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HRACHIK HAKOBJANYAN Pedagogical Discourse as a Special 
Sphere of Institutional Discourse 
 

 

 

ՀՐԱՉԻԿ ՀԱԿՈԲՋԱՆՅԱՆ Մանկավարժական խոսույթի 
կաղապարների շուրջ (Շուլց ֆոն 
Թունի մոդելը) 

175 

ГРАЧИК АКОБДЖАНЯН О моделях педагогического 
дискурса (модель Шульца фон 
Туна) 

 

HRACHIK HAKOBJANYAN On Some Issues of Pedagogical 
Discourse Models (Schulz von 
Thun’s Model) 
 

 

ՄԱՐԻՆԵ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ
 

Քերականական 
կառուցվածքների ուսուցման մի 
քանի  
հարցեր (ֆրանսերենի նյութի 
հիման վրա) 

182 

МАРИНЕ ОВСЕПЯН  
 

Некоторые вопросы преподавания 
грамматических структур (на 
основе французского материала) 

 

MARINE HOVSEPYAN  
 

Some Teaching Issues on 
Grammar Structures (on the Basis 
of French Material) 
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ՄԱՐԻՆԵ ՄԻՍԿԱՐՅԱՆ
 

Հայաստանի 
Հանրապետությունում 
ինտեգրված ուսուցման 
կիրառման անհրաժեշտության 
մասին 

192 

МАРИНЕ МИСКАРЯН О необходимости применения 
интегрированного обучения в 
Армении 

 

MARINE MISKARYAN  
 

The Necessity of Implementation of 
Integrated Education in the 
Republic of Armenia 
 

 

ՄԵՐԻ ԿՆՅԱԶՅԱՆ 
 
 

Հիերոգլիֆների 
դասավորությունը չին-հայերեն 
հիերոգլիֆային բառարանում և 
նրանից օգտվելու կարգը 

199 

МЭРИ КНЯЗЯН  
 

Классификация иероглифов в 
китайско-армянском 
иероглифическом словаре и 
метод его использования 

 

MARY KNYAZYAN  
 

Classification of the Characters in 
Chinese-Armenian Character 
Dictionary and its Method of Usage 
 
 

 

ՀԱՍՄԻԿ 
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
ՆԱԻՐԱ ԻՍԱՀԱԿՅԱՆ 

Ընտանեկան ճգնաժամը որպես 
երևույթ 

208 

АСМИК АРУТЮНЯН  
НАИРА ИСААКЯН 

Явление семейного кризиса  
 

 

HASMIK HARUTYUNYAN 
NAIRA ISAHAKYAN 

Family Crisis Phenomenon  
 
 

 

   
ՆԱԻՐԱ ՊՈՂՈՍՅԱՆ 
 

Անգլերենի մաթեմատիկական 
եզրույթների թեմատիկ 
խմբավորումը որպես 
լեզվանյութի արդյունավետ 
ուսուցման նախապայման 

213 

НАИРА ПОГОСЯН  
 

Тематическое группирование 
английских математических 
терминов как предпосылка для 
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эффективного преподавания 
данного лингвистического 
материала 

NAIRA POGHOSYAN  
 

Thematic Grouping of English 
Mathematical Terms as a 
Precondition for Teaching the 
Linguistic Material Effectively 
 
 

 

ՀԱՍՄԻԿ 
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
ՆԵԼԼԻ ԲՐՈՒՏՅԱՆ 

Օժտված դեռահասների 
ինքնագիտակցության 
ուսումնասիրություն 

223 

АСМИК АРУТЮНЯН  
НЕЛЛИ БРУТЯН  

Изучение самосознания 
одаренных подростков 

 

HASMIK HARUTYUNYAN 
NELLY BRUTYAN  
 
 

Self Study of Gifted Teenagers 
 

 

ՆԻՆԱ ՂԱՐԻԲՅԱՆ  
 

Պատմական քերականության 
դերը լեզվաբանական 
կարողությունների կայացման 
գործընթացում 

228 

НИНА ГАРИБЯН  
 

Роль исторической грамматики в 
процессе формирования 
лингвистической компетенции 
студентов-филологов 

 

NINA GHARIBYAN  
 

The Role of Historical Grammar in 
the Process of Forming Linguistic 
Competence 
 
 

 

ՆԻՆԱ ՏԱՏԿԱԼՈ  
 

Չափահասների կրթության 
հոգեբանական դիտանկյունները 

239 

НИНА ТАТКАЛО  
 

К вопросу о психологических 
аспектах образования взрослых 

 

NINA TATKALO  
 

Psychological Aspects of the 
Education of Adults 
 
 

 

ՆՈՐԱ ԱՀԱՐՈՆՅԱՆ 
 

Կառուցել երազանքների 
Ամերիկա: 
Դաստիարակել կատարյալ մարդ 

247 

НОРА АГАРОНЯН  Построить Америку мечты.  
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 Воспитать совершенного 
человека 

NORA AHARONIAN 
 

Shape American Dream. Create 
Population, that Author thought 
would be Perfect 
 

 

ՌՈԲԵՐՏ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
 

Գործունեության 
արդյունավետության 
ցուցանիշները որպես 
բարձրագույն ուսումնական 
հաստատությունների 
գործունեության գնահատման 
ռազմավարական գործիք 

259 

РОБЕРТ ХАЧАТРЯН  
 

Ключевые показатели 
эффективности как 
стратегический инструмент 
оценки деятельности высших 
учебных заведений 

 

ROBERT KHACHATRYAN 
 

Key Performance Indicators as a 
Strategic Tool for Performance 
Assessment of Higher Education 
Institutions 
 
 

 

ՌՈՒԶԱՆՆԱ ԴՈԽՈՅԱՆ
 

Արդի հայերենի ասացական 
բայերի ուսուցումը բուհում 

278 

РУЗАННА ДОХОЯН Обучение глаголам говорения 
современного армянского языка 
в вузе 

 

RUZANNA DOKHOYAN Teaching Modern Armenian Saying 
Verbs in Higher Educational 
Institutions 
 
 

 

ՌՈՒԶԱՆՆԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
 

Պրոբլեմային ուսուցման 
շրջանակներում երկլեզու 
(բիլինգվալ) լեզվաբանական 
խնդիրների կիրառումը որպես 
ուսանողների լեզվական 
կոմպետենցիայի ձևավորման 
միջոց (անձ ցույց տվող և 
գոյականացված բառերի նյութի 
հիման վրա ռուսաց և հայոց 
լեզուներում) 

292 
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РУЗАННА САРКИСЯН 
 

Использование билингвальных 
лингвистических задач в рамках 
проблемного обучения как 
способ формирования 
лингвистической компетенции 
студентов (на материале 
субстантиватов со значением 
лица в русском и армянском 
языках) 

 

RUZANNA SARGSYAN  Use of Biligual Linguistic Tasks 
within Problem-Based Learning as 
a Means of Formation of Linguistic 
Competence of Students (on the 
Material of Substantivized Words 
Denoting Person in Russian and 
Armenian Langauges) 
 

 

ՍԱՄՎԵԼ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՈՒսանողի մտավոր 
աշխատունակությունը` 
պայմանավորված սննդի 
էներգետիկ քանակությամբ և 
ռեժիմով 

302 

САМВЕЛ ХАЧАТРЯН  
 

Умственный труд студента в 
зависимости от энергетических 
ценностей и режима питания 

 

SAMVEL KHACHATRYAN 
 

Student Mental Capacity as 
Conditioned by the Amount of 
Food Energy and Regime 
 

 

ՍԻՐԱՆՈՒՇ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
 

Բազմալեզվյան կոմպետենցիայի 
ձևավորման 
առանձնահատկությունները 

311 

СИРАНУШ КАЗАРЯН  
 

Особенности формирования 
мультилингвальной компетенции 

 

SIRANUSH GHAZARYAN
 
 

Pecularities of the Development of 
Plurilingual Competence 

 

ՍՈՆԱ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ  
 

Անգլերեն զանգվածային- 
լրատվական 
նորաբանությունների 
փորձարարական ուսուցումը 

318 

СОНА ГЕВОРГЯН 
 

Экспериментальное обучение 
английским масс-медийным 
неологизмам 
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SONA GEVORGYAN  
 

Experimental Teaching of English 
Mass-Media Neologisms 
 

 

ՍՈՆԱ ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ 
 

Զբոսաշրջության ոլորտի 
մասնագետների որակավորման 
արդի հիմնախնդիրները  

328 

СОНА НЕРСИСЯН  
 

Современные проблемы 
квалификации специалистов 
туристической отрасли  

 

SONA NERSISYAN  
 

Current Issues of the Tourism 
Industry Specialists’ Qualification 

 

 
ՍՈՒՍԱՆՆԱ ԱՍԱՏՐՅԱՆ 

 
Օտար լեզուների 
հաղորդակցական ուսուցման 
արդյունավետությունն 
ապահովող գործընթացները 
դասարանում 

 
337 

СУСАННА АСАТРЯН  
 

Коммуникативные процессы, 
обеспечивающие эффективность 
преподавания английского языка 
в классе 

 

SUSANNA ASATRYAN  
 

Classroom Communicative 
Procedures Providing Efficiency in 
Foreign Language Teaching 
 
 

 

ՍՈՒՍԱՆՆԱ ԿԱՐԱԽԱՆՅԱՆ Բարձրագույն կրթությունը 
Հայաստանում. հետխորհրդային 
ժառանգություն, 
առանձնահատկությունները և 
մարտահրավերները 

349 

СУСАННА КАРАХАНЯН 
 

Высшее образование в Армении: 
постсоветское наследие, 
особенности и проблемы 

 

SUSANNA KARAKHANYAN
 

The Armenian Higher Education: 
Post-Soviet Legacy, Peculiarities 
and Challenges 
 
 

 

ՍՈՒՐԵՆ ԴԵՀԵՐՅԱՆ 
 

Լրագրողական կրթություն, որ 
կարիք ունի հիմնարար 
բարեփոխումների 

364 

СУРЕН ДЕГЕРЯН  
 

Журналисткое образование, что 
нуждается в фундаментальных 
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реформах 
SUREN DEHERYAN  
 

Journalism Education that Needs 
Fundamental Reforms 
 
 

 

ՏԻԳՐԱՆ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
 

Բուհերի ինքնավարության և 
ակադեմիական 
ազատությունների 
հիմնախնդիրը ֆինանսական 
բաղադրիչի ենթատեքստում 

373 

ТИГРАН МАРГАРЯН  Основные проблемы автономии 
и академической свободы вузов 
в контексте финансового 
компонента

 

TIGRAN MARGARYAN 
 

The Problem of Higher Education 
Institution Autonomy and Academic 
Freedom within the Context of 
Financial Component 
 

 

ՔՐԻՍՏԻՆԱ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
 

Մասնագիտական 
հաղորդակցման հմտությունների 
և կարողությունների 
կատարելագործումը 
թարգմանչական 
փոխակերպումների միջոցով 
տեխնիկական բուհում ռուսաց 
լեզվի ուսուցման ժամանակ 

385 

КРИСТИНА МАРКАРЯН
 

Совершенствование навыков и 
умений профессионального 
общения посредством 
переводческих трансформаций 
при обучении русскому языку в 
техническом вузе 

 

CHRISTINA MARGARIAN Improvement of Professional 
Communicatiive Skills and 
Competencies by Means of 
Translation Transformations at 
Teaching Russian in Technical 
High School 
 

 

Տեղեկություններ հեղինակների մասին
Сведения об авторах 
Information on the Contributors 

390 

 



16 
 

ՀՏԴ 371.491.992 
 

ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ «ԲԱՑ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ» 
ԹԵՄԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 

 
ԱԼԱ ԽԱՌԱՏՅԱՆ 

 
Հիմնաբառեր՝ Ջ.Ջոյս, Ու.Էկո, «բաց» ստեղծագործություն, նշանագիտություն, 
գրականագիտություն, մեկնաբանող, հասցեատեր, ընթերցողի մոդել, մեթոդ 

 
«Նշանագիտության» դասընթացը նախատեսված է 

բանասիրության մագիստրատուրայի առաջին կուրսի ուսանողների 
համար։ Տեսագործնական բնույթի այդ առարկայի նպատակն է 
ուսանողներին ծանոթացնել նշանագիտության առաջացման ու զար-
գացման պատմությանը, կարևորագույն հասկացություններին և 
ժամանակակից եզրաբանությանը, գեղարվեստական տեքստի 
վերլուծության նշանագիտական մեթոդաբանությանը։ Դասընթացի 
վերջնանպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել գրական տեքստի 
ինքնուրույն վերլուծության հմտություններ։ 

Թե՛ դասխոսությունների և թե՛ գործնական պարապմունքների 
ժամանակ կիրառվում են տարբեր ինտերակտիվ մեթոդներ` 
զուգորդությունների քարտեզ, ենթադրությունների աղյուսակ, 
համեմատական դիագրամա և այլն: Գիտելիքների ստուգման համար 
նախատեսված է երեք բաղադրիչ` սեմինար, մոդուլային աշխատանք, 
ինքնուրույն աշխատանք: 

Որպեսզի առարկան լավագույնս յուրացվի՝ նկատի առնելով նրա 
գիտագործնական բնույթը՝ անհրաժեշտ է խուսափել դասախոսա-
կենտրոն մեթոդաբանությունից։ Դասախոսի կողմից նախապես 
կուտակված ու համակարգված պատրաստի նյութի մատուցման փոխա-
րեն ցանկալի է ներգրավել ուսանողներին դասի յուրացման գործընթացի 
մեջ, ինչը կնպաստի ինքնուրույն մտածողության զարգացմանը, 
հետաքրքրությունների, հմտությունների, կարողությունների ձևավոր-
մանը:  

Այդ նպատակներին հասնելու համար դասախոսը նախապես պետք 
է հանձնարարի հաջորդ դասին վերաբերող տեսական և 
գեղարվեստական անհրաժեշտ գրականությունը: 

Նշանագիտական կարևորագույն հասկացություններից է «բաց 
ստեղծագործությունը»: Քանի որ «բաց ստեղծագործություն» հասկա-
ցությունը գրեթե կիրառելի չէ դասական գրականության դեպքում, ուստի 
թեմայի յուրացման համար նպատակահարմար ենք գտնում համարի 
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մոդեռն կամ պոստմոդեռն հեղինակների գործերի քննությունը: Որպես 
աշխատանքային նյութ՝ առաջարկում ենք Ջ. Ջոյսի «Ուլիսես» վեպը՝ 
Ս.Մկրտչյանի հայերեն թարգմանությամբ և Ու. Էկոյի «Բաց 
ստեղծագործության պոետիկան» հոդվածը [Эко У., 2007, 84-114], որը 
հասանելի է և՛ գրքային տարբերակով, և՛ համացանցում: 

Թեմայի մատուցումը ենթադրում է երկու փուլ՝ տեսական և 
գործնական: 

Ցանկալի է սկսել «խթանումից»՝ խարսխվելով ուսանողների՝ արդեն 
իսկ կարդացած նյութի վրա, զրույցի կամ քննարկման մեթոդով՝ 
դասախոսությունը համատեղելով բացատրության հետ: Զրույց-
քննարկման ժամանակ դասախոսը ուսանողների ուշադրությունը պետք է 
սևեռի «բաց» և «անավարտ ստեղծագործություններ» հասկացությունների 
տարբերությանը:  

Ու. Էկոն դա բացատրում է հետևյալ կերպ: Դասական հեղինակը 
ներդնում է իր և ընթերցողի միջև հնարավոր և ընդհանուր այնպիսի 
կոդեր, որոնք կանխորոշում են ստեղծագործության մեկնաբանությունը: Ի 
տարբերություն դասական տեքստերի՝ բաց ստեղծագործության հեղի-
նակները չեն կանխորոշում իրենց ասելիքի մեկնաբանությունը, նրանք 
մերժում են գրողի կողմից ընթերցողին հղված կանխորոշված 
«ուղերձները» (message, mesaggio) և տրամադրում են հնա-
րավորությունների լայն ընտրություն՝ համադրելու և վերաբաշխելու 
ստեղծագործության բաղադրիչ տարրերը: Այդպիսի ստեղծագործութ-
յունները ստիպում են յուրաքանչյուր մեկնաբանի (interpreter) հանդես գալ 
որպես նախաձեռնող և անձամբ իրականացնել ստեղծագործության 
ընկալմանը հասնելու գործընթացը, դառնալ «համա-հեղինակ», «համ-
արարող»: Այսինքն՝ Ու. Էկոն «բաց ստեղծագործություն» հասկացությամբ 
ներկայացնում է մի նոր դիալեկտիկա՝ ստեղծագործության և նրա 
կատարող-մեկնաբանի միջև:  

Power Point ծրագրի միջոցով դասախոսը էկրանին ցուցադրում է 
դասական ու բաց տեքստերի բնորոշ առանձնահատկություններն ու 
տարբեր հատկանիշները պատկերող գծապատկեր՝ մեջբերելով Էկոյի 
միտքն ու հիմնավորումները: 

Ըստ էկոյի՝ տեսաբանները այս կամ այն արվեստի գործը 
վերլուծելիս հաճախ են գործածում ավարտուն (completeness, definitezza) և 
բաց (openness, apertura) հասկացություններ: Այդ հասկացությունները 
ցույց են տալիս սովորական մի իրավիճակ, որի մեջ բոլորս հայտնվում 
ենք ստեղծագործությունը հասկանալու գործընթացում: Մենք տեսնում 
ենք վերջնարդյունքի հասնելու հեղինակի ջանքերը, այն է՝ 
հաղորդակցական էֆեկտների այնպիսի հերթագայության, որոնք 
յուրաքանչյուր անհատ-հասցեատեր կարող է յուրովի ընկալել: 
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Հասցեատերը ակամա տարվում է ազդակների և պատասխան 
գրգիռների փոխազդեցության գործընթացով, որը հաճախ կախված է 
իրենից՝ հասցեատիրոջից, տվյալ ստեղծագործությունը ընկալելու նրա 
անհատական ունակությունից: Այդպիսով, մի կողմից հեղինակը 
հասցեատիրոջն է ներկայացնում մի ավարտուն ստեղծագործություն՝ 
ենթադրելով, որ այն պետք է ընկալվի ու գնահատվի այնպես, ինչպես 
ինքն է մտածել ու ստեղծել: Մյուս կողմից, ըստ Էկոյի, տարվելով ստացած 
ազդակների ու պատասխան գրգիռների խաղով (փոխազդեցությամբ), 
հասցեատերը այդ գործընթացի մեջ անխուսափելիորեն ներբերում է իր 
սեփական կենսափորձը, իր մշակույթը, իր հակումների, ճաշակի ու 
նախապաշարումների համադրությունը: Այդ պատճառով էլ ելակետային 
ստեղծագործությունն ընկալելն ու հասկանալը միշտ պայմանավորված է 
անհատական տեսանկյունով: Դրանով գեղարվեստական ստեղծագոր-
ծությունը գեղագիտական մեծ արժեք է ձեռք բերում:  

Այստեղ նպատակահարմար է, որ դասախոսը համեմատություն 
անցկացնի, օրինակ, ճանապարհային նշանների հետ, որոնք պետք է 
հասկացվեն միայն մեկ իմաստով՝ առանց հասցեատիրոջ (այս դեպքում՝ 
վարորդի կամ հետիոտնի) անհատական ընկալման: Իսկ եթե վարորդը 
ճանապարհային նշանին անհատական վերաբերմունք ցույց տա, ընկալի 
իր անհատական գրգիռներով ու այլ իմաստ վերագրի նրան, ապա 
ճանապարհային նշանը կկորցնի իր արժեքն ու դերակատարումը, 
ստեղծման և կիրառության նպատակայնությունն ու կդառնա այլ տիպի 
նշան: 

Սրանից հետո պետք է ուսանողներին ուղղորդել այն 
եզրահանգման, որ գեղարվեստական ստեղծագործությունն ավարտուն ու 
փակ ձև է, բացառիկ՝ որպես կազմակերպված օրգանական ամբող-
ջություն, բայց միևնույն ժամանակ այն բաց է, քանի որ կարող է 
ենթարկվել անթիվ-անհամար մեկնաբանությունների, որոնք չեն 
խախտում նրա անփոփոխ նույնությունը: Այդ պատճառով էլ արվեստի 
ցանկացած ստեղծագործության ընկալում միաժամանակ և՛ 
մեկնաբանություն է, և՛ կատարում, քանի որ թույլ է տալիս ստեղծագոր-
ծությունը դիտել մի այլ, ավելի նոր տեսանկյունից: 

Ըստ էության, արվեստի ցանկացած ստեղծագործություն 
յուրաքանչյուր ընթերցողի կողմից հասկացվում և ընկալվում է յուրովի՝ 
սուբյեկտիվ ու անհատական դրդապատճառներով, իմացությամբ ու 
կարողությամբ, ինչը կարող է, բնականաբար, ուսանողի մեջ հարց, նաև 
շփոթ առաջացնել: Շփոթը կանխելու և որպես նշանագիտական 
կատեգորիա հասկանալու համար հարկ է բացատրել, որ ժամանակակից 
հեղինակի համար «բաց» լինելը ցանկացած ստեղծագործության ամեն մի 
մեկնաբանության գործընթացում առկա անխուսափելի տարրը չէ: 
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Ժամանակակից հեղինակները «բաց» լինելը դարձնում են իրենց 
ստեղծագործության բաղադրիչ, այսինքն՝ նախապես շարադրում են 
այնպես, որ այն առավելագույնս «բաց» լինի, անսահմանելի բաց: Այստեղ 
պետք է ուսանողների ուշադրությունը կենտրոնացնել «բաց 
ստեղծագործություն» լինելու համար կարևոր՝ տեքստի մյուս բաղադրիչի 
վրա, այն է՝ ընթերցողի մոդելը: Այսինքն՝ «բաց ստեղծագործության» 
հեղինակը ստեղծագործելիս իր մտապատկերում միշտ ունի ընթերցողին, 
որին հասցեագրված է իր գործը: Նա ստեղծում է այնպիսի կոդեր, որոնց 
մեկնաբանությունը ընթեցողը նորից կատարում է ինքնուրույն, բայց 
արդեն դուրս է գալիս հեղինակի ազդեցության գոտուց՝ գիտակցելով, որ 
իր մեկնաբանությունը դառնում է տեքստի մի մաս, նրա բաղադրիչ, 
մետատեքստ: Որպեսզի ընթերցողը այն հասկանա, պետք է հեղինակի 
նման այն նորից ստեղծի՝ դառնալով համ-արարող, համա-հեղինակ: 
Հեղինակը գիտակցված հագեցնում է ստեղծագործությունը 
ակնարկայնությամբ, ներշնչումով (суггестивность), գաղտնագրերով, 
խորհրդանիշներով, դժվար մեկնաբանվող միֆական համա-
դրություններով ու կառույցներով, որոնք բացելու և հասկանալու համար 
ընթերցողից հսկայական ջանքեր են պահանջվում, ամեն պահի ու 
անընդհատ փոխվում է այն հեռապատկերը, որին պետք է հասնի, և 
կարելի է ասել, որ այդ գործընթացը մնում է անավարտ:  

Թեմայի յուրացման հաջորդ մասը «մտորման» փուլն է: PPT 
ծրագրով կրկին ցուցադրվում է ուրվանկար, որտեղ ի հակադրություն 
ժամանակակից «բաց ստեղծագործությունների»՝ միջնադարյան ու 
դասական շրջանի «փակ» մոդելում ընթերցողը միշտ գտնվում է հեղի-
նակի անմիջական ազդեցության տակ և «ղեկավարվում» նրա կողմից: 
Այստեղ ուսանողները սեփական իմացությունը գործադրելու 
հնարավորություն ունեն. նրանց ժամանակ է տրվում մտորելու և 
ինքնուրույն նշելու այն գործերն ու հեղինակներին, որոնց կարելի է այս 
սկզբունքով դասակարգել: 

Համոզվելով, որ տեսական նյութն ուսանողները ընկալել են, 
կարելի է անցնել վերջին՝ գործնական փուլին: Որպես «բաց ստեղծա-
գործության» լավագույն օրինակ՝ առաջարկենք Ջ.Ջոյսի «Ուլիսես» վեպը: 
«Բաց» տեքստի հետ հարաբերության մեջ «Ընթերցողի մոդելը» (M-
Читатель) կարելի է բացատրել վեպի հայերեն թարգմանչի օրինակով, ում 
մենք դիտարկում ենք ոչ թե որպես թարգմանիչ, այլ՝ վեպն ընթերցող: 
Տվյալ դեպքում ընթերցողի մոդել կարող է հանդիսանալ Ս.Մկրտչյանը, 
ում պայմանականորեն կանվանենք Ընթերցողի մոդել1 և կհետևենք, թե 
թարգմանական գործընթացում ինչպես է նա դարձել բաց 
ստեղծագործության համա-հեղինակ, համ-արարող, ինչպես է փորձել 
բացել հեղինակային ակնարկներն ու գաղտնագրերը և ստեղծել իր 
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մետատեքստը: Պետք է նկատի ունենալ, որ սա նպաստում է տեքստի 
անսահմանությանը, քանի որ թարգմանիչը՝ որպես ընթերցողի մոդել, 
այստեղ գործող կերպար է և իր կողմից ընդլայնել է արդեն երկրորդ 
շարքում կանգնած ընթերցողի կարդալու, հասկանալու և մեկնաբանելու 
հնարավորությունը:  

Ինչո՞վ է այդ վեպը ամենաբաց ստեղծագործության տիպ: Այստեղ 
կարելի է նշել, որ Ու.Էկոն վեպի «Թափառաժայռեր» գլուխը համեմատում 
է տիեզերքի մանրանկարչության հետ, որը դիտարկելի է տարբեր 
կողմերից ու տարբեր տեսանկյուններից: Որպեսզի ուսանողների մոտ 
միակողմանի կարծիք չձևավորվի, կարելի է մեջբերել տեքստի բաց լինելը 
վկայող այլ կարծիքներ։ Օրինակ Էդմունդ Ուիլսոնը մատնանշում է, որ 
«Ջոյսի աշխարհը անընդհատ փոխվում է, քանի որ այն ընկալում են 
զանազան դիտարկողներ, և նրանցից յուրաքանչյուրը ժամանակի 
տարբեր հատվածներում է» [Wilson E., 1961:178]: Այստեղ պետք է անպայ-
ման ուսանողների ուշադրությունը բևեռել այն բանին, որ վեպի 
անընդգրկելի «բացությանը» նպաստում է նաև ժամանակի 
անսահմանությունը: Յուրաքանչյուր գլխի համար լուսանցքներում արված 
Ընթերցողի մոդել1-ի արված գրառումները վկայում են, որ նա բաց 
տեքստի իր ընթերցանությունն սկսել է մի քանի տեղից, և որպես իր 
մետատեքստ՝ վեպի ներածական խոսքում տվել հետևյալ մեկնաբա-
նությունը. «Ջոյսի տեքստը ամենահոսության վտակներից մեկն է, 
մինչդեռ “Ուլիսես”-ն այնքան է անհամապարփակ և անհամընդհանուր 
(վեպն ընթերցելու “անհնարինության” պատճառներից կամ 
պատրվակներից մեկը), որ յուրաքանչյուր փոքրիշատե պատճառա-
բանված կարծիք կարող է ճշմարիտ թվալ» [Ջ. Ջոյս, 2012:9]: Այս անընդ-
գրկելիությունը փաստելուց հետո Ընթերցողի մոդել1-ը լուսանցքներում 
սկսում է գրառել իր պարզաբանումները այս կամ այն կոդի, սիմվոլի, 
միֆի կամ որևէ կառույցի մասին՝ հագեցած ինտելեկտուալ ու 
հանրագիտակ ուսումնասիրություններով, լրացված զանազան գիտական 
աղբյուրներից կուտակած իմացական փորձով՝ որոշակի ճանապարհ 
բացելով մնացած ընթերցողների համար, որոնց էլ պայմանականորեն 
կանվանենք Ընթերցողի մոդել 2 և այլն: Դասախոսը, որպես օրինակ, 
PPT-ի հերթական սլայդով ցուցադրում է վեպի առաջին երկու նախադա-
սությունը, որի վրայից նախապես հանված են Ընթերցողի մոդել 1-ի երեք 
գրառումները: «Հանդիսորեն՝ չաղլիկ Բաք Մալիգենն իջավ 
սանդղահարթակից, կրելով փրփրալի մի թաս, որի վրա հայելի ու 
ածելի էին խաչաձև դրված: Դեղին մի խալաթ, առանց գոտու, 
կախված էր նրա ուսերից»:  

Ուսանողներին կարդալու և մեկնաբանելու րոպեներ են տրամա-
դրվում: Փորձը ցույց է տվել, որ առանց այդ մեկնաբանության՝ առաջին 
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տողի ընթերցանությունը կատարվում է դասական մոտեցմամբ, 
ուսանողները առանձնահատուկ և առավել ևս՝ «բաց ստեղծագործության» 
մասին վկայող իմաստ այդտեղ չեն տեսնում: Հաջորդ սլայդով նույն տո-
ղերը մեջբերվում են Ընթերցողի մոդել 1-ի երեք գրառումներով. 
«Հանդիսորեն՝ չաղլիկ Բաք Մալիգենն իջավ սանդղահարթակից, 
կրելով փրփրալի մի թաս*, որի վրա հայելի ու ածելի** էին խաչաձև 
դրված: Դեղին մի խալաթ, առանց գոտու***, կախված էր նրա 
ուսերից»: Ուսանողների կարծիքը կտրուկ փոխվում է, քանի որ տողերը 
ձեռք են բերում խիստ գաղտնագրված իմաստային արժեք, այսինքն՝ 
Ընթերցողի մոդել 1-ը սկսում է օգնել ուսանողին և ցանկացած մեկին՝ իր 
համար բացել տեքստի գաղտնագրերը և միևնույն ժամանակ հնարավո-
րություն տալիս հասկանալու, թե ինչպես կարելի է մոտենալ բաց ստեղ-
ծագործությանը: 
* Թասը, այստեղ որպես ժամերգության գավաթ, դառնում է պատարագի 
ծաղրանմանակության գործիքներից մեկը: 
** Սպանդի նշանը. հոգևորականն իբրև եղեռնագործ:  
*** Կրոնական մտայնության մեջ դեղինը, ի տարբերություն ոսկեգույնի, 
բացասական հավելաիմաստ ունի, իսկ «առանց գոտու»ն մաքրության 
ուխտի զանցանքն է: 

Նմանատիպ մի քանի օրինակների առաջարկումը կամրապնդի 
ուսանողների մոտ Ընթերցողի մոդելի և «բաց ստեղծագործության» 
հարաբերության կերպի ընկալումը: Կարելի է ցուցադրել նաև վեպի 
լուսանցքներում տեղ գտած լուսանկարների պատկերները, որոնք 
լրացնում են տեքստային գրառումներն ու գաղտնազերծումները: 

Վեպի ընտրության և Ընթերցողի մոդելի օրինակը շատ համոզիչ է, 
քանի որ ակնհայտ երևում է բաց ստեղծագործության ձևը, իսկ վեպի 
ընթերցանության ամբողջ ընթացքը համոզում է, որ մի կողմից իր՝ 
պայմանականորեն Ընթերցողի մոդել 2-ի ու Ընթերցողի մոդել 1-ի տես-
անկյունները տարբեր են, քանի որ նա, անգամ օգտվելով լուսանցքային 
այդ գրառումներից, կարող է որևէ խորհրդանիշի կամ միֆի գաղտնա-
զերծմանն ու մեկնաբանությանը մեկ ուրիշն ավելացնել ու տեսնել, որ 
իրենց տեսանկյուններն ու ելակետերն անընդհատ փոխվում են։ Մյուս 
կողմից՝ այդ մեկնաբանությունները էլ ավելի բաց են դարձնում իր մեկնա-
բանությունը:  

Դասի ավարտին ցանկալի է կրկնել, որ տեքստի և ընթերցողի 
հարաբերությունը տեքստի «բացության» անհրաժեշտ հատկանիշն է, և 
ուսանողներից յուրաքանչյուրը՝ որպես ընթերցող, դերակատարում ունի 
տեքստի վերստեղծման գործընթացում՝ դառնալով համահեղինակ: 
Ուսանողների յուրացրածը ամրապնդելու նպատակով կարելի է որպես 
ինքնուրույն աշխատանք հանձնարարել վեպից մեկ գլուխ ընթերցել և 
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փորձել համեմատել իրենց հասկացած ու Ընթերցողի մոդել1-ի 
գաղտնազերծած միավորները: Տարբերություններ գտնելու դեպքում՝ 
պետք է փորձել բացատրել, թե ինչպես են դրանք ընդլայնում 
մեկնաբանության հնարավորությունները: 

Ամփոփելով` կարող ենք ասել, որ «Նշանագիտություն» առարկայի 
շրջանակներում գրականագետների համար «բաց տեքստ» 
հասկացության յուրացումը նպատակային է և հմտություններ է 
ձևավորում տեքստի վերլուծության համար: Փորձը ցույց է տալիս, որ այս 
մեթոդով աշխատանքը շատ արդյունավետ է, նման մեթոդով ու 
գեղարվեստական ստեղծագործության ընտրությամբ թեմայի ուսուցումը 
անցնում է բավականին հետաքրքիր և ուսանողների գործուն 
մասնակցությամբ, իսկ ընդհանուր առարկայի ավարտին նրանք ունենում 
են մասնագիտական համապատասխան կարողություններ ցանկացած 
բարդության տեքստի հետ աշխատելու համար: 
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АЛА ХАРАТЯН - МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗРАБОТКЕ 
ТЕМЫ «ОТКРЫТОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ» 
 
Ключевые слова։ Дж. Джойс, У. Эко, открытый текст, семиотика, 
литературоведение, интерпретатор, адресат, модель читателя, метод, 
роман 
 

В статье предлагается методическая разработка одной из ключевых 
тем в курсе «Семиотика», посвященной анализу литературоведческих 
понятий «открытое произведение», отношение автора и литературного 
произведения, соотношение произведения с читателем-реципиентом, 
интерпретация читателем текста, свобода интерпретативных выборов. 
Первую часть рекомендуется посвятить теоретическим положениям, 
вторую (интерактивную) – практическому применению полученных 
знаний. В качестве примера подобного анализа предлагаются тексты из 
романа Дж.Джойса «Улисс» и их перевода на армянский язык. 
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ALA KHARATYAN - METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS TO THE 
ELABORATION OF THE “OPEN TEXT” 
 
Keywords։ J. Joyce, U. Eco, open text, semiotics, literary studies, interpreter, recipient, 
reader’s model, method, novel  

 
The article is devoted to the study of the concept open text which is 

very important in the frames of semiotics course, to the modern methodology 
of its teaching and practical/theoretical essence. Detailed explanation is 
provided concerning the teaching process and the parts of the lesson. 

In the theoretical part of the article the concept open text is explained, 
its peculiarities and differences between close and complete text are given, its 
importance while analyzing a literary text and also the model of the relation 
between the text and the reader is shown in details. 

The practical part of the course reveals why especially Joyce’s “Ulysses” 
is convenient and is taken as a sample for analyses and how the theoretical 
material is applied to this sample. 
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УДК 372:301 
 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ 
 

АЛИСА ЧИТЧЯН 
 

Ключевые слова։ социокультурный компонент, компетенции, иностранный 
язык, русская литература, культурологический, информация, проект, 
технология, методика 
 

Основной целью обучения иностранному языку в школе является 
развитие языковой личности школьника в неразрывной связи с 
преподаванием культуры страны изучаемого языка. Социокультурный 
компонент при обучении иностранному языку включает в себя знание 
национальных реалий, важнейших исторических событий, известных 
писателей, художников и других деятелей искусства, науки и техники, 
национальные ценности и приоритеты, а также навыки и умения, 
связанные с национально-специфическими моделями поведения в 
типичных жизненных ситуация (речевых и неречевых), характерных для 
данной страны. В настоящее время наиболее актуальной в этой области 
остаётся проблема отбора и организации материала, связанного с 
культурным компонентом, определение его содержания, места и роли на 
различных этапах обучения иностранному языку. 

В результате формирования социокультурной компетенции 
учащиеся должны овладеть системой знаний, умений и навыков, 
необходимых для реализации успешной межкультурной коммуникации в 
конкретных социальных условиях, с учетом культурных и социальных 
норм коммуникативного поведения Низкий уровень сформированности 
социокультурной компетенции неизбежно приводит к нарушениям норм 
коммуникативного поведения, что в свою очередь вызывает у 
коммуникантов различного рода психологические барьеры и сбой 
естественного процесса общения. При этом, как считают многие 
исследователи, культурный барьер намного опаснее и неприятнее 
языкового, так как культурные ошибки воспринимаются болезненнее, чем 
ошибки языковые и производят отрицательное впечатление. 

Социокультурная компетенция - это не только наличие набора 
определённых знаний, а достаточно сложная структура, включающая в 
себя такие составляющие, как знание лексических единиц с национально-



25 
 

культурной семантикой и умение применять их в ситуациях 
межкультурного общения, социально-психологические и культуроло-
гические знания. Культурологические знания, знания социокультурного, 
историко-культурного, этнокультурного фона необходимы учащимся не 
только для достижения взаимопонимания с носителями другой культуры, 
но и для полноценного восприятия и адекватного понимания изучаемых 
художественных произведений. Проблема межкультурной коммуникации 
является предметом многочисленных исследований. Значительный вклад 
в исследование интеграции компонентов культуры в процесс обучения 
иностранным языкам внесли Е.М.Верещагин, В.Г.Костомаров, 
Г.Д.Томахин, Р.К.Миньяр-Белоручев и другие. Вопросы организации, 
содержания, форм, методов и технологий межкультурного обучения 
находят отражение в работах И.И. Халеевой, В.В.Сафоновой, С.Г. Тер-
Минасовой, Н.М. Громовой, Н.Д. Гальсковой, И.Л. Бим, Е.И. Пассова и 
других учёных. 

В работах В.В.Сафоновой, посвящённых проблемам социокуль-
турного образования, культура рассматривается в ракурсе « … широкого 
комплекса социальных явлений, представляющих собой результаты и 
средства общественного функционирования и развития. Это не только 
наука, искусство, система образования и другие духовно-творческие 
институты и соответствующая им деятельность, но и весь комплекс 
материальной культуры.» [Сафонова 1998: 56]. 

Безусловно, для развития социокультурной компетенции важно 
наличие в изучаемом учебном материале cоответствующей информации, 
включающей в себя сведения общественно-политического, 
исторического, этнокультурного характера, реалии повседневной жизни, 
правила этикета и т.д. Известно, что в методике преподавания 
иностранных языков есть достаточно четкие установки по отбору текстов 
для формирования социокультурных знаний, умений и 
навыков. Содержательная ценность подобных текстов, как правило, 
определяется: а) полнотой или достаточностью социокультурной 
информации б) степенью современности данной информации, её 
актуальностью с коммуникативной точки зрения, в) типичностью явлений 
и фактов, изложенных в тексте. Наряду с перечисленными установками, 
подчёркивается также важность соблюдения принципа исторической 
актуальности, в основе которого лежит исторический подход к развитию 
культур. Именно этот принцип должен, на наш взгляд, играть 
доминирующую роль, когда речь заходит о художественной литературе 
как источнике формирования социокультурной компетенции и, в 
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частности, о произведениях русской литературы, изучаемых в армянской 
школе 

Специальные тексты культурологического содержания есть во всех 
учебниках по русскому языку как для основной, так и для старшей школы. 
Чаще всего они несут информативный характер и представляют собой 
адаптированные тексты из научно-популярной литературы. Как правило, 
в них содержатся сведения о антропонимах, топонимах, этнографических, 
общественно-политических и культурных реалиях. 

Однако, в отличие от отмеченных выше специальных учебных 
текстов, содержащих очень ценную и полезную культурологическую 
информацию, произведения художественной литературы непосредст-
венно строятся на этих реалиях, имеют широкий культурологический фон, 
знание которого необходимо не только для полноценного восприятия 
конкретного литературного произведения, но и для знакомства с 
культурой страны в её историческом развитии, со сведениями культурно-
эстетического характера, для познания ценностей другой для учащихся 
национальной культуры, которое происходит путём сравнения уже 
имеющихся знаний и понятий с вновь полученными, их обобщения и 
оценки. Как подчёркивает С.Г. Тер-Минасова, «только выйдя за рамки 
своей культуры, то есть столкнувшись с иным мировоззрением, 
мироощущением и т.п., можно понять специфику своего общественного 
сознания, можно «увидеть» различие или конфликт культур» [Тер-
Минасова 2000:33].  

Художественная литература играет особую роль среди источников 
культурологической информации. Она способствует расширению и 
углублению фоновых знаний, что в конечном итоге побуждает учащихся к 
чтению художественных произведений, к лучшему их пониманию, 
повышению читательской культуры одновременно с совершенствованием 
иноязычных умений и навыков. В стандарте и программе по русскому 
языку подчёркивается, что «целью изучения русского языка является 
формирование мультикультурной и мультилингвальной личности, 
способной интегрироваться в современное межкультурное пространство, 
с дальнейшим расширением сферы деятельности» [Стандарт 2007:5]. 
Учитывая важнейшую образовательно-воспитательную роль русской 
литературы, программа рассматривает её изучение как неотъемлемую 
часть и важнейший компонент курса русского языка в армянской школе. 
Уже на среднем этапе обучения вводится интегрированный курс 
литературного чтения, который можно рассматривать как подготови-
тельный этап к изучению литературы в старшей школе. Следует отметить 
и то обстоятельство, что учащиеся старшей школы, обладая достаточным 
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уровнем владения русским языком, могут по достоинству оценить 
литературное произведение и найти ответы на волнующие их вопросы. 
Таким образом, знакомство с лучшими образцами русской поэзии и 
художественной прозы будет способствовать всестороннему и целостному 
развитию личности школьника. 

Рассмотрим подробнее, как проблема формирования культурологи-
ческих знаний решается при изучении художественных произведений 
русской литературы в старшей школе. На уроках русской литературы в 
целом соблюдается следующая последовательность работы над текстом: 
чтение, семантизация лексико-фразеологического материала, пересказ 
(сжатый, подробный или выборочный), беседа по содержанию, анализ и 
обобщение. Обычно социолингвистическая и культурологическая 
информация раскрывается учителем посредством комментированного 
чтения. Поскольку одной из первоочередных задач является выработка 
именно речевых умений и навыков на основе общеупотребительной 
лексики изучаемых текстов, а языковой материал, отражающий 
социокультурные реалии, как правило, таковым не является (обилие 
безэквивалентной и архаичной лексики и др.), то нередко этот материал 
затрагивается лишь мимоходом, поверхностно и семантизируется 
исключительно для того, чтобы обеспечить понимание содержания 
текста, минимизация же комментируемого социокультурного материала 
осуществляется с учетом коммуникативных потребностей школьников на 
разных этапах обучения. Однако наличие национально-культурного 
компонента в содержании учебного материала и необходимость его 
усвоения требуют особого, неординарного подхода. То, что принято 
считать неактуальной лексикой с точки зрения её современного 
употребления (просторечная лексика, архаизмы, диалектизмы и др.), 
зачастую оказывается весьма значимой в плане анализа художественного 
произведения, например, для характеристики литературных персонажей 
или раскрытия идейного содержания произведения.  

Отмеченные выше пробелы, касающиеся социокультурного аспекта 
урока литературы, на наш взгляд, могут быть успешно заполнены 
правильным и целенаправленным использованием современных 
технологий обучения, в частности, посредством организации учебных 
проектов, уже достаточно прочно вошедших в практику старшей школы. 
Не вызывает сомнения тот факт, что при формировании социокультурной 
компетенции особенно актуальны такие проекты, которые раскрывают 
межкультурные связи, конкретно-историческое содержание изучаемых 
литературных произведений, выявляют общечеловеческую тематику и 
ключевые проблемы литературы. Проект как форма работы создаёт 



28 
 

возможности для сопоставления фактов родной и русской культуры, 
проведения параллелей и сравнений, и это, что особенно важно, 
происходит в ситуациях речевого общения.  

Особое место в старшей школе занимают произведения, в которых 
затрагиваются ценностные и мировоззренческие вопросы, имеющие 
общечеловеческое звучание. Они объединены в темы, названия которых 
уже озвучивают заложенные в них духовные и нравственные ценности: 
«Мы и мир вокруг нас», «Жизнь по законам чести», «Добро и зло», 
«Личность и общество» и др. Культурологический аспект преподавания 
русской литературы в старшей школе предполагает изучение 
художественных произведений именно в плоскости тех гуманитарных 
проблем, которые в них отражены. Так, одним из ключевых духовных 
символов русской художественной литературы является пейзаж России. В 
произведениях Пушкина. Лермонтова. Тургенева, Тютчева, Фета, Есенина 
и др. русских поэтов и писателей, которые достаточно широко 
представлены в программе по литературе, именно через национальный 
пейзаж выражаются настроение, мысли, чувства, особая форма 
миросозерцания и мироощущения авторов. Отмечая особенности 
русского национального ландшафта - равнина, лес, роща, степь, береза, 
нива и т.д., необходимо подчёркивать их художественную функцию в 
литературном произведении, эстетическую и духовную значимость как 
для литературных персонажей, так и для автора. 

В качестве рекомендации для организации проектной 
деятельности учащихся представим небольшой фрагмент урока-проекта с 
элементами ролевой игры, посвященный изучению стихотворения Ф.И. 
Тютчева «Есть в осени первоначальной…» в 10 классе. Полный текст 
проекта представлен нами в Пособии для учителя [Русский язык 2010:77], 
отметим лишь некоторые важные, на наш взгляд, моменты. 

Эпиграфом к проекту послужили слова Ф.Тютчева: « Нам не дано 
предугадать, как слово наше отзовётся». 

При составлении сценария использовались материалы по 
биографии поэта, основой же для сценария стала статья С. В. 
Шиповского о Тютчеве, в которой Мария, дочь поэта, делится 
воспоминаниями о том, как создавался один из шедевров русской 
пейзажной лирики - стихотворение «Есть в осени первоначальной … » 
[Шиповский 1985:36]. 

При выборе участников проекта следует учитывать интересы 
учащихся, их творческие возможности и другие индивидуальные 
качества. 
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Тема осени в музыке и в живописи так же популярна, как в поэзии, 
поэтому для создания соответствующей атмосферы при оформлении 
проекта можно использовать осенние пейзажи русских художников, 
картины И.И. Левитана, И. И Бродского, В.Д. Поленова и др., а в 
качестве музыкального сопровождения фрагменты из цикла 
П.И.Чайковского «Времена года. Осень». 
Распределение ролей: 

Поэт Фёдор Иванович Тютчев 
Мария, дочь поэта 
Лев Николаевич Толстой 
Первый ведущий 
Второй ведущий 

Мария. 22 августа 1857 года… Лето уходило… 
Коляска мягко, неспешно катилась уж третий день. … Скоро и 

Москва! Вокруг – поля, поля, золотые и коричневые… А над ними – 
огромное, неоглядное, бездонное голубое небо… и всюду тишина, тоже 
широкая, как поля и небо. Отец, откинувшись на кожаную подушку, 
держал в руках маленькую записную книжку и время от времени что-то 
вписывал туда. Я чуть улыбалась, но ничего не спрашивала: 
догадывалась, что отец сочиняет стихи. Не следовало ему мешать. 
Тютчев (обращаясь к Марии) Да, получилось. Хочешь послушать? 
(читает) Есть в осени первоначальной (до строк) Лишь паутины тонкий 
волос Блестит на праздной борозде (обращаясь к Марии) Вот, возьми 
листок бумаги, запиши, сейчас пришло в голову. Теперь всё, кажется… 
Пустеет воздух, птиц не слышно боле, Но далеко ещё до первых снежных 
бурь- И льётся чистая и тёплая лазурь На отдыхающее поле… Мария. 
Было удивительно: казалось, стихи сотканы из этого лёгкого, 
пропитанного неярким солнцем воздуха! Я была счастлива. Этот день, это 
путешествие я запомнила надолго 1-ый ведущий. Через много лет Лев 
Николаевич Толстой, прочитав это стихотворение, сказал: Н.Толстой. Я не 
знаю более точных, задушевных и выразительных слов, рисующих 
природу, чем эти стихи «Паутины тонкий волос…», праздная, то есть 
отдыхающая борозда. Как это хорошо и верно! Целая картина! 2-ой 
ведущий. Тютчев мог сказать. например, так: «Ночь испаряется при 
свете дня». Не уходит, не исчезает а именно испаряется, словно клубясь.
 Или «Берёзы овеяны молодой листвой». Не одеты, не подёрнуты, 
не обмётаны, не усеяны, не покрыты, а овеяны – прозрачно, как кружево. 
Далее звучат и другие, не менее известные стихотворения Тютчева, 
даются некоторые, наиболее значимые сведения о жизни и деятельности 
поэта. Представим также заключительную часть проекта, в которой 
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раскрывается смысл данного в начале проекта эпиграфа: « Нам не дано 
предугадать, как слово наше отзовётся». 1-ый ведущий. Знал ли Федор 
Иванович Тютчев, что его слово отзовётся любовью не только в сердце 
каждого русского человека, но и в сердцах многих народов мира? Стихи 
Тютчева переведены на многие языки, в том числе и на армянский. В 
2005 году в Ереване вышел сборник , в котором представлено около 140 
стихотворений Тютчева на русском и армянском языках. Послушаем, как 
звучит лирика Тютчева на нашем родном языке в переводе Рафаела 
Папаяна. 

Практика показала, что подобная работа является важнейшим 
мотивационным стимулом при изучении русского языка и позволяет 
эффективно решать практические, общеобразовательные, развивающие 
и воспитательные задачи. Проектная деятельность не только развивает 
интерес к иноязычному общению, но и реализует потребность 
старшеклассников в самовыражении. Нет сомнения ,что социокультурный 
компонент должен занимать существенное место в содержании курса 
русского языка и литературы в армянской школе, так как именно этот 
аспект работы даёт учащимся возможность не только ознакомиться с 
культурным наследием страны изучаемого языка, но и сравнить его с 
культурными ценностями своей страны, что, безусловно, будет 
способствовать формированию общей культуры, расширению 
социального и культурного кругозора, познавательных и интеллектуаль-
ных возможностей учащихся. 
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Հիմնաբառեր` սոցիալ-մշակութային բաղադրիչ, իրազեկություններ, օտար լեզու, 
ռուս գրականություն, մշակութաբանային, տեղեկատվություն, մեթոդիկա 
 

Հոդվածը նվիրված է սոցիալ-մշակութային կոմպետենցիայի 
զարգացման յուրահատկություններին ռուս գրականության ժամերին` 
ավագ դպրոցում:  

Նշում է նաև ժամանակակից տեխնոլոգիաների օգտագործման 
անհրաժեշտությունը, ներկայացված է աշակերտների նախագծային 
գործունեության օրինակը նվիրված Ֆ. Տյուտչևի պոեզիային: 
 
ALISA CHITCHYAN - DEVELOPMENT PECULIARITIES OF HIGH SCHOOL 
LEARNERS’ SOCIOCULTURAL COMPETENCE AT RUSSIAN LITERATURE 
CLASSES 
 
Keywords։ sociocultural component, competences, foreign language, Russian 
literature, culturological, information, methods 
 

Current article touches upon the development peculiarities of high 
school learners’ sociocultural competence at Russian literature classes. The 
important use of high technologies is also underlined. 
The author introduces an example of the learners' project activity, related to 
F. Tutchev’s poetry. 
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ՀՏԴ 371.122 
 
ՈՒՍՈՒՑՉԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՄՊԵՏԵՆՏՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ 

ՈՐՊԵՍ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՈՐԱԿՅԱԼ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 
ԵՐԱՇԽԻՔ 

 
ԱՆԱՀԻՏ ԱՐՆԱՈՒԴՅԱՆ 

 
Հիմնաբառեր՝ կոմպետենցիա, կոմպետենտություն, անձնակենտրոն մոտեցում, 
կոլեկտիվ ուսուցում, համագործակցային ուսումնառություն, ուսումնառություն 
ամբողջ կյանքի ընթացքում, համակարգչային գրագիտություն, ուսուցման ակտիվ 
մեթոդներ 

 
 «Պոստմոդեռնիստական» մանկավարժությունը ձգտում է սահմանել 

որակյալ կրթության սկզբունքները, ընդլայնել յուրաքանչյուր կոնկրետ 
մարդու կրթության հնարավորությունները՝ հաշվի առնելով նրա սեռը, 
տարիքը, անատոմիական և հոգեբանական առանձնահատկությունները, 
ընդունակությունները, դրդապատճառները, պահանջմունքներն ու 
հետաքրքրությունները, կեցության էթնիկ, հասարակական, կրոնական 
ողջ բազմազանությունը և այլն:  

Ուսուցչի դերին անդրադառնալու անհրաժեշտությունը բխում է 
որակյալ կրթություն ապահովելու կարևոր պահանջից: Որակյալ 
դասավանդումն ուսումնական ծրագրից և բովանդակությունից բացի շատ 
այլ տարրեր է ընդգրկում: Սա նաև այն կետն է, որտեղ հատվում են 
կրթության բովանդակությունն ու այն ներկայացնող մարդու անհատա-
կանությունը: Դպրոցի բարեփոխմամբ զբաղվողները գրեթե միշտ 
կարևորում են դասավանդման առարկան, մեթոդը, ժամանակացույցը և 
նյութերը: Ուսուցչի անձն ինքնին ուսումնական ծրագրի իրագործման 
համար անհրաժեշտ գլխավոր գործոնն է. նրա վերաբերմունքն ու անձը 
շատ ավելի մեծ ազդեցություն են գործում աշակերտների վրա, քան 
դասագրքերը, նյութն ու մանկավարժական մեթոդները 

Եթե մանկավարժության ավտորիտար-հրամայական մոտեցման 
պարագայում անտեսվում և նվազեցվում էին սովորողների անհատական 
որակներն ու պահանջմունքները, ինչի արդյունքում սովորողն օտարվում 
էր սեփական ուսումնառության, կրթության գործընթացին առնչվող 
որոշումների կայացումից, ապա հումանիստական մանկավարժությունը 
հասարակության, դպրոցի, մանկավարժների ուշադրությունը բևեռում է 
ակտիվ սովորողի՝ որպես ուսումնական գործընթացի իրավահավասար 
սուբյեկտի, մասնակցի վրա՝ հաշվի առնելով նրա ներուժն ու ձեռք բերած 
փորձը, ինչպես նաև այն, որ սովորողը դառնա ուսուցչի համախոհը, 
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սեփական կրթության համահեղինակը: Այսօր մանկավարժության մեջ 
ամրգրվում են կոլեկտիվ ուսուցման [Մկրտչյան 2011:24] և 
համագործակցային ուսումնառության գաղափարները, ըստ որոնց 
ուսումնական գործընթացում յուրաքանչյուր սովորողի 
ներգրավվածությունը հրամայական է դարձել։ Ուսուցման գործընթացի 
մասնակիցների փոխհարաբերությունները կառուցվում են 
ժողովրդավարության, անձի ազատ զարգացման իրավունքի, 
փոխըմբռնման, փոխադարձ հարգանքի սկզբունքների վրա: Այսպիսով՝ 
կրթության հումանացումը ենթադրում է անձի ձևավորում ու զարգացում՝ 
ընդհանուր մշակութային, սոցիալ-բարոյական և մասնագիտական 
տեսանկյուններից: 

Կրթության ոլորտի ռազմավարության գլխավոր հարցը 
հանրակրթության նոր որակի, դպրոցի նոր մոդելի ձևավորումը և 
որակապես նոր ուսուցչի կայացումն է: Ուսուցչի մասնագիտական 
վերապատրաստման ամբողջական մոտեցման մեթոդաբանական հիմքն 
են կազմում հետևյալ հիմնական սկզբունքները. կոմպետենտության, 
կրթության մատչելիության, գործունեության վրա հիմնված ուսուցման, 
գիտակցության և անձի, ուսուցման ու դաստիարակության միասնության, 
տեսության ու գործնականի կապի ապահովման: Ըստ այդ մոտեցման՝ 
ցանկացած գործունեության արդյունավետություն ենթադրում է. 

  տվյալ ոլորտի գիտելիքների համակարգ, 
  տվյալ ոլորտի կարողությունների համակարգ, 
 դիրքորոշումների և արժեքային կողմնորոշիչների համակարգ, 
 ռեֆլեքսիայի, գնահատման (ինքնագնաահտման) համակարգ 

Գործունեության բոլոր տեսակներից առավել արժեքավոր կարելի է 
համարել քաղաքացիական դիրքորոշումը, գիտաճանաչողական և 
մասնագիտական գործունեությունը, ըստ էության այն՝ ինչն, ուսուցիչը 
կոչված է իրագործելու դպրոցում: Ինչպես նշվում է 
գիտամանկավարժական գրականության մեջ՝ մասնագիտական 
խնդիրների լուծումը ենթադրում է. 

 գործունեության դրդապատճառների վերհանում, 
 գործունեության նպատակների սահմանում, 
 գործունեության ծրագրի մշակում, 
 գործունեության տեղեկատվական հիմքի ստեղծում, 
 անձնային որակների ձևավորում, 
 որոշումների կայացում: 

Մանկավարժական խնդիրների ճիշտ լուծման համար անհրաժեշտ է, 
որ կրթության արդյունքն ուրվագծվի և այն գիտակցվի՝ որպես 
սոցիալական պատվերին համապատասխան պլանավորված նպատակ, 
որը սահմանում է, թե ինչպիսի քաղաքացի է պետք մեզ այսօր և վաղը, և 



34 
 

ուսուցչի ո՞ր հատկանիշներն են, որոնց շնորհիվ դպրոցը կարող է 
իրագործել այդ պատվերը: ՅՈւՆԵՍԿՕ-ի փաստաթղթերի նյութերում 
առանձնացվում է կոմպետենցիաների հինգ խումբ, որ պետք է ձեռք 
բերեն եվրոպացիները. 
 նորմատիվ-իրավական,  
 քաղաքացիական և սոցիալական (պատասխանատվություն, 

որոշումների համատեղ կայացում), 
 ամբողջ կյանքի ընթացքում սովորելու ունակության ձևավորմանն 

(հանրամշակութային, փոխգործակցություն հասարակության մեջ), 
 համակարգչային գրագիտություն և ՏՀՏ-ների կիրառման, 
 բանավոր և գրավոր հաղորդակցություն իրականացնող 

կոմպետենցիաներ [Hutmacher W.Key 1996]։ 
Վերոհիշյալ «առանցքային» կոմպետենցիաներն ներկայացնում են 

գիտելիքների վրա հիմնված ինտելեկտուալ անձնավորված սոցիալ-
մասնագիտական կենսագործունեության փորձ։ Նման համալիր 
մոտեցումը հնարավորություն է ընձեռում կոմպետենցիաները համարել մի 
կողմից՝ որպես ունիվերսալ, մյուս կողմից՝ նեղ մասնագիտական։ 
Մանկավարժի մասնագիտական կոմպետենտության զարգացումը, 
երեխայի անձի նկատմամբ մասնագիտական արժեքային մոտեցման 
ձևավորումը, ուսուցչի կողմից հաղորդակցական ու մշակութային 
գործառույթների համակցումն է տեխնոլոգիական ու մեթոդական 
պատրաստության, ուսումնական գործունեության կառավարման, 
առանձին կոմպետենցիայի ձևավորման հետ [Աստվածատրյան, 
Արնաուդյան 2007:16-17]։ Ուսուցչի մասնագիտական զարգացման 
մոտեցումներ կարող ենք համարել ստորև բերվող հանգամանքները. 

1. Դպրոցն ինքնազարգացող համակարգ և կառույց է։ ասել է, թե 
ուսումնական հաստատությունն ապահովում է ընտանիք-համայնք առողջ 
համագործակցություն, դրական, բարյացկամ, գրավիչ, հոգատար, 
սատարող, օժանդակող մթնոլորտ։ Բարձր է դպրոցական համայնքի 
յուրաքանչյուր անհատի պատասխանատվությունը, մեծ է 
ինքնազարգացման, ինքնուրույն քայլեր անելու հնարավորությունը, ինչին 
սատարում, օգնում, արձագանքում է դպրոցն ամբողջությամբ։ 

2. Մասնագիտական կոմպետենտության զարգացումը 
պարտադիր է։ Մանկավարժական գրականության մեջ առաջարկվում է 
մասնագիտական կոմպետենտություն հասկացության բովանդակային 
սահմանման այնպիսի ձևակերպում, ըստ որի՝ ուսուցչի մասնագիտական 
կոմպետենտության բովանդակությունը ներառում է.  
- մասնագիտական-անձնային որակներ  
- մասնագիտական գործունեության որակներ (անձի զարգցում, 

ինքնազարգացում), 
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-  մասնագիտական-ստեղծագործական որակներ (նորարարական 
գաղափարներ ընկալելու, ներդնելու, նոր տեղեկատվություն 
յուրացնելու, տեխնոլոգիա կիրառելու) [Хуторской 2003: 58-64, 
Шадриков 2007: 5-15]։ 

Ստորև նեռկայացված մասնագիտական կոմպետենտության 
ձևավորման մոդել-կաղապարը հիմք կարող է հանդիսանալ ուսուցիչների 
վերապատրաստման դասընթացների համար [նույն տեղում: 31-32]:  

 
Աղյուսակ 1 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Մոտիվացիայի
փուլ 

Դիագնոստիկա Մասնագիտական 
զարգացման խնդիրների 

ուսումնասիրում 

Մասնագիտական 
գործունեության 
վերլուծության և 
ճանաչողական 

կարողությունների 
խթանում 

Ուսուցչի 
գործունեության 
ծրագրի կազմում 

Նախնական տվյալների 
ներմուծում 

Թեստավորում 

Մասնագիտական 
պահանջմունքների, 

հետաքրքրությունների, 
դժվարությունների 

վերլուծություն 

Մանկավարժական 
մտախորհում/ ռեֆլեքսիա 

Խաղային տեխնոլոգիաներ. 
դերային, գործարար խաղեր 

Մանկավարժական 
պրոբլեմային 

իրադրությունների 
ստեղծման մոդելավորում 

Ինքնորոշման 
փուլ 

Ծրագրման

փուլ 

Մասնագիտական
զարգացման ու 

ինքնազարգացման 
կատարելագործում 

Մասնագիտական 
գործունեության մեթոդներ, 

երաշխավորություններ 

Ուսուցման ակտիվ 
մեթոդներ, տեխնոլոգիաներ 

Մանկավարժական 
դասընթաց 

Ավարտական տվյալներ 
(ելքի նկարագրում) 
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3. Ուսուցիչների որակավորման բարձրացման գործընթացը 
հասցեագրված է։ Հասցեագրվածության սկզբունքի իրագործումը 
ենթադրում է մանկավարժնեի պահանջմունքների ուսումնասիրման 
հիման վրա նպատակի հստակեցում, ուսուցիչների գործունեության 
դիագնոստիկայի հիման վրա առարկայի, օբյեկտի, ձևերի և մեթոդների 
սահմանում, գործունեության արդյունավետության վերահսկման 
օպտիմալ ձևերի ընտրություն։ 

4. Մասնագիտական ինքնորոշումն անհրաժեշտ է։ Որակավորման 
անհնար է պատկերացնել առանց սեփական արժեքների գիտակցման, 
մասնագիտական ինքնորոշման։ Մասնագիտական ինքնորոշման 
ընթացքն ինքնին օգնում է ուսուցչին սահմանել անձնական և 
մասնագիտական նպատակները, զարգացնել սեփական 
մտահղացումները, բացահայտել մասնագիտական դժվարությունների 
օբյեկտիվ պատճառները: 

5. Մանկավարժի ստեղծագործական գործունեությունն 
անմիջականորեն կապվում է մտածողության էվրիստիկ տարրերի 
որոնման հետ, որոնք անհրաժեշտ են խնդիրների լուծելու կամ 
որոշումներ կայացնելու գործում և բնութագրվում են հետևյալ 
կարողությունների դրսևորմամբ.  

- հիմնախնդիրները տեսնելու, մտածողության ճկունությամբ, 
- օբյեկտների միջև նոր կապեր հայտնաբերելու, 
- մի օբյեկտից մյուսին, մի ոլորտից մյուսին արագ անցնելու, 
- անալոգիաներ գտնելու, վերախմբավորելու 
- վերլուծելու, ընդհանրացնելու, վերացարկելու, համադրելու և 

ինտեգրելու, 
- քննադատորեն մտածելու, կանխատեսելու, 
- նոր գաղափարներ ստեղծելու, վարկածների կառուցման, 
- մոդելավորման և մանկավարժական համապատասխան 

համակարգերի կառուցման [Լևինա 2001]։ 
6. «Ես» հայեցակարգի կայացումը անհատի իքնապատկերա-

ցումների համեմատաբար կայուն, որոշակիորեն գիտակցված 
ամբողջական, անկրկնելի համակարգն է, որի հիման վրա էլ անձը 
կառուցում է իր հարաբերություններն այլ մարդկանց հետ և ընկալում է 
ինքն իրեն։ «Ես» հայեցակարգը սեփական եսի ամբողջական կերպարն է, 
որը ներառում է հետևյալ ոլորտները. 

- ճանաչողական. սեփական որակների, ընդունակությունների, 
արտաքինի, սոցիալական դիրքի ու կարևորության մասին 
ինանապատկերացումը. 

- հուզական. ինքնահարգանքը, ինքնասիրությունը, ինքնաթերա-
գնահատումը կամ ինքնագերագնահատումը և այլն. 
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- արժեքա-կամային. ինքնագնահատականը բարձրացնելու, 
ուրիշների հարգանքը վայելելու ձգտում և այլն։ 

- «Ես» հայեցակարգի բաղադրիչներն են. 
- իրական ԵՍ. անհատի պատկերացումները, թե ինչպիսին է ինքն 

իրականում. 
- իդեալական ԵՍ. անհատի պատկերացումները, թե ինչպիսին պետք 

է լինի ինքը. 
- դինամիկ ԵՍ. ինչպիսին է մտադիր անհատը դառնալ. 
- երևակայական ԵՍ. ինչպիսին կուզեր դառնալ անհատը, եթե 

հնարավոր լիներ [նույն տեղում 2007:34]։ 
7. Վերապատրաստողի և վերապատրաստվող ուսուցչի 

նպատակադրումները համապատասխանեցվում և համադրվում են։  
Առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվում ունկնդիրների 

ինքնավերափոխմանը, ինքնագնահատմանը, մասնագիտական 
ինքնորոշմանը, ինչպես նաև համատեղ գործունեության 
ունակությունների ձեռքբերմանը։ 

Նոր և խիստ օգտակար է զարգացնող կրթության բոլոր գործիքները 
սովորողին փոխանցելու գաղափարը։ Մասնագիտական 
վերապատրաստման համակարգի գլխավոր արդյունքներն ու արժեքներն 
են ուսուցման և ինքնազարգացման մտավոր, հաղորդակցական ու 
գործնական այն միջոցները, որոնք ձեռք են բերվում վերապատրաստողի 
և վերապատրաստվող մասնակից ուսուցչի համատեղ գործունեության 
ընթացքում, ապա գիտակցվում, կատարելագործվում, ընդհանրացվում և 
ապագայում կիրառվում, ներդրվում են նոր իրավիճակում։ 
Վերապատրաստողի կողմից ունկնդիրների առջև դրվող նպատակները 
պայմանականորեն կոչվում են արտաքին նպատակներ, իսկ սեփական 
ուսումնառության շրջանակներում ունկնդիր ուսուցչի կողմից ինքն իր 
առջև դրված նպատակները՝ ներքին կամ անհատական, անձնային կամ 
սեփական նպատակներ։ Վերապատրաստողն և ունկնդիր ուսուցիչը 
զուգընթաց «շարժվում են»։  

- ուսումնառության ընթացքում՝ հաղորդակցության մասնակցի 
դերում, 

- հաղորդակցության կազմակերպչի դերում՝ մասնագիտական 
գործունեության համատեքստում ։ 

Ուսուցչի գործունեության հիմնական էությունը սեփական արժեքների 
գիտակցումն է, մտահղացումների ու որոշումների կայացումը։ Այս ամենը 
վերջին հաշվով հանգեցնում են ուսուցչի հստակ ընդգծված 
մասնագիտական անհատական դիրքորոշման։  
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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протяжении всей жизни, компьютерная грамотность, активные методы 
обучения  
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Необходимость обращения к роли учителя вытекает из 
необходимости обеспечить качественное преподавание. Качественное 
преподавание помимо образовательной программы и содержания 
образования включает в себя и многие другие элементы. Это точка 
пересечения содержания образования и индивидуальности 
человека.Главный стратегическийвопрос сферы образования - 
достижение нового качества образования, создание новой модели школы 
и становление качественно нового учителя.  

Для правильного решения профессиональных задач необходимо, 
чтобы результат образования осознавался как социальный заказ, 
соответствующий планируемым целям, какой гражданин нужен нам 
сегодня и завтра, с помощью каких компетенций учитель школысможет 
реализовать этот заказ, например: 
 гражданские и социальные (ответственность, совместное принятие 

решений), 
 способность обучения на протяжении всей жизни (общекультурный, 

взаимодействие внутри общества), 
 владение компьютерной грамотностью и способность использования 

ИКТ, 
 компетенции, реализующие устную и письменную коммуникацию. 

В основе разработки курсов повышения квалификации учителей 
лежит осознание собственных ценностей со стороны тренера 
(личностных, общественных), а также профессиональное самоопре-
деление. 
 
ANAHIT ARNAUDYAN - DEVELOPMENT OF TEACHERS’ PROFESSIONAL 
COMPETENCY TO ENSURE HIGH QUALITY WORK IN PEDAGOGY 
 
Keywords։ competency, proficiency, student centered approach, collaborative 
teaching, cooperative learning, lifelong learning, computer literacy, active teaching 
methods 
 

The need to talk about teacher’s role is based on the demand to provide 
high quality education. Quality teaching encompasses many different elements 
in addition to curriculum and content. This is the meeting point of the content 
of education and the personality of the educator carrying that content. The 
main goal of education is quality education in public schools, developing new 
model of the school and a new type of proficient teacher.  

To solve professional issues, it is important to envision the final outcome 
of the education and to consider it as a planned goal in relation to the social 
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order, i.e. what kind of citizen we need today and tomorrow, what 
competencies of the teacher will promote the given social order, to list just a 
few of them:  

 Citizenship and social (responsibility, joint decision making),  
 Capability for lifelong learning (universal-cultural, interaction in the 

society),  
 Computer literacy and ability to use ICTs,  
 Competency for oral and written communication.  
The basis of implementing professional development systems and 

teacher training curricula is the realization of one’s personal values by the 
trainees (personal, social) and their professional independence.  
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ՀՏԴ 407(07) 
 

ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ 
ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ 

ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ 
ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ 

 
ԱՆԱՀԻՏ ԱՐՇԱԿՅԱՆ 

 
Հիմնաբառեր` հաղորդակցական մոտեցում, ինքնուրույն մտածողություն, ուսուցչի 
և աշակերտների գործողություններ, բանավոր խոսք, տիպական 
նախադասություններ, ռազմավարություն, հաղորդակցական իրադրություն, 
ուսուցման բովանդակություն, ստեղծագործական կարողություններ, խոսքային 
մտադրություն, պատրաստի խոսքային նմուշ, ուսուցման և ուսումնառության 
նպատակներ 

 
Ինչպես գիտենք լեզվի առաջնային, բայց ոչ միակ գործառութը 

հաղորդակցությունն է ամենից առաջ՝ բանավոր խոսքի միջոցով: Սակայն 
օտար լեզուների դասավանդումը դպրոցում լեզվական հմտությունների ու 
հաղորդակցական կարողությունների ձեռբերումից բացի հետապնդում է 
նաև սովորողների ինքնուրույն մտածողության և ստեղծագործական 
կարողությունների զարգացման նպատակ, որին կարելի է հասնել 
ուսուցման բովանդակության ողջամիտ ընտությամբ, համապատասխան 
մանկավարժական և մեթոդական գործընթացների իրականացմամբ, 
տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների նորովի 
կիրառությամբ: Այս ասպարեզում հատկապես կարևորվում է 
սովորողների 

 ինքնուրույնության, 
 քննադատական մտածողության, 
 հաղորդակցական կարողությունների զարգացումը [Van Ek 

1993:27]: 
Ինքնուրույնություն ասելով հասկանում ենք անձի զարգացումը որպես 
անհատ, այսինքն՝ ուսումնական գործընթացի ակտիվ մասնակիցը 
դառնալու, սեփական ուսումնառության պատասխանատվությունը 
ստանձնելու, ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու, դրանց համար 
պատասխանատու լինելու, ինքնուսուցման և ինքնակրթության 
կարողությունների զարգացումը [նույն տեղում:75-77]: 
Քննադատական մտածողությունը կարելի է դիտել որպես այդ 
ինքնուրույնության մի մասը, հատկապես, եթե նկատի ունենանք, որ այն 
ներառում է անհատի ներանձնային որակները, իսկ հաղորդակցական 
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կարողությունները՝ միջանձնային: Քննադատական մտածողությունն իր 
հերթին ապահովում է կապը այս երկուսի միջև: 

Բանավոր խոսքի կարողությունների ձևավորման և զարգացման 
ընթացքում շատ էական է, այն բովանդակությունը, որն ապահովում է 
սովորողի անձի և նրա քննադատական մտածողության զարգացումը: 
Այստեղ անհրաժեշտ է որոշակիացնել, թե ինչ մեթոդ է առաջարկվում 
սովորողին ուսուցման այդ բովանդակությունը յուրացնելու համար՝ 
մտքեր, տեղեկատվություն, կարծիքներ և որոշակի զգացմունքներ 
փոխանակելու նպատակով: Այս առումով օտար լեզուների ուսուցումը 
պետք է խթանի սովորողների շփումը, հետևաբար պետք է ներառի 
նրանց հասարակական դերին համապատասխան գործընթացներ՝ 
խրախուսելով, որ նրանք մասնակցեն փոխներգործությանը  

Օտար լեզուների, այդ թվում նաև ֆրանսերենի ուսուցման 
նպատակներին հասնելու համար անհրաժեշտ է չափորոշիչներին ու 
ծրագրերին համապատասխան ուսուցման գիտականորեն ընտրված 
բովանդակություն: Ինչպես նշվում է «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի հոդված 
11-ում՝ կրթության բովանդակությունն ապահովում է. 

 սովորողների աշխարհաճանաչման ձևավորումը գիտելիքների և 
կրթական ծրագրերի ժամանակակից մակարդակին/աստիճանին 
համապատասխան, 

 սովորողների կողմից ազգային և համամարդկային մշակութային 
արժեքների յուրացումը, 

 ազգի զարգացման նոր մակարդակ ապահովող ժամանակակից 
անհատի ու քաղաքացու ձևավորումը,  

 հասարակության մտավոր ներուժի և աշխատուժի 
վերարտադրությունն ու զարգացումը: 

Հայտնի է, որ ողջ ուսումնական նյութն իր տեղն է գտնում 
ուսումնական պլանների և ծրագրերի մեջ: Ուսուցման բովանդակությունն 
էլ իր հերթին պայմանավորված է ուսուցման նպատակներով և պետք է 
համապատասխանի սովորողների տարիքային առանձնահատկութ-
յուններին, պահանջմունքներին, կարիքներին և հետաքրքրություններին: 
Ուսուցման բովանդակությունը ներառում է այն ամենը, ինչն 
արտահայտում ենք օտար լեզվով, ընկալում լսողությամբ, կարդում և 
գրում: Ուսուցման բովանդակությունը ճշգրտելու համար անհրաժեշտ է 
հաշվի առնել բոլոր բաղադրիչները, հատկապես սովորողների լեզվական 
պաշարը, որովհետև ցանկացած (պարզ թե բարդ) առաջադրանք 
կատարելիս, սովորողը հենվում է իր նախնական գիտելիքների(savoirs) 
վրա, որոնք նպաստում են դրա իրականացմանը: Ինչպես նշում է Ի.Բիմը 
«ուսուցման բովանդակության մեջ մտնում են լեզվական միջոցները և 
խոսքային միջոցները, տեքստերը, հաղորդակցական իրադրությունները, 
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կոնկրետ խոսքային գործողությունները»[Бим 1997:4-5]: Այստեղ հարկ է 
նշել, որ գիտելիքները բաժանվում են երկու տեսակի. 
փաստական(déclaratif), այսինքն՝աշխարհի մասին և հանրամշակութային 
գիտելիքները և ընթացակարգային (procédural) գիտելիքներ, այն է՝ 
իմանալ, թե ինչպես կատարել առաջադրանքը՝ կիրառելով համարժեք 
ընթացակարգ (հարցերին պատասխանել, շարադրություն գրել, 
անձնական թերթիկ լրացնել և այլն): Այսպիսով, ուսուցման 
բովանդակությունն իր մեջ ներառում է՝  

 լեզվական նյութ (բառապաշար, քերականություն, 
հնչյունաբանություն),  

 խոսքային նյութ (խոսքային նմուշներ, դարձվածային նմուշներ, 
տեքստեր), 

 թեմատիկա, ինչպես նաև 
 գիտելիքներ, կարողություններ, հմտություններ:  

Լեզվական նյութի ընտրությունը կախված է ուսուցման նպատակներից, 
հաղորդակցական մտադրությունից և սերտորեն կապված է թեմայի և 
կոնկրետ իրադրություններում այս կամ այն խոսքային նմուշների 
գործածության հետ: Այդ իսկ պատճառով ուսուցման բովանդակության 
մեջ պետք է ընդգրկել այնպիսի խոսքային նմուշներ, որոնք նպաստում են 
բանավոր հաղորդակցության կոմպետենցիաների զարգացմանը և 
ուսուցման միջոց են: Հարկ է նշել, որ խոսքային նմուշները երկխոսության 
կամակերպման հիմքն են և հաճախ հանդես են գալիս որպես այս կամ 
այն խոսքային մտադրությունը դրսևորող տարբեր բնույթի ռեպլիկներ: 
Դրանք մեթոդական առումով տարբերակվում են ըստ իրենց բնույթի. 
-պատրաստի ֆրազներ, որոնք անփոփոխ են կամ ենթակա են աննշան 
կամ սահմանափակ տարբերակներով փոփոխման: Օրինակ` 
Il neige –Ձյուն է գալիս: C'est dommage-Ափսոս: Je regrette beaucoup-Ես 
շատ եմ ցավում: 
Il faut que tu viennes - Պետք է, որ դու գաս: Quoi de neuf? -Ի՞նչ նորություն 
կա: A bientôt - Մինչ հանդիպում: 
-մասնակիորեն փոփոխվող ֆրազներ, որոնց կառուցվածքի մի մասը 
հաղորդակցության ժամանակ պահպանվում է, իսկ մնացած մասը 
ենթարկվում է փոփոխության, ինչպես օրինակ` 
Il est (tard/tôt)-Շուտ/ուշ է:(Tu as/ elle a )raison- Դու/նա իրավացի/ես/է: Je 
vais chercher(Marie/Karène) - Ես գնում եմ Մարիի/Կարենի հետևից: Mon 
adresse est (6,rue Parpetsi/14,rue Nalbandyan)-Իմ հասցեն է Փարպեցի 
փողոց,6/Նալբանդյան, 14: 
-տիպական ֆրազներ կամ տիպական նախադասություններ, որոնցում, 
ի տարբերություն պատրաստի ֆրազների, կառուցվածքը մնում է նույնը, 
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սակայն բաղադրիչները կարող են փոփոխվել՝ կազմելով տարբեր 
խոսքային նմուշներ,օրինակ` 
Mon cousin travaille - Օn marche: Իմ զարմիկն աշխատում է/Մենք քայլում 
ենք: 
Karène veut devenir acteur - Hélène peut devenir journaliste.Կարենը ուզում 
է դառնալ դերասան/էլենը կարող է դառնալ լրագրող: 
La mère dit à Maryse d'acheter du fromage - Ma mère m'a dit de ranger 
l'appartement.Մարիզի մայրն ասում է, որ նա պանիր գնի/Իմ մայրն ինձ 
ասաց,որ բնակարանը կարգի բերեմ: 

Հարկ է նշել, որ յուրաքանչյուր խոսքային նմուշ/ռեպլիկ ներմուծվում է 
նախ բանավոր: Սովորողները ծանոթանում են ներմուծված նյութին 
լսողությամբ՝ ընկալելով այն որպես մեկ ամբողջական իմաստային 
միավոր, ուշադրություն դարձնելով նմուշի /ռեպլիկի արտասանությանը, 
ռիթմիկ խմբերի տրոհմանը, շեշտադրությանը: Այնուհետև լեզվական 
նյութի շուրջ տրվում է բացատրություն, որը ենթադրում է ծանոթացում 
իմաստին, ձևին և գործածությանը: Այս փուլում տեղի է ունենում 
կողմնորոշման հիմքի ստեղծում՝ էական հատկանիշների յուրացման 
հիման վրա:  

Այն դեպքում, երբ ընկալումը դժվար է երկու լեզուներում խոսքային 
նմուշների անհամապատասխանության պատճառով, կարելի է մայրենի 
լեզվով համապատասխան կառուցվածքների հետ համեմատություն կամ 
զուգադրություններ անցկացնել: Անհրաժեշտ է նշել, որ խոսելու 
պարագայում լեզվական նյութը բացատրելիս բովանդակությունից գնում 
ենք դեպի ձևը: 

Ժամանակակից մեթոդիկայում շրջանառվում են 
«սովորողակենտրոն» ուսուցում և սովորողի «ինքնուրույնություն» 
հասկացությունները, որոնք պետք է խոստովանել, որ այնքան էլ նոր չեն: 
Սակայն իրականացնել ուսումնական գործընթացը կենտրոնանալով այդ 
գործընթացի բաղկացուցիչ տարրերից /գիտելիք, կարողություն, 
դասավանդող, սովորող և այլն/որևէ մեկի վրա, որոնք միասին կազմում 
են որոշակի ամբողջական համակարգ, դյուրին գործ չէ: Սա նշանակում է, 
որ ուսուցման գործընթացը պետք է իրականցնել իր ամբողջության մեջ 
լսարանում կամ դասարանում, որտեղ հավասարապես փոխգործում են 
դասավանդողն ու սովորողը՝ իրականացնելով միաժամանակ 
ուսուցում/ուսումնառություն երկկողմանի գործընթացը: Ավելին, այստեղ 
սովորողը հանդես գալիս որպես՝  

-առանձին անհատ, որպես դասարանական համայնքի անդամ, որն 
իրականացնում է իր լեզվահաղորդակցական, ինչպես նաև 
իմացական/ճանաչողական կոմպետենցիաները, 
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- նա սիմետրիկ է դասավանդողին և լեզվական դասարանում նրա 
հետ իրականցնում է փոխգործունեություն գիտելիքների յուրացման և 
կարողություններ ձեռքբերման նպատակներով, 

-ավանդական «աշակերտից» նա դառնում է լեզուն 
սովորող/կիրառող անհատ, սոցալական էակ [Cuq 2005:137]: Դա 
նշանակում է, որ նա այլևս ուսուցչի մեխանիկորեն փոխանցած 
գիտելիքների պասիվ ընդունողը չէ, այլ դրանք ինքն է կառուցում ըստ իր 
կարիքների և դրդապատճառների և արդյունավետորեն ներքաշվում է իր 
ուսումնառության մեջ [նույն տեղում: 138]: Այս համատեքստում Հ.Հոլեկը 
գտնում է, որ սովորողը փորձում է որոշակիացնել իր գործունեության 
նպատակը, որում ներքաշված է և որում իր որոշակի դերն ունի 
դասավանդողը, քանզի, եթե նրա կողմից նպատակը պարզորեն 
մատուցված չէ/expliciter/, սովորողը փորձում է ինքը գտնել, կառուցել դա ՝ 
ուսումնառության իրադրության իր ընկալմանը համապատասխան: Իսկ, 
երբ նպատակը պարզ է և բացահայտ, սովորողը ստացած 
տեղեկատվությունը փոխակերպում է գործողությունների գիտելիքի, որն 
ուղղորդում է նրա գործունեությունը, այլապես տեղեկավությունը կմնա 
արտաքին մտավոր գիտելիքի մակարդակում[Holec 1992:49]: 

Ելնելով ուսուցման և ուսումնառության սուբյեկտների դիրքորոշման 
ուղղվածությունից՝ լեզվական նյութին ծանոթանալու ժամանակ 
մեթոդիկայում սովորաբար առանձնանում են ուսուցչի և աշակերտի 
նպատակներն ու գործողությունները (Бим И.Л, Грибанова К.И):  

 
Ուսուցիչ Աշակերտ

Ուսուցման նպատակը Ուսումնառության նպատակը 
Ուսուցչի գործողություններ և
մեթոդներ 

Աշակերտի գործողություններ և 
մեթոդներ  

Ուսուցման արդյունքներ Ուսումնառության արդյունքներ  
 
Ստորև աղյուսակով ներկայացնում ենք նոր նյութին ծանոթանալու 

ռազմավարության փուլերը, ուսուցչի և աշակերտի նպատակները, ինչպես 
նաև նրանց համապատասխան գործողությունները: 
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Նոր նյութին ծանոթանալու ռազմավարության փուլերը 
 

Նոր նյութին 
ծանոթանալու 

փուլերը 
 

Ուսուցչի նպատակ Աշակերտի նպատակ 

 
1. Նոր նյութի 
ցուցադրում 
 
 
2. Հասկացածի 
ստուգման 
իրագործում  
 
 
3. Նախնական 
ամրապնդում 
 

Ուսուցիչը ծանոթացնում է
երեխաներին խոսքային այն 
միջոցներին, որոնք կարող են 
կիրառել հաղորդակցական 
մտադրության արտահայտման
համար, ստեղծում է որոշակի 
հաղորդակցական 
իրադրություններ և խթանում 
ուսումնական շարժառիթները՝ 
նպաստելով նյութի, 
հաղորդակցական խնդիրների 
և ընդհանուր առմամբ օտար 
լեզուներ սովորելու նկատմամբ 
դրական վերաբերմունքի 
ձևավորմանը և շփման 
պատրաստակամությանը: 
(օրինակ ստեղծել այնպիսի 
իրադրություն, որ երեխան 
երկխոսության մեջ մտնելով՝ 
կարողանա ներողություն 
խնդրել, հարց ուղղել կամ ինչ-
որ բան պահանջել և այլն): 

Ընկալել իրադրությունը, 
գիտակցել լեզվական 
տվյալ միջոցների 
գործածության 
անհրաժեշտությունը, 
յուրացնել դրանք և 
կարողանալ օգտագործել 
հաղորդակցական 
նպատակով՝ 
ուսումնառության 
սեփական ոճին 
համապատասխան: 

 
Նպատակների նույնականացմանն ու տարբերակմանը հաջորդում է 
ուսուցչի և աշակերտների համապատասխան մեթոդական հնարքների և 
գործողությունների իրականացումը, այսպես՝ 
 

Ուսուցչի գործողություններ Աշակերտների գործողություններ 
Իրադրության մեջ խոսքային
նմուշի(ռեպլիկի)ցուցադրում և 
իմաստավորւմ, անհրաժեշտության 
դեպքում առանձին բառերի, 
բառակապակցությունների 

Նմուշի ամբողջական (առանց 
մասնատելու) ընկալում, իմաստի 
ճշգրտում, ռեպլիկների 
գործառույթների գիտակցում: 
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առանձնացում և բացատրություն, այս
կամ այն ռեպլիկի գործառույթի 
բացահայտում(անձի, առարկաների 
անվանում, ասվածի հաստատում, 
ժխտում, հարցում և այլն): 
Աշակերտների ընկալման ստուգում, 
ամբողջական նմուշի կրկնակի 
վերարտադրում: 

Իմաստի ինքնաստուգում, խմբով 
կամ առանձին բարձրաձայն 2-3 
անգամ արտասանություն: 

Նմուշի վերարտադրման ճշտության
ստուգում:  

Նմուշի անհատական և
բարձրաձայն վերարտադրում: 
Մյուս սովորողների կողմից նմուշի 
լսողությամբ ընկալում և մտքում 
կրկնություն: 

 Նմուշի առանձին տարրերի
բաժանում և հնչյունաբանական 
վերլուծություն:  

Ուսուցչից հետո լեզվական 
միավորի առանձին մասերի 
բարձրաձայն վերարտադրում 
(անհատական, խմբային): 

Նմուշի ամբողջացում՝ 
արտասանության հնչերանգը 
ներկայացնելու նպատակով: 

Ամբողջական նմուշի
վերարտադրում: 

Իրադրությունների ստեղծում՝ նմուշը
բանավոր խոսքում կիրառելու 
համար:  

Նոր նմուշի փորձնական 
ինքնուրույն գործածություն 
բանավոր խոսքում՝ համադրելով՝ 
նախկինում յուրացրած լեզվական 
նյութի հետ:  

     (Грибанова К.И. 1973, с.21-22) 
 

 Պետք է նշել, որ ծանոթացման փուլում նոր նյութի վերարտադրման 
հետ մեկտեղ սկսվում է խոսքային նմուշների և ռեպլիկների սկզբնական 
ամրապանդումն ու յուրացումը: Այստեղ հիմնականում շեշտը դրվում է 
տարբեր տիպի խոսքային նմուշների ու ռեպլիկների յուրացման վրա՝ 
չբացառելով բառապաշարի և քերականական կառուցվածքների շուրջ 
տարվող աշխատանքները, ինչպես նաև վարժությունների միջոցով այս 
կամ այն իրադրությունում դրանք ամրապնդելը: Ե´վ անփոփոխ, և′ 
մասնակիորեն փոփոխվող նմուշների ներմուծումն առաջին օրվանից 
արդեն սովորողներին հնարավորություն է տալիս հաղորդակցվել 
միմյանց և դասավանդողի հետ: Փոփոխվող նմուշների ուսուցման 
նպատակահարմարությունն այն է, որ սովորողները դրանց միջոցով 
համեմատաբար արագ կարող են օգտագործել նմուշների անփոփոխ 
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մասը որպես պատրաստի միավորներ՝արտահայտելով այս կամ այն 
խոսքային մտադրությունը: Չնայած ծանոթացման փուլը 
նպատակաուղղված է երկխոսության լեզվական ծրագրի 
իրականացմանը, այնուամենայնիվ պետք չէ անտեսել իմաստային կողմը 
և առաջին փուլից սկսած այնտեղ, որտեղ հնարավոր է այդ 
վարժություններին պետք է տալ հաղորդակցական ուղղվածություն: 
Օրինակ՝ «կրկնիր» հրահանգի փոխարեն ասել «հաստատիր» այս կամ այն 
միտքը կամ այն, ինչ լսում ես, «ժխտիր» հրահանգի փոխարեն ասել «մի 
համաձայնիր» և/կամ«կապակցիր» երկու նախադասությունները parce que 
շաղկապով»-ի փոխարեն՝ «պատճառաբանիր» և այլն:Նման հրահանգներն 
ավելի արդյունավետ են, քանի որ առնչվում են տարբեր տիպի խոսքային 
մտադրություններին, ինչը հաղորդակցման հիմքն է կազմում:  

Այսպիսով, օտար լեզուների ուսուցման նպատակը սովորողների 
հաղորդակցական կոմպետենցիաների զարգացումն է: Ուսուցման 
գործընթացը ճիշտ և արդյունավետ կազմակերպելու համար անհրաժեշտ է 
հաշվի առնել նրա բոլոր բաղադրիչները՝ կիրառելով սովորողների շփումը 
խթանող ամենատարբեր հաղորդակցական իրադրություններ, 
իրականացնելով սովորողակենտրոն և ինքնուրույնությունը զարգացնող 
ուսուցում: 
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АНАИДА АРШАКЯН - МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И КОММУНИКАТИВНЫХ 
УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКОВ 
        
Ключевые слова։ коммуникативный подход, самостостоятельное мышление, 
действия ученика и учителья, устная речь, типовые фразы, стратегия, 
коммуникативная ситуация, содержание обучения, творческие способности, 
речевая интенция, готовая модель, цели обучения и учения 
 

В статье отмечается,что обучение языку помимо приобретения 
языковых навыков и коммуникативных умений преследует цель - 
развитие у учащихся самостоятельного мышления и творческих 
способностей. Важно то содержание обучения в формировании речевых 
умений и навыков, которое обеспечивает развитие критического 
мышления у учащихся. В этом контексте, исходя из позиций субъекта 
учения и субъекта преподавания, при ознокомлении с новым языковым 
материалом необходимо выделить цели учителья и и ученика и 
соответствующие действия для успешного достижения этих целей. 

 
ANAHIT ARSHAKYAN - METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE 
DEVELOPMENT OF AUTONOMY AND THE STUDENTS’ COMMUNICATIVE 
SKILLS IN THE PROCESS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES 
           
 Keywords։ communicative approach, self-thinking, student/teacher activities, oral 
speech, sample phrases, strategy, communicative situation, content of education, 
creative skills, speech intention, ready model, teaching and learning goals 
 

It is mentioned in the article that language teaching is aimed at the 
development of self-thinking and creative skills, along with the acquisition of 
language and communicative skills. In the process of the formation of 
speaking skills the content of education ensuring the development of the 
students’ critical thinking acquires great importance. In this context, when 
introducing the new language material it is necessary to differentiate the goals 
of the teacher and that of the student as well as the corresponding activities 
leading to the achievement of these goals. 
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ՀՏԴ 378.14 
 
ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ 

ԴՊՐՈՑՈՒՄ 
 

ԱՆՆԱ ՄԻՆԱՍՅԱՆ 
 

Հիմնաբառեր` բարձրագույն դպրոց, դասախոսություն, դասախոսության 
ժամանակակից տեսակներ, «դասախոսություն երկուսով», արդյունավետության 
բարձրացում, ուսումնական գործընթաց 
 

Բարձրագույն դպրոցում տեսական ուսուցման ամենատարածված 
մեթոդը ավանդաբար համարվում է դասախոսությունը: 

Դասախոսության մեթոդի օգնությամբ լուծվող հիմնական դիդակտիկ 
խնդիրը համարվում է մեծ քանակությամբ տեղեկատվության 
փոխանցումը ուսանողներին: Լսարանի ինտեգրումը ուսուցման 
գործընթացին այս դեպքում տեղի է ունենում պատրաստի գիտելիքները 
յուրացնելու միջոցով: Դասախոսները սովորաբար տեղեկացնում են 
ուսանողներին հաջորդ դասին կայանալիք դասախոսության թեմայի 
մասին ու տալիս են համապատասխան նյութեր կամ նշում 
տեղեկատվության նախընտրելի աղբյուրները: 

Դասախոսության մեթոդի առավելություններն են. 
 Դասախոսությունը արդյունավետ մեթոդն է մեծ լսարանում 

հոսքային աշխատանքների ժամանակ, 
 Դասախոսությունը թույլ է տալիս վերահսկել գիտելիքների 

յուրացման աստիճանը, 
 Մեծ խմբի համար դասախոսությունը տնտեսապես շահավետ 

ուսուցման մեթոդ է, նա չի պահանջում մեծ ծախսեր, 
 Դասախոսությունը հնարավորություն է տալիս հստակ պլանավորել 

ժամանակը: 
Տվյալ մեթոդի օգնությամբ արդյունավետ դասի համար անհրաժեշտ 

է հստակ պլան, քննարկվող հարցերի միջև տրամաբանական կապերի 
պահպանում, տեխնիկական միջոցների ճիշտ ընտրություն և կիրառում: 

Դասախոսության մեթոդով աշխատանքի ընթացքում լսարանային 
միջավայրը հետաքրքիր դարձնելու հնարներից է նյութի հանգուցային 
մասերը տարբեր գծապատկերներով զուգորդելը: Սլայդերի, ֆլիպ-
չարտերի վրա գրառումները լրացուցիչ միջոց են ավելի հետաքրքիր 
դարձնելու ուսումնական միջավայրը և հեշտությամբ յուրացնելու նոր 
գիտելիքը: Դասախոսությունը ընդանում է ոչ շատ արագ, որպեսզի 
սովորողները կարողանան գրառումներ կատարել: Դրան, իհարկե օգնում 
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է դասախոսը՝ շեշտելով նշումների համար կարևոր դրույթները, 
սահմանումները: 

Դասախոսությունները զուգորդվում են սեմինար պարապմունքներով 
և պրակտիկ աշխատանքներով: 

Պատմել մեթոդը որոշակիորեն նույնանում է դասախոսության 
մեթոդի հետ: Այն սկսվում է ներածությունով և ավարտվում ամփոփումով: 
Նոր հաղորդած նյութն ամրապնդում է հարցերով: Այս մեթոդը 
ենթադրում է ուսումնական նյութի համակողմանի յուրացում, 
դիտազննական պարագաների, ուսուցման տեխնիկական միջոցների 
ճիշտ ընտրություն: Որոշ գիտնականներ գտնում են, որ դասախո-
սությունը պատմել մեթոդից տարբերվում է նրանով, որ այն ամբողջ դասի 
ընթացքում չի ընդհատվում: Ժամանակին այդ կարծիքին էր Կ. 
Շիմբիբյովը և այլոք: Մ. Դանիլովը, Բ. Եսիպովը պնդում էին, որ 
դասախոսությունը պատմել մեթոդից տարբերվում է բովանդակությամբ և 
նպատակով: Բայց այս տեսակետներն, այնուամենայնիվ, հակասական 
են: Ժամանակակից մանկավարժները գտնում են, որ դասախոսությունը 
ևս կարելի է ընդհատել և այդ ընթացքում լսել սովորողների՝ այս կամ այն 
հարցի վերաբերյալ կարծիքները, տեսակետները, ինչպես արվում է 
պատմել մեթոդի ժամանակ: 

Նշենք, որ արդի ժամանակներում ուսուցման տեղեկացնող մոդելը 
կորցրել է իր արդիականությունը: Բարձրագույն դպրոցի դասախոսը 
այսօր կատարում է ուսանողների ստեղծագործական աշխատանքի 
պայմանների կազմակերպչի և ուղղորդողի դեր: Ուսուցման նորամու-
ծական մեթոդները և տեխնոլոգիաները նույնպես պետք է նպաստեն 
ուսանողների ստեղագործական ակտիվության և նախաձեռնության 
զարգացմանը: 

Ուսուցման գործընթացում նվազել է դասախոսություններին 
հատկացվող և ավելացել ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքին 
տրամադրվող ժամերը: 

Կարելի է ենթադրել, որ ավանդական ուսուցման մեթոդները ևս 
պետք է կրեն որակական փոփոխություններ: 

Դասախոսությունների անցկացման եղանակները մշտապես 
կատարելագործվում են: 

Մեր տեսակետից բարձրագույն դպրոցում մեծ հետաքրքրություն է 
ներկայացնում «դասախոսություն երկուսով» մեթոդը, երբ դասախոսը 
հրավիրում է գործընկերներից մեկին դասախոսությունը միասին 
անցկացնելու նպատակով: 

Դասալսումներին հատկացված ժամերը մենք փորձում ենք 
արդյունավետ օգտագործել, անցկացնելով դասը տվյալ եղանակով: Այդ 



52 
 

արվում է ուսանողների հետաքրքրությունը խթանելու համար: Այսպիսի 
դասերից ստացված տեղեկատվությունը հիշվում է երկար ժամանակ: 

«Դասախոսությունը երկուսով» բավականին հետաքրքիր է, երբ 
երկու դասախոս տարբեր տեսանկյուններից մեկնաբանում են նույն 
հարցը: 

Երկու դասախոսների երկխոսության ընթացքում առաջ է քաշվում 
վարկած, տեղի է ունենում վարկածի հաստատում կամ հերքում, 
հաղթահարվում են ծագած հակասությունները, փնտրվում և գտնվում են 
լուծման ուղիները: 

Այսպիսի դասախոսությունը հետաքրքրություն է առաջացնում 
անսպասելի, օրիգինալ ձևով և բովանդակությամբ, որն առաջ է քաշում 
տարբեր հակասական մոտեցումներ: 

Դասախոսությունն ստեղծում է բազմաձայնություն, դրական 
զգացմունքային մթնոլորտ և ներգրավում է ուսանողներին ակտիվ 
երկխոսության մեջ: 

Տվյալ դասախոսության մեթոդիկան ենթադրում է՝ 
 Թեմայի ընտրություն, որի մեկնաբանության մեջ կան 

հակասություններ, տարբեր տեսակետներ 
 Երկու դասախոսի առկայություն, որոնք ունեն նման մտածելակերպ 

և հաղորդակցման ոճ 
 Սցենարի մշակում (և´ բովանդակային առումով, և´ ժամանակի 

տեսակետից) 
Այսպիսի դասախոսությունը ներկայացնում է իրենից փոքր 

դերախաղ, «երկու դերասանի թատրոն»: Ենթադրվում է, որ 
դասախոսների ելույթը պետք է լինի համոզիչ, բնական և անկաշկանդ: 

Դասախոսության արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով 
կարելի է այն անցկացնել, ներգրավելով աշխատանքի մեջ ուսանողներից 
մեկին, որը հանդես է գալիս երկրորդ դասախոսի դերում: 

Ինչպե՞ս է դա իրականացվում: Բակալավրիատի II կուրսում, 
նախքան «Անձի զարգացում, ձևավորում և դաստիարակում» թեման 
ուսումնասիրելը, գործնական աշխատանքի ժամանակ մենք խնդրեցինք 
ակտիվ ուսանողներից մեկին ինքնուրույն գտնել և մշակել նյութեր 
«Ժառանգականության դերը անձի ձևավորման գործընթացում» թեմայով: 
Նա պետք է դասախոսության ժամանակ ներկայացներ կենսագենետիկ 
տեսակետը: Նյութերը պարբերաբար ներկայացվում էին ստուգման, 
մշտապես նրա համար խորհրդատվություն էր կազմակերպվում մեր 
կողմից: 

Դասախոսությունից առաջ մենք քննարկեցինք ժամանակը, որը 
պետք է հատկացվեր ինձ և ուսանողին՝ դասախոսության յուրաքանչյուր 
մասը ներկայացնելու համար: Լսարանում դասախոսությունը վարում են 
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ուսանողը և դասախոսը, հերթականությամբ ներկայացնելով 
հակասական տեսակետներ տվյալ թեմայի վերաբերյալ: Որոշ նյութեր 
ներկայացված են պրեզենտացիայի տեսքով՝ Power Point: Մենք 
ներկայացնում էինք սոցիոլոգիական տեսակետը: Այսպիսի դասախո-
սությունն ավելի տպավորիչ է դարձնում դասավանդվող նյութի 
բովանդակությունը: Գիտելիքների յուրացումը էապես ավելի դյուրին է 
դառնում այն իսկ պատճառով, որ դասախոսության բովանդակությանը 
տիրապետում է ուսանողներից մեկը, որին ուսանողները կարող են դիմել 
հարցերով նաև դասերից հետո: Դասի ավարտին մենք պատասխա-
նեցինք ուսանողների հարցերին և ներկայացրեցինք ժամանակակից 
մոտեցումը տվյալ հարցի վերաբերյալ: 

Դասախոսության վերջում մենք ձևակերպեցինք եզրակացություններ 
և նախանշեցինք ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքի ուղիները: 

Ինքնուրույն աշխատանքը կրում էր ստեղծագործական բնույթ: Մենք 
հանձնարարեցինք ուսանողներին կատարել հետևյալ առաջադրանքները՝ 

1. Գրել Էսսե «Ես որպես անհատ, անձ, անհատականություն» 
թեմայով: Այս աշխատանքը պահանջում էր ուսանողներից ռեֆլեկսիա, 
սեփական անձի հատկությունները մանրամասնորեն վերլուծելու 
կարողություններ: Նրանք պետք է օբյեկտիվորեն գնահատեին իրենց 
առավելությունները և թույլ կողմերը ապագա մասնագիտության 
տեսանկյունից, ինչպես նաև համեմատեին սեփական անձի վերաբերյալ 
տվյալները ծնողների, դասախոսների, ընկերների կարծիքների հետ: 

2. Գտնել և մեկնաբանել հատվածներ գեղարվեստական և 
գիտական գրականությունից հետևյալ թեմաներով՝  

 Երեխայի զարգացման ներքին և արտաքին գործոնները 
 «Դժվար» երեխաներ, օժտված երեխաներ. ինչո՞ւմ է նրանց 

զարգացման դժվարությունները 
 Երկրաշարժի գոտու հետևանքների միջավայրի ժամանակակից 

սոցիալ մանկավարժական խնդիրները: 
Այս առաջադրանքը կատարելու համար խորհուրդ տվեցինք 

նախապես պատրաստել բացիկներ, գրել նրանց վրա հեղինակի 
ազգանունը, անունը, գրքերի կամ մանկավարժական ամսագրերի 
անվանումը, հրատարակչությունը, թիվը, էջը: Ուսանողներին հանձնա-
րարվեց ուշադիր կարդալ տեքստը և գրի առնել հեղինակի հիմնական 
մտքերը տվյալ հարցերի վերաբերյալ, ինչից հետո գրավոր ձևակերպել 
սեփական կարծիքը: 

3. Վերլուծել, ի՞նչ հատկություններ են ժառանգել իրենց ծնողներից 
և նախնիներից: Այս առաջադրանքը կատարելու համար ուսանողները 
պետք է նկարեին իրենց ընտանիքի տոհմածառը, հատուկ ուշադրություն 
դարձնելով ինչպես իրենց գերդաստանի անդամներին բնորոշ 
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հատկություններին, այնպես էլ որոշ մասնագիտությունների հանդեպ 
առկա հակումներին: Այս առաջադրանքը կատարելիս շատերը դրսևորում 
էին ոչ ստանդարտ մտածելակերպ, հումոր, ֆանտազիա, մանկավարժա-
կան գիտելիքներ: 

4. Ռ. Կիպլինգի «Մաուգլի» հեքիաթը ավարտվում է նրանով, որ 
Մաուգլին գնում է մարդկանց մոտ: Նա հեռանում է ջունգլիներից ծանր 
սրտով: Ի՞նչ է սպասում նրան մարդկանց միջավայրում: Կընդունե՞ն 
արդյոք մարդիկ նրան, կկարողանա՞ նա ազատ զարգանալ մարդկանց 
շրջապատում: Ուսանողներին հանձնարարվեց գրել հեքիաթի շարունա-
կությունը տարբեր մանկավարժական տեսակետներից՝ կենսագենետիկ, 
սոցիոլոգիական, կենսասոցիոլոգիական: 

Այս հարցերի պատասխանները ուսանողները տեղադրեցին 
ուսումնական թղթապանակում և ներկայացրեցին մեզ գործնական 
աշխատանքի ժամանակ: 

Հարկավոր է նշել, որ ակտիվություն էին ցուցաբերում ոչ միայն բոլոր 
դասերի ժամանակ ակտիվ, այլ նաև վերջին նստարանին նստած պասիվ 
ուսանողները: 

Ուսանողները ոչ միայն հիմնովին յուրացնում են գիտելիքները, այլև 
սովորում են վարել երկխոսություն և գիտականորեն մոտենալ 
հիմնահարցերի լուծմանը: 

Այսպիսի դասախոսությունը ուսանողների մոտ ձևավորում է 
ինքնուրույն տեղեկատվություն որոնելու, նյութը ընդհանրացնելու և 
հակասական տեղեկություններին քննադատաբար վերաբերվելու 
կարողություններ: Կա հավանականություն, որ տվյալ դասի ժամանակ 
ձեռք բերված գիտելիքները երկար ժամանակ կմնան երիտասարդների 
հիշողությունում: 
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АННА МИНАСЯН - ПРИМЕНЕНИЕНИЕ НОВЫХ ВИДОВ ЛЕКЦИЙ В 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
 
Ключевые слова։ высшая школа, новые виды лекций, «лекция вдвоем», 
повышение эффективности, учебный процесс 
 
 В рамках данной статьи предпринята попытка выявления особенностей 
новых видов лекций в высшей школе. 
Применение метода «лекции вдоем» свидетельствует о том, что новые 
виды лекций способствуют повышению эффективноети процесса 
обучения равно как и развитию критического отношения к предложенной 
противоречивой информации. 
 
