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ՀԱՆԴԵՍԻ ՀԻՄՆԱԴԻՐՆ Է
«ՏԱԹԵՎ ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐԸ»

«ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՄԻՏՔ» ԱՄՍԱԳՐԻ ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈԼԵԳԻԱ

ՄԿՐՏՉՅԱՆ ՍՈԿՐԱՏ «Տաթև ԳԿՀ»–ի հիմնադիր և գլխավոր տնօրեն
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՆԱԶԻԿ հանդեսի գլխավոր խմբագիր
ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ԱՐԱՄ  խմբագրի տեղակալ
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ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՎԱՐԴԵՎԱՆ Գյումրիի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական 

ինստիտուտի ռեկտոր
ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ ԱՐՏՅՈՒշԱ ՀՀ ԲՈՀ–ի նախագահ
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անդամ

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
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Մ Ա Ն Կ Ա Վ Ա Ր Ժ Ա Կ Ա Ն  Մ Ի Տ Ք

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԵՎ

ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԱզԻԿ ՀԱՐՈՒթյՈՒՆՅԱՆ
ԱՆՈՒՇ ՄԱՅԻԼՅԱՆ

ՄԵԾԱՀԱՍԱԿՆԵՐը ՈՐՊԵՍ  
ԿՐԹՈւԹՅԱՆ ՍՈւԲՅԵԿՏ

Հա մաշ խար հայ նաց ման ար դի պայ
ման նե րում կա տար վում են տա րաբ նույթ 
վե րա կա ռու ցում ներ և զար գա ցում ներ, 
որոնք ըն թա նում են ին տեգ րաց ման և հա
մընդ հա նուր կար գա վոր ման ուղ ղու թյամբ: 
«Հատ կան շա կան է, որ հա մաշ խար հայ
նա ցու մը կրում է հա մա պար փակ բնույթ, 
տա րած վում է մարդ կա յին գոր ծու նե ու
թյան բո լոր ուղ ղու թյուն նե րի վրա` ընդգր
կե լով հա սա րա կա կան և ան հա տա կան 
կե ցու թյան ոլորտ ները»1։ Այդ փո փո խու
թյուն նե րը վե րա բե րում են տնտե սա կան 
զար գաց ման առաջ նա հեր թու թյուն նե րի 
վե րագ նա հատ մա նը, աղ քա տու թյան հաղ
թա հար ման, առող ջու թյան պահ պան ման, 
մարդ կանց սո ցի ա լա կան պայ ման նե րի 
բա րե լավ ման, սո ցի ա լա կան անվ տան գու
թյան, երկ րի ընդ հա նուր զար գաց ման, 
խա ղա ղու թյան և կա յու նու թյան ապա հով
ման և այլ խնդիր նե րին: Ուս տի առա վել, 
քան եր բևէ կա րև որ վում է այդ խնդիր նե
րի ճիշտ ըմբռն ման և հնա րա վոր լու ծում
նե րի առա ջարկ ման անհ րա ժեշ տու թյու նը, 
քա նի որ ժա մա նա կա կից աշ խար հը հրա
տապ լու ծում նե րին չի կա րող սպա սել վա
ղը, «...առա ջըն թա ցի հա մար ամե նայ նի 
անհ րա ժեշ տու թյու նը այ սօր վա մեջ է»2։ 

1 Տե՛ս Андреев А. А., Педагогика высшей школы, Мо
сква, 2002, 264 с., с. 59.
2 Տե՛ս Основы андрагогики, Под. редакцией. И. А. 
Колесниковой, Москва, 2003, 237 с., с. 43.

Փո փոխ վող աշ խար հում կեն սա կան կա
րև որ խնդիր նե րից մեկն էլ «ես»–ի գո յու թյան 
գի տակ ցումն է ու սե փա կան հնա րա վո րու
թյուն նե րի դրսև ո րու մը: Վեր ջինս անհ նար 
է լու ծել կյան քի ըն թաց քի հա մա տեքս տից 
դուրս, և այն չի կա րող պայ մա նա վոր ված չլի
նել անընդ մեջ կրթու թյան (կրթու թյուն ամ բողջ 
կյան քի ըն թաց քում) հա յե ցա կար գի իրա կա
նաց ման անհ րա ժեշ տու թյան գի տակց մամբ: 
«Ժա մա նա կա կից ըն կալ մամբ, կրթու թյու նը 
որ պես մար դու` աշ խար հի և շրջա պա տող 
մարդ կանց մի ջև տե ղե կատ վա կան փո խազ
դե ցու թյուն, ինք նին ակն հայտ է դարձ նում 
շա րու նա կե լի ու թյան անհ րա ժեշ տու թյու նը 
կյան քի բո լոր փու լե րում»3։ Այս իմաստով էլ 
կարևորվում է կրթության դերը տարիքային 
բո լոր խմբերի ներկայացուցիչների, հատ
կապես, մեծահասակների համար, որոնց 
պա րագայում կարևորվում է ճկուն վար քա
գծի դրսևորումը, սեփական ներքին աշ
խարհի գնահատումը և վերափոխումը` 
ար տաքին գործոններին համարժեք, հեշտ 
սոց իալականացումը` մասնագիտական, կեն
ցաղային, սոցիալական առումներով և այլն։ 

Բուն անդ րո գո գի կա կան հաս կա ցու
թյան իմաս տով` մե ծա հա սա կի վե րա բե րյալ 
բնու թագ րում ներ տվել են տար բեր գիտ
նա կան ներ: Մե ծա հա սակ նե րի ամե նա

3 Տե՛ս UNESCO. The General Conferens Adopts a 
Recommendatin on Adult Education//Adult Education 
Information Notes, 1977, N 1, 14 p. p. 2.
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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

լայն բնու թագ րու մը տրվել է 1976 թվա կա
նին Նայ րո բի ում` ՅՈՒ ՆԵՍ ԿՕ–ի գլխա վոր 
նստաշր ջա նում, ըստ որի` մե ծա հա սա կը 
«այն յու րա քան չյուր մարդն է, ով ըն դուն
ված է այն հա սա րա կու թյան կող մից, որին 
պատ կա նում է»4։ Սա կայն այս բնու թագր
ման մեջ քիչ է ար տա հայտ ված «մե ծա
հա սա կ» հաս կա ցու թյան բո վան դա կա յին 
իմաս տը: Մ. Տ. Գրոմ կո վան անդ րո գո գի
կա յի մա սին իր սե մի նար նե րում տա լիս է 
մե ծա հա սա կի վե րա բե րյալ բնու թագ րում, 
որը լայն առու մով նրա էա կան հատ կա
նիշ նե րի, որա կա կան գծե րի ամ բող ջու
թյունն է: Այս պես` «Մե ծա հա սա կը` 
•	 ըն դու նակ է որո շում ներ կա յաց նե լու,
•	 կրե լու իր հա մար պա տաս խա նատ

վու թյուն,
•	 կու տա կե լու կյան քի փորձ,
•	 հա մո զե լու,
•	 պա տաս խա նա տու է իր բա ռե րի և 

գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար,
•	 գնա հա տե լու իրա վի ճա կը և ըն դու նե

լու հստակ որո շում ներ,
•	 ճիշտ գնա հա տե լու իր հնա րա վո րու

թյուն նե րը,
•	 կրե լու պա տաս խա նատ վու թյուն իր 

գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար,
•	 ին դի վիդ է,
•	 անձ,
•	 մարդ` կրթու թյուն ու նե ցող,
•	 ըն տա նիք ստեղ ծող,
•	 առա ջադր ված նպա տակ նե րին հաս

նող,
•	 կյան քի որա կի որո շա կի աց ման հա

մար` կա րո ղու թյուն ներ ու նե ցող,
•	 մարդ` բարձր փո խազ դե ցու թյուն նե

րին հա մա պա տաս խան գոր ծող,
•	 գոր ծո ղու թյուն նե րը պլա նա վո րող,
•	 ար դյունք նե րը կան խա տե սող,
•	 ըն դու նակ է հար թե լու կոնֆ լիկտ ներ,
•	 ին դի վիդ` հաս նե լու որո շա կի մշա կու

4 Տե՛ս Փի լի սո փա յա կան բա ռա րան, Մ. Մ. Ռո զեն տա
լի խմբ., Երև ան, 1975, 467 էջ, էջ 395–396:

թա–կրթա կան մա կար դա կի, ու նի կա
րո ղու թյուն ներ` որո շա կի իրա վի ճակ
նե րում օգ տա գոր ծե լու հա մար,

•	 հնա րա վո րու թյուն ներ և ինք նի րա ցում 
տար բեր հա ղոր դակց ման մի ջոց նե րով` 
մարդ կանց հետ հա ղոր դակց վե լու և փո
խազ դե ցու թյան մեջ գտնվե լու հա մար,

•	 ին դի վիդ` տնտե սա կան ընդ հա նուր 
հա րա բե րու թյուն նե րում»5։

Մե ծա հա սակ նե րի կրթու թյան ու սում
նա սի րու թյամբ զբաղ վող հայտ նի մաս
նա գետ Ս. Ի. զմե ևը «մե ծա հա սա կ» 
հաս կա ցու թյու նը սահ մա նել է ըստ կեն
սա բա նա կան և սո ցի ալ–հո գե բա նա կան 
հատ կա նիշ նե րի. «Մե ծա հա սա կը նշա
նա կա լից ար դյու նա վետ դե րեր (քա ղա
քա ցի, աշ խա տող, ըն տա նի քի ան դամ) 
իրա կա նաց նող անձ է` օժտ ված ֆի զի ո լո
գի ա կան, հո գե բա նա կան, սո ցի ա լա կան, 
բա րո յա կան հա սու նու թյամբ, հա րա բե րա
կա նո րեն տնտե սա կան ան կա խու թյամբ, 
կեն սա փոր ձով և ինք նա գի տակց ման մա
կար դա կով, որոնք բա վա րար հիմք են 
հա մա պա տաս խան ինք նա կա ռա վար վող 
վար քագ ծի դրսև որ ման հա մար»6։ 

Մե ծա հա սա կի սո ցի ալ–հո գե բա նա կան 
բնու թագ րումն է տվել նաև Դ. Չի նը. «Մե
ծա հա սա կը նա է, ով իրեն դրսև ո րում է 
որ պես հա սուն անձ, ստանձ նում հա սուն 
դե րեր` աշ խա տո ղի, ամուս նու, ծնո ղի, քա
ղա քա ցու, զին վո րի և այլն (սո ցի ա լա կան 
սահ մա նում), ում ինք նա գի տակ ցու թյու նը 
հա սուն ան ձի (մե ծա հա սա կի) ինք նա գի
տակ ցու թյուն է (հո գե բա նա կան սահ մա
նում): Մե ծա հա սա կը հա մար վում է հա սուն 
այն քա նով, որ քա նով նա իրեն պա տաս
խա նա տու է հա մա րում իր կյան քի ըն թաց
քում»7։

5 Տե՛ս Громкова М. Т., Андрагогика (теория и практика 
образования взрослых), Москва, 2005, 496 с., с. 294.
6 Տե՛ս Бордовская И. В., Реан А. А., Педагогика: 
учебник для вузов, Москва, 2000, 284 с., с. 61.
7 Տե՛ս Громкова М. Т., Андрагогика (теория и практика 
образования взрослых), Москва, 2005, 496 с., с. 36.
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Ի. Ա. Կո լես նի կո վան, հիմք ըն դու նե լով 
մե ծա հա սա կի հա սու նու թյան հատ կա նի
շը, գտնում է, որ մե ծա հա սա կին բնու թագ
րում է ոչ թե տա րի քա յին փու լը կամ կեն
սա բա նա կան տա րի քը (ժա մա նա կա յին 
առու մով), այլ` «կե ցու թյան գի տակց վա ծու
թյան վի ճակը»8։ 

Հա ճախ հան դի պում է այն մո տե ցու
մը, թե որ քան բարձր է մար դու տա րի քը, 
այն քան նա հասուն է (որ պես քա ղա քա
ցու, ամուս նու, ծնո ղի, աշ խա տո ղի): Տա
րի քը որոշ վում է ֆի զի ո լո գիա–կեն սա
բա նա կան չա փա նիշ նե րով: «Ան հա տի 
օր գա նա կան հա սու նա ցումն այն հիմքն 
է, որի վրա հեն վում է նրա ան ձի ձև ա վո
րու մը...: Բայց օր գա նա կան հա սու նու թյան 
և հո գե կան հա սու նու թյան մի ջև կա րող է 
ներ դաշ նա կու թյուն չլի նել: ...Բա նա կա
նու թյան գոր ծա կի ցը մի կո տո րակ է, որի 
հա մա րի չում գրվում է հո գե բա նա կան 
տա րի քը, իսկ հայ տա րա րում` փաս տա ցի 
(անձ նագ րա յին, կեն սա բա նա կան) տա
րիքը»9։ Այդ պատ ճա ռով «շատ հա ճախ 
մե ծա հա սակ նե րի հա րա բե րու թյուն նե րում 
օգ տա գոր ծում են «տա րի քա յին ժա մե ր» 
հաս կա ցու թյու նը: Տվյալ հաս կա ցու թյան 
տակ ըն դուն ված է հաս կա նալ կյան քի 
ներ քին ժա մա նա կա վոր ժա մա նա կա ցույց, 
որն օգ տա գործ վում է որ պես զար գաց
ման չա փա նիշ հա սու նու թյան ժա մա նակ, 
մի ջոց` իմա նա լու այն մա սին, թե որ քա
նով է մարդն իր զար գաց ման ըն թաց քում 
առաջ անց նում հիմ նա կան սո ցի ա լա կան 
իրա դար ձու թյուն նե րից, որոնք դրսև որ
վում են հա սու նու թյան ըն թաց քում, կամ 
էլ հետ մնում դրան ցից: Հիմ նա կան իրա
դար ձու թյուն նե րը վե րա բե րում են բու հում 
ու սում նա ռու թյա նը, ամուս նու թյա նը, երե
խա նե րի ծննդին, որո շա կի սո ցի ա լա կան 

8 Տե՛ս Основы андрагогики, Под. редакцией И. А. Ко
лесниковой, Москва, 2003, 237 с. с. 41.
9 Տե՛ս Նալ չա ջյան Ա., Հո գե բա նու թյան հի մունք ներ, 
Երև ան, 1997, 648 էջ, էջ 398.

կար գա վի ճա կի հաս նե լուն և այլն»10։ 
Հա սու նու թյու նը մե ծա հա սակ նե րի 

հատ կա նիշն է, որա կը, որն ար տա հայտ
վում է կեն սա գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում` 
կեն սա փոր ձի դրսև որ ման ար դյուն քում:

Մե ծա հա սա կու թյան (հա սու նու թյան) 
շրջա փու լը եր կա րա տև ժա մա նա կա
հատ ված է ան ձի կյան քում, և տար բեր 
գիտ նա կան նե րի կող մից պար բե րա ցու
մը տար բեր կերպ է կա տար վել, տրվել է 
քա նա կա կան շրջա նի նկա րագ րու թյամբ 
կամ ավան դա կան մո տեց մամբ (երի տա
սար դու թյուն, հա սու նու թյուն և ծե րու
թյուն): Հայտ նի հե տա զո տող Ս. Ի. զմե ևը 
մե ծա հա սա կու թյան տա րի ներ է հա մա
րում 20–65 տա րի նե րը, Բիր րեն` 17–75–
ը, Ե. Ի. Ստե պա նո վը` 18–40–ը, Յու. Ն. 
Կլյուտ կի նը` 16–70–ը, անգ լի ա ցի գիտ նա
կան Դ. Բ. Բրոմ լե յը, ում հետ հա մա ձայ նել 
է Բ. Գ. Անա նևը` 21–75–ը, Է. Էրիկ սո նը և 
Ա. Ա. Րե ա նը` 20–ից մին չև ֆի զի կա կան 
կյան քի վեր ջը։

Ներ կա յումս գո յու թյուն չու նի գի տա
կան հիմ նա վոր մամբ մար դու զար գաց
ման տա րի քա յին պար բե րաց ման որա
կա վոր ման մեկ ընդ հան րու թյուն: Չնա յած 
տար բեր ժա մա նակ նե րում ձեռ նարկ վել են 
նման փոր ձեր, սա կայն այդ աշ խա տանք
նե րի ար դյունք նե րը հիմք չեն ըն դուն վել:

Բա ցի հա մընդ հա նուր խնդիր նե րից, 
մե ծա հա սակ նե րի կեն սա գոր ծու նե ու թյան 
տար բեր փու լե րում ծա ռա ցած են կեն սա
կան հա ման ման խնդիր ներ, ինչ պի սիք 
են գո յու թյան և շա րու նա կա կա նու թյան 
ապա հո վու մը, տե ղե կաց ված սերն դի հետ 
աշ խա տե լու ու նա կու թյու նը, ժա մա նա կա
կից պայ ման նե րում ըն տա նե կան դե րե
րի հեր թա փո խի վե րա ի մաս տա վո րու մը, 
սերն դի ճիշտ դաս տի ա րա կու թյու նը, սո
ցի ալ–հո գե բա նա կան խնդիր նե րի հաղ

10 Տե՛ս Психология человека от рождения до смер
ти, Под общей редакцией А. А. Реана, Москва, 
2002, 652 с., с. 401.
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թա հա րու մը, առող ջու թյան պահ պա նու մը, 
բա րո յա կա նու թյան ըմբռ նու մը և այլն, որոնք 
մարդ կա յին կեն սա գոր ծու նե ու թյան բո վան
դա կու թյան մեջ անհ րա ժեշ տա բար դառ նում 
են սու բյեկ տի կրթման ակ տիվ գոր ծոն:

Փի լի սո փա յա կան իմաս տով սու բյեկ տը 
(լատ. subjectum–են թա կա, հիմ քում ըն
կած բա ռից) «ակ տի վո րեն գոր ծող և ճա
նա չող, գի տակ ցու թյամբ և կամ քով օժտ
ված մարդն է... Սու բյեկ տը ձև ա վոր վում 
և փոխ վում է ար տա քին աշ խար հի վե րա
փոխ ման գոր ծըն թա ցում»11։

Ման կա վար ժու թյան մեջ «սու բյեկ տ» 
հաս կա ցու թյունն ի հայտ է եկել 20–րդ դա
րի 70–ական թվա կան նե րից փի լի սո փա
յա–հո գե բա նա կան գի տե լիք նե րի հա մա
կար գից (Գ. Ի. Շու կի նա, Բ. Բ. Գորշ կո վա) 
և դա սա կան դի դակ տի կա յում դի տարկ վել 
է «սու բյեկտ–օբյեկ տ» հա կադ րու թյամբ` վե
րա բե րե լով ման կա վար ժից սո վո րող նե րին 
անհ րա ժեշտ գի տե լիք նե րի, կա րո ղու թյուն
նե րի, գոր ծու նե ու թյան փոր ձի փո խանց
մա նը, սա կայն ներ կա յումս կրթու թյան 
հա րա ցույց նե րը փո փո խու թյան են են
թարկ վում. առա վել ևս նման մո տե ցու մը 
մե ծա հա սա կի հա մար ար դի ա կան չէ:

Փո փո խու թյուն նե րի իրա վի ճա կում զար
գա նում է փո խազ դե ցու թյուն, փո փո խե լի
ու թյուն սու բյեկ տի (մե ծա հա սա կի) և վե րա
փո խում նե րի, զար գաց ման հե ռան կար նե րի 
մի ջև: «Փո փո խու թյուն նե րը գոր ծըն թաց ներ 
են, որոնց այս կամ այն կող մը, այդ թվում և 
մարդ կա յի նը, վե րա փոխ վում է` փո փո խե լով 
կեր պա րը: Այդ գոր ծըն թաց նե րը մի կող մից 
օբյեկ տիվ և սու բյեկ տիվ են, մյուս կող մից` 
կազ մա կերպ ված և տա րե րային»12։ 

Սուբյեկ տի գոր ծու նե ու թյան մեջ ար տա
ցոլ վում է ար տա քին աշ խար հը, վեր ջինս 
էլ վե րա կա ռուց վում է նույն սու բյեկ տի կող

11 Տե՛ս Փի լի սո փա յա կան բա ռա րան, Մ. Մ. Ռո զեն
տա լի խմբ., Երև ան, 1975, 467 էջ, էջ 395–396:
12 Տե՛ս Громкова М. Т., Андрагогика (теория и прак
тика образования взрослых), Москва, 2005, 496 с., 
с. 294.

մից այն քա նով, որ քա նով նա գի տակ ցում է 
իր գոր ծու նե ու թյան ձևն ու կա ռուց ված քը, 
իր «ես»–ի, իր դե րի, իրա կան կյան քի ճա
նաչ ման անհ րա ժեշ տու թյու նը՝ պայ մա նա
վոր ված իր պա հանջ մունք նե րով, մո տի վով, 
հնա րա վո րու թյուն նե րով` դնում է նպա տակ
ներ, որոնց իրա կա նաց ման ըն թաց քում իր 
կեն սա գոր ծու նե ու թյամբ փո խում է և՛ իր ներ
քին աշ խար հը, և՛ ար տա քին աշ խար հը:

Այս պի սով, մե ծա հա սակ նե րը հան
դես են գա լիս որ պես սու բյեկտ` իրենց 
բնո րոշ ինք նա գի տակ ցու թյամբ, ինք նա
վեր լու ծու թյամբ, ինք նու րույ նու թյամբ, 
վե րոն շյալ կեն սա կան խնդիր նե րը լու ծե
լու ձգտու մով և ինք նա կար գա վոր մամբ 
այն քա նով, որ քա նով տի րա պե տում են 
գի տա–տեխ նի կա կան, սո ցի ալ–տնտե
սա կան փո փո խու թյուն նե րին, մշա կույ թի 
ծա վա լին, հա ղոր դակց ման ձև ե րին ու մի
ջոց նե րին, քա ղա քակր թու թյա նը, տեխ
նո լո գի ա կան զար գա ցում նե րին: Բնա կա
նա բար այս ամենն անհ նա րին է առանց 
կրթու թյան, և այս հա մա տեքս տում կրթու
թյու նը կեն սա գոր ծու նե ու թյան բա ղադ
րա տարր է, որը հան դի սա նում է «մար
դու հա մար սո ցի ա լա կան պրակ տիկա»13` 
տարեցտարի ձեռքբերելով «սոցիալական 
նշանակալիություն»14։ Ստորև ներ կա
յացվում է մեր կողմից մշակված գծա
պատ կերը (Տե՛ս գծապատկեր 1)։ 

«Կրթու թյու նը չի կա րող վեր ջա նալ, եզ
րա փակ վել. այն անընդ հատ ինք նա ճող 
գոր ծըն թաց է, որը վե րա փո խում է մար դու 
կեր պա րը և աշ խարհը»15։ Այս իմաստով 
կրթությունը սուբյեկտի համար դառնում 
է «ցկյանս գործընթաց», որը դրսևորվում 
է ֆորմալ, ոչ ֆորմալ և ինֆորմալ 
ճանապարհներով։

13 Տե՛ս Бордовская И. В., Реан А. А., Педагогика: 
учебник для вузов, Москва, 2000, 284 с., с. 61.
14 Տե՛ս Основы андрагогики, Под. редакцией И. А. 
Колесниковой, Москва, 2003, 237 с., с. 46.
15 Տե՛ս Новые ценности образования, Антропологи
ческий, деятельностный и культурологический под
ходы. Тезаурус, выпуск 5 (24), Москва, 2005, 183 с., 
с. 154
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Ֆոր մալ ճա նա պարհն ապա հո վում է 
կրթու թյան հա մա կար գը, որը կար գա վոր
վում, նոր մա վոր վում է պե տու թյան և հա
սա րա կու թյան կող մից: Մար դիկ, ով քեր 
ստա ցել են ֆոր մալ կրթու թյուն, և շնորհ
վել է նրանց պե տա կան նմու շի փաս տա
թուղթ, ձեռք են բե րում օրենսդ րո րեն սահ
ման ված իրա վունք նե րի հա մակ ցու թյուն:

Ոչ ֆոր մալ կրթու թյունն իր մեջ նե
րա ռում է կրթա կան ծրագ րե րի և ու սում
նա կան դա սըն թաց նե րի բո լոր ձև ե րը, 
սա կայն չի տա լիս իրա վունք` ստա նա լու 
հա վաս տա գիր, ապա հո վե լու մաս նա գի
տա կան կար գա վի ճա կի փո փո խու թյու նը:

Ին ֆոր մալ կրթու թյու նը (այն ոչ մի ձև

ում չի գտնվում), թվա ցյալ կրթու թյուն է, 
«ներ կա ռույ ց» է կյան քի ըն թաց քի մեջ, 
իրա կա նաց վում է շփման ըն թաց քում, 
կա տար վում է զանգ վա ծա յին տե ղե կատ
վա կան մի ջոց նե րի ազ դե ցու թյան, լու սա
վոր չա կան ակ ցի ա նե րի, գիրք կար դա լու, 
սե փա կան և ու րիշ նե րի փոր ձի իմաս տա
վոր ման ճա նա պար հով»16։

««Կրթու թյան սու բյեկ տ» բա ռա կա պակ
ցու թյու նը կեր պա րի ներ քին փո փո խու թյան 
մեջ ինք նու րույ նու թյունն է, իսկ «սու բյեկ
տի կրթու թյու նը» նրա փո փո խու թյունն է 

16 Տե՛ս Основы андрагогики, под. редакцией. И. А. 
Колесниковой, Москва, 2003, 237 с., с. 36–37.

Գծապատկեր 1
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ար տա քին աշ խար հի փո խազ դե ցու թյուն
նե րի ներ քո»17։ Ասվածից հետևում է, որ 
արտաքին և ներքին աշխարհները գտնվում 
են փոխներթափանցելիության մեջ։ 

Կյան քի ըն թաց քում սու բյեկ տի կող մից 
նկա տե լի է իր հո գե կան գոր ծըն թաց նե րի 
զար գաց ման ան հա մա չա փու թյու նը, տար
բեր տա րի քա յին փու լե րում փո փոխ վող 
վի ճա կը` պայ մա նա վոր ված ճգնա ժա մա
յի նից կա յու նու թյան անց ման փու լե րով, 
կյան քի պայ ման նե րին հար մար վե լու հնա
րա վո րու թյուն նե րով և սո ցի ա լա կան պա
տաս խա նատ վու թյան զգա ցու մով: Ուս տի 
մե ծա հա սա կի կրթու թյան սու բյեկ տի վու
թյու նը կա րե լի է ար տա հայ տել հե տև յալ 
հատ կա նիշ նե րով.
1. ինք նու րույ նու թյան և ինք նա կա ռա վա

րե լի ու թյան գի տակ ցում,
2. իրա կա նաց րած կեն սա գոր ծու նե ու թյան 

ար ժև ո րում,
3. իմա ցա կան հնա րա վո րու թյուն նե րի 

ար ժև ո րում,
4. տե ղե կատ վա կան պա հան ջի ձև ա վո րում,
5. կրթու թյան ձև ե րը ընտ րե լու հնա րա վո

րու թյուն:
Այս ամե նով պայ մա նա վոր ված` սու

բյեկ տի հա սու նու թյան չա փը փոխ վում է 
կրթու թյան նկատ մամբ ու նե ցած վե րա բեր
մուն քից: Նա գնա հա տում է, վեր լու ծում, 
իր կեն սա փոր ձից, ար ժե քա յին կողմ նո
րո շում նե րից ել նե լով` ընտ րում է գի տե լիք
ներ` ներ քին աշ խար հը փո փո խե լու հա
մար, որոնք իրենց հեր թին բխում են ան ձի 
տա րի քա յին և սո ցի ա լա կան կար գա վի ճա
կից: Այս իմաս տով մե ծա հա սակ «սու բյեկ
տի կրթու թյու նը» կա րե լի է ար տա հայ տել 
հե տև յալ հատ կա նիշ նե րով.
1. փո փոխ վող պայ ման նե րին ճիշտ ար

ձա գան քե լը (կյանք, աշ խա տանք և 
այլն),

17 Տե՛ս Громкова М. Т., Андрагогика (теория и 
практика образования взрослых), Москва, 2005, 
496 с., с. 36.

2. կրթա կան և հո գե տեխ նիկ տեխ նո
լո գի ա նե րին տի րա պե տե լու օգ նու
թյամբ գի տակց ման տեխ նո լո գի ա նե
րի կա տա րե լա գոր ծու մը, ինչն օգ նում 
է պլա նա վո րե լու կա րո ղու թյուն նե րը, 
լու ծե լու սե փա կան խնդիր նե րը, կար
գա վո րե լու հո գե կա նը, կազ մա կեր պե
լու սե փա կան գոր ծու նե ու թյու նը,

3. սե փա կան կեն սա փոր ձը ներ մու ծե լու 
հնա րա վո րու թյու նը,

4. նոր որա կով ինք նի րաց վե լու հնա րա
վո րու թյու նը։

Այս պի սով` աշ խար հը գտնվում է տե
ղե կատ վա կան անց ման և վե րա կա ռու
ցում նե րի փու լում, ուր զար գա ցում ներն 
ու փո փո խու թյուն ներն անշր ջե լի են ու 
ան խու սա փե լի և ըն թա նում են մեծ արա
գու թյամբ: Այդ զար գա ցում ներն ուղղ
ված են մարդ կա յին գոր ծու նե ու թյան 
բո լոր ոլորտ նե րին և փո փո խու թյուն
ներ են առաջ բե րում ոչ մի այն մար դու 
կեն սա կեր պում, այ լև փո խում են կյան
քի որակն ու մա կար դա կը: Այս ամե նով 
պայ մա նա վոր ված` մե ծա հա սա կի անե
լի քը թե լադր վում է փո փո խու թյուն նե
րից (կրթու թյան սու բյեկտ) և փո փո խու
թյուն նե րի ըն թաց քից ծնվող խնդիր նե րի 
հան գու ցա լուծ ման, զար գաց ման հե ռան
կար նե րի կան խա տես մամբ, իսկ առա
ջըն թա ցի ապա հով վումն էլ` սու բյեկ տի 
կրթու թյամբ, ոչ դա սա կան, այլ սու բյեկ
տի կեն սա գոր ծու նե ու թյան մեջ «ցկյանս 
գոր ծըն թա ց» իմաս տով: Եվ որ քան սերտ 
լի նի սու բյեկ տի կա պը կրթու թյան հետ, 
այն քան կա ռա վա րե լի կդառ նա նրա տե
ղե կատ վա կան փո խազ դե ցու թյունն աշ
խար հի և մարդ կանց հետ։
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The Adults as a Subject of Education
N. Harutyunyan

A. Mayilyan

The article deals with the adult as a subject of education and his/her role in the context of 
globalization process and life problem solving abilities as well as the necessity of education 
for a subject throughout his/her lifetime from the social point of view. 

ВЗРОСЛЫЕ КАК СУБЪЕКТ ОБРАЗОВАНИЯ
Н. Арутюнян

А. Маилян

В статье обсуждаются проблемы осознания взрослым, как субъектом образования, 
своего существования и возможностей в контексте глобализации и восприятия 
жизненных проблем, а также рассматривается социальное значение образования 
субъекта на протяжении всей жизни.
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Կրթու թյան ցան կա ցած ոլոր տում անհ
նար է որևէ բա րե փո խում իրա կա նաց նել 
առանց ու սուց չի մաս նակ ցու թյան և աջակ
ցու թյան: Այդ է պատ ճա ռը, որ «Հան րակր
թու թյան պե տա կան կրթա կարգ»–ում 
նշվում է, որ «ու սու ցի չը պետք է գի տակ ցի 
բա րե փո խում նե րի անհ րա ժեշ տու թյու նը 
և դրան ցում իր մաս նակ ցու թյան կա րև ո
րու թյու նը, ու նե նա մաս նա գի տա կան անհ
րա ժեշտ պատ րաստ վա ծու թյուն և բա րո
յա կան որակ ներ, կա րև ո րի սո վո րե լու և 
սո վո րեց նե լու ժա մա նա կա կից մե թոդ նե
րը, մշտա պես կա տա րե լա գոր ծի մաս նա
գի տա կան կա րո ղու թյուն նե րը, պար բե
րա բար մաս նակ ցի վե րա պատ րաստ ման 
դա սըն թաց նե րի, զբաղ վի ինք նակր թու
թյամբ» (1, էջ 17):

Մեր կար ծի քով, բա վա կան չէ բա րե փո
խում նե րի անհ րա ժեշ տու թյան և դրանց 
մաս նակ ցե լու կա րև ո րու թյան գի տակ ցու
թյու նը: Շատ կա րև որ է, որ ու սու ցի չը գտնի 
և որո շի այդ գոր ծըն թա ցում իր մաս նակ
ցու թյան չափն ու սահ ման նե րը` ել նե լով 
իր մաս նա գի տա կան և քա ղա քա ցի ա կան 
պար տա կա նու թյուն նե րից ու պա հանջ
մունք նե րից: Այս առու մով անհ րա ժեշտ է 
նո րից ու նո րից կա տա րե լա գոր ծել ու սու
ցիչ նե րի վե րա պատ րաստ ման դա սըն
թաց նե րի բո վան դա կու թյու նը այն նկա
տա ռու մով, որ դրանք ավե լի գործ նա կան 
բնույթ ու նե նան և նպաս տեն ու սու ցիչ նե րի՝ 
ինչ պես մաս նա գի տա կան կա րո ղու թյուն
նե րի կա տա րե լա գործ մա նը, ընդ հա նուր 
զար գաց մա նը, այն պես էլ նրանց ակ տիվ 
մաս նակ ցու թյան ապա հով մա նը` կրթու
թյան ոլոր տի ժա մա նա կա կից հիմ նախն
դիր նե րի բա ցա հայտ ման և դրանց լուծ
ման ու ղի նե րի փնտրման գոր ծըն թա ցում:

Ցա վոք պետք է ար ձա նագ րել, որ ու

սուց չու թյան մեծ մա սը տե ղյակ չէ մեր 
երկ րում իրա կա նաց վող ո'չ կրթա կան քա
ղա քա կա նու թյան և ո'չ էլ կրթու թյան բնա
գա վա ռի պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան 
սկզբունք նե րին: Ու սուց չու թյան շրջա նում 
անց կաց րած մեր հար ցազ րույց նե րի վեր
լու ծու թյու նը ցույց տվեց, որ 100 ու սուց
չից մի այն 5–ը գի տեն ՀՀ այն օրենք նե րը 
(այն էլ ոչ բո լո րը), որոն ցով կա ռա վար
վում, կար գա վոր վում կամ ղե կա վար վում 
է կրթու թյան ոլոր տը: Ընդ որում՝ այդ 5–
ից ոչ մեկն էլ չկա րո ղա ցավ նշել պե տա
կան քա ղա քա կա նու թյան սկզբունք նե րը 
այդ բնա գա վա ռում: Ուս տի, որ պես զի ու
սու ցի չը հաս կա նա և հա մոզ վի, որ վե րա
պատ րաս տու մը իր իրա վունքն ու պար
տա կա նու թյունն է, անհ րա ժեշտ է ու սուց չի 
կա տա րե լա գործ ման գոր ծըն թա ցը ուղ ղել 
նաև նրա քա ղա քա ցի ա կան, իրա վա կան 
գի տակ ցու թյան և իրա զե կու թյան բարձ
րաց ման վրա: Դա սըն թացն ավար տե լուց 
հե տո նա պի տի զգա, որ ոչ մի այն գի տի 
օրեն քով ամ րագր ված իր իրա վունք ներն 
ու պար տա կա նու թյուն նե րը, այ լև պատ
րաստ է դրանք զու գոր դելու և կի րա ռելու 
պրակ տի կա յում: Ոչ մի այն ձեռք է բե րել 
իր աշ խա տան քը ծրագ րե լու, ու սուց ման 
գոր ծըն թա ցը ար դյու նա վետ իրա կա նաց
նե լու ուղ ղու թյամբ նոր գի տե լիք ներ, այ լև 
փո փո խու թյուն է կա տար վել նաև իր մտա
ծե լա կեր պի մեջ, որ նո րո վի է նա յում աշա
կեր տին, ու սու ցիչ–աշա կերտ հա րա բե րու
թյուն նե րին, գնա հատ ման գոր ծըն թա ցին, 
պատ րաստ է կա տա րելու երե խա նե րի 
իրա վունք նե րի պաշտ պա նի, երե խա նե րին 
«հա մա ձև ա վո րո ղի», նրան օգ նո ղի, խորհր
դա տո ւի դե րե րը, գի տակ ցում է սե փա կան 
աշ խա տան քի ար դյունք նե րը մշտա պես 
վեր լու ծե լու, սե փա կան պլան նե րը վե րա նա

ԱԻԴԱ ԹՈՓՈՒզՅԱՆ

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՈւՍՈւՑՉԻՆ 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐը
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յե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը և այլն:
Վե րա պատ րաստ ման դա սըն թա ցը ու

սուց չին պետք է նաև սո վո րեց նի տես նել, 
գտնել կրթու թյան ոլոր տում, ընդ հան րա
պես, և իր աշ խա տան քում, մաս նա վո րա
պես, առ կա թե րու թյուն նե րը և մտա ծել ու 
պայ քա րել դրանց վե րաց ման հա մար:

Այս տար վա հու լի սին անց կաց ված ու
սու ցիչ նե րի վե րա պատ րաստ ման դա սըն
թաց նե րի ժա մա նակ բուռն քննարկ ման 
առար կա դար ձավ «Հան րակր թու թյան 
մա սին» ՀՀ օրեն քի 27–րդ հոդ վա ծի 7–րդ 
կե տը, որը ու սուց չին ազա տու թյուն է տա
լիս «ընտ րե լու և կի րա ռե լու դա սա վանդ
ման այն պի սի մե թոդ ներ և մի ջոց ներ, 
որոնք ապա հո վում են ու սում նա կան գոր
ծըն թա ցի բարձր որակ` իր ընտ րու թյամբ 
օգ տա գոր ծե լով կրթու թյան պե տա կան 
կա ռա վար ման լի ա զոր ված մարմ նի երաշ
խա վո րած դա սագր քեր և ու սու ցո ղա կան 
նյու թեր, ձեռ նարկ ներ և սո վո րող նե րի գի
տե լիք նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի և հմտու
թյուն նե րի գնա հատ ման մե թոդ ներ» (2):

Պարզ վեց, որ 2009թ–ից մին չև այ սօր, 

այ սինքն 3 տա րի, օրեն քի այս դրույ թը չի 
գոր ծում, որով հե տև, իրա կա նում, այ լընտ
րան քա յին ծրագ րեր չկան, այ լընտ րան
քա յին դա սագր քե րը շատ քիչ են, իսկ թե 
որ դա սագր քով ու սու ցի չը պետք է առաջ
նորդ վի, թե լադ րում է դա սագր քե րի շրջա
նա ռու ֆոն դը:

Քննարկ ման ավար տին ու սու ցիչ նե րը 
եզ րա կաց րին, որ օրեն քի այդ հոդ վա ծը 
«չի կի րառ վում, հայ տա րար ված իրա վուն
քի իրաց ման հա մար հնա րա վո րու թյուն
ներ չկան»: Այ սինքն՝ իրա վուն քի և այդ 
իրա վուն քից օգտ վե լու հնա րա վո րու թյուն
նե րի մի ջև մեծ անջր պետ է, և այդ մա սին 
նպա տա կա հար մար է խո սել ու սու ցիչ նե րի 
օգոս տո սյան խորհր դակ ցու թյուն նե րի ժա
մա նակ:

Բուռն քննարկ ման առար կա դար ձավ 
նաև ժա մա նա կա կից ու սուց չին անհ րա ժեշտ 
մաս նա գի տա կան և անձ նա յին որակ նե րի 
խնդի րը: Ու սու ցիչ նե րը փոր ձե ցին դրանք 
թվար կել և սահ մա նա զա տել: Խմբա յին աշ
խա տանք նե րի քննարկ ման ար դյուն քում 
ստա ցանք հե տև յալ պատ կե րը: 

Մասնագիտական որակներ

•	 Հանդուրժողականություն
•	 Իր աշ խա տան քը ծրագ րե լու և կազ

մա կեր պե լու, ու սուց ման գոր ծըն թացն 
ար դյու նա վետ իրա կա նաց նե լու, մաս
նա վո րա պես ավան դա կան և ժա մա
նա կա կից մե թոդ նե րը զու գորդ ված օգ
տա գոր ծե լու, անվ տանգ ու սում նա կան, 
հո գե բա նա կան և դաս տի ա րա կող մի
ջա վայր ստեղ ծե լու կա րո ղու թյուն

•	 Նո րը զգա լու և ըն կա լե լու կա րո ղու
թյուն, գեն դե րա յին ան կողմ նա կա լու
թյուն

•	 Քննա դա տա կան մտա ծե լա կերպ, սե
փա կան գոր ծու նե ու թյու նը մշտա պես 
վեր լու ծե լու, վե րա նա յե լու, ճշգրտե լու 
և կա տա րե լա գոր ծե լու ցան կու թյուն և 
կա րո ղու թյուն

Անձնային որակներ

•	 Սե րը երե խա նե րի նկատ մամբ
•	 Համ բե րու թյուն, օբյեկ տի վու թյուն
•	 Անար դա րու թյան նկատ մամբ ան հան

դուր ժո ղա կա նու թյուն
•	 Քա ղա քա ցի ա կան օրի նա պաշ տու

թյուն, քա ղա քա ցու իրա վունք ներն ու 
պար տա կա նու թյուն նե րը զու գոր դե լու 
գի տակ ցու թյուն

•	 Հար գանք երե խա յի ազա տու թյան և 
իրա վունք նե րի նկատ մամբ ու դրանք 
պաշտ պա նե լու պատ րաս տա կա մու
թյուն և կա րո ղու թյուն

•	 Մշտա պես ինք նակր թու թյամբ և ինք
նա կա տա րե լա գործ մամբ զբաղ վե լու 
գի տակ ցու թյուն և մաս նա գի տա կան ու 
ընդ հա նուր զար գա ցու մը պլա նա վո րե
լու և իրա կա նաց նե լու կա րո ղու թյուն
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Քննարկ ման վեր ջում ու սու ցիչ նե րը եզ
րա կաց րե ցին, որ պրակ տի կա յում ու սուց չի 
մաս նա գի տա կան և անձ նա յին որակ նե րը 
շատ դժվար է առանձ նաց նել. դրանք մի ա
հյուս ված են, լրաց նում են մի մյանց: Այն պես 
որ անձ նա յին և մաս նա գի տա կան որակ նե
րի բա ժա նու մը խիստ պայ մա նա կան է:

Ժա մա նա կա կից ու սուց չի որակ նե րից 
հատ կա պես առանձ նաց վե ցին. երե խա
նե րին սի րե լը, հան դուր ժո ղա կա նու թյու
նը, շփվե լու, հա ղոր դակց վե լու, հա մա գոր
ծակ ցե լու կա րո ղու թյու նը, գեն դե րա յին 
ան կողմ նա կա լու թյու նը և այլն: Ու սու ցիչ
նե րից ոչ բո լո րը կա րև ո րե ցին «հա մա ձև
ա վո րող»–ի դե րը ըմբռ նե լու, գի տակ ցե լու 
և պրակ տի կա յում իրա կա նաց նե լու կա րո
ղու թյուն ու նե նա լու խնդի րը: Հե տաքր քիրն 
այն է, որ ոչ բո լոր ու սու ցիչ ներն են հա
մա կերպ վում այն մտքի հետ, որ ան ցել են 
tabula rasa–ի ժա մա նակ նե րը, և երե խան 

ինքն է իրեն ձև ա վո րում, իսկ մե ծա հա
սակ նե րը, և հատ կա պես ու սու ցի չը, պար
զա պես փոր ձում են ազ դել նրա վրա: Իսկ 
եթե այդ ազ դե ցու թյու նը «չի խո սում» նրա 
ներ քին աշ խար հի հետ, այն ետ է մղվում 
երե խա յի կող մից: Հե տև ա բար իր մեջ 
ոչինչ չի փոխ վում: Երե խա յին ճա նա չե լու 
և հաս կա նա լու կա րո ղու թյուն ներ ու նե
ցող, նրան մշտա պես աջակ ցե լուն պատ
րաստ ու սուց չի ազ դե ցու թյունն է երե խա յի 
մեջ փո փո խու թյուն իրա կա նաց նում, որի 
հե տև ան քով երե խան դաս տի ա րակ վում, 
զար գա նում ու ձև ա վոր վում է: Ուս տի մենք՝ 
ավագ ներս, ստիպ ված ենք հա մա կերպ
վելու հա մա ձև ա վո րո ղի դե րի հետ, այ լա
պես մեր բո լոր գոր ծո ղու թյուն ներն ու ջան
քե րը անար դյունք կլի նեն:

Բո լոր ու սու ցիչ նե րը մի ա ձայն կա րև ո
րե ցին ու սուց չի ազատ շփման, ու սուց չի և 
աշա կեր տի հա ղոր դակց ման, հա մա գոր

•	 Երե խա յի իրա վունք նե րի պաշտ պա նի, 
երե խա յին հա մա ձև ա վո րո ղի, ու սում
նա դաս տի ա րակ չա կան գոր ծըն թա ցը 
երե խա յի հա մար հեշ տաց նո ղի դե րե րը 
մաս նա գի տա կան բարձր որա կով կա
տա րե լու ցան կու թյուն և կա րո ղու թյուն

•	 Դպրո ցի, դա սա րա նի և նրա նում կա
տար վող բո լոր իրա դար ձու թյուն նե րի 
և փո փո խու թյուն նե րի մաս նա կի ցը լի
նե լու պատ րաս տա կա մու թյուն

•	 Կրթու թյան ոլոր տին և իր մաս նա գի
տու թյա նը վե րա բե րող հիմ նախն դիր
նե րին մշտա պես իրա զեկ լի նե լու և 
դրանց լուծ ման ու ղի նե րի մա սին սե
փա կան կար ծիք և ակ տիվ մաս նակ
ցու թյուն ու նե նա լու գի տակ ցու թյուն և 
կա րո ղու թյուն

•	 Երե խա նե րի, ծնող նե րի, կո լե գա նե րի 
հետ շփվե լու, հա մա գոր ծակ ցե լու կա
րո ղու թյուն, երե խա յին ճա նա չե լու, հաս
կա նա լու ժա մա նա կա կից ձև ե րը պրակ
տի կա յում իրա կա նաց նե լու հմտու թյուն

•	 Հա սա րա կու թյան մեջ և կրթու թյան 
ոլոր տում գո յու թյուն ու նե ցող թե րու
թյուն նե րի դեմ պայ քա րե լու, դրան ցից 
դպրո ցը զերծ պա հե լու գի տակ ցու
թյուն և պատ րաս տա կա մու թյուն
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ծակ ցու թյան հար ցը: Հե տաքր քիրն այն է, 
որ դրանց ար դյու նա վե տու թյու նը նրանք 
կա պում էին երե խա յին իմա նա լու, ճա նա
չե լու, հաս կա նա լու և աջակ ցե լու ու սուց չի 
ու նա կու թյան, ման կա վար ժա կան և հո
գե բա նա կան գի տե լիք նե րի մա կար դա կի, 
նրա ար տա քին կեր պա րի հետ:

Ըն դու նե լով հան դերձ այն փաս տը, որ 
շփու մը կրթա դաս տի ա րակ չա կան նե րուժ 
և իմաստ է ստա նում մի այն այն ժա մա նակ, 
երբ դառ նում է «գոր ծըն կե րա յին», իրա
վա հա վա սար, այ սինքն, մաս նա կից նե րի 
հա մար եր կուս տեք հե տաքրք րու թյուն է 
ներ կա յաց նում, նպաս տում է փո խա դարձ 
աճին և վե րա փոխ մա նը: Որոշ ու սու ցիչ ներ 
այդ ձև ա կեր պում նե րը չեն կա րո ղա նում 
«մար սել»: Նրանք չեն ու զում հաս կա նալ, 
որ խոս քը բա րո յա կան հա վա սա րու թյան, 
ու սուց չի հու մա նիս տա կան կողմ նո րոշ ման 
մա սին է. այ սինքն, երե խա յի հե տաքրք
րու թյուն ներն ու պա հանջ մունք նե րը 
կրթա դաս տի ա րակ չա կան գոր ծըն թա ցի 
հիմ քում դնե լու, նրա ան ձի նկատ մամբ 
հար գա լից վե րա բեր վե լու, ու ժե րին հա վա
տա լու մա սին է: Նրանք չեն գի տակ ցում, 
որ այս դեպ քում աճում է մանկավարժի 
հեղինակությունը, քա նի որ աշա կեր տը 
ստա նում է իրեն բա ցա հայ տե լու, իր պա
հանջ ներն ու հե տաքրք րու թյուն նե րը բա
վա րա րե լու, ինք նա հաս տատ վե լու, ինք նա
ի րաց վե լու հնա րա վո րու թյուն: Ավե լին, երբ 
խոս քը սու բյեկտ–սու բյեկ տա յին հա րա բե
րու թյուն նե րի մա սին է, շատ հա ճախ որոշ 
ու սու ցիչ ներ շփոթ վում են և չեն կա րո ղա
նում ասել, թե իրենք ինչ կա րող են սո վո րել 
իրենց աշա կերտ նե րից: Նրանց մեծ մա սը 
չի ու զում ըն դու նել, որ ու սու ցիչ–աշա կերտ 
դե րա կա տա րա յին դիր քե րը մի ան շա նակ 
և ան փո փոխ չեն. դրանք ճկուն են, շար
ժուն և ու սուց չի վե րա բեր մուն քից և իրա
վի ճա կից ել նե լով` կա րող են փո փոխ վել: 
Որոշ իրա վի ճակ նե րում ու սու ցի չը կա րող է 
դառ նալ իր սա նի աշա կեր տը, որը ու սուց
չի հա մար բա ցում է կյան քի, գի տու թյան, 

երև ույթ նե րի, ման կա վար ժա կան գոր ծու
նե ու թյան, կո լե գա նե րի հետ շփում նե րի 
որոշ նոր կող մեր: Եվ վերջ ի վեր ջո, նույ
նիսկ եթե տվյալ երե խա յից ոչինչ չու նենք 
սո վո րե լու, հենց թե կուզ այն, որ ինքն իր 
մտա ծե լա կեր պով, վար քով, ար ժե քա յին 
հա մա կար գով, անձ նա յին որակ նե րով մեզ 
հու շում է՝ իր հետ ինչ պես վար վել, ար դեն 
մեզ սո վո րեց նում է:

Բա ցի դրա նից, հայտ նի է, որ երե խա
նե րը նման չեն մե ծե րին. նրանք տար բեր
վում են իրենց աշ խար հըն կալ մամբ, աշ
խար հազ գա ցո ղու թյամբ, ան հա տա կան 
փոր ձով, մի ամ տու թյամբ, ոչ մի օ րի նակ 
մտա ծե լա կեր պով, երև ույ թը կամ գոր
ծըն թացն ավե լի իրա կան, յու րօ րի նակ ու 
բազ մա կող մա նի տես նե լու ու նա կու թյամբ: 
Մե ծե րի դեպ քում այդ հատ կու թյուն նե րը 
մեծ մա սամբ բթա ցած են: Ուս տի ու սուց չի 
խնդիրն է չխեղ դել ման կա կան ըն կալ ման 
և զգաց մունք նե րի յու րօ րի նա կու թյու նը, 
երե խա յի` իր աշ խար հը բա ցե լու հա մար 
ստեղ ծել պայ ման ներ: Այդ դեպ քում ինքն 
էլ հնա րա վո րու թյուն կու նե նա իրեն վա
ղուց հայտ նի երև ույթ նե րը, փաս տե րը, 
գոր ծըն թաց նե րը տես նելու նո րո վի, ավե լի 
թարմ, տե սա կան կա ղա պար նե րից դուրս 
և, ամե նա կա րև ո րը, նո րից ու նո րից ապ
րելու առա ջին հայտ նու թյան զգա ցու մը:

Կրթա կան գոր ծըն թա ցի բո լոր մաս նա
կից ներն ար տա ցո լում են մի մյանց, յու րա
քան չյու րի ապ րում նե րը պատ կե րա ցում են 
տա լիս իր մա սին, ու րիշ նե րի մա սին և մի
մյանց հետ փոխ հա րա բեր վե լու ձևի և ոճի 
մա սին: Այդ իսկ պատ ճա ռով, կրթա դաս
տի ա րակ չա կան գոր ծըն թա ցի ար դյու նա
վե տու թյու նը պայ մա նա վոր ված է նրա նով, 
թե որ քա նով են մե ծա հա սակ նե րը պատ
րաստ մի աց նե լու եր կու ներ քին աշ խարհ
նե րը, առանց որի փոխվս տա հու թյան, մի
ա սին գոր ծե լու ցան կու թյուն չի ծնվի:

Այ սօր բարձ րաց վում և կա րև որ վում 
է նաև այն պի սի մար դու մուտ քը դպրոց, 
որը տի րա պե տում է հո գե թե րա պի ա յի և 
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հո գե վեր լու ծու թյան մե թոդ նե րին, որը կա
րող է լսել երե խա նե րին, վեր ծա նել նրանց 
ժես տե րը, մի մի կան, նկար նե րը, վար
քա գի ծը, տալ նրանց ար տա հայտ վե լու 
հնա րա վո րու թյուն, մարդ, որն ըն դու նակ 
է ինք նու րույն մտա ծելու, հաղ թա հա րելու 
դաս տի ա րա կու թյան ավան դա կան պատ
կե րա ցում նե րի կա ղա պար նե րը, հո գե բա
նա կան ար գելք նե րը, գտնելու յու րօ րի նակ 
լու ծում ներ, ըն դու նելու ոչ մի օ րի նակ որո
շում ներ, որը բաց է երե խա նե րի հա մար, 
պատ րաստ է երկ խո սու թյան, ապ րու մակ
ցող է, ու նի մտա վոր, զգաց մուն քա յին և 
կա մա յին բարձր որակ ներ: Հե տև ա պես, 
դաս տի ա րակ չա կան գոր ծըն թա ցը հու մա
նաց նե լու հա մար անհ րա ժեշտ է ոչ մի այն 
այդ գոր ծըն թա ցի կա ռուց վածքն ու բո վան
դա կու թյու նը վե րա կա ռու ցել, բա րե փո խել, 
այ լև ման կա վարժ նե րի և աշա կերտ նե րի 
հա րա բե րու թյուն նե րի (այդ ար տա հայ տու
թյան լայն իմաս տով) բնույ թը հու մա նաց
նել, իսկ դրա հա մար առա ջին հեր թին էու
թյամբ պետք է լի նի մար դա սեր:

Ժա մա նա կա կից դպրո ցը պա հանջ ու նի 
նաև այն պի սի ման կա վար ժի, որն իր մաս
նա գի տա կան որակ նե րի շնոր հիվ կա րո
ղա նում է հարս տաց նել ու սուց ման և դաս
տի ա րա կու թյան մե թոդ նե րը, ավան դա կան 
մե թոդ նե րի կող քին լայ նո րեն կի րա ռել ժա
մա նա կա կից փոխ ներ գոր ծուն մե թոդ նե րը, 
օրի նակ, կլոր սե ղա նի, դե բա տի, բա նա վե
ճի, ման կա վար ժա կան տար բեր իրա վի
ճակ նե րի ստեղծ ման, դե րա յին խա ղե րի, 
երե խա նե րին հու զող հար ցե րի վե րա բե րյալ 
քննար կում նե րի կազ մա կերպ ման և այլն: 
Սրանք մե թոդ ներ են, որոնք ձև ա վո րում 
են շփվե լու, հա ղոր դակց վե լու, հա մա գոր
ծակ ցե լու, երև ա կա յե լու, ապա գան կան
խա տե սե լու և պլա նա վո րե լու, սե փա կան 
կար ծիք ձև ա վո րե լու և ար տա հայ տե լու, 
տար բեր իրա վի ճակ նե րում կողմ նո րոշ վե լու 
և որո շում կա յաց նե լու կա րո ղու թյուն նե րը: 
Դրանք ձև ա վո րում են նաև ազատ լի նե լու 
և այդ ազա տու թյու նից ճիշտ օգտ վե լու, սե

փա կան իրա վունք ներն իմա նա լու և ու րիշ
նե րի նման իրա վուն քը հար գե լու, ազատ 
ընտ րու թյուն կա տա րե լու և այդ ընտ րու
թյան հա մար պա տաս խան կրե լու, այ լոց 
տե սա կետ նե րի և կար ծիք նե րի նկատ մամբ 
հան դուր ժող լի նե լու անձ նա յին որակ ներ և 
ար ժեք ներ: Այդ մե թոդ նե րը հնա րա վո րու
թյուն են տա լիս սո վո րող նե րին բա ցա հայ
տելու իրենց կա րո ղու թյուն նե րը, այս կամ 
այն բնա գա վա ռով տար վա ծու թյու նը, սո վո
րեց նում են քննա դա տա բար մտա ծել, երկ
խո սու թյուն վա րել, վեր լու ծել, հա մե մա տել, 
եզ րա կա ցու թյուն անել և այլն: Այ սինքն՝ 
ձև ա վո րում են 21–րդ դա րի քա ղա քա ցուն 
անհ րա ժեշտ որակ ներ:

Քննարկ ման ժա մա նակ ու սու ցիչ նե րը 
հատ կա պես առանձ նաց րին հան դուր ժո
ղա կա նու թյուն որա կը, քա նի որ այն, ըստ 
նրանց, «անհ րա ժեշտ է ոչ մի այն ու սուց
չին, այ լև դաս տի ա րակ չա կան գոր ծըն
թա ցի բո լոր սու բյեկտ նե րին, և այն ման
կա վար ժա կան պրակ տի կա յում եր բեմն 
հա կա սա կան կար ծիք ներ է առա ջաց
նում»: Քննարկ ման սկզբում ու սու ցիչ նե
րի մի մա սը կար ծում էր, որ հան դուր ժող 
լի նել նշա նա կում է ամեն ինչ հան դուր ժել: 
Սա կայն ինչ պե՞ս կա րե լի է հան դուր ժել դա
վա ճա նու թյու նը, լկտի ու թյու նը, ֆա շիզ մը, 
տե ռո րը և այլն: Ու սու ցիչ նե րի մյուս մա սը 
պնդում էր, որ պրակ տի կա յում հան դուր
ժող լի նելն այն քան էլ հեշտ չէ: Հա մա ձայն 
ենք, սա կայն, հա մոզ ված ենք, որ ինք նա
դաս տի ա րա կու թյան, կա մա յին հատ կու
թյուն նե րի, ճկու նու թյան, հա ղոր դակ ցա
կան ու նա կու թյուն նե րի փորձ ձեռք բե րե լու 
և այլ անձ նա յին որակ նե րի առ կա յու թյան 
դեպ քում ժա մա նա կի ըն թաց քում կա րե լի է 
հաս նել դրան:

Ու սու ցիչ նե րի շրջա նում բուռն վե ճե րի 
առար կա դար ձավ նաև ու սու ցիչ նե րի գեն
դե րա յին ան կողմ նա կա լու թյան հիմ նախն
դի րը: Նախ ասենք, որ շա տե րը, թեև 
օտար լեզ վի ու սու ցիչ ներ էին, գա ղա փար 
չու նե ին գեն դե րի, ման կա վար ժի գեն դե
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րա յին իրա զե կու թյան, գեն դե րա յին բախ
ման մա սին: Դրա հա մար որո շե ցինք տալ 
դրանց բա ցատ րու թյուն նե րը:

Ման կա վար ժի գեն դե րա յին իրա զե
կու թյու նը են թադ րում է ու սուց չի մոտ 
հա սա րա կու թյու նում կնոջ և տղա մար դու 
նշա նա կու թյան, նրանց կար գա վի ճա կի, 
գոր ծա ռույթ նե րի, փոխ հա րա բե րու թյուն
նե րի մա սին հաս կա ցո ղու թյուն, սե փա
կան գոր ծու նե ու թյան քննա դա տա կան 
վեր լու ծու թյուն` որ պես որո շա կի գեն դե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ, ինչ պես նաև կրթա կան 
գոր ծըն թա ցի սու բյեկտ նե րի առանձ նա
հատ կու թյուն նե րի և գեն դե րա յին ման կա
վար ժու թյան այլ տե սա կետ նե րի մա սին 
գի տե լիք ներ: (3, էջ 125)

Գեն դե րա յին բա խում. դա հո գե բա
նա կան իրա վի ճակ է, որի հիմ քում ըն կած 
է գեն դե րա յին ար ժեք նե րի, հա րա բե րու
թյուն նե րի, դե րե րի հա կա սա կան ըն կա
լու մը, որը այ լոց հետ հա մա գոր ծակ ցե լիս 

բե րում է հե տաքրք րու թյուն նե րի, շա հե րի 
և նպա տակ նե րի բախ ման (4, էջ 70):

100 ու սու ցիչ նե րի շրջա նում անց կաց
րած գեն դե րա յին հիմ նախնդ րի շուրջ 
բա նա վե ճը և մեր կող մից մշակ ված հար
ցա թեր թիկ նե րի պա տաս խան նե րի վեր
լու ծու թյու նը ցույց տվե ցին, որ հենց 
ու սու ցիչ նե րը գեն դե րա յին որո շա կի դիր
քո րո շում նե րի և կարծ րա տի պե րի կրողն 
ու փո խան ցողն են:

Այս պի սով՝ ու սուց չին ներ կա յաց վող 
ժա մա նա կա կից պա հանջ նե րը հնա րա վոր 
է իրա կա նաց նել երկ խո սա կան ման կա
վար ժա կան գոր ծըն թա ցի, ու սուց չի օգ նող, 
աջակ ցող, ուղ ղոր դող դե րե րի, ման կա կան 
կյան քը կար գա վո րե լու, երե խա յի ինք նա
զար գաց ման հա մար պայ ման ներ ստեղ
ծե լու, նրա հա մար լի ար ժեք ազա տու թյան 
տա րածք ապա հո վե լու ու սուց չի կա րո ղու
թյան առ կա յու թյան դեպ քում:

Գրականություն
1. Հանրակրթության պետական կրթակարգ, Երևան, 2004:
2. Հանրակրթության մասին ՀՀ օրենք, Երևան, 2009:
3. Мошненко В. В., Рожкова С. В., Гендерная компетенция педагога// Преподаватель высшей 

школы в ХХI веке, Ростов, Н/Д РГУПС, 2007, Сб. 5,4. 1.
4. Красова Е. Ю., Гендерный конфликт// Словарь гендерных терминов, под. ред. А. А. 

Денисовой, М., Информация ХХI век, 2002.

Требования, предъявляемые современному учителю
А. Топузян

В статье рассматриваются роль учителя в процессе образовательных реформ, 
вопросы профессиональных и личностных качеств современного учителя и 
необходимости обеспечения свободы действий учителя в учебновоспитательном 
процессе.

On the demands presented to the contemporary teacher
A. Topuzyan

The article touches upon the problem of the role of contemporary teacher nowadays, in 
the process of educational reforms.

The need for teacher’s freedom in classroom performances, as well as their preofessioanl 
and personal qualities are discussed and analyzed.
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ԷԴՈՒԱՐԴ ԳԱԼՏԱԳԱզՅԱՆ
ԱՐՏԱԿ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈւԹՅԱՆ 
ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԵՎ ԿՐԹՈւԹՅԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈւԹՅՈւՆՆԵՐը 
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈւԼՏՈւՐԱՅԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈւՏՈւՄ 

Գեր մա նա ցի ման կա վարժ–գիտ նա կան 
Իո խիմ Կա մե րա րի ու սը 1541 թ. Լայպ ցի
գում տպագր ված «Երկ խո սու թյուն մարմ
նա մար զու թյան մա սի ն» իր աշ խա տու
թյու նում մշա կեց առա ջին նա խագ ծե րը 
ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու թյան հի
մունք նե րի` որ պես կրթա կան հա մա կար
գում ու սում նա կան առար կա յի:

Եթե առա ջին հա մալ սա րան նե րը աշ
խար հում սկսե ցին գոր ծել դե ռևս 8 դար 
առաջ, ապա առա ջին ֆիզ կուլ տու րա յին ու
սում նա կան հաս տա տու թյու նը` Ստոկ հոլ մի 
մարմ նա մար զու թյան Ար քա յա կան ինս տի
տու տը, ստեղծ վեց 1813 թ. Շվե դի ա յում:

Ռու սաս տա նում առա ջին ու սում նա կան 
հաս տա տու թյու նը ձև ա վո րեց Պ. Լես գավ
թը 1880–ին, որը կոչ վեց Կա նանց ֆիզ կուլ
տու րա յին բարձ րա գույն դա սըն թաց ներ: 
Այս դա սըն  թաց նե րի բա զա յի վրա 1918թ. 
Սանկտ Պե տեր բուր գում կազ մա վոր վեց 
ֆի զի կա կան կուլ տու րա յի առա ջին ինս տի
տու տը: 1920թ. սկսեց գոր ծել Մոսկ վա յի 
ինս տի տու տը, 1930–ական թվա կան նե րին` 
Ուկ րա ի նա յի, Վրաս տա նի, Բե լո ռու սի, իսկ 
1940–ական նե րին` Հա յաս տա նի, Ղա զախս
տա նի և Լիտ վի ա յի ինս տի տուտ նե րը:

Ուս տի ֆիզ կուլ տու րա յին կրթու թյու նը 
մաս նա գի տա կան կադ րե րի պատ րաստ
ման հա մե մա տա բար երի տա սարդ բնա
գա վառ է:

Այ սօր աշ խար հում գոր ծում են ավե լի 

քան 3 հա զար ֆի զի կա կան կուլ տու րա
յի և սպոր տի բարձ րա գույն ու սում նա կան 
հաս տա տու թյուն ներ: Տար բեր երկր նե
րում դրանք տար բեր ան վա նում ներ ու նեն` 
բարձ րա գույն դպրոց, ինս տի տուտ, ակա
դե միա, հա մալ սա րան:

1990–ական թթ. սկսվե ցին վե րա փոխ
ման գոր ծըն թաց նե րը, որոնք, ինչ պես 
հայտ նի է, իրենց ար տա ցո լու մը գտան ոչ 
մի այն քա ղա քա կա նու թյան, տնտե սու թյան 
և մշա կու թա յին կյան քում, այ լև կրթա կան 
հա մա կար գում:

Որ պես զու գա հեռ գոր ծըն թաց` ֆի զի
կա կան դաս տի ա րա կու թյան և սպոր տա յին 
պատ րաս տու թյան բնա գա վա ռում ներդր
վե ցին ժա մա նա կա կից ինո վա ցի ա ներ.
•	 սպոր տա յին կողմ նո րո շիչ ֆի զի կա կան 

դաս տի ար կու թյուն,
•	 անձ նա կողմ նո րո շիչ ֆի զի կա կան դաս

տի արակու թյուն,
•	 վա լե ո լո գի ա կան դաս տի ա րա կու թյուն,
•	 ֆի զի կա կան կուլ տու րա յի և սպոր տի 

մենեջ մենտ և մար կե տինգ,
•	 օլիմ պի ա կան կրթու թյուն,
•	 տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի 

կի րա ռու մը ֆի զի կա կան դաս տի ա րա
կու թյան գոր ծըն թա ցում

•	 մար դու ֆի զի կա կան վի ճա կի մո նի տո
րինգ  և այլն։
Հետևաբար անհրաժեշտություն առա

ջացավ.
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•	 մշա կելու և վե րա նա յելու նոր ու սում նա
կան պլան ներ ու նոր աշ խա տան քա յին 
ծրագ րեր,

•	 ներդ նելու նոր մաս նա գի տու թյուն
ներ իրենց մաս նա գի տա ցում նե րով 
(փրկա րա րա կան գործ, կի նե զի ո լո գիա, 
ադապ տաց ված ֆի զի կա կան կուլ տու
րա, մար զա կան լրագ րու թյուն),

•	 ստեղ ծելու նոր դա սագր քեր ու ու սում
նա կան ձեռ նարկ ներ,

•	 ներդ նելու էլեկ տիվ (ընտ րո վի) առար
կա ներ և այլն։
Դի տար կե լով ֆի զի կա կան կուլ տու րա յի 

և սպոր տի բնա գա վա ռում պրո ֆե սի ո նալ 
կր թու թյան մո դեր նի զաց ման հիմ նա կան 
ու ղի ներն ու խնդիր նե րը` հարկ է ընդգ ծել 
մա գիստ րո սա կան պատ րաս տու թյան աս
տի ճա նա բար աճող դե րի նշա նա կու թյու նը:

Սպոր տա յին գի տու թյուն նե րի Եվ րո
պա կան ցան ցի գի տա ժո ղո վում (1999) 
բարձ րա գույն կրթու թյան ոլոր տում հաս
տատ վեց ֆի զի կա կան կուլ տու րա յի և 
սպոր տի Եվ րո պա կան մա գիստ րո սա կան 
ծրա գի րը:

Եվ րո պա յում ֆի զի կա կան կուլ տու րա յի 
և սպոր տի` բարձ րա գույն մաս նա գի տա
կան կրթու թյան երկ րորդ աս տի ճա նի` մա
գիստ րա տու րա յի ու սում նա կան պլան նե րի 
ու սում նա սի րու մը ցույց տվեց.
•	 մա գիստ րա տու րա են ըն դուն վում մի

այն գի տա կան հե տաքրք րու թյուն ներ 
ու նե ցող և իրենց գի տե լիք ներն ընդ լայ
նե լու ցան կու թյուն նե րով ան ձինք,

•	 մա գիստ րա տու րա յում ու սուց ման տև ո
ղու թյու նը 1 տա րի է,

•	 մա գիստ րա տու րա յում ու սում նա սիր
վում են առար կա նե րի 3 բլոկ ներ.

 Ǆ պար տա դիր (հիմ նա կան, մաս նա
գի տաց ված),

 Ǆ մաս նա գի տա կան առար կա ներ 
(մա գիստ րո սա կան պատ րաս տու
թյան),

 Ǆ էլեկ տիվ (ընտ րո վի),

•	 իրա գործ վում է գի տա ման կա վար ժա
կան պրակ տի կա,

•	 իրա գործ վում է գի տա հե տա զո տա կան 
պրակ տի կա,

•	 կա տար վում է մա գիստ րանտ նե րի ամ
փո փիչ պե տա կան ատես տա վո րում,

•	 մա գիստ րո սա կան պատ րաս տու թյան 
ծրա գի րը նա խա տե սում է 11 տո կոս 
դա սա խո սու թյուն ներ, 56 տո կոս սե մի
նար ներ և 33 տո կոս ինք նու րույն աշ
խա տանք։
Ի վեր ջո մա գիստ րո սա կան պատ րաս

տու թյու նը կոչ ված է պատ րաս տե լու գի
տա ման կա վար ժա կան կադ րեր, որոնք էլ 
հե տա գա յում հնա րա վո րու թյուն կու նե նան 
ըն դուն վե լու աս պի րան տու րա:

Ֆի զի կա կան կուլ տու րա յի և սպոր
տի բնա գա վա ռում կար նման որա կա վո
րում ու նե ցող մաս նա գետ նե րի պա հանջ: 
Օրի նակ` քա ռորդ դար առաջ Ռու սաս
տա նի ֆի զի կա կան կուլ տու րա յի, սպոր
տի և տու րիզ մի հա մալ սա րա նում իրա
գործ վում էր բարձ րա կարգ մար զիկ նե րի 
պատ րաս տում: Նմա նօ րի նակ պրակ տի
կա գո յու թյուն ու ներ Քյոլ նի բարձ րա գույն 
մար զա կան դպրո ցում: Այդ ու սում նա կան 
հաս տա տու թյուն նե րի շրջա նա վարտ նե
րի շար քում կան ճա նաչ ված մար զիչ ներ, 
գիտ նա կան ներ, ինչ պես նաև ղե կա վար 
աշ խա տող ներ: Հա վա նա բար, նման կար
գի որա կա վո րում ու նե ցող շրջա նա վար տը 
կա րող էր լիա կա տար իրա վուն քով ստա
նալ մա գիստ րո սի աս տի ճան:

Մինչ մա գիստ րո սա կան կրթու թյուն 
իրա կա նաց նե լը՝ հաս տատ վե ցին մի շարք 
փաս տաթղ թեր, որոնք հիմք հան դի սա
ցան ու սուց ման գոր ծըն թա ցը իրա կա նաց
նե լու հա մար, ինչ պես նաև մշակ վե ցին 
բարձ րա գույն մաս նա գի տա կան կրթու
թյան կրթա կան պե տա կան չա փո րո շիչ
ներ, ու սում նա կան պլան ներ և ծրագ րեր ` 
ըստ որա կա վո րում նե րի:

Հաշ վի առ նե լով վե րը նշված եվ րո պա
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կան փոր ձը և, հիմն վե լով բո լո նյան հռչա
կագ րի սկզբունք նե րի վրա՝ Ֆի զի կա կան 
կուլ տու րա յի հայ կա կան պե տա կան ինս տի
տու տը ձեռ նա մուխ եղավ իրա կա նաց նե լու 
մա գիստ րո սա կան պատ րաս տու թյուն:

Սկսած 2008–2009 ու սում նա կան 
տար վա նից` Ֆի զի կա կան կուլ տու րա
յի հայ կա կան պե տա կան ինս տի տու տում 
նա խա տես վել և ներդր վել է բարձ րա գույն 
մաս նա գի տա կան կրթու թյան երկ րորդ աս
տի ճա նը` մա գիստ րո սա կան կրթու թյու նը` 
պար տա վոր վե լով մին չև 2010 թվա կա նը 
կյան քի կո չել բո լո նյան հռչա կագ րի հիմ նա
կան սկզբունք նե րը, որի ժամ կետ նե րը հե
տաձգ վե ցին մին չև 2015 թվա կա նը:

Հաշ վի առ նե լով մաս նա գի տու թյուն
նե րի տա րա տե սա կու թյու նը` մա գիստ
րո սա կան ծրագ րե րը հա մա կար գե լու 
նպա տա կով ու սում նա կան պլան նե րը 
դա սա կարգ վել են չորս ուղ ղու թյուն նե րի, 
որոնք պայ մա նա վոր ված են նոր մաս նա
գետ նե րի պա հան ջով (գրա ֆիկ 1):

Գրա ֆի կում բեր ված է նաև մա գիստ
րա տու րա յում իրա կա նաց վող մաս նա գի
տու թյուն նե րը, կրթա կան ուղ ղու թյուն նե րը, 
ինչ պես նաև, ըստ կրթա կան ուղ ղու թյուն
նե րի, որա կա վոր ման աս տի ճան նե րը:

Բո լոր չորս ուղ ղու թյուն նե րի հա մար հաս
տատ վել են հան րա պե տա կան, բու հա կան և 
ընտ րո վի բա ղադ րիչ նե րի առար կա ներ:

Յու րա քան չյուր ուղ ղու թյան հա մար 
նշա նակ վել են մա գիստ րո սա կան ծրագ
րե րի ղե կա վար ներ` բու հի առա ջա տար և 
փոր ձա ռու պրո ֆե սոր նե րից:

Կրթու թյան ար դի խնդիր նե րը և կյան քի 
պա հանջ նե րը թե լադ րե ցին դա սըն թաց նե
րի կրթաբ լոկ նե րում ներգ րա վել այն պի սի 
նոր առար կա ներ, ինչ պի սիք են.
•	 Մար դու ֆի զի կա կան վի ճա կի մո նի տո

րինգ,
•	 Տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի 

կի րա ռու մը ֆի զի կա կան դաս տիա րա
կու թյան գոր ծըն թա ցում,

•	 Շար ժում նե րի կուլ տու րա,

Գրա ֆիկ 1. ՖԿՀՊ ինս տի տու տի մա գիստ րո սա կան պատ րաս տու թյու նում իրա կա նաց վող մաս նա գի տու
թյուն նե րը, կրթա կան ուղ ղու թյուն նե րը և շնորհ վող որա կա վոր ման աս տի ճան նե րը
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•	 Ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու թյան և 
սպոր տի դի դակ տի կա յի հի մունք ներ,

•	 Բարձ րա գույն դպրո ցի ման կա վար ժու
թյուն և հո գե բա նու թյուն,

•	 21–րդ դա րի կրթու թյան զար գաց ման 
հե ռան կար ներ,

•	 Ժա մա նա կա կից ման կա վար ժա կան 
տեխ նո լո գի ա ներ,

•	 Ֆի զի կա կան կուլ տու րա յի և սպոր տի 
մե նեջ մենտ և մար կե տինգ,

•	 Օլիմ պի ա կան կրթու թյան հա մա կարգ,
•	 Բարձ րա կարգ մար զիկ նե րի պատ

րաստ ման ժա մա նա կա կից հա մա կար
գը և մե թո դա բա նու թյու նը,

•	 Բարձր նվա ճում նե րի սպոր տի բժշկա
կեն սա բա նա կան հի մունք ներ,

•	 Կոն դի ցի ոն ըն դու նա կու թյուն նե րի 
մշակ ման մե թո դի կա,

•	 Պրո ֆե սի ո նալ կո մեր ցի ոն սպորտ,
•	 Սե ռի, խթա նիչ նե րի և գեն դե րի հար ցե

րը սպոր տում,
•	 Առող ջա րա րա կան ֆի զի կա կան կուլ

տու րա յի և ռե հա բի լի տա ցի ա յի տե սու
թյուն և մե թո դի կա,

•	 Հա տուկ և նե րա ռա կան կրթու թյան կա
տա րե լա գործ ման ժա մա նա կա կից ու
ղի ներն ու մե թոդ նե րը,

•	 Ֆի զի կա կան սահ մա նա փակ կա րո ղու
թյուն նե րով ան ձանց հո գե կար գա վո
րում,

•	 Հո գե ֆի զիոլո գիա,
•	 Աե րո բի կա և ազ գա յին պա րեր,
•	 Էկո լո գի ա կան գոր ծոն նե րը և մար դու 

աշ խա տու նա կու թյու նը,
•	 Մար զա կան լրագ րու թյան ար դի 

խնդիր ներ,
•	 Նո րու թյուն նե րի լրագ րու թյուն,
•	 Մար զա կան լրագ րո ղը ար տա կարգ 

իրա վի ճակ նե րում։
Մա գիստ րանտ նե րի հա մար ար դեն 

մայ րե նի լեզ վով տպագր վել են մի շարք 
դա սագր քեր և ու սում նա կան ձեռ նարկ
ներ, որոնք առա վել ևս օգ նում են ապա հո

վելու մա գիստ րո սա կան կրթու թյան պա
հանջ նե րը:

Ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի և գի տա
հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րի անց
կաց ման առու մով բո լոր ամ բի ոն նե րը 
և ինս տի տու տի գի տա հե տա զո տա կան 
կենտ րո նը ապա հով ված են հա մա պա
տաս խան գի տա կան սար քա վո րում նե րով 
և հա մա կարգ չա յին տեխ նի կա յով:

Այ սօր ինս տի տու տում գոր ծում է էլեկտ
րո նա յին ներ քին ցանց, ինչ պես նաև էլեկտ
րո նա յին գրա դա րան` իր հա րուստ ֆոն դով 
և պար բե րա կան մա մու լով, որ տեղ ու սա
նող նե րը կա րո ղա նում են օգտ վել և կազ
մա կեր պել ու սուց ման գոր ծըն թա ցը: Բա ցի 
մայ րե նի լեզ վով գրա կա նու թյու նից, գրա
դա րա նի ֆոն դը հա մալր վում է ար տերկ
րից, մաս նա վո րա պես Ռու սաս տա նի Դաշ
նու թյու նից ստաց վող գրա կա նու թյամբ:

Այ սօր մեր մա գիստ րանտ ներն իրենց 
գի տա մա նա կա վար ժա կան պրակ տի կան 
անց կաց նում են ինս տի տու տի բա զա յի 
վրա, իսկ գի տա հե տա զո տա կան պրակ տի
կան հնա րա վո րու թյուն ու նեն անց կաց նե լու 
ՀՀ սպոր տի և երի տա սար դու թյան հար
ցե րի նա խա րա րու թյու նում, Հա յաս տա նի 
ազ գա յին օլիմ պի ա կան կո մի տե ում, Երև ա
նի օլիմ պի ա կան հեր թա փո խի պե տա կան 
մար զա կան քո լե ջում, հան րա պե տա կան 
մար զա կան ֆե դե րա ցի ա նե րում, Հայ կա
կան կար միր խա չի «Գրա ցի ա» մի ջազ գա
յին վե րա կանգ նո ղա կան կենտ րո նում, Հաշ
ման դա մա յին սպոր տի հայ կա կան ազ գա յին 
ֆե դե րա ցի ա յում, «Ար բե ս», «Սկար պ» առող
ջա րա րա կան կենտ րոն նե րում, ինչ պես նաև 
«Մուլ տի Մե դիա–Կենտ րոն Թի վիե հե ռուս
տա ըն կե րու թյու նում և «Մար զաշ խար հ» 
թեր թի խմբագ րու թյու նում:

Մա գիստ րո սա կան կրթա կան ծրա գի րը 
ավար տե լուց հե տո, ստա նա լով մա գիստ
րո սի աս տի ճան (որը հա մա պա տաս խա
նում է եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղո վի, Եվ
րա խորհր դի և ՅՈՒ ՆԵՍ ԿՕ/ՍԵ ՊԵՍ–ի 
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պա հանջ նե րին), մեր բու հի մա գիստ րո սը 
կա րող է հա մա պա տաս խա նա բար աշ խա
տել դպրո ցում` «Ֆի զի կա կան կուլ տու րա»  
առար կա յի ու սու ցիչ, հա վա քա կան թի մե րի 
մար զիչ, ավագ մար զիչ, տար բեր ու սում նա
կան հաս տա տու թյուն նե րում` ֆի զի կա կան 
դաս տի ա րա կու թյան դա սա խոս, գի տա
հե տա զո տա կան հաս տա տու թյուն նե րում` 
գի տաշ խա տող, շար ժո ղա կան ռե հա բի լի
տա ցի ա յի, առող ջա րա րա կան ֆի զի կա կան 
կուլ տու րա յի, հա տուկ և նե րա ռա կան կրթա
կան ոլոր տում,  մար զա առող ջա  րա րա կան 
և վե րա կանգ նո ղա կան կենտ րոն նե րում, 
բու ժա կան կան խար գե լիչ հիմ նարկ նե
րում, մար զա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
ղե կա վար պաշ տոն նե րում, ինչ պես նաև 
մար զա կան կազ մա կե րպու թյուն նե րում, 
օլիմ պի ա կան կո մի տե ում, մար զա կան ֆե
դե րա ցիա նե րում և ակումբ նե րում` որ պես 
լրատ վու թյան պա տաս խա նա տու:

Ու սում նա կան գոր ծըն թա ցը նա խա տե
սում է` մա գիստ րո սի ակա դե մի ա կան աս
տի ճան ու նե ցող շրջա նա վար տը պետք է 
կա րո ղա նա գի տա կան դիր քե րից վեր լու
ծել և գնա հա տել պատ մա կան և ժա մա նա

կա կից պրո ցես նե րը, հան րա պե տու թյան 
մշա կույ թի և հա սա րա կա կան կյան քի հիմ
նախն դիր նե րը, իր ապա գա մաս նա գի տա
կան գոր ծու նե ու թյան դե րը և տե ղը, ինչ պես 
նաև դի ա լեկ տի կո րեն մտա ծել, փաս տարկ
ված պաշտ պա նել իր տե սա կե տը:

Հարկ է նշել՝ մա գիստ րո սա կան պատ
րաս տու թյան իրա կա նաց ման ար դյու նա
վե տու թյու նը կախ ված է ոչ մի այն չա փո
րո շիչ նե րից և ու սում նա կան ծրագ րե րից, 
այ լև դա սա խո սի մաս նա գի տա կան որա
կա վո րու մից, դա սագր քե րի, ու սում նա
կան ձեռ նարկ նե րի, մե թո դա կան նյու թե
րի որա կից, ինչ պես նաև, թե որ քա նով 
են ու սուց ման տեխ նի կա կան մի ջոց նե րը 
հա մա պա տաս խա նում ժա մա նա կա կից 
տեխ նո լո գի ա նե րի զար գաց մա նը և ամե
նա կա րև ո րը՝ ինչ պի սի նպա տակ են հե
տապն դում սո վո րող նե րը:

Այս պի սով, Ֆի զի կա կան կուլ տու րա յի 
հայ կա կան պե տա կան ինս տի տու տը կա
տա րե լա գոր ծե լով ու սում նա կան գոր ծըն
թա ցը, ներդ նե լով նոր առար կա ներ, այ սօր 
մի տում ու նի ին տեգր վե լու եվ րո պա կան 
կրթա կան տա րածք։ 
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Особен но сти ма ги стерс ко го об ра зо ва ния в Ар мянс ком  
го су дарст вен ном ин сти туте фи зи чес кой куль ту ры

Э. Ал та га зян
А. Сте па нян

В данной статье представлены особенности подготовки магистрантов Армянского 
государственного института физической культуры. Выделены и представлены  учебные 
направления и предметы по специальности. Продуктивность реализации специального 
образования зависит не только от учебных программ и учебного материала, но и от 
того, насколько технические средства обучения соответствуют развитию современных 
технологий, а самое главное – от целей, преследуемых обучаемыми.

MAster’s degree education and training features in 
 armenian state institute of physical culture

E. Galtagazyan 
A. Stepanyan

The article presents the Armenian State Institute of Physical Education Master training 
features, which are separated and directions and invested professional learning new things 
and master’s effectiveness depends not only on the dimensions of education, and educational 
materials, but also the extent to which training and technical resources complied with the 
development of modern technology, the most important aim to pursued learners.
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АНАИТ ДАШЬяН

 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
НАЦИОНАЛЬНЫх ЖЕСТОВЫх ЯЗЫКОВ 

ОТДЕЛЬНЫх СТРАН МИРА

Пси хо ло ги чес кие и пси хо линг ви сти чес
кие ис сле до ва ния пос лед них де ся ти ле тий 
убе ди тель но до ка за ли, что в пси хи чес ком 
раз ви тии нес лы ша ще го ре бен ка в про цес
сах по лу че ния и пе ре ра бот ки ин фор ма
ции, фор ми ро ва ния его лич но сти важ ное 
ме сто за ни ма ет же сто вый язык. Приз на
ние жес то во го язы ка од ним из раз ви тых 
естест вен ных язы ков, приз на ние важ ной 
ро ли дан но го язы ка в ког ни тив ной и ком
му ни ка тив ной де я тель но сти при ве ли к из
ме не нию взгля дов на нес лы ша щих лю дей; 
они ста ли рас смат ри вать ся как со ци о линг
вис ти чес кое мень шинст во, име ю щее пра
во на раз ви тие сво ей куль ту ры, сво е го 
язы ка, по лу че ния об ра зо ва ния на на ци о
наль ном же сто вом язы ке [1, 2, 4,5]. Эти 
по ло же ния лег ли в ос но ву пе да го ги чес кой 
си сте мы "Би линг ви сти чес кий под ход", сог
лас но ко то рой в обу че нии и вос пи та нии 
глу хих де тей не об хо ди мо ис поль зо вать 
два рав ноп рав ных ре че вых средст ва: на
ци о наль ный язык (анг лийс кий, не мец кий 
и т.д.) и на ци о наль ный же сто вый язык.

В на сто я щее вре мя в каж дой стра не 
раз ви лась своя не пов то ри мая фор ма жес
то во го язы ка. Так, в США та ким язы ком 
поль зу ют ся бо лее по лу мил ли о на че ло век, 
ко то рый на зы ва ет ся амс лен – аме ри канс
кий же сто вый язык [3]. В Ве ли коб ри та нии 
50000 че ло век поль зу ют ся бри танс ким 
же сто вым язы ком [4]. Глу хие на шей рес
пуб ли ки поль зу ют ся ар мянс ким же сто вым 
язы ком [7].

 Одна ко на ци о наль ные гра ни цы не 
всег да оп ре де ля ют об ласть расп рост ра
не ния же сто вых язы ков. К при ме ру, в Ир

лан дии су щест ву ют два язы ка: язык ка то
ли ков и язык про те стан тов. В Ки тае и на 
Тай ва не ис поль зу ют ся раз лич ные же сто
вые си сте мы об ще ния. Ста но вит ся оче
вид ным, что же сто вый язык, как и сло вес
ный, име ет свои ди а лек ты. 

Нес мот ря на на ци о наль ные и ди а лек
ти чес кие от ли чия, же сто вые язы ки все же 
име ют сходст ва.

Для то го что бы вы яс нить, нас коль ко 
по хо жи же сто вые язы ки раз лич ных на ро
дов, в чем их сходст во и раз ли чия, на ми 
бы ли изу че ны аме ри канс кий, бол гарс кий, 
датс кий, из ра ильс кий и рус ский же сто
вые язы ки [2,3,4,6]. Лек си чес кий со став 
дан ных же сто вых язы ков срав ни вал ся 
с aрмянс ким же сто вым язы ком [7]. При 
этом мы опи ра лись на сле ду ю щие линг
вис ти чес кие прин ци пы:
1. каж дый язык име ет свои осо бен но

сти, от ли ча ю щие его от дру гих язы
ков;

2. эти осо бен но сти поз на ют ся в срав не
нии;

3. срав не ние язы ков об на ру жи ва ет у не
ко то рых из них родст во– про ис хож де
ние от об ще го кор ня;

4. раз ли чия родст вен ных язы ков объ яс
ня ют ся толь ко их неп ре рыв ным исто
ри чес ким раз ви ти ем и из ме не ни ем, 
что яв ля ет ся важ ней шим свойст вом 
вся ко го язы ка.

Исследования вышеназванных жесто
вых словарей выявили, что жестовые сло
вари построены по разным принципам:

 � по ал фа вит но му прин ци пу (аме ри
канс кий, датс кий), где вна ча ле да ют
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Таблица 1.

Сравнительные показатели схожести национальных жестовых языков (цифры)

         язык
цифры

американский болгарский датский израильский русский

1–5     

6–9     

10; 11–15     

16–19     

20, 30,...,50     

60,...,90     

100,...,900     
1000     
миллион     

миллиард     

ся сло ва в ал фа вит ном по ряд ке, за тем 
же сто вое обоз на че ние дан ных слов 
(сло во – жест).

 � по те ма ти чес ко му прин ци пу (ар мян
ский, бол гарс кий, рус ский сло ва ри), в 
ко то рых сло вар ная статья ис хо дит из 
зна че ния же ста (жест – сло во).

Это поз во ли ло вклю чить в сло ва ри и 
бе зэк ви ва лент ную лек си ку, и фра зе о ло
гию же сто во го язы ка. Ко ли чест во же стов 
в дан ных сло ва рях так же не о ди на ко во. 
Все это нес коль ко зат руд ня ло про ве де ние 
срав ни тель но го ана ли за.

Вна ча ле мы про ве ли срав не ния не ко то
рых тем (циф ры, дни не де ли, ме ся цы, вре
ме на го да, цве та, го су дарст ва), ко то рые в 
кон це всех сло ва рей да ют ся в те ма ти чес ком 
по ряд ке. Для обоз на че ния со от ветст вия или 
не со от ветст вия раз ных же стов, сходст ва с 

ар мянс ким же сто вым язы ком мы ис поль
зо ва ли сле ду ю щие ус лов ные обоз на че ния:  
– по хо жи, – приб ли зи тель но по хо жи (ча
стич но схо жи), – со вер шен но не по хо жи. 

Мы начали сровнивать с темы «Цифры, 
числа» – от 1 до 1000000 (табл.1).

Ана лиз таб ли цы сви де тельст ву ет, что 
циф ро вые обоз на че ния раз лич ных же
сто вых язы ков раз ли ча ют ся, нес мот ря 
на на ли чие уни вер саль ных же стов. На
и боль шее сходст во (10%) об на ру же но с 
циф рах 1–5, а аб со лют ное сходст во от
ме че но меж ду ар мянс ким и рус ским же
сто вы ми обоз на че ни я ми цифр. Схо жесть 
с аме ри канс ким, датс ким, бол гарс ким и 
из ра ильс ки м же сто вы ми язы ка ми от ме
че на лишь (10%) в циф рах от 1 до 5, и с 
бол гарс ким приб ли зи тель но схо жи (30%) 
от 6 до 19.

Срав не ние те мы "Цве та" по ка зы ва ет, 
что ар мянс кие и рус ские же сты на 80% 
схо жи. Раз ли чия от ме ча ют ся лишь в двух 
цве тах: в ро зо вом и фи о ле то вом. Ин те рес
но от ме тить, что во всех же сто вых язы ках 
аб со лют но схо жи крас ный и ко рич не вый 
цве та (20%). Эти же сты уни вер саль ны для 
всех и при ме ня ют ся в меж ду на род ном же
сто вом язы ке.

Ар мянс кие же сты бе ло го, чер но го и 
се ро го цве тов приб ли зи тель но схо жи с 
датс ки ми же ста ми (30%), тог да как ни ка
ких сходств не от ме че но с из ра ильс ки ми 
же ста ми.

Ре зуль та ты срав не ния же стов те м "Вре
ме на го да" и "Ме ся цы" пред став ле ны в 
таб ли це 2. 
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Таблица 2

Сравнительные показатели схожести национальных жестовых языков
(времена года и месяцы)

                        
язык

Времена года
американский болгарский датский израильский русский

зима     

весна     

лето     

осень     

Месяцы     

январь     

февраль     

март     

апрель     

май     

июнь     

июль     

август     

сентябрь     

Из таб ли цы вид но, что по те ме "Вре ме на 
го да" вы яв ле но сходст во меж ду ар мянс ки ми 
и рус ски ми же ста ми (50%), и лишь ча стич
ное сходст во с бол гарс ки ми же ста ми (25%). 
Тог да как ар мянс кие же сты дан ной те мы аб
со лют но не по хо жи на аме ри канс кие, датске, 
из ра ильс кие же сты.

Как по ка зы ва ют срав не ния же стов те

мы "Ме ся цы", на и боль шее сходст во об
на ру же но опять–та ки меж ду ар мянс кими 
и рус ски ми же ста ми (77,5%): 53.8% аб со
лют но по хо жих и 23.7% ча стич но по хо жих. 
Сре ди бол гарс ких же стов на ар мянс кие 
же сты ча стич но по хож лишь 1 жест (7.6%). 
Аме ри канс кие, датс кие, из ра ильс кие же
сты со вер шен но не схо жи с ар мянс ки ми.

Таблица 3.
Сравнительные показатели схожести  

национальных жестовых языков (дни недели)

                           
язык

дни недели американский болгарский датский израильский русский

понедельник     

вторник     

среда     

четверг     

пятница     

суббота     

воскресенье     

неделя     



27

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

Таблица 4.
Сравнительные показатели схожести армянских жестов с лексическим составом 

национальных жестовых языков

Жестовые языки Количество жестов
Схожи с армянскими жестами

Абсолютные показатели %

американский 2500 232 9,8
болгарский 3000 451 15
датский 2538 215 8,4
израильский 1850 168 9
русский 1480 997 67,3

Ана лиз сте пе ни схо же сти же стов те мы 
"Дни не де ли" (табл.3) по ка зал, что в ар
мянс ком и рус ском же сто вых язы ках по хо
жи лишь два же ста: воск ре сенье и не де ля. 
В же сто вых обоз на че ни ях ар мянс ко го и 
из ра ильс ко го язы ков от ме че ны приб ли
зи тель ные сходст ва (50%) в же стах "по не
дель ник", "втор ник", "сре да", "чет верг". В 
этих же стах схо жие кон фи гу ра ции, од на
ко нап рав ле ния и ка чест во дви же ний не 
сов па да ют. В бол гарс ком, аме ри канс ком, 
датс ком же сто вых язы ках не от ме че но ни
ка ких сходств с ар мянс ки ми же ста ми.

Срав ни тель ный ана лиз по ка зал, что 
на и боль шее сходст во в же сто вых обоз на
че ни ях го су дарств (74%) име ют ар мянс кие 
и рус ские же сты. В аме ри канс ком же сто
вом язы ке об на ру же ны 5 (18.5%) схо жих 

же стов и 2 (7.4%) ча стич но схо жих же ста. 
В бол гарс ком же сто вом язы ке име ют ся 4 
(14.8%) схо жих же ста и 1 ча стич но схо жий 
жест с ар мянс ки ми же ста ми. В из ра ильс
ком же сто вом язы ке схо жи с ар мянс ки ми 
же ста ми лишь 6 (22.2%) же стов. В датс ком 
лишь 3 же ста (11.1%) аб со лют но схо жи и 
2 (7.4%) ча стич но по хо жи на ар мянс кие 
жесты. Од на ко наб лю де ния по ка за ли, что 
глу хие Ар ме нии для обоз на че ния го су
дарств при ме ня ют как меж ду на род ные, 
так и вновь сконст ру и ро ван ные ар мянс
кие же сты. Это поз во ля ет кон ста ти ро вать 
тот факт, что ар мянс кий же сто вый язык 
раз ви ва ет ся, по яв ля ют ся не о ло гиз мы.

Даль ней ший ана лиз был нап рав лен на 
срав не ние все го лек си чес ко го со ста ва вы
ше от ме че ных же сто вых язы ков (табл.4).

Срав не ние лек си ки вы я ви ло, что аме ри
канс кий же сто вый язык име ет сходст ва с 
ар мянс ки ми лишь в (9,2%) 232 же стов. Бол
гарс кие и ар мянс кие же сты име ют сходст ва 
(451– аб со лют но и 85 – приб ли зи тель но), 
что со став ля ет 15%. Схо жесть датс ких же
стов с ар мянс ки ми со став ля ет лишь 215 
аб со лют но по хо жих и 10 приб ли зи тель но 
по хо жих же стов (8,4%). Из ра ильс кие же сты 
име ют сходст ва с ар мянс ки ми лишь на 9 %.

На и боль шее сходст во об на ру же но меж
ду ар мянс ки ми и рус ски ми же сто вы ми 

язы ка ми (67,3 %). По всей ви ди мо сти, это 
мож но объ яс нить тем, что глу хие Ар ме нии 
и Рос сии на и бо лее ча сто кон так ти ро ва ли 
меж ду со бой, име ют бо га тый ком му ни ка
ци он ный опыт.

