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Գ Ի Տ ԱԿ ԱՆ Հ Ա Ղ Ո Ր Դ Ո Ւ Մ Ն Ե Ր
ՆԱԶԻԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ
Մանկավարժական կրթության արդիականացման սկզբունքները կատարում
են մի շարք գործառույթներ.
• հանդես են գալիս որպես գործունեության կազմակերպման կողմ նորոշիչներ,
նրա կարգավորիչներ և հիմքեր,
• որոշում են մանկավարժական կրթության արդիականացման ռազմավարությունները և մեխանիզմ ները,
• իրականացնում են ինտեգրող գործառույթ, նրանց միջոցով ուսում նասիրում
են մանկավարժական փորձն ընդհանրացնող մասնագիտական բնույթի հիմնարար գաղափարները,
• ապահովում են մանկավարժական
կրթության բովանդակության, ինչպես
նաև ուսում նական գործընթացի իրականացման ձևերի, մեթոդների և միջոցների
նպատակասլաց և գիտականորեն հիմ նավորված ընտրությունը,
• հնարավորություն են ընձեռում մշակելու ուսուցողական և կրթական գործունեության սուբյեկտների մանկավարժական գործունեության, ինչպես նաև
գնահատման և ինքնագնահատման չափանիշները:
Անհրաժեշտ է առանձնացնել մանկավարժական կրթության արդիականացման հետևյալ սկզբունքները.
Թափանցիկության կամ բաց լինելու
սկզբունք
Թափանցիկության կամ բաց լինելու

սկզբունքը ենթադրում է մանկավարժական կրթության մեջ ներգրավված հիմնական սուբյեկտների՝ ուսանողների,
ապագա ուսուցիչների, դասախոսների
երկխոսության ու փոխհամագործակցության պատրաստակամություն:
Թափանցիկության կամ բաց լինելու սկզբունքի կատարումն ապահովում
է մանկավարժական կրթություն ունեցող կամ ստացող անձի միջանձնային
որակների՝ համագործակցելու, գործողությունների համաձայնեցման, ճիշտ դատողությունների, գնահատելու կարողությունների շարունակական զարգացումը:
Ամբող ջականության
սկզբունք
Մանկավարժական
գործունեությունը
բազմաբնույթ է: Ըստ այդմ՝ կրթության
սուբյեկտը մարդն է իբրև մի ամբող ջական
համակարգ, և անձի ուսուցման, դաստիարակության և զարգացման միասնականությամբ և անքակտելիությամբ է պայմանավորված մանկավարժական կրթության
արդիականացման սույն սկզբունքի կիրառման անհրաժեշտությունը:
Ապագա ուսուցիչները կարող են հաջողությամբ կիրառել իրենց տեսական գիտելիքները, եթե նրանց մեջ ձևավորված
է ամբող ջական մոտեցում ուսում նադաստիարակչական աշխատանքի գործընթացի, նրա սուբյեկտների և օբյեկտների,
մասնագիտական գործունեության նկատմամբ:
5

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐ

Կոլեգիալ որոշում ներ ընդունելու
սկզբունք
Սույն սկզբունքի անհրաժեշտությունը
պայմանավորված է.
առաջին՝ նրա սոցիալական բնույթով,
երկրորդ՝ այն փաստով, որ ամեն մի
մանկավարժ կոնկրետ մանկավարժական
հանրություն է ներկայացնում,
երրորդ՝ ուսուցչի և մանկավարժական
կոլեկտիվի, ուսուցչի և աշակերտական
կոլեկտիվի, ուսուցչի և աշակերտի փոխհարաբերությունների բովանդակությամբ
և դինամիկայով:
Ուսումնադաստիարակչական գործընթացի կոլեգիալությունը մանկավարժական
կրթության համատեքստում վերաբերում է.
առաջին՝ մասնագիտական կրթության
գործընթացի կազմակերպման տիրույթին, երկրորդ՝ ապագա ուսուցչի անձի
կայացմանը, ինչպես նաև ստացված արդյունքների չափանիշային և բովանդակային կողմին:
Ըստ առաջին ասպեկտի՝ մանկավարժական կրթության փաստերն ու երևույթները վերլուծվում և բացատրվում են
կոլեգիալ եղանակով, երբ կրթական գործընթացի սուբյեկտները համատեղ ընդունում են որոշում ներ, մշակում նորմեր և
կանոններ:
Երկրորդ մոտեցումը պայմանավորված
է ուսում նադաստիարակչական գործունեության բովանդակությամբ, որը հաշվի է առնում այն հանգամանքը, թե որքանով են մանկավարժական կրթության
սուբյեկտները կարողանում գործել կոլեգիալ, շփվել մասնագիտական–մանկավարժական ոլորտում:
Մշակութահարմարության սկզբունք
Մշակութահարմարության
սկզբունքը մանկավարժական կրթության ոլորտում ենթադրում է հաշվի առնել ուսուցչի
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անձնային, մասնագիտական մշակույթի
տարբեր մակարդակները կամ շերտերը.
•
առարկայական-բովանդակային
մշակույթ,
• մանկավարժական գործունեության
մշակույթ,
• մանկավարժական մտածողության
մշակույթ,
• անհատական, գործարար և մասնագիտական շփման մշակույթ:
Մշակութահարմարության սկզբունքի
իրացման ընթացքում կարևորվում են ոչ
միայն մշակութային արժեքները, ավանդույթները, այլև կապը սոցիումի հետ, ինչպես նաև մանկավարժի մասնագիտական
մշակույթի մակարդակը:
Ինքնորոշման սկզբունք
Ինքնորոշման սկզբունքը վերաբերում է մանկավարժական կրթության
բոլոր սուբյեկտներին: Այս սկզբունքը
պահանջում է դիտարկել ինքնորոշման
ընթացակարգերը, երբ ինքնորոշում հասկացությունը լրացվում է նրա տեխնոլոգիաներով: Ինքնորոշման գործընթացը բացահայտում է մարդու պատկերացում ները
նրա և նրա պահանջմունքների մասին,
ինչպես նաև հաշվի առնել «արտաքին
իրադրությունը», նորմերը և պահանջները: Այն ենթադրում է արտահայտված դրդապատճառների առկայություն, ինչպես
նաև բարձր գիտակցական-ռեֆլեքսիվ
մակարդակ, երբ անձն ընդունում է արտաքին նորմերը, պահանջները և փորձում
է ներդաշնակել դրանք իր ներքին մղումներին: Տեղի է ունենում անձի ներաշխարհի և արտաքին աշխարհի հետ համագոյակցելու, սոցիալականի և անհատականի
ներդաշնակ, համահունչ զարգացում:
Ուղղորդման սկզբունք
Ինքնուրույն մանկավարժական գործունեությունը սկսելու համար անհրաժեշտ է
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ունենալ ոչ միայն ինքնազարգացման, ինքնակազմակերպման, այլև ինքնառեֆլեքսիայի բարձր մակարդակ: Դրա հետ մեկտեղ
ուղղորդող մանկավարժը մշտապես հաշվի
է առնում ավագ սերնդի մշակութային ժառանգությունը և մանկավարժական փորձը:
Այն ենթադրում է մակավարժական փորձի
յուրացման գործընթացի կառավարում՝
շարունակական ինքնակրթության և ռեֆլեքսիայի զարգացում:
Անընդհատության սկզբունք
Ժամանակակից պայմաններում ուսուցչին ներկայացվող հիմ նական պահանջներից է ինքնակրթության շարունակականության ապահովումը: Պետք
է ընդգծել, որ մանկավարժական կրթության գործընթացը չի կարող սահմանափակվել մասնագիտական ուսում նական
հաստատությունում սովորելով: Ուսում նադաստիարակչական գործընթացի որակի
ապահովման կարևոր պայման է ապագա
ուսուցիչների ինքնակրթության համակարգը: Ուսուցչի մասնագիտական պատրաստման գործընթացում անհրաժեշտ
է շեշտը դնել ապագա մանկավարժների
անձնային որակների ձևավորման վրա,
որն ապահովվում է շարունակական մասնագիտական
կարողունակությունների
զարգացմամբ և անձնային հատկանիշների և որակների շարունակական աճով:
Բազմազանության սկզբունք
Անձնակողմ նորոշիչ կրթության գաղափարների իրացումը հնարավոր է այն
պարագայում, երբ հաշվի են առնվում
սովորողների
անհատական
առանձնահատկությունները, տվյալ կրթական
իրադրության կոնկրետ պայմանները, որը
ենթադրում է ապագա ուսուցիչների անձնային և մասնագիտական զարգացման
սեփական ուղու ընտրություն: Կրթական
գործընթացում ներգրավված սուբյեկտ-

ների ազատության անհրաժեշտ աստիճանը պահանջում է մոտենալ ստացվող
արդյունքներին պատասխանատվության
զգացումով:
Հեռանկարով կոմ նորոշման սկզբունք
Մանկավարժական կրթությունը պատրաստում է նոր սերնդի ուսուցիչներ, և կրթությունը պետք է լինի հեռանկարային:
Մանկավարժական կրթության ժամանակակից համակարգի վերլուծությունը, նրա
զարգացման միտում ների բացահայտումը, մանկավարժական կադրերի մասնագիտական պատրաստման մշտադիտարկումը հնարավորություն են ընձեռում
կանխատեսել և նախագծել մանկավարժական բուհի կրթական տարածքը:
Արդյունավետության սկզբունք
Որակյալ մասնագետներ պատրաստող մանկավարժական կրթությունը պահանջում է որոշել ուսուցչի պատրաստման
որակի գնահատման չափանիշները, համաձայն ժամանակակից հասարակության
իրողությունների և պահանջների, ինչպես
նաև համապատասխան մշտադիտարկման անցկացման:
Դինամիզմի սկզբունք
Շարժընթացության կամ դինամիզմի սկզբունքի կիրառման անհրաժեշտությունը հիմ նավորվում է ինտեգրացիոն
գործընթացներով, երբ օր օրի ավելի ակնառու են դառնում գլոբալացման միտումները տնտեսության և քաղաքականության
ոլորտներում: Նույնը վերաբերում է կրթության ոլորտին, երբ մշտապես փոփոխվում
է «պահանջարկը» և «առաջարկը» աշխատաշուկայում, մշակվում են նոր հեռահաղորդակցական-տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, ուսուցման ինտերակտիվ
մեթոդներ և միջոցներ: Այդ ամենը ձևավորում է այնպիսի որակներ, ինչպիսիք են
7
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շարժունակությունը,
նորարարությունը,
ճկունությունը, տոկունությունը տարբեր
իրավիճակներում: Դրանով է պայմանավորված դինամիզմի սկզբունքի իրացման
արդիականությունը
մանկավարժական
կրթության մեջ:
Նորարարության սկզբունք
Անհրաժեշտ է արդիականացնել մանկավարժական համակարգի չափաբերման ապարատը և չափանիշները: Դա
ենթադրում է մանկավարժական համակարգի համակողմանի ստուգում և գնահատում, այն բարեփոխելու ուղղությունները,
նպատակը, խնդիրները հստակեցնելու,
որոշելու համար: Մանկավարժական համակարգի բոլոր բաղադրամասերը պետք
է վերլուծվեն: Անհրաժեշտ է հստակորեն
որոշել, թե ինչն է անարդյունավետ, հնացած: Այսպիսով՝ անհրաժեշտ է.
• բացահայտել ուղենիշ հանդիսացող
մանկավարժական նոր լուծում ները,

•

•

•

•

որոնք կարող են ընկած լինել նորարարական մոդելների հիմքում,
նոր, կառուցողական մոդելներ ստեղծելու նպատակով, անհրաժեշտ է վերլուծել առաջավոր մանկավարժական
տեխնոլոգիաների բանկը,
նախագծել մանկավարժական համակարգի կամ նրա առանձին մասերի
նորարարական մոդելներ: Անհրաժեշտ է ստեղծել նորարարական նախագծեր, որոնք աչքի են ընկնում ոչ
ավանդական տարբերակներով,
հստակորեն հաշվարկել գործնական
արժեք ունեցող նորարարության կարևորությունը և արդյունավետությունը,
պաշտպանել մանկավարժական նորարարությունները կեղծ նորարարներից և հետևողականորեն կիրառել
նպատակահարմարության և նորարարությունների արդարացված լինելու սկզբունքը:
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THE MAIN PRINCIPLES OF THE ACTUALIZATION
OF THE PEDAGOGICAL EDUCATION
N. Harutyunyan, Al. Grigoryan
The main principles of the actualization of the pedagogical education are analysed in the
article.
ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ АКТУАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Н. Арутюнян, Ал. Григорян
В статье анализируются главные принципы актуализации педагогического образования.
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ՖՐՈՒՆԶ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
ՍՈՒՍԱՆՆԱ ՀՈՎԵՅԱՆ

ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՇԱՐԺԱԽԱՂԵՐԸ,
ՆՐԱՆՑ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԵՎ
ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
Ֆիզիկական դաստիարակության ազմատեսակ միջոցների մեջ կան բազմաթիվ յուրօրինակ շարժախաղեր և ֆիզիկական վարժություններ: Յուրաքանչյուր
ժողովուրդ, կախված իր զարգացման սոցիալ-տնտեսական պայմաններից, մշակել
է վարժությունների և խաղերի որոշակի
ձևեր, որոնք հետագայում կազմել են ֆիզիկական դաստիարակության ազգային
համակարգի միջոցների հիմքը (11; 10; 12;
17; 18 և այլք): Այստեղ բացառություն չի
կազմում նաև հայ ժողովուրդը:
Հայ մանկավարժները և մտավորականները բարձր են գնահատել շարժախաղերի դերն ու նշանակությունը առող ջարարական, կրթական և դաստիարակչական
խնդիրները լուծելու համար (4; 6; 1; 8 և
այլք): Նրանք ցույց տվեցին, որ հայկական ժողովրդական շարժախաղերը եղել
են հիմնական միջոց` երեխաներին աշխատանքային գործունեությանը հաղորդակից
դարձնելու համար, նպաստել են երեխաների ֆիզիկական և մտավոր զարգացմանը,
կենսական կարևոր շարժողական հմտությունների ուսուցմանը, հոգեկան կոփմանը, օգնել են դաստիարակելու վճռականություն, խիզախություն, հնարամտություն,
կոլեկտիվիզմի զգացում:
Հայերի շարժախաղերն ու ֆիզիկական
վարժությունները բավականին պարզ են,
միաժամանակ գունեղ են, գրավիչ և ունեն

լայն ճանաչում: Զարգանալով մշակույթի
մյուս տարրերի հետ` դրանք ընդգրկվում
են ազգային ավանդույթների մեջ: Այդ
պատճառով էլ ֆիզիկական դաստիարակության ազգային միջոցների մանկավարժական նշանակությունն այնն է, որ
դրանց կիրառումը ունենում է դաստիարակչական ներգործություն պարապողների վրա: Բացի դրանից՝ շարժախաղերը և
ժողովրդական ֆիզիկական վարժությունները նպաստում են առող ջական վիճակի
բարելավմանը, օրգանիզմի աճին, շարժողական պատրաստվածության և կամային
որակների զարգացմանը:
Ճշմարիտ է և այն, որ դեռ ռուսական
մանկավարժական մտքի հիմ նադիր Կ. Դ.
Ուշինսկին (1990) գտնում էր, որ չի կարելի, որ մի ժողովուրդը ապրի մյուսի նման:
Յուրաքանչյուր ժողովուրդ պետք է ունենա դաստիարակության ազգային ավանդական առանձնահատուկ համակարգ
(19, 43):
Հարկ է նշել, որ դեռ անցյալ դարում
հրատարակվել են հիմ նարար աշխատություններ այդ հիմ նահարցերից, անցկացվել են մանկավարժական հետազոտություններ էնթոմանկավարժությունից ( 16;
14; 2; 7 և այլք):
Ցավոք, դեռ բավարար խորությամբ
մշակված չեն այն հիմնախնդիրները,
որոնք վերաբերում են հայկական ավան9
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դական ժողովրդական խաղերի, ֆիզիկական վարժությունների մրցակցությունների
ձևավորման, ֆիզիկական զարգացման,
շարժողական պատրաստվածության դերի
ու ազդեցության հետ: Եվ դա այսօր գլոբալ
(համընդհանուր) ինտեգրացիայի արագացված պայմաններում, երբ մարդկության ապագան կախված է նրա մշակութային բազմազանության պահպանումից:
Գիտական հակասությունն այն է, որ
մի կողմից՝ ֆիզիկական դաստիարակության տեսությունում և պրակտիկայում
մեր երկրում չեն արտացոլված հայ ժողովրդական շարժախաղերը, ֆիզիկական
վարժությունները և մրցակցությունները,
իսկ մյուս կողմից՝ մեր ժողովրդի կողմից
դարերի ընթացքում կուտակվել է դրանց
արդյունավետ կիրառման անգնահատելի
փորձ ավանդական ֆիզիկական դաստիարակության մեջ, որն այսօր անբավարար է պահանջված: Այդ առումով առաջ է
գալիս աճող սերնդի դաստիարակության
և ուսուցման համակարգում ժողովրդական շարժախաղերի դերի և նշանակության ուսում նասիրության հիմ նահարցը:
Այն հատկապես արդիական է երեխաների մոտ մկանային ուժի, շարժում ների
արագաշարժության, դիմացկունության և
այլ շարժողական ընդունակությունների
մշակման առումով:
Սոցիալական
երևույթի
դիրքերից
մենք փորձեցինք ցույց տալ հայկական
շարժախաղերի դերն ու նշանակությունը դպրոցականների շարժողական ներուժի առարկայական բարձրացման մեջ:
Հայտնի է, որ պատմականորեն և տրամաբանորեն ցանկացած հետազոտություն
անցնում է ուսում նասիրվող երևույթների
դասակարգման փուլով, այսինքն` դասակարգումը կապող օղակ է իմացության
տեսությունում: Ինչ վերաբերում է շարժա10

խաղերի դասակարգմանը, ապա այստեղ
կան որոշակի մշակում ներ: Օրինակ` շարժախաղերը դասակարգվում են ուղղակի այբբենական կարգով (20; 13 և այլք),
պարզ և բարդ խաղերի տեսքով (15; 9 և
այլք):
Հայ հայտնի գիտնական Վ. Բդոյանը
(1983) հայ ժողովրդական շարժախաղերը
դասակարգում է` ինքնուրույն, մարմ նամարզական, մատնախաղերով, վազքով,
ցատկերով, առարկաների նետումով և
այլն: Ցավոք, մինչ այժմ գոյություն չունեն շարժախաղերի դասակարգում ներ`
ըստ իրենց առավելապես ուղղվածության
դեռահասների, պատանիների և երեխաների հիմ նական շարժողական ընդունակությունների մշակման համար: Ուստի
այս աշխատանքի հիմ նական խնդիրը գոյություն ունեցող հայ ժողովրդական շարժախաղերի դասակարգման մշակումն է:
Այս խնդիրը լուծելու համար օգտագործվել է հետազոտման համալիր մեթոդները,
որոնց շարքին են դասվում գրականության աղբյուրների տեսական վերլուծությունը, սոցիոլոգիական հարցումը, դասակարգումը, համեմատությունը:
Նախադպրոցական կրթական հաստատությունների դաստիարակների, ֆիզիկական կուլտուրայի ուսուցիչների և
ծնողների շրջանում հարցման արդյունքում ցավոք հաստատվել է, որ նրանցից
66 %-ը գաղափար չունի ժողովրդական
ֆիզիկական վարժությունների, առավել
ևս շարժախաղերի մասին, չի կարողանում անվանել գոնե մեկը նրանցից: Քննադատության չի դիմանում նաև այն
փաստը, որ տասը ծնողներից ինը չի խաղում երեխաների հետ շարժախաղեր, քանի որ ծանոթ չեն դրանց: Բայց միևնույն
ժամանակ ուրախալի է, որ փորձագետների երեք խմբերը արդարացիորեն գտնում
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են, որ շարժախաղերի կանոնավոր կիրառումը նպաստում է սովորողների հիմ նական շարժողական ընդունակությունների
մշակմանը` շարժում ների արագաշարժությանը, կոորդինացիայի, ճարպկության,
ճկունության և այլն: Մեծաքանակ գրական
աղբյուրների ուսում նասիրման, հարուստ
ազգագրական նյութերի հավաքման և
ընդհանրացման, մանկավարժական վերլուծության արդյունքում հնարավոր եղավ
առանձնացնելու հայկական ժողովրդական հարյուր շարժախաղ: Հաջորդ փու-

լում այդ բոլոր խաղերը դասակարգվեցին
ըստ իրենց առավելապես ներգործության
հատկանիշի` 8 հիմ նական շարժողական
ընդունակությունների մշակման համար.
ճարպկություն, արագաշարժություն, մկանային ուժ, հավասարակշռության պահպանման կարողություն, արագաուժային
որակներ, դիմացկունություն, ճկունություն
և ցատկունություն (Ս. Հ. Հովեյան (2009)):
Նման առարկայական դասակարգման
արդյունքները բերված են աղյուսակ 1-ում:
Աղյուսակ 1

Հայկական ազգային շարժախաղերի դասակարգումը ըստ հիմ նական շարժողական ընդունակությունների համալիր մշակման

Ճարպկություն,
արագաշարժություն

Գայլն ու գայլը, Հարայ-մօլա, Ես տարայ, Դմբո-դմբո, Գայլն ու
ոչխարները, Բռնել փախչողին, Աղավնի թռցնելը, Գերի, Փափախ ետևդրուկ, Օղ-օղ, Գայլը աղվեսին հասավ, Փափախ հանուկի, Մուկն ու կատու, Առ ու փախի և այլն

Ուժ, հավասարակշռություն

Փայտ խլոցի, Պարանաձգում ներս ու դուրս, Ձգոցի, Պարանաձգոցի և այլն

Արագաուժային,
ճարպկություն

Հաշիվ չէ, Փայտահավաք, Սագեր-սագեր, տո՛ւն եկեք, Թոխկա,
Թագավորի գնդակը, Չոքակռիվ, Գոտեմարտ՝ շրջագծից հանելով, Շրջանից դուրս հանել, Թո՛փը բռնիր, Մական և քար, Խոյանակ և այլն

Արագաշարժություն,
ճարպկություն,
դիմացկունություն

Հոփ-հոփ-հոփ, Որսորդը և թռչունները, Մենք ուրախ երեխաներ
ենք, Վազքարշավ և այլն

Ճկունություն, ուժ

Գլուխկոնծի՝ թավալգլոր տալով, Բարձը բարձի, Ձգոցի առաջ ու
հետ և այլն

Արագաշարժություն,
ճարպկություն, հավասարակշռություն

Ազատի՛ր ընկերոջդ, Գտի՛ր ընկերոջդ, Պտույտով խփոցի, Սուրհանդակ և այլն

Արագաշարժություն,
ճարպկություն, ցատկունակություն, ուժ

Հովիվը և գայլը, Չխկլիկ, Չարաճճիներ, Կաղ եմ, Սալեկ-մալեկ,
Իշխանից մի նվեր, Երեք քայլք, Վրաթռուկ, Աթուրմա, Խեշ-Փեշ,
Կաղ արագիլ, Չբռնվես, Գայլը փոսում, Երկար էշ և այլն
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Անհրաժեշտ է նշել, որ շարժախաղերից յուրաքանչյուրն ունի համալիր ազդեցություն, այսինքն՝ նպաստում է ոչ թե
մեկ, այլ մի քանի շարժողական ընդունակությունների մշակմանը: Այսպես, աղյուսակից երևում է, որ շարժում ների արագաշարժության և ճարպկության համալիր
մշակմանը նպաստում են 14 շարժախաղ.

մկանային ուժի և հավասարակշռության
պահպանման կարողությանը՝ 4, արագաշարժության, ճարպկության և դիմացկունության՝ը նույնպես 4 և այլն:
Երևում է, որ շարժախաղերի տոկոսային հարաբերությունը՝ ուղղված տարբեր շարժողական ընդունակությունների
մշակմանը, տարբեր է (նկ. 1):
Նկար 1

Նկ. 1-ում շարժողական ընդունակությունների տոկոսային հարաբերությունը
Ամենամեծ տեսակարար կշիռն ընկնում է ճարպկության և արագաշարժության դրսևորմանը շարժախաղերի
անցկացման ժամանակ, ամենափոքր
տեսակարար կշիռն ունեն այնպիսի ընդունակությունները, ինչպիսիք են արագաուժայինը, դիմացկունությունը, ճկունությունը, ցատկունակությունը:
Այսպիսով՝ բացահայտված փաստերը
պետք է խստորեն հաշվի առնեն մասնագետները հայկական ազգային շարժախաղերն անցկացնելու դեպքում նախադպրո12

ցական կրթական հաստատություններում
ֆիզկուլտուրայի պարապմունքների ժամանակ և հանրակրթական դպրոցներում
ֆիզիկական կուլտուրայի դասերին:
Հայտնի է, որ շարժախաղերն անցկացնելիս կարելի է օգտագործել տարբեր առարկաներ, օրինակ, գնդակներ,
թաշկինակներ, ժապավեններ, գուրզեր,
գոտի և այլն: Մենք փորձել ենք նույնպես
դասակարգել գոյություն ունեցող հայկական շարժախաղերը, որոնք անցկացվում
են տարբեր առարկաներով (աղյուսակ 2):
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Աղյուսակ 2
Հայկական ազգային շարժախաղերի դասակարգումը ըստ կիրառվող առարկաների

Առարկաներ

Շարժախաղեր

Գնդակ

Հովիվը և գայլը
Գնդի խաղ
Թագավորի գնդակ
Նապաստակներ
Ծանրության նետում

Թաշկինակ

Սուրհանդակ
Փափախ ետևդրուկ
Օղ-օղ
Փափախ հանուկի

Քար

Բռնել փախչողին
Գերի
Պուտ-պուտ
Սատանի չըխ-չըխ

Փայտ

Փայտահավաք
Շրջոցի
Խեշ-փեշ
Փայտ խլոցի
Փայտն անցկացնել գլխի վրայից
Փայտն անցկացնել ոտքերի տակից

Գոտի (լախտի)

Թոխկա

Պարան

Ծուղակ
Պարանաձգում ներս ու դուրս

Աղյուսակ 2-ից երևում է, որ հայկական
շարժախաղերի անցկացման ժամանակ՝
պայմանավորված կանոններով, առավել
շատ կիրառվում են այնպիսի առարկաներ, ինչպիսիք են փայտերը, գնդակները,
և ավելի քիչ՝ գոտիները:
Այսպիսով՝
էթնոմանկավարժության
տարրերի կիրառումը ֆիզիկական դաստիարակության գործընթացում նոր չէ,
բարդ է, բայց այնքան կարևոր է, որ արժանի է ուշադրության: Այստեղ հատուկ
նշանակալի տեղ է գրավում հայ ժողովրդի ազգային ֆիզիկական կուլտուրան և,

առաջին հերթին, նրա ազգային շարժախաղերը: Սակայն կրթության ժամանակակից համակարգում գործնականորեն չի
օգտագործվում այդ միջոցների հարուստ
զինանոցը:
Այսօր մեր երկրի ուսում նական հաստատությունների ֆիզիկական դաստիարակու-թյան ծրագրերն ուղղված են
առավելապես դպրոցականների, ուսանողների, մեծահասակների և զինծառայողների ուսուցմանը և սպորտային
պատրաստությանը: Դրանցում աննշան
տեղ են գրավում ազգային խաղերը, չնա13
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յած ֆիզիկական դաստիարակության ժամանակակից ծրագրերի ընտրովի բաժինը
հնարավորություն է տալիս զգալի հարստացնելու երեխաների, դեռահասների,
երիտասարդների և մեծահասակ բնակչության պարապմունքների բովանդակությունը ազգային միջոցներով ու մեթոդներով:
Այս ամենը, անկասկած, անդրադառնում է
առող ջության, շարժողական պատրաստվածության, հոգևոր և գեղագիտական
դաստիարակության վրա:
Ցավոք, այսօր կրթական հաստատությունները անբավարար են օգտագործում
ուսուցման ծրագրեր՝ հայ ազգային ավանդական շարժախաղերի կիրառմամբ:

Դրանք պետք է դառնան կապող օղակ
հայ ժողովրդի անցյալ, ներկա և ապագա
մշակույթի միջև:
Անկասկած է նաև այն փաստը, որ
ավանդական ժողովրդական մանկավարժության տարրերի ստեղծագործական կիրառումը բացահայտում է ֆիզկուլտուրայի
ուսուցչի առջև լրացուցիչ հնարավորությունների՝ շարժողական և դաստիարակչական ներգործության առումով, որոնք
կնպաստեն այնպիսի կարևոր որակների
զարգացմանը, ինչպիսիք են ազգային
հպարտության զգացումը, հայրենասիրությունը, հասարակական պարտքի գիտակցումը:

Գրականություն
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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ПАДВИЖНЫЕ ИГРЫ АРМЯНСКОГО НАРОДА,
ИХ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
С. Овеян, Ф. Казарян
Авторы, рассмотрев армянские подвижные игры с точки зрения социального феномена, попытались показать роль изначение армянских подвижных игр в предметном
повышении двигательного потенциала школьников. В итоге обобщения этнографического материала и педагогического анализа были выделены 100 подвижных игр, которые классифицированы по признаку их преимущественной направленности на воспитание основных двигательных способностей учащихся.
ACTIVE GAMES OF THE ARMENIAN NATION AND THEIR
PEDAGOGICAL AND EDUCATIONAL VALUE
S. Hoveyan, F. Ghazaryan
The authors considered the Armenian outdoor games as a social phenomenon and
showed their role and meanning in the increase of schoolchildren`s motor capacity.
After generalizing the ethnografic material and pedagogical analysis 100 outdoor games
were distinguished and classified on their advantage focus on the main motor abilities of
schoolchildren.
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ԻԳՈՐ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ԼԻԱՆԱ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

ՄԵԴԻԱՏԻՎ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ ՈՉ
ԼԵԶՎԱԿԱՆ ԲՈՒՀՈՒՄ
Հայաստանի ազգային ագրարային
համալսարանի բոլոր ֆակուլտետներում1
ուսումնասիրվում են օտար լեզուներ՝ 4-5
կիսամյակ: Երկու կիսամյակը տրամադրվում է օտար լեզուների ընդհանուր անհրաժեշտ գիտելիքների ապահովմանը, վերջին
երկու կիսամյակը ամբող ջովին նվիրված
է մասնագիտական բառապաշարին և
տեքստերին: Դասավանդող դասախոսները և ուսանողները հաղթահարում են
բազում դժվարություններ՝ կապված սուղ
ժամաքանակի և ուսումնաօժանդակ գրականության ապահովման հետ: Կարևորվում է դասախոսների մասնագիտական,
մեթոդական, ինչպես նաև լեզվաբանական կոմպետենցիաների շարունակական
զարգացումը: ՀԱԱՀ-ի օտար լեզուներ
դասավանդող դասախոսները վերապատրաստվում են՝ տարբեր ամերիկյան, բրիտանական ուսումնակրթական ծրագրերի
մասնակցելով: Դրա պատճառներից մեկն
այն է, որ դասախոսները գիտակցում են,
որ ավանդական մեթոդներն այլևս բավարար չեն համապատասխանելու արագ
զարգացող կրթական պահանջներին:
Հաշվի առնելով հաղորդակցական
մոտեցման սկզբունքները՝ որոշ մեթոդիստներ գտնում են, որ տեխնիկական
կամ ոչ լեզվական բուհում անհրաժեշտ է
զարգացնել միայն ուսանողների ընկալողական և արտադրողական լեզվական հմտությունները: Ըստ այդմ, խնդիր է դրվում
1 Ագրոնոմիական, հիդրոմելիորացիայի, ագրոբիզնեսի և շուկայաբանության, տեխնոլոգիական,
անասնաբուժական, էկոնոմիկայի ֆակուլտետներ:
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զարգացնել ուսանողների կարդալու և ընթերցածը որոշակի թեմաների սահմաններում վերարտադրելու հմտությունները:
Հատկանշական է այն, որ նշված ֆակուլտետներում դասավանդող անգլերենի
դասախոսները հիմ նականում չեն հրաժարվում մասնագիտական տեքստերը
թարգմանելու գաղափարից: Սակայն դա
արվում է ոչ թե տվյալ տեքստերը վերլուծելու, ոչ թե վերարտադրելու, այլ որոշակի
բառապաշարի յուրացման նպատակով:
Կարևոր է նշել, որ այստեղ խոսք չի գնում
մասնագիտական մակարդակում օտարալեզու տեքստերի թարգմանության մասին:
Ակնհայտ է, որ անգլերենի դասախոսները խնդիր չեն դնում օտար լեզուն ուսուցանելու օտարալեզու խոսքային գործունեության բոլոր տեսակների փոխկապակցված
զարգացման տեսանկյունից: Նրանք գտնում են, որ հնարավոր է միայն սովորեցնել կարդալ, թարգմանել և որոշակի սահմաններում վերարտադրել ներկայացվող
տեքստերը: Այդ համատեքստում դժվար է
խոսել ընկալողական (ունկնդրում և ընթերցում), արտադրողական (խոսել և գրել),
ինտերակտիվ (մենախոսություն, երկխոսություն), մեդիատիվ (մեկնում, վերլուծություն, թարգմանություն) հմտությունների
զարգացման մասին, երբ մի խոսքային
գործունեությունը նախապայման է մյուսի
ծավալման համար (Тер-Авакян, 2011):
Գործն ավելի է դժվարանում, երբ խնդիր է դրվում իրականացնելու մեդիատիվ
գործունեություն կոմպետենտային մա-
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կարդակում: Մեդիատիվ գործունեությունը հիմ նականում իրականացվում է որպես
գրավոր կամ բանավոր շփում, որը կարող
է ներկայացվել ոչ միայն թարգմանության,
այլև շրջասության, տեքստի հապավված
տարբերակի, տարբեր փոխակերպում ների միջոցով (Рюмин, 2013, 3):
Արդի փուլում հնարավոր չէ պատկերացնել գյուղատնտեսության որևէ ոլորտում գործունեություն ծավալող բարձրորակ մասնագետ, ով չի տիրապետում
երկու և ավել լեզուների: Ագրոնոմիա,
գյուղատնտեսական մշակաբույսերի սելեկցիա և գենետիկա, պահածոյացման
և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա,
կաշվի և մորթու տեխնոլոգիա, հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և պահպանում, հողաշինարարություն և հողային կադաստր,
կենսագործունեության անվտանգություն
և անվտանգությունը արտակարգ իրավիճակներում և այլ մասնագիտացում ներ,
լինելով նոր, շարունակաբար զարգացող,
հնարավոր է տիրապետել պահանջվող
մակարդակում, եթե մասնագետը ընթերցում է օտարալեզու գրականություն և կարողանում է անհրաժեշտության դեպքում
թարգմանել ընտրվող տեղեկույթը կամ
տեքստի հատվածը:
Ակնհայտ է, որ հնարավոր չէ զարգացնել ուսանողների մեդիատիվ՝ թարգմանական, վերլուծական հմտությունները,
եթե դասախոսը չունի համապատասխան
լեզվաբանական կոմպետենցիա: Դրա
հետ մեկտեղ, գաղտնիք չէ, որ տեխնիկական բուհում հնարավոր չէ պատրաստել թարգմանիչներ: Թե՛ գրավոր, թե՛ բանավոր թարգմանական հմտություններն
անհրաժեշտ է զարգացնել, հաշվի առնելով նեղ մասնագիտական տեքստերի
առանձնահատկությունները, և, իհարկե,

ուսանողների ներուժը՝ լեզվական մակարդակը, մասնագիտական, ճանաչողական պահանջմունքները, ինտեգրատիվ
և ինստրումենտալ դրդապատճառները:
Ծանոթացնելով ուսանողներին համընթաց, հաջորդական, ոչ պաշտոնական
թարգմանության տարրերին՝ խնդիր է դրվում ուսանողների մեջ ձևավորելու ընթերցանական, թարգմանական, ինչպես նաև
վերլուծական կարողություններ և հմտություններ (Рюмин, 2013, 40):
Որոշ դասախոսներ դեռևս կարծում են,
թե թարգմանել սովորեցնելն ավելի հեշտ
է, քան օտարալեզու բանավոր խոսքային
կարողություններ ձևավորելը: Նրանք դա
բացատրում են այն հանգամանքով, որ
բավարար մակարդակ ապահովող մենախոսական, երկխոսական կարողություններ չունենալու դեպքում շատ դժվար է
զարգացնել ուսանողների թարգմանական, առավել ևս վերլուծական կարողությունները: Խնդիրն ավելի է բարդանում,
երբ հիշում ենք, որ գրեթե անհնար է զարգացնել խոսքային կարողությունները,
առանց զարգացնելու ոչ խոսքային միջոցներից օգտվելու հմտությունները: Դա
վերաբերում է, այսպես կոչված, «մարմ նի
լեզվին», դիմախաղին, ժեստերին, հնչերանգին և այլն:
Ռ. Վ. Ռյումին և Ռ. Վ. Արդովսակայան
առանձնացնում են մեդիատիվ գործունեության հետևյալ տեսակները.
1. հաղորդակցական, որը ներառում է
լեզվաբանական և հանրալեզվաբանական, գործաբանական և այլ կոմպետենցիաներ,
2. տեղեկատվական՝ որպես տեղեկատվություն վերցնելու տեղեկատվական-հաղորդակցական ունակություն,
3. աուտոհոգեբանական (ռեֆլեքսիվ)՝
որպես վիճակ, որն ուղղված է սեփական
17
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գործնունեությունը և ունակությունները
գիտակցելուն,
4. հատուկ գիտելիքները՝ որպես սեփական գործունեությունը, փորձը գիտելիքները գնահատելու միջոց (Рюмин,
2013, 40-60):
Հետազոտողները խնդիր են դնում
սահմանելու «մեդիատիվ կոմպետենցիա»
հասկացությունը: Սակայն տեխնիկական
բուհի ուսանողների մեդիատիվ կոմպետենցիան բովանդակային առումով չի կարող չտարբերվել լեզվական բուհի ուսանողների մեդիատիվ կոմպետենցիայից,
հատկապես ուսանող - դասախոս, ուսանող - ուսանող փոխգործակցության համատեքստում:
Ասվածը ավելի ակնառու կդառնա, եթե
մենք ներկայացնենք մեդիատիվ կոմպետենցիայի բովանդակությունը ուսանող
- ուսանող փոխգործակցության շրջանակներում, քանի որ այն ենթադրում է
հաջորդական թարգմանություն, հաղորդակցական դիտավորությունների տարբեր տեքստերի միջոցով ներկայացում և
բանակցային կարողությունների ձևավորում: Ագրարային ոլորտին վերաբերող
մասնագիտական տեքստերում դժվար է
կատարել դիտավորությունների տեքստայնացում կամ մասնագիտական մակարդակում որոշակի բանակցությունների
միջնորդավորված ապահովում: Այլ հարց
է, երբ խոսք է լինում ագրարային ոլորտը
սպասարկող մասնագետների շփման բովանդակությունը, ձևերը, արտահայտչամիջոցները ներկայացնելու մասին:
Ինչպես ցույց են տալիս ՀԱԱՀ-ի նշված ֆակուլտետների անգլերենի դասախոսների հարցման և հարցազրույցների
արդյունքները, ներկա պայմաններում
նպատակահարմար է խոսել առանց փոխգործակցության մեդիացիայի մասին. այն
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առումով, որ այն ենթադրում է ոչ ինտերակտիվ մեդիացիայի հետևյալ ձևերի յուրացում՝
1. թարգմանություն,
2. համառոտագրում,
3. ամփոփագրում,
4. ամփոփում,
5. վերապատմել:
Բոլոր նշված մեդիացիայի ձևերը զարգացնելով՝ հնարավոր է դառնում զարգացնել ուսանողների մեդիատիվ կոմպետենցիան (Колесников, Денисов, 2012:
23-33):
Կարելի է պնդել, որ արդի փուլում կարևորվում է հատկապես թարգմանությունը՝
որպես մեդիատիվ գործունեության հիմնական բաղադրիչ: Դա բացատրվում է նախ
և առաջ այն հանգամանքով, որ ուսանողները զարգացնում են իրենց թարգմանական կարողությունները և հմտությունները
դեռևս դպրոցում: Նրանց մոտ բավականին բարձր մակարդակում ձևավորված են
բառարաններից, ուղեցույցներից, տարբեր
տեղեկատվական աղբյուրներից օգտվելու
կարողությունները և հմտությունները: Այլ
հարց է, թե ինչ մակարդակում են կարողանում նրանք կիրառել թարգմանական
հնարները՝ փոխարինումը, փոխատեղումը, ավելացումը, բաց թողնելը և պատճենումը: Նշված հնարները կիրառելու կարողություններն անհրաժեշտ և հնարավոր է
զարգացնել ուսուցման բոլոր փուլերում՝ թե՛
ուսումնական, թե՛ տեխնիկական տեքստերի հետ աշխատելիս:
Նույնը վերաբերում է լրիվ կամ ընտրովի գրավոր թարգմանության տեխնոլոգիաների ուսուցմանը, քանի որ նշված
հնարները և տեխնոլոգիաները հիմք են
ստեղծում գիտական, մասնագիտական
տեքստը համառոտագրելու, ամփոփագրելու, ամփոփելու և այլ նպատակով վեր-
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լուծելու համար:
Լեզվաբանական մակարդակում դժվար լուծվող խնդիր է այն, որ տեխնիկական ուղղվածության բուհում ուսանողները
դժվարությամբ են տարբերակում համարժեք և ոչ համարժեք բառապաշարը,
«թարգմանչի կեղծ բարեկամ ները», ֆատիկ հաղորդակցության միջոց հանդիսացող տրամախոսական կամ գործաբանական նշույթները:
Ոչ ինտերակտիվ մեդիատիվ գործունեությունը հնարավորություն է ընձեռում
ուսանողներին աշխատելու մասնագիտական տեքստերի շուրջ, որի փորձը նրանք
ունեն: Այլ հարց է, որ ագրարային կողմ նորոշման դասընթացներում հիմ նականում
կիրառվում են ուսում նական տեքստեր:
Բնագրային տեքստերի հետ աշխատանքը պահանջում է այլ ռազմավարությունների կիրառում: Նույն մեկնաբանությունների ռազմավարության կիրառումն այլ
բովանդակություն ունի մասնագիտական
բնագրերի հետ աշխատելիս:
Շատ դեպքերում, ի տարբերություն
գեղարվեստական տեքստերի, տեխնիկական–բնագիտական բնույթի տեքստերի բովանդակությունն ագրարային բուհի
ուսանողները շատ արագ են կռահում:
Նույնը վերաբերում է տերմինների հետ
աշխատանքին:
Տվյալ մասնագիտության մեջ հայտնի
տերմինների, կանոնների, բանաձևերի,
երևույթների իմացությունն օգնում է ուսանողներին արագ կողմ նորոշվելու, առանձնացնելու թարգմանվող տեքստի գլխավոր և երկրորդական տեղեկատվություն
հաղորդող բաղադրիչները, տերմինները,
չեզոք բառապաշարը, ինչպես նաև մասնագիտական իրակությունները, դարձվածքները ու դարձվածքային միավորները: Կարևոր է հստակորեն ներկայացնել

ուսանողների կողմից իրականացվող
տեքստի շուրջ աշխատանքի նպատակը:
Ուսուցման ավարտական փուլում կարելի
է պահանջել, որ ուսանողները ոչ միայն
տեքստի հիմ նական բովանդակությունը
ներկայացնող բաժիններն առանձնացնեն, այլև այդ բաժիններից ընտրեն մեկնողական, վերլուծական նշանակություն
ունեցող հատվածները: Ընդ որում՝ նրանք
կարող են տեքստի մեկնությունը համառոտագրել ընտրողական ճանապարհով
բուն տեքստից (Особенности преподавания курса технического перевода… 2010,
25-27):
Անհրաժեշտ է նշել, որ թարգմանությունը կարող է նախորդել կամ հաջորդել
վերլուծությանը մասնագիտական տեքստի շուրջ տարվող աշխատանքում: Այստեղ անհրաժեշտ է հստակորեն նախաթարգմանական բնույթի վարժություններն
առանձնացնել նախավերլուծական բնույթի վարժություններից և առաջադրանքներից, քանի որ դրանք երբեմն հանդես են
գալիս համատեղ:
Ոչ ինտերակտիվ մեդիատիվ հմտությունների զարգացման կարևոր պայման
է դիդակտիկական մատչելիության, հաջորդականության, գիտականության սկզբունքների կիրառումը: Ընդ որում` հոգեբանական բնույթի խնդիրները նույնպես
մասնագիտական տեքստի շուրջ աշխատելիս այլ ուղղվածություն ունեն, քանի որ
դրանք վերլուծելիս կամ թարգմանելիս ուսանողները չեն ապրումակցում, հուզվում,
զարմանում, զայրանում, ապրում կատարսիս (Колесников, Денисов, 2012, 23-33):
Եզրակացություն: Ոչ լեզվական, տեխնիկական, բնագիտական բուհում մեդիատիվ գործունեությունը ենթադրում է
մեդիատիվ կոմպետենցիայի ձևավորում,
որի հիմքում ընկած են հաղորդակցական,
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լեզվաբանական, հանրալեզվաբանական,
գործաբանական կոմպետենցիաները:
Գործնական մակարդակում խնդիր
է դրվում ձևավորելու ուսանողների մեջ
օտարալեզու մասնագիտական տեքստի շուրջ աշխատելու վերլուծական և
թարգմանական կարողություններ և հմտություններ, ինչպես նաև հեռահաղորդակցական-տեղեկատվական տեխնոլո-

գիաների կիրառման ունակություններ:
Կարևորվում է հստակորեն առանձնացնել այն թարգմանական հնարները՝
փոխարինումը, փոխատեղումը, ավելացումը, բաց թողնելը և պատճենումը,
որոնք անհրաժեշտ է կիրառել ոչ միայն
գեղարվեստական, այլև գիտական, տեխնիկական տեքստերի թարգմանության և
վերլուծության ընթացակարգեր մշակելիս:

Գրականություն
1.
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РАЗВИТИЕ МЕДИАТИВНЫХ НАВЫКОВ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
И. Карапетян, Л. Варданян
В статье определяется понятие «медиативная компетенция», выделяются его компоненты, аналитические и переводческие умения и навыки, а также телекоммуникативные-информационные способности.
Подчеркивается значение формирования у студентов не языкового вуза переводческих умений использования переводческих приемов замены, добавления, опущения и
калькирования, которые нужны применять при работе с научно-техническими текстами
в учебных целях.
DEVELOPMENT OF MEDIATIVE COMPETENCE IN NONLANGUAGE UNIVERSITY
I. Karapetyan, L. Vardanyan
The article defines the concept of “mediative competence”, sigles out its components,
analytic and translating skills, as well as telecommunicative -information capacities.
It emphasizes the importance of formation of non-language higher school students’ translating skills to translate such translating techniques as substitutions, additions, deletions, and
calque tracing that should be used when working with scientific texts for training purposes.
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ՍՈՒՍԱՆՆԱ ՉԱԼԱԲՅԱՆ
ՔՐԻՍՏԻՆԵ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

ԹՎԱՅՆԱՑՎԱԾ ՊԱՏՈՒՄԸ
ՈՐՊԵՍ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴ
Հոդվածի բJն նպատակն է ներկայացնել թվայնացված պատJﬕ (digital storytelling) նշանակJթյJնը դասի ընթացքJմ
և ազդեցJթյJնը JսJﬓական գործընթացի վրա, ինչպես նաև թվայնացված
պատJﬕ՝ որպես դասավանդման և JսJցման նորարարական ﬔթոդի հնարավորJթյJնները: Նոր ﬔթոդի կիրառJմը
ﬔծապես կօժանդակի դասախոսներին և
Jսանողներին՝ մJտք գործելJ թվայնացված պատJﬕ ոլորտ և մասնակից դառնալJ այդ գործընթացին:
Կրթական համակարգում նորագույն
տեխնոլոգիների կիրառումը վերջին տարիներին շատ լայն տարածում է ստացել:
Թվային տեսախցիկները, համակարգիչները, տեսաներածման (scanning) սարքերը և համացանցը դարձել են հասանելի և՛
դասախոսների, և՛ ուսանողների համար՝
օգնելով նրանց նվաճել թվայնացված աշխարհը: Այդ նոր տեխնոլոգիաների ազդեցությունը կրթության վրա շատ դրական
է, քանի որ նոր տեխնոլոգիաները դասախոսներին տվել են հնարավորություն՝
բարձրացնելու իրենց կրթական մակարդակը, զարգացնելու մասնագիտական հմտությունները և, այդպիսով, բարելավելու
կրթության որակը: Շատ հետազոտողներ
կարծում են, որ ուսանողների հաջողությունները և շահադրդում ները (motivation)
խթանում են ուսում նական գործընթացը
հատկապես այդ տեխնոլոգիաների ընդգրկման միջոցով: Ամեն դեպքում կրթական համակարգը բախվում է տարբեր

խնդիրների հետ, որոնցից առաջնային է
համարվում ուսանողների ներգրավվածութան բարձրացումը՝ առավելագույն
արդյունք ապահովելու համար: Շատ կարևոր է նաև օգտագործել նորարարական
մանկավարժական մոդելներ՝ գրավելու
համար ուսանողների հետաքրքրությունը:
Stotytelling-ը, որը դեռ չի ուսում նասիրվել
հայ հետազոտողների կողմից, կարելի է
թարգմանել որպես «թվայնացված պատմվածք», «համակարգչային պատում»,
«թվայնացված հորինվածք»: Մենք գտնում
ենք, որ «թվայնացված պատումը» լավագույն և դիպուկ ձևով է ներկայացնում այս
նոր երևույթը:
Թվայնացված պատումը այն նորագույն մանկավարժական նորարարական
մեթոդներից է, որը ներգրավում է ուսանողներին խոր և իմաստալից ուսում նառության գործընթացի մեջ: Այս մեթոդի
նպատակն է թվայնացված պատումի միջոցով ստեղծել ուսուցման կառուցողական միջավայր: Ուսում նասիրվել են թվայնացված պատումի մանկավարժական
կողմերը և ազդեցությունը ուսանողների
վրա դասի ընթացքում պատմություններ և
տեքստեր անցնելիս:
Դեռևս վաղ ժամանակներից մինչև
մեր օրերը պատմության կամ պատմվածքի վերարտադրությունը ծառայել է որպես
կրթական լայն ճանաչում ունեցող գործիք, որը գիտելիքի մի սերնդից մյուսին
փոխանցման շատ արդյունավետ միջոց
է: Անցած տարիների ընթացքում շատ ար21
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մատական և կտրուկ փոփոխություններ
են կատարվել պատմություններ ստեղծելու գործընթացում, բազմաթիվ միջոցներ
են օգտագործվել տեղեկատվություն փոխանցելու համար: Ընդհանուր առմամբ
վերարտադրությունը մանկավարժական
հզոր մոտեցում է, որը կարող է օգտագործվել բարելավելու համար ուսում նառության արդյունքը, ընդհանուր գիտական և նեղ մասնագիտական կրթությունը:
Պատմությունները պատմվել են որպես
ժամանակի հետ անցնող ավանդույթներ՝ որպես ժառանգություն եկող սերնդին: Անգամ այսօր մարդիկ շարունակում
են պատմություններ վերարտադրել նորագույն թվային գործիքների միջոցով:
Թվայնացված պատումը երբեմն դիտվում
է որպես ավանդական վերարտադրության և մուլտիմեդիական տեխնոլոգիաների միաձուլում (1, 125): Տեխնոլոգիական հնարավորությունները, ինչպիսիք են
թվային տեսախցիկերը, խմբագրական
միջոցները և գործիքները, բարձրացրել
են տեխնոլոգիաների օգտագործումը լսարանում՝ օգնելով ուսանողներին ձեռք բերել գիտելիք և կառուցել իրենց մտքերը,
ներկայացնել և տարածել դրանք ավելի
արդյունավետ կերպով (2, 16-18):
Վերարտադրության հզորությունը որպես մանկավարժական միջոց հայտնի էր
դեռևս մարդկության առաջացումից ի վեր:
Թվայնացված պատումը դարձավ ավանդական բանահյուսության ժամանակակից
դրսևորում: Այն գրեթե յուրաքանչյուրին
թույլ է տալիս օգտագործել սարքավորումներ և համացանց՝ հորինելու անձնական
պատմություններ շարժվող կամ անշարժ
պատկերների օգնությամբ, երաժշտական
հնչյունների միջոցով, որոնք կապված են
հեղինակի ստեղծարար և նորարարական
կարողությունների հետ:
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Մարդկության սոցիալական զարգացման ողջ պատմության ընթացքում պատումը օգտագործվել է որպես գիտելիք
և արժեքներ փոխանցելու և տարածելու
միջոց՝ համարվելով կարևորագույն հմտություն հաղորդակցվելու և գիտելիք ու
փորձառություն փոխանակելու համար:
Դրա գործածումը լսարանում նոր չէ, և
այս առիթով Բեհմերը նշել է. «Պատումը
մի գործընթաց է, որում ուսանողները անձնավորում են իրենց լսած նյութը, կազմում և արտահայտում իրենց կարծիքը
դրա վերաբերյալ» (3):
Սակայն վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում շատ բան է փոխվել պատմություններ ստեղծելու հարցում, և որպես
արդյունք առաջ է եկել հետևյալ հարցը՝
ինչպե՞ս պետք է օգտագործվի մուլտիմեդիան՝ հեշտացնելու համար այդ աշխատանքը: Համաձայն Նորմանի՝ «Մարդիկ
միշտ էլ պատմվածքներ են պատմել: Մեր
ավանդական ժառանգության մի մասնիկն է խարույկի կողքին հավաքվել ու
պատմություններ պատմել: Այսօր էլ մարդիկ պատմում են պատմություններ, սակայն այժմ մենք ունենք նոր միջոց մյուսների հետ կիսվելու: Թվայնացված պատումը
կարող է լինել հնագույն ժամանակների
տեքստ պատմելու ավանդույթի և այսօրվա տեքստը ներկայացնելու միաձուլում»
(1, 125): Այսպիսով՝ կարիք է զգացվում
լսարանում տեքստը պատմելու մեթոդի և
համակարգչի զուգահեռ օգտագործման:
Հայտնի է նաև, որ տեխնոլոգիան ավելի
օգտակար է այն ժամանակ, երբ այն օգտագործվում է որպես կրթական մակարդակը բարձրացնելու ավելի լայնատարած
ծրագիր (4, 38-42): Համակարգիչները և
նորագույն տեխնոլոգիաները կարող են
կարևորագույն դեր խաղալ՝ թվայնացված
պատումը մանկավարժության մեջ ավելի
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տարածված մեթոդ դարձնելու գործում:
Ինչպես նշում է Միլլերը. «Թվայնացված
պատումը ուսանողներին տրամադրում է
կայուն հիմք 21-րդ դարի հմտությունների
առումով» (5):
Վերջին տարիների ընթացքում մեր
կյանքն ավելի հարստացել է տեխնոլոգիական միջոցներով: Տեխնոլոգիայի զարգացումը հանգեցրել է նոր սերնդի ավելի
պրպտող լինելուն, քան նրանց ծնողներն
ու պապերն էին: Հետևաբար, հետազոտողները գտնում են, որ թվային տեխնոլոգիաների և հատկապես համացանցի
ազդեցությունը 21-րդ դարի լսարաններում
անվիճելի փաստ է:
Փրենսքիի համաձայն՝ այսօրվա ուսանողությունը առաջին սերունդն է, որը
շրջապատված է թվային տեխնոլոգիաներով: Իրենց առօրյա կյանքում նրանք սերտորեն կապված են համակարգիչներին,
էլեկտրոնային խաղերին, թվային երաժշտական և տեսագրող սարքերին ու բջջային հեռախոսներին: Նրանք շարունակ
հաղորդագրությունների, էլեկտրոնային
նամակագրության, համացանցային և
համակարգչային խաղերի, շարժական
երաժշտական սարքերի և սոցիալական
ցանցերի և տեսադարանների մեջ են:
Այս սարքերը և տեխնոլոգիաները նրանց
հնարավորություն են տալիս շատ արագ
տեղեկատվություն ստանալու ոչ իրական՝
վերտուալ աշխարհից և ամենակարևորը՝
ցանկացած վայրում ընդամենը մի քանի
կոճակ սեղմելով (6, 1-6): Որոշ դեպքերում
դա նպաստում է հեռակա ուսուցման ծրագրերի իրականացմանը, որը շատ երկրներում կատարվում է համացանցի միջոցով:
Այսօրվա ուսում նական միջավայրը ներառում է այդ տեխնոլոգիաները, և դասավանդողները ևս օգտագործում են դրանք
որպես հիմ նական առօրյա միջոցներ: Ու-

սում նական հիմ նական ենթակառույցը
ներառում է համակարգիչներ, տպիչներ,
տեսաներածման սարքեր, թվային խցիկներ և համացանց: Այս պարզ պատճառով
է, որ ժամանակակից տեխնոլոգիաների
ներգրավման հարցը պետք է լինի մեր ուշադրության կենտրոնում:
Թվայնացված
պատումը
առաջին
անգամ ի հայտ է եկել Կալիֆոռնիայում թվայնացված պատումի կենտրոնում
1980-ականների վերջերին, ինչպես մի
մեթոդ, որը հնարավորություն էր տվել
թատրոնի աշխատակիցներին ձայնագրելու, վերարտադրելու և տարածելու
պատմվածքները (7, 79-90): Նորմանը
սահմանում է թվայնացված պատումը որպես հակիրճ պատմություն՝ ընդամենը
2-3 րոպե տևողությամբ, որտեղ պատմություն վերարտադրողը օգտագործում
է իր սեփական ձայնը՝ պատմելու իր սեփական պատմվածքը: Անձնական տարրը
կարևորվում է և կարող է համակցվել այլ
մարդկանց, որևէ տեղանքի, հետաքրքրության կամ մի այլ բանի հետ, որ պատմվածքին կհաղորդի մի յուրահատուկ մոտեցում (1, 125): Թվայնացված պատումը
նաև սահմանվում է որպես հնագույն
պատմողական արվեստի ժամանակակից
արտահայտություն: Չնայած գոյություն
չունի թվայնացված պատումի մեկ հստակ
սահմանում, այն ընդգրկում է նաև մուլտիմեդիային գործիքների կիրառություն՝
ներառյալ գրաֆիկա, տեսալսողական
սարքեր և շարժապատկերներ՝ պատմություններ պատմելիս: Բենմայորը գտնում
է, որ պատումը մի հակիրճ մուլտիմեդիային պատմություն է, որը միավորում է
ձայնը, պատկերը և երաժշտությունը: Այն
անշարժ պատկերների մի խումբ է, որն
ուղեկցվում է երաժշտությամբ: Ուշադրություն դարձնելով դրա ներկայացմանը էկ23
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րանին (8, 188-204)՝ Ալան Դեյվիսը առաջարկում է թվայնացված պատումի մեկ այլ
սահմանում՝ որպես հակիրճ պատմվածք,
հաճախ անձնական պատմություն, որը
պատմվում է առաջին դեմքի կողմից և
ներկայացվում որպես կարճ ֆիլմ հեռուստացույցի կամ համակարգչի էկրանին և
կամ էլ էկրանավորվում լսարանում:
Ինչպես ժամանակին Արմսթրոնգն
է նկատել, համակարգիչները, թվային
խցիկները, խմբագրական միջոցները և
այլ տարբեր տեխնոլոգիաներ դառնում
են ավելի հասանելի լսարանում և ապահովում ուսանողներին և դասախոսներին
միջոցներով՝ ավելի հեշտությամբ ստեղծելու համար թվայնացված պատում ներ
(9, 11-20): Ավելին՝ թվայնացված պատումը օգնում է ուսանողներին զարգացնելու
իրենց ստեղծագործական ունակությունները՝ նորարարական ձևերով տարբեր
խնդիրներ լուծելու համար (10): Այն շատ
արդյունավետ մանկավարժական մեթոդ
է, որը բարձրացնում է ուսանողների շահադրդումը և ապահովում ուսանողներին
ուսում նական միջավայրով, որն ուղղորդ-

վում է հաղորդակցման, արտացոլման և
միջանձնային հաղորդակցման միջոցով
պատմություններ կազմելով: Ուսանողները ևս կարող են ստեղծել թվայնացված
պատմություններ և, օգտագործելով իրենց
տեխնոլոգիական հմտությունները, ստեղծելու այնպիսի թվայնացված պատում,
որը հիմնված կլինի կրթական որոշակի
հիմ նահարցերի վրա:
Թվայնացված պատումը կիրառվում է
որպես կրթական գործընթացի մուլտիմեդիային արտադրության իրականացում:
Այն դառնում է ուսուցման և դասավանդման կարևոր մաս: Այս ամենը ավելի դյուրին է դառնում տեխնիկական միջոցների հասանելիությամբ: Շատ կրթական
հաստատություններ արդեն հասցրել են
բացահայտել թվային տեքստի վերարտադրության օգտագործման առավելությունները (11, 220-228):
Սակայն այսօր ոչ բոլոր լսարաններն
են հագեցված նորագույն տեխնոլոգիաներով, որոնք հնարավորություն կտան
լիովին օգտվելու թվայնացված պատումի
ընձեռած հնարավորություններից:
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DIGITAL STORYTELLING AS A COMPREHENSIVE METHOD OF TEACHING
S. Chalabyan, K. Sargsyan
The given article touches upon the representation of the significance of digital storytelling
in the classroom, its influence on the teaching process, and also the opportunities of digital
storytelling as an innovative method of teaching and learning. The use of this innovative
method supports both the teachers and the students to enter the area of digital storytelling
and become a participant of the process.
ЦИФРОВОЙ ПЕРЕСКАЗ STORYTELLING
КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ
С. Чалабян, К. Саргсян
Основной целью статьи является представление цифрового пересказа (storytelling)
и его значение во время урока с дальнейшим влиянием на процесс обучения как инновационного метода обучения. Использование нового метода значительно поможет преподавателям и студентам не только овладеть процессом сторителлингa, но и стать его
непосредственным участником.
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ԱՐՄԵՆ ԾԱՏՈՒՐՅԱՆ
ԱՆԻ ՇԱՀԲԱԶՅԱՆ

ՖԻԶԻԿԱՅԻ ԵՎ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ
ՄԻՋԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԿԱՊԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՖԻԶԻԿԱՅԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ
ԱՄՓՈՓԻՉ ԿՐԿՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ
Ուսուցման գործընթացում միջառարկայական կապերի իրականացումը թույլ է տալիս ճիշտ մոտեցման դեպքում էապես բարձրացնել ուսուցման արդյունավետությունը՝
այն դնելով առավել կայուն հիմքերի վրա։
Մյուս կողմից` միջառարկայական կապերի
հետևողական իրականացումը ուսուցման
գործընթացը դարձնում է առավել հետաքրքիր, մատչելի և ամբողջական, իսկ ուսում էլ`
առավել նպատակաուղղված։
Հայտնի է, թե ինչ կարևոր դեր ունի մաթեմատիկական ապարատը ֆիզիկայում։
Ցանկացած ֆիզիկական երևույթ կամ պրոցես ուսումնասիրելիս մենք նախ փորձում
ենք կառուցել նրա որակական պատկերը,
որն ի վերջո դառնում է ամբողջական, երբ
դրան հաջորդում է ադեկվատ քանակական
նկարագրությունը։ Ավելին, քանակական
նկարագրությունը (մաթեմատիկական մոդելավորումը) հիմք է նոր որակական դատողություններ կատարելու համար և թույլ է
տալիս քննարկվող ֆիզիկական երևույթներում և պրոցեսներում տեսնել նոր որակական կողմեր և որոշել դրանց կիրառելիության սահմանները։
Ֆիզիկայի ուսուցման ընթացքում երևույթների և պրոցեսների նկարագրման ժամանակ առանձնապես կարևորվում է որակական և քանակական վերլուծությունների
միջև անհրաժեշտ հաշվեկշռի ապահովումը։
Հակառակ դեպքում մենք չենք կարողանա
ունենալ այն ամբողջական պատկերը, որը
թույլ է տալիս բացահայտել երևույթների և
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պրոցեսների հիմքում ընկած պատճառահետևանքային կապերը և տարբեր բնութագրերի միջև գոյություն ունեցող ֆունկցիոնալ հարաբերությունները։
Վերջին տարիներին Հայաստանի հանրակրթական համակարգում տեղի ունեցած փոփոխությունները միտված են բարձրացնել ուսման որակը։ 12-ամյա կրթական
համակարգի անցման զուգընթաց էական
փոփոխություններ տեղի ունեցան առարկայական ծրագրերում, որոնցից առանձնանում
է 12-րդ դասարանի երկրորդ կիսամյակում
ավարտական քննական առարկաներից
կրկնությունների կազմակերպումը։ Այդ կրկնություններին հատկացված ժամաքանակը
բավարար է և կազմում է առանձին դեպքերում 144 ժամ կամ այդ առարկային հատկացված դպրոցական ողջ ժամաքանակի
մոտ 25 %-ը։ Դա է պատճառը, որ անհրաժեշտություն է առաջացել բազմակողմանիորեն ուսումնասիրել և վերլուծել կրկնության
գործընթացի արդյունավետ կազմակերպման մանկավարժահոգեբանական կողմերը՝ այն դիտարկելով որպես ուսուցման
պրոցեսի կարևոր բաղկացուցիչ մաս։ Վերջինս նշանակում է, որ կրկնությունը պետք է
լուծի այն նույն խնդիրները, ինչին միտված է
այս կամ այն առարկայի ուսուցումը, ավելին՝
այդպիսի մեծ ժամանակով ամփոփիչ կրկնությունը հնարավորություն է տալիս լայնորեն կիրառելու գիտական ճանաչողության
մեթոդները, քանի որ հնարավոր է լինում
արդեն դասընթացի ողջ ծավալի շրջանակ-
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ներում զուգահեռներ անցկացնել նմանատիպ հասկացությունների, երևույթների և
պրոցեսների միջև։ Մյուս կողմից միջառարակայական և ներառարկայական կապերի
իրականացման համար արդեն իսկ գոյություն ունեցող լայն սպեկտրի առկայությունը ճիշտ օգտագործելու դեպքում կարելի է
էապես բարձրացնել ուսուցման որակը։ Այդ
կապերը կոնկրետ առարկայի դեպքում ունեն իրենց առանձնահատկությունները։
Վերջին տարիներին մանկավարժության
մեջ որոշ լուրջ քայլեր իրականացվեցին ամփոփիչ կրկնության գործընթացի արդյունավետ կազմակերպման ուսումնամեթոդական
համակարգի ստեղծման ուղղությամբ, որը
թույլ տվեց նախանշել գործողությունների
այն հիմնական ուղղությունը, որը կարող է
ապահովել լավ արդյունք։ Մասնավորապես,
կրկնության գործընթացի խոր և բազմակողմանի վերլուծության արդյունքում առաջ քաշվեց մի հայեցակարգ, որի համաձայն՝ կրկնությունը դիտարկվում է որպես ուսուցման
ընդհանրացնող մոդել (3, 141-148)։ Այդ հայեցակարգը հետագայում հիմք հանդիսացավ
ստեղծել ֆիզիկայի դասընթացի կրկնության կազմակերպման ուսումնամեթոդական ձեռնարկ (2)։ Բացի այդ՝ մշակվեցին
այն մանկավարժական տեխնոլոգիաները,
որոնց կիրառումը բարձրացնում է բնագիտական ցիկլի առարկաներից ամփոփիչ
կրկնությունների կազմակերպման արդյունավետությունը (1, 161-163)։ Սակայն դեռևս
չի կարելի ասել, որ ամբողջությամբ ուսումնասիրված է առանձին առարկաների գծով
կրկնությունների կազմակերպման լիարժեք
ուսումնամեթոդական համակագ, որն իր
մեջ ներառում է այդ գործընթացի կազմակերպման բոլոր կողմերը։ Մասնավորապես,
անհրաժեշտություն կա վեր հանելու 12-րդ
դասարանի ֆիզիկայի դասընթացի ամփոփիչ կրկնությունների ժամանակ ֆիզիկայի

և մաթեմատիկայի միջառարկայական կապերի իրականացման առանձնահատկությունները, որոնց հաշվիառնումը կարող է
նպաստել կրկնության արդյունավետության
բարձրացմանը։
Կրկնությունների մասին խոսելիս մեր
դատողությունների անկյունաքարային գաղափարը հիմնվում է «Կրկնությունը որպես
ուսուցման ընդհանրացնող մոդել» հայեցակարգի և այն գաղափարի վրա, որ կրկնության իրականացման լավագույն միջոցներից մեկը կիրառության միջոցով նոր
ընդհանրացումների հանգելն է։ Որպեսզի
կարողանանք նախանշել այն առանձնահատկությունները, որոնք պետք է հաշվի առնել կրկնությունների ժամանակ ֆիզիկայի և
մաթեմատիկայի միջառարկայական կապերը իրականացնելիս, նախ և առաջ պետք է
հաշվի առնել կրկնության համար ֆիզիկական նյութի ընտրման չափանիշները, այնուհետև մաթեմատիկական մտածողությանը
բնորոշ տրամաբանական ընդհանրացումներ կատարելու հնարավորությունները։
Վերջինս հիմնվում է համանման (անալոգ)
գաղափարների համեմատության վրա, որն
ի հայտ է գալիս օբյեկտների երևույթների,
պրոցեսների որակական և քանակական
համադրման ժամանակ։
Հիմնավորված է, որ կրկնությունը արդյունավետ է կազմակերպել ոչ թե ըստ ֆիզիկայի
բաժինների ուսուցման հերթագայության,
այլ ֆիզիկայի դասընթացի բովանդակության հիմքում ընկած առանցքային, հիմնարար գաղափարների խմբավորման վրա
(3)։ Ֆիզիկայի պարագայում դա առաջին
հերթին ֆիզիկայի հիմնարար օրենքներն են
(էներգիայի, իմպուլսի, էլեկտրական լիցքի
պահպանման օրենքներ) տեսությունները,
ֆիզիկայի մեթոդաբանական սկզբունքները (հարաբերականության, սիմետրիայի,
վերադրման, տոլերանտության և այլն), ինչ27
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պես նաև գիտելիքների կոնկրետ կիրառման
և ընդհանրացման նպատակով ընտրված
ֆիզիկական խնդիրների ամբողջությունը։
Այդ իմաստով կրկնությունների ժամանակ
մաթեմատիկական ապարատի ընտրությունը պետք է հիմնվի ոչ թե էպիզոդիկ կապերի, այլ ընտրված ֆիզիկական նյութին
ադեկվատ (համապատասխան) և առավել
ունիվերսալ բնույթ ունեցող մաթեմատիկական ապարատի վրա, որը կարող է առավել
ընդգծել կրկնության ընդհանրացնող դերի
քանակական կողմը։
Կրկնության գործընթացի կազմակերպման նպատակով ֆիզիկական երևույթների

և պրոցեսների բազմազանության և նրանց
մաթեմատիկական մոդելավորման հիերարխիայում կարելի է ուսումնասիրման ենթակա ֆիզիկական նյութը տարանջատել
այնպես, որ դրանց նկարագրման համապատասխան՝ մաթեմատիկական ապարատը նույնպես առանձնանա իր որոշակի ընդհանրությամբ։
Սխեմատիկորեն պատկերենք այն տրամաբանական շղթան, որը բնորոշում է ֆիզիկայի ուսուցման ժամանակ ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի միջև գոյություն ունեցող բարդ
և բազմաբնույթ կապերը։
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ʑɸʖʆɼʗɸʘʡʢɼʗʂ

ʑɸʖʆɼʗɸʘʡʢɼʗʂ

ɺʏʗʅʡʍɼʡʀʌɸʍ
ɸʆʖʂʕɸʘʡʋ

ʣʀʏɻʍɼʗʂ
ʆʂʗɸʓʡʋ

ɸɻɼʆʕɸʖʡʀʌʡʍ

ʂʍʖɼɺʗʡʋ

ɿʍɻʇɸʍʗɸʘʕɸʅ

ʝʂɽʂʆɸʌʂ ʞ

ʍʏʗ ʖɸʗʗɼʗʂ

ɼʗʞʡʌʀʍɼʗʂ

ʤɸʕʏʗʍɼʗʂ

ʋɸʀɼʋɸʖʂʆɸʌʂ

ɹɸɽʋɸɽɸʍʡʀʌɸʍ

ɺʏʌʡʀʌʡʍ

ʤʒɸʓɸʗʆɸʌɸʆɸʍ

ʇɸʋɸʆɸʗɺʡʋ ʞ
ʂʍʖɼɺʗʡʋ

ʣʒ ʛɸʍɸʆɸʆɸʍ
ʤɸʔʍʡʀʌɸʍ

ɿʍɻʇɸʍʗɸʘʡʋ

ʇɸʌʖʍɸɹɼʗʡʋ

ʏʗɸʆɸʆɸʍ

ʝʂɽʂʆɸʆɸʍ ʞ

ɸʔʏʘʂɸʖʂʕ

ʍʆɸʗɸɺʗʋɸʍɿ

ʋɸʀɼʋɸʖʂʆɸʆɸʍ
ʋʏɻɼʃɸʕʏʗʡʋ

ʆɸʑɼʗʂ

ʇɸʋɸʑɸʖɸʔʄɸʍ

ʔʖɼʉʅʡʋ

ʛɸʍɸʆɸʆɸʍ
ɸʑɸʗɸʖʂ

ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¨
Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý
Ùá¹»ÉÝ»ñÇ
ÏÇñ³é»ÉÇáõÃÛ³Ý
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ
Ñ»ï³½áïáõÙ

ɺʏʌʡʀʌʡʍ ʞ
ɹɸɽʋɸɽɸʍʡʀʌʡʍ
ʋɸʀɼʋɸʖʂʆɸʆɸʍ

ʝʂɽʂʆɸʍª

ʔʂʋʕʏʃʂʆɸʌʂ

ʑɸʖʆɼʗɸʘʡʢɼʗʂ

ʝʂɽʂʆɸʆɸʍ

ʋɸʀɼʋɸʖʂʆɸʆɸʍ
ʂʍʖɼʗʑʗɼʖɸʘʂɸ

ʕɼʗɸʗʖɸɻʗʡʋ ʞ
ʣʆʍɸɹɸʍʡʋ
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Ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի միջառարկայական կապերի իմացաբանական,
դիդակտիկական, հոգեբանական և մեթոդական կողմերը իրենց առանձնահատուկ
դրսևորում ներն ունեն ֆիզիկայից ամփոփիչ կրկնությունների ժամանակ, քանի որ
մի կողմից՝ գործ ենք ունենում նոր տարիքահոգեբանական խմբի սովորողների,
մյուս կողմից էլ՝ տարբեր առարկաներից
սովորողների գիտելիքների ողջ ծավալով
ինտեգրման հետ։
Խմբավորելով այն առանձնահատկությունները, որոնք ի հայտ են գալիս ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացի ամփոփիչ
կրկնությունների ժամանակ, ֆիզիկայի
և մաթեմատիկայի միջև միջառարկայական կապեր իրականացնելիս կարելի է
առանձնացնել հետևյալը։
1. Հնարավորություն է առաջանում ֆիզիկայի ողջ դասընթացի համար ամբողջ
ծավալով իրականացնելու ֆիզիկայի և
մաթեմատիկայի միջև ժամանակային և
տեղեկատվական միջառարկայական կապերը՝ ապահովելով դասընթացի ամբողջական և բազմակողմանի ընկալումը։
2. Հնարավորություն է առաջանում
ֆիզիկական երևույթների և պրոցեսների
հիերարխիայի մեջ ոչ միայն կատարելու
խմբավորում ներ և տալու դրանց ընդհանրական որակական և քանակական նկարագրությունը, այլ նաև լայնորեն կիրառել
ֆիզիկայում առկա գիտական ճանաչողության տեսական մեթոդները (իդեալականացում, մոդելավորում, հիպոթեզների
առաջ քաշում, անալոգիա, գաղափարների, սկզբունքների առաջ քաշում, դեդուկտիվ դուրս բերում, ընդհանրացում և այլն)
և մաթեմատիկական մեթոդների լայն
սպեկտրը։
3. Հնարավորություն է առաջանում միանգամայն իրարից տարբեր ֆիզիկական

երևույթները և պրոցեսները նկարագրող
համանման (անալոգ) մաթեմատիկական
հավասարում ներից
դատողություններ
անելու այդ երևույթների և պրոցեսների
նոր որակական կողմերի մասին։
4. Հնարավորություն է առաջանում
ֆիզիկական խնդիրների լուծումը քննարկելու տարբեր մակարդակներում, համապատասխանաբար տարբեր ադեկվատ
մաթեմատիկական ապարատի միջոցով
սովորողների մեջ զարգացնելով տոլերանտ մտածողության տարրեր։
Կրկնությունների ժամանակ մաթեմատիկական գիտելիքների կիրառումը մղում
է գիտելիքների ընդհանրացման, որը
նպաստում է սովորողների ընդունակությունների բազմակողմանի զարգացմանը
և մտավոր գործունեության ակտիվացմանը։ Այդ դեպքում նախկինում ստացած
գիտելիքները դառնում են աշակերտների
ճանաչողական ակտիվության կարգավորիչներ։
Կարելի է պնդել, որ աշակերտի մտավոր զարգացման ցուցանիշներից մեկը
կարող է հանդիսանալ մի առարկայից
մյուսը գիտելիքները տեղափոխելու կարողությունը, որը բնութագրում է ճանաչողական գործունեության արդյունավետությունը։ Գիտելիքների տեղափոխումը հայտնի
փաստերի միջառարկայական ընդհանրացման և նոր, ընդհանրացված գիտելիքների սինթեզավորման մեջ է։
Կրկնությունների ժամանակ ֆիզիկայի
և մաթեմատիկայի միջառարկայական
կապերը թույլ են տալիս սովորողների մեջ
զարգացնել ընդհանրացում ներ կատարելու կարողությունները, որոնք հիմնվում
են այդ առարկաներին բնորոշ մտածողության առանձնահատուկ ձևերի վրա։
Գործողությունները (ճանաչել, տարբերել,
առանձնացնել), որոնք իրենց բնույթով
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ընդհանուր են, հիմք են ստեղծում գիտելիքների միջառարկայական տեղափոխման և կարողությունների գեներալիզացիայի համար։
Այսպիսով՝ ֆիզիկայի ուսուցման ժամանակ ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի միջառարկայական կապերի հետևողական
իրականացումը իր դրսևորման առանձնահատկություններն ունի ամփոփիչ կրկնությունների ժամանակ, որն առաջին
հերթին պայմանավորված է ֆիզիկայի և

մաթեմատիկայի դասընթացներից սովորողների ողջ գիտելիքների տեղափոխման և ֆիզիկական նյութին ադեկվատ և
առավել ունիվերսալ մաթեմատիկական
ապարատի կիրառման հնարավորությամբ։ Այդ առանձնահատկությունների
հաշվի առնելը թույլ կտա առավել ընդգծել
կրկնության գործընթացի ընդհանրացնող
դերի քանակական կողմը և վերահաստատել «Կրկնությունը որպես ուսուցման ընդհանրացնող մոդել» հայեցակարգը։
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ ФИЗИКИ И
МАТЕМАТИКИ ПРИ ОБОБЩАЮЩЕМ ПОВТОРЕНИЙ КУРСА ФИЗИКИ
А. Цатурян, А. Шахбазян
В статье рассмотрены некоторые особенности реализации межпредметных связей
физики и математики, которые проявляются при обобщающем повторений курса физики.
THE SPECIFIC FEATURES OF THE REALIZATION OF THE INTERDISCIPLINARY
LINKS BETWEEN PHYSICS AND MATHEMATICS IN PHYSICS COURSE
SUMMARIZING REVISIONS
A. Tsaturyan, A. Shahbazyan
In the article the main features of the realization of the interdisciplinary links between
Physics and Mathematics are raised, the ones which are displayed in Physics course during
the final summarizing revision.
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ՀԱՍՄԻԿ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ՎԱՀԵ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՀԱՅԵՐԵՆԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄԸ
ՈՐՊԵՍ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ԳՈՐԾՈՆ
Բարձրագույն կրթության համակարգում ուսանելու և դասավանդելու ողջ
գործընթացի արդյունավետությունն ու
հաջողությունը պայմանավորող կարևորագույն գործոններից է գրագետ ակադեմիական խոսքը: Այն ենթադրում է թե´
բանավոր և թե´ գրավոր ակադեմիական
տեքստ կազմելու իմացություն (գրագիտություն)՝ հիմնված ինչպես ընդհանուր,
այնպես էլ մասնագիտական/գիտաճյուղային տեքստերին բնորոշ շարադրանքի
վերաբերյալ գիտելիքների և հմտությունների վրա: Ժամանակակից կրթական
համակարգում ստուգման/գնահատման
բանավոր մեթոդներն իրենց տեղն աստիճանաբար զիջում են գրավոր շարադրանքի գնահատման ձևերին: Պատճառներն
ու նպատակները հայտնի են. ապահովել
գնահատման անաչառ, արդար պայմաններ: Ուսում նառության ողջ ընթացքում
ուսանողից պահանջվում է պարբերաբար
պատրաստվել ու հանձնել գրավոր առաջադրանքներ, բազմաբնույթ գրավոր քննություններ` հաճախ տեսական նյութի
վերլուծական շարադրությունների (essay)
տեսքով, զեկուցում ներ, հոդվածներ, կուրսային աշխատանքներ, ավարտական թեզեր, մասնագիտությունից կախված, նաև`
լաբորատոր աշխատանքների ամփոփումներ, գիտափորձերի նկարագրություն
և այլն: Մի կողմից՝ մասնագիտական
առարկաների դասախոսները վերոհիշյալ
աշխատանքները գնահատելիս պարտա-

վոր են հաշվի առնել տվյալ շարադրանքի
բովանդակությունն ու կառուցվածքը, այսինքն` ակադեմիական խոսքի կապակցվածությունը, նյութի վերլուծության, մտքերի զարգացման տրամաբանությունը,
համապատասխան տեքստի կառուցվածքը, քերականությունը, կետադրությունը և մի շարք այլ բաղադրիչներ: Մյուս
կողմից, սակայն, ուսանողներին, որոնց
ուսում նառության լեզուն հայերենն է, չի
առաջարկվում հայերենի ակադեմիական
շարադրանքի հիմունքները, սկզբունքներն ու հմտությունները ներկայացնող
այնպիսի դասընթաց (համապատասխան
դասագրքով), որի օգնությամբ նրանք կարողանան կատարելագործել, հղկել իրենց
ակադեմիական խոսքը և, հետևաբար,
հաջողությամբ ձևակերպել իրենց մտքերն
ու տեքստերը: Հարկ է նշել, որ բուհական ընդունելության համար տխրահռչակ
շտեմարանները «սերտելով» բարձր գնահատական ստանալը ամենևին էլ չի նշանակում որևէ լեզվի լավ իմացություն, գրագիտություն, առավել ևս` ակադեմիական
շարադրանքի ու խոսքի նորմերի իմացություն: Ավարտական քննություններից
նույնիսկ գերազանց գնահատականներ
ստացած ուսանողը հաճախ դժվարանում
է գրի առնել որևէ պարզ ակադեմիական
առաջադրանք: Սոսկ հարուստ բառապաշարով ու գրեթե «անթերի» քերականությամբ հնարավոր չէ հաղթահարել
ակադեմիական խոսք շարադրելու դժվա31
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րությունները: Դրա համար անհրաժեշտ
են հատուկ հմտություններ ու գիտելիք:
Ուսանողները հաճախակի խոստովանում
են, որ գրավոր հանձնարարության կառուցվածքն ու բովանդակությունը սովորաբար «ստեղծվում են» ինքնաբերաբար`
դպրոցի կամ/և համալսարանի ուսուցիչներից ստացած մասնակի (հիմ նականում
ուսում նական գործընթացից դուրս) գիտելիքների, մասնավոր խորհուրդների հիման վրա: Այս հանգամանքն իրականում
սովորողների համար ստեղծում է սուբյեկտիվ ու անհավասար մեկնարկային պայմաններ: Այսպես, այն ուսանողը, որը քիչ
թե շատ տիրապետում է ակադեմիական
շարադրանքի նրբություններին (մասնավոր եղանակներով), տեղյակ է ակադեմիական տեքստերի նշանակությանն
ու դրանց կառուցվածքային նորմերին,
ավելի լավ է հանձնում քննությունները, քան նա, ով երբեմն, առարկայական
գիտելիքին ավելի լավ տիրապետելով
հանդերձ, չի կարողանում իր մտքերը
համակարգված, համապատասխան լեզվական կառույցներով ու ոճով շարադրել:
Ուսանողների համար գրավոր առաջադրանքները հիմ նականում քննություն
կամ ստուգարք հանձնելու, ասել է թե` գնահատման միջոց են: Մինչդեռ ցանկացած
ակադեմիական շարադրանք շատ ավելի
կարևոր նշանակություն ու գործառույթներ ունի, որոնց մասին ուսանողներին
անհրաժեշտ է իրազեկել ու, այդպիսով,
միաժամանակ հիմ նավորել ակադեմիական հայերենի կամ ցանկացած այլ լեզվով
նման դասընթացի կարևորությունը: Այսպիսով.
▪ Քննություններ հանձնելուց բացի`
ուսանողին անհրաժեշտ է ունենալ ակադեմիական խոսքի որոշակի պաշար` տեսական գրականություն ընթերցելու, դա32

սախոսություններ, զեկուցում ներ լսելու,
մասնագիտական հարցերի վերաբերյալ
քննարկում ների մասնակցելու, տարբեր
հարցերի շուրջ բանավիճելու համար: Ուսում նառության ընթացքում ակադեմիական շարադրանքի վերաբերյալ տեսական
ու գործնական գիտելիքները մեծապես
նպաստում են անհատի ինքնուրույն, վերլուծական, քննադատական մտածողության զարգացմանը: Լավ կառուցված,
հակիրճ, տրամաբանված խոսքի նրբություններին տիրապետելով, անհատը սովորում է նաև իր ուսում նասիրած նյութի
վերաբերյալ նպատակային, ըստ էության
հարցեր տալ, մտքեր արտահայտել, խնդիրներ առաջ քաշել և ռացիոնալ լուծումներ առաջարկել: Ակադեմիական խոսքի
«այբուբենի» իմացությունը կարող է ակնհայտորեն բարելավել ուսում նական գործընթացը:
▪ Բուն ուսում նական գործընթացից
բացի` ուսում նառության ավարտական
փուլերում անհրաժեշտաբար ծագում է
տվյալ մասնագիտական ոլորտը ներկայացնող ակադեմիական համայնքին ինտեգրվելու, ակադեմիական գրագետ շարադրանք ներկայացնելու խնդիրը: Եթե
ուսանողին ծանոթ չլինեն ակադեմիական
հաղորդակցության այն որոշակի նորմերն ու ընդունված կանոնները, որոնցով
այդ բնագավառի մասնագետները միմյանց հետ «շփվում են», գաղափարներ,
ուսում նասիրության արդյունքներ և այլ
գիտական տեղեկության հաղորդում, փոխանակում և/կամ գնահատում, ապա ընդհանուր հաղորդակցության գործընթացից
նա պարզապես դուրս կմ նա, կմեկուսանա: Հայկական (ոչ շատ վաղ անցյալում`
խորհրդային) կրթության համակարգը
տարիներ շարունակ եղել է քիչ թե շատ
համասեռ և փակ: Այսինքն`
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Հանրակրթական ծրագրերը, ընդհանուր առմամբ, միատարր էին և բոլոր դպրոցների համար պարտադիր: Չկար դպրոցների ներկայիս բազմազանությունը`
որոշ դպրոցների կողմից առարկայական
ծրագրերի նկատմամբ հաճախ սուբյեկտիվ, երբեմն էլ կամայական մոտեցումներով տարբերվող գրքերի, ինչպես նաև
դասավանդման հին ու նոր մեթոդների
զուգակցումով: Տարբեր քաղաքների ու
գյուղերի դպրոցականներ ստանում էին
բոլորի համար ընդհանուր հանրակրթական գիտելիքներ, և, հետևաբար, իմացության առումով հավասար հիմքեր`
բարձրագույն ուսում նական հաստատություններ ընդունվելու և ուսում նառությունը
քիչ թե շատ միևնույն մեկնարկային կետից սկսելու համար:
Բուհական քննություններն այնպես էին
կազմակերպված, որ հնարավոր էր գնահատել դիմորդի թե´ բանավոր և թե´ գրավոր խոսք շարադրելու հմտությունները:
Բուհ ընդունվում էին հիմ նականում
բարձր առաջադիմություն ունեցող անհատները:
Ի տարբերություն այսօրվա դպրոցների
ու համալսարանների` արտասահմանից
եկած հայ և օտարերկրացի աշակերտների/ուսանողների թիվը շատ քիչ էր: Այսօր
համալսարաններ ու բարձրագույն դպրոցներ են ընդունվում կրթական տարբեր
մշակույթներ ներկայացնող անհատներ,
ովքեր ունեն կրթական տարբեր հիմքեր
(բազաներ) և, բնականաբար, տարբեր
ծավալի ու խորության գիտելիքներ:
Միջազգային ակադեմիական միտքը
օբյեկտիվ (համացանցի բացակայություն,
լեզվական խոչընդոտներ, չզարգացած տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, երկրից
դուրս կադրեր պատրաստելու փաստացի
անհնարինություն) և սուբյեկտիվ (գաղա-

փարախոսություն,
քաղաքականություն)
պատճառներով գրեթե անհասանելի էր:
Այսպիսով` այն փաստը, որ նախկինում բանավոր ու գրավոր ակադեմիական
խոսքը հատուկ դասընթացով չի դասավանդվել, կարող է «արդարացվել» այն
պատճառով, որ ենթադրվել է, թե համալսարան ընդունված ուսանողը պետք է տիրապետի այն գիտելիքին, միտք շարադրելու ընդունված նորմերին ու լեզվական
կանոններին, որ նրան դպրոցում սովորեցրել են, և որոնք կարող են «ակադեմիական» համարվել: Իսկ նրանք, ովքեր
չունեին ակնկալվող վերացական ակադեմիական իմացությունը, այն յուրացնում
էին համալսարանական ուսում նառությանը զուգահեռ: Այսօր դրա բացասական
հետևանքները զգալիորեն դրսևորվում
են բազմաթիվ ակադեմիական տեքստերում` կուրսային աշխատանքներից սկսած
մինչև ատենախոսություններ, դասագրքեր, մենագրություններ, և տարիներ անց
կարելի է պնդել, որ նման մոտեցումը ոչ
միայն արդարացված չէ, այլև անընդունելի է: Այս տխուր «ավանդույթը», որ կարելի է բնութագրել որպես ակադեմիական
խոսքի նկատմամբ անփութություն, շարունակվում է մինչև այժմ: Ակադեմիական
հայերենի (մայրենի լեզվի) ուսուցումը` որպես ուսում նառության գործընթացի հաջողությունը պայմանավորող կարևոր ու
պարտադիր բաղադրիչ, ներառված չէ կրթական ծրագրերում: Այս համատեքստում
կարելի է, թերևս նշել Վ. Գաբրիելյանի
«Գրավոր խոսք» գիրքը [1], որը թեև բովանդակության ուղղվածությամբ ու նյութի ընդգրկունությամբ պայմանավորված`
գրավոր խոսքի մի շարք այլ տեսակների
շարքում անդրադառնում է նաև ակադեմիական շարադրանքին և իր կենսունակությունն է ապացուցել որպես պիտանի
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տեղեկատու, այնուհանդերձ չի ներառում
դասընթացի համար պարտադիր գործնական առաջադրանքներ և վարժություններ: Մեկ այլ` Հ. Պետրոսյանի «Գիտական
գրավոր խոսք» գիրքը [2] մանրամասնորեն անդրադառնում է գիտական շարադրանքի խնդիրներին, սակայն այս աշխատությունը ավելի շատ սահմանողական է`
ծանրաբեռնված տեսական նյութի ու հարաբերականորեն քիչ և ոչ այնքան հետևողական/արդյունավետ թվացող առաջադրանքների համադրությամբ: Ավելին, այն
նախատեսված է «բուհերի հետազոտողի
կրթական ծրագրով սովորողների, հայցորդների - մագիստրանտների համար»,
մինդեռ ակադեմիական շարադրանքի հիմունքները անհրաժեշտ է սկսել համալսարանական ուսում նառության առաջին իսկ
ամիսներից` նաև հետազոտողի կրթական
ծրագրից առաջ եղած հսկայական բացը
լրացնելու նպատակով: Վերոհիշյալ գրքերը, որքան էլ արժեքավոր լինեն, այնուամենայնիվ, նշված պատճառներով և սույն
հոդվածում քննարկվող խնդիրների տրամաբանությամբ չեն կարող կիրառվել որպես սիստեմատիկ դասընթացի ձեռնարկներ:
Համալսարանում տարիներ շարունակ
ընթացող հայոց լեզվի դասընթացը, որն
աննշան ու ձևական փոփոխություններով
ընդհանուր առմամբ կրկնում է հանրակրթական ծրագիրը, հատկապես արդյունավետ չէ: Դրա բացահայտ ապացույցն են
այսօր հրատարակվող ակադեմիական
ամենատարբեր ժանրերով գրված նյութերի
բովանդակային թերություններն ու պարզունակությունը (կամ ճոռոմ ու ավելորդ բառերի կուտակումները), կառուցվածքային,
լեզվական ու ոճային անհամապատասխանությունները: Այս խնդիրն ավելի է խորանում, թերություններն էլ բազմապատկվում
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են, երբ ակադեմիական հայերենին վատ
տիրապետող անհատը փորձում է «ստեղծագործել» այլ` օտար լեզվով: Հայտնի է,
որ Հայաստանում բուհական/ հետբուհական կրթություն ստացած անհատները,
փոքրաթիվ բացառությամբ, որոշակի դժվարություններ են ունենում իրենց ոլորտի
օտարերկրյա մասնագետների (դասախոսների, խորհրդատուների, գործընկերների)
հետ ակադեմիական հաղորդակցության
ընթացքում: Խնդիրը, ի դեպ, ոչ միշտ է, որ
հաղորդակցության լեզուն է: Անկախ աշխատանքային լեզվից, ի թիվս այլ հարցերի
(մտածելակերպի տարբերություններ, բարեխղճության, պատասխանատվության,
ազնվության մշակութային ընկալումներ),
խնդիրներ հիմնականում ծագում են ակադեմիական տեքստերի բովանդակային,
կառուցվածքային, լեզվական – ոճային
պատկերացումների վերաբերյալ: Մեկ այլ
մտահոգիչ խնդիր, որ թերևս հնարավոր
կլիներ վերացնել կամ գոնե նվազագույնի
հասցնել ծրագրային ակադեմիական լեզվի
դասընթացի միջոցով, Հայաստանում այսօր առանձնահատուկ լրջության հասնող
գրագողությունն է: Ոչ միայն ուսանողների,
այլև նրանց դասավանդող մասնագետների աշխատանքներում հաճախ են հանդիպում գրագողության փաստեր: Հիմնական, բայց ոչ միակ, պատճառն իհարկե
ակադեմիական աշխատանքի սկզբունքներին ու կանոններին, ակադեմիական աշխատանքի մշակույթին անտեղյակ լինելն
է: Արևմտյան համալսարաններում ուսանողին ուսումնառության առաջին իսկ օրից
զգուշացնում են գրագողության վտանգների ու հետևանքների մասին` մանրամասնորեն տեղեկացնելով, թե ակադեմիական
տեքստի մեջ ինչը կարող է համարվել գրագողություն: Այս մշակույթի հիմքը դրվում է
դպրոցից: Գրագողության պատժելիության
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ու հնարավոր խնդիրներից խուսափելու
վերաբերյալ որոշակի նյութեր պարտադիր կերպով ներառված են նաև օտարերկրյա ուսանողների համար նախատեսված
ակադեմիական խոսքի դասընթացներում:
Հայաստանյան կրթական հաստատություններում, միգուցե ոչ միտում նավոր, բայց, ցավոք սրտի, գրագողությունը
խրախուսվում է: Աշակերտները/ուսանողները արտատպում կամ արտագրում են
համացանցային/տպագիր նյութեր և ներկայացնում են դրանք որպես զեկուցում,
կուրսային, ավարտական աշխատանք և
հանդիմանության ու ինքնուրույն աշխատելու հորդորի փոխարեն` ստանում են
բավարար, հաճախ բարձր գնահատականներ: Նման մշակույթն անհանդուրժելի է ու կործանարար: Հետևաբար, անհրաժեշտ է ուսում նառության մեջ պարտադիր
ներառել մայրենի լեզվով ակադեմիական
դասընթաց և ուսանողին սովորեցնել
ակադեմիական շարադրության հիմունքներն ու մշակույթը: Նման դասընթացը
ուսանողներին կօգնի այդ գիտելիքները
կիրառելու նաև ցանկացած այլ լեզվով
ակադեմիական տեքստ շարադրելիս:
Իհարկե օգտակար կլիներ նաև գրագողության դեմ պայքարի համակարգչային
ծրագրի ներդրումը, որը թեև կարծես թե
սկսել է գործել նաև մեր երկրում, այնուհանդերձ լայն կիրառում դեռևս չունի:
Սակայն միայն ծրագրի առկայությունը,
առանց համապատասխան վերաբերմունքի, վարքի ձևավորման, այսինքն`առանց
անհրաժեշտ մարդկային գործոնի օժանդակության, երբևէ բավարար, առավել ևս`
արդյունավետ լինել չի կարող:
Կարևոր է հաշվի առնել, որ ակադեմիական տեքստ գրելու գործընթացը
ենթադրում է նաև սոցիալական ենթատեքստ, այսինքն`միտքը շարադրելիս

պետք է նկատի առնել, թե ով է պոտենցիալ ընթերցողը, ում է ուղղված ասելիքը.
դպրոցական աշակերտի՞ն, առաջին կուրսի ուսանողի՞ն, ասպիրանտի՞ն, հեղինակի
հետ նույն ոլորտը կամ հարակից գիտաճյուղեր ներկայացնող մասնագետների՞ն,
թե՞ բոլորովին այլ ոլորտի մասնագետների կամ ընդհանուր լսարանի: Եվ նյութը,
հետևաբար, պատրաստվում է ընթերցողների գիտելիքների, խնդրո առարկա թեմայի վերաբերյալ նրանցից ակնկալվող
նախնական պատկերացում ների ու ակադեմիական տվյալ (հանրակրթական, բուհական, հետբուհական/գիտական) մակարդակում ընդունված նորմերի, տեքստի
համապատասխան տեսակի ընտրության
հիման վրա: Այլապես, հեղինակ – ընթերցող հաղորդակցությունը ձախողվում
է: Ներկայիս կրթության համակարգում,
ցավոք սրտի, քիչ չեն այն գրքերը, ուսումնական ձեռնարկներն ու դասագրքերը,
որոնք, մեղմ ասած, չեն համապատասխանում ակադեմիական շարադրանքի
համընդհանուր նորմերին ու ընդունված
չափանիշներին: Հաճախ ավագ դպրոցների, համալսարանների ուսանողները
բողոքում են իրենց հանձնարարված դասագրքերի և հատկապես մասնագիտական գրականության մեջ մայրենի լեզվով
շարադրված, բայց անհասկանալի, երբեմն նույնիսկ նույն էջի վրա իրար հակասող մտքերից, խրթին, խիստ «գիտական»,
անհարկի վերամբարձ ոճից, տեքստի
տարբեր հատվածներում կրկնվող մտքերից և այլն: Օրինակները, դժբախտաբար,
չափազանց շատ են, բայց ստորև ներկայացնենք մի քանիսը: Տեքստերի խնդրահարույց հատվածներն ընդգծված են`
առավել տեսանելի դարձնելու համար:
1ա. «Ներառական կրթությունը բացառում է երեխաների նկատմամբ խտ35
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րականությունը, ապահովում է հավասար վերաբերմունք բոլոր մարդկանց
հանդեպ, կրթական համակարգում
ստեղծում է անհրաժեշտ պայմաններ`
առանձնահատուկ կրթական կարիքներ ունեցող անձանց համար:
Վերլուծված են ներառական դպրոցներում առկա հիմ նախնդիրները, ինչը հնարավորություն կտա առավել արդյունավետ
կազմակերպելու այս երեխաների կրթությունը և սոցիալականացումը:» [3]
Անվանական արտահայտությունների
միջև իմաստային կապը պարզ չէ. առանձնահատուկ կրթական կարիքներ ունեցող
անձ կարող է լինել, օրինակ, համալսարանի ուսանողը, որն ակնհայտորեն երեխա
չի համարվում: Տեքստում անձանց բառը
չի մասնավորեցվում, հետևաբար անձանց
և այս երեխաների հարաբերությունը միանշանակ ու հստակ չէ:
1բ. «Ներկայումս մեր հանրապետությունում գործում է 24 հատուկ դպրոց,
որից 14–ը՝ Երևանում, 10–ը՝ մարզերում, 117՝ ներառական կրթություն
իրականացնող դպրոց, որոնցից 54–ը՝
Երևանում, 63–ը` մարզերում և երեք՝
բժշ կա հո գե բա նա ման կա վար ժա կան
գնահատման կենտրոն, որից մեկը՝
Երևանում, 2–ը մարզերում:» [3]
Այս պարբերության մեջ առկա են քերականական համաձայնության սխալներ,
որոնք, անշուշտ, անհետևողականության
ու քերականական կանոնների անտեսման հետևանք են:
2ա. «Քեյս–ստադի
տեխնոլոգիայի
կիրառ6մը «սահմանադրական իրավ6նք» առարկայի դասավանդման
գործընթաց6մ» [4]
Քեյս–ստադի (Case Study) կոչվող երևույթը ոչ թե տեխնոլոգիա է, այլ գիտահետազոտական/ուսում նական
մեթոդ:
36

Ակադեմիական աշխատանքում ճշգրտությունը և հստակ սահմանում ները անչափ
կարևոր են:
2բ. «Իրավիճակային
վերլ6ծ6թյան
ﬔթոդի հիﬓական գործառ6յթն է սովորեցնել 6սանողներին լ6ծել բարդ
խնդիրներ, որտեղ բացակայ6մ է համակարգված6թյ6նը, հաջորդական6թյ6նը, որոնք հնարավոր չէ լ6ծել վերլ6ծ6թյամբ:» [4]
Քերականական կատեգորիաների
միջև համաձայնեցում չկա: Ճիշտ կլիներ
գրել «….խնդիրներ, որոնցում բացակայում են….»:
3. «Լեզվաբանթյան ﬔջ գոյ6թյ6ն 6նի դարձվածքի ըմբռնման
երկ տեսակետ` լայն և նեղ: Դարձվածքը լայն իմաստով ըմբռնող լեզվաբանները (Ա. Մ6րվալյան, Ա. Ս6քիասյան, Գ. Ջահ6կյան և 6րիշներ)
դարձվածքներ են համար6մ լեզվ6մ
գոյ6թյ6ն 6նեցող դարձվածքային
արժեք 6նեցող բոլոր կայ6ն…: Դարձվածքը նեղ իմաստով ըմբռնող լեզվաբանները (Պ. Բեդիրյանը, Վ. Քոսյանը,
Ե. Գևորգյան, Ալ. Մարգարյան և 6րիշներ) դարձվածքի սահմաններն այնքան են նեղացն6մ, որ դարձվածք են
համար6մ ﬕայն իդիոﬓերը:» [5]
(ա) Լեզվաբանություն գիտությունը
բավականին լայն ընդգրկում ունի: Հաշվի
առնելով նրա ուսում նասիրության տարբեր
ոլորտները, թերևս տեղին կլիներ նախադասության մեջ նշել, թե մասնավորապես
ո´ր լեզվաբանության (hայ, տեսական,
նկարագրական և այլն) կամ լեզվաբանության ո´ր ճյուղի (ասենք` բառագիտության, իմաստաբանության կամ շարահյուսության) մեջ: Առաջին նախադասությունն,
ընդհանրապես, իմաստային ու շարահյուսական առումով անհաջող է շարադրված:
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(բ) Լեզվաբան-գիտնականներին «լայն»
կամ «նեղ իմաստով ըմբռնող» անվանելը
ակադեմիական շարադրանքի նորմերին
չի համապատասխանում: (գ) Փակագծերում տրվող ազգանուններից երկուսը գրված են որոշյալ հոդով, մյուսները` ոչ: Սա
կարելի է դիտել որպես անփութություն (դ)
Դարձվածք բառը ինքնին թարգմանաբար նշանակում է իդիոմ (idiom): Նման
շարադրանքը տավտոլոգիա է:
4. «Հայ բոլոր դասականները միաժամանակ գրականության տեսաբաններ և գրաքննադատներ են: Այդ
երկու հատկանիշները նրանց գրական
ժառանգության անբաժանելի մասերից են և հիացմունք են առաջացնում
խորաթափանցությամբ ու դիպուկությամբ: Նրանց տեսությունն ու գրաքննադատությունը հիմնված են սեփական փորձի, նախասիրությունների,
դեպի կատարյալը գնալու ձգտման
վրա:» [6]
Ակադեմիական աշխատանքի կարևոր
բաղադրիչներից է, այսպես կոչված, «զգուշավոր» խոսքը: Զգուշավոր խոսք ունենալ
նշանակում է խուսափել բացարձակ «ճշմարտություններ» հայտարարելուց, քանի
որ վերջիններս հավակնում են անառարկելիության, իսկ ակադեմիական տեքստերում բացարձակությունը վիճահարույց
է և, իհարկե, անընդունելի: Այսպես, բոլոր
դասականների գրականության տեսաբան
և գրաքննադատ լինելու փաստը այնքան
էլ արժանահավատ չէ: Նրանց բոլորի կողմից տեսություն (այլ ոչ`տեսություններ)
ստեղծելն էլ, առավել ևս` յուրաքանչյուրի
սեփական փորձի, նախասիրությունների
և ոչ թե, ասենք, քիչ թե շատ օբյեկտիվ,
գիտական հիմքերի վրա, մեղմ ասած`
ակադեմիական, վավերական չէ:
5. «Բազմաթիվ հետազոտություննե-

րից հայտնի է, որ ընտանեկան բռնության զոհ դարձած այն կանայք, ովքեր
տնտեսապես կախված են իրենց զուգընկերներից, դժվարանում են վերջ
դնել բռնարար փոխհարաբերություններին:» [7]
«Բռնարար»
փոխհարաբերությունը
ենթադրում է երկկողմանի բռնություններ,
մինչդեռ տեքստը բռնության ենթարկված,
զոհ դարձած կանանց մասին է: Փոխհարաբերություն բառը աղավաղում է նախադասության իմաստը:
6. «….(Թ)եև հնդկերենի մասնագետների կարծիքով շնչեղ ձայնեղ հնչյունները առանձին հնչույթ են…» [8]
Հնդկերեն, հնդիկների լեզու` որպես
այդպիսին գոյություն չունի: Հնդկաստանում պաշտոնական լեզուն հինդին է (ինչպես նաև անգլերենը): Երկրի տարածքում ապրում են բազմաթիվ լեզուներով
/բարբառներով խոսող ցեղեր, և կան պաշտոնական լեզվի կարգավիճակ ստացած
ավելի քան քսան լեզուներ` ասամերեն,
փանջաբերեն, նեպալերեն, բենգալերեն,
թելուգու, ուրդու լեզուներ, թամիլերեն,
գուջարաթերեն և այլն: Հնդկաստանի լեզուն «հնդկերեն » անվանելու տրամաբանությամբ կարելի է նաև ասել «ամերիկերեն» կամ «սովետերեն»: Ակադեմիական
աշխատանքում նման բացթողումն անընդունելի է:
7. «Խնդրանքը խոսքային ակտ է,
որի ժամանակ խնդրողը որոշակի ճնշում է գործադրում իր զրուցակցի վրա:
Այդ ճնշումը երկու առումով կարող
է գնահատվել: Բացարձակ ճնշումը
որոշվում է խնդրանքի մեծությամբ:
Որքան մեծ է խնդրանքը, այնքան մեծ
է խոսակցի վրա գործադրված ճնշումը:
Օրինակ, երբ խնդրում են 1000 դրամ
կամ 100000 դրամ, խոսակցի վրա գոր37
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ծադրված բացարձակ ճնշումը 100 անգամ ավելի մեծ է 100000 դրամ խնդրելու դեպքում: Խնդրանքի մեջ առկա
է նաև խոսակցի վրա հարաբերական
ճնշում, որի մեծությունը կախված է մի
շարք գործոններից`խնդրողի և նրա
խոսակցի մտերմության աստիճանից,
նրանց հասարակական դիրքից, խնդրանքի կարևորությունից, հրատապությունից, բարդությունից և այլն: Օրինակ, եթե մեկն իր ծնողից խնդրում է
50000 դրամ, իսկ հեռավոր ազգականից` 5000 դրամ, հեռավոր ազգականի վրա հարաբերական ճնշումն ավելի
մեծ է, թեև ավելի փոքր է խնդրանքի
բացարձակ մեծությունը:» [9]
Այս
օրինակը,
ակնհայտորեն,
մեկնաբանության կարիք չունի:
8. «Տարբեր պետ6թյ6նների համայնքներ6մ ապրելը ﬔզ հնարավոր6թյ6ն է տվել առաջինը՝ նախևառաջ շատ լավ տիրապետել6 լեզվին,
երկրորդը՝ իմանալ6 արժեքային համակարգը, երրորդը՝ մշակել6 ﬔր ﬔջ
հարգանք և ըմբռն6մ ոչ քրիստոնեական ավանդ6յթների և արժեքների,
տեղի ժողով6րդների սովոր6յթների
նկատմամբ և լինելով օրինակելի քաղաքացիներ՝ նաև վայելել6 տեղի ժողով6րդների վստահ6թյ6նը։» [10]
Առաջին նախադասության ենթատեքստում առաջին և նախևառաջ բառերը հոմանիշային արժեք ունեն, հետևաբար
թվարկելիս բավական է կիրառել դրանցից որևէ մեկը, բայց ոչ`երկուսը միասին:
9. ,,Заметим, что книга А.Ф. Борункова «Дипломатический протокол
в России» служит настольной книгой
для дипломатов в Армении, и Министерство иностранных дел Армении
официально руководствуется прави38

лами российского протокола.’’ [11]
Թարգմանություն` «Նկատի առնենք, որ
Ա. Ֆ. Բորունկովի «Դիվանագիտական
արարողակարգը
Ռուսաստանում»
աշխատությունը
դիվանագետների
սեղանի գիրքն է Հայաստանում, և
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը պաշտոնապես ղեկավարվում է ռուսաստանյան արարողակարգի կանոններով:
Ընդհանուր առմամբ, վերոհիշյալ հեղինակի հոդվածում քիչ չեն այդ հոդվածի թեմայից ակնհայտ անտեղյակության
դրսևորումները,
սակայն
մեջբերված
պարբերությունը բացահայտ ապատեղեկատվություն է, որի նպատակը դժվար է
հասկանալ կամ բացատրել: Հայաստանի
Հանրապետության պետական արարողակարգը իրականացվում է ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված հիմնադրույթների հիման վրա, որոնք մշակվել են
տարբեր երկրների փորձի ուսումնասիրությամբ ու նաև ներառում են ազգային որոշ
առանձնահատկություններ: Ընդ որում՝
այդ միջազգային փորձում Ռուսաստանի
մասն ամենևին էլ մեծ դեր չի խաղում: Հայ
դիվանագետների համար նշված հեղինակի աշխատությունը սեղանի գիրք չէ և չի
կարող լինել, քանի որ նրանք առաջնորդվում են ՀՀ պետական արարողակարգի
հիմնադրույթներով: Մինչդեռ հեղինակը
ոչ միայն տեղյակ չէ թեմայի համար որոշիչ
փաստաթղթի գոյությունից, այլև հարկ չի
համարել իրեն անծանոթ նյութի մասին գոնե հարցում կատարել համապատասխան
պատասխանատուներից (ովքեր հաղորդել են վերոհիշյալ տեղեկությունը և հաստատել, որ հեղինակի անուն-ազգանունով
որևէ անձ իրենց գրավոր կամ բանավոր
հարցում չի արել): Ցավոք, այս որակի աշխատանքներն անցնում են խմբագրման
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փուլը և հրատարակվում՝ դառնալով ուրիշ
նման աշխատանքների համար հետագա
հղման հնարավոր աղբյուր: Այս կապակցությամբ տեղին է նշել ակադեմիական
աշխատանքների որակի մեկ այլ ցուցիչի`
օգտագործված գրականության աղբյուրների մասին: Ակնհայտ է, որ աշխատանքի գիտական անաչառությունը կասկածի
տակ է առնվում, երբ հղումները կատարվում են բացառապես մեկ երկրում, մեկ
լեզվով կամ մինչև որոշակի ժամանակաշրջան լույս տեսած աշխատանքներից: Առավել ցավալի է և անընդունելի, երբ, օրինակ,
օտար լեզուներին վերաբերող աշխատանքներում օգտագործվում են հիմնականում կամ բացառապես «ավանդական»
ռուսալեզու աղբյուրներ` ուսումնասիրվող
կամ քննարկվող բնիկ լեզվով ստեղծված
աշխատանքների փոխարեն: Գրականության հասանելիության մերօրյա պայմաններում, երբ ամենատարբեր գրքեր առկա
են թե´ գրադարաններում, թե´ առցանց
ձեռքբերման համար, երբ հնարավոր է
տարբեր հոդվածների և գրքերի ծանոթանալ առանց դրանք ֆիզիկապես ձեռք
բերելու, առաջ է գալիս մեկ այլ խնդիր`
մատչելի գրականության մասնագիտական
որակը, վավերականությունը: Սա մեր օրերում դառնում է լուրջ մարտահրավեր:
Գիտակրթական հիմ նարկները, հանդեսները
և
հրատարակչությունները
հավանաբար պետք է մշակեն համապատասխան քաղաքականություն` գիտական/ակադեմիական աշխատանքներում
ընդունելի հղում ների և դրանց օգտագործման կարգի վերաբերյալ:
Ամենատարբեր գրքերում ու պարբերականներում զանգվածաբար հանդիպող
վերը նշված ու բազում այլ տեսակի թերություններ վկայում են, որ ակադեմիական և
ընդհանրապես գրագետ խոսքի խնդիրը

ոչ միայն առկա է, այլև նահանջել է անգամ նախկինում ունեցած դիրքերից: Նախորդ կրթական համակարգի պայմաններում էլ, իհարկե, կային ոչ շատ գրագետ
հեղինակներ: Այնուհանդերձ, գործում էր
խմբագիրների ու սրբագրիչների ինստիտուտ և տեքստերում տրամաբանության
ակնհայտ հակասությունները, քերականական պարզ սխալներն ու պարզապես
անփույթ շարադրանքը ընթերցողին չէին
հասնում. դրանք հիմնականում շտկվում
էին նախնական խմբագրման փուլում,
իսկ առավել «անորակ» աշխատանքներն
ընդհանրապես լույս չէին տեսնում: Այս
օղակի փաստացի վերացումը կամ դրա
նշանակության նվազեցումը առանձին
խնդիր է, սակայն այդ փաստն ինքնին
ավելի է մեծացնում ակադեմիական ընդհանուր գրագիտության նշանակությունը:
Շատ կարևոր է, որ ներկայիս ուսանողը,
որը վաղվա պոտենցիալ հոդվածագիրն
է կամ գրքի/դասագրքի հեղինակը, ուսումնառության հենց սկզբից յուրացնի
ակադեմիական շարադրանքի սկզբունքներն ու նորմերը, լեզվական նրբություններն ու ընդունված հատուկ կանոնները
և, իհարկե, ակադեմիական աշխատանքի
էթիկան: Կարևոր է, որ ուսանողը դրանք
կիրառի, «փորձարկի» գրավոր հանձնարարություններ, միջանկյալ ու տարեվերջի
քննություններ, կուրսային աշխատանքներ, զեկուցումներ պատրաստելիս և մասնագիտական առարկաների դասախոսներից ու լեզվի մասնագետներից ստանա
համապատասխան խորհուրդներ, օգնություն` ակադեմիական շարադրանքը կատարելագործելու և առավելագույնս բարելավելու համար: Այս նպատակին կարող
է ծառայել տեսական ու գործնական արդիական գիտելիքների ու հմտությունների
վրա հիմնված ակադեմիական դասընթա39
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ցը: Համակարգված ու ոչ պակաս կարևոր`
համընդհանուր ակադեմիական խոսքի
սկզբունքներն ու վարքի կանոնները նկատելիորեն կնպաստեն ակադեմիական
գրագիտության աճին, ակադեմիական
ճշգրտության ու բարեխղճության մշակույթի ձևավորմանը, ինչպես նաև արդյունավետ ու նպատակային հաղորդակցությանը: Ակադեմիական հայերենի դասընթացը
կարող է զգալիորեն օգնել ուսանողներին
ուսումնառության հենց սկզբից ակտիվորեն ներգրավվելու ու մասնակցելու ուսումնական գործընթացներին և ըմբռնելու
մասնագիտական դասընթացների,
դասախոսությունների, ինչպես նաև
դրանց ուղեկցող տեսական գրականության նյութը: Այսպիսով՝ մայրենի լեզվով
ակադեմիական շարադրանքի պատշաճ
իմացությամբ անհատը կարող է՝
▪ հաջողությամբ նաև այլ լեզուներով

ակադեմիական տեքստեր գրել, քննություններ հանձնել1,
▪
զեկուցում ներ
ու
ելույթներ
պատրաստել ու նյութը պատշաճ կերպով
ներկայացնել լսարանին,
▪ մասնագիտական խնդիրների շուրջ
քննարկում ների, բանավեճերի մասնակցել՝ վստահ լինելով, որ իր փաստարկները կլինեն հակիրճ, ըստ էության, և իհարկե պաշտպանել ու հիմ նավորել դրանք`
իրեն հայտնի ակադեմիական խոսքի
մեթոդներով,
▪ ընթերցել ու լիովին ըմբռնել հայերեն և/
կամ որևէ օտար լեզվով մասնագիտական
կամ ցանկացած գիտահանրամատչելի
գրականություն,
▪ ներգրավվել, մասնակցել տեղական,
ինչպես նաև միջազգային ակադեմիական
հանրության կողմից գիտական, ուսումնական և կրթական նյութերի ստեղծմանը:

Գրականություն
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

Գաբրիելյան Վ., Գրավոր խոսք, Լիմուշ հրատ., Եր., 2012 թ.:
Պետրոսյան Հ., Գիտական գրավոր խոսք. ուսումնական ձեռնարկ, «Ճարտարագետ», Եր.,
2014 թ.:
Ավագյան Ա., Սվաջյան Ա., Ներառական կրթություն. ձեռքբերումներն ու հիմնախնդիրները,
Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ, միջբուհական կոնսորցիումի
գիտական հանդես, 2, Եր., 2014, էջ 37:
Միրզախանյան Լ., Քեյս–ստադի տեխնոլոգիայի կիրառումը «Սահմանադրական իրավունք»
առարկայի դասավանդման գործընթացում, Մանկավարժության և հոգեբանության
հիմնախնդիրներ, միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես, 2, Եր., 2014, էջ 68:
Գիվարգիզյան Մ., Դարձվածքի կառուցվածքային տիպերը Անդրանիկ Ծառուկյանի
արձակում, Հայագիտական հանդես, N 1-2 (18-19), Եր., 2012, էջ 12:
Դոլուխանյան Ա., Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործությունը հայ գրականագիտական
մտքի գնահատմամբ, Հայագիտական հանդես, N 1-2 (18-19), Եր., 2012, էջ 20:
Ալեքսանյան Լ., Թորոսյան Ն., Առողջ ապրելակերպ. ձեռնարկ ուսուցիչների համար, Եր.,
Կրթության ազգային ինստիտուտ, 2010, էջ 51:
Խաչատրյան Ա., Ժամանակակից հայերենի հնչույթաբանություն, Եր., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ.,
1988, էջ 143:

1 Ցավալի է նշել, բայց ուսանողներից ոմանք խոստովանում են, որ հայերեն հանձնվող քննությունների
ժամանակ նրանց հաճախ օգնում են «Academic Writing Course»` ակադեմիական գրության անգլերեն
դասընթացից ստացած գիտելիքներն ու հմտությունները:
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9.

Աբրահամյան Ա., Երզնկյան Ե., Քաղաքավարական խնդրանքը անգլերենում և հայերենում,
Օտար լեզուները Հայաստանում, Գիտամեթոդական հանդես 5, 2010, էջ 30:
10. Իսրայելյան Ա., Միջմշակութային հաղորդակցությունը հայ - եգիպտական միջնադարյան
հարաբերություններում, Արաբագիտական ուսումնասիրություններ, հատոր 6, Եր., ԵՊՀ
հրատ., 2013, էջ 45:
11. Бостанджян Л., Жанровые особенности дипломатического письма в английском языке,
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, № 15, ԵՊՀ հրատ., Եր., 2013, էջ 152:

THE TEACHING OF ACADEMIC АRMENIAN AS A MAJOR FACTOR IN EFFECTIVE
FULFILMENT OF EDUCATIONAL PROGRAMMES
H. Hovhannisyan, V. Gabrielyan
The article addresses the urgent need for educational institutions to integrate a course in
Armenian for academic purposes into the university curricula.Good academic communication skills are at the centre of teaching and learning in higher education.The knowledge and
skills of academic writing are absolutely essential to help students communicate more effectively in a global academic and work environment. However, teaching academic Armenian
is not part of university studies and the lack of knowledge and skills in academic writing has
consistently been observed not only in students’ writing but also in many academic/scientific
journals, textbooks and research writing, in general. We believe that A course in Armenian
for academic purposes will i) help students extend and develop their language, study and
research skills to succeed in demonstrating their understanding of the relevant subject matter by appropriate expression of ideas and arguments; ii) improve the quality of academic
communication in various fields of scientific and interdisciplinary research and teaching
processes and iii) promote a culture of academic integrity and enhance the efficiency of
cross-cultural academic communication.
ПРЕПОДАВАНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО АРМЯНСКОГО ЯЗЫКА КАК ВАХНЕЙШИЙ
ФАКТОР В ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
А. Оганесян, В. Габриелян
Знание и навыки грамотного академического общения обеспечивают эффективность
обучения и преподавания в системе высшего образования. Однако, курс академического
армянского языка не введен в учебные программы армянских вузов. Последственно,
недостаток определенных навыков и знаний отражается на качество академического
письма во многих научно-исследовательских журналах, учебниках, академических
публикациях. Авторы этой статьи уверены, что курс академического армянского языка
1) поможет студентам углубить и усовершенствовать свои языковые, академические
навыки и знания не только на родном, но и других языках, 2) намного улучшит
качество научного и междисциплинарного академического общения, 3) способствует
формированию культуры академической добросовестности, а также повышению
эффективности межкультурного академического общения.
41

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԱՏԱԼՅԱ ՍԱՔՈՒԼՅԱՆ

ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ
ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄԸ
Աշակերտներին ուսում նասիրելը պահանջում է շատ ժամանակ և ուժեր:
Ճանաչելով
աշակերտներին,
նրանց
առանձնահատկությունները՝
ուսուցիչը
կկարողանա ուղղություն տալ նրանց զարգացման պրոցեսին: Աշակերտները, ըստ
իրենց բնավորության, հետաքրքրության
ու հակում ների, միատեսակ չեն: Նրանցից ոմանք ավելի արագաշարժ են, իսկ
ուրիշները՝ դանդաղկոտ, ծանրաշարժ:
Ոմանք համարձակ ու վճռական են, մյուսները՝ ամոթխած, քաշվող: Ոմանք աչքի
են ընկնում կազմակերպվածությամբ ու
հաստատակամությամբ, մյուսները օժտված չեն այդ հատկություններով: Ընդհանուր առմամբ դասարանը միատեսակ,
իրար նման երեխաների անդեմ մասսա չէ: Այնպես, ինչպես որ դասարանում
չկան արտաքինով իրար նման երեխաներ, չկան նաև երեխաներ, որոնք իրենց
ներքին հատկություններով նման լինեն
միմյանց: Սովորաբար տարբեր են նրանց
բնավորությունները, հետաքրքրությունները, տրամադրություններն ու ցանկությունները, նրանց վարքի մոտիվները,
հմտություններն ու սովորությունները:
Յուրաքանչյուր աշակերտ յուրահատուկ
է և անկրկնելի: Նա զարգանում է որպես
առանձնակի անհատականություն: Եթե
ուսուցիչն անց է կացնում զրույց կամ ընթերցողների կոնֆերանս, կազմակերպում
է էքսկուրսիա դեպի թանգարան կամ
հանձնարարում է կարդալ նոր գիրք, նա
միշտ պետք է հաշվի առնի աշակերտների հետաքրքրությունները և հակում ները,
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նրանց զարգացածության մակարդակը:
Անհատական մոտեցումը պասսիվ
հարմարվել չէ յուրաքանչյուր աշակերտի առանձնահատկություններին: Ամենից առաջ դա յուրաքանչյուր աշակերտի
վրա դաստիարակչական ներգործման
ավելի արդյունավետ ուղիների որոնումն
է՝ նրա անհատական առանձնահատկությունների, նրա հոգեկան զարգացման
յուրահատկությունների, նրա անձնական
փորձի հաշվառմամբ: Այդպիսի մոտեցման կարիք ունեն առանց բացառության
բոլոր աշակերտները, և ոչ միայն, այսպես
կոչված, դժվարակիրթ աշակերտները:
Երբեմն ջանքերն ուղղվում են միայն անկարգապահ և չառաջադիմող աշակերտներին ուսում նասիրելու գործին, իսկ մյուսներով քիչ են հետաքրքրվում: Դա սխալ է:
Պետք է ուսում նասիրել բոլոր աշակերտներին: Ուսուցման պրոցեսում աշակերտների նկատմամբ անհատական մոտեցումը պահանջում է ուշադրությունից դուրս
չթողնել ոչ մի աշակերտի, իմանալ նրա
առանձնահատկությունները:
Առանձնապես մեծ դժվարություն է ներկայացնում ինքնամփոփ, դասարանական
կոլեկտիվի կյանքից կտրված աշակերտին
հետազոտելը: Այդպիսի աշակերտները
աշխատում են հեռու մնալ, չեն արտահայտում իրենց կարծիքը դասարանի կյանքում
կատարվող իրադարձությունների մասին:
Անհրաժեշտ է այդպիսի աշակերտներին
տալ իրենց համար հետաքրքիր հանձնարարություններ, նրանց ներգրավել կոլեկտիվ գործունեության մեջ: Այսպես առավել
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լայն կերպով է բացահայտվում աշակերտների բնավորությունը, ի հայտ են գալիս
նրանց հակում ները, հմտությունները:
Առանց ուսման գիտելիքների նկատմամբ հետաքրքրություն ցուցաբերելու
աշակերտը չի կարող հաջողությամբ սովորել: Առաջին հերթին պետք է նրան հետաքրքրել այն ուսում նական առարկաներով, որոնց մեջ ետ է մնում աշակերտը:
Կարևոր է աշակերտին ներշնչել հավատ
իր ուժերի և ընդունակությունների նկատմամբ, ցանկություն առաջ բերել ուսման
նկատմամբ, խրախուսել և նրան հնարավորություն տալ, որ նա ուսում նական աշխատանքից հաճույք զգա: Ուսման նկատմամբ հետաքրքրությունն աշակերտներին
կմղի ուսում նական աշխատանքում անխուսափելի դժվարությունները հաղթահարելուն, կնպաստի գիտելիքների նկատմամբ նրանց իմացական ակտիվության ու
սիրո զարգացմանը, կօգնի, որ նրանց մոտ
հատաքրքրություն և ինքնուրույնություն
զարգանա: Ցածր առաջադիմություն ծնող
լուրջ պատճառներից մեկը աշակերտների
մոտ սիստեմատիկ և պլանաչափ ուսումնական աշխատանքի կարողությունների
և հմտությունների բացակայությունն է:
Առանձնապես կարևոր է օգնել աշակերտներին զարգացնելու այնպիսի հատկություններ, ինչպիսիք են համառությունը,
կենտրոնացածությունը,
կողմ նորոշվածությունը ուսում նական աշխատանքում,
ուսման մեջ դժվարությունները հաղթահարելու կարողությունը, գիտակցորեն
ընթերցելու և գրքով ինքնուրույն կերպով
աշխատելու հմտությունները: Պետք է հոգատարություն ցուցաբերել աշակերտների ընդհանուր զարգացման, նրանց կուլտուրական մտահորիզոնի ընդլայնման
մասին: Պետք է ամեն կերպ խրախուսել
և օգնել այն պատանիներին և աղ ջիկնե-

րին, որոնք ձգտում են դուրս գալ դպրոցական ծրագրի սահմաններից: Հարկավոր
է նրանց սովորեցնել ընթերցել լրացուցիչ գիտատեխնիկական գրականություն,
օգտվել բառարաններից, հանրագիտարաններից, տեղեկագրքերից:
Դպրոցում ձևավորում և հաջողությամբ
կիրառում ենք գիտելիքների, ուսում նական աշխատանքի նկատմամբ աշակերտների հետաքրքրությունը բարձրացնելու
զանազան ձևեր ու մեթոդներ: Առանձնապես մեծ նշանակություն ունի աշակերտների աշխատանքը կազմակերպել այնպես, որ նրանք ստացած գիտելիքները
ինքնուրույն կերպով կիրառեն: Օրինակ,
ուսուցիչը խնդրում է աշակերտին պատրաստել դիտողական որևէ պարագա երկրաչափության, ֆիզիկայի, աշխարհագրության կամ մի ուրիշ առարկայի գծով:
Այդ պատրաստման գործընթացում աշակերտին սովորաբար պետք են տեսական
գիտելիքներ: Նրա մեջ մեծ հետաքրքրություն է առաջանում այն առարկայի նկատմամբ, որի համար պատրաստում է դիտողական պարագան:
Դպրոցականների ճանաչողական հետաքրքրությունները փոխադարձ կապի
մեջ են նրանց կենսական պահանջմունքների հետ: Եթե, օրինակ, աշակերտների
առաջ խնդիր է դրված կազմել դպրոցական այգի հիմ նելու պլան, նրանք ակամա
կհետաքրքրվեն գծագրությամբ, երկրաչափությամբ, բնագիտությամբ, քանի որ
առանց այդ առարկաներից հիմ նավորված գիտելիքների, կարողությունների և
հմտությունների անհնարին է կատարել
այդ աշխատանքը:
Հաճախակի անց եմ կացնում դաս-ցերեկույթներ: Դրանք նպաստում են աշակերտների մտահորիզոնի ընդարձակմանը և նրանց ճանաչողական ակտիվության
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բարձրացմանը:
«Յուրաքանչյուր երեխա մի աշխարհ է՝
միանգամայն բացառիկ ու եզակի»,- ասել
է Սուխոմլինսկին (4, 15): Իսկ այդպիսի
երեխաներին միայն դասերի ընթացքում
դաստիարակելն անհնարին է: Ուսուցիչը պետք է ուղեկցի ու դաստիարակի իր
սաներին նաև դասապրոցեսից դուրս՝
էքսկուրսիաների, արշավների, հանդեսցերեկույթների, կինոդիտման, ներկայացում ների ընթացքում:
Բնությունը մարդու համար պրակտիկ փորձի, գիտելիքների հարստացման
օբյեկտիվ պայման է: Բնության հմայքը
և ուժը երբեմն դառնում են մարդու բարոյահոգեկան ապրում ների անփոխարինելի հզոր նեցուկ: Այսպիսով՝ բնությունն
առատ սնունդ է տալիս մարդու մտքին
ու սրտին, ապրելու, գործելու եռանդ ու
ուժ ներշնչում: Բնությունն օգնում է մարդուն գեղեցիկը, վեհը զգալու, ընկալելու
և գնահատելու կարողություններ և ունակություններ ձեռք բերելու: Քաջ գիտակցելով, որ բնությունը ոչ միայն բավարարում է մարդու կենսական պահանջները,
այլև դարեր ի վեր ներշնչանքի աղբյուր
է աշխարհի մեծագույն նկարիչների, բանաստեղծների, երաժիշտների համար: Իր
կենսագրական նյութերի մեջ Թումանյանը գրում է. «Իմ մեծ ուսուցիչն է եղել Դեբեդի վշշոցը՝ գիշերները լռության մեջ միշտ
ականջ էի դնում Դեբեդի ձայնին, երբեմն
խուլ ու խոր, երբեմն պարզ ու ահավոր: Եվ
կարծես խոսում էր հոգուս հետ…» (5, 58):
Առավել նպատակասլաց են բնության
գրկում կազմակերպվող միջոցառում ները:
Քանի որ հենց առաջին դասարանում (ինչպես տարրական մյուս դասարաններում),
տարվա ընթացքում անցնելիք թեմաները,
ուսում նական ծրագրի համաձայն, դասակարգված են ըստ տարվա եղանակների,
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և ուսուցանվող նյութերը նվիրված են բնության զանազան երևույթների պարզաբանմանը, ապա ուսուցչուհին նախընտրելի և
նպատակահարմար է գտնում այդպիսի
դասերն անցկացնել բնության գրկում: Որպեսզի դպրոց ոտք դրած առաջին օրվանից աշակերտների մեջ ուսուցիչը կարողանա ձևավորել բնության հետ շփվելու,
նրա գեղեցկություններն ու հմայքը ընկալելու, նրա բազմազան ձայներն ունկնդրելու կարողություններ:
Էքսկուրսիաների ընթացքում աշակերտները բնության գրկում կարողանում
են դիտել և տարբերել գարնան ու ամռան,
աշնան ու ձմռան գույները: Որսում են այն
պահը, երբ աշխարհի աչքից աննկատ
կանաչին խառնվում են աշնանային նրբին երանգները: Տեսնում են, թե ինչպես
է քուն մտնում բնությունը և գարնանամուտին ինչպես են ընձյուղների վրա ուռչում կյանքի ավիշով լցված բողբոջները:
Ուսուցիչը ձգտում է, որ իր սաները դառնան դիտողունակ, համարձակ, ճարպիկ
ու հնարամիտ: Նրանց հոգում ձևավորվում է անհագուրդ մղում դեպի գեղեցիկը:
Բնության ներգործությամբ մարդու մեջ
բնության պատկերները, աշխարհը արտացոլվում են այնպես, ինչպես նրանք
գոյություն ունեն: Դրանով ամբող ջանում է
մարդու աշխարհայացքի ձևավորումը, և ի
վերջո աշխարհն իր հրաշալիքներով ամփոփվում է նրա գիտակցության մեջ:
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Գրականություն
1.
2.
3.
4.
5.