ANNA MINASYAN - THE PRACTICE OF NEW TYPES OF LECTURES IN 
HIGHER EDUCATION  
 
Keywords։ higher education new types of lectures «lecture together» in creasing of 
effectiveness, learning process 
 
 This article touches upon some issues dealt with revealing the features of the 
new types of lectures in high school. The practice of the method «lecture 
together» shows that the new types of lectures contribute the increasing of 
effectiveness of learning process and the development of critical attitude to 
proposed contradictory information.  
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УДК 378.183 
 

РОЛЬ ВНЕАУДИТОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ 
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА 

 
АННА ЧАЛЯН  

 
Ключевые слова։ «серебряный век», внеаудиторная деятельность, 
социокультурная компетенция, дискуссия, системный эффект, 
индивидуальный характер внеаудиторной деятельности, речевое поведение 

 
Образование сегодня переживает времена большого 

реформирования наряду с различными преобразованиями в социально-
политической и экономической жизни общества. Современное общество 
ожидает от образования не только ее основных функций: воспитательной, 
образовательной, развивающей, но также и социокультурной 
компетенции. В данной статье рассматривается проблема поиска средств 
формирования социокультурной компетенции у студентов в процессе 
внеаудиторной деятельности на примере творчества М.И.Цветаевой, 
яркого представителя эпохи «Серебряного века», человека музыкально 
одаренного и необычайно образованного.  

Поэзия – как любой другой вид искусства является элементом 
культуры и объединяет чувственный аспект познания с логическим, 
элементы подсознания с элементами откровения. При этом обучение 
иноязычной культуре используется нами не только как средство 
межличностного общения, но и как средство обогащения духовного мира 
личности на основе приобретения знаний о культуре страны изучаемого 
языка. В этой связи внеаудиторная деятельность представляет собой 
логическое продолжение аудиторных работ. Она не связана с обучением и 
выполняет преимущественно воспитательные функции. Во-первых, имеет 
отношение к сфере свободного времени; во-вторых, отличается от 
учебной по форме и содержанию, в-третьих, учебная деятельность 
игнорирует индивидуальные различия, является обязательной для всех. 
Внеаудиторная деятельность отличается ненормативностью и 
индивидуальным характером. Режим работы выбирает сам студент, в 
зависимости от своих способностей и конкретных условий. Это требует от 
него не только умственной работы, но и самодисциплины.  

Цель работы: выявление эффективности применения различных 
методов на внеаудиторных уроках в процессе решений следующих задач:  
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 1. Установить со студентами дружеские отношения, познать их 
характеры, вкусы, мнения;  
 2. Найти общее и отличное в миропонимании своих студентов и своем 
собственном;  
 3. Быть готовой слушать собеседников: верить в то, что у них тоже есть 
чему поучиться;  
 4. Убеждать, а не давить собственным авторитетом, не нарушая при этом 
личных принципов;  
 5. Иметь хороший уровень владения представленной темой;  
 6. Не допускать ошибок социолингвистического характера. 

 Говоря о социокультурной компетенции студента, следует иметь в 
виду, что все базовые положения, перечисленные нами, могут быть 
эффективно использованы в том случае, если они направлены на 
комплексное развитие. Попробуем показать поэтапную реализацию 
поставленных задач. 

На первом этапе через «экспромт»-беседу об эпохе «Серебряного 
века» строятся эмоциональные отношения со студентами. Приведем 
небольшой фрагмент текста вводной лекции. 
«И серебряный месяц ярко над серебряным веком стыл…» [Ахматова 
1940-1965]. 
«Серебряный век – какая изящная метафора!..» [Поэзия серебряного века 
2007:123]. 
 Само словосочетание «серебряный век» ассоциируется в нашем 
сознании с чем-то возвышенным и прекрасным!..» [там же]. И поэзия 
этого периода очень музыкальна: по своей внутренней сути она является 
мелодией слов. На поэтическом небосклоне начала 20-х годов загораются 
новые звезды: А.Ахматова, Н.Гумилев, Б.Пастернак, М.Цветаева…Судьбы 
творцов этого времени очень яркие, необычные, разные, трагические. 
Среди писателей многие кончали жизнь самоубийством. Среди поэтов – 
чаще. Быть поэтом – это не просто стихи слагать, а мыслить как поэт и 
слышать ритм звуконеподражаемого пространства, в котором пребывает 
поэт. Поэтому не существует поэзии переводной… Для нас, живущих в 21 
веке, судьба каждого – это целая книга, по-новому открывающая 
привычный для нас мир. М.Цветаева часто привлекает сначала не 
стихами, а своей трагической, мучительной биографией. Стихи ее, 
особенно поздние, очень трудно воспринимаются людьми 
неподготовленными – это сплошной крик боли, который психологически 
невозможно вынести. Но если отвлечься (звучит цинично) от этого крика 
и взглянуть серьезнее, мы увидим гениального прозаика 20-го века и 
величайшего реформатора поэзии и русского языка. Этот вклад 
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М.Цветаевой в развитие словесности до сих пор не оценен в полной 
мере… 
 На этом этапе студенты получают задание прочитать статью 
М.Волошина о М.Цветаевой [Волошин 1932] и сделать конспект. Даются 
ценные, практические советы о понимании концепта культуры 
«Серебряного века» во всей полноте: это менталитет, стиль, ритм жизни. 
На втором этапе нами создаются условия для системного, поискового 
отбора стихов и прозы с учетом принципа социокультурной 
целесообразности, принимая во внимание следующие аспекты: важность 
и полезность тематики; гуманитарное чтение; музыкальный аспект. На 
этом этапе проводятся также дискуссии по прочитанной литературе, в 
частности, по автобиографической повести «Мать и музыка» [Цветаева 
1994:10-31]. Тест-дискуссия предполагает реализацию следующих 
коммуникативных намерений:  
 1. Введение в тему: актуальность, краткое изложение проблемы, ее 
истории: изложение точек зрения по данной теме участников дискуссии. 
 2. Поддержание контакта между собеседниками (привлечение внимания, 
стимулирование к выражению позиции, коррекция речевого поведения 
собеседников). 
 3. Выражение согласия, несогласия, опровержения; объяснение той или 
иной позиции; подведение общих (частных) итогов, расстановка 
акцентов. 
 На третьем этапе мы стремимся создать условия для 
самостоятельной, познавательной деятельности студента, а также условия 
для индивидуально-творческой работы с учетом выявленных интересов. 
На этом этапе практические занятия имеют,как правило, тренировочный 
характер. Поэтому преподаватель прежде всего должен для себя 
определить: 
 а) какую цель мы ставим при чтении художественного текста?  
 б) что есть чтение?  
 в) в чем хотим убедить слушателя своим чтением?  
 г) какую реакцию рассчитаваем вызвать у него?  
 Рассмотрим весь комплекс заданий на примере произведения 
М.Цветаевой «Посвящение женщине». «В гибельном фолианте нету 
соблазна для женщины. Ars Amandi Женщине – вся земля. Сердце – 
любовных зелий, Зелье – вернее всех, Женщина с колыбели Чей-нибудь 
смертный грех. Ах, далеко до неба! Губы – близки во мгле… -Бог, не 
суди! – Ты не был Женщиной на земле!» 
 Прежде чем перейти к чтению текста, обращается внимание 
студентов на заглавие поизведения: как вы думаете, о чем пойдет речь? 



59 
 

Семантизируются незнакомые единицы по лексическим, 
морфологическим, этимологическим, синтаксическим признакам и т.д. 
Например, в первом предложении значение слова «фолиант» можно 
объяснить по этимологическому признаку, т.е. по происхождению слова, 
(лат.) в переводе – «лист», старинная толстая книга большого формата. 
«Ars amandi» – так М.Цветаева называет «не читанную ею» поэму 
римского поэта Овидия «Искусство любви», написанное 29 сентября 1915-
го года. Далее, обратив внимание на контекст предложений, можно 
сделать вывод о том, что поэт пытается оправдать себя, что все вокруг 
«сердце – любовных зелий, Зелье – вернее всех». Как же может Господь 
судить, если он даже не понимает, что значит быть женщиной на этой 
грешной земле. Затем выделяется и группируется лексика, выражающая 
состояние героини, а также вопросы к предстоящей теме дискуссии. 
 1. Что такое грех в моем понимании? 
 2. Какой грех я считаю самым тяжелым?  
 3. Как в Библии определяется понятие «грех?»  
 4. Может ли быть любовь грехом?  
 5. Страх или любовь подчиняет человека Богу? 
 Следующий этап – на уровне фонетических и речевых упражнений. 
Известно, что работа над интонацией невозможна без работы над 
дикцией и дыханием, так как интонация и образование звуков – это 
единый артикуляционный процесс. Выполняются различные 
подготовительные упражнения для губ, языка и гортани (например, 
энергичное произнесение звуков, не допуская призвуков). Приступая к 
тренировкам, студенты усвоили: «…хороший голос, четкая дикция, 
правильное литературное произношение, умение точно, образно, 
эмоционально выразить мысль являются основными компонентами 
выразительной речи…» [Савостьянов 2005:4]. Именно этот принцип был 
осознан самой Цветаевой. Она настойчиво утверждала приоритет 
звуковой стихии в своем творчестве, но только как приоритет звука в 
слове, а не вне слова. «Я пишу, чтобы добраться до сути, вот основное, 
что могу сказать о своем ремесле. И тут нет места звуку вне слова: слову 
вне смысла; тут триединство» [Цветаева 1995:377]. 
 Далее переходим к исполнительским действиям: подчеркиваем 
важные мысли, отношение к событиям и, наконец, к выразительному 
чтению – как правильному, осмысленному, эмоциональному чтению. 
Здесь необходимы все навыки культуры речи: технический и смысловой. 
а) способ чтения (скорость, динамика, правильность); б) выразительность 
(понимание текста, правильная и точная постановка логического 
ударения).  
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 Работая на внеаудиторных уроках по описанной методике, мы 
пришли к выводу, что реализация всех аспектов является результатом 
сложной, последовательной, кропотливой работы над художественными 
текстами М.Цветаевой. Этот метод предоставляет широкие возможности в 
работе над развитием речи студентов, а также учит делать выводы из 
прочитанного; сравнивать, комментировать, понимать общий смысл 
текстов и выявлять авторское отношение к героям; развивает умение 
творчески использовать извлеченную информацию, проводить аналогии, 
выделять приоритеты.  
 Четкая продуманность всех этапов, техническая оснащенность 
(музыкальное сопровождение – рояль и гитара), просмотр 
документальных фильмов, многократное прослушивание стихов и 
романсов в исполнении ведущих мастеров сцены помогли студентам 
подробно и глубоко изучить совершенно неизвестные факты жизни и 
творчества М.И.Цветаевой, погрузиться в атмосферу чувств и 
переживаний, некогда испытанных поэтом.  
 Но и это – не все. Воздействие на зрителя студенты смогут оказать 
только при одном простом условии: поэзию и прозу Цветаевой следует 
уважать и любить, и воспринимать их так, как того хотел их создатель: 
«мое лирическое «Я», должно соответствовать моему жизненному «Я». 
Безусловно, социокультурная компетенция – это системный эффект, 
который может быть обеспечен не отдельным мероприятием, а только 
большой социокультурной средой вуза в целом. 
 Таким образом, социокультурная компетенция, которую студент 
может продемонстрировать и которую возможно оценить после 
завершения программы – это совокупность знаний, умений, навыков, 
полет фантазий, импровизации, условия для собственного совершенства 
и счастье окружающих. 
 Из беседы со студенткой третьего курса Сатеник Погосян: «Прошло 
достаточно времени после концерта. И сейчас я смело могу заявить, что 
это был незабываемый опыт в моей жизни. Я прожила каждое слово, 
произнесенное мною со сцены, благодаря долгой, мучительной работе 
над текстами. Мой тембр, темп, жест, интонация активизировали 
внимание зрителя…Открыв для себя гениального поэта, я неожиданно 
открыла частицу себя…»  

А вот реакция зрителя Цовинар Симонян-Локмагезян: «Эти 
прелестные, молодые создания, словно сошедшие со строчек стихов 
Цветаевой, сотворили такой арт-хаус! Студенты продемонстрировали 
самостоятельное произведение искусства, где все его компоненты были 
подчинены духу стиха… Мне все не давалась смерть поэта… Благодаря 
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этому вечеру, я выяснила для себя, что это было не самоубийство, т.е. не 
грех, а это поэт свел счеты с человеком, который уже ничего не мог дать 
поэзии. Поэзия М.Цветаевой была завершена, и поэтому человеку не 
имело смысла продолжать существование, так как продолжалась бы не 
жизнь, а ее недостойная копия. Спасибо участникам вечера за то, что они 
вернули Марину в жизнь». 
 Нами также было проведено анкетирование среди студентов-
слушателей. Вот некоторые из вопросов анкеты: 

 Нужна ли сегодня поэзия? 
 Какие у вас впечатления от увиденного и услышанного? 
 Хотели бы вы принять участие в подобном мероприятии? 

 Были опрошены 48 студентов первого и второго курсов факультета 
русского и иностранных языков и международных коммуникаций и 
факультета перевода и межкультурной коммуникации ЕГУЯСН им. В.Я. 
Брюсова (преподаватели Авакова Э.Р., Чалян А.Р.). 
 Результаты опроса показали, что все респонденты любят поэзию, и 
что интерес к ней должны испытывать люди разных возрастов. 
Отношение ко второму вопросу самое противоречивое: от «пробирало до 
мурашек и слез от музыки» (16), «слово выстреливало в самое сердце» 
(9), «круто» (3), «с этого дня полюбила Цветаеву» (8), «невозможно 
оторвать глаз от исполнительской красоты» (5) и т.д. до «как жаль, что 
так много времени мы тратим на зло» (4), «заставили задуматься, ушла с 
концерта другим человеком» (3). Желающих принять участие в подобном 
мероприятии из всех опрошенных оказалось (2): «чувствую в себе талант, 
почту за честь», (46) «это невозможно, слишком большой труд, да и 
Интернет отнимает очень много времени». 
 Вот как комментирует это явление психолог, к.псих.н., 
преподаватель кафедры общей психологии ЕГУ Э.Асриян: «Ничего 
удивительного в этом нет. Растущая молодежь, переживающая 
внутреннюю физиологическую революцию, прежде всего болезненно 
проявляет озабоченность тем, как она выглядит в глазах других, в 
основном, сверстников, по сравнению с тем, что они сами думают о себе. 
Уязвимость молодых людей для стрессов способствует возникновению 
чувства неопределенности, тревоги, разрыва связей с внешним миром и, 
как следствие, заменой его миром виртуальным. К сожалению, молодежь 
не стремится обнаружить свои способности, предпочитая действовать в 
рамках предъявляемых учебных требований, считая для себя слишком 
многое невозможным. Сегодня очень актуален вопрос о создании 
условий, при которых выявление своих индивидуальных возможностей и 
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их развитие было бы для студента естественной потребностью, что в 
целом способствовало бы его личной самореализации». 
 Есть ли будущее у поэзии? Какими будут последствия виртуального 
мира со своими ценностями и контркультурой – покажет время… И все-
таки: хочется верить, что в современном информационном обществе 
любовь к поэзии и участие во внеаудиторной деятельности станет для 
студентов престижным занятием. 
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ԱՆՆԱ ՉԱԼՅԱՆ – ԱՐՏԱԼՍԱՐԱՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐԸ 
ՈՒՍԱՆՈՂԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿՈՄՊԵՏԵՆՑԻԱՅԻ 
ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ 
 
Հիմնաբառեր՝ «արծաթե դարաշրջան», արտալսարանային գործունեություն, 
սոցիալ-մշակութային կոմպետենցիա, քննարկում, համակարգային ազդեցություն, 
արտալսարանային գործունեության անհատական բնույթ, խոսքային վարքագիծ 

 
Հոդվածում դիտարկվում է ուսանողների սոցիալ-մշակութային 

կոմպետենցիայի ձևավորման գործում արտալսարանային 
գործունեության դերը: Մ. Ցվետաևայի քնարերգության օրինակով 
աստիճանաբար լուսաբանվում է հաղորդակցական առաջադրանքների 
ամբողջ համալիրը՝ հնչյունային-հնչյունագիտական հայեցակետից մինչև 
բեմական մշակույթ: Հոդվածում ներկայացված են նաև գործնական 
խորհուրդներ ձայնի և առոգանության վրա աշխատելու համար: 
 
ANNA CHALYAN - THE ROLE OF THE EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN 
THE PROCESS OF FORMATION OF STUDENTS' SOCIOCULTURAL 
COMPETENCE 
 
Keywords։ "Silver Age", extracurricular activities, sociocultural competence, 
discussion, systemic effect, the individual nature of extracurricular activities, verbal 
behavior 

 
This article describes the role of extracurricular activities in shaping the 

sociocultural competence of students. The entire complex of communication 
tasks from phonetic-phonological aspects to stage culture is gradually 
illustrated on the example of the poetry of Marina Tsvetaeva. The article 
contains practical tips for work on voice and diction. 
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УДК 407(07) 
 

ПРОБЛЕМА ОБУЧЕНИЯ ПЕРЕВОДУ МАСС-МЕДИЙНЫХ 
НЕОЛОГИЗМОВ 

 
СОНА ГЕВОРГЯН 

АРСИНЕ АГАДЖАНЯН 
 
Ключевые слова: масс-медийные неологизмы, окказионализм, медиатекст, 
предпереводческий анализ, транскрипция, транслитерация, калькирование, 
описательный перевод, функциональная замена, телескопное слово, 
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В эпоху массовой коммуникации существуют поистине 

беспрецедентные возможности для развития и распространения масс-
медийных неологизмов. Ярким тому доказательством является язык 
английских СМИ. Он каждый день обогащается масс-медийными 
неологизмами.  

Как известно, исследователи различают неологизмы двух видов: 
новые слова, и новые значения, которые появились у «старых» слов. 
Масс-медийные неологизмы представляют разноаспектные трудности для 
перевода, потому что их в основном невозможно найти в обычных англо-
русских, англо-армянских словарях. Новые слова и выражения год за 
годом фиксируются в “The Oxford English Dictionary (OED), A New English 
Dictionary on Historical Principles” и в других словарях. Словари 
неологизмов описывают слова, значения слов или сочетания слов, 
появившиеся в определенный период времени или употребленные только 
один раз (окказионализмы). В развитых языках количество неологизмов, 
зафиксированных в газетах и журналах в течение одного года, составляет 
десятки тысяч. Это значит, что студенты должны знать, по-возможности, 
названия и источники словарей новых слов английского языкa, чтобы 
пользоваться ими. Здесь речь идет о культуре пользования словарями 
при переводе иноязычных неологизмов. В развитых странах такие 
словари каждый год обновляются и этому процессу способствуют 
корпусные исследования в лингвистике.  

Студенты факультета иностранных языков при чтении медиатекстов 
должны узнавать и переводить различные неологизмы. Очевидно, что 
при лингвистическом, предпереводческом анализе медиатекста студенты 
выявляют неологизмы, анализируют способы образования новых слов. То 
же касается процесса аналитического чтения. Устный или письменный 
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переводы медиатекстов также требуют от студентов элементарных знаний 
о способах образования неологизмов.  

Студенты должны знать, что масс-медийные неологизмы существуют 
не долго, создаются стремительно и ,как правильно отмечает 
И.Р. Гальперин: «никакой словарь не может, да и не должен сразу 
фиксировать их появление» [Гальперин 2005: 67]. В этом плане особенно 
большую трудность представляет перевод «окказиональных слов».  

Студенты должны знать общие подходы к переводу масс-медийных 
неологизмов. Они должны знать, как поступать в тех случаях, когда 
встречаются масс-медийные неологизмы. Они должны проводить разные 
виды анализа данной категории лексики. Им, прежде всего, следует 
уяснить значение изучаемого неологизма на основе контекста и анализа 
его структуры.  

Анализ переводов масс-медийных неологизмов свидетельствует о 
том, что самым распространенным способом перевода является подбор 
соответствующего аналога на другом языке. Как отмечает Н. Б. Аристов: 
«для большинства английских слов словарь предлагает ряд аналогов, и 
переводчику необходимо выбрать наиболее эквивалентный вариант» 
[Аристов 1959:125].Такой подбор затрудняется из-за отсутствия англо-
армянских словарей для неологизмов. Что касается англо-русских 
словарей, то они тоже, в основном,переиздаются, и процесс образования 
новых слов своевременно не фиксируют. В этом плане большое значение 
имеют толковые словари английского языка, где нет перевода новых 
слов, но они основательно трактуются на английском языке. В таких 
случаях можно применить описательный перевод. Однако исследователи 
отмечают, что описательный перевод используется в переводе масс-
медийных неологизмов значительно реже, что объясняется экономией 
времени. Тем не менее, описательный перевод остается одним из 
наиболее оптимальных вариантов в случае отсутствия эквивалента в 
языке перевода. 

В ряде случаев, сталкиваясь с неологизмом или окказиональным 
образованием, переводчики опускают новое слово в переводе. Такой 
способ является рациональным в том случае, если опущенный неологизм 
не мешает пониманию смысла текста. 

Установив значение нового слова, студенты должны правильно 
выбрать эквивалент в языке перевода. Этому способствует не только 
знание родного, но и иностранного языка. Эффективным приемом 
является создание нового слова при переводе. Саяди предлагает либо 
выбрать один из существующих в языке перевода эквивалентов, либо, 
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если таковой отсутствует, создать новое слово в языке перевода, либо 
использовать описательный перевод [Sayadi 2011]. 

Студенты достаточно хорошо изучают второй способ перевода 
неологизмов: транскрипцию или транслитерацию.  

Способ транслитерации заключается в том, что при помощи букв 
родного языка передаются буквы, составляющие английское слово, 
например: blog — блог.  

Не менее важным представляется при переводе масс-медийных 
неологизмов метод калькирования. Онo считается одним из способов 
заимствования, когда построение лексических единиц происходит «по 
образцу соответствующих слов иностранного языка путем точного 
перевода их значимых частей или заимствования отдельных значений 
слов» [Современный толковый словарь русского языка 2000: 121]. 

 Студенты должны четко знать принципы применения 
словообразовательных кальк. Они должны выявить соответствия 
англоязычных и армяноязычных морфем в калькировании. Например: 
Суффиксы -er, -or, -ist соответствуют в армянском языке суффиксам –
ական, -որ, -արար, -որդ, -պահ обозначающих человека по его роду 
занятий или профессии:  

 scientist - գիտնական  
 builder –շինարար  
 jumper – ցատկորդ 
 road sweeper – դռնապահ  
Приставки in-, un-, im-, ir-, non- соответствуют в армянском языке 

приставкам –ան, обозначающим прилагательные и наречия с 
отрицательным значением.  

 indifferent – անտարբեր  
 immoral - անբարոյական  
 unemployed – անգործ  
Суффикс –less обозначает отсутствие, какого-то качества и часто 

соответствует приставке ան - 
 jobless – անգործ 
 careless – անհոգ  
Эффективным представляется введения синонимичных 

конструкций: 
sugarless chewing gum 
sugar-free chewing gum 

Важно, чтобы студенты знали, какой словообразовательный элемент 
чаще используется в неологизмах. Этому способствует использование 
большого количества примеров: 
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painless, fearless, spotless, selfless  
- stainless steel  
 - endless problems/task vs. endless (timeless, deathless) prose 

Словообразовательные кальки также могут быть образованы путем 
перевода каждой из морфем или частичным переводом (одной 
морфемы):  

 workaholic – աշխատահիվանդ - трудоголик 
 wallpaper – պատի թերթ - стенгазета  
 homework – տնային աշխատանք-домашняя работа  
 water colours –ջրաներկ- акварельные краски 
 skyscraper –երկնաքեր- небоскреб 
 booking office –դրամարկղ- касса  
При переводе масс-медийных неологизмов студенты очень часто 

имеют дело с семантическим калькированием, когда происходит 
заимствование значения слова без перенесения из одного языка в другой 
соответствующих морфем. Например:  

 jellyfish –փափկամորթ - медуза, бесхарактерный человек 
 computer mouse – համակարգչային մկնիկ - компьютерная 

мышь  
   keyboard – ստեղնաշար - клавиатура  

Очень часто студенты осуществляют описательный перевод, 
который используется в случае, когда затруднительно передать значение 
неологизма при помощи других переводческих приемов. Чаще всего это 
происходит в тех случаях, когда переводчики имеют дело с реалиями-
лакунами, т.е. данное понятие отсутствует в родной культуре.  

Трудности перевода реалий-неологизмов ученые объясняют прежде 
всего тем, что студенты не имеют должного представления о языковой 
картине мире носителей языка. По определению Е.С.Кубряковой: 
«языковая картина мира неразрывно связана с реальной картиной мира. 
ЯКМ представляет собой вербализованную часть концептуальной 
картины мира, формируемой на основе физического, чувственного, 
культурного опыта человека. Будучи семиотическим воплощением 
концептуальной модели мира и являясь одним из наиболее глубинных ее 
проявлений, язык участвует в означивании основных элементов картины 
мира и служит средством возможной экспликации, а также интеграции 
других картин мира и трансляции их во времени [Кубрякова 2004]. 

 Наряду с другими лексическими единицами, неологизмы выполняют 
функцию кодификации общественного культурного опыта и 
свидетельствуют о характере и направлении процессов, определяющих 
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культурную динамику современного англоязычного социума [Гуральник 
2006:9]. 

При переводе масс-медийных реалий-неологизмов, необходимо 
иметь хотя бы общее представление о тех понятийных сферах, в рамках 
которых образуются неологизмы. С. Ж. Тищенко выделяет следующие 
сферы: 

«•Образ жизни – неологизмы, отражающие реалии современного 
быта (названия объектов материальной культуры, одежды, пищи, 
общественных заведений, видов досуга; продуктов и процессов 
урбанизации, психологии и человеческих отношений, благотворительных 
акций и т.п.): brewpub, fanny pack, malling, edge city, van pool, networking, 
mindset, thrift shop, soul-shrinker.  

•Образование и наука – неологизмы, отражающие реалии сферы 
образования и науки: grantsmanship, open admission, homeschooler, Life 
science, victimology. 

•Экономическая сфера деятельности – неологизмы, отражающие 
реалии экономической жизни (бизнес, финансы, менеджмент, карьера, 
проблемы трудоустройства): outplacement, dot.com, ambushing. 

•Эстетическая и культурная сферы деятельности – новые слова, 
отражающие сферы культуры как формы эстетического освоения 
действительности: New Age, graffiti, grunge rock, space opera. 

•Правовая сфера деятельности – лексика, отражающая реалии 
правовой сферы: date rape, plea bargain, white collar crime. 

•Сфера массовой коммуникации – неологизмы, обозначающие 
коммуникативные технологии, включая интернет технологии и их 
составляющие, реалии СМИ и неологизмы, обозначающие рекламные 
технологии и названия рекламного продукта: spin doctor, intermercial, 
desktop publishing, voice over; blog.  

•Сфера общественной политики – неологизмы, отражающие 
реалии политической жизни (названия общественных организаций и 
движений, политических институтов, государственных структур, реалий 
религиозной сферы и т.п.): New Right, animal rightster, affirmative action, 
gesture politics, baby boomer, scientific creationism, e-church» [Тищенко 
2010:7]. 

Довольно часто наблюдается параллельное использование 
транскрипции, транслитерации или кальки и описания значения нового 
слова, которое дается либо в самом тексте, либо в сноске или 
примечании. Такой способ предоставляет возможность сочетать краткость 
и экономность средств выражения, присущих транслитерации или 
транскрипции и калькированию, с точной и полной передачей смысла 
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соответствия. Разъяснив однажды значение переводимой единицы, 
переводчик может в дальнейшем использовать транслитерацию, 
транскрипцию или кальку без объяснений. 

При передаче неологизмов применяется также прием прямого 
включения, который представляет собой использование оригинального 
написания английского слова в переводном тексте. Чаще всего в 
медиатекстах встречаются слова, которые состоят из двух частей: 
английской, с сохранением оригинального написания, и армянской: 

 web-կայք – կայքէջ 
 on-line-ուսուցում 
 1 S-դասընթաց 

Проблема правильного понимания и перевода неологизмов связана с 
тем, что при современном стремительном развитии науки и техники 
никакой словарь не в состоянии успеть за возникновением новых слов и 
терминов в различных областях знания. 

Продуктивным способом перевода неологизмов является опора на 
контекст. 

При переводе масс-медийных неологизмов возникают разные 
проблемы лексического, стилистического, грамматического характера. 

Студенты факультета иностранных языков должны использовать 
разные методы для уяснения значения масс-медийных неологизмов. 
Основная трудность при переводе масс-медийных неологизмов – это 
уяснение значения нового слова. Студенты имеют определенный опыт 
уяснения значения нового слова из контекста или из речевой ситуации. 

Учет синтаксического контекста позволит переводчику определить 
принадлежность неологизма к одной из частей речи, однако при уяснении 
значения неологизма решающим является учет именно лексического 
контекста. При переводе масс-медийных неологизмов студенты 
анализируют новые слова для уяснения значения неологизма.  

Традиционно студенты факультета иностранных языков изучают 
закономерности образования семантических неологизмов. Они изучают 
семантические неологизмы с точки зрения семасиологии и 
ономасиологии. Анализ компонентов, входящих в состав масс-медийных 
неологизмов, позволяет студентам, зная лексическое их значение, 
выяснить значение всего комплекса. 

Анализ сложных масс-медийных неологизмов по моделям позволяет 
понять их значение из контекста. 

Например: Неологизм ashwinder состоит из трех компонентов: 
основы ash (зола, пепел; останки, прах; смертельная бледность; 
развалины, руины; to ash – превращать в золу), основы wind (от англ. to 
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wind – виться, извиваться, изгибаться (устар., диал.)) и суффикса 
субъекта действия –er. 

Для перевода применен прием функциональной замены.  
Важным принципом перевода масс-медийных неологизмов является 
функциональная замена, когда отбираются неологизмы, образованные 
путем подмены компонентов. 

Во втором предложении происходит замена английского личного 
предложения на русское безличное. «He drove on, his head throbbing. No, 
he wasn’t content. He felt that he was meant for bigger things than driving 
around the Midwest and selling Bibles and doctoring the commission forms in 
order to make an extra two bucks a day. He felt that he was meant for… 
for…For greatness. [S.K. p. 8] 

Он продолжал путь. Голова раскалывалась. Да, ему было этого мало. 
Он чувствовал, что его ожидает нечто большее, чем мотание по Среднему 
Западу, торговля библиями и подделка счетов ради двух лишних долларов 
в день. Он чувствовал, что его ожидает…Величие. [пер. с. 13] (deathday и 
birthday), выделяется их общий семантический признак и выявляется 
способ словопроизводства» [http://www.refland.ru/page1172-20.html]. 

Очевидно, что студенты достаточно хорошо знают и используют 
аффиксальные способы образования масс-медийных неологизмов. Они 
быстро узнают продуктивные аффиксы, вычленяют новое слово на 
компоненты. Конверсию студенты изучают со школьной скамьи, одно и 
то же слово употребляется в качестве разных частей речи. 

Заимствованные масс-медийные неологизмы в основном 
переводятся методом транскрипции или транслитерации или вообще не 
переводятся, оставаясь написанными латинскими буквами. Рассмотрим 
наиболее интересные из них: 

Можно выделить следующие группы иностранных заимствований: 
  1.  Прямые заимствования. Նեգր , ֆիդբըք, քոուչինգ, թրեյնինգ:  

2. Гибриды. Քոմենտել, լայքել, իգնոր անել, ստատուս գրել,  
  аскать (to ask - просить), бузить (busy – беспокойный, 
 суетливый). 
3. Калька.Մենյու, պարոլ, փասվորդ - գաղտնաբառ, դիսկ, վիրուս, 

կլուբ, սարկովագ, չաթ, տոք, սպոյլեր  
4. Полукалька. драйв –դրայվ (drive)  
5. Экзотизмы.Չիփս - chips,հոթ-դոկ - hot-dog, չիզբուգեր – 

cheeseburger 
6. Иноязычные вкрапления. Օկեյ -ОК, վաու - Wow !, ուպս –oops, 

մայ գոդ – my God 
7. Композиты.Սեկոնդ-հընդ,Վիդեո-սալոն.  
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8. Жаргонизмы. крезанутый ( crazy) – шизанутый- շիզո 
 [festival.1september.ru/articles/410377]. 
Образование масс-медийных неологизмов по способу реверсии 

занимает большое место в современном английском языке. Студенты 
должны знать, что обратная деривация представляет собой процесс 
образования глаголов путем усечения суффикса от коррелятивных имен 
существительных.  

Что касается образования масс-медийных неологизмов - телескопных 
слов, то они возникают из слияния полной основы исходного слова с 
усеченной основой другого или из слияния двух усеченных основ 
исходных слов. Значение нового слова включает в себя полностью или 
частично значения входящих в него структурных компонентов. В 
литературе этот способ образования новых лексических единиц известен 
также под наименованиями: слияние, стяжание, контаминация, 
вставочное словообразование, гибридизация, сращение и т. п. 

Не менее важным представляeтся изучение способов образования 
неологизмов-сложносокращений (аббревиация): аббревиатуры и 
акронимы.  
В методике преподавания теории перевода используются 
квазибеспереводные методы передачи неологизмов. Названы так потому, 
что при использовании этих приемов акт перевода как бы обходится и 
заменяется актом заимствования звуковой (при транскрипции) или 
графической (при транслитерации) формы слова вместе со значением из 
ИЯ в ПЯ.  

Другими словами, описательный перевод состоит в передаче 
значения английского слова при помощи более или менее 
распространенного объяснения. Этот способ можно применять как для 
объяснения значения в словаре, так и при переводе неологизмов в 
конкретном тексте. 

Прием функциональной замены наиболее часто употребляется для 
перевода масс-медийных неологизмов, т.к. он является особенно 
актуальным в случае так называемой безэквивалентной лексики, т.е. 
когда ни одно из соответствий, предлагаемых словарем, не подходит к 
данному контексту.  

Таким образом, студенты факультета иностранных языков в 
процессе перевода масс-медийных неологизмов с английского языка на 
армянский или русский языки используют различные приемы перевода, 
которые касаются как стандартной лексики, так и нестандартной лексики: 
реалии различных лексических новообразований. В общей сложности, 
студенты должны анализировать с разных точек зрения не только новые, 
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но и неизвестные слова, так как очень часто это позволяет им обходиться 
без словарей. Это целесообразно тем, что новые слова всегда с 
опозданием фиксируются в словарях и компонентный, концептуальный 
или другие виды анализа позволяют очень быстро ориентироваться в 
данной ситуации.  

Использование метода транслитерации в учебных целях имеет 
большое значение, так как студенты с знакомы с приемами 
транслитерации, но не всегда осознают необходимость знания 
особенностей применения данного приема. Важно, чтобы они могли без 
трудностей при помощи букв родного языка передать буквы, 
составляющие английское слово. То же касается и обучения приему 
транскрибирования, который заключается в передаче не 
орфографической формы слова, а фонетической.  
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ՍՈՆԱ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ, ԱՐՍԻՆԵ ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ - ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ-
ԼՐԱՏՎԱԿԱՆ ՆՈՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ 

 
Հիմնաբառեր՝ զանգվածային-լրատվական նորաբանություն, դիպվածային բառ, 
մեդիատեքստ, նախաթարգմանական վերլուծության, գրադարձում, 
տառադարձում, պատճենում, ձուլույթ-բառ, նկարագրական թարգմանություն, 
գործառական փոխարինում, հապավում 
 

Հոդվածում քննության են առնվում զանգվածային-լրատվական 
նորաբանությունների թարգամանության ուսուցման որոշ հարցեր, հաշվի 
առնելով այն հանգամանքը, որ խնդիր է դրվում թարգմանել ոչ միայն 
համարժեք, այլև ոչ համարժեք բառապաշարը: Նշվում է, որ 
նորաբանությունները հիմնականում ուշացումով են ֆիքսվում 
բառարաններում և բացադրիչային, հասկացութային և այլ բնույթի 
վերլուծական ընթացակարգերի կիրառումը նպաստում է արագ 
կողմնորոշվել ուսանողներին համապատասխան ուսումնախոսքային 
իրադրություններում:  

Առանձնակի ուշադրության է արժանանում գրադարձման, ինչպես 
նաև տառադարձման հնարների ներկայացումը, որոնք կիրառելու 
հմտությունները միայն տեսական դասընթացների ժամանակ հնարավոր 
չէ զարգացնել: 

 
SONA GEVORGYAN, ARSINE AGHADZANYAN - THE PROBLEM OF 
TEACHING MASS - MEDIA NEOLOGISMS TRANSLATION 

 
Keywords: mass-media neologism, occasionalism, media text, post-translating analysis, 
transcription, transliteration, transcription, descriptive translation, functional 
replacement, telescopic word, acronym 

 
The article deals with the problem of teaching mass-media neologisms 

translating issues, taking into consideration the fact, that it is necessary to 
translate not only equivalent, but also non-equivalent vocabulary. It states, 
that neologisms are fixed in the dictionaries with great delay and the usage of 
distributional, conceptual and other analytic procedures can help students to 
orient quickly in different academic-speech situations. 

It pays special attention to illustrating the peculiarities of developing 
students’ abilities to apply transliterating and transcribing techniques, which 
is not possible during theoretical courses. 
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УДК 378.491.7 
 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 
ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ В АРМЕНИИ 

 
ГАЯНЭ АЙВАЗЯН 

 
Ключевые слова: русский язык, преподавание, язык делового общения, бизнес 
коммуникация 

 
Развитие и углубление многоуровневых межгосударственных 

контактов, интеграция в сферах экономики, науки, культуры повысили 
прагматическую значимость владения иностранными языками, 
активизировали диалог культур и со всей определённостью поставили 
задачу подготовки квалифицированного специалиста, компетентного, 
конкурентоспособного, готового к работе по специальности на уровне 
мировых стандартов. Сегодня нет сомнения в том, что ряд деловых 
качеств включает знание как минимум одного иностранного языка и 
умение пользоваться им в акте коммуникации, как в повседневном, так и 
в деловом общении. Произошедшие перемены в геополитической и 
экономической системе России привели к появлению нового и весьма 
актуального явления в языке - деловому русскому языку, обучение и 
изучение которого в настоящее время вызывает особый интерес. Это 
обусловлено развитием экономических, политических и торговых 
отношений между Россией и другими странами, повышением интереса к 
России как одному из основных деловых партнёров, а также исторически 
обусловленной языковой средой, как например, в Армении. 
Экстралингвистические факторы приводят к необходимости создания 
особых методик в области обучения деловому русскому как иностранному. 
Сфера применения делового русского языка растёт с каждым годом как в 
России, так и за её пределами. Язык делового общения используется как 
средство осуществления связи между государственными органами и 
населением, между странами, предприятиями, учреждениями, личностью 
и обществом. С каждым годом всё актуальнее становятся такие навыки и 
умения, как правильное и качественное составление деловых бумаг, 
проведение презентаций и переговоров с партнёрами, ведение деловых 
встреч, оформление документации и составление соглашений. 
Большинство предпринимателей на сегодня считают владение языком 
делового общения одним из основных факторов, способствующих 
успешному развитию бизнеса, и из этого следует, что развитие навыков 
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делового русского может являться приоритетом при поступлении на 
работу, а также для обеспечения дальнейшего карьерного роста. 
Следовательно, в условиях увеличения числа совместных предприятий с 
российскими партнёрами, можно констатировать, что владение деловым 
русским языком сегодня является одним из критериев компетентности 
специалиста в области бизнеса, а язык бизнес – коммуникации является 
одной из важнейших составляющих делового языка. Однако следует 
отметить, что деловой русский на сегодня является сравнительно новым 
направлением не только за пределами, но и в самой России. 
Примечательно, что в настоящее время практическая реализация системы 
обучения бизнес – коммуникациям интенсивно развивается именно в 
области образования взрослых. 

Интеграция Армении в международное экономическое и 
информационное пространство вызывает потребность поиска новых 
подходов к обучению русскому языку бизнес - коммуникации в рамках 
обучения взрослых. Создание методики обучения русскому языку бизнес - 
коммуникации с учетом исходного уровня для армяноязычной аудитории 
на сегодня представляет особую значимость для нашей республики. 
Работы по разработке программ по деловому русскому языку ведутся 
также в ЕГУЯСНУ им. Брюсова, в рамках организации процесса 
непрерывного образования взрослых. С 2006 года здесь действует Центр 
языков, основная направленность работы которого - организация 
языковых курсов для представителей самых разных возрастных и 
социальных групп. На основе этого центра с 2009 года был организован 
Центр дополнительного и непрерывного образования, задача которого - 
расширение деятельности и возможность организации различных курсов, 
семинаров и тренингов. Сегодня можно с уверенностью сказать, что 
решение проблемы реализации концепции непрерывного образования 
является ключевым вопросом в образовательной политике многих стран. 
Изменения в определении границ понятия непрерывного образования, 
его переориентирование на удовлетворение практических рыночных 
требований посредством формирования соответствующих человеческих 
ресурсов, проблематичность принятия данной концепции 
свидетельствуют об актуальности непрерывного образования как 
основополагающей педагогической концепции. Основная задача 
непрерывного образования (lifelong learning) - создание реальных 
возможностей для постоянного личного и профессионального роста.  

 Центр дополнительного и непрерывного образования ЕГЛСУ им. В. 
Брюсова, специализирующийся в сфере образования взрослых, проводит 
корпоративные занятия по русскому языку бизнес - коммуникации в ряде 
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учреждений. Организация корпоративных занятий рассматривается как 
одно из приоритетных направлений работы центра. Поскольку 
корпоративные занятия представляют собой разработку и организацию 
специального курса обучения для представителей одной конкретной 
компании, то программы для таких занятий, как правило, составляются, 
исходя из потребностей данной организации. Данный подход в 
значительной степени повышает результативность занятий. Программы 
корпоративного обучения русскому языку бизнес - коммуникации дают 
возможность организациям значительно повысить эффективность работы 
своих сотрудников без отрыва от основной деятельности, 
воспользовавшись возможностью обучить свой персонал первоклассным 
практическим знаниям и навыкам как стационарно, так и дистанционно. 
Главной особенностью системы обучения является ее исключительно 
практическая направленность - обучать только современным 
практическим знаниям. Содержание программы корпоративного обучения 
формируется отдельно для каждой компании, исходя из ее 
специфических нужд и потребностей, на основе имеющихся базовых 
программ по русскому языку. Следует предоставлять также возможность 
обучения сотрудников как без отрыва от работы, на рабочих местах, так и 
на другой соответствующим образом оснащенной территории. Для 
успешной реализации программы обучения русскому языку бизнес - 
коммуникации проводится анализ потребностей организации в обучении, 
затем разрабатывается, согласовывается, создается и проводится 
программа обучения для сотрудников определенной компании, при этом, 
по мнению многих специалистов, предполагается, что организация и 
сотрудники будут процветать до тех пор, пока темп их обучения будет 
выше или равен темпу изменения внешней среды. Хотелось бы отметить 
ряд причин, по которым окупается корпоративное обучение не только 
русского языка бизнес - коммуникации, но и в целом, как формы 
обучения. Аргументации в пользу обучения одинаковы как для 
организаций, так и для отдельных людей. Основная причина, 
несомненно, эффективность работы и преимущество перед 
конкурентами, а в наше время, когда на первый план выдвигается 
человеческий капитал, обучение может быть единственным неиссякаемым 
источником конкурентных преимуществ - эту роль в предыдущие два 
столетия играли недвижимость и финансовый капитал. Считается также, 
что важнейшая проблема, стоящая перед руководителями двадцать 
первого века, заключается в реализации интеллектуального потенциала 
своих организаций. Не последнее место занимает готовность к 
переменам; если скорость обучения компании меньше скорости внешних 
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изменений, процветание такой компании невозможно. Ускоренное 
обучение очень важно для выживания бизнеса, для приобретения 
гибкости и адаптируемости. Бизнесу требуются разносторонние 
работники, и при этом особенно ценятся люди, которые учатся на 
протяжении всей жизни. Быстрое обучение нужно для того, чтобы просто 
выжить. Кроме вышеназванных причин следует отметить также обучение 
как стимул - не секрет, что работники предпочитают работодателя, 
который поддерживает их стремление учиться. Люди, которые обучаются 
в свободное от работы время, знают, насколько позитивным и 
стимулирующим может быть этот опыт. Когда персонал тратит время на 
повышение квалификации, создается благоприятная и динамичная 
рабочая атмосфера, растет взаимозаменяемость персонала, работникам 
легче приспосабливаться к происходящим изменениям, что способствует 
успеху организации в целом. Самообразование работников расширяет 
возможности организации, растет профессионализм кадров. 
Самосовершенствование подталкивает сотрудников к большей 
независимости, настойчивому движению к поставленным целям. Именно 
эти характеристики присущи успешным организациям. Некоторые наши 
наблюдения могут быть интересны с точки зрения организации процесса 
образования взрослых, хотя и, на первый взгляд, они не имеют прямой 
связи с обучением, но все же отражаются на конечном его результате. 
Существует ряд способов организации и оплаты корпоративных занятий: 
корпоративные занятия, полностью оплачиваемые организациями, где 
обучающийся несет в основном только моральную ответственность за 
себя, корпоративные занятия, частично оплачиваемые организацией, где 
учащийся кроме моральной ответственности делит и финансовую 
ответственность, и корпоративные занятия, полностью оплачиваемые 
обучающимися. Конечный результат овладения знаниями намного ниже в 
группах, где за обучающихся оплачивает организация. Результаты 
обучающихся, покрывающих полностью свое обучение, намного выше, 
но наиболее высокий конечный результат у тех, кто частично покрывает 
оплату за свое обучение. 
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ԳԱՅԱՆԵ ԱՅՎԱԶՅԱՆ - ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ 
ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՈՐՈՇ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  
 
Հիմնաբառեր՝ ռուսաց լեզու, գործարար ոլորտ, մեծահասակների կրթություն 
 
Հոդվածում լուսաբանվում են ՀՀ-ում ներկայումս աճող 
հետաքրքրությունը գործարար ոլորտում ռուսաց լեզվի ուսուցման 
հանդեպ ինչպես նաև լեզվի կիրառման և դասավանդման 
առանձնահատկությունները մեձահասակների կրթության բնագավառում։  

  
GAYANE AYVAZYAN - SOME ASPECTS ABOUT TEACHING RUSSIAN 
BUSINESS LANGUAGE TO ADULT STUDENTS IN ARMENIA  
  
Keywords: Russian language, business communication, adult learning 
 
The article tells about the growing interest towards the business Russian 
language learning and teaching in Armenia as well as some problems in 
language learning for adult learners. 
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ՀՏԴ 407(07) 
 

ՏԵՔՍՏԸ ` ՈՐՊԵՍ ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ԳՐԱՎՈՐ ԽՈՍՔ 
ՈՒՍՈՒՑԱՆԵԼՈՒ ՄԻՋՈՑ 

 
ԶՈՐԻ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ 

 
Հիմնաբառեր` տեքստ, գիտական տեքստ, ակադեմիական գրագրություն, 
տեղեկույթ, էսսե 

 
Հայտնի է, որ լեզվի, ինչպես նաև խոսքային գործունեության 

ցանկացած տեսակի ուսուցումն սկսվում է ուսուցման միավորի 
ընտրությամբ, որն էլ իր հերթին նախանշում է աշխատանքի 
մեթոդաբանությունը և կանխորոշում նպատակին հասնելու ուղին: 
Տեքստը, համարվելով որպես հաղորդակցության միջոց, լայնորեն 
կիրառվում է լեզվի ցանկացած երևույթ` քերականական, բառային, 
ոճագիտական, շարահյուսական, ուսուցանելու համար: Այս է պատճառը, 
որ տեքստագիտության մասին գիտելիքներն անհրաժեշտ են լեզվի 
մասնագետներին և դասավանդողներին:  

Տարածության և ժամանակի մեջ ստեղծվող յուրաքանչյուր խոսք` 
գրավոր թե բանավոր, ձևավորվում է որպես տեքստ [Պետրոսյան 2014: 
59]: 

Լեզվաբանները տարբերակում են տեքստի հինգ տեսակ` 
նկարագրական (descriptive),պատմողական (narrative), փաստարկման 
(argumentative), բացատրական (expository և հրահանգչական (instructive): 

Ակադեմիական գրավոր խոսքում գերակշռում են փաստարկման 
դատողություններն ու մտահանգումները: Հետևաբար, ակադեմիական 
գրագրություն ուսուցանելիս, նախ և առաջ, պետք է հաշվի առնել, որ 
այստեղ տեքստը, բացի լեզվական միավոր լինելուց, նաև գիտական 
ոլորտին, ոճին, օրինաչափություններին ու սկզբունքներին առնչվող 
երևույթ է: Ուստի, անհրաժեշտություն է առաջանում նախ տարբերակել 
«տեքստ» և «ակադեմիական տեքստ» հասկացությունները: Տեքստը 
համընդհանուր է, ակադեմիական տեքստը` մասնավոր, այսինքն, այն 
տեքստի ենթատեսակ է: Ակադեմիական տեքստն ունի գիտական ոճի 
առանձնհատկությունները, որն էլ իր հերթին ծառայում է գիտության 
ինքնիրացմանը: Գիտական ոճի առանձնահատկությունները սահմանվում 
են հետևյալ կերպ, «Իրականության մասին նոր գիտելիքի հաղորդում և 
դրա իսկության ապացուցում» [Завьялова 2007:49]: Ինչպես նկատելի է 
այս սահմանման մեջ առանցքային գաղափարը գիտելիքն է: Քննության 
առնելով ակադեմիական տեքստի առանձնահատկությունները` նպատա-
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կահարմար է խոսել ոչ թե առհասարակ գիտելիքի, այլ գիտելիքի 
մասնավոր ձևի մասին, որն «ստեղծվում» է որոշակի մեթոդաբանությամբ 
առաջնորդվող մասնագետների կողմից: Այսպիսի գիտելիքն ունի 
տրամաբանված, համակարգված, ապացուցողական բնույթ, որը 
վերարտադրվում է տեսություններում, օրենքներում, դրույթներում և այլն: 
Ըստ Զավյալովայի` [2007:6]: տվյալ հասկացության էությունը հետևյալն է, 
«Գիտական ճանաչողությունը մարդկային գործունեության մասնագի-
տացված ձևի արդյունք է` ուղղված իրերի և երևույթների իդեալակա-
նացված վերարտադրությանը, ըմբռնմանն ու իմաստավորմանը, որը 
կյանքի է կոչվում գիտական մեթոդների միջոցով»:  

Ակադեմական տեքստի հեղինակը գիտնականն է, հետազոտողը, 
որոնց նպատակը նոր գիտելիքի ստացումն է: Հետևաբար, գիտական 
հաղորդակցության հիմնական նպատակը նոր գիտելիքի հաղորդումն է: 
Չերնյավսկայան [2005:12] գրում է, «Գիտական տեքստի բովանդա-
կությունը գիտելիքի խոսքայնացումն է (вербализация): Գիտական 
տեքստն իրենից ներկայացնում է խոսքայնացված գիտելիք, առանձնա-
նում է կառուցվածքաբովանդակային, լեզվաոճական առանձնահատկութ-
յուններով և հասցեականությամբ»: 

Հայտնի է, որ ցանկացած տեքստ կազմված է իմաստային 
միավորների աստիճանակարգումից (иерархия): Այս առումով ակադե-
միական տեքստը առանձնանում է ներքին և արտաքին կառուցվածքով: 
Ակադեմիական գրագրություն ուսուցանելիս դասավանդողը պետք է 
հաշվի առնի ակադեմիական տեքստի շարադրանքի հաջորդականութ-
յունը, պատճառահետևանքային կապերի դրսևորումները, օբյեկտիվ 
իրականության վերաբերյալ գիտելիքի մշակումներն ու ձևակերպումները, 
որոնք ապահովում են այս տեքստերի վերացականությունը, տրամաբա-
նականությունն ու օբյեկտիվությունը:  

Գիտական տեքստի հիմնական հատկանիշներից են կապակցվա-
ծությունը, ամբողջականությունը և տրամաբանվածությունը: Տեքստի 
ամբողջականությունը ի հայտ է գալիս տեքստի կուռ կառուցվածքով 
(սկիզբ, հիմնական մաս, վերջ), ավարտվածությամբ և կապակցվածութ-
յամբ, նրանով, որ տեքստի բոլոր բաղադրիչները փոխկապակցված են 
տեքստակազմական գործոններով: Իմաստային փոխկապակցվա-
ծությունն ապահովում է միկրոթեմայի, մակրոթեմայի և ամբողջ 
ստեղծագործության թեմայի միասնությունը, ինչպես նաև կապը 
նախադասությունների, պարբերություների միջև [Коськина 2010: 12]: 
Ակադեմիական գրագրություն ուսուցանելիս դասավանդողը պետք է 
հաշվի առնի նաև պարբերության հստակ գիտակցումն ու պահպանումը: 
Պարբերությունների ոչ հստակ կամ առհասարակ բացակայությունը 
շարադրանքը դարձնում է դժվարըմբռնելի, խճճված և միօրինակ: Որպես 
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կանոն, պարբերության բաժանումն ունի անհատական բնույթ, այսինքն, 
միևնույն տեքստը տարբեր հեղինակների մոտ կարող է ունենալ տարբեր 
բաժանումներ, ինչպես նաև տարբեր ծավալային և կառուցվածքային 
առանձնահատկություններ: Այս ամենով հանդերձ` մինչև օրս գոյություն 
չունի ակադեմիական տեքստերի հստակ, համակողմանի բաժանում, 
ակադեմիական որոշակի տեքստեր կարող են ընդգրկվել թե' մեկ, թե' 
մյուս ենթաբաժանման մեջ: Ընդունված է ակադեմիական տեքստերի 
հետևյալ բաժանումը` 1. Բուն գիտական՝ ա. գիտահետազոտական 
(հոդված, զեկուցում, գիտական ատենախեսություն, ընդդիմախոսություն), 
բ. գիտական-տեղեկատվական (անոտացիա, սեղմագիր, գրախոսութ-
յուն), գ. գիտական- ուղեցուցային (ուղեցույց, բյուլետեն, կատալոգ), 
2.Ուսումնագիտական՝ ա. ուսուցանող (դասագիրք, ձեռնարկ) 
բ.ուսուցանող- տեղեկատվական (բառարան, հանրագիտարան), գ. 
ուսումնառական՝ (ռեֆերատ, էսսե, կուրսային աշխատանք, 
մագիստրոսակա թեզ), 3.Գիտահանրամատչելի՝ ա. Գրավոր 
(մենագրություն, ակնարկ, զեկուցում, հոդված, դասախոսություն) բ. 
բանավոր (զեկուցում, ելույթ, հաղորդում): Ակադեմիական տեքստերի այս 
լայնածավալ շտեմարանից ՀՀ բարձրագույն հաստատությունների 
լեզվական ֆակուլտետներում սովորաբար ուսուցանվում է միայն էսսե 
գրելու կառուցվածքաբովանդակային առանձնահատկությունները, այն էլ 
«Գրավոր խոսք» դասընթացի շրջանակներում: Հաշվի առնելով 
ակադեմիական տեքստի այս տեսակի «տարածվածությունը»` 
նպատակահարմար է առավել հանգամանալից անդրադառնալ դրա 
առանձնահատկություններին: 

Ըստ Լ. Հեմփ-Լայնոզի և Բ. Հիզլիի` [1987:4] սովորողները պետք է 
սովորեն արտահայտել իրենց մտքերը հստակ և գրագետ: 
Ստեղծագործության մեջ պետք է լինի առանցքային գաղափար (centeral 
idea), որն ընթերցողին կհաղորդի տվյալ գաղափարին առնչվող 
տեղեկատվության միջոցով (related information): Այդուհանդերձ, այլ 
հեղինակներ, ինչպիսիք են Ա. Հենրին և Ռ. Ռոզենբերին [1997:479], 
էսսեն համարում են տեքստի տեսակ, որին առնչվում են այնպիսի 
ժանրեր, ինչպիսիք են թերթերում, դասագրքերում, հանրագիտարան-
ներում տպագրվող հոդվածները: Սակայն սույն հեղինակները գտնում են, 
որ ակադեմիական էսսեն նպատակ ունի ի ցույց դնել որոշակի նյութի 
տիրապետումը, մինչդեռ թերթի հոդվածները նպատակ ունեն արթնացնել 
հետաքրքրություն որոշակի խնդրի շուրջ: Ա. Կոնոբեևը [2001:51] էսսեն 
համարում է խոսույթի տեսակ և նկարագրությունը, բացատրությունը և 
փաստարկումը համարում է դրա առանձնահատկությունները: 

Այսպիսով, էսսեի վերաբերյալ գոյություն ունի երկու տեսակետ: 
Առաջինը` էսսեն սահմանում է որպես տեքստի տեսակ, իսկ երկրորդը` 
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որպես խոսույթի տեսակ: Այս սահմանումը ցույց է տալիս, որ էսսեն ունի 
երկու ասպեկտ` լեզվաբանական և սոցիալական: Ակադեմիական 
գրագրություն ուսուցանելու առումով առավել հետաքրքրական է 
բացատրական (expository) էսսեի ուսուցանումը: Ջորդանը [1984:244] 
ակադեմիական էսսեի առանձնահատկություններին են դասում հետևյալը` 

 վերլուծական, օբյեկտիվ շարադրանքի ձև, 
 պաշտոնական, զուսպ, չեզոք ոճ, 
 կրավորական կառույցի լայն կիրառում, 
 անդեմ նախադասությունների կիրառում, 
 մասնագիտացված բառապաշար, 
 կրճատումների բացակայություն, 
 դարձվածային բայերի բացակայություն, 
 ժարգոնի, խոսակցական բառապաշարի բացակայություն, 
 եզակի թիվ առաջին դեմք անձնական դերանվան կիրառման 

սահմանափակումներ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ հարկ է 
արտահայտել սեփական կարծիքը, 

 բառի կոնկրետ, անվանողական կիրառություն` երկդիմությունից 
խուսափելու համար: 

Ակադեմիական գրագրության տիպային առանձնահատկություն-
ներից մեկը «ուղղակի պատասխանից խուսափելու» ռազմավարությունն է 
[Jordan 1984:240]: Այսպիսի մոտեցումը ենթադրում է, որ տեքստի 
հեղինակի արտահայտած մտքերն ու գաղափարները բաց են քննարկման 
համար, այսինքն` տեքստի հեղինակը ականջալուր է այլընտրանքային 
կարծիքների: 

Ակադեմիական գրագրություն ուսուցանելիս շատ կարևոր է նաև, որ 
դասավանդողները կարողանան սովորեցնել ուսանողներին այն 
մեթոդները, որոնց միջոցով հնարավոր կլինի ընթերցողին կամ 
ունկնդրին պահել սպասման մեջ: Նախադասության բարդությունն ու 
երկարությունն առանցքային գործոններ են տեքստի նկատմամբ 
հետաքրքրություն առաջացնելու համար: Ուստի, խորհուրդ է տրվում մի 
կողմից կիրառել բարդ ստորադասական կառույցներ (որպեսզի տեքստը 
չլինի հատընդհատ- chunky), իսկ մյուս կողմից խուսափել տեղեկույթով 
ծանրաբեռնված նախադասությունների կիրառումից: Շատ հաճախ 
ակադեմիական տեքստեր գրելիս` ուսումնառողները ներառում են տվյալ 
երևույթի, իրողության մասին հավելյալ, էքստենսիվ (ծավալում) 
տեղեկույթ: Այսպես կոչված «ավելցուկային տեղեկույթ»-ի առկայությունը 
բացասական կարող է լինել այնքանով, որ տեղեկույթը դժվար է 
յուրացվում: Բայց եթե մեկնաբանությունների բնույթ ունեցող տեղեկույթը 
գիտահանրամատչելի և ուսումնագիտական տեքստերում օգտակար է, 
ապա այն կարող է ավելորդ դիտվել նեղ մասնագետների համար 
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նախատեսված գիտական տեքստերում: Գիտական տեքստերի 
կրճատումը դրանց բովանդակության խիստ համառոտ ներկայացումն է 
(անոտացիա, թեզիս) [Պետրոսյան 2014:71]: Տեքստի միջոցով 
ակադեմիական գրագրություն ուսուցանելու ժամանակ հարկ է 
ուշադրություն դարձնել տեքստի կառուցվածքին: Ակադեմիական 
տեքստը, ինչպես նշում է Ռ. Ջորդանը, [1984:8]: կազմված է երեք 
մասերից` ներածություն, փաստարկման մաս և վերջաբան: Ն. Ի. 
Կոլեսնիկովան [2002:83] գրում է, «Ներածությունը բուն տեքստի 
նախապատրաստումն է. հեղինակը տեղեկություն է տալիս` ինչի մասին է 
ասելիքը, ինչ հարցեր են քննարկվում, ինչ նպատակներ ու խնդիրներ են 
լուծվում աշխատանքում: Հիմնական մասը տվյալ տեքստի բուն 
բովանդակությունն է, որտեղ շարադրվում են հեղինակի հիմնական 
ասելիքը, նրա մտահաղացումները, նորույթը, փաստարկները: 
Եզրակացությունը ընդհանրացնում-ամփոփում է ասելիքը, կատարում 
եզրահանգում` շատ կարճ անդրադարձ այն ամենին, ինչ կատարվել է»: 

Ամփոփելով ասվածը` կարելի է ընդհանրացնել հետևյալը. 
ակադեմիական գրագրություն ուսուցանելու համար նախատեսված 
տեքստերում բուն ասելիքն ապահովվում է ներքին և արտաքին 
բովանդակային կառուցվածքի միջոցով: Տեքստի բաժանումն ըստ 
նպատակային հատվածների ամենևին էլ պատահական պահանջ չէ. 
դրանք ամբողջացնում են թեմայի ընդհանուր բովանդակությունը: 
Ակադեմիական տեքստերում տրամաբանական շղթայի առկայությունն 
այն դարձնում է կուռ և կանոնավոր: Տեքստի բովանդակային այս 
տրամաբանական փուլերի ապահովմամբ միայն կարելի է հասնել 
սովորողների մոտ ակադեմիական գրագրության հմտությունների 
ձևավորմանն ու զարգացմանը: 
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ЗОРИ БАРСЕГЯН - ТЕКСТ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ 
АКАДЕМИЧЕСКОМУ ПИСЬМУ  

 
Ключевые слова: текст, научный текст, академическое письмо, информация, 
эссе 

 
В данной статье рассматриваются некоторые проблемы обучения 

академическому письму через текст. В процессе обучения этому виду 
письма преподаватель должен иметь в виду ряд структурных и логических 
особенностей академического текста. 

 
ZORI BARSEGHYAN - TEACHING ACADEMIC WRITING THROUGH TEXT 

 
Keywords : text, scientific text, academic writing, information, essay 

 
The article touches upon some problems of teaching academic writing 

through text. Text being a communicative and sociocultural unit is used in 
many aspects of language teaching, including academic writing. In the 
process of teaching instructors must take into consideration some structural 
and logical peculiarities of the academic text. 
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УДК 378.73 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В ЖИЗНИ ЖЕНЩИН 
 

ЭВЕЛИНА АДАМЯН  
 

Ключевые слова: физическая культура, гимнастика, здаровья 
 

Женщин часто называют лучшей половиной человечества, красивой 
половиной человечества, слабой половиной человечества, используя в 
зависимости от обстоятельств ставшие уже штампом словосочетания. 
Причем акцент всегда делается на первом слове - на эпитете. А ведь 
гораздо важнее второе слово. 

Нас, женщин - половина человечества. И в этом все дело. Более того, 
природой определено, что именно женщина является продолжательницей 
рода, ответственной не только за функцию рождения, но и за здоровье 
будущих поколений. И если мы сегодня констатируем высокую 
смертность среди новорожденных, чрезвычайно низкий процент 
полностью здоровых школьников, если мы говорим о недостаточных 
физических кондициях призывников, то это следствие, на мой взгляд, как 
социально-экономических перекосов в стране, так и социально-бытовых 
условий жизни наших женщин. 

Буквально репродуктивное здоровье у женщин ухудшилось. За 
последние пять лет показатели по воспалительным заболеваниям выросли 
на 30,5%, осложнения беременности, родов и послеродового периода - на 
21,8%. Отмечен рост анемии беременных. Заболеваемость 
новорожденных за минувшие пять лет выросла на 16,5%, а в целом дети 
за последние 6 лет стали болеть в 3 - 4 раза чаще. Минздрав отмечает 
резкое увеличение генитальных заболеваний у девочек- подростков и 
рост нервно - психических расстройств у юношей. 

Таковы факты, как это ни печально произносить. А ведь известно, 
что многие болезни взрослых закладываются в детстве, а подчас –в 
утробе матери. А состояние здоровья и физическая способность 
нынешних девочек, девушек, женщин определяют не только настоящее, 
но и будущее здоровье населения нашей страны, его резервные 
функциональные возможности и устойчивость иммунной системы к 
заболеваниям. 

Одна из причин в том, что ныне государственные формы работы по 
физической культуре и спорту с населением в нашей стране 
заканчиваются одновременно с окончанием учебного заведения. Плохо 
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ли, хорошо ли, но начиная с школы, техникума, вуза здесь проводятся 
плановые, включенные в учебные программы занятия физической 
подготовкой под постоянным медицинским контролем. Много молодежи, 
в том числе и девушек, на том или ином уровне занимаются массовым 
спортом факультативно, в школьных или вузовских секциях. Но стоит им 
выйти в самостоятельную жизнь, а это ведь двадцатилетние, у которых 
еще вся жизнь впереди, как все организационные формы заканчиваются. 
Исключение составляют лишь те, кто посвящает себя спорту высших 
достижений. Но об этом контингенте особый разговор. 

Физическая культура и спорт - один из реальных, проверенных 
жизнью факторов сохранения и укрепления здоровья всех слоев 
населения, и женщин в том числе. 

Однако бесконтрольные занятия физкультурой и спортом, незнание 
основных принципов физического воспитания, неумение занимающегося 
определить степень своей усталости, вовремя сделать самомассаж, 
сходить в парную баню, подобрать приемлемый режим дня и т. п., могут 
принести не столько пользу, сколько вред. Физического воспитания - 
обязательность врачебного контроля при занятиях физической культурой 
и спортом. 

В 60-70-е годы оздоровительные программы разрабатывались 
педагогами. Отдел спортивной медицины проводил медицинские 
тестирования в динамике, т. е. в процессе многолетних наблюдений. 
Результаты врачебных исследований показывали, как благотворно 
влияют физические упражнения на здоровье, функциональные 
возможности и психофизическое состояние женщин. 

Существуют ли сейчас оздоровительные программы и какова их 
эффективность? Такие программы есть, они разработаны в разных 
учереждениях. Коллектив лаборатории изучал эффективность нескольких 
оздоровительных программ для женщин: одна из них включала 
гимнастику для суставов, танцевальную гимнастику, аэробику, шейпинг 
(упражнения для основных групп мышц с целью коррекции фигуры), 
стретчинг (упражнения на растягивание). Женщины занимались 
оздоровительной гимнастикой 2-3 раза в неделю по 1, 5-2 часа. Другая 
программа - рассчитанная на двухнедельные курсы, проводимые в 
экологически благоприятных зонах. Третья - самостоятельные формы 
занятий женщин физкультурой, включающие туризм, прогулку на 
велосипеде, гимнастику, посещениe бассейна. 

Все эти программы оказывали положительное влияние на здоровье, 
физические кондиции, способствовали формированию хорошей фигуры у 
женщин и, что очень важно, - оказывали большой положительный 
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психоэмоциональный эффект, особенно те формы, которые носили 
коллективный характер. 

Напомню, что устав Всемирной Организации Здравоохранения 
определяет понятие «здоровья как состояние полного физического, 
психологического и социального благополучия». Убеждена, что 
коллективные занятия оказывают больший эмоциональный и 
психологический эффект по сравнению с индивидуальными, 
самостоятельными занятиями. 

Сегодня есть достаточное количество тренажеров и средств для 
индивидуальных занятий. Они постоянно рекламируются . И это хорошо. 
Рынок тренажеров с каждым годом увеличивается, предлагая покупателю 
все более сложные технологические новинки. Нужно только знать, как 
дозировать нагрузки, на этих мини-стадионах, какова их 
последовательность. К сожалению, не всегда можно найти рекомендации 
по использованию тренажеров с учетом возраста, пола, состояния 
здоровья занимающихся. 

Индивидуальные занятия физкультурой и спортом требуют гораздо 
более высокого самоконтроля, правильного распорядка дня, режима 
питания и гигиены. Это обеспечит женщине высокую работоспособность 
в условиях нынешней интенсификации ее труда. Этих знаний у 
большинства занимающихся женщин нет, а различные лженаучные 
коммерческие методики питания и похудания только запутали 
большинство женщин. Ведь цель таких программ - выколотить деньг. 

К числу индивидуальных видов занятий физической культурой 
относятся занятия на свежем воздухе: бег, ходьба, ходьба на лыжах, езда 
на велосипеде, гимнастика. 

Однако далеко не каждая женщина среднего возраста, фигура 
которой утратила стройность, выйдет в спортивном костюме на улицу. 
Думаю, это одна из причин того, что бегающих женщин - единицы. При 
групповых занятиях на спортивной арене все гораздо проще. Здесь нет 
ненужного зрителя, а есть необходимое общение с женщинами, занятым 
теми же проблемам. 

Спортивная арена должна быть центром не только зрелища и 
торговли, но и обязательно занятий физкультурой. Здесь не надо ничего 
придумывать, есть готовая инфраструктура. Но на ней сегодня смещены 
акценты. Фактическое перепрофилирование спортивных арен 
недопустимо!!! 

Свое отношение к проблеме, которую мы обсуждаем, должен 
высказать и Минздрав. Именно у нас созданы методология и технология 
медицинского контроля за занимающимися физкультурой и спортом; 
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разработано материально-техническое и штатное обеспечение врачебно-
физкультурных диспансеров разных уровней. 

Сегодня врачебно-физкультурным диспансерам, как и другим 
государственным медицинским учреждениям, очень трудно. А ведь 
спортивная медицина составляет неотъемлемую часть физической 
культуры и спорта. Без медиков нельзя решать вопросы нормирования 
нагрузок, контролировать восстановление организма, определять уровень 
функциональной подготовленности, функциональных резервных 
возможностей, давать рекомендации по восстановлению, лечению и 
профилактике. 

А куда обращаться за медицинской помощью девушкам и женщинам, 
занимающимся массовым спортом и физкультурой и не входящим в 
сборные команды и олимпийский резерв? 

Ведь главный принцип не только медицины, но и физкультуры и 
спорта - не навреди. А бесконтрольные занятия и тренировки могут 
принести огромный вред! 

Думается, что в Законе обязательно должен быть отдельный раздел 
по спортивной медицине, как неотъемлемой составной части занятий 
физической культурой и спортом. 

Видимо, всем известно, что физкультура и спорт - это как лекарство, 
которое в одних дозах полезно, а в других - вредно. Полагаю, что было 
бы целесообразно направить проект Закона в Федерацию спортивной 
медицины и предложить дать ей свои рекомендации. 

Я отмечу следующее: все женщины регулярно, не один год, 
занимаются физкультурой. Многие из них - ветераны спорта. Возрастной 
диапазон - от 30 до 67 лет, проживают в городах.  

По профессии это преподаватели, тренеры, учителя, инженерно-
технические и медицинские работники. Женщины, занятые в сфере 
физического труда, составляли единицы. 

К сожалению, 25% из них не проходят медицинского обследования. И 
лишь треть - обследуются на базе врачебно - физкультурных 
диспансеров. Платными медицинскими услугами пользуются 
ограниченное количество женщин. Занятия физкультурой и спортом 
оказывают положительное влияние на здоровье почти всех женщин. Они 
сохраняют хорошую фигуру, активную творческую и сексуальную жизнь, 
детородную функцию, а в целом здоровье всего этого контингента резко 
отличается от грустной статистике. 

Для рождения здоровых детей и нормальных родов очень важно, 
чтобы женщина продолжала заниматься физкультурой и в первые месяцы 
беременности. Поскольку здесь есть своя специфика, необходим 
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постоянный контроль не только спортивного медика, но и врача женской 
консультации. 

Давно известно, что у беременных женщин увеличивается 
содержание кислорода в крови и в связи с этим улучшаются физические 
показатели, изменяется гуморально-гормональная регуляция. В последние 
годы, в основном в средствах массовой информации, появились 
публикации о том, что в ранние сроки беременности спортсменки могут 
показывать высокие спортивные результаты. Последующий за этим 
возможный аборт неизбежно ведет к изменениям сердечно-сосудистой 
системы, психической травме, гинекологическим заболеваниям. Вот 
почему эти вопросы должны быть предметом специальных медицинских 
исследований. 

Занятия физической культурой и спортом сегодня проходят не 
только в новых социально - экономических условиях, но и при 
изменившейся окружающей среде, повышенных стрессах, усложнившихся 
соревновательных программах, появлении новых технологий в 
оборудовании и экипировке. Весь этот комплекс факторов влияет на 
организм женщины и нуждается в изучении! 

Не могу не сказать о спорте высших достижений и все более 
активном вовлечении в него женщин. Во всем мире растет как число 
профессионалок-спортсменок, так и количество соревновательных 
дисциплин, в которых они принимают участие. Особенно в тех видах 
спорта, которые прежде рассматривались как чисто мужские. Запретами 
здесь не поможешь. В 50-е годы запретили женский хоккей, а сейчас он - 
в программе олимпийских игр. Проводятся мировые первенства по 
женской штанге, боксу, восточным единоборствам. 

Можно к этому относиться по-разному, но, поскольку сегодня такие 
виды спорта - реальность и есть желающие ими заниматься, необходимы 
специальные исследования по их регламентации, отбору, строжайшему 
медицинскому контролю. 

Чрезвычайно важна, как без потери здоровья выйти из большого 
спорта. Спортсмен, занимающийся профессиональным спортом 
длительное время и в одночасье заканчивающий выступать, подобен 
космонавту, вернувшемуся на землю из длительного полета. Он нуждается 
в специальной системе реабилитации, как физической, так и 
психологической. Только тогда у нас будет меньше издержек и 
негативных примеров. 

Надеюсь, что изложенные мною в статье предложения дадут в 
недалеком будущем практический результат и будут способствовать 
улучшению здоровья женщин, их нравственной красоте. 
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Հիմնաբառեր՝ ֆիզիկական կուլտուրա, մարմնամարզություն, առողջություն 
 
Մենք՝ կազմում ենք մարդկության 50%-ը: Կանայք հանդիսանում են 
մարդկային սերնդի շարունակողը և նրանք պատասխանատու են ոչ 
միայն ծնելիության, այլ նաև դաստիարակության և կրթության համար: 
Եվ եթե մենք խոսում ենք նորածինների շրջանում մահացության բարձր 
տոկոսի, աշակերտների շրջանում՝ ցածր առողջական տոկոսի և 
զինծառայողների շրջանում՝ առողջական խնդիրների մասին, ապա 
դրանք երկրում սոցիալ - տնտեսական վատ պայմանների և կանանց 
սոցիալ – կենցաղային վատ ապրելակերպի արդյունք են: 
 
EVELINA ADAMYAN - PHYSICAL CULTURE AND SPORT IN WOMEN’S 
LIFE 
 
Keywords: physical exercises, gymnastics, health 
 
We - women are the half of humanity. And this is the whole thing. Moreover, 
it is naturally defined, that it is women who are the continuer of human race, 
who are responsible not only for the function of birth, but also for the 
nurture and educating. And if we are talking about the high mortality rate 
among newborn children, low health rate among the pupils, if we are 
discussing the health problems among many conscripts for army, so in my 
opinion this is the result of both social - economic problems in the country 
and living conditions of women’s life. 
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УДК 378.491.7 
 

СИСТЕМА ТЕКСТОВЫХ ЗАДАНИЙ И УПРАЖНЕНИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ГРАММАТИКИ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО РКИ В ВУЗЕ 

 
ЭРИКА АВАКОВА  

 
Ключевые слова: преподавание РКИ в вузе, текстовые упражнения, 
текстообразующая функция, категории текста, клоуз-тест 

 
В последние десятилетия в практике преподавания русского языка в 

Республике Армении весьма ощутим интерес к работе над текстом, что 
позволяет создать необходимые предпосылки для развития связной речи 
учащихся-армян. В тексте находит свою реализацию не только 
лексический, но и грамматический материал, следовательно важное место 
в процессе обучения русскому языку следует уделять не только 
функциональным значениям грамматических единиц и категориальным 
признакам грамматических форм, но и роли грамматических единиц и 
структур в тексте. Поскольку текст является центральным звеном в любом 
процессе речевой деятельности, задачей речевого развития студентов 
становится обучение восприятию и порождению текстов. Рассматривая 
текст как основную форму существования языка, хранения и передачи 
культуры и считая его главным источником исследования языка, 
осмысления грамматических форм и категорий, Г.А. Золотова отмечает: 
«Именно предназначенность к тому или иному способу функционирования 
в тексте, текстовое назначение, и может служить ориентром и критерием 
в грамматических квалификациях и классификациях» [Золотова 2002:13-
19]. Именно по этой причине изучение грамматики на практических 
занятиях по русскому языку в вузе должно осуществляться на основе 
текста. Работа же над текстом при изучении грамматики должна 
сопровождаться выполнением заданий и упражнений, направленных на 
осмысление студентами текстообразующей функции грамматических 
единиц. 

Методика работы над текстом может допускать варианты в 
зависимости от поставленных целей и задач, уровня владения языком 
обучаемыми и других факторов. Один из важнейших дидактических 
принципов обучения – систематичность, последовательность в работе над 
учебным материалом – должен проявляться и в работе над текстом на 
практических занятиях по русскому языку в вузе. Целью данной статьи 
является описание системы заданий и упражнений, направленных на 
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осмысление студентами текстообразующей функции грамматических 
единиц и одновременно развивающих коммуникативные умения и навыки 
обучаемых. 

В числе различных классификаций заданий и упражнений можно 
выделить 3 основных типа: 1) языковые; 2) условно-речевые; 3) речевые. 
А.Н. Щукин, выделяя три основные группы упражнений – языковые, 
условно-речевые и речевые, классифицирует их в зависимости от: 
 назначения (тренировочные – контрольные, аспектные – 

комплексные, рецептивные – продуктивные); 
 характера (в диалогической и монологической речи); 
 способа выполнения (устные – письменные, одноязычные – 

двуязычные, вслух – про себя, вербальные – с применением 
зрительной наглядности, классные – домашние, индивидуальные – 
коллективные) [Щукин 2006:231]. 

В ряде методических исследований можно встретить 2 основные 
группы: упражнения для усвоения материала и для его использования в 
речи. Терминология при этом весьма разнообразна: упражнения первой 
группы называют языковыми, тренировочными, подготовительными и 
т.п., упражнения же второй группы – творческими, речевыми или 
коммуникативными [Пассов 1989:68]. Для каждого вида речевой 
деятельности, по мнению Е.И. Пассова, необходимы две категории 
упражнений: условно-речевые (упражнения на формирование речевых 
навыков) и речевые (упражнения на развитие речевых умений) [там же]. В 
методике преподавания языков широко используются также текстовые 
упражнения, которые опираются на текст как результат речевой 
деятельности и подразделяются на: 1) работу учащихся с готовым текстом 
(анализ); 2) составление текста самими учащимися [Азимов 2009:303-
304]. 

При разработке системы упражнений нами учитывались основные 
требования, предъявляемые исследователями к упражнениям. Так, 
рассматривая упражнения в качестве основных единиц обучения, И.Л. 
Бим предъявляет к ним следующие требования: 
 обеспечение четкой постановки задачи и ориентирование в 

способах ее решения; 
 создание необходимой мотивации, обеспечение интереса учащихся 

как к предметному содержанию задачи, так и к способу ее решения; 
 обеспечение стимулов и опор (как вербальных, так и 

невербальных); 
 коммуникативная направленность; 
 обеспечение обратной связи [Бим 1977:199]. 
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Специфика и типология упражнений находятся в непосредственной 
связи с целью и принципами обучения РКИ. Поскольку ведущий принцип 
в преподавании РКИ в вузе – принцип коммуникативности, основной же 
целью обучения является прежде всего практическое овладение русским 
языком как средством общения и формирование у студентов 
коммуникативной компетенции, разработанные нами упражнения носят 
комбинированный характер. Мы попытались построить систему 
текстовых упражнений, в основе которых лежит анализ текста, 
соединив при этом два направления в обучении РКИ в вузе: изучение 
грамматической системы языка, описание признаков и 
текстообразующих функций грамматических единиц, с одной 
стороны, и развитие коммуникативных умений и навыков студентов, с 
другой стороны. При определении оптимальной последовательности 
упражнений для обеспечения эффективности обучения нами 
учитывались основные принципы расположения упражнений. Одним 
из основных принципов в методической литературе выделяется 
принцип градуальности, предполагающий расположение заданий по 
нарастающей сложности и с расширением объема информации. При 
составлении упражнений и определении последовательности их 
выполнения мы опирались на выделенные Н.А. Ипполитовой 3 этапа 
изучения средств языка на текстовой основе [см. Ипполитова 1988]. 
Целевую установку и содержание для каждого этапа мы представили в 
виде следующей таблицы (см. Таблица 1). 

 
Таблица 1. Этапы изучения грамматических единиц на текстовой 

основе 
Этап Цель этапа Содержание этапа 
1-й 
этап 

Осознание 
студентами 
текстообразующей 
функции грамматических 
единиц на уровне текста. 

Общее представление об 
основных категориях текста и 
текстообразующих функциях 
грамматических единиц. 
Реализация текстовых категорий с 
помощью грамматических единиц.  

2-й 
этап 

Развитие умений 
реализовывать основные 
категории текста с 
помощью грамматических 
единиц. 

Использование средств 
языка для реализации текстовых 
категорий(развитие умений 
связывать текст, дополнять, 
трансформировать высказывания). 

3-й 
этап 

Создание 
самостоятельных 
высказываний и текстов. 

 Обобщение. 
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Содержанием упражнений первого этапа является нахождение 
изучаемых грамматических единиц в тексте, определение их роли в 
выражении и реализации основных категорий текста. Приведем 
конкретные примеры заданий для первого этапа, которые можно 
использовать в соответствии с изучаемой частью речи:  

Имя существительное 
 Прочитайте текст. Определите тему текста. В каком 

предложении она заявлена?  
 Можно ли по существительным определить тему текста? Какие 

существительные участвуют в раскрытии темы текста?  
 Повтор каких существительных (грамматических форм, 

конструкций) обеспечивает связность текста? 
 Найдите в тексте существительные (предложно-падежные 

конструкции), выражающие текстовую категорию континуума. 
Имя прилагательное 

 Прочитайте текст. Определите тип речи. Какова роль 
прилагательных в тексте? С помощью каких средств реализуется 
категория информативности? 

 Попробуйте прочитать текст без прилагательных. Что 
изменилось? 

 Повтор каких прилагательных обеспечивает связность текста?  
 Какова роль прилагательных в выражении текстовой категории 

модальности? 
 Какие средства кроме прилагательных используются при описании? 

Имя числительное 
 Найдите в тексте числительные. Какие текстообразующие 

функции они выполняют?  
 Сравните функции числительных в тексте. 

Местоимение 
 Прочитайте текст. Укажите местоимения, соединяющие 

предложения и смысловые части текста. 
 Каковы текстообразующие функции местоимений в данном 

тексте?  
Глагол 

 Прочитайте текст, объясните выбор видовой формы глагола.  
 Как вы думаете, зависит ли выбор видовой формы глагола от типа 

речи (описания/ повествования)? 
 Как связаны предложения в каждой смысловой части текста? 
 Какие слова – имена существительные или глаголы – ярче передают 

действия? 
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 При помощи каких глаголов выражается категория модальности? 
 Причастие, деепричастие 

 Найдите в тексте причастия (деепричастия). Сделайте вывод об 
их текстообразующей функции. 

 Какие причастия (деепричастия) обеспечивают связность 
смысловых частей текста? 

 Наречие 
 Прочитайте текст, найдите в нем наречия. Скажите, в каких 

частях текста они используются. 
 Какие наречия указывают на связь смысловых частей текста? 
 С помощью каких наречий выражается текстовая категория 

континуума? 
 Служебные части речи 

 Прочитайте текст. Найдите служебные части речи, соединяющие 
смысловые части текста. 

 С помощью каких средств выражается текстовая категория 
модальности?  

Содержанием упражнений второго этапа является тренировка в 
использовании грамматических единиц в реализации основных категорий 
текста. На данном этапе используются упражнения на дополнение, 
трансформацию, восстановление текстов, устранение ненужных повторов 
и т.п. Анализ текста, проводимый преподавателем или студентами, но в 
указанном преподавателем направлении, может сочетаться с заданиями и 
упражнениями, направленными на формирование у студентов умений 
выбирать нужные грамматические единицы для решения конкретной 
задачи при реализации той или иной текстовой категории. Приведем 
примеры заданий для второго этапа:  
 Восстановите правильную последовательность предложений в 

данном фрагменте текста. Какое предложение лишнее? 
1. Наконец она согласилась: в назначенный день она должна была не 

ужинать и удалиться в свою комнату под предлогом головной боли.  
2. Девушка ее была в заговоре; обе они должны были выйти в сад 

через заднее крыльцо, за садом найти готовые сани, садиться в 
них и ехать за пять верст от Ненарадова в село Жадрино, прямо в 
церковь, где уж Владимир должен был их ожидать. 

3. Марья Гавриловна долго колебалась; множество планов побега было 
отвергнуто.  

4. Наконец она встала, бледнее обыкновенного и с непритворной 
головною болью. 

     (3, 1, 2) Предложение 4 лишнее 
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   (отрывок из повести А.С. Пушкина «Метель»)  
 Восстановите правильную последовательность предложений в 

данном фрагменте текста. 
1. Потом доносилось шлепaнье кaлош и скрип снимaемого крючкa. 
2. Когдa поздней ночью он звонил у своих дверей, первым звуком после 

колокольчикa был звонкий собaчий лaй, в котором слышaлись и 
боязнь чужого и рaдость, что это идет свой. 

3. Он входил и рaздевaлся в темноте, чувствуя недaлеко от себя 
молчaливую женскую фигуру.  

4. А коленa его лaсково цaрaпaли когти собaки, и горячий язык лизaл 
зaстывшую руку. 

        (2, 3, 4, 1) 
   (отрывок из рассказа Л.Н. Андреева «Друг»)  
 Восстановите правильную последовательность абзацев в данном 

фрагменте текста. Как связаны предложения в каждой 
смысловой части текста? 

1. Он назвался родственником, но она его не узнала и от стыда 
растерялась и от растерянности впустила его в свою комнату. 

2. И вот теперь этот грузный, стареющий человек говорит, что он 
приехал из Франции и на пути к своим родственникам в 
Горьковскую область (он это старательно выговорил) зашел к ней, 
зная, что она сейчас живет в Москве. Как она ни вглядывалась в 
него, в чертах его лица и тем более фигуры ничего не угадывалось 
от того стройного, лихого юнкера. Как быть? 

3. Это был грузный, облысевший человек с тяжелыми веками и 
усталым лицом. На вид ему было пятьдесят с лишним лет. Он 
позвонил во входную дверь коммунальной квартиры, где она жила с 
мужем и двумя детьми, позвонил, нажав именно кнопку их комнаты, 
и она ему открыла. 

4. Потом были война с Германией, революция, и она его больше 
никогда не видела. Она только слыхала, что в гражданскую войну 
он был с белыми, сражался против Красной армии, а что было 
потом, она не знала. То ли его убили, то ли он ушел с остатками 
белой армии за границу. 

5. Был первый послевоенный год. Когда он уже сидел в комнате и 
назвал себя, она вдруг ясно припомнила то, что было более 
тридцати лет тому назад! Совсем девочкой она с матерью 
гостила у дальних своих родственников, и там был молодой юнкер, 
который подбрасывал ее на руках, и она хохотала от восторга и 
страха. (3, 1, 5, 4, 2) 
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 (отрывок из рассказа Ф.А. Искандера «Незваный гость»)  
 Прочитайте фрагмент текста. Объедините, где нужно, простые 

предложения в сложные. Используйте различные средства связи 
(союзы, союзные слова, местоимения, деепричастные обороты и 
др.) 

«Мы в тот вечер сидели тихо. Изредка обменивались 
незначительными словами, преувеличенно спокойными. Скрывали свои 
тайные мысли и чувства. С притворной простотой сказал отец и про 
осень. Я подошла к балконной двери. Я протерла стекло платком: в 
саду, на черном небе, ярко и остро сверкали чистые ледяные звезды. 
Отец курил, откинувшись в кресло. Отец рассеянно глядел на 
висевшую над столом жаркую лампу. Мама, в очках, старательно 
зашивала под ее светом маленький шелковый мешочек, – мы знали 
какой, – и это было и трогательно и жутко». 
   (по рассказу А.И. Бунина «Холодная осень») 
 Прочитайте фрагмент текста. Восстановите видовременную 

соотнесенность глагольных форм. Объясните выбор видовой 
формы глагола. 

«...Сизые сумерки прозрачно окутают поле, от земли, согретой 
за день солнцем, поднимался душный, тёплый запах. Медленно всходила 
красная, угрюмая луна, тёмная туча, формой подобная рыбе, 
неподвижно стоит на горизонте, разрезая диск луны, и луна 
показалась чашей, полной крови.  

Я шёл полем в маленький, сонный город и посмотрел, как угас 
блеск крестов на церквах; навстречу мне мягко плыл странный звук, 
неуловимый, точно тень, а по тёмной, пыльной дороге бежала собака. 
Опустив хвост, высунув язык и качая головой, она, не торопясь, шла 
прямо на меня; я видел, как она порою встряхивала шерсть, 
свалявшуюся в клочья. В её неспешной походке было что-то серьёзное, 
озабоченное, и вся она – жалкая, голодная, – казалось мне, решала что-
то твёрдо и навсегда. Тихо свистнув ей, я звал еe». 
    (по рассказу М. Горького «Собака»)  
 Прочитайте фрагмент текста, восполните пропущенные глаголы 

(в зависимости от изучаемой грамматической темы можно 
предложить слова разных частей речи).  

«Осень началась солнечными днями. 
По воскресеньям Турбин с утра … в поле, туда, где видны были 

на горизонте станция и один за другим уходящие вдаль телеграфные 
столбы. Его … туда, потому что в ту сторону поезд должен был 
унести его на родину.  
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С утра было светло и тихо. Низкое солнце … ослепительно. 
Белый, холодный туман … реку. Белый дым … в солнечных лучах над 
крышами изб и … в бирюзовое небо. В барском парке, прохваченном 
ночною сыростью, на низах … холодные синие тени и … прелым 
листом и яблоками; на полянах, в солнечном блеске, … паутины и 
неподвижно … светло-золотые клены. Резкий крик дроздов иногда … 
тишину. Листья, пригретые солнцем, слабо колеблясь, … на темные, 
серые дорожки. Сад… и …; далеко виден был в нем полураскрытый, 
покинутый шалаш садовника». 
    (по рассказу И.А. Бунина «Учитель»)  

Какую роль играют пропущенные слова в связи частей текста? 
Объясните выбор видовой формы глагола. (Возможны и варианты 
данной формулировки задания, связанные со средствами выражения той 
или иной категории текста, например: “Какую роль играют 
пропущенные слова в выражении категории информативности/ 
модальности/континуума?”) 

После выполнения задания студентами можно предложить им 
сопоставить полученные тексты с оригиналом. 

На данном этапе для восстановления недостающих элементов текста 
можно использовать также клоуз-тест (cloze-test от английского «closure» 
– размыкание, смыкание). Данный вид теста, разработанный 
американским ученым У.Л. Тэйлором для определения сложности того или 
иного текста для чтения и понимания, в настоящее время используется в 
методике преподавания как родного, так и иностранных языков. Клоуз-тест 
нашел широкое применение на практических занятиях по иностранному языку, 
поскольку дает возможность заменить целую серию узконаправленных заданий 
на одно, позволяя тем самым экономить время и усилия [Воног 2010:151]. 
Данный тест известен в методической литературе еще как 
«подстановочный тест, тест дополнения, тест восстановления, тест с 
пропусками» [Балыхина 2000]. Задача выполняющего клоуз-тест – 
вставить недостающие компоненты. Клоуз-тест рассматривают также как 
один из приемов прагматического тестирования, при помощи которого 
можно достаточно точно и объективно установить степень 
сформированности лексико-грамматических навыков, уровень понимания 
прочитанного, а также общий уровень владения языком. 

Клоуз-тест может строиться по-разному и преследовать разные цели. 
Учитывая тот факт, что при работе с клоуз-тестом процессы смысло- и 
текстообразования находятся в тесной взаимосвязи, основная цель 
работы с данным видом теста связывается с тем, чтобы научить 
студентов понимать смысл текста, его организацию, и только на этой 
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основе работать с языковыми явлениями и анализировать их. В качестве 
обязательного условия формата клоуз-теста выделяют пропуски 
(ключевых) слов, восстановление которых возможно исходя из смысловой 
организации текста [Максимова 2011]. В нашем случае характер пропусков 
может определяться содержанием той категории текста, которая 
реализуется с помощью изучаемых грамматических единиц.  

При составлении клоуз-тестов нами учитывались рекомендации, 
предъявляемые различными методистами и исследователями к 
составлению и проведению клоуз-тестирования. В общем виде их можно 
свести к следующим: 
1. В качестве основы клоуз-теста выбирается текст или отрывок прозы, 

имеющий законченное по смыслу и логически обоснованное 
изложение событий и фактов. Объем текста – от 100 до 300-400 
слов; 

2. Все тексты должны приводиться без купюр или какой-либо адаптации 
[Максимова 2011]; 

3. Определяются общее количество и характер слов для пропуска, 
восстановление которых обусловлено семантическими и 
грамматическими особенностями текста [Воног 2010:153]. 

4. Должны быть даны четкие инструкции по выполнению теста 
[Конышева 2004:53-54]. 
Подготовленный с учетом всех рекомендаций текст необходимо 

размножить в количестве, соответствующем числу студентов, и 
распределить между ними. Учащиеся должны прочитать текст и 
заполнить пропуски. Приведем пример клоуз-теста: 

Моя «она» 
«Она, как авторитетно … мои родители и начальники, родилась 

раньше меня. Правы они или нет, но я знаю только, что я не помню ни 
одного дня в моей жизни, когда бы я не принадлежал ей и не чувствовал 
над собой ее … Она не покидает меня день и ночь; я тоже не 
выказываю поползновения удрать от нее, - связь, стало быть, 
крепкая, прочная... Но не завидуйте, юная читательница!.. Эта 
трогательная связь не приносит мне ничего, кроме ... Во-первых, моя 
«она», не отступая от меня день и ночь, не дает мне заниматься …. 
Она мешает мне читать, писать, гулять, ….. природой. Я пишу эти 
строки, а она толкает меня под локоть и ежесекундно, как древняя 
Клеопатра не менее древнего Антония, манит меня к ложу. Во-вторых, 
она разоряет меня, как французская кокотка. За ее привязанность я … 
ей всем: карьерой, славой, комфортом... По ее милости я хожу раздет, 
живу в дешевом номере, питаюсь ерундой, пишу бледными … Всё, всё 
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пожирает она, ненасытная! Я … ее, презираю... Давно бы пора 
развестись с ней, но не развелся я до сих пор не потому, что 
московские адвокаты берут за развод четыре тысячи... Детей у нас 
пока нет... Хотите знать ее …? Извольте... Оно поэтично и 
напоминает Лилю, Лелю, Нелли... 

Ее зовут – … ##». 
  208 слов (А.П. Чехов «Моя она») 

Карта текста 
1. Вопросы на восприятие текста: 
- как вы думаете, как «ее» зовут? 
- как можно сформулировать тему и основную мысль текста? О чем 
заставляет вас задуматься проблема, заявленная Чеховым в тексте? 
2. Пропущенные слова: утверждают, власти, несчастий, делом, 
наслаждаться, пожертвовал, чернилами, ненавижу, имя, лень. 
3. Вопросы к языковому анализу текста: 
- С помощью каких средств реализуется категория связности 
текста? 
- Какие грамматические единицы участвуют в выражении текстовой 
модальности?  

Содержанием упражнений третьего этапа является создание 
самостоятельных связных высказываний и текстов. Студенты 
совершенствуют умения, сформированные в процессе анализа текстов на 
первых двух этапах, составляя собственные тексты по предложенным 
компонентам (предложениям, фрагментам или на основе композиционной 
схемы, плана) с учетом полученных знаний о текстообразующей функции 
тех или иных грамматических единиц. Приведем примеры заданий для 
данного этапа: 
 Приведите аргументы в пользу данного тезиса. Сформулируйте 

основной вывод из изложенных вами доказательств: 
1. «Мы ищем возлюбленную, последнюю истину. Ее не надо ни искать, 
ни жалеть, тогда она придет сама»…….(А.П. Платонов «Чтобы стать 
гением будущего»). 
2. «Сердце – это корень, из которого растет и растет человек, это 
обитель вечной надежды и влюбленности»…………………..(А.П. 
Платонов «Поэма мысли»).  
3. «Тяжело и скучно быть человеком! Человек – это раб не только 
страстей, но и своих ближних»…………………(А.П. Чехов «Человек»). 
4. «Человеку нужно не три аршина земли, не усадьба, а весь земной 
шар, вся природа, где на просторе он мог бы проявить все свойства и 
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особенности своего свободного духа»…………. (А.П. Чехов 
«Крыжовник»). 
 Напишите небольшой текст-рассуждение по приведенным 

предложениям. Подумайте, какие предложения и в какой 
последовательности можно включить в рассуждение: 
Но хочет ли мир своего спасения? 
Вселенная – пламенное мгновение, прорвавшееся и перестроившее 
хаос. Великая жизнь не может быть длиннее мига. 
Почему же не может спастись мир, то есть перейти на иную 
дорогу? 
Ибо жизнь не должна быть длиннее мига, чем дальше жизнь, тем 
она тяжелее. 
Но сила вселенной – тогда сила, когда она сосредоточена в одном 
ударе.  

      (По А.П. Платонову) 
 По данному плану восстановите события, которые могут быть 

описаны в тексте: 
1. Елка у нового московского дома. 
2. Новый год. Срубленная верхушка ели. 
3. Памятник подлецу, срубившему ель. 
4. Новая молодая ель. 
5. Знак доброй памяти. 

После выполнения студентами задания нужно сопоставить 
написанные ими тексты с текстом-оригиналом, по которому составлен 
приведенный план. 

«Пословица говорит, что каждый человек должен посадить за 
свою жизнь одно дерево. Однажды у нового московского дома я увидела 
елку, посаженную кем-то из жильцов. Вся в игольчатом серебре, 
пушистая и веселая, она украшала весь двор своей прелестью.  

Но подоспел Новый год, и чья-то злая рука грубо и безжалостно 
срубила для продажи верхушку этой ели. Остался лишь короткий 
ствол с беззащитно распластанными нижними ветвями. Он одиноко 
торчал на заснеженной земле. Подойдя ближе, я увидела, что к стволу 
прикреплена табличка: “Памятник подлецу, срубившему эту ель”.  

С той поры я долго обходила тот дом стороной: глядеть на 
изуродованное дерево было горько. Но однажды все же пошла и увидела: 
на том же месте росла новая молодая ель. 

Она сияла под солнцем голубым своим серебром, как знак доброй 
памяти о человеке, снова щедро подарившем всем прохожим частицу 
лесной красоты».        (по Т. Тэсс) 
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 Как вы понимаете смысл выражения «Бог дал, бог взял»? 
Сочините небольшой рассказ, взяв данное выражение в качестве 
заголовка.  

    (По рассказу И.А. Бунина «Пожар») 
 Продолжите текст по данному началу.  

 «Материнская молитва со дна моря достанет» – эту 
пословицу, конечно, знают все... 
  (по рассказу В.Н. Крупина «Материнская молитва») 

В процессе выполнения подобных заданий у студентов сформируется 
умение использовать языковые средства с учетом коммуникативной 
задачи, лежащей в основе создания текста. Данные упражнения будут 
способствовать формированию коммуникативной компетенции студентов, 
помогут им осознанно подходить к отбору слов, грамматических форм и 
конструкций при оформлении связных высказываний в процессе 
речевого общения. 
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ԷՐԻԿԱ ԱՎԱԿՈՎԱ - ԲՈՒՀՈՒՄ ՌՈՒՍԵՐԵՆԻ՝ ՈՐՊԵՍ ՕՏԱՐ ԼԵԶՎԻ 
ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻՆ ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ 
ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՏԵՔՍՏԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ 
ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 
 
Հիմնաբառեր՝ ռուսերենի՝ որպես օտար լեզվի դասավանդում, տեքստային 
վարժություններ, տեքստակազմիչ գործառույթ, տեքստային կարգեր, քլոուզ-թեստ 

 
Հոդվածում ներկայացված է բուհում ռուսերենի՝ որպես օտար լեզվի 

դասընթացի շրջանակներում ուսանողների մոտ քերականական 
միավորների տեքստակազմիչ գործառույթի ընկալմանն ու նրանց 
հաղորդակցական ունակությունների ու հմտությունների զարգացմանն 
ուղղված տեքստային առաջադրանքների ու վարժությունների 
համակարգը: 
 
ERIKA AVAKOVA - THE SYSTEM OF TEXT-BASED TASKS AND EXERCISES 
WHEN LEARNING GRAMMAR IN THE PRACTICAL COURSE OF RUSSIAN 
AS A FOREIGN LANGUAGE 
 
Keywords: teaching of Russian as a foreign language, text-based exercises, text-
forming function, text categories, cloze test 

 
The article presents a system of text-based tasks and exercises aimed at 

helping the students to realize the text-forming functions of grammatical units 
and at the same time developing their communication skills in the framework 
of practical course of Russian as a foreign language in the higher education 
institutions. 
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УДК 378.891.7 
 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ВУЗАХ 
АРМЕНИИ 

 
ЖАН БАГИЯН  

 
Ключевые слова: история России, русская литература, киноиндустрия, 
телевизионная журналистика 
 
Распад Советского Союза привел к масштабным изменениям во всех 
сферах жизнедеятельности отделившихся теперь уже независимых 
республик. Не стала исключением и сфера образования в Армении. В 
первые годы, по инерции, система образования пыталась копировать 
старую, советскую модель, для этого еще сохранялись условия: кое-какое 
население этнических русских, русскоязычные школы, преподавательские 
кадры, однако в последние годы уровень обучения русскому языку в 
школах резко снизился. Абитуриенты, поступавшие в ВУЗы уже в новом 
тысячелетии,получили среднее образование полностью на армянском 
языке, а русскому языку обучались кое-как. Программа школьного 
образования, долгие годы позволявшая новоиспеченному студенту 
гармонично вливаться в систему университетского образования и 
усваивать русскоязычный материал, фактически оказалась не готовак 
новым вызовам времени. В наименее выгодной ситуации оказались 
преподаватели вузов. В условиях, когда студент, все чаще стал попадать 
на филологический факультет из-за отсутствия конкурса или низких 
проходных баллов, пришлосьперекраивать всю объемную программу 
преподавания русской литературы. Абитуриент, с трудом понимавший 
русскую речь, оказался не в состоянии воспринимать литературные 
тексты. Фактически, преподавание русской литературы свелось к 
изучению русского языка на материале текстов русской литературы. 
Несмотря на то, что в Армении сегодня функционирует большое 
количество центров преподавания русского языка, неправительственные 
организации активно внедряют русскую культуру и речь в массы, а 
республика с 2014 года вступила в Евразийский экономический союз, 
проблема преподавания русской литературы по-прежнему актуальна. 
Одним из важных условий в преподавании литературы продолжает 
оставаться владение русским языком. Чем теснее и активнее 
сотрудничество между кафедрами языка и литературы в вузе, тем 
плодотворнее и результативнее становится преподавание и языка и 
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литературы. Взаимодополняемые дисциплины –взаимозависимы, только 
абсолютная гармония и открытый обмен методами и учебными планами 
могут стать залогом успеха. Ксожалению, зачастую мы видим обратную 
картину, когда преподавание превращается в конкуренцию между 
кафедрами и в нездоровое переманивание талантливых студентов из 
одной дисциплины в другую. 
Существует еще несколько факторов, на которые следует обратить 
внимание.Современный преподаватель «в чем-то похож на 
цирковогоаниматора», о котором С.С Аверинцев писал: «Его задача не 
только и не столько учить и разъяснять, сколько показыватьивнушать» 
[Аверинцев 1977:218]. В случае преподавания русской литературы 
визуальное сопровождение играет основополагающую роль.«Время 
читать – всегда потерянное время? У кого оно украдено? У самой 
жизни...» [Пеннак 2005:35], – такое парадоксальное заявление делает в 
эссе «Как роман» французский писатель и педагог Даниэль Пеннак. 
Автор призывает взрослых вспомнить то время, когда они сами были 
детьми, посмотреть на себя со стороны и честно себе признаться, что 
сами-то мы очень редко делаем то, чему пытаемся научить своих детей.  
В глобальном мире постоянной спешки и активного движения библиотека 
с ее архаичным интерьером и специфическими запахами уходит на 
второй план, уступая место аудиокнигам, IPad-ам, E-reader-ам. Однако 
данные методы также «затратны» с точки зрения времени: зачем читать, 
если можно благополучно загрузить экранизацию произведения во 
всемирной паутине или посмотреть в социальных сетях, как это часто 
делают перегруженные большим количеством дисциплин студен-
ты.Именно на этот фактор следует обратить особое внимание при 
преподавании дисциплин, связанных с литературой и культурой. 
Поочередное и дозированное представление литературного текста 
вперемежку с достижениями киноиндустрии, могут дать вполне ощутимый 
и продуктивный эффект. В современной действительности союз кино и 
литературы необычайно плодотворен. Нет литературного шедевра, 
который бы не был экранизирован. Вся классическая и современная 
русская литература уже представлена в кино, зачастую, экранизации 
ничем не уступают по наглядности преподношения материала даже 
печатному оригиналу («Собачье сердце».Ленфильм, 1988 г. Реж. 
Владимир Бортко). Данная кладезь может и должна быть использована 
преподавателем при представлении курса по истории русской 
литературы. Учитывая достижения компьютерной техники, когда 
программа Power Point предоставляет возможности комбинирования 
текстового материала с аудио и видео файлами, процесс подготовки 
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объемных и интересных презентаций превращается в быстрое и 
нетрудоемкое дело.Основополагающей в визуальной презентации 
является возможность заинтересовать студента, заинтриговать его 
судьбой автора, сюжетными перипетиями, эпохой, культурным фоном 
времени, в котором разворачиваются события в произведении. 
В качестве наглядного примера, вкратце обратимся к представлению 
ключевого произведения в истории русской литературы 20-го века, 
романа «Доктор Живаго». Презентацию романа условно можно разделить 
на четыре тематических блока, которые связаны между собой и взаимно 
дополняют друг друга: 
1.Нобелевская премия в области литературы 
2.Тоталитарный режим 
3.Гражданская война 
4.Стихи Юрия Живаго 
Первый блок открывает комбинация слайдов из биографии Пастернака, 
которую можно представить в контексте существовавшей коллизии между 
писателем и властью, а также известного факта о вынужденном отказе от 
Нобелевской премии в области литературы. 
Во втором блоке особое внимание можно уделить политической 
обстановке в стране, тоталитарному контролю во всех сферах 
жизнедеятельности, в том числе и в литературе и культуре. Представить 
группу писателей, не принявших власть: Булгакова, Пильняка, Замятина, 
Платонова, Пастернака, писавших «в стол» и создававших произведения, 
вошедшие в историю под названием «возвращенная литература». 
В третьем блоке посредством видеоматериалов исторической хроники 
можно воссоздать картину гражданской войны в России. Рассмотреть 
личность героя-интеллигента Живаго, волею судеб оказавшегося между 
двух противоборствующих сторон. Представить судьбу врача, как 
собирательный образ интеллигенции России начала 20-го века, 
пережившего лишения, личную семейную утрату, трагическую любовь и 
все это в условиях глобального хаоса и смены режима в стране. Слайды 
могут быть подкреплены видеоматериалами из экранизаций романа 
«Доктор Живаго», их три – режиссер Дэвид Лин, 1965г., режиссер 
Джакомо Кампиотти, 2002 г., режиссер Александр Прошкин, 2005 г. 
Четвертый блок может быть посвящен сборнику стихотворений Юрия 
Живаго в контексте сюжетной линии романа. В качестве примера, можно 
наглядно разобрать одно из стихотворений сборника, например, «Зимняя 
ночь», которое построчно копирует весь сюжет романа. Посредством 
сборника можно также представить поэтическое творчество Пастернака и 
обратиться к стихотворному слогу автора, метафоричности, образам 
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поэтического сюжета писателя. Как видим, все четыре блока в 
совокупности воссоздают полную биографическую картину, сюжетные 
перипетии, политические реалии времени, а также творческое мастерство 
писателя, что вкупе с имеющимися в интернете видео и фотоматериалами 
позволит студенту окунуться в литературную действительность начала 20-
го века. 
Существенным обстоятельством, непосредственно влияющим на 
освоение и восприятие студентами литературного материала, является 
также знание курса истории России. Русская литература в особенности, 
подобно барометру социальной жизни, на протяжении многих лет 
впитывала в себя все происходящие в обществе события, чтобы, 
впоследствии остро реагировать на них. Вот почему практически все 
произведения русской литературы тесно взаимосвязаны с хронологией 
исторических событий, происходивших в стране на том или ином отрезке 
истории. Конечно, знание студентом истории России существенно 
облегчает процесс преподношения материала, однако, учитывая то, что в 
армянских школах преподавание данного предмета отсутствует, а в вузе 
его начинают проходить иногда с третьего курса, данный пробел 
приходится восполнять преподавателю. 
 Вкратце перечислим некоторые произведения по курсу русской 
литературы начала 20-го века: Максим Горький «Дело Артамоновых», 
«Жизнь Клима Самгина», Исаак Бабель «Конармия», Борис Пильняк 
“Повесть непогашенной луны”, Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита», 
«Собачье сердце», Борис Пастернак «Доктор Живаго», Андрей Платонов 
«Чевенгур», Евгений Замятин «Мы», Михаил Шолохов «Тихий Дон», 
«Судьба человека»,Александр Солженицын «Один день Ивана 
Денисовича», «Раковый корпус» и др. Судьба русской литературы в 20-м 
веке складывалась так же трагически, как и судьбы ее читателей, 
страдавших под тяжестью неслыханных испытаний: кровавых 
столкновений и революций, репрессий, жесточайших несправедливостей, 
насилия, лжи, унижения, демагогии. Ее развитие с 1917-го года протекало 
в трех различных руслах, очень тесно взаимосвязанных с исторической 
судьбой русского народа: это «русская советская литература 
социалистического реализма (М. Горький, В. Маяковский, М. Шолохов и 
др.), литература, не признанная официально (А. Ахматова, М. Булгаков, А. 
Платонов), литература русского зарубежья (И. Бунин, И. Шмелев, В. 
Набоков)» [Кременцов 2008:4]. Вымирание купечества и первые зачатки 
реакционных процессов конца 19-го начала 20-го века, гражданская 
война, раскол общества на несколько воинствующих лагерей, 
преследования и убийства высокопоставленных армейских чинов, новая 
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экономическая политика и расцвет эпохи мещанства, появление 
страшного понятия«донос», создание ГУЛАГ-а и заточение сотен тысяч 
политических заключенных,– история России высвечивается в каждом из 
произведений. На это следует обращать особое внимание при подготовке 
презентаций. Как бы преподаватель не владел мастерством ораторского 
искусства, без фактического документального представления 
исторических реалий, художественный материал освоен и воспринят быть 
не может. 
Презентуя творчество того или иного писателя, преподаватель в качестве 
предисловия обязательно должен в нескольких слайдах показать 
процессы и конфликты времени, в котором жил автор, иначе эти вопросы 
останутся не раскрытыми и обязательно всплывут при прочтении 
произведения. Зачастую демонстрация ключевых слов и явлений, 
характеризующих эпоху: революция, белогвардеец, красноармеец, 
гражданская война, Ленин, Сталин, репрессии, тоталитарный режим, 
большевики, ГУЛАГ, Великая отечественная война, хрущевская оттепель, 
брежневский застой, толстый журнал «Новый Мир», перестройка, воин-
афганец и так далее, позволяет студенту быстрее вникнуть в атмосферу 
времени и быть в исторической теме произведения.  
 В качестве дополнительного обучающего материала, следует также 
обратить внимание на достижения современной телевизионной 
публицистики. Жанр синтезирует в своей основе законы кино, литературы 
и журналистики, выдавая готовый материал, который представляет собой 
полноценное виденье эпохи, художественного произведения и творчества 
автора. Ярким примером подобного синтеза служат проекты 
современного российского телеведущего, журналиста, автора множества 
телевизионных фильмов Леонида Парфенова. Обратим внимание на три 
телевизионных проекта автора: «Живой Пушкин», «Птица-Гоголь», 
«Гамбит. На месте событий». Первые два проекта знакомят нас с 
творчеством классиков русской литературы А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя, в 
третьем проекте показана история создания произведения Бориса 
Акунина «Турецкий гамбит». Литература в проектах представлена 
детальным разбором художественных произведений авторов, эпохой, 
литературными кружками, биографиями писателей; кино представлено 
многочисленными вставками из экранизаций художественных 
произведений и самим автором проекта, который постоянно 
перевоплощается, играет многочисленные роли, Пушкина, Гоголя, героев 
их произведений; журналистика определяется форматом телевизионного 
проекта или большого документального репортажа. Таким образом, 
Парфенов, блестяще жонглируя жанрами публицистики, художественной 
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литературы и кино: очерковый стиль, репортаж, фельетон, сатирический 
памфлет, художественные тексты, киноэлементы, создает «новый вид 
искусства», необычайно яркий, запоминающийся, познавательный. 
Поскольку курсы по истории русской литературы или журналистике 
обязательно содержат презентацию рефератов или творческих тем по 
отдельным произведениям, студенты впоследствии сами могут предлагать 
свои варианты интернет ресурсов или документальных фильмов и 
использовать их в своих работах. 
Как видим, удачный синтез литературы, истории России, кинематографа 
и телевизионной журналистики может стать залогом успеха в 
преподавании курса русской литературы.  
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ԺԱՆ ԲԱՂԻՅԱՆ - ՌՈՒՍ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ 
ՄԵԹՈԴԻԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲՈԻՀ-ԵՐՈՒՄ 

 
Հիմնաբառեր՝ ռուսաստանիպատմություն, ռուս գրականություն, 
ֆիլմարտադրություն, հեռուստալրագրություն 

 
Հոդվածը նվիրված է ռուս գրականության դասավանդման 

մեթոդիկային Հայաստանի ԲՈԻՀ-երում: Հեղինակը, ուսումնասիրելով 
խնդրի առաջացման աղբյուրները՝ ուսանողների ռուսերեն լեզվին ոչ 
բավարար տիրապետելը, Ռուսաստանի պատմության չիմացությունը, 
առաջարկում է ավելի արտահայտիչ լինելու համար գեղարվեստական 
նյութ ներկայացնելիս օգտագործել տեխնիկական հնարավորություններ 
(ինտերնետային միջոցներ, Microsoftpowerpoint ծրագիրը): Հաշվի 
առնելով ռուս գրականության սերտ կապը Ռուսաստանի պատմության 
հետ՝ հոդվածում ուսումնասիրվում է դարաշրջանի պատմական 
պատկերի, հիմնական բառերի և ժամանակի հասկացությունների 
ներկայացման անհրաժեշտությունը նմանատիպ շնորհանդեսներում, 
որոնք թույլ կտային ուսանողին ավելի արագ ներթափանցել տվյալ 
ժամանակահատված և լինել ստեղծագործության պատմական թեմայի 
մեջ: Նյութի մատուցման նմանատիպ մեթոդը ներկայացված է 



110 
 

Բ.Պաստեռնակի «Բժիշկ Ժիվագո» ստեղծագործության վերլուծության 
օրինակով:  

Որպես լրացուցիչ նյութ հեղինակը նաև առաջարկում է դիմել 
ֆիլմարտադրության նվաճումներին, որի հիմքում ընկած է ֆիլմերի, 
գրականության և լրագրության տարրեր: Որպես օրինակ` հոդվածում 
վերլուծվում է ռուս լրագրող Լեոնիդ Պարֆյոնովի նախագծերը: Ըստ 
հեղինակի գրականության, Ռուսաստանի պատմության, 
ֆիլմարտադրության և հեռուստալրագրության բարեհաջող սինթեզը 
կարող է դառնալ հաջողության գրավականը ռուս գրականության 
դասընթացների դասավանդման մեջ: 

 
ZHAN BAGHIYAN - THE METHODS OF TEACHING RUSSIAN LITERATURE 
AT UNIVERSITIES OF ARMENIA 

 
Keywords : history of Russia, Russian literature, film industry, broadcast journalism 

 
The article states about the technique of teaching Russian literature at 

Universities of Armenia. The author, exploring the sources of the emergence 
of the problems such as insufficient proficiency of the Russian language 
among students as well as the lack of the knowledge of the history of Russia, 
suggests using technical opportunities for greater clarity (Internet resources, 
program Microsoft Power Point) while presenting the fiction information. 
Taking into account the close interrelation of Russian literature with the 
history of Russia, the article presents the research of the necessity to 
demonstrate the epoch of the historical background, key words and 
conceptions of the time during suchlike presentations which would enable the 
student to penetrate in the atmosphere of that period and to be in the 
historical theme of that work. Such method of presentation is represented 
based on the example of the analysis of the work “Doctor Zhivago” by B. 
Pasternak. 