Итак, срав ни тель ный ана лиз по ка зал, 
что же сты раз ных на ро дов от ли ча ют ся 
друг от дру га сво е об ра зи ем лек си ки. На
ли чие уни вер саль ных же стов во всех жес
то вых язы ках объ яс ня ет ся преж де все го 
струк тур ной осо бен ностью же ста и спо со
ба ми пе ре да чи смыс лов, зна че ний.
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Տարբեր երկրների ազգային ժեստերի 
 լեզուների համեմատական վերլուծություն

Ա. Դաշյան
Տվյալ հոդվածում ներկայացվում է մի քանի երկրների (ԱՄՆ–ի, Բուլղարիայի, 

Իսրայելի, Դանիայի և Ռուսաստանի) ժեստերի լեզուների համեմատական վեր լու ծու
թյունը: Վերլուծական համեմատությունը արվում է հայկական ժեստերի լեզվի հետ: 
Արդյունքները ցույց են տալիս, որ թեպետ ազգային ժեստերի լեզուները ունեն որոշ 
նմանություններ, սակայն նրանցից յուրաքանչյուրը ունի իրեն բնորոշ հարուստ և ինք
նատիպ բառապաշար:

The comperative analysis of sign language in some countries
A. Dashyan

The article highlights the comperative analysis of sign language in some countries (USA, 
Bulgaria, Israel, Denmark and Russia). These sign language are compared to the Armenian 
sign language. The results show that the sign language have some similarities, but all lan
guage have also their own rich vocabulary.
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ՖՐՈՒՆզ ՂԱզԱՐՅԱՆ
ՀԱՍՄԻԿ ԱՎԱԳՅԱՆ

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈւԼՏՈւՐԱՅԻ ԿՐԹԱԿԱՆ 
ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐը` ՎԻՃԱԿը,  

ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐը, ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐը

Իր ժամանակին ռուս մեծ ֆիզիոլոգ Ն. 
Մ. Սեչենովը (1952) ու շադ րու թյուն է դարձ
րել մար դու ան հա տա կան զար գաց ման 
գոր ծըն թա ցի ար տա կարգ բար դու թյա նը: 
Նա գտնում էր, որ ծնվե լուց մին չև հա սու
նու թյուն մար դու մեջ առա ջա դեմ փո փո
խու թյուն նե րի ցիկ լը կազ մում է մտա վոր 
զար գա ցու մը: Սրա նով գիտ նա կա նը ընդգ
ծում է ան ձի տե սա կան կրթու թյան կա րև ո
րու թյունն ու նշա նա կու թյու նը:

Մեր երկ րի օրենսդ րա կան ակ տե րում 
(ՀՀ Օրենք կրթու թյան մա սին, 1999, ՀՀ 
Օրենք ֆի զի կա կան կուլ տու րա յի և սպոր տի 
մա սին, 2001) «Ֆի զի կա կան կուլ տու րա» 
առար կան կրթա կան հաս տա տու թյուն նե
րում հան դես է գա լիս ոչ մի այն այլ տար բե
րա կա յին բա ղադ րիչ, այ լև կազ մա կեր պող 
հիմք ֆիզ կուլ տու րա յին գոր ծու նե ու թյան 
բո լոր ձև ե րի հա մար` օր վա ռե ժի մում ֆիզ
կուլ տու րա յին – առող ջա րա րա կան մի ջո
ցա ռում ներ, սպոր տա յին պա րապ մունք
ներ, ֆիզ կուլ տու րա յին տո ներ, ար շավ ներ, 
շար ժա խա ղեր: «Ֆի զի կա կան կուլ տու րա» 
կրթա կան բնա գա վա ռի հի ման վրա դպրո
ցում ստեղծ վում է ֆիզ կուլ տու րա յին կրթու
թյան մի աս նա կան հա մա կարգ:

Դպրո ցա կան ու սում նա կան պլա նի 
կրթա կան առար կան` «ֆի զի կա կան կուլ
տու րան», մյուս առար կա նե րի հա մե մատ 
առանձ նա հա տուկ դեր ու նի: Հարցն այն 
է, որ առար կան ուղղ ված է բուն մարդ կա
յին էու թյան բնու թյան ճա նաչ մա նը, ինքն 
իրեն ճա նա չե լու վրա: Մի և նույն ժա մա նակ 

մյուս առար կա ներն ուղղ ված են շրջա կա 
աշ խար հի ու սում նա սիր մա նը:

Կաս կած չի առա ջաց նում այն փաս տը, 
որ որ քան շատ են աշա կերտ նե րի գի տե
լիք նե րը ֆի զի կա կան կուլ տու րա յի և սպոր
տի մա սին, այն քան, նրանց մոտ զար
գա նում է շար ժո ղա կան գոր ծու նե ու թյան 
մտա ծո ղա կան բա ղադ րիչ, այն քան բարձր 
են շար ժո ղա կան կա րո ղու թյուն նե րի և 
հմտու թյուն նե րի յու րա ցու մը, ար դյունք
նե րը, շար ժո ղա կան ըն դու նա կու թյուն նե
րի մշա կու մը, ֆի զի կա կան կուլ տու րա յի և 
սպոր տի պա րապ մունք նե րի հան դեպ հե
տաքրք րու թյան զար գա ցու մը:

Սրա նից հե տև ում է, որ ֆի զի կա կան 
կուլ տու րա յի ոլոր տի հա տուկ գի տե լիք նե
րը կոչ ված են կա տա րելու կա րև որ գոր ծո
նի դեր, որն ապա հո վում է լի ար ժեք կյանք, 
կյան քին անհ րա ժեշտ տար բեր ըն դու նա
կու թյուն նե րի լի ա կա տար բա ցա հայ տում:

Ցա վոք, դպրո ցա կան նե րի ֆի զի կա
կան դաս տի ա րա կու թյան պրակ տի կա յում 
դե ռևս բա վա րար ու շադ րու թյուն չի դարձ
վում հա մա պա տաս խան գի տե լիք նե րի 
ձեռք բեր մա նը: Դա ար տա հայտ վում է և՛ 
դպրո ցա կան ծրագ րում «Գի տե լիք նե րի 
հի մունք ներ» բաժ նի ժա մե րի հատ կաց
ված ծա վա լում, և՛ ֆի զի կա կան կուլ տու
րա յի ու սու ցիչ նե րի պրակ տիկ գոր ծու նե ու
թյան մեջ:

Դպրո ցա կան նե րի Ֆի զի կա կան կուլ
տու րա յի տե սա կան պատ րաստ վա ծու
թյան ան բա վա րար վի ճա կի մա սին է խո
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սում մինչ օրս տա րած ված և բա վա կան 
պար զեց ված պատ կե րա ցում «Գի տե լիք նե
րի հի մունք ներ» բաժ նի բո վան դա կու թյան 
մա սին: Հա ճախ այն ըն դա մենն ընդգր կում 
է տար րա կան տվյալ ներ հի գի ե նա յի, անվ
տան գու թյան տեխ նի կա յի, օլիմ պի ա կան 
շարժ ման վե րա բե րյալ տար րա կան գի տե
լիք նե րի և այլ նի մա սին: Չնա յած նրա ան
կաս կած օգու տին, «Ֆի զի կա կան կուլ տու
րա» առար կա յի սահ մա նա փա կու մը մի այն 
այդ պի սի ընդ հա նուր տե ղե կու թյուն նե րով, 
ստեղ ծում է սահ մա նա փակ և ան գամ կեղծ 
պատ կե րա ցում սո վո րող նե րի ֆի զի կա կան 
դաս տի ա րա կու թյան ին տե լեկ տո ւա լի զաց
ման բո վան դա կու թյան մա սին: Ուս տի 
կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ «Գի տե լիք նե րի 
հի մունք ներ» բաժ նի դա սա վանդ ման գոր
ծըն թա ցը հան րակր թա կան դպրո ցում դեռ 
հե ռու է կա տա րե լու թյու նից։

Մտա վոր կա րո ղու թյուն նե րի բարձ
րաց ման հարցը իր դրսև ո րումն ստա նա
լով նախ և առաջ հա սա րա կա կան ար
տադ րու թյան մեջ, սեր տո րեն կապ ված է 
կրթու թյան հետ, քա նի որ հենց դա է աճող 
սերն դի ին տե լեկ տի ձև ա վոր ման գլխա վոր 
մե խա նիզ մը [И. В. Ста ро дуб це ва, 2010, 
В. К. Баль се вич, 1991. Б. С. Гер шунс кий, 
1998 և այլոք]։

Ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու թյան 
ոլոր տում մտա վոր կա րո ղու թյուն նե րի 
բարձ րա ցու մը, հան դի սա նա լով երե խա նե
րի ին տե լեկ տո ւալ ոլոր տի բա ղադ րա մաս, 
ման կա վար ժա կան ներ գոր ծու թյու ննե րի 
մի ջոց նե րի և մե թոդ նե րի հիմ նա վո րում, 
կազ մում է վեր ջին տա րի նե րի գի տա կան 
հե տա զո տու թյուն նե րի զար գաց ման էա
կան գծե րից մե կը: Այդ իմաս տով մտա
վոր կա րո ղու թյուն նե րի բարձ րաց ման 
հիմ նա հար ցը կա րե լի է դի տար կել` որ պես 
սո վո րող նե րի մոտ ֆիզ կուլ տու րա յին գի
տե լիք նե րի և ճա նա չո ղա կան գործընթաց
նե րի հիմ քե րի ձև ա վոր ման գործընթաց: 

Հե տև ա բար, կրթու թյան հիմ քի հե տա գա 
զար գա ցու մը, գի տե լիք նե րի բարձ րա ցու
մը իրա կա նու թյուն է, որն անհ րա ժեշտ է 
որա կյալ ձև ով իրա կա նաց նել նաև աճող 
սերն դի ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու թյան 
հա մա կար գում:

Դպրո ցա կան ֆի զի կա կան կուլ տու րա
յի առա վել նշա նա կա լից հիմ նա հարց է 
«ֆի զիկա կան կուլ տու րա» ու սում նա կան 
առար կա յի հիմ նախնդ րի ուղղ վա ծու թյու
նը: Ին չի՞ն է պետք տալ նա խա պատ վու
թյու նը` առող ջա րա րա կա՞ն, մար զա կա՞ն, 
թե՞ կրթա կան ուղղ վա ծու թյա նը: Այս հար ցի 
քննար կումն ար դեն շատ տա րի ներ իրա
կա նաց վում է ԱՊՀ երկր նե րում, և մինչ 
օրս մի ան շա նակ որո շում չի ըն դուն վել: 
Ռու սաս տա նում կրթու թյու նը ժա մա նա կի 
պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խա նեց ման 
հար ցի քննար կումն ընդգ ծում է ֆի զի կա
կան դաս տի ա րա կու թյան հիմ նա կան բա
ղադ րա մա սե րը, ուր հիմ նա հարց է հա
մար վել ֆի զի կա կան կուլ տու րա յի մա սին 
գի տե լիք նե րի հա մա կար գի ձև ա վո րու
մը: Առար կա յի կրթա կան նշա նա կու թյա
նը ու շադ րու թյուն են դարձ նում մի շարք 
մաս նա գետ ներ: Սա նշա նա կում է, որ սո
վո րող նե րի մոտ անհ րա ժեշտ է նպա տա
կա ուղղ ված ձև ա վո րել խոր և լի ար ժեք ֆի
զի կա կան վար ժու թյուն նե րով պա րա պե լու 
հե տաքրք րու թյուն ներ և պա հանջ մունք
ներ՝ իրենց ֆի զի կա կան վի ճա կի, առողջ 
ապ րե լա կեր պի կազ մա կերպ ման և այլ նի 
հա մար: Բնա կա նա բար դա հնա րա վո
րու թյուն կտա տար բեր տա րի քի երե խա
նե րին սո վո րեց նելու շար ժո ղա կան գոր
ծու նե ու թյան առան ձին ձև եր, ինք նու րույն 
կա տա րելու տար բեր ֆի զի կա կան վար ժու
թյուն ներ, ձև ա վո րելու շար ժում նե րի կուլ
տու րա: Տար բեր երկր նե րի մաս նա գետ նե
րը ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի այդ պի սի 
ուղղ վա ծու թյունն սկսե ցին ան վա նել «ֆիզ
կուլ տու րա յին կրթու թյուն» [И. К. Ла ты пов, 
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В. И. Лу ки на, 2010, Ֆ. Գ. Ղազարյան, 
2003, Ա. Լ. Գրիգորյան, 2003]։

Գի տե լիք նե րի առա ջա տար դե րը, որ
պես տար բեր տա րի քի դպրո ցա կան նե րի 
ֆիզ կուլ տու րա յին կրթու թյան բա ղադ րա
մաս, բա վա կան պարզ ընդգծ վում է հա տուկ 
գրա կա նու թյան մեջ [Ֆ. Գ. Ղա զա րյան, Ռ. 
Ս. Մա նու կյան, 2004, В. П. Лукь  Ё нен ко, 
2003, И. В. Ер ко майш ви ли, 2008. Ռ. Տ. 
Մելիքսեթյան, 1991, Ֆ. Գ. Ղազարյան, Ա. 
Գ. Ստեփանյան, 2010 և այլոք]։

Այ սօր ըն դուն վում է, որ ֆի զի կա կան 
դաս տի ա րա կու թյան մեջ պետք է առանձ
նաց նել դա սե րի երեք տի պեր [И. К. Ла ты
пов, И. В. Лу ки на, 2010]` տե սա կան (գի տե լի
քի դա սեր), հրա հանգ չա կան – մե թո դա կան 
և գործ նա կան: Դրանց բո վան դա կու թյու
նը պետք է բնո րոշ վի որ պես հեն քա յին, 
իրա կա նաց վի ֆի զի կա կան կուլ տու րա յի 
կրթա կան դա սե րի ժա մա նակ և ապա հո վի 
ընդ հա նուր միջ նա կարգ կրթու թյան անհ
րա ժեշտ մա կար դա կը: Այս պի սի մո տեց ման 
դեպ քում, մեր կար ծի քով, ու սում նա կան 
առար կա յի առաջ նա յին բա ղադ րիչ պետք է 
հան դես գա հա մա պա տաս խան գի տե լիք
նե րի ձև ա վո րու մը: Առանց նրանց առ կա
յու թյան անհ նար է հաս կա նալ, իմաս տա վո
րել և ճա նա չել ֆի զի կա կան կուլ տու րա յի և 
սպոր տի ար ժեք նե րը:

Ընդգ ծե լով ֆի զի կա կան դաս տի ա րա
կու թյան մա սին գի տե լիք նե րի մա կար դա կի 
և մտա վոր կա րո ղու թյուն նե րի բարձ րաց
ման կա րև ո րու թյու նը, պետք է նշել, որ այս 
խնդրում մի շարք հիմ նա հար ցեր, ցա վոք, 
մինչ օրս լի ո վին ու սում նա սիր ված չեն:

Կաս կած չի հա րու ցում և այն, որ դե
ռա հաս դպրո ցա կան նե րը և ավե լի բարձր 
տա րի քի աշա կերտ նե րը ֆի զի կա կան կուլ
տու րա յի և սպոր տի առու մով բա վա կա նա
չափ կրթված չեն, շատ սա կավ գի տե լիք
ներ ու նեն և դրա հա մար անհ րա ժեշտ է 
ու շադ րու թյուն դարձ նել նրանց տե սա կան 

պատ րաստ վա ծու թյան ու ժե ղաց ման վրա` 
հան րակր թա կան դպրո ցում սո վո րե լու 
ժա մա նա կա հատ վա ծում [Р. А. Аб за лов, 
2010, Հ. Մոքոյան, 2005, Ս. Պ. Մանուկյան, 
2005, Е. Б. Со ло губ, 2001]։

Ինչ վե րա բեր վում է մեր երկ րի դե ռա
հաս աշա կերտ նե րին, ապա, հա մա ձայն 
սո ցի ո լո գի ա կան հարց ման, նրանց մի այն 
23 տո կո սը բա վա րար գի տե լիք ներ է ստա
նում ֆի զի կա կան կուլ տու րա յի և սպոր տի 
բնա գա վա ռից, իսկ յու րա քան չյուր եր րորդ 
սո վո րողն իր ստա ցած տե սա կան գի տե
լիք նե րը չի կա րո ղա նում կի րա ռել շար ժո
ղա կան գոր ծու նե ու թյան պրակ տի կա յում:

Դպրո ցում սո վո րե լու ըն թաց քում ռու
սաս տա նյան աշա կերտ նե րի 70 տո կոսն 
անհ րա ժեշտ գի տե լիք ներ և ու նա կու թյուն
ներ չի ստա նում ֆի զի կա կան վար ժու
թյուն նե րով ինք նու րույն զբաղ վե լու հա մար 
[Урок…, 2010]։ Հա մա ձայն մեր ու սում նա
սի րու թյուն նե րի, յու րա քան չյուր երկ րորդ 
հայ դե ռա հա սը նշում է, որ դրա հա մար 
անհ րա ժեշտ են հա տուկ գի տե լիք ներ: Այդ 
դրույ թը չեն հեր քում նաև ֆիզ կուլ տու րա յի 
ուս ու ցիչ նե րը. նրանց 64 տո կո սը անհ րա
ժեշտ են համարում ավե լաց նել դպրո ցում 
ու սուց ման ժա մա նակ սո վո րող նե րի տե սա
կան պատ րաստ վա ծու թյան դա սա ժա մե րի 
ծա վա լը, օգ տա գոր ծել ավե լի կա տա րյալ և 
նո րա րա րա կան մե թոդ ներ և մո տե ցում ներ։

Գրա կա նու թյան ու սում նա սի րու մը ցույց 
տվեց, որ դե ռևս կան առանց քա յին հար
ցեր, որոնք խո չըն դո տում են դպրո ցա կան
նե րի ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու թյան 
մտա վոր կա րո ղու թյուն նե րի բարձ րաց ման 
գոր ծըն թա ցին: Դրանց շար քին են դաս
վում տե սա կան և ֆի զի կա կան դաս տի ա
րա կու թյան առանձ նաց ված դի տար կու մը, 
որ տեղ յու րա քան չյուր կող մին հա մա պա
տաս խա նում են յու րա հա տուկ խնդիր ներ, 
մի ջոց ներ ու մե թոդ ներ, և սրա հետ կապ
ված` ին տե լեկ տո ւալ և ֆի զի կա կան գոր ծու
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նե ու թյան մե խա նիզմ նե րի ան հա մա տե ղու
թյու նը: Որ պես հե տև անք` բա ցա հայտ վում 
է ևս մեկ հիմ նա հարց` ու սուց ման և դաս
տի ա րա կու թյան ըն թաց քում շար ժո ղա կան 
և տե սա կան ճի գե րի չա փա վոր ման անհ
րա ժեշտ մե ծու թյան որո նումը։

Այս պես, եթե Л. П. Мат вее ва դա սագր
քում (1991) ընդգծ ված են տե սա կան դաս
տի ա րա կու թյան հիմ նա կան ուղ ղու թյուն նե
րը, ապա Ж. К. Хо ло до ва, В. С. Куз не цо ва 
(Те о рия и ме то ди ка фи зи чес ко го вос пи тан
ия – 2004) ձեռ նար կում նշված է ֆի զի կա
կան և մտա վոր դաս տի ա րա կու թյան ան մի
ջա կան և ոչ ան մի ջա կան կա պը:

Ուս տի ան բա վա րար հիմ նա վոր վա ծու
թյու նը բե րում է վե րոն շյալ գործընթացների 
տա րե րա յին զար գաց ման, որի ար դյուն
քում ստիպ ված են փոր ձե րի ու սխալ նե րի 
մե թո դով գտնել ու ղի ներ, մի ջոց ներ` այն 
գործ նա կա նում իրա կա նաց նե լու հա մար:

Բա վա կան է հի շել, որ 2005 թվա կա նից 
Հա յաս տա նի հան րակր թա կան դպրոց նե
րի ավար տա կան դա սա րան նե րում քննու
թյուն է անցկաց վում և «Ֆի զի կա կան կուլ
տու րա» առար կա յից: Սա կայն, այս շատ 
օգ տա կար նո րա մու ծու թյան ներդրման 
պրակ տի կան իրա կա նա նում է ու սում նա 
– մե թո դա կան ապա հով վա ծու թյան դե ռևս 
ոչ լի ար ժեք ֆո նի վրա: Դրա վառ ապա
ցույց նե րից մեկն է հան դի սա նում հա տուկ 
ու սում նա կան ձեռ նար կի փաս տա ցի բա
ցա կա յու թյու նը, որում ընդ հան րաց ված և 
հա մա կարգ ված կլի նե ին դպրո ցում ֆի զի
կա կան դաս տի ա րա կու թյան ու սուց ման 
ողջ դա սըն թա ցի հիմ նա կան տե սա կան 
տե ղե կու թյուն նե րը:

Հայտ նի է, որ ֆի զի կա կան կուլ տու րա
յի դա սե րը նե րա ռում են տե սա կան նյու թի 
որո շա կի ծա վալ, որի հա մար հատ կաց
ված է նվա զա գույն դա սա ժա մե րի քա նակ` 
տա րե կան 6 ժամ ամեն դա սա րա նում: 
Դրա հա մար այս տեղ օգ նու թյան պի տի 

գան հա մա կարգ չա յին շնոր հան դես նե րը 
ֆի զի կա կան կուլ տու րա յի դա սա ժա մե րի 
ըն թաց քում, ձեռ նարկ նե րը, այլ օրի նա
կա յին նյու թեր: Մեզ հա ջող վեց ցույց տալ, 
որ տեքս տա յին ին ֆոր մա ցի ա յի հասց նե լը 
նվա զա գույ նին նպաս տեց ու սում նա կան 
նյու թի լա վա գույն ըն կալ մա նը և իմաս
տա վոր մա նը, սո վո րող նե րի մոտ պատ կե
րա վո րու թյան ձև ա վոր մա նը, իսկ դրանց 
հի ման վրա նաև` հաս կա ցո ղու թյուն նե րի 
ձև ա վոր մա նը: Մի և նույն ժա մա նակ հարկ 
է նշել, որ էլեկտ րո նա յին շնոր հան դես նե րը 
և հա մա կար գի չը չեն կա րող փո խա րի նել 
ու սուց չի կեն դա նի խոս քին և նրա շփմա
նը աշա կեր տի հետ: Ուս տի հա մա կար գի չը 
կա րե լի է օգ տա գոր ծել դա սե րում՝ որ պես 
նրա դրվագ:

Անհ րա ժեշտ ենք հա մա րում նշել, որ 
ֆի զի կա կան կուլ տու րա յի կրթա կան բա
ղադ րի չի լի ար ժեք իրա ցու մը հնա րա վոր է 
մի այն տե սա կան պա րապ մունք նե րի անց
կաց ման դա սա յին ձևի ներդր մամբ:

Վեր ջինս գլխա վոր պայ ման է, որը 
պայ մա նա վո րում է դպրո ցա կան նե րի ֆի
զի կա կան դաս տի ա րա կու թյան ար դյու
նա վե տու թյան բարձ րա ցու մը (Н. А. Ге ра
си мо ва, 2003, Ֆ. Գ. Ղազարյան, Ա. Գ. 
Ստեփանյան, 2010)։

Դե ռևս Խորհր դա յին Մի ու թյան ժա մա
նակ նե րում բազ միցս բարձ րաց վել է աշա
կերտ նե րի տե սա կան պատ րաս տու թյան 
դա սա ժա մե րի ավե լաց ման հար ցը, առա
ջարկ վել է ներդ նել ֆի զի կա կան կուլ տու րա
յի եր րորդ դա սը` որ պես գի տե լիք նե րի դաս։

Եվ այ սօր ըն դու նում են, որ ֆի զի կա
կան դաս տի ա րա կու թյան ար դի ա կա նա
ցու մը պետք է նա խա տե սի կրթա կան 
ուղղ վա ծու թյամբ եր կու դաս` մեկ դաս` 
առող ջա րա րա կան – վե րա կանգ նո ղա կան 
ուղղ վա ծու թյամբ, տնա յին հանձ նա րա րու
թյուն ներ, ար տա դա սա րա նա յին սպոր
տա յին պա րապ մունք ներ (Ю. А. Ко пы лов, 
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2004, В. К. Баль се вич, 2000, Ա. Ս. Մար
տի րո սյան, 2009):

Ֆիզ կուլ տու րա յին կրթվա ծու թյան կա րև
որ բա ղադ րիչ է հա մար վում նաև գի տե լիք
նե րի ստուգ ման ֆունկ ցի ան: Սկսած 1932 
թվա կա նից՝ ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու
թյան վե րա բե րյալ ծրագ րե րի, ու սում նա – 
մե թո դա կան ձեռ նարկ նե րի վեր լու ծու թյու
նը ցույց է տվել սո վո րող նե րի` ֆի զի կա կան 
կուլ տու րա յի վե րա բե րյալ գի տե լիք նե րի 
գնա հատ ման հար ցե րի մա սին հե ղի նակ
նե րի հա յացք նե րի բա վա կա նա չափ տար
բե րու թյուն ներ և հա կա սու թյուն ներ:

Ընդ հան րաց նե լով, նշենք, որ մտա վոր 
կա րո ղու թյուն նե րի և տե սա կան գի տե լիք
նե րի մա կար դա կի բարձ րա ցու մը սո վո

րող երի տա սար դու թյան ֆիզ կուլ տու րա յին 
կրթու թյան գլո բալ հե ռան կարն է: Ու նե
նա լով մի շարք յու րա հա տուկ առանձ նա
հատ կու թյուն ներ, որոնք տար բե րում են 
նրան դաս տի ա րակ չա կան – կրթա կան 
գոր ծըն թա ցի մյուս ձև ե րից՝ ֆի զի կա կան 
դաս տի ա րա կու թյունն ու նի եզա կի, բայց 
ոչ մին չև վերջ ու սում նա սիր ված նե րուժ 
տե սա կան գի տե լիք նե րի ձև ա վոր ման և 
ընդ լայն ման հա մար` որ պես սո վո րո ղի 
ան ձի մտա վոր կա րո ղու թյուն նե րի հիմք: 
Այն բա ցում է լայն հնա րա վո րու թյուն ներ 
տվյալ հար ցի առա վել խո րաց ված հե տա
զո տու թյան հա մար, ին չը պետք է հան դի
սա նա հա տուկ փոր ձա րա րա կան հե տա
զոտ ման առար կա:
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Образовательные компоненты физической культуры։
состояние, проблемы, перспективы

Ф. Казарян
А. Авакян

В ра бо те обоз на че ны роль и ме сто фи зи чес кой куль ту ры в об ра зо ва тель ном про цес
се. От ме ча ет ся по ка еще не до ста точ ный уро вень те о ре ти чес кой под го тов ки уча щих ся 
по пред ме ту "Фи зи чес кая куль ту ра". Пред ло же ны раз лич ные ме то ди чес кие под хо ды для 
со вер шенст во ва ния уров ня те о ре ти чес кой под го тов лен но сти школь ни ков раз но го воз
ра ста. 

The educational components of Physical education 
Condition, Problems and Prospects 

F. Khazaryan
A. Avagyan

The paper indicated the role and place of physical education in the educational process. 
There is still insufficient level of students theoretical preparedness on “Physical Culture” 
subject. Various methodological approaches for improving the students` theoretical pre
paredness level of all ages are proposed. 
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ՊԱՊԻԿՅԱՆ ԿԱՐԻՆԵ

ԴԱՍԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈւՄը ՉԱփՈՐՈշՉԱՀԵՆ 
ԿՐԹՈւԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՈՎ

Ժա մա նա կա կից աշ խարհն արագ է 
փոխ վում, դրա հետ բնա կա նա բար  փո
փո խու թյան են են թարկ վում կյան քի բո լոր 
բնա գա վառ նե րին վե րա բե րող հիմ նա րար 
ար ժեք նե րը: Յու րա քան չյուր ոլոր տում 
իրա կա նաց վող փո փո խու թյո ւննե րի շղթան 
ստի պում է մարդ կանց վե րա նա յել հին 
ար ժեք նե րը, վե րա ի մաս տա վո րել դրանք  
և ստեղ ծել նո րե րը: Ժա մա նակ առ ժա
մա նակ փոխ վում են նաև դպր ոց ին ներ
կա յաց վող  տա րաբ նո ւյթ պա հանջ նե րը: 
Չա փո րոշ չա հեն կրթու թյան իրա կա նաց
ման պայ ման նե րում ու սու ցի չը դա դա րում 
է ինչ–որ մե կի կող մից նա խա պես գրված 
սցե նա րով դա սա վան դում իրա կա նաց նե
լուց: Նա դառ նում է հե տա զո տող–որո նող, 
ստեղ ծա գոր ծող, իր գոր ծու նե ու թյո ւնը կա
ռա վա րող` պլա նա վո րող, կազ մա կեր պող, 
խթա նող և վե րահս կող: Առանց այս գոր
ծա ռույ թնե րի իրա կա նաց ման` ու սու ցի չը չի 
կա րող բա վա րար առա ջըն թաց ու նե նալ և 
ապա հո վել ուս ման բարձր որակ:

Իր գոր ծու նե ու թյան մեջ բարձր նվա
ճում նե րի ձգտո ղ ու սուց չի գոր ծա ռու թա յին 
դե րե րից մե կը, աշ խա տան քի հա ջո ղու
թյան առանց քը նրա նա խա պատ րաս տու
թյո ւնն է դա սին: «Ու սո ւցի չնե րին ներ կա
յաց վող ընդ հան րա կան պա հանջ նե րում 
նշված է. «Ման կա վար ժա կան կադ րե րի 
պատ րաստ ման և վե րա պատ րաստ ման 
ու սում նա կան ծրագ րե րը պետք է նպաս
տեն, որ ու սում նա ռու թյան ար դյո ւնքում 
ման կա վար ժը տի րա պե տի ու սում նա կան 
գոր ծըն թացն ար դյո ւնա վետ ծրագ րե լու, 
առանձ ին դա սըն թաց նե րի, թե մա տիկ մի
ա վոր նե րի և դա սե րի պլան ներ մշա կե լու 
կա րո ղու թյա նը» [1, էջ 54]:

Ին չպես աշ խար հի բազ մա թիվ երկր
ներ, այն պես էլ մեր հան րա պե տու թյո ւնը 
կրթու թյան որա կին ներ կա յաց վող պա
հանջ ներն ար տա հայ տում է պե տա կան 
չա փո րո շի չնե րի մի ջո ցով, որոնք հիմք են 
դառ նում ծրագ րե րի, դա սագր քե րի, ու սում
նա կան նյու թե րի ստեղծ ման և ու սուց ման 
գոր ծըն թա ցի պլա նա վոր ման ար դյո ւնա
վետ իրա կա նաց ման հա մար: Ու սո ւցիչ ը 
պետք է պլա նա վո րի ոչ մի այն բո վան դա
կու թյան մա տու ցու մը, այ լև աշա կերտ նե րի 
գոր ծո ղու թյո ւններ նու գնա հա տու մը: Դա
սի ճիշտ պլա նա վո րու մը ու սուց չի մաս նա
գի տա կան կա րև որ խնդիր նե րից է: Դա
սապ լան կազ մե լու հիմ նա կան նպա տակն 
է օգ նել աշա կերտ նե րին ու սում նա կան 
ակն կալ վող ար դյո ւն քնե րին (սո վո րո ղին 
ներ կա յաց վող պա հանջ նե րի պար տա
դիր նվա զա գույն մա կար դակ) հաս նե լու 
հա մար: Դա սապ լա նում ար տա ցոլ վում է 
հատ կա պես այն ամե նը, ին չը կա րև որ վում 
է ու սուց չի կող մից, ընդ որում` այն քան էլ 
էա կան չէ, թե ինչ ձև ա չա փով է ար տա
հայտ վում այն [1, էջ 54, 63]։

Կաս կած լի նել չի կա րող, որ պլա նա վոր
ման հա մար հիմ նա կան ու ղե ցույ ցը պետք է 
դառ նա չա փո րո շի չը (և ոչ թե առար կա յա
կան ծրա գի րը կամ դա սագր քի որո շա կի 
պա րագ րա ֆը): «Ու սու ցիչ նե րի մեջ պետք 
է ձև ա վո րել չա փո րո շի չից օգտ վե լու մշա
կույթ: Չա փո րո շի չը պետք է դի տար կել որ
պես դա սապ րո ցե սի առանցք և ըստ այդմ՝ 
կազ մա կեր պել ու սում նա կան գոր ծու նե ու
թյու նը» [2, էջ 17]:  Ու սու ցի չը պետք է վերց
նի տվյալ առար կա յի չա փո րո շիչ նե րը, 
տես նի, թե որն է այն նվա զա գույն անհ րա
ժեշտ գի տե լիք–հմտու թյուն–ար ժեք նե րը, 
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որ պետք է սո վո րո ղին հա ղոր դի, ձև ա վո
րի տվյալ ժա մա նա կա հատ վա ծում, այ նու
հե տև, ել նե լով տվյալ հա մայն քի, դա սա
րա նի, առ կա տա րա տե սակ ռե սուրս նե րի 
և այլ առանձ նա հատ կու թյուն նե րից, ընտ
րի  այն ու ղի նե րը, որոն ցով պետք է իրա
կա նաց նի դա սա վան դու մը:

Դա սապ լա նի առաջ նա յին նպա տակն 
է` օգ նել սո վո րող նե րին հաս նե լու ուս ման 
ակն կալ վող ար դյունք նե րին: Կա րև որ չէ, որ 
դա սապ լա նը հա մա պա տաս խա նի կոնկ
րետ ձև ա չա փին, կա րև որն այն է, թե ինչն է 
ու սու ցի չը կա րև ո րում: Եթե պլա նը գրված է 
այն պես, որ այն կա րե լի է տար բեր ձև ե րով 
մեկ նա բա նել և որ տեղ հստակ չեն երև ում 
նպա տակն ու դրան հաս նե լու մի ջոց նե րը, 
ու րեմն պլա նը լավ չի կազմ ված:

Դա սի ճիշտ պլա նա վոր ման հա մար, 
ամե նից առաջ, անհ րա ժեշտ է դա սի նպա
տակ նե րի և խնդիր նե րի հստակ գի տակ ցում: 
«Ի՞նչ եմ ու զում, որ երե խա նե րը սո վո րե ն» 
հար ցադր ման մի ջո ցո վ ու սու ցի չը փոր ձում է 
առանձ նաց նել այն փաս տե րը, հմտու թյուն
նե րը, ար ժեք նե րը, որոնք նա ակն կա լում է 
մա տու ցել տվյալ դա սի մի ջո ցով:

Ու սու ցի չը դա սը պետք է պլա նա վո րի 
այն պես, որ պես զի` 

 9 օգ նի աշա կերտ նե րին ինք նու րույ նա
բար գի տե լիք ներ ձեռք բե րե լու,

 9 սո վո րել սո վո րեց նի,
 9 ու սուց ման ըն թաց քում գլխա վոր ծան

րա բեռն վա ծու թյունն ընկ նի ոչ թե 
աշա կեր տի հի շո ղու թյան, այլ մտա ծո
ղու թյան վրա,

 9 ու սու ցու մը լի նի ոչ թե վե րար տադ րո
ղա կան, այլ ստեղ ծա գոր ծա կան գոր
ծու նե ու թյուն:

Յու րա քան չյուր պլա նա վո րում պետք 
է հե տևի նա խա սահ ման ված ու սում
նա կան նպա տակ նե րին: Ու սում նա կան 
նպա տա կը ու սում նա կան մտադ րու թյուն 
է, որը բեր վել է լեզ վա կան տես քի: Այլ 
կերպ ասած, ու սում նա կան նպա տա կը 

գրա վոր ար տա հայ տու թյուն է: Պլա նա վո
րումն իրա կա նաց վում է ավե լի վաղ սահ
ման ված ու սում նա կան նպա տակ նե րին 
հաս նե լու հա մար: Դա սի պլա նա վոր ման 
բո վան դա կա յին և մե թո դա կան կա ռուց
ված քը կա րող է կա տար վել մի այն նպա
տա կի առ կա յու թյան դեպ քում: Կա րև որ է, 
որ նպա տակ ներ սահ մա նե լիս հա վա սա
րակշռ վեն գի տե լիք նե րը, կա րո ղու թյուն
նե րը, հմտու թյուն նե րը, ար ժեք նե րը և դիր
քո րո շում նե րը, հե տև ա բար, նպա տակ ներ 
սահ մա նե լիս պետք է նա խան շել հե տև յալ 
բա ղադ րիչ նե րը` գի տե լիք,  հմտու թյուն, 
ար ժեք ներ՝ նկա տի ու նե նա լով «Գի տե նալ, 
կա րո ղա նալ, լի նել» հա մա կար գը:

«Գի տե նալ, կա րո ղա նալ, լի նե լ» եռան
դամ հա մա կար գի ստեղծ ման հա մար ու
սու ցիչ նե րը պետք է սահ մա նեն հե տև յալ 
հար ցե րի պա տաս խան նե րը` 

 9 Ի՞նչն է աշա կերտ նե րի հա մար կա րև
որ իմա նալ (ի՞նչ սո վո րեց նել):

 9 Ի՞նչն է կա րև որ կա րո ղա նալ անել (ի՞նչ 
զար գաց նել):

 9 Ինչ պի սի՞ անձ նա վո րու թյուն ենք ու
զում ձև ա վո րել (ի՞նչ դաս տի ա րա կել):

Տվյալ ձև ա չա փով նպա տակ նե րը լի նում 
են ակա դե մի ա կան, սո ցի ա լա կան և ար ժե
քա յին(գի տե լիք, հմտու թյուն, ար ժեք)։

Այս առու մով շատ կա րև որ է սո վո րո
ղին փո խե լու խնդի րը: Կրթու թյան առաջ
նա յին նպա տա կը ոչ այն քան գի տե լիք ներ 
փո խան ցելն է, որ քան այդ գի տե լիք նե րով 
զի նե լով ինչ–որ բան փո խե լը: Կրթու թյան 
ավան դա կան բո վան դա կու թյու նը հիմն վել 
է «գի տե լիք ներ, կա րո ղու թյուն ներ, հմտու
թյուն նե ր» հայտ նի սկզբուն քի վրա: Այս 
սկզբուն քում գի տե լի քի բա ղադ րի չը միշտ 
գե րա կա յող է եղել: Սա բնա կան է, քա նի 
որ ավան դա կան կրթա հա մա կար գում գի
տե լի քը դի տարկ վել է որ պես նպա տակ: 
Ժա մա նա կա կից աշ խար հում գի տե լիքն 
ար դեն ռե սուրս է, մի ջոց: Կրթու թյան հա
մար գի տե լի քը ելա կետ է, իսկ նպա տա
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կը գի տե լի քը կի րա ռելն է, այն զար գաց
նող մի ջա վայ րում դնե լը: Գի տե լի քը պի տի 
որակ ներ զար գաց նի: Նպա տակ նե րը 
մշա կե լիս շատ կա րև որ է դրանց սո վո րո
ղա կենտ րոն լի նե լը: Նպա տակ նե րը պետք 
է հիմն վեն այն բա նի վրա, թե ինչ է անե լու 
սո վո րո ղը: Սո վո րո ղա կենտ րոն ու սուց ման 
հիմ նախն դիր նե րից մե կը սո վո րո ղի հա
մար ապա հով հո գե բա նա կան մի ջա վայ րի 
ստեղ ծումն է, ին չը նրան հնա րա վո րու
թյուն կտա ար տա հայ տե լու իր կաս կած
նե րը, մտա վա խու թյուն նե րը` ապա հո վե լով 
ան կեղծ մտա հա ղոր դակ ցում դա սի ըն
թաց քում:

Դա սի պլա նա վոր ման հա ջորդ քայ լը 
նպա տակ նե րի իրա կա նաց ման հա մար 
ռազ մա վա րու թյան մշա կումն է: Անհ րա
ժեշտ է ուղ ղա կի և բա ցա հայտ կապ գտնել 
ռազ մա վա րու թյան և հե տապնդ վող նպա
տակ նե րի մի ջև: Նպա տակ նե րի իրա գործ
ման հա մար առանձ նաց վում են որո շա կի 
խնդիր ներ` կրթա կան, զար գաց նող, դաս
տի ա րակ չա կան:  Խնդիր նե րի լուծ ման 
գոր ծըն թա ցի իրա կա նա ցու մը կբե րի մեր 
նպա տակ նե րի իրա գործ մա նը:

Շատ կա րև որ է սո վո րող նե րի ակ տիվ 
մաս նակ ցու թյունն ապա հո վող մե թոդ նե րի 
ընտ րու թյու նը: Դրա լա վա գույն մի ջո ցը ու
սուց ման ին տե րակ տիվ /փոխ ներ գոր ծուն/ 
մե թոդ նե րի օգ տա գոր ծումն է:

Դա սի պլա նա վոր ման վերջ նա կան 
քայ լը գնա հա տումն է, գնա հատ ման մե
թոդ նե րի ընտ րու թյու նը: Գնա հա տու մը 
կա րող է իրա կա նաց վել դա սի ըն թաց քում, 
նաև դա սի տար բեր փու լե րում և ոչ թե մի
այն դա սի վեր ջում, ինչ պես դա ար վում 
է ավան դա բար: Դրա հա մար ավան դա
կան մե թոդ նե րի հետ մեկ տեղ կա րե լի է և 
(ցան կա լի է) օգ տա գոր ծել նաև գնա հատ
ման տար բեր այ լընտ րան քա յին մե թոդ
ներ` ինք նագ նա հա տու մը, խմբա յին գնա
հա տու մը, գնա հատ ման սանդ ղակ նե րը 
(ռուբ րի կը), թղթա պա նակ նե րի վա րու մը և 

այլն, որոն ք ընտ րում է ու սու ցի չը:
Դա սի պլա նա վոր ման հա մար կա րև

որ է նաև, որ ու սու ցի չը նա խա պես բաշ խի 
ժա մա նա կը, մտա ծի անհ րա ժեշտ նյու թե
րի, գոր ծիք նե րի, պի տույք նե րի և առ հա
սա րակ ռե սուրս նե րի մա սին: Իսկ գլխա
վոր խնդիր նե րից մեկն այն է, որ ու սու ցի չը 
դա սի ըն թաց քը ներ կա յաց նե լիս հստակ 
պլա նա վո րի ոչ մի այն իր գոր ծո ղու թյուն
նե րը, այ լև աշա կերտ նե րի գոր ծո ղու թյուն
նե րը:

Դա սապ լա նի ալ գո րիթմն այս պի սին  է` 
 9 նպա տակ նե րի և խնդիր նե րի ձև ա

կեր պում,
 9 անհ րա ժեշտ ռե սուրս նե րի վե րա բե

րյալ տե ղե կատ վու թյան հստա կե ցում,
 9 մե թոդ նե րի ընտ րու թյուն,
 9 ու սուց չի և աշա կերտ նե րի գոր ծո ղու

թյուն նե րի պլա նա վո րում,
 9 գնա հա տում։
Ի վեր ջո, պար տա դիր չէ, որ դա սապ

լա նը քայլ առ քայլ ման րա մաս նի ու սուց չի 
բո լոր քայ լե րը. այն պի տի ու սուց չին ցույց 
տա, հու շի դա սը վա րե լու ուղ ղու թյուն նե րը: 
Այն ճկուն պետք է լի նի, և բնավ էլ պար
տա դիր չէ կու րո րեն հե տև ել դա սապ լա
նին: Վեր ջինս պետք է ճկուն հնա րա վո
րու թյուն ըն ձե ռի` ըստ անհ րա ժեշ տու թյան 
ակ տի վո րեն բա րե փո խե լու դա սա վանդ
ման գոր ծըն թա ցը:

Դա սի պլա նա վո րու մը մեծ ար ժեք  է 
ձեռք բե րում, եթե դրա պա հանջն ու սու
ցի չը զգում է, եթե դա նրա ստեղ ծա գոր
ծա կան աշ խա տան քի ելա կետն ու մասն է: 
Այդ դեպ քում ու սու ցիչն ին քը կգտնի պլա
նա վոր ման հար մար ձև, որ պես զի ավե լի 
հստա կեց նի իր գոր ծու նե ու թյու նը և ավե լի 
վստահ ստեղ ծա գոր ծի. չէ՞ որ դա սը բարդ 
ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տանք է:

Որ պես ամ փո փում՝ ներ կա յաց նենք դա
սապ լա նի կազմ ման սխե մա` բնավ նպա
տակ չու նե նա լով սահ մա նա փա կել ու սուց
չի ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծու նե ու թյու նը: 
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ԴԱՍԻ ՊԼԱՆ
(խառը տիպի դասերի համար)

Դասարան  ամիս, ամսաթիվ 
Թեմա 
Դասի նպատակները 

 � ակադեմիական 
 � սոցիալական
 � արժեքային

Խնդիրները
 � կրթական
 � զարգացնող
 � դաստիարակչական

Հիմնական հասկացությունները
Մեթոդները 
Կահավորումը 

Դասի ընթացքը
1. Կազմակերպչական մաս 
2. Անդրադարձ նախորդ դասին 
3. Տնային առաջադրանքների վերլուծում
4. Նոր դասի հաղորդում 

Խթանում  
Ինչպե՞ս է պետք ուղղորդել աշակերտներին՝ ուսումնական հարցերն ու նպատակները 

ձևավորելու համար
Իմաստի ընկալում

Ինչպե՞ս պետք է աշակերտները հետազոտեն նյութի բովանդակությունը։
Կշռադատում

Ինչպե՞ս պետք է աշակերտներն օգտագործեն դասի ընթացքում յուրացրած նյութը։
Գնահատում – գնահատման առաջադրանքներ (ռուբրիկներ)
Անդրադարձ – սովորողների օգնությամբ վերլուծել կատարած աշխատանքները, 
պարզաբանել  նպատակները

ԴԱՍԻՑ ՀԵՏՈ
1. Ի՞նչ հարցեր են դեռ մնացել, որ կարիք ունեն պարզաբանման։
2. Դասը լիովին ավարտված համարելու համար էլ ի՞նչ կա անելու։
3. Ի՞նչ փոփոխությունների կարիք է զգացվում (կահավորում, մեթոդներ, ժամանակի 

բաշխում և այլն)։
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Планирование урока в соответствии со  
стандартами образовательных требований

К. Папикян
Правильное планирование урока – главная профессиональная задача учителя. 

Основная цель составления плана урока заключается в том, чтобы помочь ученикам 
достичь ожидаемых результатов (формирования знаний, навыков, ценностей).Основным 
ориентиром для планирования должны օслужить образовательные требования.В статье 
предлагается образец составления плана урока, при этом совершенно непресследуя 
цели ограничить творческую деятельность учителя.

Lesson  planningaccording to the educational  
standard basededucationrequirements

K. Papikyan 
The correct lesson planning is one of the teacher’s professionalism issues. The main goal 

for organizing a lesson plan is to help the students to reach the expected educational goal 
(knowledge, skills, values). The main guide for the planning should be the Educational Stan
dard. In the article, the teacher offers a way of Lesson Planning not having the intention to 
eliminate teacher’s creative activity.
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ԿԱՐԻՆԵ ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆ

ԻՆՈՎԱՑԻՈՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐը ՈւՍՈւՑՉԻ  
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈւՆԵՈւԹՅԱՆ ՄԵՋ

Այ սօր ժա մա նա կա կից ման կա վար
ժու թյան առ ջև դրված է կա րև ո րա գույն 
խնդիր` ապա հո վել կրթու թյան բարձր 
որակ և դաս տի ա րա կել հա մա մարդ կա յին 
ար ժեք ներ կրող սե րունդ: Այս գոր ծըն թա
ցի հա ջո ղու թյունն ու ար դյու նա վե տու թյու
նը ապա հո վող հիմ նա կան դեմ քը և գոր ծո
նը ու սու ցիչն է:

Մեր նպա տակն է ներ կա յաց նել ժա մա
նա կա կից ու սուց չին ներ կա յաց վող պա
հանջ նե րը և ձև ա կեր պել դրան նպաս տող 
բա ղադ րիչ նե րը:

Որ պես անձ՝ ժա մանակա կից ու սու ցի
չը պետք է դառ նա վար քի մո դել, ուս տի 
անհ րա ժեշտ է, որ նա ու նե նա և դրսև ո րի 
նոր հա սա րա կու թյան հա մար անհ րա ժեշտ 
քա ղա քա ցի ա կան հմտու թյուն ներ և կա րո
ղու թյուն ներ, ինչ պի սիք են ակ տիվ կեն սա
դիր քո րո շու մը, հա սա րա կա կան կյան քին 
մաս նակ ցե լը, ար դյու նա վետ հա ղոր դակ ցու
մը, իր՝ ու սուց չի և աշա կերտ նե րի շա հե րի 
պաշտ պա նու թյու նը, ինչ պես նաև ընդ հա
նուր մշա կու թա յին զար գա ցու մը: Ժա մա նա
կա կից ու սու ցի չը պետք է ու նե նա բա րե կիրթ 
ար տա քին, լի նի կեն սու րախ, աշա կերտ նե
րի մեջ մշա կի առողջ փոխ հա րա բե րու թյուն
ներ, և ամե նա կա րև ո րը եր բեք աշա կերտ
նե րին չդի տի որ պես են թարկ վո ղի, իսկ 
իրեն՝ տի րա պե տո ղի դե րում: Լ. Տոլս տո յը 
գրում է. «... Եթե ու սու ցի չը սեր ու նի մի այն 
գոր ծի նկատ մամբ, նա լավ ու սու ցիչ կլի նի: 
Եթե ու սու ցի չը սեր ու նի մի այն աշա կեր տի 
նկատ մամբ, ինչ պես հայ րը, մայ րը, նա ավե
լի լա վը կլի նի այն ու սուց չից, որը կար դա ցել 
է բո լոր գրքե րը, բայց չու նի սեր ոչ գոր ծի, ոչ 
էլ աշա կեր տի նկատ մամբ: Երբ ու սու ցիչն իր 
մեջ մարմ նա վո րում է սեր գոր ծի և աշա կեր
տի նկատ մամբ, նա կա տա րյալ ու սու ցիչ է»:

Որ պես մաս նա գետ՝ ժա մա նա կա կից 
ու սու ցի չը պետք է կա րո ղա նա ճշգրտել 
կրթու թյան բո վան դա կու թյու նը, ձև ա կեր
պել ու սուց ման նպա տակ նե րը, դա սի նա
խա պատ րաստ ման քայ լե րը, ապա հո վել 
աշա կերտ նե րի գոր ծու նե ու թյան ար դյու
նա վե տու թյու նը: Նաև պետք է կա րո ղա նա 
ներդ նել նոր տեխ նո լո գի ա ներ և մե թոդ ներ, 
աշ խա տել տե ղե կատվու թյան հետ, ձեռք 
բե րել տե ղե կատ վա կան նոր տեխ նո լո գի
ա նե րից օգտ վե լու  հմտու թյուն ներ: Այժմ 
ստո րև կներ կա յաց նենք «Ժա մա նա կա կից 
ու սուց չին ներ կա յաց վող ման կա վար ժա
կան պա հանջ նե րը ու սում նա կան բա րեն
պաստ մի ջա վայ րի ստեղծ ման գոր ծու մ» 
աղյու սա կը, որոնք բեր վել են տար բեր հե
ղի նակ նե րի մեկ նա բա նու թյուն նե րի հի ման 
վրա (Հան րակր թու թյան պե տա կան կրթա
կարգ), Սի մո նյան Ց. Ռ., Թո փու զյան Ա., 
Սի մո նյան Շ. Ս., Բա լյան Ա., Սա դյան Շ.:

Ուսուցչին ներկայացվող ժա մա նակակից 
մանկավարժական պա հանջ ները

 � Մաս նա գի տա կան իրա զե կու թյուն ու 
բարձր պատ րաստ վա ծու թյուն

 � Մտա վոր զար գաց վա ծու թյան բա վա
րար մա կար դակ

 � Լայն մտա հո րի զոն
 � Ընդ հա նուր անձ նա յին բարձր կուլ

տու րա և բա րո յա կա նու թյուն
 � Անձ նա յին սո ցի ալ–հո գե բա նա կան 

հա սու նու թյան բա վա րար մա կար դակ
 � Սե փա կան ան ձի լավ իմա ցու թյուն ու 

ինք նա կար գա վոր ման զար գա ցած 
ըն դու նա կու թյուն

 � Բա վա րար իրա զե կու թյուն մի ջանձ
նա յին հա ղոր դակց ման ոլոր տում

 � Սեր երե խա նե րի և ընդ հան րա պես 
ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյան 
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նկատ մամբ
 � Իր աշ խա տան քը ծրագ րե լու կա րո

ղու թյուն
 � Ու սուց ման գոր ծըն թացն ար դյու նա

վետ իրա կա նաց նե լու կա րո ղու թյուն
 � Գնա հատ ման կա րո ղու թյուն
 � Աշ խա տան քա յին կողմ նո րո շում
 � Հո գև որ բարձր ար ժեք ներ
 � Անձ նա կան պա տաս խա նատ վու թյան 

զգա ցում
 � Ղե կա վար ման հմտու թյուն ներ
 � Հա մա գոր ծակ ցա յին մո տե ցում
 � Հա ղոր դակ ցա կան ու նա կու թյուն
 � Տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի 

տի րա պե տում
 � Պա տաս խա նատ վու թյան զգա ցում
Այս աղյու սա կը, որը կա րե լի է ընդ լայ

նել, բնո րո շում է ու սուց չի լայն գոր ծու նե
ու թյան լայն շրջա նա կը: Այդ են վկա յում 
ու սու ցիչ նե րի հար ցում նե րի ար դյունք նե
րը, որոնց հա մա ձայն մեր ու սու ցիչ նե րի մի 
մա սը կա րև ո րում է նաև ու սուց չի բա րեկր
թու թյու նը, ման կա վար ժա կան տակ տը, 
շփման կուլ տու րան, ան կողմ նա կալ վե րա
բեր մուն քի դրսև ո րու մը: Ոմանք էլ նշված 
պա հանջ նե րից կա րև ո րում են ընդ հա նուր 
անձ նա յին կուլ տու րան և բա րո յա կա նու
թյու նը, սե րը երե խա նե րի և ընդ հան րա
պես ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյան 

նկատ մամբ, պա տաս խա նատ վու թյան 
զգա ցու մը, հո գև որ բարձր ար ժեք նե րը, 
մաս նա գի տա կան բարձր իրա զե կու թյու նը 
և բարձր պատ րաստ վա ծու թյու նը՝ մեկ նա
բա նե լով, որ հա սա րա կու թյան լի ար ժեք 
ան դամ ձև ա վո րե լու հա մար անհ րա ժեշտ 
է դաս տի ա րա կել պա տաս խա նատ վու թյան 
զգա ցու մով, ին տե լեկ տով, բա րո յա կան 
բարձր հատ կա նիշ նե րով և սկզբունք նե
րով օժտ ված ան դամ: Մե ծա մաս նու թյունն 
էլ պնդում է, որ վե րոն շյալ բո լոր պա հանջ
ներն էլ խիստ կա րև որ են և իրար լրաց նող, 
և պա հանջ նե րից որևէ մե կի բա ցա կա յու
թյան դեպ քում ման կա վար ժի գոր ծու նե ու
թյու նը կհա մար վի թե րի: Հա վե լե լով՝ «Երբ 
ման կա վար ժը բա վա րար վեց ձեռք բե րա
ծով, նա կդա դա րի ման կա վարժ լի նե լուց»:

Ար դյուն քում, ժա մա նա կա կից ու սու
ցի չը պետք է նշված բո լոր պա հանջ նե րը 
մի ա վո րե լով ստեղ ծի ու սում նա կան բա
րեն պաստ մի ջա վայր և կա րո ղա նա այդ 
պա հանջ նե րը ներ կա յաց նել` հե տև ե լով 
հե տև յալ բա ղադ րիչ նե րին, որոնց մա սին 
առա վել ամ բող ջա կան պատ կե րա ցում 
ստա նա լու հա մար կդի տար կենք ստո րև 
բեր ված սխե ման, որը կա տար վել է մեր, 
մեր ու սու ցիչ նե րի և որոշ հե ղի նակ նե րի 
վեր լու ծու թյուն նե րի հի ման վրա (Աստ վա
ծատրյան Մ. Գ. և ու րիշ ներ):

Հարգանք, փոխվստահություն

Ուսուցչի և աշակերտի 
փոխներգոր ծություն

Աշակերտի 
փոխներգործու թյուն

Հարգանք աշակերտի 
հանդեպ՝ որպես 

անհատի և սովորողի

Հարգանք լսելու, 
խոսքի, տոնի միջոցով

Արդյունավետ դասավանդում

Դասընթացի 
 ճիշտ 

պլանավորում

Սովորողների 
գիտելիքների, 

կարողությունների 
 ճիշտ գնահատում

Ուսուցողական 
նյութերի և 

ռեսուրսների 
կիրառում

Մեթոդական 
նյութերով 

ապահովություն

Ուսումնական 
նյութի հաղորդում
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Հավասարը հավասարի միջանձնային փոխհարաբերությունների ձևավորում

Ուսուցիչը պետք է պատրաստ լինի 
կիսելու «իշխանությունը»

Բոլորի համար հավասար 
հնարավորությունների և 
բոլորի նկատմամբ նույն 

պահանջների առաջադրում

Ազատության, աջակցության, 
օգնող հարաբերությունների 

մթնոլորտի ստեղծում 
և միմյանց նկատմամբ 

հանդուրժողականություն

Համագործակցային ուսուցում

Չորսից վեց հոգանոց խմբերի 
կազմում

Փոքր հոգանոց խմբերում 
աշխատելու ունակության 

ձևավորում

Կոլեկտիվում սովորելու 
ունակության ձևավորում

Դասասենյակի տարածքի կազմակերպում

Համապատասխան կահավորում
Տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների կիրառում

Էլեկտրոնային գրատախտակի, 
պլակատների, գունավոր 

նկարների, ազդատախտակների 
օգտագործում

Ինչ պես երև ում է գծա պատ կե րից, ու
սում նա կան բա րեն պաստ մի ջա վայ րի 
ստեղծ ման հիմ քում աշա կեր տա կենտ րոն 
ու սու ցումն է, նրա առանց քը երե խան է: 
Եթե կրթու թյան ավան դա կան հա մա կար
գի պայ ման նե րում ու սու ցիչն ու դա սա գիր
քը հիմ նա կան և առա վել գի տակ աղ բյուր
ներ էին, իսկ ու սու ցի չը մի աժա մա նակ 
նաև ճա նա չո ղա կան գոր ծու նե ու թյու նը 
վե րահս կող սու բյեկտ էր, ապա կրթու թյան 
նոր մո տեց ման պա րա գա յում ու սու ցի չը 
հան դես է գա լիս ավե լի շատ որ պես կազ
մա կեր պիչ, գի տակ, խորհր դա տու և օգ
նա կան: Աշա կեր տա կենտ րոն մո տեց ման 
սկզբունքն այն է, որ աշա կեր տը դառ նա 
ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի դեմ քը, ին

քը մաս նակ ցի որո շում ներ կա յաց նե լուն, 
լի նի հե տա զո տող, ներգ րավ ված լի նի ու
սում նա կան ծրագ րե րի մշակ մա նը, գնա
հատ մա նը: Ար դյուն քում աշա կեր տը ինքն 
է պատ րաս տա կամ սո վո րում և մաս նակ
ցում դա սե րին:

Այժմ ստո րև կներ կա յաց նենք, թե ինչ 
են մեր ու սու ցիչ նե րը հաս կա նում աշա
կեր տա կենտ րոն ու սու ցում ասե լով: Ար
դյոք կի րա՞ռում են այս մո տե ցու մը որ պես 
ու սում նա կան մի ջա վայ րի ստեղծ ման 
հիմք: Ար դյուն քում՝ ինչ պի սին է ուսում
նա կան մի ջա վայ րը աշա կեր տա կենտ րոն 
սկզբունք նե րի վրա հիմն ված, և ինչ պի սի՞ն 
է աշա կերտ նե րի վե րա բեր մուն քը:
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Ուսուցիչը աշակերտակենտրոն 
ուսուցման գործընթացում

Աշակերտը աշակերտակենտրոն 
ուսուցման գործընթացում

Արդյունքում

 9 Ուսուցիչը խթանում է 
աշակերտներին

 9 Աշակերտներին 
դարձնում կենտրոնական 
խթանողներ և 
կազմակերպիչներ

 9 զրույցի և 
քննարկումների միջոցով 
աշակերտներին 
ուղղորդում դասը

 9 Ուսումնական 
գործընթացում 
կիրառվող բոլոր 
մեթոդներն ու 
սկզբունքները պետք է 
կրեն դասակարգային 
բնույթ, այլ պետք է բխեն 
աշակերտների շահերից

 9 Ուղղումները պետք է 
կատարվեն բացատրելով

 9 Աշակերտը հայտնվում է 
գերակա դիրքում 

 9 Փորձում է ներկայացնել 
իր և իր ընկերների 
համար բարենպաստ, 
ձեռնտու, դյուրընկալելի 
տարբերակներ՝ 
դասապրոցեսում 
կիրառելու համար

 9 Աշակերտը, վարելով 
դասը, փոխում է 
իր վերաբերմունքը 
դպրոցի, դասի, ուսուցչի 
նկատմամբ 

 9 Ծանոթանում է այն 
ծրագրերին, որոնցով 
իրականացվում է իրենց 
իսկ ուսուցումը

 9 Իրավունք ունի վերլու
ծելու ճիշտն ու սխալը

 9 Նման դասընթացի 
ժամանակ ամենաթույլ և 
ամենածույլ աշակերտը 
դառնում է դասի 
մասնակից

 9 Նման դասերին 
աշակերտները զգում 
են իրենց կարևոր և 
հարգված և հաճույքով են 
մասնակցում դասերին

 9 Աշակերտները նման 
դասընթացի ժամանակ 
ավելի ակտիվ են, 
նախաձեռնող, 
հավասարակշիռ և 
ոգևորող

Հա մե մա տե լով մեր ար դյունք նե րը այլ 
հե ղի նակ նե րի մեկ նա բա նու թյուն նե րի 
հետ, կա րող ենք եզ րա կաց նել, որ ժա մա
նա կա կից ու սուց չին ներ կա յաց վող բո լոր 
պա հանջ նե րը անհ րա ժեշտ են և փոխ
կա պակց ված ու սում նա կան բա րեն պաստ 
մի ջա վայր ստեղ ծե լու գոր ծում, և ժա մա
նա կա կից ու սու ցի չը պար տա վոր է իր 
մաս նա գի տա կան դե րա յին եր կա ցանկն 
ընդ լայ նել` դրա կի րառ մամբ բարձ րաց նե
լով ու սուց ման ար դյու նա վե տու թյու նը: Եվ 
այդ բո լոր պա հանջ նե րը պետք է իրա կա

նաց վեն աշա կեր տա կենտ րոն սկզբունք
նե րի վրա հիմն ված, որի առանց քում 
աշա կերտն է: Այս պի սին է ժա մա նա կի 
պա հան ջը զար գա ցած հա սա րա կու թյան 
հա մար, որը են թադ րում է օբյեկտ–սու
բյեկ տա յի նից ան ցում դե պի սու բյեկտ–սու
բյեկ տա յի նի: Ար դյուն քում ու սում նա կան 
բա րեն պաստ մի ջա վայ րի ստեղծ ման գոր
ծում որո շիչ դեր ու նի ու սու ցի չը, սա կայն 
դրա ստեղծ մա նը պետք է մաս նակ ցի նաև 
աշա կեր տը, որի հա մար պայ ման ներ է 
ստեղ ծում ու սու ցի չը: 
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Ино ва ци он ные си сте мы в пе да го ги чес кой де я тель но сти учи те ля
К. Со го мо нян

Цель дан ной статьи – рас смот реть и пред ста вить тре бо ва ния к сов ре мен но му учи
те лю для соз да ния бла гоп ри ят ной ат мос фе ры учеб но го про цес са, сфор му ли ро вать все 
ком по нен ты, ко то рые не об хо ди мы для фор ми ро ва ния та кой ат мос фе ры.

В ос но ве статьи ле жит пе ре ход от обу че ния, в цент ре ко то ро го на хо дит ся учи тель, 
к обу че нию, в цент ре ко то ро го бу дет уче ник. Ис сле до ва ние про ве де но на ос но ва нии 
оп ро сов учи те лей об ще об ра зо ва тель ных школ и ана ли за ис сле до ва ний раз лич ных ав
то ров.

Inovational systems in the  working proccess of the teacher
K. Sogomonyan

The aim of this article is to study and present the requirements to the teacher for the 
creation of favourable aтmosphere for teaching components which are necessary for the 
formation of that atmosphere.

 The basis of the article is the student – centered education, which supposes transi
tion from teacher – centered education to student – centered education in the centre of 
which is the student. The research is made on the basis interrogative school teachers and 
different authors’ scientific analyses. 
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НАИРА ГРИГОРяН

УРОВЕНЬ ИНФОРМИРОВАННОСТИ 
РОДИТЕЛЕЙ И ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДЕТСКИх 

САДОВ В ВОПРОСАх ОхРАНЫ ЗРЕНИЯ И 
ПРОФИЛАКТИКИ ЕЕ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ

Из вест но, что проб ле ма ох ра ны зре
ния де тей долж на ре шать ся сов мест но с 
вра ча ми, пе да го га ми и ро ди те ля ми [А.Н. 
Гне у ше ва, 1982; Р.Н. Аза рян, 1992; Л.И. 
Солн це ва, С.М. Хо рош, 1998; Л.И. Солн
це ва, 2000; Л. С. Се ко вец, 2001; Р.Н. Аза
рян, 2008 и др.]. И от то го, как ин фор
ми ро ва ны ро ди те ли и пе да го ги в воп ро сах 
про фи лак ти ки на ру ше ния зре ния у де тей, 
ка ким уров нем зна ний и прак ти чес ки ми 
уме ни я ми они об ла да ют для ор га ни за ции 
и про ве де ния этой ра бо ты, во мно гом за
ви сит ус пеш ное ре ше ние этой проб ле мы 
– обес пе че ние хо ро ше го зре ния де тям.

Для де тей дош коль но го воз ра ста ох ра
на зре ния и про фи лак ти ка ее на ру ше ний 
ста но вит ся бо лее зна чи мой, пос коль ку, с 
од ной сто ро ны, они са ми не мо гут конт
ро ли ро вать свои дейст вия, уп рав лять ре
жи мом зри тель ной ра бо ты, с дру гой – зри
тель ная си сте ма этих де тей окон ча тель но 
еще не сфор ми ро ва на. По э то му здесь 
ну жен си сте ма ти чес кий конт роль за зри
тель ной ра бо той этих де тей, соз да ние бла
гоп ри ят ных ус ло вий для иг ры, ри со ва ния, 
конст ру и ро ва ния, прос мот ра те ле пе ре дач 
и дру гих ви дов де я тель но сти, свя зан ных 
со зри тель ной ра бо той.

В свя зи с вы ше из ло жен ным  ста но вит
ся оче вид ным, что вся ра бо та по ох ра не 
зре ния у де тей и про фи лак ти ке ее на ру ше
ний бу дет ма ло эф фек тив ной, ес ли в ней 
бу дут участ во вать не до ста точ но ин фор
ми ро ван ные в этих воп ро сах вос пи та те

ли и ро ди те ли. По э то му изу че ние уров ня 
раз ви тия пред став ле ний, зна ний, ин фор
ми ро ван но сти вос пи та те лей детс ких са дов 
и ро ди те лей в воп ро сах ох ра ны зре ния и 
про фи лак ти ки ее на ру ше ний у де тей дош
коль но го воз ра ста яв ля ет ся весь ма ак
ту аль ной, име ет важ ное те о ре ти чес кое и 
прак ти чес кое зна че ние.

С этой целью и бы ло про ве де но на сто
я щее со ци о ло ги чес кое ис сле до ва ние, в 
ко то ром при ня ли уча стие 114 вос пи та те лей 
детс ких са дов и 163 ро ди те лей го ро дов 
Гюм ри и Ере ва на. Для изу че ния на ме чен
ных воп ро сов бы ли раз ра бо та ны спе ци
аль ные ан ке ты, от дель но для вос пи та те
лей и ро ди те лей.

Уста нов ле но, что боль шая часть оп ро
шен ных вос пи та те лей детс ких са дов ква
ли фи ци ро ван ные спе ци а ли сты с боль шим 
ста жем пе да го ги чес кой ра бо ты: 78,4 % из 
них име ли выс шее об ра зо ва ние, а у 73,9% 
вос пи та те лей стаж ра бо ты до хо дил до 20 
лет. Из 163 оп ро шен ных ро ди те лей 61,2 % 
име ли выс шее и не за кон чен ное выс шее 
об ра зо ва ние.

При ор га ни за ции и про ве де нии на сто
я ще го ис сле до ва ния мы, преж де все го, 
пла ни ро ва ли вы яс нить:
1. от но ше ние вос пи та те лей детс ких са

дов и ро ди те лей к ох ра не зре ния у де
тей и про фи лак ти ке ее на ру ше ний;

2. уро вень ин фор ми ро ван но сти вос
пи та те лей и ро ди те лей в сле ду ю щих 
воп ро сах изу ча е мой проб ле мы: 
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 � ос нов ные при чи ны, ко то рые мо гут 
выз вать на ру ше ния зре ния у де тей;

 � сколь ко вре ме ни без пе ре ры ва и с 
ка ко го рас сто я ния мож но смот реть 
те ле ви зор дош коль ни ку 4–6 лет;

 � как ча сто и сколь ко вре ме ни в те че
ние дня мож но дош коль ни ку за ни
мать ся за компь ю те ром;

 � ка ко ва долж на быть ос ве щен ность 
ра бо че го сто ла и с ка кой сто ро ны 
дол жен па дать свет при зри тель ной 
ра бо те;

 � на ка ком рас сто я нии от глаз долж на 
на хо дить ся иг руш ка, тет радь или 
книж ка при зри тель ной ра бо те за 
сто лом;

 � на до ли про ве рять зре ние у де тей 
в дош коль ном воз ра сте, ес ли на до, 
то как ча сто;

 � ка кие вред ные при выч ки у дош
коль ни ка мо гут выз вать нап ря же
ние глаз.

Ре зуль та ты со ци о ло ги чес ко го ис сле
до ва ния по ка за ли, что  вос пи та те ли детс
ких са дов и ро ди те ли в це лом про я ви ли 
до воль но низ кий уро вень ос ве дом лен но
сти в воп ро сах ох ра ны зре ния и про фи
лак ти ки ее на ру ше ний у де тей. Так, из 114 
оп ро шен ных вос пи та те лей детс ких са дов 
толь ко 16,5 % име ли до ста точ ный уро вень 
ин фор ми ро ван но сти в изу ча е мых воп ро
сах, тог да как по дав ля ю щее боль шинст во 
ли бо пу та лись в от ве тах (56,3%), про яв ляя 
низ кий уро вень пред став ле ния, ли бо зат
руд ня лись от ве тить (27,2%).

У оп ро шен ных ро ди те лей уро вень ин
фор ми ро ван но сти в изу ча е мых воп ро сах 

ох ра ны зре ния у де тей и про фи лак ти ки 
ее на ру ше ний был, по срав не нию с вос
пи та те ля ми, еще ни же. Из 163 ро ди те лей 
40,1% зат руд ня лись во мно гих воп ро сах, 
а 53,5% ро ди те лей неп ра виль но оп ре де
ля ли ос нов ные ус ло вия ох ра ны зре ния и 
зри тель ной ра бо ты, и толь ко 6,4% оп ро
шен ных ро ди те лей про я ви ли срав ни тель
но хо ро шие зна ния и пред став ле ния об 
изу ча е мых воп ро сах (Табл.1).

Из таб ли цы вид но, что в сред нем 21,5% 
оп ро шен ных вос пи та те лей и ро ди те лей 
зат руд ня лись от ве тить, сле ду ет ли про ве
рять зре ние у де тей в дош коль ном воз ра
сте. 72,4% вос пи та те лей и 65,8% ро ди те
лей, дав по ло жи тель ный от вет, не мог ли 
ска зать, сколь ко раз и ког да же ла тель но 
про ве рять зре ние, и толь ко 13,2% и 4,3% 
ис пы ту е мых смог ли пра виль но от ве тить 
на этот важ ный воп рос.

Из вест но, что за ча стую вред ные при
выч ки де тей (нак лон го ло вы на бок, смот
реть ис ко са, за дер жи вать ды ха ние, при
щу ри вать ся, смот реть те ле ви зор или 
рас смат ри вать кар тин ки ле жа и др.), зак
реп ля ясь, мо гут стать при чи ной ухуд ше
ния зре ния. По э то му сво ев ре мен ное их 
уст ра не ние яв ля ет ся од ним из ус ло вий 
про фи лак ти ки на ру ше ния зре ния у дош
коль ни ков. К со жа ле нию, по дав ля ю щее 

Уро вень  ин фор ми ро ван но сти вос пи
та те лей детс ких са дов и ро ди те лей в воп
ро сах ох ра ны зре ния и про фи лак ти ки ее 
на ру ше ний у дош коль ни ков боль шинст во 
(89,5%) вос пи та те лей и ро ди те лей (97,6%), 
не смог ли наз вать эти вред ные при выч ки 
де тей и под хо ды к их уст ра не нию.
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Таб ли ца 1

Вопросы

Воспитатели
n=114

Родители
n=163

Уровень  информированности

Хороший Недостаточный
Отсутствует  

(затруднялись 
ответить)

Абс % Абс % Абс %
Что следует делать в течение 
дня для охраны зрения 
и ее профилактики  у 
дошкольников?

Воспит. 27 23.7 73 64.0 14 12.3

Родит. 9 5.5 11.8 72.4 36 22.1

Надо ли проверять зрение в 
дошкольном возрасте и сколько 
раз?

Воспит. 15 13.2 75 65.8 24 21.0

Родит. 7 4.3 10.1 62.0 55 33.7

Основные причины, которые 
могут вызвать нарушения 
зрения у дошкольников?

Воспит. 26 22.8 77 67.6 11 9.6

Родит. 11 6.7 12.3 75.5 29 17.8

Какие вредные привычки у 
дошкольников могут вызвать 
нарушения зрения?

Воспит. 12 10.5 81 71.1 21 18.4

Родит. 4 2.4 11.7 71.8 42 25.8

На каком расстоянии от глаз 
должна находиться книга или 
тетрадь при зрительной работе?

Воспит. 19 16.7 54 47.4 41 35.9

Родит. 10 6.1 67 11.1 86 52.8

С какой стороны должен падать 
свет при зрительной работе за 
столом?

Воспит. 29 25.4 38 33.3 47 41.2

Родит. 18 11.1 47 28.8 98 60.1

Каким образом должны 
чередоваться зрительная работа 
и отдых у дошкольников?

Воспит. 16 14.0 71 62.3 27 23.7

Родит. 12 7.4 87 53.4 64 39.2

Каковы условия просмотра 
телепередач детьми 
дошкольного возраста?

Воспит. 22 19.3 69 60.5 23 20.2

Родит. 16 9.8 99 60.7 48 29.5

Сколько времени разрешается 
играть на компьютере 
дошкольнику?

Воспит. – – 71 62.3 43 37.7

Родит. – – 92 56.4 71 43.6
Считаете ли Вы, что уделяете 
достаточное внимание  охране 
зрения и профилактике ее 
нарушений?

Воспит. 22 19.3 33 29.0 59 51.7

Родит. 17 10.4 21 12.9 12.5 76.7

ИТОГО
Воспит. 18.8 16.5 64.2 56.3 31 27.2

Родит. 10.4 6.4 87.2 53.5 65.4 40.1

.
Дру гим важ ным ус ло ви ем сох ра не ния хо ро ше го зре ния в детс ком воз ра сте яв ля ет ся 

пра виль ный ре жим прос мот ра те ле пе ре дач и за ня тий за компь ю те ром. И здесь уро вень 
ин фор ми ро ван но сти у вос пи та те лей и ро ди те лей был невы со ким (Рис.1.).
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Из ри сун ка наг ляд но вид но, что толь ко 
19,3% оп ро шен ных вос пи та те лей и 9,8% ро
ди те лей зна ли пра ви ла и ре жим до пу сти мых 
норм прос мот ра те ле пе ре дач деть ми стар ше
го дош коль но го воз ра ста. В сред нем 60,6% 
ис пы ту е мых пе ре чис ли ли ус ло вия прос мот ра 

те ле пе ре дач, но не мог ли ука зать до пу сти
мую нор му вре ме ни, при ко то рой не вред но 
для глаз на хо дить ся у те ле ви зо ра; сколь ко 
раз в день, в ка кое вре мя су ток и в ка ких 
ус ло ви ях ос ве щен но сти эф фек тив нее смот
реть те ле ви зор де тям дош коль но го воз ра ста.

Условия просмотра телепередач детьми 
дошкольного возраста

Рис.1  Сравнительные показатели уровня информированности опрошенных в изучаемых вопросах

Сколько времени разрешается дошкольнику 
играть на компьютере

На каком расстоянии от глаз должна находиться 
книга или тетрадь при зрительной работе

Рис.2.  Показатели уровня информированности опрошенных в вопросах охраны  зрения у детей

С какой стороны должен падать свет при 
зрительной работе за столом
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Оп ро шен ные вос пи та те ли и ро ди те
ли бы ли еще мень ше ин фор ми ро ва ны в 
до пу сти мых ре жи мах иг ры или за ня тий за 
компь ю те ром дош коль ни ка ми. Ник то из 
них не смог пра виль но от ве тить, сколь ко 
вре ме ни в те че ние дня или не де ли мож но 
этим де тям си деть за компь ю те ром.

Важ ным ус ло ви ем сох ра не ния зре ния 
яв ля ет ся соз да ние хо ро шей ос ве щен но сти 
иг ро во го угол ка, ра бо чей по верх но сти сто
ла, уста нов ле ние пра виль но го нап рав ле
ния све та и т.д. Ан ке ти ро ва ние по ка за ло, 
что, нес мот ря на то, что в этих воп ро сах 
ис пы ту е мые раз би ра лись срав ни тель но 
луч ше, все же уро вень ин фор ми ро ван
ности мно гих вос пи та те лей и ро ди те лей 
был не вы со ким (рис. 2).

Уста нов ле но, что 33,3% вос пи та те лей 
детс ких са дов и 28,8% ро ди те лей не смог
ли точ но ука зать, с ка кой сто ро ны дол жен 
па дать свет при зри тель ной ра бо те за сто
лом (ри со ва нии, пись ме и т.д.). Часть из 
них счи та ли, что свет дол жен быть до ста
точ но яр ким, а с ка кой сто ро ны он дол жен 
быть нап рав лен – не столь важ но. Дру гие 
от ме ча ли, что свет дол жен быть нап рав

лен свер ху или спе ре ди. 41,2% и 60,1% оп
ро шен ных вос пи та те лей и ро ди те лей отк
ро вен но приз на ли, что они зат руд ня ют ся 
пра виль но от ве тить и толь ко 25,4 и 11,1%  
ис пы ту е мых со от ветст вен но ука за ли, что 
свет дол жен па дать сле ва.

Мно гие вос пи та те ли и ро ди те ли не мог
ли пра виль но от ве тить, на ка ком рас сто я
нии от глаз долж на на хо дить ся иг руш ка, 
тет радь или книж ка при зри тель ной ра бо
те за сто лом. Здесь 47,4% и 41,1% ис пы
ту е мых пы та лись ука зать это рас сто я ние 
и толь ко 16,7% и 6,1% вос пи та те лей и ро
ди те лей ука за ли, что оно долж но быть не 
ме нее 25–30 см.

Для про фи лак ти ки на ру ше ний зре
ния очень важ ным яв ля ет ся уста нов ле ние 
пра виль но го ре жи ма зри тель ной ра бо ты 
и от ды ха де тей. В этой свя зи ин те рес нее 
бы ло вы яс нить, нас коль ко ин фор ми ро ва
ны оп ро шен ные ро ди те ли и вос пи та те ли 
дет ских са дов в этом воп ро се.

Ана лиз оп ро са по ка зал, что у 62,3% 
вос пи та те лей и у 53,4% ро ди те лей бы ло 
раз но ре чи вое мне ние от но си тель но до пу
сти мо го вре ме ни зри тель ной ра бо ты и от

Основные причины, которые могут вызвать 
нарушения зрения у детей

Рис.3.  Показатели уровня информированности опрошенных в изучаемых вопросах

Что следует делать в течение дня для 
профилактики нарушения зрения у детей?
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дых де тей 4–6 лет. 23,7% и 39,2% из всех 
оп ро шен ных отк ро вен но приз на ли, что 
не мо гут ука зать это вре мя. По ни мая, что 
чрез мер но дли тель ная зри тель ная ра бо та 
де тей дош коль но го воз ра ста (ри со ва ние, 
сбор мел ких ку би ков, прос мотр те ле пе ре
дач и т.д.) вы зы ва ет нап ря же ние зри тель
ной си сте мы, тем не ме нее оп ро шен ные не 
ука за ли на важ ность спе ци аль ных уп раж
не ний для сня тия нап ря же ния глаз.

Ста но вит ся оче вид ным, что боль шинст
во оп ро шен ных вос пи та те лей детс ких са
дов и ро ди те лей не до ста точ но ин фор ми
ро ва ны во мно гих воп ро сах ох ра ны зре ния 
де тей и про фи лак ти ки ее на ру ше ний. Они 
не име ют пол но цен ных пред став ле ний об 
ос нов ных при чи нах, вы зы ва ю щих нап ря
же ние зре ния и воз мож ное ее сни же ние. 
Они не до ста точ но ори ен ти ру ют ся, что сле
ду ет де лать в те че ние дня, что бы обес пе

чить нор маль ные ус ло вия для зри тель ной 
ра бо ты де тей. Бо лее 65% вос пи та те лей и 
73,9% ро ди те лей сла бо ин фор ми ро ва ны в 
этих воп ро сах (Рис.3).

Итак, ре зуль та ты про ве ден но го со ци о
ло ги чес ко го ис сле до ва ния поз во ля ют сде
лать сле ду ю щие важ ные вы во ды:
1. воспитатели детских садов и ро ди те

ли по ни ма ют важ ность ох ра ны зре ния 
и про фи лак ти ки ее на ру ше ний у де тей 
дош коль но го воз ра ста;

2. у ос нов ной ча сти оп ро шен ных вос пи
та те лей и ро ди те лей вы яв лен до воль но 
низ кий уро вень ин фор ми ро ван но сти в 
воп ро сах ох ра ны  зре ния у де тей;

3. вос пи та те ли детс ких са дов срав ни тель
но луч ше ин фор ми ро ва ны в воп ро сах 
ох ра ны зре ния у де тей и при ме не ния 
пе да го ги чес ких средств для про фи лак
ти ки ее на ру ше ний.
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Երեխաների տեսողության պահպանման և խանգարումների կանխարգելման հարցերում 
ծնողների և մանկապարտեզների դաստիարակների իրազեկության մակարդակը 

Ն. Գրիգորյան

Հոդվածում ներկայացված է երեխաների տեսողության պահպանման և խանգարումների 
կանխարգելման հարցերում ծնողների և մանկապարտեզների դաստիարակների իրազեկության 
մակարդակի սոցիալական հետազոտության արդյունքները:

The Level Awereness of Parents and Teachers in Kindergartents on Issues Concerning Chil
dren’s Vision Protection and Prevention of its Impairments

N. Grigoryan 

The resulls of sociological studies on the level of avareness of parents and thachers in Kinder
gartens concerning the issues of children’s Vision protection and prevertion of its impartments are 
prezented in this article.
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ԱՐՄԻՆԵ ԴԱԼԼԱՔՅԱՆ

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈւՄը 
ՈՐՊԵՍ ՏԱՐՐԱԿԱՆ  ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐԻ 

ՈւՍՈւՑՉԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 
ԿՈՄՊԵՏԵՆՏՈւԹՅԱՆ ՀԻՄՔ

Ժա մա նա կա կից զար գա ցող հա սա րա
կու թյան մե ջօ րե ցօր աճում է կոմ պե տենտ 
մաս նա գետ ներ պատ րաս տե լու պա հան ջը: 
Կոմ պե տենտ մաս նա գետ նե րի ձև ա վո րու
մը ժա մա նա կա կից ման կա վար ժա գի տու
թյան կա րև ո րա գույն հիմ նախն դիր նե րից 
մեկն է: Անընդ հատ վե րա փոխ վող և զար
գա ցող սո ցի ա լա կան փոր ձը, իրա կա
նաց վող կրթա կան բա րե փո խում նե րը 
նպաս տում են կոմ պե տենտ ման կա վարժ–
մաս նա գե տի նկատ մամբ պա հանջ նե րի 
հա մա կար գի ձև ա վոր մանն ու չա փա նիշ
նե րի հստա կեց մա նը: Շատ կա րև որ է, որ
պես զի այ սօր վա դպրոցն ու նե նա կիրթ և 
պատ րաստ ված ու սու ցիչ ներ, որոն ք ունեն 
ազատ և քննա խույզ մտա ծո ղու թյուն, տի
րա պե տում են հա ղոր դակ ցա կան բարձր 
կուլ տու րա յին, կա րո ղա նում են աշ խա տել 
տար բեր տի պա բա նու թյան խմբե րի հետ, 
պատ րաստ են իրա կա նաց նելու որո նո ղա
կան–հե տա զո տա կան աշ խա տանք ներ:

Տար րա կան դա սա րան նե րի ու սուց
չի մաս նա գի տա կան կոմ պե տեն տու թյան 
կա րև ո րա գույն բա ղադ րիչ նե րից է ման կա
վար ժա կան հա ղոր դակ ցու մը:

Հա ղոր դակ ցու մը չա փա զանց մեծ 
տա րա ծում գտած կա տե գո րիա է, որը 
նկա րագր վել է փի լի սո փա յա կան, սո ցի ո
լո գի ա կան, հո գե բա նա կան, ման կա վար
ժա կան գրա կա նու թյան մեջ: Բ. Ֆ. Լո մո
վը հա ղոր դակց ման տակ հաս կա նում է 
մարդ կանց հա մա գոր ծակ ցու թյան յու րօ րի
նակ ձև, որի ըն թաց քում իրա կա նաց վում 
է պատ կե րա ցում նե րի, գա ղա փար նե րի, 
հե տաքրք րու թյուն նե րի, հա մոզ մունք նե րի, 

ան գամ տրա մադ րու թյան փո խա նա կում1: 
Ման կա վար ժա կան հա ղոր դակ ցու մը գո
յու թյու ն ունի այն քան ժա մա նակ, որքան որ 
դպրո ցը՝ որ պես սո ցի ա լա կան ինս տի տուտ: 
Ի դեպ` այս հա մա տեքս տում, հա ղոր դակ
ցու մը հան դես է գա լիս որ պես ման կա վար
ժա կան գոր ծըն թա ցի ֆե նո մեն: Սա կայն 
ման կա վար ժա կան հա ղոր դակ ցու մը որ պես 
հա տուկ գի տա ման կա վար ժա կան հե տա զո
տու թյան առար կա հան դես է եկել վեր ջերս՝ 
20–րդ դա րի 70–80–ական թթ.–ին։

Ժա մա նա կա կից ու սու ցի չը լու ծում է 
բազ մա թիվ հիմ նախն դիր ներ, որոնք պա
հան ջում են ինչ պես մաս նա գի տա կան գի
տե լիք ներ, այն պես էլ ար ժե հա մա կարգ՝ 
և՛ անձ նա յին, և՛ մաս նա գի տա կան: Նոր 
կրթու թյան բո վան դա կու թյան, նոր դա սա
վանդ ման ձև ե րի և մե թոդ նե րի, դաս տի
ա րա կու թյան նոր, ար դյու նա վետ ձև ե րի 
յու րա ցու մը, մար դա սի րա կան նոր հա րա
ցույ ցի իրա կա նա ցու մը, անհ րա ժեշ տու
թյուն է առա ջաց րել արագ ար ձա գան քելու 
դրանց՝ նպաս տե լով ան ձի ձև ա վոր մա նը, 
որը պետք է ինք նա ի րաց վի այդ հա սա րա
կու թյան մեջ:

Հա ղոր դակ ցու մը բարդ, բազ մա
կող մա նի գոր ծըն թաց է, որն ուղղ ված է 
մարդ կանց մի ջև կա պե րի հաս տատ մա
նը, զար գաց մա նը: Այն իրա կա նաց վում 
է նշան նե րի մի ջո ցով, որոնք ծն վում են 
մի աս նա կան գոր ծու նե ու թյան որո շա կի 
պա հանջ մունք նե րով: Մար դիկ, իրա կա
նաց նե լով որո շա կի գոր ծու նե ու թյուն,անհ

1 Ломов Б. Ф. Вопросы общей, педагогической и ин
женерской психологии.–М., 1991, с. 109.
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րա ժեշ տու թյու նից դրդված փո խա նա կում 
են տե ղե կատ վու թյուն, մշա կում են մի
աս նա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան ռազ
մա վա րու թյուն, հաս կա նում և ըն կա լում 
են դի մա ցի նի մտադ րու թյուն նե րը, գոր
ծո ղու թյուն նե րը: Հա ղոր դակ ցու մը որ պես 
այդ պի սին բնու թագր վում է տա րաբ նույթ 
ձև ե րով, քա նի որ նրա ֆե նո մե նը պայ
մա նա վոր ված է տար բեր տե սա կան և 
գործ նա կան հիմ քե րով: Մի դեպ քում հա
ղոր դակ ցու մը կա րող է հա մար վել որ պես 
կեն սա գոր ծու նե ու թյան հիմ նա կան տե
սակ, մյուս դեպ քում՝ որ պես գոր ծու նե ու
թյան որո շա կի տարր, որը մեկ նա բան վում 
է որ պես կո մու նի կա տիվ գոր ծու նե ու թյուն, 
որին բնո րոշ են գոր ծու նե ու թյան բո լոր 
որակ նե րը՝ գոր ծո ղու թյուն ներ, օպե րա ցի
ա ներ, մո տիվ ներ2։

Ման կա վար ժա կան հա ղոր դակ ցումն 
ու նի նոր բնու թագ րիչ ներ, ինչ պես նաև 
յու րա հատ կու թյուն ներ. մի կող մից ման
կա վար ժա կան հա ղոր դակց ման գոր ծըն
թա ցում փո խանց վում է մարդ կու թյան 
սո ցի ալ–պատ մա կան փոր ձը, և հա մա
պա տաս խա նա բար, վեր ջի նիս հիմ նա կան 
նպա տա կը այդ փոր ձի նպա տա կաս լաց 
փո խան ցումն է: Մյուս  կող մից՝ տե ղե կատ
վու թյուն ստա ցո ղը հա ղոր դակց ման մի ջո
ցո վոր պես կա նոն` զար գա ցող, ձև ա վոր
վող անձն է: Ման կա վար ժի և սո վո րո ղի 
ճիշտ կազ մա կերպ ված երկ խո սու թյամբ, 
կո մու նի կա տիվ կա րո ղու թյուն նե րով է 
պայ մա նա վոր ված, թե ինչ պի սի գի տե լիք
ներ, կա րո ղու թյուն ներ և հմտու թյուն ներ 
կու նե նա, ինչ պի սի սո ցի ալ–հո գե բա նա
կան բնու թագ րիչ ներ կու նե նա անհատը:

Տար րա կան դա սա րան նե րի ու սու ցիչն 
իրա կա նաց նում է բազ մա թիվ մաս նա գի
տա կան գոր ծա ռույթ ներ, սա կայն դրան
ցից կա րև ո րա գույն նե րից է ման կա վար
ժա կան հա ղոր դակ ցու մը:

Ճիշտ կազ մա կերպ ված մաս նա գի տա

2 Морева Н. А. Основыпедагогическогомастерства, 
М., 2006, с. 204.

կան հա ղոր դակց ման դե րը մեծ է, քա նի 
որ աշա կեր տի ան ձի զար գաց ման նկատ
մամբ ներ գոր ծու թյան ուղղ վա ծու թյան 
մթնո լորտը ս տեղ ծում է հենց ու սու ցի չը: 
Եթե հա մե մա տենք՝ ըստ կա րև ո րու թյան՝ 
ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյան և 
ման կա վար ժա կան հա ղոր դակց ման դե
րե րը, ապա երկ րորդն ավե լի կա րև որ է: 
Այլ կերպ ասած, գի տե լիք նե րի փո խանց
ման գոր ծըն թա ցը երկ րորդ պլան է մղվում 
այն մթնո լոր տի հետ հա մե մա տած, որը 
ստեղ ծում է ու սու ցի չը, միտ վա ծ աշա կեր
տի ան ձի զար գաց մանը:

Մեր կար ծի քով, ու սու ցի չը, որը հա
ջո ղու թյամբ է լու ծում դպրո ցի կենտ րո
նա կան հո գե բա նա կան խնդի րը` ակ տիվ 
ան ձի զար գա ցու մը, ան ձի, որը կա րող է 
նաև ինք նու րույն լրաց նել որևէ գի տե լի
քում որո շա կի բաց թո ղում ներ, եթե նրանք 
իս կա պես պետք կգան կյան քում՝ կա տա
րում է ավե լի կա րև որ գոր ծու նե ու թյուն: 
Այ նո ւա մե նայ նիվ, դպրո ցում հա ճախ գնա
հատ վում է այն, որ ու սու ցի չը տա լիս է կա
յուն գի տե լիք, իսկ այն, թե ինչ պես է նա 
շփվում աշա կերտ նե րի հետ, ու շադ րու
թյուն չի դարձ վում: Որ պես զի ու սու ցի չը 
բարձ րաց նի սե փա կան կոմ պե տեն տու
թյու նը հա ղոր դակց ման մեջ, օգ տա կար 
կլի նի ու սում նա սի րել ման կա վար ժա կան 
հա ղոր դակց ման էու թյու նը, տե սակ նե րը և 
կա ռուց ված քը:

Նախ և առաջ հարց է առա ջա նում` իսկ 
հարկ կա՞ ար դյոք առան ձին ընդգ ծելու 
ման կա վար ժա կան հա ղոր դակ ցու մը. չէ՞ 
որ ուսու ցիչն իր գոր ծու նե ու թյան ըն թաց
քում ար դեն հա մա գոր ծակ ցում է աշա կեր
տի հետ, գու ցե դա էլ հենց հա ղոր դակ ցո՞ւմ 
է: Այս տեղ կան տար բեր տե սա կետ ներ: 
Ոմանք գտնում են, որ հա ղոր դակ ցու մը չի 
կա րե լի տա րան ջա տել գոր ծու նե ու թյու նից. 
այն մի ա հյուս ված է նրան կամ հա մար վում 
է գոր ծու նե ու թյան մի ջոց նե րից մե կը: Մաս
նա գետ նե րի մի մասն էլ, որոնց մի ա նում 
ենք և մենք, գտնում են, որ հնա րա վոր է 
ինք նու րույն հա ղոր դակ ցում` որ պես մի
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մյանց հան դեպ լավ տրա մադր ված (բա
րե հաճ) մարդ կանց հոգևոր աշ խարհ նե րի 
կա պակ ցում, երբ մար դիկ շփվում են ոչ թե 
ին ֆոր մա ցի ա յի (տե ղե կատ վու թյան) փո
խա նակ ման, ոչ թե կյան քի խնդիր նե րի 
լուծ ման մի ջոց նե րի պար զա բան ման հա
մար, այլ իրա գոր ծում են շփում հեն ցի րենց 
հա մար, բա րո յա կան ար ժեք նե րի փոխ
հարս տաց ման հա մար: Դրա հետ կապ
ված առանձ նաց նում են հա ղոր դակց ման 
տար բեր գոր ծա ռույթ ներ և տե սակ ներ.
1. հա ղոր դակց ման նպա տա կը գտնվում 

է կար ծես թե սու բյեկտ նե րի փո խազ
դե ցու թյու նից դուրս, երբ շփու մը 
սպա սար կում է առար կա յա կան գոր
ծու նե ու թյու նը (օրի նակ` դա սի ժա մա
նակ ու սուց չի հա ղոր դակ ցու մը աշա
կեր տի հետ),

2. հա ղոր դակց ման նպա տա կը հենց իր 
մեջ է (երբ հնա րա վո րու թյուն է առա
ջա նում ու սուց չի և աշա կեր տի հա ղոր
դակց ման հա մար, կա յա նում է կյան քի 
մա սին զրույց` այս տեղ առ կա է գոր
ծըն կեր նե րի հա վա սա րու թյուն),

3. հա ղոր դակց ման նպա տա կը գոր
ծըն կե րոջ ներգ րա վումն է հա ղոր
դակ ցու մը նա խա ձեռ նո ղի փոր ձի և 
ար ժեք նե րի մեջ (դա սո վո րա կան հա
ղոր դակ ցումն է ու սուց չից դե պի աշա
կեր տը),

4. հա ղոր դակց ման նպա տա կը հա
մար վում է ներգ րա վու մը հենց իրեն` 
նա խա ձեռ նո ղին, գոր ծըն կե րոջ ար
ժեք նե րի մեջ (հա ճախ աշա կեր տից 
ու սուց չին, ավե լի հազ վա դեպ` հա կա
ռա կը)3 ։

Ավե լի հա ճախ դպրո ցում ու սուց չի 
հա ղոր դակ ցու մը աշա կեր տի հետ իրա
կա նա նում է հա մա տեղ գոր ծու նե ու թյան 
ար դյուն քում՝ փո խան ցե լով գի տե լիք ներ 
աշա կեր տին: Իսկ այն պի սի հա ղոր դակ
ցու մը, երբ ու սու ցի չը տես նում է աշա կեր

3 Лобанов А. А., Основы профессионально–педаго
гического общения, М., 2002, с. 7.

տի մեջ ան հա տա կա նու թյուն և ձգտում է 
հա ղոր դակց վելու՝ նպա տակ ու նե նա լով 
բա րո յա պես հարս տաց նելու սե փա կան 
ան ձը՝ կա տար վում է հազ վա դեպ: Եվ այս
պես, ման կա վար ժա կան հա ղոր դակ ցումն 
առան ձին հաս կա ցու թյուն է, կա տե գո րիա, 
իբ րև ու սուց չի և աշա կեր տի մի ջև ար ժեք
նե րի փո խա նակ ման մի ջոց և պար տա դիր 
չէ դա սի և ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի ժա
մա նակ:

Ման կա վար ժա կան է կոչ վու մոչ մի
այն ու սուց չի և աշա կեր տի մի ջև հա ղոր
դակ ցու մը, այլ նաև ման կա վար ժա կան 
գոր ծըն թա ցի հա ղոր դակ ցու մը կրթա կան 
գոր ծըն թա ցի այլ մաս նա կից նե րի հետ (ու
սու ցիչ – ու սու ցիչ, ու սու ցիչ– դպրո ցի տնօ
րեն, ու սու ցիչ – ծնող և այլն):

Ման կա վար ժա կան հա ղոր դակ ցու
մը տար րա կան դա սա րան նե րի ու սուց
չի հա մար հիմ նա կան մաս նա գի տա կան 
կոմ պե տեն տու թյուն նե րից մեկն է, քա նի 
որ ուսուց չի հա մար կա րև ո րը պետք է լի
նի ոչ այն քան գի տե լիք նե րի հա ղոր դու
մը, որ քան կրտ սեր դպ րո ցա կա նի ան ձի 
զար գա ցու մը: Ըստ Վ. Յու. Պի տյու կո վի՝ 
ման կա վար ժա կան հա ղոր դակ ցու մը այս 
տե սան կյու նից ու նե նում է հե տև յալ գոր
ծա ռույթ նե րը՝ երե խա յի ներգ րա վու մը կամ 
«բա ցա հայ տու մը» հա ղոր դակց ման մեջ: 
Այս դեպ քում նախ և առաջ անհ րա ժեշտ 
է մի կող մից ս տեղ ծել սո վո րո ղի հա մար 
հար մա րա վետ պայ ման ներ դա սի ժա մա
նակ, դպրո ցում, դա սա րա նում, ար տա դա
սա րա նա կան պա րապ մունք նե րի ըն թաց
քում: Դա սա րա նում երե խա յի զար գա ցու մը 
տե ղի է ու նե նում առա վել ակ տիվ. նրանք 
առանց վա խե նա լու, ան կաշ կանդ դրսև
ո րում են իրենց, չեն վա խե նում առանց 
բար դույթ նե րի ծաղ րի են թարկ վե լուց և 
չըն կալ վե լուց ու սուց չի կող մից: Մյուս կող
մից, առանց այս գոր ծա ռույ թի հնա րա վոր 
է բա ցա հայ տել երե խա յի վե րա բեր մուն քը՝ 
և ու սու ցի չը հար կադ րա բար պետք է հաշ
վի նստի երե խա յի վար քագ ծա յին դրսև ո
րում նե րի հետ, որոնք կա րող են ու նե նալ 
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սու բյեկ տիվ բնույթ և թե լադր ված լի նել 
թաքն ված մո տիվ նե րով:

Ման կա վար ժա կան հա ղոր դակց ման 
երկ րորդ գոր ծա ռույթ ն էմ պա թի ան է, որը 
բա ցա հայտ վում է ու սուց չի և սո վո րո ղի 
հա մա գոր ծակ ցու թյան գոր ծըն թա ցի վեր
լու ծու թյան ար դյուն քում: Ու սու ցի չը, ե րե
խա յին ապ րու մակ ցե լով, օգ նում է նրան 
հաղ թա հա րելու այն դժվա րու թյուն նե րը, 
որոնք երե խան կա րող է ու նե նալ հա ղոր
դակց ման ըն թաց քում:

Եր րորդ գոր ծա ռույ թը՝ ման կա վար ժա
կան հա ղոր դակց ման ըն թաց քում երե խա
յին առաջ նու թյուն տալն է: Դա պետք է դի
տարկ վի ոչ թե երե խա յի գնա հա տա կա նի 
բարձ րա ցու մը, այլ որ պես նրա տա րի քա
յին ար ժե քա յին նո րագոյա ցում նե րի խթա
նում: Ման կա վար ժա կան տե սան կյու նից 
ան տե ղյակ ծ նող նե րը միշտ էլ կի րա ռում 
են այս գոր ծա ռույ թը` երե խա նե րին քա
ջա լե րե լու հա մար, ին չը խթա նում է նրանց 
կա տա րած դրա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը: 
Պի տյու կո վը պնդում է, որ ման կա վար ժա
կան հա ղոր դակց ման այս երեք գոր ծա
ռույթ նե րի բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռով 
է, որ առա ջին դա սա րան ցի նե րը մեծ ու
րա խու թյամբ և ցան կու թյամբ մուտք գոր
ծե լով դպրոց` շատ արագ հի աս թափ վում 
են, չեն ցան կա նում հա ճա խել դպրոց, քա
նի որ ման կա վար ժա կան հա ղոր դակ ցու մը 
սկսվում և ավարտ վում է դա սի ժա մա նակ 
գի տե լիք նե րի փո խանց մամբ:

Մեր կար ծի քով ման կա վար ժա կան հա
ղոր դակց ման գոր ծըն թա ցը պայ մա նա կա
նո րեն կա րե լի է ներ կա յաց նել հե տև յալ 
բա նա ձև ով՝ «գոր ծու նե ու թյուն փո խազ դե
ցու թյուն հա ղոր դակ ցում կոն տակ տ»:

Ժա մա նա կա կից տար րա կան դա սա
րան նե րի ու սուց չի մաս նա գի տա կան գի
տե լիք նե րի հա մա կար գի մեջ ընդգրկ վում 
են հա ղոր դակց ման կա ռուց ված քի մա սին 
հե տև յալ պատ կե րա ցում նե րը.
1. հա ղոր դակ ցա կան խնդիր նե րը, որոնք 

առա ջադ րում է ու սու ցի չը (հա ղոր
դակց ման մո տի վա ցի ոն ոլոր տը),

2. հա ղոր դակց ման մի ջոց նե րը, այ
սինքն՝ հա ղոր դակց ման ար տա հայտ
ման մի ջոց նե րը, ոճե րը, հա ղորդ ման 
մեջ կի րառ վող դիր քո րո շում նե րը, դե
րերը (հա ղոր դակց ման տեխ նի կա յի 
գոր ծառ նա կան կող մը),

3. հա ղոր դակց ման ըն թաց քի և ար
դյունք նե րի մա սին ու սուց չի ինք նա
վեր լու ծու թյու նը:4

Իսկ այժմ փոր ձենք դի տար կել հա ղոր
դակ ցա կան խնդիր նե րի բո վան դա կու թյու
նը, որը հատ կա պես կա րև որ վում է ու սում
նա դաս տի ա րակ չա կան գոր ծըն թա ցում: 
Պրակ տի կա յում հա ճախ հան դի պում ենք 
այն պի սի խնդիր նե րի, երբ ու սու ցի չը հա
տուկ չի ստեղ ծում և չի առա ջադ րում կո
մու նի կա ցի ոն խնդիր ներ, այլ հույ սը դնում 
է ու սում նա–դաս տի ա րակ չա կան ըն թաց
քում տա րե րայ նո րեն ստեղծ ված իրա վի
ճակ նե րի վրա: Ու սուց չի կո մու նի կա տիվ 
ըն դու նա կու թյուն նե րը և մաս նա գի տո րեն 
հա ղոր դակց վե լու կա րո ղու թյու նը հա մար
վում է ման կա վար ժա կան բո լոր մյուս ըն
դու նա կու թյուն նե րի իրա կա նաց ման հա
մար հիմ նա կան պայ ման, քա նի որ հենց 
դրանք են նա խա պատ րաս տում շփման 
հա մար հիմք, ստեղ ծում են աշա կերտ նե րի 
հա մար փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի հա մա
կարգ և հա ղոր դակց ման հա մար ոճ, ին չը, ի 
վեր ջո, կան խա տե սում է ման կա վար ժա կան 
գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը:

Կո մու նի կա տիվ ըն դու նա կու թյուն ներ 
ու նե ցո ղ ու սու ցի չը հա ճույք է ստա նում 
աշա կերտ նե րի հետ հա ղոր դակց ման, 
շփման գոր ծըն թա ցից: Ման կա վար ժա կան 
հա ղոր դակ ցու մը (աշ խա տան քա յին կամ 
մի ջանձ նա յին) անընդ հատ, եր կա րա տև, 
հու զա կան, շատ հա ճախ աղմ կոտ իրա վի
ճա կում ըն թա ցող շփում է, առա վե լա պես 
կրտսեր դա սա րան նե րի ու սուց չի հա մար: 
Այդ պի սի հա ղոր դակ ցու մը լի նում է հոգ
նեց նող, սա կայն կո մու նի կա տիվ օժտ վա

4 Питюков В. Ю. Основы педагогической техноло
гии, М., 2001, с 63–64.
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ծու թյուն ու նե ցո ղ ու սու ցի չը չի հոգ նում. 
նա ու նակ է աշ խա տելու աղմ կոտ իրա վի
ճա կում, բո վան դա կա յին հա ղոր դակց ման 
մեջ մտ նե լով աշա կերտ նե րի հետ: Կո մու
նի կա տիվ որակ ներ չու նե ցո ղ ու սու ցի չը 
շուտ հոգ նում է աշա կերտ նե րի հետ շ փու
մից, դան դաղ է վե րա կանգն վում, սկսում 
է նյար դայ նա նալ և տա ռա պել: Կո մու նի
կա տիվ ըն դու նա կու թյուն նե րը 3 տար
րե րի ամ բող ջու թյուն է. հա ղոր դակց ման 
պա հանջ, դրա կան, լավ հու զա կան ինք
նազ գա ցո ղու թյուն հա ղոր դակց ման ըն
թաց քում և դրա նից հե տո կո մու նի կա տիվ 
կա րո ղու թյուն նե րի և հմտու թյուն նե րի հա
մա կարգ ձև ա վոր վա ծու թյուն՝ ժա մա նա կի 
զգա ցո ղու թյուն, հա րա բե րու թյուն ներ, կո
մու նի կա տիվ իրա վի ճակ:

Հա ղոր դակ ցու մը ու նի հու զա կան 
բնույթ, մտքե րով, հույ զե րով և գի տե լիք նե
րով փո խա նակ վե լու ցան կու թյուն:

Այ սօր կա րե լի է ընդգ ծել այդ պի սի հա
ղոր դակ ցա կան խնդիր նե րի բա վա կա նին 
լայն սպեկտր.

 � տե ղե կատ վու թյան փո խա նա կում, ու
սուց չի և աշա կեր տի մի ջև հա ղոր դակ
ցում (այլ ոչ մի այն ու սուց չից փո խանց
ված տե ղե կատ վու թյուն. չէ՞ որ եր բեմն 
շփման ըն թաց քում գերխն դիրն է հա
մար վում նոր գի տե լիք ներ ստա նա լը),

 � փոխ հաս կա ցու թյուն, փո խա դարձ 
կա րո ղու թյուն հա ղոր դակց ման ըն
թաց քում դի տար կել սե փա կան ան
ձը գոր ծըն կե րոջ աչ քե րով և վար քի 
փոխշտ կու մը,

 � հա ղոր դակց ման բո լոր մաս նա կից նե
րի նե րու ժի մո բի լի զա ցում, երբ հա
ղոր դակ ցու մը տա նում է նրան, որ 
բա ցա հայտ վեն և՛ սո վո րող նե րի, և՛ ու
սուց չի ավե լի ու ժեղ և ցայ տուն կող մե
րը,

 � մաս նա կից նե րի հա մա տեղ մի աս նա
կան գոր ծու նե ու թյան կազ մա կեր պում,

 � խե լա միտ, մաս նա գի տո րեն նպա
տա կա հար մար ինք նար տա հայ տում, 
(ինք նա վե րա ցու ցադ րում) ու սուց չի 

ան ձի (ու սու ցի չը ներ կա յաց նում է ոչ 
մի այն գի տե լիք նե րը, այ լև ինք նի րեն) 
և աշա կերտ նե րի ան ձի (չնա յած այս 
դեպ քում առ կա է ու սուց չի ակ տի վու
թյան ցու ցա բեր ման չա փը, որ պես զի 
նա իրե նո վ իսկ չլրաց նի ամ բողջ կո
մու նի կա ցի ոն տա րա ծու թյու նը, այլ 
թող նի այն տեղ «տա րած ք» նաև աշա
կեր տի հա մար),

 � հա ղոր դակց ման բո լոր մաս նա կից
նե րի փո խա դարձ բա վա րար վա ծու
թյուն։5

Ընդ հա նուր առ մամբ, ման կա վար ժա
կան հա ղոր դակ ցումն իր խնդիր նե րով 
պետք է լի նի հու զա կա նո րեն հար մա րա
վետ և նպաս տի անձ նա յին զար գաց մա նը: 
Կա րև ո ր է ստեղ ծել  հո գե բա նա կան անվ
տան գու թյան մթնո լորտ, օգ նե լ ու րի շին 
կողմ նո րոշ վե լու իր խնդիր նե րում և կա
րո ղա նալու նրան ցից ելք գտնել, ըն դու նել 
մար դուն իր իսկ խնդիր նե րով և առանձ
նա հատ կու թյուն նե րով, որոնք նման չե
նու րիշ նե րին, ստեղ ծելու պայ ման ներ յու
րա քան չյուր մար դու ան հա տա կա նու թյան 
բա ցա հայտ ման հա մար և այլն:

2. Ման կա վար ժա կան հա ջորդ բա ղադ
րի չը շփման մի ջոց ներն են, ոճեր նու փու
լեր են: Գրա կա նու թյան մեջ որ պես ման
կա վար ժա կան հա ղոր դակց ման փու լեր 
ներ կա յաց վում են.

ա) աշա կերտ նե րի հե տու սուց չի հա ղոր
դակց ման մո դե լա վո րու մը դա սի նա խա
պատ րաստ ման ըն թաց քում (պրոգ նոս
տիկ փուլ),

բ) դա սա րա նի հետ ան մի ջա կան հա
ղոր դակց ման սկիզբն ու կազ մա կեր պու մը 
(«կո մու նի կա ցի ոն գրո հ», հա ղոր դակց ման 
պայ ման նե րի պար զա բա նում, նա խա ձեռ
նու թյան կա ռա վա րում),

գ) զար գա ցող ման կա վար ժա կան գոր
ծըն թա ցում հա ղոր դակց ման հե տա գա 
կա ռա վա րու մը, հա ղոր դակց ման իրա կա

5 Лобанов А. А., Основы профессионально–педа
гоги чес кого общения, М., 2002, с. 35.
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նա ցու մը մե թո դա կան խնդիր նե րի լուծ ման 
նպա տա կով, դա սա րա նի մաս նակ ցու թյան 
խթա նու մը հա ղոր դակց մա նը,

դ) իրա կա նաց ված հա ղոր դակց ման 
վեր լու ծու թյու նը և նո րի կան խա տե սու մը 
գոր ծու նե ու թյան ապա գա տե սակ նե րում։ 

Այլ հե ղի նակ ներ ընդգ ծում են շփման 
չորս փու լ` դրդում դե պի գոր ծո ղու թյու նը և 
ուղղ վա ծու թյուն դե պի գոր ծըն կե րը, գոր
ծո ղու թյան իրա վի ճա կի ճշտում ան հա տի 
մի ջո ցով, գոր ծըն կե րոջ հո գե բա նա կան 
ար տա ցո լում, (գոր ծո ղու թյու նը  գոր ծըն
կե րո ջը տե ղե կաց նելն է և նրա նից ին ֆոր
մա ցի ա յի ստա նա լը), շփման «սեղ մու մը» և 
նրա ան ջա տու մը գոր ծըն կե րո ջից։6

Գրա կա նու թյան մեջ մեկ նա բան ված 
են նաև հա ղոր դակց ման մա կար դակ նե
րը` տար րա կան մա կար դակ (երբ զրու
ցա կի ցը ոչ թե գոր ծըն կեր է, այլ պի տա նի 
կամ խան գա րող առար կա), մա նի պու լյա
ցի ոն (գոր ծըն կե րը խա ղա յին հա կա ռա
կորդ է, որն ան պատ ճառ պետք է հաղ
թի), կոն վեն ցի ոն (չկա վե ճի առար կա, չկա 
նաև փո խա դարձ հե տաքրք րու թյուն ներ, 
կա փո խա դարձ համ բե րա տա րու թյուն), 
ստան դար տաց ված (ստան դարտ նե րի հի
ման վրա շփում ընդ հա նուր առար կա յի 
շուրջ, այլ ոչ թե մի մյանց ակ տո ւալ դե րե
րի փո խա դարձ խթան ման հի ման վրա), 
խա ղա յին մա կար դակ (ու րի շի «խա ղա յին 
հով հա րի» հան դեպ հե տաքրք րու թյու նը, 
ներծծ ված ոչ թե շա հախնդ րու թյամբ, այլ 
այդ մար դու նկատ մամբ հա մակ րան քով), 
գործ նա կան մա կար դակ (իրա կան հա մա
գոր ծակ ցու թյուն այլ մար դու հետ, այլ ոչ թե 
ուղ ղա կի գործ նա կան կոն տակտ ներ), հո
գև որ մա կար դակ (մար դը որ պես հո գև որ 
սու բյեկտ)։

Ս. Վ. Կոնդ րա տև ան առանձ նաց նում է 
ու սուց չի բա ռա յին փո խազ դե ցու թյուն նե րի 
հե տև յալ խմբեր. կազ մա կեր պող փո խազ
դե ցու թյուն (հրա հան գում, կար գադ րում, 

6 Лобанов А. А., Основы профессионально–пе да го
гического общения, М., 2002, с. 47.

խրա տում, դրդում և այլն), գնա հա տող ազ
դե ցու թյուն (դրա կան՝ գո վեստ, բա ցա սա
կան՝ թե րագ նա հա տում, դի տո ղու թյուն), 
դաս տի ա րա կող ազ դե ցու թյուն (դի տո
ղու թյուն– հարց, դի տո ղու թյուն – պնդում, 
ձայ նի բարձ րա ցում և այլն)։7

Իր աշ խա տու թյան մեջ Կոնդ րա տև ան 
պնդում է, որ վար պետ ու սուց չի երե խա
նե րի ըն կալ ման, գի տակց ման մա կար դա
կի բարձ րաց ման հետ փոխ վում են նաև 
նրանց հետ հա ղոր դակց ման մի ջոց նե րը` 
պա կա սում է ազ դե ցու թյուն նե րի քա նա
կու թյու նը, սա կայն ընդ լայն վում է նրանց 
«ռե պեր տո ւա րը», աճում է դրա կան գնա
հա տա կան նե րի քա նա կը ուս ման մեջ 
ցան կա ցած առա ջա դի մու թյուն նե րի, կա
տար վում է ան ցում ուղ ղա կի ազ դե ցու
թյուն նե րից (պա հանջ, հրա ման) անուղ
ղա կի ազ դե ցու թյուն նե րին (խոր հուրդ, 
խնդրանք), ազ դե ցու թյուն նե րը ըն դու նում 
են ավե լի ու ավե լի առա ջա դի մող բնույթ, 
ու սու ցի չը կա տար վա ծը ֆիք սո ղից դառ
նում է ուղ ղոր դող և խրա խու սող: Սո վո
րող նե րի վրա ազ դե ցու թյուն ներն եր բեմն 
բա ժա նում են ուղ ղա կի նե րի, որոնք սահ
մա նա փա կում են սո վո րող նե րի ազա տու
թյու նը, նրանց ու շադ րու թյու նը գրա վում 
են հար ցե րի և գոր ծո ղու թյուն նե րի վրա, 
և անուղ ղա կի նե րի վրա, որոնք դրդում 
(խթա նում) են սո վո րող նե րի ակ տի վու թյու
նը, նա խա ձեռ նու մը և ինք նու րույ նու թյու նը: 
Ընդգ ծում են նաև վեր բալ (բա ռա յին) և ոչ
վեր բալ հա ղոր դակց ման մի ջոց ներ (դեմ քի 
ար տա հայ տու թյու նը, աչ քե րի կոն տակ տը, 
դիր քե րը, ժես տե րը, ին տո նա ցի ա նե րը):

Նշենք, որ փաս տե լով ու սուց չի ազ դե
ցու թյուն նե րի բնույ թը, կա րև որ է հաշ վի 
առ նել, թե այդ ազ դե ցու թյուն նե րը դա
սի ժա մա նակ ինչ պի սի բո վան դա կա լից 
խնդիր նե րի լուծ ման դեպ քում են օգ տա
գործ վում` նոր խնդիր նե րի առա ջաց ման 
դեպ քում, ան ծա նոթ նյութն ու սում նա սի րե
լիս, կրկնու թյան ըն թաց քում և այլն:

7 Кондратьева С. В. Учитель–ученик, М., 1984, с. 62.
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Բա ցի այդ, ցան կա լի է հաշ վի առ նել 
գնա հատ ման ընդ հա նուր միտումները, 
որոնք հայտ նա բեր ված են հո գե բա նու
թյան մեջ. ու սուց չի հա մար ավե լի լավ է 
գնա հա տել ոչ թե աշա կեր տի ըն դու նա
կու թյուն ներն ու անձն ամ բող ջո վին, այլ 
նրա ներդ րած ջան քե րը տվյալ խնդրի 
լուծ ման ժա մա նակ, ավե լի լավ է հա մե մա
տել աշա կեր տին հեն ց իր հետ և ան ցյալ 
իր ար դյունք նե րի հետ, այլ ոչ թե այլ աշա
կերտ նե րի հետ, ու սուց չի գնա հատ ման 
ժա մա նակ (նաև հնա րա վոր է և գնա հա
տա կա նի դեպ քում) պետք է վե րա բեր
մունք դրսև ո րել ոչ մի այն յու րաց րած գի
տե լիք նե րի, այլ նաև նրանց յու րաց ման 
մի ջոց նե րի նկատ մամբ, այ սինքն՝ այն 
ջան քե րի, որոնք տվյալ աշա կեր տը ներդ
րել է գի տե լիք նե րը յու րաց նե լու հա մար: 
Հա ճախ անհ րա ժեշտ է ներգ րա վել հեն ց 
ի րենց` աշա կերտ նե րի փոխգ նա հա տող, 
ինք նագ նա հա տող գոր ծու նե ու թյու նը, հի
շե լով, որ գնա հա տա կանն ինք ն ի րե նով 
(ան գամ դրա կա նը) կա րող է խո չըն դոտ 
դառ նալ ման կա վար ժա կան հա ղոր դակց
ման հա մար:

Ման կա վար ժա կան հա ղոր դակց ման 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րից են կա ռա
վար ման ոճե րը, որոնք բնո րոշ են տվյալ 
ու սուց չին: Գո յու թյու ն ունեն հա ղոր դակց
ման հե տև յալ ոճե րը.