Հ. Հ. Թադևոսյան, Դպրոցականների համակողմանի դաստիարակությունը դպրոցի վերակառուցման պայմաններում, Եր., 1989 թ.:
Начальная школа 5, “Воспитание и обучение”, Москва, 2003 г.
Начальная школа 19, Москва, 2004 г.
Б. Б. Айсмонтас, “ Теория обучения: Схемы и тесты”(ст. 15), Москва, Владос-пресс, 2002 г.
Հովհ. Թումանյան, Մանկություն և պատանեկություն, Եր., 1955 թ.:

ПОВЫШЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ УЧАЩИХСЯ
ПО ОТНОШЕНИЮ К ЗНАНИЯМ
Н. Сакулян
Для познания учеников требуется много времени и сил. Зная учеников, их
особенности, учитель сумеет дать им направление в процессе развития.
HOW TO AROUSE PUPILS’ INTEREST TOWARDS KNOWLEDGE
N. Sakulyan
Studying pupils skills and abilities will need a lot of time and hard work. Knowing pupils
and their skills the teacher will be able to show the right way of developing pupils ability
process.
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ՀԵՆՐԻԿ ԴՐՄԵՅԱՆ
ԲԱԳՐԱՏ ՊՈՂՈՍՅԱՆ

ՖԻԶԻԿԱՅԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ
ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆՎԱԶՄԱՆ
ԽՆԴԻՐԸ ԵՎ ԼՈՒԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ
Հետազոտությունները ցույց են տվել,
որ վերջին տարիներին անընդհատ նվազում են ֆիզիկայի նկատմամբ սովորողների հետաքրքրությունները: Այս հանգամանքը բացատրվում է մի շարք օբյեկտիվ
և սուբյեկտիվ պատճառներով: Մինչ
դրանց նշելը փորձենք հպանցիկ անդրադառնալ հայ ժողովրդի կրթական կյանքի
պատմությանն ու հայոց դպրոցի վերջին
քառորդ դարի գործունեությանը:
Անկախություն ձեռք բերելուց հետո
Հայաստանի Հանրապետությունում տիրող մթնոլորտը և համազգային ոգևորությունը ենթադրում էին, որ առաջնահերթ
խնդիրների շարքում կդրվի հանրակրթական դպրոցի արմատական վերակառուցման հարցը, կմշակվի կրթական նոր
քաղաքականություն, որը, հասարակական նոր պատվերից ելնելով, անհրաժեշտ
փոփոխություններ կառաջարկի՝ ինչպես
բովանդակային, այնպես էլ կառուցվածքային: Ցավոք, այս ամենը բարի երազանք մնաց:
Երկրի տնտեսության սրընթաց քայքայումը՝ օբյեկտիվորեն, տնտեսական սխալ
քաղաքականությունը և ազգային հարստության փոշիացումը՝ սուբյեկտիվորեն,
հանրապետության ծայրահեղ աղքատացման հիմ նական պատճառները դարձան:
Երկրում ստեղծված սոցիալ-տնտեսական
ծանր վիճակը կործանարար ազդեցություն ունեցավ կրթության, մասնավորապես հանրակրթական դպրոցի վրա: Այս
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անգամ երկրի կրթության գործի կառավարողներն ու գաղափարախոսները, «հրաժարվելով» կրթության համակարգի զարգացման ծրագրված բարեփոխում ներից,
սկսեցին հասարակության ուշադրությունը կենտրոնացնել գործող հանրակրթական համակարգից իսպառ հրաժարվելու
և նորն ու բաղձալին դատարկ տեղում
կառուցելու
սին
խոսակցությունների
վրա: Սակայն գաղտնիք չէ, որ կրթական
մնայուն ավանդույթները ստեղծվում են
հնի առողջ և կենսունակ բաղադրիչների
պահպանման և ոչ թե նախկին համակարգի վերացման միջոցով: Ահա այսպիսին
է հանրակրթության բարեփոխում ների
առաջին փուլի համառոտ իրական պատկերը:
Համաշխարհային հետագա զարգացում ներն իրենց անմիջականներգործությունն ունեցան նաև կրթական համակարգերի վրա՝ առաջացնելով տարաբնույթ
նոր խնդիրներ: Այս պայմաններում առաջնահերթ դարձավ անընդհատ փոփոխվող
աշխատանքային շուկայի պահանջներին
արագորեն հարմարվելու կարողություն
ունեցող որակյալ մասնագետների պատրաստման խնդիրը, ինչնէլ ուղղակի հանգեցրեց կրթության դերի վերաճման (1, 2):
Ձևավորված շուկայական տնտեսության պայմաններում կարևոր խնդիր
դարձավ ուսուցման մոտիվացիայի առկայությունը: Բավարար մոտիվացիայի բացակայությունը մի կողմից հանգեցնում է

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

նրան, որ առավել ընդունակ երիտասարդներն ուսումը ստանում են երկրից դուրս՝
հետագայում
աշխատանք
ունենալու
նպատակով, մյուս կողմից՝ սովորողների
մի մասը պատահական է հայտնվում բուհում,որն էլ բերում է ուսման մակարդակի
կտրուկ անկման:
Հասարակության զարգացման հետագա միտում ները հրատապ դարձրին
կրթությունը ժամանակակից պահանջներին համապատասխան կազմակերպելու,
հանրակրթության համակարգը բարեփոխելու և այդ նպատակին համապատասխան` կրթության հայեցակարգային պատկերացում ները, քաղաքականությունը և
բովանդակությունը նորովի սահմանելու
խնդիրները: Այսպիսով` առաջացավ հանրակրթության բարեփոխում ների երկրորդ
փուլի՝ կրթության բովանդակության կատարելագործմանն ուղղված ծրագրերի
իրականացման անհրաժեշտությունը:
Սկսվեց կրթական համակարգի բարեփոխում ների մի նոր շրջան, որն օրեցօր

Օբյեկտիվ պատճառներ
1. Ուսում նական ծրագրերն ու դասագրքերը ոչ միայն կատարելագործվել են,
այլև դրանք ընդլայնվել և բարդացվել
են:
2. Ուսուցման նոր ինտերակտիվ մեթոդների ոչ լիարժեք մուտքը դպրոց,
ինչ ըդժվարություններ է ստեղծում ոչ
իայն աշակերտների, այլև ուսուցիչների համար:
3. Չկա ֆիզիկայի ուսուցման մեթոդիկայի վերաբերյալ համակարգված
գրականություն (ըստ դասարանների
կամ ըստ ֆիզիկայի բաժինների):

ավելի խորքային ու անշրջելի է դառնում:
Հետևողականորեն, քայլ առ քայլ փոխվում
է կրթական ընդհանուր ռազմավարությունը, կրթական չափորոշիչներն ու ծրագրերը, ուսուցման կազմակերպման ձևերն ու
մեթոդները, գնահատման համակարգը,
դասագրքերը, ուսման տևողությունը (12ամյա ուսուցում): Սակայն կրթության ոլորտում հիմ նարար բարեփոխում ների իրականացումը, մեր կարծիքով, դանդաղ է
ընթանում, ինչը հանգեցնում է բազմաթիվ
խնդիրների առաջնահերթ լուծման անհրաժեշտությանը: Դրանցից է, օրինակ,
բնագիտական առարկաների, մասնավորապես «Ֆիզիկա» առարկայի նկատմամբ սովորողների՝ վերջին տարիներին
նկատվող հետաքրքրության պակասը,
որի ակնհայտ դրսևորումն է բուհերում
բնագիտական
մասնագիտությունների
գծով ուսանողների պակասը: Այդ հանգամանքը բացատրվում է մի շարք օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով: Նշենք
դրանցից մի քանիսը:

Սուբյեկտիվ պատճառներ
1. Սովորողի մեջ չկա այն պարզ ընկալումը, որ ֆիզիկան 21-րդ՝ տեխնիկայի
և տեխնոլոգիաների դարի առանցքային և հիմ նական գիտությունն է,
որը պետք է յուրաքանչյուր մարդու՝
անկախ նրա մասնագիտությունից:
2. Ուսուցումը սկսվում է զարմանքից,
ձեռք է բերվում նպատակասլաց,
անընդհատ, երկարատև աշխատանքով: Ահա ֆիզիկայի ուսուցիչների
գերակշռող մասի մեջ բացակայում է
զարմանք առաջացնելու կարողությունը, իսկ աշակերտների մեջ՝ համառությունը և աշխատասիրությունը:
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4. Սովորողի համար տեղեկատվության
հաղորդումը և նրա կողմից փաստերի
մտապահումը չափից ավելի կարևորելը՝ առանց նրա կարողությունների
և հմտությունների զարգացմանը բավարար ուշադրություն դարձնելու:
5. Հանրակրթական դպրոցում բավարար ուշադրություն չի դարձվում սովորողի ստացած գիտելիքների կիրառական նշանակությանը, գործնական
կյանքում դրանց օգտագործման կարողությունների զարգացմանը:
6. Դպրոցը չունի համապատասխան
նյութատեխնիկական բազա. Ֆիզիկայի լաբորատորիաները չեն համալրվում նոր լաբորատոր, այդ թվում՝
թանկարժեք սարքավորում ներով: Իսպառ վերացել է նոր ինքնաշեն սարքերի ստեղծման գործընթացը:
7. Հիմ նական պատճառը՝ սոցիալական
է: Երբ աշակերտը տեսնում է տնտեսական վատ վիճակում հայտնված իր
ուսուցչին և բարձրագույն կրթություն
ստացած անգործ շրջանավարտին, չի
ոգևորվում, և չի ձգտում ուսման մեջ
հաջողությունների հասնել՝ հեռանկար չտեսնելով:
Այժմ հակիրճ անդրադառնանք վերոհիշյալ խնդիրների լուծման, մեր կարծիքով, արդյունավետ մի քանի ուղիների.
• պետք է բնագիտական առարկաների, նաև «Ֆիզիկայի» դասավանդումը դպրոցում կազմակերպել համեմատաբար մատչելի և
պարզ պահանջ-պայմաններով,
• առարկայի որոշ մասնագետներ
գտնում են, որ ինտենսիվ, հեշտ
ըմբռնվող ու գրավիչ ուսուցում կարելի է իրականացնել ամբող ջովին
համակարգչային տեխնիկայի կի48

3. Սովորողների մեջ գրեթե բացակայում
է զարմանալու հատկությունը, քանզի
գիտության և տեխնիկայի հրաշքներից նա օգտվում է առանց խորհելու
բնության այդ օրենքների մասին:
4. Դիմորդ-ուսանող փուլային անցումը
երկսայր սուր է ևան անմիջականորեն ազդեցություն է թողնում թե´ դպրոցական, թե´ բուհական կրթահամակարգի վրա: Բուհի ուսանողների՝
ֆիզիկայի նկատմամբ հետաքրքրությունների նվազման պատճառ է՝
ա) նախնական անհրաժեշտ գիտելիքների պաշար չունենալը,
բ) ինքնուրույն, լրացուցիչ չաշխատելը,
գ) գիտելիքներ ակտիվորեն ձեռք բերելու ձգտման բացակայությունը,
դ) լավատես չլինելը:

րառմամբ, ինչը նրանց հնարավորություն կտա՝
1. գործնական պարապմունքի ժամանակ բոլոր խնիրների լուծում ները ներկայացնել անիմացիոն ցուցադրում ներով,
2. շարադրվող տեսական նյութի համառոտ բովանդակությունը ցուցադրել լուսապաստառի վրա,
3. բոլոր բաժինները ներկայացնել
համացանցից վերցված տեսահոլովակների ներգրավմամբ:
Սակայն ուսուցման նման ձևով իրա-
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կանացումը, մեր կարծիքով, դժվար թե լիրաժեք հնարավորություն տա իրականացնելու հեշտ ըմբռնվող, գրավիչ ու բարձր
արդյունավետությամբ ուսուցում: Մյուս
կողմից՝ այն, որ ուսուցման առկա պայմաններում հնարավոր չէ միայն ավանդական
եղանակներով ազատվել տեղեկատվական-հաղորդակցական միջոցների կիրառումից առաջացած մի շարք ոչ ցանկալի
երևույթներից, ուստի մենք առաջարկում
ենք լիարժեք ու բարձրորակ գիտելիքների
ձեռքբերման համար հետևյալ միջոցները.
1. Զուգակցել նորարական և ուսուցման
ավանդական տեխնիկական միջոցները: Այսպես, օգտվել համակարգչային տեխնիկայի հնարավորություններից՝ նախատեսված նվազագույն
նյութը համեմատաբար կարճ ժամանակահատվածում մատուցելու համար: Արդյունքում կունենանք տնտեսված որոշ ժամաքանակ, որը կարելի
է օգտագործել այլ նպատակներով:
Օրինակ՝ վերաշարադրել մատուցված
նյութի խրթին մասերը, դժվար ըմբռնվող բաժինները (ըստ լսարանի պահանջի), բացատրել առավել մանրամասն, լրացնել շարադրված նյութը,
լսարանում կազմակերպել լրացուցիչ
քննարկում ներ, պարզաբանել տվյալ
առարկայի կապերը հարակից առարկաների հետ, շարադրել լրացուցիչ
նյութեր՝ կախված դասապրոցեսում
ծագած այս կամ այն հարցադրում ներից:
2. Ավելի հաճախ օգտվել ուսուցման
ավանդական տեխնիկական միջոցներից: Մասնավորապես, ֆիզիկական նյութափորձից, հատկապես,
եթե այն իրականացվում է ինքնաշեն
սարքերով: Իրոք ֆիզիկայի հիմ նական օրենքների փորձով հաստատու-

մը, նյութի (միջավայրի) ֆիզիկական
բնութագրերի որոշումը և հնարավորության սահմաններում տեսանելի
հիմ նական փորձերի ցուցադրումը
կարող են սովորողների մեջ մեծ հետաքրքրություն առաջացնել, հատկապես, երբ դրանք սովորողները կատարում են ինքնուրույն:
3. Հետաքրքրաշարժ ուսում նական նյութը ճիշտ տեղում և ճիշտ ժամանակին
օգտագործել «Ֆիզիկայի» դասերին
և արտադասարանական պարապմունքների ժամանակ: Այդ դեպքում
միայն այն կդառնա սովորողների մեջ
ուսուցման մոտիվների ձևավորման
արդյունավետ եղանակ:
Փորձենք համառոտակի ներկայացնել
մի կոնկրետ նյութ, որը հնարավորություն
է տալիս ուսուցչին առանց խախտելու ուսուցման տրամաբանական ընթացքը,
ինքնաշեն սարքի միջոցով ծանոթացնել
սովորողներին մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի վեկտորի և Ամպերի ուժի մոդուլների նոր` մագնիսահիդրոդինամիկական եղանակով որոշման հետ: Վերջինս
թույլ է տալիս բացատրելու մագնիսական
դաշտ-հեղուկ հաղորդիչ փոխազդեցությունը [3]:

Նկ. 1: Ինքնաշեն սարք՝
մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի
և Ամպերի ուժի մոդուլների
մագնիսահիդրադինամիկական
եղանակով որոշման համար
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Հայտնի է, որ ներկայումս լայն կիրառություն ունեն մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի վեկտորի մոդուլի փորձնական
որոշման տարբեր եղանակներ, որոնք
հիմնված են մագնիսական դաշտի և հոսանքակիր հաղորդչի առանձին տեղամասի (հոսանքի տարր) փոխազդեցության
երևույթի վրա [4]:
Ներկայացվող աշխատանքում օգտագործվում է մագնիսական դաշտի և հաղորդիչ հեղուկի (տվյալ դեպքում սնդիկի)
փոխազդեցությունը [5, 6]: Մեր կողմից
պատրաստված և փորձի ընթացքում օգտագործված սարքը պատկերված է նկ.ում: Օրգանական ապակու մեջ (1), որի
չափերնեն 10x20x40 մմ, բացված են երկու անցքեր` մեկը՝ հորիզոնական (2), որի
տրամագիծը 4 մմ է, և մի ծայրը՝ փակ,
մյուսը` ուղղաձիգ 1,5 մմ տրամագծով (3),
որի ծայրերը բաց են (միջանցիկ): Օրգանական ապակու վրա բացված բներում (4)
տեղադրվում է երկու ուղղաձիգ ապակյա
խողովակներ, որոնց տրամագիծը 4 մմ է,
իսկ բարձրությունը՝ 60 մմ այնպես, որ խողովակները հորիզոնական անցքի (առվակի) հետ կազմեն հաղորդակից անոթներ:
Որից հետո հորիզոնական անցքի բաց
ծայրը փակվում է մեկուսացնող նյութից
պատրաստված խցանով (6): Ուղղաձիգ
անցքի մեջ դրվում են երկու պղնձյա էլեկտրոդներ (7): Ուղղաձիգ ապակյա խողովակներում լցվում է սնդիկ այնքան, որ սնդիկի
սյան բարձրությունը լինի 20-30 մմ: Որից
հետո (5) ապակյա խողովակների ազատ
ծայրերը փակվում են ռետինե խողովակով (8): Նկարագրված սարքը ամրացվում
է ուղղաձիգ աստիճանավորված տակդիրի վրա (9) և տեղադրվում մագնիսական
բևեռների միջև այնպես, որ մագնիսական
դաշտի ուժագծերը լինեն ուղղահայաց (2)
հորիզոնական անցքին (նկ. 1):
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Սկզբում, քանի դեռ էլեկտրոդների վրա
լարում չի կիրառվել (հոսանքը սնդիկում
բացակայում է), սնդիկը բարոմետրական
խողովակում գտնվում է նույն մակարդակի վրա: Երբ էլեկտրոդների վրա կիրառվում է հաստատուն լարում (օրինակ 3 Վ),
ապա սնդիկով կանցնի մագնիսական ինդուկցիայի գծերին ուղղահայաց հոսանք
(մոտավորապես 30 Ա) [7]: Արտաքին
մագնիսական դաշտի և հոսանքի փոխազդեցության արդյունքում կառաջանա
Ամպերի ուժ, որը տվյալ դեպքում ուղղված
է (2) հորիզոնական խողովակով կա՛մ աջ,
կա՛մ ձախ՝ կախված հոսանքի ուղղությունից: Այդ ուժի ազդեցության տակ բարոմետրական խողովակում կառաջանա սնդիկի մակարդակների տարբերություն:
Ընդ որում՝ սնդիկի բարձրացումը կդադարի այն պահին, երբ սնդիկի հիդրոստատիկ ճնշումը հավասարվի ամպերի ուժով
պայմանավորված ճնշմանը: Այսինքն`

F²
  gh (1)
S
որտեղ S-ը բարոմետրական խողովակի կտրվածքի մակերեսն է, h-ը՝ սնդիկի
սյուների տարբերությունը, g-ն՝ ազատ անկման արագացումը,  -ն՝ սնդիկի խտությունը:
Խնդիրը պարզեցնելու համար էլեկտրոդները ուղղաձիգ անցքի մեջ տեղադրում են այնպես, որ նրանց հեռավորությունը` d, հավասար լինի խողովակի
տրամագծին: Այդ դեպքում՝

S

d 2
, և (1)-ից կունենանք`
4

F² 

d 2
 gh : (2)
4

Մյուս կողմից՝ ունենք`

F²  IBd sin  , (3)
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որտեղ I-ն հոսանքի ուժն է, B-ն մագնիսական դաշտի
 ին
 դուկցիայի վեկտորի մոդուլը,  -ն I և B վեկտորներով կազմած
0
անկյունն է (մեր փորձում   90 ):
Համեմատելով (2) և (3) արտահայտությունները՝ կունենանք`

d 2
IBd 
 gh ,
4
որտեղից B

 d  gh
:
4I
d  g
4 բազմապատկիչը



(4) (4)-ում
տվյալ պայմաններում հաստատուն մեծություն է, նշանակելով այն k-ով՝ կունենանք`

B k

h
I

:(5)

Չափելով h -ըև I -ն՝ (5) բանաձևով կորոշենք B-ն:

Համեմատելով (3) և (5) արտահայտությունները՝ ամպերի ուժի մեծության հաշվման համար կունենանք` F²  khd (6):
Նշենք, որ (5) և (6) արտահայտությունները կարելի է ստանալ նաև էներգիայի
պահպանման օրենքի կիրառման ճանապարհով: Այս խնդրի լուծման համար մեր
կողմից նախագծվել և փորձարկվել է ևս
մի սարք, որն ունի ավելի պարզ կառուցվածք: Ընդ որում՝ստացված արդյունքները
գոհացուցիչ են և այդ մասին հաղորդում
կտրվի մոտ ապագայում:
Այսպիսով՝ մեր կողմից պատրաստված
և փորձարկված լաբորատոր սարքն իր
մեջ մեծ մանկավարժական հնարավորություն է թաքցնում և դրա ներդրումը ֆիզիկայի դասավանդման գործընթացում, մեր
կարծիքով, զգալի չափով կբարձրացնի
«Մագնիսականություն» թեմայի յուրացման արդյունավետությունը և սովորողների ֆիզիկայի նկատմամբ հետաքրքրությունների աճման լավագույն օրինակ է:

Գրականություն
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Կ. Ս. Ադամյան, Արդի պայմաններում ֆիզիկայի դասավանդման որոշ հիմ նախնդիրները,
Բնագետ, «Բնագիտությունը 21-րդ դարում. Ուսուցման հիմ նախնդիրներ և լուծում ներ», Կրթական գիտաժողովի նյութեր, 2012 թ., էջ 81-82:
Ռ. Մ. Ավագյան, Հ. Ս. Կարայան, Լ. Ս. Ասլանյան, Կրթական համակարգի բնույթն ու բնական գիտությունները դպրոցում, Բնագետ, «Բնագիտությունը 21-րդ դարում, ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծում ներ», Կրթական գիտաժողովի նյութեր, 2012 թ., էջ 122-124:
Հ. Ռ. Դրմեյան, Բ. Ժ. Պողոսյան, Վ. Ց. Դրմեյան, «Բնագետ» (հատուկ թողարկում), «Բնագիտական կրթությունը 21-րդ դարում», Գիտ. նյ., Եր., 2009 թ., էջ 47-49:
Է. Ղազարյան, Ա. Կիրակոսյան, Գ. Մելիքյան, Ա. Մամյան, Ս. Մաիլյան, Ֆիզիկա-11, Եր.,
«Էդիթ պրինտ», 2010:
А. Г. Куликовский, Г. А. Лябимов «Магнитная гидродинамика», Госизд, Мосвка, 1962 г.
«Магнитодинамическое генерирование электроэнергии» под ред. Р. Кулеба. Изд. «Мир»,
Москва, 1966 г.
Г. Мирдель “Электрофизика”, Изд-во “Мир”, 1972 г.

51

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ЗА ДАЧА ПОНИЖЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОС ТИ ОБУЧАЮЩИХ
ОТНОСИТЕЛЬНО ФИЗИКИ И ПУ ТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Г. Дрмеян, Б. Погосян
Данная работа посвящена к выявлению некоторых задач связанных с понижением
интересов учащихся относительно физики, и решению некоторых из них с помощью
применения предложенного нами самодельного устройства. Приведен методопытного
определения индукции магнитных полей и силы Ампера и является конкретным примером для применения самодельного устройства в процессе обучения физики. В основе
метода лежит магнитогидродинамическое взаимодействие магнитного поля с проводящей жидкостью-ртутью. Детально описываются использованные установки и их конструктивные оформления. Вычислена величина магнитной индукции и сила Ампера, продемонстрировано явление взаимодействия магнитного поля с проводящей жидкостью.
THE TASK OF LAWERING OF INTEREST OF TEACHING PHYSICS
AMONG THE PUPILS AND WAYS OF THEIR SOLUTION
H. Drmeyan, B. Poghosyan
The given research deals with the identification of some tasks connected with lowering
of interest of teaching physics among the pupils and solution of some of them by applying
of homemade device offered by us and the Amper power and is a concrete example for applying of homemade device in the process of teaching physics. The experimental method
of defining the induction of powerful magnetic field is brought. This method is based upon
the reciprocal influence of the magnetic field and magnetic hydrodynamic power of liquidmercury. The detail description of the whole and its device arrangement is given here. The
quantitative value of the magnetic induction is taken into account. By means of the described
one can define the Amper power too and display the phenomena of interaction between the
magnetic field and the liquid-mercury.
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ՆՈՒՆՈՒՖԱՐ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
ԱՐՄԱՆ ՎԱՆՅԱՆ

ԱՌՈՂՋ ԱՊՐԵԼԱԿԵՐՊԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ
Հանրակրթական դպրոցների ֆիզիկական կուլտուրա առարկայի հիմ նական
նպատակն է աշակերտների առող ջության
ամրապնդումը, ֆիզիկական զարգացումը
և տղաների պատրաստությունը հետագա
զինվորական ծառայությանը:
Մարդու առող ջությունը նրա երջանկության գրավականն է: Հեռուստատեսությունը, բջջային հեռախոսները, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացումը նոր
հետաքրքրություն են մտցրել երիտասարդ
սերնդի կյանքում՝ հետ մղելով ֆիզիկական
դաստիարակությունը: Շատ հաճախ ես
տեսնում երեխաներին ժամերով նստած
համակարգչային ցանցում տարբեր խաղերի, նորությունների, երգերի, ֆիլմերի մեջ
խորացած և այդ բոլորը նստած, անշարժ
վիճակում՝ վնասելով տեսողությունը: Շատ
հաճախ էլ սնվում են համակարգչի դիմաց:
Բակում խաղացող երեխաները քչացել են,
ակնոցներ կրող երեխաները՝ շատացել,
գեղարվեստական գրքեր կարդացողների
թիվը` նվազել: Երեխաներն իրենց առողջությունը կորցնում են թե՛ տանը, թե՛ դպրոցում: Նրանք գաղափար չունեն ճիշտ սննդակարգի, օրվա ռեժիմի մասին: Սնվում
են արագ սննդի կետերում, ինչ հարմար
են գտնում: Թերևս գլխավոր մեղավորները մենք ենք` ուսուցիչներս: Աշակերտները
կանոնավոր կերպով չեն մարզվում, շատ
քչերն են հաճախում մարզադպրոցներ:
Շատ մարզաձևերից մարզումներ են անցկացվում գումարով: Տարբեր երկրներում
կատարված հետազոտությունները փաստում են, որ երեխաների մեծ մասը մի շարք
հիվանդություններ էձեռք բերում հենց դպ-

րոցական տարիքում: Նրանցից շատերին
հաճախ հանդիպում ես՝ պայուսակը լցված
գրքերով, կարծես պարկի մեջ քարի կտորներ են լցված, ողնաշարը՝ ծանրությունից մի կողմ թեքված` սկոլիոզի և կիֆոզի
նշաններով: Դասասենյակում նստում են`
տատիկների նման կծկված` ուսերը առաջ
թեքած, չեն հետևում իրենց կազմվածքին,
իսկ ձմռան ցրտին սառը փայտե աթոռներից ստանում են ներքին օրգանների
մի շարք հիվանդություններ: Էլ չեմ ասում
տարբեր առարկաների պարապմունքների մասին` դպրոցում դաս, դասերից հետո պարապմունքներ, պարապմունքներից
հետո տանը դասերի պատրաստում, և
այդ բոլորը նստած՝ անընդհատ կարդում,
գրում, աչքերի տեսողությունը վնասում:
Երիտասարդ տարիքում, երբ առողջ են լինում, չեն մտածում այն պահպանելու մասին: Առող ջությունը կորցնելուց հետո են
միայն հասկանում նրա արժեքն ու կարևորությունը: Եվ իհարկե, մեծ նշանակություն
ունի հոգեբանական գործոնը, աշակերտների պատրաստվածությունը, գիտելիքներն ու կամային հատկանիշները:
Այս էական հարցերն էին պատճառը,
որ որոշեցինք կազմակերպել բաց դաս 10
դասարաններում «Առողջ ապրելակերպ»
թեմայով: Նախորոք պայմանավորվեցինք, որ անհրաժեշտ նյութեր հավաքեն
աշակերտները տվյալ թեմային համապատասխան: Երբ երեխաներին հաղորդում
էինք, որ դասը նվիրված է լինելու առողջ
ապրելակերպին, ասում էին.«Մենք ամեն
ինչ գիտենք»: Անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր դասին նորը սովորել, լսել և դրականը
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յուրացնել: Ամեն մարդ ցանկանում է լինել
առողջ, ուժեղ, համարձակ, դիմացկուն:
Իսկ դա գալիս է այն բանից, թե յուրաքանչյուրը որքանով է զբաղվում ֆիզիկական
վարժություններով, կոփվում, ճիշտ բաշխում իր ժամանակը: Որպեսզի երեխաները օրվա ընթացքում կարողանան շատ
բան անել` հասցնեն տնային հանձնարարությունները կատարել, զբոսնել, սնվել,
անհրաժեշտ է սովորեցնել ճիշտ բաշխել
օրվա ժամանակը, այսինքն՝ պահել օրվա
ռեժիմ: Այն ունենալով` հեշտ է զարգացնել
կազմակերպվածություն, օրվա ընթացքում սովորել սիստեմատիկ աշխատանքի:
Օրվա ռեժիմի պահպանությունը երեխաների մեջ զարգացնում է պայմանական
ռեֆլեքսներ` քնել, վեր կենալ, սնվել ժամանակին: Դա նպաստում է աշխատունա-

կության, կամային որակների բարձրացմանը: Դասի թեման հաղորդելուց հետո
սկսում ենք երեխաների հետ հարց ու պատասխանի ձևով իմանալ, թե ինչ են հասկանում՝ «առողջ ապրելակերպ» ասելով:
Դասի նպատակը հասկացնելու համար
ընտրեցինք հետևյալ թեմաները.
1. Օրվա ռեժիմ,
2. Սննդակարգ,
3. Ֆիզ. մարզում ներ,
4. Հիգիենա,
5. Վատ սովորություններ:
Թեմաներ շատ կարելի էր ընտրել,
բայց ընտրել էինք անհապաղ քննարկվողները՝ ըստ աշակերտների քանակության:
Զույգեր կազմած երեխաները սկսեցին
քննարկել: Թերթիկի վրա մեկ օրինակ էր
կազմվել ռեժիմի վերաբերյալ:

Պարապմունքի և հանգստի տեսակը

Ժամանակը

Վեր կաց

07:00

Առավոտյան նախավարժանք, լվացվել, անկողնու հարդարում

07:00 - 07:30

Նախաճաշ

07:30 - 07:50

Ճանապարհ դեպի դպրոց

07:50 - 08:20

Դպրոցական դասընթաց

08:30 - 14:20

Թեթև նախաճաշ դպրոցի ճաշարանում

10 րոպե

Դպրոցից` տուն

14:30 - 15:00

Ճաշ

15:00 - 15:30

Պարապմունք մարզակումբում

15:30 - 17:30

Դասերի, տնային հանձնարարությունների պատրաստում

17:30 - 19:30

Ընթրիք

19:30 - 20:00

Ազատ ժամանակ (զբոսանք, ընկերների հետ հանդիպում, համացանց, հեռուստացույց)
Քուն
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20:00 - 22:00
22:00 - 07:00
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Շատ ճիշտ էր ընտրված քնելու ժամանակը` 22:00-ին, որովհետև մարդ պետք է
իր ուժերը վերականգնի 6 - 8 ժամվա ընթացքում` հաջորդ օրը առույգ լինելու համար: Եթե մարդ լիարժեք չի քնում, կորցնում է ուժերը, դիմադրողականությունը,
ունենում է գլխացավ:
Ֆիզիոլոգիայի
ինստիտուտը,
որը
առաջարկել էր նմանատիպ օրվա ռեժիմի
օրինակը, խորհուրդ է տալիս կիրակի օրերին դասերից լրիվ լիցքաթափում: Տնային
հանձնարարությունները կատարել շաբաթ օրերին:
102 դասարանի քառյակը կազմել էր
նկար-ցուցանակ՝ ծույլ և ալարկոտ «անգետիկի» տեսքով: Չմարզվող «անգետիկը» ծռվել էր կշռաքարերի ծանրությունից՝
բռնելով ցավող մեջքը: Լվացվել չսիրող,
անկողինը չհարդարող, թափթփված «անգետիկը» ծիծաղ առաջացրեց բոլորի մոտ:
Երեխաները նշեցին, որ առավոտյան
սառը ջրով լվացվելը, երաժշտության
տակ կատարված ֆիզիկական վարժությունները` աէրոբիկան և ոտքով դպրոցի ճանապարհը քայլելը դրական լիցքեր
են հաղորդում, ինչպես նաև դառնում են
առավոտյան առույգ, ժիր, բարձր տրամադրությամբ են գալիս դպրոց:
Հաջորդ կետի` սննդակարգի մասին
իրենց նյութերը ներկայացրին մյուս քառյակները:
Մարդը առողջ լինելու և աշխատանքային գործունեությանը լիարժեք պատրաստ լինելու համար պետք է սնվի, իսկ
սնունդը պետք է լինի կալորիականությամբ բարձր: Ռացիոնում պետք է ընդգրկված լինեն թե՛ բուսական և թե՛ կենդանական ծագման սննդամթերք:
Կենդանական ծագման սննդամթերքները հագեցված են սպիտակուցներով,
ճարպերով, հանքային նյութերով (Ca, Mg,
P, S, Fe) և վիտամիններով, ինչպես ձկնե-

ղենը, մսեղենը, ձուն և այլն:
Բուսական ծագման սննդամթերքները
երեխաները պատկերել էին պաստառների վրա: Դրանք են` հատապտուղ, կանաչեղեն, ընդեղեն, հացահատիկային
կուլտուրա: Բուսական ծագման սննդամթերքները հարուստ են օրգանիզմի համար անհրաժեշտ ածխաջրածիններով:
Առողջ լինելու համար աճող օրգանիզմը պետք է կանոնավոր քանակությամբ
սննդամթերք ստանա: Սննդամթերքը ոչ
միայն վերականգնում է օրվա ընթացքում
ծախսված էներգիան, այլև ավելացնում,
մեծացնում է հասակը, քաշը: Պետք է նաև
իմանալ, որ թերի, ոչ ճիշտ ռեժիմով սնվելու դեպքում երեխաները նիհարում են,
հյուծվում, իսկ աճը` դանդաղում: Սննդի
ընդունման ժամերը օրվա ընթացքում անհրաժեշտ է կանոնավոր բաշխել և խստորեն պահպանել: Սնունդը տարբեր քանակությամբ և տարբեր ժամերին ընդունելու
դեպքում երեխաները կորցնում են ախորժակը, ստանում են ստամոքսի խանգարումներ, ճարպակալություն և այլ լուրջ
հիվանդություններ: Ավելի ճիշտ է օգտագործել թարմ մրգեր և բանջարեղեն, որոնք
հարուստ են A, B, C, D, E վիտամիններով:
Մասնագետների կարծիքով 1 օրվա
համար անհրաժեշտ է 100 գ սպիտակուց,
85 գ ճարպ, 400 գ ածխաջուր: Ընդ որում՝
նախաճաշին գլխավոր մթերքը ճարպն է,
ճաշին` սպիտակուցը, իսկ ընթրիքին` ածխաջուրը: Սննդամթերքը պետք է լինի կալորիականությամբ բարձր:
Սպիտակուցները լինում են կենդանական և բուսական: Կենդանական ծագման
սպիտակուցներին են պատկանում կաթնամթերքը, միսը, ձուկը, ձուն և այլն: Իսկ
բուսական ծագման սպիտակուցներ են
պարունակում ընկույզը, լոբին, սիսեռը,
բրինձը, հնդկաձավարը, սունկը և այլն:
Սպիտակուցներն անհրաժեշտ են գլխու55
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ղեղի, արյան, մկանների և այլ բջիջների
ստեղծման համար: Ամբողջ սննդակազմի
մեջ սպիտակուցները կազմում են 14 %:
Ճարպերն ըստ ծագման լինում են բուսական և կենդանական: Օրգանիզմում
կենդանական ճարպերը կազմում են 7080 %, իսկ բուսականը` 20-30 %: Ճարպերը
և օպտիմալ հարաբերությունը այս է, իսկ
թերի կամ շատը առաջացնում էնյութափոխանակության խանգարում ներ, ճարպակալություն և այլն:
Ածխաջրերը էներգիայի հիմ նական
աղբյուր են: Այն անհրաժեշտ է օրգանիզմում սպիտակուցների և ճարպերի փոխանակումը կարգավորելու համար:
Ինչպես նաև պետք է իմանալ, որ օրգանիզմը պետք է ստանա բազմազան
սննդանյութեր, այսինքն՝ բազմազան վիտամիններ: Ավելի ճիշտ է օգտագործել
թարմ մրգեր և բանջարեղեն, որոնք հարուստ են A, B, C, D, E վիտամիններով:
Միօրինակ սնունդը կարող է առաջացնել
մի շարք հիվանդություններ (օր.` դալտոնիզ): Դա հետևանք է սննդանյութերի անբավարարության:
Շատ հաճախ երեխաները ֆիզկուլտուրայի դասից առաջ՝ դասամիջոցին, սնվում
են ճաշարանում, խմում գազավորված ըմպելիքներ և սննդամթերքը դեռ չմարսած,
պատառը կոկորդում՝ հևալով մասնակցում
են դասին: Դա վատ հետևանքներ է առաջ
բերում մի շարք օրգան համակարգերում:
Վատ սովորություն է նաև երեկոյան
ժամերին ընթրելը: Քնում են լիքը ստամոքսով, դա պատճառ է գիրության, ճարպակալության: Ավելի ճիշտ է սնվել մինչև
ժամը 19:00:
Ինչպես նաև անդրադառնանք աղին.
սպիտակ մահ» են նշում գրականության
մեջ: Աղի քանակի շատ օգտագործումը բարձրացնում է արյան ճնշումը՝առաջացնելով հիպերտոնիա հիվանդություն:
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Պետք է խուսափել աղ դրված թթուներից,
աջիկայից, կետչուպից, աղի պանրի տեսակներից: Բուսական ծագման սննդամթերքները պարունակում են բավարար
քանակությամբ աղ, օրինակ` 1 թարմ լոլիկը պարունակում է 35 մգ աղ, իսկ մեկ
կարտոֆիլը` 20 մգ: Այդ իսկ պատճառով
առօրյայում կարիք չկա օգտագործել աղ
կամ էլ օգտագործել սահմանափակ քանակությամբ` մինչև 0,5 գ օրվա ընթացքում (1 թ գդ-ի 1/10 մասով): Ֆիզ. մարզումների մասին խոսելիս երեխաները նշեցին,
որ չկա մարդ, որ ինչ-որ մի բանի ունակ
չլինի: Երկարատև մարզվելիս է մարդ
դառնում ուժեղ, ճարպիկ, արագաշարժ,
ճկուն, դիմացկուն: Ոմանք կարծում են, թե
ամենալավ մարզիկները ինչ-որ գերբնական ուժով են օժտված: Բայց պետք է գիտակցել, որ հաջողությունների գաղտնիքը
տքնաջան, համառ մարզում ների մեջ է:
Օրինակ՝ մարմ նամարզիկ, օլիմպիական
խաղերի, աշխարհի չեմպիոն Ալբերտ
Ազարյանը «խաչ» էլեմենտը օղակների
վրա (հարկ է նշել, որ տվյալ էլեմենտը
հենց Ալ. Ազարյանի անունով է կոչվում
«Ազարյանական խաչ») հեշտությամբ է
կատարել, որովհետև երկու տարի դարբնի աշակերտ է աշխատել դարբնոցում:
Այնուհետև նշեցինք, որ տարբեր մարզաձևերով մարզվելիս երեխաների մեջ զարգանում է, օրինակ, թեթև աթլետիկայում՝
դիմացկունություն,
արագաշարժություն,
մարզական խաղերում` ընկերասիրություն,
պատասխանատվության զգացում՝ ընկերոջ, թիմի նկատմամբ, շախմատում` անալիտիկ հիշողություն, մարմնամարզությունում` ճկունություն, ռիթմի, կոորդինացիայի
զարգացում, թենիսում` կարճ ժամանակահատվածում արագ կողմնորոշում, արագ
որոշումների կայացում և այլն:
Ֆիզիկապես ուժեղ և կոփված մարզիկներ են պետք մեր բանակին:: Գրականու-
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թյան մեջ օրինակներ կան, թե ինչպես լավ
լողորդը փրկում է ընկերոջ կյանքը, փամփուշտների վերջանալուց հետո հաղթանակի է հասել հակառակորդի նկատմամբ
ուժեղ ոտքի հարվածով:
Շատ կարևոր է ֆիզկ. դասերին անձնական հիգիենայի պահպանումը` ունենալ անձնական մարզահագուստ, և ինչն
է կարևոր. դրսի կոշիկներն առանձնացնել
ֆիզկ. դասի համար նախատեսված մարզակոշիկներից: Մարզահագուստը չպետք
է կաշկանդի շարժում ները, լավ է էլաստիկ
հագուստը: Պետք է հետևել, որ յուրաքանչյուր դասին հագուստը և հատկապես
գուլպաները փոխված և մաքուր լինեն:
Աշակերտները պետք է տեղեկացված լինեն ոչ մաքուր հագուստի հետևանքի մասին: Ինչպես նաև կարևոր է մարզասրահի
մաքրությունը, լուսավորությունը, համապատասխանությունը աշակերտների ֆիզիկական զարգացման ցուցանիշներին:
Շատ ավելի առող ջարար ազդեցություն
են տալիս բացօթյա մարզում ները: Լավ
եղանակին պետք է օգտվել խաղահրապարակում դաս անցկացնելու հնարավորությունից, իսկ երեխաներին նախապես
անհրաժեշտ է բացատրել մարզահագուստին ներկայացվող պահանջները: Թույլատրվում է մարզվել ոչ ցածր, քան 14 աստիճան՝ ըստ Ցելսիուսի, իսկ եթե նման
հնարավորություն չկա, անհրաժեշտ է
դահլիճը միշտ օդափոխել:
Մարզահագուստի մաքրությունը կարևոր է նաև հաջորդ դասերին մասնակցելիս. հագուստի տհաճ հոտերը շնչում
են մեր կոլեգաները` ուսուցիչները և մյուս
դասընկերները:
Ուսուցիչները պետք է աշակերտների
մեջ դաստիարակեն իրենց առող ջության
նկատմամբ հետևողականություն, ունենան անձնական հիգիենայի գիտելիքներ
և ճիշտ ռեժիմով սնվելու կանոնակարգ:

Վատ սովորությունների մասին շատ
ավելի մանրակրկիտ ենք անցնում առողջ
ապրելակերպի դասընթացի ժամանակ:
Բայց ավելի կարճ, պետք է նախորոք զերծ
մնալ վատ սովորություններից, միջավայրից, մարդկանցից, որպեսզի հետագայում
չկանգնենք բարդությունների առջև:
Վատ բարքերով, սովորություններով
մարդկանց մասին ցուցանակով հանդես
եկան աշակերտները՝ պատկերելով վատ
հետևանքները:
Վերջում աշակերտները առողջ ապրելակերպին վերաբերող անվանի մարդկանց
ցուցապաստառներով հանդես եկան.
1. Առող ջությունը ոսկուց թանկ է: Վ.
Շեքսպիր
2.
Առող ջությունը այնքան վարակիչ
է, որքան հիվանդությունը: Ռ. Ռոլան
3. Ամենալավ դեղորայքը հանգիստն
է: Ֆրանկլին
4. Միշտ չէ, որ բժիշկն է բուժում հիվանդին: Օվիդեյ
5. Ոմանք հաճախ հիվանդ են, որովհետև շատ են հոգում իրենց առող ջության
մասին, իսկ մյուսները առողջ են, որովհետև չեն վախենում հիվանդանալուց:
Կլյուչևսկի
6. Մենք՝ բոլորս, երբ առողջ ենք,
հեշտ ենք խորհուրդներ տալիս հիվանդներին: Տերենցիյ
7. Բարեկեցության ենք հասնում,
երբ լիարժեք է ֆիզիկական և մտավոր
առող ջությունը: Ցիցերոն
8. Առող ջանալու պայմաններից է
առող ջանալու ցանկությունը: Սենեկա
9. Բժիշկը ոչ այլ ինչ է, քան հոգու
փրկություն: Պետրոնիյ
10. Եթե մարդը հետևողական է իր
նկատմամբ, ապա դժվար է գտնել բժիշկ,
որը գիտենար, թե ինչն է օգտակար իր
համար: Սոկրատ
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Н. Варданян, А. Ванян
Цель данной статьи – научить школьникам заботится о своем здоровье, чтобы быть
готовым к дальнейшей трудовой даятельности.
FORMATION OF HEALTHY LIFESTYLES
N. Vardanyan, A. Vanyan
The aim of this article is to teach pupils to take care of their health and to be ready for
future working activities.
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ՄԱՐԻԵՏԱ ԴԱՎԹՅԱՆ

ՀԱՄԱՑԱՆՑԻ ՈՍԿԵ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ
Անհնարին է պատկերացնել արդի
ժամանակաշրջանը առանց տեղեկատվական–հաղորդակցական տեխնոլոգիաների: Հաշվի առնելով համացանցի անսահման պաշարները, յուրաքանչյուր օր
համալրվող տեղեկատվության ծավալը,
չենք կարող անտեսել նրա ազդեցությունը
դպրոցականների աշխարհայացքի, որոշում ների և վարքագծի ձևավորման վրա:
Այդ տեղեկատվական դաշտը իր վրա է
վերցրել մշակույթի փոխանցման և քաղաքակրթության զարգացման առյուծի
բաժինը: Հետևաբար սովորողներին տեղեկատվական քաղաքակրթության պայմաններում ճիշտ կրթելու և դաստիարակելու գործում համացանցն ունի իր ուրույն
տեղն ու դերը որպես ուսում նառության և
ազատ ժամանցի կազմակերպման համապիտանի գործիք, տեղեկատվության
աղբյուր ու հաղորդակցության հարմար
միջավայր:
Ժամանակակից տեղեկատվական միջավայրն ամեն վայրկյան համալրվում է
ինչպես օգտակար և համակարգված, այնպես էլ մեծ քանակով չհամակարգված և
չճշգրտված ինֆորմացիայով: Անհրաժեշտ
և օգտակար ինֆորմացիա փնտրելիս երեխան կարող է առընչվել ագրեսիա, տեռորիզմ, պոռնոգրաֆիա և այլ չվերահսկվող
և անցանկալի բովանդակություն պարունակող կայքերի, ֆայլերի և նկարների:
Անիմաստ է հրաժարվել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բարիքներից,
բայց երեխաների անվերահսկելի մուտքը
համացանց կարող է հանգեցնել՝
•
երեխայի արժեքային համակարգի սխալ ձևավորման,

•
երեխայի մտավոր, ֆիզիկական և
հոգեկան ոչ նորմալ զարգացման,
•
համակարգչային կախվածության
և դրանից բխող հետևանքների,
•
համակարգչային սարքերի խափանման:
Շատ կարևոր և առաջատար է ծնողների դերը երեխաների զարգացման գործում: Մեզանից շատերի համար համացանցը՝
▶
հաղորդակցում, շփում է: Ինչ–որ
մեկը գերված է հասարակական ցանցերով և փորձում է ձեռք բերել համախոհներ, գտնել համադասարանցիներին, և
ամենակարևորն այն է, որ համացանցը
օժանդակում է, որ մարդիկ հնարավորություն ունենան շփվելու անկախ երկրագնդի ցանկացած վայրում գտնվելու իրողությունից:
▶
ժամանց է: Լսել երաժշտություն,
դիտել կինոնկարներ, խաղալ խաղեր:
▶
ինքնակրթություն է:
▶
ինքնաարտահայտման, ինքնազարգացման անձնական ընդունակությունների աճի դրսևորման հնարավորություն է:
▶
գնում ներ կամ վճարում ներ իրականացնելու վայր: Գումար վաստակելու
միջոց:
Ծնողների կողմից պետք է վերահսկվի
երեխաների ազատ ժամանակի անցկացումը համակարգչի դիմաց: Իսկ դա հեշտ
կլինի մի քանի պարզ խորհուրդների հետևելով:
Ծնողական ժողովի նպատակը՝
Մեթոդական – թեմայի արդիականության ու հրատապության հիմ նավորում,
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ծնողների իրազեկության մակարդակի
բարձրացում, երեխաների ճիշտ ուղղորդում վիրտուալ աշխարհում.
Կրթական – առցանց անվտանգության
կանոնների ուսուցանում:
Ծնողական ժողովի խնդիրները
▶
համացանցի առավելությունների
ու թերությունների, դրական կողմերի ու
հնարավոր վտանգների ներկայացում,
▶
դեռահասների վրա համացանցի,
մասնավորապես սոցցանցերի ունեցած
բացասական ազդեցության վերլուծություն,
▶
դեռահասի
արժեհամակարգի,
դիրքորոշում ների և վարքագծի վրա սոց
ցանցերի ազդեցության ուսում նասիրման
նպատակով նախապես անցկացրած հոգեբանական հետազոտության արդյունքների ներկայացում և մեկնաբանում,
▶
համացանցային անվտանգության
կանոնների ուսուցանում:
Ինչ է համացանցը
Շատերն են փորձում պատասխանել այդ հարցին՝ օգտվելով համանման
և
տարածված
արտահայտությունից՝
«Համաշխարհային (գլոբալ) սարդոստայն», և դա իրականում ամենևին էլ բանաստեղծական այլաբանություն չէ, պարզապես WWW հապավման (World Wide
Web կամ WHEN WHERE WHO) մեկնաբանությունն է: WWW էջերը հիպերտեքստային փաստաթղթեր են: Մեկ ընդհանուր
թեմա ներկայացնող, միանման ձևավորում ունեցող և նույն վեբ սպասասարքում
տեղակայված վեբ էջերը կազմում են վեբ
կայք: Վեբ էջերը կարելի է «կարդալ» այդ
նպատակներին ծառայող հատուկ ծրագրի՝ բրաուզերի օգնությամբ: Համացանցն
անսպառ տեղեկատվության աղբյուր է:
Մեզանից շատերի համար համացանցը հսկայածավալ տեղեկատվություն
պարունակող պաշար է: Այդ տեղեկույ60

թի բնույթը և որակը խիստ տարբեր են,
և միայն մենք ենք որոշում օգտագործել
համացանցն ի օգուտ, թե ի վնաս մեզ:
Որպեսզի տեղեկատվություն փոխանակելիս համացանցին միացված համակարգիչներն միմյանց գտնեն և ճանաչեն դրանցից յուրաքանչյուրին, տրվում է
անհատական հասցե: Համակարգչային
սարքի անհատական հասցեն կոչվում է IP
հասցե (Internet Protocol Address – համացանցի հաղորդակարգի հասցե):
Այն կետերով իրարից անջատված 4
թվերի համախումբ է, որոնցիցյուրաքանչյուրը փոխվում է 0 ից 255 տիրույթում:
Քանի որ թվերով կազմված նման հասցեն
դժվար է հիշել համացանցում, նաև URL
(Uniform Resaurce locctor ռեսուրսների
ունիվերսալ որոշիչ) հասցեներ են օգտագործվում: Այստեղ հասցեի կազմավորման
հիմքում ընկած է համացանցին միացված
յուրաքանչյուր համակարգչի համար եզակի դոմենային անվանումը, որը կազմվում
է պայմանանշաններով, իսկ համակարգչի
դոմենային անվանումից դրա IP թվային
հասցեի ձևավորումը կատարվում է ավտոմատ՝ անունների դոմենային համակարգի միջոցով:
Համացանցի ամենատարածված ու
նշանակալից ծառայությունը էլեկտրոնային փոստն է՝ EMail: Վերջինս հնարավորություն է տալիս վայրկենապես նամակ,
նկար կամ շնորհակալական բացիկ ուղարկելու դեպի աշխարհի ցանկացած վայր:
Համացանցում պահպանվող հսկայածավալ էլեկտրոնային փաստաթղթերը
յուրաքանչյուրին հասու դարձնելու համար
հատուկ ծրագրեր, այսպես կոչված՝ բրաուզերներ կան: Սրանք հնարավորություն են
տալիս կայքեր բացելու, հայտեր ձևակերպելու, իսկ հայցված կայքը ստանալուց
հետո ապահովում են դրանից օգտվելը:
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Ներկայումս առավել հաճախ կիրառվում
են Mozilla firefox, Opera, Google Chrome
և Windows օպերացիոն համակարգի բաղադրիչ հանդիսացող Internet Explorer
բրաուզերները:
Եթե համացանցում տեղեկատվություն
որոնելիս անհրաժեշտ կայքի հասցեն
հայտնի չէ, ապա կարելի է դիմել հատուկ
որոնողական համակարգերի՝ որոնիչների
օգնությանը: Առավել հաճախ կիրառվող
որոնման համակարգերից են Google –ը
Yahoo–ն Microsoft–ի Bing–ը:
Ավելի քան 90 երկրներում փետրվարի
11–ը նշվում է որպես ապահով համացանցի օր:
Որքան էլ մենք փորձում ենք խուսափել
համացանցի վտանգներից, նրանք առկա են, և դրանց ազդեցությունը կարող
է վտանգել մեր երեխաների hոգեբանությանը ու սխալ աշխարհայացք ձևավորել
նրանց մոտ:
Ծնողական ժողովի պլանը
1. Նախապատրաստական մաս, ծնողական ժողովի նպատակի ներկայացում – 2 րոպե
2. Համացանցի հնարավորությունների
ներկայացում – 10 րոպե
3. Համացանցային վտանգների ներկայացում – 10 րոպե
4. Ապօրինի, վնասակար և ոչ պատշաճ բովանդակության դեմ պայքարի
միջոցների և գործիքների ներկայացում,
մասնավորապես kaspersky գործիքները –
10 րոպե
5. Քննարկում ներ – 5 րոպե
6. www.safe.am կայքի «Ապահով համացանց» և wildwebwoods խաղերի ներկայացում – 5 րոպե
7. Ամփոփում. համացանցի ապահով
օգտագործման ընտանեկան կանոնների
ներկայացում – 5 րոպե

Գրատախտակի ձևավորումը
Միասին ավելի ապահով և արդյունավետ օգտագործենք համացանցը:
Ծնողական ժողովի ընթացքը:
Ծնողական ժողովի սկզբում՝ ող ջույնից
հետո, ծնողներին կբացատրվի ժողովի
բուն նպատակը, և կբաժանվեն համացանցի մասին հաճախակի տրվող հարցերով հարցաթերթիկներ և ապահով համացանցի կանոններն ու խորհուրդները:
Հարցաթերթիկը նույն ծնողը կլրացնի ժողովից առաջ և հետո: Ժողովի ավարտից
հետո կհամեմատվեն հարցաթերթիկների
պատասխանները: Եթե ծնողական ժողովի նպատակը հասկանալի է եղել և յուրացվել է ծնողների կողմից, տրվել ենհամացանցից ապահով օգտվելու բազմաթիվ
հարցերի պատասխաններ, ապա հասել
եմ նպատակիս: Կարծում եմ ակնհայտ
կերևա ժողովի արդյունավետությունը:
1. Նախապատրաստական
մաս,
ծնողական ժողովի նպատակը – 2 րոպե
Համացանցը միմյանց հետ կապակցված համակարգչային ցանցերի ամբողջություն է, իսկ համաշխարհային ոստայնը
փոխկապակցված փաստաթղթերի ամբող ջություն է, որոնք միմյանց հետ կապված են գերհղում ներով և URL–ներով.
2. Համացանցի հնարավորությունների
ներկայացում – 10 րոպե
Համացանցային վիճակագրություն
Օգտվենք «ՀՀ–ում ինտերնետի թափանցումն ու կիրառումը» հետազոտությունից – http://isoc.am/publ/penetration_
am.pdf
Աշխարհի բնակչության մոտ 30 տոկոսը՝ ավելի քան 2,1 մլրդ մարդ, միացել է
համացանցին: Հայաստանի բնակչության
արդեն կեսից ավելին՝ մոտ՝ 1,7 մլն մարդ,
միացել է համացանցին. նրանցից 670
հազարը գրանցված է faceebook.com, իսկ
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ավելի քան մեկ միլիոնը՝ այլ սոցիալական
ցանցերում:
ՄԱԿ–ի տվյալներով համացանցում
մոտ 800 հազար մանկապիղծ է վխտում:
3. Համացանցային անվտանգություն,
հետապնդում ներ և ոտնձգություններ – 10
րոպե
http://safe.am/ilh/ilh16.html – անվտանգություն
http://safe.am/ilh/ilh17.html – հետապնդում ներ և ոտնձգություններ
http://safe.am/ilh/ilh15.html – մասնավորություն
4. Ապօրինի, վնասակար և ոչ պատշաճ բովանդակության դեմ պայքարի
միջոցների և գործիքների ներկայացում,
մասնավորապես kaspersky գործիքները –
10 րոպե
5. Քննարկում ներ հետևալ հարցերի
շուրջ – 5 րոպե
http://www.safe.am/esafe/esafearm/faq.
html
Հաճախ տրվող հարցեր
1. Ո՞ր տարիքից կարելի է համացանցից օգտվել:
2. Կարո՞ղ ենք արդյոք ունենալ անձնական էլեկտրոնային հասցե, ստեղծել բլոգներ կամ գրանցվել սոցիալական ցանցերում:
3. Ի՞նչ տնային կանոններ պետք է սահմանել համացանցի օգտագործման համար:
4. Ո՞ր տարիքից օգտագործել Ակնթարթային հաղորդակցման ծրագրերը:
5. Կարո˚ղ եք արդյոք մեծահասակները կարդալ երեխաների հաղորդագրությունները:
6. Արդյո՞ք վեբ խցիկները հուսալի են:
7. Ի՞նչ է համացանցային կախվածությունը:
8. Ի՞նչ պետք է իմանալ համակարգ62

չային վիրուսների մասին:
9. Ի՞նչ պետք է անել, երբ անհանգստացնում են համացանցում:
10. Արդյո՞ք օգտակար են ֆիլտրող
ծրագրերը:
11. Ինչո՞ւ է վտանգավոր պոռնոգրաֆիան:
12. Ի՞նչ կարող են «սովորեցնել» դեպրեսիվ երիտասարդական հոսանքները:
13. Ինչպե՞ս կարող է համացանցը
«նպաստել» թմրամոլությանը:
14. Ի՞նչ ազդեցություն ունեն սոցիալական ցանցերը և զրուցարանները դեռահասների հաղորդակցական հմտությունների զարգացման վրա:
6. www.safe.am կայքի«Ապահով համացանց»
http://www.safe.am/esafetykit/start.html
և wildwebwoods խաղերի ներկայացում
համացանցում անցանկալի բովանդակության հանդիպելիս, զեկուցե՛ք ազգային
համացանցային թեժ գծին (տե՛ս Օգտակար հղում ներ):
Հնարավորության դեպքում նստե՛ք
երեխաների կողքին, երբ նրանք նավարկում են համացանցում: Դա լավագույն
ձևն է քննարկելու և վստահություն նվաճելու համար: Միասին սովորելը դարձրե՛ք
ձեր նպատակը:
Հիշե՛ք, որ անվտանգության կանոնները ձեր ու ձեր երեխաների համար են:
7. Ամփոփում – Համացանցի ապահով
օգտագործման ընտանեկան կանոնների
ներկայացում – 5 րոպե:
Վնասակար, ապօրինի և ոչ պատշաճ
բովանդակության դեմ պայքարի միջոցների և գործիքների ներկայացում (բեմադրություն) – Վիրուս և հակավիրուս:
Դպրոցական աղ ջիկը, նստած համակարգչի առջև, խաղում է, զվարճանում,
երաժշտություն լսում:
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Հանկարծ նկատում է, որ ծրագիրը
դանդաղեց, երաժշտության ձայնը կտրտվեց, մկնիկը սկսեց չենթարկվել իրեն: Նա
շատ է վախենում և դիմում ծնողներին՝փրկելու համակարգիչը:
Ծնողները անմիջապես փոքրիկ սավառնակների թևերով հաղորդագրություններ են ուղարկում փոքրիկին: Հուզված
աղ ջիկը կարդում է հաղորդագրություննե-

րը, մաքրում արցունքները, հասկանում,
որ համացանցում էլ դեղ ու դարման կա, որ
այստեղ էլ պետք է լինել ծայրահեղ զգույշ,
թույլ չտալ վիրուսներին մուտք գործելու
համակարգիչ, իսկ եթե մուտք են գործել,
ապա օգտագործելով համապատասխան
հակավիրուսներ՝ վերացնել դրանք:
Դպրոցականը շարունակում է զվարճանալ: Համակարգիչը փրկված է:

Գրականություն
1.
2.
3.

http://safe.am կայքի (Խորհուրդներ ծնողներին) բաժնի (10 խորհուրդ, որոնք կարող են սովորեցնել երեխաներին ավելի ապահով օգտվել համացանցից):
http://www.orangearmenia.am/internet/safe-internet/ բուկլետ և ոսկե կանոնների մոդելի ներկայացում:
http://safe.am/ilh/ilh16.html - անվտանգություն:

THE GOAL OF THE PARENTS’ MEETING
M. Davtyan
To make the speech simpler, more interesting and present it to the parents in my own
way, I’ve presented it in form of quibble (play on words),as I think the parents will gain the
meaning quicker. The main goal of parents’ meeting is to prevent the children from the internet danger and develop their internet knowledge, be maximum careful and prudent while
using the internet, pay attention to the frequeney of children’s web usage.
Finially , the goal is to inform parents about the rules of safe and proper internet usage.
ЦЕЛЬ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ
М. Давтян
Для придания моей речи, интересности,лёгкости и уникальности, я превратила игру
слов, которая бы,по моему помогла родителям с лёгкостью усвоить опасности интернета, и как избежть их, какие нужны знания и как их развивать, чтобы понять, что интернет нужно использовать с крайней осторожностью и нужно обязательно следить за
режимом использования интернета детьми, информировать их о правилах правильного
и безопасного пользования им.

63

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԱՐԴԻԹԵՐ ՍԻՄՈՆՅԱՆ

ԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ
ԸՆԹԵՐՑՈՂԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅԱՆ
ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆ
Ընթերցողական կարողության ձևավորման անհրաժեշտության գիտակցման
արմատներն ընկած են Ա. Բահաթրյանի՝ կարդալու մասին պատկերացում ների հիմքում: «Կարդալ կնշանակե մտածել:
Բացի աչքից ու բերանից՝ ընթերցանության ժամանակ հոգին նույնպես պիտի ի
գործողություն գրգռվի: Մարդս ընթերցանելիս պիտի մտածե, նա ընթերցածը պիտի իր մտքի սեփականությունը դարձնել
պիտի հասկանա և, եթե հասկանում է, նա
այդ պիտի ապացուցանե յուր ընթերցանության գեղեցկությամբ»,- նշում է Ա. Բահաթրյանը (1, 119):
Ուսուցման գործընթացում գրականագիտական գիտելիքներին մեծ տեղ
են տվել հայ գրականության ճանաչված
մասնագետներ, 20-րդ դարի գրականագիտական և մանկավարժական գործունեությամբ աչքի ընկած Էդվարդ Ջրբաշյանը, Թորգոմ Ջուհարյանը, Ռաֆայել
Աթայանը, Հենրիկ Մախչանյանը, Զավեն
Ավետիսյանը, այսօր արդեն մեր ժամանակակիցներ Աելիտա Դոլուխանյանը,
Սուրեն Դանիելյանը, Սամվել Մուրադյանը, Վլադիմիր Կիրակոսյանը, Ազատ Եզիազարյանը և այլք:
20-րդ դարի վերջին տասնամյակներում, մասնավորապես Հայաստանի անկախացումից հետո առարկայական մեթոդիկաներում և ընդհանրապես կրթության
համակարգում արմատական փոփոխություններ կատարվեցին:
Տարրական կրթության նկատմամբ նորովի մոտեցումների դրսևորման առաջին
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քայլը դարձավ ուսուցման այդ օղակում
մինչ այդ առանձին գործող հայոց լեզվի և
ընթերցանության դասագրքերի համադրումը: Մեկ՝ «Մայրենի» դասագրքով ներկայացվեցին ընթերցանության և հայոց
լեզվի քերականության խնդիրները: Այդ
սերնդի մայրենիի առաջին դասագրքերն
իրենց հետ բերեցին նոր խնդիրներ: Նոր
դասագրքերով անցկացված մայրենիի համակցված դասերն ուսուցչից պահանջում
էին ընթերցանության և քերականության
ուսումնասիրման նոր հմտություններ:
Ընթերցողական կարողության ձևավորման և գրական գիտելիքների ուսումնասիրման գործընթացում Ջ. Գյուլամիրյանը կարևորում է մի շարք խնդիրներ,
որոնք շուրջ 15 տարի դրված են եղել ՀՀ
ինչպես հայկական, այնպես էլ ոչ հայկական (հիմ նականում՝ ռուսական) դպրոցների հայոց լեզվի դասագրքերում:
«Մայրենիի տարրական ուսուցման
մեթոդիկայում», ի թիվս մայրենիի ուսում նասիրման հիմ նական խնդիրների, հեղինակն անդրադարձել է գրական
տարրական գիտելիքների ուսում նասիրման հիմ նախնդրին, տվել է դրանց գիտամեթոդական հիմ նավորում ներն ու կարևորել դրանց անհրաժեշտությունը կրտսեր
դպրոցականների ընթերցողական կարողության ձևավորման ու զարգացման գործընթացում (4, 365):
Զ. Ավետիսյանը գրական ստեղծագործության շուրջ իրականացվող վերլուծական աշխատանքի ժամանակ կարևորում
է ստեղծագործությունը գրելու և գրողի
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ապրած ժամանակը՝ նշելով, որ «Գրողի
մտածողության եղանակը հասարակական կյանքը տնօրինող գաղափարախոսությունը չէ, այլ դարինը, ժամանակինը:
Ժամանակն է ստեղծում գեղարվեստական
մեթոդը, այլ ոչ թե քաղաքական գաղափարախոսությունը կամ կոնկրետ գրողն
ու արվեստագետը» (5, 224):
Մենք ուսում նասիրել ենք նաև սփյուռքահայ մի շարք համայնքների տարրական դպրոցների հայոց լեզվի ծրագրերն
ու դասագրքերը (Իրանի Իսլամական
Հանրապետության, Սիրիայի Արաբական Հանրապետության, ԱՊՀ երկրների
հայ համայնքի, Լիբանանի) և պարզել,
որ նշված երկրների հայկական համայնքների կրթօջախների համար ստեղծված
ծրագրերում և դասագրքերում ևս վերջին
տարիներին կարևորվում են սովորողների ընթերցողական կարողությունները`
մասնավորապես հայեցի կրթություն և
լեզվամտածողություն զարգացնելու նպատակներով: Այս գործընթացում էական է
համարվում գրական տարրական գիտելիքների յուրացումը:
Ընթերցողական կարողության ձևավորման հիմ նախնդրին ավելի վաղ են անդրադարձել ռուսական մեթոդիկայում:
Դեռևս 20-րդ դարի ութսունական թվականներին այս խնդրի կարևորությանն անդրադարձել են Յու. Պ. Մարկովան, Մ. Դ.
Սմորոդինսկայան և Դ. Ա. Պոսաշկովան:
Այս և բազմաթիվ այլ մեթոդիստներ
կարևորում են ընթերցանությունը երեխայի կյանքում ընդհանրապես, ներկայացնում են ընթերցողական կարողության
դերը ողջ կյանքում կրթվելու համատեքստում:
Դ. Ա. Պոսաշկովան «Ընթերացնության
դասի ժամանակ կրտսեր դպրոցա-կանների ընթերցողական կարողությունների

համակարգի ձևավորումը» ընդարձակածավալ մենագրության մեջ հանգամանորեն դիտարկել է և այդ ոլորտում կատարած երկարամյա հետազոտությունների
հիման վրա հանգել է այն եզրակացության, որ ժամանակակից մարդուն պետք
են ոչ միայն պարզապես կարդալու կարողությունները, այլև ավելի ընդգրկուն՝ ընթերցողական կարողությունների համալիր, որը կնպաստի ցանկացած տեքստի
ըմբռնմանը, մասնագիտական տարբեր
ոլորտներում «ազատ զգալուն», որն այսօրվա շու-կայական հարաբերություններում և աշխատաշուկայում համարվում է
անհրաժեշտ մասնագիտական որակ: Ն.
Ն. Սվետլոսկայան, ով մանկական ընթերցանության մասնագիտական ոլորտի
ճանաչված մեթոդիստներից է, «կարդալ»
հասկացությանը տալիս է ընդարձակ և
ուշագրավ բնութագրիչ: Նա կարդալը չի
համարում միայն ընթերցումն ու բառերի իմաստի ընկալումը, նրա կարծիքով`
«Կարդալը գրքի զրույցն է ընթերցողի հետ
և ոչ թե՝ հակառակը»:
Վ. Գ. Գորեցկին բացատրական ընթերցանության մեթոդով իրականացվող
մայրենիի դասի առավելությունները դիտարկելիս դեռևս անցյալ դարի 60-ական
թվականներին կարևորել է ընթերցանության դասը (ռուսական իրականության
մեջ մշտապես գործածական են եղել
ընթերցանության
և
քերականության
առանձին դասագրքերը և նաև դրանցով
պայմանավորված` առանձին դասերը՝
ընթերցանություն (чтение) և քերականություն (русский язык): Դասի արդյունավետության գնահատման համար մշակվել է
այդ նպատակներով սահմանված գնահատող սանդղակ, որը հենվում է նշված դասին ներկայացվող չորս հանգուցային խնդիրների վրա. 1. որքանո՞վ է տվյալ դասն
65

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

աշակերտներին զինում որոշակի գիտելիքներով, 2. այն ինչպիսի՞ մտավոր-զգացմունքային, գաղափարաբարոյական, գեղագիտական և խոսքային ազդեցություն է
թողնում երեխաների վրա, 3. ինչպիսի՞ն է
երեխաների առաջընթացը տվյալ առարկայից ունակությունների և հմտությունների ձեռքբերման ճանապարհին, 4. որքանո՞վ է մեթոդապես նպատակահարմար
դասի կազմակերպման, կառուցվածքի
հագեցվածության, նրանում ուսուցանվող
նյութի նպատակային դիրքորոշում ներին
և առանձնահատկություններին համապատասխան հնարանքների օգտագործումը:
Ըստ Գորեցկու՝ այս սանդղակով կարելի
է որոշել ոչ միայն ընթերցանության դասի
արդյունավետության մակարդակը, այլև
դասագրքի ընձեռած հնարավորությունները կարդացած բնագիրը հասկանալու,
քննարկելու և աշակերտների վրա այդ
ամենի թողած ազդեցությունների համատեքստում:
Մ. Ի. Օմորոկովան, որը ռուսաց լեզվի դասավանդման գործընթացում կարևորում է բացատրական ընթերցանության մեթոդի «կարդալ» բաղադրամասը,
բծախնդրորեն մշակել է այդ բաղադրամասի իրականացման մեթոդիկան՝ հաշվի
առնելով կրտսեր դպրոցականների ընթերցողական կարողությունների անհրաժեշտությունը ու դրանք հմտության վերածելու մեթոդաբանությունը:
Ընթերցողական կարողության անհրաժեշտությունը պրակտիկորեն հիմ նավորում է Սանկտ Պետերբուրգի մշակույթի և արվեստի համալսարանի դոցենտ,
մանկական գրականության հանրաճանաչ մասնագետ Ի. Ի. Տիխոմիրովան:
Նա ապացուցում է, որ Ռուսաստանում
կարդալու նկատմամբ հետաքրքրության
նվազումը պայմանավորված է ոչ միայն
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զանգվածների՝ գրականությունից աստիճանաբար օտարումով, այլև այդ գործընթացի (կարդալու) ոչ ճիշտ կազմակերպմամբ. «Անցած տասնամյակը ցույց տվեց
«կարդալ» հասկացության չարդարացվածությունը և տեղեկատվական հասարակության մեջ նրա դերի նվազումը: Միայն
իրազեկվածությամբ չի որոշվում մարդու առաջընթացը: 20-րդ հարյուրամյակի վերջում հասարակությունն սկսեց գիտակցել հոգևոր աշխարհի աղքատացման
աստիճանաբար աճող վտանգը և դրանով
պայմանավորված՝ է՛լ ավելի գիտակցվեց
ընթերցանության կարևորությունը` որպես
մշակույթի անփոխարինելի արժեք» (8,
65-68):
Ռուս մեթոդիստների գաղափարների և
դրանց հիման վրա ստեղծված ընթեր-ցանության դասագրքերի ուսում նասիրությունը մեր հետազոտության համատեքստում
մեզ հանգեցրեց այն եզրակացության, որ
ռուսական մանկա-վարժական միտքն ու
պրակտիկան ոչ միայն ապացուցել են ընթերցողական կարողության անհրաժեշտությունը բազմակողմանի կոմպետենցիաներ ունեցող և աշխատաշուկայում
մրցունակ մասնագետների պատրաստման անհրա-ժեշտությունը, այլև գտնում
են, որ ընթերցանության մեթոդիկայում
գրականագիտական գիտելիքների դերն
անփոխարինելի է:
Այսպիսով՝ ուսում նասիրելով ընթերցողական կարողության ձևավորման գործընթացի ողջ պատմական շարժընթացը`
համոզվեցինք, որ այն այսօր դիտվում է
որպես հասարակության ապագա անդամի ընդհանուր՝ լայն իմաստով կոմպետենտության, գործառնական գրագիտության
կարևոր, անհրաժեշտ բաղադրամաս:
Այն մասնագետին պետք է շուկայական
հարաբերությունների մարտահրավերին
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դիմակայելու, արդի տնտեսական, քաղաքական, իրավական, մասնագիտական դաշտերում ակտիվորեն գործելու,
սեփական մասնագիտության ոլորտում
տիրող իրավիճակը վերլուծելու, այդ տե-

սանկյունից իր մասնագիտության մեջ
խորաթափանց լինելու, սեփական կարողությունները գնահատելու, աշխատանքային նորմերի իմացության ու կիրառման
և բազմաթիվ այլ հարցերում:

Գրականություն
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Հարությունյան Ն., Առաքել Բահաթրյան (Կյանքը և գործ.), Եր., Համալ. հրատ., 1992, էջ 119:
Բահաթրյան Ա., Ուղեցույց հայ ուսուցչի, ընդհանուր մեթոդիկա և առաջին տարվա մշակումը, Թիֆլիս, 1882:
Տեր-Գրիգորյան Ա., Հայոց լեզվի թիվ 9 մեթոդիկա, Եր., Լույս, 1980, 562 էջ:
Գյուլամիրյան Ջ. Հ., Մայրենիի տարրական ուսուցման մեթոդիկա, Եր., «Զանգակ-97», 2015,
365 էջ:
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ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗНАНИЯ
КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ
В. Симонян
В статье рассматривается возможности изучения элементарных литературных знаний
во время урока чтений пояснительного метода.
Автор обосновывает подход, когда литературные знания значительно способствуют
на формированию навыков чтения
AN ELEMENTARY LITERARY KNOWLEDGE
AS A BASIS OF FORMULATING READING ABILITY
V. Simonyan
The abilities of examining an elementary literary knowledge during the lessons by explanatory method of reading are reviewed in this article.
The author justifies the approach, when literary knowledges facilitiates to the formation
of reading ability.
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ՆԱՐԻՆԵ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ՀԱՄԱՑԱՆՑԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ԼԵԶՎԱԿԱՆ
ՎԱՐՔԱԳԾԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հեռահաղորդակցական
միջոցների
բուռն զարգացումը գիտական բնագավառ
բերեց նոր հիմ նախնդիրներ, մասնավորապես լեզվական վարքագծի ձևավորվածության անհրաժեշտությունը:
20-րդ դարի վերջին մեր կյանքում
հայտնվեց սոցիալական նոր երևույթ՝ համացանցը, և համացանցում լեզուների
գործածությունը, խոսքի կիրառումը համաշխարհային սարդոստայնում դարձան
առավել հրատապ և արդիական:
Համացանցի ի հայտ գալու և զարգացման հետ միասին առաջ եկան սոցիալական շփման նոր մոդելներ, վիրտուալ համայնքներ:
Հարկ է նշել, որ վիրտուալ համայնքը
համայնքի նոր ձև է, որը վիրտուալ միջավայրում միավորում է մարդկանց ընդհանուր արժեքների և հետաքրքրությունների
շուրջ, առաջացնում է նաև միջանձնային
հարաբերությունների վրա ազդող ընկերության և աջակցության կապեր:
Սոցիալական շփումը համացանցում
անմիջական ազդեցություն չունի առօրյա
կյանքի վրա` բացի գոյություն ունեցող շփման մեջ ցանցային հարաբերությունների
ավելացումից:
Համացանցի օգտագործումը թույլ
տվեց բարձրացնել սոցիալական համագործակցության մակարդակը ինչպես հեռահար հաղորդակցման շրջանակներում,
այնպես էլ տեղական ցանցի ներսում:
Մարդիկ ավելի տեղեկացված դարձան նորություններից:
Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
առաջացումը հանգեցրեց նաև լեզվում
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որոշակի փոփոխությունների: Իսկ այդ
փոփոխությունները այնքան մասշտաբային են և գլոբալ, որ լեզվաբանները
խոսում են ցանցային կամ էլեկտրոնային
լեզվի առաջացման մասին` հատկապես
անգլիախոս համայնքի շրջանում: Առաջ
եկան այնպիսի եզրույթներ, ինչպես elanguage, e-talk, wired-style, geespeak, netspeak, Internet language և այլն:
Համացանցի լեզուն պարունակում է
բանավոր և գրավոր խոսքի հատկանիշները և միևնույն ժամանակ ունի համակարգչային շփման հետ կապված իր յուրահատկությունները: Այդ պատճառով էլ
համացանցի լեզուն համարվում է լեզվի
նոր տեսակ, նոր տեսակի գրավոր շարադրանք (դիսկուրս) բանավոր-գրավոր
շարադրանք, քանի որ համացանցային
հաղորդակցման գոյության հիմ նական
ձևը գրավոր է, բայց այստեղ բոլոր կանոնները խախտվում են և հաղորդակցումը ոչ պաշտոնական բնույթ է կրում: Կան
նաև մի շարք առանձնահատկություններ,
որոնք տարբերակում են համացանցային
լեզուն գրավորից: Գրավոր խոսքը միշտ
մանրակրկիտ մտածված, համակարգված, ուղղված, ստուգված և հասկանալի է:
Այս կողմից գրավոր խոսքին ամենամոտն
է Համաշխարհային սարդոստայնը, իսկ
ամենաքիչը՝ զրուցարանները և վիրտուալ
աշխարհները [1]:
Բայց էլեկտրոնային նամակների դեպքում արդեն խնդիրը երկակի է: Որոշ մարդիկ նամակները ուղարկում են առանց
ստուգելու` չմտածելով տպագրական և
ուղղագրական սխալների մասին, մյուս-
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ներն էլ՝ հակառակը, նույնիսկ ավելի ուշադիր են ստուգում դրանք, քան սովորական
նամակները: Համացանցի լեզուն նրանով
է նման ավանդական նամակին, որ այնտեղ բացակայում են արտալեզվական
տարրերը, չնայած որ վեբ էջերը պատկերային տարրեր` նկարներ, քարտեզներ,
դիագրամ ներ և շարժանկարներ են պարունակում, որոնք օգնում են ավելի լավ
հասկանալու տեքստը: Համացանցի լեզուն ավելի շատ ընդհանրություններ ունի
գրավոր խոսքի հետ:
Համաշխարհային սարդոստայնի լեզուն ամենամոտն է գրավոր լեզվին,
զրուցարանների լեզուն ամենաշատն է
տարբերվում դրանից, իսկ վիրտուալ աշխարհների և էլեկտրոնային նամակների
լեզուն միջանկյալ դիրք ունի գրավոր լեզվի հանդեպ:
Պարունակելով գրավոր և բանավոր
խոսքերի հատկանիշներ` համացանցի
լեզուն տարբերվում է դրանցից: Հաղորդակցման այս միջոցը կարող է անել այն,
ինչ մյուս միջոցները չեն կարող, հետևաբար այն պետք է դիտարկել որպես հաղորդակցման նոր տեսակ: Դ. Կրիստալը այս
տեսակի հաղորդակցման էությունը բնորոշել է օրիգինալ բանաձևով` «բանավոր
խոսք + գրավոր խոսք + համակարգչի
կողմից ավելացված հատկանիշներ» [2]:
Հաղորդակցման այս տեսակը ավելին է, քան գրավոր և բանավոր խոսքերի
հիբրիդ: Էլեկտրոնային տեքստերը նման
չեն մյուսներին: Նրանք անկայուն են, համաժամանակյա, քանի որ հասանելի են
միաժամանակ մի քանի համակարգիչներով: Էլեկտրոնային տեքստը ունի ոչ
խիստ ընդգծված սահմաններ, քանի որ
հնարավորություն է տալիս միավորվելու
այլ տեքստերի հետ կամ ապահովում է
հղում ներ դեպի այլ տեքստեր: Բոլոր այս

հատկանիշները հետք են թողնում լեզվի վրա և բանավոր ու գրավոր խոսքերի
հատկանիշներին միանալով՝ համացանցը դարձնում են հաղորդակցման իրական երրորդ տեսակ: Առաջանում է հատուկ ցանցային էթիկետ, տպագրական
սխալներ, լատինական և կիրիլյան տառերի խառնուրդ, համառոտագրություններ և տրանսլիտի կիրառում թույլատրող ոճ: Օրինակ՝ կարելի է դիտարկել մի
ֆիլմի համար արված մեկնաբանություն՝
jagoda 05 Июнь 2011 05:43 На4ало было
интересным, итригующе. Думал дальше
будет гуд, но дальше все стало затянуто и
нудно. Итог ни о 4ем. Зря 2 4аса времени
драгоценного убил. Всем респект., որտեղ
օգտագործված են շատ փոփոխված տառեր և տպագրական սխալներ:
Հետևաբար, համացանցային հաղորդակցման մեջ արտահայտվում է ինքնաբերական, ինքնաբուխ բանավոր խոսք,
այսինքն՝ համացանցը լցվում է ինքնաբերաբար առաջացող տեքստերով` էլեկտրոնային նամակների, զրուցարանների,
քննարկում ների և մեկնաբանությունների
շրջանակներում:
Համացանցի կիրառումը մեծ մասամբ
իրականացվում է գործնականորեն` սերտորեն կապված ցանցի օգտատերերի
աշխատանքի, ընտանիքի և առօրյայի
հետ: Համացանցի օգտագործման դեպքերի ավելի քան 85 %-ը բաժին է հասնում
էլեկտրոնային փոստին, և այդ ծավալը
կապված է զանազան գործառույթների,
կոնկրետ առաջադրանքների և հարազատների ու ընկերների հետ իրական
կյանքի պայմաններում շփման հետ: Զրուցարանները (chat), նորությունների խմբերը և բազմանպատակ համացանցային
կոնֆերանսները բավական բովանդակալից են ներկայանում օգտատերերին,
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չնայած համացանցի տարածման հետ
մեկտեղ դրանց քանակական և որակական նշանակությունը նկատելիորեն
նվազել է: Հարկ է նշել, որ համակարգչային շփումը բնութագրվում է որոշակի
մակարդակով` տեսողական կապի բացակայությամբ, բարձր աստիճանի անանունությամբ, վերբալ (խոսքային) վարքագծի ցածր կանոնակարգվածությամբ,
կոպիտ, սոցիալական կոնվենցիաների և
մշակութային սահմանների բացակայությամբ, տեքստը զգացմունքային դարձնելու մտադրության հետ մեկտեղ զգացմունքային տարրերի արտահայտման
դժվարությամբ: Համացանցային շփումն
ուսում նասիրող մի շարք գիտնականներ
նշում են, որ համացանցային միջավայրի
անանունությունը «շահագործելիությունը»
և «կառուցվածքավորումը» բերում են
«սոցիալական սահմանների» պարբերական վերանայման անհրաժեշտության:
Ընդհանուրը կարող է դառնալ մասնավոր,
տեղականը` գլոբալ, խորթը` սեփական,
իսկ անձնականը և թաքցվածը` համընդհանուր և հասանելի անսահմանափակ
թվով մարդկանց: Կարևոր է նշել, որ համացանցի և հաղորդակցման կապը միանշանակ չէ: Օրինակ՝ համացանցը ուժեղացնում է հաղորդակցման ընթացքը,
ինտենսիվ է դարձնում շփման մտավոր
կողմը, մեծացնում է տարածության մեջ
շփման արագությունը, խթանում է սոցիալական միասնությունը, նպաստում է սոցիալականացմանը, անհատների ներգրավմանը և նոր սոցիալական խմբերի
առաջացմանը, ուժեղացնում է ցանկացած
տեսակի շարադրանքի բաց լինելու աստիճանը: Բայց միևնույն ժամանակ այն
թուլացնում է հաղորդակցման ընթացքը և
նպաստում է անհատների բևեռացմանը,
ուժգնացնում է տեղեկատվության հան70

դեպ վստահության խնդիրը, կոտրում է
ընդհանուրի և մասնավորի սահմանները
և այլն: Այս կերպ համացանցը ուրվագծում
է հաղորդակցման գործընթացը: Ուշադրությունը կենտրոնացնում է հաղորդակցման գործընթացի չափորոշիչների վրա,
հարստացնում է անհատականությունը,
ստեղծում է գիտելիքի արտահայտման և
փոխանցման նոր ձևեր: Հարստացնում
է մարդկանց և մարդկային շփումը` խմբային աջակցության և սոցիալականացման միջոցով, ուժգնացնում և բազմազանացնում է մեր ընկալողականությունը և
երևակայությունը, զարգացնում է անհատականության ստեղծագործական ուղղվածությունը:
Որպես հաղորդակցման ոլորտ և լեզվի
գոյության նախկինում գույություն չունեցող միջավայր` համացանցը իր հետ բերում է շփման նոր ձևեր, լեզվական վարքագծի կարծրատիպեր և լեզվի գոյության
նոր ձևեր: Համացանցը լցված է բազմաքանակ փաստաթղթերով, որոնք պարունակում են տեքստեր, տեսահոլովակներ
և ձայնահոլովակներ` հղում ներով: Դրան
բնորոշ են ոչ գծայնությունը, ինտերակտիվությունը և հատկանշականությունը:
Լեզվի բնույթի փոփոխությունները
կատարվում են աշխարհի վիրտուալ և
լեզվական պատկերի ամբող ջականությամբ, որոնք համացանցի միջավայրում
արտահայտում են իրական կյանքը իր
բոլոր առանձնահատկություններով: Այս
ամենը ակնհայտորեն ազդում է լեզվական իրավիճակի վրա և պահանջում է լեզվաբանական լուրջ հետազոտություններ:
Հնարավոր է, որ խոսքը ռուսերենում լեզվական նոր ոճի ձևավորման մասին է: Այս
ոճը համացանցային հաղորդակցման ոճն
է, որը բնութագրվում է գրավոր արտահայտմամբ, հիպերներտեքտայնությամբ
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և տպագրված խոսքով: Այս ամենի հետ
մեկտեղ այս ոճի առանձնահատկություններից է նրա ինքնաբերականությունը`
չնայած գրավոր արտահայտմանը:
Տարբեր երկրներում գիտնականները
դիտարկում և հետազոտում են համացանցի օգտատերերի կողմից գործածվող բնական ազգային լեզուներում տեղի ունեցող
բարդ գործընթացներ: Օրինակ, նույնիսկ
Անգլիայում, որտեղ չկա համացանցային
եզրույթների փոխառում օտար լեզուներից, գիտնականները հանգել են նոր գործառական ոճի` «Վեբլիշ»-ի (Web+English)
առանձնացման և հետազոտության անհրաժեշտությանը: Այս ոճը ակտիվորեն
տարածվում է համացանցի օգտատերերի
շրջանում` հետզհետե ընդգրկելով մասսայական լսարանի ավելի լայն շրջանակ:
Այսօր անհերքելի փաստ է, որ համացանցը տեղեկատվության ամենամեծ աղբյուրն է մարդկության համար:
Համացանցի օպերատիվ, արագ և օգտատերերի համար հեռու և մոտիկ տարածություններում հասանելի լինելու հնարավորությունները թույլ են տալիս նրանց
կիրառել համացանցը ոչ միայն որպես
բացահայտելու, այլ նաև հաղորդակցվելու
միջոց: Վիրտուալ աշխարհում անհատականությունը թաքցված է, և այս կարգավիճակը հեշտացնում է հաղորդակցման գործընթացը և վերացնում է հոգեբանական
խոչընդոտները: Նոր աշխարհի և համացանցում նոր ոճի առաջացումը պահանջել
է լեզվական նոր միջոցների` համացանցի
օգտատերերի կողմից ստեղծված սլենգի,
համընդհանուր օգտագործման բառապաշարի անցման, էլեկտրոնային նակակներում նամակագրական ոճի վերածնման
առաջացում կամ ձևափոխում: Այս միջոցները նույնպես ազդում են լեզվի առանձնահատկությունների վրա: Խաղային

պայմանները վիրտուալ միջավայրում
ստիպում են հաղորդակցմանը մոտենալ
խաղին, որը լեզվական մակարդակում
տեղի է ունենում բանավոր խոսքի ամենալուրջ հատվածի կիրառման ձգտմամբ [3]:
Համացանցի հայտնվելու հետ մեկտեղ
էականորեն փոխվել է տեքստի դերը հասարակության մեջ, քանի որ համացանցային խմբավորում ներում մարդ կերպարը
համարժեք է տեքստի, ինչը վառ արտահայտվում է զրուցարաններում, որտեղ էլ
մարդը ձգտում է ստեղծագործական ինքաարտահայտման: Բացի այդ՝ զրուցարանների «բնակիչները» ամբող ջությամբ
զրկված են օժանդակ միջոցներից` խոսքի
տեմբր, որոշ հատվածի ուժգնացում, հուզական գունավորում, ձայնի տեմբր, ոճ,
առոգանություն, ժեստեր և միմիկաներ:
Այստեղից էլ ծագում է խոսքային շփման
հուսալիության ցածր մակարդակ, քանի
որ, ըստ հոգեբանների, սովորական հաղորդակցման ժամանակ ոչ խոսքային (ոչ
վերբալ) շփումը ապահովում է արդյունքի
մինչև 55 %-ը: Այսչափ գլոբալ պակասը չէր
կարող որոշ ձևով չփոխհատուցվել, այդ
պատճառով էլ համացանցային շփումը
չի իրականացվում առանց մարմ նական
մասնիկների: Առաջին հերթին լրացվել է
«հուզական պակասը»` վիրտուալ շարադրանք ձևայնացված հուզական արձագանքների` «սմայլիկների» ներմուծմամբ
(անգլ. smile՝ ժպիտ, բառից), որը չափազանց մեծ կիրառություն է ստացել:
Այս ամենը կանխարգելելու համար
առաջարկում ենք դպրոցական ծրագրերում միջին դպրոցում հայոց լեզվի ուսուցման գործընթացում ներառել մի քանի ժամ, որի ընթացքում աշակերտներին
ծանոթացնել համացանցային շփման
առանձնահատկություններին, լեզվի աղավաղման նոր ձևերին: Որպես նմանատիպ
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դասընթացի բովանդակություն՝ մենք
մշակել ենք հետևյալ բովանդակությամբ.
Թեմա 1. Վիրտուալ շփման առանձնահատկությունները և լեզվական խոչընդոտները – 2 ժամ
Թեմա 2. Շփումը սոցիալական ցանցերում, դրանց առանձնահատկությունները
– 2 ժամ
Թեմա 3. Համացանցում որոնողական
համակարգերում հաճախ կիրառվող բանալի բառեր (keywords) – 2 ժամ
Թեմա 4. Էլեկտրոնային փոստի ծառայությունները և դրանցում հանդիպող լեզվական խոչընդոտները – 2 ժամ
Թեմա 5. Ազգային լեզվի պահպանման
անհրաժեշտությունը վիրտուալ միջավայրում – 2 ժամ
Մեր կողմից առաջարկված թեմաների
ներառումը ուսում նական գործընթացում
նպաստում է ազգային լեզվի պահպանմանը վիրտուալ միջավայրում՝ գործելով
«Լավագույն պաշտպանությունը տեղեկատված լինելն է» սկզբունքը:
Որպեսզի ստուգենք մեր կողմից առաջարկվող թեմաների արդյունավետությունը, ներկայացնենք Գյումրու թիվ 1 ավագ
դպրոցում կազմակերպված փորձարկի
արդյունքները: Փորձարարությունը կատարվել է 10-րդ դասարաններում սովորողների շրջանում՝ մեկ դասարանում
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լեզվի ուսուցումը թողնելով ավանդական
թեմաներով, իսկ մյուս դասարանում՝
հայոց լեզվի դասերին քննարկվել են մեր
կողմից առաջակված թեմաները: Փորձարարության ավարտին երկու խմբերին տրվել են թեստեր՝ համացանցային
լեզվական կարողությունների գնահատման վերաբերյալ երեք մակարդակներով՝ բարձր, միջին, ցածր: Ստացված արդյունքները հետևյալն են. գիտափորձի
վերջում հետազոտվել է սովորական և
մեր կողմից առաջարկված թեմաներով
դասավանդմամբ գործընթացի արդյունավետության դինամիկան ստուգողական և
փորձարարական խմբերում: Ընդ որում՝
ստացված արդյունքները դիտարկվել են
ըստ բարձր, միջին և ցածր մակարդակների: Եթե գիտափորձի սկզբում ուսումնասիրվող դասընթացի յուրացման և ըստ
այդմ թեստային առաջադրանքների կատարման մակարդակը ստուգողական խմբերում կազմել է բարձր` 18 %, միջին` 38 %,
ցածր` 44 %, փորձարարական խմբերում`
բարձր` 22 %, միջին` 48 %, ցածր` 30 %,
ապա գիտափորձի վերջում արդյունքներն
այսպիսին են` ստուգողական խմբերում`
բարձր` 20 %, միջին` 42 %, ցածր` 38 %,
փորձարարական խմբերում` բարձր` 42 %,
միջին` 50 %, ցածր` 8 %:
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Այսպիսով՝ համացանցի շնորհիվ սկսում
է զարգանալ նաև տեքտի ներտեքստայնությունը: Համացանցում անհատականության ստեղծման ձևի փոփոխությունը,
նոր ցանցային անհատականության, ապրելաոճի և մտածելակերպի առաջացումը
էականորեն ազդում են լեզվական իրավիճակի վրա: Հնարավոր է, որ խոսքը նոր`
համացանցային շփման ոճի առաջացման
մասին է, որը ոչ միայն համացանցային
համայնքի առանձնահատկություն է, այլ
նաև լրջորեն ազդում է ամբողջ լեզվական

վարքագծի վրա: Վիրտուալ իրականության հիմնական նորարարությունը մարդկանց շփման պայմանների փոփոխության
վրա ազդելն է, այդ թվում՝ լեզվական մակարդակում: Մեր փորձարկի արդյունքները հավաստեցին, որ համացանցային
լեզվի մասին գիտելիքների հաղորդումը
դասավանդման գործընթացում նպատակաուղղված կիրառումը բավականաչափ
արդյունավետ է և արդյունավետորեն կարգավորում է անձի լեզվական վարքագիծը
վիրտուալ միջավայրում:

Գրականություն
1.
2.
3.

Truchot C., The spread of English: from France to a more general perspective // WorldEnglishes.
1997. Vol. 16, № 1. Р. 65-76.
Crystal D., Language and the Internet. Cambridge: University press, 2001, 272 р.
Правкина С. Н., Григоренко И. Н., Гипертекст как проявление текста в Интернете //Вестник
АГУ. Сер. Филология и искусствоведение, 2009, Вып. 4, С. 146-149.

НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВОЕ ПОВЕДЕНИЯ
ИНТЕРНЕТОБЩЕНИЯ
Н. Оганнисян
Интернет – особаякоммуникативная среда, новая сфера реализации языка, которая
принесла с собой новыеспособы общения и формы существования языка. Появляется
новый стиль Интернет общения, отличительными признаками которого являются
письменное произношение,гиперинтертекстуальность и запечатленная разговорность.
При этом качественно новымпризнаком стиля также является его спонтанность,
несмотря на письменноевоспроизведение.
THE NEED FOR THE FORMATION OF LANGUAGE BEHAVIOR
OF INTERNET COMMUNICATION
N. Hovhannisyan
In this article the Internet is considered as a special communication sphere, which bringsnew ways of communication and new forms of language. The features of Internet communication–written pronunciation, hyper-intertextuality, spontaneity.
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ԱՍՅԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

ՎԵՐԱԻՄԱՍՏԱՎՈՐՎՈՂ ԱՐԺԵՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ
ՈՒՍԱՆՈՂԻ ԻՆՆՈՎԱՑԻՈՆ ՏԻՊԸ
Բարձրագույն դպրոցի նպատակից և
առաջադիր խնդիրներից են բխում վերաիմաստավորվող բարոյամշակութային
արժեհամակարգում ուսանողի ուսում նառության առանձնահատկությունները:
Ուսանողակենտրոն ուսուցման համակարգում բարձրագույն կրթության հումանիստական, անձնակողմ նորոշիչ ուղղվածությունը, իննովացիոն գործընթացների
ներդնումն ենթադրում է ուսանողի իննովացիոն նոր տիպի ձևավորում, որն առավել շեշտադրում է կրթության՝ որպես սոցիալական երևույթի փաստը:
Կրթական նոր հարացույցի հիմքի
վրա կարևորվում է ուսանողի իննովացիոն տիպի սոցիալականացման գործընթացի առանձնահատկությունները և
օրինաչափությունները, որոնք առավել
նպաստավոր պայմաններ են ստեղծում
ուսանողների ինքնուրույնության, ինքնագործունեության, ինքնաճանաչման, ինքնադրսևորման և սոցիալական միջավայրում ինքնաիրացման համար:
Բարձրագույն կրթության հիմ նական
նպատակին համահունչ մրցունակ, աշխատունակ կադրեր են ձևավորվում համապատասխան
մասնագիտացմամբ`
ըստ որոշակի մասնագիտությունների:
Նման սոցիալական պատվերն իրականացնելիս կարևորվում է համապատասխան մասնագիտական դաշտում ուսանողի իննովացիոն տիպի սոցիալական
դիրքորոշում ները, ձեռքբերում ները՝ որպես ապագա երիտասարդ մասնագետի:
Բարձրագույն կրթությունը ենթադրում է դասախոս-հետազոտող-ուսանող
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սուբյեկտ-սուբյեկտ միջանձնային համագործակցության արտաքին դրսևորման
այնպիսի ձևեր, որոնք մի կողմից՝ հնարավորություն են տալիս ուսանողներին ձեռք
բերելու մասնագիտական գիտելիքներ,
կարողություններ, հմտություններ, մյուս
կողմից՝ ապահովել որպես մասնագետանձի սոցիալականացման գործընթացը:
Վերաարժեքավորվող
բարեփոխումային կրթական համակարգում էապես
փոխվում են ինչպես դասախոս-հետազոտողի, այնպես էլ իննովացիոն տիպի ուսանողի գործառույթները, քանի որ նրանք
հանդես են գալիս որպես դասավանդման
և ուսում նառության ընթացքում իննովացիոն սուբյեկտներ [2, 49-58]:
Նման նոր կարգավիճակը և սոցիալական դերը հնարավոր է և գործառական,
եթե կրթական ոլորտում նախապես իրականացվել են ռազմավարական հետևյալ
քայլերը.
• իննովացիոն մանկավարժության
նպատակին համապատասխան՝
հստակեցնել դասախոս-հետազոտողի, ուսանողի իննովացիոն գործունեությունը,
• մշակել իննովացիոն գործունեությունը բնութագրող հստակ չափանիշներ,
• ձևավորել և զարգացնել դասախոսների անձնային, կազմակերպչական, մասնագիտական այն
որակները, որոնք կնպաստեն ուսում նառության ընթացքում ուսանողի իննովացիոն տիպի ձևավորմանը,
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•

ձևավորել և զարգացնել ուսում նառության ընթացքում ուսանողների այնպիսի կոմպետենցիաներ,
որոնք հնարավորություն կտան
նրան ինքնաիրացվելու աշխատաշուկայում և դիմագրավելու աշխատաշուկայի պահանջներին,
• զարգացնել ուսանողների ստեղծագործական-որոնողական, քննադատական մոտեցում ները:
Ուսում նառության ընթացքում իննովացիոն ուսանողի գործունեության կառուցողական ալգորիթմն է.
1. ապահովել գործունեության գիտական մակարդակը՝ բարձրագույն
դպրոցի բարեփոխում ներին համապատասխան,
2. պլանավորել և մոդելավորել իննովացիոն
ուսանողի
ուսումնառությունը
կրթական
պահանջմունքներին,
ուսանողների
շարժունակության համապատասխան՝ հիմք ընդունելով համակարգայնության և հաջորդականության
սկզբունքները՝
ներդաշնակելով
հենքային, համամարդկային, մասնագիտական և անձնային բարոյամշակութային արժեքները:
3. ցանկացած նոր երևույթի, փաստարկի նկատմամբ ձևավորել
առողջ քննադատական մոտեցում՝
ապահովելով փիլիսոփայական դիալեկտիկական հիմքերը, նորմատիվ, իրավական փաստաթղթերից
ընդգրկվածությունը,
գիտական
մեջբերում ների առկայությունը,
4. գործունեության
ընթացքում
ապահովել ուսանողների մտքերի
տրամաբանական
զարգացման
ընթացքը՝ անընդհատ նրանց ակտիվացնելով, մղելով համագոր-

ծակցային աշխատանքի,
5. դասավանդման և ուսում նառության ընթացքում կիրառել նորագույն տեխնոլոգիական միջոցներ
և պայմաններ, դասավանդման և
ուսում նառության նորագույն ինտերակտիվ մեթոդներ,
6. ուսում նառության ընթացքում ձևավորել ներդաշնակ, բարյացկամ,
առողջ բարոյահոգեբանական մթնոլորտ, որը կնպաստի դասախոս–
ուսանող ակտիվ համագործակցությանը:
Ուսում նառության արդյունավետությունը պայմանավորված է հետևյալ կանխադրույթներով.
• Իննովացիոն ուսանողը կարող է
յուրացնել ցանկացած ուսում նական նյութ, անհրաժեշտ է տեխնոլոգիական,
դիդակտիկական,
մեթոդական
համապատասխան
նորագույն ձևերի ընտրություն:
• Անհրաժեշտ է բացահայտել յուրաքանչյուր ուսանողի շարժառիթները, կրթական պահանջմունքները,
ուսման նկատմամբ ունեցած հետաքրքրությունները,
վարքագծային առանձնահատկությունները:
• Իննովացիոն ուսանողի գործունեությունն ախտորոշելիս նախապես ուսում նասիրել պատճառահետևանքային կապերը, դրանց
հիման վրա պլանավորել հետագա, արդյունավետ փոխլրացնող
սուբյեկտ-սուբյեկտային համագործակցությունը:
Վերոհիշյալ կանխադրույթները հնարավորություն են ստեղծում ձևավորելու
իննովացիոն ուսանող՝ ստեղծագործական
կարողություններով, քննադատաբար մտածող, վերլուծահամադրող, բանավիճող:
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Սուբյեկտ-սուբյեկտ բազմաբնույթ համագործակցության ընթացքում կարևորվում
են երկու սուբյեկտների՝ դասախոս-ուսանող
անձնային, մասնագիտական, ընդհանուր
զարգացվածության,
հոգեբանամանկավարժական, կառավարման հատուկ որակներ, որով և ձևավորվում է մանկավարժական համակարգ, որը կարելի է բնութագրել
հտևյալ բաղադրատարրերով` նպատակային, բովանդակային, հատուկ մասնագիտական, պրակտիկ-կիրառական:
Վերջինս իր մեջ ներառում է ռեֆլեքսիան և մանկավարժական պայմաններ,
միջոցներ: Ուսանողի իննովացիոն տիպը
բնութագրվում է մի շարք չափանիշներով.
1. Մասնագիտական-անձնային չափանիշը ենթադրում է մասնագիտական
կայուն գիտելիքներ, կարողություններ և
հմտություններ, որոնք ձևավորվում են
կրթական տարբեր աստիճաններում՝ իննովացիոն ուսանողի անհատական, հոգեբանական, տարիքային, սեռային առանձնահատկությունների
հաշվառմամբ:
Ուսում նառության ընթացքում ձևավորվում
է մտավոր բարձր մակարդակ, զգացմունքային, հուզակամային ոլորտ, հարուստ
ներաշխարհ, գիտելիքների ձեռքբերման
անհատական աշխատանքային ոճ, որը
զուգակցվում է համապատասխան ոլորտում մանկավարժական վարպետության,
տակտի, տեխնիկայի, բաղադրատարրերի հիման վրա:
2. Պրակտիկ - կիրառական չափանիշ, որը ենթադրում է ուսումնառության ընթացքում պրակտիկ որակների ձևավորում:
Ուսանողի գերակշռող պրակտիկ որակներում ներառվում են սոցիալական բարձր
ակտիվությունը, նպատակասլացությունը,
արդարամտությունը, մարդկայնությունը,
սկզբունքայնությունը, բարոյականությունը,
ապրումակցումը, դյուրահաղորդակցումը:
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Իննովացիոն ուսանողի պրակտիկ-կիրառական որակներում ընդգրկվում են գործունեության արդյունավետությունը պայմանավորող բարյացկամությունը, հումորի
զգացումը, բարեհամբույր լինելը, արտաքին համակրելիությունը, հավասարակշռվածությունը, զսպվածությունը, նրբանկատությունը: Բացասական որակներից
կարելի է առանձնացնել շահամոլությունը,
դյուրաբորբոքությունը, չարակամությունը,
կոպտությունը,
անպատասխանատվությունը, անկարգապահությունը, մեծամտությունը և այլն:
Այս ամենի արդյունքում ձևավորվում
են իննովացիոն ուսանողի հետևյալ մանկավարժական կարողությունները՝
•
տարաբնույթ
մտածողություն,
որն արտահայտվում է ուսանողի մտածողության վերլուծահամադրական բնույթով, մտքի ճկունությամբ, մտքի նպատակամետ դրական ուղղվածությամբ,
տոլերանտությամբ,
•
դիդակտիկական, որը հնարավորություն է տալիս ուսանողին ուսում նասիրվող դիդակտիկական նյութը մատչելի
շարադրելու, ներկայացնելու, քննարկելու,
•
հե ղի նա կային-ան հա տա կան,
որը դրսևորվում է ուսանողի անհատական, հեղինակային ոճը, իր տեսակետը
անկաշկանդ արտահայտելը, իր անձի և
մյուսների նկատմամբ ակնածանքը, հարգանքը, անձնական օրինակելի վարքը,
•
գիտամանկավարժական, քանի
որ բացի ուսում նառությունից՝ իննովացիոն ուսանողն ակտիվ գործունեություն կարող է ծավալել նաև գիտահետազոտական
ոլորտում, արտալսարանային պայմաններում, մասնակցություն ուսանողական գիտական ընկերության աշխատանքներին,
համաժողովներին, կոնֆերանսներին,
•
պերցեպտիվ. կուրսընկերների նե-
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րաշխարհը ճանաչելը, նրանց հոգեբանական վիճակներում հաղորդակից լինելը,
•
հաղորդակցական, ուսում նառության ընթացքում հաղորդակցվում է ոչ
միայն իր համակուրսեցիների, այլև դասախոսների, վարչական աշխատողների
հետ: Նշված մանկավարժական կարողությամբ է պայմանավորված իննովացիոն
ուսանողի սոցիալականացման գործընթացի արդյունավետ ընթացքը,
•
կազմակերպչական. հնարավորություն է տալիս ակտիվորեն կազմակերպելու
ուսում նադաստիարակչական
գործընթացը, արագ և հստակ որոշում ներ
ընդունելու,
•
հոգեսոմատիկ. համադրվում է
իննովացիոն ուսանողի շարժողական կարողությունները և հոգեբանակազմաբնախոսական առանձնահատկությունները,
•
արժեքային. նոր պայմաններին
համահունչ վերաիմաստավորվում են արժեքային կողմ նորոշում ները:
•
մասնագիտական
ներհայեցողություն. հնարավորություն է տրվում ոչ
միայն բացահայտելու, պլանավորելու,
ախտորոշելու, կանխատեսելու ուսում նադաստիարակչական
աշխատանքները,
այլև նկատելու և քննադատելու բացթողում ներն ու վրիպում ները:
Արդի հասարակական գործընթացներում կարևորվում է ժամանակակից ուսանողի իննովացիոն տիպի ձևավորման
գործընթացը, որին նոր պահանջներ են
առաջադրվում:
Ժամանակակից մասնագետը պետք է
լայնորեն և գիտակցաբար կիրառի գիտելիքները, ինքնազարգացման և ինքնադրսևորման համար ունենա մասնագիտական
խոր ներուժ, որը հնարավորություն կտա
նրան լիարժեքորեն և արագ հարմարվելու
անընդհատ փոփոխվող պայմաններին:

Այս տեսակետից ուսանողի իննովացիոն տիպի ձևավորումը արդիական հիմնախնդիր է, որը ձևավորվում է մասնագիտական կոմպետենցիաների հիման վրա:
Մանկավարժական
հանրագիտարանի
համաձայն՝ կոմպետենցիան իր մեջ ներառում է ոչ միայն խոր մասնագիտական
գիտելիքներ, կարողություններ և հմտություններ, այլև տարբեր սոցիալական խմբերում աշխատանքի, համագործակցության կարողություններ [1, 83, 4]:
Կոմպետենտությունը որոշում է մասնագիտական
պատրաստվածության
որակն ու մակարդակը, որն արտահայտվում է համապատասխան գործունեության մեջ փոփոխվող պայմաններում:
Կոմպետենտության դերի գիտակցումը
որոշվում է անձի ինքնավերլուծությամբ և
ինքնագնահատականով, որը ներքին դրդապատճառ է մասնագիտական ինքնորոշման ընթացքում [3]:
Ուսանողի իննովացիոն նոր տիպի
գործառնական մոդելի մշակումը հնարավորություն տվեց առավել հստակ ներկայացնելու ուսանողի մասնագիտական
կոմպետենտության, բարոյամշակութային
արժեքների ձևավորման գործընթացը,
ինչպես նաև որոշելու ուսանողի՝ քաղաքացու, ապագա մասնագետի մասնագիտական, բարոյամշակութային արժեհամակարգի ձևավորման ուղիները:
Ուսանողի իննովացիոն նոր տիպը մոդելավորելիս անհրաժեշտ է առաջնային
խնդիր դիտարկել ուսանողի բարոյամշակութային արժեհամակարգի (համամարդկային, ազգային, անձնային) ձևավորումը
որպես մեկ ամբող ջական համակարգը ուսում նառության ընթացքում:
Ուսանողի իննովացիոն նոր տիպի մոդել ասելով՝ հասկանում ենք ամբող ջական մանկավարժական գործընթաց, որ77
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տեղ գիտելիքների, կարողությունների և
հմտությունների ձեռքբերումը լրացվում է
բարոյամշակութային արժեհամակարգի
ձևավորվածության տարրերով:
Մոդելի մշակման ընթացքում հիմք է
ընդունվել տեսության և պրակտիկայի,
համակարգվածության և հաջողականության, անձնակողմ նորոշիչ սկզբունքների
ամբող ջությունը: Ըստ այդմ, մոդելը ներկայացված է մի քանի բաղադրամասերով՝ նպատակադրում, բովանդակություն,
կազմակերպչական մաս, գործառույթային
և արդյունքային, որոնք հնարավորություն
են տալիս հստակ ներկայացնելու ուսանողի իննովացիոն նոր տիպի ձևավորվածության գործընթացը (աղյուսակ 1):
Նպատակադրման
բաղադրամաս:
Այս բաղադրամասում լուծվում են հետևյալ
խնդիրները.
1. Սովորողների ինտեգրատիվ-նպատակային մտածողության զարգացում,
2. ուսանողներին խրախուսել իննովացիոն մասնագիտական գործունեության՝
հիմքում պահելով բարոյամշակութային
արժեհամակարգի ձևավորման առաջնահերթությունը, 3. անձի մասնագիտական
ուղղվածության ձևավորումը:
Առաջադիր նպատակի համաձայն՝ ուսանողների իննովացիոն նոր տիպի ձևավորման գործընթացն անհրաժեշտ է դիտարկել որպես ուսում նառության հատուկ
կրթամաս՝ ուղղված ուսանողի իննովացիոն նոր տիպի և բարոյամշակութային
արժեքների ձևավորմանը: Այս գործունեությունը կազմում է իմաստավորվածդրդապատճառային,
իմաստաբանական-ճանաչողական,
գործառնական
բաղադրիչները:
Իմաստավորված-դրդապատճառային բաղադրիչը բնութագրում է իննովացիոն ուսանողին որպես ապագա
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մասնագետի այն դրդապատճառների
բացահայտումն ու ձևավորումը, որը կնպաստի հետաքրքրությունների ձևավորմանը մասնագիտական դաշտում, ինքնաբացահայտումը և ինքնարտահայտումը,
մասնագիտական ռեֆլեքսիան: Իմաստային-դրդապատճառային բաղադրիչը
հնարավորություն է տալիս իննովացիոն
ուսանողին համոզված լինելու սեփական
պիտանելիության մեջ և ունենալու ստեղծագործական ներուժ: Հիմք ընդունելով
այս բաղադրիչը՝ իննովացիոն ուսանողը
մեծ հարգանք է տածում ընտրած մասնագիտության նկատմամբ:
Ի մաս տա բա նա կան-ճա նա չո ղա կան
բաղադրիչը բնութագրում է ուսանողի իննովացիոն տիպի մասնագիտական արժեքներն ու իդեալները, քաղաքացիական
դիրքորոշում ները, բարոյամշակութային
աշխարհայացքի շրջանակները: Այս բաղադրիչը հնարավորություն է տալիս
ապագա մասնագետին ցանկացած իրավիճակում ինքնուրույն որոշում ներ կայացնելու մասնագիտական ոլորտում, աշխատանքային հանրույթներում ներդաշնակ
և համագործակցային աշխատանք կատարելու, օբյկետիվ ինքնավերլուծելու և
իրատեսական գնահատելու սեփական
աշխատանքային կարողություններն ու
հմտությունները:
Պրակտիկ–գործառնական բաղադրիչը ենթադրում է մասնագիտական գիտելիքների կիրառումը պրակտիկ գործունեության ընթացքում, ժամանակակից
գործիքակազմի, տեխնոլոգիաների տիրապետում, մասնագիտական նպատակի
առաջադրում և գործնականում խնդիրների լուծում: Այս բաղադրիչը առանձնակի
կարևորություն ունի, քանի որ բնութագրում է ապագա մասնագետի իրական
հնարավորությունները, մասնագիտական
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կարողություններն ու հմտությունները,
վարքագծային առանձնահատկությունները, սոցիալական և մասնագիտական նորմերի տիրապետումը, մասնագիտական
սովորույթների ձևավորումը:
Մոդելի բաղադրամասը կազմակերպչականն է, որտեղ մենք առանձնացնում
ենք սովորողների մասնագիտական համապատասխան
կոմպետենցիաների
ձևավորման գործընթացային բնույթը:
Ուսանողի իննովացիոն նոր տիպի
ձևավորման գործընթացը իրագործվում է
կրթական գործընթացի բոլոր բաղադրիչների ամբող ջականության մեջ: Մեր կողմից առաջարկվող մոդելի իրականացման
համար առաջակվում են ուսում նառության
հետևյալ ձևերը՝ համակցված դասեր, բինար դասեր, գործնական և սեմինար պարապմունքներ:
Մեր մոդելի իրականացման համար
կիրառվում են ուսուցման և դաստիարակության այնպիսի մեթոդներ, որոնցում
առաջնային դիտարկվում է ապագա մասնագետի ուսուցումը որպես զարգացնող
մեխանիզմի: Որպես այդպիսի մեթոդներ՝
մենք դիտարկում ենք տեղեկատվականզարգացնող, պրոբլեմային-որոնողական
և ուսում նառության գործնական մեթոդախմբերը:
Մոդելում, որպես ուսուցման արդյունավետ միջոց, մենք առաջարկում ենք օգտագործել ինտեգրացիոն դասընթացներ,
որի դիդակտիկ նպատակը ուսում նական
գործընթացին նպատակայնություն հաղորդելն է, դասընթացների ուսում նասիրումը համակարգված ձևով, ինչպես նաև
ինքնուրույն աշխատանքի իրականացման
կարողություններն ու հմտություններ ձևավորելը:
Գործառույթային բաղադրամաս: Մեր
կողմից առաջարկվող ուսանողի իննովա-

ցիոն մոդելը հնարավորություն է տալիս
առանձնացնելու սովորողների կոմպետենտության ձևավորման չորս հիմ նական գործառույթներ.
1. Կրթական. ուսուցման գիտականության սկզբունքի հիման վրա ձևավորում է աշխարհի մասին սովորողների
համապարփակ, հիմ նարար գիտելիքների
համակարգ,
2. Դաստիարակչական. ձևավորում
է ապագա մասնագետների կենսական
մոտեցում ներն ու սկզբունքները, սովորողների կրթամշակութային պատկերացումները՝ սոցիալ-բարոյական նորմերի, արժեքների, իդեալների և մասնագիտական
վարքագծի չափանիշների վերաբերյալ,
3. Զարգացնող. նպաստում է ուսանողի անձի ձևավորմանը՝ որպես ինքնուրույն գործունեություն ծավալող սուբյեկտի, նրա ինքնաիրացմանը:
4. Իննովացիոն. մասնագետ ուսանող, ով պատրաստ է կենսական ու
մասնագիտական գործունեության մեջ
հասկանալու և ընդունելու նորարարությունները, կիրառելու նորամուծությունները: Այս ամենը ապահովում է ապագա
մասնագետի մասնագիտական շարժունակությունը և հնարավորություն է տալիս
արդյունավետորեն հարմարվելու մասնագիտական գործունեության նոր փոփոխվող պայմաններին:
Գործառույթային բաղադրամասը հնարավոր է, եթե պահպանված են հետևյալ
մանկավարժական պայմանները.
• Սովորողների համակցված գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների ձևավորում,
• Ուսանողի անձի մասնագիտական
ուղղվածության ձևավորում,
• Համակցված դասընթացների կիրառում, որտեղ շեշտադրվում են
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միջառարկայական կապերը, ինչպես ընդհանուր կրթական, այնպես էլ ընդհանուր և հատուկ մասնագիտական
դասընթացների
միջև:
Արդյունքային բաղադրամաս. բնութագրում է ուսում նառության ընթացքում
ձեռք բերված կրթական վերջնարդյունք-

ները՝ մասնագիտական գիտելիքները,
կարողությունները և հմտությունները,
մասնագիտական որակները, տվյալ մասնագիտական ոլորտում աշխատելու համար ենթադրվող բարոյամշակութային
արժեքային համակարգը, մասնագիտական վարքագծային դրսևորում ները:

Աղյուսակ 1.
Ուսանողի իննովացիոն նոր տիպի ձևավորման մոդել

Նպատակադրման
բաղադրամաս

ɦɡɪɔɊɕɊɘɊɟ ɣɊɨɧɎɩ

ɟʑɸʖɸʆɿ.
ʔʏʕʏʗʏʉʍɼʗʂ ʂʍʍʏʕɸʘʂʏʍ ʖʂʑʂ ʈʞɸʕʏʗʡʋ

ɦʏʕʏʗʏʉʍɼʗʂ ʂʍʖɼɺʗɸʖʂʕɸʋɹʏʉʒɸʆɸʍ ʋʖɸʅʏʉʡʀʌɸʍ
ʈʞɸʕʏʗʡʋ

ɝɸʔʍɸɺʂʖɸʆɸʍ
ʂʍʛʍɸʆɸʖɸʗɼʃɸɺʏʗʅʋɸʍ
ʄʀɸʍʡʋ

Ɋʍʈʂ ʋɸʔʍɸɺʂʖɸʆɸʍ,
ɹɸʗʏʌɸʋʎɸʆʡʀɸʌʂʍ
ʡʉʉʕɸʅʡʀʌɸʍ ʈʞɸʕʏʗʡʋ

Բովանդակային
բաղադրամաս

ɋɸʉɸɻʗʂʐʍɼʗ
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ʂʋɸʔʖɸʕʏʗʕɸʅɻʗɻɸʑɸʖʊɸʓɸʌʂʍ

ʂʋɸʔʖɸɹɸʍɸʆɸʍʊɸʍɸʐʏʉɸʆɸʍ

ɺʏʗʅɸʓʍɸʆɸʍ
ɸʗʁɼʛɸʌʂʍ

ɦʏʕʏʗʏʉʍɼʗʂ ɹɸʗʏʌɸʋʎɸʆʏʙʀɸʌʂʍ ɸʗʁɼʛɸʌʂʍ ʆʏʋʑɼʖɼʍʖʏʙʀʌɸʍ ʈʞɸʕʏʗʋɸʍ ɺʏʗʅɿʍʀɸʘʂ ʆɸɽʋɸʆɼʗʑʏʙʋ

ɚʞɼʗ. ʇɸʋɸʆʘʕɸʅ ɻɸʔɼʗ,
ɹʂʍɸʗ ɻɸʔɼʗ, ɺʏʗʅʍɸʆɸʍ
ʑɸʗɸʑʋʡʍʛʍɼʗ, ʔɼʤʍɸʗʍɼʗ,
ɸʌʘɼʃʡʀʌʡʍʍɼʗɵ ʀɸʍɺɸʗɸʍʍɼʗ,
ʀɸʖʗʏʍʍɼʗ

ɝɼʀʏɻʍɼʗ. ʖɼʉɼʆɸʖʕɸʆɸʍɽɸʗɺɸʘʍʏʉ,
ʑʗʏɹʃɼʋɸʏʗʏʍʏʉɸʆɸʍ,
ɺʏʗʅʍɸʆɸʍ ʡʔʡʘʡʋ,
ɸʌʘɼʃʡʀʌʡʍʍɼʗ ʖɸʗɹɼʗ
ʋʎɸʆʡʀɸʌʂʍ ʆɸʓʡʌʘʍɼʗ

ɝʂʒʏʘʍɼʗ. ʂʍʖɼɺʗɸʘʂʏʍ
ɻɸʔɿʍʀɸʘʍɼʗ, ʂʍʖɼʗɸʆʖʂʕ
ɽʗʡʌʘʍɼʗ

ɦʏʕʏʗʏʉʍɼʗʂ ɹɸʗʏʌɸʋʎɸʆʏʙʀɸʌʂʍ ɸʗʁɼʛɸʌʂʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺ

Ɋʗʁɼʛɸʌʂʍ ɹɸʉɸɻʗɸʋɸʔ

Կազմակերպական բաղադրամաս
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əɸʋɸʋɸʗɻʆɸʌʂʍ

Ɋɽɺɸʌʂʍ

ɝɸʔʍɸɺʂʖɸʆɸʍ

Ɍʏʗʅɸʓʏʙʌʀɸʌʂʍ
ɹɸʉɸɻʗɸʋɸʔ

Ɍʏʗʅɸʓʏʙʌʀʍɼʗ

ɔʍʍʏʕɸʘʂʏʍ

ɘʗʀɸʆɸʍ

ɏɸʗɺɸʘʍʏʉ

ɍɸʔʖʂɸʗɸʆʐɸʆɸʍ

Ɋʗɻʌʏʙʍʛɸʌʂʍ
ɹɸʉɸɻʗɸʋɸʔ

Ɋʗɻʌʏʙʍʛ: ɘʗʀɸʆɸʍ ʕɼʗʒʍɸʗɻʌʡʍʛʍɼʗ

ɝɸʔʍɸɺʂʖɸʆɸʍ
ʏʗɸʆʍɼʗ

ɋɸʗʏʌɸʇʏɺɼɹɸʍɸʆɸʍ
ʑɸʖʗɸʔʖʕɸʅʡʀʌʡʍ

Առաջադրվող ուսանողի իննովացիոն
տիպը բնութագրող մոդելն ամբող ջական
է, քանի որ նրանում համակարգված և
փոխլրացվում են բոլոր բաղադրամասե-

ɋɸʗʏʌɸʋʎɸʆʡʀɸʌʂʍ
ɸʗʁɼʛɸʌʂʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺ

րը. բաղադրամասերը ներառելիս հաշվի
են առնվել գլոբալացման պայմաններում
բարեփոխում ների ընթացքում վերաիմաստավորվող արժեքները:
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INNOVATIVE STUDENT’S TYPES IN REEVALUATION PROCESS OF VALUE SYSTEM
A. Sargsyan
The article discusses the standards, algorithms and postulates of the formation of the innovative student type in the learning process at high school, within reevaluation in the system
of values, as a result of which a new model of innovative student’s type is worked out.
ИННОВАЦИОННЫЙ ТИП СТУДЕНТА В СИСТЕМЕ ПЕРЕОЦЕНКИ ЦЕННОСТЕЙ
А. Саргсян
В статье обсуждаются критерии, алгоритм и постулаты формирования инновационного
типа студента в высшей школе в процессе обучения и переоценки системы ценностей.
В результате была разработана новая модель инновационного типа студента.
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ԱՆԱՀԻՏ ՅՈՒԶԲԱՇՅԱՆ

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄԸ ԲՈՒՀՈՒՄ
Բուհական ուսուցման արդի խնդիրները իբրև գերխնդիր պետք է հետաքրքրեն
և մտահոգեն դասավանդող յուրաքանչյուր
դասախոսի, որի առաջ դրված է կարևորագույն մի հարց. արդի ուսուցման գործընթացն ունի ուսանողակենտրոն ուղղվածություն, ուստի խիստ կարևորվում է
դասախոս-ուսանող հարաբերությունների
ավանդական մոտեցումների վերարժևորումը, որի համար անհրաժեշտ է ոչ միայն դասախոսի մանկավարժական հմտությունն ու շրջահայեցողությունը, այլև
մանկավարժական տեխնոլոգիաների և
մասնագիտական գիտելիքների արդիականացումը: Ասել է թե դասախոսը պիտի
լսարան մտնի զինված ոչ միայն մասնագիտական առարկայական գիտական պատշաճ մակարդակով, այլև գիտամեթոդական որոշակի պատրաստվածությամբ,
որպեսզի կարողանա հետաքրքրել տեխնոլոգիաների զարգացման մեր դարաշրջանի այն ուսանողին, որի համար տեղեկատվական աղբյուրները բազմազան են,
և ուսանողը լրջորեն տեղեկացված է ցանկացած հարցի ուղղությամբ կամ անհրաժեշտության դեպքում կարող է տեղեկանալ
ակնթարթների մեջ:
Ուստի դասախոսը պարտավոր է.
ա) ուսանողին տալ հարուստ նյութ
տվյալ առարկայի շրջանակում. այն պետք
է շարունակաբար նորացվի՝ ընդգրկելով
նոր հրատարակված գրականությունն ամբող ջովին:
բ) Տվյալ առարկան մատուցելիս միշտ
պիտի անցկացնել տեղին և պատեհ համեմատություններ այլ գիտությունների

փաստերի հետ1: Օրինակ՝ «Հայոց լեզվի
պատմություն» առարկայի ուսում նասիրության համար կարևոր են ընդհանուր
լեզվաբանության, գրականագիտության,
ինչպես նաև նրան «հարակից գիտությունների և գիտակարգերի, հատկապես հայ
ժողովրդի պատմության, հնագիտության,
արձանագրագիտության և դրամագիտության, ազգագրության ու ժողովրդական
բանահյուսության տվյալները»2:
գ) Մեծ և փոքր խմբերում դասախոսի
աշխատանքն անշուշտ տարբեր մեթոդներ
է պահանջում: Բայց երկու դեպքում էլ ուսանողը պիտի լինի դասընթացի ակտիվ մասնակիցը: Այդ ակտիվության ապահովումը
հատկապես դժվարանում է մեծ խմբերում
աշխատելիս, երբ նյութի ներկայացման
միջոցը դասախոսությունն է: Այս դեպքում
դասախոսության նպատակը «գիտելիքի
տեղեկատվական փոխանցումն է սովորողներին: Խմբի խնդիրն է ընկալել և պահպանել այդ գիտելիքները»3: Այս պարագայում
հույժ կարևոր է դասախոսության մատուցման ավանդական ձևերը հագեցնել նոր մեթոդներով: Ավանդական մոտեցմամբ դասախոսությունն ունի դասախոս - ուսանող
ուղղվածությունը: Ուսուցման նորագույն մեթոդների կիրառման դեպքում ունենում ենք
աշխատանքային բոլորովին այլ տիրույթ:
Դասախոսը «պետք է իրազեկ լինի տեղե1 Մանրամասն տե՛ս Գ. Ջահուկյան, Հայոց լեզվի
պատմություն, Նախագրային ժամանակաշրջան, Ե.,
1987 թ., էջ 8-20:
2 Գ. Ջահուկյան, նշվ. աշխ., էջ 18:
3
Լ. Ալեքսանյան, Ն. Թորոսյան, Ուսուցման
ինտերակտիվ
մեթոդների
տեսությունն
ու
պրակտիկան, Եր., 2004 թ., էջ 21:
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կատվական տեխնոլոգիաներին, տեխնոլոգիական լեզուներին»1: Այս դեպքում ուսուցման մեթոդների երեք խմբերից՝ պասիվ,
ակտիվ և փոխներգործուն (ինտերակտիվ),
երրորդի ներառումը կապահովի ոչ միայն
դասախոս - ուսանող, այլև ուսանող - դասախոս և ուսանող - ուսանող կապը: Ինտերակտիվ մեթոդները բազմազան են,
և դրանց ընտրությունը դասախոսության
ընթացքում մեծ հմտություն է պահանջում:
Ուսանող - դասախոս և ուսանող - ուսանող
կապը մեծաթիվ լսարանում ապահովելը
պայմանավորված է մի շարք գործոններով, որոնցից առանձնապես կարևորվում
են մատուցվող թեմայի բովանդակությունն
ու նպատակները: Օրինակ՝ հայոց լեզվի
պատմությունը ամբողջացնում է բակալավրատում ուսանելու չորս տարիների ընթացքում ուսանողի ձեռք բերած գիտելիքները
գրաբար, բարբառագիտություն, արևելահայերեն, արևմտահայերեն, լեզվաբանական մեթոդներ, լեզվաբանության հիմունքներ առարկաներից:
Հայոց լեզվի պատմությունը կատարում
է լեզվական տարժամանակյա և համաժամանակյա քննություն` համեմատական և
վերլուծական մեթոդների համադրմամբ2:
Դասախոսի գլխավոր խնդիրներից մեկն
է մատուցման այնպիսի մեթոդների կիրառում, որը աննկատելի կդարձնի թեմայի
բարդությունը: Հայոց լեզվի պատմության
ամենաբարդ թեմաներն անգամ խիստ
մատչելի են դառնում ուսանողին, երբ
դրանք ներկայացվում են կառուցվածքային
լեզվաբանության առաջադրվող մեթոդներով, որոնց կիրառմամբ սահմանվում են
լեզվական նյութը բնորոշող կաղապարներն ու մանրակաղապարները: Օրինակ՝
1 Մանրամասն տե՛ս «Կրեդիտային համակարգով
դասախոսների բարձրացման կրթագիտական ծրագրի
կառուցվածքը և բովանդակությունը», ԵՊՀ, 2010 թ.:
2 Տե՛ս Գ. Ջահուկյան, նշվ. աշխ., էջ 13-18:
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մշտապես հիշելով, որ «լեզվի կառուցվածքի մակարդակները բնորոշվում են նրանով, որ տվյալ մակարդակի միավորները
հանդես են գալիս հաջորդ՝ ավելի բարձր
մակարդակի մեջ որպես բաղադրույթներ3»,
բացատրելի են դառնում ձևաբանական
մակարդակի միավորների պատմական
փոփոխությունները՝ պայմանավորված հնչյունական համակարգում տեղի ունեցած
փոփոխություններով, կամ շարահյուսական նոր իրողությունների արձանագրումը՝
պայմանավորված խոսքի մասերի ձևաբանական փոփոխություններով և այլն: Խիստ
կարևոր է դասի ժամանակ ապահովել
ուսանողի լեզվամտածողության դրսևորումը: Սա նուրբ աշխատանք է և որոշակի մեթոդներ է պահանջում դասախոսից,
քանի որ այս դեպքում ոչ թե պարզապես
սահմանումներ կամ զուտ նկարագրական
տեղեկատվություն է մատուցվում ուսանողին, այլ ուսանողն ինքն է ձևակերպումներ
անում իր ունեցած լեզվական գիտելիքների և դասի ժամանակ ստացած նյութի
համադրմամբ: Օրինակ՝ ժամանակաձև
եզրույթը, որը ժամանակի քերականական
կարգի քերականույթն է, եթե ուսանողը
հասկացավ և կարողացավ դրանք տարբերակել գրաբարի համար, ապա կարող
է ըմբռնել կերպի և ժամանակի հարաբերակցությունը և ձևակերպել ժամանակաձևերի համակարգային փոփոխությունները
միջին և նոր գրական հայերեններում: Կամ
եղանակավորումը իբրև լեզվական կարգ
մատուցելով՝ դասախոսը ուսանողի միջոցով կարողանում է ներկայացնել խոսքի
մասերի ոճական արժեքը նրա գործառույթի համար և տանելով այն պատմական
քերականության տիրույթ՝ մեկնաբանել
պատմական ձևաբանությանը և պատմա3 Է. Աղայան, Ժամանակակից հայերենի հոլովումը
և խոնարհումը, Եր., 1967, էջ 37:
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կան ոճագիտությանը առնչվող այնպիսի
իրողություններ, ինչպիսիք են պայմանական կամ ենթադրական եղանակների բայաձևերի հաճախադեպ կիրառելիությունը
սահմանական ապառնու1 և հրամայական
եղանակի իմաստներով2, ինչը պայմանավորված է գրաբարի ստորադասական
եղանակի և հորդորական հրամայականի
բայաձևերի իմաստագործառական հատկանիշներով:
Պատմական քերականությունը ներկայացնում է ձևաբանական մակարդակում
խոնարհման և հոլովման հարացույցների
պատմական փոփոխություններ, խոսքի
մասերի քերականական հատկանիշների
տեղաշարժեր, որոնք և բերում են նրանց՝
շարահյուսական և ոճական նորովի դրսևորումներին3: Սրա մատուցումը արդյունավետ կարող է դառնալ միայն ուսանող
- դասախոս, դասախոս - ուսանող հարաբերակցության ճիշտ կազմակերպման
դեպքում: Մեթոդի ընտրությունը ուղղակիորեն պայմանավորվում է թեմայի բովանդակությամբ, ինչը ենթադրում է մեթոդների բազմազանություն «Հայոց լեզվի
պատմություն» առարկայի դասավանդման
ժամանակ: Այսպես՝ «Հնդեվրոպական
միասնության տրոհումը և նախահայրենիքի տեղակայման վարկածները» կամ
«Նախամաշտոցյան գրերի հարցը» թեմաները անցնելիս հանձնարարվում է որոշակի գրականություն՝ ուսանողին նախապես
պատրաստելով եղած մոտեցումներին,
այնուհետև օգտագործելով մտագրոհը

1 Տե՛ս Լ. Եզեկյան, Հայոց լեզվի ոճագիտություն, Եր.,
2007 թ., էջ 284:
2 Աշխ. Յուզբաշյան, Հրամայական եղանակը հին
հայերենում, Եր., 2010 թ., էջ 95-128:
3 Տե՛ս Проблемы образований и воспитания в
контексте грамматчиской парадигмы и педагогики.
Под ред. Гавкина З. И., М, 2000 г.