As some extra educative information the author also suggests turning to 
the achievements of the film industry and cinematography which encompass 
within it the elements of the film, literature and journalism. As an example the 
projects of the Russian journalist Leonid Parfyonov are analyzed in the article. 
According to the author the lucky synthesis of history of Russia, Russian 
literature, cinematography and broadcast journalism can become a recipe for 
success while teaching the courses of the Russian literature. 
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ՀՏԴ 371.491 
 

ՈՒՍՈՒՑՉԻ՝ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ 
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ ԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱ 

ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

ԻՌԵՆԱ ՄԱԴՈՅԱՆ 
 

Հիմնաբառեր՝ կրթական համակարգ, տեղեկատվական պատրաստվածություն, 
կարողություն և հմտություն, տեղեկատվական հաղորդակցական 
տեխնոլոգիաներ, ավանդական մեթոդներ, մասնագիտական իրազեկություն, նոր 
մոտեցումների ինտեգրում, ուսումնական գործընթացի կազմակերպում, 
միջառարկայական կապ, ստեղծել բարենպաստ պայմաններ 
 

Գիտատեխնիկական առաջընթացը, տեխնոլոգիական զարգացում-
ները, գլոբալացումը և ընդհանուր առմամբ փոխկապակցված աշխարհն 
այսօր էական ազդեցություն են ունենում հասարակության և կրթության 
վրա: Մեր ժամանակներում տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնո-
լոգիաները մեծ տեղ են գրավում մարդկության կյանքում: Անժխտելի 
իրողություն է այն, որ քաղաքացիական հասարակության կայացումն ու 
ամրապնդումն ամեն մի ազգի ոչ միայն գոյապահպանության 
գրավականն է, այլև աշխարհին իր գիտական, քաղաքական, մշակույ-
թային ելևէջումներով ընկալելի և հասկացված լինելու կարևորագույն 
հիմքը: Հաղորդակցային տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, համաշ-
խարհային սարդոստայնի` ինտերնետի կիրառումը հաստատուն քայլերով 
մուտք է գործում ուսուցման գործընթաց, ոլորտը կարևորվում է դրա ճիշտ 
և գրագետ կիրառումը: Համացանցը մանկավարժական տեսանկյունից 
շատ լուրջ և բազմազան հնարավորություններ է ընձեռում [Снирнов 
2000:140,141]: Ուստի էական է այն փաստը, որ աշակերտին մենք նախ 
պիտի սովորեցնենք ինքնուրույն սովորել, շեշտադրենք ուսումնառությունը 
անընդհատ, հետաքրքիր, արդյունավետ, շարունակական ողջ կյանքի 
ընթացքում ընթացող գործընթաց լինելը: Ուստի պետք է աշակերտի մոտ 
զարգացնել նախ և առաջ ստեղծագործական, քննադատական մտածո-
ղություն, ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ունակություն և ձևավորել 
մշտապես սովորելու պահանջ, ինչպես նաև ձեռք բերված գիտելիքներն 
առօրյայում ակտիվորեն կիրառելու կարողություն: Միայն այս պարագա-
յում հնարավոր կլինի անցում կատարել այն պահանջի բավարարմանը, 
ըստ որի ուսումնական գործընթացն առավելապես աշակերտակենտրոն 
գործընթաց է, ուր ուսուցիչը կկարողանա հիմնականում հանդես գալ 
օժանդակողի, ղեկավարողի դերով: 
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Էլեկտրոնային միջոցների կիրառումը հնարավորություն է տալիս նոր 
նյութն այնպես հաղորդել, որ յուրաքանչյուր աշակերտ իր հնարավորութ-
յուններին համապատասխան կարողանա այն յուրացնել:  

Տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաները սովորողների 
համար մի շարք հնարավորություններ են ստեղծում հանդես գալով և՛ 
որպես դասավանդման գործիք` ուսուցչի համար, և՛ հետազոտության, 
դասի կազմակերպման ու կառուցման, ուսումնառության և գործունեութ-
յան գործիք՝ ուսուցչի և աշակերտի համար: Տեղեկատվական-
հաղորդակցական տեխնոլոգիաները նաև հնարավորություն են տալիս 
ստեղծել վիրտուալ միջավայրեր, որտեղ հնարավոր է իրականացնել 
տարբեր քննարկումներ, նախագծեր, ակտիվ ուսումնառություն և այդ 
ամենն առանց տարածության և ժամանակի սահմանափակման: 

Ներկայումս դիտվում է մեդիատեխնոլոգիական ազդեցության 
մեծացում անձի կայացման հարցում: Դա հատկապես ուժեղ է ազդում 
երեխայի վրա, որն ավելի մեծ սիրով հեռուստացույց կդիտի, քան գիրք 
կկարդա: Նոր տեղեկատվության, գովազդի հզոր հոսքը, հեռուստատե-
սության մեջ համակարգչային տեխնոլոգիաների կիրառումը, խաղային 
կցորդումների ու համակարգիչների տարածումը մեծ ազդեցություն են 
գործում երեխայի դաստիարակության ու նրա՝ շրջակա աշխարհի 
ընկալման վրա: Էապես փոխվում է նաև նրա սիրելի պրակտիկ 
գործունեության` խաղի բնույթը, փոխվում են նաև նրա սիրելի հերոսներն 
ու նախասիրությունները: Նախկինում ցանկացած թեմայով տեղեկա-
տվությունը երեխան կարող էր ստանալ տարբեր ուղիներով` դասագիրք, 
ուսուցչի խոսք, դասի սեղմագիր: Սակայն այսօր, հաշվի առնելով 
ժամանակակից իրողությունները, ուսուցիչն ուսումնական գործընթացի 
մեջ պետք է ներմուծի տեղեկատվության նոր մեթոդներ: Իսկ ու՞մ է դա 
անհրաժեշտ: Հեռուստատեսությամբ զվարճալի ծրագրերի միջոցով 
տեղեկություններ ստանալուն ուղղված երեխայի ուղեղը շատ ավելի 
դյուրին կընկալի դասի ժամանակ մեդիա միջոցների օգնությամբ 
առաջարկված տեղեկատվությունը: 21-րդ դարում հաջողության հասնելու 
համար միայն ակադեմիական գիտելիքները և քննադատական մտածո-
ղությունը չեն կարող բավարարել: Անհրաժեշտ են նաև որոշակի 
տեխնիկական հմտություններ: Դրա համար էլ շատ աշակերտներ ձգտում 
են նախապես գիտելիքներ և հմտություններ ձեռք բերել տեղեկատվական 
տենոլոգիաների ոլորտից` դրանով իրենց համար հաջող մասնագի-
տական հեռանկար ապահովելով: Ծրագրային ապահովումը, որը լիովին 
ինտեգրված է ինտերնետի հետ, սովորողներին հնարավորություն է 
տալիս տեղեկատվություն ստեղծել ու փոխանակել: Եվ միայն այն 
գաղափարը, որ իր նախագիծը տեսնելու և գնահատելու են հասակակից-
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ներն ու ծնողները, ստիպում է աշակերտին լիարժեք դրսևորել իր 
գիտելիքներն ու հնարավորությունները:  

Անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր երեխայի սովորեցնել կարճ 
ժամանակահատվածում յուրացնել, ձևափոխել և գործնական 
գործունեության մեջ օգտագործել տեղեկատվության հսկայական 
զանգվածները: Շատ կարևոր է այնպես կազմակերպել ուսուցման 
գործընթացը, որ երեխան ակտիվորեն, հետաքրքրությամբ աշխատի 
դասի ժամանակ: Այդ դժվար հարցի լուծման գործում ուսուցչին կարող է 
օգնել ուսուցման ավանդական մեթոդների ու ժամանակակից 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, այդ թվում նաև` համակարգչային, 
զուգակցումը: Չէ՞ որ դասի ժամանակ համակարգչի օգտագործումը 
կարող է շարժունակ, խիստ դիֆերենցված ու անհատական դարձնել 
ուսուցման գործընթացը: Ուսուցման այս մեթոդը բավականին գրավիչ է 
նաև ուսուցիչների համար. թույլ է տալիս բացահայտել և հասկանալ 
երեխայի կարողություններն ու գիտելիքները, դրդում է փնտրել ուսուցման 
նոր, ոչ ավանդական ձևեր ու մեթոդներ: Կրթության արդյունա-
վետությունը միշտ կախված է եղել ուսուցիչների պատրաստվածության 
մակարդակից: Այսօր ուսուցիչն առաջվա պես ուսուցման ուսումնա-
ռության գործընթացի գլխավոր գործող անձն է, սակայն տեղեկատվա-
կան տեխնոլոգիաների և կրթության ինտեգրացումը նպաստում է 
ուսուցչի նոր դերի ձևավորմանը (http://scimath. unl.edu/MIM/files/ 
research/Jakopovich_AR_FinalLa.pdf): 

Տեղեկատվական–հաղորդակցական տեխնոլոգիաների օգտագործ-
մամբ դասին նախապատրաստվելիս ուսուցիչը չպետք է մոռանա, որ դա 
դաս է, ուստի և պետք է կազմի դասի պլանը: Ելնելով նպատակներից՝ 
ուսումնական նյութ ընտրելիս նա պետք է պահպանի հիմնական 
դիդակտիկ սկզբմունքները` համակարգվածություն ու հաջորդակա-
նություն, մատչելիություն, անհատական մոտեցում, համագործակցություն 
և այլն: 

Կրթության արդյունավետությունը միշտ կախված է եղել ուսուցիչների 
պատրաստվածության մակարդակից: Այսօր ուսուցիչն առաջվա պես 
ուսուցման-ուսումնառության գործընթացի գլխավոր գործող անձն է, 
սակայն տեղեկատվական տեխոլոգիաների և կրթության ինտեգրացումը 
նպաստում է ուսուցչի նոր դերի ձևավորմանը: Բարձր տեխնոլոգիական 
միջավայրում ուսուցիչը դառնում է ոչ միայն տեղեկատվության և 
ակադեմիական փաստերի աղբյուր, այլ նաև աջակցում է աշակերտներին 
հասկանալու ուսուցման բուն գործընթացը: Նա օգնում է, որ 
աշակերտները կարողանան գտնել իրենց անհրաժեշտ տեղեկա-
տվությունը, պարզել, թե արդյոք այն համապատասխանում է տրված 
պահանջներին, ինչպես նաև հասկանալ, թե ինչպես կարելի է 
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օգտագործել այդ նյութը` տրված հարցերին պատասխանելու և բարդ 
խնդիրներ լուծելու համար: Ինչպես բոլոր մասնագետները, ուսուցիչներն 
էլ պետք է հնարավորություն ստանան կատարելագործել իրենց 
կարողությունները, լրացնեն գիտելիքները և մասնագիտական կապեր 
հաստատեն գործընկերների հետ: Վերջերս ԱՄՆ-ում կատարված 
հետազոտությունները ցույց են տվել, որ հարցմանը մասնակցած 1500 
ուսուցիչների 39%-ը իրենց պատրաստ կամ լավ պատրաստ են զգում 
տեղեկատվական տեխնոլագիաները դպրոց ներմուծելու հարցում:  

Իսկ ի՞նչ է անհրաժեշտ հաշվի առնել տեխնոլոգիաների կիրառումը 
պլանավորելու ժամանակ: Ժամանակակից ամերիկյան գրականության 
մեջ (M.L.McNabb and oters : 199:15,16) փորձեր են արվում լուծելու այս 
հարցը. Այն է՝ տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաները 
պետք է հաշվի նստեն աշակերտների հնարավորությունների հետ, ճիշտ 
ուղղուրդվեն ուսումնական ծրագրերը: Այս մոտեցումը հնարավորություն է 
տալիս աշխատել խմբերով, ինչը իր հերթին նպաստում է 
ուսումնառության մակարդակի բարձրացմանը, աշակերտները ավելի մեծ 
հնարավորություն են ստանում իրենց հետաքրքրող հարցի վերաբերյալ 
ավելի մատչելի տեղեկատվություն ստանալու (htt://www.k12hsn.org/files/ 
research/Technology/ISTE policy brief student achievement.pdf): Ուսումնա-
կան գործընթացում տեխնոլոգիաների արդյունավետ ներդրման համար 
անհրաժեշտ է ստեղծել համապատասխան լավագույն պայմաններ և այդ 
գործընթացի համապատասխան կառավարում` դպրոցավարության և 
դասարանավարության ընթացքում: Ֆիզիկական, մարդկային, քաղաքա-
կան և ֆինանսական գործոնների հաշվառումը շատ բանով կանխորոշում 
ու նպաստում է դպրոցում տեխնոլոգիաների արդյունավետ ներդրմանը: 
Ավանդական ուսուցումը, ցավոք սրտի, այսօր ի վիճակի չէ ապահովել 
սովորողներին աշխատանքի շուկայում մրցունակ լինելու համար 
անհրաժեշտ բոլոր գործիքներով, մեթոդներով, կարողություններով ու 
հմտություններով: Ուսումնական պլանների, ծրագրերի բազմազանութ-
յունը և անհատական ծրագրերի ու պլանների ստեղծման հնարավո-
րությունը ուսուցիչներին թույլ են տալիս որոշումներ ընդունել այն մասին, 
թե հատկապես ինչ է պետք տվյալ աշակերտին և թե որ միջոցներն են 
առավելագույնս համապատասխանում այդ նպատակին:  

 Ուսուցչի տեղեկատվական-հաղորդակցական իրազեկությունը, 
այսինքն` տեղեկատվության հետ աշխատելու և այն ուրիշների 
փոխանցելու ընդհանուր կարողությունների համակարգը, ժամանակակից 
կրթության և ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման գերակայութ-
յուններից մեկն է: Վաղուց ի վեր հայտնի է, որ յուրաքանչյուր աշակերտ 
տարբեր կերպ է յուրացնում նոր գիտելիքները: Առաջ ուսուցիչների 
համար դժվար էր անհատական մոտեցում գտնել յուրաքանչյուր 
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աշակերտի համար: Իսկ հիմա, համակարգչային ցանցերի և 
էլեկտրոնային միջոցների կիրառմանը զուգընթաց, դպրոցները 
հնարավորություն են ստացել նոր տեղեկատվությունն այնպես մատուցել, 
որ բավարարեն յուրաքանչյուր աշակերտի անհատական պահանջները: 
Միմյանց հետ կապի և հաղորդակցության համար օգտագործվող 
տեխնոլոգիաները, պահանջվող տեղեկատվությունն անհրաժեշտ 
ժամանակին տրամադրելով, կարող են ուսուցումն ու ուսումնառությունը 
դարձնել ավելի հետաքրքիր, այսօրվա իրողություններին ավելի 
համահունչ: Այդ գործընթացը մեծ մասամբ պայմանավորվում է 
նախկինում ստացած գիտելիքներով, սպասելիքներով և ստացած 
արդյունքներով, որոնք էլ հենց ձևավորում են ուսումնառության 
միջավայրը: 

Յուրաքանչյուր երկրի կրթական համակարգը զարգացման հրատապ 
խնդիր ունի: Այդ խնդրի լուծման տարբերակներից է միջազգային 
կրթական համակարգին ինտեգրվելը՝ կրթության նպատակ դիտելով 
սովորողի ինքնուրույնության խրախուսումը: Մարդը պետք է ընտրության 
հնարավորություն ունենա, նրան պետք է ընձեռնվի ամբողջ կյանքում 
սովորելու հնարավորություն: Նա պետք է նվազագույն նյութական 
միջոցներով կարողանա կրթություն ստանալ բարձր վարկանիշ ունեցող 
հեռավոր բուհերում՝ անհրաժեշտության դեպքում համատեղելով 
աշխատանքը և կրթությունը: Ուսուցման ակտիվ մեթոդների զարգացումը 
և կրթական համակարգի կատարելագործումն անհնար է պատկերացնել 
առանց ուսուցման մեջ նոր մանկավարժական և տեղեկատվական 
հաղորդակցական տեխնոլոգիաների ներդրման, որոնք կոչված են 
առավել ակտիվորեն նպաստելու սովորողների մտավոր, ստեղծագոր-
ծական, բարոյական և հուզական զարգացմանը: Տեխնոլոգիան` որպես 
մարդու և հասարակության կարիքները բավարարող առարկաների 
ստեղծման արվեստ և գիտություն, ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ միջոց` 
աշխատանքային ունակություններն ընդլայնելու համար: Այս իմաստով 
դպրոցներում տեխնոլոգիայի կիրառվող բազմազան ձևերը հեշտացնում 
են մեր գործունեությունը: Այսօր համակարգիչներ օգտագործելու 
ունակությունը կարող է նույնքան կարևոր լինել, որքան կարդալու, գրելու, 
ձայնագրելու, մեքենա վարելու կամ հեռախոսից օգտվելու ունակությունը: 
Բազմաթիվ նոր առարկաների մուտքը ուսումնական պլան իրակա-
նացվում է ինտեգրման սկզբունքով: Մյուս կողմից՝ ուսումնական 
գործընթացի կազմակերպման հիմքերից մեկը միջառարկայական 
կապերն են: Բնական է, որ տեխնոլոգիաների մուտքը ուղեկցվում է նման 
կապերի ստեղծումով, ամրապնդումով և որակական նոր մակարդակի 
ապահովումով: Դպրոցական և համալսարանական կրթությունն այսօր չի 
կարող հավակնել վերջնական և լիարժեք գիտելիքների դարբնոցի դերին, 
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քանի որ յուրաքանչյուր հերթական տեղեկատվական պայթյուն գրեթե ի 
չիք է դարձնում նախորդի կարևորությունը: Ահա թե ինչու սովորողին 
պետք է նախ և առաջ սովորել սովորեցնել, այսինքն՝ ինքնուրույն 
գիտելիքներ ձեռք բերելու հմտություններ տալ, որի արդյունքում 
կրթությունը կարող է դառնալ անընդհատ, շարունակական 
ուսումնառություն ողջ կյանքի ընթացքում: 

Գիտելիքը պետք է գնա դեպի մարդը, այն պետք է մատչելի և 
հասանելի դառնա յուրաքանչյուրի համար: Համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի ձևավորումը հնարավորություն է ընձեռնում 
օգտագործելու գիտելիքի ողջ զինանոցի պաշարները և մտավոր ներուժը: 
Համակարգչային ուսուցումը կարող է առավել բարձր արդյունք 
ապահովել միայն այն դեպքում, երբ լիարժեք գիտակցվի, որ դա բոլորի և 
յուրաքանչյուրի գործն է, երբ համակարգչային գրագիտությանը 
տիրապետելու խնդիրը ձեռք բերի անձնային իմաստ և այն դիտարկվի 
որպես անհետաձգելի խնդիր: 

Կրթության արդյունավետությունը միշտ կախված է եղել ուսուցիչների 
պատրաստության մակարդակից: Այսօր ուսուցիչն առաջվա պես 
ուսուցման-ուսումնառության գործընթացի գլխավոր գործող անձն է, 
սակայն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և կրթության ինտեգրացումը 
նպաստում է ուսուցչի նոր դերի ձևավորմանը: Բարձր տեխնոլոգիական 
միջավայրում ուսուցիչը դառնում է ոչ միայն տեղեկատվության և 
ակադեմիական փաստերի աղբյուր, այլ նաև աջակցում է աշակերտներին 
հասկանալու ուսման բուն գործընթացը: Նա օգնում է, որ աշակերտները 
կարողանան գտնել իրենց անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, պարզել, թե 
արդյոք այն համապատասխանում է տրված պահանջներին, ինչպես նաև 
հասկանալ, թե ինչպես կարելի է օգտագործել այդ նյութը` տրված 
հարցերին պատասխանելու և բարդ խնդիրներ լուծելու համար: 

Մնում է միայն որպես Հայաստանի Հանրապետության կրթության 
զարգացման առաջնայնություն դիտել ուսումնական պրոցեսը 
միջազգային չափանիշներին համապատասխան տեղեկատվական-
հաղորդակցական տեխնոլոգիաներով հագեցումը և իհարկե ճիշտ 
օգտագործումը: Վճռորոշ նշանակություն ունի այն, որ հայ ուսուցիչը ոչ 
միայն տեխնիկական կարողություններ ու հմտություններ տա 
աշակերտին, այլև բարենպաստ պայմաններ ստեղծի ազգային և 
համամարդկային արժեքներ կրող, ազատ անհատի ձևավորման համար: 
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ИРЕНА МАДОЯН - ВЛАДЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ТЕХНИЧЕСКО-
ЭЛЕКТРОННЫМИ КОММУНИКАТИВНЫМИ СРЕДСТВАМИ И 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ТАКОГО ПРЕПОДАВАНИЯ 
 
Ключевые слова: образовательная система, преподаватель, ученик, учебный 
процесс, самостоятельная работа, умения, навыки, внедрение, коммуникация, 
электронное обучение 
 
 Развитие системы образования во всем мире находится в процессе 
прогресса. Использование технических средств твердыми шагами вошло 
в учебный процесс. Возникает вполне естественный вопрос о 
необходимости нового подхода в данной сфере. Ответ простой-в 21-ом 
веке для того, чтобы в учебе добиться успеха, необходимо владеть всеми 
инновационными средствами. Изо дня в день их использование 
преобретает обязательный характер в системе школьного образования, 
что в свою очередь, дает возможность преподавателю наиболее доступно 
для учеников преподнести учебный материал. Очень важно суметь в 
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каждом ребенке развить умение за небольшой промежуток времени 
понять пройденный материал и воспроизвести его используя 
электронные средства. Такой метод преподавания дает положительный 
результат как для преподавателей, так и для учеников. Сегодня, как и 
раньше, главную роль в учебном процессе играет учитель. Он исполняет 
роль дирижера при оркестре и использование технических стедств в 
учебном процессе увеличивает важность этой роли. В этом случае педагог 
является не только истоком академических знаний, но и помогает 
ученикам с легкостью изучить и усвоить пройденный материал. Для 
достижения желаемого результата необходимо создать еобходимые 
условия, чтобы время, отделенное для занятия было ипользовано более 
продуктивно и с наилучшим результатом, что и является целью занятий . 
 
IRENA MADOYAN - THE PREPAREDNESS OF THE TEACHER TO APPLY 
INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGIES (ICT) AND ITS 
EFFECTIVENESS 

 
Keywords: educational system, technological development, teacher, pupils, 
preparedness, internet sources, information, computer litracy, skills, provide, 
effectiveness  
 

The educational system is being highly influenced by the process of 
globalization, technological development in the world. Nowadays it is hard to 
imagine the education without the Internet and technology on the whole. This, 
in its turn, changes the role of the teacher, putting the students in the center 
of educational process. But of course the success of the latter highly depends 
on the study plan of the teacher and the level of his preparedness. Along with 
changes in the real life, where a child’s interests are being changed (they 
prefer TV shows, computer games and programs over books) and there are 
new sources for information for them, the educational system should use the 
novelties of the present period and create new methods of education for 
making it maximally effective. The use of ICT facilitates the process of 
education in many ways; it makes possible for teachers to have an individual 
approach to each student, encourages individual research and serves as a 
huge source of information, it increases the student’s competitiveness in an 
international level, gives computer knowledge and skills, which in our days 
are crucial along with academic knowledge and critical thinking. This process 
of updating the educational system to the new standards is an inevitable 
process. An educational system should be open to innovations, the right 
application of which can provide the effective and competitive education. 
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ՀՏԴ 407(07) 
 

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
ԼԻԱՆԱ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ 

 
Հիմնաբառեր՝ գիտատեխնիկական, ոչ լեզվական բուհ, թարգմանություն, 
կոմպետենցիա, դրական փոխանցում, վարընթաց մեթոդ, ռազմավարություն, 
աղբյուր լեզու, թիրախ լեզու 
 

Արդի փուլում օտար լեզուների դասավանդման պահանջները ոչ 
լեզվական բուհերում շարունակաբար վերանայվում են: Խնդիր է դրվում 
հստակեցնել ուսանողների լեզվական և մասնագիտական կոմպետեն-
ցիաների հարաբերակցությունը: Ընդ որում, թարգմանելու կարողությունը 
չի կարող դիտարկվել որպես սոսկ լեզվական կոմպետենցիայի 
բաղադրիչ: Այն ինչ-որ առումով հիմնվում է լեզվական և մասնագիտական 
կոմպետենցիաների վրա: Այդ համատեքստում վերանայվում են նաև 
տեխնիկական տեքստերի նպատակն ու խնդիրները: 

Փորձը ցույց է տալիս, որ ժամանակակից անհատի մասնագիտական 
գործունեության հաջողությունը և արդյունավետությունն ապահովող 
պայմաններից է օտար լեզուներով մասնագիտական բնույթի տեղեկա-
տվություն ստանալու, մշակելու և փոխանցելու ունակությունը: Թարգմա-
նությունը կարող է լինել այդ միջոցներից մեկը: Ակնհայտ է, որ միայն 
մասնագիտական կրթական ծրագրի դասընթացները, որոնք կազմա-
կերպվում են ՀՀ-ի տեխնիկական բուհերում, չեն կարող պահանջվող 
մակարդակով ձևավորել ուսանողների թարգմանելու կարողությունը: 

ՀԱԱՀ-ի բոլոր ֆակուլտետներում անգլերենն ուսուցանվում է չորս 
կիսամյակ, և այդ ընթացքում ուսանողները որոշակի մակարդակում (B2) 
թարգմանում են տեխնիկական տեքստեր: Ըստ այդմ, անգլերենի 
ուսուցումն իրականացվում է ըստ հստակ մշակված չափանիշների: 
Համաձայն այդ չափանիշների՝ ուսանողները պետք է կարողանան 
ընթերցել, թարգմանել և ընկալել մասնագիտական գրականություն: Նոր 
տեղեկատվություն փնտրելը և գտնելը, ինչպես նաև հաղորդելը տարբեր 
լեզուներով ապագա մասնագետների ձևավորման կարևորագույն բաղա-
դրիչ և պայման են: Նրանք պետք է կարողանան շատ արագ վերցնել 
անհրաժեշտ տեղեկատվություն, աշխատանք տանել մասնագիտական 
տերմինների շուրջ, գործնականում կիրառել ստացած գիտելիքները 
[В.Моторный 2010: 25-27]: 
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Տեխնիկական տեքստերի թարգմանության ուսուցումն սկսվում է 
ուսանողներին ծանոթացնելով դրանց քերականական, բառապաշա-
րային, լեզվաոճական, ժանրային առանձնահատկություններին: 

Ինչպես հայտնի է, գիտատեխնիկական տեքստերում գրեթե 
բացակայում է հուզազգայական բառապաշարը: Նրանցում մեծ քանա-
կությամբ մասնագիտական եզրույթներ են գործածվում: Լայնորեն 
կիրառվում են արտահայտչամիջոցների տնտեսման միջոցները և 
հնարները: Լեզվանյութը հնարավորինս պարզեցված է: Հազվադեպ են 
օգտագործվում մակդիրներ, համեմատություններ և այլ ոճական 
միջոցներ:  

Տեխնիկական թարգմանություն կատարելիս, ուսանողները պետք է 
նախ և առաջ բացահայտեն տեխնիկական տեքստի բովանդակային 
առանձնահատկությունները: Խնդիր է դրվում հնարավորինս ճշգրտորեն 
փոխանեցել թիրախային տեքստի հիմնական բովանդակությունը 
մայրենի լեզվով` պահպանելով նրա շարադրանքի առանձնահատ-
կությունները, հստակությունը, հակիրճությունը և այլն: 

Դրա հետ մեկտեղ, մայրենի լեզվում բացակայող և օտար լեզվին 
բնորոշ քերականական կառույցների թարգմանությունը պետք է 
հնարավորինս բավարարի մայրենի լեզվում ընդունված նորմերին: 

Տեխնիկական գրականության թարգմանության համար անհրաժեշտ 
է՝  
1) տիրապետել օտար լեզվի որոշակի բառապաշարի, մասնավորապես՝ 

տվյալ բնագավառի մասնագիտական տերմինաբանությանը, 
2) ունենալ որոշակի քերականական գիտելիքներ՝ ձևաբանական, շարա-

հյուսական, իմաստաբանական և ոճական մակարդակներում, 
3)  կարողանալ օգտվել բառարանից, 
4)  ճիշտ կողմնորոշվել մասնագիտական ոլորտում: 

Տեխնիկական տեքստերի թարգմանությունն իրականացվում է 
թարգմանական գործունեությանը բնորոշ փուլերով՝ նախաթարգ-
մանական մեկնություն, բուն թարգմանություն, հետթարգմանական 
հղկում: 

Տեխնիկական տեքստերի նախաթարգմանական փուլում կարևոր-
վում է դրական փոխանցման (positive transfer) մեթոդի կիրառումը, քանի 
որ շատ մասնագիտական եզրույթներ, ունենալով նույն ծագումը, 
հեշտությամբ են ճանաչվում: Դրական գործոն է նաև հենքային-
մասնագիտական գիտելիքների առկայությունը, երբ վերևից ներքև (§top 
down¦) մեթոդի կիրառմամբ ուսանողներն արագ կռահում են 
միջազգային, միջգիտական բնույթի եզրույթները: Նույն ռազմավարութ-
յունների կիրառումն արդյունավետ կարող է լինել աղբյուր և թիրախ 
լեզուների եզրույթների համեմատական վերլուծության գործընթացում: 
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Տեխնիկական տեքստերի թարգմանության գործընթացում կարևոր-
վում են վերլուծության և համառոտագրման, սեղմագրման հմտություն-
ները: Վերլուծության հմտություններից կարևորվում է հետևյալը. 

- առանձնացնել տեքստում նրա առանձին տարրերը՝ հիմնական գա-
ղափարը, հանգուցային բառերը, առանձին նշանակալից 
փաստերը, հիմնական տեղեկատվությունը; 

- ընդհանրացնել առանձին փաստերը, 
- իրար համապատասխանեցնել տեքստի առանձին մասերը, 
- փաստերը կառուցել ժամանակագրական կամ այլ հաջորդականու-

թյամբ, 
- փաստերը խմբավորել ըստ որոշակի հատկանիշի, 
- տեղեկատվությունը բաժանել «նոր» և «ծանոթ» բաժինների, 
- որոշել այն նախադասությունները, որոնք կրում են առավել կարևոր 

իմաստային տեղեկատվություն: 
Նախաթարգմանական փուլին հաջորդում է բուն թարգմանական 

փուլը: Այս փուլում ուսանողները պետք է կարողանան. 
- օգտվել տեղեկատվական գրականությունից, 
- իրականացնել անհրաժեշտ բառային և քերականական փոխակեր-

պումներ թիրախ լեզվի արտահայտչամիջոցներով, 
- գտնել համարժեք լեզվական միջոցներ թիրախ լեզվում: 
Համարժեք թարգմանություն իրականացնելու համար, անհրաժեշտ է 

զարգացնել ուսանողների լեզվաբանական, մասնագիտական, հաղոր-
դակցական ինչպես նաև թարգմանչի կոմպետենցիաները: Ինչպես 
հայտնի է, թարգմանությունը միջնորդային մեդիատիվ գործունեության 
տեսակ է, որի ընթացքում ուսանողը երկու տարբեր լեզուներով խոսող և 
տարբեր մշակույթներև ներկայացնող խնբերի միջև իրականացնում է 
միջնորդի մեդիատորի կարևոր հասարակական գործառույթ [Р.Рюмин, 
Р. Ардовская 2013]: 

Ինչպես արդեն նշվեց, խնդրո առարկա գործառույթի կատարման 
համար անհրաժեշտ են որոշակի գիտելիքներ, որոնք ընկած են 
թարգմանելու կարողության հիմքում: Թարգմանչի կոմպետենցիայի 
բաղադրիչների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ տեխնիկական բուհում 
բավականին դժվար է այն ձևավորել, քանի որ թե՛ լեզվական, թե՛ 
հաղորդակցական կոմպետենցիաների ձևավորման համար անհրաժեշտ 
է նախ և առաջ երկար ժամանակահատված: Երբեմն ընկալողական 
հմտությունների ձեռք բերումը հնարավոր չի դառնում ուսուցման 
ավարտական փուլում: Ինչ վերաբերում է թարգմանչի հատուկ գիտելիք-
ներ, հիմնական թարգմանական ռազմավարությունների և միջոցների 
տիրապետում մասնագիտական առարկայի, ինչպես նաև տվյալ 
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բնագավառի տերմինների իմացությունը, փոխհատման կոմպետենցիա-
ներին (բառարաններից և այլ աղբյուրներից օգտվելու հմտություններ) 
[В.Комиссаров 2002], ապա դրանք, լինելով փոխկապակցված, 
հնարավոր է զարգացնել պահանջվող մակարդակով, եթե տվյալ 
լեզվական խումբը ձևավորվում է B2 մակարդակը հաղթահարած 
ուսանողներից: Կարևոր է նաև, թե այդ ուսանողներն ինչ դրդապատ-
ճառներով են ուղղորդվում: Նրանք հիմնականում գիտակցում են, որ 
ժամանակակից ճարտարագետը, գյուղատնտեսը, անասնաբույժը, կամ 
սննդի արտադրություն կազմակերպողը առանց օտար լեզուների 
իմացության լուրջ խնդիրներ կարող է ունենալ թե՛ մասնագիտական, թե՛ 
կենցաղային շփման մակարդակներում: 

Տեխնիկական տեքստի թարգմանության ուսուցման կարևոր պայման 
է համապատասխան վարժությունների կիրառումը:  

Համապատասխան վարժություններ ընտրելիս անհրաժեշտ է հաշվի 
առնել, որ թարգմանությունը հնարավոր է միայն հետևյալ բաղադրիչների 
առկայության դեպքում  

1. մասնագիտական և ֆոնային գիտելիք 
2. լեզվական գիտելիք (աղբյուր և թիրախ լեզուների) 
3. թարգմանական հնարների և մեթոդների մասին գիտելիքը՝ 

հիմնված թարգմանական դժվարությունների հատկորոշման, 
վերհանման և հաղթահարման համար նպատակահարմար 
մեթոդների և հնարների ընտրության կարողության վրա: 

Ոչ լեզվական բուհում տեխնիկական տեքստերի հետ աշխատանք 
կատարելիս նախնական փուլում առաջին պլան են մղվում նախաթարգ-
մանական, նախապատրաստական վարժությունները, որոնք միտված են 
բուն լեզվական հմտությունների ձևավորմանը: Բուն լեզվական հմտութ-
յունների ձևավորմանը միտված վարժություններից կարելի է առանձ-
նացնել 

1. Բառապաշարի հարստացման վարժություններ (հոմանիշ, 
հականիշ) 

2. Բառապաշարի ճիշտ օգտագործման վարժություններ 
(փոխակերպում): 

3. Քերականական վարժություններ՝ համաձայն քերականական 
խնդրի:  

Կարևոր է վարժությունների կատարման փուլերի որոշումը: 
Ուսուցման նախնական փուլում արդյունավետ է կատարել նախ և առաջ 
բառապաշարը և քերականական նվազագույն գիտելիքները զարգացնող 
վարժություններ: Ուսանողներն այդ վարժությունները կատարելիս թարգ-
մանում են մասնագիտական եզրույթներ, բառակապակցություններ, 
շարահյուսական վերլուծություն են կատարում, որը միտված է 
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քերականորեն անավարտ ձևերի վերականգմանը, խոսութային, 
գործաբանական նշույթների յուրացմանը: Բառային մակարդակում 
խնդիր է դրվում ճանաչել եզրույթ-պատճենները, եզրույթ-նորաբանութ-
յունները, վերլուծել դրանց կառուցվածքային բաղադրիչները: 

Նկարագրելով գիտատեխնիկական գրականության գրավոր թարգ-
մանության հմտությունների և կարողությունների ձևավորմանն ուղղված 
վարժությունների տեսակները՝ Է.Շտուլմանն առանձնանցնում է հետևյալ 
նախապատրաստական վարժությունները՝ 

- թեմատիկ խմբավորմամբ ընտրված կամ թեզաուրուսային 
վարժություններ, որոնք ներառում են տարբեր բառաշերտեր՝ եզրույթներ, 
անձնանուններ, հատուկ անուններ և այլն, 

- քերականական վարժություններ, որոնք ուղղված են նշված 
քերականական երևույթների ճանաչմանը և յուրացմանը,  

-   բառաքերականական վարժություններ, որոնք ներառում են օտար 
և մայրենի լեզուների տեքստերում ոչ համարժեք բառապաշարի 
բացահայտման վարժություններ [Э.Штульман 1976]: 

Տեխնիկական տեքստի շուրջ աշխատանքի նախաթարգմանական 
փուլում խնդիր է դրվում հաղթահարել հատկապես ոչ համարժեք 
բառապաշարի թարգմանության և յուրացման հետ կապված վարժութ-
յունները: Ուսանողները անգամ բառարանի օգնությամբ դժվարությամբ 
են թարգմանում բառային կաղապարները, դարձվածային միավորները և 
եզրույթ-իրակությունները: Դժվարությունները հնարավոր է հաղթահարել՝ 
կատարելով թիրախ լեզվում աղբյուր լեզվի ոչ համարժեք միավորների 
համարժեքները գտնելուն ուղղված վարժություններ և գործողություններ: 

Կարևոր խնդիր է հստակորեն նախաթարգմանական և թարգմա-
նական վարժությունների տարանջատումը, քանի որ դրանք տարբեր 
նպատակներ են հետապնդում: Ինչ վերաբերում է հետթարգմանական 
փուլին, ապա վարժությունների ընտրությունը այս փուլում իրականացվում 
է՝ հաշվի առնելով այն, թե ուսանողների տվյալ խումբը ունի գիտելիքների, 
կարողությունների և հմտությունների միևնույն մակարդակ, թե՝ ոչ: 

 Սկզբունքային նշանակություն ունի տեքստի շուրջ աշխատանքի 
հետթարգմանական փուլում սխալների հետ աշխատանք կազմակերպելը: 
Տեխնիկական տեքստերի շուրջ աշխատանքի հետթարգմանական 
փուլում կարևոր խնդիր է դառնում սխալների ուղղման ռազմավարություն-
ների մշակումը և կիրառումը: Կարևորվում է հակապես «թարգմանչի կեղծ 
բարեկամների» բացահայման ռազմավարություն մշակելը, որը և՛ 
օգտակար է, և՛ հետաքրքիր: 

Գործնականում տեքստի շուրջ աշխատանքը կընթանա հետևյալ 
փուլերով՝  
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1. Կարդալ տեքստը 
Նախաթարգմանական փուլի առաջին քայլն է: ՈՒսանողներն 
ընթերցում են տեքստը, ընդգծում անծանոթ բառերը, ճշտում բառերի 
արտասանությունը: Այս փուլում ուսանողների ուշադրությունը 
հարկավոր է ուղղել նաև իրենց արդեն իսկ ծանոթ քերականական 
կառույցներին: 
The temperature range in which food-borne bacteria can grow is known 
as the danger zone. Food safety agencies, such as the United States' 
Food Safety and Inspection Service (FSIS), define the danger zone as 
roughly 4–5 to 60 °C (39–41 to 140 °F). The FSIS stipulates that 
potentially hazardous food is not stored at temperatures in this range in 
order to prevent food borne illness (for example, a refrigerator's 
temperature must be kept below 40 °F (4 °C), and that food that remains 
in this zone for more than two hours should not be consumed. Food 
borne microorganisms grow much faster in the middle of the zone, at 
temperatures between 21 and 47 °C (70 and 117 °F)…… 
2. Վերնագրել տեքստը 
Հաջորդ քայլը, տեքստը ընթերցելուց հետո, տեքստին համապա-
տասխան վերնագիր ընտրելն է (ուսանողների կողմից առաջարկված 
տարբերակներից): Տեքստին համապատասխան վերնագիր ընտրելը 
վկայում է տեքստի ընդահանուր իմաստը ճիշտ ընկալելու մասին:  
3. Տեքստում գտնել միջազգային բառեր, տերմիններ (bacteria, 

zone etc.) 
4. Գտնել այդ բառերի համարժեքները մայրենի լեզվում (մանրէ, 

գոտի) 
Այստեղ ուսանողները փորձում են գտնել միջազգային բառերը, 
իրենց մասնագիտական առարկաների շրջանակներում սովորած 
տերմինները և դրանց համարժեքները թիրախ լեզվում: 
Ուսանողները հաճույքով են կատարում այս առաջադրանքը, քանի 
որ §ծանոթ¦ բառերը տեքստի ընկալումը ավելի դյուրին են 
դարձնում:  
5. Համապատասխանեցնել հետևյալ արտահայտությունները և 

իմաստները 
Վարժություն, որի նպատակն է ուսանողի ուշադրությունն ուղղել 
տեքստի հիմնական իմաստը փոխանցող արտահայտություններին: 
Այս վարժությունը կատարելիս ուսանողը պետք է այդ արտահայ-
տությունները համապատասխանեցնի իրենց իմաստներին: 
 
1. food safety  
 

1. the industrial processes used to 
manufacture food 
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2. food preservation  
 

2. the causes, prevention and communication 
dealing with food borne illness 
 

3. sensory analysis  
 

3. the invention of new food products 

4. product development 
 

4. the study of how food is perceived by the 
consumer's senses 

5. food engineering   5. the causes and prevention of quality 
degradation  
 

6. Գտնել հոմանիշները 
Վարժության նպատակն է զարգացնել ուսանողի բառապաշարը: 
Վարժության մեկ այլ տարբերակ է §գտնել հականիշը¦ 
առաջադրանքը:  
Contamination toxic 
Poisonous mark 
Key pollution  
Symbol core 
Estimate component  
Important assess 
Element significant 
Dry restricted 
Moist arid 
limited humid  
7. Թարգմանել հետևյալ արտահայտություններն անգլերեն  
Սննդի անվտանգության և տեսչության ծառայություն, իմունային 
համակարգ, կանխարգելել, աղտոտված սնունդ, վտանգավոր գոտի, 
փսխում, սննդի թունավորում, սննդային հիվանդություն, սննդի 
պիտակավորում, սննդի հավելումներ, բիոտեխնոլոգիա, սերտիֆի-
կացում:  
8. Թարգմանել հետևյալ արտահայտությունները հայերեն 
food engineering, food preservation, food safety, cheese-making, 
chemical reaction, refrigeration and freezing, to slow down the activity, 
disease causing bacteria.  
Այս վարժությունները (թարգմանել հայերեն-անգլերեն) բուն 
թարգմանական փուլին նախապատրաստող վարժություններ են: 
Թարգմանության համար հարկավոր է ընտրել տեքստի իմաստը 
փոխանցող արտահայտորթյուններ:  
9. Փոխակերպել նախադասությունները 
 Salting, especially of meat, is an ancient preservation technique. 
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 The salt draws out moisture and creates an environment inhospitable to 
bacteria. 
Փոխակերպման վարժությունները կատարելիս ուսանողներն 
առանձնացնում են տեքստի իմաստը բացահայտող բառերը և 
բառակապակցությունները և փոխարինում դրանք հոմանիշ 
արտահայտություններով: Հաջորդ փուլում նրանք քննարկում են 
փոխակերպումների հաջողվածությունը՝ իմաստի ճշգրիտ փոխանց-
ման տեսանկյունից:  
10. Թարգմանել տեքստը 
Բուն թարգմանական փուլ: Ուսանողները նախորդ փուլում ստացված 
գիտելիքների հիման վրա կատարում են թարգմանություն: 
11. Պատասխանել հարցերին 
Հետթարգմանական փուլում ուսանողները պատասխանում են 
տեքստի իմաստը ամփոփող հարցերին, քննառկում են տեքստը: 
1. What is a danger zone? 
2. What can food borne bacteria cause? 
3. When does food borne illness become more dangerous? 
4. What plays a critical role in food safety? 
5. What foods are more hazardous inside the danger zone? 
Առաջարկվող վարժությունների համակարգում կարևորվում է նաև 

ինքնուրույն աշխատանքի կազմակերպման փուլը: Ուսանողներին 
առաջարկվում են ոչ միայն գրավոր թարգմանական հմտություններ 
զարգացնող վարժություններ, այլև առաջադրանքներ, որոնք միտված են 
վերլուծական կարողությունների զարգացմանը: Այդ համատեքստում 
առանձնանում են հատկապես թարգմանական սխալների բացահայտ-
մանը և շտկմանը միտված առաջադրանքները: 

Կարելի է եզրահանգել, որ տեխնիկական տեքստի թարգմանության 
ուսուցումը ենթադրում է հստակ ընթացակարգերի կիրառում: 
Ուսանողները վերլուծում են բառերը, բառակապակցությունները, կռահում 
են անծանոթ արտահայտությունները, օգտվում են բառարանից, 
անծանոթ քերականական կամ բառային կառույցները հաղթահարելուց 
հետո փորձում են հասկանալ տեքստի հիմնական բովանդակությունը: 
Դրանք այն ունակություններն են, որոնք անհրաժեշտ են մասնագետին 
իր ապագա աշխատանքում: 

Այսպիսով, տեխնիկական տեքստերի շուրջ աշխատանքը պահան-
ջում է տարբեր ռազմավարությունների կիրառում, հաշվի առնելով 
նախաթարգմանական, թարգմանական և հետթարգմանական փուլերը:  

Յուրաքանչյուր փուլ ունի իր առանձնահատկությունները և 
նպատակները: Համաձայն վերոհիշյալ փուլերի նպատակներին 
հառկավոր է առանձնացնել համապատասխան վարժություններ: 
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Համապատասխան վարժություններ ընտրելիս, հարկավոր է հաշվի առնել 
նաև, որ թարգմանությունը հնարավոր է կատարել միայն 
մասնագիտական և ֆոնային, լեզվական (աղբյուր և թիրախ լեզուների), 
թարգմանական հնարների և մեթոդների մասին գիտելիքների 
առկայության դեպքում: 
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ЛИАНА ВАРДАНЯН - СТРАТЕГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА 
 

Ключевые слова: научно-технический, неязыковой вуз, перевод, компетенция, 
позитивный перенос, сверху вниз (нисходящий) мето, стратегия, исходный 
язык, язык перевода 

 
В статье рассматриваются проблемы преодоления переводческих трудностей 

технических текстов, принимая во внимание предпереводческий, переводческий и 
постпереводческие этапы обучения техническому переводу. Предлагаются типы 
упражнений, согласно вышеперечисленным этапам. В целом, показана 
эффективность использования метода позитивного переноса или транспозиции и 
метода сверху вниз (нисходящий метод). Так же говорится о продуктивности 
использования стратегии коррекции ошибок на пост-переводческом этапе. 
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LIANA VARDANYAN - STRATEGIES OF TEACHING TECHNICAL TRANSLATION 
 

Keywords: scientific-technical, non-language university, translation, competence 
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The article touches upon the translation difficulties of technical texts, taking into 

consideration the pre-translating, translating and post-translating stages. Various types 
of exercises in accordance with the above mentioned stages are also presented. On the 
whole it proves the effectiveness of using the method of positive transfer and top-down 
method. It is also productive to use correction strategy which is considered to be 
effective at the post translating stage. 
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ՀՏԴ 378.009 
 

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄՈԴՈՒԼԱՅԻՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ 
ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ 

 
ԼՈՒԻԶԱ ՄԻԼԻՏՈՍՅԱՆ 

 
Հիմնաբառեր՝ մոդուլ, մոդուլային կրթական ծրագիր, մոդուլային դասընթաց, 
մուտքային պահանջներ, ուսումնառության արդյունքներ, գնահատման 
գործիքներ, դասավանդման և ուսումնառության մեթոդներ, հետադարձ կապ 
 
 Կրթական քաղաքականության փոփոխություններն իրենց հետ 
բերում են ավանդական մոտեցումների վերաիմաստավորման և նոր 
մոտեցումների տեղայնացման անհրաժեշտություն։ Այսօր աշխարհում 
անշեղորեն աճում են ուսանողների ու գործատուների պահանջներն ու 
ակնկալիքները բարձրագույն կրթությունից: Այն համալսարանները, 
որոնք ընդունակ են գիտական նորություններ առաջարկել գերակա 
ոլորտներին, աշխատաշուկայում պահանջարկ վայելող մասնագետների 
պատրաստման փաստացի առաջատարներ են։ Այսօր միանգամայն 
հստակ կարող ենք հավաստել, որ համալսարանական գիտության դերն 
ու կարևորությունը տարեցտարի աճում է: Մենք ապրում ենք արագընթաց 
սոցիալական փոփոխությունների ժամանակներում, որը Մ.Միդը որակում 
է որպես ապագային միտված [Mид: 320], ուստի մենք անընդհատ 
մարտահրավերներ ենք ստանում՝ հարմարվելու նոր և փոփոխվող 
միջավայրին։ Մեր խնդիրն է ոչ միայն համապատասխանել մեր 
իրականությանը, այլև փորձել հաղթահարել փոփոխականության 
գործոնը և պայքարել կայունության համար։ Դոկտոր Մ.Թրայբուսը, ով 
կրթության մեջ Վ. Դեմինգի տեսության ներդրողներից մեկն է, ասում է. 
«Եթե դուք կարողանաք արտադրության յուրաքանչյուր փուլում վերացնել 
փոփոխականություն առաջացնող գործոնները, ապա արդյունքը կլինի 
ավելի կանխատեսելի, հետևաբար և արտադրությունը՝ ավելի 
կառավարելի» [Tribus 1992։199]։ Հիմք ընդունելով այս կարևոր 
գաղափարը՝ մենք պետք է հստակ պատկերացնեք այն գործընթացները, 
որոնք իրականացնում ենք, և ապահովենք դրանց արդյունավետությունը:  
 Բարձրագույն կրթության համակարգի բարեփոխումների ենթակա 
կարևոր բաղադրիչներից է մասնագիտության կրթական ծրագրը, որը 
պետք է ներկայացված լինի աշխատաշուկայի, ժամանակակից 
գիտության, ազգային և եվրոպական որակավորումների շրջանակի 
պահանջներին համապատասխան։ Արդիական պահանջ է 
մասնագիտության կրթական ծրագրերի ոչ թե նույնանմանության այլ 
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համադրելիության ապահովումը, որը պահպանում է համալսարանների 
ինքնատիպությունը և մրցունակությունը, հնարավորություն է բացում 
ուսանողների ակտիվ շարժունության համար տարբեր համալսարանների 
կրթական ծրագրերի վստահելի և օբյեկտիվ տեղեկատվության հիման 
վրա։ Այս ամենը հետաքրքիր է նաև գործատուների համար, ովքեր 
հավաստի տեղեկատվության կարիք ունեն շրջանավարտների 
որակավորման վերաբերյալ: Ժամանակակից կրթության առանձնահատ-
կություններից մեկն այն է, որ ուսումնական գործընթացում դասականը 
միշտ կարիք ունի ներդրվելու կառուցողական մոդելում և ինտեգրվելու 
նորովի իմաստավորվորմամբ և տեղայնացմամբ։  
 Այս բնագավառի արդյունավետության բարձրացման համար կարևոր 
է վերանայել մի շարք մոտեցումներ՝ ապահովելով մոդուլային ծրագիր, 
կրթական ծրագրի վերջնարդյունքներ, ուսանողակենտրոն ուսուցում, 
դասավանդման և ուսումնառության մեթոդներ, գնահատման 
ժամանակակից մեթոդներ և ամենից կարևորը այդ բոլոր բաղադրիչների 
ուղղորդումը միասնական նպատակի։  
 Մեզանում նոր մոտեցումներից է մոդուլային ուսուցումը։ 
Հետխորհրդային բուհական ոլորտում կատարած մեր վերջին դիտար-
կումները հիմք են տալիս նշելու, որ թեև բոլոր բուհերը արդեն կիրառում 
են մոդուլային տեխնոլոգիան, այնուամենայնիվ միասնական մոտեցում 
դեռ ձևավորված չէ։ Մոդուլն ի հայտ է գալիս տարբեր մեկնաբանութ-
յուններով՝ դասընթացի մաս, գնահատման ձև, յունիտ: Մոդուլային 
տեխնոլոգիան փոխառնվել է իբրև այլընտրանք և իր մեջ ներառել է 
տեսության և պրակտիկայի առաջավոր մոտեցումները: «Մոդուլ» բառը 
(լատիներեն՝ չափ) մաթեմատիկայի, բնական գիտությունների, 
ճարտարապետության, շինարարության և այլ բնագավառներում տարբեր 
իմաստներ է դրսևորում, բայց ընդհանրապես ծավալի չափման միավոր 
կամ գործակից է: Գիտամանկավարժական գրականության 
ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ մոդուլային ուսուցումը ծագել է 20-րդ 
դարի 70-ական թվականների սկզբին: Մոդուլային ուսուցման հիմնա-
դիրներից մեկը` Ջ.Ռասսելը, մոդուլը բնութագրել է իբրև ուսումնական 
փաթեթ, որը պարունակում է ուսումնական նյութի հասկացական 
միավորը` սովորողների նախանշված գործողությունները /1971/: Բ. և Մ. 
Գոլդշմիդտների կարծիքով մոդուլը տարատեսակ ուսումնական գործունե-
ության շարքում պլանավորված ինքնուրույն, անկախ միավոր է, որը 
նպատակաուղղված է ուսանողին և օգնում է հասնելու հստակ ձևակերպ-
ված նպատակների [Միլիտոսյան 2007։68]։  
 Մոդուլ հասկացության բովանդակային վերլուծությունը թույլ է տալիս 
նրա ձևակերպման մեջ առանձնացնել հետևյալ բաղադրիչները. 
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 իբրև ուսումնական նյութի փաթեթ, որը ներառում է մեկ 
հասկացական միավոր,  

 իբրև ուսումնական միավոր, տեղեկատվական կառույց, որը մեկ 
ուսումնական առարկայի շրջանակում ներառում է տրամաբանորեն 
ավարտուն մեկ, երկու և ավելի ուսումնական նյութի միավորներ,  

 իբրև ուսումնական նյութի կազմակերպամեթոդական միջառար-
կայական կառույց, որը տարբեր ուսումնական առարկաների 
ոլորտում ներկայանում է որպես մեկ մասնագիտության համար 
անհրաժեշտ թեմաների ամբողջություն,  

 իբրև ուսումնական առարկաների ամբողջություն, որն անհրաժեշտ է 
այս կամ այն մասնագիտության ուսուցման համար։  

Այսօր կարիք կա հստակ որոշարկել մասնագիտության մոդուլային 
կրթական ծրագիր և մոդուլային դասընթաց հասկացությունները։  
Մասնագիտության մոդուլային կրթական ծրագրի առավելությունը 
կայանում է նրանում, որ այն՝ 
 ապահովում է ուսուցման ճկունություն և շարժունություն, 
  հնարավորություն է տալիս օպերատիվ փոփոխություններ կատարել 

ուսումնական նյութերում՝ հարմարվելով փոփոխվող պայմաններին, 
 տարբեր մասնագիտությունների գծով մոդուլային ուսուցման 

փաթեթներ ստեղծելու դեպքում հնարավորություն է տալիս ամբող-
ջությամբ օգտագործել ուսումնական տարրերի շտեմարանները,  

 հնարավորություն է տալիս գործատուի պահանջներին համապա-
տասխան արագ փոփոխել ուսուցման բովանդակությունը, 

 հնարավորություն է բացում ուսուցման անհատական մոտեցման, 
ուսուցման անհատական ծրագրի մշակման համար` հաշվի առնելով 
սովորողի փորձը և կրթության մակարդակը, 

 ապահովում է ուսուցման ուղղվածությունը վերջնարդյունքին, 
 բազմաստիճան տեստավորման հիման վրա ապահովում է հետա-

դարձ կապը,  
 ծրագրում բացառում է ուսուցման նպատակներին չհամապա-

տասխանող տեղեկատվությունը: 
Մասնագիտության մոդուլային կրթական ծրագրում ներգրավված 

մոդուլները կամ մոդուլային դասընթացները պետք է նպաստեն կոնկրետ 
որակավորմանը ներկայացվող պահանջների իրականացմանը։ 
Կրթական քաղաքականության վերլուծությունը մասնագիտության 
մոդուլային կրթական ծրագրի պլանավորման առաջին քայլերից մեկն է։ 
Կարևորվում է նաև այդ մասնագիտության մոդուլային կրթական 
ծրագիրն իրականացնող ուսումնական հաստատության քաղաքակա-
նության և ռազմավարության ուսումնասիրությունը, որպեսզի որոշվի 
տվյալ ծրագրի տեղը և դերը համակարգում: 
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Տեսական գրականության մեջ մասնագիտության մոդուլային 
կրթական ծրագրի համար առաջարկվում է ձևակերպել դրա 
բովանդակությունը արտահայտող անվանում։  

Մասնագիտության մոդուլային կրթական ծրագրի կառուցվածքը 
ներկայացնելիս հստակորեն պետք է նշել թե՛ այն բաղադրիչները, որոնք 
պարտադիր են նրա կազմում, թե՛ դրանց տրամաբանանական 
հաջորդականությունը։ Մոդուլային դասընթացը, կամ մոդուլը, պետք է 
համապատասխանի մասնագիտության մոդուլային կրթական ծրագրին և 
նպաստի համապատասխան կոմպետենցիաների ձևավորմանը 
[Միլիտոսյան 2015։133]: 1982 թ. UNESCO-ի կոնֆերանսում մոդուլը 
սահմանվեց որպես ամբողջական փաթեթ, որը հնարավորություն է 
ստեղծում անհատական կամ խմբային ուսումնառության համար։ Այս 
մոտեցման դեպքում ցանկալի է մոդուլային դասընթացների 
համարակալումը, ինչը կապահովի դրանց դինամիկ կիրառումը 
անհատական ուսումնառության պլանավորման համար։ 

Ուսումնասիրությունների արդյունքում մենք սահմանել ենք 
մոդուլային դասընթացի կառույցի հետևյալ բաղադրիչները՝ 

 անվանումը, 
 մուտքային պահանջները, 
 տևողությունը, 
 նպատակը, 
 թեմաները և դրանց գրաֆիկական պատկերը՝ ըստ 

ուսումնասիրության հաջորդականության, 
 ուսումնառության ակնկալվող արդյունքները, 
 թեմաների բովանդակությունը, 
 դասավանդման և ուսումնառության մեթոդները, 
 գնահատման մեթոդները, 
 հանձնարարությունները և գրականությունը, 
 հետադարձ կապի մեխանիզմները։ 

Մոդուլային դասընթացի նպատակը սովորաբար սահմանվում է 
դասավանդողների տեսանկյունից։ Մոդուլային դասընթացի նպատակը 
ձևակերպելիս պետք է հաշվի առնել հետևյալը՝ որքանով է 
պահանջարկված տվյալ մոդուլային դասընթացը, որն է թիրախային 
լսարանը, որոնք են այն կոմպետենցիաները, որոնց պետք է տիրապետի 
սովորողը, ինչ նախնական գիտելիք պետք է նա ունենա։  

Սովորողների մուտքային մակարդակի սահմանումը 
հնարավորություն է տալիս ճիշտ ընտրել և կառուցել ուսումնառության 
բովանդակությունը, նշել այն կոմպետենցիաները, որոնց պետք է 
տիրապետի ուսումնառողը և որոնք հնարավորություն կտան 
իրականացնելու արդյունավետ ուսումնառություն: Մոդուլային 
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դասընթացի ամբողջականութան համար կարևոր է ձևակերպել 
ուսումնառության վերջնարդյունքները, որոնք շեշտադրում են 
գիտելիքները, կարողությունները, հմտությունները և մասնագիտական 
գործունեության տեսակները, այն, ինչին արդյունքում պետք է հասնի 
ուսանողը։ Ուսումնառության վերջնարդյունքները հստակ ձևակերպումներ 
են այն մասին, թե ինչ է ակնկալվում, որ ուսանողն իմանա, կարողանա 
անել ուսումնառության ավարտին: [Jenkins and Unwin 2001]։ Պետք է 
հստակ կապ լինի նույն դասընթացի ուսումնառության տարբեր 
վերջնարդյունքների միջև։ Մոդուլային դասընթացի վերջնարդյունքների 
ձևավորման վերաբերյալ մասնագիտական գրականության մեջ գոյություն 
ունեն հստակ պահանջներ, որոնց հաշվառումը դրանք կդարձնեն 
իրական, կոնկրետ, չափելի, աշխատաշուկայի և գիտության 
ժամանակաից պահանջներին համապատասխան։ Կրթական վերջնարդ-
յունքների հայեցակարգը չի խախտում ուսումնական հաստատության 
ինքնատիպությունն ու կրթական մշակույթը բայց նպաստում է 
բազմազանությանը ոչ միայն մեկ ուսումնական հաստատության, այլև 
նույն կրթական ծրագրի շրջանակներում։ Մոդուլային դասընթացը պետք 
է պարունակի թեմաներ, որոնք հստակ համապատասխանում են 
ակնկալվող վերջնարդյունքներին։ Յուրաքանչյուր թեմա պետք է ներառի՝ 

 քննարկվող հարցեր, 
 հանձնարարականներ և գրականության ցանկ, 
 դասավանդման և ուսումնառության մեթոդներ, 
 գնահատման ռազմավարություններ։ 
Ժամանակակից ուսանողակենտրոն մոտեցումը և մանկավարժական 

տեխնոլոգիաների կիրառումը նույնպես նպաստելու են կրթական 
վերջնարդյունքների իրականացմանը:  

Դասավանդման և ուսումնառության առաջարկվող ռազմավարութ-
յուններ բաժինը պետք է նկարագրի այն ռազմավարությունները, որոնք 
համապատասխանում են ուսումնառության ակնկալվող վերջնարդյունք-
ներին։ Ուսումնառության և դասավանդման ռազմավարությունները 
մշակելիս կարևոր է պլանավորել ուսանողի ակտիվ ներգրավումը 
ուսումնառության գործընթաց։  

Գնահատման գործիքների ընտրության ժամանակ կարևոր է հաշվի 
առնել, թե որքանով են դրանք համապատասխանում ուսումնառության 
վերջնարդյունքներին և դասավանդման ու ուսումնառության մեթոդներին 
[Միլիտոսյան 2015։134]։ Քանի որ գնահատումը ձեռքբերումների մասին 
փաստեր, ապացույցներ ստանալու և մեկնաբանելու գործընթաց է, ապա 
այն պետք է ներառի ուսումնառության վերջնարդյուներին 
համապատասխան գնահատման մեթոդներ, որոնք պետք է լինեն 
ճշգրիտ, հստակ, հուսալի, կիրառելի, հնարավորինս պարզ, առանց 
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ավելորդ պահանջների:  
Մոդուլային դասընթացը պետք է դառնա մի ամբողջություն, որի 

բոլոր բաղադրիչները փոխկապակցված են և ներդաշնակորեն ծառայում 
են սահմանված նպատակին։  
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В данной статье представлен модульный подход к конструированию 
модульных образовательных программ, модульных дисциплин, 
проанализированы основные компоненты, представлена взаимосвязь с 
методами обучения и оценивания. 
 
 
LUIZA MILITOSYAN - MAIN APPROACHES TO CONSTRUCTING 
PROFESSIONAL MODULAR EDUCATION PROGRAMMES 
 
Keywords: module, modular course, module units, entry requirements, teaching 
results, teaching methods, assessment methods, feedback 
 

The article provides a modular approach to constructing modular 
education programmes and modular courses. The main components are 
analyzed and the interconnection with teaching and assessment methods is 
mentioned. 
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ՀՏԴ 155.4 
 

ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 
 

ՀԱՍՄԻԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
ԼՈՒՍԻՆԵ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

 
Հիմնաբառեր` խաղ, զարգացում, վարք, անձ, ձևավորում, մեկնաբանություն 
 

Հայ իրականությունը վերջին տասնամյակների ընթացքում 
ուղղակիորեն հայտնվել է տարաբնույթ սոցիալ-տնտեսական, 
մշակութային, քաղաքական փոփոխությունների կենտրոնում, որոնց 
անմիջական ազդեցությունն են կրել և շարունակում են կրել 
հասարակական կյանքի բոլոր կողմերը, զարգացումները, ինչպես նաև` 
հոգևոր և մշակութային դաշտերը: Ընդհանուր առմամբ, դրանք կարելի է 
բնութագրել և՛ որպես հասարական կացութաձևի փոփոխության, և՛ 
որպես բարոյական, մշակութային, հոգևոր արժեքների վերանայման 
արդյունք: Այդ փոփոխություններից հատկապես անարդարացիորեն 
տուժել է ազգային ավանդույթների, սովորությունների, հոգևոր 
արժեքների ոլորտը` դուրս մղվելով ներմուծված օտար արժեքների 
կողմից, մնալով գործածությունից դուրս, մերժվելով և համարվելով 
ժամանակավրեպ: 

Նշված երևույթը վտանգավոր է հատկապես աճող սերնդի 
դաստիարակության և անձի ձևավորման առումով: Այն չի շրջանցել նաև 
երեխաների ուսումնադաստիարակչական գործընթացի, ինչպես նաև 
ազատ ժամանցի կազմակերպման երևույթները: Հայտնի փաստ է, որ 
խաղը երեխայի համար ունի զարգացնող նշանակություն, ասել է, թե 
կարևոր է, թե երեխան ինչպիսի խաղեր է խաղում, ինչ խաղերում է 
վերարտադրում իր պատկերացումներն աշխարհի մասին, ինչպիսի 
խաղերով է սոցիալականացվում: Երեխայի բնականոն զարգացման 
գործընթացում խաղի առաջնային կարևորության մասին վկայում է այն 
փաստը, որ ՄԱԿ-ը խաղը հռչակել է երեխայի ունիվերսալ և անկապտելի 
իրավունք: Խաղը հանդիսանում է երեխայի միակ հիմնական, 
առաջատար գործունեությունը, որը գոյություն ունի բոլոր ժամանակնե-
րում և բոլոր ժողովուրդների մոտ: Երեխաներին պետք չէ սովորեցնել 
խաղալ և պետք չէ նրանց ստիպել խաղալ: Երեխաները խաղում են 
ինքնաբուխ, հաճույքով և չհետապնդելով որևէ հստակ նպատակ: 

Կենդանի խաղերին փոխարինելու եկած համակարգչային խաղերը` 
իրենց բոլոր հետևանքներով, երեխաների խաղերում իրենց արտացոլումը 
գտած սերիալային` դաստիարակության առումով ոչ նպաստավոր 
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կերպարները, ագրեսիվ, բռնության տեսարանների առատությունը 
հեռուստաեթերում, միջմշակութային ինտենսիվ շփումների արդյունքում 
դյուրին դարձած օտար արժեքների և չափանիշների ներթափանցումը 
հայ իրականություն, լուրջ խոչնդոտ են վաղվա քաղաքացու դաստիարա-
կության և անձի ձևավորման գործընթացում: 

Կարծում ենք, որ այս ճանապարհին որպես յուրատեսակ փրկօղակ 
կարող են հանդես գալ ազգային արժեքները, մասնավորապես հայ 
ժողովրդական խաղերը, որոնք մինչ օրս գրեթե ուշադրության չեն 
արժանացել հայ գիտական մտքի կողմից, հատկապես` հոգեբանների և 
մանկավարժների: Ընդհանուր առմամբ, խաղը որպես երևույթ, հավասա-
րապես գտնվել է թե՛ փիլիսոփայական, թե՛ հոգեբանական և թե՛ 
մանկավարժական գիտական մտքի տեսադաշտում: Փիլիսոփայության 
ոլորտում խաղի ուսումնասիրությամբ զբաղվել են անտիկ դարաշրջանի 
փիլիսոփաներից Հերակլիտեսը, Պլատոնը, Սոկրատեսը, Արիստոտելը, 
այնուհետև Ի. Կանտը, Ֆ. Շիլլերը, Գ. Գադամերը, Բոդրիարը, Յ. 
Հեյզինգան և այլոք: 

Մանկավարժության ոլորտում խաղն ուսումնասիրվել է ՈՒշինսկու, Ն. 
Նովիկի, Գ. Սելևկոյի, Պ. Պիդկասիստու, Ժ. Խայդարովի, Ս. 
Մուստակայի, Մ. Երմոլայեվայի, Վ. Բեսպալկոյի, Ս. Շմակովի և այլոց 
կողմից: Լեհ հետազոտող Ստեֆան Շումանը նշում է, որ «խաղը երեխայի 
ակտիվությանը բնորոշ յուրահատուկ ձև է, որի շնորհիվ նա սովորում և 
փորձ է ձեռք բերում» [Шмаков 2000:45]: Նա փաստում է, որ խաղը 
երեխայի մեջ առաջացնում է ամենավեհ հուզական ապրումները և 
խորապես ակտիվացնում է նրան: Ըստ Շումանի, «խաղը զարգացման 
գործընթաց է, որը յուրահատուկ կերպով ուղղված է ուշադրության, 
երևակայության, հասկացությունների և հմտությունների ձևավորմանը» 
[Шмаков 2000:58]: Իսկ Ս. Ա. Շմակովը կարծում է, որ «արդի 
ժամանակներում խաղը կանգնած է մարդկության ամենաթեժ խնդիրների 
շարքում: Առանց դրա անհնար է ուղեղի և մարմնի նորմալ զարգացումը: 
Խաղերից զրկված երեխաները կորցնում են մտածողության այս կամ այն 
հատկանիշները, ուղղակի չեն զարգանում» [Шмаков 2000:74]: 

Այսպես, երեխաների (հատկապես նախադպրոցական և կրտսեր 
դպրոցական տարիքի) գործունեության հիմնական ձևը խաղն է, որում 
զարգանում են երեխայի հոգևոր և ֆիզիկական ունակությունները՝ 
ուշադրությունը, հիշողությունը, երևակայությունը, ճարպկությունը և այլն: 
Բացի այդ, խաղը հանրային փորձը յուրացնելու մի յուրահատուկ միջոց է:  

Ն. Կ. Կրուպսկայան բազում հոդվածներում նշել է խաղի 
կարևորությունը երեխաների աշխարհընկալաման, 
աշխարհճանաչողության և նրանց բարոյական դաստիարակության 
հարցում: «…Ինքնաբուխ նմանակային խաղը, որն օգնում է յուրացնել 
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ստացած տպավորությունները, ունի մեծագույն նշանակություն, շատ 
ավելի մեծ, քան որևէ այլ բան» [Пидкасистый 1996:54]:  

Վ. Ն. Դրուժինինը համարում է, որ ինտելեկտի հիմնական 
ֆունկցիան «կանխատեսական մոդելների ստեղծումն ու ապագայի 
հնարավոր մոդելների կառուցումն է» [Пидкасистый 1996:54]: Այստեղից 
հետևում է, որ խաղն ինտելեկտի դրսևորման ձևերից է, դրա 
անբաժանելի հատկություններից մեկը: Ցանկացած մտածողություն 
ծագում է որպես միջավայրի նոր կամ բարդ մասնիկների բախման 
արդյունքում առաջացած դժվարությունների պատասխան: Այնտեղ, 
որտեղ այդ դժվարությունները չկան՝ բացակայում են, այնտեղ, որտեղ 
միջավայրը մինչև վերջ պարզ է և մեր վարքը, որպես այդ միջավայրի հետ 
հարաբերակցվող պրոցես, հեշտությամբ և առանց որևէ հապաղման է 
ընթանում, այնտեղ չկա մտածողություն, այնտեղ աշխատում են 
ավտոմատացված մեխանիզմները: Մտածողությունը ծագում է բազմաթիվ 
և բազմազան ռեակցիաների բախման և դրանցից մեկի ընտրության 
արդյունքում:  

Հոգեբանության ոլորտում խաղը հետազոտվել է Զ. Ֆրոյդի, Կ. 
Հարվիի, Ժ. Պիաժեի, Դ. Էլկոնինի, Լ. Վիգոդսկու, Ա. Ֆրոյդի, Դ. 
Բերլինգեմի, Ստ. Հոլլի, Դ. Միդթի, Գ. Ֆեյնի և այլոց կողմից: 
Մասնավորապես, հայ ժողովրդական խաղերը մեծամասամբ ուսումնա-
սիրվել և մեկնաբանվել են որպես դրական արժեք, մշակութային միավոր: 
Հատկապես արժանահիշատակ են Հ. Բարխուդարյանի, Վ. Բդոյանի, Ս. 
Լիսիցյանի, Հ. Թումանյանի մշակումները: Բայց դրանց կիրառական 
նշանակության մասին գիտական հետազոտություններ գրեթե 
բացակայում են: Հետաքրքիր է այն փաստը, որ հայ ժողովրդական 
խաղերի հոգեբանամանկավարժական ասպեկտի նշանակությունը չի 
վրիպել նաև հայ մեծ մտածողների աչքից, ինչի կապակցությամբ նշել են 
Խ. Աբովյանը, Ղ. Աղայանը, Լ. Շանթը, Հ. Թումանյանն ու այլոք: 
Այդուհանդերձ, հոգեբանմանկավարժական տեսանկյունից հայ 
ժողովրդական խաղերը երեխայի անձի ձևավորման տեսանկյունից 
ուսումնասիրված և մեկնաբանված չեն, բացահայտված չեն դրանց 
ներուժը, առանձնահատկությունները և առավելությունները, տրված չէ 
այդ խաղերի արդյունավետ կիրառման հեռանկարը : 

Ինչպես նշվում է ժողովրդական խաղերի տարբեր ժողովածուներում, 
միջնադարում և այլ, առավել ուշ շրջաններում, «մանկական ու 
պատանեկան խաղերը և թատերական ու կրկեսային ելույթներն 
արտահայտվում էին «խաղ» բառով: Այս առումով էլ, հայ 
բառարանագրությանը հայտնի այն բոլոր խաղաձևերը, որոնք գրանցված 
են առավել հին գրավոր աղբյուրների տվյալների համաձայն «խաղ» 
հասկացության տակ, հասկացվում են որպես բազմապիսի շարժումներ՝ 
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տատանումներ, վազքեր, ցատկեր, թռիչքներ, մենամարտեր, մրցումներ, 
կատակներ, ժամանց, մտավարժություն և այլն»: Խաղ են կոչվում նաև 
երգեցողության որոշ տեսակներ, որոնց «խաղիկներ» են անվանում 
[Բդոյան 1983:5]:  

Դեռ վաղ ժամանակներում խաղերն ու դրանց կանոնները բանավոր 
կերպով փոխանցվել են սերնդե սերունդ, մինչև որ տարբեր 
բանահավաքներ ժողովել և հավաքագրել են դրանք: Վ. Բդոյանը նշում է 
սակայն, որ «որոշ բացառությամբ անցյալում խաղերի հավաքումը 
բանահավաքների կողմից կատարվել է քմահաճորեն: Տասնյակ խաղեր 
«մանրուք» համարվելու հետևանքով կորստի են մատնվել»: Իսկ «19-րդ 
դարի բանահավաքներին յուրահատուկ էր խաղը գրի առնելիս այն 
անմիջականորեն կապել գեղագիտական նպատակների հետ (Խ. 
Աբովյան, Գ. Սրվանձտյան, Րաֆֆի, Պ. Պռոշյան և ուրիշներ): Հնում շատ 
բանահավաքների մոտ էլ, առանձնապես Արևմտահայաստանում, խաղը 
զոհ է գնացել թևավոր խոսքերով ծանրաբեռնված նախաբաններին, իսկ 
որոշ բանահավաքների կողմից խաղերը ներկայացվել են առեղծվածային 
նկարագրությամբ» [Բդոյան 1983:10]:  

Խաղն, ընդհանրապես, տվյալ պատմական ժամանակահատվածի, 
դրանում տեղի ունեցող սոցիալական իրողությունների հայելին է, իսկ 
ժողովրդական խաղերն արտացոլում են այն բոլոր պատմական, 
տնտեսական և սոցիալական գործընթացները, որոնք առնչվել են տվյալ 
ժողովրդի հետ: Աշխարհագրական դիրքն ու հարևանությունը 
մեծամասամբ թշնամի ազգերի հետ, ազգային հավատքի և սովորույթ-
ների պահպանման համար անընդմեջ պայքարելու անհրաժեշտությունն 
իրենց արտացոլումն են գտել նաև խաղերում, որոնք մանկուց 
երեխաներն կոփում և նրանց մեջ ձևավորում էին սոցիալական և 
ռազմական անհրաժեշտ հատկություններ: «Օտար, ինչպես և ներքին 
կեղեքիչների դեմ ծավալած պայքարում հայ ժողովրդի համար կարևոր 
միջոց են հանդիսացել նաև նրա հոգևոր զենքերը՝ գրականությունը, 
բանահյուսությունը, թատրոնը և խաղերը: 

Երկրի սոցիալ-քաղաքական հարաբերությունները յուրօրինակ 
արտացոլում են գտել խաղերում» նշում է Բդոյանը [Բդոյան 1983:48]: 
Այսպես, կեղեքիչների և թշնամիների հետ հարաբերություններն ու նրանց 
դեմ պայքարը բացահայտորեն արտահայտվել են նաև խաղերում՝ 
ձևավորելով նրանց բովանդակությունն ու նպատակը: «Էպիքական 
հերոսի ուժի և մարմնի գեղեցկությունը, հայրենի երկրի անձնազոհ 
ամենաբնորոշ» հատկանիշները երեխաներին էին սերմանվում նաև 
պատմական և առասպելական հերոսների միջոցով: «Գիտակցելով, որ 
ուժի գործադրումն այն պայմանն է, որով խաղային գործողությունը 
ներկայանում է իբրև յուրօրինակ աշխատանք, հայերը մշտապես 
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երեխաներին մղել են դեպի խաղերն ու ֆիզիկական վարժությունները: Եվ 
եթե բանահյուսությունն ու գրականությունը ուժային վարժություններով 
զբաղվող հերոսներին օժտել են գերբնական ուժերով, նպատակը եղել է 
նոր սերունդներին քաջալերելն ու ազնիվ գործերին ծառայեցնելը» 
[Լիսիցեան 1907: 7]: Այսպես օրինակ Տորք Անգեղ, Հայկ Նահապետ, Արա 
Գեղեցիկ և Սասունցի Դավիթ հերոսներով ոգեշնչվելով՝ պատանիներն ու 
երիտասարդները փորձում էին նրանց նմանվել: Այստեղից այս 
հերոսների մասին առասպելներից շատ ու շատ մենամարտային ու 
խաղային դրվագներ ժողովրդի կողմից վեր են ածվել խաղերի ու 
կիրառվել որպես բացառիկ ուժային վարժություններ ու մրցություններ:  

Նույնիսկ մանկական ժողովրդական խաղերն իրենց մեջ 
պարունակել են նաև քաղաքական և ռազմական տարրեր, 
ենթատեքստեր: Այդ խաղերից են՝ «Գզրի էշ», «Թագավոր շինելու խաղ», 
«Կամանդիր», «Գզիր գզրաէշ», «Հինգ քար» և այլն: 

«Պետական ու զինվորական վերնախավի, ինչպես նաև 
ճակատամարտերում օգտագործվող գրաստների ընտրությունը 
կատարվում էր վիճակահանությամբ: Պետական կազմի մեջ մտնում են՝ 
«թագավորը», «վեզիրը» կամ սրա փոխարեն «գզիրը» և «կռիվ գցողը» 
(հրամանատարը): Գրաստներն ըստ պատկանելության ճանաչելու 
համար անվանվում են պաշտոնների անունով: 

Խաղի էությունը թագավորի և վեզիրի (գզիրի) միջև տեղի ունեցող 
պատերազմն է, որ հայտարարվում է «կռիվ գցողի» կողմից: Կռվողները 
հեծնում են գրաստները և իրար մերձենալով՝ սկսում են միմյանց խփել ու 
քաշքշել: Երբ թագավորը վեզիրին գետին է տապալում, դերերն 
անփոփոխ են մնում, իսկ երբ վեզիր - գզիրն է հաղթում, վեզիրը 
թագավոր և թագավորը վեզիր է դառնում: Այս դեպքում փոխվում են նաև 
նրանց դրաստների դերերը» [Բդոյան 1983:55]: 

Առաջին հայացքից այս մանկական խաղում կոնֆլիկտներն 
առաջանում ու զարգանում են կռիվ գցողի միջնորդությամբ, սակայն 
թագավորի և վեզիրի, ինչպես նաև հակառակորդ բանակների դերերի 
առկայությունը մատնանշում է նրանցում խորհրդանշորեն ամփոփված 
տարբեր պետությունների կամ տարբեր ցեղերի պայքարը: «Հայկական 
«թագավոր» տերմինի և արաբական «վեզիր - փոխարքա-նախարա-
րապետ» տերմինի գործածությունից հետևում է, որ այդ կռիվը երկուսի 
միջև՝ ըստ երևույթին, սիմվոլիկորեն ներկայացնում է հայերի պայքարը 
արաբների և այլ տիրապետող պետությունների դեմ» [Բդոյան 1983:55]: 

Այսպիսով, եթե որոշենք տալ հայ ժողովրդական խաղերի 
սահմանումը, այսինքն նշել, թե որ խաղերն է կարելի համարել հայկական 
ժողովրդական, ապա կասենք, որ այն բոլոր խաղերը, որոնք ծնվել են հայ 
իրականության մեջ, կամ փոխառվել են այլ ազգերից, սակայն 
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ձևափոխվել և հարմարեցվել են հայկական մշակութային և սոցիալական 
առանձնահատկություններին ու տևական ժամանակ գործածվել 
ժողովրդի կողմից, կոչվում են հայ ժողովրդական խաղեր:  

Կարևոր են նաև հայ ժողովրդական խաղերի միջոցները, քանի որ 
դրանք ևս բնութագրում են մշակութային այդ տարրը կրողի 
հոգեբանական առանձնահատկությունները: Համառոտ անդրադառնանք 
նախ դրանց` տարբեր ազգագագետների կողմից կատարված դասա-
կարգմանը։ 

Բանահավաքները տարբեր կերպ են դասակարգել ժողովրդական 
խաղերը. օրինակ՝ «Ս. Լիսիցյանն առանձնացնում է՝ 

 խաղեր առանց գործիքի, 
 խաղեր ցատկոտելով, 
 խաղեր թաշկինակով, 
 թոկերով խաղեր, 
 գնդակով խաղեր, 
 փայտերով խաղեր, 
 քարերով խաղեր»  

Իսկ Հովհաննես Բարխուդարյանի ժողովածուում «ընդգրկված են՝  
 խաղեր գնդակով, 
 բացօդեայ խաղեր առանց գործիքների, 
 խաղեր ցատկելով, 
 խաղեր փայտերով, 
 խաղեր լախտերով, 
 խաղեր քարերով, 
 սենեակի խաղեր»  

Սակայն ամենածավալուն և առավել մանրակրկիտ վերլուծված 
դասակարգումը ներկայացնում է Վ. Բդոյանը: Նա ժողովրդական 
խաղերը բաժանում է երեք մեծ խմբերի՝ 

 հասարակական հարաբերություններ արտացոլող խաղեր 
 քաղաքացիական ու ռազմամրցակցական խաղեր 
 մարմնակրթական, զավեշտական, մտավարժական և սեղանի 

խաղեր: 
Իսկ այս մեծ խմբերն էլ իրենց հերթին բաժանվում են բազում 

ենթախմբերի: Կարծում ենք, որ այս դասակարգումը պատմական և 
պատմականորեն ձևավորված ազգային հոգեբանական առանձնահատ-
կությունների տեսանկյունից առավել շատ տեղեկություններ հաղորդողն 
է: Այսինքն, այս դասակարգումը մատնանշում է հենց հասարակական 
կյանքի այն ոլորտները, կողմերը, որոնք կարևորվել են հայ հասարկութ-
յան կողմից: Ասել է, թե հայ ժողովրդական խաղերը, որպես մեր 
մշակույթի միավոր, արտահայտում են սեփական ազգի անվտանգության 
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ապահովման մտահոգությունը՝ տալով խաղերին որոշակի ուղղվածութ-
յուն և, որպես քաղաքակրթության կրող` որոնցում հավասարապես 
դրսևորվում են ֆիզիկական կոփվածությանը և մտավոր զարգացմանն 
ուղղված միտումները: 

Բոլոր խաղերում մեծ դեր են ունեցել կանոնները, որոնց խախտումը 
հաճախ բավական խստորեն էր պատժվում: Հայ ժողովրդական խաղերը 
դրսևորվում էին իրենց հատուկ կարգուկանոններով, որոնք երեխաների 
համար պարտադիր օրենքներ ու սահմանումներ էին նշանակում: 
Այդպիսիք էին՝ խմբեր կազմելու, խմբավարներ նշանակելու, խաղերն 
սկսելու, խաղերի ընթացքում կանոնները պահպանելու, կարգը խանգա-
րողներին, ինչպես նաև պարտվողներին պատիժները սահմանելու կարգը 
ևն: Կարգեր, որոնք խաղերի հետ են եղել հնագույն ժամանակներից ի 
վեր՝ կրելով որոշ փոփոխություններ, ըստ պահանջների: 
 «Խմբեր կազմելու գործում խաղակիցների մեջ կարևոր դեր ունեին այն 
երկու անձնավորությունները, որոնք, մասամբ տարիքով մեծ լինելով և 
գործիմացությամբ էլ աչքի ընկնելով, տարերայնորեն կամ պարզապես 
բոլորի առաջարկով ղեկավար էին դառնում: Դրանք առանձնանալով 
իշխաններ կամ բեկեր էին ձևանում և կողք – կողքի կանգնելով սպասում 
էին վիճակահանության ներկայացողներին: Որպես խաղապետեր, այս 
երկուսը արագորեն ավարտում էին խմբերի բաժանելը: Իսկ բուն խաղի 
մեջ վերընտրվում և դառնում էին պապ, մամ, մայր, մեր, մարուն, բաշ 
(գլուխ, գլխավոր)» [Բդոյան 1983:3-5]: Կարծում ենք, որ խաղերի այս 
կանոնների առանձնահատկությունը, այն է` ավելի տարիքով և գործիմաց 
խաղակիցներին որպես խաղավար ընտրելը, նրանց ենթարկվելը, և ամեն 
վերընտրության հետ նրանց կարգավիճակի բարձրացումը ակնհայտ 
արտացոլում է սերունդների հարաբերությունները՝ կրտսեր սերնդի 
ենթակայությունը ավագին, ընդգծում այդ կարգի պահպանման նշանա-
կությունը դաստիարակության գործընթացում:  
 Ավագներին ընտրելուն հաջորդում էր խմբերի կազմումը, ինչը 
հիմնականում իրականացվում էր «հալա – հալա»-ի միջոցով: 
«Խաղացողները զույգ – զույգ առանձնանում են և իրենց ծածուկ 
անուններ են նշանակում, ապա գալով «մայրերի» մօտ «հալա» են ասում: 
«Հալա – հալա» - «Ընկերայ սալա», - պատասխանում է մայրերից մէկը: 
Խաղացողները տալիս են իրենց ծածկանունները և հարցնում: «Նուռն ես 
թե՞ բերդի դուռը», կամ «ցորենն ես թե՞ գարին»: Նախ մէկ մայրն է 
ընտրում – «Նուռը» կամ «գարին» և վերցնում է ընտրածին իր կողմը. 
հարցնողներից միւսը մնում է միւս մօրը: Յաջորդ զույգն է մօտենում և 
ասում իր ծածկանունները: Այս անգամ ընտրողը լինում է միւս մայրը: 
Այսպէս բոլոր խաղացողները բաժանւմ են երկու մասի» [Բդոյան 1983:13]: 
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Իսկ ահա խմբերի բաժանվելուց հետո որոշվում էր, թե խմբերից որը 
պետք է առաջինը սկսի, կամ ներգործական դերը կատարի: Այս 
գործընթացն իրականացվում էր տարատեսակ վիճակահանությունների 
միջոցով: 

Հայ ժողովրդական խաղերում պատժի առկայությունը, դրա ձևերի 
բազմազանությունը մեզ հիմք է տալիս ենթադրելու, որ մեր իրակա-
նության մեջ երբևէ չի խրախուսվել ծուլությունը, թուլությունը, կարգ ու 
կանոնից շեղվելը և այլն: Այդ է վկայում նաև հայ ժողովրդական 
խաղերում պատժախաղերի խմբի գոյությունը, ինչը մեկ անգամ էլ է 
փաստում հասարակական ընդունված նորմերին, չափանիշներին ոչ 
համարժեք երևույթների, անցանկալի անձնային որակների մերժումը, 
դատապարտումը, ընդհուպ` մինչև ծաղրելը:  
  Ամփոփելով վերը ներկայացված վերլուծությունը` կարող ենք 
եզրակացնել, որ հոգեբանական տեսանկյունից խաղը երեխայի 
առաջատար գործունեությունն է, որտեղ երեխաները մոդելավորում են 
մարդկային գոյության իմաստը և հարաբերությունների այն ձևերը, որոնք 
գոյություն ունեն հասարակության մեջ, վերարտադրում են մարդկային 
գործունեության հիմնական ձևերը և յուրացնում հարաբերությունների այն 
ձևերը, որոնք պետք է իրագործվեն, իրականացվեն հետագայում:  
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В статье рассматриваются психологические и педагогические 
аспекты армянских национальных игр, их роль и значение в процессе 
развития и формирования личности детей, подростков. 
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 The article deals with the psychological and pedagogical aspects of 
Armenian national games, the role they perform in the process of 
development and formation of a child’s and teenager’s personality. 
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Men’s thoughts are much according to their  
inclination; their discourse and speeches  

according to their learning and infused opinions; 
 but their deeds are after as they have been accustomed.  

(F. Bacon, 1909-1914) 
 
Keywords: civic education, democratic values, competence, citizenship, rights and 
responsibilities 
 

Civic education also known as citizenship education or democracy 
education can be defined "as the provision of information and learning 
experiences to equip and empower citizens to participate in democratic 
processes. The education can take very different forms including classroom-
based learning, informal training, experiential learning and mass media 
campaigns" (E. Arbués, 2014). The global society imposes new challenges to 
the education systems of the countries in Europe and beyond, and this is 
accounted for by the fact that the urgent demand and strong need to live in 
social cohesion has become the most relevant issue on the agendas of 
different political, social organizations all over the world. In recent years we 
have been observing the process of expansion in civic education worldwide 
which is viewed "as being a social necessity, as a response to the problems of 
a society that is excessively technical" (C. Grigoryan, 2011). The concurrent 
objectives of contemporary education are: 

 to prepare the students to live in the era of technology of the 21st 
century; 

 to prepare students to live in democratic societies and cultures; 
 to ensure the students' personal development; 
 to develop several competences through all the disciplines to be ready 

to work and prosper in the multilingual and multicultural societies. 
 From these objectives we can assume that the civic competences should 
lead to the public and personal benefits at the same time, as the key civic 
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competences should prepare people to live in the society which is very much 
concerned about the welfare of all of its citizens.  
      Armenia has its own specificities in terms of the development of the 
content of the national education system taking into account the features of 
our nation, society and state. The civic dimension in education needs to be 
strengthened in order to develop the students' capacities for citizenship 
deliberations and public issues as well as to educate engaged and informed 
citizens. This concept of "informed citizens" is a very crucial issue in 
developing a democratic society as the non-democratic modes of governance 
stand for keeping people detached and uninformed of what is going on in 
their surroundings and all over the world. It is natural that people are less 
responsive, less sensitive and less responsible for the current changes in their 
communities and societies when they are not informed. Personal and 
collective responsibilities are major values in the societies where people have 
common goals and interests. 
 The main feature which is sometimes ignored while the policy-makers try 
to develop and design study programmes for schools and other educational 
institutions is the monoethnic and homogenous structure of our society. 
Where the bulk of the population are the Armenians it is not an easy task for 
the teacher to develop and cultivate the intercultural values with the strong 
focus towards the respect of the "otherness" and appreciation of the human 
values irrespective of the race, religion, ethnicity, and the national and 
cultural background. In Armenia all the minorities are equally treated and 
respected, and none of them feels alien living in our country. Nevertheless, 
there is a need to emphasize the concept of equality in the content of study 
programmes to develop the same worldview in the mind of the next 
generation. The minorities practice their mother tongue as well as speak the 
official language of Armenia, hence do not face language barriers both in life 
and education. 

It is impossible to imagine the life of any citizen without international and 
intercultural contacts, and, hence, the policy makers should enroll equally the 
domestic and international features of civic education in the content of the 
courses and disciplines in order to students with the sufficient skills to live in 
a multicultural and multiethnic environment. 

For the content of the national education system of Armenia it is a new 
thing to practice democracy and democratic education which are the core 
components of European and world civic education at all. The circulation of 
the notion of the democracy and citizenship in the content of the education 
has started to be cultivated roughly after the collapse of the Soviet Union in 
the early 1990s and afterwards. Nowadays "democracy has become the most 



147 
 

frequently used buzzword in the social and political discourse of the country" 
(C. Grigoryan, 2011). The change of the political system has led to the 
changes of the content of the education, and the redesigning of the curricula 
and integration of the democratic values in the content of the courses have 
become major targets of the civic education in Armenia. 

Teaching patriotism and love of country were the only components of the 
civic education in the soviet times. Democratic principles and values were 
never discussed and hence were not known to the students of those times. 
Neither were the links between the education and non-education institutions 
established for the realization of joint programmes. 

The key changes that were gradually undertaken in our society referred 
to the following areas: the introduction of the concept of the civic education, 
acquaintance with the key notions of civic education; the use of the learning 
outcomes in the content of education, the development of new courses and 
disciplines with the integration of the democratic values, the establishment of 
the tolerant environment in the education institution, the training of the 
teachers for working in a new education context. Thus, the civic education 
should eliminate the gaps that exist among the learners in terms of 
contemporary civic knowledge, skills and dispositions.  

The need to improve the content of the civic education has become more 
than relevant nowadays, as in the frame of the escalation of inter-ethnic 
conflicts in the South Caucasus region the next generation should be 
"equipped" with the effective citizenship skills and competences to survive and 
overcome the misunderstanding and eliminate the current disaccord in the 
region. Educators and policy-makers agree that civic education requires the 
use of multi-faceted approach. The learners must not only to be able to 
participate in various civic processes that take place all over the world but 
also be good decision-makers to resolve problems, redesign agendas and 
make judgments about different topical issues at a time. Hence, the major 
systemic problems that exist in the society - intolerance, low participation in 
political and social events, indifference towards the key changes in the 
society, political ignorance and alienation - should be improved through the 
changes in the study programmes at all the levels of education in Armenia. 
Civic education in conflict regions should contribute to peacebuilding through 
developing a positive framework for establishing a postconflict stability. Thus, 
one of the goals of civic education in such countries is to provide the students 
with the sufficient knowledge and skills to make a positive influence on the 
dynamics of the conflict. The content of education and its processes are 
targeted at developing the students' preventive and protective skills to 
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encourage understanding and peace between the people on the both sides of 
the conflicts. 
 Why is it important to focus on civic competences in the content of 
education programmes? First of all, we should state that the competence 
approach and the development of the specific learning outcomes will enable 
the learners to understand and practice civic values, experiences and actions. 
The civic competence is an umbrella name for a series of interconnected skills 
and competences that complement one another in this respect. "A 
competence is a combination of knowledge, skills, attitudes and values which 
enable a person to perform real world tasks such as active citizenship. In 
order to understand what knowledge, skills, values, attitudes to include within 
the framework of civic competence it was necessary to establish what exactly 
civic competence is. Civic competence was defined in the European Council 
and European Parliament’s (2006) Recommendation on Key Competences for 
Lifelong Learning. It highlights the importance of knowledge of the 
development of, and institutions that reflect, democracy, justice, equality, 
citizenship, and civil rights" (Hoskins B., and others, 2008) 

The key competences that constitute the civic competence are the 
research competence, competence of social action, competence of social 
choice, communicative competence and learning competence (Меморандум, 
2002).  

The research competence is the ability of the learner associated with the 
analysis and evaluation of the current social situation. 

Effective civic education seeks to develop the ability to analyze and to 
explain. If the students are able to explain, detect and solve certain social 
problems, they will understand the consequences of social, political and 
economic events that take place in their communities and their countries. The 
ability to analyze enables the learners to distinguish between the facts and 
opinions, it also helps them to clarify the personal and public responsibilities. 
For it they need to develop certain skills to evaluate, to take and defend their 
positions. 

The competence of social choice is the skill associated with the ability to 
make a choice and decide in a particular social situation, when faced with 
specific social problems. Making an informed choice and acting in a 
responsible manner will help the learners to persistently maintain and defend 
their rights and interests. 

The competence of social action - the ability associated with the tasks for 
the implementation of the choice made, the decision taken. The students 
should necessarily learn how to make public decisions on civic participation in 
their community and society as a whole. They also need to know how to 
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identify the situations which require social actions, decide upon the type of an 
action to extend social justice, freedom and human rights.   

The communicative competence is the ability to interact with others 
(including tolerance), especially in solving social problems. Effective 
communication, choosing constructive forms of interaction with others and 
selecting the patterns of behavior as well as learning of conflict resolution 
strategies will enable the learners to successfully communicate with the peers, 
overcome stereotypes and intolerance. 

The learning competence is the ability related to the need for further 
education in the ever-changing social conditions. "The contextual learning is a 
coordination between subject materials (contents) and intellectual skills that 
should be possessed by the students in a condition or situation which is 
suitable with the students' cognitive psychology and environmental needs... 
Contextual learning according to Bern and Erickson could be implemented 
through five approaches such as: (1) problem-based learning (2) cooperative 
learning (3) project-based learning (4) service learning and (5) work-based 
learning"(Komalasari K, 2009). All these approaches will help the educators 
not only to obtain new knowledge but also construct new knowledge through 
different learning activities while studying, working, communicating and 
cooperating with others in the community and the society. 

Civic competences must not only be implemented but the progress of the 
students should be measured with the use of various tools. Under civic 
competences we understand the process of monitoring the learning outcomes 
from the angle of the skills and knowledge, values and attitudes that students 
obtain through the study programmes and the disciplines. It is necessary to 
develop a system of testing of the students to reveal in which of these four 
dimensions students perform well and where they need to work much to 
improve their capacities. 