 � Դե մոկ րա տա կան ոճ: Հա ղոր դակց
ման մեջ աշա կեր տը դիտ վում է որ
պես իրա վա հա վա սար գոր ծըն կեր, 
գի տե լիք նե րի հա մա տեղ որոն ման 
մեջ հան դես է գա լիս որ պես կո լե գա: 
Ու սու ցի չը ներգ րա վում է աշա կեր
տին որո նում նե րի մեջ՝ հաշ վի առ նե
լով նրա կար ծիք նե րը, խրա խու սե լով 
պնդում նե րի ինք նու րույ նու թյու նը, 
հաշ վի է առ նում ոչ մի այն առա ջա դի
մու թյու նը, այ լև աշա կերտ նե րի ան
հա տա կան որակ նե րը: Փո խազ դե
ցու թյան մե թոդ նե րը հա մար վում են` 
դրդու մը գոր ծո ղու թյա նը, խոր հուրդն 
ու խնդրան քը: Կա ռա վար ման դե

մոկ րա տա կան ոճով առաջ նորդ վող 
ու սու ցիչ նե րի աշա կերտ նե րը հա ճախ 
զգում են բա վա րար վա ծու թյուն կա
տա րած գոր ծու նե ու թյու նից. նրանց 
ինք նագ նա հա տա կա նը բարձր է: Այդ
պի սի ու սու ցիչ նե րի հա մար բնո րոշ են 
բարձր մաս նա գի տա կան կա յու նու
թյուն, բա վա րար վա ծու թյուն սե փա
կան մաս նա գի տու թյամբ:

 � Ավ տո րի տար ոճ: Աշա կեր տը դիտ վում 
է որ պես ման կա վար ժա կան ազ դե ցու
թյան օբյեկտ, այլ ոչ թե հա վա սա րա
զոր գոր ծըն կեր: Ու սու ցի չը մի անձ նո
րեն որո շում է ըն դու նում, կա տա րում 
է խիստ հս կում իր հանձ նա րա րած 
պա հանջ նե րի կա տար ման վե րա բե
րյալ, օգ տա գոր ծում է իր իրա վունք
ները՝ առանց հաշ վի առ նե լու իրա վի
ճակն ու սո վո րող նե րի կար ծիք նե րը, 
չի հիմ նա վո րում իր գոր ծո ղու թյուն
նե րը սո վո րող նե րի առ ջև: Դրա հե
տև ան քով սո վո րող նե րը կորց նում են 
ակ տի վու թյու նը կամ իրա կա նաց նում 
են այն մի այն ու սուց չի առա ջա տար 
դե րի դեպ քում, հայտ նա բե րում են 
ցածր ինք նագ նա հա տա կան, ագ րե սի
վու թյուն: Ավ տո րի տար ոճի դեպ քում 
աշա կերտ նե րի ու ժերն ուղ ղորդ ված 
են հո գե բա նա կան ինք նա պաշտ պան
մա նը, այլ ոչ թե գի տե լիք նե րի և սե
փա կան զար գաց ման նպաստ մա նը։8

Այդ պի սի ու սուց չի ազ դե ցու թյան գլխա
վոր մե թոդ ներն են հրա մա նը, հանձ նա րա
րու թյու նը: Ու սուց չին բնո րոշ են ցածր բա
վա րար վա ծու թյուն իր մաս նա գի տու թյամբ 
և մաս նա գի տա կան ան կա յու նու թյուն: Կա
ռա վար ման այդ ոճի ու սու ցիչ ներն իրենց 
հիմ նա կան ու շադ րու թյու նը դարձ նում են 
մե թո դա կան պատ րաստ վա ծու թյա նը, 
ման կա վար ժա կան կո լեկ տի վում հա ճախ 
առա ջա տար են լի նում (գլխա վո րում են):

 � Լի բե րալ ոճ: Ու սու ցի չը  ո րո շում ներ 

8 Ð³ÏáµÛ³Ý Ü. ¨ áõñÇßÝ»ñ, Ø³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý 
Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÙ, ºñ., 2009, ¿ç 168:
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կա յաց նե լիս հետ է քաշ վում, փո խան
ցե լով նա խա ձեռ նու թյու նը աշա կերտ
նե րին, կո լե գա նե րին: Սո վո րող նե րի 
գոր ծու նե ու թյան կազ մա կեր պումն ու 
հս կու մը կա տար վում է առանց հա
մա կար գի, ցու ցա բե րում է անվս տա
հու թյուն, տա տա նում: Դա սա րա նում 
ան կա յուն մթնո լորտ է, թաքն ված 
կոնֆ լիկտ ներ:

Ուսուց չի աշ խա տան քում նպա տա կա
հար մար է դե մոկ րա տա կան ոճի գե րակշ
ռու մը, չնա յած առան ձին դեպ քե րում անհ
րա ժեշտ է կի րա ռել մի ասկզ բունք կամ 
ընդ հա կա ռա կը, «մտնելստ վե ր»՝ հանձ
նե լով որո շու մը հենց իրենց` աշա կերտ
նե րին: Որոշ հե ղի նակ ներ քննար կում են 
ու սուց չի մոտ աշա կերտ նե րի նկատ մամբ 
վե րա բեր մունք նե րի տար բեր տե սակ նե րի 
առ կա յու թյու նը` կա յուն դրա կան, ան կա
յուն դրա կան, պա սիվ– դրա կան, բա ցա
հայտ բա ցա սա կան:

Հա ղոր դակց ման իրա կա նաց ման հա
մար էա պես կա րև որ են ու սուց չի դե րերն 
ու դիր քե րը: Այդ առու մով հե տաքր քիր է 
սո վո րող նե րի փո խազ դե ցու թյան մեջ ու
սուց չի տար բեր դիր քե րի հա մադ րու մը: 
Այս տեղ ընդգ ծում են`

– ու սուց չի «փակ (ծածկ ված) դիր քը», 
որի հա մար բնո րոշ են ար տա հայտ ման 
ան դեմ ձևը, ընդգծ ված օբյեկ տի վ ո ճը, 
սե փա կան բա նակ ցու թյուն նե րի և կաս
կած նե րի, ան հանգս տու թյուն նե րի, փայ
լա տա կում նե րի բա ցա կա յու թյու նը, դա
սա վանդ ման էմո ցի ո նալ–ար ժե քա վոր 
են թա տեքս տի կո րուս տը, ին չը երե խա
նե րի մոտ չի առա ջաց նում պա տաս խան 
ցան կու թյուն բաց վե լու և ար տա հայտ վե լու,

– ու սուց չի «բաց դիր քը», որի դեպ
քում ու սու ցի չը հրա ժար վում է սե փա կան 
ման կա վար ժա կան ամե նա գի տու թյու նից 
և ան թե րի ու թյու նից, բա ցա հայ տում է իր 
սե փա կան փոր ձը սո վո րող նե րին և հա
մադ րում է իր ան հանգս տու թյուն նե րը 
նրանց ան հանգս տու թյուն նե րի հետ, շա
րադ րում է ու սում նա կան նյու թը իր ըն կալ

ման պ րիզ մա յի մի ջով: Դրա ըն թաց քում 
կա տար վում է ու սուց չի և սո վո րող նե րի
մի ջև երկ խո սու թյուն, որի հա մար բնո րոշ 
են դի մաց կուն հար գա լից վե րա բեր մունք 
զրու ցակ ցի կար ծի քի նկատ մամբ (ան
գամ սխալ կար ծի քի), կա րո ղա նալ անց նել 
զրու ցակ ցի տե սա կե տի կող մը, քննա դա
տո րեն գի տակ ցել սե փա կան դիր քո րո շու
մը, ման կա վար ժա կան լա վա տե սու թյունն 
ու վստա հու թյու նը, «շարժ վել ըն դա ռա ջ» 
դե պի աշա կեր տը: Ըն դուն վում է սո վո
րող նե րի սխալ վե լու իրա վուն քը («գե ղե
ցիկ սխա լ», «ոչ պա տա հա կան սխալ», 
«սխալ, տա նող դե պի ճշմար տու թյու նը», 
«տե ղիքտ վողմ տո րում նե րի ն»): Քննա դա
տու թյու նը օգ տա գործ վում է ինք նաքն նա
դա տու թյան ձև ով` ու սու ցիչ նի րեն է վե
րագ րում սխալ պնդում ներ, որոնք բնո րոշ 
են սո վո րող նե րին, և այդ պնդում նե րը են
թար կում է թե րագ նա հատ ման, ցու ցադ րե
լով նրանց, թե ին չումն է սխա լը, և ինչ պես 
է նա այն լու ծում («եր բեմն ինձ թվում էր», 
«առաջ ես մտա ծում էիե, «այս տեղ, երև ա
կա յի, իմ մեղքն է», «ես ոչ այն քան ճշգրիտ 
էի առա ջադ րել հար ցը»):

Այս պի սով՝ ամ փո փե լով վե րը նշվա ծը՝ 
կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ օպ տի մալ ման
կա վար ժա կան հա ղոր դակց ման առանձ
նա հատ կու թյուն ներն են. 
1. Ըստ խնդիր նե րի՝ կո մու նի կա ցի ոն 

խնդիր նե րի լայն սպեկտ րը, սո վո րող
նե րի հա մար բաց և ազատ, դրա կան 
հո գե բա նա կան մթնո լորտ, այլ ոչ թե 
ու սուց չի ինք նա ցու ցադ րում,

1. Ըստ մի ջոց նե րի՝ ու սուց չի կազ մա
կերպ չա կան ազ դե ցու թյուն նե րի գե
րակշ ռող օգ տա գոր ծում (հա մե մատ 
դաս տի ա րակ չա կան նե րի), անուղ ղա
կի ազ դե ցու թյուն նե րի գե րակշ ռու մը 
հա մե մատ ուղ ղա կի նե րի, որոնք գե
րա զան ցում են ար դյու նա վետ նե րին, 
դրա կան էմո ցի ո նալ երանգ ու նե ցող 
ազ դե ցու թյուն նե րի գե րակշ ռու մը բա
ցա սա կան երանգ ստա ցած ազ դե
ցու թյուն նե րի հա մե մատ, հա կա դարձ 
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կա պի առ կա յու թյու նը ստա ցած աշա
կեր տից, հա ղոր դակց ման մե ջ ու սուց
չի տար բեր դիր քե րի փո փո խու մը:

1. Ըստ ար դյուն քի՝ ան ձի նե րու ժի բա
ցա հայ տու մը, հա ղոր դակց ման բո լոր 
մաս նա կից նե րի բա վա րար վա ծու թյու
նը, ման կա վար ժա կան տակ տը։ 

Հա ղոր դակց ման մեջ կոմ պե տեն տու
թյան ցու ցա նի շը հա մար վում է նախ և 
առաջ բա րո յա կան (մար դա սի րա կան) 
դիր քը (հե տաքրք րու թյու նը մար դու, ինք
նի րեն ու սում նա սի րե լու նկատ մամբ), իսկ 
հե տո ար դեն հա ղոր դակց ման մի ջոց ներ
նու տեխ նի կա նե րը: Ու սուց չի հա մար կա
րև որ է հի շել, որ օպ տի մալ հա ղոր դակ
ցու մը՝ դա ոչ թե վար քի պահ պան ման 
կա րո ղու թյունն է, այլ աշա կերտ նե րի հետ 
հո գե բա նա կան ար ժեք նե րի փո խա նա կու
մը, երե խա նե րի հետ ընդ հա նուր լե զուն ոչ 
թե հրա ման նե րի և կա տա րում նե րի լե զուն 
է, այլ վստա հու թյան լե զուն։

Օպ տի մալ կա րե լի է հա մա րել նաև 
«բաց» ման կա վար ժա կան հա ղոր դակ
ցու մը, երբ ու սու ցի չը հեշ տաց նում է հենց 
ի րենց՝ աշա կերտ նե րի հա մար հա ղոր դակ
ցու մը, դրդում է նրանց նա խա ձեռ նում նե
րի, հիմ նա վո րում նե րի ինք նու րույ նու թյու
նը, քննա դա տա կան մտա ծո ղու թյու նը, 
դա սա րա նում կա տար վա ծի նկատ մամբ 
նրանց մաս նա կից լի նե լու զգա ցու մը: Ման
կա վար ժա կան հա ղոր դակց ման բարձր 
մա կար դա կի բնու թագ րու թյու նը հա մար
վում է կո մու նի կա ցի ոն գոր ծու նե ու թյու նը, 
այ սինքն՝ սո վո րող նե րի հե տ ու սուց չի փո
խազ դե ցու թյուն նե րի նոր խնդիր նե րի և 
մի ջոց նե րի որո նումն ու հայտ նա բե րու մը:

Անց նենք ման կա վար ժա կան կա րո ղու
թյուն նե րի նկա րագր մա նը` անհ րա ժեշտ 
ման կա վար ժա կան հա ղոր դակց ման հա
մար:

Կա րո ղու թյուն նե րի այս խմբի մեջ 
մտնում են ար դեն նկա րագ րած կո մու
նի կա ցի ոն խնդիր նե րի առա ջադր ման 
հնարք նե րի լայն սպեկտրը, որոն ցից ամե
նա կա րև ո րը հա մար վում է հա ղոր դակց

ման մեջ հո գե բա նա կան անվ տան գու թյան 
պայ ման նե րի ստեղ ծու մը և հա ղոր դակց
ման գոր ծըն կե րոջ նե րու ժի իրա ցու մը:

Կա րո ղու թյուն նե րի հա ջորդ խումբն են 
կազ մում այն հնար նե րը, որոնք նպաս տում 
են հա ղոր դակց ման բարձր մա կար դակ նե
րին հաս նե լուն: Նրանց վե րա բերում են` 
հա ղոր դակց ման մեջ մյու սի դիր քո րո շու
մը հաս կա նա լու, նրա ան ձի նկատ մամբ 
հե տաքրք րու թյուն ցու ցա բե րե լու կա րո
ղու թյու նը, աշա կեր տի՝ ան ձի զար գաց
ման վրա կողմ նո րո շու մը, կա րո ղու թյու նը 
մեկ նա բա նելու և «կար դա լ» նրա ներ քին 
վի ճա կը ըստ վար քի դրսև ո րում նե րի, ոչ 
վեր բալ հա ղոր դակց ման մի ջոց նե րի տի
րա պե տու մը (մի մի կա, ժես տեր), կա րո ղու
թյուն՝ ըն դու նելու աշա կեր տի տե սա կե տը 
(«ու սուց չի դե կենտ րո նա ցու մ»), կա րո ղու
թյուն՝ ստեղ ծելու վստա հու թյան, համ բե
րու թյուն այլ մար դու յու րօ րի նակ լի նե լու 
հան դեպ, ազ դե ցու թյունն ու ժե ղաց նող մի
ջոց նե րի տի րա պե տում (ռի տո րի կա յի մի
ջոց նե րը), կազ մա կերպ չա կան ազ դե ցու
թյուն նե րի գե րակշ ռող օգ տա գոր ծու մը՝ 
հա մե մատ գնա հա տող ազ դե ցու թյուն նե րի 
և հատ կա պես դաս տի ա րակ չա կան նե րի, 
ղե կա վար ման դե մոկ րա տա կան ոճի գե
րակշ ռու մը, տար բեր դե րե րի տի րա պե տե
լու կա րո ղու թյուն` որ պես հա ղոր դակց ման 
մեջ կոնֆ լիկտ նե րի նա խազ գու շաց ման 
մի ջոց (օրի նակ` ըն դու նել աշա կեր տի դիր
քը), աշա կեր տին շնոր հա կալ լի նե լու պատ
րաս տա կա մու թյու նը, անհ րա ժեշ տու թյան 
դեպ քում նե րո ղու թյուն խնդրելու նրա նից, 
պահ պա նելու հա վա սար վե րա բեր մունք 
բո լոր երե խա նե րի նկատ մամբ, կա րո ղու
թյուն՝ հրա ժար վելու «ու սու ցի չը միշտ ճիշտ 
է» կարծ րա տի պից, հու մո րով վե րա բեր վել 
ման կա վար ժա կան իրա վի ճա կի առան ձին 
աս պեկտ նե րին, չնկա տելու որոշ բա ցա սա
կան պա հե րը, պատ րաստ լի նելու ժպտա
լուն, տի րա պե տելու տո նե րով և կի սա տո
նե րով խո սե լու կա րո ղու թյա նը, լսելու և 
ըն կա լելու աշա կեր տին՝ չընդ հա տե լով նրա 
ճառն ու ու սում նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը 
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և այլ կա րո ղու թյուն ներ:
Սա կայն, մեր կար ծի քով, լի ար ժեք հա

ղոր դակց ման հա մար ամե նա կա րև որ և 
հիմ նա կան ման կա վար ժա կան կա րո ղու
թյու նը երե խա յի հա մար բա րո յա հո գե բա
նա կան անվ տանգ մթնո լորտ ստեղ ծե լու և 
դրա հետ մեկ տեղ նրա ան ձի ինք նա ի րաց
ման հա մար պայ ման ներ ստեղ ծե լու կա րո
ղու թյուն է:

Այս պի սով՝ ման կա վար ժա կան հա ղոր
դակ ցու մը կոմ պե տեն տու թյան հիմ նա կան 
և կա րև ո րա գույն տար րե րից է:

Մաս նա գի տա կան–ման կա վար ժա կան 
հա ղոր դակ ցու մը ու սուց չի կա րո ղու թյու նն 
է՝ հա ղոր դակց վելու կո լե գա նե րի, կրթու

թյան կազ մա կեր պիչ նե րի, երե խա նե րի, 
նրանց ծնող նե րի հետ: Կա րև որ վում է 
ման կա վար ժա կան հա ղոր դակց ման ժա
մա նակ բա րո յա հո գե բա նա կան մթնո լոր
տի ձև ա վո րու մը, ու սում նա կան գոր ծու նե
ու թյան օպ տի մա լա ցումն ու կո լեկ տի վում 
հա րա բե րու թյուն նե րի ստեղ ծու մը: Այլ 
կերպ ասած՝ հա ղոր դակ ցու մը հա րա
բե րու թյուն նե րի հաս տատ ման, կազ մա
կերպ ման ու զար գաց ման, աշա կեր տի և 
ու սուց չի փո խըմբռն ման, փո խազ դե ցու
թյան բազ մաբ նույթ գոր ծըն թաց է, որ ծն
վում է հա մա տեղ գոր ծու նե ու թյան նպա
տակ նե րից։
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Педагогическое общение как основа педагогической компетенции 
 учителя начальных классов

 А. Даллакян
В статье анализируется педагогическое общение как многостороний процесс. 

Сделана попытка обобщить этот процесс с точки зрения всех научных концепций, 
подходов и исследований в данной области. Педагогичекое общение рассмотрено как 
педагогичекое явление, с его особенностями и основными функциями. Акцентированае 
горольв профессиональном становлении учителя начальных классов.

Pedagogical Communication as a Basis for Elementary School 
 Teacher Professional Competence 

 A. Dallakian
The article discusses pedagogical communication as a multifaceted process. Many at

tempts have been made to summarize almost all the scientific approaches and studies of this 
field within that process. Communication as a pedagogical phenomenon, its specificities and 
functions have been analyzed as well. A great importance has been given to its role especially 
in elementary school teacher’s professional development.
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ГАСПАРяН АННА

ПРОБЛЕМНАЯ ДИАЛОГИЧЕСКАЯ 
ЛЕКЦИЯ КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ

Со об ще ние учеб ной ин фор ма ции и 
фор ми ро ва ние на вы ков в ос нов ном реа
лиз уют ся в фор ме прак ти чес ких и лек
ци он ных за ня тий. Сов ре мен ная пе да
го ги чес кая ли те ра ту ра ха рак те ри зу ет ся 
ши ро кой пред став лен ност ью ме то дов, 
форм и средств ак ти ви за ции прак ти чес
ких за ня тий. Од на ко ос нов ные ме то ды 
обу чен ия при про ве де нии лек ци он ных за
ня тий не в до ста точ ной сте пе ни раз ра бо
та ны и, со от ветст вен но, не до ста точ но ши
ро ко ис поль зу ют ся.

Лек ция (от лат: lectio – чте ние), пред
став ляя со бой си сте ма ти чес кое, пос ле
до ва тель ное, мо но ло ги чес кое из ло же ние 
пре по да ва те лем учеб но го ма тер иа ла, тра
ди ци он на для выс шей шко лы. Мно гие 
уче ные счи та ют лек цию од ним из ме то дов 
обу чен ия. Од на ко су щест ву ет мне ние, что 
лек цию неп ра во мер но от но сить к ме то дам 
обу чен ия, так как она яв ля ет ся ор га ни за ци
он ной фор мой учеб но го про цес са [5:154].

Нес мот ря на то, что лек ци он ная фор
ма учеб ной ра бо ты об щеп риз на на в ву
зах, и ее ак тив но ис поль зу ют во всех ву
зах, спо ры вок руг нее не прек ра ща ют ся. 
Од на груп па ди дак тов от ри ца ет важ ность 
лек ций, счи тая, что лек ция уста ре ла, так 
как в наст оя щее вре мя име ет ся не об хо ди
мая ба за учеб ни ков, уче бно–ме то ди чес
ких по со бий и средств, и пре по да ва те лю 
сле ду ет ори ен ти ро вать сту ден тов на са
мост оя тельн ую учеб но–поз на ва тельн ую 
де я тель ность. Дру гая груп па уче ных под
дер жи ва ет лек ци он ную фор му учеб но
го про цес са. Во–пер вых, се год ня лек ция 

очень раз но об раз на в ме то ди чес ком от
но ше нии, и ее сле ду ет гиб ко и твор чес ки 
ис поль зо вать; во–вто рых, это не ав то ном
ная фор ма обу чен ия: она раз ре ша ет свои 
за да чи в комп лек се с дру ги ми ком по нен
та ми учеб но го про цес са; в – треть их, это 
ак тив ная фор ма учеб но–вос пи та тель но го 
про цес са, так как су щест ву ет и об рат ная 
связь лек то ра с ау ди то ри ей.

По мне нию А.А. Дер ка ча, «лек ция фор
ми ру ет ори ен ти ро воч ную ос но ву для ус
во е ния сту ден та ми учеб но го ма те ри а ла и  
вклю ча ет твор чес кое об ще ние лек то ра с 
ау ди то ри ей» [3: 347]. Вме сте с тем лек ция 
яв ля ет ся эко ном ным по вре ме ни спо со бом 
со об ще ния сту ден там зна чи тель но го объе
ма ин фор ма ции. Ин ди ви ду аль ный стиль 
ра бо ты лек то ра и воз мож ность по сто ян
но го улуч ше ния со дер жа ния лек ции бла го
да ря собст вен ным ис сле до ва ни ям, об ще
нию с кол ле га ми, зна комст ву с но вин ка ми 
в ли те ра ту ре и так да лее де ла ет лек цию 
прак ти чес ки не за ме ни мой дру ги ми источ
ни ка ми учеб ной ин фор ма ции. Ис хо дя из 
вы шес ка зан но го, нель зя не от ме тить вы
де ля е мые в пе да го ги че кой ли те ра ту ре три 
ос нов ные пе да го ги чес кие функ ции, оп ре
де ля ю щие воз мож но сти лек ции в учеб ном 
про цес се: поз на ва тель ная, раз ви ва ю щая 
и ор га ни зу ю щая. Со от ветст вен но, поз на
ва тель ная функ ция вы ра жа ет ся в воз мож
но сти средст ва ми лек ции обес пе чить сту
ден тов ос нов ной на уч ной ин фор ма ци ей, 
не об хо ди мой для их про фес си о наль ной 
и ис сле до ва тельс кой де я тель но сти. Ра зи
ви ва ю щая функ ция лек ции ре а ли зу ет ся в 
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лич ном кон так те сту ден тов с пре по да ва
те лем, ста нов ле нии у сту ден та твор чес кой 
мыс ли тель ной де я тель но сти, обес пе чи ва
ю щей их про фес си о наль но–лич ност ное 
раз ви тие. Ор га ни зу ю щая же функ ция пре
дус мат ри ва ет уп рав ле ние са мо сто я тель ной 
ра бо той сту ден тов, как в про цес се за ня тия 
так и во вне а у ди тор ное  вре мя [1: 35].

В на сто я щее вре мя в пе да го ги чес кой 
прак ти ке при ме ня ют ся в ос нов ном сле
ду ю щие тра ди ци он ные ви ды лек ций: 
ввод ная (ори ен ти ру ю щее из ло же ние), 
ака де ми чес кая, уста но воч ная лек ция 
(объяс ни тель но–ил люст ра тив ный ме тод), 
лек ция спец–кур са (по вест во ва тель ный 
или проб лем ный ме тод) об зор ная (по
вест во ва тель ный ме тод), зак лю чи тель
ная (по вест во ва тель ный, ана ли ти чес кий 
или проб лем ный ме тод). Бы ло бы не кор
рект но ут верж дать, что на этих лек ци ях 
сту ден ты пас сив ны. Из вест но, что обу ча
е мые пас сив ны лишь на пло хой лек ции. 
Как спра вед ли во от ме ча ет П.М. Га по нов, 
хо ро шая лек ция – гар мо ния мыс ли и сло
ва, а лек торс кое ма стерст во воз ни ка ет не 
ав то ма ти чес ки и не в ви де «бесп лат но го 
при ло же ния» к на уч ной эру ди ции, а в ре
зуль та те си сте ма ти чес кой пе да го ги чес кой 
и ме то ди чес кой ра бо ты [2].

За да ча лек то ра ак ти ви зи ро вать мыс ли
тель ную ра бо ту сту ден тов, что воз мож но 
осу щест вить при по мо щи раз лич ных ме
то дов и при е мов. Ме ден цев В.И. и Па нов 
Н.И. [1:139] от но сят к чис лу та ких ме то ди
чес ких при е мов сле ду ю щие:

 � по ста нов ка воп ро сов пе ред ау ди то ри
ей и не боль шая па у за для их об ду мы
ва ния;

 � сме на тем па из ло же ния, из ме не ние 
ин то на ции;

 � об ра ще ние с прось бой подс ка зать ре
ше ние воп ро са, сде лать вы бор;

 � из ло же ние фак тов из исто рии на у ки, 
жиз ни уче ных;

 � прив ле че ние при ме ров из прак ти ки и 
опы та ра бо ты са мих пре по да ва те лей;

 � рас сказ о на уч ной кон фе рен ции, в ко
то рой участ во вал пре по да ва тель;

 � со об ще ние ито гов на уч ных ис сле до
ва ний, в ко то рых участ во ва ли пре по
да ва те ли ка фед ры;

 � выс ка зы ва ние раз лич ных то чек зре
ния по од но му и то му же воп ро су (эф
фект конф лик та,

 � ис поль зо ва ние ана ло гии (эф фект 
срав не ния);

 � по ста нов ка ис сле до ва тельс кой за да чи 
(эф фект по ис ка);

 � ис поль зо ва ние яр ких ху до жест вен ных 
об ра зов.

Го во ря об ак тив ном обу че нии, мы преж
де все го име ем в ви ду ме то ды и фор мы 
обу че ния, поз во ля ю щие ак ти ви зи ро вать 
поз на ва тель ную де я тель ность сту ден тов, а 
имен но ме то ды проб лем но го обу че ния. Чем 
вы ше сте пень ди а ло гич но сти лек ции, тем 
боль ше она приб ли жа ет ся к проб лем ной и 
тем вы ше ее обу ча ю щий, вос пи ты ва ю щий 
и ори ен ти ру ю щий эф фект. Н.Г. Бер ден ни
ко ва  оп ре де ля ет проб лем ное обу че ние как 
си сте му ме то дов и средств обу че ния, ос
но вой ко то рой вы сту па ет мо де ли ро ва ние 
ре аль но го твор чес ко го про цес са за счет 
соз да ния проб лем ной си ту а ции и уп рав
ле ния по ис ком ре ше ния проб ле мы [1:133]. 
Ус во е ние но вых зна ний про ис хо дит как их 
са мо сто я тель ное отк ры тие обу ча е мы ми с 
по мощью пре по да ва те ля. До сти же ние этой 
це ли яв ля ет ся очень важ ным, пос коль ку по
се ще ния мно гих лек ци он ных за ня тий по ка
зы ва ют, что в боль шинст ве слу ча ев про сто 
пе рес ка зы ва ют ся тре бо ва ния нор ма тив ных 
ак тов, в ред ких слу ча ях с ис поль зо ва ни ем 
тех ни чес ких средств обу че ния, ли бо наг
ляд ных по со бий и где ак тив ность сту ден
тов не вы со ка.

Ак тив ные ме то ды обу че ния пред по ла
га ют ис поль зо ва ние та кой си сте мы ме то
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дов, ко то рая нап рав ле на глав ным об ра зом 
не на из ло же ние пре по да ва те лем го то вых 
зна ний, а на са мо сто я тель ное ов ла де ние 
сту ден та ми зна ний в про цес се поз на ва
тель ной де я тель но сти.

Для до сти же ния и под дер жа ния вы со
кой ак тив но сти обу ча ю щих ся на про тя же
нии всей лек ции, а не толь ко на ее ча сти, 
не об хо ди мо ис поль зо вать  ак тив ные ме то
ды обу че ния, ос но ван ные на прин ци пах 
проб лем но сти. К их чис лу мож но от не сти 
сле ду ю щие, вы де ля е мые М. В. То пор ко
вой–Бу ла но вой нет ра ди ци он ные фор мы 
про ве де ния лек ций: проб лем ная лек ция, 
лек ция–ви зу а ли за ция, лек ция вдво ем, 
лек ция с за ра нее зап ла ни ро ван ны ми 
ошиб ка ми, лек ция–пресс–кон фе рен ция 
[4]. Лек ция–бе се да или ди а лог с ау ди то
ри ей, лек ция–дис кус сия, лек ция с при ме
не ни ем тех ни ки об рат ной свя зи, лек ция 
с при ме не ни ем эле мен тов «моз го вой ата
ки», лек ция–кон суль та ция, лек ция с раз
бо ром конк рет ных си ту а ций и т.д так же 
от но сят ся с ак тив ным ме то дам обу че ния, 
ос но ван ным на прин ци пах проб лем но сти. 
Дан ный спи сок мо жет быть по пол нен так
же вы де ля е мы ми П. Юця ви че не и А. А. 
Вер биц ким лек ци я ми сле ду ю щих ти пов: 
клас си чес кая, мо ног ра фи чес кая, лек ция 
ау ди о ви зу а ли за ция [6, 7]. Они раз ли ча ют
ся не столь ко по ха рак те ру ор га ни за ции, 
сколь ко по при е мам ак ти ви за ции поз на ва
тель ной де я тель но сти.

При тра ди ци он ном обу че нии вна ча ле 
да ют зна ния, спо соб ре ше ния, а за тем при
ме ры, на ко то рых мож но по уп раж нять ся в 
при ме не нии это го спо со ба. Проб лем ная 
же лек ция ха рак те ри зу ет ся нет ра ди цион
ной фор мой про ве де ния. Впер вые она 
по я ви лась в аме ри канс ких уни вер си те тах. 
Про фес со ра США обыч но на чи на ют проб
лем ную лек цию с за ра нее под го тов лен ных 
по те ме воп ро сов и за тем ве дут ее, опи ра
ясь на от ве ты сту ден тов. По мне нию Р. С. 

Пи о но вой, в на ших ву зах проб лем ная лек
ция име ет нес коль ко иную мо ди фи ка цию. 
Пре по да ва тель вклю ча ет се рию проб лем
ных воп ро сов в кан ву всей  лек ции. Как 
пра ви ло, это слож ные, клю че вые для те
мы воп ро сы. Сту ден ты приг ла ша ют ся для 
раз мыш ле ний и от ве та на эти воп ро сы по 
ме ре их по ста нов ки [5:150].

Проб лем ные воп ро сы ста ви лись на 
лек ци ях и во вре ме на я.А. Ко менс ко го, но 
эта ме то ди ка не но си ла си сте ма ти че ко го 
ха рак те ра. Лишь в ХХ в. ди дак ты вы де
ли ли проб лем ную лек цию в са мо сто я тель
ный тип.

Пос коль ку ос нов ны ми струк тур ны ми 
ком по нен та ми проб лем но го обу че ния яв
ля ют ся учеб ная проб ле ма и проб лем ная 
си ту а ция, проб лем ная лек ция на чи на я ет ся 
с воп ро сов, с по ста нов ки проб ле мы, ко то
рую в хо де из ло же ния ма те ри а ла не об хо
ди мо ре шить. Проб лем ные воп ро сы от ли
ча ют ся от обыч ных тем, что скры тая в них 
проб ле ма тре бу ет не од но тип но го ре ше ния 
и го то вой схе мы ре ше ния в прош лом опы
те сту ден тов нет.

К при ме ру, при про хож де нии те мы  
"Competence – Based Education" в рам ках 
кур са «Вве де ние в спе ци аль ность» для 
сту ден тов фа куль те та иност ран ных язы
ков и пе да го ги ки пред став ля ет ся це ле со
об раз ным на чать лек цию с по ста нов ки ря
да воп ро сов, та ких как:

«Что нуж но сов ре мен но му че ло ве ку для 
его вхож де ния в со ци аль ный и про фес
сио  наль ный мир, его про дук тив ную адап
та цию  в этом ми ре?».

«На что, на ваш взгляд, долж но быть 
ори ен ти ро ва но сов ре мен ное язы ко вое об
ра зо ва ние?» и т.д.

Ис поль зо ва ние ме то да «моз го во го  
штур ма» поз во лит вы я вить поз на ва тель
ную за да чу, в ко то рой на ме тят ся  не ко то
рые про ти во ре чия. При от ве те на вто рой 
воп рос сту ден ты от ме ча ют сле ду ю щее: 
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«глу бо кие зна ния, прак ти чес кие на вы ки 
ис поль зо ва ния иност ран но го язы ка, боль
шой сло вар ный за пас, от лич ное зна ние 
грам ма ти ки, уме ние са мо сто я тель но до бы
вать и ус ва и вать ин фор ма цию, со вер шен
ное вла де ние  ре че вы ми на вы ка ми»  и т. д.  
Сгруп пи ро вав по лу чен ную ин фор ма цию, 
воз мож но вве сти клю че вые  по ня тия дан
ной лек ции – па ра диг ма и ком пе тен ция. 
Та ким об ра зом, по лу чен ная ин фор ма ция 
ус ва и ва ет ся как личное отк ры тие еще не 
из вест но го для се бя зна ния, а это поз во
ля ет соз дать у сту ден тов ил лю зию «отк ры
тия» уже из вест но го в на у ке. Проб лем ная 
лек ция стро ит ся та ким об ра зом, что поз
на ния сту ден та приб ли жа ют ся к  по ис ко
вой, ис сле до ва тельс кой де я тель но сти, в 
ко то рой участ ву ют мыш ле ние сту ден та  и 
его лич ност ное от но ше ние к ус ва и ва е мо
му ма те ри а лу. В ре зуль та те до сти га ет ся 
цель об ще го и про фес си о наль но го раз ви
тия лич но сти бу ду ще го спе ци а ли ста. До
сти же ние дан ной це ли не пред став ля ет ся 
лег ким при пов се мест ном про ве де нии тра
ди ци он ных ин фор ма ци он ных лек ций,  где 
со дер жа ние лек ции пред ла га ет ся пре по да
ва те лем в ви де из вест но го, под ле жа ще го 
лишь за по ми на нию ма те ри а ла.

Вер нем ся к по ня тиям «ком пе тен ция» и 
«ори ен ти ро ван ное на ком пе тен ции об ра зо
ва ние». Вы бор дан ной те мы для проб лем
но го из ло же ния обус лов лен его важ ностью 
для дан но го кур са, тем, что он со став ля ет 
его ос нов ное кон цеп ту аль ное со дер жа ние. 
В це лом, проб ле ма со дер жа ния учеб но го 
ма те ри а ла то го или ино го учеб но го кур са 
яв ля ет ся важ ней шей ди дак ти чес кой проб
ле мой, и в свя зи с этим не об хо ди мо оп ре
де лить си сте му по ло же ний, учет ко то рых 
поз во лит оп ре де лен ным об ра зом струк ту
ри ро вать и от би рать учеб ный ма те ри ал. 
В.А. Поп ков и А.В. Кор жу ев вы де ля ют сле
ду ю щие об щие прин ци пы фор ми ро ва ния 
со дер жа ния об ра зо ва ния:

 � прин цип со от ветст вия со дер жа ния об
ра зо ва ния пот реб но стям об щест вен
но го раз ви тия – из не го, в част но сти, 
вы те ка ет не об хо ди мость вклю чать в 
со дер жа ние об ра зо ва ния не толь ко 
зна ния, но и фраг мен ты, обес пе чи
ва ю щие от ра же ние опы та твор чес кой 
де я тель но сти че ло ве чест ва и опы
та лич ност но го от но ше ния к си сте ме 
вы ра бо тан ных че ло ве чест вом цен но
стей;

 � прин цип единст ва со дер жа тель ной и 
про цес су аль ной сто рон обу че ния, ко
то рый, в част но сти, оз на ча ет тес ное 
единст во пред мет но го со дер жа ния и 
спо со бов ус во е ния обу ча е мы ми это го 
со дер жа ния;

 � прин цип струк тур но го единст ва со
дер жа ния об ра зо ва ния на раз лич ных 
его уров нях.

По ми мо ука зан ных трех прин ци пов, по 
мне нию В.А. Поп ко ва и А.В. Кор жу е ва, на 
от бор учеб но го ма те ри а ла ока зы ва ют вли
я ние  ди дак ти чес кие прин ци пы, а так же 
част но ме то ди чес кие, от ра жа ю щие оп ре
де лен ную спе ци фи ку изу ча е мо го учеб но го 
пред ме та, его от ли чи тель ные осо бен но
сти, а так же с осо бен но стя ми внут рен них 
свя зей и от но ше ний за ви си мо сти пред
став лен ных в нем объ ек тов, яв ле ний и 
фраг мен тов зна ния, их опи сы ва ю щих [8: 
78]. Пос редст вом проб лем но го обу че ния 
ре а ли зу ют ся та кие важ ные ди дак ти чес кие 
прин ци пы выс шей шко лы, как прин цип 
твор чес ко го под хо да к ов ла де нию и при
ме нне ию зна ний на прак ти ке, прин цип 
соз на тель но сти, ак тив но сти и са мо сто я
тель но сти сту ден тов в уче бе; прин цип свя
зи обу че ния с жизнью (единст во те о рии и 
прак ти ки); прин цип единст ва про цес сов 
обу че ния и вос пи та ния.

Глав ным же ус ло ви ем ус пеш но сти проб
лем ной лек ции М.В. Бу ла но ва–То пор ко ва 
счи та ет «ре а ли за цию прин ци па проб лем
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но сти при от бо ре и об ра бот ке лек ци он но
го ма те ри а ла, со дер жа ния и при его раз
вер ты ва нии не пос редст вен но на лек ции 
в фор ме ди а ло ги чес ко го об ще ния» [4]. В 
ре зуль та те с по мощью проб лем ной лек ции 
обес пе чи ва ет ся раз ви тие те о ре ти чес ко го 
мыш ле ния, ин те рес к со дер жа нию пред
ме та, про фес си о наль ная мо ти ва ция, кор
по ра тив ность. Важ но от ме тить, что учеб
ные проб ле мы долж ны быть до ступ ны ми 
по сво ей труд но сти для сту ден тов, долж
ны учи ты вать поз на ва тель ные спо соб но
сти обу ча е мых, ис хо дить из изу ча е мо го 
пред ме та и быть зна чи мы ми для ус во е ния 
но во го ма те ри а ла и раз ви тия лич но сти.

Вер нув шись к пред ло жен ной на ми те
ме лек ци он но го за ня тия, мож но ска зать, 
что вы яв ле ние клю че вых ком пе тен ций 
яв ля ет ся са мым об щим оп ре де ле ни ем 
про яв ле ния со ци аль ной жиз ни че ло ве ка 
в сов ре мен ном об щест ве. Это де ла ет воз
мож ным вов ле че ние сту ден тов в про цесс 
сов мест но го раз мыш ле ния ли бо дис кус
сии, пост ро е ния лек ции как ди а ло ги чес ко
го об ще ния пре по да ва те ля со сту ден та ми, 
об ра ще ние к сту ден там за по мощью и т. д.

Обес пе че нию ди а ло ги чес ко го ха рак
те ра лек ции слу жит ис поль зо ва ние ря да 
ме то ди чес ких при е мов, сре ди ко то рых по
ста нов ка проб лем ных и ин фор ма ци он ных 
воп ро сов за ни ма ет важ ное ме сто.

Аме ри канс кий уче ный Б.С. Блум [8] 
пред ло жил од ну из пер вых так со но мий 
(клас си фи ка ций) це лей об ра зо ва ния. Блум 
под раз де лил мыс ли тель ные на вы ки на 
два ти па: бо лее вы со ко го и бо лее низ ко го 
уров ня, и вы де лил в рам ках сво ей так со
но мии 6 ка те го рий воп ро сов, по 3 воп ро са 
в каж дом ти пе:

Воп ро сы для мыш ле ния бо лее низ ко го 
уров ня:

 � Воп ро сы, тре бу ю щие зна ний /ин
фор ма ции (за по ми на ние, за у чи ва ние, 
уз на ва ние, зна ние конк рет но го ма те

риа ла, тер ми но ло гии, фак тов и т. д.). 
Например, 
«Ког да сфор ми ро ва лось ори ен ти ро

ван ное на ком пе тен ции об ра зо ва ние?»;
«Кто впер вые ис поль зо вал по ня тие 

«ком пе тен ция» при ме ни тель но к те о рии 
язы ка?».

 � Воп ро сы, тре бу ю щие по ни ма ния (ин
терп ре та ции, ор га ни за ции ли бо вы бо
ра фак тов, пе рес ка за):

«Ка кие эта пы ста нов ле ния СВЕ под хо да 
в об ра зо ва нии мож но ус лов но вы де лить?».

 � Воп ро сы, тре бу ю щие при ме не ния 
зна ний (раз ре ше ние проб лем, ис поль
зо ва ние ин фор ма ции для по лу че ния 
ре зуль та та, ис поль зо ва ние фак тов, 
эле мен тов, вза и мос вя зей, прин ци пов):

«Как по ня тие «ком пе тен ция» со от но
сит ся с сос сю ровс ким про ти во по став ле ни
ем язы ка и ре чи?»;

«По че му мо ти ва ция яв ля ет ся важ ной 
со дер жа тель ной со став ля ю щей ка те го рии 
ком пе тен ци и?».

 � Воп ро сы для мыш ле ния бо лее вы со
ко го уров ня.

 � Воп ро сы на ана лиз (эле мен тов, вза
и мос вя зей, прин ци пов пост ро е ния, 
под раз де ле ния це ло го на со став ные 
ча сти):

«Ка кие до ка за тельст ва це ле со об раз нос
ти вы де ле ния А.К. Мар ко вой че ты рех бло
ков в струк ту ре про фес си о наль ной ком пе
тент но сти учи те ля вы мо же те при ве сти?».

 � Воп ро сы на син тез (ком би ни рова ние 
но вых идей для соз да ния но во го це
ло го, еди нич ное обоб ще ние, раз ра
бот ка пла на и воз мож ной си сте мы 
дейст вий, по лу че ние си сте мы абст
ракт ных от но ше ний):

«В пе ре чень ос нов ных клю че вых ком
пе тен ций, по А. В. Ху торс ко му, вхо дят: 
цен ност но–смыс ло вая, об ще куль тур ная, 
учеб но–поз на ва тель ная, ин фор ма ци он ная, 
ком му ни ка тив ная, со ци аль но–тру до вая и 
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лич ност ная. Ка кая из вы ше пе ре чис лен
ных ком пе тен ций на ваш взгляд на и ме нее 
раз ви та у вас (ли бо у сту ден тов из ва ше го 
ок ру же ния) и ка кое ре ше ние этой проб ле
мы пред ло жи ли бы вы?».

 � Воп ро сы  на оцен ку (при ня тие цен
ност ных ре ше ний от но си тель но воп
ро сов, тре бу ю щих раз ре ше ния про
ти во ре чий или раз ли чия во мне ни ях, 
суж де ние на ос но ве уже име ю щих ся 
дан ных, внеш них кри те ри ев):

«Что вы ду ма е те о сле ду ю щей ком пе
тен ции, пред ло жен ной Дж. Ра ве ном: тер
пи мость по от но ше нию к раз лич ным сти
лям жиз ни ок ру жа ю щих?»;

«Что са мое глав ное в но вой па ра диг ме 
ре зуль та та об ра зо ва ния?»;

«Ка ков ваш кри те рий оцен ки лич ност
ных осо бен но стей, обес пе чи ва ю щих ов ла
де ние учи те лем про фес си о наль ны ми уме
ни я ми и зна ни я ми?»;

Дан ная клас си фи ка ция воп ро сов,  ос
но ван ная на так со но мии мыс ли тель ных 
на вы ков в бо лее об щей фор ме по лу чи ла 
свое от ра же ние в сов ре мен ной пе да го ги
чес кой ли те ра ту ре. До воль но ча сто мож
но встре тить разг ра ни че ние ин фор ма ци
он ных и проб лем ных воп ро сов. Пер вые, 
в на и боль шей ме ре со от ветст ву ю щие 
блу мовс ким мыс ли тель ным на вы кам бо
лее низ ко го уров ня (lower order thinking 
skills), ста вят ся с целью ак ту а ли зации уже 

име ю щихся зна ний сту ден тов, не об хо ди
мых для по ни ма ния проб ле мы и на ча ла 
умст вен ной ра бо ты по ее раз ре ше нию. 
Ин фор ма ци он ные воп ро сы ад ре со ва ны 
тем зна ни ям сту ден тов, ко то рые они уже 
име ют. Проб лем ные же воп ро сы, вто
рой тип на вы ков по Блу му, т. е. мыс ли
тель ные на вы ки бо лее вы со ко го уров ня 
(higher order thinking skills) это воп ро сы, 
от ве ты на ко то рые не со дер жат ся ни в 
преж них зна ни ях сту ден та, ни в на лич ной 
предъяв ля е мой ин фор ма ции, и ко то рые 
вы зы ва ют ин тел лек ту аль ные зат руд не ния 
у сту ден тов. Проб лем ные воп ро сы со дер
жат в се бе еще не раск ры тую проб ле му, 
об ласть не из вест но го, но вые зна ния, для 
до бы ва ния ко то рых не об хо дим ка кой–то 
оп ре де лен ный це ле нап рав лен ный мыс ли
тель ный про цесс. Ис поль зо ва ние ме то да 
проб лем но го обу че ния даст воз мож ность 
осу ществ лять вза и мо о бус лов лен ную де я
тель ность пре по да ва те ля и обу ча ю щих ся, 
ко то рая нап рав ле на на сов мест ное ре ше
ние проб лем но–по ис ко вых за дач.

Гра мот но со став лен ные пре по да ва те
лем воп ро сы с сох ра не ни ем ра зум но го 
ба лан са меж ду ин фор ма ци он ны ми и проб
лем ны ми воп ро са ми поз во лят мак си маль
но сти му ли ро вать раз ви тие мыш ле ния 
сту ден тов на проб лем ной ди а ло ги чес кой 
лек ции, ус во е ние зна ний и при ме не ние их 
на прак ти ке.
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Պրոբլեմային երկխոսային դասախոսությունը որպես ուսանողների իմացական 
գործունեության ակտիվացման միջոց

Ա. Գասպարյան 
Հոդ վա ծում հիմ նա վոր վում է հոս քա յին պա րապ մունք նե րի ակ տի վաց ման նպա տա

կով զա նա զան մե թոդ նե րի, ձև ե րի, մի ջոց նե րի մշակ ման և կի րառ ման անհ րա ժեշ տու
թյու նը և կա րև ո րու թյու նը:

Բա ցա հայ տե լով պրոբ լե մա յին ու սուց ման էու թյու նը՝ հե ղի նա կը ներ կա յաց նում է 
ավան դա կան և պրոբ լե մա յին դա սա խո սու թյուն նե րի մի ջև գո յու թյուն ու նե ցող տար բե
րու թյուն նե րը և այս կամ այն ու սուց ման ձևի գոր ծած ման առա վե լու թյուն նե րը:

Առան ձին վերց րած դա սա խո սու թյան օրի նա կի վրա տրված են տե ղե կատ վա կան և 
պրոբ լե մա յին հար ցե րի ձև ա կերպ ման նմուշ նե րը, որոնց հիմ քում ըն կած է Բլու մի մտա
ծո ղա կան հմտու թյուն նե րի դա սա կար գու մը, որոնք հնա րա վո րու թյուն կտան դա սա խոս
նե րին առա վե լա գույնս ակ տի վաց նելու ու սա նող նե րի իմա ցու թյան գոր ծըն թա ցը։

A Problem Dialogic Lecture as Means of Activating the 
 Process of Students’ Cognition

A. Gasparyan 
The article justifies the necessity and importance of elaborating and usage of various 

methods, forms and means of activating lectures. It reveals the essence of problem educa
tion and introduces the difference between a traditional and a problem lecture, the advan
tages of the use of problem instruction.

Based on a sample lecture the examples of formulating informational and problem ques
tions are given, with Bloom’s taxonomy of thinking skills underlying them, which will enable 
lecturers  to activate the process of students’ cognition.
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ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՌՈՒզԱՆՆԱ

ՄԻՋՄշԱԿՈւԹԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈւԹՅԱՆ 
ՈւՍՈւՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐը

Լեզ վա բա նա կան կրթու թյան և, առ հա
սա րակ, օտար լեզ վի ու սուց ման ժա մա
նա կա կից մի տում նե րը ցույց են տա լիս, 
որ օտար լեզ վի յու րա քան չյուր դաս  մշա
կույթ նե րի խաչ մե րուկ է, միջմ շա կու թա յին 
հա ղոր դակ ցու թյան գործ նա կան իրա վի
ճակ, քա նի որ յու րա քան չյուր օտար բառ 
ար տա հայ տում է օտար մշա կույթ և օտար 
աշ խարհ աշ խար հի ազ գա յին մշա կույ թով 
պայ մա նա վոր ված պատ կե րա ցում:

Լեզ վա կան փաս տե րի և երև ույթ նե րի 
լի ար ժեք, ճշգրիտ ըն կա լու մը և կի րա ռու
մը միջմ շա կու թա յին հա ղոր դակ ցու թյան 
գոր ծըն թա ցում անհ նար է առանց ու սում
նա սիր վող օտար լեզ վի ազ գագ րա կան, 
պատ մա կան, մշա կու թա յին և այլ տվյալ
նե րի իմա ցու թյան, քա նի որ յու րա քան չյուր 
լեզ վում ար տա ցոլ վում են այն ժո ղովր դի 
մշա կու թա յին առանձ նա հատ կու թյուն նե
րը, ով խո սում է այդ լեզ վով. օրի նակ` բա
ռե րը, որոնք ցույց են տա լիս առար կա ներ, 
որոնք գո յու թյուն չու նեն մյուս ազ գե րի մոտ, 
և հատ կան շա կան քե րա կա նա կան կար գե
րը [1]: Այդ պատ ճա ռով շատ լեզ վա բան–մե
թո դիստ ներ գա լիս են այն կար ծի քի, որ 
անհ րա ժեշտ է ու սա նող նե րին հա ղոր դա
կից դարձ նել օտար լեզ վին ոչ մի այն որ պես 
հա ղոր դակց ման մի ջոց, այլ նաև որ պես այլ 
ազ գա յին մշա կույ թի ճա նաչ ման մի ջոց:

Մար դը չի կա րող գո յու թյուն ու նե նալ չե
զոք, առանց  մարդ կանց հետ անընդ հատ 
շփման: Նախ նա դա րյան հա սա րա կու թյան 
զար գաց ման և կա յաց ման կա րև ո րա գույն 
գոր ծո նը լե զուն էր: Լե զուն նշան նե րի հա
մա կարգ է` կազ մա վոր ված որո շա կի կա
նոն նե րով, որի օգ նու թյամբ տե ղի է ու նե
նում մտա ծո ղու թյու նը, շփու մը, մի մյանց 
ըն կա լու մը: Շփու մը լեզ վի մի ջո ցով մարդ
կա յին հա ղոր դաց ման հիմ նա կան ձև է:

Օտար լեզ վի տի րա պետ ման նշա նա
կու թյու նը գնա լով աճում է և թույլ է տա լիս 
իրա կա նաց նել շփու մը տար բեր երկր նե
րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ: Մի ջազ գա
յին և մի ջանձ նա յին հա ղոր դակ ցու թյու նը, 
ազ գե րի մի ջև փո խըմբռ նու մը օտար լե զու 
ու սում նա սի րող ցան կա ցած ու սում նա
կան հաս տա տու թյու նում հույժ կա րև որ 
են դարձ րել միջմ շա կու թա յին հա ղոր դակ
ցու թյան կա րո ղու թյուն նե րի ձև ա վո րու մը: 
Ինչ պես նշում են սո ցի ո լոգ նե րը, «ժա մա
նա կա կից աշ խար հում լեզ վա յին շփում
նե րի իրա վի ճակ ներն ավե լի ու ավե լի 
մաս սա յա կան բնույթ են կրում: Ան հատ 
ան ձինք, ըն տա նիք ներ, խմբեր, թա ղա մա
սեր, քա ղաք ներ, շրջան ներ, պե տու թյուն
ներ ամե նուր տար բեր մա կար դակ նե րի 
վրա բախ վում են իրենց լեզ վա բա նա կան 
փոր ձի բազ մա զա նու թյու նը հաշ վի առ նե
լու անհ րա ժեշ տու թյան հե տ» [2]: Այս պի
սով` երկ լեզ վու թյու նը/բազ մա լեզ վու թյու նը 
ներ կա պա հին հան դես է գա լիս «որ պես 
փոխ հա տու ցող հա մա կարգ, որը մշա
կու թա–քա ղա քակր թա կան զար գաց ման 
առա վել բարձր մա կար դա կի հնա րա վո
րու թյուն է տա լի ս» [3]:

Գիտ նա կան ներն ապա ցու ցել են, որ 
«լեզ վի ու սում նա սի րու մը, որ պես փակ 
ինք նու րույն հա մա կարգ, չի կա րող լի ար
ժեք լի նել, և այն պետք է ըն դար ձա կել 
որո շա կի սո ցի ալ և էթ նիկ պայ ման նե րում 
տե ղի ու նե ցող հա ղոր դակց ման գոր ծըն
թա ցում` ի հա շիվ լեզ վի գոր ծա ռա կան մե
խա նիզ մի» [4]։

Լեզուն կատարում է որոշակի գոր
ծառույթներ` ճանաչողական, նշա նա յին, 
տեղե կատվական–հաղորդակցային, 
Էթ նո հա սարակական։

Ճանաչողական գործառույթ. լե զուն 
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հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ճա նա չե լու, գի
տե լիք ներ և պատ մամ շա կու թա յին փորձ 
ձեռք բե րե լու մարդ կա յին գի տակ ցու թյան 
ար տա հայտ ման մի ջոց է: Առանց լեզ
վի հնա րա վոր չէ իրա կա նաց նել մտա վոր 
գոր ծու նե ու թյուն. լե զուն մտքի գո յու թյան 
իրա կա նու թյունն է: Լե զուն, լի նե լով տե ղե
կատ վու թյան պահ պան ման և փո խանց
ման մի ջոց, կապ ված է մտա ծո ղու թյան 
հետ: Լե զուն մտա ծո ղու թյան գոր ծիք է, 
մաս նակ ցում է աշ խար հի ըն կալ ման, 
պատ կե րա ցում նե րի ձև ա վոր ման, հա մե
մատ ման, վեր լու ծու թյան, հա մադր ման 
գոր ծըն թաց նե րին:

Նշա նա յին գոր ծա ռույթ. բա ռե րը 
և խոս քը որո շա կի առար կա, երև ույթ 
կամ գոր ծըն թաց են նշա նա կում: Բա
ռե րը կա րող են վե րա ցա կան հաս կա
ցու թյուն ներ նշա նա կել, օրի նակ` «ու ժ», 
«ար դա րու թյու ն», «ժա մա նա կ», «բա րո յա
կա նու թյու ն», «ապա գա», այ սինքն` այն
պի սի գա ղա փար ներ, որոնք հնա րա վոր 
չէ պատ կե րաց նել շո շա փե լի–տե սո ղա կան 
ձև ով: Լեզ վա յին նշա նը թույլ է տա լիս ան
հա տին դուրս գալ տա րա ծա կան–ժա մա
նա կա յին հա մա տեքս տից, դուրս գալ ինքն 
իրե նից, ըն դու նել «ու րի շի ն», այ սինքն` 
հաս կա նալ այլ մարդ կանց գա ղա փար նե
րը, տես նել իրե րը և երև ույթ նե րը իրենց 
տե սա կե տից:

Տե ղե կատ վա կան–հա ղոր դակ ցա յին 
գոր ծա ռույթ. լե զուն ու նի վեր սալ նշա նա յին 
հա մա կարգ է, որը թույլ է տա լիս սերն դե
սե րունդ, մշա կույ թից մշա կույթ փո խան ցել 
կամ ստա նալ փաս տա ցի փոր ձը: Լե զուն 
տե ղե կատ վու թյան պահ պան ման և փո
խանց ման, ինչ պես նաև մարդ կա յին վար
վե լա ձևի կա ռա վար ման յու րա հա տուկ ձև 
է: Աշ խար հի մա սին գի տե լիք նե րի պահ պա
նումն իրա կա նաց վում է եր կու ոլոր տում.

 � հենց լեզ վում, այ սինքն` բա ռա րան նե
րի և քե րա կա նու թյան սե ման տիկ հա
մա կար գում,

 � լեզ վի մի ջո ցով խոս քի մեջ, այ սինքն` 

բա նա վոր և գրա վոր հա ղոր դում նե րում:
Լե զուն մշա կույ թի կա րև ո րա գույն բա

ղադ րիչն է, մտա ծո ղու թյան ձև է: Լե զուն, 
մտա ծո ղու թյու նը և մշա կույ թը բնա կան և 
ան քակ տե լի փոխ կա պակց ված մի աս նու
թյուն են կազ մում:

Էթ նո հա սա րա կա կան գոր ծա ռույթ. 
ազ գե րի ծագ ման ըն թաց քում էթ նոս նե րի 
մի ախմբ ման պայ ման է: Վ. Ֆոն Գում բոլ
դը կար ծում էր, որ լե զուն ազ գա յին ոգու 
ար տա հայ տու թյուն է, մտա ծո ղու թյան և 
ար տա քին աշ խար հի մի ջան կյալ աշ խար
հը: Լեզ վի մեջ է կենտ րո նա ցած ժո ղովր
դի ճա նա չո ղա կան փոր ձը, նրա փի լի
սո փա յա կան, կրո նա կան, բա րո յա կան, 
հա սա րա կա կան, դաս տի ա րակ չա կան, 
գե ղա գի տա կան սկզբունք ներն ու պատ կե
րա ցում նե րը: Լե զուն ազ գա յին մշա կույ թի 
գո յա տև ման առանց քա յին բա ղադ րիչն է։

Լե զուն  մարդ կա յին գո յու թյան հաս
տա տուն հիմքն է: Ան ցյա լում մար դիկ դա 
զգա ցել են կռա հո ղա բար, իսկ այժմ այն 
խո րա պես են գի տակ ցում: Իսկ բա ռը 
մարդ կա յին երև ույթ է, որն Աստ ծո կող մից 
ստեղծ ված, Ադա մին շնորհ ված բա րիք է: 
Ադամն է ան վա նել կեն դա նի էակ նե րին 
և նրանց մեջ ոգի դրել: Մարդ կա յին էակ
նե րի ան վա նում նե րը դար ձել են նրանց 
ան բա ժա նե լի պատ կա նե լի ու թյու նը և խոր 
էու թյու նը:

Հին հույ նե րը այն կար ծի քին էին, որ 
մար դը մի ակ կեն դա նի էակն է, ով օժտ
ված է լեզ վով:

«Լե զուն այն շնորհն է, մարդ կա յին 
առա վե լու թյու նը, որ նրան դարձ նում է 
առանձ նա կի էու թյու ն», այս պես էին բնու
թագ րում լե զուն հին հույ նե րը ան տիկ դա
րաշր ջա նում:

Իսկ ար դեն XX դա րում Մ. Խայ դե գե րը, 
զար գաց նե լով այդ միտ քը և բա ցե լով լեզ
վի և խոս քի գո յա բա նա կան և մար դա բա
նա կան խոր քե րը, ասել է. «Խոս քի շնոր հը 
մար դուն առանձ նաց նում է և դարձ նում 
նրան մարդ. մար դու էու թյու նը հիմն ված է 
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լեզ վի վրա»:
1772 թվա կա նին լույս տե սավ գեր մա

նա ցի փի լի սո փա Հեր դե րի «Հե տա զո
տու թյուն ներ լեզ վի ծագ ման մա սի ն» աշ
խա տու թյու նը: Նա արևմ տա եվ րո պա կան  
հու մա նի տար գի տու թյան մեջ առա ջին
նե րից էր, ով հա սա րա կու թյան և մշա կույ
թի հետ  լեզ վի կա պի մա սին իր կար ծիքն 
ար տա հայ տեց: Նա հա վե լեց, որ լե զուն 
ազ գա յին ոգու կա րև որ բա ղադ րա մասն 
է: Հե տա գա յում Հեր դե րի գա ղա փար ներն 
ին տեն սի վո րեն  զար գա ցան և XX դա րում 
դար ձան ակ նա ռու փոխ կապ մար դու մա
սին գի տու թյուն նե րի (մար դա բա նու թյուն, 
մշա կու թա բա նու թյուն, փի լի սո փա յու թյուն, 
սո ցի ո լո գիա, հո գե բա նու թյուն)  և լեզ վա
բա նա կան տվյալ նե րի մի ջև:

XX դա րում լե զուն լքեց իր  գո յու թյան 
բա նա սի րա կան տա րածք նե րը և քայ լեց 
դե պի մարդ կա յին կե ցու թյան էպի կենտ
րոն: Այդ ժա մա նա կից սկսած լեզ վի և մշա
կույ թի կապն ավե լի սեր տա ցավ: Լե զուն 
իրեն դրսև ո րում է մշա կույ թի մեջ, իսկ 
մշա կույ թը լեզ վա կան կար գե րի մի ջո ցով 
վե րա ի մաս տա վո րում է աշ խար հը: Լեզ
վում կու տակ ված աշ խար հի փոր ձը մշա
կույ թի էու թյունն է: Դրա մա սին են վկա յում 
լեզ վամ շա կու թա բա նու թյան բնա գա վա ռի 
ժա մա նա կա կից հե տա զո տող նե րը: Նրանք 
բա ցա հայ տե ցին լեզ վի և մշա կույ թի սերտ 
կա պը, որը են թադ րում է ազ գա յին դիս
կուր սի այս կամ այն բնու թագ րիչ գծե րը: 
Դա էա կան նա խադ րյալ ներ է ստեղ ծում  
«իմ» և «ու րի շ» մշա կու թա յին հիմք հան
դի սա ցող էթ նո հո գե բա նա կան, խոս քամ
տա ծո ղա կան և դիս կուր սիվ գոր ծոն նե րի 
ձև ա վոր ման հա մար:

Սե պի րը գրել է. «Լե զուն գնա լով ձեռք է 
բե րում մեծ նշա նա կու թյուն մշա կույ թի գի
տա կան հե տա զո տու թյուն նե րում` որ պես 
ղե կա վա րող սկիզբ: Որոշ իմաս տով  տվյալ 
քա ղա քակր թու թյան մշա կու թա յին ստե րե
ո տի պե րի հա մա կար գը կա նո նա վոր վում է 
լեզ վի մի ջո ցով, որն ար տա ցո լում է տվյալ 

քա ղա քակր թու թյու նը: Որևէ մշա կույ թի 
հիմ նա կան սկզբունք նե րը պետք է հաս կա
նալ ու սում նա սիր ման հի ման վրա, առանց 
որի կողմ նո րոշ ման, ինչ պի սին էլ լի նեն լեզ
վա կան խորհր դա նի շե րը,  այդ սկզբունք
նե րը նշա նա կա լի և հաս կա նա լի չեն լի նի 
հա սա րա կու թյան հա մար: Ինչ–որ ժա մա
նակ պար զու նակ մշա կույ թի հե տա զո տու
թյան փոր ձե րը առանց հա մա պա տաս խան 
հա սա րա կու թյան լեզ վի գրավ չու թյան, 
կդիտ վի ոչ այն աս տի ճան մաս նա գի տա
կան, ինչ պես այն պատ մա բա նի աշ խա
տան քը, ով իր հե տա զո տու թյուն նե րում չի 
կա րող օգտ վել տվյալ քա ղա քակր թու թյան 
հա վաս տի փաս տաթղ թե րից, որը նա նկա
րագ րում է» [5]:

Լե զուն մշա կույ թի գան ձա րանն է, այն 
պահ պա նում է մշա կու թա յին ար ժեք նե րը 
բա ռա պա շա րի, քե րա կա նու թյան, ասաց
վածք նե րի, դարձ վածք նե րի, բա նա հյու
սու թյան, գե ղար վես տա կան և գի տա կան 
գրա կա նու թյան մեջ, գրա վոր և բա նա վոր 
խոս քում: Լե զուն մշա կույ թի կրողն է և փո
խան ցո ղը, այն փո խան ցում է սերն դե սե
րունդ   ազ գա յին մշա կույ թի ար ժեք նե րը: 
Լե զուն մշա կույ թի գոր ծիքն է: Այն ժո ղովր
դի մշա կույ թի մի ջո ցով ձև ա վո րում է մար
դու ան ձը` այլ լեզ վի կրո ղին:

Այս պի սով` լե զուն գո յու թյուն չու նի 
առանց մշա կույ թի` որ պես հա սա րա կու
թյան կող մից ժա ռան գած գործ նա կան 
ու նա կու թյուն նե րի և գա ղա փար նե րի ամ
բող ջու թյուն [6]:

Լե զուն, լի նե լով մարդ կա յին գոր ծու
նե ու թյան ձև ե րից մե կը, մշա կույ թի բաղ
կա ցու ցիչ մասն է, մարդ կա յին կյան քի 
տար բեր ոլորտ նե րում` ար տադ րո ղա կան, 
հա սա րա կա կան, հո գև որ, մարդ կա յին 
գոր ծու նե ու թյան ար դյունք նե րի ամ բող
ջու թյուն: Սա կայն որ պես մտա ծո ղու թյան 
գո յու թյան ձև և շփման մի ջոց` լե զուն մշա
կույ թի հետ մի շար քի վրա է: Իսկ եթե դի
տար կենք լե զուն նրա կա ռուց ված քի, գոր
ծե լու և յու րաց ման տե սա կե տից (ինչ պես` 
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մայ րե նի, այն պես էլ` օտար), ապա հա սա
րա կամ շա կու թա յին շեր տը կամ մշա կույ թի 
բա ղադ րի չը լեզ վի մի մասն է:

Լե զուն հա սա րա կա կան hզոր զենք է, 
որը փո խա կեր պում է մարդ կանց ամ բո
խը որո շա կի ազ գե րի, ստեղ ծում է ազ գը` 
պահ պա նե լով և փո խան ցե լով տվյալ խոս
քա յին կո լեկ տի վի մշա կույ թը, ավան դույթ
նե րը, ազ գա յին ինք նա գի տակ ցու մը:

Այս պի սով` լեզ վի և մշա կույ թի փոխ հա
րա բե րու թյու նը բարդ և բազ մապ լա նա յին 
հիմ նախն դիր է:

Լեզ վի և մշա կույ թի փո խազ դե ցու
թյունն առա ջաց րել է լեզ վա բա նա կան մի 
նոր գի տու թյուն, որ կոչ վում է էթ նո լեզ վա
բա նու թյուն: Այն լեզ վա բա նա կան մե թոդ
նե րի մի ջո ցով ու սում նա սի րում է դի ցա բա
նու թյան, ժո ղովր դա կան հո գե բա նու թյան 
և մշա կույ թի բո վան դա կու թյուն նե րը: Մի 
խոս քով, այս բնա գա վա ռը էթ նո հո գե բա
նա կան, էթ նոմ շա կու թա յին և լեզ վա կան 
գոր ծոն նե րը դի տար կում  է փոխ կա պակց
վա ծու թյան մեջ:

Լեզ վում ամ րագր ված է տար բեր ժո
ղո վուրդ նե րի ան հա մա չափ մշա կու թա յին 
փոր ձը: Պատ մա հա մե մա տա կան լեզ վա գի
տու թյան մեջ ապա ցուց ված է, որ մի լեզ վի 
իմաս տա յին մա կար դակ նե րը ան հա մար
ժեք են այլ լեզ վի իմաս տա յին մա կար դակ
նե րին: Լե զու նե րը խիստ տար բե րակ վում 
են նշա նա կու թյուն նե րի հա մընդ հա նուր 
բա ժան ման մի ջոց նե րով: Դա դժվար իրա
կա նա նա լի է դարձ նում մի լեզ վից մյու սի 
թարգ մա նու թյու նը:

Գալ մե րը նշում է, որ այն տեղ, ուր պետք 
է թարգ մա նու թյուն, պետք է հաշ վի առ նել, 
որ եր բեք լի ո վին չի կա րե լի հաղ թա հա րել 
ճշգրիտ վե րար տադ րե լու իմաս տը [6]:

Աշ խար հը կա ռուց վում է լեզ վի մի ջո
ցով: Լե զուն այս կամ այն ազ գա յին սո
ցի ու մի մտա յին ար ժեք նե րի խտաց ված 
կենտ րոնն է: Լե զուն է, որ ամ բող ջա կա
նաց նում է մշա կույ թը, այն դարձ նում յու
րօ րի նակ, անկրկ նե լի: Աշ խար հա յաց քի 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը բնո րոշ վում 

են կե ցու թյան մեջ լեզ վա կան ար մա տա
վոր մամբ: Ռուս մեծ փի լի սո փա Գ. Պ. Ֆե
դո տո վի կար ծի քով լե զուն ոչ այլ ինչ է, եթե 
ոչ «ազ գի անու նը»:

Այս պի սով` լեզ վամ շա կու թա յին վեր լու
ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ մշա կու թա յին 
սահ ման նե րի խիստ մեկ նա բա նում նե րը 
բխում են «լեզ վա կան նրբե րանգ նե րի ց», 
որոնք ձև ա վոր վում են տար բեր լեզ վա կան 
աշ խարհ նե րում: Սկզբուն քա յին է հա մար
վում լեզ վի այն նկա րա գի րը, որ տվել է 
Հում բոլ դը. «Լե զուն առանձ նա հա տուկ աշ
խար հա յացք է»: Մշա կույ թի տա րա ծա կան 
կո դը վեր ծան վում է ամե նից առաջ «քո նը 
և օտա րը» հա կադ րե լու մեջ:

Ռ. Սկոլ լո նը և Ս. Սկոլ լո նը հե տա զո տել 
են միջմ շա կու թա յին հա ղոր դակ ցու թյան 
լեզ վա բա նա կան մո տե ցու մը: Նրանց հա
մա տեղ աշ խա տան քում «Intercultural com
munication: a discourse approache (2001) [7] 
ու սում նա սիր վել է տար բեր էթ նիկ և մշա
կու թա յին խմբե րին պատ կա նող մարդ
կանց մաս նա գի տա կան հա ղոր դակց ման 
դիս կուր սիվ (լատ. discursus – դա տո ղու
թյուն) առանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Այս 
հե ղի նակ նե րի խնդիրն է հե տա զո տել և 
բա ցա հայ տել մշա կույ թի և դա տո ղա կան 
հա մա կար գի դե րը տար բեր լեզ վամ շա կու
թա յին խմբե րին պատ կա նող ան դամ նե
րի շփման ժա մա նակ: Միջմ շա կու թա յին 
շփման պրակ տի կա յի վեր լու ծու թյան ար
դյուն քում բա ցա հայտ վեց, որ յու րա քան
չյուր ան հատ (ով տի րա պե տում է օտար 
լեզ վի և պատ կե րա ցում ու նի հա ղոր դակց
վո ղի մշա կույ թի մա սին) նա խագ ծում է իր 
մշա կույ թը: Հա ղոր դակց ման ժա մա նակ 
«Ես, որ պես որո շա կի մշա կույ թի ներ կա
յա ցու ցիչ, ար տա հայ տում եմ իմ մշա կույ
թի մեջ ըն դուն ված ար ժեք նե րը, նոր մե
րը, շփման և վար վե լա ձևի ոճե րը: Որ պես 
միջմ շա կու թա յին հա ղոր դակ ցու թյան ան
դամ` փոր ձում եմ օգ տա գոր ծել այլ մշա
կույթ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մոտ ըն
դուն ված ինձ հայտ նի շփման նոր մե րը [7]:

Այս պի սով` օտար լեզ վի ու սու ցու մը 
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մի այն գրվածք նե րի մի ջո ցով հան գեց
նում է ոչ մի այն ու րի շի կող մից ստեղծ
ված գրվածք նե րը հաս կա նա լու ըն դու նա
կու թյան զար գաց մա նը, այ լև ու րի շի հետ 
շփվե լու ու նա կու թյան: «Լե զու նե րը պետք է 
ու սում նա սիր վեն այդ լե զուն կրող նե րի մշա
կույ թի հետ մի ա ժա մա նա կ» [6]: Շփու մը  ոչ 
մի այն խոս քա յին գոր ծըն թաց է, այ լև դրա 
ար դյու նա վե տու թյու նը, բա ցի լեզ վի իմա
ցու թյու նից, կախ ված է մի շարք գոր ծոն նե
րից, շփման պայ ման նե րից, վար վե լա ձևի 
կա նոն նե րից, ար տա հայտ ման ոչ խոս քա
յին ձև ե րի իմա ցու թյու նից և այլն: Լեզ վա յին 
խո չըն դոտ նե րի հաղ թա հա րու մը բա վա
կան չէ տար բեր մշա կույթ նե րի ներ կա յա
ցու ցիչ նե րի ար դյու նա վետ շփման հա մար. 
հար կա վոր է հաղ թա հա րել մշա կու թա յին 
խո չըն դոտ նե րը, առա ջա ցած մշա կու թա յին 
շո կը: «Տար բեր մշա կույթ նե րի ներ կա յա ցու
ցիչ նե րի շփման իրա վի ճա կում լեզ վա յին 
խո չըն դո տը մի ա կը չէ: Միջմ շա կու թա յին 
շփման գոր ծըն թա ցը կա րող են դժվա րաց
նել հա ղոր դակց վող մշա կույթ նե րին բնո րոշ 
ազ գա յին բա ղադ րիչ նե րը:

Ազ գա յին–հատ կան շա կան երանգ ու
նե ցող մշա կույ թի բա ղադ րիչ նե րից առա
վել առանձ նա նում են հե տև յալ նե րը.

 � ավան դույթ նե րը (որ պես մշա կույ թի 
հա տուկ բա ղադ րա տարր), ինչ պես 
նաև սո վո րույթ նե րը, ծե սե րը,

 � կեն ցա ղա յին մշա կույ թը, որը սեր տո
րեն կապ ված է ավան դույթ նե րի հետ 
(ին չի համար այն ան վա նում են ավան
դա կան–կեն ցա ղա յին մշա կույթ),

 � ամե նօ րյա վար վե լա ձևը (որո շա
կի հա սա րա կու թյան մեջ ըն դուն ված 
վար վե լա ձևի նոր մեր կամ սո վո րույթ
ներ), մի մի կա յի կամ պան տո մի մի կա
յի կո դեր և այլն,

 � «ազ գա յին աշ խար հի պատ կեր նե ր», 
որոնք ար տա հայ տում են աշ խար հի 
ըն կալ ման առանձ նա հատ կու թյուն
ներ` կախ ված այս կամ այն ազ գա յին 
մշա կույ թի ներ կա յա ցուց չի առանձ նա

հատ կու թյուն նե րից,
 � գե ղար վես տա կան (գե ղա գի տա կան) 

մշա կույթ, որն ար տա հայ տում է այս 
կամ այն ազ գի մշա կու թա յին ավան
դույթ նե րը (գրա կա նու թյան, ար վես
տի, ճար տա րա պե տու թյան մեջ)։

Յու րօ րի նակ առանձ նա հատ կու թյուն
ներ ու նի նաև ազ գա յին լեզ վի և մշա
կույ թի կրո ղը: Միջմ շա կու թա յին շփման 
ժա մա նակ հարկ է հաշ վի առ նել նաև 
հա ղոր դակց վող նե րի ազ գա յին բնույ թի 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, նրանց հու
զա կա նու թյան, մտա ծո ղու թյան յու րա
հատ կու թյուն նե րը [8, էջ 196–201]:

Հեն վե լով Ա. Սի նյավս կու գա ղա փա րի 
վրա` միջմ շա կու թա յին հա ղոր դակ ցու թյան 
կա րո ղու թյուն նե րի ձև ա վոր ման գոր ծըն
թա ցի կազ մա կերպ ման ժա մա նակ շեշ տը 
դրվել է մշա կույ թի հե տև յալ բա ղադ րա մա
սե րի վրա.

 � լե զու,
 � ար վեստ, մաս նա վո րա պես` գրա կա

նու թյուն,
 � ավան դա կան–կեն ցա ղա յին մշա կույթ, 

մաս նա վո րա պես` նոր մեր, ծե սեր, 
ավան դույթ ներ, սո վո րույթ ներ։

Այս պի սով, վե րը նշված բա ղադ րա
մա սե րի ամ բող ջա կա նու թյունն ապա
հո վե լու և միջմ շա կու թա յին հա ղոր դակ
ցու թյան կա րո ղու թյուն նե րի ձև ա վոր ման 
գոր ծըն թա ցում ընդգր կե լու հա մար ու
սուց ման գոր ծըն թա ցում կի րառ վել է 
«միջմ շա կու թա յին հար ցազ րույ ց» մե
թո դը, որի հիմ քը դրվել է դե ռևս 20–րդ 
դա րի 70–ական թթ. Ռ. Բրից լի նի և Վ. 
Յոն նե րի կող մից [9]: Դրա էու թյու նը 
այն է նրա նում, որ գիտ նա կա նը, հան
դես գա լով զրու ցակ ցի դե րում, հար ցեր 
է տա լիս այլ մշա կույթ նե րի կրող նե րին և 
ստաց ված պա տաս խան նե րը թարգ մա
նում է իր սե փա կան մշա կույ թի լեզ վով: 
Շնոր հիվ լեզ վի, միջմ շա կու թա յին հար
ցազ րույ ցը սո ցի ա լա կան փոխ գոր ծու նե
ու թյան ձև է։
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Ос но вы обу че ния меж куль тур ной ком му ни ка ции
Р. Ха чат рян

Важ ность вла де ния иност ран ны ми язы ка ми ра стет. Вла де ние иност ран ны ми язы ка ми 
поз во ля ет осу ществ лять связь с пред ста ви те ля ми раз лич ных стран. Сов ре мен ные тен ден
ции в изу че нии иност ран но го язы ка, по ка за ли, что меж куль тур ная ком му ни ка ция – прак ти
чес кая си ту а ция.

В про цес се  меж куль тур ной ком му ни ка ции пол ное и пра виль ное по ни ма ние и при ме
не ние фак тов яв ле ний язы ка, не воз мож но без изу че ния эт ног ра фи чес ких, исто ри чес ких, 
куль тур ных и дру гих зна ний о дан ных иност ран но го язы ка, так как каж дый язык от ра жет 
куль тур ные осо бен но сти лю дей, го во ря щих на этом язы ке.

Иност ран ный язык яв ля ет ся ос но вой для меж куль тур ной ком му ни ка ции, это це лост
ность прак ти чес ких на вы ков и идей, унас ле до ван ных всем об щест вом.

Foreign language as foundation for intercultural communication,  
source of cultural information

R. Xachatryan
The importance of speaking foreign language grows, and allows to carry out commu

nication within the representatives of different countries.  The modern trends in learning 
foreign languages have shown that the intercultural communication is a practical situation. 
The correct understanding and application of the phenomena of language in the inter
cultural communication process, is impossible without studying ethnographic, his
torical, cultural and knowledge of other facts of foreign language, because each lan
guage reflects the cultural peculiarities of the people who speak that language. 
Foreign language is the foundation for intercultural communication, practical skills and ideas 
inherited by the whole society.
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ԻՆՆԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ՄԻՋԱՆՁՆԱՅԻՆ 
 ՀԱՐԱԲԵՐՈւԹՅՈւՆՆԵՐը ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ 

ԿՐԹՈւԹՅՈւՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԴՊՐՈՑՈւՄ
Ան հեր քե լի փաս տեր կան, որ մտա վոր 

ու ֆի զի կա կան զար գաց ման թե րու թյո
ւններ ու նե ցող մար դիկ Հա յաս տա նում ժո
ղովր դի և պե տու թյան ու շադ րու թյանն են 
ար ժա նա ցել դե ռևս հնա գույն դա րե րում: 
Դեռ 356 թվա կա նին` Ներ սես կա թո ղի կո
սի գլխա վո րու թյամբ Աշտ իշա տում տե ղի 
ու նե ցած առա ջին եկե ղե ցա կան օրենս դիր 
ժո ղո վի ժա մա նակ, ըն դուն վե ցին նաև աշ
խար հիկ և հա սա րա կա կան կյանք ին վե
րա բե րող որո շու մներ: Որ ոշ վել էր բա ցել 
դպր ոց ներ, հի վան դա նոց ներ, աշ խա տա
նոց ներ, վան քեր, ուր ապաս տան պի տի 
գտնե ին «կաղք ու կույրք, խուլք և հաշ մե
ալք և ցան կա նե ալք և կա րո տե ալք և ի նո
րա ակըմ բի դար մա նէ ին բազ մե ալք»: (Ս. 
Մի նա սյան 1980):

Նե րա ռա կան կրթու թյուն իրա կա նաց
նող մի շարք միջ նա կարգ դպրոց նե րում 
Վալ դոր ֆյան մե թո դով աշ խա տան քը 
ապա ցու ցում է, որ ու սուց չի ճիշտ մո տեց
ման դեպ քում նման երե խա նե րը մի ան գա
մից ձեռք են բե րում ան ձեռ նմ խե լի ու թյուն 
և ար ժա նա նում հա տուկ ու շադ րու թյան 
(Ушинс кий К.О. 1952, Усти мен ко С. Ф.  
1984, К. Ке ниг, Че бок са ры Р. У., 2001)։ 

Կրթու թյան առանձ նա հա տուկ պայ
ման նե րի կա րիք ու նե ցող երե խա նե րի հա
մար ան չափ դժվար է սո ցի ա լա կան կա պե
րի, մի ջանձ նա յին հա րա բե րու թյուն նե րի 
ստեղ ծու մը: Այս երե խա նե րի մի ջանձ նա
յին հա րա բե րու թյուն նե րի ստեղծ ման ժա
մա նակ շատ մեծ նշա նա կու թյուն ու նի 
կոլեկ տի վը, խում բը, որ տեղ հայտն վում է 
կրթու թյան առանձ նա հա տուկ պայ ման նե
րի կա րիք ու նե ցող երե խան: (Пла тон К. Н. 
Сне ги ре ва Т. В. 1988; Van der Zee, Van der 
Molen, J. M. Wolters, 1987.)

Հոդ վա ծի նպա տակն է բա ցա հայ տել 
նե րա ռա կան կրթու թյուն իրա կա նաց
նող դպրոց նե րում սո վո րող կրթու թյան 
առանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք 
ու նե ցող երե խա նե րի մի ջանձ նա յին հա
րա բե րու թյուն նե րի առանձ նա հատ կու
թյու ննե րը:

Մի ջանձ նա յին հա րա բե րու թյուն նե
րում կան բազ մա թիվ առանձ նա հատ կու
թյուն ներ, որոնք բնո րոշ են նե րա ռա կան 
կրթու թյուն իրա կա նաց նող դպրո ցում սո
վո րող կրթու թյան առանձ նա հա տուկ պայ
ման նե րի կա րիք ու նե ցող երե խա նե րին: 
Նե րա ռա կան կրթու թյուն իրա կա նաց նող 
դպրո ցում սո վո րող երե խա նե րի մի ջանձ
նա յին հա րա բե րու թյուն նե րը ըն թա նում են 
ոչ այն պես, ինչ պես նույն տա րի քի հան
րակր թա կան դպրո ցում սո վո րող նե րի մի
ջանձ նա յին հա րա բե րու թյուն նե րը: Հան
րակր թա կան դպրոց նե րում մի ջանձ նա յին 
հա րա բե րու թյուն նե րի զար գա ցումն ըն թա
նում է ցածր ընտ րո ղա կա նու թյու նից դե պի 
բարձ րը, սկսած առա ջին դա սա րա նից: 
զար գաց ման խան գա րում ներ ու նե ցող 
աշա կերտ նե րի խմբե րում շեր տա վո րու մը 
նկատ վում է ար դեն առա ջին դա սա րա
նից: Մի ջանձ նա յին հա րա բե րու թյուն նե րի 
շեր տա վո րու մը բա ցատր վում է ու սուց չի 
կող մից երե խա նե րի ոչ ծայ րա հեղ ըն կա
լու մով («լավ աշա կերտ», «ան կար գա պահ 
տղա»): Այդ պատ ճա ռով երե խա նե րի դիր
քը կոլեկ տի վում շատ դեպ քե րում կախ ված 
է նաև ու սուց չի տված գնա հա տա կա նից: 
Այս տա րի քում նե րա ռա կան կրթու թյուն 
իրա կա նաց նող դպրո ցի սո վո րող նե րը  չեն 
տար բե րում գործ նա կան հա րա բե րու թյուն
նե րը անձ նա կա նից: Այդ հա րա բե րու թյուն
նե րի տար բե րա կու մը սկսվում է երկ րորդ 
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դա սա րա նից: Ման կա վար ժը ոչ միշտ է 
ճիշտ պատ կե րաց նում մի ջանձ նա յին հա
րա բե րու թյուն նե րում յու րա քան չյուր երե
խա յի կար գա վի ճա կը: Այդ դպրո ցի l և ll 
դա սա րան նե րի աշա կերտ նե րի մե ծա մաս
նու թյու նը դեռ չի հաս կա նում իր դե րը դա
սա րա նա կան կո լեկ տի վում: Այ նինչ ար դեն 
lll դա սա րա նի վեր ջում և lV–ի սկզբում երե
խա նե րը ոչ մի այն շատ լավ են հաս կա նում 
իրենց դե րը, այ լև գի տեն դրա դրա կան 
նշա նա կու թյու նը: զար գաց ման խան գա
րում ներ ու նե ցող երե խա նե րի մի ջանձ նա
յին հա րա բե րու թյուն նե րի դի նա մի կան և 
կա ռուց ված քը ու նի իր առանձ նա հատ կու
թյուն նե րը: Կա րև որ է, որ ու սու ցիչն իմա
նա բո լոր որակ նե րը, որոնց հի ման վրա 
աշա կեր տը նա խա պատ վու թյու նը տա լիս է 
այս կամ այն հա սա կակ ցին: Նե րա ռա կան 
կրթու թյուն իրա կա նաց նող դպրո ցում սո
վո րող l–ll դա սա րա նի երե խա նե րը հստակ 
չեն ըմբռ նում իրենց վե րա բեր մուն քը մի
մյանց նկատ մամբ: Նրան ցից շա տե րը 
չեն կա րող ասել՝ ին չու են նա խա պատ վու
թյու նը տա լիս այս կամ այն աշա կեր տին: 
Մի ջանձ նա յին հա րա բե րու թյուն նե րում 
նաև մեծ նշա նա կու թյուն ու նի այն աշ
խա տան քը, որը հանձ նա րա րում է ու սու
ցի չը՝ խմբա յին կա տա րե լու ժա մա նակ: 
Մեծ նշա նա կու թյուն ու նի մի մյանց օգ նե
լու պատ րաս տա կա մու թյու նը: Ինչպի սի՞ն 
են նե րա ռա կան կրթու թյուն իրա կա նաց
նող դպրոց նե րում սո վո րող նե րի մի ջանձ
նա յին հա րա բե րու թյուն նե րի հո գե բա նա
կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Ինչպե՞ս 
դրանք ղե կա վա րել, որ պես զի վեր ջին ներս 
բա րեն պաստ ազ դե ցու թյուն ու նե նան յու
րա քան չյուր երե խա յի ան ձի զար գաց ման 
վրա: Ծնված օր վա նից երե խան ընկ նում է 
շփման մի մի ջա վայր, որի շնոր հիվ նա յու
րաց նում և իրաց նում է ողջ սո ցի ա լա կան 
փոր ձը, որը կու տակ վել է պատ մա կան 
զար գաց ման ըն թաց քում:

Ման կա կան հա սա կում կու րա ցած նե
րի հա մար ան չափ դժվար է սո ցի ա լա կան 

կա պե րի, մի ջանձ նա յին հա րա բե րու թյուն
նե րի ստեղ ծու մը: Տե սո ղու թյան խան գա
րում նե րով երե խա նե րի մի ջանձ նա յին հա
րա բե րու թյուն նե րի ստեղծ ման ժա մա նակ 
շատ մեծ նշա նա կու թյուն ու նի կոլեկ տի վը, 
խում բը, որ տեղ հայտն վում է տե սո ղու թյան 
խան գա րու մով երե խան (այս դեպ քում 
դպրո ցը): Տե սո ղու թյան խան գա րում ներն 
ազ դում են ան ձի ակ տի վու թյա նը, մի ջանձ
նա յին հա րա բե րու թյուն ներ ստեղ ծե լուն: 
Նրանց ան ձի ձև ա վոր ման վրա ազ դում 
է հա սա րա կու թյան վե րա բեր մուն քը, որի 
հե տև ան քով կա րող են առա ջա նալ բնա
վո րու թյան մի շարք գծեր: Այս երե խա նե րը 
հիմ նա կա նում շփվում են իրենց հա սա կա
կից, նույն խան գա րումն ունե ցող երե խա
նե րի հետ, որն էլ դժվա րաց նում է շփու մը 
նոր մալ զար գա ցում ու նե ցող երե խա նե րի 
հետ: Տ.Պ. Ար մեևան և նրա հա մա հե ղի
նակ նե րը նշում են, որ տե սո ղու թյան խան
գա րում նե րով երե խա նե րի հետ նե րա ռա
կան կրթու թյուն իրա կա նաց նող դպրո ցում 
ան բա վա րար աշ խա տանք է տար վում 
ինք նաս պա սար կման հմտու թյուն ներ ձև
ավ ո րե լու հար ցում: Մի ջանձ նա յին հա րա
բե րու թյուն նե րը կապ ված են տե սո ղու թյան 
խան գար ման ժա մա նա կից, երե խա նե րի 
տա րի քից, տե սո ղա կան ըն կալ ման աս տի
ճա նից և այլ գոր ծոն նե րից:

Հե նա շար ժիչ հա մա կար գի թեր զար գա
ցու մը լուրջ խնդիր է: Որ պես երկ րոր դա յին 
խան գա րում երե խա յի մոտ կա րող է դիտ
վել խոս քի լուրջ խան գա րում ներ, որը ոտ
քե րի ամ րապնդ ման և քայ լել սկսե լու հետ 
զու գա հեռ հետզ հե տե սկսում է զար գա նալ:

Կ. Կե նի գի հե տա զո տու թյուն նե րից 
պարզ դար ձավ, որ այս երե խա նե րի հա
մար օգ տա կար է ռիթ միկ վար ժու թյուն
նե րը: Լի նե լով զրկված քայ լե լու բնա կան 
ռիթ մից և քայ լե լու, վա զե լու, ցատ կե լու, 
թռչկո տե լու և այլ ու նա կու թյուն նե րից` այս 
երե խա նե րը սո վո րա բար լի նում են տխուր, 
գու նատ, լուռ և զուսպ: Ռիթ միկ վար ժու
թյուն նե րը և եր գե րը, որոնց ժա մա նակ 
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երե խան ռիթ միկ քայ լում է (թեև բռնվե լով), 
դո փում, ծափ տա լիս, արթ նաց նում են նրա 
կեն սա կան ու ժե րը: Փոր ձը ցույց է տա
լիս, որ այդ վար ժու թյուն նե րը օգ տա կար 
են մա թե մա տի կա կան մտա ծո ղու թյան 
զար գաց ման հա մար: Չէ՞ որ, եթե մար մի
նը «սո վո րի հաշ վել», են թարկ վի ռիթ մի, 
ապա միտ քը նույն պես ավե լի «արա գա
շարժ և ճկուն» կդառ նա: Նման երե խա նե
րի հետ պա րա պե լու վար ժու թյուն նե րի մեկ 
այլ տե սակ պի տի լի նեն մատ նա խա ղե րը 
կամ այլ վար ժու թյուն ներ, որոնք ստի պում 
են երե խա յին ու շադ րու թյուն դարձ նել իր 
մատ նե րի վրա, գի տակ ցու թյամբ, կամ քով 
հա գեց նել մատ նե րը: Օգ տա կար է նաև 
ձեռ քի աշ խա տան քը` գոր ծե լը, ծե փու մը, 
այ սինքն՝ այն ամե նը, ինչը ու ժե ղաց նում է 
վեր ջույթ նե րի գի տակ ցու մը, ամ բող ջա կան 
մարմ նի տի րա պե տու մը:

Հե նա շար ժա կան օր գան նե րի թեր զար
գա ցում ու նե ցող երե խա նե րը սո վո րա
բար դժվա րա նում են տա ռե րը ճա նա չե լու 
և կար դալ սո վո րե լու ժա մա նակ: Այս տեղ 
լրջո րեն կանգ նում է տա ռե րը հի շե լու 
խնդի րը: Տար բե րակ նե րից մեկն առա ջար
կում է վալ դոր ֆյան ման կա վար ժու թյու նը` 
օգ նել երե խա յին հի շելու տա ռը որ պես ամ
բող ջա կան կեր պար: Հայտ նի է, որ մարդ 
ան պայ մա ն հի շում է այն, ինչ զար մաց րել, 
հի աց րել, ու րա խաց րել է նրան: Դա սա
կան հո գե բա նու թյան մեջ դա կոչ վում է 
«հի շո ղու թյան էմո ցի ո նալ ամ րապն դում»: 
Փոր ձենք հե քի ա թի կամ պատ մու թյան 
սյու ժե ով հե տաքրք րել երե խա յին, առանձ
նաց նենք այն տե ղից որևէ առար կա, ապա 
դրա նկա րից դուրս բե րենք տա ռը: (П. П. 
Глонс кий, 1996 г.)

Յու րա քան չյուր կրթու թյան առանձ
նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող 
երե խա յի հա մար կա րև որ նշա նա կու թյուն 
ու նի երե խա նե րի հետ շփու մը: Վաղ ման
կա կան հասակում մի աս նա կան առար
կա յակն գոր ծու նե ու թյու նը և տա րե կից
նե րի հետ շփու մը բե րում է բազ մա թիվ 

ման կա կան խա ղե րի առա ջաց ման, որոնք 
հիմք են հան դի սա նում հե տա գա շփման 
զար գաց ման հա մար: Խա ղի ժա մա նակ է 
ստեղծ վում առաջ նա յին մի ջանձ նա յին հա
րա բե րու թյուն նե րը մի մյանց հետ: Խա ղը 
նա խադպ րո ցա կան նե րի հա մար շփման 
կա րև որ ձև է։ 

Վար քա յին խան գա րում ու նե ցող երե
խա նե րի մոտ ոչ բա րեն պաստ հա րա բե րու
թյուն նե րի ստեղծ ման պատ ճառ են հան
դի սա նում բնա վո րու թյան այն պի սի գծեր, 
ինչ պի սիք են կռվա րա րու թյու նը, խար դա
խու թյու նը և այլն: Առա վել դժվար են ձև ա
վոր վում մի ջանձ նա յին հա րա բե րու թյուն նե
րը նե րա ռա կան կրթու թյուն իրա կա նաց նող 
դպրո ցի V–Vll դա սա րան նե րում սո վո րող 
հե նա շար ժիչ հա մա կար գի խան գա րում ու
նե ցող երե խա նե րի մի ջև: Հաս տատ ված է, 
որ նրանց մոտ ավե լի հստակ է կա տար
վում կոլ եկ տի վի բա ժա նու մը են թախմ բե րի՝ 
կախ ված նրանց հա մակ րան քից և հա կակ
րան քից: Ընդ որում՝ այն աշա կերտ նե
րի քա նա կը, որոնք ըն կել են են թա խումբ, 
նե րա ռա կան կրթու թյուն իրա կա նաց նող 
դպրո ցում ավե լի շատ են, քան հան րակր
թա կա նում: Այդ ամե նը բա ցատր վում է 
նրա նով, որ հա տուկ կրթու թյան կա րիք  ու
նե ցող երե խա նե րի մոտ ար տա հայտ վում 
է ավե լի նուրբ վե րա բեր մունք անձ նա յին 
որա կի հան դեպ, որի ար դյուն քում նրանք 
հա սա կա կից նե րին տա լիս են ընդ հա նուր 
գնա հա տա կան՝ «վատ», «լավ»: l հեր թին ի 
հայտ է գա լիս լավ վար քա գիծ, օգ նու թյուն 
ցու ցա բե րե լու կա րո ղու թյուն: Այս դեպ քում 
բարձր առա ջա դի մու թյու նը չի հան դի սա
նում կա րև որ գոր ծոն:

Ան բա րեն պաստ դիր քը կոլեկ տի վում 
կաշ կան դում է հա տուկ կրթու թյան կա րիք 
ու նե ցող աշա կեր տին, որն էլ ստի պում է 
նրան, հատ կա պես պա տա նե կու թյան տա
րի քում, փնտրել այլ խմբեր, որոնք կբա
վա րա րեն իրենց շփման պա հանջ մուն քը: 
Հո գե բա նա կան մե կու սա ցու մը կա րող է 
նև րո զի պատ ճառ դառ նալ: Հայտ նա բե
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րե լով այդ պի սի երե խա նե րի՝ ու սու ցի չը 
պետք է իր ողջ ու ժե րը ներդ նի, որ պես զի 
դուրս բե րի աշա կեր տին այդ մե կու սա ցու
մից: Դրա հա մար նախ և առաջ հար կա
վոր է պար զել, թե ան ձի որ գծերն են մե
կու սաց ման պատ ճառ դար ձել:

Այս պի սով, արա տի կա ռուց ված քը գոր
ծոն նե րից մեկն է, որն անուղ ղա կի ձև ով 
ազ դում է մի ջանձ նա յին հա րա բե րու թյուն
նե րի հա մա կար գում աշա կերտ նե րի դիր
քի վրա: Ան ձի ձև ա վոր ման մեջ քիչ դեր չի 
խա ղում թույլ առա ջա դի մու թյուն ու նե ցող 
երե խա նե րի շփու մը ու սուց չի հետ, քա
նի որ հենց այդ պի սի շփման ըն թաց քում 
ստեղծ վում է բա րեն պաստ պայ ման ներ 
աշա կերտ նե րի վրա ու սուց չի կո րեկ ցի ոն 
ազ դե ցու թյան ձև ա վոր ման հա մար:

Կրթու թյան առանձ նա հա տուկ պայ
ման նե րի կա րիք ու նե ցող երե խա նե րի 
մի ջանձ նա յին հա րա բե րու թյուն նե րի տե
սա կան և գործ նա կան մշակ ման ան բա
վա րա րու թյու նը մե ծաց նում է ախ տո րո շիչ 
աշ խա տանք նե րի իրա կա նաց ման բար
դու թյու նը, հո գե բա նա ման կա վար ժա կան 
մի ջոց նե րի ընտ րու թյու նը:

Հե տա զո տու թյուն ներն իրա կա նաց
վել են Երևա նի, ինչ պես նաև հա րա կից 
մար զե րի նե րա ռա կան կրթու թյուն իրա
կա նաց նող  դպրոց նե րում: Դպրոց նե րում 
սո վո րող հա տուկ կրթու թյան կա րիք ու
նե ցող երե խա նե րի հիմ նա կան մա սը ու
նե ին հե նա շար ժիչ հա մա կար գի խան գա
րում ներ, տե սո ղու թյան խան գա րում ներ և 
վար քի խան գա րում ներ: Հե տա զո տու թյա
նը մաս նակ ցել է 27 ու սու ցիչ և 11 տա րե
կան աշա կերտ ներ,որոն ցից  25–ը ու նե ին 
կրթու թյան առանձ նա հա տուկ պայ ման
նե րի կա րիք: Հե տա զո տել ենք այն երե
խա նե րին, որոնք ու նեն վար քա յին, 
տե սո ղու թյան և հե նա շար ժո ղա կան հա
մա կար գի խան գա րում ներ: Բա ցա հայ
տել ենք կրթու թյան առանձ նա հա տուկ 
պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող երե խա նե
րի մի ջանձ նա յին հա րա բե րու թյուն նե րի 

առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, որի հա
մար կի րա ռել ենք ՝ «Ռե նե Ժիլ» մե թո դի
կան, հար ցա րան ներ, պրո յեկ տիվ մե թո
դի կա ներ:

Շրջա պա տող ան ձանց նկատ մամբ 
հե տա զոտ վող նե րի մի ջանձ նա յին հա րա
բե րու թյուն նե րի բա ցա հայտ ման ցու ցա
նիշ նե րը, տար բեր իրա վի ճակ նե րի ու սում
նա սի րու թյան ար դյուն քում երե խա նե րի 
«Ես» կեր պա րի ու սում նա սի րու թյան ար
դյուն քում ստաց ված ցու ցա նիշ նե րը, դի
տում նե րը և զրույց նե րը թույլ են տա լիս 
եզ րա կաց նել, որ երե խա նե րի մոտ առ կա 
է մի ջանձ նա յին հա րա բե րու թյուն ներ կա
ռու ցե լու, շփվե լու մեծ ձգտում ներ, երե խա
ներն ու նեն ու սու ցիչ նե րի կող մից հաս կաց
ված և ըն դուն ված լի նե լու  պա հանջ։

Աշա կերտ նե րի և  ու սու ցի չնե րի մի ջև ան
բա վա րար շփու մը կա րող է բա ցա սա կան 
ազ դե ցու թյո ւն ու նե նալ նե րա ռա կան կրթու
թյո ւն իրա կա նաց նող դպր ոցի աշա կերտ
նե րի ան ձի ձև ա վոր ման վրա: Հե տև ա բար 
պետք է նշենք, որ նե րա ռա կան կրթու թյո
ւն իրա կա նաց նող դպր ոցի ման կա վար ժը, 
անդ րա դառ նա լով  մի ջանձ նա յին հա րա
բե րու թյո ւննե րի ստեղծ մա նը, պետք է շատ 
լավ պատ կե րա ցում ու նե նա այն բո լոր փու
լե րի մա սին, որոնցով անց նում է աշա կեր տը 
դպր ոց ըն դուն վե լու պա հից սկսած:

Առա ջին կա րև որ քայ լը, որը պետք 
է կա տա րի ու սու ցի չը, երե խա նե րին մի
մյանց ներ կա յաց նելն է. չէ՞ որ նրանք ըն կել 
են մի մի ջա վայր, որը նրանց ան ծա նոթ է: 
Նա պետք է կա րո ղա նա ճիշտ ներ կա յաց
նել իր պա հանջ նե րը, քա նի որ ոչ բո լոր 
աշա կերտ ներն են մի ան ման վե րա բեր
մունք ցո ւցա բե րում ման կա վար ժի պա
հանջ նե րին:

Շատ կա րև որ է նաև երե խա նե րի ին
տեգ րա ցու մը, երբ կոլեկ տի վի բո լոր ան
դամ նե րը կամ մե ծա մաս նու թյո ւնը դրա
կան են վե րա բեր վում այն խնդիր նե րին, 
որոնք ընդգրկ ված են ման կա վար ժա կան 
պա հանջ նե րի մեջ:
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Աղյուսակ 1
շրջապատող անձանց նկատմամբ հետազոտվողների միջանձնային

 հարաբերությունների բացահայտման ցուցանիշ 

                  սեռ
  Վերաբերմունքը

Իգական Արական

m=28

Բացարձակ
թիվ

%
Բացարձակ

թիվ
%

1. մոր նկատմամբ 3 10,7 2 7,1

2. հոր նկատմամբ 0 0 1 3,5

3. հոր և մոր նկատմամբ 3 10,7 4 14,2

4. եղբոր և քրոջ նկատմամբ 1 3,5 2 7,1

5. տատիկի և պապիկի նկատմամբ 0 0 0 0

6. ընկերոջ կամ –ուհու նկատմամբ 1 3,5 0 0

7. հեղինակավոր մեծի նկատմամբ 3 10,7 2 7,1

Կրթու թյան առանձ նա հա տուկ պայ ման
նե րի կա րիք ու նե ցող երե խա նե րի ան ձի 
հաս տատ ման խնդի րը դրա կան լու ծում է 
գտնում այն դեպ քում, երբ ու սու ցի չը ճիշտ 
ու ղղու թյան վրա է դնում կոլեկ տի վի հա րա
բե րու թյո ւննե րի զար գաց ման գործընթացը:

Դպր ոցում աշա կերտ նե րի մի ջև բա
րեն պաստ  փոխ հա րա բե րու թյո ւննե րի 
ձև ա վոր ման հա մար անհ րա ժեշտ է ավե
լի շատ գործ նա կան պա րապ մո ւն քներ 
անց կաց նել, հա ճա խա կի կազ մա կեր պել 
էքս կուր սի ա ներ. չէ՞ որ այդ ամե նը ավե լի 
է մտեր մաց նում աշա կերտ նե րին, դարձ
նում ին քնու րո ւյն և թույլ տա լիս կտրվել 
ծնո ղա կան հսկո ղու թյո ւն ից և շատ ժա մա
նակ անց կաց նել հա մա դա սա րանց ինե րի 
հետ: Հենց այս պայ ման նե րում է, որ երե
խա նե րը զգում են, որ ան գամ հաշ ման
դամ, խոս քա յին կամ այլ խան գա րում ու
նե ցող հա մա դա սա րանց ին կա րող է լի նել 
լավ ըն կեր:

Նե րա ռա կան դա սա րա նում ման կա վար
ժա կան ազ դե ցու թյուն թող նե լու հա մար նե
րա ռա կան դպրո ցի ու սու ցի չը պար տա վոր 
է որո շել՝ ինչ դիրք է գրա վում աշա կեր տը 
դա սա րա նում: Կա յուն մի ջանձ նա յին հա րա
բե րու թյուն ներ ստեղծե լու հա մար ման կա
վար ժը պետք է ընդգր կի դա սա րա նը, խում
բը մեկ ընդ հա նուր գոր ծու նե ու թյան մեջ: 
Ման կա վար ժը պետք է առա ջադ րի խնդիր 
և խում բը բա ժա նի եր կու են թախմ բե րի, են
թախմ բե րը պետք է լու ծեն մի և նույն խնդի
րը: Դա ավե լի կամ րապն դի ար դեն գո յու
թյուն ու նե ցող փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը:

Ինք նո րոշ ման բարդ խնդի րը պա տա
նին լու ծում է ոչ թե մե նակ, այլ ծնող նե
րի, հա սա կա կից նե րի, ու սու ցիչ նե րի հետ 
շփվե լիս: Ման կա վարժ նե րի և աշա կերտ
նե րի շփման նպա տակն է ստեղ ծել երե
խա նե րի հա մար բա րեն պաստ հո գե բա
նա կան մթնո լորտ, նպաս տել վեր ջին նե րիս 
սո ցի ա լա կա նաց մա նը և հար մար մանը։
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И. Гри го рян
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Interpersonal Relationships in the Inclusive Education Schools
I. Grigoryan

The article describes the interpersonal relationships between children who need special 
educational approach and their peers, friends and close people. The aim of the article is 
to discover through investigation the level of relationships and all the reasons which create 
certain difficulties in relations between them. Except discovering the investigation also aims 
at education development and training.
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ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ ԱՐԿԱԴԻ

ԲԱՐԲԱՌԱԽՈՍ ՄԻՋԱՎԱՅՐՈւՄ 
ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՄԹՆՈԼՈՐՏԻ ԴԵՐը  

ՀԱՅԵՑԻ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈւԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈւՄ
Ու սուց ման և, ընդ հան րա պես, դպրո

ցա կան դաս տի ա րա կու թյան կա րև ո րա
գույն խնդիրն է զար գաց նել ու սա նող նե րի 
ճիշտ մտա ծո ղու թյու նը, տրա մա բա նու
թյու նը, նրանց առ ջև դնել նպա տա կա յին 
պլան ներ, նրանց միտ քը զբա ղեց նել օգ
տա կար աշ խա տան քով: «Մտա ծո ղու թյու
նը մեզ օգ նում է ըմբռ նելու զար գա ցող 
հա կա սու թյուն նե րով և փո խա դարձ պայ
մա նա վոր վա ծու թյամբ հա գեց ված իրա կա
նու թյու նը. նրա մի ջո ցով մար դը ներ թա
փան ցում է բնու թյան առեղծ ված նե րի մեջ, 
ամեն տե սա կի խորհր դա վո րու թյուն նե րին 
խե լա ցի բա ցատ րու թյուն տա լի ս» (3, 78):

Ու սուց ման եր կար տա րի նե րի ըն թաց
քում սո վո րող նե րի դաս տի ա րա կու թյու նը 
ուղղ վում էր հիմ նա կա նում գի տակ ցու թյան 
զար գաց մա նը: Ման կա վար ժը լավ գի տի, որ 
սո վո րո ղի ու շադ րու թյու նը գրա վե լը դժվար 
չէ, բայց պահ պա նելն ու նպա տա կա յին ուղ
ղու թյուն տա լը հա ճախ է դառ նում դժվար 
գործ: Այս առու մով խիստ կա րև որ է նյու
թի գրավ չու թյու նը, որի առա ջին նա խա
պայ ման նե րից մե կը հե տաքրք րու թյունն է, 
որի հա մար էլ առան ձին նշա նա կու թյուն է 
ստա նում զար գա ցող կրկնու թյուն կա տա
րե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը: Գրի գոր Տա թև
ա ցին` խո շոր գիտ նա կանն ու փի լի սո փան, 
բա րո յա խո սա կան խրատ նե րում ընդգ ծել է, 
որ սո վո րող նե րի գոր ծու նե ու թյու նը պետք է  
ծա ռա յեց վեն ժո ղովր դին, հա սա րա կու թյա
նը, հա վա տին, որ հայ երե խան պետք է հայ 
մե ծա նա, հա յե ցի դաս տի ա րակ վի (8, պրգ.):

Բնա վո րու թյան կա յուն դրա կան որակ
ներն օգ նում են, որ սո վո րող նե րը մարդ
կա յին հա րա բե րու թյուն նե րում ձեռք բե րեն 
վար վե ցո ղու թյան կուլ տու րա:

Անձ նա վո րու թյան ձև ա վո րու մը զար
գաց ման փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի հան
րա գու մարն է` սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րի 
ներ գոր ծու թյամբ:

Հա յե ցի դաս տի ա րա կու թյան գոր ծըն
թա ցում մի ջա վայ րի դերն ընդգ ծե լու նպա
տա կով Ա. Բա հաթ րյա նը գրել է. «Լավ 
կազ մա կերպ ված ըն կե րա կան կյան քի 
մեջ ան զուսպ ու կո պիտ բնա վո րու թյուն
նե րը մեղ մա նում են... Երե խան, իբ րև մի 
նո րա տունկ ծառ, քա նի քնքուշ է , հստակ 
ուղղ վում է, իսկ երբ նա մե ծա նում է ու ամ
րա նում, այ նու հե տև դաս տի ա րակ չա կան 
ազ դե ցու թյու նը կամ շատ չնչին է, կամ 
բո լո րո վին ան զոր: Մար դոյս առա քի նի ու 
չա րու բա րոյ շի նո ղը այն հա սա րա կարգն է, 
որի մեջ նա մե ծա նում է» (4, 69): Ազ գա յին 
դաս տի ա րա կու թյան նկա րա գի րը պահ
պա նե լու հար ցին անդ րա դար ձել է նաև 
Ն. զո րա յա նը, որը պա հան ջել է ազ գա յին 
դպրո ցը մո տեց նել ազ գա յին ակունք նե րին 
ու հաս նել նրան, որ Հա յաս տան աշ խար հը 
բար գա վա ճի ոչ մի այն հա մա մարդ կա յին, 
այ լև ազ գա յին հիմ քի վրա: Բո լոր դեպ քե
րում հա յե ցի դաս տի ա րակ ված մարդն աչ
քի է ըն կել իր բա րու թյամբ, հայ րե նի քի առ
ջև բարձր պա տաս խա նատ վու թյամբ:

Թե դու հայ ես` հա յու թյունդ պի տի հար
գես ան պատ ճառ, 

Հա յաս տա նը պի տի լի նի հու սո աստղ 
քեզ հա մար, 

Օտա րի նը դեռ մի ատիլ, մի էլ սի րի կու
րո րեն,

Բայց քո հա յի օգուտ նե րը միշտ վեր 
դա սե ամե նեն: 

Ռ. Պատ կա նյան
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Մենք վկա ենք, որ այդ պատ գամն ու
ղեկ ցել է հա յին Ղա րա բա ղյան պա տե
րազ մում: Դպրո ցի ու ծնո ղի առաջ նա հերթ 
խնդի րը սո վո րո ղի հա մոզ վա ծու թյան մշա
կումն է: Բա րի վե րա բեր մուն քի մշա կու մը 
պետք է լի նի ամեն մի ու սուց չի ամե նօ րյա 
աշ խա տան քը:

Ազ գա յին դաս տի ա րա կու թյու նը են
թադ րում է նաև հա մա մարդ կա յին որակ
նե րի ձև ա վո րում: Հա յոց կա թո ղի կոս Խրի
մյան Հայ րի կը հա մոզ ված էր, որ օտա րը 
միշտ օտար է, և հայ ժո ղո վուրդն ին քը 
պետք է իրեն դաս տի ա րա կի: Խո սե լով 
մի ջա վայ րի մա սին՝ չի կա րե լի ան տե սել 
ըն տա նի քի դե րը: Հա յե ցի դաս տի ա րա
կու թյան սեր մա նող նե րը պետք է հի շեն, 
որ նժդե հյան ոգու կրող նե րը այն հա յերն 
են, ով քեր իրենց ամ բողջ պատ մու թյան 
ըն թաց քում մա քա ռել են հա նուն իրենց 
ազ գի ինք նու թյան, լեզ վի, եկե ղե ցու և բա
րո յա կան ար ժեք նե րի պահ պան ման, ինչ
պես նաև դրան ցից բխող ազ գա յին նպա
տակ նե րի իրա գործ ման հա մար (1,72): Չի 
կա րե լի մո ռա նալ, որ դպրո ցի ազ գու թյու
նը կախ ված չէ աշա կերտ նե րի ու ման կա
վարժ նե րի լոկ հա յու թյու նից, լե զուն է, որ 
կա րող է գրվել դպրո ցի ճա կա տին: Հա յի 
զա վակն առա ջին հեր թին պետք է իմա նա 
իր ազ գի լե զուն: Այս է հա յե ցի դաս տի ա
րա կու թյան առանց քը: Անհ րա ժեշտ է հի
շել, որ ազ գա յին դաս տի ա րա կու թյու նը 
մի այն ան ցյա լը չէ. այն ներ կան է ու ապա
գան: Այս հար ցե րը լրա ցու ցիչ դժվա րու
թյուն ներ են ստեղ ծում բար բա ռա խոս մի
ջա վայ րի հա մար: Չի կա րե լի հա մա միտ 
չլի նել Ս. Ա. Գև որ գյա նի այն մտքի հետ, 
որ մարդն ինք նու րույ նու թյուն է դրսև ո րում 
հիմ նա կա նում մի ջա վայ րում (2): Մեզ հա
մար ու ղե ցույց են հան դի սա ցել Ստ. Պա
լա սա նյա նի և Չե րազ Մի նա սի ար տա հայ
տած մտքե րը. «Ազ գա յին լու սա վո րու թյան 
խնդիր ներն առանց լուրջ պե տա կան ու
սում նա սի րու թյուն նե րի ու գործ նա կան 
մի ջո ցա ռում նե րի հա մա կար գի մշակ ման 
անհ նա րին է լու ծե լ» (6,4):

Մտա վոր հարս տու թյու նը մյուս ամեն 
տե սա կի հարս տու թյուն նե րից ար դյու նա
բեր է մարդ կու թյան բա րօ րու թյան հա մար, 
առա քի նու թյուն նե րից հե տո նա առա ջին 
բա րիքն է:

Ազ գա յին դաս տի ա րա կու թյան նպա
տակն էլ պետք է լի նի ան շուշտ մեր մար
դուս սերն դից հա րա զատ որ դիք պատ րաս
տել ազ գի հարս տաց ման հա մար (7, 113):

Մարդ կա յին ազ գի հա մար չկա խնդիր, 
որ այն քան կա րև ո րու թյուն ու նե նա, որ քան 
կրթու թյան խնդիրն է: Դաս տի ա րա կու
թյունն է վե րաց նում թշվա ռու թյու նը: Այն 
ցրում է այն ամ պե րը, որոնք

փա կում են առա ջըն թա ցի ճա նա պար
հը: Դաս տի ա րա կու թյունն է, որ վե րաց նե
լու է պա տե րազմ նե րի հնա րա վո րու թյուն
նե րը (6, 47–48):

Ու սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց են տա
լիս, որ աշա կերտ նե րի հի շո ղու թյան մեջ 
ավե լի ամուր են պահ վում այն նյու թե րը, 
որոնք կապ վում են հույ զե րի, զգաց մունք
նե րի կամ էլ գործ նա կան աշ խա տանք նե րի 
հետ: Հա յե ցի դաս տի ա րա կու թյան դրսև
ո րում ներն ար տա ցոլ վե լու գոր ծըն թա ցում 
անգ նա հա տե լի է մի ջա վայ րի ու կամ քի դե
րը: Կամ քը իրե նից ներ կա յաց նում է մար
դու ակ տի վու թյան հա տուկ ձև. մար դը կա
րո ղա նում է իշ խել իր վրա, վե րահս կել իր 
արարք նե րը, հաղ թա հա րել խո չըն դոտ ներ:

Հա յե ցի դաս տի ա րա կու թյունն առա ջին 
հեր թին պա հան ջում է աշա կերտ նե րի մեջ 
սեր մա նել հո գա տար վե րա բեր մունք հայ
րե նի քի նկատ մամբ, պայ քա րել ազ գա յինն 
ու հայ րե նա սի րա կանն հա մընկ նե լի դարձ
նե լու գա ղա փա րի հա մար:

Հա յե ցի դաս տի ա րա կու թյուն ասե լով 
պետք է նկա տի ու նե նալ հայ մար դու, հայ 
աշա կեր տի ձև ա վոր ման առանձ նա հատ
կու թյուն նե րը, հա յե ցի ոգին:

Հա յե ցի դաս տի ա րա կու թյու նը չի հրա
ժար վում հա մա կող մա նի զար գաց ման 
գա ղա փա րից: Չի կա րե լի մո ռա նալ, որ 
ու սուց չի հիմ նա կան պար տա կա նու թյունն 
ու րիշ նե րի միտ քը զարթ նեց նելն է:
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Մեր խո րին հա մոզ մամբ՝ անհ րա ժեշտ 
է մշա կել ըն տա նի քի, ման կա պար տե զի, 
դպրո ցի, եկե ղե ցու, պե տու թյան ու հա սա
րա կու թյան կող մից իրա կա նաց վող ամ
բող ջա կան հա մա լիր մո տե ցում նե րի ծրա
գիր՝ այն հար մա րեց նե լով բար բա ռա խոս  
մի ջա վայ րում գոր ծե լու պա հանջ նե րին: Չի 
կա րե լի հա յե ցի դաս տի ա րա կու թյան հիմ
նա հար ցը քննար կել դաս տի ա րա կու թյան 
ընդ հա նուր հեն քից դուրս: Մենք գտնում 
ենք, որ հա յե ցի դաս տի ա րա կու թյան հիմ
նա հար ցը նաև պետք է կա պել բար բա ռա
խոս մի ջա վայ րի պայ ման նե րում վե րա
փոխ վող դպրո ցի առա ջըն թա ցի ու ղի ներ 
մշա կե լու հետ:

Հա յե ցի դաս տի ա րա կու թյան հիմ նա
հար ցը բարդ ու դժվա րին գոր ծըն թաց է: 
Այն ավե լի է դժվա րա նում բար բա ռա խոս 
մի ջա վայ րի հա մար: Հա յե ցի դաս տի ա րա
կու թյու նը պա հան ջում է, որ հայ երե խա նե
րին ու ծա ցու մից փրկե լու հիմ նա կան ու ղին 
հա մա րել հո գե բա նա կան առողջ մթնո
լորտ ստեղ ծե լը:

Այ սօր վա սո վո րող նե րը վաղ վա կեր
տող ներն են, իրենց երկ րի տե րե րը: Ահա 
թե ին չու սո վո րող նե րի ու շադ րու թյու նից 
չեն վրի պում հայ րե նի քում տե ղի ու նե ցող 
քա ղա քա կան, սո ցի ա լա կան ու գի տա կան 
փո փո խու թյուն նե րը, դրա կան կամ բա
ցա սա կան շար ժե րը: Բո լոր դեպ քե րում 
գլխա վոր նպա տա կը մնում է նոր գի տե
լիք նե րի հայտ նա գոր ծու մը, որը շատ կա
րև որ է նաև սո վո րող նե րի հա մար: Չպետք 
է մո ռա նալ, որ սո վո րող նե րի հի շո ղու թյան 
մեջ ավե լի եր կար են պահ պան վում այն 
նյու թե րը, որոնք կապ վում են հույ զե րի ու 
զգաց մունք նե րի, ինչ պես նաև գործ նա
կան կի րա ռու թյուն նե րի հետ:

Հա յե ցի դաս տի ա րա կու թյան մե ծա
գույն գոր ծոն են պատ մա կան փաս տե րը: 
Հի շենք Կու րո պատ կի նո յի դպրո ցի ադր
բե ջան ցի դի րեկ տո րի և նրա եր կու ըն կեր
նե րի արար քը, ով քեր դա ժա նո րեն սպա
նել էին 5–6 տա րե կան մի հայ երե խա յի: 
Ստե փա նա կեր տում կա յա ցած դա տի ներ

կա ներն իրենց ար դար դատն իրենց ձեռ
քե րով են իրա գոր ծել: Նշենք մեկ փաստ 
ևս` Ղա րա բա ղը Հա յաս տա նին մի ա վո րե
լու պայ քա րի ելած «13–ի» գոր ծը: Ադր բե
ջան ցի բարձր աս տի ճա նի մի անձ ասել 
է. «Հա յե րը ստո րագ րու թյուն ներ են հա
վա քում, իսկ մենք փող ու ոս կի: Հա յե րը 
ձգտում են հաղ թա նա կի, իսկ մենք` հաղ
թա նա կը տա պա լե լու հա մա ր»: Դժվար չէ 
նկա տել, որ մի ջա վայ րը կա րող է վճռա
կան դեր խա ղալ հա յե ցի դաս տի ա րա կու
թյան գոր ծում: Մի ջա վայ րում էլ են ընդգծ
վում տա ղան դա վոր մար դիկ, որ նրանք են 
առաջ մղում ազ գա յին կուլ տու րան, գի տու
թյու նը: Մի ջա վայ րում մար դը կա րո ղա նում 
է իշ խել իր վրա: Պարտ քի զգա ցու մը ցույց 
է տա լիս, որ բա րո յա կան պա հանջ ներն 
ար մա տա կալ վել են գի տակ ցու թյան մեջ, 
դար ձել են սե փա կա նու թյուն: Չի կա րե
լի մո ռա նալ, որ քա նա կա կան փո փո խու
թյուն նե րը հան գեց նում են նոր որա կի:

Սո վո րո ղը պետք է ճա նա չի իր ու ժե րը, 
դրա կան ու բա ցա սա կան կող մե րը, ու նե նա 
իր հե ռան կա րա յին գոր ծու նե ու թյան պլա
նը, կա տա րի ինք նագ նա հա տում և առա ջին 
պլան մղի ինք նա դաս տի ա րա կու թյու նը:

Ազ գա յին դաս տի ա րա կու թյան կա րև
որ գոր ծոն նե րից մե կը պետք է հա մա րել 
դպրոցն ազ գա յին ակունք նե րին մո տեց նե լը:

Հա յե ցի դաս տի ա րա կու թյան հա մար 
խիստ անհ րա ժեշտ է պա տաս խա նատ վու
թյուն զգա լը թե՛ հա սա րա կու թյան և թե՛ իր 
հան դեպ: Անժխ տե լի է նաև հա մոզ վա ծու
թյան առ կա յու թյու նը: Առան ձին կա րև ո րու
թյուն է ստա նում հա մա տեղ աշ խա տե լու ու 
ապ րե լու հմտու թյամբ սո վո րող նե րին զի
նե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը:

Նշված ու չնշված շատ մեծ թվով հար ցեր 
լու ծե լու բա նա լին սո վո րող նե րի ինք նու րույ
նու թյան ձև ա վոր մա նը նպաս տելն է: Չկա 
ինք նու րույ նու թյուն, չի կա րող լի նել նաև հա
յե ցի դաս տի ա րա կու թյուն: Ազ գա յին դաս
տի ա րա կու թյան հա մար կա րև ո րը մի այն 
ան ցյա լը չէ, այն նաև ներ կան ու ապա գան 
է: Հա յե ցի դաս տի ա րա կու թյու նը չպետք է 
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շփո թել ազ գայ նա մո լու թյան հետ. այն վեհ 
գա ղա փար է:

Հա յե ցի դաս տի ա րա կու թյան գոր ծըն
թա ցում չի բա ցառ վում նաև «դժվար» կամ 
«ծան ր» բնա վո րու թյուն ու նե ցող երե խա
նե րի առ կա յու թյու նը, որոնց նկատ մամբ 
պետք է ցու ցա բե րել նրբան կա տու թյուն: 
Բո լոր դեպ քե րում կա րև որ է երե խա յի կյան
քը ճիշտ կազ մա կեր պե լը: Առան ձին նշա
նա կու թյուն է ստա նում զբո սանք նե րի ու 
զրույց նե րի հնա րա վո րու թյուն նե րից ճիշտ 
օգտ վե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը: Չպետք է 
մո ռա նալ, որ սո վո րողն ու շա դիր կեր պով 
խոս քը հա մե մա տում է գոր ծի հետ և չի նե
րում, եթե նկա տում է ան հա մա ձայ նու թյուն:

Սո վո րող նե րի հա մա կող մա նի դաս տի
ա րա կու թյան աղ բյու րը նրանց բազ մա կող
մա նի ո րեն ու խո րու թյամբ ճա նա չելն է:

Ար ցա խում պա տե րազմն իր ծանր 
կնիքն է դրել սո վո րող նե րի հո գե կա նի 
վրա: Ծայ րա հեղ պայ ման նե րում ծնվում 
են մեր կեն սա փոր ձում չե ղած երև ույթ
ներ, որոնք դժվա րաց նում են լու ծել դաս
տի ա րա կու թյան, մաս նա վո րա պես հա յե
ցի դաս տի ա րա կու թյան հիմ նա հար ցե րը: 
Պարզ է, այս պայ ման նե րում առան ձին 
կա րև ո րու թյուն է ստա նում ծնող նե րի ման
կա վար ժա կան ու հո գե բա նա կան լու սա
վոր վա ծու թյան հիմ նա հար ցը, որի լու ծու մը 
զգա լի ո րեն կնպաս տի սո վո րող նե րի հա յե
ցի դաս տի ա րա կու թյա նը: Չպետք է

մո ռա նալ, որ զա վակ նե րի կրթու թյան 
ու դաս տի ա րա կու թյան գոր ծը դա րեր շա
րու նակ եղել է մի այն ծնող նե րի պար տա
կա նու թյու նը։
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Роль социальной среды и психологической атмосферы 
 в процессе армянского воспитания

А. Товмасян

В статье представлены значение и роль социальной среды и психологической атмосферы в 
процессе армянского воспитания, освещаются вопросы сегодняшней ориентации.