(գեներացիա) և բանավեճը՝4 ուսանողի օգնությամբ դասախոսը հասնում է հարցի
գիտական լուծմանը՝ ուսանողին դարձնելով դասի ակտիվ մասնակիցը: Ուսանողն
այս դեպքում անկաշկանդ հայտնում է իր
մտքերը, չունի քննադատության մտավախություն և սովորում է սեփական կարծիքը
հիմնավորելու արվեստը: Ուսանողն անկաշկանդ կառուցում է իր բանավոր խոսքը
և դրսևորում տրամաբանական լուծումների հասնելու իր պոտենցիալ ունակությունները: «Power point» ծրագրի գործառույթը
կարևորվում է և օգտակար է պատմական
քերականության մատուցման դեպքում,
քանի որ այս դեպքում ուսանողը տեսնում
է հարացույցների պատմական փոփոխությունները դիդակտիկ ճանապարհով:
Ինչպես տեսնում ենք, «Հայոց լեզվի
պատմություն» առարկայի դասավանդումը
պահանջում է մեթոդների որոշակի տարբերակվածություն և դրանց ճիշտ ընտրություն:
Առանձնակի կարևորություն ունի ընթացիկ
քննությունների ճիշտ կազմակերպումը, որը
կրեդիտային ուսուցման համակարգի կարևորագույն մասն է: Այս դեպքում թեստային
համակարգը, արդյունավետ լինելով, պահանջում է դասախոսի ուշադրությունը բևեռել երկու կարևոր հանգամանքի վրա.
1. Թեստային տարբերակը պետք է լինի ոչ թե խրթին, այլ հագեցած:
2. Այն պիտի ունենա կառուցվածքային
այն առանձնահատկությունը, որ ճշգրիտ
արտացոլի ուսանողի տեսական և գործնական պատրաստվածությունը:
Օրինակ, եթե հարցաթերթիկում ունենք տեսական հարց` Գրաբարի ա և
ի-ա խառն արտաքին հոլովում ները, ապա
հաջորդող հարցը կարող է լինել. Հոլովել
4
Տե՛ս Թադևոսյան Ժ., Կրթության և դաստիարակության ժամանակակից տեխնոլոգիաներ,
Եր., 2006 թ.:
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պապ, հրապարակ, քաղաք բառերը (գրաբար, միջին և նոր գրական հայերեններ):
Հարցաթերթիկում տեսական և գործնական ստուգման համադրումը առաջարկող հարցերի միջոցով ամբող ջացնում է
ուսանողի գիտելիքները, և ակնհայտորեն
ի հայտ է բերվում ուսանողի պատրաստվածության աստիճանը:
Հայոց պատմության դասավանդումը
հեռակա ուսուցման դեպքում պահանջում է
ինքնուրույն աշխատանքի ճիշտ կազմակերպում: Այս դեպքում նախընտրելի է պատմական քերականության և պատմական
հնչունաբանության և բառակազմության
ուսուցումը դասախոսության միջոցով, մնա-

ցած տեսական հարցերի քննությունը պիտի
կազմակերպել ինքնուրույն աշխատանքների միջոցով, որի համար նախընտրելի են
ռեֆերատները: Ուսանողների փոքրիկ խմբերի միջև բաժանվում են թեմաները, և
դասի ժամանակ կազմակերպվում են լսումներ: Ինչպես տեսնում ենք, «Հայոց լեզվի
պատմություն» առարկայի դասակարգումը
դասախոսից պահանջում է ոչ միայն գիտական հիմնավոր պատրաստվածություն,
այլև լսարանի հետ աշխատելու մեթոդների
բազմակողմանի ընդգրկում, որը հնարավորություն կտա սահմանափակ դասաժամերի ընթացքում ուսանողին մատուցելու պահանջվող հսկայածավալ նյութ:

Գրականություն
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Աղայան Է., Ժամանակակից հայերենի հոլովումը և խոնարհումը (կառուցվածքային վերլուծություն), Եր., 1967:
Ալեքսանյան Լ., Թորոսյան Ն., Ուսուցման ինտերակտիվ մեթոդների տեսությունն ու պրակտիկան, Եր., 2004 թ.:
Եզեկյան Լ., Հայոց լեզվի ոճագիտություն, Եր., 2007 թ.:
Թադևոսյան Ժ., Կրթության և դաստիարակության ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, Եր., 2006 թ.:
«Կրեդիտային համակարգով դասախոսների բարձրացման կրթագիտական ծրագրի կառուցվածքը և բովանդակությունը», ԵՊՀ, Եր., 2010 թ.:
Յուզբաշյան Ա., Հրամայական եղանակը հին հայերենում, Եր., 2010 թ.:
Ջահուկյան Գ., Հայոց լեզվի պատմություն, Նախագրային ժամանակաշրջան, Եր., 1987 թ.:
Проблемы образований и воспитания в контексте грамматчиской парадигмы и педагогики.
Под ред. Гавкина З. И., М., 2000 г.

ПРЕПОДАВАНИЕ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ АРМЯНСКОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ
А. Юзбашян
Работа посвящена анализу проблем преподавания истории армянского языка. Особое
значение имеет применение новых технологических возможностей и интерактивных
методов, что в полной мере отвечает требованиям современной лекции.
TEACHING THE SUBJECT OF THE HISTORY OF THE
ARMENIAN LANGUAGE AT THE UNIVERSITY
A. Yuzbashyan
The paper analyzes the problems of teaching the history of the Armenian language. Of
particular importance is the use of new technological opportunities and interactive methods
that fully meets the requirements of today’s lecture.
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ЕЛЕНА АКОПЯН
ЛЮДМИЛА ОГАНЕСЯН

ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ
СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП
К СОБСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ
Интегрирование в европейскую систему образования определяет необходимость
интенсификации учебной деятельности
студентов. Наряду с этим, нарастающие
темпы жизни, нерациональный режим
труда и отдыха, информационные, психоэмоциональные перегрузки в процессе
учебной деятельности, отсутствие элементарных сведений о своем физическом
состоянии, потенциальных возможностях
организма приводят к перегрузкам, нервно-психическим срывам и возникновению
на этом фоне соматических заболеваний.
Кроме того в условиях вуза усугубляется
отрицательное влияние гиподинамии на
здоровье молодого поколения [1,5]. И как
следствие - с каждым годом растет число
студентов, отнесенных по состоянию здо-

ровья к специальной медицинской группе.
Так, по данным Р.Г.Узянбаевой [2007], количество первокурсников, отнесенных к
специальной медицинской группе с 2003
по 2006 г. возросло с 7,44 до 23,4%. В
48,2% случаев отмечены различные заболевания сердечно-сосудистой системы, в
36,4% - комплекс заболеваний [3].
Проведенный нами анализ медицинских карт студентов - первокурсников Армянского государственного экономического университета за десятилетний период
с 2002 года по 2012 год свидетельствует
о том, что количество студентов, отнесенных к основной медицинской группе,
уменьшилось вдвое, а число студентов
специальной медицинской группы увеличилось более чем в пять раз (рис.1).

Рис. 1. Распределение студентов первого курса по группам на основании результатов медицинского осмотра (в %).
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К сожалению, также приходится констатировать, что за последнее десятилетие выросло число студентов, отнесенных
к подготовительной группе. Так, если в
2003 году студенты этой группы составляли 18.5%, то уже в 2013 году их количество
увеличилось до 44% от общего числа студентов. Следует отметить, что, как правило, эти студенты имеют слабые функциональные возможности организма, низкий
уровень физического развития и двигательной подготовленности.
Студенты со слабым физическим развитием, имеющие различные хронические
заболевания, требуют особой организации физического воспитания и занимаются физической культурой по специальной
программе. Учебный процесс со студентами специальной медицинской группы
имеет определенную специфику. Занятия
в группах специального медицинского отделения носят выраженную оздоровительную направленность (компенсаторную, реабилитационную). К сожалению, следует
отметить также, что в отличие от школы, в
вузе не обеспечивается физическое воспитание на весь период студенческой жизни.
Согласно действующей программе по
физическому воспитанию для лиц, отнесенных к специальной медицинской
группе, занятия организуются в рамках 2
академических часов в неделю, что недостаточно для улучшения функционального
состояния организма.
В этой связи особую значимость для
данной категории студентов приобретает
правильная организация режима учебы и
отдыха, оптимизация двигательного режима, режима питания. К сожалению, приходится констатировать, что у современных
студентов нет ни достаточных знаний по
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организации здорового образа жизни, ни
сформированной потребности следить за
состоянием своего здоровья. Последнее
особо актуально, поскольку вырабатывает отношение к своему здоровью и соответствующее поведение в течение всей
жизни [2,4]. Поэтому одной из основных
задач физического воспитания в вузе для
этих студентов наряду с укреплением здоровья является формирование знаний о
характере и течении своего заболевания,
умения самостоятельно составлять и выполнять комплекс общеразвивающих и
специальных упражнений, направленный
на профилактику болезни, повышения
адаптационных возможностей и работоспособности организма.
Нами был организован социологический
опрос среди студентов подготовительной и
специальной медицинской группы на предмет выявления знаний, умений и навыков
соблюдения режима дня, двигательной активности, организации питания. В опросе
приняли участие 120 студентов 1-ого курса
Армянского государственного экономического университета, по состоянию здоровья
отнесенные к подготовительной и специальной медицинской группам.
Как показали результаты опроса у первокурсников отсутствуют системные знания в сфере сохранения здоровья. Оценка
уровня знаний студентов о здоровом образе жизни показала, что они слабо представляют как с учетом индивидуального характера нарушений в состоянии здоровья,
особенностей адаптационных механизмов
надо организовать общий режим дня, двигательный режим, правильно питаться,
как проводить закаливающие процедуры,
следить за осанкой, уметь управлять эмоциями.
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К сожалению, также приходится констатировать у студентов слабую мотивацию
по отношению к здоровью и физической
культуре. У студентов не только нет необходимых знаний о здоровье, но и привычки следить за своим здоровьем, не сформировано соответствующее поведение.
Данные опроса свидетельствуют о том,
что у большинства опрошенных студентов
не сформировано понимание взаимосвязи
социальной успешности с состоянием здоровья.
Вышеизложенное послужило основанием разработать тематику бесед, консультаций, в процессе которых студенты должны
были получать знания не только о значимости ведения здорового образа жизни,
но и сформировать умения по составлению комплексов физических упражнений
для самостоятельных занятий, проводить
самоконтроль за состоянием, рационально
планировать режим дня, выполнять закаливающие процедуры и тд.
На занятиях по физическому воспитанию со студентами специальной медицинской группы в течение первого семестра нами были организованы беседы,
проведены консультации по вопросам
организации правильного режима дня, рационального питания, оптимизации двигательной активности. Вместе со студентами
был составлен примерный режим дня, питания, комплексы утренней гигиенической
гимнастики, упражнений в режиме дня для
поддержания правильной осанки, профилактики остеохондроза, повышения работоспособности. Студентам предлагалось
следовать совместно разработанному режиму и делать соответствующие записи в
дневнике. Наблюдения велись в течение
четырех месяцев и в конце учебного года

нами были проанализированы результаты.
Как и следовало ожидать, у студентов
выявлен определенный интерес к вопросам здоровья. Однако, как показали наблюдения, студенты в основном отчасти
придерживались установленного режима.
Так лишь 49% студентов выполняли утреннюю гигиеническую гимнастику, завтракали перед выходом на занятия -59%.
Свободное время современные студенты
проводят в основном перед компьютерами – 76%, и лишь 35% студентов по нашим
рекомендациям делали физкультпаузы.
Как показали наши исследования, у
студентов зафиксирован недостаточный
объем двигательной активности, 70% опрошенных довольствовались лишь отведенными в вузе 2-я академическими часами занятий физической культурой, 68%
студентов хоть и включали в свой дневной
режим прогулки, однако без учета расстояния, времени и темпа движения.
Анализ причин, препятствующих соблюдению режима, выявил, что основной
причиной является лень и неорганизованность студентов- 41%, на отсутствие привычки указали 27,5% опрошенных, 12,5%отметили, что не придают этому значения.
Вместе с тем, по результатам самооценки у студентов, старающихся придерживаться режима дня, выявлено некоторое
улучшение самочувствия, легче стали переноситься учебные и физические нагрузки, меньше уставать.
Наши исследования показали, что существующая практика организации физического воспитания в современной
системе высшего образования не решает
проблему формирования грамотного отношения к здоровью. Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время
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выявлено противоречие между объективной необходимостью формирования у студентов потребности в здоровом образе
жизни и недостаточной разработанностью
форм и методов деятельности, направленной на сохранение здоровья студентов,
формирование у них мотивации к здоровому образу жизни. При организации физического воспитания студентов, отнесенных к специальной медицинской группе,

формирование знаний и практических
умений, а также профилактического поведения по сохранению здоровья приобретает особое значение.
Проведенное исследование, направленное на получение информации об отношении студентов специальной медицинской группы к собственному здоровью,
позволило определить круг вопросов и
наметить новые подходы к их решению.
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ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԸ ՍԵՓԱԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆԸ
Ե. Հակոբյան, Լ. Հովհաննիսյան
Անցկացրած սոցիալ-մանկավարժական հետազոտությունը բացահայտեց, որ հատուկ բժշկական խմբերում ընդգրկված ուսանողների ֆիզիկական դաստիարակության
գործընթացը կազմակերպելիս անհրաժեշտ է ձևավորել համապատասխան գիտելիքներ և առողջ ապրելակերպ վարելու պահանջմունք:
THE ATTITUDE OF THE STUDENTS TO HEALTH INCLUDED
IN SPECIAL MEDICAL GROUPS
E. Hakobyan, L. Hovhanisyan
Saico pedagogical study showed that organizing physical education process of students
included in special medical groups is necessary to form corresponding knowledge and
healthy lifestyle.
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ԱՆՆԱ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅԱՆ
ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ
ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ
Դաստիարակչական խորհրդատվությունը ժամանակակից սոցիալ-մանկավարժական գործունեության առանցքային
բաղադրիչն է: Որպես սոցիալ-մանկավարժական գործունեության հիմ նական
սուբյեկտ, հատկապես ապագա սոցիալական մանկավարժը պետք է ուսում նասիրի
դաստիարակչական խորհրդատվությունը
և տիրապետի դրա իրականացման համար անհրաժեշտ գործիմացությունների
համակարգի, քանզի նրա գործառույթների համակարգում առանձին տեղ է զբաղեցնում դաստիարակչական-խորհրդատվական գործառույթը: Դա բնորոշ է միայն
սոցիալական մանկավարժին և պատասխանում է միջմասնագիտական հատումների տարբերակման հիմ նահարցին ժամանակակից մասնագիտական դաշտում:
Այդ է պատճառը, որ ապագա սոցիալական
մանկավարժներին դասավանդվող մասնագիտական դասընթացների համակազմում ու մասնագիտական պատրաստության համակարգում առանձնահատուկ
նշանակություն ունի «դաստիարակչական
խորհրդատվություն» թեմայի դասավանդման և դրա իրականացման համար անհրաժեշտ գործիմացությունների ձևավորման հիմ նահարցը:
Հասկանալու համար, թե «դաստիարակչական խորհրդատվության» դասավանդման համար ինչ մեթոդական համակազմ է անհրաժեշտ, նախևառաջ կարևոր
է դրան զուգահեռ դաստիարակչական
խորհրդատվության բնույթի, դրա բաղադ-

րիչների վերաբերյալ հայեցակարգային
մոտեցում ների, ինչպես նաև խորհրդատվության իրականացման պրակտիկ փորձի առանձնահատկությունների ներկայացումը:
Դաստիարակչական խորհրդատվության վերաբերյալ ուսում նասիրություններ են իրականացվել Ֆ. Նեստմանի, Ու.
Զիքենդիքի, Ք. Կրաուսի, Բ. Ֆիտկաուի,
Ռ. Ֆուհրի, Հ.-Ու. Թիելի, Օ. Հեխլերի, Հ.
Էբերհարտի, Վ. Մուտցեկի, Հ.-Ռ. Լուկերտի [7], [8], [9], [10], [11], [12] կողմից: Դրանցից առավել առանցքայինը համարվում
է Հ.-Ռ. Լուկերտի «Դաստիարակչական
խորհրդատվություն» առաջին բուհական
դասագիրքը [10], որով 1964 թ. հիմք է
դրվել դաստիարակչական խորհրդատվության գերմանական դպրոցի ձևավորմանը: «Դաստիարակչական խորհրդատվության» դասավանդման գործում իր
առանձնահատուկ ներդրումն ունի նաև Ֆ.
Նեստմանը [12], ով համակարգեց ու մշակեց դաստիարակչական խորհրդատվության տեսությունը՝ ժամանակակից պահանջներին համապատասխանեցնելով:
Հենց այդ աշխատությունների ու մշակված հայեցակարգերի շնորհիվ է հնարավոր
մանրամասն պատկերացում կազմել դաստիարակչական խորհրդատվության էության և բաղադրիչ տարրերի վերաբերյալ,
որոնց հիման վրա էլ դուրս բերել այն մեթոդները, որոնց շնորհիվ հնարավոր է առավել
կառուցողական դասավանդել «դաստիարակչական խորհրդատվությունը»:
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Կարևոր է նկատել, որ դաստիարակչական խորհրդատվությունը կրթական
հաղորդակցման ամենաառաջին ձևերից
է համարվում, որն ընդհուպ կիրառվել է
մինչև կրթական հաստատությունների
ձևավորումը դաստիարակության տարբեր մոդելներով: Եվ առհասարակ դաստիարակչական խորհրդատվությունը համարվում է խորհրդատվության առաջին
դրսևորումը [12, 615]:
Դաստիարակչական խորհրդատվության դասավանդումը պետք է սկսել դրա
մոդելավորումից՝ մասնավորապես ներկայացնելով առավել պատկերավոր հետևյալ մոդելով՝ խորհրդատու-խորհրդառուդաստիարակչական փոփոխություն:
Հատկապես կարելի է համագործակցային մեթոդների կիրառմամբ հանձնարարել խմբային աշխատանք և խնդիր
առաջադրել սովորողների խմբերին, թե
ինչին է միտված դաստիարակչական
խորհրդատվությունը: Նման խնդրահարույց ուսուցման նպատակն է, որ սովորողներն ինքնուրույն հարցադրում ների միջոցով փնտրեն և ուշադրությունը լարած՝
սպասեն պատասխանին: Իրականում
սրա արդյունքում նրանք կկարողանան
միշտ մտապահել այն, ինչ կհնչեցվի դասավանդողի կողմից որպես ամփոփումեզրակացություն, որ դաստիարակչական խորհրդատվության վերջնարդյունքը
դաստիարակչական
փոփոխությունն
է, որովհետև այն բովանդակամետ է, այսինքն՝ կարևոր տեղ է զբաղեցնում ոչ այնքան խորհրդատուի կամ խորհրդառուի
ակտիվությունը, այլ այն թեման, ինչի շուրջ
իրականանում է խորհրդատվությունը:
Սովորողների կողմից այս մոդելի յուրացման և իմաստավորման գործընթացում առանձնահատուկ կարևորություն ունի խորհրդատուի կողմից իրականացվող
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գործողությունների և հատկապես խորհրդառուների առանձնահատկությունների
բացահայտումը: Պարզ է, որ խորհրդատուն այս դեպքում հիմ նականում սոցիալական մանկավարժն է, ով ունի դաստիարակչական
խորհրդատվության
իրականացման համար համապատասխան մասնագիտական պատրաստություն
և մասնագիտական խորհրդատվական
գործիմացություններ: Իսկ խորհրդառուն
այն անձն է, ում ուղղված է և ում շուրջ
ծավալվում է դաստիարակչական խորհրդատվությունը:
Այստեղ կարևոր է մի նրբության բացատրությունը, որ խորհրդառուն կարող է պատկանել դաստիարակչական
խորհրդատվության նպատակային խմբերից որևէ մեկին: Եվ անհրաժեշտ է
մանրամասնորեն գաղափար տալ, որ
դաստիարակչական խորհրդատվության
նպատակային խմբերն են 1) սոցիալ-մանկավարժական գործունեության բոլոր թիրախային խմբերը (շեղվող վարքի տեր
երեխաները, հատուկ կարիքների տեր
երեխաները, սոցիալապես անապահով
երեխաները և այդ երեխաների ընտանիքները, ինչպես նաև ծնողական խնամքից դուրս մնացած երեխաները), 2) ռիսկի
խմբի երեխաները, ովքեր հակում ունեն
հայտնվելու թիրախային խմբերում կամ
արդեն մի անգամ պատկանել են թիրախային խմբերից որևէ մեկին, 3) սոցիալականացման հետ կապված խնդիրներ
չունեցող սովորողները, որոնց հետ իրականացվում է պրոֆիլակտիկ դաստիարակչական խորհրդատվություն:
Այս խմբերին պատկանող խորհրդառուների հետ տարվող խորհրդատվության
առանձնահատկությունները
յուրացնել
տալու համար առավել արդյունավետ է
դեպքի վերլուծության մեթոդիկայի կի-

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

րառությունը: Դասավանդողն այս նպատակով հանձնարարում է սովորողներին
կամ ապագա սոցիալական մանկավարժներին, որպեսզի նրանք տեղում, խմբերի
բաժանվելով, դուրս բերեն տարբեր նպատակային խմբերին և դրանց ենթախմբերին պատկանող խորհրդառուների հետ
տարվող խորհրդակցութունների դեպքերի օրինակներ, վերլուծեն դրանց տարբերություններն ու նմանություններն ըստ
կոնկրետ դեպքի: Այս աշխատանքը կատարելիս պետք է հիմք ընդունել, որ ըստ
գերմանացի պրոֆեսոր Ֆ. Նեստմանի՝
դաստիարակչական խորհրդատվություն
իրականացվում է հետևյալ դեպքերում.
• սոցիալականացման
գործընթացին
առնչվող անհատական և ընտանեկան լայն ընդգրկումով խնդիրների
պարզաբանման և լուծման դեպքում,
• ամենատարբեր
իրավիճակներում
դաստիարակության հարցերի լուծման դեպքում,
• ինչպես նաև ընտանիքի բաժանության ու ամուսնալուծության պայմաններում ցուցաբերվող աջակցության
դեպքում [12, 978]:
Ծանոթանալով
դաստիարակչական
խորհրդատվության իրականացման դեպքերին՝սոցիալական մանկավարժը պետք
է հստակ իմանա նաև, թե որոնք են դաստիարակչական խորհրդատվության իրականացման պատճառները: Կարևոր է,
որ սովորողներն իմանան, որ Նեստմանն
առանձնացնում է հետևյալ պատճառները.
• վարքի սոցիալական խնդիրներ (օր.՝
շփման դժվարություններ, ագրեսիվություն, անառողջ մրցակցություն հասակակիցների հետ, ստախոսություն),
• դպրոցական առաջադիմության և
ձեռքբերում ների հետ կապված խնդիրներ (օր.՝ ուսում նական անհաջո-

ղություններ,
անպատրաստություն
դասերին,
դասապատրաստումից
խուսափում, ալարկոտություն, դպրոցից հաճախակի բացակայություն,
առաջադիմության անկում),
• ընտանեկան
փոխհարաբերությունների դժվարություններ (օր.՝ շփման
խնդիրներ ընտանիքում, հարաբերությունների ճգնաժամեր, ընտանիքի
բաժանություն, ծնողների ապահարզան, երեխաների բաժանում կամ հեռացում ծնողներից ամենատարբեր
պատճառներով),
• հուզական խնդիրներ (օր.՝ վախեր,
միայնակության զգացում, դեպրեսիվ
վիճակներ),
• հոգեսոմատիկ խանգարում ներ (օր.՝
սովորողների խոսքի խանգարում ներ,
սննդակարգի խանգարում ներ և այլն):
Դաստիարակչական խորհրդատվության դեպքերի վերաբերյալ ապագա սոցիալական մանկավարժներին գիտելիքներ տալու և այդ դեպքերին մանրամասն
ծանթացնելու, ինչպես նաև դաստիարակչական խորհրդատվության իրականացման պատճառների ուսում նասիրման հմտությունների ձևավորման նպատակով՝
ուսանողներին կարևոր է հանձնարարել
ինքնուրույն աշխատանքներ: Այդ ինքնուրույն աշխատանքները պետք է ունենան
կոնկրետ թեմաներ և կոնկրետ մասնագիտական գրականության նշում: Ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքները
պետք է իրականացնել՝ ուսում նասիրելով համապատասխան մասնագիտական
աղբյուրներ և իրականացնելով դեպքի
վերլուծություն: Դրա շնորհիվ ապագա
մասնագետները ձեռք են բերում պատճառահետևանքային կապերի առանձնացման հմտություններ դեպքի ուսումնասիրության արդյունքում, ինչպես նաև
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բացահայտում են խորհրդատվական
դեպքերում համապատասխան տեխնիկաների ընտրության ու կիրառման
անհրաժեշտությունը: Ինքնուրույն վերլուծական աշխատանքը նպաստում է սովորողների ինքնակազմակերպմանը և
վերլուծական մտքի զարգացմանը, ինչը
շատ կարևոր է խորհրդատվական դեպքերում արագ կողմ նորոշման, պատճառների բացահայտման ու լուծման ուղիների
որոնման համար:
«Դաստիարակչական խորհրդատվություն» թեմայի դասավանդման մեթոդների համակազմում առանձնահատուկ
նշանակություն ունի դեպքի վերլուծությունը կամ իրավիճակային վերլուծությունը
(case study) [1], [2], [5], [6]: Այն հնարավորություն է տալիս դուրս բերելու տարբեր
իրավիճակներում հնարավոր դաստիարակչական փոփոխությունները և հստակեցնելու այդ իրավիճակներում կիրառվող
տեխնիկաների անհրաժեշտությունը:
Բացի ինքնակազմակերպումից՝ կարևոր է, որ ապագա մասնագետն ունենա
միջմասնագիտական
համագործակցության
և
փոխգործակցության
հմտություններ, քանզի ինչպես նկատելի
է դաստիարակչական խորհրդատվության
իրականացման պատճառներն ու դեպքերը բավականին տարբեր են: Եվ երբեմն միայն սոցիալական մանկավարժը
որպես դաստիարակչական խորհրդատվություն իրականացնող մասնագետ չի
կարող ինքնուրույն հաղթահարել դրանք:
Դա նշանակում է, որ անհրաժեշտ է լինում դիմել բազմամասնագիտական թիմի
աջակցությանը, օգտագործել այլ գիտությունների ու մասնագիտությունների ընձեռած հնարավորությունները և համապատասխանաբար այն մասնագետների
մասնագիտական ներուժը, ինչպիսիք են
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հոգեբանները, հոգեթերապևտները, սոցիալական աշխատողները, բժիշկները,
ֆիզիոթերապևտները և այլք:
Հարկ է նշել նաև, որ դաստիարակչական խորհրդատվության միջգիտական
կապերը դրանով չեն սահմանափակվում:
Այսպես, դաստիարակչական խորհրդատվության ժամանակ կարող են կիրառվել
այնպիսի տեխնիկաներ, որոնք կիրառվում են այլ մասնագիտական դաշտերում
ևս, օրինակ՝ (հոգե-)թերապևտիկ մեթոդները, ինչպիսիք են լոգոթերապիան, բիբլիոթերապիան, գեշթալտ թերապիան,
արտթերապիան և այլն:
Այդ նպատակով ապագա մասնագետներին կարելի է հանձնարարել խմբային աշխատանքներ՝ պայմանականորեն առանձնացնելով սովորողների
խմբում տարբեր մասնագիտական թիմեր
և հանձնարարելով նրանց տվյալ մասնագիտությանը համապատասխան աշխատանքային մեթոդներով լուծում տալ
առաջարկված խնդիրներն: Խմբային
աշխատանքի այս ձևում, որտեղ սոցիալական մանկավարժների թիմը հանդես է
գալիս որպես ուղղորդող խումբ, սովորողների խմբերը մանրամասնորեն ծանոթանում են, թե տվյալ խնդիրների դեպքում
այլ մասնագիտությունների տեր բազմամասնագիտական դաշտերում ինչ մոտեցում ներ են ցուցաբերվում:
Այս տեսանկյունից կարևոր է, առաջ
քաշելով խորհրդատվական աշխատանքի հիմքում ընկած խնդիրներ, մանրամասնորեն սովորեցնել ապագա մասնագետներին աշխատանքի մեթոդիկաներ,
որոնցով լուծում է տրվում տվյալ խնդրին
տարբեր մասնագիտական դաշտերում:
Հատկապես առանձնահատուկ նշանակություն ունի վերականգնողական աշխատանքում կիրառվող թերապիաների
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կիրառման հմտությունների ձևավորումը: Այդ նպատակով նախևառաջ պետք է
լսարանային ցուցադրության միջոցներով
ապագա մասնագետներին ցույց տալ տեսագրություններ, որտեղ իրականացվում
է թերապևտիկ աշխատանք: Դա տեսողական ձևով յուրացնել է տալիս կոնկրետ աշխատանքների դեպքում ոչ միայն
կիրառվող հնարներն ու տեխնիկաները,
այլև խորհրդատուի վարքի ձևերը: Միայն
այդ ցուցադրություններից հետո կարելի է
լսարանում իրավիճակային քննարկում ների միջոցով յուրացնել տալ թերապիաների կիրառման մանրամասնությունները,
որոնք նրանք կարող են ամրապնդել արտադրական պրակտիկայի ժամանակ:
Դրանով հանդերձ դաստիարակչական
խորհրդատվական աշխատանքը վեր է և
ավելի ընդգրկուն, քան թերապևտիկ ազդեցությունները, որովհետև այն ունի ոչ
միայն թերապևտիկ գործառույթ, այլև հետազոտող, ախտորոշիչ, կանխատեսող,
հաղորդակցական-տեղեկատվական, օգնող-աջակցող, շտկողական-վերականգնողական,
վերահսկող-կանխարգելիչ,
պրոֆիլակտիկ, կոորդինացնող և վերջապես, որ ամենակարևորն է, դաստիարակչական:
Գործառույթների այս բազմազանությունից ու տարբերակվածությունից ելնելով՝ կարելի է սովորողների ուշադրությունը հրավիրել այն հանգամանքի վրա, որ
դաստիարակչական խորհրդատվությունը
բազմակողմանի գործընթաց է, որն օժանդակ օգնություն է բուն դաստիարակության
գործընթացի իրականացման հարցում
ոչ միայն կրթական հաստատությունում,
այլև դրա շրջանակներից դուրս: Այսինքն՝
դաստիարակչական խորհրդատվությունն
իրականացվում է սոցիալ-մանկավարժական գործունեության բոլոր ոլորտներում՝

կրթական հաստատություններում, ընտանիքում ու համայանքում, հատուկ հաստատություններում
(քրեակատարողական,
ուղղիչ-աշխատանքային
կենտրոններ,
մանկատներ և այլն), առող ջապահական
հիմ նարկություններում:
Կարևոր է հատկապես, որ սոցիալական մանկավարժները արտադրական
պրակտիկա անցնեն հատկապես կրթական հաստատություններում: Ամենադաստիարակչական
հետաքրքրական
խորհրդատվությունը կրթական հաստատություններում իրականացվող դաստիարակչական խորհրդատվություն է,
որովհետև այստեղ ներկայացված են սոցիալ-մանկավարժական գործունեության
բոլոր թիրախային խմբերին պատկանող
սովորողներ, ինչպես նաև ռիսկի խմբի
պատկանող սովորողներ և սոցիալականացման խնդիրներ չունեցող սովորողներ, որոնք միասին կրթություն են ստանում մեկ տեղում: Այդ է պատճառը, որ
կրթական հաստատություններում իրականացվող դաստիարակչական խորհրդատվությունը բազմապրոֆիլ է և բազմաբովանդակ:
Բացատրելով ապագա սոցիալական
մանկավարժներին դաստիարակչական
խորհրդատվության տեսակները, ըստ
ընդգրկման, դասավանդողը պետք է կիրառի համապատասխան մեթոդներ այդ
տեսակներից յուրաքանչյուրը հանգամանորեն յուրացնել տալու և համապատասխան գործիմացություններ ձևավորելու
նպատակով: Այդ մեթոդները կիրառելու
համար անհրաժեշտ է հասկանալ այդ
տեսակներից յուրաքանչյուրի իմաստավորման
առանձնահատկությունները
սովորողների կողմից: Այսպես, դաստիարակչական խորհրդատվության տեսակներն են՝
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•

երկարաժամկետ դաստիարակչական
խորհրդատվություն,
• կարճաժամկետ դաստիարակչական
խորհրդատվություն,
• պարբերական
դաստիարակչական
խորհրդատվություն,
• հրատապ-իրավիճակային դաստիարակչական խորհրդատվություն:
1. Երկարաժամկետ դաստիարակչական խորհրդատվությունը համարվում է
ամենաարդյունավետը: Սակայն երկարաժամկետ ասվածը հարաբերական է, քանի
որ, ինչպես նշում է Նեստմանը, այն պետք
է տևի ամենաշատը չորս շաբաթ [12, 979]՝
պատճառաբանելով, որ արդյունքը չպետք
է երկար սպասել տա:
Այս խորհրդատվությունն իրականացվում է 4 շաբաթվա ընթացքում առանց
ընդհատում ների և գոնե ամեն 2-3 օրը
մեկ՝ 1-2 ժամ տևողությամբ: Այս ժամանակահատվածում խորհրդատուն, վեր հանելով, թե ովքեր կարող են այս կամ այն
կերպ կապ ունենալ երեխայի խնդիրների
հետ, կարող է խորհրդատվություն իրականացնել այդ մարդկանց հետ ևս, սակայն ոչ երեխայի ներկայությամբ: Եվ այդ
մարդիկ նույնպես չպետք է ներկա գտնվեն երեխայի հետ իրականացվող դաստիարակչական խորհրդատվությանը:
Երկարաժամկետ
դաստիարակչական խորհրդատվությունն առանձնանում
է նաև նրանով, որ դրա իրականացման
ժամանակ կարող են բացահայտվել խնդիրներ, որոնք պահանջում են այլ մասնագետների միջամտությունը՝ այդ խնդիրներին լուծում տալու նպատակով:
2. Կարճաժամկետ դաստիարակչական խորհրդատվությունն իրականացվում է ակնառու խնդիրների դեպքում,
որոնք չեն պահանջում երկարատև ախտորոշիչ աշխատանք և չունեն լուրջ պատ96

ճառներ, ինչպես նաև այդ խնդիրների
առաջացման հարցում չկա առնչություն
այլ մարդկանց հետ: Այս դեպքում իրականացվում է կոնկրետ դաստիարակչական
խորհրդատվություն միայն խորհրդառուի
հետ երկու կամ երեք հանդիպման շրջանակներում:
3. Պարբերական դաստիարակչական խորհրդատվությունն իրականացվում է այն խորհրդառուների հետ, ովքեր պատկանում են դաստիարակչական
խորհրդատվության 1-ին նպատակային
խմբին, այսինքն՝ սոցիալ-մանկավարժական գործունեության թիրախային խմբերին և ունեն շատ լուրջ խնդիրներ՝ կապված սոցիալականացման գործընթացի
հետ:
Այս խմբերին պատկանող խորհրդառուների հետ անհրաժեշտ է ոչ միայն
իրականացնել երկարաժամկետ դաստիարակչական
խորհրդատվություն,
այլև
պրոֆիլակտիկ
նպատակներով
նրանց պահել անընդհատ վերահսկողության տակ և կապ պահպանել նրանց
հետ պարբերական դաստիարակչական
խորհրդատվությունների միջոցով՝ կանխատեսելով նոր խնդիրների առաջացման
հավանականությունները և տալով համապատասխան լուծում ներ:
4. Հրատապ-իրավիճակային դաստիարակչական
խորհրդատվություն:
Հատապ-իրավիճակային կամ էքստրեմալ
դաստիարակչական խորհրդատվությունն
իրականացվում է անհապաղ՝ պայմանավորված ստեղծված անկանխատեսելի
հանգամանքների ծավալմամբ: Դա կարող է պայմանավորված լինել, օրինակ,
բախում նային իրավիճակներով, խորհրդառուի նյարդային-հուզական ապրում ների սրացմամբ և այլ հանգամանքներով:
Նպատակային խմբերի և խորհրդա-
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ռուների բազմազանության մեջ աշխատելն իհարկե ունի իր դժվարությունները,
և խորհրդատուն պետք է կարողանա մասնագիտորեն ճիշտ կազմակերպել դաստիարակչական խորհրդատվությունը: Դրա
համար նա պետք է տեղյակ լինի դաստիարակչական խորհրդատվության կազմակերպման բոլոր փուլերի նրբություններին:
Դաստիարակչական խորհրդատվությունն արդյունավետ իրականացնելու համար կարևոր է, որ խորհրդատուն ապահովի խորհրդատվության հետևյալ բոլոր
փուլերը՝ ա) նախախորհրդատվական
փուլ, բ) բուն խորհրդատվական փուլ և
գ) հետխորհրդատվական փուլ:
Այս փուլերում կիրառվում են սոցիալ-մանկավարժական
գործունեության
կազմակերպչական, ինչպես նաև անհատական ու խմբային աշխատանքի տեխնոլոգիաներ [5, 92-101], որոնք իրենց
հերթին պահանջում են ռիսկի խմբի և
թիրախային խմբի խորհրդառուների գոյություն ունեցող բազաների ուսում նասիրում, տվյալների բազայի ձևավորում և
ենթաբազաների ստեղծում, խորհրդառուների անձնային ու սոցիալական զարգացման խնդիրների ախտորոշում, սովորողի,
խմբի, հանրության հետ տարվող խորհրդատվության ծրագրի մշակում և հաստատում, ծրագրի իրագործման պայմանների
ապահովում, խորհրդառուի հետ հաղորդակցման սխեմայի մշակում, միջգերատեսչական կապերի հաստատում:
Հաշվի առնելով դաստիարակչական
խորհրդատվության էության, դրա բաղադրիչ տարրերի և իրականացման փուլերի
առանձնահատկությունները՝ հնարավոր է
դուրս բերել այն մեթոդական համակազմը, որի շնորհիվ առավել արդյունավետ
կարող է լինել ապագա մասնագետների համապատասխան մասնագիտական

գործիմացությունների ձևավորումը: Երկարաժամկետ խորհրդատվության բոլոր փուլերի արդյունավետ իրագործման
համար սովորողների հետ պետք է աշխատել նախագծային տեխնոլոգիայով:
Նախագծային տեխնոլոգիան (projectmodule) ժամանակակից կրթական տեխնոլոգիաների շարքում ունի իր ուրույն
տեղն ու նշանակությունը, որի նպատակն
է սովորողի ուշադրությունը կենտրոնացնել կոնկրետ մեկ երևույթի վրա և արձանագրել այդ երևույթի փոփոխությունները տարբեր պայմանների ազդեցության
տակ՝ նախագծելով կամ կազմելով այդ
փոփոխությունների ծրագիրը՝ ժամանակային, արժեքային ու արդյունքների որակային գնահատման բաղադրիչներով: Այն
իր մեջ ներառում է ողջ գործընթացի նախագծում(պլանավորում, ծրագրավորում,
հեռանկարների որոշում), գործունեության
կազմակերպման ձևերի մշակում, գիտելիքների հաղորդում, կարողությունների
ու հմտությունների ձևավորում, սովորողների ինքնուրույն ստեղծագործական աշխատանքի կազմակերպում, ստացված
արդյունքների ստուգում ու գնահատում,
սոցիալ-հասարակական նշանակությունների ու գործառույթների հստակեցում
[2, 137]: Այս տեխնոլոգիան կիրառելով`
դաստիարակչական խորհրդատվության
դասավանդման ժամանակ տրվում են
հանձնարարություններ յուրաքանչյուր սովորողի սոցիալ-մանկավարժական որևէ
հիմ նախնդրի շուրջ արտադրական պրակտիկայից առաջ, որի ընթացքում սովորողները ոչ միայն ուսում նասիրում են համապատասխան տեսական նյութ տվյալ
հիմ նախնդրի վերաբերյալ, այլև պրակտիկայում, արձանագրելով իրենց հետ
աշխատող մասնագետի յուրաքանչյուր
քայլը, մանրամասնորեն և հետևելով սոցի97
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ալականացման խնդիր ունեցող սովորողի
զարգացման փոփոխություններին, նախագծում են դաստիարակչական խորհրդատվության տվյալ հիմ նախնդրի հետ
կապված սեփական մոդելն իր առանձնահատկություններով, ինչպես նաև դուրս
են բերում սպասված արդյունքների և
իրատեսորեն հասած արդյունքների համապատասխանությունները: Այդ աշխատանքը կարևոր է նրանով, որ սովորողները ոչ միայն դիտում ների, փաստաթղթերի
ուսում նասիրության և այլ հետազոտական
մեթոդների կիրառմամբ հետևում են դաստիարակչական խորհրդատվության ընթացքում տարվող աշխատանքներին, այլև
դուրս են բերում կոնկրետ դեպքի համար
խորհրդատուի քայլերին համապատասխան դաստիարակչական փոփոխությունները խորհրդառուի մոտ: Ամբողջ ընթացքում ուսանողները խորհրդակցում են
դասավանդողի հետ և անհրաժեշտության
դեպքում իրենց աշխատանքում ներգրավում են համակուրսեցիներին՝ համագործակցելով նրանց հետ: Դաստիարակչական փոփոխությունների նախագծումը
կոնկրետ քայլերի կիրառմամբ գիտակցել
է տալիս սովորողներին, որ դաստիարակչական փոփոխությունը դաստիարակչական խորհրդատվության արդյունքն է,
որին պետք է հասնել համապատասխան
մոդելի կիրառմամբ:
Այդ նախագծերի գնահատումն իրականացնում են ուսանողները՝ կիրառելով ինքնագնահատման մեթոդներ [13]:
Դրա համար ապագա մասնագետները
լսարանային ցուցադրությունների միջոցով անպայմանորեն ներկայացնում են
իրենց կատարած բոլոր ինքնուրույն աշխատանքները: Ներկայացումը սկսելուց
առաջ գրատախտակին գրվում են ուսանողների հետ միասին դուրս բերված
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չափանիշներ, որոնց հիման վրա իրականացվելու է գնահատումը: Այնուհետև
ներկայացումից անմիջապես հետո սկզբում ուսանողն է ինքն իրեն գնահատում,
այնուհետև համակուրսեցիները, և նոր
միայն դասավանդողը ներկայացնում է իր
գնահատականը՝ ամփոփելով արդեն հնչած գնահատականները: Բոլոր գնահատականները պետք է լինեն պատճառաբանված, և անպայման պետք է հնչեն այդ
պատճառաբանում ները լսարանում: Սա
կարևոր է ուսանողների ինքնավերահսկողության և ինքնակարգավորման գործիմացությունների ձևավորման նպատակով, ինչը չափազանց կարևոր է ապագա
մասնագետների պատրաստման գործընթացում:
Այսպիսով՝
դաստիարակչական
խորհրդատվությունը, կազմելով սոցիալ-մանկավարժական
գործունեության
առանցքը, պահանջում է համապատասխան մասնագիտական պատրաստություն
և դրա իրականացման խորհրդատվական
գործիմացություններ, որոնք հնարավոր է
ձեռք բերել դաստիարակչական խորհրդատվության դասավանդման մեթոդների
բազմահիմք համակազմի ընտրությամբ:
Դաստիարակչական խորհրդատվության
դասավանդման մեթոդների համակազմը
ենթադրում է դասավանդման ժամանակակից մեթոդական հագեցվածություն,
ինչպիսին են փոխներգործուն կամ ինտերակտիվ մեթոդները, խմբային-համագործակցային աշխատանքի մեթոդները, ինքնագնահատման ու ինքնակարգավորման
տեխնոլոգիան, իրավիճակային վերլուծության տեխնոլոգիան, ինչպես նաև նախագծային տեխնոլոգիան և այլն:
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ON THE ISSUES OF CONTEMPORARY SATURATION OF TEACHING METHODS OF
THE THEME “EDUCATIONAL CONSULTING”
A. Aleksanyan
In the scientific article are discussed the issues of saturation of teaching methods of the
theme “Educational Consulting”. There are contemporary methods such are: Self-evaluation,
and Self-Regulation Methods, Group-Discussion, Interaction Methods, Collaboration Methods, Case Study, Technology of Project-Module, which are necessary for the realization of
the teaching process of Educational Consulting and for the developing of professional consulting competencies among students of the Department of Social Pedagogy.
О ВОПРОСАХ НАСЫЩЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО МЕТОДИКИ
ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕМЫ “ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ”
А. Алексанян
В научной статье обсуждаются вопросы насыщения методов преподавания темы
“Воспитательное консультирование “. Есть современные методы, такие как: методы
самооценки и саморегляции, интерактивные методы, методы сотрудничества, технологии
ситуативного анализа, технологии планирования обучения, которые необходимы для
реализации учебного процесса «Воспитательного консультирования» и для развивающихся
профессиональных консалтинговых компетенций среди студентов социальной педагогики.
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ԷՎԵԼԻՆԱ ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ
ԱՐԴԻ ԸՄԲՌՆՈՒՄՆԵՐԸ
Այն էակը, ով ուզում է ըմբռնել ուրիշի հոգին,
պետք է օժտված լինի երեք հատկությամբ՝
բարությամբ, հասկացությամբ ու քաջությամբ:
Պլատոն
Ժամանակ առ ժամանակ կրթությունը հայտնվում է հասարակական շահերի
ու հետաքրքրությունների կենտրոնում:
Անկասկած, մենք ապրում ենք այնպիսի
ժամանակներում, որոնք նոր պահանջներ են առաջադրում կրթությանը, և մեծ
հույսեր ենք կապում դրա հետ: Կրթությանը առաջադրվող պահանջները, ըստ էության, սոցիալական մարտահրավերներ
են՝ պայմանավորված հանրային շահերով
ու սպասում ներով, որոնց պետք է պատրաստ լինել և ադեկվատ պատասխանել:
Սրընթաց փոփոխվող ժամանակը պահանջում է կրթության և կրթվածության
նոր հայեցակարգ, որին համապատասխան ձևավորված անձը կյանք կմտնի անհրաժեշտ գիտելիքներով, հմտություններով ու ընդունակություններով զինված:
Ժամանակակից կյանքը մի կողմից՝
պահանջում է խոր գիտելիքներ և հմտություններ կոնկրետ մասնագիտությունների ու գործունեության ոլորտներում, մյուս
կողմից՝ գործունեության ոլորտը փոփոխելու, արագ վերամասնագիտանալու
պատրաստականություն և կարողություն:
Կրթված մարդն այսօր համապարփակ
գիտելիք ունեցող և քաղաքավարության
նորմերին տիրապետող անձը չէ, այլ սոցիալ-մշակութային իրադրության մեջ ճիշտ
կողմ նորոշվելու, և այդ իրադրությանն
համապատասխան գործունեություն ծա100

վալել կարողացողը: Այսինքն` կրթության
և կրթվածության խնդիրը մշակույթի մոդելին համապատասխանելն է, մշակույթի
հետ ակտիվ հաղորդակցվելը, այն բարեփոխելը, հակամարդկային միտում ներին
դիմակայելը: Կրթության և կրթվածության
նման ընկալման դեպքում ինքնըստինքյան ձևակեպվում է
«ոչ թե կրթություն ամբողջ կյանքի համար, այլ կրթություն ամբողջ կյանքում»
կարգախոսը: Այս իմաստով ուսուցչի դերը ոչ այնքան գիտելիքների որոշակի
պաշար, տեղեկատվություն հաղորդելն է,
որքան աշակերտին հետաքրքրելը, կրթությամբ հրապուրելը, նոր իրողություններ
հայտնաբերելու, աշխարհը ընկալելու և
յուրացնելու ընդունակության զարգացնելը: Եվ դա պետք է վերաբերի ոչ միայն առարկայական գիտելիքներին, այլև
չարի ու բարու բարոյական աշխարհին:
Նման մոտեցման դեպքում կարևորվում
են ուսուցչի անհատականությունը, նրա
անձնային հատկանիշները, բարձր արհեստավարժությունը, ստեղծագործական
կարողությունները, ընդհանուր և մանկավարժական մշակույթները:
Դրությունը բարդանում է նրանով, որ
այսօր պաշտոնական կրթահամակարգը
երեխայի սոցիալականացման վճռորոշ
մեխանիզմը չէ: Եվ ոչ էլ ընտանիքն է շատ
ազդեցիկ: Դպրոցը և ընտանիքն ունեն
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հզոր ու վտանգավոր մրցակիցներ՝ հեռուստացույցը, համացանցն իր անսահման,
անվերահսկելի ու հրապուրիչ հնարավորություններով, տարաբնույթ ծրագրերն
ու քարոզ չությունը, որ իրականացնում
են բազմաթիվ կազմակերպություններ,
զանգվածային մշակույթի ցածրակարգ,
բայց հարձակողական ու գրավիչ արտադրանքի պարտադրանքը և այլն:
Վերջիններիս հաջողությունը պայմանավորված է նրանց թվացյալ ազատությամբ,
մատչելիությամբ,
պարտադրանքի, առավել ևս պահանջների
բացակայությամբ: Այսպիսի գայթակղիչ
մրցակիցներին դիմակայելու և դրանց ազդեցությունը չեզոքացնելու համար ամենալավ մշակված կրթական հայեցակարգերն
ու ծրագրերն անօգուտ կլինեն առանց այսօրվա մարտահրավերներին պատրաստ
ուսուցչի: Մասնագիտական գիտելիքներին խորությամբ տիրապետող և մանկավարժական մշակույթի իսկապես բարձր
մակարդակ ունեցող ուսուցիչը ժամանակակից կրթության կենտրոնական դեմքն
է: Անհրաժեշտ է տարբերակել մանկավարժական գործունեությունը և մանկավարժական մշակույթը: Ըստ սահմանման`
նրանք տարբերվում են: Մանկավարժական գործունեությունը գիտակից ուղղորդված գործողությունների համակարգ է, իսկ
մշակույթը՝ այդ գործունեության առանձնահատկությունների, յուրահատկության,
արժեքի, կատարելության չափն ու որակի
աստիճանն է: Մանկավարժական գործունեությունը, որը իրականացվում է բարձր
մակարդակով, մանկավարժական մշակույթի զարգացման ապացույց է: Դա է
պատճառը, որ ասում են՝ կրթությունը և՛
արվեստ է, և՛ գիտություն:
Մանկավարժական մշակույթը գոյություն ունի իր բաղադրիչների միասնու-

թյան մեջ.
1. կրթության և դաստիարակության
վերաբերյալ տվյալ մշակույթում արմատավորված պատկերացում ները (մանկավարժական մոտեցում ների և իրազեկության մակարդակ),
2. մանկավարժական գործունեության
հատուկ բովանդակության ըմբռնումը
(մանկավարժական մոտիվների, նպատակների, սկզբունքների մակարդակ),
3. որոշակի հանրույթներում ընդունված մանկավարժական պրակտիկ մեթոդները և գործելաձևերը (մանկավարժական
տեխնիկաներին տիրապետելու մակարդակ),
4. մանկավարժական հաղորդակցման և վարքագծի որոշակի բնույթը
(մանկավարժական
նրբազգացության,
ինտուիցիայի մակարդակ),
5. մանկավարժական գործունեության
իրական պրակտիկան և փորձը (մանկավարժական հմտությունների, փորձի
առանձնահատկությունների մակարդակ)
[1, 412-413]: Լայն իմաստով մանկավարժական մշակույթը նորմերի, գործնականում իրականացվող արժեքների, հարաբերությունների, կրթության և ուսուցման
համակարգ է: Դա աճող մարդու համար
ստեղծում և ապահովում է ինքնակառավարման և ինքնաարտահայտման
զարգացման պայմաններ կրթական և
ինքնակրթական համակարգում: Որոշ
հետազոտողներ նշում են մանկավարժական մշակույթի հետևյալ մակարդակները՝ սոցիալ-կրթական, գիտակրթական,
մասնագիտակրթական, անձնական [2,
37-43]: Մանկավարժական մշակույթը
մանկավարժական
գործունեության
հատկանիշների համախումբ է, որոնք
հաստատվել են տվյալ հասարակության մեջ ավանդույթների, նորմերի,
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ձեռքբերում ների և կրթության ոլորտում
նորարարական հետազոտությունների
հիման վրա: Ուստի կրթական գործընթացում անխուսափելիորեն երևան է գալիս
ազգային մանկավարժական մշակույթի
և համամարդկային փոխհարաբերության
հիմ նախնդիրը: Գլոբալացման ժամանակակից գործընթացները, կրթության ընդհանրացման միտում ները (Բոլոնյան ծրագիր) նկատելիորեն սեղմում են ազգայինի
սահմանները, ինչը տագնապ է առաջացնում հատկապես փոքրաթիվ ժողովուրդների մոտ: Մանկավարժական մշակույթը
ընդհանուր մշակույթի բաղադրիչ մասն է,
որում արտացոլված է մանկավարժական
գործունեության, միջազգային, ազգային
կրթական փորձը, մանկավարժական տեսությունների, կոնկրետ կրթական պրակտիկայի պատմական փոփոխությունները:
Մանկավարժական մշակույթը բազմակողմ և բազմամակարդակ երևույթ է, որը
արտացոլում է ուսուցման և կրթության
որակական բնութագրերը: Այն ազդում
է կրթության զարգացման և մարդկանց
մանկավարժական գիտակցության վրա:
Որոշ մանկավարժներ՝ ծանրաբեռնված
ավտորիտար կրթության գոյատևման
փորձով, համոզված են, որ տարիների աշխատանքը դպրոցում ավտոմատ կերպով
բերում է մասնագիտական մշակույթի,
իսկ տարբեր մեթոդների օգտագործումը
ուսուցչին հասցնում է արդիական կրթության մակարդակին:
Մանկավարժական մշակույթը ոչ թե
մասնագիտական փորձի «եզրագիծ» է,
որին պետք է հասնել, այլ շարունակական
ձգտումն է բարելավելու և բարձրացնելու
կրթության մշակութային նորմերը, հաստատուն ինքնակառավարումն ու մանկավարժի գործողությունների արտացոլումն
է երեխայի հետ շփման գործընթացում:
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Մանկավարժական ինտուիցիան, զգացմունքների սրությունը, արդյունքները
կանխատեսելու ընդունակությունը տրվում
են մանկավարժին փորձով և ճակատագրով. այդ ամենը հնարավոր չէ ձեռք բերել՝ թերթելով մեթոդական ձեռնարկները:
Մանկավարժի անհատական զարգացման
բարձր մակարդակը թույլ է տալիս սովորական մեթոդները հասցնել կատարելության, մինչդեռ ցածր մակարդակը կարող
է իջեցնել ցանկացած մեթոդի արդյունավետությունը: Մանկավարժի մշակույթը
տրվածություն չէ, ավարտուն փաստ չէ:
Այն անընդհատ կայացման ու զարգացման գործընթաց է, որի համար անհրաժեշտ են որոշակի պայմաններ, որոնք
պետք է ստեղծվեն և՛ բուհական կրթության, և՛ հետագայում մասնագիտական
աշխատանքի ընթացքում: Այսօր մանկավարժների ուսուցման և վերապատրաստման շատ մեթոդներ՝ ինտերակտիվ
պարապմունքներ, ստեղծագործական սեմինարներ, կազմակերպչական խաղեր և
հոգեբանական թրեյնինգներ (ի տարբերություն ավանդական դասախոսությունների) կենտրոնացված են մոտիվացիոն
ոլորտի վերակառուցմանը, որը կարևոր
գործոն է մանկավարժների մասնագիտական մշակույթի զարգացման համար:
Մանկավարժ–անձի մշակութային բարձր
մակարդակը պետք է արմատապես փոխի դպրոցական կյանքի ողջ մթնոլորտը,
կրթության մշակութային ոլորտը և նպաստի հասարակության զարգացմանը: Մասնագիտական մշակույթի խթանումը և
մանկավարժի ընդհանուր մշակույթի
զարգացումը տարբեր գործընթացներ
են, որոնք պահանջում են աշխատանքի
հատուկ մեթոդներ: Եթե մասնագիտական մշակույթը կապված է մոտիվացիայի հետ, ապա մանկավարժի ընդհանուր
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մշակույթը՝ նրա անհատական շահերի
զարգացման հետ: Մանկավարժի և աշակերտի փոխհարաբերությունների հիմնական ուղին նրանց ստեղծագործական
շփումն է դասերի ընթացքում և դասերից
դուրս: Հենց շփման և երկխոսության ընթացքում է հնարավոր սովորողների կողմից մշակութային նորմերի յուրացումը,
նրանց կողմից սեփական և համատեղ
մշակութային փորձառության կառուցումը, անհատական և ընդհանուր շահերի
զարգացումը [1, 422]: Որպեսզի կրթական
ոլորտում մշտապես նկատվեն դրական
փոփոխություններ, ամրապնդվի ընտանեկան դաստիարակությունը, և համայնքը ընդունակ լինի զարգացնելու բարձր
բարոյական չափօրինակներ, մանկավարժական մշակույթը պետք է պահպանի հումանիստական իդեալները և պատրաստ
լինի նորարարական գործընթացներին:
Մանկավարժների մեծամասնությունը գիտակցում է, որ կրթության մշակութային
հին նորմերը (դաս-դասարանային համակարգը) մանկավարժական մտածողության պարզեցված ցուցանիշներ են,
որոնք հիմնված են եղել XVII-XVIII դարերի
գաղափարների վրա: Բայց յուրաքանչյուր
դարաշրջան իր պահանջներն է առաջադրում կրթությանը և պահանջում նոր լուծում ներ: Այսօրվա կրթությունը պատասխան է ապագայի մարտահրավերներին:
Ապագայի պահանջներն այսօրվա կրթության ամենաառաջնային մարտահրավերներն են, որովհետև այդ ապագան մեր
այսօրվա գործողությունների արդյունքն է:
Ուստի չափազանց կարևոր է հստակեցնել
ժամանակակից կրթության հիմ նական
ուղենիշները: Որպես այդպիսիք՝ առանձնացվում են.
• աշակերտների անհատական առանձնահատկությունները, շահերն ու պա-

հանջմունքները, բնական ունակությունների, հակում ների և զարգացող
հետաքրքրությունների ազատ ինքնազարգացումը,
• զարգացող աշակերտի և մանկավարժի ստեղծագործությունը, նրանց
մշակութային պրակտիկան՝ և՛ անհատական, և՛ համատեղ, բազմաբնույթ
մշակութային գործունեության պայմանների ստեղծումը ուսում նական
հաստատություններում և այլուր,
• արդյունավետ սոցիալականացումը՝
ուսում նառության վերջնական արգասիքները որպես յուրաքանչյուր աշակերտի սոցիալական և աշխատանքային պրակտիկայի արդյունքներ ու
ձեռքբերում ներ,
• գիտահետազոտական
գործունեություն՝ աշակերտի գործնական ընդգրկումը բնապահպանական և հետազոտական գործունեության մեջ:
Նման ուղղվածություն ունեցող ժամանակակից կրթությունը ձևավորում
է նաև մանկավարժական մշակույթի
նոր արժեհամակարգ: Մեր կարծիքով
այդ համակարգը բաց է և անընդհատ
ներառում է նոր արժեքներ: Մանկավարժական մշակույթի արժեհամակարգում ներկայումս արդիական են
փոխըմբռնումը և ըմբռնումը, որոնք
մարդու պատրաստականությունն են՝
ընկալելու այլոց անհատական հատկանիշները և այն ակնկալիքը, որ նա
պետք է համարժեքորեն նույնականացվի ուրիշների կողմից:
Հոգեբանական առումով ըմբռնումը
կոնկրետ երևույթի իմաստն ու նշանակությունը հասկանալու հատկությունն
է: Դա գիտակցության վիճակ է, որտեղ
առկա է վստահություն, ուր մարդու պատկերացում ները համապատասխանում են
103

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ընկալվող երևույթին: Այս համատեքստում
ըմբռնումը հաղորդակցման և փոխազդեցության անհրաժեշտ բաղադրիչն է,
առանց որի դրանք չեն կարող իրականացվել: Գոյություն ունի հատուկ հետազոտական դաշտ՝ հերմենևտիկա՝ տեքստերի փոխըմբռնման և մեկնաբանման
արվեստ, ուրիշի ինքնությունը հասկանալու արվեստ: Ըմբռնումn ավելի շատ ինչ-որ
բան հասկանալու ինքնաբուխ գործընթաց
է, այլ ոչ թե գիտելիքների արդյունք:
Փոխըմբռնումը՝ միջանձնային հարաբերությունների
փոխազդեցության
իմաստը հասկանալու, համարժեք նույնականացման սպասում ների վիճակն է:
Արդյունավետ ուսում նական գործընթացի
կազմակերպման համար անհրաժեշտ է
փոխըմբռնում բոլոր սուբյեկտների միջև:
Փոխըմբռնման նվաճումը առանձին մակարդակներում դրական արդյունքի չի
հանգեցնում: Փոխըմբռնումը ծնվում է,
երբ անհետանում է ընդդիմությունը, և
երեխաները (պատանիները) սկսում են
հասկանալ,
ընդունել
չափահասների
դիրքորոշում ները և խորհուրդները: Համագործակցությունը մասնակիցների համակարգված գործունեությունն է , որը
հանգեցնում է ընդհանուր նպատակների
նվաճմանը և համապատասխան խնդիրների լուծմանը: Համագործակցությունը
յուրաքանչյուր անձի ինքնազարգացման
ու ինքնաիրացման հիմ նական ուղիներից
մեկն է վաղ մանկությունից:
XX դարի 70-90-ական թվականների
հայտնի մանկավարժ և հրապարակախոս
Ս. Լ. Սոլովեյչիկը ընդգծել է, որ համագործակցության մանկավարժությունը
շատ դժվար երևույթ է, և երեխաների հետ
համագործակցելու համար անհրաժեշտ է
ունենալ լավ սիրտ, բարձր մշակույթ, ժամանակակից պրոֆեսիոնալիզմ [3]:
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«Մտորում ներ մարդասիրական մանկավարժության վերաբերյալ» գրքում [4] Շ.
Ա. Ամոնաշվիլին առանձնացրել է հետևյալ
արժեքները՝
• ուսուցչի օրենքները՝ սիրել, հասկանալ
երեխային, երեխայի նկատմամբ համակվել լավատեսությամբ,
• ուսուցչի ղեկավար սկզբունքները՝
երեխային շրջապատող միջավայրի
մարդկայնացում, հարգել երեխայի
անհատականությունը, համբերություն
անձի ձևավորման գործընթացում,
• ուսուցչի պատվիրանները՝ հավատալ
երեխայի մտքի անսահմանությանը,
հավատալ իր մանկավարժական ունակություններին, հավատալ մարդասիրական մոտեցմանը,
• հենարանները երեխայի մեջ՝ զարգացման ձգտումը, հասունանալու ձգտումը և ազատության ձգտումը,
• ուսուցչի անհատական հատկությունները՝ բարություն, ազնվություն, անկեղծություն, նվիրվածություն:
Մանկավարժական աջակցությունը
մանկավարժական մեթոդների համակարգ է, մանկավարժական գործունեության փիլիսոփայություն՝ հիմնված չափահասի և երեխայի հավասարության
ճանաչման, խնդիրների լուծման ընթացքում երեխայի սեփական գործունեության
խթանման անհրաժեշտության վրա:
Անցյալ դարաշրջանի 90–ականների
հայտնի մանկավարժ, հետազոտող, կազմակերպիչ Օ. Ս. Գազմանը [5] կիրառեց
մանկավարժական աջակցություն եզրույթը:
Մանկավարժական
աջակցությունը հանդես է գալիս որպես խնդիրների,
հակամարտությունների լուծման համակարգ, արժեքների իրացում՝ հիմք ընդունելով միջանձնային հարաբերությունները
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(կարեկցանք, հասկացողություն, համագործակցություն): Ներկայումս, առավել
քան երբևէ, կարևորվում է մանկավարժի
աջակցության դերը կրթության և դաստիարակության համակարգում: Մանկավարժական խնդիրների լուծման հարցում
կարևոր է նաև մշակութային մոտեցման
դերը:
Մշակութային մոտեցումը մի շարք մեթոդական ընթացակարգերի համագումարն է, որն ապահովում է ցանկացած
ոլորտի (սոցիալական, հոգեկան) վերլուծությունը: Այս մոտեցման ճիշտ կիրառումը նպաստում է տվյալ ժամանակի
մշակույթի մոդելին համապատասխան
մարդ-մասնագետի և մարդ-քաղաքացու
ձևավորմանը: Մշակույթ-կրթություն կապը երկուղղված շարժում է [6]: Մշակույթը
ձևավորում է հասարակության սոցիալական պատկերը՝ կրթությունը, կրթությունն
իր հերթին ազդում է մշակույթի հետագա զարգացման վրա: Այս պատճառով
էլ կարևորվում է կրթության մշակութաբանական հայեցակարգի հստակեցումը:
Կախված հետազոտական, փորձարարական առաջադրանքներից և պայմաններից՝ մշակութային մոտեցումը կարող է կիրառվել փիլիսոփայական, մշակութային,
հոգեբանական, մանկավարժական մարդաբանության համատեքստում: Կրթության կազմակեպման և իրականացման
ներկա փուլում, երբ զուգադրվում են կրթական տարբեր փորձառություններ, անհրաժեշտ է մշակել նաև հանրույթների
մշակութային տարբերությունների, անհատի վրա սոցիալ-մշակութային միջավայրի
ազդեցության առանձնահատկությունների, հոգեկանի և գործունեության վրա անհատական մշակութային փորձառության
ազդեցությունների նկարագրության, համեմատության և ուսում նասիրման մե-

թոդների համակարգը: Այստեղ արդեն
պահանջվում են համեմատական մանկավարժության հնարքներն ու մեթոդները,
որոնք կնպաստեն միջմշակութային կրթության իրականացմանը: Ինտեգրատիվ
մշակութափիլիսոփայական
մոտեցումը
կրթության նկատմամբ մշակութաբանության և մշակութային մարդաբանության
գաղափարների միաձուլումն է ժամանակակից հումանիտար և բնագիտական
հիմ նական հասկացությունների հետ:
Ոչ դասական մոտեցումը մի կողմից`
ընդհանուր հոգեբանության և մշակութային հոգեբանության գաղափարների
սինթեզն է, մյուս կողմից՝ դրանց բարդ
ազդեցության բացահայտումն է ժամանակակից մանկավարժական հոգեբանության և մանկավարժական մարդաբանության վրա:
Դիտարկելով կրթությունը որպես մշակութային գործընթաց՝ անհրաժեշտ է նշել
մշակութաբանության կարևորագույն գործառույթները՝
• կրթության արժեքների համակարգերի զարգացումն ու փոփոխումը,
նրանց մշտական նորացման պայմանների ապահովումը,
• հանրույթում միջսերնդային համարժեք հարաբերությունների և փոխազդեցությունների ստեղծումն ու պահպանումը համայնքում և նրանում
անհատի գործունեության որակի
ապահովումը,
• անձի սոցիալական և ստեղծագործական ինքնահաստատման, նրա անհատական հատկանիշների աճի ու բացահայտման պայմանների ստեղծում:
Մշակութային մոտեցումը հեռացնում
է ուսումնական պլանի սկզբունքների, բովանդակության նեղ կենտրոնացումը և
ընդլայնում է կրթության, ուսուցման մշա105
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կութային հիմքերը, բովանդակությունը՝
ներդնելով արդյունավետություն և ստեղծագործության չափորոշիչներ չափահասի
և երեխայի գործունեության մեջ: Մշակութային կրթությունը կրթական գործընթացների, գիտելիքների համակարգ է, որը
նպաստում է երեխայի մշակութային և ինքնակառավարման զարգացմանը: Մշակութաբանության տեսանկյունից կրթությունը՝
• բարդ մշակութային գործընթաց է,
որը ստեղծում է պայմաններ անձի
մշակութային ձևերի ինքնաիրացման,
ինքնազարգացման և ինքնորոշման
համար,
• կրթության սուբյեկտների մշակութային գործունեությունն է,
• կրթական և մնացած մշակութային
ոլորտների բարդ մշակութային փոխազդեցությունն է,
• սոցիալ-մշակութային համակարգ է,
որը կատարում է հասարակության
մշակութային ավանդույթների պահպանման և վերանորոգման որոշակի
գործառույթներ [1, 434]: Կրթության
մշակութաբանությունը
կրթության
ոլորտը դիտարկում է որպես «մշակութային նորմ», «մշակութային գործունեություն», «մշակութային զարգացում»,
«մշակութային շահ»: Կրթության և մշակույթի փոխազդեցությունների, ազդեցությունների վերաբերյալ բազմաթիվ

ուսումնասիրությունների արդյունքում
կրթության ոլորտում առանձնացնում
են երեք հիմնական, փոխկապակցված
իմաստաբանական դաշտեր՝
• անձնական աճ (ինքնորոշում, ինքնազարգացում, ինքնահաստատում, ինքնա կրթություն) մշակութային կապի,
շփման, զարգացման միջոցով,
• մշակութային մակարդակի աճ անհատական ուսում նական գործընթացների, համակարգերի միջոցով,
• մշակութային կրթության աճն ու
զարգացումը ընդհանուր առմամբ,
կրթության
սոցիալ-մշակութային
համատեքստի (կոնտեքստ) փոփոխությունները:
Այսպիսով՝ կրթությունը մշակույթի նոր
ձևերի գործարկման համեմատաբար ինքնուրույն մեխանիզմ է, և հակառակը՝ մշակույթը կրթության նոր ձևերի գործարկման ինքնուրույն մեխանիզմ է գոյություն
ունեցող և փոփոխվող մանկավարժական
մշակույթի հիման վրա:
Յուրացնելով մշակութային վերլուծության մեթոդաբանությունը՝ մենք կարող ենք հասկանալ ոչ միայն կրթության
ոլորտը, այլև օգտագործել այդ ըմբռնումը
կրթության մշտական նորացման համար
մանկավարժական մշակույթի ինքնորոշման միջոցով:

Գրականություն
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Культурология, Под редакцией Б. А. Эренгросса, М., 2007, 412-434 с.
Е. В. Бондаревская, С. В. Кульневич, Педагогическая культура как общественная и личная
ценность, Педагогика, 1999, № 3, 37-43 с.
С. Л. Соловейчик, Педагогика для всех, М., 2000, 496 с.
Ш. А. Амонашвили, Размышление о гуманной Педагогике, М., 1996, 494 с.
О. С. Газман, Неклассическое воспитание: От авторитарной педагогики к педагогике свободы. М., МИРОС, 2002, 91-92 с.
Կ. Ա. Թորես, Ժողովրդավարություն, կրթություն, բազմամշակութայնություն, Եր., 2005, էջ
32-44.
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СОВРЕМЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Э. Костанян
Современная концепция образования и образованности требует новую педагогическую культуру, новые формы общения, многокультурный опыт образования.
Стимулирование профессиональной культуры и развитие общей культуры педагога,
разные процессы, которые требуют специальные методы работы. Вызовы будущего
требуют уточнить ориентиры современной культуры. Такое уточнение формирует новую ценностную систему педагогической культуры и постоянно дополняется.
MODERN PERCEPTION OF PEDAGOGICAL CULTURE
E. Kostanyan
The modern concept of education demands a new pedagogical culture, new forms of
communication, multicultural educational experience.
Stimulation of professional culture and development of general culture of a pedagogue
are different processes that require special methods of work. Challenges of the future alter
the guidelines of modern culture. Therefore, pedagogical values are changing continuously
required by the needs of time.
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ԳԱՅԱՆԵ ԱՄԻՐՅԱՆ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ
ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
Մշակույթը հասարակական կյանքի
բարդ երևույթ է, մարդու մտավոր ու հոգևոր գործունեության առանձնահատուկ
ձև, որն արտահայտում է պատմական
տվյալ դարաշրջանի ոգին, իմաստն ու
էությունը: Մշակույթը մարդու ստեղծած
նյութական և հոգևոր արժեքների ամբող ջությունն է` այն ամենը, ինչը մարդու
մտքի և ձեռքի ստեղծագործության արդյունք է, մշակույթի տարր է, ունի մշակութային արժեք: Մշակույթը մարդու ստեղծագործական երևակայության, հոգևոր
ներշնչանքի, մտավոր բարձր լարման
արտահայտություն է, որն էլ օգնում է դաստիարակելու առողջ սերունդ: Մշակույթի
ելակետը, ստեղծողը և կրողը մարդն է,
իսկ մանկավարժը գործ ունի մարդու հետ,
որը՝ որպես մտածող և գործող սուբյեկտ,
ստեղծում է իր «երկրորդ բնությունը»՝ մշակույթը: Ինչպես Պ. Գուրևիչն (Պ. Ս. Գուրևիչ, Մշակութաբանություն, Եր., 2002, էջ
139) է նկատել, մշակույթը մարդու առանձնահատուկ գործունեություն է. այն բնության հաղթահարման, բնազդի սահմաններից այն կողմ անցնելու գործողություն
է, արարումն այն բանի, որ արդեն վեր
է կանգնած բնույթից: Մշակույթի միջոցով մարդը հաղթահարում է իր բնական
սահմանափակում ները, վեր բարձրանում
ինքն իրենից, արարում, կերտում նորը:
Հ. Մարկուզեն մշակույթը սահմանում էր
որպես գեղագիտական, բարոյագիտական և մտավոր արժեքների միասնություն:
Նիցշեն մշակույթը համարում էր արվեստի տիրապետությունը կյանքի նկատ108

մամբ: Մշակույթի, արվեստի ոլորտում
մարդը՝ սկզբում մանկավարժի օգնությամբ, այնուհետև միայնակ, ստեղծագործում է՝ ելնելով աշխարհի գեղագիտական
պատկերացումից, գեղեցիկ օրինաչափություններից, հոգևոր ներշնչանքի, մտքի
երևակայության շնորհիվ ստեղծում նոր,
անհայտ պատկերներ, որոնք չկան իրականության մեջ: Արվեստի ոչ մի գործ չի
ստեղծվի, եթե մարդը մտքի թռիչքներով
վեր չբարձրանա իրականությունից, չգերազանցի ինքն իրեն, մնա ինքնահավասար (Թ. Վարդանյան, Սոցիալական փիլիսոփայության հիմ նախնդիրները, Եր.,
2008, էջ 143): Պատահական չէ այն տեսակետը, որ հենց արվեստի մեջ է մարդը
դառնում «Աստված» ստեղծող, արարող,
որը, ձգտելով կատարելության, փորձում
է ամեն ինչի մեջ բացահայտել աստվածային էությունը: Այս իմաստով մանկավարժության մեջ՝ արվեստի հիմ նական
խնդիրը մարդկայինի միջոցով աստվածայինի, կատարյալի, բացարձակի բացահայտումն է: Ինչպես Լ. Տոլստոյն է նշել,
պետք է հաղթահարել առկա կեցությունը
և ձգտել արտահայտել անվերջությունը (Լ.
Տոլստոյ, Ընտիր երկեր, էջ 186): Բ. Պաստեռնակը ևս գտնում էր, որ մարդու գործունեությունը պետք է պարունակի երևույթը բնութագրող, որոշակիություն տվող
անվերջության
տարր
(Պաստեռնակ,
Ընտրանի, էջ 48):
Հեգելի կարծիքով՝ միայն տաղանդավոր և հանճարեղ արվեստագետներին
է տրված գեղեցիկը մարմ նավորելու իր
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կատարելության մեջ, որովհետև տաղանդն ու հանճարը բնությունից են (Г. Гегел, Эстетика, т.1, М., 1968, стр. 10, 36):
Նա հանճարներ էր համարում Դանթեին,
Շեքսպիրին, Մոցարտին, Գյոթեին և Շիլլերին, որոնք նոր էջ բացեցին արվեստում:
Հեգելն արտահայտեց այն տեսակետը, որ
երաժշտական արվեստը հոգևոր նյութ չի
պահանջում, այդ պատճառով էլ երաժշտական տաղանդը կարող է ծաղկել վաղ
հասակում, երբ գլուխը դատարկ է, իսկ
հոգին՝ չապրած, իսկ պոեզիայում այլ է.
այստեղ բանականությունն ու զգացմունքը պետք է խորանան, հարստանան հգևոր ապրում ներով, փորձով, մտատանջությամբ: Հեգելն իրավացիորեն նկատել
է այն հանգամանքը, որ թեև արվեստում
զգայականն է գերիշխողը, սակայն մեծ
խելք է պետք այդ զգայականը հասկանալու համար, որն էլ կատարում են մանկավարժները: Արվեստի բնորոշ առանձնահատկությունը
գեղարվեստական
պատկերների ստեղծումն է, որը արվեստի
տարբեր ձևերում միանգամայն տարբեր
կերպով է դրսևորվում. երաժշտության
ոլորտում՝ ձայնային ներդաշնակության,
մեղեդայնության ձևով, պոեզիայում՝ բառերի, խոսքերի գեղեցիկ արտահայտությամբ, կերպարվեստի մեջ՝ գույների ներդաշնակ համադրության ձևով և այլն: Մեծ
է գեղարվեստական գրականության դաստիարակիչ դերը առողջ սերունդ դաստիարակելու գործում:
Կողմ նակիցն ենք այն տեսակետի, որ
մշակույթը կապված է հասարակական
հարաբերություններին, ընդգծում է նրա
սոցիալական կողմը: Արվեստում արտահայտվում է այն ամենը, ինչը հետաքրքրում
և հուզում է մարդուն՝ մարդկային կյանքի
հանգամանքները, մարդկանց անձնական
ու հասարակական հարաբերությունները,

նաև մարդկային կյանքի, խառնվածքի,
բնավորության և զգացմունքների դրսևորման առանձնահատկությունները: Ցանկացած գեղարվեստական երկի հիմքում
ընկած է սոցիալական տիպի կերտում,
գեղարվեստական գրականության մեջ
Եվգենի Օնեգինը ներկայացվում է որպես ռուս ազնվականության տիպ, բարոն
Նյուսինգենը՝ որպես ֆրանսիական բուրժուազիայի, Զիմզիմովն ու Զամբախովը՝
հայ առևտրական բուրժուազիայի տիպ,
Սուրենը՝ որպես «ոսկե երիտասարդության» տիպական ներկայացուցիչ և այլն:
Մանկավարժներն հաճախ են նշում, որ
այն, ինչ բարոյականության մեջ բարի է,
արվեստում գեղեցիկ է, ինչը չար է, տգեղ
է: Շեքսպիրի հանճարի գաղտնիքն այն է,
որ նրա ողջ ստեղծագործությունների մեջ
ներթափանցված են բարոյական բարձրագույն սկզբունքները, բարու և չարի,
խղճի և պարտքի, առաքինության ու արատի, ազնվության և ստորության բարոյական պատկերացում ները, որոնց իմանալն
էլ շատ է օգնում մարդու դաստիարակությանը: Բեթհովենը հաճախ կրկնում էր
այն միտքը, որ երաժիշտը չի կարող լավ
մարդ լինել, եթե նա բարի չէ: Բեթհովենը
նույնպես կարծում էր, որ երաժշտության
բնագավառում արվեստագետը տվեց այն,
ինչը հետո կարողացան ստեղծել գրողները: Կարծիք կա, թե որոշ վեպեր սիմֆոնիաներ են, իսկ փիլիսոփայությունը մտքի
երաժշտություն է՝ բազմազան սիմֆոնիա:
Հեգելը, բարձր գնահատելով մշակույթի
համամարդկային արժեքներ ստեղծող
հանճարեղ արվեստագետներին, գտնում
էր, որ արվեստում ինչ արված է, արված
է մինչև վերջ, այնպես որ ոչ մի Դանթե,
Շեքսպիր և Մոցարտ այլևս երբեք չեն
կրկնվի: Այստեղ ծագում է օրինաչափ մի
հարց, թե ինչու մեր դարաշրջանը չի ծնում
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Շեքսպիրի և Մոցարտի նման հանճարներ,
ինչու ժամանակակից գրողներից և ոչ մեկը չի գերազանցել Շեքսպիրին, իսկ կոմպոզիտորները՝ Մոցարտին:
Ընդգծելով մշակույթի բարոյական
նշանակությունը՝ Ա. Շվեյցերը նշում էր, որ
մշակույթը պետք է վեր բարձրացնի մարդուն առօրյայից, տանի նրան դեպի բարոյական բարձր կազմակերպվածության
(А. Швейцер, Этика и культура, М., 1973,
стр. 331):Նա պաշտպանում էր այն տեսակետը, որ մշակույթի մեջ գլխավորը ոչ
թե նյութական նվաճում ներն են, այլ այն,
թե մարդիկ ինչպիսի կատարելության են
հասել սոցիալ-քաղաքական կյանքի պայմանների բարելավման մեջ:
Մենք ևս պետք է վերափոխվենք,
որովհետև գիտատեխնիկական առաջընթացը առաջնություն է ձեռք բերում մշակույթի հանդեպ, որը տանում է մշակույթի
անկման: Ինչպես Ն. Բերդյաևն է նկատել,
տեխնիկական առաջընթացի հարցը դառնում է մարդու և մշակույթի ճակատագրի
հարց, որովհետև տեխնիկայի տիրապետությունը կործանում է մշակույթի բնական, օրգանական, կենսական հիմքերը՝
մշակույթը դարձնելով անբնական: (Н.
Бердяев, Смысл, истории, М., 1990, стр.
15): Ժամանակակից մշակույթը խոր ճգնաժամ է ապրում, որովհետև արվեստի
մեջ մեռնում է իդեալը, գեղեցիկի գաղափարը, գեղեցիկի աստվածացումը, կատարելության ծագումը:
Բժեզինսկին ասում էր, որ Հռոմը աշխարհին տվեց իրավունք, Անգլիան՝
պառլամենտ, Ֆրանսիան՝ մշակույթ և
հանրապետություն, իսկ ժամանակակից
Ամերիկան աշխարհին տալիս է գիտատեխնիկական հեղափոխություն և զանգվածային մշակույթ: Այս առավելության դեմ
հումանիստ փիլիսոփաները բերում են այն
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փաստարկը, որ ժամանակակից գիտատեխնիկական հեղափոխության առաջընթացի պայմաններում տեխնիկան իշխում
է մարդու մտքին և հոգուն, այդ պատճառով ոչ միայն մտածողությունը, այլև
արվեստը, դառնում են տեխնիկական.
սկսվում է մշակույթի անկումը, հասարակության ապաբարոյականացումը, մարդու
և բնության, մարդու և մարդկության կապի խզումը՝ հումանիզմի ճգնաժամը: Մշակույթի անկման պայմաններում մարդը
կորցնում է իր մարդկային կերպարը, որն
էլ իր արտահայտությունն է գտնում ժամանակակից արվեստի ձևերի մեջ, հատկապես կինոֆիլմերում, ուր մարդը ներկայանում է որպես մեքենա, ռոբոտ, սրա ու
նրա հրամանները կատարող անդեմ էակ,
պատվից, խղճից, պարտքից ու սիրուց հեռու, լոկ իր կամ ուրիշների շահի համար
ամեն ինչ կործանող, ավերող, մոլեռանդ
մոլագար: Ժամանակակից սցենարներով
նկարահանված ֆիլմերը՝ սպանության,
բռնության, ագրեսիվության, հանցագործության, սեքսի ու սադիզմի տեսարաններով հագեցած, միանշանակ բացասական
ներգործություն են թողնում հատկապես
երիտասարդների գեղագիտական ու բարոյական ըմբռնումների ձևավորման վրա՝
առաջ բերելով հոգեբանական շոկ, հոգևոր և նյարդային ցնցումներ, արհամարհանք ու անտարբերություն դեպի կյանքն
ու մարդիկ, նպաստելով քաղքենիական
ու սպառողական հոգեբանության ձևավորմանը: Արվեստագետները պնդում են,
որ մատաղ սերնդի ժամանակակից դաստիարակությունն ու կրթությունը, գիտությունն ու ժամանակակից երաժշտությունը
պահանջում են միանման մտավոր լարում,
բարձր երևակայություն և ներհայեցողություն: Գիտությունն ու արվեստը կապված են իրար հետ, նրանց հիմքը նույնն
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է՝ հոգևոր մշակույթը, հոգևոր գործունեությունը՝ այն տարբերությամբ, որ գիտությունն իրականությունն արտացոլում
է տեսական ընդհանրացման ձևով, իսկ
արվեստը՝ եզակիի, տիպականի, անկրկնելիի արտահայտման ձևով (Գ. Ա. Մելքումյան, Մշակութաբանություն, Եր., 2010, էջ
52): Պուշկինը զարմացած էր Տատյանայի
ամուսնությամբ, Տոլստոյը՝ Աննայի ինքնասպանությամբ: Դա նշանակում է, որ
գեղարվեստական ամեն մի ստեղծագործություն ունի ոչ միայն իր անհատական
սուբյեկտիվ կողմը, այլ նաև իր ներքին,
օբյեկտիվ տրամաբանությունը: Այս առումով արվեստը սերտորեն կապված է մանկավարժության հետ, քանի որ երկուսն էլ
հանդես են գալիս որպես իրականության
հոգևոր յուրացման ձևեր` այն տարբերությամբ, որ մանկավարժությունը ելնում է
մարդկային հոգիների իրական բացահայտման ու դաստիարակման խնդրից,
իսկ արվեստը՝ երևույթների օրինաչափությունների բացահայտման պահանջից: Արվեստի և մանկավարժության մեջ անհատի
և հասարակության փոխհարաբերության
հարցը, անձնավորության խնդիրը, մարդու բնույթի, էության բացահայտման խնդիրները, համարվում են հիմնական:
Մենք գիտենք, որ արվեստն ունի և՛ անհատական, և՛ սոցիալական, և՛ պատմական, և՛ ազգային բնույթ, այն իր վրա կրում
է ինչպես կոնկրետ պատմական դարաշրջանի կնիքը, այնպես էլ ազգային առանձնահատկությունների դրոշմը: Ամեն մի
մշակույթ և մարդ նախ խորապես ազգային է. այդ իմաստով եզակի է, անհատական ու անկրկնելի: Մշակույթի նյութական և հոգևոր արժեքները ստեղծվում են
ազգի տաղանդների և հանճարների շնորհիվ, ինչպես Բերդյաևն էր նշում, նույնիսկ
գիտական հայտնագործություն և գիտա-

կան մեթոդ ստեղծող գիտնականը դարձյալ ազգային հանճար է: Դարվինը կարող էր միայն անգլիացի լինել, Հ. Հոլցը՝
տիպիկ գերմանացի, Բալզակը կարող էր
լոկ ֆրանսիացի լինել: Ազգային հանճարի
ստեղծագործության մեջ բացահայտվում է
համամարդկայինը, սակայն ամեն մի ազգային ստեղծագործություն դեռևս համամարդկային չէ: Ազգային մշակույթը կարող
է բարձրանալ համամարդկային մշակույթի մակարդակի, եթե բարձր է ու կատարյալ գեղեցիկի մարմ նավորման մեջ, եթե
համամարդկային խնդիրներ է շոշափում
և հասել է փիլիսոփայական լայն ընդհանրացում ների: Այդպիսին են համարվում
Շեքսպիրի, Բալզակի, Չեխովի, Տոլստոյի,
Դոստոևսկու, Թումանյանի, Իսահակյանի և Պ. Սևակի ստեղծագործությունները,
որոնցով էլ պետք է շարունակել կրթել ու
դաստիարակել երեխաներին: Դոստոևսկին ու Չեխովն աշխարհը բացահայտում
են ռուսական ազգային ոգու խորքերից,
բայց նրանք համամարդկային արժեքներ
ստեղծեցին: Պատահական չէ, որ ժամանակակից եվրոպական մշակույթը հաճախ
անդրադառնում է Դոստոևսկուն, Չեխովին, Տոլստոյին, հատկապես բեմադրում
«Աննա Կարենինան», «Կարամազով եղբայրները», «Ապուշը», «Բալենու այգին»:
Ազգային հանճարները ծնվում են 100 տարին մեկ անգամ, ի վերուստ իրենց տրված
բացառիկ շնորհով, հոգևոր հզոր հույսով
առաջ են անցնում իրենց դարից ու վեր
բարձրանում ժամանակից, թեև արտահայտում են դարի իմաստն ու ժամանակի
ոգին, բայց չեն փոշիանում կամ ձուլվում
ժամանակի հոսքի բարդ ընթացքի մեջ,
այլ մնում են հավերժ շող շողացող լույսի
արեգակներ: Մեր խնդիրն է յուրաքանչյուր երեխայի մեջ արթնացնել հավերժ
շող շողացող լույսի արեգակներ:
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THE USE OF CULTURAL PHYLOSOPHICAL CONCEPTION IN PEDAGOGY
G. Amiryan
Science as well as pedagogy is a sphere of human activity which principal function about
reality is the handling of objective knowledge , service and showing theoratical system. The
contents of science is the objective truth. It realizes cognitive function. During the activity of
pedagogy the pedagogue can accept his object of studying the elements of art / art-criticism
/ as well as religion-religious science , language- linguistics, all art as well/ art-study/. The
problem of the pedagogue is to raise up the sunshine in each student, to raise up.
ПРИМЕНЕНИЕ ПОНЯТИЯ КУЛЬТУРНОЙ ФИЛОСОФИИ В ПЕДАГОГИКЕ
Г. Амирян
Наука, в том числе педагогика и культура, сфера человеческой деятельности, основная функция которой объективная обработка, преподнесение, теоретическая систематизация и представление познаний действительности. Содержание науки объективная
правдивость, которая осуществляет познавательную функцию. В педагогической деятельности педагог объектом изучения может превратить как элементы культуры (искусство-искусствоведение, религия-религиоведение, язык-языковедение), так и всю
культуру (культурологию). Задача педагогов в каждом ребенке пробудить сверкающий
свет солнца.
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ԹԵՐԵԶԱ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ

ԿՈՄՊՈԶԻՑԻԱՆ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ
Նկարիչը ուսում նասիրում և սովորում է
կյանքը: Նրան հետաքրքրում են տարբեր
իրադարձություններ,
հայտնագործություններ, մարդիկ: Նրանք արտահայտում
են մտքեր և զգացմունքներ, որի արդյունքում էլ ծնվում են բազում ստեղծագործություններ: Այդ ստեղծագործական գործընթացը սկսվում է թեմայի ընտրությունից և
նախանկարներից: Հենց այդ նախնական
փուլից էլ սկսում է ստեղծագործության
կոմպոզիցիոն լուծում ները:
Կոմպոզիցիան (լատ. Composition՝
նշանակում է կազմում, կապակցում, հորինում) գեղարվեստական ստեղծագործության բնույթն ու կառուցվածքն է, որ
ստեղծագործությանը հաղորդում է միասնություն և ամբող ջականություն, նրա տարրերը միմյանց հետ կապում գաղափարական մտահղացմամբ և ստեղծագործական
բովանդակությամբ: Առհասարակ կոմպոզիցիա ասվածը առկա է այն բոլոր գեղանկարչական և գրաֆիկական աշխատանքներում, որտեղ ներդաշնակ և համահունչ
էդիտվում կտավի ողջ մակերեսը:
Կոմպոզիցիայի մակերևույթից է ծնվում
այն արժեքը, որն անվանվում է ստեղծագործություն: Հենց այդ մակերևույթի վրա
պետք է գտնել տարբեր իրերի համադրության հմայքը և գեղեցկությունը, որին
հասնելու համար չկա ավելի հարմար և
վստահելի ճանապարհ, քան ճիշտ ընկալել բնությունը, քանի որ միայն բնությունն
է այն կատարյալ վարպետը, որն առանց
որևիցե ջանքի կյանքի յուրաքանչյուր
ակնթարթ վերածում է անկրկնելի կոմպոզիցիայի:

Որպեսզի նկարիչը կարողանա հետևել
բնությանը, պետք է լինի ուշադիր, զգոն և
անձնվեր, սիրի նկարչի կոչումը. այն կոչումը, որ վրձնով կյանք է կերտում: Վարպետության հասնելու լավագույն միջոցը
այն է, որ նկարիչը անընդհատ ձգտի ամենագեղեցիկի պատկերմանը և ցուցադրի
տարբեր երևույթները՝ իրենց ամենատպավորիչ դրսևորում ներով:
Գեղանկարում կոմպոզիցիան ունի երկու նշանակություն: Առաջինը վերաբերում է բնօրինակից նկարչությանը, որտեղ
նկարիչը չի փոխում իրերի դասավորվածությունը, այս դեպքում պետք է գտնել ճիշտ կետը և հորիզոնի գիծը, բոլոր
առարկաները տեղադրել ճիշտ չափերով՝
հաշվի առնելով հեռանկարային, լուսաստվերային և գունային լուծում ները, ընտրելով միայն գլխավորը: Նկարչի կոմպոզիցիոն խնդիրն է հասնել կատարելության
և նկարի արտահայտչականության, նրա
ընկալման մատչելիության:
Եթե նկարիչը, նկարելով բնօրինակից
առարկաները կամ մարդկանց մարմ նաձևերը, տեղադրում է իրականությանը անհամապատասխան` հիշողությամբ կամ
ստեղծագործաբար, ապա կոմպոզիցիա
հասկացությունը համարվում է ստեղծագործական:
Կոմպոզիցիան մեծ դեր է խաղում գեղարվեստական
ստեղծագործության
ստեղծման համար և նրա հիմքն է, կառուցվածքը, թեման և միտքը:
Կոմպոզիցիայի նախապատրաստական աշխատանքները և որոնում ները դժվար և ժամանակատար գործընթաց են:
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Կոմպոզիցիան սկսելիս պետք է ունենալ
հատուկ մշակված պլան և հստակ գիտակցել, թե ինչ ես ուզում և ինչ արդյունք պետք
է ստանաս նկարը ավարտելիս: Նախապես պետք է մտածել, թե ինչով և ինչ ոճով
պետք է կատարել այն, արվում է նախնական փոքրիկ ճեպանկարները, այնուհետև
էտյուդներ և այլն: Կոմպոզիցիայի յուրաքանչյուր հատված պետք է լավ մտածված
և ստույգ լինի, ունենա համաչափություն և
ներդաշնակություն, քանի որ գույնով աշխատելու ընթացքում շատ հաճախ կորում
է նախնական պատկերի ճշգրտությունը:
Վերջնական էսքիզը չի կարելի կատարել
փոքր չափի թղթերի վրա, քանի որ փոքր
էսքիզում անգամ մեծ սխալները չեն երևում: Այլ է աշխատել մեծ չափի թղթերի
վրա, որտեղ ակնառու երևում է ամեն մի
փոքր և չնչին սխալ:
Շատ հաճախ դեռևս հնում կոմպոզիցիայի նախապատրաստական աշխատանքը թեթևացնելու և ավելի արդյունավետ դարձնելու համար նկարիչները դիմել
են քանդակագործությանը, այսինքն՝ կերտել են կոմպոզիցիայի տարածական մանրակերտը (մակետը): Վերջինս մեծ հնարավորություն է տալիս առաջին հերթին
խուսափելու հարթային պատկերումից և
օգնում է նկարը զգալու իր բոլոր՝ լուսաստվերային հարցերով:
Կոմպոզիցիոն աշխատանքներ կատարելիս պետք չէ շտապել և ամեն ինչ անել
հապճեպ, սակայն պետք չէ այնքան էլ աշխատել, որ նկարը խունանա և տրորվի:
Յուրաքանչյուր նկարում կարևոր է ճիշտ
ժամանակին կանգ առնել:
Կոմպոզիցիայի ճիշտ և գրագետ սկսելու ձևը հետևյալն է. թեման որոշելուց
հետո կատարում ենք առաջին նախապատրաստական ճեպանկարները կամ
որոնում ները, որից հետո անցնումենք
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տարածային մանրակերտի կառուցմանը,
մանրակերտի հիման վրա ուրվագծային և
տոնային ճեպանկարներ ենք կատարում՝
տարբեր հետաքրքիր դիտակետերից, այնուհետև անցնում ենք գունա-ստվերային հարաբերությունների լուծմանը, որը
աշխատանքը մոտեցնում է էսքիզին: Ճեպանկարների, որոնում ների, էսքիզների
հիման վրա արվում են բազմաթիվ հասուն
էտյուդներ, որոնցից լավագույնը ընտրվում
է և ճշգրտությամբ անցկացվում է կտավին: Վերջում խորհուրդ է տրվում (ինչպես
էտյուդում) կտավի վրա նկարը ավարտել՝
բնորդից օգտվելով, դա անմիջականություն և կյանք է հաղորդում նկարին:
Յուրաքանչյուր նկարում առաջնային
և էական է տեղադրման հարցը, այսինքն՝
նկարում բաղադրամասերի հավասարակշռությունը և կառուցվածքը: Այդ ժամանակ պետք է ճիշտ օգտագործել կտավի
հարթությունը, այնտեղ ճիշտ և գրագետ
տեղադրել կոմպոզիցիան, եթե նկարի
հիմքը սխալ է տեղադրված, դա չի կարող
համարվել լավ նկար, որքան էլ գեղագիտական առումով գրագետ մատուցված և
մշակված լինի:
Թե՛ ճարտարապետության, թե՛ գեղանկարչության, թե՛ քանդակագործության
մեջ և անգամ դեկորատիվ-կիրառական
արվեստում կոմպոզիցիա ասելով՝ առաջին հերթին հասկանում ենք ամբող ջի
ընդհանրություն, նկարի և նրա պլաստիկ
համակարգի «մեկ» ամբող ջություն:
Կոմպոզիցիայի կատարման ժամանակ առաջին հերթին պետք է հետևել, որ
առանձին մասերը համապատասխանեն
միմյանց: Դա այն դեպքն է, երբ թե՛ մեծությամբ, թե՛ նշանակությամբ, թե՛ տեսքով, թե՛ գույնով կազմում են մեկ միասնական գեղեցկություն: Դրանից հետո պետք
է հոգալ այն մասին, որ յուրաքանչյուր
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մաս գործի իր նշանակությանը և տեղին
համապատասխան: Այս դեպքում նկարի յուրաքանչյուր մաս տեսանելի կլինի և
կխաղա իր համար նախատեսված դերը`
գլխավոր կամ երկրորդական:
Նկարը պետք է հարուստ լինի, բայց ոչ
ծանրաբեռնված անիմաստ իրերով: Ամենաորակյալ և վարպետորեն արված է համարվում այն կոմպոզիցիան, որին ոչինչ չի
կարելի ավելացնել, և ոչինչ այնտեղից չի
կարելի հանել:
Մարդկային պատկերացում ցնցելը
և զարմացնելը արվեստի և հատկապես
կոմպոզիցիոն հորինվածքի գլխավոր
նպատակն է: Լավ և գրագետ կոմպոզիցիա կառուցելը կապված է ոչ միայն տաղանդի հետ, այլև դա ուշադիր ուսում նասիրությունների դիտողական արդյունք
է (չէ՞ որ տեսողությունը նույնպես պետք
է զարգացնել), որը ձևավորվում և կուտակվում է տարիների փորձի ընթացքում:
Պետք է այնքան վարպետանալ և դառնալ փորձառու, որպեսզի առաջին իսկ
գծից երևա կոմպոզիցիայի մտահղացումը, ինչպես մեծագույն վարպետների մոտ
է: Հաջողությունը ձևավորվում է միմիայն
գերանձնային հատկություններին ձգտելու
ժամանակ:
Մեկ խոսքով, կոմպոզիցիան նախնական ճեպանկարից ավարտուն վիճակի,
այսինքն՝ նկարի հասցնելը, որը գիտության և արվեստի միաձուլումն է, ինչը լավագույն կերպ բացահայտվում է տարիների
ընթացքում կուտակված փորձի միջոցով:
Կոմպոզիցիոն աշխատանքներում համաշխարհային փորձը հասցրել է մշակել
մի շարք մեթոդներ՝ հատուկ և ընդհանուր արտահայտչամիջոցներ ստանալու
համար: Այդ հնարներից օգտվել են բոլոր
ժամանակների նկարիչները ու ստեղծել
են անկրկնելի գործեր: Դրա համար էլ յու-

րաքանչյուր բարձրորակ նկարչական դպրոցում, ուսում նարանում, քոլեջում կամ
բարձրագույն կրթական հաստատություններում կարևորագույն տեղ է հատկացված
կոմպոզիցիայի դասաժամերի առատությանը և դասավանդման ամուր հիմքերի
հաստատմանը:
Որոշ նկարիչներ և մանկավարժներ
կարծում են, որ չի կարելի սովորեցնել
ստեղծագործել, քանի որ այն ի ծնե տրված
եզակի ձիրք է, և դա կատարվում է զգայարաններով, սակայն նման քննադատությունը սխալ է: Գրագետ և որակով կոմպոզիցիա տեսնելու և զգալու համար պետք
է սովորեցնել կոմպոզիցիայի կանոնները,
մեթոդները, միջոցները և այլն: Այսինքն՝
դասական և գրագետ դասավանդման
և ուսումնասիրության միջոցով կարելի է
հասնել գերազանց արդյունքների:
Կոմպոզիցիայի հիմ նական կանոնները
ունեն օբյեկտիվ բնույթ:
Դրանք կան և գործում են արվեստի
բոլոր տեսակներում և ժանրերում:
Կոմպոզիցիան կարելի է համարել հաջողված, եթե պահպանվել են հետևյալ
կանոնները.
Առանց ընդհանուրին վնասելու առնվազն մեկ մասնիկի ուրիշով փոխարինելու
անհնարինությունը:
Բոլոր մասնիկները միմյանց հետ փոխադարձ կապի և համաձայնեցվածության մեջ են, նրանք չեն կարող տեղերով
փոխվել:
Առանց ամբող ջությունը խաթարելու
կոմպոզիցիային ոչ մի մասնիկ չի կարող
ավելանալ:
Այս ամենից հետևում է, որ պետք է լինի
փոխադարձ կապ և հավասարակշռություն գլխավոր և երկրորդական մասնիկների միջև:
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КОМПОЗИЦИЯ В СИСТЕМЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Т. Багдасарян
В статье рассматривается понятие содержания композиции, с его органической связи
между художественного творчества.
THE COMPOSITION IN THE SYSTEM OF ART EDUCATION
T. Baghdasaryan
In the article is discussed the content of composition concept, its organic connection with
artistic creation
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ՄԱՐԻԱՆՆԱ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ԲԱԶՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ
ՀԱՆԴՈՒՐԺՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԷՐԳՈԹԵՐԱՊԻԱՅՈՒՄ
Մշակույթը հասարակության և մարդու զարգացման որոշակի մակարդակ է,
որն արտահայտվում է մարդկանց գործունեության և կյանքի կազմակերպման
ձևերով և տիպերով։ Այս հասկացությունը
օգտագործվում է նաև որոշակի պատմական դարաշրջանների, հասարակականտնտեսական դրույթների, հստակ հասարակարգերի, ազգերի, ազգությունների,
ինչպես նաև կյանքի և գործունեության
առանձնահատուկ եղանակների զարգացման մակարդակը բնութագրելու համար։
Կրթական, սոցիալական, մշակութային
ենթատեքստերում հանդուրժողականությունը նշանակում է ունակ լինել ընդունելու անգամ այն, ինչի հետ համաձայն չես,
չես ընդունում և չես խրախուսում։ Այս բնագավառներում այն օգտագործվում է օտար
վարքուբարքի, ապրելակերպի, սովորույթների նկատմամբ մեծամասնության կողմից
հանդուրժողական վերաբերմունքը բնութագրելու համար։ Այսօր իսկ, բազմամշակութայնության և հանդուրժողականության
հիմնահարցերի արդիականացումը պայմանավորված է համաշխարհայնացման
գործընթացների շրջանակներում համակեցության նոր հարացույցների ձևավորման անհրաժեշտությամբ, տարաբնույթ
աշխարհի առկայությամբ ու ազատական
ժողովրդավարական արժեքների տարածմամբ։ Եվ այս կոնտեքստում հանդուրժողականության խնդիրը ձեռք է բերում
համամարդկային նշանակություն, պայմանավորված նրանով, որ ժամանակակից
աշխարհում առանց հանդուրժողականության սկզբունքի, առանց երկխոսության և

փոխզիջման հնարավոր չէ հասնել խաղաղ
գոյակցության։
Մշակույթ հասկացողությունը տարբեր
ձև է մեկնաբանվում քաղաքագետների,
սոցիոլոգների, հոգեբանների, մանկավարժների և այլ մասնագետների կողմից:
Այնուամենայնիվ, հստակ է, որ մշակույթը
իր արտահայտությունն է գտնում մտածելակերպի, զգացմունքների և դրանց
արտահայտման մեջ, որոնք որոշակի
կոնտեքստում հիմք են ավանդական գաղափարների ձևավորման և ամրապնդման համար, ինչպես նաև պայմանավորում են բազմամշակութայնությունը
որպես գաղափար: Բազմամշակութայնությունը միաժամանակ անդրադառնում
և շեշտադրում է ինչպես տարբերությունները, այնպես էլ նույնությունները [2]: Այն
է՛լ ավելի է զարգացել, որպես սոցիալական, քաղաքական, տնտեսական, կրթական և մշակութային շարժում, վերջին
երկու տասնամյակների ընթացքում: Համաձայն Ուարդի և Լեոնգի (2006)՝ անձի
և խմբային մակարդակի ներառում ները
(ինտեգրացիան) չեն կարող տեղի ունենալ առանց բազմամշակութայնության ընդունման: Այդպիսով այն բանալի է ինչպես
դրական միջմշակութային հարաբերությունների ձևավորման, այնպես էլ գլոբալացման խթանման համար:
Էրգոթերապիան` որպես վերականգնողական ոլորտի մասնագիտություն,
կենտրոնանալով այցելուի առօրյա կյանքում կատարվող գործողությունների վրա,
մի ուղղություն է, որտեղ առանձնակի
կարևորվում են այցելուների և մասնա117
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գետների մշակութային առանձնահատկություններն ու արժեքները, ինչպես նաև
հանդուրժողականության կոնտեքստը [3]:
Մասնագիտության հիմ նաքարն է մարդուն
որպես զբաղվածության էակ ընդունելու
քաղաքականությունը [5]: Էրգոթերապիան օգնում է անձանց կատարելու բազմաբնույթ գործողություններ առօրյա կյանքի տարբեր ոլորտներում՝ աշխատանքում,
տնային գործունեության մեջ, հանգստի և
ինքնախնամքի մեջ:
Էրգոթերապիայի առնչությունը բազմամշակութայնության հետ վերջերս էլ
ավելի է աճել մասնագիտական գլոբալիզացման ընդլայնման և մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային
ծրագրերում մասնագիտության լայնածավալ ներգրավվման հետ մեկտեղ [7]:
Զբաղվածությունը որպես առանցքային գաղափար ընկած է էրգոթերապիայի հիմքում, և այն մի յուրօրինակ
պահանջ-մարտահրավեր մասնագիտությանը՝ պայմանավորված իր խոր մշակութային հարթություններով, ինչը և հորդորում է էրգոթերապիստներին դուրս գալու
անհատի խնդիրների բժշկական դասակարգում ների սահմաններից: Էրգոթերապիան ծնունդ է առել ֆիզիկական, մտավոր կամ հոգեկան խնդիրներ ունեցող
անհատների առօրյա գործունեության մեջ
ներգրավվելու դժվարություններ, և օրվա
կազմակերպման ու կառավարման խնդիրներ ունենալու հետ կապված միջամտություն տրամադրելու կարիքից:
Այսօրվա փոփոխվող աշխարհի սոցիալական իրականությունը, որը պահանջում
է համապատասխան խնամք տրամադրել
այցելուների տարաբնույթ բանակին, էրգոթերապիստների համար բավականին
լուրջ մարտահրավեր է: Զբաղվածության,
առող ջության և բարեկեցության հետ
118

կապված մշակութային արժեքները, ինչպես և մարդկային փախհարաբերությունները, միջավայրը և իմաստալից զբաղվածությունը առանձնահատուկ մոտեցում են
պահանջում բազմամշակութայնության և
հանդուրժողականության կոնտեքստում:
Էրգոթերապիստը որպես մասնագետ
պարտավորվում է ընդունել այցելուին՝
հանդուրժելով վերջինիս այնպիսի մշակութային
առանձնահատկությունները,
ինչպես, օրինակ՝ կրոնը, արժեքները, սեռական փոքրամասնությունների պատկանելիությունը և այլն: Մասնագիտության
գործնականում ներկայիս շեշտը դրվում
է մշակութային կարողությունների վրա,
որոնք ներառում են տեղեկացվածություն
ու գիտելիքներ վերոնշյալ տարբերությունների մասին, ինչպես նաև հիմնվում են
այն գաղափարների վրա, թե ինչպես են
այցելուի համոզմունքներն ու արժեքները
ազդում վերջիններիս աշխարհայացքի
ձևավորման վրա՝ կապված առող ջության,
իրենց հիվանդության կամ սահմանափակման, վերականգնման, համոզման և
իրենց սեփական դերի և էրգոթերապիստի դերի ճիշտ ընկալման հետ [1]:
Մշակութային
տեղեկացվածությունը
և մշակութային զգայունակությունը էրգոթերապիստի համար խիստ կարևոր են,
քանի որ վերջինս պարտավոր է իմանալ
իր այցելուի մշակութային առանձնահատկությունները նախքան գնահատում կամ
բուն միջամտություն կատարելը: Դիմացինին հասկանալու և ընդունելու մոտեցումը
նախևառաջ իրականացվում է ինքնատեղեկացվածության մեթոդով: Այն մասնագետները, ովքեր լավ են ճանաչում իրենք
իրենց և իրենց սեփական մշակույթը, կարողանում են նաև ճանաչել և ընդունել ուրիշների մշակութային առանձնահատկությունները:
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Էրգոթերապիստները օգնում են բոլոր
տարիքի երեխաներին և չափահասներին պահպանելու, վերականգնելու կամ
բարելավելու առօրյա կյանքում անկախ
գործելու համար անհրաժեշտ իրենց ունակություններն ու հմտությունները, որոնք
կարող են տուժել հիվանդությունների,
վնասվածքների, բնածին կամ ձեռք բերովի արատների կամ սոցիալական անբարենպաստ պայմանների պատճառով:
Նրանք աշխատում են ինչպես հանրային,
այնպես էլ մասնավոր ոլորտներում՝ հիվանդանոցներում, դպրոցներում և հասարակական կազմակերպություններում,
ինչպես անհատների, ընտանիքների, այնպես էլ խմբերի հետ [4]:
Այսպիսով՝ էրգոթերապիստները, որպես մասնագետներ, կոչված են դրական
փոփոխություն մտցնելու իրենց այցելուների կյանքում: Կատարելու համար այդ
դրական փոփոխությունները այցելուի
կյանքում մասնագետից պահանջվում է
ցուցաբերել համապատասխան վերաբերմունք, ունենալ համապատասխան գիտելիք և տիրապետել անհրաժեշտ հմտությունների: Այս կապակցությամբ Վենդի
Վուդը (2004) նշել է, որ էրգոթերապիստները ունեն մեծ հոգատար սրտեր և ցանկանում են ամեն կերպ օգնել իրենց այցելուներին, սակայն շատ հաճախ նրանք
քննադատորեն չեն մոտենում ստեղծված
իրավիճակին: Եվ ավելացնում է, որ հոգատար սրտերը, որոնք չեն ուղեկցվում
քննադատական մտածողությամբ և տեղեկացված ուղեղի աշխատանքով, նույնքան խնդրահարույց են, որքան քննադատական մտածելակերպն ու տեղեկացված
ուղեղը առանց հոգատար սրտի [6, 249]:
Սակայն հեղինակը կարևորում է նաև այն
փաստը, որ ժամանակակից էրգոթերապիստները շատ ավելի հանդուրժող են, և

որպես մասնագիտություն՝ էրգոթերապիան չի կարող զարգանալ առանց հանդուրժողականության սկզբունքի որդեգրման:
Շատ առում ներով, այսօր, երբ հասարակական և մասնագիտական արժեքները միավորվել են, էրգոթերապիստների
ապագան բավական խոստում նալից է:
Այցելուները ավելի բարձր պահանջներ են
ներկայացնում իրենց կյանքի որակներին,
և միայն անկախությունը առօրյա կյանքի տարբեր ոլորտներում նրանց համար
շատ դեպքերում բավական չէ: Տարեցները, այսօր, օրինակ, ուզում են ակտիվ
մասնակցություն ունենալ հասարակական
կյանքում, այլ ոչ թե պասիվ կերպով անցկացնել իրենց առօրյան, ծնողները ավելին են պահանջում իրենց երեխաներից՝
չբավարարվելով երեխայի նվաճում ներով:
Էրգոթերապիայի հետևում կանգնած քաղաքական գործիչներն ու գիտնականները
խոսում են սոցիալական մասնակցության
և քաղաքացիական ներգրավվածության
մասին: Միաժամանակ, ամբողջ աշխարհում ռեսուրսների անկում է նկատվում,
սակայն այցելուները ուզում են վստահ
լինել, որ իրենց տրամադրված ծառայություններն արդյունավետ են և որակյալ:
Արդյունքում, այս բազմաթիվ փոփոխությունների ներքո էրգոթերապիան պետք է
ունենա է՛լ ավելի բարձր պահանջարկ, սակայն մասնագիտությունը շարունակում է
պայքարել ճանաչման և հասարակության
առող ջության համար իր ներուժի ներդրման համար:
Ամփոփելով կարելի է ասել, որ բազմամշակութայնության
և
հանդուրժողականության որակների զարգացումը
յուրովի կոչ է յուրաքանչյուր էրգոթերապիստ մասնագետի համար: Բավականին կարևոր է և հետաքրքիր ծանոթանալ
այն բազում մեթոդների և եղանակների
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տարբերությանը, որ մարդիկ կիրառում
են առօրյա կյանքում միևնույն խնդիրները լուծելու համար: Մշակույթի ընդունումը և հանդուրժողական լինելը ուշադիր
դիտարկման և ուրիշների հետ փոխհամագործակցության միջոցով հնարավորություն է տալիս մասնագետին առողջ
համագործակցություն հիմ նելու այցելուի

հետ, ինչն իր հերթին արդեն միջամտության դրական արդյունքների գրավական
է: Այս պարագայում մշակութային տարբերության ընկալումը մասնագետի կողմից
դառնում է ամուր հիմք այցելուի հետ համատեղ աշխատելու և իրար հասկանալու
համար, այլ ոչ թե խոչընդոտ թերապևտիկ
գործընթացում:
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МУЛЬТИКУЛЬТУРА ЛИЗМ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ В ЭРГОТЕРАПИИ
М. Арутюнян
В статье рассмотрены вопросы мультикультурализма и толерантности в профессиональной деятельности современных условиях востребованности и развития эрготерапии
как отдельной педагогической дисциплины. Анализированы особенности формирования межкультурных ценностных ориентиров, мотивации и представлений специалиста
в работе с клиентами с различными потребностями и нуждами.
MULTICULTURALISM AND TOLERANCE IN OCCUPATIONAL THERAPY
M. Harutyunyan
The questions of the professional activities of are described in the article taking into
consideration the fact of modern conditions of demand and the development of occupational
therapy as a separate educational discipline. The features of the formation of cross-cultural
values, motivations and perceptions of specialist while working with clients with different
demands and needs are analyzed.
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ԷՄՄԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

ՀՀ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ
ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ ԵՎ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
Ներկայումս Հայաստանի Հանրապետության դպրոցներում կրթության բովանդակության բարեփոխում ների կարևորագույն
գերակայություններից
են
իրավական դաստիարակության և կրթության արդիականացումը և զարգացումը:
Ինչպես հայտնի է, խորհրդային դպրոցներում գոյություն ուներ «Սովետական
պետության և իրավունքի հիմունքներ»
պարտադիր դասընթացը: Անցած դարի 90ական թվականների սկզբին, կապված Հայաստանի Հանրապետությունում սոցիալքաղաքական փոփոխությունների հետ, այդ
առարկայի դասավանդումը դադարեցվեց:
Հումանիտար կրթության բովանդակության բարեփոխում ների ընթացքում
դպրոց ներմուծվեցին մի շարք առարկաներ՝ քաղաքագիտության, սոցիոլոգիայի,
հոգեբանության և այլ գիտական բնագավառներից: Իրավական դասընթացի ծավալը զգալիորեն կրճատվեց: Իրավական
բնույթի թեմաները, գլխավորապես սահմանադրական իրավունքի և մարդու իրավունքի ոլորտից, սկսեցին դասավանդվել
մոդուլային կուրսերի կամ հասարակագիտության ինտեգրացված դասընթացների
որոշակի բաժինների շրջանակներում:
1995 թվականին արդեն անկախ Հայաստանի Հանրապետությունում նախարարության կողմից հանրակրթական հաստատությունների համար ընդունվեցին
հենքային ուսում նական պլաններ, որում
իրավունքի ուսուցում չէր նախատեսվում:
Այս պրակտիկան, որը ձևավորվեց 90-ական թվականներին, երկրում ստեղծվեց

անցումային շրջանի պայմաններում, ներկայումս հասարակության և պետության,
կրթության նոր նպատակների զարգացման ժամանակակից փուլում դառնում է ոչ
բավարար և պահանջում է վերանայում:
Ժամանակակից կրթության նպատակներին համապատասխան՝ իրավական
դասընթացի մշակման հրատապությունը
և որպես ինքնուրույն ուսում նական առարկա՝ նրա դպրոց վերադարձը բացատրվում է մի շարք հայտնի պատճառներով:
90-ական թվականներին Հայաստանի
իրավական համակարգը, որը հռչակվել
էր ժողովրդավարական, իրավական պետության կողմից, կրել է զգալի փոփոխություններ: Իրավական բարեփոխում ների
շրջանակներում, ըստ իրավունքի և օրենքի գերակայության սկզբունքի, տեղի ունեցավ օրենսդրության ժողովրդավարական
ընդլայնում, մարդու և քաղաքացու իրավունքները և ազատությունը հստակեցվում են որպես հասարակության բարձր
արժեք, հզորանում է դատարանի դերը`
որպես մարդու իրավունքների պահպանման անկախ երաշխավորողի: Հասարակության մեջ իրավունքի և իրավական
ինստիտուտների նկատմամբ ամրապնդվում են հարաբերությունները իրավունքի`
որպես ժամանակակից աշխարհում հետաքրքրությունն»րի իրականացման մեխանիզմի նկատմամբ, իրավունքը յուրաքանչյուրի համար ձեռք է բերում կոնկրետ
գծեր և նշանակություն [2]:
Մասսայական գիտակցության մակարդակում սա արտահայտվում է իրա121
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վաբանական
մասնագիտությունների
հեղինակության կտրուկ բարձրացմամբ,
իրավաբանական գրականության պահանջարկի, իրավական գիտելիքների և
իրավական տեղեկատվության նկատմամբ մարդկանց հետաքրքրության ընդհանուր աճով:
Մյուս կողմից՝ Հայաստանի արդի սոցիալ-մշակութային իրավիճակը այնպիսին
է, որ այս գործընթացները ամրապնդված
չեն իրավական ավանդույթով. մասսայական գիտակցության մեջ իրավունքը
պարտադիր արժեք չէ: Օրենսդրության
բարեփոխման և համապատասխան իրավա-կիրառման պրակտիկայի կուտակման
ընթացքում է՛լ ավելի հստակ է դառնում
խզումը նոր ժողովրդավարական օրենսդրության և ազգաբնակչության իրավագիտակցության ցածր մակարդակի միջև:
Այս տագնապալի փաստը խնդիր է դնում
իրավական գիտակցության, իրավական
մշակույթի և իրավական դաստիարակություն ձևավորելու համար:
Ինչպես ցույց է տալիս համաշխարհային
քաղաքականությունը, այս հիմնախնդրի
լուծման առաջատար դերը պատկանում է
կրթության համակարգին: ՀՀ կառավարության հաստատած ռազմավարական
հեռանկարային ծրագրերում ընդգծված է,
որ ժամանակակից հասարակությունում
անձի ձևավորման համար առաջատար
կողմնորոշիչներ են դառնում իր իրավունքները պաշտպանելու ունակությունները,
հիմնական իրավական նորմերի գիտությունը և պետության իրավական համակարգի հնարավորությունները կիրառելու
ունակությունները [1]:
Այն, ինչը իրավական ավանդույթներով
երկրներում դաստիարակվում է կյանքի ընթացքում, ծնվում է ընտանիքում, ծագում է
բնականորեն, մեր պայմաններում պետք
122

է լինի նպատակաուղղված ձևավորման
առարկա: Սա պահանջում է դպրոցականների կրթության և դաստիարակության
լուրջ և համակարգված աշխատանք, որն
իր հերթին աճող սերնդի մոտ ոչ միայն
իրավական կողմնորոշվածություն կդաստիարակի, այլ նաև կդառնա երիտասարդության շրջանում հաճախ դրսևորվող շեղված վարքի կանխարգելման պայման:
Այս ուղղությամբ որոշակի քայլեր արվել
են. իրավական գիտելիքները ներառված
են հիմ նական և միջին (լրիվ) ընդհանուր
կրթության բովանդակության պարտադիր նվազագույններում, հրատարակվում
են իրավունքի ձեռնարկներ, պետության
և իրավունքի հիմ նախնդիրները, մարդու
իրավունքները արտացոլում են գտնում
հասարակագիտության դասագրքերում:
Դպրոցում քաղաքացիական կրթության և
իրավական դաշտի ձևավորման բնագավառում իրականացվել են մի շարք ծրագրեր, որոնց ընթացքում անցկացվել են մի
շարք հետաքրքիր հետազոտություններ,
ստեղծվել են ուսում նական նյութեր և մեթոդիկաներ: Դրական գնահատականի են
արժանի առանձին դպրոցների, հաստատությունների փորձը, որոնք մեծ ուշադրություն են հատկացնում անչափահաս
սովորողների իրավական ուսուցմանը և
դաստիարակությանը:
Սակայն այս գործունեությունը կապված է մեծ դժվարությունների հետ և գործնականում կրում է սահմանափակ բնույթ:
Հարկ է նշել, որ կրթության համակարգի
զարգացման արդի փուլը դեռևս բավարար չէ նշված նպատակներին հասնելու
համար: Բացի դրանից՝ այս հիմ նախնդրի լուծման անհրաժեշտությունը բավարար չափով հաշվի չի առնվում նաև ներկայումս քննարկվող փաստաթղթերում,
որոնք մոտակա տասնամյակում կորո-
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շեն ժամանակակից դպրոցի պատկերը
(ընդհանուր կրթության կառուցվածքի և
բովանդակության ըմբռնում ները, հասարակագիտության ուսում նական բնագավառները, փորձնական հենքային ուսումնական պլանները և այլն):
Այդ փաստաթղթերի վերլուծությունը
վկայում է այն մասին, որ դպրոցականների իրավական կրթության և դաստիարակության խնդիրների իրականացումը
սերտորեն կապված է ողջ դպրոցում սոցիալ-հումանիտար առարկաների կառուցվածքի և բովանդակության նոր սկզբունքների մշակման անհրաժեշտության հետ:
Ինչպես հայտնի է, 90-ական թվականները դարձան դպրոցում սոցիալհումանիտար, այդ թվում՝ իրավական
գիտությունների դասավանդման բովանդակության, ձևերի և մեթոդների ակտիվ
ըմբռնման ժամանակաշրջան: Հիմ նական
դպրոցում այս առարկաների ուսում նական ժամերի սահմանափակ ծավալը (89-րդ դասարաններ. շաբաթական՝ 1 ժամ)
սահմանափակեց դասընթացի բովանդակության նոր ըմբռնողական հիմունքների, դրանց փորձարկման և գնահատման
հնարավորությունների որոնումը:
Ներկայումս առանձնացվում են երկու հիմ նական մոտեցում ներ. դրանցից
առաջինը կապված է դաստիարակչական
բնույթի «քաղաքացիագիտական» դասընթացների ստեղծմամբ, երկրորդը ենթադրում է պահպանել 90-ական թվականներին ձևավորված սոցիալ-հումանիտար
առարկաների դասավանդման պրակտիկայի հիմունքները:
Սակայն գոյություն ունեցող փորձը
վկայում է այն մասին, որ այս դասընթացները, թույլ տալով ստանալ հասարակության, քաղաքացիների իրավունքների և
պարտականությունների հիմ նական իրա-

վական ինստիտուտների մասին որոշակի գիտելիքներ, բավարար կերպով չեն
ապահովում դպրոցականների իրավական վարքի հմտությունների և իրավական
մշակույթի ձևավորումը:
Փաստացիորեն երկու մոտեցում ներն
էլ չեն կարող լուծել աճող սերունդի կյանքի և հասարակական գործունեության
նախապատրաստման խնդիրը, իր ապագայի վերաբերյալ ինքնուրույն որոշում ընդունելու և ազատ գործելու խնդիրը:
Այսպիսով՝ Հայաստանի Հանրապետությունում ժամանակակից զարգացման սոցիալ-քաղաքական խնդիրներից
է հենց քաղաքացիական հասարակության ձևավորումը: Այս գործընթացը, մի
կողմից՝ սերտորեն կապված է երկրում
ժամանակակից իրավական համակարգի ձևավորմանը, օրենսգրքի որպես քաղաքացիական հասարակության գործունեության իրավական հիմունքների, դրա
ժողովրդավարական
ինստիտուտների
վերափոխման հետ, մյուս կողմից՝ դրա
հաջողության պայմանն է պետական օրգանների ներկայացուցիչների, հասարակության, քաղաքացիների իրավական
մշակույթի ձևավորումը, մարդու և հասարակական միավորում ների` պետության
հետ քաղաքացիա-իրավական պրակտիկայի մշակումը:
Անհրաժեշտություն չկա ապացուցելու,
որ վերջինս հատուկ խնդիրներ է դնում
երեխաների և երիտասարդության կրթության և դաստիարակության, ազգաբնակչության լուսավորման բնագավառում:
Այսպիսով՝ Հայաստանի կրթական համակարգի արդիականացման առաջատար
հիմ նախնդիրներից է քաղաքացիաիրավական դաստիարակության և կրթական
համակարգի կառուցումը:
Որպես կենտրոնական հիմ նախն123
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դիր` պետք է դնել ոչ միայն սովորողների
իրավական գիտելիքների ընդլայնումը և
խորացումը, այլև առաջին հերթին իրավական վարքի մշակութացումը, ամուր
իրավական ավանդույթների մշակումը:
Նշված ուղղությունը հատուկ նշված է կրթության արդիականացման ըմբռնում ներում: Սակայն պետք է ընդունել, որ ներկայումս մենք դեռևս պատրաստ չենք
պրակտիկայում ամբողջ ծավալով իրականացնելու այդ ուղղությունը:
Ներկայիս իրավական բարենորոգումները իրականացնելիս կրթության բնագավառում հրապարակվել են իրավական
դաստիարակության և կրթության ժամանակակից և բավական որակով ուսում նամեթոդական նյութեր:
Այս բոլորը վկայում են այն մասին, որ
այսօր դեռևս չի մշակվել իրավական կրթության միասնական ըմբռնումը, միասնական պատասխան չկա այն հարցին, թե
դպրոցական դաստիարակության և կրթության մեջ իրավունքը ինչ դեր ունի: Սակայն
միաժամանակ պարզ է դառնում, որ մանկավարժները և գիտնականները փնտրում
են այս հարցերի պատասխանները, հասկանում են իրավական կրթության կազմակերպման իմաստը, բովանդակությունը և
առանձնահատկությունները:
Այս ուղղությամբ տարվող աշխատանքի հիմք են հանդիսանում.
• օժանդակել ձևավորված ուսուցման
պրակտիկային, իրավական ուսուցման և դաստիարակության մոդելների
տարբերակներին,
• իրավագիտական բաղադրիչի մշակումը և ներառումը դպրոցական հասարակագիտական կրթության ընդհանուր չափորոշիչ,
• իրավական կրթության համար մանկավարժական կադրերի պատրաստ124