All education institutions should develop these competences with the 
strong collaboration with non-education organizations which carry out or 
maintain social activities. Mass-community based civic education helps to solve 
the problem of connectivity of the learners and the people who are in charge 
of performing certain social functions in the community and the society. The 
social and political sanity of the population should be reached via the use of 
the efficient learning methods that are necessary to use at schools and other 
education institutions. Besides it is necessary to establish sufficient platform 
for developing and implementing certain social theories and practices with 
their further testing and adaptation to our national context and environment. 
It is necessary to elaborate a systemic approach with the focus on the strong 
encouragement of the learners to be Building participation skills to develop a 
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democratic society is not an easy task, yet the joint efforts of many 
stakeholders will contribute to educating the future generation to take 
adequate responsible roles at the workplace, neighborhood, nation, local and 
international communities. In our strong opinion, dialogue, interaction and 
learning should constitute the core of any model for developing the 
citizenship education which ensures the students to acquire the skills and 
competences to live in social cohesion in an intercultural world. 
 As a conclusion we can state that the use of multi-dimensional and 
multifaceted approaches in elaborating the civic education in Armenia is the 
demand of the time. The teachers that are going to work with the students 
should be aligned with a vision to educate the empowered citizens, which 
further will contribute to the social inclusion, democratic governance, 
intercultural understanding, and as a final goal foster the economic 
development of the country. The future citizens of Armenia should be global 
citizens of the world which understand the current problems across borders 
and interact with other people of the planet to resolve not only local, but also 
international problems which hinder the sustainable development of the 
countries and the societies all over the world. The schools and other 
education institutions should equip its citizens with cultural and intercultural 
practices which will effectively contribute to the increase of the civic trust and 
prepare the next generation to advance the social purposes, social progress 
and social welfare. 
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ԼՈՒՍԻՆԵ ՖԼՋՅԱՆ, ԳԵՎՈՐԳ ՓԻԼԱՎՋՅԱՆ - ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ 
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 
 
Հիմնաբառեր՝ քաղաքացիական կրթություն, ժողովրդավարական արժեքներ, 
կոմպետենցիա, քաղաքացիություն, իրավունքներ և պարտականություններ 
 

Սույն հոդվածում քննարկվում են քաղաքացիական կրթության 
հիմնական միտումները Հայաստանի Հանրապետությունում: Ժամանա-
կակից գլոբալացման, տեղեկատվական և հաղորդակցական 
տեխնոլոգիաների զարգացման համատեքստում ավելանում է անհատի՝ 
որպես քաղաքացու դերը քաղաքական և հասարակական 
զարգացումներում, ուստի կրթության բովադակությունը պետք է ինտեգրի 
իր մեջ այն հիմնական ուղղությունները, որոնք արդյունավետ կդարձնեն 
քաղաքացու շփումները հասարակության մեջ և կապահովեն նրա 
հաջողությունները հասարակական և քաղաքական տարաբնույթ 
գործընթացներում: Ժամանակակից քաղաքացիական կրթությունը չի 
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կարող զարգանալ եվրոպական և համաշխարհային քաղաքացիական 
հիմնական միտումներից անկախ, այն պետք է ներառի այն կարևոր և 
արդյունավետ ձևերը, եղանակները և մոտեցումները, որոնք կնպաստեն 
որպես վերջնական արդյունք՝ անձի, քաղաքացու, հասարակության և 
պետության զարգացմանը և ժողովրդավարական արժեքների 
տարածմանն ու կայուն ներդրմանը Հայաստանի Հանրապետությունում: 
 
 
ЛУСИНЕ ФЛДЖЯН, ГЕВОРГ ПИЛАВДЖЯН - ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АРМЕНИИ 
 
Ключевые слова: гражданское образование, демократические ценности, 
компетенция, гражданство, права и обязанности 
 

В статье обсуждаются основные тенденции развития гражданского 
образования в Армении. Гражданское образование не может развиваться 
в изоляции от европейского концепта, основанного на демократических 
принципах и ценностях, которые необходимы соременного гражданину 
для достижения успехов в условиях глобализации и развития 
информационных и коммуникационных технологий. Образовательная 
деятельность в контексте гражданского образования способствует 
воспитанию ответственной личности, которая будет успешно применять 
свои знания, умения и навыки и выражать свою правильную 
гражданскую позицию на благо общества и страны. 
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ՀՏԴ 378.18.77 
 

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ԴՐԱ 
ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՈՒՄ 

 
ՀԱՍՄԻԿ ԱՓՅԱՆ 

 
Հիմնաբառեր՝ ուսանող, կառավարում, ինքնակառավարում, բուհ, ուսանողական 
խորհուրդ 
 

Ժամանակակից բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 
իրականացվող կրթական ծրագրերի արդյունավետությունը 
պայմանավորված է ոչ միայն պատրաստվող մասնագետների բարձր 
մասնագիտական որակներով, այլ նաև՝ նրանց անձնային այնպիսի 
որակների ձևավորմամբ, ինչպիսիք են ինքնուրույնությունը, հաղորդակ-
ցական, համագործակցային, ստեղծագործական, ինքնակազմակերպ-
ման, ինքնակառավարման կարողություններն ու հմտությունները: 
Մասնագիտական պատրաստականությունը պետք է ուղեկցվի ֆիզի-
կական ներուժի զարգացմանբ, բարդ իրավիճակներում կողմնորոշվելու և 
որոշումներ կայացնելու ու դրանց համար պատասխանատվություն կրելու, 
հասարակական հարաբերություններում իր դիրքը հաստատելու ու 
դրանից բխող համապատասխան դերակատարում իրականացնելու, 
ամենակարևորը՝ մասնագիտական ինքնաիրացման խնդրի լուծելու 
գործնական կարողությունների ձևավորմամբ: Նման անձնային որակնե-
րի ձևավորմանն ու զարգացմանը էապես կարող է նպաստել 
ուսանողական ինքնակառավարման համակարգը բուհում:  

§Ուսանողական ինքնակառավարում¦ հասկացությունը ծագել է 
միջնադարյան Եվրոպայում առաջին համալսարանների ձևավորման 
փուլում. 12-րդ դարում, Իտալիայի Սոլերնո քաղաքում հիմնվեց բժշկական 
դպրոց, այնուհետև՝ Բոլոնիա քաղաքում՝ իրավաբանական բարձրագույն 
դպրոց, որն ավելի ուշ դարձավ համասարան: 1168թ.-ին` Մեծ 
Բրիտանիայում՝ Օքսֆորդում, քիչ ուշ՝ Քեմբրիջում, 12-րդ դարում` 
Իսպանիայում՝ Սալամանկա քաղաքում, 1348թ.-ին` Չեխիայում՝ Պրահա 
քաղաքում, որոշ ժամանակ անց Լեհաստանի Կրակով քաղաքում: 
Գերմանիայի բարձրագույն կրթության համակարգում ինքնակառավա-
րումն ի հայտ է եկել 14-րդ դարում: Ամերիակայում ուսանողական 
ինքնակառավարման առաջին դրսևորումները եղել են Ջոն Հոփքինսի, 
Անթիախի և Կոռնելի համալսարաններում, իսկ Ռուսաստանում դրանք 
զարգացում ապրեցին Մոսկվայի համալսարանի հիմնադրումից ի վեր՝ 
սկսած 1755թ-ից:  
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Ուսանողական ինքնակառավարումը մանկավարժագիտության մեջ և 
սոցիոլոգիայում հաճախ դիտարկվում է «կառավարում», 
«ինքնակառավարում», «ուսանողական ինքնակառավարում» հասկացութ-
յունների շրջանակներում, որոնք տեսականորեն քննված են Ի.Բորզիխի 
«Ուսանողական ինքնակառավարումը` որպես ապագա պետական 
ծառայողների մասնագիտական դաստիարակման գործոն» ատենախո-
սական հետազոտության մեջ: 

«Կառավարում» տերմինը չունի միանշանակ բացատրություն: 
Հասարակական գիտություններում այն նույնացվում է իշխանության և 
կառավարման սուբյեկտի կողմից կառավարման օբյեկտի վրա 
միակողմանի հրամայական ազդեցության հետ: Դրա համար 
կառավարման հիմնական ձևակերպումը հետևյալն է. կառավարումը 
պետական իշխանական մարմինների միջոցով հասարակական 
հարաբերություններն ուղղորդող և կարգավորող գործունեություն է:  

Ի. Բորզիխի հետազոտությունների համաձայն` ֆրանսիացի ինժեներ 
Ա.Ֆայոլի կողմից մշակած կառավարման մոդելի հիմնական 
գործառույթներն են՝ նախագծումը, իրագործումը, հսկողությունը, 
ղեկավարումը, սկզբունքներն են` կառավարման գործընթացի 
տեղեկատվական բովանդակությունը, նպատակաուղղվածության 
սկզբունքը, կառավարման օբյեկտի և սուբյեկտի միջև ուղղակի և 
հետադարձ կապի առկայությունը, այլընտրանքայնությունը [Борзых 
2010:36], որոնք հաստատվում են գերմանացի տեսաբաններ Մ.Վեբերի, 
Վ.Զինգերտի, Լ.Լանգի կազմակերպման և կառավարման տեսության 
վերաբերյալ աշխատություններում [Вебер 1990:421], [Зингерт, Ланг 
1990:116]: 

Այսպիսով, կառավարումը օբյեկտի վրա ղեկավարման միջոցով 
ներազդելու ճիշտ գործընթացն է, որի դեպքում հաշվի է առնվում օբյեկտի 
էությունը, տրամաբանությունը, վիճակը, որպեսզի հնարավոր լինի այն 
տեղափոխել զարգացման և գործունեության նոր փուլ [Борзых 2010:52]: 

 «Կառավարում»-ը սերտորեն կապված է «ինքնակառավարում» 
հասկացության հետ: Կառավարում բառին «ինքն» դերանուն ավելացնելու 
դեպքում, որի նշանակություններից մեկը առանց կողմնակի օգնության 
կամ միջամտության ինչ-որ բան անելն է, փոխում է գործունեության 
բնույթը: Ինքնավարում ասելով` արդեն հասկացվում է ինքնուրույն 
հասարակական գործունեություն կոլեկտիվում կամ ինչ-որ մի ուրիշ 
կազամակերպությունում կառավարման գործառույթների իրականացման 
համար: Ինքնավարման դեպքում գործունեությունն իրականացվում է 
ընտրական մարմինների և իրավասությունների բաշխման միջոցով: 
Ուսումնասիրելով կառավարման տեսության վերաբերյալ գրականութ-
յունը, նորմատիվ-իրավական փաստաթղթերը` գալիս ենք այն եզրա-
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հանգման, որ «ինքնակառավարում» հասկացությունը «սիներգետիկ 
ազդեցության» հաշվին [Борзых 2010:112] մանկավարժական և 
հասարակական գիտությունների հասկացությունների մեծամասնության 
նման չունի միանշանակ և ճշգրիտ նշանակություն, որովհետև ամեն 
դարաշրջանում այն ձևափոխվում է, լրացվում և ճշգրտվում: Տարբեր 
երկրներում և տարբեր հեղինակների կողմից այն ընկալվում է տարբեր 
նշանակություններով: 

Գերմանական սոցիալ-մանկավարժական գրականության մեջ 
հանդիպում են ուսանողական ինքնակառավարման հետևյալ ձևակեր-
պումները: Օրինակ` գերմանացի փիլիսոփա Մ. Հայդեգերը Ֆրայբուրգի 
համալսարանում ելույթի ժամանակ ընդգծել է. «Ինքնակառավարում 
նշանակում է ինքներդ ձեր առաջ հարց դնել և ինքուրույն որոշել դրա 
գոյության ձևը և ճանապարհը, որպեսզի այդպիսով լինենք այն, ինչ 
կոչված ենք լինելու: Արդյո՞ք մենք գիտակցում ենք, որ հենց մեզանում է 
բուն իմաստը. սա գերմանացի ժողովրդին պատկանող ավագ դպրոցի 
դասավանդողների և սովորողների միություն է» [Хайдеггер 1995:301]: 
Ուսանողական ինքնակառավարում ասելով` գերմանացի գիտնականներ 
Հ.Բարչը, Մ.Լաուբիգը հասկանում են ուսանողների այնպիսի ինքնակա-
ռավարումը, որը նախևառաջ բուհում է միավորվել կազմակերպության 
մեջ, ավելի կոնկրետ` ուսանողական կազմակերպության (համայնք): 
Ինքնակառավարումը համատեղ գործունեություն է, որը ուսանողները 
իրականացնում են իրենց իրավասության շրջանակներում բուհի 
տարածքում [Bartsch 1971:114], [Laubig 1955:32]:Այլ հետազոտողներ` 
է.Դեննինգերը, Հ.Լոննեկերը, ՈՒ. Ռոհվեդերը, Հ. Ցիննը, համարում են, 
որ ուսանողական ինքնակառավարումը իրենից ներկայացնում է քաղա-
քացիական և հայրենասիրական դաստիարակության հաստատություն:  

Դա մատնանշվում է ավագ դպրոցների և ուսանողական 
կազմակերպությունների կանոնակարգերում, որոնցում կարևորվում է 
վերաբերմունքը բուհի նկատմամբ, քանի որ ուսանողները կառուցո-
ղական և ակտիվ մասնակցություն են ցուցաբերում բուհի հետագա 
զարգացման գործում իրենց ինքնավար մարմինների գործունեության 
միջոցով:  

Ուսանողական ինքնակառավարւմը, ինչպես ընդգծվում է Բոլոնյան 
գործընթացի նյութերում, անձի զարգացման գործընթացում 
դաստիարակչական ներգործության ձևերից մեկն է: Բոլոնյան 
գործընթացի և Գերմանիայի պետական երիտասարդական քաղաքակա-
նության միասնական ծրագրերի համաձայն` ուսանողական կազմակեր-
պությունները, այդ թվում նաև` ուսանողական ինքնակառավարումը, 
դիտարկվում են որպես դաստիարակչական ներգործության ձև ուղղված է 
անձի ազատ և և ներդաշնակ զարգացմանը, որը ընկալվում է որպես 
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«սեփական պատասխանատվություն, պատասխանատվություն ուրիշների 
և հասարակության համար» 

[http://www.bolognaberlin2003.de/pdf/Communique dt.pdf]:  
Գերմանիայի բուհերի ուսանողական ինքնակառավարումը, 

գերմանացի հետևյալ մասնագետների Հ. Բարչի, Ա. Քելերի, Ու. 
Ռոհվեդերի կարծիքով, պետք է ստեղծի և աջակցի ուսանողների 
ակադեմիական հասարակական կյանքի հիմքին, նպաստի ապագա 
մասնագետի մասնագիտական զարգացմանը:  

Մեր կարծիքով, շատ կարևոր է, որ գերմանացի հետազոտողները 
բուհերի հիմնական խնդիրների հետ կապված հասարակական 
պատասխանատվության և ինքնակառավարման հարցերում ուսանողութ-
յանը կարևոր տեղ են հատկացնում: 

Խորհրդային Ռուսաստանում սոցիալիտական կարգերի ամրա-
պնդման հետ մեկտեղ մեծ տեղ էր տրամադրվում ուսանողական 
ինքնավարությանը: Ուսանողական ինքնակառավարման զարգացման 
գործում մեծ դեր էին խաղում կոմերիտական և արհմիութենական 
ուսանողական կազմակերպությունները: Ուսանողական բոլոր մարմիննե-
րում բոլոր տեսակի աշխատանքներն իրականացվում էին բաց, 
հրապարակային և հաշվետու էին լինում իրենց ընտրողներին՝ ուսանող-
ներին: Ուսանողական կոմերիստական կազմակերպությունները մասնակ-
ցում էին ինստիտուտների կառավարման մարմինների ձևավորմանը, 
ունենում էին իրենց ներկայացուցիչները, որոնք ուսանողների շրջանում 
տանում էին քաղաքական-դաստիրակաչական աշխատանք: Որոշ 
դեպքերում կոմերիստական կազմակերպություններն ստանձնում էին 
իրենց ոչ հատկանշական վարչական գործառույթները, փորձում էին 
փոխարինել ակադեմիական և տնտեսական մարմիններին [Банкурова 
1991:32]: 

Ըստ Վոստրոկնուտովի, Բուգաենկոյի, Բուրյակովայի, Կիրեևայի՝ 
ուսանողական ինքնակառավարումը ռուսական բուհերում պատասխանա-
տվություն կրող, նախաձեռնողական, ինքնուրույն հասարակական 
գործունեության ձև է, որն ուղղված է ուսանողական երիտասարդության 
ապրելակերպի խնդիրների լուծմանը, նրա հասարակական ակտիվութ-
յան, հասարակական նախաձեռնությունների աջակցությանը: Ռուս 
հետազոտողները բնորոշում են ռուսական բուհերի ուսանողական 
ինքնակառավարման համակարգը` որպես համեմատաբար ինքնավար 
գործող կազմակերպված համակարգ, որը համարժեքորեն լուծում է իր 
ներքին խնդիրները և հարցերը` այդ գործընթացի մեջ ներգրավելով 
ուսանողներին: 

Ամերիկյան, եվրոպական և ռուսական համալսարանների շրջանակ-
ներում ուսանողական ինքնակառավարման և ուսումնական 
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հաստատություններում ուսանողների դերի և նշանակության 
ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ ուսանողական ինքնակառավարման 
կազմակերպման հիմնական սկզբունքները գրեթե նույնն էին բոլոր 
բուհերում: Դա ուսանողների կողմից համալսարանական կյանքի բոլոր 
ոլորտների կառավարումն ու վերահսկումն էր, ուսումնական հաստա-
տության գործադիր իշխանության ընտրովի մարմինների առկայությունը, 
ուսանողների պարտադիր ենթարկվելը ընդհանուր ժողովում ընդունված 
որոշումներին և այլն [Загайтова 1990:12]: 

Փաստորեն, ուսանողական ինքնակառավարումը բուհերի գործու-
նեության ժողովրդավարացման գործընթացի կարևոր բաղադրիչներից է: 
Արդի փուլում այն ոչ միայն բուհերի երիտասարդությանը բարձրագույն 
դպրոցի հարցերի լուծման մեջ ներգրավելու միջոց է, այլ նաև 
հասարակական ակտիվությանը նպաստող, հանձնարարված աշխատան-
քի հարցում նախաձեռնողականության և պատասխանատվության 
մակարդակի բարձրացման մեթոդ: Մեր կարծիքով, ինքնակառավարումը 
բուհերում ուսանողների ինքնուրույն հասարակական գործունեությունն է, 
որն իրականացնում է բարձրագույն ուսումնական հաստատության 
ղեկավարման գործընթացում ուսանողական միությունների մասնակցութ-
յան գործառույթ` դրանց նպատակներին և խնդիրներին համահունչ:  

Հայաստանի Հանրապետությունում ուսանողական ինքնակառա-
վարումը ձևավորվեց անկախացումից հետո սկսված ուսանողական մեծ 
շարժման արդյունքում: Մեկը մյուսի հետևից ՀՀ բուհերում սկսեցին 
ձևավորվել ուսանողական խորհուրդները, որոնք կարելի է ասել 
հետխորհրդային շրջանում «իրավահաջորդն» էին վերը նշված ուսանո-
ղական կառույցների, իհարկե իրենց ուրույն դերով, կարգավիճակով, 
պարտականություններով ու հնարավորություններով, կանոնադրությամբ 
և դրանից բխող գործառույթներով: Ձևավորումից մինչ այսօր 
ուսանողական խորհուրդները ՀՀ բուհերում գործող ուսանողության 
ներկայացուցչական այն մարմիններն են, որոնց միջոցով դրսևորվում է 
ուսանողական ինքնակառավարումը: 

21-րդ դարում ՀՀ բուհերում ուսանողական ինքնակառավարման 
համակարգը ձեռք է բերել նոր բովանդակություն, նոր ուղղվածություն, 
ինչը պայմանավորված է մի խումբ գործոններով. 

 փոխվել է պետական քաղաքականությունը բարձրագույն 
մասնագիտական կրթության ոլորտում,  

 ավելացել է հետաքրքրությունը ուսանողների սոցիալակա-
նացման հիմնախնդիրների նկատմամբ,  

 մեծացել է ուսանողների հասարակական ակտիվությունը,  
 աճել է ուսանողների քաղաքացիական գիտակցության 

մակարդակը:  



158 
 

ՀՀ-ում բարձրագույն մասնագիտական կրթության համակարգի 
զարգացումը ենթադրում է ուսանողության ըստ էության ներգրավում 
կրթական գործընթաց, կրթական գործընթացի որակի բարելավման վրա 
նրանց իրական ազդեցության մեծացում: Նշված նպատակների 
ձեռքբերումը հնարավոր է ուսանողական կյանքի ամենաբազմազան 
խնդիրների լուծման ժամանակ ուսանողական ինքնավարության, 
ուսանողական խմբերի նախաձեռնությունների ու ինքնագործունեության 
խթանման, անընդհատ զարգացման արդյունքում: 

Ներկայումս ՀՀ գործում են 24 պետական բարձրագույն 
ուսումնական հաստատություններ, 33 լիցենզավորված և ըստ 
մասնագիտությունների հավատարմագրված ոչ պետական բարձրագույն 
մասնագիտական ուսումնական հաստատությունններ, 13 արտերկրի 
պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական 
հաստատությունների մասնաճյուղեր: 
[http://edu.am/index.php?menu1=93&menu2=145&arch=0]:  

Բարձրագույն կրթություն իրականացնող այդ ուսումնական 
հաստատություններում գործում են ուսանողական ինքնակառավարման 
մարմիններ (ուսանողական խուհուրդներ, ուսանողական խորհրդարան), 
որոնք այսօր պետական երիտասարդական քաղաքակության արդյուն-
քում արդեն կայացած կառույցներ են: Նրանց ձևավորման օրվանից 
համապատասխան գործառույթների հստակեցման արդյունքում որոշ 
ժամանակ անց կամաց-կամաց բոլոր ուսանողական ինքնակառավարման 
մարմինները ստեղծեցին իրենց կանոնադրությունները, որոնք հաստատ-
ված են բուհերի ուսանողական խորհուրդների բարձրագույն մարմնի, 
բուհերի գիտական խորհուրդների և լիազոր մարմնի կողմից՝ հանդիսա-
նալով հստակ ուղեցույց-փաստաթուղթ ուսանողական ինքնակառա-
վարման բոլոր գործառույթների համար: Այս հանգամանքը յուրահատուկ 
հարթակ ստեղծեց ուսանողական ինքնակառավարման մարմինների 
դերի և նշանակության բարձրացման համատեքստում՝ հնարավորություն 
ընձեռելով իրականում ներկայացնել բուհի առավելագույնս բոլոր 
ուսանողների շահերը և իրավունքները, ինչն էլ իր հերթին բարձրացրեց 
ուսանողական ինքնակառավարման մարմինների վարկանիշը:  

Այսպիսով, ուսանողական ինքնակառավարման մարմինների 
վարկանիշի բարձրացման և նրանց լիազորությունների, գործառույթների 
և պատասախանատվության հստակեցման արդյունքում Հայաստանի 
Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստաությունների 
կառավարման համակարգի նոր մոդելի շրջանակում բարձրագույն 
ուսումնական հաստատությունների ուսանողությունն ընդգրկվեց բուհի 
բարձրագույն մարմնի՝ խորհրդի (կառավարման խորհրդի) կազմում:  
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Ուսանողական ինքնակառավարման մարմիների կայացման 
արդյունք կարելի է համարել բուհի ուսանողության ընդգրկվելը բուհի 
խորհրդի կազմում և, որ առավել կարևոր է, ուրույն դերը բուհի կյանքում: 
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АСМИК АПЯН – РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 
ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ В ОРГАНАХ САМОУПРАВЛЕНИЯ  
 
Ключевые слова: студент, управление, самоуправление, высшее учебное 
заведение, студенческий совет 
 

В статье рассматривается развитие студенческого самоуправления и 
его проявления в органах самоуправления.  

В результате повышения рейтинга органов студенческого 
самоуправления и разъяснения их полномочий, функций и обязанностей в 
рамках новой модели системы управления высших учебных заведений 
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Республики Армения молодежь высших учебных заведений была 
вовлечена в состав высшего органа вуза – Совета университета.  
 Результатом становления органов студенческого самоуправления 
можно считать вовлечение молодежи вуза в состав Совета вуза и, что 
самое главное, ее особую роль в деятельности университета. 
 
 
HASMIK APYAN - THE DEVELOPMENT OF STUDENT SELF–GOVERNANCE 
AND ITS MANIFESTATIONS IN SELF-GOVERNMENT BODIES 
 
Keywords: student, government, self-government, higher educational institution, 
student council 
 

This article studies the development of student self–governance and its 
manifestations in self-government bodies. 

As a result of increased empowerment of student self-governing bodies 
and their clearer authorities, functions and responsibilities within the new 
model of the management system at the RA higher educational institutions, 
university students have become involved in the supreme body of the 
university-the University Council. 

The presence of university students in the composition of the University 
Council, moreover, their special role and place in the activities of the 
university, testify to accomplished student self –governance. 
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ՀՏԴ 152.21 
 

ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԵՎ 
ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 
ՀԱՍՄԻԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 
Հիմնաբառեր` հաղորդակցում, ինֆորմացիա, բաղադրիչ, գործառույթ, 
համատեքստ, մշակույթ, գենդեր,ինքնագնահատական  
 

Ներկայումս, միջմշակութային շփումների առատության ժամանա-
կաշրջանում, հաղորդակցման գործընթացի ուսումնասիրությունը ժամա-
նակակից հոգեբանության առավել կարևոր հիմնախնդիրներից է: Դժվար 
է պատկերացնել որևէ գործունեություն, որը չպահանջի հաղորդակցման 
հմտություններ, իսկ միջմշակութային շփումների ընթացքում հաղորդակ-
ցման գործընթացի մշակութային ասպեկտը մղվում է առաջին պլան` 
պայմանավորելով այդ գործընթացի արդյունավետությունը: 

Մինչ հաղորդակցման գործընթացի գենդերային և մշակութային 
ասպեկտի քննարկմանն անցնելը, առավել ամբողջական պատկեր 
ստանալու նպատակով, ամփոփ ներկայացնենք հաղորդակցումը` որպես 
գործընթաց: 

Հայտնի է, որ հաղորդակցումը դա – ինֆորմացիայի ստեղծումը և 
փոխանակումն է: Այդ գործընթացը ներառում է մասնակիցներ, 
համատեքտ,հաղորդագրություն, աղմուկ, և հետադարձ կապ: 

Մասնակիցները դրանք մարդիկ են, որոնք մասնակցում են 
հաղորդակցման գործընթացին և կատարում են ինֆորմացիան 
ուղարկողի և ստացողի դերեր: 

Համատեքստը - դա ֆիզիկական, սոցիալական, պատմական, 
հոգեբանական, մշակութային միջավայրն է: Ֆիզիկական համատեքստը 
ներառում է տեղանքը, միջավայրի պայմանները /ջերմաստիճանը, 
լուսավորությունը, աղմուկը/, ֆիզիկական տարածությունը մասնա-
կիցների միջև և ժամանակը: 

Սոցիալական համատեքստը ներառում է հաղորդակցման նպատակը 
և մասնակիցների միջև արդեն ձևավորված հարաբերությունները: 

Պատմական համատեքստը ներառում է մասնակիցների միջև այն 
հարաբերությունները և կապերը, որոնք ձևավորվել են մասնակիցների 
միջև նախկին շփումների ընթացքում և այդ պահին ազդեցություն ունեն 
տվյալ գործընթացի վրա: 

Հոգեբանական համատեքստը ներառում է մասնակիցների 
տրամադրությունը, զգացմունքները: Իսկ մշակութային համատեքստը 
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ներառում է մասնակիցների համոզմունքները, արժեքները, կրոնը և այլն [ 
Вердербер Р.2006;53]: 

Բնութագրենք նաև հաղորդակցման գործընթացի էլեմենտները, 
դրանք են` 

 նշանակություն - անձի կողմից սեփական մտքերի և 
զգացմունքների գիտակցումն է 

 սիմվոլներ - բառերն են, ձայները և գործողությունները, որոնք 
կոնկրետացնում և արտահայտում են նշանակությունը 

 կոդավորումը - մտքերի և զգացմունքների` սիմվոլների 
ձևափոխման իմացական գործընթացն է և հաղորդման ձևը 

 ապակոդավորումը - կոդավորման հակառակ գործընթացն է` 
ստացված ինֆորմացիան մտքերի և զգացմունքների վերածելու 

 Աղմուկը - ցանկացած արտաքին և ներքին, կամ սեմանտիկ 
գրգռիչն է, որը խանգարում է հաղորդակցման գործընթացին: 
Տարբերում ենք՝ 

 արտաքին աղմուկ - դա արտաքին միջավայրի գրգռիչներն են 
/ձայներ, առարկաներ/, որոնք շեղում են հաղորդակցման 
գործընթացի մասնակիցների ուշադրությունը: 

 ներքին աղմուկ - դա հաղորդակցման գործընթացի 
մասնակիցների մտքերը և ապրումներն են, որոնք շեղում են 
հաղորդակցման գործընթացի մասնակիցների ուշադրությունը: 

 սեմանտիկ աղմուկ - դա որոշ սիմվոլների տրված նշանակությունն 
է, որը խանգարում է ապակոդավորման գործընթացին 
[Вердербер Р.2006;62]: 

Հետաքրքիր է նաև հաղորդակցման գործառույթների արևմտյան 
մեկնաբանությունը, որը հետևյալն է: 
1. Մենք հաղորդակցվում ենք, որպեսզի բավարարենք մեր հաղորդակց-

ման պահանջմունքը: Մարդը սոցիալական էակ է և սննդի, 
ապահովության պահանջի հետ ունի նաև իր նմանների հետ 
հաղորդակցվելու պահանջ: 

2. Մենք հաղորդակցվում ենք, որպեսզի կատարելագործենք և 
պահպանենք մեր մասի ն ունեցած մեր պատկերացումները: 
Հաղորդակցման գործընթացում մենք տեսնում ենք, թե շրջապատի 
մարդիկ ինչպես են հակազդում մեր վարքին: 

3. Մենք հաղորդակցվում ենք սոցիալական պարտավորություններ 
կատարելու համար, օրինակ` հարցնում ենք – ինչպես են գործերդ, ինչ 
նոր բան կա և այլն: 

4. Մենք հաղորդակցվում ենք, որպեսզի կառուցենք 
փոխհարաբերություններ: 

5. Մենք հաղորդակցվում ենք, որպեսզի փոխանակենք ինֆորմացիա: 
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6. Մենք հաղորդակցվում ենք, որպեսզի ազդենք միմյանց վրա [Харрис 
Р.2006;92]: 

Հաղորդակցման գործընթացի ոչ պակաս կարևոր կողմ է էթիկական 
ասպեկտը: 

Նշվում են 5 էթիկական ստանդարտներ, որոնք ազդում են մեր 
շփման վրա և կառավարում մեր վարքը. 
1. Ազնվությունը նորմ է, որը մեզ հետ է պահում ստելուց, 

խաբեբայությունից, գողությունից: 
2. Ամբողջականությունը համոզմունքների և գարծողությունների 

միասնությունն է /խոստումները կատարելը/, դա կեղծավորության 
հակառակն է: 

3. Արդարությունը /օբյեկտիվությունը/ կոնֆլիկտների դեպքում երկու 
կողմերի հետաքրքրությունների հավասարաչափ պահպանումն է` 
առանց նրանց զգացմունքները վիրավորելու և կողմնապահության: 

4. Հարգանքը մարդու նկատմամբ ուշադրության և շրջահայացության 
դրսևորումը և նրա իրավունքների պահպանումն է: 

5. Պատասխանատվություն սեփական գործողությունների համար 
պատասխան տալու ունակությունն է [ Харрис Р.;63]: 

Վերը նշվածներից բացի, հաղորդակցման գործընթացը կրում է նաև 
մասնակիցների՝ սեփական անձի մասին ունեցած պատկերացումների, 
մասնավորապես, ինքնագնահատականի ազդեցությունը: Մշակութային և 
գենդերային տարբերություններն առավել ակնհայտ են հենց այս 
տեսանկյունից: Ինչպես գիտենք, ինքնագնահատականը սեփական անձի 
ֆիզիկական և մտավոր հատկությունների տրված գնահատականն է, 
սեփական ինքնության զգացումը: Այն ձևավորվում է սեփական փորձի 
հիման վրա: Պակաս կարևոր չէ նաև շրջապատի մարդկանց 
հակազդումը: ԱՄՆ–ում, Արևմուտքում հասարակության սոցիալական 
միավորը անձն է, նրանք ձգտում են հիմնականում դաստիարակել 
անհատականություններ, որոնց դրական ինքնագնահատականը 
կառուցված է այնպիսի որակների վրա, ինչպիսիք են անկախությունը, 
ինքնուրույնությունը, վառ անհատականությունը: Այս առանձնահատ-
կությունը դրսևորվում է նաև նրանց մշակույթում, մասնավորապես` 
բոլորիս հայտնի շատ ֆիլմերում, որտեղ մեկ անհատը միայնակ 
հաղթահարում է բոլոր դժվարությունները, խոչընդոտները, կամ 
դիմակայում է մի ամբողջ խմբի և այլն: 

Արևելքում հասարակության սոցիալական միավորը ընտանիքն է, 
այստեղ առանձնապես չեն գնահատվում անձի անկախությունը, 
ինքնուրույնությունը, վառ անհատականությունը, այլ ավելի շատ շեշտը 
դրվում է մարդկանց փոխկապվածության վրա: Այստեղ բարձր 
ինքնագնահատկանը ձևավորվում է համագործակցության, օգնության և 
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անձնազոհության հատկությունների հիման վրա: Հարկ է նշել, որ կինը և 
տղամարը իրենց անձը ևս գնահատում են տվյալ մշակույթում ընդունված 
արժեքների տեսանկյունից, կախված այն բանից, թե տվյալ 
հասարակությունը ինչ է սպասում կնոջից, կամ տղամարդուց: Այսինքն` 
արևմուտքւոմ, կինն անհատականություն է, որն ունի սոցիալական դիրք, 
նվաճումներ, բարձր ինքնագնահատական, իսկ արևելքում կնոջ բարձր 
ինքնագնահատականը պայմավորող գործոն է ընտանիք ունենալը, 
անձնազոհության գնալը: Նշենք նաև մշակույթից անկախ որոշ 
գենդերային տարբերություններ. տղամարդիկ դիմացինին ընկալում և 
բնութագրում են հատկապես ընդունակությունների տեսանկյունկից, իսկ 
կանայք` ես-կոնցեպցիայի, ինքնագանահատականի: Տղամարդկանց 
բնութագրումները հաճախ կապված են ոչ թե շփման, այլ գործունեության 
հետ, իսկ կանանց բնութագրումները` միջանձնային հարաբերությունների 
հետ [Нэпп М.2004։98]: 

Մասնավորեցնելով խոսքը վերբալ հաղորդակցման մասին, կարող 
ենք նշել, որ ըստ մշակութային տարբերությունների, գոյություն ունեն 
ցածր և բարձր համատեքստի մշակույթներ: Ցածր համատեքստի 
մշակույթներում /ԱՄՆ, Եվրոպա/ մարդիկ ասում են այն, ինչ մտածում են, 
խոսում են ըստ էության, նշանկություն չեն տալիս ժեստերին: Բարձր 
համատեքստի մշակույթներում /Արևելք/ սովորաբար մեկնաբանում են 
ստացվող ինֆորմացիան միջնորդավորված, ենթատեքստով սպասում են, 
որ դիմացինը պետք է հասկանա իր թաքնված միտքը և հույզերը և 
նշանակություն են տալիս ժեստերին: Խոսքի օգտագործման առանձնա-
հատկությունների առումով դրսևորվող գենդերային տարբերություններն 
են. 
 Կանայք ավելի շատ են օգտագործում ընդհանուր, ինչպես նաև 

եղանակավորող բառեր: 
 Կանայք ավելի շատ են հարցեր տալիս, քան տղամարդիկ, քանի որ 

նրանք ձգտում են շատ ինֆորմացիա ստանալ և հետաքրքրասեր են: 
 Կանաց խոսքը էսթետիկական որակներով ավելի բարձր է, այսինքն` 

գիտեն իրենց պահել: 
 Կանանց խոսքի սոցիալ - ինտելեկտուալ կարգավիճակն ավելի բարձր 

է, այսինքն` նրանք ավելի կարդացած են: 
 Տղամարդկանց խոսքը ավելի բարձր է դինամիզմով, նրանք ավելի 

ուժեղ և ագրեսիվ են 
 Տղամարդիկ խոսքն օգտագործում են որպես կարգավիճակի 

բարձրացման անկախության պահպանման և վերահսկողության 
միջոց: 
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 Կանայք խոսքն օգտագործում են որպես հակառակ սեռի հետ 
հարաբերություններ կայացնելու և պահպանելու միջոց [Вердербер 
Р.2006:106]: 

Ամփոփելով, կարող ենք ասել, որ հաղորդակցման գործընթացի 
բնութագրիչների, գործառույթների, մշակութային և գենդերային առանձ-
նահատկությունների իմացությունը և դրանց կիրառումը կարող է 
նշանակալի չափով դյուրին դարձնել և մեծացնել այդ գործընթացի 
արդյունավետությունը` նվազեցնելով թյուրմացության հավանակա-
նությունը: 
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ՀՏԴ 378.009 
 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԽՈՍՈՒՅԹԸ ՈՐՊԵՍ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ 
ԽՈՍՈՒՅԹԻ ՈՒՐՈՒՅՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 
ՀՐԱՉԻԿ ՀԱԿՈԲՋԱՆՅԱՆ 

    
Հիմնաբառեր՝ մանկավարժական խոսույթ, մանկավարժական հաղորդակցում, 
մանկավարժ, սովորող, մանկավարժական տեքստ, ուսումնական միջավայր, 
մանկավարժական հաղորդակցման իրադրություն, ուսուցման քրոնոտոպ 
գործոններ, վերաբերության լեզվական, առարկայական, իրադրական, միջա-
վայրային տեսակներ, ժողովրդական մանկավարժություն 

  
Հաղորդակցման տեսությունն ու պրակտիկան ակնհայտորեն 

մատնանշում են խոսույթի մշակութային էությունը, որը ձևավորվել է 
մարդկային զարգացման ողջ ֆիլոգենեզի ընթացքում: Հիմնված լինելով 
մարդու լեզվական, հարալեզվական և արտալեզվական միջոցների 
հնարավորությունների վրա՝ այն մի կողմից` հղկել է նշված արտահայ-
տության միջոցները, մյուս կողմից՝ խորացել է ծառայելու մարդկային 
գործունեությունը կազմող մշակութային տարբեր ոլորտների ու 
բնագավառների ձևավորմանը:  

Վերջին տասնամյակներին լեզվաբանական մի շարք ուղղութ-
յուններ ուսումնասիրության նյութ են դարձրել լեզվական հաղոր-
դումների կապը հաղորդակցման միջավայրի և իրադրության հետ: 
Խնդիրը տարբեր կողմերից լուսաբանելով՝ տեքստի լեզվաբանությունը, 
հանրալեզվաբանությունը, գործաբանությունը, խոսքի և խոսույթի 
վերլուծությունը ձևավորեցին հետազոտական մոտեցում, որի համա-
ձայն լեզվական նյութի վերլուծությունը բավարար լուսաբանում կարող է 
ստանալ միայն խոսքին ուղեկցող իրադրության հանգամանքների 
համակողմանի գնահատման դեպքում: Նշված մոտեցման շրջանակ-
ներում խոսույթի վերլուծության կողմից ուսումնասիրվեցին բնական 
երկխոսության ռազմավարությունները, գործառույթները, շփվողների 
փոխհարաբերությունները, նրանց խոսքային որակները, ակտանտների 
խորքային հարաբերություններն ու մակերեսային կառույցներում 
ասույթների ստորոգման հատկանշային մեկնաբանությունը, հնչերան-
գը, միջավայրի ու խոսքային իրադրության ազդեցությունը երկխոսութ-
յան կազմակերպման վրա և այլն, որոնց շնորհիվ հաղորդման 
բովանդակությունը միշտ ավելի ծավալուն է ստացվում, քան խոսքինը: 
Այս առումով Է.Աթայանը խոսույթում լեզվական վերաբերության կողքին 
առանձնացնում է վերաբերության մյուս կերպավորումները՝ առարկայա-
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կան, իրադրական և միջավայրային (Աթայան 1981:225): «Այս իրն իր 
տեղում չէ» ասույթն ընդամենը հուշում է, որ «իր»-ը հաղորդման 
միջավայրի առարկա է, իսկ թե որն է՝ առկայացվում է վերաբերության 
ոչ լեզվական տեսակներով և նրանց միջոցներով՝ հայացքով, մատով, 
խոսքի արագության փոփոխմամբ, տեքստի նախորդ և հաջորդ 
հատվածների բովանդակային վերաբերությամբ:  

Հաղորդակցումը որպես մարդկային շփման հիմնական ձև մշակել 
է մենախոսության՝ որպես ինքնաարտահայտման, երկխոսության՝ 
որպես ինքնաարտահայտման և միջանձնային շփման և 
բազմախոսության՝ որպես ինքնաարտահայտման ու հասարակական 
շփման հնարավորությունները: Մյուս կողմից՝ զրույցը, իբրև հաղոր-
դակցման հիմնական եղանակ, իր բովանդակության և նպատակների 
հիման վրա ձևավորվել է առօրյական և ենթակառուցածքային խոսույթ-
ներին հատուկ հատկանիշների շրջանակներում (Goffman, 1976:264):  

Ցանկացած ենթակառուցվածքային խոսույթ, այդ թվում նաև ման-
կավարժականը, որն անառարկելիորեն հնագույններից մեկն է, հանդես 
է բերում որոշակի համակարգ և կառուցվածք, որոնցում խոսույթին 
բնորոշ ընդհանուր որակների կողքին բացահայտվում են նրա 
առանձնահատկությունները: Խոսույթը հաղորդակցության բաղադրյալ 
ամբողջություն է, որի սխեմատիկ մասնակիցները՝ հաղորդողն ու 
ընդունողը, միմյանց հետ կապված են լեզվի և խոսքի տեքստային և 
դիսկուրսիվ բանաձևերի կրկնվող և չկրկնվող հատվածներով, 
հաղորդակցության գործառույթներով, նպատակներով, որոնցում 
հաճախ վիճարկվում են նույն կամ տարբեր արժեքային համակարգի 
տարրեր, ժանրեր, մոտեցումներ, վերաբերմունքային առանձնա-
հատկութուններ, վարմունքային հոգեբանության գործոններ և այլն, 
և այդ ամենն ուղեկցվում է հարալեզվական և արտալեզվական 
միջոցների գործադրմամբ ու ընթանում հաղորդման նույնական 
միջավայրի և խոսքային իրադրության ժամավայրային/քրոնոտոպ 
գործոնների մասնակցությամբ: Ահա հաղորդակցության գործընթացի 
նշված մասնակիցները, նպատակներն ու ուղեկցող հանգամանքները 
հաղորդակցության տարբեր ոլորտներում հանդես են գալիս դերային, 
նպատակային և միջավայրային առանձնահատկություններով, որոնք էլ 
բնորոշում են նրան որպես ենթակառուցվածքային խոսույթ: 

Մանկավարժական խոսույթի նկատմամբ հետաքրքրությունը 
հաջորդել է խոսույթի առանձնացմանը, որպես երևույթի: Մանկա-
վարժության ոլորտում գործող բազմաթիվ մասնագետներ, խոսույթի 
տեսության վրա հենվելով, փորձել են սահմանազատել մանկա-
վարժական խոսույթը որպես ուրույն բնագավառ: Այս խոսույթի առավել 
համակարգված շարադրանքին ենք հանդիպում Վ.Ի.Կարասիկի մի 
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աշխատությունում (Карасик, 2002:291), որտեղ, նա մանկավարժական 
խոսույթին նվիրված հրապարակումների հիման վրա ներկայացրել է 
հնարավորինս ամբողջական մի սխեմա: Ի տարբերություն 
ենթակառուցվածքային մյուս խոսույթների՝ մանկավարժականն ավելի 
ընդարձակ ոլորտ է, քանի որ հանդես է գալիս որպես մյուս 
խոսույթների ոլորտային ուսուցումն ապահովող բնագավառ:  

Մանկավարժական խոսույթի մասնակիցները սովորեցնողն ու 
սովորողն են: Սովորեցնողն ունի սովորողին գիտելիքներ և հասա-
րակական վարվեցողության նորմեր հաղորդելու, նրա զարգացումը 
գնահատելու աստվածատուր առաքելություն: Նա անձնավորում է 
սերունդների մանկավարժական փորձն ու հեղինակությունը: Ընդ որում՝ 
որքան ցածր է հասարակության մշակութային մակարդակը, այնքան 
բարձր է ուսուցչի ունեցած համարումը: Հազարամյակների մշակու-
թային անցյալ ունեցող լեզուներում սովորեցնողի անվանումները 
որոշակի համակարգ են ձևավորում: Տվյալ հասկացույթը /կոնցեպտը 
ներկայանում է`սովորեցնող, դասավանդող, մանկավարժ, ուսուցիչ, 
ուսուցչուհի, ուսուցանող, վարժապետ, խորհրդատու, դաստիարակ, 
դաստիարակչուհի, դասվար, դասախոս, մեթոդիստ, սեմինարավար, 
քարոզիչ, վարդապետ, ուսումնապետ, րաբբի, րաբունապետ, 
դոցենտ, պրոֆեսոր, մենթոր, վարպետ, մարզիչ, հրահանգիչ, 
կրկնուսույց, առաջնորդ, մարգարե, լուսավորիչ, գուվերնյոր, 
գուվերնանտ, դայակ, մանկտավագ և այլ անվանումներով (տես 
հայերենի բառարանները): Բերված հոմանիշները, իմաստային որո-
շակի տարբերություններով հանդերձ, նշանակում են մի անձ, որը 
մասնագիտական գիտելիքներ է տալիս սերունդներին և ձևավորում 
բնավորությունը: Կրթական արդի զարգացումների ազդեցությամբ 
մեզանում ձևավորվում է մարզիչ տերմինի կիրառումը ոչ ֆորմալ 
մասնագիտական ուսուցում տրամադրող անձի իմաստով: Առանձնա-
հատուկ է մանկտավագ անվանումը` «աւագ մանկտի» (Ավգերյան,1981), 
որոնք միջին դարերում տարիքի հասած այն ազդեցիկ անձինք էին, 
ովքեր իրենց ժամանակը նվիրում էին պատանիների և երիտա-
սարդների դաստիարակության գործին: Մոնղոլական արշավանքի 
ժամանակ հայտնի են դարձել դեպքեր մանկտավագների կազմակեր-
պած դիմադրությունից:  

Մանկավարժի անվանումները ճշտվում են նրա զբաղեցրած ուսում-
նական հաստատության տեսակով (տարրական, հանրակրթական, 
բարձրագույն), ընդ որում՝ միջնակարգ դպրոցում ուսուցչի 
որակավորման աստիճանը որոշվում է տարակարգով, իսկ բարձրա-
գույն դպրոցում այն ամրագրված է գիտական աստիճանների և կոչում-
ների ձևով: Սպորտային մանկավարժը կոչվում է մարզիչ, մեքենա 
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վարել սովորեցնողը՝ հրահանգիչ: Ընդունելության կամ այլ քննութ-
յունների համար դիմորդներին մասնավոր կարգով պատրաստում են 
կրկնուսույցները: Ամենուրեք ընդունված է ընտանեկան դաստիա-
րակների (գուվերնյոր-գուվերնանտ) ինստիտուտը, որը նախկին 
վարչակարգի օրոք մեզանում կորցրեց իր կիրառությունը, բայց մեր 
ժամանակներում աստիճանաբար վերականգնվում է: Այդ հասկացույթի 
համար հայերենը հնարավորություն ունի իր պատմաբառերից 
արդիականացնել դայակը: Սակավ, բայց գործածվում է մարդու 
կրոնական հոգևոր առաջնորդ՝ գուրու անվանումը, որը բառիմաստի 
հետագա ընդլայնմամբ բուդդայականության ոլոտից զատ ներառել է 
որոշակի փակ համակարգերում բարձր հեղինակություն ունեցող անձի 
իմաստը: Մարդու ուսումնառությունը ավագ դպրոցին, ուսումնարանին, 
քոլեջին և համալսարանին զուգահեռ ընթանում է արտադրության մեջ, 
ուր ուսման ընթացքը վարում են վարպետները (վարող պետ), որոնք 
տարբեր ոլորտներում ունենում են 1-6 կարգեր: Հետաքրքիր են 
մանկավարժ հասկացույթի իմաստային զուգահեռները, որոնցում ընդ-
գծվում են տարբեր երանգներ: Բացասական երանգ ունի վարժապետ 
անվանումը՝ բիրտ, եսակենտրոն, ավտորիտար մեթոդներով մանկա-
վարժ: Նա իսկական բռնակալ է, որրի հրահանգները չեն քննարկվում: 
Վարժապետ բառն անվանում է տգետ ուսուցչին, որի տիպը լավագույնս 
ներկայացրել է Րաֆֆին Տեր Թոդիկի կերպարի մեջ: Մենթոր տերմինի 
հետ կապված ռուսական մանկավարժական մտքի պատմության մեջ 
առաջացած բացասական երանգը (менторский тон) հունարենում և 
եվրոպական մյուս լեզուներում չի հանդիպում և պահպանել է հունական 
անտիկ շրջանի դրական ավանդույթը (Ոդիսևսի որդի Տելեմաքոսի 
ուսուցիչն էր): Այսօրվա մանկավարժության մեջ մենթոր տերմինն 
ընդունված է որպես մանկավարժության ոլորտում աշխատանքի անցած 
երիտասարդ կադրի փորձառու հովանավոր, որը նրան օժանդակում է 
ինտեգրվել կրթօջախում: Ըստ էության, մենթորի աջակցությամբ 
ավարտվում է անձի մասնագիտական կողմնորոշման վերջին փուլը՝ 
մասնագիտական ադապտացիան աշխատավայրում: Ուսուցիչ բառն իր 
հոմանիշների մեծ մասով ընդհանրապես որակվում է դրական 
երանգավորումով: Մեր կյանքի հանգամանքների թելադրանքով վերջին 
հարյուր տարվա ընթացքում դպրոցներում աստիճանաբար տիրապե-
տող թիվ են կազմել ուսուցչուհիները: 2012-2013 ուսումնական տարում 
Հայաստանի հանրակրթական դպրոցներում դասավանդում էին 40 830 
ուսուցիչներ, որոնց 84.3%-ը կանայք էին: Հանրակրթության մեջ 
տղամարդկանց ներգրավվածության ցածր տոկոսն իր կնիքն է դնում 
ինչպես հանրակրկթության որակի, այնպես էլ ուսուցչուհիների սոցիա-
լական ուղղորդման առումով: Ուսուցչուհի բառի հետ օգտագործվող 



171 
 

մակդիրներից տարածված են բարի և սիրելի ածականները: Ուսուցիչ 
անվանման մակդիրները խայտաբղետ են: Ուսումնառողների 
տարիքային աճին զուգընթաց ուսուցիչներին գնահատող բարի, սիրելի, 
չար, տանջող մակդիրները փոխարինվում են որակական՝ խելացի կամ 
տգետ, լավ կամ վատ արտահայտություններով (Սինուս, կոսինուս, 
տանգես, կոտանգես, Ընկեր Այսինչյան, հերի՛ք մեզ տանջես…): 

Դիմելու ձևերը (ընկեր+ազգանուն կամ դասախոսի անուն-
հայրանուն) վերջին քառորդ դարում վերափոխվել են «տիկին»/ 
«պարոն+ազգանուն» կաղապարով: Սփյուռքի բազմաթիվ երկրներում 
գործող մանկապարտեզներում և դպրոցնելում սաները ուսուցչին և 
դաստիարակին դիմում են «օրորդ» կամ «պարոն+անուն» արտահայ-
տությամբ: «Տիկին» կոչականը չի գործում: Հայտնի չէ, թե Սփյուռքի 
մասնագիտական հաստատություններում ինչպես են դիմում 
դասախոսներին, քանի որ չունենք բարձրագույն ուսումնական հաստա-
տություններ: Միակ միջին մասնագիտական կրթական հաստատութ-
յունը Մելքոնյան վարժարանն է: Մեզանում լսարանային դիմելաձևի 
ընտրությունն ավելի ազատ է: Տարածվում է «տիկին» /«պարոն+ 
ազգանուն» բանաձևը: Այն հաճախ պայմանավորված է հաղորդակց-
ման արտալեզվական պայմաններով: Հաշվի են առնվում դասախոսի 
տարիքը, սովորողի հետ ունեցած մտերմության աստիճանը, հանդիպ-
ման վայրը (հոսքային մեծ լսարան, գործնական պարապմունքի փոքր 
լսարան, լաբորատորիա, կաբինետ, գործաբանական, պատահական 
հանդիպում տարբեր վայրերում): Լաբորատորիաներում կամ պրակտիկ 
ուսուցման միջավայրում հանդիպում են դիմելու ավելի անմիջական 
ձևեր, ընդհուպ մինչև անունով դիմելը: 

Սովորողների անվանումները նույնպես տարբերակներ ունեն, թեև 
ընդհանուր առմամբ քանակով զիջում են ուսուցչի անվանումներին: 
Դրանք տարբերվում են՝ 
- ուսումնառության աստիճանով (աշակերտ, աշկերտ, դպրոցական, 
ութերորդ դասարանցի, ուսանող, երրորդ կուրսեցի, ասպիրանտ, 
դիսերտանտ, դոկտորանտ և այլն),  
- ուսումնական հաստատության տեսակով (աշակերտ, դպրոցական - 
ուսանող, համալսրանական, ունկնդիր, կուրսանտ, սեմինարիստ, 
դասընթացի մասնակից, աշկերտ),  
- առաջադիմությամբ (գերազանցիկ, երկտարեցի, վատ սովորող),  
- ունեցած կարգավիճակով (կրթաթոշակառու, վճարովի համակարգի 
ուսանող և այլն),  
- կրթության ժամանակահատվածի նկատմամբ իր վերաբերմունքով 
(ուսանող-շրջանավարտ): Կրթաթոշակառու տերմինն այսօր արևմուտ-
քից հետխորհրդային երկրներ է բերում նոր բովանդակություն. այն 
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«լավ սովորող» իմաստի փոխարեն սկսում է նշանակել ուսանող, որը 
մրցույթով շահել է սովորելու կրթաթոշակ: 

Ուսուցիչներն աշակերտներին պաշտոնապես դիմում են ազգա-
նունով, ոչ պաշտոնապես` անունով: Մանկավարժական խոսույթի 
ժամավայրը/քրոնոտոպը հստակ է. դա՝  

-ուսմանը հատկացված ժամանակն է` ուսումնական պարապմունքն 
իր տարբեր ձևերով,  
-կատարվող աշխատանքի տեսակը՝ դաս, պարապմունք տնային 
կամ լաբորատոր աշխատանք, դասախոսություն, գործնական 
աշխատանք, վարժություն, հրահանգավորում, սեմինար, 
քննություն, մոդուլ,  
-ուսմանը հատկացված վայրը` դպրոց, դասարան, լսարան, 
լաբորատորիա, գրադարան, ընթերցարան, քննասենյակ,  
-հանդերձանքը՝ սովորական հագուստ, զինվորական, աշխատան-
քային կամ գերատեսչական արտահագուստ,  
-ուսուցմանն ուղղված վերաբերմունքը՝ ջանասիրություն, սրտացա-
վություն,  
-աշխատանքի ոճը՝ ավտորիտար, դեմոկրատական և այլ 
գործոններ, որոնք այսօր հաղորդման արդյունավետության 
բարձրացման տեսակետից դիտարկվում են խոսույթում:  
Դպրոցական տարիների վերաբերյալ եղած հիշողությունների 

հետաքրքիր հետազոտություն է կատարել Օ.Վ. Տոլոչկոն 
(Толочко,2001:5): Նա բացահայտել է, որ գեղարվեստական երկերի 
հերոսների հիշողություններում դպրոցը զուգակցվում է պատերազմի, 
դժոխքի, բժշկի այցելության, աքսորի, դատարանի, հոգևոր 
կորուստների ու անհատի ոչնչացման հետ:  

Դասարանը դասին բաժանված է իբրև ուսուցչի (սեղան, 
գրատախտակի առջևի տարածությունը, նստարանների շարքերի 
արանքները) և աշակերտների տարածքներ (նստարանները): Վերջին 
շարքի նստարանները հիմնականում զբաղեցնում են թույլ սովորող-
ները, առաջին տեղերը` լավ սովորողները, վատ տեսնողները և կարճա-
հասակները: Նրանք հաճախ հյուրընկալում են հետևի շարքում նստած 
որևէ ակտիվ խանգարողի: Առջևի աջ և ձախ նստարանները 
հատկացվում են շլություն ունեցող երեխաներին: Դասի ժամանակ և 
դասամիջոցին ուսուցիչն իրավունք ունի գտնվել դասարանի ցանկացած 
հատվածում, շարժվել հետ, առաջ: Աշակերտները նստած են նստարան-
ներին և ուսուցչական տարածք կարող են մտնել միայն ուսուցչի 
հրահանգով (գնալ գրատախտակի մոտ կամ տետրեր, ուսումնական 
նյութեր բաժանել): Դասամիջոցին աշակերտը կարող է լինել 
դասարանի ցանկացած տեղում: 
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Ուսումնառության ընթացքում ուսուցիչ-աշակերտ փոխհարա-
բերության բոլոր իրադրությունների ու իրադարձությունների համար 
մշակված են խորհրդանշաններ, որոնց համակարգը ծիսակարգային 
բնույթ ունի: Աշակերտները կանգնած ողջունում են ուսուցչին կամ 
հրաժեշտ տալիս, տողան են կազմում, դաս պատասխանելու համար 
բարձրացնում են ծալած ձեռքի դաստակը: Պատասխանի ժամանակ 
որևէ աղբյուրից օգտվելը համարվում է ծիսակարգի խախտում: Այս 
բոլոր խորհրդանշանները յուրացվում են տարրական դասարաններում:  
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ГРАЧИК АКОБДЖАНЯН - ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС КАК ОСОБАЯ 
СФЕРА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ДИСКУРСА 
 
Ключевые слова: педагогический дискурс, педагогическое общение, педагог, 
учащийся, педагогический текст, образовательная среда, ситуация 
педагогического общения, хронотопные факторы обучения, языковая, 
предметная, ситуативная и средовая отнесенности, народная педагогика  
 

В статье на основе теоии информации структурные элементы 
дискурса локализируются в процессе педагогического общения. 
Рассматриваются наименования и формы обращения армянского языка 
связанные с ролевой дистрибуцией основных участников педагогичес-
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кого дискурса – учителя и ученика, а также их функциональные, 
пространственные особенности и сферы деятельности в ситуациях, 
которые выступает как учебный ритуал. Делаются замечания относя-
щиеся хронотопным факторам учебной ситуации и среды педагоги-чес-
кого дискурса.  
 
 
HRACHIK HAKOBJANYAN - PEDAGOGICAL DISCOURSE AS A SPECIAL 
SPHERE OF INSTITUTIONAL DISCOURSE 
 
Keywords: pedagogical discourse, pedagogical communication, pedagogue, learner, 
pedagogical text, learning environment, situation of pedagogical communication, 
chronotope factors of teaching, attribution: linguistic, subject, situational, 
environmental types, folk pedagogy 
 

In the article the structural elements of discourse are localized in the 
process of pedagogical communication on the basis of the theory of 
information. The article studies the names and forms of address of the 
Armenian language connected with the role distribution of the main 
participants of the pedagogical discourse, i.e. the teacher and the learner, 
as well as their functional, spatial characteristics and fields of activities in 
situations that serve as education ritual. Some comments are made on the 
chronotope factors of educational situations and the environment of the 
pedagogical discourse. 
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ՀՏԴ 378.009 
 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԽՈՍՈՒՅԹԻ ԿԱՂԱՊԱՐՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ 
(ՇՈՒԼՑ ՖՈՆ ԹՈՒՆԻ ՄՈԴԵԼԸ) 

 
ՀՐԱՉԻԿ ՀԱԿՈԲՋԱՆՅԱՆ 

  
Հիմնաբառեր՝ խոսույթ, արժեքներ, առակ, առած, հաղորդում, բաղադրիչներ՝ 
ճանաչողական, ինքնաարտահայտության, ուղղված խոսակցին, հրահանգման: 

 
Մանկավարժական խոսույթի ռազմավարությունը աշխարհ եկած 

homo-sapiens-ի անվտանգ ինտեգրումն է պատմականորեն ձևավորված 
որևէ հասարակության մեջ (նպաստել աշխարհին, հասարակության վարքի 
նորմերին և կանոններին, գերագույն արժեքներին համապատասխան 
անհատի ձևավորման, անհրաժեշտ տեղեկատվության մատուցման, 
յուրացման արդյունքների գնահատման խնդիրների լուծմանը): Այս 
առումով հետաքրքիր են ժողովրդական մանկավարժության վարքականոն 
ձևավորող խրատները հատկապես հայկական առածանու մեջ: Բերենք 
օրինակներ՝ «Ինչքան էլ գիտուն ըլնես, չիմացածդ մի անգետից հարցրու», 
«Գիտունի հետ քար քաշի, անգետի հետ փլավ մի ուտի», «Շատ գիտես՝ քիչ 
խոսա», «Ճիշտ խոսողի ձին պտի թամքած լինի», «Շան հետ ընկերացիր, 
փետը ձեռիցդ մի գցի», «Առուն թռիիր, նոր քե գովամ», «Սուտ ասողի 
տունը կրակ ընկավ, չհավատացին», «Գիլու գլխին ավետարան կարդացին, 
ասավ՝ թեզ արեք, ոչխարը գնաց», «Մեծին հարգիր», «Խոսքը մեծին, ջուրը 
փոքրին», «Ճուտը հավին չի սովորեցնում», «Փորձված եզը ակոսը չի ծռի», 
«Գիտունի հետ քար քաշի, անգետի հետ փլավ մի ուտի» և այլն 
(Ղանալանյան,1960թ.):  

Մանկավարժական խոսույթի արժեքները բացատրվում են նրա 
համակարգակազմիչ նպատակներով և կարող են արտահայտվել որոշակի 
ձևակերպումներով (պետք է, անհրաժեշտ է, պարտավոր է) և դրական 
բովանդակության բառերով, որոնք դառնում են որոշումներ, նախագծեր, 
որոշակի առակների և առածների ընդհանրացումներ, հանելուկների 
խնդիրներ, անգամ անեկդոտի նյութ՝ վատ կատարման դեպքում): Առակի 
ժանրը պատմականորեն ծնվել է մի իրավիճակում, երբ ուսուցիչը կամ 
քարոզիչը ծավալուն խոսքն ամփոփում էր թեմային համապատասխանող 
որևէ ուսուցողական պատմությամբ կամ նրա հակիրճ ձևակերպմամբ՝ 
առածով (Մ.Գոշի, Վ.Այգեկցու առակները, տե՛ս Հայկական միջնադարյան 
առակներ,1963), որոնց ընդհանրացնող վերջին ձևակերպումները հետա-
գայում ինքնուրույն գործածություն ստացան որպես առած):  
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Մանկավարժական խոսույթում առկա են հասարակության կողմից 
ընդունված բազմաթիվ ձևակերպումներ, քանի որ՝ ա) մանկավարժական 
խոսույթը մարդու աշխարհայացքը ձևավորող համակարգ է, որի հիմքը 
սոցիալ-բարոյական արժեքներն են կազմում, բ) մանկավարժական 
խոսույթը առնչվում է կրոնական, գիտական, քաղաքական, բարոյախո-
սական և այլ խոսույթներին, ուստի հաճախ դժվար է առանձնացնել դրանց 
մաքուր մանկավարժական բնույթը, գ) խոսույթները երբեմն քաղաքական-
գաղափարական լիցք ունեն, ուստի տարբեր տիպի հասարակութ-
յուններում հնարավոր են նույնական արժեքների տարբեր ընկալումներ ու 
մեկնաբանություններ (Карасик, 2002:297): Հատկապես արևելյան ծագման 
տարբեր տիպի խրատական պատմություններում և հեքիաթներում 
ներկայացվում են համամարդկային արժեք ունեցող խրատներ, որոնցում 
այլ խոսույթների պատկանող ձևակերպումների կողքին հանդիպում են 
նաև մաքուր մանկավարժական արժեքներ: Ընտրանքով ներկայացնենք մի 
քանիսը` 
-  Իմացությունը բարիք է, ուստի պետք է սովորել, հարգալից վարվել 

ուսուցիչների հետ, գիտելիքի աղբյուրներին, գրքերին, ինտերնետին, 
ուսման գործընթացին և ուսման վայրին: 

-  Գիտելիքը գալիս է փորձով, ուստի՝ կրտսերները պետք է հարգեն 
մեծերին, իսկ մեծերը պետք է օրինակ ծառայեն նրանց համար: 

-  Սովորելու համար պետք է ձեռք բերել համառություն, աշխատու-
նակություն և հետևողականություն:  

-  Մարդը սխալական է, և պետք է սովորի ընդունել և ուղղել դրանք:  
- Գիտելիքները ձևավորվում են աստիճանաբար, հեշտից դժվարը, 

պարզից բարդը, կոնկրետից վերացականը: Ուսման մեջ պետք է 
խուսափել շտապողականությունից և դանդաղկոտությունից: 

-  Գիտելիքները ձեռք են բերվում արագ, սակայն արագ էլ մոռացվում են, 
ուստի դրանք պետք է ամրապնդել կրկնություններով, վարժություն-
ներով և փորձառությամբ, ինչպես արևելյան ասույթում` «Եթե ես լսել եմ, 
կարող է մոռանամ, եթե լսել և տեսել եմ`գուցե չմոռանամ, եթե լսել, 
տեսել և փորձել եմ, հաստատ չեմ մոռանա»: 

Մանկավարժական խոսույթի գործիքակազմն ընդգրկում է ուսուցման, 
դաստիարակության մեթոդները, մանկավարժության գիտակարգերը, 
որոնց մեջ նաև ժողովրդական մանկավարժությունը և բանահյուսության 
ժանրերը` էպոսը, առասպելներն ու լեգենդները, հեքիաթները, առակները, 
առածներն ու ասացվածքները, թևավոր խոսքերը, հանելուկները, ինչպես 
նաև ուսուցողական պատմությունները, նշանավոր մարդկանց վարքը, 
զրույցները, խրատներն ու խորհուրդները, հայկական կենցաղում ընդուն-
ված բաժակաճառերը, որոնք մանկուց ուղեկցում են հայ մարդուն: 
Ուսումնադաստիարակչական բարձր արդյունքների հասնելու ուղին 
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մանկավարժական խոսույթի նշված բովանդակությունը ընթացիկ ուսում-
նական խնդիրների հետ մոդելավորելն ու մատուցելն է: Դա կարող է 
իրականացվել միայն կրթական հզոր հայեցակարգերի ու ծրագրերի 
ստեղծմամբ, ուսուցչական որակյալ կադրերի անձնվեր աշխատանքով, 
պետական մարմինների պատշաճ վերահսկողությամբ ու հովանավորութ-
յամբ և նյութական զգալի ներդրումներով: Սրանց կարող են օժանդակել՝  
- ամեն մի ազգի, ժողովրդի կողմից ստեղծված մշակութային հասկա-
ցույթների մոդելավորումը որպես անհատի վարքականոն, արժեքային 
համակարգ,  
- անհատի գործողությունների մոդելավորումը վարմունքային կարծրատի-
պերի շրջանակներում՝ որպես ժողովրդական մանկավարժության կողմից 
իմացական համակարգի կարգավորմանն ուղղված սոցիալ-տնտեսական, 
իրավաքաղաքական, կենցաղային հարաբերություններին ու հասկացութ-
յուններին, մարդու բնավորությանն ու խառնվածքին, ժողովրդի բարոյախո-
սական և գեղագիտական ըմբռնումներին վերաբերող ծրագրեր, որոնցում 
արծարծվում են կնոջ և տղամարդու, ճշմարտի և կեղծիքի, աշխատասի-
րության և ծուլության, ազնվության և անազնվության, համարձակության և 
վախկոտության, հպարտության և անկման, համբերատարության և 
անհամբերության, անշահախնդրության և շահամոլության, համեստության 
և անհամեստության, ուժի և թուլության, զսպվածության և հանդգնության, 
գրի և գրականության վերաբերյալ ժողովրդական պատկերացումներն ու 
դրանց բնութագրերը, որպես մանկավարժության կարևոր թեմաներ: Մեր 
օրերում Արեգնազան կրթահամալիրը հստակ քայլեր է կատարում՝ 
ուսումնական ծրագրում առաջին դասարանից անցնելով «Առասպել», իսկ 
բարձր դասարաններում՝ «Էպոս» առարկաները: 

Այսպիսով՝ մանկավարժական խոսույթը ժամանակակից մանկավար-
ժական հաղորդակցության ամենաընդգրկուն կարգն է, որն ամփոփում է 
մանկավարժական մենախոսության, երկխոսության և բազմախոսության 
միջոցով իրագործված ուսումնական բովանդակությունը, ռազմավարութ-
յունը, գործառույթները, շփվողների փոխհարաբերությունները, նրանց 
խոսքային որակները, ակտանտների խորքային հարաբերություններն ու 
մակերեսային կառույցներում դրանց ստորոգման հատկանշային մեկնա-
բանությունը, հնչերանգը, միջավայրի ու խոսքային իրադրության ազդե-
ցությունը ուսուցման կազմակերպման վրա, որոնց շնորհիվ մանկավար-
ժական խոսույթի բովանդակությունը միշտ ավելի ծավալուն է ստացվում, 
քան մանկավարժական խոսքինը:  

Լեզվական հաղորդակցման հետազոտությամբ զբաղվել են շատերը, 
բայց տեսության մեջ առավել հայտնի են դարձել Ի. Ռիչարդսի, Հ. 
Լասսվելի, Կ.Շեննոնի, Ու. Ուիվերի, Ֆրիդման Շուլց ֆոն Թունի 
ներկայացրած կաղապարները: Զարգացնելով մեկը մյուսի տեսությունը՝ 
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նրանք հետզհետե կատարելագործել են հաղորդակցության տարբեր 
կաղապարներ և նրանց նկարագրությունները:  

 Որպես հասարակական հաղորդակցման մյուս խոսույթների 
արդյունքներն ուսուցանող համակարգ և կառուցվածք, մեր կարծիքով 
մանկավարժական խոսույթին առավել հարազատ է Ֆրիդման Շուլց ֆոն 
Թունի «Չորս լեզվի և չորս ականջի» կամ «Հաղորդակցության չորս 
ծիրերի» կաղապարը (ֆոն Թուն, 2010: 25), որը հնարավորություններ ունի 
առանձնացնելու ուսուցչի անձին, խոսքի կապակցական կառուցմանը, 
իրադրությանը ներկայացվող պահանջները, հաղորդման 
տեղեկատվությունները՝ կապված հաղորդակցվողների, ուսուցման նյութի, 
ուսումնական իրադրության և միջավայրի ու հաղորդակցման 
նպատակների հետ՝ ապահովելով առավել հուսալի հետադարձ կապ: 
Առավել մանրամասն կանգ առնենք ֆոն Թունի մոդելի վրա, փորձելով այն 
տեղայնացնել մանկավարժական խոսույթի ոլորտում: Մոդելը հենվում է 
խոսքի վերլուծության տեսության որոշակի արդյունքների վրա, ըստ որոնց 
հաղորդողի խոսքում ենթագիտակցորեն միահյուսված հանդես են գալիս 
չորս տիպի ուղերձներ կամ հաղորդվող տեղեկատվության տեսակներ: 
Դրանք են՝  
1.Ճանաչողական տեղեկատվություն (բուն ուսումնական նյութ), 
2.Խոսողին վերաբերող տեղեկատվություն, 
3.Խոսակցին վերաբերող տեղեկատվություն, 
4.Հրահանգման տեղեկատվություն:  

Մանկավարժական հաղորդակցության տարբեր նպատակներից 
ելնելով ուսուցիչն անհրաժեշտություն է ունենում երբեմն առավել կամ 
պակաս չափով շեշտելու այդ ուղերձներից որևէ մեկը: 
Փաստացի չանաչողական բավանդակությունը դասավանդվող հիմնական 
ուսումնական նյութն է, որը պարունակում է իրադարձություններ, 
տարեթվեր, երկրների, քաղաքների, գործիչների անուններ, տերմիններ, 
անվանակարգային անվանումներ: Նման տեղեկատվության բովան-
դակության կառուցվածքը ենթադրում է, որ՝ ա) գիտելիքը լինի հավաստի, 
բ) առնչվի դասի թեմային, և գ) բավարար լինի թեման սպառելու առումով։ 
Այս չափանիշներին հետևում է նախ և առաջ ուսուցիչը, սակայն դա հուզում 
է նաև սովորողին: Օրինակ՝ փաստացի տեղեկատվության առումով 
«Տնօրենը տեղու՞մ է» հարցին տրված երեք պատասխանների 
տարբերությունը միայն բայի ժամանակի մեջ չէ, այլ խոսքային գործունե-
ության հավաստիության: 1. «Գնաց»՝ պատասխանողը ականատես է եղել 
նրա գնալուն: 2. «Գնացել» է պատասխանողը հաստատ գիտի, որ գնացել 
է, սակայն ինքը չի տեսել նրա գնալը: 3. «Գնացած կլինի» պատասխանողը 
ոչ միայն ականատես չի եղել գնալուն, այլև վստահ չէ՝ գնացե՞լ է, թե՞ ոչ):  
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Ինքնաարտահայտման տեղեկատվության բովանդակությունը այն 
ամենն է, ինչ ուսուցիչը կամ աշակերտը խոսքում արտահայտում են իրենց 
մասին: Յուրաքանչյուր լեզվական արտահայտություն ակամա ակնարկներ 
է պարունակում խոսողի ներքին հուզական աշխարհի վերաբերյալ՝ ի՞նչ է 
զգում, ի՞նչ տեսակետ է պաշտպանում, ինչպե՞ս է պաշտպանում, ինչպե՞ս է 
տիրապետում նյութին, ինչպե՞ս է կատարում իր դերը, որքա՞ն է վստահ իր 
ճշմարտացիության մեջ և այլն, որը կարևոր է տեղեկատվության վերջնա-
կան ընկալման և հետագա խոսքային գործունեության ծավալման 
առումով: Լեզվի մի շարք քերականական կարգեր, ինչպես՝ ձայնար-
կություն, վերաբերական խոսքի մասերը, բայի եղանակը, նախադա-
սության հնչերանգը, ինչպես նաև հարալեզվական և արտալեզվական 
բազմաթիվ միջոցներ՝ ձայնը, տեմբրը, ծիծաղը, տնքոցը, դադարները, 
հևքը, դիմախաղը, մարմնի դիրքը, հպման ձևերը և այլն անմիջականորեն 
նպաստում են այս տեղեկատվության արտահայտմանը: Կարևոր է նաև 
խոսքի ձևավորման ոճը. երբ աշակերտը դասղեկից լսում է. «Ինձ հանձնա-
րարված է Ձեզ տեղեկացնել…» արտահայտությունը, հասկանում է, որ 
ինքն ազատ է կատարել կամ չկատարել նրա խոսքային պահանջը, քանի 
որ խոսողն այդ հանձնարարությունը չի պայմանավորում իր անձով, նրա 
մոտ նկատվում է իր ասածին չեզոք կամ հակառակ դիրքորոշում: 

Խոսողին վերաբերող բովանդակությունը դրսևորվում է աշակերտին 
դիմելու ձևի, խոսքի ձևակերպման, հնչերանգի ու առոգանության, ձայնի ու 
տեմբրի նույն հարալեզվական և արտալեզվական միջոցներով և արտա-
ցոլում է ուսուցչի վերաբերմունքը աշակերտի նկատմամբ։ Օրինակ՝ «Ես 
Ձեզ դա ասում եմ, քանի որ չեմ կարող չասել…», «Դուք հո գիտեք, որ…», 
«Ես նկատել եմ, որ այդ հարցը Ձեզ շատ է հուզում…», «Պատկերացնու՞մ 
եք՝ ինչ մակարդակ է…» կամ «Երբեք չէի պատկերացնի ձեզանից նման 
արարք»: Աշակերտը ուսուցչի դիմելաոճից է հասկանում, թե ինչ արժեք է 
ներկայացնում ինքը նրա համար: Աշակերտի նկատմամբ բարձր 
վերաբերմունք արտահայտելու դեպքում ուսուցչը նրան մղում է 
ուսումնական սխրանքների: 

Հրահանգման բովանդակությունը ուսուցչի խոսքային գործունեության 
վերջնական, բացահայտ կամ եբեմն խնամքով թաքցված նպատակն է։ Այն 
ընդհանրապես տվյալ հաղորդակցական ակտի նպատակն է: Հայտնի 
ձևակերպումը թե. «Մարդը խոսեց, քանի որ նրա մոտ ասելիք էր ձևավոր-
վել» երևի պետք է շրջասել այսպես. «Մարդը խոսեց, որպեսզի դիմացինին 
հորդորի իր համար ցանկալի մի ինչ-որ բան անել»: Այդ «ինչ-որ բանը» 
խոսողի ցանկությունների, խնդրանքների, խորհուրդների, ցուցումների, 
հրահանգների կամ պարտադրանքների ոլորտից է և հաճախ մանվա-
ծապատ ձևակերպումներ է ստանում: «Ես ձեզ հատուկ խնդրում եմ, որ 
մյուս դասարաններում չիմանան» արտահայտությունը կարծես ասելու 
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թաքնված հրահանգ ունի: Հրահանգի շղարշվածությունը կարող է խոսողի 
հատուկ նպատակադրումը լինել, կամ լեզվական միավորի խորքային-
մակերեսային մակարդակների փոխանցման հետևանք. ուսուցչի՝ «Դրսում 
փոշի բարձրացավ» արտահայտությունը կարող է լինել անուղղակի 
հրահանգ, որ աշակերտները ծածկեն պատուհանը: Կամ «Ծածկիր 
պատուհանը» արտահայտությունը ակնարկ է պարունակում պատճառի 
մասին, որ դրսում փոշի է, կամ ցուրտ է, կամ աղմուկ է: Լեզվի 
կանխենթադրույթների և մարդկային փորձի վրա հիմնված նման ձևակեր-
պումները կարող են ունենալ ակնհայտ կամ ծածուկ հրահանգ: Օրինակ 
մանկավարժական խոսույթում որպես աշակերտի գործունեության 
բացահայտ նպատակ քարոզվում է բարձր գնահատականը, մինչդեռ դրա 
տակ ոչ բացահայտ գործում է ուսումնական նյութի լավ յուրացման 
նպատակը: Պետք է նշել, որ հաղորդման բովանդակությունը` սկզբում 
որպես առաքողի նպատակադրում, իսկ վերջում որպես ունկնդրի ստացած 
տպավորություն, սովորաբար տարբեր մեծություններ են: Նրանք ձգտում 
են նույնության, սակայն երբեք չեն հասնում դրան: Պատճառը 
հարոդակցման հետ կապված տարբեր իրողություններ, գործոններ և 
հանգամանքներ են, որոնցից յուրաքանչյուրն իր չափով խանգարում է այդ 
համապատասխանության ապահովմանը և ուկնդիրը հաղորդումն 
ստանում է որոշ կորուստներով: Այն ամենը, ինչ առանձին վերցրած 
խանգարում է հաղորդողի նպատակադրման և ունկնդրի տպավորության 
համապատասխանությանը, ընդհանուր կերպով կոչում են աղմուկ, որը 
տեսական գրականության մեջ անվանվում է նաև նեգատիվ էնտրոպիա: 
  Այսպիսով՝ ուսուցչի կողմից Ֆրիդման Շուլց ֆոն Թունի «Չորս լեզու՝ 
չորս ականջ» հաղորդակցական կաղապարի կիրառումը դասավանդման 
գործընթացում, հատկապես նոր նյութի տեքստային կառուցման 
ժամանակ, ասելիքի բովանդակային չորս տարրերի առանձնացման 
շնորհիվ զգալիորեն հզորացնում է ուսուցչի մանկավարժական զինանոցը՝ 
հաղորդակցական նպատակի հիման վրա ձևավորելու ընկալման և 
փոխըմբռնման բարձր արդյունք՝ նվազեցնելով աղմուկի գործոնի 
ազդեցությունը:  
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ГРАЧИК АКОБДЖАНЯН - О МОДЕЛЯХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 
(МОДЕЛЬ ШУЛЬЦА ФОН ТУНА) 
 
Ключевые слова: дискурс, аксеологиа, притча, пословица, передача, 
содержательные элементы общения: познавательный, самовыражения, 
к слушателю и резултативного аффекта.  

 
В статье рассматривается педагогический дискурс в астекте его 

социально-нравственной аксеологии. Модель общения Фридмана Шульца 
фон Туна локализруется в рамках факторов педагогоческого дискурса как 
единство его составляющих элементов содержания информации в 
процессе передачи ее учителем учащемуся. 
 
HRACHIK HAKOBJANYAN - ON SOME ISSUES OF PEDAGOGICAL 
DISCOURSE MODELS (SCHULZ VON THUN’S MODEL) 

 
Keywords: discourse, axiology, parable, proverb, reporting, content 
components of communication: cognitive, self-expression, speaker-oriented, 
instructional 
 

The article deals with the pedagogical discourse from the perspective of 
socio-ethical axiology of folk pedagogy. 

Friedemann Schulz von Thun's communication model is localized in the 
framework of pedagogical discourse factors as one whole consisting of a more 
analyzed components of information content between the teacher and the 
learner. 
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ՀՏԴ 407(07) 

 
ՔԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ  

ՀԱՐՑԵՐ (ՖՐԱՆՍԵՐԵՆԻ ՆՅՈՒԹԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ) 
 

ՄԱՐԻՆԵ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ 
 
Հիմնաբառեր՝ բանավոր հաղորդակցում, հաղորդակցական կոմպետենցիա, 
քերականական կոմպետենցիա, քերականական նյութի մոդելավորում, 
քերականական մեխանիզմներ, խոսքային նմուշ, լեզուների բացասական 
ներթափանցում, ուսուցման տիպական դժվարություններ 

 
Հաղորդակցականության սկզբունքը գերիշող է դարձել օտար լեզվի 

ուսուցման գործընթացում, համաձայն որի առաջին պլան են մղվում 
հաղորդակցմանը նպաստող մեթոդներն ու ռազմավարությունները: ՀՀ 
հանրակրթական դպրոցի աշակերտների ուսումնառությունը հիմնվում է 
ընկալողական և վերարտադրության գործունեության վրա: Ցանկացած 
նախադասության ներմուծումը, որն ամբողջությամբ քերականական 
կառուցվածք է, յուրացվում է ընկալմամբ և իմաստավորմամբ: Այնուհետև 
տեղի է ունենում համապատասխան հաղորդակցական գործառույթի 
ըմբռնում, ապա վերարտադրման, ընդօրինակման, փոփոխման 
կարողությունների զարգացմանը զուգահեռաբար կիրառվում խոսքային 
ակտում: Չափազանց կարևոր է համապատասխան հաղորդակցական 
իրադրությունների ստեղծումը և ուսուցչի կողմից ուսուցվող 
քերականական կառուցվածքների մոդելների, նմուշների ցուցադրումը:  

Խոսքային նմուշները այս կամ այն քերականական կառուցվածք-
ների տիպական ֆրազներ են` օժտված որոշակի շարահյուսական և 
ձևաբանական հատկանիշներով: Քերականական բոլոր երևույթները 
կարող են ներկայացվել մոդելների և խոսքային նմուշների միջոցով, 
որոնք ապահովում են մատուցվող նյութի արագ ընկալումը: Մոդելն ըստ 
նմանության խոսքային նմուշների ենթադրում է նոր տարբերակներ, իսկ 
քերականական կանոնը` ավելի վերացական բարդ մտային 
գործողություններ:  

Ինչպես նշում է Ի. Լ. Բիմը` «… խոսքային նմուշ ասելով պետք է 
հասկանալ որոշակի շարահյուսական և ձևաբանական հատկանիշներով 
օժտված տիպային նախադասություն: Քերականական բոլոր երևույթները 
կարող են ներկայացված լինել որոշակի մոդելների միջոցով (Бим 1988 : 
12-14)»: Պետք է նշել, որ մոդելների և խոսքային նմուշների 
օգտագործումը ՀՀ հանրակրթական դպրոցում հիմք է ծառայում 
հաղորդակցական հմտությունների վարժանքի համար: Քերականական 
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կառուցվածքների հիման վրա քերականության ուսուցումը հանգեցնում է 
դրանք օգտագործել հաղորդակցման ընթացքում: Պատրաստի կառուց-
վածքների գործածումը շատ կարևոր է դպրոցում, քանի որ ուշադրության 
կենտրոնում է գտնվում պրոդուկտիվ կարողությունների և հմտություն-
ների ձևավորումը: Հաղորդակցման պահանջների իրականացման 
համար առաջատար դերում են շարահյուսական մոդելները, որոնք 
անմիջականորեն գործածվում են խոսքում և նրանց հիմքում ընկած է 
նախադասության որոշակի կառուցվածք: 

Մոդելը նախադասությունը ներկայացնում է պայմանանշաններով 
կամ տառերով: Ֆրանսերենի հաստատական պարզ նախադասության 
մոդելը հետևյալն է` 

 
Phrase simple affirmative = SUJET + PREDICAT + COMPLEMENT 

 S + P + C 
Խոսքային նմուշը մոդելի կոնկրետ իրականացումն է. 

Jean  aime  son chat. 
 
 

     sujet  prédicat complément 
Հիմնվելով Ի. Բիմի կողմից առաջադրած խոսքային նմուշների 

մոդելների վրա` ստորև առաջարկում ենք մոդելների և խոսքային 
նմուշների տեսակներ, որոնք համապատասխանում են հանրակրթական 
դպրոցի ֆրանսերենի ուսուցման ծրագրային պահանջներին (Бим 1988 : 
155-156):  

 
Խոսքային նմուշների մոդել 

 
S+P/être/ C’est une table. Սա սեղան է:
S+P/ être /+A Marie est belle. Մարին գեղեցիկ է: 
S+P Le garçon joue. Տղան խաղում է: 
S+P+CO Jean aime son chat. Ժանը սիրում է իր 

կատվին: 
S+P+CO/ind/ Tu parles à ton ami. Դու խոսում ես ընկերոջդ 

հետ :  
S+P/prép/+CO Les filles parlent du 

film. 
Աղջիկները ֆիլմից են 
խոսում: 

S+P/avoir/+CO J`ai un livre. Ես գիրք ունեմ:
S+P+CO /d/+CO/ind/ Je donne mon livre à 

mon amie. 
Ես գիրքս ընկերուհուս եմ 
տալիս: 

S+P+CCM Cet élève chante Այս աշակերտը լավ է 
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bien. երգում:
S+P+CCL Les enfants jouent 

dans le parc. 
Երեխաները այգում 
խաղում են :  

S+P+CCT Le train arrive à 5 
heures.  

Գնացքը ժամանում է 
ժամը 5-ին: 

 
Այսպիսով, ֆրանսերենի ուսուցման ընթացքում պարզ նախադասութ-

յունների կառուցվածքին տիրապետելու և հաղորդակցման ընթացքում 
դրանք տվյալ իրադրություններում համապատասխան գործածելուն 
մոդելավորումը լրիվ բավարար է, իսկ կանոնն անհրաժեշտ է դառնում 
այն պահին, երբ սովորողը պետք է ընտրի գոյականի ճիշտ սեռը, որն 
արտահայտվում է որոշիչ կամ անորոշ հոդով, բայի ձևը` կապված այս 
կամ այն ձևով խոնարհման հետ և այլն: Ուսուցման նախնական փուլում 
նախադասություններ կազմելու հնարավորությունը կարևորվում է ըստ 
նմանատիպերի (Калинина 1991: 22-26): 

Քերականական կարողությունների ձևավորումը և զարգացումն 
ընթանում են 2 փուլով` նախապատրաստական և հիմնական: 

Նախապատրաստական փուլը ներմուծման, բացատրության, 
սխեմաների, խոսքային նմուշների, հրահանգների ծանոթացումն է: 

Ներմուծման ընթացքում ձևավորվում են հիմնականում պարզ 
նախադասություններ կազմելու հմտությունները, որոնք խթանում են 
քերականական կառուցվածքների յուրացման մակարդակը: Քերականա-
կան նմուշներն օգնում են խոսքը հասկանալ, ճանաչել և գործածել: 
Սովորողները քայլ առ քայլ տիրապետում են առանձին խոսքային 
գործողությունների` հաստատում են, հարցնում, ժխտում ուսուցչի կամ 
ընկերոջ ասածը, պատասխանում են հարցերին, իրենք են հարց տալիս, 
արտահայտում խնդրանք կամ իրենց վերաբերմունքը այս կամ այն 
առարկայի, երևույթի կամ անձի նկատմամբ: Այս փուլում խիստ 
անհրաժեշտ է պարզ նախադասությունների կազմությունը ներկայացնել 
մի շարք մոդելների և նմուշների միջոցով, որոնք ուղղակի արտացոլում են 
այս կամ այն խոսքային մտադրությունը, և կիրառվում է քերականական 
նյութի մոդելավորման սկզբունքը: Օրինակ՝ ֆրանսերենի պարզ 
նախադասության կազմությունը. 

ա/ բայով արտահայտված ստորոգյալը կարող է արտահայտել. 
 իրավիճակ - S + PN 

երբ ստորոգելիական վերադիրը հիմնականում արտահայտված է 
ածականով կամ գոյականով, որը թվով և սեռով համաձայնեցվում 
է ենթակայի հետ. 

   Pierre est absent. Marie est présente.  
 գործողություն – S + P 
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Il descend. 
բ/  բայական անդամի լրացումներ` ուղիղ և անուղղակի խնդիրները, 

ձևի, տեղի, ժամանակի պարագաները նախադասության 
երկրորդական անդամներն են. 

 ուղիղ խնդիր լրացումով - S + P + CO/d/ 
 Il prend un crayon. 

 անուղղակի խնդիր լրացումով - S + P + CO/ind/ 
Je parle à ma mère. 

 ուղիղ խնդիր և անուղղակի խնդիր լրացումներով - S + P + 
CO/d/ + CO/ind/ 

Mon amie offre des fleurs à ma mère 
 ժամանակի պարագա լրացումով - S + P + CCT 

Je me réveille à 7 heures. 
  տեղի պարագա լրացումով - S+ P+ CCL 

Les enfants jouent dans la cour.  
 ձևի պարագա լրացումով - S + P + CCM 

Mon frère parle lentement. 
գ/ Ենթական ֆրանսերենում սովորաբար արտահայտված է լինում 

գոյականով կամ դերանվամբ, ինչպես բերված օրինակներում 
էին: Ենթակայի լրացումներ` որոշիչը, հատկացուցիչը և 
բացահայտիչը օրինակներում հետևյալ կերպ են 
արտահայտված.  

 ածականով արտահայտվող որոշիչը - S + P + Ep 
Ma nouvelle maison est belle. 

 հատկացուցիչը սովորաբար արտահայտվում է de նախդիրի 
միջոցով. 

 S + P +Det 
C’est le livre de Pierre. 

 բացահայտիչ.  
 S + Ap + P  
Jacques, mon frère est pianiste. 

Այս և նման նմուշներն օգտագործելիս սովորողները իրականացնում 
են որոշակի հաղորդակցական մտադրություններ` հաստատում, ժխտում, 
հարցում, խնդրանք, խորհուրդ: Օրինակ. 

 ասվածի հաստատում    
Tu aimes le chocolat chaud.     

 ժխտում     
Tu n'aimes pas le chocolat chaud. 

 հարցում   
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Est-ce que tu aimes le chocolat chaud ? 
Aimes-tu le chocolat chaud ? 
Tu aimes le chocolat chaud? 

 հակահարց- ճշգրտում  
N'aimes-tu pas le chocolat chaud ? 
Tu n'aimes pas le chocolat chaud? 

 խնդրանք, խորհուրդ, հրաման  
Tu n'aimes pas le chocolat chaud, ne bois pas!  
Bois ce chocolat chaud ! 
Ne bois pas ce chocolat chaud! 

Քերականական նոր նյութի բացատրությունն սկսվում է համատեքս-
տում քերականական կառուցվածքի ցուցադրումից` նշանակության, ձևի և 
գործածության բացահայտումով: Այնուհետև ստուգվում է ներմուծված 
նյութի ընկալման աստիճանը: Նյութի նախնական ամրապնդումն 
ապահովվում է կառուցվածքի վերարտադրմամբ, որի ընթացքում 
ստեղծվում են ներմուծվող քերականական կառուցվածքի համապատաս-
խան պատկերները: Բացատրությունից հետո բանավոր վարժությունների 
կատարումը սովորողներին մղում է ավտոմատիզմի, որն ուղղված է նոր 
քերականական նյութի յուրացմանը: Այսինքն՝ երբ ուսուցիչը քերականա-
կան նյութը ներմուծում է նմուշի ցուցադրմամբ, որոշ դեպքերում նաև 
բառակապակցությունների բացատրմամբ, աշակերտները քերականա-
կան կառուցվածքներն ընկալում և ամրապնդում են վերարտադրման 
վարժությունների և խաղերի միջոցով` համապատասխան իրադրություն-
ներում գործածելով ներմուծվող լեզվական նյութը:  
 Քերականական նոր նյութի ծանոթացման ընթացքում հաշվի են 
առնվում այն դժվարությունները, որոնք բխում են հայերենի և 
ֆրանսերենի համակարգերի տիպաբանական առանձնահատկություն-
ներից: Քերականական երևույթների բարդության մակարդակը սովորա-
բար ընդգրկում է հետևյալ հիմնական փուլերը. 

 խոսքային նմուշների հիման վրա նոր նյութի ցուցադրում, 
 յուրացրած նյութի ստուգման իրականացում, 
 ներմուծվող խոսքային նմուշների վերարտադրում, 
 խոսքային նմուշների նախնական ամրապնդում: 

 Քերականական նոր նյութի ծանոթացումն իրականացվում է 
խոսքային նմուշների հիման վրա, խոսքային իրավիճակներում հաջորդա-
կան եղանակով. 

 ներմուծվող նոր քերականական կառուցվածք, 
 տվյալ կառուցվածքի թե՛ տեսողական և թե՛ լսողական ընկալում, 
 խոսքային այնպիսի իրավիճակների կազմակերպում, որոնք 

կազմված են ներմուծվող քերականական երևույթների հիման վրա, 
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 քերականական կանոնի ձևակերպու, 
 խոսքային իրադրություններում նոր ներմուծված քերականական 

կառուցվածքի գործածություն: 
 Հաշվի առնելով միջլեզվական բացասական ներթափանցման ուժեղ 
ազդեցությունը, բացատրությունը կառավարվում է ոչ միայն հիմնվելով 
խոսքային նմուշի և գծապատկերների վրա, այլ նաև կանոն-հրանագի 
վրա: Այսպիսով, հաղորդակցական խնդիրներ լուծելիս աշակերտներին 
հնարավորություն է տրվում գիտակցել յուրաքանչյուր նախադասության 
գործառությունն ու դերը: 
 Քերականական նոր նյութի ծանոթացման, ամրապնդման և 
ստուգման իրագործման համար կազմակերպվում է սովորողների 
քերականական գործողության կողմնորոշիչ հիմք, անհրաժեշտ խոսքային 
իրադրություններում հաղորդակցական հմտությունների ձևավորման 
համար (Fleming 2006:10): Զուգահեռ անհրաժեշտ է ստուգմամբ 
ամրապնդել ներմուծված քերականական նյութը, որի արդյունավե-
տությունը կապահովվի ծանոթ և անծանոթ խոսքային իրավիճակներում 
ներմուծված քերականական երևութի գործածմամբ: 
 Բացատրվող նյութի ծավալը պայմանավորված է լեզվական նյութի 
դժվարության ծավալով և բարդության աստիճանով: Երբ խոսքը 
հայերենի և ֆրանսերենի համընկնող երևույթների մասին է, ապա 
բացատրելու ընթացքում տրվում են խոսքային նմուշներ, սխեմաներ, 
կանոն-հրահանգներ, որոնք հանդիսանում են քերականության ուսուց-
ման հիմնական եղանակները և որոնց գործածմամբ ձևավորվում են ոչ 
միայն հաղորդակցական կարղություններ, զարգանում է նաև սովորող-
ների տրամաբանական մտածողությունը:  

Խոսքային նմուշը ցուցադրելիս պետք է հաշվի առնել, որ այն 
դրսևորում է այս կամ այն քերականական երևույթը, իմաստը ձևը և 
գործածությունը:  
 Քերականական կարողությունների զարգացման հիմնական փուլի 
նպատակն է քերականական մեխանիզմների ձևավորումը և բազմաթիվ 
վարժությունների միջոցով ավտոմատացումը: Քերականության ուսուցու-
մը ենթադրում է ոչ միայն քերականական կառույցների բանավոր և 
գրավոր խոսքում ընկալում, այլ նաև բնական հաղորդակցական 
իրադրություններում քերականական կառուցվածքների և խոսքային 
նմուշների գրագետ օգտագործում:  
 Հաղորդակցական կարողությունները զարգացնելիս քերականական 
նյութի ներմուծումը դժվարություն է ներկայացնում գործածության 
զուգակցման դեպքում, երբ ձևը կարող է արտահայտել մի քանի իմաստ 
(Germain, Seguin 1995:31): Հարկ է նշել, որ հաղորդակցական 
կարողությունները ձևավորվում են համատեքստում իրադրային 
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վարժանքների միջոցով, որպեսզի սովորողները հասկանան, թե ինչպես 
են տվյալ քերականական կառուցվածքը գործածում իմաստն ու 
գործառույթը համդրելու համար: Սովորողներին նոր կառուցվածքի 
ներմուծումից հետո հնարավորություն է ընձեռվում առաջարկվող 
վարժություններում ինքնուրույն պարզել, թե այդ նոր կառուցվածքը 
ինչպիսի խոսքային մտադրություն է արտահայտում:  
 Ուսուցման այս փուլում մեծ տեղ է հատկացվում քերականական 
նյութի վերահսկմանն ու ստուգմանը: Տեքստերը, երխոսությունները, 
վարժությունները ապահովում են հիմնական քերականական երևույթների 
յուրացումը, ինչն իր հերթին նպաստում է լեզվական նյութը 
մտապահելուն:  
 Հետևաբար` քերականական երևույթների ավտոմատացված գործա-
ծության ընթացքում սովորողներն, ըստ քերականական կանոնների և 
խոսքային նմուշների, կարող են հաղորդակցվել` ճիշտ գործածելով 
լեզվական նյութը: Այս հանգամանքը բխում է քերականական երևույթ-
ների ներմուծման համապատասխան տեխնոլոգիայից, տեքստերի և 
վարժությունների ճիշտ ընտրությունից, ինչի շնորհիվ իրականացվում է 
խոսքային գործունեություն: 
 Քերականական երևույթների ձևավորման համար անհրաժեշտ է 
ուսումնասիրվող երևույթները ճիշտ գործածել համապատասխան 
խոսքային իրադրություններում, զարգացնել քերականական 
մեխանիզմներ, որոնք փոփոխվում են հաղորդակցման պայմանններում 
(Chiss 2002:5-17): 
 Քերականական մեխանիզմների ձևավորման համար 
նպատակահարմար է կարևորել նախապատրաստական և քերականա-
կան երևույթների ամրապնդման ու հմտությունների ձևավորման, ինչպես 
նաև խոսքային կարողությունների զարգացման փուլերը:  

Հաղորդակցման ընթացքում լեզվական նյութի (բառապաշար, 
քերականություն, հնչյունաբանություն) ավտոմատացված յուրացումը 
ենթադրում է նաև աշակերտների խոսքամտածողական գործունեության 
զարգացում:  

Ինչ վերաբերում է հանրակրթական դպրոցում օտար լեզվի` 
մասնավորապես ֆրանսերենի ուսուցմանը, ապա ծրագրում և գործող 
դասագրքերում նախատեսված քերականական նյութն ունի իր տրամա-
բանական հաջորդականությունը, որը պայմանավորված է սովորաբար 
լեզվական երևույթների համակարգայնությամբ:  

Այսպիսով, քերականական նյութի յուրացման ընթացքում 
ուշադրության կենտրոնում պետք է լինի աշակերտների այս կամ այն 
քերականական երևույթի վերաբերյալ հաղորդակցական գործառույթների 
ու խնդիրների անհրաժեշտ տեղեկատվության տրամադրումը: Աշակերտ-
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ները ծանոթանում են նյութին` համատեղում ընկալելով այն որպես մեկ 
ամբողջական իմաստային միավոր, ուշադրություն դարձնելով տվյալ 
հաղորդման արտասանությանը, ռիթմիկ խմբերի տրոհմանը, շեշտա-
դրությանը, հնչերանգին: Քերականական նոր նյութը օտար լեզվի 
ուսուցման նախնական փուլում ներմուծելիս սովորողների մտային 
գործողություններն հիմնականում ընթանում են ինդուկտիվ եղանակով: 
Ինդուկցիայի միջոցով աշակերտն ընկալում է քերականական կառուց-
վածքները (Цетлин 1961:19):  

Ի. Վ. Ռախմանովը գտնում է, որ քերականական կառուցվածքները 
պետք է բացատրվեն ինդուկտիվ մեթոդով, եթե դրանք համընկնում են 
թե՛ ուսումնասիրվող օտար լեզվում, թե՛ մայրենի լեզվում: Իսկ եթե չեն 
համընկնում, ապա այս պարագայում քերականական կառույցները պետք 
է բացատրվեն ինդուկտիվ-դեդուկտիվ եղանակով (Рахманов 1980:48-69): 

Քերականության նոր նյութին ծանոթացնելու այս կամ այն մեթոդի 
ընտրությունը կախված է քերականական նյութի բնույթից և մայրենի 
լեզվում տվյալ երևույթի առկայությունից բացակայութունից կամ մասնակի 
համընկնումից: Վերջին երկու դեպքում ուսուցչի գործողությունները պետք 
է ուղղված լինեն մայրենի լեզվի բացասական ներթափանցման 
չեզոքացմանը: Քերականական կառուցվածքների յուրացումը պետք է 
հասցնել հմտությունների ձևավորման այն մակարդակի, որ հաղորդակց-
վելիս սովորողը կարողանա օգտագործել տվյալ քերականական նյութը և 
արտահայտվի խոսքային մտադրություն` հրաման, խնդրանք, ցանկութ-
յուն (Béacco 2007: 49-53): 

Հաղորդակցական կարողությունների ձևավորման և զարգացման 
գործընթացում անհրաժեշտ է սովորողի անձի և նրա ստեղծագործական 
մտածողությունը զարգացնող բովանդակություն, որտեղ կարևոր է, թե ինչ 
մեթոդ է առաջարկվում սովորողին ուսուցման բովանդակությունը 
յուրացնելու համար` մտքեր, զգացմունքներ փոխանակելու նպատակով: 
Օտար լեզուների ուսուցումը պետք է խթանի սովորողների շփումը, 
ներառի նրանց հասարակական կյանքին համապատասխան գործա-
ռույթները` խրախուսելով նրանց փոխներգործությունը (Cuq 2005:112-
129):  

Այսպիսով, ձևավորվում են քերականական կառուցվածքների 
տեսողական, հնչյունական և տառային պատկերները` շեշտը դնելով 
խոսքային նմուշների յուրացման վրա: Իհարկե դա չի բացառում 
բառապաշարի շուրջ տարվող աշխատանքները, որոնք հանդես գալով 
որպես հիմնական կապող օղակ` մի կողմից հնարավորություն են տալիս 
համալիր կերպով յուրացնել քերականությունը, բառապաշարը և 
հնչյունաբանությունը, մյուս կողմից` ապահովել նոր նյութի ներմուծումը, 
ստուգումը և ամրապնդումը: Ե՛վ անփոփոխ, և՛ մասնակիորեն փոփոխվող 
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նմուշների ներմուծումը արդեն առաջին օրվանից թույլ է տալիս 
երեխաներին հաղորդակցվել միմյանց հետ: Փոփոխվող նմուշների 
ուսուցման մեթոդական նպատակահարմարությունն այն է, որ աշակերտ-
ները դրանց միջոցով համեմատաբար արագ կարող են օգտագործել 
նմուշների անփոփոխ մասը որպես խոսքի պատրաստ միավորներ` 
արտահայտելով այս կամ այն խոսքային մտադրությունը: 
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МАРИНЕ ОВСЕПЯН - НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ГРАММАТИЧЕСКИХ СТРУКТУР (НА ОСНОВЕ ФРАНЦУЗСКОГО 
МАТЕРИАЛА) 

 
Ключевые слова: устная коммуникация, коммуникативная компетенция, 
грамматическая компетенция, моделирование грамматического материала, 
грамматические механизмы, речевой образец, языковая интерференция, 
типологические трудности обучения  
 

Знание иностранных языков стало жизненной потребностью, 
способствуя развитию коммуникативных навыков, межкультурному 
взаимопониманию, восприятию и оценке ценностей других культур. Целью 
обучения иностранным языкам является развитие устной и письменной 
форм коммуникации. Неоспорим тот факт, что без языковых навыков, в 
частности грамматических, невозможно организовать и осуществить устную 
и письменную коммуникацию, так как в учебном процессе необходимо, с 
одной стороны, обеспечить овладение нормами языка, а с другой - развить 
коммуникативные умения. 

 
MARINE HOVSEPYAN - SOME TEACHING ISSUES ON GRAMMAR 
STRUCTURES (ON THE BASIS O FRENCH MATERIAL) 

 
Keywords: oral communication, communicative competence, grammatical 
competence, modeling grammatical material, grammatical mechanisms, speech 
pattern, language interference, typological learning difficulties 

 
Teaching foreign languages has now become a basic neccessity as the 

foreign language proficiency contributes to the development of communication 
skills, intercultural understanding, perception and evaluation of the values of 
other cultures. The purpose of foreign language teaching is to expand 
intercultural communication and develop learning skills. Without having 
grammar skills it is impossible to organise and develop oral and written 
communication, according to educational standards. 
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УДК 378.126 
 

О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО 
ОБУЧЕНИЯ В АРМЕНИИ 

 
МАРИНЕ МИСКАРЯН 

 
Ключевые слова: интеграция обучения, процесс обучения, система 
интегрированного образования, усвоение знаний, интегрированный урок 

 
Итегрированное образование с большим трудом прокладывает себе 

дорогу в системе образования Республики Армения. Это объясняется 
рядом причин, требующих от участников педагогического процесса 
переосмысления старых стереотипов мышления, огромной работы по 
восполнению знаний, умений, навыков, умения сотрудничать с другими 
учителями, осознания того, что невзаимосвязанное восприятие учащими-
ся мира на данном этапе развития общества должно быть преодолено. 

Цель интегрированного обучения достигается путем создания 
межпредметных связей в мышлении учащихся и использования получен-
ных знаний для решения практических задач. 

Интеграция обучения заключается в развитии методов преподавания 
и получения практического опыта путем создания связей в мышлении 
учащихся и использования полученных знаний для решения встающих 
перед ними задач.  

Интеграция в образовании имеет глубокие исторические корни и 
богатые традиции. Одна из ее исторических форм – межпредметная 
интеграция (трудовая школа 20-х гг., межпредметные связи 50-80-х гг., 
интегрированные курсы 80-90-х гг.) – представляет собой самое 
значительное инновоционное движение нынешнего столетия. Есть 
основания рассматривать интеграцию как системообразующий принцип 
дидактики, определяющий организацию образования не только на 
межпредметной основе, но и в системе традиционного образования. 

Термин “интеграция” широко используется в современной педаго-
гической литературе и практике преподавания. В связи с тем, что 
проявление интеграции знаний имеет много различных аспектов и 
уровней, в литературе существуют многозначные определения интегра-
ции, которые носят исключительно взаимодополняющий характер. 
Например, интеграция рассматривается как: 

‐  процесс возникновения и развития связей, ведущих к становлению 
целостности, объединение в целостное единство каких-либо элементов; 
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‐  состояние связанности (интегрированности) целого; 
‐  восхождение от низшего к высшему в общефилософском смысле. 
В концепцию современного школьного образования вполне 

вписывается стремление получить как можно более точное представление 
об общей картине мира. И поэтому в теории и практике обучения 
наблюдается тенденция к интеграции учебных дисциплин, которая 
позволяет учащимся делать межпредметные обобщения и воспринимать 
общую картину мира. 

Рассмотрим интегрированное обучение в ракурсе задач, 
поставленные перед школой требованиями жизни. 

Перед школой на современном этапе стоят следующие задачи : 
‐ подготовка молодого поколения к быстро изменяющемуся миру и 

духовной жизни во всем ее многообразии,  
‐ удовлетворение познавательных и эстетических потребностей, 
‐ восприятие мира как целостности, 
‐ активизация познавательной деятельности учащихся. 
Именно интегрированный подход позволяет использовать силу 

эмоционального воздействия на учащегося, органически соединить 
логические и эмоциональные начала, построить систему научного и 
эстетического просвещения на широком привлечении воспитательного 
потенциала урока, всестороннем развитии познавательной активности 
субъекта образовательного процесса – ученика. 

Система интегрированного образования привлекательна еще и тем, 
что процесс интеграции, его цели, задачи и функции в образовательном 
процессе следует рассматривать с точки зрения общего развития ребенка, 
формирования всесторонне развитой личности. Интеграция, таким 
образом, представляет собой процесс непрерывного взаимодействия 
образного и понятийного, субъективного и объективного, аналитического 
и синтетического, внутреннего и внешнего, интеллектуального и 
эмоционального, рационального и интуитивного. Это привносит за собой 
правильное сочетание научного и художественного познания мира, что и 
способствует, на мой взгляд, наиболее гармоничному построению 
образовательного процесса. 