The Role of Social Enviroment and Psychological 
 Atmosphere in the Process of Armenian Education

A. Tovmasyan

The article presents the role and the place of social environment and psychological atmosphere in 
the process of Armenian education uhich illustrate the problems of present–day prientation.
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ՌՈՒզԱՆ ՍԻՄՈՆՅԱՆ

ԷՔՍԿՈւՐՍԻԱՆԵՐԻ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈւԹՅՈւՆՆԵՐը 

ԲՈւՍԱԲԱՆՈւԹՅԱՆ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ 
 ԳՈՐԾըՆԹԱՑՈւՄ

«Բնա գի տու թյան դա սա վան դու մը պետք 
է հնա րա վո րու թյան չա փով սկսվի այ գում, 
ան տա ռում, դաշ տում», – այս պես է գրել դե
ռևս 1953 թ. հայտ նի ման կա վարժ Ա. Յա. 
Գեր դը: Ան ցյալ դա րի սկզբին էքս կուր սի ա
նե րի դե րը կեն սա բա նու թյան դա սա վանդ
ման գոր ծում կա րև ո րել են այն պի սի խո շոր 
գիտ նա կան ներ և մե թո դիստ ներ, ինչ պի սիք 
են Վ. զա լենս կին, Վ. Ա. Կո ժև նի կո վը, Մ. Պ. 
Վա ռավ վան, Ի. Ի. Պո լյանս կին, Վ. Վ. Պո
լո լով ցո վը և ու րիշ ներ [2]:

Ներ կա ժա մա նա կաշր ջա նում` գի
տա տեխ նի կա կան առա ջըն թա ցի ան
նա խա դեպ արա գաց ման և միջ նա կարգ 
կրթա կան հա մա կարգ նո րա գույն տեխ
նո լո գի ա նե րի ներ թա փանց ման հետ մեկ
տեղ, էքս կուր սի ան որ պես կեն սա բա նու
թյան ու սուց ման կա րև ո րա գույն ձև չի 
կորց րել իր ար դի ա կա նու թյու նը: Դե պի 
բնու թյուն բու սա բա նա կան էքս կուր սի
ա յի հիմ նա կան առա վե լու թյու նը այն է, 
որ աշա կերտ նե րը հնա րա վո րու թյուն են 
ստա նում ու սում նա սի րելու բույ սե րը իրենց 
աճե լա վայ րի բնա կան պայ ման նե րում՝ 
բա ցա հայ տե լով բու սա կան օր գա նիզ մի 
և շրջա կա մի ջա վայ րի բազ մաբ նույթ կա
պե րը: Էքս կուր սի ա յի ըն թաց քում տար բեր 

երև ույթ նե րի փոխ կա պակց վա ծու թյու նը 
ի հայտ է գա լիս ավե լի հստակ և ակ նա
ռու: Աշա կերտ նե րը, նկա տե լով այդ կա
պե րը, յու րաց նում են գի տե լի քը ոչ մի այն 
ու սուց չի մա տու ցած խոս քից, այլ ինք նու
րույն դի տար կում նե րի հի ման վրա: Ընդ 
որում՝ ակ նե րև ու թյան սկզբուն քը շատ 
ան գամ բարձ րաց նում է գի տե լի քի յու րաց
ման ար դյու նա վե տու թյու նը: Գի տակ ցե լով 
և իմաս տա վո րե լով կա պը օր գա նի և նրա 
ֆունկ ցի ա յի, ձևի և պայ ման նե րի, կլի մա
յի փո փո խու թյան և բույ սե րի կյան քում սե
զո նա յին երև ույթ նե րի մի ջև՝ աշա կեր տը 
զար գաց նում է իր տրա մա բա նու թյու նը, 
սո վո րում է տար բե րա կել երև ույ թի կա րև
որ հատ կա նիշ նե րը [3]:

Էքս կուր սիա կազ մա կեր պե լիս պետք է 
մշա կել այն պի սի հանձ նա րա րու թյուն ներ, 
որոնք հա մա պա տաս խա նեն սո վո րող նե
րի գի տե լի քին և մատ չե լի լի նեն նրանց 
հա մար: Այս պայ մա նը ապա հո վում է աշա
կեր տի հե տաքրք րա սի րու թյան խթա նու մը 
և նոր գի տե լի քի ավե լի հա ջող ըն կա լու մը:

Էքս կուր սիա կա րե լի է կազ մա կեր պել 
տար վա ցան կա ցած եղա նա կին: Ու սուց
ման ար դյու նա վե տու թյու նը ապա հո վե
լու հա մար առա վել նպա տա կա հար մար է 

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ

ՄԵԹՈԴԻԿԱ
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անց կաց նել այն տար վա մեջ մի քա նի ան
գամ` հա մա պա տաս խան սե զոն նե րի հեր
թա կա նու թյա նը: Սա թույլ կտա հնա րա վո
րինս լի ար ժեք ձև ով դի տար կել բնու թյան 
սե զո նա յին փո փո խու թյուն նե րի ազ դե ցու
թյու նը բույ սե րի կեն սա գոր ծու նե ու թյան 
վրա, հաս կա նալ տար բեր բու սա տե սակ
նե րի հար մար վո ղա կան «ռազ մա վա րու
թյու նը», ին չը իր հեր թին նա խա պատ
րաս տում է աշա կերտ նե րին էվո լյու ցի ոն 
ուս մուն քի ըն կալ մա նը:

Երև ա նի բու սա բա նա կան այ գի 
դպրո ցա կան աշ նա նա յին էքս կուր սի
ա յի նպա տակն էր ծա նո թաց նել աշա
կերտ նե րին այ գու դենդ րոֆ լո րա յի բազ
մա զա նու թյանը, ձև ա վո րել նրանց մոտ 
առաջ նա յին պատ կե րա ցում ներ բույ սե րի 
կեն սա ձև ե րի մա սին, սո վո րեց նել ծա ռե
րի և թփե րի տե րև նե րի մոր ֆո լո գի ա կան 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րի հի ման վրա 
տար բե րա կել բու սա տե սակ նե րը, ու սուց չի 
հսկո ղու թյան տակ հա վա քել ոչ մեծ քա նա
կով տար բեր բու սա տե սակ նե րի տե րև ներ 
և պտուղ ներ հեր բա րի ու մի հա մար, ցույց 
տալ այ գու մեր կա սեր մե րի ներ կա յա ցու
ցիչ նե րին, մատ չե լի ձև ով բա ցատ րել մեր
կա սեր մե րի տար բե րու թյու նը ծաղ կա վոր 
բույ սե րից, ու շադ րու թյուն դարձ նել աշ նա
նա յին սե զո նա յին երև ույթ նե րի վրա, ողջ 
էքս կուր սի ա յի ըն թաց քում շեշ տադ րու մը 
դնել բնա պահ պա նա կան դաս տի ա րա կու
թյան, հայ րե նի բնու թյու նը գնա հա տե լու և 
պահ պա նե լու գա ղա փա րի վրա: Հե տա գա
յում կեն սա բա նու թյան դա սա ժա մին ամ
րապն դել ստա ցած գի տե լիք նե րը հա տուկ 
մշա կած առա ջադ րանք նե րի կա տար ման 
մի ջո ցով: Էքս կուր սի ա յին նա խա պատ
րաստ վե լիս վերց րել ենք խո շո րա ցույց, 
հե ռա դի տակ, մկրատ, սե կա տոր, թեր թեր 
հեր բա րի ու մի հա մար:

Էքս կուր սի ան իրա կա նաց վել է Արա րա
տի մար զի Նո րա բաց գյու ղի միջ նա կարգ 
դպրո ցի 7–րդ դա սա րա նի աշա կերտ նե րի 
հետ՝ կեն սա բա նու թյան ու սուց չու հի Անա

հիտ Այ վա զյա նի ղե կա վա րու թյամբ 2012  
թ. հոկ տեմ բե րի 15–ին: Եր կար տա րի ներ 
աշ խա տե լով որ պես գի տաշ խա տող ՀՀ 
ԳԱԱ բու սա բա նու թյան ինս տի տու տում, 
ճա նա չե լով այ գու տա րած քը և նրա նում 
տար բեր բու սա տե սակ նե րի բաշխ վա
ծու թյու նը, անց կաց րե ցի էքս կուր սի ան: 
Սկսե ցի փոք րիկ նե րա ծա կան խոս քով: 
«Բու սա բա նա կան այ գի նե րի հիմ նա կան 
նպա տա կը երկ րագն դի տար բեր բու սա–
աշ խար հագ րա կան շրջան նե րից բարձր 
գե ղա զարդ և տնտե սա պես ար ժե քա վոր 
բու սա տե սակ նե րի ներ մու ծումն է, ցու ցադ
րա կան (էքս պո զի ցի ոն) հա վա քա ծու նե
րի ստեղ ծու մը, ներ մուծ ված տե սակ նե րի 
հար մար վո ղա կա նու թյան ու սում նա սի րու
թյու նը: Բու սա բա նա կան այ գի նե րը բնակ
չու թյան հա մար ան փո խա րի նե լի հանգս
տի գո տի ներ են:

Երև ա նի բու սա բա նա կան այ գին հիմն
վել է 1935 թ. քա ղա քի հյու սիս–արև ե լյան 
մա սում՝ 105 հա հո ղա տա րած քում, իսկ 
նրա Վա նա ձո րի և Սև ա նի լեռ նա յին բա
ժան մունք նե րը` հա մա պա տաս խա նա բար 
1936 և 1944թթ–ին: Այ գին ստեղծ վել է 
ծա ռաթ փա յին բու սա կա նու թյու նից զուրկ 
կի սա ա նա պա տա յին տա րած քում, որին 
բնո րոշ են խիստ ցա մա քա յին կլի մա յա
կան պայ ման ներ: Այ գու երի տա սարդ, 
փոք րա թիվ կո լեկ տի վի ջան քե րի շնոր հիվ 
և Հա յաս տա նի ան վա նի բու սա բան նե րի 
մաս նակ ցու թյամբ 1940 թ–ին ստեղծ վե
ցին մի շարք տնկարկ ներ և ծա ռու ղի ներ, 
որոնք մինչ օրս էլ այ գու կոմ պո զի ցի ոն ձև
ա վոր ման հիմքն են: Մին չև 1970 թ. այ գում 
հա վա քագր վեց տե ղա ծին և օտա րա ծին 
դենդ րոֆ լո րա նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
հա րուստ հա վա քա ծու, և տար բեր բու
սա աշ խար հագ րա կան ծագ ման բույ սե րը 
տե ղա բաշխ վե ցին էկո լո գա–աշ խար հագ
րա կան սկզբուն քով: Ստեղծ վե ցին չորս 
էքս պո զի ցի ոն հո ղա մա սեր. Կով կա սի և 
Ղրի մի, Հյու սի սա յին Ամե րի կա յի, Եվ րո
պա յի և Սի բի րի, Արև ե լյան Ասի ա յի ծա ռա
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բույ սե րի հա վա քա ծու նե րով: Այ գու ինք նա
տիպ էքս պո զի ցի ա նե րից է Հա յաս տա նի 
ֆլո րա յի և բու սա կա նու թյան հո ղա մա սը, 
որը ստեղծ վել է Բու սա բա նա կան այ գու 
կազ մա կերպ ման հետ մեկ տեղ [1]: Ցա
վոք, նա խորդ դա րի վեր ջին տաս նա մյա
կում` կապ ված երկ րի տնտե սա կան ծանր 
իրա վի ճա կի հետ, Երև ա նի բու սա բա նա
կան այ գին տու ժեց. հա մա պա տաս խան 
խնամ քի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում 
դիտ վե ցին որոշ բու սա տե սակ նե րի չո րա
ցում կամ ցրտա հա րում, չվե րահսկ վող 
ծա ռա հա տում ներ, վե րա ցավ կո լեկ ցի ոն 
հա վա քա ծու նե րի մի մա սը, կրճատ վեց 
ջեր մոց նե րի քա նա կը: Ներ կա յիս փու լում 
բու սա բա նա կան այ գում կա տար վում են 
բա րե լավ ման բազ մա թիվ աշ խա տանք
ներ, օրի նակ, ոռոգ ման ցան ցի գոր ծե լու 
մա սով: Ու րա խա լի է, որ վե րա կանգն վել է 
կո լեկ ցի ոն վար դա նո ցը»:

Ար դեն իսկ մուտ քի մոտ աշա կերտ նե
րը տե սան հնգա տե րև կու սա խա ղո ղը և 
ծա նո թա ցան «բույ սի կեն սա ձև» հաս կա
ցու թյան և ծա ռա յին «լի ա նա» կեն սա ձևի 
հետ: Հնգա տե րև կու սա խա ղո ղը կառ չում 
է բե ղիկ նե րի օգ նու թյամբ, իսկ հե նա րա
նի բա ցա կա յու թյան դեպ քում սփռվում և 
տա րածվում է գետ նով: Ցույց տվե ցի բե
ղիկ նե րը: Թույլ զար գա ցած մե խա նի կա
կան հյուս վածք նե րի պատ ճա ռով եր կա
րա ցո ղուն լի ա նա նե րը ուղ ղա ձիգ վի ճակ 
ըն դու նել չեն կա րող, այդ պատ ճա ռով 
հե նա րա նի կա րիք են զգում և ամ րա
նում են տար բեր եղա նակ նե րով, օրի նակ՝ 
փա թաթ վե լով (գայ լուկ, վիս տա րիա), ցո
ղու նա յին ար մատ նե րով (բա ղեղ), բե ղիկ
նե րով (խա ղող): Այլ լի ա նա նե րից այ գու 
տա րած քում աշա կերտ նե րը տե սան այ ծի 
ցա խա կե ռա սը, մամ րի չը, բա ղե ղը և վիս
տա րի ան: Վեր ջինս փա թաթ վում է հե
նա րա նի շուր ջը ժա մա ցույ ցի սլա քին հա
կա ռակ ուղ ղու թյամբ, իսկ ահա բա ղե ղը 
աճում է ուղ ղա հա յաց՝ դե պի վեր՝ կառ չե լով 
հե նա րան բույ սի կե ղև ից շատ կարճ ար

մա տիկ նե րով: Անդ րա դար ձանք խո տա յին 
և ծա ռա յին լի ա նա հաս կա ցու թյա նը: Մեր 
պայ ման նե րում փայ տա ցող ցո ղու նով լի ա
նա նե րից տա րած ված են կու սա խա ղո ղը, 
մշա կո վի խա ղո ղը, վիս տա րի ան, մամ
րի չը, բա ղե ղը, խո տա յին ձև ից` գայ լու կը, 
պա տա տու կը, ցայ գա ծա ղի կը:

Մուտ քից ոչ հե ռու` գլխա վոր ծա ռու ղում 
տե ղադր ված էր մի մեծ տա րա՝ պլաս տի
կա կան շշեր հա վա քե լու հա մար, որը կի
սով չափ լիքն էր: Այ գու այս հատ վա ծում 
բա վա կա նին եր կար խոս վեց այն մա սին, 
թե ինչ պես են մար դու գոր ծու նե ու թյան 
թա փոն նե րը ախ տո տում բնու թյու նը, որը 
հա ճախ ի վի ճա կի չէ նե րառ նելու դրանք 
նյու թե րի բնա կան շրջապ տույ տի գոր
ծըն թա ցի մեջ, ինչ պե՞ս կա րե լի է խու սա
փել բնու թյա նը վնա սե լուց՝ հա վա քե լով և 
վե րամ շա կե լով աղ բը, մա կու լա տու րան, 
պլաս տիկ զանգ վա ծից շշե րը և այլն: Աշա
կերտ նե րը ակ տի վո րեն մաս նակ ցե ցին 
զրույ ցին, բե րե ցին իրենց օրի նակ նե րը:

Այ գու տա րած քում աճող ծա ռա տե
սակ նե րից դի տարկ վե ցին կաղ նին, ըն
կու զե նին, կե չին, ձի ա կաս կը, հա ցե նին, 
թխկին, թե ղին, մակ լյու րան, ճա պո նա կան 
սո ֆո րան, իր գան, գլե դի չի ան, թղթե ծա
ռը, ակա ցի ան, սզնին (ալո ճե նի), արո սե
նին: Հա վաք վե ցին նշված ծա ռա տե սակ
նե րի տե րև նե րը և պտուղ նե րը: Դրան ցից 
մի մա սը, օրի նակ, կաղ նու կա ղին նե րը, 
լո րե նու թև ի կա վոր պտուղ նե րը, մակ լյու
րա յի պտղա բույ լե րը հա վաք վե ցին ծա ռե
րի տա կից, մյուս մա սը` թխկու և հա ցե նու 
թև ապ տուղ նե րը, ակա ցի ա յի և ճա պո նա
կան սո ֆո րա յի ուն դե րը, թփա տե սակ նե րի 
պտուղ նե րը` ան մի ջա կա նո րեն պոկ վե ցին: 
Ռու սաս տա նի խորհր դա նիշ հան դի սա ցող 
կե չու բնի վրա նկա տե ցինք բնո րոշ սև լայ
նա կի գծիկ նե րի տեսք ու նեցող ոսպ նյակ
նե րը և դի տե ցինք դրանք խո շո րա ցույ ցով: 
Աշա կերտ նե րը հի շե ցին, թե ինչ գո յա
ցու թյուն է ոսպ նյա կը և ինչ գոր ծա ռույթ է 
կա տա րում: Էկ զո տիկ ծա ռե րից էր թղթե 
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ծա ռը (բրու սո նե տի յա թղթե). նրա հայ րե
նի քը Չի նաս տանն է, ան վա նու մը ստա ցել 
է շնոր հիվ կե ղևի, որից ստա նում են բարձր 
որա կի թուղթ: Այս ծա ռը բու սա բա նա կան 
այ գու պայ ման նե րում գրե թե չի ծաղ կում, 
խո շոր տե րև նե րը գե ղե ցիկ, ձև ա վոր, խո
շո րե ռաբլ թակ են, տե րև ա թի թե ղը եր կու 
կող մից էլ ամ բող ջո վին պատ ված է մա
զիկ նե րով, որոնց շնոր հիվ տե րևը թվում է 
փա փուկ թավ շյա:

Այ գու տա րած քում առ կա մեր կա սեր մե
րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րից աշակերտները 
տե սան սո ճին, եղև նին, գի հին, մե տա
սեք վո յան: Սո ճու ծա ռե րը բարձ րա հա սակ 
էին, գորշ–մոխ րա գույն կե ղև ով, որը հեշ
տու թյամբ պոկ վում էր շեր տե րով: Հա ջող
վեց պո կել ըն ձյու ղի գա գաթ նա յին մա սը, 
աշա կերտ նե րը տե սան եր կո ւա կան, հիմ
քում սեր տա ճած կապ տա–կա նաչ ասեղ
նան ման եր կա րա վուն ասեղ նա տե րև նե
րը: Սո ճու կո նե րը լի ո վին հա սու նա նում են 
երկ րորդ տա րում: Գտանք և հա վա քե ցինք 
թափ ված կո ներ, որոնց վրա, սա կայն, 
սեր մեր չհայտ նա բե րե ցինք, դրանք ար դեն 
թափ վել էին ավե լի վաղ, կո նի թե փուկ նե
րի չո րա նա լուց և իրա րից ետ քաշ վե լուց 
հե տո` ձմռան վեր ջում: Ծա ռե րից մե կի բնի 
վրա գտանք վնաս ված, փոս ըն կած հատ
ված, որում չո րա ցած սա ռած կա թիլ նե րի 
ձև ով երև ում էր խե ժը: Այն փշա տե րև ա
վոր նե րին շատ բնո րոշ խե ժա յին ու ղի նե րի 
պա րու նա կու թյունն է` ար տա թո րող հյուս
ված քի ար տա թո րան քը: Երբ ծա ռի բու նը 
վնաս վում է, հե ղուկ խե ժը ար տա հո սում է 
և քա րա նում՝ ծած կե լով և ամո քե լով բույ
սի վեր քը: Այս պի սով սո վո րող նե րը ըն կա
լե ցին, որ ծա ռը կեն դա նի օր գա նիզմ է և 
կա րիք ու նի բժշկվե լու:

Մեր կա սեր մե րից հատ կա պես հե
տաքրք րե ցին աշա կերտ նե րին գլիպ
տոստ րո բոն ման մե տա սեք վո յա յի տե րև ա
թափ վող հսկա ծա ռե րը շնոր հիվ փա փուկ 
ման րա թե լա յին շեր տով պատ ված կե ղևի, 
որը ձեռ քով հար վա ծի դեպ քում կան խում է 

վնաս ված քը: Այս տե սա կը այ գում ներ կա
յաց ված է եր կու ծա ռե րով, որոնց տա կից 
հա վաք վե ցին փոք րիկ կլո րա վուն կո նե րը 
և թափ ված կար ճա ցած կա նաչ ըն ձյու ղիկ
նե րը: Վեր ջին նե րը կրում են փետ րա ձև 
դա սա վոր ված ասեղ նա տե րև ներ, որոնք 
սա կայն ավե լի շուտ նման են տե րև իկ
նե րի, շատ փա փուկ են, 1–2 սմ եր կա րու
թյամբ, նստա դիր են:

Գի հու օրի նա կով աշա կերտ նե րը իմա
ցան, որ նույն ցե ղի բույ սե րը կա րող են 
ու նե նալ տար բեր կեն սա ձև, ինչ պի սին են 
վիր գի նյան գի հին, որը ծառ է և կա զա կա
կան գի հին (ցրդե նին), որը գետ նա տա րած 
թուփ է: Եղև նու ցե ղից առ կա էին սո վո րա
կան եղև նին և ար ծա թա փայլ տե սա կը: 
Մեր կա սեր մե րի հա մար նշվեց, որ նրանք, 
չնա յած և առա ջաց նում են սեր մեր, սա
կայն եր բեք չեն զար գաց նում ծա ղիկ ներ, 
իսկ նրանց կո նե րը չի կա րե լի հա մա րել 
պտուղ ներ: Իրա կա նում դրանք ձև ա փոխ
ված գե նե րա տիվ ըն ձյուղ ներ են, որոնց 
«տե րև նե րի» վրա բաց ձև ով տե ղա կայ
ված են սեր մե րը: Հենց այդ պատ ճա ռով էլ 
սրանք կոչ վում են մեր կա սեր մեր: Որ պես
զի տես նենք սո ճի նե րի և եղև նի նե րի կո
նե րի դա սա վո րու թյու նը ծա ռե րի վրա, մեզ 
պետք եղավ հե ռա դի տա կը: Հարց րե ցի, 
թե ին չու՞ են կո նե րը հիմ նա կա նում զար
գա նում վե րին ճյու ղե րի վրա: Պա տաս խա
նը չստա նա լով աշա կերտ նե րից՝ բա ցատ
րե ցի, որ սա ղար թի այդ մա սը ավե լի լավ է 
լու սա վոր ված, հե տև ա բար սեր մե րի զար
գաց ման հա մար ավե լի շատ սննդա նյու թեր 
առա ջա նում են հենց այդ տեղ: Բա ցի դրա
նից քա մով փո շոտ վող և սեր մե րը տա րա ծող 
ան տա ռաբ նակ տե սա կի հա մար կա րև որ է, 
որ պտղա բե րող ըն ձյուղ նե րը զար գա նան 
առա վել բաց դիր քադ րու թյամբ, իսկ ան տա
ռում այդ դիր քը ապա հո վում է սա ղար թի 
գա գա թը: Բո լոր նշված մեր կա սեր մե րի կո
նե րը հա վաք վե ցին:

Ներ կա յաց ված թփա տե սակ նե րից էին 
ճապ կին, աս պի րա կը, ծա ռան ման քաջ
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վար դը, եղ րև ա նին, ցած րա հա սակ վին
կան (կու սա ծա ղի կը), ձյու նապտ ղի կը, 
ցա խա կե ռա սը, մաս րե նին, ճա պո նա կան 
սեր կև ի լե նին, կեղ ծա հաս մի կը, կծո խու րը: 
Անդ րա դար ձանք ծառ և թուփ կեն սա ձև
ե րին և դրանց տար բե րու թյա նը: Այս պես, 
եթե ծա ռը ու նի մեկ բուն, որը ապ րում է 
այն քան, ինչ քան ողջ ծա ռը, ապա թուփ 
կեն սա ձևը տար բեր վում է ծա ռից բազ մա
թիվ բնե րի առ կա յու թյամբ, որոն ցից յու րա
քան չյու րը ապ րում է մի ջի նը 10–40 տա րի: 
Թփի կենտ րո նա կան մա սում ավե լի հին 
բնե րը մա հա նում են, իսկ եզ րա մա սում` 
զար գա նում նո րե րը: Ընդ հա նուր առ մամբ՝ 
թփի կյան քի տև ո ղու թյու նը կա րող է կազ
մել մի քա նի հա րյուր տա րի:

Թփա տե սակ նե րից կու սա ծա ղի կը մի 
ամ բողջ գոր գով պա տել էր գե տի նը, հենց 
իրենք` աշա կերտ նե րը նկա տե ցին, որ հա
մե մա տա բար չոր աճե լա վայ րում այս ցած
րա աճ մշտա դա լար թփի տե րև նե րը թոշ նել 
և կախ վել էին, իսկ խո նավ տե ղում դրանք 
կան գուն էին և ձիգ: Հա վաք վե ցին նշված 
թփե րի տե րև նե րը և պտուղ նե րը:

Բազ մա մյա խո տա բույ սե րից աչ քի ըն
կան հա զա րա տե րև ու կի ամ բող ջո վին մոխ
րա գույն չո րա ցած բույ սե րը, ոզ նագլ խի կի 
և կռա տու կի փշոտ պտուղ նե րը, կղմու ղի 
բարձ րա աճ չո րա ցած բույ սե րը թա վոտ 
սեր միկ նե րով, դե ռևս կա նաչ առյու ծա գին: 
Իսկ ահա ոս կե շի վը ան գամ ծաղ կած էր: 
Վեր հի շե ցինք, որ աշ նա նը խո տա բույ սե րի 
վեր գետ նյա զանգ վա ծը ամ բող ջո վին մա
հա նում է, իսկ հո ղում մնում են բազ մա մյա 
օր գան նե րը` ար մատ նե րը, պա լար նե րը, 
կոճ ղար մատ նե րը, սո խուկ նե րը՝ իրենց 
ձմե ռող բող բոջ նե րով, որոն ցից գար նա նը 
զար գա նում են նոր ըն ձյուղ ներ:

Էքս կուր սի ա յի ըն թաց քում առանձ նա կի 
ու շադ րու թյուն դարձ վեց աշ նա նա յին սե
զո նա յին երև ույթ նե րին: Աշա կերտ նե րից 
մե կը, տես նե լով կու սա խա ղո ղի և ճապ
կու կար միր և դե ղին տե րև նե րը, ամ բող
ջո վին հա մա չափ դեղ նած հա ցե նի նե րը և 

կան խե լով իմ խոս քը, հարց րեց, թե ին չու՞ 
են դեղ նում և կարմ րում աշ նա նա յին տե
րև նե րը: Սո վո րա բար տե րև ա թա փին նա
խոր դում է տե րև նե րի գույ նի փոխ վե լը: Այն 
պայ մա նա վոր ված է կա նաչ պիգ մենտ քլո
րո ֆի լի քայ քայ մամբ և դե ղին պիգ մենտ
նե րի` կա րո տի նի և քսան տո ֆի լի տե սա
նե լի դառ նա լով: Տե րև նե րի կարմ րա վուն 
գու նա վո րու մը կապ ված է բջջա հյու թում 
ան տո ցի ան պիգ մեն տի առա ջաց ման կամ 
նրա քա նա կի ավե լաց ման հետ: Սո վո րա
բար սա ղար թի ներ սում գտնվող տե րև նե
րը ավե լի շուտ են դեղ նում, քան սա ղար թի 
ար տա քին մա սում գտնվող նե րը, որոնք 
լի ար ժեք լու սա վոր վա ծու թյան պայ ման նե
րում են: Մի մյանց ստվե րաց նող տե րև նե
րը ևս ավե լի շուտ են գու նա փոխ վում: Իսկ 
այ ճյու ղի եր կայն քով սո վո րա բար նախ 
դեղ նում են հիմ քի մա սի տե րև նե րը, հե տո` 
մի ջին մա սի և վեր ջում մի այն գագաթ նա
յին ամե նա ե րի տա սարդ տե րև նե րը: Տե րև
ա թա փը բնա կան ֆի զի ո լո գի ա կան գոր
ծըն թաց է, որին նա խոր դում է ան ջա տիչ 
շեր տի առա ջա ցու մը տե րև ա կո թու նի հիմ
քում: Ան ջա տիչ շեր տը հա տում է տե րև ա
կո թու նը լայ նա կի ուղ ղու թյամբ, այդ շեր տի 
բջիջ նե րը կլո րանում են և իրա րից հե ռա
նում: Տե րևը ժա մա նա կա վո րա պես պահ
վում է մի այն անո թա–թե լա յին խրձով, որը 
ի վեր ջո ևս պատռ վում է, և տե րևը ընկ նում 
է գե տնին: Իսկ ո՞ր ու ժի ազ դե ցու թյամբ է 
այն ընկ նում: Պա տաս խա նը ստա ցա. 
«Երկ րի ձգո ղա կան ու ժի ազ դե ցու թյամբ»: 
Խո շո րա ցույ ցի օգ նու թյամբ ու շա դիր դի
տե լով պա տա հա կան տե րև ա թափ ված 
ճյուղ՝ պոկ ված տե րև ա կո թու նի ան ջատ
ման մա սում տե սանք անո թա–թե լա յին 
խրձե րի հետ քե րը: Դրանք ու նե ին քիչ թե 
շատ խո շոր, սի մետ րիկ դա սա վոր ված կե
տե րի, շրջան նե րի տեսք:

Ամա ռա յին կաղ նու ծա ռու ղի ով շրջե լիս, 
այդ գե ղե ցիկ հսկա նե րին դի տար կե լիս, 
շեշ տե ցի, որ ոչ միշտ են ծա ռե րը ամ բող ջո
վին տե րև ա թափ վում: Օրի նակ՝ հատ կա
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պես երի տա սարդ կաղ նի նե րը ողջ ձմեռ 
ամուր պա հում են չո րա ցած տե րև նե րը: 
Աշա կերտ նե րին բա ցատ րե ցի տե րև ա թա
փի ֆի զի ո լո գի ա կան նշա նա կու թյու նը. այն 
պահ պա նում է ծա ռը չո րա նա լուց, ձյան 
ծան րու թյու նից վնաս վե լուց, տե րև ա թա փի 
մի ջո ցով ծա ռը ազատ վում է ծե րա ցած տե
րև նե րից, որոն ցում կու տակ վում են նյու
թա փո խա նա կու թյան որոշ ար գա սիք ներ, 
մաս նա վո րա պես հան քա յին մի ա ցու թյուն
ներ: Ինչ վե րա բե րում է մշտա դա լար հաս
կա ցու թյա նը, ապա այն հա րա բե րա կան է, 
քա նի որ փշա տե րև ա վոր նե րի ասեղ նա
տե րև նե րը աս տի ճա նա բար և անն կա տե լի 
են թափ վում: Յու րա քան չյուր մշտա դա լար 
տե սակ ու նի իրեն բնո րոշ տե րև նե րի կյան
քի տև ո ղու թյուն. այս պես, առա վել եր կար 
են պահ պան վում եղև ի նու ասեղ նա տե րև
նե րը` 8–9 տա րի, եղև նու մոտ դրանք ապ
րում են 5–7 տա րի, իսկ սո ճու մոտ` 2–3: 
Եվ մի այն կվե նին է ամեն աշուն տե րև ա
թափ վում: Այ գու ոչ փշա տե րև ա վոր մշտա
դա լար տե սակ նե րից էին տո սա խը և կու
սա ծա ղի կը:

Աշա կերտ նե րը տե ղե կաց վե ցին, որ 
բույ սե րի կյան քում աշ նա նա յին փո փո խու
թյուն նե րը` տե րև ա թա փը, գա գաթ նա յին 
բող բո ջի ան ցու մը հանգս տի վի ճա կին, 
աճի կան գը, կե ղև ում և բնա փայ տում պա
շա րա նյու թե րի կու տա կու մը մե ծա պես 
կար գա վոր վում են ցե րեկ վա և գի շեր վա 
ժա մե րի տև ո ղու թյան հա րա բե րու թյամբ:

Էքս կուր սի ա յի ըն թաց քում անդ րա դար
ձանք նաև ծա ռե րի տա րե կան օղակ նե
րին, որոնք պատ մում են ծա ռի տա րի քի 
մա սին: Աշա կերտ նե րը վեր հի շե ցին, թե 
որ գոր ծըն թա ցի ար դյուն քում են առա ջա
նում տա րե կան օղակ նե րը: Խոս վեց այն 
մա սին, որ լու սա վոր բաց տե ղում աճող 
ծա ռե րի բնի լայ նա կի կտրված քի վրա տա
րե կան օղակ նե րը հա վա սար շա ռավիղնե
րով կոն ցենտ րիկ են, իսկ մի կող մում նեղ, 
մյուս կող մում ավե լի լայն տա րե կան օղակ
նե րը հու շում են այն մա սին, որ ծա ռի բնի 

մի մա սը հա մա պա տաս խա նա բար եղել է 
լու սա վոր ված պայ ման նե րում, իսկ մյու սը` 
ստվե րոտ կամ քա մոտ: Սե կա տո րի օգ նու
թյամբ կտրե ցինք մի ջին չա փի մի ճյուղ լո
րե նու ծա ռից և խո շո րա ցույ ցով դի տե ցինք 
լայ նա կի կտրված քը, աշա կերտ նե րը հա
մոզ վե ցին, որ խո շո րա ցույ ցի մե ծա ցու մը` 
2–20 ան գամ, բա վա րար չէ երի տա սարդ 
ճյու ղե րի անա տո մի ա կան կա ռուց ված քը 
ու սում նա սի րե լու հա մար. դա կա րե լի է 
անել մի այն ման րա դի տա կի օգ նու թյամբ:

Առանձ նա կի տեղ գրա վեց նաև աշ նա
նա յին պտուղ նե րի և սեր մե րի հետ ծա
նո թա ցու մը և նրանց հա վա քե լը: Հարցս 
ուղ ղե ցի աշա կերտ նե րին. ինչ՞ գոր ծա
ռույթ ներ է կա տա րում պտու ղը: Այն 
պաշտ պա նում է սեր մե րը ան բա րեն պաստ 
ազ դե ցու թյուն նե րից և նպաս տում է նրանց 
տա րած մա նը: Լրաց րե ցի, որ որոշ դեպ
քե րում, օրի նակ վա րուն գի մոտ, սեր մե րը 
վերջ նա կան հա սու նա նում են մայր բույ
սից ան ջատ ված պտղի մեջ: Իսկ, օրի նակ, 
ճա պո նա կան սեր կև ի լի մոտ քայ քայ վող 
պտու ղը ապա հո վում է առա վել բա րեն
պաստ միկ րոկ լի մա ծլող սեր մե րի հա մար: 
Այլ բու սա տե սակ նե րի մոտ (ալո ճե նի, քաջ
վարդ) սեր մե րի եր կար մնա լը պտղում ար
գե լա կում է նրանց ծլե լը` եր բեմն մի քա նի 
տա րով: Սա կայն նույն բեր քի սեր մե րի 
ծլե լը տար բեր տա րի նե րում ու նի իր կա
րև որ կեն սա բա նա կան նշա նա կու թյու նը, 
եթե ինչ–որ պատ ճա ռով առա ջին ամա ռա
յին սե զո նը լի նի ան բա րեն պաստ ծի լե րի 
հա մար: Նախ քան պտուղ նե րի հա վա քե
լը նշվեց, որ տար բեր բու սա տե սակ նե րի 
սեր մե րը և պտուղ նե րը հա սու նա նում են 
տար բեր ժամ կետ նե րում: Այս պես, ար դեն 
իսկ գար նան վեր ջում – ամ ռա նը հա սու
նա նում և տա րած վում են թե ղու, բար դու, 
ու ռե նու սեր մե րը: Այ գու ծա ռա տե սակ նե րի 
աշ նա նա յին պտուղ նե րից և սեր մե րից երե
խա նե րը տե սան կե չու կախ ված կատ վիկ
նե րը, որոնք հա վա քել չհա ջող վեց. դրանք 
ծա ռի մեծ բարձ րու թյան վրա էին: Նույն 
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պատ ճա ռով մատ չե լի չէ ին նաև վիս տա րի
ա յի կախ ըն կած գե ղե ցիկ ուն դե րը: Թև ապ
տուղ նե րից հա վաք վե ցին լո րե նու, թխկու և 
հա ցե նու պտուղ նե րը, որոնք տա րած վում 
են քա մու մի ջո ցով: Շա գա նա կա տե րև կաղ
նու կա ղին նե րը թափ ված էին գետ նին` 
ծա ռի մոխ րա գույն բնե րի մոտ: Կա ղին
ներ հա վաք վե ցին նաև ամա ռա յին կաղ նու 
ծա ռու ղի ով անց նե լիս: Գետ նին թափ ված 
սո վո րա կան գլե դի չի ա յի հսկա շա գա նա
կա գույն ուն դե րը պար զա պես հի աց րե ցին 
աշա կերտ նե րին, և նրանք մեծ ոգև ո րու
թյամբ հա վա քե ցին դրանք (նկար)։

Թի թեռ նա ծաղ կա վոր նե րի ըն տա նի

քի այս ծա ռե րից կախ ված ուն դե րը ավե լի 
փոքր էին, երի տա սարդ, ավե լի բաց գու
նա վոր մամբ, ճյու ղե րի վրա լավ նկա տե լի 
էին խո շոր, սուր շա գա նա կա գույն փշե
րը: Գլե դի չի ա յի տե րև նե րը բարդ զույգ
փետ րա վոր են, տե րև իկ նե րը մանր են: 
Մեծ հե տաքրք րու թյուն առա ջաց րե ցին 
նաև մակ լյու րա յի գնդա ձև խո շոր կա նաչ 
պտուղ նե րը (պտղա բույ լե րը), որոն ցից մի 
քա նի սը ըն կած էին գետ նին, մյուս նե րը հա
ջող վեց տե սել հե ռա դի տա կով ծա ռի մեծ` 
մոտ 20մ բարձ րու թյան վրա: Մակ լյու րան 
պատ կա նում է թթազ գի նե րի ըն տա նի քին, 
իսկ նրա մաս նա գի տաց ված պտղա բույ
լը զար գա նում է ծաղ կա բույ լից` պտուղ
նե րի և ծաղ կա բույ լի հյու թա լի առանց քի 

սեր տաճ ման ար դյուն քում: Սո վո րող նե րը 
հա վա քե ցին նաև փշա տե րև ա վոր նե րի` 
սո ճու, եղև նու, մե տա սեք վո յա յի, գի հու կո
նե րը: Ըն կու զե նու վրա ըն կույզ նե րը բա
ցա կա յում էին, բայց բո լոր երե խա ներն էլ 
քաջ ծա նոթ էին այդ սննդա րար պտուղ
նե րին: Ճա պո նա կան սո ֆո րա յի հատ վա
ծա վոր ուն դե րից մի քա նի սը և նրա բարդ 
կենտ փետ րա ձև տե րև նե րը հա ջող վեց հա
վա քել մի տղա յի, որը բարձ րա ցավ քիչ 
վեր՝ ծա ռի բնի վրա. մսա լի ուն դե րը վառ 
կա նաչ գույ նի էին, լցված դեղ նա–կա նա
չա վուն կպչուն հյու թով: Հա սու նա նա լուց 
հե տո դրանք ողջ ձմռանը մնում են ծա ռի 
վրա: Վառ կար միր գու նա վո րում ու նե ին 
ալո ճե նու (սզնու), մաս րե նու, կծո խու րի, 
արո սե նու, պի րա կան տա յի, ցա խա կե ռա
սի պտուղ նե րը: Վեր ջին ցե ղի տե սակ նե
րը` վրա ցա կան և այ ծի ցա խա կե ռաս նե րը, 
իս կույն ճա նաչ վում են կար միր զույգ–զույգ 
սեր տա ճած, տե րև ա հիմ քին հա րող հա
տապ տուղ նե րի շնոր հիվ: Ար դեն ձև ա վոր
վել էին ձյու նապտ ղի կի սպի տակ գնդա ձև 
պտուղ նե րը, որոնք, ողջ ձմե ռը պահ պան
վե լով թփի վրա, պայ մա նա վո րում են այդ 
ծա գու մով հյու սի սա մե րի կյան տե սա կի 
բարձր գե ղա զարդ հատ կու թյու նը:

Աշա կերտ նե րը իս կույն նկա տե ցին, 
որ ու տե լու հա մար ոչ պի տա նի հյու թա լի 
պտուղ նե րը, ինչ պի սիք են ցա խա կե ռա
սի, կու սա խա ղո ղի, ձյու նապտ ղի կի հա
տապ տուղ նե րը և ճապ կու կո րի զապ տու
ղը, զանգ վա ծա բար ներ կա յաց ված էին 
թփե րի վրա: Իսկ ու տե լի պտուղ նե րը, օրի
նակ, քա րազ կե ռի (իր գա) սև և ալո ճե նու 
կար միր խնձո րապ տուղ նե րը և կծո խու րի 
հա տապ տուղ նե րը, որոնք հա ճույ քով ճա
շա կում են թռչուն նե րը և մար դիկ, ներ
կա յաց ված էին շատ փոքր քա նա կով: Մի 
աշա կեր տու հի հարց րեց, թե ինչ պե՞ս է, 
որ թռչուն նե րի ուտե լուց հե տո սեր մե րը 
չեն մարս վում, այլ մնում են կեն սու նակ: 
Սեր մե րը պաշտ պան ված են կամ ամուր 
և կարծր սերմ նա մաշ կով կամ ավե կի 

Նկար` աշնանային պտուղների հավաքածուն
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Բուսատեսակներ Կենսաձև

կաղնի
կռատուկ
ճապկի
վիստարիա
լորենի
մամրիչ
սոճի
այծի ցախակեռաս
վրացական ցախակեռաս
կուսածաղիկ և այլն (շարունակել) 

Տարբերակ 2` լրացնել աղյուսակը՝ վերհիշելով բուսաբանական այգում հանդիպած բույսերը

Կենսաձևեր Բուսատեսակներ
Ծառ
Թուփ
Խոտաբույս
Լիանա

Առա ջադ րանք 2. Տար բե րակ 1` օգ տա գոր ծե լով տե րև նե րի հեր բա րի ու մը և վեր հի շե լով էքս
կուր սի ա յի ըն թաց քում տե սած բույ սե րը՝ լրաց նել աղյու սա կը: 

խոր շեր տե րի մե խա նի կա կան հյուս ված
քով: Աշա կերտ նե րը հի շե ցին, թե ինչ պես 
են թռչուն նե րը և կեն դա նի նե րը տա րա ծում 
բույ սե րի սերմե րը: Տե ղին էր հի շա տա կել 
և հա վա քել կռա տու կի փշոտ պտղա բույ
լե րը: Վեր ջի նը զար գա նում է զամ բյու ղից, 
որը պա րու նա կում է բազ մա թիվ սեր միկ ներ 
և կրում է հեշ տու թյամբ կպչող կո րա ցած 
փշան ման ելուստ ներ: Դրանց շնոր հիվ կռա
տու կի պտու ղը հեշ տու թյամբ կպչում է մար
դու զգես տին կամ կեն դա նի նե րի մոր թուն և 
տա րած վում մեծ հե ռա վո րու թյան վրա:

Պտուղ նե րի հա վա քա ծո ւում հայտն վե
ցին նաև արո սե նու կար միր խնձո րապ
տուղ նե րը, թփա յին ամոր ֆա յի հու րան–
ծաղ կա բույ լե րում զար գա ցած շատ մանր 
ուն դե րը, որոնց հա մե մա տու թյամբ ակա
ցի ա յի բաց ված չո րա ցած ուն դե րը պար
զա պես հսկա ներ էին թվում: Ձի ա կաս կի 

եռա փեղկ փշի կա վոր տու փիկ նե րը ար դեն 
բաց ված վի ճա կում թափ ված էին ծա ռե
րի տակ. ամեն տա րի մար դիկ բու սա բու
ժու թյան նպա տա կով հա վա քում են այդ 
գե ղե ցիկ ծա ռե րի առատ բեր քը. խո շոր, 
փայ լուն շա գա նա կա գույն սերմ նա մաշ
կով սեր մե րը: Եղ րև ա նու չոր երկ փեղ կա նի 
տու փիկ նե րը ամ բող ջո վին բաց ված էին և 
ար դեն վա ղուց դուրս էին թա փել սեր մե րը:

Այս յու րօ րի նակ բեր քա հա վա քով աշ
նա նա յին էքս կուր սի ան ավարտ վեց:

Հա ջորդ դա սա ժա մին էքս կուր սի ա յի 
ըն թաց քում ստաց ված գի տե լիք նե րը ամ
րապն դե լու նպա տա կով աշա կերտ նե րին 
տրվե ցին մի քա նի առա ջադ րանք ներ: 
Առա ջադ րանք 1. Տար բե րակ 1` լրաց նել 
աղյու սա կը՝ նշե լով յու րա քան չյուր բու սա
տե սա կի կեն սա ձևը (ծառ, թուփ, խո տա
բույս, լի ա նա)։
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Բույսեր

Տերևների բնութագիրը

պարզ 
կամ 
բարդ

սխեմատիկ 
ուրվագիծը

եզրը
ջղավորու

թյունը
թավոտու

թյունը

աշնանը 
թափվող կամ 
մշտադա լար

աշնա–
նային
գունա–
վորումը

Կաղնի
Սոֆորա
Լորենի
Կեչի
Եղրևանի
Գլեդիչիա
Ընկուզենի
Մետասեք
վոյա
Մակլյուրա
Մասրենի
Սզնի 
և այլն

Տարբերակ 2` օգտագործելով տերևների հերբարիումը՝ լրացնել աղյուսակը։

Տերևները Բուսատեսակներ

Պարզ
Բարդ
Ասեղնանման
Ցանցաձև ջղավորությամբ
զուգահեռաջիղ կամ աղեղնաջիղ
Ամբողջաեզր
Կտրտված եզրով
Թավոտ
Ողորկ 

Պտուղ նե րի և սեր մե րի վե րա բե րյալ տրվե ցին հե տև յալ առա ջադ րանք նե րը:
Առա ջադ րանք 3. Տար բե րակ 1` վեր հի շե լով բու սա բա նա կան այ գում տե սած պտուղ նե րը և օգ

տա գոր ծե լով նրանց հա վա քա ծուն՝ լրաց նել աղյու սա կը
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Բուսատեսակներ

Պտուղների բնութագիրը

բուսաբանական 
անվանումը

սխեմատիկ 
նկարը

չափերը գույնը
տիպը

(հյութալի 
կամ չոր)

տարածման 
ձևը

Թխկի
Սոճի
Մասրենի
Լորենի
Կաղնի 
Ալոճենի
Մակլյուրա
Եղևնի
Գլեդիչիա
Իրգա
Կծոխուր
Սոֆորա
Ձյունապտղիկ
Մետասեքվոյա
Վիստարիա

Տարբերակ 2` լրացնել աղյուսակը՝ օգտագործելով պտուղների հավաքածուն

Պտղի բնութագիրը Բուսատեսակների անվանումները

չոր

հյութալի

ունի թևիկանման ելուստներ

բավականին խոշոր է

տարածվում է քամու միջոցով

ուտելի է թռչունների և կենդանիների համար

տարածվում է կպչելու եղանակով
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Осен няя экс кур сия в Eре ванс кий бо та ни чес кий сад
Р. Си мо нян

В статье под роб но опи сы ва ет ся осен няя экс кур сия по Eре ванс ко му бо та ни чес ко му 
са ду, про ве ден ная с уче ни ка ми 7–го клас са сред ней шко лы се ла Но ра бац Ара ратс кой 
об ла сти. Пос ле экс кур сии на уро ке бо та ни ки уче ни ки зак ре пи ли по лу чен ные зна ния, 
вы пол няя спе ци аль но под го тов лен ные за да ния и ра бо тая с гер бар ным ма те ри а лом.

Autumn excursion to the Yerevan Botanic Garden
R. Simonyan 

In this article is presented an excursion with the students of the 7th class middle school of 
the village Norabats to the Botanical Garden of Yerevan. Students consolidated their knowl
edge, made specially prepared tasks and worked with herbariums at the lesson of botany 
after the excursion.  

Ամ փո փիչ դա սի ըն թաց քում աշա
կերտ նե րին բա ժան վե ցին հա վաք ված 
տե րև նե րը, պտուղ նե րը և կո նե րը: Հանձ
նա րար վեց նկա րել դրանք, որից հե տո 
պտուղ նե րը կտրտվե ցին, և աշա կերտ
նե րը ու սում նա սի րե ցին դրանք ներ սից. 
պտղամ սի որա կը, սեր մե րի քա նա կը, 
չա փե րը, դա սա վո րու թյու նը, հա մե մատ
վե ցին տար բեր մեր կա սեր մե րի կո նե րը: 
Հար ցե րի մի ջո ցով ամ փոփ վե ցին սո վո
րող նե րի գի տե լիք նե րը բույ սե րի կեն սա ձև
ե րի, տե րև նե րի ձև ա բա նու թյան, պտուղ
նե րի տե սակ նե րի, նրանց տա րած ման և 
նշա նա կու թյան մա սին:

Էքս կուր սի ա յի ար դյուն քում աշա կերտ
նե րը սո վո րե ցին տար բե րա կել իրենց 
շրջա պա տի մի շարք ծա ռե րը և ծա նո
թա ցան մի քա նի քիչ հան դի պող ծա ռա
տե սակ նե րի հետ, նախ նա կան գի տե
լիք ներ ստա ցան բույ սե րի կեն սա ձև ե րի 
մա սին և ակ նե րև տե սան դրանք, գործ

նա կա նում ամ րապն դե ցին տե րև նե րի 
մոր ֆո լո գի ա կան կա ռուց ված քի մա սին 
գի տե լիք նե րը, ճա նա չե ցին և ու սում նա
սի րե ցին բազ մա թիվ պտուղ ներ, տե սան 
բույ սե րի կյան քում աշ նա նա յին երև ույթ
ներ, իմա ցան դրանց պատ ճառ նե րը, 
և, հու սով եմ, ինչ–որ չա փով մո տե ցան 
հայ րե նի բնու թյու նը պահ պա նե լու և 
խնա յե լու գա ղա փա րին: Աշա կերտ նե րը 
ափ սո սանք հայտ նե ցին, երբ իմա ցան, 
որ բու սա բա նա կան այ գուց ան հե տա
ցել են սկյու ռիկ նե րը` այդ հի աս քանչ 
փոք րիկ կեն դա նի նե րը, որոնք մի քա նի 
տա րի շա րու նակ աչք էին շո յում և ու րա
խաց նում այ ցե լու նե րին: Կեն դա նիները 
զոհ դար ձան անտ րո պո գեն գոր ծո նի:

Էքս կուր սի ան նպա տա կա հար մար է 
կրկնել գար նա նը` մա յի սին, երբ ծաղ կած 
կլի նեն աս պի րա կը, վիս տա րի ան, ճա պո
նա կան սեր կև ի լե նին, եղ րև ա նին և շատ 
այլ բույ սեր։ 
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ՀԱՅԿՈՒՀԻ ՄՈՒԿՈՅԱՆ

ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑՆԵՐՈւՄ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ 
ԳՐԱՖԻԿԱՅԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ 

ԱՌԱՎԵԼՈւԹՅՈւՆՆԵՐը
Ժա մա նա կա կից հա մա կարգ չա յին սար

քե րը ձգում են երե խա նե րին ին չպես խաղա
լիք նե րը: Տե սա տի պը և ստեղ նա շա րը գրա
վում են և՛ փոք րի կին, և՛ դե ռա հա սին:

Սա կայն հա մա կար գի չը մի այն զվար
ճան քի մի ջոց չէ. այն օգ նում է երե խա նե
րին զար գաց նելու հմտու թյո ւններ` սկսած 
ման կա կան տա րի քում հա մա կարգ ման 
ու նա կությո ւն ից մին չև պա տա նե կու թյան 
տա րի քում տե ղե կատ վու թյան մշակ ման 
և որո շու մնե րի ըն դուն ման գոր ծըն թա ցը: 
Բա ցի դրա նից` այն զար գաց նում է ստեղ
ծա գոր ծա կան ու նա կու թյո ւննե րը և խրա
խու սում է մի ա սին աշ խա տել այս կամ այն 
նա խագ ծի վրա: Բո լոր կա րո ղու թյո ւննե
րը և հմտու թյո ւննե րը, որոնք երե խա նե րը 
ձեռք են բե րում հա մա կարգ չի հետ շփվե լու 
ժա մա նակ, ան պայ ման նրանց օգ տա կար 
կլի նեն նաև ապա գա յում:

Այդ տա րի քում երե խա նե րի մոտ զար
գա նում է «Ես»–ի զգա ցո ղու թյո ւնը: Նստեց
րեք Ձեր ժա ռան գին հա մա կարգ չի առ ջև 
կամ հե ռաց րեք նրան հա մա կարգ չից և 
դուք ան մի ջա պես կլսեք բա ցա հայտ ար
տա հայ տած բո ղոք: Հինգից մին չև ութ տա
րե կան երե խա նե րը եր բեմն ավե լի լավ են 
տի րա պե տում հա մա կարգ չին, քան նրանց 
ծնո ղնե րը: Նրանց հա մար չա փա զանց 
հեշտ է տե ղադ րել խա ղեր, դի տել նկար
ներ, օգ տա գոր ծել հա մա ցան ցի կայ քե րը: 
Բա ցի խա ղե րից` կան բազ մա թիվ զար
գաց նող ծրագ րեր, որոնք օգ նում են բա
րե լա վելու նրանց խոս քը, սո վո րեց նում են 
նրանց կար դալ և գրել: Թույլ տվեք ձեր 
երե խա յին վարժ վել. երբ նա գնա դպր ոց, 
ստեղ նա շա րը և մկնի կը չեն լի նի նրա հա
մար ան հաս կա նա լի:

Այդ տա րի քա յին խմբի երե խա նե
րին շատ հար մար են Netbook–նե րը: 
Netbook–նե րը ստեղծ ված են Intel Atom 
մշա կի չի (պր ոցե սո րի) հի ման վրա և նա
խագծ ված են այն պես, որ եր կար ժա մա
նակ կա րո ղա նան աշ խա տել ան ջատ ված 
մարտ կոց ից: Միև նո ւյն ժա մա նակ, դրանք 
նա խա տես ված են ապա հո վե լու պարզ աշ
խա տանք նե րի բա վա կա նին բարձր ար
դյո ւնա վե տու թյո ւն, պա րու նա կում են ան
լար ադապ տեր և լի ար ժեք ստեղ նա շար: 
Մի ակն կա լեք դրանց ից գու նա գեղ եռա
չափ հա մա կարգ չա յին գրա ֆի կա և բարձր 
որա կի ձայն: Սա կայն Netbook–ը երե խա
նե րին դուր կգա. նրանց կթվա , թե դա մի 
խա ղա լիք է, սա կայն այդ պես չէ:

Հո գե բա նա կան և ման կա վար ժա կան 
գրա կա նու թյան վեր լու ծու թյան ըն թաց
քում պարզ վել է, որ կրտսեր դպր ոցա կա նի 
մտա ծո ղու թյո ւնը հիմ նա կա նում տե սո ղա
կան է և կեր պա րա յին: Հե տև ա բար, փոր
ձա ռու ու սու ցի չներն իրենց ու շադ րու թյո
ւնը կենտր ոնացնում են ոչ մի այն կրտսեր 
դպրո ցա կան նե րի տրա մա բա նա կան, այլև  
պատ կե րա յին մտա ծո ղության ձև ա վոր ման 
վրա, որը թույլ է տա լիս աշա կերտ նե րին, 
կա տա րե լով գոր ծո ղու թյո ւններ, սխե մա նե
րի և մո դել նե րի հետ ստա նալ ամ փո փիչ 
գի տե լիք ներ։

Կրթու թյան հա ջո ղու թյու նը մե ծա պես 
կախ ված է շար ժա ռիթ նե րի ձև ա վո րու
մից, և ամե նա կա րև որն այն է, որ շար ժա
ռիթ նե րը ձև ա վոր ված լի նեն գի տակ ցա
բար: Մեր աշ խատան քում ամե նա կա րև որ 
խնդիրն է բարձ րաց նել ու սում նա կան 
շար ժա ռիթ նե րը` կրտսեր դպրո ցա կան նե
րի մոտ օգ տա գոր ծե լով հա մա կար գիչ ներ 
և հա մա կարգ չա յին խա ղեր:
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Հա մա կարգ չի օգ տա գոր ծու մը` որ պես 
ու սում նա սի րու թյան առար կա, որի ըն
թացքում կի րա ռում ենք ու սուց ման խա ղա
յին ձև եր, թույլ է տա լիս ու սուց չին ստեղ
ծել խնդրա հա րույց իրա վի ճակ ներ, որոնք 
ստեղ ծում են ու սուց ման դրա կան շար ժա
ռիթ ներ:

Վեր լու ծե լով հա մա կարգ չա յին գրա գի
տու թյան դա սա վանդ ման մե թոդ նե րի հո
գեբա նա կան և ման կա վար ժա կան խնդիր
նե րը` եկանք այն եզ րա կա ցու թյան, որ 
հա մա կարգ չա յին գրա գի տու թյան դա սե րի 
սցե նար նե րի կա ռուց ման գոր ծըն թա ցում 
անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել դի դակ տիկ 
սկզբունք նե րը` մատ չե լի ու թյու նը, շա րու
նա կակա նու թյու նը, հա մա կարգ վա ծու թյու
նը, հա ջոր դա կայ նու թյու նը և այլն: Մի այն 
այս դեպ քում ստեղծ վում է վստա հու թյան 
զգա ցում, որ նոր տեխ նի կա յի ու սու ցու մը 
կա րող է տալ լավ ար դյունք ներ:

Կրտսեր դպրո ցի աշա կետ նե րի հա մա
կարգ չա յին գրա գի տու թյան դա սըն թաց
նե րի կազ մա կերպ ման հա մար կա րև որ 
է ու սուց ման գոր ծըն թա ցում մի ջա ռար
կա յա կան կապե րի կի րառ ման անհ րա
ժեշ տու թյու նը: Ին ֆոր մա տի կա յի դա սե րի 
ժա մա նակ կեր պարվես տի նյու թե րի օգ տա
գոր ծու մը տվեց հի ա նա լի ար դյունք: Բա ցի 
դրա նից` կրտսեր դպրո ցի աշա կերտ նե րի 
հա մա կարգ չա յին գրա գի տու թյան տար րե
րի ու սու ցու մը չի սահ մա նա փակ վում վե րը 
նշված դա սե րի շրջա նակ նե րում:

Հար կա վոր է ու շադ րու թյուն դարձ նել 
հա մա կարգ չա յին հմտու թյուն նե րի տի
րապետ ման նպա տակ նե րին: Այդ նպա
տակ նե րը ձև ա կերպ վում են պա հանջ նե րի 
տես քով և ներ կայացվում աշա կերտ նե րին:

Այս դա սըն թա ցի հիմ նա կան նպա տակ
նե րից մե կը կրտսեր դպրո ցա կան նե րի ալ
գո րիթ մա կան մտա ծե լա կեր պի ստեղ ծումն է:

Այս դեպ քում ալ գո րիթ մը դառ նում է 
դա սըն թա ցի կենտ րո նա կան հաս կա
ցությու նը, իսկ ալ գո րիթմ ներ կազ մե լը, 
վեր լու ծե լը և կի րա ռե լը ու սում նա կան գոր
ծըն թա ցի հիմ նա կան բո վան դա կու թյու նը:

Դա սըն թա ցի ոլորտ նե րից մեկն է սո վո
րեց նել աշա կերտ նե րին ծրագ րա վոր ման 
տար րեր: Այդ ուղ ղու թյան իրա կա նա ցու մը 
կրտսեր դպրո ցի տար բեր դա սա րան նե
րում, իհար կե, իրա կա նաց վում է տար բեր 
մա կար դակ նե րով, որը հաս տատ վում է` 
ել նե լով այդ դա սա րան նե րի աշա կերտ նե
րի հան դեպ պա հանջ նե րից:

Տար րա կան կրթու թյան հա յե ցա կար
գին հա մա պա տաս խան պետք է կա տա րել 
ան ցում նոր տե սա կի ու սում նա կան մի ջոց
նե րին` հաշ վի առ նե լով կրտսեր դպրո ցի 
աշա կերտ նե րի տա րի քա յին և ան հա տա
կան յու րա հատ կու թյուն նե րը: Այս ամե նը 
հիմք է հան դի սա ցել ու սում նա մե թո դա կան 
հա մա լի րի մշակ ման հա մար, որը նե րա
ռում է ծրագիր և մե թո դա կան մշա կում ներ 
ու սու ցիչ նե րի հա մար:

Երե խանե րի ինք նու րույն գոր ծու նե ու
թյան հա մար մշակ վել են տետ րեր տպա
գիր հիմ քով, հանձ նա րա րու թյուն նե րի 
քար տեր: Սա կայն խնդի րը ամ բող ջո վին չի 
լուծ ված, քա նի որ չի ստեղ ծել «Ին ֆոր մա
տի կա» առար կա յի դա սա գիրք, թեև շատ 
բան է ար վել դրա մա սե րի զար գաց ման 
հա մար:

Կրտսեր դպրոց նե րում մա թե մա տի կա յի 
դա սե րի ժա մա նակ կա րև որ տեղ է հատկաց
վում հա մա կար գիչ նե րի օգ տա գործ մա նը 
մե թո դա կան գրա կա նու թյան մեջ:

Կրտսեր դպրոց նե րում հա մա կարգ
չա յին գրա գի տու թյան տար րե րի օգ
տա գործու մը ու սուց ման գոր ծըն թա ցը 
կդարձ նի աշա կերտ նե րի հա մար ավե լի 
զվար ճա լի և հետաքր քիր:

Կրտսեր դպրոց նե րում հա մա կարգ չա
յին գրա գի տու թյան տար րե րը հի ա նա լի 
հնա րա վո րու թյուն ներ են ստեղ ծում մի ջա
ռար կա յա կան կա պե րի հա մար:

Այ սօր կրթու թյան կա րև որ մասն է կազ
մում ժա մա նա կա կից ման կա վարժա կան 
տեխ նո լո գի ա նե րի օգ տա գոր ծու մը` հիմն
ված ակ տիվ ու սու ցո ղա կան մե թոդ նե րի 
վրա: Այդ տեխ նո լո գի ա նե րից մե կը զար
գաց նող ու սուց ման տեխ նո լո գի ան է: Բո
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լոր կրտսեր դպրոց նե րի ծրագ րե րը, նաև 
ին ֆոր մա տի կա յի ծրա գիրն օգ տա գոր ծում 
են զարգաց նող ու սուց ման տեխ նո լո գի
ան: Այդ տեխ նո լո գի ա նե րի շրջա նակ նե
րում հա մա կարգի չը դի տարկ վում է որ պես 
ան հա տի մտա վոր և ստեղ ծա գոր ծա կան 
զար գաց ման ակ տիվաց ման մի ջոց:

Հա մա կարգ չի օգ տա գոր ծու մը երե
խա նե րի զար գաց ման հա մար նո րույթ չէ: 
Բայց գործ նա կա նում ու սու ցի չը ընդ հար
վում է այն պրոբ լե մի հետ, թե ինչ պես զու
գակ ցել կրթա կան չա փո րո շիչ նե րից բխող 
ին ֆոր մա ցի ոն տեխ նո լո գի ա նե րի գի տե
լիք նե րին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը և 
երե խա յի հո գե բա նա կան զար գա ցու մը: 
Այս պրոբ լե մը հրա տապ է հատ կա պես կի
րա ռա կան ծրագ րե րի ու սուց ման ժա մա
նակ, օրի նակ` գրա ֆի կա կան խմբագ րի չի:

Հանձ նա րա րու թյուն նե րը, որոնք ուղղ
ված են ծրագ րա յին ապա հով ման յու
րացմա նը, միշտ չեն հա մա պա տաս խա
նում ակ տիվ ու սուց ման սկզբունք նե րին: 
Դա սագրքե րի մե ծա մաս նու թյու նը ներ
կա յաց նում է ստան դարտ հանձ նա րա րու
թյուն ներ, որոնց շնոր հիվ աշա կերտ նե րը 
յու րաց նում են տվյալ կի րա ռա կան ծրա գի
րը: Օրի նակ` գրա ֆի կա կան խմբագ րի չի 
ու սուց ման գոր ծըն թա ցում աշա կերտ նե րը 
2–3 դա սի ըն թաց քում սո վո րում են օգ տա
գոր ծել նկար չա կան գոր ծիք նե րը և նկար
չու թյան ձև ե րը, ապա երե խա նե րը ստեղ
ծում են նկար ներ` պատ ճե նա հա նե լով 
տրված նա խան կարնե րից, թուղ թը լրաց
նում են գրա դա րա նից վերց րած պատ կեր
նե րով և ապա նկա րում են նկար իրենց 
ընտ րու թյամբ:

Իրա կա նում, երբ ու սու ցի չը դնում է 
խնդիր՝ սո վո րեց նելու աշա կեր տին գրա
գետ օգ տա գոր ծելու գրա ֆի կա կան, տեքս
տա յին խմբագ րիչ նե րը, նա պետք է դնի 
աշա կեր տին այն պի սի իրա վի ճա կի մեջ, 
որ պես զի նա բազ միցս օգ տա գոր ծի այս 
կամ այն ծրագ րա յին մի ջո ցը և գի տակ ցա
բար կի րա ռի այս կամ այն ձևը:

Ըն դու նե լով զար գաց նող կրթու թյան 

սկզբունք նե րը` դա սա կան թե մա նե րի ու
սուցու մը կա րե լի է դարձ նել ստեղ ծա
գոր ծա կան և օգ տա կար աշա կերտ նե րի 
հա մար, եթե գրա ֆի կա կան խմբագ րի չը 
հնա րա վոր լի նի դարձ նել ու սուց ման օբյեկ
տից ու նա կություն նե րի` մտա ծո ղու թյան, 
հի շո ղու թյան, ու շադ րու թյան, երև ա կա յու
թյան, ու սուց ման գոր ծըն թա ցի ընդ հա նուր 
հմտու թյուն նե րի ձև ա վոր ման մի ջոց:

Այդ մո տեց ման առա վե լու թյուն ներն 
ակն հայտ են`

 � ստեղծ վում է դրա կան շար ժա ռիթ.
 � ձև ա վոր վում է դրա կան զգաց մուն քա

յին տրա մադ րու թյուն.
 � կրճատ վում է փա թե թի գոր ծիք նե րի 

ու սում նա սիր ման ժա մա նա կը.
 � աշա կեր տը ստա նում է եր կա րա ժամ

կե տ գի տե լիք ներ.
 � ձև ա վոր վում են ինք նու րույն աշ խա

տե լու հմտու թյուն ներ.
 � զար գա նում են մտա վոր և ստեղ ծա

գոր ծա կան ու նա կու թյուն ներ.
 � ձև ա վոր վում են այն պի սի հմտու թյուն

ներ, որոնք հնա րա վո րու թյուն են տա
լիս հեշտու թյամբ ծա նո թա նալու ու րիշ 
նմա նա տիպ խմբագ րիչ նե րի հետ։ 

Հա տուկ ընտր ված հանձ նա րա րու
թյուն նե րը կսո վո րեց նեն երե խա նե րին 
կա տա րել հե տև ու թյուն ներ, վեր լու ծել, հա
մե մա տել, դա սա կար գել, ընդ հան րաց նել, 
տես նել պատճա ռա հե տև ան քա յին կա
պեր, կօգ նեն զար գաց նելու ու շադ րու թյու
նը, տա րա ծա կան երևակա յու թյու նը և մի
ա ժա մա նակ սո վո րելու հա մա կարգ չա յին 
այ բու բե նը:

Առար կա յի յու րա հատ կու թյու նը հնա
րա վո րու թյուն է տա լիս օգ տա գոր ծելու դա
սի ժա մա նակ ու սուց ման տար բեր ձև եր` 
ու շադ րու թյուն դարձ նելու անձ նա յին ուղղ
վա ծու թյան ու սուց ման մե թո դին, աշա
կերտ նե րի ինք նու րույն և ան հա տա կան 
աշ խա տանք նե րին, լայ նո րեն օգ տա գոր
ծելու խա ղա յին ու սուց ման մե թո դը և գի
տե լիք նե րի ստու գու մը, նաև ցու ցադ րելու 
մի ջա ռար կա յա կան կա պե րը:
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Գրա ֆի կա կան խմբագ րի չը մեծ հնա
րա վո րու թյուն է տա լիս աշա կերտ նե րին 
նա խագ ծա յին գոր ծու նե ու թյան հա մար: 
Նա խագ ծի մե թո դը հնա րա վո րու թյուն է 
տա լիս կազ մա կեր պելու բազ մա մա կար
դա կա յին ու սու ցում, ստեղ ծում է աշա
կերտ նե րի հա մար պայ ման ներ` կա տա րել 
ակ տիվ հե տա զո տու թյուն ներ և մտա ծել, 
բարձ րաց նել ինք նագնա հատ ման ցու ցա
նի շը և պա տաս խա նատ վու թյու նը:

Այդ ամե նը բարձ րաց նում է կրթու թյան 
որա կը:

Կրտսեր դպրո ցում նա խագ ծե րը կա
րող են լի նել պարզ` ստեղ ծել «Նոր տար վա 
բա ցի կ», «Ան կա խու թյան օր վան նվիր ված 
պաս տա ռ», բարդ` ստեղ ծել հանձ նա րա
րություն գրա ֆի կա կան խմբագ րի չի հա
մար, ին տե րիե րի դի զայն, ամ սա գիր և 
պա տի թերթ: Փոր ձը ցույց է տա լիս, որ երբ 
աշա կերտ նե րը տես նում են իրենց աշ խա
տան քի գործնա կան ար դյուն քը, սկսում են 
ավե լի հա ճախ օգ տա գոր ծել ին ֆոր մա ցի
ոն տեխնո լո գի ա ներն ու սում նա կան գոր
ծու նե ու թյան մեջ և կյան քում:

Գրա ֆի կա կան աշ խա տանք ներ ստեղ
ծե լու հա մար սկզբում պետք է ու սու ցա նել 
գրա ֆի կա կան տար րեր պատ կե րե լու գոր
ծիք նե րը:

Գոր ծիք նե րը կա րե լի է սո վո րել տար
բեր եղա նակ նե րով` պատ մել գոր ծի քի, 
դրա հատ կու թյուն նե րի մա սին, ցույց տալ 
էկ րա նի վրա հնա րա վո րու թյուն նե րը և 
հանձ նա րարու թյուն տալ նկա րելու նկար՝ 
նա խան մու շին հա մա պա տաս խան: Եվ 
կա րե լի է տալ հե տաքր քիր խնդիր, որի 
լուծ ման հա մար պետք է օգ տա գոր ծել 
նույն գոր ծի քը մի քա նի ան գամ` «Գտնել 
և նկա րել բա ցա կա յող տար րը»: Այդ պի սի 
հանձ նա րա րու թյուն ներ նրանք սի րում են 
կա տա րել ալ բոմ նե րում, իսկ հա մա կարգ
չով` առա վել ևս:

զար գաց նող ու սուց ման կա րև որ փուլ 
է որոն ման և գոր ծու նե ու թյան դրա կան 
շարժա ռի թի ստեղծ ման և պահ պան ման 
գոր ծո նը: Չկա շար ժա ռիթ, չկա գոր ծու

նե ու թյուն: Կրտսեր դպրո ցում դրա կան 
շար ժա ռիթ կա րող են հան դի սա նալ պատ
մու թյան կամ բա նաս տեղ ծու թյան պատ կե
րու մը, հե տաքր քիր կեր պա րի ստեղ ծու մը:

Ինչ պես գի տենք, կրտսեր դպրո ցի աշա
կերտ նե րը սի րում են նկա րել, այդ պատ ճա
ռով այդ տա րի քում գրա ֆի կա յի ու սու ցու մը 
կա րև որ պահ է երե խա յի ստեղծա գոր ծա
կան պո տեն ցի ա լի զար գաց ման հա մար: 
Ու սու ցու մը սկսում ենք Paint խմբագ րի չից, 
քա նի որ այն ու նի այն պի սի գոր ծիք ներ, 
որոնք հնա րա վո րու թյուն են տա լիս ստեղ
ծելու և մշա կելու գրա ֆի կա կան տե ղե կույ
թը: Աշա կերտ նե րը սո վո րում են աշ խա տել 
գոր ծիք նե րի, մե նյու նե րի հետ և ըն կա լելու 
կե տա յին գրա ֆի կան: Ար դյուն քում ձև ա
վոր վում է աշա կերտ նե րի ստեղ ծա գոր ծա
կան մտա ծո ղու թյու նը, նրանց մոտ աճում 
է հե տաքրք րու թյու նը «Ին ֆոր մա տի կա» 
առար կա յի հան դեպ, զար գա նում է էս թե
տի կական, գե ղար վես տա կան ճա շա կը:

Կա րե լի է ներ կա յաց նել Paint գրա ֆի կա
կան խմբագ րի չի ու սու ցո ղա կան դա սեր:

Այդ դա սե րի նպա տակն է`
 � ծա նո թաց նել աշա կերտ նե րին հա մա

կարգ չա յին գրա ֆի կա յի հիմ նա կան 
հաս կացու թյուն նե րի, նաև կոմ պո զի
ցի ա յի կա ռուց ման հիմ քե րի և գու նա
տե սու թյան հետ.

 � սո վո րեց նել աշա կերտ նե րին ստեղ ծել 
կե տա յին պատ կեր ներ.

 � մշա կել աշա կերտ նե րի հետ գրա ֆի
կա կան խմբագ րիչ նե րի հետ աշ խա
տե լու հմտու թյուն ներ։

Դասերի ժամանակ օգտագործում են 
ֆիզիկական կուլտուրայի րոպեներ, խա
ղային ակն թարթ ներ, տե սա կա նը զու
գակց վում է գործ նա կան աշ խա տանք նե
րով: Օգ տագոր ծում են խնդիր ներ, որոնք 
զար գաց նում են տրա մա բա նու թյու նը, 
ու շադ րու թյու նը, հի շո ղու թյու նը, երև ա
կա յու թյու նը: Աշա կերտ նե րը մաս նակ ցում 
են նա խագ ծա յին աշ խա տանք նե րում, սո
վո րում են ինք նու րույն փնտրել նյու թեր 
գրքե րում, հա մա ցանցում, ձև ա վո րել ար



99

Դ Ա Ս Ա Վ Ա Ն Դ Մ Ա Ն  Մ Ե Թ Ո Դ Ի Կ Ա

դյունք նե րը նկար նե րով, հա ղոր դագ րու
թյուն նե րով, նաև գնա հա տում են իրենց և 
ըն կեր նե րի գի տե լիք նե րը:

Դա սի թե ման` «Բազ մա գու նա յին հրաշք
նե րի և բա ցա հայ տում նե րի աշ խարհ»:

Paint գրա ֆի կա կան խմբագ րիչ:
Դա սի նպա տակը`
ա) աշա կերտ նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան 

մտա ծո ղու թյան զար գա ցում.
բ) գրա ֆի կա կան խմբագ րիչ, սա ռը և 

տաք գույ ներ, գրա ֆի կա կան խմբագ րի չի 
գոր ծիք նե րը, գույ նե րի վա հա նակ.

գ) մի ջա ռար կա յա կան կա պե րի զար
գա ցում.

դ) Paint գրա ֆի կա կան խմբագ րի չի 
գոր ծիք նե րի հետ աշ խա տե լու հմտու թյուն
նե րի ամ րապն դում:

Դա սի խնդիր ներ`
ա) կրթա կան` ամ րապն դել պատ կե րա

ցում ներն ին ֆոր մա տի կա հաս կա ցու թյան 
և Paint գրա ֆի կա կան խմբագ րի չի մա սին, 
գործ նա կա նում տե սա կան գի տե լիք նե րի 
օգ տա գործ ման հմտու թյուն նե րի և կա րո
ղու թյուն նե րի ձև ա վո րում.

բ) զար գաց նող` կեր պա րա յին տրա մա
բա նա կան մտա ծո ղու թյան և յու րաց ման 
հե տաքրք րու թյան զար գա ցում ու ստեղ ծա
գոր ծա կան ու նա կու թյուն նե րի ձև ա վո րում.

գ) դաս տի ա րակ չա կան` աշա կերտ նե րի 
շար ժա ռիթ նե րի բարձ րա ցու մը խա ղա յին 
տեխ նո լո գի ա նե րի օգ տա գործ ման շնոր
հիվ, ըն կե րա սի րու թյան սեր մա նու մը և էս
թե տիկա կան ճա շա կի զար գա ցումը։ 

Դա սի տե սա կը` խա ղա յին դաս: Աշա
կերտ նե րը ճա նա պար հոր դում են գրա ֆի
կական գոր ծիք նե րի հետ: Ո՞ր գոր ծիքն է 
ամե նա կա րև ո րը: Ծա նո թա նում են նկար
չի գործիք նե րի հետ: Ու սու ցա նե լով նո րը` 
նրանք զար գաց նում են ստեղ ծա գոր ծա
կան երևակա յու թյու նը, տրա մա բա նա կան 
մտա ծո ղու թյու նը:

Աշ խա տանք նե րի ձև ե րը դա սի ըն թաց
քում հե տև յալն են` ան հա տա կան, խմբա
կային, բա նա վոր և գրա վոր, գործ նա կան 

աշ խա տանք հա մա կարգ չի վրա:
Հա մա կար գի չը կա րե լի է կի րա ռել 

կեր պար վես տի դա սե րի ժա մա նակ` օգ
տա գոր ծե լով այն, որ պես գոր ծիք: Կեր
պար վես տով զբաղ վե լը տա լիս է հնա րա
վո րու թյուն երեխա նե րի մոտ զար գաց նելու 
գե ղե ցի կի զգա ցու մը, տես նելու գե ղե ցի կը 
բնու թյան երև ույթնե րի, հա սա րա կու թյան, 
մար դու և աշ խա տան քի մեջ, նաև ար վես
տի գոր ծե րում` գե ղանկար չու թյան, գրա ֆի
կա յի, դե կո րա տիվ–կի րա ռա կան ար վես
տի, քան դա կա գոր ծու թյան, պատ կե րելու 
տե սա ծը նկա րում:

Պարզ է, որ կեր պար վես տը էս թե տի
կա կան դաս տի ա րա կու թյան մի ջոց նե րից 
մեկն է: Լի ար ժեք էս թե տի կա կան դաս
տի ա րա կու թյու նը կա րե լի է իրա կա նաց նել 
մի այն, եթե մար դու վրա ազ դեն էս թե տի
կա կան դաս տի ա րա կու թյան բո լոր մի ջոց
նե րը և փոր ձեն կա տա րե լա գոր ծել դրանք:

Հա մա կարգ չա յին տեխ նի կա յի օգ տա
գոր ծու մը կեր պար վես տի և ին ֆոր մա
տի կա յի դա սե րի ժա մա նակ ընդ լայ նում է 
աշա կեր տի աշ խար հա յաց քը և զար գաց
նում է աշա կերտի ըն կալ ման ու նա կու
թյուն նե րը` ու շադ րու թյու նը, երև ա կա յու
թյու նը, հի շո ղու թյու նը և տրա մա բա նա կան 
մտա ծո ղու թյու նը:

Աշ խա տան քը հա մա կարգ չի վրա զու
գորդ վում է տետ րե րում հանձ նա րա րու
թյուննե րի կա տար ման հետ:

Տար բեր ձև ե րի և մե թոդ նե րի կի րա
ռու մը դա սե րի ըն թաց քում ակ տի վաց նում 
է աշա կերտ նե րի աշ խա տու նա կու թյու նը, և 
բարձ րա նում է նրանց հե տաքրք րու թյու նը 
առար կա յի հան դեպ: Ծա նո թա նանք Paint 
ծրագ րին:

1. Ծա նո թաց նում ենք Paint ծրագ րի` 
Shapes (ձև եր), լից քի և փչող գոր ծիք նե
րի հետ։
 � Գծել Shapes–ի (ձև ե րի) օգ նու թյամբ հու
լունք:

 � Ընտ րել լից քի գոր ծի քը:
 � Ընտ րել գույ նը գույ նե րի վա հա նա կի վրա:
 � Սեղ մել ձախ ստեղ նը և ներ կել։
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2. Ծա նո թաց նում ենք մա տի տի, վրձին
ների, ռե տի նի և տեքս տա յին գոր ծիք նե րին։
 � Բա ցել Winter.bmp ֆայ լը:
 � Մա տի տի օգ նու թյամբ ուր վագ ծել նկա րը:
 � Գրել «Ձմե ռ»` օգ տա գոր ծե լով տեքս տա

յին գոր ծի քը և «Թա վ» տա ռե րի տե սա կը։ 
Այս գոր ծիք ներն ու սում նա սի րե լուց հե

տո կա րե լի է տալ հանձ նա րա րու թյուն, 
որ պես զի աշա կերտ նե րը նկա րեն «Նոր 
տար վա» թե մա յով բա ցիկ:
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Пре и му щест ва ис поль зо ва ния компь ю тер ной гра фи ки в на чаль ной шко ле

А. Му ко ян

Статья пос вя ще на ис поль зо ва нию компьюте ра на уро ках изоб ра зи тель но го ис кусст ва в на
чаль ной шко ле. Это по мо га ет фор ми ро вать твор чес кое мыш ле ние уча щих ся, раз ви ва ет во об ра
же ние, прост ранст вен ное пред став ле ние, ло ги чес кое мыш ле ние, эсте ти чес кий и ху до жест вен ный 
вкус. Уч те ны осо бен ности изу че ния ин фор ма ти ки в на чаль ной шко ле.

Advantages  of using computer graphics in elementary school

H. Mukoyan

The article is about using computers at the lessons of fine arts at primary school, which helps to 
form creative thinking of learners and develops their spatial imagination, logical thinking, aesthetic 
and artistic taste.

The peculiarities of studying informatics at primary school are considered.

Ձմեռ
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ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՇՈՒՇԻԿ

ԿՐՈՆԱԿԱՆ ԱՆՀԱՄԱՐԺԵՔ 
ԲԱՌԱՊԱշԱՐԻ ՈւՍՈւՑՄԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈւԹՅՈւՆՆԵՐը

Ար տերկ րում և ՀՀ–ում իրա կա նաց
ված հե տա զո տու թյուն նե րը հիմ նա կա նում 
վե րա բե րում են կրո նա կան տեր մի նա բա
նու թյա նը, տեր մի նա բա նա կան բա ռա կա
պակ ցու թյուն նե րին, սա կայն կրո նա կան 
ան հա մար ժեք բա ռա պա շա րի ու սուց մա նը 
նվիր ված հե տա զո տու թյուն ներ հիմ նա կա
նում չեն իրա կա նաց վել, հատ կա պես, երբ 
խոս քը կրո նա կան ոլոր տում գոր ծու նե ու
թյուն ծա վա լող մարդ կանց, մաս նա գետ
նե րի առօ րյա–խո սակ ցա կան, մաս նա գի
տա կան բա ռա պա շա րի մա սին է:

Անգ լե րեն եկե ղե ցակ րո նա կան են թա
լեզ վի ու սուց ման գոր ծըն թա ցում կա րև որ
վում են այն բա ռե րը, որոնք ար տա ցո լում 
են լեզ վա կիր նե րի մշա կույ թի առանձ
նա հատ կու թյուն նե րը: Լեզ վա բա նու թյան 
շրջա նակ նե րում այդ պի սի բա ռե րի հա մար 
ձև ա վոր վել են «իրույթ» կամ «մշա կու թա
յին նշույ թա վո րում ու նե ցող բա ռա պա շար» 
հաս կա ցու թյուն նե րը։ 

Այդ հաս կա ցու թյուն նե րից առանձ
նա նում են «ֆո նա յին կամ խոր քա յին 
բա ռա պա շար» և «ազ գամ շա կու թա յին 
նշույ թա վո րում ու նե ցող բա ռա պա շար», 
«էկ զո տիզմ ներ», «երկ րա գի տա կան առու
մով ար ժե քա վոր բա ռա պա շար» և «լա կու
նա ներ» հաս կա ցու թյուն նե րը:

Հա մա պա տաս խան վեր լու ծու թյու նը 
ցույց է տա լիս, որ կրո նա կան ազ գա յին 
նշույ թա վո րում ու նե ցող բա ռա պա շա րը 
բա ժան վում է հե տև յալ տե սակ նե րի` 

 � իրույթ ներ, բա ռա յին մի ա վոր ներ, 
որոնք նշա նա կում են ազ գա յին–եզա
կի առար կա ներ և երև ույթ ներ, որոնք 

իրենց հա մար ժե քը չու նեն այլ մշա
կույթ նե րում և բնո րոշ են հա մե մատ
վող մշա կույթ նե րից մե կին,

 � հա րան շա նա կա յին (connotative) բա
ռեր, որոնք եր կու լեզ վում հա մընկ
նում են նշյալ նե րով (denotatum), բայց 
տար բեր վում են հա վե լյալ իմաստ նե
րով (connotates),

 � ֆո նա յին բա ռա պա շար, առար կա
ներ նշա նա կող բա ռա յին մի ա վոր նե
րը բնո րոշ են եր կու մշա կույ թին, բայց 
տար բեր վում են բա ռա յին ֆո նե րով։

Ըստ Ն. Վ. Ֆի լի պո վա յի՝ ազ գա յին 
նշույ թա վո րում ու նե ցող բա ռա պա շա րի 
ու սուց ման հա մա կար գը հան դես է գա լիս 
ընդ հա նուր, հա տուկ և մաս նա վոր մո տե
ցում նե րով, առ այն, որ ընդ հա նուր մո տե
ցու մը են թադ րում է տվյալ բա ռա պա շա
րի ու սու ցում միջմ շա կու թա յին մո տեց ման 
շրջա նակ նե րում: Ազ գա յին նշույ թա վո րում 
ու նե ցող բա ռա պա շա րի ու սուց ման մաս նա
գի տա կան մո տե ցու մը են թադ րում է տվյալ 
բա ռա պա շա րի յու րա ցում գե ղար վես տա
կան գրվածք նե րի մի ջո ցով: Մաս նա վոր 
մո տեց ման դեպ քում տվյալ բա ռա պա շարն 
ու սու ցան վում է կոնկ րետ պատմ վածք ներ 
ըն թեր ցե լու և վեր լու ծե լու գոր ծըն թա ցում 
(Н. В. Фи лип по ва, 2002, 45):

Վ. Պ. Ֆուր մա նո վան առանձ նաց նում է 
ֆո նա յին գի տե լիք նե րի հե տև յալ բա ժին նե
րը, որոնք պետք է յու րաց նի «մշա կու թա
յին–լեզ վա կան ան ձը» միջմ շա կու թա յին 
հա ղոր դակ ցու թյան ժա մա նակ: Դրանք 
հե տե ւյալ ներն են` 
1. պատ մամ շա կու թա յին ֆո նը, որը նե
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րա ռում է տե ղե կու թյուն ներ հա սա
րա կու թյան մշա կույ թի մա սին` նրա 
պատ մա կան զար գաց ման գոր ծըն
թա ցում,

2. հան րամ շա կու թա յին ֆո նը,
3. էթ նոմ շա կու թա յին ֆո նը, որը նե րա

ռում է տե ղե կատ վու թյուն կեն ցա ղի, 
ավան դույթ նե րի, տո նե րի մա սին,

4. նշա նա բա նա կան ֆո նը, որը նե րա
ռում է տե ղե կատ վու թյուն օտա րա լե
զու մի ջա վայ րի խորհր դա նիշ նե րի, 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին 
(В. П. Фурманова, 1993, 7). 

Հ. Համերլին առանձնացնում է` 
1. տե ղե կատ վա կան կամ փաս տա ցի 

մշա կույ թը /գի տե լիք նե րը աշ խար
հագ րու թյու նից, պատ մու թյու նից, ինչ
պես նաև ընդ հա նուր տե ղե կու թյուն
ներ, որոնք ու նի հա սա րա կու թյան 
տի պիկ ներ կա յա ցու ցի չը,

2. վար քագ ծա յին մշա կույ թը/փոխ հա
րա բե րու թյուն նե րի առանձ նա հատ
կու թյուն նե րը հա սա րա կու թյան մեջ` 
նոր մե րը, ար ժեք նե րը, խո սակ ցա կան 
բա նա ձև ե րը, մարմ նի լե զուն,

3. ավան դա կան մշա կույ թը` «մե ծա տա
ռով» /գե ղար վես տա կան ար ժեք նե րը/ 
(H. Hammerly, 1982, 10)։ 

Ազ գա յին նշույ թա վո րում ու նե ցող բա
ռա պա շա րի ու սուց ման տե սան կյու նից 
կա րև որ է ու սու ցան վող դարձ վա ծա յին 
մի ա վոր նե րում մշա կու թա յին բա ղադ
րա մա սի առանձ նաց ման, բա ցա հայտ
ման հիմ նախն դի րը: Հա մա պա տաս խան 
հատ կա բա նու թյուն նե րի հա մե մա տա կան 
վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ դրանք 
եր բեմն հատ կա բա նա կան իրույթ են հա
յե րե նի հա մա պա տաս խան դարձ ված նե րի 
բո վան դա կա յին բնու թագ րե րի տե սան
կյու նից: Ընդ որում՝ լեզ վա բան նե րը խնդիր 
են դնում հա մե մա տե լու նշված հաս կա
ցույթ նե րի իմաս տա յին–զու գոր դա կան 
դաշ տե րը, ապա մե թո դիստ նե րը պետք է 

ու սուց ման որո շա կի փու լում ներ մու ծեն և 
սո վո րեց նեն «Աստ ված», «հա վատ», «սեր» 
և այլ հաս կա ցույթ նե րի բա ղադ րա մաս 
հան դի սա ցող այն դարձ վա ծա յին մի ա վոր
նե րը, կա ղա պա րույթ նե րը, որոնք պա րու
նա կում են մշա կու թա յին /ազ գա յին, հա
մա մարդ կա յին բա ղադ րա մաս։ 

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 գի տա կան և աստ վա ծա բա նա կան 
տեր մին նե րը հիմ նա կա նում հատ կա բա
նա կան, հատ կան վա նա կան, տե ղա նուն
ներ նշող իրույթ ներ են: Այս տեղ կա րև որ 
է ազ գա յին նշույ թա վո րում ու նե ցող անգ լե
րեն եկե ղե ցակ րո նա կան բա ռա պա շա րը, 
որ տեղ առանց քա յին են կոն ցեպտ նե րը 
կամ հաս կա ցույթ նե րը:

Անգ լե րեն եկե ղե ցակ րո նա կան բա
ռա պա շա րի ու սուց ման տե սան կյու նից 
կրո նա գի տա կան, աստ վա ծա բա նա կան 
տեր մին նե րի քննար կու մը ցույց է տա լիս, 
որ դրանք կրո նա կան ոլոր տի գոր ծու նե ու
թյան լեզ վա կա ղա պար նե րում գոր ծած վե
լով` չեն կա րող հա մար վել առանց քա յին 
օտար լեզ վի ու սուց ման մի ա վոր: Տար բեր 
տե սա կի տեր մի նա կա պակ ցու թյուն նե րը 
ար դյու նա վետ կա րող են լի նել լեզ վի ու
սուց ման տե սան կյու նից, եթե դրանք դի
տարկ վում են որևէ հաս կա ցույ թի կամ 
գեր հաս կա ցույ թի զու գոր դա կան, իմաս
տա յին դաշ տե րում:

Օրի նակ` վերց նում են «հա վատ» հաս
կա ցույ թը, որը կա րե լի է ներ մու ծել հա
մա պա տաս խան դարձ վա ծա յին մի ա
վոր նե րով, հատ կա բա նու թյուն նե րով, 
բա ռա պա կա ցու թյուն նե րով: Մաս նա գի
տա կան մա կար դա կում դի տար կե լով այն 
որ պես կրո նա գի տա կան տեր մին՝ անհ րա
ժեշտ է տալ բո լոր հնա րա վոր ար տա հայ
տու թյուն նե րը` տար բեր ռե գիստր նե րում` 
խո սակ ցա կան, գրա կան, մաս նա գի տա
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կան՝ ամ րապն դե լով տվյալ բա ռա պա շա
րը հա մա պա տաս խան վար ժու թյուն նե րով: 
Օրի նակ՝ տրվում է Faith հաս կա ցույ թը, հե
տո անգ լե րեն լեզ վով տրվում է դրա բա
ցատ րու թյու նը՝

1) strong or unshakeable belief in some
thing, esp without proof or evidence 2) a 
specific system of religious beliefs the Jew
ish faith 3) Christianity trust in God and in 
his actions and promises 4) a conviction of 
the truth of certain doctrines of religion, esp 
when this is not based on reason 

Հաջորդ փուլում տրվում են Faith բառով 
կազմված դարձվածային միավորներ՝

1) Bad faith – դավաճանություն, 
ուխտադրժություն։

2) Good faith – անազնվություն 1) They 
acted in bad faith, using my name to bolster 
up their dishonest scheme. (DEI) — Նրանք 
ազնիվ չվարվեցին՝ օգտագործելով իմ 
անունը իրենց մեքենայությունների համար։

Ակնհայտ է, որ նշված խոսակցական 
բառակապակցությունները դժվար չէ 
յուրացնել, հատ կապես, երբ տրվում են 
համապատասխան օրինակներով՝

The professors have no tenure and no se
curity, save the kindness and good faith of 
those who hold the purse–strings... (U. Sin
clair, ‘The Goose–Step’, ch. LXXIX) — 

Ընդ որում՝ անհրաժեշտ է նույն բառ–
տերմին–հասկացույթը ներկայացնել տար
բեր գիտական և գրական ժանրերում։ 
Օրինակ՝ 

On the faith of... վստահելով։
 On the faith of his oath they had 

placed themselves in his power. (OED) 
— Հավատալով նրա երդմանը՝ նրանք 
հանձնվեցին նրան։

Ինչ վե րա բե րում է «Pin one's faith on 
smb. (pin one's faith (կամ hopes) on (to կամ 
upon) smb. (կամ smth.) հույս դնել, վստա
հել» բա ռա կա պակ ցու թյա նը, ապա այն 
ավե լի հա ճա խա կի կի րառ վում է առօ րյա–

խո սակ ցա կան ոճում և ու սա նող նե րի մոտ 
մեծ հե տաքրք րու թյուն է առա ջաց նում։

 There was a lad you could pin your hopes 
to. (E. O’Connor, ‘The Edge of Sadness’, part 
I, ch. V) — Այդ տղայի վրա կարելի է հույս 
դնել։

Հաջորդ արտահայտությունը վե րա բե
րում է գրական–գեղարվեստական ոճին՝

Place one’s faith in... (place (կամ put) 
one’s faith in...) հավատալ, վստահել

 If I were you I shouldn’t put any faith in 
a word that girl says. She’s the kind of girl 
who’s a born liar. (A. Christie, ‘The Labours 
of Hercules’, ‘The Arcadian Deer’, ch. IV) — 
Ձեր փոխարեն նրա ոչ մի խոսքին ես չէի 
հավատա։

Բառ–հաս կա ցույ թի ներ մուծ ման և ամ
րապնդ ման փու լում ու սա նող նե րը տվյալ 
բա ռա կա պակ ցու թյուն նե րով կազ մում են 
նա խա դա սու թյուն ներ, երկ խո սու թյուն ներ 
և այլն։

Եկե ղե ցու, եկե ղե ցա շի նու թյան, կրո նի 
ու սուց ման և քա րոզ չու թյան ոլորտ նե րում 
գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լող մար դիկ իրենց 
ամե նօ րյա խոս քա յին պրակ տի կա յում 
գոր ծա ծում են լայն մաս նա գի տա կան, նեղ 
մաս նա գի տա կան, առօ րյա–խո սակ ցա
կան բա ռա պա շար՝ հաշ վի առ նե լով տար
բեր խոս քա յին իրադ րու թյուն նե րը: Անհ
րա ժեշտ է նշել, որ նշված բա ռա շեր տե րից 
առա ջին պլան է մղվում այն եկե ղե ցակ րո
նա կան հաս կա ցու թյուն նե րը, որոնք ավե
լի շատ հա րում են առօ րյա–խո սակ ցա կան 
բա ռա պա շա րին:

Նույն միտքն է հայտ նում Ե. Ե. Մի րո
նո վան, ըստ որի՝ «ցան կա ցած առար կա
յա կան ոլոր տի բնո րոշ է որո շա կի իմաս
տա յին դաշտ, որն ար տա ցո լում է տվյալ 
էթ նո սի լեզ վամ տա ծո ղու թյան ազ գա յին, 
շրջա պա տող կյան քի ըն կալ ման հո գե
բա նա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը և 
մարդ կանց վե րա բեր մունքն իրենց կեն սա
գոր ծու նե ու թյան այս կամ այն աս պեկտ նե
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Հայերեն Անգլերեն
Փրկիչ Our Savior
Մեղքերը քավող  Redeemer
Իմ Լույս My Light
Ազատող Deliverer
Ուսուցիչ Teacher
Աստված, Հայր Lord
Մեր Պահապան Our Stronghold
Իմ փրկիչ Աստված God my salvation
Իմ փրկիչ Աստված God our Savior

րի նկատ մամբ: Ազ գա յին հո գե բա նա կան 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը բա ցա հայ
տե լու հա մար, որոնք բնո րոշ են տվյալ 
խմբին, նպա տա կա հար մար է ու սում նա
սի րել այն իմաս տա յին ոլորտ նե րը, որոնք 
մոտ են տվյալ ան ձի կեն ցա ղին և ընդ հա
նուր մշա կույ թին և մեծ դեր են խա ղում 
նրա կյան քում» (Е. Е. Ми ро но ва, 2001, 45):

«Փրկչի» կամ Հի սուս Քրիս տո սի հաս

կա ցույ թի յու րաց մամբ աստ վա ծա բա նա
կան ֆա կուլ տե տի ու սա նող նե րը կա րող 
են յու րաց նել տվյալ հաս կա ցու թյան ոճա–
ժան րա յին առանձ նա հատ կու թյուն նե րը:

Ու սա նող նե րին առա ջարկ վում է անգ
լե րեն և հա յե րեն նշված հաս կա ցույ թի 
հո մա նիշ ները` (Е. З. Лукманова , А. В. 
Карышева, 2007, 161–167)։

Նպա տա կա հար մար է և ար դյու նա վետ 
տվյալ հաս կա ցույ թի յու րա ցումն իրա
կա նաց նել կրե ոլ գրվածք նե րի մի ջո ցով, 
երբ ամեն մի եզ րույթ տրվում է նկա րով, 
գծա պատ կե րով կամ, եթե հնա րա վոր է, 
անգ լե րեն լեզ վով հնչող տե սա հո լո վա կով: 
Ու սա նող նե րը կա րող են հա մա ցան ցում 
ինք նու րույն գտնել տար բեր ֆիլ մեր, նկա
րա զարդ ու ղե ցույց ներ, մաս նա գի տա կան 
գրվածք ներ և պատ րաս տել ներ կա յա
ցում ներ, զե կույց ներ, ֆիլ մե րի դի տում ներ` 
լսա րա նա յին և ար տալ սա րա նա յին աշ խա
տան քի ժա մա նակ:

Օրի նակ` տրվում է "Our Savior "–ը, 
հե տո տրվում է տվյալ հաս կա ցույ թի բա
ցատ րու թյու նը`

JESUS CHRIST OUR SAVIOR 
This took place in Bethany beyond the 

Jordan, where John was baptizing. The next 

day he saw Jesus coming toward him, and 
said, «Behold, the Lamb of God, who takes 
away the sin of the world!» 

