան ջար կի տե ղա շար ժերն 
ու մի տում նե րը: Մինչ դեռ առա ջար կի վրա 
հիմն ված և մի այն գի տե լիք ներ հա ղոր դող 
ու մա տու ցող հա մա կար գում ան տես վում 
են ան հա տա կան կա րիք նե րը,  ու նա կու
թյուն նե րը, հա տուկ կրթու թյու նը: 

Իրա նում դա սագր քե րի և ու սում նա կան 
ծրագ րե րի բո վան դա կու թյու նը մշակ վում 
է խիստ կենտ րո նաց ված եղա նա կով: Այս 
պա տաս խանատ վու թյու նը դրված է Հե տա
զո տու թյուն նե րի, ծրագ րամ շակ ման և դա
սագր քե րի պատ րաստ ման գրա սե նյա կի 
ու սե րին, որն այն իրա կանց նում է կենտ րո
նաց ված կար գով, դա սագր քե րը կի րառ վում 
են ամ բողջ երկ րով մեկ բո լոր նա հանգ
նե րում ու շրջան նե րում: Այս թե րու թյանն 
անդ րա դար ձել է նաև Իրա նի զար գաց ման 
ծրագ րի պե տա կան փաս տա թուղ թը: 

Գլո բա լաց ված և հե տար դյու նա բե րա
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կան հա սա րա կու թյան մեջ յու րա քան չյուր 
աշա կերտ որ պես առան ձին սու բյեկտ է 
դի տարկ վում, ով ու նի իր առան ձին կա
րիք նե րը: Բնա կա նա բար դժվար է այս մո
տե ցու մը գոր ծադ րել դպրո ցի կա ռույ ցում, 
որը նման է մի գոր ծա րա նի և այն տեղ 
օգ տա գործ վում են սահ մա նա փակ թվով 
դա սագր քեր ու ծրագ րեր: Անհ րա ժեշտ է 
ու սում նա կան ծրագ րե րը դարձ նել ճկուն ու 
կեն սու նակ, հա մա պա տաս խան տար բեր 
նա հանգ նե րի մշա կու թա յին, հա սա րա կա
կան, աշ խար հագ րա կան և այլ առանձ նա
հատ կու թյուն նե րին: Ու սում նա կան ծրագ
րե րի բո վան դա կու թյու նը պետք է դարձ նել 
ժա մա նա կա կից աշ խար հի և հա սա րա կու
թյան իրա կան պա հանջ մունք նե րը բա վա
րա րող, տե սա կան և գործ նա կան գի տե
լիք նե րի ու հմտու թյուն նե րի ներ դաշ նակ 
հա մակ ցու թյամբ:

Իրա նի Կրթու թյան հա մա կար գի գլխա
վոր մար տա հա րա վեր նե րից մեկն էլ աշա
կեր տի ու սում նա կան առա ջա դի մու թյան 
գնա հատ ման եղա նակն ու ձև երն են, որ
տեղ հիմ նա կան շեշ տը դրվում է քա նա
կա կան գնա հատ մա նը, գնա հատ վում են 
մի այն տե սա կան գի տե լիք նե րը: Եր բեմն ու
սու ցիչ նե րը գնա հա տա կան նե րը կամ նվա
զա գույն շե մի հաղ թա հա րու մը դարձ նում 
են նպա տակ, որով աշա կեր տը մշտա պես 
են թարկ վում է ճնշման ու մատն վում վա
խի: Անհ րա ժեշտ է գնա հա տու մը կա տա
րել որա կի գնա հատ մամբ և ար ժև ո րել նաև 
աշա կեր տի գործ նա կան կա րո ղու թյուն նե
րը, հմտու թյուն նե րը, գի տե լի քի իրաց ման և 
կի րառ ման ու նա կու թյու նը: 

Գի տու թյան և տեխ նո լո գի ա նե րի արագ 
փո փո խու թյուն նե րը վեր ջա կետ են դրել 
կրթու թյան ավան դա կան և կենտ րո նաց
ված հա մա կար գե րին: Կրթու թյան հա
մա կարգն իր ար դյու նա վե տու թյունն ու 

կեն սու նա կու թյու նը պահ պա նե լու հա մար 
կա րիք ու նի ար դյու նա րար և ստեղ ծա
գործ տնօ րեն նե րի, ով քեր կկա րո ղա նան 
ոչ–կենտ րո նաց ված կա ռա վար ման հիմ
քե րը դնել կրթու թյան հա մա կար գում: 
Ուսու ցու մը խո րաց նե լու, աշա կերտ նե րի 
ստեղ ծա գոր ծա կան ու նո րա րա րա կան 
ոգին կրթե լու նպա տա կով և նրանց մոտ 
նա խա ձեռ նո ղա կա նու թյուն ձև ա վո րե լու 
ուղ ղու թյամբ պետք է կի րա ռել նոր մե
թոդ ներ ու տեխ նո լո գի ա ներ, իսկ դա պա
հան ջում է հմուտ և մաս նա գետ կադ րեր, 
որոնք կուղ ղոր դեն ու կկազ մա կեր պեն 
աշա կերտ նե րի հե տա զո տու թյուն ներն ու 
գոր ծու նե ու թյու նը:

Ընդ հա նուր առ մամբ, ի մի բե րե լով 
վե րը նշված բա ցատ րու թյուն նե րը, անհ
րա ժեշտ է ար ձա նագ րել, որ կրթա կան 
բա րե փո խում նե րը պետք է լի նեն հե
ռան կա րա յին, նպա տակմղ ված, մաս նա
գի տա կան և միջ ճյու ղա յին ու սում նա սի
րու թյուն նե րի և դի տար կում նե րի հի ման 
վրա, օգտագործելով նա խորդ փոր ձե րից 
կու տակ ված ին ֆորմա ցի ան և գի տե լիք
նե րը, հաշ վի առ նե լով հար ցի բո լոր կող
մե րը, հա մա լիր և ամ բող ջա կան կեր պով: 
Կրթա կան խոր քա յին և ար դյու նա վետ 
բա րե փո խում նե րի իրա կա նաց ման հա
մար պետք է ու շադ րու թյուն դարձ նել 
երեք գլխա վոր գոր ծոն նե րի վրա՝ 1.առ
կա իրա վի ճա կի, բաց թո ղում նե րի ու 
մար տահ րա վեր նե րի ճա նա չու մը և հա
մե մա տու թյու նը ցան կա լի իրա վի ճա կի 
հետ 2.նոր ծրագ րե րի ու մո դել նե րի իրա
կանց ման հա մար նա խադ րյալ նե րի և 
են թա հո ղի պատ րաս տու մը 3. հա սա րա
կու թյան տար բեր խա վե րի ու խմբե րին 
բա րե փո խա կան ծրագ րե րի լու սա բա նու
մը և հստա կե ցու մը, դրա առա վե լու թյուն
նե րը և հրա տա պու թյու նը:
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THE CHALENGES AND REFOEMES OF IRAN EDUCATION SYSTEM 
MITRA ABDOLLAHI 

Since Education system is one the most essential training foundations in the society.
Therefore it is recommended to determin the cons and pros of this training foundation after 
passing a period of activities in this body.

Finding the chalenges and repaing them is of the musts in the general education system 
of Iran, herein–which in this article we paid our attention to the foundamental chalenges 
about educational management, tools and facilities, program and educational curriculum 
teaching methods.
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ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ  
ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԱՐԻՆԵ ՆԱԼՉԱՋՅԱՆ 
ՀԱՅԿՈՒՇ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ 
ՍԱՐԳԻՍ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ԱՆՁԸ ԵՎ ԱՖԵԿՏԸ  
(ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ, ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ 

ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱԿԱՆ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐ)

Աֆեկ տը (լա տի նե րեն՝ «affectus», որը 
թարգ մա նա բար նշա նա կում է հուզ մունք)՝ 
որ պես հույ զե րի ապր ման յու րա հա տուկ 
դրսև ո րում, գի տա կան հե տաքրք րու թյուն 
է ներ կա յաց նում ոչ մի այն հո գե բան նե րի 
և ման կա վարժ նե րի, այ լև՝ դա տա ի րա վա
կան հա մա կար գի մաս նա գետ նե րի և կեն
սա բան նե րի հա մար: 

Աֆեկտը որպես հոգեբանական 
երևույթ և դրա մանկավարժական կողմը

Ընդ հան րա պես, աֆեկ տա ծին է հա
մար վում այն իրա վի ճա կը, երբ մար դը 
կանգ նած է սպառ նա լի քի առաջ և չու նի 
դրան դի մա կա յե լու, խնդրին լու ծում տա
լու ելք: Աֆեկտ հա րու ցում են հատ կա պես 
այն իրա վի ճակ նե րը, երբ կոպ տո րեն խոց
վում են ան ձի եսը կամ նրա հա մար սի րե
լի ու թանկ ար ժեք նե րը՝ «սրբու թյուն նե րը»: 
Աֆեկտն առա ջա նում է ի պա տաս խան 
որևէ ու ժեղ հու զա կան գրգռի չի ու թեև 
կար ճա տև է, բայց իր ին տեն սի վու թյան 
պատ ճա ռով ամ բող ջո վին հա մա կում է 

մար դուն՝ առաջ բե րե լով հո գե ֆի զի ո լո գի
ա կան հա կազ դում նե րի մի ողջ բար դույթ: 
Հո գե կան ու ժեղ հուզ մուն քը մի ան գա մից 
իր ազ դե ցու թյունն է թող նում նյար դա յին 
հա մա կար գի աշ խա տան քի վրա՝ առաջ 
բե րե լով շնչա ռու թյան, զար կե րա կի, հե նա
շար ժո ղա կան ապա րա տի փո փո խու թյուն
ներ, ծայ րա մա սա յին արյու նա տար անոթ
նե րի սպազմ: 