Для правильного построения интегрированного учебного процесса 
необходимо выявить механизмы, которые помогут создать единую 
образовательно-развивающую среду на основе целостного взгляда на 
мир, без которого невозможно его познание. Это достигается путем 
установления тесной взаимосвязи всех компонентов процесса обучения, 
касающихся не только содержания образования, форм обучения, но и 
приемов и методов образования. 
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В концепцию интегрированного обучения входит идея 
самореализации личности. Реализация интегрированного обучения 
должна проходить по следующим направлениям: 

‐ развитие школы 
‐ профессиональное совершенствование учителя 
‐ развитие личности школьников. 
Акцент при организации образовательного пространства необходимо 

ставить на творчество ученика и учителя. При этом надо опираться на 
следующие принципы: 

‐ личностно- ориентированные принципы (принцип адаптивности, 
принцип целостного развития, принцип психологической готовности); 

‐ культурологические принципы (принцип целостности содержания 
образования, принцип создания единого и целостного образа мира, 
принцип осмысленного отношения к миру). 

Опыт многих учебных заведений показывают, что выпускники, 
получив определенное образование, затрудняются применять полученные 
знания на практике. Для этого им не хватает самостоятельности 
мышления, умения переносить полученные знания в новые ситуации. Это 
говорит о том, что есть определенная несогласованность содержания 
уроков по различным предметам. Знания ученика при этом похожи на 
“лоскутное одеяло”. 

Современная педагогическая наука обоснованно утверждает, что для 
продуктивного усвоения знаний и интеллектуального развития учащихся 
средствами разных предметов школьного курса черезвычайно важно 
установление широких связей как между разными разделами изучаемых 
курсов, так и между разными предметами в целом. Должна быть 
установлена внутрипредметая и межпредметная интеграция. Интеграция 
должна быть установлена не только со смежными дисциплинами, но и 
отдельными разделами предмета. 

Необходимость интеграции знаний для передачи учащимся и 
развития их творческих способностей объясняется и тем, что в 
современной науке все больше усиливается тенденция к синтезу знаний, к 
осознанию и раскрытию общности объектов познания. Есть прогноз, что 
такая тенденция усилится в будущем. Следовательно, необходимо уже 
сегодня работать над формированием нового, интегрированного способа 
мышления [Вишнякова 1999:538]: 

Рассмотрим некоторые факторы, влияющие на эффективность 
интегрированных уроков: 
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‐ в основе интегрированных уроков должна быть близость 
содержания ведущих тем по разным предметам и их логическая 
взаимосвязь; 

‐ интегрирование на межпредметной основе в дидактической системе 
предполагает адекватность действий учителя и ученика в обучающей 
деятельности ; 

‐ успешное изучение школьниками одного предмета зависит от 
наличия у них определенных знаний и умений по другим предметам; 

‐ наиболее глубоким будет такой уровень интеграции, когда 
школьники сами начнут сопоставлять факты, суждения об одних и тех же 
явлениях, событиях, устанавливать связи и закономерности между ними, 
применять совместно выработанные учебные умения; 

‐ реализация межпредметных связей невозможна без взаимного 
сотрудничества учителей-предметников (консультации с учителями по 
смежным предметам); 

‐ интегрированный урок- всегда творчество, т.е. необходим 
нестандартный подход к учебному занятию. 

Необходимо понимать, что интеграция – это создание нового курса 
на основе прежних учебных предметов, видов деятельности и т.д., 
объединение разрозренных частей в монолит особого качества, в единый 
учебный предмет. 
Опишем опыт работы школы, где С.Дж.Нолан внедрил созданную им 
систему интегрировованного обучения. Он сумел объединить 
педагогические исследования университета Массей с учебными 
экскурсиями, компьютерное обучение под эгидой IBM и новозеландскую 
государственную учебную программу для средней школы [Patrick Nolan 
1991:18]: 

Интегрированный курс обучения объединил такие предметы как 
биология, английский язык, изучение компьютера и географию. 
Основной темой, вокруг которой объединяются все предметы явилась 
охрана экологии национальных парков Новой Зеландии и управление 
ими. Основным методом приобретения знаний стали исследовательские 
экскурсии. Поездки по паркам страны стали для школьников чередой 
каких-то интересных приключений и это, безусловно, стимулировало их 
деятельность и стало источником опыта и пополнения знаний. Учащиеся с 
помощью системы Интернет собирали данные и анализировали 
материалы. Кроме того, компьютер помог им глубже изучить конкретные 
вопросы и стимулировал их мотивацию. После проведения программы 
результаты экзаменов школьников из опытной группы сравнивались с 
результатами аналогичной группы, которая работала по стандартной 
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программе. Сравнение показало, что учащиеся, работающие по 
интегрированной программе, лучше усвоили курс, овладели более 
глубокими знаниями, чем их сверстники, которые работали по обычной 
программе. Такое обучение дает возможность учащимся приобретать 
знания и навыки по каждому предмету, поощряет их позитивное 
настроение, развивает оригинальное мышление, а самое главное, учит их 
размышлять комплексно. 

Нам кажется, что этот опыт вполне можно применить в практике 
наших школ. 

 В Армении еще в 70-е годы ставился вопрос об организации 
интегрированного обучения. И сегодня создаются программы по 
интегрированному обучению, которые объединяют несколько предметов. 
Так, например, разработан цикл уроков для учащихся 4-го класса по теме 
“Кто я”. В интегрированный курс входили такие предметы как 
гражданское право, история, география, культура (литература, искусство, 
ремесло, музыка). Основная тема делилась на подтемы: 

 Человек- индивидуальность 
 Человек-гражданин 
 Армянин 
Учащиеся получали представления о собственной жизни, осознание 

своего места в пространстве и во времени, получали сведения о 
географическом положении и представление геополитического положения 
страны. 
 Реализация этой программы показала, что школьники усваивали 
знания о значении имени и его роли в родственных взаимоотношениях, 
роли адреса и его необходимости, роли документов, области их 
применении; знакомились со своими и чужими правами и обязанностями; 
приобретали знания о возникновении государств и строении 
государственных систем, о функциях Президента и Правительства 
Армении, о законах и правилах поведения, понятия о традициях, 
справедливости, знания о том, что значит быть гражданином. Школьники 
также приобретали параллельно умения в составлении докладов, 
использовании и анализе информации, пользовании 
картогографическими материалами, документами. В процессе работы 
использовались интегрированное исследование, метод 
программированных заданий, обучение в сотрудничестве, метод опоры 
на результат. Использованные методы, без сомнения, позволяют 
расширить способность критически воспринимать и усвоить материал, 
развивать мышление учащихся, работать в команде и развивать 
собственные способности [Դավթյան 2007:225-226]: 
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Интересные программы разработаны, но интегрированное обучение 
так и не имеет широкого применения в наших школах. 

На наш взгляд, есть ряд причин, которые затрудняют внедрение 
интегрированного образования в систему Республики Армения, а именно: 

1.   недостаточная подготовка самих учителей в области теории 
педагогики и тех инновационных преобразований, которые 
произошли в ней за последнее время, 

2. недостаточная практическая подготовка учителей, необходимая 
для проведения интегрированных уроков, 

3. отсутствие опыта составления занятий на основе блочно-
модульного объединения предметов различного цикла, 

4. отсутствие навыков работы в сотрудничестве со своими 
коллегами по согласованию тематики уроков в процессе 
календарно-тематического и поурочного планирования, 

5. недостатки управления, 
6. разобщенность в содержании и структуре существующих 

программ, 
7. недостаточная разработанность проблематики интегрированных 

уроков. 
Эти трудности вполне преодолимы, если есть желание повысить 

эффективность обучения, задействовать систему обратных связей, 
способствующих развитию личности, самореализации не только 
учащихся, но и учителей, углублению педагогического сотрудничества. 
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ՄԱՐԻՆԵ ՄԻՍԿԱՐՅԱՆ - ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 
ԻՆՏԵԳՐՎԱԾ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ 
ՄԱՍԻՆ 
 
Հիմնաբառեր՝ ինտեգրված ուսուցում, ուսուցման գործընթաց, ինտեգրված 
ուսուցման համակարգ, գիտելիքների յուրացում, ինտեգրված դաս 
 

Հոդվածում ներկայացված են դպրոցականների իմացական 
գործունեության խթանման, աշխարհայացքի ընդլայնման և զարգացման 
ուղիները՝ ինտեգրված ուսուցման կիրառման եղանակով: Քննարկված է 
Հայաստանի Հանրապետությունում ինտեգրված ուսուցման բացակայութ-
յան հիմնական պատճառները: 

Միջառարկայական կապերի ստեղծումը դասերի ժամանակ 
սովորողներին թույլ կտա բազմակողմանի ճանաչել իրենց շրջապատող 
միջավայրը և ձեռք բերել այնպիսի գիտելիքներ, որոնք հիմք կհան-
դիսանան ոչ միայն բնաճանաչողական ունակությունների ձևավորման, 
այլև լեզուների յուրացման, ինքնուրույն խոսք կառուցելու և այլ մարդկանց 
հետ ազատ հաղորդկցվելու կարողությունների զարգացման համար: 
 
MARINE MISKARYAN - THE NECESSITY OF IMPLEMENTATION OF 
INTEGRATED EDUCATION IN THE REPUBLIC OF ARMENIA 

 
Keywords: integrated education, education/learning process, the system of integrated 
education, acquisition of knowledge, integrated lesson 
 

The article focuses on the stimulation of pupils’ cognitive activities, the 
ways of broadening and developing of the mind through the integrated 
education. 

The main reasons of the absence of the integrated education in the 
Republic of Armenia are also discussed in the article. 

The creation of interdisciplinary links at lessons will give pupils the 
chance to get thoroughly acquainted with the surrounding environment and 
to gain the knowledge which will be a basis not only for forming of natural 
cognitive abilities, but will help to develop the acquisition of languages, to 
develop speech independently and to develop the ability to communicate with 
other people with ease. 
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ՀՏԴ 407(07) 
 

ՀԻԵՐՈԳԼԻՖՆԵՐԻ ԴԱՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԻՆ-ՀԱՅԵՐԵՆ 
ՀԻԵՐՈԳԼԻՖԱՅԻՆ ԲԱՌԱՐԱՆՈՒՄ ԵՎ ՆՐԱՆԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ 

 
ՄԵՐԻ ԿՆՅԱԶՅԱՆ 

 
Հիմնաբառեր` մակրոկառուցվածք, գլխաբառ, գրույթ, դասավորության սկզբունք 
 

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
Ներկայումս Հայաստանում լայն թափ է ստացել չինարեն լեզվի 

ուսուցումը: Չինարենն այժմ ուսումնասիրվում է մի շարք բարձրագույն և 
միջնակարգ ուսումնական հաստատություններում, ինչպես նաև 
հասարակության լայն խավերի կողմից: Սակայն մենք դեռ չունենք չին-
հայերեն բառարան, որը կբավարարի նույնիսկ սկսնակ սովորողների 
պահանջները: Այդ իսկ պատճառով թե´ թարգմանչական աշխատանքում 
և թե´ չինարենի ուսումնասիրության ժամանակ հայ ընթերցողը կամ 
ուսանողը ստիպված է դիմելու կրկնակի թարգմանության օգնության 
(չինարենից ռուսերեն կամ անգլերեն, այնուհետև հայերեն), ինչն էլ ավելի 
է բարդացնում բառապաշարի յուրացումը, քանի որ ինչպես ռուսերեն, 
այնպես էլ անգլերեն լեզուն Հայաստանում հանդիսանում են օտար լեզու, 
և ոչ բոլորն են լիարժեք տիրապետում այդ լեզուներին: 

Չինարենում առանձնացնում են 6 տեսակի գլխաբառեր. 1) պարզ 
հիերոգլիֆներ, 2) բարդ հիերոգլիֆներ, 3) ձևութային հիերոգլիֆներ, 4) 
վանկարար հիերոգլիֆներ, 5) ածանցավոր հիերոգլիֆներ, 6) 
հիերոգլիֆներով կազմված բառեր: Հիմնվելով հիմնականում HSK-ի 
(միջազգային ֆորմատի չինարենի որակավորման քննություն) համար 
նախատեսված չորրորդ մակարդակի բառերի, ինչպես նաև 
Ժամանակակից չինարենի քերականության (The Grammatical Knowledge-
base of Contemporary Chinese) վրա՝ 1141 հիմնական չինարեն նշանների 
ցուցակ է կազմվել, որոնք միացել են գծապատկերների միացման 
սկզբունքով, մասնավորապես` 一 հորիզոնական,丨 ուղղահայաց, ձախ 

թեքված 丿, աջ թեքված 乀 և կետ 丶 և նրանց 18 տարբերակները, որոնք 
գրված են մեկ եզակի շարունակական գաղափարագծով: 

Գաղափարագծերի դասավորությունն հետևյալն է. երկար 
գաղափարագիծը գրվում է կարճից առաջ, սկզբում գրվում է դեպի ձախ 
ետծալվածը, ապա՝ դեպի աջ ետծալվածը, եթե հորիզոնական 
գաղափարագիծը հատվում է դեպի ձախ ետծալված ուղղահայացի հետ, 
ապա սկզբում գրվում է հորիզոնականը, հետո՝ մյուս գաղափարագիծը: 
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Ծալված կամ թեքված գաղափարագծերի հաջորդականությունն 
այսպիսին է. կարճ ծալված կամ թեքված գաղափարագիծը գրվում է 
երկարից առաջ, եզակի ծալված կամ թեքված գաղափարագիծը՝ շատից 
առաջ, սկզբում գրվում է դեպի ձախ ետծալվածը, ապա՝ դեպի աջ 
ետծալվածը: 

Ըստ գաղափարագծերի հերթականության, գրույթներն ունեն 
հետևյալ դասավորությունը. 1) քիչ գաղափարագծերով գրույթներ, որոնք 
գալիս են շատ գաղափարագծեր ունեցող գրույթներից հետո, 2) զուգահեռ 
գաղափարագծերը հաջորդում են կից և խաչված գաղափարագծերին, 3) 
վերևի գաղափարագծերը գրվում են ներքևում գտնվողներից առաջ, 4) 
փակ կառուցվածք ունեցողները՝ բացերից առաջ:  

Բարդ հիերոգլիֆներ գրելիս անհրաժեշտ է առաջնորդվել 
գաղափարագծերի հաջորդականության հետևյալ կանոններով՝ սկզբում 
ձախ մասը, հետո՝ աջ, սկզբում վերևի գաղափարագծերը, հետո՝ ներքևի: 

Բառարանների նման միկրոկառուցվածքը կարող է կիրառվել նաև 
չինարենի այլ բառարաններում: 

Բառերի բառարաններից և հիերոգլիֆների բառարաններից 
օգտվելու կարգը: Ժամանակակից չինարենի բոլոր բառարաններում 
հիերոգլիֆների դասավորության ամենատարածված եղանակներն են 
հնչյունականը և ըստ բանալու եղանակը: Այդ պատճառով այսօր 
ստեղծվող բառարաններում կան հնչյունական և բանալիով ցուցիչներ: 
Վերջիններում հիերոգլիֆները դասավորվում են գրաֆիկական 
գաղափարագծերի հաջորդականությամբ կամ ըստ նրանց քանակի: 
Դրան զուգահեռ կան նաև այլ եղանակներ. օր.` հիերոգլիֆների ներքևի 
աջ անկյունով դասավորություն (այսպես կոչված ռուսական գրաֆիկական 
համակարգ, համաձայն որի հիերոգլիֆները դասավորվում են այն 
գաղափարագծերի հաջորդականությամբ, որոնք գտնվում են նշանի 
ներքևի աջ անկյունում): Կա նաև չորսանկյունանի տարբերակ, համաձայն 
որի հիերոգլիֆի յուրաքանչյուր անկյունում գաղափարագծերի հատումը 
համարակալվում է, որի արդյունքում յուրաքանչյուր հիերոգլիֆ չորս 
նշանի կոդ է ունենում, որը և թելադրում է հիերոգլիֆի տեղը 
բառարանում: 

Որոնում բանալիներով: Բառարանում հիերոգլիֆները փնտրելու 
միջոցն է՝ փնտրելով բանալիները: Չինական հիերոգլիֆների մեծ մասը 
հնչագաղափարագրեր են, այսինքն՝ բաղկացած են երկու բաղադրիչ 
մասերից՝ բանալուց և հնչակազմությունից: Նույն բանալին ունեցող 
հիերոգլիֆները միավորվում են մեկ խմբի կամ բաժնի մեջ, իսկ ինքը` 
բանալին համարվում է բաժնի «գլուխը» （部首）օրինակ`  

Հիերոգլիֆներ “山” սար բանալիով՝ 岁，岗，岛，岚，岳，屿： 
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Ցուցիչը, որտեղ հիերոգլիֆները դասավորված են ըստ բանալիների 
(այսինքն՝ նույն բանալի ունեցող հիերոգլիֆները տրված են միևնույն 
բաժնում), կոչվում է բանալու ցուցիչ: Բանալու ցուցիչում բաժինները 
զետեղված են ըստ բաժնի գլխի՝ բանալու գաղափարագծերի քանակի 
ավելացման: 

Գործնականում չինարենի ժամանակակից բոլոր բառարանները 
պարտադիր ունեն բանալի ցուցիչներ: Հիերոգլիֆը փնտրում են ըստ 
բանալու, մասնավորապես այն դեպքում, երբ հայտնի չէ նրա 
արտասանությունը: Բացի բանալի ցուցիչից՝ բառարանների մեծ մասում 
պարտադիր կա հնչակազմության ցուցիչ: 

Օրինակ՝ «Ցըհայ» （ 辞 海 Cihai Բառերի ծով ）  բառարանում 
հիերոգլիֆները բառարանի հիմնական տեքստում խմբավորված են ըստ 
բանալիների: Այս բառարանում բերվում է հիերոգլիֆները փնտրելու 
աղյուսակ՝ գաղափարագծերի քանակով, իսկ հիմնական տեքստից հետո 
հավելվածում՝ հնչակազմության ցուցիչը: 

Ընդունենք, թե մենք չգիտեք 岚 հիերոգլիֆի ընթերցանությունը և 
ցանկանում ենք բանալի ցուցիչով գտնել այն 现 代 汉 语 词 典 
«Ժամանակակից չինարենի բառարանում»: Դրա համար մենք պետք է 
անենք հետևյալը.  

1. Որոշել, թե որն է բանալին այդ հիերոգլիֆի մեջ: Դա բանալի 
ցուցիչի միջոցով հիերոգլիֆներ փնտրելիս ամենադժվար պահն է: Միշտ 
չէ, որ ակնհայտ է, թե տվյալ նշանի մեջ որ գրույթն է բանալին. չէ՞ որ 
բանալին պետք է համարյա ցույց տա նշանի ընդհանուր իմաստը, 
սակայն նշանի իմաստի և բանալու միջև կապը բռնում է ոչ բոլոր 
հիերոգլիֆներում: Բանն այն է, որ հիերոգլիֆագրության երկարատև 
գոյության ընթացքում փոփոխվել են ոչ միայն նշանների գրության 
սկզբունքները, այլև նրանց կառուցվածքը: Այսպես, օրինակ, 7-րդ դարում 
մեզ հանդիպած գրույթների մեջ 交 jiao հանձնել հիերոգլիֆը սկզբում 
պատկերում էր մարդուն՝ խաչաձևված ոտքերով, հանդիսանում էր 
պատկերագիր և նշանակում էր խաչաձևել (ոտքերը): Ժամանակակից 
գծագրության մեջ տվյալ նշանը ոչ մի ընդհանուր բան չունի հին նշանի 
կառուցվածքի հետ և բառարանում իր գծագրական կառուցվածքով 
վերաբերում է *亠 վերև բանալուն: Այսպիսով, հնչագաղափարագրերն 
իրենց ժամանակակից պարզեցված գծագրությամբ պայմանականորեն 
կարելի է բաժանել երկու տեսակի՝ հիերոգլիֆներ, որոնց մեջ բանալին 
կապված է տվյալ նշանի իմաստներից որևէ մեկի հետ և առանձնանում է 
հենց դրանով «ըստ իմաստի» և հիերոգլիֆներ, որոնց մեջ բանալին 
կապված չէ հենց այդ նշանի իմաստի հետ՝ հանդես գալով որպես 
ձևական տարր նրա գծագրական կառուցվածքում: 



202 
 

Հիերոգլիֆները, որոնք իրենց պարզեցված գծագրությամբ չեն 
համարվում հնչագաղափարագրեր կամ չեն բաժանվում իմաստ ունեցող 
բաղադրիչների, նույնպես անհրաժեշտ է տեղադրել բանալի ցուցիչով: Այդ 
խնդիրը լուծվում է հիերոգլիֆային գաղափարագծերի` որպես բանալի 
դասակարգման և անբաժանելի բաղադրիչների գծագրման սկզբունքով, 
ավելի հաճախ նշանի առաջին գաղափարագծով այս կամ այն բաժնում 
տեղադրելու ճանապարհով (Իվչենկո 2013): Օրինակ՝ 开 kāi բացել 
հիերոգլիֆը տեղադրվում է հետևյալ բանալի ցուցիչի տակ * 一 
հորիզոնական գիծ, այս նույն բանալու տակ տրվում են 上 shàng վերև 下 
xià ներքև հիերոգլիֆները, 义 yì հիերոգլիֆը արդարություն, դուք կգտնեք 
*丿 դեպի ձախ ետթեքված բաժնում և այլն: 

Գոյություն ունեն երեք ընդհանուր կանոններ՝ որոշելու համար, թե որ 
գրույթն է համարվում բանալի. 

I. «Բարձրացնում ենք վերև, նետում ցած», այսինքն՝ ուղղահայաց 
կառուցվածքով հիերոգլիֆում բանալին սովորաբար գտնվում է վերևում, 
օրինակ՝ 草 cǎo խոտ հիերոգլիֆում բանալին համարվում է խոտ *艹
վերևում: 

II. «Վերցնում ենք ձախ մասը և չենք վերցնում աջը», այսինքն՝ 
հորիզոնական կառուցվածքով հիերոգլիֆում բանալին սովորաբար 
գտնվում է ձախից, օրինակ՝ 语  yǔ լեզու հիերոգլիֆում բանալին է 
համարվում *讠 խոսք ձախից տարրը: 

III. «Վերցնում ենք արտաքին ուրվագիծը, ոչ թե նրա մեջ գրվածը», 
այսինքն՝ շրջափակող կառուցվածքով հիերոգլիֆում սովորաբար բանալի 
է համարվում արտաքին ուրվագիծը, օրինակ՝ 国  guó պետություն 
հիերոգլիֆը բառարանում կգտնեք *囗 ցանկապատ բանալիով, 同 tong 
ընդհանուր հիերոգլիֆը՝ *冂 սահմաններ բանալիով և այլն: 
 Գոյություն ունեն բազմաթիվ բացառություններ այս կանոններից, 
քանի որ բարդ նշանի կազմում տարբեր բանալիների համար բնորոշ են 
տարբեր ստանդարտ դիրքեր: 

Այսպես, օրինակ՝感 g"n զգալ հիերոգլիֆում բանալի է համարվում 
ներքևում տեղադրված գրույթը՝心 xīn սիրտ, այսպիսի գծագրության մեջ 
նրան բնորոշ է հատկապես հիորոգլիֆի ներքևում դիրքը (I կանոնի 
բացառություն): 利  lì օգուտ, շահ, գաղափարագիր համարվող 
հիերոգլիֆում որպես բանալի հանդես է գալիս *刂 դանակ աջից գրույթը, 
որը միշտ գտնվում է բարդ նշանի աջ մասում (II կանոնի բացառություն): 
Վերլուծելով հիերոգլիֆների կառուցվածքը և իմանալով բարդ նշանի մեջ 
յուրաքանչյուր բանալու ստանդարտ դիրքը՝ մենք կարող եք անսխալ 
որոշել` որ բաժնում փնտրել տրված նշանը: 
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Այժմ վերադառնանք մեր կողմից դիտարկվող 岚 հիերոգլիֆին: Այս 
հիերոգլիֆը ուղղահայաց կառուցվածքով է, այդ իսկ պատճառով ավելի 
հավանական է, որ նրա մեջ բանալի է համարվում 山 shān սար վերևում 
գտնվող գրույթը (կանոն I):  

2. Հաշվենք բանալու գաղափարագծերի քանակը և գտնենք այդ 
բանալին բանալի ցուցիչում: 山 shān սար գրույթը բաղկացած է երեք 
գաղափարագծերից և գտնվում է բանալի ցուցիչներում` երեք գծերից 
բաղկացած բանալիների մեջ: 

3. Բացենք բառարանի՝ բանալուց հետո նշված էջը և գտնենք 
համապատասխան բաժինը, որի մեջ են մտնում 山 shān սար բանալիով 
բոլոր հիերոգլիֆները: 

4. Հաշվենք հիերոգլիֆում մյուս գաղափարագծերի քանակը՝ 
չհաշվելով բանալու գաղափարագծերը: 

Տրված բանալիով բոլոր հիերոգլիֆները բաժանված են 
ենթաբաժինների՝ դասված ըստ նշանի մյուս գաղափարագծերի քանակի 
աճման: Մեր դեպքում նշանի մնացած մասը ( 风 ) բաղկացած է 4 
գաղափարագծերից, այդ իսկ պատճառով մեր կողմից փնտրվող նշանը 
գտնվում է 四画 sìhuà չորս գիծ ենթաբաժնում: 

5. Բացենք բառարանի՝ փնտրվող նշանը մատնանշող էջը: Փնտրվող 
հիերոգլիֆի կողքին նշվում է բառարանի այն էջը, որտեղ այն բերվում է: 
Այսպիսով՝ 岚 նշանը արտասանվում է lán և նշանակում է ծուխ՝ լեռնային 
անտառում: 山  shān սար գրույթը այս նշանում, իրոք, համարվում է 
բանալի: Եթե դուք ճիշտ չեք որոշել բանալին, ապա ստիպված կլինեք 
շարունակել փնտրտուքը տվյալ նշանի այլ գծագրական բաղադրիչով: 

Պետք է ուշադրություն դարձնել, որ բանալի ցուցիչով հիերոգլիֆը 
փնտրելիս անհրաժեշտ է կարողանալ ճիշտ հաշվել նշանի մեջ եղած 
գաղափարագծերի քանակը: 

Հիերոգլիֆների փնտրելը գծապատկերային գաղափարագծերով: 
Բառարանում հիերոգլիֆների որոնման երրորդ տարբերակը 
գծապատկերային որոնումն է (笔画查字法): Այդ եղանակը հիմնվում է 
հիերոգլիֆներում գաղափարագծերի ընդհանուր քանակի վրա (笔画数量):  

Դժվար չէ նկատել, որ բառարանում կան նույն քանակի 
գաղափարագծեր ունեցող չափազանց շատ հիերոգլիֆներ: Օրինակ՝ «Ցը 
հայ» ( 辞 海 ) բառարանում հիերոգլիֆների բաժնում բերվում է 10 
գաղափարագծից բաղկացած 1300 նշանների ցուցակ: Ենթախմբերի 
մասնատելու համար կիրառվում է հիմնական հիերոգլիֆային 
գաղափարագծերի առաջնահերթության հաջորդականության սկզբունքը: 
Արդյունավետության համար հիերոգլիֆային գաղափարագծերի 
բազմազանությունը բաժանվում է 5 հիմնական տիպերի 一 
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(հորիզոնական 横 héng)，丨(ուղղահայաց 竖 shù)，丿(ձախ թեքված 撇

piě)，丶 (կետ 点 diǎn) և 乛  (կոտրված գիծ 折 zhé): Բացի դրանից՝ 
յուրաքանչյուր տիպն ունի իր հերթական համարը՝ “①一，②丨，③丿，④

丶，⑤乛”: 
Գծագրական գաղափարագծով որոնման համար սկզբում 

անհրաժեշտ է որոշել նշանի առաջին գծի տիպը: Եթե այն հորիզոնական 
է, ապա այդպիսի հիերոգլիֆները ցուցիչների ցուցակի ամենասկզբում են: 
Եթե առաջին գիծն ուղղահայաց է, ապա հիերոգլիֆները երկրորդ 
բաժնում են: Եթե երկու հիերոգլիֆներում առաջին գաղափարագծերի 
համընկնում կա, ապա հարկավոր է որոշել երկրորդ գծի տեսակը: 
Օրինակ՝ հետևյալ յոթ հիերոգլիֆներից 大 , 门 , 马 , 上 , 习 , 个 , 女 , 
յուրաքանչյուրը բաղկացած է երեք գաղափարագծից: Առաջին գծի 
տեսակը յուրաքանչյուր նշանում համապատասխանաբար այսպիսին է՝ 一
,丶,乛,丨,乛,丿,乛, ուստի նրանց գծագրական հաջորդականությունը կլինի 
այսպիսին՝ ⑴大；⑵上；⑶个；⑷门；⑸马、⑹习、⑺女: Վերջին երեք 
հիերոգլիֆների առաջին գաղափարագծերի տիպը համընկնում է, իսկ 
երկրորդ գաղափարագծերը պատկանում են հետևյալ տիպերին՝ 乛 (马),
丶(习),丿(女): Ըստ դրանց՝ տրված նշանները պետք է դասավորել հետևյալ 
հաջորդականությամբ՝ ⑸女, ⑹习, ⑺马 (Իվչենկո 2013): 

Փորձենք գտնել 岚  հիերոգլիֆը «Ցը հայ» բառարանում: Այն 
բաղկացած է յոթ գաղափարագծից, այդ պատճառով էլ գտնվում է յոթ 
գաղափարագծերից բաղկացած հիերոգլիֆների բաժնում (七画 qī huà), 
նույն առաջին գաղափարագիծն ունեցող հիերոգլիֆների քանակը մեծ չէ, 
ապա ենթախմբի անունը երկրորդ բաժանման ժամանակ, որպես կանոն, 
ունի մեկ գաղափարագիծ: Օրինակ՝ (乛), (丨) և այլն: Իսկ եթե քանակը 
մեծ է, ապա ենթախմբի անունը կազմվում է նշանի առաջին և երկրորդ 
գաղափարագծերից: Օրինակ՝ (一丿), (丨乛) և այլն: 岚 հիերոգլիֆում 
առաջին և երկրորդ գաղափարագծերը պատկանում են 
համապատասխանաբար 乛 （ ∟ ） տիպերին: Այդ պատճառով մենք 
անցնում ենք որոնման 七画 (丨乛) բաժին (7 գաղափարագիծ, առաջինը՝ 
ուղղահայաց, երկրորդը՝ ծալված): Արդյունքում մենք կգտնենք որոնվող 
հիերոգլիֆը: Հիմնական անհարմարությունն այն է, որ նույնիսկ այս 
ենթախմբում կա 118 հիերոգլիֆ (丨乛): 

Այս գործընթացը կարելի է օպտիմալացնել հետևյալ կերպ: Բոլոր 
ենթախմբերը կառուցվում են նրա մեջ մտնող նշանների գծագրական 
կառուցվածքների տիպի համաձայն: Սկզբում բերվում են հորիզանական 
կառուցվածքի նշանները, իսկ ամենավերջում՝ գրույթներ հանդիսացող 
կամ բարդ հիերոգլիֆի կազմում բանալու դերում հանդես եկող պարզ 
հիերոգլիֆներ: Օրինակ՝ 11 գաղափարագծից բաղկացած 
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հիերոգլիֆներից “ 崎 ” (qí) կլինի սկզբում, այնուհետև “ 崖 ” (yá) 
հիերոգլիֆը, իսկ “圈” (quān) կլինի ամենավերջինը: 

Չնայած ժամանակակից բառարաններում որոնման այս եղանակն 
այլևս չի կիրառվում, այնուամենայնիվ արժանի է հանգամանալից 
ուսումնասիրման, քանի որ այս եղանակը գործում է չինարենի շատ 
ավանդական բառարաններում, որի իմացությունը թույլ կտա 
արդյունավետ աշխատել: 

Այս եղանակով հիերոգլիֆ փնտրելիս հարկավոր չէ իմանալ ո՛չ 
հնչյունի արտաբերումը, ո՛չ էլ այն, թե որ գրույթն է նրա բանալին: Բացի 
դրանից, նույն արտասանությամբ և նույն քանակությամբ 
գաղափարագիծ ունեցող հիերոգլիֆները ժամանակակից 
բառարաններում դասակարգվում են ըստ գրաֆիկական 
գաղափարագծերի հաջորդականության սկզբունքի: Նույնաքանակ 
գաղաձարագծեր ունեցող բանալիները ինդեքսում դասավորվում են ըստ 
գաղափարագծերի: 

Այսպիսով, ի տարբերություն հայերենի, որն ունի գրերի այբբենական 
համակարգ, չինարենի գիրը դժվար է յուրացնել իր հիերոգլիֆային 
գրության պատճառով: Սակայն հասկանալով չինարենի 
գաղափարագծերը՝ հեշտությամբ կյուրացնենք հիերոգլիֆների 
կառուցվածքը և կկարողանանք կարդալ դրանք:  

Չին-հայերեն ուսուցողական բառարան կազմելիս առավել 
արդյունավետ կլինի ընդգրկել պարզ հիերոգլիֆներ: Դրոնք առավել 
գործածելի են լեզվի սկսնակ մակարդակում և անհրաժեշտ HSK 
(միջազգային ֆորմատի չինարենի որակավորման քննություն) հանձնելիս:  
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МЭРИ КНЯЗЯН – КЛАССИФИКАЦИЯ ИЕРОГЛИФОВ В КИТАЙСКО-
АРМЯНСКОМ ИЕРОГЛИФИЧЕСКОМ СЛОВАРЕ И МЕТОД ЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
Ключевые слова: макроструктура, заглавное слово, графема, принцип 
классификации  
 
В настоящее время самыми распространенными способами расположения 
иероглифов во всех словарях современного китайского языка являются 
фонетический и по ключам. Поэтому практически в каждом словаре, 
издаваемом сейчас, имеются фонетический и ключевой указатели. Внутри 
ключевого указателя иероглифы располагаются по последовательности 
графических черт или по их количеству. Помимо этого существуют еще и 



207 
 

другие способы расположения иероглифов в словаре, например, система 
расположения иероглифов по правому нижнему углу и по четырем углам. 
 
MARY KNYAZYAN – CLASSIFICATION OF THE CHARACTERS IN CHINESE-
ARMENIAN CHARACTER DICTIONARY AND ITS METHOD OF USAGE 
 
Keywords: macro-structure; head entry; grapheme; arrangement principle 
 
The macro-structure of a Chinese dictionary is composed of two factors: the 
identification and arrangement of entry heads. Depending on what their head 
entries are, Chinese dictionaries are divided into two types: character 
dictionaries and word dictionaries; and depending on the principle of head 
entry arrangement, Chinese dictionaries are divided into alphabetical-order 
dictionaries and graphological-order dictionaries. Most traditional dictiօnaries 
adopted the graphological order while comtemporary dictionaries usually 
adopt the alphabetical order, which in fact follows the alphabetical order of 
syllables + the number of strokes in each syllable. The advantage of 
alphabetical order is that it is easy to locate an entry head; its disadvantage is 
that it is not very useful if the dictionary user does not know the 
pronunciation of the character he comes across. To help solving this problem, 
each alphabetical-order dictionary has to have an index of graphonologically 
ordered characters, which is usually very cumbersome to use. 
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ՀՏԴ 173 
 

ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄԸ ՈՐՊԵՍ ԵՐԵՎՈՒՅԹ 
 

ՀԱՍՄԻԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
ՆԱԻՐԱ ԻՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 
Հիմնաբառեր` ընտանիք, ճգնաժամ, ընտանեկան ճգնաժամ, նարմատիվային 
ճգնաժամ, ոչ նորմատիվային ճգնաժամ, անցումային փուլ 
 

Ճգնաժամի երևույթը`բնորոշ դրսևորումներով, չի շրջանցում նաև 
ընտանեկան կյանքի ոլորտը Այդ դրսևորման առանձնահատկությունների 
մեկնաբանության համար համառոտ անդրադարձ կատարենք ընդհան-
րապես հոգեբանական ճգնաժամ հասկացությանը:  

Նշենք, որ ճգնաժամի տեսությունը հոգեբանության մեջ հայտնվել է 
համեմատաբար վերջերս: Այդ հիմնախնդիրը լուսաբանող շատ հիմնա-
րար հետազոտություններ ներկայացված են Է. Լիդերմանի, Ջ. Կապլանի, 
Ջ. Յակոբսոնի աշխատանքներում: 

Ջ. Յակոբսոնը ճգնաժամերը բնութագրում է հետևյալ առանձնա-
հատկությունների տեսանկյունից.  

1. ճգնաժամի տեսությունը հիմնականում վերաբերում է անհատին, 
թեև` որոշ հասկացություններ կիրառելի են ինչպես ընտանիքի, այնպես էլ 
փոքր եվ մեծ խմբերի համար. 

2. Ճգնաժամը տվյալ համակարգի հավասարակշռության խախտում 
է, սուր, կտրուկ փոփոխություն որևէ բանում, ծանր անցումային վիճակ: 
Ճգնաժամը հուզական և հոգեկան սթրեսային վիճակ է, որը պահանջում 
է անձից վերանայել և փոփոխել աշխարհի և իր մասին 
պատկերացումները [Дружинин В.1996;146]: 

Իսկ Ջ. Կապլանը նկարագրել է ճգնաժամի հետևյալ չորս փուլերը. 
1. Առաջնային լարվածություն 
2. Հետագա լարվածության աճ 
3. Մեծ սթրես, որը պահանջում է արտաքին և ներքին ուժերի 

մոբիլիզացիա. 
4. Անհանգստություն մեծացում, անօգնականության և հուսահա-

տության զգացումներ, անձի գործունեության կազմալուծում այն դեպքում, 
եթե նախորդ փուլերում ձեռնարկված բոլոր գործողությունները 
ապարդյուն են դուրս եկել: 

Ելնելով վերը նշվածից, փորձենք բնութագրել ընտանեկան ճգնա-
ժամի երևույթը, դրա բաղադրիչները, ընթացքը: 
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Ամուսնությունը ենթադրում է սոցիալական իրադրության 
փոփոխություն, որն էլ իր հերթին առաջ է բերում ընտանեկան 
հարաբերությունների ամբողջ համակարգում փոփոխություն` ելնելով նոր 
հարաբերություններ կառուցելու ստեղծված հնարավորություններից և 
օգտագործելով վարքի նախկին ձևերըն ու կենսափորձը: Ընդհանուր 
առմամբ, ընտանեկան ճգնաժամը կարելի է բնութագրել որպես 
ընտանիքի համակարգի մի վիճակ, որը բնութագրվում է հոմոստատիկ 
գործընթացների խանգարմամբ` հանգեցնելով ընտանիքի գործունեութ-
յան բնականոն ընթացքի խանգարման, ֆրուստրացիայի, ինչպես նաև, 
նոր իրավիճակները վարքի նախկին ձևերով հաղթահարելու անկարո-
ղության: 

Ընտանիքի ճգնաժամը ընտանիքի հետագա զարգացման 
տեսանկյունից տալիս հետևյալ հեռանկարը. 

1. Ապակառուցողական` հանգեցնելով ընտանեկան հարաբերություն-
ների կազմալուծման  

2. Կառուցողական` ապահովելով հնարավոր անցումը դեպի 
ընտանեկան գործունեության նոր մակարդակի: 

Ընտանեկան ճգնաժամի վերաբերյալ գրականության վերլուծությունը 
թույլ է տալիս առանձնացնել ընտանեկան ճգնաժամերի նկարագրության 
մի քանի մոտեցումներ: 

Ըստ առաջին մոտեցման, որը կարևորում է ընտանիքի կենսական 
ցիկլը, ճգնաժամերը դիտվում են որպես կյանքի ցիկլի բնականոն 
անցումային պահեր: Նման ճգնաժամերը կոչվում են նորմատիվային 
[Олифирович Н.И 2006: 45]: Առանձնացվում են ընտանիքի զարգացման 
ընթացքում դրսևորվող հետևյալ նորմատիվային ճգնաժամերը. 

Առաջին ճգնաժամ՝ հղիություն և երեխայի ծնունդ. 
Երկրորդ ճգնաժամ՝ երեխայի խոսքի զարգացման սկիզբ. 
Երրորդ ճգնաժամ՝ արտաքին միջավայրի հետ երեխայի հարաբե-
րությունների կառուցում (գնում է մանկապարտեզ կամ դպրոց). 
Չորրորդ ճգնաժամ՝ երեխայի մուտքը դեռահասության տարիք. 
Հինգերորդ ճգնաժամ՝ երեխան դառնում է չափահաս և լքում է 
տունը. 
Վեցերորդ ճգնաժամ՝ երիտասարդներն ամուսնանում են, և 
ընտանիք են մտնում որպես հարս և փեսա. 
Յոթերորդ ճգնաժամ՝ կնոջ կյանքում սկսվում է դաշտանադադարի 
շրջանը. 
Ութերորդ ճգնաժամ՝ նվազում է տղամարդկանց սեռական 
ակտիվությունը. 
Իններորդ ճգնաժամ՝ ծնողները դառնում են տատիկներ ու 
պապիկներ. 
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Տասներորդ ճգնաժամ՝ մահանում է ամուսիններից մեկը: 
Այսպիսով, ընտանիքն ապրում է ճգնաժամեր ներառող զարգացման 
փուլեր:  
Երկրորդ մոտեցումը ներառում է ընտանեկան կյանքի ընթացքում 

տեղի ունեցող իրադարձությունների վերլուծություն: Ընտանեկան ճգնա-
ժամերը կարող են առաջանալ` պայմանավորված ընտանեկան համա-
կարգի կայունության վրա ազդող որոշակի իրադարձություններով: Նման 
ճգնաժամերը կարող է առաջանալ անկախ ընտանիքի կյանքի ցիկլի 
փուլերից և կոչվում են ոչ նորմատիվային, օրինակ` ամուսնալուծությունը, 
ծանր հիվանդությունը, ընտանիքի անդամներից մեկի մահըև այլն [Голод 
С.И. 2001;66 ,Дружинин В.Н. 19961,95]: 

Երրորդ մոտեցումը նշում է ամուսնական հարաբերությունների 
զարգացման երկու կարևոր փուլ: Առաջին ճգնաժամային շրջանը տեղի է 
ունենում ամուսնական կյանքի երրորդից յոթերորդ տարիների ընթաց-
քում, և շարունակում է մոտ 1 տարի: Այս շրջանը բնութագրվում է հետևյալ 
առանձնահատկություններով. ռոմանտիզմի և կողակցի նկատմամբ 
հետաքրքրության անհետացում, ամուսինների վարքի ձևերի ակնայտ 
տարբերություն, այնպիսի իրավիճակների թվի աճ, որոնց ժամանակ 
ամուսինները տարբեր տեսակետները են արտահայտում և չեն 
կարողնում համաձայնության գալ, բացասական հույզերի հաճախակի 
դրսևորումներ: Ճգնաժամը կարող է առաջանալ առանց որևէ արտաքին 
գործոնի ազդեցության, առանց ծնողների միջամտության, առանց 
ամուսիններից մեկի դավաճանության և այլն [ Карабанова О.А. 2001. – 
200 ]: 

Երկրորդ ճգնաժամային շրջանը տեղի է ունենում մոտավորապես 
ամուսնության տասնյոթից քսանհինգերորդ տարիների ընթացքում: 
Կարող է տևել 1 կամ մի քանի տարի: Այն բնութագրվում է հուզական 
անկայունության աճով, վախի առաջացմամբ, տարբեր սոմատիկ 
բողոքներով, մենակության զգացումներով` կապված երեխաների հեռա-
նալու հետ, կնոջից հուզական կախվածության աճով, արագ ծերացման 
մասին իր մտորումներով, ինչպես նաև ամուսնու հնարավոր դավաճա-
նությամբ: 

 Հետաքրքիր է նաև Ն. Վ. Սամոուկինի տեսակետը, ըստ որի, 
առաջին ճգնաժամային շրջանը (5-7 տարի) կապված է զուգընկերոջ 
կերպարի փոփոխության հետ: Երկրորդ ճգնաժամային շրջանը (13-18 
տարի) կապված միմյանցից հոգեբանական հոգնածություն հետ, պահան-
ջում է հարաբերություններում և ապրելակերպի մեջ նորություննների 
ներգրավում: Այս ժամանակաշրջանը հատկապես լարված է արական 
սեռի համար:  

Առանձնացվում են ընտանիքի ճգնաժամի հետևյալ բնութագրիչները. 
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1. Ընտանիքում հակամարտությունների իրավիճակային սրում. 
2. Ամբողջ ընտանեկան համակարգի խանգարում. 
3. Ընտանեկան համակարգում անկայունության բարձրացում. 
4. Ճգնաժամի ընդհանրացում, այսինքն, նրա ազդեցությունը 

տարածվում է ընտանեկան ամբողջ հարաբերությունների և 
փոխազդեցությունների վրա: 

Ընտանեկան գործունեության ցանկացած մակարդակում ճգնաժամի 
առկայությունը (անհատական, միկրո, մակրո կամ մեգահամակարգ), 
անխուսափելիորեն բերում է մյուս մակարդակների խաթարման 
[Олифирович Н.И.2006, .: 93]:  

Ընդհանրացնելով կարող ենք ներկայացնել ընտանեկան ճգնաժամի 
հետևյալ դրսևորումները 
1. Անհատական մակարդակով՝ անհանգստություն զգացում և լարվա-
ծություն. 
2. Միկրոհամակարգի մակարդակով՝ 

- հիերարխիայի խախտում (պայքարը իշխանության համար). 
- ընտանեկան կոնֆլիկտների առաջացում. 
- բացասական հույզերի ու քննադատության մեծացում. 
- ընտանիքի անդամների ձգտումների և ակնկալիքների անհետևո-
ղականություն և տարաձայնություն. 
 - կանոնների պակաս. 

3. Մակրոհամակարգի մակարդակով՝  
նախկին, հնացած վարքի ձևերի կիրառում, որն արդյունավետ է եղել 

նախորդ սերունդների համար, 
 ընդլայնված ընտանիքի ներքին և արտաքին սահմանների 

խախտում, 
հիերարխիայի խախտում, 
ընդլայնված ընտանիքում դերերի խախտումները, 

ավանդույթների և ծեսերի խախտում, 
4. Մեգահամակարգի մակարդակով  
 ընտանիքի սոցիալական մեկուսացում [Карабанова О.А 2001; 154 ]: 

Ամփոփելով շարադրանքը, կարող ենք ասել, որ ընտանեկան 
ճգնաժամերը, ընդհանուր առմամբ, ծագում, ընթանում և դրսևորվում են 
ճգնաժամերին բնորոշ առանձնահատկություններով` ընդգրկելով 
ընտանեկան համակարգի ամենատարբեր մակարդակները և 
յուրաքամչյուր մակարդակում փոխելով դրսևորման ձևերը: 
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АСМИК АРУТЮНЯН, НАИРА ИСААКЯН - ЯВЛЕНИЕ СЕМЕЙНОГО 
КРИЗИСА 
  
Ключевые слова: семья, кризис,семейный кризис, нормативный кризис, не 
нормативный кризис, переходный этап 
 

Данная статья посвящена изучению семей ных 
кризисов.Интерпретированы понятия кризиса,нормативного и 
ненормативного кризиса, представлены их этапы, ход и выявления 
 
HASMIK HARUTYUNYAN, NAIRA ISAHAKYAN - FAMILY CRISIS 
PHENOMENON  
 
Keywords: family, crisis, family crisis, regulatory crisis, no regulatory crisis, transition 
phase 
 

The article aims to disclose the problem of family crisis phenomenon. 
The concepts of crisis as well as regulatory and no regulatory crisis are 
described in the article with their phases, motion and demonstrations  
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ՀՏԴ 407(07) 
 

ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԵԶՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ԹԵՄԱՏԻԿ 
ԽՄԲԱՎՈՐՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԼԵԶՎԱՆՅՈՒԹԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆ 
 

ՆԱԻՐԱ ՊՈՂՈՍՅԱՆ 
 

Հիմնաբառեր՝ լեզվահաղորդակցական կոմպետենցիայի զարգացում, անգլերենի 
մաթեմատիկական եզրույթների ընտրություն և մեթոդական տիպականացում, 
երկրաչափական պատկերներ, մաթեմատիկական նշաններ, եզրույթների 
թեմատիկ խմբավորում 
 

Ուսուցումը ժամանակակից ավագ դպրոցում ենթադրում է կրթության 
կազմակերպման ու բովանդակության արմատական փոփոխություններ: 
Սովորողների ուսումնառության և առաջադիմության առավելագույն 
մակարդակ ապահովելու համար կարևորվում է միջառարկայական 
կապերի ընդլայնումը, ինչպես նաև ինտերակտիվ ուսուցման միջավայրի 
ապահովումը: Ավագ դպրոցում ժամանակակից անգլերենի դասընթացը 
գլխավորապես նպաստում է սովորողների ընդհանուր բառապաշարի 
հարստացմանը և այնքան էլ ուշադրություն չի դարձվում 
մասնագիտական, կոնկրետ ոլորտներին վերաբերող բառապաշարի 
զարգացմանը: Սակայն այսօր ավագ դպրոցի սովորողների առջև դրված 
են այլ մարտահրավերներ, որոնցից առաջնայինը ընդհանուր անգլերենի 
իմացությունից բացի, մասնագիտական, կոնկրետ ոլորտների վերաբերող 
լեզվանյութի իմացությունն է` որպես հիմք հետագայում մասնագիտա-
նալու և հաղորակցվելու համար [Անգլերեն առարկայի ավագ դպրոցի 
ծրագրեր և չափորոշիչներ, 2009:7]: ՀՀ ավագ դպրոցի բնագիտա-
մաթեմատիկական հոսքում որպես անգլերեն լեզվանյութի արդյունավետ 
ուսուցման նախապայման` կարևորվում է անգլերեն մաթեմատիկական 
եզրույթների ընտրությունը, մեթոդական տիպականացումը և այդ լեզվա-
նյութի արդյունավետ ուսուցմանը նպատակաուղղված հստակ ռազմավա-
րությունների մշակումը: 

Ինչպես ընդհանուր բառապաշարի, այնպես էլ մասնագիտական 
բառանյութի ընտրության ժամանակ առաջնությունը նախ և առաջ տրվում 
է բառապաշարային միավոր հասկացությանը, որը մեթոդական առումով 
դիտվում է նաև որպես ուսուցման նվազագույն միավոր` իր մեջ պարունա-
կելով բառ, բառակապակցություն, տերմին (եզր, եզրաբառ, եզրույթ), 
տերմինակապակցություն և դարձվածային միավոր: Մաթեմատիկական 
նվազագույն բառապաշարն ընտրելիս առաջնորդվել ենք հաճախակա-
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նության, իմաստաբանական արժեքի, բազմիմաստության, կապակցելի-
ության, բառակազմական արժեքի, ոճական չեզոքության սկզբունքներով 
[Рахманов И, 1960:9]։ Բառապաշարային նվազագույնը կազմելիս կարևորել 
ենք նաև մեթոդական գրականության մեջ առկա այնպիսի սկզբունքներ, 
ինչպիսիք են ընտրության աղբյուրների արդիականությունը (նորույթի), 
մասնագիտական կողմնորոշումը, մասնագիտական հավաստիությունը, 
կոմպետենտ դատավորների՝ տվյալ ոլորտի արհեստավարժ 
մասնագետների հետ խորհրդակցելու և նրանց տեսակետներն ու 
դիտարկումները հաշվի առնելու սկզբունքները: 

Ակնհայտ է՝ բառապաշարի արդյունավետ ուսուցման նախապայմանը 
այդ գործընթացում համակողմանի մոտեցում ցուցաբերելն է՝ 
առաջնորդվելով վերը նշված սկզբունքների ամբողջական հաշվառմամբ։ 
Անգլերեն-հայերեն-ռուսերեն մաթեմատիկական բառացանկը կազմելիս 
հիմնական հարցերից մեկը միջազգային բառերը նույնությամբ ընդունելու 
կամ անպայման հայերեն համարժեքները գտնելու երկընտրանքն էր։ 
Այսպիսով, եթե հայացված տերմինը լեզվահաղորդակցության մեջ 
ընդունված է կամ միանգամայն հասկանալի է իր ձևով, իմաստային 
ծավալով, ապա դրան միշտ նախապատվություն է տրվել, հակառակ 
դեպքում գերադասվել է միջազգայինը: 

Ինչպես նշվում է մեթոդական գրականության մեջ, լեզվական նյութի 
մեթոդական տիպականացումը կոչված է ավելի արդյունավետ դարձնել 
բառապաշարային նյութի յուրացումը [Бухбиндер В., Штраус В., 1986:15]: 
Հետևաբար որոշակի մեթոդական խմբերի ուղղությամբ տարվող 
համապատասխան աշխատանքները նպաստում են թե՛ նոր բառանյութի 
արդյունավետ յուրացմանն ու մտապահմանը, թե՛ ճշգրիտ բառիմաստի 
բացահայտմանը:  

Անգլերենի մաթեմատիկական լեզվանյութի մեթոդական տիպակա-
նացման գործընթացում մեր կողմից հաշվի են առնվել բառի կառուց-
վածքային և իմաստային կողմերը: Այս սկզբունքների հիման վրա 
ստեղծվել են բառապաշարային առանձին խմբեր և ենթախմբեր` ձգտելով 
այս կերպ հնարավորինս արդյունավետ դարձնել բառային միավորների 
յուրացումը` դրանց դժվարության աստիճանի հաշվառմամբ: Հասկացութ-
յունների տարբերակման սկզբունքով մեր կողմից առանձնացվել են 
անգլերեն, ռուսերեն, հայերեն լեզուներում §համընկնող/չհամընկնող/ 
մասնակիորեն համընկնող¦ եզրույթները: Արդյունքում, անգլերեն-
հայերեն-ռուսերեն մաթեմատիկական եզրույթների պատկերազարդ 
բառացանկում ներառված բառանյութը, որպես ամբորղջություն՝ 
առանձնանում է հիերարխիկ կառուցվածքով, որտեղ թեմատիկ խմբերով 
ներկայացվել են մաթեմատիկական նշաններ, գործողություններ, հավա-
սարումներ, բանաձևեր: Առանձնահատուկ տեղ են զբաղեցնում երկրաչա-
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փական մարմինները, դրանց տեսակները և առանձին հատվածների 
անվանումները, որոնք ներկայացված են համապատասխան պատկե-
րավորմամբ:  

Ստորև ներկայացնում ենք անգլերենի մաթեմատիկական 
բառանյութի մեթոդական խմբերը` դասակարգված ըստ յուրացման 
դժվարության աստիճանի. 

 Առաջին մեթոդական խումբ 
Այստեղ ներառվել են այն մաթեմատիկական եզրույթները, որոնք 

գրաֆիկական պատկերով և նշանակությամբ հիմնականում համընկնում 
են հայերեն համարժեքներին:  

Օրինակ` 
oval- օվալ interval - ինտերվալ 
matrix - մատրիցա cone – կոն 
vector- վեկտոր function - ֆունկցիա 
logarithm- լոգարիթմ horizontal – հորիզոնական 
algorithm - ալգորիթմ prism – պրիզմա 
theorem - թեորեմ discriminant - դիսկրիմինանտ 
 
 Երկրորդ մեթոդական խումբ 

Այս խմբում ներառվել են այն մաթեմատիկական եզրույթները, որոնք 
գրաֆիկական պատկերով և արտասանությամբ համընկնում են 
ռուսերենին, բայց հայերենում ունեն համարժեքներ, հետևաբար կռահելի 
են, օրինակ` 

algebra – алгебра – հանրահաշիվ 
component – компонент – բաղադրիչ 
cube – куб – խորանարդ 
geometry – геометрия – երկրաչափություն 
systematically – систематически – պարբերաբար 
arithmetic – арифметика – թվաբանություն 
radius – радиус – շառավիղ 
sum – сумма – գումար 
pyramid – пирамида – բուրգ 
perimeter – периметр – պարագիծ 
perpendicular – перпендикуляр – ուղղահայաց 
trigonometry – тригонометрия – եռանկյունաչափություն 
equivalent – эквивалент – համարժեք 
 Երրորդ մեթոդական խումբ 

Այս խումբը բաղկացած է մի շարք ածանցավոր և բարդ 
մաթեմատիկական եզրույթներից, որոնց առանձին բաղադրիչները 
սովորողին նախապես ծանոթ են, օրինակ` 
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hemicycle – полукруг – կիսաշրջան 
multiplication – умножение – բազմապատկում 
equation – уравнение – հավասարում 
addition – дополнение – գումարում 
triangle – треугольник – եռանկյուն 
rectangle – прямоугольник – ուղղանկյուն 
pentagon – пятиугольник - հնգանկյուն 
 Չորրորդ մեթոդական խումբ 

Այս խմբում ընդգրկվել են այն մաթեմատիկական միավորները, 
որոնք անգլերենում և ռուսերենում լայնորեն կիրառվում են, ունեն նման 
հնչյունային պատկեր, սակայն արտահայտում են տարբեր իմաստներ, 
օրինակ` 
angle – անկյուն aнгел – հրեշտակ 
brackets–cкобки-փակագծեր брекеты - ատամնաբուժական տերմին  
contract – сокращать – կրճատել контракт – պայմանագիր 
order – порядок – կարգ oрдер – հրաման 

Այդ բառերի մայրենի լեզվում տարբերակվող իմաստները 
դժվարություն են առաջացնում պայմանավորված ներթափանցման 
ազդեցություններով: 

 Հինգերորդ մեթոդական խումբ 
Այս խմբի եզրույթների իմաստային ծավալը անգլերենում ավելի լայն 

է, քան` հայերենում, օրինակ` area, balance, base, cell, circle, component, 
compose, even, fit, imply, indicate, instance, interaction, introduce, multiply, 
minute, odd, order, pattern, power, ruler, score, share, unit և այլն:  

 Վեցերորդ մեթոդական խումբ 
Ներլեզվական փոխներթափանցումից խուսափելու նպատակով 

կարևոր ենք համարում մաթեմատիկական ենթալեզվում առանձնացնել 
մի շարք համանուն բառազույգեր, որոնք օտար լեզվում 

o նման են ձևով (հնչողությամբ, գրելաձևով) և տարբեր` 
իմաստով, օրինակ՝ 

angle–угол–անկյուն  angle-рыб. крючок, ձկնորսական կեռ 
count – счет – հաշիվ count – комс – կոմս 
even – четный -զույգ even- даже – նույնիսկ 
odd – нечетный – կենտ odd – странный – տարօրինակ 

o նման են հնչողությամբ և տարբեր՝ իմաստով ու գրելաձևով. 
alter – изменять – փոխել altar – алтарь – խորան 
altitude-высота–բարձրություն attitude – отношение–վերաբերմունք 
axis – ось – առանցք axes - топоры – կացիններ 
cone- конус - կոն cone – зубрить - անգիր սովորել 
height – высота – բարձրություն hate – ненавидеть – ատել 
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vary – изменять – փոխել very – очень – շատ 
peak-высшая точка–ամենաբարձր կետը pick – выбирать – ընտրել 

 fit – соответствовать - համապատասխանել feet – ноги – ոտքեր: 
Մեր կողմից կազմված անգլերեն-հայերեն-ռուսերեն մաթեմատի-

կական եզրույթների բառացանկից ընտրված առանձին հատվածներ 
ներկայացվում են հաջորդիվ. 

 
 

ԵՐԿՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐՆԵՐ / GEOMETRICAL FIGURES 
 

 GEOMETRICAL 
FIGURES 

ԵՐԿՐԱՉԱՓԱԿԱՆ
ՊԱՏԿԵՐՆԵՐ 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 
ФОРМЫ  

 
 

triangle  եռանկյուն треугольник 

 rectangle ուղղանկյուն прямоугольник 

 square քառակուսի квадрат

 parallelogram զուգահեռանիստ параллелограмм 

 trapezoid սեղան трапеция
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ԵՌԱՆԿՅՈՒՆ / TRIANGLE 
 

 TRIANGLE ԵՌԱՆԿՅՈՒՆ ТРЕУГОЛЬНИК 

 isosceles 
triangle 
 
 

հավասարասրուն
եռանկյուն 

равнобедренный 
треугольник 

 equilateral 
triangle 

հավասարակողմ
եռանկյուն 

равносторонний 
треугольник 

  right 
triangle 
 
 
 

ուղղանկյուն
եռանկյուն 

прямоугольный 
треугольник 

 

base հիմք основа

 

hypotenuse ներքնագիծ гипотенуза 

  

median of 
the triangle 

եռանկյան
միջնագիծ 

медиана 
треугольника 

 

 

bisector of 
the triangle 

եռանկյան
կիսորդ 

биссектриса 
треугольника 

 
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ / MATHEMATICAL SIGNS 

 
 SIGNS ՆՇԱՆՆԵ

Ր 
ЗНАКИ 

- minus, the difference between 
…and …is… 

հանած,
տարբերությունը 

минус
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+ plus /added to գումարած
 

плюс

x multiplied by, times 
 

բազմապատկած
 

умноженное на 

 divided by, the rato of 
…to…is… 

բաժանած, 
քանորդը 

разделенный 
на 

= is/are, is equal to, equals, 
make/makes 

հավասար է равно,
равняется 

≠ is not equal to հավասար չէ не равно, не 
равняется 

> is greater than 
 

մեծ է քան больше чем  

< is less than 
 

փոքր է քան меньше чем  

≥ is greater than or equal to
 

մեծ է կամ
հավասար 

больше или 
равно 

≤ is less than or equal to
 

փոքր է կամ
հավասար 

меньше или 
равно 

≈ is approximately equal
  

մոտավորապես
հավասար է 

приблизительно 
равно 

% per cent 
 

տոկոս процент 

∞ Infinity
 

անվերջություն бесконечность 

ѳ empty set, null set դատարկ
բազմություն 

пустое 
множество  

 
Այսպիսով, մեթոդական տիպականացումը և որոշակի 

սկզբունքներով բառերի դասակարգումը հնարավորություն են տալիս 
ստեղծել նրանց միջև որոշակի կապեր և զուգորդություններ, որոշել հեշտ 
ու դժվար յուրացվող լեզվական միավորները, վեր հանել իմաստային 
կապերն ու փոխհարաբերությունները: Հատուկ նպատակներով անգլերե-
նի դասավանդման ժամանակ (English for Specific Purposes) առավել 
ակնհայտ է դառնում լեզվական նյութի մեթոդական տիպականացման 
անհրաժեշտությունը. այն կոչված է ավելի դյուրին և արդյունավետ 
դարձնել բառանյութի յուրացումը: 

Մաթեմատիկական բառանյութի ուսուցման ժամանակ եզրույթները 
կարող են ներմուծվել ոչ միայն որպես գոյականներ, օրինակ՝ 
cube/խորանարդ, rectangle/ուղղանկյուն, circle/շրջան և այլն, այլև որպես 
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ածական, oրինակ՝ cubiform /խորանարդաձև, նույն կերպ՝ rectangle – 
rectangular, circle – circular, semi-circular ձևերը և այլն: Մեթոդական 
տիպականացման արդյունքում բացահայտված տարբերակիչ 
հատկանիշները և ընդհանրությունները կարող են ուսուցչի կողմից 
ներկայացվել նաև վերոնշյալ բառանյութի ներմուծման գործընթացում՝ 
մասնավորապես բառանյութի ծանոթացման փուլում, քանի որ որոշակի 
հանգամանքների վրա սովորողների ուշադրությունը բևեռելով և 
լրացուցիչ լեզվական, բառակազմական կամ ծագումնաբանական 
տեղեկատվություն ապահովելով՝ ուսուցիչը ասոցիատիվ հիմք է ստեղծում 
որոշ եզրույթների անգլերեն համարժեքների առավել արդյունավետ 
յուրացման ու մտապահման համար: Օրինակ՝ եռանկյան էջը (անգլ.՝ edge) 
հայերեն և անգլերեն լեզուներում համընկնում է հնչողությամբ, որը 
բացառիկ երևույթ է տվյալ ենթալեզվում: Այդ ընդհանրության 
գիտակցումը սովորողների հիշողության մեջ կայուն հիմք է ստեղծում, և 
նրանք այլևս չեն մոռանում անգլերեն համարժեքները, կամ մոռանալու 
դեպքում ինդուկտիվ վերլուծությամբ հեշտությամբ կռահում են: 
Այսպիսով, մաթեմատիկական բառապաշարն ուսուցանելիս անհրաժեշտ 
է ապահովել յուրաքանչյուր լեզվական միավորի հատկանիշների լիարժեք 
իմացություն, քանի որ խոսքաշարում դրանք կիրառելու համար 
անհրաժեշտ է իմանալ ոչ միայն տվյալ միավորի արտասանությունը, 
քերականական ձևն ու կառուցվածքը, հիմնական և երկրորդական 
իմաստները, այլև իմաստների համարժեքները մայրենիում ու 
ուսուցանվող լեզվում, կապակցելիությունը գործածության ոլորտում, 
երբեմն նաև տվյալ բառի տեղը տերմինահամակարգում: Այս առումով 
կարծում ենք՝ մեր կողմից մշակված անգլերեն-հայերեն-ռուսերեն 
թեմատիկ բառացանկի ներմուծումն ու ամրապնդումը ՀՀ ավագ 
դպրոցում՝ որպես ուսումնաօժանդակ նյութ, կարող է նպաստել 
սովորողների բառապաշարային կոմպետենցիայի զարգացմանը, 
ներառյալ նրանց լեզվահաղորդակցական կարողությունները: 
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НАИРА ПОГОСЯН - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ГРУППИРОВАНИЕ АНГЛИЙСКИХ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ КАК ПРЕДПОСЫЛКА ДЛЯ 
ЭФФЕКТИВНОГО ПРЕПОДАВАНИЯ ДАННОГО ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО 
МАТЕРИАЛА  

 
Ключевые слова: развитие языковой коммуникативной компетенции, отбор и 
методическая классификация английских математических терминов, 
геометрические формы, математические знаки, тематическое группирование 
терминов 
 

Развитие языковой коммуникативной компетенции требует 
тщательно скоординированного подхода для обеспечения правильного 
понимания и запоминания терминологической лексики. В рамках этой 
статьи были проанализированы и представлены определенные принципы 
отбора и методологической классификации английских математических 
терминов. Была предпринята попытка классифицировать математическую 
терминологию на основе их семантической группы. Характеристики 
каждой методической группы должны быть приняты во внимание в 
процессе преподавания английского языка в био-математических 
потоковых классах старших школ РА. Мы полагаем, что данный методи-
ческий материал будет стимулировать и поощрять учителей разрабаты-
вать свою собственную стратегию на основе этих эквивалентных групп, а 
внедрение и укрепление данного материала в старших школах РА будет 
стимулировать формирование языковой коммуникативной компетенции и 
расширение терминологического словарного запаса учащихся для разных 
интерактивных целей.  
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NAIRA POGHOSYAN - THEMATIC GROUPING OF ENGLISH 
MATHEMATICAL TERMS AS A PRECONDITION FOR TEACHING THE 
LINGUISTIC MATERIAL EFFECTIVELY 
 
Keywords: the development of communicative language competence, the selection and 
methodological classification of English mathematical terms, geometrical shapes, 
mathematical signs, thematic grouping of the terms 
 

The aim of this article is to foster the efficiency of teaching English for 
Specific Purposes (ESP) at high schools of the RA, and for this reason a 
number of practical methodological techniques, particularly some definite 
principles of the selection and methodological classification of English 
mathematical terms have been analyzed and introduced. An attempt has been 
made to outline and classify English mathematical terminology on the basis of 
their semantic grouping. Characteristics of each methodological group should 
be taken into consideration while teaching English in special bio-mathematical 
stream-classes at high schools of the RA.  
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ՀՏԴ 152.32 
 

ՕԺՏՎԱԾ ԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻ ԻՆՔՆԱԳԻՏԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 
ՀԱՍՄԻԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

ՆԵԼԼԻ ԲՐՈՒՏՅԱՆ 
 

Հիմնաբառեր` օժտվածություն, ընդունակություններ, ինքնագիտակցություն, 
դեռահաս, հարմարում, մեխանիզմ, նույնացում 
 

Ներկա` 21-րդ դարի նվաճումներից մեկը կարելի է համարել 
օժտվածության հիմնախնդրի նկատմամբ վերաբերմունքի վերանայումը: 
Արդեն անցյալում են մնացել այդ վիճահարուց գիտական հիմնախնդրի 
նկատմամբ խուսանավող մոտեցումները, կտրուկ մեծացել է օժտվածների 
անձի և գործունեության նկատմամբ հետաքրքրությունը թե գիտական և 
թե կիրառական առումով: Օժտվածների կրթության և 
դաստիարակության գործընթացը ապահովելը դարձել է համամարդ-
կային կարևորագույն խնդիր, տարբեր երկրներում այդ նպատակով 
մշակվում են հատուկ ծրագրեր, գործում են տաղանդավոր երեխաների 
զարգացման գործընթացն ուսումնասիրող և աջակցող համալսարաններ, 
լաբորրատորիաներ, գիտական կենտրոններ: Օժտվածների կրթությունը 
և դաստիարակությունը համարժեք ձևով կազմակերպելը ձեռք է բերել 
սոցիալական պատվերի կարգավիճակ: 

  Հայտնի փաստ է՝ օժտված երեխաներն իրենց առանձնահատ-
կություններով և սոցիալական հարմարման դժվարություններով, դասվում 
են հատուկ կարիքներով երեխաների շարքին: Այդ առումով առաջնահերթ 
խնդիր է նրանց պետական հոգածությամբ և հոգեբանական աջակցութ-
յամբ ապահովելը, ինչը կնպաստի ոչ միայն նրանց ընդունակությունների 
ինտենսիվ զարգացմանը, որը կարևոր է ազգի մտավոր ներուժի 
հզորացման համար, այլ նաև օժտվածների անձի ներդաշնակ զարգաց-
ման գործընթացին, ինչը ևս բխում է ոչ միայն օժտվածի, այլ նաև 
հասարակության շահերից: ՀՀ համար այս խնդիրը ևս առաջնահերթ 
կարևորություն ունի,հատկապես մեր իրականությանը բնորոշ մտավոր 
ներուժի արտահոսքի, արտագաղթի, կրթական համակարգի անկատա-
րության, հասարկության ոչ բարձր կենսամակարդակի պայմաններում, 
երբ որակյալ կրթությունը ոչ բոլորին է հասանելի, մատչելի: Մեր 
Հանրապետությունում ևս գործում են հատուկ, ինչպես նաև մասնավոր 
կրթօջախներ, որտեղ ուսուցումը տարվում է հատուկ ծրագրերով /Ա. 
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Շիրակացու անվ. Հանրակրթական ճեմարան, ԱՅԲ դպրոց, Քվանտ 
վարժարան և այլն/: 

Նշենք, որ թեև օժտվածության հիմնախնդիրը ներկայումս մեծ 
գիտական հետաքրքրություն է ներկայացնում, այնուամենայնիվ, այս 
ոլորտում գիտական հետաքրքրությունները սակավաթիվ են: Մասնա-
վորապես ուսումնասիրություններ ունեն Ս.Լ. Ռուբինշտեյը,Վ. Շտերնը,Լ. 
Մեյմանը,Վ. Ն. Դրուժինինը, Դ. Բ. Բոգոյավլինսկայան, Ե. Ս. Բելովան, Է. 
Լանդաուն, Ն. Ս. Լեյտեսը, Չ. Սպիրմենը և այլոք: Բայց վերոնշյալ 
հեղինակների հետազոտությունները հիմնականում, թեև ոչ սպառիչ, 
փորձում են լուսաբանել օժտվածների ընդունակությունների զարգացման, 
կառուցվածքի և դրսևորման առանձնահատկությունները, որոնք ներկա-
յումս հանգեցվում են երկու հասկացությունների հարաբերակցության` 
ինտելեկտ և կրեատիվություն: Չնայած առկա հետազոտություններին` 
օժտվածության հիմնախնդիրը չի կորցրել իր վիճահարույց բնույթը և 
ներկայուս շատ հարցերի պատասխաններ մնում են դեռևս բաց: 
Հետազոտված չէ օժտվածների անձնային ոլորտը, անձի առանձնահատ-
կությունները, ինքնագիտակցության ձևավորման և դրսևորման 
առանձնահատկությունները, սոցիալական էությունը, ինչը մեծապես 
կնպաստեր այս պարադոքսալ հիմնախնդրի մեջ կոնկրետություն 
մտցնելուն: Այդ առումով հատկապես կարևորում ենք դեռահասությունը, 
որպես ինքնագիտակցության ձևավորման շրջափուլի, քանի որ հենց այս 
տարիքում է դեռահասի անձը առավել զգայուն արտաքին ազդեցութ-
յունների նկատմամբ, որոնք ներկա ժամանակաշրջանում ինտենսիվորեն 
փոփոխման միտում ունեն, իսկ արտակարգ ընդունակությունների առկա-
յությունը դեռահասի հոգեկանում ավելի խոցելի է դարձնում նրանց 
ամենատարբեր ազդեցությունների նկատմամբ: 

Ինքնագիտակցության հիմնախնդիրը հոգեբանական գիտության 
մեջ, օժտվածության համեմատությամբ, ավելի լուսաբանվածներից է: 
Մասնավորապես, հետազոտությւոններ ունեն Վ. Վիգոտսկին, Ա. 
Բոդալևը, Ի. Կոնը, Ի. Չեսնոկովը, Ա. Նալչաջյանը, Վ. Ստոլինը, Մ. 
Պոնտելեևը, Վ. Մերլին, Զ. Դիանովան, Ռ. Բերնսը և այլոք: Հարկ է նշել, 
որ դեռահասների ինքնագիտակցության հիմնախնդիրը հոգեբանության 
հանգամանորեն ուսումնասիրվածներից է, բայց օժտված դեռահասների 
ինքնագիտակցությունը իր ձևավորման և դրսևորման առանձնահատ-
կություններով դուրս է մնացել հետազոտողների ուշադրությունից: Ա. Ա. 
Ռիսեվան մասամբ ուսումնասիրել է օժտված դեռահասների ինքնագի-
տակցության առանձնահատկությունները և ստացել հետաքրքիր 
արդյունքներ [Рысева 2007:204]: 

Մեր կողմից մշակված և կիրառված մեթոդիկայի /հարցաշար/ 
միջոցով փորձել ենք բացահայտել օժտված և սովորական ընդունա-
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կություններով դեռահասների ինքնագիտակցության ձևավորման մեխա-
նիզմների առանձնահատկությունները, նմանություններն ու տարբերութ-
յունները: Այդ նպատակով հարցաշարը լրացրել են 2 խմբերի դեռահաս-
ները /օժտված և սովորական ընդունակություններով/: Հարցաշարի 
վերլուծությունը տվեց հետևյալ պատկերը, որը ներկայացնում ենք ստորև` 
ըստ հետազոտված մեխանիզմների. 
1/ Ուրիշի տեսակետի ընդունումը՝ ըստ տրված պատասխանների, այս 
մեխանիզմը գերակշռում է ստուգիչ խմբի դեռահասների մոտ` 76 տոկոս, 
իսկ օժտված դեռահասների մոտ այն արտահայտված է ընդամենը 7,2 
տոկոսով, որը մեկ անգամ էլ ընդգծում է և ուղղակիորեն կապվում է 
օժտվածների այն առանձնահատկության հետ, որ նրանք իրենց 
սովորական ընդունակություններով հասակակիցներից ավելի անկախ են 
իրենց դատողություններում և պակաս կոնֆորմ:  
2/ Ծնողի կողմից ուղղակի կամ անուղղակի ներշնչումը դեռահասին 
որոշակի վարքի ձևեր, գնահատականներ, ստանդարտներ և նորմեր- 
ըստ տրված պատասխանների, այս մեխանիզմը ևս գերակշռում է 
հիմնականում ստուգիչ խմբում` 59,8 տոկոս, իսկ փորձարարակն խմբում` 
12,4 տոկոս, ինչը խոսում է այն մասին, որ սովորական 
ընդունակություններով դեռահասներն ավելի ներշնչվող են ,քան 
օժտվածները, որը կարելի է բացատրել մեր կողմից արդեն դիտարկված` 
օժտվածների, ավելի բարձր ինտելեկտով պայմանավորված, մտքի 
քննադատականության բարձր մակարդակով: 
3/ Ծնողի կողմից դեռահասին կոնկրետ վարքի ձևերի, գնահատական-
ների և ստանդարտների, նորմերի փոխանցում – ըստ տրված պատաս-
խանների,ինքնագիտակցության ձևավորման այս մեխանիզմը թեև 
օժտվածների մոտ պակաս արտահայտված է, քան սովորական ընդունա-
կություններով իրենց հասակակիցների մոտ` 31,3 տոկոս, մինչդեռ` 
ստուգիչ խմբում` 84,2 տոկոս, բայց, նախորդ տվյալների համեմա-
տությամբ, օժտվածներին բնորոշ է վարքի կոնկրետ ձևերի, ընտանեկան 
արժեքների և նորմերի գիտակցված յուրացում, քննադատական 
մոտեցում դրանց նկատմամբ: Ստուգիչ խմբում ընտանեկան արժեքների 
և նորմերի փախանցումը և յուրացումը ավելի շատ մեխանիկական բնույթ 
է կրում,իսկ ինքնագիտակցության ձևավորման այս մեխանիզմը նշված 
խմբում գերակշռողն է, որը բնութագրում է ոչ միայն տվլայ դեռահասին, 
այլ,մեր կարծիքով, ունի նաև էթնիկական ասպեկտ, քանի որ 
դեռահասությունը, ծնողական արժեքների քննադատման և մերժման 
շրջափուլ լինելով հանդերձ, այնուամենայիվ, հայ իրականության մեջ 
ամբողջովին չի անտեսում ընտանիքը և դրա արժեքները: 
4/ Դեռահասին վերահսկելու համակարգ՝ ըստ տրված պատասխանների, 
ինքնագիտակցության ձևավորման այս մեխանիզմը գերակշռում է 
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օժտվածների մոտ, այն կազմում է 1.8 տոկաս, իսկ ստուգիչ խմբում`26.9 
տոկոս, որը մենք հակված ենք մեկնաբանել որպես օժտվածների ավելի 
զգայունության ցուցանիշ` իրենց նկատմամբ վերաբերմունքի:Մեր 
դիտարկումների արդյունքում ևս նկատելի էր այս օրինաչափությունը, 
քանի որ, որպես կանոն, նրանց մոտ ինքնակառավարումը ավելի բարձր 
մակարդակի վրա էր: Համապատասխանաբար` իրենց պատասխան-
ներում նրանք հաճախ են նշում իրենց` ընտանիքներում ունեցած 
ինքնուրույնության մասին: Եթե անգամ ընտանիքը ամբողջովին նրանց չի 
տալիս այդ հնարավորությունը, միևնույն`նրանք հաճախ են հանդես 
գալիս այդ պահանջով և ավելի սուր են ընկալում սահմանափակումները 
ընտանիքի կողմից: Եթե հաշվի առնենք նաև դեռահասության տարիքին 
բնորոշ անկախության և ինքնավարության ձգտումը, ապա ակնհայտ 
կդառնա այս մեխանիզմի գերակայությունը: Սովորական ընդունակութ-
յուններով դեռահասները պակաս զգայուն են ընտանեկան վերահսկո-
ղության համակարգի նկատմամբ: 
6/ Դեռահասի ներգրավումը իրական ընտանեկան հարաբերությունների 
մեջ, այսինքն` ընտանեկան ինքնությունը - ըստ տրված պատասխան-
ների, ինքնագիտակցության ձևավորման այս մեխանիզը օժտվածների 
մոտ պակաս արտահայտված է, քան սովորական ընդունակություններով 
նրանց հասկակիցների մոտ, այսինքն ընտանեկան ինքնությունը ավելի 
զարգացած է ստուգիչ խմբի դեռահասների մոտ: Կարծում ենք, որ դա 
բացատրվում է այն բանով, որ օժտվածները հաճախ կարող են օտարաց-
ված, չհասկացված լինել նաև ընտանիքում,քանի որ ոչ միշտ է ընտանիքը 
ճիշտ իմաստավորում օժտվածության երևույթը, համարժեք վերաբեր-
մունք մշակում օժտվածի նկատմամբ, նպաստում նրա սոցիալական 
հարմամանը; Մյուս կողմից, օժտված դեռահասներն ունեն վառ 
արտահայտված իմացական հետաքրքրություններ, որոնք ամբողջավին 
կլանում են նրանց` տարածություն ստեղծելով նրանց և ընտանիքի միջև: 
7/ Նույնականացման մեխանիզմ՝ ըստ տրված պատասխանների, 
ինքնագիտակցության ձևավորման այս մեխանիզմը համարյա հավա-
սարապես արտահայտված է երկու խմբերում էլ: Միայն նկատենք, որ 
ստուգիչ խմբում դեռահասները հիմնականում իրենց նույնացնում են 
ընտանիքի անդամներից, կամ հարզատներից, բարեկամներից որևէ 
մեկի հետ, մինչդեռ փորձարական խմբում մեծամասամբ նույնականաց-
ման օբյեկտները հանրաճանաչ մարդիկ են, կուռքեր, հաջողություն և 
ճանաչում ունեցող անձինք: 

Ընդհանրացնելով մեր կողմից իրականացված փորձարարական 
հետազոտության արդյունքները, կարող ենք ասել, որ օժտված և 
սովորական ընդունակություններով դեռահասների ինքնագիտակցության 
և դրա ձևավորման տարբերությունները կայանում են հետևյալում. 
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1. ինքնագիտակցության բնութագրիչների որակական տարբերություն-
ներ. 
2. ինքնագիտակցության բնութագրիչների քանակական տարբերություն-
ներ. 
3. քնագիտակցության ձևավորման որոշակի մեխանիզմների գերակայու-
թյուն.  
4. ինքնագիտակցության ձևավորման որոշակի մեխանիզմների պասի-
վություն: 
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Данная статья посвящена изучению самосознания одаренных подростков. 
Нами проведена исследование и сравнительный анализ одаренных 
подростков и их сверстников, выявлены различия в механизмах процесса 
формировании самосознания. 
 
HASMIK HARUTYUNYAN, NELLY BRUTYAN - SELF STUDY OF GIFTED 
TEENAGERS 
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The article deals with the self study of gifted teenagers. We made a study and 
comparative analysis of gifted teenagers and children of the same age, the 
differences in the mechanisms of the formation of the self-consciousness are 
suggested.  
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РОЛЬ ИСТОРИЧЕСКОЙ ГРАММАТИКИ В ПРОЦЕССЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ-

ФИЛОЛОГОВ 
 

НИНА ГАРИБЯН  
 

Ключевые слова: историческая грамматика, грамматика современного русского 
языка, принцип историзма, исторический комментарий  

 
Изучение лингвистических дисциплин исторического цикла на 

филологических факультетах вузов является, на наш взгляд, непре-
менным условием формирования профессиональных компетенций буду-
щего специалиста. В частности, без изучения исторической грамматики 
невозможно полноценное и адекватное понимание грамматических явле-
ний современного русского языка. Однако на сегодняшний день тради-
ционный подход к изучению исторической грамматики не представляется 
правильным, поскольку в вузы поступают в основном выпускники 
армянских школ, у некоторых из которых низкий уровень владения 
русским языком. Студенты не в состоянии до конца понять содержание 
предлагаемых дисциплин, и в ряде случаев обучение сводится к 
банальной зубрежке. В сложившейся ситуации необходимо упростить 
предлагаемый студентам материал, свести его до минимума, о чем в 2006 
году писала Дж.А.Гарибян, отмечая, что “необходимо отказаться от 
практики формального, сугубо механического заучивания грамматических 
форм разных периодов языка, которая длительное время царила в вузах 
и отражалась в действующих учебниках и учебных пособиях” [Гарибян 
2006:101]. Упрощение материала подходит для тех вузов, в которых 
предмет “Историческая грамматика” изучается в качестве 
самостоятельной дисциплины. В тех же вузах, где дисциплины историко-
лингвистического цикла не преподаются как самостоятельные, 
необходимо, на наш взгляд, поэтапно внедрять элементы курса 
“Историческая грамматика русского языка” в процессе изучения других 
дисциплин в качестве исторического комментирования тех или иных 
грамматических явлений современного русского языка. Сказанное 
относится, в первую очередь, к курсу “Морфология современного 
русского языка”. 

Таким образом, мы предлагаем последовательную реализацию 
принципа историзма методом исторического комментария в процессе 
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преподавания грамматики современного русского языка. Как отмечают 
исследователи, “принцип историзма, применяемый в методике, позволяет 
привлечь на занятия РКИ данные древнерусского языка с целью 
осмыслить сущность того или иного явления современного русского 
языка” [Матюнова 2009:63].  

В ЕГУЯСН им. В.Я.Брюсова на факультете русского и иностранных 
языков и международных коммуникаций в течение первых пяти 
семестров преподается предмет “Практическая грамматика русского 
языка”. Первый семестр посвящен словообразованию, второй и третий – 
морфологии, четвертый и пятый – синтаксису. Мы попытались 
осуществить поэтапное внедрение элементов исторической грамматики в 
качестве исторического комментария к тем или иным явлениям грамма-
тической системы современного русского языка в течение второго и 
третьего семестров, то есть в процессе преподавания практической 
морфологии. Мы склоняемся к тому мнению, что исторический коммен-
тарий морфологических явлений целесообразнее вводить в бакалавриате, 
тогда как исторический комментарий явлений синтаксического характера 
более актуален при работе со студентами магистратуры. Это, в свою 
очередь, обусловлено тем, что “неосторожное” с методической точки 
зрения введение понятий, связанных с исторической грамматикой, в 
бакалавриате может еще более затруднить усвоение и без того сложных 
дисциплин. Отметим, что историческую грамматику как самостоятельную 
дисциплину студенты не изучают. 

Ниже мы попытаемся представить основные принципы применения 
метода исторического комментария в аспекте практической морфологии, 
уделив особое внимание реализации принципа историзма в процессе 
преподавания глагола, поскольку русский глагол с точки зрения своей 
грамматической и семантической структуры является одной из наиболее 
сложных частей речи. Некоторые грамматические особенности глагола, 
представляюшие трудности для студентов, с точки зрения современного 
состояния языка, являются немотивированными. Обращение к историчес-
кому развитию грамматических категорий глагола позволяет пролить свет 
на возникновение той или иной современной формы, и, следовательно, 
облегчить усвоение соответствующего материала. 

К сожалению, не все студенты могут правильно определять 
глагольные категории. Так, нередко у глагола в прошедшем времени 
определяют лицо, а у глагола в настоящем времени – род. Такие ошибки 
связаны с общим непониманием абстрактных языковых явлений, которым 
невозможно дать объяснение с точки зрения современного состояния 
языка. Это одно из тех явлений, которым необходим исторический 
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комментарий. Как известно, система глагольных времен древнерусского 
языка была богатой: 4 формы прошедшего времени (аорист, имперфект, 
перфект, плюсквамперфект); 1 форма настоящего времени; 3 формы 
будущего времени (будущее простое, будущее сложное первое, будущее 
сложное второе). Естественно, останавливаться на всех временных 
формах было бы слишком сложно для студентов. Здесь необходимо 
прокомментировать с исторической точки зрения современную форму 
прошедшего времени, потому что у студентов неизбежно возникает 
вопрос: почему глагол в настоящем и будущем простом времени 
изменяется по лицам, а в прошедшем времени – по родам? Современная 
форма прошедшего времени восходит к одной из четырех форм 
прошедшего времени древнерусского глагола – к перфекту. В отмеченной 
нами аудитории упоминание термина “перфект” целесообразно, посколь-
ку студенты параллельно изучают английский язык с его разветвленной 
системой глагольных времен. Древнерусский перфект состоял из формы 
настоящего времени глагола быти и причастия прошедшего времени на -
л. Спрягался в перфекте вспомогательный глагол в настоящем времени 
(есмь, еси, естъ, есмъ, есте, суть), причастие же изменялось по родам и 
числам (неслъ, несла, несло, несли): есмь неслъ (-а, -о). В таком виде 
перфект до нас не дошел, он распался: утратился вспомогательный 
глагол, но сохранилось несклоняемое причастие прошедшего времени на 
-л, которое мы сегодня воспринимаем как глагол прошедшего времени. 
Таким образом, прошедшее время глагола является по происхождению 
причастием, поэтому оно сохраняет родовые формы и формы числа. 

Еще один вопрос, который, как показывает практика, возникает у 
студентов при образовании форм прошедшего времени русского глагола: 
почему у некоторых глаголов в мужском роде в прошедшем времени 
отсутствует суффикс –л. Например: умер – умерла, нес – несла, вез – 
везла и т.п. Ответить на этот вопрос без привлечения данных истории 
языка невозможно. В древнерусском языке рассматриваемая форма 
выглядела следующим образом – умерлъ, неслъ, везлъ. После падения 
редуцированных возникла труднопроизносимая группа согласных, 
которая упростилась посредством утраты конечного –л. Вот почему у 
некоторых глаголов прошедшего времени в мужском роде –л отсутствует.  

Чтобы облегчить понимание возвратных глаголов, нужно дать 
студентам историческую справку о происхождении частицы –ся. Интерес-
ной особенностью личных и возвратного местоимений древнерусского 
языка являлось наличие двух рядов форм дательного и винительного 
падежей единственного и множественного числа: полных и кратких (мъне, 
ми; тобе, ти; собе, си; намъ, ны; вамъ, вы; мене, мя; тебе, тя; себе, ся; 
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нас, ны; васъ, вы). Краткие формы являлись энклитическими, то есть не 
имели самостоятельного ударения, примыкая к предшествующему слову. 
В живых славянских языках со временем они, в основном, выходят из 
употребления, так как развитие шло по пути упрощения грамматической 
системы. В древнерусском языке энклитическая форма возвратного 
местоимения употреблялась при переходных глаголах, обозначая объект, 
которым является сам субъект. Единственным остатком существования 
энклитик в русском языке является постфикс -ся, ставший выразителем 
залоговых отношений. 

Ниже предлагаются типы заданий, которые призваны закрепить и 
проверить знания студентов в области специфики становления и развития 
современных грамматических форм русского глагола. Отметим, что 
состав и типы заданий могут отличаться в зависимости от степени 
подготовленности студентов и от уровня их знаний.  

Первая группа заданий ориентирована на текст. Студентам 
предлагается небольшой текст, в котором они должны найти 
соответствующие глагольные формы, определить, какие грамматические 
категории в них выражены и дать исторический комментарий. 

Следующей группой заданий предполагается образование новых 
форм. Например: от данных инфинитивов образуйте формы 
прошедшего времени мужского и среднего рода и объясните разницу 
между ними (везти – вез, везла); от данных глаголов образуйте форму 
прошедшего времени и, если возможно, прилагательное на –лый и 
объясните, почему от прилагательного не образуется краткой формы 
(загореть – загорел, загорелый) и т.п. 

Третья группа заданий рассчитана на продвинутую аудиторию. Так, 
студентам предлагается перевести на русский язык древнерусские 
предложения, обращая внимание на соответствующие глагольные 
формы. Например: переведите на русский язык следующие предложения 
и дайте комментарий к глагольным формам: Благое, куре, избрал еси 
дело, начинай его творити смело. Она же скры ся в некоторую яму; 
Конь мой умерлъ есть, а я жив и т.п. 

Четвертая группа заданий предлагает студентам проспрягать глаголы 
в перфекте либо перевести предложенные формы на древнерусский: 
образуйте форму древнерусского перфекта от следующих глаголов; 
восстановите форму древнерусского перфекта: я читал, ты нес, он 
вез.и т.п. 

На наш взгляд, предложенный круг заданий способствует выработке 
адекватного понимания процессов становления современных 
грамматических категорий глагола. 
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Необходимость оперирования понятиями, относящимися к истории 
языка ограничивается не только глагольными категориями. По нашему 
глубокому убеждению, обращение к исторической грамматике русского 
языка, к историческому комментарию необходимо для формирования у 
учащихся системного, алгоритмического понимания становления 
граматического строя соврменного русского языка. В этом смысле 
исторический комментарий того или иного грамматического явления 
представляет собой продуктивное правило, алгоритм, усвоение которого 
позволит учащимся самостоятельно рекoнструировать процесс 
становления той или иной грамматической формы и рассматривать ее 
особенности в рамках системы правил последовательного перехода от 
условной грамматической формы X к X1. При указанном подходе вся 
грамматическая система современного русского языка может быть 
представлена в качестве своего рода лингвистического процессора-
преобразователя, трансформирующего определенную первоначальную 
форму в форму современного русского языка. Указанный лингвисти-
ческий процессор должен задавать определенные правила трансформа-
ции (становления современной формы) по каждому условному сектору 
грамматики. Секторальное разбиение при этом может, в общем, соот-
ветствовать частереченой классификации современного русского языка. 
Для каждого отдельного сектора должно, в идеале, задаваться некое 
базовое правило, снабженное своими модификациями, и эксплицирую-
щего процесс трансформации первоначального явления вплоть до его 
терминального (в данном случа - синхронического) состояния. Разработка 
указанных правил, естественным образом должна базироваться на совре-
менных формах, отталкиваясь от которых, исследователь фактически 
анализирует форму с тем, чтобы на выходе получить развернутую модель 
ее синтеза. Такое распространное в современном русском языке явление 
как, к примеру, чередование гласных может считаться вышеупомянутой 
терминальной формой, подлежащей экспликации по вышеупомянутым 
продуктивным правилам. 

Когда мы говорим о различного рода чередованиях в современном 
русском языке, выражающих те или иные грамматические явления, в 
ряде случаев необходим исторический комментарий. Так, в современном 
русском языке широко представлено чередование а(я) – ин, им, ен, ем 
(понять – понимать, звякать – звенеть, имя - имени). Эти чередования 
относятся к типу исторических чередований, не зависящих от живых 
фонетических законов современного русского языка. Происхождение этих 
чередований связано с появлением у славян в общеславянский период 
особых носовых гласных звуков и их последующей судьбой у восточных 
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славян. На наш взгляд, историческое объяснение в виде краткой 
исторической справки должно быть дано студентам. Закреплению 
полученных знаний способствуют следующие упражнения: объясните 
чередования в словах: взять – взимать, внять – внимать, поднять – 
поднимать, жать – сжимать – жму и т.п.; в приведенных словах 
восстановите древнейший вид корня: звонок – звук, имя – имена, 
память – помню и т.п. 

Явление беглости гласных (чередование гласных о и е с нулем звука) 
тоже требует исторической справки. В современном русском языке 
беглость наблюдается в корнях слов (день – дня, сон – сна, шел - шла), 
суффиксах (цветок – цветка, крепок - крепка), приставках (собирать - 
сбор). Почему же не все о и е в русском языке беглые? Этот вопрос, как 
правило, задают студенты. Ответ на него дает история языка. Беглыми 
являются о и е, по происхождению восходящие к редуцированным ъ и ь, 
а небеглыми – исконные о и е. В качестве заданий для закрепления 
изложенного можно предложить следующие: объясните чередования в 
следующих парах слов: платок – платка, локоть – локтя, юнец – юнца 
и т.п. Продвинутой аудитории можно предложить следующие типы 
заданий: определите, в каких случаях в данных словах в древнерусском 
языке были редуцированные, а где были гласные полного образования: 
хвост, тонок, стол, лоб, конь, дом, коготь, старец, мешок, кусочек, 
череп и т.п.; напишите приведенные слова по-древнерусски и 
объясните чередование гласных о, е с нулем звука: зов – звать, кусок – 
куска, посол – посла; напишите следующие слова по-древнерусски: зло –
зол, отец – отца, сон –сна, посол – посла и т.п. 

В процессе изучения грамматических категорий имени 
существительного также необходим исторический комментарий. Изучая 
категорию падежа, останавливаемся на названии шестого падежа – 
предложного. В древнерусском языке он назывался местным, так как 
указание на место действия было его главным значением и он мог 
употребляться без предлога. Новое название падежа – предложный – 
было введено М.В.Ломоносовым в 18 веке, поскольку этот падеж стал 
употребляться только с предлогом. Прорабатывая категорию падежа 
необходимо дать исторический комментарий еще одному явлению – 
звательному падежу и его пережиткам в современном русском языке. В 
древнерусском языке был особый падеж – звательный, который 
употреблялся для выражения обращения. Постепенно эта форма была 
вытеснена, однако сохранились отдельные слова: господи, боже. Форма 
звательного падежа встречается в литературе 19 века, где используется в 
стилистических целях: Отпусти ты, старче, меня в море… (А.С.Пушкин 
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“Сказка о рыбаке и рыбке”). Можно обратить внимание студентов на тот 
факт, что в разговорной речи в русском языке для выражения обращения 
стал использоваться усеченный именительный падеж: Мам! Пап! Нин! 
Дим!  

Говоря о категории числа в современном русском языке, нужно дать 
исторический комментарий следующим явлениям. В древнерусском 
языке, помимо единственного и множественного числа, было еще 
двойственное число, которое употреблялось в тех случаях, когда речь шла 
о двух либо о парных предметах. Двойственное число было унаследовано 
древнерусским языком из праславянского, которым оно, в свою очередь, 
было унаследовано из общеиндоевропейского языка. Формы 
двойственного числа были известны всем славянским языкам, но 
впоследствии они почти повсеместно вышли из употребления и были 
заменены формами множественного числа. К двойственному числу 
восходит окончание –а в именительном падеже множественного числа у 
существительных второго склонения. Первоначально окончание –а было у 
существительных мужского рода, обозначающих парные предметы (глаза, 
рукава, берега), а затем по аналогии с ними распространилось на 
существительные, которые не обозначали парные предметы (города, 
острова).  

Остатками именительного-винительного падежей двойственного 
числа являются формы существительных в сочетаниях с числительными 
два, три, четыре (два друга, три стола, четыре карандаша). Собственно 
формами двойственного числа являются сочетания существительных с 
числительным два. После утраты двойственного числа существительное 
стало осмысливаться как родительный падеж единственного числа, 
причем такие отношения распространились на сочетания существитель-
ных с числительными три и четыре.  

Ниже перечислены типы заданий, которые помогут закрепить 
вышеизложенный материал.  

Первая группа заданий ориентирована на текст. Студентам 
предлагаются небольшие отрывки из произведений русской литературы 
19-го века, в которых они должны найти соответствующие формы имен 
существительных (формы звательного падежа, двойственного числа) и 
дать им исторический комментарий: Отпусти ты, старче, меня в 
море… (А.С.Пушкин “Сказка о рыбаке и рыбке”), Добре, сынку, добре! – 
сказал тихо Бульба и уставил в землю свою седую голову… (Н.В.Гоголь 
“Тарас Бульба”); Господи! – удивилась старуха, всплескивая руками… 
(А.П.Чехов “Степь”) и т.п. 
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Следующая группа заданий предполагает историческое 
комментирование современных форм множественного числа имен 
существительных: объясните происхождение форм множественного 
числа следующих существительных: рукава, бока, плечи, уши и т.п.; 
какие формы существительных употребляются при числительных 
два, три, четыре в современном русском языке и чем это можно 
объяснить. 

Третья же группа заданий рассчитана на продвинутую аудиторию и 
предполагает самостоятельное образование новых форм. Например: 
образуйте звательную форму от приведенных ниже существительных: 
ученик, отец, князь и т.п.; даннные слова напишите в именительном 
падеже множественного и двойственного числа и укажите, какая из 
двух форм закрепилась в современном русском языке: берег, старик, 
рог, глаз, бок, плечо и т.п. 

Четвертая группа заданий предлагает студентам найти в отрывках из 
древенерусских памятников формы звательного падежа и рядом написать 
форму именительного падежа: Дон ти Княже кличетъ; господине 
великий; Слава тебе, царю…; Поиде, княже, с нами въдань..; Слава 
тебе, господи… и т.п. 

При изучении имени прилагательного необходимо дать исторический 
комментарий полным и кратким формам. В современном русском языке 
краткая форма имени прилагательного образуется от полной путем 
отсечения окончания и добавления родовых окончаний. В древнерусском 
же было наоборот: более древней формой является краткая. Ей были 
присущи категории рода, числа, падежа, а в предложении – функция 
определения. Современный русский язык сохраняет следы былого 
склонения кратких прилагательных в виде некоторых форм в устойчивых 
сочетаниях (средь бела дня, от мала до велика, на босу ногу), в языке 
фольклора (красну девицу, добра молодца). В качестве закрепляющих 
упражнений здесь можно предложить следующие: в отрывках из русской 
литературы 19-го века либо в пословицах, поговорках и загадках найти 
устаревшие формы имен прилагательных и дать им исторический 
комментарий: Царь Салтан, с женой простяся, На добра коня садяся, 
Ей наказывал себя Поберечь, его любя… (А.С.Пушкин “Сказка о царе 
Салтане”); в данных примерах из памятников древнерусской 
письменности найти краткое прилагательное и указать, какое оно, 
качественное или относительное: далъ есмь блюдо серебрьно, 
заложиша град новъ деревянъ; Игорь ждет мила брата Всеволода… и 
т.п. 
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Что касается местоимений, здесь нужно отметить, что дейктическая 
система древнерусского языка была трехчленной, то есть выделялось три 
типа указания по степени удаленности. Указательное местоимение сь (си, 
се) указывало на предмет, близкий к говорящему, тъ (та, то) – на 
предмет, близкий к собеседнику, óнъ (óна, óно) – на нечто отдаленное в 
пространстве или во времени. В ходе исторического развития языка 
трехчленная система указательных местоимений древнерусского языка 
уступила место двучленной, которую мы наблюдаем в современном 
русском языке, где местоимение этот указывает на близкий, а тот – на 
отдаленный предмет. Как отмечают исследователи, “…древнее значение 
этих местоимений сохраняется в современном русском языке в 
указательных частицах вот и вон” [Кретова, Собинникова 1987: 67]. 
Можно обратить внимание студентов на тот факт, что трехчленная 
система указательных местоимений и сегодня реализуется во многих 
индоевропейских языках, в частности, в армянском (այս, այդ, այն). Таком 
образом, личное местоимение 3-го лица по происхождению является 
указательным, Следы этого остались в современном русском языке до сих 
пор. Так, местоимение 3-го лица имеет окончания неличных местоимений 
и изменяется по родам, оно может относиться не только к лицам, но и к 
предметам, тогда как личные местоимения 1-го и 2-го лица отличаются по 
окончаниям от неличных, по родам не изменяются и могут относиться 
только к лицам. В древнерусском языке было еще одно указательное 
местоимение и, я, е, которое использовалось для указания на третье лицо. 
Косвенные падежи местоимения и, я, е сохранились в парадигме личного 
местоимения третьего лица в современном русском языке. Таким 
образом, в современном русском языке для указания на лицо, не 
участвующее в диалоге, употребляется контаминированная парадигма, 
состоящая из формы именительного падежа местоимения онъ, она, оно и 
форм косвенных падежей местоимения и, я, е. Формы именительного 
падежа местоимения и, я, е утратились в силу своей чрезмерной крат-
кости и невыразительности.  

Необходимо обратить внимание студентов на еще одну особенность 
личных местоимений 3-го лица. В косвенных падежах указательного 
местоимения онъ, она, оно в старорусском языке после предлога 
появляется звук н, который сохранился в предложно-падежных формах 
личного местоимения 3-го лица в современном русском языке. Это 
объясняется тем, что предлоги к, в, с в древности имели вид кън, вън, 
сън и соответственно сочетания этих предлогов с формами косвенных 
падежей местоимения онъ, она, оно выглядело следующим образом: кън 
ему, вън его, сън имь и т.п. В ходе развития языка в результате 



237 
 

переразложения н примкнуло к местоимению. Закрепление н только за 
формами косвенных падежей личного местоимения 3-го лица объясняется 
тем, что все остальные местоимения, изменяющиеся по родам, начина-
ются с согласных звуков. А в положении перед согласным конечное н 
предлога утрачивалось. 

Закрепить материал по историческому комментированию 
современных местоименных форм помогут следующие упражнения: 
определите происхождение начального н в следующих формах местои-
мений: в нем, с ним, к нему, с ней, у нее, о ней и т.п.; объясните, почему 
в современном русском языке формы именительного падежа личного 
местоимения 3-го лица и формы косвенных падежей этого местоиме-
ния образуются от разных корней; в данных отрывках из произведений 
русской литературы 19-го века найдите устаревшие формы 
местоимений и дайте им исторический комментарий: Взявшись 
хлопотать об издании Повестей И.П.Белкина, предлагаемых ныне 
публике, мы желали к оным присовокупить хотя краткое жизнеопи-
сание покойного автора… … потребовал я хозяйственные книги, 
призвал плута старосту, и в присутствии Ивана Петровича занялся 
рассмотрением оных. (А.С.Пушкин “Повести Белкина”). 

Таким образом, объяснение многих фактов русского языка не может 
быть дано только на основе его современного состояния. Во многих 
случаях необходим исторический комментарий, объяснение языковых 
фактов с учетом исторических процессов в развитии русского языка. По 
нашему глубочайшему убеждению, сознательное, осмысленное, не 
основанное только на механическом запоминании изучение норм 
современного русского языка невозможно без исторического освещения. 
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քերականություն, պատմալեզվաբանական սկզբունք, պատմալեզվաբանական 
մեկնաբանում 

 
Հոդվածը նվիրված է պատմալեզվաբանական առարկաների ՀՀ 

բուհերի բանասիրական ֆակուլտետներում դասավանդման 
յուրահատկություններին, պատմալեզվաբանական սկզբունքի 
կիրառմանը ժամանակակից ռուսերենի քերականության դասավանդման 
համատեքստում: 
 
NINA GHARIBYAN – THE ROLE OF HISTORICAL GRAMMAR IN THE 
PROCESS OF FORMING LINGUISTIC COMPETENCE  

 
Keywords: historical grammar, modern Russian grammar, the principle of historicism, 
historical commentary 
 

The article is devoted to the problems of teaching historical linguistic 
disciplines on the philological faculties in the universities of the Republic of 
Armenia, realization of principles of historicism in the process of teaching 
modern Russian grammar. 
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К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ОБРАЗОВАНИЯ 
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Технологические достижения последних десятилетий, успехи в 
информационных и коммуникационных технологиях изменили стандарт-
ные квалификационные требования к современным специалистам во всех 
областях, в том числе и к специалистам, работающим в сфере образова-
ния. Происходящие процессы предполагают не только и не столько 
ускорение темпов образования, сколько изменение качества образования. 
В силу этого, осуществление модернизации системы образования предпо-
лагает глубокие и многоплановые реформы.  

Быстро меняющаяся реальность, постоянная социальная эволюция, 
формирование концептуально новых подходов к образованию очень 
остро ставят вопросы перед специалистами, преподавателями и 
учителями: насколько они способны преодолеть кризисные явления, 
насколько социально и психологически могут адаптироваться к новым 
условиям, насколько способны работать и давать высокие результаты в 
современных быстроизменяющихся вероятностно- неопределенных 
условиях. 

 Английский исследователь Р. Барнетт еще в 1997 году в институте 
образования Лондонского университета отмечал,что роль педагога 
заключается в том, чтобы довести студентов до осознания того, что для 
жизни в современной неопределенности им необходимо найти и развить 
собственные силы. В этой связи, как отмечает профессор Барнетт, 
преподавание становится еще более сложным [Barnett 1995:150-158]: 

 Очевидно, что одним из путей выхода из кризиса является 
повышение образовательного ценза не только у молодого поколения, но и 
у взрослых. Смена сферы деятельности, профессии или повышение 
качества уже имеющейся профессии стала неотъемлемой категорией 
развития современного общества. Основными движущими силами 
образования взрослых становится полноценное участие в деятельности и 
жизни в социуме. Целью образования взрослых является приобретение 
новых навыков деятельности в обобщенной форме. 
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 Образование взрослых подразумевает приоритет личной 
заинтересованности в получении знаний и развитии определенных 
компетенций. Взрослыми учащимися на передний план выдвигается 
вопрос не “что выучить”, а как применить и использовать полученные 
знания в процессе конкретной деятельности; что дадут ему полученные 
знания и компетенции, какие новые социальные и общественные 
функции он сможет выполнять благодаря непрерывному повышению 
своих компетенций. Таким образом, в процессе образования взрослых 
компетентностно-деятельностный подход становится доминирующим. 
Акцентируется не только и не столько содержание конкретного предмета 
или дисциплины, сколько форма и вид деятельности, которые могут стать 
результатом образования.  

Признанная современной образовательной концепцией 
компетентностная парадигма предполагает внедрение широкого спектра 
различных образовательных подходов, что уже является мотивирующим 
фактором, так как, в первую очередь, по своему содержанию эта 
парадигма антропоцентрична, предоставляет свободу при выборе 
методов и форм работы в зависимости от цели и ситуации обучения.  