Gospel of John 1։28–29 
«This is my commandment։ love one an

other as I love you. No one has greater love 
than this, to lay down his life for his friends.» 

Gospel of John 15։12–13 ( www.biblegate
way.com/passage/?)։

Այս պի սով՝ կա րև որ սկզբունք է դառ
նում լու սան կար նե րի և դրանց ու ղեկ ցող 
գրվածք նե րի մի ջո ցով կրո նա կան հաս կա
ցույ թի լու սա բա նումն ու ու սու ցու մը:

Նպա տա կա հար մար է աս տի ճա նա բար 
ներ մու ծել նշված հաս կա ցույ թին առնչ վող 
այն բա ռա պակ ցու թյուն ներն ու դարձ վա
ծա յին մի ա վոր նե րը, որոնք կի րառ վում են 
եկե ղե ցակ րո նա կան սպա սարկ ման, քա
րոզ չու թյան ոլոր տում։
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Օրինակ՝

The LORD is my rock, my fortress and my 
deliverer; my God is my rock, in whom I take 
refuge. He is my shield and the horn of my 
salvation, my stronghold. Luke 1։69

He has raised up a horn of salvation for 
us in the house of his servant David

The Lord is my rock,...To whom the saints 
have recourse for shelter and safety, for sup
ply, support, and divine refreshment; and in 
whom they are secure, and on whom they 
build their hopes of eternal life and happi
ness, and so are safe from all enemies, and 
from all danger. Christ is called a Rock on all 
these accounts, Psalm 61:2 (www.biblegate
way.com/passage/?)։

«Մշա կու թա յին նշույ թա վո րում ու նե
ցող բա ռա պա շա րը» սնող ակունք ներն 
են ժո ղովր դա կան դի ցա բա նու թյու նը, բա
նա հյու սա կան, կրո նա կան գրվածք նե րը, 
նա խա պա շար մունք նե րը, նպա տա կա դիր
քո րո շում նե րը, ար ժե քա յին կողմ նո րո շիչ
նե րը, հո գե բա նա կան մտա ծե լա կեր պի 
կարծ րա տի պե րը ներ կա յաց նող առած
նե րը, ասույթ ներն ու ասաց վածք նե րը, 
ինչ պես նաև այլ տար բեր դարձ վա ծա յին 
մի ա վոր նե ր: Այս տե ղից հե տև ում է, որ 
«մշա կու թա յին նշույ թա վո րում ու նե ցող 
բա ռա պա շա րը» ներ կա յաց նում է կրո նա
կան հաս կա ցույթ նե րի, հաս կա ցու թյուն նե
րի ձև ա վոր ման և զար գաց ման առանձ նա
հատ կու թյուն նե րը:

Կա րև որ է անգ լե րեն կրո նա կան բա ռա
պա շարն ընտ րե լիս և ու սու ցա նե լիս հաշ վի 
առ նել ոչ մի այն անգ լե րեն լեզ վում տվյալ 
ոլոր տին վե րա բե րող հաս կա ցույթ նե րը, 
այ լև դրանց հա յե րեն հա մար ժեք նե րը, քա
նի որ մշա կու թա յին փոխ ներ թա փան ցու մը 
հնա րա վոր է հաղ թա հա րել, երբ ու սա նող
նե րը ծա նո թա նում են թե՛ իրենց, և՛ թե լեզ
վա կիր նե րի ազ գա յին կարծ րա տի պե րին 

հա մե մա տա կան կտրված քով՝ հաշ վի առ
նե լով այն հան գա ման քը, որ կրո նա կան 
խո սույթ նե րում ավե լի ակ նա ռու են ներ կա
յաց ված:

Ու սում նա սի րե լով կրո նա կան հաս կա
ցույթ նե րի զու գոր դա կան և իմաս տա յին 
դաշ տե րում շրջա նառ վող ասաց վածք ներն 
ու ասույթ նե րը, տար բեր դարձ վա ծա յին 
մի ա վոր նե րը՝ լեզ վա բան նե րը գա լիս են 
այն եզ րա հանգ մա նը, որ դրանք ար տա ցո
լում են տվյալ ժո ղովր դի մտա ծե լա կեր պի, 
կեն սա փի լի սո փա յու թյան առանձ նա հատ
կու թյուն նե րը:

«Աստ ված», «հա վատ», «սեր», «Փրկիչ» 
և այլ հաս կա ցույթ նե րը տար բեր լե զու նե
րում կա րող են զու գոր դա կան, իմաս տա
յին դաշ տեր ստեղ ծել: Հա յե րեն, ռու սե րեն 
և անգ լե րեն հաս կա ցու թա յին դաշ տե
րի հա մե մա տու թյու նը ցույց է տա լիս, որ 
դրանք հիմ նա կա նում չեն հա մընկ նում 
ան գամ փո խա ռու թյան կամ պատ ճեն ման 
առ կա յու թյան պա րա գա յում:

Այս պի սով՝ եկե ղե ցակ րո նա կան բա
ռա պա շա րի ու սուց ման բո լոր փու լե րում 
անհ րա ժեշտ է լուրջ ու շադ րու թյուն դարձ
նել լեզ վա կիր նե րի առօ րյա–խո սակ ցա կան 
լեզ վի բնո րոշ խոս քա յին կա ղա պար նե րի 
ու սուց ման վրա:

Կրո նա կան բա ռա պա շա րի ու սուց ման 
հաս կա ցու թա յին մո տե ցու մը հնա րա վո
րու թյուն է ըն ձե ռում բա ցա հայ տե լու նշված 
հաս կա ցու թյուն նե րի, տեր մին նե րի իմաս
տա յին և զու գոր դա կան դաշ տե րի առանձ
նա հատ կու թյուն նե րը տար ժա մանակյա և 
հա մա ժա մա նա կյա կտրվածք նե րով, հիմ
նա վո րում է հաս կա ցու թյուն նե րի և հաս
կա ցույթ նե րի ու սուց ման թե մա տիկ մե թո
դի ար դյու նա վե տու թյու նը, հիմ նա վո րում է 
այդ ուղ ղու թյամբ իրա կա նաց ված լեզ վա
բա նա կան աշ խա տանք նե րի ար դյու նա վե
տու թյու նը։ 
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Особенности обучения религиозной безэквивалентной лексике
Ш. Григорян

В статье рассматривается проблема обучения религиозной безэквивалентной лексике. 
Выявлены стилистические, жанровые особенности религиозной лексики, представлены 
некоторые стратегии введения и усвоения религиозной безэквивалентной лексики. 
Обоснована необходимость изучения религиозной безэквивалентной лексики с точки 
зрения концептного подхода.

The Peculiarities teaching Relegious Nonequivalent Lexis
S. Grigoryan

The article dwells on the problem of teaching English religious nonequivalent lexis. It re
veals the stylistic and genre peculiarities of religious nonequivalent lexis and presents some 
strategies of inputting and acquiring religious nonequivalent lexis. It substantiates the neces
sity of studying religious nonequivalent lexis from the point of concept approach.
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ԱՐՄԻՆԵ ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ

ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԲԱԶԱՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Վեր ջին ժա մա նակ նե րում տե ղե կատ
վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի զար գա ցու մը 
և դրանց ներ թա փան ցու մը գի տու թյան 
և տեխ նի կա յի տար բեր բնա գա վառ ներ 
առանց  գի տե լիք նե րի բան կե րի կամ 
տվյալ նե րի բա զա նե րի պատ կե րաց նելն 
անհ նա րին է: Դրանք իրենց ու րույն տեղն 
ու նեն նաև ու սուց ման գոր ծըն թա ցում: 
Բա վա կան է հի շել հա մա ցան ցում տե ղա
կայ ված հզոր էլեկտ րո նա յին գրա դա րան
նե րը, հա մա կարգ չա յին ին տե լեկ տո ւալ 
ու սուց ման կամ ինք նու սուց ման հա մա
կար գե րը, թես թա վոր ման, գի տե լիք նե րի 
գնա հատ ման այլ հա մա կար գեր, որ պես զի 
պարզ դառ նա դրանց անհ րա ժեշ տու թյու
նը մեր օրե րում: Հենց այդ պատ ճա ռով է, 
որ տվյալ նե րի բա զա նե րի կա ռա վար ման 
հա մա կար գե րի (ՏԲԿՀ) դա սա վան դումն 
ու նի այդ չափ կա րև որ տեղ թե՛ տեխ նի
կա կան և թե՛ հու մա նի տար մաս նա գի տու
թյամբ բու հե րի ծրագ րե րում:

Թե րևս առա ջին հա յաց քից կա րե
լի է կար ծել, թե «Access» հա մա կար գի 
հետ ծա նո թա ցու մը կա րող էր լու ծել բո լոր 
խնդիր նե րը (հի շենք, որ այն ընդգրկ ված 
է բու հա կան և դպրո ցա կան ծրագ րե րում) 
[1]: Սա կայն բա վա կան է նշել 2 կա րև որ 
հան գա մանք, որ պես զի պարզ դառ նա, թե 
ին չու լուրջ պատ վեր նե րի կամ խնդիր նե րի 
լուծ ման ժա մա նակ նա խագ ծա յին խմբե րը 
առա վել նպա տա կա հար մար են գտնում 
օգտ վել տվյալ նե րի բա զա նե րի կա ռա
վար ման այլ հա մա կար գե րից: Դրան ցից 
առա ջինն այն է, որ «Access» մի ջա վայ րում 
նա խագ ծե րի մշա կու մը պա հան ջում է «Vi

sual Basic» ծրագ րա վոր ման լեզ վի իմա ցու
թյուն, ին չը հա վե լյալ աշ խա տա ժա մա նա կի 
կո րուստ կա րող է հա մար վել [1]: Երկ րորդ 
և առա վել ծան րակ շիռ փաս տարկն այն է, 
որ «Access»  մի ջա վայ րը ինք նու րույն թո
ղարկ ման են թա կա հա վել ված նե րի մշակ
մա նը չի աջակ ցում, ին չը պար տադ րում 
է օգ տա գոր ծո ղին դրանց շա հա գործ ման 
ժա մա նակ ձեռ քի տակ ու նե նալ վե րո հի
շյալ փա թե թը [1]: Թե րու թյուն նե րի շար քը 
կա րե լի է էլ ավե լի մե ծաց նել, սա կայն բա
վա րար վենք այս քա նով: Որ պես քննարկ
ման օրի նակ՝ ընտ րել ենք ներ կա յումս 
լայն տա րա ծում գտած «Visual Fox Pro 6.0» 
ծրագ րա յին փա թե թը, որը ոչ մի այն աջակ
ցում է ինք նա վար (ավ տո մատ) թո ղարկ
ման ծրագ րա յին նա խագ ծե րի մշակ մա նը, 
հա գե ցած է այն պի սի OLE կոմ պո նենտ նե
րով, որոնք թույլ են տա լիս ստեղ ծել հա
մա ցան ցի հետ աշ խա տող հա մա կար գեր 
[4], ընդգր կում է SQL հար ցում նե րի լե զուն 
[2] իր բո լոր հնա րա վո րու թյուն նե րով, հա
մա պա տաս խա նում է ANSI և ISO ստան
դարտ նե րին, այ լև չա փա զանց դյու րին է 
ու սուց ման գոր ծըն թա ցում թե՛ մա տուց ման 
և թե՛ յու րաց ման առում նե րով։ 

Ներ կա յաց վող հոդ վա ծի նպա տակն է 
ցույց տալ առա ջադր վող փա թե թի հնա
րա վո րու թյուն նե րը, նրա նում մշակ վող 
հա վել ված նե րի նա խագծ ման մե խա նիզմ
նե րը, ինչ պես նաև ներ կա յաց նել մի մե թո
դա բա նու թյուն, հա մա ձայն որի ՏԲԿՀ–րի 
ու սու ցու մը կա րող է լի նել ար դյու նա վետ և 
հնա րա վո րինս արագ:

Այս պես, առար կա յի դա սա վան դու
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մը նպա տա կա հար մար է սկսել ռե լա ցի ոն 
տվյալ նե րի բա զա նե րի գա ղա փա րի սահ
մա նու մից [1, 2, 3, 4], և որ պես զի ու սա նող
նե րը կա րո ղա նան մո տա վոր պատ կե րա
ցում ստա նալ, թե դրանք ին չի հա մար են 
նա խա տես ված և ինչ պես են կազ մա կերպ
վում, կա րե լի է բե րել կի րա ռա կան մեկ 
օրի նակ, որն էլ հե տա գա յում հիմք կծա
ռա յի լա բո րա տոր ժա մե րին նա խագ ծե
րի մշակ մա նը: Որ պես այդ պի սի օրի նակ՝ 
մենք առա ջար կում ենք գրա դա րա նա յին 
աշ խա տանք նե րի կազ մա կերպ ման խնդի
րը, քա նի որ ու սա նող նե րը լի ար ժեք պատ
կե րա ցում ու նեն վեր ջի նիս մա սին և հա
վե լյալ պար զա բա նում նե րի կա րիք չու նեն: 
Ակն հայտ է, որ գրա դա րա նա յին աշ խա
տանք նե րի կազ մա կերպ ման հա մար անհ
րա ժեշտ է ձեռ քի տակ ու նե նալ գրքե րի 
գրանց ման, բա ժա նորդ նե րի գրանց ման, 
գրքե րի շար ժի, գրա դա րա նին տրվող նոր 
պատ վեր նե րի և ակ տա վոր ման են թա կա 
գրքե րի (ար խի վաց ման) գրանց ման աղյու
սակ ներ: Նշված աղյու սակ նե րը կա րե լի է 
ներ կա յաց նել գրանց ման օրի նակ նե րով 
և այդ կերպ հիմ նա վո րել, թե նրան ցում 
հատ կա պես որ սյու նե րը կա րող են ծա ռա
յել որ պես առաջ նա յին բա նա լի և թե ինչ
պի սի կա պեր պետք է սահ ման վեն դրանց 
մի ջև հե տա գա յում որո նո ղա կան աշ խա
տանք նե րի կազ մա կեր պու մը հեշ տաց նե լու 
հա մար:  Այս պես, օրի նակ՝ գրքե րին վե րա
բեր վող տվյալ նե րը պահ պա նող աղյու սա
կում որ պես առաջ նա յին բա նա լի կա րող է 
ծա ռա յել գրքի շիֆր–կո դը, բա ժա նորդ նե
րի հա մար նրանց գրանց ման ID հա մա
րը (անձ նագ րի կամ սո ցի ա լա կան քար տի 
հա մա րը), նոր գրքե րի գրանց ման հա մար` 
(պատ վեր նե րի աղյու սակ) գրանց ման 
հեր թա կան հա մա րը և այլն: Դրա նից հե
տո պետք է ներ կա յաց վի այն հիմ նա կան 
աշ խա տանք նե րի ցան կը, որոնց պետք է 
աջակ ցի յու րա քան չյուր տվյալ նե րի բա զա

նե րի հիմ քի վրա մշակ ված հա վել ված, այ
սինքն՝ տվյալ նե րի գրան ցում, ներ մուծ ված 
տվյալ նե րի խմբագ րում, գրան ցում նե րի 
հե ռա ցում և զա նա զան տի պի որո նո ղա
կան աշ խա տանք նե րի կազ մա կեր պում: 
Կա տա րե լով աղյու սակ նե րում ին ֆոր մա
ցի ա յի տա րան ջա տում և հենց այդ աղյու
սակ նե րի օգ նու թյամբ ներ կա յաց նե լով 
նշված աշ խա տանք նե րի հա ջոր դա կա նու
թյու նը և իրա կա նաց ման հնա րա վո րու
թյուն նե րը՝ հե տա գա յում ու սա նող նե րի հա
մար էլ ավե լի պարզ կդառ նա, թե դրանք 
ինչ պես են իրա կա նաց վե լու մշակ վող նա
խագ ծի մեջ:

Հա ջորդ դա սին անհ րա ժեշտ է ներ
կա յաց նել «Visual Fox Pro 6.0» ծրագ րա
յին փա թե թի աշ խա տան քը, և այն պետք 
է սկսել վեր ջի նիս թո ղար կու մից: Մեկ 
ակա դե մի ա կան դա սա ժա մի սահ ման նե
րում պետք է ու սա նող նե րին ծա նո թաց նել 
բաց ված դի ա լո գա յին պա տու հա նի, նրա
նում տե ղա կայ ված հրա մա նա յին մե նյո
ւի առան ձին կե տե րի և այդ մի ջա վայ րում 
նա խագ ծե րի մշակ ման անհ րա ժեշտ քայ
լե րի հա ջոր դա կա նու թյան հետ: [3]

Քա նի որ յու րա քան չյուր նա խագ ծի 
մշա կում սկսվում է նա խագ ծա յին ֆայ լի 
ստեղ ծու մից, ուս տի ու սա նող նե րին պետք 
է նախ ծա նո թաց նել դրանց կազ մա կերպ
ման հնա րա վոր մե խա նիզմ նե րի հետ` 
վար պե տի օգ նու թյամբ և ինք նու րույն, 
որից հե տո պար զա բա նե լով բեր ված եղա
նակ նե րից յու րա քան չյու րի առանձ նա
հատ կու թյուն նե րը, կա րե լի է կանգ առ նել 
որևէ մի տար բե րա կի վրա և կազ մա կեր
պել մշակ վող փա թե թի հա մար առա ջին 
ֆայ լի ստեղ ծու մը: Ել նե լով ծրագ րա վո րո ղի 
և դա սա վանդ ման եր կար տա րի նե րի մեր 
փոր ձից՝ նպա տա կա հար մար ենք գտնում 
սկսնակ ծրագ րա վո րող նե րին սո վո րեց նել 
օգտ վել վար պե տի ծա ռա յու թյուն նե րից, 
քա նի որ վեր ջինս ոչ մի այն տվյալ պա հին 
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արագ կձև ա վո րի անհ րա ժեշտ թղթա պա
նակ նե րը և նրան ցում գրանց ված զա նա
զան տի պի ֆայ լեր, այ լև հե տա գա յում 
մի քա նի ան գամ կհեշ տաց նի կա տա րո
ղա կան (թո ղարկ ման են թա կա) ֆայ լե րի 
ստեղ ծու մը: Նկա տենք, որ նա խագ ծա
յին ֆայ լի ստեղ ծու մը ու ղեկց վում է էկ րա
նի վրա «Project Manager» և «Application 
Builder» պա տու հան նե րի թո ղարկ մամբ, 
այդ իսկ պատ ճա ռով հենց այս դա սին 
պետք է ներ կա յաց նել դրանց նշա նա կու
թյուն նե րը և անհ րա ժեշ տու թյու նը մշակ
վող նա խագ ծի հա մար այլ ֆայ լե րի ստեղծ
ման և խմբագր ման գոր ծըն թաց նե րում [3]: 
Ներ կա յաց նե լով ֆայ լե րի ստեղծ ման հնա
րա վո րու թյուն նե րը` ու սա նող նե րը պետք է 
գի տե նան, որ այս մի ջա վայ րում դա կա
րե լի է կազ մա կեր պել ինչ պես առան ձին 
հրա ման նե րի, այն պես էլ «Project Manag
er» պա տու հա նում տե ղա կայ ված գոր ծիք
նե րի օգ նու թյամբ: Մենք կանգ կառ նենք 
երկ րորդ տար բե րա կի վրա, քա նի որ այդ 
եղա նա կով ֆայ լե րի ստեղ ծու մը և խմբագ
րու մը ոչ մի այն հեշտ է և արագ, այ լև  գրա
գետ և պարզ լու ծում ներ պա հան ջող փա
թեթ նե րի հա մար` նպա տա կա հար մար: Իր 
հեր թին ևս «Project Manager» պա տու հա
նում կա մա յա կան տի պի ֆայ լի ձև ա վո րում 
կա րող է իրա կա նաց վել ինք նու րույն կամ 
վար պե տի օգ նու թյամբ: Եթե 1–ին դեպ
քում ստեղծ վում են դա տարկ փաս տաթղ
թեր, որոնք անհ րա ժեշտ օբյեկտ նե րով 
պետք է հա մալր վեն հե տա գա յում ծրագ
րա վո րո ղի կող մից, ապա 2–րդ տար բե
րա կում վար պե տը առա ջար կում է որևէ մի 
պատ րաս տի օրի նակ (կա՛մ օրի նակ նե րի 
ցանկ), որ տե ղից կա րե լի է կամ ուղ ղա կի
ո րեն պատ ճե նա հա նել կա՛մ էլ խմբագ րել 
և նոր մի այն պատ ճե նա հա նել դրանք ըստ 
անհ րա ժեշ տու թյան:

Քա նի որ տվյալ նե րի բա զա նե րի կա ռա
վար ման հա մա կար գում նա խագծ վող յու

րա քան չյուր հա վել վա ծի հիմ քում ըն կած է 
որևէ տվյալ նե րի բա զա և նրա նում տե ղա
կայ ված մի մյանց հետ փոխ կա պակց ված 
աղյու սակ ներ (կամ ազատ աղյու սակ նե րը) 
ուս տի աշ խա տանք նե րի կազ մա կեր պու մը 
պետք է սկսել հենց դրանց ստեղ ծու մից 
[1, 3]: Գրա դա րա նա յին աշ խա տանք նե
րի ավ տո մա տաց ված հա մա կար գի հա
մար ստեղ ծե լով անհ րա ժեշտ բա զա նե րը 
և նրան ցում տե ղա կայ ված աղյու սակ նե րը՝ 
յու րա քան չյուր աղյու սա կի հա մար պետք 
է պար զա բա նել սահ ման ված դաշ տե րի, 
նրանց հա մար ընտր ված տի պե րի և չա
փե րի նշա նա կու թյուն նե րը՝ ամեն ան գամ 
հղում կա տա րե լով աղյու սակ նե րի օրի
գի նալ տար բե րակ նե րին: Դրա նից հե տո 
պետք է սահ մա նել այն բո լոր կա պե րը, 
որոնք առ կա են բա զա նե րում տե ղա կայ
ված աղյու սակ նե րի մի ջև և անց նել աշ
խա տանք նե րի կազ մա կերպ ման հա ջորդ 
փու լին: Այս տեղ անհ րա ժեշտ է ցույց տալ, 
թե ինչ պես կա րե լի է ստեղծ ված աղյու
սակ նե րում ին ֆոր մա ցիա գրան ցել, փո փո
խել կամ հե ռաց նել դրանք ուղ ղա կի ո րեն 
«Command» հրա մա նա յին պա տու հա նում 
հա մա պա տաս խան հրա ման նե րի ներ
մուծ մամբ կամ էլ հրա մա նա յին մե նյո ւի 
առան ձին կե տե րի թո ղարկ մամբ: Որոշ 
գրան ցում ներ կա տա րե լուց հե տո պետք է 
նշել, որ այս տար բե րա կով աղյու սակ նե
րի հետ իրա կա նաց վող աշ խա տանք նե
րը հար մար չեն թե՛ ծրագ րա վո րո ղի և թե՛ 
հե տա գա յում օգ տա գոր ծող նե րի տե սան
կյու նից, ուս տի ավե լի նպա տա կա հար մար 
կլի ներ, եթե այդ աշ խա տանք նե րի իրա
կա նաց ման հա մար մշակ վե ին հար մա րա
վետ երկ խո սու թյան ին տեր ֆեյս ներ:  Վեր
ջին ներս իրենց ար տա քին տես քով պետք 
է տրա մադ րող լի նեն և ապա հո վեն դյու
րին աշ խա տան քի հնա րա վո րու թյուն: Այդ 
իսկ պատ ճա ռով հա ջորդ քայ լով ու սա նող
նե րին պետք է ծա նո թաց նել նման ին տեր
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ֆեյ սե րի` ֆոր մա նե րի, ձև ա վոր ման մե
խա նիզմ նե րի հետ: Ինչ պես կա մա յա կան 
փաս տաթղ թեր, ֆոր մա նե րը ևս կա րե լի է 
ստեղ ծել ինք նու րույն կամ վար պե տի կող
մից առա ջարկ վող տի պա յին օրի նակ նե
րի հիմ քի վրա [3]: Ընդ որում՝ ֆոր մա ներ 
կա րե լի է ձև ա վո րել ինչ պես մեկ աղյու
սա կի, այն պես էլ մի մյանց հետ փոխ կա
պակց ված աղյու սակ նե րի հիմ քե րի վրա: 
Տրա մա բա նա կան է, որ աշ խա տանք նե րը 
պետք է սկսել այն ին տեր ֆեյ սե րի ձև ա վո
րու մից, որոնց հիմ քում առ կա է ըն դա մե
նը մեկ աղյու սակ, և որոնք կձև ա վոր վեն 
վար պե տի կող մից տրա մադր վող տի պա
յին օրի նակ նե րի հիմ քե րի վրա: Քա նի որ 
այս եղա նա կով ֆոր մա նե րի ձև ա վոր մա նը 
աջակ ցում է «Form Wizard» դի ա լո գա յին 
պա տու հա նը, ուս տի պետք է ծա նո թաց նել 
նրա նում անհ րա ժեշտ աղյու սա կի, նրա
նում զե տեղ ված սյու նե րի, կար գա բեր ման 
տե սա կի և ֆոր մա յի ոճի ընտ րու թյուն փու
լե րի հետ և այդ կերպ ձև ա վո րել անհ րա
ժեշտ ֆոր մա նե րը: Այս եղա նա կով պետք է 
ձև ա վո րել այն ֆոր մա նե րը, որոնք նա խա
տես ված են գրքե րի, բա ժա նորդ նե րի, նոր 
գրքե րի պատ վիր ման, ինչ պես նաև ար խի
վաց ման են թա կա գրքե րի ակ տա վոր ման 
հա մար նա խա տես ված աղյու սակ նե րի 
հետ իրա կա նաց վող աշ խա տանք նե րի հա
մար: Ստեղծ ված ֆոր մա նե րը կա պա հո վեն 
այդ աղյու սակ նե րում նոր գրան ցում նե րի 
ներ մու ծում, խմբագ րում, որո նում, դի տում, 
հե ռա ցում և վեր ջա պես իրա կա նաց ված 
կա մա յա կան գոր ծո ղու թյան պահ պա նում: 
Շա հա գոր ծե լով դրանք՝ ու սա նո ղը հնա րա
վո րու թյուն կստա նա հաս կա նա լու, թե ինչ 
տրա մա բա նու թյամբ են աշ խա տում այդ 
օբյեկտ նե րը և փորձ ձեռք կբե րի: Ինչ պես 
ար դեն աս վեց վե րև ում, ան կախ ստեղծ
ման եղա նա կից, կա մա յա կան փաս տա
թուղթը հե տա գա յում են թա կա է փո փոխ
ման, ուս տի պատ րաս տի ֆոր մա նե րի 

հա մար կա րե լի է առա ջար կել ու սա նող
նե րին իրա կա նաց նե լ սե փա կան ձև ա փո
խու թյուն նե րը: Դա թույլ կտա հե տա գա յում 
նրանց ավե լի վարժ ձև ով ստեղ ծել և ձև
ա վո րել սե փա կան ֆոր մա նե րը: Դրա նից 
հե տո կա րե լի է անց նել հա ջորդ ֆոր մա յի 
մշակ ման աշ խա տանք նե րին, որը նա խա
տես ված է գրքե րի շար ժին վե րա բեր վող 
աղյու սա կում տվյալ նե րի գրանց ման և 
խմբագր ման հա մար: Չնա յած, որ վեր ջի
նիս ստեղծ ման հա մար կրկին կա րե լի է 
դի մել վար պե տի օգ նու թյա նը և այդ տար
բե րա կով ստեղ ծել մի այն պի սի ին տեր
ֆեյս, որը թույլ կտար նրանց աշ խա տել 
մի ա ժա մա նակ մի քա նի աղյու սակ նե րի 
հետ: Այ նո ւա մե նայ նիվ, առա ջարկ վող մե
թո դա բա նու թյան հա մա ձայն՝ ավե լի նպա
տա կա հար մար կա րող է լի նել դա տարկ 
ֆոր մա յի վրա «Form Controls» գոր ծիք նե րի 
վա հա նա կում տե ղա կայ ված օբյեկտ նե րի 
օգ նու թյամբ նոր օբյեկտ նե րի ներ մու ծու մը 
և դրանց հա մար անհ րա ժեշտ մե թոդ նե
րի ձև ա կեր պու մը: Առան ձին օբյեկտ նե րի 
տե ղա կա յու մը պետք է զու գոր դել «Prop
erties»  վեր նագ րով հատ կու թյուն նե րի 
պա տու հա նում նրանց հատ կու թյուն նե րի, 
մե թոդ նե րի և իրա դար ձու թյուն նե րի պար
զա բան մամբ: Աղյու սա կի յու րա քան չյուր 
սյան հա մար պետք է ձև ա վո րել նրան հա
մար ժեք օբյեկտ և փոր ձել այդ եղա նա կով 
ներ կա յաց նել դրանց հնա րա վո րու թյուն
նե րը: Մի այն այս կերպ ու սա նող նե րը նախ 
հնա րա վո րու թյուն են ստա նում ծա նո թա
նա լու ֆոր մա նե րի ձև ա վոր ման գոր ծիք
նե րի և աղյու սակ նե րի առան ձին սյու նե րի 
հետ կապ հաս տա տող օբյեկտ նե րի հետ, 
որից հե տո էլ կսո վո րեն գրել այդ օբյեկտ
նե րի հա մար փոք րիկ ծրագ րա յին կո դեր՝ 
թույլ տա լով նրանց զգա լու օբյեկ տա յին 
կողմ նո րո շու մով ծրագ րա վոր ման լե զու նե
րի ողջ հմայ քը և հզո րու թյու նը:

Աշ խա տանք նե րի կազ մա կերպ ման 
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հա ջորդ փու լում ու սա նող նե րը պետք է 
սո վո րեն պատ րաս տել զա նա զան տի պի 
հաշ վետ վու թյուն ներ: Դրանք առանձ նա
պես անհ րա ժեշտ են լի նում այս կամ այն 
տի պի ցու ցակ նե րի պատ րաստ ման և ներ
կա յաց ման ժա մա նակ: Այս տեղ ևս պետք 
է վար վել նույն տրա մա բա նու թյամբ՝ նախ 
օգտ վել վար պե տի ծա ռա յու թյուն նե րից և 
ստեղ ծել ստան դարտ հաշ վետ վու թյուն
ներ, որից հե տո կա տա րել նրան ցում անհ
րա ժեշտ ձև ա փո խու թյուն ներ: Դրա նից 
հե տո պետք է անց նել սե փա կան հաշ վետ
վու թյուն նե րի կազմ մա նը և օգտ վե լով «Re
port Desinger» և «Report Controls» գոր
ծիք նե րի վա հա նակ նե րում տե ղա կայ ված 
գոր ծիք նե րից` կազ մա կեր պել նրան ցում 
անհ րա ժեշտ օբյեկտ նե րի ձև ա վո րում:

Հա ջորդ քայ լով անհ րա ժեշտ է ձև ա
վոր ված հաշ վետ վու թյուն նե րի հա մար թո
ղարկ ման կո ճակ ձև ա վո րել ֆոր մա նե րի 
մեջ: Դա հար մար է հատ կա պես այն առու
մով, որ հե տա գա յում օգ տա գոր ծո ղը, հան
դի պե լով «Տ պել» վեր նագ րով հրա մա նա
յին կո ճա կին, առանց երկմ տե լու կա րող 
է թո ղար կել այն, էկ րա նին նախ տես նել 
այն նա խա դիտ ման ռե ժի մում, որից հե
տո փաս տաթղ թի պա րու նա կու թյու նը հղել 
տպիչ սար քի վրա:

Երբ փա թե թի հա մար ձև ա վոր ված են 
բո լոր ֆոր մա նե րը և հաշ վետ վու թյուն նե րը, 
կա րե լի է այդ ամե նը մի ա վո րել մեկ հրա
մա նա յին մե նյո ւի մեջ և նրա առան ձին կե
տե րից կամ են թա կե տե րից կազ մա կեր պել 
թո ղար կում: Այդ իսկ պատ ճա ռով նա խագ
ծե րի մշակ ման հա ջորդ քայ լը վե րա բե րում 
է հրա մա նա յին մե նյու նե րի ձև ա վոր ման 
աշ խա տանք նե րին:

եVisual Fox Pro 6.0» մի ջա վայ րում նա
խագ ծի մշակ ման վեր ջին փու լը կա տա
րո ղա կան (թո ղարկ ման են թա կա) ֆայ լի 
պատ րաս տումն է: Քա նի որ մի ջա վայ րը 
աջակ ցում է եր կու տի պի ֆայ լե րի ստեղծ

մա նը (թո ղարկ ման ժա մա նակ մի ջա վայ
րի առ կա յու թյամբ և առանց դրա, ուս տի 
անհ րա ժեշտ է նախ ծա նո թաց նել այդ 
հնա րա վո րու թյուն նե րի հետ, սո վո րեց նել 
սխալ նե րի ուղ ղում կա տա րել և ի վեր ջո 
պատ րաս տել «Setup.exe» տի պի ֆայ լեր, 
որոնք թույլ կտան մշակ ված փա թե թի տե
ղա կա յու մը կա մա յա կան հա մա կարգ չի 
մեջ [4]:

Փա թե թի հրա մա նա յին հա մա կար գի 
յու րաց մա նը զու գըն թաց, որն իրա կա
նա նում է դա սա վանդ ման ողջ ըն թաց
քում, ավե լի խոր գի տե լիք ներ ձեռք բե
րե լու նպա տա կով մենք ու սա նող նե րին 
հանձ նա րա րում ենք ստեղ ծել զա նա զան 
բար դու թյան հար ցում ներ, որոնք նրանք 
կազ մա կեր պում են ինչ պես փա թե թի գոր
ծիք նե րի օգ նու թյամբ, այն պես էլ ուղ ղա
կի ո րեն` SQL  լեզ վի հրա մա նա յին կո դե
րով [2]:

Ասենք, որ առա ջադր վող մե թո դը, որը 
կի րառ վել է մեր կող մից վեր ջին հինգ տա
րի նե րի ըն թաց քում տվյալ նե րի բա զա
նե րի կա ռա վար ման հա մա կար գե րի օգ
նու թյամբ օբյեկ տա յին կողմ նո րո շու մով 
ծրագ րա վոր ման լե զու նե րի դա սըն թաց նե
րի դա սա վանդ ման ժա մա նակ, բա վա կա
նա չափ արագ և դյու րին կեր պով է ըն կալ
վում լսա րան նե րի կող մից և այն սկսե լու 
հա մար ու սա նող նե րից հա վե լյալ գի տե լիք
նե րի առ կա յու թյուն չի պա հան ջում: Ուս տի 
այն կա րե լի է կի րա ռել ինչ պես բու հա կան, 
այն պես էլ ավագ դպրո ցի ու սում նա կան 
ծրագ րե րում: Այդ կերպ ու սա նող նե րը ոչ 
մի այն կա րող են ծա նո թա նալ տվյալ նե րի 
բա զա նե րի կա ռա վար ման ժա մա նա կա
կից ամե նահ զոր հա մա կար գե րից մե կի 
հետ, այ լև հնա րա վո րու թյուն կստա նան 
ավե լի մո տի կից ծա նո թա նա լու օբյեկ տա
յին կողմ նո րո շու մով ծրագ րա վոր ման լե
զու նե րի կա րև ո րա գույն հատ կու թյուն նե րի 
և դրանց կի րառ ման մե խա նիզմ նե րի հետ։ 
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Oб особенностях преподавания СУБД
А. Навасардян

Данная статья посвящена особенностям преподования современных СУБД (Система 
управления базы данных). В качестве примера СУБД выбран пакет программы Visu
al FoxPro 6.0, а предложенная методика представлена на основе примера разработки 
автоматизированной системы работы библиотек. 

About а features of teaching of Data Bases
A. Navasardyan

This article is devoted to a technique and features of teaching of modern Data Base 
Systems. As a Data Base Systems example is chosen a Visual FoxPro 6.0 program package, 
and the offered technique is presented on the basis of the example of development for the 
automated systems libraries work.
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ՔԱԼԱՇՅԱՆ ՇՈՂԻԿ

ՈւՍՈւՑՄԱՆ ԳՈՐԾըՆԹԱՑԻ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈւՄը ԻՆՏԵՐԱԿՏԻՎ 

ՄԵԹՈԴՈՎ՝ ՆՈՐԱԳՈւՅՆ 
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ 

Մեր ժա մա նակ նե րի գի տա տեխ նի կա
կան մար տահ րա վեր նե րը նոր խնդիր ներ 
են առաջ քա շում նաև կրթա կան ոլոր տում: 
Ավե լի լայն ու բազ մա զան են դառ նում ու
սուց ման մե թոդ նե րը և հնա րա վո րու թյուն
նե րը: Այս տեղ իրենց վճռո րոշ դերն ու
նեն տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րը, 
հատ կա պես հա մա կարգ չա յին ծրագ րե րը 
իրենց` գրե թե ան սահ մա նա փակ հնա րա
վո րու թյուն նե րով:

Կրթու թյունն ան ձին պետք է նա խա
պատ րաս տի հա սա րա կու թյան ժա մա
նա կա կից պայ ման նե րին և պա հանջ նե
րին, ապա հո վի նրա մաս նակ ցու թյու նը 
հա սա րա կու թյան գոր ծե րին, հե տև ա բար 
կրթու թյան հիմ նա կան պա հանջ նե րից է 
սո վո րո ղին հա ղոր դել անհ րա ժեշտ գի
տե լիք ներ և կա րո ղու թյուն ներ: Այդ իսկ 
պատ ճա ռով էլ ու սու ցի չը, ան կախ տա րի
քից, աշ խա տան քա յին փոր ձա ռու թյու նից, 
մշտա պես զբաղ վում է ինք նակր թու թյամբ` 
ոչ մի այն ավե լաց նե լով իր գի տե լիք նե րը, 
այլ նաև կա տա րե լա գոր ծե լով հմտու թյուն
ներն ու կա րո ղու թյուն նե րը: Նո րա գույն 
տեխ նո լո գի ա նե րի կի րառ մամբ դա սե րի 
պար տա դիր լի նելն այ սօր ստի պում է ուսու
ցիչ նե րին զբաղ վելու ինք նակր թու թյամբ, 
իրենց հմտու թյուն նե րի և կա րո ղու թյուն
նե րի կա տա րե լա գործ մամբ: Հան րակր
թա կան դպրոց նե րում ին ֆոր մա տի կա յի 
դա սա վան դու մը սկսվում է 6–րդ դա սա
րա նից, սա կայն ցան կա ցած առար կա յի 
դա սա վանդ ման ժա մա նակ զգա լի է էլեկտ
րո նա յին դա սի և հնարք նե րի կի րառ ման 

ար դյու նա վե տու թյու նը: Այս դեպ քում ին
ֆոր մա տի կան հան դի սա նում է որ պես ու
սուց ման հիմ նա կան մե թոդ և օժան դա կում 
մյուս առար կա նե րի յու րաց մա նը: Էլեկտ րո
նա յին մշակ մամբ դա սի ար դյու նա վե տու
թյան բարձ րաց ման նա խա պայ ման նե րից 
մեկն էլ դառ նում է ու սուց ման ճիշտ մե թոդ
նե րի ընտ րու թյունն ու կի րա ռու մը:

Հիմք ըն դու նե լով այն հան գա ման քը, 
որ ու սու ցու մը ոչ մի այն գի տե լիք նե րի, փո
խան ցումն է, այ լև աշա կեր տի հո գե կան 
գոր ծըն թաց նե րի (ըմբռն ման, հի շո ղու
թյան, մտա ծո ղու թյան, երև ա կա յու թյան) 
զար գա ցումն ապա հո վող մի ջոց, նպա տա
կա հար մար է դպրո ցա կան նե րի ու սուց
ման ըն թաց քում ին տե րակ տիվ մե թո դի 
կի րա ռու մը:

Առա ջարկ վող մե թո դի գլխա վոր դի
դակ տիկ սկզբուն քը նրա նումն է, որ ու սու
ցան վող թե մա յի յու րա քան չյուր տարր ոչ 
մի այն մաս նա գի տա կան հմտու թյուն նե րի 
մար զում է, այ լև ան հա տի անդ րա դար ձա
յին ու ստեղ ծա գոր ծա կան հնա րա վո րու
թյուն նե րի զար գաց ման հա մա կարգ, երբ 
աշա կեր տի մոտ զար գա նում է անո րո շու
թյան մեջ որո շա կի ու թյուն, ան կա յու նու
թյան մեջ կա յու նու թյուն, քա ո սում ներ դաշ
նա կու թյուն գտնե լու ու նա կու թյու նը:

Հի մնա կան մի ջո ցը առա ջարկում է թե
մա յի վե րա բե րյալ հա մա կարգ ված գի տե
լի քի կոն ցենտ րատ ներ (օժտ ված որո շա կի 
էներ գե տիկ քվան տով), որոնք կա րե լի է 
օգ տա գոր ծել անձ նա կան բա նի մա ցու թյան 
և ռեֆ լեք սիվ մտա ծո ղու թյան զար գաց ման 
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նպա տա կով: Այն օգ նում է աշա կեր տի մոտ 
ձև ա վո րել դրդա պատ ճա ռա յին ոլոր տը, 
ձև ա վո րում է որո շա կի վե րա բեր մունք իր 
գոր ծու նե ու թյան նկատ մամբ ընդ հան րա
պես և մտա գոր ծու նե ու թյա նն ու անձ նա
կան աշ խա տան քի տեխ նի կա յին՝ մաս նա
վո րա պես:

Ին տե րակ տի վու թյու նը դրսև որ վում է 
ու սուց չի և աշա կեր տի «գոր ծըն կե րա յին» 
հար թու թյու նում, որ տեղ աշա կեր տի ակ տիվ 
դիրքն ապա հով վում է ինչ պես նրանց մի ջև 
երկ խո սու թյան մի ջո ցով, այն պես էլ խմբա
յին վեր լու ծու թյան մե թոդ նե րով:

ընդհանուր սկզբունքներն են.
 � խո րաց ված գի տակ ցում, ըմբռ նում, 

ըն կա լում,
 � աշա կեր տի կող մից իր փոր ձի և գի

տե լի քի վեր լու ծու թյուն, վե րըմբռ նում, 
վե րա գի տակ ցում, վե րա ըն կա լում,

 � աշա կերտ նե րի ուղ ղոր դում մարդ կու
թյան նվա ճում նե րի պրակ տի կա յի կա
ռու ցո ղա կան յու րաց ման,

 � հա մա տեղ ստեղ ծա գոր ծա կան մթնո
լոր տի ստեղ ծում դա սա րա նում,

 � խմբի (դա սա րա նի) կող մից տար բե ր 
իրադ րու թյուն նե րի ու մտ քե րի ռեֆ լեք
սի ա ու ապ րում նե րի հա մադ րում,

 � աշա կերտ նե րի ինք նա զար գաց ման 
հնա րա վո րու թյուն նե րի և ին տուիտիվ 
ըն դու նա կու թյուն նե րի մշա կում:

Ու սու ցի չը փո խան ցում է հստա կու
կոնկ րետ միտք: Անհ րա ժեշտ մեկ նա բա
նու թյուն ներ սկզբում չի տրվում և թողն
վում է աշա կերտ նե րին՝ մտո րե լու դրանց 
մա սին: Այն պե սոր, աշա կերտ նե րը լի ո վին 
ազա տեն ու չկաշ կանդ ված պա րապ մուն
քի կոշտ տրա մա բա նու թյամբ: Աշա կերտն 
ին քը պետք է անի եզ րա հան գում:

Նպա տակն է աշա կերտ նե րին մղել 
խոր հե լու, խո րաց նե լու ինք նի մա ցու թյու նը 
և աշ խար հըն կա լու մը, քա նի որ ու սու ցու մը 
նաև ու սուց չի և աշա կեր տի խորհր դակ ցու
թյուն է՝ կի սե լով բո լո րի փոր ձը:

Գործընթացը՝ դա սա րա նի բո լոր աշա
կերտ նե րը տվյալ պա հին զբաղ ված են 
մի և նույն խո րաց ված միտ քը վեր լու ծե լով 
իրենց գի տե լիք նե րի ծա վա լի և հի շո ղու
թյան առանձ նա հատ կու թյուն նե րի հի
ման վրա: Ու սու ցի չը եր բեմն–եր բեմն որոշ 
մտքե րով, մեկ նա բա նու թյուն նե րով (եթե 
անհ րա ժեշտ է գտնում) և օրի նակ նե րով 
օժան դա կում է նրանց մտա գոր ծու նե ու
թյանն ավե լի խո րա նա լու կամ ավե լի լայն 
մասշ տա բով ըն կա լե լու տրված միտ քը, 
ին չը, աշա կերտ նե րի ըն կա լու նա կու թյան 
բարձ րաց ման նպա տա կով, կա րե լի է անել 
ման րա պա տում նե րի, առակ նե րի կի րառ
ման մի ջո ցով:

Այս դեպ քում ին ֆոր մա ցի ա յի սկզբնա
կան աղ բյուր ներն են ու սուց չի կող մից 
նոր տեխ նո լո գի ա նե րի մի ջո ցով հա տուկ 
պատ րաս տած (թե մա յի սին թե զը կազ մող) 
հա մա կարգ ված այն հիմ նա կան մտքե րը 
(էներ գե տիկ քվանտ նե րը), որոնց մի ջո ցով 
պետք է մշակ վի նյու թը: Էլեկտ րո նա յին 
մշակ ման գու նա գե ղու թյու նը, պատ կեր
նե րի և թե մա նե րի իմաս տա յին հա մադ
րումն ու հա տուկ էֆեկտ նե րի կի րա ռու մը 
հատ կա պես կրտսեր դպրո ցում դա սին 
կհա ղոր դի խա ղա յին էլե մենտ ներ, ին չը 
կա պա հո վի դա սի բազ մա զա նու թյունն ու 
ճկու նու թյու նը, կստեղ ծի մտա ծե լու և ար
տա հայտ վե լու նպաս տա վոր մթնո լորտ:

Դա սի սկիզ բը՝ մեկ նար կը, պա հան
ջում է աշ խա տան քի հա տուկ կազ մա կեր
պում: Սկզբում թար մաց վում և խթան
վում է դա սա րա նի ու շադ րու թյու նը դա սի 
նկատ մամբ: Օրի նակ՝ կա րե լի է սկսել հե
տև յալ խո րաց ված մտքե րով՝

 � Մար դը տես նում է այն, ինչ որ ու զում 
է տես նել:

 � Մար դը լսում է այն, ինչ որ ու զում է լսել:
 � Մար դու հետ շփվե լիս հի շել, որ նա իր 

մա սին լավ կար ծի քի է:
 � Մար դիկ սո վո րել են գի տակ ցել մի այն 

այն, ին չը հա մա րում են իրենց հա մար 
կա րև որ:
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Այ նու հե տև տրվում է տվյալ թե մա յից 
մի միտք և առա ջարկ վում է, որ այն ան մի
ջա պես չքննար կել, այլ թող նել, որ յու րաց
վի, հա մե մա տեն իրենց ու նե ցած նախ կին 
փոր ձը կամ գի տե լիք նե րը հա մա պա տաս
խան իրադ րու թյան հետ, վեր լու ծել այն, 
հե տո նոր, երբ հա մա ձայն չեն կամ ու նեն 
նոր մտքեր, առա ջար կեն դրանք:

Ու սուց ման հա ջո ղու թյու նը կախ ված է 
ու սուց չի և աշա կերտ նե րի շփման բնույ
թից, ու սուց չի զար գաց վա ծու թյու նից, նրա 
կող մից աշա կերտ նե րի հետ երկ խո սու
թյուն վա րե լու հմտու թյու նից և կո լեկ տիվ 
վեր լու ծա կան աշ խա տան քի ղե կա վար ման 
նրա ըն դու նա կու թյուն նե րից:

Մե թո դը չի բա ցա ռում ան հա տա կան 
և փոքր խմբե րի կող մից իրենց կար ծի
քը ար տա հայ տե լու կարճ ելույթ նե րը, բա
ցատ րու թյուն նե րը և քննար կում նե րը: Մի
և նույն ժա մա նակ այն պետք է կի րա ռել՝ 
ել նե լով թե մա յի նպա տա կա հար մա րու
թյու նից: Վեր լու ծե լով էլեկտ րո նա յին դա
սե րի ար դյու նա վե տու թյու նը, նշենք, որ 
հան րակր թու թյան ոլոր տում հա մա կարգ չի 
աս տի ճա նա բար ավե լի լայն կի րա ռու մը 
իր մեջ պա րու նա կում է ինչ պես դրա կան, 
այն պես էլ բա ցա սա կան կող մեր: Այս պի սի 
մա տուց մամբ դա սե րից հե տո սո վո րողն էլ 
ավե լի է գի տակ ցում հա մա կարգ չի դե րը 
կրթու թյուն ստա նա լու գոր ծում: Եթե փոքր 
հա սա կում երե խա յի հա մար հա մա կար գի
չը զուտ խա ղա լու, նկա րե լու կամ մուլտ
ֆիլմ դի տե լու «սարք» է, ապա դպրո ցում 
այն վե րած վում է ՝

Ա. Որ պես հսկա յա ծա վալ տե ղե կատ
վու թյան աղ բյուր, որը հնա րա վո րու թյուն 
է տա լիս շատ արագ գտնելու տվյալ նյու
թին վե րա բե րող սպա ռիչ ին ֆոր մա ցիա` 
անհ րա ժեշտ լեզ վով, անհ րա ժեշտ ժա
մա նա կաշր ջա նի և անհ րա ժեշտ ծա վա լի: 
Հա մա ցան ցը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե
ռում ստա նալու ավե լի շատ ին ֆոր մա ցիա, 
քան որևէ հայտ նի բազ մա հա տոր հան րա
գի տա րան, քա նի որ բո լոր խո շո րա գույն 

հան րա գի տա րան նե րը հա սու են հա մա
կարգ չի մի ջո ցով, և, բա ցի այդ, ան գամ 
ամե նա վեր ջին հրա տա րա կու թյան որևէ 
հան րա գի տա րան չի կա րող տալ այս օր
վա, այս ժա մի նո րա գույն ինֆոր մա ցի ան, 
ին չը մի ան գա մայն հնա րա վոր է հա մա
կարգ չի մի ջո ցով: «On line» ռե ժի մը հնա
րա վոր է դարձ նում ան գամ «մի ա ձուլ վե լը» 
այդ տե ղե կատ վա կան «հոր ձա նու տի ն», 
որոշ դեպ քե րում` նաև սե փա կան մաս
նակ ցու թյունն ու նե նալ տվյալ գոր ծըն թա
ցի մեջ, ար տա հայ տել սե փա կան կար ծիքն 
ու կողմ նո րո շու մը, ինչն աշա կերտ նե րի 
մոտ ձև ա վո րում է նաև սե փա կան կար ծիք 
կազմելու, ար տա հայ տե լու, լսե լի դարձ նե
լու, ին չու չէ, նաև բա նա վե ճի հնա րա վո րու
թյուն, նպաս տում է ապա գա քա ղա քա ցու 
ձև ա վոր մա նը:

Բ. Օտար լե զու նե րի ու սում նա սի րու
թյան ժա մա նակ օգտ վել տար բեր մա
կար դա կի և տար բեր դժվա րու թյան աս
տի ճա նի ձայ նա և տե սա նյու թե րից: Նման 
ու սու ցո ղա կան նյու թե րը հնա րա վոր են 
դարձ նում նաև աշա կերտ նե րի` վիր տո ւալ 
երկ խո սու թյուն նե րին մաս նակ ցե լը: Լսել 
տրվող հար ցը և փոր ձել հնա րա վո րինս 
արագ, հան պատ րաս տից պա տաս խա նել 
դրան: Հստակ մշակ ված ծրագ րերն ու թես
տե րը հնա րա վո րու թյուն են տա լիս մի ա
վոր նե րի հաշ վարկ ման հա տուկ մշակ ված 
եղա նա կով պար զել այս կամ այն աշա կեր
տի` օտար լեզ վի իմա ցու թյան մա կար դա
կը, վեր հա նել թույլ և ու ժեղ կող մե րը:

Գ. Բնա գի տա կան առար կա նե րի ու
սում նա սիր ման ըն թաց քում կա րե լի է հա
մա կարգ չա յին տե սա նյու թե րի օգ նու թյամբ 
ման րակր կիտ կեր պով ծա նո թա նալ դա
սին վե րա բե րող տար բեր նյու թե րի՝ կեն
դա նի աշ խար հում տե ղի ու նե ցող տար բեր 
երև ույթ նե րից մին չև մե խա նի կա յի օրենք
նե րի պրակ տիկ օրի նակ նե րի ան մի ջա կան 
դի տար կու մը:

Վե րը նշված առա վե լու թյուն նե րը վե րա
բե րում են ինչ պես սո վո րող նե րին, այն պես 
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էլ դա սա վան դո ղին: Ու սու ցի չը հնա րա վո
րու թյուն ու նի պատ րաս տելու բազ մա պի սի 
դիդակ տիկ նյու թեր և առ կա տեխ նի կա
կան տե սա–ձայ նա մի ջոց նե րի սահ ման
նե րում ներ կա յաց նել դրանք: Ընդ հա նուր 
առ մամբ, տե սա նե լի դիդակ տիկ նյու թե րը 
կիրառելի են գրե թե ցան կա ցած ու սում
նա սիր վող առար կա յի հա մար: Ու սու ցի չը 
կա րող է այդ ամե նը օգ տա գոր ծել ինչ
պես բուն դա սի ժա մա նակ, այն պես էլ 
ար տա դա սա րա նա յին պա րապ մունք նե րի 
ընթացքում: Աշա կեր տի մաս նակ ցու թյու նը 
նոր նյու թի որոն ման, «բա ցա հայտ մա ն», 
մեկ նա բան ման գոր ծըն թա ցին կզար գաց
նի նրա երև ա կա յու թյու նը, ստեղ ծա գոր ծա
կան ակ տի վու թյու նը, հե տաքրք րու թյուն 
կա ռա ջաց նի հե տա գա ինք նու րույն որո
նում նե րի հա մար:

Աս տի ճա նա բար լայն կի րա ռում է ստա
ցել հե ռա ու սու ցու մը, ին չի շնոր հիվ հնա
րա վոր է դառ նում մի երկ րում ապ րե լով` 
ու սա նել մեկ այլ երկ րում: Ճիշտ է, դա հիմ
նա կա նում վե րա բե րում է բարձ րա գույն 
կրթու թյա նը, սա կայն եվ րո պա կան մի 
շարք երկր նե րում նման «on line» ու սու ցու
մը կի րառ վում է նաև հե ռա վոր գյու ղե րում 
կամ բնա կա վայ րե րում ապ րող դպրո ցա
հա սակ երե խա նե րի հա մար, եթե տվյալ 
վայ րում չկա մի ջին կամ ավագ դպրոց: 
Երե խա նե րը ամի սը մեկ կամ եր կու ան
գամ ստու գար քի սկզբուն քով ներ կա յաց
նում են իրենց ստա ցած գի տե լիք նե րը:

Եվ րո պա յի և Ռու սաս տա նի մի շարք 
դպրոց նե րում ստեղծ ված են պայ ման ներ, 
որ պես զի դպրոց հա ճա խե լու անու նակ 
հաշ ման դամ երե խա նե րը «on line» ռե ժի
մով մաս նակ ցեն դա սե րին, ներ կա յաց նեն 
իրենց գրա վոր աշ խա տանք նե րը, ան գամ 
պա տաս խա նեն դա սը:

Աշ խա տան քա յին գոր ծու նե ու թյան ըն
թաց քում ու սու ցիչն անընդ հատ լու ծում 
է տար բեր ճա նա չո ղա կան խնդիր ներ, 
որոնք կապ ված են առա վել մատ չե լի, կի
րա ռա կան, ար դյու նա վետ դա սա վանդ ման 

ու ղի նե րի որոն ման հետ: Հա մա կարգ չի օգ
տա գոր ծու մը ոչ բո լոր նյու թե րի բա ցատ րու
թյան, քննարկ ման և ամ փոփ ման ժա մա
նակ է նպա տա կա հար մար, ուս տի նյու թի 
ընտ րու թյու նը պետք է կա տար վի հա մա
կարգ չա յին ներ կա յաց ման ար դյու նա վե
տու թյու նից ել նե լով: Այս տեղ մեծ նշա նա
կու թյուն ու նի ու սուց չի ստեղ ծա գոր ծա կան 
մո տե ցու մը: Նո րա գույն տեխ նո լո գի ա նե
րի կի րառ մամբ դա սե րի կազ մա կեր պու
մը ոչ միշտ է պա հան ջում հա մա կարգ չա
յին բարձր գի տե լիք ներ և հմտու թյուն ներ, 
սա կայն էկ րա նին ցու ցադր վող գոր ծո ղու
թյուն նե րի հա ջոր դա կա նու թյու նը ըմբռ նե լի 
է դարձ նում մա տուց վող նյու թը, էա կա նո
րեն բարձ րաց նում դա սի ար դյու նա վե տու
թյու նը, ապա հո վում է ու սու ցան վող նյու թի 
ամ բող ջա կան ըն կա լու մը, յու րա ցու մը և 
մտա պա հու մը, աշա կեր տի հա մար ու սում
նա կան գոր ծըն թա ցը դարձ նում հա ճե լի 
ու գրա վիչ, տա լիս է հե տա դարձ կա պի 
հնա րա վո րու թյուն, ու սուց ման գոր ծըն
թացն ըն թա նում է ժա մա նա կի զգա լի 
խնա յո ղու թյամբ, որա կա կան նոր բնույթ 
հա ղոր դում ու սուց ման կազ մա կեր պա նը 
և ապա հո վում ինք նակր թու թյան անհ րա
ժեշ տու թյուն և հնա րա վո րու թյուն:

Նո րա գույն տեխ նո լո գի ա նե րով հա գե
ցած այս դա րում լայն հնա րա վո րու թյուն 
է ըն ձեռ վում նաև ծնող նե րին՝ տե ղե կաց
ված լի նել դպրո ցա կան գոր ծըն թաց նե
րին և առօ րյա յին: Հա մա ցան ցի մի ջո ցով 
նրանք կա րող են հե տև ել իրենց երե խա յի 
առա ջա դի մու թյան ար դյունք նե րին, հա
մե մա տել դրանք դա սա րա նի ընդ հա նուր 
առա ջա դի մու թյան հետ, հե տև ել տնա
յին հանձ նա րա րու թյուն նե րին: Օրագ րին 
վստա հել–չվստա հե լու հար ցը ինք նին 
դուրս է գա լիս օրա կար գից: Ծնո ղը կա րող 
է տես նել տվյալ օր վա գնա հա տա կան նե
րը, տնա յին առա ջադ րանք նե րը ցան կա
ցած պա հին:

Ներ կա յումս անգ նա հա տե լի է նո
րա գույն տեխ նո լո գի ա նե րի հնա րա
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վո րու թյուն ներն ու դա սա վանդ ման 
գոր ծ ըն թա ցում դրանց կի րառ ման ար դյու
նա վե տու թյու նը: Նման բազ մա թիվ հնա
րա վո րու թյուն ներ ըն ձե ռե լու հետ մեկ տեղ 
հա մա կար գիչն իր մեջ պա րու նա կում է 
նաև տե սա նե լի և «թաքն վա ծ» թե՛ հո գե
բա նա կան և թե՛ ֆի զի կա կան զար գաց
մա նը խո չըն դո տող բա ցա սա կան կող մեր: 
Առա ջին և ամե նա տե սա նե լի վտան գը, 
որն իր մեջ պա րու նա կում է հա մա կար
գի չը, հի պո դի նա մի ան (եր կար ան շարժ 
նստե լը) է: Իր «կլա նիչ ու ժի» մի ջո ցով հա
մա կար գի չը «գե րի» է դարձ նում երե խա
յին, ով ժա մեր շա րու նակ չի կա րող հե ռա
նալ այդ սար քից, մինչ դեռ հայտ նի է, որ 
հենց դպրո ցա կան տա րի քում է ձև ա վոր
վում մար դու օր գա նիզ մը, որը կա րիք ու
նի շարժ ման: Բա ցի այդ, հա մա կարգ չով 
եր կա րա տև զբաղ մուն քը խան գա րում է 
երե խա յի սնուն դի, հանգս տի, աշ խա տան
քի ռե ժիմ նե րի կար գա վոր մա նը, որո շա կի 
չա փով բթաց նում նրա ու ղե ղը: Երկ րորդ, 
հարկ չկա ապա ցու ցե լու ակ տիվ, դի նա միկ 
բա ցօ թյա շար ժա խա ղե րի դե րը երե խա յի 
ֆի զի կա կան և մտա վոր զար գաց ման գոր
ծում: Հա մա կարգ չա յին «հի վան դու թյամբ 
տա ռա պող»երե խա նե րը փոր ձում են 
դրանք փո խա րի նել վիր տո ւալ խա ղե րով, 
որոնք վնա սում են ոչ մի այն նրանց առող
ջու թյա նը, այ լև մե կու սաց նում իրենց հա
սա կա կից նե րից, զրկում նրանց այն կա րև
որ շփու մից, որը մար դուն հա սա րա կա կան 
էակ է դարձ նում և կեն սախն դու թյուն հա
ղոր դում: Նման երե խա նե րը հա ճախ մե
կու սա նում, «փակ վում են» իրենց փոք րիկ 
«աշ խար հում»՝ ան գամ հեռու սե փա կան 
ծնող նե րից և հա րա զատ նե րից:

Եթե սրան ավե լաց նենք հա մա ցան ցա
յին հսկա յա կան «օվ կի ա նո սում շեղ վե լու» 
գայ թակ ղու թյու նը, հաշ վի առ նե լով, որ այն 
ողող ված է բռնու թյուն և այ լա սեր վա ծու
թյուն պա րու նա կող օրի նակ նե րով, ապա 
պարզ կդառ նա, որ տվյալ դեպ քում խա
թար վում է ոչ մի այն երե խա յի նե րաշ խար

հը, այ լև վտանգ վում է հո գե կան վի ճա կը: 
Այդ գոր ծըն թա ցը հետզ հե տե ան վե րահս
կե լի է դառ նում, քա նի որ ծնող նե րի փոր
ձը` «ներ խու ժելու» այդ փակ «ար գե լա տա
րածք», ուր մե կու սա ցել է իրենց երե խան, 
հա կազ դե ցու թյուն է ծնում վեր ջի նիս մոտ. 
նա փոր ձում է «ապաս տան» գտնել այն 
բազ մա թիվ հա մա կարգ չա յին սրահ նե
րում, որոնք այ սօր կան ան գամ փոքր քա
ղաք նե րում և գյու ղե րում:

Մաս նա գետ նե րի, ու սու ցիչ նե րի և ծնող
նե րի առաջ նա հերթ խնդիրն է գտնել այն 
մի ջոց ներն ու ու ղի նե րը, որոնք կնպաս տեն 
երե խա յի ֆի զի կա կան մտա վոր և հո գև որ 
զար գաց մա նը և թույլ չեն տա ի չարս գոր
ծա ծել տեխ նի կա կան նոր նվա ճում նե րը: 
Այս խնդրի կա րև ո րու թյու նը ան կաս կած 
պա հան ջում է լուրջ հա մա լիր ու սում նա սի
րու թյուն և դրա կի րառ ման ճիշտ ու ղի նե րի 
որո նում ոչ մի այն դա սա վան դող նե րի, այլ 
նաև ծնող նե րի ներգ րավ վա ծու թյուն:

Եզրակացություններ
Ու սուց ման գոր ծըն թա ցում նո րա գույն 

տեխ նո լո գի ա նե րի կի րառ մամբ և այդ դա
սե րին ու սուց ման մե թոդ նե րի, հնարք նե րի 
մի ջո ցով աշա կերտ նե րի մաս նակ ցու թյու
նը բարձ րաց նե լու պա րա գա յում ու սու ցի չը 
կա րող է՝

 � նպաստել աշակերտների մոտ այն 
գաղափարի ձևավորմանը, որ 
համակարգիչը զուտ ժամանցի միջոց 
չէ, այլ գիտելիք ստանալու, ինչպես 
նաև այն դյուրըմբռնելի դարձնելու, 
յուրացնելու անփոխարինելի միջոց, 
որը թույլ է տալիս կատարել արագ 
և արդյունավետ ուսումնասիրություն 
ցանկացած թեմայի, խնդրի շուրջ,

 � օգ նել սո վո րող նե րին կողմ նո րոշ վելու 
տե ղե կատ վա կան հսկա «պա հես տա
րա նում», որոշ դեպ քե րում` նաև սե
փա կան մաս նակ ցու թյունն ու նե նալու 
տվյալ նե րի փնտրման և դա սա կարգ
ման գոր ծում,
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 � օգ նել գի տակ ցելու, որ հա մա կարգ չից 
օգտ վե լու անվ տան գու թյան կա նոն
ներն ան տե սե լու դեպ քում հնա րա վոր 
է ձեռք բե րել հի վան դու թյուն ներ, ֆի
զի կա կան շե ղում ներ,

 � ստեղ ծել իրա վի ճակ, որ տեղ աշա
կեր տը կկա րո ղա նա հա մե մա տել, 
հա մադ րել իրա կան և վիրտո ւալ աշ
խարհ նե րը, տես նել նաև վիր տո ւալ 
աշ խար հում առ կա խար դա խու թյու նը, 
կեղ ծի քը, կեղծ տե ղե կատ վու թյու նը և 
գայ թակ ղու թյուն նե րը, դրանց «զո հը» 
դառ նա լու հա վա նա կա նու թյու նը,

 � սո վո րեց նել աշա կերտ նե րին պահ պա նել 
ստեղ ծա գոր ծա կան կաս կա ծամ տու թյուն 
ցան կա ցած տե ղե կատ վու թյան վե րա բե
րյալ, քա նի որ նո րա գույն տեխ նո լո գի ա
նե րը թույլ են տա լիս հրա պա րա կել, տա
րա ծել ցան կա ցած գա ղա փար, կար ծիք,

 � աշա կերտ նե րի մոտ խթա նել տե ղե
կատ վու թյան սկզբնաղ բյուր նե րի ար
ժա նա հա վա տու թյան և հա վաս տի ու
թյան գնա հատ ման կա րո ղու թյու նը,

 � նպաս տել, որ աշա կեր տը գնա հա տի 
հա սա կա կից նե րի և բա րե կամ նե րի 
հետ կեն դա նի շփման առա վե լու թյու նը:

Организация учебного процесса интерактивным методом  
на основе применения новейших технологий

Ш. Калашян
В данной статье рассмотрена эффективность организации школьного научно–

образовательного процесса при помощи применения интерактивного метода и 
внедрения новейших технологий. В статье также показано, что при правильном 
употреблении компьютера во время учебы компьютер перестанет быть для школьников 
сугубо объектом для досуга и послужит незаменимым источником поиска информации 
и приобретения знаний.

Organization of the educational process on the basis of interactive  
method through the application of innovative technologies

Sh. Qalashyan 
In this article I examine the effectiveness of the organization of the educational process 

when facilitated by use of the interactive method and innovative technologies. In the article 
it is also shown that the right use of computers during the studies may contribute to the 
perception that computer is not an object just for pleasure but an indispensable source of 
information and knowledge.
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ԱՆԻ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

ԱՐԺԵԿՈՂՄՆՈՐՈշԻՉ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ 
ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈւԹՅՈւՆՆԵՐՆ 

ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑՈւՄ ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ 
ՈւՍՈւՑՄԱՆ ԳՈՐԾըՆԹԱՑՈւՄ

Անգ լե րե նի ու սուց ման գոր ծըն թա ցում 
ավագ դպրո ցա կան նե րի ար ժե քա յին 
կողմ նո րո շում նե րի ձև ա վո րու մը նպա
տա կա հար մար է իրա կա նաց նել այն պի
սի տեխ նո լո գիա նե րի կի րառ մամբ, որոնք 
ուղղ ված են ու սում նա կան տեքս տե րի 
ար ժե քա յին նե րու ժի բա ցա հայտ մա նը, 
իմաս տա վոր մանն ու ար ժև որ մա նը: Դա 
կա րե լի է իրա կա նաց նել տեքս տի գա ղա
փա րա կան բո վան դա կու թյան, ար ժե քա յին 
ուղղ վա ծու թյուն ու նե ցող բա ռա պա շա րի և 
դրանց ու սուց ման հա մա տեքս տում հանձ
նա րար վող տա րաբ նույթ աշ խա տանք նե
րի մի ջո ցով:

Տեքս տա կենտ րոն ու սուց ման գոր
ծըն թա ցում մենք շեշ տադ րում ենք նա
խա տեքս տա յին, տեքս տա յին և հետ
տեքս տա յին վար ժու թյուն նե րի ու 
առա ջադ րանք նե րի նպա տա կա յին կի
րա ռու մը, որը հա մա պա տաս խա նում է 
ու սուց ման գոր ծըն թա ցում ներ կա յումս 
բա վա կա նա չափ կի րա ռե լի ԽԻԿ հա մա
կար գի սկզբունք նե րին: ԽԻԿ–ը եռա փուլ 
հա մա կարգ է (խթա նում–իմաս տի ըն կա
լում–կշռա դա տում), որը կի րառ վում է ու
սում նա կան նյու թի յու րաց ման գոր ծըն
թա ցում և յու րա հա տուկ տեխ նո լո գի ա կան 
մո տե ցում է ապա հո վում:

Խթան ման փու լում կի րառ վող մե թոդ
նե րի մի ջո ցով սո վո րող նե րի մեջ ձև ա
վոր վում են ինք նու րույն գոր ծու նե ու թյան 
դրդա պատ ճառ ներ՝ ան ցա ծը վեր հի շե լու 
և նոր հա ղորդ վող նյու թի յու րաց ման հա
մար կա յուն հիմք ձև ա վո րե լու հա մար: 
Ան կաշ կանդ մթնո լոր տում ար տա հայտ

վում են բազ մա թիվ ինք նա տիպ մտքեր, 
գա ղա փար ներ, բա ցա հայտ վում և հիմ նա
վոր վում են յու րաց ված գի տե լիք նե րը: Դա 
ակ տիվ, նպա տա կաս լաց գոր ծըն թաց է, 
որում յու րաց ված գի տե լիք նե րի ամ րա կայ
ման, նոր նյու թի զու գորդ ման և ու սում նա
կան նյու թի նկատ մամբ կա յուն հե տաքրք
րու թյուն նե րի ձև ա վոր ման պայ ման ներ են 
ստեղծ վում:

Նա խա տեքս տա յին աշ խա տան քը հա
մա պա տաս խա նում է խթան ման փու
լին. դա ու սում նա կան նյու թի յու րաց ման 
մուտքն է: Այս պես, օրի նակ՝ գե ղար վես
տա կան ստեղ ծա գոր ծու թյան շուրջ նա խա
պատ րաս տա կան զրույ ցը, հանձ նա րա րու
թյուն նե րը, քննարկ ման հա մար տրվող 
առա ջադ րանք նե րը վե րա բե րում են` 

 � հե ղի նա կի կեն սագ րա կան տե ղե կու
թյուն նե րին,

 � ու սում նա սիր վող ստեղ ծա գոր ծու թյան 
մա սին տե ղե կատ վու թյա նը` երբ է 
գրվել, տե սա կը, ժան րը, ուղ ղու թյու նը 
և այլն,

 � նկա րագր վող ժա մա նա կաշր ջա նին, 
դեպ քե րին, իրա դար ձու թյուն նե րին, 
բնու թագր վող երև ույթ նե րին, այն վայ
րե րին, որ տեղ տե ղի են ու նե նում հիմ
նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը,

 � գա ղա փա րա կան բո վան դա կու թյա նը,
 � բա ռա պա շա րին` բա ռե րի, դարձ վա

ծա յին ար տա հայ տու թյուն նե րի, փո
խա բե րա կան իմաս տով գոր ծած ված 
կա ռույց նե րի բա ցատ րու թյուն, հնա բա
նու թյուն նե րի, օտա րա բա նու թյուննե
րի, նո րա բա նու թյուն նե րի, նո րա կազ
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մու թյուն նե րի մեկ նա բա նում և այլն։
Հա մա պա տաս խան ընտր ված մե թոդ

նե րի օգ նու թյամբ (հիմ նա կան ար տա հայ
տու թյուն ներ, խմբա վո րում, մտագ րոհ, 
կենտ րո նաց նող հար ցեր, ուղ ղորդ ված ըն
թեր ցա նու թյուն և ակ տիվ մտա ծո ղու թյուն, 
բա նա լի բա ռեր, երե քից հինգ րո պե ա նոց 
ազատ շա րադ րանք, խառն ված հեր թա
կա նու թյուն, կան խա գու շա կում ըստ ար
տա հայ տու թյուն նե րի, Վե նի դի ագ րամ, 
T–աձև աղյու սակ և այլն), սո վո րող նե րը 
բա վա կա նա չափ իրա զեկ ված են նյու թի 
իմաս տի հե տա գա խոր ըն կալ ման հա մար:

Տեքս տա յին փու լը հա մա պա տաս խա
նում է իմաս տի ըն կալ ման փու լին. դա 
նոր գի տե լիք նե ր, տե ղե կատ վու թյան, 
գա ղա փար նե րի ըն կա լումն է, նոր նյու թի 
ար դյու նա վետ ըն կալ ման վե րահս կու մը, 
սո վո րող նե րին ինք նու րույն գոր ծու նե ու
թյան մղու մը, ար դեն իսկ ձև ա վոր ված 
իմա ցա կան կա ռույց նե րին նոր գի տե լիք
նե րի ին տեգ րու մը, ամ րա կա յու մը և դրանց 
իմաս տա վոր ման հա մար անհ րա ժեշտ 
կա րո ղու թյուն նե րի ձև ա վո րու մը: Այս փու
լում դա սա վան դողն իրա կա նաց նում է ու
սում նա կան գոր ծըն թա ցի կա ռա վար ման, 
վե րահս կո ղու թյան, ուղ ղորդ ման գոր ծա
ռույթ ներ. նա ավե լի քիչ է մի ջամ տում սո
վո րող նե րի գոր ծու նե ու թյա նը` ավե լի շատ 
ինք նու րույ նու թյուն վե րա պա հե լով նրանց: 
Նա խընտ րե լի է կի րա ռել հե տև յալ մե թոդ
նե րը` կրկնա կի գրա ռում նե րի օրա գիր, 
փո խա դարձ ու սու ցում, փոխ գոր ծուն գրա
ռում նե րի հա մա կարգ, կան խա գու շա կու
թյան աղյու սակ, իմա նալ–ու զել իմա նալ–
սո վո րել, մտա ծիր–զույգ կազ միր–մտքեր 
փո խա նա կիր, խճան կար, ըն թեր ցում 
հե ղի նա կի աթո ռից, էա կան փաս տե րի 
գրա ռում, տեքս տի «քար տե զ», տեքս տի 
վե րա կանգ նում և այլն: Առանձ նա հա տուկ 
կա րև ո րում ենք տեքս տի «քար տե զե կազ
մե լը, օրի նակ`

 � Ին չի՞ մա սին է տեքս տը. բնու թագ
րե՛ք տեքս տի նպա տա կը, բո վան

դա կու թյու նը և ուղղ վա ծու թյու նը 
(ճա նա չո ղա կան, տե ղե կատ վա կան, 
երկ րա գի տա կան, գե ղար վես տա կան, 
մշա կու թա յին, էկո լո գի ա կան, բա րո
յա խո սա կան, քա ղա քա կան, սո ցի ա
լա կան և այլն):

 � Ձեր ու նե ցած տե ղե կու թյուն նե րի հի
ման վրա ներ կա յաց րե՛ք հե ղի նա կի 
գրա կան դի ման կա րը, ստեղ ծա գոր
ծու թյան ընդ հա նուր բնու թա գի րը, ժա
մա նա կաշր ջա նը:

 � Ի՞նչ ոճի է պատ կա նում տեքս տը (գի
տա կան, գե ղար վես տա կան, հրա
պա րա կա խո սա կան, պաշ տո նա կան, 
առօ րե ա կան, եր գի ծա կան և այլն):

 � Մեկ նա բա նե՛ք տեքս տի ժան րը 
(պատմ վածք, հե քի աթ, ծա վա լուն 
ստեղ ծա գոր ծու թյան հա մա ռոտ վե
րա պատ մու թյուն, երկ խո սու թյուն, պի
ես, առակ, հան րա գի տա րա նից, բա
ռա րա նից քաղ ված նյութ, լրագ րա յին 
կամ ամ սագ րա յին հոդ ված և այլն):

 � Բնու թագ րե՛ք տեքս տը (նկա րագ րա
կան, դա տո ղա կան, բնու թագ րա կան, 
պատ մո ղա կան, մեկ նո ղա կան, երկ
խո սու թյուն, հար ցազ րույց, մե նա խո
սու թյուն և այլն)։

Տեքս տա յին աշ խա տան քի փուլն 
ընդգր կում է ոչ մի այն տեքս տի վեր լու ծու
թյու նը (վեր նա գրի, սյու ժեի և գա ղա փա
րա կան բո վան դա կու թյան մեկ նա բա նում, 
տե ղե կատ վու թյան ըն կա լում, երկ րա գի
տա կան և հան րամ շա կու թա յին փաս տե
րի առանձ նա ցում, հա մե մա տում, հա կադ
րում, զու գոր դում, կեր պար նե րի, դեպ քե րի 
ու նկա րագ րու թյուն նե րի վեր լու ծու թյուն, 
լեզ վա ո ճա կան հնար նե րի բնու թագ րում, 
աշ խա տանք բա ռա պա շա րի շուրջ), այ
լև նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք է 
տար վում տեքս տի ար ժե քա յին ըն կալ ման, 
գնա հատ ման և իմաս տա վոր ման հա մար:

Կշռա դատ ման փուլն ընդգր կում է 
ամ փո փու մը, ընդ հան րա ցումն ու ար ժև
ո րու մը և հա մա պա տաս խա նում է հետ
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տեքս տա յին աշ խա տանք նե րին: Այս փու լի 
ըն թաց քում ամ փոփ վում են ձեռք բեր ված 
գի տե լիք նե րը: Եթե տե ղե կատ վու թյունն 
իս կա պես յու րաց ված ու գի տակց ված է, 
ապա վե րած վում է կա յուն, խոր հա մոզ
մունք նե րի, կեն սա կան տար բեր իրա վի
ճակ նե րում վե րար տադր վում տա րաբ նույթ 
խնդիր նե րի լուծ ման ժա մա նակ: Այս փուլն 
առանձ նա հա տուկ նշա նա կու թյուն ու նի 
սո վո րող նե րի ար ժե քա յին կողմ նո րո շում
նե րի ձև ա վոր ման տե սան կյու նից, քա նի 
որ յու րաց ված տե ղե կատ վու թյան հի ման 
վրա ձև ա վոր վում է ակ տիվ հա ղոր դակց
ման, մտքե րի ազատ ար տա հայտ ման, 
նյու թի ար ժե քա յին նե րու ժի գնա հատ ման 
մթնո լորտ: Կշռա դատ ման փու լում սո վո
րո ղի մեջ պետք է ար տա հայտ ված լի նեն 
որա կա կան փո փո խու թյուն ներ, ձև ա վոր
ված լի նեն հար ցադ րում ներ անե լու, հիմ
նախն դիրն առանձ նաց նե լու, իրա վի ճա
կը վեր լու ծե լու և գնա հա տե լու, լրա ցու ցիչ 
տե ղե կատ վու թյունն ինք նու րույն որո նե լու, 
մշա կե լու և կի րա ռե լու կա րո ղու թյուն ներ: 
Կշռա դատ ման կամ հետ տեքս տա յին փու
լում նախ ընտ րե լի է կի րա ռել հե տև յալ մե
թոդ նե րը` հինգ–տա սը րո պե ա նոց ազատ 
շա րադ րանք, խո րա նար դում, թո՛ղ ինձ 
վեր ջին բա ռը, ան կյուն ներ, վեց մտա ծող 
գլխարկ ներ, ամ փո փել–զույգ կազ մել–
մտքեր փո խա նա կել, ձև ա կեր պել – մտքեր 
փո խա նա կել – լսել – ստեղ ծա գոր ծել, 
գրա վոր շրջա նա ձև քննար կում, բա նա
վոր շրջա նա ձև քննար կում, քա ռա բա ժա
նում, շրջա գա յու թյուն պատ կե րաս րա հում, 
պրիզ մա, ճիշտն ու սխա լը, հա մադ րում, 
ուղ ղորդ վող մե նա խո սու թյուն և այլն:

Ավագ դպրո ցա կան նե րի ար ժե քա յին 
կողմ նո րո շում նե րի ձև ա վոր ման գոր ծըն
թա ցում ար ժե կողմ նո րո շիչ մե թո դի կա յի 
մշակ ման ժա մա նակ նպա տա կա հար մար 
է կի րա ռել Բեն ջա մին Բլու մի ու սուց ման 
տաք սո նո մի ան: «Տաք սո նո մի ա» հաս կա
ցու թյու նը կեն սա բա նու թյան մեջ նշա նա
կում է օբյեկտ նե րի այն պի սի դա սա կար

գում և հա մա կար գում, որոնք կա ռուց վում 
են այդ օբյեկտ նե րի մի ջև առ կա էա կան 
կա պե րի վրա և նկա րագր վում են հա ջոր
դա կա նու թյան մեջ` պար զից գնա լով դե պի 
բար դը և ներ կա յաց նե լով ու սուց ման նպա
տակ նե րի, խնդիր նե րի, իրա կա նաց ման 
փու լե րի և այդ ամ բողջ գոր ծըն թա ցի կազ
մա կերպ ման պատ կե րը:

Բ. Բլու մի տաք սո նո մի ան բա ժան վում 
է երեք խմբի` ճա նա չո ղա կան, ներ գոր ծա
կան, հո գե շար ժո ղա կան: Ճա նա չո ղա կան 
խմբի նպա տակ նե րը` գի տե լիք, ըն կա լում, 
կի րա ռում, վեր լու ծու թյուն, հա մադ րում, 
գնա հա տում, ման րա մաս նում են ճա նա
չո ղու թյան կամ մտա ծո ղու թյան գոր ծըն
թա ցը, սա կայն, ըստ Բ. Բլու մի, գո յու թյուն 
ու նեն նաև կրթու թյան այլ նպա տակ
ներ, որոնց առնչ վում է ներ գոր ծա կան 
(զգաց մուն քա յին–ար ժե քա յին) խում բը. 
դա վե րա բե րում է սո վո րող նե րի կող մից 
առա ջադ րան քի կա տար ման հու զա կա
նու թյա նը, աշ խար հի նկատ մամբ հու զա
կան–ար ժե քա յին վե րա բեր մուն քին` պարզ 
ըն կա լու մից, հե տաքրք րու թյու նից մին չև 
ար ժե քա յին կողմ նո րո շում նե րի և հա րա
բե րու թյուն նե րի ձև ա վո րու մը: Ներ գոր ծա
կան խմբի մա կար դակ ներն են.

ըն կա լում: Աշա կեր տը տե ղյակ է կամ 
մաս նա կից շրջա պա տող երև ույթ նե րին:

Պա տաս խան: Աշա կեր տը փոր ձի ար
դյուն քում նոր վե րա բեր մունք է դրսև ո
րում և այդ կերպ պա տաս խա նում այդ նոր 
փոր ձին:

Գնա հա տում: Աշա կերտն ար տա հայ
տում է իր գնա հա տա կա նը` այդ գա ղա
փարն ընդգր կե լով իր հե տա գա փոր ձի մեջ:

Կազ մա կեր պում: Աշա կերտն իր ար
ժե քա յին ընդ հա նուր հա մա կար գի մեջ նոր 
ար ժեք է նե րա ռում և կա րո ղա նում այն ճիշտ 
դա սա կար գել` ըստ առաջ նա հեր թու թյան:

Ար ժե քի բնու թագ րում: Աշա կեր տը հե
տև ո ղա կա նո րեն գոր ծում է ըստ ար ժեք նե
րի և մե ծա պես վստա հում փոր ձին (2, էջ 
268–269):
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Վար ժու թյուն նե րի և առա ջադ րանք նե
րի հիմ նա կան նպա տա կը սո վո րող նե րի 
հու զա կան–ար ժե քա յին վե րա բեր մուն քի 
ձև ա վո րումն է ու գոր ծու նե ու թյան յու րա
քան չյուր մա կար դա կի հա մար պետք է 
նե րա ռի առա ջադ րանք ներ, հար ցեր, վար
ժու թյուն ներ` ըստ կա րո ղու թյուն նե րի ու 
հմտու թյուն նե րի ձև ա վոր ման հա ջոր դա
կա նու թյան: Նա խընտ րե լի է տաք սո նո մի
ան կի րա ռել ար ժե քա յին տե սան կյուն ներ 
ու նե ցող որևէ հիմ նախնդ րի շրջա նա կում, 
որն ընդգծ ված ար ժե ուղ ղորդ շեշ տադ
րում ներ ու նի և նպաս տում է սո վո րող
նե րի մեջ ար ժե քա յին–գնա հա տո ղա կան 
կա րո ղու թյուն նե րի ձև ա վոր մա նը, օրի
նակ` շրջա կա մի ջա վայ րի էկո լո գի ա կան 
խնդիր նե րին, մար դու իրա վունք նե րին, 
մշա կու թա յին երկ խո սու թյա նը, միջմ շա
կու թա յին հա ղոր դակց մա նը և այլն։

ըն կալ ման մա կար դա կում վար ժու
թյուն ներն ու առա ջադ րանք նե րը հիմ նա
կա նում ուղղ ված են լեզ վա քե րա կա նա կան 
կա րո ղու թյուն նե րի ձև ա վոր մա նը: Թե մա յի 
ու սում նա սի րումն սկսվում է բա ռա պա շա
րի ներ մու ծու մից, ապա բա ռա պա շա րի 
ակ տի վաց ման և խոս քում ամ րա կայ ման 
հա մար մշակ վում են հա մա պա տաս խան 
վար ժու թյուն ներ: Այս մա կար դա կում ուղ
ղոր դող հար ցադ րում նե րով աշա կեր տին 
պետք է կողմ նո րո շել, թե ըն թեր ցա նու
թյան ըն թաց քում տեքս տի բո վան դա կու
թյան մեջ ին չին պետք է հե տև են, հիմ նա
կան որ մտքե րը պետք է առանձ նաց նեն` 
նյու թը հա մար ժեք, ըստ առա ջադր ված 
նպա տա կի ըն կա լե լու հա մար: Տեքս տի 
քննարկ ման և մեկ նա բան ման ըն թաց քում 
հար ցերն ու առա ջադ րանք նե րը կա ռուց
վում են հե տև յալ բա ռե րով` բնու թագ րել, 
նկա րագ րել, առանձ նաց նել, հա մե մա տել, 
հա կադ րել, մեկ նա բա նել, թարգ մա նել, 
դա սա կար գել, ամ փո փել, պատ մել, ցույց 
տալ, ան վա նել, նշել, սահ մա նել, հա մա
կար գել, դաս դա սել, ընդգ ծել, լսել, գրա ռել, 
հա մա պա տաս խա նեց նել և այլն։

Երբ դա սա վան դո ղը հա վաս տի ա նում է, 
որ աշա կերտ ներն ըն կա լել են նյու թի բո
վան դա կու թյու նը, վեր ջին ներս անց նում են 
երկ րորդ` պա տաս խան փու լին, այ սինքն` 
պետք է իրենց վե րա բեր մուն քը դրսև ո րեն 
ըն կա լած տե ղե կատ վու թյան նկատ մամբ: 
Նպա տա կա հար մար է այս փուլն իրա կա
նաց նել հա մա գոր ծակ ցա յին փոքր խմբե
րով, որ պես զի աշա կերտ նե րը կա րո ղա
նան կար ծիք ներ փո խա նա կել, քննար կել, 
վի ճել, բա ցա հայ տել հիմ նախնդ րի էու թյու
նը: Այն բա նից հե տո, երբ հիմ նախնդ րի 
էու թյու նը որոշ ված է, պետք է բա ցա հայ
տել, թե ինչ տե ղե կատ վու թյուն է անհ րա
ժեշտ ընդ հա նուր լու ծում ներ գտնե լու և 
հիմ նա վո րե լու հա մար: Հար ցերն ու առա
ջադ րանք նե րը ձև ա կերպ վում են հե տև յալ 
բա ռե րով` կի րա ռել, ընտ րել, կազ մել, պլա
նա վո րել, շա րու նա կել, կազ մա կեր պել, վե
րա կանգ նել, լրաց նել, զար գաց նել, որո նել, 
վե րա դա սա վո րել, ավար տել և այլն:

Գնա հատ ման փու լը նվիր ված է սո վո
րո ղի գնա հա տո ղա կան վե րա բեր մուն քի, 
դիր քո րոշ ման ձևա վոր մա նը, տե ղե կատ
վու թյան վեր լու ծու թյա նը, փաս տե րի հա
մադր մա նը և տե սա կետ նե րի փաս տար կ
մա նը: Առա ջադ րանք նե րը ձև ա կերպ վում 
են հե տև յալ բա ռե րով` ապա ցու ցել, ընտ
րել, ստու գել, հիմ նա վո րել, ար ժև ո րել, 
գնա հա տել, ներ կա յաց նել, հա ղոր դել, 
բնու թագ րել, հո րի նել, վեր լու ծել, զա նա
զա նել, տար բե րա կել, բնո րո շել, գտնել, 
հա մե մա տել և այլն:

Կազ մա կերպ ման փու լում վեր լուծ վում 
և իմաս տա վոր վում են այն խնդիր նե րը, 
որոնց նկատ մամբ սո վո րող նե րը հստա
կեց րել են իրենց վե րա բեր մուն քը: Այս 
փու լում նրանք պետք է կա րո ղա նան փաս
տարկ նե րով հիմ նա վո րել իրենց մո տե ցու
մը, սահ մա նել պատ ճա ռա հե տև ան քա յին 
կա պե րը, հա մադ րել տար բեր տե սա կետ
ներ, հա մա ձայ նել կամ չհա մա ձայ նել, 
ճշտել խնդրի լուծ ման ու ղի նե րի հու սա լի ու
թյունն ըստ հա սա րա կու թյան ար ժե քա յին 
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նա խընտ րու թյուն նե րի, այդ ար ժեք նե րի 
մեջ կողմ նո րոշ վել և հա վաս տի ա նալ սե
փա կան ար ժե քա յին ընտ րու թյան ճշմար
տա ցի ու թյան մեջ: Առա ջադ րանք նե րի 
առանց քա յին բա ռերն են` նա խագ ծել, 
երև ա կա յել, կա պակ ցել, հա մադ րել, հա
մակ ցել, կազ մել, կան խա տե սել, առա ջար
կել, ներ կա յաց նել, հիմ նա վո րել, կա ռու ցել, 
փո խա կեր պել և այլն:

Ար ժե քի բնու թագր ման փուլն ամ փո
փիչ է. այս փու լում աշա կերտ նե րը ներ կա
յաց նում են իրենց դիր քո րո շու մը և ար տա
հայ տում ար ժե քա յին դա տո ղու թյուն ներ: 
Քննարկ վող հիմ նա խնդրի նկատ մամբ 
ձև ա վոր ված հու զա կան–ար ժե քա յին վե
րա բեր մուն քը, ար ժե քա յին կողմ նո րո շում
նե րի ձև ա վոր վա ծու թյան մա կար դա կը 
պար զե լու հա մար աշա կերտ նե րին հանձ
նա րար վում է գրել էս սե, մշա կել նա խա
գիծ, պատ րաս տել ու սում նա սի րու թյան 
ար դյունքն ար տա ցո լող նյու թեր, կազ մա
կեր պել շնոր հան դես, ներ կա յա ցում, ստեղ
ծել թղթա պա նակ, ընդս մին նա խընտ րե լի 
է օգ տա գոր ծել հա մա կարգ չա յին տար բեր 
ծրագ րե րի հնա րա վո րու թյուն նե րը։

Անգ լե րե նի ու սուց ման գոր ծըն թա ցում 
ավագ դպրո ցա կան նե րի ար ժե քա յին 
կողմ նո րո շում նե րի ձև ա վոր մա նը մե ծա
պես նպաս տում է տնա յին ըն թեր ցա նու
թյան հա մար հանձ նա րար վող լրա ցու ցիչ 
գրա կա նու թյու նը: Հատ կա պես ավագ 
դպրո ցի հու մա նի տար հոս քում բա վա
կա նա չափ ար դյու նա վետ է կի րա ռել ու
սում նա կան աշ խա տան քի այս ձևը թե՛ 
դա սա րա նա յին, թե՛ ար տա դա սա րա նա
յին գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում: Քա նի 
որ հու մա նի տար հոս քում են թադր վում 
է լեզ վի խո րաց ված ու սու ցում, և հաշ վի 
առ նե լով սո վո րող նե րի մաս նա գի տա կան 
կողմ նո րո շում նե րը, նպա տա կա հար մար է 
մշա կել տնա յին ըն թեր ցա նու թյան հա մար 
նա խընտ րե լի թե մա տի կա` հա մաշ խար
հա յին գրա կա նու թյու նից ընտ րե լով այն
պի սի նմուշ ներ, որոնք ար ժե կողմ նո րո շիչ 

շեշ տադ րում ներ ու նեն: Գրա կա նու թյու նը 
հո գու վրա նե րազ դե լու հզոր նե րուժ ու նի, 
և նրա նում ամ փոփ ված հա մա մարդ կա
յին ար ժեք նե րը սահ մա նա փա կում կամ 
ազ գա յին պատ կա նե լու թյուն չու նեն: Կան 
հա մա մարդ կա յին հա վեր ժա կան գա ղա
փար ներ, որոնց պետք է հա ղոր դակ ցել 
պա տա նի նե րին, որ պես զի նրանք կա րո
ղա նան ար ժե քա յին ճիշտ ընտ րու թյուն 
կա տա րել, գտնել իրենց հու զող հար ցի 
պա տաս խանն այլ մշա կույթ նե րում: Տնա
յին ըն թեր ցա նու թյան նկատ մամբ ար
ժե բա նա կան մո տե ցու մը պա հան ջում է 
մե թո դա կան և ման կա վար ժա հո գե բա նա
կան մի շարք սկզբունք նե րի կի րա ռում: 
Դա հա ղոր դակ ցա կան իրա զե կու թյան 
ար դյու նա վետ, յու րա հա տուկ ին տեգր ված 
մի ա վոր է, քա նի որ ուղղ ված է ոչ մի այն 
օտար լեզ վի տի րա պետ ման մա կար դա
կի բարձ րաց մա նը, այ լև ճա նա չո ղա կան, 
դաս տի ա րակ չա կան և զար գաց նող նշա
նա կու թյուն ու նի, նպաս տում է աշ խար հի 
ամ բող ջա կան պատ կե րի ձև ա վոր մա նը, 
աշ խար հա յաց քի զար գաց մա նը:

Տնա յին ըն թեր ցա նու թյու նը կա րե լի է 
կի րա ռել թե՛ հոս քա յին պար տա դիր, թե՛ 
դպրո ցա կան և նա խա սի րա կան բա ղադ
րիչ նե րի շրջա նակ նե րում, հատ կա պես 
այն դպրո ցա կան նե րի հետ, ով քեր ու նեն 
գի տե լիք նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի տի րա
պետ ման բարձր մա կար դակ, հե տաքրքր
ված են հա մաշ խար հա յին գրա կա նու
թյամբ: Տնա յին ըն թեր ցա նու թյան հա մար 
հանձ նա րար վող գրա կա նու թյու նը կա րող 
է լի նել սեղմ ված (ադապ տաց ված) տար
բե րա կով` հա մա պա տաս խան դի դակ տի
կա կան մշակ մամբ:

Ան տա րա կույս, տնա յին ըն թեր ցա նու
թյան կազ մա կեր պումն ու իրա կա նա ցու մը 
դա սա վան դո ղից մեծ ջան քեր են պա հան
ջում` սկսած նյու թի ընտ րու թյու նից, սո վո
րող նե րի մա կար դա կին հա մա պա տաս
խա նե ցու մից, նրանց պա հանջ մունք նե րի 
ու հե տաքրք րու թյուն նե րի, աշ խարհ ըն կալ
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ման հաշ վա ռու մից մին չև տեխ նի կա կան 
և մե թո դա կան աջակ ցու թյան տա րաբ
նույթ ձև եր (գրա կա նու թյան տրա մադ րում, 
էլեկտ րո նա յին աղ բյուր նե րի երաշ խա
վո րում, տնա յին ըն թեր ցա նու թյան պլա
նի մշա կում, ժա մա նա կա ցույ ցի կազ մում, 
պար բե րա բար վե րահս կո ղու թյուն և ար
դյունք նե րի գնա հա տում, գնա հատ ման 
ռուբ րիկ նե րի մշա կում, հե տա դարձ–գնա
հա տո ղա կան ներ գոր ծու թյուն):

Բա վա կա նա չափ ար դյու նա վետ է տնա
յին ըն թեր ցա նու թյան իրա կա նա ցումն 
աշ խա տան քի փու լե րի հե տև յալ հա ջոր
դա կա նու թյամբ` նա խա պատ րաս տա կան 
(նա խա ըն թեր ցա նա կան), լեզ վա կան–վեր
լու ծա կան, բո վան դա կա յին–վեր լու ծա կան, 
ստեղ ծա գոր ծա կան–գնա հա տո ղա կան, 
վե րահս կո ղու թյան–գնա հատ ման։

Նա խա ըն թեր ցա նա կան փու լում 
պատ մամ շա կու թա յին տվյալ դա րաշր ջա
նի կո լո րի տը ստեղ  ծե լու հա մար հանձ նա
րար վում են նյու թեր մշա կույ թի տար բեր 
բնա գա վառ նե րից (երա ժշտո ւ  թյուն, նկար
չու թյուն, պատ մու թյուն, գրա կա նու թյուն 
և այլն), որոնք ին տեգր վող առար կա նե րի 
շրջա նակ նե րում ստեղ ծա գոր ծու թյան հետ 
ծա նո թաց ման կա րև որ գոր ծոն են:

Նա խա ըն թեր ցա նա կան աշ խա տանք
նե րը նե րա ռում են հե ղի նա կի և ստեղ ծա
գոր ծու թյան վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու
թյան յու րա ցու մը:

Լեզ վա կան–վեր լու ծա կան փուլն իրա
կա նա նում է ըն թեր ցա նու թյան շրջա նում և 
ընդգր կում է լեզ վա կան աշ խա տան քը` բա
ռա պա շա րի տի րա պե տու մը, դարձ ված քա
յին ար տա հայ տու թյուն նե րի յու րա ցու մը, 
քե րա կա նա կան, ոճա կան, ուղ ղա խո սու
թյան ու առո գա նու թյան հմտու թյուն նե րի 
զար գա ցու մը և այլն: Աշ խա տանքն իրա
կա նա նում է հե տև յալ ուղ ղու թյուն նե րով`

 � ան ծա նոթ բա ռե րի, դարձ ված քա յին 
մի ա վոր նե րի յու րա ցում, ար տա հայ
տում հո մա նիշ նե րով,

 � ժար գո նա յին, հնա ցած, սա կավ 

գոր ծած վող բա ռե րի, նո րա բա նու
թյուն նե րի ու նո րա կազ մու թյուն նե րի 
ու սում նա սի րում, խմբա վո րում, փո
խա րի նում հա մա գոր ծա ծա կան բա
ռա պա շա րով,

 � գե ղար վես տա կան բա ռա պա շա րի, 
ստեղ ծա գոր ծու թյան հե րոս նե րի ու 
երև ույթ նե րի դրա կան և բա ցա սա կան 
կող մե րը, մարդ կա յին հա րա բե րու
թյուն նե րը բնու թագ րող, ար ժե քա յին 
բո վան դա կու թյուն ար տա հայ տող բա
ռե րի մեկ նա բա նում:

Բո վան դա կա յին–վեր լու ծա կան փու
լը ևս իրա կա նա նում է ըն թեր ցա նու թյան 
շրջա նում` ընդ գրկե լով տվյալ ստեղ ծա
գոր ծու թյան մեջ ար ժե քա յին կող մի բա
ցա հայ տու մը և նպաս տում է ար ժե  քա յին 
ուղղ վա ծու թյամբ դա տո ղու թյուն ներ անե
լու կա րո ղու թյուն նե րի ձև ա վոր մա նը: Այս 
փու լը նե րա ռում է`

 � վեր նագ րի վեր լու ծու թյու նը. ի՞նչ է 
ար տա հայ տում վեր նա գի րը, հա մա
պա տաս խա նու՞մ է ար դյոք ստեղ
ծա գոր ծու թյան բո վան դա կու թյա
նը, հնա րա վո՞ր է ար դյոք հա մար ժեք 
թարգ մա նել` չխա թա րե լով ստեղ ծա
գոր ծու թյան իմաս տը,

 � սյու ժեի ու գա ղա փա րա կան բո վան
դա կու թյան վեր լու ծու թյունն ու մեկ նա
բա նու մը,

 � կեր պար նե րի վեր լու ծու թյու նը, գլխա
վոր և երկ րոր դա կան կեր պար նե րի 
գոր ծո ղու թյուն նե րի ար ժև ո րու մը, հե
րո սի (հե րոս նե րի) ար տա քին և ներ
քին հատ կա նիշ նե րի բնու թագր ման 
լեզ վա ո ճա կան մի ջոց նե րի օգ տա գոր
ծու մը, հե ղի նա կի վե րա բեր մուն քը,

 � բնա պատ կեր նե րի, բազ մա մարդ տե
սա րան նե րի, երկ խո սու թյուն նե րի, մե
նա խո սու թյուն նե րի, պատ մա կան ակ
նարկ նե րի վեր լու ծու թյու նը,

 � ստեղ ծա գոր ծու թյան ար ժե քա յին կող
մի բա ցա հայ տու մը։

Ստեղ ծա գոր ծա կան–գնա հա տո ղա
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կան փուլն ուղղ ված է սո վո րող նե րի գնա
հա տո ղա կան վե րա բեր մուն քի, ստեղ ծա
գոր ծա կան կա րո ղու թյուն նե րի, գրա վոր 
և բա նա վոր խոս քի զար գաց մա նը: Սա 
հե տըն թեր ցա նա կան փուլն է, և աշ խա
տան քը նպա տա կա ուղղ ված է ստեղ ծա
գոր ծու թյան յու րաց ման մա կար դա կի 
բա ցա հայտ մա նը: Կա րև որ վում է այն, որ 
սո վո րող նե րի մեջ վե րար տադ րո ղա կան 
(ռեպ րո դուկ տիվ) կա րո ղու թյուն նե րի հի
ման վրա ձև ա վոր վեն ստեղ ծա գոր ծա կան 
կա րո ղու թյուն ներ, այ սինքն` սո վո րող
նե րը ոչ մի այն ըն կա լեն ստեղ ծա գոր ծու
թյան բո վան դա կու թյու նը, յու րաց նեն նոր 
բա ռա պա շար, ընդ լայ նեն ըն կա լո ղա կան 
(ռե ցեպ տիվ) բա ռա պա շա րը, այ լև հա մալ
րեն ներ զոր (պո տեն ցի ալ) բա ռա պա շա րը 
բա ռա կազ մու թյան, բա ռե րի բազ մի մաս
տու թյան, հո մա նիշ նե րի և հա կա նիշ նե րի 
տի րա պետ ման ճա նա պար հով, նոր յու
րաց ված բա ռե րը գոր ծա ծեն բա նա վոր և 
գրա վոր խոս քում, կա րո ղա նան յու րաց
րած նյու թը ստեղ ծա գոր ծա բար վե րար
տադ րել կեն սա կան տար բեր իրա վի ճակ
նե րում, դա տո ղու թյուն ներ անել։

Վե րահս կո ղու թյան–գնա հատ ման 
փու լում իրա կա նա նում են հե տև յալ աշ խա
տանք նե րը`

 � ներ կա յաց նել ստեղ ծա գոր ծու թյան 
ամ փոփ շա րադ րան քը (summary) և 
բա ռա րա նը (ան ծա նոթ բա ռե րի և ար
տա հայ տու թյուն նե րի բա ցատ րու թյու
նը հա յե րեն, հո մա նի շով, հա կա նի շով, 
տա ռա դար ձու թյու նը և այլն),

 � ներ կա յաց նել հրա պա րա կա յին խոս քը. 
նա խընտ րե լի է կի րա ռել տե ղե կատ վա
կան և հե ռա հա ղոր դակ ցա կան տեխ
նո լո գի ա նե րի հնա րա վո րու թյուն նե րը,

 � գրել հա մա ռոտ կամ ըն դար ձակ շա
րադ րանք` ար ժև ո րե լով ստեղ ծա գոր
ծու թյու նը և շեշ տադ րե լով ար ժե քա յին 
կող մը։

Գնա հատ ման ռուբ րիկ նե րը (սանդ ղակ
նե րը) մշա կե լիս սահ ման վում են հե տև յալ 
չա փա նիշ նե րը` ընտր ված ստեղ ծա գոր ծու
թյան բար դու թյու նը, նոր բա ռա պա շա րի 
ծա վա լը, ամ փոփ շա րադ րան քի տրա մա 
բա նա կան ամ բող ջա կա նու թյու նը և բո վան
դա կա յին լի ար ժե քու թյու նը, քե րա կա նա
կան ճշտու թյու նը, նոր բա ռե րի ընդգր կու մը, 
ստեղ ծա գոր ծու թյանն առնչ վող լրա ցու
ցիչ նյու թե րի առ կա յու թյու նը, մա տուց ման 
տեխ նի կան, ՏՀՏ–նե րի օգ տա գործ ման 
հմտու թյու նը, բա նա վոր խոս քի առո գա նու
թյու նը, հու զա կա նու թյու նը, ար ժե քա յին վե
րա բեր մուն քը, հատ կաց ված ժա մա քա նա
կի ռա ցի ո նալ օգ տա գոր ծու մը:

Անգ լե րե նի ու սուց ման գոր ծըն թա ցում 
դպրո ցա կան նե րի ար ժե քա յին կողմ նո րո
շում նե րի ձև ա վոր ման հնա րա վո րու թյուն
նե րը բա վա կա նա չափ լայն են. անհ րա
ժեշտ է շեշ տադ րել ու սում նա կան նյու թի 
ար ժե կողմ նո րո շիչ նե րու ժը, կի րա ռել հա
մա պա տաս խան տեխ նո լո գի ա ներ` այդ 
գոր ծըն թա ցը նպա տա կա յին իրա կա նաց
նե լու և իմա ցա կան–ճա նա չո ղա կան ու ար
ժե բա նա կան տե սան կյուն նե րը զու գակ ցե
լու հա մար։
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Возможности применения ценностно–ориентирующих технологий 
 в процессе обучения английскому языку в старшей школе

А. Акопян
В статье рас смот ре ны воп ро сы фор ми ро ва ния цен ност ных ори ен та ций стар ших 

школь ни ков в про цес се обу че ния анг лийс ко му язы ку. Ана ли зи ро ва ны под хо ды к при
ме не нию пред тек сто вых, тек сто вых и пос ле тек сто вых за да ний и уп раж не ний. Ха рак
те ри зо ва ны те о ре ти ко–ме то до ло ги чес кие воп ро сы осу ществ ле ния эта пов до маш не го 
чте ния в кон тек сте фор ми ро ва ния цен ност ных ори ен та ций. 