Առա վել հա ճախ աֆեկտ ներն ի հայտ 
են գա լիս սթրես նե րի և ֆրուստ րա ցի ա
նե րի պայ ման նե րում: Դրանք ծա գում են 
անս պա սե լի գրգռիչ նե րի հան կար ծա հաս 
ազ դե ցու թյամբ, մի ան գա մից ու ողջ խո
րու թյամբ ցնցում են ան ձի նե րաշ խար հը. 
գերհ զոր, խե լա հեղ հույ զե րի ազ դե ցու թյան 
տակ խա թար վում է իմա ցա կան ոլոր
տի բնա կա նոն աշ խա տան քը, որն էլ իր 
հեր թին հան գեց նում է վար քի ակն հայտ 
խա թար ման ու ինք նա վե րահս կո ղու թյան 
գրե թե իս պառ բա ցա կա յու թյան: Աֆեկ տը 
հու զա կան փո թո րիկ է, կոգ նի տիվ կանգ, 
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վար քի խե ղում, և հենց սա է պատ ճա ռը, 
որ աֆեկ տի մեջ հայտն ված մար դու հո
գե կա նի պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ նե
րը մի տե սակ կաթ վա ծա հար վի ճա կում 
են հայտն վում և դա դա րում են կա տա րե
լուց իրենց հիմ նա կան գոր ծա ռույ թը՝ ան ձի 
հո գե բա նա կան ինք նա պաշտ պա նու թյու
նը: Նկա րագր վա ծը հատ կա պես բնո րոշ 
է աֆեկ տի՝ այս պես կոչ ված «պայ թյու նի» 
փու լին: Պա տա հա կան չէ, որ աֆեկ տի 
որոշ հե տա զո տող ներ այն հա մա րում են 
ժա մա նա կա վոր փսի խոզ: Հաս կա նա լի է, 
որ մարդն այս հո գե վի ճա կում կա րող է կա
տա րել այն պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ, որոնք 
գտնվում են տրա մա բա նա կան, պատ ճա
ռա հե տև ան քա յին կա պե րից դուրս՝ չտրվե
լով որևէ խե լա միտ մեկ նա բա նու թյան, թեև 
այդ գոր ծո ղու թյուն ներն ինք նին կա րող են 
բա վա կան բարդ կա ռուց վածք ու նե նալ: 
Պատ ճա ռը մեկն է. մար դուն հա մա կել է 
աֆեկ տը: Հատ կա պես կա տա ղու թյան, 
ցաս ման, սար սա փի աֆեկտ նե րը կա րող 
են հան գեց նել գե րագ րե սիվ գոր ծո ղու
թյուն նե րի՝ այ լոց կամ սե փա կան ան ձի 
նկատ մամբ: Ի դեպ, նշենք, որ աֆեկ տիվ 
հո գե վի ճակ ներ են նաև խե լա հեղ հրճվան
քը, զմայլ վա ծու թյու նը, գլխա կո րույս հի աց
մուն քը, ոգեշն չու մը, որոնք թեև խոր քում 
դրա կան հու զա կան վի ճակ ներ են, բայց 
չա փա զանց ված բուռն դրսև ո րում նե րի 
դեպ քում նույն պես կա րող են մար դուն 
մղել դե պի ան կա ռա վա րե լի գոր ծո ղու
թյուն նե րի կա տա րում:

Որ քան էլ որ հան կար ծա հաս ու կար
ճա տև է աֆեկ տը, այ նո ւա մե նայ նիվ, այն 
մի ա տարր գոր ծըն թաց չէ, և հե տա զո տող
նե րը խո սում են աֆեկ տի փու լե րի մա սին՝ 
նախա պատ րաս տական, պայթյունի և 
ավարտի: Նա խա պատ րաս տա կան փու լը 
յու րա հա տուկ է նրա նով, որ այդ ըն թաց

քում դե ռևս պահ պան ված են մար դու գի
տակ ցու թյունն ու կոգ նի տիվ գոր ծըն թաց
նե րը: Այ սինքն՝ հույ զը դե ռևս չի հասց րել 
այն աս տի ճա նի հա մա կել նրան, որ հան
գեց նի իրա կա նու թյան, սե փա կան ան ձի 
ըն կալ ման աղ ճա տում նե րի: Սա այն պահն 
է, երբ դեռ հնա րա վոր է ինք նա վե րահս կո
ղու թյուն իրա կա նաց նել, կանգ առ նել, մի 
բան, որ այ լևս անհ նա րին է հա ջորդ՝ պայ
թյու նի փու լում: 

Այս տեղ կա րև որ է հի շա տա կել աֆեկ
տի կա պակ ցու թյամբ առ կա այն տե սա
կե տը (Վ. Ֆ. Չիժ), թե լավ դաս տի ա րակ
ված, բա րե կիրթ մար դիկ կա րո ղա նում են 
իրենց զսպել ու չընկ նել աֆեկ տի ծու ղա կը, 
քա նի որ նրանց հա մար առաջ նա յին կա
րև ո րու թյուն ու նեն հա սա րա կու թյան մեջ 
ըն դուն ված նոր մե րը, ար ժեք նե րը, պատ
շաճ վար քագ ծի մա սին պատ կե րա ցում նե
րը: Դրա հա մար էլ, ասում է Չի ժը, որ քան 
ավե լի բարձր է տվյալ հան րույ թում մարդ
կանց կուլ տու րա կան մա կար դա կը, այն
քան ավե լի քիչ են հան դի պում աֆեկ տի 
հո գե վի ճա կում տե ղի ու նե ցող հան ցա գոր
ծու թյուն նե րը: Ըստ էու թյան, հա մա միտ լի
նե լով այս տե սա կե տին՝ ավե լաց նենք, որ 
եթե մենք ավե լի լայն առու մով մո տե նանք 
դաս տի ա րա կու թյան խնդրին՝ հաշ վի առ
նե լով ան ձի սո ցի ա լա կա նաց ման հա մա
տեքստն ընդ հան րա պես և բա րո յա կան 
հա սու նու թյան հար ցը մաս նա վո րա պես, 
ապա կա րող ենք պնդել, որ լավ սո ցի ա լա
կա նաց ված և բա րո յա կան հա սու նու թյան 
ավե լի բարձր մա կար դակ ու նե ցող ան ձինք 
առա վե լա գույնս ապա հո վագր ված են գե
րագ րե սիվ աֆեկ տիվ հա կազ դում նե րից: 
Ու րեմն կա րող ենք փաս տել, որ աֆեկ տի 
հիմ նախն դի րը գտնվում է նաև ման կա
վար ժու թյան գի տա կան տի րույ թում. լավ 
դաս տի ա րակ ված, կուլ տու րա կան, բա րո
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յա պես հա սուն մար դիկ իրենց հո գե կա
նում ու նեն զգա լի նե րուժ՝ դի մա կա յե լու 
զայ րույ թի, կա տա ղու թյան, վրե ժի, խան
դի, նա խան ձի, ծայ րա հեղ հու սա հա տու
թյան և նմա նօ րի նակ ավե րիչ ազ դակ նե րի 
ու ժին: Բայց սա՝ աֆեկ տի նա խա պատ
րաս տա կան փու լում, երբ մարդն ի զո րու 
է ըն կա լե լու, հաս կա նա լու, գի տակ ցե լու, 
երբ դեռ վրա չի հա սել կոգ նի տիվ մթագն
ման պա հը: Պայ թյու նի փու լում մար դու 
մտքե րը, պատ կե րա ցում նե րը դառ նում 
են խիստ աղ քա տիկ, խա ռը, հո գե կան 
գոր ծու նե ու թյու նը՝ մի ա կող մա նի, մշու շա
պատ գի տակ ցու թյունն այ լևս չի կա րող 
սթափ պա հել նրան, ու մար դը դառ նում 
է իր մի ակ մտադ րու թյան գե րին՝ ամ բողջ 
էու թյամբ ձգտե լով իրա կա նաց նելու իր չա
րա գու շակ ցան կու թյու նը: Մի դեպ քում այդ 
մի ակ մո լե գին ցան կու թյու նը հար ձա կումն 
է, ոչն չա ցու մը, մեկ այլ դեպ քում՝ գլխա կո
րույս ու չկազ մա կերպ ված խու ճա պա յին 
փա խուս տը, անի մաստ, անն պա տակ ու 
խառ նաշ փոթ վար քա գի ծը, շար ժու ձևը: 
Պա տա հում է նաև, որ աֆեկ տի այս փու
լում մարդն ըն դար մա նում է, շշմում, ան
շար ժա նում է, քա րա նում, ի վի ճա կի չի լի
նում որևէ գոր ծո ղու թյուն կա տա րելու:

Մար դու օր գա նիզ մը և հո գե կան աշ
խար հը այս վի ճա կում եր կար չեն կա րող 
դի մա նալ, և շու տով ան ցում է կա տար վում 
աֆեկ տի եր րորդ՝ ավար տա կան փու լին, 
երբ սպառ ված են կեն սա կան բո լոր ու ժե
րը, երբ մար դը մի անն կա րագ րե լի ներ
քին դա տար կու թյուն է զգում, ֆի զի կա կան 
ու հո գե կան ու ժե րի ծայ րա հեղ նվա զում, 
սպառ վա ծու թյուն, ան տար բե րու թյուն, ան
շարժ մնա լու, ոչինչ չա նե լու, եր բեմն նաև՝ 
քնե լու ան դի մադ րե լի ցան կու թյուն:

Ավան դա բար առանձ նաց վում են աֆեկ
տի մի շարք տե սակ ներ: Ֆիզիոլոգիական 

աֆեկտ ասելով՝ առավելապես նկատի է 
առնվում հոգեպես առողջ յուրաքանչյուր 
մարդուն հատուկ, հանկարծակիորեն 
առաջացող և արագ ընթացող հոգեկան 
խիստ հուզմունքի վիճակը, որը մարդուն 
չի զրկում իր վարքագիծը գիտակցելու և 
այն կառավարելու ունակությունից: Ի դեպ, 
«ֆիզիոլոգիական» բնութագրումն այստեղ 
որպես բնութագրիչ շեշտելը կրում է սոսկ 
պայմանական բնույթ, որովհետև աֆեկտի 
բոլոր տարատեսակներն էլ ուղեկցվում 
են օրգանիզմում առաջացող կտրուկ 
ֆիզիոլոգիական փոփոխություններով: 
Աֆեկտի այսօրինակ դրսևորումների 
առօրյայում մենք հանդիպում ենք շատ 
հաճախ: Ավելին, հույզերի արտահայտման 
աֆեկտիվ ձևը, եթե այն սոցիալական 
տեսակետից ընդունելի և նորմատիվ է, 
հոգեբանական տեսակետից նույնիսկ 
օգտակար է անձի համար: 

Աֆեկտի վերաբերյալ հոգեբանական 
հետազոտություններում շրջանառվում է 
ախտաբանական աֆեկտ հաս կա ցու
թյունը: Մի դեպ քում՝ աֆեկ տը ախ տա
բա նա կան է հա մար վում, եթե աֆեկ տի 
վի ճա կում հայտն ված ան ձը որո շա կի հո
գե բա նա կան պա թո լո գի ա յի կրող է, նրա 
հո գե կան կա ռուց վածքն ինք նին են թադ
րում է աֆեկ տի պար բե րա կան պոռթ կում
ներ: Սա կայն գործ նա կա նո րեն առողջ 
ան ձի կյան քում նույն պես չի կա րե լի բա
ցա ռել ախ տա բա նա կա նին հար և նման 
աֆեկտ նե րի դրսև ո րում ներ: Այս տե սա կե
տից կա րե լի է խո սել աֆեկ տի նկատ մամբ 
ներ քին հակ վա ծու թյան կամ, որ ըստ էու
թյան նույնն է, աֆեկ տի նկատ մամբ խո ցե
լի ու թյան կամ սեն զի տի վու թյան տար բեր 
աս տի ճան նե րի մա սին: Ախ տա բա նա
կան աֆեկ տը աֆեկ տի ավե լի ընդգծ ված, 
բուռն, փո թոր կա հույզ ձևն է, որը խո րա
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պես մթագ նում է մար դու գի տակ ցու թյու
նը, ին չի հե տև ան քով ան ձը կորց նում է իր 
արարք նե րի հա մար իրեն հա շիվ տա լու 
կամ դրանք կա ռա վա րե լու ու նա կու թյու
նը: Այս հո գե վի ճա կը մի ան գա մից ու մեծ 
թա փով իր մեջ է առ նում ան ձի հո գե մարմ
նա կան ամ բող ջու թյու նը: Սա է պատ ճա ռը, 
որ աֆեկ տի կար ճա տև ժա մա նա կա հատ
վա ծում օր գա նիզ մը կտրուկ փո փո խու
թյուն նե րի է են թարկ վում: Օրի նակ՝ արյան 
շրջա նա ռու թյան խան գա րու մը, որն աֆեկ
տին ամե նաբ նո րոշ կեն սա բա նա կան փո
փո խու թյուն նե րից է, տե ղի է ու նե նում նաև 
գլխու ղե ղում, և հենց սա է հա մար վում գի
տակ ցու թյան ծայ րա հեղ նե ղաց ման ֆի զի
ո լո գի ա կան հիմ քը: 