Таким образом, можно утверждать, что современная образовательная 
парадигма, рассматриваемая с точки зрения социальных особенностей, 
предполагает возможность изменения/ повышения социального статуса 
благодаря постоянному пополнению и расширению профессиональных и 
общекультурных знаний и повышению квалификационного уровня.  

Говоря о качественных изменениях, имеем в виду изменения на 
мировоззренческом, нравственном, практическом и психологическом 
уровнях, что очень часто ведет к возникновению недопонимания, 
растерянности и даже психологического шока и барьера. У большинства 
взрослых специалистов возникает критическое отношение к новой 
информации. 

Модернизация, а точнее, смена парадигмы образования, основанная 
на личностно центрированном подходе, предполагает, в первую очередь, 
переосмысление психологических основ происходящих процессов: 
пересмотр существующих концептов и формирование новых, осознание 
необходимости найти новые мотивы и стимулы в ситуации 
неопределенности и изменения образовательной “картины мира”, 
конструирование новых механизмов и подходов к образовательным 
процессам и психологической адаптации к ним.  

Новые концепции, новая образовательная парадигма легче 
принимаются теоретически, чем реализуются на практике, особенно 
среди контингента школьных учителей. Опыт работы на различных 
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курсах повышения квалификации учителей и директоров школ показал, 
что многие участники курсов осознают неизбежность и необходимость 
перемен, но эти перемены они понимают довольно абстрактно и отстран-
енно от собственной личности. Новая парадигма не воспринимается на 
личностном уровне, в основном не меняется психологическое восприятие 
привычной профессиональной “картины мира”, не перестраиваются 
личностные установки, новые мотивы возникают с трудом, что и 
отражается на уровне профессиональной подготовленности. 

Для преодоления возникающих противоречий необходимо рассмот-
реть психологические аспекты, влияющие на формирование мотивации 
повышения собственного профессионального уровня у учителей и 
переосмысления своих подходов к процессу образования в целом.  

В процессе рассмотрения психологических особенностей обучения 
взрослых, в нашем случае - учителей, необходимо иметь в виду ряд 
факторов. Основной фактор, который надо принимать во внимание – это 
то, что взрослый человек, вне зависимости от профессии, статуса , 
социального положения в своих действиях, поступках, мировосприятии 
основывается на личном опыте. Психология взрослых учащихся 
характеризуется тем, что в ней доминируют индивидуальные особен-
ности, что проявляется в качественно отличных от детского возраста 
методах познания, поиска, сбора и анализа информации, конструиро-
вания зоны ближайшего развития. Зона ближайшего развития для взрос-
лого человека – это необязательная посильная помощь таких же взрослых 
людей. Чаще всего зона ближайшего развития подразумевает совместную 
деятельность для достижения определенных результатов. Взрослый 
учащийся имеет конкретные цели, мотивы, предполагаемые формы 
деятельности для достижения поставленных целей. Цель определяется 
самостоятельно. Это обуславливает его отношение к миру и профессио-
нальной деятельности: психологически взрослый человек не способен 
проявлять отчужденность в любой форме деятельности, если эта форма 
деятельности интересна ему, логична, адекватна, мотивирована, направ-
лена на достижение определенных целей и удовлетворяет интеллек-
туальные запросы. 

Но даже при наличии самостоятельного целеполагания и частичной 
мотивированности, взрослый учащийся не всегда может осознать 
необходимость перехода на более высокую ступень своего профес-
сионального уровня. 

Быстрая смена приоритетов, трансформация профессиональных 
парадигм, постоянное обновление информации во всех сферах приводит 
к возникновению профессиональной дезадаптации и дефициту знаний и 
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умений и , в конечном счете, также и к дефициту компетенций в 
профессиональной деятельности.  

Любые экономические, геополитические, идеологические, политичес-
кие изменения всегда и непосредственно влияют, в первую очередь, на 
философию и практику образования, на уровень профессионального 
статуса, на эффективность тех или иных подходов, и в результате - на 
формирование новой образовательной парадигмы. Кроме того, измене-
ния, модернизация, появление новых теорий в образовании, которые 
необходимо воспринять и реализовать на практике, происходят настолько 
быстро, что сознание взрослого человека, привыкшего к устоявшимся 
категориям, установкам и, в силу этого довольно инерционного, не 
успевает за этими изменениями.  

Согласно теории Л.С.Выгодского, психологическое развитие личнос-
ти с самого рождения определяется социальными закономерностями. 
Основным во взаимодействии человека с окружающей действи-
тельностью – от рождения и в течении всей его жизни, занимает общение 
[Ломов 1980:306]: 

Особый интерес для нас представляют работы Б.Г.Ананьева, в 
которых он рассматривает психологические основы развития взрослых. 
Автором прослеживается динамика психических функций во взрослом 
возрасте и делается вывод о том, что потенциал обучаемости взрослого 
человека довольно высок: взрослый человек в процессе обучения 
довольно легко и продуктивно получает, сохраняет, анализирует и 
перерабатывает информацию. Процесс становления и развития человека 
Б.Г.Ананьев рассматривает с точки зрения развития личности как 
индивидуального целого, обусловленного внешними социально-истори-
ческими условиями. Интериндивидуальная [термин Б.Г.Ананьева] струк-
тура человека формируется и развивается в ходе различных индиви-
дуальных и социальных связей в процессе разнообразных форм 
деятельности. На основе этих связей определяется и формируется внут-
реннее психологическое содержание личности, развиваются индивидуаль-
ные качества, сознание и самосознание, которые отражаются на связях и 
взаимоотношениях с другими [Ананьев 1980:119]: 

Рассматривая деятельность учителя русского языка с точки зрения 
психологических характеристик, необходимо иметь в виду, что его 
профессиональная деятельность сопряжена с чрезвычайно сложными, 
многовекторными и разнообразными характеристиками возникающих и 
решаемых задач.  

В данной статье нам представляется необходимым рассмотреть те 
психологические процессы, которые влияют на жизнедеятельность и 
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поведение взрослого человека: в поведении существуют две 
взаимосвязанные стороны, определяющие “психологический портрет”: 
регулятивная – мышление, память, внимание, восприятие, ощущения, 
темперамент, эмоции, и побудительная - потребности, цели, стремления 
мотивы, мотивация. Для осмысления и системного представления 
факторов, влияющих на профессиональную деятельность учителей, 
необходимо рассмотреть такие понятия, используемые в современной 
психологии, как мотив, мотивация, мотивоформирующие факторы, 
классификация мотивов, потребности, интерес и т.д. Именно 
выстраивание, формирование и развитие мотивов в профессиональной 
деятельности является залогом движения и профессионального успеха. 

“Создание мотивационной базы и становление ее на протяжении 
всей деятельности – это не просто фиксация отрицательного или 
положительного отношения к процессу той или иной деятельности, а 
целая система усложнения мотивационной структуры, где взаимодейст-
вуют возрастные, индивидуальные, психологические особенности с одной 
стороны, и социальные, региональные и исторические – с другой” 
[Таткало 1990:39]. Мотивы определяются потребностями, которые, в 
свою очередь, порождают целенаправленную активность. В соответствии 
с общей теорией деятельности, А.А.Леонтьев предложил следующую 
характеристику мотива: “Мотив – это объект, который отвечает той или 
иной потребности и который, в той или иной форме отражаясь субъектом, 
ведет его деятельность” [Леонтьев 1966:5], то есть функция мотива 
заключается в побуждении совершить определенное действие, 
рационально направить это действие, придавая ему личностное значение. 
Любая деятельность не может определяться и реализовываться одним 
мотивом, необходимо рассматривать комплекс мотивов, стимулирующих 
целенаправленную активность, то есть мотивацию.  

Опыт работы на курсах повышения квалификации учителей 
позволяет нам сделать вывод о том, что в деятельность учителей русского 
языка в Армении вовлечены люди с различными базовыми знаниями, 
целями, с различными социальными и познавательными мотивами. 
Следовательно, различны и причины, побуждающие этих специалистов 
принимать участие в программах по повышению профессионального 
уровня и развитию профессиональных компетенций. Однако есть один 
неоспоримый факт: только позитивное подкрепление может привести в 
действие механизмы поэтапного познания и включения взрослого 
человека в новую для него деятельность. 

Основываясь на теоретических работах по классификации мотивов и 
на долголетнем опыте работы с преподавателями, мы предлагаем 
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следующую классификацию основных мотивов рассматриваемой нами 
группы взрослых учащихся. 

Социальные мотивы: мотивы долга и ответственности (перед 
администрацией, перед учеником, перед коллегами);мотив достижения 
успеха: способ самоутверждения в профессиональной сфере через 
повышение своего квалификационного уровня; профессиональный и 
карьерный рост и продвижение;мотив престижа;избежание “наказания”. 

Личные мотивы: мотив самовыражения; мотивы самоопределения и 
самосовершенствования; мотив расширения профессиональных связей, 
контактов посредством участия в различных курсах и семинарах; 
познавательные мотивы; возможность общения на профессиональном и 
личностном уровне; смена ситуаций общения, расширения коммуника-
тивных возможностей (в современной ситуации дефицита общения 
данный мотив иногда становится одним из доминирующих); избежание 
порицания . 

Мотивы, связанные с процессом учения:углубление лингвистических 
знаний; знакомство с новыми подходами к современной лингвистике и 
литературоведению; знакомство с новыми технологиями; возможность 
изучения новых методов и приемов работы на материалах своего 
предмета;ознакомление с новыми учебниками и учебными пособиями; 
возможность изучения и применения компьютерных технологий на уроках 
русского языка; избежание профессионального провала. 

Мы рассматриваем основные мотивы, способствующие развитию 
продуктивной деятельности взрослых учащихся на курсах повышения 
профессиональной квалификации, опираясь на когнитивно-социальные 
теории развития личности. При наличии мотивирующих факторов и 
позитивном подкреплении процессы вхождения в новую учебную среду 
увеличивают вероятность быстрой адаптации и повышают 
продуктивность процессов учения.  

 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Адольф В.А. Профессиональная компетентность современного 
учителя: Монография/ Краснояр. гос. ун-т. Красноярск, 1998. С. 118. 
 

2. Ананьев Б.Г. избранные психологические труды: в 2-х т. М.,1980, Т2. 
 

3. Выгодский Л.С. Собр.соч.М.,1983, Т3,с.306. 
 



245 
 

4. Леонтьев А.А. Потребности, мотивы, сознание. Мотивы и сознание в 
поведении человека .ХVIII международный, Психологический конгресс, 
М.,1966. 
 

5. Ломов Б.Ф. Особенности познавательных процессов в условиях 
общения – Психол. Журнал, 1980, N5. 
 

6. Таткало Н.И. Мотивация как средство развития личности при обучении 
языкам. Русский язык в Армении, Ереван, Ноян тапан, 1999. 
 

7. Barnett R. Improving higher education: total quality care. Buckingham, 
1995. 
 

8. Tajfel H. Intergroup behavior // Tajfel H., Fraser C. (eds.) Introducing 
social psychology. N. Y.: Penguin Books, 1978. p. 401—466.  

 
 
ՆԻՆԱ ՏԱՏԿԱԼՈ - ՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ 
ԴԻՏԱՆԿՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 
Հիմնաբառեր՝ հարացույցի փոփոխություն, հոգեբանական դիտանկյուն, 
սոցիալական շարժառիթներ, միջանհատական շարժառիթներ 
 

Հոդվածում քննարկվում են չափահաս մարդու 
կենսագործունեության և վարքագծի վրա ազդող հոգեբանական 
գործընթացները. վարքագիծը ձևավորում է մարդու «հոգեբանական 
պատկերը» կազմող երկու փոխկապակցված կողմ՝ կարգավորող 
(մտածողություն, հիշողություն, ուշադրություն, ընկալում, զգացողություն, 
խառնվածք, զգացմունքներ) և շարժառիթային (կարիքներ, նպատակներ, 
ձգտումներ, շարժառիթներ, մոտիվացիա): Ուսուցիչների 
մասնագիտական գործունեության վրա ազդող գործոնները հասկանալու 
և համակարգելու համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել ժամանակակից 
հոգեբանության մեջ օգտագործվող այնպիսի հասկացություններ, 
ինչպիսիք են՝ շարժառիթը, մոտիվացիան, մոտիվացիան կազմող 
գործոնները, շարժառիթների դասակարգումը, կարիքները, 
հետաքրքրությունը և այլն: Մասնագիտական գործունեության 
հաջողությունների և առաջընթացի գրավականն են՝ շարժառիթների 
ձևավորումը, դասդասումն ու զարգացումը:  
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NINA TATKALO - PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE EDUCATION OF 
ADULTS 
 
Keywords: а change of paradigm, a psychological aspect, social motifs, inter-
individual motifs 
 

The article touches upon psychological aspects affecting the activity and 
the behavior of an adult. The behavior consists of two interrelated parts which 
form the “psychological portrait” of a person: the regulating part /thinking, 
memory, attention, perception, sensation, temperament, emotions/ and the 
motivating part /demands, objectives, aspirations, motifs, motivations/. In 
order to understand and systematize the factors affecting the professional 
activity of a teacher, such concepts as motif, motivation, motif-forming 
factors, the classification of motifs, needs, interests etc, used in modern 
psychology, should be considered. The formation and development of motifs 
during the professional activity are the key to professional success and 
progress. 
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SHAPE AMERICAN DREAM. CREATE POPULATION, THAT AUTHOR 
THOUGHT WOULD BE PERFECT 

 
NORA AHARONIAN 

 
Кeywords: English as a second language, culture shock, equality, language barrier, 
immigrant students, moral education, critical thinking  

 
“I believe that in order to shape The American Dream, one must educate 

a population that is perfect, have warm hearts and minds.” 
- Nora 
In the nation’s second largest school district, which is called Los Angeles 

School District, immigrant children are well represented in all demographics 
of greater Los Angeles. Generally, immigrant children are hard workers; 
assimilate well into school culture; develop their talents; and often find 
academic success ahead of their native counterparts. David Star Jordan High 
School, home of huge numbers of immigrant children, is where I made my 
mark on the formal education of youngsters who traveled from Mexico and 
Central America, for improved education and life opportunities with their 
parents. Through multiple district positions, I was able to monitor and 
examine the educational experiences of these children. In this theses, I will 
chronicle how targeted support with regard to their placement, teaching, and 
tutoring fostered more responsible, fulfilled lives to so many at Jordan High.  

Why do People Leave Their Homeland? 
“It is your decision not your condition that truly shapes the quality of 

your life.” 
- Anthony Robbins  
Generally, people prefer to live their whole life in their motherland, 

where they were born and used to spend their childhood and youth. People 
forsake their homeland and move to another country for various reasons, 
they are; 

A. Socio-economic conditions. Socio economic reasons have always been 
among the main reasons for migration. Some people emigrate to avoid 
starvation. Life in poverty and despair often becomes a reason for people to 
look for a better life. Socio economic conditions of developed countries 
attract emigrants. These countries guarantee security, justice, equality and all 
other rights under the United Nation’s charter. Universal Declaration of 
Human Rights (UDHR) is a declaration adopted by the United Nation General 
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Assembly on December 10th, 1948. The same year, The Universal Declaration 
of Human Rights brought human rights into the realm of international law.  

B. Employment Opportunities. This is a very important factor which 
affects the emigrants to leave their motherland. Not having a job in their own 
country, they seek to find a one in the foreign country. Some cases, they 
leave their families behind. Family reunification in American immigration law 
began in 1965. Immigration Policy in the United States serves to reunite 
families by admitting immigrants who already have family members living in 
America.  

C. Better Future for Themselves and Their Children. Almost all 
immigrants come to the United States to look for a better life, inspired by the 
“American Dream.” The American Dream is rooted in the Declaration of 
Independents, which claims that “all men are created equal” with the right to 
“Life, Liberty and Pursuit of Happiness.” American writer and historian James 
Truslow Adams, in his book The Epic of America, which was written in 1931, 
stated that the American Dream is that dream of a land in which the people 
should be “better and richer and fuller, for anyone, with the opportunity for 
each according to ability or achievement.” [Adams 1931:214-215]. The key 
element of the American Dream is promoting opportunity to everyone’s 
children living in America, regardless of background.  

What Barriers do Immigrants Face in the U.S.?  
 Immigrants who have come to the United States have several challenges. 

Although, they are many, I have chosen to site only three: Assimilation or 
Culture Shock, Language Barrier, and Employment Opportunity. 

A. Assimilation or Culture Shock. As most immigrants in America, 
Armenians included, go through the same problems mentally and physically. 
They are caught between two worlds, loss of homeland and alienation, 
confrontation of different cultures and their search for identity. Culture 
Shock can be described as the feelings one experiences after leaving their 
own country to live in another cultural or social environment. This paradox or 
contradiction causes some people feelings of confusion until they understand 
or get used to the differences. For some others culture shock is fun and 
exciting. 

B. Language Barrier. When two people cannot understand one another, 
they experience a language barrier. Immigrants also face a strong language 
barrier upon arriving to America. In order to learn the language, adults as 
well as children, need to take language classes. Adults take language classes 
in adult schools and community colleges. Whereas, children take them in the 
schools they attend. I will explain more about this subject later in this paper. 
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C. Employment Opportunities for Immigrants. New arrived immigrants 
agree to do low paying jobs. Some women work as maids, baby sitters, and 
others work in the stores, restaurants. Some men work in stores or 
restaurants, others drive taxi, do plumbing, carpentry, gardening. Later when 
they learn English they open their own business, store or restaurant. Later, 
some go to college or university and get degrees and work in high paying 
jobs. 

Immigrant Students at Los Angeles Unified School District (LAUSD) 
Los Angeles Unified School District (LAUSD) is the largest (in terms of 

students) public school system in the U.S. It is located in the state of 
California. It is second largest public school district in the United States. The 
district welcomes the immigrant children from elementary to high school 
levels “with open arms.” Under federal law, these students are entitled to 
attend public school regardless of immigration status. The U.S. Supreme 
Court ruled in Plyler v. Dole (457 U.S. Supreme Court 1982:202) that 
undocumented children and young adults have the same rights to attend 
public primary and secondary schools as do U.S. citizens and permanent 
residence.  

Immigrant students face several challenges, such as, language 
limitations, lack of familiarity with the United States (US) school system, and 
personal trauma, such as, changing the country or leaving a part of their 
family in their motherland.  

The purpose of the Los Angeles School District is to help immigrant 
students to develop high levels of academic achievement in English. Schools 
in this district have developed effective ways to support oral language, by 
reading and writing, with emerging English as a second language learners. 
These programs are almost the same for the Middle and High School 
students. These ESL classes, in both (Middle and High) Schools, range from 
Beginning, Intermediate and Advanced levels of English as Second Language 
Programs. Of course, Mathematics, Science, Social Studies, Art and Physical 
Education are part of the graduation requirements. After graduation, student 
would be ready to transfer either a two or four year college. After achieving, 
students would be ready for transfer to either a two or four year college. 
After achieving a college education, it would be easier to find a good job. 

A Rich Mix of Career Assignments and Work Sites 
I have served at LAUSD for 30 years. The first 15 years I worked at 

Jordan High School, as an English-as-a-Second-Language (ESL) Teacher; ESL 
Department Chair, Mentor Teacher; Tutoring Program Coordinator; and ESL 
Student Recognition Day Program Coordinator. For the past fifteen years, I 
worked A Secondary School Guidance Counselor at several high schools in 
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the district. I was very well trained for these programs and gladly shared my 
expertise with my department members. ESL Department had more than five 
hundred students studying in its Department. I was among sixteen teachers 
working in the Department. At the time, I also had several young 
inexperienced teachers who were receiving training and guidance from me, 
while studying in the universities to get their teaching credentials. Before and 
after school tutoring was a passion of mine as well. At the end of each 
semester, I organized ESL Student Recognition- a school-wide event. To 
recognize the excellent and talents of students in the Department, speeches, 
certificates, awards, and recognition were crafted to encourage and inspire 
not only the recipients but to the student body at large.  

Our students were mainly from Mexico and Central America. Central 
America consists of seven countries, they are, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua and Panama.  

ESL Department and My Students at Jordan High School 
From 1983 to 1997, Jordan High School’s ESL Program was in 

continuous flux. This was a good thing because the best efforts and mixed 
resources were being sought to meet student needs. Clearly, the District’s 
goal was to advocate development. However, since the late nineties, few 
changes had come. 

I taught, English language communication skills, including listening, 
speaking, reading, writing and critical thinking.  

English as a Second (ESL) program provides with language skills needed 
to; 

" Support the academic achievement of their 9-12 grade students 
" Find employment 
" Succeed in college and career training programs 
" Become United States citizens. 
Placing the Student in ESL Classes 
Before a student is placed in the appropriate classroom, several things 

need to take place. School asks several questions to the student, and the 
student needs to complete certain paperwork in the English as a Second 
Language office. Questions are as follows; 

A. When did the student arrive in the U.S.? 
B. What country he/she come from? 
C. How much schooling did the student have? 
D. Allow the student to take a test to determine student’s level of literacy 

in his/her native language. In my opinion, the higher the level of the native 
language, the higher is the success in learning English. 
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Teaching Values and Morals While Teaching Communication Skills, 
Listening, Reading, Writing, Speaking and Critical Thinking Skills 

“There are two kinds of virtue: intellectual and moral. The first needs 
training of mind, and the second needs training of habits. Literature and 
practice help to develop both.” 

- Nora 
Students of all ages and levels and intelligence are growing up with 

indifference when it comes to accepting responsibility for their actions. The 
indifference has a number of causes, one of which is children’s lack of 
understanding of values and of the significance they play in their lives and in 
the lives of those around them. This refers to students of all ages, from very 
early age to college level. In respond to the need for students to learn values, 
I had developed a program which provides guidelines for imparting an 
understanding of values, also known as values or moral education. This 
understanding will be meaningful to students, both at their present age level 
and throughout the reminder of their lives.  

What is Values or Moral Education? 
“Nothing is more delightful for the teacher than observing her students 

grow intellectually and morally virtuous.” 
- Nora 
Values and moral education is training of the mind and the heart to 

choose things that are upright, respectful, and honoring to self and others. 
The criteria for these involve a number of complex issues, which need to be 
viewed from moral perspective. The development of such a perspective 
involves the learning of certain “do’s” and “don’t ’s,” as well as the ability to 
make informed judgments. Adults can serve as such an example, and children 
must be able to observe such moral action with their own eyes. “When 
children see adults respect, care for, and love each other, they learn from 
them and do the same.” [Dosick 1995:17].  

Literature as a Tool for Achieving Moral Literacy 
Literature can be a powerful tool for understanding human conflict and 

resolution and for the teaching of values and morals. While examining stories, 
readers become aware of multiple perspectives. Such perspectives include the 
varied and innumerable motivations of individuals and the productive, 
unproductive, and counterproductive strategies and decisions that are used 
when characters are compelled to make ethical, value, or moral decisions.  

 Regardless of the form literature takes, it always dramatizes the many 
ways in which humankind deals with the infinite possibilities of life. Moreover, 
when literature connects with the student, he or she ponders and questions 
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both the positive and negative qualities and actions of the characters [Dosick 
1995:22]. 

“Teaching Values and Morals” was a very lengthy program. It took a 
semester for me to teach. While teaching the program, my students read the 
book called, “Tales of Courage, Tales of Dreams,” which was designed for the 
ESL students [Mundhal 1993]. Stories were written by immigrant students, 
which represent a range of experience of children various cultures, who have 
endured difficulties in the United States. Stories represent various cultures, 
including Mexican, Puerto Rican, Native American, Cambodian, and 
Ukrainian.  

These real life stories were written in simple language, enabling students 
to easily comprehend the stories as well as to practice the English language. 
Although the characters come from different countries and cultures, there 
were many similarities in their experiences. These experiences cover diverse 
themes, which include the loss of homeland, starting over, adjustment to life 
in the United States, the virtue of love and courage, and respect for other 
cultures.  

Critical Thinking and Behaviour 
“Critical Thinking is an intellectually disciplined process during which the 

information is actively and skillfully conceptualizing, applying, and analyzing 
based upon the individual’s observation, experience, reflection and reasoning 
through communication.” 

- Nora 
Critical Thinking is the ability to apply reasoning and logic to new and 

unfamiliar ideas and opinions. It is an open-minded approach. There are 
several factors which influence students’ thinking and behaviour, including 
the classroom environment, positive teacher and student interaction, the 
respect of thoughts and feelings of students during class discussions, the 
teaching of the true meaning of love, values, respect, and courage through 
classroom and home examples, and putting classroom information and 
student understanding to practice in the classroom, at home, and throughout 
the students’ daily lives. 

 As an educator, and a believer of education, I conclude that the greatest 
gift teachers can give to their students, and the parents to their children, are 
the wings of independence. When responsibility and the wings of 
independence are combined, courage can take hold and help create 
wholeness.  

Summary 
One’s level of success in life depends on the quality as well as the 

amount of effort put forth into creating a positive outcome. Another asset 



253 
 

important to success is responsibility. Responsibility must be taught to each 
generations. Finally, the importance of values and morals need to be 
reinforced in the classroom. 

The stories were uplifting and were meaningful to students, who could 
relate the stories to experiences in their past and present. Through reading 
these stories, students became involved in the learning process. Moreover, 
my students were given the opportunity to incorporate what they were 
learning into books, letters, art work, and many other activities. 

The books written by my students were placed in the library of Jordan 
High School. The entire school students in the school had an access to the 
books. My students were acknowledged as “Best Writers” in the whole school. 
Their art work was demonstrated in the school halls. We all were very proud 
of our excellent job. So was the school.  

ESL Student Recognition Day 
“Where equity exists in education, every student has the opportunity to 

dream, to aspire, and to succeed.” 
- Nora 
 At the end of each semester I organized an “ESL Student Recognition 

Day” program in which both the students and teachers were part. The 
purpose of the program was to instill a sense of pride in students, parents, 
teachers and administrations in regard to the accomplishments of ESL 
students. Moreover, it is believed that such a day will be enriching, not only 
for the ESL students themselves, but also for parents, teachers and 
administrators. 

The ESL Student Recognition Day assembly is an opportunity for the ESL 
students to feel that they are welcome in the school, and the school is very 
proud of them. In addition, it is an opportunity for the ESL students to have 
the spotlight and the recognition they deserve for a job well done. Moreover, 
it is hoped that this day will motivate ESL students to achieve their dreams. 
Where equity exists in education, every student has the opportunity to dream, 
to aspire, and to succeed. 

 During “ESL Student Recognition Day” program, my students who 
participated in the “Teaching Values and Moral in the Classroom” project 
received plaques, medals, and certificates from me, in front of their parents, 
teachers and students of ESL Department. They were proud of themselves 
because of the information and the knowledge they had gained in class which 
would help prepare them for the future and would always remain in their 
memories. My students’ works, collages, banners, illustrations decorated the 
school auditorium. The school Principal and the administration were happy to 
be present at the “ESL Student Recognition Day” program.  



254 
 

I as Multicultural/Multilingual Educator 
“Appreciation quit and sensitivity to diversity is core in my educational 

philosophy. I believe my multicultural experiences have boosted my own 
confidence.” 

- Nora 
As an Armenian American living in Los Angeles, I had the opportunity to 

interact with students from many cultures, as I mentioned above. Even before 
moving to the United States, I acquired several languages and had a 
tremendous appreciation for the people who spoke them.  

 As an educator, I made conscious efforts to be sensitive to the various 
ethnic heritages that were in my classroom, and of those, who were in the 
tutoring program. Even though, their first language was Spanish, there were 
differences in cultural believes, traditions, and faith. I did my best to study 
their language to be able to communicate with them and their parents. I 
learned their culture and traditions to understand their values and morals. It 
was a gratifying experience for me. I found being sensitive to cultural 
differences has helped me a lot in understanding the problem of the student. 
Empathy plays a great role in not being judgmental or imposing my own 
values on the situation.  

I was their “family member.” I knew them very well. I gained knowledge 
about the challenges my students face on daily bases, I understood them very 
well. . . I was teaching, learning and modeling. To me, the greatness of a 
human being is to have without possessing, help without expecting, and lead 
without controlling. It is the human’s supreme virtue. I was following my own 
instinct. My profession fit my personality very well. Years later, my students 
often returned to visit me to show their appreciation to “their favorite 
teacher-educator.”  

Tutoring Program 
As I mentioned earlier, some or most of the immigrant students work 

after school. They sometimes took a job in the neighboring family restaurants 
or stores. There are better options for the student who were skilled in English 
Language. Immigrant parents are learning the English language themselves. It 
is not easy for them to help their children in their homework. As a result, the 
schools have to create after school Tutoring Program, for the students to stay 
after school and do their assignments.  

I organized a Tutoring Program at Jordan High School for all ESL 
students. Our students stayed one or two hours after school. They received 
support in every subject area, including Mathematics, Science and Social 
Studies. 

Teacher as Counselor 
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“The best traits of an excellent teacher are to listen to her students, 
understand their concerns, guide them based upon their interests and learn 
with them.” 

- Nora 
The teacher as counselor is a powerful role. She assists the students in 

the developing, implementing, and monitoring of individual and group 
treatment plans. 

Let us see what well known psychologists had to say about counseling. 
Egan states that the effective counselor has to have several skills, such as, 
attending, listening, and understanding. By attending, Egan means being with 
clients both physically and psychologically. Listening refers to the “ability of 
helpers to capture and understand the message the clients communicate as 
they tell their stories” [Egan 1998:62]. Finally Corey and Corey state that, to 
be an effective counselor, one must have courage, willingness to model, 
ability to be emotionally present, a “sincere interest in the welfare of others,” 
willingness to seek new experiences, “inventiveness,” and “personal 
dedication and commitment” [Corey and Corey 1997: 68]. 

I agree with above mentioned psychologists, I wanted to add, that the 
teacher/counselor has to be a good listener and a good communicator.  

General steps in helping the students are as follows; 
A. Recognize the students need for intervention and build rapport. 
B. Provide an appropriate time to listen to the student. 
C. Help the student to identify and clarify the problem. 
D. Help create goals to facilitate improvement or change. 
E. Encourage the student to succeed. 
F. Listen to inner messages that come through interaction with the 

student. 
I was delighted to assist my students meet their educational, emotional, 

and career goals. I would also add that being caring, and having respect for 
rights of others are important skills for an effective teacher/counselor.  

Both for an effective teacher and a counselor, being a good listener is 
one of the most important skills one has to master. While listening, the 
teacher/counselor needs to demonstrate her interest in what is being said. It 
also shows teacher/counselor’s respect to her students. Students want to be 
heard, understood, and being helped.  

It is very important for the student generally, and for the immigrant 
student specifically, to establish trust, feel respected and understood. All 
these can happen when there is a listening taking place. 

Moving to different country people may experience feelings that can 
range from excitement and interest to depression, frustration and even anger 
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and aggression. The stress that is caused by these emotions is known as 
culture shock, because, they are exposed to different cultures. The culture 
shock is the shock of the new and unfamiliar. 

Some of the symptoms of culture shock are as follows; 
" Sadness, loneliness 
" Changes in mood 
" Lack of confidence 
" Longing for family 
" Feeling of being lost or overlooked 
Both teacher and counselor need to know what to expect and help their 

immigrant students to learn how to cope.  
Teach Students about the Culture Shock: How Teacher/Counselor 

Can Help the Immigrant Child to Overcome These Obstacles 
“You will learn the English language and will become used to the new 

culture and life-style. Do not forget your own language, your culture and 
traditions. Love your family. Do not be ashamed of your differences preserve 
diversity.” 

- Nora 
Leaving one’s home country to make a new life somewhere else requires 

considerable bravery and faith that the future in the new country will be 
good, or better. The immigrant students often endure a considerable amount 
of emotional turbulence as they try to adopt the new culture, language, family 
situation, (physical distance from loved ones), and financial reality. 

The newly arrived immigrant child experiences a culture shock when 
confronted with “American Lifestyle.” It is another obstacle that the child has 
to overcome. Culture shock also means to follow “American” culture norms 
in school and follow their ethnic culture at home.  

Family plays major role in the education of any child, but it is very 
significant for the education of the immigrant child. Most of the immigrant 
parents value education highly and believe a good education is the key to 
success for their children. A very good example is given in Part 4, in “The 
Song of My Heart.” [Aharonian 2015:145-158].  

Some of my students came to live in The United States in order to live 
with their relative’s or sibling’s family, such as families of uncles, aunts, 
sisters or brothers. They didn’t have their parents with them. As a result, they 
had to work after school, in order to survive. Some even paid the family for 
part of the rent or their expenses. Furthermore, they had several 
responsibilities when they returned home, such as taking care of their 
nephews and nieces [Aharonian 2015:107].  
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Listening, observing, understanding where they came from and where 
they were heading, gave me an opportunity to guide them in a forward 
direction. Being almost in the same place where my students were at that 
time, I modeled discipline, determination, courage and perseverance myself.  
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ՆՈՐԱ ԱՀԱՐՈՆՅԱՆ - ԿԱՌՈՒՑԵԼ ԵՐԱԶԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄԵՐԻԿԱ:  
ԴԱՍՏԻԱՐԱԿԵԼ ԿԱՏԱՐՅԱԼ ՄԱՐԴ 

 
Հիմնաբառեր` անգլերենը որպես երկրորդ լեզու, մշակութային շոկ, 

հավասարություն, լեզվական խոչընդոտ, ներգաղթած սովորողներ, բարոյական 
դաստիարակություն, քննադատական մտածողություն  

 
Հոդվածում ներկայացված է ուսուցչի աշխատանքը ԱՄՆ 

ներգաղթած երեխաների անգլերեն լեզվի ու գրականության 
դասավանդման գործընթացում։ Ուշագրավ է ուսումնառության 
ընթացքում սաներին միջմշակութային հաղորդակցման պատրաստելիս 
սոցիոմշակութային բաղադրիչի ձևավորման գործում նրանց ազգային 
առանձնահատկությունների ներմուծման հետ կապված նրբությունների 
հաշվառման կիրառված մեթոդաբանությունը։ 
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НОРА АГАРОНЯН - ПОСТРОИТЬ АМЕРИКУ МЕЧТЫ. ВОСПИТАТЬ 
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языковые барьеры, учащиеся иммигранты, нравственное воспитание, 
критическое мышление 

 
В статье представлена работа учителя английсквго языка и 

литературы с учащимися иммигрантами США. Интересно представлена 
использованная методология включения социокультурного компонента в 
процесс их подготовки к межкультурному общению с учетом их 
национальных особенностей.  
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ՀՏԴ 378.009 
 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 
ՈՐՊԵՍ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
 ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔ 

 
ՌՈԲԵՐՏ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 

 
Հիմնաբառեր՝ գործունեության արդյունավետության ցուցանիշներ (ԳԱՑ), 
ռազմավարական կառավարում, գործունեության գնահատման ռազմավարական 
գործիք, բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների գործունեության 
գնահատում: 

 

Հայաստանի Հանրապետության անկախացումից հետո կրթությունը, 
որպես մարդկային կապիտալի զարգացման գրավական և երկրի 
զարգացման գերակա ուղղություններից մեկը, դիտվում է ազգային 
պետականության հաստատման, տնտեսական վերելքի և 
հասարակության կայուն զարգացման վճռորոշ գործոն: Հետևապես ՀՀ 
սոցիալ-տնտեսական զարգացման հեռանկարային պահանջները, 
մտավոր ներուժի բացահայտման, պահպանման և առավել արդյունավետ 
զարգացման խնդիրները պայմանավորված են ՀՀ կրթական 
համակարգի բազմակողմանի բարեփոխումներով: Այդ բարեփոխումները 
միտված են ապահովելու համակարգի համապատասխանությունը 
շուկայական տնտեսության պահանջներին և նպաստելու մասնագետների 
առանցքային կոմպետենցիաների ու հմտությունների 
համապատասխանեցմանը միջազգային շուկայում պահանջվող 
դրույթներին: 

Բարձրագույն կրթության ռազմավարական կառավարման ոլորտում 
առկա են մի շարք հիմնախնդիրներ, որոնք խոչընդոտում են համակարգի 
բարեփոխմանն ու հետագա զարգացմանը: Այս համատեքստում 
անհրաժեշտ է, որ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 
գործունեությունը բխի ՀՀ Կառավարության պահանջներից և 
բարձրագույն կրթության շարունակական բարեփոխման հրամայականից: 
Ելնելով այդ պահանջները բավարարելու անհրաժեշտությունից և 
կրթության բարեփոխման հրամայականից՝ բուհերը կարիք ունեն 
մշտապես չափելու և գնահատելու իրենց կատարողականի 
համապատասխանությունը ռազմավարական գերակայություններին, 
գործունեության առանձնահատկություններին ու հնարավորություններին՝ 
կատարողականի հետագա բարելավման միտումով: Դրա համար 
անհրաժեշտ է օգտագործել գնահատման արդյունավետ գործիքներ ու 
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մեխանիզմներ: Այս հոդվածի նպատակն է ցույց տալ, թե գործունեության 
արդյունավետության ցուցանիշներն ինչպես կարող են արդյունավետ 
ռազմավարական գործիք դառնալ բուհերի գործունեության գնահատման 
և բարելավման համար:  

Գործունեության արդյունավետության ցուցանիշները (ԳԱՑ) 
չափումներ են, որոնք ուղղված են կազմակերպության համար 
առանցքային նշանակություն ունեցող ոլորտներում նրա ներկա և 
ապագա գործունեության արդյունավետության չափմանը և 
գնահատմանը [Parmenter 2007:3]: ԳԱՑ-երի ցանկերի մշակումը 
ռազմավարական կառավարման գործընթացի բաղկացուցիչ մասն է 
կազմում, հետևապես պայմանավորված է կազմակերպության 
նպատակներով, ինչպես նաև այդ նպատակների իրականացման համար 
պատասխանատու և հիմնական դերակատարություն ունեցող 
ենթակառուցվածքների ու դրանց ղեկավարների գործառույթներով:  
ԳԱՑ-երը սահմանված ժամկետներում մշակվում են կազմակերպության 
ղեկավար մարմինների ու ռազմավարական կառավարման 
պատասխանատուների կողմից՝ տարբեր հանձնախմբերի 
աջակցությամբ: 

Կազմակերպության կատարողականի չափման և գնահատման 
գործընթացները մոդելավորելու համար անհրաժեշտ է, որ 
ռազմավարական նպատակների ձևակերպման ժամանակ սահմանվեն 
նաև ԳԱՑ-երը: ԳԱՑ-երը կազմակերպությանը հնարավորություն կտան 
չափելու տվյալ ոլորտը կամ նախատեսված գործընթացը՝ դրա 
արդյունավետությունը վերլուծելով ակնկալվող արդյունքների 
տեսանկյունից [Johnston et al. 2002: 11, 20, 31]: ԳԱՑ-երը սահմանվում են 
ռազմավարական նպատակներից ելնելով և լրացնում են այն 
չափումները, որոնք օգտագործվում են կազմակերպության 
ռազմավարությունը գնահատելու համար: ԳԱՑ-երը՝ որպես չափումներ, 
բացահայտում են, թե որքանով արդյունավետ են իրականացվում 
կազմակերպության ռազմավարությունն ու նրանից բխող 
գործընթացները, և որքանով ու ինչպես է կազմակերպությունն 
օգտագործում անհրաժեշտ ներուժը դրանց իրականացման համար: 
Կազմակերպությունները պետք է նախևառաջ սկսեն ռազմավարական 
նշանակություն ունեցող փոփոխություններ իրականացնել՝ ներդնելով 
գնահատման արդյունավետության ցուցանիշների համակարգ, որի 
կիրառումը թույլ կտա չափել ռազմավարական նպատակների 
իրագործելիության արդյունավետության աստիճանը: ԳԱՑ-երի 
համակարգի ներդրումը կապված է նաև հաշվետվողականության 
ապահովման աճող անհրաժեշտության հետ, սակայն 
կազմակերպությունների հաշվետվողականության մեխանիզմները, 
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որոնք կարող են նպաստել հաշվետվողականության ու սեփական 
գործունեության արդյունավետության չափմանն ու գնահատմանը, կա՛մ 
բացակայում են, կա՛մ լիարժեք չեն կիրառվում ՀՀ բուհերում: 

Գործունեության արդյունավետությունը չափելու և գնահատելու 
համար անհրաժեշտ չափագրող մի շարք գործիքներից և/կամ 
ցուցանիշներից բուհերը պարտավորվում են ընտրել ու կիրառել իրենց 
ներքին միջավայրին առավելագույնս համապատասխանող և սեփական 
կատարողականի արդյունավետության շարժն արձանագրող 
ցուցանիշներ: Սակայն այդ ցուցանիշները, ընդհանուր առմամբ, 
մշակվում են առավելապես ելնելով բուհի որոշակի կառուցվածքային 
ստորաբաժանումների գործունեությունից, գիտահետազոտական 
աշխատանքներից և ուսանողների փորձառությունից [Brooks 2005]: 
Հետևապես, այդ ցուցանիշները բուհի մասին համապարփակ 
պատկերացում չեն տալիս և խոչընդոտում են այլ բուհերի հետ 
համեմատական վերլուծության իրականացման ժամանակ բուհի առկա 
իրական վիճակի լիարժեք բացահայտմանը: Մինչդեռ համեմատական 
վերլուծության կամ բենչմարքինգի միջոցով այլ բուհերի ԳԱՑ-երի 
վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվության ձեռքբերումը կարող է 
բուհին որոշակիորեն ուղղորդել ռազմավարական կառավարման և 
ռազմավարական մոտեցումների կիրառման գործընթացներում, ինչպես 
նաև բուհի զարգացումն ու շարունակական աճը խթանող գործոնների 
բացահայտման խնդրում: 

Ցանկալի է, որ կազմակերպության ղեկավար մարմինները և 
առհասարակ կազմակերպության ռազմավարական կառավարմանն 
ուղղակիորեն առնչվող պատասխանատուներն առաջնորդվեն 
հարցադրումներով, որոնք ուղղորդիչ դեր կկատարեն գործունեության 
գնահատման ժամանակ, մասնավորապես [Hornby & Forte 2003:1-2]. 
 արդյոք կազմակերպությունը տվյալ ժամանակահատվածում 

իրագործե՞լ է իր առջև դրված նպատակները. 
 որքանո՞վ են արդյունավետ կամ որակյալ եղել կազմակերպության 

մատուցած ծառայությունները կամ թողարկած արտադրանքը. 
 որքանո՞վ արդյունավետ են իրականացվել այդ ծառայությունները 

կամ արտադրանքի թողարկումն ապահովող գործընթացները. 
 արդյոք կազմակերպությունը շարունակաբար բարելավո՞ւմ է 

մատուցվող ծառայությունների կամ թողարկվող արտադրանքի 
որակը. 

 որքանո՞վ է կազմակերպությունն իր գործունեության 
արդյունավետությամբ մրցունակ նույն կամ հարակից ոլորտներում 
գործող այլ կազմակերպությունների համեմատ և այլն: 



262 
 

 Ըստ Փենսիլվանիայի պետական համալսարանի Ինստիտուցիոնալ 
գնահատման և պլանավորման գրասենյակի [Pennsylvania State 
University, Office of Planning and Institutional Assessment 2008]՝ 
գործունեության արդյունավետության չափումների և ցուցանիշների 
ընտրության արդյունավետությունը գլխավորապես պայմանավորված է 
այն հարցադրումներով, որոնք վերաբերում են նպատակների հաջող 
իրագործմանը՝ համապատասխան տվյալների հավաքագրման և 
ռեսուրսների իրաչափ օգտագործման միջոցով: ԳԱՑ-երի մշակման և 
դրանցով գործունեության գնահատման արդյունավետությունն 
ապահովելու համար նշված կառույցն առաջարկում է հաշվի առնել նաև 
հետևյալ հարցադրումները. 
 տվյալ չափումն արտացոլու՞մ է արդյոք կազմակերպության 

շահակիցների կարիքները. 
 շահակիցներն արդյոք վստահելի՞ են համարում տվյալ չափման 

միավորները. 
 կարո՞ղ է տվյալ չափումը հասանելի և ընկալելի լինել հանրության լայն 

շերտերի համար. 
 հստա՞կ է արդյոք չափման ոլորտը կամ ուղղությունը, և դրա շեղումը 

որքանո՞վ է ցանկալի. 
 իրաչա՞փ է արդյոք չափման արժեքային հարաբերակցությունը 

տվյալներին՝ վերջիններիս հասանելիության կամ անհրաժեշտ 
ռեսուրսների ապահովման տեսանկյունից. 

 հստակեցվա՞ծ են տվյալները տրամադրող կառույցները, դրանց 
դերակատարությունն ու պատասխանատվությունը. 

 որքանո՞վ կայուն է չափումը երկարաժամկետ ռազմավարության 
տեսանկյունից: 

ԳԱՑ-երը՝ որպես չափման միավորներ, ընդհանուր առմամբ 
ներկայացնում են կազմակերպության գործունեության մեկ կամ մի քանի 
ոլորտներում որոշակի տվյալներ՝ թվային արտահայտությամբ: ԳԱՑ-երը 
թիրախավորված են, հետևապես սահմանում են այն շեմը, որով կարելի է 
որոշել ռազմավարական նպատակ(ներ)ի իրագործելիության աստիճանը: 
Այս տեսանկյունից ԳԱՑ-երը տեսանելի են դարձնում հնարավոր 
շեղումներն ակնկալվող վերջնարդյունքներից: ԳԱՑ-երի 
արդյունավետությունն ապահովելու համար կարևոր է, որ դրանք բխեն 
կազմակերպության ռազմավարությունից և քաղաքականությունից:  
ԳԱՑ-երը կարելի է ներկայացնել հետևյալ դասակարգմամբ [Vial 2003]. 
 քանակական ԳԱՑ-եր, որոնք ցույց են տալիս արտադրության 

քանակը կամ ծառայության ծավալը. 
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 որակական ԳԱՑ-եր, որոնք նպատակների վերաբերյալ 
շահակիցների` կառուցվածքային և համակարգված կերպով 
ներկայացվող ընկալումներն են կամ արձագանքները. 

 ծախսերի շահութաբերությունը չափող ԳԱՑ-եր, որոնք 
արտադրանքի կամ ծառայության որոշակի ծավալnվ ապահովելու 
համար կատարված ծախսերի դիմաց ստացված արդյունքն են 
դրամական արտահայտությամբ. 

 ծախսերի արդյունավետությունը չափող ԳԱՑ-եր, որոնք 
արտադրանքի կամ ծառայության որոշակի ծավալnվ ապահովելու 
համար կատարված ծախսերի դիմաց ստացված արդյունքն են ոչ 
դրամական արտահայտությամբ (օրինակ՝ որակի բարձրացում, 
աշխատանքի արտադրողականության բարձրացում, հաճախորդների 
բավարարվածության աստիճանի բարձրացում):  

 աշխատանքային թիմի արտադրողականության ԳԱՑ-եր, որոնք 
վերաբերում են աշխատուժի միավորի կամ աշխատանքային խմբի 
գործունեության արդյունքում ստացված արտադրանքի ծավալին: 

 Գործունեության արդյունավետության յուրաքանչյուր ցուցանիշ 
պետք է ընդգրկի մի շարք տարրեր, մասնավորապես՝ (1) ցուցանիշի 
իրական արդյունքները, (2) ցուցանիշի ակնկալվող վերջնակետային 
արդյունքները, որոնց նպատակաուղղված է տվյալ ցուցանիշը,  
(3) ակնկալվող և իրական արդյունքների միջև առկա տարբերությունը, 
(4) հենանիշները կամ բենչմարքները [Lyddon and McComb 2008:139]: 
Ընդհանուր առմամբ, ԳԱՑ-երը պետք է ուղղակի ազդեցություն ունենան 
բուհի ֆինանսավորման կամ ֆինանսական ռեսուրսների բաշխման վրա 
[Conlon 2004]: Որոշ ԳԱՑ-եր կարող են դրսևորվել 
արտադրողականության, շահութաբերության, ծախսերի ու ներդրումների 
եկամտաբերության, հետազոտությանն ուղղված ֆինանսական 
միջոցների, բյուջեի պակասուրդի կամ հավելուրդի, պետական 
ֆինանսավորման և այլ ձևերով: Բուհերի դեպքում ԳԱՑ-երի մշակման 
հիմքում կարող են ընկած լինել կրթաթոշակ ստացող ուսանողների թիվը, 
համալրման նպատակով բուհի հետ համագործակցող 
կազմակերպությունների թիվը, բուհն ավարտելուց հետո աշխատանքի 
անցած շրջանավարտների թիվը, բուհում միջին աշխատավարձի չափը, 
գիտահետազոտական աշխատանքների թիվն ու դրանց 
ապրանքայնացման տոկոսը, շահակիցների բավարարվածության 
աստիճանը և այլն [Arif & Smiley 2004:326-327]:  
 Կապլանը և Նորթոնն առաջարկում են հետևյալ չորս առանցքային 
ցուցանիշները [Литвак 2014:261]:  
1) ֆինանսական ցուցանիշներ, որոնք բնութագրում են 
կազմակերպության գործունեության ֆինանսատնտեսական հատույթը, 
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այսինքն՝ շահութաբերությունը, կանխիկ դրամական միջոցների հոսքը և 
այլն: Ֆինանսական ցուցանիշների ձևավորման վրա մեծ ազդեցություն 
ունի կազմակերպության մշակած զարգացման ռազմավարությունը, որի 
համաձայն՝ ցուցանիշը կարող է արտահայտվել որոշակի շուկայում կամ 
շուկայի տվյալ հատույթում արտադրանքի ծավալով, նոր արտադրանքի 
վաճառքից ստացված շահույթի և հասույթի տոկոսով, կրճատման 
ցուցանիշներով, արտադրողականության նվազմամբ կամ աճով և այլն: 
2) հաճախորդին/շահակցին վերաբերող ցուցանիշներ, որոնք 
բնութագրում են հաճախորդների/շահակիցների հետ 
հարաբերությունները, նրանց պահանջների բավարարման մակարդակը 
և չափումները, առկա հաճախորդների պահպանումը կամ նոր 
հաճախորդների ավելացումը և այլն: Այս ցուցանիշները ներկայացնում 
են առաջարկը և սպառողական արժեքը, այսինքն՝ գործառության 
արդյունավետությունը, որակը, գինը, ժամկետները, ինչպես նաև 
կազմակերպության համբավն ու հաճախորդների հետ 
հարաբերությունների որակը՝ ազնվությունը, թափանցիկությունը, 
ճկունությունը, կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի դրույթների 
կատարումը և այլն: 
3) ներքին գործընթացներին վերաբերող ցուցանիշներ, որոնք 
գնահատում են կազմակերպության ներքին գործընթացները, և որոնցով 
պայմանավորված են կազմակերպության գործունեության արդյունքները, 
այդ թվում՝ արտադրողականությունը, հաճախորդների պահանջների 
բավարարումը: Վերջինս առաջնահերթ նշանակություն ունի 
կազմակերպության առկա և ապագա կենսագործունեության համար:  
4) զարգացմանը վերաբերող ցուցանիշներ, որոնք գնահատում են 
կազմակերպության ներուժը, զարգացման հնարավորություններն ու 
առաջընթացը: Այս ցուցանիշների կիրառումը գլխավորապես միտված է 
կազմակերպության մարդկային ռեսուրսների ներուժի և առկա 
հմտությունների ու կոմպետենցիաների զարգացման 
հնարավորությունների բացահայտմանը: Ընդհանուր առմամբ, 
աշխատակազմի ուսումնառության և մասնագիտական զարգացման վրա 
մեծ ազդեցություն ունեն կազմակերպությունում գործող խրախուսման 
համակարգն ու մեխանիզմները, որոնք կառավարման համակարգի 
բաղկացուցիչ մասն են կազմում: 
 Առանցքային այս չորս ցուցանիշները փոխկապակցված են և 
նպատակաուղղված են կազմակերպության ռազմավարական 
նպատակների արդյունավետ իրականացմանը: Նշված ցուցանիշները 
միասին կազմում են ցուցանիշների հավասարակշվռած համակարգ, 
որտեղ յուրաքանչյուր ցուցանիշ իր ուրույն գործառույթն ունի: 
Նախատեսվում է, որ այս համակարգի հիշյալ չորս բաղադրիչներից 
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յուրաքանչյուրը 4-ից 7 ցուցանիշ պետք է ներառի, իսկ բոլոր 
ցուցանիշների ընդհանուր թիվը պետք է լինի առնվազն 25, և դրանց 
միջև պետք է պատճառահետևանքային կապ լինի: 25-ից պակաս 
ցուցանիշների առկայության դեպքում կազմակերպությունը չի 
կարողանա ապահովել կառավարման համակարգի արդյունավետության 
և ռազմավարական նպատակների իրագործման արդյունավետության 
միջև պատճառա-հետևանքային կապ: Ի հավելումն նշվածի՝ 
առանձացվում են նաև ԳԱՑ-երի հետևյալ հիմնական տեսակները 
[Литвак 2014:266]: 
 ընթացակարգային ցուցանիշներ. սրանցով վերահսկվում և 

մշտադիտարկվում են այն գործընթացներն ու ընթացակարգերը, 
որոնք վերաբերում են գործողությունների իրականացման արդյունա-
վետության գնահատմանը, ինչպես նաև շահակիցների 
բավարարմանն ուղղված աշխատանքներին. 

 գործընթացային ցուցանիշներ. այս ցուցանիշները կարող են 
մատնանշել, օրինակ, թե քանի նոր աշխատողով է համալրվել 
կազմակերպությունը, կամ ֆինանսական ինչպիսի ծախսեր ու 
եկամուտներ է ունեցել կազմակերպությունը սահմանված 
ժամկետներում: 

 վերջնարդյունքին ուղղված ցուցանիշներ. սրանցով մշտադի-
տարկվում են գործընթացների արդյունքները՝ ցանկալի վերջնար-
դյունքները (օրինակ՝ կրթական ծրագրի բարելավման արդյունքում 
տվյալ մասնագիտության գծով դիմորդների հոսքի/թվի ավելացումը): 
Այս ցուցանիշները բացահայտում են նպատակների 
իրագործելիության աստիճանը և մատուցված ծառայությունների 
որակը: 

 վստահելիության ցուցանիշեր. սրանք ցույց են տալիս 
կազմակերպության գործունեության չափման ու գնահատման 
գործընթացների վերաբերյալ կազմակերպության դրսևորած 
հետևողականությունը և պարբերականությունը: Այս ցուցանիշների 
միջոցով կարելի է որոշել նաև չափման նույն գործիքների 
պարբերական և միասնական կիրառման արդյունավետությունը: 

 Տնտեսական համագործակցության և զարգացման 
կազմակերպությունը (ՏՀԶԿ) բուհերի ԳԱՑ-երը դասակարգում է հետևյալ 
4 խմբի [Marques 2003]: 
 ներքին կատարողականի ցուցանիշներ, որոնց հիմքում ընկած է 

բուհին առնչվող ներքին տեղեկատվությունը: Վերջինս կարող է 
վերաբերել, օրինակ, դրույքաչափերին, պաշտպանված 
ատենախոսություններին, կրթական ծրագրի միջին տևողությանը, 
ուսանողների կողմից դասախոսների գնահատմանը և այլն. 
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 արտաքին կատարողականի ցուցանիշներ, որոնք վերաբերում են 
բուհին առնչվող արտաքին տեղեկատվությանը, օրինակ՝ աշխատող 
շրջանավարտների տոկոսը, ազգային և/կամ միջազգային 
շուկա(ներ)ում բուհի վարկանիշը և այլն. 

 գործառնական կատարողականի ցուցանիշներ, որոնք վերաբերում 
են բուհի ստորաբաժանումների ներքին գործընթացներին և 
ընդհանուր առմամբ կապված են բուհի գործունեության հետ: Այսպիսի 
ցուցանիշներից կարող են լինել ուսանող-դասախոս 
հարաբերակցությունը, լսարանների տարածքը, մեկ ուսանողին բաժին 
ընկնող ՏՀՏ-ների թիվը և այլն. 

 հետազոտության ցուցանիշներ, որոնց միջոցով կարելի է գնահատել 
բուհի հետազոտական գործունեությունը: Հետազոտության 
ցուցանիշներ կարող են լինել հրատարակությունների թիվը, 
հետազոտական գործունեություն իրականացնելու համար կնքված 
համաձայնագրերի թիվը, գիտաժողովներին մասնակցության 
ցուցանիշները, գյուտերի և/կամ պատենտների թիվը, 
պարգևատրումների թիվը և այլն: 

Ցանկալի է, որ բուհի ցուցանիշները լինեն՝ 
 առաքելությանը համահունչ կամ բխեն դրանից. սա ենթադրում է, որ 

ցուցանիշները պետք է արտացոլեն բուհի երեք հիմնական ոլորտների՝ 
կրթության, հետազոտության և հասարակությանը մատուցվող 
ծառայությունների շրջանակներում իրականացվող գործունեությունը.  

 կայուն և հաստատուն. սա հատկապես կարևոր է որոշումների 
կայացման և դրանց արդյունավետությունն ապահովող 
գործընթացների համար. 

 կոնկրետ, չափելի և ստանդարտացված. այսպիսի հատկանիշներով 
ցուցանիշները հատկապես անհրաժեշտ են տարբեր բուհերի կամ 
միևնույն բուհի տարբեր ստորաբաժանումների միջև բենչմարքինգ 
իրականացնելու համար. 

 ընդունելի և ճիշտ. սա կապահովի գնահատման գործընթացների 
անաչառությունն ու արդյունավետությունը. 

 հենք գործողությունների իրականացման համար. ցուցանիշների 
տրամադրած տեղեկատվությունը պետք է ծառայի փոփոխության կամ 
բարելավման ենթակա ոլորտների շրջանակում գործողությունների 
իրականացմանն ու նոր հիմնախնդիրների դուրսբերմանը:  

Միաժամանակ պետք է նշել, որ ներկայացվող ԳԱՑ-երը կարող են 
գործնական և մեթոդաբանական մի շարք խնդիրներ առաջ բերել: Այդ 
խնդիրները լուծելիս հարկ է հաշվի առնել հետևյալը՝ 
 բուհը պետք է համալիր մոտեցում կիրառի կատարողականը 

գնահատելու համար: Տարբեր մոտեցումների կիրառման արդյունքում 
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կարելի է դուրս բերել համեմատության համար նպատակահարմար 
վերջնարդյունքներ. 

 բուհի հետազոտության ցուցանիշները չպետք է արտացոլեն բուհի 
գործունեության միայն մեկ ոլորտը, քանի որ բուհի գործունեության 
բոլոր կամ հիմնական ոլորտներում կատարված հետազոտության 
ցուցանիշները միայն կարող են բուհի գործունեության համապարփակ 
նկարագիր տալ և դյուրին դարձնել համապատասխան որոշումների 
կայացումը: 

ԳԱՑ-երը կարող են արժեքավոր գործիք դառնալ, եթե մշակված են 
պատշաճ մեթոդաբանությամբ և ճիշտ են կառուցված: Մասնավորապես, 
ԳԱՑ-երի գործնական և կիրառական արժեքը կարող է մեծանալ, եթե 
բուհերը կիրառեն մեթոդների կամ միջոցների հետևյալ տեսակները՝  
 փաստաթղթային. սա ենթադրում է բուհի կողմից նախկինում ձեռք 

բերված տեղեկատվության հավաքագրում և համապատասխան 
փաստաթղթային հենքի ստեղծում: Այն պատասխանատու անձը, 
հանձնախումբը կամ կառույցը, որի խնդիրը ցուցանիշների 
արժևորումն է, պետք է ստուգի բոլոր արձանագրություններն ու 
փաստաթղթերը, որոնցից դուրս են բերվել տվյալները և հաստատի 
դրանց հավաստիությունը նախքան համապատասխան 
գործողություններին ընթացք տալը. 

 էմպիրիկ դիտարկման վրա հիմնված. սա հատկապես կիրառվում է 
այն փաստերին կամ խնդիրներին վերաբերող տվյալների 
հավաքագրման ժամանակ, որոնք հնարավոր չէ գնահատել առանց 
այդ փաստերի ու տվյալների համար պատասխանատու կառույցի կամ 
աշխատողի ֆիզիկական ներկայության: Որոշ դեպքերում տեղում 
կատարվող ուսումնասիրությունը կարող է լրացնել փաստաթղթային 
միջոցի կիրառումը՝ ապահովելով տվյալների արժեքային 
հավաստիությունը. 

 իրաչափության վրա հիմնված. սա կիրառվում է շահակիցների 
կարծիքների գնահատման գործընթացում և հնարավորություն է 
տալիս բացահայտելու բուհի գործունեության այն ոլորտները, որոնք 
անհրաժեշտ է վերանայել, փոփոխության ենթարկել, ինչպես նաև 
դրանց բարելավման ուղղությամբ առհասարակ նոր 
գործողությունների ձեռնարկման համար պայմաններ ստեղծել: 

 Ստորև ներկայացված գծապատկերն արտացոլում է 
կազմակերպության ռազմավարական նպատակների մշակման և 
իրականացման արդյունավետության չափման գործընթացը: 
Գծապատկերում ցույց է տրվում կազմակերպության կառավարման 
ընդհանուր համակարգի վրա էական ազդեցություն ունեցող ԳԱՑ-երի 
բաղադրիչների միջև առկա պատճառահետևանքային կապը:  
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 

 

Հարկ է նշել նաև, որ կազմակերպության, այդ թվում՝ բուհերի 
ղեկավարությունը և վարչական կազմը պետք է ոչ միայն կառավարեն 
կազմակերպության ներքին գործընթացները՝ ելնելով գծապատկերում 
արտացոլված բաղադրիչների կարևորությունից, այլև փաստացի 
ապահովեն այդ բաղադրիչների իրականացումն ու դրանց միջև 
պատճառահետևանքային կապը: Հարկավոր է նշել, որ 
ապակենտրոնացումը, որի դեպքում չեն շեշտադրվում որոշումների 
կայացումն ու վերահսկումը, կարող է վտանգել համապատասխան և 
ճշգրիտ տվյալների հենքի ստեղծման գործընթացը: Այս վտանգը կարելի 
է կանխել նաև մարդկային ռեսուրսների (կադրերի) կատարողականի 
ցուցանիշների բարելավման միջոցով՝ միևնույն ժամանակ չբացառելով 
ապակենտրոնացած կառավարման արդյունավետությունը [Hornby & 
Forte 2003:2]: 

ԳԱՑ-երի՝ որպես կազմակերպության գործունեության 
արդյունավետության գնահատման գործիքի կիրառումն օժանդակում է 
կազմակերպության տեսլականի և առաքելության վրա հիմնված 
ռազմավարության արդյունավետ իրականացմանը: Ստորև ներկայացվում 
է ԳԱՑ-երի և կազմակերպության գործունեության բաղադրիչների միջև 
առկա կապը: 
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Թաֆթս համալսարանում Թերքլայի [Terkla 2011] իրականացրած 
հետազոտության շրջանակում ցուցանիշներ են հավաքագրվել 66 
քոլեջներից ու բուհերից, որոնց առաջընթացը չափագրելու համար 
գործիքատախտակներ (Dashboard) են կիրառել: Գործիքատախտակն 
օժանդակում է նաև ռազմավարական քարտեզի կազմման և առավել 
համակողմանի գնահատման գործընթացներին՝ տրամադրելով 
անհրաժեշտ տվյալներ և ցուցանիշներ: Ըստ վերոնշյալ հետազոտության 
շրջանակում ուսումնասիրված գործիքատախտակների՝ ցուցանիշները 
չափումներ են, որոնք, որպես կանոն, կապված են բուհի կամ 
գործիքատախտակը մշակած կառուցվածքային ստորաբաժանման 
ռազմավարության հետ: Հետազոտության արդյունքները ցույց են տվել, 
որ մեծ տարբերություն կա տարբեր բուհերի կիրառած և 
գործիքատախտակներում ներկայացված ցուցանիշների թվի միջև: Դա 
պայմանավորված է բուհերի կամ գործիքատախտակը մշակած 
կառուցվածքային ստորաբաժանումների ռազմավարություններով և 
ռազմավարական առաջնահերթություններով: Արդյունքները ցույց են 
տվել նաև, որ գործիքատախտակներում ընդգրկված շատ քիչ 
ցուցանիշներ կան, որոնք համընդհանուր են հետազոտված բոլոր բուհերի 
համար: Այս հանգամանքը բացատրվում է նրանով, որ յուրաքանչյուր բուհ 
ԳԱՑ-երը մշակել է իր առանձնահատկությունների և մոտեցումների 
հիման վրա: Այսպիսով, տվյալ հետազոտությունում առաջարկվում են 
հետևյալ ոլորտներն ու դրանց համար մշակվող ցուցանիշների ցանկերը. 

 
 

ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ/ՈԼՈՐՏ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԽՈՒՄԲ 

Ֆինանսավորում 

Ներդրումների և ծախսերի տվյալներ 
Նվիրատվություններ 
Վարձավճարների տվյալներ 
Ֆինանսական աճ 

Ընդունելություն Ընդունելության ցուցանիշներ 
Շրջանավարտների ընդունելություն 

ՊԴ կազմ Ընդհանուր ՊԴ կազմի տվյալներ 
ՊԴ կազմի տարակարգեր 

Բուհի ավարտելիության 
ելքային ցուցանիշներ 

Ուսանողների կրթական նվաճումների 
չափումներ 
Ուսանողների պահպանման 
ցուցանիշներ 
Ավարտելիության ցուցանիշներ 

Ուսանողների ներգրավում Ուսանողական մարմին/խորհուրդ 
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(ներգրավում) 

Ուսումնառություն 
Ուսանող-ՊԴ կազմ 
հարաբերակցություն 
Ուսմանն առնչվող տեղեկատվություն 

Կանաչապատ տարածք Կանաչապատ տարածք 

Կարիքների բավարարում 

Ուսանողների կարիքների բավարարում 
Աշխատակազմի կարիքների 
բավարարում 
ՊԴ կազմի կարիքների բավարարում 

Հետազոտություն Հետազոտության ցուցանիշներ 
Արտաքին վարկանշավորում Գործընկերային գնահատման տվյալներ 

 

 Փոխառված է՝ Terkla 2011, 1  
 

 Ստորև ներկայացվում են ԳԱՑ-երի մի քանի օրինակներ, որոնք 
վերաբերում են մասնավորապես բուհի գործունեության որոշակի 
ոլորտներին կամ ներքին գործընթացներին: 

Բուհի գործունեության բարելավման գործընթացներին 
վերաբերող ԳԱՑ-եր: Բուհերի կողմից մեծածավալ ռեսուրսների 
օգտագործումը պահանջում է, որ բուհերը հաշվետու լինեն դրանց 
օգտագործման վերաբերյալ՝ համապատասխան համակարգերի և 
մեխանիզմների կիրառման միջոցով ապահովելով տեղեկատվության 
թափանցիկությունը: Անհրաժեշտ է ոչ թե պարզապես ներկայացնել 
ռեսուրսների առկայության մասին տեղեկություններ, այլ 
համապատասխան հաշվարկներ ու հիմքեր, որոնք ցույց կտան, թե բուհի 
ռեսուրսներն ինչպես և ինչ նպատակներով են օգտագործվել ու բաշխվել, 
և ինչ արդյունքներ են արձանագրվել: Այս տեսանկյունից ԳԱՑ-երը կարող 
են օժանդակել ռեսուրսների բաշխման և օգտագործման նոր 
մեխանիզմների կիրառմանը:  

Բուhի ղեկավարությունը պետք է համաձայնության գա ԳԱՑ-երի 
սահմանման ու կիրառման շուրջ՝ մշակելով համապատասխան 
չափանիշներ: ԳԱՑ-երի միջոցով դուրս բերված արդյունքներն էական 
նշանակություն ունեն ղեկավարների ու կառավարիչների կողմից 
արդյունավետ որոշումների կայացման համար: Բուհերի 
գիտահետազոտական գործունեության վերաբերյալ որոշումներ 
կայացնելիս պետք է հաշվի առնել սոցիալ-տնտեսական բնույթի մի շարք 
ցուցանիշներ, ինչպիսիք են, օրինակ, բուհերի շրջանավարտների 
զբաղունակությունը, շրջանավարտների և/կամ գործատուների 
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բավարարվածությունը, որոնք ազդում են բուհերի գիտահետազոտական 
գործունեության արդյունավետության վրա: 

Ուսանողների վերաբերյալ կայացվող որոշումներին վերաբերող  
ԳԱՑ-եր: Ուսանողներին անհրաժեշտ է հիմնարար և համապարփակ 
տեղեկատվություն տրամադրել բուհի գործունեության և մասնավորապես 
իրենց ուսումնառության այն ոլորտի վերաբերյալ, որի շրջանակում նրանք 
պետք է մասնագիտացում ընտրեն: Բուհի գործունեության և մատուցված 
կրթական ծառայությունների որակի ապահովման տեսանկյունից 
շարունակաբար աճում է բուհերի մրցակցությունը, որը պայմանավորված 
է ազգային և/կամ միջազգային շուկաների պահանջներով: Այս դեպքում 
կարևոր է, որ ուսանողներին տրամադրվի համապատասխան ոլորտին 
կամ մասնագիտական ուղղվածությանն առնչվող արժանահավատ 
տեղեկատվություն՝ հիմնավորված դարձնելու նրանց կողմից կայացվող 
որոշումը: Ուսանողներն իրավունք ունեն իրազեկվելու, օրինակ, տվյալ 
կրթական ծրագրի առանձնահատկությունների, այդ կրթական ծրագիրն 
ավարտելուց հետո պաշտոնուղու զարգացման հեռանկարների կամ 
կրթական ծրագիրն ավարտածների բավարարվածության աստիճանի ու 
կարծիքների մասին: 

Գործատուների կողմից կայացվող որոշումներին վերաբերող 
ԳԱՑ-եր: Գործատուների կողմից կայացվող որոշումներին առնչվող  
ԳԱՑ-երը կարելի է բաժանել երկու խմբի՝ շրջանավարտների 
զբաղունակությանը և գիտական ու տեխնոլոգիական ծրագրերի 
շրջանակում համագործակցությանն առնչվող ԳԱՑ-եր: Գործատուներին 
անհրաժեշտ է տրամադրել համապարփակ տեղեկատվություն բուհի 
շրջանավարտների որակավորումների ու մասնագիտությունների 
վերաբերյալ՝ շրջանավարտների՝ որպես ապագա աշխատողների միջև 
արդյունավետ ընտրություն կատարելու համար: Մյուս կողմից՝ բուհը 
պետք է նաև մանրակրկիտ ու հավաստի տեղեկատվություն տրամադրի 
իր գիտահետազոտական գործունեության մասին՝ ամրապնդելով 
համագործակցային կապը գործընկերների հետ: 

Այսպիսով, բուհն ընդհանուր առմամբ պետք է ունենա ընդունելի 
ներքին և արտաքին տեղեկատվության կառավարման համակարգ և 
գործիքակազմ ու դրանց զարգացման նախադրյալներ, որոնց շնորհիվ 
կարող է ապահովել արդյունավետ ռազմավարական կառավարման և 
որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ տեղեկատվությունը: 

 Սույն հոդվածի շրջանակներում կարևոր է անդրադառնալ նաև այն 
հնարավոր խոչընդոտներին, որոնք կարող են առաջանալ ԳԱՑ-երի 
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մշակման գործընթացում: Այդ խոչընդոտների և դժվարությունների 
կանխատեսումն ու կանխարգելումը կարող են ժամանակ ու ռեսուրսներ 
խնայել և նպատակային դարձնել ԳԱՑ-երը՝ ապահովելով վերջիններիս 
առավելագույն համապատասխանությունը կազմակերպական 
կառուցվածքին և միջավայրին: Թոյրերն առանձնացնում է 
կատարողականի գնահատման համակարգում առկա հետևյալ 
հիմնական խնդիրները [Theurer 1998:21-24].  
1. տվյալներն առանց մեկնաբանության և համատեքստի վերլուծության 

իմաստ չունեն. 
2. կառավարիչները պետք է հանձնառություն ունենան տվյալները ոչ թե 

պարզապես հավաքագրելու, այլ դրանք կատարողականի 
բարելավմանը նպատակաուղղելու. 

3. աշխատողները պետք է համապատասխան կարողություններ ու 
հմտություններ ունենան ԳԱՑ-երի և այլ չափումների մշակման համար, 
հակառակ դեպքում նրանք կօգտագործեն ոչ թիրախավորված կամ 
տվյալ ժամանակահատվածի համար ոչ արդյունավետ չափումներ.  

4. եթե չափումների կիրառման հետևանքով բացասական արդյունքներ 
են արձանագրվում, ապա բուհերի ղեկավարությունը, 
կառավարիչներն ու աշխատողները հակված են լինում խուսափելու 
հաշվետվությունից. 

5. ԳԱՑ-երը և առհասարակ կատարողականի գնահատման 
արդյունքները քաղաքականություն մշակողներին և ղեկավարներին 
պետք է ավելի լավ որոշումներ կայացնելու համար անհրաժեշտ 
տեղեկատվություն տրամադրեն. 

6. կատարողականի չափման վրա հիմնված կառավարումը պետք է 
ներառի ծրագրային կատարողականը, ինչպես նաև ֆինանսական 
տվյալների վերաբերյալ տեղեկատվությունը. 

7. կատարողականի չափման վրա հիմնված կառավարումը պետք է 
գործունեությունը կապակցի բյուջեի կատարողականի և ֆինանսական 
տվյալների հետ: 

Լաբարգն առաջարկում է կատարողականի գնահատման հետևյալ 
առանցքային հիմնախնդիրները [LaBarge 1999:2]. 
 բացակայում է չափումների և ռազմավարության միջև կապը: Սրանից 

խուսափելու համար անհրաժեշտ է կառուցվածքային կամ 
ռազմավարական փոփոխությունների դեպքում վերանայել 
չափումները՝ դրանց համապատասխանությունը ստուգելու համար. 
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 մշակված չափումները բխում են ոչ բոլոր կառուցվածքային 
ստորաբաժանումների կարիքներից: Սրա հետևանքով 
ռազմավարությունը լիարժեք չի իրագործվում: Չափումները պետք է 
բխեն կազմակերպության բոլոր ստորաբաժանումների կարիքներից և 
համաձայնեցված լինեն նրանց հետ. 

 ԳԱՑ-երի թիվը զգալիորեն գերազանցում է անհրաժեշտ քանակը. այս 
դեպքում չեն շեշտադրվում կազմակերպության գործունեության 
կառավարման համար հատկապես առանցքային նշանակություն 
ունեցող խնդիրները. 

 ԳԱՑ-երի թիվը զգալիորեն պակաս է անհրաժեշտ քանակից. այս 
դեպքում կազմակերպությունը կարող է անուշադրության մատնել որևէ 
կարևոր ոլորտ կամ տեղեկատվության սակավություն ունենալ. 

 շեշտադրվում են միայն կարճաժամկետ գործողությունները, մինչդեռ 
չափումների մշակման և կազմակերպության գործունեությունը 
դրանցով գնահատելու գործընթացում կարևոր է հաշվի առնել 
նախորդ փորձառությունը, ներկա վիճակն ու ապագայի 
կանխատեսումները. 

 գործունեության առաջընթացը չափազանց հաճախ է չափվում: Այս 
դեպքում կազմակերպությունը կարող է չափից ավելի ռեսուրսներ, 
ջանքեր ու ժամանակ ծախսել և ոչ էական արդյունքներ արձանագրել. 

 գործունեության առաջընթացը չափազանց դժվար է չափել: Սրա 
հետևանքով կազմակերպությունն անուշադրության է մատնում մի 
շարք կարևոր խնդիրներ, որոնց լուծումը որոշ ժամանակ անց 
բավականին դժվարանում է. 

 հավաքագրվում են չափազանց շատ տվյալներ, և կազմակերպությունը 
տվյալների նման մեծ քանակության մեջ դժվարությամբ և ոչ միշտ է 
գտնում արժեք ներկայացնող տվյալներ. 

 խրախուսվում է մրցակցությունը և ոչ թե համագործակցությունը: Այս 
դեպքում կատարվում է ուղղահայաց չափում, մինչդեռ հորիզոնական 
չափման դեպքում կառուցողական լուծումների հավանականությունն 
ավելի մեծ է: 

ԳԱՑ-երի մշակման և գործունեության գնահատման ժամանակ բուհը 
կարող է պարզել, որ՝ 
 ռազմավարական նպատակները որոշ պատճառներով իրագործելի 

չեն, քանի որ չափելի չեն. 
 բուհի և նրա կառուցվածքային ստորաբաժանումների 

ռազմավարական նպատակների միջև կապը թույլ է. 
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 բուհին հասանելի ռեսուրսներն ու տեխնոլոգիաները բավարար չափով 
մշակված չեն ռազմավարության արդյունավետ իրագործման համար, 
կամ այդ ռեսուրսների ու տեխնոլոգիաների և ռազմավարության միջև 
կապը թույլ է. 

 շեշտադրվում է բուհի գործունեության ոչ թե ռազմավարական 
խնդիրների իրագործման, այլ մարտավարությունների 
անհրաժեշտությունը: 
Ամփոփելով ԳԱՑ-երի մշակման և դրանց միջոցով կատարողականի 

գնահատման հիմնախնդիրների ուսումնասիրությունը՝ անհրաժեշտ է 
նշել, որ կատարողականի գնահատման համար պետք է կիրառվեն 
այնպիսի ցուցանիշներ կամ չափման միավորներ, որոնք 
նպատակաուղղված են բուհերի գործունեության շարունակական 
բարելավմանը: ԳԱՑ-երի՝ որպես ժամանակակից ռազմավարական 
կառավարման չափման գործիքի կիրառումը կազմակերպություններին 
թույլ է տալիս ժամանակին վեր հանել իրենց գործունեության՝ 
բարելավման ենթակա ոլորտները, շտկել ռազմավարական 
նշանակություն ունեցող խնդիրները և այդ կերպ նպաստել 
ռազմավարական կառավարման արդյունավետության ապահովմանը: 
ԳԱՑ-երը կարող են արտացոլել նաև բուհերի առաջնահերթությունների 
փոփոխականությունը և մատնանշել այդ համատեքստում առաջացող 
խնդիրները, դրանց լուծման անհրաժեշտությունը: Այս փոփոխությունների 
հարացույցում, ելնելով աշխատաշուկայի և առհասարակ ներքին ու 
արտաքին շահակիցների փոփոխուն պահանջներից, կարող են 
փոփոխվել նաև կազմակերպության գործունեության արդյունքները: 
Հետևապես ԳԱՑ-երը պետք է բավականաչափ ճկուն լինեն, որպեսզի 
ժամանակին և համապատասան կերպով արձագանքեն միջավայրի 
փոփոխություններին և դրանցով պայմանավորված գործոններին՝ 
հավաքագրված տվյալներն ու դրանց վերլուծությունից դուրս բերված 
արդյունքներն օգտագործելով կազմակերպության գործունեության 
շարունակական բարելավման գործընթացներում: 
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РОБЕРТ ХАЧАТРЯН - КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
Ключевые слова: ключевые показатели эффективности (КПЭ), 
стратегическое управление, стратегический инструмент для оценки 
деятельности, оценка деятельности высших учебных заведений 
 

Предметом специального обращения в данной статье являются 
ключевые показатели эффективности (КПЭ) как инструмент оценки 
деятельности высших учебных заведений. Организации разрабатывают и 
применяют КПЭ для оценки эффективности своей деятельности, а также 
выявления существующих проблем и разработки более эффективных 
способов дальнейшего усовершенствования. В качестве стратегического 
инструмента КПЭ может способствовать успешному осуществлению 
стратегических приоритетов, предоставляя необходимую информацию и 
соответствующие данные об эффективности общей деятельности вузов. 

В статье также рассматриваются разносторонние подходы к 
концепции и типы КПЭ, которые могут быть полезными при оценке 
деятельности и стратегического управления высшими учебными 
заведениями. 
 
ROBERT KHACHATRYAN - KEY PERFORMANCE INDICATORS AS A 
STRATEGIC TOOL FOR PERFORMANCE ASSESSMENT OF HIGHER 
EDUCATION INSTITUTIONS 
Keywords: Key Performance Indicators (KPIs), strategic management, strategic tool 
for performance assessment, evaluation of performance of higher education 
institutions 
 

The article elaborates on Key Performance Indicators (KPIs) as a tool for 
the assessment of organizational performance of Higher Education 
Institutions. Organizations develop and use KPIs to assess their performance, 
identify current gaps and visualize better ways for further improvement. As a 
strategic tool, KPIs can contribute to the successful accomplishment of 
strategic priorities by delivering useful data and valid information about the 
overall performance for HEIs. The article also touches upon the multiprofile 
approaches to the concept and types of KPIs which could guide Higher 
Education Institutions to more efficiently assess their performance and 
strategic management overall.  
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ԱՐԴԻ ՀԱՅԵՐԵՆԻ ԱՍԱՑԱԿԱՆ ԲԱՅԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ԲՈՒՀՈՒՄ 
 

ՌՈՒԶԱՆՆԱ ԴՈԽՈՅԱՆ  
 

Հիմնաբառեր` բայական բառապաշարի ուսումնասիրություն, ասացական բայերի 
բառաիմաստային խումբ, առաջնային, երկրորդային, փոխաբերական ասացա-
կան բայեր, հաղորդման, հաղորդակցման, դատողական, դրդման, բնութագրա-
կան ասացական բայերի ենթահարացույցներ, ասացական բայերի շարակարգա-
յին կառուցատիպեր, ասացական բայերի բառակազմական բներ և գոտիներ 
 

Այսօր խիստ արդիական է ինչպես հայ, այնպես էլ օտարախոս ուսա-
նողների` կապակցված խոսք կառուցելու կարողությունների և հմտություն-
ների զարգացման հիմնախնդիրը, որը հնարավոր է իրականացնել լեզվի 
բառագանձին լավագույնս տիրապետելու և դրանից հմտորեն օգտվել կա-
րողանալու միջոցով: Հետևաբար մեթոդական հնարանքները պետք է ուղ-
ղորդել դեպի բառապաշարի հարստացում` հիմնվելով բառի նշանակու-
թյունը համակողմանիորեն ընկալելու, նրա բազմիմաստությունը բացա-
հայտելու, տարաձև իմաստային խմբավորումներում միավորելու, խոսքա-
շարում նպատակահարմար և տեղին օգտագործելու և այլ ունակություն-
ների վրա: 

Ուսանողները պետք է կարողանան տիրապետել լեզվում առկա հա-
մակարգային միավորումների (իմաստային դաշտեր, բառաիմաստային և 
թեմատիկ խմբեր) վերաբերյալ որոշակի գիտելիքների, որոնք հնարավո-
րություն կընձեռեն իրականացնելու անձի հաղորդակցական դիտավորու-
թյունը` բառիմաստը բացատրելու, ճշգրտելու, ըստ խոսքաշարի պահան-
ջի` մի բառը մյուսով փոխարինելու, մտքերը այս կամ այն բառի միջոցով 
արտահայտիչ դարձնելու բազմապիսի հնարանքներով:  

Խոսքի կառուցման համար արդիական է բայական բառապաշարի 
ուսումնասիրությունը բառաիմաստային խմբերի (այսուհետև` ԲԻԽ) 
առանձնացման ու նկարագրման ճանապարհով, որը հնարավորություն 
կտա ավելի հեշտ յուրացնելու բառագիտական նյութը. յուրաքանչյուր բայ 
ԲԻԽ-ի շրջանակում ճշգրտվում է ընդհանուր և կոնկրետ իմաստների հա-
րաբերակցության հաշվին` հստակեցնելով բառի իմաստային կառուց-
վածքը: ԲԻԽ-ը բառերի համակարգայնության տիպական դրսևորում է` 
նույն խոսքի մասին պատկանող բառերի դաս, որի միավորներն իրենց 
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նշանակություններում պարունակում են իմաստային ընդհանուր միաս-
նական և տիպային ճշգրտող տարբերակիչ բաղադրիչներ, որոնք բնու-
թագրվում են իրենց կապակցելիության նմանությամբ, գործառական հա-
մարժեքությամբ և կանոնավոր բազմիմաստությամբ [Кузнецова 1989:7]:  

ԲԻԽ-երի ուսուցումը կազմակերպելիս պետք է առաջնորդվել հարա-
ցուցային, շարակարգային և գործաբանական սկզբունքներով: 

Հարացուցային կապերը դրսևորվում են բառերի միջև եղած նմա-
նությամբ և տարբերությամբ. առանձնացվում են բառային-կարգային ի-
մակներ, որոնք ձևավորում են ԲԻԽ-եր (հարացույցներ), սեռային իմակ-
ները` մեկ ԲԻԽ-ի կազմում` ենթահարացույցներ, տեսակային իմակ-
ները` խմբեր, ենթախմբեր, շարքեր: 

ԲԻԽ-երի հարացուցային կառուցվածքը պատկերացնելու համար 
առաջարկում ենք` 1) ԱՀԲԲ–ից [Աղայան 1976] դու՛րս գրել մտածական 
(մտածել, խորհել, խոկալ ևն), զգացական (երևակայել, զգալ, հուզվել 
ևն), բնաձայնական (դզզալ, թշշալ, մռռալ ևն), շարժման (գնալ, տեղա-
փոխվել, ուղևորվել ևն) և այլ ԲԻխ-երի բայեր, մի քանիսով կազմել նա-
խադասություններ. 2) առաջադրված տեքստերում որոշել ընդգծված 
բայերի հարացուցային պատկանելությունը` բառարանից գտնելով հոմա-
նիշ բայեր (օր.` վարվել-ը վարքի բայ է. միևնույն խմբին են պատկանում 
նաև աղմկել, ապստամբել, թերակշռել, տմարդանալ և այլ բայեր). 3) 
ԱՀԲԲ–ից դու՛րս գրել ասացական որևէ բայ` իր իմաստների բացատրութ-
յամբ (օր.` Խնդրել, նբ. 1. Խնդրանքով որևէ մեկին դիմել` մի բան ա-
նելու` ստանալու ևն: 2. Հրավիրել: 3. Պահանջել: 4. Առաջարկել:) և այդ 
իմաստներով կազմե՛լ նախադասություններ (հոդվածը չծանրաբեռնելու 
նպատակով բոլոր առաջադրանքները չենք ներկայացնում):  

Բայական բառապաշարի յուրացումը կարելի է սկսել հաղորդակց-
ման գործընթացում համակարգաձևավորիչ դեր կատարող ասացա-
կան ԲԻԽ-ի բայերի ուսուցմամբ, որոնք, ըստ իրենց նշանակությունների 
գործածության առաջնայնության, բաժանվում են երեք դասի` բուն կամ 
առաջնային, երկրորդային և փոխաբերական ասացականների:  

Բուն կամ առաջնային ասացական ԲԻԽ-ի բայերը (887) [Դոխոյան 
2014:197-254] միևնույն խոսքի մասին պատկանող բառեր են, որոնք ի-
րենց նշանակություններում ունեն միասնականացնող ընդհանուր բա-
ղադրիչ. «Ասացական են կոչվում այն բայերը, որոնք իրենց նշանակու-
թյուններից որևէ մեկով մատնանշում են մտքի` բառայնորեն ձևավոր-
ված բանավոր (հնչողական) արտահայտման գործընթաց»: Այս խմբի 
միջուկային բայերն են «ասել»-ը և «խոսել»-ը: Միջուկային բայն իր ընդ-
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հանրացնող բառային նշանակությամբ արտահայտում է այն ընդհանուր 
բառային-կարգային իմակը [Նազարյան 1993: Ըստ նրա` իմույթը լեզ-
վական միավորի իմաստը կազմող իմակների ամբողջությունն է, իմակը` 
անտրոհելի նվազագույն միավոր` իմույթի կառուցվածքային բաղադրիչը], 
որը առկա է տվյալ ԲԻԽ-ի բոլոր բայերի բառային նշանակություննե-
րում:  

Միջուկային բայի էությունն ընկալելու համար առաջարկում ենք` 1) 
ԱՀԲԲ–ից դու՛րս գրել «խոսել» բայի բառարանային բոլոր բացատրութ-
յունները, ձևակերպել սահմանում, որը կամփոփի բոլոր նշանակություն-
ները, այսինքն, ըստ իմաստաբանական տերմինաբանության, բառաի-
մաստային տարբերակները (այսուհետև` ԲԻՏ)` գտնելով ընդհանուր և 
տարբերակիչ իմակները. 2) յուրաքանչյուր ԲԻՏ-ի համար գեղարվեստա-
կան գրականությունից դու՛րս գրել մեկական օրինակ. 3) կազմե՛լ «խոսել» 
բայի ԲԻՏ-երի գծապատկերը [Դոխոյան 2014:30]: 

Արդի հայերենի բուն կամ առաջնային ասացական բայերի (այսուհե-
տև` ԱԲ) հարացույցը բաժանվում է հետևյալ ենթահարացույցների՝ հա-
ղորդման, հաղորդակցման, դատողական, դրդման, բնութագրական։ 

Հաղորդման ենթահարացույցի բոլոր բայերը միավորվում են սեռա-
յին հետևյալ նույնականացնող իմակով. «Ինչ-որ մեկին ինչ-որ բան (օր.՝ 
միտք, տեղեկատվություն) հաղորդել խոսքի միջոցով»: Այս ենթահարա-
ցույցի համար առաջարկում ենք` 1) բուն կամ առաջնային ասացական-
ների ցանկից դու՛րս գրել հաղորդման դրական (օր.` զավեշտաբանել, 
կատակել ևն) և բացասական բովանդակություն (դատարկախոսել, ցն-
դաբանել ևն) ունեցող բայերը և դրանցով կազմե՛լ կապակցված խոսք. 2) 
հաղորդման ենթահարացույցի անվանման խմբին պատկանող տրված 
բայերից (օր.` անվանել-վերանվանել, մականվանել ևն, անվանադրել ևն, 
կոչել-, տիտղոսել- ևն) ածանցմամբ և բառաբարդմամբ կազմե՛լ այլ բա-
յեր` տրված և կազմած միավորներն օգտագործելով նախադասություն-
ներում. 3) հաղորդման ենթահարացույցի ներգործման խմբի բայերով 
կազմե՛լ ուսուցողական կամ բարոյախոսական թեմայով տեքստեր: 

Հաղորդակցման ենթահարացույցի նույնացուցիչը հաղորդակցել 
բայն է, որն արտահայտում է հաղորդակցման գործընթացը ընդհան-
րացված ձևով (հաղորդակցություն ունենալ, շփվել միմյանց հետ, մտքեր 
փոխանակել): Այս եթահարացույցի համար առաջարկում ենք` 1) տրված 
տեքստերում գտնե՛լ հաղորդակցման բայերը` անվանելով իմաստահա-
վելիչները (բուն հաղորդակցման, բնութագրական հաղորդակցման, 
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համաձայնության, վիճաբանության, հարցուպատասխանական). 2) 
հարցման ենթախմբի բայերով գրե՛լ երկխոսություն: 

Դատողական ենթահարացույցի բայերը միավորվում են սեռային 
հետևյալ նույնականացնող իմակով. «Բանավոր խոսքի միջոցով բարձ-
րաձայն արտահայտել ինչ-որ մտքեր, կարծիքներ, ենթադրություններ, 
դատողություններ ևն»։ Ենթահարացույցի նույնացուցիչներն են դատել 
(բարձրաձայն դատողություններ անել) և կշռադատել բայերը: Այս 
ենթահարացույցի համար առաջարկում ենք` 1) դատողական ենթահա-
րացույցի տրված բայերով կազմե՛լ դատողական տեքստեր. 2) տրված 
տեքստերում ընդգծե՛լ դատողական ենթահարացույցի բայերը` տարբե-
րակելով խմբերը (սահմանման, ենթադրության, փաստարկման ևն), են-
թախմբերը (բնորոշման, թվարկման, քննարկման ևն), շարքերը (ար-
տածման, իմաստավորման, գնահատման ևն): 

Դրդման ենթահարացույցի բայերը միավորվում են սեռային հետև-
յալ նույնականացնող իմակով. «Բանավոր խոսքի միջոցով որոշակի 
ներգործություն կատարել մարդու հոգեբանության, վարքի վրա՝ նրան 
դրդելով կատարելու որևէ արարք, գործողություն»։ Դրդումը կատար-
վում է ասացական որևէ բայի միջոցով՝ անձին ներշնչելով՝ մղելով որ-
ևէ գործողության՝ արարքի, հրահրելով, սադրելով, թելադրելով կա-
տարել որևէ բան։ Այս եթահարացույցի համար առաջարկում ենք` 1) ա-
ռաջարկության, հանձնարարման և պատվերի, հարկադրանքի, թույլ-
տվության, հրահանգի ենթախմբերի բայերով կազմե՛լ պաշտոնական ո-
ճի. 2) երգիծանքի և ծաղրանքի ենթախբերի բայերով` երգիծական. 3) 
մեղադրանքի և քննադատության ենթախբերի բայերով` իրավագիտա-
կան տեքստեր: 

Բնութագրական ենթահարացույցի բայերը միավորվում են սեռա-
յին հետևյալ նույնականացնող իմակով. «Անվանել խոսքի առարկան, 
բնութագրել խոսքի ինչպես արտաքին (հնչողական), այնպես էլ ներքին 
(բովանդակային) կողմերը՝ գնահատելով դրանք դրական կամ բացա-
սական կերպով»։ Ենթահարացույցի նույնացուցիչը պատմել բայն է, որն 
ընդհանրացված ձևով հաղորդում, տեղեկացնում է որևէ բանի մասին: 
Այս ենթահարացույցի համար առաջարկում ենք` 1) տրված բայերով 
կազմե՛լ նկարագրական, բնութագրական տեքստեր. 2) առաջադրված 
տեքստերում ընդգծե՛լ բնութագրական ենթահարացույցի բայերը` 
տարբերակելով իմաստահավելիչները (գեղեցկախոսություն, ճարտա-
րախոսություն, թոթովախոսություն, շատախոսություն, հակիրճախո-
սություն, արագախոսություն ևն): 
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Երկրորդային ԱԲ-երի դասին են վերագրվում այն բայերը (186) [Դո-
խոյան 2014:255-264], որոնք ներկայացված են ԱՀԲԲ-ում երրորդական, 
չորրորդական կամ այլ նշանակություններով։ Երկրորդային ասացա-
կանների (այսուհետև՝ ԵԱ) մեջ ասացականությունն առկայանում է 
միայն համապատասխան խոսքաշարում, որովհետև նրանք իրենց բուն 
կամ առաջնային նշանակություններով պատկանում են այլ ԲԻԽ-երի, օր.` 
Եվ վերջալույսին մի օր, օ՜ մի օր, մանիշակագույն սարերի լանջին Բացվե-
ինք իրար խոսքերով չնչին, Բայց ուխտը լիներ անխարդախ ու խոր [Տեր-
յան 1985:422]։ ԵԱ-երի ուսուցման համար առաջարկում ենք` 1) օգտվելով 
վերոնշյալ հավելվածից` ընտրե՛լ ԵԱ-եր և յուրաքանչյուր ԲԻՏ-ի համար գե-
ղարվեստական գրականությունից դու՛րս գրել մեկական օրինակ. 2) տր-
ված ԵԱ-երը նախադասությունների մեջ մի դեպքում իրենց առաջնային ի-
մաստներով գործածել որպես այլ ԲԻԽ-ի բայ, մյուս դեպքում` իբրև ասա-
ցական:  

Փոխաբերական ասացականների (այսուհետև՝ ՓԱ) դասին են վե-
րագրվում այն բայերը (295) [Դոխոյան 2014:265-279], որոնք ԱՀԲԲ-ում 
ունեն «փխբ.» նշումը, օր.` Քայլում է լու՜ռ, խոժո´ռ, ապա մռլտում է. 
«Շու՜ն շան որդիք» [Սևակ 1982:28]: ՓԱ-երի ուսուցման համար առաջար-
կում ենք` 1) օգտվելով վերոնշյալ հավելվածից` ընտրե՛լ ՓԱ-եր և յուրա-
քանչյուր ԲԻՏ-ի համար գեղարվեստական գրականությունից դու՛րս գրել 
մեկական օրինակ. 2) տրված ՓԱ-երը նախադասությունների մեջ մի դեպ-
քում իրենց առաջնային իմաստներով գործածել որպես այլ ԲԻԽ-ի բայ, 
մյուս դեպքում` իբրև ասացական. 3) բառիմաստի համարժեք ընկալման և 
խոսքաշարային նրբերանգները բացահայտելու համար տրված բառա-
շարքերում տարբերակե՛լ բուն, երկրորդային և փոխաբերական ասա-
ցականները, դրանցից մի քանիսով կազմել նախադասություններ: 

ԱԲ-երի ԲԻԽ-ի բայերը իրենց բառային նշանակություններում ար-
տացոլում են ոչ միայն ասացականություն, այլև ուրիշ կամ էլ դրան զու-
գահեռ գործողություններ. ասացական գործընթացին սահմանակից 
գործողություններ են արտահայտում, օրինակ, մտածական, զգացական, 
բնաձայնական, շարժման և այլ ԲԻԽ-երի մի շարք բայեր [Ничман 
1977:32]:  

Բայերի բազմիմաստությունն ի հայտ է գալիս հատկապես տեքստում 
գործառվելիս։ Այդ իսկ պատճառով նրանց իմաստային շարժունակությու-
նը բազմապատկվում է զուգորդման որոշակի առանձնահատկություննե-
րով՝ բարենպաստ պայմաններ ստեղծելով բայերի անցման համար մի 
դաշտից կամ մի ԲԻԽ-ից մյուսը։ Այս երևույթի վկայությունն էլ երկրոր-
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դային և փխբ. ասացականների առկայությունն է, օր.` Այս «քանի որ»-
ների համար կարելի է և պետք է ներել հայր Չամչյանին, բայց պետք է թշ-
նամաբար նայել բոլոր նրանց, ովքեր այսօր էլ դատում են (մտածա-
կանասացական) մոտավորապես նույն ձևով. «Մենք որ կայինք, Այսինչ 
ժողովուրդը դեռ միսն աղել չգիտեր ...» [Սևակ 1983:52], Եվ ականջներում 
Շապուհ արքայի Հայոց աշխարհի քամիները պաղ Հռհռում են (զգացա-
կանասացական) խենթ. -Հա՜-հա՜-հա՜, Շապուհ, արքայից արքա, Այդ 
ու՞ր ես այդպես սուրում քառաձի [Դավթյան 1985:66], Վշվշում է (բնաձայ-
նականասացական) գետը -վու՜շ, վու՜շ, Ու հորձանք է տալիս հորդ, Ու 
կանչում է՝ «Արի՜, Անու՛շ, Արի՜, տանեմ յարիդ մոտ...» [Թումանյան 
1989:109], Իր խաղկապն է խաղասացը առաջ տանում (շարժմանասա-
ցական). -Ա՛խ, ջանեջա՜ն, Բարով հասնեմ իմ սիրածին ... Խումբը բռնում 
է վերջին բառից ու ձգում է (տեղափոխմանասացական). -Իմ սիրա-
ծին... [Սևակ 1983:99]: Հատման և առնչակցության երևույթն ընկալելու 
համար առաջարկում ենք ԱՐԵՎԱԿ-ից [ԱՐԵՎԱԿ-http://www.eanc.net] քա-
ղե՛լ իմաստային հատումների օրինակներ, զորօրինակ` մտածականա-
սացական, բնաձայնականասացական, շարժմանասացական և այլ 
գործածություններով: 

Շարակարգային հարաբերությունները բառապաշարում դրսևոր-
վում են ասույթի շրջանակում՝ ըստ բառերի կապակցելիության 
օրենքի, ըստ իրենց խոսքաշարային «գործընկերների» հետ կոնկրետ 
կապերի։ Շարակարգայնության հիմնական սկզբունքը բառերի իմաս-
տային համաձայնությունն է, որը հիմնված է նրանց նշանակություննե-
րում ընդհանուր բաղադրիչների առկայության վրա, որոնք էլ նպաստում 
են նախադասության ձևավորմանը՝ ի հայտ բերելով կապակցելիության 
նմանություններ, այսինքն` խոսքաշարային գործընկերները կրկնվում 
են։ Եվ կապակցելիության նմանության փաստերն էլ վկայում են գոր-
ծածված բառերի պատկանելությունը որևէ ԲԻԽ-ի։ Բայերի շարակար-
գային կապերը կարելի է բացահայտել՝ նրա արժութայնությունը քննե-
լով։ Լայն առումով արժույթը բայի կապակցելիությունն է ենթակայի, 
խնդիրների և պարագաների հետ։ Ըստ բայի հետ կապվող տարբեր 
բնույթի միավորների քանակի՝ կարելի է տարբերել բայի զրո արժույթից 
մինչև մի քանի արժույթ՝ զրո արժույթ կամ արժութազուրկ (օր.` Ասում 
են, որ սովորույթը մարդուս երկրորդ բնությունն է [Սևակ 1983:54]), մի-
արժույթ (Տասը-տասնհինգ տողանոց այդ բանաստեղծություններից ան-
համեմատ շատ ավելի բան է հասկացվում, քան ասում են բառերը... 
[Սևակ 1983:17]), երկարժույթ (...և դու ասել ես քո աստվածային լեզվով, 
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թե մարգարիտը վերքից է, որ կծնի, և խունկը այրվելով է, որ իր անուշ հո-
գին կբուրե [Իսահակյան 1985:11], եռարժույթ (Որ (նա) քո անունից հան-
գիստ, անտարբեր ասում է խոսքեր [Կապուտիկյան 1999:135] [Ջահուկ-
յան 1974: 466-467], քառարժույթ (Ես քեզ իմ մասին ոչինչ չեմ ասել): Հե-
տևաբար յուրաքանչյուր արժույթի համար առաջարկում ենք ԱՐԵՎԱԿ-ից 
դու´րս գրել օրինակներ:  

ԱԲ-երի ԲԻԽ-ի ենթահարացույցների, խմբերի, ենթախմբերի տիպա-
յին կապակցելիությունը բացահայտվում է միևնույն խմբի, ենթախմբի 
բայերի՝ տարբեր խոսքաշարերում գործածվող միևնույն դիրքերի բնու-
թագրի ընդհանրացման ճանապարհով. ԱԲ-երի ԲԻԽ-ի բոլոր ենթա-
հարացույցներն ունեն նույն չորս կառուցատիպերը՝ կիրառության տար-
բեր ծավալներով` 1. Գողենթ+ ԱԲստ + Գրդուղխ, 2. Գողենթ + ԱԲստ + Գրդանուղխ, 
3. Գողենթ + ԱԲստ + Գրդուղխ + Գրդանուղխ, 4. Գողենթ + ԱԲստ կառու-
ցատիպերը [բանաձևերում գործածվում են հետևյալ պայմանական ար-
տահայտությունները` Գող-գործող, այսինքն՝ ենթակա, ԱԲստ -ստորոգյալ՝ 
արտահայտված ԱԲ-ով, Գրդ-գործորդ, այսինքն՝ ուղիղ կամ անուղղակի 
խնդիր, որոնց անվանումները տրվում են համառոտագրությամբ]։ Այս 
կամ այն կառուցատիպի առաջնայնությունը կարևորվում է հաղորդման 
կոնկրետ նպատակադրմամբ. նայած, թե որ արժույթն է պարտադիր հա-
ղորդումն իրականացնելու համար։ ԱԲ-երի շարակարգային կապերը 
պատկերացնելու համար յուրաքանչյուր խմբի, ենթախմբի և շարքի հա-
մար առաջարկում ենք վարժություններ, որոնք կհեշտացնեն կառուցատի-
պերն իրարից տարբերակելու, դրանք կիրառելու, գրագետ և ճիշտ կա-
պակցված խոսք կազմելու գործընթացները, օր.` 1) յուրաքանչյուր ենթա-
հարացույցի կառուցատիպերին համապատասխանող նախադասութ-
յուննե՛ր կազմել. 2) ենթահարացույցներում առկա կաղապարներով և 
մասնակաղապարներով նախադասություննե՛ր կազմել. 3) Երգել, հա-
ղորդել, պատասխանել, պատմել և այլ բայեր ներկայացնե՛լ իմաստային 
կախվածության ծառի ձևով [Դոխոյան 2014:100]: 

Պարագաառության դեպքում մենք առավելապես կարևորում ենք ոչ 
թե արժույթի քանակը, այլ նրա իմաստային գունապնակը։ Հատկապես 
ԱԲ-երի հետ գործածվելիս պարագա լրացումները խոսակցին հաղորդում 
են խոսողի ասացակերպը՝ խոսողությանը հաղորդելով լրացուցիչ նրբե-
րանգներ։ Եվ ինչպես ցույց է տալիս ԱԲ-երի պարագայական հավելիչնե-
րի բովանդակային կողմի վերլուծությունը, խոսողության իրադրության 
տարրերի արտակայմանը մասնակցում են պարագայական այն հավե-
լիչները (այսուհետև՝ ՊՀ), որոնք ունեն խոսքային գործողության ըն-
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թացքի, ձևի կամ եղանակի նշանակություն։ ԱԲ-երի ՊՀ-երը կոնկրե-
տացնում են ասացականության ձայնաբանական-բնախոսական (խոս-
քի արագության (տեմպ), ձայնի բարձրության կամ ցածրության, ձայնի 
տարբեր երանգների (տեմբր), արտասանության հարակցության (վան-
կերի առանձնացում, բառերի ընդհատ կամ անընդհատ արտասանութ-
յուն), առանձին հնչյունների արտաբերական առանձնահատկություն-
ների (խոսքային արատներ), խոսողի հոգեկան ապրումների (բնութա-
գրելով վերջինիս զգացմունքները, հույզերը, տրամադրությունները), դա-
տողական ունակությունների, արտաքին ֆիզիկական վիճակի, խոս-
քային գործունեության քանակական բնութագրի, խոսքային գործու-
նեության տևողության և այլ հայեցակետեր: Հետևաբար ԱԲ-երի ՊՀ-ե-
րը խոսքում ըստ հարկի գործածելու համար առաջարկում ենք` 1) ԱԲ-երի 
վերոհիշյալ բառացանկից դու՛րս գրել վերոնշյալ հայեցակետերին վերա-
բերող երեքական ԱԲ և դրանցով նախադասություննե՛ր կազմել. 2) գե-
ղարվեստական գրականությունից դու՛րս գրել այդ ԱԲ-երով կազմված օ-
րինակներ, 3) ԱՐԵՎԱԿ-ից քաղե՛լ օրինակներ: 

ԱԲ-երի բառային նշանակություններում առկա է գործողության 
ուղղվածությունը, և կախված խոսողության նպատակադրումից՝ դրանք 
բաժանվում են իմաստային երեք տիպի՝ խոսողության միագիծ ուղղվա-
ծության (ասել, ազդարարել, հաղորդել ևն), խոսողության փոխադարձ 
ուղղվածության (զրուցել, բանակցել, վիճաբանել ևն), խոսողության չուղ-
ղորդված գործողության (դիտարկել, կարդալ, հետազոտել ևն), որը չի 
պահանջում խոսքի հասցեատեր։ ԱԲ-երի՝ խոսողության նպատակադրու-
մից կախված` գործողության ուղղվածությունը ընկալելու համար առա-
ջարկում ենք` 1) նախադասություններ կազմե՛լ խոսողության վերոնշյալ 
ուղղվածությունների բայերով. 2) առաջադրված տեքստերում ընդգծե՛լ 
ԱԲ-երը` նշելով ուղղվածության տեսակները, 3) ԱՐԵՎԱԿ-ից դու՛րս գրել 
գործողության ուղղվածություններն արտահայտող օրինակներ: 

ԱԲ-երի գործածությունը խոսքում կապված է որոշակի շարահյուսա-
կան կառույցների, մասնավորապես ուրիշի ուղղակի, անուղղակի, ան-
իսկական ուղղակի խոսքերին, մեջբերմանը. ուրիշի ուղղակի խոսքը հե-
ղինակի խոսքի մեջ է ներմուծվում ԱԲ-երի կամ դրանց փոխարինող այլ 
բայերի միջոցով։ ԱԲ-երի գործածությունը ուրիշի ուղղակի և անուղղակի 
խոսքում ուսուցանելու նպատակով առաջարկում ենք` 1) մենախոսություն 
հորինե՛լ` օգտագործելով ԱԲ-եր. 2) երկխոսություն հորինե՛լ` օգտագործե-
լով այլ ԲԻԽ-երի ԱԲ-եր: 
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Լեզվական իմաստներն արտահայտման բնույթի տեսակետից երկու 
կարգի են՝ ա) իմաստ, որն ունի իր անմիջական ձևային դրսևորումը, բ) 
իմաստ, որը չունի իր արտահայտման ձևային միջոցը, բայց հասկաց-
վում է, ենթադրվում է լեզվական տվյալ կառույցից։ Առաջին կարգի ի-
մաստը կոչվում է բացահայտ, արտակա (էքսպլիցիտ), երկրորդ կարգի-
նը՝ թաքնված, ներակա (իմպլիցիտ). իմաստի ներակա արտահայ-
տումը կոչվում է իմաստի ներակայում [Աբրահամյան 2002:3]: Ներակա-
յումը դրսևորվում է և՛ բառային, և՛ խոսքաշարային մակարդակներում։ 
ԱԲ-երի մեծ մասում արտակա է ասացականությունը, որն արտահայտ-
վում է օր.՝ ասել (բացասել, ղատասել, հակասել ևն), խոսել (առա-
կախոսել, բանախոսել, գեղախոսել ևն), բանել (աղերսաբանել, բազ-
մաբանել, գաղափարաբանել ևն), երգել (եղերերգել, ռազմերգել, ող-
բերգել ևն), կոչել (անվանակոչել, առկոչել, վկայակոչել ևն), ձայնել (ա-
վետաձայնել, բաղաձայնել, գովաձայնել ևն) և այլ բաղադրիչների միջո-
ցով։ Սակայն ԱԲ-երի բառային մակարդակում մենք հանդիպում ենք ԱԲ-
երի իմաստային ներակայման բազմաթիվ փաստերի, որոնցում ներակա 
և արտակա իմաստները զուգորդվում են՝ ներակայելով ասացական վե-
րոնշյալ բաղադրիչներով արտահայտված իմաստները (ասելը, խոսելը, 
հաղորդելը, տեղեկացնելը ևն), օր.՝ ազդարարելհրապարակավ տեղե-
կություն տալ, անպատվելանպատիվ խոսքեր ասել, գուժելվատ լուր 
հաղորդել, ստելսուտ ասել, փսփսալշշուկով խոսել ևն։ Ներակայումը 
ըմբռնելու նպատակով առաջարկում ենք` 1) տրված ԱԲ-երում որոշե՛լ ի-
մաստային ներակա ցուցիչները (օր.` տեղեկացնելտեղեկություն հայտ-
նել ևն). 2) տրված բաղադրիչներով կազմե՛լ նոր ԱԲ-եր (երգելպարերգել 
ևն): 

ԱԲ-երը դրսևորում են նաև բառակազմական առանձնահատկութ-
յուններ. դրանք ուսուցանելու համար առաջարկում ենք` 1) ԱԲ-երի վերո-
նշյալ բառացանկից դու՛րս գրել` ա. նախածանցմամբ կազմված ԱԲ-եր 
(օր.` նախանշել, վերահամոզել ևն), բ. ներածանցմամբ կազմված ԱԲ-եր 
(օր.` խոստանալ, պարծենալ ևն). 2) ԱԲ-երի վերոնշյալ բառացանկից 
դու՛րս գրել` ա. բայահիմքերից և -ել կամ -ալ բայակերտ ածանցներից 
կազմված ինչպես պարզ (դիմել, կարդալ ևն), այնպես էլ բաղադրյալ ԱԲ-
եր (ընդդիմախոսել, վերահարցաքննել ևն). բ. կրկնավոր պարզ կամ 
բաղադրյալ (հիմնականում բնաձայնական-նմանաձայնական ծագում 
ունեցող) արմատահիմքերից և -ել կամ -ալ բայակերտ ածանցներից 
կազմված ԱԲ-եր (բլբլացնել, ճվճվալ ևն). գ. այլ խոսքի մասերի հիմքե-
րից և -ել կամ -ալ բայակերտ ածանցներից կազմված ԱԲ-եր (պատգա-



287 
 
 

 

մել, արդարանալ, երկրորդել, ինքնաբնորոշել, կրկնել, ափսոսալ ևն). 3) 
տրված նախածանցներով և ԱԲ-երով կազմե՛լ այլ ԱԲ-եր. 4) հարադրա-
վոր ԱԲ-երը փոխարինե՛լ համադրականներով (օր.` արագ խոսելբլբլալ 
ևն). 5) այս հարացույցի բառակազմական բների (ԲԲ), գոտիների (ԲԳ) և 
բառակազմական իմաստների (ԲԻ) մասին պատկերացում կազմելու հա-
մար ասել և խոսել միջուկային բայերի բառակազմական հարացույցների 
համաբանությամբ կազմել ասացական այլ բայերի բառակազմական 
բները [Տիոյան 2013:128-241], գոտիները (ԲԲ-ում ներկայացված ածանց-
յալների խոսքիմասային պատկանելությունն էլ ձևավորում է բառակազ-
մական գոտիներ, օր.` գոյականական, ածականական, մակբայական ևն), 
ինչպես, օրինակ, ասել բայի բառակազմական բնի գծապատկերը: 

 

 
 

Ընդ որում` քառանկյամբ արտահայտվում է չիրացված ածանցյալը, 
որը բաց վանդակ է առաջացնում տվյալ բառակազմական բնի բառա-
կազմական հարացույցում կամ շարքում: 

Ասել և խոսել միջուկային բայերը հանդես են գալիս նաև իբրև տեր-
մինակազմիչներ. որևէ տառանուն բաղադրիչով և վերոնշյալ միջուկային 
բայերով կազմվում են լեզվաբանական տերմիններ [Գյուրջինյան 2004:5-
19] գոյականական գոտում, ինչպես օր., այասություն, այախոսություն, 
իասություն, ձայասություն ևն: Հետևաբար առաջարկում ենք բառարան-
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ներից դու՛րս գրել ասել և խոսել տերմինակազմիչներով բաղադրված 
բայեր: 

Լեզվի տնտեսման սկզբունքով բառակազմական ներուժն իր ար-
տացոլումն է գտնում ներակայման միջոցով` դրսևորելով ասացական 
հավելիմաստային հետևյալ չափումները` ա. խոսքի արագության աստի-
ճանը (օր.` լափռտել (արագ-արագ և անհասկանալի ձևով խոսել), պտ-
պտալ), բ. խոսքի բարձրության աստիճանը (օր.` բղավել (բարձր ձայ-
նով խոսել), կականել), գ. խոսքի ցածրության աստիճանը (օր.` մռռալ 
(մռմռալ, քթի տակից ձայն հանել), փսփսալ), դ. խոսքի տարբեր երանգ-
ները, (օր.` կերկերալ (ձայնը խզխզալ, խռպոտ ձայներ արձակել), ճղ-
ճղալ), ե. խոսքի գեղագիտական կողմը (օր.` գեղգեղել (կլկլացնելով` 
ձայնը խաղացնելով երգել, դայլայլել), ոգել), զ. խոսքի տևականությունը 
(օր.` թնկթնկալ (տևականորեն կամ հաճախակի թնգալ/թնկալ), նվնվալ), 
է. խոսքի ծավալը (օր.` շաղակրատել (շատախոսել, լեզվին տալ), շաղփ-
աղփել), ը. խոսքի արատը (օր.` թլվատել (որոշ հնչյուններ չկարողանալ 
արտասանել կամ ուրիշ հնչյունի փոխել), կակազել), թ. խոսքի հարակ-
ցությունը, որն արտահայտվում է վանկերի առանձնացմամբ, բառերի 
ընդհատ կամ անընդհատ արտասանությամբ (օր.` գղգղալ, վանկարկել), 
ժ. անկապակից, անբովանդակ խոսք (օր.` բանդագուշել, բարբաջել), ի. 
իմաստալից խոսք (օր.` արտածել, փիլիսոփայել), լ. խոսքի հավաստի-
ությունը (օր.` ապացուցել, հավաստիացնել), խ. խոսքի անհավաստի-
ությունը (օր.` խաբել, խեղաթյուրել), ծ. դրական խոսք (օր.` ավետել, 
գովել) կ. բացասական խոսք (օր.` այպանել, անիծել) ևն:  

Ասացական բայերի բառակազմական ներուժն ընկալելու համար 
ասացական հավելիմաստային այս չափումների համաբանությամբ 
վերոնշյալ ցանկից առաջարկում ենք դու՛րս գրել համապատասխան օրի-
նակներ, կազմե՛լ նախադասություններ: 

Առաջարկում ենք նաև իմաստային խմբավորման սկզբունքն օգտա-
գործել դարձվածքների ուսուցման համար և ԱԲ-երի դերը հաղորդակ-
ցական դարձվածքների ձևավորման գործում պատկերացնելու համար 
դարձվածաբանական բառարաններից դու՛րս գրել` 1) ԱԲ-երով կազմված 
դարձվածքներ. 2) նախադասություննե՛ր կազմել այդ դարձվածքներով. 
3) գրե՛լ դրանց տարբերակային, հոմանշային համարժեքները, հակա-
նշային օրինակները ևն. 4) ԱՐԵՎԱԿ-ից դուրս գրե՛լ այնպիսի 
դարձվածքներ, որոնց կազմում լինեն ասացական բայեր: 

Ասացական ԲԻԽ-ի ուսումնասիրությունն ի հայտ է բերում նաև այդ 
խմբի բայերի գործաբանական, ոճական առանձնահատկությունները։ 
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ԱԲ-երը գործածվում են գործառական բոլոր ոճերում՝ ի հայտ բերելով 
բազմապիսի յուրահատկություններ։ Գործառական ոճերը փակ հա-
մակարգ չեն. դրանք ունեն փոխադարձ ներթափանցման ունակություն։ 
Օրինակ, հրապարակախոսական ոճը համալրվում է այլ ոճերի տար-
րերով, կամ առօրյա-խոսակցական ոճը հարստացման ու համալրման 
աղբյուր է մյուս ոճերի համար ևն։ Այդպիսի փոխներթափանցման օրի-
նակներ են հետևյալները, օր.՝ Իմ բախտը բանեց. Ես բոլորի՜ հետ ու մեկ-
տեղ էի, Բայց ո՛չ նրանց հետ, Ովքեր գոռգոռում Ու բոռում էին (առօրյա-
խսկց.գեղարվեստական) բոլորի՜ անվամբ, Բոլորի՜ն անվերջ վկա բե-
րելով...[Սևակ 1982:169], Անցած օրն ատենախոսել է (գիտական հրա-
պարակախոսական) վարչապետը ու աչքալուսանք է տվել ժողովրդին, 
թե իբրև «փաստական մի նորակազմություն» Արարատյան հանրապե-
տությունը «ճանաչված է» հիմա [ԱՐԵՎԱԿ], Նա հիմա խնձոր էր դասավո-
րում հատ-հատ կողովի մեջ և որդուն հրահանգում էր (պաշտոնա-
կանառօրյա-խսկց.) քիչ ծխել, գրելիս խնձոր ուտել, գիշերները չգրել և 
կուշտ քնել [Մաթևոսյան 1990:488]։  

ԱԲ-երի վերոնշյալ առանձնահատկությունները վերհանելու նպատա-
կով առաջարկում ենք` 1) տարբեր ոճերում կիրառվող ԱԲ-երի փոխներ-
թափանցման համանման օրինակներ քաղե՛լ գեղարվեստական գրակա-
նությունից. 2) վերոնշյալ մենագրությունից դու՛րս գրել գործառական և 
իրադրական ոճերում գործածվող ԱԲ-եր` կազմելով համապատասխան 
ոճի տեքստեր. 3) ԱՐԵՎԱԿ-ից և գեղարվեստական գրականությունից 
քաղե՛լ ԱԲ-երի ոճական կիրառության այլ օրինակներ: 

Այսպիսով, օգտագործելով բառապաշարում առկա հարացուցային 
կապերը, կարելի է զարգացնել բառի նշանակության ընկալումը խոսքում` 
հենվելով բառերի իմաստային խմբավորումների (ավելի հեշտ են յու-
րացվում այն բառերը, որոնք խմբավորված են իմաստային սկզբունքով) 
վրա, որոնք կհեշտացնեն այդ բայերի մտապահումը, կխթանեն բազմի-
մաստ բառի համակարգային ընկալումը, շարակարգային կապերի ու-
սուցումը կնպաստի խոսքի ճիշտ և նպատակահարմար կառուցմանը, 
գործաբանական ունակությունները կակտիվացնեն այդ բայերի գոր-
ծածման հմտությունները, կուժգնացնեն հաղորդակցական ուղղորդումը` 
համալիր կերպով ազդելով հաղորդակցական հմտությունների և կարո-
ղությունների ձևավորման, զարգացման և կիրառության գործընթացների 
վրա:  
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РУЗАННА ДОХОЯН - ОБУЧЕНИЕ ГЛАГОЛАМ ГОВОРЕНИЯ СОВРЕМЕН-
НОГО АРМЯНСКОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ 
Ключевые слова: изучение глагольной лексики, ЛСГ глаголов говорения, первич-
ные, вторичные и переносные глаголы говорения, подпарадигмы глаголов сооб-
щения, общения, рассуждения, побуждения и описания, синтагматические стро-
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ительные типы глаголов говорения, словообразовательные гнезда и зоны 
действия глаголов говорения 
 

В статье рассматривается проблема развития умений и навыков сту-
дентов в построении связной речи, которые можно реализовать, исполь-
зуя глагольную лексику путем отделения и описания разных ЛСГ. 