ման համակարգի ձևավորում, որը
կհամապատասխանի ընդհանուր կրթական ոլորտի պահանջներին,
• ժամանակակից կրթական հաստատության կենսաձևի հետագա վերափոխում, որը ենթադրում է դրա
գործունեության քաղաքացիա-իրավական հիմքերի և սկզբունքների ամրապնդում, քաղաքացիա-իրավական
դաստիարակության
կառուցվածքի
զարգացում, անչափահաս սովորողների հետ աշխատանքում արտադասարանային բաղադրիչի դերի էական
բարձրացում [3]:
Նախորդ փուլի զգալի առանձնահատկությունն է դպրոցի և հասարակության
փոխազդեցության սկզբունքորեն նոր համակարգի ստեղծման անհրաժեշտությունը
(ծայրահեղ դեպքում, քաղաքացիա-իրավական կրթության և դաստիարակության
ոլորտում): Ժամանակակից կրթական
հաստատությունը իրականացնում է արդեն
ձևավորված քաղաքաիրավական մշակույթի փոփոխումը: Քաղաքացիաիրավական
կրթությունը և դաստիարակությունը կարող է և պետք է պատրաստի երիտասարդությանը վերափոխվող իրականության
հետ հանդիպմանը:
Սրա հետ կապված առանձնակի ուշադրության է արժանի պրոբլեմա- ռեֆլեքսային մոտեցման զարգացումը (ներառյալ
այս տիպի ամբող ջական դասընթացների
ստեղծումը): Սրա առանձնահատկությունն
է հանդիսանում կրթադաստիարակչական
գործընթացի կառուցումը առավել արդիական սոցիալ- իրավական և քաղաքաիրավական հիմ նախնդիրների հաջորդաբար
իմաստավորման, վերլուծման և որոշում
կայացնելու դեպքում, երբ կրթությունն ու
դաստիարակությունը իրականացվում են
սովորողների առավել ծանոթ դասընթաց-
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ների միջոցով` համաձայնեցնելով դրանք
իրենց իրական կյանքի հիմ նախնդիրներին և հետաքրքրություններին (օրինակ՝
աշխատանքի, սպառողի իրավունքն»րի
պաշտպանության գործունեության իրավական բազայի ուսուցում և ստեղծում):
Իրավական տեղեկույթի ծավալի արագ
աճի և դրա ոչ կայունության պայմաններում իրավական կրթության և դաստիարակության խնդիրները չեն կարող բերվել
գործող օրենսդրության կամ «իրավական
անգրագիտության» ուսուցմանը: Սրա
իմաստը այն է, որ իրավական տեղեկությունների օպտիմալ նվազագույնի հաջորդական ուսուցումը բերի իրավունքի`
որպես քաղաքացու և հասարակության
կյանքը որոշող կարևորագույն սոցիալ-մշակութային ֆենոմենի յուրացման:
Այդպես կարող է ապահովվել սովորողների բարոյական և իրավական դիրքորոշման փուլային կայացումը, իսկ հետագայում իրավական վարքի ձևավորումը
և այն սովորողների, երիտասարդության
իրավունքների և պարտականությունների
միասնության ապահովման խնդիրները:
Այսօր իրավական դաստիարակության մեջ շեշտը պետք է դնել, որ մարդու
իրավունքների և ազատության գերակայությունը ուղեկցվի կատարած գործողությունների, կայացրած որոշումների համար
պատասխանատվություն կրելու հստակ
պարզաբանմամբ: Անբաժանելի է մնում
իրավական դաստիարակության պրակտիկ գործառույթը, որը կանխում է օրենսդրական և բարոյական նորմերի գիտակցական կամ ոչ գիտակցական խախտումները:
Իրավական կրթության և դաստիարակության այլ ուղղությունների հետ անբաժանելիորեն կապված, բայց ինքնուրույն
է հանդես գալիս առավել բարդ իրավիճակներում գտնվող երեխաների հետ աշ-

խատանքը: Դա որբերն են, հաշմանդամները, գաղթականները և միգրանտները,
սոցիալապես թույլ և անապահով ընտանիքների երեխաները:
Իրավական կրթությունը և դաստիարակությունը այստեղ հանդես են գալիս
որպես նրանց սոցիալական աջակցման
գործոն: Բացի դրանից՝ այսպիսի իրավիճակներում որոշում ների որոնումը և վերլուծումը կօգնի քաղաքացիական մշակույթի կայացմանը:
Իրավական դաստիարակության նոր
դերը և նոր բովանդակությունը պահանջում են իրենց ինֆորմացիոն-մեթոդական ապահովման ժամանակակից համակարգի կառուցում: Ամենից առաջ հարկ
է նշել ուսուցման և դաստիարակության
մեջ խոսքային և գործնական մեթոդների
միասնության անհրաժեշտությունը: Ընդ
որում՝ հեռանկարում վերջինիս դերը է՛լ
ավելի կաճի: Հարկավոր է աշխատել դպրոցի միասնական իրավական համակարգի ստեղծման վրա, որում ուսում նական
և դաստիարակչական նյութը հենվում է
ուսում նական հաստատության և դպրոցական ինֆրակառուցվածքային իրական
կենսական պրակտիկայի վրա:
Բավականին կարևոր է նաև ժամանակակից տեղեկատվական միջոցների դերը:
Սա թելադրում է մի կողմից՝ իրավական
տեղեկատվության հակադրական ծավալը
և ոչ կայունությունը, իսկ մյուս կողմից՝ իրավական կրթության և դաստիարակության
գործընթացում գործունեության ինտերակտիվ ձևերի գերակայությունը: Սրա հետ
մեկտեղ նաև զգացվում է մանկավարժների
հաղորդակցման ավանդական մեխանիզմների զարգացման անհրաժեշտություն:
Կրթական քաղաքականության նոր
նպատակները և առաջնությունները արդիականացնում են նախկինում կուտակած
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փորձը վերլուծելու անհրաժեշտությունը,
դպրոցականների իրավական կրթության
և դաստիարակության ոլորտում առաջացած հիմ նախնդիրները, որոնք հետագայում կորոշեն այդ ոլորտում ապագա աշխատանքի ուղղությունը:
ՀՀ կառավարության «Իրավական կրթությունը դպրոցում» նախագիծը սկսեց
իր աշխատանքը 90-ական թթ. երկորդ
կեսից: Դրա առաջացումը պայմանավորված էր մի շարք գործոններով:
Առաջին հերթին.
• ընդգծված հակասությունը Հայաստանի` որպես իրավական պետության
հայտարարված է պրակտիկայում
իրականացվող խնդիրների միջև,
• իրավունքի և իրավական ինստիտուտների նկատմամբ պրակտիկ հետաքրքրությունների աճը,
• իրավական ինֆորմացիայի պահանջարկը, մի կողմից, և ազգաբնակչության իրավական գիտակցության և
իրավական մշակույթի ցածր մակարդակը՝ մյուս կողմից:
«Իրավական կրթությունը դպրոցում»
նախագիծը ուղղված էր ժամանակակից
անչափահաս դպրոցականների իրավական դաստիարակության հիմ նախնդիրների լուծմանը: Նախագծի բովանդակություն և խնդիր են հանդիսանում
հանրակրթական դպրոցների բարձր սովորողների համար իրավունքից կրթական
ծրագրի ստեղծումը և փորձարկումը, որը
կհամապատասխանի իրավունքի դասավանդման ժամանակակից մեթոդիկայի և
ուսուցիչների պատրաստվածությանը: Այս
նախագիծը հիմք հանդիսացավ հետագայում իրավական կրթության հայեցակարգային մոտեցում ների մշակման համար:
Ներկայումս նախագծի շրջանակներում մշակվել է իրավական կրթության և
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բովանդակության կառուցվածքի և բովանդակության հայեցակարգը: Ժամանակակից հանրակրթական դպրոցում
ստեղծվել է համակարգված կրթական
ծրագիր, որտեղ իրավունքը ներկայացնում է ոչ թե մաս-մաս, այլ որպես լիարժեք
ուսում նական առարկա, որը ներդաշնակորեն կառուցված է դպրոցում սոցիալհումանիտար կրթության համակարգում,
ինչպես նաև ուսում նամեթոդական համակարգերի միասնական ուղղությունը, այն
կողմ նորոշված է կիրառելու ուսուցման
ժամանակակից մանկավարժական տեխնոլոգիաները և մեթոդները, որոնք ապահովում են քաղաքացիական և իրավական
մշակույթի, իրավագիտակցության ձևավորումը, ինչպես նաև դպրոցականների
օրինական վարքի հմտությունները:
Մշակված հայեցակարգի շրջանակներում ստեղծվել են իրավունքի դասագրքերը և ձեռնարկները, որոնք արժանացան
մասնագետների, ուսուցիչների և նրանց
ծնողների բարձր գնահատականին:
Հայեցակարգի երկրորդ փուլում հատուկ ուշադրություն է հատկացվել իրավունքի ոլորտում սովորողների արտադպրոցական և արտադասարանային
գործունեության կազմակերպման աշխատանքներին, որը դիտվում է որպես ժամանակակից հանրակրթական դպրոցում
իրավական կրթության և դաստիարակության արդյունավետությունը ապահովող
կարևոր պայման: Այս ուղղության շրջանակներում մրցույթային կարգով մշակվել
են մի շարք մեթոդական ձեռնարկներ,
դպրոցում սոցիալական նախագծերի կազմակերպման, ժողովրդավարական իրավական տարածության ստեղծման տեխնոլոգիաների, դպրոցում բաց ժամերի և
ուսումնադաստիարակչական միջոցառումների կազմակերպման վերաբերյալ:
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Ակնհայտ է, որ վերջին տարիներին
իրավիճակը կրել է զգալի փոփոխություններ. ակտիվացվել է աշխատանքը իրավական կրթության և դաստիարակության
ընբռնում ների և ծրագրերի ստեղծման
ուղղությամբ, անցկացվում են սեմինարներ դպրոցում իրավունքի դասավանդման
հիմ նախնդիրն»րով, մշակվում են հեղինակային ծրագրեր, իրավունքի ուսուցման
ինքնատիպ ձևեր և մեթոդիկաներ:
Ուսանողների կարծիքով իրավունքի
ներմուծումը դպրոցական ծրագիր որպես
ուսում նական առարկա թույլ է տալիս ձեռք
բերել ժամանակակից կյանքում խիստ
անհրաժեշտ իրավական գիտելիքներ և
օրենքի հարգանք, կարողանալ պաշտպանել սեփական իրավունքները, ձևավորել որակավորված իրավական օգնության
դիմելու հմտությունները:

Փաստորեն ձևավորվեց հասարակական պատվեր` մասնակցելու դպրոցում
իրավական կրթության ներմուծման աշխատանքին:
Այսպիսով, մի կողմից՝ հնարավորություն է ստեղծվում փոփոխելու դպրոցում
ձևավորված իրավական կրթությունը,
մյուս կողմից՝ պահանջում է իրավական
կրթության մոտեցում ների մշակման և
կատարելագործման ջանքերի ակտիվացում, ընդհանուր կրթական չափորոշիչներում նրա տեղի որոշում, ոուսում նամեթոդական ձեռնարկների մշակում, դրանց
թարմացում: Այս բոլոր հանգամանքները
հիմ նավորում են իրավական կրթության
և դաստիարակության ծրագրի զարգացման, դրա կայունության ապահովման և
լայնորեն կիրառման գործունեությունը
շարունակելու անհրաժեշտությունը:
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СОСТОЯНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ РА
Э. Саргсян
В статье анализируется состояние и содержание правового воспитания в образовании
РА. Даны несколько путей, которые позволят улучшить систему правовое образования,
роль и значение в образовании РА.
THE CONDITION AND MAINTENANCE OF LEGAL EDUCATION
IN THE FORMATION OF THE REPUBLIC OF ARMENIA
E. Sargsyan
The article analyzes the status and content of legal education in the formation of the Republic of Armenia. Given a of ways that will improve the system of legal education, the role
and importance in the formation of the Republic of Armenia.
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БЕЛЛА ХОД ЖУМЯН
НАТАЛЬЯ БАГРАМЯН

К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИИ
НА НЕСПЕЦИАЛЬНЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ ЕГУ
Проблема выбора эффективных методов обучения русскому языку студентов
неязыковых факультетов в наши дни является одной из актуальных в общей системе образования и в методическом учении
о языке, в частности. Как известно, обучение русскому языку данной категории
студентов проходит в двух основных взаимосвязанных направлениях: обучение общелитературному языку и обучение языку
соответствующей специальности. Безусловно, на современном этапе последнее из
указанных направлений занимает доминирующую позицию, ибо оно призвано привить определенные навыки по овладению
языком специальности, что весьма необходимо будущим специалистам. В этом плане русистами выработана специальная методика, а список специальной литературы
постоянно пополняетсяновыми изданиями
на русском языке, среди которых особое
место занимают учебные пособия и словари по разным специальностям.
Что касается обучения общелитературному языку, то последнее имеет давние традиции. Методистами разработана
комплексная система обучения русскому
языку студентов неязыковых факультетов
вузов. Система эта многоплановая и включает как изучение и анализ текста, так и
лексико-грамматический материал. В качестве составной части общей системы
обучения методистами предлагается также
перевод с армянского языка на русский.
Одной из наиболее интересных облас128

тей общелитературного языка является
фразеология, которой отводится весьма
скромное место в учебниках русского языка и учебных пособиях для национальных
групп вузов.
В методике не существует единого
четкого подхода к отбору и систематизации материала по данной области языкознания с учетом национальной специфики
армяноязычной аудитории. Учитывая же
многочисленность и разнообразие фразеологизмов, вызванные их историческим
происхождением, различной стилистической окраской и рядом других факторов,
нам кажется целесообразным выработать
определенные критерии для их отбора и
классификации с целью изучения в национальной аудитории. В качестве одного
из критериев отбора мы предлагаем тематическое изучение фразеологизмов по
опорному компоненту, что, на наш взгляд,
поможет облегчить их подачу, а также последующее восприятие и воспроизводство.
Необходимо отметить, что в основе деления фразеологизмов на тематические группы лежат разные принципы. Так, локальная и темпоральная тематические группы
конструируются по семантическому принципу ( ср.: когда рак на горе свистнет),
деление же на соматическую группу происходит преимущественно по лексическому принципу с выделением стержневого
компонента фразеологизма, выраженного
соматическим существительным.
Естественно, среди существующего
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разнообразия тематических групп фразеологизмов трудно провести отбор, поэтому
мы решили остановиться на наиболее активных и употребительных в языке фразеологизмах. В числе последних выделяются
в первую очередь соматические фразеологизмы, содержащие в своем компонентном составе названия частей человеческого тела и лица.Выше было отмечено, что
деление на данную группу проводится
по лексическому принципу, основываясь
на стержневой соматический компонент
фразеологизма. В этом смысле название
«соматические фразеологизмы» не всегда
отражает семантическую сущность данной
группы. Для большей четкости рассматриваемую группу фразеологизмов следовало
бы представить как «фразеологизмы с соматизмами в составе», однако, как уже было отмечено, нашей целью является отбор
фразеологизмов,включающих соматический компонент, независимо от семантики
этих фразеологизмов, поэтому мы и впредь будем кратко называть фразеологизмы выделенной группы «соматическими
фразеологизмами».
В целях наиболее эффективного изучения соматических фразеологизмов в национальной аудитории следует провести
вторичный отбор внутри общей группы,
опираясь на соматические гнезда. Несомненно, с точки зрения частотности употребления в языке и речи в первую очередь
выделяются фразеологизмы, относящиеся к соматическим гнездам «рука», «глаз»,
«голова», «нос», «нога», «рот», «язык»,
«ухо». Интересно заметить, что все вышеперечисленные соматизмы связаны с
органами чувств и движения. Остальные
же соматические гнезда (плечо, лоб, шея,
локоть, колено и т.д.) способны порождать

относительно ограниченное число фразеологизмов, не вошедших в активный лексический запас языка.
Итак, исходя из степени наибольшей
распространенности в языке и доступности для восприятия для изучении в неязыковой аудитории мы выбрали соматические
фразеологизмы, включающие вышеперечисленные опорные соматизмы. Однако в
данном случае нам предстоит повторный
отбор уже среди очерченных соматических гнезд, и мы решили остановиться на
тех фразеологизмах, которые в рамках отмеченных групп отличаются наибольшей
активностью и употребительностью. Тем
самым нам удастся во многом упростить
задачу изучения фразеологии в национальной аудитории.
Приведем несколько аргументаций в
защиту последнего суждения.
●
Во-первых, в пределах практического курса русского языка для студентов
неязыковых факультетов невозможно охватить все существующее многообразие
соматических фразеологизмов даже среди
выделенных нами нескольких конкретных
соматических гнезд.
●
В программе практического курса
русского языка для неязыковых факультетов не предусмотрено специального количества часов для изучения фразеологии.
●
Мы уверены, что охват большого
числа фразеологизмов (в том числе малоупотребительных, архаичных и т.п.) не даст
нужного эффекта в процессе обучения и,
более того, может затруднить их восприятие, закрепление и дальнейшее воспроизводство.
●
При изучении фразеологии в национальной аудитории нашей основной
целью является развитие активного запа129
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са студентов, последний же всегда легче
комплектуется за счет доступных форм,
выражений и моделей.
Установив рамки изучаемого материала, следует выбрать эффективные методы
его подачи для вышеуказанной категории
студентов.
В качестве одного из видов работы с
фразеологизмами отобранной соматической группы на уроках русского языка на
неязыковых факультетах мы предлагаем
нижепредставленную систему разработанных заданий, ориентированных на доступное восприятие и результативное воспроизводство отмеченных единиц языка.
Задание 1. Приведите описательное
толкование данных фразеологизмов на
русском языке. Образец: валиться с ног сильно устать.
Задание 2. Замените данные фразеологизмы возможными лексическими синонимами. Образец: под носом – близко.
Задание 3. К данным фразеологизмам
подберите фразеологические синонимы.
Образец: сломя голову – во все лопатки.
Задание 4. Выделите фразеологизмы,
соотносящиеся по своей семантике:
а) с глаголом; б) с наречием; в) с прилагательным.
Фразеологизмы: чесать языком; рукой подать; без царя в голове; в поте лица; вешать нос; мастер на все руки; во
все горло и т.п.
Задание 5. К следующим русским
фразеологизмам подберите армянские эквиваленты. Образец: пускать пыль в глаза – աչքերին թոզ փչել.
Задание 6. Выделите фразеологизмы,
имеющие в армянском языке синонимичное соответствие с идентичным соматическим компонентом.
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Образец: висеть на волоске – մազից
կախված լինել.
Задание 7. Выделите фразеологизмы,
имеющие в армянском языке синонимичное соответствие с замещенным соматическим компонентом.
Образец: намотать на ус – ականջին
օղ անել.
Задание 8. Найдите фразеологизмы,
армянские эквиваленты которых не содержат соматического компонента.
Образец: как рукой сняло – իսպառ վերանալ.
Задание 9. Из данных слов, располагая их в нужном порядке и связи, составьте 5 фразеологизмов.
Образец: нос, свой, видеть, не, дальше – не видеть дальше своего носа.
Задание 10. Найдите ошибки в данных
фразеологизмах и исправьте их.
Образец: сидеть сложа локти – сидеть сложа руки.
Задание 11. Запишите известные фразеологизмы, соответствующие по своему
значению следующим наречиям:
а) быстро; б) мало; в) далеко.
Задание 12. Вместо точек вставьте
пропущенные слова в данных фразеологизмах.
Образец: находить ... язык – находить общий язык.
Задание 13. Сгруппируйте данные
фразеологизмы по семантическому признаку.
Образец: в мгновенье ока, во все лопатки, изо всех ног – быстро.
Задание 14. Найдите выражения, которые не являются фразеологизмами.
Задание 15. Вспомните и запишите
фразеологизмы, содержащие в своем составе более одного соматического компо-
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нента.
Задание 16. Вспомните и запишите по
10 фразеологизмов с опорными компонентами, принадлежащими к соматическим гнездам «голова» и «глаза».
Задание 17. Напишите возможные варианты данных фразеологизмов.
Образец: повесить нос – повесить
нос на квинту.
Задание 18. Определите стилистическую принадлежность данных фразеологизмов.
Задание 19. Напишите сочинение-миниатюру, используя в качестве заглавия
один из данных фразеологизмов: от всего сердца; как снег на голову; зарубить
на носу.
Итак, нами были предложены некоторые типы заданий, которые, на наш взгляд, могут быть полезно использованы

на уроках русского языка в практических
группах неязыковых факультетов при работе с фразеологизмами. Основная цель,
преследуемая нами при обучении фразеологии, заключается в достижении следующих результатов:
●
умения правильно выделять опорный (стержневой) компонент фразеологизма;
●
запоминания семантики фразеологических выражений не механическим
заучиванием, а методом анализа;
●
умения правильно подбирать синонимы и антонимы фразеологизмов;
●
умения находить соответствующие
армянские эквиваленты данных русских
фразеологизмов;
●
умения правильно и свободно использовать фразеологические выражения
в речи.
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ԴԱՐՁՎԱԾՔՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԽՆԴԻՐԸ
ՈՉ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐՈՒՄ
Բ. Խոջումյան, Ն. Բահրամյան
Հոդվածը նվիրված է ռուսերեն դարձվածքների դասավանդմանը հայալեզու ուսանողներին գործնական ռուսաց լեզվի պարապմունքների շրջանակներում: Հաշվի առնելով դարձվածքների բազմաքանակությունը և ըստ ուսում նական ծրագրի դրանց դասավանդմանը հատկացրած խիստ սահմանափակ ժամաքանակի՝ նշված խմբերում
դասավանդելու համար մենք ընտրել ենք սոմատիկ կամ կազմաբանական դարձվածքները: Հոդվածում որպես արդի և արդյունավետ տարբերակ առաջարկվում է մշակված
հանձնարարությունների համակարգ, որոնց ուսուցանումը, մեր կարծիքով, զգալիորեն
կնպաստի ռուսերեն խոսքի զարգացմանը:
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ON THE PROBLEM OF TEACHING IDIOMS IN THE
ARMENIANLANGUAGE AUDIENCE
B. Khojumyan, N. Bahramyan
The article is devoted to teaching Russian idioms on practical lessons in the Armenianlanguage audience. It presents the plurality of the idioms and very limited hours allocated to
teaching the curriculum, the teaching groups we have chosen the somatic idioms. The article
offers an option for the modern and efficient system designed assignments, which, in our
opinion, will promote the Russian language development.
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АННА МУРА ДЯН
АНАИДА СИРАКАНЯН

ИЗУЧЕНИЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ
В АРМЯНОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ
Для использования словообразования в методических целях важно в первую
очередь изучение «знаков» словообразования, поскольку они способствуют расширению лексического багажа студентов
неязыковых факультетов. Помимо этого,
изучение лексики современного русского
языка не может быть полным и всесторонним, если не будет надлежащим образом
усвоена система образования новых слов,
характерная для изучаемого языка. Знание диахронии составных частей слова
прививает студентам технику исторического анализа слов, помогает выявить их
значение посредством сопоставления этих
слов со словами уже известными. Изучение закономерностей словообразования
ставит перед собой задачу использовать
знание законов истории языка для понимания лексических (генетических) связей в
русском словаре и достигнуть тем самым
охвата большого количествка русских слов
с помощью ограниченного числа правил
исторического словообразования.
Преподавание в высшей школе преследует цель не просто изложить содержание
предмета изучения, а одновременно развить мышление в области этого предмета
и связанных с ним областей знания. Например, утрата слов из словарного состава языка не всегда означает их утрату из
языка вообще. Слово, перестав обозначать жизненно важное понятие или будучи
замененным другим словом-синонимом,
ограничивает свое употребление и, сле-

довательно, свои словообразовательные
возможности. В связи с этим количество
вновь возникающих от данного слова новообразований резко сокращается. Однако при этом само слово и его производные
еще долго могут жить в языке как самостоятельные, взаимно между собой не связанные, переосмысленные единицы, отдельно или в составе словосочетаний.
Утрата из словарного состава отдельных звеньев – явление не очень частое.
Наоборот, для исторического развития
словарного состава языка более характерно его расширение, обогащение.
Пополнение словарного состава часто происходит за счет образования новых
родственных слов от одного первоначального корневого слова. Например, от глагола «вертеть» (корень верт-) образованы
следующие слова: вер/т/нуть, повернуть (изменить направление), вращать
(совершать движения вокруг центра), сворачивать (отклоняться в сторону) и другие.
В составе любого языка с высокоразвитой словообразовательной системой
производные слова составляют основной
массив, поэтому при их изучении весьма важно освоение лексической семантики последних, что представляет особую
трудность для иностранцев. В последние
годы наблюдается усиление интереса к
изучению семантики производных слов.
Мотивированность значения производного слова, опосредованность связи с дру133
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гими единицами лексической системы
языка обусловливают такие особенности
его семантики, которые не свойственны
значениям непроизводных слов. В центре
внимания находится та особенность лексической семантики производных слов,
которая в русской лингвистической традиции получила название «фразеологичности» (идиоматичности). Это означает,
что вся «жизнь» производного слова в
значительной степени обусловлена наличием или отсутствием фразеологичности
семантики.
Итак, различаются слова с фразеологичной и нефразеологичной семантикой. Лексические значения первых,
кроме значения морфем, содержат добавочные смысловые компоненты, отсутствующие как в значениях производящих
основ, так и в значениях производящих
аффиксов. Смысловые компоненты, не
получающие формального выражения,
условно будем называть «смысловыми
приращениями». К примеру, в значении
слова «дошкольный» (относящийся ко
времени до поступления ребенка в школу) никакие морфемы не содержат части
«поступление» и «ребенок». Они составляют смысловое приращение.
Указанное явление весьма ясно прослеживается на примере армянских эквивалентных слов. Так, к примеру, армянское
прилагательное
«նախադպրոցական»,
как и его русский синоним «дошкольный»,
имплицитно содержит в своей семантике
не выраженные формально компоненты
«ընդունվել» (поступление) и «երեխա»
(ребенок), составляющие смысловое приращение выделенного прилагательного.
Лексические значения семантически
нефразеологичных слов легко определить,
134

если известны значения их составных частей. Так, зная, что «верблюд» - это животное, а суффикс -онок имеет значение
невзрослости, определить значение слова «верблюжонок» не составляет труда.
При сравнении с подобными армянскими
словами выявляется определенное несоответствие, а именно: при образовании
названий детенышей зверей в армянском
языке чаще всего не используется конкретный словообразовательный аффикс,
а обычно применяются супплетивный или
описательный способы словообразования.
Например: խոճկոր (поросенок), կորյուն
(львенок), քուռակ (жеребенок); или: արջի քոթոթ, աղվեսի ձագ и т.д. (медвежонок, лисенок). Иногда в армянском языке
при образовании указанных существительных используется также уменьшительный суффикс -ուկ (արջուկ, գայլուկ), что
больше соотносится с выделенным русским суффиксом -онок (-енок), но такие
образования не могут считаться литературно нормированными, поскольку они
стилистически выраженно маркированы и
относятся только к сфере устной речи.
Значение фразеологичных по семантике слов нельзя полностью вывести из значений составляющих морфем. Зная, например, что слова утро, день, вечер, ночь
называют части суток, а суффикс -ник
имеет предметное значение, мы не можем
путем сложения смыслов определить реальные лексические значения слов утренник, дневник, вечерник, ночник, потому
что все они имеют индивидуальную семантическую структуру, содержат различные
смысловые приращения, которые нельзя
вывести из словообразовательной структуры производных слов, и их нужно просто знать. Подобные идиоматичные отсубс-
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тантивные слова можно трактовать и как
результат смысловой компрессии.
В настоящее время членение фразеологичности семантики производных слов
понимается как невозможность синтезировать значение целого из известных значений составных частей или как невыраженность определенной части значения
целого его морфемными составляющими.
Эти два подхода – с точки зрения синтеза
и с точки зрения анализа – могут иметь общие задачи и даже решение, но в основе
своей принципиально различаются. В свете указанных подходов можно выделить
три типа производных слов:
● фразеологичные с точки зрения синтеза , где, не зная, какие значения производящих используются для мотивации
производных, нельзя получить значение
целого из составляющих его частей, но
известное нам значение целого распределяется по ним без остатка (например: писатель, хитрец и т.п.);
● фразеологичные с точки зрения анализа, когда не выражена формально часть
лексического значения, но определить его
по составляющим возможно (например:
аскорбинка, нержавейка);
● фразеологичные и с точки зрения
синтеза, и с точки зрения анализа, когда
получить значение целого по составляющим невозможно, при этом часть лексического значения не находит формального
выражения (например: желток, синяк и
т.д.).
Фразеологичность семантики неодинаково присуща производным, относящимся
к разным частям речи. Более всего она характерна существительным, значительно
меньшей идиоматичностью лексического
значения производных отличаются глаго-

лы и прилагательные, наречие же в этом
отношении представляет неоднородное
явление: все продуктивные типы наречий,
как правило, лишены фразеологичности,
все непродуктивные типы фразеологичны. Отсюда понятно, почему идиоматичность значения слов иллюстрируется во
всех работах на примере имени существительного – самой фразеологичной по семантике части речи.
Фразеологичность существительных
в значительной степени объясняется их
номинативностью. Помимо этого, можно
отметить и ряд причин словообразовательного характера, в силу которых производные существительные оказываются
наиболее фразеологичными среди других
частей речи. Это различие становится заметным при сравнении семантики производных разных частей речи, имеющих
однотипные или одинаковые мотивирующие.
Так, глаголы, мотивированные качественными прилагательными, как правило,
нефразеологичны (например: синеть,
белеть, пустеть, теплеть); их лексические значения (становиться синим, белым, пустым, теплым) распределяются
по морфемным составляющим. Значение
суффикса –е – становление признака. Глаголы с суффиксом -и (синить, белить, сушить и т.д.) обладают значением «делать
что-либо синим, белым, сухим». Значение выделенного суффикса – «наделение
объекта признаком».
В армянском языке выявляется аналогичная картина. Сравним, например:
կապտել, սպիտակել, ջերմանալ и т.д.,
где суффикс -ե предопределяет их лексическое значение – становление признака: «դառնալ կապույտ, սպիտակ, ջերմ».
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Значение же наделения объекта признаком (դարձնել կապույտ, սպիտակ, ջերմ)
в соответствующих словах выражается с
помощью суффикса -եց/ն/: կապտեցնել,
սպիտակեցնել, ջերմացնել.
Наоборот, существительные, мотивированные этими же прилагательными,
фразеологичны (например: синяк, белок, теплица, сухарь и т.д.). Сравним с
армянским: կապտուկ, սպիտակուց, ջերմոց.
То же самое можно сказать о включении в состав глаголов названий средств
действия: категориальная семантика таких
глаголов вместе с переходностью на –ить
обусловливает однозначное понимание
глаголов солить, перчить и т.д.
Названия животных также могут опосредованно входить в состав производных
глаголов. Глаголы усваивают только переносное значение, при этом соответствующие существительные проявляют скорее
признаковое, чем собственно предметное
значение. В разных словообразовательных типах на –ить, -еть, -ничать эти слова в сочетании с глагольным дериватором
обозначают проявление признака, характерного для данного животного или, вер-

нее, приписанного ему в нашем бытовом
представлении. Например: звереть (свирепеть), ишачить (выполнять тяжелую
работу), лисить (хитрить, хитро льстить)
и т.д.
В армянском языке данные значения,
связанные у нас подсознательно с признаками тех или иных животных, не всегда передаются одинаково. Чаще всего в
аналогичных армянских словах название
того или иного животного отсутствует, и
используется название признака, ассоцируемого с данным животным. Например:
խորամանկել (хитрость –качество, присущее лисе).
Итак, мы попытались в рамках данной
статьи представить словообразование с
точки зрения фразеологичности/нефразеологичности семантики лексических
единиц. Изучение словообразования в
указанном аспекте в армяноязычной аудитории окажется более эффективным при
проведении параллели с родным языком
обучаемых. Это даст возможность студентам выявить имеющиеся соответствия и
расхождения между двумя языками, глубже проникнуть в культурно-национальные
особенности изучаемого языка.

ԲԱՌԱԿԱԶՄՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑԱՆՈՒՄԸ ՀԱՅԱԼԵԶՈՒ ԼՍԱՐԱՆՈՒՄ
Ա. Մուրադյան, Ա. Սիրականյան
Հոդվածը նվիրված է բառակազմության որոշ ոլորտների ուսուցմանը հայալեզու լսարանում: Մասնավորապես, դիտարկվում են «դարձվածքային» և «ոչ դարձվածքային»
իմաստ ունեցող բառերը: Դարձվածքային իմաստ ունեցող բառերում նշված իմաստը
արտահայտվում է, այսպես կոչված, «իմաստային հավելում ների» միջոցով, որոնք սովորաբար բացակայում են տվյալ բառի կազմում: Առաջարկվում է դասավանդման ընթացքում անցկացնել համեմատություն համարժեք հայերեն միավորների հետ, ինչը
կօգնի ուսանողներին բացահայտելու երկու լեզուների միջև եղած ընդհանրությունները և տարբերությունը և, իհարկե, ավելի լավ ըմբռնել ռուսերենի լեզվամշակութային
առանձնահատկությունները:
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WORD FORMATION  LANGUAGE TEACHING IN THE ARMENIAN AUDIENCE
A. Muradyan, Sirakanyan
The article is devoted to teaching word formation in the Armenian audience. In particular,
there are considered the words with «idiomatic» and «non-idiomatic» meaning. The indicated
meaning in the words with the idiomatic meaning expressed in the so-called «semantic additives» means. It is proposed to conduct a comparison with the equivalent Armenian words,
which will help students discover the similarities and differences between the two languages
and, of course, better understand the specifics of Russian culture.
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ԼՈՒՍԻՆԵ ԴԵՐՄՈՅԱՆ

ԼԱՏԻՆԵՐԵՆԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ
ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՀՍՏԱԿԵՑՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆ
Ուսուցման նպատակն օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի հիմ նական կարգերից մեկն է, ինչպես նաև բոլոր
դասընթացների բովանդակային հենքը
[1, 52-53]: Առանց հստակ ձևակերպված
նպատակների դասավանդողը չի կարող
պատկերացում կազմել, թե ինչ ակնկալիքներ կարող են ինքն ու իր ուսանողներն
ունենալ դասընթացի ավարտին: Օտար
լեզվի ուսուցման նպատակները սերտորեն փոխկապակցված են նաև դրանց
իրականացման գործընթացի հետ, ուստի
նպատակների կոնկրետացումը որոշակիորեն կանխորոշում է տվյալ դասընթացի
ընդհանուր արդյունավետությունը:
Հայտնի է, որ ցանկացած օտար լեզվի
ուսուցում հետապնդում է երեք հիմ նական
նպատակներ` գործնական, կրթադաստիարակչական և մշակութային [1, 43]:
Հիմք ընդունելով լատիներենի ուսուցման
դասական տարբերակը, ինչպես նաև ռոմանագերմանական լեզուների ֆակուլտետներում այդ դասընթացի առանձնահատկությունները` ստորև ներկայացնում
ենք նշված նպատակները.
Գործնական նպատակներ: Լատիներենը, ի տարբերություն ժամանակակից
խոսակցական լեզուների, դասավանդվում և ուսում նասիրվում է գործնական այլ
նպատակներով և այլ կերպ: Քանի որ լատիներենն այժմ գործածվում է առավելապես հոգևոր և բժշկության ոլորտներում,
ուստի բանասիրության և մանկավարժության մեջ այդ լեզվով հաղորդակցումն ունի
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սոսկ պայմանական բնույթ: Տվյալ պարագայում հաղորդակցումը սահմանափակվում է գլխավորապես գրավոր խոսքով,
մասնավորապես` տեքստեր կարդալով և
թարգմանելով: Սրանք են լատիներենի
ուսուցման գործնական նպատակները,
որոնց իրականացման համար անհրաժեշտ է յուրացնել համապատասխան բառապաշար, կարդալու հմտություններ և
տեսական գիտելիքներ լատիներենի լեզվական համակարգի վերաբերյալ:
Կրթադաստիարակչական նպատակներ: Լատիներենի ուսուցումը շոշափելի
ներդրում ունի ինչպես ընդհանուր լեզվաբանական գիտելիքների ընդլայնման ու
խորացման, այնպես էլ ռոմանագերմանական տվյալ լեզուն ավելի գիտակցված, հիմնավորված և նպատակային յուրացնելու
համար: Լատիներեն լեզվի համակարգի
յուրացմանը զուգընթաց հնարավորություն
է ընձեռնվում ավելի խոր գիտակցելու, որ
գոյություն ունեն մտքերն արտահայտելու
տարբեր եղանակներ: Այդ տեսակետից
հատկապես արժեքավոր է լատիներենի
միջոցով և նրա շնորհիվ ուսումնասիրվող
ռոմանագերմանական ու մայրենի լեզուներին ավելի հաստատապես տիրապետելու
իրական հնարավորությունը [4, 48]:
Դարեր շարունակ լատիներենի ուսուցումը հիմ նականում նպաստել է տրամաբանության և ռացիոնալ լեզվամտածողության զարգացմանը, առանց որի անհնար
է ապահովել կրթության պատշաճ մակարդակ [2, 8-9]: Լատիներենի ժամանա-
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կակից դասընթացները չնայած հետապնդում են կրթադաստիարակչական շատ
ավելի ընդգրկուն խնդիրներ, ինչպես,
օրինակ` լեզվաբանական մտահորիզոնի ընդլայնում, քերականական մտածողության զարգացում, ցանկացած լեզվի
գործառության ոլորտներում գիտական և
ստեղծագործական մոտեցման մշակում,
կարճատև և երկարատև հիշողության
զարգացում, այսպես կոչված` «լեզվի զգացողության» ձեռքբերում և այլն, այդուհանդերձ, տրամաբանական մտածողություն
զարգացնելը մնում է այդ լեզվի դասավանդման կարևոր նպատակներից մեկը:
Մշակութային նպատակներ: Որպես
համաշխարհային մշակույթի հնադարյան
մնայուն արժեքների ճանաչման միջոց`
լատիներենն ուսումնասիրողներին հաղորդակից է դարձնում անտիկ և միջնադարյան, մասնավորապես վերածննդի շրջանի մշակութային նվաճումներին, որոնք
իրենց ազդեցությունն են թողել ոչ միայն
եվրոպական, այլև մյուս աշխարհամասերի քաղաքակրթության զարգացման վրա
[5, 19]: Սովորողները բնագիր տեքստերի
միջոցով տեղեկություններ են ստանում
Հին Հռոմի պատմության կարևորագույն
դրվագների, առասպելների, ականավոր
մտածողների, փիլիսոփաների և քաղաքական գործիչների կյանքի և գործունեության
վերաբերյալ: Արդյունքում, իբրև լատիներենի ուսումնասիրության բաղկացուցիչ
գործընթաց, ուսանողների մեջ մշակվում է
հոգևոր իրական արժեքների աշխարհում
ճիշտ կողմնորոշվելու ունակություններ:
Ի մի բերելով լատիներենի ուսուցման
նշված երեք խումբ նպատակները` կարելի
է հանգել հետևյալ եզրակացությունների.
ա) Օտար լեզուների ֆակուլտետներում լատիներենի ուսուցման գործնական, կրթադաստիարակչական և մշա-

կութային նպատակների իրականացումը
փոխկապակցված, մեկը մյուսով պայմանավորված գործընթաց է: Ընդ որում՝առաջնայինը գործնական նպատակների
միագումար ուղղվածության` սովորողների մեջ լատիներեն տեքստեր ընթերցելու
և հասկանալու, անհրաժեշտ նվազագույն
բառապաշարի և քերականական գիտելիքների որոշակի մակարդակի ստեղծումն
է, որի առկայության պարագայում միայն
նրանք ի զորու կլինեն կարդալու ու հասկանալու լատիներեն տեքստեր, որն իր
հերթին հնարավորություն կընձեռի կյանքի կոչելու նաև կրթադաստիարակչական
ու մշակութային նպատակները:
բ) Լատիներենի ուսուցման ամենաէական առանձնահատկությունն այն է, որ
չնայած այլ օտար լեզուների նման սովորողներն ուսում նասիրում են այդ լեզվի
հիմունքները, սակայն ոչ համակողմանի
հաղորդակցվելու` բանավոր և գրավոր
տեղեկատվություն փոխանակելու համար:
Լատիներենի քննարկվող դասընթացը
հետապնդում է շատ ավելի սահմանափակ գործնական նպատակներ, այն է`
ընթերցելու և ընթերցածը հասկանալու,
ինչպես նաև որոշ ասույթներ ճիշտ արտասանելու ունակությունների ձևավորում
և զարգացում:
գ) Ակտիվ հաղորդակցման միջավայրից զուրկ լատիներենի ուսուցումն առավելապես հետապնդում է կրթադաստիարակչական և մշակութային նպատակներ:
Սակայն, քանի որ վերջիններս կարող են
կյանքի կոչվել սոսկ լատիներենի գործնական նպատակների իրականացման միջոցով, ապա տվյալ դասընթացին հատկացվող սուղ դասաժամերի ընթացքում
շոշափելի արդյունքների հասնելու համար
անհրաժեշտ է խստագույնս համակարգել
գործնական,
կրթադաստիարակչական
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և մշակութային նպատակների հարաբերակցությունը:
Վերոնշյալ նպատակների փոխկապակցված իրականացումը պահանջում է
մի շարք խնդիրների լուծում, որոնք, ըստ
էության, ապահովում են դասընթացի
արդյունավետությունը: Ուստի խնդիրների համակարգված ձևակերպումը նույնքան անհրաժեշտ է, որքան նպատակների
պարզաբանումը:
Ուսուցման խնդիրներին նվիրված իր
հայտնի աշխատության մեջ Ս. Ֆ. Շատալովը ներկայացրել է դրանց համակարգված անվանացանկը` բացատրություններով հանդերձ [3]: Հիմք ընդունելով նշված
անվանացանկը, ինչպես նաև հաշվի առնելով օտար լեզուների և մասնավորապես
հայախոս լսարանում լատիներենի ուսուցման առանձնահատկությունները` վերջինիս դասավանդման ողջ գործընթացը
համալրող խնդիրները խմբավորել ենք
ըստ իրենց դերի, նշանակության և գործառույթի: Այդ տեսակետից նպատակահարմար է դրանք ներկայացնել, որպես`
• ուսում նական գործընթացի նախապատրաստական խնդիրներ,
• ուսում նական գործընթացի կազմակերպման խնդիրներ,
• ուսում նական գործընթացի վերահսկման խնդիրներ:
Առաջին խմբի խնդիրները վերաբերում են ուսում նական գործընթացի պլանավորման և ծրագրավորման բոլոր կողմերին և պայմաններին, երկրորդ խմբի
խնդիրներն առնչվում են ուսում նական
գործընթացի համակողմանի իրականացմանը, իսկ երրորդ խմբի խնդիրներն ընդգրկում են այդ գործընթացի փուլային և
հանրագումարային արդյունքների բացահայտումը, ներառյալ` ուսանողների մնացորդային գիտելիքների վերահսկումը:
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Ինչպես արդեն նշել ենք, օտար լեզուների ֆակուլտետում լատիներենի ուսուցումն էականորեն տարբերվում է ժամանակակից օտար լեզուների ուսուցման
գործընթացից, այդ իսկ պատճառով էլ նշված երեք խումբ խնդիրների իրականացումը պահանջում է ինքնատիպ, երբեմն
ոչ նորմավորված մոտեցում ներ:
1. Լատիներենի ուսուցման գործընթացի նախապատրաստական առանցքային խնդիրը համապատասխան ուսումնական ծրագրի մշակումն է: Այն
ամբող ջացնում է տվյալ դասընթացի նպատակները և դրանց փոխկապակցված
իրականացման ողջ բովանդակությունը:
Վերջինիս բաղադրիչներն են` ուսուցման
տևողությունը, փուլերը և դրանցից յուրաքանչյուրին ներկայացվող այլևայլ պահանջներ, ուսումնական նյութի բնույթը,
ուսուցման ենթակա լեզվանյութի քանակական և որակական չափանիշները, խոսքային գործունեության համապատասխան
տեսակները և դրանց զարգացման որոշակի մակարդակներին ներկայացվող պահանջները, դասընթացի իրականացման
անհրաժեշտ պայմանները` նախընտրելի
սկզբունքները, մոտեցումները, մեթոդներն ու եղանակները, ուսուցման համալիր
միջոցները, ակնկալիք մնացորդային գիտելիքների և հաղորդակցական ունակությունների ստուգման եղանակներն ու պայմանները, ուսումնառության հիմնական և
լրացուցիչ աղբյուրները:
2. Ուսում նական գործընթացի կազմակերպման խնդիրներն առնչվում են
ինչպես ողջ դասընթացին, այնպես էլ յուրաքանչյուր պարապմունքին:
Լատիներենի ուսուցման իրականացման հիմք են ծառայում ուսում նական
պլանը և ուսում նական ծրագիրը, որոնք
ուղղորդում և համակարգում են մանկա-
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վարժամեթոդական այդ ողջ գործընթացը: Այդուհանդերձ, քանի որ ցանկացած
առարկայի դասավանդումն ինքնին նաև
ստեղծագործական գործընթաց է, ապա
լատիներենի ուսուցման մանկավարժամեթոդական համալիր խնդիրների արդյունավետ իրականացումը պայմանավորված է ոչ միայն օբյեկտիվ, այլև սուբյեկտիվ
բնույթի գործոններով:
3. Լատիներենի, ինչպես և ցանկացած այլ օտար լեզվի դասընթացի արդյունավետության բացահայտումը և վերահսկումը նպատակ ունի վեր հանելու
յուրաքանչյուր սովորողի առաջադիմության աստիճանը, լեզվանյութի և հաղոր-

դակցական ունակությունների յուրացման
գործընթացում տեղ գտած թերությունները, ինչպես նաև ուսուցման բովանդակությունը և նրա առանձին բաղադրիչների
արդյունավետությունը դասընթացի առանձին հատվածներում ու ավարտին: Այն
հնարավորություն է ընձեռում ստեղծելու ուսուցման և ուսումնառության ավելի նպաստավոր պայմաններ, ցածր կամ ոչ բավարար արյունավետությամբ հանդես եկող
ուսուցման եղանակների ու միջոցների
փոխարեն կիրառելու ավելի արդյունավետ
եղանակներ և միջոցներ, ավելի նպատակաուղղված իրականացնելու կրթադաստիարակչական և մշակութային խնդիրները:
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ОПРЕДЕ ЛЕНИЕ ЦЕ ЛЕЙ И ЗА ДАЧ ОБУЧЕНИЯ ЛАТИНСКОМУ ЯЗЫКУ
КАК ПРЕДПОСЫЛКА ПРОДУК ТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
Л. Дермоян
В сравнении с другими иностранными языками, преподавание латинского языка имеет свои специфические особенности. Очевиден тот факт, что широкий спектр содержания обучения латинскому, с одной стороны, и ограниченное количество часов, отводимых
этому курсу, с другой стороны, требуют четкого определение целей и задач обучения.
CLARIFICATION OF THE AIMS AND OBJECTIVES OF TEACHING LATIN
AS A PRECONDITION FOR EFFICIENT TEACHING
L. Dermoyan
As compared with modern foreign languages teaching, Latin has its own peculiarities. It’s
obvious that the content of teaching Latin, on the one hand, and the limited academic hours
for this course, on the other hand, require further and more detailed clarification of the aims
and specific objectives to be determined.
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NARINE BUKUSHYAN

THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL
COMPETENCIES OF INTERPRETERS
THROUGH GAME MODELLING
Interpreting and translating nowadays
play an important role in our multi-cultural
world. Although there are correspondences
between interpreting and translating, an interpreter conveys meaning orally (simultaneous, consecutive and sight translation), while
a translator conveys meaning from written
text to written text. As a result, interpretation requires competencies different from
those needed for translation.
In linguistic research some scientists suggest that the basic competence to perform
tasks of interlingual mediation is a natural
gift that comes with the ability to use more
than one language [10; 7]. According to the
belief that “interpreters are born” (a phrase
coined in the 1970’s by Renée van Hoof, then
head of the European Communities’ Conference and Interpreting Service), no methodological structure of education or training
was necessary. Teaching interpreting therefore consisted of teaching to cope with impromptu speech on subjects that well-educated people were supposed to be more or
less acquainted with.
Meanwhile, however, the demand for interpreters has grown exponentially, and so
have the requirements with regard to their
performance.
J. Kaufert and C. Yallop characterize interpreter as an interlingual mediator or a
specialist at “mediated interlingual communication” who carries out cultural brokerage
functions. Another popular conception of
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the interpreter may be that of an objective,
impartial and accurate converter of message
[11; 31]. One reason there exist differing
views of the interpreter’s role has to do with
different professional settings. And in all of
these settings interpreters are expected to
render a professional service based on the
skills they have acquired during their education or professional training. If they fail to
perform properly, misunderstandings may
arise, the atmosphere between communication partners may be affected or communication between the different linguistic groups
may break down altogether. Thus the skills
that interpreters have must enable them to
provide their services in such a way that participants in a multilingual event who do not
speak or understand each other`s language
may nevertheless communicate successfully
and that no disturbances of proceedings
arise from the fact that interpreters are at
work.
So, the first question, though a bilateral
one, arising here is: What is interpreting
competence and what are these professional
competencies of interpreters?
S. Kalina suggests the following definition
for the interpreting competence [10; 5]:
The competence of a professional interpreter can be defined as the competence
to process texts within the scope of a bi- or
multilingual communication situation with
the aim of interlingual mediation.
S. Kalina goes further and gives us the
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components of interpreting competence
which are as follows:
• Linguistic competence
• Cultural competence
• Competence for strategic text processing
• Mental skills
• Rhetorical and speaking skills
• Interpreting-specific competence.
Linguistic competence implies that linguistic skills of interpreters have to be excellent, which means more than being ‘fluent’
in one’s working languages. Linguistic skills
include not only command of the general or
conversational but also specialized languages
such as banking, medical or data processing language, differences in usage, style,
register, cultural norms and peculiarities,
etc. Cultural competence presupposes the
thorough knowledge of the cultures of the
countries or regions concerned, including
political, economic, social and ethnic differences, administrative structures, community
life, literature and the arts. Competence for
strategic text processing refers to the ability to determine the goal of interpreting as
the production of a target text that enables
the addressee to comprehend what the text
producer has addressed to him/her, to inference implicit information, producer’s intentions, etc. This competence includes both
text comprehension and text production
stages. Mental skills are concerned with the
excellent functioning of mnemonic capacity and the ability to work at a high level of
concentration, as well as self-motivation and
extraordinary tolerance to stress. Rhetorical
skills require of an interpreter to be able to
speak in front of an audience by following the
rules of oratory. Interpreting competence
comprises the ability to interpret a message

from one language to the other in the applicable mode. It includes the ability to assess
and comprehend (active listening skills) the
original message and render it in the target
language without distortions. It also includes
the awareness of the interpreter’s own role
in the interpreting encounter.
In addition to the above detailed professional competencies of interpreters, Ch.
Nord singles out the following ones:
• Linguistic competence
• Cultural competence
• Expertise or professional knowledge
• Research competence
• Theoretical and methodological knowledge of interpreting history and practice
• Interpreting competence.
As it can be observed, common to the
classifications of interpreting competencies
researched by both scientists are linguistic, cultural and interpreting competencies.
Moreover, L. Xiangdong discusses the issue
of interpreting strategies, also termed procedural skills, coping tactics, techniques and
characterizes them as an essential component
of interpreting competence which allow interpreters to use a minimum amount of processing efforts to reduce the negative effects
of cognitive (such as high time pressure, unfavorable working conditions, etc.) and languagespeciﬁc constraints (such as extreme speech
conditions, incomprehensible input, etc.) [5; 104].
The Canadian National Standard Guide
for Community Interpreting Services emphasises interpersonal skills as an important
building block of interpreter professional
competence. The latter includes strong communication skills, being polite, respectful,
tactful, able to relate well to people, and possessing good judgment [3; 16].
Recent researches into interpreting and
143

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

the issues it is concerned with finds game
modelling technology as an effective tool to
train interpreting competencies. Game modelling helps to create a context where students are given an opportunity to practice
interpreting competencies not in isolation
but in a combined way. It provides students
with the opportunity to sense the working of
language as living communication.
The game modelling sample suggested
in this article is a combination of simulation and role-play. The simulation part of
the modelling is grounded in the condition
that students are to imitate a UNESCO session “Learning to Live together”. While, the
part of role-play is conditioned with the requirement to take on a persona related to
the occasion to be simulated. The suggested
modelling event includes five speakers, six
interpreters, three journalists and one moderator. The number of journalists, speakers
and interpreters, accordingly, can be different based on the number of students in a
group.
In this modelling event speakers are required to prepare a five minute long speech
in English on the conference theme (“Learning to Live together”). Speakers may accompany their speech with presentation aids if
needed. In this case, care should be taken
to equip the classroom with appropriate hitechs. Prior to speech preparation, students
should gather information about the people they are to role play (organization they
work for, their responsibilities and functions
there) and write a speech from the perspective of these data.
Interpreters are required to translate
orally (from English into Armenian) speeches of the speakers they are assigned to (for
example, interpreter 1 translates speech of
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speaker 1) as well as to summarize the just
delivered speech. Interpreters translate
speeches unit by unit. Lecturer and students
should decide what makes a unit (a phrase,
sentence, or a paragraph).
Moderator is required to moderate the
whole conference (to open and conclude the
conference with corresponding speeches, introduce speakers one after another, handle
question-answer sessions). Lecturer should
take care to ensure that students know who
a moderator is and what he/she does. For
this purpose, lecturer might assign students
to watch videos that explain the role and responsibilities of a moderator (recommended
You Tube videos include Moderating a Conference Session; UX tutorial: The moderator’s role; How to be a moderator).
Lecturer should make sure that all students clearly understand their role, tasks,
and the process of modelling. Lecturer might
assign students to watch a couple of videos
on different classroom simulations. Moreover, lecturer should explain to students
what a simulation is, particularly, how a UN
model session works. For this purpose, lecturer might demonstrate or assign students
to watch relevant videos (recommended You
Tube videos include Mock Model United Nations - The Movie; Model United Nations:
How it Goes; Model United Nations Overview; United Nations Explained).
Below is provided the detailed description of the mentioned modelling event.
Theme: “Learning to Live together”.
Type: UNESCO simulation.
Format: Conference.
Working languages: Armenian, English.
Source language: English.
Translation language: Armenian.
Types of interpretation: Consecutive
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(units of speech); summarization; two-way
translation (during question-answer session).
Number of participants: 15.
Participant roles: Moderator, Speaker1
– Director General of UNESCO Irina Bokova,
Speaker 2 - European Commissioner for Education, Culture, Multilingualism and Youth
Tibor Navracsics, Speaker 3 - European
Commissioner for International Cooperation
and Development Neven Mimica, Speaker 4
– Director of OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights Michael Georg
Link, Speaker 5 – Representative of Governing Body of the European Youth Parliament
(EYP) Sophie Hall, Interpreter of Moderator, Interpreter 1, Interpreter 2, Interpreter
3, Interpreter 4, Interpreter 5, Journalist 1,
Journalist 2, Journalist 3.
Procedure:
1. Moderator opens the conference with a
keynote speech (greets the audience, introduces the aim of the conference and
its importance, welcomes speakers, interpreters, journalists).
2. Moderator announces conference agenda and welcomes the first speaker.
3. Speaker 1 delivers his/her speech (Interpreter 1 translates the speech unit
by unit, first, and then summarizes the
whole speech).
4. Question-answer session: Journalists ask
questions (two-three questions in total)
to Speaker 1 in Armenian (Interpreter 1
translates questions into English).
5. Speaker 1 answers the questions in English (Interpreter 1 translates answers into
Armenian).
6. Moderator moderates the question-answer session.
7. Moderator welcomes the second speaker.

Steps 3, 4, 5, 6, 7 are repeated for all the
other speakers and interpreters.
8. Moderator concludes the conference
(Interpreter translates the concluding
speech unit by unit).
Materials required: Placard for each
speaker; sheets of paper and pens for interpreters to take notes.
Rules: At choice of lecturer and students.
This technology helps to develop a
number of professional interpreting competencies. The first in line is the linguistic
competence which includes reading skills,
speaking skills and listening skills. Reading component is concerned inasmuch as
students have to do a little research as described below which, in its turn, includes
searching for and reading relevant information in English. Speaking skills are promoted
through public speech delivery, question
and answer sessions during the modelling
event. Listening skills are developed as a
result of listening to the speeches delivered
by the moderator and speakers. Second are
the rhetorical skills as part of the students
have to deliver a public speech by following
the techniques and rules of oratory. Third is
the interpreting competence since the other
part of the students participate as interpreters and are required to perform two types of
consecutive interpretation - unit by unit and
dialogue interpretation from Armenian into
English and vice versa. Worth stating here
is the opportunity to practice a lot of code
switching between the English and Armenian
languages as a crucial component of a successful execution of this modelling event.
Fourth is the research competence since
students are required to find valid information about the political figures they are to
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role play and the organization they work at.
The fifth - expertise or professional knowledge - is gained through the planning stage
of the modelling event and the actual participation during which students are to get
familiar with the typical working conditions
of interpreter as required by a conference
setting. The sixth are the mental skills since
students-interpreters need to concentrate on
the speeches of the speakers, memorize information, overcome anxiety in order to successfully perform their task.
Another issue worth mentioning in this
article as directly related to interpreter education is that of professional qualifications of
interpreter educators. Institutions providing
interpreting education or training should
be very careful about the professional staff
that they hire to teach interpreting courses.
The first scholars to deal with questions of
interpreting training were practicing conference interpreters who had taken over train-

ing courses at universities for the training of
interpreters. These people, professional as
they were in their practical work, had not,
however, enjoyed any formal scientific or
educational training and were, understandably, tempted to base their teaching methodology on their own personal experience.
[10; 10] Thus, one of the fundamental qualifications of an interpreter teacher, except being a professional interpreter him/herself, is
that of having received formal education in
Translation and Interpreting Studies and being at least acquainted with the concerns and
problems of interpreting research.
The institution cannot hope to “teach”
all the knowledge of the world the would-be
translator or interpreter will need, but they
can give the basics of several disciplines,
demand that their students keep abreast of
what is going on in the planet and of developments in their field and encourage them
to never stop widening their role.
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ԲԱՆԱՎՈՐ ԹԱՐԳՄԱՆՉԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՄՊԵՏԵՆՑԻԱՆԵՐԻ
ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ԽԱՂԱՅԻՆ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ
Ն. Բուկուշյան
Ներկայումս՝ միջազգային ակտիվ համագործակցության պայմաններում, հետզհետե
աճում է բանավոր թարգմանչի մասնագիտական դերի կարևորությունը: Միջազգային
մասշտաբի միջոցառում ների ընթացքում պահանջվում են հմուտ թարգմանիչներ՝ օտարերկրյա մասնակիցների փոխըմբռնումն ապահովելու նպատակով: Տրամաբանական
է, որ նմանատիպ միջոցառումների հաջողությունը մեծապես կախված է դրանցում
ներգրավված թարգմանիչների մասնագիտական կոմպետենցիաների զարգացվածության աստիճանից: Այն հարցին, թե ինչ է իրենից ներկայացնում բանավոր թարգմանություն իրականացնող թարգմանչի կոմպետենտությունը, և որոնք են դրա բաղադրիչ
մաս կազմող մասնագիտական կոմպետենցիաները, մասնագիտական գրականության
մեջ միանշանակ պատասխան չի տրվում: Բազմաթիվ սահմանում ների առկայությունը
մեկնաբանվում է բանավոր թարգմանչի մասնագիտական միջավայրի բազմազանությամբ, ինչպիսիք են, օրինակ, գիտաժողովները, կլոր-սեղան քննարկում ները, հարցազրույցները, դատական լսում ները, քաղաքական, տնտեսական, մշակութային և այլ
բնույթի բազմակողմ հանդիպում ները: Բանավոր թարգմանչին ներկայացվող հիմ նական կոմպետենցիաները հետևյալներն են՝ լեզվաբանական կոմպետենցիա, մշակութային կոմպետենցիա, խոսույթային կոմպետենցիա, մտավոր օպերացիաներ կատարելու հմտություններ, հռետորական հմտություններ և բանավոր թարգմանություն
իրականացնելու համար անհրաժեշտ նեղ մասնագիտական հմտություններ: Թվարկված կոմպետենցիաների զարգացման համար սույն հոդվածի շրջանակում առաջարկվում է խաղային մոդելավորման տեխնոլոգիան, որը ներառում է նաև դերային խաղի
տարրեր: Մանկավարժական այս տեխնոլոգիան ստեղծում է հաղորդակցական միմիջավայր, որտեղ ուսում նառողները ‹‹մարզում են›› մասնագիտական վերոնշյալ կոմպետենցիաները համակցված ձևով՝ ի տարբերություն թարգմանական վարժությունների,
որոնց դեպքում կարևորվում է մեկ առանձին հմտության խթանումը:
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УСТНОГО ПЕРЕВОДЧИКА
С ПОМОШЬЮ ИГРОВОГО МОДЕ ЛИРОВАНИЯ
Н. Букушян
В наши дни, в условиях активного международного сотрудничества, возрастает значимость роли устного переводчика. На вопрос: ‹‹Что такое компетентность устного
переводчика и какие у нее составные?›› в специализированной литературе однозначного ответа нет. Существование многочисленных определений обусловливается разнообразностью профессиональных обстановок устного переводчика, таких как, на пример, конференции, круглые столы, интервью, судебные заседания, многосторонние
встречи политического, экономического, культурного характера. Профессиональные
компетенции устного переводчика включают лингвистическую компетенцию, культурологическую компетенцию, дискурсивную компетенцию, навыки для осуществления
умственных операций, риторические навыки и узко специализированные навыки для
осуществления устного перевода. С целью развития выше перечисленных компетенций в настоящей статье рассматривается технология игрового моделирования, которая
также включает элементы ролевой игры. С помощью данной технологии создаётся коммуникативная ситуация, при которой обучающиеся ‹‹тренируют›› сразу несколько профессиональных переводческих компетенций, в отличии от переводческих упражнений,
которые в основном направлены на развитие всего одного навыка.
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ԱՆԻԿ ՂՌԱԹՅԱՆ

ԹՂԹԱՊԱՆԱԿԻ ԴԵՐՆ
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ
Զանգվածային բարեփոխում ները, որպես կանոն, արդյունավետ չեն և կրում
են ձևական բնույթ: ՀՀ հանրակրթության
պետական կրթակարգով ամրագրված
է` գնահատման հիմ նական նպատակը
սովորողի գիտելիքների, կարողությունների ու հմտությունների մակարդակի,
անձնային որակների, ուսում նական գործընթացի կատարելագործման վերահսկումը և գնահատումը դիտվում են որպես
սովորողի խրախուսման միջոց, ոչ թե
զենք: Սովորողների առաջադիմության
գնահատման նպատակն է սովորողներին
առավել հաճախ ու արդյունավետ գնահատելու միջոցով օգնել ուսուցիչներին և
ընդհանուր առմամբ մանկավարժական
ուսում նական հաստատությունների սովորողներին:
Երեխաներին գնահատանիշ պետք չէ:
Նրանք առանց դրա էլ կսովորեն, եթե ուսում նական գործընթացը վերածվի իմացության հաճույքի, բնավ ոչ՝ պարտադրանքի:
Յուրաքանչյուր հասարակության զարգացման գլխավոր նախապայմանը կրթությունը և կրթական համակարգն են, որոնց
կարևոր բաղկացուցիչը գնահատումն է:
Հաճախ գնահատում և արժևորում բառերը նույնկերպ են ընկալվում կրթական
համակարգում, սակայն գնահատումը
կարելի է բնորոշել որպես այնպիսի մի
եզրույթ, որը սահմանվում է որպես տեղեկատվության ձեռքբերման գործընթաց,
որն էլ կիրառվում է սովորողների ուսումնառության, առարկայական ծրագրերի և
պլանների, ինչպես նաև կրթական քաղա-

քականության մասին որոշում ներ կայացնելու գործում:
Արժևորումը` նույն ինքը գնահատումը,
սահմանվում է որպես մի գործընթաց, որի
ժամանակ արժեքային դատողություն է
արվում սովորողի արտադրանքի կամ կատարողականի (արդյունքներ) արժեքավորության մասին:
Արժևորում ները հիմք են դառնում գործողությունների ընթացքի վերաբերյալ
որոշում ներ կայացնելու համար: Գնահատանիշը երեխայի մտավոր մակարդակի չափանիշ չէ. այն գիտելիքի իրական
պատկերը չի ներկայացնում, այլ սովորողին մղում է խաբեության, ցուցադրական
ջանքերի և անառողջ մրցակցության:
Ավանդական դպրոցում գնահատական
նշանակելը հեշտ էր այն պարզ պատճառով, որ գնահատվում էր մտապահումը,
իսկ այսօր մեր հետաքրքրությունների համակարգը մի ամբողջ աշխարհ է` բազմակողմանի և ուշագրավ:
Դպրոցի աշխատանքի որակի չափանիշների համակարգում ուսուցչի աշխատանքի գնահատումը միշտ եղել է առավել
թույլ օղակը: Որպես կանոն, այն հիմնված
էր աշակերտների առաջադիմության կարգապահական ցուցանիշների վրա:
Ուսում նառության նոր մոտեցում ները պահանջում են ուսուցչի աշխատանքի
գնահատման նոր ձևերի կիրառում, ընդ
որում` դրական, կառուցողական ուղղվածությամբ նրա աշխատանքի որակի բարձրացման նպատակով: Նման մոտեցումը
հանգեցնում է նրան, որ գնահատականը
պետք է լինի բովանդակալից և անաչառ:
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Սակայն երբ անդրադարձ ենք կատարում
նախորդ գնահատման համակարգին,
մենք ականատես ենք լինում այն փաստին, որ այն հաճախ անաչառ չէ: Այսպես,
դասալսումը երբեք չի կարող ընդհանուր
պատկերացում տալ աշակերտի իմացության մասին, քանի որ յուրաքանչյուր
ուսուցիչ և աշակերտ այդ մթնոլորտում
լարված են լինում, և պատասխանում են
առավել ակտիվ աշակերտները: Իսկ դասալսողների (դիտողների) եզրակացությունները բացարձակապես սուբյեկտիվ
են և հիմ նականում դրական, առանց որևէ հստակ եզրակացության: Դասալսողների եզրակացությունները գրեթե միշտ
դրական են լինում, և բացասական եզրակացությունները պարզապես աննշան
են: Որպես օբյեկտիվ գնահատական կամ
ուսուցչի աշխատանքի որակի ցուցանիշ`
նոր կրթական տեխնոլոգիաները ենթադրում են ռուբրիկների և ուսում նական թղթապանակների օգտագործումը:
Ինչ ասել է «ռուբրիկ», և ինչպես է այն
այսօր կիրառվում մեր դպրոցներում: Նախ
կրթության ոլորտում ռուբրիկները կիրառում են գտել 1980-ականների սկզբից:
Սրանք գնահատման իրենց նախորդող միջոցների շարունակությունն են համարվում:
Ռուբրիկները հնարավորություն են տալիս
աջակցելու սովորողին հասկանալ, թե ինչ
է իրենից ակնկալվում, և դրանց միջոցով
ուղղորդվում է կատարած աշխատանքը:
Ռուբրիկները հնարավորություն են տալիս բացատրելու ծնողներին, թե ինչ նպատակ է հետապնդում յուրաքանչյուր հանձնարարություն, ծրագիր, խնդիր և այլն:
Սակայն
ռուբրիկներին
զուգահեռ
պետք է կիրառվեն նաև ուսում նական
թղթապանակները` որպես կարևոր տեսական նյութ: Թղթապանակը, որը հասկացվում է ուսուցչի աշխատանքի հետ
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կապված բացարձակապես բոլորի նյութերի հավաքածուն, կարող է հաղորդել բավականաչափ օբյեկտիվ տեղեկություններ:
Թղթապանակները չեն կարող լուծել
բոլոր խնդիրները, սակայն թղթապանակները հնարավորություն են ընձեռնում
հաղթահարելու ներկա գնահատման համակարգին առնչվող որոշ խնդիրներ, և,
բանականաբար, գնահատման այս ձևը
լրացնում է պարբերաբար տրվող թեստերի միջև ընկած բացը: Թղթապանակների
կիրառման հետ կապված ամենակարևոր
կողմն այն է, որ թղթապանակը ներկայացնում է ուսուցիչների աշխատանքների
հավաքման և վերահսկման մի կարևոր
ձև: Փերիզը և Էյրսը (1994) թղթապանակները սահմանում են որպես աշակերտների աշխատանքների ընտրության սկզբունքային մի եղանակ, որն արտացոլում
է դասարաններում իրականացված ամենօրյա աշխատանքը (1):
Ուսում նական թղթապանակները և
ռուբրիկները հնարավորություն են տալիս ուսուցիչներին ավելի լավ կատարելու իրենց աշխատանքը` առավել պակաս
ժամանակ ու միջոցներ տրամադրելով:
Թղթապանակները կիրառման տեսակից
իրապես գնահատման ամենաարդյունավետ և նվազ ծախսատար եղանակն են:
Թղթապանակների միջոցով ծնողներին
տեղեկություն է հաղորդվում դասարանում իրենց երեխաների կատարած աշխատանքների վերավերյալ (2): Այսօր
ավագ դպրոցի և հիմ նական դպրոցի
հիմ նախնդիրներից մեկն է արմատապես փոխել աշակերտների վերաբերմունքը դպրոցի նկատմամբ: Նրանք պետք
է գիտակցեն, որ դպրոց են հաճախում
իրենց անհրաժեշտ գիտելիք և հմտություններ ձեռք բերելու, տրամաբանական
և քննադատական մտածողություն ձևա-
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վորելու և ապագայի նկատմամբ սեփական պատկերացում ունենալու համար:
Նման գիտակցությամբ աշակերտների
համար բարձր գնահատականը պետք
է լինի ոչ թե նպատակ, այլ աշխատանքի բնականոն ընթացք ու հետևանք (3):
Այս խնդրի լուծումը կապված է և՛ ատաքին, և՛ ներքին գործոնների հետ: Մասնավորապես դպրոցի գնահատականը
չպետք է էական դեր ունենա հետագա ուսման համար: Հնարավոր է հասնել ուսումնական գործընթացի վրա գնահատման
դրական ազդեցությանը, եթե դիտարկենք
թղթապանակը ոչ թե որպես գնահատման
ձև, այլ որպես աշակերտի աշխատանքի
նոր ձև: Անհրաժեշտ է նաև թղթապանակի նկարագրություն և գնահատում, ինչը և
շատ կարևոր է աշակերտների կշռադատման կարողության զարգացման համար:
Պետք է գնահատել ասելիքի հագեցվածությունը, հաջորդականությունը, ներառված թեմաները և կշռադատումը: Թղթապանակը առավել օժտված աշակերտների
համար է ստեղծված` հնարավորություն
տալով սեփական կարողությունները դրսևորելու համար օլիմպիադաների, մրցումների կամ տարբերակված բարդություններով ստուգողականներ անցկացնելու(4):
Եթե
փորձնականորեն
վերցնենք
«Ֆիզիկա» առարկան, ապա կարող ենք
ասել, որ ուսուցիչը պետք է հաշվի առնի
այն կողմ նորոշիչները, որոնք հարկավոր

են իրական թղթապանակի համար, իսկ
այդ կողմ նորոշիչներին հասնելու համար
աջակցի աշակերտին:
Առարկայի կարևորության և սեփական կարողության գնահատումը թույլ
կտա աշակերտին ուսուցչի հետ միասին
ճիշտ պլանավորելու ուսում նական տարվա աշխատանքը` նախօրոք հաշվի առնելով, թե ինչպիսի նյութեր կիրառել: Նման
դեպքում հարկ է համարվում թույլ և ուժեղ
աշակերտների միջև բաժանումը: Թույլ
աշակերտի համար ֆիզիկան երկրորդական է ընկալվում, ուստի առաջադրված
ռեֆերատներում ամփոփված կլինեն այնպիսի ֆիզիկական երևույթներ, որ առկա
են կենցաղում և գործածվում են բնության
մեջ: Առաջադեմ աշակերտներն իրենց
թղթապանակներում կարող են ամփոփել
բարդ խնդիրների լուծումը, ֆիզիկական
փորձերը և չափում ները: Այն փաստը, որ
կրթական բարեփոխում ներն իրենց հետ
առաջարկեցին բարդություններ, այնուամենայնիվ, ուղղորդող ճիշտ մեթոդները
և ուսուցման ձևերը կհանգեցնեն ակնկալվող բարձրամակարդակ կրթությանը:
Բարեփոխում ների առավել արդյունավետության ներդրման համար անհրաժեշտ
է դպրոցներին տալ փորձարարության
ազատություն՝ ճիշտ և գրագետ մակարդակով պահելով միայն գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների չափորոշիչային պահանջները:
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РОЛЬ ПАПКИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
А. Гратян
В этой статье описывается система знаний и оценивания учащихся. В школьной
системе особенное внимание пригвождается полезности папки.
THE ROLE OF PORTFOLIO IN THE TEACHING PROCESS
A. Ghratyan
This article touches upon some considerations related to the learners’ knowledge assessment system. In the paper we’ve focused on the portfolio usage in the classroom in
particular.
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ԳՈՀԱՐԻԿ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ԳՈՀԱՐ ԳՈՐԳԻՆՅԱՆ

ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄԸ ԷԿՈԼՈԳԻԱՅՈՒՄ
ԹԵՄԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐ
Աշխատանքում հետազոտվել է էկոլոգիայի հայտնի խնդիրներից մեկը`
«գիշատիչ-զոհ» մոդելը: Տրվել է խնդրի
ֆորմալիզացիան, լուծման ալգորիթմը:
Կազմվել են խնդրի մաթեմատիկական և
համակարգչային մոդելները: Իրականացվել է խնդրի լուծումը C++ լեզվով: Կատարվել է արդյունքների վերլուծություն:
Ներածություն
Իրական օբյեկտի իդեալականացումը
կոչվում է մոդելավորում, իսկ իդեալական
օբյեկտը՝ մոդել։ Մոդելավորումը լայնորեն
կիրառվել է դեռևս Վերածննդի դարաշրջանում: Բրունելլեսկին, Միքելանջելոն և
ուրիշներ օգտվում էին կառուցվող օբյեկտների մոդելներից։ Գ. Գալիլեյի և Լեոնարդո դա Վինչիի տեսական հետազոտություններում տրվել են մոդելավորման
կիրառման առանձնահատկությունները։
Մոդելավորումը դասակարգում են ըստ
մոդելների, մոդելավորման օբյեկտների ու
միջոցների, մոդելների կիրառման բնագավառների։
Մի օբյեկտի (գործընթացի կամ երևույթի) փոխարինումը մեկ ուրիշով, որը
պահպանում է նախնական օբյեկտի (գործընթացի կամ երևույթի) բոլոր էական
հատկությունները, կոչվում է մոդելավորում, իսկ ինքը` փոխարինող օբյեկտը,
կոչվում է նախնական օբյեկտի մոդել:
Այն մոդելը, որը օբյեկտը (գործընթացը կամ երևույթը) ներկայացնում է պարամետրերի և դրանց միջև գործող կապերի
հավաքածուի միջոցով, անվանում ենք

տեղեկատվական մոդել:
Այն տեղեկատվական մոդելը, որի
մեջ պարամետրերը և դրանց միջև եղած
կախվածությունները արտահայտված են
մաթեմատիկական բանաձևերի միջոցով, անվանում ենք մաթեմատիկական
մոդել: Մաթեմատիկական մոդելում պարամետրերը թվեր են, իսկ նրանց միջև
եղած կապերը արտահայտվում են հավասարությունների և անհավասարությունների միջոցով: Մոդելավորումը կոչվում է
առարկայական, եթե հետազոտությունը
կատարվում է այնպիսի մոդելով, որը վերարտադրում է օբյեկտի հիմ նական երկրաչափական, ֆիզիկական, դինամիկ և
ֆունկցիոնալ բնութագրերը։ Լայնորեն կիրառվում է նաև նշանային մոդելավորումը,
երբ որպես մոդելներ օգտագործվում են
գծագրեր, բանաձևեր, հավասարում ներ,
որևէ լեզվի այբուբենով գրված բառեր,
նախադասություններ։
Նշանային համակարգերն ու դրանց
տարրերը դիտարկվում են որոշակի գործողությունների ու ձևափոխությունների
հետ միասին, որը կատարում է մարդը
կամ մեքենան։ Որոշ հանգամանքներում
նշանային մոդելավորումն իրականացվում
է մտային-ակնառու պատկերման միջոցով
և հավակնում մտովի՝ զգայական-ակնառու ձևերով պատկերել ուսում նասիրվող
օբյեկտի կառուցվածքը, տարրերի կապն
ու փոխազդեցությունը (օրինակ՝ գազերի
կինետիկ տեսության՝ Մաքսվելի, ատոմի, մոլորակների և այլ մոդելներ)։ Մա153
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թեմատիկական (տրամաբանական) մոդելավորումը լայն կիրառություն ունի
նաև կիբեռնետիկայում և հաշվողական
տեխնիկայում։ Կիբեռնետիկական մոդելավորումը սովորաբար իրականացվում է
ընդհատ կամ անընդհատ գործողությունների՝ հաշվողական մեքենաների միջոցով և կիրառվում է հիմ նականում բարդ
համակարգերի հետազոտության համար։
Կիբեռնետիկական մոդելավորման դեպքում սովորաբար վերացարկվում են համակարգի կառուցվածքից և այն դիտարկում որպես սև արկղ։ Կիբեռնետիկական
մոդելավորման կարևոր առանձնահատկությունը մտային գործունեության մոդելավորումն է, որը մարդուն անսահմանափակ հնարավորություններ է տալիս։
Մինչև 1940-ական թթ վերջը, երբ
ստեղծվեցին թվային հաշվողական մեքենաները, համակարգերի ուսում նասիրությունը հիմ նականում կատարվում էր
անալոգային հաշվողական մեքենաներով։
Ներկայումս անալոգային մոդելավորման
դերը նվազել է, քանի որ թվային հաշվողական մեքենաներով մոդելավորումը
գերադասելի է ճշտության և համընդհանրության տեսակետից։ Ներկայումս մոդելավորումը հաջողությամբ կիրառվում է
կենդանի և անկենդան բնության հետազոտություններում, տեխնիկայի ամենատարբեր բնագավառներում, մարդու և հասարակության մասին գիտություններում։
Հատկապես մեծ տարածում են գտել ֆիզիկական մոդելավորումը, մոդելավորումը
կենսաբանության մեջ, էկոնոմիկայում։
Մոդելավորման տակ հասկացվում է
մոդելների կառուցումը, ուսում նասիրումը
և կիրառումը: Մոդելավորման գործընթացը պարտադիր կերպով ներառում է և
վերացարկում ների կառուցում, և համանմանություններով եզրահանգում ներ և գի154

տական հիպոթեզների կառուցում:
Մոդելավորման մեթոդի կիրառման
անհրաժեշտությունը որոշվում է նրանով,
որ շատ օբյեկտներ հնարավոր չէ անմիջականորեն կամ ընդհանրապես ուսումնասիրել, կամ էլ այդ ուսում նասիրությունները բավականին երկար ժամանակ և
միջոցներ են պահանջում:
Մոդելավորման գործընթացը ներառում է երեք տարրեր`
• սուբյեկտներ (հետազոտող),
• հետազոտության օբյեկտ,
• ճանաչողության օբյեկտի և ճանաչող
սուբյեկտի հարաբերությունները կարգավորող մոդել:
Մոդելի ճանաչողական հատկանիշները պայմանավորվում են նրանով, որ
մոդելն արտացոլում է բնօրինակ օբյեկտի որոշ էական հատկություններ: Մոդելի և բնօրինակի անհրաժեշտ և բավարար
նմանության մասին հարցը կոնկրետ վերլուծության կարիք ունի: Ակնհայտ է, որ մոդելն իր իմաստը կորցնում է ինչպես բնօրինակի հետ նույնականացման դեպքում,
այնպես էլ նրանից խիստ տարբերման
դեպքում:
Այսպիսով՝ մոդելավորվող օբյեկտների
մի կողմի ուսում նասիրությունը իրականացվում է մյուս կողմերի արտացոլման
գնով:
Մոդելավորման գործընթացի երկրորդ
փուլում մոդելը հանդես է գալիս որպես
հետազոտության ինքնուրույն օբյեկտ:
Նման հետազոտության ձևերից մեկն
է «մոդելային» փորձերի անցկացումը,
որոնց դեպքում գիտակցորեն փոխվում
են մոդելի գործունեության պայմանները
և համակարգվում են նրա «վարքի» մասին տվյալները: Այդ փուլի վերջնական
արդյունք է մոդելի մասին գիտելիքների R
բազմությունը:
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Երրորդ փուլում իրականացվում է մոդելից բնօրինակին գիտելիքների փոխանցումը` օբյեկտի մասին գիտելիքների S
բազմության ձևավորումը: Գիտելիքների
փոխանցման այդ գործընթացն իրականացվում է որոշակի կանոններով: Մոդելի մասին գիտելիքները կարող են ուղղվել
օբյեկտ-բնօրինակի այն հատկությունները
հաշվի առնելով, որոնք իրենց արտացոլումը չեն գտել կամ փոփոխվել են մոդելի
կառուցման ժամանակ: Մենք կարող ենք
բավարար հիմ նավորվածությամբ որևէ
արդյունք փոխանցել մոդելից բնօրինակին, եթե այդ արդյունքը պայմանավորված է բնօրինակի և մոդելի հատկանիշների նմանությամբ:
Չորրորդ փուլում` իրականացվում է մոդելի օգնությամբ ստացված գիտելիքների
փորձնական ստուգումը և նրանց կիրառությունը օբյեկտի ընդհանրացված տեսության կառուցման համար:
Մոդելավորումը ցիկլիկ գործընթաց է:
Դա նշանակում է, որ առաջին քառափուլ
ցիկլին կարող է հետևել երկրորդը, երրորդը և այլն: Ընդ որում՝ հետազոտվող
օբյեկտի մասին գիտելիքներն ընդլայնվում և ճշտվում են, իսկ ելքային մոդելն
աստիճանաբար կատարելագործվում է:
Թերությունները, որոնք հայտնաբերվում
են առաջին ցիկլից հետո, պայմանավորված են օբյեկտի մասին ունեցած քիչ գիտելիքներով և մոդելի կառուցման սխալներով, որոնք կարելի է ուղղել հետագա
ցիկլերում:
Քննարկենք «գիշատիչ-զոհ» միջտեսակային փոխազդեցության և փուլային
պատկերի կառուցման մաթեմատիկական
մոդելը էկոլոգիայում: Երկու կենսաբանական տեսակների (պոպուլացիաների) համատեղ գոյատևման մաթեմատիկական
«գիշատիչ-զոհ» մոդելից սկսվել է մաթե-

մատիկական էկոլոգիան:
Առաջին անգամ նշված մոդելը ստացվել է Ա. Լոթքի կողմից (1925 թ.), որն
օգտագործվել է պոպուլացիաների փոխազդեցության դինամիկան նկարագրելու համար: Որոշ ժամանակ անց Լոթքից
անկախ նույնատիպ (և ավելի բարդ) մոդելներ մշակել է իտալացի մաթեմատիկ
Վ. Վոլտերը (1926 թ.), որի խոր ուսում նասիրություններն էկոլոգիական խնդիրների
բնագավառում հիմք են դրել կենսաբանական համայնքների մաթեմատիկական
տեսության համար:
Աշխատանքի խնդիրներն են՝ օգտագործելով «գիշատիչ-զոհ» փոխհարաբերությունների մոդելի կառուցվածքը, կատարել հետևյալը`
1. նկարագրել երկու պոպուլացիաների
փոխհարաբերությունները համապատասխան կինետիկ հավասարում ների
օգնությամբ, տարբեր պարամետրերի
և սկզբնական պայմանների դեպքում,
2. կառուցել
համակարգի
փուլային
պատկերը, այսինքն՝ զոհերի քանակի
կախումը գիշատիչների քանակից,
3. անցկացնել հետազոտություն (անհատական
համակարգչի
օգնությամբ), գտնել պարամետրերի հարաբերությունը,
որոնց
դեպքում
«գիշատիչ-զոհ» մոդելը գրեթե դառնում է բնական աճի մոդել:
Մոդելի համար անհրաժեշտ ենթադրություններ, հիպոթեզներ.
1. «գիշատիչ» և «զոհ» երկու փոխազդող
տեսակներ բնակվում են որևէ տարածքում,
2. «զոհի» պոպուլացիայում չկա տարածքի և սննդային ռեսուրսների պայքար,
գոյություն ունի բազմացման, բնական
մահի և «գիշատչի» հետ հանդիպման
արդյունքում մահի գործընթաց,
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3. «գիշատիչ» տեսակը կարող է սնվել
միայն «զոհ» տեսակով,
4. գիշատչի և զոհի պոպուլացիաներում
հաշվի չեն առնվում կենսաքիմիական
և ֆիզիոլոգիական գործընթացները:
Գիշատիչ- զոհ մոդելի ձևականացում և
անալիտիկ վերլուծություն
Մեծությունների նշանակում՝
x0 – «զոհերի» սկզբնական քանակություն,
y0 – «գիշատիչների» սկզբնական քանակություն,
xst – «զոհերի» թվաքանակի ստացիոնար նշանակություն,
yst – «գիշատիչների» թվաքանակի
ստացիոնար նշանակություն,
g – «զոհի» ծնելիության տեսակարար
գործակից,
d –«գիշատչի» ծնելիության տեսակարար գործակից,
s – «զոհի» բնական մահացության տեսակարար գործակից,
b –«գիշատչի» բնական մահացության
տեսակարար գործակից,
e –«զոհերի» պոպուլացիայի բիոտիկ
պոտենցիալ,
(g–σ) – աճի գործակից,
a –«գիշատչի» հետ հանդիպման հաշվին զոհի մահացության գործակից (1/a,
պոպուլացիայի կրճատում 1/a անգամ),
b – գիշատիչների բնական մահացության գործակից,
xt – «զոհերի» թիվը ժամանակի t
պահին,
yt – «գիշատիչների» թիվը ժամանակի
t պահին:
Սկզբնական պայմաններ.
x0 = xst + Dx; y0 = yst + Dy,
որտեղ D-ն կարող է ընդունել արժեքներ` 1,0; 0,5; 0,1; 0,05 և այլն:
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Դիտարկենք ծնված և մահացած
առանձնյակների քանակության միջև
հաշվեկշռի հավասարում ները՝ «զոհեր».

որտեղ gх –ը բազմացման արագությունն է, sx-ը բնական մահացության
արագությունը, aхy –ը գիշատչի հետ
հանդիպման արդյունքում մահացության
արագությունը:
«Գիշատիչներ».
,
որտեղ dхy –ը բազմացման արագությունն է, by –ը բնական մահացության
արագությունը:

(*)
Ընդհանուր առմամբ, x(τ) և y(τ)-ն ժամանակից կախված ոչ գծային ֆունկցիաներ են: Վերը նշված հավասարությունների
լուծում ները որոշվում են համակարգչային
մոդելավորմամբ:
Սկզբնական տվյալներ՝ х0 =1000;
=0,1 (յուրաքանչյուր սեզոն «զոհի» պոպուլացիայի թվաքանակն ավելանում է 10
%-ով),
– 0,001 (բազմացման սեզոնի
ընթացքում յուրաքանչյուր «գիշատիչ» ոչնչացնում է «զոհի» պոպուլացիայի 0,1 %-ը),
y0 = 100;
– 0,00005;
– 0,05 (բազմացման յուրաքանչյուր սեզոնում մահանում է «գիշատչի» հինգ առանձնյակ՝ 100ից); x( ) և y(τ) որոշվում են սերունդների
թվով`150:
Խնդրի լուծումն իրականացնենք C++
լեզվով (նկ. 1): Սկզբում մուտք է արվում
զոհերի սկզբնական քանակությունը`1000,
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հետո պոպուլացիայի պոտենցիալը`0.1 և
գիշատչի հետ հանդիպման հաշվին մահացության գործակիցը`0.001:
Ծրագիրն աշխատեցնելուց հետո ստանում ենք գիշատչի թվաքանակը` 90:
Այնուհետև մուտքագրում ենք գիշատիչների սկզբնական քանակությունը`100,
գիշատչի ծնելիության տեսակարար գործակիցը `0.00005 և գիշատչի մահացության տեսակարար գործակիցը`0.05:
Ելք
ենք
անում
բանաձևի արդյունքը,
ստանում ենք գիշատչի մահացության
գործակիցը`0.45:
Այլ սկզբնական տվյալների դեպքում
կստացվեն այլ արդյունքներ:
Պոպուլացիաների
փոխազդման
խնդրի ծրագրային իրականացումը.
#include «stdafx.h»
#include<iostream>
#include<math.h>
using namespace std;
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{ float eps,a;unsigned int x0;
cout<<”zoheri skzbanakan qanakutyun

=”;cin>>x0;//mutq zoheri skzbnakan qanakutyun@
cout<<”zoheri populaciayi biotik potencial = “;cin>>eps;//mutq populiacyai biotik
potenical@
cout<<”gishatchi het handipman hashvin
zohi mahacutyan gorcakic = “;cin>>a;//mutq
gishatchi het handipman hashvin zohi mahacutyan gorcakic@
cout<<(eps-a)*x0<<endl;//banadzev@
gishatchi tvaqanaki hashvman hamar
float b,B;unsigned int y0;
cout<<”gishatichneri skzbnakan qanakutyun = “;cin>>y0;//mutq gishatichneri skzbnakan qanakutyun@
cout<<”gishatchi cneliutyan tesakarar
gorcakic = “;cin>>b;//mutq gishatchi cneliutyan tesakarar gorcakic@
cout<<”gisatchi mahacutyan tesakarar
gorcakic = “;cin>>B;//gisatchi mahacutyan
tesakarar gorcakic@
co u t < < f a b s ( ( b * y 0 ) - B ) * 1 0 < < e n d l ; / /
banadzev@ gishatchi serundneri tvaqanaki
hashvman hamar
return 0;

Նկար 1. Պոպուլացիաների փոխազդման խնդրի ծրագրային իրականացումը:
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОБУЧЕНИЯ ТЕМЫ “МОДЕ ЛИРОВАНИЕ В ЭКОЛОГИИ”
Г. Петросян, Г. Горгинян
В работе исследована модель одной из известных экологических задач
«Хищник-Жертва».Выполнены формализация задачи и алгоритм решения. Составлены
математическая и компьютерная модели задачи. Решение задачи реализовано в среде
C++. Проведен анализ результатов.
MODELLING IN ECOLOGY” SEVERAL QUESTIONS ON SUBJECT STUDY
G. Petrosyan, G. Gorginyan
One of the known problems in Ecology has been examined in the work. It is the “Predator-Victim” model. The formalization of the problem-solving algorithm is given. The mathematical and computer models are formed in the work. The solvation of the problem is
implemented in C++ language. Finally, an analysis survey of the work has been done.
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ՍՈՒՍԱՆՆԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ՄԻՋԻՆ ՀԱՅԵՐԵՆԻ ԲԱՌԱՊԱՇԱՐԻ
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐ
Միջին հայերենի բառապաշարը, ըստ
բառերի ավանդման պատմական հաջորդականության, ընդունված է բաժանել երկու շերտի` գրաբարից ավանդված բառեր,
միջին հայերենով ավանդված բառեր: Այսպիսի դասակարգումը մի կողմից՝ բացահայտում է միջին հայերենի և գրաբարի
միջև եղած ընդհանրությունները, մյուս
կողմից՝ հնարավորություն է տալիս հայտնաբերելու միջին գրական լեզվի բերած
նորությունները: Գրաբարյան մի շարք
բառեր միջին հայերենում ենթարկվում են
տարբեր հնչյունափոխությունների և նոր
հնչյունային տեսքով դառնում միջինհայերենյան բառապաշարի սեփականությունը,
ինչպես ըղունկն-ղունկ, թքանել-թքնուլ,
ծարաւել-ծարւիլ, լայն-լան, ձայն-ձան,
ձիւթ-ձութ, պուտուկ-պտուկ և այլն: Միջին հայերենում գրաբարից ավանդված
և իմաստափոխությամբ հանդես եկող
մի շարք բառերի հիմքը երկու հասկացությունների միջև եղած առնչությունն է:
Դրանք կամ ընդլայնել են իրենց բառային
իմաստները, ինչպես, օրինակ` ըսպեղանի- գրբ.` վերքին դրվող յուղ, միջ. հայ` բուժամիջոց, վարդ-գրբ.` ծաղիկ, միջ. հայ.`
մաշկացան, տաճիկ-գրբ.` արագավազ,
միջ. հայ.`նաև արաբական, կամ սկսել
են գործածվել փոխաբերաբար, ինչպես`
կատղիլ-գրբ.` մոլեգնել, միջ. հայ.` հիվանդության սրում, ճապղիլ-գրբ.` տարածվել,
միջ. հայ.` վիճակը ծանրանալ և այլն:
Միջին հայերենի բառապաշարի երկրորդ շերտը ենթաշերտային բառերն են,
որոնք գրաբարում արձանագրված չեն, և
որոնց ծագումն անհայտ է: Դրանք հայ ժո-

ղովրդի հետ ձուլված այս կամ այն ցեղերի
ու ժողովուրդների լեզուների մնացորդներն են, իսկ երրորդ շերտը կազմում են
փոխառյալ բառերը: Հին փոխառություններին զուգահեռ միջին հայերենի բառապաշարը շարունակ համալրվել է նոր բառերով, որոնց հիմ նական աղբյուրներն են
արաբերենը, պարսկերենը, թուրքերենը,
ֆրանսերենը, հունարենը, լատիներենը,
իտալերենը, ռուսերենը: Որևէ օտար լեզվի ազդեցությունը այս կամ այն լեզվի վրա
բնական և անխուսափելի լեզվական երևույթ է` պայմանավորված քաղաքական,
տնտեսական ու մշակութային մի շարք
գործոններով, և «թերևս չի կարելի մատնանշել որևէ լեզու, որի բառապաշարի մեջ
օտար բառեր չլինեն»1: Փոխառությունները լեզու են թափանցում երկու ճանապարհով` գրավոր և բանավոր: Գրավոր
ճանապարհով մուտք գործած միավորներն ունեն փոխատու լեզվին հավատարիմ լինելու միտում, իսկ երկրորդները
ավելի շատ են ենթարկվում հնչյունափոխական երևույթներին: Փոխառությունները լինում են անմիջական և միջնորդավորված: Առաջինները փոխառու լեզու են
թափանցում անմիջապես տվյալ բառի
սկզբնաղբյուր լեզվից: Միջնորդական են
դիտվում այն փոխառությունները, որոնք
լեզու են ներթափանցում մեկ այլ լեզվի
միջնորդությամբ, և այս դեպքում մեծ դեր
են խաղում միջնորդ լեզվի արտասանական, ուղղագրական և քերականական
1
Հ. Օհանյան, Ժամանակակից հայոց լեզվի
բառապաշարը և նրա հարստացման միջոցները,
Երևան, 1982, էջ 292:
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հատկանիշները: Այս տեսակետից միջին հայերենի բառապաշարում մեծ թիվ
են կազմում գրավոր և բանավոր ճանապարհով մուտք գործած անմիջական և
միջնորդավորված
փոխառություններն
արաբերենից: Հ. Աճառյանը նշում է, որ
չունենալով 7-10–րդ դդ. ժողովրդախոսակցական լեզվով որևէ գրվածք՝ չենք կարող ասել, թե բանավոր խոսքը որքանով
է ազդվել արաբերենից, սակայն պետք է
ընդունել, որ գրավոր խոսքից ավելի շատ
փոխառություններ պետք է ունենար1: Իսկ
Մ. Մուրադյանն ավելացնում է, որ հենց
միայն այն հանգամանքը, որ արաբերեն
բազմաթիվ բառեր մինչև այսօր պահպանվել են մեր բարբառներում հնչյունափոխական զանազան անցում ներով, թույլ
է տալիս նշել, որ արաբերենը ավելի խոր
արմատներ է ունեցել այդ ժամանակի խոսակցական լեզվում2: Սակայն, իհարկե,
պետք է նկատի ունենալ նաև այն հանգամանքը, որ հայերենի մի շարք բարբառներում պահպանված արաբերեն բառերի
մի մասը հայերենի բարբառներ կարող էր
մուտք գործել նաև ավելի ուշ` պարսկերենի և թուրքերենի միջնորդությամբ, որոնք
նույնպես իրենց վրա էին կրում արաբների
ազդեցությունը: Այսպիսով՝ միջին հայերենի ուշ շրջանում մի շարք փոխառությունների ճշգրիտ աղբյուրի որոշումը բավական դժվարանում է, քանի որ արաբերենը,
պարսկերենը, ինչպես նաև թուրքերենը
հարուստ են միմյանցից կատարած բազմաթիվ փոխառություններով:
Հայերենը մեծ թվով փոխառություններ է կատարել պարսկերենից. փոխառվել են կյանքի, արտաքին աշխարհի բազմատեսակ իրողություններին վերաբերող
1 Տե՛ս Հր. Աճառյան, Հայոց լեզվի պատմություն, II
մաս, Եր., 1951, էջ 173:
2 Տե՛ս Ակնարկներ միջին գրական հայերենի
պատմության, հ. Ա, Եր., 1972, էջ 210:
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բառեր, նաև մի շարք անձնանուններ և
տեղանուններ: Միջինհայերենյան շրջանում իրանական բառերը դարձել են
բազմաթիվ գոյականների, ածականների,
բայերի, մակբայների, նաև մի քանի դերանունների և կապերի կազմության բաղադրիչ մաս: Միջին հայերենով ավանդված պարսկական ծագում ունեցող շատ
բառեր առավել կամ պակաս հաճախականությամբ գործածական են մինչև այժմ
հայերենի թե´ արևելյան, թե´ արևմտյան
բարբառներում, ինչպես նաև ժամանակակից գրական հայերենում:
Քննարկվող
ժամանակաշրջանում
հայոց լեզու թափանցած հունարեն բառերից շատերը տերմիններ են. դրանք վերաբերում են կրոնի, բուսաբանության և բժշկության բնագավառներին, որոնք հաճախ
սահմանափակվում են որևէ հեղինակի
ստեղծագործության շրջանակներում, իսկ
որպես խոսքի մաս` հիմ նականում գոյականներ են: Լատինական փոխառություններն ունեն գրքային բնույթ և հայերենին
են անցել հիմ նականում մատենագրական
ճանապարհով: Սրանք միջնորդավորված
փոխառություններ են, որոնց անմիջական
աղբյուրը հունարեն, ֆրանսերեն և իտալերեն լեզուներն են: Մեծ է նաև ֆրանսերենի
ազդեցությունը հայերենի բառապաշարի
վրա: Հր. Աճառյանը, ուսում նասիրելով միջինհայերենյան աղբյուրները, առանձնացնում է ֆրանսիական 70 փոխառություն,
որոնց քանակը հետագայում լրացվել է:
Արևելյան Եվրոպայի հայկական ամենախոշոր գաղթավայրերից մեկի` Կամենեց-Պոդոլսկ քաղաքի «Հայկական
դատարանի» 16-րդ դարի արձանագրություններում մեծ թիվ են կազմում լեհահայերի կյանքի ու կենցաղի մասին
հարուստ նյութ տվող բառերը, որոնք արտահայտում են օրենք, իրավունք, ինչպես
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նաև հագուստների, զարդերի անուն, չափ
ու քանակ: Դրանք գրված են տեղի խոսակցական լեզվով, որը գրաբարի, միջին
հայերենի և լեհահայերենի յուրօրինակ
խառնուրդ է` արաբերենի, պարսկերենի,
թուրքերենի, ղփչաղերենի բազմաթիվ փոխառություններով հանդերձ: Արձանագրություններում հանդիպում են նաև լատիներենից, ռուսերենից, գերմաներենից,
ուկրաիներենից կատարված փոխառություններ:
Իտալական, գերմանական, ռումինական լեզուներից անցած փոխառությունները
հիմնականում միջնորդավորված փոխառություններ են: Ինչ խոսք, չի բացառվում
նաև այս լեզուներից փոխառությունների
ուղղակի ճանապարհով անցումը:
Միջին հայերենում գործածված փոխառությունները կարելի է բաժանել հետևյալ
իմաստային խմբերի.
1) Ուտելիք և խմելիք` ա) արաբ.` հալվայ (քաղցրավենիք), հերիսայ (հարիսա),
շարպաթ (օշարակ), բ) պարսկ.`երիշտայ
(արիշտա), թարխանայ (չորթան), շիրայ
(քաղցրահյութ), գ) թուրք.`լապլապու (բոված սիսեռ), չօրպայ (ապուր), փախլավայ
(խմորեղեն), դ) հուն.`աղկեպ (եղինջ), փխտի (դոնդող), պաստեղ (չորապտուղ), ե)
լատ.`տուլուն (սննդամթերք), զ) լեհ.`բիւէ
(հարբեցողություն), բրիսդաւքայ (աղցանաման), է) ֆրանս.` գուբ (գավաթ) և այլն:
2) Բուսանուններ`ա)արաբ.`զաֆրան
(քրքում), պնդուխ (կաղին), ֆստուխ (պիստակ), բ) պարսկ.` եօնճայ (առվույտ), չինար (սոսի), սիսամբար (ծոթրին), քալամ
(կաղամբ), գ) թուրք.` եափրաղ (տերև),
պիան (մատուտակ), քօք (արմատ), դ)
հուն.` լիբանոս (կնդրուկ), կոպտոն (կտավատ), մօլօխ (փիփերթ), ե) լատ.` գոյգոյմէրէս (վարունգ), լարեկ (կեչի), կօրդօմեմ
(հիլ), զ) լեհ.` սդրդայ (դեզ), քօբա (խո-

տի դեզ), է) ֆրանս.` էպոյլ (թանթրվենի),
ֆրայն (հացենի), գոյրգոմա (քրքում) և
այլն:
3) Կենդանանուններ.ա) արաբ.` խարինճ (մոխրագույն ձի), շահրիկ (սևորակ
գրաստ), քումայթ (արմավագույն ձի), բ)
պարսկ.` գուգու (կկու), լակլակ (արագիլ), տուտի (թութակ), գ) թուրք.`ասլան
(առյուծ), սազան (ծածան), փորսուխ (գորշուկ), դ) լեհ.`եալովիցամըյ (ստերջ կով), ե)
հուն.` կօխլօնջ (խխունջ), պիթնուս (աքաղաղ), տիգրիս (վագր), զ) ֆրանս.` ճնիժ
(երինջ), կլափ (ջրային թռչուն), տըլֆին
(դելֆին) և այլն:
4) Դեղագործություն և բուժում. ա)
արաբ.`ախրապատին (դեղագիրք), հապ
(դեղահատ), հոկնայ (հոգնա), մլհամ
(սպեղանի), վարամ (ուռուցք), բ) պարսկ.`զահր (թույն), ժիվայ (սնդիկ, կուլապ
(վարդաջուր), նշատիր (անուշադր), գ)
թուրք.`եարայ (վերք), մայասիլ (թութք),
քութէշ (կարմրուկ), դ) լատ.`ոռտինատ
(աչքի բորբոքում), ե) հուն.`դիապետս (շաքարախտ), եպիդիմական (համաճարակ),
զմա (ասթմա), իլ (մաղձ), կուլուռիա (աչքի
դեղ), սինէխօս (տենդ), զ) ֆրանս.` կարդայն (ջերմի տեսակ), սպառան (խոց ձիու
ծնկան վրա), սրոս (ձիու սրունքի այտուց),
ֆարսին (գրաստի հիվանդություն) և այլն:
5) Կրոն, նախապաշարմունք. ա)
արաբ.` իման (հավատք), նալաթ (անեծք),
սալահ (աղոթք), բ) պարսկ.` բէհէշտ
(դրախտ), քաշիշ (քահանա), քաֆար
(անհավատ), գ) թուրք.`աղթարմայ (հավատափոխ հայ), սոֆի (բարեպաշտ), դ)
լատ.`բրեվիար (ժամագիրք), գլերիկոս
(հոգևորական), գլօստր (վանք), գուբլայ (սաղմոսների շարք), ե) հուն.` դիակոն (սարկավագ), երեփս (երեց), լաւրա
(վանք), մոնաքոս (կրոնավոր), վիռոն
(փիլոն), զ) ֆրանս.`արծուէսք (արքեպիս161
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կոպոս), բիրգադուր (քավարան), դամբլ
(տաճարական), ջաբրուն (վեղար), քաբիթ
(կաթոլիկ հոգևորական), զ) իտալ.` Մաճօր (եկեղեցի Հռոմում), պատրի (կաթոլիկ
կրոնավոր), ֆրա (հոգևոր եղբայր) և այլն:
6) Պետական-վարչական կյանք. ա)
արաբ.`ամիրայ (իշխան), ամր (կարգադրություն), հուքմ (հրաման), բ) պարսկ.`բէկ
(իշխան), դաղմաչի (հարկահան), ջանդար
(թիկնապահ), գ) թուրք.` էֆենտի (պարոն),
չաուշ (պատվիրակ), սուրգուն (աքսոր), դ)
լատ.` առմաշ (ոստիկան), բրօդօնօտար
(ավագ նոտար), դէկրէթալ (հրաման), ե)հուն.`իպպատոս (հյուպատոս), նօմիկոս
(նոտար), նօմօս (օրենք), պռոթես (վճիռ),
զ) ֆրանս.` անսիզ (օրենք), բլայթ (պաշտպանություն), լիճ (վասալ), ջալունջ (բողոք), է) լեհ.` աբէլացիա (վճռաբեկ գանգատ), մահարիչնիկ (վկա), մինութայ
(քաղվածք), փիսար (գրագիր), ը) ռում.`
բրքալապ (բերդապահ), պռկար (խորհրդակաան), թ) գերմ.` ձէխմիսդր (համքարության ավագ), ժ) իտալ.` արմա (զինանշան), գունբայ (ավազակ), դերմ (որոշում),
սիւիլական (քաղաքացիական) և այլն:
7) Հիմ նական բառաֆոնդին պատկանող այլ բառեր.ա) արաբ.` ախմախ (հիմար), թալակ (թակարդ), միլլաթ (ազգ),
ջուալ (պարկ), բ) պարսկ.` բաբուճ (հողաթափ), զահլէ (համբերություն), մալամաթ
(կշտամբանք), քուշտիկ (գոտեմարտ), գ)
թուրք.` բարիշել (հաշտվել), եախայ (օձիք),
սուչ (մեղք), օրթախ (ընկեր), դ) լատ.`գորփուրայ (կտավ), պօտուռում (կրկես), ֆլորին (արծաթադրամ), ե) հուն.` զըկի (կաշի), կոմ (մազափունջ), պրաքսիս (գործ),
զ) ֆրանս.` դուպլ (անգամ), պիպլիօդէք
(գրադարան), տուկատ (ոսկեդրամ), օն
(արմնկաչափ), է)լ եհ.` բէչքայ (տակառ),
եառմարք (տոնավաճառ), զբօնքա (ճարմանդ), ը) գերմ.`դայլառ (արծաթադրամ),
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լօդ (կշռաչափ), թ) իտալ.` լէճէնթա (ավանդազրույց), չունիմունի (ձևականություն),
ցիմինդիր (գերեզմանատեղ), ցոյգարայ
(շաքար), ռուս.`ռուքօմիյ (լվացարան), սրղա (գինդ), տրուշլաք (քամիչ), օբեքուն
(խնամակալ), օժիրելիէ (մանյակ), ժ) ուկր.`
զքադերդ (սփռոց) և այլն:
Օտար ազդեցության յուրօրինակ դրսևորում է նաև պատճենումը, որի դեպքում
շրջանառության մեջ են դրվում օտար և
մայրենի լեզվի հնարավորությունները,
քանի որ պատճենելիս օտար կառուցվածքն ու նշանակությունը վերարտադրվում են մայրենի լեզվի միջոցներով: Գ.
Ջահուկյանի դիպուկ բնորոշմամբ` պատճենման դեպքում «ներքին բառակերտումը հենվում է արտաքին կաղապարների
վրա»1: Պատճենում ներ են կոչվում այն
բառերը, կայուն կապակցությունները,
ասույթներն ու առանձին իմաստները,
որոնք օտար կառուցվածքի ազդեցությամբ և նոր ընդօրինակումով վերարտադրում են տվյալ բովանդակությունը`
պատճենող լեզվի ներքին միջոցներով ու
նրանում գործող օրինաչափությունների
համաձայն2: Իհարկե, կաղապարի վերարտադրման ժամանակ, ըստ անհրաժեշտության, տեղի են ունենում միանգամայն
ընդունելի որոշ շեղում ներ` պայմանավորված պատճենող լեզվի իմաստային, բառակազմական և շարահյուսական առանձնահատկություններով:
Մեր լեզվի կարևոր փուլերից մեկի`
միջին հայերենի բառապաշարի իմացությունը, այն կազմող միավորների գործածության ոլորտների, բառիմաստային
խմբերի ամբող ջական և բազմակողմա1 Գ. Ջահուկյան, Հայոց լեզվի տերմինաբանության
հարցերի քննարկումը, Լրաբեր հասարակական
գիտությունների, 1971, 9, էջ 95:
2 Ա. Բարլեզիզյան, Հայ-ֆրանսիական լեզվական
առնչությունները XIX դարում, Եր., 1997, էջ 86:
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նի յուրացումը խիստ կարևոր է բանասեր-լեզվաբանի համար: Միջին հայերենի
բառապաշարի ուսուցման գործընթացում
կարևորվում է`
1. Հայերեն և օտարլեզվյան բառարաններից օգտվելու հմտությունը: Այլ լեզվից
փոխառված կամ պատճենված որևէ բառի
վերաբերյալ առավել ամբող ջական պատկերացում կազմելու համար միայն տվյալ
ժամանակաշրջանի, այսինքն` «Միջին
հայերենի բառարանից» օգտվելը մասամբ
անարդյունավետ կլինի, եթե զուգահեռաբար չօգտագործվեն հայերենի ստուգաբանական, բացատրական, բարբառային,
ինչպես նաև օտարլեզվյան որոշ նույնատիպ բառարաններ: Այս բառամիավորների բառարանային ձևը տալիս է նրանց մասին առավել ամբող ջական և անհրաժեշտ
տեղեկությունները`
պայմանավորված
դրանց փոխառման ժամանակաշրջանի,
պատճառների, հնարավորինս իրական
սկզբնաղբյուրի կամ սկզբնաղբյուրների
բացահայտման, երբեմն նաև ճշգրտման
հետ: Կա մի յուրահատկություն ևս. բացի
բացատրական և ստուգաբանական բառարաններից`հաճախ խիստ անհրաժեշտություն է զգացվում նաև տեխնիկական
բառարանների, քանի որ փոխառությունների մեջ մեծ թիվ են կազմում տարբեր
գիտությունների` աստղագիտությանը, քիմիային, մաթեմատիկային, բժշկությանը,
արդյունաբերությանը, արվեստին վերաբերող եզրույթները, որոնց ընկալումն ու
յուրացումը դյուրին են դառնում այս բառա-

րանների միջոցով: Իհարկե, գրավոր խոսքում գործածվող օտար եզրույթներիցշատերը գործածվում են անթարգմանաբար.
դրանք ամուր հիմքեր են նետել հայերենի
բառապաշարում և դարձել նրա անկապտելի մասը, սակայն, ինչպես հայտնի է,
այսօր մեծ է միտումը դրանք թարգմանելու և կիրառելի դարձնելու դրանց հայերեն
համարժեքները:
2. Միջին հայերենի բառապաշարի ուսուցումը առավել ամբող ջական և լիարժեք
դարձնելու կարևորագույն պայման է նաև
հայերենի բառակազմական երևույթների
իմացությունը: Սա վերաբերում է հատկապես փոխառությունների ուսում նասիրությանը, քանի որ միջին հայերենում մեծ
թիվ կազմող փոխառությունների բառակազմական վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ թեև ներմուծված բառամիավորների ճնշող մասը, անկախ փոխատու բառի
կազմությունից, ընկալվում է որպես պարզ
բառամիավոր, սակայն սրանք, փոխատու լեզվից վերցվելով իրենց ինքնուրույն
արժեքով և հնչյունական ձևավորմամբ,
փոխառու լեզվում հետագայում կարող են
ենթարկվել ածանցման և բառաբարդման:
Թեև փոխառյալ բառով և լեզվի սեփական
միջոցներով կազմությունները հիմ նականում հայ լեզվաբանության մեջ համարվում են սեփական բառակերտում ներ, սակայն օտար միավորն ընդգրկող մայրենի
ձևերի քննությամբ ավելի լիարժեք են բացահայտվում այդ ազդեցությունների դերը
փոխառու լեզվում:

Համառոտագրություններ
արաբ. - արաբերեն
գրբ. - գրաբար
թուրք. - թուրքերեն
իտալ. - իտալերեն
լատ. - լատիներեն

լեհ. - լեհերեն
հուն. - հունարեն
միջ. հայ. - միջին հայերեն
պարսկ. - պարսկերեն
ռում. - ռումիներեն

ռուս. - ռուսերեն
ուկր. - ուկրաիներեն
ֆրանս. - ֆրանսերեն
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НЕСКОТОРЫЕ АСПЕК ТЫ ОБУЧЕНИЯ ЛЕКСИКИ СРЕДНЕАРМЯНСКОГО ЯЗЫКА
С. Григорян
Целью статьи является разьяснение некоторых аспектов относительно обучения лексики среднеармянского языка и усвоения полных и всесторонних словесных значений
разных лексических групп и составляющих их единиц. В процессе обучения лексики
среднеармянского языка важно умение использования армянских и иностранных словарей, а также понимание словообразовательных явлений армянского языка.
SEVERAL ISSUES CONNECTED WITH TEACHING MIDDLE ARMENIAN VOCABULARY
S. Grigoryan
The aim of the article is the clarification of several issues referring to teaching Middle
Armenian vocabulary and the full and comprehensive mastering of different semantic groups
of words as well as the linguistic units forming them. In the process of teaching Middle Armenian vocabulary it is essential to have the ability of making use of Armenian and foreign
language dictionaries as well as to be aware of word building phenomena.
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ՆԱԻՐԱ ՍԱՖԱՐՅԱՆ

ԻՆՆՈՎԱՑԻԱՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑՈՒՄ
Ժամանակակից դպրոցի զարգացումն
ապահովում են իննովացիոն գործընթացները, որոնք ունեն իրենց յուրահատուկ կառուցվածքը, բովանդակությունն
ու բնութագրերը: Ի նկատի ունենալով այն
հանգամանքը, որ նորամուծությունները
կառավարելի բնույթ են կրում, առավել
հանգամանորեն դիտարկենք այդ գործընթացների կառավարման հարցերը:
Մարդկանց մեծ մասը փոփոխությունների մասին մտածելիս կենտրոնանում
է այն հարցի վրա, թե ինչն է փոխվելու,
այսինքն` բուն նորամուծության էության
վրա: Կառավարող սուբյեկտներից շատերը, պարզապես տեղյակ լինելով սպասվող
փոփոխությունների մասին, առանձնապես չեն կենտրոնանում այն գաղափարի
վրա, որ այդ փոփոխություններն ունեն
իրենց բնութագրերը, որոնք տարբերվում
են ժամանակային, պահանջվող ներուժի
և ներդրման համար անհրաժեշտ միջոցներով և ձևերով:
Հանրակրթական ավագ դպրոցի պայմաններում այսօր իրականացվում են
մասնակի և համակարգային նորամուծություններ: Այդ իսկ պատճառով նպատակահարմար է կառավարման գործընթացը
դիտարկելու երկու դիրքերից` մասնակի նորամուծությունների կառավարման
և համակարգային նորամուծությունների կառավարման: Վերջինս ենթադրում
է էական, որակական փոփոխություններ
դպրոցի բոլոր ենթահամակարգերում:
Նորամուծությունը կարող է դրսևորվել
կա՛մ ստեղծված արդյունքի, կա՛մ էլ գործընթացների միջոցով:

Կառավարման գործընթացը ենթադրում է կառավարող սուբյեկտի նպատակաուղղված ներգործությունը կառավարման օբյեկտի վրա վերջինիս որակական
նոր վիճակի փոխանցելու նպատակով (1,
24): Կառավարող սուբյեկտը ֆիզիկական
կամ իրավական այն անձն է, որից բխում
է կառավարչական ներգործությունը: Դպրոցում կառավարման սուբյեկտներ են
ուսուցիչը, ուսուցիչների խումբը, դպրոցի ղեկավարը: Միջանկյալ սուբյեկտների թվին են պատկանում սովորողներն ու
նրանց ծնողները, որոնք կրթական ծառայությունների շուկայում համարվում են
պատվիրատուներ:
Կառավարման օբյեկտներ կարող են
լինել ֆիզիկական և իրավական անձինք,
ինչպես նաև սոցիալտնտեսական համակարգերն ու գործընթացները: Կրթական
հաստատությունում կա կառավարման մի
քանի օբյեկտներ` ուսում նադաստիարակչական գործընթացը, մանկավարժական
կոլեկտիվի անդամ ների նպատակաուղղված գործունեությունը, մեթոդական խորհուրդները (մեթոդական միավորում ները),
տեխնիկական անձնակազմը, սովորողների գործունեությունը, ծնողների հետ
համագործակցությունը, ինչպես նաև դպրոցում իրականացվող իննովացիոն և այլ
գործընթացներ:
Իննովացիաների (նորմածությունների)
կառավարումը պետք է դիտարկել որպես
կառավարման սուբյեկտների (տնօրենի,
փոխտնօրենների,
մեթոդմիավորում ների նախագահների, ուսուցիչների և այլն)
մտածողական գործունեության յուրահա165
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տուկ ձև` ուղղված կառավարվող օբյեկտի
ձևավորմանն ու զարգացմանը` իննովացիոն գործընթացի բոլոր մասնակիցների
համատեղ գործունեության պլանավորման, կազմակերպման և վերահսկողության միջոցով:
Ինչպես նշում են Ս. Մ. Խրիմյանը և
ուրիշներ. «Մշակման ընթացքում ընդգծվում են այն բոլոր աշխատանքները,
որոնք կապված են նորարարության հետ,
մինչդեռ իրականացումը մշակված քայլերի ներմուծումն է: Մշակման ընթացքում
հաշվի է առնվում ամեն ինչ՝ սկսած ստեղծումից, փորձարկումից, հարակից նյութերի ամբող ջական փաթեթի ստեղծումից,
մինչդեռ իրականացումը ենթադրում է
այն բոլոր քայլերը և գործողությունները,
որոնք սովորեցնում են դրանք կիրառել»
(3, 281):
Փոփոխությունների գործընթացը պլանավորելու և կառավարելու համար կառավարող սուբյեկտների ամբողջ ուշադրությունը կենտրոնացվում է նորարարությունների
և դրանց իրականացման խնդիրների վրա:
Ս. Պ. Մանուկյանը նշում է. «Ցանկացած գործունեությամբ մարդը փոփոխություններ է կատարում ոչ միայն արտաքին
աշխարհում` ստեղծելով կամ ոչնչացնելով
ինչոր արժեքներ, այլև դրանով փոփոխություններ է կատարում նաև իր հոգեկանում և ֆիզիկականում, անկախ նրանից`
կամենում է դա, թե ոչ: Ցանկացած գործունեություն իր սուբյեկտի շնորհիվ աստիճանաբար բարդանում է և զարգանում`
նրանում ձևավորելով իր կատարման համար անհրաժեշտ նոր որակներ» (4, 97):
Հանրակրթական դպրոցում իրականացվող նորամուծությունների արդյունավետությունը պայմանավորված է կրթության արդիականացման ժամանակակից
միտում ներով և կրթության հարացույցի
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փոփոխությամբ: Կազմակերպչական փոփոխությունները դպրոցում պայմանավորված են անձի գործոնով. «Անգամ այն
պարագայում, երբ կազմակերպության
բոլոր անդամ ները միաժամանակ են ենթարկվում փոփոխությունների հարմարման հմտությունների ձևավորմանը, փոփոխությանը հարմարվելու արագությունը
տարբեր անհատների մոտ տարբեր է:
Որոշ մարդիկ շատ արագ են ընկալում նորը, մինչդեռ մյուսների պարագայում լրացուցիչ ժամանակ է անհրաժեշտ, իսկ մի
քանիսն էլ երկար ժամանակ կխուսափեն
փոփոխություններ կատարել» (2, 284):
Ավագ դպրոցի զարգացման կառավարումը բնութագրվում է մի շարք առանձնահատկություններով`
1. Նորամուծությունների առաջարկում և
ներդնում իրականացվում է մանկավարժական կոլեկտիվի կողմից: Այս
պարագայում հատկապես կարևոր է
այն հանգամանքը, որ ուսուցիչներից
ոմանք հետազոտող են նաև դպրոցում
և փորձում են գործողության մեջ դնել
նոր մանկավարժական հոսանքներ և
առաջարկում են մանկավարժական
նոր գաղափարներ, մտահղացում ներ,
դասերի նոր մոդելներ:
2. Իննովացիոն գործընթացների կառավարումը կրում է թիմային բնույթ:
3. Կառավարման օրենքները, սկզբունքները, նպատակները, մեթոդներն ու
գործառույթները և այլ կատեգորիաներ ձևավորում են ինովացիոն գործընթացների կառավարման գործիքակազմը:
Միաժամանակ ինովացիոն գործընթացների կառավարումը համարվում է
դպրոցի տնօրինության կառավարչական
գործունեության ռազմավարական ուղղություններից մեկը:
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Հանրակրթական դպրոցում տնօրինության նորամուծական գործունեությունը
իրագործվում է` հաշվի առնելով`
• կառավարման կարևորագույն օրենքները, հիմ նական հասկացություններն
ու սկզբունքները,
• կրթության կառավարման բնագավառում գիտության ու պրակտիկայի ժամանակակից նվաճում ները,
• դպրոցի` որպես սոցիալմանկավարժական համակարգի, գործունեության
ու զարգացման առանձնահատկությունների հաշվառումը,
• կառավարման համակարգի համապատասխանությունը կառավարման
օբյեկտի` կառավարվող համակարգի
բնույթին,
• սուբյեկտօբյեկտային և սուբյեկտսուբյեկտային կապերի առկայությունն
ու կառուցվածքն ըստ կառավարման
գործառույթների, մեթոդների և ոճերի:
Վերը նշվածը հաստատում է այն ենթադրությունը, որ կառավարչական գործառույթների իրագործումը ընթանում է
ներդպրոցական վերահսկողության պայմաններում, մի քանի ուղղություններով,
այդ թվում`
• իննովացիոն գործընթացների կառավարման ներդպրոցական համակարգի ձևավորում` որպես դպրոցի
զարգացման և արդյունավետության
բարձրացման հիմք,
• ուսուցչի ինովացիոն գործունեության
մեթոդաբանության մշակում և դրա
իրացման պայմանների ստեղծում՝
հաշվի առնելով մանկավարժների
մասնագիտական մտածողության և
գործունեության տարբեր կաղապարատիպերը:

Մեր ուսում նասիրությունները ցույց են
տվել, որ ավագ դպրոցում իննովացիաների կառավարման գործընթացում դրսևորվող սուբյեկտօբյեկտային և սուբյեկտսուբյեկտային կապերն ունեն իրենց ուրույն
բնութագրերը, որոնք ցույց են տալիս, որ
կրթական գործընթացում իրականացվող
ցանկացած փոփոխություն ենթադրում
է կառավարման որակի ցուցանիշների
փոփոխություն: Դրա հետ միասին նորամուծություների իրականացումը (որպես
նորարարությունների մշակման, ներդրման, յուրացման և տարածման գործընթացներ) հնարավոր չի լինի, եթե դպրոցի կառավարման ենթահամակարգերում
(կադրային ներուժ, գիտամեթոդական
ծառայություն, կրթության բովանդակության, ուսուցման և դաստիարակության
տեխնոլոգիաներ, նյութատեխնիկական
բազա և այլն) փոփոխություններ տեղի
չունենան: Տնօրենները պետք է կարողանան կիրառել տարբեր մոտեցում ներ
կոլեկտիվի անդամ ներին նորամուծությունների գործընթացում ներգրավելու
համար: Ինչպես նշում է Վ. Ա. Սլաստենինը. «Մանկավարժական գործունեության
ինովացիոն ուղղվածությունը ենթադրում
է ուսուցիչների ներգրավմանը մանկավարժական նորարարությունների առաջադրման հարցում և կիրառում ուսուցման
և դաստիարակության պրակտիկայում,
դպրոցում որոշակի ինովացիոն միջավայրի ստեղծում» [8, 544]:
Նորամուծությունների
ներառման
գործընթացը ենթադրում է դրանց առաջարկողների և ներդնողների համատեղ
ջանքերի գործադրում, ինովացիոն միջավայրի ստեղծում (որոշակի բարոյահոգեբանական իրավիճակի ապահովում,
կազմակերպչական մեթոդական բնույթի
աշխատանքների իրացում), որը հնարա167
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վորություն կտա այդ գործընթացում ներգրավելու նաև պահպանողական դիրքորոշում ունեցող ուսուցիչներին:
Այս հիմ նահարցը կարևոր է իննովացիաների կառավարման գործընթացում
սուբյեկտօբյեկտային և սուբյեկտսուբյեկտային կապերի սահմանման համար:
Մենք միանգամայն օրինաչափ ենք համարում այն հանգամանքը, որ դպրոցի
տնօրինությունը հանդես է գալիս որպես
կառավարման սուբյեկտ, միաժամանակ
ինքն է ենթարկվում փոփոխությունների,
այսինքն` համարվում է կառավարման
օբյեկտ:
Ընդ որում՝ նորամուծությունների ներդնումը ուսում նադաստիարակչական գործընթացը բնութագրում է նոր արժեքային
կողմ նորոշում ներով`
• անձի զարգացում և սովորողների ու
ուսուցիչների ինքնագիտակցության
զարգացում,
• ինքնակազմակերպման և ինքնուսուցման կարողությունների ձևավորում:
Այստեղ արդեն առարկայական գիտելիքների յուրացումը մղվում է երկրորդական պլան` դառնալով միայն գործընթացային:
Իննովացիոն ուսուցման և դաստիարակության էական գծերն են համարվում`
• նոր արժեքները. առաջին պլան է մղվում աճի նշանակալիությունը,
• ուսուցման նպատակների փոփոխությունը. առաջատար են դառնում ուսուցման աշակերտական նպատակը,
մտավոր և բարոյական զարգացման
փոխկապակցությունը և անձի զարգացումը, որն ընդունակ է ինքնավերափոխման, ինքնուսուցման և ինքնազարգացման,
• ուսում նադաստիարակչական գործընթացի մասնակիցների միջև առկա սո168

ցիալական կապերի նոր կառուցվածքը, ի տարբերություն ավտորիտար,
հրահանգչական դիրքորոշման, վերափոխվում է համագործակցության,
փոխօգնության, փոխուսուցման հարաբերությունների,
• ուսում նաճանաչողական գործունեության կազմակերպման նոր ձևը` ուսում նաճանաչողական գործընթացի
ստեղծագործական և արդյունավետության բաղադրիչների դրական դերի առաջադրումը:
Ի տարբերություն ավանդական կրթության, որի նպատակը գիտելիքների,
մշակույթի, սոցիալական փորձի և սոցիալական համակարգի փոխանցումն է, և իր
բնույթով վերարտադրողական է: 12-ամյա
կրթության նոր մոդելը կողմ նորոշված է
աշակերտների հետազոտական ինովացիոն ուսում նական գործունեությանը, որը
պահանջում է դասերի ինովացիոն ձևերի,
տեխնոլոգիաների կիրառում: Ունի անձնային և ստեղծագործական ուղղվածություն, նաև կրում է բովանդակային փոփոխություններ և ինտեգրացվում են նոր
ուսում նական առարկաները: Այս պարագայում ուսուցիչը հանդես է գալիս ուսուցման գործընթացի կազմակերպման մենեջերի դերում, և փոխվում էմիջանձնային
հարաբերություններին բնույթը:
Դա նշանակում է, որ այսօր զարգացման մեջ գտնվող դպրոցներում փոփոխվում են հիմ նական մոտեցում ները կրթության գործընթացի կառավարման
նկատմամբ, որը դիտարկվում է որպես
ուսուցիչների և սովորողների համատեղ
ստեղծագործական արդյունավետ գործունեություն: Կրթական հաստատության
փոփոխվող կարգավիճակի, դերի, կրթության քաղաքականության համապատասխան, որը կողմ նորոշված է կրթա-
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կան գործընթացում նորամուծությունների
ներդրման, յուրացման և տարածման, փոփոխվել են ինչպես դպրոցի ամբողջ մանկավարժական համակարգի, այնպես էլ
նրա կառավարվող ենթահամակարգերի

կառուցվածքը: Ըստ մեզ՝ իննովացիաներ
իրականացնող ավագ դպրոցի կառավարման կազմակերպչական կառուցվածքը
ստանում է հետևյալ տեսքը.