Աֆեկ տի մեկ այլ տա րա տե սակ է այս
պես կոչ ված կումուլյատիվ՝ կուտակային 
աֆեկտը, որի առա ջին փու լը սո վո րա բար 
ձգված է լի նում ժա մա նա կի մեջ՝ մի քա նի 
օրից մին չև ամիս ներ և նույ նիսկ տա րի
ներ: Նշված ժա մա նա կա հատ վա ծում ան
ձի մեջ զար գա նում են հո գետ րավ մա տիկ 
տև ա կան իրա վի ճակ ներ՝ առա ջաց նե լով 
հու զա կան լար վա ծու թյան կու տա կում 
(կու մու լյա ցիա): Տա ռա պան քի, հու սա
հա տու թյան, վա խի, վի րա վո րան քի, նա
խան ձի, ան ձի ստո րաց ման, ին չու ոչ, նաև 
զմայ լան քի, հի աց մուն քի, ոգեշնչ ման և 
հու զա կան ու ժեղ գու նա վո րում ու նե ցող 
այլ ապ րում նե րի տև ա կան կու տա կու մը 
ան ձի հո գե կան աշ խար հը դարձ նում է խո
ցե լի, «պայ թյու նավ տան գ», որ տեղ ցան
կա ցած պա հի կա րող է իր իրա վունք նե րի 
մեջ մտնել «վեր ջին կա թի լի» երև ույ թը: 
Այ սինքն՝ պայ թյու նի փու լը կա րող է վրա 
հաս նել չնչին, եր բեմն՝ տրա մա բա նո րեն 
վատ հիմ նա վոր ված պատ ճա ռից: Կու մու
լյա տիվ աֆեկ տի ավե լի շատ հակ ված են 
այն ան ձինք, ով քեր բարձր հու զա կա նու

թյա նը զու գա հեռ ու նեն նաև ինք նա վե
րահսկ ման բա վա կա նին զար գա ցած ու
նա կու թյուն ներ կամ պատ կա նում են այն 
մարդ կանց թվին, ում հո գե բա նու թյան մեջ 
ըն դուն ված է հա մա րել «կապ ընկ նո ղ» տի
պի ան ձինք: Վեր ջին նե րիս հա մար բնո րոշ 
է այն, որ աֆեկտ առաջ բե րող պատ ճա ռի 
թու լաց ման կամ նույ նիսկ վե րաց ման պա
րա գա յում նրան ցում տև ա կա նո րեն պահ
պան վում է փո թոր կա հույզ ներ հո գե կան 
վի ճա կը, որը թե կուզ և հե տաձգ ված, բայց, 
մի և նույնն է, վաղ թե ուշ ար տա հայտ վում է 
աֆեկ տի պայ թյու նի փու լին ան ցու մով: 

Չմո ռա նանք հի շա տա կել նաև, որ 
աֆեկտ նե րը «հետ քե ր» են թող նում ան
ձի նե րաշ խար հում. հու զում նա լից իրա
դար ձու թյան մա սին տպա վո րու թյուն նե րը 
տև ա կա նո րեն, որոշ դեպ քե րում նաև ընդ
միշտ պահ պան վում են հո գե կա նում՝ որ
պես հու զա կան հի շո ղու թյան մտա պատ
կեր ներ: 

Աֆեկտը իրավաբանական ոլորտում 
և դրա կենսաքիմիական ասպեկտը

Ել նե լով դա տաքնն չա կան պրակ տի
կա յից՝ առա վել կա րև որ է հա մար վում այն 
հար ցը, թե աֆեկ տը ինչ ազ դե ցու թյուն է 
գոր ծում մար դու գի տակ ցու թյան և վար քի 
վրա: Ինչ պես նշվեց, աֆեկ տի ժա մա նակ 
ան ձի գի տակ ցու թյու նը սահ մա նա փակ վում 
է և չի ընդգր կում այն հան գա մանք նե րը, 
որոնք սո վո րա կան պայ ման նե րում գի
տակց վում են ան ձի կող մից: Որոշ հան ցա
գոր ծու թյուն ներ կա տար վում են հո գե խո
ցող իրադ րու թյան ուղ ղա կի ազ դե ցու թյան 
տակ: Այդ պատ ճա ռով էլ միշտ չէ, որ հո գե
կան խիստ հուզ մուն քի վի ճա կում հան ցանք 
կա տա րած ան ձը ու նի հան ցա գոր ծի ան ձին 
բնու թագ րա կան հա կա հա սա րա կա կան 
դիր քո րո շում ներ: Աֆեկ տի վի ճա կում հան
ցանք կա տա րող ան ձի մոտ կա րող է բա
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ցա կա յել հա կա հա սա րա կա կան արարք ներ 
կա տա րե լու հա կու մը, պար զա պես վե րո հի
շյալ ան ձը բա վա րար ու ժեր չի գտնում՝ իր 
հա մար ան բա րեն պաստ իրադ րու թյա նը 
օրի նա կան վար քագ ծով դի մա կա յե լու, և 
ան ձը, հայտն վե լով վտան գա վոր իրա վի
ճա կում, ան կա րող է լի նում դրա նից արագ 
և խե լա միտ ելք գտնելու:

Ել նե լով Մի ջազ գա յին իրա վա կան 
հան րա ճա նաչ նոր մե րի ու սկզբունք նե րի 
համաձայն՝ ՀՀ քրե ա ի րա վա կան հա մա
կար գը կրում է մար դա սի րա կան բնույթ, 
ինչն իր ցայ տուն ար տա ցո լումն է ստա
ցել քրե ա կան օրենսգր քում ամ րագր ված 
որո շա կի նոր մե րում: Մար դա սի րու թյան 
սկզբուն քի դրսև ո րում է, օրի նակ, այն, որ 
ՀՀ քրե ա կան օրենսգր քի 62–րդ հոդ վա
ծում նա խա տես ված են հան ցանք կա տա
րո ղի հան ցա գոր ծու թյան օբյեկ տիվ կամ 
սու բյեկ տիվ կող մե րին վե րա բե րող պա
տաս խա նատ վու թյու նը և պա տի ժը մեղ
մաց նող հան գա մանք նե րը: Այդ հան գա
մանք նե րից է հո գե կան խիստ հուզ մուն քը: 

Քա նի որ աֆեկ տը, ըստ էու թյան, հույ
զի ապր ման յու րա հա տուկ ձև է, դրա շատ 
ուժ գին, ար տա ռոց դրսև ո րու մը, ապա հա
ճախ անհ րա ժեշ տու թյուն է առա ջա նում 
տար բե րա կելու, թե հույ զի ապր ման տվյալ 
դրսև ո րու մը ար դյոք աֆե՞կտ է, թե՞ պար
զա պես մի ջի նից ավե լի ու ժեղ հու զա կան 
հա կազ դում: Կա րև որ է նաև ճիշտ որա
կել աֆեկ տի տե սա կը, քա նի որ ֆի զի ո
լո գի ա կան աֆեկ տի վի ճա կում հան ցանք 
կա տա րած ան ձը են թա կա է քրե ա կան 
պա տաս խա նատ վու թյան, մինչ դեռ ախ
տա բա նա կան աֆեկ տի դեպ քում հան
ցանք կա տա րողն ազատ  վում է քրե ա կան 
պա տաս խա նատ վու թյու նից: 

Հա սա րա կու թյան հա մար վտան գա վոր 
և ծանր հա մար վող հան ցա գոր ծու թյուն նե

րից մե կը սպա նու թյունն է, որը են թադ րում 
է ապօ րի նա բար մեկ ու րի շին դի տա վո րու
թյամբ կյան քից զրկե լը: Հան ցա գոր ծու
թյան հան րա յին մեծ վտան գա վո րու թյունն 
այն է, որ ան դառ նա լի հար ված է հասց վում 
մար դու ամե նա թանկ և իր հա մար ժե քը չու
նե ցող ար ժեք նե րից մե կին՝ կյան քին: Այդ 
հան գա ման քը հաշ վի առ նե լով՝ օրենս դի րը 
հան ցա գոր ծու թյան այս տե սա կը դա սում է 
ծանր հան ցա գոր ծու թյուն նե րի թվին, որը, 
ըստ ՀՀ քրե ա կան օրենսգր քի 104–րդ 
հոդ վա ծի, են թադ րում է ազա տազրկ ման 
հետ կապ ված պատ ժի նշա նա կում՝ ու թից 
տասն հինգ տա րի ժամ կե տով: Այ նո ւա
մե նայ նիվ, տվյալ հան ցա գոր ծու թյան ու
սում նա սի րու թյու նը պա հան ջում է բարդ և 
բազ մա կող մա նի վեր լու ծու թյուն՝ իրա վա
կի րա ռո ղի կող մից ճիշտ պատ ժի նշա նակ
ման հա մար: Ըստ քրե ա կան իրա վուն քի 
ար դա րու թյան և պա տաս խա նատ վու թյան 
ան հա տա կա նաց ման սկզբուն քի՝ «հան
ցանք կա տա րած ան ձի նկատ մամբ կի
րառ վող պա տի ժը և քրե ա ի րա վա կան 
ներ գոր ծու թյան այլ մի ջոց նե րը պետք է 
լի նեն ար դա րա ցի՝ հա մա պա տաս խա նեն 
հան ցան քի ծան րու թյա նը, դա կա տա րե
լու հան գա մանք նե րին, հան ցա վո րի անձ
նա վո րու թյա նը, անհ րա ժեշտ և բա վա րար 
լի նեն նրան ուղ ղե լու և նոր հան ցա գոր ծու
թյուն նե րը կան խե լու հա մար» (ՀՀ քր.օր.
հոդ ված 10): 

Այս դեպ քում պետք է հաշ վի առ նել մի 
կա րև որ հան գա մանք. քիչ չեն դեպ քե րը, 
երբ մար դու կող մից հան ցա գոր ծու թյունն 
իրա կա նաց վում է ինչ պես գի տակց ված, 
նա խա պես կան խամ տած ված, այն պես 
էլ ոչ գի տակց ված, անս պա սե լի և արագ 
ծա գած, շատ կարճ տև ող հո գե վի ճա կի՝ 
աֆեկ տի ազ դե ցու թյամբ, որն ինք նին քրե
ա կան հար թու թյան վրա հան դես է գա լիս 
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որ պես հան ցա վոր արար քի պա տի ժը մեղ
մաց նող հան գա մանք:

Ըստ ՀՀ քրե ա կան օրենսգր քի105–րդ 
հոդ վա ծի. 