Предметом конкретного обучения стала ЛСГ глаголов говорения, рас-
сматриваемая с парадигматической, синтагматической и прагматической 
точек зрения. В статье также описывается функционирование первичных, 
вторичных и переносных глаголов говорения вышеупомянутой ЛСГ, пять 
подпарадигм первичных глаголов говорения (глаголы сообщения, обще-
ния, рассуждения, побуждения и описания); представлены их парадиг-
матические, синтагматические, стилистические, прагматические и слово-
образовательные особенности, закрепляемые соответствующими 
упражнениями. 

 
RUZANNA DOKHOYAN – TEACHING MODERN ARMENIAN SAYING VERBS 
IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
 
Keywords: study of verbal vocabulary, lexico-semantic group of saying verbs, primary, 
secondary and figurative saying verbs, reportive, communicative, reflective, instigative, 
descriptive subparadigms of saying verbs, syntagmatic functional types of the primary 
saying verbs, word forming nests and zones of saying verbs 
 

The article touches upon the problem of the development of the 
students’ abilities and skills in producing coherent speech. This becomes 
possible by splitting and describing various lexico-semantic groups. The 
words grouped by the semantic principle are easily perceived and 
remembered. The article highlights the lexico-semantic group of saying verbs 
studied from the point of view of paradigmatic, syntagmatic and pragmatic 
principles. There is also a description of how the primary, secondary and 
figurative saying verbs function. Five subparadigms of primary saying verbs 
(reportive, communicative, reflective, instigative, descriptive), their paradig-
matic, syntagmatic, pragmatic, word forming, stylistic peculiarities are also 
presented with corresponding exercises that reveal the nature of the descri-
bed phenomena. 
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УДК 378.491.7 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИЛИНГВАЛЬНЫХ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ 
ЗАДАЧ В РАМКАХ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ КАК СПОСОБ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ 
(НА МАТЕРИАЛЕ СУБСТАНТИВАТОВ СО ЗНАЧЕНИЕМ ЛИЦА В 

РУССКОМ И АРМЯНСКОМ ЯЗЫКАХ) 
 

РУЗАННА САРКИСЯН 
 

Ключевые слова: билингвальные лингвистические задачи, педагогические 
технологии, технология проблемного обучения, проблемная ситуация, 
лингвистическая компетенция, конверсия, конверсивы, субстантиваты, 
открытое сопоставление языкового материала 
 

В настоящее время в РА происходит модернизация системы высшего 
образования в соответствии с современными образовательными 
концепциями и подходами, что требует всестороннего пересмотра и 
обновления содержания обучения русскому языку в высших учебных 
заведениях Армении.  

Данная статья посвящена разработке новых методических подходов 
к обучению русскому словообразованию на факультетах русской 
филологии вузов Армении с целью формирования лингвистической 
компетенции студентов. 

В системе высшего образования, наряду с традиционными 
технологиями, сформировались и внедряются в практику обучения такие 
эффективные и перспективные технологии, как дистанционное обучение 
с использованием глобальной сети Интернет, проблемное обучение, 
программированное обучение, обучение в сотрудничестве, проектное 
обучение и др., которые детально представлены в педагогической и 
методической литературе. 

Рассмотрим некоторые педагогические технологии, которые можно с 
успехом использовать при обучении конверсионному способу 
словообразования.  

Из большого многообразия инновационных направлений в 
современной дидактике мы выбрали технологию проблемного обучения 
для демонстрации конкретного урока по нескольким причинам: 
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 В условиях действующей в вузе классно-урочной системы эта 
технология легко вписывается в учебный процесс; 

 Эта технология позволяет успешно реализовывать основные цели и 
задачи, предусмотренные учебной программой; 

 Эта технология является гуманистической (выделено нами – Р.С.) 
по своей природе, обеспечивая успешное овладение учебным 
материалом всеми студентами, способствуя развитию 
интеллектуальных способностей студентов, а также создавая 
доброжелательную психологическую атмосферу в разветвленной 
системе взаимодействия “студент – студент” в диадах, триадах, 
общегрупповое взаимодействие во всем учебном коллективе, 
“преподаватель – студент”, “преподаватель – учебный коллектив” 
[Зимняя 1989:39]. 

Одним из наиболее эффективных способов развития творческого 
мышления, формирования навыков самостоятельного поиска информа-
ции, усвоения и применения знаний является проблемное обучение. 
Проблемное обучение представляет из себя такой тип развивающего 
обучения, при котором усвоение содержания материала осуществляется в 
процессе решения специальных проблемных ситуаций или проблемных 
задач (заданий).  

Основным понятием проблемного обучения является проблемная 
ситуация, представляющая собой интеллектуальное затруднение 
человека, возникающее в случае, когда он не знает, как объяснить 
возникшее явление, не может достичь цели известным ему путем, что 
побуждает искать новый способ объяснения действия [Кудрявцев 
1974:31]. 

В основе проблемного обучения лежит особый вид взаимодействия 
преподавателя и учащихся, который можно охарактеризовать как особую 
систему самостоятельной учебно-познавательной деятельности учащихся 
по приобретению и усвоению новых знаний путем решения учебных 
проблем (задач) или выполнения заданий, содержащих проблему. 

Проблемное обучение – это, безусловно, не новое явление. 
Элементы проблемного обучения можно найти в эвристических беседах 
Сократа, в разработках уроков для Эмиля у Ж.Ж. Руссо. Идею 
проблемного обучения развивал в своих трудах и выдающийся русский 
педагог К.Д. Ушинский. 
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 Однако в педагогической науке в основе проблемного обучения 
принято рассматривать идеи американского психолога, философа и 
педагога Дж. Дьюи (1859—1952), который в 1894 году основал в Чикаго 
экспериментальную школу, где основу обучения составлял не учебный 
план, как в обычных школах, а игры и трудовая деятельность. Методы, 
приемы, новые принципы обучения, применявшиеся в этой школе, 
получили широкое распространение в 20-30 годах XX века. Многие из 
этих методов также применялись в СССР и даже рассматривались как 
революционные, но в 1932 году были запрещены. 

Интерес к вопросам проблемного обучения возрос в 60-ые годы XX 
века. Исследования в этой области ведутся и сейчас представителями 
педагогической науки. В частности, вопросами проблемного обучения 
занимались и занимаются М.Н. Скаткин, Л.В. Занков, М.А. Данилов, И.Я. 
Лернер, В.В. Оконь, Н.А. Менчинская, Ю.К. Бабанский, М.И. Махмутов, 
А.М. Матюшкин, А.В. Хуторской и многие другие ученые и практики. 

Проблемное обучение - это не стихийное явление. Оно предполагает 
выделение следующих основных этапов продуктивной познавательной 
деятельности учащихся: 

 возникновение проблемной ситуации;  
 вычленение проблемы, заключенной в данной проблемной 

ситуации; 
 поиск различных способов решения проблемы; 
 нахождение решения проблемы. 
О достоинствах проблемного обучения не раз упоминалось в 

педагогической и методической литературе. Это, во-первых, высокая 
самостоятельность учащихся, во-вторых, формирование личностной 
мотивации учащихся. В ходе совместной деятельности учащийся не 
просто перерабатывает информацию, усваивая новое, он переживает этот 
процесс как субъективное открытие, как постижение и понимание новых 
фактов, принципов, как личностную ценность, обуславливающую разви-
тие познавательной мотивации, интереса к содержанию предмета 
[Азимов, Шукин 2009:221]. 

Элементы проблемного обучения широко используются на уроках 
русского языка не только в школе, но и вузе. Педагогическая практика 
предлагает множество вариантов создания проблемной ситуации на 
уроке.  
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Приведем фрагмент урока русского языка на филологическом 
факультете, на котором можно использовать элементы проблемного 
обучения, в частности один из дидактических способов, сформулиро-
ванных М.И. Махмутовым – побуждение учащихся к сравнению, сопостав-
лению и противопоставлению фактов, явлений, теорий, порождающих 
проблемные ситуации [ Махмутов 1975]. 

Использование технологии проблемного обучения на уроке может 
предполагать также использование специально разработанных на основе 
компаративного анализа билингвальных лингвистических задач. Термин 
“билингвальные/трилингвальные задачи” был предложен И.Р. Саркисян, 
разработавшей специальные билингвальные и трилингвальные упражне-
ния на основе сопоставительного анализа русского, армянского и 
английского языков. И.Р. Саркисян предлагает использовать такие 
упражнения на филологических факультетах (факультет армянской 
филологии, факультет иностранных языков) вузов Армении. По мнению 
исследователя, такие упражнения “…являют собой продуктивную форму 
обучения, направленную, в первую очередь, на активизацию мышления и 
формирование у студентов-филологов навыков контрастивного/ компара-
тивного анализа” [Саркисян 2011 а):171].  

Мы считаем, что подобные билингвальные задачи и упражнения 
можно с успехом применять и на факультетах русской филологии вузов 
Армении. Ведь формирование навыков самостоятельного анализа языко-
вых фактов является чрезвычайно важным для будущего филолога-
русиста.  

Основной принцип технологии проблемного обучения – отсутствие 
механической трансляции знаний, и вместо этого приобретение учащи-
мися знаний при помощи самостоятельного наблюдения и анализа 
языкового материала, успешно реализуется при использовании билинг-
вальных задач. Использование упражнений билингвального характера, 
как показывает практика преподавания, способствует более прочному 
усвоению материала, так как “…в данном случае исключается механи-
ческое заучивание преподнесенного преподавателем материала” 
[Саркисян 2011 а):171]. 

Приведем примеры билингвальных задач, разработанных на уровне 
предложений на основе компаративного анализа субстантиватов в 
русском и армянском языках.  
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При составлении упражнений нами были использованы данные 
Национального корпуса русского языка (http://www.ruscorpora.ru). Однако 
поскольку обучаемым предлагается перевод предложений на армянский 
язык, исходя из целей обучения во многих случаях аутентичный материал 
был нескольно изменен нами.  

Задание 1 
А )Подчеркните в данных предложениях субстантиваты.  
Б) Переведите их на армянский язык. 
В) Сделайте соответствующие выводы. 

1. Приоткрытые, сухие губы, замедленное дыхание – для всех было 
ясно – тифозный. 2.Чахоточный с ножницами в руках и был 
парикмахером. 3. В голове пронеслось: “Да опомнитесь же!” Неужели 
этот припадочный правит страной?! 4. В помещении было много 
гриппозных. 5. Туберкулезного отправили на лечение в санаторий. 6. 
Заразного немедленно изолировали, переведя в барак. 

В процессе решения данной проблемной задачи учащиеся приходят к 
следующим выводам: 
 В русском языке довольно многочисленна группа субстантиватов со 

значением лица по его физическому состоянию (здоровый, больной, 
сильный, слабый, живой, мертвый и т.д.). В эту же группу входят 
субстантиваты, которые являются названиями людей, страдающих 
какой-то болезнью (тифозный, чахоточный, припадочный, 
гриппозный, заразный, туберкулезный). 

 Сопоставительный анализ русских субстантиватов, обозначающих лиц, 
страдающих определенной болезнью, с их армянскими эквивалентами 
и/или аналогами выявил, что в армянском языке таким субстантиватам 
соотвествуют словосочетания по формуле: существительное в форме 
Творительного падежа + существительное (հարբուխով/գրիպով 
հիվանդ, տիֆով հիվանդ, տուբերկուլյոզով հիվանդ), либо в языке есть 
полный эквивалент, который в армянском языке, как и в русском, 
представляет собой субстантивированное прилагательное (ընկնավոր, 
թոքախտավոր, վարակիչ). 

Задание 2  
А) Переведите данные ниже предложения на армянский язык, 

обращая внимание на выделенные слова.  
Б) Сделайте соответствующие выводы. 



297 
 
 

 

1. Я – буддист и ощущаю свою связь со всем миром. 2. Она 
буддистка, и своих религиозных убеждений даже ради любви не изменит. 
3. Он тоже мусульманин, но в мечеть не ходит. 4. Возник вопрос: если я 
мусульманка, а муж – православный, обязательно ли мне менять веру, 
чтобы повенчаться? 5. Он, кстати, протестант, а жена – буддистка. 6. 
Натали печалится о том, что она не христианка. 7. Бывший христианин 
зависел только от султана. 

В ходе решения данной лингвистической задачи учащиеся на основе 
перевода и проведенного билигвального сопоставительного анализа 
приходят к следующим выводам: 
 В русском языке довольно продуктивна группа существительных с 

обозначением лица по принадлежности к той или иной религии (а 
также конфессии), причем в русском языке такие субстантиваты 
образуют пары: католик – католичка, христианин – христианка, 
буддист – буддистка, протестант – протестантка, мусульманин – 
мусульманка, православный – православная и т.д. Из приведенных 
примеров, однако, субстантиватами являются лишь слова 
православный – православная. Остальные же существительные этой 
группы являются суффиксальными образованиями. Первичным по 
образованию является существительное мужского рода, а 
существительные женского рода образуются при помощи 
соответствующего суффикса со словообразовательным значением 
“лица женского пола” /“женскости” (суффикс –к–). 

 В армянском языке вышеприведенным существительным 
соответствуют субстантиваты կաթոլիկ, քրիստոնյա, բուդդայական, 
բողոքական, ուղղափառ. Указанные слова могут в армянском языке 
функционировать и как прилагательные (կաթոլիկ եկեղեցի, 
բուդդայական տաճար), и как существительные (Կաթոլիկների 
հավաք, մահմեդականների իրավունքները). Однако, в отличие от 
русского языка, эти субстантиваты в армянском языке не образуют 
пар, т.е. не образуют производные с обозначением лица женского 
пола. Ср. католик – католичка /կաթոլիկ, христианин – христианка 
/ քրիստոնյա, буддист – буддистка / բուդդայական, протестант – 
протестантка / բողոքական, мусульманин – мусульманка/ 
մահմեդական, православный – православная / ուղղափառ. 

Задание 3 
А) Подчеркните в данных предложениях субстантиваты.  
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Б) Переведите их на армянский язык.  
В) Сделайте соответствующие выводы. 
1. Только слепой мог этого не видеть. 2. Старый, богатый, 

иностранный, хочет жениться на нашей, красивой, бедной. 3. А приходит 
такой день, и голодный обратно к себе в хату заползает. 4. Нищие еще 
стоят, сидят на асфальте… 5. Безработный и бизнесмен пополнили 
список арестантов. 

В процессе выполнения данного упражнения студенты приходят к 
следующим выводам: 
 Сопоставительный анализ наименований лица по его физическому 

состоянию, социальному положению показывает, что данные 
субстантиваты в русском языке (слепой, старый, богатый, 
иностранный, голодный, нищий, безработный и т.д.) имеют полные 
эквиваленты в армянском языке (կույր, ծեր, հարուստ, օտար, 
սոված/քաղցած, աղքատ, անգործ/գործազուրկ). 

 Типологической особенностью армянского языка в этом случае 
является использование определенного артикля как показателя 
субстантивации, что характерно для артиклевых языков, к которым 
относится и армянский язык (կույրը, ծերը, հարուստը, օտարը, 
սովածը/քաղցածը, աղքատը, անգործը/գործազուրկը). Использование 
определенного артикля в этом случае автоматически причисляет слово 
той или иной части речи к разряду имен существительных. 

 В отличие от русского языка, в армянском языке такие субстантиваты 
не образуют пары по половой принадлежности. Ср.: слепой – слепая - 
կույր, старый- старая - ծեր, богатый - богатая – հարուստ, 
голодный – голодная - սոված/քաղցած, нищий- нищая- աղքատ. 

Вышеприведенные лингвистические задачи направлены, таким 
образом, на формирование навыков самостоятельного анализа 
языковых явлений. При этом используется внешнее (открытое) 
сопоставление языкового материала. Мы солидарны с ведущими 
лингводидактами нашей республики (Р.Л. Мелкумян, И.Р. Саркисян) в 
том, что такое открытое сопоставление языкового материала целесо-
образно проводить на филологических факультетах, так как выводы, к 
которым в этом случае приходят студенты на основе самостоятельного 
анализа, зачастую становятся первым научным “открытием” студента 
[Саркисян 2011 б):19]. Такие “мини-открытия” могут создать хорошую 
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мотивационную базу и способствовать прочному и эффективному 
усвоению языкового материала. 

Предложенные нами билингвальные лингвистические задачи 
студенты могут выполнять как индивидуально, так и парами или 
группами. В последнем случае налицо использование в ходе решения 
проблемной задачи технологии обучения в сотрудничестве, достоинства 
которой неоспоримы. 

Эффективность проблемного обучения не раз доказывалась в 
многочисленных исследованиях. Среди явных достоинств проблемного 
обучения еще раз отметим высокий уровень самостоятельности учащихся, 
повышение мотивации, активизацию различных мыслительных операций 
(сравнение, сопоставление, анализ, синтез, обобщение, конкретизация, 
абстрагирование), которые в конечном счете способствуют развитию 
интеллектуальных способностей обучаемых.  

Однако использование элементов проблемного обучения не лишено 
некоторых недостатков. Поскольку на осмысление и поиски путей 
решения проблемы уходит значительно больше времени, чем при 
традиционном обучении [Басова 2000:210], а разработка технологии 
проблемного обучения требует от преподавателя большого мастерства и 
времени, широко применять проблемное обучение в настоящее время, к 
сожалению, не всегда представляется возможным. Однако хороший 
педагог использует его по мере возможности, так как только самосто-
ятельная исследовательская работа студентов способна сформировать и 
развить творческую личность, что и является задачей номер один для 
современной педагогической науки. 

Использование вышеописанных технологий обучения позволяет 
реализовать один из важнейших методических принципов – принцип 
профессиональной направленности обучения (принцип учета специаль-
ности), который на занятиях со студентами-филологами выражается в 
педагогизации процесса обучения. Применяя различные современные 
педагогические технологии, преподаватель, кроме лингвистической и 
речевой компетенций, развивает и профессиональную (педагогическую и 
лингвометодическую) компетенцию учашихся, готовя их к будущей 
профессиональной (преподавательской) деятельности.  
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ՌՈՒԶԱՆՆԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ - ՊՐՈԲԼԵՄԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 
ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԵՐԿԼԵԶՈՒ (ԲԻԼԻՆԳՎԱԼ) ԼԵԶՎԱԲԱՆԱԿԱՆ 
ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԼԵԶՎԱԿԱՆ 
ԿՈՄՊԵՏԵՆՑԻԱՅԻ ՁևԱՎՈՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑ (ԱՆՁ ՑՈՒՅՑ ՏՎՈՂ 
ԳՈՅԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԲԱՌԵՐԻ ՆՅՈՒԹԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ ՌՈՒՍԱՑ ԵՎ 
ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒՆԵՐՈՒՄ) 

 
Հիմնաբառեր՝ բիլինգվալ (երկլեզու) լեզվաբանական խնդիրներ, 
մանկավարժական տեխնոլոգիաներ, պրոբլեմային ուսուցման տեխնոլոգիա, 
պրոբլեմային իրավիճակ, լեզվական կոմպետենցիա, փոխակարգություն, 
փոխակարգված բառեր, գոյականացված բառեր, լեզվանյութի արտաքին 
համադրում 
 

Հոդվածը նվիրված է ՀՀ բուհերի ռուս բանասիրության 
ֆակուլտետներում բիլինգվալ լեզվաբանական խնդիրների կիրառմանը 
պրոբլեմային ուսուցման շրջանակներում: Ներկայացված են պրոբլեմային 
ուսուցման հիմնական սկզբունքները: Լեզվանյութի արտաքին համեմա-
տության հիման վրա բիլինգվալ լեզվաբանական խնդիրների օրինակով 
ներկայացված է ուսանողների լեզվական կոմպետենցիայի ձևավորումը:  

 
RUZANNA SARGSYAN – USE OF BILIGUAL LINGUISTIC TASKS 

WITHIN PROBLEM-BASED LEARNING AS A MEANS OF FORMATION OF 
LINGUISTIC COMPETENCE OF STUDENTS (ON THE MATERIAL OF 
SUBSTANTIVIZED WORDS DENOTING PERSON IN RUSSIAN AND 
ARMENIAN LANGAUGES)  

 
Keywords: bilingual linguistic tasks, pedagogical technology, problem-based 

learning, problem-based situation, linguistic competence, conversion, conversives, 
substantivized words, open comparison of language material 

 
The article is devoted to the use of bilingual linguistic tasks within 

problem-based learning in the faculties of Russian philology in the higher 
educational institutions of the Republic of Armenia. The main principles of 
problem-based learning have been outlined. On the example of bilingual 
linguistic tasks based on the open comparison of language material the 
formation of linguistic competence of students has been presented. 
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ՀՏԴ 378.009 
 

ՈՒՍԱՆՈՂԻ ՄՏԱՎՈՐ ԱՇԽԱՏՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ` 
ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ՍՆՆԴԻ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՔԱՆԱԿՈՒԹՅԱՄԲ ԵՎ 

ՌԵԺԻՄՈՎ 
 

ՍԱՄՎԵԼ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ  
  

Հիմնաբառեր` մտավոր աշխատանք, սննդի էներգետիկ արժեք, 
արդյունավետություն, մարմնի մասսա 

 
Մարդը վաղ ժամանակներից սնունդը համարել է առողջության և 

կենսագործունեության կարևոր նախապայման: Սնունդը պայմանավոր-
ված է չափով և բաղադրությամբ: 

Ժամանակակից գիտությունը ռացիոնալ սննդի կազմակերպման 
առումով հասել է նկատելի հաջողությունների: Ապացուցված է, որ նրա 
հիմքում ընկած հիմնական բաղադրիչները (սպիտակուցներ, ճարպեր, 
ածխաջրեր, այլ հանքային նյութեր) ինչ քանակություն պետք է կազմեն 
սննդի բաղադրությունում: 

 
Աղյուսակ 1 - Հիմնական էներգակիրների պահանջը մարմնի մեկ կգ. 

մասսայի համար: 
 

Էներգակիրնե
ր 

Սովորական մարդու 
համար 

Ծանր աշխատանքով և 
սպորտով զբաղվողի համար 

Սպիտակուց 1.0-1.3 գրամ 1,5 գրամ 

Ճարպ 1.0-1.2 գրամ 1,5 գրամ 

Ածխաջրածին 4.0-5.0 գրամ 8-10 գրամ 

 
Որոշ դատողություններ սննդի էներգետիկ արժեքի մասին: 
Ինչպես նշեցինք, սննդի էներգետիկ արժեքը, կամ կալորիակա-

նությունը կախված է նրա բաղադրությունում սպիտակուցների, ճարպերի, 
ածխաջրատների և այլն քանակությունից: Մտավոր աշխատանքով 
զբաղվող ուսանողուհիների սննդի օրական չափաբաժինը պետք է 
պարունակի մոտավորապես 2600 կ. կալորիա, պատանիների մոտ 3000 
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կ.կալորիա: Ծանր աշխատանքով կամ սպորտով զբաղվող ուսանողուհին 
պետք է ընդունի մինչև 3300-3500 կ.կալորիա, ուսանողները մինչև 4.400 
կ.կալորիա էներգետիկ արժեք: 

Ուսանողի սննդի բաղադրությունից և կալորիականությունից է 
կախված նրա մարմնի մասան: Ուսանողը պետք է կարողանա վերահսկել 
և կարգավորել իր կողմից կատարվող մտավոր աշխատանքի ծավալները 
և դրա իրականացման համար անհրաժեշտ էներգետիկ քանակությունը: 
Ավելորդ կալորիաները աշխատանքի ընթացքում չսպառելու դեպքում 
կկուտակվեն օրգանիզմում պատճառ դառնալով մարմնի մասայի 
ավելացման: 

Բժիշկներն ապացուցել են, որ մարմնի ավելորդ մասան վնասակար է 
մարդու առողջության համար: 

Խորհուրդ է տրվում մարմնի մասսան պահել առաջարկվող 
չափանիշների սահմաններում (աղյուսակ 2): 

Աղյուսակ 2 - Պ. Բաշկիրովի կողմից առաջարկված, հասակի և 
մարմնի մասսայի հարաբերությունները 

Հասակը
սմ 

Տեսա
կան 
քաշ, 
կգ. 

Նորմալ 
քաշ, կգ

Ճարպակ
ալման 

հակվածու
թ-յուն 

1 աստի-
ճանի 

Ճարպա-
կալ. 

2 աստի-
ճանի 

ճարպա-
կալ. 

3 
աստի-
ճանի 
ճարպ
ա-կալ. 

145 46.2 50.4 մինչև 55.0 մինչև
59.6 

մինչև
68.8 

69.0 և 
ավել 

146 46.9 51.1 55.8 60.5 69.9 70.0+ 
147 47.5 51.8 55.6 61.4 71.0 71.0+ 
148 48.2 52.5 57.3 62.1 71.7 72.0+ 
149 48.8 53.2 58.1 63.0 72.8 73.0+ 
150 49.5 54.0 59.0 64.0 74.0 74.0+ 
151 50.2 54.7 59.7 64.7 74.7 75.0+ 
152 50.8 55.4 60.5 65.6 75.8 76.0+ 
153 51.5 56.1 61.3 66.5 76.9 77.0+ 
154 52.2 56.9 62.1 67.3 77.7 78.0+ 
155 52.8 57.6 62.9 68.2 78.8 79.0+ 
156 53.5 58.3 63.7 69.1 79.9 80.0+ 
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157 54.2 59.1 64,5 69,9 80.7 81.0+ 
158 54.9 59.8 65.3 70.8 81.8 82.0+ 
159 55.6 60.6 66.2 71.8 83.0 83.0+ 
160 56.3 61.3 66.9 72.5 83.7 84.0+ 
161 57.0 62.1 67.8 73.5 84.9 85.0+ 
162 57.7 62.9 68.7 74.5 86.1 87.0+ 
163 58.5 63.8 69.7 75.6 87.4 88.0+ 
164 59.2 64.5 70.4 76.3 88.1 89.0+ 
165 59.9 65.3 71.3 77.3 89.3 90.0+ 
166 60.6 66.1 72.2 78.3 90.5 91.0+ 
167 61.4 66.9 73.0 79.1 91.5 92.0+ 
168 62.1 67.7 73.9 80.1 92.5 93.0+ 
169 62.8 68.5 74.8 81.1 93.7 94.0+ 
170 63.6 69.3 75.7 82.1 94.9 95.0+ 
171 64.3 70.1 76.5 82.9 95.7 96.0+ 
172 65.1 70.7 77.2 83.7 96.7 97.0+ 
173 65.8 71.7 78.2 84.9 98.0 98.0+ 
174 66.6 72.6 79.3 86.0 99.4 99.5+ 
175 67.4 73.4 80.1 86.8 100.02 100.2+ 
176 68.1 75.1 81.0 87.8 101.4 101.4+ 
177 68.9 76.0 82.0 88.9 102.7 102.7+ 
178 69.7 76.8 83.0 90.0 104.0 104.0+ 
179 70.5 78.3 83.8 90.8 104.8 104.8+ 
180 71.3 77.7 84.8 91.9 106.1 106.1+ 
181 72.1 78.6 85.8 93.0 107.4 107+4 
182 72.9 79.5 86.8 94.1 108.7 108.7+ 
183 73.7 80.3 87.7 95.1 109.9 109.9+ 
184 74.5 81.2 88.7 96.2 111.2 111.2+ 
185 75.3 82.1 89.6 97.1 112.1 112.1+ 
186 76.1 82.9 90.5 98.1 113.3 113.3+ 
187 76.9 83.8 91.5 99.2 114.6 114.6+ 
188 77.7 84.7 92.5 100.3 115.9 115.9+ 
189 78.6 85.6 93.5 101.5 117.3 117.3+ 
190 79.4 86.5 94.4 102.3 118.1 118.1+ 
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Աղյուսակի 2-ի տվյալները կարելի է բնութագրել նաև հետևյալ կերպ: 
1. Տեսական քաշ + 10% քաշ = Նորմալ քաշ 
2. Տեսական քաշ + 10-19% քաշ = Ճարպակալման հակվածություն 
3. Տեսական քաշ + 20-29% քաշ = 1 աստիճանի ճարպակալում 
4. Տեսական քաշ + 30-39% քաշ = 2 աստիճանի ճարպակալում 
5. Տեսական քաշ + 59% և ավել = 3 աստիճանի ճարպակալում 
Դպրոցն ավարտած պատանին կամ աղջիկը, մտնելով բուհական 

միջավայր, ակամա հայտնվում է իր համար շատ անհայտներ 
պարունակող միջավայրում, որը սկզբնական շրջանում փորձում է 
հաղթահարել պահի թելադրանքով: 

Ժամանակակից սոցիալ-հոգեբանական նոր պայմաններում, համալ-
սարանական կրթական պահանջների բարձր մակարդակը, նոր 
առարկաների առկայությունը, մատուցվող նյութի ծավալների մեծությունը, 
դրանց յուրացման համար պահանջվող ժամանակի անհրաժեշտությունը, 
հասարակական աշխատանքներին մասնակից լինելու պահանջը, ինքնա-
կրթման և ինքնազարգացման վրա ծախսվող միջոցների յուրացումը և 
այլն, ուսանողին գցում են մի վիճակի մեջ, երբ ուսանողը ստիպված է 
լինում վերակառուցել իր մտավոր աշխատանքային գործունեության 
ընթացքը, գտնել դրա իրականացման օպտիմալ տարբերակներ: 

Այս ամենը ծանրաբեռնված և էներգատար ուսումնա-աշխա-
տանքային ռեժիմ է սահմանում ուսանողի համար, որը պայմանավորված 
է մի շարք գործոններով: Խնդիր է դրվել հետազոտության միջոցով 
պարզել լեզվահասարակագիտական համալսարանի ուսանողների 
սննդակարգը և ռեժիմը, մտավոր աշխատանք կատարելու ընթացքում և 
կատարել եզրահանգում: 

Ուսումնասիրության նպատակով անցկացված հարցմանը մասնակցել 
են համալսարանի 278 աղջիկ ուսանող: 

Անհրաժեշտ է եղել ճշտել նաև յուրաքանչյուր ուսանողի հասակի և 
իրական մասսայի հարաբերության տատանումը պայմանավորված 
սննդակազմով: Պարզելու համար օգտվել ենք բժշկության ասպարեզում 
կիրառվող հետևյալ բանաձևից: 

Հասակ X 0,7 - 55 = նորմալ քաշ 
Փաստացի քաշ – նորմալ քաշ =ավելորդ քաշ 
Ավելորդ քաշ X 100: նորմալ քաշ = ճարպակալում 
Հետազոտվող ուսանողների հասակի և փաստացի քաշի տվյալները 

վերցված է բուժզննման անկետաներից: 
Տվյալների մշակման արդյունքում ունեցել ենք հետևյալ պատկերը: 
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Աղյուսակ 3 

Մասսայի 
ավելցուկ 
նորմայից 

Մասսայի շեղումը
նորմայից Ուսանողների Քանակը 

8կգ-13կգ 6 2,2% 

2կգ-5կգ 22 7,9% 

0 կգ (նորմալ քաշ) 58 20,8% 

Ընդամենը 86 ուսանող 30,8% 

Մասսայի 
պակաս 

նորմայից 

-2կգ(-5կգ) 38 ուս. 13,6% 

-6կգ(-10կգ) 114ուս. 41,4% 

-11կգ(-18կգ) 40 ուս. 14,3% 

Ընդամենը 194 ուսանող 69,3% 

 
Վերլուծելով ստացված տվյալները, կարելի է եզրակացնել, որ 

հետազոտված ուսանողների 30% (86ուս.) ունի նորմային մոտ և նորմայից 
ավել մասսա, ընդ որում առաջին աստիճանի ճարպակալման սահմանին 
մոտ մասա ունեն ընդամենը 6 ուսանողների (2,2%): 

Հետազոտված ուսանողների 55% (154ուս.) ունի մարմնի մասսայի 
զգալի պակաս (5կգ-18կգ): Այս ցուցանիշն առանձնապես անհան-
գստացնող է: Այս խումբ ուսանողները ի վիճակի չեն լինի կատարել 
պահանջվող ծավալի մտավոր աշխատանք, կամ այն կկատարեն իրենց 
ներքին ռեսուրսների հաշվին, որը ցանկալի չէ: Այդ խմբի ուսանողների 
մոտ կնկատվեն մշտական գրգռվածություն, ցրվածություն, զգայարան-
ների թերընկալություն, մարսողության և սիրտ-անոթային համակարգերի 
անկանոն աշխատանք, անհանգիստ քուն, մշտական հոգնածության 
զգացողություն և այլն: 

 
Սննդի էներգետիկ արժեքի և ռեժիմի ուսումնասիրության 

արդյունքերի վերլուծություն 
Դիտարկելով ուսանողների սննդի էներգետիկ արժեքի 

ցուցանիշները, որը հիմնավորվել է աղյուսակ N4-ում բերված տվյալներով, 
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մշակելով և խմբավորելով ստացված արդյունքները ամբողջ օրվա, 
նախաճաշի, ճաշի և ընթրիքի տեսքով, ստացել ենք հետևյալ պատկերը:  

 
Աղյուսակ 4 - Սննդի բաղադրության էներգետիկ արժեքը 

 

N Սննդամթերքի անվանումը Քաշը 
Սննդամթերքի 

էներգետիկ 
արժեքը, կկալ 

1 Հաց 100գ 200 

2 Շաքար 100գ 379 

3 Կարագ 100գ 748 

4 Կաթնաշոռ 100գ 156-232 

5 Թթվասեր 100գ 206 

6 Կաթ 100գ 58 

7 Պանիր 100գ 360 

8 Ձու 1 հատ 63 

9 Երշիկ 100գ 301 

10 Նրբերշիկ 100գ 200 

11 Միս (տավարի) 100գ 110 

12 Միս (կոտլետ) 100գ 160 

13 Միս (խոզի) 100գ 305 

14 Միս (ոչխարի) 100գ 257 

15 Միս (հավի) 100գ 159 

16 Ձուկ 100գ 87 

17 Բորշ (առանց մսի) 100գ 230 

18 Ապուր (առանց մսի) 100գ 202 
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19 Կարտոֆիլ պյուրե (առանց յուղ) 100գ 61 

20 Բրինձ փլավ (առանց յուղ) 100գ 48 

21 Գրեչկայի փլավ (առանց յուղ) 100գ 138 

22 Մակարոն (առանց յուղ) 100գ 98 

23 Վերմիշել (առանց յուղ) 100գ 100 

24 Աղցան (տարբեր) 100գ 50-70 

25 Ձվաձեղ 2 ձու 200 

26 Կակաո 100գ 74 

27 Թխվածք (կրեմով) 100գ 356 

28 Սուրճ 50գ 91 

29 Թեյ (շաքարով) 100գ 99 

30 Հյութ բնական (մրգի) 100գ 54 

31 Մուրաբա 100գ 281 

32 Կաթ խտացրած 100գ 337 

33 Մեղր 100գ 315 

34 Շոկոլադ 100գ 427 

35 Միրգ 100գ 38-55 

 
278 ուսանողի սննդի միջին էներգետիկ արժեքը = 2221 կ.կալորիա, 

որը 400 կ.կալորիա պակաս է անհրաժեշտ չափաբաժնից (2600կ.կալ.): 
Միաժամանակ արձանագրենք, որ այդ ցուցանիշը ուղիղ համեմա-

տական է հարցման ենթարկված ուսանողների մարմնի մասայի 
ցուցանիշներին: 

Հետազոտված ուսանողների նախաճաշի միջին էներգետիկ 
արժեքը կազմում է 818 կ. կալորիա, որն ընդհանուրի 36%-ն է կազմում: 

II ուսանողի մոտ այն կազմում է 910-1010 կ.կալ.-25%  
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128 ուսանողի մոտ այն կազմում է 710-900 կ.կալ.-45% 
79 ուսանողի մոտ այն կազմում է 500-700 կ.կալ.-29% 
Հետազոտված ուսանողների ճաշի միջին էներգետիկ արժեքը 

կազմում է 873 կ.կալորիա,որը ընդհանուրի 40% է կազմում: 
84 ուսանողի մոտ այն կազմում է 1010-1200 կ.կալ.- 30% 
92 ուսանողի մոտ այն կազմում է 910-1000 կ.կալ.- 33% 
51 ուսանողի մոտ այն կազմում է 810-900 կ.կալ.- 18,51% 
51 ուսանողի մոտ այն կազմում է 600-800 կ.կալ.-18,5% 
Հետազոտված ուսանողների ընթիրքի միջին էներգետիկ արժեքը 

կազմում է 530 կ. կալ., որը ընդհանուրի 24% է կազմում: 
64 ուսանողի մոտ այն կազմում է 610 և ավելի կ.կալ.- 23% 
67 ուսանողի մոտ այն կազմում է 510 – 600 կ.կալ.- 24% 
67 ուսանողի մոտ այն կազմում է 360 – 500 կ.կալ.- 24% 
80 ուսանողի մոտ այն կազմում է 250 – 350 կ.կալ.- 29% 
Դիտարկելով ստացված տվյալները նկատում ենք, որ հարցման 

մասնակից ուսանողների 50% (138 ուս.) իր օրական սննդի էներգետիկ 
արժեքը պահում է անհրաժեշտ չափաբաժնին մոտ (2600կ. կալ.): 

Յուրաքանչյուր երրորդ ուսանողի (93ուս.) օրական սննդի էներգե-
տիկ արժեքը պահանջված չափից պակաս է 300-400կ. կալ.-ով: 

Օրվա ընթացքում սննդի առանձնապես քիչ քանակություն է 
ստանում ամեն վեցերորդ ուսանող 1700-2100կ.կալ.: 

Եզրակացություն - Հետազոտված ուսանողների միջին սննդակարգը 
2221կ/կ է, այն ուղիղ համեմատական է ուսանողների մարմնի մասսային 
(Աղյուսակ N3 տվյալներ): 

Հետազոտման ենթարկված ուսանողների 50%-ը մտավոր աշխա-
տանք կատարելու ընթացքում էներգետիկ արժեքի պակաս չի ունենա և 
ինչը կայուն հիմք կհանդիսանա լիարժեք մտավոր աշխատանք 
կատարելու համար: 

Ուսանողների երկրորդ կեսի մոտ, որոնք չեն ապահովում սննդի 
անհրաժեշտ էներգետիկ արժեք և որ ճիշտ չեն բաշխում օրվա 
ընթացքում, մտավոր աշխատանք իրականացնելիս կունենան խնդիրներ: 

3-րդ խումբ ուսանողները, որոնց սննդի էներգետիկ արժեքը 
առանձնապես ցածր է, ի վիճակի չեն լինի կատարել արդյունավետ 
մտավոր աշխատանք և մեծ է հավանականությունը, որ ձեռք կբերեն 
առողջական շեղումներ: 

Հետազոտության ենթարկված ուսանողների սննդի բաղադրության 
էներգետիկ արժեքը որոշելու համար օգտագործվել է չափային տվյալներ, 
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որը մշակվել է օգտվելով հետևյալ աղբյուրից /Г. Скруихын, Н. 
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САМВЕЛ ХАЧАТРЯН - УМСТВЕННЫЙ ТРУД СТУДЕНТА В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ И РЕЖИМА 
ПИТАНИЯ 
 
Ключевые слова: умственный труд, энергетических ценность, 
результативность, масса тела 
 

В статье поставлена задача исследовать ежедневный рацион и 
энергетическую ценность питания студентов университета, исхода из 
полученных данных, определить степень продуктивности умственного 
труда. 
 
SAMVEL KHACHATRYAN - STUDENT MENTAL CAPACITY AS 
CONDITIONED BY THE AMOUNT OF FOOD ENERGY AND REGIME 
 
Keywords: intellectual work, food energy value, performance, body mass 
 

This article has the task to research the daily routine and energetic 
value of university student’s nourishment clue to the results, value the level of 
mental labour productiveness. 
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ՀՏԴ 407(07) 
 

ԲԱԶՄԱԼԵԶՎՅԱՆ ԿՈՄՊԵՏԵՆՑԻԱՅԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
ՍԻՐԱՆՈՒՇ ՂԱԶԱՐՅԱՆ 

 
Հիմնաբառեր՝ բազմալեզվություն, միջլեզվական ինտեգրում, բազմալեզվյան 
հաղորդակցական կոմպետենցիա, կոմպետենցիաների անհամաչափություն, 
մասնակի կոմպետենցիա, ճանաչողական-հաղորդակցական մոտեցում, 
փոխներթափանցում, ուսումնական գործընթացի ինտենսիվացում, ունիվերսալ 
ուսումնական գործողություններ (ՈՒՈՒԳ) 
 

Ներկայումս համաշխարհային տնտեսության և գիտության 
զարգացման տեմպերը շատ ավելի բարձր են, քան երբևէ: Բարձր 
տեխնոլոգիաների ինտենսիվ ներդրումը և կիրառումը տնտեսության, 
արդյունաբերության, գիտության և հասարակական կյանքի տարբեր 
ոլորտներում հանգեցնում է ոչ միայն ազգային տնտեսությունների, այլև 
աշխատանքի համաշխարհային շուկայի կառուցվածքային 
փոփոխությունների: Աշխատուժի նկատմամբ ձևավորվում են նոր 
պահանջներ, նվազում է ցածր որակավորում ունեցող մասնագետների 
պահանջարկը, փոխարենն ավելանում է որակավորված 
մասնագետներինը, աշխուժանում է մասնագետների շարժունակությունը: 
Հասարակությունը վերափոխվում է տեղեկատվական հասարակության: 

Հասարակության զարգացման տեմպերի արագացմանը զուգընթաց 
առաջանում են նաև համամարդկային հիմնախնդիրներ, որոնք կարող են 
լուծվել միջազգային հանրության համախմբման և միասնական 
համապատասխան ռազմավարությունների իրականացման արդյունքում: 

Արդյունաբերական հասարակությունից հետարդյունաբերական 
տեղեկատվական հասարակության պայմաններում չափազանց 
կարևորվում է քաղաքական և միջմշակութային կապերի ընդլայնումը, 
բաց հասարակության այնպիսի արժեքների կայացումը, ինչպիսիք են` 
հանդուրժողականությունը, ազատությունը, արդարությունը, հարգանքը 
ուրիշների նկատմամբ և քաղաքացիական հասարակությանը բնորոշ այլ 
արժեքներ [Կրթության որակի և համապատասխանության ծրագիր 
2009:1]: 
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Այս պայմաններում ի հայտ է գալիս միասնական կրթական 
տարածքի, միջավայրի ստեղծման անհրաժեշտությունը: Քայլ է արվում 
ընդլայնելու յուրաքանչյուր կոնկրետ մարդու կրթության 
հնարավորությունները՝ ներգրավելով նրա անհատական կյանքի 
հնարավորինս շատ կողմեր, այդ թվում` սեռը, տարիքը, հոգեբանական 
առանձնահատկությունները, ընդունակությունները, պահանջմունքները, 
դրդապատճառներն ու հետաքրքրությունները` հաշվի առնելով նրա 
կեցության ողջ բազմազանությունը՝ էթնիկական, հասարակական, 
կրոնական և այլն: 

Գլոբալացման դինամիկան խթանում է տարբեր լեզուների ու 
մշակույթների կապը և փոխհարաբերությունը: Ինչպես նշվում է 
Եվրախորհրդի կողմից մշակված փաստաթղթերում, համաշխարհային 
կրթահամակարգերի հիմքը ոչ թե միատարրությունն է, այլ 
բազմազանությունը և բազմալեզվությունը (multilingualism/plurilingualism): 

Ժամանակակից լեզվական կրթությունը բնութագրվում է. 
 միջառարկայական ինտեգրմամբ  
 միջլեզվական ինտեգրմամբ 
 միջմշակութայնությամբ 
 բազմագործառությամբ 
 տարբեր լեզուների ուսուցման ինտեգրմամբ: 
Օտար լեզուն, լինելով իր լեզվակիր ժողովրդի մշակույթի էական 

տարրը և այլ ժողովուրդներին այդ մշակույթը փոխանցելու միջոց, 
նպաստում է աշխարհի ամբողջական պատկերի ձևավորմանը, 
ժողովուրդների փոխըմբռնմանը և միջմշակութային դրական 
հարաբերությունների ամրապնդմանն ու փոխհարստացմանը: Օտար 
լեզուներին տիրապետելը բարձրացնում է սովորողների հումանիտար 
կրթության մակարդակը, նպաստում է բազմամշակութային ու 
բազմալեզու աշխարհի հարափոփոխ պայմաններում անձի ձևավորմանն 
ու սոցիալացմանը [Աստվածատրյան 2009: 11]: 

Միջմշակութային փոխներգործության պայմաններում ձևավորվում 
են որոշակի միջմշակութային հարաբերություններ, ինչը նպաստում է 
սեփական ազգային-լեզվամշակութային ինքնության դրսևորմանը այլ 
լեզուն սովորելիս, ինչպես նաև վարքի այլ սոցիալական նորմերի, այլ 
ժողովուրդների մշակույթի բազմազան շերտերի յուրացմանը: 

Իսկ նոր՝ առանց սահմանների Եվրոպայի հայեցակարգը, որը 
ենթադրում է ազգամիջյան համագործակցության ոլորտների ընդլայնում, 
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պահանջում է առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնել օտար լեզուների 
ուսուցման և ուսումնառության հիմնախնդիրներին: 

Հետևաբար լեզուների իմացությունը ժամանակակից կրթության 
կարևոր ցուցանիշն է դարձել: Բազմալեզու և բազմամշակույթ անհատի 
ձևավորմանը և միջմշակութային հաղորդակցությանն ուղղված 
կրթությունը հասարակական պատվերը կապակցում է հասարակության 
մեջ լեզվական բազմազանության և քաղաքացիների բազմալեզվության 
(plurilingualism) հիմնախնդրի լուծման հետ: 

Այս ամենի հետ մեկտեղ արդի ժամանակաշրջանում փոփոխվել է 
լեզվական կրթության մեթոդական կողմնորոշումը: Ներկայումս 
ընդունված է խոսել «օտար լեզվով հաղորդակցվել սովորեցնելու» կամ 
«օտար լեզվով շփում ուսուցանելու» մասին: 

Բազմալեզվության  ֆենոմենը անմիջականորեն առնչվում է 
չափազանց կարևոր հասկացությանը` «բազմալեզվյան հաղորդակցական 
կոմպետենցիա» հասկացությանը և կոմպետենցիաների 
անհամաչափություն գաղափարին, տարբեր իրավիճակներում անհատի 
կողմից ճկուն կերպով կարողություների ցանկացած «մասի» 
օգտագործմանը: 

Անհամաչափ մասնակի կոմպետենցիան որևէ օտար լեզվի 
սահմանափակ կամ որևէ մեկ կողմի տիրապետումն է: «Մասնակի» 
կոմպետենցիան, որը բազմակի կոմպետենցիայի մի մաս է, 
միաժամանակ դիտվում է որպես գործառական կոմպետենցիա` 
պայմանավորված հատուկ սահմանափակ նպատակով [Լեզուների 
իմացության/իրազեկության համաեվրոպական համակարգ 2005: 154]: 

Բազմալեզվադիդակտիկայում մեծ տեղ է հատկացվում 
ճանաչողական-հաղորդակցական մոտեցմանը: Լեզուների ուսուցման 
ճանաչողական ուղղվածության սկզբունքը ենթադրում է սովորողներին 
ներկայացնել ինքնուրույն սովորելու, լեզվին տիրապետելու 
ռազմավարությունները: Ուսուցման ճանաչողական-հաղորդակցական 
ուղղվածությունը հնարավորություն է տալիս լեզվական երևույթների 
գիտակցման միջոցով օպտիմալացնել օտար լեզվի յուրացման ընթացքը: 

Լեզվի բնական յուրացման պարագայում ճանաչողությունը շարժվում 
է լեզվի գործողության ընթացքի դիտարկումից դեպի լեզվական տարրերի 
վերլուծություն (ամբողջից դեպի կառուցվածք): 

Առաջին օտար լեզվի յուրացումը տեղի է ունենում լեզվական 
տարրերից դեպի ամբողջը, որն արհեստական համակարգերի յուրացման 
ճանապարհն է: Սա օտար լեզվով հաղորդակցության դժվարությունների 
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պատճառ կարող է լինել այն անձանց համար, ովքեր լեզուն սովորում են 
թե՛ կոնկրետ ուսումնական հաստատությունում, թե՛ ոչ ինստիցուցիոնալ 
պայմաններում: 

Լեզուների ինտեգրված ուսուցումը բիհեյվիորիստական տեսությունը 
դիտարկում էր որպես փոխներթափանցման արդյունքում սովորողների 
լեզվական սխալների աղբյուր: Այստեղից էլ բխում էր միալեզու ուսուցման 
սկզբունքը՝ ընդհուպ մինչև սովորողների մայրենի լեզվի բացառումը: 

Մայրենի լեզուն Լ. Պրոդրոմուի պատկերավոր ձևակերպմամբ՝ 
 դեղամիջոց է, անկասկած օգտակար, որը սակայն մի շարք 

հակացուցումներ ունի. 
 ջրհոր է, որից գիտելիքներ են ստանում. 
 պատ է, որը խանգարում է դասավանդմանը. 
 պատուհան է դեպի լայնարձակ աշխարհ (այն հնարավորություն է 

տալիս տեսնել սովորողների նախկին փորձը, 
հետաքրքրությունները, աշխարհի մասին գիտելիքները, 
մշակույթը). 

 հենակ է, որն օգնում է առաջ շարժվել՝ միաժամանակ վկայելով 
անօգնականության մասին. 

 քսուք է, որի շնորհիվ դասի պտուտակներն ու անվակները սահուն 
ու հարթ են աշխատում՝ որպես միասնական մեխանիզմ՝ 
խնայելով ժամանակը [Prodromou 2002: 6, մեջբերումը՝ ըստ 
Колкер 2007: 3-4]:  

Երկրորդ օտար լեզվի յուրացման ժամանակ սովորողը կարող է 
միանգամից գնալ բնական ճանաչման ուղիով. ամբողջ երևույթի 
հատկանիշների և նշանակության ընկալումից դեպի դրա կառուցվածքն 
ու բաղադրիչները:  

Երկրորդ օտար լեզվի ուսուցման ժամանակ հմտությունների 
ավտոմատացումը որոշ դեպքերում անմիջականորեն չի 
պայմանավորվում լեզվական վարժանքի ծավալով, այլ նյութի ներմուծման 
և գործածության ճիշտ կազմակերպմամբ [Щепилова 2005: 135-137]: 

Սակայն լեզուն սովորելիս անհատը կառուցում է իր սեփական, 
ինքնուրույն լեզվահամակարգը, որը հանդես է գալիս խառը լեզվական 
կոդի տեսքով, և պարունակում է` 

 մայրենի լեզվի հիմնական գծերը. 
 ուսուցանվող օտար լեզվի գծերը. 
 անձին բնորոշ առանձնահատկությունները անկախ մայրենի և 

ուսուցանվող լեզվից: 
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Ինստիտուցիոնալ ենթակարգված բազմալեզվության պայմաններում 
օտար լեզուների ուսուցման առանձնահատկությունները պայմանա-
վորված են երկլեզվության զարգացման «շարժուն» բնույթով [Аствацатрян 
1988]: 

Այս պարագայում հիշատակման է արժանի Ն. Վ. Բարիշնիկովի 
կողմից առաջ քաշված մոդելը, որը աստիճանական (հիերարխիկ) բնույթ 
է կրում: Ըստ նրա` առաջին օտար լեզուն կարող է որպես լեզվական 
հենարան ծառայել մնացած լեզուների համար: Երկրորդ օտար լեզուն 
առավել ուժեղ հենարան կարող է ծառայել նոր ուսուցանվող երրորդ լեզվի 
համար: Այսպիսով՝ Ն. Վ. Բարիշնիկովը բազմալեզվության 
պայմաններում օտար լեզուների ուսուցումը նմանեցնում է «մատրյոշկայի» 
կառուցվածքին [Барышников 2004: 23-24]: 

Նա հաշվի է առնում սովորողի թե՛ կենսափորձը, թե՛ լեզվական 
փորձը, թե՛ ուսումնառության փորձը: Մենք այս շարքին կավելացնեինք 
նաև սոցիալական փորձը, որը նույնպես կարևորվում է: 

Երկրորդ/երրորդ և այլ օտար լեզուների ուսուցման 
արդյունավետության ապահովման կարևորագույն նախադրյալն է 
ուսումնական գործընթացի ինտենսիվացումը, որի արդյունավետ 
իրականացման համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել հետևյալ 
գործոնները. 

 լեզուների ուսումնասիրման նախկինում ձեռք բերած փորձը 
 ուսումնաճանաչողական գործողությունների ընդհանրությունը 
 սովորողների լեզվագիտակցության կառուցվածքի ճկունությունը 
 լեզվական և հանրամշակութային գիտելիքների փոխադրման 

հնարավորությունը 
 ինտենսիվացման ռազմավարական դաշտը 
 սովորողների ուսումնական ինքնավարության կարողությունները: 
Ուսումնական գործընթացի ինտենսիվացմանը մեծապես նպաստում 

են նաև «Ունիվերսալ ուսումնական գործողությունները» (ՈՒՈՒԳ), որոնք 
ձևավորված լինելով արդեն առաջին լեզուն ուսումնասիրելիս՝ գրեթե 
առանց փոփոխության կարող են փոխադրվել յուրաքանչյուր նոր լեզվի 
ուսուցման դաշտ: 

Սովորողների մոտ մետալեզվական գիտակցության ձևավորումն իր 
ազդեցությունն ունի ուսուցման գործընթացի ինտենսիվացման վրա: 

Սովորողը գիտակցում և իմաստավորում է տարբեր լեզվական 
կոդերի փոխազդեցությունը՝ գիտակցելով լեզուների միջև առկա 
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նմանություններն ու տարբերությունները, կիրառելով համապատասխան 
ռազմավարություններ: 

Օտար լեզվի միջոցով սովորողների ուսուցումը, դաստիարակությունը 
և զարգացումը պետք է ընթանան անձնակենտրոն, գործունեության վրա 
հիմնված, ճանաչողական-հաղորդակցական մոտեցումների 
իրագործմամբ: Օտար լեզվի ուսուցումը պետք է հիմնված լինի լայն 
հանրամշակութային համատեքստի վրա, ինչպես նաև ուղղված լինի 
ուսուցման ճանաչողական-հաղորդակցական նպատակի իրագործմանը: 
Խոսքային գործունեության բոլոր տեսակները փոխկապակցված և 
փոխպայմանավորված են, ուստի դրանց ուսուցումը պետք է 
իրականացվի փոխադարձ կապի մեջ. մի կողմից՝ համաձայնեցված, մյուս 
կողմից՝ տարբերակված մոտեցում ցուցաբերելով դրանցից 
յուրաքանչյուրի ձևավորմանը: 
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В статье рассматривается специфика формирования 
мультилингвальной компетенции, в частности: современные тенденции 
обучения второму/третьему языкам; принципы коммуникативно-
когнитивной направленности обучения; умения применения эффективных 
образовательных и метакогнитивных стратегий, основы построения 
модели обучения иностранным языкам в контексте мультилингвального 
когнитивно-коммуникативного подхода. 
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The article deals with the peculiarities of developing plurilingual 
competence, namely the contemporary trends of teaching the second and/or 
third foreign languages; the principles of the communicative-cognitive 
approach of teaching, the skills of implementing effective teaching and 
metacognitive strategies, basics of building the model of learning foreign 
languages in the context of plurilingual cognitive-communicative approach.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКИМ  
МАСС-МЕДИЙНЫМ НЕОЛОГИЗМАМ 

 
СОНА ГЕВОРГЯН 

 
Ключевые слова: масс-медийный неологизм, медиатекст, медиадискурс, 
лексический анализ, стилистический анализ, дискурсивный анализ, 
экспериментальное обучение, познавательный мотив, профессиональный 
интерес, коммуникативная компетенция 

 
В процессе экспериментального обучения масс-медийным 

неологизмам студенты приобретают умения и навыки, направленные на 
определение типа и вида лексических единиц, в частности неологизмов, 
типов медиатекстов и медиадискурсов. В том же логическом ключе они 
выделяют в медиатексте новые слова, осуществляют анализ, переводят 
и воспроизводят масс-медийные-неологизмы в продуктивной речи. 

Экспериментальное обучение позволило выделить упражнения по 
обучению масс-медийным неологизмам и по развитию медиаречи у 
студентов. Особенно выделяются упражнения по выявлению в 
медиатексте содержательно-актуальной, содержательно-концептуальной 
и содержательно-подтекстовой информации.  

В ходе исследования установлено, что правильно организованная 
работа по лексическому, стилистическому и дискурсивному анализу 
медиатекста способствует выявлению и узнаванию масс-медийных 
неологизмов и развитию коммуникативных и творческих способностей 
студентов. 

Результаты экспериментального обучения доказывают 
необходимость целенаправленного обучения разным видам анализа 
текста и иноязычной лексики, в процессе которого формируются и 
развиваются умения и навыки работы с масс-медийными неологизмами. 
В процессе экспериментального обучения получены данные, позво-
ляющие утверждать, что предложенные тексты, упражнения и задания 
развивают познавательные, профессиональные интересы и мотивы, 
потребности студентов. 
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На основании существующих в методике классификаций этапов 
формирования лексического навыка нами были определены этапы 
формирования лексического навыка применительно к обучению масс-
медийным неологизмам: 1) этап презентации тематического блока масс-
медийных неологизмов; 2) этап анализа новых слов и узнавания масс-
медийных неологизмов; 3) этап сопоставления неологизмов в 
английском и армянском языках;4)этап классификации 
неологизмов;5)этап понимания и запоминания неологизмов;6)этап 
компонентного, контекстуального и концептуального анализа масс-
медийных неологизмов;7)этап употребления неологизмов для 
реализации коммуникативных задач. 

Разработанный комплекс упражнений предполагает развитие, прежде 
всего, лингвистической и коммуникативной, дискурсивной компетенций 
на всех этапах работы с медиатекстами: предтекстового (ознако-
мительного), текстового (репродуктивного), послетекстового (исследова-
тельского) и творческого (рефлексивно-оценочного).  

При разработке упражнений, учитывались традиционные и 
современные подходы к классификации упражнений по обучению 
иноязычной лексике. По сути, на разных этапах обучения масс-медийным 
неологизмам были использованы а) языковые и речевые упражнения; б) 
упражнения, связанные и не связанные с текстом; в) переводные и 
беспереводные упражнения{Рахманов 1980: 13]. 

В системе упражнений, по мнению многих авторов, должен быть 
отражен конкретный вид речевой деятельности. Это связано с тем, что 
навыки, обслуживающие различные виды речевой деятельности, имеют 
свою специфику, развиваются по своим закономерностям. 

При разработке упражнений, направленных на развитие лингвис-
тической, металингвистической, переводческой, коммуникативной компе-
тенций, необходимо учитывать требования, изложенные О. Е. Ломакиной. 
Она считает, что «упражнения должны: 

1) опираться на имеющуюся коммуникативную компетенцию 
студентов, вызывать их интерес к дальнейшей работе над языком; 2) 
учитывать внеучебные интересы студентов; 3) развивать независимость 
высказываний и критическое мышление студентов; 4) вовлекать студен-
тов в проблемное разрешение задач, поиск новых решений, анализ 
ситуаций; 5) развивать у студентов умения и стратегии личностной 
автономии, самостоятельности и субъектности; 6) развивать специфи-
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ческие коммуникативные умения и навыки, необходимые для аутентичной 
коммуникации; 7) интегрировать развитие всех четырех видов коммуни-
кативных умений (говорение, аудирование, чтение, письмо); 8) давать 
студентам возможность соотносить контексты культурного развития 
собственной страны и страны изучаемого языка, осознавать межкуль-
турные различия; 9) развивать у студентов социальную компетенцию; 10) 
варьировать формы взаимодействия (ролевая, групповая, командные и 
другие формы); 11) иметь разнообразные цели и задачи; 12) базироваться 
на аутентичных текстах и реалиях; 13) привлекать разнообразные 
языковые материалы» [Ломакина 2003: 34]: 

В целом предложены следующие этапы работы с медиатекстами: 
1)предтекстовый этап (ознакомительный) предусматривает 

ознакомление с темой, создание мотивации, введение новой лексики и 
дифференциации языковых единиц и речевых образцов; 2)текстовый 
этап (репродуктивный) предполагает использование различных приемов 
анализа новой, масс-медийной лексики (компонентный, семантический, 
трансформационный, концептуальный); 3)послетекстовый этап 
(исследовательский) ориентирован на выявление основных компонентов 
содержания медиатекста и выяснения лингвистических и 
экстралингвистических факторов формирования неологизмов; 

4)творческий этап (рефлексивно-оценочный) направлен на развитие 
творческого, критического мышления студентов; обучение способам и 
приемам анализа новой лексики и моделированию аутентичных ситуаций 
с использованием масс-медийных неологизмов. 

На предтекстовом этапе применяются коммуникативно-трениро-
вочные упражнения, направленные на развитие коммуникативных умений 
и навыков, формирование тематического межкультурного тезауруса. 

На текстовом этапе выполняются трансформационно-познава-
тельные упражнения, способствующие пониманию определенной 
концептосферы, развитию прагматической компетенции и анализа новой, 
масс-медийной лексики. 

На послетекстовом этапе следует использовать познавательно-
исследовательские или поисковые упражнения, предполагающие 
тщательный подход к прочитанному тексту, выявление основных и 
дополнительных компонентов содержания медиатекста с целью его 
подготовки к воспроизведению. 
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Для творческого этапа характерны интерактивные упражнения, 
способствующие пониманию социально-культурных, национальных, 
ментальных особенностей содержания медиатекста, предполагающие 
концептуальный, дискурсивный анализ медиатекстов, развёртыванию 
дискурса в учебных условиях. 

На начальном этапе обучения масс-медийным неологизмам могут 
выполняться разнообразные  виды  упражнений. Следует выделить те 
упражнения, которые развивают навыки девербализации, трансформации 
и переключения. 

Использование метода компонентного анализа позволяет студентам 
проникнуть во внутреннюю структуру семантики неологизмов. В процессе 
работы по опытной программе студенты усвоили, что системность 
пронизывает весь язык, в том числе и лексику, характеризует различные 
группировки слов и значение каждого отдельного слова.  

 Важнейшей задачей курса считается выработка у студентов умения, 
опираясь на словарное толкование значения слова, расчленять данное 
значение на мельчайшие составляющие, пополняя их список 
потенциальными семами, постоянно присутствующими в сознании 
носителя языка благодаря ассоциативности нашего мышления. Студенты 
понимают, что значение слова намного богаче того описания, которое 
представлено в словарях.  

При отборе упражнений, большое значение имеет применение 
когнитивного подхода, который позволяет преодолеть тенденцию 
применения однообразных упражнений, способствующих автоматизации 
и закреплению нового материала, использованию концептуального 
анализа. Так, при обучении иностранному языку предлагается не 
заставлять студентов заучивать определенную иноязычную лексику, а 
формировать у них фреймы изучаемых ими понятий, ситуаций и т. п.  

При «фреймовом подходе» в каждом случае, чтобы понять смысл 
одного слова, входящего в группу слов, необходимо до некоторой 
степени понимать, что означают они все. Такие группы слов удерживает 
вместе то, что они мотивируются, определяются и взаимно структури-
руются особыми унифицированными конструкциями знания или связан-
ными схематизациями опыта, для которых Ч. Филлмор использует общий 
термин «фрейм» [Филлмор 1983:74-122]:  

В целом, усвоению масс-медийных неологизмов способствует 
выделение контекст-образца (Illustrative Situation/ Problem Situation), 
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использование упражнений на замещение (Substitution Drills), упражнений 
на творческое переосмысление (Inventive Exercises) и автоматизация 
неологизмов в учебно-речевой или коммуникативной ситуации (Practice 
Exercises).  

При формировании лексических и ситуационных масс-медийных 
концептов,система упражнений направлена на формирование адекватного 
представления о соответствующем фрагменте картины мира в армянском 
и английском языках в целях минимизации возможного возникновения 
культурной неадекватности поведения при иноязычном общении. Как 
известно, масс-медийные неологизмы стремительно отражают изменения, 
происходящие в данной культуре. Основные упражнения здесь 
направлены на анализ словарных дефиниций в армянских и английских 
толковых словарях, нахождение тождеств и различий, выявление 
коннотаций и стилистической окрашенности данных лексических единиц, 
определение лексического фона, «...который, в отличие от значения 
слова, обусловлен не связью слова с понятием и обозначением им 
определенного предмета, а с некоторым ореолом возможных сведений, 
которые складываются вокруг слова» [Верещагин, Костомаров 1999: 57]:  

Чтобы проанализировать значение того или иного масс-медийного 
неологизма в когнитивном аспекте, необходимо установить когнитивный 
контекст. В качестве предмета коммуникации в широком смысле можно 
рассматривать предметно-лингвистический контекст ситуации. Он насы-
щен разнообразными лексическими упражнениями. 

Предлагаемая система носит теоретико-практический характер.  
Проверка эффективности разработанной системы обучения 

осуществлена в ходе обучающего эксперимента, участниками которого 
стали студенты четвертого курса факультета иностранных языков 
ЕГУЯСН им. В.Брюсова. Материалом исследования послужили 
медиатексты разных англоязычных печатных изданий: 

 учебников, журналов, газет: The Herald, The Daily Telegraph, The 
New York Times, USA Today, Daily News (New York), The 
Washington Post, Boston Globe,  и др.,  

 интернет-изданий: The Sun, The Times, Sunday Times, Press 
Association, United States, New York Post, Wall Street Journal, The 
Corning Leader и др.,  

 материалы теле- и радиопередач: 100 Days of Summer (2014–
present), Bachelor in Paradise (2014–present), Breadwinners (2014–
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present), Chasing Life (2014–present), Extreme Guide to 
Parenting (2014–present), Heirs to the Dare (2014–present), Kitchen 
Casino (2014–present)  

Цель опытного обучения состоит в закреплении знаний о разных 
моделях (продуктивных, непродуктивных) словообразования английского 
языка, в освоении процедур вычленения в лексическом значении масс-
медийных неологизмов и выявлении особенностей компонентного, 
дискурсивного и фреймового анализа неологизмов на разных этапах 
обучения, а также в приобретении умений и навыков раскрытия значения 
неологизмов, анализа их основных компонентов, перевода и воспроиз-
водства в конкретных учебно-речевых ситуациях. 

Были выделены «когнитивные стратегии (связанные с тем, что 
студенты изучают), компенсаторные стратегии (помогающие студентам 
компенсировать недостаточные лингвистические знания), метакогни-
тивные стратегии (относящиеся к тому, как студенты справляются с 
изучением), аффективные стратегии (относящиеся к чувствам и эмоциям 
студентов) и социальные стратегии (предполагающие взаимодействие с 
другими индивидуумами в процессе обучения)» [Тимофеева 2011:17]: 

На начальном этапе обучения, был сделан акцент на развитие 
когнитивных стратегий, в плане того, что студенты при компонентном 
анализе неологизмов использовали «приемы дедуктивного и индуктив-
ного умозаключения, сопоставительного анализа и др.» [Тимофеева 
2011:35-39]: 

На среднем и завершающем этапах обучения были применены 
метакогнитивные стратегии. Студенты четко определяли цели и задачи 
своей деятельности, планировали, осуществляли самоконтроль и само-
оценку своей проделанной работы. Используя аффективные стратегии, 
студенты осуществляют эмоциональный самоконтроль, который 
необходим при воспроизводстве новых слов и выражений [Тимофеева 
2011:35; Horwitz 1991:183]: 

В ходе опытного обучения студенты на начальном этапе изучали 
разные модели словообразования английского языка, с учетом особен-
ностей теоретических курсов лексикологии, стилистики, теории грамма-
тики английского языка. 

На среднем этапе обучения студенты усвоили основные положения 
лексикологии о признаковом строении значения слова, основные понятия 
когнитивной лингвистики, освоили процедуры вычленения в лексическом 
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значении масс-медийных неологизмов и выявления особенностей 
стереотипных ситуаций, что способствовало выделению значимых 
элементов концептов-неологизмов.На завершающем этапе студенты 
приобрели умения и навыки раскрытия значения неологизмов, анализа их 
основных компонентов, перевода и воспроизводства в конкретных 
учебно-речевых ситуациях. 

Сопоставление данных констатирующего и контрольного экспери-
ментов показало высокую результативность экспериментального обуче-
ния, что позволило сделать вывод об эффективности разработанной 
методики обучения и целесообразности ее применения в учебном 
процессе. Предлагаемая программа обучения и комплекс упражнений 
ведут к формированию системного представления о значении слова, к 
увеличению точности и уместности используемых лексем, дают алгоритм 
выбора слов, обеспечивают непроизвольное запоминание слов, приводят 
к прочности и одновременно гибкости ассоциаций.  

Результаты анкетирования студентов 4-го курса факультета 
иностранных языков ЕГУЯСН им. В.Брюсова показали, что лучшие и, 
казалось бы, самые подготовленные для работы со словом студенты не 
знают, как работать с его семантикой. Не все четко понимают значение 
знания словообразовательных моделей английского языка. Студенты 
факультета иностранных языков должны уметь выбирать слова, 
адекватно отражающие важные для говорящего аспекты аутентичной 
речевой ситуации.  

Отбор и обучение масс-медийным неологизмам проводится как во 
время теоретических, так и во время практических занятий по 
английскому языку. Данный подход эффективен особенно при 
подготовке презентаций, написании курсовых и дипломных работ. Важно, 
чтобы студенты четко представляли основные функции компонентного, 
контекстуального, стилистического и концептуального анализов. Умение 
расчленить значение слова на составляющие на основе толкования 
соответствующей лексической единицы в словаре является важным 
умением на начальном этапе обучения масс-медийным неологизмам.На 
среднем и продвинутом этапах на первый план выступает когнитивный 
подход, где важным представляется концептуальный анализ масс-
медийных неологизмов. 
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В конце экспериментальной работы, мы сравнили успеваемость 
студентов в экспериментальной и контрольной группах. Сравнение 
проводилось по следующим умениям: 

1)выявлять и узнавать неологизмы, с учетом особенностей тех или 
иных словообразовательных моделей; 2) определять виды и типы масс-
медийных неологизмов; 3)пользоваться словарями, справочниками, 
банками данных и другими источниками дополнительной информации; 4) 
осуществлять перевод масс-медийных неологизмов разной степени 
трудности, используя основные способы и приемы достижения 
смысловой, стилистической и прагматической адекватности; 5) 
разбираться в лингвистической терминологии; 6) осуществлять 
компонентный анализ медиатекстов; 7) осуществлять контекстуальный 
анализ медиатекстов; 8) осуществлять дискурсивный анализ; 9) умений и 
навыков концептуального анализа медиатекстов;10) использовать масс-
медийные неологизмы в активной речи; 

Сравнительный анализ результатов эксперимента в 
экспериментальной и в контрольной группах показывает, что по всем 
показателям студенты в экспериментальной группе превосходят студентов 
контрольной группы.  

Знание методов и приемов лингвистического анализа иноязычной 
лексики и умение использовать их на практике являются важными 
требованиями в процессе обучения иностранным языкам на факультете 
иностранных языков. 

Даже в передовых лингвистических вузах мира методы 
компонентного, тем более концептуального анализа применяются в 
основном в спецкурсах. Учебно-методические пособия, в которых 
сочетались бы систематизированная теоретическая часть и комплекс 
упражнений, нацеленных на выработку алгоритмов компонентного 
анализа и синтеза, практически отсутствуют.  

Очевидно, что студенты факультета иностранных языков чаще всего 
плохо представляют именно те стандартные, стереотипные ситуации, 
которые характерны для носителей языка. В этом контексте больше 
усложняется процесс выявления и изучения неологизмов, так как именно 
наличие такого рода фоновых, прагматических знаний помогает 
носителям языка очень быстро уловить значение неологизма.  

Анализ новых слов позволяет студентам правильно классифи-
цировать тип и вид новых слов, оказывает большое влияние на процесс 
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совершенствования словарного запаса,связной речи вообще, и медиаречи 
в частности, на формирование лингвистической компетенции и развитие 
их познавательных интересов в области языкознания. Сочетание разных 
видов анализа на разных этапах обучения, обеспечение межпредметных 
связей и связей теоретических и практических курсов способствует 
пониманию и закреплению материала, усвоению основных 
словообразовательных моделей английского языка в рамках курсов 
обучения медиаречи. Применение компонентно-концептуального подхода 
к обучению медиаречи посредством усвоения и применения 
словообразовательных моделей английского языка дает толчок к 
развитию творческого и критического, а в целом, рефлексивного 
мышления студентов. 
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ՍՈՆԱ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ - ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ - ԼՐԱՏՎԱԿԱՆ 
ՆՈՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ 
Հիմնաբառեր՝ զանգվածային-լրատավական նորաբանություն, մեդիատեքստ, 
մեդիախոսույթ, բառային վերլուծություն, ոճական վերլուծության, խոսութային 
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վերլուծություն, փորձարարական ուսուցում, ճանաչողական դրդապատճառ, 
մասնագիտական հետաքրքրություն, հաղորդակցական կոմպետենցիա  

 
Հոդվածում հիմնավորվում է լեզվաբանական վերլուծության ուսուց-

ման միջոցով անգլերեն լրատվական նորաբանությունների ուսուցման 
մեթոդական համակարգի արդյունավետությունը: Ներկայացվում են 
բաղադրիչային, կառուցվածքային, հասկացութային և այլ վերլուծական 
ընթացակարգերը նորաբանությունների ճանաչման և ակտիվ խոսքում 
կիրառման տեսանկյունից: 

Բացահայտվում են միջառարկայական կապերի ապահովմամբ, 
տարբեր վերլուծական ընթացակարգերի համադրմամբ նորաբանութ-
յունների ուսուցման առաձնահատկությունները թե՛ հատուկ դասընթացի, 
թե՛ անգլերենի տեսական և գործնական դասընթացների շրջանակ-
ներում: Կարևորվում է այն դրույթը, ըստ որի՝ անգլերեն լրատվական 
խոսքի ուսուցման գործընթացում անգլերենի խոսքի կազմավորման 
կաղապարների յուրացումը և կիրառումը նպաստում է ուսանողների 
ստեղծագործական, քննադատական, ինչպես նաև ռեֆլեքսիվ մտածո-
ղության զարգացմանը: 
 
SONA GEVORGYAN - EXPERIMENTAL TEACHING OF ENGLISH MASS-
MEDIA NEOLOGISMS 
Keywords: mass media neologism, media texts, media discourse, lexical analysis, 
stylistic analysis, discourse analysis, experiential learning, cognitive motive, 
professional interest, communicative competence 

 
The article substantiates the efficacy of the methodical system of teaching 

English mass-media neologisms through learning linguistic analysis. It 
presents distributional, structural, conceptual procedures from the standpoint 
of recognizing and applying neologisms in active speech. 

It reveals the peculiarities of teaching neologisms through combining 
different analytic procedures and providing interdisciplinary ties within 
special and theoretical, practical English courses. It emphasizes the statement 
according to which the acquisition and application of English word building 
models can contribute to developing the students’ creative, critical, as well as 
reflective thinking. 
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ՀՏԴ 378.009 
 

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ 
ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  

  
ՍՈՆԱ ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ 

 
Հիմնաբառեր՝ զբոսաշրջություն, մասնագիտական կոմպետենցիաների 
ձևավորում, զբոսաշրջության ոլորտի մասնագետների որակավորում, կրթական 
արդի պահանջներ, որակավորման արդի խնդիրներ, մասնագիտական 
կրթության զարգացում 

 
Ներկայումս, զբոսաշրջությունը համաշխարհային տնտեսության 

խոշորագույն և ամենաարագ զարգացող ոլորտներից մեկն է: 
Ապրանքների և ծառայությունների արտահանման համաշխարհային 
շուկայում զբոսաշրջությունը զբաղեցնում է երրորդ տեղը՝ զիջելով միայն 
նավթարդյունաբերությանը և մեքենաշինությանը: Զբոսաշրջության և 
ճամփորդության համաշխարհային խորհուրդի (World Travel and Tourism 
Council, WTTC, Լոնդոն) գնահատմամբ՝ զբոսաշրջության ներդրումը և 
ծավալը համաշխարհային տնտեսության մեջ կազմում է 3.6 տրիլիոն 
դոլար, այսինքն՝ համաշխարհային համախառն ներքին արդյունքի 
մոտավորապես 10%-ը (Նկար 1.), ինչով և պայմանավորված է նրա՝ 
համաշխարհային տնտեսության ամենախոշոր արդյունաբերություններից 
մեկը լինելու հանգամանքը [World Tourism Organization (UNWTO) 2015]: 

Ի տարբերություն այլ ոլորտների՝ զբոսաշրջության՝ որպես 
տնտեսության կարևորագույն ճյուղի և միջազգային 
համագործակցությունը խթանող գործոնի, զարգացումն անմիջականորեն 
կախված է մարդկային ռեսուրսներից, նրանց մասնագիտական 
պատրաստվածության մակարդակից և պահանջում է մասնագետների 
որակավորման համակարգի բարելավում և կատարելագործում` ոլորտի 
արդի պահանջներին համապատասխան:  

Բարձրագույն կրթության համաշխարհային կոնֆերանսի (World 
Conference on Higher Education, WCHE, Փարիզ, 1998 թ.) և Կրթության 
համաշխարհային ֆորումի (World Education Forum, WEF, Դակար, 2000 
թ.) շրջանակներում հաստատված փաստաթղթերի համաձայն՝ 
յուրաքանչյուր հասարակություն բարձրագույն կրթության, դրա որակի 
բարելավման, որակյալ մասնագետների պատրաստման կարիք ունի, 
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առանց որոնց անհնար է տվյալ երկրի ո՛չ տնտեսական, ո՛չ սոցիալական, 
ո՛չ քաղաքական և ո՛չ էլ մշակութային առաջընթացը [World Declaration on 
Higher Education for the Twenty-first Century: Vision and Action, UNESCO 
1998]:  

 
 
 
 
 

 
 

 
Նկար 1. Զբոսաշրջության ոլորտի արդի վիճակը:  

Աղբյուր՝ World Tourism Organization (UNWTO) 2015 
http://www2.unwto.org/content/why-tourism 

 
Ներկայումս՝ գիտելիքահեն տնտեսության պայմաններում, 

հասարակության, ինչպես նաև անհատի կայուն ձևավորումը, սոցիալ-
տնտեսական զարգացումը խթանող կարևորագույն գործոնների շարքում 
առանձնացվում են բարձրագույն կրթությունը և մասնագիտական 
պատրաստումը: Զբոսաշրջային ծառայությունների օրեցօր զարգացող 
ոլորտը, միջազգային մրցունակությունը, զարգացող համաշխարհային 
աշխատաշուկան առաջ են քաշում բոլորովին նոր պահանջներ՝ կապված 
մարդկային կապիտալի զարգացման, մարդկային ռեսուրսների 
մասնագիտական կոմպետենցիաների կատարելագործման հետ 
[Infotourism 2012]: Ահա թե ինչու է մասնագիտական կրթությունը և 
մասնագետների պատրաստման խնդիրն առաջատար տեղ զբաղեցնում 
զբոսաշրջության զարգացման հայեցակարգում: Սա նշանակում է, որ 
երբեմնի ձեռք բերված մասնագիտությունն ու մասնագիտական 
հմտություններն արդի պայմաններում այլևս բավարար չեն ոլորտում 
մասնագիտական գործունեություն ծավալելու համար: Ուստի, 
զբոսաշրջության ոլորտի մասնագետը պետք է պատրաստ լինի ձեռք 
բերելու նոր որակավորում, մասնագիտական նոր կոմպետենցիաներ՝ 
պարբերաբար «հղկվելով» որպես մասնագետ: Խոսքը վերաբերում է ոչ 
միայն մասնագիտական հմտությունների, այլև անձնային հատկանիշների 
զարգացմանը, որոնք թույլ կտան արագ հարմարվել փոփոխվող 
իրավիճակներին, ոլորտի նոր պահանջներին և մարտահրավերներին: 
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Զբոսաշրջության և հյուրընկալության ոլորտներում աշխատաշուկայի 
աճի տեմպերը վերջին տասնամյակի ընթացքում կտրուկ բարձրացել են, 
և համապատասխան մասնագետների վերապատրաստման և 
որակավորման պահանջարկը գերազանցում է առաջարկին: Սակայն 
պատճառը ոչ թե բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 
շրջանավարտների թվի պակասն է, այլ ուսուցման ոչ բավարար 
մակարդակը [Ивлев 2012]: Առկա խնդիրները վեր հանելու նպատակով 
զբոսաշրջության ոլորտի ենթակառուցվածքներում իրականացված 
նախնական ուսումնասիրությունների և դիտարկումների, միջազգային 
փորձի վերլուծության արդյունքները վկայում են, որ մի կողմից ոլորտում 
զգացվում է որակյալ մասնագետների պակաս, իսկ մյուս կողմից 
մասնագետները չունեն համապատասխան մասնագիտական և 
անձնային որակներ ոլորտում ինքնիրացվելու համար, ինչը բացասաբար 
է ազդում ինչպես զբոսաշրջային արդյունքի որակի, այնպես էլ ոլորտի 
զարգացման և առաջընթացի վրա առհասարակ:  

Ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվեց նաև, որ խնդիրն 
ունի երկու կողմ. մի կողմից, ոլորտում պահանջվում են արհեստավարժ և 
որակյալ մասնագետներ, ովքեր կհամապատասխանեն շուկայի արդի 
պահանջներին. օտար լեզուների իմացություն, հաղորդակցման (գրավոր 
և բանավոր), կազմակերպչական, թիմային աշխատանքի, բարդ 
իրավիճակները հաղթահարելու, տարբեր խմբերի հետ աշխատելու 
հմտությունների, նորագույն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, հատուկ 
համակարգչային ծրագրերի, ծառայությունների ամրագրման և վաճառքի 
տեխնոլոգիաների տիրապետում, ինչպես նաև անձնային հատկանիշների 
առկայություն՝ պատասխանատվության զգացում, պարտաճանաչություն, 
ճկունություն, ակտիվություն, հետաքրքրասիրություն, ճշտապահություն, 
անընդհատ կատարելագործվելու ձգտում, տարբեր մշակույթների մասին 
իրազեկվածություն, վերլուծական մտածողություն: Մյուս կողմից, 
շրջանավարտները, աշխատանքի անցնելով զբոսաշրջային 
ընկերություններում, գալիս են այն եզրակացության, որ բուհերում իրենց 
ստացած գիտելիքները չափազանց ընդհանրական և տեսական են: 
Շրջանավարտների մեծ մասն ավարտելիս հիանալի տիրապետում է 
մասնագիտական տեսական գիտելիքներին, սակայն թերանում է 
գործնական հմտությունների տեսանկյունից: Իսկ գործատուներն առաջին 
հերթին շեշտը դնում են մասնագիտական գործնական հմտությունների և 
գիտելիքների վրա, ինչը հակասում է բուհերում դասավանդողների 
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մոտեցումներին, ովքեր կազմում են ուսումնական ծրագրերը՝ հագեցած 
մասնագիտական տեսական նյութերով:  

Այսօր, զբոսաշրջության ոլորտում առկա հաջորդ խնդիրը բուհերում 
դասախոսական կազմի որակավորմանն է վերաբերում. տեսական նյութի 
տիրապետումը գերազանցում է գործնական փորձին՝ պայմանավորված 
զբոսաշրջության ոլորտում սեփական մասնագիտական փորձի 
պակասով: Սա զբոսաշրջության և հյուրընկալության ոլորտի 
մասնագետների պատրաստվածության հիմնական թույլ կողմերից մեկն 
է: Դասախոսների մեծ մասը, չնայած լավ մասնագետներ լինելուն՝ չունեն 
համապատասխան մանկավարժական հմտություններ: Դասապրոցեսում 
գերիշխում է դասախոսությունը, որը պակաս արդյունավետ է: Գրեթե չեն 
կիրառվում ուսուցման ինտերակտիվ մեթոդները. քննարկումներ, 
մասնավոր դեպքերի ուսումնասիրություններ, գործնական խնդիրների 
լուծումներ և այլն: Նրանցից շատերը աղոտ պատկերացում ունեն ոլորտի 
ենթակառուցվածքների (զբոսաշրջային ընկերություններ, հյուրանոցներ, 
որոնց համար պատրաստում են մասնագետներ) պահանջների 
վերաբերյալ [Cannon et al. 2013]: Իսկապես, փորձը ցույց է տալիս, որ 
նրանցից շատերը ոչ միշտ են հաշվի առնում զբոսաշրջության ոլորտում 
տեղի ունեցող փոփոխությունները: Մյուս կողմից, չկան նաև 
զբոսաշրջության ոլորտին վերաբերող համապատասխան դասագրքեր և 
դիդակտիկ նյութեր՝ ուղղված ուսանողների գործնական հմտությունների 
զարգացմանը: Արդյունքում պատրաստվում են դիպլոմավորված 
մասնագետներ, ովքեր չեն համապատասխանում ոլորտի պահանջներին: 
Ուստի կարիք կա նախևառաջ վերափոխելու կրթական համակարգը՝ 
համապատասխանեցնելով այն ոլորտի արդի պահանջներին, քանի որ 
այսօր ուսումնական ծրագրերը և ոլորտի պահանջները զգալի կերպով 
տարբերվում են: Այնինչ, ուսումնական ծրագրերը պետք է միտված լինեն 
զբոսաշրջության ոլորտում շրջանավարտների հետագա մասնագիտական 
գործունեությանը:  

Ոչ պակաս լուրջ է նաև բուհերի և ոլորտում գործող 
ենթակառուցվածքների միջև սերտ համագործակցության խնդիրը: 
Անշուշտ, բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները կարևոր դեր 
են խաղում զբոսաշրջության ոլորտի համար մասնագետներ 
պատրաստելու տեսանկյունից: Սակայն, ոլորտի համար մասնագետներ 
պատրաստել ավանդական կրթական եղանակով, գործնական 
տեսանկյունից անարդյունավետ է: Այդ իսկ պատճառով, զբոսաշրջության 
ոլորտի պահանջները պետք է դրդեն բուհերին նոր ռազմավարական 
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քայլեր ձեռնարկելու՝ ուսուցման գործընթացն արդյունավետ կերպով 
կազմակերպելու նպատակով: 

Թերևս, համագործակցության բացակայության արդյունքում այսօր 
բուհերում պատրաստում են մասնագետներ՝ առանց հաշվի առնելու 
ոլորտի արդի պահանջները, ովքեր այնուհետև բախվում են 
գործազրկության խնդրի հետ՝ պահանջված չլինելու հետևանքով: Մյուս 
կողմից, չի նկատվում նաև գործատուների շահագրգռվածությունը, 
նախաձեռնողականությունը և հետևողականությունը լուծելու վերոնշյալ 
խնդիրը՝ բուհերի հետ համագործակցելու միջոցով: Այնինչ, շեշտը պետք է 
դրվի շահագրգիռ բոլոր կողմերի (ուսանող, դասախոս, գործատու) 
կարիքների և ակնկալիքների վրա, ինչը որակյալ կրթության երաշխիք 
կարող է դառնալ: 

Հաշվի առնելով վերոնշյալ խնդիրների արդիականությունը և 
հրատապությունը, հիմնվելով զբոսաշրջության ոլորտում գործունեություն 
ծավալող ընկերություններում և մասնագետներ թողարկող բուհերում 
իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքների վրա ՝ եկանք այն 
եզրակացության, որ անհրաժեշտ է իրականացնել համապատասխան 
փոփոխություններ կրթական համակարգում՝ կապված ուսումնական 
գործընթացի կազմակերպման, վերահսկման, դասավանդման նոր 
մեթոդների և տեխնոլոգիաների կիրառման, կրթական համակարգի 
արդյունավետության գնահատման, ուսումնական նոր ծրագրերի 
մշակման հետ, ինչը հնարավորություն կընձեռի խթանելու բուհերի 
գործունեությունը, նրանց համագործակցությունը ոլորտի առաջատար 
ընկերությունների հետ, իսկ ուսումնառողներին՝ ձեռք բերելու որակյալ 
կրթություն և հետագայում դառնալու պահանջված մասնագետ:  

Այսպիսով, զբոսաշրջությունը, որպես ամենաարագ զարգացող 
արդյունաբերությունն աշխարհում, կարիք ունի՝ 

 բոլոր մակարդակներում մարդկային ռեսուրսների 
մասնագիտական որակավորման, 

 մասնավոր սեկտորի և բուհերի միջև կայուն համագործացության 
հաստատման, 

 ոլորտի արդի պահանջներին համապատասխան կրթական 
ծրագրերի մշակման: 

Այսօր ժամանակի պահանջն է ստեղծել երկկողմանի 
շահագրգռվածություն, համագործակցություն բուհի և աշխատաշուկայի 
միջև՝ ոլորտի համար համապատասխան մասնագետներ պատրաստելու 
ակնկալիքով և շարժառիթով: Ուստի առաջարկում ենք զբոսաշրջության 
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ոլորտի մասնագետների պատրաստման գործընթացի հիմքում դնել 
հետևյալ մոդելը. մի կողմում բուհն է՝ շուկային համապատասխան 
մասնագետ տալու շարժառիթով, մյուս կողմում շուկան՝ 
համապատասխան մասնագետ ունենալու ակնկալիքով, իսկ կենտրոնում 
ուսանողն է (ոլորտի ապագա մասնագետը), ով արդյունքն է այդ 
համագործակցության (Նկար 2.):  

 
 

 
 
 
 

 
 

Նկար 2. Բուհ-ուսանող-գործատու համագործակցություն:  
Հեղինակ՝ Ս. Ներսիսյան 

 
Այսպիսով, բուհերի և գործատուների հետ համագործակցությունը 

դասավանդման նորարարական մեթոդների, ճիշտ ռազմավարական 
քայլերի հետ միասին կարող են ապահովել ցանկալի արդյունք ոլորտի 
առաջընթացի համար: Հետևաբար, բուհի խնդիրն է հստակ սահմանել 
կրթական ծրագրերի թեմատիկան, ընտրել արդյունավետ ուսուցման 
գործիքներ և մեթոդներ՝ առավելագույնս մոտեցնելով դասավանդվող 
առարկաները զբոսաշրջության ոլորտի առանձնահատկություններին և 
պահանջներին, մշակել և առաջարկել ուսումնական նոր ծրագրեր՝ 
ներգրավելով գործնական հմտություններ և մասնագիտական փորձ 
ունեցող դասախոսական կազմի: Մյուս կողմից անհրաժեշտ է 
իրականացնել հատուկ ուսումնական հաստատություններում ուսուցման 
գործընթացի կազմակերպման միջազգային փորձի ուսումնասիրություն, 
ինչը կօգնի ճիշտ կազմակերպել մասնագետների պատրաստման 
գործընթացը մասնագիտական որակավորում շնորհող ազգային 
բուհերում, քանի որ զբոսաշրջության ոլորտում բարձրագույն 
մասնագիտական կրթությունը չափազանց կարևոր և անհրաժեշտ 
պայման է ոլորտում արդյունավետ գործունեություն ծավալելու համար: 
Այս առումով, առանձնակի ուշադրություն են արժանի բարձրագույն 
ուսումնական հաստատություններում մասնագիտական կոչումների 
շնորհման և որակավորման խնդիրները, քանի որ այս ոլորտն 
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առաջարկում է մասնագիտացումների բազմազանություն, որոնք պետք է 
համապատասխանեն սահմանված կրթական չափանիշներին: 

Հաշվի առնելով վեր հանված խնդիրների արդիականությունը՝ 
առաջարկում ենք առաջիկա տարիներին իրականացնել. 

 մասնավոր սեկտորի ակտիվ ներգրավում կրթական 
գործընթացում, 

 մասնագիտական կրթության որակի բարելավում դասախոսական 
կազմի վերապատրաստման, նրանց իրազեկվածության 
մակարդակի բարձրացման, նոր ուսումնական պլանների և 
ծրագրերի մշակման, պրակտիկ մոտեցման վրա հիմնված 
ուսուցման նորարարական մեթոդների կիրառման միջոցով, 

 համագործակցության հաստատում պետական մարմինների, 
մասնավոր սեկտորի, բուհերի և հասարակական 
կազմակերպությունների միջև, 

 զբոսաշրջության ոլորտի մասնագետների որակավորման ճկուն 
համակարգի ստեղծում՝ հիմնված ժամանակակից 
մասնագիտական կրթության գերակայությունների և 
սկզբունքների վրա՝ արդյունավետ բարձրագույն մասնագիտական 
ուսուցում իրականացնելու նպատակով,  

 ուսուցման նոր ծրագրերի մշակում՝ միտված զբոսաշրջային 
մասնագիտական կրթության զարգացմանը և 
կատարելագործմանը, 

 մասնագիտական որակավորման արդի պահանջների և 
աշխատանքային պարտականությունների ուսումնասիրության 
հիման վրա կրթական չափորոշիչների վերանայում և 
արդիականացում, 

 մասնագիտական պատրաստման գործընթացում 
կոմպետենտային մոտեցման ներդրում՝ առանձնացնելով այն 
մասնագիտական հմտությունները, որոնց պետք է տիրապետի 
զբոսաշրջության ոլորտի մասնագետը՝ առաջնորդվելով 
մասնագիտական կոմպետենցիաների նկատմամբ 
զբոսաշրջության և հյուրընկալության ոլորտում գործող 
կազմակերպությունների պահանջները և կարիքները, 

 միջազգային փորձի վերլուծություն և մասնագիտական կրթության 
որակի բարելավման լավագույն պրակտիկայի ներդրում: 

Այսպիսով, կարելի է գալ այն եզրահանգման, որ գլոբալիզացիայի, 
կրթության ոլորտի շարունակական զարգացման պայմաններում 
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հասարակության առջև ծառացած մարտահրավերներից մեկը 
սոցիալական կարևոր գործընթացներում ներգրավվածությունն է՝ ինչին 
կարելի է հասնել մասնագիտական որակավորում ունենալու միջոցով: 
Հիմք ընդունելով առկա մարտահրավերները՝ ուսումնական նոր 
ծրագրերի մշակման անհրաժեշտություն է զգացվում, որոնք և՛ 
մեթոդական, և՛ բովանդակային առումով հարմարեցված կլինեն 
աշխատաշուկայի ներկայիս պահանջներին: Մյուս կողմից, պետք է լուրջ 
ուշադրություն դարձնել դասախոսական կազմի որակավորմանը և 
զբոսաշրջության ոլորտում նրանց փորձի առկայությանը՝ հաշվի առնելով 
զբոսաշրջության և հյուրընկալության ոլորտի համար մասնագետների 
պատրաստման գործընթացում նրանց կարևոր ներդրումը:  

Ուստի, առաջարկված բարեփոխումները և զարգացման 
ռազմավարական քայլերը կնպաստեն մասնագիտական բարձրագույն 
կրթության որակի բարելավմանը, կխթանեն մասնագիտական կրթության 
նոր հայեցակարգերի մշակումը, ուսումնական ծրագրերի 
կատարելագործումը, կդյուրացնեն որակավորված մասնագետների 
պատրաստման գործընթացի կազմակերպումը: Արդյունքում կմշակվի մի 
մոդել՝ համաձայն որի կսահմանվի զբոսաշրջության ոլորտի մասնագետի 
գիտելիքները, պարտականությունները և մասնագիտական 
կոմպետենցիաները, ինչը հիմք կծառայի զբոսաշրջության ոլորտի համար 
մասնագետների պատրաստման գործընթացի զարգացման և 
մասնագետների որակավորման առկա խնդիրների լուծման համար: 
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СОНА НЕРСИСЯН- СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ  
 
Ключевые слова: туризм, формирование профессиональных компетенций, 
квалификация специалистов сферы туризма, современные образовательные 
требования, актуальные проблемы квалификации, развитие 
профессионального образования. 
 