Applying Value–Oriented Technologies to High School English Classes
A. Hakobyan

 This article discusses the possibility of shaping high school students’ value orientations 
when teaching English. Approaches to assigning pre–reading, during–reading and post–
reading tasks were analyzed here. An attempt was made to characterize some theoretical–
methodological issues of realizing the home reading phases in the context of forming value 
orientations.
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ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
ԳԱԳԻԿ ՆԻԿՈՂՈՍՅԱՆ
ԲԱԳՐԱՏ ՊՈՂՈՍՅԱՆ

ՖԻԶԻԿԱՅԻ ԽՆԴՐԱԳՐՔԵՐՈւՄ ՀԱՆԴԻՊՈՂ 
ՈՐՈշ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՈւՄՆԵՐԻ 

ՎԵՐԱշԱՐԱԴՐՄԱՆ ՀԱՐՑԻ շՈւՐՋ

Խնդիր նե րի լու ծու մը ոչ մի այն ձև ա վո
րում և զար գաց նում է սո վո րող նե րի տե
սա կան գի տե լիք նե րը գործ նա կա նում կի
րա ռե լու հմտու թյո ւննե րը, այ լև` նպաս տում 
է սո վո րող նե րի վեր լու ծա կան մտա ծո ղու
թյան և աշ խար հա յաց քի ձև ա վոր մա նը: 
Այս պատ ճա ռով էլ չա փա զանց կա րև որ 
է ֆի զի կա յի ցան կա ցած դա սըն թա ցում 
ընդգրկ վե լիք խնդիր նե րի և օգ տա գործ
վող խնդրագր քե րի ճիշտ և նպա տա կա
յին ընտ րու թյո ւնը: Նշենք, որ ներ կա յումս 
կան բազ մա թիվ օգ տա կար խնդրագր
քեր և խնդիր նե րի լուծ ման ու ղե ցո ւյ ցներ` 
կազմ ված հայ հե ղի նակ նե րի կող մից 
[1–11]: Կար ծում ենք, որ խնդրագր քե րի 
օգ տա կա րու թյո ւնը պայմանավորված է 
լավ շա րադր ված խնդիր նե րի ճիշտ ընտ
րու թյամբ, բար դու թյան աս տի ճա նի աճ
ման հե տև ո ղա կա նու թյամբ, խնդիր նե րի 
ու սու ցո ղա կա նու թյան բարձր աս տի ճա
նով, հե տաքր քիր ու տպա վո րիչ խնդիր
նե րի առ կա յու թյամբ: Ավե լաց նենք նաև, 
որ խնդրա գիր քը ոչ մի այն պետք է լի նի 
հարց նող և պա հան ջող, այ լև, և գլխա վո
րա պես` սո վո րեց նող [2]:

Որ քան էլ լա վը լի նի խնդրա գիր քը, այ
նու հան դերձ այն կա րող է պա րու նա կել 
որոշ խնդիր ներ, որոն ցում ոչ հստակ ձև
ա կեր պու մնե րը կա րող են հան գեց նել թե
րըմբռնման: Ուս տի և խիստ ար ժևոր վում 
է նմա նա տիպ խնդիր նե րում ձև ա կեր պու
մնե րի վե րա շա րադր ման հար ցը:

Սույն աշ խա տան քում փորձ է ար վում 
դա սա կար գել հին ու նոր խնդրագր քե րում 

հա ճա խա կի հան դի պող նմա նօր ինակ թե
րա ցու մնե րը, և առանձ ին դեպ քե րում առա
ջարկ վում են ձև ա կերպ ման տար բե րակ ներ:

 � Ան հա ջող դրված քով խնդիր ներ. նկա
տի ու նենք այն խնդիր նե րը, որոն ցում 
ի սկզբա նե դրված քը ֆի զի կա կան 
տե սա կե տից կո ռեկտ չէ:

Օրինակ՝ ինչպիսի՞ն պետք է լինի 
ամբողջությամբ հեղուկով լցված գլանաձև 
0.05մ հիմ քի շա ռա վի ղով անո թի բարձ
րու թյու նը, որ պես զի պա տե րի վրա ազ դող 
հե ղու կի ճնշման ու ժը լի նի նույ նը, ինչ որ 
հա տա կին:

Ան մի ջա պես նկա տենք, որ հե ղու կի 
կող մից գլա նա ձև անո թի կողմ նա յին մա
կե րև ույ թի ցան կա ցած փոքր տե ղա մա սի 
վրա ազ դող հիդ րոս տա տիկ ճնշման ու ժը 
հա մակշռ վում է հան դի պա կաց հա մա պա
տաս խան տե ղա մա սի վրա ազ դող ճնշման 
ու ժով: Ար դյուն քում՝ պա տե րի վրա ազ դող 
հա մա զոր ճնշման ու ժը հա վա սար է զրո
յի: Հա տա կի տար բեր տե ղա մա սե րի վրա 
ազ դող ճնշման ու ժե րը հա մուղղ ված են, և 
դրանց հա մա զո րը զրո չէ: Այս պատ ճա ռով 
էլ խնդրում նշված վե րո հի շյալ ու ժե րի հա
վա սա րու թյան պայ մա նը դառ նում է անի
մաստ: Կար ծում ենք, որ իրադ րու թյու նը 
կշտկվի, ու այս և նմա նօ րի նակ խնդիր
նե րը հե տաքր քիր և ու սա նե լի կդառ նան, 
եթե ձև ա կերպ ման մեջ պա հան ջենք, որ 
պա տե րի վրա ազ դող ճնշման ու ժե րի մո
դուլ նե րի գու մա րը հա վա սար լի նի հա տա
կին ազ դող ճնշման ու ժի մո դու լին, ին չը 
էա պես կփո խի խնդրի դրված քը:
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Ան հե թեթ թվա յին 
ար դյունք նե րի բե րող 
խնդիր ներ. Դրանք 
այն խնդիր ներն են, 
որոնց լուծ ման ար
դյուն քում ֆի զի կա
կան մե ծու թյուն նե րի 
հա մար ստաց վող 
թվա յին ար ժեք նե
րը անի րա կան են: 
Վեր ջինս պայ մա նա
վոր ված է ընտր ված 

մո դե լի շրջա նա կում ելա կե տա յին թվա
յին տվյալ նե րի անի րա տե սա կա նու թյամբ 
կամ ան հա մա տե ղե լի ու թյամբ: Օրի նակ՝ 
Էլեկտ րո նը մտնում է B=0,1Տլ ին դուկ ցի ա
յով և L=0,2մ լայ նու թյամբ հա մա սեռ մագ
նի սա կան դաշտ, ին դուկ ցի ա յի գծե րին և 

շեր տին ուղ ղա հա յաց (նկ 1): Էլեկտ րո նի 

տե սա կա րար լից քը
 

 e   = 1,7.1011

m  
Կլ/կգ է: 

Էլեկտ րո նը հա մա րել ոչ ռե լյա տի վիս տիկ:
1. Որ քա՞ն պետք է լի նի էլեկտ րո նի հե

տագ ծի կո րու թյան շա ռա վի ղը, որ
պես զի այն չանց նի շեր տը:

2. Էլեկտ րո նի ինչ պի սի՞ առա վե լա գույն 
արա գու թյան դեպ քում այն չի կա րող 
անց նել այդ շեր տը:

Լու ծե լով այս խնդի րը՝ էլեկտ րո
նի արա գու թյան հա մար ստա նում ենք 
v=3,4.109    մ/վ թվա յին ար ժե քը, որը մոտ 11 
ան գամ մեծ է վա կո ւու մում լույ սի տա րած
ման արա գու թյու նից: Ստաց ված ոչ ֆի զի
կա կան ար դյուն քը հու շում է, որ B–ի և L–ի 
տրված թվա յին ար ժեք նե րի դեպ քում շեր
տը չանց նե լու նվա զա գույն արա գու թյան 
հար ցը քննար կե լիս էլեկտ րո նը պար տա
դիր պետք է հա մա րել ռե լյա տի վիս տիկ, 
ին չը հնա րա վո րու թյուն չի տա լիս խնդի րը 
լու ծելու ֆի զի կա յի դպրո ցա կան դա սըն
թա ցի շրջա նակ նե րում: Մինչ դեռ կա րե լի 
է B–ի և L–ի թվա յին ար ժեք նե րի խե լա
միտ ընտ րու թյամբ շեր տի էկ րա նաց ման 
սահ մա նը բնո րո շող արա գու թյան հա մար 

ստա նալ իրա կան և 
ոչ ռե լյա տի վիս տիկ 
ար ժեք ներ: Օրի նակ` 
վերց նե լով B=10–3 Տլ և 
L=0.02մ, արա գու թյան 
հա մար ստա նում ենք 
v=3,4.106 մ/վ թվա յին 
ար ժե քը, որն էլ հիմ
նա վո րում է խնդրի 
ոչ ռե լյա տի վիս տիկ 
դրված քով քննարկ ման 
հնա րա վո րու թյու նը: 

Թե րի ձև ա կեր պու մով և անո րոշ պա
տաս խա նով խնդիր ներ. Դրանք այն 
խնդիր ներն են, որոնց հա մար տրվում է 
մեկ պա տաս խան, մինչ դեռ այդ խնդիր նե
րի ելա կե տա յին տվյալ նե րը են թադ րում են 
ոչ թե մեկ, այլ մի քա նի հնա րա վոր մո տե
ցում ներ, և ին չի ար դյուն քում ստաց վում 
է ոչ թե մեկ, այլ մի մյան ցից էա կա նո րեն 
տար բեր վող մի քա նի պա տաս խան: 

Օրի նակ՝ հա ղոր դա կից անոթ նե րի մեջ 
լցված են սնդիկ, ջուր և կե րո սին: Որ քա՞ն 
է կե րո սի նի սյան բարձ րու թյու նը, եթե ջրի 
սյան բարձ րու թյու նը 0.2 մ է, և աջ ծնկում 
սնդի կի սյան մա կար դա կը ձախ ծնկի մա
կար դա կից ցածր է 0.005մ–ով (նկ 2):

Խնդրի ձև ա կեր պու մից և գծագ րից 
ակն հայտ է, որ ներ քևի մա սում գտնվում 
է սնդի կը, սա կայն ֆի զի կա կան ոչ մի 
վեր լու ծու թյամբ հնա րա վոր չէ պար զել, 
թե կե րո սի նը հա ղոր դա կից անոթ նե րի 
աջ, թե՞ ձախ մա սում է: Իրոք, եր կու դեպ
քում էլ կա րե լի է խնդի րը լու ծել՝ ստա նա
լով իհար կե մի ան գա մայն տար բեր պա
տաս խան ներ: Մնում է մի այն հու սալ, որ 
պա տաս խան նե րից մե կը լի ար ժե քո րեն 
չի բա վա րարի գծագ րում պատ կեր ված 
իրո ղու թյա նը: Եթե կե րո սի նը աջ ծնկում 
է, ապա նրա սյան եր կա րու թյան հա մար 
ստա նում ենք 0.335  մ (խնդրագր քում 
տրվող պա տաս խա նը): Այս դեպ քում ձախ 
ծնկում գտնվող ջրի սյան և սնդի կի մա
կար դակ նե րի տար բե րու թյան գու մա րը 
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(0.205  մ) փոքր է կե րո սի նի սյան եր կա րու
թյու նից, ին չը գծագ րի հետ գտնվում է հա
մա պա տաս խա նու թյան մեջ: Նկա տենք, 
որ նշված ար դյուն քը սպա սե լի էր, քա նի 
որ և՛ սնդի կի, և՛ ջրի խտու թյուն նե րը մեծ են 
կե րո սի նի խտու թյու նից:

Հա կա ռակ են թադ րու թյան դեպ քում, 
երբ կե րո սի նը գտնվում է ձախ ծնկում, 
նրա սյան եր կա րու թյան հա մար ստա
նում ենք 0.165մ: Այս դեպ քում էլ կե րո սի նի 
սյան և սնդի կի սյու նե րի տար բե րու թյուն
նե րի գու մա րը (0.17մ) փոքր է աջ ծնկում 
գտնվող ջրի սյան եր կա րու թյու նից, որը 
նույն պես հա մա պա տաս խա նում է տրված 
գծագ րին: Այս պի սով, որո շա կի ու թյան հա
մար կամ խնդրի ձև ա կերպ ման մեջ պետք 
է նշվեր թե հա ղոր դա կից անոթ նե րի ո՞ր 
ծնկում է լցված կե րո սի նը և որում ջու րը, 
կամ էլ տրվեր եր կու պա տաս խան:

 � Ավե լորդ և ոչ լի ար ժեք պայ ման ներ պա
րու նա կող խնդիր ներ. Նման խնդիր նե
րի ձև ա կեր պում նե րում կան մեկ կամ 
մի քա նի պայ ման ներ, որոնք կա՛մ ավե
լորդ են, կա՛մ ոչ լի ար ժեք, կա՛մ էլ դրան
ցից մե կը բխում է մյուս նե րից:

Օրի նակ՝ գնդի կը նե տում են թեք հար
թու թյու նով դե պի վեր: Թեք հար թու թյան 
հիմ քից 0,6մ հե ռա վո րու թյան վրա գնդի
կը հայտն վում է եր կու ան գամ` շար ժումն 
սկսե լուց 2վ և 3վ հե տո: Որո շել գնդի կի 
սկզբնա կան արա գու թյու նը` ըն դու նե լով, 
որ եր կու ուղ ղու թյուն նե րով էլ շար ժու մը 
հա վա սա րա չափ փո փո խա կան է: Շփումն 
ան տե սել:

Նախ նշենք, որ այս խնդի րը առա ջարկ
վում է լու ծել մե խա նի կա յի կի նե մա տի կա 
բաժ նում, երբ սո վո րո ղը դի նա մի կա բաժ
նից դեռ չու նի բա վա րար գի տե լիք ներ և չի 
կա րո ղա նա օգտ վել շփման ու ժի ան տես
ման պայ մա նից: Այս պա րա գա յում առա
ջին պայ մա նը (եր կու ուղ ղու թյուն նե րով 
էլ շար ժու մը հա վա սա րա չափ փո փո խա
կան է) նույն պես ոչինչ չի տա լիս, քա նի որ 
այն բա վա րար չէ խնդրի լուծ ման հա մար: 

Այս պի սով, կի նե մա տի կա յի շրջա նա կում 
խնդի րը քննար կե լիս եր կու ցու ցում–պայ
ման ներն էլ դառ նում են անօ գուտ և չաշ
խա տող: Դրանց փո խա րեն անհ րա ժեշտ 
էր պար զա պես նշել, որ եր կու ուղ ղու թյուն
նե րով էլ մարմ նի շարժ ման արա գաց ման 
մո դուլն ու նի նույն ար ժե քը: Մյուս կող մից, 
եթե խնդիրն առա ջարկ վում է լու ծել ար դեն 
դի նա մի կա բա ժինն ու սում նա սի րած աշա
կեր տին, ապա բա վա կան է տալ մի այն 
երկ րորդ պայ մա նը (շփումն ան տե սել) և 
սո վո րողն ին քը վեր լու ծե լով կպար զա բա
նի, որ և՛ վե րել քի, և՛ վայ րէջ քի ըն թաց քում 
արա գաց ման մո դուլն ու նի նույն ար ժե քը:

Բա ցի վե րը նշված թե րու թյուն նե րից, 
կար ծում ենք, որ խնդրագր քե րում անհ
րա ժեշտ է նաև հա տուկ ու շադ րու թյուն 
դարձ նել գործ նա կան հե տաքրք րու թյուն 
սեր մա նող խնդիր նե րի, ին չին առան ձին 
դեպ քե րում շատ հեշ տու թյամբ կա րե լի է 
հաս նել: Ներ կա յաց նենք խնդրագր քե րում 
հան դի պող պար զա գույն խնդրի մի նմուշ.

Որ քա՞ն է 14.5լ տա րո ղու թյամբ բա լո
նում գտնվող ազո տի զանգ վա ծը, եթե 
170C ջեր մաս տի ճա նում այն առա ջաց
նում է 8,3.106 Պա ճնշում: Ազո տի մո լա յին 
զանգ վա ծը 28.10–3 կգ/մոլ է:

Այս խնդրի լուծ ման հա մար բա վա
կան է գի տե նալ Մեն դե լեև–Կլա պեյ րո նի 
հա վա սա րու մը: Թե մա յի տե սա կան մա
սին ծա նո թա նա լուց հե տո նման պարզ 
խնդիր նե րի լու ծու մը սո վո րող նե րին թույլ 
է տա լիս վեր հի շել և ամ րապն դել ֆի զի կա
յի հիմ նա կան օրենք ներն ու բա նա ձև ե րը: 
Գտնում ենք, որ դա սա վանդ ման ըն թաց
քում սո վո րող նե րին պետք է առա ջար կել 
նաև այն պի սի (թե կուզ պարզ) խնդիր ներ, 
որոնք կլի նեն ավե լի հե տաքր քիր, իսկ ար
դյուն քով` տպա վո րիչ: Վե րո հի շյալ խնդրի 
փո խա րեն կա րե լի է, օրի նակ, աշա կերտ
նե րին առա ջար կել հաշ վել իրենց դա սա
սե նյա կում եղած օդի զանգ վա ծը: Կախ ված 
դա սա սե նյա կի չա փե րից՝ ստաց վող թի վը 
կլի նի մի քա նի տաս նյա կից մին չև հա րյուր 
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О Необходимости коррекции нескольких задач по физике
В. Манукян, Г. Никогосян, Б. Погосян

В работе выделены роль и значение задач в школьном курсе физики. В учебных 
пособиях делается попытка классифицировать задачи, имеющие ряд недостатков, и 
предлагаются версии доработок.

On Repattering of some tasks in books on physics 
V. Manukyan, G. Nikoghosyan, B. Poghosyan

In this work the role and importance of school course physics problems are presented. In 
addition, an attempt is made to present a set of drawbacks in books on physics and in some 
cases amended versions are suggested.

և ավե լի կի լոգ րամ: Ավե լին, նախ քան հաշ
վարկ կա տա րե լը ցան կա լի է հարց նել, թե 
նրանց կար ծի քով ի՞նչ կար գի մե ծու թյուն 
կու նե նա օդի զանգ վա ծը: Փոր ձը ցույց է 
տա լիս, որ սո վո րող նե րից շա տե րի կող մից 
տրված նախ նա կան գնա հա տա կա նը էա
պես տար բեր վում է իրա կա նում սե նյա կում 

եղած օդի զանգ վա ծից:
Այ սօ րի նակ խնդիր նե րը հնա րա վո րու

թյուն են տա լիս դա սա րա նի յու րա քան չյուր 
աշա կեր տին ակ տի վաց նե լու և աշ խա տեց
նե լու, նրանց մոտ խթա նում են հե տաքրք
րու թյուն և սեր են առա ջաց նում առար կա
յի նկատ մամբ:
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ՌՈՒԲԻՆԱ ՀԱՐՈՒթյՈՒՆՅԱՆ

ԱՆՁԻ ԵՎ ԻՐԻ ՔԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԱՐԳԻ 
ՈւՍՈւՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՅԻ

ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐ

Մայ րե նի լեզ վի դա սա վանդ ման կա
րև ո րա գույն խնդիր նե րից է սո վո րող նե րի 
բա ռա պա շա րի հարս տա ցումն ու խոս քի 
զար գա ցու մը, ին չին կա րե լի է հաս նել հա
մա կարգ ված գի տե լիք նե րի հա ղորդ ման, 
տե սա կան և գործ նա կան խնդիր նե րի հա
մադր ման ճա նա պար հով՝ մե թո դա ման
կա վար ժա կան ար դյու նա վետ սկզբունք
նե րի գոր ծադր մամբ:

Մի ջին դպրո ցում խոս քի զար գաց ման 
ուղ ղու թյամբ տար վող աշ խա տանք ներն 
իրա կա նաց վում են նաև ձև ա բա նու թյան 
ու սուց ման ժա մա նակ:

Գո յա կա նի իմաս տի և քե րա կա նա կան 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րի ու սու ցումն 
ու նի տե սա կան և գործ նա կան նշա նա
կու թյուն. տե սա կա նո րեն աշա կերտ նե րը 
պետք է ճա նա չեն գո յա կա նը՝ որ պես խոս
քի մաս՝ իր բա ռա քե րա կա նա կան կար գե
րով, գործ նա կա նո րեն պետք է ձեռք բե րեն 
գո յա կա նի բա ռա քե րա կա նա կան կար գե
րը գրա վոր և բա նա վոր խոս քում կի րա ռե
լու հմտու թյուն ներ, ին չը կնպաս տի նրանց 
տրա մա բա նա կան մտա ծո ղու թյան զար
գաց մա նը, բա ռա պա շա րի հարս տաց մանն 
ու կա պակց ված խոս քի զար գաց մա նը:

Գո յա կա նի բա ռա քե րա կա նա կան կար
գե րի շար քում որո շա կի առանձ նա հատ
կու թյուն ու նի ան ձի և իրի քե րա կա նա կան 
կար գը՝ «ան ձի առում – իրի առում» և «ան
ձի անուն – իրի անուն» հաս կա ցու թյուն նե
րի տար բե րակ ման տե սա կե տից:

Նշված հաս կա ցու թյուն նե րը դա սագր
քե րում հան գա մա նո րեն ներ կա յաց ված 
չեն: Ուս տի նշված քե րա կա նա կան կար գի 
ու սու ցու մը որո շա կի պար զա բա նում ներ է 
պա հան ջում:

Աշա կերտ նե րը գո յա կան ան վան ան
ձի և իրի քե րա կա նա կան կար գին սկսում 
են ծա նո թա նալ դե ռևս կրտսեր դպրո ցում: 
Այդ շրջա նում ձև ա վոր վում են աշա կերտ
նե րի՝ անձ և իր ցույց տվող գո յա կան 
անուն նե րի իմաստ ներն ըմբռ նե լու, ըստ 
ընդ հա նուր նշա նա կու թյան խմբա վո րե լու 
կա րո ղու թյուն նե րը: Մի ջին դպրո ցում ան
ձի և իրի քե րա կա նա կան կար գի ու սու ցու
մը և՛ կրկնու թյուն է, և՛ մաս նա կի խո րա
ցում: Ու սուց ման այս փու լում առանձ նա կի 
ու շադ րու թյուն է պա հանջ վում՝ տար բե րա
կե լու հա մար անձ նա նիշ և իրա նիշ (անձ 
և իր ցույց տվող) ըմբռ նում նե րը ան ձի 
և իրի առում նե րի քե րա կա նա կան կար
գից: Աշա կերտ նե րը հա ճախ շփո թում 
են անձ և իր ցույց տվող գո յա կան ներն 
ան ձի և իրի առում նե րի հետ: Օրի նակ՝  
«…Մա քուր է ինչ պես մի արե գակ, – Մայրս» 
(ՀՇ), «Կրկնու թյու նը գի տու թյան մայրն է» 
և «Նա հմա յիչ մայր ու նի» նա խա դա սու
թյուն նե րը վեր լու ծե լիս մայր գո յա կա նի 
ձև ա բա նա կան կար գին անդ րա դառ նա լիս 
աշա կերտ նե րը, ապա վի նե լով ո՞վ կամ ի՞նչ 
հար ցի օգ նու թյա նը («…Մա քուր է ինչ պես 
մի արե գակ, – ո՞վ», «Կրկնու թյու նը գի տու
թյան ի՞նչն է» և «Նա հմա յիչ ի՞նչ ու նի»), 
դժվա րա նում են գո յա կա նին վե րագ րել 
անձ նա նիշ կամ իրի առում ձև ա բա նա
կան բնո րո շում նե րը: Կամ՝ «Պար տե զում 
մի գե ղե ցիկ վարդ է աճել», «Ես սի րում 
եմ վարդ» և «Սո խա կը սի րում է վար
դին» նա խա դա սու թյուն նե րում մի և նույն 
վարդ գո յա կա նը ու ղիղ և փո խա բե րա կան 
իմաստ նե րով մտած վում է թե՛ որ պես իր 
և թե՛ որ պես անձ: Այս առու մով ան ձի և 
իրի քե րա կա նա կան կար գը ձեռք է բե րում 
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վե րա ցարկ ման նոր աս տի ճան, և աշա
կերտ նե րի մոտ շփոթ մունք է առա ջա նում՝ 
«Պար տե զում մի գե ղե ցիկ (ի՞նչ է) բաց վել», 
«Ես սի րում եմ ի՞նչ», բայց՝ «Սո խա կը սի
րում է վար դին (ին չի՞ն, թե ո՞ւմ): Անձ նա
նիշ և իրա նիշ գո յա կան նե րը ան ձի և իրի 
առում նե րից տար բե րա կե լու կա րո ղու
թյուն նե րի մշակ ման նպա տա կով պետք է 
որո շա կի ո րեն հա մա կարգ ված տե սա կան 
գի տե լիք ներ հա ղոր դել գո յա կա նի նշված 
կար գի վե րա բե րյալ։

Հաշ վի առ նե լով, որ նշված թե մա յի ու
սու ցու մը խրթին է նոր հաս կա ցու թյուն
նե րի, սահ մա նում նե րի հա գեց վա ծու թյան 
առու մով, ուս տի նա խընտ րե լի է ու սուց ման 
գոր ծըն թա ցում թե մա յի հա ղոր դումն իրա
կա նաց նել զրույ ցի մե թո դով՝ հա մե մա տու
թյան, հա կադ րու թյան, զու գադ րու թյան 
մե թո դա կան հնար նե րի կի րա ռմամբ, իսկ 
թե մա յի ամ փո փումն ու ամ րապն դու մը 
կազ մա կեր պել խմբա յին մե թո դով՝ գործ
նա կան առա ջադ րանք նե րի կա տար մամբ:

Քա նի որ ան ձի և իրի քե րա կա նա կան 
կարգն ու նի որո շա կի առանձ նա հատ կու
թյուն ներ, ուս տի ամե նից առաջ ու սուց ման 
գոր ծըն թա ցում որո շա կի ո րեն պետք է 
պար զա բա նել և սահ մա նել հե տև յալ հաս
կա ցու թյուն ները.
1. ան ձի անուն (անձ նա նիշ), իրի անուն 

(իրա նիշ)
2. ան ձի, իրի քե րա կա նա կան կարգ
3. ան ձի առում, իրի առում
4. անձ նա վո րում. անձ նա վո րու մը, իհար

կե, չի առն չվում վե րոն շյալ քե րա կա
նա կան կար գին, և վեր ջի նիս վե րա բե
րյալ լրա ցու ցիչ տե ղե կատ վու թյու նը, 
կար ծում ենք, որո շա կի ո րեն կնպաս
տի աշա կերտ նե րի կող մից ան ձի 
անուն – ան ձի առում – անձ նա վո րում 
հաս կա ցու թյուն նե րի տար բե րակ մա
նը (մեր դա սա վանդ ման փոր ձը ցույց 
է տա լիս, որ աշա կերտ նե րը հա ճախ 
են շփո թում դրանք), բա ցի դրա նից, 
կխթա նի աշա կերտ նե րի բա ռա պա

շա րի հարս տաց մանն ու պատ կե րա
վոր մտա ծո ղու թյան զար գաց մա նը։ 

1. Անձնանիշ (անձի անուն) և իրանիշ 
(իրի անուն) գոյականների ուսուցումը։

Նախ և առաջ պետք է ու շադ րու թյուն 
դարձ նել առար կա նե րի իրա կան վի ճա կի 
ճա նա չո ղա կան ար ժե քին. աշա կերտ նե րը 
պետք է հստակ տար բե րա կեն անձ նա
նիշ (անձ ցույց տվող) և իրա նիշ (իր ցույց 
տվող) գո յա կան նե րի իմաստ նե րը:

Թե մա յի ու սու ցու մը սկսվում է ու սու ցան
վող նյու թի վե րա բե րյալ կրտսեր դպրո ցում 
ստա ցած նա խա գի տե լիք նե րի վեր հիշ
մամբ: Ծա նոթ թե մա յի վեր հի շու մը կա րող 
է կա մուրջ ծա ռա յել նոր թե ման յու րաց նե
լու, ու նե ցած նա խա գի տե լիք նե րը խո րաց
նե լու և հարս տաց նե լու հա մար: Նախ կին 
գի տե լիք նե րը ակ տի վաց նե լու հա մար ու
սու ցի չը կի րա ռում է մտագ րո հի մե թո դը: 
Մտագ րո հի առար կա կա րող է դառ նալ ու
սուց չի կող մից տրված հար ցը կամ առա
ջադ րան քը, ին չի մի ջո ցով էլ աշա կերտ
նե րի գի տե լիք նե րը ընդհանրացվում են և 
կա պակց վում յու րաց վե լիք նյու թին։ 

Այսպես՝
Հարց – Ո՞ր գո յա կան ներն են անձ ցույց 

տա լիս և ի՞նչ հար ցի են պա տաս խա նում:
Պա տաս խան – Մարդ կանց հա տուկ 

և հա սա րակ անուն գո յա կան նե րը անձ 
են ցույց տա լիս և պա տաս խա նում են ո՞վ 
հար ցին, ինչ պես՝ հայր, մայր, ու սու ցիչ, 
Գա յա նե, Վար դան:

Հարց – Ո՞ր գո յա կան ներն են իր ցույց 
տա լիս և ի՞նչ հար ցի են պա տաս խա նում:

Պա տաս խան – Ոչ անձ նա նիշ գո յա
կան նե րը, ան շունչ առար կա նե րը, կեն դա
նի նե րի, թռչուն նե րի անուն նե րը իր ցույց 
տվող գո յա կան ներ են, պա տաս խա նում 
են ի՞նչ հար ցին, ինչ պես՝ տուն, քար, սեր, 
առյուծ, ար ծիվ:

Այ նու հե տև աշա կերտ նե րի ու շադ րու
թյու նը կենտ րո նաց վում է անձ նա նիշ և 
իրա նիշ գո յա կան նե րի՝ խոս քում իրենց 
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դա սա յին ար ժե քով կի րառ ման վրա: Այդ 
նպա տա կով ու սու ցի չը անձ նա նիշ և իրա
նիշ գո յա կան նե րը ու ղիղ և թեք ձև ե րով 
գոր ծա ծում է նա խա դա սու թյուն նե րում և 
պա հան ջում աշա կերտ նե րից՝

1. խմբա վո րել անձ նա նիշ և իրա նիշ 
գո յա կան նե րը (այս տեղ մի ա ժա մա նակ 
ստուգ վում է աշա կեր տի հար ցադր ման 
կա րո ղու թյու նը).

2. պար զել՝ անձ և իր ցույց տվող նշված 
գո յա կան նե րը թե՛ նա խա դա սու թյու նից դուրս 
և թե՛ նա խա դա սու թյան մեջ (ու ղիղ և թեք ձև
ե րով) ար դյո՞ք հա մա պա տաս խա նա բար ար
տա հայ տում են ան ձի և իրի իմաստ ներ:

Այս պես՝
Հրա մա նա տա րը (ո՞վ) և զին վոր նե րը 

(ով քե՞ր) մո տե ցան խի զախ պա տա նուն 
(ո՞ւմ): Ծա ռի (ին չի՞) տե րև նե րը (ին չե՞րը) 
անձ րև ից (ին չի՞ց) թրջվե ցին:

Աշա կերտ նե րը ու սուց չի ուղ ղորդ մամբ 
պար զում են, որ անձ ցույց տվող նշված գո
յա կան նե րը (հրա մա նա տար, զին վոր, պա
տա նի) թե՝ նա խա դա սու թյու նից դուրս և 
թե՝ նա խա դա սու թյան մեջ ար տա հայ տում 
են ան ձի իմաստ և խոս քի մեջ ձև ա յին ինչ 
փո փո խու թյուն ներ էլ կրեն (Հրա մա նա
տա րը պար գև ատ րեց զին վո րին: զին վո
րը մո տե ցավ հրա մա նա տա րին: Զին վո րը 
հե ռա ցավ հրա մա նա տա րից), մտած վում 
են որ պես անձ. սրանք անձ նա նիշ (ան ձի 
անուն) գո յա կան ներ են: Անձ նա նիշ գո յա
կան նե րը խոս քի մեջ գոր ծած վե լիս ստա
նում են ո՞վ հար ցը՝ ու ղիղ կամ հո լով ված 
ձև ով: Նույն կերպ, նշված իրա նիշ գո յա
կան նե րը (ծառ, տե րև, անձ րև) գի տակց
վում են իբ րև իր թե՛ կա պակ ցու թյու նից 
դուրս, թե՛ կա պակ ցու թյան մեջ՝ ան կախ 
քե րա կա նա կան փո փո խու թյու նից (Ծա ռը 
ճոճ վեց քա մուց: Ծա ռից քա մին պո կեց 
տե րև նե րը: Բա կում մի մեծ ծառ կա): Այդ 
դեպ քում գործ ու նենք իրա նիշ գո յա կա նի 
(իրի անու նի) հետ:

Իր ցույց տվող գո յա կան նե րը խոս քի 
մեջ գոր ծած վե լիս ստա նում են ի՞նչ(ը) հար

ցը՝ ու ղիղ կամ հո լով ված ձև ով:
Այ նու հե տև ամ րապնդ ման հա մար 

հանձ նա րար վում է զույ գե րով կա տա րել 
գործ նա կան աշ խա տանք հե տև յալ պա
հանջ նե րով՝

1. Կազ մել Tաձև աղյու սակ ներ. մի կող
մում գրել անձ նա նիշ գո յա կան ներ՝ ու ղիղ 
և թեք ձև ե րով, մյուս կող մում՝ իրա նիշ գո
յա կան ներ՝ ու ղիղ և թեք ձև ե րով: Ընտ րել 
3ական անձ նա նիշ և իրա նիշ գո յա կան
ներ, կազ մել նա խա դա սու թյուն ներ:

2. Գրել անձ և իր նշա նա կող հե տև յալ 
գո յա կան նե րի հո մա նիշ նե րը. դրան ցից 
չոր սով կազ մել նա խա դա սու թյուն ներ.

իշխան  արեգակ
դրկից  ձի
դշխո  դաշտ
3. Ընտ րո վի թե լադ րու թյուն:
Գրել մի այն անձ նա նիշ գո յա կան նե րը.
Մա տե նա դա րա նի մուտ քի առ ջև դրված 

են հա յոց տա ռերն ստեղ ծող Մես րոպ Մաշ
տո ցի հու շար ձա նը, միջ նա դա րի բժիշկ 
Մխի թար Հե րա ցու, օրենս գետ և առա կա
գիր Մխի թար Գո շի, միջ նա դա րի հայ նշա
նա վոր բա նաս տեղծ Ֆրի կի ար ձան նե րը։ 

2. Անձի և իրի քերականական կարգի 
ուսուցումը։

Մին չև ան ձի և իրի քե րա կա նա կան 
կար գի ու սուց մանն անդ րա դառ նա լը հարկ 
ենք հա մա րում որո շա կի պար զա բա նում
ներ կա տա րե լու քե րա կա նա կան կարգ 
հաս կա ցու թյան վե րա բե րյալ: Մաս նա գի
տա կան գրա կա նու թյան մեջ քե րա կա նա
կան կար գը դի տարկ վում է որ պես քե րա
կա նա կան իմաս տի և քե րա կա նա կան ձևի 
մի աս նու թյուն: Եթե բա ռա յին իմաս տը յու
րա քան չյուր բա ռի ար տա հայ տած այն բո
վան դա կու թյունն է, որով մաս նա վոր վում և 
ան վան վում է առար կան, ապա քե րա կա
նա կան իմաս տը տար բեր ձև ե րի մի ջո ցով 
ար տա հայտ վող այն բո վան դա կու թյունն է, 
որով մաս նա վոր վում, որո շա կի ա նում են 
տվյալ ընդ հա նուր կամ բա ռա յին իմաս տի 
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զա նա զան վե րա բե րու թյուններ1։ Այ սինքն՝ 
քե րա կա նա կան կար գը բնո րոշ է ոչ թե 
բա ռին, այլ բա ռա ձև ին:

Լ. Խա չատ րյա նը «Լեզ վա բա նու թյան 
նե րա ծու թյուն» աշ խա տու թյան մեջ քե րա
կա նա կան կար գի մա սին նշում է. «Քե րա
կա նա կան հա րա բե րու թյուն ներն ար տա
հայ տե լու հա մար լեզ վի բա ռե րը խոս քի մեջ 
կրում են տա րաբ նույթ փո փո խու թյուն ներ՝ 
վե րած վե լով բա ռա ձև ե րի: Բա ռա ձև երն էլ 
հենց քե րա կա նա կան իմաս տի և քե րա
կա նա կան ձևի մի աս նու թյուն են կազ մում: 
Քե րա կա նա կան կար գե րը ար տա ցո լում 
են լեզ վի քե րա կա նա կան կա ռուց ված քի 
առա վել ընդ հա նուր և էա կան հատ կա նիշ
նե րը: Այս պես, ըն կե րոջ բա ռա ձևը բա ռա
կա նո րեն ար տա հայ տում է առար կայ նու
թյան իմաստ, որը դրսև որ վում է ըն կեր 
բա ռի մի ջո ցով, քե րա կա նո րեն՝ պատ կա
նե լու թյան իմաստ, որը դրսև որ վում է ոջ 
մաս նի կի մի ջո ցով»2։

Անձ նա նիշ և իրա նիշ գո յա կան նե
րի իմաս տա յին տար բե րու թյու նից բա
ցի՝ աշա կերտ նե րի ու շադ րու թյու նը հրա
վիր վում է նաև վեր ջին նե րիս՝ խոս քի մեջ 
ցու ցա բե րած քե րա կա նա կան տար բե րու
թյուն նե րին, ին չը դրսև որ վում է քե րա կա
նա կան մի և նույն իմաս տը տար բեր հո
լո վա ձև ե րով ար տա հայ տե լու ժա մա նակ: 
Հայտ նի է, որ կրող (ու ղիղ) խնդրի դե րով 
հան դես գա լիս անձ նա նիշ գո յա կան նե րը 
տրա կա նա ձև են լի նում, իսկ իրա նիշ նե րը՝ 
ուղ ղա կա նաձև3։ Ահա հենց այստեղ գործ 

1  Գ. Սև ակ, Ժա մա նա կա կից հա յոց լեզ վի դա սըն
թաց, ԵՊՀ հրատ., Եր., 1955, էջ 201209:
2 Լ. Խա չատ րյան, Լեզ վա բա նու թյան նե րա ծու թյուն, 
ու սումն ա կան ձեռ նարկ, «զան գակ–97», Եր., 2008, 
էջ 196:
3  Վ. Առա քե լյան, Ժա մա նա կա կից հա յե րե նի հո լով
նե րի և հո լո վա կան կա պակ ցու թյուն նե րի իմաս տա
յին առումն ե րը, Հայ կա կան ՍՍՌ ԳԱ հրատ., Եր., 
1957, էջ 35: Ստ. Մալ խա սյանց, Հայ ցա կան հո լո վը 
աշ խար հա բա րի մեջ, Թիֆ լիս, 1910: Ա. Ղա րի բյան, 
Հա յոց լեզ վի դա սա գիրք 57րդ դա սա րան նե րի հա
մար, Հայ պե տուս մանկհ րատ, Եր., 1961, էջ 109: Գ. 
Սև ակ, նշվ. աշխ., էջ 262263:

ունենք անձի և իրի քերականական կարգի 
հետ։ Անձի և իրի քերականական կարգը 
դրսևորվում է հոլովման հարացույցում։ 
Այս կարգը չունի իր արտահայտության 
սեփական միջոցները, և միևնույն 
իմաստը (հայցական հոլովում) տարբեր 
հոլովաձևերով է դրսևորվում։ Սրանով 
էլ դրսևորվում է հայցական հոլովի 
ինքնատիպ ձևավորումը, և հայցական 
հոլովի այս առանձնահատկությունն է 
պատճառը, որ այն համեմատաբար դժվար 
յուրացվող հոլովներից է համարվում։

Ու ղիղ խնդրի ձև ա յին նման դրսև ո րում
նե րը առա վել ակ նա ռու դարձ նե լու հա մար 
աշա կերտ նե րի ու շադ րու թյանն են ներ կա
յաց վում այն պի սի նա խա դա սու թյուն ներ, 
որ տեղ մի և նույն գոր ծո ղու թյան ան մի ջա
կան առար կան մի դեպ քում անձ նա նիշ 
գո յա կան է, մյուս դեպ քում՝ իրա նիշ, այս
պես՝

Որ դին սի րում է բնու թյու նը: Որ դին սի
րում է մայ րի կին:

Որ պես ու ղիղ խնդիր գոր ծած ված անձ
նա նիշ և իրա նիշ գո յա կան նե րի ձև ա յին 
նման դրսև ո րում նե րի յու րա ցու մը առա վել 
գի տակ ցա կան դարձ նե լու հա մար աշա
կերտ նե րին հանձ նա րար վում է հե տև յալ 
առա ջադ րան քը.

Փա կագ ծե րում գրված գո յա կան նե րը 
գոր ծա ծել նա խա դա սու թյուն նե րի մեջ որ
պես ու ղիղ խնդիր: Բա ցատ րել այդ դե րով 
գոր ծած ված գո յա կան նե րի ձև ե րի տար բե
րու թյուն նե րը:

Համ բոն քա ղա քում (Գի քոր) ծա ռա տա
րավ բա զազ Ար տե մի տա նը. պայ մանն 
այն էր, որ Գի քո րը պետք է (տուն) մաք
րեր, (աման ներ) լվա նար, (ոտ նա ման ներ) 
սրբեր… (ՀԹ):

Աշա կերտ նե րը եզ րա կաց նում են՝ անձ 
ցույց տվող գո յա կան նե րը հայ ցա կան հո
լո վում տրա կա նա ձև են, իր ցույց տվող գո
յա կան նե րը՝ ուղ ղա կա նա ձև:

Քե րա կա նա կան այս իրո ղու թյա նը 
աշա կերտ նե րը առա վել ման րա մասն ծա
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նո թա նում են «Գո յա կա նի հո լով ներ» թե
ման անց նե լիս:

3. Ան ձի առում, իրի առում. ու սու ցու մը:
Կրթա գոր ծըն թա ցում որո շա կի դժվա

րու թյուն է հա րու ցում անձ նա նիշ և իրա
նիշ գո յա կան նե րի տար բե րա կու մը ան ձի և 
իրի առում նե րից, ինչ պես նաև ան ձի և իրի 
առում նե րի տար բե րա կու մը մի մյան ցից:

Նախ՝ որո շա կի պար զա բա նում ներ 
անենք «առում» տեր մի նի մա սին. «Առու մը 
այն երև ույթն է, երբ բա ռը կամ նրա փո
փոխ ված ձևը կի րա ռե լիս ու նե նում է տար
բեր (բա ռա յին, քե րա կա նա կան) նշա նա
կու թյուն ներ, մինչ դեռ առան ձին վերց րած 
այն կա րող է այդ նշա նա կու թյու նը չու նե
նալ»4։ Այ սինքն՝ առու մը գո յա կա նին վե րա
բե րող այն քե րա կա նա կան իրո ղու թյունն 
է, երբ վեր ջինս խոս քա յին մի ջա վայ րում 
է ձեռք բե րում խոս քից դուրս իր չու նե ցած 
քե րա կա նա կան հատ կա նիշ նե րը։ 

Ինչ պես նշվեց, ան ձի և իրի քե րա կա
նա կան կար գին աշա կերտ նե րը առա վել 
ման րա մասն ծա նո թա նում են «Գո յա կա նի 
հո լով նե րը» թե ման անց նե լիս: Հայ ցա կան 
հո լո վի ու սուց ման ըն թաց քում աշա կերտ
նե րի ու շադ րու թյու նը հան գա մա նո րեն 
կենտ րո նաց վում է նաև անձ նա նիշ գո յա
կան նե րի՝ խոս քում որ պես իր և իրա նիշ 
գո յա կան նե րի՝ խոս քում որ պես անձ կի
րա ռու թյան վրա: Ահա հենց այս տեղ գործ 
ու նենք ան ձի և իրի առում նե րի հետ, որն էլ 
հա ճախ շփոթ մունք է առա ջաց նում, քա նի 
որ ան ձի և իրի առում նե րը քե րա կա նա կան 
ոլոր տին վե րա բե րող կար գեր են և վե րա
ցարկ ման նոր աս տի ճան են: Գ. Սև ա կը, 
անդ րա դառ նա լով ան ձի և իրի առում նե րի 
ձև ա կան տար բե րու թյա նը, գրում է. «Հայ
ցա կան հո լո վի մեջ ան ձի առում ու նե ցող 
բա ռը տրա կա նի ձև է ըն դու նում, իսկ իրի 
առում ու նե ցող բա ռը՝ ուղ ղա կա նա ձև»5։ 

4  Հ. Պետ րո սյան և այլք, Լեզ վա բա նա կան բա ռա
րան, Եր., 1975, էջ 29:
5  Գ. Սև ակ, նշվ. աշխ., էջ 275:

Աշա կերտ նե րին հանձ նա րար վում է 
տրված նա խա դա սու թյուն նե րում որո շել 
ընդգծ ված գո յա կան նե րի իմաս տա յին–քե
րա կա նա կան հատ կա նիշ նե րը:

Նա բժիշկ կան չեց: 
Նա բժշկին կան չեց:
Երե խան գրկեց տիկ նի կը: Երե խան 

գրկեց տիկ նի կին:
Նշված նա խա դա սու թյուն նե րում բժիշկ 

և տիկ նիկ գո յա կան նե րի ձև ա բա նա կան 
կար գե րը դի տար կե լիս աշա կերտ նե րը 
հա ճախ բժիշկ գո յա կա նին պա տա հա կա
նո րեն վե րագ րում են «անձ նա նիշ» կամ 
«ան ձի առում», նույն կերպ՝ տիկ նիկ գո
յա կա նին՝ «իրա նիշ» կամ «իրի առում» 
բնո րո շում նե րը՝ առանց հաս կա նա լու այս 
հաս կա ցու թյուն նե րի էա կան տար բե րու
թյու նը: Նման սխալ նե րը կան խե լու հա
մար էլ կա րև որ վում է ան ձի և իրի առ ման 
քե րա կա նա կան կար գի վե րա բե րյալ հա
մա կարգ ված գի տե լիք նե րի հա ղոր դու մը:

Աշա կերտ նե րին բա ցատր վում է, որ խո
սո ղը հա ճախ ինքն է շնչա վո րում ան շունչ 
առար կա նե րը կամ անձ նա նիշ առար կա
նե րը ան շունչ դարձ նում իր մտքում: Նման 
դեպ քում հայ ցա կա նի գոր ծա ծու թյու նը 
ան ձի և իրի տար բե րակ ման մեջ կորց նում 
է իր որո շա կի ու թյու նը, և մի և նույն առար
կան մեկ հան դես է գա լիս իբ րև ան ձի 
հայ ցա կան, մեկ՝ իրի հայ ցա կան: Ան ձի և 
իրի առում նե րը դրսև որ վում են հենց հայ
ցա կան հո լո վում: Ան ձի և իրի առում նե րի 
ու սու ցու մը կա րե լի է իրա կա նաց նել՝ անձ
նա նիշ և իրա նիշ մի և նույն գո յա կան նե րը 
խոս քում իրենց իրա կան–ճա նա չո ղա կան և 
վե րա ցարկ ված իմաստ նե րով կի րա ռե լով:

Գրատախտակին գրվում են հետևյալ 
նախադասությունները։
1. Աղ ջի կը կա րո տում է տա տին ու պա

պին (անձ նա նիշ գո յա կան, տրա կա
նա ձև հայ ցա կան):

2. Աղ ջի կը գյու ղում ու նի տատ ու պապ 
(անձ  նա նիշ գո յա կան (ան ձի անուն), 
իրի առում, ուղ ղա կա նա ձև հայ ցա կան):
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3. Աղ ջի կը գյու ղում տուն ու նի (իրա նիշ 
գո յա կան (իրի անուն), ուղ ղա կա նա ձև 
հայ ցա կան):

4. Նա Թու մա նյա նին շատ է սի րում 
(անձ նա նիշ գո յա կան (ան ձի անուն), 
տրա կա նա ձև հայ ցա կան):

5. Նա Թու մա նյան շատ է սի րում (անձ
նա նիշ գո յա կան (ան ձի անուն), իրի 
առում, ուղ ղա կա նա ձև հայ ցա կան):

6. Նա գիրք շատ է սի րում (իրա նիշ գո
յա կան (իրի անուն), ուղ ղա կա նա ձև 
հայ ցա կան):

Հանձնարարվում է զույգերով կատարել 
հետևյալ աշխատանքը։

Գրված նախադասություններում դի
տարկել և համեմատել պապ, տատ, 
տուն, Թումանյան, գիրք գոյականների 
կիրառությունները՝ պարզելով
1. Ո՞ր հոլովով են կիրառված նշված 

գոյականները։
2. Ի՞նչ հարցի են պատասխանում նշված 

գոյականները նախադասությունից 
դուրս և նախադասության մեջ։

3. Յուրաքանչյուր կիրառության  մեջ 
որպես ա՞նձ, թե՞ որպես իր են 
գործածված նշված գոյականները. 
խոսողը ի՞նչ վերաբերմունք ունի 
նշված գոյականների վերաբերյալ։

Ար դյուն քում աշա կերտ նե րը ու սուց չի 
օգ նու թյամբ պար զում են, որ նշված բո լոր 
գո յա կան նե րը կի րառ ված են հայ ցա կան 
հո լո վով: Տատ, պապ, Թու մա նյան գո յա
կան նե րը մարդ կա յին էակ նե րի անուն ներ 
են, պա տաս խա նում են ո՞վ հար ցին, ու
րեմն անձ նա նիշ են. 1ին և 3րդ նա խա դա
սու թյուն նե րում ևս գի տակց վում են իբ րև 
անձ՝ պա տաս խա նե լով անձ նա նիշ գո յա
կան նե րին տրվող հար ցին (ո՞ւմ), իսկ 2րդ 
և 5րդ նա խա դա սու թյուն նե րում մի և նույն 
անձ նա նիշ գո յա կան նե րը պա տաս խա նում 
են ի՞նչ հար ցին. խո սո ղի կող մից նշված 
անձ նա նիշ գո յա կան նե րի վե րա բե րյալ կա 
նույն վե րա բեր մուն քը, ինչ որ տուն (3րդ 
նա խա դա սու թյուն) և գիրք (6րդ նա խա

դա սու թյուն) իրա նիշ գո յա կան նե րի նկատ
մամբ. հե տև ա բար՝ վեր ջին ներս գի տակց
վում են իբ րև իր: Նույն ձև ով աշա կերտ նե րի 
ու շադ րու թյանն են ներ կա յաց վում նա խա
դա սու թյուն ներ՝ իրա նիշ (իրի անուն) և մի
և նույն իրա նիշ գո յա կա նը վե րա ցարկ ված 
(ան ձի առում) իմաստ նե րով:

Ու սու ցի չը աշա կերտ նե րի ու շադ րու
թյու նը կենտ րո նաց նում է այն գա ղա փա րի 
վրա, որ եր բեմն մի և նույն առար կան խոս
քից դուրս, որ պես բա ռա յին մի ա վոր, ու նե
նա լով որո շա կի ան ձի կամ իրի հատ կա
նիշ, խոս քում կա րող է մտած վել թե՛ որ պես 
անձ և թե՛ որ պես իր: Այս երև ույ թը պայ մա
նա վոր ված է խոս քում մի և նույն գո յա կա նի 
նկատ մամբ ու նե ցած վե րա բեր մուն քով, 
ինչն էլ կա րող է ար տա հայտ վել փո խա բե
րաց մամբ, փո խա նու նու թյամբ: Աշա կերտ
նե րը պետք է հստակ պատ կե րաց նեն, որ, 
օրի նակ՝ «զե փյու ռը համ բու րում է ծա ղիկ
նե րին» նա խա դա սու թյան մեջ տրա կա
նա ձև ու ղիղ խնդի րը պայ մա նա վոր ված է 
ան ձի առու մով, իսկ «Մայ րը համ բու րում է 
դստրի կին» նա խա դա սու թյան մեջ՝ ան ձի 
անու նով: 

Ուսուցիչը աշակերտներին ուղղորդում 
է եզրակացնելու.

1. Եր բեմն խո սո ղը, ան ձի մա սին ար
տա հայտ վե լիս՝ նրան վե րագ րե լով իրի 
հատ կա նիշ ներ, ըն կա լում է իբ րև իր: Ան ձը 
ձեռք է բե րում իրի առում, և հայ ցա կան հո
լո վում իրի առում ստա ցած անձ նա նիշ գո
յա կան նե րը ուղ ղա կա նա ձև են, ինչ պես որ 
իրի անուն (իրա նիշ) գո յա կան նե րը:

2. Իրի մա սին ար տա հայտ վե լիս, դրան 
վե րագ րե լով ան ձի հատ կա նիշ ներ, այն 
ըն կա լում է իբ րև անձ: Իրը ձեռք է բե րում 
ան ձի առում, և հայ ցա կան հո լո վում ան ձի 
առում ստա ցած գո յա կա նը տրա կա նա ձև 
է, ինչ պես որ ան ձի անուն գո յա կան նե րը:

Աշա կերտ նե րի ու շադ րու թյու նը կենտ
րո նաց վում է այն կա րև որ հան գա ման քի 
վրա, որ անձ նա նիշ և իրա նիշ գո յա կան
նե րը ան ձի և իրի առու մով գոր ծած վե լիս 
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չեն փո խում իրենց քե րա կա նա կան կար
գը, այլ մի այն որո շա կի խոս քա յին մի ջա
վայ րում ժա մա նա կա վո րա պես ձեռք են 
բե րում տվյալ առու մով գոր ծած ված գո յա
կա նի հատ կա նիշ նե րը:

Ամ րապնդ ման նպա տա կով հանձ նա
րար վում է զույ գե րով կա տա րել հե տև յալ 
առա ջադ րանք նե րը:

1. ա) Տրված բնագ րա յին օրի նա կում 
ար տագ րել գո յա կան նե րը՝ յու րա քան չյու րի 
դի մաց գրե լով՝ իր բև ա՞նձ, թե՞ իր են գոր
ծած ված:

բ) Նշել՝ ո՞ր դեպ քում է մայր գո յա կա նը 
կի րառ ված հայ ցա կան հո լո վով:

գ) Ի՞նչ ձև ա վո րում ու նի հայ ցա կան հո
լո վով կի րառ ված մայր գո յա կա նը. որո շել՝ 
իբ րև ան ձի անո՞ւն, թե՞ իրի առու մով է գոր
ծած վել:

Մորս սրտի հետ աշ խարհն եմ չա փել,
Էլի մեծ էր նա, մեծ էր ու ան գին…
Ա՜խ, մայր եր գե լուց ինչ պե՞ս կշտա նամ,
Մայրս պատ կերն է մայր հայ րե նի քիս: 

(ՀՇ)
2. Մեկնաբանել հասկացությունների 

տրամագիրը (դիագրամը)։ 
4. Անձնավորում. ուսուցումը։
Երբ աշա կերտ նե րը հստակ պատ կե

րա ցում են կազ մում ան ձի անուն, իրի 
անուն, ան ձի առում, իրի առում հաս կա
ցու թյուն նե րի վե րա բե րյալ, կա րե լի է լրա
ցու ցիչ տե ղե կու թյուն հա ղոր դել անձ նա
վոր ման երև ույ թի մա սին: Չնա յած որ այն 

խոս քի ար տա հայտ չա կան–ոճա կան մի
ջոց է և առնչ վում է գրա կա նա գի տու թյա
նը, սա կայն, կար ծում ենք, այս լրա ցու ցիչ, 
օժան դակ տե ղե կատ վու թյու նը կա րև որ է 
այն առու մով, որ աշա կերտ նե րը չշփո թեն 

ան ձի առու մը անձ նա վոր ման հետ: Այս
պես հաս տատ վում են նաև մի ջա ռար կա
յա կան կա պեր: Սա տվյալ դեպ քում աշա
կերտ նե րի բա ռա պա շա րի հարս տաց մա նը 
խթա նող աշ խա տանք է։

Անձնավորում եզրույթի տե սա
կան հասկացության մասին գրա կա նա
գիտական բառարանում կարդում ենք 
«Անձնավորում, շնչավորում – գե ղար վես
տական պատկերավորման միջոց, ոճա
կան հնարք։ Անձնավորման էությունն 
այն է, որ բնության երևույթները, անշունչ 
առար կաները օժտվում են մարդկային 
հատ  կություններով»6։ 

Դե ռևս կրտսեր դպրո ցում աշա կերտ
նե րը ծա նոթ են ժո ղովր դա կան բա նա հյու
սու թյան տե սակ նե րին՝ հե քի աթ, հա նե լուկ, 
առակ: Հատ կա պես առա կում, որի հիմ քում 
ըն կած է այ լա բա նա կան բո վան դա կու
թյու նը, փո խա բե րու թյու նը, առար կա նե
րի, կեն դա նի նե րի, թռչուն նե րի, բնու թյան 
երև ույթ նե րի ուղ ղա կի բո վան դա կու թյու նը 
պայ մա նա կան է: Ժո ղովր դա կան բա նա
հյու սու թյան այս տե սա կում աշա կերտ նե րը 
հան դի պում են կեն դա նի նե րի, առար կա
նե րի, բնու թյան երև ույթ նե րի անձ նա վոր
ման դրսև ո րում նե րին: Այս տեղ մարդ
կա յին հատ կա նիշ նե րը (բնա վո րու թյուն, 
ար տա քին հատ կա նիշ ներ, մի ջանձ նա յին 
հա րա բե րու թյուն ներ) ներ կա յաց ված են 
այ լա բա նո րեն՝ կեն դա նի նե րի, թռչուն
նե րի, այլ առար կա նե րի կեր պար նե րով: 
Աշա կերտ նե րին բա ցատր վում է, որ փո
խա բե րա կան իմաստ ներ ստա նա լով՝ 
դրանք դառ նում են անձ ան վա նող առար
կա ներ, ինչ պես՝ առյուծ ոչ անձ, կեն դա նի 
ան վա նող գո յա կա նը փո խա բե րա կան կի
րա ռու թյամբ կա րող է անձ նա վոր վել՝ ձեռք 
բե րե լով «խի զախ մարդ» նշա նա կու թյու նը, 
կամ՝ ու րագ «տա շող գոր ծիք» իրա նիշ գո
յա կա նը փո խա բե րա կան գոր ծա ծու թյամբ 

6 Էդ. Ջրբա շյան, Հ. Մախ չա նյան, Գրա կա նա գի տա
կան բա ռա րան, §Լույս¦ հրատ., Եր., 1980, էջ 19:

հայցական հոլով

ուղղականաձև

իրի անուն իրի առում անձի անուն անձի անուն

տրականաձև
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կա րող է ձեռք բե րել անձ նա նիշ գո յա կա նի՝ 
«մի այն իր մա սին մտա ծող մարդ» իմաս
տը: Փո խա բե րա կան իմաստ ներն էլ կա
րող են պատ ճառ դառ նալ կեն դա նի նե րի 
անձ նա վոր մա նը, ան շունչ գո յա կան նե րի 
շնչա վոր մա նը: Բա ցատ րու թյու նը յու րաց
վում է իրա նիշ գո յա կան նե րի ուղ ղա կի և 
փո խա բե րա կան, այ լա բա նա կան իմաստ
նե րի կի րա ռու թյան հա մա պա տաս խան 
օրի նակ նե րի հա մե մա տու թյամբ։ 

1) Քաղցած աղվեսը տեսավ խաղողի 
վազը՝ կախ ընկած ողկույզներով, և 
ուզեց դունչը հասցնել խաղողին, բայց 
չկարողացավ։ Եվ հեռանալով ինքն 
իրեն ասաց. «Դեռ խակ է» (Մխ. Գոշ)։ 
(աղվես > «ուժ ու կարողություն չունեցող» 
նշանակությամբ անձնավորված է)։ 

Աղվեսը շնե րի կար գին պատ կա նող, 
սուր դնչով, թա վա մազ եր կար պո չով վայ
րի գի շա տիչ գա զան է (աղ վես > կեն դա նի 
ցույց տվող իրա նիշ գո յա կան)։ 

2) Եղավ՝ մի անգամ անտառի միջին
Արծիվն ու կաղնին էսպես վիճեցին,
Թե ո՛րն իրենցից շատ տարի կապրի,
Ո՞րն է դի մաց կուն ու պինդ ավե լի…

(ՀԹ, ԵԺ, 2, 110): 
(ար ծիվ՝ «հա մառ, հպարտ մարդ» նշա

նա կու թյամբ, կաղ նի՝ «իր ար մատ նե րով, 
հի շո ղու թյամբ հզոր», «անն կուն մարդ» 
նշա նա կու թյուն նե րով, անձ նա վոր ված են):

Բա զե նե րի ըն տա նի քին պատ կա նող 
լեռ նա յին և տա փաս տա նա յին թռչուն նե
րից է ար ծի վը, որ գի շա տիչ է, կե ռակ տուց, 
ու ժեղ մա գիլ նե րով, սրա տես ու խո շոր. 
(ար ծիվ > կեն դա նի նշա նա կող իրա նիշ 
գո յա կան):

Կաղ նին հա ճա րազ գի նե րի ըն տա նի
քին պատ կա նող եր կա րա կյաց ծա ռա տե
սակ է՝ ծանր բնա փայ տով, որը լայ նո րեն 
օգ տա գործ վում է ատաղ ձա գոր ծու թյան 
մեջ (կաղ նի > իրա նիշ գո յա կան):

Փո խա բե րա կան կի րա ռու թյամբ իրա
նիշ գո յա կան նե րի անձ նա վո րու մը լայն 

տա րա ծում ու նի գե ղար վես տա կան խոս
քում և ար տա հայտ չա կան–ոճա կան մեծ 
դեր է կա տա րում: Իրա նիշ գո յա կան նե րի 
անձ նա վոր ման մի ջո ցով խոս քը առա վել 
գե ղե ցիկ և պատ կե րա վոր է դառ նում: Այս 
իրո ղու թյու նը աշա կերտ նե րին բա ցատր
վում է գե ղար վես տա կան գրա կա նու թյու
նից բեր ված զա նա զան օրի նակ նե րով. 
«Ամեն գի շեր իմ պար տե զում Լալ կան 
ուռին, հեզ ուռին Վշտատոչոր լաց է 
լինում, Լաց է լինում իմ ուռին» (ԱԻ, էջ 4)։ 
«Արծաթաշող առուն առվին Ձայն է տալիս 
ու երգում» (ՎՏ, էջ 103)։ 

Ծա վալ վում է խնդրա հա րույց–որո նո
ղա կան աշ խա տանք: Աշա կերտ ներն ու
սուց չի օգ նու թյամբ գտնում են անձ նա վոր
ված իրա նիշ գո յա կան ներ, բա ցատ րում 
դրանց ուղ ղա կի և փո խա բե րա կան 
իմաստ նե րը. թե ինչ պես հե ղի նա կը, որոշ 
նմա նու թյուն ներ տես նե լով բնու թյան և 
մարդ կա յին կյան քի մի ջև, մարդ կանց բնո
րոշ հատ կա նիշ նե րը (լաց լի նել, ձայն տալ, 
ականջ դնել և այլն) վե րագ րում է ուռիին, 
առվին, թեղիին…։ Անձնավորման մի
ջո ցով էլ այդ առարկաները դառնում են 
առա վել պատկերավոր։ 

Այս պես՝ իրա կա նաց վում է ոչ մի այն քե
րա կա նա կան նյու թի ճա նա չո ղա կան, այ լև 
մի և նույն գո յա կա նի ուղ ղա կի և փո խա բե
րա կան իմաստ ներն ըն կա լե լու, զա նա զա
նե լու, սե փա կան խոս քում կի րա ռե լու ու
նա կու թյուն նե րի ձև ա վո րում, հե տև ա բար՝ 
բա ռա պա շա րի հարս տաց ման, լեզ վամ
տա ծո ղու թյան զար գաց ման աշ խա տանք։ 

Նյու թի յու րա ցու մը ստու գե լու հա մար 
հանձ նա րար վում է զույ գե րով կա տա րել 
հե տև յալ աշ խա տան քը։

Կենդանի նշանակող հետևյալ գո յա
կան ները գործածել խոսքում ուղղակի և 
փոխաբերական իմաստներով՝ աղվես, 
արծիվ, օձ, նապաստակ։

Ամփոփելով անձի և իրի քե րա կա
նա կան կարգը թեմա յի ու սու ցու մը՝ կա
տար  վում է գործ նա կան աշ խա տանք 
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հա  մա գոր ծակ ցա յին խմբե րով: Ու սուց չի 
մի ջամ տու թյամբ ձև ա վոր վում են հա մա
գոր ծակ ցա յին խմբե րը, ապա տրվում են 
հե տա զո տու թյան թե մա ները՝
1. թեմատիկ նյութին վերաբերող 

առանց քային հարցեր,
2. ճանաչողական, կիրառական վար

ժու թյուններ, ստեղծագործական աշ
խա տանք,

3. ուսուցչի ընտրությամբ վարժություն 
դա սագրքից,

4. 5րոպեանոց շարադրանք. աշա
կերտ ներից պահանջվում է գրել այն 
մասին, թե ինչ սովորեցին թեման 
ուսումնասիրելիս, ինչպես նաև այն 
հարցի մասին, որի պատասխանը 
դեռ չգիտեն կամ լավ չեն ընկալել։ 

5րո պե ա նոց շա րադ րան քը աշա
կերտ նե րին օգ նում է ամ փո փե լու ու սում

նա սիր վող թե մա յի շուրջ իրենց մտքե րը: 
Այս մե թո դը նպաս տում է աշա կերտ նե րի 
ստեղ ծա գոր ծա կան կա րո ղու թյուն նե րի 
ձև ա վոր մա նը:

Այս պի սով՝ ան ձի և իրի քե րա կա նա կան 
կարգն ու նի որո շա կի առանձ նա հատ
կու թյուն՝ ան ձի անուն, իրի անուն, ան ձի 
առում, իրի առում հաս կա ցու թյուն նե րի 
տար բե րակ ման առու մով: Հե տև ա բար, 
նշված քե րա կա նա կան կար գի ու սուց ման 
գոր ծըն թա ցում որո շա կի ո րեն պար զա
բան վում են հե տև յալ հաս կա ցու թյուն նե րը՝ 
անձ նա նիշ, իրա նիշ գո յա կան ներ, ան ձի և 
իրի քե րա կա նա կան կարգ, ան ձի առում, 
իրի առում, անձ նա վո րում: Ու սու ցումն 
իրա կա նաց վում է մե թո դա ման կա վար ժա
կան մի շարք սկզբունք նե րի, հնար նե րի 
գոր ծադր մամբ ու տա րաբ նույթ վար ժու
թյուն–առա ջադ րանք նե րի կի րառ մամբ։ 
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Некоторые вопросы обучения грамматическим  
категориям личности и предмета 

Р. Арутюнян
В данной статье обсуждаются особенности обучения двум грамматическим категориям: 

личности и предмета. В статье мы обратились также к персонифицированию, которое 
имеет место во время переносного употребления существительных, и которое имеет 
широкое применение в художественной литературе. 

Teaching personal and subject grammatical categories
R.Harutyunyan

Article is devoted to a teaching of personal and subject grammatical category at middle 
school.

In this stage of teaching the special attention is given to a distinction of personal and 
subject reasons from grammatical categories of increase of the person and subject, which is 
represented in the expression of the same grammatical category in different cases. We re
ferred also to a personification which takes place during a figurative use of nouns and which 
has wide application in fiction. 
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SIRANUSH BABLUMYAN

MULTIPLE INTELLIGENCE THEORY  
IN THE PROCESS OF STUDIES

The educational system of Armenia has 
undergone tremendous changes during last 
years and its positive aftermaths will be seen 
in near future. But how developed a system 
is it always needs amendments, corrections 
in due course of time. Multiple Intelligence 
theory is one of the new theories in teaching 
subjects and it makes an attempt to broaden 
the scope of human potential, to make the 
learning and teaching processes more inter
esting and effective. The theory is very practi
cable and needs the involvement of teachers, 
students, parents. Being always in search of 
new methods and techniques of teaching the 
teachers should try to implement this theory. 
The main motto of MI theory is that each of 
us is intelligent in many respects. There is 
an abbreviation which each child should get 
acquainted with at the beginning of studies 
– IALAC I am lovely and capable. The only 
problem is how to bring that intelligence out, 
how to find it out and how to develop it fur
ther. Each child may become an outstanding 
writer, scientist, dancer, sportsman, math
ematician only if those intelligences are de
veloped in time, properly, thoroughly. 

The first person to suggest the existence 
of the seven intelligences was Howard Gard
ner. Before that period that he suggested the 
theory of MI, the human potential was nar
rowed to IQ score. The validity of determin
ing an individual’s intelligence through tests 
he has never done before is seriously ques
tioned and doubtful. The students should be 
ready and acquainted with the tests and tasks 
to be fulfilled. Numerous studies have shown 

that much of the learning that occurs in class
rooms around the world is superficial. Fact, 
rules and pieces of knowledge learned often 
are not connected to a coherent framework 
that would allow students to make sense of 
them and to use them in new situations they 
may encounter. 

Superficial learning contributes to stu
dents’ lack of interest in school and such 
learning is viewed by students and teachers 
as “getting through the book” and “passing 
the test” rather than knowing, thinking, un
derstanding and using”.1 

All these disadvantages incited some 
methodologists to create a new theory, which 
would be more useful and would promote ef
fective teaching and learning. As the result 
of the work the concept of intelligence be
gan to lose its mystique and became a func
tional concept that could be seen working in 
people’s lives in a variety of ways. The new 
built theory provided a means of mapping 
the broad range of abilities that human be
ings possess by grouping their capabilities 
into seven comprehensive categories or “in
telligences”. 

The seven types of intelligences are well 
known to children – word smart or lin
guistic intelligence, body smart or bodily 
kinesthetic, music smart or musical in
telligence, logic smart and logicalmath
ematical intelligence, picture smart or 
spatial intelligence, people smart or in
terpersonal intelligence and self smart. 2 

1 Advancing Basic Education and Literacy (ABEL).
2 Seven Kinds of  Smart, Th. Armstrong.
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All these seven intelligences can be found in 
one person altogether. The teacher should 
be very attentive in order to define the intel
ligence in the child and to develop it. 

The problem that currently is partially 
solved is the gap between traditional teacher 
and multiple intelligence teacher, traditional 
lessons and MI lessons. The MI teacher is a 
teacher who is always in search for new ways 
and methods arousing new intelligences, ca
pabilities in learners and developing the old 
ones. The MI teacher may combine all intelli
gences in one lesson being herself the passive 
part and the learners the active part of the 
lesson. The teacher should accurately activate 
them thus making the lesson studentactions
centered and not teacheractionscentered.3 
The main motto of MI teacher is – the more 
the students are active the more they learn 
and memorize. Every time she enters the 
classroom she has a definite aim or aims put 
in front of her, which she fulfills during the 
lesson, she has a complete lesson plan de
scribing the lesson step by step, with its aims, 
procedure, time schedule for each exercise. 
This is the most effective way of teaching 
which may give perfect aftermaths. At the end 
of MI lesson the teacher should be able to as
sess the work done and the abilities acquired 
by the learners. It is done by Authentic As
sessment suggested by the authors of MI the
ory. This method of assessment is completely 
contrasted to standardized testing and gives 
every child the opportunity to succeed, pro
vides interesting, active experiences and puts 
the emphasis on a learner’s strengths and not 
the weaknesses. The learners should be well 
aware which intelligences they possess and 
even the smallest learner finds out his/her in
telligence and enjoys being intelligent. 

3 Multiple Intelligence theory, Thomas Armstrong, 1994.

MI theory is not a “type theory” for de
termining the one intelligence that fits. It is 
a theory of cognitive functioning and it pro
poses that each person has capacities in all 
seven intelligences. Some people appear to 
possess extremely high levels of functioning 
in all or most of the 7 intelligences, others, 
such as those in institutions for the disables, 
appear to lack all but the most rudimentary 
aspects of the intelligences. Most of us fall 
somewhere in between these two poles – be
ing highly developed in some intelligences, 
modestly developed in others and relatively 
underdeveloped in the rest. Very often peo
ple don’t even know, are not aware of their 
abilities and they need some certain context, 
situation to find out their true intelligences. 
Most people can develop each intelligence 
to an adequate level of competency. Virtu
ally everyone has the capacity to develop all 
7 intelligences to a reasonably high level of 
performance if given the appropriate en
couragement, enrichment and instruction.  
According to this statement each child can 
succeed in language learning, simply he 
needs encouragement and right, intime in
structions on the part of the teachers and 
parents. If he is not encouraged, he loses 
all his interest in the language. Encourage
ment should be done through assessment 
and evaluation. A child, who possesses mu
sical intelligence can easily acquire logical
mathematical intelligence if he is given right 
instructions, or a child who is word smart 
is able to achieve high levels of spatial intel
ligence. Very often the sensitivity to colours 
presupposes capacity to discriminate among 
various rhythmic structures, simply the child 
should be guided, led through the process of 
recognition of his own intelligences. Here the 
role of the parents should be underlined and 
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stressed, as they may have a positive influence 
on their children and this way helping both 
the teachers and the learners themselves. 

Intelligences usually work together in 
complex ways. Each intelligence described 
above is actually a “fiction” and does not ex
ist by itself in life (except in very rare cases 
in savants, brain injured individuals). Intel
ligences are in close connection with each 
other and interact. They always occur in their 
own contexts which are culturally valued. 
While cooking, sometimes we need to read 
a culinary book (linguistic), choose the right 
division of the content (logicalmathemati
cal), cook so that it satisfies all the members 
of our family (interpersonal), that is to say, 
we should know our relatives’ taste, what do 
they prefer, in which portions they like this 
or that. So in one context, different types of 
intelligences take place and the lack of one of 
them will result in failure.

There are many ways to be intelligent 
within each category. If a person can not 
read, but is able to retell a wonderful story 
or has a large oral vocabulary, that does not 
mean that he is not linguistic. There is no 
standard set of attributes that one must have 
to be considered intelligent in a specific area. 
Similarly, a person may not be a sportsman 
but he can walk for hours, one can not sing 
very well, but she can discriminate among 
right and wrong notes in a music piece or 
just the opposite – one can know all music 
notes but not be able to sing. MI theory em
phasizes the rich diversity of ways in which 
people show their gifts within intelligences as 
well as between intelligences.

In order to bring out the intelligences in 
students the teacher should be well aware of 
some tools and key materials of MI lessons. If 
we compare the MI teacher and a teacher of 

fundamental or traditional system, the first 
thing that strikes is that the MI teacher is not 
the active side, but the children are the most 
active, that is to say the lessons are student
centered and to teachercentered. When 
children are allowed to be active learners, 
they are more likely to memorize and use 
what they learn. The students should be giv
en variety of ways to learn, consequently the 
more senses are activated in learning, the 
greater the number of connections between 
existing knowledge and newly acquired 
knowledge. More time should be devoted to 
important topics for deep learning. All these 
factors should be taken into consideration by 
MI teacher, who contrasts sharply with tradi
tional teacher.  

In the traditional classroom the teacher 
lectures while standing in front of the class
room, writes on the blackboard, asks stu
dents questions about reading and waits 
while students finish their written work. In 
the MI classroom the teacher continually 
shifts her method of presentation from lin
guistic to spatial to musical to logicalmath
ematical and so on, very often combining 
intelligences in creative ways.

Here are some basic principles designed 
to promote effective teaching and resulting 
in better learning4. Principle1 – The teacher 
should ensure that Instruction is coherent. 
Coherence helps students to remember and 
understand what they learn, otherwise they 
do not memorize and do not use all they 
have learned. Principle 2 – It is obligatory 
that the teacher connects new knowledge to 
what students already know. The MI theory 
involves designing curricula, textbooks, in
structions in ways that help students see 
how new information connects to what they 

4 Advancing Basic Education and Literacy (ABEL).
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already know, to their lives outside of school 
and to what they have learned previously in 
that subject and in other subjects or disci
plines. Principle 3 The MI teacher covers 
topics at a deep level rather than a superficial 
level. Students must be provided with experi
ences which allow them to learn at a much 
deeper level than is typically provided for in 
most curricula. Principle 4 – As it is already 
said, the MI teacher should provide students 
with opportunities for active learning and 
consequently the lessons should always be 
studentcentered. The more active the stu
dents are in the classroom the ore they learn 
and memorize. Principle 5 – The MI teacher 
should use realworld tasks, students must 
be able to use their abilities in a variety of 
appropriate situations. Usually in traditional 
classroom much of the learning is superficial 
– contexts, situations, rules. It is a waste of 
time to teach students facts and skills which 
they are unable to access and use when ap
propriate. Principle 6 – Students should 
always be aware of what they know and do 
not know which are their weaknesses and 
strengths, on what they should work more. 
The MI teacher should always help them in 
selfassessment, which is of utmost impor
tance for progress. Even traditional teaching 
can take place in a variety of ways designed 
to stimulate the seven intelligences. The 
teacher, who lectures with rhythmic empha
sis (musical), draws pictures on the board 
to illustrate points (spatial), makes dramatic 
gestures as she/he talks (bodilykinesthetic), 
pauses to give students time to reflect (intra
personal) and asks questions that invite spir
ited interaction (interpersonal), is using MI 
principles with a teacher –centered perspec
tive. So the same lesson, the same theme, 
the same tasks may be designed in the way 

suggested by MI theory and the lesson will 
become more effective. The MI teacher also 
makes students interact with each other in 
different ways (in pairs, in small groups and 
in large groups), so that they have no chance 
of getting bored and losing interest.  

At the end of each lesson or learning 
process the students must be assessed by 
the teacher. The methods suggested by MI 
theory assess students’ progress in learning 
far more thoroughly than standardized types 
of assessment “I believe that we should get 
away altogether from the tests and correla
tions among tests, and look instead at more 
naturalistic sources of information about 
how people around the world develop skills 
important to their way of life”5. We might 
marvel at the progress made in every field of 
study, but the methods of testing a person’s 
knowledge and ability remain as primitive as 
ever they were. The standardized tests may 
be a good means of testing memory but they 
can tell nothing about person’s true ability 
and aptitude. It would be certainly the height 
of hypocrisy to ask students to participate in a 
wide range of multispectrum experiences in 
all seven intelligences, and then require them 
to show what they have learned, through stan
dardized tests that focus narrowly on verbal 
or logical domains. That is why the MI theory 
includes MI assessment methods, which are 
fundamentally restructuring of the way in 
which educators assess their students’ learn
ing progress. It suggests a system that relies 
far less on formal standardized or normref
erenced tests and much on authentic mea
sures. Particularly authentic measures allow 
students to show what they have learned in 
context in a setting that closely matches the 
environment in which they would be expected 

5 Howard Gardner (1987).
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to show that learning in real life. Standardized 
measures, on the other hand, almost always 
assess students in artificial settings far from 
the real world. 

Assessment and evaluation is an integral 
part of teaching, it is a process of determin
ing the extent to which objectives have been 
achieved. Students feel responsible for each 
word and sentence they utter or write, they 
master in collecting their thoughts, they learn  
to think before they talk or write, they aspire 
for higher marks and feel proud of them
selves getting them. The MI teacher should 
always keep in mind that the problem is not 
how to get things into the mind, but it is how 
to get them out again, when they are needed.

The most important instrument of au
thentic assessment is observation. The teach
er observes how they play, how they interact 
with a machine, how they dance, how they 
solve different problems. The next most im
portant component is the documentation of 
student products. The teacher can document 
student performance in a variety of ways, 
including keeping a journal and recording 
important academic accomplishments of 
each child, their interactions with peers and 
learning materials and other relevant infor
mation about each child and also keeping a 
file for each child that contains samples of 
the students’ works in language arts or other 
areas the teacher is responsible for (photo
copies and so on). 

In standardized tests the students are 
treated in a uniform way, while authentic as
sessment treats each child as a unique hu
man being and examines students in natural 
learning environments. Passing a standard 
test student is forbidden to interact, while 
authentic assessment encourages coopera
tive learning and compares students to their 

own past performance without promoting 
unhelpful comparisons between students. 
Besides in authentic assessment students 
are provided with the time they need to work 
through a problem or process, while in tra
ditional testing they have time limits that con
strains many students’ thinking processes. 

The MI teacher makes use of many tools 
for best assessment, among those are audio 
cassettes (teacher records student’s stories, 
jokes, memories and so on), videotapes 
(teacher records child’s abilities in areas 
which are hard to document – role play), 
photography (teacher takes pictures of what 
the students have made themselves), stu
dents journal, students kept charts (students 
keep their academic progress on charts and 
graphs – number of books read and so on), 
sociograms (teacher keep records of stu
dents’ interactions, neutral contact among 
class members), informal tests (teacher made 
non standard tests aiming to know what stu
dents know and their  strengths rather than 
weaknesses), student interviews (teacher 
speaks  to them, advises like a friend or sup
porter, discusses some issues or problems), 
criterionreferenced assessments (teacher 
uses assessments that tell in concrete terms 
what the students can and cannot do), check
lists (teacher keeps a checklist of important  
skills or content areas used in classroom and 
then checks off the competencies when stu
dents have achieved them), calendar records 
(teacher keeps students’ activities during the 
day by recording them on a monthly calen
dar and later she collects the calendars at 
the end of every month). This list of tools can 
be continued based on the teacher’s fantasy 
and imagination who can assess their knowl
edge encouraging them to learn better and 
arousing interest to go deeper and deeper 
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into the given subject or discipline. 
MI theory supports the belief that stu

dents should be able to show competence in 
a specific skill, subject or domain in any one 
of a variety ways. And according to this any 
objective can be taught in at least 7 ways, so 
too does it imply that any subject can be as
sessed in at least 7 different ways and those 
ways being based on Seven Smarts suggest
ed by H.Gardner – linguistic demonstration, 
logicalmathematical demonstration, spatial 
demonstration, bodilykinesthetic demon
stration, musical demonstration, interper
sonal and intrapersonal demonstration. 
Tests based on these principles help stu
dents articulate their understanding. They 
feel more at ease as they do what they know 
and what they like to do. Even more they can 
choose the manner in which they would like 
to be assessed. MI theory expands the as
sessment arena to include a wide range of 
possible contexts within which a student can 
express competence in a specific area. Both 
the manner of presentation and the method 
of response will be important in determining 
a student’s competence. If a learner learns 
primarily through pictures, yet is exposed 
only to the printed word when learning new 
material, then he will probably not be able 
to show mastery of the subject. Accordingly 
if a student is physically oriented, yet has to 
demonstrate mastery through a paperand –
pencil test, then he probably will not be able 
to show what he knows. The methods of pre
sentation and methods of response should 
be very carefully combined. For example, if 
students are developing a classnewspaper, 
they may have to read, paint pictures, de
sign them appropriate to the theme of the 
newspaper, engage in cooperative activi
ties, develop team working and so on. This 

complex project provides the teacher with a 
contextrich document within which she can 
assess their competencies through a variety 
of intelligences. 

It should be mentioned that student’s 
way of misbehaving in the classroom is also 
of utmost importance for MI teacher. Some 
students may talk much, some may dream, 
others can fidget, others are inclined to so
cialize, some may whistle a song, others draw 
on the blackboard or even on the desks and 
so on. Observing all their actions the teacher 
can find out which child possesses linguistic 
intelligence, which one has musical intelli
gence, and who is good at drawing most of 
all. These children, without even noticing it, 
advise the teacher the way they would like 
to be taught, which way they prefer and 
are likely to succeed. It is also important to 
know how they like to spend their free time 
in school. In other words what do they do 
when no one tells them what to do. Highly 
linguistic students might gravitate toward 
books, social students organize group games 
and gossip, spatial students draw and so on. 
Observing them the teacher concludes – this 
student enjoys reading books, that one en
joys word games or has good memory, the 
third one finds math computer games inter
esting, the fourth enjoys counting different 
things, the fifth student likes painting or de
signing, the next one mimics others gestures 
and manners, the other one is very sensitive 
to colors or to environmental noises and taps 
rhythmically on the desk, the other gives ad
vice to friends who have some problems and 
has many close friends, the next one prefers 
working alone and has certain aims, goals to 
be reached. 

Thus, using all these tools the teacher 
herself decides and chooses the correct and 
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Теория семи навыков в процессе обучения
С. Баблумян

Суть данной статьи в том, что любой студент будь он еще ребенок или взрослый 
юноша имеет определенные навыки, о которых даже он или она не догадывается. Эта 
теория называется “Multiple intelligence theory”, и цель теории в том, чтобы расширить 
человеческие возможности и границы потенциала, делая процесс обучения более 
эффективным и интересным. Согласно этой теории, каждый из нас имеет определенные 
навыки в разных областях, и задача преподавателя состоит в том, чтобы раскрыть эти 
навыки, употребить их в процессе обучения и развивать все больше и больше. Теория 
“Семи навыков” может применяться в процессе обучения всем дисциплинам и особенно 
в процессе обучения иностранным языкам. 

Автором этой теории считается Х. Гарднер. Он определил семь навыков:  лексический, 
физический, музыкальный, логический, рисовательновизуальный, межчеловеческий 
и внутреннийперсональный. Гарднер называет несколько методов для выявления 
навыков, их развития и оценки, согласно которым преподаватель должен всегда 
подчеркивать сильные, а не слабые стороны студента. Существуют огромные различия 
между традиционными уроками и уроками, проведенными на основе теории “Семи 
навыков”, при которых преподаватель все время находится в поисках новых методов 
для выявления и дальнейшего развития навыков у студентов. На уроках акцент ставится 
на активности учащихся, и таким образом студент учится быстрее и запоминает 
пройденный материал. Когда в основе урока лежит выявление и развитие навыков 
студентов, они чувствуют себя более умелыми, уроки становятся интересными, студенты 
с удовольствием приходят на занятия, и это является самой важной предпосылкой для 
проведения удачных и результативных уроков.

Давайте попробуем выявить навыки наших студентов, развивать их в процессе 
обучения разным дисциплинам и таким образом дадим им возможность почувствовать 
себя успешными и умными и стать таковыми. 

appropriate means of assessment, which may differ for each student. The main aim of MI 
teacher is not to test them, but to encourage, to develop their skills and to guide them in 
the world of knowledge and information. The student should enjoy their learning and wish 
to continue the process or learning on and on going deeper into the subject without even 
noticing it. They should feel that they are intelligent, very smart and professional. 

When a student enjoys his studies and lessons he may have great achievements and 
progress. 

Let us help them to be successful and intelligent!
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Յոթ հմտությունների տեսությունը ուսուցման գործընթացում
Ս. Բաբլումյան

Սույն հոդ վա ծի հիմ քում ըն կած է այն տե սու թյու նը, հա մա ձայն որի յու րա քան չյուր 
ու սա նող, լի նի դա երե խա կամ էլ չա փա հաս պա տա նի, օժտ ված է որո շա կի ու նա կու
թյուն նե րով` հա ճախ լի նե լով ան տե ղյակ դրա մա սին: Այս տե սու թյու նը, որը կոչ վում է 
«Բազ մա կի հմտու թյուն նե րի» տե սու թյուն, նպա տակ ու նի ընդ լայ նելու մարդ կա յին հնա
րա վո րու թյուն նե րի և նե րու ժի սահ ման նե րը` դարձ նե լով ու սու ցանման գոր ծըն թացն 
առա վել ար դյու նա վետ և հե տաքր քիր: Հա մա ձայն այս տե սու թյան, յու րա քան չյուր ոք 
հմուտ է որո շա կի բնա գա վա ռում, պար զա պես ու սուց չի հիմ նա կան խնդիրն է բա ցա հայ
տել այդ հմտու թյուն նե րը, գոր ծի դնել դրանք՝ ու սու ցա նե լով այս կամ այն առար կան և 
հե տա գա յում զար գաց նել դրանք դա սապ րո ցե սի ըն թաց քում: Յոթ հմտու թյուն նե րի տե
սու թյու նը կի րա ռե լի և ար դի ա կան է բո լոր առար կա նե րի դա սա վանդ ման պրո ցե սում` 
հատ կա պես օտար լե զու նե րի դա սա վանդ ման մեջ, քա նի որ երե խա նե րի ու նա կու թյուն
նե րի վրա հիմն ված ու սու ցա նու մը շատ ավե լի է հեշ տաց նում դա սապ րո ցե սը:

Հ.Գարդ նե րը առա ջար կում է  հմտու թյուն նե րի յոթ տե սակ` լեզ վա բա նա կան, ֆի զի
կա կան, երաժշ տա կան, տրա մա բա նա կան, նկար չա կանտե սո ղա կան, մի ջանձ նա յին և 
նե րանձ նա յին:

Հոդ վա ծում նշվում են այդ յոթ հմտու թյուն նե րի բա ցա հայտ ման, կի րառ ման մի շարք 
դրույթ ներ, ինչ պես նաև ու սուց ման գոր ծըն թա ցի գնա հատ ման որոշ մե թոդ ներ, որոնք 
նպա տակ են հե տապն դում շեշ տադ րելու ու սա նո ղի ու ժեղ կող մե րը և ոչ թե ու շադ րու
թյու նը կենտ րո նաց նելու թույլ կող մե րի վրա: Տե սու թյունն առա ջար կում է թես թեր, որոնք 
չեն պա հան ջում ժա մա նա կա յին սահ մա նա փա կում և քա ջա լե րում են խմբա կա յին և թի
մա յին աշ խա տանք նե րը` դարձ նե լով քննու թյու նը ու րախ և ար դյու նա վետ:

Հոդ վա ծում նշվում են նաև ավան դա կան դա սապ րո ցե սի և այս տե սու թյու նով առաջ
նորդ վող դա սապ րո ցես նե րի տար բե րու թյուն ներն ու վեր ջի նիս առա վե լու թյուն նե րը: ԲՀ 
ու սու ցի չը մշտա պես փնտրտու քի մեջ է մշա կե լու նոր մե թոդ ներ սո վո րող նե րի հմտու
թյուն նե րը բա ցա հայ տե լու և դրանք զար գաց նե լու հա մար: Նրա վա րած դա սե րը կենտ
րո նաց ված են ու սա նող նե րի ակ տի վու թյան վրա և ոչ թե ու սուց չի: Լի նե լով դա սե րի ակ
տիվ մաս նա կից ներ` ու սա նող ներն այդ կերպ ավե լի արագ են սո վո րում և մտա պա հում 
ան ցած նյու թը: Տար բեր մե թոդ նե րի կի րառ ման շնոր հիվ ու սու ցի չը դարձ նում է դա սապ
րո ցե սը հե տաքր քիր, սո վո րող նե րը հա ճա խում են դա սե րին հա ճույ քով և ցան կու թյուն 
են հայտ նում ավե լի ու ավե լի շատ սո վո րելու: Սա առա ջըն թա ցի և հա ջո ղու թյուն նե րի 
կա րև որ նա խա պայ մանն է:

Եկեք ամեն կերպ փոր ձենք հե տաքրք րու թյուն առա ջաց նել ու սա նող նե րի մոտ սո վո
րե լու մեր դա սա վան դած առար կա նե րը և հնա րա վո րու թյուն տանք նրանց լի նե լու հա
ջո ղակ և հմուտ: 
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Ման կա վար ժու թյան, հո գե բա նու թյան 
և սո ցի ո լո գի ա յի բնա գա վառ նե րում կա
տար ված հե տա զո տու թյուն նե րը նպաս
տե ցին հա տուկ կա րիք նե րով երե խա նե րի 
ու սուց ման և դաս տի ա րա կու թյան խնդրի 
շուրջ հա յացք նե րի նշա նա կա լից փո փոխ
մա նը, ըստ որի՝ այս երե խա նե րի ու սուց
ման ու դաս տի ա րա կու թյան գոր ծըն թա
ցում առանձ նա հա տուկ կա րև ո րու թյուն է 
տրվում ըն տա նե կան դաս տի ա րա կու թյա նը 
[3]: Այս հա մա տեքս տում ան հեր քե լի է ըն
տա նի քի դե րը երե խա յի կրթու թյան ու դաս
տի ա րա կու թյան, ինչ պես նաև սո ցի ա լի զա
ցի ա յա կա նաց ման հար ցում:

Սո ցի ա լա կա նա ցու մը մի այն սո ցի ա լա
կան դե րե րի և վար քի նոր մե րի յու րա ցու
մը չէ, այլ նաև սո ցի ա լա կան ար ժեք նե րի 
փո խան ցումն է ծնող նե րից երե խա նե րին: 
Տար բեր ժա մա նա կաշր ջա նում ըն տա նիք
նե րի կող մից ըն կալ վող բա րին, չա րը, լա վը 
և վա տը փո խանց վում է երե խա նե րին [1]:

Ըն տա նի քի հետ աշ խա տան քը հա
մար վում է բժշկա ման կա վար ժա կան մի
ջո ցա ռում նե րի կա րև որ օղակ նե րից մե կը: 
Ընդ հա նուր ման կա վար ժա կան, հո գե
բա նա կան և հա տուկ ման կա վար ժա կան 
գրա կա նու թյան մեջ բազ միցս կա րև որ վում  
է աշ խա տան քը ըն տա նի քի հետ [2,4]:

Երե խա յի խոս քի զար գաց ման հա մար 
կա րև որ է ինչ պես կենսա բա նա կան, այն
պես էլ սո ցի ա լա կան գոր ծոն նե րի առ կա
յու թյու նը: Վ. Գարդ նե րը ալա լի ա յի էթի ո
լո գի ա յում մեծ ուշադրություն է դարձ նում 
սո ցի ա լա կան  գոր ծոն նե րին` ըն տա նի քում 
կոնֆ լիկ տա յին հա րա բե րու թյուն նե րին, 
երե խա նե րի ոչ ճիշտ դաս տի ա րա կու թյա
նը և հատ կա պես մոր ու երե խա յի փոխ հա
րա բե րու թյուն նե րին:

Այս հա մա տեքս տում կա րե լի է ասել, որ 
երե խա յի խոս քի զար գաց ման հա մար կա
րև որ է այն միկ րո սո ցի ու մը (ըն տա նի քը), 
որ տեղ ապ րում ու զար գա նում է երե խան: 
Լսե լով շրջա պա տի խոս քի ռիթ մը, մե ղե
դայ նու թյու նը, բա ռե րի ար տա սա նու թյու նը`  
նա փոր ձում է հաս կա նալ, թե որ իրադ
րու թյու նում պետք է կի րա ռի դրանք: Նա 
ոչ մի այն ուղ ղա կի ո րեն վե րար տադ րում 
է լսած խոս քը, այլ նաև «ստեղ ծա գոր ծա
բար» է մո տե նում, այ սինքն`օգ տա գոր ծում 
է հա ղոր դակց ման այլ մի ջոց ներ (ժես տեր, 
դի մա խաղ), որոնք ար տա հայ տում են նրա 
հու զա կան վի ճա կը:

Այն ծնող նե րը, ով քեր չեն անց նում 
հա տուկ վե րա պատ րաստ ման դա սըն
թաց ներ, դժվա րա նում են ճիշտ գնա հա
տել իրենց երե խա յի կա րո ղու թյուն նե րը, 

ՌՈզԱ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ԾՆՈՂՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈւԹՅՈւՆը  
շԱՐԺՈՂԱԿԱՆ ԱԼԱԼԻԱՅՈՎ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ 

շՏԿՈՂԱԿԱՆ ԱշԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ 
ԳՈՐԾըՆԹԱՑԻՆ
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ստեղծ ված իրա վի ճա կը: Մաս նա գետ նե
րի հետ հա մա գոր ծակ ցե լը անհ րա ժեշտ է 
ոչ մի այն որո շա կի կա րո ղու թյուն նե րին ու 
հմտու թյուն նե րին տի րա պե տե լու, այլ նաև 
իրենց մտա հղա ցում նե րով շտկո ղա կան 
աշ խա տանք նե րի ար դյու նա վե տու թյու նը 
բարձ րաց նե լու  հա մար:

Յու րա քան չյուր ծնող, երե խա յին առա
ջին դա սա րան ու ղեկ ցե լիս, ցան կա նում է, 
որ նա դպրո ցում լավ սո վո րի: Սա կայն ոչ 
բո լոր երե խա ներն են ու սում նա կան գոր
ծըն թա ցում առա ջա դի մու թյուն ցու ցա բե
րում և շատ դեպ քե րում հետ են մնում իրենց 
հա սա կա կից նե րից: Ծնող նե րը դրա պատ
ճա ռը հա ճախ հա մա րում են ոչ ճիշտ ընտր
ված մե թոդ նե րը, ու սուց չի ման կա վար ժա
կան սխալ մո տե ցու մը և այլն: Նրանք  չեն 
պատ կե րաց նում, որ դպրո ցում հան դի պող 
շատ խնդիր ներ` մաս նա վո րա պես   խոս
քա յին խան գա րում նե րը, որոնք առաջ են 
բե րում նաև մի շարք ոչ խոս քա յին ախ տա
նիշ ներ, նա խև ա ռաջ հան դի պում են դե ռևս 
նա խադպ րո ցա կան տա րի քում: 

Այդ պի սի խոս քա յին խան գա րում նե րից 
է նաև ալա լի ան, որը,  որ պես խոս քի հա
մա կար գա յին խան գա րում, բնու թագր վում 
է երե խա նե րի  բա ռա պա շա րի աղ քա տու
թյամբ, քե րա կա նա կան  և հնչյու նա վան
կա յին կա ռույ ցի սխալ նե րով, խոս քի ընդ
հա նուր թեր զար գաց մամբ:

Ալա լի ան խոս քի զար գաց ման ժա մա
նա կա վոր գոր ծա ռույ թա յին հա պա ղում 
չէ: Այս խոս քա յին խան գար ման ժա մա
նակ խոս քի ձև ա վոր ման ողջ գոր ծըն թա ցը 
իրա կա նա նում է կենտ րո նա կան  նյար դա
յին հա մա կար գի ախ տա բա նա կան վի
ճա կի պայ ման նե րում: Բնու թագ րա կան է 
լեզ վա յին հա մա կար գի յու րաց ման խան
գա րում ներ, տու ժած են խոս քա յին հա
մա կար գի բո լոր բա ղադ րիչ նե րը` հնչյու
նա վան կա յին, բա ռա քե րա կա նա կան և 
հնչյու նահն չույ թա յին:

Կա րև ո րե լով նա խադպ րո ցա կան տա
րի քում շտկո ղա կան աշ խա տանք նե րի 

ար  դյու նա վե տու թյու նը` մենք 20102011 
թվա կան նե րին ու սում նա սի րել ենք  հան
րակր թա կան և նե րա ռա կան ման կա
պար տեզ նե րում ալա լի ա յով երե խա նե րի 
հետ  իրա կա նաց վող շտկո ղա կան աշ խա
տանք նե րի առանձ նա հատ կու թյուն նե րը և 
խնդրո առար կա յի շուրջ անց կաց րել ենք 
սո ցի ա լա կան հե տա զո տու թյուն այս երե
խա նե րի ծնող նե րի հետ:

Հետազոտության  առջև դրվել էին 
հետևյալ խնդիրները.
1. Ու սում նա սի րել ծնող նե րի իրա զե կու

թյու նը  «ալա լիա» խոս քա յին խան
գար ման և դրա շտկման աշ խա տանք
նե րի վե րա բե րյալ,

2. հե տա զո տել հան րակր թա կան և նե
րա ռա կան ման կա պար տեզ նե րում 
աշ խա տող դաս տի ա րակ նե րի իրա
զե կու թյու նը «ալա լիա» խոս քա յին 
խան գար ման և դրա շտկման աշ խա
տանք նե րի վե րա բե րյալ,

3. ու սում նա սի րել հան րակր թա կան և 
նե րա ռա կան ման կա պար տեզ նե րում 
աշ խա տող լո գո պեդ նե րի, դաս տի ա
րակ նե րի ու այս երե խա նե րի  ծնող
նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան 
բնույ թը:

Հե տա զո տու թյունն անց է կաց վել Երև
ա ն քաղաքի հան րակր թա կան և նե րա ռա
կան  նա խադպ րո ցա կան ու սում նա կան 
հաս տա տու թյուն նե րում (90, 97, 78, 46, 
42): Խնդրո առար կա յի շուրջ մշակ վել են 
սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տու թյան հար
ցա թեր թիկ ներ՝ ուղղ ված ծնող նե րին, դաս
տի ա րակ նե րին և լո գո պեդ նե րին` յու րա
քան չյու րի հա մար առան ձին:

Հե տա զո տու թյան մեջ ընդգրկ վել է 
շուրջ  40 լո գո պեդ, 40 դաս տի ա րակ  և  
60 ծնող: Հե տա զո տու թյա նը ար դյունք
նե րը վկա յում են, որ լո գո պեդդաս տի ա
րակծնող հա մա գոր ծակ ցու թյունն ու նի մի 
շարք բաց թո ղում ներ:

Ծնող նե րի, լո գո պեդ նե րի և դաս տի
ա րակ նե րի հետ մեր անց կաց րած հար
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Հարցումները նաև ցույց տվեցին, որ ծնողների ճնշող մեծամասնությունը (90%) և 
դաստիարակների 77,5%  «ալալիա» խոսքային խանգարման մասին  իրազեկված չեն: 

ցում նե րի մի ջո ցով պար զել ենք, որ 
շար ժո ղա կան ալա լի ա յով երե խա նե րի 
շտկո ղա զար գա ցո ղա կան աշ խա տանք նե
րում ծնողդաս տիա րակլո գո պեդ հա մա
տեղ աշ խա տան քը կա րև ո րում են ո՛չ մի այն 
դաս տի ա րակ ներն ու լո գո պեդ նե րը, այլ 
նաև հենց իրենք` ծնող ներն են կա րև ո րում 
ըն տա նի քի մաս նակ ցու թյու նը այս գոր ծըն
թա ցին:

Խնդրո առար կա յի շուրջ մեզ հե տաքր
քիր էր իմա նալ նաև, թե ինչ պես են լո գո
պեդ ներն ու դաս տի ա րակ նե րը հա մա գոր
ծակ ցում ծնող նե րի հետ, և այն հար ցին, թե 

կազ մա կեր պել են ար դյոք լո գո պեդ ներն 
ու դաս տի ա րակ նե րը խորհր դատ վու թյուն 
ան խոս երե խա նե րի ծնող նե րի  հետ, լո գո
պեդ նե րի 68%  և դաս տի ա րակ նե րի 87,5% 
բա ցա սա կան պա տաս խան տվեց: զրույ ցի 
մի ջո ցով պարզ վեց նաև, որ ոչ բո լոր լո գո
պեդ ներն են նախ քան երե խա յի հետ պա
րապ մուն քը սկսե լը զրու ցում նրա  ծնո ղի 
կամ ծնող նե րի հետ` լու սա բա նե լով երե
խա յի ու նե ցած խնդիր նե րը, նա խա տես
վող աշ խա տանք նե րի բո վան դա կու թյու նը 
և ծնող նե րի աջակ ցու թյան անհ րա ժեշ տու
թյան մա սին:  

           1. լոգոպեդներ     2. դաստիարակներ

           1. ծնողներ     2. դաստիարակներ

Նկ. 1. Հետազոտվողների «Կազմակերպե՞լ եք խորհրդատվություն անխոս երեխաների ծնողների  հետ» 
հարցի պատասխանների արդյունքները:

Նկ. 2. Հետազոտվողների «Ի՞նչ գիտեք «ալալիա» խոսքային խանգարման մասին»  
հարցի պատասխանների արդյունքները:
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Участие родителей в процессе коррекционной работы  
с детьми с моторной алалией 

Р. Оганнесян
В статье рассказывается об участии родителей в процессе коррекционной работы 

с детьми с моторной алалией, представлены результаты по выявлению вопросов сот
руд ничества логопедов, воспитателей и родителей в процессе коррекционной работы с 
деть ми с моторной алалией. Разработаны  практические направления совершествования 
это го вопроса.

Participation of parents in the process of correction 
 work with the children with motor alalia.

R. Hovhannisyan
In the article is presented necessity of parents’ presence in the process of correction 

work with children with motor alalia. It also discloses the results of cooperation with speech 
therapists, nursery and parents in the process of correction work with  children with motor 
alalia.  Practical directions of improvement of this problem have been developed.

Ծնող նե րը, լի նե լով երե խա յի ամե
նամ տե րիմ մար դիկ, պա տաս խա նա տու 
են նրա ճա կա տագ րի հա մար և առա վե
լա գույնս կա րող են ներ գոր ծել նրա վրա, 
ուս տի շտկո ղա զար գա ցո ղա կան աշ խա
տանք նե րում ըն տա նի քի ներգ րա վումն, 
ան շուշտ, կբարձ րաց նի աշ խա տան քի ար
դյու նա վե տու թյու նը:

Կա րև ո րե լով և ամ փո փե լով վե րոն շյա լը` 
մենք առա ջա րկում ենք ծնող նե րի հետ հա
մա գոր ծակ ցու թյան հե տև յալ տե սակ ները.