ɘɸʓɸʕɸʗʏʉ
ʔʡɹʌɼʆʖ

ɘɸʓɸʕɸʗʋɸʍ
ɼʍʀɸʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗ

ɡʙʔʡʢɸɻɸʔʖʂɸʗɸʆ
ʐɸʆɸʍ ɺʏʗʅɿʍʀɸʘ

ɝɸʍʆɸʕɸʗʁɸʆ
ɸʍ
ʆʏʃɼʆʖʂʕ

ɝɼʀʏɻɸʆɸʍ
ʤɸʕʏʗʡʢɼʗ

Ɋʎɸʆɼʗʖɸʆɸ
ʍ
ʆʏʃɼʆʖʂʕ

ɨɼʄʍʂʆɸʆɸʍ
ɸʍʈʍɸʆɸɽʋ

ɔʍʍʏʕɸʘʂʏʍ
ɺʏʗʅɿʍʀɸʘʍɼʗ

Ɋʍʇɸʖɸʆɸʍ ʇʏɺɼɹɸʍɸʋɸʍʆɸʕɸʗʁɸʆɸʍ
ɸʒɸʆʘʋɸʍʂʍʍʏʕɸʘʂʏʍ ɺʏʗʅʂʛʍɼʗ

Գծանկար 1. Կրթական հաստատության կառավարման
կազմակերպչական կառուցվածքը
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Ժամանակակից
ավագ
դպրոցում
ընդլայնվում է մեթոդական միավորումների ղեկավարների իրավասությունները, որոնք թույլ են տալիս կառավարման
ոլորտում ընդգրկել ավելի մեծ թվով մանկավարժների, որը, ինչ խոսք, մեծ ազդեցություն կարող է թողնել ուսուցչի` որպես
կառավարող սուբյեկտի, դրդապատճառայինարժեքային կողմ նորոշում ների և
նպատակային դիրքորոշման վրա:
Այս դեպքում իննովացիոն բնույթի կրթական հաստատության բարձրագույն
նպատակը դառնում է կրթական շուկայի
պահանջմունքների բավարարումը, այսինքն` հասարակության սոցիալական
պատվերի իրականացումը:
Ըստ Վ. Վրումի, Ֆ. Հերցբերգի, Ա.
Մասլոուի և այլոց տեսությունների` մանկավարժի գործունեության դրդապատճառը կախված է երկու հիմ նական գործոններից`
• ստացված արդյունքի համար սպասվող պարգևատրումից,
• այդ պարգևատրման սպասվող արժեքից (5, 7, 47):
Մենք կարծում ենք, որ մանկավարժնորարարի դրդապատճառային ոլորտի վրա
էական ազդեցություն են թողնում հետևյալ
գործոնները,
1. Օբյեկտիվ`
• երկրի կամ տվյալ մարզի, քաղաքի սոցիալտնտեսական պայմանները,
• ուսուցիչների սոցիալժողովրդագրական կազմը,
• մանկավարժական կոլեկտիվում այնպիսի միկրոկլիմայի ստեղծումը, որը
կնպաստի մանկավարժի մասնագիտական, ստեղծագործական աճին,
նրա մանկավարժական մասնագիտական կոմպետենցիաների զարգացմանը,
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•

ստեղծագործական ներուժ ունեցող
կադրերի պահանջն ու ընտրությունը,
• տեղեկատվական տեխնոլոգիական
պայմանների ստեղծումը, որը կնպաստի ուսուցչի իննովացիոն ներուժի
զարգացմանը`
ա) ուսում նադաստիարակչական գործընթացում բարձր տեխնոլոգիաների
ներդրումը,
բ) մանկավարժների գիտահետազոտական աշխատանքների կազմակերպումը,
գ) մանկավարժական իննովացիաների
բնագավառում նվաճում ներին ծանոթացնելու գիտագործնական սեմինարների
կազմակերպումը և իննովացիոն փորձի
ընդհանրացումը,
դ) մանկավարժների աշխատավարձի
չափը,
ե) մանկավարժների աշխատանքի
նկատմամբ սահմանված վերահսկողության աստիճանը և որակը:
2. Սուբյեկտիվ`
ա) ուսուցիչների կողմից իրենց մասնագիտական գործունեության ակտիվացումը
ու կատարելագործումը` կրթական բարձր
արդյունքներ ստանալու նպատակով,
բ) ուսուցիչների կողմից իննովացիաների նկատմամբ հոգեբանական արգելքների հաղթահարումը, ստեղծագործական
մոտեցումը և այլն,
գ) ուսուցչի արժեքային պատկերացում ների վերաիմաստավորումը,
դ) ուսուցչի անձնային որակների ամբող ջությունը:
Տնօրենը պետք է առաջին հերթին
գնահատի դպրոցի մանկավարժական
կոլեկտիվի ինովացիոն ներուժը և հենվի
նրա վրա: Դպրոցի մանկավարժական կոլեկտիվի ինովացիոն ներուժը կազմվում է
ինչպես առանձին ստեղծագործական խմ-
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բերի, այնպես էլ կոնկրետ մանկավարժի
ունեցած իննովացիոն ներուժից:
Դպրոցի իննովացիոն ներուժ ասելով՝
պետք է հասկանալ ինքնազարգացման
պատրաստակամությունը, մշակութային
կրթական միջավայրի բազմազանությունը (մշակույթի օջախների, կրթական նոր
հաստատությունների
առկայությունը),
անձի ինքնազարգացումն ապահովող
պայմանները, ինչպես նաև հաղորդակցման կապերի զարգացման բարձր մակարդակը:
Դպրոցի իննովացիոն ներուժի զարգացումը պայմանավորված է այնպիսի գործոններով, ինչպիսին են մանկավարժական գիտության և պրակտիկայի
նվաճում ների յուրացումն ու ստեղծագործաբար կիրառումը յուրաքանչյուր մանկավարժի կողմից, նրա հոգևոր-բարոյական
արժեհամակարգի ձևավորվածությունը,
թիմային աշխատանք իրականացնելու
համագործակցային կարողությունները,
մտքի ճկունությունը, ռեֆլեքսիայի, ինք-

նակառավարման, այլախոհության ընդունակությունը:
Ինչպես նշում են Վ. Ա. Սլաստենինը և
այլք, իննովացիաները իրենք իրենց չեն
ծագում, դրանք համարվում են առանձին
ուսուցիչների, ամբող ջական կոլեկտիվների, գիտական որոնում ների և մանկավարժական առաջավոր փորձի արդյունք: Այդ
գործընթացը չի կարող լինել տարերային,
այն կարիք է զգում կառավարման [8, 543]:
Այսպիսով՝ ուսուցիչների իննովացիոն
ներուժի զարգացման, ճիշտ ուղղորդման
գործում մեծ է մեթոդմիավորման դերը
դպրոցի կառավարման համակարգում:
Կրթության արդիականացման ժամանակակից պայմաններում ավագ դպրոցում գործող մեթոդմիավորում ները մեծ
դեր են խաղում նաև ուսուցիչների մանկավարժական կոլեկտիվում հարմարման,
միջմասնագիտական հարաբերությունների ակտիվացման, դասերի գործնական
ուղղվածության ապահովման գործում:
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ПРОЦЕСС ИННОВАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ
Н. Сафарян
В статье представлено управление инновационными процессами в старшей школе.
Рассмотрены особенности управления в старшей школе, проявление объективных
и субъективных факторов в процессе инновационного управления, а также условия
развития инновационного потенциала.
PROCESS OF INNOVATION MANAGEMENT AT HIGH SCHOOL
N. Safaryan
The article presents the management of innovation processes at high school. The article
also observed the management peculiarities of high school, objective and subjective factors
which are included in the process of innovation management, as well as the development
conditions of innovation potentials.
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ԱՇԽԵՆ ՋՐԲԱՇՅԱՆ

ՆԱՐԱՏՈԼՈԳԻԱՅԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ
ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ԲՈՒՀՈՒՄ
Նարատոլոգիան (պատումի տեսությունը) գրականագիտության կարևորագույն
բաժիններից մեկն է, որն ուսում նասիրում է
պատմողական երկերի կառուցվածքային
մակարդակները, պատումի՝ իբրև մշակութաբանական կենտրոնական հասկացություններից մեկի գեղարվեստական ձևավորման եղանակները: Պատումի ձևերն
ունեն իրենց առանձնահատկությունները
սոցիալական և կրոնական տարբեր խմբերում, դրանք էապես տարբեր են Արևելքի
և Արևմուտքի երկրներում: Պատումը, որի
համար ժամանակակից գիտությունն օգտագործում է նարատիվ եզրույթը, ի վերջո
լայն առումով այն հիմ նական եղանակն է,
որի միջոցով սերունդները հաղորդում են
իրենց գիտելիքները, կենսափորձը, պատմությունը, գեղարվեստական մտահղացում ներն ու տպավորությունները:
Լինելով շատ տարաբնույթ՝ այն նաև
միջոց է՝ միավորելու տարբեր սերունդների, տարբեր ժամանակաշրջանների և
մշակույթների մարդկանց: Այս տեսանկյունից պատում (նարատիվ) հասկացությունը
շատ ավելի լայն է, քան զուտ պատմողական երկերի ձևավորման միջոց լինելը և
կարող է կիրառվել մարդկային գործունեության ամենատարբեր ոլորտներում: Նարատիվը (պատմողական դիսկուրսը) նաև
ունի ճանաչողական մեծ արժեք, որն արտացոլված է եզրույթի ծագում նաբանության մեջ. «նարատիվ» եզրույթը կապված
է լատիներեն gnarus բառի հետ, որը նշանակում է «իմացող», «իրազեկված», «(գ)
նարացիա» նշանակել է՝ «պատմում է նա,

ով գիտի»1:
Նարատիվի մեզ հետաքրքրող ասպեկտը, այնուամենայնիվ, գեղարվեստական
գրականությունն է, որի սահմաններում
առավել ամբող ջականորեն են դրսևորվում պատումի առանձնահատկությունները: Սկսած բանահյուսական հնագույն
նմուշներից՝ նարատիվն իր մեջ ընդգրկել
է պատմամշակութային, դիցաբանական,
գեղարվեստական բազմաթիվ տարրեր,
ժողովրդական մտածողության կարևորագույն շերտեր: Սակայն գրական-գեղարվեստական նարատիվի սահմանները ևս
հստակեցված չեն. ոմանք այն լայնացնում
են՝ ընդգրկելով գրական սեռերի և ժանրերի ողջ բազմազանությունը՝ ներառյալ
նաև լիրիկան, որը նույնպես ինչ-որ բան է
«պատմում», ոմանք էլ նեղացնում են՝ դրա
մեջ թողնելով միայն, այսպես կոչված,
«պատումային» երկերը, որոնցում նարատիվը գրական երկի ու նրա սյուժեի ձևավորման հիմ նական միջոցն է:
Բուհում նարատոլոգիայի դասավանդման ընթացքում անհրաժեշտ է առանձնացնել մի շարք հիմ նարար հասկացություններ, որոնք մշակվել են տվյալ
գիտաճյուղի ավելի քան կեսդարյա պատմության ընթացքում:
1. Միմեսիս և դիեգեսիս: Դեռևս Պլատոնը իր «Պետություն» աշխատության
մեջ նշում է պոետական երկի կառուցման երկու հիմ նական եղանակ՝ միմեսիս
(ուղղակի նմանակում) և դիեգեսիս (որևէ
1 Տե՛ս Gerald Prince, Dictionary of Narratology, University of Nebraska Press, Lincoln & London, էջ 39:
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բանի մասին պատմություն): Առաջին տեսակի մեջ մտնում են դրամատիկական
երկերը, որտեղ, ըստ Պլատոնի, գործում
է պարզ նմանակման սկզբունքը, իսկ երկրորդը նա համարում է ամենակատարյալը. այստեղ բանաստեղծը չի ցանկանում
մոլորեցնել մեզ՝ տպավորություն ստեղծելով, թե խոսում է մեկ ուրիշը: Այս տեսակի
մեջ նա մտցնում է դիֆիրամբները: Այս երկուսի կողքին հնարավոր է նաև երրորդ՝
խառը ձևը, որտեղ դիեգեսիսի տարրերին
միաձուլվում է միմեսիսը. դա հոմերոսյան
տիպի էպիկական պոեմն է: Նման տարբերակումը ուսանողին հնարավորություն
է տալիս ժանրերի տարբերությունները
տեսնելու նրանց պատմողական սկզբունքների մեջ: Ինչպես իրավացիորեն
նկատել է ֆրանսիացի ստրուկտուրալիստ Ժերար Ժենետը, «Այսպիսի տեսական սահմանազատումը, որը պոետական խոսքի շրջանակներում հակադրում
է երկու մաքուր և իրար խորթ եղանակներ՝ պատում և նմանակում, հանգեցնում
է ժանրերի գործնական դասակարգման
և հիմ նավորման… »1: Ուսանողներին կարելի է հանձնարարել ցույց տալ միմեսիսի
և դիեգեսիսի տարրերի հարաբերակցությունը գրական տարբեր ժանրերում, ինչպես նաև նույն գրողի տարբեր երկերում:
2. Պատմություն և դիսկուրս (խոսույթ): Սրանք պատումի լեզվական ձևավորման եղանակներն են. պատմությունը հանդես է գալիս իբրև օբյեկտիվ, իսկ
դիսկուրսը՝ սուբյեկտիվ ձև, քանի որ կան
դրանց կառուցման որոշակի կայունացված սկզբունքներ: Այսպես, պատմությունը պահանջում է երրորդ դեմքի դերանուններ, իսկ դիսկուրսը՝ առաջին և երկրորդ,
պատմությունը ներկայացնում է անցյալ
1 Женетт Ж., Фигуры, В 2-х томах, Том 1-2, М., Изд.
им. Собашниковых, 1998, стр. 286.
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ժամանակ, դիսկուրսը՝ ներկա՝ օգտագործելով այնպիսի ժամանակային մակբայներ, ինչպես այսօր, վաղը, այժմ, հիմա և
այլն: Դիսկուրսի մեջ բացահայտ կամ թաքուն դրսևորվում է խոսողի «ես»-ը, նաև
ընթերցողի կողմից կա ներկա ժամանակի
գիտակցում: Իհարկե, այս բնութագրիչները վերաբերում են պատմության և դիսկուրսի «մաքուր» դրսևորում ներին: Իսկ
իրականում այդ երկուսը շարունակ հանդես են գալիս միաձուլման տարբեր աստիճաններով, մաքրության տարբեր մակարդակներում: Հստակ կարելի է պնդել, որ
գեղարվեստական պատումի մեջ դրանք
երբեք հանդես չեն գալիս մաքուր ձևով.
երկը ամբող ջությամբ երբևէ չի կարող ամփոփվել դրանցից որևէ մեկի սահմաններում: Հետևաբար, ուսանողին պետք է սովորեցնել դիտարկել, թե ինչպես են դրանք
հանդես բերում միաձուլման տարբեր աստիճաններ: Իբրև օրինակ կարելի է բերել
Շիրվանզադեի «Արտիստը», որտեղ հենց
սկզբից ընդգծվում է պատմության դիսկուրսային ոճը: Բայց նույնիսկ այդ դեպքում պատմողը երբեմն-երբեմն քաշվում է
հետին պլան և թույլ տալիս, որ դեպքերն
իրենք խոսեն իրենց մասին: Բայց ահա
նույն հեղինակի «Ալինա» պատմվածքում
պատմողը թեպետ «անտեսանելի» է, բայց
ընթերցողին պարբերաբար հիշեցնում է
իր մասին: Պատումային երկերի քննությունը պահանջում է հատուկ ուշադրություն հրավիրել պատումի և դիսկուրսի նշված փոխհարաբերության վրա՝ պարզելու
համար, թե ինչպես են դրանք իրագործվում տարբեր ժանրերում:
3. Սյուժե և ֆաբուլա: Սրանք նարատոլոգիայի կարևորագույն հասկացություններից են: Դեռևս ռուս ֆորմալիստների (Վ. Շկլովսկու, Բ. Էյխենբաումի, Բ.
Տոմաշևսկու և ուրիշների) կողմից առանձ-
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նացված այս հասկացությունները զարկ
են տվել նարատոլոգիայի՝ իբրև գիտության ձևավորմանը: Սակայն հենց նրանց
մոտ այս հասկացությունները բնութագրվել են տարբեր կերպ: Շկլովսկին սյուժեն
դիտարկում էր իբրև ձևի տարր: «Սյուժեի
ըմբռնումը,- գրում էր նա,- շատ հաճախ
շփոթում են իրադարձությունների նկարագրման հետ. այն բանի հետ, ինչ ես
առաջարկում եմ պայմանականորեն անվանել ֆաբուլա: Իրականում ֆաբուլան
միայն նյութ է սյուժետային ձևավորման
համար»1: Հետևելով Շկլովսկուն՝ Բ. Էյխենբաումը նույնպես տարբերակում է սյուժե
և ֆաբուլա հասկացությունները՝ ֆաբուլան դիտարկելով իբրև նյութ, իսկ սյուժեն՝
դրա մարմ նավորման ձևը: Բ. Տոմաշևսկին արդեն առանձնացնում է ֆաբուլայի
նվազագույն տարրեր՝ մոտիվներ, որոնք,
«զուգակցվելով միմյանց հետ, ձևավորում
են ստեղծագործության թեմատիկ կապը»2: Տոմաշևսկին միևնույն ժամանակ
զգուշացնում է, որ սյուժե և ֆաբուլա եզրույթների տարբերակումը պայմանական
է, և գրականագիտության մեջ դրանք օգտագործվում են հաճախ լրիվ հակառակ
իմաստներով:
Ուսանողների հետ աշխատելիս կարելի է նրանց հետ միասին այդ տեսանկյունից դիտարկել գրական տարբեր երկեր
և պարզել սյուժեի ու ֆաբուլայի փոխհարաբերության ձևերը գրական կոնկրետ
երկերում: Դա հնարավորություն կտա
պարզելու սյուժեի կառուցման ձևերի ու
եղանակների բազմազանությունը:
4. Հեղինակի դրսևորման ձևերը:
Գրական երկում տարբերում ենք հեղինակի դրսևորման մի քանի ձևեր (կոնկ1 Шкловский В. Б., О теории прозы, М., 1929, с. 204.
2 Томашевский Б., Теория литературы. Поэтика,
М-Л., 1928, с. 137.

րետ, վերացական, ֆիկտիվ հեղինակ):
Նարատիվ երկերի քննության ընթացքում
անհրաժեշտ է առանձնացնել հեղինակի դրսևորման մի քանի ձևեր. ա) կոնկրետ հեղինակը ռեալ պատմական անձ
է՝ երկի ստեղծողը, որն ունի իր կենսագրությունը: Սակայն կոնկրետ հեղինակը
մշտապես արտատեքստային մակարդակում է և գրական երկում չի դրսևորվում:
Բայց կան որոշ «ցուցիչներ», որոնք ինչ-որ
կերպ արտահայտում են հեղինակին: Բ)
Աբստրակտ (վերացական) հեղինակը դիտարկվում է իբրև «ստեղծագործության
գիտակցություն», որը մեկ ամբող ջի մեջ է
միավորում տարբեր տեսանկյուններ և գիտակցություններ: Գ) Ֆիկտիվ հեղինակը
ներտեքստային երևույթ է և ստեղծագործության մեջ հանդես է գալիս իբրև կոնկրետ գործող անձ:
5. Տեսանկյուն: Սա նարատոլոգիայի
կենտրոնական հասկացություններից է,
որը գրականագիտություն է մուտք գործել
Հենրի Ջեյմսի «Արձակի արվեստը» (1884)
ակնարկի շնորհիվ: Տեսանկյան մշակման
հարցում մեծ դեր կատարեց ամերիկյան
«նոր քննադատությունը», հատկապես
Պերսի Լաբոկը, որը առաջինը նկարագրեց պատումի տարբեր ձևեր՝ կապված
տեսանկյան փոփոխության հետ: Տեսանկյուն հասկացությամբ սովորաբար նշում
են նարատորի վերաբերմունքը իր պատմած դեպքերին: Ժամանակակից տեսությունները առանձնացնում են տեսանկյան
հետևյալ հիմ նական պլանները՝ տարածական, գաղափարական, ժամանակային,
լեզվական, ընկալողական: Այս պլաններն
ուսանողին ավելի «տեսանելի» և մատչելի դարձնելու համար կարելի է վերլուծել,
օրինակ, Ակսել Բակունցի «Ալպիական
մանուշակը», որտեղ տեսնում ենք նույն
իրականության տարբեր (առնվազն չորս)
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ընկալում ներ, տարբեր տեսանկյունների յուրօրինակ համատեղում նույն տեքստի մեջ: Այս առումով հետաքրքիր նյութ է
տալիս Ֆ. Դոստոևսկու ստեղծագործությունը, որտեղ նույն հերոսը հաճախ ներկայացվում է տարբեր տեսանկյուններով՝
«ներսից» և «դրսից»:

Այս հիմ նարար հասկացությունների
առանձնացումը հնարավորություն է տալիս ուսանողներին պրակտիկ գիտելիքներ
տալու նարատիվի կառուցման վերաբերյալ, վերլուծելու գրական երկերը ժամանակակից գրականագիտության մշակած
հասկացությունների լույսի ներքո:

Գրականություն
1.
2.
3.
4.
5.

Шкловский В. Б., О теории прозы, М., 1929.
Томашевский Б., Теория литературы, Поэтика, М-Л., 1928.
Женетт Ж., Фигуры, В 2-х томах, Том 1-2, М., Изд. им. Собашниковых, 1998.
Шмид В., Нарратология, М., Языки славянской культуры, 2003.
Gerald Prince, Dictionary of Narratology, University of Nebraska Press, Lincoln & London, 2003.

ПРИНЦИПЫ ПРЕПОДАВАНИЯ НАРРАТОЛОГИИ В ВУЗАХ
А. Джрбашян
Статья посвящена некоторым концептуальным проблемам преподавания нарратологии. Теория прозы – важнейшая часть литературоведения, и без глубокого изучения
структуры нарратива невозможно преподабать анализ литературного произведения.
Особенно подчеркивается важность изучения таких фундаментальных понятий как мимесис и диегесис, история и дискурс, сюжет и фабула, точка зрения, а также формы
присуствия автора в художественном произведении.
THE METHODICS OF TEACHING NARRATOLOGY IN HIGEST
EDUCATIANAL ESTABLISHMENTS
A. Jrbashyan
The article is dedicated to some conceptual problems of teaching narratology. Theory of
prose is the essential part if literary sience. Thus, the profound analisys of literary work is
impossible without the detaled study of the structure of narrative. The utmost importance is
attached to such concepts as mimesis and diegesis, narrative and discourse, plot and fibula,
viewpoint and author’s performance in fiction.
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ԱՆՈՒՇ ՄԱՅԻԼՅԱՆ

ՄԵԾԱՀԱՍԱԿՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋ
ԱՊՐԵԼԱԿԵՐՊԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ
Մինչ առողջ ապ րելա կեր պի մշակույթի ձևավորման ման կա վարժա հո գե բանական չափանիշնե րի ներկա յա ցումը
դիտարկենք առող ջության չափա նիշներն ու առող ջու թյան մշակույ թի ցուցանիշ ները: Առող ջության և առողջ
մշակույթի համար պետք է սահ մա նել
չափանիշներ և ցուցա նիշ ներ, որպես զի
կարգաբերվի ան ձի կենսագոր ծունե ությունը: Չափանիշներն ու ցուցա նիշները
բովան դակային բնութագրերի, նոր մե րի
ներկայացում ներ են: Ուսուցման գործըն թացում առող ջության ա պահո վումը,
ա ռողջ ապրելակեր պի մշակույթի ձևավո րումը բազամաասպեկտ գործընթաց
է:
Ըստ Ա. Գ. Գոլևայի, Տ. Ի. Բաբենկոյի, Ա. Ա. Դմիտրևայի՝ «…ա ռող ջության վերաբերյալ ընդհա նուր չափանիշները կարող են ծառայել՝ սոմա տիկ և
ֆիզիկա կան առող ջության համար՝ «ես
կա րող եմ», հոգեկան առող ջության համար՝ «ես ուզում եմ», բարոյա կան առողջության համար՝ «ես պետք է» հիմքերը»1:
Այս չափանիշ նե րից ելնե լով՝ կարե լի
է ածան ցել «առող ջության պոտեն ցիալ» հասկացությունը՝ որ պես անձի պահանջմունքների, հնարա վորու թյուննե րի
և վճռականության միա գումար:
1
Голев
А.
Г.,
Педагогические
аспекты
антинаркотического и антиалкогольного воспитания
учащихся, Пятигорск, 2001, 84 с., с. 8.

«Առող ջու թյան մշա կույ թը կեն սա կան
ար ժեք նե րի համա կարգ է՝ հիմնված
ա ռող ջու թյան գաղափա րի վրա (ներառում է նրա ձևավորման ուղին և մեթոդնե րը, պահպա նումն ու ամրապն դու մը),
և կարգա վորում է մարդկանց վարքը
կեն սա գոր ծու նե ու թյան
ընթացքում:
Ա ռող ջու թյան մշա կույ թի հա մա կար գը
ներա ռում է հետևյալ բա ղադ րիչ ները,
ո րոնք էլ հա մա պա տաս խանում են նրա
ցու ցա նիշ նե րին.
1. ի մա ցական, որի ցուցանիշ ներն
են՝
ա ռող ջու թյան մշակույ թի է ության ընկա լու մը,
ա ռող ջու թյան բարո յա կան, սոցի ալա կան, անձնա կան, ֆիզիկա կան
բա ղադրիչ նե րի մա սին գի տելիք նե րի
խորա ցումը,
ա ռող ջու թյան և մշա կույ թի գիտակ ցու մը՝ որպես համա մարդկային
ար ժեքի.
2. հու զա կան-արժեքային. ցու ցանիշ ներն են՝
հու զա կան
հա վասա րակշ ռությունը,
դրական հուզական ֆոնի վրա
դժ վար և ապա կա ռու ցողա կան (դեստրուկ տիվ) հոգեկան վիճա կի հաղ թա հարումը,
հուզական-արժե քային աշխարհի ըմբռ նու մը,
3. ն պա տա կային-կամային. ցուցա177
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նիշներն են՝
ակտիվության փնտրումը,
ինքնազար գացման, ինքնի րացման և ինք նա դաս տիա րա կության ձգտումը,
վարքագծի կա մային կար գավորու մը, դժվա րություն նե րի հաղթա հարումը՝ առաջադր ված նպատա կին հասնելու միտումով,
սեփա կան առող ջության կառավարումն ինք նա գիտակց ման մեխանիզմ ների միջո ցով.
4. շարժառի թային. ցուցա նիշ ներն
են՝
առող ջության
պահ պանման
ռազմավարության գիտակցա բար նախագծումը,
իրնք նի րացման
ձգտու մը՝
առողջ ապրելա կեր պը որպես հիմ նական պահանջ մունք ճանա չե լու միջոցով»1:
Կարևորելով ա ռող ջության չափանիշներն ու առող ջության մշակույ թի
ցու ցանիշները՝ կա րելի է կազ մակեր պել
առող ջաստեղծ պայմաններ ու սում նական գործու նեու թյան, կենսագոր ծունության համար, ինչ պես նաև դրանք հիմք
ընդունե լով՝ մշակել ա ռող ջա բանա կան
դասընթաց ներ:
Առողջ ապրե լա կեր պի հիմ քում ընկած են կենսաբա նա կան և սո ցի ա լա կան
սկզբունքները: «Ըստ կենսա բանա կան
սկզբունքների՝ ա ռողջ ապրելա կեր պը
պետք է.
լինի տա րի քային,
ապահովի է ներ գա ռեսուրսներ,
լինի ամրապնդող,

լի նի ռիթմիկ,
լինի չա փա վոր:
Սո ցիա լա կան սկզբունք ներն են.
ա ռողջ ապրելա կեր պը պետք է
լի նի գեղա գիտա կան,
ա ռողջ ապրելա կեր պը պետք է
լի նի բա րո յա կան,
ա ռողջ ապրե լա կերպը պետք է
լինի կա մային,
ա ռողջ ապրե լա կեր պը պետք է
լի նի ինք նա սահ մա նա փա կող»2:
Ան ձի ա ռողջ ապրելա կեր պի ար դյունա վետու թյան հա մար Է. Ն. Վայնե րը
սահ մա նել է հետ ևյալ կեն սա սո ցիա լական չափա նիշ նե րը, որոնք ևս կարևոր
ենք հա մա րում՝ նկատի ու նե նա լով մեծա հա սակ նե րի ու սուց ման գործըն թա ցի
կազ մա կերպ ման գործում առողջ ապրելա կեր պի մշակույ թի ձևա վորման նպատա կը.
1. Ա ռող ջու թյան մոր ֆո լոգի ա կան
(անա տոմի ա կան) ցուցանիշն» րի գնահա տում՝
ֆիզի կական զարգաց ման մակար դակ,
ֆի զիկա կան պատ րաստվածության մակար դակ.
2. Դի մադ րողա կա նու թյան վիճա կի
գնա հա տում՝
մր սա ծու թյան և վարա կիչ հիվան դու թյուն նե րի քա նակ որո շա կի փուլի ըն թաց քում,
ք րո նի կական հի վան դու թյուն ների առկա յու թյուն, նրանց զարգաց ման
ըն թացք.
3. Կյանքի սոցիալ-տն տեսա կան պայման նե րին հարմար ման գնահա տում՝

1 Маджуга А. Г., Педагогическая концепция здоровье
созидающей функции образования, Автореферат,
Дисс. на соис. ученой степ. доктора пед. наук,
Владимир, 2011, 46 с., с. 15-16.

2 Гаджиметов В. Э., Личностно-ориетированный
подход к формированию культуры здоровья у
старшеклассников, Дисс. на соис. ученой степ. канд.
пед. наук, Карачаевск, 2009, 169 с., с. 27.
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մասնա գիտական
գոր ծունե ության արդյունավե տություն,
ընտանեկան-կենցա ղային պարտականությունների
իրա կա նացման
ակտիվու թյուն,
սոցի ալական և սեփա կան հետաքրքրություննե րի դրս ևորման խո րություն և աստիճան.
4. Վալեոլոգիա կան ցու ցա նիշների
մակարդակի գնահա տում՝
առողջ ապրե լա կեր պի ձևավորվա ծության աստիճան,
վալեոլոգի ա կան գիտե լիքնե րի
մակարդակ,
գործնական գիտելիք նե րի և կարո ղությունների յուրացման մա կար դակ՝
պայմանավորված առող ջության պահպանմամբ և ամրապնդմամբ,
առող ջության անհատա կան հետագծի և առողջ ապրելա կեր պի ծրագրի կառուցման ինք նուրույն կարո ղություն1:
Վերոնշված կեն սասո ցի ա լա կան չափա նիշները մեծա հասակնե րի ուսուցման գործըն թացի կազմակերպ ման
գործում իրենցից ներկա յացնում են
բազմաչափ դրսևորում, որոնցում արտահայտված է անձի հա րաբե րությունների մշակույ թի մա կար դա կը շր ջա պատող աշխարհի հետ իր բազմա կերպ
դրսևորում ներով: Այդ կենսասո ցի ալա կան չափանիշնե րի հաշվի առնումը
հնարավորություն է տալիս ձևա վո րե լու
սուբյեկտների պատրաստ վա ծու թյունն
ուսուցման գործըն թացում ա ռող ջաստեղծման գործունեու թյան ո ւղղությամբ:
Ուսուցման գոր ծընթա ցում հա ջողության հասնելու նպատակով կարևո րում
1 Вайнер Э. Н., Валеология: Учебник для вузов, 3-е
изд., Москва, Флинта: Наука, 2005, 416 с., с. 33.

ե նք նաև առողջ ապրե լա կեր պի մշակույ թի ձևա վոր ման գործում ա ռող ջության պահպան ման համար հետևյալ
հիմ քե րի նկա տա ռում նե րը.
1. Ինքնա պահպա նում:
«Օր գանիզ մի մի ջոց ներն են՝ պահ պա նելու
իր պա րա մետ րե րը և ֆի զի ոլո գիա կան
գործա ռույթ նե րը որո շակի ժա մա նակա հատ վա ծում, որը հիմնված է ներքին
կա յու նու թյան վրա»2:
2. Օր գա նիզ մի հնարա վորու թյուննե րի նկա տա ռում: Այս նկատա ռումն
ա պա հո վում է առող ջու թյան ձևա վորման սկզ բուն քի պահ պա նու մը: «Օրգա նիզմի հար մար ման ռե զերվնե րը
մարդուն հնա րա վորու թյուն են տա լիս
ի րա կա նաց նելու սեփա կան ապրե լակերպն ա ռող ջացման և նպա տա կաուղղվա ծու թյան ճանա պարհով»3: «Օրգանիզ մի կենսա բա նա կան, ֆիզիկա կան,
և հո գեկան զարգա ցում նե րը հնարա վոր
են օր գա նիզ մի հնարա վորու թյուն ների կուտակ ման և դրսևոր ման շնորհիվ,
քա նի որ յուրա քան չյուր մարդ անհատա կան է»4: Դրա նով է բացատր վում
ա ռող ջության ան հա տա կան բնույթը:
3. Ու ղեղը բարդ հարմար վող համակարգ լինելու նկա տա ռում: «Ուղեղը
մարմ նա կան օրգան է և աշխատում է
ֆիզիո լոգի այի օ րենք նե րին հա մա ձայն:
…Ուղեղը պաշտպան վում է այն ամենից,
ինչն անի մաստ է թվում: Ուղեղն արձա2 Вайнер Э. Н., Валеология: Учебник для вузов, 3-е
изд., Москва, Флинта: Наука, 2005, 416 с., с. 6.
3 Шильников В. В., Шатохина Т. А., Валеологические
проблемы состояния здоровья студентов, Валеология,
образ жизни и здоровье, Тезисы всероссийской
конференции, Ч. 2, Екатеринбург, 1996, с. 126-127.
4 Аршавский И. А., Основы неэнтропийной
теории индивидуального развития, значение в
анализе и решении проблемы здоровья, Валеология:
Диагностика, средства и практика обеспечения
здоровья, Вып. 1, Санкт-Петербург, Наука, 1993, с.
5-24.
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գանքող է, հետա զոտող, փնտրող, նկարիչ է, նույնակա նաց նում է շրջա պա տում
արդեն իսկ ծանոթ կառույցնե րի հետ և
ստեղծում է իր ստեղծա գոր ծա կան մոդելը…: Ուսումը կարող է փոխել մեր ուղեղը. «որքան շատ ենք սովո րում, այնքան անկրկ նելի ե նք դառնում»1:
4. Իմաստի ձգտման նկատա ռում:
Ըստ Ա. Մասլոո ւի՝ իմաստի որո նումը
մեր կեցու թյան բո լոր մա կար դակնե րում
է, իսկ ը ստ Ս. Լ. Ֆրանկի՝ անձը կա րող
է լինել ա ռողջ մի այն այն դեպ քում, ե րբ
տեսնում է առող ջա կան վի ճակը կոնկրետ իմաստով:
5. Առող ջու թյան
պահ պանման
գործում պահանջ մունքնե րի նկա տառում: Մարդը կարող է լինել ա ռողջ և
պահպանել իր առող ջությու նը միայն մի
դեպքում՝ առող ջության պահանջ մունքի
առկայության դեպքում:
Մեծահասակնե րի ա ռողջ ապրե լակերպի ձևավո րումը առաջին հերթին
ենթադրում է առողջ ապրե լա կեր պի
վերաբերյալ գի տելիք նե րի ձեռքբե րում,
կեն սագործում, ինչը նպաստում է սեփական անձի ճանաչ մանը, ինքնա գիտակցության կարգա վոր մանը, դառնում առողջ ապրե լա կեր պի մշակույ թի
տարր: Գիտակցված և նպատա կամետ
առող ջաստեղծ գործունե ության ի րականացու մը կենսա գոր ծունե ության միջա վայ րում ազդում է արտա քին միջավայ րի վրա, արդյուն քում ձեռք է բերվում
ազատու թյուն, իշխա նություն սեփա կան
կյան քի ու կենսա կան հանգամանք ների նկատմամբ՝ կյանքն առա վել ա ռողջ
դարձնե լու նպա տա կով: Որպեսզի կյանքում մարդ ինչ-որ բանի հասնի, պետք
1 Фопель К., Психологические принципы обучения
взрослых, Москва, Генезис, 2010, 359 с., с. 20-26.
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է ա ռա ջին հեր թին լի նի ա ռող ջու թյան
գա ղա փա րի կրո ղը՝ որպես կյան քի
ա ռաջ նային հիմքի: Այս իմաս տով գիտակցվում է առող ջու թյու նը կյանքի
ա ռաջ նայ նու թյուն նե րի շար քում, մեծանում է սեփա կան առող ջության և շրջա պա տող մարդկանց առող ջու թյան
նկատ մամբ հոգա ծու թյան վերա բերմուն քը:
Մե ծա հա սակ նե րի կր թա կան գոր ծընթա ցում ա ռողջ ապ րե լա կերպի մշա կույթի ի րա կա նացման գործում ո րոշիչ են
ման կա վարժա հո գեբա նա կան
չափանիշ նե րը՝ որ պես ու սում նական գոր ծընթա ցի պայման նե րի բնութագ րա կան
կող մեր:
Ա ռող ջու թյան, ա ռող ջու թյան մշա կույթի, առողջ ապրե լա կերպի չափանիշներն ու ցուցանիշ ները ա ռող ջաս տեղծ
մշա կույ թի ձևա վոր ման հիմ քով մե ծահա սակ ների ման կա վարժա հո գեբա նական չա փա նիշ ների հիմքում են:
Մե ծա հա սակ ների ու սուց ման խն դիրնե րով զբաղվող ան գլի ա ցի խոշոր գիտնա կան Պիտեր Ջարվիսը ներկա յացնում
է ան դրո գոգի կա կան մոտեց մամբ մե ծահա սակ նե րի հա մար հետևյալ պայմաններն ու մեթո դիկան 2 (տե՛ս աղ յու սակ 1).

2 Змеев С. И., Андрагогика: основы теории, истории и
технологии обуения взрослых, Москва, ПЕР СЭ, 2007,
271 с., с. 105-106
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ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1
Պ. ՋԱՐՎԻՍԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԱՆԴՐՈԳՈԳԻԿԱԿԱՆ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Մեծահասակների ուսուցման պայմանները (learning)

Մեծահասակների ուսուցման մեթոդիկան (teaching)

1

2

Ուսումը մարդու հիմ նական պահանջմունքն է:

Դասավանդումն ուսուցման մեջ գլխավորը չէ, բայց կարող է նպաստել դրան:

Ուսուցումը հիմ նականում մոտիվացված
է այն դեպքում, երբ առաջ է գալիս աններդաշնակություն մարդու փորձի և նրա
աշխարհըմբռմ նան միջև:

Սովորողը և սովորեցնողը համատեղ
պետք է կառուցեն ուսում նական գործընթացն այնպես, որ այն ունենա կարևոր նշանակություն այն փորձի և խնդրի
համար, որոնք կստեղծեն պահանջմունք
ուսման նկատմամբ:

Մեծահասակ սովորողները սիրում են
մասնակցություն ունենալ ուսում նական
գործընթացին:

Դասավանդման մեթոդների մեծամասնությունն ուսում նական իրավիճակներում պետք է լինեն սոկրատեսյան կամ
աջակցեն ուսուցման գործընթացին (facilitative):

Մեծահասակ սովորողները բերում են ուսում նական գործընթաց.

Սովորեցնողները պետք է.

փորձ

կիրառեն սովորողների փորձը որպես ուսուցման աղբյուրներից մեկը,

համակարգային ներկայացում

ձգտեն ուսուցումը կառուցել սովորողների համակարգային ներկայացմամբ, այլ
ոչ թե նրան ընդդեմ, որպեսզի սովորողներին օգնեն համակցել նոր գիտելիքը,
ուսուցման մեթոդները պետք է հնարավորություն տան սովորողներին կիրառելու իրենց նախկին գիտելիքը որպես ուսուցման աղբյուրի տեսակ,

պահանջմունք

սովորողին օգնեն գիտակցելու սովորելու
կարևորությունը, ուսում նասիրվող նյութը պետք է ստանա արագ կիրառություն,
քան ունենա զուտ տեսական բնույթ, կրթությունը, որքան հնարավոր է, պետք է
լինի անհատականացված,
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հավատ իր նկատմամբ

միշտ լինի ապրումակից և ուշադիր սովորողների նկատմամբ,

ինքնահարգանք

ընդգծեն յուրաքանչյուր «ճիշտ» գործողություն կամ ձեռքբերում ուսուցման
մեջ, ամբող ջովին ապահովեն սովորողների ինքնագնահատման և ինքնահարգանքի բարձր մակարդակ, ընձեռեն
հնարավորություն ռեֆլեքսիայի համար՝
«ուղղված» գործողություններին և ձեռքբերում ներին, որպեսզի սովորողները
կարողանան հնարավորինս ինքնուրույն
շտկեն իրենց,

ինքնաըմբռնում

հնարավորություն գնահատելու սովորողներին:

Մեծ հաջողություն է մեծահասակ սովորողի համար, երբ նրան ոչինչ չի սպառնում:

Ստեղծել միջավայր, որտեղ մեծահասակը չի զգա վտանգ և հպատակ, պետք է
զարգացնել փոխազդեցություն, այլ ոչ թե
մրցակցություն

Մեծահասակը պետք է զգա, որ իր հետ
վարվում են մեծահասակի պես

Դիտարկել իրեն ոչ թե որպես «բոլոր
գիտելիքների աղբյուրի», այլ որպես ուսում նական գործընթացում բոլոր մասնակիցների միջև ուսում նական փոխազդեցություն ստեղծողի:

Մեծահասակը ուսուցման մեջ առանձնահատուկ է, և դրա համար սովորում են
տարբեր տեմպերով:

Աջակցել մեծահասակ սովորողին իր սեփական տեմպերում:

Մեծահասակ սովորողները զարգացնում
են իրենց ինտելեկտուալ հնարավորությունները:

Զարգացնել նրանց կոմպետենտությունը՝ նվաճում ունենալու նախորդ փուլի
կրթության նկատմամբ:

Մեծահասակ սովորողներն ուսում նական գործընթաց են բերում նաև իրենց
ֆիզիոլոգիական
տարբերությունները
(օր.` տեսողության մակարդակ, լսողություն, ակտիվություն):

Ապահովել բարեկեցիկ ուսուցման ֆիզիկական պայմաններ:
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Պ. Ջարվիսի կողմից մշակված մեծահասակների ուսուցման այս մոդելը չի կարելի համարել վերջնականապես ավարտուն տարբերակ:
Ելնելով դիտարկված պայմաններից ու
մեթոդիկայից՝ ածանցել ենք մեծահասակ
սովորողների համար հետևյալ մանկավարժահոգեբանական չափանիշները.
1) մանկավարժական չափանիշներն են՝
ուսուցման իրականացում ոչ հրամայական, այլ ժողովրդավարական ոճով,
բովանդակալից և հետաքրքիր միջավայրի ստեղծում,
ինտերակտիվ մեթոդների, իննովացիոն տեխնոլոգիաների կիրառում,
որոնք հիմք կստեղծեն մասնակիցների
ստեղծագործական ներուժի դրսևորման
համար,
ուսուցման գործընթացում բազմազանության ապահովում, որպեսզի սովորողը կարողանա օգտագործել իր տեսողական, լսողական, հուզական և այլ
կարողություններ,
ուսուցման գործընթացում սովորողի «անձնական աշխարհի» ներգրավում՝ մտավոր, ֆիզիկական և հուզական
առում ներով,
բաց քննարկման համար հնարավորությունների ստեղծում,
պատասխանատվության
կրում
ուսուցման գործընթացի իրականացման
աշխատանքների համար,
ուսուցման իրականացում խնդիրների ուսում նասիրման ուղղությամբ,
խնդրի առաջադրում և անհրաժեշտ գիտելիքների, կարողությունների
և հմտությունների ձեռքբերում՝ դրա լուծման համար,
պրակտիկայի հետ կապի ստուգման միջոցով ուսման արդյունքների ստացում,

ապավինում սովորողների փորձին,
սովորողին աջակցություն՝ տեսնելու այն, ինչ սկզբում անտեսանելի էր,
ուսման արդյունքների գնահատում:
2) Հոգեբանական չափանիշներն են.
ոչ ձևական, փոխադարձ հարգանքի վրա հիմնված, «ընդունվածի» կամ
«յուրայինի» մթնոլորտ,
երաշխավորված կայունության
ապահովում և վստահելի հարաբերությունների ձևավորում,
սթրեսից զերծ միջավայրի ստեղծում,
հոգ տանել հետաքրքրությունների
և ցանկությունների բավարարման ուղղությամբ,
սովորողի յուրաքանչյուր քայլի
կարևորում, որպեսզի վերջինս հնարավորություն ունենա կառավարելու ուսում նական գործընթացը,
ուսում նական գործընթացում սովորողի զգացմունքների նկատառում,
ապրումակցում, բարյացակամ
վերաբերմունք միմյանց նկատմամբ,
սովորեցնողի և սովորողի լսելու կարողության, «Ես» կարծիքի արտահայտման հնարավորության ապահովում,
պատասխանատվության,
փոխաջակցության, փոխճանաչման և ընկերային հարաբ»րությունների ապահովում,
համատեղ աշխատանք,
ազատ մտքերի փոխանակում և
կենսադիրքորոշում ների հարգում,
ստեղծագործական
մթնոլորտի
ապահովում,
ժողովրդավարական վարքագծի
դրսևորում:
Առող ջության ապահովման արդյունավետ կրթական միջավայրը ենթադրում է
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նաև հետևյալները.
մեծահասակների ուսուցման համար համապատասխան նյութատեխնիկական բազայի ապահովում,
կենսագործունեության անվտանգության հիմքերի ստեղծում,
հիգիենիկ պայմանների ապահովում,
մանկավարժական և հեռահաղորդակցման տեխնոլոգիաների կիրառում,
սեփական առող ջության և ապրելակերպի նկատմամբ պատասխանատվության ձևավորում,
ֆիզիկական և հոգեկան որակների շարունակական զարգացում:
Մեծահասակների կրթական գործընթացն առանձնանում է նրանով, որ նրանց
մեջ մեծ է պատասխանատվությունը. գիտակցում են գործընթացի իրականացման
նպատակը, ուսուցման բովանդակության,
գիտելիքների, կարողությունների ու հմտությունների, դրանց ձևավորման մեթոդների ու միջոցների ընտրության անհրաժեշտությունը:
Մեծահասակների
մանկավարժական գործընթացի համար նախատեսված
մանկավարժահոգեբանական չափանիշները միտված են նրան, որ մասնակիցները չգտնվեն անտարբեր վիճակում,
այլ ապահովվի առավել ակտիվ վիճակ,

որը կուղեկցվի հուզական ապրում ների,
մտածողության և ֆիզիկական վիճակի
փոփոխություններով, ինչպես նաև տրամադրության, սպասում ների, հետաքրքրությունների աստիճանի փոփոխություններով, կնպաստեն մեծահասակների
ինքնազարգացմանն ու ինքնիրացմանը
(ակմեոլոգիական չափանիշներ են), իսկ
գործունեության իրականացման մթնոլորտը կլինի ջերմ ու առողջ:
Այսպես, կրթական գործընթացում
մանկավարժահոգեբանական չափանիշները որոշում են մեծահասակների առողջ
ապրելակերպի մշակույթի ձևավորումը՝
որպես պայմանների բնութագրական կողմեր: Դրանց դերն ու գործառնությունը մեր
կողմից կարևորվում է այնքանով, որպեսզի ուսում նական գործընթացը զարգանա
որպես մեծահասակների ինքնազարգացման գործընթաց, գործնականում խթանվեն անդրոգոգիկական պրակտիկայի
ինքնակրթության ձևում՝ ինքնավերլուծության, ինքնագնահատման, առողջ ապրելակերպի դրվածքի, ինքնիրացման և
ինքնակարգավորման ուղղություններով:
Այդպիսով՝ առողջ ապրելակերպը դառնում է գիտակցող սուբյեկտի որակ, մեխանիզմ, պայման՝ ապահովելու արդյունավետ կենսագործունեություն:
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CRITERIA OF ADULTS’
HEALTHY LIFESTYLE CULTURE FORMATION
A. Mayilyan

In this article health criteria, health culture indicators, biosociological
criteria for the effeciency ofa person’s healthy lifestyle aimed at healthy lifestyle
culture formation in the process of organization of adults’ teaching activities
are discussed. We also introduced the psychological and pedagogical criteria
for adult learners that define a healthy lifestyle culture formation presenting
them as characteristic sides of the conditions.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ФОРМИРОВАНИЯ
КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ВЗРОСЛЫХ
А. Маилян
В этой статье нами наблюдены критерии здоровья и показатели культуры здоровья,
биосоциологические критерии для эффективности здорового образа жизни личности,
направленные на формирование культуры здорового образа жизни в процессе
обучения взрослых. Также представили педагогические и психологические критерии
для взрослого учащегося, определяющие культуру формирования здорового образа
жизни взрослых как характерные стороны условий.
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СВЕТЛАНА МКРТЧЯН
РУЗАН ПОГОСЯН

САМОС ТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА И ФОРМИРОВАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОС ТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕ ЛЯВОСПИТАТЕ ЛЯ
В воспитании всесторонне и гармонически развитой личности важнейшая роль
принадлежит школе. В. А. Сухомлинский
выделил основные элементы в системе
профессиональных качеств, которыми
должен обладать учитель. ’’Это прежде
всего человек,— указывает он,— который
любит детей, находит радость в общении с
ними, умеет дружить с детьми, принимает
близко к сердцу детские радости и горести, знает душу ребенка, никогда не забывает, что и сам он был ребенком.
Хороший учитель – это, во-вторых,
человек, хорошо знающий науку, на основе которой построен преподаваемый им
предмет, влюбленный в нее, знающий ее
горизонт-новейшие открытия, исследования, достижения...
Хороший учитель – это, в третьих,
человек, знающий психологию и педагогику, понимающий и чувствующий, что
без знания науки о воспитании работать с
детьми невозможно.
Хороший учитель – это, в четвертых,
человек, в совершенстве владеющий умениями в той или иной трудовой деятельности, мастер своего дела. ’’
Все отмеченные профессиональные
качества формируются, прежде всего, в
период многолетней творческой работы
учителя в школе. Фундамент же этих качеств должен закладываться в годы обу186

чения в высшем учебном заведении.
Особенно важно выработать у будущего учителя способность самостоятельного решения вопросов, задач, проблем,
связанных с подготовкой и проведением
уроков и воспитательных мероприятий.
Это качество должно стать чертой личности школьного учителя. В этом случае
оно становится необходимым условием
для формирования многих других ценных профессиональных качеств педагога
и воспитателя.
Перед высшей школой выдвигается
принципиально важная задача-научить
будущего специалиста самостоятельно добывать знания и творчески пользоваться
ими в различных жизненных ситуациях.
В этих условиях возрастает роль дидактической теории самостоятельной работы
учащегося (студента).
Педагогикой вскрыты в основном два
существенных критерия понятия’’ самостоятельная работа студентов’’. Первый из
них подчеркивает качество учебной деятельности. Сущность его состоит в том,
что студент при усвоении знаний должен
проявлять познавательную самостоятельность, способность решать без явной или
скрытой помощи новые познавательные
задачи. В усвоении информации студенту необходима самостоятельность при
осмыслении цели заданий, выделении
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существенных признаков, изучаемых понятий, понимании законов, причинно-следственных зависимостей и т. п.
При изучении конкретного учебного
предмета качество познавательной деятельности студента в значительной степени зависит от характера руководства со
стороны преподавателя процессом его самостоятельной работы.
Повышение ее уровня оказывается возможным, если систематически от упражнения к упражнению, от занятия к занятию
уменьшается доля обьяснений преподавателя и возрастает вес эвристической (продуктивной) деятельности студентов.
Важным для самостоятельной работы является и второй критерий,
раскрывающий специфику организации
учебных занятий-студенты выполняют задания преподавателя в специально отведенное время без прямой помощи со стороны.
В процессе организации учебных занятий преподаватель выполняет ряд функций:
1. осуществляет постановку цели учебных заданий;
2. проводит инструктаж;
3. организует работу над источником
информации;
4. следит за ходом выполнения заданий и оценивает результаты учебной деятельности студентов. В зависимости от
ранее выработанных учебных навыков
студентов деятельность преподавателя
претерпевает качественные изменения.
Систематическое уменьшение непосредственной помощи преподавателя эффективно и применительно к другим
видам его деятельности, связанной с проведением занятий, поэтому данный аспект

обучения должен им специально продумываться.
В результате учебная работа студентов
будет последовательно подниматься на качественно новые ступени.
Появляется реальная возможность проектировать развитие их познавательной
самостоятельности и управлять ею.
Самостоятельную работу правомерно
рассматривать (не отрицая плодотворности других подходов) не как метод или
форму обучения (поскольку познавательная самостоятельность должна иметь место при использовании любого метода и в
рамках каждой организационной формы),
а как средство вовлечения студентов в самостоятельную учебную деятельность.
С данной точки зрения самостоятельной работой студентов можно считать такую систему занятий, в процессе которой
выполняются при планомерном уменьшении прямой помощи преподавателя учебные задания, способствующие развитию
познавательной самостоятельности как
черты личности будущего специалиста. Ее
уровни при узучении конкретной дисциплины могут быть различными. Чтобы установить оптимальные типы этих уровней,
необходимо предварительно решить две
принципиально важные задачи:
1. разработать с учетом структурных
особенностей изучаемой дисциплины задания для студентов различных степеней
сложности в соответствии с дидактико-методическими задачами этапов процесса
обучения;
2. Установить разные ступени самостоятельности студентов при организации
выполнения этих заданий.
Под степенью сложности учебного задания понимается характер его трудности,
187
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определяемый комплексом фактов: информационной насыщенностью положений, которые необходимо осмыслить (это
зависит от специфики и степени обобщенности изучаемых абстракций, количества
смысловых единиц в теме, то есть существенных признакое понятий законов, причинно-следственных зависимостей и т. п.
);структурными особенностями темы (то
есть характером, взаимосвязи законов,
понятий, причинно-следственных зависимостей);количеством фактов, которые
необходимо осмыслить;спецификой источников
информации;дидактической
целью;видом интеграции заданий к источникам информации;степенью сложности
исследовательских методов науки.
В процессе подготовки студентов к
учебной деятельности в школе и организации учебной практики в условиях вуза
можно наметить ряд степеней сложности
учебных заданий для студентов (только
подготовка и проведение уроков).
Задания устанавливаются с учетом
двух критериев.
Во-первых, постепенно изменяются
источники информации-они планомерно
приближаются к учебному процессу в условиях работы будущего учителя в классе:сначала основным источником информации является слово лектора, а затем
это-уроки учителей в школе, уроки даваемые студентом и его товарищами.
Во-вторых, постепенно усложняется
характер заданий к источникам информации: вначале идет обсуждение учебнопознавательных задач на лекции, после
этого осуществляются:наблюдения и анализ уроков учителя по предложенному
преподавателем плану, подгатовка студентом, подруководством учителя и ме188

тодиста, пробных уроков с последующим
анализом, который проводится методистом;самостоятельная подготовка уроков
по рекомендациям;подготовка эксперементальных уроков.
С учетом данных критериев установлены следующие примерные степени сложности заданий для студентов:
1. решение на лекциях (по педагогике,
частным методикам)
под руководством преподавателя проблемных учебно-познавательных дидактико-методических задач;
2. наблюдение и анализ (по готовому
плану) уроков учителей;
3. подготовка пробных уроков под руководством учителя и методиста;
4. подготовка самостоятельных уроков
с последующим их обсуждением;
5. разработка эксперементальных уроков;
Под ступенью самостоятельности студентов понимается доля их деятельности
при организации выполнения учебных
заданий. Ступени самостоятельности устанавливаются на основе изменения характера деятельности преподавателя при
обсуждении результатов учебной работы
студентов.
С учетом данного критерия намечены
следующие ступени:
1. преподаватель в процессе обсуждения учебно-познавательных задач, уроков
и т. п. сам рецензирует выводы студентов;
2. к обсуждению результатов деятельности студентов привлекаются их товарищи, однако окончательные выводы принадлежат преподавателю;
3. студенты работают (выполняют
учебно-познавательные задачи, готовят
уроки, проводят эксперементальную рабо-
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ту в школе) самостоятельно, к преподавателю они обращаются только за консультативной помощью.
На основе сочетания различных степеней сложности учебных заданий и ступеней самостоятельности студентов при
их выполнении можно установить разные
уровни самостоятельной работы студентов при подготовке и проведении учебной
практики в школе. Уровень самостоятельной работы-это способ и программа учебной деятельности студентов, оптимально
соответствующие навыки решения познавательных задач.
В результате изучения учебного процесса в условиях педвуза, можно выделить
следующие семь уровней самостоятельной
работы студентов в процессе овладения
ими навыками и умениями учебно-педагогической деятельности учителя.
Первый уровень (подготовительный).
Студенты решают на лекциях проблемные
учебно-познавательные задачи, которые
способствуют более глубокому проникновению в сущность наиболее важных теоретических вопросов дидактики и частных
методик (методы обучения, проверка знаний, умения и навыки учащихся, проблемность, сущность самостоятельной работы
и т. п. ).
Второй уровень (репродуктивный).
Студенты наблюдают и анализирыют уроки учителей в школе по образцам и рекомендациям методистов данного факультета. Результаты деятельности студентов
корректируются и оцениваются преподавателями.
Третий уровень (репродуктивно-поисковый). Под руководством учителя школы и методиста студент в период учебной
практики готовит и дает пробные уроки.

Уроки анализируются методистом, но к
их обсуждению привлекаются и студенты. Важно, чтобы студент с самого начала
овладевал навыками эвристической методики. Методисты, помогая практикантам
подготовить пробные уроки, должны нацеливать их на реализацию идей проблемного обучения. При анализе пробных уроков они должны особо выделить, на что
следует обращать внимание при последующей подготовке к занятиям.
Четвертый уровень (учебно-поисковый). Практикант готовит и дает уроки
самостоятельно. Его занятия обсуждаются
методистом при активном участии студентов. Если студент овладел репродуктивно-поисковым уровнем самостоятельной
работы при подготовке и проведении уроков, то следующий уровень (учебно-поисковый) также осваивается им успешно.
Пятый уровень (эксперементальнопоисковый). Практикант привлекается к
научно-исследовательской работе по методике или дидактике:при помощи методиста формирует рабочую гипотезу и проводит эксперементальные уроки.
Шестой уровень (теоретико-экспериментальный). Практикант-исследователь
при помощи методиста обобщает итоги
эксперимента и готовит научное сообщение (на обобщающей конференции по
педпрактике).
Седьмой уровень (теоретический).
Студент на основе проведенных в школе
исследований готовит под руководством
научного руководителя курсовую или дипломную работу.
Пятого, шестого и седьмого уровня самостоятельной работы достигают немногие студенты. Как правило, только те, кто
проявлял интерес к научным исследовани189

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ям по педагогике и методике до педагогической практики. Четвертого же уровня
в большинстве случаев достигают почти
все студенты. Охарактеризованные уровни на вводных лекциях по педагогике или
частным методикам, а также на конференциях по педагогической практике до-

водятся до сведения студентов в качестве
общих требований и перспектив овладения дидактико-методическими навыками.
Оценивается практика в школе с учетом
достигнутого уровня самостоятельности в
подготовке, проведении и анализе уроков.
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ԱՊԱԳԱ ՈՒՍՈՒՑԻՉԴԱՍՏԻԱՐԱԿԻ ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆ ՈՒ
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՈՒՂՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ
Ս. Մկրտչյան, Ռ. Պողոսյան
Հոդվածում դիտարկվում է բարձրագույն դպրոցի առջև կանգնած կարևորագույն
խնդիրը՝ սովորեցնել ապագա մասնագետին ինքնուրույն ձեռք բերել գիտելիքներ և
ստեղծագործաբար օգտվել դրանցից տարբեր իրավիճակներում:
Ինքնուրույն աշխատանքը դիտարկվում է ոչ թե որպես ուսուցման մեթոդ կամ ձև,
այլ որպես՝ ինքնուրույն ուսում նական գործունեության մեջ ուսանողների ներգրավվածության միջոց:
Ուսում նական գործընթացի ուսում նասիրման արդյունքում մանկավարժական համալսարանում առանձնացվում են ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքի 7 մակարդակ իրենց կողմից ուսում նական-մանկավարժական գործունեության հմտություններին
և ունակություններին տիրապետելու գործընթացում. առաջինը՝ նախապատրաստական, երկրորդը՝ վերարտադրողական, երրորդը՝ վերարտադրողական-որոնողական,
չորրորդը՝ ուսում նա-որոնողական, հինգերորդը՝ փորձագիտական-որոնողական, վեցերորդը՝ տեսաբանական-փորձագիտական, յոթերորդը՝ տեսաբանական:
Գնահատվում է պրակտիկան դպրոցում՝ հաշվի առնելով դասերի նախապատրաստման, անցկացման և վերլուծության մեջ ինքնուրույնության ձեռք բերված մակարդակը:
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INDEPENDENT WORK AND FORMATION OF PROFESSIONAL  PEDAGOGICAL
DIRECTION OF А FUTURE TEACHER
S. Mkrtchyan, R. Poghosyan
The article describes the most important problem the high school facing with - it is the
way to teach future specialists to acquire knowledge independently and to apply those creatively in different situations.
Independent work is reviewed not as a method or a form of educational process, but as
a tool of students’ involvement into independent educational activity.
In the process of examination of educational process on the base of pedagogical high
school, we highlighted 7 levels of independent work of students in the process of acquiring
educational-pedagogical skills; those are the following:
The first level is preparatory; the second one is reproductive, the 3rd is reproductivesearching; the 4th- educational-searching; the 5th- experimental-searching; the 6th- theoretical-experimental; the 7th – theoretical one.
The practice in the schools is evaluated taking into consideration the reached level of
independent work in the process of lesson preparation, conduction and analysis.
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ԼՈՒՍԻՆԵ ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆ

ԳԵՂԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ
ԴԵՐՆ ՈՒ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ
ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ
Անգնահատելի
է
գեղագիտական
դաստիարակության դերն ու նշանակությունը մարդու աշխարհայացքի ձևավորման, նրա համակողմանի ու ներդաշնակ
զարգացման գործում: Այն ավելի է կարևորվում, բնականաբար, երբ խոսքը վերաբերում է տարրական դպրոցի աշակերտներին:
Մեր օրերում կրթական քաղաքականությունը լուրջ բարեփոխում ներ է ապրում, քանի որ համակարգի որակական
զարգացում ները նոր մոտեցում ներ են
պահանջում: 21-րդ դարաշրջանը մարդկության առջև նորանոր խնդիրներ է
դնում, որոնք հնարավոր կլինի լուծել աճող
սերնդին որակապես նոր կրթություն տալու դեպքում: Խոսքը ոչ միայն կրթության
ոլորտում քանակական փոփոխությունների, այսինքն՝ սովորողներին տրվող գիտելիքների ծավալը մեծացնելու, այլ նաև
որակական փոփոխությունների մասին է:
Գիտելիքներից բացի` սովորողին անհրաժեշտ է տալ նաև դրանք կիրառելու իրական կարողություններ ու հմտություններ՝
ընդգրկելով նրան ճանաչողական գործունեության մեջ, ստեղծագործական միտք
ձևավորել, ուղղորդել նրա ներքին ուժերն
ու հնարավորությունները:
Այսպիսով` ուսուցման արդյունավետությունը չափվում է ոչ միայն և ոչ այնքան
աշակերտի յուրացրած գիտելիքներով, որքան նրա ձեռք բերած կարողություններով՝
շեշտը դնելով արդյունքի վրա, այսինքն՝
ինչ կարող է նա անել: Այս խնդիրը լուծելի
է դառնում, երբ ուսուցման ընթացքում վե192

րաբաշխվում են հիմ նական արժեքները.
• Ուսում նառության ընթացքում աշակերտը պասիվ ընկալողից վերածվում
է ակտիվ և գործուն մասնակցի։
• Ուսուցիչը հրաժարվում է սովորեցնողի, վերահսկողի, խրատողի իր դերից
և դառնում է այդ գործընթացը կազմակերպող, խորհրդատու և, որպես գործընկեր, աշակերտի հետ մասնակցում
է որոնողական աշխատանքներին:
Յուրաքանչյուր աշակերտ ունի գիտելիքների կառուցման միայն իրեն հատուկ
ձևերն ու մեթոդները, որոնք պայմանավորված են անհատի, նրա ազգային,
ռասայական,
տոհմական
ծագումով,
լեզվական, մշակութային, ինչպես նաև
սեռային-ֆիզիկական
առանձնահատկություններով: Գիտելիքներն ի սկզբանե
սուբյեկտիվ բնույթ ունեն, քանի որ հենվում
են աշխարհի անհատական մեկնաբանության վրա: Ինչպես որ միևնույն երևույթը
տարբեր կերպ կարող է ընկալվել, այնպես
էլ գիտելիքների միևնույն շերտը տարբեր
ձևերով կարող է յուրացվել: Ուսուցչի դերն
էլ հենց նրանում է, որ օգնի աշակերտին՝
«կառուցելու» իր գիտելիքները:
Այսօր փորձում են ստեղծել ուսուցման
այնպիսի ռազմավարություն (strategies),
որը հիմնվում է ճանաչողության տեսության ժամանակակից նվաճում ների վրա:
Այդ շարքում առանձնապես հետաքրքիր է
Հովարդ Գարդների՝ բազմաբնույթ մտածողության (Multiple Intelligences-MI) տեսությունը:
Այդ տեսութունը փորձում է լուծել կր-
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թական համակարգի մի շարք հիմ նախնդիրներ. ուսումը դարձնում է ավելի դյուրին ու հետաքրքիր, ձևավորվում են
ուսում նառության դրական շարժառիթներ (դրդապատճառներ (motivation)), որի
արդյունքում սովորելն ավելի մատչելի ու
արդյունավետ է դառնում յուրաքանչյուր
աշակերտի համար: Այս տեսությունը անձի զարգացումը տանում է այլ ուղիով. գրքից դեպի կյանք, խոսքից՝ փորձ և զգացմունքներ:
Հայտնի է, որ զգացմունքները մեծապես նպաստում են մտքի սրությանը, իմացական կարողությունների առավել բուռն
զարգացմանը: Գիտական բազմաթիվ
ուսում նասիրություններն այսօր նկարագրում են, թե ինչպես է գործում մարդկային
բանականությունը, ինչպես է այն տարբերվում՝ կախված մարդու սեռից, տարիքից խառնվածքից և այլն, ինչպես են
երեխայի ժառանգական գործոններն ու
միջավայրն ազդում նրա ճանաչողական
ընդունակությունների վրա։
Գիտելիքները, կարողություններն ու
հմտությունները, որ ստանում է երեխան,
ուսում նասիրելով
արվեստագիտական
ցիկլի առարկաները, ապագայում լիարժեք և գեղեցիկ կյանքով ապրելու նախապայման են դառնում նրա համար, ինչպես
նաև հնարավորություն ընձեռում շրջապատող աշխարհում նույնպես ճանաչելու ու
գնահատելու գեղեցիկը: Որը նպաստում է
երեխաների հարուստ զգացմունքային ներաշխարհի ձևավորմանն ու զարգացմանը, հնարավորություն է ընձեռում ոչ միայն
գնահատելու գեղեցիկը, այլ նաև մասնակից դառնալու դրա արարմանը: Մարդկային որակները չեն սահմանափակվում
այս ամենով, այլ նաև փոխադրվում են
մարդկային հարաբերությունների ոլորտ:
Ի վերջո, պատմությունը ցույց է տալիս,

որ մարդկության գիտական գիտելիքները և տեխնիկական ընդունակությունները
կյանքի հիմ նական պրոբլեմ ների հիման
վրա են զարգացել և նպաստում են առավել մատչելի դարձնել բոլոր պրոբլեմ ների
լուծումը:
Գեղարվեստական
ստեղծագործությունը երեխաների աշխարհայացքի, գեղագիտական ընկալման ամենամատչելի
ձևերից մեկն է: Գեղարվեստական ստեղծագործության ուսում նասիրության ընթացքում նրանք կարողանում են ինքնուրույն ստեղծված երաժշտության, պարի,
նկարի միջոցով արտահայտել սեփական
վերաբերմունքը տեսածի, լսածի, կարդացածի նկատմամբ: Ընդունակությունները
գեղարվեստական
ստեղծագործության
մեջ արտահայտվում են շատ վաղ տարիքում: Ամեն երեխա ստեղծագործող է:
Անընդունակ երեխա չկա: Սակայն հաճախ սխալվում են, երբ համարում են, որ
գեղարվեստական
ստեղծագործական
աշխատանքին հակված են միայն օժտված երեխաները: Պարզապես երեխային
պետք է ներքաշել գեղարվեստական-ստեղծագործական բազմապիսի աշխատանքների մեջ:
Փորձելով երեխաների ընդունակությունները բազմաբնույթ գեղարվեստական ստեղծագործություններում՝ կարող
ենք զարգացնել ոչ միայն իրեն իսկ բնատուր ընդունակությունները, այլև երեխայի
այն կողմերը, որոնք շեշտված կերպով չեն
արտահայտվում: Այսպես, ըստ գերմանացի ականավոր փիլիսոփա Ի. Կանտի
(«Դատողության ընդունակության քննադատություն», 1790 թ.)՝ արվեստը պատկերացվում է որպես «ինչ-որ մի օրգանական
երևույթ», որտեղ յուրաքանչյուր մաս փոխկապակցված է:
Որոշ հեղինակներ կարծում են, որ
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գեղարվեստական զարգացման գլխավոր նպատակը երեխաների մեջ «անմիջականության» և շրջապատող աշխարհի նկատմամբ պատասխանատվության
զգացում արթնացնելն է, և դա է անձի
կողմից աշխարհի գեղագիտական յուրացման հիմքը։ Հ. Գարդների «Բազմաբնույթ
մտածողության տեսության» առաջնային
հիմ նադրույթն այն է, որ բոլոր մարդիկ ի
ծնե օժտված են, նրանց ներհատուկ են ընկալման, բանական մտածողության բոլոր
ձևերը, սակայն տարբեր մարդկանց մոտ
դրանցից մեկը կամ մի քանիսը լինում են
առավել ընդգծված, առավել շեշտված:
Երեխաների այս կամ այն ընդունակությունների տարբեր աստիճանի զարգացման հիմքում անձի հաղորդակցումն է
արվեստի հետ: Բազմաթիվ գիտնականների հիմ նադրույթներում որպես կարևորագույն խնդիրներ են նշվում երեխաների
գեղագիտական զգացմունքների, արժեքային համակարգի զարգացումը, մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների զարգացումը, գեղագիտական
մշակույթի՝ որպես հոգևոր մշակույթի մասի ձեռքբերումը:
Երեխաների ստեղծագործական ընդունակությունների զարգացման հիմնախնդիրը հասարակության զարգացման
ժամանակակից
պայմաններում
խիստ այժմեական է և հետաքրքրություն
է ներկայացնում մանկավարժական գիտության համար: Հատուկ հետաքրքրություն է առաջացնում այդ հիմ նախնդիրը երեխաների ազատ ժամանակի ճիշտ
կազմակերպման բնագավառում, քանի
որ հենց այստեղ է անհրաժեշտ ստեղծել առավել բարենպաստ պայմաններ
ստեղծագործական ընդունակությունների զարգացման համար: Բազմաթիվ հետազոտություններ ցույց են տալիս, որ
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հանրակրթական դպրոցում դասավանդվող հատկապես մայրենի, կերպարվեստ,
տեխնոլոգիա առարկաների դասերին հատուկ կազմակերպված ծրագրի շնորհիվ
ավելի արդյունավետ է դառնում կրտսեր
դպրոցականների ստեղծագործական ընդունակությունների զարգացումը:
Այն ավելի արդյունավետ է ընթանում
նաև արտադպրոցական մշակութային
հաստատություններում, որտեղ երեխաները հնարավորություն ունեն զբաղվելու
ստեղծագործական գործունեության այնպիսի տեսակներով, ինչպիսիք են կերպարվեստը, պարարվեստը, երաժշտությունը և այլն:
Երկրորդ՝ այստեղ հնարավորություն
կա կիրառելու ուսուցման և ազատ ստեղծագործելու ոչ կաղապարացված ձևեր՝
խաղային ձև, խաղ-թատերականացումներ, ազատ պարեր և այլն:
Երրորդ՝ յուրաքանչյուր երեխայի ուսուցման ծրագիրը պետք է լինի ավելի անհատականացված, հետաքրքրական, ինչը կօգնի նրան ավելի լավ բացահայտվել
ստեղծագործական դրսևորման մեջ:
Վերջապես՝ մշակութային հաստատություններում հնարավոր է կազմակերպել
և անցկացնել պարապմունքները կրտսեր
դպրոցականների հետ բացարձակ կամավորության սկզբունքով, և երեխան կունենա մանկավարժի ընտրության հնարավորություն:
Հոգեբանները նշում են, որ գոյություն
ունի կենսունակ ստեղծագործական գործընթացների մի քանի շրջան:
Առաջինը վերաբերում է նախադպրոցական տարիքին, երկրորդը՝ արդեն
դպրոցական, առանձնապես կրտսեր դպրոցական տարիքին: Ելնելով դրանից՝
պետք է նշել, որ այդ ժամանակաշրջանը
այն հարթությունն է, որից երեխան տեղա-
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փոխվում է դեպի ապագա, որտեղ նա կամ
կձգտի ճանաչել և փոխակերպել աշխարհը, կամ նա կլինի «ոչ ստեղծագործ» անձ:
Պետք է նշել, որ ստեղծագործական
հատկանիշների զարգացումը մեզ է ներկայանում որպես կրտսեր դպրոցականի
զարգացման անհրաժեշտ նախապայման:
Մինչև երեխաների ստեղծագործական
գործունեության որևէ տեսակ զարգացնելը նպատակահարմար է նրանց նախապատրաստել՝ զարգացնելով նրանց օժտվածությունը, որն իր մեջ ներառում է (ըստ
Դ. Գիլֆորդի) յուրօրինակություն, իմացական ճկունություն, իմաստային ինքնաբերական ճկունություն (կանոնակարգված

իրավիճակում բազմազան գաղափարների արտադրականացման ընդունակություն), կերպարային համաձայնության
ճկունություն (ազդակի ձևի փոփոխելու
ընդունակություն), որպեսզի նրանց մեջ
տեսնենք նոր հատկանիշներ և կիրառման
հնարավորություն:
Այսպիսով՝ հանրագումարի բերելով
վերն ասվածը, կարելի է գալ այն եզրահանգման, որ գեղագիտական դաստիարակության դերն ու նշանակությունը
անփոխարինելի են երեխայի ընդունակության հայտնաբերման, զարգացման և
նրա բանականության զարգացման գործում:

Գրականություն
1.
2.

3.

Հ. Գարդներ, Բազմաբնույթ մտածողության էությունը, Եր., 2004 թ., «Ոսկան Երևանցի»
հրատ., 288 էջ։
Մ. Աստվածատրյան, Ս. Վարդումյան, Բազմաբնույթ մտածողության տեսության կիրառումը
ուսուցման վաղ շրջանում, Ձեռնարկ տարրական դպրոցի ուսուցչի համար, Եր., 2005 թ.,
«Նոյյան տապան», 407 էջ։
Լ. Սողոմոնյան, Կրտսեր դպրոցականի գեղարվեստական կրթության իրականացումը մանկավարժական գործընթացում, Եր., 2010 թ., 141 էջ:

AESTHETIC SIGNIFICANCE OF THE ROLE OF HUMAN INTELLIGENCE PROCESS
Л. Согомонян
Статья обусловлена необходимостью изучения творческих возможностей школьника,
развития этих возможностей через возможности художественного воспитания и
образования.
AESTHETIC SIGNIFICANCE OF THE ROLE OF HUMAN INTELLIGENCE PROCESS
L. Sogomonyan
Article is to explore the creative possibilities of the student, the development of these
capabilities through the capability to art education and education.
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ՌՈՒԲԻՆԱ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԵՐ ՓՈՐՁԻՑ
Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ գիտական
խորհրդում հաստատված մաս-նագիտական պրակտիկայի կազմակերպման կանոնակարգում նշվում է. «Մասնագիտական
պրակտիկան ուսանողների կրթական
ծրագրի բաղադրիչն է: Այն կազմակերպվում է կրթական գործընթացի անընդհատության, հաջորդականության և շարունակականության սկզբունքով»1:
Մասնագիտական
պրակտիկայի
նպատակը բանասիրական ֆակուլտետի ուսանողների մեջ մասնագիտական՝
իմացական-ճանաչողական,
համագործակցային, կառուցողական, կազմակերպական, ստեղծագործական կարողությունների գործնական ձևավորումն ու
ամրապնդումն է կոնկրետ գործունեության շրջանակներում, ինչի արդյունքում
էլ՝ գիտական և գործնական պատրաստականություն ունեցող որակյալ մանկավարժ
մասնագետների նախապատրաստումը:
Հայոց լեզվի և նրա դասավանդման
մեթոդիկայի ամբիոնում մանկավարժական պրակտիկան կազմակերպվում է 3
շրջափուլով՝ համապատասխան ՀՊՄՀ
բակալավրի անընդհատ շարունակական
մանկավարժական պրակտիկայի կազմակերպման ծրագրի:
• Ուսում նաճանաչողական կամ հոգեբանամանկավարժական պրակտիկա, որի նպատակը հիմ նականում
ուսում նաճանաչողական է և կրում է
հոգեբանամանկավարժական բնույթ:
1 Կանոնակարգ ուսանողների մասնագիտական
պրակտիկայի կազմակերպման, Խ. Աբովյանի անվան
ՀՊՄՀ գիտխորհուրդ, 2014 թ. www.armspu.am:
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•

Մանկավարժական (աջակցող) փորձի
(կիրառական-վերլուծական) պրակտիկա, որը նախատեսված է դպրոցի
ուսում նադաստիարակչական, արտադասարանական
աշխատանքների,
դպրոցական գործընթացի, տարբեր
կրթական ծառայությունների իրականացմանը, ուսուցման գործընթացի
նախագծմանը և նախապատրաստական աշխատանքներին ծանոթանալու, մասնակցություն բերելու համար:
• Ամփոփիչ-գնահատող պրակտիկա,
որով նախատեսվում է ուսանողներին
ներգրավել ակտիվ դասավանդման
գործընթացի մեջ. ուսանող-պրակտիկանտը
• գործնական դասեր է վարում «Հայոց
լեզու» առարկայից՝ ինքնուրույնաբար
հանդես գալով ուսուցչի դերում:
Մանկավարժական պրակտիկայի երկրորդ շրջափուլ
Մանկավարժական (աջակցող) փորձի
(կիրառական վերլուծական) պրակտիկա
Պրակտիկայի նպատակը՝ ուսում նադաստիարակչական, արտադասարանական, արտադպրոցական աշխատանքների կազմակերպում, դպրոցավարություն,
ուսուցման գործընթացի ծանոթացում և
մասնակցում:
Խնդիրները՝
 աշակերտական կոլեկտիվների կառավարման գործառույթի իրականացում
դասղեկի գործունեության շրջանակներում,
 ծանոթացում և մասնակցություն
ուսումնադաստիարակչական
աշխատանքներին,
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 արտադասարանական
և
արտադպրոցական պարապմունքների, միջոցառումների, էքսկուրսիաների կազմակերպում,
 ծանոթացում և մասնակցություն
առարկայական մեթոդական միավորման
աշխատանքներին,
 մասնակցություն դասագործընթացին,
 հոգեբանամանկավարժական գործընթացի տարբեր տեսակների դիտումներ,
դիտարկումներ, ինքնուրույն գործունեություն:
Ի տարբերություն մանկավարժական
պրակտիկայի 1-ին շրջափուլի, որի նպատակը կրում էր ուսում նաճանաչողական
և հոգեբանամանկավարժական բնույթ՝
ծանոթացում և ճանաչում դպրոցի կառուցվածքին,
ստորաբաժանում ներին,
փաստաթղթավորմանը և այլն, մանկավարժական պրակտիկայի 2-րդ շրջափուլում առավելապես կարևորվում է ուսանողների ներգրավվածությունը դպրոցի
շրջանակներում իրականացվող աշխատանքներում (ուսում նադաստիարակչական, կազմակերպչական և այլն), ինչպես նաև սեփական նախաձեռնությամբ
պրակտիկայի այս շրջափուլի պահանջների շրջանակներում որոշակի գործունեության ծավալումը, ինչը միտված է ուսանողների իմացական-ճանաչողական,
կառուցողական,
կազմակերպական,
ստեղծագործական, համագործակցային
կարողությունների ձևավորմանը, ամրապնդմանն ու զարգացմանը:
Նմուշօրինակ 2
Արտադասարանական պարապմունք
Դաս-վիկտորինայի կազմակերպում
Պլանի նմուշօրինակ՝ համապատասխան պարզաբանում ներով

Պարզաբանում.
Միջին դպրոցում «Հայոց լեզու» և «Հայ
գրականություն» առարկաների ուսուցման
գործընթացն առավել արդյունավետ կազմակերպելու համար նպատակային են ոչ
միայն դասի ընթացքում մանկավարժական ժամանակակից տեխնոլոգիաների
կիրառումը, այլև արտադասարանական
այնպիսի պարապմունքները, միջոցառում ները, վիկտորինաները, դաս-մրցույթները, որոնք կազմակերպվում և մշակվում են՝ հաշվի առնելով «Հայոց լեզու»
և «Հայ գրականություն» առարկաների
առարկայական չափորոշիչները և ծրագրով նախատեսված թեմաների ուսուցմանը ներկայացվող պահանջները: Նման
արտադասարանական միջոցառում ները,
վիկտորինաները է՛լ ավելի են ակտիվացնում աշակերտների ուսում նաճանաչողական կարողությունները, ամրապնդում
ստացած գիտելիքները, նպաստում սովորողների պատկերավոր մտածողության,
երևակայության, ստեղծագործական հաղորդակցման, համագործակցային կարողություններին, խոսքի զարգացմանն ու
բառապաշարի հարստացմանը: Կարևոր
են ստեղծագործական ակտիվ միջավայրի ապահովումը և հոգեբանամանկավարժական համակարգված մոտեցում ների ցուցաբերումը: Նման դաս-մրցույթներ
նախագծելիս նախընտրելի է այնպիսի
առանցքային թեմաների ընտրությունը,
որոնք, օրինակ, նախատեսված են կրկնության դասերի համար, և աշակերտներն արդեն գաղափար ունեն տվյալ թեմայի ընդհանուր դրույթների վերաբերյալ,
ունեն գիտելիքների որոշակի պաշար և
ստացած գիտելիքները կիրառելու կարողություններ:
Դաս-մրցույթները իրականացվում են
որոշակի սկզբունքներով՝ ակտիվ միջա197
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վայրի ապահովում, անհատականություն,
ճկունություն, համակարգվածություն, նախասիրություն, համագործակցություն:
Դաս-մրցույթում
մրցավարի
դերը
ստանձնում է ուսանող-պրակտիկանտը.
աշակերտների թիմում ևս ընդգրկվում են
ուսանող-պրակտիկանտները. նպատակը ոչ միայն աշակերտների թիմերի միջև
մրցույթի կազմակերպումն է, այլև աշակերտ-աշակերտ, աշակերտ-ուսանող, ուսանող-ուսանող համագործակցությունը:
Ուսանող-պրակտիկանտները
իրենք
են ինքնուրույնաբար մշակում դաս-մրցույթի պլանը, ընթացքը, մրցույթին վերաբերող յուրաքանչյուր քայլ: Կարևոր է մի
հանգամանք. ուսանող-պրակտիկանտը
պետք է ինքնուրույն գործունեություն մշակի, ուսում նական գործընթացը կազմակերպի գործնական խնդիրների լուծման
ճանապարհով՝ նախագծային տեխնոլոգիայով՝ ելնելով և՛ նյութի կարևորությունից,
և՛ իրենց ու աշակերտների գործնական
հետաքրքրություններից: Այս եղանակով
ձևավորվում, ամրապնդվում է ուսանող-պրակտիկանտի ներքին մոտիվացիան, իսկ
խաղ-վիկտորինայից առաջ կազմակերպվող պարապմունքներում, ինչպես նաև
դաս-մրցույթի
նախապատրաստական
փուլում ուսանող-պրակտիկանտի կողմից
վարած արդյունավետ զրույցների, կազմակերպած աշխատանքի, աշակերտների
հետաքրքրասիրության ազդակների հաղորդման արդյունքում ուսանող-պրակտիկանտը պետք է կարողանա իր առջև դնել
մի կարևոր խնդիր՝ մոտիվացնել աշակերտներին, ինչի միջոցով էլ կապահովվի
նրանց անձնային ներգրավվածությունը
ուսում նական գործընթացում:
«Ձայնավորների արտասանությունը և
գրությունը»
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Դաս-մրցույթի կառուցվածքը համապատասխան պարզաբանում ներով
Դասարան՝ 5-րդ (կամ կարելի է ընտրել
2 թիրախային դասարան՝ 5-6-րդ)
Նպատակը.
ա) առարկայական (ակադեմիական)՝
• աշակերտները կամրապնդեն օ-ո, է-ե,
ը ձայնավորների ճիշտ արտասանության և գրության սկզբունքները,
• աշակերտները կկարողանան համապատասխան բառերը կիրառել կապակցված խոսքի մեջ և կազմել իրադրական խոսք որոշակի թեմաներով,
• բառապաշարի համալրում,
բ) սոցիալական կամ զարգացնող՝
• համագործակցային, հաղորդակցման
կարողությունների զարգացում,
• երևակայական և ստեղծագործական
մտածողության զարգացում,
• ուսուցման և ուսում նառության ակտիվ
միջավայրի ապահովում մրցույթի և
դերային խաղի միջոցով:
Խնդիրը.
• «Ձայնավորների
ուղղագրությունը»
ծրագրային թեմայի շրջանակներում
ստացած գիտելիքների ամրապնդում,
նոր գիտելիքների ձեռքբերում,
• խոսքի զարգացում:
Ուսում նական նյութեր՝ պաստառներ,
քարտեր, գունավոր մատիտներ, ուղղագրական բառարաններ, ուսում նական ձեռնարկներ1:
Մեթոդը՝ խմբային աշխատանք, մրցույթ, դերային խաղ2:
Ընթացքը.
Քայլ 1.
Նախապատրաստական զրույց, որ
1 Յու. Ավետիսյան, Հ. Զաքարյան, Հնչյունաբանություն.
ուղղագրություն և ուղղախոսություն, Եր., 2007:
2 Ուսուցման ժամանակակից մեթոդներ, հնարներ,
վարժություններ, ԿԱԻ Լոռու մասնաճյուղ, Վանաձոր,
2008:
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վարում են ուսանողները.
• գրագիտության դերը մարդու իմացական զարգացման, հաղորդակցման,
ստեղծագործական
մտածողության
զարգացման գործում,
• ուղղագրությունը և ուղղախոսությունը՝ որպես գրագիտության կարևոր
բաղադրիչ,
• համոզիչ զրույցներ, պատմություններ.
գրագիտություն չունենալու պատճառով մարդկանց՝ կյանքի որոշակի
իրադրություններում ունեցած ձախողում ների մասին,
• աշակերտների մեկնաբանությունները, կարծիքները այդ հարցի շուրջ:
Խոստովանությունները, թե իրենք
կամ իրենց ընկերները հայտնվել են
արդյոք ծիծաղելի, ձախողված իրավիճակում՝ բավարար գրագիտության
մակարդակ չունենալու պատճառով,
կամ կան արդյոք իրենց հարազատների շրջապատում մարդիկ, որոնք
ուսման մեջ ունեցել են մեծ հաջողություններ և որոնցով իրենք հպարտանում են:
Կարևոր հանգամանք՝ ուսանող-պրակտիկանտը պետք է կարողանա համոզիչ զրույցներով, հարց ու պատասխանով
մոտիվացնել աշակերտներին ուսուցման
գործընթացում: Այստեղ կարևոր է նաև
սովորողների հույզերի, հուզական ապրում ների (ուրախություն, վախ, ամոթանք,
հպարտություն և այլն) վրա ազդելը, ինչը
մեծ դեր է խաղում ուսուցման գործընթացում:
Քայլ 2.
• Անհատական աշխատանքի կատարում հարց ու պատասխանի միջոցով:
1. Քանի՞ տառ և քանի՞ հնչյուն կա հայերենում:
2. Որո՞նք են ձայնավոր հնչյունները:

3. Հայերենում ո՞ր ձայնավոր հնչյուններն
են, որոնք գրության և արտա-սանության որոշակի կանոնների են ենթարկվում:
4. Թվարկել ձայնավորով սկսվող բառեր (նախընտրելի է նշանավոր մարդկանց, գրողների, մշակույթի գործիչների անուններ):
Քայլ 3.
• Մրցույթի կազմակերպում համագործակցային եղանակով: Քարտային աշխատանք:
Պահանջները՝
1. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում է
(ե, օ, ո, ը):
2. Գտնելուղղագրական սխալները:
3. Նշված արմատներով բառեր կազմել:
4. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է կարդացվում ո (վօ), ե (յե), ի՞նչ կանոնի համաձայն:
5. Կատարել բառակազմական վերլուծություններ:
6. Գրել տրված բառերի հոմանիշները:
Քայլ 4.
• Դերային խաղի կազմակերպում:
• Խմբային ստեղծագործական աշխատանք:
Պարզաբանում
Մանկավարժական խաղերը ուսուցման միջոց են, ինչի արդյունքում գիտելիքների և հմտությունների ձեռբերումը
համեմատաբար ավելի հաճելի է, և ձեռք
բերված փորձը երկար է պահվում: Մանկավարժական խաղերի համար ընտրվում
են հետաքրքրիր և տարբեր տեսակներ
պարունակող թեմաներ: Մանկավարժական խաղեր կարելի է անցկացնել շարքերով, խմբերով, զրույցներով: Դերային
խաղը, մրցույթը մանկավարժական խաղի տեսակներ են, և դրանց արդյունքում
իրականացվում է սովորողների մտա199
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վոր կարողությունների, ճանաչողական,
ստեղծագործական և հաղորդակցման հմտությունների և բանավոր խոսքի զարգացում, բառապաշարի հարստացում:
Դերային խաղերի դեպքում սովորողները տարբեր մասնագիտության տեր
մարդկանց դեր են ստանձնում և խաղի
ձևով ծավալում որոշակի գործունեություն՝
կրկնօրինակելով մեծահասակների գործողությունները և փոխհարաբերությունները: Դերային խաղի ընթացքում սեր և
հարգանք է ձևավորվում մարդկանց, շրջապատի և աշխատանքի նկատմամբ:
Աշխատանքի կազմակերպման ձևը՝
խմբերին տրամադրել ձայնավորների
ուղղագրությանը վերաբերող բառաշարքեր: Խմբերն ինքնուրույնաբար պետք է
խմբավորեն բառերը և կազմեն փոքրիկ
տեքստեր կամ հանդես գան այս կամ այն
մասնագետի դերում՝ կիրառելով խմբավորած բառերը, ինչպես՝ «Ես խոհարար եմ»,
«Ես իրավաբան եմ», «Ես բժիշկ եմ», «Ես
զարդերի նորաբաց խանութի տնօրենն
եմ»: Օրինակ՝ «Ես զարդերի նորաբաց
խանութի տնօրենն եմ» դերային խաղի
համար տրված բառապաշարից կարելի
է առանձնացնել հետևյալ բառերը՝ որակյալ, բարձրորակ, ոսկեզօծ, արծաթազօծ,
հնաոճ, նորաոճ, միօրինակ, յուրօրինակ,
ընդօրինակել, ամենաորակյալ, փղոսկրյա, ամենաընտիր, նախընտրել, հյուրընկալ, բարեսրտորեն, դեղնազօծ և այլն:

Քայլ 5.
Մրցում են թիմի ավագները.
Բառային թելադրության կազմակերպում: Բառերը գրվում են գրատախտակին, որպեսզի տեսանելի լինեն բոլորին:
Քայլ 6.
• Ամփոփում. թիմերին տրվում են ցուցապաստառներ և գունավոր մատիտներ: Թիմի անդամ ները հաշված
ժամանակահատվածում լրացնում են
ցուցա-պաստառի համապատասխան
սյունակները (է-ե, օ-ո, ը)՝ լրացնելով
այն բառերը, որոնց գրությանն ու արտասանությանն անդրադարձան դասմրցույթի ընթացքում:
Քայլ 7.
• Արդյունքների ամփոփում. մրցանակների շնորհում:
Ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների արդյունավետությունը կախված է մանկավարժական տակտից և վարպետությունից. որքանո՞վ եմ տիրապետում
հետևյալ հատկանիշներին՝ մասնագիտական պատրաստականություն, ստեղծագործական հնարագիտություն, վստա-հություն և հարգանք երեխաների նկատմամբ,
անշահախնդրություն, մար-դասիրություն,
երեխաների հետ շփման հմտություններ,
ուսուցչի խոսքի կուլտուրա, աշակերտներին ճիշտ հասկանալու, ոգևորելու, նրանց
գործունեությունը նպատակաուղղված ղեկավարելու կարողություններ:

Գրականություն
1.
2.
3.
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ИЗ ОПЫТА НАШЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
Р. Арутюнян
Деятельность студентов бакалавриата Армянского государственного педагогического
университета имени Х. Абовяна во время продолжительной практики состоит из трех
цыклов. Данная статья посвещена второму цыклу, называющемуся “Прикладная
и аналитическая практика”, в частности описанию урока-викторины. Тема урокавикторины “Произношение и правописание глассных”. Такой тип урока-викторины
особенно мотивирует студентов, повышая их интерес к педагогической деятельности.
THE EXPERIENCE OF OUR PEDAGOGICAL PRACTICES
R. Harutyunyan
The activities of undergraduate students during the continuous practice at Armenian state
pedagogical university after KH. Abovyan consist of three stages. This article presents the
second stage titled “applied and analytical practice” , specially it describes the quiz lesson.
The topic of quiz lesson is “pronunciation and spelling of vowels”. The quiz lesson motivates
students increasing their interest to the pedagogical activity.
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ՆԱՆԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ՍԱԹԻԿ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
ՄԱՐԻԱՄ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՈՂԱԿԱՆ
ՏԵՍԱԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ
ՂԵԿԱՎԱՐՈՂ ԾՐԱԳՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ
Այսօր, առավել քան երբևէ, պայմաններ
կան որակյալ կրթություն ապահովելու համար: Տեղեկատվական-հաղորդակցական
տեխնոլոգիաները կրթությունը վերազինել են նոր որակի գործնական և մեթոդական հնարավորություններով: Դասավանդողն ազատվել է ձանձրալի, միապաղաղ
գործողություններ կատարելուց, իրական
հնարավորություններ են ստեղծվել կենտրոնանալու գործունեության ստեղծագործական կողմերի վրա:
Հայաստանի
Հանրապետությունում
կրթական քաղաքականության իրականացման գործում կարևորվում է տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառումը, որը նպաստում
է կրթության որակի բարձրացմանը: Այդ
տեխնոլոգիաները` որպես մարդու և հասարակության կարիքները բավարարող
առարկաների ստեղծման արվեստ և գիտություն, ոչ այլ ինչ են, եթե ոչ միջոց`
աշխատանքային հնարավորություններն
ընդլայնելու համար:
Տեղեկատվական և հաղորդակցական
տեխնոլոգիաների օգտագործումը որակապես փոխում է նաև դասավանդողի
դերը, զգալիորեն հեշտացնում յուրացման
գործընթացը սովորողի համար, իսկ դասավանդողը դառնում է սովորողի կրթական գործը կազմակերպող, նրան աջակցող և գնահատող գործընկեր:
Տեղեկատվական
հեռահաղորդակ202

ցական
ժամանակակից
տեխնոլոգիաների
զարգացման
պայմաններում
ուսում նական գործընթացի որակը բարձրացնելու համար լայնորեն կիրառվում են
համակարգչային շնորհանդեսներ, էլեկտրոնային բառարաններ, տեղեկատուներ
և գրքեր, թեստային ծրագրեր, էլեկտրոնային դասագրքեր, ուսուցողական տեսադասընթացներ: Դրանք օգտագործվում
են ուսում նական նյութն ավելի գրավիչ և
հասկանալի ներկայացնելու համար:
Էկրանին ցուցադրվող գործողությունների հաջորդականությունը ըմբռնելի է
մատուցում նյութը, վերացական գրքային
նյութը վերածում գործնական իրադրության:
Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների ներդրումը շատ
կարևոր է, քանի որ մարդիկ սովորում և
զարգանում են տարբեր արագությամբ,
այսինքն` տեխնոլոգիաները կարող են
անհատականացնել ուսուցումը:
Տեսադասընթացների
կիրառման
առաջին իսկ փորձերն արդեն ապացուցում են ուսուցման գործընթացի արդյունավետությունը, ընդ որում՝ հնարավորություն է ստեղծվում առանձին խնդիրներ
լուծելիս անհատապես օգնելու յուրաքանչյուր սովորողի:
Տեսադասընթացները տեղեկությունների մշակման հզոր միջոցներ են. դրանք
ներկայացվում են բառերի, թվերի, պատ-
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կերների, ձայնի, անիմացիայի տեսքով:
Տեսադասընթացների
կարևորագույն
առանձնահատկությունն
է
լսարանի
արագ նախապատրաստումը տարբեր
բնույթի աշխատանքների, որոնք կապված են տեղեկությունների ստացման և
մշակման հետ: Այդպիսի դասընթացների
կիրառությունը հնարավորություն է տալիս ուսուցման գործընթացն ավելի ակտիվ
դարձնելու, տալու դրան հետազոտական
ու որոնողական բնույթ: Ի տարբերություն
դասագրքերի, հեռուստատեսության և
տեսադասընթացները
կինոնկարների՝
հնարավորություն են ընձեռում անհապաղ արձագանքելու ուսանողի գործողություններին, ապահովելու կրկնողություն,
նյութի բացատրություն թույլ ուսանողների, անցում դժվար և գերբարդ նյութերին՝
առավել պատրաստվածների համար:
Տեսաուսուցումը նաև հեռավար ուսուցման ձևերից է: Այն համակարգայնորեն

ընտրված տեսադասերի հավաքածու է՝
կոնկրետ թեմայով՝ նկարված տեսախցիկի կամ ձայնագրված ցուցարկիչից հատուկ ծրագրերի միջոցով, որոնք նախատեսված են էկրանի վրա իրականացվող
գործողությունների տեսագրման համար:
Ի տարբերություն հեռավար ուսուցման,
որը ենթադրում է և՛ մշտական հսկողություն ուսում նական հաստատության կողմից, և՛ որոշակի վարժությունների, ստուգողական աշխատանքների կատարում ու
վկայականի ստացում, տեսաուսուցումը
հարմար է ինքնակրթության համար:
Գոյություն ունեն տեսադասընթացների ստեղծման համար նախատեսված մեծ
քանակությամբ ծրագրային միջոցներ:
Դրանց մեջ առկա են թե՛ վճարովի և թե՛
անվճար ծրագրեր: Դիտարկենք բավական լայն կիրառություն ստացած հինգ
ծրագրային միջոցների առանձնահատկությունները:

Առանձնահատկությունները
Webineria

•
•
•

•
Jing

•
•
•
•
•

Ծրագիրը թույլ է տալիս միավորել 2 տարբեր աղբյուրների տեսանյութերը:
Webinaria-ն թույլ է տալիս միաժամանակ ձայնագրել աուդիո միկրոֆոնի միջոցով:
Առկա է պարզ տեսախմբագրիչ, որի օգնությամբ հնարավոր է
տեքստ ավելացնել տեսանյութին, ջնջել ձայնային ուղեկցությունը
և այլն:
Օպերացիոն համակարգը՝ Windows:
Ծրագիրը հնարավորություն է տալիս ոչ միայն տեսանյութ տեսագրելու, այլև էկրանից լուսանկարելու:
Ծրագիրն ունի հասկանալի և պարզ միջերես:
Տեսանյութը կարող է լինել 5 րոպեից ոչ ավել:
Տեսանյութը խմբագրելու համար անհրաժեշտ է անցում կատարել
Camtasia խմբագրիչին:
Օպերացիոն համակարգերն են Windows, Mac OS X:
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Camtasia
Studio

•
•
•
•
•
•

•
Wink

•
•
•
•
•
•

Տեսաձայնագրման անսահմանափակ հնարավորություն:
Տեսանյութը տարբեր ձևաչափերի փոխակերպելու հնարավորություն:
Ծրագիրը կարող է խմբագրել նաև «օտար»`մեկ այլ ծրագրի կողմից
ստեղծված տեսանյութ:
Ծրագիրը հնարավորություն է տալիս ոչ միայն տեսանյութ տեսագրելու, այլ նաև էկրանից լուսանկարելու:
Ծրագիրը թույլ է տալիս միավորել 2 տարբեր աղբյուրների տեսանյութերը:
Տեսանյութի խմբագրման համար առկա է հարմար տեսախմբագրիչ, որտեղ կարող ենք աշխատել և՛ ձայնի վրա, և՛ մի շարք այլ հետաքրքիր հավելվածներ ավելացնել, որոնք օգնում են տեսանյութը
դարձնելու առավել հետաքրքիր:
Ծրագիրն աշխատում է զանազան օպերացիոն համակարգերով:
Ծրագիրը հնարավորություն է տալիս ոչ միայն տեսանյութ տեսագրելու, այլև էկրանից լուսանկարելու:
Տեսադասում կարելի է կիրառել բացատրական հավելում ներ:
Ծրագրում կա մի շարք ֆորմատների օգտագործման հնարավորություն, այդ թվում՝ .exe, .flv, .html:
Հնարավորություն կա փոխելու ինչպես մկնիկի ցուցչի տեղը, այնպես էլ ձևն ու չափը:
Առկա է ներկայացում պատրաստելու հնարավորություն:
Օպերացիոն համակարգերն են Windows, Linux:

TipCam
•
•
•
•
•

Իրականացնում է պարզ տեսաձայնագրություն:
Տեսագրման ընթացքում կարելի է մոտեցնել էկրանի ցանկացած
հատված:
Նշոցները պահում է .avi և .flv ձևաչափերով:
Խմբագրիչը հնարավորություն է տալիս կտրելու տեսանյութի միայն սկիզբը և վերջը:
Օպերացիոն համակարգը՝ Windows:

Նշենք, որ լինում են դեպքեր, երբ տեսադասընթացը ստեղծելուց հետո դասախոսը նկատում է, որ տեսանյութում առկա
են որոշ թերություններ: Այդպիսի դեպքերում անհրաժեշտություն է առաջանում
օգտագործել տեսանյութի խմբագրման
համար նախատեսված ծրագրային միջոցներ:
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Այս խմբի առավել վառ ներկայացուցիչներն են` Sony Vegas Pro, Adobe Premiere
Pro, Corel VideoStudio Pro, VirtualDub և
Videopad Video Editor-ը: Ներկայացնենք
տեսանյութի խմբագրման համար նախատեսված մի շարք ծրագրային միջոցների
հիմ նական առանձնահատկությունները:
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Առանձնահատկությունները
Sony Vegas
Pro

1.
2.
3.
4.

Մասնագիտական վիդեո և աուդիո խմբագիր է:
Ծրագրում առկա է ներկառուցված էֆեկտների մեծ պաշար:
Աջակցում է մեծ քանակությամբ վիդեո- և աուդիո- ձևաչափերին:
Ծրագիրը չունի ռուսալեզու տեղայնացում:

1.
Adobe Premiere Pro

Corel
VideoStudio
Pro

Աջակցում է մեծ քանակությամբ վիդեո- և աուդիո- ձևաչափերին,
այդ թվում՝ .avi-ին:
2. Կարող է փոխակերպել տեսանյութի ձևաչափը,
3. Ծրագիրն աշխատում է հայտնի տարբեր կոդեկներով:
4. Անհրաժեշտ է հզոր համակարգիչ այս ծրագրի օգտագործման
համար:

1. Ունի էֆեկտների հարուստ բազա:
2. Ունի հնարավորություն՝ մշակված տեսանյութը տեղադրելու համացանցում:
3. Ռուսիֆիկատորը բացակայում է:
1.
2.

VirtualDub

3.
4.

5.

Videopad
Video
Editor

Հնարավորություն է տալիս բաշխելու աշխատանքը ցանցի մի քանի համակարգիչների միջև:
Հեշտությամբ իրականացնում է տեսանշոցների չափերի փոքրացում:
Հնարավորություն է տալիս աշխատելու մեծ չափերի նշոցներով:
Հարմար և պարզ ծրագիր է ցանկացած բարդության տեսանյութեր մշակելու համար ինչպես փորձառու մասնագետի, այնպես էլ
սկսնակի համար:
Աջակցում է միայն .avi ձևաչափի նշոցներին:

1. Տեսամոնտաժի լայնածավալ հնարավորություն:
2. Մի շարք էֆեկտների կիրառում, այդ թվում՝ կադրի կրճատում, հին
կինոնկարի էֆեկտ և այլն:
3. Պարզ միջերես, հեշտ կիրառություն:
4. Բազմաթիվ ձևաչափերի կիրառման հնարավորություն:
5. Տեսանշոցը անմիջապես DVD սկավառակի վրա պահպանելու
հնարավորություն:
6. Էկրանի գործողությունները տեսագրելու և լուսանկարելու հնարավորություն, նաև վեբ տեսախցիկի միջոցով տեսագրության ապահովում:
7. Բանաքաղության երկար ժամանակահատված:
8. Թույլ աուդիոխմբագրիչ:
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Տեսողական և ձայնային տեղեկությունների զուգորդումը ներգործում է մարդու
2 ամենակարևոր զգայարանների՝ տեսողության և լսողության վրա: Ազդելով
զգայարանների վրա գույնի, ձայնի, խոսքի համադրությամբ՝ ուսուցման ձայնատեսողական միջոցները առաջացնում են
բազմաբնույթ զգացողություններ, որոնք
վերլուծության են ենթարկվում, համեմատվում, համատեղվում արդեն առկա պատկերացումների և հասկացությունների հետ:
Դա բարձրացնում է ուսումնական գործընթացի տեղեկութային հագեցվածությունը և
ընկալման արդյունավետությունը:
Կան շատ առարկաներ, որոնք դասավանդելիս տեսադասերի կիրառումը
առավել կարևոր է: Այդպիսի առարկաներից է համակարգչային գրաֆիկան, որն
ինֆորմատիկայի այն միջոցների ու եղանակների մշակման բաժինն է, որի շնորհիվ համակարգչային տեխնիկայի օգտագործմամբ կարելի է մշակել գրաֆիկական
պատկերներ:
Պատկերների ստեղծման գործընթացը
առավել դյուրըմբռնելի դարձնելու գործում
շատ մեծ է տեսադասերի կիրառման դերը: Սա առավել կարևոր է, երբ սովորողը
զբաղվում է ինքնուսուցմամբ կամ էլ ցանկանում է տանը ևս մեկ անգամ մշակել
այն նույն պատկերը, որը դասի ժամանակ
մշակել է դասավանդողը: Նայելով տեսադասին՝ նա հեշտությամբ կկրկնի գործողությունների հաջորդականությունը:
Իհարկե, առանձին տեսանյութերի առկայությունը կօգնի սովորողին որոշ պատկերներ մշակելու, սակայն առարկայի ուսուցման (ինքնուսուցման) գործընթացը
առավել հեշտ և հետաքրքիր կդառնա, եթե
առանձին տեսադասընթացների փոխարեն գոյություն ունենա ծրագրային փաթեթ, որի շնորհիվ համակարգված ձևով
206

հնարավոր կլինի տեսադասերի օգնությամբ իրականացնել «Համակարգչային
գրաֆիկա» առարկայի ուսուցումը:
Մեր կողմից C++ ծրագրի միջոցով
մշակվել է այդպիսի մի ծրագրային փաթեթ, որը կոչվում է «CompGraph»: Ծրագրի հետ մեկտեղ մենք Camtasia Studio
ծրագրով մշակել ենք «Համակարգչային
գրաֆիկա» առարկան ուսուցանելու համար անհրաժեշտ տեսադասերի համալիր:
Ներկայացնենք ծրագրի ալգորիթմը, աշխատանքի սկզբունքը և էությունը:
«CompGraph» ծրագիրը հնարավորություն է տալիս համակարգված ձևով, մենյուների և ենթամենյուների օգնությամբ
դիտելու ծրագրային փաթեթում ներառված տեսադասերը: Մենյուները և ենթամենյուները կազմված են այնպես, որ
տեսադասերը լինեն ճիշտ հաջորդականությամբ, նպաստեն տեսադասընթացի
ամբող ջական յուրացմանը և ինքնուսուցման դեպքում լինեն պարզ ու հասկանալի:
«CompGraph» ծրագրի միջերեսը բաղկացած է մենյուի տողից, գործիքների վահանակից, ինչպես նաև հիմնական տեսադաշտից:
Հիմ նական տեսադաշտը կառուցվել է
WindowsMediaPlayer ղեկավարման գործիքի օգնությամբ, որը նախատեսված է մուլտիմեդիա նշոցների ցուցադրման համար:
Կառավարման
բոլոր
գործիքները
կարգավորված են այնպես, որ պատուհանի մեծացման (Maximize) և փոքրացման
(Minimize) ժամանակ տվյալ պահին պատուհանում ցուցադրվող տեսանյութի և այլ
տարրերի չափերի ու դիրքերի փոփոխություն չի կատարվում, և գործընթացն իրականանում է համաչափ:
«CompGraph» ծրագրում գործիքների
վահանակի բոլոր գործիքները նախատեսված են ծրագրային կոդի օգնությամբ
տեսադասերը կառավարելու համար:
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Play գործիքը, որը կոճակ (Button) է, նախատեսված է մկնիկի օգնությամբ համապատասխան Play հրահանգները կատարելու համար:
Ծրագրային կոդը հետևյալն է.
private:
System::Void
button1_Click(System::Object^
sender,
System::EventArgs^ e)
{
axWindowsMediaPlayer1>Ctlcontrols->play();
}
Stop գործիքը նախատեսված
է մկնիկի օգնությամբ համապատասխան
Stop հրահանգները կատարելու համար.
private:
System::Void
button2_Click(System::Object^
sender,
System::EventArgs^ e)
{
axWindowsMediaPlayer1>Ctlcontrols->stop();
}
Pause գործիքը նախատեսված
է մկնիկի օգնությամբ համապատասխան
Pause հրահանգները կատարելու համար.
private:
System::Void
button3_Click(System::Object^
sender,
System::EventArgs^ e)
{
axWindowsMediaPlayer1>Ctlcontrols->pause();
}
ձայնը կառավարող
գործիքները նախատեսված են տեսադասի ձայնը բարձրացնելու և ցածրացնելու համար: Սակայն այս գործընթացի
համար անհրաժեշտ է նախապես ձայնին
տալ նախնական արժեք, այնուհետև փո-

փոխելով այդ արժեքը՝ բարձրացնել կամ
իջեցնել տեսադասի ձայնը: Այդ գործողությունները իրականացվում են հետևյալ
ծրագրային կոդի օգնությամբ.
private:
System::Void
Form1_
Load(System::Object^
sender,
System::EventArgs^ e)
{
this->axWindowsMediaPlayer1>settings->volume=10;
}
private:
System::Void
button4_Click(System::Object^
sender,
System::EventArgs^ e)
{
this->axWindowsMediaPlayer1->settings>volume=this->axWindowsMediaPlayer1>settings->volume+10;
}
private:
System::Void
button5_Click(System::Object^
sender,
System::EventArgs^ e)
{
this->axWindowsMediaPlayer1->settings>volume=this->axWindowsMediaPlayer1>settings->volume-10;
}
«CompGraph» ծրագրում առկա են նաև
երկու գործիքներ, որոնք նախատեսված
են տեսադասի հոլովակը առաջ և հետ վե:
րափաթաթելու համար՝
Ծրագրային կոդը ներկայացված է
ստորև.
private:
System::Void
button7_Click(System::Object^
sender,
System::EventArgs^ e)
{
axWindowsMediaPlayer1>Ctlcontrols->fastReverse();
}
private:
System::Void
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ton6_Click(System::Object^
sender,
System::EventArgs^ e)
{
axWindowsMediaPlayer1>Ctlcontrols->fastForward();
}
Մենյուների և ենթամենյուների աշխատանքը ապահովելու համար նախագծման
ընթացքում օգտագործվել է menuStrip

գործիքը, որը նախատեսված է հրամանների խմբավորման համար:
«CompGraph» ծրագրում ներառված են
երեք մենյուներ՝ Adobe Photoshop, CorelDRAW, 3ds MAX, որոնք բաղկացած են
ենթամենյուներից, որոնց հաջորդականությունը համապատասխանում է յուրաքանչյուր նյութի դասավանդման հաջորդականությանը:

Յուրաքանչյուր ենթամենյուին դիմելու
դեպքում ծրագրի տեսադաշտում բացվում
է ծրագրային փաթեթում ներառված համապատասխան տեսադասը: Օրինակ, երբ

օգտատերը մկնիկի օգնությամբ ընտրում է
«Adobe Photoshop» մենյուի «Photoshop ծրագրի միջերեսը» ենթամենյուն, տեսադաշտում
բացվում է համապատասխան տեսադասը.
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«CompGraph» ծրագրի գործիքների
վահանակը բաղկացած է հինգ գործիքներից՝ Գունային մոդելներ, Գրաֆիկական ֆայլերի ձևաչափեր, Պատկերների սեղմման ալգորիթմ ներ, Ֆրակտալ
գրաֆիկա և Անիմացիա:
Գործիքները նախատեսված են ծրագրում տեքստային և պատկերային տեղեկություն ներկայացնելու համար:
Գունային մոդելներ գործիքին դիմելու
դեպքում ծրագրի տեքստային դաշտում
ներկայացվում է գունային մոդելներին վերաբերող տեղեկություն, դիտարկվում են
RGB, CMYK, HSB և այլ մոդելների հիմ նական առանձնահատկությունները:
Գրաֆիկական ֆայլերի ձևաչափեր
գործիքին դիմելու դեպքում ներկայացվում
է գրաֆիկական ֆայլերի ձևաչափերի համեմատական վերլուծությունը: Հատուկ
ուշադրություն է դարձվում TIFF (Tagged
Image File Format), PSD (PhotoShop Document), JPEG (Joint Photographic Experts
Group), GIF (Graphics Interchange Format),
PNG (Portable Network Graphics) և գրաֆիկական տվյալների ներկայացման այլ
ձևաչափերի:

Պատկերների սեղմման ալգորիթմներ
գործիքին դիմելու դեպքում ծրագրի տեքստային դաշտում մանրամասն վերլուծվում
են պատկերների սեղմման առավել կիրառվող ալգորիթմներն ու մեթոդները:
Քանի որ գոյություն ունեն համակարգչային գրաֆիկայի մի քանի հիմ նական
տեսակներ, որոնք իրարից տարբերվում
են պատկերի ձևավորման եղանակով՝
ռաստրային գրաֆիկա, վեկտորական
գրաֆիկա, ֆրակտալ գրաֆիկա, եռաչափ
գրաֆիկա, և մենք «CompGraph» ծրագրի մենյուների միջոցով անդրադարձ ենք
կատարել ռաստրային գրաֆիկայի վառ
ներկայացուցիչ հանդիսացող Adobe Photoshop, վեկտորային գրաֆիկայում լայն
կիրառում ունեցող CorelDRAW և եռաչափ
պատկերների ստեղծման ու մշակման համար նախատեսված 3ds Max ծրագրերի
առանձնահատկությունների ներկայացմանը, գտանք, որ անհրաժեշտ է նաև բացատրել ֆրակտալ գրաֆիկայի հիմ նական
հնարավորությունների, ծրագրային միջոցների (Art Dabbler, Ultra Fractal, Fractal Explorer, ChaosPro, Apophysis, Mystica և
այլն) և ֆրակտալ պատկերների ձևավոր209
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ման սկզբունքները: Ծրագրում վերոնշված ուսում նական նյութը ներկայացվում
է Ֆրակտալ գրաֆիկա գործիքին դիմելու
դեպքում:
Անիմացիա գործիքի օգնությամբ էկրանին տեղեկություն է դուրս բերվում
համակարգչային անիմացիայի վերաբերյալ: Կարծում ենք, որ համակարգչային
գրաֆիկան ուսում նասիրելիս համակարգչային անիմացիայի վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալը անհրաժեշտ է, քանի
որ համակարգչային անիմացիան բազմաթիվ պատկերների ստեղծման գործընթաց
է, որի ընթացքում ցուցադրվում է օբյեկտների փոփոխումը և դրանց վերարտադրումն այնպիսի արագությամբ, որ ստեղծվում է անընդհատ (սահուն) շարժման
պատրանք:
Այսպիսով` մեր կողմից մշակված «CompGraph» կիրառական ծրագրային փաթեթը
ունի հետևյալ առավելությունները:
• Ծրագիրը զգալիորեն արագացնում և
հեշտացնում է ուսուցման ողջ գործընթացը: Սովորողին ընձեռվում է հնարավորություն՝ բարձր որակ ստանալու
անհրաժեշտ հերթականությամբ ուսումնասիրելու առարկան: Նա ստա-

•

•

•

նում է ինչպես վերբալ, խոսքային,
այնպես էլ ոչ խոսքային ճիշտ հերթականությամբ ներկայացված տեղեկությունները և տեսանելի բոլոր նյութերը:
Քանի որ ծրագրում տեսադասընթացները հստակ համակարգված են, ցանկացած տեղեկություն, որն ուսանողն
արդեն ուսում նասիրել, սակայն ժամանակի ընթացքում մոռացել է, կարելի է առանց դժվարության գտնել,
գտնել շատ ավելի արագ ու հեշտ, քան
դա կարելի է անել գրքով աշխատելիս:
Տեսադասերը մշակելիս փորձել ենք
նկարագրել ստեղծման ողջ գործընթացը, քայլ առ քայլ և հստակ բացատրել ենք գործողությունները՝ սովորողներին պատրաստի ալգորիթմ
ներկայացնելով:
Տեղեկատվական
հենց այս հագեցվածությունն է պակասում ժամանակակից գրքերին և ուսուցողական վճարովի դասընթացներին:
Ծրագրում ներկայացված են ինչպես ուսում նական նյութը ներկայացնող տեսադասընթացներ, այնպես էլ
պատրաստի վարժությունների օրինակներ:

Գրականություն
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОЦЕССОМ ПРОСМОТРА
УЧЕБНЫХ ВИДЕОУРОКОВ ПО КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКЕ
Н. Григорян, С. Казарян, М. Гукасян
Целью статьи является анализ особенностей применения видеоуроков в процессе
обучения, а также представление разработанного нами с использованием языка программирования C++ прикладного программного пакета, который предназначен для изучения с помощью видеоуроков основных особенностей и принципов работы программ
Adobe Photoshop, CorelDRAW, 3ds MAX, которые предназначены соответственно для
работы с растровой, векторной и трехмерной графиками, являющимися основными
направлениями компьютерной графики.
DEVELOPMENT OF A PROGRAM THAT MONITORS THE PROCESS OF WATCHING
TRAINING VIDEO TUTORIALS THROUGH COMPUTER GRAPHICS
N. Grigoryan, S. Ghazaryan, M. Ghukasyan
The objective of the article is to analyze the features of using the video tutorials during the
teaching process as well as to represent the applied software package named CompGraph,
worked out with C++ programming language, the aim of which is to study through the video
tutorials, the basic features and working principles of programs such as Adobe Photoshop,
CorelDRAW, 3ds MAX that are respectively implemented to work with raster, vector and
three-dimension graphics that are the main directions of the computer graphics.
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ԷԿՈՆՈՄԵՏՐԻԿԱՅԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ
ՈՐՈՇ ՄԵԹՈԴՆԵՐ
Ներկայումս տնտեսագիտական կրթության համակարգում նշանակալի դեր
է հատկացվում սոցիալ-տնտեսական երևույթների, համակարգերի և ենթահամակարգերի վիճակագրական վերլուծության,
մոդելավորման և կանխատեսման մեթոդներին: Տնտեսագետների մասնագիտական ունակությունների ձևավորումն անհնար է առանց էկոնոմետրիկ մեթոդների և
տվյալների բազմաչափ վիճակագրական
վերլուծության գործիքների յուրացման:
Այդ իսկ պատճառով, էկոնոմետրիկան
մակրո- և միկրոտնտեսագիտության հետ
միասին ժամանակակից տնտեսագիտական կրթության հիմ նարար առարկաներից է: Էկոնոմետրիկայի դասընթացն ընդգրկված է Հայաստանի բուհերի մեծ մասի
տնտեսագիտական
մասնագիտացման
ֆակուլտետների և տնտեսագիտական
բուհերի ծրագրերում: ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետում այն ընդգրկված
է բակալավրիատի ու մագիստրոսական
ուսում նական ծրագրերի պարտադիր և/
կամ կամընտրական կրթամասերում և
ուղղված է տնտեսական գործընթացների
և երևույթների էկոնոմետրիկ մոդելավորման տեսական ու գործնական ունակությունների, ինչպես նաև մոդելավորման
արդյունքների վերլուծության հմտությունների ձևավորմանը:
Էկոնոմետրիկայի
դասավանդման
հիմ նական խնդիրներն են էկոնոմետրի212

կայի տեսական գիտելիքների ուսուցանումը և դրանց կիրառման գործնական
հմտությունների ձևավորումը ուսանողների շրջանում: Դասընթացի արդյունքում
ուսանողները պետք է տիրապետեն էկոնոմետրիկայի տեսությանը և դրա հիման
վրա էմպիրիկ տվյալների օգտագործմամբ
կարողանան ձևավորել էկոնոմետրիկ մոդելներ, բացահայտել, քանակապես գնահատել ու կանխատեսել տնտեսական
երևույթների զարգացման միտում ները,
ինչպես նաև դրանց միջև եղած կախվածությունները:
Այսպիսով՝ էկոնոմետրիկայի դասավանդման վերջնական նպատակը ուսանողների շրջանում էկոնոմետրիկ մոդելավորման կիրառական հմտությունների
զարգացումն է` տեսության իմացության
հիմքի վրա: Այդ նկատառումով առանձնապես կարևորվում են էկոնոմետրիկայի
դասավանդման ոչ միայն պասիվ, այլև
ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդների կիրառումը: Այս մոտեցումը համահունչ է
Բոլոնյան գործընթացի տրամաբանությանը, որը ենթադրում է դասավանդման
այնպիսի ինովացիոն մեթոդների և տեխնոլոգիաների ներդրում, որոնք կխթանեն
ուսանողների ստեղծագործական ակտիվությունն ու նախաձեռնությունը: Եթե դասավանդման պասիվ մեթոդը ներառում է
էկոնոմետրիկայի տեսության ներկայացումը՝ դասախոսությունների դասական
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տեսքով, ապա ակտիվ ու ինտերակտիվ
մեթոդները հիմնված են ինտերակտիվ
դասախոսությունների, համատեղ քննարկում ների ու իրավիճակային վերլուծությունների, գրականության ինքնուրույն
ուսում նասիրության, սեմինարների, լաբորատոր ու գործնական աշխատանքների իրականացման վրա: Ըստ որում՝
ուսուցման գործընթացի բարձր արդյունավետության ապահովման նպատակով էկոնոմետրիկայի դասավանդման
ակտիվ ու ինտերակտիվ մեթոդների կիրառումը պետք է մեծապես հիմնված լինի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների՝
վիճակագրական վերլուծությունների ու
էկոնոմետրիկ մոդելավորման համար նախատեսված համակարգչային հատուկ
ծրագրային փաթեթների օգտագործման
վրա:
Մեր կողմից էկոնոմետրիկայի տեսական ու գործնական պարապմունքների
ընթացքում փորձ է արվել կիրառելու ակտիվ ու ինտերակտիվ ուսուցման որոշակի
մոտեցում ներ, որոնք, ըստ մեր գնահատման, տվել են հետևյալ արդյունքները.
1. մեծացել է ուսանողների հետաքրքրվածությունը էկոնոմետրիկայի դասընթացով,
2. մեծացել է ուսանողների ներգրավվածությունը դասընթացի տեսական մասի յուրացման գործընթացում և դասընթացի արդյունավետությունը,
3. ուսանողները սկսել են ստեղծագործաբար մոտենալ խնդիրների լուծմանը,
4. ուսանողները սովորել են ինքնուրույն աշխատել ինչպես գրականության
հետ, այնպես էլ խնդիրների լուծման ընթացքում,
5. ընդլայնվել են ուսանողների` թիմային աշխատանքի հմտությունները:
Այսպես, էկոնոմետրիկայի տեսական

դասընթացի շրջանակում անցկացվել են,
այսպես կոչված, «հիմ նախնդրային» և
«իրավիճակային» դասախոսություններ:
Դրանց ընթացքում դասախոսը սովորաբար առաջ է քաշում որոշակի հիմ նախնդիր
կամ իրավիճակ և նյութի ներկայացման
միջոցով ուսանողների հետ քննարկելով
և նրանց ակտիվ մասնակցությամբ գալիս
է հիմ նախնդրի լուծմանը: Ուսանողները
ակտիվ մասնակցություն են ունենում հիմնախնդրի լուծման տարբերակների մշակմանը: Ըստ որում՝ հաճախ դասախոսի
կողմից դիտարկվում են նաև սխալ տարբերակները` հաճախ հանդիպող սխալների բացահայտման ու վերլուծության
նպատակով: Այս մոտեցումը մեծացնում է
ուսանողների հետաքրքրվածությունը դասավանդվող նյութի նկատմամբ, խթանում
նրանց ինքնուրույն ու ստեղծագործ մտածելակերպը ու ընդլայնում գործընթացում
ակտիվ ներգրավված ուսանողների թիվը:
Օրինակ՝ երկկողմանի լոգարիթմական
ռեգրեսիայի մոդելի գնահատումը փոքրագույն քառակուսիների եղանակով դիտարկելիս դասախոսը առաջադրում է հետևյալ
հիմ նախնդիրը. ինչպիսի՞ բովանդակային
իմաստ կունենան ռեգրեսիայի գնահատվող պարամետրերը այս դեպքում: Հարցը
քննարկվում է ուսանողների հետ, և ընտրվում է սխալ տարբերակ. «դրանք կունենան այն նույն բովանդակային իմաստը,
որն ունեն սովորական գծային ռեգրեսիայի` փոքրագույն քառակուսիների եղանակով գնահատված պարամետրերը»:
Այնուհետև դասախոսը կիրառում է փոքրագույն քառակուսիների եղանակը` երկկողմանի լոգարիթմական ռեգրեսիայի
մոդելի դեպքում և ուսանողների հետ միասին դուրս է բերում գնահատված պարամետրերի բանաձևերը, որոնք վկայում
են, որ այս պարագայում պարամետրե213
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րը ստանում են առաձգականությունների
իմաստ: Ուսանողները ակտիվ մասնակցություն են ունենում թե՛ առաջադրվող
վարկածի ձևակերպման, թե՛ դրա ստուգման գործընթացներին և ավելի արագ են
յուրացնում ներկայացվող նյութը:
ԵՊՀ-ում էկոնոմետրիկայի գործնական պարապմունքներն իրականացվում
են համակարգչային լսարաններում՝ SPSS
և EViews ծրագրային փաթեթների օգտագործմամբ: Այդ պարապմունքների ընթացքում ուսանողները նախ ծանոթանում
են փաթեթի ընդհանուր հնարավորություններին, ապա իրականացնում տվյալների վիճակագրական վերլուծություններ՝
օգտագործելով փաթեթի վիճակագրական մոդուլները, և լուծում էկոնոմետրիկ
մոդելավորման խնդիրներ՝ օգտագործելով փաթեթի էկոնոմետրիկ մոդուլները:
Հարկ է նշել, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների օգտագործումը հնարավորություն է տալիս է՛լ ավելի ընդլայնելու
ուսուցման գործընթացում կիրառվող մեթոդների շրջանակը:
Ստորև կներկայացնենք էկոնոմետրիկայի գործնական պարապմունքների ընթացքում մեր կողմից կիրառվող ակտիվ և
ինտերակտիվ ուսուցման հիմ նական մեթոդները:
Նախ՝ տվյալ փաթեթի հետ աշխատելու հմտությունների արագ զարգացման
նպատակով կիրառվում է ցուցադրությունների վրա հիմնված ինտերակտիվ
ուսուցման մեթոդը: Դասախոսը ներկայացնում է ծրագրային փաթեթի հնարավորությունները և դրանով աշխատելու
հիմ նական սկզբունքները` էլեկտրոնային
ցուցադրությունների միջոցով ցույց տալով
քայլերի որոշակի հաջորդականություն
իրականացնելու տեխնիկան: Դասախոսի բացատրությունների ու ցուցադրու214

թյան ընթացքում ուսանողները նրա հետ
միաժամանակ իրականացնում են առաջադրվող քայլերը, հարցեր տալիս և քննարկում ներ անում: Օրինակ՝ դասախոսը ներկայացնում է Eviews ծրագրային
փաթեթում նոր աշխատանքային ֆայլ
ստեղծելու հնարավորությունները: Այս
փուլում նշվում է, որ Eviews-ի աշխատանքային ֆայլը Eviews-ի ձևաչափի տվյալների շտեմարանն է, որը պարունակում
է տարբեր օբյեկտներ, մասնավորապես
այն տվյալները, որոնցով պատրաստվում
եք աշխատելու: Eviews փաթեթում նոր
աշխատանքային ֆայլ ստեղծելու համար
անհրաժեշտ է գլխավոր մենյուից ընտրել՝ File/New/Workfile: Դրա արդյունքում
բացվում է երկխոսության պատուհան
(Workfile Range), որում պետք է նշվեն
ստեղծվող նոր աշխատանքային ֆայլի
հիմ նական բնութագրիչները: Եթե ստեղծվելիք աշխատանքային ֆայլը պարունակելու է տարածական տվյալներ (օրինակ՝
երկրների, տնային տնտեսությունների,
ֆիրմաների, անձանց կտրվածքով, ժամանակի միևնույն պահին), ապա բացված երկխոսության պատուհանում պետք
է ընտրել Undated or irregular տարբերակը: Այս բացատրությունների ընթացքում
թե՛ դասախոսը և թե՛ ուսանողները համակարգիչներով իրականացնում են նշվող
գործողությունները, իսկ դասախոսի աշխատանքը միաժամանակ նաև ցուցադրվում է:
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Նկար 1. Ցուցադրություն` EViews-ի նոր աշխատանքային ֆայլ ստեղծելիս երկխոսության բացվող պատուհանը

Այնուհետև ուսանողները ինքնուրույն,
անհատապես կրկնում են քայլերի իրականացման ներկայացված տեխնիկան:
Այդ ընթացքում դասախոսը հնարավորություն է ունենում դիտելու յուրաքանչյուր
ուսանողի անհատական աշխատանքը,
հարկ եղած դեպքում լրացուցիչ բացատրություններ ու ճշգրտում ներ իրականացնելու: Այսպիսով՝ ապահովվում է
«հետադարձ կապը» ուսանողի հետ, և վերահսկվում յուրացման գործընթացը:
Դրանից հետո նպատակահարմար է
ուսանողներին տալ ծրագրային փաթեթի
հետ աշխատելու հիմ նական սկզբունքներին վերաբերող առաջադրանքներ, որոնք
կիրականացվեն անհատաբար: Դա հնարավորություն կտա ստուգելու ու գնահատելու նյութի յուրացումն ու ուսանողների
հմտությունները: Որպես օրինակ՝ բերենք
Eviews ծրագրային փաթեթի հետ աշխատելու տարրական ունակությունների

գնահատման համար առաջարկվող հետևյալ առաջադրանքը. «Ձեզ տրամադրված
է աշխարհի 169 երկրների սոցիալ-տնտեսական զարգացման ցուցանիշների
էլեկտրոնային ֆայլը` Excel–ի ֆորմատով
(Socio_economic_2010.xls): Ֆայլում առկա
է վերլուծությունների ենթակա 22 ցուցանիշ/փոփոխական: Ձեր խնդիրներն են`
1) տեղափոխել այդ բոլոր ցուցանիշների տվյալները Eviews փաթեթ, ստեղծել
և գրանցել/պահպանել Eviews-ի նոր աշխատանքային ֆայլը, 2) հաշվարկել նոր
փոփոխական՝ ln_cdp_cap, որն իրենից
ներկայացնում է շնչային ՀՆԱ-ի (gdp_cap)
բնական հիմքով լոգարիթմը, 3) հետևյալ 4
ցուցանիշները բացել և պահպանել որպես
խումբ՝ ln_gdp_cap (լոգարիթմ շնչային
ՀՆԱ՝ ԱՄՆ ԳՈՒՀ դոլար), life_exp (կյանքի սպասվող միջին տևողություն, տարի),
tert_enroll (մասնագիտական կրթության
համակարգում համախառն ընդգրկվածու215
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թյուն, տոկոս՝ համապատասխան տարիքի բնակչության նկատմամբ), gini (եկամուտների բաշխման անհավասարության
Ջինիի գործակից, տոկոս)»:
Համակարգչային ծրագրային փաթեթների միջոցով վիճակագրական վերլուծություններ ու էկոնոմետրիկ մոդելավորում
իրականացնելիս արդյունավետ է կիրառել
նույն մոտեցումը: Օրինակ՝ Eviews ծրագրային փաթեթում գծային ռեգրեսիայի
մոդելի գնահատման արդյունքների մեկնաբանությունները բացատրելիս նպատակահարմար է միաժամանակ ցուցադրել մոդելի գնահատման տեխնիկան ու
ստացված արդյունքների ելքային պատուհանը (տե՛ս նկար 2): Այնուհետև անհրաժեշտ է մեկնաբանել ու բացատրել ցուցադրվող ելքային պատուհանում բերված
տվյալները:

Համակարգչային ծրագրային փաթեթների միջոցով վիճակագրական վերլուծություններ ու էկոնոմետրիկ մոդելավորում իրականացնելիս արդյունավետ
է կիրառել նաև խնդիրների խմբակային
լուծման մեթոդներ: Ուսանողներին կարելի է բաժանել 5-6-հոգանոց 2-3 խմբերի,
որոնցից յուրաքանչյուրին կտրվի առանձին խնդիր: Խմբերից յուրաքանչյուրը քննարկում ներ կանցկացնի խնդրի լուծման
քայլերի շուրջ, կբաժանի խնդրի լուծման
ու արդյունքների մեկնաբանության քայլերը, կիրականացնի դրանք և կպատրաստի խնդրի լուծման ու արդյունքների մեկնաբանության ներկայացումը: Այնուհետև
խմբի յուրաքանչյուր անդամ կներկայացնի կատարած աշխատանքի իր մասը:
Առաջադրանքը կարող է իրականացվել
մեկ ակադեմիական ժամի ընթացքում:

Նկար 2. Ցուցադրություն` գծային ռեգրեսիայի մոդելի գնահատման ելքային
աղյուսակի տեսքը
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Հարկ է նշել, որ այս մեթոդի կիրառումը
զարգացնում է մի կողմից՝ ուսանողների
թիմային աշխատանքի ունակությունները,
իսկ մյուս կողմից` խնդրի լուծման եղանակի
ներկայացման ու ստացված արդյունքների մեկնաբանության ու պաշտպանության
հմտությունները: Արդյունքում մեծանում
են տեսական դասընթացի յուրացման մակարդակը և ուսուցման գործընթացի ընդ-

հանուր արդյունավետությունը:
Այսպիսով՝ էկոնոմետրիկայի դասընթացի դասավանդման արդյունավետությունն էապես բարձրանում է, եթե տեսական ու գործնական պարապմունքներն
անցկացնելիս ուսուցման պասիվ մեթոդի
հետ միասին կիրառվում են ակտիվ ու ինտերակտիվ մեթոդներ:

Գրականություն
1.

2.

3.
4.