1. Տու ժո ղի գոր ծադ րած բռնու թյան, 
ծաղ րու ծա նա կի, ծանր վի րա վո րան քի կամ 
այլ հա կա ի րա վա կան կամ հա կա բա րո յա
կան գոր ծո ղու թյուն նե րի (ան գոր ծու թյան), 
ինչ պես նաև տու ժո ղի՝ պար բե րա բար 
դրսև որ ված հա կա ի րա վա կան կամ հա կա
բա րո յա կան վար քագ ծի կա պակ ցու թյամբ 
առաջ եկած եր կա րա տև հո գեճն շող իրա
վի ճա կի հե տև ան քով հան կար ծա կի առա
ջա ցած հո գե կան խիստ հուզ մուն քի վի ճա
կում կա տա րած սպա նու թյու նը պատժվում 
է ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը չորս 
տարի ժամկետով:

2. Հո գե կան խիստ հուզ մուն քի վի ճա
կում եր կու կամ ավե լի ան ձանց սպա նու
թյու նը պատժ վում է ազա տազրկ մամբ՝ 
առա վե լա գույ նը վեց տա րի ժամ կե տո վ:

Հան ցա գոր ծու թյան սու բյեկ տը տվյալ 
հան ցա գոր ծու թյան հա մար քրե ա կան 
օրեն քով նա խա տես ված տա րի քի հա սած 
(տասն չորս տա րին լրա ցած), մեղ սու նակ 
ֆի զի կա կան անձն է:

Հան ցա գոր ծու թյան սու բյեկ տիվ կող մը 
դրսև որ վում է մեղ քի մեկ ձև ով՝ դի տա վո
րու թյամբ (ուղ ղա կի, անուղ ղա կի): Ուղ ղա
կի դի տա վո րու թյան դեպ քում հան ցանք 
կա տա րող ան ձը գի տակ ցում է իր արար քի 
հան րա յին վտան գա վո րու թյու նը, նա խա
տե սում հան ցա վոր հե տև անք նե րի առա ջա
ցու մը ու ցան կա նում է, որ դրանք վրա հաս
նեն: Անուղ ղա կի դի տա վո րու թյան դեպ քում 
հան ցանք կա տա րող ան ձը գի տակ ցում է 
իր արար քի հան րա յին վտան գա վո րու թյու
նը, նա խա տե սում հան ցա վոր հե տև անք նե
րի առա ջա ցու մը, բայց ան տար բե րու թյուն է 
ցու ցա բե րում դրա վրա հաս նե լուն:

Սպա նու թյուն նե րի ընդ հա նուր զանգ
վա ծում հո գե կան խիստ հուզ մուն քի վի ճա
կում կա տար ված սպա նու թյուն նե րը զգա լի 
տե սա կա րար կշիռ չեն կազ մում:

Բա ցա հայ տե լու հա մար, թե ար դյոք 
ան ձը հան ցան քը կա տա րե լու պա հին եղել 
է հո գե կան խիստ հուզ մուն քի վի ճա կում, 
անհ րա ժեշտ է վեր լու ծել հե տև յալ հան գա
մանք ները.

1. Ար դյոք առ կա է հան ցա գոր ծու
թյան օբյեկ տիվ կող մը, որը դրսև որ վում 
է «բռնու թյան, ծաղ րու ծա նա կի, տու ժո ղի 
կող մից ծանր վի րա վո րան քի կամ հա կա
ի րա վա կան, հա կա բա րո յա կան այլ գոր
ծո ղու թյան (ան գոր ծու թյան), ինչ պես նաև 
տու ժո ղի կող մից դրսև որ ված հա կա ի րա
վա կան կամ հա կա բա րո յա կան պար բե
րա կան վար քագ ծի ար դյուն քում առա ջա
ցած եր կա րա տև հո գեճն շող վի ճա կո վ»:

2. Ար դյոք հան ցա վո րի վար քա գի
ծը հա մա պա տաս խա նում է «մարդ կա յին 
ադեկ վատ տրա մա բա նու թյա նը», որոշ վել 
է ար դյոք հան ցա վոր արար քի ու հան ցա
վոր հե տև ան քի մի ջև ըն կած ժա մա նա կա
հատ վա ծը:

3. Ար դյոք հի շում է հան ցա վո րը իր կող
մից կա տար ված հան ցան քը կամ դրա հետ 
առնչ վող ման րա մաս նե րը:

Գոր ծի բազ մա կող մա նի վեր լու ծու թյան 
ու բա ցա հայտ ման հա մար նման տե ղե կու
թյուն նե րի ու հան գա մանք նե րի պար զա
բա նու մը առաջ նա յին է:

Աֆեկ տի վի ճակ կա րող է առա ջա նալ 
ոչ մի այն վե րոնշ ված հան գա մանք նե րի 
պատ ճա ռով (բռնու թյան, ծաղ րու ծա նա
կի և այլն), այ լև անզ գույշ հան ցա գոր ծու
թյամբ: Այս պես, Ա–ն, խախ տե լով ճա նա
պար հա յին եր թև ե կու թյան կա նոն նե րը, 
վթա րի է են թար կում երե խա յի հետ փո
ղո ցով զբոս նող երի տա սարդ կնո ջը: Տես
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նե լով այդ սար սա փե լի տե սա րա նը՝ երե
խա յի հայ րը հար ձակ վում է Ա–ի վրա ու 
հասց նում մարմ նա կան վնաս վածք ներ: 
Այս պա րա գա յում դա տա րա նը հան ցա վո
րին պետք է դա տա պար տի ՀՀ քրե ա կան 
օրենսգր քի 114–րդ հոդ վա ծով, այն է՝ հո
գե կան խիստ հուզ մուն քի վի ճա կում առող
ջու թյա նը ծանր կամ մի ջին ծան րու թյան 
վնաս պատ ճա ռե լը, որը են թադ րում է՝

1. Մեկ ու րի շի առող ջու թյա նը մի ջին 
ծան րու թյան վնաս պատ ճա ռե լը, որը կա
տար վել է տու ժո ղի կող մից գոր ծադր ված 
բռնու թյան, ծաղ րու ծա նա կի, ծանր վի
րա վո րան քի կամ հա կա ի րա վա կան, հա
կա բա րո յա կան այլ գոր ծո ղու թյան (ան
գոր ծու թյան) հե տև ան քով հան կար ծա կի 
առա ջա ցած հո գե կան խիստ հուզ մուն քի 
վի ճա կում կամ տու ժո ղի կող մից դրսև
որ ված հա կա ի րա վա կան կամ հա կա բա
րո յա կան պար բե րա կան վար քագ ծի կա
պակ ցու թյամբ առա ջա ցած եր կա րա տև 
հո գեճն շող վի ճա կում՝ պատժ վում է տու
գան քով՝ նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի 
հիս նա պա տի կից հա րյուր հիս նա պա տի կի 
չա փով, կամ կա լան քով՝ առա վե լա գույ
նը եր կու ամիս ժամ կե տով, կամ ազա
տազրկ մամբ՝ առա վե լա գույ նը եր կու տա
րի ժամ կե տով:

2. Մեկ ու րի շի առող ջու թյա նը ծանր 
վնաս պատ ճա ռե լը, որը կա տար վել է սույն 
հոդ վա ծի առա ջին մա սում նշված հան գա
մանք նե րում՝ պատժ վում է կա լան քով՝ եր
կու սից երեք ամիս ժամ կե տով կամ ազա
տազրկ մամբ՝ առա վե լա գույ նը երեք տա րի 
ժամ կե տո վ:

Մար դու մեջ աֆեկ տի առա ջաց ման 
պատ ճառ կա րող է դառ նալ նաև որոշ քի
մի ա կան նյու թե րի ազ դե ցու թյու նը: Ընդ 
որում՝ այս պա րա գա յում աֆեկ տի առա
ջաց ման քի մի ա կան ու կեն սա բա նա կան 

ար մատ նե րը և մե խա նիզմ նե րը տար բեր 
դեպ քե րում զար գա նում ու ձև ա վոր վում 
են տար բեր կերպ՝ կախ ված այն բա նից, 
թե ինչ աֆեկ տո գեն է նա օգ տա գոր ծել՝ 
հո գե մետ դե ղա մի ջոց նե՞ր, թմրա նյո՞ւթ, 
թե՞ ալ կո հոլ: Անդ րա դառ նանք դրան ցից 
մի քա նի սին:

Ինչ պես հայտ նի է, ափի ո նը (օպի ում) 
մարդ կու թյա նը ծա նոթ է խոր հնա դա րից 
(«opion» հու նա րե նից թարգ մա նա բար 
նշա նա կում է «բու սա կան հյու թ»): Վեր
ջինս կա կա չի հա սու նա ցած գլխիկ նե րից՝ 
ուն դե րից ստաց վող կաթ նան ման հե ղուկ 
է, որը պա րու նա կում է բազ մա թիվ ալ կա
լո իդ ներ (մոր ֆին, կո դե ին և այլն): Հայտ նի 
է նաև, որ օպի ու մը և նրա ածան ցյալ նե րը 
օժտ ված են ցա վազր կող ազ դե ցու թյամբ, 
վե րաց նում են վա խի զգա ցու մը՝ դրա նով 
իսկ առա ջաց նե լով հանգս տու թյան և էյ ֆո
րի ա յի զգա ցո ղու թյուն: Դրանք պատ կա
նում են թմրա դեղ–անալ գե տիկ նե րի շար
քին և ընդգր կում են այն դե ղա մի ջոց նե րի 
լայն խում բը, որոնք ստաց վում են ինչ պես 
կա կա չի տար բեր քնա բեր տե սակ նե րից 
(դրանք Եվ րո պա յում հայտն վել են 4000 
տա րի առաջ), այն պես էլ՝ ար հես տա կան 
ճա նա պար հով (պրո մե դոլ, մե տա դոլ, հե
րո ին): Սրանց հա ճա խա կի և մշտա կան 
օգ տա գոր ծու մը հան գեց նում է օպի ու մա
յին թմրա մո լու թյան:

Աֆեկ տո գեն ազ դե ցու թյուն ու նեն նաև 
այս պես կոչ ված կա նա բի ո դա յին թմրա մի
ջոց նե րը: Կա նա բի ո դա յին թմրա մո լու թյան 
է հասց նում կա նե փի (Cոnnabis) տար բեր 
տե սակ նե րից պատ րաստ ված պատ րաս
տուկ նե րի՝ մա րի խո ւա նա յի, հա շի շի, անա
շա յի, օգ տա գոր ծումն ու չա րա շա հու մը: 
Կա նե փի տե րև նե րում մեծ քա նա կու թյամբ 
կա նա բի նո լի բու րում նա վետ ալ դե հիդ ներ 
են պա րու նակ վում (հատ կա պես՝ հո գե մետ 
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տետ րա հիդ րո կա նա բի նոլ), որոնք օժտ
ված են թմրեց նող ազ դե ցու թյամբ: Նշենք, 
որ ալ կա լո իդ նե րը, որոնք պա րու նակ վում 
են կա նե փի բույ սում, մեծ դժվա րու թյամբ 
են հե ռա նում մար դու օր գա նիզ մից, 
քա նի որ լավ լուծ վում են օր գա նիզ մի 
ճար պի մեջ և կու տակ վում են այն տեղ: 
Այս պի սի մի ջոց նե րի կա նո նա վոր և եր
կա րա տև օգ տա գործ ման դեպ քում մար
դու մոտ ձև ա վոր վում է աբս տի նենտ 
սինդ րոմ, որի առ կա յու թյու նը պա րարտ 
հող է ստեղ ծում ախ տա բա նա կան աֆեկ
տի առա ջաց ման հա մար:

Նշված նե րից բա ցի՝ հնուց հայտ նի է 
նաև կո կա ի նա մո լու թյու նը: Հա րա վա յին 
Ամե րի կա յի հնդկա ցի նե րը վա ղուց նկա
տել էին, որ այ ծե րը, ու տե լով կո կա բույ սի 
տե րև նե րը, դա դա րում էին քնե լուց, աշ
խու ժա նում և սկսում էին մի մյանց պո զա
հա րել: Այդ պատ ճա ռով էլ հնդկա ցի նե րը 
հոգ նա ծու թյու նը հա նե լու, աշ խա տու նա
կու թյու նը և մար տա կան ոգին բարձ րաց
նե լու նպա տա կով սկսե ցին ծա մել կո կա
յի տե րև նե րը՝ նրան ցից քա մե լով կո կա ին 
կոչ վող նյու թը, և դրա նով իսկ դառ նում էին 
ավե լի եռան դուն ու ակ տիվ: Այ սինքն՝ կո
կա ի նը բու սա կան ծա գում ու նե ցող ու ժեղ 
հո գեխ թա նիչ մի ջոց է:

Նկա րագր ված տար բեր խմբե րի 
պատ կա նող բո լոր մի ջոց ներն էլ ու նեն 
մի շարք ընդ հա նուր հատ կու թյուն ներ. 
դրանք բարձ րաց նում են մար դու նա խա
ձեռ նող ու նա կու թյուն նե րը, ին չի հե տև
ան քով նա ձեռք է բե րում չհիմ նա վոր ված 
ինք նավս տա հու թյուն, իրա կա նու թյանն 
ան հա մա պա տաս խան ու ինք նաքն նա դա
տա կա նու թյու նից զերծ մտա ծո ղու թյուն և 
վար քա գիծ: Խա թար վում է մար դու կող
մից շրջա կա մի ջա վայ րի ճիշտ ըն կալ ման 
ու նա կու թյու նը, առա ջա նում են հո գե կան 

գոր ծո ղու թյուն նե րի ադեկ վա տու թյան թու
լա ցում և ան կա ռա վա րե լի ու թյուն՝ դի սո
ցի ա ցիա, առար կա յա կան աշ խար հի ձևի 
և հատ կա նիշ նե րի աղ ճատ ված ըմբռ նում, 
ժա մա նա կի ըն կալ ման աղա վա ղում փո
փո խու թյուն, առա ջա նում են հա լու ցի նա
ցի ա ներ, ախոր ժա կի կո րուստ, հա ճա խա
նում է զար կե րա կը, բաձ րա նում է արյան 
ճնշու մը և այլն: 

Գո յու թյուն ու նի նաև տրանկ վի լի զա տո
րա յին թմրա մո լու թյուն, որի առա ջաց ման 
պատ ճա ռը հանգս տաց նող դե ղա մի ջոց
նե րի (էլե նի ում, ռե լա նի ում, սե դուկ սեն և 
այլն) առտ նին օգ տա գոր ծու մը և դրանց 
չա րա շա հումն է, ինչն էլ հան գեց նում է ըն
տե լաց ման և աբս տի նենտ սինդ րո մի ձև
ա վոր ման: Այդ շար քի դե ղա մի ջոց նե րից 
տե ղին է հի շա տա կել ամ ֆե տա մի նը 

(α–մե թիլ ֆե նի լէ թի լա մին) և նրա ածան
ցյալ նե րը (կո ֆե ին, պեր վի տին, էֆեդ րոն), 
որոնք հա մար վում են ար հես տա կան ծագ
ման հո գեխ թա նիչ ներ: Դրանց նույ նիսկ ոչ 
եր կա րա տև օգ տա գոր ծու մը մեծ հար ված է 
հասց նում մար դու ֆի զի կա կան առող ջու
թյա նը, նրա հո գե կան աշ խար հին: Թմրա
մո լու թյան այս տե սա կը հան գեց նում է 
դեպ րե սի ա յի (ընկ ճախտ)՝ հա ճախ ինք
նաս պա նու թյան փոր ձով. այ սինքն՝ ախ
տա բա նա կան աֆեկ տի օբյեկ տը դառ նում 
է հենց ին քը՝ թմրա մո լը:

Նկա րագր ված բո լոր դե ղա մի ջոց նե
րը յու րո վի քայ քա յում են մար դու մար
մի նը և հո գին, դրանք խթա նիչ ներ են 
(դո պինգ ներ), որոնց օգ տա գոր ծու մից 
մարդն զգում է էյ ֆո րիա, ան ձը հայտն
վում է աֆեկ տա յին վի ճա կում, որը նախ
նա կան փու լում ըն թա նում է դրա կան, հա
ճե լի հու զա կան գու նա վոր մամբ, սա կայն 
շու տով վե րած վում է իր հա կոտ նյա յին. 
մար դը դառ նում է նյար դա յին, դյու րագր
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գիռ, պոռթ կուն, նկատ վում է նաև մաս
նա կի ամ նե զիա (հի շո ղու թյան կո րուստ): 
Օր գա նիզ մում կտրուկ արա գա նում է նյու
թա փո խա նա կու թյու նը, սրտի կծկում նե րի 
հա ճա խա կա նու թյու նը, ին չի հե տև ան քով 
էներ գի ան, որն անհ րա ժեշտ է օր գա նիզ
մի կեն սա կան ակ տի վաց ման հա մար, օր
գա նիզ մը կոր զում է իր սե փա կան ներ քին 
պա հես տա յին կու տա կում նե րից, որոնք էլ 
հո գեխ թա նիչ նե րի առա ջաց րած էֆեկ տի 
հե տև ան քով չեն հասց նում վե րա կանգն
վել: Նեյ րո ֆի զի ո լո գի ա կան տե սա կե տից 
քի մի ա կան տար բեր մի ջոց նե րի օգ տա
գործ ման հե տև ան քով առա ջա ցած աֆեկ
տի վի ճա կում գտնվող մար դու գի տակ ցու
թյան նե ղա ցու մը, մթագ նու մը սեր տո րեն 
կապ ված են գլխու ղե ղում գրգռման և ար
գե լակ ման բնա կա նոն փոխ կա պակց վա
ծու թյան խախտ ման հետ: Այդ դեպ քում 
առա ջին հեր թին տու ժում է ար գե լակ ման 
գոր ծըն թա ցը, քա նի որ գրգի ռը սկսում է 
ան կա նոն տա րած վել դե պի ու ղե ղի են թա
կե ղև ա յին գո տի ներ, ին չի հե տև ան քով էլ 
գի տակ ցու թյու նից ան հե տա նում է զգաց
մունք նե րի վե րահս կու մը: Սա նշա նա կում 
է, որ ու ղե ղի են թա կե ղև ա յին գո յա ցու թյուն
նե րը ձեռք են բե րում որո շա կի ինք նու րույ
նու թյուն, որն էլ դրսև որ վում է ան հա տի 
բուռն և պար զու նակ հա կազ դում նե րով. 
ան ձի վար քի գրե թե մի ակ կար գա վո րի
չը դառ նում է հու զա կան ոլոր տը, որն իր 
ան սո վոր գրգռվա ծու թյան բե րու մով ար
գե լա փա կում է մտա ծո ղու թյան գոր ծըն
թաց նե րի աշ խա տան քը: Աֆեկ տը առաջ է 
բե րում նաև նյար դա յին գոր ծըն թաց նե րի 
հա վա սա րակշռ վա ծու թյան կտրուկ խախ
տում ներ: Վեր ջինս ու ղեկց վում է նյար դա
յին հան գույց նե րի հա մա կար գում տար բեր 
տե ղա շար ժե րով, խախտ վում է վե գե տա
տիվ նյար դա յին հա մա կար գի և սրտի փո

խա դարձ հա մա ձայ նեց ված աշ խա տան քը, 
նկատ վում են հո գե շար ժո ղա կան (փսի խո
մո տոր) խան գա րում ներ, զգա լի ո րեն փոխ
վում է արյան քի միզ մը. նրա նում իջ նում է 
դո ֆա մի նի մա կար դա կը:

Աֆեկ տի վի ճա կի առա ջաց ման հա մար 
նպաս տա վոր պայ ման ներ և պա րարտ 
հող է ապա հո վում նաև ալ կո հո լը:

Դա րեր շա րու նակ ոգե լից խմիչք նե րը, 
հատ կա պես գի նին և գա րե ջու րը, մարդ
կու թյունն օգ տա գոր ծել է ամեն օր՝ ծա րա
վը հա գեց նե լու նպա տա կով: Հնում խու
սա փում էին ջրի օգ տա գոր ծու մից, քա նի 
որ շատ վա րա կիչ հի վան դու թյուն ներ փո
խանց վում էին ջրի մի ջո ցով: Մյուս կող մից 
էլ խմոր ման ար դյուն քում ստաց ված հե
ղու կի օգ տա գոր ծու մը նպաս տում էր մար
դու օր գա նիզ մում ջրա–էլեկտ րո լի տա յին 
հաշ վեկշ ռի պահ պան մա նը և մի ա ժա մա
նակ ապա հո վում էր օր գա նիզ մը սննդա
նյու թե րով: Այ դու հան դերձ, հնում մար դիկ 
սպիրտ պա րու նա կող խմիչք ներն առօ րյա
յում օգ տա գոր ծում էին խիստ չա փա վոր, 
մի այն եր բեմն–եր բեմն, որո շա կի տո նե րի 
ժա մա նակ, օրի նակ, ի պա տիվ Բա քո սի 
(հու նա կան կրո նա կան ծես), իրենց մատ
նում էին գի նար բու քի: Սկսած 12–րդ դա
րից՝ Եվ րո պա յում մեծ տա րա ծում ստա
ցավ թոր ման մե թո դը, որն ըն դօ րի նակ վել 
էր Արև ել քից, և որն էլ հնա րա վոր դարձ
րեց էթիլ սպիր տի ան ջա տումն ու մաք րու
մը խմոր ման են թարկ ված խմիչք նե րից: 
Սա շատ դեպ քե րում փո խա րի նե լու եկավ 
սննդա նյու թե րի աղ բյուր հան դի սա ցող 
գի նու և գա րեջ րի չա փա վոր օգ տա գործ
մա նը ու ոգե լից խմիչք նե րի վնա սա կար 
չա փե րի հաս նող օգ տա գործ ման պատ
ճառ դար ձավ:

Ալ կո հո լի չա րա շահ ման հե տև ան քով 
օր գա նիզ մում տե ղի ու նե ցող բարդ կեն
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սա քի մի ա կան փո փո խու թյուն նե րի հե տև
ան քով, որ պես կա նոն, հար բե ցո ղու թյամբ 
տա ռա պող մարդ կանց մոտ դիտ վում են 
հե տև յալ ախ տան շան նե րը՝ գլխա ցավ, 
թու լու թյուն, սրտի խփոց ներ, չո րու թյան 
զգա ցում բե րա նում: Վի ճա կը թե թև աց նե
լու նպա տա կով այդ պի սի մար դիկ ձեռք 
են մեկ նում խմիչ քի ան տա գո նիստ նե րին. 
խմում են սուրճ, թունդ թեյ, օր գա նիզ մի 
թթվա հիմ նա յին բա լան սը կար գա վո րող 
հե ղուկ ներ (թթվա ջուր, կվաս, հան քա
յին ջուր): Սա կայն դրանք իրադ րա կան 
լու ծում ներ են և չեն կա սեց նում ալ կո հո
լա յին կախ վա ծու թյուն ու նե ցող ան ձի ֆի
զի կա կան և հո գե բա նա կան քայ քա յու մը: 
Հո գե բա նա կան տե սա կե տից նման ան
հատ նե րը լի նում են դեպ րե սիվ, ու նե նում 
են աս թե նիկ խան գա րում ներ, և/կամ ագ
րե սիվ ու ան կա ռա վա րե լի են դառ նում, 
նրան ցում ձև ա վոր վում է աբս տի նենտ հա
մա ախ տա նիշ, իսկ ժա մա նակ առ ժա մա
նակ նրանց հո գե կան աշ խար հը ցնցում է 
թա խի ծի աֆեկ տը:

Ալ կո հո լիզ մի, թմրա մո լու թյան և մի 
շարք այլ հան ցա ծին երև ույթ նե րի ու սում
նա սի րու մը, նրանց դեմ պայ քա րը ներ կա
յումս շատ երկր նե րում ձեռք է բե րել հա
մա պե տա կան բնույթ: Այս խնդիր նե րով 
զբաղ վում է ոչ մի այն առող ջա պա հությու
նը: Նար կո լո գի ան (բժշկու թյան առան ձին 
ճյուղ է), սեր տո րեն հա մա գոր ծակ ցե լով 
հո գե բա նու թյան, սո ցի ո լո գի ա յի, իրա վա
բա նու թյան և, իհար կե, ման կա վար ժու
թյան հետ, ծա վա լում է մեծ աշ խա տանք 
այդ ուղ ղու թյամբ:

Օբյեկ տի վո րեն դա տե լով և գնա հա տե
լով պրոբ լե մի լրջու թյու նը՝ անհ րա ժեշտ 
է նշել, որ ման կա վար ժու թյան դե րը այս 
գործ ըն թա ցում առա վել կա րև որ է, քա
նի որ հենց ճիշտ դաս տի ա րա կու թյունն 
է նպաս տում հան ցա ծին երև ույթ նե րին 
ադեկ վատ դի մա կա յե լու ու նա կու թյան 
ձև ա վոր մա նը: Ըն տա նիքն այն առա ջին 
օղակն է, որ տեղ սկսվում և ամ բողջ կյան
քի ըն թաց քում շա րու նակ վում է ան հա
տի դաս տի ա րա կու թյունն ու կրթու թյու նը: 
Երկ րորդ կա րև որ օղա կի դե րում է դպրո
ցը: Վեր ջինս՝ որ պես սո ցի ա լա կան ինս տի
տուտ, օժտ ված է լայն հնա րա վո րու թյուն
նե րով մար դու կրթու թյան և ձև ա վոր ման 
գոր ծում: Այն ի զո րու է իրա կա նաց նե լու մի 
շարք կան խար գե լիչ աշ խա տանք ներ այդ 
ուղ ղու թյամբ՝ դե ռա հա սի մեջ սեր մա նել 
առողջ կեն սա կերպ, ազատ մուտք գոր ծել 
դե ռա հա սի ըն տա նիք և հե տև ել դե ռա հա
սի առօ րյա յին, դպրո ցա կան կո լեկ տի վում 
պայ ման ներ ստեղ ծել վատ սո վո րու թյուն
նե րից դե ռա հաս նե րին ազա տե լու հա
մար, դաս տի ա րա կել նրանց որ պես ան
հատ ներ, որոնք ըն դու նակ չեն բռնու թյուն 
գոր ծադ րե լու, ծաղ րու ծա նա կի, ծանր վի
րա վո րան քի կամ այլ հա կա ի րա վա կան 
կամ հա կա բա րո յա կան գոր ծո ղու թյուն ներ 
կա տա րե լու: Չմո ռա նանք, որ բա րո յա պես 
հա սուն և սո ցի ա լա կա նաց ման բարձր մա
կար դակ ու նե ցող մարդ կանց ինք նա կա
ռա վար ման հնա րա վո րու թյուն նե րը, հատ
կա պես աֆեկ տի նա խա պատ րաս տա կան 
փու լում, զգա լի ո րեն ավե լի մեծ են, քան 
թեր սո ցի ա լա կա նաց ված նե րի նը:
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Person and affect  
(psychological, juridical and biochemical aspects).

K. Nalchajyan, A. Mikaelyan, S. Grigoryan

In the article it is comprehensively analyzed the concept of affect. The main attention is 
payed to psychological, juridical and biochemical aspects. There are represented the spe
cies of affect and behavior regularities of theirs. The prevention task of affect is observed in 
socialization context of a person.

Личность и аффект  
(психологические, юридические и биохимические аспекты)

К. Налчаджян, А. Микаелян, С. Григорян

В статье детально проанализировано понятие аффекта. Oсобое внимание уделено 
психологическому, юридическому и биохимическому аспектам. Представлены разновид
нос ти аффекта и закономерности его проявления. Проблема предотвращения аффекта 
рассмат ривается в контексте социализации личности.
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ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ 
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՍՏՂԻԿ ԵՆԳԻԲԱՐՅԱՆ

ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆԸ ՆՊԱՍՏՈՂ 
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐ

Մարդու մեջ հաստատուն և հուսալի է միայն այն, 
 ինչ նրա բնության մեջ ներծծվել է կյանքի առաջին շրջանում:

Յ.Կոմենսկի

Ման կա վար ժա կան խնդի րը պրոբ լե
մա յին իրա վի ճակ է, որն առա ջա նում է 
երե խա նե րի, երե խա յի և դաս տի ա րա
կի, դաս տի ա րա կի և ծնո ղի, ծնող նե րի և 
իրենց երե խա նե րի մի ջև փոխ հա րա բե
րու թյուն նե րի ըն թաց քում: Այդ խնդիր նե
րի լու ծու մը դաս տի ա րա կի և ծնող նե րի 
կող մից ման կա վար ժա կան գոր ծըն թա
ցի ար դյու նա վե տու թյան պայ ման նե րից 
մեկն է: Ման կա վար ժին ու ծնո ղին անհ
րա ժեշտ է տի րա պե տել ման կա վար
ժա կան վար պե տու թյա նը, լավ իմա նալ 
ման կա վար ժու թյան գի տա կան հե տա զո
տու թյան մե թոդ նե րը, երե խա նե րի տա րի
քա յին շրջա բա ժա նում նե րի բնու թագ րե
րը, նրանց բնա վո րու թյան, խառն ված քի 
և տա րի քա յին, ան հա տա կան և հո գե
բա նա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 
Ման կա վար ժա կան խնդիր նե րի լու ծու
մը պայ մա նա վոր ված է նաև երե խա նե
րի ձև ա վոր ման ու զար գաց ման բնա կան 
(ժա ռան գա կա նու թյան), սո ցի ա լա կան 
(հա սա րա կա կան մի ջա վայր) և ման կա
վար ժա կան (դաս տի ա րա կու թյան) գոր
ծոն նե րով, նրանց փո խա դարձ կա պի 

ըն դուն մամբ և ու սում նա դաս տի ա րակ
չա կան աշ խա տանք նե րի գոր ծըն թա ցում 
դրանց ար դյու նա վետ օգ տա գործ մամբ: 
Ման կա վար ժա կան խնդիր նե րի լու ծու մը 
տե սա նե լի կդարձ նի այն նպա տա կը, որն 
իրենց առ ջև դրել են ման կա պար տեզն ու 
ըն տա նի քը, դաս տի ա րակն ու ծնո ղը՝ երե
խա նե րի ան ձը հա մա կող մա նի ու ներ դաշ
նակ զար գաց նե լու հա մար: Նա խադպ րո
ցա կան տա րի քը կա րև ո րա գույն շրջան 
է ան ձի կա յաց ման և բնա կա նոն զար
գաց ման հա մար, որը մե ծա պես կախ ված 
է երե խա յի շրջա պա տող մի ջա վայ րից: 
Ըն տա նի քից բա ցի նա խադպ րո ցա կա նի 
ան ձի զար գաց ման մյուս կա րև որ մի ջա
վայ րը նա խակր թա րանն է, որ տեղ անհ
րա ժեշտ է ստեղ ծել այն պի սի հո գե բա
նա ման կա վար ժա կան մթնո լորտ, որում 
կխթան վեն և կզար գա նան նա խադպ րո
ցա կա նի՝ դե ռևս նոր ձեռք բե րած անձ նա
յին որակ նե րը. ինք նու րույ նու թյուն, ան ձի 
ին տեգր ված և ամ բող ջա կան կե ցու թյուն, 
որոնք էլ պի տի հիմք հան դի սա նան երե
խա յի «Ես»–ի հե տա գա ձև ա վոր մանն ու 
կա յու նաց մա նը:
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Նա խակր թա րան նե րում որո շա կի պա
հանջ ներ են առա ջադր վում երե խա յի 
մտա վոր զար գաց ման հա մար, իսկ դրանք 
ձեռք են բեր վում ոչ թե ինք նա բե րա բար, 
այլ ու սուց ման և դաս տի ա րա կու թյան մի
ջո ցով: Երե խա նե րի ընդ հա նուր մտա վոր 
զար գա ցումն ըն տա նի քում հեշ տաց նում 
է նա խակր թա րա նի հա ղոր դած գի տե լիք
նե րի յու րա ցու մը: Նա խադպ րո ցա կա նը 
հե տաքրքր վում է այն ամե նով, ինչ նոր 
է, ար տա սո վոր, ըստ որում ու նե նում է 
զար ման քի, տա րա կու սան քի զգա ցում 
և, չկա րո ղա նա լով ինք նու րույն կեր պով 
կողմ նո րոշ վել, պա տաս խան է փնտրում 
մե ծա հա սակ նե րի մոտ:

Ման կա պար տե զը այն կրթա դաս տի
ա րակ չա կան հաս տա տու թյունն է, որի 
գոր ծա ռույ թը երե խա յի ար դյու նա վետ ու
սուց ման և դաս տի ա րա կու թյան կազ մա
կեր պումն է, ինչ պես նաև նրա առօ րյան 
առա վել հե տաքր քիր դարձ նե լը: Վեր ջին 
ժա մա նակ նե րում տա րած ված է դար ձել 
«ու սու ցում խա ղի մի ջո ցով» հաս կա ցու թյու
նը: Ի՞նչ է այն նշա նա կում: Ման կա վարժ
նե րը փոր ձում են երե խա յի հա մար հա ճե լի 
զբաղ մուն քը ծա ռա յեց նել ու սում նա դաս
տի ա րակ չա կան նպա տակ նե րին, խա ղը 
դարձ նել «ար դյու նա վետ»: Երբ երե խան 
խա ղում է, նա սո վո րում է, սա կայն կա րև
որ է, թե ին չով է նա խա ղում և ինչ պայ
ման նե րում: Կան խա ղեր, որոնք մար զում 
են երե խա յի տրա մա բա նու թյու նը, ստեղ
ծա գոր ծա բար մտա ծե լու ու նա կու թյու նը, 
վեր լու ծա կան միտ քը և այլն (կա ռու ցո ղա
կան խա ղեր, սյու ժե տա դե րա յին խա ղեր, 
շար ժա խա ղեր, հո գե բա նա կան խա ղեր և 
այլն): Ման կա վարժ նե րի դե րը երե խա նե
րին «գրա գետ» խա ղալ սո վո րեց նելն է:

Այս ամե նը հաշ վի առ նե լով` մի և նույն 
ժա մա նակ պետք է հաս կա նալ, որ բուն 
ու սում նա կան գոր ծըն թա ցն անհ րա ժեշտ 
է առանձ նաց նել խա ղից: Հենց դաս տի

ա րակ ման պրակ տի կան է տա նում ոչ 
կտրուկ, բայց ու սուց ման ու խա ղի տա
րան ջատ մա նը: Ու սու ցու մը հե տաքր քիր 
կազ մա կեր պե լու պա րա գա յում երե խա
նե րը հեշ տու թյամբ են թող նում խա ղը, 
նրանց մոտ աս տի ճա նա բար առա ջա նում 
են առա վել խո րը ճա նա չո ղա կան պա
հանջ մունք ներ, որոնք չեն բա վա րար վում 
խա ղի ըն թաց քում: Ու սում նա կան գոր
ծըն թա ցում երե խան յու րաց նում է գի
տե լիք ներ, ձեռք բե րում հմտու թյուն ներ, 
սո վո րում լսել, տես նել, դառ նում է ավե լի 
կազ մա կերպ ված:

Ու սու ցու մը նաև նրանց մոտ ձև ա վո րում 
է մե ծա հա սակ նե րին ար ձա գան քե լու կա րո
ղու թյուն ներ և ավե լի հեշտ է դարձ նում մե
ծա հա սակ նե րի հետ հա ղոր դակ ցում:

Երե խա նե րի մտա ծո ղու թյու նը զար գա
նում է լեզ վի հետ մի ա սին: Նա խադպ րո
ցա կանն աչ քի է ընկ նում իր ըն դօ րի նա
կե լու հատ կու թյուն նե րով, ուս տի երե խա յի 
լեզ վի զար գաց ման գոր ծում մեծ նշա նա
կու թյուն ու նի նրան շրջա պա տող բո լոր 
մե ծա հա սակ նե րի լեզ վի կուլ տու րան: Մե
ծա հա սակ նե րի խոս քը երե խա նե րի հետ 
պետք է լի նի պարզ, ար տա հայ տիչ, ճիշտ 
ու հաս կա նա լի: Մտա ծո ղու թյու նը և լե
զուն զար գաց նե լու նպա տա կով երե խա
նե րին անհ րա ժեշտ է կար դալ հե քի աթ
ներ, պատմ վածք ներ, հար ցե րի մի ջո ցով 
վե րար տադ րել տալ կար դա ցա ծը, սո վո
րեց նել պատ մել նկար նե րի բո վան դա կու
թյու նը, ան գիր սո վո րեց նել բա նաս տեղ
ծու թյուն ներ: Պատ մե լը հարս տաց նում 
է լե զուն, նպաս տում է երե խա նե րի մեջ 
իրենց ու ժե րի նկատ մամբ վստա հու թյան 
դաս տի ա րակ մա նը: Պատ մե լու ըն թաց
քում երե խա յի մեջ առաջ է գա լիս իր խոս
քը ունկն դիր նե րին հա սա նե լի դարձ նե լու 
ձգտում. դա նրան ստի պում է ու շա դիր լի
նել իր մտքերն ու զգաց մունք նե րը ար տա
հայ տե լիս:
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Մտա վոր դաս տի ա րա կու թյու նը մար դու 
մտա վոր կա րո ղու թյուն նե րի և իմա ցա կան 
գոր ծըն թաց նե րի ձև ա վո րումն է, որը տե ղի 
է ու նե նում կյան քի բո լոր տե սա կի ազ դե
ցու թյուն նե րի և ներ գոր ծու թյուն նե րի շնոր
հիվ: Մտա վոր դաս տի ա րա կու թյան հիմ քում 
ըն կած է ու սու ցու մը, որի նպա տա կը երե
խա նե րին գի տե լիք ներ հա ղոր դելն է, նրա 
մտա ծո ղու թյան զար գա ցու մը և աշ խար հա
յաց քի ձև ա վո րու մը, տար բեր ին տե լեկ տո ւալ 
և փորձ նա կան կա րո ղու թյուն նե րով և ու նա
կու թյուն նե րով զի նե լը:

Մտա վոր դաս տի ա րա կու թյան բարդ 
խնդիր նե րի իրա կա նա ցու մը լուրջ պա
հանջ ներ է ներ կա յաց նում դաս տի ա րա
կին, նրա գի տե լիք նե րին, նրա ընդ հա նուր 
զար գաց մա նը:

Նա խադպ րո ցա կան տա րի քի երե խա յի 
զբաղ մունք նե րի մեջ մեծ նշա նա կու թյուն 
ու նեն նկա րե լը, ար տան կա րե լը, ներ կե լը, 
կտրե լը և այլն: Աշ խա տան քի այս բո լոր 
տե սակ ներն ընդ լայ նում են երե խա յի մտա
հո րի զո նը, ճշտում նրա պատ կե րա ցում
նե րը շրջա պա տի առար կա նե րի մա սին, 
դաս տի ա րա կում ընդ լայն ման ճշտու թյուն: 
Մի ա ժա մա նակ դրա նով զար գա նում են 
ձեռ քի թա թը, նրա մանր մկան նե րը, իսկ 
դա նա խա պատ րաս տում է հե տա գա յում 
գրչով և մա տի տով լավ աշ խա տե լուն:

Ոմանք, ստի պե լով կամ հա մո զե լով 
երե խա յին, գրել են սո վո րեց նում, մինչ դեռ 
ավե լի կա րև որ է նրա մեջ դաս տի ա րա կել 
սեր և ձգտում ուս ման նկատ մամբ, բա
ցա հայ տել, որ սո վո րե լը կա րև որ է և անհ
րա ժեշտ, բաց անել ու սում նա կան գոր ծու
նե ու թյան հե ռան կար նե րը: Մինչ դպրոց 
մտնե լը երե խա նե րին գրա գի տու թյուն սո
վո րեց նելն օգ տա կար կա րող է լի նել մի այն 
այն դեպ քում, երբ ծնող ներն այն կազ մա
կեր պում են ճիշտ կեր պով:

Դաս տի ա րա կու թյան հա մա կար գի 
բաղ կա ցու ցիչ մա սե րից մեկն էլ աշ խա

տանքն է: Աշ խա տանք ասե լով հաս կա նում 
ենք երե խա նե րի կող մից իրա կա նաց վող 
այն պի սի գոր ծու նե ու թյուն, որն առա վել 
մոտ է իրա կա նու թյա նը և տա լիս է կեն ցա
ղա յին հմտու թյուն ներ: Աշ խա տանքն ամե
նից առաջ անհ րա ժեշտ է նա խադպ րո ցա
կա նի ֆի զի կա կան զար գաց ման հա մար: 
Ֆի զի կա կան աշ խա տան քը բարձ րաց նում 
է օր գա նիզ մի գոր ծու նե ու թյու նը, զար գաց
նում մկան նե րը, հա մա ձայ նեց նում շար
ժում նե րը և կա տա րե լա գոր ծում նյար դա
յին հա մա կար գը: Աշ խա տան քում երե խան 
զար գա նում է նաև մտա վոր առումով: Նա 
մտա ծում է, թե ինչ պես կա տա րի աշ խա
տան քը, հարց ու փորձ է անում, ու շադ
րու թյու նը կենտ րո նաց նում աշ խա տան քի 
վրա: Աշ խա տան քի ըն թաց քում երե խա յի 
մեջ մշակ վում է ճիշտ վե րա բեր մունք իրեն 
շրջա պա տող մարդ կանց նկատ մամբ:

Երե խա նե րի մեջ վաղ տա րի քից ամեն 
ինչ սե փա կան ձեռ քով կա տա րե լու ցան
կու թյուն է առա ջա նում: Այդ ձգտու մը մե
ծե րը պետք է ճիշտ օգ տա գոր ծեն: Եր բեմն 
ծնող նե րը երե խա նե րին հե ռու են պա հում 
այն ամե նից, ին չը թե կուզ մա սամբ դժվա
րու թյուն է առա ջաց նում` պատ ճա ռա բա
նե լով, թե նա դեռ փոքր է. դա առաջ է 
բե րում ծու լու թյուն: Չա փից ավե լի խնա
մա կա լու թյու նը մի այն վնաս է բե րում, երե
խա յին զրկում ինք նու րույ նու թյու նից, որի 
հե տև ան քով երե խա յի մեջ առաջ է գա լիս 
անվճ ռա կա նու թյուն, անվս տա հու թյուն սե
փա կան ու ժե րի նկատ մամբ:      Առող ջու
թյան պահ պան ման և ֆի զի կա կան ճիշտ 
զար գաց ման հա մար մեծ նշա նա կու թյուն 
ու նի օր վա ռե ժի մը, որը երե խա յի ֆի զի կա
կան դաս տի ա րա կու թյան կա րև որ պայ
մանն է: Չի կա րե լի երե խա յի փո խա րեն 
անել այն, ին չը նա ևս կա րող է անել: Դրա 
հետ մի ա սին նրան պետք է ներշն չել, որ 
ին քը նույն պես կա րող է լավ կա տա րել այդ 
աշ խա տան քը:
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Հանձ նա րա րու թյուն նե րը պետք է մատ
չե լի լի նեն և մի ա ժա մա նակ պա հան ջեն 
ինչ պես մտա վոր, այն պես էլ ֆի զի կա կան 
ու ժե րի լա րում: Եթե պար տա կա նու թյուն նե
րը երե խա յի ու ժե րից և հնա րա վո րու թյուն
նե րից բարձր են, ապա, բնա կա նա բար, 
հա ջո ղու թյամբ չեն կա տար վում և թե րա
հա վա տու թյուն են առա ջաց նում սե փա կան 
ըն դու նա կու թյուն նե րի նկատ մամբ: Դժվա
րու թյան հան դեպ ան զո րու թյան զգա ցու մը 
թու լաց նում է կամ քը: Հա ջո ղու թյու նը պետք 
է դառ նա գոր ծադր ված ջան քե րի պար գև: 
Տես նե լով իր աշ խա տան քի ար դյունք նե րը, 
ճա նա չե լով սե փա կան ու ժե րը, երե խան 
դառ նում է ավե լի նպա տա կաս լաց ու տո

կուն՝ նպա տա կին հաս նե լու գոր ծում:
Նա խադպ րո ցա կա նի զար գաց մա նը 

նպաս տե լու հա մար ման կա վար ժա կան 
գի տու թյան առ ջև դրված են մի շարք կա
րև որ խնդիր ներ, որոնք պետք է հա մա
կող մա նի ո րեն ու սում նա սիր վեն: Այ սօր, 
երբ հայ ժո ղո վուր դը կեր տում է իր ազատ 
ու ան կախ հայ րե նի քը, երբ մեր առ ջև ծա
ռա ցել են տնտե սա կան, գի տա տեխ նի
կա կան, մշա կու թա յին վե րա կա ռուց ման 
բազ մա զան դժվա րու թյուն ներ, մեր հան
րա պե տու թյու նում ման կա վար ժու թյան մի 
շարք խնդիր ներ լու ծե լով` պետք է օգ նել 
տնտե սա կան և հո գև որ կյան քի վե րա կա
ռուց մանն ու առա ջըն թա ցին:
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Несколько педагогических вопросов,  
содействующих развитию дошкольника

А. Енгибарян

Что бы под го то вить ре бен ка к учеб но му про цес су на до по за бо тить ся не толь ко об 
умст вен ном раз ви тии ре бен ка, но так же под го то вить его к но вым об сто я тельст вам 
(ус ло ви ям) жиз ни и де я тель но сти. Изу че ние жиз ни и се мей но го вос пи та ния ре бен ка 
по ка зы ва ет, что за ме чен ные в шко ле не до стат ки во мно гом яв ля ют ся ре зуль та том неп
ра виль но го се мей но го вос пи та ни я.  

Several educational questions, which conduce to  
the development of the preschooler

A. Engibaryan

To prepare the child for the educational process one must take care not only about child’s 
mental development, but also prepare him for the new circumstances of life and activity. The 
study of life and family upbringing of children shows that the shortcomings noticed at school 
are most of all the results of not correct family upbringing.
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ՄԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԸ

Աբրահամյան Արամ 
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ–ի պրո ֆե սոր, 
մանկ. գիտ. դոկտոր

Աշիկյան Արմինե 
ԵՊՀ–ի մանկավարժության ամբիոնի աս
իս տենտ, մանկ. գիտ. թեկնածու

Աղաջանյան Ռոզա 
ԱրՊՀ–ի հայցորդ

Ադլոյան Լիլիթ 
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ–ի լոգո պե
դիայի և վերականգնողական թե րա պիայի 
ամբիոնի հայցորդ

Առաքելյան Մադլենա
Անանիա Շիրակացու անվան ճե մա րանի 
հոգե բանական լաբորատորիայի պա տաս
խանատու

Ադամյան Նելլի 
ԳՊՄԻ–ի կենսաբանության ամբիոնի 
դասախոս

Ալեքսանյան Աննա 
ԵՊՀ–ի մանկավարժության ամբիոնի 
ասիս տենտ, մանկ. գիտ. թեկնածու

Աբդոլլահի Միթրա 
ԵՊՀ–ի մանկավարժության ամբիոնի 
ասպի րանտ

Բալայան Արև 
Սիամանթոյի անվան թիվ 162 հիմ նա կան 
դպրոցի փոխտնօրեն

Բլբուլյան Հովիկ 
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ–ի ման կա
վար ժության տեսության և պատ մու թյան 
ամբիոնի հայցորդ

Գալստյան Անուշ 
Երևանի թիվ 200 միջնակարգ դպրոցի 
ֆիզիկական կուլտուրայի ուսուցչուհի

Գրիգորյան Շուշիկ
ԵՊՀ–ի անգլերենի ամբիոնի դասախոս

Գրիգորյան Անգին 
ԳՊՄԻ–ի կենսաբանության ամբիոնի դա
սախոս

Գդլյան Գոհար 
ԳՊՄԻ–ի կենսաբանության ամբիոնի դա
սախոս

Գրիգորյան Վահագն 
ԵՊՀ–ի սոցիալ–տնտեսական աշ խար հա
գրության ամբիոնի դասախոս, մանկ. գիտ. 
թեկնածու 

Գրիգորյան Նանա 
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ–ի ինֆոր մա
տիկայի և դրա դասավանդման մեթոդիկայի 
ամբիոնի դոցենտ, մանկ. գիտ. թեկնածու

Դավթյան Սոնա 
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ–ի հատուկ 
մանկավարժության և հոգեբանության 
ամբիոնի դասախոս

Թոռունյան Նաիրա 
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ–ի տար րա կան 
ուսուցման և հայոց լեզվի դա սա վանդման 
մեթոդիկայի ամբիոնի հայ ցորդ

Իվանյան Կառլեն 
Սյունիքի մարզի Տաթև գյուղի միջ նա կարգ 
դպրոցի ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ 

Իսկանդարյան Մարինե 
Երևանի թիվ 119 դպրոցի մա թե մա տիկայի 
ուսուցչուհի

Խաչատրյան Ռուզաննա 
ԵՊՀ–ի մանկավարժության ամբիոնի դա
սախոս, մանկ. գիտ. թեկնածու

Կարապետյան Իգոր 
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ–ի օտար լե
զու ների դասավանդման մեթոդիկայի 
ամբիոնի պրոֆեսոր

Կարապետյան Լուսինե
ԵՊՀ–ի սոցիալական աշխատանքի և սոց
իա լական տեխնոլոգիաների ամ բիոնի դա
սախոս

Հակոբյան Գրետա
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ–ի ման կա
վարժության տեսության և պատ մու թյան 
ամբիոնի դոցենտ, մանկ. գիտ. թեկնածու



227

Մ Ա Ն Կ Ա Վ Ա Ր Ժ Ա Կ Ա Ն  Մ Ի Տ Ք

Հակոբյան Ելենա 
Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պե
տա կան ինստիտուտի ֆիզիկական դաս
տիա րակության տեսության և մեթոդիկայի 
ամբիոնի դոցենտ, մանկ. գիտ. թեկնածու

Հակոբյան Ավետիք 
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ–ի գե ղար վես
տական կրթության ֆակուլտետի դոցենտ

Համբարձումյան Քնարիկ 
Երևանի Գագիկ Ստեփանյանի ան վան թիվ 
135 հիմնական դպրոցի փոխ տնօրեն

Մանուկյան Անի 
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ–ի օտար 
լեզուների դասավանդման մե թո դի կայի 
ամբիոնի դոցենտ, մանկ. գիտ. թեկ նածու

Մելքոնյան Միսաք 
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ–ի գեղար վես
տական կրթության ֆակուլտետի դա սախոս

Մանուկյան Վարդան 
ԳՊՄԻ–ի ընդհանուր և տեսական ֆի զի կայի 
ամբիոնի դոցենտ, ֆիզմաթ գիտ. թեկնածու

Մխիթարյան Մխիթար 
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ–ի կեր պար
վեստի ամբիոնի հայցորդ

Նալչաջյան Կարինե 
ԵԿՏԱ–ի հոգեբանության և ման կա վար ժու
թյան ամբիոնի վարիչ, հոգեբ. գիտ. թեկ
նածու, դոցենտ

Նավասարդյան Արմինե 
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ–ի ինֆոր մա
տիկայի և դրա դասավանդման մե թո դիկայի 
ամբիոնի դոցենտ, տեխ. գիտ. թեկնածու

Նազարյան Լևոն 
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ–ի ման կա
վար ժության տեսության և պատ մության 
ամ բիոնի ասպիրանտ

Նիկողոսյան Գագիկ 
Տնտեսագիտական համալսարանի Գյում
րիի մասնաճյուղի դասախոս, ֆիզմաթ գիտ. 
թեկնածու

Շահբազյան Հռիփսիմե 
Ա. Շահինյանի անվան Ֆիզմաթ հատուկ 
դպրոցի պատմության ուսուցչուհի

Պանդուխտյան Ջուլիետտա 
Վ. Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ–ի ման կա
վար ժության և լեզուների դա սա վանդ ման 
մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ

Պողոսյան Հայկուշ 
«Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
քիմ. գիտ. թեկնածու

Պողոսյան Բագրատ 
ԳՊՄԻ–ի ընդհանուր և տեսական ֆի զի
կայի ամբիոնի դոցենտ, ֆիզմաթ. գիտ. 
թեկնածու

Պետրոսյան Գոհար 
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ–ի ին ֆոր
մատիկայի և դրա դասավանդման մե թո
դիկայի ամբիոնի դոցենտ, ֆիզմաթ. գիտ. 
թեկնածու

Սարգսյան Ռուզաննա 
Վ. Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ–ի ման կա
վարժության և լեզուների դա սա վանդ ման 
մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ

Սերոբյան Երվանդ 
ԳՊՄԻ–ի ընդհանուր և տեսական ֆիզիկայի 
ամբիոնի դոցենտ, ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու

Սիսյան Սուսաննա 
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ–ի մաս նա գի
տական կրթության և կիրառական ման
կավարժության ամբիոնի դոցենտ, մանկ. 
գիտ. թեկնածու

Սիմոնյան Հենրի 
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ–ի խմբա վա
րու թյան և ձայնադրման ամբիոնի պրո
ֆեսոր

Քամիար Համիդռեզա
ԵՊՀ–ի մանկավարժության ամբիոնի 
ասպիրանտ
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