 � Ծնող նե րի հա մար լո գո պե դա կան գի
տե լիք նե րի լու սա բա նում դա սըն թաց
նե րի  և սե մի նար նե րի տես քով:

 � խմբա յին  աշ խա տանք ակ տիվ ծնող
նե րի հետ,

 � ան հա տա կան խորհր դատ վու թյուն, 
տնա յին հանձ նա րա րու թյուն նե րի վե

րահս կում և օգ նու թյուն,
 � ծնող նե րի հա մար նա խա տես ված մե

թո դա կան գրա կա նու թյան հանձ նա
րա րում:

Մեր կող մից անց կաց ված սո ցի ո լո գի
ա կան հե տա զո տու թյան շրջա նակ նե րում 
փաս տե ցինք, որ հարց ման են թարկ ված
նե րի մե ծա մաս նու թյու նը ալա լի ան հա մա
րում է ար դի ա կան հիմ նախն դիր, չնա յած 
այն հան գա ման քին, որ այս հար ցի շուրջ 
ծնող ներն ու դաս տի ա րակ նե րը այն քան 
էլ իրա զեկ ված չեն: Մենք կա րև որ ենք 
հա մա րում  լո գո պեդդաս տի ա րակծնող 
հա մա գոր ծակ ցու թյու նը, որն, ան շուշտ, 
նպաս տում է շար ժո ղա կան ալա լի ա յով 
երե խա նե րի հետ տար վող լո գո պե դա կան 
աշ խա տանք նե րի ար դյու նա վե տու թյան 
բարձ րաց մա նը:
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ԱՐՄԻՆԵ ԱՎԱԳՅԱՆ

ՆԿԱՐՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ 
ՀԱՄԱԿԱՐԳ. ՀԱՃԱԽ ՏՐՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐ

Մարդ կանց մի ջև հա ղոր դակց ման ամե
նա ըն դու նե լի և տա րած ված մի ջո ցը խոսքն 
է: Հան դի պում են դեպ քեր, երբ երե խան 
խո սում է` կրկնում է բա ռեր, ար տա հայ
տու թյուն ներ, մեջ բե րում է ամ բող ջա կան 
նա խա դա սու թյուն ներ մուլտ ֆիլ մե րից ու 
հա մա կարգ չա յին խա ղե րից, բայց չի հա
ղոր դակց վում:

Դա հա ճախ հան դի պող երև ույթ է աու
տիզ մով երե խա նե րի մոտ (Avagyan. A, 
2011; Glasberg B, 2003, Schwartz I, Gar
finkle A., Bauer J., 1998):

Այ սօր այս երե խա նե րի հետ աշ խա տող 
մաս նա գետ նե րի շրջա նակ նե րում լայն կի
րա ռում են գտնում այ լընտ րան քա յին հա
ղոր դակց ման զար գաց ման մի ջոց նե րը` 
մաս նա վո րա պես նկար նե րի մի ջո ցով հա
ղոր դակց ման հա մա կար գը (PECS): Այն ձև
ա վոր վել է 1985 թ.–ին (E. Bondy, L. Frost, 
2011) աու տիզ մով երե խա նե րի հա մար, բայց 
այժմ լայ նո րեն կի րառ վում է հա ղոր դակց վե
լու ցան կա ցած դժվա րու թյամբ ան ձանց հետ 
(աֆա զիա, ալա լիա, անարտ րիա): 

Նկար նե րի փո խա նակ մամբ հա ղոր
դակց ման հա մա կար գը ու նի վեց փուլ:

Առա ջին փու լում երե խան կա տա րում 
է պարզ փո խա նա կում. տա լիս է նկար/
պատ  կեր, ստա նում հա մա պա տաս խան 
առար կան: Փո խա նա կու թյուն կա տա րե
լուն նրան կա րող է դրդել մի այն չա փա
զանց ցան կա լի առար կան (ու տե լիք, խա
ղա լիք, կեն ցա ղա յին իր և այլն):

Երկ րորդ փու լում երե խան վերց նում է 
նկա րը/պատ կե րը, մո տե նում է մաս նա գե
տին, նրա ու շադ րու թյու նը հրա վի րում է իր 
վրա և կա տա րում է փո խա նա կում: Ընդ 

որում՝ այս փու լում աշ խա տան քը կազ
մա կերպ վում է այն պես, որ երե խան փո
խա նա կում կա տա րի տար բեր մարդ կանց 
հետ ու տար բեր իրա վի ճակ նե րում:

Եր րորդ փու լի առանձ նա հատ կու թյու նը 
այն է, որ երե խան սկսում է դի տել նկար
ներն ու ընտ րել իրեն անհ րա ժեշտ առար
կա յի հա մա պա տաս խան նկա րը: Երե խան 
պետք է ու նե նա հա ղոր դակց ման գիրք, 
որի վրա նախ փակց վում է եր կու նկար: 
Երե խա յի ընտ րու թյու նը հեշ տաց նե լու հա
մար դրան ցից մե կը ցան կա լի, իսկ մյու սը 
ոչ ցան կա լի առար կա յի պատ կեր է: Հե
տա գա յում երե խա յին առա ջարկ վում է 
եր կու ցան կա լի առար կա յի պատ կեր: Այս 
փու լում նա նախ պետք է վերց նի նկա
րը, տա հա ղոր դակց ման գոր ծըն կե րո ջը, 
ապա վերց նի հա մա պա տաս խան առար
կան: Փաս տո րեն այս փու լում մե խա նի
կա կան փո խա նա կու մից երե խան ան ցում 
է կա տա րում մտած ված փո խա նակ մա նը:

Չոր րորդ փու լում երե խան սկսում է հա
ղոր դակց վել նա խա դա սու թյուն նե րով: Այս 
փու լում մին չև 5 տա րե կան երե խա նե րի 
80 %–ը սկսում է խո սել (E. Bondy, L. Frost, 
2011, A. Avagyan, 2011):

Նա խա դա սու թյուն կազ մե լու նպա տա
կով երե խա յի հա ղոր դակց ման գրքում ու նե
նում ենք նա խա դա սու թյան հատ ված: Երե
խան վեր ջի նիս վրա փակց նում է «Ես ու զում 
եմ» ար տա հայ տու թյան սիմ վոլն ու ցան կա լի 
առար կա յի նկա րը, մո տե նում է հա ղոր դակց
ման գոր ծըն կե րոջն ու ստա նում առար կան: 
Փաս տո րեն, նկար նե րի փո խա նակ մամբ 
հա ղոր դակց ման հա մա կար գի այս փու լում 
երե խան սո վո րում է կազ մել քե րա կա նո րեն 
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ճիշտ նա խա դա սու թյուն ներ, եթե նույ նիսկ 
դեռ չի խո սում: Հա ղոր դակց ման գոր ծըն կե
րը բարձ րա ձայ նում է տվյալ նա խա դա սու
թյու նը և տա լիս ցան կա լի առար կան: Եթե 
երե խան ար դեն խո սում է, ապա նա խա դա
սու թյու նը նա է ար տա սա նում:

Հին գե րորդ փու լում երե խան պա տաս
խա նում է «Ինչ ես ու զում» հար ցին:

Վե ցե րորդ փու լում երե խան սկսում 
է մեկ նա բա նել տար բեր իրա վի ճակ ներ` 
պա տաս խա նե լով «Ինչ ես տես նում», «Ինչ 
ես լսում», «Ինչ է սա» և այլ բազ մա զան 
հար ցե րի:

PECS մե թո դի կա յով աշ խա տան քը Հա
յաս տա նում ու նի մի քա նի տար վա պատ
մու թյուն: Մենք այն կի րա ռում ենք 2010 
թվա կա նի հու նի սից «Հե րա ցի» հա մալ
սա րա նա կան պո լիկ լի նի կա յում՝ «Ինտ րա» 
հո գե կան առող ջու թյան կենտ րո նում` PEC 
(Pyramid Educational Consultant), Գեր մա
նիա, կազ մա կեր պու թյան կլի նի կա կան 
տնօ րեն Սի բի լե Բա յո րա տի հետ հա մա
գոր ծակց մամբ:

Քա նի որ այս մե թո դի կա յով աշ խա
տան քի գոր ծըն թաց ակ տի վո րեն ներգ
րավ վում են ծնող նե րը, նրան ցից հա ճախ 
լսում ենք հար ցեր, մտա հո գու թյուն ներ: Ի 
դեպ նմա նա տիպ հար ցեր լսում ենք նաև 
մեր գոր ծըն կեր նե րից:

Մենք նպա տա կա հար մար գտանք առա
վել հա ճախ հան դի պող հար ցե րի պա տաս
խան նե րը ներ կա յաց նել սույն հոդ վա ծում: 
Կար ծում ենք, որ դրանց պա տաս խան ներն 
ու մեր մեկ նա բա նու թյուն նե րը կնպաս տեն 
մաս նա գետ նե րի ու ծնող նե րի աշ խա տան
քի ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց մա նը: 

Ինչո՞ւմն է PECS–ի առավելությունը` 
լոգոպեդական ավանդական մեթոդների 
համեմատ:

PECS–ի առավելություններն են.
 � Նկար նե րը, որոն ցով երե խան հա ղոր

դակց վում է, ընդ հան րաց ված պատ
կեր ներ են, հե տև ա բար նա սո վո րում 
է ընդ հան րա ցում կա տա րել:

 � Աու տիզ մով երե խա նե րի մոտ տա րի
նե րի ըն թաց քում դժվա րու թյամբ ձև ա
վոր ված ձայ նար ձա կում նե րը, բա ռերն 
ու ար տա հայ տու թյուն նե րը կա րող են 
լի նել ոչ գոր ծա ռույ թա յին ու չծա ռա յել 
հա ղոր դակց մա նը: Ի տար բե րու թյուն 
ավան դա կան մե թոդ նե րի, որոն ցում 
շեշ տը դրվում է ձայ նար ձա կում նե րի 
ձև ա վոր ման ու զար գաց ման, կրկնօ
րի նակ մամբ բա ռեր ու ար տա հայ տու
թյուն ներ ար տա սա նե լու ու նա կու թյան 
զար գաց ման վրա, PECS–ով աշ խա
տե լիս շեշ տը դրվում է հա ղոր դակ ցում 
զար գաց նե լու վրա:

 � Հա ղոր դակց ման այս ձևը կի րառ ման 
ամե նա վաղ փու լում ան գամ հաս կա
նա լի է շրջա պա տող նե րին, մինչ դեռ 
ձայ նար ձա կում ներն ու առան ձին բա
ռե րը շրջա պա տի կող մից կա րող են 
չըն կալ վել, և երե խա յի հա ղոր դակց
վե լու ապար դյուն փոր ձե րը կա րող են 
առա ջաց նել հա ղոր դակց վե լու ցան
կու թյան կո րուստ:

Տա նը փոր ձում ենք հա ղոր դակց ման 
գրքով շփվել, բայց երե խան առար կում է, 
կա մա կո րու թյուն է անում, ու զում է շփվել 
ժես տե րով: Ին չո՞վ դա կբա ցատ րեք:

Տա րի նե րի ըն թաց քում երե խա յի մոտ 
ձև ա վոր վել է հա ղոր դակց վե լու որո շա կի 
կարծ րա տիպ, և հի մա նրան դժվար է հրա
ժար վել մտքերն ար տա հայ տե լու սո վո րա
կան դար ձած տար բե րա կից ու կի րա ռել 
նո րը: Նախ կի նում նա երբեմն նույ նիսկ 
ցան կու թյու նը ար տա հայ տե լու կա րիք չի 
ու նե ցել, բա վա կան է եղել հա յաց քը, ձայ
նար ձա կու մը կամ ժես տը, և դուք կա տա
րել եք նրա ցան կու թյու նը: Այժմ նա ստիպ
ված է «աշ խա տել»` շա րադ րել մտքե րը` 
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նա խա պես փնտրե լով անհ րա ժեշտ նկար
նե րը: Ժա մա նա կի ըն թաց քում երե խան 
կզգա հա ղոր դակց վե լու առա վե լու թյուն նե
րը, հետզ հե տե կըն տե լա նա շփվե լու նոր 
ձև ին: Փոքր–ինչ ավե լի խրա խու սեք ու 
ոգև ո րեք նրան: 

Որտե՞ղ պետք է երեխան կիրառի 
հաղորդակցման գիրքը:

Հա ղոր դակց ման գիր քը պա րու նա կում 
է երե խա յի բա ռա պա շա րը: Այն պետք է 
ամե նուր նրա հետ լի նի` տա նը, բա կում, 
դպրո ցում, խա նու թում:

Հա ղոր դակց ման գիր քը աշ խա տան քի 
սկզբնա կան փու լե րում գնա լով «հաս տա
նում է», իսկ երե խա յի խո սե լուն զու գա հեռ` 
«բա րա կում»: Քա նի որ նրա նից հետզ
հե տե հա նում ենք այն նկար նե րը, որոնք 
երե խան ան վա նում է առանց նկարն օգ
տա գոր ծե լու:

Ե՞րբ կարելի է նկարները գրքից հանել 
ու պահել:

Երբ երե խան մեկ ան գամ ար տա սա
նում է այս կամ այն բա ռը, դա դեռ չի նշա
նա կում, որ նկա րի կա րիք ար դեն չկա: 
Կան ծնող ներ, որոնք ան մի ջա պես պա
հում են նկարն ու երե խա յից պա հան ջում 
ան վա նել այդ բառն առանց նկա րի: Դա 
սխալ է և կա րող է առա ջաց նել խոս քա
յին նե գա տի վիզմ: Նկա րը կա րե լի է գրքից 
հա նել մի այն այն դեպ քում, երբ երե խան 
ար դեն այն եր կար ժա մա նակ ինք նա բուխ 
ան վա նում է:

Չի կա րե լի նաև պա հել այն առար կա յի 
նկա րը, որը դուք այս կամ այն պատ ճա
ռով չեք ու զում երե խա յին տալ: Դա նույ
նաց վում է նրա բե րա նը փա կե լու հետ: Մի 
մո ռա ցեք, որ հա ղոր դակց ման գիր քը երե
խա յի «ձայնն» է:

Մենք եր բեմն չգի տենք, թե երբ կսկսի 
խո սել երե խան. մեկ ամ սից, թե՞ մեկ տա
րուց: Երբ էլ որ նա խո սի, կդա դա րի օգ

տա գոր ծել հա ղոր դակց ման գիր քը: 
Այ նո ւա մե նայ նիվ, սխալ է նրան զրկել հա
ղոր դակց վե լու իրա վուն քից: 

Հա ղոր դակց ման գրքին ու նկար նե
րին ներ կա յաց վող կոնկ րետ պա հանջ
ներ կա՞ն:

Հա ղոր դակց ման գիր քը պետք է լի նի 
ոչ շատ մեծ ու ծանր, որ պես զի երե խան 
այն իր հետ տե ղից տեղ տա նե լիս չդժվա
րա նա: Եթե երե խա յի բա ռա պա շա րը շատ 
հա րուստ է, իսկ գիր քը` հաս տա փոր, կա
րե լի է նկար նե րը խմբա վո րել ըստ դրանց 
օգ տա գործ ման: Այս դեպ քում խա ղահ րա
պա րակ գնա լիս երե խան ստիպ ված չի լի
նի տա նել ու տե լիք նե րի կամ գրե նա կան 
պի տույք նե րի նկար նե րը:

Նկար նե րը պետք է լի նեն ար տա
հայ տիչ, սև–սպի տակ, կամ գու նա
վոր` երե խա յի հա մար ավե լի ըն դու նե լի 
տար բե րա կով: Նրան ցում պատ կեր ված 
առար կա յի վե րև ում մի ջին տա ռա չա փով 
գրվում է ան վա նու մը: Նկար նե րի օպ տի
մալ չա փը` 4սմx4սմ: 

 Ե՞րբ է կարելի մի փուլից անցնել 
մյուսին:

Փու լից փուլ անց նե լու կա րև որ նա խա
պայ մա նը նրա նում անհ րա ժեշտ հմտու
թյուն նե րի տի րա պե տումն ու տա սը փոր
ձից առն վազն ու թի հստակ, սա հուն 
կա տա րումն է:

Փու լից փուլ անց նե լիս տեմ պե րը ան
հա տա կան են՝ կախ ված երե խա յի զար
գաց ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րից, 
ծնող նե րի աշ խա տան քի ին տեն սի վու թյու
նից ու հե տև ո ղա կա նու թյու նից, երե խա
յի տա րի քից: Նպա տա կա հար մար չէ այդ 
գոր ծըն թա ցը ար հես տա կա նո րեն արա
գաց նելն ու շտա պե լը:

Երե խա յի հետ աշ խա տան քի ըն թաց
քում վա խե նում եմ սխալ ներ թույլ տա
լուց, ինչ պե՞ս կան խեմ դրանք:
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PECS–ում լայ նո րեն կի րառ վում են տե
սագ րու թյուն նե րը: Տե սագ րեք ձեր աշ խա
տան քը` տե սախ ցի կը տե ղադ րե լով երե
խա յի հա մար անն կատ տե ղում, որ պես զի 
նրա ու շադ րու թյու նը չշե ղեք: Նա յեք այդ 
տե սագ րու թյուն նե րը: Եր բեմն, նույ նիսկ 
առանց մաս նա գե տի հետ խորհր դակ ցե
լու, կնկա տեք ձեր սխալ նե րը: 

Երեխան անընդհատ շփոթում է 
առարկաների նկարները: Տալիս է մեկ 
նկար, ուզում է մեկ այլ առարկա: Ինչպե՞ս 
վարվել:

Նախ նկար նե րի տար բե րա կու մը պետք 
է սկսել եր կու նկա րից, որոն ցից մե կը ցան
կա լի, մյու սը` ոչ ցան կա լի առար կա յի պատ
կեր է: Եթե երե խան դժվա րա նում է դրանք 
տար բե րա կել, կի րա ռեք այ լընտ րան քա յին 
ռազ մա վա րու թյուն: Այն է՝ երե խա յին առա
ջարկ ված ոչ ցան կա լի առար կա յի պատ կե
րը պետք է լի նի չա փե րով փոքր կամ բաց 
գույ նե րով ներկ ված (եր բեմն նույ նիսկ հա
զիվ նշմա րե լի), իսկ ցան կա լի առար կա յի 
նկա րը՝ չա փով ու գույ նե րով ավե լի ցայ
տուն: Այս դեպ քում երե խան ավե լի հեշ
տու թյամբ է ընտ րում ցան կա լի առար կա յի 
նկա րը: Նվա զում է սխալ վե լու հա վա նա
կա նու թյու նը, աճում հա ջո ղու թյան զգա ցո
ղու թյու նը: Ոչ ցան կա լի առար կա յի նկա րը 
հետզ հե տե չա փե րով կամ գույ նով հա մա
պա տաս խա նեց վում է ցան կա լի ին: 

Ինձ մոտ այն պի սի տպա վո րու թյուն է, 
որ երե խան նկար նե րը տա լիս ու առար
կա նե րը ստա նում է մե խա նի կո րեն՝ 
առանց մտա ծե լու: Ինչ պե՞ս հա մոզ վեմ, 
որ դա այդ պես չէ:

Գրքի վրա և նրա մեջ փակց ված նկար
նե րի տե ղերը անընդ հատ փո փո խեք. եթե 
երե խան նկա րը միշտ վերց նում է նույն 
տե ղից, նա իրոք կա րող է դա անել մե խա
նի կո րեն: Երբ մենք փո փո խում ենք նկա
րի տե ղը, ապա ամեն ան գամ նա ստիպ

ված է լինում կենտ րո նա նալու, փնտրելու, 
գտնելու ու կա տա րելու փո խա նա կում, 
մա նա վանդ, եթե հարկ է լի նում թեր թե լու 
գիր քը ու բազ մա թիվ այլ նկար նե րի մի ջից 
գտնե լու անհ րա ժեշ տը: Հե տև ա բար, այս 
դեպ քե րում չենք խո սում մե խա նի կա կան, 
ան գի տակ ցա բար կա տար վող գոր ծո ղու
թյան մա սին: 

Եթե երե խան ու նի հե նա շար ժո ղա
կան խնդիր ներ, և դժվա րա նում է նկա րի 
փո խա նա կում կա տա րել, ինչ պե՞ս կի րա
ռել PECS–ը:

Եթե երե խան ու նի մանր շար ժո ղա
կա նու թյան ու շար ժում նե րի հա մա չա փու
թյան խնդիր ներ, ապա նկար նե րը կա րե լի 
է փակց նել փայ տյա հիմ քի վրա՝ ար հես
տա կա նո րեն հաս տաց նե լով դրանք ու 
հեշ տաց նե լով դրանք վերց նե լը:

Չեմ կա րո ղա նում երե խա յին դրդել 
փո խա նակ ման: Ին չո՞ւմն է իմ սխա լը:

Երե խա յին հեշտ է դրդել փո խա նակ
ման, եթե ու նեք շատ ցան կա լի առար կա: 
Եթե ձեր ձեռ քում եղած առար կան երե խա յի 
հա մար ցան կա լի չէ, նա չի ձգտի կա տա րե
լու փո խա նա կում: Դուք միշտ պետք է ձեռ
քի տակ ու նե նաք ցան կա լի առար կա նե րի 
ու դրանց նկար նե րի որո շա կի պա շար:

Գի տեմ, որ PECS–ի կի րառ ման 
սկզբնա կան փու լե րում պետք է օգ նա
կան ու նե նալ: Ես չու նեմ օգ նա կան, ինչ
պե՞ս վար վել:

Այո, սկզբնա կան փու լե րում ձեզ պետք 
է օգ նա կան, որը փո խա նակ ման գոր ծըն
թա ցում ֆի զի կա կան օգ նու թյուն կցու ցա
բե րի երե խա յին: Ընդ որում՝ հաշ վի առեք, 
որ օգ նա կա նի հետ դուք պետք է անընդ
հատ փոխ վեք դե րե րով, որ պես զի երե խա
յի մոտ չձև ա վոր վի մի այն մե կի հետ հա
ղոր դակց վե լու կարծ րա տիպ:

Այս պա րա գա յում օգ նա կա նի դե րը 
կա րող է ստանձ նել երե խա յի ծնո ղը, որը 
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PECS–ով աշ խա տե լիս ներ կա պետք է լի
նի պա րապ մունք նե րին: Ծնո ղի ներ կա
յու թյու նը, առա վել ևս մաս նակ ցու թյու նը 
պա րապ մունք նե րի գոր ծըն թա ցին օգ նում 
է նրան լի ար ժեք պատ կե րաց նե լու իր անե
լիքն ու նույն կերպ աշ խա տել տա նը:

Ի դեպ, տանն էլ ծնո ղի օգ նա կան են 
դառ նում ըն տա նի քի մյուս ան դամ նե րը` 
հայ րը, տա տի կը, պա պի կը, քույ րը կամ 
եղ բայ րը:

Պա րապ մուն քի ըն թաց քում մաս նա
գե տը և ծնո ղը նույն պես պետք է փոխ
վեն դե րե րով: Ամե նա տա րած ված սխա լը 
«օգ նա կա նի» կող մից չա փա զանց ակ տիվ 
օգ նու թյունն է: Փոր ձեք հետզ հե տե քիչ 
աջակ ցել երե խա յին, նվա զեց րեք ձեր մի
ջամ տու թյու նը` նրան հնա րա վո րու թյուն 
ըն ձե ռե լով նա խա ձեռ նե լու և ինք նու րույն 
գոր ծե լու: Աչա լուրջ եղեք «օգ նա կա նի» 
գոր ծո ղու թյուն նե րը հսկե լիս:

Ար դյո՞ք PECS–ը չի խո չըն դո տի երե
խա յի խոս քա յին հա ղոր դակց ման ձև ա
վոր մա նը. չէ՞ որ այն փո խա րի նում է խոս
քին: Երե խան կզլա նա խո սել, եթե սկսի 
նկար նե րով հա ղոր դակց վել:

Մեր փոր ձը, ինչ պես նաև մաս նա գի տա
կան գրա կա նու թյու նում առ կա նյու թե րը 

վկա յում են, որ եթե երե խան ու նի խո սե լու 
պո տեն ցի ալ հնա րա վո րու թյուն, ապա կխո
սի: Աու տիզ մով երե խա յի ան խո սու թյու նը 
պայ մա նա վոր ված չէ նրա ալար կո տու
թյամբ, ինչ պես հա ճախ կար ծում են ծնող
նե րը: PECS–ը ոչ թե ու շաց նում, այլ արա
գաց նում, խթա նում է խոս քի ձև ա վո րու մը, 
քա նի որ փո խա նակ ման գոր ծըն թա ցում 
երե խան տես նում է առար կա յի պատ կե րը, 
բա ռի գրու թյու նը, լսում է նրա ան վա նու մը:

Մի և նույն ժա մա նակ PECS–ը երաշ խիք 
չէ, որ երե խան կխո սի. այս դեպ քե րում 
երե խան ձեռք է բե րում հա ղոր դակց վե լու, 
մտքեր ար տա հայ տե լու այ լընտ րան քա յին 
մի ջոց, որը եր բեմն օգ տա գոր ծում է ժա
մա նա կա վո րա պես, մին չև կձև ա վոր վի 
խոս քը: Հազ վա դեպ PECS–ը մնում է երե
խա յի հա ղոր դակց ման մի ակ մի ջո ցը: Մեր 
այ ցե լու նե րի մեջ այդ պի սի երե խա նե րը 
կազ մում են 9 %:

Այ նո ւա մե նայ նիվ այ լընտ րան քա յին 
հա ղոր դակց ման այս մի ջո ցը դրդում է 
երե խա յին կարճ ժա մա նա կա հատ վա
ծում դառ նա լու հա ղոր դակց վող, խո սե
լու ինք նա բուխ, ոչ թե մե ծի խնդրան քով 
կամ պա հան ջով և դրսև ո րե լու նա խա
ձեռ նու թյուն: 
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The Picture Exchange Communication System (PECS):  
Frequently Asked Questions 

A. Avagyan
Dean of Special Education Faculty of Armenian State Pedagogical University, Ph.D
The Picture Exchange Communication System (PECS) was developing in 1985. This sys

tems primary goal is to teach the child functional communication. Author successfully use 
PECS in “Heratsi’” University policlinic of Armenian Medical State University, in “Intra” psy
chological center since 2010. In this period of time she has worked with many students with 
autism, and had heard many questions from parents and colleagues. She answer these ques
tions and try help them avoid many problems. 

Коммуникационная система обмена изображениями (PECS):  
часто задаваемые вопросы

А. Авакян 
Коммуникационная система обмена изображениями (PECS) была создана в 1985 году. 

Прямая цель этой системы развить навыки функциональной коммуникации у детей–аутистов.
Начиная с 2010 года автор успешно работала по этой методике в Университетской 

поликлинике “Гераци” и в центре психического здоровья “Интра”. В статье она дает 
ответы на вопросы, часто задаваемые родителями и коллегами, пытаясь помочь им 
избежать многих трудностей.
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ՆԱՐԻՆԵ ԼՈԲՅԱՆ

ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ԿՐԹՈւԹՅԱՆ 
ԿԱՐԵՎՈՐՈւԹՅՈւՆՆ Ու ԱՌԿԱ 

ԽՆԴԻՐՆԵՐՆ ԱՅԴ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈւՄ

Ներ կա յումս մեր հա սա րա կու թյու նը 
գտնվում է զար գաց ման այն փու լում, երբ 
բազ մա թիվ կա րև որ ար ժեք ներ վե րա նայ
ման և վե րա ի մաս տա վոր ման են են թարկ
վում: Գա ղա փա րա կան ոլոր տում բուռն ու 
սրըն թաց բա րե փո խում ներն իրենց պա
հանջ ներն են թե լադ րում կրթա կան հա
մա կար գում հա տուկ կա րիք նե րով երե խա
նե րի հետ կապ ված:

Մեր օրե րում հա ճախ են օգ տա գոր ծում 
«հա տուկ կա րիք նե րով երե խա» ար տա
հայ տու թյու նը: Պետք է նշել, որ հա տու կը 
վե րա բե րում է ինչ պես երե խա յին, այն պես 
էլ նրա կա րիք նե րին: Այ սինքն` հա տուկ են 
նաև այս երե խա նե րին խնա մե լու, դաս տի
ա րա կե լու և ու սու ցա նե լու պա հանջ ներն ու 
կա րիք նե րը:

Այ սօր աշ խար հում կա հա տուկ կրթա
կան կա րիք նե րով մոտ կես մի լի արդ 
մարդ: Կա դպրոց չհա ճա խող մոտ 140 
մի լի ոն երե խա, որոնց մեծ մա սը հաշ ման
դամ է: Բա ցի այդ, կան մեծ թվով այլ երե
խա ներ, որոնք զրկված են որա կյալ կրթու
թյուն ստա նա լու հնա րա վո րու թյու նից: Այդ 
ան ձինք հա ճախ սահ մա նա փակ ված են 
ինչ պես ֆի զի կա կան և հո գե կան զար գաց
ման, այն պես էլ սո ցի ա լա կան ար գելք
նե րով, որոնք մե կու սաց նում են նրանց 
հա սա րա կու թյու նից: Յու րա քան չյուր երե
խա եզա կի է բնա վո րու թյամբ, հե տաքրք
րու թյուն նե րով, ըն դու նա կու թյուն նե րով և 
կրթու թյան հետ կապ ված ու նի տար բեր 
խնդիր ներ: Անհ րա ժեշտ է որա կա պես նոր 

մո տե ցում բո լոր սո վո րող նե րի կա րիք նե
րին հա մա պա տաս խան: 

Կրթու թյան առանձ նա հա տուկ պայ
ման նե րի կա րիք ու նե ցող քա ղա քա ցի նե
րի զար գաց ման սո ցի ա լա կան հար մար
վա ծու թյու նը և նրանց հա սա րա կա կան 
նե րա ռումն ապա հո վե լու նպա տա կով ու
սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րում կազ
մա կերպ վում է նե րա ռա կան ու սու ցում: 
Նե րա ռա կան ու սու ցու մը պատ կա նում է 
հա տուկ կա րիք նե րով երե խա նե րի ու սուց
ման կազ մա կերպ ման առա վել հա ջող ձև
ե րին: Այ սինքն` հա տուկ կա րիք նե րով երե
խան զար գա նում է իր հա սա կա կից նե րի 
հետ հա մա տեղ ու սուց ման ըն թաց քում` 
ու սուց ման և դաս տի ա րա կու թյան հա մար 
անհ րա ժեշտ հա տուկ պայ ման նե րի առ կա
յու թյան պա րա գա յում:

Նե րա ռա կան ու սու ցու մը գոր ծըն թաց 
է, որը հեն վում է բո լոր երե խա նե րի` այդ 
թվում նաև հա տուկ կա րիք ներ և սահ մա
նա փակ հնա րա վո րու թյուն ներ ու նե ցող, 
կրթու թյուն ստա նա լու իրա վուն քի վրա: 
Հա մա տեղ ու սու ցումն օգ նում է երե խա նե
րին զար գաց նելու փո խըմբռն ման, հան
դուր ժո ղա կա նու թյան և փո խա դարձ հար
գան քի կա րո ղու թյուն նե րը: Նե րա ռա կան 
կրթու թյուն կա րող է կազ մա կերպ վել այն 
ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րում, 
որոնք ապա հով ված են կրթու թյան առանձ
նա հա տուկ պայ ման նե րով: Սա կայն մի այն 
առանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի առ կա յու
թյու նը բա վա րար չէ նպա տա կա յին շտկո
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ղա դաս տի ա րակ չա կան աշ խա տանք ներն 
ար դյու նա վետ իրա կա նաց նե լու հա մար: 
Անհ րա ժեշտ է այդ աշ խա տանքն իրա գոր
ծել տվյալ պայ ման նե րին հա մա պա տաս
խան մե թո դա կան և հա մա կարգ ված աշ
խա տան քի օգ նու թյամբ:

Հա սա րա կու թյան մեջ սահ մա նա
փակ հնա րա վո րու թյուն ներ ու նե ցող նե րի 
նկատ մամբ կան խա կալ վե րա բեր մուն
քը բա վա կան ամուր է ար մա տա վոր ված: 
Պատ ճառ ներն են` տե ղե կատ վու թյան և 
հա տուկ կա րիք նե րով մարդ կանց մա սին 
ու նե ցած գի տե լիք նե րի, նրանց հա րև ա նու
թյամբ ապ րե լու փոր ձի բա ցա կա յու թյու
նը կամ պա կա սը: Նման պատ ճառ նե րով 
ստեղծ ված կարծ րա տի պե րը կոտ րե լը բա
վա կան դժվար է: Սա կայն, փոր ձը ցույց է 
տա լիս, որ երե խա ներն ավե լի հան գիստ 
են ըն դու նում տար բե րու թյուն նե րը, քան 
մե ծա հա սակ նե րը: Երե խա նե րը մեր ապա
գա ծնող ներն են, ու սու ցիչ նե րը, փաս տա
բան նե րը և քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րը: Եվ 
քա նի որ հա տուկ կա րիք նե րով երե խա
նե րը ևս հա ճա խում են նույն դպրո ցը, ինչ 
որ մնա ցած նե րը, ապա բո լո րի մեջ աս տի
ճա նա բար կձև ա վոր վի ան կան խա կալ վե
րա բեր մունք հա տուկ կա րիք նե րով մարդ
կանց նկատ մամբ: Ար դյուն քում, ապա գա 
քա ղա քա ցի նե րի մոտ կար մա տա վոր վի 
այն գի տակ ցու թյու նը, որ հա տուկ կա րիք
նե րով մար դիկ ևս հա սա րա կու թյան լի ի
րավ ան դամ ներ են:

Նե րա ռում չի նշա նա կում մի այն հա
տուկ կրթու թյան բա րե փո խում ներ, այլ 
նշա նա կում է ողջ կրթա կան հա մա կար գի 
որա կա նան բա րե փո խում:

Նե րա ռա կան ու սուց ման հիմ քում ըն
կած է այն դրույ թը, որ կրթու թյու նը ինչ պես 
ան հա տի, այն պես էլ հա սա րա կու թյան 
զար գաց ման հիմ քն է: Կրթու թյու նը չպետք 

է դիտ վի որ պես ընտրյալների առա վե լու
թյուն, այլ որ պես յու րա քան չյուր մար դու 
իրա վունք: զգու շա նալ է պետք նաև «տա
րե րա յին» ինկ լյու զի ա յի՝ հան րակր թա
կան դպրոց ներ ներ խուժ ման ար դյուն քում 
կրթա կան մա կար դա կի ան կու մից, որի 
ար դյուն քում կտու ժեն ինչ պես նրանք, ում 
«ներգ րա վում են», այն պես էլ մի ջա վայ րը, 
որում «ներգ րավ վում են»:

Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյու նը տա սը 
տա րուց ավե լի է, ինչ իրա կա նաց նում է նե
րա ռա կան կրթու թյուն, որը նպա տակ ու նի 
նաև բա րե փո խում ներ իրա կա նաց նե լու 
զար գաց ման խան գա րում նե րով երե խա
նե րի հա մար նա խա տես ված կրթա կան, 
բժշկա կան, սո ցի ա լա կան և այլ ծա ռա յու
թյուն նե րի հաս տա տու թյուն նե րում:

Պետք է նշել, որ հա տուկ կա րիք ներ 
ու նե ցող երե խա նե րի սո ցի ա լա կան հար
մար ման և ին տեգր ման գոր ծըն թա ցում 
կա րև որ դեր և նշա նա կու թյուն ու նեն երե
խա նե րի առող ջա կան խնդիր նե րի շա
րու նա կա կան, հա ճախ նաև մշտա կան 
բնույ թը, նյար դա յին հա մա կար գի ախ տա
հար մամբ պայ մա նա վոր ված լրա ցու ցիչ 
խան գա րում նե րը, տա րաբ նույթ խնդիր
նե րի և բար դու թյուն նե րի առ կա յու թյու նը, 
որոնք պա հան ջում են գրե թե բո լոր նեղ 
բժշկա կան մաս նա գետ նե րի և հա տուկ 
ման կա վարժ նե րի խորհր դատ վու թյուն 
կամ մի ջամ տու թյուն:

Նե րա ռա կան կրթու թյու նը բարդ ու 
քրտնա ջան աշ խա տանք է, որը նե րա ռում 
է կյան քի բո լոր ոլորտ նե րը` սկսած օրենսդ
րու թյան կա ռու ցո ղա կան կա տա րե լա գոր
ծու մից, որն իր մեջ ամ փո փում է խթա նող 
ֆի նան սա կան աջակ ցու թյան, մին չև մաս
նա գե տի հա մա կող մա նի պատ րաս տու մը` 
երե խա յին ան հա տա կա նաց ված մո տե ցում 
ցու ցա բե րե լու ուղ ղու թյամբ:
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Հա մա ձայն պա րապ մունք նե րի դա
սա կան տի պին` ու սուց ման գոր ծըն թա ցը 
հա ջո ղու թյամբ հաղ թա հա րում են ին տե
լեկ տո ւալ զար գա ցած երե խա նե րը: Բու ժա
կան (թե րա պև տիկ) և ամ բող ջաց ման տե
սան կյու նից անհ րա ժեշտ է հա վա քագ րել 
և ճիշտ կա ռու ցել պա րապ մունք նե րը, որ
պես զի դրանք հա ջող հաղ թա հա րեն բո լոր 
երե խա նե րը: Մաս նա գետ նե րը, սահ մա նե
լով խնդի րը, ստեղ ծում են այն պի սի պայ
ման ներ, որի ժա մա նակ դի տարկ վում է 
երե խա յի յու րա քան չյուր ու ժեղ կող մը (լսո
ղու թյուն, ռիթ մի զգա ցո ղու թյուն, շար ժու
նա կու թյան զար գա ցում կամ ռե ակ ցի ա յի 
արա գու թյուն, ու շադ րու թյուն, նմա նա կե
լու ու նա կու թյուն, տե սո ղա կան կամ լսո
ղա կան հի շո ղու թյուն, շփման տա ղանդ և 
այլն): Յու րա քան չյուր պա րապ մուն քի ըն
թաց քում տար բեր հո գե ֆի զի կա կան զար
գա ցում ու նե ցող երե խա ներ դրսև ո րում են 
իրենց և կա րո ղա նում են հաս նել հա ջո
ղու թյան. երե խան պետք է ու նե նա հա ջո
ղու թյան զգա ցո ղու թյուն: Սա պա հան ջում 
է պա րապ մունք նե րի և խա ղե րի բազ մա
զա նու թյան, ինչ պես բո վան դա կու թյան, 
այն պես էլ ձևի առու մով: Օրի նակ` Դա
ու նի ախ տա նի շով երե խա նե րի մոտ լավ 
զար գա ցած է գույ նի զգա ցո ղու թյու նը, որը 
կի րառ վում է պատ կե րա վոր ման աշ խա
տանք նե րի պա րապ մունք նե րի ժա մա նակ: 
Աու տիզ մով երե խա նե րի մոտ զար գա ցած 
է երև ա կա յու թյու նը, և հա ճախ հան դի պում 
է ֆե նո մե նալ հի շո ղու թյուն, նրանք ու նեն 
կա նոն նե րին են թարկ վե լու հա տուկ ու նա
կու թյուն և, հե տև ա բար, հա ջող հան դես 
են գա լիս զա նա զան կա նոն նե րով խա ղե
րում: Թույլ լսո ղա կան և խո սակ ցա կան 
հի շո ղու թյան, լավ զար գա ցած տե սո ղու
թյուն ու նե ցող երե խա նե րը ու սուց ման գոր
ծըն թա ցում լավ յու րաց նում են հի շար ժան 

կեր պար նե րը, ձայ նագ րու թյուն ներն ու 
գու նա վոր պատ կեր նե րը: Հի պե րակ տիվ 
երե խա նե րը հա ջող հան դես են գա լիս 
ֆիզ կուլ տու րա յի պա րապ մունք նե րին, իսկ 
ոչ ակ տիվ նե րը` կա ռու ցո ղա կան և սե ղա նի 
խա ղե րին: Ակ տիվ խո սակ ցա կան շփում 
պա հան ջող պա րապ մունք նե րին հա ջող 
հան դես են գա լիս այն երե խա նե րը, որոնք 
ու նեն զար գա ցած խոսք, իսկ ձեռ քի աշ
խա տան քի պա րապ մունք նե րին հա ջո ղու
թյան են հաս նում համր, սա կայն մանր 
շար ժու նա կու թյուն և համ բե րու թյուն ու նե
ցող երե խա նե րը: Պետք է հաշ վի առ նել 
յու րա քան չյուր երե խա յի կա րո ղու թյունն 
ու առանձ նա հատ կու թյու նը նե րա ռա կան 
կրթու թյու նը ար դյու նա վետ իրա կա նաց նե
լու հա մար:

Նե րա ռու մը ոչ միշտ է իրա գոր ծե լի, 
որի հա մար ասում ենք «նրանց հա մար, 
ում հա մար որ դա հնա րա վոր է»: Ոչ ամեն 
երե խա է ու նակ մի ան գա մից ին տեգր վե լու 
նման մի ջա վայր, այդ իսկ պատ ճա ռով էլ 
մենք խո սում ենք մի ջա վայ րի աս տի ճա նա
կան աճի մա սին: Չի ջեց նե լով կրթու թյան 
մա կար դա կը՝ կա րե լի է այն երե խա նե
րի մի մա սի հա մար դարձ նել ավե լի հա
սա նե լի, մյուս մա սի հա մար՝ որա կա պես 
այլ: Այս պի սով կփոխ վի ոչ թե ու սուց ման 
բո վան դա կու թյունը՝ այ լև մե թոդ ներն ու 
տեխ նո լո գի ա նե րը:

Կոնկ րետ երե խա յի կրթա կան որևէ 
աս տի ճա նի հա մար ցան կա ցած կրթա
կան մի ջա վայր կա րե լի է բնո րո շել մի աս
նա կա նաց ման նե րու ժի տե սան կյու նից: 
Մի աս նա կա նաց ման նե րու ժը կա րող է 
լի նել և՛ բարձր (այս պի սի պայ ման նե րում 
երե խան կի րա ռում է իր սո ցի ա լա կան և 
կրթա կան պո տեն ցի ա լը), և՛ ցածր, և՛ ան
գամ, բա ցա սա կան (այս պայ ման նե րում 
երե խա յի հնա րա վո րու թյուն նե րը չեն օգ
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տա գործ վում, ան գամ պա կա սում են): 
Օրի նակ` զար գաց ման ծանր խան գա րում
նե րով երե խա յի կրթու թյու նը, որ պես կա
նոն, սկզբնա կան շրջա նում հնա րա վոր է 
մի այն մաս նա գի տաց ված դա սա րա նում 
(ան հա տա կան ու սու ցու մը` որ պես ու սուց
ման հիմ նա կան ձև, ամ բող ջա կա նաց ման 
մո տեց ման դեպ քում չի դի տարկ վում): 
Երե խան պետք է լսի (հաս կա նա և գնա
հա տի) հա մա դա սա րան ցի նե րի պա տաս
խան նե րը, վար քը, շփվի նրանց հետ, 
վեր լու ծի ու սուց չի ար ձա գան քը, պետք է 
ներգ րավ վի ու սուց ման գոր ծըն թա ցում: 
Եթե այս էտա պում երե խան տե ղա փոխ
վի սո վո րա կան հան րակր թա կան դպրոց, 
նա իրեն կզգա բա վա կա նին մի այ նակ: 
Երե խան ոչ մի այն չի կու տա կի սո ցի ա լա
կան և կրթա կան նե րուժ, այլ նաև կկորց նի 
այն, ինչ ու ներ, «կդա տարկ վի»: Սո վո րա
կան դա սա րա նը կվե րած վի բա ցա սա կան 
ամ բող ջա կա նաց ման նե րու ժով մի ջա
վայ րի: Եվ մի այն բո լոր հա սա կա կից նե րի 
հետ հա մընդ հա նուր կրթա կան ծրագ րով 
ու սա նե լու պայ ման նե րում երե խան աս
տի ճա նա բար կձուլ վի մնա ցած հա սա կա
կից նե րին (սկզբում` ճա շա րա նում, դա սա
միջոց նե րին, զբո սան քի ըն թաց քում, ապա 
ընդ հա նուր առիթ նե րի, մի ջո ցա ռում նե րի, 
էքս կուր սի ա նե րի ժա մա նակ, ավե լի ուշ` 
առան ձին, ան հա տա կան պա րապ մունք
նե րի ըն թաց քում), ար դյուն քում կկա րո
ղա նա հա ճա խել սո վո րա կան դա սա րան և 
այդ պի սի մի ջա վայ րը դրա կան կլի նի նրա 
նե րու ժի աճի հա մար:

Շատ հեշտ է երե խա յին տա նել ին տեգր
ման ու ղի ով, սա կայն շատ կա րև որ է, որ յու
րա քան չյուր փու լում աճի նրա ին տեգր ման 
նե րու ժը: Այս պես, եթե ման կա պար տեզ 
են բե րել երե խա յին, որն իր ճա նա չո ղա
կան կա րո ղու թյուն նե րով առաջ է անց նում 

հա սա կա կից նե րից, սա կայն ու նի մի շարք 
հու զա կա մա յին և վար քագ ծա յին խնդիր
ներ, ապա կի րառ վում են ին տեգր ման 
տար բեր մար տա վա րու թյուն ներ: Հնա րա
վոր է ստեղ ծել այն պի սի ծրա գիր, որը երե
խա յին հնա րա վո րու թյուն կտա որևէ մե կի 
ու ղեկ ցու թյամբ մաս նակ ցելու ընդ հա նուր 
պա րապ մունք նե րին, մնա ցած ժա մա նակ 
պա րա պելու ան հա տա կան` մի ա ժա մա
նակ իր հա մար ձև ա վո րե լով բա րեն պաստ 
մի ջա վայր` հե տա գա յում ընդհա նուր պա
րապ մունք նե րին մաս նակ ցե լու հա մար: 
Սա կայն հնա րա վոր է նաև կա տա րել հե
տև յալ գոր ծո ղու թյուն նե րը. սահ մա նել 
խնդիր, նա խա պատ րաս տել երե խա յին 
հե տա գա յում նե րա ռա կան դպրո ցում ու
սուց մա նը`մի ա ժա մա նակ անց կաց նե լով 
ան հա տա կան պա րապ մունք ներ, որ պես
զի նա հետ չմնա սո վո րա կան դպրո ցի 
ծրագ րից: Ման կա վար ժա կան խնդիր նե րի 
լու ծու մից հե տո անհ րա ժեշտ է երե խա յին 
ժա մա նա կին տա նել նե րա ռա կան ու սու
ցում իրա կա նաց նող դպրոց, որ տեղ յու րա
քան չյուր երե խա յի հա մար մաս նա գետ նե
րը մշա կում են ան հա տա կան կրթա կան 
հա մա կարգ:

Անհ րա ժեշտ է ավե լաց նել, որ մի ջա
վայ րի ին տեգ րա ցի ոն պո տեն ցի ա լի աճը 
ան պատ ճառ են թադ րում է ու սու ցիչ նե
րի վե րա պատ րաս տում և որա կա վոր ման 
աշ խա տանք ներ ծնող նե րի հետ (ինչ պես 
սո վո րա կան, այն պես էլ հա տուկ կա րիք
նե րով երե խա նե րի), որա կա վոր ված հո
գե բա նա կան լու սա վոր չա կան աշ խա
տանք ներ սո վո րա կան երե խա նե րի հետ: 
Այս մի ջոց նե րի ձեռ նար կումն ուղղ ված է 
կրթա կան հաս տա տու թյան և ամ բող ջա
կան հա մա կար գի մի աս նա կա նաց ման 
ներու ժի բարձ րաց մա նը:

Կյան քի ըն թաց քում տար բեր սո ցի ա լա
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կան մի ջա վայրե րում հայտն վե լու հնա րա
վո րու թյու նը պա հան ջում է նոր մո տե ցում 
հա տուկ կա րիք ներ ու նե ցող երե խա նե րի 
հա տուկ ման կա վար ժա կան ծա ռա յու թյան 
կազ մա կերպ մա նը նե րա ռա կան հաս տա
տու թյուն նե րում:

Անհ րա ժեշտ է ու նե նալ նե րա ռա կան 
կրթու թյուն իրա կա նաց նող հաս տա տու
թյուն նե րում գոր ծող օրի նա կե լի մե թո դա
կան այն պի սի հա մա կարգ, որն էա պես 
կփո խի հա տուկ ման կա վար ժա կան աշ
խա տանք նե րի կազ մա կերպ ման ըն դուն
ված օրի նա չափ ձևը և առ կա խան գա
րում նե րի շտկու մը կհասց նի բա վա րար և 

անհ րա ժեշտ մա կար դա կի:
Ել նե լով այս ամե նից` շատ կա րև որ է 

տվյալ խո ցե լի խմբի հան դեպ նոր մո տե
ցում նե րի, հու մա նիս տա կան ար ժեք նե րի 
ձև ա վո րու մը:

Հա մա պա տաս խան մի ջո ցա ռում նե
րը, որոնք պետք է ճիշտ ձև ով կի րա ռել 
նե րա ռա կան հաս տա տու թյուն նե րում, 
թույլ կտան այս հա մա կար գում սո վո
րող երե խա նե րին հաղ թա հա րել իրենց 
խնդիր նե րը և դառ նալ հա սա րա կու թյան 
հա մար սո ցի ա լա պես հար մար ված անձ` 
ան գամ հա տուկ կա րիք նե րի առ կա յու
թյան դեպ քում:
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Важность инклюзивного образования и существенные  
проблемы в этой системе

Н. Лобян 
В статье рассмотрена важность инклюзивного образования и необходимость соз да

ния новейших педагогических подходов и новой методической структуры в этой сис
теме, чтобы довести до нормальной и необходимой степени коррекцию разных на ру
шений и обучение этих детей.

The Importance of Inclusive Education and the Objectives in that System
N. Lobyan 

In the article there is presented the importance of inclusive education and the necessity 
of creating modern approaches to organize special pedagogical services at inclusive schools.
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ГРАНТ МАРТИРОСяН

ОСОБЕННОСТИ ОСЯЗАТЕЛЬНЫх  
УМЕНИЙ СЛЕПЫх И СЛАБОВИДЯЩИх 
МЛАДШИх ШКОЛЬНИКОВ ВЫДЕЛЯТЬ 

ФОРМУ И ВЕЛИЧИНУ ПРЕДМЕТОВ 
СПОРТИВНОГО хАРАКТЕРА 

Се ри я ми кон ста ти ру ю щих экс пе ри мен
тов пред по ло га лось изу чить воз мож но сти 
де тей с на ру ше ни ем зре ния с помощью 
ося за ния оп ре де лять раз ные шах мат ные 
фи гу ры и спор тив ные пред ме ты по их 
фор ме, приз на ку, ве ли чи не, тол щи не и 
дли не.

Первый эксперимент состоял из сле
дую щих трех видов заданий:
1. раз ме стить шах мат ные фи гу ры (пеш

ку, ладью, ко ня и офи це ра и др.) в 
ко роб ки сог лас но нак ле ен ным на них 
плос ким об раз цам;

2. оп ре де лить на ощупь ве ли чи ны пред
ме тов: ра сста вить 6 гим на сти чес ких 
па лок по ве ли чи не, от большей к 
меньшей;

3. раз ло жить 6 па ло чек по по ряд ку от 
са мой тол стой до сомой тон кой и от 
са мой длин ной до сомой ко рот кой.

В дан ном экс пе ри мен те при ня ли учас
тие 127 уча щих ся IIV клас сов спе ци аль ной 
шко лы для де тей с на ру ше ни ем зре ния: 20 
 сле пые, 44 сле пые с оста точ ным зре ни
е ми, 63  сла бо ви дя щие.

В пер вом за да нии де тям с на ру ше ни
ем зре ния пред ла га лись 6 шах мат ных фи
гур: пеш ка, ладья, офи цер, конь, ко роль 
и ко ро ле ва. От ис пы ту е мых тре бо ва лось 
как мож но быст ро «ос мот рев» на ощупь 
эти фи гу ры, раз ло жить их в ко роб ки, на 
ко то рых бы ли нак ле е ны плос кие об раз цы 
фи гур, ко то рые долж ны быть по ме ще ны 

в эту ко роб ку. Кро ме пра виль но сти вы пол
не ния за да ния, учи ты ва лись ошиб ки и от
каз от вы пол не ния дейст вия, а так же вре
мя, за ко то рое оно бы ло вы пол не но.

Ито ги ис сле до ва ния по ка зы ва ют, что 
у де тей с на ру ше ни ем зре ния вы яв ле ны 
низ кие по ка за те ли ося за тель ных уме ний 
при оп ре де ле нии ре ко мен до ван ных плос
ких шах мат ных фи гур. Так, из 20 сле пых 
уча щих ся 14 клас сов 14 (70%) ис пы ту е мых 
пу тем ося за ния смог ли пра виль но раз ло
жить пеш ку, ладью, ко ня и дру гие фи гу
ры в со от ветст ву ю щие ко роб ки. Сре ди 
сле пых с оста точ ным зре ни ем и сла бо ви
дя щих с этой за да чей спра ви лись 56,8 и 
42,9% уча щих ся со от ветст вен но.

Эти циф ры сви де тельст ву ют о том, что 
на и бо лее низ кие ре зуль та ты оп ре де ле ния 
на ощупь плос ких шах мат ных фи гур наб
лю да ют ся у сла бо ви дя щих школь ни ков. 
57,1% этих де тей неп ра виль но оп ре де ля ли 
фор му, про пор ции, не учи ты ва ли всех ин
фор ма тив ных приз на ков пред ме тов. Сре ди 
этих уча щих ся не бы ло ни од но го, кто бы 
от ка зал ся от вы пол не ния дан но го за да ния.

Из 44 сле пых с оста точ ным зре ни ем 
2,3% не смог ли оп ре де лить ся и от ка за лись 
от вы пол не ния за да ния, а 40,9% ис пы ту
е мых пу та ли плос кие шах мат ные фи гу ры 
и до пус ка ли ошиб ки при расп ре де ле нии 
их по груп пам. Все же с дан ным за да ни ем 
ус пеш но спра ви лись 56,8% этих уча щих ся 
(табл. 1). 
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Таблица 1
Показатели осязательных умений испытуемых при определении  

плоских шахматных фигур

Кл
ас

с

Испытуемые К
во

 
ис

пы
ту


ем

ы
х Выполнение задания

Правильное С ошибками Отказ

абс % абс % абс %

I

Слепые 5 2 40 2 40 1 20,0

Слепые с остаточным
зрением 11 4 36,4 6 54,5 1 9,1

Слабовидящие 15 6 40 9 60  

II

Слепые 6 3 50 2 33,3 1 16,6
Слепые с остаточным
зрением 11 6 54,5 5 45,5  

Слабовидящие 14 4 28,6 10 71,4  

III

Слепые 4 4 100    

Слепые с остаточным
зрением 10 6 60 4 40  

Слабовидящие 16 7 43,8 9 56,2  

IV

Слепые 5 5 100    

Слепые с остаточным
зрением 12 9 75 3 25  

Слабовидящие 18 10 55,5 8 44,5  

Вс
ег

о

Слепые 20 14 70 4 20 2 10,0

Слепые с остаточным
зрением 44 25 56,8 18 40,9 1 2,3

Слабовидящие 63 27 42,9 36 57,1  

Ана лиз ре зуль та тов кон ста ти ру ю ще го 
экс пе ри мен та по всем изу ча е мым воз рас
там по ка зы ва ет, что по дав ля ю щее боль
шинст во уча щих ся 12 клас сов зна чи тель
но усту па ют ис пы ту е мым 34 клас сов в 
по ка за те лях раз ви тия мел кой мо то ри ки и 
оп ре де ле ния плос ких шах мат ных фи гур с 
помощью пу тем ося за ния.

Так, сле пые уча щи е ся 12 клас сов на 
ощупь ча ще пу та ли пеш ку с офи це ром, 
ко ро ля с ко ро ле вой, чем их стар шие то ва
ри щи. В сред нем толь ко 45% сле пых ис
пы ту е мых 12 клас сов спра ви лись с за да
ни ем, 36,6%  до пус ка ли мно го чис лен ные 
ошиб ки, а 18,3% уча щих ся от ка зы ва лись 
от вы пол не ния. Тог да как все сле пые ис

пы ту е мые 34 клас сов спра ви лись с за да
ни ем и пра виль но расп ре де ли ли плос кие 
шах мат ные фи гу ры по ко ро боч кам. Ана
ло гич ная кар ти на от ме ча лась и в по ка за
те лях сле пых с оста точ ным зре ни ем и сла
бо ви дя щих уча щих ся.

Сла бо ви дя щим уча щим ся ока за лось 
зна чи тель но труд нее, чем сле пым, диф
фе рен ци ро вать похожие плос кие фи гу ры, 
они их ча сто пу та ли. При мер но та кая же 
кар ти на от ме ча лась и в по ка за те лях оп ре
де ле ния плос ких шах мат ных фи гур пу тем 
ося за ния у де тей, име ю щих оста точ ное 
как сви де тельст вуют ре зуль та ты, и у сла
бо ви дя щих, и у сле пых с оста точ ным зре
ни ем. Здесь про яв ля ет ся от сутст вие до
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Таблица 2
Показатели умения детей с нарушением зрения определять величины 

предметов на ощупь 

Испытуемые Кво 
испытуемых

Выполнение задания

Правильное С ошибками Отказ

абс % абс % абс %

Слепые 20 9 45 7 35 4 20

Слепые с ост. 
зрением 44 10 22,7 26 59,1 8 18,2

Слабовидящие 63 10 15,9 48 76,2 5 7,9
Всего 127 29 22,8 81 63,8 17 13,4

ста точ но го опы та ося за тель ных дейст вий 
в пов сед нев ной жиз ни, пос коль ку во всех 
ви дах де я тель но сти они стре мят ся ши ро ко 
ис поль зо вать име ю ще е ся у них зре ние.

В от ли чие от этих уча щих ся, сле пые 
де ти всех изу ча е мых воз ра стов про я ви ли 
луч шие по ка за те ли ося за тель ных уме ний 
диф фе рен ци ро вать плос кие шах мат ные 
фи гу ры. Это в пер вую оче редь объ яс ня
ет ся пов сед нев ным ис поль зо ва ни ем ося
за ния в иг ро вой, учеб ной, тру до вой и дру
гих ви дах де я тель но сти.

Рас смат ри вая вре мен ные ин тер ва лы 
вы пол не ния за да ния, нет руд но за ме тить, 
что сле пые уча щи е ся тра ти ли зна чи тель но 
мень ше вре ме ни на оп ре де ле ние плос ких 
шах мат ных фи гур с помощью ося за ния, 
чем сла бо ви дя щие и сле пые с оста точ ным 
зре ни ем их сверст ни ки. Пер вые вы пол ня
ли за да ния в сред нем за 4478 сек., а сле
пые с оста точ ным зре ни ем и сла бо ви дя
щие – от 2 мин. 38 сек. до 4 мин. 36 сек. 
Эти по ка за те ли так же сви де тельст ву ют о 

не до ста точ ном раз ви тии мел кой мо то ри
ки паль цев рук и, как следст вие, о низ ком 
уров не ося за тель ных уме ний у де тей с ча
стич ны ми на ру ше ни я ми зре ния.

Сле ду ю щее за да ние бы ло нап рав ле
но на вы яв ле ние уме ний пу тем осяза ния 
оп ре де лять ве ли чи ны пред ло жен ных 6 
ма лень ких брус ков, от ли ча ю щих ся по вы
со те. Не об хо ди мо бы ло как мож но быст
ро расположить их в по ряд ке умень ше ния 
раз ме ра, от боль ше го к меньшему.

Ре зуль та ты вы пол не ния экс пе ри мен
таль ных за да ний сви де тельст ву ют, что 
у по дав ля ю ще го боль шинст ва ис пы
ту е мых от ме ча ют ся низ кие по ка за те ли 
оп ре де ле ния на ощупь ве ли чи ны пред
ме тов. Так, из 127 ис пы ту е мых с этим за
да ни ем ус пеш но спра ви лись толь ко 29 
(22,8%) уча щих ся, с ошиб ка ми вы пол ни
ли  81 (63,8%) де тей, и 17 (13,4%) ис пы
ту е мых от ка за лись оп ре де лить ве ли чи ны 
пред ме тов пу тем ося за ния (табл.2).

Из таб ли цы наг ляд но вид но, что де ти 
с ча стич ным на ру ше ни ем зре ния (сле пые 
с оста точ ным зре ни ем и сла бо ви дя щие) 
в хо де вы пол не ния за да ния со вер ша ли 
боль шое ко ли чест во проб и оши бок, при 
этом пы та лись боль ше ис поль зо вать зре
ние, чем ося за тель ные уме ния. Так, 48 
сла бо ви дя щих уча щих ся из 63 (76,2%) пу

та ли ве ли чи ны ре ко мен до ван ных брус ков 
и рас по ло жить их в по ряд ке уве ли че ния 
вы со ты. У сле пых с оста точ ным зре ни ем 
этот по ка за тель нес коль ко умень шил ся, 
но все же со став лял боль шой про цент – 
59,1 %. Мень ше все го оши бок при вы пол
не нии это го за да ния до пус ка ли сле пые 
уча щи е ся (рис. 1).
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Из ри сун ка наг ляд но вид но, что 7,9% 
сла бо ви дя щих уча щих ся от ка за лись вы
пол нить это за да ние. Наб лю де ния по ка
за ли, что эти уча щи е ся вна ча ле пы та лись 
зри тель но оп ре де лить ве ли чи ны брус ков, 
лишь пос ле че го от ка зы ва лись от ося за
тель ных дейст вий.

Ха рак те ри зуя вре мя вы пол не ния это
го за да ния, мож но от ме тить, что в трех 
ис сле ду е мых груп пах оно бы ло раз ным и 
за ви си ло от ося за тель ных уме ний быст ро 
и пра виль но ра спологать брус ки по ве ли
чи не. Сле пые уча щи е ся при вы пол не нии 
это го за да ния тра ти ли мень ше вре ме ни 
(до 38 сек.), чем сле пые с оста точ ным зре
ни ем и сла бо ви дя щие  до 3 мин. 19 сек. и 
5 мин. 16 сек. со от ветст вен но.

Ин те рес но от ме тить, что сле пые с оста
точ ным зре ни ем и сла бо ви дя щие, за вер

шая за да ние, че рез нес коль ко се кунд сно ва 
возв ра ща лись к его вы пол не нию, пы та ясь 
исп ра вить свою ошиб ку. У сле пых де тей по
доб ных яв ле ний не от ме ча лось. Это так же 
сви де тельст ву ет, что у сле пых с оста точ ным 
зре ни ем и у сла бо ви дя щих не до ста точ но 
раз ви та мел кая мо то ри ка паль цев рук и они 
пло хо вла де ют уме ни я ми и на вы ка ми оп ре
де ле ния на ощупь ве ли чин пред ме тов.

Изу чив по лу чен ные экс пе ри мен таль
ные дан ные, мы уста но ви ли, что уча щи е
ся с на ру ше ни ем зре ния 12 клас сов зна чи
тель но ху же справ ля лись с за да ни ем, чем 
ис пы ту е мые 34 клас сов. В 12 клас сах 
(осо бен но в пер вом) сле пые с оста точ ным 
зре ни ем и сла бо ви дя щие при оп ре де ле
нии ве ли чин брус ков пу тем ося за ния оши
ба лись ча ще, пу та ли их, боль ше тра ти ли 
вре ме ни на вы пол не ние за да ния (рис.2).

 Слепые     Слепые с остаточным зрением          Слабовидящие

_______ правильно выполнено                выполнено с ошибками

Рис. 1. Показатели определения на ощупь величины предметов у испытуемых

Рис. 2. Сравнительные показатели определения на ощупь величины  
предметов у детей с нарушением зрения
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Из ри сун ка наг ляд но вид но, что во 
всех ис сле ду е мых клас сах по ка за те ли 
пра виль но го вы пол не ния за да ния к 4му 
клас су по сте пен но воз ра ста ют, а по ка за
те ли оши боч но го оп ре де ле ния ве ли чи ны 
пред ме тов сни жа ют ся. При чем у сле пых 
де тей это яв ле ние бо лее вы ра же но, чем у 
сле пых с оста точ ным зре ни ем и сла бо ви
дя щих уча щих ся. Это го во рит о том, что в 
пе ри од обу че ния в шко ле улуч ша ют ся ося
за тель ные воз мож но сти де тей, но все же 
они еще про дол жа ют оста вать ся на низ
ком уров не.

Ха рак тер ным яв ля ет ся то, что сле пые с 
оста точ ным зре ни ем и сла бо ви дя щие де ти 
при ося за тель ном оп ре де ле нии ве ли чи ны 
брус ков дейст во ва ли не пос ле до ва тель но, 
что вы ра жа лось в ха о тич но сти дви же ний, 
не ор га ни зо ван но сти их дейст вий. Ис пы ту
е мые дол го пе ре став ля ли брус ки, срав ни
ва ли их по пар нам и т.д.

Обоб щая ска зан ное, мож но от ме тить, 
что ре зуль та ты кон ста ти ру ю щих экс пе ри
мен тов сви де тельст ву ют о не до ста точ ном 
раз ви тии мел кой мо то ри ки паль цев ру ки, 
ося за тель ных уме ний вы де лять пред ме ты 
по их ве ли чи нам. У сла бо ви дя щих де тей 
они на хо дят ся на бо лее низ ком уров не, 
чем у сле пых с оста точ ным зре ни ем и аб
со лют но сле пых уча щих ся.

В свя зи с вы ше из ло жен ным важ но бы
ло вы яс нить, как раз ви то у де тей с на ру
ше ни ем зре ния уме ние так тиль но восп
ри ни мать тол щи ну и дли ну пред ме тов, 
пос коль ку в их пов сед нев ной жиз ни им на 
прак ти ке при хо дит ся стал ки вать ся с по
доб ны ми дейст ви я ми.

В на сто я щем ис сле до ва нии ис пы ту е
мым бы ло пред ло же но сле ду ю щее за да
ние: раз ло жить 6 па ло чек по по ряд ку от 
са мой тол стой до к бо лее тон кой и от са
мой длин ной до самой ко рот кой. Мы стре

ми лись вы яс нить, как де ти с на ру ше ни ем 
зре ния так тиль но мо гут раз ли чать пред ме
ты по их тол щи не и дли не.

Ре зуль та ты про ве ден ных ис сле до ва
ний по ка зы ва ют, что де ти с на ру ше ни ем 
зре ния про я ви ли до воль но низ кие спо соб
нос ти так тиль но го оп ре де ле ния тол щи ны 
и дли ны пред ме тов. Сле пые с оста точ ным 
зре ни ем и сла бо ви дя щие уча щи е ся 14 
клас сов в ре ше нии дан ной за да чи до пус
ка ли зна чи тель но боль ше оши бок, чем их 
сле пые сверст ни ки.

Так, из 20 сле пых ис пы ту е мых 10 (50%) 
про я ви ли хо ро шее уме ние так тиль но раз
ло жить па лоч ки по по ряд ку от са мой тол
стой до са мой тон кой. Тог да как с этой 
за да чей смог ли спра вить ся толь ко 20,4% 
сле пых с оста точ ным зре ни ем и 9,5% сла
бо ви дя щих уча щих ся.

Уста нов ле но, что бо лее 72% ис пы ту
е мых с на ру ше ни ем зре ния до пус ка ли 
ошиб ки и не точ но сти при так тиль ном оп
ре де ле нии тол щи ны па ло чек, что сви
де тельст ву ют о не до ста точ ном раз ви тии 
мел кой мо то ри ки этих де тей. На и бо лее 
низ кие по ка за те ли бы ли вы яв ле ны у сла
бо ви дя щих уча щих ся: бо лее 82% из них 
до пус ка ли мно го чис лен ные ошиб ки при 
вы пол не нии дан но го за да ния. 7,9 % этих 
ис пы ту е мых от ка за лись от так тиль но го 
оп ре де ле ния тол щи ны ре ко мен до ван ных 
па ло чек.

У сле пых де тей с оста точ ным зре ни ем 
(как и у сла бо ви дя щих) вы яв ле ны до воль
но низ кие по ка за те ли уме ния так тиль но 
расп ре де лять пред ме ты в за ви си мо сти от 
их тол щи ны. Но эти по ка за те ли нес коль
ко от ли ча лись и бы ли чуть вы ше, чем 
по ка за те ли сла бо ви дя щих. Двое из 44х 
та ких де тей (4,5%) от ка за лись вы пол нить 
за да ния (рис. 3). Ана лиз ре зуль та тов экс
пе ри мен таль ных дан ных по ис сле ду е мым 
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клас сам по ка зал, что по дав ля ю щее боль
шинст во де тей с на ру ше ни ем зре ния 12 
клас сов зна чи тель но усту па ли уча щим ся 
34 клас сов в уме нии так тиль но оп ре де
лять тол щи ну ре ко мен до ван ных па ло чек. 
Осо бен но это про яв ля лось у сла бо ви дя
щих школь ни ков и сле пых с оста точ ным 
зре ни ем. Эти ис пы ту е мые усту па ли сво им 
стар шим сверст ни кам и во вре ме ни вы
пол не ния за да ния.

Бы ло уста нов ле но, что на чи ная со 
вто ро го и треть е го клас сов у де тей с на
ру ше ни ем зре ния нес коль ко улуч ша ют ся 
изу ча е мые по ка за те ли, но все же уме ние 
так тиль но оп ре де лять тол щи ну пред ме тов 
оста ва лось на низ ком уров не и к чет вер
то му клас су.

У аб со лют но сле пых и сле пых с оста
точ ным зре ни ем и сла бо ви дя щих ис
пы ту е мых из клас са в класс по ка за те ли 
по ло жи тель но го вы пол не ния за да ния уве
ли чи ва ют ся и умень ша ет ся ко ли чест во 
оши бок при так тиль ном оп ре де ле нии тол
щи ны пред ме тов.

Сре ди сла бо ви дя щих и сле пых с оста
точ ным зре ни ем бы ли и та кие уча щи е ся, 
ко то рые до пус ка ли ошиб ки при так тиль
ном оп ре де ле нии двух пред ме тов, име ю
щих при мер но оди на ко вую тол щи ну. Это 
го во рит о не до ста точ ной сфор ми ро ван но
сти у них мел кой мо то ри ки и ося за тель но

го ана ли за тол щи ны пред ме тов.
При мер но та кие же ре зуль та ты бы ли 

вы яв ле ны у ис пы ту е мых при ана ли зе по
ка за те лей так тиль но го оп ре де ле ния дли
ны ре кօ мен до ван ных па ло чек. Но они 
бы ли зна чи тель но вы ше по срав не нию с 
ре зуль та та ми пре ды ду ще го за да ния. Ви
ди мо, при не до ста точ ном раз ви тии мел кой 
мо то ри ки и ося за тель ных уме ний де тям с 
на ру ше ни ем зре ния слож нее оп ре де лить 
тол щи ну пред ме та, чем его дли ну.

Как и в пре ды ду щем ис сле до ва нии, 
так и при так тиль ном оп ре де ле нии дли ны 
пред ме тов сле пые уча щи е ся всех изу ча е
мых клас сов по ка зы ва ли бо лее вы со кие 
ре зуль та ты в вы пол не нии дан но го за да
ния, чем сла бо ви дя щие и сле пые с оста
то чым зре ни ем.

Так, бо лее 58% сла бо ви дя щих уча щих
ся оши ба лись при сор ти ров ке па ло чек по 
дли не, мно го тра ти ли вре ме ни на вы пол
не ние за да ния (в сред нем 3 мин. 29 сек.). 
А раз ло жив пред ме ты, они вновь их пе ре
став ля ли, стре ми лись при этом ис поль зо
вать свое зре ние. У сле пых с оста точ ным 
зре ни ем при вы пол не нии дан но го за да ния 
от ме ча лօсь зна чи тель но мень ше оши бок, 
чем у сла бо ви дя щих.

Сле пые же млад шие школь ни ки бы ли 
срав ни тель но бо лее уве ре ны и с мень шим 
ко ли чест вом оши бок ося за тель но расп ре

 Слепые     Слепые с остаточным зрением          Слабовидящие

Рис. 3 Показатели тактильного определения толщины палочек у испытуемых
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де ля ли па лоч ки по дли не. 71,2% этих де
тей ус пеш но спра ви лись с этим за да ни ем, 
осталь ные до пус ка ли еди нич ные ошиб ки. 
Для вы пол не ния за да ния они тратили зна
чи тель но мень ше вре ме ни (в сред нем 48 
сек), чем сле пые с оста точ ным зре ни ем и 
сла бо ви дя щие уча щи еся.

Бы ло уста нов ле но, что и в этом ис
сле до ва нии, как и в пре ды ду щих у 
де тей 12 клас сов с на ру ше ни ем зре
ния вы яв ле ны срав ни тель но низ кие 
по ка за те ли, чем у уча щих ся 34 клас
сов. Для них бы ли ха рак тер ны мно го
чис лен ные пе ре ста нов ки па ло чек при 
под бо ре их по дли не. И на вы пол не ние 
за да ния в це лом они уде ля ли боль ше 
вре ме ни, чем де ти из 34 клас сов. И 
нес мот ря на то, что из в клас са в класс 
уме ния этих школь ни ков нес коль ко 
улуч ша ют ся, все же к чет вер то му клас
су они про дол жа ют оста вать ся низ ки
ми и боль шинст во из них не вла де ют 
до ста точ ным уме ни ем так тиль но пра

виль но расп ре де лять пред ме ты в за
ви си мости от их дли ны.

Та ким об ра зом, про ве ден ное экс пе
ри мен таль ное ис сле до ва ние поз во ля ет 
зак лю чить, что у млад ших школь ни ков 
с на ру ше ни ем зре ния в свя зи с не до ста
точ ным раз ви ти ем мел кой мо то ри ки от
ме ча ют ся низ кие воз мож но сти раз ли чать 
плос кие и объ ем ные фи гу ры и пред ме ты 
на ощупь, груп пи ро вать их по ве ли чи не, 
тол щи не и дли не.

Сле пые с оста точ ным зре ни ем и сла
бо ви дя щие уча щи е ся зна чи тель но от ли ча
ют ся в этих по ка за те лях от сво их сле пых 
сверст ни ков. Здесь, ви ди мо, ска зы ва ет ся 
пов сед нев ный опыт при ме не ния ося за ния 
аб со лют но сле пы ми школь ни ка ми и ее от
суст вие у де тей с ча стич ным на ру ше ни ем 
зре ния. По э то му раз ра бот ка средств и ме
то дов раз ви тия мел кой мо то ри ки и ося за
тель ных уме ний и на вы ков пос лу жит ос
но вой сво ев ре мен но го уст ро не ния этих 
не до стат ков.

Կույր և թույլ տեսնող կրտսեր դպրոցականների տարբեր առարկաների ձևի և 
մեծության տարբերակման շոշափողական կարողության առանձնացում

Հ. Մարտիրոսյան
Հոդ վա ծում ներ կա յաց ված է տե սո ղու թյան խան գա րում նե րով երե խա նե րի կող մից 

շախ մա տա յին ֆի գուր նե րի և տար բեր առար կա նե րի ձևի և մե ծու թյան տար բե րակ ման 
կա րո ղու թյուն նե րի և հմտու թյուն նե րի փոր ձա րա րա կան հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը:

Օf childrens with vision disorders differentation skills and capabilitues of the chess 
figurs and variours objects of different size and form

H. Martirosyan
The article the results of childrens with vision disorders differentation skills and capabil

itues of the chess figurs and variours objects of different size and form
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При по ра же нии ре че вых зон моз га, 
рас по ло жен ных в зад нем от де ле ниж ней 
лоб ной из ви ли ны, в верх ней ви соч ной 
из ви ли не, ниж ней те мен ной до ле и на 
сты ке те мен ной, ви соч ной и за ты лоч ной 
об ла стей до ми нант но го для ре чи по лу
ша рия воз ни ка ют афа зи чес кие расст
ройст ва ре чи.

Афа зия – си стем ное на ру ше ние ре чи, 
воз ни ка ю щее при ор га ни чес ких по ра же
ни ях моз га, ох ва ты ва ю щее раз ные уров ни 
ор га ни за ции и ре а ли за ции ре чи, об на ру
жи ва ю щее связь с де фек та ми дру гих пси
хи чес ких функ ций, при во дя щее к из ме не
ни ям лич но сти боль но го и к де зин тег ра ции 
всей пси хи чес кой сфе ры, про яв ля ю ще е ся 
преж де все го в на ру ше нии ком му ни ка тив
ной функ ции ре чи [Цвет ко ва 1988 : 15].

Па ци ен ты с афа зи ей нуж да ют ся в по
мо щи ло го пе да, ко то рый про во дит с ни ми 
ин ди ви ду аль ные и груп по вые за ня тия по 
вос ста нов ле нию ре чи. Од на ко, нес мот
ря на боль шую ре зуль та тив ность ло го пе
ди чес ко го воз дейст вия, вос ста нов ле ние 
ре че вых на вы ков не всег да при во дит к 
вос ста нов ле нию ре че вой ком му ни ка ции. 
Па ци ен ты с афа зи ей ис пы ты ва ют труд но
сти при об ще нии с ок ру жа ю щи ми и за час
тую не мо гут ис поль зо вать да же те ре че
вые воз мож но сти, ко то рые у них име ют ся. 
Та ким об ра зом, проб ле ма вос ста нов ле ния 
ре чи и ре че во го об ще ния про дол жа ет 
оста вать ся ак ту аль ной.

Од ним из пу тей ее ре ше ния яв ля ет ся 
ор га ни за ция сво бод но го вре ме ни па ци
ен тов в со от ветст вии с прин ци па ми вос
ста но ви тель но го обу че ния. Ведь по ми мо 
по се ще ния ло го пе ди чес ких за ня тий, па ци
ен ты об ща ют ся с родст вен ни ка ми, с со се

дя ми по па ла те, с мед пер со на лом, про бу ют 
ор га ни зо вать свой до суг. И ес ли за ня тия 
со спе ци а ли стом стро ят ся на ос но ве на
уч ных дан ных о ре чи, об афа зии и пу тях 
ее пре о до ле ния, то вне за ня тий, в бы ту, 
вос ста нов ле ние ре чи про те ка ет спон тан
но, эм пи ри чес ким пу тем, т.е. прак ти чес ки 
пу ще но на са мо тек. Бе зус лов но, это от ри
ца тель но ска зы ва ет ся на ре зуль та тах ло го
пе ди чес кой ра бо ты.

Пре о до ле ние афа зии тре бу ет соз да ния 
спе ци аль ной кор рек ци он новос ста но ви
тель ной сре ды, осо бое ме сто в ко то рой 
от во дит ся семье па ци ен та, ее уча стию 
в ре а ли за ции прог рам мы вос ста нов ле
ния. Как по ка зы ва ют на ши наб лю де ния, 
мик ро со ци аль ное ок ру же ние па ци ен та 
с афа зи ей в пол ной ме ре со от ветст ву ет 
име ю щим ся в ней роп си хо ло ги чес кой ре а
би ли та ции пред став ле ни ям о пу тях вос ста
нов ле ния выс ших пси хи чес ких функ ций 
пос коль ку: 1) яв ля ет ся не "уп ро щен ной", 
а нор маль ной, при выч ной ре че вой сре
дой; 2) спо собст ву ет ре а ли за ции на и ме нее 
про из воль ных и бо лее сох ран ных, эмо цио
наль ных и вы ра зи тель ных форм ре чи; 3) 
яв ля ет ся ма лой со ци аль ной те ра пев ти чес
кой груп пой, т.е. име ет ряд свойств, по
ло жи тель но вли я ю щих на эф фек тив ность 
вос ста но ви тель но го обу че ния (под держ ка, 
сот руд ни чест во, по ощ ре ние и др.) [Цвет
ко ва, 1985:122]. Со вер шен но оче вид но, 
что вос ста но ви тель ный по тен ци ал ре че
вой сре ды сле ду ет ис поль зо вать в про цес
се ло го пе ди чес кой ра бо ты.

На ми бы ло про ве де но спе ци аль ное 
наб лю де ние с целью ор га ни за ции ре че вой 
сре ды па ци ен тов с афа зи ей в со от ветст
вии с прин ци па ми вос ста но ви тель но го 

ЖАННА ПАЙЛОЗяН

ЭТАПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ЛОГОПЕДА С 
СЕМЬЕЙ ПАЦИЕНТА С АФАЗИЕЙ
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обу че ния. Наб лю де ние по ка за ло, что это 
дол гий и весь ма тру до ем кий про цесс, ко
то рый мож но раз де лить на сле ду ю щие эта
пы: 1) уста нов ле ние кон так та, 2) под го то
ви тель ный, 3) обу ча ю щий, 4) твор чес кий.

Для ус пеш но го про ве де ния ре че вой 
те ра пии ло го пе ду преж де все го не об хо
ди мо рас по ло жить к се бе как па ци ен та, 
так и его родст вен ни ков, уста но вить с 
ни ми до ве ри тель ные от но ше ния. Важ
но ус по ко ить, под дер жать чле нов семьи, 
дать им воз мож ность вы го во рить ся. Наш 
мно го лет ний опыт по ка зы ва ет, что в на
чаль ном пе ри о де ра бо ты боль шую роль 
иг ра ют улыб ка ло го пе да, его при вет ли
вость, бод рый наст рой и убеж ден ность в 
ус пе хе, а так же ува жи тель ное от но ше ние 
к па ци ен ту. Не ме нее важ на пре до став ля е
мая родст вен ни кам па ци ен та ин фор ма ция 
о при чи нах и при ро де афа зии, ме то дах 
ее пре о до ле ния, а так же о на и бо лее рас
прост ра нен ных ошиб ках, ко то рых сле ду ет 
из бе гать при об ще нии с па ци ен том.  К та
ким ошиб кам от но сят ся по пыт ки ис поль
зо вать "Бук варь" и дру гие детс кие книж ки 
для вос ста нов ле ния ре чи, мно гок рат ные 
прось бы, что бы па ци ент еще раз пов то
рил пра виль но ска зан ное сло во и др.

Род ным па ци ен та с пер вых дней про ве
де ния ре че вой те ра пии сле ду ет объ яс нить, 
что не толь ко ло го пе ди чес кие за ня тия, 
но и обыч ный бы то вой ре че вой кон такт 
спо собст ву ет вос ста нов ле нию ре чи: ведь 
пре мор бид ный опыт об ще ния поз во ля ет 
па ци ен ту и его близ ким до га ды вать ся о 
смыс ле и со дер жа нии бе се ды.

Ос нов ная за да ча ло го пе да на этом эта
пе убе дить родст вен ни ков в том, что имен
но в их по мо щи очень нуж да ет ся па ци ент. 
Мы ста ра ем ся до ход чи во и убе ди тель но 
разъ яс нить ок ру же нию па ци ен та смысл и 
сущ ность ре че вой те ра пии, под чер ки ва ем 
важ ность соб лю де ния ло го пе ди чес ких ре
ко мен да ций.

Вов ле че ние семьи в вос ста но ви тель
ный про цесс яв ля ет ся вто рым эта пом со
труд ни чест ва ло го пе да с семь ей па ци ен
та, в хо де ко то ро го сле ду ет под го то вить 
чле нов семьи к ак тив но му уча стию в вос
ста но ви тель ном про цес се. Важ но, что бы 
ктони будь из близ ких па ци ен ту лю дей 
при сутст во вал на ло го пе ди чес ких за ня ти
ях, в хо де ко то рых ло го пед ком мен ти ру ет 
все за да ния, де монст ри ру ет и разъ яс ня
ет спе ци аль ные кор рек ци он ные при е мы. 
Все это чле ны семьи на чи на ют по сте пен
но ис поль зо вать в хо де за ня тий с па ци ен
том. Та ким об ра зом, ок ру жа ю щие па ци
ен та, по лу чая ме то ди чес кую под держ ку, 
ока зы ва ют близ ко му че ло ве ку по силь ную 
по мощь.

Тре тий, обу ча ю щий, этап пред по ла га ет 
ак тив ное уча стие чле нов семьи в ло го пе
ди чес ком про цес се. На этом эта пе чле ны 
семьи при ни ма ют не пос редст вен ное учас
тие в про ве де нии за ня тий: по мо га ют вы
пол нять за да ния, учат ся фор му ли ро вать и 
за да вать воп ро сы в со от ветст вии с дан ной 
фор мой афа зии и эта пом вос ста нов ле ния 
ре чи, ус ва и ва ют при е мы сти му ли ро ва ния 
и зак реп ле ния вос ста но вив ших ся ре че вых 
воз мож но стей и т.д. Мы со ве ту ем родст
вен ни кам за ни мать ся каж дый день и по
ча ще на по ми нать па ци ен ту фра зу: "Луч ше 
чувст во вать се бя уче ни ком, чем боль ным".

Важ но, что бы чле ны семьи не за бы
ва ли по ча ще хва лить па ци ен та да же за 
не боль шие ус пе хи, а так же по сто ян но ис
поль зо ва ли та кие обу ча ю щие при е мы, как 
об ра зец, ука за ние, на по ми на ние, со вет, 
исп рав ле ние, реп ли ка, за ме ча ние и др. 
По сте пен но чле ны семьи на чи на ют про
яв лять са мо сто я тель ность в про цес се ока
за ния по мо щи в про цес се вос ста нов ле ния 
ре чи близ ко го че ло ве ка.

Фор ми ро ва ние твор чес ко го под хо да 
к вос ста нов ле нию ре чи и ре че вой ком
му ни ка ции яв ля ет ся чет вер тым эта пом 
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ор га ни за ции ре че вой сре ды в про цес се 
вос ста нов ле ния ре чи. Родст вен ни кам 
ре ко мен ду ет ся за дейст во вать па ци ен
та в се мей ных де лах, да вать раз лич ные 
по ру че ния и по мо гать ему "оре чев лять" 
свои же ла ния и дейст вия. На этом эта пе 
ло го пе ду важ но по ощ рять и нап рав лять 
твор чес кую ини ци а ти ву чле нов семьи, 
по мочь им выб рать пра виль ный стиль 
по ве де ния и об ще ния с па ци ен том. Ло
го пед и родст вен ни ки вы яв ля ют, а так же 
мо де ли ру ют раз лич ные бы то вые си ту а
ции, сти му ли ру ю щие ре че вое об ще ние 
па ци ен та. Естест вен ность об ста нов ки, 
со че та ние со дер жа ния бе се ды с ре аль
ны ми дейст ви я ми и от но ше ни я ми бла
гоп ри ят но дейст ву ют на вос ста нов ле ние 

ре чи. Зна ние си ту а ции, ха рак те ра, ин те
ре сов друг дру га об лег ча ют про цесс ре
че вой ком му ни ка ции.

На ши наб лю де ния по ка за ли, что ме то
ди чес ки пра виль но ор га ни зо ван ное вов ле
че ние мик ро со ци аль но го ок ру же ния па ци
ен та с афа зи ей в ло го пе ди чес кий про цесс 
яв ля ет ся за ло гом ус пеш но го вос ста нов ле
ния ре чи. Кро ме то го, сот руд ни чест во с 
ло го пе дом име ет боль шое пси хо те ра пев
ти чес кое зна че ние для ок ру жа ю щих па
ци ен та лю дей, так как да ет воз мож ность 
ощу тить ра дость и удов лет во рен ность от 
при част но сти к про цес су вос ста нов ле ния 
ре чи близ ко го че ло ве ка, по мо га ет фор ми
ро ва нию чувст ва перс пек ти вы и ве ры в 
вос ста нов ле ние. 
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Լոգոպեդի և աֆազիայով հիվանդի ընտանիքի համագործակցման փուլերը
Զ. Պայլոզյան

Հոդվածը նվիրված է խոսքի վերականգնման գործընթացն առավել արդյունավետ 
դարձ նող նախապայմաններից մեկին` աֆազիայով հիվանդի խոսքային միջավայրի 
կազ մակերպմանը: Հեղինակը ներկայացրել է լոգոպեդի և աֆազիայով հիվանդի 
ընտա նիքի համագործակցության հիմնական փուլերը: 

Stages of speech therapist and aphasic patient’s relatives collaboration
Z. Paylozyan

Speech environment methodological organization is an one of the important conditions of 
speech restoration. In the article are prezented basic stages of speech therapist and patients 
with aphasia’s relatives’ colaboration.
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Из вест но, что с ре бен ком, име ю щим 
на ру ше ние слу ха, не об хо ди мо за ни мать ся 
с пер вых дней его рож де ния. Ран няя диаг
но сти ка, сво ев ре мен ное слу хоп ро те зи ро
ва ние и на чи на ние за ня тий – за лог ус пе
ха. Эта от ветст вен ная ра бо та ло жит ся на 
пле чи ро ди те лей, ко то рые долж ны на чать 
про цесс обу че ния под ру ко водст вом сур
до пе да го га. 

Проб ле ма ока за ния по мо щи ро ди те
лям, име ю щих де тей с на ру ше ни ем слу ха, 
рас смат ри ва ет ся в ра бо тах Э. И. Ле он гард, 
Е. Г. Сам со но вой, Е. А. Ива но вой (1991), Е. 
И. Исе ни ной (1999), Т. В. Пе лымс кой Н. Д. 
Шмат ко (2003), С. Шмид–Джи о ва нин ни 
(1985, 1987), А. Ле ве (2003), Л. П. Нос ко
ва, Л. А. Го лов чиц (2004), Е. М. Ма стю ко
ва, А. Г. Мос ко ви на (2004), А. В. Ма ну кян 
(2007, 2008) и др. Эти ра бо ты со дер жат 
ин фор ма цию, а так же ре ко мен да ции ро
ди те лям по ор га ни за ции ра бо ты с деть ми 
ран не го и дош коль но го воз ра ста. 

В на сто я щее вре мя в на шей рес пуб ли
ке проб ле ма ран ней пе да го ги чес кой по
мо щи ро ди те лям, вос пи ты ва ю щим де тей 
с на ру ше ни ем слу ха, яв ля ет ся весь ма ак
туаль ной. В свя зи с от сутст ви ем спе ци аль
ных дош коль ных уч реж де ний вос пи та ние 
и обу че ние нес лы ша щих де тей вхо дит в 
обя зан но сти ро ди те лей и осу ществ ля ет ся 
ими в семье. По мощь ро ди те лям ока зы
ва ют спе ци а ли сты сур до ло го пе ди чес ких 
ка би не тов и ре а би ли та ци он ных цент ров. 
Ус пех в вос пи та нии и обу че нии дош коль
ни ков с на ру ше ни ем слу ха в зна чи тель ной 

ме ре за ви сит от объ е ди не ния уси лий пе
да го гов и ро ди те лей, от то го, как ро ди те
ли по ни ма ют за да чи ра бо ты с ре бен ком и 
мо гут участ во вать в их ре ше нии. 

Нес мот ря на же ла ние ро ди те лей за ни
мать ся вос пи та ни ем и обу че ни ем ре бен ка, 
мож но от ме тить, что не все на хо дят пра
виль ный под ход к обу че нию сво е го ре бен
ка. Двад ца ти че ты рех лет ний стаж ра бо ты 
с нес лы ша щи ми деть ми и ис сле до ва ние 
192–х ро ди те лей, не пос редст вен но ра бо
та ю щих со сво и ми деть ми, поз во ля ют от
ме тить, что сло жи лись раз ные ти пы от но
ше ний ро ди те лей к воп ро сам вос пи та ния 
и обу че ния де тей с на ру ше ни ем слу ха. 

Пер вый тип – развивающий. Ро ди тель 
в те че ние все го дня за ни ма ет ся раз ви ти ем 
ребенка, вов ле кая его в сов мест ную де я
тель ность, в про цес се ко то ро го раз го ва
ри ва ет с ним, да ет не об хо ди мый ре че вой 
ма те ри ал. За ня тия про во дит в ин те рес ной 
иг ро вой фор ме, за ин те ри со вы вая вы пол
не ни ем тех или иных за да ний. 

Второй тип – нетерпимый. Роди тель 
не тер пим к дейст ви ям ре бен ка. Не у ме лые, 
не ко ор ди ни ро ван ные дви же ния ре бен ка 
разд ра жа ют ро ди те ля, он вых ва ты ва ет 
из рук ре бен ка ка ран даш (нож ни цы, пла
сти лин и т. п. ) и сам де ла ет все вме сто 
не го. Во вре мя за ня тий, разд ра жа ясь на 
не по ни ма ние или за ме ша тельст во ре бен
ка, да ет ему го то вые от ве ты, ли шая ре
бен ка воз мож но сти са мо му по ду мать или 
ме то дом проб и оши бок най ти вер ное ре
ше ние. Ре бен ку оста ет ся со сто ро ны наб

МАНУКяН АНАИТ

ТИПЫ ОТНОШЕНИЙ РОДИТЕЛЕЙ К 
ВОПРОСАМ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ 

НЕСЛЫШАЩЕГО РЕБЕНКА
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лю дать за дейст ви я ми ро ди те ля и как "по
пу гай" пов то рять  го то вые сло ва и фра зы. 

Третий тип – агрессивный. Во вре
мя за ня тий лю бое не по ни ма ние, не у ме
ние вы во дит ро ди те ля из се бя, вы зы ва ет 
у не го аг рес сию, он сры ва ет ся, на чи на ет 
дер гать ре бен ка, кри чать, бить. Это по ве
де ние вы зы ва ет у ре бен ка чувст во отв ра
ще ния и бо язнь к за ня ти ям. 

Четвертый тип – лжеразвивающий. 
Ро ди тель, по лу чив до маш нее за да ние от 
сур до пе да го га, нап ри мер, сле пить Крас
ную ша поч ку или при го то вить ка пуст ный 
са лат, все де ла ет вме сто ре бен ка. Ре бе нок 
толь ко наб лю да ет со сто ро ны, как мать 
ре жет, ле пит или же ри су ет. Он или бе
зу част но на это смот рит со сто ро ны, или 
смот рит свой лю би мый муль тик и из ред ко 
пог ля ды ва ет на дейст вия ма те ри и ме ха ни
чес ки пов то ря ет сло ва, ко то рые тре бу ют 
от не го, или в луч шем слу чае слад ко спит, 
а тем вре ме нем вме сто не го вы пол ня ет
ся ра бо та. Есть так же ро ди те ли, ко то рые, 
по лу чив до маш нее за да ние при го то вить, 
нап ри мер, мо лоч но–фрук то вый кок тейль, 
по ку па ют го то вый кок тейль из ма га зи на 
и до вольст ву ют ся этим. Та кой ро ди тель 
ут верж да ет, что он все де ла ет, все вре мя 
за ни ма ет ся с ре бен ком, вы пол ня ет до
маш нее за да ние, но по че му–то у ре бен ка 
не раз ви ва ет ся связ ная речь. Он не по ни
ма ет, что здесь глав ное не ко неч ный ре
зуль тат, то есть из го тов лен ный про дукт, а 
пра виль но ор га ни зо ван ная сов мест ная де
я тель ность, ко то рая соз да ет поч ву для об
ще ния и обо га ще ния сло вар но го за па са. 

Пятый тип – сопровождающий. Та кой 
тип счи та ет сво им дол гом во дить ре бен
ка на за ня тия к сур до пе да го гу и тем са
мым счи та ет, что его мис сия вы пол не на. 
В осталь ное же вре мя он от ды ха ет, за
ни ма ет ся до маш ни ми де ла ми, а ре бе нок 

уе ди нив шись иг ра ет, ни ко му не ме шая. 
До маш нее за да ние вы пол ня ет за день до 
за ня тий, как ка кой–то долг для от че та пе
ред пе да го гом. 

Шестой тип – принуждающий. У та ко
го ти па ро ди те ля за ня тия но сят при нуж
ден ный, дрес си ру ю щий ха рак тер. Он не 
лю бит за ин те ри со вы вать ре бен ка, прив
ле кать для вы пол не ния то го или ино го за
да ния, иг рать с ним. По лу чив до маш нее 
за да ние, ро ди тель при нуж да ет ре бен ка 
его вы пол нить, за став ля ет ме ха ни чес ки 
пов то рять тот или иной ре че вой ма те ри ал. 
Его не ин те ри су ет, нра вит ся ли это ре бен
ку, хо чет ли он в этом при ни мать уча стие. 
При нуж дая ре бен ка, ро ди тель не за ду мы
ва ет ся, как же его прив лечь иг рой, что
бы ре бе нок с во о ду шев ле ни ем при ни мал 
в этом уча стие, нас лаж дал ся бы иг рой и 
по лу чал бы удо вольст вие от вы пол нен но
го за да ния. Обыч но, де лая все под при
нуж де ни ем, ре бе нок за да ния вы пол ня ет 
ме ха ни чес ки, пло хо ус ва и вая дан ный ма
те ри ал. 

Седьмой тип – жестикулирующий. Ро
ди тель свою речь соп ро вож да ет же сти ку
ли ро ва ни ем. В на ча ле обу че ния, ког да ре
бе нок пло хо восп ри ни ма ет об ра щен ную к 
не му речь, и от ро ди те ля тре бу ет ся мно гок
рат ное пов то ре ние ска зан но го, ро ди те ли 
сра зу при бе га ют к ис поль зо ва нию же стов 
яко бы для быст ро го по ни ма ния. В пос
ледст вии у та ких ро ди те лей вы ра ба ты ва
ет ся стой кая при выч ка при об ще нии с ре
бен ком ис поль зо вать же сты. Это при во дит 
к пло хо му восп ри я тию об ра щен ной ре чи, а 
так же к за мед лен но му раз ви тию уст ной ре
чи, ко то рая соп ро вож да ет ся же ста ми. 

Восьмой тип – равнодушный. У та ких 
ро ди те лей наб лю да ет ся не си сте ма тич ное 
по се ще ние за ня тий, без раз ли чие к раз
ви тию сво е го ре бен ка, не по ни ма ние важ
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но сти сен зи тив но го пе ри о да. «Мал еще, 
вот нем нож ко под ра стет, от дам в шко лу, 
вот там–то и ре бен ком зай мут ся». Та кое 
от но ше ние ока зы ва ет ся гу би тель ным для 
раз ви тия ре бен ка. Или же до вольст ву ют ся 
са мым ма лым ре зуль та том. За мед лен ное 
раз ви тие ре бен ка по доб ных ро ди те лей не 
бес по ко ит, они до вольст ву ют ся ог ра ни
чен ным сло вар ным за па сом, ко то рый не 
мо жет слу жить средст вом об ще ния, и счи
та ют, что нес лы ша щий ре бе нок на боль
шее не спо со бен. К дан но му ти пу так же 
от но сят ся ро ди те ли, ко то рые во об ще не 
за ни ма ют ся с ре бен ком, счи тая это бес по
лез ным тру дом. 

Девятый тип – уступающий. Ре бе нок 
сво им пла чем, кри ка ми, кап ри за ми воз
дейст ву ет на ро ди те ля. Ро ди те ли усту па
ют ему, вы пол ня ют все его же ла ния, кап
ри зы, лишь бы он ус по ко ил ся, за мол чал. 
Нес лы ша щий ре бе нок, не по ни мая об ра
щен ную к нему речь, объ яс не ния со сто ро
ны ро ди те ля, в дан ной си ту а ции на чи на ет 
по ни мать, что сво и ми кри ка ми он до би ва
ет ся все го то го, че го он хо чет. Та кое по
ве де ние де ла ет его не уп рав ля е мым. Та кой 
ро ди тель, идя на уступ ки, быст ро те ря ет 
свой ав то ри тет в гла зах ре бен ка, и воп ро
сы вос пи та ния да ют ся ему с тру дом. 

Десятый тип – уклоняющийся. Дан
ный тип пе рек ла ды ва ет свои обя зан но сти 
на пле чи дру гих лю дей. От да ет ре бен ка в 
детс кий сад, что бы там с ре бен ком за ни ма
лись вос пи та те ли, при этом тре бу ет от них 
боль шо го вни ма ния. Го тов каж дый день 
во дить ре бен ка на за ня тия к сур до пе да го гу 
и да же к двум, что бы обу че ни ем собст вен
но го ре бен ка за ни ма лись они, но толь ко не 
он – ро ди тель. Как толь ко оче редь до хо дит 
до не го, он при во дит ты ся чи ар гу мен тов, 
что бы не за ни мать ся с ре бен ком и ук ло
нить ся от за ня тий. «я не мо гу…Нер вы не 

вы дер жи ва ют…Он ме ня не слу ша ет…Заг
ру же на до маш ни ми де ла ми»…и т. п. 

 Одиннадцатый тип – тормозящий. 
Родитель одевает слуховой аппарат только 
дома (и то не часто) и во время занятий. 
Затыкает ребенка, когда он хочет что–
то сказать в общественных местах. Не 
разговаривает с ним во время прогулки, а 
дома только по мере необходимости. Дома, 
когда ребенок много кричит, голосит или 
берет не принадлежащие ему предметы, 
родители бьют его, отдергивают, срывают 
с рук предметы, требуют закрыть рот. 

 Двенадцатый тип – непонимающий. 
Этот тип вы ра жен во мно гих ти пах, но с 
на шей сто ро ны, он так же вы де лен как от
дель ный тип. Ро ди тель все вре мя ут верж
да ет, что за ни ма ет ся с ре бен ком, де ла ет 
до маш нее за да ние, вы пол ня ет то или иное 
уп раж не ние, од на ко, во вре мя ра бо ты с 
ре бен ком, пе да гог чувст ву ет не под го тов
лен ность ре бен ка или нес фор ми ро ван
ность тех или иных уме ний. Здесь пе да гог 
дол жен вни ма тель но сле дить за пра виль
ностью вы пол не ния за да ний, пот ре бо вать 
вы пол нен ные за да ния или же поп ро сить 
про ве сти за ня тие под наб лю де ни ем пе
да го га. По сто ян ный конт роль за став ля ет 
ро ди те ля пра виль но и по сто ян но ра бо тать 
с ре бен ком, при вы ва ет про фес си о наль
ные ка чест ва и уме ния, да ет воз мож ность 
вов ре мя ис ко ре нить неп ра виль ное от но
ше ние к за ня ти ям, не по ни ма ние важ но сти 
тех или иных за да ний и уп раж не ний. Так, 
нап ри мер, ког да пе да гог со ве ту ет петь с 
нес лы ша щим ре бен ком, по че му–то ро ди
тель ду ма ет, что еще ра но, пусть за го во
рит, по том бу ду петь. Или же ког да за да
ют ся иг ро вые уп раж не ния для раз ви тия 
мышц губ и язы ка, они для от чет но сти 
вы пол ня ют их один или два ра за в день 
и до вольст ву ют ся этим. Они счи та ют, что 
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это не столь важ но, ведь их ре бе нок до ста
точ но ше ве лит язы ком и гу ба ми и это го, 
по их мне нию, до ста точ но. 

Все вы де лен ные ти пы от но ше ний ро
ди те лей раз ные по сво е му ха рак те ру, но 
в то же вре мя близ кие по сво е му со дер
жа нию и ито гу. Ко неч но, каж дая лю бя щая 
мать за бо тит ся о сво ем ре бен ке: кор мит, 
оде ва ет, обу ва ет, гу ля ет с ним. Но к за ня
ти ям у каж до го ро ди те ля вы ра ба ты ва ет ся 
свое от но ше ние, и это вы нуж да ет нас под
раз де лять их на раз ные ка те го рии. 

Е. И. Исе ни на (1999) в сво их ис сле до ва
ни ях вы де ли ла те ба зо вые ка чест ва ро ди
те ля, ко то рые не об хо ди мы для ус пеш но го 
пси хи чес ко го раз ви тия де тей в воз ра сте от 
од но го до двух лет. Это та кие ка чест ва ро
ди те ля, как при ня тие и от зыв чи вость, так и 
«субъ ект обу ча ю ще го об ще ния» и «субъ ект 
обу ча ю щей де я тель но сти с пред ме та ми». 

При ня тие под ра зу ме ва ет эмо ци о наль
но–теп лое от но ше ние к ре бен ку, ува же ние 
его ин ди ви ду аль но сти, за ня тий, ин те ре
сов, при вя зан но стей. От зыв чи вость – это 
вни ма тель ность ма те ри к дейст ви ям ре
бен ка и к то му, что он хо чет ска зать. От
зыв чи вая мать пра виль но ре а ги ру ет на 
дейст вия и эмо ции ма лы ша с уче том си
ту а ции, воз ра ста, со сто я ния, а так же со
пе ре жи ва ет ему и по ни ма ет его. Ка чест во 
ро ди те ля как «субъ ек та обу ча ю ще го об
ще ния» вклю ча ет в се бя же ла ние на у чить 
ре бен ка об щать ся, уме ние сос ре до то чить 
вни ма ние ма лы ша на пред ме те раз го во ра, 
раз ви вать его ре че вые уме ния, так тич но 
исп рав лять его ошиб ки и под дер жи вать 
его, по буж дая к про дол же нию раз го во ра. 

Ка чест во ро ди те ля как «субъ ек та обу
ча ю щей де я тель но сти с пред ме та ми» 
вклю ча ет в се бя же ла ние на у чить ре бен
ка дейст ви ям с пред ме та ми, уме ние уста
но вить сов мест ное вни ма ние к пред ме ту 

де я тель но сти, по буж дать к са мо сто я тель
но му ре ше нию за дач, сто я щих пе ред ним, 
исп рав лять ошиб ки и по ощ рять его дейст
вия, да вать ука за ния со от ветст вен но уров
ню раз ви тия и воз мож но стям ма лы ша, 
раз ви вать его мыш ле ние и уме ние со вер
шать действия с пред ме та ми. 

Эти ми ба зо вы ми ка чест ва ми об ла да ет 
толь ко пер вый тип ро ди те лей – раз ви ва
ю щий. У та ких ро ди те лей де ти име ют бо
лее вы со кий уро вень раз ви тия ин тел лек та, 
ре чи и са мо соз на ния. Осталь ные же ти пы 
ро ди те лей, из–за неп ра виль но го от но ше
ния к собст вен но му ре бен ку, к про цес су 
вос пи та ния, вре дят ре бен ку, от би ва ют же
ла ние за ни мать ся, вы пол нять те или иные 
за да ния, об щать ся. В ос нов ном у та ких де
тей вы ра ба ты ва ет ся при выч ка об хо дить ся 
без ре чи, в пов сед нев ной жиз ни они при
бе га ют к кри кам и к ис поль зо ва нию же
стов, толь ко во вре мя за ня тий с тру дом 
про го ва ри ва ют тот или иной ре че вой ма
те ри ал, ко то рый от не го тре бу ют. Та кие 
де ти в ос нов ном ста но вят ся кап риз ны ми, 
не уп рав ля е мы ми, плак си вы ми. 

Ро ди те ли труд но по ни ма ют и не осоз
на ют свое от но ше ние к ма лы шу. Они не 
за ме ча ют, как ве дут се бя и как от но сят ся к 
собст вен но му ре бен ку. На са мом де ле для 
ма лы ша важ ны каж дод нев ные чувст ва ро
ди те лей: разд ра же ние, не тер пе ние, гнев, 
страх, бес по койст во, пе чаль, от ча я ние или 
при ня тие, тер пе ние, лю бовь, спо койст вие, 
отк ро вен ность, ра дость. Ведь ма лень кий 
нес лы ша щий ре бе нок не по ни ма ет ни 
смыс ла по ступ ков ро ди те лей, ни ска зан
ных слов. Он за ме ча ет и ре а ги ру ет лишь 
на наст ро е ние и со сто я ние ро ди те лей. 

Вы де лен ные ти пы от но ше ний ро ди
те лей к воп ро сам вос пи та ния и обу че ния 
нес лы ша ще го ре бен ка на ми схе ма тич но 
пред став ле ны на ри сун ке 1. 
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Из ри сун ка наг ляд но вид но, что не
пра виль ное, от ри ца тель ное от но ше ние к 
воп ро сам вос пи та ния и обу че ния нес лы
ша ще го ре бен ка фор ми ру ет ся у мно гих 
ро ди те лей, что в свою оче редь при во дит к 
за мед лен но му раз ви тию ре бен ка. 

Не тер пе ние, разд ра же ние, аг рес сия, 
рав но ду шие и т.д. со сто ро ны ро ди те лей 
ска зы ва ет ся на их вза и мо от но ше ни ях, 
остав ля ет свой от пе ча ток на пси хи чес ком 
раз ви тии ре бен ка. 

Ро ди те ли долж ны осоз на вать, что в их 
ру ках судь ба ре бен ка. «На бе ри тесь тер пе
ния, за го во рит, толь ко нуж но вы пол нять все 
ре ко мен да ции», – со ве ту ют спе ци а ли сты. 

Од на ко ве рить и ста рать ся – это еще 
пол де ла. Чувст во ме ры долж но быть вез
де и всег да, во всех на чи на ни ях. Но здесь 
– осо бен но. Пе рег нешь пал ку, бу дешь за
став лять – все об ре че но на про вал. И по
то му важ но не сло мить во лю ма лы ша, не 
му чить его, а ста рать ся за ин те ре со вать – 
вот в чем за лог ус пе ха. Ведь ему, бед ня
ге, все го два–три го ди ка, он и во об ще–то 
еще нес мыш ле ныш, но вдо ба вок – глу
хой! Не слы шит, а зна чит, не по ни ма ет, 
че го же от не го хо тят эти взрос лые! По ду

мать толь ко, в те че ние нес коль ких ме ся
цев та ким де тям не да ет ся са мое пер вое 
сло во – «ма ма»!

Сра зу и не ска жешь, ко му из них труд
нее – ма лы шам или ма мам–па пам. У мно
гих ро ди те лей нер вы не вы дер жи ва ют, и 
всю свою уста лость, не у да чи они сры ва
ют на ре бен ке, и сра зу де ло за сто по ри ва
ет ся: на ру ше но вза и мо по ни ма ние. Иные 
бро са ют ся в дру гую край ность, опе ка ют 
чрез мер но, глаз не сво дят: упал – под ни
мут, за меш кал ся – по мо гут… От сутст вие 
вни ма ния – пло хо, чрез мер ное вни ма ние 
– пло хо вдвой не, аг рес сия – ужас на. 

Ес ли мы го во рим о со ци аль ной ре а
би ли та ции ре бен ка, нель зя за бы вать и о 
ре а би ли та ции са мих ро ди те лей. Что ис
пы ты ва ют они, ус лы шав ди аг ноз – ре бе
нок глу хой! Прак ти чес ки у всех ро ди те лей 
сра зу по ни жа ет ся жиз нен ный то нус. Они 
де ла ют ся по дав лен ны ми, прек ра ща ют об
ще ние с друзь я ми, ухо дят в се бя. Ча сто ру
шат ся семьи. Из вест но, что сло во ра нит, 
сло во ле чит…В дан ном слу чае – не про сто 
ле чит. Пер вое сло во, ска зан ное нес лы ша
щим ре бен ком, вос ста нав ли ва ет лич ность 
ро ди те лей. 

Рис. 1. Типы отношений родителей к вопросам воспитания и обучения неслышещего ребенка 
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Ко неч но, что бы на у чить че му–ли бо ма
лы ша, не об хо ди мо знать, как его пра виль
но раз ви вать и най ти пра виль ный под ход 
к собст вен но му ре бен ку. 

В свя зи с этим сур до пе да гог дол жен 
уста но вить кон такт с ро ди те ля ми, за ин те ре
со вать сво им при ме ром ра бо ты с деть ми, в 
до ступ ной фор ме объ яс нять и про де монст
ри ро вать ме то ды и при е мы ра бо ты по раз
лич ным нап рав ле ни ям, най ти и ис ко ре нить 
ха рак тер труд но стей, воз ни ка ю щих у ро ди
те лей во вре мя вос пи та ния и обу че ния. 

Ро ди те лям не об хо ди мо объ яс нить зна
чи мость ран не го на ча ла кор рек ци он ной 
ра бо ты. Важ но под черк нуть, что без ран
ней пе да го ги чес кой по мо щи де ти оста ют
ся не го во ря щи ми. Им важ но знать, что 
для об ще го и ре че во го раз ви тия ва жен 
мла ден чес кий и ран ний воз раст, что имен
но в этот пе ри од скла ды ва ют ся важ ные 
фор мы об ще ния, сти му ли ру ю щие поз на
ние пред мет но го ми ра, по ни ма ние ре чи, 
фор ми ро ва ние ее рит ми ко–ин то на ци он
ной и зву ко вой сто ро ны. Фор ми ро ва ние 
этих ком по нен тов раз ви тия пос ле трех лет 
про ис хо дит с боль шим тру дом и за бо лее 
дли тель ные сро ки. 

В про ве де нии ра бо ты с ро ди те ля ми 
важ ны пос ле до ва тель ность, си сте ма тич
ность, учет их ре аль ных воз мож но стей. 
Ро ди тель дол жен осоз на вать, что ни ка кой 
вы со кок ва ли фи ци ро ван ный спе ци а лист 
не смо жет до стичь вы со ких ре зуль та тов, 
ес ли он сам бу дет пас си вен и бе зу ча стен 
в воп ро сах обу че ния. От вза и мо по ни ма
ния пе да го га и ро ди те лей, сов мест но го 
уча стия и ак тив но сти в про ве де нии раз ви
ва ю щей и кор рек ци он ной ра бо ты за ви сит 
об щий ре зуль тат ра бо ты. 

Есть ро ди те ли, ко то рые с го тов ностью 
сра зу на чи на ют за ни мать ся с ре бен ком. 
Дру гие ро ди те ли дол гое вре мя не мо гут 
вый ти из деп рес сии и при сту пить к за ня

ти ям. «А по мо гут ли эти за ня тия? А за го
во рит ли?». Есть ро ди те ли, ко то рые на чи
на ют тас кать ре бен ка к раз ным вра чам, 
по ви ту хам, зна ха рям, те ряя при этом дра
го цен ное вре мя. Они оши боч но счи та ют, 
что луч ше вы ле чить ре бен ка и из ба вить ся 
от дан ной проб ле мы, не же ли бес ко неч но 
за ни мать ся с ним. 

Ко неч но, на ча ло обу че ния труд ное. Ро
ди тель дол жен за па стись тер пе ни ем, ве
рить в ме то ди ку и в про фес си о наль ные 
ка чест ва сур до пе да го га. Встре чи с уже 
опыт ны ми ро ди те ля ми и их деть ми долж
ны все лить на деж ду и уве рен ность в ус
пеш ность на ча той ра бо ты. 

Бе зус лов но, де ти бы ва ют раз ны ми: 
кап риз ны ми и очень кап риз ны ми. Ро ди
тель дол жен най ти пра виль ный под ход 
к сво е му ре бен ку: уметь раз го ва ри вать с 
ре бен ком, соз да вать ус ло вия для восп ри
я тия и по ни ма ния ре чи, ис поль зо вать сов
мест ную де я тель ность для раз ви тия ре че
вых уме ний и, ко неч но же, уметь иг рать с 
нес лы ша щим ре бен ком. Ведь толь ко иг ра 
за во ра жи ва ет и вле чет за со бой ма лень ко
го, за став ляя его вни ма тель но слу шать и 
восп ри ни мать речь го во ря ще го, соз да ет 
поч ву для са мо вы ра же ния. 