Двуличанская Н. Н., Интерактивные методы обучения как средство формирования ключевых компетенций, Научный журнал МГТУ им., Н. Э. Баумана “Наука и образование”, # 08,
август 2015.
Зайчикова И. В., Использование активных и интерактивных методов в обучении студентов-экономистов математическим дисциплинам, Научный журнал “Современные проблемы
науки и образования”, № 6, 2013.
Реутова Е. А., Применение активных и интерактивных методов обучения в образовательном
процессе вуза, Методические рекомендации, Новосибирск: Изд-во НГАУ, 2012.
Ջրբաշյան Ն. Մ., Էկոնոմետրիկ մոդելավորումը EViews փաթեթի օգտագործմամբ, Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Եր., Նոր դար, 2013:

НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЭКОНОМЕТРИКИ
Н. Джрбашян
Статья посвящена обзору некоторых активных и интерактивных методов обучения
эконометрики в экономических ВУЗ-ах и факультетах. Также, в статье оценивается воздействие применения этих методов на процессы усвоения материала и рассматриваются
примеры проведения теоритических и практических занятий по эконометрике вышеуказанными методами.
SOME METHODS OF TEACHING ECONOMETRICS
N. Jrbashyan
Article reviews some of the active and interactive teaching methods of econometrics
in higher education institutions and economic faculties. The impact of these methods on
the process of mastering the material is assessed in the article. Also, the article provides
examples of theoretical and practical lessons in econometrics based on above mentioned
methods.
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ՍՈՖԻ ԹՈՐԳՈՄՅԱՆ

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑԱՅԻՆ ԴԱՍԻ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ
ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ
Մասնագիտական պրակտիկայի նպատակը ՀՊՄՀ բանասիրական ֆակուլտետի ուսանողների՝ մասնագիտական՝
իմացական-ճանաչողական,
համագործակցային, կառուցողական, կազմակերպական, ստեղծագործական կարողությունների ձևավորումն ու ամրապնդումն
է որոշակի գործունեության շրջանակներում, ինչի արդյունքում էլ՝ տեսական և
գործնական պատրաստականություն ունեցող որակյալ մանկավարժ մասնագետների նախապատրաստումը: Մանկավարժական պրակտիկան կազմակերպվում է
3 շրջափուլով՝ ուսում նաճանաչողական
կամ հոգեբանամանկավարժական պրակտիկա` 1-ին շրջափուլ, մանկավարժական
(աջակցող) փորձի (կիրառական - վերլուծական) պրակտիկա՝ 2-րդ շրջափուլ և ամփոփիչ - գնահատող (ակտիվ ) պրակտիկա՝ 3-րդ շրջափուլ:
Պրակտիկայի 3-րդ շրջափուլի նպատակը ուսանողների ներգրավումն է ակտիվ դասավանդման գործընթացի մեջ1:
Ուսանող–պրակտիկանտը դասեր է
վարում «Հայոց լեզու» առարկայից՝ ինքնուրույնաբար հանդես գալով ուսուցչի
դերում: Առաջնությունը տրվում է լեզվի
գործնական կիրառությանը, իսկ տեսական գիտելիքները տրվում են նվազագույն
չափով, այնքանով, որ նպաստեն ակտիվ
հաղորդակցվելուն, տարբեր բնույթի գրա1 Կանոնակարգ ուսանողների մասնագիտական
պրակտիկայի կազմակերպման, Խ. Աբովյանի անվան
ՀՊՄՀ գիտխորհուրդ, 2014 թ., www.armspu.am:

218

վոր և բանավոր շարադրանք ստեղծելու
կարողություն ձևավորելուն:
Դասի նմուշօրինակ
Որպես դասի նմուշօրինակ՝ ընտրել
ենք «Բաղադրյալ (բազմաբառ) հատուկ
անունների ուղղագրություն» թեման: Դասի ընթացքը ներկայացրել ենք որոշակի բացատրություններով, մեթոդական
հնարների ընտրությամբ՝ ուսանողին ուղղորդելու նպատակով (դասի ընթացքը
քայլաշարային եղանակով ներկայացնելը
թողնում ենք ուսանողին):
Ամիս, ամսաթիվ __
Դասարան – VII (դասագիրք՝ Հ. Բարսեղյան, Փ. Մեյթիխանյան, Հայոց լեզու 7–
րդ դասարան, Ե., 2011)
Առարկա – Հայոց լեզու
Դասի թեման – Բաղադրյալ (բազմաբառ) հատուկ անունների ուղղագրությունը
Դասաժամ – 2
Դասի տեսակը – Համագործակցային
դաս՝ ԽԻԿ համակարգով
Դասի նպատակները՝
Ակադեմիական.
1. հասարակ և հատուկ անունների
իմաստային տարբերակում,
2. բաղադրյալ (բազմաբառ) հատուկ
անունների տարբերակում,
3. բաղադրյալ հատուկ անունների գրության սկզբունքների իմացություն,
4. բառապաշարի հարստացում,
5. սովորողների բանավոր և գրավոր
խոսքի զարգացում:
Սոցիալական.
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Խմբերում համագործակցային աշխատանք կատարելու կարողութ-յունների
ձևավորում:
Ուսում նական նյութեր – դասագիրք,
գրատախտակ, նշագրիչներ, քարտեզներ,
բառարաններ, պաստառներ, գունավոր
քարտեզ, դիմանկարներ, սահիկաշարեր
(սլայդներ):
Կիրառելի մեթոդներ, հնարներ – խմբային աշխատանք, բառափնջեր, Վեննի
դիագրամ, ակրոստիքոս (անվանակապ),
ճյուղավոր գծապատկեր, խմբավորում,
աղյուսակ, քարտային աշխատանք, դիագրամ ների բուրգ1:
Ներառարկայական և միջառարկայական կապեր – հնչյունաբանություն (ուղղագրություն), պատմություն, աշխարհագրություն:
Խթանման փուլ – խթանման փուլը ուսուցման շարժառիթ (մոտիվացիա) ստեղծելու, նյութի հաղորդմանը սովորողին հոգեբանորեն տրամադրելու փուլն է:
Դասի նախապատրաստական փուլում գրատախտակին նախապես գրվում
է հատուկ գոյականներով հարուստ բանաստեղծական կամ արձակ բնագրային
հատված: Հանձնարարվում է արտահայտիչ ընթերցել հատվածը և գրել մեծատառերը` ընդգծելով հատուկ անունները:
Հրազդանի ձախ ափին է կոմիտասի
անվան զբոսայգին: Այստեղ՝ արվեստի
մեծ գործիչների պանթեոնում, հավիտենական քնով ննջում են կոմիտասը, ճարտարապետ թորոս թորամանյանը, բանաստեղծ հովհաննես հովհաննիսյանը,
երաժշտագետ ռոմանոս մելիքյանը, գրող
ալեքսանդր շիրվանզադեն, նկարիչ եղիշե թադևոսյանը, խոսքի մեծ վարպետներ
1 Ուսուցման ժամանակակից մեթոդներ, հնարներ,
վարժություններ, ԿԱԻ Լոռու մասնաճյուղ, Վանաձոր,
2008:

ավետիք իսահակյանը, հովհաննես շիրազը, հայ բեմի վարպետներ հրաչյա ներսիսյանը և վահրամ փափազյանը:
Աղավնաձորի ջրհան կայանը արփա
գետի ջրով ոռոգելու է աղավնասարի, գետափի, արենիի խոպան տարածությունները, արփա գետը դառնալու է եղեգնաձորի նեղոսը:
Երևանի մատենադարանի մուտքի
առջև դրվել են հայոց տառերն ստեղծող
մեսրոպ մաշտոցի հուշարձանը, պատմահայր մովսես խորենացու, յոթերորդ դարի
գիտնական անանիա շիրակացու, միջնադարի բժիշկ մխիթար հերացու, օրենսգետ
և առակագիր մխիթար գոշի, տասներեքերորդ դարի նկարիչ թորոս ռոսլինի, հայ
միջնադարի նշանավոր բանաստեղծ ֆրիկի արձանները:
Մինչ բաղադրյալ (բազմաբառ) հատուկ
անունների ուսուցմանն անցնելը առաջադրում ենք մի շարք հենակետային հարցեր: Լավ ընտրված հարցերն ու դրանց
պատասխանները անցած և անցնելիք
գիտելիքների միջև կապեր հաստատելու,
համագործակցություն ապահովելու լավագույն միջոց են2:
1. Ո՞ր գոյականներն են կոչվում հասարակ:
2. Ի՞նչ առանձնահատկություններ ունեն
հատուկ անունները:
3. Հասարակ և հատուկ գոյականների
ուղղագրության ի՞նչ կանոններ գիտեք:
4. Հատուկ անունների արտահայտության ի՞նչ եղանակներ գիտեք՝ բառով,
կապակցությամբ:
Իմաստի ընկալման փուլ – նոր նյութի հաղորդման այս փուլում կարևորում
2 Ուսանող-պրակտիկանտները թեմային նախապատրաստվելու
համար
օգտվում
են
Յու.
Ավետիսյան, Հ. Զաքարյան, Ձևաբանություն, Եր.,
2014, Մ. Ասատրյան, Ժամանակակից հայոց լեզու,
Եր., 1983 ձեռնարկներից:
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ենք բնագրի հիման վրա հասարակ և
հատուկ գոյականները, այլև պարզ և բաղադրյալ հատուկ անունները տարբերակելու աշակերտների կարողության ձևավորումը: Կիրառում ենք հակադրության
եղանակը. սովորողներին վերհիշել ենք
տալիս հասարակ և հատուկ գոյականների իմաստային տարբերությունները և

Անուն

Կոմիտասի անվան զբոսայգի

Բանաստեղծ

Հրաչյա Ներսիսյան

Ափ

Վահրամ Փափազյան

-----

----

Երկու շարքերի հակադրության միջոցով բացատրվում է, որ անուն, զբոսայգի,
գործիչ, ճարտարապետ, բանաստեղծ,
գրող, գետ և այլ հասարակ գոյականներ
միևնույն տեսակի ընդհանուր անուններ
են. զբոսայգիներ շատ կան, սակայն Կոմիտասի անվան զբոսայգին մեկն է, եզակի` իր անվան շնորհիվ, դրանով էլ այն
զանազանվում է մյուս զբոսայգիներից:
Այդպես և հայ բեմի վարպետները բազմաթիվ են, սակայն Հրաչյա Ներսիսյանը,
Վահրամ Փափազյանը բոլոր մյուս վարպետներից տարբերվում են իրենց անունների միջոցով. միայն նրանց են տրված
առանձնահատուկ այս անունները՝ միևնույն տեսակի (ոլորտի) այլ գործիչներից
տարբերակելու նպատակով: Աշակերտներին կարող ենք հանձնարարել նաև բառարաններից օգտվելով գտնել և T-աձև
աղյուսակի աջ սյունակում գրել Կոմիտաս
անուն–բաղադրիչով այլ բազմաբառ հատուկ անուններ, օրինակ՝ Կոմիտաս վարդապետ, Կոմիտասի անվան կամերային
երաժշտության տուն, Կոմիտասի անվան
պետական կոնսերվատորիա, Կոմիտաս
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հատուկ անունների կազմության առանձնահատկությունները: Այս խնդրի լուծման
նպատակով կիրառվում է «T–աձև աղյուսակ» մեթոդական հնարը: Աղյուսակի
երկու բաժանում ներից մեկում գրվում են
բնագրում եղած հասարակ գոյականները,
մյուսում՝ հատուկ անունները (և՛ միաբառ,
և՛ բազմաբառ).

Ա Աղցեցի և այլն1:
Բացատրում ենք՝ հատուկ անունները
տեքստին կարող են տալ հուզականություն և արտահայտչականություն: Համամարդկային կամ ազգային ճանաչում
գտած անհատների անունները գնահատողական, արտահայտչական դեր ունեն:
Նրանց անունները լսելով՝ պատկերացնում ենք, վերհիշում այն ստեղծագործությունները, գործերը, կերպարները, որոնք
ստեղծել են նրանք:
Բացատրության արդյունքում պարզվում է, որ մեկ բառից կազմված հատուկ
գոյականները կոչվում են պարզ կամ միաբառ, ինչպես՝ Հրազդան, Կոմիտաս,
Աղավնասար, Գետափ, Արենի, Եղեգնաձոր, Նեղոս, Ֆրիկ, իսկ երկու և ավելի
բառերից (բաղադրիչներ) կազմվածները՝
բաղադրյալ կամ բազմաբառ:
Մինչ բաղադրյալ հատուկ անունների
ուղղագրությունն ուսուցան»լը աշակերտների ուշադրությունը հրավիրում ենք նախապես պատրաստած ցուցապաստառին, որ1 Գյուրջինյան Դ., Մեծատա՞ռ, թե՞ փոքրատառ.
Հայերեն բառարան–տեղեկատու, Եր., 2005, էջ 82:
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տեղ տարբերակված են բաղադրյալ հատուկ
անունները՝ ըստ գրության. բաղադրյալ հատուկ անուններ, որոնց բոլոր բաղադրիչները գրվում են մեծատառով, և բաղադրյալ
հատուկ անուններ, որոնց միայն առաջին
բաղադրիչն է գրվում մեծատառով1:
Նախընտրելի է ուսուցումը կառուցել
համագործակցային եղանակով, որտեղ
հիմ նական դերը վերապահվում է աշակերտներին: Երկարաշունչ գիտական
սահմանում ներից խուսափելու նպատակով ընտրում ենք ուսուցման այնպիսի մեթոդներ, որոնք և՛ հետաքրքիր են, և՛ մատչելի: Աշակերտների համար ստեղծում
ենք գործնական այնպիսի միջավայր, որտեղ լեզվական փաստերը խմբավորվում,
պարզաբանվում են որոշակի քայլերի արդյունքում:
Նախ ուսուցանում ենք այն բաղադրյալ
հատուկ անունները, որոնց բոլոր բաղադրիչները գրվում են մեծատառով: Սրանք
ունեն իրեց խմբավորում ները, որոնք ունեն որոշակի սահմանում ներ: Գունավոր
նշագրիչներով գրված քարտերը, որոնք
հուշում են համապատասխան խմբի անունը, փակցվում են գրատախտակին: Աշակերտներին բաժանում ենք համագործակցային խմբերի, տալիս հատուկ անունների
խառը բառափնջեր (բոլոր բաղադրիչները
մեծատառով գրվող գոյականներ): Խմբավորման մեթոդով աշակերտները ընտրում
են հատուկ գոյականները՝ համապատասխանեցնելով գրատախտակին փակցված
քարտերին, և գունավոր նշագրիչներով
խմբավորում` ըստ այդ քարտերի գլխաբառերի (խմբավորում մեթոդ):
1. Պետությունների պաշտոնական անուններ
2. Անձնանուն + մականուն, մականուն +
1 Լեզվի մասին ՀՀ օրենքը, ՀՀ պաշտոնական
տեղեկագիր, Եր., 2003:

անձնանուն անձ
3. Աշխարհագրական անուններ:
ա. հատուկ անուն + հասարակ անուն
բ. հասարակ անուն – լրացում + հատուկ անուն լրացյալ
գ. հասարակ անուն – հասարակ
անուն
4. «Սուրբ» մականունով հոգևոր–պատմամշակութային հատուկ անուններ
Հատուկ անուններով բառափնջեր՝
Հայկական Պար, Հին Հռոմ, Հայաստանի Հանրապետություն, Դոնի Ռոստով, Մեծ Արջ, Հեռավոր Արևելք, Քաջ
Նազար, Արևելյան Եփրատ, Ռուսաստանի Դաշնություն, Մեծ Բրիտանիայի և
Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորություն, Մխիթար Սպարապետ,
Աշոտ Երկաթ, Նոր Արեշ, Արփա–Սևան,
Նյու Յորք:
Բացատրություններից, վերլուծություններից հետո փորձում ենք ընդհանրացնել և մի անգամ ևս նշում ենք բաղադրյալ
հատուկ անունների բոլոր բաղադրիչների մեծատառով գրության չորս կետերը
և հանձնարարում ենք դասագրքի համապատասխան հատվածը կարդալ և մեկնաբանել: Նույն քայլերով կարելի նաև ուսուցանել այն հատուկ անունները, որոնց
միայն առաջին բաղադրիչն է գրվում մեծատառով: Որպեսզի աշակերտներին
առավել ակտիվացնենք և միջառարկայական կապեր ապահովենք, կազմել ենք
տալիս նաև ճյուղավոր գծապատկերներ,
որտ»ղ որպես բանալի բառեր հանդես են
գալիս այն հասարակ անուն–լրացյալները (ծով, լիճ, մարզ, լեռ, կուսակցություն,
շքանշան, տոն), որոնց կարելի է կցել հատուկ անուն–լրացում ներ: Սա կարելի է
կազմակերպել խաղ–մրցույթի ձևով՝ կիրառելով ուղղագրական համապատասխան բառարաններ, օրինակ՝
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Բացատրություններից հետո կարդալ
ենք տալիս դասագրքի համապատասխան հատվածը:
Կշռադատման փուլ: Այս փուլում անդրադարձ է կատարվում ամբողջ նյութին:
Ամրապնդման նպատակով նախընտրելի
է աշակերտներին տալ ընտրովի թելադրություն (5–10 րոպեի ընթացքում). ընդհանրապես լեզվի բոլոր ժամերին թելադրությունների հանձնարարումը պետք է
դարձնել շարունակական աշխատանք:
Ընտրովի թելադրության ժամանակ աշակերտները ուսուցչի կարդացած տեքստից
ընտրում են բաղադրյալ հատուկ անունների ուղղագրությանը վերաբերող բառակապակցությունները, գրում են տետրերում:
Այս թելադրությունը տալիս ենք սովորածը
հմտություն դարձնելու նպատակով:
Կրկնության դաս (2–րդ ժամ): Անդրադարձ է կատարվում ամբողջ նյութին:
Նախընտրելի միջոց է Վենի դիագրամը:
Այն գծագրական դասակարգիչ է, որով
դրսևորվում է աշակերտների՝ լեզվական
երևույթները համեմատելու, հակադրելու,
լեզվական փաստերը արձանագրելու կարողությունները: Համեմատել ենք տալիս՝
1. պարզ և բաղադրյալ հատուկ անունները,
2. բոլոր բաղադրիչները մեծատառով գրվող և միայն առաջին բաղադրիչը մեծատառով գրվող հատուկ անունները:
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Առաջադրանքներ (անհատական և
խմբային)
Ստեղծագործական առաջադրանքներ
1. Կոմիտաս բաղադրյալ հատուկ անունով կազմել ակրոստիքոս: Առաջադրանքը հանձնարարում ենք միայն
ստեղծագործելու ձիրքով օժտված
աշակերտներին:
2. Սահիկաշարերով հաջորդաբար ցուցադրում ենք գրողների, նկարիչների,
անվանի հայ դերասանների և այլ ճանաչված արվեստագետների դիմանկարները, նրանց ստեղծագործություններից նկարներ, հուշարձանների,
կիսանդրիների նկարներ: Օգտագործում ենք նաև աշխարհի քարտեզը,
որի վրա ցուցափայտով նշում ենք
գետեր, լճեր, պետություններ, կղզիներ և այլն: Սովորողները պետք է
կռահեն կամ անվանեն անունները և
գրեն տետրերում: Աշակերտներից մեկին հանձնարարվում է այդ հատուկ
անունները գրել գրատախտակին, և
ուսուցչի միջամտությամբ ստուգվում
են այդ բառերը: Այս աշխատանքը իր
բնույթով ակտիվ է, հետաքրքրաշարժ
և մրցութային բնույթ է կրում:
3. Աշխատանք համակարգչի օգնությամբ.առաջարկում ենք, օրինակ,
Հովհաննես, Ալեքսանդր, Գրիգոր
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և այլ անուններով կազմել հայտնի
մարդկանց անվանացանկեր և 1–2–ի
մասին գրել համառոտ տեղեկություններ:

Ինքնուրույն աշխատանք
Բաղադրյալ հատուկ անունների վերաբերյալ կազմել ցուցապաստառներ և
փակցնել դասասենյակում:

ԲԱՂԱԴՐՅԱԼ ՀԱՏԿ ԱՆՆՆԵՐ
Մեկից ավելի բառերից կազմված հատուկ անունը կոչվում է բաղադրյալ:
Պետությունների
պաշտոնական
անուններ

Բաղադրյալ
անուններ,
մականուններ,
ծածկանուններ

Աշխարհագրական հատուկ անուններ, պետությունների
պատմական
անուններ

Ստեղծագործությունների,
լրագրերի,
հիﬓարկների,
կուսակցությունների
անուններ

Մրցանակների,
շքանշանների,
ﬔդալների,
համաշխարհային կազմակերպությունների անուններ

Պետական
կառավարման
մարﬕնների,
համաշխարհային անցքերի, տոների
անուններ

Հայաստանի
Հանրապետություն, Նիդ»րլանդների Թագավորություն,
Նիգերիայի
Դաշնակցային
Հանրապետություն

Եղիշե Չարենց,
Նար–Դոս, Քաջ
Նազար, Տիգրան Մանսուրյան, Մխիթար
Սպարապետ

Սևանա լիճ,
Վանի նահանգ, Բյուզանդական
կայսրություն,
Դեղին ծով,
Հայոց ձորի
լեռնաշղթա

«Հին օրհնություն», «Գրական թերթ»,
«Հայոց լեզու»,
«Գրանդ քենդի», «Օրինաց
երկիր» կուսակցություն

Նոբելյան մրցանակ, Մ. Մաշտոցի շքանշան.
Միավորված
ազգերի կազմակերպություն,
Շախմատի համաշխարհային
ֆեդերացիա

Ազգային ժողով, Հայրենական ﬔծ
պատերազմ,
Սուրբ ծննդյան
տոն, Անկախության օր,
Համայնքների
պալատ
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Դասագործընթացից հետո ուսանող–
պրակտիկանտները կատարում են աշխատանքի ինքնավերլուծություն՝ ներկայացնելով մասնագիտական հաղորդակցման
և գործունեության նկարագիրը, ձեռք բերած փորձը:

Այսպիսով՝ մանակավարժական պրակտիկայի 3–րդ շրջափուլը ուսանողների
ակտիվ դասավանդման, ստեղծագործական մտահղացում ների, համագործակցության, ուսուցչի դերում ինքնադրսևորվելու
լավագույն փորձ է:

Գրականություն
1.
2.
3.
4.
5.

Ասատրյան Մ., Ժամանակակից հայոց լեզու, Եր., Երևանի համալսարանի հրատ., 1983:
Ավետիսյան Յու., Զաքարյան Հ., Հնչյունաբանություն. ուղղագրություն և ուղղախոսություն,
Եր., «Զանգակ–97» հրատ., 2007:
Գյուրջինյան Դ., Մեծատա՞ռ, թե՞ փոքրատառ. Հայերեն բառարան-տեղեկատու, Եր., «Ասողիկ» հրատ., 2005:
Կանոնակարգ ուսանողների մասնագիտական պրակտիկայի կազմակերպման, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ գիտխորհուրդ, 2014 թ., www.armspu.am:
Ուսուցման ժամանակակից մեթոդներ, հնարներ, վարժություններ, ԿԱԻ, Լոռու մասնաճյուղ,
Վանաձոր, 2008:

ПРЕЗЕНТАЦИЯ УРОКА В РАМКАХ
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНООЦЕНИВАЮЩЕЙ ПРАКТИКИ
С. Торгомян
В статье изложен примерактивной деятельност и студентов Армянского государственного педагогического университетаимени Х. Абовяна втечени из аключительнооценивающей практики. Представлен пример урок аподназванием “Правописание
собственных имен сущесвительных”, во время которого студенты принимаю тактивное
участие, конструируя урок. Акцент делается ненатеорию, предпочтение дается
практическ и мнавыкам.

PRESENTATION OF THE LESSON WITHIN THE FRAMEWORK
OF FINALEVALUATION PRACTICES
S. Torgomyan
The article presents an example of active performance of Armenian State pedagogical
university’s students during the final-evaluation practices. An example of the lesson titled
“The spelling of proper noun names” is presented, during which the students took an active
part by designing the lesson. Тhe lesson focuses rather on practical skills than on theoretical.
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ՆԱԻՐԱ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ

ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՀԱՏՈՒԿ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՈՎ
ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ
60-ական թվականներին գիտության և
տեխնիկայի ասպարեզում աննախընթաց
տեղաշարժեր կատարվեցին, որոնք գնահատվեցին որպես «նոր գիտատեխնիկական հեղափոխություն» (Peter Strevens,
1979):
Աշխուժացող միջազգային շփում ները և հաղորդակցական գործընթացները,
ակտիվացող ինտեգրացիոն գործընթացները ուժեղացրին հետաքրքրությունն անգլերենի հանդեպ:
Տարբեր երկրներում ոչ անգլիախոս
մասնագետների, ուսանողների մի ստվար
բանակ համալրեց համալսարանները՝ ուսում նասիրելու անգլերենը:
70-ական թվականներին պահանջ
առաջացավ անգլերենի դասավանդումը
համապատասխանեցնել
ուսանողների
և ժամանակի հրամայական պահանջներին: Ստեղծված նոր իրավիճակը նորովի պահանջներ դրեց անգլերենի դասավանդման ավանդական մեթոդիկայի
հայեցակարգում:
Աստիճանաբար անգլերենի դասավանդումը, հաղորդակցման միջոց լինելուց բացի, դիտվում է նաև որպես մասնագիտական հաղորդակցման միջոց:
Նոր պահանջների դիտակետից հատուկ նպատակով անգլերենի դասավանդումը համագործակցություն է, յուրահատուկ ակտիվ երկխոսություն երկու
սուբյեկտների՝ ուսանողի և դասախոսի
միջև: Այդ գործընթացի արդյունքում ուսանողը, ընթերցելով մասնագիտության

վերաբերյալ գրականություն անգլերենով,
հարստացնում է մասնագիտական բառապաշարը, յուրացնում համապատասխան
գիտաբառերն ու հասկացությունները,
մյուս կողմից՝ խորացնում է անգլերենի
իմացության աստիճանը:
Նման պարագայում բարձրանում է
դասախոսի դերն ու պատասխանատվությունը՝ հաղորդակցվելու, իրազեկ լինելու
գիտատեխնիկական ոլորտների և կոնկրետ մասնագիտությունների նորույթներին վերաբերող անհրաժեշտ ինֆորմացիային, որպեսզի կարողանա բավարարել
ուսանողների պահանջներն ու հետաքրքրությունները:
Համապատասխան մասնագիտական
տեքստերի ընտրությունից հետո դասավանդման ընթացքում անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել ընթերցանության
գործընթացին: Կարևորը ոչ միայն այն
է, թե ուսանողն ինչ բովանդակությամբ
տեքստ է ընթերցում, այլև ոչ պակաս նշանակություն ունի, թե ինչպես է ընթերցում:
Խոսքը վերաբերում է կարդալու տեխնիկային, ընթերցանության ռիթմին:
Անհրաժեշտ է զարգացնել ուսանողների արագ կարդալու ունակությունները, որպեսզի նրանք ժամանակակից տեղեկատվության հեղեղի պայմաններում
մասնագիտական գրականության հետ
հաղորդակցվելիս նվազագույն ժամանակահատվածում կարողանան տիրապետել
առավելագույն ինֆորմացիայի:
Դասավանդման պրակտիկան վկայում
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է, որ արագ կարդալը այնքան էլ դյուրին
գործընթաց չէ անգլերենը որպես օտար
լեզու ուսում նասիրողների համար: Անգամ
լեզվի իմացության բարձր մակարդակ ունեցող ուսանողները դանդաղ են ընթերցում անգլերենով մասնագիտական գրականություն:
Գիտնականների կողմից կատարված
բազմաթիվ ուսում նասիրությունները հաստատում են, որ արագ ընթերցելիս ուսանողն ավելի է կենտրոնանում, լարում է
ուշադրությունը, մեծանում է կարդացածի
ընկալման գործակիցը: Արագ կարդալիս
ընթերցողը կարող է մեկ րոպեում յուրացնել շուրջ 200 բառի իմաստ (Fry, 1975):
Ակադեմիական ուսուցումը հատկապես մագիստրատուրայի մակարդակում
պահանջում է ուսանողներից աշխատել
մեծածավալ մասնագիտական գրականության հետ: Այստեղ կիրառելի է “scanning”
մեթոդը, որը կներկայացվի ստորև:
Scanning-ն ընթերցանության գործընթացն արագացնող կարևոր գործիք է:
Անգլերենից թարգմանաբար այն նշանակում է արագ, մակերեսային կամ որոնողական ընթերցանություն, տեքստի
դիտարկում: Համաձայն Նաթոլի՝ որոնողական ընթերցանությունը տեքստի
հպանցիկ դիտարկումն է՝ անհրաժեշտ
տեղեկատվությունը գտնելու (անուն, անվանում, տարեթիվ և այլն) կամ այն հարցը
պարզելու նպատակով, թե որքանով է դիտարկվող տեքստը համապատասխանում
կամ օգտակար՝ առաջադրված խնդրի
լուծման համար (Nutall, 1996): Որոնողական ընթերցանության դեպքում տեքստը
չի գնահատվում որպես մեկ ամբող ջություն և տեղեկատվության աղբյուր, այլ
դրա նշանակությունը որոշվում է՝ ելնելով
այն հանգամանքից, թե առկա է արդյոք
դրանում կոնկրետ տվյալը կամ տվյալնե226

րը: Այլ կերպ ասած՝ տեքստն ամբող ջությամբ չի ընթերցվում:
Որոնողական ընթերցանության արդյունավետությունը կախված է նրանից,
թե ինչպես է ընթերցողն ընկալում տեքստի կառուցվածքը և կարդացածի բովանդակությունը:
Որպեսզի որոնողական ընթերցանությունը ծառայի իր նշանակությանը, շատ
կարևոր է հստակ որոշել դրա նպատակը,
գտնել համապատասխան, ճշտորեն որոշված տեղեկատվական նյութը՝ տեքստը, և
ծանոթանալ տեքստում շարադրված տեղեկատվության կառուցվածքին:
Տեքստը, որպես կանոն, շարադրված
է լինում հետևյալ կերպ՝ այբբենական
ձևով, ժամանակագրորեն (թվային), ոչ
այբբենական ձևով, տիպաբանորեն կամ
բովանդակային ձևով:
Այբբենական կառուցվածքը ենթադրում
է տեղեկատվության շարադրանք՝ սկսած
այբուբենի առաջին տառից, մինչև վերջինը: Ժամանակագրական կամ թվային շարադրանքի դեպքում տեղեկատվությունն
ամրագրվում է թվային հերթականությամբ: Ինչպես նշվեց, տեղեկատվությունը կարող է ներկայացվել նաև, այսպես
կոչված, ոչ այբբենական ձևով. այս դեպքում խոսքը հեռուստատեսային ալիքների
կամ ծրագրերի ցուցակման կամ ցուցադրման և(կամ) հաճախականության հերթականության մասին է: Ինչ վերաբերում է
տիպաբանական շարադրանքին, ապա
տեղեկատվության նման կառուցվածքի
օրինակներից է ավտոմեքենաների պահեստամասերի կատալոգը (ցանկը):
Երբեմն տեղեկատվությունը տեքստում ամրագրվում է ըստ համապատասխան բաժինների, ինչը նաև հայտնի է
«տեքստային իմաստ» անվանումով: Վերջինիս օրինակներից մեկը հանրագիտա-
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րանի բուն շարադրանքին նախորդող դրա
բովանդակությունն է կամ այլ կերպ ասած՝
հանրագիտարանում տեղ գտած տեղեկատվության ցանկը՝ ըստ բաժինների,
գլուխների կամ այլ բաղկացուցիչ մասերի:
Ձեռքի կամ մատի գործածումը որևէ
տեղեկատվության որոնողական ընթերցանության ժամանակ մեծապես օգնում
է կենտրոնացնելու ուշադրությունը տեղեկատվության և դրա աղբյուրի, ինչպես
նաև դրանց հայտնաբերված մասի վրա
և հետագայում անհրաժեշտության դեպքում վերադառնալ տեղեկատվության աղբյուրի այդ մասին՝ չկորցնել դրա տեղը:
Անձի պերիֆերիալ կամ երկրորդային,
կողմ նակի տեսողությունը կարող է նույնքան նպաստել որոնողական ընթերցանության գործընթացի արդյունավետությանը:
Երբ մարդու ձեռքը թերթում է անունների
ցանկ, մարդուն տեսանելի են դառնում ոչ
միայն այն անունները, որոնց վրա մատը
դրված է կամ կանգ է առել, այլ նաև այն
անունները, որոնք գրված են մատնանշված անունների վերևում և ներքևում:
Հետևաբար աչքերի ճիշտ օգտագործումը
որոնողական ընթերցանության ընթացքում ևս կարող է օգտակար գործոն հանդիսանալ տեքստին արագ ծանոթանալու
և թիրախավորված տեղեկատվությունը
գտնելու համար:
Որոնողական ընթերցանության արդյունավետությունը բարձրացնող գործոններից է նաև, այսպես կոչված, «բանալի»
բառերի մտապահումը: Տեքստի ուսումնասիրման նպատակը և փնտրվող տեղեկատվության բնույթն ու առնվազն մոտավոր բովանդակությունը որոշում են, թե
որոնք են այն «բանալի» բառերը, որոնց
հայտնաբերումը տեքստում կօգնեն գտնելու նաև ի սկզբանե որոնվող հիմ նական
տեղեկատվությունը: Ենթադրենք՝ որոն-

վում է Նյու Յորք – Վաշինգտոն երթուղու
գնացքի մեկնման ժամանակը. «բանալի»
բառերն այս դեպքում կլինեն «Նյու Յորքից Վաշինգտոն» բառերը: Եթե որոնողական ընթերցանության նպատակը համակարգչի PX–710 տպիչի գինը գտնելն
է, «բանալի» բառը անհրաժեշտ տպիչը
սարքերի ցանկում գտնելու համար կլինի
«PX–710»:
Որոնողական ընթերցանությունը օգտագործվում է որոշակի տեղեկատվություն կամ տեղեկատվության որոշակի
մաս (մասեր) տեքստում արագ գտնելու
համար: Եթե վերլուծություն է արվում բանավոր ներկայացման համար, որոնողական ընթերցանության առարկա կարող են
հանդիսանալ գրքերի անհատականացման տվյալները, համացանցային կայքերը
և հղում կատարելու համար անհրաժեշտ
նյութերը: Որոնողական ընթերցանության
օգնությամբ հնարավոր է որոշել՝ արդյոք
համապատասխան նյութերը և տեղեկատվության այլ աղբյուրներ պարունակում
են փնտրվող տվյալները, և դրական պատասխանի դեպքում գտնել և ամրագրել
այն էջերը, որտեղ զետեղված է համապատասխան տեղեկատվությունը:
Դասախոսի կողմից ընտրված նյութերը արագ ընթերցանության համար պետք
է լինեն ուշագրավ, խթանեն ուսանողների
ակտիվությունը, արթնացնեն ցանկություն
և հետաքրքրություն անգլերենի հանդեպ,
որպեսզի նրանք ոչ թե իմիջիայլոց, այլ
սիրով և հաճույքով աշխատեն տեքստերի տրված հանձնարարությունները կատարելիս: Միաժամանակ անհրաժեշտ է,
որ դասանյութերը լինեն մատչելի, դյուրըմբռնելի, որպեսզի դրանք ուսանողի
մեջ ներշնչեն հավատ և վստահություն
սեփական ուժերի և կարողությունների
նկատմամբ:
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Որոնողական ընթերցանության համար նյութերը կարող են տրվել ցանկացած
մասնագիտական լսարանում: Հեղինակը
կիրառել է այս մեթոդը պատմության ֆակուլտետում անգլերենի դասընթացի ժամանակ, թե՛ բակալավրիատ և թե՛ մագիստրատուրա համակարգում: Անհրաժեշտ է
նշել, որ նյութերը, որոնք կիրառվում են
լսարանում, պետք է համապատասխանեն
ընդհանուր պահանջներին՝
1. Որոշել բանալի բառերը.
2. Փնտրել արագ այդ բառերը տեքստում.
3. Բանալի բառերը գտնելուց հետո կարդալ նախադասությունները այդ բառերի շուրջ և եզրակացնել՝ արդյոք
դրանք պարունակում են անհրաժեշտ
ինֆորմացիա.
4. Եթե ինֆորմացիան բավարար է, դադարեցնել ընթերցումը:
Նախքան ուսանողներին տեքստն
առաջարկելը դասախոսը կազմում է բանալի բառերի ցուցակ, հարցեր, որոնց
պատասխանները սերտորեն կապված
են բանալի բառերի և տեքստի բովանդակության հետ: Նշենք, որ եթե տեքստում
առկա են տարեթվեր, թվեր, հապավումներ, հատուկ անուններ, դրանք նույնպես
արագ ընկալելու համար կարևոր ինֆորմացիա են պարունակում, և դասախոսը
կարող է զետեղել հարցեր դրանց վերաբերյալ, օրինակ՝ ուսանողներին հանձնարարվում է արագ աչքի անցկացնել տեքստը, գտնել տարեթվերը, հապավում ները,
հատուկ անունները և բացատրել դրանց
հետ կապված տեղեկատվությունը:
Կարելի է կազմել 10–15 հարց: Հանձնարարությունը պետք է կատարվի 8–10
րոպեում, գրավոր կամ բանավոր:
Որոնողական ընթերցանությունը բնական գործընթաց է հետազոտության, վեր228

լուծության և ընդհանրապես տեղեկատվության որոնման ավելի պարզունակ
ձևերի համար:
Որոնողական ընթերցանության արդյունավետությունը կախված է պրակտիկ
կիրառության
հաճախակիությունից.որքան հաճախ է օգտագործվում այս մեթոդը, այնքան ավելի արդյունավետ է դրա
արդյունքը: Հարկ է նշել նաև, որ որոնողական ընթերցանության ամենակարևոր
առավելությունը մարդուն առավել ճկուն
ընթերցող դարձնելն է:
Եզրակացություն: Հոդվածում տեղ
գտած հետազոտությունը վերաբերում է
ուսանողների որոնողական ընթերցանության հմտությունների զարգացմանը: Ակադեմիական ուսուցումը, հատկապես մագիստրատուրայի համակարգում,
ենթադրում է անգլերենով հսկայական
քանակությամբ մասնագիտական գրականության ուսում նասիրություն: Որոնողական
ընթերցանության
մեթոդը
բնական գործընթաց է, որը առկա է անհրաժեշտ տեղեկատվության որոնման,
հետազոտության և վերլուծության ժամանակ: Հոդվածում դիտարկվում են այն
հնարքները, որոնց օգնությամբ հնարավոր է հասնել շոշափելի արդյունքների և
կարճ ժամանակահատվածում ձեռք բերել
անհրաժեշտ տեղեկատվություն:
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SCANNING AS A TOOL OF DEVELOPING ESP STUDENTS’ READING SKILLS
N. Stepanyan
The article touches upon the effectiveness and usefulness of applying scanning in the
ESP auditorium. It possesses some tips which can be helpful for ESP teachers and students.
The article introduces scanning as a powerful tool of getting, processing, analyzing a
great deal of information in a short period of time.
РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ БЕГЛОГО ЧТЕНИЯ
В РАМКАХ АКА ДЕМИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ
Н. Степанян
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся обучения навыкампоискового чтения студентов различных факультетов. Академическое обучение, особенно в магистратуре предполагает штудирование огромного количества специальной литературы на
английском языке. Метод поискового чтения “scanning” естественный процесс при исследовании, анализе и поиске необходимой информации.
В статье рассматриваются приемы, при помощи которых можно добиться эффективных результатов и овладеть нужной информацией в короткий промежуток времени.
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ԶԱՐՈՒՀԻ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

ԻՆՉՊԵՍ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼ ՈՒՍՏԱՐՎԱ
ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ 45 ՐՈՊԵՆ
Ժամանակակից դպրոցն էապես տարբերվում է նախորդ դարի դպրոցից: Դպրոցական համակարգը, պահանջները,
սովորեցնողի, սովորողի և նրա ծնողի
մտահորիզոնը բոլորովին այլ է:
Այժմ իրականացվում է աշակերտակենտրոն ուսուցում, դասընթացին կիրառվում են նորագույն տեխնոլոգիաներ
(համակարգիչ, պլանշետ, էլեկտրոնային
գրատախտակ) և բազմաբնույթ, բազմաբովանդակ, տարբեր նպատակներ հետապնդող նորանոր մեթոդներ:
Հանրապետությունում ծավալվում են
ուսուցիչների
վերապատրաստում ներ
ամենատարբեր ծրագրերով: Նպատակն
է իրականացնել կրթական բարեփոխումներ՝ ավանդական դպրոցից անցում կատարել դեպի ժամանակակիցը: Սակայն
որքան էլ ուսուցիչը լինի ժամանակակից
ուսուցման կոմ նակից, նրան ոչ մի կերպ
չի հաջողվում բոլորովին անտեսել դասական մեթոդներով ուսուցումը, քանի որ
լսարանի հետ նոր մեթոդներով աշխատելու համար պետք է նախապես գիտելիք
հաղորդել նրան (ակամա օգտագործվում
են ավանդական մեթոդներ):
Կոնկրետ օտար լեզվի ուսուցման պարագայում ունկնդրելու, խոսելու, ընթերցելու և գրելու կարողությունների ձևավորման գործընթացի հիմքում ընկած է
դասական մեթոդներով աշխատելը: Իսկ
գիտելիքները և հաղորդակցական կարողությունները զարգացվում են նորագույն
մեթոդների կիրառմամբ:
Նորարարությունները մեծ հնարավորություն են տալիս սովորեցնողին դասը
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դարձնել առավել հետաքրքիր, գրավիչ և
ուսանելի այսօրվա տեղեկացված սովորողի համար: Ավանդական դպրոցի կաղապարված դասի կառուցվածքը փոխարինվել է առավել ճկուն կառուցվածք ունեցող
դասընթացով. ըստ սովորեցնողի հայեցողության՝ ընտրվում են մեթոդներ՝ հաշվի
առնելով դասի նպատակը, թեման, սովորողների տարիքային և ունակությունների
առանձնահատկությունները:
Ուսում նադաստիարակչական գործընթացի կազմակերպման հիմ նական օղակը դասն է: Մտնելով դասարան՝ ուսուցիչն
ունի նպատակ յուրաքանչյուր դասարանի
(տարրական, միջին, ավագ) և դասի համար: Նա քաջ գիտակցում է, որ իր առջև
նստած աշակերտներն ինքնատիպ են
իրենց հարուստ, խոր, գիտակցված, միևնույն ժամանակ զգացմունքային ներաշխարհով: Երբ ուսուցիչը հոգեբանական
մոտեցում է ցույց տալիս իր աշակերտներին՝ հաշվի առնելով վերջիններիս կարծիքը, միտքը տվյալ թեմայի շուրջ, ապա
կարողանում է իր և աշակերտների միջև
ստեղծել բարոյահոգեբանական կապ և
տանել նրանց իր հետևից՝ դեպի դասի
նպատակ, որն էլ հանգեցնում է ուսում նադաստիարակչական գործընթացի իրականացմանը:
Մեկ 45 րոպեում ուսուցիչը կարող
է իրականացնել բազմաբնույթ աշխատանք: Գոյություն ունեն ուսուցման տարբեր ասպեկտներ (1, 60).
1. Ընթերցանության ուսուցանում
2. Բանավոր խոսքի ուսուցանում
3. Պատմելու ուսուցանում
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4.
5.
6.
7.
8.

Գրավոր խոսքի ուսուցանում
Արտասանության ուսուցանում
Բառապաշարի ուսուցանում
Քերականության ուսուցանում
Նկարների միջոցով տեքստի ստեղծման ուսուցանում
9. Ունկնդրելու ուսուցանում
Այս բոլոր ասպեկտները իրականացվում են դասավանդման ավանդական և
ժամանակակից մեթոդներով, նորագույն
տեխնոլոգիաների, խաղերի և երգերի միջոցով:
1. Ընթերցանության ուսուցանում:
Ընթերցանության ուսուցանման ժամանակ աշակերտները տիրապետում են
ընթերցանության տեխնիկային, ձեռք են
բերում տեքստը հնչյունավորելու իմացություն, սովորում վերծանել տառերի, տառակապակցությունների,
նախադասությունների հնչյունային համարժեքները:
Կախված ուսուցման նպատակներից՝
ուսուցիչը աշակերտներին սովորեցնում է
ընթերցանության տարբեր տեսակները:
Լուռ ընթերցանություն. աշակերտներն անծանոթ տեսքտը մտքում կարդում
են ուսուցչի կողմից նշված ժամանակահատվածում, այնուհետև մեկնաբանում
այնպես, ինչպես հասկացել են: Թե՛ ճիշտ,
թե՛ սխալ մեկնաբանության դեպքում ուսուցիչը չի արձագանքում և չի ընդհատում
աշակերտներին, միաժամանակ վերահսկում է մյուս աշակերտներին, որպեսզի
մեկը մյուսի կարծիքը սխալ չհամարի, այլ
պարզապես լսի դասընկերոջը, եթե նույնիսկ համաձայն չէ նրա հետ: Այսպիսով՝
պատասխանող աշակերտը չի բարդույթավորվում, սովորում է արտահայտվել,
ձեռք է բերում լսելու կարողություն և համարձակ մասնակցում է դասընթացներին՝
վստահ լինելով, որ իրեն ոչ ոք չի ծաղրի:
Իրականանում է ուսուցչի նպատակներից

մեկը՝ աշակերտների միջև ստեղծել փոխադարձ համագործակցություն, որը ամրապնդվում է խմբային կամ զույգերով աշխատանքների ժամանակ:
Աշակերտների կարծիքները լսելուց
հետո ուսուցիչը կարդում և բացատրում է
(թարգմանում է) տեքստը: Աշակերտներն
իրենք հասկանում են, թե որ դեպքում են
սխալ կամ ճիշտ մեկնաբանել տեքստը:
Մակերեսային
ընթերցանություն.
աշակերտները, կարդալով միայն տեքստի
վերնագիրը, առանձին պարբերություններ կամ նախադասություններ, տեքստի
նոր բառերի թարգմանություններ, հասկանում են տեքստի ընդհանուր իմաստը
(սա կարող է նաև լինել որևէ երգի տեքստ)
և ուսուցչի հետ որոշում են՝ հարկավոր է
արդյոք այդ տեքստը (երգը) իրենց հետագա ուսում նասիրության համար, թե՞ ոչ:
Ուսում նասիրող ընթերցանություն.
ուսուցիչը զարգացնում է աշակերտների՝
տեքստը վերլուծելու ունակությունը՝ գլխավոր իմաստը երկրորդականից առանձնացնելը, որն էլ առանցքային դեր է խաղում ամբողջ տեքստը ճիշտ հասկանալու,
այն պատմելու և քննարկելու համար: Այս
աշխատանքն իրականացնելու, աշակերտների գիտելիքները բարձր մակարդակի հասցնելու համար ուսուցչին հարկավոր է մեկ ամբողջ ուսում նական տարի,
նույնիսկ մի քանի տարի՝ կախված տվյալ
դասարանի աշակերտների կարողություններից:
Ընթերցանությանը
գործնականում
տիրապետելու պահանջները տարբեր
են: Տարրական դպրոցի աշակերտները սովորում են արտաբերել հնչյուններ,
կարդալ տառեր, տարբերել ձայնավորը
և բաղաձայնը, կարդալ դրանցով կազմված բառեր, նախադասություններ, կարճ
տեքստեր (Bon Voyage 1): Միաժամանակ
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ծանոթանում են օտար լեզվի քերականական որոշ կանոնների:
Ուսուցիչը հենց ուսուցման սկզբից
պետք է սովորեցնի աշակերտին ճիշտ
արտաբերել օտար լեզվով բառը և ոչ թե
լեզուն հարմարեցնել աշակերտի արտասանությանը:
Իսկ ընդհանրապես ընթերցանության
բարձր տեխնիկա ապահովելու համար
ցանկացած տարիքի սովորող պետք է.
-կարողանա կարդալ օտար լեզվով բառերի տառադարձությամբ (տրանսկրիպցիա),
-իմանա ընթերցանության կանոնները,
-կարողանա կարդալ ռիթմային և
իմաստային խմբեր՝ պահպանելով համապատասխան առոգանությունը,
-կարողանա կարդալ տարբեր արագություններով՝ կախված ընթերցանության
նպատակից (1, 61):
2. Բանավոր խոսքի ուսուցանում:
Բանավոր խոսքի ուսուցանումը ապահովում է գիտական-ճանաչողական, հաղորդակցական մի շարք խնդիրների
լուծումը, օրինակ՝ նպաստում է աշակերտների մեջ գիտելիքների և արժեքային համակարգերի ձևավորմանը, կազմակերպում է նրանց համատեղ աշխատանքը,
հարցերին պատասխանելու և երկխոսություններ վարելու կարողությանը: Բանավոր խոսքի՝ որպես շփման միջոցի ուսուցման ժամանակ աշակերտները սովորում
են.
ա) որևէ տեղեկություն հարցնել միմյանցից և ուսուցչից,
բ) մտքեր և դատողություններ փոխանակել,
գ) մասնակցել կարդացածի կամ լսածի վերաբերյալ կազմակերպված խմբային
զրույցին,
դ) կազմել երկխոսություններ «Ծանո232

թություն», «Հանդիպում», «Շնորհավորանք» և այլ թեմաների շուրջ և դասի սկզբում ներկայացնել դասարանին:
ե) նկարագրել պատկերներ,
զ) նկարագրել թեմային առնչվող իր
նկարած նկարը:
3. Պատմելու ուսուցանում: Պատմելուն նախապատրաստվելու համար
հարկավոր է ուսում նասիրել տեքստը՝ ընթերցել, հասկանալ, սովորել անծանոթ
բառերը, գրավոր կամ բանավոր պատասխանել հարցերին, ինքնուրույն կազմել
հարցեր, ծանոթանալ տեքստի քերականական նյութին: Ուսուցչի կողմից աշակերտին ընտրության հնարավորություն է
տրվում տեքստը պատմելու մանրակրկիտ
կամ մակերեսային, սեփական բառերով
կամ գրքային, նույնիսկ անգիր անել: Ուսուցիչը աշակերտին տալիս է այլընտրանքային հնարավորություն.
-թեմայի շուրջ ցուցադրում է տեսաֆիլմ. աշակերտն ընտրում է պատմել դասագրքի տեքստը, թե վերարտադրել տեսաֆիլմի բովանդակությունը:
- աշակերտներին առաջարկում է նկարել տեքստի իրադարձությունները, այնուհետև իր նկարած նկարներին նայելով՝ վերարտադրել տեքստի բովանդակությունը:
Աշակերտներն ըստ իրենց ցանկության և ունակության ընտրում են տեքստը
պատմելու եղանակը: Այլընտրանքային
տարբերակը մեծ ոգևորություն է առաջացնում նրանց մեջ: Այսպիսի աշխատանքի արդյունքում իրականանում է ևս մեկ
նպատակ՝ զարգացնել կյանքում իրենց
շրջապատող իրադարձությունները վերարտադրելու կարողությունը օտար լեղվով, որը կրկնակի դժվար է, քան մայրենի
լեզվով:
4. Գրավոր խոսքի ուսուցանում: Այսօր
առօրյա կյանքում ավելի ու ավելի մեծ տա-
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րածում են ստանում էլեկտրոնային կապի
միջոցները, մեծանում է համակարգչի միջոցով հաղորդակցվող մարդկանց թիվը:
Այս է պատճառը, որ օտար լեզվի ուսուցման մեջ գրավոր խոսքի դերն աստիճանաբար փոխվում է. գրավոր խոսքը դադարում է սոսկ ուսուցման միջոց լինելուց
և դառնում է նաև շփման միջոց: Գրավոր
խոսքը խոսքային գործունեության ինքնուրույն տեսակ է: Գրավոր խոսքին տիապետելու համար անհրաժեշտ է, որ աշակերտը կարողանա՝
-գրել ընթեռնելի ձեռագրով,
-ճիշտ գրել բառերը (օտար լեզվում բառի արտասանությունը տարբերվում է բառի գրելաձևից),
-պահպանել կետադրական կանոնները (կետ, ապաթարց, չակերտներ, հարցական և բացականչական նշաններ):
Ուսուցիչը կարող է յուրաքանչյուր
տեքստ անցնելիս աշակերտներին հանձնարարել արտագրություններ կատարել
(տեքստից մի հատված կամ մի-մի տող
գրել անծանոթ բառերը), տեքստից մեկ
հատված թելադրել: Թեման ամփոփելիս
հանձնարարել աշակերտներին գրել շարադրություն:
5. Արտասանության ուսուցանում:
Ցանկացած խոսքային գործունեության
ամենակարևոր նախապայմաններից մեկը ճիշտ արտասանության իմացությունն
է, որին հասնելու համար հարկավոր է
զարգացնել աշակերտի լսելու կարողությունը, որն էլ ավտոմատ կերպով օգնում
է աշակերտին ճիշտ արտասանելու՝ նմանեցնելով լեզուն կրողին: Այսօր ուսուցիչը
մեծ հնարավորություններ ունի դասարանում նորագույն տեխնոլոգիաներով անցկացնելու դասը և աշակերտներին լսել
տալու կենդանի լեզուն: Արտասանության
ուսուցման հիմ նական խնդիրը աշակեր-

տի մեջ հետևյալ արտասանական ունակությունների ձևավորումն է.
ա) հոդաբաշխական՝ արտիկուլյացիոն,
բ) առոգանական՝ պրոսոդիկ (բառային
ճիշտ շեշտադրություն),
գ) հնչերանգային՝ ինտոնացիոն (1, 68):
6. Բառապաշարի ուսուցանում: Աշակերտների կողմից օտարալեզու բառապաշարի յուրացումը ենթադրում է 1)բառային
միավորների ձևի և իմաստի մտապահում,
2) այդ բառային միավորները խոսքային
գործունեության տարբեր տեսակներում
կիրառելու կարողություն, 3) բառային միավորները լսելիս կամ կարդալիս դրանք
հասկանալու կարողություն: Այսպիսով՝
բառապաշարը կարևոր է ինչպես արդյունավետ խոսքային գործունեության (բանավոր և գրավոր խոսք), այնպես էլ ընկալողական գործունեության (ունկնդրում,
ընթերցանություն) համար: Նոր տեքստի
ուսում նասիրության ընթացքում աշակերտները շատ հմտորեն կարողանում են
առանձնացնել անծանոթ բառերը, որոնց
հանդիպելով՝ ավելի պարզ նախադասություններում կռահում են նաև նրանց
նշանակությունը, իմաստը և գրում են
իրենց բառատետրերում: Դասահարցման
ժամանակ աշակերտները մեկը մյուսին
հարցնում են բառերի նշանակությունները
և գրում են գրատախտակին:
Գոյություն ունի ակտիվ և պասիվ բառապաշար: Ակտիվ բառապաշարի մեջ են
մտնում այն բառերը, որոնք աշակերտները սովորելուն պես հաճախ են լսում և
օգտագործում իրենց միտքն արտահայտելու համար: Պասիվ բառապաշարը
բաղկացած է այն բառերից , որոնք աշակերտներին ավելի քիչ են հանդիպում,
սակայն լսելիս կամ կարդալիս ջանք են
անում կռահելու կամ հիշելու բառի իմաս233
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տը հատկապես, եթե այն օգտագործված
է նախադասության կամ կոնտեքստի մեջ:
Պասիվ բառապաշարի հարստացումը
կատարվում է նաև այն բառերի շնորհիվ,
որոնց գրելաձևը կամ արտասանությունը
նման է մայրենի լեզվին կամ տվյալ օտար
լեզվի լեզվաընտանիքին պատկանող այլ
լեզուներին ( banane, orange, café,…): Այս
հանգամանքը աշակերտների շրջանում
ոգևորություն է առաջացնում և խթանում
է լեզվի ուսում նասիրությանը:
7. Քերականության ուսուցանում:
Օտար լեզվի քերականական նյութին զուգահեռ ուսուցիչն աշակերտներին բացատրում է նաև մայրենիից համապատասխան
քերականական նյութը: Քերականական
նյութն ամրապնդվում է վարժություններ
(գրավոր և բանավոր) կատարելով՝ տարբեր մեթոդների կիրառմամբ: Օրինակ՝ քերականական նյութը կարելի է ամրապնդել երգերի տեքստերում ևս: Լսելով երգը՝
աշակերտները տեքստի վրա գունավոր
մատիտներով նշում են քերականական
նյութին համապատասխանող բառերը,
արտահայտությունները, բայաձևերը…:
8. Նկարների միջոցով տեքստի
ստեղծման ուսուցանում: Դիտելով ուսուցչի կողմից ներկայացված կամ դասագրքի նկարները՝ աշակերտներն սկսում
են նկարագրել դրանք: Ուսուցիչը տեքստը գրում է գրատախտակին՝ ուղղորդելով աշակերտներին կոնկրետ քերականության և նոր բառերի օգտագործմամբ
նախադասություններ կազմելու հարցում:
(Ուսուցիչը նախապես գիտի, թե ինչ քերկանական նյութ և բառաբաշար պետք է
ուսուցանի տվյալ դասին): Արդյունքում
աշակերտները սովորում են իրենց ստեղծած տեքստը տվյալ թեմայի շուրջ (5):
9. Ունկնդրելու ուսուցանում:
Անծանոթ տեքստն աշակերտները
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ունկնդրում են ձայնարկիչով, փորձում են
հասկանալ այն, որից հետո մեկնաբանում են(6): Կամ ուսուցիչը կարդում է որևէ
տեքստ՝ այն կիսատ թողնելով, իսկ աշակերտները հորինում են տեքստի ավարտը: Ուսուցիչը դասարանի աշակերտներին բաժանում է խմբերի, որոնցից մեկը
համարվում է ուղղորդող (ուսուցչին օգնող) խումբ: Աշխատանքի ընթացքում ուղղորդող խմբի աշակերտները մոտենում
են մյուս խմբերին և անհրաժեշտության
դեպքում օգնում նրանց: Յուրաքանչյուր
խումբ ընտրում է տեսքտի ավարտի մատուցման ձևը՝ տեքստ, նկարներ: Խմբի
կողմից ընտրված մեկ աշակերտ ներկայացնում է իրենց տարբերակը: Բոլոր խմբերին լսելուց հետո ուսուցիչը կարդում է
բնօրինակի շարունակությունը, և միասին
համեմատում են բոլոր վերջաբանները:
Արդյունքում աշակերտները կարողանում
են լսել, հասկանալ և հաղորդակցվել, վարել երկխոսություններ օտար լեզվով խոսողի հետ:
Ուսում նադաստիարակչական աշխատանք իրականացնելու համար հատուկ
ուշադրության առարկա է դասի ընթացքում խաղերի օգտագործման, դասարանում շարքերի, խմբերի, զույգերի միջև մրցույթների անցկացման խնդիրները:
Օր.՝ տարրական դպրոցում ուսուցիչը
գրատախտակին նկարւմ է պատկերներ
(արև, ամպ, զանգակ, եղևնի, ծաղիկ…)
դրանց տակ գրելով I, II, III շարք: Յուրաքանչյուր շարքից հնչող ճիշտ պատասխանի դեպքում ուսուցիչը որևէ նշանով (օր.՝
+) միավոր է գրանցում այդ շարքի օգտին:
Դասի վերջում հաշվելով միավորների քանակը՝շարքերից մեկը համարվում է հաղթող: Այսօրինակ մրցույթի տեսքով ուսուցիչը կարող է հսկել նաև աշակերտների
կարգապահությունը դասի ընթացքում:
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Կիրառված մանկավարժական ձևերի
և եղանակների համեմատությամբ խաղն
ունի իր առավելությունները, քանի որ այն
նպաստում է աշակերտի բարոյական,
մտավոր ու գեղագիտական կարողությունների զարգացմանը և հնարավորություն է
տալիս կազմակերպելու աշակերտի անձնական ակտիվությունն ու ինքնուրույնությունը (2, 3): Օր.՝ ուսուցիչը մտնում է դասարան մի գեղեցիկ փոքրիկ արկղիկով:
Աշակերտների աչքերն ակամա փայլում
են և անհամբեր սպասում են, որ իմանան,
թե ինչ կա այնտեղ: Ըստ դասի թեմայի՝
ուսուցիչն այնտեղ թերթիկների վրա կարող է գրել տարբեր բառեր, նախադասություններ, աշակերտների անուններ, գույների անվանում ներ, դնել փոքրիկ իրեր,
որոնցով ուսուցիչը կարող է իրականացնել թարգմանություն, նկարագրում և այլն:
Այն աշակերտը, որին ուսուցիչը տվյալ օրը
դաս է հարցրել, մոտենում է արկղիկին,
հանում է թղթի կտորը, կարդում և նկարագրում է այն աշակերտին, որի անունն
էր գրված: Պատասխանող աշակերտին
կարող են գնահատել դասընկերները՝
նշելով նրա պատախանի դրական և բացասական կողմերը:
Նորագույն մեթոդները ուսուցչին հնարավորություն են տալիս փոփոխության
ենթարկել դասի կառուցվածքը.
. կազմակերպչական հարցեր,
. դասահարցում,
. դասի բացատրում,
. գնահատում:
Օրինակ կազմակերպչական հարցերի
փոխարեն դասն սկսել երկխոսությամբ:
Աշակերտները ցանկացած թեմայի շուրջ
զրուցեն միմյանց հետ դերախաղի տեսքով: Հետո անհատական դասահարցման
փոխարեն կազմակերպել խմբային կամ
զույգերով աշխատանք, որի արդյունքում

երևում է, թե սովորողներից ով է պատրաստ կամ անպատրաստ տվյալ օրվա
դասին: Դասի բացատրման փոխարեն
ընտրել մի մեթոդ, որի ընթացքում աշակերտները ևս կմասնակցեն: Իսկ գնահատումն իրականացնել ողջ դասի ընթացքում՝ մեկնաբանելով սովորողի գիտելիքի
մակարդակը (4): Ընթացիկ գնահատումն
ավելի արդյունավետ է, քան դասի վերջում
ֆորմալ՝ նիշային գնահատական նշանակելը, քանի որ սովորողը, գիտակցելով իր
գիտելիքների մակարդակը, ցանկանում է
հաջորդ դասին պատրաստ գալ, որպեսզի հետ չմ նա իր խմբի մյուս անդամ ներից:
Ընթացիկ գնահատականն աշակերտին
պարտավորեցնում է սովորել՝ գիտելիք
ձեռք բերել: Նիշային գնահատական կարելի է նշանակել աշակերտին մի քանի
անգամ սովորելու հնարավորություն ընձեռելուց հետո: Արդյունքում սովորողը և՛
գիտելիք է ձեռք բերում, և՛ բարձր գնահատական: Անհրաժեշտ է նաև իրազեկել
սովորողի ծնողին ընթացիկ գնահատման
վերաբերյալ գործընթացի մասին: Անցնելով գնահատման այս նոր մեթոդին՝ նախ
անհրաժեշտ է, որ հասարակության մտածելակերպը փոխվի, իսկ դա հնարավոր է
միայն այն դեպքում, երբ հասարակությունը տեսնի ընթացիկ գնահատման դրական
արդյունքները: Այս դեպքում կստեղծվի ուսուցիչ-ծնող փոխադարձ վստահություն և
հարգանք: Աշակերտները կզարգացնեն
ինքնուրույն մտածելու կարողություն, կսովորեն գիտելիք ձեռք բերելու և ոչ թե զուտ
գնահատական ունենալու համար:

235

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

Գրականություն
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Բերեգովսկայա Է. Մ., Սելիվանովա Ն. Ա., Ուսուցչի ձեռնարկ-ուղեցույց հանրակրթական
դպրոցի ֆրանսերենի դասագրքերի 5-8 դասարանների համար, Եր., 2014:
Նալբանդյան Ժ. Խ., Նադիրյան Է. Ս., Դասի արդյունավետության բարձրացումը խաղերի
միջոցով, Եր., 1988:
Ծրագրեր. օտար լեզուներ՝ անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, IV-X դասարաններ, «Լույս»
հրատարակչություն, Եր., 1982, 1986:
Պրոֆեսոր Բիլ Բոյլ և Մարի Չարլզ, Ուսուցողական դասավանդման, ուսում նառության և
գնահատման գործիքակազմ, Համակարգված մոտեցում ուսում նառությունը առաջնորդողների համար, Եր., 2014:
Jeanne Vassal, «Pile ou Face» méthode de français, Version pour lArménie. CLE international,
France, 1999.
Hélène Vanthier, Sylvie Schmitt «Zig Zag» méthode de français, CLE international, France 2010.

КАК ПРОВОДИТЬ КАЖ ДЫЙ 45 МИНУТ УЧЕБНОГО ГОДА?
З. Карапетян
В статье показано, что сегодняшная система обучения далжна соответствовать требованиям современной жизни.Учитель за один час (за 45 минут) может реализовать
многие виды обучения, основанных на современных образовательных систем и студенческих требованиям для того, чтобы научить их анализировать события окружающего
его мира, представить им развивать свои собственные идеи и иметь способность мыслить.
“HOW TO SPEND 45 MINUTES OF EACH ACADEMIC YEAR?”
Z. Karapetyan
The article shows that today’s school walks according to the modern life’s demands.It
shows also that the teacher who is given 45 minutes per lesson, can perform many types of
learning, based on modern educational system and student’s requirements in order to be
able to analyze the surrounding events in his (her) own way and introduce them to develop
the ability of thinking and having his (her) own ideas.
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ԼԻԱՆԱ ԱՐՍԵՆՅԱՆ

ՈՒՍՈՒՑՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՈՎ
ԻՍՊԱՆԵՐԵՆ ԴԱՐՁՎԱԾՔԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ
ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ
Հոդվածում փորձ է արվում հստակեցնելու իսպաներենի դարձվածքային միավորների ընտրության սկզբունքները
վերլուծական և հաղորդակցական մակարդակներում՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ապագա լեզվաբան-ուսուցիչները պետք է կարողանան ճանաչել,
դասակարգել, վերլուծել և իրենց օտարալեզու ակտիվ խոսքում գործածել դրանք:
Օտար լեզուների ֆակուլտետում իսպաներենի ուսուցումը հարուստ ավանդույթներ ունի: Իսպաներեն դարձվածքային
միավորների ուսուցումը իրականացվում
է իսպաներենի տեսական և գործնական
դասընթացներում: Դարձվածքային միավորները ուսուցանվում են քերականության տեսության, բառագիտության, ոճաբանության և այլ տեսական առարկաների
ուսուցման ընթացքում: Ինչ վերաբերում է
իսպաներենի գործնական դասընթացներին, ապա դարձվածքային միավորները
ներմուծվում և ուսուցանվում են բառապաշարի ուսուցման գործընթացում:
Դարձվածքային միավորներն ընտրելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել այն
դժվարությունները, որոնք առաջ են գալիս դրանց ուսուցման և յուրացման գործընթացում: Ուսանողները պետք է գիտակցեն, որ խոսակցական բառաշերտը
դարձվածքային միավորների հիմ նական
աղբյուրն է: Մեթոդական մակարդակում
կարևորվում են դարձվածքային միավորների կազմավորման հոգեբանական կամ
տրամաբանական գործոնները: Ինչպես և
իրական լեզվական պայմաններում, ուսա-

նողները կարող են նմանակել, համեմատել, հակադրել:
Ուսուցման բոլոր փուլերում դժվարություն է ներկայացնում դարձվածքային
միավորների ոճական առանձնահատկությունները բացահայտելը:
Հիմ նականում դասախոսները փորձում են վերլուծել դարձվածքային միավորները գեղարվեստական բնագրերում
կամ տեքստերում: Սակայն ակնհայտ է,
որ միայն գեղարվեստական բնագրերով
դարձվածքային միավորների ուսուցումը
արդյունավետ չի կարող լինել: Մ. Ա. Դարաբյանը իր թեկնածուական ատենախոսության մեջ պնդում է, որ «դարձվածքների
ընտրությունը կատարվում է ոչ թե ըստ
իրենց տեսակների, այլ ըստ բնագրային
տեքստում տեղ գտած թարգմանական
բնույթի դժվարությունների: Այն հարցը,
թե ինչքանով է դարձվածքների տեսակների իմացությունը նպաստում բառապաշարի յուրացմանն ընդհանրապես և
դարձվածապաշարի յուրացմանը՝ մասնավորապես, մղվում է հետին պլան» (Դարաբյան 2010, 15-38):
Բնագրայնության սկզբունքի կիրառումը մեծ հեռանկարներ է բացում տարբեր
ժամանակակից բնագրերի շուրջ աշխատելու համար: Այն ինչ-որ տեղ գիտակցականության սկզբունքի արդյունավետությունն է հիմ նավորում և կիրառվում է
վերլուծական մակարդակում: Իսպաներենի բուհական դասագրքերի վերլուծությունը (Francisca Castro Viudez, Ignacio rodero
diez, Carmen Sardinero Frano «Español en
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marcha 4», Nuevo PRISMA Nivel B2, editorial Edinumen, Madrid, 2012, “Suena” Alfredo Gonzalez Hermoso, Carlos Romero
Dueñas, Edelsa, Madrid, 2000) ցույց է տալիս` դարձվածքային միավորներն ընտրվում են թեմատիկ սկզբունքով: Այն շատ
դեպքերում հակասում է բնագրայնության
սկզբունքին, քանի որ թեմատիկ սկզբունքով ընտրված տեքստերը հիմ նականում
կրճատվում կամ ադապտացվում են:
Համակարգայնության սկզբունքի կիրառման տեսանկյունից դարձվածքային
միավորների ընտրության թեմատիկ սկզբունքը կարող է թվալ արդյունավետ, քանի որ ըստ կոնկրետ թեմաների դարձվածքային միավորների ուսուցումը նպաստում
է ուսանողների լեզվաբանական գիտելիքների համակարգմանը:
Իսպաներենի ուսուցման տարբեր դասագրքերի վերլուծությունը ցույց է տալիս,
որ ամեն մի դասանյութի շրջանակներում
ներմուծվում են համապատասխան դարձվածքային միավորներ:
Ակնհայտ է, որ թե՛ դասագրքերի հեղինակները, թե՛ դասավանդողները պետք է
հստակեցնեն իրենց համար ոչ միայն բառային, այլև դարձվածքային նվազագույնի
ընտրության սկզբունքները: Օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի շրջանակներում առաջնային են համարվում
բառապաշարի ընտրության սկզբունքները, որոնց հիմքում հիմ նականում ընկած
են դիդակտիկական մատչելիության, հաջորդականության, կայունության, գիտականության և այլ սկզբունքներ:
Այդ համատեքստում շեշտադրվում է
դարձվածքային միավորների ընտրության
մատչելիության դերը: Առաջարկվում է ուսուցման նախնական փուլում ներմուծել ուսանողների մայրենի լեզվում հաճախակի
շրջանառվող, հիմ նականում միջազգային,
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լատիներենից, հունարենից փոխառված
դարձվածքային միավորներ:
Մատչելիության սկզբունքի կիրառումը
ենթադրում է հաշվի առնել մայրենի լեզվի,
մշակույթի առանձնահատկությունները:
Դա ենթադրում է ներմուծվող դարձվածքային միավորների համարժեքներ գտնել
հայերենում, համեմատել դրանք, դրանց
պատմամշակութային ֆոնը:
Այդ սկզբունքի կիրառումը հիմ նավորվում է հատկապես իսպանացիների հետ
անմիջական բավարար շփման պայմաններում: Անմիջական շփման բացակայությունը դառնում է իսպաներենի ուսուցման
անբարենպաստ պայման, որն էլ ենթադրում է կիրառել շփման բացը լրացնող
փոխհատուցող ռազմավարություններ:
Գործնական մակարդակում խնդիր է
դրվում ոչ միայն ուսում նասիրել, այլև ակտիվորեն կիրառել օտարալեզու խոսքում
դարձվածքային միավորներ: Այդպիսի
մոտեցումը ենթադրում է նախապատվությունը տալ խոսակցական ուղղվածության
դարձվածքային միավորների ուսուցմանը: Մի կողմից՝ օտար լեզվի ապագա ուսուցիչները պետք է ճիշտ պատկերացում
կազմեն գրքային, հնաոճ, վերամբարձ
համարվող դարձվածքային միավորների
մասին, մյուս կողմից՝ պետք չէ մոռանալ
օտար լեզվի ուսուցման հիմ նական նպատակները: Այդ համատեքստում ոճական
անհամարժեքության, ոճական չեզոքության սկզբունքները կիրառվում են ըստ
ուսում նախոսքային իրադրությունների:
Անհրաժետ է նշել, որ սույն դասընթացում անհրաժեշտ է համադրել վերլուծական և հաղորդակցական վարժություններն ու առաջադրանքները, քանի որ
որպես ապագա մանկավարժ, ուսանողները պետք է կարողանան ճանաչել դարձվածքային միավորները, որոշել դրանց
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տեսակները, գործառույթները և գործնական մակարդակում կիրառել իրենց ակտիվ խոսքում:
Վերլուծական նպատակներով դարձվածքային միավորների ընտրությունը
պահանջում են կիրառել հայեցակերպային
կամ ասպեկտուալ մոտեցում: Առաջին
պլան են մղվում մշակութային, միջմշակութային, գործաբանական, ճանաչողական
հայեցակերպերը: Ըստ Վ. Վ. Մարկովինի և Է. Մ. Շախսուրավայի՝ «Նվազագույն
դարձվածքային միավորների ընտրությունը իրականացվում է օտարերկրացիների կոնկրետ ուսուցման կողմ նորոշմամբ,
որը, բնականաբար, ենթադրում է հաշվի
առնել լեզվաբանական և արտալեզվաբանական գործոնների ամբող ջական համալիր: Բացի դրանից՝ դարձվածաբանական
նվազագույնը պետք է համաձայնեցվի քերականական, բառային, թեմատիկ-իրադրային, երկրագիտական նվազագույնների
հետ, որոնք ստեղծված են ուսուցման այլ
պայմանների համար (Морковкин, Шахсуварова 1984, 98-112):
Ինչ վերաբերում է դարձվածքային
սերտաճում ների, միահյուսում ների և բառակապակցությունների
հարաբերակցությանը, ապա այստեղ նույնպես լուրջ
խնդիրներ են առաջ գալիս, քանի որ
ապագա լեզվաբան-ուսուցիչը պետք է կարողանա դրանց տարբեր ուսում նական
իրադրություններում վերլուծել և տարբեր
ուսում նախոսքային իրադրություններում
գործածել ակտիվ խոսքում:
Նույն տրամաբանությամբ կարևոր է ուսուցանել դարձվածքային միավորները ոչ
միայն տվյալ դասի քերականական կամ
բառային նվազագույնները հաշվի առնելով, այլև շեշտադրելով այն մոտեցումը կամ
հայեցակերպը, որի տեսանկյունից ուսուցանվում է տվյալ դարձվածքային միավորը:

Ինչ վերաբերում է իրադրային արժեքը
հաշվի առնելու սկզբունքին, ապա ակնհայտ է, որ նպատակահարմար է կիրառել
այն ոչ թե վերլուծական, այլ հաղորդակցական ուղղվածության առաջադրանքներ
կատարելիս:
Նշված սկզբունքները հաշվի առնելով՝ դարձվածքային միավորների ուսուցման նախնական փուլում ուսանողներին
ներկայացնում ենք իսպաներենի դարձվածքային միավորների տեսակները, ծագում նաբանությունը, դրանց հիմ նական
դասակարգում ները:
Ուսուցման հաջորդ փուլում ներկայացնում ենք իսպաներենի դարձվածքային
միավորների գործառույթները տարբեր
ոճաժանրային առանձնահատկություններ
ունեցող բնագրերում:
Սկզբում դասախոսը զրուցում է ուսանողների հետ: Հարցերը և պատասխանները օգնում են ուսանողներին նոր
բացահայտում ներ անելու: Ուսանողների հետաքրքրությունը շարժելու համար
նպատակահարմար է ներմուծել էթնոմշակութային բովանդակության դարձվածքային միավորներ: Դիդակտիկական
մատչելիության սկզբունքը հաշվի առնելով՝ արդյունավետ է նախնական փուլում
ներմուծել տեղանուններ պարունակող
դարձվածքային միավորներ
“Quien se fue a Sevilla, perdió su silla “.
“Armarse ¡a de San Quinlin”,
“¡Santiago, y cierra, España!”
“No se ganó Zamora en una hora, ni
Roma se fundó luego toda”,
“Como еl perro de Olías”.
“En Santo Domingo de la Calzada, cantó
¡agallina después di avada”,
“Estar en las Batuecas “Estar entre Pinto
y Vaidemoro “(http://cheloveknauka):
Խոսակցական լեզվում հաճախակի
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հանդիպող դարձվածքային միավորների
կիրառման սկզբունքն արդյունավետ է և՛
վերլուծական, և՛ հաղորդակցական մակարդակներում:
Վերլուծական մակարդակում ուսանողները ճանաչում են դարձվածքները, դասակարգում, բացահայտում դրանց գործառույթները և այլն: Հաղորդակցական
մակարդակում նրանք մոդելավորում են
տարբեր իրական խոսքային իրադրությունները և փորձում գործածել ուսում նասիրվող դարձվածքային միավորները:
Հաղորդակցական մակարդակում համապատասխան աշխատանքը միտված է
ուսանողների խոսքային կարողությունների զարգացմանը: Դրանք վերաբերում են
և՛ դարձվածքային միավորների ճիշտ արտասանությանը, և՛ քերականական, և՛ բառային կառույցների ճիշտ ձևակերպմանը:
Առանձնահատուկ նշանակություն ունի
այն փաստը, որ իսպաներենի դարձվածքային միավորները հարստանում են՝ սնվելով իսպաներենի հարուստ բառապաշարից և՛ փոխառությունների, և՛ պատճենման
միջոցով: Փոխառությունների և պատճենների մեծ մասը վերաբերում էհունարենին
և լատիներենին: Ինչպես և այլ եվրոպական լեզուներում, իսպաներենի դարձվածապաշարը հարստացել է քրիստոնեության ընդունումից հետո աստվածաշնչյան
տարբեր բնույթի դարձվածքներով:
Մենք առաջարկում ենք ներմուծել փոխառված կամ պատճեն դարձվածքային
միավորներ. ըստ դրանց առաջացման ժամանակագրության՝ ներմուծվում են ուսուցման նախնական փուլում անտիկ դիցաբանական դարձվածքային միավորները,
հետո այն դարձվածքային միավորները,
որոնք վերաբերում են հունարենի զարգացման միջին շրջանին, այնուհետև՝նոր
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քային միավորները:
Կարևորվում է նաև դրանց հետ աշխատանքի ընթացակարգերի մշակումը առ
այն, որ առաջարկվում է ամեն մի դարձվածքային միավոր ներմուծել համապատասխան բնագրով, որոնք վերցվում են
համապատասխան դարձվածաբանական
կորպուսից:
Օրինակ՝ տրվում է cuerno de Amaltea –
ինչպես Ամալտեյի եղջրափողից
flecha de Cupido – Կուպիդոնի նետ
lazos de Himeneo – Հիմենեյի կապերը
los jardines colgantes de Semìramis –
Շամիրամի կախովի այգիները
hilo de Ariadna – Արիանդայի թել դարձվածքները:
Հետո ուսանողները կազմում են նախադասություններ տրված դարձվածքներով և փորձում են իսպաներեն դրանք
մեկնաբանել: Տանը հանձնարարվում է
գտնել համապատասխան բնագրեր, հաջորդ դասին համառոտ բանավոր ներկայացնելու համար:
Անձնանուն և տեղանուն պարունակող
դարձվածքային միավորների ուսում նասիրությունն օգնում է ուսանողներին մեկ
անգամ ևս վերհիշելու այն բոլոր լեգենդները, պատմությունները, դիցաբանական
հերոսներին, նրանց գործերը, առանց
որոնց հնարավոր չէ պատկերացնել իսպաներենի դարձվածապաշարի զարգացումը: Ակնհայտ է, որ Կարթագենի պատմությունը գիտեցող մարդը հեշտությամբ
է մտապահում Cartago debe ser destruida
– Կարթագենը պետք է ավերվի դարձվածքը: Նույնը վերաբերում է pasar el Rubicón
– անցնել ռուբիկոնը դարծվածքին (Seco,
Andrés, Ramos, 2004):
Հնարավոր չէ ճիշտ պատկերացում
կազմել ժամանակակից իսպաներենի բառապաշարի մասին ընդհանրապես և դարձ-
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վածապաշարի մասին՝ մասնավորապես,
եթե հանգամանորեն չենք ուսումնասիրում
աստվածաշնչյան ծագման անուններ պարունակող դարձվածքային միավորները:
Դրանց ներմուծումը նույնպես հաստատում
է դարձվածքային միավորների ընտրության
դիդակտիկական մատչելիության սկզբունքի արդյունավետությունը:
Todos somos hijos de Adán – Ադամից ու
Եվայից սկսել:
Տվյալ պատճենի հոմանիշն է հայերեն՝
Քիչ խոսք, շատ գործ դարձվածքը: Իսպաներեն մեկնությունը օգնում է ուսանողներին ճիշտ հասկանալու տվյալ դարձվածքի
նշանակությունը՝
Contexto: «Pero ya puede V. conocer que
no todos tienen tan heroica abnegación. Todos somos hijos de Eva, y cuando se nos provoca una, dos, seis, mil veces, viene un dia
en que nos acordamos que somos hombres,
que como tales, sin tener orgullo ni vanidad,
debemos estar adornados de cierta dignidad
personal de la cual no estan exceptuados los
mismos religiosos» (José Ortega y Espinós
1861, 339-340)
Միաժամանակ անհրաժեշտ է նշել,
որ նկարագրված ձևով դարձվածքային
միավորների ներմուծումն օգնում է ուսանողներին առանձնացնելու տվյալ դարձվածքի մշակութային, ազգամշակութային
բաղադրիչը:
Արդյունավետ է նաև ներմուծել որևէ անձնանունով դարձվածքներ հայերեն և առաջարկել, որ ուսանողները գտնեն դրանց իսպաներեն համարժեքները՝
Կայենի դրոշմ, Կայենի զավակներ, Կայենի սպանություն, Կայենի մարդ: Հատկանշական է այն, որ ուսանողներից շատերը
չգիտեն ո՛չ հայերեն և ո՛չ էլ իսպաներեն
բազում աստվածաշնչյան դարձվածքներ:
Օրինակ՝

Más malo que Caìn – Կայենից ավելի
վատ:
Նպատակահարմար է առաջարկել, որ
նրանք ձեռք բերեն Աստվածաշունչը հայերեն և իսպաներեն լեզուներով: Կարող են
դրանք ընթերցել էլեկտրոնային տարբերակներով, քանի որ ընդհանուր հենքային
գիտելիքների բացակայությունը կամ ոչ
բավարար լինելը կարող է մշտապես խոչընդոտել տվյալ լեզվի դարձվածքային միավորների ուսուցմանը և յուրացմանը:
Օրինակ la espada de Damocles – Դամոկլյան սուր
el lecho de Procusto – Պրոկրուստյան
մահիճ
las cuadras de Augìas – Ավգյան ախոռ
Columnas de Hércules – Հերկուլեսյան
սյուներ
El talon deAquiles – Աքիլեսյան գարշապար
El trabajo de Sìsifo – Սիզիֆյան աշխատանք
Arpa eolia – Էոլայի տավիղ
El juramento de Anìbal – Հաննիբալյան
երդում
Victoria de Pirro, Victoria pìrrica – Պյուրոսյան
հաղթանակ
դիցաբանական
դարձվածքների ուսուցումը պետք է սկսել
նախ և առաջ «Հին Հունաստանի լեգենդներն ու առասպելները» գիրքը հայերեն և
իսպաներեն լեզուներով ընթերցելուց հետո (Сингаевская, 2014, 178-184):
Ակնհայտ է, որ իսպաներենի դարձվածքային միավորների ուսուցման հիմնական նպատակներից մեկը հաղորդակցական կոմպետենցիայի զարգացումն է:
Այդ առումով կարևորվում է ուսանողների
բանավոր և գրավոր խոսքի զարգացումը: Ուսանողները պետք է կարողանան
գործածել տարբեր դարձվածքային միավորներ իրենց օտարալեզու բանավոր և
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գրավոր խոսքում: Դա դարձնում է նրանց
խոսքը արտահայտիչ, պատկերավոր, դիպուկ: Այդ առումով կարևորվում է ճիշտ
հնչերանգով դարձվածքային միավորների
արտասանության հարցը: Այդ համատեքստում առաջին պլան է մղվում բնագրայնության սկզբունքը, որը նպատակահարմար
է կիրառել թե՛ վերլուծական մեկնողական,
թե՛ հաղորդակցական մակարդակներում:
Բնագրայնության սկզբունքի տեսանկյունից դարձվածքային միավորները ներմուծվում են երկխոսությունների, հարց ու
պատասխանների, տարբեր ռեպլիկների
միջոցով: Դրանք վերցվում են ժամանակակից իսպաներենի խոսակցական լեզվի
կորպուսից: Այդ առումով կարևորվում է
Ա. Վ. Շևցովայի մոտեցումը, ով առանձնացնում է դարձվածքային միավորների
խոսքը հակիրճ, լակոնիկ դարձնելու գործառույթը: Այդ գործառույթը հիմ նականում
կատարում են զեղչավոր դարձվածքային
միավորները (Шевцова, 2013, 80-83):
No estar para… – տրամադրություն
չունենալ – ¿No le hables ahora que no está
para tonterías tuyas!
darse cuеnta de algo – ինքն իրեն հաշիվ տալ ¿No te das cuenta que estás enamorada de él?
Սղված կամ զեղչված դարձվածքային
միավորները հիմնականում գործածվում են
խոսակցական լեզվում: Դա հաշվի առնելով՝ անհրաժեշտ է այդպիսի կառույցները
ներմուծել ուսուցման բոլոր փուլերում: Ընդ
որում՝ առաջին պլան է մղվում ոչ միայն
բնագրայնության, այլև դարձվածքային միավորների կիրառման միջոցով լեզվի տնտեսման սկզբունքը, որը դիտարկվում է
հաղորդակցական մակարդակում:
Իսպաներենի դարձվածքային միավորների ընտրության տեսանկյունից առանցքային է դառնում դրանց հուզական-ար242

տահայտիչ գործառույթը հաշվի առնելը:
Մարդն իր հույզերն ու զգացմունքները արտահայտելիս լայնորեն կիրառում է տարաբնույթ դարձվածքային միավորներ:
Նա պետք է կարողանա ցույց տալ դրանց
միջոցով իր վերաբերմունքը, զարմանքը,
զայրույթը և այլն: Օրինակ՝
echar leña al fuego – կրակին յուղ լցնել
Ակնհայտ է, որ հուզական-արտահայտիչ գործառույթի շրջանակներում առաջին պլան են մղվում դարձվածքային միավորների ընտրության բնագրայնության և
տնտեսման սկզբունքները, որոնք քննության առարկա կարող են դառնալ միայն
հաղորդակցական մակարդակում:
Եզրակացություն. իսպաներենի դարձվածքային միավորների ուսուցողական
նպատակներով ընտրությունը ենթադրում
է հաշվի առնել դրանց կիրառման հոգեբանական, տրամաբանական, լեզվական, արտալեզվական գործոնները, բուն
ուսուցման պայմանները, լեզվակիրների
հետ շփման հնարավորությունները, ուսուցման լեզվադիդակտիկական սկզբունքները:
Նշված համատեքստում դարձվածքային միավորների ընտրությունն իրականացվում է վերլուծական և հաղորդակցական մակարդակներում, քանի որ միայն
օտարալեզու խոսքային գործունեության
միայն ընկալողական կամ արտադրողական հմտությունների զարգացումը չի
կարող նպաստել լեզվաբանական և հաղորդակցական կոմպետենցիաների զարգացմանը:
Դարձվածքային միավորների ընտրության հայեցակերպային մոտեցումը
հնարավորություն է ընձեռում դիտարկելու ամեն մի սկզբունք հաղորդակցական, ճանաչողական, գործաբանական
տեսանկյուններից: Դա հիմք է ստեղծում
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հաղթահարելու դարձվածքային միավորների ընտրության որոշ սկզբունքների
միջև, մասնավորապես՝ բնագրայնության
և մատչելիության, բնագրայնության և թեմատիկ սկզբունքների միջև:
Այսպիսով՝ ակնհայտ է դառնում, որ
առանց դարձվածքային միավորների
ընտրության բնագրայնության սկզբունքի
կիրառման հնարավոր չի լինի ուսուցանել
ժամանակակից խոսակցական լեզվում
հաճախակի հանդիպող դարձվածքային
միավորները: Դրա հետ մեկտեղ մատչելիության և հաջորդականության սկզբունքների կիրառումը հիմք է ստեղծում բնագրայնության սկզբունքի արդյունավետ
կիրառման համար:
Դարձվածքային միավորների ընտրության և ուսուցման վերլուծական և հաղորդակցական ընթացակարգերը լրացնում

են միմյանց այն տրամաբանությամբ, որ
խոսքային գործունեության ինտերակտիվ
կարողությունների զարգացումը նախապայման է մեդիատիվ կարողությունների
և հմտությունների զարգացման համար:
Այսպիսով՝ դարձվածքային միավորների ուսուցումը նպաստում է ուսանողների լեզվաբանական կոմպետենցիայի
զարգացմանը, որն էլ հաղորդակցական
կոմպետենցիայի կարևոր բաղադրիչ է:
Դարձվածքային միավորների համակարգված փուլային, նախօրոք մշակված
ընթացակարգերով ուսուցումը կարող է
նպաստել ուսանողների մասնագիտական հետաքրքրությունների, դրդապատճառների ձևավորմանը, նրանց հենքային
գիտելիքների խորացմանը, գործաբանական և հանրամշակութային կոմպետենցիաների զարգացմանը:
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ПРОБЛЕМА ОТБОРА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
ИСПАНСКОПГО ЯЗЫКА В УЧЕБНЫХ ЦЕ ЛЯХ
Л. Арсенян
В статье рассматривается проблема отбора фразеологических единиц испанского
языка в учебных целях. Показано, что обучение фразеологическим единицам способствует развитию лингвистической компетенции студентов. Подчеркивается значение системного, поэтапного обучения фразеологическим единицам, которое осуществлается
заранее разработанными процедурами. Такой подход способствует формированию профессиональных интересов, мотивации студентов, углублению их фоновых знаний, развитию прагматической и социально-культурной компетенции.
THE PROBLEM OF SELECTING SPANISH PHRASEOLOGICAL
UNITS FOR TEACHING PURPOSES
L. Arsenyan
The article touches upon the problem of selecting Spanish phraseological units for teaching purposes. As is shown the process of learning phraseological units can promote the linguistic competence of students. It emphasizes the importance of systematic, phased training
of phraseological units which is carried out according to pre-established procedures. This
approach contributes to the formation of students’ professional interests, motivation, deepen
their background knowledge, and develop pragmatic and socio-cultural competences.
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ԳԱՅԱՆԵ ԽՈՒԴՈՅԱՆ

ՄՈՎՍԵՍ ԽՈՐԵՆԱՑՈՒ ՀԱՅԿ ԵՎ ԲԵԼ
ԱՌԱՍՊԵԼԻ ԵՎ ԲԱՌԱԿԱԶՄՈՒԹՅԱՆ
ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ 6ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՈՒՄ
Հայ ժողովուրդն անցել է պատմական
տարբեր փուլերով՝ արարելով հարուստ
մշակույթ: Անցյալի արժեքներն ընկալելու և
նորը ստեղծելու համար առանձնահատուկ
դեր ունեն գրական երկերը: Հայ գրականությունը հարուստ է մեծարժեք գործերով, որոնց ուսուցումը դպրոցում միշտ էլ
կարևորագույն խնդիրներ է հետապնդել:
Աշակերտի գեղագիտական զարգացման,
նրա գաղափարական ու բարոյական դաստիարակության հարցերում խիստ նպատակային պետք է լինեն ուսուցանվող թեմաները: Այդ առումով մենք առանձնացրել
ենք «Հայկ և Բել» առասպելը: Առասպելի
ուսուցումը կարելի է կազմակերպել տարբեր մեթոդներով: Նախքան անցնելը մեթոդներին, նախ ներկայացնենք ուսուցանվող նյութի նպատակները.
1. Գիտելիքների համակարգից՝ խորացնել Խորենացու կյանքի և ստեղծագործությունների մասին աշակերտների
գիտելիքները:
Ընկալել առասպելի արտահայտած
գաղափարական բովանդակությունը:
Բառակազմության նշանակությունն ու
դերը լեզվի մեջ:
2. Կարողությունների և հմտությունների համակարգից՝ կարողանալ կարդալ
հայեցի ճիշտ շեշտադրությամբ և առոգանությամբ:
Վերլուծել նյութը, կատարել համապատասխան եզրահանգում ներ:
Խորենացու և նրա ստեղծագործությունների մասին նոր տեղեկություններ
ձեռք բերել, փոխանակել այդ տեղեկու-

թյունները, նյութը ճիշտ ընկալել և վերարտադրել, մտքեր արտահայտել:
Բնութագրել հերոսներին՝ համեմատելով նրանց արարքները և վարքագիծը:
Կատարել բառակազմական վարժություններ:
Տեքստից դուրս գրել բարդ և ածանցավոր բառեր, կազմել բաղադրյալ բառեր:
3. Արժեքային համակարգից՝ գիտակցել ազգային մշակույթի կարևորությունն
ու նշանակությունը, լինել դրանց կրողը,
փոխանցողը, կարևորել ազգային մշակույթի հիմ նախնդրի գործում իրենց մասնակցությունը: Հայկի կերպարի միջոցով
ձևավորել ուրիշներին օգտակար լինելու
և հայրենասիրության գաղափարը, սեր
առաջացնել դեպի հայրենի երկիրը, նրա
դարավոր պատմությունը:
Թեման ուսուցանելիս կարելի է կիրառել հետևյալ մեթոդներն ու հնարները՝
մտագրոհ, գծագրական դասակարգիչներ
(T–աձև ու m–աձև աղյուսակներ, Վենի
գծապատկեր), բնագրի ինքնուրույն վերլուծական – հետազոտական աշխատանք՝
«ինչ գիտեի, ինչ իմացա և ինչ պետք է
իմանամ»:
Ուսուցումը սկսում ենք ԽԻԿ համակարգով.
Խթանման փուլ: Դասարանը բաժանվում է 4 խմբի, և յուրաքանչյուրն ընտրում
է իր խմբի անունը. 1-ին խումբ՝ «Տիգրան
Մեծ», 2-րդ խումբ՝ «Արամ», 3-րդ խումբ՝
«Արա Գեղեցիկ», 4-րդ խումբ՝ «Տրդատ»:
Յուրաքանչյուր խմբի տրվում է համապատասխան հանձնարարություն: Խմբային
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աշխատանքների կատարման ընթացքում
յուրաքանչյուր խմբի կատարած աշխատանքի արդյունքը խոսնակների միջոցով
ներկայացվում է քննարկման: Որոշակի
առաջարկություններ են արվում, փոխանակվում են այլ խմբերից հավաքած տեղեկություններ: Այս դասի համար Մ. Խորենացու մտքերից ընտրվում է բնաբան, որը
նախապես գրվում է գրատախտակին.
«Կրթությունը ամեն ինչ է, անգիտությունը՝
մեծ չարիք»:
Իմաստի ընկալման փուլ: 1–ին խումբը Խորենացուն ներկայացնում է որպես 5 –րդ դարի պատմագրության ամենանշանավոր դեմք, որին մեծարել են
«տիեզերահռչակ, քերթողահայր, պատմահայր» բնութագրում ներով: Աշակերտները նշում են, որ նա ստեղծել է հայ ժողովրդի քննական ամբողջ պատմությունը՝
սկսելով նախապատմական ժամանակներից մինչև 5-րդ դարի առաջին կեսը:
Խորենացին հնագույն աղբյուրներից վերականգնել է պատմական ճշմարտությունը, ցույց է տվել մեր ժողովրդի հնագույն
ծագումը և հերոսական անցյալը: Մեկ
ուրիշ աշակերտ նշում է, որ Խորենացու
նպատակն է, որ հայ ժողովուրդը ճանաչի սեփական արժանիքները՝ զերծ մնալով սնափառությունից, եկող սերունդը
դաստիարակվի նախնիների փառավոր
գործերով: Աշակերտներից մեկը «Հայոց
պատմություն» աշխատությունից կարդում
է հետևյալ տողերը. «Որովհետև մենք փոքր
ազգ ենք և թվով՝ շատ սահմանափակ և
շատ անգամ՝ օտար թագավորության տակ
նվաճված, բայց և այնպես մեր աշխարհում
էլ քաջության շատ գործեր կան գործված՝
գրելու և հիշատակելու արժանի…»:
Առաջին խմբի խոսնակը կատարում է
եզրահանգում, որ Խորենացին ոչ միայն
ցույց է տվել, թե որտեղից ենք գալիս և
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ինչպիսի ճանապարհ ենք անցել, այլև թե
ով ենք մենք, որն է մեր ազգային դիմագիծը: Այսինքն՝ նա մեր ժողովրդին պարգևել
է ազգային ինքնագիտակցություն:
2-րդ խմբին հանձնարարված էր գրական տեղեկատուներից կամ համացանցից ուսում նասիրել Խորենացու կենսագրությունը:
Առաջին աշակերտը քարտեզի վրա
ցույց է տալիս Մեծ Հայքի Տարոն գավառը և նշում, որ Խորենացին ծնվել է Խորեան կամ Խորենք գյուղում հավանաբար 410-415 թվականների միջակայքում:
Երկրորդ աշակերտը ներկայացնում է,
որ Խորենացին Մեսրոպ Մաշտոցի առաջին աշակերտներից է: Եվ նրան մի խումբ
այլ աշակերտների հետ 435 թ. ուղարկել
են Ալեքսանդրիա՝ հունարենի մեջ հմտանալու: Մեկ այլ աշակերտ պատմում է, որ
վերադարձին ծովային քամիները նրանց
նավը քշում են դեպի Իտալիայի ափերը,
լինում են Հռոմում, Աթենքում և վերադառնում են 442 թ.: Բայց նրանց սիրելի ուսուցիչները՝ Մեսրոպ Մաշտոցն ու Սահակ
Պարթևն այլևս չկային:
Խորենացին հայրենիք է վերադարձել
գիտելիքներով զինված, սակայն հայրենիքում հանդիպում է հայ հոգևորականների դիմադրությանը, որոնք հալածում
են ոչ միայն նրան, այլև նրա գրքերը,
հանգիստ չեն թողնում անգամ նրա գերեզմանը և ոսկորները: 481 թ. մարզպան
Սահակ Բագրատունին պատվիրում է գրել
«Հայոց պատմություն» աշխատությունը և
պայման է դնում՝ գրել ճշգրիտ և համառոտ: Խորենացին արդեն 70 տարեկան
իմաստնացած ու խոհեմ մի այր էր:
Առաջին և երկրորդ խմբերի պատասխաններից հետո դիմել ամբողջ դասարանին, որ տեքստից գտնեն և կարդան այն
հատվածները, որտեղ ներկայացված են՝
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1. Հայկի դիմանկարը,
2. Բելի դիմանկարը,
3. Հայկի բնօրրանը,
4. բռնակալ Բելի նպատակները,
5. Հայկի պատասխանը Բելին,
6. մերժված Բելի պատասխանը,
7. Հայկի զորքերի դասավորությունը,
8. ճակատամարտի ելքը:
Այս հատվածները ընթերցելուց հետո
3-րդ խումբը բնութագրում է երկու հերոսներին:
Աշակերտները նշում են, որ Հայկը Խորենացու ամենասիրած հերոսն է, որովհետև հայոց հայրենիքի հիմ նադիրն է:

Հայկ
քաջ
ազնիվ
ըմբոստ
արդարամիտ
մեծահոգի
խաղաղասեր

հսկա
թիկնեղ
ուժեղ
զորապետ
աստվածների
զարմից

Խմբի խոսնակը ցույց է տալիս Հայկի
նկարը և ասում, որ 1975 թ. Հայկի արձանը կերտել է Կարլեն Նուրիջանյանը, և
այն Նորքի 2-րդ զանգվածում է: Հաջորդը
պատասխանում է 4-րդ խումբը: Նրանք
տեքստի վրա կատարում են բառային
աշխատանք: Աշակերտները նշում են, որ
բառերից ու բաղադրիչներից նոր բառեր
կազմելը կոչվում է բառակազմություն:

Նա ազատության ձգտող բարի ուժերի
մարմ նավորումն է: Հայկը ոչ միայն վայելչակազմ էր, ուժեղ, հպարտ,ինչպես հայոց
լեռները, այլև ազատատենչ էր, ապրում
էր խաղաղ կյանքով, աչք չուներ ուրիշի ունեցվածքին: Պատմում են, որ Բելը
հայտնի է նաև Նեբրովթ անունով: Նա
Բաբելոնի թագավորն էր: Նեբրովթ նշանակում է Աստծուն արհամարհող, Աստծու դեմ ապստամբող: Նա բռնակալ էր և
պատժվեց Հայկի ձեռքով: Գրատախտակին աշակերտներից մեկը գծում է Վենի
դիագրամ, և խմբի անդամ ները լրացնում
են այն.

Բել
բռնակալ
դաժան
անխիղճ
վախկոտ
անգութ
չար

Բառի հիմ նական իմաստը արտահայտող մասը կոչվում է արմատ, իսկ բառին
նոր իմաստ հաղորդող մասնիկը՝ ածանց:
Աշակերտները տեքստից դուրս են գրում
բարդ բառերը, կատարում են բառակազմական վերլուծություն և ներկայացնում են
m-աձև աղյուսակով, իսկ մյուսները գրում
են տետրերում:

Անհնչյունափոխ արմատներ

Հնչյունափոխ արմատներ

Ածանցավոր բառեր

ազատասեր
կանաչազարդ լայնալիճ եռանկյունաձև

բնօրրան երկնամեձ զինավառ խստագույն

անկարգ պատգամավոր
զորություն անօրեն
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Կշռադատման և գնահատման փուլ
Աշակերտները կատարում են եզրահանգում ներ և նշում, որ Հայկի և Բելի ճակատամարտը մեր ազգային ազատագրական առաջին կռիվն էր, որ պսակվեց հաղթանակով:
Խորենացու «Հայոց պատմությունը» դարձել է համաշխարհային գիտության ուսում նասիրման առարկա, թարգմանվել է լատիներեն, ֆրանսերեն, իտալերեն, գերմաներեն,
անգլերեն, ռուսերեն և այլ լեզուներով: Աշխատանքի արդյունքների գնահատման համար նախապես մշակված է չափորոշիչների աղյուսակ:
Աշակերտները գնահատվում են ըստ այս չափորոշիչների:
Չափորոշիչներ

Միավոր

1. Ներկայացված աշխատանքի համապատասխանությունն առաջադրանքին

2

2. Գրագետ խոսք

2

3. Կարողանալ օգտվել համացանցից

2

4. Խմբային աշխատանքի հմտություն

2

5. Ինքնատիպություն

2

Որպես տնային աշխատանք՝ հանձնարարվում է գրել շարադրություն՝ «Հայկ նահապետի պատգամը» վերնագրով:

Գրականություն
1.
2.

Մովսես Խորենացի, Հայոց պատմություն, Եր., 1981, էջ 556:
Դավիթ Գյուրջինյան, Թամար Ալեքսանյան, Աշոտ Գալստյան, Մայրենի, Եր., «Էդիթ պրինտ»,
2012, էջ 239:
Նվեր Վիրաբյան, Լուսինե Մարգարյան, Հետաքրքրաշարժ զրույցներ մայրենիից, «Մակմիլան
Արմենիա», Եր., 2009, էջ 117:

3.

ИЗУЧЕНИЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЕ В ЛЕГЕНДЕ
АЙК И БЕЛ МОВСЕСА ХОРЕНАЦИ В 6 КЛАССЕ
Г. Худоян
В отрывке представлено, как в 6-ом классе изучается легенда Мовсеса Хоренаци
«Айк и Бел», и на основе характеристики выполняются упражнения по словообразованию. Удобно проводить урок групповым методом и выполнять анализоисследовательские работы, а на стадии осмысления и оценивания использовать
таблицу оценивания.
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TEACHING THE LEGEND”HAYK AND BELL”BY MOVSES KHORENACI AND ITS
WORDFORMATION IN THE 6TH GRADE
G. Khudoyan
It is represented in the article how in the sixth class Movses Khorenaci’s myth "Hike and
Bell" is instructed, and how word building exercises are done on the basis of manuscript. It
is convenient to conduct lesson in group methods and to do analytic, explorative works, but
in consideration appreciation and assessment stage use standard scale.
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ԱՆՈՒՇ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ

ԱԾԱԿԱՆԻ ԿԱԶՄՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ
Աշխարհի համար այսօր առաջնային
խնդիրներից է կատարել բարեփոխումներ կրթական բնագավառում: Այն արդեն իրողություն է դարձել նաև մեզանում: Ուսուցման ավանդական ձևերի
կողքին կազմակերպվում է նորը՝ արդիականը: Կյանքը զարգացում է ապրում.
նորանոր հայտնագոծություններ են կատարվում, զարգանում են տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, որոնք նույնպես
պետք է օգտագոծվեն այսօրվա կրթական նոր համակարգում: Բնականաբար
զարգանում է նաև աշակերտը, և նրան
չի կարող բավարարել միայն ավանդականը, ուստի անհրաժեշտություն է դառնում ավանդականի և նորի համադրումը:
Այսօր չենք կարող որևէ առարկայի
մեթոդիկա մշակել՝ առանց հաշվի առնելու ուսուցման ժամանակակից հետազոտությունների արդյունքները, որոնք
ուսում նական աշխատանքի նոր ձևեր են
առաջադրում: Վաղուց է այս գործընթացը դրված դպրոցի և ուսուցչի ուսերին:
Համաձայն հանրակրթական դպրոցի
«Հայոց լեզու և գրականություն» առարկայական ծրագրերի՝ հայոց լեզվի դասավանդումը զուգակցում է 2 կողմ՝ բուն
լեզվի իմացություն և լեզվի քերականական կառուցվածքի իմացություն: Առաջնությունը տրվում է լեզվի գործնական
կիրառությանը («Հայոց լեզու, գրականություն» ուսում նական առարկայական
ծրագրեր, Եր., 2006 թ., էջ 1):
Առարկայական նոր չափորոշիչների
և ծրագրերի համաձայն՝ քերականական
նյութերի բաշխումն ըստ դասարանների («Ձևաբանություն», 7-րդ դասարան)
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չի նշանակում, որ այս նյութի ուսուցումը կսահմանափակվի միայն որոշակի
ժամերի շրջանակներում: Լեզուն կառուցվածքային միավորների մի ամբողջություն է, որտեղ բոլոր միավորները ուսուցանվում են փոխադարձ կապի մեջ:
Լեզվի ուսուցման նպատակն է զարգացնել սովորողների իմացական կարողությունները, տրամաբանությունը, հմտությունները:
Ձևաբանությունը լեզվի կարևոր բաժիններից մեկն է, և նրա լավ իմացությունը հնավորություն է տալիս նաև լավ
յուրացնելու շարահյուսությունը, ոճագիտությունը: «Ածական» թեման իմացող
աշակերտի բանավոր և գրավոր խոսքը
դառնում է ավելի պատկերավոր, կարողանում է ձևավորել գեղեցիկ և հարուստ
բառապաշար, խոսք:
Ուսուցման նորագույն մեթոդներից
ԽԻԿ համակարգը առավել լավ հնարավորություն է տալիս ուսում նասիրելու
«Ածական» թեման՝ «Ածականի կազմությունը»:
Դասարան՝ 7-րդ:
Դասի նյութը՝ «Ածականի կազմությունը»:
Դասաժամ՝ 1:
Դասի կառուցվածքային տեսակը՝
1-ին. ածականի կազմության համագործակցային դաս՝ ԽԻԿ համակարգով:
Դասի նպատակները՝
1. ընկալել ածականի կառուցվածքը,
ճանաչել նրա կազմության բաղադրիչ
տարրերը,
2. ճանաչել և զանազանել ածականների տեսակները՝ ըստ կազմության,
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3. մշակել նախադասության մեջ և
դրանից դուրս ածականները գտնելու
կարողություններ,
4. մշակել ածականները վերլուծելու
հմտություններ,
5. ձևավորել նոր մեթոդներով աշխատելու կարողություններ և հմտություններ,
Կիրառելի մեթոդներ՝ մտագրոհ (մտքերի տարափ), Վենի դիագրամ:
Ուսում նական նյութեր՝ դասագիրք,
պաստառներ, դպրոցական բառարաններ:
Դասի ընթացքը՝ խթանման փուլ:
Դասի նախապատրաստման փուլում
աշակերտներին արտահայտիչ կարդալ
ենք տալիս պաստառին գրված ասույթները. «Աստծո հետ խոսելու միակ լեզուն
հայերենն է»:
Բայրոն
«Իր մայրենի լեզուն վատ իմացողը
կես մարդ է, չիմացողը՝ թշվառ, ծառից
ընկած մի տերև, որ տատանվում է ամեն
մի պատահական քամուց»:
Ավ. Իսահակյան
Եվս մեկ անգամ կարևորում և արժևորում ենք մայրենի լեզուն՝ այն ցույց տալով մեր և օտար գրողների խոսքերով, է՛լ
ավելի ոգեշնչելու, որ լավ սովորեն մեր
լեզուն:
Նախքան ածականի կազմության ուսուցմանն անցնելը կրկնում ենք ածանցները, որոնք սովորել էին նախորդ
դասարաններում, որից հետո պատրաստում ենք հարցերը:
Մինչև ածականի կազմության ուսուցմանն անցնելը առաջադրում ենք
հենակետային մի շարք հարցեր: Շատ
կարևոր են ճիշտ և լավ ընտրված հարցերը: Դրանք կապ են հաստատում անցած
և անցնելիք նյութերի միջև և համագոր-

ծակցությունն ապահովելու լավագույն
միջոցներն են:
«Ի՞նչ է ածականը», «Ի՞նչ հարցերի է պատասխանում ածականը»,
«Բառակազմական ի՞նչ միջոցներ կարող
ենք ընտրել ածական կազմելիս», «Թվել ածականակերտ ածանցները», «Ինչպե՞ս կարող ես կազմել բառակապակցություններ»,
«Բառակապակցության
մեջ ի՞նչ դեր ունի ածականը», «Ինչպե՞ս
է բնութագրում գոյականը կամ բայը»,
«Ի՞նչ կազմություն ունի հատկանիշ արտահայտող բառը»:
Հարցերի պատասխանները լսելուց և
քննարկելուց հետո անցնում ենք դասի
2-րդ փուլին:
Իմաստի ընկալման փուլ:
Աշակերտներին հանձնարարում ենք
դիտարկել ցավալի, ամառային, արծվենի, վայրի, մեղմիկ, հուզիչ, դժգույն,
չտես, առյուծասիրտ, թխամորթ, իմաստասեր, լավ, փոքր, սև, հարթավայրային, հրացանավոր, անկարեկից, կրծքաբաց բառերը:
Եվ քանի որ աշակերտները գիտեն,
թե ինչ են արմատը և ածանցը, կարող
են պատասխանել հետևյալ հարցին.
«Որո՞նք են տրված բառերի բաղադրիչները»: Նկատում ենք, որ ածականները
կազմվել են ածանցմամբ (նախածանցներով և վերջածանցներով) և բառաբարդմամբ (երկու արմատներով):
Վերլուծությունից պարզում ենք, որ
ածականները կազմությամբ լինում են
պարզ, բարդ: Գրատախտակին ընդգծում ենք պարզ ածականները՝ լավ,
փոքր, սև:
Բարդ ածականները կազմվում են
ածանցմամբ և բառաբարդմամբ: Ածանցումը կատարվում է ածականակերտ
ածանցներով, և տալիս ենք սահմանու251
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մը. [Այն ածանցները, որոնք, ավելանալով արմատին կամ բառին, կազմում են
ածական անուններ, կոչվում են ածականակերտ ածանցներ]: (Հայոց լեզու, Աղայան, Բարսեղ յան): Այնուհետև ընդգծում
ենք ածանցները՝ -ալի, -ային, -ենի, -ի,
-իչ, դժ-, չ-, -ային, -ավոր, ան-, ք-: Տալիս ենք եզրակացություն, որ ածականակերտ ածանցները լինում են երկու տեսակ՝ նախածանցներ և վերջածանցներ:
Վերլուծում ենք հաջորդ խումբը՝
առյուծասիրտ, թխամորթ, իմաստասեր:
Սրանք էլ կազմվել են տարբեր խոսքի
մասերի բաղադրմամբ, և կազմվել են
բարդ ածականներ:
Մյուս՝ երրորդ խմբի բառերը՝ հարթավայրային, հրացանավոր, անկարեկից,
կրծքաբաց, կազմվել են երկու արմատից
և ածանցից: Սրանք էլ բարդ ածանցավոր ածականներ են:
Նկատում ենք, որ բարդ ածականներ
կարող ենք կազմել տարբեր խոսքի մասերով՝ գոյական + գայական, ածական +
բայի հիմք (հեռաձիգ), թվական + գոյական (երկթերթ):
Իմաստի ընկալման փուլում կազմակերպում ենք խմբային աշխատանք:
Ձևավորում ենք աշխատանքային 4
խումբ՝ խմբային հետազոտության նպատակով: Խմբերին հանձնարարում եմք
դասագրքից կարդալ «Ածականի կազմությունը» հատվածը, ինչը աշակերտներին հնարավորություն կտա ամբողջական պատասխաններ տալու իրենց
ուղղված հարցերին և ստանալու հանձնարարություններ,
առաջադրանքներ:
Առաջադրանքը կատարելու համար տրվում է 10 րոպե:
1-ին խումբ: Տրված բառերին նախածանցներ ավելացնելով՝ ստանալ ածականներ. տուն, ուշ, գույն, գեղ, տես,
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հաս, գոհ, բախտ, գութ,կենդան, կիրթ,
վախ, արգ:
2-րդ խումբ: Տրված բառերին ավելացնելով վերջածանցներ՝ ստանալ ածականներ. հաճ, շուք, ազն, թավիշ, երև,
վախ, կարճ, համ, բույր, պոչ, ողբ, սև,
սպան:
3-րդ խումբ: Տրված բառերից առանձնացնել պարզ ածականներ. կլոր, ալեկոծ, կույր, անգործ, համերաշխ, բոբիկ,
անարգ, լիարժեք, վատառողջ, խախուտ,
քաղցր, ազնիվ, հզորագույն, պղտոր,
ամոլ:
4-րդ խումբ: Տրված բառերով կազմել
ածականներ՝ նշելով՝ ինչ խոսքի մասով
են բաղադրվել. բարձր և հասակ, առյուծ
և սիրտ, երկինք և հասնել, իշխան և սիրել, մարդ և շատ, դեղին և կարմիր, արև
և համ, թույր և ձյուն, երիզ և ոսկի, սույր
և ծայր, իմաստ և սեր, երանգ և երփն:
Աշխատանքային ժամանակը լրանալուց հետո յուրաքանչյուր խումբ ներկայացնում է իր աշխատանքը՝ ուսուցչի
կողմից տրվող մեկնաբանություններով,
պարզաբանում ներով, լրացում ներով:
Կշռադատման փուլ:
Անդրադարձ է կատարվում ամբողջ
նյութին: «Ածականի կազմությունը» թեմայի յուրացման ու ամրապնդման համար աշակերտներին առաջարկում ենք
դասարանում կազմել գծապատկերների
բուրգ: Բուրգը գծագրական դասակարգիչ է, ինչը կազմում են՝ ներքևից վերև
բարձրանալով: 1-ին շերտում գրում են
համապատասխան օրինակներ, 2-րդ
շերտում՝ գլխագրերը՝ քերականական
խմբերը, 3-րդ շերտում ձևակերպում են
սահմանումը, 4-րդ շերտում գրում են
վերնագիրը: Կունենանք հետևյալ բուրգը.
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əʂʢɸʎɼʗʖ

Ɋʅɸʆɸʍʂ ʆɸɽʋʡʀʌʡʍɿ
Ɋʌʍ ɸʅɸʍʘʍɼʗɿ, ʏʗʏʍʛ, ɸʕɼʃɸʍɸʃʏʕ
ɸʗʋɸʖʂʍ ʆɸʋ ɹɸʓʂʍ, ʆɸɽʋʡʋ ɼʍ

ɦɸʇʋɸʍʏʙʋ

ɸʅɸʆɸʍ ɸʍʡʍʍɼʗ, ʆʏʐʕʡʋ ɼʍ ɸʅɸʆɸʍɸʆɼʗʖ
ɸʅɸʍʘʍɼʗ:

ʑɸʗɽ

Ɍʃʄɸɺʗɼʗ

ʍɸʄɸʅɸʍʘɸ-

ʕɼʗʒɸʅɸʍ-

ɸʗʋɸʖ +

ʕʏʗ

ʘɸʕʏʗ

ɸʗʋɸʖ

əʂʋʍɸʎɼʗʖ ʃɸʕ, ʔʞ, ʛɸʉʘʗ, ɻʁɺʏʇ, ʖɺɼʉ, ʎʛɼʉ, ʇɸʣʉ,
ʣʉʋ

ʃʡʔɸʑɸʌʅɸʓ,

ɸʍɺɼʖ, ʐʛʍɸʉ ɸɽʍʂʕ, ʃɸʕɸ- ʂʋɸʔʖɸʔɼʗ, ʎʂʆɸɺʡʌʍ

Տնային հանձնարարությունները կարող ենք ընտրել ինչպես անհատական
բնույթի, այնպես էլ ամբող ջական դասարանի համար նախատեսված:
Առաջադրանք 1: Ստեղծագործելու կարողությամբ օժտված երեխաներին կարե-

ʇɼʗ, ʈʌʡʍɸʀʡʌʗ

լի է առաջադրել հորինել բանաստեղծություն:
Առաջադրանք 2: Ակսել Բակունցի
«Միրհավը» պատմվածքի 1-ին մասից
(«Աշուն էր…»)] դուրս գրել ածականներ,
դասդասել՝ ըստ ածականի կազմության:

Գրականություն
1.
2.

Է. Աղայան, Հ. Բարսեղյան, Հայոց լեզու, 5-6-րդ դասարան, Եր., 1997 թ., էջ 84:
Հայոց լեզու, գրականություն, Ուսում նական առարկայական ծրագրեր, Եր., 2006 թ., էջ 1:

ОБУЧЕНИЕ СПОСОБАМ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО
А. Melkoнян
Прилагательное изучаят в 7 классе: Здесь предлагается учебный план для
построения прилагательного, в котором использовни новейшие методы. Мы предлагаем
использовать этом план совместно со старыми методами, которые будут соотвествовать
наиболее глубому развитию уменй и навыков.
TEACHING OF THE FORMATION OF ADJECTIVE
A. Melqonyan
Adjective is taught at 7th grade. Hereinafter is the study plan for teaching the formation
of Adjective followed by new methods of teaching, which suggest combining the old - the
traditional, with the new. This will improve children’s skills and abilities.
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ԼԻԼԻԹ ԲԱԳՈՒՄՅԱՆ

ԲԱՆԱՎՈՐ ԽՈՍՔԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ
ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄ
Սովորողների իմացական կարողությունների ու տրամաբանական մտածողության զարգացման գործում լեզուն անփոխարինելի դեր է կատարում: Այն լայն
հնարավորություն է տալիս հաղորդակցվելու, մտքեր փոխանակելու, կապերի
մեջ մտնելու, դատողություններ անելու,
անվանակոչելու իրերն ու առարկաները և
ըմբռնելու դրանց իմաստը:
Լեզուն
հասարակական-պատմական
երևույթ է և ժողովրդի նյութական ու հոգևոր
կյանքի զարգացման անսպառ աղբյուրը:
Հաղորդակցման միջոց լինելուց բացի`
լեզուն ղեկավարում է մարդու գիտակցական գործունեությունը և նրան տալիս հստակ ուղղություն (1, 58-60):
Լեզուն դրսևորվում է խոսքի միջոցով,
ուստի չափազանց մեծ է լեզվի գործնական նշանակությունը:
Բազմակողմանի
զարգացած
անձ
դաստիարակել անհնար է առանց մտածողության և իմացության կորևոր գործիքի՝ խոսքի կատարելագործման: Խոսքի
մշակումը աշակերտների մոտ ժամանակակից դպրոցի մեծագույն խնդիրներից
մեկն է: Երեխաների մեջ խոսքի մշակույթի ձևավորման և ընդհանուր զարգացման ապահովման համար անհրաժեշտ է
իրականացնել բանավոր և գրավոր խոսքի համակարգային զարգացում:
Մարդու մշակութային մակարդակի,
ինտելեկտի մասին խոսող առաջին ցուցանիշը նրա խոսքն է:
Խոսքը՝ որպես այդպիսին, առաջանում
է դեռ վաղ մանկական տարիքում՝ մանկական թոթովանքների, տառերի, առանձին
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բառերի տեսքով, և գնալով բարդանում
է (2, 148-149): Շրջապատի նկատմամբ
երեխայի հետաքրքրությունները տարիքի մեծացման հետ ակտիվանում են: Նա
դառնում է ավելի զննող, հետաքրքրվող,
հարցասեր: Աստիճանաբար հնչյունները
վարժ կապակցելու, բառեր, նախադասություններ կազմելու, առարկաները ճիշտ
անվանելու հմտություններ է ձեռք բերվում: Փոխվում են մանկան ըմբռնում ները,
պատկերացում ները, բառիմաստի հասկացությունները և դրանց գործածական
նշանակությունը: Քայլ առ քայլ կատարելագործելով իր խոսքը՝ երեխան շրջապատի հետ առավել ակտիվ կապերի մեջ է
մտնում և զարգացնում իր պատկերավոր
խոսքը, տրամաբանական մտածողությունը, վերացական ըմբռնման կարողությունները և այլն: Կյանքի 2-3-րդ տարում
երեխաներն արդեն բավականաչափ բառապաշար են յուրացնում, հասկանում
են դրանց իմաստը, սովորում ճիշտ գործածության ձևերը: Նրանք յուրացնում են
նաև քերականական շատ օրինաչափություններ, կանոններ, օրենքներ, ձեռք բերում ժամանակի, դեմքի, թվի, եզակի և
հոգնակի ձևերի համաձայնության գործնական հմտություններ (3, 296): Եվ, կախված նրանից, թե ինչպես կզարգանա երեխայի խոսքը, այդպես էլ կընթանա նրա
կողմից տարբեր առարկաների ուսուցումը
հանրակրթական դպրոցում:
Փաստորեն մինչև դպրոց մտնելը երեխաները մտածողության և լեզվի զարգացման բնագավառում բավականաչափ առաջադիմում են և նախապատրաստվում են
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մտավոր բարդ աշխատանքի: Այս պահին
երեխայի բառապաշարը այնքան հարուստ
է, որ նա ունակ է հանգիստ շփվելու մյուս
երեխաների հետ, ձևակերպելու հարցեր և
պատասխանելու իրեն տրված հարցերին,
ապահովելու երկխոսություն: Այդ շրջանում
բանավոր խոսքի զարգացման համար բացառիկ կարևոր նշանակություն ունի բառապաշարի հարստացումը: Դպրոցական
ուսուցումը երեխայի առջև մտավոր, հոգեկան և ֆիզիկական զարգացման նոր
հնարավորություն է ստեղծում: Անցնելով
լեզվի կանոնավոր ու համակարգված ուսուցման՝ աշակերտները զարգացնում են
իրենց գրավոր ու բանավոր խոսքը, որը
մեծապես նպաստում է նրանց տրամաբանական մտածողության զարգացմանը:
Փոքրերի մոտ բանավոր խոսքի զարգացումը կատարվում է նկարների և դիտարկման այլ օբյեկտների ցուցադրման, ուսուցչի
հետ զրույցի, գեղարվեստական տեքստերի
ընթերցանության միջոցներով: Զրույցի թեմաների բազմազանությունը, նկարների և
դիտարկման օբյեկտների բնույթը կարևոր
նախապայման են, որպեսզի երեխաները
օգտագործեն տարբեր բառեր և խոսքային
դարձվածքներ (4, 410-414):
Դպրոցում ուսուցանման առաջին օրերից նպատակաուղղված աշխատանք է
տարվում թե՛ գրավոր, թե՛ բանավոր խոսքի զարգացման համար: Լեզվի ուսուցումն
արվում է համաձայն այն ընդհանուր նորմերի, որոնք մշակվել են տվյալ ազգի
կողմից իրենց կյանքի և պատմական
զարգացման ընթացքում: Այդ նորմերի յուրացումը երեխայի մեջ ձևավորում է խոսք,
սեփական հայացք: Չէ՞ որ խոսքն անհրաժեշտ է մարդուն ամեն պահի, ցանկացած
հարցում՝ լինի մանուկ թե մեծահասակ:
Խոսքը մտքերն արտահայտելու, մարդկային հարաբերություններ ապահովելու,

մարդու ներքին աշխարհի կատարելագործման ամենանուրբ միջոցն է:
Տարրական դասարաններում բանավոր խոսքի զարգացումը լեզվի ուսուցանման կարևորագույն բաժիններից է: Ուսուցանողը պետք է նախ և առաջ զարգացնի
երեխաների մեջ երկխոսության արվեստը, ձևավորի խոսքային շփման մշակույթ:
Զրույցն ունի աննկարագրելի մեծ նշանակություն երեխաների սոցիալական հարաբերությունների կանոնավորման հարցում:
Սա ուսուցչի համար բավականին բարդ
խնդիր է, հատկապես, եթե տվյալ երեխան դուրս է եկել մի ընտանիքից, որտեղ
բացակայում է խոսքի արվեստը:
Այսպիսով՝ հարց է ծագում. ի՞նչ ընթացքով տանել ուսուցումը, որպեսզի հասնենք
ցանկալի արդյունքի դաստիարակչականուսուցողական գործընթացների արդիականացման պայմաններում:
Տարրական դասարաններում բանավոր խոսքի զարգացման հարցն ինքնինլեզվային անհատականության ձևավորում
և հաստատում է, ով զինված է լեզվային
պաշարներով և ունակ է շփվելու ամենուր
և ամենքի հետ (5, 89): Այդ նպատակով
աշխատանքի ընթացքը բաժանե՛ք երեք
ուղղության
1. ուսուցանել լեզվի նորմերը, դաստիարակել խոսքի արվեստ,
2. հարստացնել բառարանային պաշարը,
3. ուսուցանել բանավոր խոսքի ունակություններ գործողության մեջ, այդ
թվում՝
• կարողանալ կողմ նորոշվել շփման
ընթացքում, այն է՝ ում, ինչպես և
ինչ ասել,
• կարողանալ մտքերը շարադրել
հաջորդաբար, այն է՝ ինչպես ասել,
• կարողանալ խոսել թեմայի խիստ
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շրջանակներում,
• կարողանալ վերահսկել սեփական խոսքը:
Տարրական դասարաններում բանավոր խոսքի զարգացմանն ուղղված
աշխատանքների տեսակներ: Երեխաների մեջ բանավոր խոսք զարգացնելու
գործընթացը ոչ թե առանձին դասի թեմա
է, այլ այն, ինչ պետք է արվի ամեն դասի ընթացքում, անընդհատ, աննկատ և
խիստ նպատակադրված կերպով: Ուստի
դասընթացի կազմակերպումը պետք է ներառի իր մեջ՝
• աշխատանք առոգանության հետ
կապված,
• պատշաճ ունկնդրում,
• խաղեր և գործնական առաջադրանքներ:
Մ. Գորկու խոսքերով՝ «Հենց խաղային
լեզվով է երեխան սովորում մայրենի լեզվի
նրբությունները, ընկալում լեզվի հոգին»:
Խաղը, իհարկե, զվարճալի զբաղմունք է,
բայց պահանջում է խոսքային հմտություններ: Ուստի կարելի է խաղը կազմակերպել
այնպես, որ նպաստի բանավոր խոսքի
մշակույթի զարգացմանը: Մի քանի օրինակներ.
• Հեռախոսային զրույց. բեմադրել երկխոսություն որոշակի թեմայով:
• Ավարտի՛ր բառը. երեխային առաջարկել ավարտել բառը (մա…., եղ…,
հայ…):
• Սկսի՛ր բառը. երեխային առաջարկել
սկսել բառը (….արհ, ….իք, ….ություն):
• Եզակի-հոգնակի (կամ հակառակը).
երեխային առաջարկել գտնել տրված
բառերի հոգնակին (եզակին) (կով,
փիղ, տուն, մարդ):
• Բարդ բառեր. այգին խնամող - այգեպան, տուն մաքրող -…, օդանավ վարող - …
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•

Կախարդական պարկ. պարկից հանել ցանկացած առարկա և առաջարկել երեխային նկարագրել այն:
• Ով ինչ է անում. դերձակը….., նկարիչը…, երգիչը…:
• Կազմի՛ր նախադասություն. առաջարկել երեխային մի խումբ բառեր և
հանձնարարել կազմել նախադասություն, ավելի մեծ տարիքում՝ պատմություն հնարել:
• Կորած բառ. նախադասության մեջ
մեկ բառ բաց թողնել և առաջարկել
աշակերտներին այն գտնել տրված
բառերի շարքից:
• Կազմել բառ. հանձնարարել աշակերտին տրված տառերից կազմել բառ:
Այս շարքը կարելի է անվերջ թվարկել: Ուսուցիչը պետք է իր առջև խնդիր
դնի ամեն օր, ամեն դասից առաջ կազմել
այսպիսի ցանկ և առաջադրել աշակերտներին, ամեն բան անել դասը հետաքրքիր
դարձնելու, խաղային և գունային տարրեր
ներմուծելու և երեխայի բանավոր խոսքի
զարգացումն ապահովելու համար:
Ամփոփում
Բանավոր խոսքի զարգացումը ցանկացած պարագայում խոսքի պահանջին համապատասխան բառի, բառային
դարձվածքի կիրառման ունակության
զարգացումն է: Բանավոր խոսքի զարգացումը մտածողության զարգացման
կարևոր նախապայման է: Ասվածն ամբող ջացնել կարելի է Վ. Ա. Սուխոմլինսկու
խոսքերով, այն է՝ տարրական դպրոցի գլխավոր առաքելությունը միտքը բառերով
արտահայտել սովորեցնելն է:
Խոսել չմտածված, նշանակում է կրակել ոչ նպատակակետին:
Մարդ պետք է պատասխանատվությամբ մոտենա իր արտաբերած ամեն մի
բառին:
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Գրականություն
1.
2.
3.
4.
5.

Աղայան Է., Լեզվաբանության ներածություն, Եր., 1967, էջ 58-60:
Леви В., Охота за мыслью, М., 1967, с. 148-149:
Հոգեբանություն, խմբ.՝ Կովալյով Ա. և ուրիշներ, Եր., 1970, էջ 296:
Տեր-Գրիգորյան Ա., Հայոց լեզվի մեթոդիկա, Եր., 1980, էջ 410-414:
Белинский В., Полное собрание сочинений, М., 1953, т. 4, с. 89.

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ В НАЧАЛЬНЫХ ШКОЛАХ
Л. Багумян
Развитая устнаяречь – этоспособность в соответствии с требованиями к речи определить, какое слово, какойо борот, какая интонация, какая манера речи уместны, а
какие нежелательны в каждом конкретном случае. Развитие устной речи – это также
эффективное условие развития мышления. Как писал В. А. Сухомлинский, научить передавать мысль словом – главная задача начальной школы. Опыт показывает, что для
этого эффективно использовать речевые упражнения и другие виды работ, описанные
выше.
Говорить, недумая, - стрелять, не целясь.
К слову нужно относиться ответственно!
THE DEVELOPMENT OF ORAL SPEECH IN ELEMENTARY SCHOOL
L. Bagumyan
Developed oral speech is an ability in accordance with speech requirement to determine
which word, which turnover, what intonation, what manner of speech are appropriate and
which are not desired in a particular case. The development of oral speech is also a productive condition for the development of thinking. To teach how to transmit thoughts into words
is the main task of the elementary school, V.A. Sukhomlinsky wrote .Experience has shown,
that it is productive to use all above mentioned speech exercises and other kinds of work.
Speaking without thinking is to shoot without targeting.
We should treat responsibly to a word.
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ՀՐԱՉՈՒՀԻ ՆԵՐՍԵՍՅԱՆ

Գ. ԶՈՀՐԱՊԻ ՆՈՐԱՎԵՊԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ
ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑՈՒՄ
Հանրակրթական ավագ դպրոցում
«Հայ գրականություն» առարկան նպաստում է սովորողների արժեհամակարգի
ձևավորմանը, գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների զարգացմանը, գրական-գեղարվեստական երկերը
վերլուծելու, կարդացածը մեկնաբանելու, հերոսների արարքների դրդապատճառները հոգեբանորեն վերլուծելու, ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք
կատարելու ունակությունների կատարելագործմանը1: Ասել է թե` սովորողները
համակարգված գիտելիքներ են ստանում
նշանավոր գրողների կյանքի ու գործունեության, նրանց ստեղծագործությունների,
ինչպես նաև գրականության տեսության
վերաբերյալ: Այդպես ձևավորվում են
գրական երկերը համարժեքորեն ընկալելու, գնահատելու, քննադատաբար վերլուծելու, գրական կերպարների արարքների
հոգեբանական հիմքերը տեսնելու, հիմնավոր պատճառաբանություններ տալու
կարողություններ:
Ելնելով նշված դրույթներից` Գրիգոր
Զոհրապի ստեղծագործությունների ուսուցման կարևոր խնդիրներն ավագ դպրոցում պետք է լինեն.
• Գ. Զոհրապի կյանքի ու ստեղծագործության ընդհանուր պատկերի մասին
գաղափար կազմելը,
• հայ գրականության զարգացման ընդհանուր համատեքստում, ազգային
հոգեկերտվածքի ձևավորման մեջ
1 http://www.aniedu.am/attachments/school/method_matterials2014-15/hay_grak.pdf,
ինչպես
նաև
Հանրակրթական պետական կրթակարգ, միջնակարգ
կրթության պետական չափորոշիչ, Եր., 2004:
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զոհրապյան արվեստի ունեցած դերի
արժևորումը,
• գրողի անցած ստեղծագործական ուղու և ապրած ժամանակաշրջանի
փոխհարաբերության բացահայտումը,
• գրողի դավանած գրական ուղղության
դրսևորումը նրա ստեղծագործություններում,
• նովելների ընթերցումն ու մեկնաբանումը,
• նովելները վերլուծելու, կերպարների
արարքների հոգեբանական շարժառիթները տեսնելու կարողությունների
ձևավորումը,
• ստեղծագործության գաղափարական
ու գեղարվեստական արժանիքների
վերաբերյալ քննական տեսակետի
ձևավորումը,
• գրողի կյանքի, ապրած ժամանակաշրջանի և նրա ստեղծագործությունների
գաղափարական բովանդակության
միջև զուգահեռներ անցկացնելու կարողության ձևավորումը և այլն:
Նշենք, որ ուսուցման գործընթացը
աշակերտակենտրոն է, և սովորողները գործուն մասնակցություն ունեն թե՛
բուն դասի ընթացքում, թե՛ դրա նախապատրաստական
աշխատանքներում:Նախօրոք՝ մինչև բուն թեմային անցնելը,
աշակերտներին հանձնարարվում է տեղեկություններ, հուշեր հավաքել Գրիգոր
Զոհրապի կյանքի ու գործունեության վերաբերյալ, ընթերցել «Կյանքն ինչպես որ
է», «Խղճմտանքի ձայներ», «Լուռ ցավեր»
ժողովածուներում ընդգրկված նորավեպե-
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րից մի քանիսը: Որպես աղբյուր՝ ուսուցիչը
նշում է ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի 11-րդ դասարանի հայ
գրականության դասագիրքը` հեղինակներ` Վ. Կիրակոսյան, Զ. Ավետիսյան, Եր.,
2015, Գ. Զոհրապի ստեղծագործությունների ժողովածուն, Եր., 2011, Պերճ Զեյթունցյանի «Վերջին արևագալը»:
Հայոց լեզվի և հայ գրականության
առարկայական չափորոշչի համաձայն`
ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական
հոսքի 11-րդ դասարանի ծրագրում Գրիգոր Զոհրապի կյանքի և ստեղծագործության ուսումնասիրությանը հատկացված է
8 դասաժամ, որոնցից առաջինը նվիրվում
է հեղինակի կյանքի և ստեղծագործության
ընդհանուր բնութագրի, իսկ մյուս դասաժամերը` ծրագրում ընդգրկված նորավեպերի ուսումնասիրությանը: Աշակերտները
ներկայացնում են տեղեկություններ Գրիգոր Զոհրապի կյանքի ու գործունեության
վերաբերյալ: Ընդգծվում է հայ գրականության մեջ Զոհրապի ունեցած դերն ու գրական առնչություններն ինչպես հայ, այնպես էլ համաշխարհային գրականության
համատեքստում: Զոհրապը զարգացնում
է հայ նախորդների ավանդը՝ խորացնելով գրական երկի «հոգեբանությունն» ու
մշակելով ձևը: Այս ճանապարհին նա շատ
բան է սովորում եվրոպական գրողներից,
մասնավորապես Մոպասանից: Զոհրապը նորավեպի այն վարպետներից է, ով
բյուրեղացած ձևի մեջ հասնում է հոգեբանական խորության` կերտելով բազմաթիվ
կերպարներ և բարձր աստիճանի հասցնելով ռեալիզմը (իրապաշտությունը):
Նորավեպեր գրել են նաև այլ գրողներ: Հակոբ Պարոնյանը ստեղծել է ռեալիստական նորավեպեր, իսկ տարիներ
հետո Արփիար Արփիարյանը «Կյանքի
պատկերներ» խորագրով պատմվածքնե-

րի ու նորավեպերի շարքի մեջ արծարծել
է սոցիալական և քաղաքական խնդիրներ՝
նոր կյանքը դարձնելով գեղարվեստական
գրականության նյութ: Բայց Հ. Պարոնյանի նորավեպերն ունեն միայն երգիծական
բնույթ, իսկ Արփիարյանը մնում է կենցաղագրության և հրապարակախոսության
շրջանակներում, նրա երկերի մեջ պակասում է հոգեբանական խորությունը:
Ուսուցիչը աշակերտների ուշադրությունը հրավիրում է նաև Գ. Զոհրապի հասարակական գործունեության վրա:
Բուն դասը կառուցվում է «Քննադատական մտածողության զարգացումը գրելու և
կարդալու միջոցով» տեխնոլոգիայում տեղ
գտած ԽԻԿ (խթանում - իմաստավորում կշռադատում) համակարգով1:
Խթանման փուլում կազմակերպվում է
մտագրոհ` «նորավեպ» բառով` վեր հանելու աշակերտների նախնական գիտելիքները տվյալ հասկացության վերաբերյալ
(հաշվի են առնվում 8-րդ դասարանում
նորավեպի և պատմվածքի վեաբերյալ
աշակերտների կողմից ձեռք բերված գիտելիքները և հմտությունները): Ավարտից
հետո հանձնարարվում է գծակարգի շուրջը եղած բառերով ու բառակապակցություններով ձևակերպել սահմանում, թե
ինչ է նորավեպը:
Իմաստի ընկալման փուլում աշակերտները ներկայացնում են պատմվածքի և
նովելի տարբերությունները` վերլուծելով մի շարք նովելներ: Սովորողները հստակորեն պետք է տարբերակեն նովելի
և պատմվածքի ընդհանրություններն ու
տարբերությունները: Փոքր ծավալի արձակ երկերը կոչվում են պատմվածք և
նորավեպ (նովել): Նրանց մեջ սովորա1 Տե՛ս Թ. Ալեքսանյան, Հրանտ Մաթևոսյանի «Հացը»
պատմվածքի ուսուցումը, ՀՌ (Ս) գիտական նյութերի
ժողովածու, 2010:
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բար մեկ դեպք կամ իրադարձություն
է պատկերվում: Վեպի և վիպակի համեմատությամբ նովելում կյանքն ավելի
փոքր կտավի վրա է ներկայացվում, իսկ
հերոսների թիվը ավելի սահմանափակ է
լինում: Որոշ տարբերություն կա պատմվածքի և նովելի միջև: Նորավեպերում
գործողությունները զարգանում են արագ
ու սրընթաց, պատմվող դեպքերն ունեն
բացառիկ բնույթ, բնորոշ է պատմության
անսպասելի ավարտը: Հեղինակը մի կողմ
է թողնում պատմության մանրամասները՝
շեշտը դնելով միայն հանգուցային պահերի վրա: Այդ է պատճառը, որ Զոհրապի
նորավեպերը, որ սովորաբար բաղկացած
են 5–6 էջերից, բաժանվում են մի քանի
հատվածների, որոնք գլուխների դեր են
կատարում: Դրանք պատումի հիմ նական
դրվագներն են, որոնց միջակա փուլերն
ընթերցողն ինքն է մտովի վերականգնում:
Կշռադատման փուլում առաջարկվում է
Վենի դիագրամով կամ M-աձև աղյուսակով համակարգել և գրել պատմվածքի և
նորավեպի առանձնահատկությունները,
նմանություններն ու տարբերությունները:
Նախապատրաստական աշխատանքից կամ խթանումից հետո անցում է
կատարվում նովելների ուսում նասիրման հիմ նական փուլին՝ իմաստավորմանը: Աշակերտներին հանձնարարված է
կարդալ «Երջանիկ մահը», «Զաբուղոն»,
«Ճիտին պարտքը», «Այինկա», «Այրին» և
այլ նորավեպեր: Նշված բոլոր ստեղծագործություններն էլ ունեն պատկերայինարտահայտչական վառ համակարգ և խոր
ենթիմաստ, որ ընթերցողի համար կարող
է թաքնված մնալ և չբացահայտվել: Այդ
պատճառով էլ նովելի ուսում նասիրման
գործընթացը պետք է դիտել որպես աշակերտի և ուսուցչի համատեղ գործունեություն: Ուսուցիչը գնահատում է սովորողի
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դերն ու նշանակությունը նորավեպի ուսում նասիրության ընթացքում և տարբեր
հարցադրում ներով և զգացական ընկալման խթանումով ստիպում է, որ սովորողներն ինքնուրույն մեկնաբանություններ
տան, վերլուծեն յուրաքանչյուր նորավեպ
ինչպես ամբող ջական ձևով, այնպես էլ
առանձին հատվածներով:
Նոր նյութի հաղորդման դասին խթանման փուլում կիրառվում է «Հինգրոպեանոց
շարադրանք» մեթոդական հնարը:Սովորողները հինգ րոպեի ընթացքում փորձում
են բանալի բառերով կազմել կապակցված
խոսք: Սովորողներից մի քանիսը կարդում
են իրենց գրառում ները և ներկայացնում,
թե ինչ է երջանիկ մահը:
Իմաստի ընկալման փուլում աշակերտներն ընթերցում են «Երջանիկ մահը» նովելը, որն իրականացվում է «Կանգառներով
ընթերցանություն» մեթոդական հնարով:
Այսինքն՝
տրամաբանական
որոշակի
հատվածներից հետո ընթերցողը կանգ
է առնում, և ուսուցիչը միտք շարժող զանազան հարցադրումներով փորձում է
սովորողներին հասու դարձնել տվյալ
հատվածի թաքնված ենթիմաստին: Օրինակ՝ նովելի առաջին մասում կարդում են.
«Տոքթոռ Վահանյան սովորական բժիշկ մը
չէ. մարմնի հիվանդություններուն չափ ու,
թ»րևս անոնցմե ավելի, հոգիի ցավերուն
հետամուտ, հետաքրքիր բժիշկն է անիկա…Մահվան դեմ` իր քառասուն տարվան
բժշկի մղած պայքարովը, մտերմություն մը
հաստատած է կարծես անոր հետ, անոր
ամեն դավերը կամ խաղերը գիտե. անոր
զարհուրելի, երբեմն հանկարծահաս ու
երբեմն համեցող հարվածներուն բոլոր
գաղտնիքները ուսումնասիրած է…»1:
1 Գ. Զոհրապ, Նովելներ, Եր., 1987, էջ 111: Հետագա
շարադրանքում մեջ բերված հատվածներից հետո
փակագծերում կնշվի համապատասխան էջը:

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

Ուսուցիչը հարցնում է.
-Մեկնաբանե՛ք նշված հատվածը: Ի՞նչ
եք կարծում, ինչո՞ւ է գրողը պատկերավոր
համեմատություններով ընդգծում բժշկի
փորձառու լինելու հանգամանքը: Ինչո՞ւ եք
այդպես կարծում: Պատմվածքում ձեր տեսակետն ապացուցող ի՞նչ փաստեր կան:
Նովելի ուսում նասիրման հաջորդ քայլը վերաբերում է ստեղծագործության կառուցվածքին: Նորավեպը գրված է բժշկի
հիշողությունների ձևով: Սովորականի
պես վեց էջից բաղկացած պատումը բաժանված է 4 գլուխների, որոնցից ամեն
մեկն ինքնուրույն տեղ ունի նորավեպի
կառուցվածքում: Աշակերտները կազմում
են չորս խումբ, խմբերին հանձնարարվում
է յուրաքանչյուր գլխից առանձնացնել մի
հատված:
Առաջին գլուխը նախադրության դեր
է կատարում: Բժշկի տունն է, երեկո: Հավաքվել են նրա մերձավորները: Խոսվում
է այն մասին, թե «որն է հազար տեսակ
մահերուն ամենեն քաղցրը, բժշկական
ու հոգեբանական կրկին տեսակետով»:
Եվ այդ առիթով բժիշկը վերհիշում է տասը տարի առաջ կատարված մի դեպք իր
փորձից:
Մյուսխումբն անդրադառնում է երկրորդ
գլխին, որով սկսվում է դեպքի նկարագրությունը: Դեպքը տեղի է ունեցել անանուն հերոսուհու տանը կազմակերպված
մի երեկույթի ժամանակ: Այստեղ վերհուշը
շեղվում է բուն իրողության ընթացքից և
պտտվում կնոջ կենսակերպի ու հոգեբանության շուրջն ընդհանրապես: Սա Զոհրապի նախասիրած պատմելաձևերից է:
Հաջորդ խումբը ներկայացնում է երրորդ գլխի բովանդակությունը: Նկարագրում է երեկույթի «ամենեն ցնծահույզ
վայրկյանը»՝ պարային մասը՝ շեշտը դնելով տանտիրուհու և նրա սիրած երիտա-

սարդի զուգապարի վրա: Սա իրադարձության բարձրակետն է:
Չորրորդ խումբն էլ ներկայացնում
և վերլուծում է նորավեպի սյուժեի վերջին հատվածը: Չորրորդ գլուխը հանգուցալուծման պահն է: Սիրած տղայի հետ
պարելիս սրտի կաթվածից մահանում է
հերոսուհին: Ահա և Զոհրապի բնորոշած
երջանիկ մահը:
Նմանատիպ մի քանի դադարներից, հարցերին պատասխանելուց տվյալ
հատվածի իմաստը բացատրելուց և մեկնաբանելուց հետո ուսուցիչն սկսում է
աշխատանք իրականացնել տեքստի լեզվաոճական առանձնահատկություններն
ուսում նասիրելու շուրջ: Առաջարկվում է
հատկապես գտնել և կարդալ այն հատվածները, որոնցում առկա պատկերավորման միջոցներն արտահայտչականություն
են հաղորդում նորավեպի լեզվին` միաժամանակ խտացնելով ընթ»րցողի հույզն ու
զգացմունքը: Հատուկ պետք է կանգ առնել և աշակերտների բնորոշում ներով դիտարկել հետևյալ հատվածները.
1. «–Ես,– ըսավ տոքթոռը, խոսքերնիս
կտրելով,– ամենեն քաղցր մահը տեսա, բայց չեմ կրնար պնդել, որ ամեն
անգամ մարդս կրնա զայն իր ձեռքին
տակ ունենալ. մեկ հատիկ մահն էր
ասիկա, զոր, իմ տեսած հազարավորներուն մեջեն, ոչ միայն ամենեն հեշտն
էր կրնամ ըսել, այլ իրոք քաղցրն ու
երջանիկն էր» (էջ 112):
2. «…Կինը իր երիտասարդության, իր
հրապույրներուն մեջ կրնա՞ք վար դնել,
կեցնել: Չե՞ք կրնար, թող տվեք ուրեմն,
որ երթա հոսկե. իր պաշտոնը, իր կոչումը ավարտած է ան. ի՞նչ կպահանջես ձայնը մարած երգիչեն` որ սրահին
վրա՞ կենա, մինչև որ սուլեն, ծաղրեն ու
նախատեն զինքը. կինը ծիծաղ մըն է,
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պետք չէ, որ լացի փոխվի» (էջ 114):
3. «Հիվանդություններու, ցավերու մեջ
չտառապեցավ. ծերությունը չփչացուց
իր շնորհները. պաշտելի ու պաշտված
կինը մնաց մինչև վերջին վայրկյանին
ու ընդհանուր զմայլումով մը ող ջունված, իր սիրած տղուն թևին վրայեն
գնաց հեռացավ անիկա…: Բաժակի մը
պես, որ կոչունքին մը սեղանին վրա,
ցնծության մաղթանքներու, բախումներու մեջ կփշրվի, փոխանակ դուրսը
սպասավորների ձեռքով, լվացքի աղտոտ ջուրին մեջ օր մը կոտրելու, անհետանալու, այս կինն ալ էն շնորհագեղ
պատկերի մը մեջ գերագույն երջանկությունը զգացած ու պարգևած ժամուն անհետացավ» (էջ 117-118):
Վերոնշյալ հատվածների դիտարկումից հետո ուսուցիչն առաջադրում է հետևյալ հարցերը.
1. Մարդկային կեցության ի՞նչ խնդիր է
ամփոփվել նովելում:
2. Ինչո՞ւ սրտի անբուժելի հիվանդությամբ տառապող կինը չի լսում բժշկի
հորդորները` չհանդարտեցնելով իր
բուռն կենցաղի փոթորկուն ռիթմը:
3. Նովելի ո՞ր դրվագում են խտացված
հերոսուհու կյանքի բոլոր երանությունները:
4. Ո՞րն է նովելի հիմ նական գաղափարը:
Ուսուցիչը հարցնում է.
-Ինչո՞ւ է գրողը հերոսուհու կյանքի
վախճանը համեմատում ուրախության
սեղանի վրա ցնծության մաղթանքներից
փշրվող և ոչ թե սպասավորների ձեռքով
կեղտոտ ջրի մեջ կոտրվող բաժակի հետ:
Լսելով մի քանի պատասխաններ՝ ուսուցիչը տալիս է հաջորդ հարցը.
-Ըստ Գ. Զոհրապի նովելի` ի՞նչ է բովանդակում գրողի նկարագրած երջանիկ մահը:
Ուսուցիչն առաջարկում է քննարկու262

մից հետո համեմատել հեղինակի գրած
և աշակերտների ձևակերպած նախադասությունները: Լսելով աշակերտների կարծիքները և լրացուցիչ մեկնաբանությունները` անցում է կատարվում դասի վերջին՝
կշռադատման փուլին:
Կշռադատման փուլում ամփոփվում,
ընդհանրացվում են աշակերտների ձեռք
բերած գիտելիքները: Այս փուլում կարելի
է կիրառել «Գրառում ների օրագիր» մեթոդական հնարը, որի ընթացքում աշակերտները նովելից դուրս են գրում իրենց
դուր եկած որևէ հատված, ապա մեկնաբանում են, թե ինչու են հենց այդ հատվածը կամ հերոսին ընտրել. «Քառաբաժան»
մեթոդի՝ «ի՞նչ էի տեսնում», «ի՞նչ էի լսում»,
«ի՞նչ էի զգում», «ի՞նչ կլինի» հարցադրումների միջոցով աշակերտներն ամփոփում
են դասի ընթացքում ստացած գիտելիքները, «Հինգրոպեանոց շարադրանք» մեթոդական հնարը, որն էլ հնարավորություն է
տալիս շարադրելու նովելի արտահայտած
գաղափարը:
Ապա նույն մեթոդներով անդրադառնում են հանձնարարված մյուս նովելներին:
Աշակերտները համառոտ ներկայացնում
են «Այրին» նորավեպի բովանդակությունը: Այնուհետև ուսուցիչը տալիս է առաջադրանքներ: Հասկանալի է` բոլորը
միևնույն անձի համար պարտադիր չեն.
սովորողներից յուրաքանչյուրն ընտրում է
մտածելու, ընկալելու իր առանձնահատկություններին համապատասխան հանձնարարություն:
Ուշադրություն է դարձվում պատումի
կառուցվածքին: Այդ նպատակով աշակերտները կազմում են չորս խումբ, և ուսուցիչը հանձնարարում է նորավեպը
բաժանել մասերի` վերնագրելով նշված
հատվածները:
Մի խմբին հանձնարարվում է հատ-
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վածի մեկ տողը կամ արտահայտությունը
դարձնել վերնագիր, մյուս խմբին` գտնել
միանգամայն նոր վերնագիր, որն արտացոլի տպավորությունը, իսկ երրորդ խմբին
հանձնարարվում է գրի առնել չասվածը,
իսկ վերջին խումբն իր կարծիքը պիտի
հայտնի հետևյալ տողերի մասին. «…Այն
բարակ պահարանին մեջեն ելլող քառածալ թուղթի կտորը անխուսափելի պարսավ մըն էր, ուսկից ակամա կամչնար. այդ
անզգա փոքրիկ սուրհանդակը ընտանի և
անողոք մարդու կերպարանք կառներ և
զինքը կը հանդիմաներ: Ո՜րչափ արժանի էր այս հանդիմանությանց…» (79): Դիտարկվում են նաև այլ հատվածներ:
Այնուհետև օգտագործելով հեղինակի
բնորոշում ները՝ աշակերտները բնութագրում են հերոսներին, նրանց արտաքինը,
բնավորության գծերը, էությունը: Այնուհետև սովորողների ինքնուրույն մտածողությունը զարգացնելու նպատակով կազմակերպվում է բանավեճ, որն ընթանում է
հետևյալ հարցադրում ների շուրջ:
1. Ի՞նչ է պանդխտությունը:
2. Ի՞նչ ընդհանրություններ եք տեսնում
այսօրվա մեր կյանքի և նորավեպում
նկարագրածի միջև: Ի՞նչ բնույթի են
առնչությունները` սոցիալակա՞ն, քաղաքակա՞ն, թե՞ հոգեբանական:
3. Ի՞նչը կարող է ստիպել մարդկանց լքել
հայրենիքը` բռնելով պանդխտության
ուղին:
Նման բանավեճերը նպաստում են
ազատ մտածող, ինքնուրույն որոշում ներ
կայացնող քաղաքացու ձևավորմանը:
Իբրև տնային ինքնուրույն առաջադրանքներ կամ հաջորդ դասի թեմաներ`
աշակերտներին տրվում են ստեղծագործական բնույթի հանձնարարություններ.
վերլուծական շարարություններ հետևյալ
թեմաներով.

ա. պանդխտության թեման «Այրին»
նորավեպում,
բ. անհատի դրաման «Ճիտին պարտքը» նորավեպում,
գ. «Այինկա» նորավեպի կերպարների
ողբերգությունը,
դ. «Զաբուղոն» նորավեպի հիմ նական
գաղափարը,
ե. Զաբուղոնի կերպարը:
Գրականության դասերն ավագ դպրոցում պետք է նպաստեն «…անհատի
համակողմանի զարգացմանն ու գեղագիտական դաստիարակությանը, պետք է
համոզմունք մշակեն ժողովրդի կյանքում
և նրա ազգային նկարագրի վերջնական
ձևավորման գործում մայրենի լեզվի ու
գրականության դերի վերաբերյալ»: Իսկ
գրականության ուսուցման ժամանակակից մեթոդների կիրառումն առավել մատչելի է դարձնում գրականության դասը`
նպաստելով ոչ միայն համապատասխան
գիտելիքների փոխանցմանը, այլևս մտածողության ու ճաշակի ձևավորմանն ու
զարգացմանը: Այսպես` գրականության
դասը դառնում է հայ գրականության նշանավոր գրողներից յուրաքանչյուրի (այս
դեպքում` Գրիգոր Զոհրապի) արվեստը,
նրա գրական-հասարակական գործունեությունը ճանաչելու և արժևորելու միջոց:
Գրական երկի նմանօրինակ վերլուծություններն ու մեկնաբանությունները, զուգորդում ներն ու համեմատությունները
զարգացնում են աշակերտների ճանաչողությունը, զգայական աշխարհընկալումը, ստեղծագործական երևակայությունը,
ինքնուրույն դատողություններ կատարելու կարողությունը և խոսքը: Այսպիսի
դասերը ձևավորում են գեղագիտական
աշխարհընկալում, ճաշակ և հարգանք
ազգային մշակույթի, մասնավորապես
գրականության հանդեպ:
263

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

Գրականություն
1.
2.
3.
4.

Ալեքսանյան Թ., Հրանտ Մաթևոսյանի «Հացը» պատմվածքի ուսուցումը, ՀՌ (Ս) գիտական
նյութերի ժողովածու, 2010:
Զոհրապ Գ., Նովելներ, Եր., 1987:
http://www.aniedu.am/attachments/school/method_matterials2014-15/hay_grak.pdf
http://notebook.mskh.am/art.php?id=627

ИЗУЧЕНИЕ НОВЕЛЛ ЗОГРАБА В СТАРШЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Г. Нерсесян
В процессе изучения предмета «армянская литература» в общеобразовательной
старшей школе ученики не только получают систематизированные знания о жизни и
деятельности выдающихся армянских писателей, но и выполняют определенные работы касательно теории литературы. Учитель, применяя современные методы, формирует
у учащихся не только способность оценивать литературное, анализировать произведение, видеть психологические основания поступков литературных персонажей, но и
некоторый критический подход. Таким образом, важные задачи изучения в старшей
школе произведений ГригораЗограба, а также других писателей, помимо составления
представления о жизни и общем творческом образе, должны включать и такие вопросы, как выявление роли данного писателя в общем контексте развития армянской литературе, взаимоотношения писателя и эпохи, проявление литературного направления,
которого придерживается писатель, в его сочинения и др.
STUDY OF ZOHRAB’S NOVELS IN HIGHSCHOOL
H. Nersesyan
While teaching the “Armenian literature” subject at the comprehensive senior school the
students not only obtain the coordinated knowledge about the life and creative work of the
prominent Armenian writers, but also conduct some studies about the theory of literature.
Due to the application of contemporary methods a teacher forms at students not only the
ability to estimate the literary works, to analyze them and to see the psychological grounds
of the actions of the literary characters, but he also forms some critical approach. It is mentioned that besides teaching the works of GrigorZohrap and other Armenian writers at the
senior school and having an idea on the important issues of the general image of the life
and creative work of the given writer, the following issues should be included in the given
subject: the role of the art of the given writer in the general context of the development of
the Armenian literature, the exposure of the mutual relations between the given period and
the writer, the manifestation of the literary direction of the writer in his works, as well as
other similar issues.
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ՀԱՍՄԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ԶԱՐԻՆԵ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ
ՍԻԼՎԱ ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ

ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՂ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
ENGLISH FOR GEOSTUDENTS ԳՐՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ
Լեզուների գործնական ուսուցումն
ընդհանրապես, իսկ արևմտաեվրոպական լեզուների ուսուցումը մասնավորապես, եղել է և մնում է բարձրագույն
դպրոցի մտահոգության առարկան: Այն
առավել կարևոր է դարձել մեր օրերում.
բազմաբնույթ կապեր են հաստատվում
մեր երկրի և արտասահմանյան շատ
և շատ երկրների միջև: Ահա թե ինչու,
օտար լեզուների գործնական իմացությունը կենսական անհրաժեշտություն է
դառնում: Բուհերի շրջանավարտները՝
որպես ապագա մասնագետներ, առնչվելու են օտարազգի մասնագետների,
նրանց երկրների գիտության, կրթության, տեխնիկայի և մշակույթի նվաճում ներին:
Անշուշտ, այս ամենին հաղորդակից
դառնալու նախապայմանն օտար լեզվով
հաղորդակցվելն է: Հետևաբար, ուսումնական նոր ձեռնարկներ և դասագրքեր կազմելու խիստ անհրաժեշտություն
է զգացվում, որոնք համահունչ լինեն
օտար լեզուների ուսուցման արդի մեթոդիկայի պահանջներին:
Անշուշտ, ուսման մեջ նորն ու առաջավորը պարտավորեցնում են օտար լեզուների նորովի դասավանդման հարցում:
Հիրավի, բարձրագույն ուսում նական

բոլոր հաստատություններում, որոնցում
դասավանդվել և դասավանդվում են
օտար լեզուներ, ինչպես ցույց է տալիս
ուսում նասիրությունը, օտար լեզուներ
դասավանդող մասնագետները, ելնելով
իրենց բազմամյա փորձից և հարակից
գիտությունների նվաճում ներից, կազմել
և կազմում են ուսում նական ձեռնարկներ և դասագրքեր, որոնց մեջ երբեմն
բառաքանակը և լեզվական երևույթներն
անհամեմատ ծավալուն են: Դասագիրքն
այսօր պետք է այնպիսին լինի, որպեսզի
սովորողին հաղորդվելիք ամեն մի բառ,
հասկացություն նպաստ բերի նրա գործին:
Հայրենական և արտասահմանյան
մասնագետները և հոգեբան-լեզվաբանները համատեղ մեծ ջանքեր են գործադրել և շարունակում են գործադրել
ոչ մասնագիտական ֆակուլտետներում
օտար լեզուներ ուսում նասիրողների համար համապատասխան ուսում նական
դասագրքեր և ձեռնարկներ կազմելու
գործում: Դասագրքերը և ձեռնարկները, անկասկած, բազմաթիվ են, և նրանց
նպատակներն ու խնդիրներն էլ՝ բազմազան: Անկասկած, Երևանի պետական
համալսարանում նույնպես կազմվել և
կազմվում են ուսում նական դասագր265
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քեր և ձեռնարկներ1:Այնուամենայնիվ,
իրականում, ոչ մասնագիտական ֆակուլտետներում սովորող ուսանողներն
իրենց ուսում նառության ընթացքում դժվարությամբ են տիրապետում մեկ օտար
լեզվի: Այստեղ հարցն այն է, որ իրենք
կարողանան ինքնուրույն օգտվել մասնագիտական գրականությունից, և ամենակարևորը՝ կարողանան օտար լեզվով
արտահայտել իրենց մտքերը մասնագիտական հարցերի շուրջ: Այսպիսով՝ լեզվի ուսում նասիրողները պետք է սկսեն
իրենց դասընթացը մի դասագրքով կամ
ձեռնարկով, որում ընդգրկված բառապաշարը միմիայն առնչվի մասնագիտական ձեռնարկի կամ դասագրքի տեքստերի հետ: Ավելին, թե՛ բառապաշարը և
թե՛ լեզվական երևույթները դասավանդման առաջին իսկ պահից պետք է լինեն
այնպիսին, և այնպես մատուցվեն, որ
ուսանողը հետագայում բավարար լեզվական հիմք ունենա մասնագիտական
հարցեր շոշափող տեքստեր և դրանց
հատուկ լեզվաքերականական երևույթներն առանց մեծ ջանքերի, դյուրությամբ
ընկալելու:
Սա մի հարց է, որի յուրովի լուծումից
են կախված բուհերի ոչ մասնագիտական ֆակուլտետներում օտար լեզուների
դասավանդման արդյունավետությունը
և հետագա հաջողությունները: Տվ յալ
դեպքում խոսքը գնում է English for Geo
– Students դասագրքի մասին, որի հեղինակներն են ԵՊՀ ռոմանագերմանական
բանասիրության ֆակուլտետի անգլերենի թիվ մեկ ամբիոնի դասախոսներ Ս.
Սուքիասյանը և Հ. Գրիգորյանը: Գիրքը
1 K. Karapetyan, V. Grigoryan, English for Students of
Natural Sciences. YSU, Yerevan 2001; M. Apresyan, D.
Bagiryan, A Glimpse into Science, YSU press, Yerevan
2014; A. Vardyan, Basics of Computer Science, YSU, Yerevan, 2006, etc.
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նախատեսված է ՀՀ բարձրագույն ուսում նական հաստատություններում աշխարհագրության և երկրաբանության
հիմ նահարցերն ուսում նասիրող ուսանողների համար բակալավրիատի համակարգում: Այն հնարավորություն է
տալիս ուսանողներին ձեռք բերելու մասնագիտական հարուստ բառապաշար և
զարգացնելու նրանց բանավոր և գրավոր խոսքը: Դասագրքում ընդգրկված
են հարցադրում ներ, որոնք կնպաստեն
ուսանողների անգլերենի իմացության
կատարելագործմանը, որն էլ թույլ կտա
զարգացնել նրանց վերլուծական հմտությունները:
Դասագիրքը բաղկացած է տասներեք
դասերից և տասնմեկ լրացուցիչ տեքստերից: Յուրաքանչյուր դաս պարունակում է վարժություններ, որոնք հնարավորություն են տալիս զարգացնելու
ուսանողների թե՛բանավոր և թե՛գրավոր
խոսքն անգլերենով:
Դասագիքն ունի բառարան, որն ընդգրկում է մասնագիտական եզրույթներ և
բառակապակցություններ: Դասագրքում
առկա է քերականական հավելված, հետաքրքրաշարժ տեղեկություններ, խաչբառեր և հումոր: Դասագիրքը նպատակադրված է խորացնելու և ամրապնդելու
ուսանողների լեզվական գիտելիքները:
Յուրաքանչյուր ուսում նամեթոդական
աշխատանք ունի իր ուղղվածությունը,
ուստի ուսում նամեթոդական նյութն իր
բովանդակությամբ և կառուցվածքով
համապատասխանում է տվ յալ բնագավառի ուսում նամեթոդական պահանջներին: English for Geo – Students դասագիրքը, որի հիման վրա ստեղծվում
է ուսում նամեթոդական աշխատանքը,
ընգրկում է մասնագիտական տեքստեր
և առաջադրանքներ: Տեքստերի ընտ-
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րությունը պատահական չէ: Տեքստերը
ներառում են ինչպես երկրաբանական,
այնպես էլ աշխարհագրական տեղեկություն, որն էլ հստակորեն նկարագրում է
այս կամ այն աշխարհագրական և երկրաբանական երևույթը:
Ուսանողներին հետաքրքրում է տվ յալ
առարկան և նրանք ներգրավվում են
տվ յալ գործընթացին, եթե մատուցվող
նյութը հետաքրքիր է: Շատ անգամներ ականատես ենք լինում ուսանողի
անտարբերությանը, ինչն էլ ստիպում
է դասախոսին է՛լ ավելի զգոն լինել:
Հետաքրքրություն գտնելը և այն դասագրքում ներառելը շատ դժվար գործընթաց է: Հիմ նական տեքստերն ու
առաջադրանքները կառուցվել են խթանելու ուսանողների մասնակցությունը
և հետաքրքրությունը դասի նկատմամբ:
Հիմ նական տեքստերը տալիս են գիտելիք, շատ հարցերի պատասխաններ` էլ
ավելի հեշտացնելով նյութի յուրացումը և
նոր հմտությունների ձեռքբերումը: Փորձելով հաշվի առնել ուսանողի նյութի
նկատմամբ հետաքրքրությունը՝ տվ յալ
մասնագիտական տեքստերն ու առաջադրանքները թույլ են տալիս կենտրոնացած պահել ուսանողին ողջ ուսում նական տարվա ընթացքում:
Դասավանդման գործընթացի իրագործման համար անհրաժեշտ է ուսուցման մեթոդների կիրառումը: Հենց
ուսուցման մեթոդի շնորհիվ է իրականանում դասախոս-ուսանող համագործակցությունը: Ուսուցման մեթոդների
շնորհիվ է ուսանողը անմիջական մասնակցություն ցուցաբերում, նոր տեղեկություն ձեռք բերում, իր ունակություններն
ու հմտությունները կիրառում՝ սրանով
իսկ կատարելագործելով դասախոսի
աշխատանքը: Ուսանողը երբեմն օգնու-

թյան կարիք ունի ուսուցանվող նյութի
կարևորությունը գիտակցելու համար,
հատկապես երկրաբանի մասնագիտությունը, որը հետախուզական աշխատանք է ներկայացնում:
Նյութ յուրացնելն աշխատատար գործընթաց է: Ուսանողները պետք է իմանան, որ տեքստի ընկալման համար
կարևոր է ոչ թե բառացի վերարտադրումը, այլ բովանդակային ըմբռնումը, համարժեքությունը: Բառացի վերարտադրման դեպքում ոչ մի լումա չի ներդրվում
գիտելիքի ձեռքբերմանը: Չնայած, երբեմն բառ առ բառ վերարտադրումն էլ
ավելի է ամրապնդվում հիշողության
մեջ: Դասագրքում վարժական առաջադրանքներն են նպաստում խոսքը ճիշտ
ձևակերպելու և որոշակի կառույցներ օգտագործելու ունակությունների ձևավորմանը: Որքան էլ ուսանողը փորձի կրկնել նյութը առանց գործնականում այն
կիրառելու, աշխատանքը չի կարող արդյունավետ լինել: Պետք է հնարավորություն ընձեռել ուսանողին ինտերակտիվ
շփման միջոցով ամրապնդելոի ձեռք
բերված գիտելիքը: Տրված հարցերի
շնորհիվ փորձել ենք հնարավորություն
տալ ուսանողին ինքնուրույն մասնագիտական հետախուզություն վարելու`
իհարկե դասի շրջանակերում իրար հարցեր ուղղելով: Սովորաբար ուսանողը քննադատում է ինքն իրեն, թերագնահատում ունակությունները, որն էլ խուճապ
է առաջացնում լսարանում: Այս դեպքւմ
օգնության են գալիս խմբային ձևերը:
Խմբային աշխատանքի կազմակերպումը կենտրոնանում է դասախոս-ուսանող
տեղեկատվության փոխանցման վրա:
Երբ մենք` դասախոսներս, լսարանի
առջև կանգնած կիսվում ենք մեր գիտելիքով՝ ակնկալելով ուսանողների ներգ267
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րավվածությունը քննարկմանը`հարց ու
պատասխանի միջոցով: Դասախոսը վերահսկում է իրադրությունը` ճիշտ պահին աջակցելով թեմայի զարգացմանը:
Ուսանողներին հնարավորություն է նաև
ընձեռնվում օգտվելու գիտական տեղեկությունից, վերամշակելու և պատշաճ
կերպով կիրառելու այն:
Ուսուցանվող լեզվական նյութի ընկալումն արդյունավետ դարձնելու համար
անհրաժեշտ է ապահովել նյութի պատկերավորումը: Այդ ժամանակ նկարների
և սխեմաների կիրառումն օգնում է ընդհանուր պատկերացում կազմելու ուսումնասիրվող նյութի մասին: Խաչբառերի
ներմուծումն ակտիվություն է հաղորդում
դասապրոցեսին: Դրանց առկայությունը օգնում է ավելի ամրապնդելու նոր
մատուցվող բառապաշարը, քանի որ
հենց բառերն են լեզվի հիմքն ու էությունը: Անգլերենի ուսում նասիրողները պետք է զարգացնեն բառապաշարը,
որպեսզի կարողանան ազատ հաղորդակցվել: Խաչբառեր լուծելը նման է
խաղի: Այն հեշտացնում է նյութի ընկալումը: Խաչբառերը ոչ միայն հետաքրքրություն են առաջացնում, այլև դրական
ազդում լեզվի ուսուցմանը. մեծացնում
են ուսանողի մոտիվացիան դասապրոցեսի նկատմամբ և ող ջունելի փոփոխություն հաղորդում միապաղաղությանը:
Խաչբառերի շնորհիվ ուսանողներն ամրապնդում են իրենց գիտելիքը. մասնագիտական բառապաշարը, սահմանում ները, որի արդյունքում ավելի լավ
են մտապահվում փաստերն ու անվանում ները, ինչպես նաև ուղղագրությունը: Ի վերջո խաչբառերը լսարանում
փորձարկելն ապացուցում է այն փաստը, որ դասապրոցեսն ընթանում է աշխույժ և ուրախ: Հասկանալի է դառնում,
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որ խաչբառերն իրենց տեղն են գտել
մանկավարժական մեթոդաբանության
մեջ և ստիպում են ուսանողներին նկատել և բացահայտել չընկալված նյութը:
Իհարկե դրանք ամբող ջությամբ չեն կարող փոխարինել գիտելիք ձեռք բերելու
ավանդական մեթոդներին1:
Խաչբառերը մրցակցային մթնոլորտ
են ստեղծում լսարանում և օգնում են
իրականացնելու ուսանողների ազատ
և ընկերական շփումը: Այս տեսակի ուսուցողական նյութը զարգացնում է հետաքրքրությունը դասի նկատմամբ և
եզակի հնարավորություն ընձեռում վերլուծելու երկրաբանական հիմ նական
հասկացությունները: Եթե կար ժամանակ, երբ խաչբառերը զբաղմունք էին
ազատ ժամերին, ապա այժմ դրանք ներառված են դասապրոցեսում որպես ուսուցողական գործիք` հնարավորություն
տալով կենտրոնացնել ուշադրությունը
մասնագիտական բառապաշարի ընկալմանն ու յուրացմանը:
Դասագրքում առանցքային տեղ է
զբաղեցնում բառապաշարի ուսուցումը:
Հաղորդակցվելու համար, իհարկե, անհրաժեշտ է որոշակի թեմատիկ բառապաշարի տիրապետում:
Յուրաքանչյուր
դասի
բառապաշարն ամրապնդվում է որոշակի առաջադրանքների միջոցով: Անծանոթ բառերի ցանկը ներմուծված է տեքստից
հետո, ինչն իսկ նպատակահարմար է
դարձնում անծանոթ բառերի իմաստը
կռահելը, տեքստի ընդհանուր բովանդակությունն ընկալելը: Այս պարագայում բարդանում է դասախոսի դերը, ով
պետք է ջանք ու եռանդ չխնայի ինտե1 Lewis, D. J., Saydaki S. J., Merzwa IP., Robinson J. A,
Gaming: A teaching sgrategy for adult learners. J. Contin
Educ Nurs, 1989; pp. 20, 80-84.
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րակտիվ շփման միջոցով ուսուցանելու
և ամրապնդելու բառապաշարը: Բառապաշարի յուրացումը ժամանակատար
պրոցես է, ուստի ուսանողները պետք
է ջանասեր ու նպատակասլաց լինեն:
Չպետք է մոռանալ, որ բացի նոր լեզու սովորելուց՝ իրենք փորձում են յուրացնել մասնագիտական բառապաշարը, որը տարբերվում է խոսակցական
բառապաշարից, իսկ խոսակցական և
մասնագիտական անգլերենի միջև առկա է ակնհայտ տարբերություն: Ըստ
Գառդեների՝ բառիմաստներ իմանալը
բավարար չէ հաղորդակցվելու համար.
հարկավոր է հասկանալ լեզվի կառուցվածքը. ինչպես են մարդիկ կիրառում և
մտապահում բառերը: Առանց բառապաշարի իմացության հնարավոր չէ ո՛չ լեզվի
վերարտադրումը, ո՛չ էլ շփումը1: Այստեղ,
պետք է նշել, որ խոսքը, իհարկե, մասնագիտական բառապաշարի մասին է:
Դասախոսներն ու ուսանողները կիրառում են մասնագիտական բառապաշարը գիտելիք և նոր հմտություններ ձեռք
բերելու և գաղափարային ընկալումը
զարգացնելու նպատակով:
Մասնագիտական տեքստերն ավելի
բարդ կառույցներով են ներկայացված,
քան խոսակցական լեզուն: Միայն բառ
սովորելը բավարար չէ, պետք է իմանալ
այդ բառի առաջնային և փոխաբերական
իմաստները, ինչպես նաև համատեքստային տարբերակները: Պատահում է
այնպես, որ ինքը՝ ուսանողը, խճճվում
է բառիմաստների մեջ: Օտարալեզու
տեքստը չընկալելու հիմ նական խոչընդոտը մասնագիտական բառապաշարի թերի իմացությունն է: Ահա այստեղ
անհրաժեշտություն է առաջանում հարց
1 A. Gardiner, The Theory of Speechand Language,
2nded. Oxford, 1951.

ու պատասխանի միջոցով թերությունը
բացահայտել և շտկել: Ուսանողին հնարավորություն է ընձեռնվում ինքնուրույն
սահմանում ներ տալու, բացահայտելու
այս կամ այն եզրույթը, որն, ի վերջո, անպայման համեմատվում է դասագրքում
ներկայացված տարբերակի հետ:
Դասագրքում մի փոքրիկ մաս հատկացված է հումորին: Կիրառելով հումորային վարժություններ՝ փորձել ենք
ևս ուսանողի ուշադրությունը սևեռել
դասին: Տվ յալ հումորն էլ ուսում նամեթոդական հումոր է: Այն թուլացնում է
լարվածությունը, հեշտացնում ինքնաբացահայտումն ու ինքնագնահատականը:
Հումորային օրինակները,
տեքստերը
և կատակներն օգնում են ուսանողին
վերհիշելու մատուցված նյութը հետագայում: Հումորի կիրառումը այնքան էլ նոր
գաղափար չէ դասավանդման մեթոդիկայի մեջ2: Հումորի անհրաժեշտությունը
երբեմն ի հայտ է գալիս հաղորդակցությունն իրականացնելու համար: Որպես
լարվածությունը թուլացնող միջոց՝ այն
հանդիսանում է հաղորդակցման խթանիչ ուժ: Հումորային այս փոքրիկ հավելում ները, անգամ բանաստեղծությունները նոր շունչ են հաղորդում դասին, և
ուսանողներն էլ իրենց բավարարված են
զգում: Իրենց ուրախացնում է այն փաստը, որ իրենց ընտրած մասնագիտությունը ունի և՛ գիտական, և՛ գեղարվեստական արժեք:
Բացի նշված բաժիններից՝ դասագիրքն ունի հավելված, որը պարունակում է ընթերցանության համար նախատեսված լրացուցիչ տեքստեր: Այն
հնարավորություն է տալիս ստուգելու
2 Zillman D., and Bryant J., Uses and effects of humor
in educational ventures, 1983. In P. E. McGhee and J. H.
Goldstein (Eds) Handbook of humor research, Volume II:
Applied studies, New-York, Springerverlag, pp 173-194.
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ուսանողի ինչպես ընդհանուր, այնպես
էլ նեղ մասնագիտական իրազեկությունը ուսուցման յուրաքանչյուր փուլում։
Ոչ մասնագիտական ֆակուլտետներում անգլերենի ուսուցման ժամանակ
ընթերցանությունը ընդլայնում է համընդհանուր հետաքրքրությունը նյութի նկատմամբ, ինչպես նաև խթանում
նյութի ամրապնդումը: Նախատեսված
տեքստերն ունեն տարբեր ծավալ և բովանդակություն: Այս ամենը զետեղված
է “Supplementary Reading” խորագրով
բաժնում։ Ոչ մասնագիտական ֆակուլտետներում օտար լեզվի ուսուցման հիմնական ձևը հաղորդակցական մեթոդն է,
ըստ որի՝ առաջին պլան է մղվում բանավոր և գրավոր խոսքի ունակությունների
ու հմտությունների ձևավորումը։ Ուստի
դասագրքերում ընթերցանությունը դիտվում է որպես ուսուցման միջնորդավորված ձև։ Լրացուցիչ ընթերցանությունը
նախադրյալներ է ստեղծում նոր գիտելիքների և մշակութային հաղորդակցման համար և հիմք է հանդիսանում
զարգացնելու բանավոր և գրավոր խոսքի հմտությունները։ Մասնագիտական
տեքստերի ընթերցումն աշխուժություն
է հաղորդում դասապրոցեսին, ընդլայնում դասավանդվող նյութի շուրջ հետաքրքրասեր ուսանողների շրջանակը:
Այն խորացնում է ստացված գիտելիքի
ընկալումը: Ինչպես նշել է Գոնչարովը1,
ընթերցանության շնորհիվ ուսանողը
ձեռք է բերում դատելու ունակություն և
ձգտում է ինքնադաստիարակման: Լրացուցիչ ընթերցանությունը գիտելիքի
և փորձի ձեռքբերման ամենակարևոր
1 Гончаров
Н.
К.,
Дифференциация
и
индивидуализация
образования
и
воспитания
в современных условиях (материалы к научной
конференции ученых педагогов соц. стран.), М., АПН
СССР, 1971, 24 с.
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աղբյուրներից է: Լրացուցիչ ընթերցանությունը, այսպես կոչված, վարժանք է
ուսանողին. այն նրան զարգացած և իր
ուժերի վրա վստահ անձնավորություն
է դարձնում: Այսպիսով՝ հասկանալի է
դառնում, որ լրացուցիչ ընթերցանությունը՝ որպես մասնագիտական ուսուցման
մեթոդ, խորացնում է ոչ միայն տեսական, այլև գործնական գիտելիքները:
Ուսում նական պրոցեսը, ձեռք բերելով
մասնագիտական ուղղվածություն,խթանում է ուսանողի ինքնազարգացումը և
մասնագիտական տեքստերում կարևոր
տեղեկության դուրսբերումը:
Ի մի բերելով հոդվածում առաջ
բերված
մեթոդամանկավարժական
հարցադրումը՝ հարկ է նշել, որ երկրաբանություն և աշխարհագրություն ուսում նասիրող ուսանողների անգլերենի
դասավանդման առանձնահատկությունները հաշվի առնելով, հույժ կարևոր է
սուղ ժամանակի շրջանակում հմտություններ և կարողություններ ամրակալել
այն կառուցվածքների և բառապաշարի
սահմաններում, որոնք անհրաժեշտ են
ինչպես ուսում նասիրվող օտար լեզվով,
տվ յալ պարագայում անգլերենով, մասնագիտական գրականությունից օգտվելու, այնպես էլ բանավոր արտահայտվելու համար: Հետևաբար նոր դասագիրքը
պետք է հետամուտ լինի սույն խնդրի
գործնական լուծմանը:
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THE PECULIARITIES OF TEACHING ENGLISH TO GEO STUDENTS,
ON THE PREMISE OF THE TEXTBOOK "ENGLISH FOR GEO STUDENTS"
H. Grigoryan, Z. Mkhitaryan, S. Sukiasyan
The present article discusses peculiarities of teaching English to Geo-students on the
premise of the textbook English for Geo-students (Authors: H. Grigoryan & S. Sukiasyan).
The textbook aims at improving students’ written as well as oral skills by enriching their vocabulary and enhancing grammar through different lingual techniques.
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТАМ
ФАКУЛЬТЕТОВ ГЕО НАУК НА ОСНОВЕ УЧЕБНИКА "ENGLISH FOR GEOSTUDENTS"
А. Григорян, З. Мхитарян, С. Сукиасян
В данной статье обсуждаются особенности преподавания английского языка
студентам факультетов гео-наук (на основе учебника English for Geo-students. Авторы:
А. Григорян, С. Сукиасян). Учебник предназначен для развития как письменных
так и устных навыков с помощью обогощения словарного запаса и закрепления
грамматических правил.
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ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ՍՈՎՈՐԵՑՆԵԼՈՒ
ԱԿՏԻՎ ՄԵԹՈԴՆԵՐ
1.

Դպրոցականներին
մաթեմատիկա
սովորեցնելու արդյունավետությունն
հիմ նականում կախված է ուսում նական գործընթացի կազմակերպման
ձևից: Ես իմ աշխատանքում նախընտրում եմ սովորեցնել ակտիվ մեթոդներով: Ուսուցման ակտիվ մեթոդները
ուսում նական գործընթացի կազմակերպման և կառավարման հնարավորությունների համախումբ է, որոնք
ունեն հետևյալ հիմ նական հատկանիշները.
• ուսուցման հարկադրական ակտիվություն,
• ուսուցանվող նյութի լուծման ինքնուրույն կատարելագործում,
• ուսում նական գործընթացի մեջ սովորողների ներգրավման բարձր մակարդակ,
• մաթեմատիկական ունակությունների
և հմտությունների զարգացմանն ուղղված գերադասելի ուղղվածություն,
• սովորողների և ուսուցիչների միջև մշտական կապի մշակում, ինչպես նաև
ուսուցման ինքնուրույն աշխատանքի
նկատմամբ հսկողություն:
2. Ակտիվ ուսուցման մեթոդները նաև
ապահովում են սովորողների հոգեբանական գործընթացների ակտիվացումը: Օրինակ՝ խթանում են մտածողությունը՝ կոնկրետ խնդրահարույց
իրավիճակների և գործնական խաղերի անցկացման ժամանակ, ամենօրյա դասընթացներին մարզում են
հիշողությունը՝ ընդգծելով գլխավորը,
հետաքրքրություն են առաջացնում
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մաթեմատիկայի նկատմամբ և արթնացնում սեփական ուժերով գիտելիք
ստանալու պահանջ:
3. Դասերի ընթացքում սովորողների ակտիվ ճանաչողական գործունեությունը
կազմակերպելու համար որոշիչ դեր ունի ակտիվ ուսուցման մեթոդների օպտիմալ համակցումը: Այս մեթոդների
ընտրությունը կարելի է իրականացնել
ալգորիթմով, որն իր մեջ ընդգրկում է
ուսուցանվող նյութի վերլուծությունը,
դասի նպատակի ուղղվածությունը (այդ
ժամանակ ցանկալի է սովորեցնելու
նպատակով ներկայացնել գիտելիքների ընկալման ենթադրյալ մակարդակը
և առարկայի իմացությունը. դաստիարակության և զարգացման նպատակները ձևավորվում են մասնակի), սովորեցնելու նախնական ընտրությունը՝
կախված նպատակներից:
Անհաջողությունների շղթան կարող
է մաթեմատիկայից հեռացնել նաև ընդունակ երեխաներին, մյուս կողմից էլ
ուսուցումը պետք է ընթանա սովորողի
կարողություններին համապատասխան.
հաջողության զգացումը ստեղծվում է՝
հասկանալով, որ հաղթահարվել են զգալի դժվարություններ: Այդ պատճառով
ամեն դասի աշխատում եմ մանրամասն
ընտրել և նախապատրաստել առանձնահատուկ գիտելիքներ, քարտեր՝ հիմնված
աշակերտների ունակությունների համապատասխանության վրա՝ հաշվի առնելով
անհատական ունակությունները:
Դիֆերենցիալ ուսուցումը նպաստում է
երեխաների ընդունակությունների և հե-
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տաքրքրությունների զարգացմանը:
Գոյություն ունեն այնպիսի գործոններ,
որոնք ձևավորում են հետաքրքրություն
դեպի մաթեմատիկան, ինչպիսիք են առաջադրանքի նկատմամբ հետաքրքրությունը, ուսուցիչների և ծնողների ազդեցությունը, պատվի զգացողությունը և այլն:
Հետաքրքրության առաջացման հավանականության մեծացման առավել վստահելի միջոցներից է այս բոլոր գործոնների
առաջացումն ապահովելը, շահագրգռվածության անհրաժեշտ մթնոլորտ ստեղծելը:
Մաթեմատիկական ունակությունների
զարգացման վրա որոշակի ազդեցություն
են թողնում խմբային քննարկում ներն ու
աշխատանքը: Ես իմ աշխատանքում օգտագործում եմ թիմային մրցակցության
հնարավոր բոլոր ձևերը՝ մաթեմատիկական պայքար, սովորողների փոխադարձ
ուսուցանում, «Ուրախներ և հնարամիտներ» դաս և այլն: «Ուրախներ և հնարամիտներ» դասը պահանջում է մանրակրկիտ նախապատրաստում:
1-ին` առանձնացնել առաջնորդներին,
որոնք կկարողանան ղեկավարել խմբերը:
Շատ ուշադիր աշխատում եմ, որ պատրաստեմ մի քանի սովորողների՝ «Ուրախներ և հնարամիտներ» դասի ժամանակ
խորհրդատուների դերում: Դասը սկսվում
է իմ բացման խոսքով, ներկայացնում եմ
խնդիրը և հիշեցնում կարգը:
«Նախավարժանք» մրցույթը 5-րոպեանոց ինքնուրույն աշխատանք է թերթիկների վրա: Հաղթում են այն թիմերը, որոնք
հասցնում են առաջադրանքը ամբող ջությամբ ճիշտ լուծել և ժամանակին հանձնել թերթիկները: Մրցույթը զարդարում է
ավազի ժամացույցը: Հենց դա է խաղային
տարր: Նաև տեսանելի է բոլորին, թե ինչպես է «հոսում» թանկարժեք ժամանակը:
Այնուհետև հաջորդում է բանավոր հաշ-

վարկը, որը ընթանում է «Բլից-հարցաշար» մրցույթի ձևով՝ խնդիրներով՝ «Ի՞նչ
կարող է սա նշանակել» և «Գտի՛ր սխալը»:
Սովորողներն իրենք են հակառակորդների համար կազմում առաջադրանքները՝
«Գտի՛ր սխալը» վերնագրով: Հաջորդ մրցույթն է «Տնային առաջադրանքը»: Ավագների օգնականները դրանք ստուգում են
«Նախավարժանքի» և «Բլից-հարցման»
ընթացքում: Եթե խմբի բոլոր աշխատանքները կատարվում են անսխալ, խումբը
ստանում է 5 միավոր: Սխալների համար
միավորների ընդհանուր քանակից հանվում են համապատասխան միավորներ:
Մեծ հաջողություն է վայելում ավագների մրցույթը: Ես ընտրում եմ նրանց
համար հետաքրքիր առաջադրանքներ
համապատասխան թեմայից, տալիս եմ
միանման քարտեր: Հաղթող է ճանաչվում այն ավագը, ով առաջինն է կատարում առաջադրանքը և անսխալ: Թիմերը
ոչ միայն մտահոգվում են ավագների համար, այլև օգնում են նրանց. կատարում
են նույն առաջադրանքները և կարող են
միավորներ բերել թիմին յուրահատուկ լուծում ներով: Դասի վերջում խորհրդատուների մրցույթն է: Յուրաքանչյուր խորհրդատու ստանում է հարցաթերթիկ, գրում
գրատախտակին և լուծումը բացատրում
սովորողներին: Հակառակորդ թիմի խնդիրը խորհրդատուին հարցագրոհ անելն
է, երեխաները ձևացնում են, թե չեն հասկանում լուծման բացատրությունը: Հաղթող խորհրդատուն կարող է 10 միավոր
բերել իր թիմին՝ հինգը ճիշտ և արագ լուծման, մյուս հինգը՝ գերազանց բացատրելու համար:
Արդյունքներն ամփոփելով՝ շնորհավորում եմ հաղթողներին, մխիթարում
պարտվողներին և նշում այն առաջադրանքները, որոնք երեխաներին հեշտ են
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տրվում, և այն խնդիրները, որոնք դեռ աշխատանք են պահանջում:
Մաթեմատիկական մրցավեճ: Սա շատ
հետաքրքրաշարժ ձև է ոչ ստանդարտ
խնդիրներ լուծելիս: Եթե սովորական դասի ժամանակ հիմ նականում խնդիրները
լուծվում են ուսուցչի և գնահատականի,
իսկ օլիմպիադային իրենք իրենց համար,
ապա մաթմրցավեճի ժամանակ՝ թիմի
հաղթանակի համար: Առաջադրանքների մակարդակը ընտրում եմ՝ համաձայն
թիմերի մակարդակի: Նախապատրաստմանն ու անցկացմանը սովորողներին
տալիս եմ լիարժեք ինքնուրույնություն:
Երեխաների ուշադրությունը կենտրոնացնում եմ իմաստալից պահերին, այլ ոչ
ցանկացած գնով հաղթելուն:
Մաթմրցավեճի գաղափարը հասարակ
է: Թիմերը կատարում են նույն առաջադրանքները, հետո հերթով ներկայացնում
լուծումը, իսկ հակառակորդները ստուգում են նրանց: Որպեսզի որոշվի, թե ինչ
հերթականությամբ են թիմերը ներկայացնելու խնդիրների լուծում ները,կատարում են մարտահրավերներ. մեկն ասում
է առաջադրանքի համարը, որի լուծումն
ինքն ուզում է լսել, իսկ մյուսը հայտնում
է՝ ընդունո՞ւմ է մարտը: Եթե հրավիրված
թիմն ուզում է պատասխանել, ապա ներՊատասխանների գնահատականներ

կայացնում է զեկուցողին, իսկ մյուս թիմը՝
ընդդիմախոսին՝ խնդիրի լուծումը ստուգելու համար: Ժյուրին թիմերին միավորներ
է տալիս ինչպես զեկուցման, այնպես էլ
ընդդիմախոսելու համար:
Սովորաբար սովորողներն են որոշում
մարտը վարելու հերթականությունը, պայմանները: (Ինչքան ժամանակ է տրվում
զեկուցմանը, նույն մարդը քանի անգամ
կարող է գալ գրատախտակի մոտ, կարելի՞
է օգտվել հաշվիչից, մոտենալ գրատախտակին լրացուցիչ լուծմամբ և այլն): Թիմը ղեկավարում է ավագը. նա պատասխանատու է առաջադրանքների լուծման
կազմակերպման, զեկուցողի և ընդդիմախոսի պատրաստման, մարտի վարման
կանոնակարգի համար: Երբեմն ժյուրի
են հրավիրվում բարձր դասարանցիներ
կամ երկու թիմերից ներկայացուցիչներ:
Ժյուրին պետք է իմանա բոլոր առաջադրանքների լուծումը: Փոքրիկ բլից-մրցույթը
անցկացվում է ավագների համար: Առաջադրանքները հիմ նականում խաղային
են, հետաքրքրաշարժ: Օրինակ՝ 1 կաթսան 2 անգամ բարձր է մյուսից, բայց երկրորդը 2 անգամ լայն է առաջինից: Ո՞րն
ավելի շատ ջուր կպարունակի: Եվ այլն:
Ժյուրին աշխատանքի ընթացքում արձանագրում է:
Հրաժարում

Վերջնահաշվարկ

«I թիմ
II թիմ

Սովորաբար այդպիսի դասերն անցնում
են սովորողների ակտիվությամբ և խանդավառությամբ: Նրանք ոչ միայն հետաքրքիր
առաջադրանքների լուծման ճանապարհներն են գտնում, այլ նաև զարգացնում են
մաթեմատիկական խոսքը, ձեռք են բերում
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դակցել, մտքեր փոխանակել:
Խմբային աշխատանքներն օգտագործում են հիմ նականում, երբ ձևավորվում
են ունակություններն ու կարողությունները: Այդպիսի դասն անցկացնում եմ դասսեկցիայով՝ պարտադիր զուգորդված
դասերով, մեկ անգամ թեման անցնելիս:
Երեխաները շատ են սիրում այս դասերը:
Աշխատում են բոլորը և հաճույքով: Դասի
կառուցվածքը գործնական խաղն է:
Տարին մեկ-երկու անգամ անցկացնում
եմ դաս-կոնսուլտացիա, որի նպատակն է
դպրո-ցականներին սովորեցնել մտածել
խնդրի շուրջ, բացատրել, թե առաջին հերթին իր համար ինչպիսի դժվարություններ
են առաջացել թեմայի հետ ծանոթացման
ընթացքում, կազմել հարցեր, որոնց պատասխանները կուզեին ստանալ: Սակայն
սովորողները հաճախ չեն պատկերացնում, թե ինչ հարցեր իրենք կարող են տալ.
չէ՞ որ նրանց մեծամասնությունը վարժվել
է վերարտադրելուն՝ խնդիրների «ինքնուրույն» լուծման ընթացքում (նման օրինակների օրինակով): Այդ պատճառով դասկոնսուլտացիա անցկացնելիս 1-ին հերթին
օգնում եմ կազմել հարցեր: Այդպիսի դասի նախօրեին աշակերտներն ստանում են
առաջադրանք՝ կազմել քարտեր այդ թեմայի շուրջ՝ առաջադրանքների պայմաններով, որոնք իրենք չեն կարող լուծել: Իսկ
թեմայի ուսուցման ընթացքում ես անընդհատ սովորողներին մղում եմ փնտրելու և
ընտրելու առավել հետաքրքիր խնդիրներ:
Սովորողներն աստիճանաբար վարժվում
են հարցեր և առաջադրանքներ գտնելուն՝
օգտագործելով ոչ միայն դասագիրքը,
այլև այլ գրականություն: Երբեմն բարձր
դասարանցիները քարտերի մեջ այնքան
առաջադրանքներ են ներկայացնում, որ
հնարավոր չէ բոլորի շուրջ աշխատել մեկ
դասի ընթացքում: Այդ դեպքում փորձում

եմ համախմբել նույնանման խնդիրները
5-6 խմբում այնպես, որ մեկի լուծման ընթացքում հնարավոր լինի նշել նաև մյուսների լուծման տարբերակները:
Ի՞նչ է տալիս դաս-կոնսուլտացիան.
• Հաճախ հասկանում ես, որ ոչ բոլոր
կարևոր առաջադրանքների շուրջ ես
աշխատել դասարանում:
• Սովորողներն սկսում են հետաքրքրվել լրացուցիչ գրականությամբ:
• Ճանաչում եմ լավագույն սովորողներին, նրանց աշխատանքում տեսնում
եմ դինամիկա, ժամանակին կարող
եմ օգնել նրանց, ովքեր դժվարանում
են, ուշադրություն եմ դարձնում հետաքրքրասերներին և պասիվներին:
• Սովորողները ձեռք են բերում որոնվող առաջադրանքների լուծման կենդանի օրինակ:
Դպրոցականների մեջ ձևավորվում է
հարց տալու սովորություն (այն ընդհանրապես հատուկ է երեխաներին, բայց, ցավոք, հաճախ կորցված): Իսկ ցանկացած
հետաքրքիր հարցերից կազմված դասին
սովորողը միայն շահում է:
Այսպիսով՝ ուսուցման ակտիվ մեթոդները (ՈՒԱՄ) ակտիվացնում են ուսումնական գործընթացը, խրախուսում ուսանողներին ցուցաբերել ստեղծագործական
մասնակցություն: ՈՒԱՄ-ի խնդիրն է
ապահովել ինքնակրթության զարգացումը, ուսանողին բացահայտելու իր անհատական առանձնահատկությունները և
կարողությունները, ինչպես նաև առանձնահատուկ տեղ է զբաղեցնում տեսական
մտքի զարգացումը: ՈՒԱՄ–ը թույլ է տալիս
սովորողներին զարգացնել միտքը, նպաստել նրանց ներգրավմանը խնդիրների
լուծման մեջ: Ընդլայնում և խորացնում են
մասնագիտական գիտելիքները՝ զարգացնելով գործնական հմտությունները:
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АК ТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В МАТЕМАТИКЕ
Г. Кайтанджан
АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ (АМО) — методы, позволяющие активизировать
учебный процесс, побудить обучаемого к творческому участию в нем. Задачей АМО
является обеспечение развития и саморазвития личности обучаемого на основе выявления его индивидуальных особенностей и способностей, причем особое место занимает развитие теоретического мышления, которое предполагает понимание внутренних
противоречий изучаемых моделей. АМО позволяют развивать мышление обучаемых;
способствуют их вовлечению в решение проблем, максимально приближенных к профессиональным; не только расширяют и углубляют профессиональные знания, но одновременно развивают практические навыки и умения.
АCTIVE LEARNING METHODS IN MATHEMATICS
G. Ghaytanjyan
ACTIVE LEARNING METHODS(AlM) - methods to intensify the educational process, to
encourage students to creative participation in it. AlM task is to ensure the development and
self-development of the individual student by identifying its individual characteristics and
abilities, with special place is occupied by the development of theoretical thinking, which
involves understanding the internal contradictions of the studied models. AlM allow learners
to develop thinking; contribute to their involvement in problem solving, as close to a professional; not only broaden and deepen professional knowledge, but also develop practical skills
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Կ Ր Թ Ո Ւ Թ Յ ԱՆ Կ Ա Ռ ԱՎ Ա Ր Ո Ւ Մ
ԱՆՆԱ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ
ԱՐՈՒՍՅԱԿ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ՄԵՆԵՋԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ
ԿՈՄՊԵՏԵՆՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
Ժամանակակից դպրոցի նորարարական գործընթացների կառավարման
արդյունավետությունը մեծապես պայմանավորված է մենեջերի ընդհանուր կառավարման մշակույթով: Կրթական գործընթացների կառավարման ոլորտում
զբաղված անձանց կառավարման մշակույթը նրանց մասնագիտական-մանկավարժական ընդհանուր մշակույթի բաղկացուցիչ մասն է:
Դպրոցի ղեկավարի կառավարման
մշակույթն այսօր առավել կարևորվում է:
Նորարարական գործընթացների դպրոցական համակարգ ակտիվ ներթափանցումը ղեկավարից պահանջում է հատուկ
պատրաստվածություն, այնպիսի անձնային որակներ, որոնք հնարավորություն կտան նրան իր հետևից տանելու
մանկավար-ժական կոլեկտիվը, համոզելու նորարարությունների անհրաժեշտության մեջ, կարողանալու կառավարել,
կազմակերպելու այդ գործընթացները:
Դպրոցի ղեկավարի կառավարման
մշակույթը դպրոցի ղեկավարի անձի
ստեղծագործական
կառավարչական
գործունեության տարատեսակ ձև է, ինքնաիրացման միջոց` ուղղված դպրոցի
կառավարման մեջ արժեքների և տեխնոլոգիաների ընկալմանը, փոխանցմանը և ստեղծմանը: Սլաստենինն առանձնացնում է կառավարման մշակույթի

հետևյալ բաղկացուցիչ տարրերը` աքսիոլոգիական, տեխնոլոգիական և անձնային-ստեղծագործական:
Դպրոցի ղեկավարի կառավարչական
մշակույթի աքսիոլոգիական բաղկացուցիչը գոյացել է մանկավարժական-կառավարչական արժեքների հիմքի վրա, որոնք
կարևոր նշանակություն ունեն ժամանակակից դպրոցում նորարարական գործընթացների կառավարման ընթացքում:
Կառավարման գործընթացում դպրոցի
ղեկավարն ընկալում է կառավարման նոր
տեսություններն ու հայեցակարգերը, ձեռք
է բերում գիտելիքներ և հմտություններ, և
հաշվի առնելով դրանց կիրառելիությունը
պրակտիկ գործունեության մեջ` դրանք
գնահատվում են ղեկավարի կողմից որպես ավելի կամ սակավ կարևոր: Տվյալ
պահին արդյունավետ կառավարման
համար կարևոր նշանակություն ունեցող
գիտելիքները, գաղափարները, հայեցակարգերը հանդես են գալիս որպես մանկավարժական կառավարման բացառիկ
արժեքներ:
Դպրոցի տնօրենի կառավարման մշակույթի տեխնոլոգիական բաղադրիչն իր
մեջ ներառում է մանկավարժական նորարարությունների, կառավարման միջոցների և հնարների բազմազանությունը:
Ներդպրոցական կառավարման տեխնոլոգիան ենթադրում է առանձնահատուկ
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մանկավարժական խնդիրների լուծում:
Այն խարսխվում է ղեկավար-մենեջերի`
մանկավարժական գործընթացի վերլուծության և պլանավորման, կազմակերպման, վերահսկման և կանոնակարգման
ոլորտում ունեցած կարողությունների և
հմտությունների վրա: Դպրոցի տնօրենի
կառավարման մշակույթի մակարդակը
պայմանավորված է ծագած խնդիրների
լուծման համար անհրաժեշտ հնարների և
միջոցների տիրապետման մակարդակով:
Դպրոցի տնօրենի կառավարման մշակույթի
անձնային-ստեղծագործական
բաղկացուցիչը հնարավորություն է տալիս
նորարարական գործընթացների կառավարումը դիտարկելու որպես ստեղծագործական գործունեություն: Չնայած նրան,
որ կառավարման գործընթացը հենվում
է որոշակի տվյալների, փաստերի վրա,
այն ունի նաև խիստ ստեղծագործական
բնույթ. ղեկավարը հնարավորություն ունի
վերափոխելու և մեկնաբանելու կառավարման արժեքներն ու տեխնոլոգիաները, ինչը բնորոշում է նրան անհատականություն`
իր սուբյեկտիվ առանձնահատկություններով: Ակնհայտ է, որ նորարարական
գործընթացների կառավարումն անձի
ունակությունների ներդրման և ինքնաիրացման ոլորտ է: Նորարարական գործընթացների կառավարման ժամանակ
դպրոցի տնօրենն ինքնաիրացվում է որպես անձ, որպես ղեկավար և կազմակերպիչ:
Ղեկավարի
մասնագիտական-մանկավարժական մշակույթն ավանդաբար
պայմանավորված է մանկավարժական
գործունեության նորմերով, կանոններով,
մանկավարժական տեխնիկայով և վարպետությամբ:
Դպրոցի տնօրենի համար դրանք հետևյալներն են` կարողանալ մանկավար278

ժական գործընթացը տեսնել ամբող ջական, համակարգված (նպատակադրումից
մինչև վերջնական արդյունքները), վերլուծել մանկավարժական գործընթացը գիտական դիրքորոշում ներից, կազմակերպել և այն կառուցել գիտական հիմքի վրա,
մանկավարժական գործընթացը կառուցելու համար վերլուծել, համեմատել և ընտրել
առավել հեռանկարային հայեցակարգեր
և կրթական տեխնոլոգիաներ, վերլուծել
դպրոցական ուսում նական պլանները,
ծրագրերը, դասագրքերն ու մեթոդական
ձեռնարկները, արհեստավարժ վարպետությամբ տիրապետել առարկայի դասավանդման մեթոդներին, ժամանակակից
մանկավարժական տեխնոլոգիաներին,
ուսուցիչներին ցուցաբերել որակական մեթոդական օգնություն, դասը վերլուծել գիտական, հոգեբանամանկավարժական,
մեթոդական դիրքորոշում ներից, դասերի
դիտման և վերլուծության համար մշակել
ծրագրեր (լայնածավալ, համալիր, թեմատիկ, համառոտ), կատարել ուսուցչի մասնագիտական գործունեության ընդհանրական դիագնոստիկա, վերլուծել դպրոցի
դաստիարակչական աշխատանքի համակարգը:
Դպրոցի ղեկավարի սոցիալական-հոգեբանական մշակույթը /ստեղծագործական մանկավարժական կոլեկտիվի
ստեղծումը Լ. Ա. Կաբանինան և Ն. Պ.
Տոլստոլուցկին ևս համարում են կառավարման մշակույթի բաղադրիչ տարրերից մեկը, որը նորարարական գործընթացների կառավարման համատեքստում
անփոխարինելի է: Ապահովել կոլեկտիվի
միավորվածությունը, ընդհանրությունը,
նրա գործունեությունն ուղղորդել դպրոցի նպատակների նվաճմանը, միջոցներ
գտնել` արտաքին նպատակային դիրքորոշում ները աշխատակցի պահանջմունքը
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դարձնելու համար: Բարձր որակավորում
և փորձ ունեցող մանկավարժներից պիտի ձևավորել ակտիվ «կորիզ»` տնօրենի
համախոհներ, խթանել կոլեկտիվի զարգացումը, նպաստել ինքնազարգացմանը, պահպանել և զարգացնել կոլեկտիվի
ավանդույթները` նպաստելով կոլեկտիվի
կապերի ամրապնդմանը:
Կոլեկտիվի խթանումը կառավարման
մշակույթի բաղկացուցիչ տարրերից է:
Այս պարագայում տնօրենի կարևորագույն գործառույթներն են` խթանել ուսուցիչների դրական աշխատանքային
դրդապատճառները, ուսուցիչների ինքնաիրացման պահանջմունքի բավարարման համար ստեղծել պայմաններ և աշխատանքային արդյունավետ իրավիճակ,
որտեղ ձևավորվում և ամրանում են դրական շարժառիթներ, աջակցել ուսուցիչների նախաձեռնությանը, որոնողական աշխատանքներին` հնարավորություն տալով
նրանց ընտրել մեթոդական ձեռնարկներ,
ուսուցման մեթոդներ և միջոցներ: Կարևոր է նաև խրախուսել հեղինակային
ծրագրերի ստեղծումը, սեփական նախագծերի, տարաբնույթ մանկավարժական ստեղծագործական ձևերի պաշտպանությունը, դիագնոստիկայի և հետադարձ
կապի միջոցով նպաստել ուսուցիչների
մասնագիտական գործունեության և անձնային որակների օբյեկտիվ ինքնագնահատականի ձևավորմանը, ստեղծել
ստեղծագործական մթնոլորտ, մանկավարժական հաղորդակցման համակարգ,
որը կխթանի մանկավարժներին` ստեղծագործական որոնողական աշխատանքի
մեջ ներգրավմանը:
Ղեկավարի կառավարման մշակույթի
տարրերից են նաև կոլեկտիվում բարենպաստ հոգեբանական մթնոլորտի ստեղծումը, նրա հաղորդակցական մշակույթը,

անձնային և աշխատանքային որակները:
Մենեջերի մասնագիտական-մանկավարժական գործիմացության մակարդակի վերլուծությունը պետք է սկսել այդ բառի
ծագում նաբանությունից: «Կոմպետենտ»
(գործիմաց) բառը լատինական ծագում ունի (լատիներեն competentia, competo` համապատասխանում եմ, ձգտում եմ, հասնում եմ): Այս բառարաններում եզրաբառը
մեկնաբանվում է որպես այնպիսի գիտելիքների տիրապետում, որոնք թույլ են
տալիս ինչ-որ բանի մասին մտածել, քննարկել, լինել տեղեկացված, հեղինակավոր և այլն: Եթե կոմպետենտություն բառը
բառարաններում մեկնաբանվում է միանշանակ, ապա կոմպետենցիաներ բառը
չունի միանշանակ պարզաբանում: Այդ
հասկացությունը մեկնաբանվում է որպես
որևէ մասնագետի կամ ղեկավար անձի
իրավասությունների ամբող ջություն(պարտականություններ և իրավունքներ), որը
սահմանված է օրենքով, կանոնադրությամբ և այլն, կամ գիտելիքների բնագավառ, որը հնարավորություն է տալիս
ինչ-որ բանի մասին քննարկելու, այսինքն՝
հարցերի բնագավառ, որոնց շրջանակներում ինչ-որ մեկը լավ տեղեկացված է:
Կարելի է նաև հանդիպել հետևյալ մոտեցումը` հարցերի, երևույթների շրջան, որտեղ որևիցե մեկն ունի հեղինակություն,
փորձ, իրավասությունների շրջան, որն
անձի իրավասությունների տակ է, ինչ-որ
մեկի անհատական հնարավորությունները, նրա որակավորումը (գիտելիքներն ու
փորձը), ինչը հնարավորություն է տալիս
որոշակի շրջաններում կայացնելու որոշում ներ և այլն:
Ինչպես ցույց են տալիս մասնագիտական գրականության մեջ այս բառի
վերլուծությունները, կոմպետենտությունը
մարդու` գիտելիքների, կարողություննե279
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րի և հմտությունների կիրառման մակարդակ է, երբ նա բավականին խորությամբ
տեղեկացված է որևէ հարցի շրջանակներում: Մասնագետի գործիմացության
հիմ նախնդիրը արդի ժամանակահատվածում
մանկավարժահոգեբանական
համատեքստում հրատապ է դարձել:
Մասնագիտական
կոմպետենտության
հիմ նախնդրով մասնավորապես զբաղվում են ժամանակակից գիտնականներ
Ն. Կուզմինան, Վ. Ա. Սլաստենինը, Վ. Մ.
Շեպելը և այլք:
Լուրջ ուսում նասիրության կարիք է
զգում նաև ղեկավարի դիրքորոշումը նորարարական գործընթացում, որի արդյունավետությունն ապահովող գործոններից
մեկը դպրոցի ղեկավարի վերաբերմունքն
է տվյալ նորամուծության նկատմամբ: Հետազոտող Յու. Լ. Նեյմերը դիտարկում է
նորարարական գործընթացի նախաձեռնության և դրանց նկատմամբ ղեկավարների փոխազդեցության երեք տեսակ`
նախաձեռնություն վերևից, ղեկավարի
անձնական նախաձեռնություն և նախաձեռնություն ներքևից:
Ըստ նորարարական գործընթացի
նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքի՝ Յու.
Լ. Նեյմերն առանձնացրել է ղեկավարների 5 տեսակ.
1. Պահպանողական: Նորի նկատմամբ
վերաբերվում է նախախնամությամբ.
այս ղեկավարն առաջնությունը տալիս
է աշխատանքի ավանդական ձևերին:
Վերևից իջեցված նախաձեռնության
ճնշման տակ ձգտում է արժանապատվորեն խուսափելու կամ էլ երկարաձգելու ժամկետները:
2. Հրահանգչական:
Տեսականորեն
աջակցում է ցանկացած նորարարության, սակայն գործնականում խուսափում է արմատական այն փոփո280

խություններից և միջոցներից, որոնք,
ըստ էության, կնպաստեն նորարարությունների ներդրմանը:
3. Տատանվող: Կայացրած որոշում ները
հակասական են, հաճախ ընկնում է
իր օգնականների ազդեցության տակ,
անհաջողության դեպքում ընդունված
որոշման ողջ պատասխանատվությունը փորձում է բարդել նրանց վրա:
Վախենում է նորամուծություններից:
4. Առաջընթացային: Անընդհատ փնտրտուքի մեջ է. մշակում է նպատակներ,
որոնում նպատակների իրականացմանը նպաստող նոր տեխնոլոգիաներ:
5. Գրավված: Ղեկավարի այս տեսակը
մշտապես զբաղված է իր կազմակերպության գործունեության վերակառուցմամբ: Չկատարելով նախնական
հաշվարկներ, չմշակելով իր գործողությունների, ծրագրերի տեսլականը` նա
գործում է «փոփոխություն փոփոխությունների համար» կարգախոսով:
Այսպիսով՝ վերևից իրականացվող նախաձեռնությունը կարող է կրել երկակի
բնույթ` հրահանգչական և խորհրդակցական տեսքով: Հրահանգչական նորարարությունների դեպքում ղեկավարի
կեցվածքը և գործելակերպը հիմ նականում հստակորեն մշակված է, թեև բարենպաստ հանգամանքների դեպքում
ազատ գործունեության որոշակի հնարավորություն կա: Այն դեպքում, երբ դիրեկտիվը վերևից կրում է խորհրդատվական
բնույթ` ղեկավարը գործելու ազատություն
է ստանում: Ներքևից ծնված նախաձեռնություններն այնպիսի նորարարական
առաջարկություններ են, որոնք ծագում
են կազմակերպության աշխատակիցների
միջև:
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ МЕНЕД ЖЕРА В
КОНТЕКС ТЕ СОВРЕМЕННОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОС ТИ
А. Степанян, А. Оганисян
Одной из основных проблем педагогики является профессионально-педагогическая
компетенция.
Продуктивность управления обусловлена педагогической компетентностью менеджера, его дальновидностью, чей вклад обеспечит улучшение качества учебного процесса.
Независимо от личности руководителя, для обеспечения результативности нововедений наиболее продуктивен тот стиль управления, который побуждает сотрудников к
самостоятельной (работе) деятельности.
THE MAGER’S PROFESSIONALPEDAGOGICAL COMPETENCE IN THE CONTEXT OF
THE INNOVATIVE MANAGEMENT PROCESSES
A. Stepanyan, A. Hovhannisyan
The professional – pedagogical competence is one of the main problems of pedagogy.
The effectiveness of the management is due to the manager’s pedagogical– professional
competence, perspective ideas, the introduction of which will contribute to the improvement
of the quality of educational processes.
Regardless of the director’s type, the director’s mode which gives the employees the
independence to operate individually, is beneficial for the effectiveness of the innovative
process.
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Շ Տ Կ Ո Ղ ԱԿ ԱՆ Մ ԱՆ Կ ԱՎ Ա Ր Ժ Ո Ւ Թ Յ Ո ՒՆ
ԷԼԼԱ ԿԱՖՅԱՆ

ԱՈՒՏԻՍՏԻԿ ՍՊԵԿՏՈՐԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ
ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՈՒՂԵԿՑՈՒՄԸ
Վերջին 20 տարիների ընթացքում
Հայաստանում նկատվում է աուտիստիկ
սպեկտորի խանգարում ներ ունեցող երեխաների թվի զգալի աճ: Զգալի և ավելի շատ են հանդիպում այդ երեխաները
հատուկ, ներառական կրթություն իրականացնող և հանրակրթական դպրոցներում ու նախադպրոցական հաստատություններում: Այս կապակցությամբ
հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության արդի հիմ նախնդիրն է աուտիստիկ սպեկտորի խանգարում ներ ունեցող
երեխաների հնարավորություններին և
կրթական պահանջմունքներին համապատասխան որակյալ ուսուցման և դաստիարակության գործընթացի անհատականացման ուղիների որոնումը:
Հայրենական և միջազգային մասնագետներն աուտիստիկ սպեկտորի խանգարում ների շարքում առանձնացնում են
առավել կարևոր և բնորոշ հետևյալ հատկանիշները՝
1. «Աուտիստիկ միայնություն». օտարացում, սոցիալական փոխհարաբերությունների դժվարություններ, այլ
մարդկանց հետ հուզական շփում
հաստատելու ունակության խանգարում, փոխադարձ հաղորդակցման
անլիարժեքություն:
2. Վարքագծի կարծրատիպություն, միօրինակ գործողությունների առկայություն՝ ճոճում, ձեռքի թափահարում,
ոտնաթաթի վրա քայլք, շրջանաձև
վազք, սեփական աչքերի առջև մատ282

ների շարժ, ոչ սովորական առարկաների (քանոն, շիշ, արկղ) նկատմամբ
կապվածություն և դրանց հետ մանիպուլիացիաներ (հարվածում, շպրտում, բացում և փակումը), առարկայի առանձին մասերի հանդեպ
կայուն հետաքրքրության դրսևորում
(հոտոտելը կամ լիզելը, տարբեր հարթությունների մշտական շոշոփելը):
3. Խոսքի զարգացման առանձնահատկություններ: Նշվում է կամ խոսքի,
դիմախաղի, ժեստերի լիովին բացակայություն կամ էխոլալիաներ (արձագանքային խոսք), խոսքային դրոշմներ (միևնույն հնչյունների, բառերի,
նախադասությունների կրկնում, ինչպես կանոն` խոսքը «դատարկ է»
(անբովանդակ), չի համապատասխանում իրականությանը կամ բուն
գործողությանը: Խոսքի զարգացման
առավել բարձր մակարդակի դեպքում նշվում է առաջին դեմքով դիմելու կարողության բացակայություն,
դերանունների ոչ ճիշտ կիրառում,
յուրահատուկ առոգանություն, վազող
և կրկնվող խոսք, որը գործածվում է
հատուկ ձևով և ոչ հատուկ իրավիճակներում:
Բացի այդ` աուտիստիկ սպեկտորի
խանգարում ներ ունեցող երեխաների
մեջ կարելի է նկատել միօրինակության
հանդեպ կպչուն ձգտում ներ (տուն վերադառնալ միևնույն ճանապարհով, կրել
միևնույն հագուստը և այլն), զգայական
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ազդեցությունների նկատմամբ գերզգայունակություն
(վարսահարդարիչի
աղմուկ, փոշեկուլի ձայն, մեքենայի ազդանշան, նույնիսկ քամու հոսքը կարող
է բուռն հակազդում առաջացնել): Այդ
երեխաների մեծ մասին բնորոշ են սննդի
ընդունման դժվարություններ (հատկապես հեղուկ ճաշերի) կամ անսովոր հակում ներ` ուտելիքի հանդեպ: Մեծամասնությունը չի ուտում մրգեր, բանջարեղեն,
կաթնային սնունդ:
Նշված երեխաներին բնորոշ են ագրեսիայի և ինքնաագրեսիայի դրսևորումներ: Այսպիսի դրսևորում ներով նրանք
արտահայտում են իրենց անհամաձայնությունը, անբավարարությունը, հակազդում ները կամ դժվարությունները ոչ
հասկանալի կամ տագնապային իրավիճակների դեպքում:
Աուտիստիկ սպեկտորի խանգարումներ ունեցող երեխաները և նրանց ծնողները ոչ միշտ են ըմբռնում գտնում նույնիսկ մասնագետների կողմից (երեխան
ընկալվում է զգուշորեն և մտավախությամբ):
Աուտիստիկ սպեկտորի խանգարումներ ունեցող երեխաների հետ զարգացնող աշխատանքների կազմակերպման
գործընթացն ունի իր առանձնահատկությունները, իսկ արդյունավետությունը
պայմանավորված է այնպիսի հատուկ
պայմանների ստեղծումից, որտեղ հնարավոր կլինի զուգակցել հոգեբանական,
մանկավարժական, սոցիալական և օգնության այլ ձևեր՝ դիտարկելով երեխաների զարգացման շարժընթացը:
Առաջին ընդունելության ընթացքում
ծնողների հետ զրուցելիս մասնագետը
ճշտում է դիմելու պատճառը և անցկացնում է երեխաների ախտորոշիչ հետազոտություն:

Առավել տարածված խնդիրից ծնողները նշում են՝
• երեխան հաճախ սեփական անվանը
չի արձագանքում,
• չի ընկալում իրեն ուղղված խոսքը, չի
կատարում հասարակ, պարզ հրահանգը,
• եթե անգամ խոսում է, ապա մեխանիկորեն կրկնում է բառեր, նախադասություններ,
• դիմադրում է ցանկացած շփում դրսևորման փորձերի (տեսողական, ժեստային, տակտիլ, խոսքային, հուզական և այլն), խուսափում և հեռանում
է երեխաներից ու մեծահասակներից,
• նկատվում է շրջապատող միջավայրի
հանդեպ հետաքրքրության բավականին ցածր մակարդակ,
• ծայրահեղ շարժուն է, չի կարողանում
մնալ միևնույն տեղում,
• անընդհատ ձգտում է որոշակի ծեսերի և սովորույթների,
• ունի տարբեր մտավախություններ,
• խուճապի և հիսթերիայի մեջ է ընկնում, երբ ինչ-որ բան տեղի է ունենում
ոչ այնպես, ինչպես սովորաբար պիտի լինի,
• երբեմն հարվածում է, կծում է, ճանկռոտում է իրեն, քաշում է մազերը,
շպրտում կամ կոտրում է իրերը և
այլն:
Երեխաների տարիքը, որոնց հետ
ծնողները դիմում են առաջին ընդունելությանը, որպես կանոն, 3-ից մինչև 5
տարեկանն է: Հենց այս շրջանում էլ սկսում են վառ արտահայտվել աուտիստիկ
գծերը: Վերջին ժամանակահատվածում
աուտիստիկ սպեկտորի խանգարում ներ
նկատվում է 2, 5, նույնիսկ 2-ից ցածր
տարիքի երեխաների մոտ:
Երեխայի ազատ վարքի և գործո283
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ղությունների դիտարկման ընթացքում
բացահայտվում են նրա պահվածքը,
տրամադրությունը, հուզական հակազդում ները, նախասիրությունները, հրահանգներ կատարելու և ուշադրությունը
կենտրոնացնելու ունակությունը: Ախտորոշման արդյունքում մասնագետը զրուցում է ծնողների հետ և քննարկում է
երեխայի հետ աշխատանքի հնարավոր
տարբերակները: Դրանք կարող են լինել
մասնագիտական միջամտություն ցուցաբերելու հետևյալ ձևերը՝
• աուտիստիկ սպեկտորի խանգարումներ ունեցող երեխաների ուղղորդում
հո գե բա նաբժշ կա ման կա վար ժա կան
հանձնաժողով՝ համապատասխան
կրթական հաստատությունը որոշելու
նպատակով, որտեղ երեխան կստանա համապատասխան մանկավարժական օգնություն,
• աուտիզմ ունեցող երեխայի հետ անհատական զարգացնող պարապմունքների անցկացում,
• զարգացնող աշխատանքների մեջ
երեխայի ընտանիքի ներառում,
• ծնողների հետ պարբերական խորհրդատվության անցկացում՝ երեխայի
զարգացման և դաստիարակության
արդյունավետ աշխատանքներ կազմակերպելու նպատակով,
• տարբեր մասկագետների ներառում
(հատուկ մանկավարժ, հատուկ հոգեբան, սոցիալական մանկավարժ և
այլն):
• Աուտիստիկ սպեկտորի խանգարում ներ ունեցող երեխաների հետ
մասնագետի կողմից իրականացվող
անհատական զարգացնող աշխատանքը կազմակերպվում է հետևյալ
ուղղություններով՝
• երեխայի տարիքային և անհատա284

կան զարգացման առանձնահատկությունների հաշվառում՝ ուշադրություն
դարձնելով երեխայի անձի ուժեղ կողմերի և ունակությունների դրսևորման
հանդեպ` անհատական կրթական
կենտրոնացած և հստակ կառուցվածքային ծրագրի երթուղի կառուցելու
համար [3, 53-56],
• աուտիզմի դեպքում հուզակամային
ոլորտի առաջնային խախտման, հուզական իմաստների համակարգի ոչ
բավականին ձևավորված գաղափարի հաշվառում [5, 24-25]:
Նշված խմբի երեխաների աշխատանքի առաջնային սկզբունքն է` այդ երեխաներին, հարկավոր է սովորեցնել ամեն
ինչին, ինքնուրույն ոչինչ չի ստացվի, չի
հայտնվի:
Զարգացնող աշխատանքների հիմնական նպատակը սոցիալական փոխհարաբերությունների ունակությունների
զարգացումն է, շրջապատող առարկաների և երևույթների ճիշտ ընկալման և համապատասխան հակազդում ների ձևավորումն է, մարդկանց և շրջապատող
սոցիալական միջավայրի հետ հուզական
կապի լիարժեք շփման և համագործակցության ստեղծումը:
Ելնելով վերոնշյալից՝ կազմակերպվում է այդ երեխայի հետ մասնագիտական միջամտության հետևյալ փուլերը [1,
77-80]:
1. Աուտիստիկ սպեկտորի խանգարում ներ ունեցող երեխաների հետ
իրականացվող զարգացնող աշխատանքների 1-ին փուլ.
Շփման հաստատում: Ցանկացած
աշխատանք սկսվում է երեխայի հետ հուզական դրական հաղորդակցման հաստատումից, քանի որ հենց աուտիզմ ունեցող երեխաների հետ այս փուլը կարող
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է տևել ավելի երկար և զբաղեցնել ավելի
շատ ժամանակ: Շփման և հաղորդակցման արգելափակումը կարող է առաջացնել երեխայի մեջ նեգատիվիզմ, վախերի,
տագնապի զգացում, ինքնաբուխ վարքագիծ: Այս փուլի ընթացքում մասնագետը պարզում է, թե երեխայի համար
ինչն է համարվում խրախուսանք, կամ որ
դեպքերում է նա հրաժարվում շփումից:
Շփման հաստատման համար կարելի է
կիրառել զգայական խթաններ (օճառի
փրփուր, պտտվող տարբեր առարկաներ,
անիվներ, երաժշտական խաղալիքներ և
այլն):
2. Աուտիստիկ սպեկտորի խանգարում ներ ունեցող երեխաների հետ
իրականացվող զարգացնող աշխատանքների 2-րդ փուլ.
Ուսում նական վարքագծի հմտությունների ձևավորում: Այս փուլում կարևոր է աուտիզմ ունեցող երեխայի վարքի
կազմակերպումը (առաջադրանք կատարելու հաստատում ների ձևավորում, ուշադրության կենտրոնացում, ուսուցման
իրավիճակներին հարմարեցում):
Կարևոր է հետևել հաջորդականության սկզբունքին, նոր նյութի աստիճանաբար ավելացմանը, քանի որ աուտիստիկ սպեկտորի խանգարում ներ ունեցող
երեխաները նեգատիվորեն են ընկալում
անծանոթ ամեն ինչ: Առաջին պարապմունքների ընթացքում ցանկալի է կենտրոնանալ միևնույն և երեխայի համար
հասանելի հմտության վրա, այնուհետև
աստիճանաբար ավելացվում են նոր
տարրեր: Մեծ նշանակություն ունի մասնագետի օգնությունը, հատկապես ֆիզիկական ուղղորդումը:
Պարապմունքների
հրահանգները
և առաջադրանքները ձևակերպվում են
հստակ և կարճ: Այս դեպքում կարևոր է

խթանների օգնությամբ ամրապնդել երեխայի ցանկալի վարքը և աստիճանաբար
նվազեցնել ու վերացնել ոչ խոսքային
ամապնդման կիրառումը:
3. Աուտիստիկ սպեկտորի խանգարում ներ ունեցող երեխաների հետ
իրականացվող զարգացնող աշխատանքների 3-րդ փուլ.
Ճանաչողական ոլորտի զարգացում:
Տվյալ փուլում լուծվում են այդ երեխաների
մտավոր ունակությունների բարելավման
խնդիրներ՝ պայմանավորված երեխայի
մտավոր և խոսքային կարողությունների
զարգացման հնարավորություններով:
Ըստ վիճակագրական տվյալների՝
աուտիզմ ունեցող 10 երեխաներից 1-ն է
տիրապետում, այսպես կոչված, «հատուկ
ունակությունների» (երաժշտական, մաթեմատիկական,
նկարչական):
Ինչպես կարգն է, աուտիստիկ սպեկտորի
խանգարում ներ ունեցող երեխաներին
բնութագրական է մտավոր կարողությունների ընդհանուր իջեցումը: Ուստի
աշխատանքների պլանավորման համար
մասնագետը հենվում է Լ. Ի. Բորյաևայի,
Օ. Պ. Գավրիլուշկինայի, Ա. Պ. Զարինի,
Պ. Դ. Սոկոլովայի «Մտավոր զարգացման
խանգարում ներ ունեցող նախադպրոցականների դաստիարակության և ուսուցման ծրագիր», Օ. Պ. Գավրիլուշկինայի,
Ն. Դ. Սոկոլովայի «Նախադպրոցական
տարիքի մտավոր հետամ նացություն ունեցող երեխաների դաստիարակության
և ուսուցման ծրագիր» ծրագրերի վրա [2,
180-182]:
Ճանաչողական գործունեության զարգացումը ներառում է շրջապատի հետ
ծանոթացումը, զգայական դաստիարակությունը, մտածողության, տարրական
մաթեմատիկական հասկացությունների
և պատկերացում ների, խոսքի, հաղոր285
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դակցման ունակությունների, մանր և
խոշոր մոտորիկայի զարգացումը: Հանդիպում ների ժամանակ աշխատանք է
տարվում առարկայական, կառուցողական, խաղային գործունեության ձևավորման ուղղությամբ:
Այս փուլում ևս կիրառվում են հաջորդականության սկզբունքը, նոր նյութի
աստիճանական ավելացումը: Աուտիզմ
ունեցող երեխայի համար կարևոր է յուրաքանչյուր պարապմունքի սահմանված
ընթացքի պահպանումը:
Աուտիստիկ սպեկտորի խանգարումներ ունեցող երեխաներին մասնագետի
օգնությունը ցուցաբերվում է այնքան ժամանակ, քանի դեռ նա ունի դրա կարիքը:
Զարգացնող աշխատանքներում դրական շարժ նկատվում է այն դեպքում, երբ
երեխային անհրաժեշտ մեծի օգնությունը
աստիճանաբար նվազում է:
Աուտիստիկ սպեկտորի խանգարումներ ունեցող երեխաների հետ զարգացնող աշխատանքների կարևոր պայման է
ծնողների հետ սերտ կապի հաստատումը: Ծնողների հետ աշխատանքի առանձնահատկությունը կայանում է սեփական
երեխային համարժեք ընկալման, նրա
յուրահատուկ վարքի ճիշտ ընդունման,
զարգացնող գործընթացում ակտիվ մասնակցության ձևավորմամբ:
Զարգացնող աշխատանքները ցանկալի է անցկացնել ծնողների ներկայությամբ, քանի որ կարևոր է այդ աշխատանքների
անցկացումը
տան
պայմաններում, զուգընկեր ունենալու,
մասնագետի և ծնողի միջև վստահության զգացողության ստեղծման նպատակով: Այս դեպքում ծնողը ճիշտ է հասկանում երեխայի վիճակը, աշխատանքի
նպատակն ու խնդիրները: Զարգանում է
ծնողների մասնագիտացումը, ընտրվում
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է այս կամ այլ հմտություններ զարգացնելու միևնույն մոտեցում: Ծնողներն անցնում են յուրահատուկ պրակտիկում, թե
ինչպես կազմակերպել տնային պարապմունքները, ճշտում են մասնագետի հետ
առաջիկա անելիքները:
Այսպիսով՝ աուտիստիկ սպեկտորի
խանգարում ներ ունեցող երեխաների
մանկավարժական ուղեկցումն ունի իր
յուրահատկությունը՝
• աուտիստիկ սպեկտորի խանգարումներ ունեցող երեխաների և նրանց
ծնողների հետ զանազան տարբերակներով աշխատանքների իրականացում,
• աուտիստիկ սպեկտորի խանգարում ներ ունեցող երեխաների հետ
անհատական զարգացնող աշխատանքների փուլերի կազմակերպման
առանձնահատկություններ,
• ձեռք բերված մակարդակի դիտարկում, անհատական զարգացման աշխատանքների
բովանդակությանը
համապատասխան փոփոխությունների կամ ճշգրիտների իրականացում,
• զարգացնող աշխատանքների գործընթացում ծնողների պարտադիր ներառում:
Այսպիսով՝ աուտիստիկ սպեկտորի
խանգարում ներ ունեցող երեխաների
հանդեպ կրթական գործընթացում բոլոր մասնակիցների փոխհամագործակցության կանոնավոր հետաքրքրություն
առաջացնելու դեպքում զարգացնող աշխատանքը դառնում է ավելի արդյունավետ, իսկ արդյունքներն՝ առավել կայուն:
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖ ДЕНИЕ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВОМ
АУ ТИС ТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
Э. Кафьян
В статье представлены особенности развития детей с расстройствами аутистического спектра. Изложены основные направления и этапы коррекционно-развивающей
работы с этими детьми. Отмечена специфика педагогического сопровождения детей с
расстройствами аутистического спектра в образовательное пространство. Подчеркивается роль родителей в развитии ребенка с аутистическими нарушениями.
PEDAGOGICAL SUPPORT OF CHILDREN WITH
THE DISORDER AUTISM SPECTRUM
E. Kafyan
This article presents the characteristics of children with autism spectrum disorder, the
basic directions and the stages of correctional and developmental work with these children.
It shows us the specifics of pedagogical support for children with autism spectrum disorders
un the educational area. It also marks the parent’s role of a child with autism spectrum disorder.
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ՍԱԹԵՆԻԿ ՊՈՂՈՍՅԱՆ

ՄՏԱՎՈՐ ՀԵՏԱՄՆԱՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ
ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴՐԴԱՊԱՏՃԱՌԱՅԻՆ
ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ
Հատուկ մասնագիտական գրականության մեջ մտավոր հետամ նացություն
ունեցող դպրոցականների ուսում նաաշխատանքային գործունեության դրդապատճառի խնդրի վերաբերյալ հայացքների հակասությունները մանկավարժների
համար ստեղծում են մեծ դժվարություններ [1, 120-123, 2, 45-48]:
«Տարբեր հեղինակների կողմից ընդունված կարծիքը հոգեբանական տարբեր ֆենոմենների դրդապատճառների
մասին, ոմանց բերում է պեսիմիզմի, և
ոմանք հրաժարվում են ուսում նասիրել
դրդապատճառը որպես հոգեբանական
դրսևորում, իսկ մյուսներին բերում է դրդապատճառի քննարկման համար ավելի
«հարմար» գիտական այս կամ այն կարգ
ու կանոնի ընտրությանը» [1, 64]:
Հաստատված է, որ ուսում նաաշխատանքային գործունեության դրդապատճառի մանկավարժական հայացքների
համակարգում կան մի շարք հակասություններ` կապված այդ հասկացության
անմիջական սահմանման հետ: Օրինակ՝
Ա. Կ. Մարկովան ուսում նաաշխատանքային գործունեության դրդապատճառ
է անվանում գիտելիքների հանդեպ հետաքրքրությունը, սովորելու ցանկությունը, սովորողների կողմից գիտելիքների
յուրացման ուղղվածությունը, լավ թվանշաններ ստանալը, մարդու հոգեկանի
ներքին վիճակը: Այս ամենի հետ նա պնդում է. «Այն կոնկրետ օբյեկտը, որը բա288

վարարում է տվյալ պահանջմունքը, կոչվում է դրդապատճառ» [2, 9]:
Ե. Պ. Իլյինը պնդում է, որ ընկալման
գործընթացում դրսից տրվող օգնության
շնորհիվ չի կարելի ձևավորել ուսում նական գործունեության դրդապատճառ, այլ
ուղղակի կարելի է նպաստել այս գործընթացին: Դաստիարակության և սոցիալականացման գործընթացում ձևավորվում
է այն կառուցողական նյութը, որը հետագայում կիրառվում է այս կամ այն գործողության դրդապատճառների համար:
Այդպիսի նյութեր են համարվում, օրինակ,
հակում ները, բարոյական սկզբունքները,
ինքնագնահատականը, որոնց ձևավորումը մանկավարժի խնդիրն է համարվում [1,
205-209]:
Մի շարք մանկավարժներ պնդում են,
որ մտավոր հետամ նացություն ունեցող
դպրոցականների ուսում նաաշխատանքային գործունեության դրդապատճառի
ձևավորումը հնարավոր է ուսում նադաստիարակչական իրական գործընթացի
բնական պայմաններում: «Ձևավորել դրդապատճառ` նշանակում է սովորողի գլուխը չլցնել պատրաստի դրդապատճառներով և նպատակներով, այլ նրան ներառել
ակտիվութունը ծավալող այնպիսի պայմանների և իրավիճակների մեջ, որտեղ
ցանկալի դրդապատճառները և նպատակները կկազմավորվեն և կզարգանան հենց աշակերտի ներքին ձգտում ների, անհատականության, անցյալի փորձի
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հաշվառումով» [3, 7]: Հատուկ հոգեբանական և մանկավարժական գրականության
վերլուծությունը թույլ է տվել առանձնացնել մի շարք պայմաններ, որոնք ստեղծում են բարենպաստ հիմքեր ուսուցման
դրդապատճառների ձևավորման համար:
Դա գիտական հասկացությունների յուրացումն է, հատուկ ուսում նական գործունեության ձևավորումը, միջանձնային
հարաբերությունների
համակարգում
աշակերտներին ներառելը, կոլեկտիվ
գործունեության կազմակերպումը, խրախուսանքի և նախատելու համակարգի կիրառումը և այլն:
Այսպես, ըստ Ա. Կ. Մարկովայի. «Յուրաքանչյուր դասին պետք է իրականացվի
դպրոցականի ուսում նական գործունեության որոշակի շրջան: Ինչպիսի գործունեություն էլ աշակերտը իրականացնի, այն
պետք է ունենա հոգեբանորեն ամբող ջական կառուցվածք` սկսած աշակերտի կողմից գործողությունների, ձևերի, միջոցների կատարման միջոցով նպատակներ,
խնդիրներ դնելուց և հասկանալուց, մինչև
ինքնահսկողության և ինքնագնահատականի գործողությունների իրականացում:
Ուսուցիչը պետք է կազմակերպի դպրոցականների ուսում նական գործունեության
որոշակի շրջան և ձևավորի այն որպես
աշխատանքին համապատասխան դրդապատճառային շրջան» [3, 60]:
Հաստատված է, որ յուրաքանչյուր
բաժնի կամ թեմայի ուսում նասիրումը
պետք է կազմված լինի 3 հիմ նական շրջաններից` դրդապատճառային, ճանաչողական, գնահատիչ:
Դրդապատճառային շրջան: Տեղեկատվություն է, թե ինչի համար սովորողը պետք է իմանա ծրագրի տվյալ բաժինը: Այն կազմված է երեք ուսում նական
գործողություններից՝ բարդ իրավիճակի

ստեղծում, ուսում նական հիմ նական խնդրի ձևավորում, տվյալ թեմայի ուսում նասիրման վերաբերյալ ինքնահսկողության
և ինքնագնահատականի հնարավորությունների հարցերի քննարկում:
Ճանաչողական շրջան: Սովորողների
կողմից թեմայի յուրացում, կապված թեմայի բովանդակության հետ՝ ուսում նական գործողությունների տիրապետում:
Գնահատիչ շրջան: Այս շրջանը կապված է աշխատանքի գնահատականի և
դրված խնդրի կատարման և ձգտման
վերլուծության հետ: Այն ծառայում է ուսում նական դրդապատճառի յուրահատուկ «ամրացմանը», որը բերում է նրա
ձևավորմանը, հետագայում` կայունացմանը:
Ա. Կ. Մարկովան նշել է, որ ուսումնաաշխատանքային
գործունեության
իրականացման համար դրդող գործոն է
համարվում դպրոցականի սովորելու կարողությունը, քանի որ ուսում նական աշխատանքում առանց կարողությունների
և ունակությունների ամուր հենարանի ուսուցման հանդեպ հետաքրքրությունը մարում է [3, 65]:
Մտավոր հետամ նացություն ունեցող
դպրոցականների ուսում նաաշխատանքային գործունեության դրդապատճառի ձևավորման այնպիսի եղանակների
շարքում, ինչպիսիք են շարադրանքի հետաքրքրականությունը, նյութը մատուցելու ոչ սովորական ձևը, սովորողի զարմանքի առաջացումը, ուսուցչի խոսքի
հուզականությունը, ճանաչողական խաղերը, կյանքի իրավիճակների վերլուծությունը, հետագա կյանքում դպրոցական
գիտելիքների ուսում նասիրման և կիրառման անձնային և հասարակական նշանակության պարզաբանումը, պետք է կիրառել հետևյալ ձևերը`
289
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•

«Բացահայտման զգացողության ամրացում ազդեցության նկատմամբ,
այսինքնª սովորելու ժամանակ վարժությունների կիրառում մեծերի հետ
համագործակցելու համար:
• Ուսում նական գործունեության դրդապատճառի ամրացման և գիտակցման
համար իրավիճակի ընտրության կիրառում:
• Վարժություններª ուսման մեջ դպրոցականի նպատակադրման, նպատակի կայունության խնդրի, այն համառորեն իրականացնելու համար:
• Հուզական թրեյնինգ, որը ներառում է
տագնապը և լարվածությունը հանելու
վարժությունը, դրական հույզերի ամրացումը, սեփական գործունեությունը
պլանավորելու ունակությունը և դժվարության կանխատեսելու կարողությունը:
Տարբեր պայմանների շարքում, որոնք
նպաստում են ուսում նական գործունեության դրական դրդապատճառի զարգացմանը, մեծ դեր է խաղում սովորողների
գնահատականի համակարգը:
Գնահատականը համարվում է ուսումնական գործունեության իրականացման
խթան, այն պետք է կիրառել զգույշ, քանի
որ գնահատականը բերում է ոչ միայն դպրոցականի ուսում նական գործունեության
դրդապատճառների ձևավորմանը, այլև
կարող է անբարենպաստ ձևով ազդել դրդում ների վրա (առաջացնի անլիարժեքության զգացում, ուսման հանդեպ երեխայի
բացասական վերաբերմունք): Մանկավարժները և հոգեբանները նշում են, որ
մտավոր հետամ նացություն ունեցող դպրոցականների ուսում նաաշխատանքային
գործունեության դրդապատճառի ձևավորման անհրաժեշտ պայման է համարվում կապ հաստատել գործունեության
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վերջնական և ընթացիկ նպատակների
միջև: Ձևերից մեկը համարվում է ապագա
գործընթացը պատկերացնելու ունակությունը: Այդ ունակությունը երեխաներին
պետք է հատուկ սովորեցնել: Անհրաժեշտ
է որևէ առարկա պատրաստելիս առանձին գործողությունը ներառել պատրաստման ամբող ջական գործունեության մեջ:
Սրա համար երեխաների առջև պտտանը
հավաքել են և բաժանել են շերտերի: Մյուս
ձևը վերջնական և ընթացիկ նպատակների միջև կապերի հաստատման համար
(այլ մարդկանց հետ որոշակի հարաբերությունների հաստատում, օրինակ, երբ
երեխան ինչ-որ բան է անում ոչ թե իր, այլ
ուրիշների շնորհիվ) հանդես է գալիս գործունեության նշանակությունը նախօրոք
պատկերացնելու ունակությունը, և այն,
թե ինչպես մարդիկ կվերաբերվեն [5, 5663]:
Բ. Ի. Պինսկին հատուկ տեղ է տվել
աշխատանքի
սոցիալ-հասարակական
նշանակությանը: «Աշխատանքային գործունեության գործընթացում, որն ունի
գործնական և հասարակական արժեք,
հատուկ դպրոցի սովորողներն իրենց
աշխատանքից բավարարվածություն են
զգում, և սկսվում են ձևավորվել նրանց
գործունեության դրդապատճառի հեռանկարային և նշանակալից սոցիալական
հարաբերությունները» [5, 25]:
Հատուկ գիտամեթոդական գրանակության մեջ նշվում է, որ մտավոր հետամ նացություն ունեցող երեխաների ուսում նաաշխատանքային գործունեության
նոր դրդապատճառների ձևավորմանը
նպաստում է առաջին հերթին նոր պահանջմունքների առաջացումը [6, 14-20]:
Հաճախ գործունեության հենց պայմանները, իրենց հասարակական նշանակությունը և նրանց հետ կապված վարքի

ՇՏԿՈՂԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ

նորմերը մտավոր հետամ նացություն ունեցող երեխաների յուրացմանը հասանելի
չեն: Այդ պատճառով էլ նրանց դրդապատճառների սահմանի բարձրացման կարևոր
պայմաններից մեկն է` դրդապատճառի
ձևավորման համար տարվող աշխատանքի զուգակցումը նպատակաուղղված գործունեության ձևավորման աշխատանքի
հետ:
Մտավոր հետամ նացություն ունեցող
դպրոցականների ուսում նաաշխատանքային գործունեության դրդապատճառը
սահմանվում է այն աստիճանով, որը գտնվում է անձի կառուցվածքում: Կապված
սրա հետ՝ առանձնացվում է այդ սահմանի բարձրացման ևս մեկ պայման` ուսուցման և դաստիարակության գործընթացի
զուգակցում
ուսում նաաշխատանքային
գործունեությանը: Երեխան ուսում նաաշխատանքային գործունեության կատարման ընթացքում դրսևորում է հետաքրքրություն և լավ արդյունքների հասնելու
ցանկություն: Երևի հենց այդ պատճառով
էլ հիմ նական ուսում նասիրության են ենթարկվել մտավոր հետամ նացություն ունեցող երեխաների ուսում նաաշխատանքային գործունեության դրդապատճառերը
[5, 102-110]:
Մտավոր հետամ նացություն ունեցող
դպրոցականների անձի կառուցվածքում
հատուկ տեղ է գրավում ձեռքի աշխատանքային գործունեությունը, որն ավելի
հասկանալի է և հասանելի: Դրա համար
էլ նրանք վերաբերվում են հետաքրքրությամբ և համապատասխան են անդրադառնում կատարման ընթացքում հաջողություններին և անհաջողություններին
[6, 14-20]:
Հաստատված է, որ կապված աշխատանքի տարբերակված ուսուցման գործընթացի հետ՝ հատուկ (օժանդակ) դպրո-

ցում առանձնացնում են դպրոցականների
մի խումբ, որոնց մեջ առկա հիմ նական
դժվարությունները կապված են աշխատանքային գործունեության դրդապատճառների ցածր սահմանի հետ: Այսպիսի
դպրոցականները սովորաբար ամբողջ
պարապմունքի ընթացքում աշխատում են
դանդաղ, հաճախ հետ են մնում, վատ են
կիրառում ուսուցչի օգնությունը, սպասում
են դասի ավարտին, արհեստանոցում չեն
մնում, որպեսզի սկսած գործը ավարտեն:
Մյուս խմբի սովորողները բնութագրվում
են աշխատունակության արտահայտված
իջեցմամբ, որը տեղի է ունենում աշխատանքային գործունեությունում ամբող ջական և կատարողական կողմերի դրդապատճառային խանգարում ների հաշվին:
Այս երեխաները հաճախ արհեստանոցում չեն պահպանում վարքի կանոնները
(ուշանում են դասերից, քայլում են դասի
ժամանակ, շեղվում են կողմ նակի գործերի վրա), սակայն կարող են լավ աշխատել, եթե հարկավոր է արհեստանոցում
որևէ բան անել հենց իրենց համար: Երրորդ խմբի սովորողները բնութագրվում
են նրանով, որ դրդապատճառային անբավարարությունները զուգակցվում են
գործունեության կատարողական կողմի
հետ: Նրանք չեն ձգտում իրենց աշխատանքային գործողությունների կատարելագործմանը, վատ են տանում միաձև
վարժությունները, հաճախ հանգստանում
են: Այս երեխաները աշխատանքը կատարում են միայն ուսուցչի դիտողությունից
հետո կամ երբ զգում են, որ նրա հսկողության կենտրոնում են: Ոմանց մեջ դրդապատճառի իջեցումը դրսևորվում է որպես
երկրորդական երևույթ՝ կապված աշխատանքի դասերին ոչ ճիշտ շարժում ների
հետևանքով հետ մնալու և անհաջողության հետ [4, 25-30]:
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Տարբերակված մոտեցման շրջանակներում պետք է կիրառել հատուկ մեթոդներ և եղանակներ` կապված գործունեության ամբող ջական, էներգետիկ կամ
կատարողական կողմերի առավել խանգարման հետ: Մասնավորապես այնպիսի
եղանակներ, ինչպիսիք են դպրոցականի անհատական հնարավորությունների
հաշվի առնելը, ուսուցչի պահանջկոտության սահմանը, սովորողի անհատական
առանձնահատկությունների հետ կապգորված
ուսում նաաշխատանքային
ծունեության խթանումը, սովորողների
աշխատանքի մշտական ցուցադրման
կազմակերպումը, առաջին հաջողության
դեպքում դրական գնահատականը, աշխատանքում անհաջողություն ունենալու
հետևանքով այլ առաջադրանքի ժամանակավոր կատարումը և այլն:
Գործունեության էներգետիկ կողմի

խանգարման վերացման համար կարևոր
նշանակություն է ստանում աշխատանքում
հաջողությունների խրախուսանքը: Հաջողության իրավիճակը սկզբնական շրջանում
ստեղծվում է հատուկ, սակայն հետո այն
անհրաժեշտ է աստիճանաբար քչացնել:
Դրա համար էլ մտավոր հետամ նացություն ունեցող դպրոցականների ուսում նաաշխատանքային գործունեության
դրդապատճառների զարգացման խնդիրները կարելի է համարել հաղթահարվող:
Նրանց վերացման գլխավոր դերը պատկանում է հատուկ մանկավարժական ներգործությանը: Անհրաժեշտ է միշտ հիշել,
որ մի աշակերտի համար որոշիչ է, մյուսի համար` ոչ: Դրա համար էլ ուսում նական գործունեության դրդապատճառների ձևավորման անհատական մոտեցման
սկզբունքը պետք է գրավի գլխավոր տեղերից մեկը:
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ПУТИ ФОРМОРОВАНИЕ МОТИВАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ УЧЕБНОТРУДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ШКОЛЬНИКОВ
С. Погосян
В статье расскрывается общая характерестика мотивационных факторов учебнотрудовой деятельности умственно отсталых школьников, представлены основные пути
их формирования.
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THE DEVELOPMENT WAYS OF THE MOTIVATING FACTORS UNDERLYING EDUCA
TIONALWORK ACTIVITIES OF SCHOOLCHILDREN WITH MENTAL BACKWARDRESS
S. Poghosyan
The articla presents the description of the motivating factors underlying edicational-work
activities of schoolchildren with mental backwardres as well as the development ways of those
factors.
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ԳՈՀԱՐ ԲԱՐՈՅԱՆ

ԱՈՒՏԻԶՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ
ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ՁԵՎԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐՆ ԸՍՏ
ՓՈՐՁԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
Ինչպես հայտնի է, աուտիզմը հաղորդակցման, հարմարվողական վարքագծի
և խոսքային գործունեության յուրահատուկ ծանր խանգարում է, որը դրսևորվում է երեխայի սենզիտիվ զարգացման
առաջին շրջանում՝ մինչև երեք տարեկան հասակը (О. Б. Богдашина, 1999; Е.
Р. Баенская, 2000): Մինչև այժմ աուտիզմի հիմ նախնդիրները խիստ վիճահարույց տարբեր մասնագետների՝ մանկավարժների, լոգոպեդների, հոգեբանների,
բժիշկների համար:
Վերլուծելով աուտիզմի պատմական
էվոլյուցիոն զարգացումը՝ պարզ է դառնում, որ տարբեր ժամանակաշրջաններում տարբեր են եղել և՛ գիտատեսական
մոտեցում ները, և՛ հաղթահարման մեթոդները, և՛ հասկացությունները, սակայն,
հարկ է նշել, որ, այնուամենայնիվ, բոլոր
ժամանակներում էլ մասնագետների գերագույն խնդիրն է եղել ներգրավել այս
երեխաներին սոցիալական միջավայր
և ձևավորել հաղորդակցման միջոցներ:
Հաճախ աուտիզմ ունեցող երեխաներին
առանձնացնում են որպես չխոսող երեխաներ, և կա կարծիք, որ եթե նրանց սովորեցնենք խոսել (արտաբերել բառեր),
ապա խնդիրը հաղթահարված է, այնինչ
խնդիրն իրականում հաղորդակցվելու դժվարության, հաղորդակցվելու պահանջի
բացակայության մեջ է, և ոչ թե խոսելու (И.
В. Сухорукова, 2012): Գործնականում հաճախ հանդիպում ենք երեխաների, ովքեր
արտաբերում են բառեր, նախադասություններ, բանաստեղծություններ, երգի
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բառեր, սակայն չեն կարողանում հաղորդակցվել. խոսքը հաղորդակցման միջոց
չի ծառայում. օրինակ՝ ող ջունել մեծահասակներին, ընկերներին, խնդրել խաղալիքը, փոխանցել առարկան, ջուր խնդրել և
այլն:
Աուտիզմի դեպքում տուժում են ինչպես խոսքային, այնպես էլ ոչ խոսքային
հաղորդակցման միջոցները (A. Pauline,
Filipek, 1999; Э. Мэш, Д. Вольф, 2003,
S. Baron-Cohen, 1985; O. Б. Богдашина,
2012): Ըստ մի շարք հեղինակների՝ աուտիզմ ունեցող երեխաներն ունեն սոցիալական փորձի յուրացման (A. F. Pauline,
P. J. Acardo, 1999; А. В. Хаустов, 2009) և
հաղորդակցման դժվարություններ, որոնք
պայմանավորված են անբավարար խոսքային միջոցներով (Н. В. Коробенко,
2003): Հենց այս նկատառումով աուտիզմ
ունեցող երեխաների հաղորդակցման
միջոցների ուսում նասիրությունը ունի
գործնական և տեսական կարևոր նշանակություն: Անցկացված ուսում նասիրությունների արդյունքներն էլ իրենց հերթին
առաջ կքաշեն զարգացնող աշխատանքների կազմակերպման հիմ նահարցերը,
և առաջադրված խնդիրներին լուծում ներ
կտրվեն:
Հետազոտության ժամանակ ուսում նասիրել ենք աուտիզմ ունեցող երեխաների
հաղորդակցման ձևերը՝
• հաղորդակցում սեփական նախաձեռնությամբ, մեծահասակի նախաձեռնությամբ,
• հաղորդակցում հասակակիցների, մե-
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ծահասակների հետ,
• ոչ խոսքային հաղորդակցում,
• խոսքային հաղորդակցում:
Վերոնշյալ բաղադրիչների ուսումնասիրման համար մեր կողմից կիրառվել են
տարբեր վարժություններ, խաղային հնարներ, իրավիճակներ, դիտումներ, զրույցներ
մասնագետների, ծնողների հետ: Ընտրված պարամետրերի հաջորդական ուսումնասիրությունը պայմանավորված էր
հաղորդակցման միջոցների օնտոգենետիկական զարգացման փուլերով:
Հաստատող գիտափորձին մասնակցել են նախադպրոցական և կրտսեր դպրոցական տարիքի 30 երեխաներ: Հաշվի
առնելով, որ աուտիզմ ունեցող երեխաները տարբեր են զարգացման աստիճանով,
բնույթով, մենք առանձնացրել ենք խմբեր և ենթախմբեր, որոնց միջոցով ցույց
ենք տվել, որ այս համախմբի միևնույն
տարիքի երեխաները՝ կախված խնդրի
բնույթից, պարապմունքների հաճախելու առկայությունից և բացակայությունից,
լինում են տարբեր. տարբեր են նաև դրսևորում ները, տարբեր է նաև աշխատանքի ձևը, հետևապես այլ կլինեն նաև ար-

դյունքները: Ձևավորվել է 2 խումբ ՝ ըստ
երեխաների տարիքի: Առանձնացնելով
խմբեր՝ մենք փաստել ենք այն, որ միևնույն տարիքի աուտիզմ ունեցող երեխաները կարող են ունենալ միանգամայն այլ
ունակություններ, հմտություններ՝ պայմանավորված մի շարք հանգամանքներով՝
արդյո՞ք երեխան հաճախում է զարգացնող պարապմունքների և ինչպիսի՞ ինտելեկտուալ կարողություններ ունի: Այս բաժանումը իրականացվել է ենթախմբերի
միջոցով: Նախադպրոցական տարիքի
երեխաները համալրել են 1-ին խումբը,
դպրոցական տարիքի երեխաները՝ 2-րդ
խումբը: Առանձնացվել են նաև ենթախմբեր Ա և Բ: Ա ենթախմբերը համալրել են
այն երեխաները, ովքեր մասնակցում էին
զարգացնող պարապմունքների և ունեին որոշակի հմտություններ (նստել աշխատանքային սեղանի մոտ, համատեղ
աշխատել, խոսք և այլն): Բ ենթախումբն
համալրել էին այն երեխաները, ովքեր չէին հարմարվում և նոր էին սկսել հաճախել
պարապմունքների (Աղյուսակ 1):
Աղյուսակ 1

Հետազոտվող խմբեր
1-ին խումբ /(ն/դ)

2-րդ խումբ (կրտս. դպ)

n

%

Ա ենթախումբ

7

50

Բ ենթախումբ

7

50

Ա ենթախումբ

10

62

Բ ենթախումբ

6

38

n=14

n =16

Ինչպես գիտենք, երեխան իր զարգացման վաղ շրջանից ոչ խոսքային միջոցներով՝ դիմախաղով, ժեստերով փորձում
է հաղորդակցվել մեծահասակների հետ՝
բավարարելով իր որոշակի պահանջ-

մունքները: Աուտիզմ ունեցող երեխաների
մեծ մասին սա բնորոշ չէ:
Կատարված ուսում նասիրությունների
արդյունքում պարզ դարձավ, որ ընտրված համակազմի երեխաների մեծ մասը
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սեփական նախաձեռնությամբ չէր հաղորդակցվում: Ա ենթախմբերի երեխաները «հաղորդակցվում էին» միմիայն
մասնագետի նախաձեռնությամբ: Տարեկիցների հետ հաղորդակցումը բացակայում էր և՛ խմբերում, և՛ ենթախմբերում:
Ուսում նասիրությունները վկայում էին, որ
այն երեխաները, ովքեր արդեն մասնակցում էին պարապմունքների (Ա ենթախումբ), առավել «հեշտ էին» կատարում
հրահանգները և «հաղորդակցվում»: Այն
երեխաները, ովքեր նոր էին սկսել հաճախել (Բ ենթախումբ) չէին հարմարվում
նոր պայմաններում, չէին կատարում հրահանգները: Երկու դեպքում էլ երեխաները հաղորդակցվում էին միմիայն մեծահասակի նախաձեռնությամբ: Սեփական
նախաձեռնությամբ հաղորդակցվում էին
Ա ենթախմբի երեխաները, որն էլ իրենից
ներկայացնում էր պարզապես ցանկալի առարկան ստանալու մի տարբերակ:
Միայն որոշակի ուղղորդում ներից հետո
նկատվում էր հաղորդակցման դրսևորման տարրական ձևեր (ող ջունել ձեռքով,
փոխանցել խաղալիքը և այլն): Բ ենթախմբերի երեխաները չէին հաղորդակցվում
ընդհանրապես: Հետազոտության արդյունքում պարզ դարձավ, որ Ա ենթախմբերի երեխաները գործածում էին շտամպային դիմելաձեր («բարև ձեզ», «ես լավ
եմ», «հաջող», «ուզում եմ», «տուր»): Իհարկե, անհրաժեշտ է նշել, որ հետազոտության ժամանակ հրահանգները հնչում էին
բազմաթիվ անգամ ներ, և արձանագրված
ցուցանիշները ստացվել են բազմաթիվ
կրկնում ներից, ուղղորդում ներից հետո:
Հետազոտության ընթացքում բացահայտվեց, որ այս երեխաները դրսևորում են
հաղորդակցման յուրահատուկ ձևեր: Ագրեսիան, վարքային տարբեր բացասական
դրսևորում ները նրանց հաղորդակցման
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ձևերն են: Թվարկվածները վերաբերում
էին Բ ենթախմբերին: Օրինակ՝ ցանկալի
առարկան ստանալու համար երեխաները
դառնում էին անկառավարելի. հարվածում էին ընկերոջը, սեղանին. աուտոագրեսիայի դրսևորում ներ էին նկատվում:
«Տուր» խոսքային կամ ոչ խոսքային (ձեռքի շարժումով) հաղորդակցման եզրույթը
փոխարինվում էր վերոնշված ոչ ադեկվատ արտահայտչամիջոցներով: Հետևապես մասնագետների խնդիրն է վերացնել
կամ կրճատել ոչ ճիշտ ստերեոտիպային
վարքային դրսևորում ները՝ փոխարինելով ընդունված հաղորդակցման միջոցներով: Հաճախ ծնողները և մասնագետները
տվյալ պահի աուտոագրեսիան կասեցնելու համար բավարարում են երեխայի պահանջը՝ դրանով իսկ նպաստելով երեխայի
դրսևորած վարքային կարծրատիպերի
ամրապնդմանը: Անհրաժեշտ է կոտրել
այդ կարծրատիպերը և ձևավորել նոր, ընդունված հաղորդակցման ձևեր: Իհարկե,
այս գործընթացը խիստ ժամանակատար
է, պահանջում է մեծ ջանքեր, երկուստեք՝
ծնող - մասնագետ համագործակցություն
և ամենակարևորը՝ համբերություն:
Ուսում նասիրությունների արդյունքում
պարզ դարձավ, որ աուտիզմ ունեցող երեխաները, իսկապես, ունեն հաղորդակցման դժվարություններ, որն էլ թույլ չի
տալիս նրանց հարմարվել սոցիալական
միջավայրում: Ընտրված համակազմի
երեխաները չէին հաղորդակցվում ոչ խոսքային և ոչ էլ այլընտրանքային հաղորդակցման միջոցներով: Խնդիրը հաղորդակցման դրդապատճառային հիմքերի
բացակայության, հաղորդակցման միջոցների ճիշտ ընտրության անկարողության
մեջ է:
Վերոնշյալը ևս մեկ անգամ փաստում
է աուտիզմ ունեցող երեխաների հաղոր-
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դակցման միջոցների զարգացմանն ուղղված տարբեր միջոցների, մեթոդների ու
հնարների մշակման, առաջադրման անհրաժեշտության մասին:
Մենք առաջարկում ենք աուտիզմ ունեցող երեխաների խոսքային հաղորդակցման միջոցների ձևավորման հետևյալ
փուլերը՝
1. Դիմախաղային հաղորդակցման միջոցների ձևավորում,

2. Առարկայագործնական հաղորդակցման միջոցների ձևավորում,
3. Խոսքային հաղորդակցման միջոցների ձևավորում:
Այսպիսի փուլայնության պահպանումը
կարևորվում է մեր կողմից, քանի որ հաղորդակցման միջոցների օնտոգենետիկական զարգացումը կատարվում է հենց
այս հաջորդականությամբ:

Գրականություն
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Коробенко Н. В., Клиника и диагностика раннего детского аутизма, Научно-практический
журнал “Аутизм и нарушения развития” № 1, 2003, с. 2-9.
Баенская Е. Р., Помощь в воспитании детей с особым эмоциональным развитием, М., ИКП
РАО, 2000.
Богдашина О. Б., Аутизм: Օпределение и диагностика, Донецк, 1999.
Сухорукова И. В., Особенности коммуникативного развития у детей с аутизмом; Сибирский
вестник специального образования, № 2(6) 2012.
Pauline A. Filipek, Pasquale J. Accardo, Journal of Autism and Developmental Disorders Vol. 29,
No. 6, 1999.
Мэш Э., Вольф Д., Детская патопсихология. Нарушения психики ребенка, СПб.,
Праиакмерозн, 2003.
Baron-Cohen S., Lesli A., Frith U., Cognition, 21, Does the autistic child have a “theory of mind”?
MRC Cognitive Development Unit, 1985.
Pauline A. Filipek, Pasquale J. Accardo, Journal of Autism and Developmental Disorders Vol. 29,
No. 6, 1999.