Итак, неп ра виль ное от но ше ние ро ди те
лей к воп ро сам вос пи та ния и обу че ния мо
жет ока зать ся гу би тель ным для ре бен ка, 
тор мо зить его раз ви тие, от бить ин те рес 
к за ня ти ям. Сур до пе да гог, ко то рый за ни
ма ет ся с дан ным ре бен ком, дол жен вни
ма тель но сле дить за хо дом его раз ви тия, 
знать его воз мож но сти, ис кать при чи ну 
за держ ки об ще го или ре че во го раз ви тия, 
ча сто бе се до вать с ро ди те ля ми, сле дить 
за вы пол не ни ем до маш не го за да ния, и в 
слу чае вы яв ле ния оши бок, неп ра виль ных 
дейст вий, не по ни ма ния, ис ко ре нять их, 
объ яс нять зна чи мость тех или иных по
став лен ных за дач. 
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դաստիարակության հարցում

Ա. Մանուկյան 
Հոդվածում ներկայացված են ՀՀ–ում լսողության խանգարում ունեցող ն/դ տարիքի 

երեխաների կրթության և դաստիարակության հարցում ծնողների վերաբերմունքի 
տեսակները: 

The types of the attitude of parents to the issue of education  
and nurture of deaf children

A. Manukyan
In the article are presented the types of attitude of parents to the education and nurture 

of deaf children of preschool age in the Republic of Armenia. 
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Ընդ հա նուր և հա տուկ ման կա վար ժու
թյան բնա գա վա ռում մե ծա պես կա րև որ
վում է երե խա յի խոս քի զար գա ցու մը որ
պես դպր ոցա կան գի տե լիք նե րի լի ար ժեք 
յու րաց ման նա խա պայ ման: Այս հիմ նա
հար ցը առ այ սօր գտնվում է բազ մա թիվ 
հե ղի նակ նե րի ու շադ րու թյան կենտր ոնում 
(Բոլ շեբ րատս կա յա Է. Է, Գլու խով Վ. Պ, 
Նի կա շի նա Ն. Ա. և այլն): Ն. Ա. Նի կա շի
նան ար դա րա ցի ո րեն նշում է, որ բա նա
վոր խոս քի բո լոր բա ղադ րիչ նե րի զար
գա ցու մը ու սում նա կան նյու թի լի ար ժեք 
յու րաց ման նա խադ րյալն է: Բա ռա պա շա
րի աղ քա տու թյան և քե րա կա նա կան ձև ե
րի ու ար տա հայ տու թյո ւննե րի ոչ լի ար ժեք 
ըն կալ ման հե տև ան քով երե խան դժվա
րա նում է ըն կա լել ու սում նա կան նյու թը, 
թվա բա նա կան խնդիր նե րի պայ ման նե
րը, պա հան ջը (3): Այս հա մա տեքս տում 
Ա. Վ. Յաստ րե բո վան, վեր լու ծե լով խոս քի 
ընդ հա նուր թեր զար գա ցու մով երե խա
նե րի խոս քի առանձ նա հատ կու թյո ւննե
րը, խոս քի ընդ հա նուր թեր զար գա ցու մով 
երե խա նե րին վե րագ րում է սո վո րող նե
րի այն կա տե գո րի ա յին, որոնք առա ջին 
հեր թին ու նեն լո գո պե դա կան օգ նու թյան 
կա րիք, և որի բա ցա կա յու թյան դեպ քում 
նրանք դժվա րու թյո ւններ են ու նե նում ոչ 
մի այն հա ղոր դակց ման գոր ծըն թա ցում, 
այլև հայտն վում են մայ րե նի լեզ վից ու 
մա թե մա տի կա յից կա յո ւն «վատ սո վո րող
նե րի» թվում: 

Մեր հե տա զո տու թյան շրջա նակ նե րում 
մեզ հե տաքրք րում է, թե խոս քի ընդ հա
նուր թեր զար գա ցու մով երե խա նե րի հետ 

աշ խա տող ման կա վարժ նե րը որ քա նով 
են իրա զեկ այս երե խա նե րի խոս քի՝ մաս
նա վո րա պես բա ռա պա շա րի զար գաց
ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րի, նրանց 
դպրո ցա կան ու սուց ման նա խա պատ
րաստ ման հիմ նա հար ցե րի, երե խա նե րի 
կող մից ու սում նա կան ծրագ րի յու րաց ման 
դժվա րու թյուն նե րի և այդ դժվա րու թյուն
նե րի հաղ թա հար ման մի ջոց նե րի մա սին: 
Այս հար ցե րի մեկ նա բան ման նպա տա կով 
մեր կող մից իրա կա նաց վել է խոս քի ընդ
հա նուր թեր զար գա ցու մով երե խա նե րի 
հետ աշ խա տող ման կա վարժ նե րի սո ցի ո
լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն: 

Հարց ման են են թարկ վել 118 ման կա
վարժ ներ, որոն ցից 60–ը նե րա ռա կան 
դպրոց նե րի դաս վար ներ են, 40–ը նա
խադպ րո ցա կան հաս տա տու թյուն նե րի 
դաս տի ա րակ ներ, 18–ը՝ տար բեր ու սում
նա կան հաս տա տու թյուն նե րում աշ խա
տող լո գո պեդ ներ: 

Հարց ման են թարկ ված մաս նա գետ
նե րից 60–ը ունի 10–25, 30–ը 5–10, 10–ը՝ 
մին չև 5 տար վա մաս նա գի տա կան աշ խա
տան քա յին փորձ: Հարց ման են թարկ ված 
մաս նա գետ նե րից 75–ը ու նի բարձ րա
գույն, իսկ 25–ը՝ մի ջին մաս նա գի տա կան 
կրթու թյուն: Հարց մա նը մաս նակ ցած ման
կա վարժ նե րից 97–ը նշել է, որ իր աշ խա
տան քա յին գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում 
հան դի պել է խոս քա յին տար բեր խան գա
րում ներ ու նե ցող երե խա նե րի, մնա ցած 
3–ը ընտ րել է «դժվա րա նում եմ պա տաս
խա նել» տար բե րա կը՝ մեկ նա բա նե լով, որ 
հա վա նա բար իրենց կող մից դի տարկ ված 

ԱՐՄԻՆԵ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՆԵՐԻ ԻՐԱԶԵԿՎԱԾՈւԹՅՈւՆը 
ԽՈՍՔԻ ըՆԴՀԱՆՈւՐ ԹԵՐԶԱՐԳԱ

ՑՈւՄՈՎ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՈւՍՈւՑՄԱՆ 
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խնդիր նե րը ոչ թե խոս քա յին, այլ մտա վոր 
զար գաց ման խան գար ման դրսև ո րում ներ 
են եղել: Հարց մա նը մաս նակ ցած բո լոր ու
սու ցիչ նե րը և դաս տի ա րակ նե րը մի ա ձայն 
կա րև ո րել են խոս քի նոր մալ զար գաց ման 
մա կար դա կը դպրո ցա կան ու սուց ման հա
մար՝ առա վե լա պես կա րև ո րե լով հա րուստ 
բա ռա պա շա րը և զար գա ցած կա պակց
ված խոս քը: 

«Ձեր աշ խա տան քա յին գոր ծու նե ու թյան 
ըն թաց քում հա ճա՞խ են հան դի պել խոս քի 
ընդ հա նուր թեր զար գա ցում ու նե ցող երե
խա նե րի» հար ցին ման կա վարժ նե րի 80–ը 
պա տաս խա նել են «այո», սա կայն ինչ պես 
ցույց տվե ցին ման կա վարժ նե րի հետ հե
տա գա զրույց նե րը, նրանց մեծ մա սը խոս
քի ընդ հա նուր թեր զար գա ցու մը խոս քա
յին խան գա րում չեն հա մա րում, այլ ավե լի 
շատ այն դի տար կում են որ պես ման կա
վար ժո րեն բար ձի թո ղի վի ճակ: Սա վկա
յում է տվյալ խնդրի մա սին ման կա վարժ
նե րի ոչ բա վա րար իրա զեկ վա ծու թյան, 
երե խա նե րի խոս քա յին դժվա րու թյուն նե րի 
ոչ բա վա րար գի տակց ման և նրանց հան
դեպ անհ րա ժեշտ մո տեց ման բա ցա կա
յու թյան մա սին: Պրակ տի կա յում հա ճախ 
հան դի պող մյուս խոս քա յին խան գա րում
նե րի շար քում ու սու ցիչ նե րի և դաս տի ա
րակ նե րի մեծ մա սը նշել են հնչար տա բեր
ման խան գա րում նե րը, կա կա զու թյու նը, 
իսկ գրա վոր խոս քի խան գա րում նե րը 
պայ մա նա վո րել են երե խա յի ման կա վար
ժո րեն բար ձի թո ղի վի ճա կով: Հարց մա նը 
են թարկ ված լո գո պեդ նե րը նշված խոս քա
յին խան գա րում նե րի հետ մեկ տեղ նշել են 
նաև ռնգա խո սու թյու նը, խոս քի տեմ պի և 
ռիթ մի ոչ ջղաձ գա յին խան գա րում նե րը: 

Խոս քի ընդ հա նուր թեր զար գա ցու մով 
երե խա նե րի բա ռա պա շա րը բնու թագ րե
լիս բո լոր ու սու ցիչ նե րը և դաս տի ա րակ
նե րը նշում են, որ այն աղ քատ է խոս քի 
նոր մալ զար գա ցում ու նե ցող հա սա կա
կից նե րի հա մե մա տու թյամբ, ու սու ցիչ նե րի 
70–ը ընդգ ծել է, որ այս երե խա նե րի բա

ռա պա շա րը ոչ մի այն աղ քատ է, այլ նաև 
ոչ ստույգ, քա նի որ հա ճախ երե խա նե րը 
բա ռերն օգ տա գոր ծում են ոչ իրենց նշա
նա կու թյամբ, 20–ը նշում է, որ երե խա նե
րի բա ռա պա շա րը ոչ մի այն աղ քատ է, այլ 
նաև պա սիվ է (երե խան բա ռը հաս կա նում 
է, բայց իր խոս քում չի օգ տա գոր ծում, ին չը 
հատ կա պես վե րա բե րում է նոր սո վո րած 
բա ռե րին): Բա ցի այդ, այս երե խա նե րի 
բա ռա պա շա րը բնու թագ րե լիս ման կա
վարժ նե րից 60–ը նշում է, որ այն հիմ նա
կա նում առօ րյա–կեն ցա ղա յին բնույթ ու նի: 

«Ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում հատ
կա պես ե՞րբ են բա ռա պա շա րի թե րու թյուն
ներն ար տա հայտ վում» հար ցին պա տաս
խա նե լիս դաս տի ա րակ նե րը կա րև ո րել 
են պատ մե լիս, նկա րագ րե լիս, խոս քա յին 
հանձ նա րա րու թյուն նե րը հաս կա նա լիս 
առա ջա ցող դժվա րու թյուն նե րը, դաս վար
նե րը նշել են, որ երե խա նե րի բա ռա պա
շա րի ան լի ար ժե քու թյու նը դրսև որ վում է 
նա խա դա սու թյուն կազ մե լիս, նոր նյութն 
ըն թեր ցե լիս, պատ մե լիս, վե րա պատ մե լիս, 
շա րադ րու թյուն, փո խադ րու թյուն գրե լիս, 
մա թե մա տի կա կան առա ջադ րանք նե րը 
հաս կա նա լիս առա ջա ցող դժվա րու թյուն
նե րում՝ մեկ նա բա նե լով, որ երե խա նե րը 
շատ են դժվա րա նում նա խա դա սու թյուն
ներ կազ մե լիս, հիմ նա կա նում կազ մում են 
2–3 բա ռից կազմ ված պարզ նա խա դա սու
թյուն ներ, հա ճախ նա խա դա սու թյուն նե
րում բա ռերն օգ տա գոր ծում են ոչ ստույգ 
նշա նա կու թյամբ, նոր նյութն ըն թեր ցե լիս 
չեն հաս կա նում շատ բա ռե րի նշա նա կու
թյու նը, ին չի հե տև ան քով կա րող են որոշ 
հատ ված նե րի իմաս տը սխալ ըն կա լել: 
Ու սու ցիչ ներն ու դաս տի ա րակ նե րը ընդգ
ծել են, որ երե խա նե րի դժվա րու թյուն նե րը 
հիմ նա կա նում դրսև որ վում են կա պակց
ված խոս քում՝ երե խա նե րը պատ մե լիս 
հիմ նա կա նում օգ տա գոր ծում են պարզ 
նա խա դա սու թյուն ներ, հա ճախ չեն կա րո
ղա նում ճիշտ ար տա հայ տել իրենց միտ
քը, դժվա րա նում են ընտ րել անհ րա ժեշտ 



183

Շ Տ Կ Ո Ղ Ա Կ Ա Ն  Մ Ա Ն Կ Ա Վ Ա Ր Ժ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

բա ռե րը, խոս քը մի օ րի նակ է, պատ մե լիս 
չեն օգ տա գոր ծում առար կա նե րի հատ կա
նիշ ներ և որակ ներ ար տա հայ տող բա ռեր, 
պատ մե լը հա ճախ վե րած վում է առար կա
յի և դրա նով կա տար վող գոր ծո ղու թյան 
ան վան մա նը: Վե րա պատ մե լիս երե խա
նե րը փոր ձում են «ան գիր» հի շել նա խա
դա սու թյուն նե րը, դժվա րա նում են միտքն 
ար տա հայ տել «սե փա կան բա ռե րով»: Մա
թե մա տի կա կան խնդիր ներ լու ծե լիս դժվա
րա նում են լի ար ժեք հաս կա նալ խնդրի 
պայ ման նե րը, պա հան ջը: 

«Երե խա նե րի բա ռա պա շա րի թե րու
թյուն նե րը կա րո՞ղ են խո չըն դոտ հան դի
սա նալ ու սուց ման հա մար» հար ցին ու սու
ցիչ նե րից 95–ը և դաս տի ա րակ նե րից 98–ը 
պա տաս խա նել են «այո»: Դաս տի ա րակ
նե րը նշել են, որ այս երե խա ներն իրենց 
բա ռա պա շա րի աղ քա տու թյան պատ ճա
ռով մեծ դժվա րու թյուն նե րով են տի րա պե
տում նա խադպ րո ցա կան ծրագ րին, ին չի 
հե տև ան քով էլ բա վա րար պատ րաստ ված 
չեն դպրո ցա կան ու սուց մա նը և հե տա գա
յում մեծ դժվա րու թյուն նե րի են հան դի պում 
դպրո ցում սո վո րե լիս: Ու սու ցիչ նե րը պար
զա բա նել են, որ աղ քատ բա ռա պա շա րի 
հե տև ան քով երե խա նե րը կա րող են ճիշտ 
չհաս կա նալ ըն թեր ցած նյու թը և հե տև ա
բար դժվա րա նալ տվյալ նյու թը իմաս տա
վոր ված վե րար տադ րե լիս, ին չի հե տև ան
քով ու սու ցու մը վե րած վում է «դաս ան գիր 
անե լու»: Ու սու ցիչ նե րը ընդգ ծում են նաև, 
որ այս խնդիրն էլ ավե լի է բար դա նում 
դա սա րա նից դա սա րան, քա նի որ ավե
լա նում են պատ մո ղա կան առար կա նե րը, 
և բար դա նում է ու սում նա կան նյու թի բո
վան դա կու թյու նը: Պետք է նշել նաև, որ 
հա ճախ այս երե խա նե րը դժվա րա նում և 
խու սա փում են հար ցեր տա լուց, ու սուց չի 
տված հար ցե րին պա տաս խա նե լուց, դա
սի ըն թաց քում պա սիվ վի ճա կում են, ին չը 
ևս նվա զեց նում է ու սուց ման ար դյու նա
վե տու թյու նը: Այս ամե նը փաս տում է, որ 
խոս քի ընդ հա նուր թեր զար գա ցու մով երե

խա նե րը իրենց բա ռա պա շա րի աղ քա տու
թյան պատճառով դժվա րա նում են ըն կա
լել ու սում նա կան նյու թը, ին չի հե տև ան քով 
ու սու ցու մը վե րած վում է «մե խա նի կո րեն 
դաս սեր տե լու», բա ցի այդ դա սի ըն թաց
քում սո վո րող նե րի պա սի վու թյունն էլ իր 
հեր թին իջեց նում է ու սուց ման առա ջա դի
մու թյու նը: 

Մեր այն հար ցադր մա նը, թե «Ի՞նչ եք 
կար ծում այս երե խա նե րի ու սում նա կան 
առա ջա դի մու թյու նը տու ժո՞ւմ է նրանց 
բա ռա պա շա րի աղ քա տու թյան պատ ճա
ռով», ու սու ցիչ նե րից 90–ը պա տաս խա
նել է՝ «այո»՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ այս 
երե խա նե րը ակ տի վո րեն չեն մաս նակ ցում 
դա սի ըն թաց քին, լի ար ժեք չեն ըն կա
լում ու սուց չի ցու ցում ներն ու բա ցատ րու
թյուն նե րը, դժվա րա նում են ինք նու րույն 
հաս կա նալ հանձ նա րա րու թյուն նե րի պա
հանջ նե րը և ինք նու րույն կա տա րել հանձ
նա րա րու թյուն նե րը, նրան ցից ավե լի մեծ 
ջան քեր է պա հանջ վում ու սուց ման գոր
ծըն թա ցում, քան նոր մալ խոս քի զար գա
ցում ու նե ցող նրանց հա սա կա կից նե րից, 
և այս ամե նը, բնա կա նա բար իր բա ցա սա
կան ազ դե ցու թյունն է ու նե նում երե խա նե
րի ու սում նա կան առա ջա դի մու թյան վրա: 
Սա կայն մի և նույն ժա մա նակ ու սու ցիչ նե
րից 10–ը պնդում է, որ եթե այս երե խա նե
րին ցու ցա բեր վի ճիշտ ան հա տա կան մո
տե ցում, ապա նրանց առա ջա դի մու թյու նը 
չի տու ժի: Բայց, ցա վոք, այս ու սու ցիչ նե
րը չկա րո ղա ցան հիմ նա վո րել, թե ինչ են 
հաս կա նում «ճիշտ ան հա տա կան մո տե
ցում» ասե լով: 

«Ի՞նչ եք կար ծում այս երե խա նե րը ինչ
պես են յու րաց նում ու սում նա կան ծրա գի
րը» հար ցին դաս տի ա րակ նե րի, 90–ը և ու
սու ցիչ նե րից 85–ը պա տաս խա նել է՝ «մեծ 
դժվա րու թյուն նե րով», քա նի որ ու սում
նա կան ծրագ րում կան բարդ պա հանջ
ներ և վե րա ցա կան նյու թեր, որոնք այս 
երե խա նե րը չեն կա րող յու րաց նել և այս 
բաց թո ղումն էլ ավե լի է մե ծա նում տա րեց
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տա րի, քա նի որ ու սում նա կան նյու թերն 
աս տի ճա նա բար բար դա նում են և ավե լի 
վե րա ցա կան են դառ նում, ին չի հե տև ան
քով երե խա յի դժվա րու թյուն ներն ավե լի են 
շա տա նում: 

Մեր հե տա զո տու թյան շրջա նակ նե րում 
մեզ հե տաքրք րում էր նաև այն հար ցը, 
թե երե խա նե րի հետ աշ խա տող այս մաս
նա գետ նե րը որ քա նով են տի րա պե տում 
խոս քի ընդ հա նուր թեր զար գա ցու մով երե
խա նե րի հետ աշ խա տան քի առանձ նա
հատ կու թյուն նե րին: Այս խնդրի կա պակ ցու
թյամբ դաս տի ա րակ նե րի և ու սու ցիչ նե րի 
պա տաս խան նե րը վեր լու ծե լիս ակն հայտ 
դար ձավ, որ ու սու ցիչ նե րի և դաս տի ա րակ
նե րի մե ծա մաս նու թյու նը չի տի րա պե տում 
խոս քի ընդ հա նուր թերզար գա ցու մով երե
խա նե րի հետ աշ խա տան քի տե սա կան և 
գործ նա կան հմտու թյուն նե րին: 

Այս խնդրի առն չու թյամբ երե խա նե րի 
հետ աշ խա տող հա տուկ ման կա վարժ նե րի 
պա տաս խան նե րի վեր լու ծու թյու նը ցույց 
տվեց, որ նրանք հիմ նա կա նում զբաղ վում 
են «դա սա պատ րաստ մամբ», որ երե խա
նե րի հետ տար վող շտկո ղա ման կա վար
ժա կան աշ խա տանք նե րը գործ նա կա նում 
վե րած վում են «երե խա յի հետ օր վա դա
սե րը պատ րաս տե լուն»: 

«Ինչ պե՞ս եք այս երե խա նե րին օգ նում 
հաղ թա հա րե լու ու սուց ման ըն թաց քում 
առա ջա ցող դժվա րու թյուն նե րը» հար ցին 
պա տաս խա նե լիս դաս վար նե րից 72–ը 
նշել է, որ իրենք դի մում են լո գո պե դի օգ
նու թյա նը, 20–ը նշել են, որ փոր ձում են 
ավե լի մեղմ պա հանջ ներ ներ կա յաց նել 
նրանց նկատ մամբ, իսկ 8–ը դժվա րա ցել է 
պա տաս խա նել այս հար ցին: Հե տև ա բար, 
կա րե լի է փաս տել, որ դաս վար նե րը որևէ 
օգ նու թյուն չեն ցու ցա բե րում այս երե խա
նե րին, քա նի որ իրա զեկ չեն այս երե խա
նե րի հետ աշ խա տան քի առանձ նա հատ
կու թյուն նե րին: 

Անդ րա դառ նա լով բա ռա պա շա րի զար
գաց մանն ուղղ ված աշ խա տանք նե րին՝ ու

սու ցիչ նե րը և դաս տի ա րակ նե րը նշում են 
այն պի սի մի ջոց ներ և հնար ներ, որոնք չեն 
կա րող կի րառ վել խոս քի ընդ հա նուր թեր
զար գա ցու մով երե խա նե րի բա ռա պա շա
րի զար գաց ման նպա տա կով: 

Լո գո պեդ նե րին ուղղ ված մեր այն հար
ցադր մա նը, թե «Ի՞նչ նյու թեր եք օգ տա գոր
ծում բա ռա պա շա րի զար գաց ման նպա
տա կով: Ու նե՞ք ար դյոք հա յե րեն լեզ վով 
բա ռա պա շա րի զար գաց մանն ուղղ ված 
նյու թեր», լո գո պեդ նե րը նշում են, որ, ճիշտ 
է, ռու սե րեն լեզ վով կան մեծ քա նա կու
թյամբ խոս քի ընդ հա նուր թեր զար գա ցու
մով երե խա նե րի բա ռա պա շա րի զար գաց
մանն ուղղ ված նյու թեր, սա կայն իրենք 
չու նեն խոս քի ընդ հա նուր թեր զար գա ցու
մով երե խա նե րի բա ռա պա շա րի զար գաց
մանն ուղղ ված հա յե րեն լեզ վով նյու թեր և 
«ծրա գիր», և այս աշ խա տանք նե րը յու րա
քան չյուր մաս նա գետ իրա կա նաց նում է 
ըստ իր հա յե ցո ղու թյան, ին չի հե տև ան քով 
երե խա յի հետ հա մա կարգ ված ձև ով աշ
խա տանք ներ չեն տար վում, ինչն էլ բա ցա
սա բար է ազ դում շտկո ղա ման կա վար ժա
կան աշ խա տանք նե րի վրա: 

Այս պի սով, վեր լու ծե լով խնդրո առար
կա յի վե րա բե րյալ խոս քի ընդ հա նուր 
թեր զար գա ցու մով երե խա նե րի հետ աշ
խա տող ման կա վարժ նե րի հարց ման ար
դյունք նե րը՝ պետք է նշել՝ խոս քի ընդ հա
նուր թեր զար գա ցու մով երե խա նե րը իրենց 
խոս քի թեր զար գաց ման հե տև ան քով մեծ 
դժվա րու թյուն ներ են ու նե նում նա խադպ
րո ցա կան ծրա գի րը յու րաց նե լիս, մի և
նույն ժա մա նակ դաս տի ա րակ նե րը չեն 
տի րա պե տում այս երե խա նե րի հետ աշ
խա տան քի հմտու թյուն նե րին, ուս տի չեն 
կա րո ղա նում պատ շաճ աջակ ցու թյուն 
ցու ցա բե րել երե խա նե րին այս հար ցում: 
Հարց ման ար դյունք նե րը փաս տում են, որ 
խոս քի ընդ հա նուր թեր զար գա ցու մով երե
խա նե րի բա ռա պա շա րի զար գաց մանն 
ուղղ ված աշ խա տանք նե րը բա վա րար և 
հա մա կարգ ված չեն տար վում նա խադպ
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րո ցա կան տա րի քում, ին չի հե տև ան քով 
այս երե խա նե րը լի ար ժեք չեն յու րաց նում 
նա խադպ րո ցա կան ծրա գի րը, իսկ հե տա
գա յում էլ մեծ դժվա րու թյուն ներ են ու նե
նում դպրո ցա կան ու սուց ման ըն թաց քում:  
Հե տև ա բար, խոս քի ընդ հա նուր թեր զար
գա ցու մով երե խա նե րի բա ռա պա շա րի 

զար գաց մանն ուղղ ված մո տե ցում նե րի 
մշա կու մը կա րև ո րա գույն տեղ է գրա վում 
այս երե խա նե րի դպրո ցա կան ու սուց ման 
նա խա պատ րաստ ման գոր ծում: Այս մո
տե ցում նե րի մշա կումն էլ հենց կենտ րո նա
կան տեղ է զբա ղեց նում մեր հե տա զո տու
թյան շրջա նակ նե րում: 
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Информативность учителей об особенностях обучения детей с общим 
недоразвитием речи

А. Киракосян
В статье анализируются данные социологического опроса педагогов, работающих 

с детьми, имеющими общее недоразвитие речи. Анализируются насколько недостатки 
словаря влияют на усвоение школьной программы и снижают успеваемость у детей с 
общим недоразвитием речи.

Awareness of teachers on peculiarities of study process of  
children speech general retardation 

A. Kirakosyan
In the article are presented the results of a sociological study of pedagogues working with 

children with speech general retardation.Here is also presented the analysis of how these 
children’s vocabulary deficiencies influence on how they learn the school material and their 
progress.
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ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱՅԻ 
ԷՈւԹՅՈւՆը ԵՎ ԳՈՐԾԱՌՈւՅԹՆԵՐը

Հա սա րա կա կան կյան քի զար գա ցում
նե րը ար դի ժա մա նա կաշր ջա նում մե ծա
պես կախ ված են հա մաշ խար հայ նաց ման, 
մարդ կա յին գոր ծու նե ու թյան տար բեր 
ոլորտ նե րում մի ջազ գա յին հան րու թյան 
մի ա վոր ման գոր ծըն թաց նե րի զար գա
ցում նե րից: Բա ցա ռու թյուն չէ այս տեղ 
նաև կրթու թյան ոլոր տը: Ժա մա նա կա կից 
պայ ման նե րում հա մաշ խար հա յին կրթա
կան մի աս նա կան դաշ տի կա յա ցու մը 
պայ մա նա վոր ված է կրթու թյան հա մա
կար գի կա տա րե լա գոր ծու մով, ման կա
վար ժա կան գի տու թյուն նե րի զար գաց ման 
մի տում նե րով: Կրթու թյան հա մա կար գի 
բա րե փո խում նե րի հիմ նա կան նպա տա կը 
կրթու թյան որա կի բարձ րա ցումն է, ինչ
պես նաև ման կա վար ժի, ու սուց չի ինք
նա կա յաց ման, նրա անձ նա յին նե րու ժի 
բա ցա հայտ ման և զար գաց ման գոր ծում 
աջակ ցու թյուն ցու ցա բե րե լը: Կրթու թյան 
որա կի ցու ցա նիշ նե րից մե կը ժա մա նա
կա կից աշ խա տա շու կա յում ման կա վարժ–
մաս նա գե տի մրցու նա կու թյան աս տի ճանն 
է: Սա կայն մեր հա մոզ մամբ՝ հիմ նա կան 
խնդի րը ոչ թե մի այն կրթու թյան որակն է, 
այլ ման կա վարժ–մաս նա գե տի ու սուց ման 
գոր ծըն թա ցը: Այս տեղ առանձ նա հա տուկ 
կա րև ո րու թյուն է ստա նում մաս նա գե տի 
մաս նա գի տա կան հո գե բա նա ման կա վար
ժա կան գոր ծի մա ցու թյան կա յաց ման գոր
ծըն թա ցի մա սին օբյեկ տիվ տվյալ նե րի 

ստա ցու մը այն մա սին, թե ման կա վար ժա
կան գոր ծըն թա ցում ինչ պես է տե ղի ու նե
նում մաս նա գե տի կա յա ցու մը, աճը, զար
գա ցու մը, մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րի, 
կա րո ղու թյուն նե րի, հմտու թյուն նե րի, ար
ժե հա մա կար գի ձև ա վո րումն ու զար գա
ցու մը: Վեր լու ծե լով սո վո րող–մաս նա գե տի 
որա կա վոր ման բնու թա գի րը` հնա րա վոր է 
դառ նում առանձ նաց նել մաս նա գի տա կան 
ման կա վար ժա կան խնդիր նե րի մի ամ
բող ջու թյուն, որոնց լուծ ման մո դել նե րին, 
որ պես անհ րա ժեշտ նվա զա գույն, պետք 
է տի րա պե տի ապա գա ման կա վար ժը: 
Իսկ դրա հա մար նա պետք է ու սում նա
սի րի ման կա վար ժա հո գե բա նա կան մի 
շարք առար կա ներ: Այդ առար կա նե րի 
խմբում կան հիմ նա կան հաս կա ցու թյուն
ներ, որոնց ման կա վարժ–մաս նա գետ նե րը 
տի րա պե տում են ըստ նա խօ րոք մշակ ված 
փու լե րի, քայլ առ քայլ, և որոն ցից յու րա
քան չյու րը ման կա վար ժա կան այս կամ 
այն ու սում նա կան առար կա յի շրջա նակ նե
րում որո շա կի խնդիր ներ է լու ծում: Կրթա
կան գոր ծըն թա ցի որա կի կա ռա վա րու մը, 
սո վո րո ղի մաս նա գի տա կան ծրագ րով 
առաջ խա ղաց ման գոր ծում աջակ ցու թյան 
ապա հո վու մը հնա րա վոր է հե տա դարձ 
օբյեկ տիվ կա պի առ կա յու թյան դեպ քում: 
Իսկ հենց այդ օբյեկ տիվ հե տա դարձ կա
պը ապա հո վում է ման կա վար ժա կան դի
ագ նոս տի կան: Ժա մա նա կա կից կրթա կան 
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հա մա կար գի ու սում նա սի րու թյու նը թույլ է 
տա լիս եզ րա կաց նել, որ ման կա վար ժա
կան դի ագ նոս տի կա յի հիմ նախն դիր նե րից 
մե կը դի ագ նոս տի կա կան «գոր ծի քա վոր
ման» ան բա վա րա րու թյունն է, որի լրա
ցու մը և հնա րա վո րու թյուն կտա հե տև ե
լու ապա գա ման կա վարժ–մաս նա գե տի 
ման կա վար ժա կան կա յաց ման գոր ծըն
թա ցում փո փո խու թյուն նե րի զար գաց մա
նը: Ման կա վար ժա կան դի ագ նոս տի կան 
սու բյեկ տի զար գաց ման մա կար դա կի 
որոշ ման, հաս տատ ման գոր ծըն թաց է, 
ին չը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս հե տև ե
լու դի ագ նոս տի կա յի սու բյեկ տի մոտ տե
ղի ու նե ցող աճին, զար գաց մա նը, ամ բողջ 
տե ղե կատ վու թյա նը, հա ջո ղու թյուն ներն 
ու վեր հա նե լու թե րա ցում նե րը: Ման կա
վար ժա կան դի ագ նոս տի կա յի հե տա դարձ 
կա պի գոր ծա ռույ թը հնա րա վո րու թյուն 
է տա լիս կա ռա վա րե լու գոր ծու նե ու թյան 
տար բեր ոլորտ նե րում ապա գա մաս նա
գե տի կա յաց ման գոր ծըն թա ցը: Վեր ջի
նիս ար դյու նա վե տու թյա նը նպաս տում 
են նաև կրթու թյան ոլոր տում ներդր վող 
տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա ներ, ինչն 
էլ հնա րա վո րու թյուն է տա լիս հա մա պա
տաս խան տե ղե կատ վու թյունն օգ տա գոր
ծե լու ու սուց ման և դաս տի ա րա կու թյան 
գոր ծըն թաց նե րում: Վ. Ս. Եգո րո վի կար
ծի քով, ընդ հա նուր հա մա կար գի մա սին 
տե ղե կատ վու թյունն էլ հենց կազ մա կեր
պում և կա ռա վա րում է մաս նա վոր հա
մա կար գե րի զար գա ցու մը: Այս տե սան
կյու նից կրթա կան կոնկ րետ հա մա կար գի 
բո վան դա կու թյունն ու զար գաց ման ուղղ
վա ծու թյու նը մե ծա պես կախ ված են նրա 
գոր ծա ռույթ նե րից: Այս հիմ նա հար ցին 
անդ րա դար ձել են Տ. Մ. Տա լան չու կը, Ա. Ա. 
Բո դա լյո վը, Ն. Ի. Շև անդ րի նը, Ա. Ս. Բել
կի նը, Վ. Մ. Գոն չա րեն կոն, Լ. Դ. Նա զա
րո վը, Ս. Լ. Ֆո մեն կոն, Լ.Պ. Կա չա լո վը, Ա. 
Ա. Ռի ա նը, Ն. Վ. Կուզ մի նան (կա ռուց ված
քա յին–գոր ծառ նա կան մո տե ցում ման կա
վար ժա կան հա մա կար գե րի վեր լու ծու թյան 

նկատ մամբ): Նրանք հիմ նա վո րում են 
տար բեր տե սա կի մո նի թո րինգ նե րը ման
կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյան տար բեր 
ոլորտ նե րում. դի դակ տի կա կան, դաս տի
ա րակ չա կան, կրթա կան, սո ցի ալ ման կա
վար ժա կան, կա ռա վար չա կան: Ման կա
վար ժա կան դի ագ նոս տի կա յի խնդիր նե րը 
գո յու թյուն են ու նե ցել հա զա րա մյակ ներ 
շա րու նակ, և այ սօր էլ դրանք կան, քա նի 
որ ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյան 
հենց սկզբից հա սա րա կու թյանն անհ րա
ժեշտ էր գնա հա տել ու սուց ման ար դյունք
նե րը: «Դի ագ նոս տի կա» տեր մի նը ծա գել 
Է հու նա րեն «dia»– մի ջև և «gnosis»– գի
տե լիք բա ռե րից: Դի ագ նոս տի կան որ պես 
գի տա կան դիս ցիպ լին և գի տապ րակ տիկ 
գոր ծու նե ու թյան բնա գա վառ սո ցի ա լա պես 
պայ մա նա վոր ված է և փո փոխ վում է հա
սա րա կու թյան պատ մա կան զար գաց մա նը 
զու գըն թաց: Նրա զար գա ցումն իրա կա նա
նում է դի ագ նոս տի կա յի օբյեկ տի` նոր մա
յից շեղ ման պատ ճառ նե րի ավե լի արագ և 
ճիշտ բա ցա հայտ ման հնա րա վո րու թյուն նե
րի ընդ լայն ման շնոր հիվ: Սա վե րա բե րում է 
դի ագ նոս տի կա յի բո լոր բնա գա վառ նե րին: 
Դի ագ նոս տի կա յի զար գա ցու մը բնու թագր
վում է նրա առան ձին կող մե րի ան հա մա չա
փու թյամբ, ինչ պես նաև նրանց՝ մե կը մյու
սի վրա ազ դե ցու թյամբ:

Գի տա կան և գործնական դի ագ նոս տի
կա յի տար բե րու թյուն նե րը չեն նշա նա կում, 
որ նրանց մի ջև կա ան հա մա պա տաս խա
նու թյուն: Ավե լին, դպրո ցա կան պրակ
տի կան օգ տա գոր ծում է ավե լի շատ այն, 
ինչ ստեղծ ված է գի տու թյան մեջ. հար
ցա թերթ, թեստ, ընտ րու թյան մե թո դի կա 
և այլն: Հե տա զո տու թյան մե թո դի կա յի 
ձեռք բե րում նե րը որո շա կի ժա մա նակ հե
տո դառ նում են պրակ տիկ ման կա վար ժի 
ձեռք բե րում ներ, որոնք ու սում նա սի րում են 
երե խա նե րին դպրո ցում:

Ավան դա բար առանձ նաց նում են ախ
տո րոշ ման եր կու տե սակ. ու ղիղ կամ հիմ
նա վոր ված և տար բե րակ ված [1, էջ 10]:
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Հիմ նա վոր ված կա րող է լի նել նաև 
տար բե րակ ված ախ տո րո շու մը, տար բե
րու թյու նը հիմ նա վոր վա ծու թյան ճշմար
տա ցի ու թյան աս տի ճա նի մեջ է: Սրա նից 
բխում են հե տև յալ իրա վի ճակ նե րը. 
1. Յու րա քան չյուր ախ տո րո շում իրա կա

նաց վում է տար բե րակ ման մի ջո ցով: 
Հե տա զոտ վող օբյեկ տի վի ճա կի հա
տուկ որոշ ման հա մար անհ րա ժեշտ 
է տար բե րա կել մի վի ճա կը մյու սից, 
ինչ պես նաև սահ մա նել տվյալ օր
գա նիզ մի ան հա տա կան առանձ նա
հատ կու թյուն նե րը. սա ախ տո րոշ ման 
իրա կա նաց ման ժա մա նակ առա ջին 
անհ րա ժեշտ փուլն է:

2. Յու րա քան չյուր ախ տո րո շում պետք է 
հիմ նա վոր ված լի նի: Դի ագ նոս տի կա
յի հիմ նա վոր վա ծու թյու նը ստուգ վում է 
ցան կա ցած դեպ քում, նրա հիմ նա վոր
ման և կա ռուց ման ցան կա ցած մե թո դով:

3. Խնդրա հա րույց և ճշմար տա ցի 
քննար կում նե րը տար բեր վում են 
նրան ցում ար տա հայտ ված մտքե րի 
ապա ցուց վա ծու թյան աս տի ճա նով: 
Հե տև ա բար, դի ագ նոս տի կա յի ար
դյուն քի ստույգ լի նե լու մա սին կա րող 
ենք հա վաս տել մի այն այն ստու գե լուց 
հե տո:

Ախ տո րոշ ման գոր ծըն թա ցի յու րա քան
չյուր փու լում անհ րա ժեշ տու թյուն է առա
ջա նում առանձ նաց նե լու հնա րա վոր, են
թադ րյալ գի տե լիք նե րը ստուգ ված նե րից:

Ավե լի շատ որո շա կի ու թյան հա մար 
առանձ նաց նում են ախ տո րոշ ման կա ռուց
ման եր կու փուլ, որոնք բնու թագր վում են 
հիմ նա վոր վա ծու թյան մե թո դով և եզ րա
հանգ ման ճշմար տա ցի ու թյամբ, արա գու
թյամբ:

Քա նի որ ման կա վար ժա կան ախ տո րո
շու մը կա րող է դի տարկ վել որ պես ախ տո
րոշ ման մաս նա վոր տե սակ, անդ րա դառ
նանք ման կա վար ժա կան ախ տո րոշ ման 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րի դի տարկ
մա նը, որը ման կա վար ժա կան գոր ծու

նե ու թյան ան բա ժա նե լի մաս է, քա նի որ 
ու սուց ման և դաս տի ա րա կու թյան գոր ծըն
թաց նե րի իրա կա նա ցու մը պա հան ջում է 
այդ գոր ծըն թաց նե րի ար դյունք նե րի գնա
հա տում, վեր լու ծում և հաշ վա ռում:

Ման կա վար ժա կան դի ագ նոս տի կան 
գնա հատ ման և վե րահսկ ման եղա նակ նե
րի հա մակ ցու թյունն է` ուղղ ված ու սում նա
կան գոր ծըն թա ցի ար դյու նա վե տու թյան 
բարձ րաց ման, սո վո րող նե րի տար բե րակ
ման, ինչ պես նաև կրթա կան ծրագ րե րի և 
ման կա վար ժա կան փո խազ դե ցու թյան մե
թոդ նե րի կա տա րե լա գործ ման խնդիր նե րի 
լուծ մա նը [2, էջ 190]:

Ժա մա նա կա կից ման կա վար ժա կան 
դի ագ նոս տի կան բնո րոշ վում է որ պես ուս
մունք կոնկ րետ դրված խնդիր նե րի բա
ցա հայտ ման մե թոդ նե րի և սկզբունք նե րի 
մա սին, որ պես ման կա վար ժա կան գի տու
թյան բնա գա վառ, գոր ծու նե ու թյան բարդ 
և յու րա հա տուկ տե սակ, սո վո րող նե րի և 
սո վո րեց նող նե րի փոխ հա րա բե րու թյուն
նե րի փո փոխ վող հա մա կարգ, որի բո վան
դա կու թյու նը սո վո րող նե րի նպա տա կա
ուղղ ված հե տա զո տումն ու ձև ա վո րումն 
է: Ման կա վար ժա կան դի ագ նոս տի կա յի 
ար դյուն քը ան ձի և կո լեկ տի վի այն դրսև
ո րում նե րի և հատ կա նիշ նե րի մա սին եզ
րա կա ցու թյուն է, որոնց կա րող է ուղղ ված 
լի նել ման կա վար ժա կան ներ գոր ծու թյու
նը կամ որոնք կա րող են ու սում նա սիր վել 
դաս տի ա րակ չա կան նպա տակ նե րով: Այն 
իր մեջ պետք է բո վան դա կի.

 � դաս տի ա րա կու թյան օբյեկ տի գոր
ծո ղու թյուն նե րի, վի ճա կի, հա րա
բե րու թյուն նե րի նկա րագ րու թյու նը 
ման կա վար ժա կան և հո գե բա նա կան 
հաս կա ցու թյուն նե րում,

 � դրանց բա ցատ րու թյու նը ման կա վար
ժա կան և հո գե բա նա կան տե սու թյուն
նե րի հի ման վրա,

 � իրա դար ձու թյուն նե րի զար գաց ման 
կան խա տե սու մը տվյալ իրադ րու թյան 
մեջ և ապա գա յում,
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 � ման կա վար ժա կան գնա հա տա կան 
կան խա տես վող ար դյունք նե րի վե րա
բե րյալ,

 � ըն դուն վող որոշ ման ման կա վար ժա
կան նպա տա կա հար մա րու թյան մա
սին եզ րա կա ցու թյուն:

Ման կա վար ժա կան դի ագ նոս տի կան 
ման կա վարժ նե րի և ման կա վար ժա կան 
կո լեկ տի վի յու րա հա տուկ գոր ծու նե ու թյան 
հա մա կարգ է, որն ուղղ ված է ան ձի հե
տաքրք րող որակ նե րի բա ցա հայտ մա նը` 
նպա տակ ու նե նա լով գնա հա տե լու դաս
տի ա րա կու թյան, ու սուց ման և կրթու թյան 
ար դյունք նե րը: Դի ագ նոս տիկ գոր ծու նե ու
թյան հա մա կար գի մեջ մտնում են դի ագ
նոս տի կա յի նպա տակ նե րը և մե թոդ նե րը, 
ար դյունք նե րը և ար դյունք նե րի մեկ նա
բա նու մը, կադ րե րը և հաս տա տու թյուն
նե րը, որոնք զբաղ վում են դի ագ նոս տի
կա յով, ինչ պես նաև դի ագ նոս տի կա յի 
ար դյունք նե րի հու մա նիս տա կան կի րա ռու
մը կրթա կան հա մա կար գում: Դի ագ նոս
տիկ–գնա հա տո ղա կան գոր ծու նե ու թյան 
հա մա կար գի հիմ նա կան բա ղադ րիչ ներն 
են` առար կան, սու բյեկ տը, օբյեկ տը, բնու
թա գի րը և սահ մա նու մը:

Ման կա վար ժա կան դի ագ նոս տի կա
յի էու թյու նը որո շում է նրա առար կան. 
ում դաս տի ա րա կել, դաս տի ա րա կու թյան 
դրված նպա տակ նե րին և խնդիր նե րին 
հա մա պա տաս խան (դաս տի ա րա կու թյան 
օբյեկտ), ինչ պի սի պայ ման նե րում, (դաս
տի ա րակ չա կան իրա վի ճակ), ով և ինչ 
պետք է անի այդ պայ ման նե րում, (հա
սա րա կու թյան, ըն տա նի քի, դպրո ցի, դա
սա րա նա կան կո լեկ տի վի, հենց երե խա յի 
գոր ծա ռույթ նե րի որո շու մը, ինչ մի ջո ցով, 
մե թոդ նե րով ազ դել դաս տի ա րակ նե րի և 
դաս տի ա րակ վող նե րի վրա):

Ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյան 
դի ագ նոս տի կան իրա կա նաց նում է մի 
շարք գոր ծա ռույթ ներ: Առա ջի նը հե տա
դարձ կա պի գոր ծա ռույթն է: Չվե րահս կե
լով սե փա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը` ման

կա վար ժը կորց նում է ան ձի ձև ա վոր ման 
գոր ծըն թա ցի կա ռա վար ման հնա րա վո
րու թյու նը:

Երկ րոր դը ման կա վար ժա կան գոր ծու
նե ու թյան ար դյու նա վե տու թյան գնա հատ
ման գոր ծա ռույթն է:

Եր րորդ գոր ծա ռույ թը ման կա վար ժա
կան դի ագ նոս տի կա յի դաս տի ա րակ չա
կան–խթա նիչ գոր ծա ռույթն է: Ման կա
վար ժա կան գոր ծըն թա ցի դի ագ նոս տի կան 
տար բեր վում է նրա նով, որ նրան չի կա
րե լի կտրել իրա կան դպրո ցա կան կյան
քից: Դի ագ նոս տի կա յի ժա մա նակ ման կա
վար ժին պետք է ոչ մի այն տե ղե կու թյուն 
ստա նալ սո վո րող նե րի մա սին, այ լև ակ
տի վո րեն ներգ րա վել նրանց իրա կան գոր
ծու նե ու թյան, ձև ա վոր ված հա րա բե րու
թյուն նե րի հա մա կար գում:

Չոր րորդ և հին գե րորդ գոր ծա ռույթ նե
րը հա ղոր դակ ցա կան և կա ռու ցո ղա կան 
են: Յու րա քան չյուր մի ջանձ նա յին շփում 
հիմն ված է դի մա ցի նի գի տե լիք նե րի, ըն
կալ ման և այն մարդ կանց վրա, որոնց մի
ջո ցով շփումն իրա կա նա նում է: Այս գոր
ծա ռույթ նե րի իրա կա նա ցու մը հնա րա վոր 
է դառ նում այն դեպ քում, երբ դի ագ նոս
տի կան որո շում է սո վո րող նե րի և ու սուց չի 
ան հա տա կան, հո գե բա նա կան առանձ նա
հատ կու թյուն նե րը նրանց փո խազ դե ցու
թյան ըն թաց քում:

Վե ցե րորդ գոր ծա ռույ թը ման կա վար
ժա կան գոր ծըն թա ցի մաս նա կից նե րի մա
սին տե ղե կու թյուն նե րի հա վա քագ րումն 
է: Ման կա վար ժա կան դի ագ նոս տի կա յի 
ար դյունք նե րը հե տաքր քիր են ոչ մի այն 
բո լոր ման կա վարժ նե րին, որոնք կրթում 
են տվյալ աշա կեր տին և ձև ա վո րում նրա 
ան ձը, այ լև ծնող նե րին, աշա կեր տա կան 
ակ տի վին:

Յո թե րոր դը կան խա տե սող գոր ծա
ռույթն է: Յու րա քան չյուր դի ագ նոս տի կա 
են թադ րում է դի ագ նոս տի կա յի օբյեկ տի 
զար գաց ման կան խա տե սում: Այս գոր ծա
ռույթն իրա կա նաց նե լիս ման կա վար ժը 
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խիստ պա տաս խա նատ վու թյուն է կրում:
Վե րոն շյալ գոր ծա ռույթ նե րի հաշ վառ

ման ար դյուն քում կա րե լի է առանձ նաց նել 
հե տև յալ ուղ ղու թյուն նե րը.

 � նպա տակ նե րի և ու սում նա դաս տի ա
րակ չա կան գոր ծըն թա ցի հա սա նե լի
ու թյան դի ագ նոս տի կա,

 � այդ նպա տակ նե րի և բո վան դա կու
թյան իրա կա նաց ման մի ջոց նե րի դի
ագ նոս տի կա,

 � ման կա վար ժա կան փո խազ դե ցու
թյան դի ագ նոս տի կա,

 � ման կա վար ժա կան գոր ծըն թա ցի ար
դյու նա վե տու թյան դի ագ նոս տի կա: 

Անհ րա ժեշտ է նշել, որ դի ագ նոս տի
կա կա րող են իրա կա նաց նել տվյալ ոլոր
տում հա տուկ պատ րաստ վա ծու թյուն ու նե
ցող մաս նա գետ նե րը, հա կա ռակ դեպ քում 
դպրո ցում ու սուց չի աշ խա տան քի թե րու
թյուն նե րը կա րող են թաքց նել:

Ման կա վար ժա կան դի ագ նոս տի կա յի 
առար կան կրթա կան գոր ծըն թա ցում նե
րառ ված ան հա տի, խմբի` ման կա վար ժա
կան գոր ծըն թա ցի ար դյու նա վե տու թյան 
տե սան կյու նից հե տաքրք րող որակ նե րի 
գնա հա տումն է: Այս տե ղից հե տև ում է, որ 
այդ պի սի բնո րոշ մամբ դի ագ նոս տի կան 
ման կա վար ժա կան տե սու թյան և պրակ
տի կա յի մի մասն է կամ պետք է դառ նա 
այդ պի սին: Այս տե ղից, սա կայն, չի հե տև
ում, որ ման կա վար ժու թյան և դի ագ նոս
տի կա յի հա րա բե րու թյուն նե րը շատ պարզ 
են: Ընդ հա կա ռա կը, ման կա վար ժու թյան 
պատ մու թյու նը և ման կա վար ժա կան տե
սու թյու նը մատ նան շում են ոչ մի այն նրանց 
մի ջև առ կա դժվա րու թյուն նե րը, այլ նաև 
հիմ նախն դիր նե րը: Բա վա կան է հի շել 
ման կա վար ժու թյան և ման կա բա նու թյան 
հա րա բե րու թյուն նե րը քսա նե րորդ դա րի 
30–ական թվա կան նե րին: Վեր ջին նե րիս 
հիմ նա կան մե թո դը թես տերն էին, որոնք 
օգ տա գործ վում էին ան հա տի դի ագ նոս
տի կա յի հա մար:

Դի ագ նոս տի կա յի սու բյեկտ ներ են 

ման կա վարժ–հե տա զո տող նե րը, թես տա
վո րող նե րը, դա սա խոս նե րը, ու սու ցիչ նե
րը, դաս տի ա րակ նե րը, ով քեր ստա նում 
են հա մա պա տաս խան ման կա վար ժա կան 
կրթու թյուն գի տա ման կա վար ժա կան, մի
ջին և բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս
տա տու թյուն նե րում:

Ման կա վար ժա կան դի ագ նոս տի կա յի 
օբյեկտ ներ են հա մար վում բո լոր կրթա
կան հաս տա տու թյուն նե րի սո վո րող նե րը և 
նրանց խմբե րը: Ժա մա նա կա կից պայ ման
նե րում հա ճախ են առաջ գա լիս կրթա կան 
հա մա կար գե րի և կրթա կան գոր ծըն թա
ցի` որ պես դի ագ նոս տի կա յի օբյեկտ նե րի 
վի ճա կի հետ կապ ված հար ցեր: Այդ ժա
մա նակ որ պես ման կա վար ժա կան դի ագ
նոս տի կա յի առար կա կա րող է դառ նալ 
այդ գոր ծըն թա ցի ար դյունք նե րի և վի ճա
կի գնա հա տու մը: Սա կայն հար ցի այս պի
սի դրված քը վի ճե լի է: Որոշ հե ղի նակ նե րի 
կար ծի քով, խա չա ձևվում են ման կա վար
ժա կան փոր ձաքն նու թյան, ատես տա վոր
ման և հա վա տար մագր ման գոր ծըն թաց
նե րը, որոն ցից յու րա քան չյուրն ու նի իր 
ու սում նա սի րու թյան առար կան և պրակ
տիկ գոր ծու նե ու թյան ոլոր տը: Իրա կա նում 
նրանք բո լորն էլ պետք է հեն վե ին գի
տա մա նա կա վար ժա կան դի ագ նոս տի կա
յի վրա: Իրա կա նում դա գո յու թյուն չու նի 
և դե ռևս չի կա րող ու նե նալ այն քան ժա
մա նակ, քա նի դեռ փոր ձաքն նու թյու նը, 
ատես տա վո րու մը և հա վա տար մագ րու
մը անց կաց նում են կրթու թյան և գի տու
թյան նա խա րա րու թյան պաշ տո նյա նե րը: 
զար գա ցած կրթա կան հա մա կարգ և քա
ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյուն ու նե
ցող երկր նե րում այդ պի սի աշ խա տան քը 
հանձ նա րա րում են մի այն ան կախ և մաս
նա գի տաց ված թես տա վոր ման կենտ րոն
նե րին: Օբյեկ տի քա նա կա կան ըն դար ձա
կու մը դի ագ նոս տի կա յի հա մար դրա կան 
չի կա րող լի նել: Վեր ջինս կա րող էր ավե լի 
ար դյու նա վետ մաս նա գի տաց վել սո վո
րող նե րի ու սում նա կան հա ջո ղու թյուն նե րի 
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գնա հատ ման հար ցում` որ պես ման կա
վար ժա կան դի ագ նոս տի կա յի գլխա վոր 
մե թոդ: Եթե կրթա կան հա մա կար գե րի դի
ագ նոս տի կան և կրթա կան գոր ծըն թա ցի 
վի ճա կը կա ռուց վում է փոր ձարկ վող նե րի 
դի ագ նոս տիկ տվյալ նե րի հիմ նա վոր ման 
վրա, ապա այս տեղ մենք գործ ու նենք այլ 
խնդրի հետ, իսկ ավե լի պարզ՝ ման կա
վար ժա կան դի ագ նոս տի կա յի տվյալ նե րի 
օգ տա գործ ման և մեկ նա բան ման հետ:

Դի ագ նոս տի կա յի հիմ նա կան ոլորտ
նե րը: Կրթա կան գոր ծըն թա ցի կա րև որ 
մա սը լի նե լով` դի ագ նոս տի կան չի փո խա
րի նում ու սուց ման և դաս տի ա րա կու թյան 
ինչ–որ մե թոդ նե րի. այն մի այն օգ նում է 
ար ձա նագ րե լու սո վո րող նե րի ձեռք բե
րում ներն ու կա րիք նե րը: Առանձ նաց վում 
են դի ագ նոս տի կա յի հե տև յալ հիմ նա կան 
ոլորտ նե րը` դաս տի ա րա կու թյուն, կրթու
թյուն և ու սու ցում.

 � Դաս տի ա րա կու թյան ոլոր տում` ան հա
տի դիր քո րո շում նե րի հայտ նա բե րումն 
ու գնա հա տու մը, ան հա տի կող մից 
մարդ կու թյան մշա կու թա յին նե րու ժի 
տի րա պետ ման չա փի որո շու մը:

 � Կրթու թյան ոլոր տում` ան հա տի զար

գաց ման աս տի ճա նի և սե փա կան 
ան ձի, աշ խար հի և գոր ծու նե ու թյան 
մի ջոց նե րի մա սին ընդ հան րաց ված 
գի տե լիք նե րի հա մա կար գին տի րա
պետ ման չա փի որո շու մը: Այս տեղ 
հիմ նա կա նում կա րե լի է ընդգր կել տե
սա կան և մե թո դա բա նա կան գի տե
լիք նե րը:

 � Ու սուց ման ոլոր տում` առան ձին կրթա
կան հաս տա տու թյուն նե րում ձեռք 
բեր ված հա տուկ գի տե լիք նե րի, կա րո
ղու թյուն նե րի և հմտու թյուն նե րի տի
րա պետ ման մա կար դա կի որո շու մը: 
Այս տե ղից հե տև ում է, որ ու սու ցումն 
ավե լի յու րա հա տուկ է, քան կրթու թյու
նը: Ավե լի յու րա հա տուկ է մաս նա գի
տա կան ու սու ցու մը: 

Ման կա վար ժա կան դի ագ նոս տի կա յի 
ար դյունք նե րը ավե լի հստա կեց նե լու հա
մար նպա տա կա հար մար է օգ տա գոր ծել 
հո գե բա նա կան դի ագ նոս տի կա յի մե թոդ
նե րը: Այս դեպ քում շեշ տը դրվում է ոչ թե 
ան հա տի անձ նա յին որակ նե րի, այլ ու
շադ րու թյան, հի շո ղու թյան, ին տե լեկ տի և 
ստեղ ծա գոր ծա կան կա րո ղու թյուն նե րի ու
սում նա սիր ման վրա:

Природа и основные функции педагогической диагностики
Г. Еганян

В статье описана педагогическая диагностика как частный вид диагностики, как 
науч ная дисциплина, рассматривается она в контексте образовательных реформ. Опре
де ляются ее цели, субъекты и объекты. Выделяются этапы формирования диагноза, 
его виды и основные функции.

The essence and main functions of pedagogical diagnostics
G. Yeganyan

The article describes pedagogical diagnostics as individual species, scientific discipline of 
diagnostics and is considered in the context of educational reforms. Its matter, subjects and 
objests are defined. 

The construction phases, types and main functions of diagnostics are segregated.
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Վազ գեն Առա ջի նը` Հա յոց 130–րդ գա
հա կալ Հայ րա պե տը, դեռ երի տա սարդ 
տա րի նե րից առանձ նա նում էր խո րա թա
փան ցու թյամբ, մտքի ճկուն փայ լա տա կում
նե րով, գի տա կան մտա ծո ղու թյան հա մա
կարգ վա ծու թյամբ և գոր ծու նե ու թյան լայն, 
ընդգր կուն ծա վա լայ նու թյամբ: Առանձ
նաց նե լով և հա տուկ կա րև ո րե լով Ամե նայն 
Հա յոց Կա թո ղի կոս Վազ գեն Առա ջի նի 
ման կա վար ժա կան մեծ վաս տա կը` նկա
տենք, որ դեռ երի տա սարդ տա րի նե րից 
նա իր ու սե րին էր վերց րել հա յա պահ պա
նու թյան կա րև որ առա քե լու թյու նը, ազ գա
յի նի տա րա ծողն ու լու սա վո րո ղը լի նե լու 
մեծ բե ռը` դաս տի ա րա կե լով ու կրթե լով 
իր գա ղա փար նե րին հա վա տա ցող, դրանք 
տա րա ծող սե րունդ ներ: Վե հա փա ռի բեղմ
նա վոր գոր ծու նե ու թյու նը պայ մա նա կա նո
րեն բա ժա նե լով եր կու շրջա նի` սփյուռ քում 
և հայ րե նի քում, հոդ վա ծում անդ րա դարձ է 
կա տար վում նրա երի տա սարդ տա րի նե րի 
լրագ րա յին, խմբագ րա կան գոր ծու նե ու
թյան մի կարճ ըն թաց քի, որը մեծ հետք է 
թո ղել ռու մի նա հայ գա ղու թի երի տա սարդ 
սերն դի դաս տի ա րա կու թյան վրա:

Ծնվե լով հե ռա վոր Ռու մի նի ա յում` Լև ոն–
Կա րա պետ Պալ ճյա նը ու սում նա ռու թյան 
տա րի նե րի ըն թաց քում առանձ նա նում 
էր սո վո րե լու մեծ մղու մով, հե տաքրք րու

թյուն նե րի բազ մա զա նու թյամբ, սա կայն 
դրան ցից ամե նա ակ նե րևը, թե րևս, հո գե
բա նա կան և ման կա վար ժա կան բնա տուր 
նա խա սի րու թյուն ներն էին, որոնք նա 
զար գաց րեց աս տի ճա նա բար և հիմ նո վին: 
Բու խա րես տի պե տա կան հա մալ սա րա
նի գրա կա նու թյան և փի լի սո փա յու թյան 
ֆա կուլ տե տը, ինչ պես նաև նույն բու հի 
Տի տու Մա յո րես կու ան վան գործ նա կան 
ման կա վար ժու թյան մե կա մյա սե մի նար
ներն ավար տե լուց հե տո Լև ոն–Կա րա պետ 
Պալ ճյա նը փոր ձում է հաս կա նալ հայ րե
նի իրա կա նու թյու նից կտրված օտա րու
թյան մեջ գոր ծող հայ ու սուց չի դերն ու 
առա քե լու թյու նը. բա ցի դա սա վան դո ղից 
նրան վե րա պահ ված է հե ռա վոր հա յե
նի քի հան դեպ սի րո սերմ նա ցա նի դե րա
կա  տա րու թյու նը: Մինչ հայ րա պե տա կան 
շրջա նում, Ռու մի նի ա յի «Մի սա քյան–Քե
սի մյան» ազ գա յին վար ժա րա նի երի տա
սարդ ու սու ցի չը գի տակ ցում էր, որ սո վո
րեց նե լու է սո վո րե լով, և որ այդ դա սե րը 
սկսվե լու են դա սա րա նի պա տե րի ներ
սում ու շա րու նակ վե լու են դրա նից դուրս` 
հան րա յին կամ ըն կե րա յին մի ջա վայ րում` 
դա սա րա նում կեր տած ար ժեք նե րը հա
սա րա կու թյան մեջ աշա կերտ–հա մա խոհ
նե րի օգ նու թյամբ տա րա ծե լու մի ջո ցով: 
Դրա հա մար այդ ար ժեք նե րը պետք է հա

ԼՈՒՍԻՆԵ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

ԼԵՎՈՆ–ԿԱՐԱՊԵՏ ՊԱԼՃՅԱՆԻ 
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՄՏՔԵՐը «ՀԵՐԿ» 

ՀԱՆԴԵՍՈւՄ

ԴՊՐՈՑԻ ԵՎ ՄԱՆԿԱՎԱՐժԱԿԱՆ

ՄՏՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
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մա կար գել ու փո խան ցել թե' մա նու կին, 
թե' պա տա նուն, թե' երի տա սար դին, ամ
րապն դել բո լոր հնա րա վոր մի ջոց նե րով` 
թե' դպրո ցում, թե' տա նը, թե' փո ղո ցում: 
«Մի սա քյան–Քե սի մյան» ազ գա յին կրթօ
ջա խում 14 տա րի շա րու նակ Պալ ճյան 
ու սուց չի էա կան դե րա կա տա րու թյու նը 
երե խա նե րի ու սուց ման և դաս տի ա րա կու
թյան գոր ծում հիմք են դառ նում սա նե րի 
և տնօ րի նու թյան պար բե րա կան հի շա տա
կում նե րի` իբ րև հայ րե նա սերի և իս կա կան 
ման կա վար ժի, իսկ հե տա գա յում, ի թիվս 
վար ժա րա նի հայտ նի ու ճա նաչ ված տնօ
րեն նե րի, կար դում ենք նաև նրա անունը1:

Դեռ երի տա սարդ տա րի նե րից Պալ ճյա
նը խո րա պես գի տակ ցում էր մա մու լի ազ
դե ցու թյան, դե րի և նշա նա կու թյան կա րև
ո րու թյու նը օտար մի ջա վայ րում մե ծա ցող 
հայ պա տա նու և երի տա սար դի կյան քում: 
Դե ռևս 1930–ական թվա կան նե րից ռու մի
նա հայ գա ղու թի խնդիր ներն ար ծար ծե լով 
Փա րի զի «Մարտ կոց» թեր թում` երի տա
սար դը հաս կա ցել էր, որ զանգ վա ծա յին 
լրատ վու թյան մի ջո ցի ազ դե ցի կու թյու նը 
ճիշտ օգ տա գոր ծե լու պա րա գա յում կա րե լի 
է անուղ ղա կի ո րեն կրթել, դաս տի ա րա կել, 
սո վո րեց նել, տե ղե կացնել2: Բա վա կա նին 
խի զախ մի դրսև ո րում էր նաև նոր պար
բե րա թեր թի ստեղծ ման գա ղա փա րը, որը 
հիմք հան դի սա ցավ շա րու նա կե լու երի
տա սարդ նե րի հետ դա սա րա նում սկսած 
դա սը հայ րե նա սի րու թյան, մայր լեզ վի 
կա րև ո րու թյան, քա ղա քա ցի ա կան դիր քո
րոշ ման և այլ հար ցե րի շուրջ: Կրե լով մեծ 
ման կա վարժ Ջոն Դյո ւիի գա ղա փար նե րի 
ազ դե ցու թյուն ները`3 երի տա սարդ ման կա

1 Վազ գեն Առա ջին Կա թո ղի կոս Ամե նայն Հա յոց, 
Հա մա ռոտ տա րեգ րու թյուն, 1908–1955, Մայր Աթոռ 
Ս. Էջ մի ա ծին, 1986, էջ 17:
2 www.encyclopedia.am/pages.php?bId=2&hId=1339
3  «Վազ գեն Ա Հայ րա պետ Հա յոց / կոն դակ ներ, քա
րոզ ներ, ճա ռեր, ելույթ ներ», գիրք եր րորդ, Էջ մի ա

վար ժը կյան քի էր կո չում «ժո ղովր դա վա
րա կան դա սա րա նի» գա ղա փա րը, որ տեղ 
առաջ նա յի նը հա մա գոր ծակ ցա յին–խմբա
յին աշ խա տանքն էր, այ նու հետ` ակա դե
մի ա կան ու սու ցու մը, իսկ ման կա վար ժին 
վե րագր ված էր ոչ թե գի տե լիք հա ղոր դո
ղի, այլ երե խա յի հետ հա մա գոր ծակ ցո ղի 
դե րը: Հա մա գոր ծակ ցա յին–խմբա յին դա
սա վանդ ման հնա րա վո րու թյուն նե րը նա 
օգ տա գոր ծում էր պար բե րա բար` որ պես 
«Ռու մի նա հայ ու սա նող նե րի մի ու թյան» 
ատե նա պետ, «Հայ մարմ նակր թա կան 
ընդ հա նուր մի ու թյան» Բու խա րես տի մաս
նա ճյու ղի վար չու թյան ատե նա պետ, «Մի
սա քյան–Քե սի մյան» վար ժա րա նի քար
տու ղար և ու սու ցիչ: Դյո ւիի պես ինքն էլ 
հա մա րում էր, որ «կա րև ո րը ինչ մտա ծե լը 
չէ, այլ ինչ պես մտա ծե լը»4: Հա մա գոր ծակ
ցա յին ու սուց ման ևս մի հետաքր քիր դրսև
ո րում էր ամ սա տերտ րա կի մի ջո ցով երի
տա սարդ նե րին կրթե լը, որ տեղ ու սուց ման 
«հե ռա վար» ձևն ընտ րած «Հեր կի» խմբա
գի րը երի տա սարդ նե րի հա մար մտքի 
«խայ ծեր» էր պատ րաս տում, ներ կա յաց
նում դրանք մատ չե լի լեզ վով, ասե լիքն ամ
րապն դում կյան քից բեր ված օրի նակ նե րի 
հի ման վրա: Մեր հե տաքրք րու թյան և ու
սում նա սի րու թյան առար կան Կա րա պետ 
Պալ ճյա նի խմբագ րած «Հերկ» հան դե սի 12 
հա մար ներն էին, որոն ցում ամ փոփ ված են 
երի տա սարդ ման կա վար ժի երի տա սարդ 
տա րի նե րի մտքերն ու դիր քո րո շում նե րը, 
տագ նապ ներն ու ու րա խու թյուն նե րը:

1936 թ., նո յեմ բե րի 1… ռու մի նա հայ 
«Ազատ» պար բե րա կա նը ազ դա րա րում է 
նոր ամ սա թեր թի մուտք. «Մեզ մե կխնդրեն 
հայ տա րա րել,— գրում է թեր թը «Պար բե
րա կան մը» խո րագ րի ներ քո,— թե «մոտ 

ծին, էջ 216:
4 Internet Encyclopedia of Philosophy www.utm.edu 
John Dewey.
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օրեն պի տի լույս տես նե գի տա կան–մշա
կու թա յին ամ սա թերթ մը, աշ խա տա սի րու
թյամբ մի խումբ երի տա սարդ մտա վո րա
կան նե րու»5: «Արա զի» հրա պա րա կու մը 
սպաս ման մեջ է պա հում հայ ըն թեր ցա
սե րին մին չև 1937 թ. հու նիս ամի սը, երբ 
Կա րա պետ Պալ ճյա նը մի խումբ հա մա
խոհ երի տա սարդ նե րի հետ հրա պա րակ է 
հա նում խոս տաց ված հան դե սը` «Հեր կը», 
որը հիմ նա կա նում ուղղ ված էր խո հա կան, 
գի տա կան, հե տա զո տա կան հոդ ված նե
րի մի ջո ցով ազ գա յին գի տակ ցու թյան 
բարձ րաց մա նը: Ի վեր ջո, որո՞նք էին այս 
ան գամ դառ նա լու նրա հոդ ված նե րի հիմ
նա կան թե մա նե րը, ին չի՞ վրա էր շեշ տադ
րում ներ կա տա րե լու ման կա վար ժու թյան 
աս պա րե զում հա ջո ղու թյուն նե րի հա սած 
երի տա սարդ խմբա գի րը և, ի վեր ջո, հան
դեսն ի՞նչ նո րույթ էր բե րե լու աս պա րեզ, 
ի՞նչ էր փո փո խե լու իր գո յու թյամբ: Վե հա
փա ռի ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյան 
քննու թյան մեջ մանկ. գիտ. դոկ տոր, պրո
ֆե սոր Նա զիկ Հա րու թյու նյանն առանձ
նաց նում է այդ ու ղե նիշ նե րը. «Եվ որ պես 
ան բա ժա նե լի մի ամ բող ջու թյուն Կ. Պալ
ճյա նը վերց նում է ժո ղո վուրդ, հայ րե նիք, 
սե փա կան լե զու և մշա կույթ մի աս նա ցած, 
քա նի որ անհ նա րին է մի ա ժա մա նակ մե
կը պա հել առանց մյու սի, որով հե տև իրոք, 
ամեն մի ժո ղո վուրդ այն չա փով է ժո ղո
վուրդ, որ չա փով որ ու նի սե փա կան եր
կիր, սե փա կան լե զու, մշա կույթ և ինք նա
վար հա վա քա կան կյանք»6: Իս կա պես, 
դեռ ամ սա թեր թի առա ջին հա մա րում 
խմբա գի րը ձև ա կեր պում է «Հեր կի» նպա

5 «Արազ», 1936, N. 452, նո յեմ բե րի 1 (Բու խա րեստ. 
պար բե րա կան մը):
6 Ն. Հա րու թյու նյան, «Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոս 
Վազ գեն Առա ջի նը մանկա վարժ», «Էջ մի ա ծին» պաշ
տո նա կան ամ սա գիր Հայ րա պե ա տա կան Աթո ռոյ Ս. 
Էջ մի ա ծին, Ծ տա րի, սեպ տեմ բեր–հոկ տեմ բեր, 1993, 
էջ 66:

տակ ներն ու ամե նա կա րև որ առա քե լու
թյու նը մե ծա տա ռե րով առանձ նաց նում. 
««Հերկը» կու զե նաև դի տել հայ կե ան քը 
և հայ հայ րե նի քը ու ապ րիլ անոնց ներ կա
յին ու ապա գա յին հետ կապ ված խնդիր
նե րով: «Հերկը» կձգտի մի ա ժա մա նակ 
դաս տի ա րակ չա կան դեր կա տա րելու նոր 
սե րուն դի շար քե րուն մէջ, ազ գա յին հա
ւա քա կան ուղ ղու թե ամբ: «Հերկը» ու րեմն 
ԿԸ ՏԵ ՂԵ ԿԱՑ ՆԷ, ԿԸ ԼՈՒ ՍԱ ԲԱ ՆԷ, ԿԸ 
ԴԱՍ ՏԻ Ա ՐԱ ԿԷ, ԿԸ ՄՇԱ ԿԵ»,— կար դում 
ենք առա ջին հա մա րի վեր ջում խմբագ րի 
կող մից ար ված ամ փո փում նե րում7: Խո
րա թա փանց ման կա վար ժի մեծ բնազ դով 
խմբա գի րը ըն թեր ցո ղի ու շադ րու թյանն 
է ար ժա նաց նում քա ղա քա կիրթ աշ խար
հի գի տա կան, մշա կու թա յին, ըն կե րա յին, 
տնտե սա կան կյան քի ար ժեք նե րը, մտա
ծում նե րը, հո սանք ներն ու խմո րում նե րը` 
հաս կա նա լով, որ մի այն տե ղե կաց ված 
լի նե լով կա րող ենք պահ պա նել հա վա
սա րակ շռու թյու նը Մեծ Աշ խար հի նժա րի 
տար բեր թև ե րի վրա` առանց վա խե նա լու 
ծան րին թե թևը հա կադ րե լուց, քա նա կին 
հա կակ շիռ` որակն ընդգ ծե լուց: Իսկ դրա 
հա մար պետք էր որա կի անմ շակ հուն դը, 
որ առանց այդ էլ մի բռա չափ էր մնա ցել, 
հեր կել զօր ու գի շեր, ու սուց ման և դաս
տի ա րա կու թյան բո վան դա կա յին մի ջոց
ներն օգ տա գոր ծել այդ նպա տակ նե րին 
ծա ռա յեց նե լով: Հա կա ռակ դեպ քում, նրա 
կար ծի քով` «Կը նմա նինք այն բան ւո րին, 
որ իր ձեռ քի գոր ծի քը չի ճանչ նար, զայն 
սխալ կը բռնէ ու գէշ կը գոր ծա ծէ և որ պես 
հե տև անք գոր ծի քը իր բնա կան վի ճա կը 
կը կորսնց նէ, կստա նայ ար տա ռոց ձե
ւեր եւ շի նած գործն ալ կ'ըլ լայ ան կա տար 
ու հա ճախ այ լան դակ: Այս ուղ ղու թե ամբ 
մեր ժո ղովր դի մեջ պետք է կազ մա կեր պիլ 

7 «Հերկ», Ա տա րի, թ.1, Պուք րէշ, հու նիս–1937, Ա 
Տա րի, էջ 16:
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իս կա կան ՎԵ ՐԱ ԴԱՍ ՏԻ Ա ՐԱ ԿՈՒ ԹԵ ԱՆ 
(re'education) պայ քար» (ընդգ ծու մը` հե ղի
նա կի)8: 

Ռու մի նա հա յոց ազ գա յին ան գույն ու 
մի ա պա ղաղ մթնո լո րտը «Հեր կը» կա րո
ղա նում է փո խել ար մա տա պես` իր շուրջ 
հա մախմ բե լով երի տա սարդ նե րի և ըն թեր
ցող նե րի լայն շրջան: Չլուծ ված խնդիր նե րը 
թե' հայ րե նի քում, թե' սփյուռ քում այն քան 
շատ էին, որ 16 էջա նոց պար բե րա կա նին 
հա ճախ մնում էր մի այն ուղ ղու թյուն ցույց 
տա լու, հու սադ րե լու, օտար ափե րում մե
ծա ցող երի տա սա ր դի հա մար նպա տակ
ներ ձև ա վո րե լու դե րակատա րու թյու նը: 
Խմբա գի րը հա ճախ ինքն է հե ղի նա կում 
այն պի սի հոդ ված ներ, որոնք հայ րե նի քի 
պատ մու թյան, լեզ վի, մշա կույ թի կա րև
որ քա րո զիչ ներ են: Նա հան դես է գա
լիս «Լև ոն», «Կ. Պալ ճե ան», «Պ.», և «Կ.» 
ստո րագ րու թյուն նե րով, հա ճախ մեկ հա
մա րում տար բեր ստո րագ րությ ուն նե րով 
թե մա տիկ առու մով բազ մա զան հոդ ված
ներ էր հրա տա րա կում: «Հերկ» ամ սագ
րի հա մար նե րից յուրա քան չյու րը որո շա կի 
նպա տա կա կե տի էր ուղղ ված: Հա մար ձակ 
լու ծում նե րից մեկն էլ այս պար բե րա կա
նի մի ջո ցով մտա ծել սո վո րեց նե լու կա նո
նա վոր փոր ձեր անելն էր հա մա պա տաս
խան հոդ վա ծա շա րե րի մի ջո ցով: Առա ջին 
հա մա րում խո րա թա փանց խմբա գի րը իր 
խմբագ րա կա նում առանձ նաց նում է մտա
ծել սո վո րեց նե լու կա րև ո րա գույն խնդի րը` 
մեջ բե րե լով Մ. Վա րան դյա նի այն միտ քը, 
թե` «Մտա ծու մը մի ար վեստ է, որ պետք 
է մար զո ւի և սո վո րո ւի»: Խմբագ րա կա նում 
երի տա սարդ ման կա վար ժը ըն թեր ցո ղի 
ու շադ րու թյունն է հրա վի րում այն առանց
քա յին ուղ ղու թյուն նե րին, որոն ցով պետք 
է շարժ վեն մտքի սեր մե րի հա մար հող 

8 «Հերկ», Ա տա րի, թ. 3–4, օգոս տոս–սեպ տեմ բեր, 
Պուք րէշ, 1937, էջ 12:

փխրեց նե լով: Պալ ճյա նը գրում է` ««Հեր
կը» նաև հրա վեր մըն է մտա ծե լու` ուղղ ված 
հայ հա սա րա կու թյան և ի մաս նա վո րի հայ 
երի տա սար դու թե ան անխ տիր: Պետք է 
ազ գա յին հա վա քա կան մտա ծու մի տի
սիբ լի նը ստեղ ծել: Որով հե տև, մա նա վանդ 
հե տայ սու, ազ գո վին մտա ծե լով մի այն կա
րե լի է ազ գո վին ապ րիլ: …Որով հե տև ազ
գա յին ճա կա տագ րա կան հան գույց նե րը 
մտա ծե լով մի այն կա րե լի է լու ծել»9:

Հա մար ձակ ելույ թի տպա վո րու թյու նը 
ըն թեր ցող նե րին չի թող նում ան տար բեր: 
Ոմանց ոգև ո րում են երի տա սարդ նե րի 
նա խա ձեռ նու թյուն նե րը, ոմանց էլ սուր 
քննա դա տու թյան մղում: Երի տա սարդ նե
րի սկսած գոր ծի նկատ մամբ թե րա հա վա
տու թյուն է ար տա հայ տում Աթեն քում լույս 
տես նող «Նոր օր» օրա թեր թը` նկա տե լով, 
որ «մի քա նի խակ ու տաքգ լուխ երի տա
սարդ նե րու սկսած ու ժե վեր գոր ծը»` ինք
նու րույն պար բե րա կա նի հրա տա րա կու մը, 
ապա գա չու նի, քա նի որ, ըստ օրա թեր թի, 
«ու նի ոչինչ հրա հան գիչ. այն ոչ գի տա կան 
է, ոչ գե ղար վես տա կան է, ոչ էլ փի լի սո փա
յա կան է»: «Նոր օր» օրա թեր թը կո պիտ 
որա կում նե րը շա րու նա կե լով` հոդ վա ծում 
անդ րա դար ձել էր նաև նո րըն ծա ամ սա
տետ րա կի լեզ վին10: Իրա կա նում լեզ վի 
խնդի րը մեծ խո չըն դոտ էր, որը հա մա ռո
րեն հաղ թա հա րում էին պար բե րա կա նի 
շուրջ հա մախմբ ված երի տա սարդ նե րը: 
Պատ ճառ նե րը շատ էին. ոմանք կրթվել 
էին օտար կրթօ ջախ նե րում (այդ թվում` 
Լև ոն–Կա րա պետ Պալ ճյա նը), ոմանք թե
րի էին թո ղել ու սու մը, չէ ին սո վո րել ֆի
նան սա կան կամ այլ դրդա պատ ճառ նե րից 
ել նե լով, և սա կայն դառ նա լով «Նոր օր» 
պար բե րա կա նի հար ձա կո ղա կան դի տար

9 «Հերկ», Ա տա րի, թ. 1 ,Պուք րէշ, հու նիս 1937, էջ 1:
10 Վազ գեն Առա ջին Կա թո ղի կոս Ամե նայն Հա յոց, 
Հա մա ռոտ տա րեգ րու թյուն, 1908–1955, Մայր Աթոռ 
Ս. Էջ մի ա ծին, 1986, էջ 62:
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կում նե րին` հա մառ երի տա սար դը գրում է. 
«որո շած ենք սոր վիլ` հա յե րե նի թարգ մա
նե լով մեր օտար լեզ վով սոր ված մտքե րը, 
ապ րում նե րը, հույ զե րը»,— վստա հեց նե
լով, որ` «մեզ մե ոմանք պի տի կա րե նա
յին ան շուշտ, տեղ մը գրա վել օտար հրա
պա րա կագ րու թյան մեջ, կամ օտար 
լեզ վով թերթ մը հրա տա րա կել, սա կայն 
նա խընտ րե ցինք չբա ժան վիլ Մես րո պյան 
տա ռե րեն: ..Այն հա յե րե նը, որ գի տենք 
(խոս քը «Հեր կի» խմբագ րա կազ մի մա սին 
է), ինք նաշ խա տու թյամբ սո վո րած ենք: 
Իսկ դուք, «Նոր օրի» խմբա գիր ներ, Ձեր 
կո չու մին գի տակ ցու թյու նը ու նիք, պար
տա վոր եք առաջ քա շե լու ու քա ջա լե րե լու 
երի տա սար դու թյա նը, հայ կյան քի շա րու
նա կու թյան սի րուն` հան դուր ժե լով նույ
նիսկ եր բեմն անոր խար խա փում նե րուն, 
քննա դա տե լով ալ հա ճախ անոր սխալ նե
րը: ՁԵր քննա դա տա կա նը թող ըլ լա ու ժեղ, 
սա կայն ան կեղծ, ճա կա տա բաց, շի նիչ ու 
ճամ փա բա ցող: Պա րոն նե'ր, այդ է ձեր 
դե րը և հոտ` ձեր ար ժե քը»11: Իրա վամբ, 
մայ րե նի լեզ վի ոչ բա վա րար գի տե լիք ներ 
ու նե նա լը Ազ գա յին վար ժա րա նի ռու մի նե
րե նի ու սուց չին, բարձր նի շե րով Բու խա
րես տի պետ հա մալ սա րա նը ավար տած 
ման կա վարժ–հո գե բա նին ան հանգս տաց
նում էր դեռ ամ սա տետ րա կը հրա տա րա
կե լուց առաջ: Դե ռևս 1929 թ.–ից Պալ ճա նը 
սկսում է հա ճա խել «Մի սա քյան–Քե սի
մյան» վար ժա րա նին կից բաց ված հա յոց 
լեզ վի և գրա կա նու թյան գի շե րօ թիկ դա
սը նաց նե րին, որ տեղ ու սու ցի չը` Գև որգ 
Ղա զա րյա նը, բա ցում է նրա առաջ գրա
կա նու թյան ան սա հման մեծ ու գե ղե ցիկ 
աշ խար հը: Իսկ ահա 1936թ–ի կե սե րից 
նա սկսում է հա մալ սա րա նա կան պա րապ
մունք նե րին զու գըն թաց գրա բա րի մաս
նա վոր դա սեր առ նել պոլ սա հայ մտա վո

11 «Հերկ», Ա տա րի, թ. 2, Պուք րէշ, հու լիս 1937, էջ 14:

րա կան, կրթա կան–մշա կու թա յին գործիչ 
Հա կոբ Ճ. Սի րու նու մոտ, որի կա տա րած 
ան փո խա րի նե լի դե րի մա սին Վազ գեն 
Վե հա փա ռը հե տա գա յում տար բեր առիթ
նե րով հի շա տա կում է մեծ ջեր մու թյամբ12: 
Մայ րե նիի դա սե րը ան հագ ծա րա վով կլա
նած սա նի աշ խա տա սի րու թյու նը սի րե լի 
ու սուց չի` Հա կոբ Սի րու նու աչ քից չէ ին վրի
պում: Խստա պա հանջ ման կա վար ժի հա
մար Լև ոն–Կա րա պետ Պալ ճյա նը ապա
գա շա վիղ էր, որը պետք է շա րու նա կեր 
իր ձե ռա գիրն ու գոր ծը: «Նոր օր»–ի հար
ձա կո ղա կան հոդ վա ծին ի պա տաս խան 
և ի պաշտ պա նու թյուն Լև ոն–Կա րա պետ 
Պալ ճյա նին` Հա կոբ Սի րու նին հան դես է 
գա լիս ռու մի նա հայ «Արազ» պար բե րա կա
նում, գրե լով. «Բայց փո խա նակ ող ջու նե
լու թար մու թյու նը, զոր «Հեր կը» կբե րե իր 
հետ, և հիմ նա կան մտա հո գու թյու նը, որ 
անոր առա ջադ րու թյուն նե րուն մեջ կա, 
ահա «Նոր օր» Աթեն քի մեր պաշ տո նա կի
ցը ան հե թեթ խմբագ րա կան նոթ մը կհրա
տա րա կե «Հեր կի» լույս տես նե լուն առի
թով: Բայց չենք կրնար այժ մեն իսկ չցա վիլ 
Աթեն քի մեր պաշ տո նակ ցին եզ րա կա
ցու թյա նը վրա: Ո՞ւր էր իր այս նա խան
ձախնդ րու թյու նը, երբ 15 տա րիե ի վեր 
հայ գա ղութ նե րը,— Աթենքն ալ մե ջը ըլ լա
լով,— զոհ կեր թան «ու ժի և նյու թի ավե
լորդ սպա ռու մին» ու հայ գրա կա նու թյու նը 
կո ղո ղեն ամեն տե սակ ցա փըռ տուք նե րով: 
Գո նե այս տղայ քը գրա կան հա վակ նու
թյուն ներ չու նին»13… 

Հայ րե նի քը մի իդե ալ էր տա րա գիր 
երի տա սարդ նե րի հա մար, որոնք կտրվել 
էին ար մա տից և փոր ձում էին կա յա նալ 
օտար ափե րում: Կա րա պետ Պալ ճյա
նի կար ծի քով նոր սերն դի երի տա սար դը 

12  î. î. ì³½·»Ý ² Ð³Ûñ³å»ïÇ ÇÝÝ»ñáñ¹ áõÕ¨áñáõ
ÃÛáõÝÁ, ¾çÙÇ³ÍÇÝ, 1971, ¿ç 257–258:
13  «Արազ» պար բե րա կան, 1937, N 526, հու լի սի 4 
(Մտա ծել սոր վինք):
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պետք է մղվեր դե պի հայ րե նի քը, ներշնչ
վեր հայ րե նի քի իդե ա լով, հա կա ռակ դեպ
քում օտար ափերում ար ված ամեն մի 
գործ անի մաստ կդառ նար: Հե տա գա իր 
ողջ կյան քի ըն թաց քում բո վան դա կա յին 
գո ծու նե ու թյան բո լոր ձև ե րի մեջ նա պետք 
է հայ րե նա սի րու թյան օրի նակ դառ նար 
շա տե րի հա մար, իսկ իր երի տա սարդ ըն
թեր ցո ղին հոր դո րում է հայ լի նել ու մնալ. 
«Ո՞րն է ճշմա րիտ Հա յը. ի՞նչ կնշա նէ հայ 
ըլ լալ. ինչ կնշա նա կե Հա յաս տա նը սի րել: 
Նոյ նա նալ ցե ղին հետ որ պես ԿԵՆ ՍԱ ԲԱ
ՆԱ ԿԱՆ ԷԱԿ, նոյ նա նալ ազ գին պատ մու
թյե ան և մշա կոյ թին հետ որ պես ԲԱ ՐՈ ՅԱ
ԿԱՆ ԷԱԿ, նոյ նա նալ հայ րե նի քի հո ղին ու 
ջու րին հետ որ պես ԱՇ ԽԱ ՏՈՂ–ՍՏԵՂ ԾԱ
ԳՈՐ ԾՈՂ ԷԱԿ, վեր ջա պես նոյ նա նալ Հայ 
պե տու թիւ նը ամ րաց նող ու անոր ապա
գան պսա կող իտէ ալ նե րուն հետ որ պես 
ԿԱ ՄԵ ՑՈՂ ԵՒ ԿԱ ՌՈՒ ՑՈՂ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱՆ 
ԷԱԿ: Ահա մեր կար ծի քով ճշմա րիտ պատ
կե րը ամ բող ջա կան Հա յուն»14: Կրթվե լու 
և դաս տի ա րակ վե լու հա մար պատ րաստ 
սե րուն դը Պալ ճյա նի հա մար մեկ ամ բող
ջա կա նու թյուն չէ. այն բազ մա թիվ ան
հա տա կա նու թյու ննե րից բաղ կա ցած օր
գա նիզմ է, որ տեղ յու րա քան չյուրն ու նի 
իր ան հա տա կան հո գին, դրա նում առ կա 
ապ րում ներն ու ար տա հայ տու թյուն նե րը:  
«…Հե տև ա բար պետք է ըն դու նինք, թե ըն
կե րա յին հո գին ան հա տա կան հո գե կան 
երե ւութ նե րու գու մա՞րն է»,— հռե տո րա
կան հար ցին ինքն էլ պա տաս խա նում է, 
թե՞ «այն գու մա րեն ավե լին և տար բեր բան 
մըն է»15: Երե խա յի դաս տի ա րա կու թյան 
հա մա լի րը պատ կե րաց նե լով ըն տա նի քը, 
դպրո ցը, շրջա կա մի ջա վայ րը, նա փոր
ձում է մուտք գոր ծել, նվա ճել ու այս պի սով 
ապա հո վագ րել նաև այդ տա րածք նե րը: 

14 «Հերկ», Ա տա րի, թ. 5, Պուք րէշ, հոկ տեմ բեր,1937, էջ 2:
15 «Հերկ», Ա տա րի, թ. 2, Պուք րէշ, հու լիս 1937, էջ 16:

Եթե դպրո ցում երե խան ապա հով ված է 
կրթա կան որո շա կի մշա կույ թի ձեռք
բեր մամբ, եթե «Հեր կը» գի տակր թա կան 
մի ջա վայ րի կլի ման ստեղ ծողն է, ապա 
ըն տա նի քում եր բեմն անու շադ րու թյան 
է մատն վում դաս տի ա րա կու թյան գե րա
գույն օբյեկ տը` վաղ վա քա ղա քա ցին` երե
խան: Ահա ին չու, սեպ տեմ բեր ամ սից նա 
սկսում է «Մտե րիմ նա մակ ներ հայ ծնող
նե րուն» շար քի թո ղար կու մը նաև ռու մի
նա հայ «Ազատ» պար բե րա կա նում: Թեր
թի թ. 546, թ.554 հա մար նե րում առա ջին 
ան գամ ուղ ղա կի ո րեն ման կա վարժն իր 
խոսքն է ուղ ղում ծնո ղին, ան կեղծ ու ջերմ 
գրչի ու ժով բա ցատ րում ձա խող ված դաս
տի ա րա կու թյան պատ ճառ նե րը, կենտ րո
նաց նում ծնո ղի ու շադ րու թյու նը այն պի սի 
կա րև որ խնդիր նե րի վրա, ինչ պի սիք են 
երե խա յին սի րե լու կա րո ղու թյան, ձևի, բո
վան դա կու թյան զար գա ցու մը, անձնավո
րու թյան ձև ա վոր ման դժվա րու թյուն նե րը: 
Այս հրա շա լի ման կա վար ժա կան–դի դակ
տիկ բնույ թի նա մակ ներն ուղղ ված են 
հատ կա պես բո լոր ծնող նե րին, մի և նույն 
ժա մա նակ իր ըն թեր ցող նե րից յու րա քան
չյու րին ան հա տա պես և չեն կորց րել իրենց 
տպա վո րիչ ազ դե ցու թյուն նե րը նաև մեր 
օրե րում: Մտեր միկ զրույ ցի բռնված հե
ղի նա կը ան կեղծանա լու բա ցա ռիկ կա րո
ղու թյամբ վա րա կում է ըն թեր ցո ղին.«Էակ 
մը սի րել, կնշա նա կե անոր ար ժեք մը 
տալ, կնշա նա կե անոր հո գի ին մեջ գո
հա րը փնտռել, գտնել ու զայն ար ժե քա
վո րել: Ամեն երե խա յի հո գի ին ծալ քե րուն 
մեջ լու սա վոր ան կյուն ներ կա, զոր պետք 
է փնտռել գիտ նալ ու գտնել, զոր պետք է 
պա հել գիտ նալ ու զար գաց նել, զոր պետք 
է մշա կել գիտ նալ ու կատա րե լա գոր ծել: 
Հայ ծնողք, սի րե զա վակդ»16: Սի րել սո

16 «Արազ», 1937, N 546, սեպ տեմ բե րի 27, «Մտե րիմ 
նա մակ ներ հայ ծնողք նե րուն»:
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վո րեց նե լու ջա նա սի րու թյան ար դյուն քում 
հե ղի նա կը սո վո րեց նում է զրու ցել, ցույց է 
տա լիս, որ ծնո ղի առա ջին կա րև որ պա
հանջ մուն քը պետք է լի նի հա ղոր դակց վե
լը, և այն էլ ոչ թե մի ան գա մից երե խա յի 
հետ, այլ, նա խև ա ռաջ, ինքդ քեզ հետ: 
«Պզտիկ ու ան կա տար մար դու» հո գե կան 
ապ րում նե րի, ֆի զի կա կան զար գաց ման 
դժվա րու թյուն նե րի մա սին է հա ջորդ զրույ
ցը, որ տեղ ման կավարժը ձա խող ված է 
հա մա րում ծնո ղի կող մից երե խա յին դաս
տի ա րա կե լու այն ջան քը, որը հեն ված է 
պատ ժի, ար գել քի, տան ջանք պատճառող 
մի ջոց նե րի, զսպման վրա, նկա տե լով, որ 
«Երե խան պա կաս կա րև որ մարդ չէ, տա
րեց մար դուն «ման րան կարն» չէ, այլ այն 
իր տե սա կին մեջ կատարյալ էակ մըն է, 
ինքնուրույն բնություն մըն է, իր հա տուկ 
օրենք նե րով, զոր պետք է ճանչ նալ, անոր 
հո գի ին ար տա հայ տություն նե րը հաս կա
նա լու հա մար: Ծնողք–դաս տի ա րա կին մի
ջամ տու թյու նը պի տի ըլ լա ոչ թե մի ջա մուխ 
ըլ լալ այդ բնա կան զար գաց ման գոր ծո
ղու թյան մեջ, այլ պար զա պես ար տա քին 
լա վա գույն պայ ման ներ ստեղ ծել ու բա
րո յա կան գծի մը վրա բե րել տղուն ներ
քին բնա կան ձգտումնե րը, առանց հար
կադ րան քի մը զգա ցու մը տա լու անոր»17 
(ընդգծու մը հե ղի նա կինն է): Շա րու նա
կե լով սկսած զրույ ցը «Հեր կի» էջե րում` 
«Գի տա կան» խո րագ րի տակ նա անդ
րա դառ նում է դաս տի ա րա կու թյան բարդ 
խնդիր նե րին «Բնազդ և գի տակ ցու թիւն» 
հոդ վա ծով, որ տեղ ման րա մաս նո րեն դի
տար կե լով բնազ դից դե պի գի տակ ցու
թյուն անց նե լու եր կա րա տև գոր ծըն թա ցի 
փու լե րը, խո չըն դոտ ներն ու դժվա րու թյուն
նե րը՝ հե ղի նակ–հե տա զո տո ղը փոր ձում է 
ապա վի նել ճիշտ ձև ա վոր ված գի տակ ցու

17 «Արազ», 1937, N 554, նո յեմ բեր 7, «Մտե րիմ նա
մակ ներ հայ ծնողք նե րուն»:

թյա նը: Հա մե մա տե լով հե ղաշր ջում սի
րող, բայց պահ պա նո ղա կան Բնու թյան 
իրա րա մերժ հատ կու թյուն նե րը` հե ղի նա կը 
գտնում է, որ մար դը իր գի տակ ցու թյան 
շնոր հիվ տար բեր վում է կեն դա նի նե րից. 
գի տակ ցու թյան մի ջո ցով մար դը կզգա և 
կհաս կա նա «ինչ որ իր մէ դուրս է», մինչ
դեռ կեն դա նին բնազ դով կզգա` առանց 
հաս կա նա լու: Նա մար դու փառ քը և ող
բեր գու թյու նը տես նում է ոչ կեն դա նի, ոչ 
Աստ ված լի նե լու մեջ18:

Հետև ե լով հեր բար դյան ման կա վար
ժա կան ազ դե ցու թյուն նե րին, կա րև ո րե լով 
մե թո դի խնդի րը` Պալ ճյա նը գտնում է, որ 
ու սու ցու մը և դաս տի ա րա կու թյու նը ան մի
ջա կա նո րեն կախ ված են ու սուց չի ընտ րած 
աշ խա տան քա յին մե թոդ նե րից: Մտա վոր–
հո գե կան–բա րո յա կան մտա պատ կեր նե րը 
ստեղ ծե լու ճա նա պար հին կա րև որ հարց 
է լու ծում ըմբռ նու մը, որով դա սա վան դո
ղը պետք է կազ մա կեր պի «մտա պատ
կեր նե րու ըն կե րակ ցու թիւ նը»19: Խո սե լով 
ման կա վար ժու թյան մա սին՝ խմբա գիր–
ման կա վարժն այն հա մե մա տում է ճար
տա րա պե տի նա խագ ծած բարձ րա հար կի 
հետ, որը տա րի առ տա րի պետք է բարձ
րաց նի երե խա յի մտա վոր–բա րո յա կան 
շեն քը: Անձ նա վո րու թյան բա րո յա կան և 
կրո նա կան դաս տի ա րա կու թյան կա րև ո
րու թյու նը ամ րապնդ վում են նաև նրա հե
տա գա հոդ ված նե րում: Ամ սա տետ րա կի 
ապ րի լյան հա մա րում հե ղի նա կը ար ձակ 
բա նաս տեղ ծու թյան ոճով ապ րի լի 24–ի 
նա հա տակ նե րին է ու ղղում իր ներշն չան
քով լե ցուն խոս քը, իսկ հա ջորդ էջե րում 
քրիս տո նե ա կան դաս տի ա րա կու թյան կա
րև ո րա գույն հար ցեր է քննար կում «Քրիս
տո նե այ ըլ լալ» հոդ վա ծում: «Ներ քին խիղ
ճը, են թա կա յա կա նը, քրիս տո նե ու թե ան 

18 «Արազ», 1937, N 554, նո յեմ բեր 7, «Մտե րիմ նա
մակ ներ հայ ծնողք նե րուն»:
19 «Հերկ», Ա տա րի, թ. 10, Պուք րէշ, մարտ, 1938, էջ 6:
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գիւ տերն են: Հո գին ավե լի մօտ է Աստ ծոյ, 
որովհետև ան է Աստ ծոյ պատ կե րը մար
դուն մեջ: Հե տև ա բար հո գին աս տո ւա ծա
յին, ստեղ ծա գոր ծող ու ժեր ու նի: Քրիս տո
նե այ Աս տո ւա ծը ան ձա ւո րու թիւն մըն է, 
նոյն պես և անոր ստեղ ծած մար դը: Մարդ 
ևս անձ նա վո րու թիւն է, որով հե տև ազատ 
և ստեղ ծա գոր ծող ան հատ կա նու թիւն մըն 
է: Բա րո յա կան անձ նա վո րու թե ան կա տա
րե լա գոր ծու մը քրիս տո նե այ իտե ալն է»20: 
Անդ րա դառ նա լով մա յի սի 28–ի` «Հա յաս
տա նի պարտ ված հան րա պե տու թե ան ու 
կոր սո ւած ան կա խու թե ան քսա նա մե ա կի» 
խորհր դին՝ պար բե րա կա նի վեր ջին հա
մա րի խմբագ րա կա նում Պալ ճյա նը գրում 
է պատ մու թյան դա սե րի, դրանց անշր ջե լի 
հե տև անք նե րի մա սին, իսկ նույն հա մա
րի «Նոր աշ խարհ» հոդ վա ծում փոր ձում 
է երի տա սարդ նե րին բա ցատ րել, թե ինչ է 
պա հանջ վում իրեն ցից. «Մեր երի տա սարդ 
սե րուն դին առա ջին պար տա կա նու թիւնն է 
հե տե ւիլ այն բո լոր երե ւույթ նե րուն ու յե
ղաշր ջում նե րուն, որոնց կ'են թար կո ւի մեր 
հայ րե նի քը, առանց շատ հուզ վե լու, առանց 
յու սա հա տե լու ու առանց ճա կա տագ րա
պաշտ հա ռա չանք նե րու: Գիտ նանք հա րո
ւած նե րը ստա նալ սա կայն չմոռ նա՛լ անոնց 
ցա ւը. գիտ նանք պա հել գի տակ ցու թի ու նը 
մեր կորսն ցու ցա ծին, մեր ոտ նա կոխ ազ
գա յին ար ժէք նե րուն, մեր իրա վուն քին, 
մեր արժանա պատ վու թեան»21: 

40–ից ավե լի մեծ ու փոքր հոդ ված նե
րի ու նշմար նե րի երես նա մյա հե ղի նակ–
խմբա գի րը ազ գա յին–հա սա րա կա կան, 
քա ղա քա կան, սո ցի ա լա կան, փի լի սո փա
յա կան ու կրո նա կան թե մա նե րի խո րազ
նին վեր լու ծու թյուն նե րի մի ջո ցով ընտ րել 
էր երի տա սար դու թյա նը լու սա վո րե լու, 
տե ղե կաց նե լու, հե տաքրք րու թյուն նե րը 

20 «Հերկ», Ա տա րի, թ. 11, Պուք րէշ, ապ րիլ, 1938, էջ 4:
21 «Հերկ», Ա տա րի, թ. 12, Պուք րէշ, մա յիս, 1938, էջ 8:

արթ նաց նե լու ճա նա պար հը: «Կա րև ո րը 
այն լուրջ և զար մա նա լի ո րեն իրա տես ու 
հստակ մտա ծո ղու թյունն է, որով նա իր 
մի շարք հոդ ված նե րում վեր լու ծում է գա
ղու թա հայ իրա կա նու թյու նը և մա նա վանդ 
երի տա սարդ սերն դի խնդիր նե րը հա
նուն ազ գա յին ապա գա յի, եր բեմն գրե թե 
սպա ռիչ ախ տո րո շում ներ տա լով երև
ույթ նե րին, եր բեմն էլ ` պարզ ու դի պուկ, 
ասույ թա յին բա նա ձև ում ներ տա լով բա րո
յա կան ու հո գե բա նա կան ճշմար տու թյուն
նե րին»,— գրում է կեն սա գիր Կար պիս 
Սու րե նյանը22, հա վե լե լով, որ Վե հա փա ռի 
հետ ու նե ցած զրույ ցի ըն թաց քում վեր ջինս 
խոս տո վա նել է, որ ժպի տով է հի շում այդ 
շրջա նը, երբ սկսնա կին բնո րոշ «մի ամ
տու թյուն ներ» է արել ին քը` որ պես խմբա
գիր: Կեն սա գի րը նկա տում է, որ դրանք 
հաս կա նա լի են, սա կայն այն քան փոք րա
թիվ, որ նույ նիսկ էա կան նշա նա կու թյուն 
չու նեն մեծ վաս տա կի առաջ: Այս միտ քը 
շա րու նակ վում է բան. գիտ. դոկ տոր, պրո
ֆե սոր Պի ոն Հա կո բյա նի` «Մտո րում ներ և 
որո նում ներ» նե րա ծա կա նում, որ տեղ նա 
գրում է. ««Հեր կը» ապա գա Հա յոց Հայ րա
պե տի երի տա սար դա կան երա զանք նե րի 
և ազ գա շահ ծրագ րե րի քննու թյան ու կեն
սա գործ ման պա րարտ գե տին էր: Այս տեղ 
Կ. Պալ ճյանն իրեն դրսև ո րում էր ոչ մի այն 
որ պես ազ գա շահ մտա ծում նե րի, գե ղեց կի 
ու կա տա րյա լի ան հան գիստ որո նող, այ
լև սո վո րեց նող և սո վո րող մի ա ժա մա նակ` 
ար դի ա կան հար ցե րին բնա կան լու ծում
ներ տա լու մտո րում նե րով»23: 

22 Վազ գեն Ա Հայ րա պետ Հա յոց, Գիրք չոր րորդ, 
կոն դակ ներ, քա րոզ ներ, ելույթ ներ, Մայր Աթոռ Ս. Էջ
մի ա ծին, 1983, էջ 10:
23 Վազ գեն Ա Կա թո ղի կոս, Գա լի քի տե սիլ քով, ու
սումն ա սի րու թյուն ներ, հոդ ված ներ, ու ղեգ րու թյուն ներ 
(1933–1954), Մայր Աթոռ Ս. Էջ մի ա ծին, 1988, էջ 6:
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Գրականություն

1. Վազգեն Ա Կաթողիկոս, Գալիքի տեսիլքով, (ուսումնասիրություններ, հոդվածներ, 
ուղեգրություններ (1933–1954)), Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին, 1988:

2. «Վազգեն Ա Հայրապետ Հայոց / կոնդակներ, քարոզներ, ճառեր, ելույթներ», գիրք երրորդ, 
Էջմիածին:

3. Վազգեն Ա Հայրապետ Հայոց, Գիրք չորրորդ, կոնդակներ, քարոզներ, ելույթներ, Մայր 
Աթոռ Ս. Էջմիածին, 1983:

4. Վազգեն Առաջին Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց, Համառոտ տարեգրություն, 1908–1955, 
Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին, 1986:

5. Տ. Տ. Վազգեն Ա Հայրապետի իններորդ ուղևորությունը, Էջմիածին, 1971, էջ 257–258
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18. www.utm.edu /John Dewey/

Levon– Karaet Palchyan’s pedagogical thoughts in “ Herk” magazine
L. Hayrapetyan

In the article there are references to Levon– Karaet Palchyan’s journalistic and editorial 
activities of youth and to the articles in “Herk” magazine edited by him. Besides it contains 
the pedagogic thoughts and articles issued by the editor.

Педагогические идеи Левона–Карапета Палчяна в журнале ‘’Эрк’’
 Л. Айрапетян

В статье обсуждаются редакционная деятельность Левона–Карапета Палчяна в 
молодые годы, его педагогические идеи и статьи, выпущенные редактором журнала 
‘’Эрк’’.
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ՄԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐը

Ավագյան Արմինե
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հատուկ կրթության ֆակուլտետի դեկան, մանկ. գիտ. 
թեկնածու, դոցենտ

Ավագյան Հասմիկ
 ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտի  ֆիզիկական 
կուլտուրայի և սպորտի պատմության ու մենեջմենտի ամբիոնի դասախոս

Բաբլումյան Սիրանուշ
Մոսկվայի պետական տնտեսագիտական, ինֆորմատիկայի և վիճակագրության 
ինստիտուտի երևանյան մասնաճյուղի ավագ դասախոս

Գալտագազյան Էդվարդ 
Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտի մագիստրատուրայի 
բաժնի վարիչ, մանկ. գիտ. թեկնածու, ասիստենտ

Գասպարյան Աննա
Վ. Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ  անգլերեն լեզվի քերականության և հնչյունաբանության 
ամբիոնի ավագ դասախոս, մանկ. գիտ. թեկնածու

Գրիգորյան շուշիկ
ԵՊՀ օտար լեզուների ամբիոնի դասախոս

Գրիգորյան Նաիրա
Գյումրիի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի 
մանկավարժության ամբիոնի  դասախոս

Գրիգորյան Իննա
Վայքի «բուժ. միավորում»  ՓԲԸ բժիշկհոգեբան

Դաշյան Անահիտ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության 
ամբիոնի դասախոս

Դալլաքյան Արմինե
Մասնագիտական կրթության և կիրառական մանկավարժության ամբիոնի 
դասախոս

Եգանյան Գայանե
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ մանկավարժության ամբիոնի դասախոս, մանկ. գիտ. 
թեկնածու

Թովմասյան Արկադի
Արցախի պետական համալսարանի հոգեբանության և մանկավարժության ամբիոնի 
վարիչ, հոգեբ. գիտ. թեկնածու
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Թոփուզյան Աիդա
Վ. Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ  մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոնի 
դոցենտ, մանկ. գիտ. դոկտոր

Լոբյան Նարինե
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հատուկ մանկավարժության կլինիկական հիմունքների 
և լոգոպեդիայի ամբիոնի դասախոս

Խաչատրյան Ռուզաննա
«Գլաձոր» համալսարանի դասախոս, մանկ. գիտ. թեկնածու

Կիրակոսյան Արմինե
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի 
ամբիոնի դասախոս

Հակոբյան Անի 
Վ. Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ անգլերենի հաղորդակցման ամբիոնի դասախոս

Հայրապետյան Լուսինե
ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի հայցորդ

Հարությունյան Ռուբինա
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի 
ամբիոնի դասախոս

Հարությունյան Նազիկ 
ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի վարիչ, մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Հովհաննիսյան Ռոզա
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի 
ամբիոնի դասախոս

Ղազարյան Ֆրունզ  
Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտի պրոռեկտոր, մանկ. 
գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Մանուկյան Անահիտ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության 
ամբիոնի դասախոս, մանկ. գիտ. թեկնածու

Մարտիրոսյան Հրանտ
Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտի մարմնամարզության 
ամբիոնի հայցորդ

Մայիլյան Անուշ  
ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի հայցորդ
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Մանուկյան Վարդան
Գյումրիի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի 
ընդհանուր և տեսական ֆիզիկայի ամբիոնի դոցենտ, ֆիզմաթ. գիտ.  թեկնածու

Մուկոյան Հայկուհի
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ կերպարվեստի ամբիոնի դասախոս

Նավասարդյան Արմինե
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ ինֆորմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի 
ամբիոնի դոցենտ, տնտ. գիտ. թեկնածու

Նիկողոսյան Գագիկ 
Տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրիի մասնաճյուղի դասախոս, ֆիզմաթ. 
գիտ. թեկնածու

Պապիկյան Կարինե 
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ մանկավարժության ամբիոնի դասախոս, մանկ. գիտ. 
թեկնածու

Պայլոզյան Ժաննա
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ  լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի 
ամբիոնի վարիչ

Պողոսյան Բագրատ 
Գյումրիի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի 
ընդհանուր և տեսական ֆիզիկայի ամբիոնի դոցենտ, ֆիզմաթ. գիտ.  թեկնածու

Սողոմոնյան Կարինա
«Կրթության մոլորակ» կրթահամալիրի անգլերենի մասնագետ

Ստեփանյան Արտակ
Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտի կարիերայի կենտրոնի 
տնօրեն, մանկ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ

Սիմոնյան Ռուզաննա
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ կենսաբանության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի 
ամբիոնի դասախոս, կենս. գիտ. թեկնածու

Քալաշյան շողիկ
Երևանի Ստեփան Զորյանի անվան թիվ 56 դպրոցի ինֆորմատիկայի և 
մաթեմատիկայի ուսուցչուհի
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Մեծահասակները որպես կրթության սուբյեկտ ....................................................5

Աիդա Թոփուզյան
Ժամանակակից ուսուցչին ներկայացվող պահանջները ......................................12

Էդուարդ Գալտագազյան, Արտակ Ստեփանյան
Մագիստրոսական պատրաստության ներդրման և  
կրթության առանձնահատկությունները ֆիզիկական  
կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտում ........................................... 18

Анаит Дашьян
Сравнительный анализ национальных жестовых  
языков отдельных стран мира ........................................................................ 24

Ֆրունզ Ղազարյան, Հասմիկ Ավագյան
Ֆիզիկական կուլտուրայի կրթական բաղադրիչները`  
վիճակը, հիմնահարցերը, հեռանկարները ......................................................... 29

Պապիկյան Կարինե
Դասի պլանավորումը չափորոշչահեն 
կրթության պահանջներով ................................................................................35

Կարինե Սողոմոնյան
Ինովացիոն համակարգերը  ուսուցչի  մանկավարժական 
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Наира Григорян
Уровень информированности родителей и  
воспитателей детских садов в вопросах охраны  
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Արմինե Դալլաքյան
Մանկավարժական հաղորդակցումը որպես տարրական  
դասարանների ուսուցչի մասնագիտական կոմպետենտության հիմք ..................51
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Իննա Գրիգորյան
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