ФОРМЫ КОММУНИКАЦИИ У АУТИЧНЫХ ДЕТЕЙ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРЕМЕНТА
Г. Бароян
В статье представлены средства коммуникации у аутичных детей, в соответствии с
проведеннеми исследованиеми.Представлено поэтапная организация работы.
FORMS OF COMMUNICATION FOR THE CHILDREN
WITH AUTISM THE RESULTS OF THE EXPERIMENT
G. Baroyan
The means of communiucation forms for the childern with autrism are represented in
this article according to the studies done.The incremental approach of work organization is
given.
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Ս Ո Ց Ի Ա Լ ԱԿ ԱՆ Մ ԱՆ Կ ԱՎ Ա Ր Ժ Ո Ւ Թ Յ Ո ՒՆ
Ե Վ Հ Ո Գ Ե Բ ԱՆ Ո Ւ Թ Յ Ո ՒՆ
ԻԶԱԲԵԼԼԱ ԲԱԲԱՅԱՆ
ՆՈՆԱ ՊՈՂՈՍՅԱՆ

ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Մանկավարժության և տարիքային
հոգեբանության մեջ բազմիցս ուսում նասիրվել է անձի սոցիալական զարգացման խնդիրը: Հատկապես 6-7 տարեկանը երեխայի կյանքի այն շրջանն է, երբ
ձևավորվում են նրա «Ես կոնցեպցիան»,
«համընդհանուր արժեքների» կարևորումը, անդրադարձային մտածողությունը:
7-8 տարեկանում նրա ինքնագիտակցության մեջ արդեն ի հայտ են գալիս նպատակներն ու հեռանկարները, հասարակական դրդապատճառները, ձևավորվում
են կոմպետենտության նույնականությունը, երեխայի սոցիալական դիրքը` «Ես
հասարակության մեջ եմ», իրականանում
է սոցիալական հասունացումը:
Բազմաթիվ հեղինակներ, բնութագրելով այս տարիքը, մասնավորապես կարևորում են երեխայի օրգանիզմում տեղի
ունեցող անատոմիական, ֆիզիոլոգիական և հոգեբանական փոփոխություններն
ու դրանց փոխկապակցվածությունը:
Հոգեկանի զարգացման ամենակարևոր բնութագրիչը գործողությունների կամածինությունն է (պլանավորում, գործողությունների ծրագրավորում, իրականացում
և վերահսկում): Առավել ինտենսիվ են
զարգանում իմացական գործընթացները
(մտածողություն, ընկալում, հիշողություն,
ուշադրություն), ձևավորվում են հոգեկանի բարձրագույն գործառույթները (բանա298

վոր և գրավոր խոսք, ընթերցանություն,
հաշիվ), ինչն էլ կրտսեր դպրոցականին
ընձեռում է առավել բարդ գործողություններ իրականացնելու հնարավորություն:
6-10 տարեկանը չափազանց կարևոր
տարիք է թե՛ հոգեկան և թե՛ սոցիալական
զարգացման համար: Նախ արմատապես
փոխվում է սոցիալական կարգավիճակը.
երեխան դառնում է դպրոցական, որն էլ
տանում է կենսական հարաբերությունների ողջ համակարգի վերակառուցման: Ի
հայտ են գալիս նոր պարտականություններ, որոնք սահմանում են ոչ միայն մեծահասակները, այլև նրան շրջապատող տարեկիցները: Առաջին տեղում է հայտնվում
նպատակաուղղված ճանաչողական գործունեությունը, որի գործընթացում երեխան ստանում և վերամշակում է հսկայածավալ տեղեկատվություն: Ինչպես նաև
էական փոփոխություններ են տեղի ունենում հոգեբանական ոլորտում [7, 139]:
Ռուս հոգեբան Ե. Ֆ. Ռիբալկոն ապացուցում է, որ այս տարիքը հոգեկանի
զարգացման այն բարձր մակարդակն է,
երբ երեխան, նախադպրոցական տարիքում անցած լինելով սոցիալականացման
առաջնային փուլը, պատրաստ է հետագա
սոցիալական զարգացման համար: Նրա
կարծիքով սոցիալական զարգացման
այս փուլում ձևավորվում են սուբյեկտի ուսում նա-իմացական գործունեության այն
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հոգեբանական բաղադրիչները, որոնք
ապահովում են ուսուցման գործընթացի
արդյունավետությունը, իսկ սոցիալական
ներգործությունը ձեռք է բերում համակարգված բնույթ: Եթե մինչ այդ երեխայի
համար գոյություն ուներ իրերի աշխարհ,
ապա այժմ նրա առջև հարաբերությունների և օրինաչափությունների աշխարհն է,
որն ունի իր ներքին, խիստ գիտական բովանդակությունը [8]:
Դպրոց հաճախելու հետ մեկտեղ փոխվում է նաև «երեխա-մեծահասակ» հարաբերությունների համակարգը, որը բաժանվում է «երեխա-ուսուցիչ» և «երեխա-ծնող»
ենթահամակարգերի: «Երեխա-ուսուցիչ»
հարաբերությունը երեխայի համար հանդես է գալիս որպես «երեխա-հասարակություն» հարաբերություն և սկսում է որոշիչ
դեր խաղալ այն հարաբերություններում,
որ երեխան ունենում է ծնողների և այլ
մարդկանց հետ [9]:
Ուսուցչի օգնությամբ երեխան սկսում է
ճանաչել գիտության, արվեստի ու մշակույթի ձեռքբերումները, սովորում է գործել սովորույթներին և նոր սոցիալական ակնկալիքներին համապատասխան, գիտակցել
իր և շրջապատողների միջև հարաբերությունները, հասկանալ վարքի, բարոյական գնահատականների հասարակական
դրդապատճառները, կոնֆլիկտային իրավիճակների նշանակությունը: Այսինքն`
երեխան աստիճանաբար մտնում է անձի
ձևավորման գիտակցական փուլ:
Դ. Բ. Էլկոնինը, դիտարկելով կրտսեր դպրոցական տարիքի խնդիրները,
առանձնացրել է դրանցից հիմ նականները՝ հասարակական նշանակություն
և հասարակական գնահատական ունեցող գործունեությունը, դրանով պայմանավորված՝ նոր դերերի, իրավունքների,
պարտականությունների ընդունումը, կա-

նոններին ենթարկվելու կարողությունը,
գիտության համակարգված ուսում նասիրությունը և նոր աշխարհայացքի ձեռքբերումը [10]:
Ռ. Ս. Նեմովը, բնութագրելով կրտսեր
դպրոցական տարիքում անձի սոցիալական զարգացումը, նշում է, որ տվյալ տարիքում հսկայական փոփոխություններ են
տեղի ունենում միջանձնային հարաբերություններում, որոնք առկա են ընտանիքում,
տարեկիցների խմբում, հեղինակավոր
մարդկանց ընտրության ժամանակ [3]:
Իսկ Լ. Ի. Բոժովիչը 7 տարեկանը համարում է անձի ձևավորման հերթական
ճգնաժամային փուլ (երեք տարեկանի
ճգնաժամից հետո և որպես դեռահասության ճգնաժամին նախորդող փուլ):
Ճգնաժամերն ի հայտ են գալիս իրար
հաջորդող տարիքների անցումային շրջանում և իրենց մեջ կրում են զարգացման թե´ նախորդ և թե´ հաջորդ փուլերի
առանձնահատկությունները: 6-7 տարեկանում երեխայի հոգեկանի զարգացման
հետ համատեղ ի հայտ է գալիս կյանքում
նոր, ավելի «հասուն» դիրք զբաղեցնելու
ձգտում և ոչ միայն իր, այլև շրջապատի
մարդկանց համար նոր ու կարևոր գործունեություն ծավալելու ձգտում: Ուսուցման ընթացքում այն դառնում է դպրոցականի սոցիալական դիրքի ձեռքբերման
և սոցիալապես կարևոր գործունեություն
իրականացնելու ձգտում, որն ի հայտ է
գալիս երեխայի հոգեկանի զարգացման
այն փուլում, երբ նա սկսում է գիտակցել
իրեն ոչ միայն որպես գործունեության,
այլև որպես մարդկային հարաբերությունների սուբյեկտ: Սա հնարավոր է դառնում,
քանի որ նախադպրոցական տարիքի
վերջում երեխայի սոցիալականացման
գործընթացում ի հայտ եկած մի շարք
հոգեբանական
նորագոյացությունների
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հիման վրա ձևավորվում է նրա սեփական սոցիալական «Ես»-ի գիտակցումը
[1, 115-116]: Սեփական Ես-ի գիտակցման
և դրա հիման վրա ձևավորված ներքին
դիրքորոշումը (այսինքն` որոշակի ամբողջական վերաբերմունք շրջապատի և իր
նկատմամբ) ստեղծում էհամապատասխան պահանջմունքների և ձգտում ների
զարգացման պայմաններ: Այսպիսով՝ Լ.
Ի. Բոժովիչի կարծիքով՝ դպրոցականի
ներքին դիրքորոշումն իր համապատասխան բովանդակությամբ համարվում է
այն կենտրոնական անձնային նորագոյացությունը, որը նախապատրաստվում
էր ողջ նախադպրոցական տարիքի ընթացքում և ավարտվում է դրա վերջում:
Իսկ դա էլ հենց երեխայի անձի ձևավորման նոր փուլն է [1, 118]: Ուստի դպրոց
հաճախելը նպաստում է ոչ միայն երեխայի ճանաչողական պահանջմունքների
ձևավորմանը, այլև անձի զգացմունքների
զարգացմանն ու սոցիալական հասունությանը: Երեխան ընտանեկան հարաբերությունների ներսում սկսում է զբաղեցնել նոր սոցիալական կարգավիճակ (նա
աշակերտ է): Այսինքն՝նրա կյանքում տեղի է ունենում կարևորագույնը` սոցիալական կարգավիճակի և սոցիալական դերի
փոփոխություն, որը նրանից պահանջում
է պատասխանատվություն և այդ դերի
համար անհրաժեշտ գործառույթների կատարում: Ինտերիորիզացիայի1 շնորհիվ
տեղի է ունենում հասարակության կողմից
ընդունելի վարքի նորմերի յուրացում, որը
երեխային տալիս է դրանք աստիճանաբար իր սեփականը դարձնելու հնարավորություն:
Այսպիսով՝ նոր սոցիալական կարգավի1 Ինտերիորիզացիա - անհատի մտավոր գործողությունների և գիտակցության ներքին պլանի ձևավորում
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ճակի ձեռքբերումը և դրան համապատասխան նոր սոցիալական դերի ընդունումը և
դրանց ներքին գիտակցումը տեղի են ունենում նոր, սոցիալապես կարևոր ուսումնական գործունեության իրականացման նոր
միջանձնային հարաբերություններում ընդգրկվելու, տվյալ տարիքի հիմնական հոգեբանական նորագոյացությունների (գործողությունների կամածինությունը, դրանց
ներքին պլանի առկայությունը և ռեֆլեքսիան) ձևավորման և հետագա զարգացման
նախադրյալների հիման վրա:
Սոցիալական զարգացման գործընթացում ձեռք բերված մակարդակը վերլուծելու
համար մասնագետները օգտագործում են
«սոցիալականացվածություն» եզրույթը:
Ա. Վ. Մուդրիկը սոցիալականացվածություն հասկացությունը սահմանում
է որպես սոցիալականացման դրական
արդյունք, որն ըմբռնվում է որպես անձի
անհատական առանձնահատկությունների լիագումար: Այն գործունեության մեջ
ապահովում է առավելագույն հաջողություն, դրական ինքնազգացողություն և
զգայական բավարարվածություն: Սոցիալականացվածության կարելի է հասնել
մարդու վարքային մոդելների զարգացման հաշվին: Դրանց մեջ մտնում են սոցիալական պահանջմունքների և նորմերի
հիմ նական տարրերը, համընդհանուր բարոյական արժեքների յուրացումը [4]:
Սոցիալականացվածության չափանիշներն են մարդու` տվյալ տարիքային փուլի
համար առաջադրված սոցիալական պահանջներին համապատասխան լինելը, սոցիալական զարգացման նոր փուլերին անցնելու համար նախադրյալներ ունենալը:
Կրտսեր դպրոցականի սոցիալական
դիրքորոշման հիմ նական բնութագրիչները սահմանելու համար պետք է դիտարկել
երեխաների զարգացման առանձնահատ-
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կությունները սոցիալականացման երեք
ոլորտներում. գործունեություն, շփում,
ինքնագիտակցություն:
Ռ. Վ. Օվչարովայի կարծիքով, անձնակողմ նորոշիչ ուսուցումը ամենից առաջ ենթադրում է ուսուցման ներքին դրդապատճառների ակտիվացում: Այդպիսի ներքին
դրդիչ ուժ են ուսուցման դրդապատճառները: Ըստ դրանց՝ կարելի է դատել երեխայի դպրոցական կյանքին հարմարման
մակարդակի, ուսում նական գործունեությանը տիրապետելու աստիճանի և դրանով բավարարված լինելու մասին [5, 24]:
Ընդ որում՝ դրդապատճառները կարող են ունենալ տարբեր ուղղվածություններ: Դրանք կարող են ուղղված լինել ճանաչողական հետաքրքրություններին և
ճանաչողական գործունեությանը (դրդապատճառայնության բարձր մակարդակ),
արտաքին դպրոցական պարագաներին`
դասագրքերին, դպրոցական համազգեստին, հենց դպրոց հաճախելու երևույթին և
այլն (միջին մակարդակ), ինչպես նաև խաղային և արտադպրոցական իրավիճակներին, որոնք անուղղակի կերպով կապված
են ուսումնական գործունեության հետ (դրդապատճառայնության ցածր մակարդակ):
Ինչպես գտնում է Ա. Ն. Լեոնտևը, դրդապատճառային ոլորտն անձի միջուկն
է: Ի դեպ, ուսուցման բազմազան դրդապատճառների շարքում գլխավոր տեղում
է բարձր գնահատականներ ստանալու
դրդապատճառը: Բարձր գնահատականը
կրտսեր դպրոցականի համար խրախուսանքների աղբյուր է, նրա զգացմունքային
բարեկեցության գրավականը, հպարտության առարկան:
Անառարկելի է, որ բոլոր սոցիալական
ինստիտուտներն անձի զարգացման վրա
ազդում են անուղղակիորեն՝ այն փոքր
խմբերի միջոցով, որոնց անդամն է երե-

խան, այն մարդկանց հետ շփման միջոցով, որոնք շրջապատում են երեխային
այդ խմբերում: Դրանք ընտանիքի անդամ ներն են, դասընկերները, բնակավայրի ընկերները, առանձին մարդիկ, որոնց
հետ երեխան շփվում է: Ըստ Ա. Վ. Պետրովսկու՝ մարդը դառնում է անձ՝ հասարակության մեջ մտնելով, հասարակության
հետ շփման գործընթացում: Անձի բոլոր
պատահական և փոփոխական առանձնահատկություններն ի հայտ են գալիս
շփման շնորհիվ և հատուկ են շփմանը [2,
7]: «Շփվելու պահանջն է մարդկանց միջև
անձնական
փոխհարաբերությունների
ներքին հիմքը»,— հավատում է Ա. Ա. Ռեանը [6, 139]:
Յա. Լ. Կոլոմինսկին նշում է, որ և՞ գործնական, և՞ անձնական հարաբերություններն ի հայտ են գալիս միաժամանակ,
դպրոց գնալու առաջին օրերին, սակայն
հետագայում զարգանում են ոչ միանման:
Երեխայի գործնական հարաբերությունները գիտակցաբար կառուցվում և ծրագրավորվում են մանկավարժների կողմից
(«պատասխանատու
կախվածության»
համակարգ): Անձնական փոխհարաբերությունների համակարգը, որն ի հայտ է գալիս համակրանքի ու կապվածությունների
հիման վրա, ձևավորվում է ներսից, տարերայնորեն: Քանի որ խումբն ստեղծվում
է հանուն հասարակայնորեն արժեքավոր
խնդիրների իրականացման, դրա համար
հիմնային և որոշիչ են դառնում գործնական հարաբերությունների ենթահամակարգերը: Տվյալ գործունեության ընթացքում դրա ներսումայդ առիթով և դրա հետ
կապված՝ ի հայտ են գալիս անձնական
փոխհարաբերությունները, որոնք դառնում
են համեմատաբար ինքնուրույն ենթահամակարգեր [2, 36-37]: Խմբի յուրաքանչյուր
անդամ հատուկ դիրք է գրավում անձնա301
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կան և գործնական հարաբերությունների համակարգում [6, 145]: Հենվելով այդ
դիրքի վրա` կարելի է ենթադրել, որ տարեկիցների խմբում առկա անձնական
փոխհարաբերությունների համակարգում
աշակերտի ունեցած դիրքը ցույց է տալիս դպրոցականի սոցիալական դիրքորոշման ձևավորվածությունը: Ըստ Յա. Լ.
Կոլոմինսկու` երեխայի դիրքը անձնական
փոխհարաբերությունների համակարգում
ոչ միայն պայմանավորված է մի շարք գործոններով, այլև հենց ինքնին անձի ձևավորման էական նախապայման է [2, 169]:
Տարրական դպրոցում սովորելու ընթացքում շփման կենտրոնն աստիճանաբար ուսուցչից` որպես առավել հեղինակավոր անձից, փոխադրվում է դեպի
տարեկիցներ:
Յա. Լ. Կոլոմինսկու ուսում նասիրություններում նշվում է, որ դպրոցում սովորելու սկզբնական շրջանում աշակերտի
դիրքորոշումը կարող է արտահայտվել «Ես
և իմ ուսուցչուհին» արտահայտությամբ,
հետագայում աշակերտներն աստիճանաբար սկսում են գիտակցել իրենց որպես
ամբող ջի մի մաս, և դպրոցականի դիրքորոշումը կարող է բնութագրվել «Մենք
և մեր ուսուցչուհին» արտահայտությամբ
[2, 145]: Նկատի ունենալով այս հանգամանքը՝ տարրական դպրոցի ավարտին
երեխաների մեջ պետք է ձևավորված լինի
«ներքին դիրքորոշում»` երեխայի գիտակցությունը իր նկատմամբ, շրջապատող
մարդկանց, իրադարձությունների և գործերի նկատմամբ [3, 176]: Երեխայի նման
ներքին դիրքորոշումն ի հայտ է գալիս այն
պատճառով, որ նրա գիտակցության մեջ
առանձնանում է բարոյական նորմերի մի
համակարգ, որին նա հետևում է կամ փորձում է հետևել` անկախ ստեղծված հանգամանքներից (Ժ. Պիաժե, Լ. Կոլբերգ):
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Անձի` որպես գործունեության և շփման սուբյեկտի կայացման գործընթացում
կարևոր գործոն են համարվում գործունեության և այլ մարդկանց հետ շփման աստիճանաբար բարդացող ձևերը, իսկ դրա
արդյունքները ամրակայվում են անհատական ինքնագիտակցության զարգացման համապատասխան փուլերում: 7-11
տարեկանում երեխան ամբող ջությամբ
գիտակցում է, որ ինքը անձնավորություն
է, որ պարտավոր է սովորել և փոխել ինքն
իրեն՝ ուսուցման գործընթացում յուրացնելով կոլեկտիվի գիտելիքները և համապատասխանելով սոցիալական ակնկալիքների համակարգին, որոնք վերաբերում են
իր վարքին և արժեհամակարգին:
Չնայած ըստ հոգեվերլուծաբանների՝
կրտսեր դպրոցական տարիքը համեմատաբար հանգիստ է սեռադերային հարաբերությունների տեսանկյունից, 6-7
տարեկանում երեխան վերջնականապես
գիտակցում է սեռական պատկանելության
անդառնալիությունը, ինչն էլ ներգործում է
նրա ինքնագիտակցության զարգացման
վրա: Այնուամենայնիվ, կրտսեր դպրոցականի ինքնակողմ նորոշման վրա ուսումնական գործունեությունը գլխավոր ազդեցություն ունի:
Այսպիսով՝ երեխան իր համար ընդունում է որոշակի արժեքների համակարգ,
յուրացնում է սկզբնական պատկերացում ներն իր մասին` ելնելով ծնողների,
դաստիարակների և տարեկիցների իր
հանդեպ ունեցած վերաբերմունքից, որի
արդյունքում էլ ձևավորվում է նրա ինքնագնահատականը:
Որպես դպրոցականի սոցիալական
դիրքորոշման ձևավորվածության ցուցանիշ՝ ինքնագիտակցության ոլորտում կարող է հանդես գալ նրա ինքնագնահատականի մակարդակը:
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ОСОБЕННОС ТИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
Н. Погосян, И. Бабаян
В настоящей статье представлен ряд изменений, происходяшие в младшем школьном возрасте. Особенное внимание было уделено формированию социальной позиции
младшего школьника, для определения основной характеристики которого были предусмотрены особенности социального развития детей в трех сферах - деятельность,
общение и самосознание.
THE PECULIARITIES OF THE JUNIOR SCHOOLCHILD’S SOCIAL DEVELOPMENT
N. Poghosyan, I. Babayan
The article presents a series of changes taking place in the junior school age. Special
attention has been paid to the formation of the junior schoolchild’s social position, for the determination of its main characterisctics children’s development features have been observed
in three spheres: activity, communication and self-consciousness.
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Ե Ր Ա Ժ Շ Տ Ո Ւ Թ Յ ԱՆ Պ Ա Տ Մ Ո Ւ Թ Յ Ո ՒՆ
ՀԵՆՐԻ ՍԻՄՈՆՅԱՆ

ՄԱԵՍՏՐՈ ՋԵՆՆԱՐՈ ԲԱՐՐԱՅԻ
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ
Մաեստրո Ջեննարո Բարրա Կարաչչոլոն (1889-1970) իտալական օպերային
արվեստի հանրահայտ երգիչներից մեկն
է, որը սերվում է հնագույն նեապոլիտանական ընտանիքից: Ուսանել է հայտնի վոկալի դասատուներ Պաոլո Տոստիի
և Ֆերնանդո դե Լյուչիայի մոտ: Որպես
օպերային երգիչ` առաջին անգամ ելույթ
է ունեցել 1915 թ. Միլանի Դալ Վերմե օպերային թատրոնում, Մասկանիի
«Գեղջկական պատիվ» ներկայացման
մեջ, գլխավոր հերոսի՝ Տուրիդդուի դերերգով: Նրա ստեղծագործական ծաղկուն շրջանը համարվում է 20-րդ դարի 20-30-ական թվականները:
Ջ. Բարրայի ստեղծագործական հետաքրքրությունները շատ բազմազան էին:
Նա հրապուրված էր իտալական և ֆրանսիական դասական օպերաներով, հատկապես ժամանակակից նորագույն կոմպոզիտորների ստեղծագործություններով: Այդ
օպերաներից կարելի է հիշատակել Վերդիի
«Տրավիատան» ու «Ռիգոլետտոն», Պոնկիելիի «Ջոկոնդան», Պուչչինիի «Բոհեման»,
Բոյտոյի «Մեֆիստոֆելը», Ջորդանոյի
«Անդրե Շենյեն» ու «Ֆեոդորան», Մասկանիի «Գեղջկական պատիվը», Բիզեի
«Կարմենը», Գունոյի «Ֆաուստը», ուր նա
կատարում էր տենոր ձայնի, գլխավոր հերոսների դերերգները: Ջ. Բարրան համագործակցել է ժամանակի մեծագույն օպերային դիրիժորներ՝ Տ. Սերաֆինայի, Լ.
Մունյոնեյի, Է. Վիտալիի հետ, հաճախ նաև
կատարվող ներկայացման հեղինակների
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հետ, ինչպիսիք են, օրինակ, Պ. Մասկանին ու Ու. Ջորդանոն: Ջ. Բարրայի ստեղծագործական գործունեության տարբեր
ժամանակա-հատվածներում
բեմական
զուգընկերներ են եղել հանրահայտ երգիչերգչուհիներ՝ Ամելիտա Գալլի-Կուրչին, Տոտի Դալ Մոնտեն, Տամակի Մուրան, Էլիզաբետտա Ռեդբերգը, Մարիա Իերիտցան,
Մերսեդես Լլիոպարդը, Ջուզեպպե Դե Լուկան, Ջուզեպպե Դանիզեն, Ադամ Դիդուրը, Տանկրեդի Պազերոն, Էնցիո Պինցան:
Ջ. Բարրան հանդես է եկել Իտալիայի
բոլոր օպերային թատրոնների բեմահարթակներում: Հյուրախաղերով ելույթներ է
ունեցել Իսպանիայում, Պորտուգալիայում,
Շվեյցարիայում, Եգիպտոսում: Այնուհետև,
նա հրավիրվում է Միացյալ Նահանգներ,
ուր մի քանի տարի հանդես է գալիս ամերիկյան օպերային բեմահարթակներում:
Ավարտելով բեմական ելույթները՝ նա
սկսում է իր մանկավարժական գործունեությունը որպես երգեցողության մաեստրո: Ջ. Բարրայի հայտնի աշակերտներից
է “La Scala” օպերային թատրոնի հայտնի
տենոր Ջաննի Ռայմոնդին: Ժամանակի
մեծագույն տենորներ Մարիո դել Մոնակոն
և Յուսսի Բյորլինգը մաեստրո Ջ. Բարրայի
ղեկավարությամբ են նախապատրաստել
Վերդիի «Ռիգոլետտո» օպերայի գլխավոր
հերոս՝ Հերցոգի դերերգը: 1951 թվականից մաեստրոն անցնում է աշխատանքի
Միլանի “La Scala” թատրոնի երիտասարդ
օպերային երգիչների վերաորակավորման բաժնում:
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Ցավոք մաեստրոն, ինչպես և շատ
պրակտիկ վոկալի դասատուներ ինչ-ինչ
պատճառներով գրի չեն առել երկար տարիների ընթացքում ձեռք բերած վոկալ-մանկավարժական գիտելիքները, որոնք այսօր
երիտասարդ երգիչ-երգչուհիների համար
շատ ուսանելի և օգտակար կլինեին:
Հիմնական նպատակը, որ մաեստրոն դնում էր իր սաների առջև, այն էր,
որ վոկալ-տեխնիկական վարժությունների միջոցով ստանալ օպերային թատրոնի պահանջներին համապատասխան
«թատերական» ձայն, որն ունենա գործիքային հնչողություն, ուժեղ և հնչեղ, որ ձայնի հնչերանգը համահունչ լինի նվագախմբի հնչողության հետ, և որ յուրաքանչյուր
դահլիճ, անկախ նրա մեծությունից,
ողողվի մեներգչի ձայնով: Նման ուղղվածությունը իրականում երգչին զրկում է
կամերային խորիմաստ և նրբագույն երգեցողությունից և արդյունքում միակողմանի
դաստիարակություն է հրամցնում: Իտալացի փայլուն տաղանդաշատ երգիչները
երբեք իրենց չեն դրսևորել կամերային երգեցողության ասպարեզում, սակայն օպերային ժանրում՝ ճիշտ հակառակը. նրանք
ուղղակի փայլում են: Դա հավանաբար
կապված է նաև այն հանգամանքի հետ,
որ պատմականորեն XVI-XX դարերում
օպերային արվեստի ծագումը և զարգացումը տեղի են ունեցել Իտալիայում, և անչափ մեծ է եղել սերը օպերային արվեստի
նկատմամբ, ու արդյունքում հետին պլան
է մղվել կամերային երգեցողության ժանրը: Մեկ հետաքրքիր հանգամանք ևս. “La
Scala” թատրոնում Մոցարտի օպերաները
բեմադրելիս գլխավոր դերակատարներին հրավիրում են Գերմանիայից: Ժամանակակից օպերաների բեմադրությունում
դուք նույնպես չեք տեսնի այն երգիչների
անունները, որոնք մասնակցում են Բելլի-

նիի, Վերդիի, Պուչչինիի, Բոյտոյի ու Մասկանիի օպերաներում:
Մաեստրո Բարրան կարծում էր, որ “bel
canto”-ն և կամերային երգեցողությունը
արտահայտչականության ու կատարողական միջոցներով իրարից շատ տարբեր են
և անհամատեղելի: Սակայն այս կարծիքը
խիստ անհատական է: Համաշխարհային
երգարվեստի ասպարեզում եղել են և այժմ
էլ շատ կան հանրաճանաչ կատարողներ,
որոնք հաջողությամբ են համատեղում
օպերային ու կամերային ժանրերը: Յուրաքանչյուր երգիչ, ելնելով իր նախասիրություններից և վոկալ տվյալներից, ինքն
է կողմ նորոշվում, թե որ ոճի մեջ է կարող
դրսևորել իր անհատականությունը:
Մաեստրո Բարրան մեծ ուշադրություն
էր դարձնում երգչի վոկալ-տեխնիկական
գիտելիքների ձեռքբերման վրա: Ուսուցման առաջին տարիներին ուշադրության
կենտրոնում պահելով տեխնիկական գիտելիքների կատարելագործման խնդիրները՝ մաեստրոն աստիճանաբար, վարպետորեն անցում էր կատարում դեպի
կատարողական խնդիրների յուրացմանը:
Նա գտնում էր, որ ուսում նառության շրջանում երգիչը պետք է հմուտ տիրապետի
ճիշտ, էլաստիկ շնչառությանը, մկանային
լարվածությունից ազատվելու զգացողությանը, փակ և մոտիկ հնչողությանը և գլխային արձագանքարանների լիարժեք և
լայն օգտագործմանը:
Մաեստրոն հիանալի հիշողություն ուներ և գիտելիքների լայն իմացություն էր
դրսևորում: Հատկապես տենոր ձայների
հետ պարապելիս նա բազմազան տեխնիկական հնարքներ էր սովորեցնում, որոնք
օգնում էին դժվարագույն հատվածները
հեշտությամբ հաղթահարելու: Նա դաշնամուրին լավ չէր տիրապետում, սակայն
պարապելիս առանց նոտաների՝ անգիր,
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մեկ ձեռքով նվագում էր ողջ դերերգը:
Դասը անցկացնում էր շատ ակտիվ, անասանելի էներգիայով: Անգամ 80 տարեկանում մաեստրոն ինտոնացիոն մաքուր և
հնչեղ ձայնով էր ցուցադրում ուսանողներին, թե ինչպես պետք է կատարել տվյալ
հատվածը: Ամբողջ էությամբ նվիրվելով
դասընթացին՝ նա նույնը պահանջում էր
ուսանողներից: Ծրագրերի հարցում վերին աստիճանի զգուշավոր էր: Հատկապես սկսնակ տենորներին խորհուրդ էր
տալիս ժամանակից շուտ չհրապուրվել
դրամատիկ դերերգերով, ինչպիսիք են
«Պայացներ», «Տրուբադուր», «Աիդա»,
«Օթելլո» օպերային ներկայացում ների
գլխավոր հերոսների դերերգերի կատարում ներով, որոնք երբեմն կործանարար
ավարտ են ունենում: Տենոր ձայների հետ
պարապելիս նա շատ էր օգտագործում
հատվածներ իտալական և ֆրանսիական օպերաներից, ինչպիսիք են Դոնիցետտիի «Ֆավորիտուհին» ու «Լյուչիա
դի Լամերմուրը», Պուչչինիի «Բոհեման»,
«Մանոն Լեսկոն», «Տոսկան», Կատալանիի «Լորելեյան», Ջորդանիի «Անդրե
Շենյեն», Մեյերբերի «Աֆրիկուհին», Գունոյի «Ֆաուստը» և Բիզեի «Կարմենը»:
Բարիտոն ձայների հետ պարապելիս Լեոնկովալլոյի «Պայացներ» օպերայի
«Պրոլոգից», Վերդիի «Բալ-մասկարադ»
օպերայի Ռենատոյի արիայից, Ռոսսինիի «Սևիլյան սափրիչ» օպերայի Ֆիգարոյի Կավատինայից, Գունոյի «Ֆաուստ»
օպերայի Վալենտինի Կավատինայից
հատվածներ: Բայց, այնուամենայնիվ,
մաեստրոն վոկալ-տեխնիկական ու կատարողական մակարդակի բարձրացման հարցում առավելությունը տալիս էր
Վերդիի օպերաներին: Տենորներին, ինչպես դրամատիկ, այնպես էլ քնարական,
խորհուրդ էր տալիս, որ պարտադիր կա306

տարեն Հերցոգի դերերգը «Ռիգոլետտո»
օպերայից, իսկ բարիտոններին խորհուրդ
էր տալիս՝ Ժերմոնի դերերգը «Տրավիատա» օպերայից և Ռիգոլետտոյի դերերգը
համանուն օպերայից:
Մաեստրո Բարրան, հարազատ մնալով հանրահայտ «Բելկանտոյի» ավանդույթներին, ուշադրության կենտրոնում
էր պահում երգչական շնչառությանը
վերաբերող հարցերը: Ինչպես իտալական դպրոցի նշանավոր տեսաբան-մանկավարժներ Ջակոմո Լաուրի Վոլպին ու
Ֆրանչեսկո Լամպարտին երգչական շնչառության հարցում առավելությունը տալիս էին կրծքաորովայնային տեսակին,
այնպես էլ մաեստրո Բարրան նախապատվությունը տալիս էր կրծքաորովայնային տեսակին: Նա խորհուրդ էր տալիս
քթով շատ կարճ և փոքրիկ շունչ վերցնել
այնպես, որ օդի հոսքը հասնի գոտկատեղի ճնշամկաններին: Օդով ներշնչված
որովայնի առաջնամասը փոքր-ինչ առաջ
է հրվում, միաժամանակ որովայնի ճնշամկանների աշխատանքի շնորհիվ հետին
պատը նույնպես հրվում է դեպի դուրս:
Արդյունքում ստեղծվում է երգչական հենարանի զգացողությունը, որը պահվում է
մինչև յուրաքանչյուր ֆրազայի ավարտը:
Որովայնի անրակապտկային մկանների աշխատանքի շնորհիվ էլ առաջանում
է ձայնաստեղծման համար այնքան անհրաժեշտ էներգիան: Մաեստրոն գտնում
էր նաև, որ գոտկատեղում օդի ճնշում
ստեղծելով՝ ողջ երգչական ապարատը
ազատվում է մկանային լարվածությունից,
և արդյունքում ձայնի հոսքը անարգելք
հասնում է արձագանքարաններին: Ինչպես վերը նշել ենք, մաեստրոն համարում
էր, որ իր իսկ հեղինակած վարժությունների միջոցով է ստեղծվում ու զարգանում
վոկալ-տեխնիկական բազան:
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Նա դասաժամը սկսում էր՝ վարժություններ կատարելով, որը տևում էր 20-25 րոպե:
Այժմ ներկայացնում ենք նրա վարժություններից մի քանիսը, որոնք իմ կարծիքով շատ
օգտակար կլինեն մեր ուսանողների և դասախոսների համար:
Վարժություն N 27

Վարժությունը ունի երկու տարբերակ: Առաջինը կատարվում է չափավոր տեմպով
և փակ բերանով: Արտիկուլացիան նախատեսված է ոչ ձայնավոր հնչյունների համար,
այլ բաղաձայն «մ», «ն» և «վ»-ի համար, որի ընթացքում շուրթերը փակ են, հենարանից եկող օդի հոսքը կարծես անցնում է փակ շուրթերի միջով՝ առաջացնելով վիբրացիայի զգացողություն: Այս վարժությունը ամրացնում է շնչառությունը, սովորեցնում է
«rilasciare»-ին, այսինքն՝ մկանային լարվածությունից ազատվելուն:
Վարժություն N 28

Տարբերակներ: ne, mi, mo, me
Վարժությունը կատարվում է արագ տեմպով «staccato», նախատեսվում է միայն
բարձր ձայների համար ազատ և փայլուն հնչողությամբ. ակտիվ օգտագործել գլխային
արձագանքները:
Վարժություն N 29

Վարժությունը կատարվում է արագ տեմպով՝ «legato», ինչպես նաև «non legato»,
բոլոր տոնայնություններում՝ դո մաժոր գամմայի նոտաների անվանում ներով: Բերանի
բացվածքը պետք է շատ չափավոր լինի, ու բաղաձայն հնչյունները պետք չէ ընդգծել:
Ձայնավորները պետք է հնչեն միատեսակ երանգներով:
Վարժություն N 31

Տարբերակներ: mo, me
Վարժությունը օգնում է լավ զգալու վերին քիմքը և գլխային արձագանքարանները:
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Վարժությունը կատարելիս բերանի բացվածքը պետք է լինի չափավոր:
Վարժություն N 35

Տարատեսակ: mo
Վարժությունը կատարվում է «legato»՝ բավականին արագ տեմպով, անցողիկ նոտաների կատարման ընթացքում ձայնի տեմբրը ու գույնը մնում են անփոփոխ, կոկորդի բացվածքը պետք է բավականին լայն լինի:
Վարժություն N 39

Վարժությունը կատարվում է «legato»՝ չափավոր տեմպով: Երգչին օգնում է կենտրոնական ձայնահատվածը կապել գլխային ռեգիստրի հետ: Կենտրոնական ձայնահատվածի առաջին կվինտան երգվում է փափուկ անցումով, իսկ «ս» տառը թեթև ուղարկվում է դեպի գլխային ձայնահատվածը:
Վարժություն N 40 (2 տարբերակ)

Այս երկու վարժությունները նման են փոքրիկ ձայնավարժությունների, ուր օկտավա
թռիչքներին հաջորդում է խրոմատիկ վարընթաց քայլեր: Կատարվում է շատ երգային
«legato»՝ չափավոր տեմպով: Սկզբնական շրջանում յուրաքանչյուր տակտից առաջ
վերցնում ենք շնչառություն, իսկ այնուհետև ողջ վարժությունը փորձում ենք երգել մեկ
շնչով: Վարընթաց խրոմատիկ քայլերի ընթացքում պահպանել բարձր գլխային հնչողությունը:
Վարժություն N 42
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Վարժությունը կատարվում է չափավոր տեմպով՝ «legato» և «staccato», զարգացնում է շնչառության կայունությունը և
օգնում է ազատ, առանց լարվածության

երգել վերին ձայները: Վերին նոտաներին
նախորդող ձայները պետք է հնչեն փակ և
հավասար:

Գրականություն
1.
2.
3.

Лушин Б. М., “На уроках маэстро Дженарро Барра Караччоло”, “Вопросы вокальной
педагогики”, издательство “Музыка”, г. Ленинград, 1981 г.
Димитриев Л. Б., “Подготовка певцов в Италии для оперной сцены” издательство “Музыка”,
г. Ленинград, 1982 г.
Ярославцева, “Зарубежные вокальные школы”, издательство “Музыка”, Москва, 1981 г.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАЭСТРО ДЖЕНАРРО БАРРА
Г. Симонян
Цель данной статьи – ознакомление студентов и преподавателей соответствующих
факультетов с творчеством маэстро Дженарро Барра, который является представителем
‘’эмпирико-практического’’ направления в итальянской вокальной школе, одним из
выдающихся оперных певцов и вокальных педагогов.
MAGISTER BARRAS PEDAGOGICAL ACTIVITY
H. Simonyan
The aim of this article is to get acquinted students and teachers of similar faculties
with life and working experience of maestro Genarro Barra, who is the representative of
empiriko-practical direction in italian vocal school, one of the extraordinary opera singers
and vocal teachgrs.

309

ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

МЭРИ БАГДАСАРЯН

ИЗ ИС ТОРИИ АРМЯНСКОЙ ДЕТСКОЙ
ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКИ. ДЕТСКИЕ
АЛЬБОМЫ АРАМА ИЛЬИЧА ХАЧАТУРЯНА
Армянская детская фортепианная музыка прошла долгий путь развития. Начиная с периода формирования армянской
классической музыки, армянские композиторы уделяли большое внимание музыкальному воспитанию и созданию предназначенной для детей музыки.
Как известно, музыкальное воспитание
составляет часть эстетического воспитания и особенно ценно в детском и юношеском возрасте, способствуя гармоничному развитию детей, интенсивной работе
воображения и памяти, формированию
характера и так далее. И не удивительно,
что армянские композиторы так же ставили перед собой цели развивать музыкальные умения детей и юношей, повысить их
эстетический вкус, расширить мировоззрение и т.д. Среди армянских композиторов трудно найти одного композитора, кто
не внес бы свой вклад в этой сфере. Используя лучшие традиции мировой музыки, армянские композиторы также создали
своеобразную, выразительную и довольно
объемную сферу, предназначенную для
развития музыкального образования и
детского исполнительства.
Не случайно, что о значении музыкального воспитания детей высказывали различные мысли еще средневековые наши
армянские мыслители - Давид Анахт (V-VI
века), Степaнос Сюникский (VIII век), ГригорНарекаци (XI век), НерсесШнорали (XII
век), ГригорТатеваци (XIV век) и другие.Не
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случайно, что в первых школах Саак-Месропян, одним из малочисленных предметов была музыка (другие – родной язык,
арифметика, религия и т.д.).
В армянской профессиональной музыке первые шаги по созданию детских
фортепианных произведений сделал основоположник армянской национальной
музыки, композитор, музыковед, фольклорист и педагог Комитас (1869-1935), который на пороге 20-го века своей деятельностью утвердил национальные основы
армянской народной музыкальной школы.
Выступая с большим успехом на форумах
международных музыкальных организаций в Германии, Франции, Швейцарии, а
также в Турции и городах Закавказья, своими ценными научными исследованиями
и музыкальными выступлениями доказал,
что «у армянского народа есть своя самостоятельная музыка” [1, стр.109].
В творческой жизни Комитаса больше
место занимала также педагогическая деятельность.Будучи основоположником армянской профессиональной музыки, композитор придавал большую важность делу
музыкального воспитания и подготовки
кадров.Тонкий и талантливый музыкант, он
и в этой сфере также выступил в качестве
новатора и внес свой неоценимый вклад.
Комитас считал, что в основе профессионального музыкального обучения и
воспитания должна быть национальная
музыка.В своих статьях он высказывал
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убеждение, что учиться музыке нужно по
образцам фольклора родного народа. Дети должны думать, петь на своем родном
музыкальном языке, особенно в младшем
возрасте. Комитас создал для них “Семь
песен для фортепиано” и “Детские миниатюры”. Все 12 пьес этого цикла также
написаны по народным темам, среди которых также “Маленькая полифоническая
сюита” и состоящая из 8 тактов маленькая
пьеса под названием “Тогик”. Эти пьесы в
общем смысле имеют лирический характер. Настроения разнообразны, а гармония мелодий вытекает из ладогого мышления армянского народа.Пьесы можно
исполнять совмещенно, некоторые как
цикл и т.д. По этим написанным для детей пьесам можно смело сказать, что Комитас положил основу армянской детской
фортепианной музыки, придавая фортепианному звучанию национальный дух и
дыхание, решив музыкальную проблему
со свойственным его гению особым тонким эстетическим вкусом и неповторимым
мастерством.
В 1920-30-ых годах в армянской детской фортепианной музыке новой страницей стало творчество композитора Саргиса
Бархударяна(1888-1973).Для фортепиано
написана большая часть его произведений, миниатюры и различные пьесы танцевального характера. По своему мелодическому-интонационному
строению,
фактурными средствами и содержанием,
пьесы Бархударяна связаны с городской
инструментальной музыкой, преобладает
инструментальное мышление.
Свои многочисленные написанные для
детей произведения композитор объединил в нескольких сборниках, каждый из
которых имеет определенное возрастное

значение. Многократно были изданы сборники предназначенные для детей младшего возраста, для юношества, детские альбомы ит.д. Один из сборников, “Детский
альбом” (пересмотренное издание, Тбилиси, 1964), обобщает 20 пьес для разных возрастов, которые представляют из
себя живые картины детской повседневной жизни:маленькие сценки – “В детском
саду”, “Рубик жалуется”, “Говорун”, “Поход”, “Шалунишка”, “День рождения”, “В
школе” и т.д. Простые, выразительные,
с конкретным представлением, пьесы музыкальных сборников доступны для детского воображения. В основу нескольких
пьес автор положил известные народные
мелодии, таким образомделая привычным для детского слуха народные музыкальные интонации. В этих пьесах пока не
ставятся технические задачи, хотя пьесы
расположены в порядке постепенного усложнения. Они появляются в других музыкальных сборниках, которые предусмотрены для старших классов.В этих сборниках
пьесы достаточно разнообразны и богаты
образами, от чего национальный элемент
и проявляется более ярко. И все это, без
сомнения, делает эти его произведения
полноценным эстетическим пособием
для учащихся в музыкальных школах [3,
стр.45-49].
Близкие к произведениям Бархударяна тенденции замечаются в детских фортепианных пьесах других армянских композиторов:Романоса Меликяна, Армена
Тиграняна, КароЗакаряна, Аро Степаняна
и других. Эти произведения так же написаны в жанре миниатюры.
Армянская детская фортепианная музыка более бурно развивается начиная со
второй половины XX –ого века, когда по311
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явившееся целое созвездие композиторов
выказывает свою наибольшую активность
в этой области. Детская музыка часто становится сферой музыкально-стилистических решений, напряженных ритмо-интонационных поисков, которые соответствуют
и творческим стремлениям данного автора,
и тенденциям национальной композиторской школы. Отражением всего этого являются новые жанры- сонаты, вариации, сюиты, программные циклы, альбомы.
Появляются “Детские страницы” Г.
Чтчяна, пьесы и сборники С. Самвеляна,
Ю. Геворгяна, С Нагдяна, Э. Хагагортяна,
Э. Аристакесяна, А. Сатяна, Р. Саргсяна,
Г. Деллаляна, А. Лусиняна. Наблюдается
рост виртуозного уровня детских пьес, использование смелых технических средств,
обогащение ладо-тональных, тембральных средств, средств ритмового языка.
Примечателен также вклад армянской
женщины композитора, Гаяне Чеботарян(1918-1998) в деле создания детской
музыки. Детские фортепианные произведения Г. Чеботарян были обобщены в “Полифоническом альбоме” (1972). Альбом
включил в себя двенадцать миниатюр, в
которых композитор обратилась ко всем
полифоническим формам, способам развития и разновидностям строения. Целью
создания “Полифонического альбома для
юношества” было на основе характерного материала с национальной основой ознакомить детей с основными формами и
приемами полифонического письма.
“Меня восхищает необыкновенная естественность, с которой в Ваших пьесах
сочетается народно-песенная основа с
принципами и приемами полифонического письма”-писал автору цикла Д. В. Кабалевский в 1975 году [ 2, стр. 4].
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Лидер армянской композиторской школы Эдвард Мирзоян также внес свой вклад в этой сфере (1921-2012). Фортепианное наследие Э. Мирзояна сравнительно
маленькое, однако весьма представительное, которое объединяет нежную лиричность с сильным драматизмом.
Произведение Мирзояна “Поэма” и
состоящий из шести частей “Альбом для
внучки”-это единственные произведения
композитора, написанные для фортепиано. Произведение “Альбом для внучки”
(1984) было создано при очень интересных обстоятельствах. Музой для Мирзояна стала его внучка трех споловиной лет.
Песня маленькой Мариам стала четвертой
частью его произведения, которая была
названа “Игра”. Другие части “Альбома”
представляют чередование детских настроений: ”Печальный вальс”, привлекательные “Мариам”, “Раздумье” и подвижная “Токкатина”.Произведение начинается
с “Утра”, где есть короткое цитирование из
песни Комитаса “Антуни”.
И наконец, оченьзнаменательные достижения армянской музыки связаны с
именем гениального композитора Арама
Хачатуряна. Благодаря его творчеству, армянская музыка приобрела действительно
международное значение, вышла на мировую арену, став одним из высочайших
достижений музыкального искусства 20-го
века.Арам Хачатурян, будучи всемирно известным композитором, в своем творчестве большое место уделял также педагогике и, обращаясь к сфере педагогики, не
забывал также творить для детей, создав
свои знаменитые детские альбомы и Сонатину, которые композитор посвятил учащимся музыкальной школы Прокопьевска
/1959 г./. Последняя из них с первых же
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дней своего создания привлекла внимание
пианистов.Благодаря своей яркой музыке,
она давно вышла из детского репертуара
и с успехом исполняется также в концертных выступлениях.
Два детских альбома композитора занимают в армянской детской фортепианной музыке центральное и знаменательное место. Они были созданы 1964-65-ых
годах [4, стр. 532-533].
В детской музыке Хачатуряна заметна передача известных традиций Саргиса
Бархударяна, которым свойственен танцевальный характер, общая оптимистичность и т.д. Однако, наряду со схожестью,
проделан большой полет, в значительной
степени вырос профессионализм, обогащен музыкальный язык.
Обе тетради альбома симметричны по
своей форме, каждая включает 10 миниатюр, расположенные методом постепенного усложнения эстетическо-выразительных и технических задач. Кажется, каждая
миниатюра - это частичка неразрывной
цепочки. Оба альбома заканчиваются наиболее объемными фугами, что, как будто,
создает органическую связь между альбомами. Каждая пьеса в альбоме имеет свое,
так называемое, программное название,
которые связаны с повседневной жизнью
детей, с их играми и развлечениями, что
делает еще более образным данную пьесу,
помогает детям войти в эти образы и правильно интерпретировать его.
Так, в альбомах нашли место пьесы самого различного характера. Первый альбом начинается с пьесы “Андантино”. В
альбоме есть еще одна пьеса, у которой
тоже нет программного названия-“Музыкальная картина” (первый альбом, N 6).
Оба эти пьесы очень близки по характе-

ру, обе имеют чрезвычайно песенный и
мечтательный характер. Поскольку обе
эти пьесы не имеют программного названия, следовательно, они дают возможность детям самостоятельно создавать образы, вытекающие из музыки.В альбоме
нашли место также следующие номера,
напоминающие образцы народной музыки - “Подражание народному” (первый
альбом, N 9), “Восточный танец” (второй
альбом, N3) и “Игра на бубне” (второй альбом, N 5). Эти три произведения разворачиваются в интонациях, свойственных
армянской народной музыке. Достаточно
отметить тот факт, что пьесы “Подражание народному” и “Восточный танец”написаны характерными армянской музыке
размерами, “Восточный танец” в размере 3/8, а “Подражание народному – 6/8.
“Восточный танец” действительно имеет
танцевальный характер и нужно отметить,
что это одна из самых исполняемых пьес,
которую учителя музыкальных школ включают в репертуар своих учеников и исполняют в концертных выступлениях. Слушая
или исполняя эту пьесу, представляем музыканта, который на бубне играет различные ритмы.
Есть пьесы, которые в содержательном
смысле близки, например, “Сегодня запрещено гулять”(№2), “Лядо серьезно заболел” (№3), “В день рождения” (№ 4), из
второго альбома – “Скакалка” (№ 1), “Вечерняя сказка” (№ 2), “Барсик на качелях”
(№ 4). Эти пьесы связаны с развлечениями и бытом детей, также описывают окружающую их действительность и их отношения с окружающей действительностью.
Например, пьеса “Сегодня запрещено гулять” как будто представляет из себя диалог, который происходит между родителем
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и сыном. Вся пьеса построена на просящих интонациях.
Подобное грустное настроение имеет также пьеса “Лядо серьезно заболел”.
Здесь выражено чувствительное отношение мальчика, потому что его верный друг,
собачка Лядо заболела. В пьесе присутствуют следующие друг за другом диссонансные аккорды, которые будто выражают страдания больной собаки. Следующая
пьеса, связанная с развлечениями детей,
это “Скакалка”, с которой начинается второй альбом. Эта пьеса по своему объему маленькая и имеет довольно простую
фортепианную фактуру. Название пьесы
говорит все о музыке, поскольку тут явно
слышно прыгание ребенка со скакалкой,
которое проявилось в музыке полетами
вверх и вниз различных интервалов (полеты секстами вверх и полеты терциями
вниз). Пьеса “Вечерняя сказка” также не
трудная для исполнения, она представляет из себя медленно разворачивающееся
вальсовое настроение. И конечно, в альбоме выделяется пьеса “Две смешные тетеньки поссорились” (второй альбом, N 6),
в которой наблюдается и чувство юмора, и
диалог, и шутливый характер.
Очень любопытен также “Этюд”, который является пятым номером в первом альбоме. “Этюд” написан в довольно
быстром темпе (allegromoderato), иоснащен приемами токкатного письма.
Изложенная в начале произведения мелодия в течения всего произведения каждый раз звучит в разных тональностьях.
Это произведение одно из самых часто исполняемых пьес,которую дети с удовольствием играют не только в учебных целях,
но также на концертных выступлениях.
“Этюд”, как и “Ритмическая гимнастика”
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(первый альбом, N 8) и “Токката” (второй
альбом, N9) созданы для ознакомления
детей с некоторыми ритмическими упражнениями и, в определенной степени, для
развития технических возможностей. По
своим размерам “Токката” довольно объемная пьеса. Для исполнения тоже достаточно сложная как в техническом смысле,
так и в смысле художественного образа.
Не случайно, что она нашла свое место под
предпоследним номером второго альбома, поскольку прежде, чем дойти до этой
пьесы, дети, исполняя остальные пьесы,
приобретают определенные исполнительские и художественные навыки, что дает им
возможность исполнить эту пьесу. Следующая пьеса, которая тоже одна из самых
исполняемых, это “Конница”, которая нашла свое место под 7-ым номером первого
альбома. В основе музыки лежит очень
интересная развлекательная тема, которая
с некоторыми изменениями постоянно повторяется в течение пьесы, выражая топот
конских копыт. Однако во второй части
пьесы, где снова выступает главная тема,
здесь происходят определенные изменения. Выражающие топот конских копыт
обороты здесь проходят в левой руке, меняется как тональность (кстати, тональные
отступления в пьесе преобладают), так и
интервальное построение (терция и направленная вниз секунда), а протекающая в
народных интонациях мелодия перемещается в правую руку. Существующие в пьесе
многочисленные отступления дадут детям
возможность слушать и, что самое главное,
обратить большое внимание на подобные
изменения. В альбомах нашли место также
насыщенные полифоническими приемами
пьесы, как “Инвенция” (второй альбом, N
8), и две фуги, которые размешены в кон-
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це альбомов.
В “Инвенции”композитор использовал
мелодию “Adagio” из балета “Гаяне”. Эта
пьеса имеет очень красивый и лирический
характер. В основе пьесы лежит народный
и национальный колорит. Произведение
начинается изложением песенной темы,
которая сначала проходит в правой руке,
а затем входит второй голос и будто все
произведение превращается в задушевный диалог.
Заканчиваются альбомы полифоническими пьесами-двумя фугами. Хачатурян сохранил в фугах все закономерности
классической фуги.
Изучая детские альбомы Хачатуряна,
становятся очевидным, что даже в маленьких пьесах, которые предусмотрены
для начинающих пианистов, положены
серьезные исполнительские задачи: это
совмещение нескольких артикуляционных средств, ритмо-мелодическое многообразие, использование педали, ознакомление с полифоническими приемами
и т.д. Остановимся на некоторых пьесах
более подробно: например “Андантино”,
где ребенок может развивать навыки легато, фразировки, одновременно совмещая
синкопированную ритмическую картину
в левой руке, в то же время использовать
педаль. В “Скакалке”, например, маленькие исполнители должны владеть штрихом
стаккато, соблюдать интервальные выразительные интонации, а также во второй
части пьесы легато левой руки совмещать
с продолжающимся в правой руке стаккато. В “Этюде” ребенок может развить
динамичное чувство, в пьесе щедро использованы динамичные указания, сфорцандо- sf. В “Инвенции” медленный темп
дает детям возможность во время музыки

слышать себя и построить законченную
песенную музыкальную мысль. Существующие в этой пьесе темповые изменения
дают детям возможность ознакомиться и
научиться делать гибкий переход от одного темпа к другому. В пьесе нашли место
отметки accelerando, poco ritenuto, a tempo, точное соблюдение которых во время
исполнения даст возможность способствовать постепенному развитию произведения и логическому окончанию.Использованный в пьесе “Две смешные тетеньки
поссорились” канонический стильписьмадаст возможность детям познакомиться с
полифоническими средствами.
Отметим также, что две фуги альбомов
исключительно основаны на национальных музыкальных интонациях и направлены на то, чтобы ознакомление детей с
полифоническими средствами начать с
материала, основанного на национальном
фольклоре. Так поступали и многие другие композиторы, которые музыкальное
воспитание детей ведут от национального
к всемирному.
Оценивая “Детские альбомы” Хачатуряна, можно сказать, что они являются
одним из достижений мировой детской
музыкальной литературы, где еще раз отразился гений Арама Ильича Хачатуряна.
Необходимо также добавить, что Хачатурян, создавая свои детские произведения,
остался верным своим основным творческим принципам и стилю, которые проявились завершенными в художественном
смысле пьесами.
И в педагогическом, и в художественном аспекте альбомы представляют собой
ценный вклад и до сих пор продолжают
обучать многочисленные поколения музыкантов-исполнителей во всех уголках мира.
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FROM THE HISTORY OF CHILDRENS PIANO MUZIC.
THE CHILDRENS ALBUMS OF ARAM KHACHATRYAN
M. Baghdasaryan
The aim of the work is to touch upon the development of childrens piano muzic once
more, also to mention the composers who put effort in the development of this fieid. This
work is mainly devoted to the analysis of Aram Khachatryans childrens albums and some methodical instructions. And why du we stress especially the analysis of these albums. The thing
is that thes works are kept in the background amoung the famous works of the composer.
But in fect the albums are of great work of are and they contribute to the development of
childrens executive and aesthetic skills.
ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱՄՈՒՐԱՅԻՆ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ.
ԱՐԱՄ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԱԼԲՈՄՆԵՐԸ
Մ. Բաղդասարյան
Աշխատանքի նպատակն այն է, որպեսզի ևս մեկ անգամ անդրադառնանք հայ
մանկական դաշնամուրային երաժշտության զարգացմանը, ինչպես նաև տալ այն կոմպոզիտորների անվանում ները, որոնք մեծ ներդրում են կատարել այդ ոլորտի զարգացմանը: Պետք է նաև ավելացնել, որ աշխատանքը հիմ նականում նվիրված է Ա. Խաչատրյանի մանկական ալբոմ ների վերլուծությանը և որոշ մեթոդական ցուցում ներին:
Շեշտը հատկապես դրել ենք հենց այս ալբոմ ների վերլուծությանը, որովհետև դրանք
կոմպոզիտորի մյուս հռչակավոր ստեղծագործությունների կողքին կարծես թե մնացել
են ստվերում: Սակայն պետք է նշել, որ ալբոմ ները իսկապես մեծ գեղարվեստական
արժեք են ներկայացնում և նպաստում են երեխաների կատարողական և գեղագիտական հմտությունների զարգացմանը:
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Կ Ր Թ Ո Ւ Թ Յ Ո ՒՆՆ Ա Ր Տ Ա Ս Ա Հ Մ ԱՆ Յ ԱՆ
ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ
ՆԱՍՐՈԼԼԱՀ ԱՍԱԴԻ

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈՃԵՐԸ ԻՐԱՆԻ
ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՆԵՐՈՒՄ
Կառավարման ոճի ընտրությունը պայմանավորված է մի շարք գործոններով՝
կազմակերպության տեսակը և կառուցվածքը, գործունեության ոլորտը և բնույթը, առաջադրված նպատակները, սահմանված ժամկետները, կառավարման
սահմանափակում ներն ու իրավունքները,
ժամանակի փոփոխություններն ու պահանջները, աշխատակազմի քանակական
ու որակական հատկանիշները և այլն:
Դպրոցն այնպիսի կառույց է, որի ղեկավարումն ու կառավարումն ուղղակի
ազդեցություն և դերակատարություն ունեն երեխաների, դեռահասների և պատանիների անձի ձևավորման, զարգացման ու կատարելագործման հարցում:
Դպրոցի տնօրենի կողմից ամեն մի բացթողում և թերացում կարող է անցանկալի
հետևանքներ ունենալ մանուկների ու նաև
ընդհանուր հասարակության կյանքում::
Կրթության կառավարման խնդիրներից
են կառավարման ոճերը: Կրթական կառույցներում, այդ թվում՝ Իրանի հանրակրթական դպրոցներում տնօրենների կողմից կիրառվում են կառավարման տարբեր
մոտեցում ներ ու ոճեր, շեշտադրվում են
այս կամ այն ոճի որոշակի կողմերը: Կառավարման գլխավոր ոճերն են.
1. Ժողովրդավարական ոճ: Այս ոճում
խմբի անդամ ներն իրավունք ունեն ներկայացնելու իրենց տեսակետները, ղեկավարն իր կարծիքները չի պարտադրում

աշխատակազմին, այլ որոշում ները կայացվում են մեծամասնության կարծիքների հիման վրա: Ժողովրդավարական ոճը
սերտ աղերսներ ունի համագործակցային
մեթոդի հետ:
2. Ավտորիտար (ամբող ջատիրական, բռնապետական) ոճ: Դասական
այս ոճում վերջին խոսքն ասում է ղեկավարը, և նա է համարվում միակ որոշում
կայացնողը: Այս ոճը կիրառող ղեկավարը
պետք է լինի չափազանց կայուն, հաստատակամ անձ, պետք է ունենա կուռ և
համակարգված մտածողություն, որպեսզի կարողանա առաջնորդել իր կառույցն
ու աշխատակիցներին: Սովորաբար կառավարման միանձնյա ավտորիտար ոճն
է հենց համարվում կառավարման գլխավոր ոճ, որտեղ կարևոր որոշում ները կայացնում է ղեկավարը, իսկ ենթակաների
միջև բաժանում պարտականություններն
ու անելիքները: Այս ոճը ենթադրում է ճշգրիտ հավատարմություն և առանձնապես
ուշադրություն դարձնում գործունեության
արդյունքներին:
3. Միայն նպատակներին ու թիրախներին միտված կառավարում: Այսպիսի
մոտեցման դեպքում կարևորվում են միայն կազմակերպչական նպատակները,
նախանշված թիրախներին հասնելը և
արդյունարարության բարձրացումը, իսկ
մարդկային
փոխհարաբերությունները,
կազմակերպության կառույցները և հա317
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վաքական մասնակցությունը կարևոր չեն
որոշում ների կայացման գործում: Կազմակերպության կառույցները ուղղահայաց
հարաբերության մեջ են և գործադրում են
վերևից ներքև հղվող կարգադրությունները, չկան հորիզոնական մակարդակների
փոխհարաբերություններ: Այս ոճին բնորոշ կողմերից են կազմակերպության մեջ
խմբային կառույցների բացակայությունը,
հրամայական կառավարման գործադրումը՝ խրախուսանքների և պատիժների միջոցներով: Կառավարման այս ոճը,
թերևս, այնքան էլ նպատակահարմար չէ
կրթական կառույցների համար, որոնք
հիմնված են մարդկային փոխհարաբերությունների վրա և ներառում են ինտելեկտուալ մարդկանց, քանի որ ղեկավարման
այս ոճը չի ապահովում անձի կատարելագործումն ու ստեղծագործությունը, և չկան
ինքնավստահության ու մոտիվացիայի
տարրեր:
4. Կազմակերպության անդամ ներին
կարևորող կառավարում: Կառավարման այս ոճը հիմնված է անդամ ների և
աշխատակիցների բավարարվածության,
աշխատանքային մոտիվացիաների և արդյունավետության բարձրացման վրա:
Այս ոճին բնորոշ են կազմակերպության
անդամ ների միջև մտերիմ փոխհարաբերությունները, կոլեկտիվ ու թիմային
ներգրավվածությունը,
կազմակերպության տարբեր օղակներում աշխատողների խմբերի ձևավորումը: Մեկ այլ դիտանկյունից նայելով՝ որոշակի պայմաններում
այս ոճը կարող է ցանկալի արդյունքներ
չունենալ, քանի որ անդամ ների միջև տիրում են մտերմիկ ու հուզազգացական
կապեր, և բավարար չափով չեն կիրառվում խրախուսման ու պատժի միջոցները,
հետևաբար հավանական են կանոնների
խախտում ներ, անհետևողականություն,
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անկազմակերպվածություն: Հարկավոր է
հավասարակշռել կառավարչական մոտեցում ները, այսինքն՝ անդամ ների կարևորման կողքին չանտեսել նաև կազմակերպության պահանջները:
5. Անտարբեր ոճով կառավարում: Այս
ոճում տնօրենը նվազագույն ուշադրություն
է տրամադրում թե՛ փոխհարաբերությունների և թե՛ պարտականությունների վրա,
հետևաբար ոչ պաշտոնական կազմակերպությունները լրացնում են կառավարման
բացը: Այս ոճը հարմար է այն ժամանակ,
երբ կազմակերպության խնդիրները փոքր
ու աննշան են, կամ էլ տնօրենը ձգտում է
սահմանափակել աշխատանքի լարվածությունն ու հուզմունքը:
6.
Պարտականությունների
վրա
հիմնված կառավարում: Տնօրենը առավելագույն ուշադրություն է դարձնում
պարտականությունների և գործունակության վրա, մեծապես վերահսկում կազմակերպությունը: Այս ոճը նպատակահարմար է կանոնների հաստատման ու նաև
խառնաշփոթը կամ չարաշահում ները
կանխելու համար:
7. Չափավոր ոճ: Այս ոճում տնօրենը
չափավոր ու հավասարակշիռ ուշադրություն է դարձնում թե՛ փոխհարաբերություններին և թե՛ պարտականություններին: Այս ոճը հարմար է այն դեպքում, երբ
տնօրենը ձգտում է հավասարակշռություն
ստեղծել աշխատողների և կազմակերպության կարիքների միջև, ապահովել
արտադրության և վերջնարդյունքի քանակն ու որակը, ինչի համար օգտվում է
խրախուսման և պատժի քաղաքականությունից և ուշադրություն դարձնում աշխատանքների արդյունքին: Կիրառական
ու գործադրելի կանոնակարգերի առկայությունը և բյուրոկրատիայի բացակայությունը բնորոշ են այս ոճին:
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8. Փոխհարաբերությունների վրա
հիմնված կառավարում: Տնօրենը առավելագույն ուշադրություն է դարձնում միջանձնային փոխհարաբերություններին,
իսկ նվազագույն ուշադրությունը՝ պարտականություններին: Այս ոճը հարմար է
այն ժամանակ, երբ աշխատողների կարիքների բավարարումը հրատապ է, իսկ
աշխատողները համեմատաբար կայացած մարդիկ են:
9. Խմբային կամ թիմային կառավարում: Այս ոճում առավելագույն ուշադրություն է դարձվում թե՛ փոխհարաբերություններին, թե՛ պարտականություններին:
Այս ոճը հարմար է այն ժամանակ, երբ
աշխատողներն ունենան համագործակցության ոգի և լինեն բավականաչափ կայացած մարդիկ:
10. Բյուրոկրատական ղեկավարում:
Այս ոճում պարտականություններն իրականացվում են որոշակի քաղաքականության և չափորոշիչների հիման վրա:
Կազմակերպության որևէ մակարդակում
աշխատանքը բավարար արդյունք չտալու
դեպքում այն փոխանցվում է կառույցի հաջորդ մակարդակին: Կառավարման այս
ոճը օգտակար է այնպիսի կառույցներում,
որտեղ աշխատողները կատարում են միալար և միանման գործեր: Այն դեպքում,
երբ հարկավոր է՝ աշխատողները խորապես ըմբռնեն որոշակի քաղաքականությունը՝ բյուրոկրատական ոճը ամենից
նպատակահարմարն է:
11. Խարիզմատիկ ղեկավարման ոճ:
Այս ոճը արտահայտվում է այն ղեկավարների մոտ, ովքեր կարողանում են դրական լիցքեր ու ներշնչանք հաղորդել իրենց
խմբի անդամ ներին: Կառավարման այս
ոճը աշխատողներին քաջալերում է առավել առաջ անցնելու և ներշնչում է նրանց
բարձր ինքնավստահություն: Այս ոճին

սպառնացող վտանգն այն է, որ ղեկավարի հեռանալու կամ բացակայության
դեպքում կազմակերպությունը խորապես
տուժում է և չի կարողանում նույնությամբ
գոյատևել:
12. Իրավիճակային կառավարում:
Իրավիճակային կառավարումը կիրառվում է ստեղծված պայմաններին ու նաև
աշխատողների հասունության ու կայացվածության մակարդակին համապատասխան: Չկա բացարձակ և միանշանակ լավագույն մեթոդ ու ոճ, այլ ելնելով տարբեր
պայմաններից ու առանձնահատկություններից՝ պետք է որդեգրել կառավարման
այս կամ այն մոտեցումը կամ համադրել
դրանք:
13. Մասնակցային ու համագործակցային կառավարում: Դպրոցի կառավարման նպատակահարմար ոճերից է
համագործակցային ու մասնակցայինը,
մարդկային ներուժի ներգրավումն ու մասնակցությունը, միասնական աշխատանքի
և փոխօգնության միջոցով անհատական
տարբերություններից առավել օգտվելը,
թիմային ջանքերով ու կարծիքներով կազմակերպության ընդհանուր նպատակների
և անհատական կարիքների միջև ներդաշնակություն ստեղծելը:
Այդ իսկ պատճառվ տնօրենների մեծամասնությունը Իրանի հանրակրթական
դպրոցների կառավարման համար առավել նպատակահարմար է գտնում և առաջարկում մասնակցային մեթոդը, քանի որ
մասնակցային կառավարում նշանակում է
կոմպետենտ մարդկանց մասնակցություն
հարմար ժամանակում և նպատակահարմար աշխատանքում:
Կառավարման ոճի ընտրությունը պայմանավորված է մի շարք գործոններով,
դրանք են.
Կազմակերպություն:
Ղեկավարի
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վարքագիծն ու վերաբերմունքը հաճախ
կապված է տվյալ վայրի ու կառույցի
առանձնահատկություններին: Եթե այն
կազմակերպությունը, որտեղ աշխատում
է ղեկավարը կամ տնօրենը, սահմանափակված է կոշտ ու խիստ կանոններով, և
անձը ազատ չէ փոխելու իր վարքագիծը,
ապա կառավարման ոճը չի կարող իրականում արտացոլել տնօրենի անհատական մտքերն ու գաղափարները, այլ դա
մեծ մասամբ կազմակերպության պարտադրած մտքերն են և տնօրենին պարտադրված ոճեր:
Արժեքներ: Տնօրենի և ղեկավարի ընտրած կառավարման ոճը սերում է նրա համոզմունքներից ու ընդունած արժեքներից,
մարդկանց հետ վերաբերվելու և նպատակին հասնելու ուղիների մասին նրա
ընկալում ներից: Տնօրենն ինքը պետք է
անձամբ հավատա և ընդունի իր ընտրած
ոճի նպատակահարմար լինելը, նրա հիմնական սկզբունքներն ու արժեքները:
Անձնային հատկանիշներ և անհատականություն: Կառավարման այս կամ այն
ոճի ընտրությունը որոշ չափով կապված է
տվյալ անձի անհատական բնավորության
ու հատկանիշների, նրա նախասիրությունների ու գերակայությունների հետ:
Հնարավորություն և առիթ: Երբեմն
կառավարման որոշակի ոճի ընտրության

պատճառն այլ ոճերին ծանոթ չլինելը կամ
դրանց կիրառման փորձի պակասն է:
Ընդհանուր առմամբ, թե՛ Իրանում և թե՛
այլ երկրներում կառավարման տարբեր
ոճերի վերաբերյալ կատարված հետազոտությունները փաստում են այն իրականությունը, որ չկա միանշանակորեն նախընտրելի մի ոճ, տարբեր իրավիճակներն
ու առանձնահատկությունները պահանջում են տարբեր մոտեցում ներ և կառավարման տարբեր ոճեր: Ամենալավ ու արդյունավետ մեթոդները պայմանավորված
չեն միայն մեկ միասնական լուծմամբ, այլ
յուրաքանչյուր իրադրություն և իրավիճակ
պահանջում է իրեն հատուկ լուծում: Այնուամենայնիվ, մեր կարծիքով, իրավիճակային կառավարումը նախընտրելի է այն
առումով, որ համադրում և զուգակցում է
կառավարման տարբեր մեթոդները, մոտեցում ներն ու հիմ նադրույթները: Իրավիճակային կառավարումը հաշվի է առնում
որոշակի պայմաններն ու յուրահատկությունները և միջավայրի տարբեր փոփոխականները՝ փորձելով կապ ստեղծել կառավարման տեսության և պրակտիկայի
մեջ և գտնել խելամիտ լուծում ներ, այդ իսկ
պատճառով ավելի նպատակահարմար է
տարրական դպրոցների կառավարման
համար:

Գրականություն
1.
2.
3.
4.
5.
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Փոլ Հերսի և Քենթ Բելանչերդ, Կազմակերպչական վարքի կառավարում, թարգմանիչ՝ Ալաղեբանդ Ալի, «Ամիր Քաբիր» հրատարակչություն, Թեհրան, 2006 թ., էջ 73:
Ալաղեբանդ Ալի, Կրթության կառավարման սկզբունքներ, Փայամ նուր համալսարանի հրատարակչության և հրապարակում ների կենտրոն, Թեհրան, 1986 թ., էջ 39:
Փարհիզքար Քամալ, Կառավարման տեսություններ, «Աշրաֆի» հրատարակչություն, Թեհրան, 1986 թ., էջ 37:
Փարհիզքար Քամալ, Մարդկային փոխհարաբերությունները կառավարման ոլորտում, Իսֆահանի համալսարանի հրատ., Իսֆահան, 1977 թ., էջ 103:
Քուքլան Հուշանգ, Կառավարումը և կազմակերպչական վարքը, «Ագահ» հրատարակչություն, Թեհրան, 1998 թ., էջ 95:
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THE MANAGEMENT STYLES IN IRAN’S PUBLIC EDUCATION
N. Asadi
This article reviews the management styles in Iran’s education system with emphasis on
public education. In this article, first we have reviewed the theories and styles of management from management theorists’ point of view, and also styles of management in Iran’s
education and at last the scholar has presented the styles and approaches of appropriate
management in Iran’s education.
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ՄԱՍՈՒԴ ՄԱՀՄՈՒԴԻ

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԻՆՏԵՐԱԿՏԻՎ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ
ԿԻՐԱՌՈՒՄՆ ԻՐԱՆԻ ԲՈՒՀԵՐՈՒՄ
Ուսուցման ինտերակտիվ մեթոդների
հիմքում ընկած է սովորողին խթանելու
գաղափարը, որպեսզի սովորողը կարողանա առաջադրել վարկածներ, քննել,
գտնել խնդիրների ու երևույթների միջև
կապերը, ըմբռնել թեման և ձեռք բերել
գիտական տարբեր փորձեր: Ուսուցման
ինտերակտիվ մեթոդները սովորողի մեջ
ձևավորում են խորհելու, քննադատելու,
վերլուծելու, տարբեր իրավիճակներում սովորածը օգտագործելու, ծագող հարցերին
պատասխանելու և նոր լուծումներ գտնելու
կարողություններ ու հմտություններ: Ակտիվ ուսումնառության և յուրացման ժամանակ սովորողը ինքն անձամբ, անմիջական փորձերի, ուղիղ փորձարկումների և
հետազոտման գործընթացում ներգրավվելով, յուրացնում է գիտելիքները:
Ինտերակտիվ ուսուցման մեթոդների
գլխավոր տեսակներն են.
▪Պրոբլեմային ուսուցման մեթոդը
Պրոբլեմ ասելով՝ նկատի չունենք որևէ դժվարություն կամ կոնֆլիկտ, այլ որևէ
գործողության ընթացքում առաջադրված
նպատակին հասնելը ինչ-որ տեղ կարելի
է համարել պրոբլեմ1: Այս մեթոդով ուսուցումն իրականացվում է հետազոտման
ու քննման համատեքստում և հանգում է
խորքային ու մնայուն յուրացման: Դասախոսը սկզբում առաջադրում է պրոբլեմը,
այնուհետև ուսանողների միջոցով հավաքագրում անհրաժեշտ տեղեկություննե1 Խորշիդի Ա. և գործընկերներ, Հետազոտական
մեթոդները վարքաբանական գիտություններում,
«Նովին փաժուհեշ» հրատարակչություն, Թեհրան,
1999 թ., էջ 149:
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րը, որի հիման վրա կազմվում է վարկածը, վերջում փորձարկվում է վարկածը, և
արվում համապատասխան եզրակացություններ: Պրոբլեմի ճիշտ ընտրության
դեպքում տեղի է ունենում մտային գրոհ,
ուսանողները արծարծում են իրենց բոլոր
մտքերն ու գաղափարները պրոբլեմի լուծման համար և փորձում լսարանում գտնել
լուծման ուղին և սահմանել այն: Այլ խոսքով, եթե պրոբլեմային լուծման մեթոդը
ճիշտ ձևով կազմակերպվի ու իրականանա, ապա վերջում կհանգի մեկ այլ մեթոդի, այսինքն՝ մտային գրոհի մեթոդին:
Պրոբլեմային ուսուցման մեթոդի փուլերն ըստ Ջորջ Փուլիայի հետևյալն են.
1. Պրոբլեմի ճանաչում ու ըմբռնում, 2.
Պրոբլեմի լուծման ճանապարհային քարտեզ կամ պլան, 3. Քարտեզի կամ պլանի իրականացում և նպատակահարմար
մարտավարության ընտրություն, 4. Վերանայում և վերահսկում2:
▪Դերի կատարման մեթոդ
Այս մեթոդի նպատակը ուրիշների հետ
ապրումակցումն է և խնդիրները, իրականություններն ու սոցիալական արժեքները
գործնականում զգալն ու ըմբռնելը: Այս
մոդելի շրջանակում կարելի է քննարկել
տարբեր արժեքներ և դրանց ազդեցությունը առօրյա կյանքում: Ուսուցիչը կամ դասախոսը բանավեճը սկսում և ուղղորդում
է, ուսանողներին մղում վերլուծել վարքագիծը, անհատական արժեքները, ապրումակցել, լուծել միջանձնային հարցերը և
2 Փուլիա Ջ., Ինչպե՞ս լուծենք պրոբլեմը, թարգմանիչ՝
Արամ Ա., «Քեյհան» հրատարակչություն, Թեհրան,
1998, էջ 23:
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կարծիք կազմել արժեքների և նրանց ազդեցության մասին: Այս մեթոդը կիրառելի
է կրթական տարբեր ծրագրերում և տարբեր տարիքային խմբերի համար: Ընդհանուր առմամբ, այս մեթոդը նպաստում է
սովորողների սոցիալական հայացքների
և ըմբռնման խորացմանն ու ընդլայնմանը: Դասախոսը կարող է, ուսանողների
միջոցով և տարբեր դերեր տալով նրանց,
ցուցադրել հասարակական լավ կամ վատ
վարքագծերը և խնդիրները, այնուհետև
խմբում բանավեճ ծավալել դրանց մասին
ու գնահատել այդ արժեքները: Այսպիսով՝
ցուցադրման և դերերի միջոցով արծարծվում ու քննվում են սոցիալական, վարքային և արժեքային մի շարք հարցեր: Այս
մեթոդն ունի հետևյալ փուլերը. Ա. Թեմայի
ընտրություն, Բ. Սցենարի շարադրում, Գ.
Դերերի որոշում, Դ. Անհրաժեշտ պարագաների և միջոցների նախապատրաստում, Ե. Նախնական փորձ և պարապում,
Զ. Ներկայացման բեմադրում, Է. Քննարկում, վերլուծում և գնահատում:
▪Մտավոր գրոհի մեթոդ
Այս մեթոդով մի վայրում համախմբված
մարդիկ փորձում են որոշակի պրոբլեմի
լուծման համար միաժամանակ առաջադրել և ի մի բերել տարբեր մտքեր ու գաղափարներ և գտնել որևէ լուծում: Մտավոր
գրոհի կանոններն ու դրույթներն են՝
1. Արգելվում է քննադատությունը, 2.
Արգելվում է խմբի մյուս անդամ ների կարծիքի և մտքի վերաբերյալ դատողությունը
կամ դրանց գնահատումը, 3. Կարևոր է
մտքերի և տեսակետների քանակությունը,
4. Ուրիշների մտքերի համադրումը, համախմբումը, միավորումը և փոփոխումը
ազատ է, 5. Պետք է ուշադրություն դարձնել և չանտեսել ոչ տրամաբանական կամ
անխելամիտ թվացող մտքերը, 6. Մասնակիցների ներկայությունը կամավոր է և

ընտրովի:
Ուղեղների կամ մտքերի գրոհի փուլերն
են. ա) նորարարություն և մտքերի ու գաղափարների հղացում, առաջադրում, բ)
քննում, զտում և գնահատում:
▪Կոլեկտիվ քննարկման և բանավեճի
մեթոդ
Կոլեկտիվ քննարկման և բանավեճի
մեթոդը՝ մի խումբ մարդկաց միջև ընդհանուր հետաքրքրություն ներկայացնող
որոշակի հարցի շուրջ կանոնավոր և կարգավորված քննարկումն ու բանավեճն է:
Այս մեթոդը ուսանողների մեջ զարգացնում է հաղորդակցական հմտությունները,
տրամաբանելու և մտքերը հիմ նավորելու,
կարծիքները հստակորեն ձևակերպելու,
ուրիշներին լսելու ունակությունները: Խմբային բանավեճի մեթոդը բացահայտող և
հայտնագործող յուրացման ձևերից է: Ն.
Լ. Գեյջի կարծիքով, այս մեթոդն ունի բացահայտող մեթոդի առավելությունները և
դրա հետ միասին օգնում է ուսանողներին
կիրառելու ու զարգացնելու իրենց խոսքային հմտությունները և վարժվելու հաղորդակցվելու, կարծիք հայտնելու և բանավիճելու գործում1:
Խմբային բանավեճի մեթոդն ունի
հետևյալ փուլերը. Ա. Բանավեճի թեմայի
ընտրություն, Բ. Բանավեճի համար ընդհանուր եզրերի որոշարկում, Գ. Բանավեճի ուսում նակրթական նպատակի սահմանում, Դ. Բանավեճի հիմ նական ընթացքի
ուղղորդում, Ե. Եզրահանգում և կողմերի
միջև ընդհանուր եզրերի ու համաձայնությունների հայտարարում (ձեռքբերումներ):
Գեյջն ու Բերլայները բանավեճի թեմա1 Գեյջ Ն. Լ., Դասավանդման արվեստի գիտական
հիմունքները, թարգմանիչ՝ Մեհր Մոհամմադի Մ.,
«Մադրասեհ» հրատարակչություն, Թեհրան, 1997,
148 էջ:
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ները բաժանում են երկու խմբի, դրանք են1՝
1. Բոլորի կողմից ընդունվող թեմաներ,
այսինքն՝ այնպիսի թեմաներ, որ մասնագետների միջև չկան նշանակալից
ու խոր տարաձայնություններ կապված հասկացություններին, սահմանում ներին և հարցադրում ներին,
2.
Վիճահարույց թեմաներ, այսինքն՝
այնպիսի թեմաներ, որոնց շուրջ համաձայնությունը հեշտությամբ ձեռք
չի բերվում, և մարդիկ դրանց մասին
ունեն տարբեր կարծիքներ ու մոտեցում ներ:
▪Ուսուցման պրոյեկտիվ կամ ծրագրային մեթոդ
Ուսուցման պրոյեկտիվ կամ ծրագրային մեթոդի նպատակներից են
անհատականության
զարգացումը,
կառավարման ուժի մեծացումը, պլանավորման և վերահսկման գիտելիքների
ճանաչումը: Այն օգնում է ուսանողներին
խթանելու իրենց կառավարման, պլանավորման և ինքնավերահսկման ունակությունը: Այս մեթոդի շրջանակում սովորողները գործում են լսարանից դուրս՝ կյանքի
իրական պայմաններում և իրավիճակներում, որով լսարանում սովորած գիտելիքները արդյունավետ կերպով կիրառվում
են իրական կյանքում և շաղկապվում ու
համադրվում իրական իրավիճակների
հետ: Պրոյեկտի իրականացման փուլերն
են.
1. առարկայի և նպատակի սահմանումը, 2. պլանի և նախագծի առաջադրումը,
3. Իրագործումը, 4. քննումը և գնահատումը:
▪Ուսուցման լաբորատոր մեթոդ
Լաբորատոր մեթոդը ուսում նական
1 Գեյջ Ն. Լ. և Բերլայներ Դ. Ս., Մանկավարժական
հոգեբանություն, թարգմանիչ՝ Խույինեժադ Ղ.,
«Հաքիմ Ֆերդոսի» հրատարակչություն, քաղաք
Մաշհադ, 991 էջ:
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այնպիսի գործընթաց է, որով լաբորատոր պայմաններում կամ փորձարարական եղանակով դիտվում, զննվում ու
վերահսկվում են որոշակի երևույթի պատճառը, հետևանքը և հատկանիշները: Այս
մեթոդը ելնում է այն սկզբունքից, որ ուսուցումը պետք է մեծ մասամբ իրականացվի
գործնական և ոչ թե խոսքային ձևով, իսկ
սովորելը և յուրացումը պետք է լինի քննախույզ և վերլուծական մեթոդով: Դասախոսները և ուսուցիչները իրական իրերի
օգնությամբ պետք է շոշափելի ու առարկայական դարձնեն ուսուցումը2: Փորձարկումը գործողություն է, որի ընթացքում
սովորողները որոշակի նյութերի, գործիքների և միջոցների օգտագործմամբ են
ձեռք բերում գործնական փորձ որոշակի
հասկացության վերաբերյալ: Փորձարկումը սովորաբար կատարվում է լաբորատորիայում կամ բնական միջավայրում:
Լաբորատոր մեթոդի իրականացման
փուլերն են. Ա. Նախապատրաստում, Բ.
Փորձարկման իրականացում, Գ. Կրկնակի փորձարկում և վերահսկում տարբեր
վերահսկելի պայմաններում, Դ. Ամփոփում և եզրակացություն:
▪Ուսուցման բացահայտող և հայտնաբերական մեթոդ
Հայտնաբերող կամ բացահայտող մեթոդով ուսանողը սահմանում է հետազոտության առարկան, առաջադրում խնդրի
լուծման ճանապարհները և լուծում ները,
որոնք պետք է ստուգվեն ու փորձարկվեն,
այնուհետև փորձարկման տվյալների հիման վրա կատարում է համապատասխան
2 Էվլիչ Ռ., Մեծ մանկավարժներ (մանկավարժական
մտքի
պատմություն.
Պլատոն,
Արիստոտել,
Լյուտեր, Մոնտենի, Բեյկեն, Դեկարտ, Ժ. Ժ. Ռուսո,
Պեստալոցցի, Հերբարտ, Ֆարաբել, Էմերսոն, Դյուի,
Վայթհեդ), թարգմանիչ՝ Շարիաթմադարի Ա.,
Ազատ համալսարանի Խովասգանի Իսլամական
մասնաճյուղի հրատարակություն, Իսֆահան, 1996,
333 էջ:
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եզրակացություններ, այդ եզրակացությունները կիրառում նոր իրավիճակներում
և վերջում կատարում ընդհանրացում ներ:
Բացահայտման և հայտնաբերման մեթոդի միջոցով ուսանողը գործում է առանց
դասախոսի ուղղորդման ու միջամտության կամ նրա աննշան միջամտությամբ
և հասնում դրված նպատակին:
Ջոյսի կարծիքով, բացահայտման մեթոդն ունի հետևյալ առավելությունները1.
1. Ընդլայնում է ուսանողի մտավոր կարողությունները, 2. Խթանում է ուսանողի
ներքին մոտիվացիաները, քանի որ ուսանողը ինքնաբուխ հետևում ուսումնական
աշխատանքներին, 3. Ուսանողը սովորում
է բացահայտման ու հայտնագործության
տեխնիկաներն ու ձևերը, դառնում ստեղծագործ ու պրպտող անհատականություն,
4. Բացահայտողական ուսուցումը ավելի
երկարատև է. այն կայունացնում է սովորած
գիտելիքները, քանի որ ուսանողն ինքն է
կազմակերպում իր ուսումնառության գործընթացը և գիտի ինչպես և որտեղից ձեռք
բերել անհրաժեշտ գիտելիքները:
▪ Կոմպետենտության ձևավորմանը
միտված ուսուցում
Ուսուցման այս մեթոդում ուսում նական
ծրագրերը միտված են ուսանողի մեջ որոշակի կարողություններ ձևավորելուն, որպեսզի դասընթացների ավարտին նրանք
կարողանան ստանձնել անհրաժեշտ դերեր կամ աշխատանքներ: Այս մոտեցումը կարևորում է ուսանողի մեջ ձևավորված ունակությունները, հմտությունները,
կարողությունները և ոչ թե միայն քննությունների և ստուգարքների բալերը: Այս
մեթոդն առանձնակի կարևորություն է
դարձնում ուսանող - դասախոս փոխհա-

րաբերություններին և վերասահմանում
այդ կապը, այսինքն՝ ուսանողներին դիտարկում է ավելի ինքնաբուխ և ակտիվ
դերում: Ուսանողը պետք է դասընթացների ավարտին արձանագրի լավ արդյունքներ, գործունեություն և կարողություններ,
իսկ դասախոսը հանդես է գալիս որպես
ուղղորդիչ և ոչ թե սոսկ դասախոսություն
կարդացող: Ուսանողների արդյունքները
գնահատվում են ոչ թե գրավոր տեսական
քննություններով, այլ գործնական աշխատանքներով և կյանքի իրական պայմաններում: Ուրեմն կարևոր է ուսանողների
մեջ ձևավորել հաղորդակցական և ոչ հաղորդակցական հմտություններ յուրաքանչյուր ճյուղի և մասնագիտության համար.
այս հմտությունները նպաստում են ուսանողների մտավոր, ճանաչողական և քննադատական մտքի զարգացմանը, խթանում նոր գաղափարների մտահղացումը և
դրանց դրսևորումն ու արտահայտումը2:
▪Ուսուցման համադրական մեթոդ
Ուսուցման համադրական մեթոդը
փոխլրացնում է հեռակա ուսուցման և
ավանդական ուսուցման մի շարք թերություններն ու բացերը: Այս մեթոդը փորձում է արդյունավետ կերպով միավորել
տարբեր մեթոդների մի շարք հիմ նադրույթներ ու բաղադրիչներ և, կրճատելով
ժամանակի ու տարածության սահմանափակությունը, միևնույն ժամանակ օգտվել
ավանդական ուսուցման դրական կողմերից ու հատկանիշներից:
Քսաներորդ դարի ավարտին բուհերում լայնածավալ կերպով ներդրվեց ու
ծավալվեց համացանցով մատուցվող ուսուցումը, որն ուներ նաև մի շարք բացասական դրսևորում ներ: Դասախոսները

1 Ջոյս Բ. և Վիլ Մ., Դասավանդման մոդելները 2000
թվականին, թարգմանիչ՝ Բեհրանգի Մ., «Քամալ
թարբիաթ» հրատարակչություն, Թեհրան, 2001, 340
էջ:

2 Մայերզ Չ., Քննադատական մտածողության
ուսուցում, «Սամթ» հրատարակչություն, Թեհրան,
1995, էջ 53:
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և ուսանողներն իրենց ժամանակի զգալի մասը անց էր կացնում համակարգչի
առջև, ինչը հանգեցրեց կենդանի շփումների և դեմ առ դեմ հաղորդակցության
նվազմանը, կոլեկտիվ հոգեբանության
և անհատական պարտավորվածության
թուլացմանը և ուսում նական նյութերի խմբագրման որոշ թերացում ների, որոնք բացասաբար անդրադարձան համացանցով
տրվող ուսուցման արդյունավետության
վրա: Ուսուցման համադրական մեթոդը,
լայնորեն օգտվելով հեռահաղորդակցական և տեխնոլոգիական արդի ձեռքբերում ներից, փորձում է միավորել վիրտուալ կրթության և ավանդական կրթության
դրական ու արդյունավետ կողմերը, ին-

չի շնորհիվ ուսանողներին մատուցում է
նրանց կարիքներին համապատասխան
կրթություն:
Ժամանակակից կյանքում կարևորվում
են բազմազանությունը և ռացիոնալիզմը,
որտեղ չպետք է գերիշխի ուսուցման կաղապարային համակարգը: Ուսուցման համակարգը ձգտում է դաստիարակելու ոչ
միայն լավ քաղաքացի և հասարակություն,
այլ նաև կրթելու ու ձևավորելու հաշտ ու
համերաշխ ապրող մարդիկ, ովքեր սովորում են հանդուրժողականությամբ և խաղաղությամբ ապրել իրար կողքի: Ուսուցման ինտերակտիվ մեթոդներն ուղղված
են ակտիվ, պատասխանատու և լայնախոհ քաղաքացիների կրթմանը:

Գրականություն
1.
2.
3.

4.
5.

Գեյջ Ն. Լ., Դասավանդման արվեստի գիտական հիմունքները, թարգմանիչ՝ Մեհր Մոհամմադի Մ., «Մադրասեհ» հրատարակչություն, Թեհրան, 1997, 148 էջ:
Գեյջ Ն. Լ. և Բերլայներ Դ. Ս., Մանկավարժական հոգեբանություն, թարգմանիչ՝ Խույինեժադ Ղ., «Հաքիմ Ֆերդոսի» հրատարակչություն, քաղաք Մաշհադ, 991 էջ:
Էվլիչ Ռ., Մեծ մանկավարժներ (Մանկավարժական մտքի պատմություն. Պլատոն, Արիստոտել, Լյուտեր, Մոնտենի, Բեյկեն, Դեկարտ, Ռուսո, Պեստալոցցի, Հերբարտ, Ֆարաբել,
Էմերսոն, Դյուի, Վայթհեդ), թարգմանիչ՝ Շարիաթմադարի Ա., Ազատ համալսարանի Խովասգանի Իսլամական մասնաճյուղի հրատարակություն, Իսֆահան, 1996, 333 էջ:
Մայերզ Չ., Քննադատական մտածողության ուսուցում, «Սամթ» հրատարակչություն, Թեհրան, 1995, էջ 53:
Ջոյս Բ. և Վիլ Մ., Դասավանդման մոդելները 2000 թվականին, թարգմանիչ՝ Բեհրանգի Մ.,
«Քամալ թարբիաթ» հրատարակչություն, Թեհրան, 2001, 340 էջ:

USING OF TEACHING INTERACTIVE METHODS IN IRAN’S UNIVERSITIES
M. Mahmoudi
The future of higher education and rationalism diversity is important and the educational
system has lost form. Contemporary philosophical thought necessary educational goals, subjects and course content to achieve the great aim of education which is the better way to
live the present. Teaching methods into two general categories classic teaching methods and
modern teaching methods divided.
In this paper we introduce teaching methods: a combination of training, education, exploration, laboratory training, project teaching method, competent-based teaching, problem
solving method, group discussion and brainstorming.
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ՄԱՆՍՈՒՐ ԼԱՐՈՒԻ

ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ
ԿԵՆՍՈՒՆԱԿ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ
ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ
Կազմակերպություններն ու կառույցներն արդի հասարակության հիմ նասյուներն են: Կազմակերպությունը տարբեր գաղափարների և կարծիքների տեր
մարդկանց համախմբումն է, ովքեր համաձայնվել են համագործակցել միմյանց
հետ մեկ կամ մի քանի որոշակի և հստակ նպատակների իրականացման ուղղությամբ՝ միասնաբար օգտագործելով
տեխնոլոգիական հնարավորությունները,
նյութական աղբյուրները և մարդկային
ներուժը: Մասնակից անդամ ներից կամ
խմբերից յուրաքանչյուրն ըստ իր կատարած աշխատանքի ստանում է որևէ հատկանիշ կամ բնութագրիչ1:
Կազմակերպություններն իրենց նպատակների իրականացման համար պետք
է գործեն գիտակցված և շարունակական, ինչը հնարավոր է անել կառավարման հատուկ գիտելիքների, արվեստի և
կառավարման հատուկ հմտությունների
միջոցով: «Կառավարումը նյութական և
մարդկային ռեսուրսների արդյունավետ և
գործունակ կիրառումն է պլանավորման,
համակարգման, հնարավորությունների
մոբիլիզացման, ուղղորդման և վերահսկման գործերում՝ կազմակերպության նպատակների ուղղութամբ և ընդունված արժեհամակարգի շրջանակում» 2:

Կառավարման տեսակներից և ճյուղերից մեկը կրթության կառավարումն է,
որը կարևոր տեղ ունի ամբողջ աշխարհում: Կրթության միջազգային բառարանը կրթության կառավարումը բացատրում է որպես կրթադաստիարակչական
կառույցների կառավարման մեթոդներ ու
տեխնիկաներ՝ ելնելով կրթադաստիարակչության նպատակներից և ընդհանուր քաղաքականությունից3: Կրթական
կառույցներում և կազմակերպություններում այդ նպատակները վերաբերում են
կրթադաստիարակչության և ուսուցման
ոլորտին, հետևաբար կրթական կառույցներում կառավարման նպատակն է իրագործել կրթական նպատակները և ադյունավետ կերպով առաջ տանել կրթության և
ուսուցման գործը: Այլ խոսքով, կրթության
կառավարումը կրթադաստիարակչության
վերաբերող բոլոր աշխատանքների և խնդիրների պլանավորումը, ուղղորդումը և
վերահսկումն է4:
Մարդկային փոխհարաբերությունների
հաստատումն ու ծավալումը կառավարչի
և ղեկավարի ամենակարևոր պարտականություններից են, որպեսզի անդամ ների
մեջ խթանվեն հաջողության հասնելու մոտիվացիաները, և ապահովվի նրանց բավարարվածությունը կազմակերպության

1
Փարհիզգար
Ք.,
Կազմակերպության
և
կառավարման տեսությունները, Թեհրան, 1994 թ., էջ
17:
2 Հերսի Փալ և Բլանչարդ Քենթ, Կազմակերպչական
վարքի կառավարում, թարգմանիչ՝ Ալաղեբանդ Ա.,
վեցերորդ հրատարակություն, 1974 թ., Թեհրան, էջ
11:

3 Միրքամալի Ս., Կրթության ղեկավարում և
կառավարում, «Յասթարուն» հրատարակչություն»,
6-րդ հրատարակություն, Թեհրան, 2000 թ., էջ 24:
4
Ալաղեբանդ Ա., Կրթության կառավարման
տեսական հիմունքները և սկզբունքները, «Ռավան»
հրատարակչություն, Թեհրան, 2010 թ., էջ 64:
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նպատակների իրականացման ուղղությամբ: Մարդկային փոխհարաբերություններն առավել կարևոր են հատկապես կրթության կառավարման ոլորտում, քանի
որ կրթական կառույցներն ուղղակիորեն
գործ ունեն մարդկանց հոգեբանության
հետ: Ոչ մի տնօրեն կամ ղեկավար չի կարող արդյունավետ կառավարում իրականացնել, եթե չի ճանաչում մարդկային
կյանքի տարբեր փուլերի կարիքները,
հատկապես աշակերտների և ուսանողների տարիքային առանձնահատկությունները: Լավ տնօրենը և ղեկավարը պետք
է ապահովի և նախապատրաստի տարիքային տվյալ խմբին բնորոշ զարգացման և ինքնաիրացման պայմաններն ու
միջոցները: Մարդկային փոխհարաբերությունների համար կարևորվում են մի
շարք գլխավոր բաղադրիչներ. դրանք են
անձնային վարքը, ոչ-պաշտոնական խմբերը, անձի և կազմակերպության փոխադարձ կապերը, տեխնոլոգիաները և կազմակերպության միջավայրն ու մթնոլորտը:
Կառավարման ոճերը
Մեր օրերի խառնաշփոթ և արագ փոփոխվող կյանքում տեխնոլոգիաների
արագ զարգացման պայմաններում ժամանակակից մարդուն հետաքրքրող գլխավոր հարցերից մեկն այն է, թե որն է
հասարակական համակարգի կառավարման արդյունավետ ու նպատակահարմար
ոճը: Այս հարցին պատասխանելու համար
նախ պետք է սահմանենք Կառավարում
հասկացությունը, այնուհետև Կառավարման ոճ հասկացությունը: Կառավարումը՝
մարդկանց և խմբերի հետ աշխատելն է
կազմակերպչական նպատակներին հասնելու համար1:
1 Paul Hersey and ken Blanachard, Management of organizational Behavior vtilizny Human Resources, 1984, p.
3.
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Եթե հիմք ընդունենք այս ձևակերպումը, ապա կարելի է եզրակացնել հետևյալը՝ 1. պետք է սովորել աշխատել մարդկանց և խմբերի հետ, որպեսզի նրանց
միջոցով իրականացվի աշխատանքը, 2.
կառավարման մեջ առաջնահերթությունը կազմակերպչական նպատակներն են:
Այլ խոսքով, տնօրենը պետք է կարողանա
մարդկանց և խմբերի նպատակներն այնպես միաձուլել ու համատեղել կազմակերպության նպատակներին, որ նրանց համար հարազատ լինեն կազմակերպության
նպատակները:
Այսպիսով՝ մարդու կառավարման անհատական ոճը ուրիշների մեկնաբանությունն ու բնութագրումն է նրա կայուն
վարքագծերից: Կառավարման ոճը որոշակի ընկալում ու մեկնաբանություն է,
որը թելադրում է համապատասխան գործելաոճ: Անդամ ների և խմբերի տպավորությունն ու ընկալումը տնօրենի կամ ղեկավարի վարքից որոշիչ դեր են խաղում
առողջ և կառուցողական փոխհարաբերությունների ձևավորման հարցում: Ազդեցիկ, հեղինակավոր և ներգործող ղեկավարը կարող է խթանել իր անդամ ների
զարգացումը և վերահսկել ու շտկել նրանց
սայթաքում ները:
Մարդկային ոլորտի ոչ բոլոր հասկացություններն ունեն ճշգրիտ, կայուն և
հստակ սահմանում: Այս իրողությունը
ճիշտ է նաև կառավարման գիտության
հասկացությունների, այդ թվում՝ Կառավարման ոճ հասկացության դեպքում, որի
ձևակերպման, ճանաչման և գնահատման համար շատ փորձեր են կատարվել:
Քանի որ կառավարման ոճերի մասին հետազոտություններում հիմ նական շեշտը
դրվում է կառավարչի վարքի և նրա հայացքների, հատկանիշների ու անհատականության ուսում նասիրության վրա, այդ
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իսկ պատճառով կառավարման դպրոցները և ուղղություններն այդ հատկանիշները
բնութագրում ու դասակարգում են կառավարման մի քանի ոճերի շրջանակում:
Կազմակերպությունների կառավարման
գործընթացի վերաբերյալ առաջադրվել
են տարբեր մոդելներ, ոճեր ու եղանակներ, որոնցից մեր հետազոտության մեջ
առավել շեշտադրվել է Ռոբերտ Հաուսի
մոդելը՝ այն առավել արդյունավետ համարելով կրթական կառույցների համար:
Ռոբերտ Հաուսի մոդելը
Ռոբերտ Հաուսը առաջադրել է «Ընթացք-նպատակ» մոդելը, որտեղ որոշարկվում են աշխատողների նպատակները և հստակեցվում, թե կառավարման
չորս ոճերից ամեն մեկի կիրառման դեպքում ղեկավարն ինչպես կարող է ազդել
աշխատողների՝ նպատակների և դրանց
հասնելու ուղու մասին ունեցած ընկալումների վրա: Այս մոդելում ղեկավարման
ոճը որոշվում է՝ ելնելով իրավիճակային
գործոններից1, որոնցից մի մասը կախված
է աշխատողներից կամ ենթականերից,
իսկ մյուս խումբը՝ միջավայրից (նկար 1):
Այս մոդելում երկու փոփոխական չափազանց մեծ նշանակություն ունեն.
Ա. Իրավիճակային գործոններ
Բ. Ղեկավարման ոճեր
Իրավիճակային գործոններն են՝ իշխանատենչությունը, «լոկուս կոնտրոլը», կարողությունները, պարտականությունների
կառուցվածքը, պաշտոնական հեղինակությունը և թիմային աշխատանքը: Ղեկավարման ոճերն են՝ ուղղորդիչ, հովանավորող, մասնակցային և առաջադիմության ու
արդյունքների վրա հիմնված ոճերը:
- Իշխանատենչություն կամ ավտորի-

տարիզմ ասելով՝ նկատի է առնվում այն
հանգամանքը, թե աշխատողներն ինչքան
են հակված հրամանով և թելադրանքով
աշխատելու:
- «Լոկուս կոնտրոլը» (վերահսկման
ելակետը) աշխատողների մոտեցումն ու
ընկալումն է գործընթացների վերահսկման և կառավարման մասին: Արդյոք
նրանք նախընտրում են սեփակա՞ն վերահսկում և ներգործություն ունենալ գործընթացների վրա (ներքին վերահսկում),
թե՞ դրանք ուրիշների վերահսկողության
տակ տեսնել (արտաքին վերահսկողություն):
-Կարողությունները աշխատողների ունակություններն են պարտականությունների կատարման և նպատակների իրականացման համար:
-Պարտականությունների կառուցվածքը վերաբերում է աշխատանքների կրկնողական լինելուն:
-Պաշտոնական հեղինակությունը տնօրենի կամ ղեկավարի ուժի չափն է:
-Թիմային աշխատանքը աշխատողների ներգրավվածության աստիճանն է և
նրանց պատրաստակամությունը թիմային
գործի համար:
Ղեկավարը, ելնելով այս գործոններից, ընտրում է կառավարման չորս ոճերից մեկը:

1 Սավեյի Ազատ համալսարանի և Պետական
կառավարման
համալսարանի
համատեղ
հետազոտություն, Թեհրան, 2000 թ., էջ 28:
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Իրավիճակային գործոններ

Ղեկավարման ոճեր

Նպատակի ձեռք բերում

Ենթականերին կապված գործոններ

1. Ուղղորդիչ

Արդյունավետություն

. Իշխանատենչություն կամ ավտորիտարիզմ

2. Հովանավորող

. Լոկուս կոնտրոլ

Աշխատանքային

. Կարողություն

3. Մասնակցային

Միջավայրին կապված գործոններ

4. Նպատակների, առաջընթացի

.Պարտականությունների կառուցվածքը

և արդյունքների վրա հիմնված

բավարարվածություն

.Պաշտոնական հեղինակություն
.Խմբային / թիմային աշխատանք

Նկար 1. Ղեկավարման «Ընթացք-նպատակ» մոդելը
Կառավարման մասնակցային ոճը գործընթացների և աշխատանքային շրջապտույտի այն ձևն է, որտեղ որոշում ների
կայացման մեջ մասնակից են դարձնում
ու ներգրավում կառույցի կամ կազմակերպության բոլոր անդամ ներին ու աշխատողներին: Այս համակարգը խթանում
է մարդկանց կամավոր և սիրահոժար
մասնակցությունը, օգտվում նրանց առաջարկներից ու կարծիքներից, կիրառում
նրանց նորարար և ստեղծագործ մոտեցում ները: Այս համակարգի
գլխավոր
դրույթը լիազորությունների բաժանումն է
տնօրենների և աշխատողների միջև: Տնօրենները պետք է լիարժեք տիրապետեն
մարդկային
փոխհարաբերությունների
հիմ նախնդիրներին, որպեսզի կարողանան խորապես հասկանալ այլ մարդկանց
և արդյունավետ փոխհարաբերություններ
հաստատեն բոլորի հետ, լուծեն միջանձնային կոնֆլիկտներն ու հակադրությունները:
Կառավարման գործընթացում մասնակից լինելը մարդկային բարձրագույն պահանջմունքներից է, որով կատարելագործվում և զարգանում է մարդը: Երբ մարդը
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մասնակից է դառնում իր կյանքի և աշխատանքային նպատակների որոշման գործում, խթանվում է նրա ստեղծարար ներուժը: Կառավարման գործում մասնակից
լինելը բարձրացնում է աշխատողների
պատասխանատվության ու հանձնառության զգացումը, նրանց անձնական շահագրգռվածությունը աշխատանքի որակի բարձրացման ուղղությամբ: Իրանում
մասնակցային կառավարումն այնքան էլ
խոր արմատներ չունի և իր զարգացման
առաջին փուլերում է: Իրանի կրթության
համակարգում հիմ նականում իշխում են
ավանդական և վարչահրամայական ոճերը, այդ է վկայում նաև մեր ուսում նասիրությունը: Իրանի կրթության համակարգում մասնակցային կառավարման
ձևավորման ու ընդլայնման համար մասնակցային կառավարումը ինստիտուցիոնալ դարձնելու ուղղությամբ անհրաժեշտ
է նկատի առնել հետևյալ կետերը և առաջնորդվել այդ դրույթներով.
▪ Կառավարման ղեկավարները պետք
է տարբեր կառույցներում ներդնեն ու
խթանեն մասնակցային մշակույթը:
▪ Պետք է մեծացնել տնօրենների լիա-
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զորությունների շրջանակը, հստակեցնել
և թափանցիկ դարձնել որոշում ների կայացման գործընթացները, ստեղծել դրական և լավ փոխհարաբերություններ աշխատողների և տնօրենների միջև:
▪ Կառավարման մասնակցային ոճը
կարող է առավել արդյունավետ լինել, եթե
ստեղծվեն ու ծավալվեն միջանձնային
ուղղակի և դեմ առ դեմ փոխհարաբերություններ:
▪ Պետք է կարևորել մարդկային փոխհարաբերությունները,
աշխատողների
կարիքներն ու մոտիվացիաները:
▪ Պետք է բարելավել կառավարիչ աշխատող մարդկային փոխհարաբերությունները, հետաքրքրվել աշխատողների
կարծիքներով և կառուցողական առաջարկներով:
▪ Կառավարման յուրաքանչյուր ոճի լիարժեք իրականացման և առավել բարձր
արդյունավետության համար անհրաժեշտ
են աշխատողների պատշաճ պատրաստվածությունը և ուսուցումը: Աշխատողների
համար պետք է առավել համակողմանիորեն բացատրվեն կազմակերպության
նպատակները, արժեքները և առաջնահերթությունները: Անհրաժեշտ է հստակեցվեն
պատասխանատվությունները,
սահմանափակում ները և ակնկալիքները
կազմակերպության մեջ:
▪ Սահմանվեն յուրաքանչյուր կազմակերպության տնօրեններից և աշխատողներից պահանջվող գիտելիքներն ու հմտությունները և դրանք ուղղորդվեն դեպի
կազմակերպության նպատակները:
▪ Պետք է խթանվի կազմակերպության
հանդեպ աշխատողների պատկանելիության զգացումը, և ներդաշնակություն
ստեղծվի աշխատողների նպատակների և
կազմակերպության նպատակների միջև:
Աշխատողների անհատական ունակու-

թյուններն ու առանձնահատկություններն
ուղղորդվեն համատեղ նպատակների
իրականացման գործին:
▪ Ղեկավարների և տնօրենների համար կազմակերպել հատուկ դասընթացներ և ուսուցանել կառավարման տարբեր
ոճերը, սովորեցնել մասնակցային ոճի կիրառման տարբեր ուղիներն ու միջոցները,
աշխատողների խթանման ուղիները:
▪ Կազմակերպել վերապատրաստման և որակավորման դասընթացներ
նաև վարչական կադրերի համար՝ ուսուցանելով կառավարման տարբեր ոճերի
առանձնահատկությունները, կիրառման
արդյունքները և ազդեցությունները:
▪ Տարբեր կառույցներում և կազմակերպություններում իրականացնել
հետազոտություններ կառավարման ոճերի ու
մեթոդների վերաբերյալ, գնահատել ու
համեմատել յուրաքանչյուր ոճի, հատկապես մասնակցային կառավարման թողած
ազդեցությունները
կազմակերպության
նպատակների իրականացման վրա:
Իրանի
կրթության
համակարգում
մասնակցային ոճը կարող է խթանել ուսանողների (աշակերտների) սովորելու
ձգտումը և դասախոսների (ուսուցիչների)
աշխատանքային արդյունավետ գործունեությունը, ի հայտ բերել նրանց ստեղծագործական և նորարարական ընդունակությունները՝ բարձրացնելով կրթության
որակն ու մակարդակը:
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COLLABORATIVE MANAGEMENT: A DYNAMIC SYSTEM
FOR THE PROMOTION OF EDUCATIONAL OBJECTIVES
M. Larooi
The problem of human resources and organizational failure to optimally make use of
employee potentials are modern organizational issues, especially at expert levels of educational organizations. These issues lower organizational productivity and result in inability to
compete in national and international arenas, especially in the area of knowledge production. The most common method for addressing this problem is collaborative management.
According to many reports, the reason for the success of most large corporations in the
area of management, economy and commerce is the proper application of this management style which develops the staff’s individual potentials, spirit of self-esteem, responsibility
and commitment. Since previous research on collaborative management in Iran was merely
conducted in the area of business and economic organizations, the present research studies
collaborative management in academic centers (universities) for the first time.
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ՄԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԸ
Ալեքսանյան Աննա
ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի
ասիստենտ, մանկ. գիտ. թեկնածու
Ամիրյան Գայանե
ՏԱՏՀ Երևանի կրթագիտական
ինստիտուտի հումանիտար
առարկաների ամբիոնի դոցենտ,
մանկ. գիտ. թեկնածու
Ասադի Նասրոլլահ
ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի
ասպիրանտ
Արսենյան Լիանա
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ
օտար լեզուների դասավանդման
մեթոդիկայի ամբիոնի ասպիրանտ
Բաբայան Իզաբելլա
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ մասնագիտական կրթության և կիրառական մանկավարժության ամբիոնի
դոցենտ, մանկ. գիտ. թեկնածու
Բագումյան Լիլիթ
Երևանի Հ. Կարապենցի անվան թիվ
6 հիմնական դպրոցի դասվար
Բահրամյան Նատալյա
ԵՊՀ ռուսաց լեզվի ամբիոնի դասախոս
Բաղդասարյան Թերեզա
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ
կերպարվեստի ամբիոնի ասիստենտ
Բաղդասարյան Մերի
Երևանի Մուշեղ Մխոյանի անվան թիվ
68 հիմնական դպրոցի երաժշտության
ուսուցիչ
Բուկուշյան Նարինե
Վ. Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ
անգլերենի հաղորդակցման և
թարգմանության ամբիոնի դասախոս

Բարոյան Գոհար
«Փյունիկ» հաշմանդամների միության
հատուկ մանկավարժ, լոգոպեդ
Գաբրիելյան Վահե
ՀՀ դիվանագիտական դպրոցի
տնօրեն, դոցենտ
Գորգինյան Գոհար
Past.am տեղեկատվական
գործակալության աշխատակցուհի
Գրիգորյան Ալեքսանդր
ԵՊՀ պրոռեկտոր, ֆիզ. մաթ. գիտ.
թեկնածու, դոցենտ
Գրիգորյան Հասմիկ
ԵՊՀ ռոմանագերմանական
բանասիրության ֆակուլտետի
անգլերենի թիվ 1 ամբիոնի դասախոս
Գրիգորյան Սուսաննա
ԵՊՀ հայոց լեզվի պատմության
ամբիոնի դոցենտ, բան. գիտ. թեկնածու
Գրիգորյան Նանա
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ
ինֆորմատիկայի և նրա
դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի
դոցենտ, մանկ. գիտ. թեկնածու
Դավթյան Մարիետա
Երևանի Միսաք Մեծարենցի անվան
թիվ 146 դպրոցի ՄԿԱ-ի գծով
տնօրենի տեղակալ, ֆիզիկայի և
ինֆորմատիկայի մասնագետ
Դերմոյան Լուսինե
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ ռոմանական լեզուների ամբիոնի դասախոս
Դրմեյան Հենրիկ
ԳՊՄԻ ֆիզիկայի, տեխնոլոգիայի և նրանց
դասավանդման մեթոդիկաների ամբիոնի
վարիչ, ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու
333

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՄԻՏՔ

Թորգոմյան Սոֆի
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հայոց
լեզվի և նրա դասավանդման
մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս,
մանկ. գիտ. թեկնածու
Լարուի Մանսուր
ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի
ասպիրանտ
Խոջումյան Բելլա

Հակոբյան Ելենա
Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական
պետական ինստիտուտի ֆիզիկական
դաստիարակության տեսության և
մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ, մանկ.
գիտ. թեկնածու
Հարությունյան Նազիկ
ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի
վարիչ, մանկ. գիտ. դոկտոր,
պրոֆեսոր

ԵՊՀ ռուսաց լեզվի ամբիոնի դասախոս
Հարությունյան Մարիաննա
Խուդոյան Գայանե
Արտաշատի Հ. Ճգնավորյանի անվան
թիվ 5 հիմնական դպրոցի ուսուցիչ

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հատուկ
կրթության ֆակուլտետի դասախոս
Հարությունյան Ռուբինա

Ծատուրյան Արմեն
ՀՀ ԿԳՆ «Վանաձորի մաթեմատիկայի
և բնագիտական առարկաների
խորացված ուսուցմամբ հատուկ
դպրոց» ՊՈԱԿ-ի տնօրեն,
մանկավարժական գիտությունների
դոկտոր, դոցենտ, ՌԴ բնագիտության
ակադեմիայի պրոֆեսոր
Կարապետյան Իգոր
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ օտար
լեզուների ամբիոնի պրոֆեսոր, մանկ.
գիտ. դոկտոր
Կարապետյան Զարուհի
Երևանի Ստ. Զորյանի անվան թիվ
56 հիմնական դպրոցի ֆրանսերենի
ուսուցիչ

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հայոց
լեզվի և նրա դասավանդման
մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս,
մանկ. գիտ. թեկնածու
Հովեյան Սուսաննա
Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական
պետական ինստիտուտի ադապտիվ
ֆիզիկական կուլտուրայի ամբիոնի
վարիչ, մանկ. գիտ. թեկնածու,
դոցենտ
Հովհաննիսյան Արուսյակ
ՀՊՄՀ մասնագիտական կրթության
և կիրառական մանկավարժության
ամբիոնի դոցենտ, մանկ. գիտ.
թեկնածու
Հովհաննիսյան Հասմիկ

Կաֆյան Էլլա
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հատուկ
մանկավարժության և հոգեբանության
ամբիոնի դոցենտ, մանկ. գիտ.
թեկնածու
Կոստանյան Էվելինա
ՀՀ ԿԳՆ Գյումրու «Ֆոտոն»
վարժարանի անգլերենի ուսուցիչ
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ԵՊՀ անգլիական բանասիրության
ամբիոնի դոցենտ, բան. գիտ.
թեկնածու
Հովհաննիսյան Նարինե
Գյումրու թիվ 1 ավագ դպրոցի հայոց
լեզվի և գրականության ուսուցիչ
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Հովհաննիսյան Լյուդմիլա
ՀՊՏՀ ֆիզիկական
դաստիարակության
քաղպաշտպանության և արտակարգ
իրավիճակների ամբիոնի դասախոս
Ղազարյան Ֆրունզ
Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական
պետական ինստիտուտի պրոռեկտոր,
մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր
Ղազարյան Սաթիկ
ՀՀԿ Արմավիրի շրջանային
կազմակերպության գրասենյակի
համակարգչային օպերատոր
Ղայթանջյան Գայանե
Երևանի Լևոն Միրիջանյանի
անվան թիվ 155 հիմնական դպրոցի
մաթեմատիկայի ուսուցիչ
Ղռաթյան Անիկ
Լոռու մարզի Վահագնաձորի
հիմնական դպրոցի ուսումնական գծով
փոխտնօրեն, մաթեմատիկայի ուսուցիչ
Ղուկասյան Մարիամ
Երևանի ԼԽՈՒԵ կրթահամալիրի
ինֆորմատիկայի ուսուցիչ
Մայիլյան Անուշ
ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի
հայցորդ
Մահմուդի Մասուդ
ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի
ասպիրանտ
Մելքոնյան Անուշ
Երևանի ֆիզ.մաթ հատուկ դպրոցի
հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ

Մկրտչյան Սվետլանա
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ
կենսաբանության և նրա
դասավանդման մեթոդիկայի
ամբիոնի դոցենտ
Մուրադյան Աննա
ԵՊՀ ռուսաց լեզվի ամբիոնի
դասախոս
Յուզբաշյան Անահիտ
ԵՊՀ հայոց լեզվի պատմության
ամբիոնի դոցենտ, բան. գիտ.
թեկնածու
Ներսեսյան Հրաչուհի
Երևանի «Գևորգ Էմինի անվան թիվ
182 ավագ դպրոց» հիմնադրամի
հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ
Շահբազյան Անի
ՀՀ ԿԳՆ «Վանաձորի մաթեմատիկայի
և բնագիտական առարկաների
խորացված ուսուցմամբ հատուկ
դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ֆիզիկայի ուսուցիչ
Չալաբյան Սուսաննա
ՀՊՏՀ լեզուների ամբիոնի վարիչ,
բան. գիտ. թեկնածու, դոցենտ
Պետրոսյան Գոհարիկ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ
ինֆորմատիկայի և նրա
դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի
դոցենտ
Պողոսյան Նոնա
ՀՊՄՀ մասնագիտական կրթության
և կիրառական մանկավարժության
ամբիոնի հայցորդ
Պողոսյան Բագրատ

Մխիթարյան Զարինե
ԵՊՀ ռոմանագերմանական
բանասիրության ֆակուլտետի
անգլերենի թիվ 1 ամբիոնի դասախոս

ԳՊՄԻ ուսումնամեթոդական
վարչության պետ, ֆիզ. մաթ. գիտ.
թեկնածու
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Պողոսյան Սաթենիկ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հատուկ
մանկավարժության և հոգեբանության
ամբիոնի դասախոս, մանկ. գիտ.
թեկնածու
Պողոսյան Ռուզան
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ
էկոլոգիայի և կայուն զարգացման
ամբիոնի դասախոս
Ջրբաշյան Աշխեն
ԵՊՀ գրականության տեսության և
քննադատության ամբիոնի վարիչ,
բան. գիտ. թեկնածու
Ջրբաշյան Նաիրուհի
ԵՊՀ տնտեսագիտության մեջ
մաթեմատիկական մոդելավորման
ամբիոնի դոցենտ, տեխն. գիտ.
թեկնածու
Սարգսյան Էմմա
Գյումրու թիվ 6 հիմնական դպրոցի
հասարակագիտության ուսուցիչ
Սարգսյան Քրիստինե
ՀՊՏՀ լեզուների ամբիոնի դասախոս

Սարգսյան Ասյա
ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի
հայցորդ
Սաքուլյան Նատալյա
Գյումրու թիվ 23 դպրոցի դասվար
Սաֆարյան Նաիրա
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ
հենակետային վարժարանի տնօրեն,
մանկ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ
Սիմոնյան Հենրի
ՀՊՄՀ խմբավարության և
ձայնադրման ամբիոնի պրոֆեսոր
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Սիմոնյան Վարդիթեր
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ
մայրենիի և նրա դասավանդման
մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս,
մանկ. գիտ. թեկնածու
Սիրականյան Անաիդա
ԵՊՀ ռուսաց լեզվի ամբիոնի
դասախոս
Սողոմոնյան Լուսինե
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ
կուլտուրայի ֆակուլտետի
տնտեսագիտության և կառավարման
ամբիոնի դասախոս, մանկ. գիտ.
թեկնածու
Ստեփանյան Աննա
Երևանի Սիամանթոյի անվան թիվ 162
հիմնական դպրոցի տնօրեն
Ստեփանյան Նաիրա
ԵՊՀ ռոմանագերմանական
ֆակուլտետի անգլերենի ամբիոնի
դասախոս
Սուքիասյան Սիլվա
ԵՊՀ ռոմանագերմանական
բանասիրության ֆակուլտետի
անգլերենի թիվ 1 ամբիոնի դասախոս
Վանյան Արման
Երևանի Համբարձում Գալստյանի
անվան թիվ 83 ավագ դպրոցի
ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ
Վարդանյան Նունուֆար
Երևանի Համբարձում Գալստյանի
անվան թիվ 83 ավագ դպրոցի
ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ
Վարդանյան Լիանա
ՀԱԱՀ օտար լեզուների ամբիոնի
դասախոս

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՄԻՏՔ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Նազիկ Հարությունյան, Ալեքսանդր Գրիգորյան
Մանկավարժական կրթության արդիականացման սկզբունքները . . . . . . . . . . . . . 5
Ֆրունզ Ղազարյան, Սուսաննա Հովեյան
Հայ ժողովրդական շարժախաղերը, նրանց մանկավարժական
և դաստիարակչական նշանակությունը . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Իգոր Կարապետյան, Լիանա Վարդանյան
Մեդիատիվ հմտությունների ձևավորումը ոչ լեզվական բուհում . . . . . . . . . . . . . . 16
Սուսաննա Չալաբյան, Քրիստինե Սարգսյան
Թվայնացված պատումը որպես ուսուցման մեթոդ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Արմեն Ծատուրյան, Անի Շահբազյան
Ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի միջառարկայական կապերի
իրականացման առանձնահատկությունները ֆիզիկայի
դասընթացի ամփոփիչ կրկնությունների ժամանակ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Հասմիկ Հովհաննիսյան, Վահե Գաբրիելյան
Ակադեմիական հայերենի դասավանդումը որպես կրթական
ծրագրերի արդյունավետ իրականացման կարևորագույն գործոն . . . . . . . . . . . . 31
Նատալյա Սաքուլյան
Գիտելիքների նկատմամբ աշակերտների
հետաքրքրության բարձրացումը . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Հենրիկ Դրմեյան, Բագրատ Պողոսյան
Ֆիզիկայի նկատմամբ սովորողների հետաքրքրությունների
նվազման խնդիրը և լուծման ուղիները . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Նունուֆար Վարդանյան, Արման Վանյան
Առողջ ապրելակերպի ձևավորումը . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Մարիետա Դավթյան
Համացանցի «Ոսկե կանոնների» ուսուցումը. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

337

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՄԻՏՔ

Վարդիթեր Սիմոնյան
Գրական տարրական գիտելիքները որպես ընթերցողական
կարողության ձևավորման գործոն . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Նարինե Հովհաննիսյան
Համացանցային հաղորդակցման լեզվական վարքագծի
ձևավորման անհրաժեշտությունը. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Ասյա Սարգսյան
Վերաիմաստավորվող արժեհամակարգում ուսանողի իննովացիոն տիպը . . . . . 74
Անահիտ Յուզբաշյան
«Հայոց լեզվի պատմություն» առարկայի դասավանդումը բուհում . . . . . . . . . . . . 83
Елена Акопян, Людмила Оганесян
Отношение студентов специальных медицинских групп
к собственному здоровью . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Աննա Ալեքսանյան
«Դաստիարակչական խորհրդատվության» դասավանդման
մեթոդական հագեցվածության հիմ նահարցի շուրջ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Էվելինա Կոստանյան
Մանկավարժական մշակույթի արդի ըմբռնում ները . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Գայանե Ամիրյան
Մշակութային փիլիսոփայական հասկացությունների
գործածությունը մանկավարժության մեջ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Թերեզա Բաղդասարյան
Կոմպոզիցիան գեղարվեստական կրթության համակարգում . . . . . . . . . . . . . . 113
Մարիաննա Հարությունյան
Բազմամշակութայնությունը և հանդուրժողականությունը էրգոթերապիայում . . .117
Էմմա Սարգսյան
ՀՀ կրթական համակարգում իրավական դաստիարակության
իրավիճակը և բովանդակությունը . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
338

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՄԻՏՔ

Белла Ходжумян, Наталья Баграмян
К проблеме изучения фразеологии на неспециальных факультетах ЕГУ . . . . . 128
Анна Мурадян, Анаида Сираканян
Изучение словообразования в армяноязычной аудитории . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Լուսինե Դերմոյան
Լատիներենի ուսուցման նպատակների և խնդիրների հստակեցումը
որպես արդյունավետության նախապայման . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Narine Bukushyan
The development of professional competencies of interpreters
through game modelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Անիկ Ղռաթյան
Թղթապանակի դերն ուսում նական գործընթացում . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Գոհարիկ Պետրոսյան, Գոհար Գորգինյան
«Մոդելավորումը էկոլոգիայում» թեմայի ուսուցման մի քանի հարցեր. . . . . . . . . 153
Սուսաննա Գրիգորյան
Միջին հայերենի բառապաշարի ուսուցման մի քանի հարցեր . . . . . . . . . . . . . . 159
Նաիրա Սաֆարյան
Իննովացիաների կառավարման գործընթացը ավագ դպրոցում . . . . . . . . . . . . 165
Աշխեն Ջրբաշյան
Նարատոլոգիայի դասավանդման սկզբունքները բուհում . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Անուշ Մայիլյան
Մեծահասակների առողջ ապրելակերպի մշակույթի ձևավորման
մանկավարժահոգեբանական չափանիշները . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Светлана Мкртчян, Рузан Погосян
Самостоятельная работа и формирование
профессионально-педагогической
направленности будущего учителя-воспитателя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

339

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՄԻՏՔ

Լուսինե Սողոմոնյան
Գեղագիտական դաստիարակության դերն ու նշանակությունը
մարդկային բանականության զարգացման գործում . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ռուբինա Հարությունյան
Մանկավարժական պրակտիկայի կազմակերպման մեր փորձից . . . . . . . . . . . . 196
Նանա Գրիգորյան, Սաթիկ Ղազարյան, Մարիամ Ղուկասյան
Համակարգչային գրաֆիկայի ուսուցողական տեսադասընթացների
դիտարկման գործընթացը ղեկավարող ծրագրի մշակում . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Նաիրուհի Ջրբաշյան
Էկոնոմետրիկայի դասավանդման որոշ մեթոդներ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Սոֆի Թորգոմյան
Համագործակցային դասի ներկայացում մանկավարժական
պրակտիկայի շրջանակներում . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Նաիրա Ստեփանյան
Ընթերցանության հմտությունների զարգացումը հատուկ
նպատակներով անգլերենի գործընթացում. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Զարուհի Կարապետյան
Ինչպես անցկացնել ուստարվա յուրաքանչյուր 45 րոպեն . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Լիանա Արսենյան
Ուսուցողական նպատակներով իսպաներեն դարձվածքային
միավորների ընտրության հիմ նախնդիրը . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Գայանե Խուդոյան
Մովսես Խորենացու «Հայկ և Բել» առասպելի և բառակազմության
ուսուցումը 6–րդ դասարանում . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Անուշ Մելքոնյան
Ածականի կազմության ուսուցումը . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Լիլիթ Բագումյան
Բանավոր խոսքի զարգացումը տարրական դպրոցում . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
340

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՄԻՏՔ

Հրաչուհի Ներսեսյան
Գ. Զոհրապի նորավեպերի ուսուցումը հանրակրթական ավագ դպրոցում . . . . 258
Հասմիկ Գրիգորյան, Զարինե Մխիթարյան, Սիլվա Սուքիասյան
Անգլերենի դասավանդման առանձնահատկություններն աշխարհագրություն
և երկրաբանություն ուսում նասիրող ուսանողների համար
ENGLISH FOR GEO–STUDENTS գրքի հիման վրա. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Գայանե Ղայթանջյան
Մաթեմատիկա սովորեցնելու ակտիվ մեթոդներ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
Աննա Ստեփանյան, Արուսյակ Հովհաննիսյան
Մենեջերի մասնագիտական-մանկավարժական կոմպետենտությունը
նորարարական գործընթացների կառավարման համատեքստում . . . . . . . . . . . 277
Էլլա Կաֆյան
Աուտիստիկ սպեկտորի խանգարում ներ ունեցող երեխաների
մանկավարժական ուղեկցումը . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
Սաթենիկ Պողոսյան
Մտավոր հետամ նացություն ունեցող դպրոցականների ուսում նաաշխատանքային
գործունեության դրդապատճառային գործոնների ձևավորման ուղիները . . . . . 288
Գոհար Բարոյան
Աուտիզմ ունեցող երեխաների հաղորդակցման ձևերի նկարագիրն ըստ
փորձարարության արդյունքների . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
Իզաբելլա Բաբայան, Նոնա Պողոսյան
Կրտսեր դպրոցականի սոցիալական զարգացման գործընթացի
առանձնահատկությունները . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
Հենրի Սիմոնյան
Մաեստրո Ջեննարո Բարրայի մանկավարժական գործունեությունը . . . . . . . . . 304
Мэри Багдасарян
Из истории армянской детской фортепианной музыки.
Детские альбомы арама Ильича Хачатуряна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

341

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՄԻՏՔ

Նասրոլլահ Ասադի
Կառավարման ոճերը Իրանի հանրակրթական դպրոցներում . . . . . . . . . . . . . 317
Մասուդ Մահմուդի
Ուսուցման ինտերակտիվ մեթոդների կիրառումն Իրանի բուհերում . . . . . . . . . 322
Մանսուր Լարուի
Մասնակցային կառավարումը որպես կենսունակ համակարգ
կրթական կառույցների նպատակների իրականացման գործում . . . . . . . . . . . . 327
Մեր հեղինակները. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

342

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՄԻՏՔ

343

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՄԻՏՔ

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ
ՄԻՏՔ


ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ



PEDAGOGICAL THOUGHT



2015
4

Հրատարակչության տնօրեն՝

Էմին Մկրտչյան

Գեղարվեստական խմբագիր՝

Արա Բաղդասարյան

Համակարգչային ձևավորումը՝

Աշոտ Բագրատյանի

Համակարգող և սրբագրիչ՝

Նարինե Ղուկասյան

Տպագրությունը՝ օֆսեթ: Չափսը՝ 70100 1/16:
Թուղթը՝ օֆսեթ: Ծավալը՝ 21,5 տպ. մամուլ:


ՀՀ, 0051, Երևան, Կոմիտասի 49/2, hեռ.՝ (+37410) 23 25 28
Հեռապատճեն՝ (+37410) 23 25 95, էլ. փոստ՝ info@zangak.am
Էլ. կայքեր՝ www.zangak.am, www.book.am, www.dasagirq.am

344