В статье подчеркивается важность проблемы квалификации 
специалистов сферы туризма, связанно с тем, что туризм, как ведущий 
сектор современной экономики и как важнейший фактор для развитии 
международного сотрудничества и рынка труда, нуждается в 
модернизации системы новых методов и технологии обучения и 
подготовки высококвалифицированных специалистов.  

Особое внимание уделяется актуальным проблемам и вызовам 
туристической отрасли, для решения которых необходимо развитие 
системы профессионального образование основываясь на новых 
приоритетов и принципов современного образования и международного 
опыта. 

 
SONA NERSISYAN- CURRENT ISSUES OF THE TOURISM INDUSTRY 
SPECIALISTS’ QUALIFICATION  
 
Keywords: tourism, formation of professional competences, qualification of tourism 
sphere specialists, modern educational requirements, emerging issues of qualification, 
development of vocational education. 
 

The article emphasizes the importance of the tourism industry specialists՛ 
qualification problem due to the fact that tourism as a leading sector of the 
modern economy and a crucial factor for the development of the international 
cooperation and labour market needs a modernized system of new methods 
and technologies of training highly qualified specialists.  

A particular attention is paid to topical issues and problems of the 
tourism industry, the solution of which requires the development of vocational 
education system based on the new priorities and principles of contemporary 
education and international experience. 
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ՀՏԴ 407(07) 
 

ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԸ 

ԴԱՍԱՐԱՆՈՒՄ 
 

 ՍՈՒՍԱՆՆԱ ԱՍԱՏՐՅԱՆ 
 

Հիմնաբառեր՝ իրավիճակային համատեքստ, խնդրահարույց առաջադրանքներ, 
հաղորդակցական վարժություններ, աուտենտիկ թեմաներ/իրավիճակներ/ 
լեզվանյութ 
 

Օտար լեզուների ուսուցումը և դասավանդումը օրեցօր աճող 
նշանակություն են ձեռք բերում ժամանակակից աշխարհում գրանցվող 
գլոբալացման աննախադեպ միտման և միջմշակութային հաղորդակ-
ցության բարձր ինտենսիվության պայմաններում: Հետևաբար, փոխվում 
են օտար լեզուների, մասնավորապես անգլերենի դասավանդմանը 
ներկայացվող պահանջները թե՛ հանրակրթական, թե՛ բուհական 
համակարգերում: Հայտնի է, որ լեզվի ուսուցումը հանրակրթական 
դպրոցում իրականացվում է «Պետական կրթական չափորոշչին» 
համապատասխան: Ըստ վերոնշյալ փաստաթղթում տեղ գտած պահանջ-
ների՝ օտար լեզուների ուսուցումը կատարվում է մի քանի ուղղություն-
ներով՝ նպատակ ունենալով ձևավորել, զարգացնել սովորողի հաղորդակ-
ցական լեզվական կոմպետենցիան, նպաստել տվյալ օտար լեզվով 
հաղորդակցվելու, մասնավորապես լսելու, խոսելու, գրելու, ընթերցելու 
կարողությունների ձևավորմանն ու զարգացմանը` խրախուսելով բազմա-
լեզվությունն ու միջմշակութայնությունը: Կարծում ենք` հաղորդակցական 
գործունեությանը նախապատրաստվելիս օգտակար կլինի, որ 
ուսուցիչները կարևորեն հետևյալ խնդիրների հաշվառումը. 

 հաղորդակցական միջավայրի ապահովումը 
 ներմուծվող առաջադրանքի նպատակի հստակեցումը 
 սովորողների մոտիվացիայի խթանումը, նրանց 

հաղորդակցական գործունեությանը նախապատրաստելը  
 աշխատանքային խմբերի կազմումը 
 փոխներգործության ձևերի ճիշտ ընտրությունը, առանցքային 

բաղադրիչների հաշվառումը:  
Հաղորդակցական ուսուցման փորձագետ Մ. Բեռնսը նշում է. «Լեզուն 
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փոխներգործություն է, հասարակությանը մատչելի միջանձնային գործու-
նեություն: Այդ լույսի ներքո պետք է դիտարկել լեզվի ուսուցումը` որպես 
լեզվի գործածություն, նրա գործառույթները, այն է` լեզվաբանական 
համատեքստ և հասարակական կամ իրադրային համատեքստ (ովքեր են 
խոսում, ինչ հասարակական դեր ունեն, ինչու են նրանք միասին 
հաղորդակցվում և այլն)» [Berns 1984]: Ըստ Հ.Վիդոուսոնի` լեզվի իմացու-
թյունն ավելին է, քան կարողանալ ըմբռնել, խոսել, կարդալ, լսել, գրել 
նախադասություններ: Մենք պետք է ոչ միայն սովորեցնենք 
նախադասությունները ճշգրիտ կազմելու կամ ըմբռնելու կարողութ-
յուններ, այլև այդ նախադասությունները հաղորդակցական նպատակնե-
րով ճիշտ գործածելու հմտություններ [Widdowson 1978]: Վիլկինսի 
պնդմամբ՝ սովորողների լեզվական գիտելիքների անցումը ընկալողա-
կանից վերարտադրողականի կատարվում է շատ դանդաղ, բայց օրինա-
չափ: Դրան օժանդակում է նրանց ներգրավումը ունկնդրման և 
ընթերցանության ուսուցման գործընթացներում [Wilkins 1984]: Վ. 
Ռիվերսը, անդրադառնալով հաղորդակցական ուսուցմանը, քննության է 
առնում և տարանջատում կարողությունների ձեռքբերմանը և կարողութ-
յունների կիրառմանն ուղղված գործողությունները [Rivers 1982]: Այս 
կապակցությամբ Վ. Լիթլվուդը նշում է. «Հաղորդակցական լեզվի ուսուց-
ման հիմնական առանձնահատկությունն այն է, որ կարևորվում են լեզվի 
ինչպես գործառական, այնպես էլ կառուցվածքային ասպեկտները»: 
Այսպես, սովորողները զույգերով, խմբերով իրականացնում են առաջա-
դրանքների վրա հիմնված ուսուցում` միաժամանակ կիրառելով ձեռք 
բերած լեզվական գիտելիքները [Littlewood 1983, p.3]: Այս առումով 
կարևորվում են սյուժետադերային խաղերը և խնդրահարույց 
առաջադրանքները, դրանք ընդհանուր կապ ունեն կյանքի 
իրավիճակների հետ: Սովորողը մասնակից է դառնում առօրյա 
երկխոսություններին, խնդրահարույց իրադրություններին` փորձելով 
գտնել հանգուցալուծումներ: Ուսուցման բոլոր փուլերում աշակերտների 
համար դասարանում ազատ երկխոսության հնարավորություն է 
ապահովվում` ուսուցչի միջամտությունը նվազագույնի հասցնելով: 
Սովորողները պետք է վստահ լինեն իրենց շփումներում: Մի կողմից՝ 
նրանք պետք է կարևորեն տեղեկույթի փոխանցումը, մյուս կողմից` 
միջանձնային հարաբերությունների կառուցումը: Այդ ամենը ենթադրում է 
խոսքում կիրառել բառապաշարային տարրեր, քերականական 
կառուցվածքներ, ոճական արտահայտչամիջոցներ` համապատասխան 
խոսքային ակտերի և արտասանական միջոցների հաշվառմամբ: 
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Բառապաշարային տարրերը ներառում են.  
Կայուն բառակապակցություններ, որոնք բաղկացած են մի քանի բառե-
րից և օգտագործվում են որպես մի ամբողջություն: Դրանք են. 

- դարձված-նախադասություններ, ներառյալ` խոսքային գործառույթ-
ների որոշակի կառույցներ, ինչպիսիք են ողջույնը (օրինակ` Բարի 
լույս: Ինչպե՞ս եք: Good morning! How do you do?) և այլն,  

- ասացվածքներ, առածներ, 
- հնաբանություններ (օրինակ` Be off with you!): 
- դարձվածաբանություններ, դրանք են. 
- փոխաբերություններ, որոնց նախկին իմաստը մթագնել է, օրինակ` 

Still waters run deep (մարմանդ ջրից վախեցիր) 
Put that in your pipe (ականջիդ օղ արա) 
Give somebody the evil eye (աչքով տալ) 
Every cloud has a silver lining (չկա չարիք առանց բարիքի) 

- սաստկական կառույցներ - դրանց կիրառությունը թե ոճական և թե 
համատեքստային առումով սահմանափակ է, օրինակ`  

as white as snow - ձյան պես սպիտակ` մաքուր  
as white as a sheet - քաթանի պես սպիտակ` գունատ 
as wide as the world - աշխարհի պես ընդարձակ 
red like the blood - արյան պես կարմիր և այլն: 

- կայուն կառույցներ, որոնք ամբողջությամբ օգտագործվում են 
նախադասություններ կազմելիս, օրինակ`”Please, may I have...” - 
Կարելի՞ է... : 

- այլ կայուն բառակապակցություններ, դրանք են` 
  դարձվածային բայեր (phrasal verbs), օրինակ`  

put up with (հարմարվել) 
hand out (բաժանել) 
come back (վերադառնալ) 
run away (փախչել) 
put down (գրի առնել) 

- բաղադրյալ նախդիրներ, օրինակ`  
in front of (առջևում) 
by the reason of (պատճառով) 
in the middle (մեջտեղում) 
for the purpose of (նպատակով): 

Բառապաշարային այլ խմբեր կարող են կազմվել նաև 
քերականական և իմաստային հարաբերությունների արտահայտման 
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նպատակով: Ակամայից նրանք հաղորդակցվելիս կիրառում և յուրացնում 
են քերականական կառույցներ, տարրեր, նմուշներ: 
Քերականական տարրերը ներառում են.  

- հոդեր (a, the), քանակական ցուցիչներ (some, all, many և այլն) 
- ցուցական/ անձնական դերանուններ (this, that, those, these I, 

we, he, she, it, they, me, you և այլն) 
- հարցական/հարաբերական/ ստացական դերանուններ (who, 

what, which, where, how¬ my, your, his, her, its և այլն) 
- նախդիրներ (in, at, by, with, of և այլն) 
- օժանդակ բայեր, շաղկապներ և այլն [ԼԻԻՀՀ; էջ135]: 

Երկրորդ տիպի գործընթացները ներառում են առաջադրանքներ, 
խաղեր, դրանք ընտրելիս ուսուցիչը պետք է հաշվի առնի սովորողների 
լեզվական գիտելիքների և խոսքային կարողությունների մակարդակը, 
նրանց հետաքրքրությունները: Եթե ուսուցիչը գտնում է, որ անգամ 
դասագրքում ներկայացված լեզվանյութը չի համապատասխանում տվյալ 
խմբի կարողություններին (կարող է լինել շատ պարզունակ կամ ոչ 
նպատակային այդ փուլում), ապա նա կարող է դա շրջանցել, ներառյալ 
տեքստն ու հաջորդող առաջադրանքները:  
 Ուսուցման գործընթացի արդյունավետության ապահովման տեսանկ-
յունից մենք կարևորում ենք հաղորդակցական այն վարժությունները, 
որոնք անձնակողմնորոշված, փոխներգործուն բնույթ ունեն, աչքի են 
ընկնում սովորողների ներգրավման ակտիվությամբ, դրանք են.  

- երկխոսություն – հարցազրույց,  
- տարաբնույթ քննարկումներ, այդ թվում` բրգաձև քննարկում, 
- աուտենտիկ իրավիճակներ, 
- տեղեկատվական բաց, տեղեկատվության փոխանցում 

վարժությունները 
- դերային խաղեր, իրական-բնական խաղեր, իրավիճակների 

նմանակումներ,  
- զուգաշխատանքներ, փոքր/ընդլայնված/փակ/բաց խմբերով 

աշխատանքներ: 
Սովորաբար արդյունավետ են այն գործընթացները, որոնք համահունչ են 
սովորողների հետաքրքրություններին, նրանց տարիքային, հոգեբանա-
կան առանձնահատկություններին, լեզվազգացողությանն ու մտավոր 
ներուժին [Holmes 2004]: Այսպես, հաջորդիվ ներկայացնում ենք հետևյալ 
փոխներգործուն վարժությունները, խաղերը. 
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 Հարցազրույց. ներկայացնել ընկերոջը - Դասարանը բաժանվում է 
երկու թիմի: Երեխաները նստում են դեմ առ դեմ և անգլերենով 
զրուցում: Երբ զրույցն ավարտվում է, յուրաքանչյուրը կանգնում է և 
հակիրճ ներկայացնում «գործընկերոջը»: Առաջին զույգն ավարտելուց 
հետո սկսում է երկրորդը, ապա երրորդը և այդպես շարունակ: 
Երկխոսությունը խթանելու նպատակով ուսուցիչը նախապես կազմում է 
կետեր, և նրանք խոսում են ըստ այդ կետերի, օրինակ. 

I would like to introduce my friend to you. 
- Name ... 
- Nickname ... 
- Birtհdate ... 
- Place of birth ... 
- Family ... 
- Education skills ... 
- Hobbies ... 
- Travel experience ... 
- What makes this person unique? ... 

Հաղորդակցության ժամանակ ուսուցիչը կարող է չնկատելու տալ 
սովորողների քերականական, արտասանական վրիպումները, սխալները, 
եթե գտնում է, որ դրանից հաղորդակցությունը չի տուժում: Նա դրանց 
կանդրադառնա վերջում: 
 Քսան հարց ուսուցչին - Այս առաջադրանքը կատարելիս անհրաժեշտ 

է, որ դասարանում լինի մոտավորապես քսան աշակերտ: Աշակերտները 
պետք է ունենան A4 ձևաթուղթ և թղթի ձախակողմյան լուսանցքում գրեն 
1-20 թվերը վարընթաց հաջորդականությամբ: Մեկ թվից հետո 
յուրաքանչյուր սովորող պետք է գրի մեկ հարց: Երբ առաջինը գրում է իր 
հարցը, նա փոխանցում է թուղթը աջ կողմում գտնվող իր ընկերոջը, որն 
էլ գրում է հաջորդ հարցը 2-ից հետո: Այսպես շարունակվում է` մինչև 
շրջան կազմած բոլոր աշակերտերը գրեն իրենց հարցերը: Դրանք չպետք 
է կրկնվեն:  
Բոլորի հարցերին ուսուցիչը հաջորդաբար պատասխանում է: Սխալ 
ձևակերպում նկատելիս նա ուղղում է` ճիշտ կրկնելով հարցը և պարզ ու 
մատչելի պատասխանելով:  
Ակնհայտ է, որ այս առաջադրանքը կատարելիս դասարանում տիրում է 
սովորող-սովորող, ինչպես նաև սովորող-ուսուցիչ փոխներգործություն: 
 Նախորդների խոսքը հիշելը - Հաղորդակցական այս գործողության 

ժամանակ սովորողները միմյանց ավելի լավ են ճանաչում, նրանք 
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նաև զվարճանալու առիթ են ունենում: Խմբով շրջան են կազմում, 
յուրաքանչյուրը պետք է հիշի և կրկնի նախորդի ասած խոսքը` 
ավելացնելով իրենը. օրինակ. 

Առաջին սովորողն ասում է. 
 
 
 

 
Երկրորդ սովորողը շարունակում է. 

 
 
 
 

 
 
 
Խաղը շարունակվում է, բոլոր մասնակիցները արտահայտվում են: Եթե 
որևէ մեկը մոռանա կամ շփոթվի, խաղը դադարեցվում է և սկսվում 
հաջորդ մասնակցից: Այսպես շարունակվում նույն ձևով, մինչև բոլորը 
մասնակցեն և առաջադրանքը հաջողությամբ ավարտվի: 
 Փոփոխել բառերը – Այս խաղը ենթադրում է փոփոխել 

բառերը/անունները հաղորդակցվելիս, օրինակ. 
 
 
 
 
 

 
 

Վարժությունը թվում է համեմատաբար ավելի դժվար, բայց 
աշակերտները հաղթահարում են: Յուրաքանչյուրը վերցնում է թուղթ և 
շրջում դասասենյակում` հարցեր ուղղելով ընկերներին: Մասնակիցները 
ակնկալում են ստանալ իրենց հետաքրքրող հարցերի պատասխանները: 
Խաղի ընթացքում հաղորդակցումն անգլերենով է, մասնակիցները 
կազմում են անգլերեն նախադասություններ, կատարում գրավոր 
նշումներ: 

“Hello, this is Pom. 
My major is English and my minor is French. 

“Hello, this is Pom. 
Her major is English and her 
minor is French, 
And my name is Pen. 
My major is English and my minor is Spanish.”

“Hello, my name is John Parker.
I am the trade representative at the British Embassy.”  
Կամ՝ 
 “Hello, my name is Dale Wallace. I am an accounting manager at Price 
Waterhouse Coopers.”  
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 Մեկ բառով պատմություն - Աշակերտները պետք է հորինեն կարճ 
պատմություն` յուրաքանչյուրն ավելացնելով մեկական բառ: Վարժութ-
յունը թվում է պարզ, բայց իրականում խնդրահարույց առաջադրանք է: 
Կարծում ենք` արդյունավետ կլինի այն կիրառել առավել առաջատար 
խմբերում:  

Նախապատրաստումը  
Դասասենյակում գրասեղանները դասավորել շրջանաձև: Եթե հնարավոր 
չէ, ապա երեխաներին նախապատրաստել, որ յուրաքանչյուրն իմանա, 
թե երբ/ինչ հերթականությամբ պետք է արտահայտվի:  
Ընթացքը 
Ուսուցիչն արտասանում է առաջին բառը` մեկնարկելով խաղի սկիզբը: 
Այնուհետև յուրաքանչյուր մասնակից ավելացնում է իր բառը` չկրկնելով 
նախորդներին, որպեսզի ստացվի տեքստ: Գործողությունը կարող է 
զարգանալ տարբեր կերպ, օրինակ, կլինեն խմբեր, երբ ուսուցիչը որպես 
օժանդակություն` կապահովի տեքստի կետադրությունը և կորոշի այս 
կամ այն նախադասության ավարտը: Էական է, որ բոլոր մասնակիցները 
ձգտեն ուշադիր լսել իրենց ընկերներին, չէ՞ որ նրանք պետք է 
շարունակեն միտքը և ստեղծեն կապակցված տեքստ: Հաջող մեկնարկ 
ապահովելու համար ուսուցիչը կարող է պատմությունը սկսել “Suddenly” 
կամ “Yesterday” բառերով, բնականաբար, տեքստը կկազմվի անցյալ 
ժամանակով, օրինակ. 

Ուսուցիչ - “Yesterday” 
Սովորող 1 - “I” 
Սովորող 2 - “saw” 
Սովորող 3 - “a” 
Սովորող 4 - “strange” 
Սովորող 5 - “man” 
Սովորող 6 - “who” 
Սովորող 8 - “was wearing” 
Սովորող 9 - “a” 
Սովորող 10 - “yellow” 
Սովորող 11 - “hat” 
Ուսուցիչ - “Full stop, new sentence” 
Սովորող 12 - “He” 
Սովորող 13 - “was”… և այլն 

Այս վարժությունը կարելի է հաճախ կատարել: Աստիճանաբար, 
աշակերտների լեզվական գիտելիքների և հաղորդակցական 
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կարողությունների զարգացմանը զուգահեռ ուսուցիչը ներմուծում է 
համեմատաբար բարդ բառակապակցություններ, դարձվածքներ, դարձ-
վածային նախադասություններ: Անշուշտ, երեխաները կունենան 
խնդիրներ տեքստի շարադասության, բայական ժամանակաձևերի կամ 
նախդիրների ճիշտ կիրառման հարցերում: Սակայն ձեռք կբերեն 
լեզվական գիտելիքներ, հաղորդակցական փորձ, ինչպես նաև առկա 
դժվարություններն ինքնուրույնաբար հաղթահարելու կարողություններ` 
ավտոմատիզմներ:  
 Գտնել նրան, ով ... (Find someone who...) - Աշակերտները շրջան 
են կազմում: Յուրաքանչյուրը հարց է տալիս. Find someone who ... 
Կարևոր է, որ հարցերը լինեն հետաքրքիր և առնչվեն առօրյա 
իրավիճակներին, փաստերին, օրինակ. 
 

Find someone, who 
-doesn’t smoke 
-never drinks alcohol 
-never tells a lie 
-doesn’t eat beef 
-doesn’t have a TV 
-cannot cook 
-can drive a motorcycle 
-wants to learn English 
-can program a computer 
-likes computer games 
-can use Microsoft Word 
-has a bank account 
-never takes a taxi 
-usually takes the bus 
-doesn’t live at home 
-gets up at 6:30 a.m.  
 

Ուսուցիչը շրջում է դասասենյակում և հետևում, որ հարցերը չկրկնվեն: 
Հանդիպող լեզվական սխալներին, վրիպումներին նա անդրադառնում է 
վերջում: 

 Պատասխանելիս չասել «այո» կամ «ոչ»: 
 - Դասարանը բաժանվում է երկու թիմի: Մրցակից թիմերի անդամները 
միմյանց ուղղում են հարցեր, որոնց պատասխանելիս պետք է 
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հնարավորինս խուսափեն «այո» կամ «ոչ» ասել, օրինակ` “Of course not”, 
“I think so”, “I did”, “It is” և այլն: Ընթացքում ուսուցիչը հաշվում է այն 
ժամանակը, որը նախորդում է “Yes” կամ “No” -ին: Հաղթող է ճանաչվում 
այն թիմը, որն ավելի շատ այլընտրանքային բառեր է օտագործում մինչև 
“Yes” կամ “No” ասելը: 
Դերային խաղեր, իրական - բնական խաղեր, իրավիճակների 
նմանակումներ - Հաղորդակցական այս գործընթացները առավել 
հայտնի են, նրանք ներգրավում են ավելի մեծ թվով սովորողների, 
որոնցից յուրաքանչյուրը ձգտում է իր սեփական կատարումն ունենալ` 
դրսևորելով լեզվախոսքային կարողություններն ու ստեղծագործական 
երևակայությունը: Հաջորդիվ ներկայացնում ենք «Հեռախոս» 
“Telephone” դերախաղը:  
Թեման արդիական է, քանի որ մեր աշակերտները շատ հաճախ 
հեռախոսով հաղորդակցվելիս հանդիպում են դժվարությունների:  
 Դերախաղերում կարելի է օգտագործել խաղաքարտեր: Դրանց 
օգնությամբ երեխաները ներմուծում են բազմաթիվ պարզ և բարդ 
իրավիճակներ, խոսքային ակտեր` հաղորդակցությունը դարձնելով 
սահուն և հետաքրքիր: «Հեռախոս» “Telephone” խաղի պարագայում 
քարտերն օգնում են յուրացնելու համապատասխան լեզվանյութը, 
միաժամանակ դրանք խոսքը վարժեցնելու արդյունավետ միջոց են:  
Նախապատրաստումը  
Ուսուցիչը նախապատրաստում է քարտերը` դրանց վրա գրելով 
հեռախոսային պարզ ու գործածական արտահայտություններ:  
Ընթացքը  
Աշակերտները նստում են զույգերով:  
Պահանջվում է. 
- Բաժանել երկուական քարտ յուրաքանչյուր զույգի: Ցանկության 

դեպքում յուրաքանչյուր զույգ կարող է մեկ իրավիճակ ցուցադրել: 
- Իրավիճակները պետք է ներկայացվեն դերախաղով: Եթե նրանք 

ավարտեն առաջադրանքը, ապա ուսուցիչը կարող է քարտը հետ 
վերցնել և տալ մեկ այլ քարտ: Նշանակում է` ուսուցիչը առնվազն 
տասը տարբեր դերաքարտեր պետք է նախապատրաստի: Չպետք է 
անհանգստանալ, երբ ոմանք շուտ ավարտեն, չէ՞ որ իրավիճակները 
տարբեր են` կարճ, երկար, միջին տևողության և այլն:  

- Դերախաղերը ավարտելիս կարելի է փոփոխել խմբերի 
դերաքարտերը:  
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Այսպիսով, աշակերտները հասցնում են մի քանի դերախաղ 
ներկայացնել: Ուսուցիչը հետևում է ընթացքին, խրախուսում մասնակից-
ներին, նկատում խոսքում կիրառված հետաքրքիր արտահայտություն-
ները, մտքերը, ինչպես նաև հանդիպած դժվարությունները, սխալները: 
Վերջում` «մոնիթորինգից» հետո տեղի է ունենում քննարկում, միասին 
անդրադառնում են դասի հաջողված բաղադրիչներին, ինչպես նաև 
թերություններին:  
 Կատակներ ու շուտասելուկներ - Օտար լեզուների, մասնավորապես 

անգլերենի բանավոր հաղորդակցության ուսուցման գործընթացում 
դրանք շատ արժևորված են, քանի որ կիրառելիս դասարանում ստեղծ-
վում է ուրախ և հաճելի մթնոլորտ, մյուս կողմից` սովորողների խոսքը 
կդառնա արագ, սահուն և բարեհունչ:  
Կատակներն ու շուտասելուկները արդյունավետ են ուսուցման տարբեր 
փուլերում ու աստիճաններում, պարզապես դրանք կիրառելիս ուսուցիչ-
ները պետք է լեզվանյութի ճիշտ ընտրություն կատարեն` հաշվի առնելով 
սովորողների լեզվական գիտելիքների ու կարողությունների մակարդակը:  
Այսպիսով, հանրակրթական դպրոցում օտար լեզվի ուսուցման առանցքը 
սովորողի հաղորդակցվելու մշակույթի ձևավորումն է, օտար լեզվի 
գործնական տիրապետումը:  
Մենք փորձեցինք քննության առնել և ներկայացնել օտար լեզուների 
ուսուցման արդյունավետությունն ապահովող տարաբնույթ գործընթաց-
ներ հաղորդակցական դասարանում: Էական է նշել, որ վերոնշյալ 
ձևերով, մեթոդական միջամտություններով չեն սահմանափակվում 
հաղորդակցական դասերը դպրոցում: Պարզապես կարևոր է, որ 
հաղորդակցությունը կազմակերպվի նպատակասլաց ձևով, ինչպես նաև 
ընտրված թեմաները, իրավիճակներն ու լեզվանյութը լինեն 
բովանդակալից: Ուսուցչի խնդիրն է` դասարանում ստեղծել բարենպաստ 
ուսուցողական միջավայր, կիրառել օտար լեզվով հաղորդակցվող 
սովորողների ակտիվությունն ու հետաքրքրությունը խթանող 
բազմատեսակ մեթոդներ և հնարքներ: Արդյունքում նրանք կդառնան 
լիարժեք քաղաքացիներ, հասարակական տարբեր իրավիճակներում 
լեզվի անկախ կիրառողներ [B1 մակարդակ, CEFR, p.67]: 
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СУСАННА АСАТРЯН - КОММУНИКАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПОДАВАНИЯ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В КЛАССЕ  

 
Ключевые слова: ситуационный контекст, проблемно-ориентированные 
задания, коммуникативные упражнения, аутентичная тематика/ситуация/ 
языковой материал 

 
 Основная цель настоящей статьи более чем очевидна: с помощью 
различных действий, направить внимание читателя на ученико- 
ориентированные коммуникативные процессы, как на важную основу для 
эффективного преподавания английского языка. Мы предполагаем, что 
регулярное проведение этих и подобных упражнений, в соправождении с 
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хорошо продуманным аутентичным языковым материалом, будет 
стимулировать языковые знания учащихся и обеспечивать позитивный 
результат в развитии их практических, языковых, коммуникативных, 
межкультурных и творческих навыков. 
 
 
SUSANNA ASATRYAN - CLASSROOM COMMUNICATIVE PROCEDURES 
PROVIDING EFFICIENCY IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING 
 
Keywords: situational context, problem-oriented tasks, communicative exercises, 
authentic topics/situations/language material  
 

The target goal of the current article is more than obvious: with the help 
of various activities direct the reader’s attention to the learner-focused 
communicative procedures, as an important basis for teaching English 
effectively.  
We suppose that the regular use of these and similar activities, in association 
with well elaborated authentic language material, themes, situations will foster 
the learners' language knowledge and guarantee positive effect for the 
development of their pragmatic, language, communicative, intercultural and 
creative skills.
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THE ARMENIAN HIGHER EDUCATION: POST-SOVIET LEGACY, 
PECULIARITIES AND CHALLENGES 
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Transformations in the Armenian HE System 

 

 The collapse of the Soviet Union and, therefore, move from a planned 
economy to a market economy challenged the whole concept of higher 
education management in Armenia. The first attempts to change the 
Armenian HE system, although very meagre started in the early 1990s with 
the first steps taken via pilot projects conducted by some leading universities. 
The reform initiative actually started from the bottom –the HEIs and were 
aimed at the education structure, curricula, management, and modernisation 
of resources and management of the explosion of student demand for higher 
education (Heyneman, 2010).  

Actually, the developments in the system were characterized by the 
changes, which, in their turn, caused emergence of a diversity of 
developmental trends. First and foremost it related to the urgency to revise 
the approaches to HEI governance, management and administration. 
Formerly, the top administrative bodies in the Soviet HEIs had very little to do 
with the mechanisms underlying the management of the institution because 
most of the activities at the institutional level were centrally planned and 
controlled by the government. Actually, the negative impact of such extremely 
centralized approach was spelled in a decrease of the system capacity to 
develop and innovate. The isolated system gradually turned the higher 
education leaders in Armenia and other Soviet republics into mere 
implementers, who hardly had any chance to reflect on the imperatives 
coming from Moscow, let alone question the approaches related to the 
content and methodology. Thus, as it follows, devastation of the system 
capacity to grow, evolve and enhance on its own was the result.  

With a change of university management paradigm and decentralisation, 
this very authority was devolved to universities, which had little capacity to 
handle the situation and therefore continued with the practices familiar to 
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them (Karakhanyan, 2011). The result was a clear lack of vision for 
educational reform (Zelvys, 2004) and insufficient administrative capacity for 
change management. Coupled with that, a lack of guidance on the part of the 
Ministry of Education and Science (MoES) at the outset of the endeavour 
resulted — in most cases — in ambiguity with regard to what should be done, 
in what sequence, how and why. Thus, the entire, complex change process 
was reduced to mere technical conversions, with the content and culture left 
untouched. Naturally, the lack of carefully thought through approaches 
brought about confusion among the direct implementers and, therefore, 
resistance (Karakhanyan, 2011). 

Another trend in the post-Soviet Armenia was diversification of the 
higher education system leading to establishment of private and inter-
governmental HEIs in Armenia. In 1999 the new Law on Education was 
adopted allowing for a diversity of higher education providers to enter the 
market. Thus, as seen from the chart, starting from 1999 up to 2008 new 
types of HEIs mushroomed in Armenia, the quality of which, to a larger extent 
is still questioned. After 2008, with persistent efforts of the MoES the ones 
that failed to meet the licensing requirements were closed taking the number 
of HEIs from 98 in 1999 to 63 in 2013.  
However, diversification of the system referred only to the legal status of the 
HEIs – public, private and intergovernmental – since, because of the damaged 
capacity in the system to innovate and think “out of the box”, all the HEIs in 
the territory of Armenia, apart from some inter-governmental ones, followed 
the same governance model, the same curriculum and offered the same 
programs – making the system produce more of the same rather than 
respond to societal needs. Late in the 1990s and in the 2000s, geared 
towards establishment of an independent country and a democratic society, 
the Armenian government embarked on reconsideration of the whole 
architecture of the higher education system. The reform direction had a 
different turn after signing the Bologna Declaration in 2005.  
 The MoES now took the initiatives at the major policy making level, while 
giving the HEIs some autonomy to make institutional and programme level 
changes. The changes outlined in the Declaration prompted Armenian higher 
education policymakers to embark on the journey of changing the structure 
and content of the higher education system in Armenia. 
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Chart 1: Distribution of Tertiary Education Institutions in Armenia 
 

The three-tier system with the bachelor, master and doctoral levels of 
study was introduced and became obligatory for all universities at the start of 
the academic year 2006-2007 (Ministry of Education and Science decree of 
December 14, 2004); innovative methods of teaching, management and 
organisation were encouraged.  

Currently, among the priorities on the Republic of Armenia (RA) 
government agenda, among other things, are the following:  

 
 the refinement of a national qualifications framework to take it to the next 

step of self-certification 
 
 full implementation and respective recognition by the European Network 

of Quality Assurance Agencies (ENQA) of the independent external quality 
assurance  
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 a move from academic standards to a learning outcome approach to the 

program development and delivery, revision of the funding mechanisms. 
 

The Higher Education Landscape in Post-Soviet Armenia 
a. Policymaking level  

The higher education system in Armenia consists of public, private, 
intergovernmental and transnational higher education institutions (HEIs). 
Higher education is provided by two major types of institutions: universities 
and other institutions such as institutes, academies, and a conservatorium. 

At the national level the executive authority to elaborate and implement 
government policies is the Ministry of Education and Science (MoES), which 
tends to its mandate in cooperation with regional and municipal authorities. 
All the public HEIs are under the jurisdiction of the MoES except several 
specialized HEIs, which are supervised by the line ministries. The private HEIs 
are out of the scope of the MoES jurisdiction. As for the intergovernmental 
ones, these are universities established on the basis of agreement between 
two countries, e.g. American University of Armenia, Russian-Slavonic 
University of Armenia, and French University of Armenia.  

At the legal framework level the Armenian higher education is regulated 
by the “Law on Education” adopted in 1999 and “Law on Higher and 
Postgraduate Professional Education” adopted in 2004. The two documents 
state the vision of higher education which is aimed at international recognition 
and competiveness as well as full integration into the European Higher 
Education Area (EHEA).  

In 2003, the MoES developed the Strategy of Higher Education Reforms, 
which led Armenia to join the Bologna process in 2005. Armenia joined the 
Bologna Process in May 2005 (Bergen Communiqué). Since then a 
Development Strategy of Education for 2008-2015 was adopted and put into 
practice. The document was revised and reinforced through adoption of the 
Law on the Republic of Armenia Education Development Strategy in June 23, 
2011.  

Thus, drawing on the Strategy, the shift to the two-cycle degree system 
is completed and almost 100 % of students below doctoral level are enrolled 
in the two cycles. Most universities now issue Diploma Supplements and all 
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higher education programmes implement the European Credit Transfer and 
Accumulation System (ECTS) as of 2008, although with some difficulties.  

Furthermore, a National Centre for Professional Education Quality 
Assurance (ANQA) was established in 2008 and after a series of pilots of the 
criteria, standards and procedures for institutional and programme 
accreditation, the external quality assurance framework was officially adopted 
and put into practice by the Armenian Government in 2011.  

At HEI level, with the major support from ANQA, internal quality 
assurance systems have been put in place and have completed the first round 
of self-assessments at institutional level. A move towards programme level 
self-assessments has been made.  

In 2011 the Armenian Government adopted the National Education 
Qualifications Framework of the Republic of Armenia (ANQF) consisting of 8 
levels, and the responsibilities for the operation and maintenance of the 
ANQF are within the jurisdiction of the Ministry of Education and Science 
(MoES). Currently, it is being revised and refined to better reflect the system 
and its learning paths. The revised NQF proposes 9 levels as opposed to its 
older version, since it takes level 8 of the European Qualifications Framework 
a step further by specifying two levels within the Researcher qualification – 
Kandidat Nauk and Doktor Nauk. Candidates having obtained the Kandidat 
Nauk degree may continue toward the Doktor Nauk degree. However, the 
degree awarding power at this level does not belong to higher education 
institutions. Rather, Specialized Committees on the Award of Research 
Degrees established at national level by the Highest Attestation Committee 
(HAC) of the Republic of Armenia award the degree of Kandidat Nauk. The 
National Academy of Sciences (NAS) is the highest state scientific self-
governing organization, which unites more than 34 scientific institutions and 
other organizations. Another body dealing with research at the national level 
is the State Committee of Science (SCS), established within MoES in 2008 
with a mandate to improve the science sector in Armenia. The body mainly 
promotes research through offering grants.  

Thus, one of the major issues still prevalent throughout the system, as 
the result of the Soviet legacy, is again fragmentation of research in the sense 
that science, research and development functions are largely separated from 
universities, thus undermining the capacity of HEIs for research and 
development.  
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b. Higher Education Governance at System Level 
 

Governance of higher education is at the heart of success of all the 
endeavours geared towards establishment of an effective higher education 
system. Governance is looked at from two major perspectives – system wide 
and institutional level governance. The former can enable HEIs to effectively 
exercise their rights (autonomy) and responsibilities (accountability) and 
promote innovations in the system provided it establishes strong governance 
framework and favourable regulatory conditions. The latter one, as the logic 
of ANQA criteria goes and has been put in place, institutional level 
governance, should promote ethical decision taking, efficient provision of 
human, material and financial recourses to effectively accomplish its mission, 
educational, research and service to society purposes (ANQA Accreditation 
Manual, 2011).  

If we have an overall look at the legal framework at the national level – 
the Law on Education (1999) and the Law on Higher Education (2004) – the 
two Laws define the overall governance framework for HE in detail, but with 
ambiguity in favour of government’s control (WB Report, 2013). Another law 
that regulates HEIs is the Law on State Non-Commercial Organizations 
adopted in 2001 and HEIs are subject to this law by their legal status. The 
latter was not specifically developed for the HEIs and does not take into 
account governance, autonomy, and academic freedom of HEIs that are 
guaranteed in the education laws. The same refers to the Law on State 
Governing Institutions (SGIs) of 2001, which, also leads to major infringement 
of autonomy of HEIs.  

Currently, a new trend to changing the legal status of HEIs has been 
registered and actively exercised by HEIs, to ensure the HEIs exercise more 
autonomy to handle academic matters, expand the funding capacity on one 
hand and increase their accountability on the other. It underpins the move 
from the SNCO status to a foundation status, although with an explicit 
ambiguity in its logic at the implementation level. As a result, six public HEIs 
have changed their status from SNCO to foundation as of the beginning of 
2015. Given the current legal framework, the governance model can be 
defined as semi-autonomous (WB Report, 2013).  
 The same cannot be stated for the private, intergovernmental and 
transnational providers, since they are less restricted in their operations than 
the public ones. The former – private HEIs – depending on their status, are 
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regulated by the Law on Education, Law on Higher Education, Law on 
Enterprises and Entrepreneurial Activity, Law on Foundations, Law on LLCs, 
Law on Cooperatives, Law on JSCs, and the like. The intergovernmental ones 
are regulated both by the Laws on Education and Law on Higher Education as 
well as respective legal frameworks of the counterparts in the other country. 
Since neither the private nor the intergovernmental HEIs are subject to 
SNCOs they enjoy more autonomy and exercise accountability towards their 
performance. The table below summarizes the types of Armenian HEIs by 
legal status as of 2015.  
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Thus, a diversity of HEIs are functioning in the Armenian HE arena and 
the challenge of their quality assurance and validation of the degrees issued is 
at the forefront of the ANQA agenda.  
 

c. Changes at the Institutional Level 
 

The changes at the institutional level actually started prior to the ones at 
the national level as mentioned earlier. The new Law on Higher and 
Postgraduate Professional Education was only adopted on 14 December 2004 
whereas the changes in the system mainly targeted adoption of Anglophone 
and Anglo-centric traditions started already after the collapse of the Soviet 
regime, early in the 1990s. It evolved around introduction of strategic 
management, two-tier degrees, new student assessment policies (e.g. 
introduction of GPA system), among the rest.  

Yet, as Hargreaves (1994) cautions, transfer of reforms from 
Anglophone and Anglo-centric traditions to developing countries can often 
bring about damage, as factors including scarcity of public funding and 
bureaucratic control over curricula and assessment still prevail. In other 
words, providing a solid foundation for democratic changes and compliance 
with Anglophone and Anglo-centric standards in a post-Soviet context can 
clash with the philosophies promoted by the Soviet regime and reveal 
problems peculiar to higher education systems with a Soviet legacy 
(Gvaramadze, 2010). This implies that with the introduction of the structural 
and content changes a serious reconsideration of the governance and 
management approaches was crucial to ensure coherence in the change logic. 
What actually took place in the Armenian HEIs with the decentralization 
policy, is the authority and responsibility for institutional level governance and 
management were devolved to the universities, which were poorly equipped 
to handle the changes holistically. Therefore, the ones responsible largely 
maintained those practices which were familiar to them, reducing the whole 
complex structure of change to mere cosmetic fixtures, thus causing bigger 
damages to the system. The result was a clear lack of vision for purposes of 
educational reform (Zelvys, 2004) and insufficient capacity for change 
management. Tough economic and political times, prevailing corruption, and 
the meagre salaries received by teachers only made things worse.  

Next, a major change was revision in the admissions policy, which moved 
from the exams administered by individual HEIs to a Centralized Admission 
Exams (CAE) which are held at “knowledge assessment centres” set up to 
replace university level admission exams. However, HEIs can also apply 
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additional exams based on the pre-requisites necessary for the given 
profession (e.g. fine arts, music).  

Thus, starting from 2005 until academic year 2012 only state HEIs 
utilized a centralized admission exam process, which is organized and 
administered by the MOE’s State Admission Commission [hereinafter SAC]. 
When filling out a unified application for admission, applicants indicate their 
preferences for admission to up to 4 free and up to 4 tuition-based positions 
in one or several state universities located within the same city. Thus, by 
introducing the CAE the MoES has centralized the power of admissions under 
its jurisdiction while the role of the Admission Boards at the institutional level 
was diminished to reviewing application packages (WB Report, 2013). Passing 
scores received by each applicant are then added up, and applicants are 
ranked by their scores, with highest-scoring applicants given priority in 
admission to the university and profession of their first choice. Those who fail 
to get admitted to their first-choice institution continue participating in the 
competition based on their remaining preferences. At the end of the 
competition, the SAC approves the results and forwards to each state 
university the official list of admitted students (American Bar Association, 
2008). 

In the academic year 2012-2013, for the first time, the private HEIs were 
also subject to CAE, which was a major blow on the private sector threatening 
a total closure of the private ones. Now, with the CAE approach to admissions 
coupled with the freedom of public HEIs to enrol as many students on a 
tuition fee basis as possible the private providers found themselves with a 
sharp decline in their admissions taking it down to 75 students admitted in 
2012 as a total for all private HEIs compared to several thousands in the 
previous years (WB Report 2013).  

Another trend was revision of the approach to HEI governance. Now the 
HEIs are governed by the Governing Board (GB), the composition of which 
according to the Law on HE, includes state employees (25%), renowned 
individuals from cultural, scientific, economic and educations spheres (25%), 
faculty members from the given HEI (25%) and student representatives (25%). 
The composition of private and inter-governmental Governing Boards differ 
from those state funded ones, since the latter are not regulated by the same 
Law and tend to be more open and competitive. However, the quality of this 
change is still to be explored to better understand the roles of different 
stakeholders to avoid superficiality of similar structures.  
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d. Programme Level Changes 
 

The Law on Education (article 28) as well as the Law on HE (articles 6, 19) set 
HEIs with sufficient level of autonomy and freedom to develop curriculum, 
syllabi, teaching and learning methods. However, the governmental decree 
N24 on State Standards for Higher and Vocational Education dated from 
January 16, 2001 requires all the state HEIs to follow the state academic 
standards with as little room for change at the institutional level as up to 20% 
of the overall curriculum. Basically, the origin of those state standards comes 
from leading state HEIs and other scientific organizations upon the MoES’s 
decree, presented to the Expert Committee established by the MoES, and 
adopted by the MoES (WB Report, 2013).  
 After adoption of the National Qualifications Framework and 
establishment of a robust external quality assurance system implemented by 
ANQA, the HEIs were driven in the direction of a major revision of their 
approaches to development, approval, monitoring and revision of academic 
programs. The Ministry is also inclined to delegate the authority at 
programme level to HEIs while leaving national and sectorial level 
qualifications under its jurisdictions. A move from state standards to learning 
outcome (LO) approach has become visible in many HEIs and a number of EU 
projects (Tempus, Twinning) are promoting its operationalization 
(qualifications framework and program level) and measurement of 
achievement of the intended LOs. Still, a wider capacity building of the 
teaching staff is tangible. Although targeted at virtually all the EU and 
international project levels, capacity building of higher education faculty 
members is still incremental and fragmented, which does not allow for the 
implemented changes to demonstrate their full potentials they have been 
planned for.  
 
e. Internationalization agenda  
 

Internationalization, with all its diversity of aspects including promotion 
of Armenian degree recognition at and beyond the country’s boundaries is at 
the heart of the higher education strategy. It has been promoted in multiple 
ways both at the national level and at the institutional level. As stated earlier, 
the major internationalization policy adopted by the country was adoption of 
the Bologna Declaration and its full implementation at the national, 
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institutional and programme levels. The leading HEIs in Armenia pursue 
internationalization at such levels as HEI governance and strategic 
management, academic programmes, research as well as faculty and student 
levels trying to integrate the concept in all the affairs of the institutional life.  

One of the peculiarities of the Armenian higher education system is that 
there is a vast diversity of international organizations and missions functioning 
in Armenia and affecting the development trend in higher education. Such 
major contributors to the HE reform promotion as the World Bank, the EU 
institutions, OSI-Armenian Foundation, IREX, DAAD, embassies of different 
countries, and many others closely cooperate with the government to support 
its reform initiatives. In recent years, a proactive involvement of the HEIs in 
Tempus, Erasmus Mundus, Erasmus+, and Twining projects has been 
registered. The types of contribution evolve around consultancy on 
revision/development of policies at national and institutional levels, delivery of 
capacity building events, investments in resources. 

However, while beneficial for the individuals and, to some extent for few 
individual institutions, all the contributions coming from the international 
organizations, being fragmented in their nature, have insignificant impact at 
the system level developments and cease to persist after the life-time of the 
projects. For example, the diversity of workshops and events aimed at the 
capacity building of the direct implementers have an incremental impact, 
which in most of the cases are questionable in terms of sustainability. Thus, a 
well-thought-through and sustainable approach to the system level capacity 
building to enable improvements and enhancement is still a challenge to be 
overcome to ensure international visibility of the Armenian higher education.  
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СУСАННА КАРАХАНЯН - ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В АРМЕНИИ: 
ПОСТСОВЕТСКОЕ НАСЛЕДИЕ, ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ 
 
Ключевые слова: система высшего образования, реформа, трансформация, 
диверсификация, политика, высшее учебное заведение, международные 
проекты, децентрализация 
 
  В статье представлены исторические, политические, социальные, 
экономические и международные факторы, влияющие на высшее 
образование в постсоветской Армении. Автор стремится лучше понять 
природу постсоветского высшего образования в Армении, ее эволюцию с 
учетом разнообразия факторов, преобладающих в системе, а также 
проблем, связанных с осуществлением реформ. Особый интерес 
представляют анализ движущих сил, которые формируют систему 
постсоветской высшей школы в Армении, взаимодействий, которые 
произошли в результате изменений в системе высшего образования на 
макро и микро уровнях, а также влияния этих изменений на общее 
функционирование системы высшего образования. Отдельная 
фрагментация системы является серьезной проблемой с точки зрения его 
структуры и деятельности по наращиванию потенциала, что приводит к 
дилемме на различных уровнях управления высшим образованием.  
 
ՍՈՒՍԱՆՆԱ ԿԱՐԱԽԱՆՅԱՆ – ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ. ՀԵՏԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ, 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ 
 
Հիմնաբառեր` բարձրագույն կրթության համակարգ, բարեփոխումներ, 
վերափոխում, դիվերսիֆիկացում, քաղաքականություն, բարձրագույն 
ուսումնական հաստատություն, ապակենտրոնացում միջազգային ծրագրեր 
 
 Հոդվածում ներկայացվում են հետխորհրդային Հայաստանի 
բարձրագույն կրթության վրա ազդող պատմական, քաղաքական, 
սոցիալ-տնտեսական, և միջազգային հիմնական գործոնները: Այն օգնում 
է ավելի լավ հասկանալ ՀՀ բարձրագույն կրթության համակարգի 
էությունը, համակարգում գերակշռող տարբեր գործոններով պայմանա-
վորված նրա զարգացումը, ինչպես նաև բարեփոխումների իրակա-
նացման հետ կապված մարտահրավերները: Առանձնահատուկ հետա-
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քրքրություն են ներկայացնում այն շարժիչ ուժերի վերլուծությունները, 
որոնք ձևավորել են հետխորհրդային Հայաստանի բարձրագույն կրթութ-
յան համակարգը, որը ձևավորվել է որպես բարձրագույն կրթության 
համակարգի մակրո և միկրո մակարդակներում կատարվող փոփոխութ-
յունների արդյունք, ինչպես նաև այդ փոփոխությունների ազդեցությունը 
ՀՀ բարձրագույն կրթության համակարգի գործունեության վրա ընդհա-
նուր առմամբ: Առանձնացված հիմնական մարտահրավերը համակարգի 
մասնատվածությունն է` իր կառուցվածքային և ներուժի զարգացման 
գործունեության տեսանկյունից, որը բարձրագույն կրթության կառավար-
ման տարբեր մակարդակներում հանգեցնում է երկընտրանքի: 
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ՀՏԴ 378.009 
 

ԼՐԱԳՐՈՂԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, ՈՐ ԿԱՐԻՔ ՈՒՆԻ ՀԻՄՆԱՐԱՐ 
ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ 

 
ՍՈՒՐԵՆ ԴԵՀԵՐՅԱՆ 

 
Հիմնաբառեր` լրագրություն, կրթություն, մեդիա, թվային տեխնոլոգիա, 
համացանց, առցանց, լրագրողներ, որակավորում, կոնվերգենտ, փոխակերպում, 
մասնագիտական որակ, Հայաստան  

 
Լրագրողական կրթությունը ներկայումս գտնվում է նշանակալից 

անցումային փուլում, որը անխուսափելի իրողություն է և ուղղակիորեն 
կապված է հեռահաղորդակցության ոլորտի զարգացման, իսկ ավելի 
ստույգ` թվային տեխնոլոգիաների, համացանցի և սոցիալական ցանցերի 
ակտիվ կիրառության հետ: Սա տեղի է ունենում գրեթե ամենուր, և 
Հայաստանը արդեն 7 տարի այս գլոբալ մեդիա փոփոխությունների 
ակտիվ մաս է կազմում, երբ 2007թ. երկրում մեկնարկեց հեռահա-
ղորդակցության ոլորտի հակամենաշնորհային քաղաքականությունը: 

Մարդկության առաջընթացի վրա օրեցօր ուժեղացող տեղեկա-
տվական հոսքերի ազդեցությունը ժամանակակից հասարակությանը 
տանում է դեպի հաղորդակցման նոր փուլ, որտեղ ավելի արագ ու մեծ 
ծավալների, ինչպես նաև նոր որակներով օժտված տեղեկատվություն 
ստանալու իրողությունը կարևոր գործոն է սոցիալ-տնտեսական համա-
կարգերի կայուն և արդյունավետ գործունեության համար: 

Թվային տեխնոլոգիաների ի հայտ գալը ինչպես հասարակությանը` 
որպես ամբողջության, այնպես էլ յուրաքանչյուր քաղաքացու ապահովեց 
գլոբալ հեռուստատեսության, ռադիոյի, միջազգային պարբերականների 
և լրատվական գործակալությունների հասանելիությամբ: Միևնույն ժամա-
նակ տեղեկատվական նոր միջավայրում ավանդական լրատվամիջոց-
ների փոխակերպումն ու դրանց համակցումը սոցիալական զանազան 
ցանցերում ստեղծեց սեփական տեղեկատվությունը նորովի և ավելի լայն 
զանգվածների շրջանում տարածելու անսահման հնարավորություններ:  

Այս գործընթացներում լրագրությունն ունի առաջնային դեր. նախ` 
այն պատճառով, որ ժամանակակից մեդիան տեղեկատվական ու 
տեխնոլոգիական նորարարությունների արդյունք է: Երկրորդ` նկատվում 
է լրատվամիջոցների ողջ համակարգի փոխակերպման միտում: 



365 
 
 

 

Մեդիա ոլորտում հիմնական փոփոխությունների հոմանիշ է դարձել 
«կոնվերգենցիա» (համամիտում) տերմինը: Ժամանակակից քննարկում-
ներում այս տերմինի կիրառությունը տեղեկատվական հաղորդակցության 
ոլորտում տեղի ունեցող փոփոխությունների համատեքստում բացա-
տրվում է փոխակերպման ֆենոմենի լայն իմաստով և մեկնաբանություն-
ների բազմազանությամբ: 

Համաձայն համացանցում առկա սրընթաց զարգացումների` 
կոնվերգենցիան առաջիկա տասնամյակում կամ, միգուցե, ավելի շուտ 
ամբողջությամբ կփոխի ոչ միայն լրատվական համակարգը, այլ նաև 
մասնագիտական մյուս փոխկապակցված ոլորտները` ներառյալ կադրերի 
պատրաստման և վերապատրաստման ոլորտը: Սա նշանակում է, որ 
այսօր արդեն զգացվում է ոլորտի խորքային ուսումնասիրության, 
միտումների գնահատման և լրագրողական կրթության արդյունավետ 
կազմակերպման անհրաժեշտություն, ինչն անհրաժեշտ է թվային դարա-
շրջանում շուկայի համար մրցունակ լրագրողներ պատրաստելիս: 

Ընդունենք երեք կարևոր իրողություն.  
1) լրատվական գործունեությամբ կարող է զբաղվել յուրաքանչյուր 

անհատ կամ անհատներից բաղկացած խումբ` առանց որևէ սահմանա-
փակման կամ հատուկ արտոնագրերի, 

2) լրագրողի մասնագիտությունն իր գործառույթներով փոխվում է, 
ինչը նշանակում է, որ ապագա լրագրողի ուսուցման կազմակերպումը ևս 
պետք է վերանայել, 

3) լրատվական կազմակերպությունները հարմարվում են նոր բիզնես 
միջավայրին: Լրագրողական կրթության ավանդական մոդելները 
քայքայվում են, ինչն ահազանգ է բուհերի համար: Բարձրագույն 
ուսոմնական հաստատությունն այլևս լրագրության ոլորտի համար 
մասնագիտական կադրերի հիմնական մատակարարը չէ: 

Փաստ է, որ սովորական են դառնում այն ռեպորտաժները, որոնք 
մատակարարվում են ականատեսների կողմից` դրա համար օգտագոր-
ծելով անգամ անձնական բջջային հեռախոսները: 

Փաստ է նաև, որ այսօր լուրի մատակարար են նաև ավտոմատաց-
ված համակարգերը, այլ կերպ ասած` ռոբոտները, ագրեգատորները, 
որոնք մրցակցությունից դուրս են մղել ավանդական լրատվական գործա-
կալություններին: Փաստ է նաև, որ վերջին տարիներին բազմաթիվ 
օրաթերթեր նվազեցրել են էջերի քանակը, տպաքանակը, վերանայում են 
խմբագրական քաղաքականությունը, իսկ մրցակցությանը չդիմացողները 
պարզապես փակվում են:  
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Այս դեպքում ո՞րն է լրագրողի դերը թվային մեդիա միջավայրում:  
Այս հարցի պատասխանը փնտրելու համար կատարենք փոքրիկ 

էքսկուրս լրագրության էվոլյուցիայում: 
Համարվում է, որ մինչև համացանցի ի հայտ գալը մարդիկ ունեցել 

են հաղորդակցվելու երկու եղանակ.  
1) Մարդկանց միջև անմիջական հաղորդակցումը` ժեստերի, խոսքի, 

ժայռապատկերների, գրի ու գրականության միջոցով:  
2) Լրատվամիջոցներով, որը մեծ ժողովրդականություն վայելեց 

հանրության շրջանում: 
Թվային տեխնոլոգիաների շնորհիվ այժմ կա նաև հաղորդակցվելու 

3-րդ եղանակը` համացանցը, որը հաղորդակցման 1-ին և 2-րդ 
տարբերակների համադրությունն է. տեխնոլոգիական լուծումներ և 
միևնույն ժամանակ անմիջական հաղորդակցման հնարավորություն: 
Օրինակ՝ այսօր համացանցում տեղադրված ցանկացած ձևաչափի 
լրատվական նյութ (տեքստ, պատկեր, աուդիո կամ վիդեո), որը 
հաղորդակցելու 2-րդ ձևի մաս է կազմում, նույն տիրույթում ենթակա է 
մեկնաբանման, քննարկման և քննադատության, որն էլ հաղորդակցվելու 
1-ին եղանակն է:  

Ցանկացած տիպի լրատվամիջոց` լինի տպագիր, ռադիո, թե 
հեռուստատեսություն, ստեղծվել է տեխնոլոգիական նորարարություն-
ների շնորհիվ: Տպագիր մամուլը ձևավորվեց, երբ ստեղծվեց և զարգա-
ցավ տպագրությունը: Ռադիոհաղորդչի և ռադիոընդունիչի ստեղծումը, 
ռադիոալիքների հաղորդման և ընդունման փորձարկումները հիմք 
դրեցին անլար հեռահաղորդակցմանը: Ռադիոյին հետևեց մեկ այլ 
հայտնագործում, որի շնորհիվ տարածության վրա հնարավոր դարձավ 
փոխանցել պատկերը: Դա էլ հիմք հանդիսացավ հեռուստատեսության 
ստեղծման համար:  

Այսպիսով, տեխնոլոգիաներն են հնարավորություն տալիս ստեղծելու 
և զարգացնելու նոր տեսակի լրատվամիջոցներ, իսկ տեխնոլոգիական 
նորարարություններն ազդեցություն են ունենում հաղորդակցման ձևերի 
վրա:  

Համացանցը խախտեց ավանդական մեդիա խողովակով մի 
ուղղությամբ ընթացող տեղեկատվության հոսքը, որի մենաշնորհը 
պատկանում էր տպագիր մամուլին, ռադիոյին և հեռուստատեսությանը և 
ձևավորեց նոր տիպի հաղորդակցման եղանակ: Նախկինում օրվա 
ուշագրավ իրադարձությունների մասին տեղեկատվությունն առաջինը 
հեռարձակում էր ռադիոն, այնուհետև՝ հեռուստատեսությունը, և միայն 
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հաջորդ առավոտ հնարավոր էր այդ մասին տեղեկանալ օրաթերթերից: 
Մեդիա շղթայի նման հերթականությունը պայմանավորված է լրատվամի-
ջոցների տեխնիկական հնարավորություններով: Օրինակ՝ ռադիոընդու-
նիչների շնորհիվ ռադիո նյութերի պատրաստման և հեռարձակման 
համար ավելի քիչ տեխնիկական միջոցներ են հարկավոր, քան 
օրաթերթերի պարագայում, որի միայն տպագրությունն ու տարածումը 
լրացուցիչ ժամանակ և ռեսուրս է պահանջում: Ավանդական լրատվամի-
ջոցների հետ հաղորդակցվելու և հետադարձ կապ հաստատելու հիմնա-
կան եղանակը հեռախոսը և փոստային ծառայությունն են: Սակայն 
զանգերի և նամակների բովանդակության հանրայնացում հնարավոր է 
միայն հասցեատեր լրատվամիջոցի ցանկությամբ: Հետևաբար, ռադիո-
ունկնդիրը, հեռուստադիտողը կամ ընթերցողը տեղեկատվության պասիվ 
սպառողներ են, ովքեր օրվա իրադարձությունները քննարկելու հնարավո-
րություն ունեն միայն միմյանց հետ անմիջական հաղորդակցության 
ժամանակ: 

Համացանցը (այդ թվում՝ սոցիալական մեդիան) ապահովեց 
տեղեկատվական հոսքերի բազմազանություն, ինչպես նաև՝ այլընտրան-
քային տեղեկատվության հասանելիություն: Օպերատիվության տեսանկ-
յունից ավանդական մեդիան իր տեղը զիջեց սոցիալական ցանցերին և 
լրատվական կայքերին: Լուրն այսօր առաջինը հայտնվում է սոցիալական 
մեդիայում և լրատվական կայքերում, այնուհետև նույն հերթականությամբ 
տարածվում ավանդական մեդիայով: Եվ նման բազմակողմանի 
տեղեկատվության տարածման շարժիչ ուժը համացանցն է: 

Սոցիալական մեդիայի միջոցով ինտերակտիվ մեկնաբանութ-
յուններն ու քննարկումները, այլընտրանքային կամ հավելյալ տեղեկա-
տվության տարածումը դարձավ լրատվության մաս, որտեղ տեղեկա-
տվության նախկին պասիվ սպառողը դարձավ ակտիվ հաղորդող: 

Մոնոլոգային լրատվությունն իր տեղը զիջեց դիալոգայինին: 
Այս կապակցությամբ Արիզոնայի նահանգային համալսարանի 

Ուոլթեր Քրոնքայթի լրագրության և զանգվածային հաղորդակցության 
դպրոցի պրոֆեսոր Դեն Գիլմորն իր հեղինակած «Մեդիակտիվ» գրքում 
մեդիա էվոլյուցիան բաժանելով 1.0-ից մինչև 3.0 փուլերի, նշում է, որ 
«մարդկանցից հազարամյակներ պահանջվեցին ժողովրդավար մեդիա 
արտադրելու համար»: [Դեն Գիլմոր 2015:4] 

Ժողովրդավար մեդիա ասելով Գիլմորը նկատի ունի համացանցը 
կամ մեդիա 3.0-ն, «որը միավորում է նախկինում ստեղծված ամեն ինչ, և 
սա արմատապես ժողովրդավար մեդիա է, ինչը միայն այժմ ենք սկսում 
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լավ հասկանալ: Եվ, բացելով մինչ այժմ հիմնականում փակ համակարգը, 
ի հայտ են գալիս բառի բուն իմաստով անսահմանափակ հնարավո-
րություններ: Իսկ դա լավ է` հաշվի առնելով, թե ինչ է տեղի ունենում 
ավանդական մեդիայում»: [Դեն Գիլմոր 2015:4] 

Միևնույն ժամանակ Գիլմորն ուշադրություն է հրավիրում այն 
փաստի վրա, թե ինչ աղետալի ազդեցություն ունեցան այս զարգացում-
ները ավանդական մեդիայի վրա: «Այդ տեխնոլոգիական զարգացում-
ները, որոնք տվեց մեզ մեդիա 3.0, գրեթե աղետալի վիճակի հասցրեցին, 
առնվազն ֆինանսական իմաստով, այն ոլորտը, որը մենք հիմա 
անվանում ենք լրագրության ինդուստրիա` լրագրություն արտադրողների 
հզոր կորպորատիվ հավաքածու, որ ի հայտ եկավ 20-րդ դարի երկրորդ 
կեսին: Հատկապես վերջին տասնամյակի ընթացքում իրականությունը 
դաժանորեն հարվածեց լրատվական բիզնեսին: Հրատարակություններն 
ու հեռարձակող հաղորդումները սպառում են իրենց նախկին էությունը»: 
[Դեն Գիլմոր 2015:5] 

ՓՈՓՈԽՎՈՂ ՄԵԴԻԱ ՍՈՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
Թվայնացումը փոփոխություն մտցրեց նաև մարդկանց մեդիա 

սովորություններում: Մեդիա սպառողները չեն նկատում, թե ինչպես են 
օրվա հիմնական մասը ծախսում մի սարքից մյուսին անցնելով` զանազան 
տիպի տեղեկատվություն ստանալու և փոխանցելու համար: Այլ կերպ 
ասած՝ մեդիա սարքերն այլևս մեր կյանքի պարտադիր մասն են: Օրինակ, 
համաձայն ամերիկյան eMarketer հետազոտական ընկերության հարցում-
ների՝ ԱՄՆ-ի յուրաքանչյուր չափահաս օրական ավելի քան 12 ժամ է 
ծախսում մեդիա գործիքներից օգտվելու համար, ինչը ավելանալու 
միտում ունի: 

Համաձայն վիճակագրական տվյալների, այսօր Հայաստանում 
ամենաշատ այցելվող կայքերից են Odnoklassniki-ն, Facebook-ը և 
YouTube-ը: Facebook-ի ամսական հայաստանյան լսարանը 2015 թվակա-
նի աշնանը հասնում է 860 000-ի, իսկ Odnoklassniki-ը շուրջ 890 000։ 

Մեդիա սպառողները նաև չեն նկատում, թե ինչպես են պասիվ 
մեդիա սպառողից դառնում ակտիվ մեդիա մատակարար: Ըստ Մոսկվայի 
պետական համալսարանի ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի «Նոր մեդիա 
եւ հաղորդակցության տեսությունների» ամբիոնի վարիչ Իվան 
Զասուրսկու` «շնորհիվ սոցիալական ցանցերի մարդիկ ստացան ձայնի 
իրավունք: Այստեղ բոլորը գրում են անվճար, այդ թվում նաև լուրջ 
մարդիկ, ովքեր ունեն փորձագիտական կարծիք: Լրագրողները պատ-
րաստ չէին իրենց կարգավիճակի նման փոփոխության: Նախկինում 
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«Մոսկովսկի կոմսոմոլեց» թերթի գովազդային բաժնի առջև հերթ էր 
գոյանում, որը հինգերորդ հարկից ձգվում էր մինչև առաջին հարկ: 
Մարդիկ վճարում էին, որպեսզի տեղադրեին իրենց գովազդը պարբերա-
կանում, ինչը սեփական հաղորդագրության համար մեծ լսարան ստանա-
լու ամենապարզ և հուսալի միջոցն էր: Այժմ նման բան պատկերացնելը 
բարդ է, հատկապես թերթերի համար: Լրագրության համար` տնտեսա-
կան առումով, դժվար շրջան է սկսվել: Փորձագետներն ինքնուրույն 
շփվում են, ընթերցողներն ինքնուրույն եզրակացություններ են անում կամ 
չեն անում: Նրանք լավ գիտեն, թե որ համայնքին ուղղեն իրենց 
հաղորդագրությունը, և այս ամենն արվում է զրո գումարով, կամ զրոյին 
մոտ գումարով»:  

Սոցիալական ցանցերի շնորհիվ յուրաքանչյուր ոք դարձավ մեդիա, 
ինչն էլ վերացրեց տեղեկատվություն մատուցելու մենաշնորհը: Բոլորն 
ունեն հավասար հնարավորություն նույն «խողովակներով» գրեթե նույն 
լսարանին եւ առանց ժամանակային սահմանափակման մատուցելու 
տեղեկատվություն: Օրվա տեղեկատվական հոսքը բաղկացած հազա-
րավոր լուրերից մատուցվում է ոչ միայն շարքային օգտատերերի, այլ 
նաեւ պետական կառույցների, հասարակական եւ քաղաքական 
գործիչների, քաղաքացիական հասարակության, միջազգային կազմա-
կերպությունների, գովազդային գործակալությունների, տնտեսվարող 
սուբյեկտների, սադրիչների, կեղծանվամբ օգտատերերի, ցածրորակ 
լրատվական կայքերի եւ այլոց կողմից:  

Այնուամենայնիվ թվարկվածներից քչերին է հետաքրքրում 
տեղեկատվություն մատուցելու էթիկական նորմերի պահպանումը, 
տեղեկատվության հավաքագրումն ու վերլուծումը: Ոչ լրագրողների 
տեղեկատվության տարածումը բխում է սեփական հետաքրքրութ-
յուններից, շահերից, ստեղծված իրավիճակից և հիմնականում կրում է 
սուբյեկտիվ բնույթ: 

ԼՐԱԳՐՈՂԻ ԴԵՐԸ ԹՎԱՅԻՆ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆՈՒՄ 
Լրագրողի պարտականությունն է որոնել ճշմարտությունը` 

հանրությանը ներկայացնելով դեպքի եւ իրադարձության վերաբերյալ 
օբյեկտիվ եւ մատչելի տեղեկատվություն: Սակայն համացանցի 
«խողովակներով» տարածվող տեղեկատվության եւ ապատեղեկա-
տվության ահռելի քանակությունը ստեղծել է նոր մարտահրավերներ 
լրագրողների համար: Տեղեկատվական սարդոստայնի թակարդում 
չհայտնվելու համար լրագրողները պետք է լինեն կասկածամիտ, 
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թերահավատ, սթափ մտածող, մշտապես հարցեր բարձրացնող եւ 
գիտակ` մեդիա տեխնոլոգիաներից:  

Այս որակներին ամերիկացի պրոֆեսոր Դեն Գիլմորն ավելացնում է 
ևս մեկը` թափանցիկությունը: «Թափանցիկությունն անհրաժեշտ է 
լսարանի վստահությունը շահելու համար: 21-րդ դարի լրագրողները 
պետք է ունակ լինեն բացատրելու թե ինչ են անում և ինչու: 
Վստահության ձևավորումը չափազանց կարևոր է այսօր: Այսօր 
լրագրությամբ զբաղվելը հեշտ գործ չէ: Դա պարզապես ինչ-որ մեկից 
հարցազրույց վերցնելն ու տպելը չէ, այն ավելի մեծ գործառույթ է 
պարունակում, մեծ ջանք է պահանջում և հետևողականություն, որպեսզի 
հասարակության կողմից լուրջ ուշադրության արժանանա և 
վստահություն ձևավորվի լրագրողի և համայնքի միջև»: [Դեն Գիլմոր, 
հատված Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարա-
կագիտական համալսարանի ելույթից, հոկտեմբեր, 2015] 

Ըստ Իվան Զասուրսկու, լրագրողը կարող է ընդունել ցանկացած 
աղբյուրի մատուցած տեղեկությունը, սակայն ավելին իմանալու 
նպատակով օգտվել նաև այլ աղբյուրներից` պարզելու համար թե 
որքանով է տեղեկությունը համապատասխանում իրականությանը: 
«Առողջ մոտեցումը ոչ թե հակադրվելն է, այլ ճշմարտությունը որոնելը: 
Սա լրագրության հիմնարար հմտություններից մեկն է: Իսկ ժամանա-
կակից հմտություններից են տվյալների բազաների, որոնողական համա-
կարգերի հետ աշխատելու, ժամանակակից առցանց հարթակների 
գործունեության մեխանիզմներն ու ցանցերի տաբերությունները հասկա-
նալու կարողությունները: Ահա հենց սա է նոր մեդիա ինդուստրիան: Եվ 
իհարկե, ոչինչ չի համեմատվի պատմությունը ճշգրիտ, լավ և գեղեցիկ 
մատուցելու կարողության հետ: Դարեր ի վեր և մինչև աշխարհի վերջ 
նրանք, ովքեր լավ են ներկայացնում հետաքրքիր պատմությունները, 
քաղցած չեն մնա»: [Իվան Զասուրսկի 2015] 

Վերը նշված համակարգային փոփոխությունները անհրաժեշտ է նաև 
իրականացնել ուսումնական հաստատություններում: Մեր կարծիքով, 
լրագրության ֆակուլտետները, ի տարբերություն ավանդական 
լրատվամիջոցների, ավելի դանդաղ են արձագանքում այն հսկայական 
փոփոխություններին, որ տեղի է ունենում մեդիա ոլորտում: Առցանց 
լրագրությանը վերաբերող առարկայի ավելացումը կրթական ծրագրում չի 
կարող երկարաժամկետ արդյունք ապահովել: Մինչ դեռ հարյուրավոր 
երիտասարդներ ավարտում են բուհերը` ստանալով լրագրողի 
որակավորում` հիմնված ավանդական լրագրողական կրթության 
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ծրագրերի վրա: Նրանց մի մասը, որպես սկսնակ, իհարկե աշխատանք 
գտնում է լրագրության ասպարեզում, սակայն ի՞նչ հեռանկար ունի նրանց 
կարիերան հետագայում: Այս հարցը պետք է այսօր մտահոգիչ լինի 
լրագրության կրթության մասնագետների համար: 

Լրագրողական կրթությունը կարող է երկար և բարեկեցիկ ապագա 
ունենալ, եթե ոլորտի մասնագետները իրականացնեն հիմնարար 
բարեփոխումներ` հաշվի առնելով 21-րդ դարի իրողությունները: 
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СУРЕН ДЕГЕРЯН - ЖУРНАЛИСТКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ЧТО НУЖДАЕТСЯ 
В ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ РЕФОРМАХ 
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 Развитие цифровых инновационных технологий привело к 
фундаментальным изменениям в области журналистики, 
бросив серьезный вызов традиционным СМИ. Развитие интернета и 
социальных сетей нанесли серьезный удар по деятельности 
традиционных СМИ, которые сегодня пытаются адаптироваться в новой 
информационной среде, пересмотрев традиционные бизнес модели. 
Фундаментальные изменения также не оставили в стороне сферу 
журналистского образования. Действующие образовательные программы 
в этой сфере также основаны на моделях традиционных СМИ, которые 
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становятся все более и более неопределенными и ставят под вопрос 
продуктивность журналистского образования. 
 
SUREN DEHERYAN - JOURNALISM EDUCATION THAT NEEDS 
FUNDAMENTAL REFORMS 
 
Keywords: journalism, education, digital technology, Internet, online, journalists, 
qualification, convergence, Armenia 
 

The development of innovative digital technologies has led to 
fundamental changes in the sphere of journalism seriously challenging the 
traditional media. The development of the Internet and social media have 
dealt a serious blow to the activities of traditional media, which are now trying 
to adapt to the new information environment, reviewing the traditional 
business models. Also the sphere of journalism education has not been left 
apart from these fundamental changes, since the current curricula in this 
area are also based on the models of traditional media which are becoming 
more and more uncertain and questioning the productivity of journalism 
education. 
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ՀՏԴ 378.009 
 

ԲՈՒՀԵՐԻ ԻՆՔՆԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ 
ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉԻ 

ԵՆԹԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 
 

ՏԻԳՐԱՆ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 
 
 Հիմնաբառեր` ինքնավարություն, ակադեմիական ազատություն, կրթության 
բարեփոխումներ, կրթության ֆինանսավորում, ֆինանսների, ռեսուրսների 
կառավարում, արտաքին ազդեցություն, կրթության օրենսդրության 
բարեփոխումներ 

 
Կրթության համակարգի զարգացման արդի պայմաններում մեծ տեղ 

է գրավում ակադեմիական ինքնավարության հիմնախնդիրը, որը, մեր 
կարծիքով, համարվում է կրթության համակարգի բարեփոխման 
կարևորագույն նախապայման, և առանց որի անհնար է կրթության 
միջազգային զարգացումներին համապատախան ապահովել համակար-
գի բարեփոխումները: Կրթության համակարգերը իրենց գոյության 
ընթացքում կախված են եղել բազմաթիվ արտաքին գործոններից 
(մասնավորապես` կրոնական, քաղաքական և այլ), որոնք մեծ ազդե-
ցություն են ունեցել նաև կրթության բովանդակության վրա: Ժամանա-
կակից հասարակության ժողովրդավարացման գործընթացները կրթութ-
յան համակարգերում արտացոլվում են բարձրագույն կրթության ոլորտում 
ակադեմիական ազատությունների ընդլայնմամբ, որն ամրագրված է 
2007 թ. Լիսաբոնի դեկլարացիայում: Այստեղ մասնավորապես ասվում է, 
որ յուրաքանչյուր համալսարան պետք է լինի ազատ սեփական առաքե-
լությունը սահմանելու, ինչպես նաև համալսարանի գույքի տնօրինման, 
աշխատակազմի ընտրության, կրթության բովանդակության որոշման, 
բուհերի ֆինանսավորման և ռեսուրսների կառավարման հարցերում 
[Lisbon Declaration, Europe's universities beyond 2010: Diversity with a 
common purpose: 2007:43]:  

Ըստ Մարտին Ուարենի՝ համալսարաններն իրենց գործունեության 
տեսանկյունից բաժանվում են երկու տեսակի՝ իդեալիստական և 
ռեալիստական [Martin: 1972:387]: Առաջին տեսակի համալսարանները 
դիտվում են որպես անկախ, կառուցողական-քննադատական, ստեղծա-
գործական մտածողության զարգացմանը միտված հաստատություններ. 
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այստեղից հետևում է այդ համալսարանների ակադեմիական անկախութ-
յունը արտաքին կառույցների ազդեցությունից [Martin:1972]: Նման մոտե-
ցումը ենթադրում է համալսարաններն ընկալել որպես արտաքին հասա-
րակության հետ շատ քիչ առնչություն ունեցող և ներքին պայմաններին 
համապատասխան սեփական զարգացման հեռանկարներն ու կրթության 
բովանդակությունը ինքնուրույն որոշող, կրթական գործունեություն 
իրականացնող հաստատություններ: Այսինքն՝ համալսարանը պետք է 
պահպանի որոշակի հեռավորություն և անկախություն շրջապատող 
մշակույթից, որպեսզի իր գործունեությունն ապահովի արտաքին (կառա-
վարություն, կրոն և արտաքին այլ շահառուներ) միջամտություններից: 

Ռեալիստական համալսարանը ձևավորվում է արտաքին 
ազդեցությունների ներքո (պետություն, եկեղեցի, արդյունաբերություն և 
այլն): Այդ համատեքստում համալսարանը ֆինանսական կախման 
պատճառով չի կարող անտեսել շրջապատող արտաքին գործոնների 
ազդեցությունը: Արդյունքում համալսարանը կորցնում է իր ինքնավարութ-
յունը, կրթության բովանդակությունը հարմարեցվում է պետական, 
կրոնական և այլ շահերին [Martin 1972]: 

Համալսարանի ինքնավարություն ասելով՝ հասկանում ենք համալ-
սարանի ինքնակառավարվելը առանց արտաքին գործոնների ազդեցութ-
յան: Իսկ ինքնավարության աստիճանը որոշվում է այն հանգամանքով, 
թե որքան է պետական կամ այլ բնույթի վերահսկողությունը համալսա-
րանի գործունեության վրա: Վերջին քսան տարիների ընթացքում 
ձևավորվող համաշխարհային կրթական համակարգը բարձրագույն 
կրթությունը փորձում է տանել լիակատար ինքնակառավարման, ինչը 
բարդ և բազմաբնույթ գործընթաց է, և պահանջում է ինքնավարության 
ծրագրի մշակում և հստակ պլանավորում, ինչպես նաև ժամանակային, 
մարդկային և ֆինանսական հսկայական ռեսուրսների ներդրում: Ըստ 
արդի միտումների՝ բարձրագույն կրթության համակարգի ինքնավարութ-
յունն էապես կարևորվում է, քանի որ քաղաքականության մեջ ներգրավ-
վածությունը բուհի աշխատողին զրկում է ինքնուրույն դատողություններ 
կատարելու հնարավորությունից, համալսարաններին` անկախությունից՝ 
դրանց դարձնելով քաղաքական նպատակների ծառայող, հրահանգնե-
րին համապատասխան ճկվող և ձևափոխվող գործիք: 

Ակադեմիական ինքնակառավարման նախկին համակարգը քննա-
դատվում է պահպանողականության և ժամանակակից աշխարհի 
պահանջներին արդյունավետ կերպով չարձագանքելու համար [Певзнер 
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и Петряков: 2013]: Ըստ նոր հազարամյակի պահանջների՝ ենթադրվում 
է, որ համալսարանը պետք է հանդես գա որպես հասարակությանը 
քննադատող (կառուցողական իմաստով) հաստատություն, ինչի արդյուն-
քում կարող է հասարակական արժեհամակարգի վերաբերյալ արտահայ-
տել սեփական դատողությունները: Այդ պարագայում ընդգծելով համալ-
սարանի իրական առաքելությունը՝ ճշմարտության, ճշգրտության և լուսա-
վորության գաղափարախոսության տարածումը, ինչպես նաև այն, որ 
նորագույն ժամանակներում բուհի դասախոսը պետք է լինի այդ արժեք-
ների կրողն ու դեպի դրանց տանող ճանապարհների մատնանշողը: 
Ավելին, բուհի դասախոսը պետք է պահպանի իր ակադեմիական 
ազատությունը, ինչը ենթադրում է պետության կողմից սահմանված 
քաղաքական կամ գաղափարախոսական կողմնորոշումներից զերծ և 
գիտության տեսանկյունից արժևորված կողմնորոշման իրավունք: 
Սակայն հարկ է նշել, որ համալսարանական այսպիսի բացարձակ 
ազատությունը կարող է փակուղու մեջ դնել բուհ-պետություն համագոր-
ծակցությունը և դառնալ հակասությունների պատճառ: 

Բուհի ինքնակառավարման, այդ թվում նաև բուհի կողմից 
ֆինանսական ռեսուրսների տնօրինման հարցը Բոլոնիայի գործընթացի 
շրջանակներում առաջին անգամ լայնամասշտաբ քննարկման առարկա է 
դարձել 2007թ. վերջին, երբ եվրոպական հանձնաժողովը և Եվրոպական 
Միության մի շարք պետությունների կառավարություններ ճանաչեցին 
համալսարանի ինքնավարության անհրաժեշտությունը, մասնավորապես 
ստեղծվեցին համալսարանի բարեփոխված ինքնավարությունն ու 
հաշվետվողականությունը բնութագրող նոր շրջանակներ [Thomas and 
Terhi 2009:6]: Իրավամբ, բուհերի ինքնավարությունը բարեփոխումների 
ժամանակակից մարտահրավերներին համապատասխանեցնելը առաջ-
նահերթ խնդիրներից էր, քանի որ ենթադրում էր բարձրագույն կրթական 
համակարգը հասարակության նոր պահանջներին համապատասխանեց-
նելու նպատակով ներքին գլոբալ փոփոխություններ իրականացնել: 
Իրենց հետազոտական և դասավանդման առաքելությունը հավուր 
պատշաճի դրսևորելու համար համալսարանները պետք է կարողանան 
ընդունել սեփական որոշումներ, որոնք միտված կլինեն բարձրագույն 
եվրոպական կրթական տարածքի տեսլականին և անձի կրթական 
պահանջմունքների ու հասարակության պահանջների բարելավմանը: 
Հենց այս շրջանակներում էլ 2007թ. վերջերին եվրոպական համալսա-
րանների ասոցիացիան իրականացրեց եվրոպական բարձրագույն կրթա-
կան հաստատությունների համակարգերի համեմատական վերլուծութ-
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յուն, բազմաստիճան ինտերակտիվ հետազոտություն՝ ուղղված գործնա-
կան հարթակում բուհական ինքնավարության էության պարզաբանմանը: 
Հետազոտության հիմքում դրված էին հետևյալ բաղադրիչները՝ 

 կազմակերպական. ինստիտուցիոնալ ղեկավարում, մասնավորա-
պես բուհի ղեկավարող մարմինների և ենթակառուցվածքի վերաբեր-
յալ որոշումներ ընդունելու կարողություն, հաշվետվողականության 
որոշում, 
 ֆինանսական. մասնավորապես ֆինանսական ռեսուրսների 
կառավարում, ուսման վարձավճարի չափի սահմանում, մնացորդի 
կուտակում, տարբեր աղբյուրներից միջոցների հայթայթում, ինչպես 
նաև զբաղեցրած հողատարածքի և շինության սեփականության 
տնօրինման հնարավորություն, 
 աշխատուժի. մասնավորապես աշխատող անձնակազմի 
համալրում, աշխատավարձերի և աշխատանքային պայմանագրերի 
վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու հնարավորություն, 
 ակադեմիական. բուհի ակադեմիական ազատություն, կրթական 
բովանդակության սահմանում, բաղադրատարրերի որոշում, 
ուսանողների ընդունելության վերահսկում [Thomas and Terhi 2009:7]: 

Դիտարկենք եվրոպական մի քանի զարգացած երկրների բարձրա-
գույն կրթության համակարգերի առանձնահատկությունները՝ մասնավո-
րապես ֆինանսական բաղադրիչի և ռեսուրսների կառավարման 
տեսանկյունից: 

Գերմանիայում 2015թ. դրությամբ գործում են շուրջ 379 պետական և 
պետության կողմից լիցենզավորված բարձրագույն ուսումնական 
հաստատություններ, բոլորն էլ պետական ֆինանսավորմամբ: Գերմա-
նիայում բարձրագույն կրթությունն անվճար է ինչպես սեփական 
քաղաքացիների, այնպես էլ օտարերկրացի ուսանողների համար: 
Ֆինանսավորման մեծ մասն իրականացնում է Դաշնությունը: Ըստ 
Բարբարա Քեհմի՝ բուհական ֆինանսավորման 80%-ն իրականացվում է 
համապատասխան նահանգներից, և, չնայած դրանց առատաձեռ-
նությանը, այնուամենայնիվ, երկրի մի շարք համալսարաններ չեն 
ստանում բավարար ֆինանսավորում (Գերմանիայի արևելյան հատված), 
ինչն էլ հանգեցնում է պրոֆեսորադասախոսական և ադմինիստրատիվ 
կազմերի աշխատավարձերի կրճատման [Barbara Kehm, How Germany 
managed to abolish university tuition fees]: Հարկ է նշել, որ, ի 
տարբերություն մի շարք եվրոպական պետությունների (Կիպրոս, 
Հունաստան, Իռլանդիա և Լիթուենիա) համալսարանների, որոնք չեն 
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կարող տնօրինել ֆինանսավորման մնացորդը կամ կարող են տնօրինել 
միայն պետության թույլտվությամբ (օրինակ Լատվիայում, Լյուքսեմբուր-
գում և Պորտուգալիայում), գերմանական համալսարանները ֆինանսա-
կան մնացորդը կարող են տնօրինել առանց որևէ սահմանափակման: 
Միաժամանակ Գերմանիայում բուհերը չունեն վարկ վերցնելու իրավա-
սություն պետության կողմից սահմանված մեկ կամ մի քանի սահմանա-
փակումների պատճառով: Գերմանիայում բուհերը նաև չեն կարող իրենց 
զբաղեցրած հաստատությունների վրա սեփականության իրավունք 
ունենալ [Thomas, Theri and Monica 2010:30-32]: 

Գերմանիայի կրթության համակարգում այժմ գործում են 
համալսարանների գործունեության նոր կազմակերպական-իրավական 
ձևեր: Օրինակ` ներքին Սաքսոնիայի տարածքում տարածում են գտել 
ֆոնդային համալսարանները, որոնց հիմնադիրներն են հասարակական 
կամ մասնավոր ֆոնդերը: Նման համալսարանների առավելությունը 
կայանում է ֆինանսավորման բազմաճյուղ համակարգի հնարավորութ-
յան մեջ (պետական աղբյուրներ, ֆոնդերի միջոցներ, հարկերից 
ազատում, անկախություն պետությունից, ադմինիստրատիվ, ֆինանսա-
կան և ակադեմիական ինքնավարության բարձր աստիճան, սեփական 
ռեսուրսների արդյունավետ կիրառում): Այսպիսին են, օրինակ` Գյոթեի 
համալսարանը, ինչպես նաև Մայնի Ֆրանկֆուրտի մի շարք համալ-
սարաններ [Певзнер М. Н., Петряков П. А.: 2013]: 2007թ. եվրոպական 
համալսարանների ասոցիացիայի կողմից իրականացված հետազոտութ-
յունների արդյունքում պարզ դարձավ, որ գերմանական բուհերում 
ինքնավարությունը մեծապես խրախուսվում է, սակայն ինքնավարության 
աստիճանը համալսարանից համալսարան տատանվում է [Thomas and 
Theri 2009:10-30]: 

Ֆինլանդիայում ևս բարձրագույն կրթությունն անվճար է ինչպես 
Ֆինլանդիայի քաղաքացիների, այնպես էլ ֆիններենին տիրապետող 
օտարերկրյա ուսանողների համար, սակայն սա պարտադիր 
նախապայման չէ, քանի որ կան համալսարաններ, որոնց ուսուցման 
լեզուն անգլերեն է: Ֆինն ուսանողները կրթության համար պետությունից 
ստանում են կրթաթոշակներ ինչպես նաև հանրակացարան [Система 
образования Финляндии: Общий обзор системы образования]: 
Ֆինլանդիայում մինչև 1980-ականների կեսերը բարձրագույն կրթությունը 
ծայրաստիճան կենտրոնացված էր, ղեկավարվում էր կրթության նախա-
րարության կողմից: 1980-ականների վերջին նկատվեց ապակենտ-
րոնացում, և այժմ համալսարաններն ունեն մեծ ազատություն [Markku 
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1998:25]: Ֆինլանդիայում կրթության համակարգի ֆինանսավորման 
համար պետությունը տարեկան հատկացնում է 5.466 միլիոն եվրո կամ 
բյուջեի ծախսի 15.5%-ը: Մեկ ուսանողի հաշվարկով տարեկան ծախսվում 
է 8 հազար եվրո: Ֆինլանդիայում արագորեն ներդրվեց Բոլոնիայի 
համակարգը, և 1990-ականների կառավարման դիրեկտիվ ոճը փոխա-
րինվեց ինստիտուցիանալ ինքնավարությամբ [Система образования 
Финляндии]: 

Ֆինլանդիայում պետական ֆինանսավորումից առաջացած 
մնացորդը համալսարանները կարող են տնօրինել առանց սահմանա-
փակումների: Միաժամանակ ֆիննական համալսարանները կարող են 
առանց պետության թույլտվության վարկ վերցնել և կառավարել 
ֆինանսական ռեսուրսներն ըստ անհրաժեշտության: Եվրոպական մի 
շարք պետություններում սա համարվում է ինքնավարության չարաշահում, 
իսկ օրինակ` Կիպրոսում, Իսպանիայում, Ֆրանսիայում, Լատվիայում, 
Լիտվիայում և Լյուքսեմբուրգում համալսարանները կարող են վարկ 
վերցնել, սակայն միայն կառավարման մարմնի թույլտվությամբ [Thomas, 
Theri and Monica 2010:30-32]: 

Համալսարանների ինքնավարության կարևոր բաղադրիչներից է 
նաև համալսարանի զբաղեցրած տարածքի սեփականության հարցը: Է. 
Թոմասի, Ն. Թերիի և Ս. Մոնիկայի կարծիքով տեխսպասարկման և 
պատմական նշանակություն ունեցող շենքերի պահպանման մեծ ծախսե-
րով պայմանավորված՝ լավ կլինի, որ դրանք չլինեն համալսարանի 
սեփականություն: Ֆինլանդիայի դեպքում համալսարաններն իրավունք 
ունեն լինել շենքերի և շինությունների սեփականատեր, ավելին` դրանք 
վաճառել, բացառությամբ որոշ դեպքերի: 2010թ. Ֆինլանդիայի կառավա-
րությունը հրաժարվեց համալսարանների շենքերի միակ սեփականա-
տիրոջ իրավունքից՝ համալսարաններին հնարավորություն տալով 
ունենալ տարածքների սեփականության իրավունք: Ներկայումս 
Ֆինլանդիայի համալսարանների շենքերի 67%-ը պատկանում է 
համալսարանին և 33%-ը՝ կառավարությանը [Thomas, Theri and Monica 
2010:30-32]:  

Ռուսաստանի Դաշնության բարձրագույն կրթության համակարգը 
արմատապես բարեփոխվել է 2003թ. Բոլոնիայի գործընթացին միանալու 
արդյունքում: Ռուսական համալսարանների մրցունակությունը միջազգա-
յին աշխատաշուկայում ապահովելու նպատակով նախկին ԽՍՀՄ-ից 
ժառանգած ուսուցման կազմակերպման ձևերը համապատասխանեց-
վեցին ժամանակակից պահանջներին: Պետական կրթական հաստա-
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տությունների հիմնական ֆինանսավորման աղբյուրը համարվում է 
դաշնային և տեղական բյուջեն: Ոչ պետական կրթական հաստա-
տությունները այդ բյուջեից կարող են ֆինանսավորվել պետական 
հավատարմագրում ստանալուց հետո: Բացի այս՝ պետական կրթական 
հաստատությունները ֆինանսավորվում են նաև համալսարաններում 
լրացուցիչ կրթական ծրագրերի իրականացման ուսման վարձերից, 
համալսարանին պատկանող գույքի վաճառքից, ինչպես նաև բարեգոր-
ծություններից ստացված բոլոր ֆինանսական ռեսուրսներից [Финан-
сирование высшего образования]: 

Պեվզների և Շիրինի հավաստմամբ ինստիտուցիոնալ ինքնավարութ-
յունն արագորեն տարածվում է ռուսական մի շարք բուհերում: Այդ 
շարքում առաջիններից են Հարավային և Սիբիրի պետական համալսա-
րանները, որոնք 2012թ. դրությամբ պետական ֆինանսավորում են 
ստանում ոչ թե նախահաշվով (не по смете), այլ դրամաշնորհի տեսքով, 
որի ծավալը կախված է համալսարանում առկա խնդիրների լուծման 
ծավալից: Այս տեսանկյունից համալսարաններն ազատ են կառավարել 
ռեսուրսներն իրենց հայեցողությամբ [Певзнер и Ширин 2012:35]: 

Ըստ բարձրագույն կրթության ոլորտի գործող օրենսդրության՝ 
Ռուսաստանի Դաշնությունում մի շարք համալսարաններ այսօր արդեն 
օգտվում են իրենց ընձեռված ակադեմիական ազատություններից: 
Սակայն շատ բուերում դեռևս կրթության բովանդակությունը, ուսուցման 
տեխնոլոգիաները, գնահատման համակարգը և այլն սահմանվում են 
համալսարանի ադմինիստրատիվ ապարատի կամ պետական կառավար-
ման լիազոր մարմնի կողմից: Նման իրադրությունը պայմանավորված է 
ակադեմիական ազատության ոչ ամբողջական և խորը գիտակցմամբ 
[Гаврилюк 2013:21]:  

Հայաստանը ևս արժևորում է բարձրագույն մասնագիտական 
կրթության համակարգի բարեփոխումները, այդ թվում նաև ինստիտու-
ցիոնալ ինքնավարության հասնելու անհրաժեշտությունը, որի վկայութ-
յունն է 2014թ. մարտի 6-ին ԵՊՀ-ում տեղի ունեցած Եվրամիության 
«Տեմպուս» ծրագրի «ATHENA» նախագծի (Աջակցություն եվրոպական 
հարևանության տարածքի բուհերի ինքնավարության ու կայունության 
ամրապնդմանը) ֆորումի անցկացումը: Ֆորումին մասնակցում էին 
եվրոպական համալսարանների ընկերակցության բաժնի վարիչ Թոմաս 
Էստերմանը և եվրոպական այլ համալսարանների ներկայացուցիչներ: 
Ֆորումի ընթացքում քննարկվել են Հայաստանում ինստիտուցիոնալ 
ազատության ներկայիս իրավիճակը և դրա զարգացման հեռանկարները 
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[Ինքնավարությունն ու ֆինանսական կայունությունը՝ որպես բուհի 
զարգացման գլխավոր նախապայման]: 

Բուհական ինքնավարության վերաբերյալ Հայաստանում առաջին 
անգամ հիմնարար հետազոտություններ է իրականացվել Համաշխար-
հային Բանկի կողմից 2012թ. [Addressing Governance at the Center of 
Higher Education Reforms in Armenia 2013]: Ըստ Համաշխարհային 
Բանկի հետազոտության արդյունքների՝ «Կրթության մասին», «Բարձրա-
գույն և հետբուհական կրթության մասին» ՀՀ օրենքները բուհերի համար 
նախատեսում են ինստիտուցիոնալ ինքնավարություն, սակայն 
օրենսդրությունը ԿԳՆ-ին հնարավորություն է ընձեռում միջամտել նրանց 
գործերին: Չնայած «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքները երաշխավորում 
են պետական բուհերի ինստիտուցիոնալ ինքնավարությունը, սակայն 
«Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» և Հայաս-
տանի Հանրապետության «Պետական կառավարչական հիմնարկների 
մասին» ՀՀ օրենքները կառավարությանը՝ որպես պետական բուհերի 
հիմնադրի, լիազորում են միջամտել վերջիններիս որոշումներին, ինչի 
արդյունքում բազմաթիվ պետական բուհեր չեն կարող օգտվել իրենց 
ընձեռված ինքնավարությունից [Addressing Governance at the Center of 
Higher Education Reforms in Armenia: 2013], քանի որ մեկ օրենքով 
ընձեռված ինքնավարությունը սահմանափակվում է մեկ այլ օրենքով:  

Ինքնավարության ֆինանսական բաղադրիչի գործողության հարցում 
ևս համակարգն անկատար է: Օրինակ՝ «Բարձրագույն և հետբուհական 
կրթության մասին» ՀՀ օրենքը Հայաստանի բուհերին տալիս է լայն 
ֆինանսական ինքնավարության հնարավորություն, սակայն ըստ 
Համաշխարհային Բանկի կատարած հետազոտությունների տվյալների՝ 
իրականությունը բոլորովին այլ է: Ըստ օրենքի՝ բուհերը կարող են 
սահմանել վճարովի տեղերի ուսման վարձի չափը, աշխատողների 
աշխատավարձը և պարգևավճարները, գնել անշարժ գույք և տնօրինել, 
խնայողությունները և ունենալ սեփական եկամուտներ, ինչպես նաև 
իրականացնել ուսումնական վճարովի ծառայություններ: Սակայն 
իրականությունը միանգամայն այլ է: Օրինակ, ուսման վաձերի 
սահմանման ազատության հետ կապված՝ յուրաքանչյուր տարի 
կառավարությունը, գնահատման և թեստավորման կենտրոնը պաշտոնա-
պես հայտնում են յուրաքանչյուր մասնագիտության գծով պետական 
բուհերի ուսման վարձի չափը, ինչին համալսարանները սովորաբար 
համաձայնում են [Addressing Governance at the Center of Higher Education 
Reforms in Armenia 2013]:  
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Որոշ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ, 
համաձայն իրենց կանոնադրությունների (օրինակ՝ Հայաստանի պետա-
կան ագրարային համալսարանը, Վ. Բրյուսովի անվան պետական 
լեզվահասարակագիտական համալսարանը), վարձակալության տրված 
պետական գույքից ստացած հասույթն ուղղում են պետական բյուջե: Բայց 
այս բուհերը չեն կարող ձեռք բերել նոր գույք առանց ԿԳՆ-ի 
թույլտվության: [Addressing Governance at the Center of Higher Education 
Reforms in Armenia 2013]: 

Ինչպես երևում է Հայաստանում Համաշխարհային Բանկի 
իրականացրած հետազոտությունների արդյունքներից, բուհական 
ինքնավարության հարցը Հայաստանի Հանրապետությունում այնքան էլ 
շոշափելի չէ՝ ի տարբերություն եվրոպական կրթության հարթակի մյուս 
պետությունների, որոնցում փոփոխությունները տեսանելի են:  

Եվրոպական փորձի ազդեցությունը մեծ է ՀՀ կրթության 
համակարգի զարգացման վրա, և մեր երկիրը թեկուզ դանդաղ, բայց 
հստակ քայլերով շարժվում է դեպի ցանկալի արդյունքները՝ հաղթահա-
րելով մի շարք խոչընդոտներ: Սակայն, դատելով կրթական համակարգի 
2005թ. ձեռք բերած հնարավորություններից և համակարգի բարեփոխ-
ման ճանապարհին արձանագրած արդյունքներից, վստահորեն կարող 
ենք ասել, որ շուտով հայկական բուհերը կհասնեն իրենց առջև դրված 
խնդիրների արդյունավետ լուծմանը:  

Այսպիսով, ինստիտուցիոնալ ինքնավարության ապահովման 
նպատակով մեր կարծիքով անհրաժեշտ է` 
1. Բարեփոխել կրթության ոլորտը կարգավորող օրենսդրական դաշտը և 

ստեղծել օրենքները գործելու անհրաժեշտ պայմաններ: 
Նշենք, որ բուհերի ինքնավարություն սահմանող հոդվածները` 

«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի հոդված 28-ը, «Բարձրագույն և 
հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքի hոդված 
6-ը չեն գործում: Անհրաժեշտ է վերանայել խնդրո առարկա օրենսդրա-
կան դաշտը կարգավորող օրենքները և բացառել օրենքների միջև առկա 
հակասությունները, մասնավորապես «Կրթության մասին» և «Բարձրա-
գույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ 
օրենքներով համալսարաններին տրվող ինքնավարությունն ապահովել 
նաև «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» և 
«Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքներով: 
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2. Ինքնավարության նախապատրաստել պրոֆեսորադասախոսական  
կազմին, ուսանողներին և մյուս աշխատակիցներին: 

 Բուհում աշխատող յուրաքանչյուր ոք` դասախոս, գիտաշխատող, 
պետք է նախապատրաստված լինի ինստիտուցիոնալ և ակադեմիական 
ազատությունների ընձեռած հնարավորություններին, ինչի արդյունքում 
կբարձրանա նրանց աշխատանքի արդյունավետությունը՝ միաժամանակ 
ընձեռելով կրթական գործընթացի առավել արդյունավետ միջավայր 
ստեղծելու հնարավորություն: Մեր կարծիքով, այս թեմայով դասընթաց-
ների և սեմինարների անցկացումը կարող է էապես բարելավել բուհում 
ուսանողների, ասպիրանտների և դասավանդողների մոտ ինստիտուցիո-
նալ ինքնավարության կոմպետենցիաների զարգացման գործընթացը:  
3. Ներբուհական հսկողությունը կնպաստի բուհերին ընձեռված ինքնավարու-
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ТИГРАН МАРГАРЯН - ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АВТОНОМИИ И 
АКАДЕМИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ ВУЗОВ В КОНТЕКСТЕ ФИНАНСОВОГО 
КОМПОНЕНТА 
 
Ключевые слова: автономия, академическая свобода, преобразования в сфере 
образования, финансирование образования, управление финансовыми 
ресурсами, внешнее воздействие, преобразования законодательства в области 
образования 

 
 В статье представлены основные проблемы автономии и 

академической свободы в сфере высшего образования. Рассмотрены 
компоненты академической свободы в сфере высшего образования, 
обращая особое внимание в частности на финансовый компонент. По 
результатам исследования автономии и академической свободы вузов в 
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ряде нескольких европейских стран, Российской Федерации и Республики 
Армения, представлены предложения для вузов РА. 
 
TIGRAN MARGARYAN - THE PROBLEM OF HIGHER EDUCATION 
INSTITUTION AUTONOMY AND ACADEMIC FREEDOM WITHIN THE 
CONTEXT OF FINANCIAL COMPONENT 
 
Keywords: autonomy, academic freedom, education innovations, education funding, 
financial and recourse management, outside authority, education legislation reform 

 
The article touches upon the problems of higher education autonomy 

and academic freedom. Four components of academic freedom are observed 
in the article paying special attention upon the financial component. Based on 
the results of the analysis of autonomy and academic freedom of Higher 
Education Institutions in many European countries, Russian Federation and 
Republic of Armenia suggestions are made for the universities of the RA. 
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УДК 378.491.7 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ 

ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 
КРИСТИНА МАРКАРЯН 

 
Ключевые слова: владение иностранным языком, коммуникативная 
компетенция, переводческие трансформации, языковые единицы, исходный 
язык, язык перевода. 

 
Современная парадигма высшего образования предъявляет новые 

требования к владению иностранным языком, которые ориентированы на 
общение в реальном межкультурном пространстве. В настоящее время 
языковая подготовка как студентов-лингвистов, так и студентов непро-
фильного вуза требует некоторых корректировок в методике и средствах 
обучения. Цель таких преобразований – подготовка будущих специалис-
тов к непосредственному межкультурному взаимодействию. Разнообразие 
стилей общения, а также статус участников коммуникации обусловливают 
необходимость владения студентами иностранным языком и использова-
ния его в различных функционально-стилистических аспектах общения.  

На современном этапе развития образовательной системы владение 
иностранным языком базируется на компетентностном подходе к изуче-
нию неродного языка. Такой подход предполагает совершенствование 
структурных компонентов коммуникативной компетенции (лингвистичес-
кой, социолингвистической, социокультурной и других), что объясняется 
некоторыми объективными причинами: 

- расширение сферы профессиональной деятельности; 
- возросшая востребованность в специалистах различных сфер 

профессиональной деятельности, владеющих иностранным языком; 
 - повышенные требования к уровню владения иностранным 
языком. 
Лингвистическая компетенция является одним из основных компонентов 
коммуникативной компетенции. Формирование такой компетенции 
означает развитие способности человека правильно конструировать 
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грамматические формы и синтаксические конструкции в соответствии с 
нормами конкретного изучаемого иностранного языка. 
 Преподавание неродного (в нашем случае русского) языка в 
национальном техническом вузе никак не ставит своей целью подготовку 
профессиональных переводчиков, однако перевод занимает важное место 
в учебном процессе, так как некоторые виды работ, например, 
упражнения, направленные на усвоение терминологии, восприятие 
прочитанного или прослушанного текста с последующим его анализом 
немыслимы без перевода, то есть, фактически, без опоры на родной 
язык. Перевод на самом деле начинается с момента передачи содержания 
текста-оригинала средствами другого языка с сохранением его 
стилистических особенностей. Иными словами, главное требование к 
переводу – максимально точная передача формы и содержания текста-
оригинала эквивалентными или вариантными средствами, имеющимися в 
другом языке. При отсутствии таких средств возникает необходимость в 
использовании лексических, грамматических и других трансформаций. И 
задача преподавателя (особенно в техническом вузе) при формировании у 
студентов навыков и умений перевода показать наиболее типичные 
случаи переводческих трансформаций, когда они в переводимом языке 
необходимы и мотивированы. Поставленная задача может быть 
выполнена с обязательным параллельным введением грамматического 
материала, когда после теоретического представления языкового явления 
преподаватель предлагает студентам специальные упражнения на пере-
вод, обращая внимание на несоответствие данного языкового явления в 
языке оригинала с тем же явлением в языке перевода (в нашем случае 
далее будут рассмотрены примеры необходимых переводческих транс-
формаций с русского языка на армянский и наоборот). Важно отметить, 
что трансформации при переводе могут подвергаться практически все 
грамматические явления. Это зависит от правил употребления соответст-
вующих языковых единиц в исходном языке (в нашем случае в русском 
языке) и в языке, на который делается перевод (в данном случае 
армянский). Опыт работы показывает, что ограничиваться одним перево-
дом текста не представляется эффективным видом работы по совер-
шенствованию коммуникативных навыков и умений, и к обучению 
переводческим трансформациям необходим системный подход. 
Специально составленные упражнения на перевод отдельных языковых 
явлений и упражнения, включающие несколько предложений на разные 
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типы грамматических явлений и адекватные лексические средства, 
направлены на совершенствование изученных навыков.  
 Приведем некоторые примеры переводческих трансформаций на 
материале профессиональных текстов: 
 Արտադրության զարգացման ցանկացած փուլում պետք է հաշվի 
առնել երկու կարևոր խնդիր՝ բոլոր ռեսուրսների ռացիոնալ 
օգտագործումը և շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը: - На любом 
этапе развития производства следует учесть две важные задачи: 
рациональное использование всех ресурсов и защиту окружающей 
среды. – Փուլում – на этапе – существительное представлено предложно-
падежной конструкцией в русском языке; հաշվի առնել (составное 
глагольное сказуемое) – учесть (неопределенная форма простого 
глагола); երկու կարևոր խնդիր– две важные задачи: в отличие от 
армянского языка числительное два (оба) в русском языке сочетается с 
существительными м.р., а числительное две (обе) – с существительными 
ж.р. (здесь числительное сочетается с существительным мн.ч.). 
Отличительной чертой прилагательных (и всех изменяемых частей речи) в 
русском языке является их согласование с существительными в роде, 
числе и падеже – две важные задачи – В.п., мн.ч. В армянском языке 
категория рода (кроме категории пола) вообще отсутствует, поэтому 
согласования прилагательных с существительными быть не может. В 
русском переводе данного армянского предложения наблюдается также 
различие в передаче грамматической формы прямого дополнения: հաշվի 
առնել օգտագործումը և պաշտպանությունը – учесть использование и 
защиту – окончания В.п. существительных обусловлены категорией рода 
имен существительных: использование – форма В.п. ср.р., защиту– 
форма В.п. ж.р.. В данном русском переводе наблюдается также разница 
в структуре (изменение порядка слов) предложения: Արտադրության 
զարգացման ցանկացած փուլում – На любом этапе развития 
производства). 
 Развитию профессиональных навыков студентов технических вузов 
способствуют не только упражнения на различные виды грамматических 
явлений и соответствующие лексические средства, но и переводы с 
русского языка на армянский (следует отметить, что такие переводы 
сравнительно легче удаются студентам). Представим следующие примеры 
таких упражнений: 
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 Пример упражнения 1: Переведите предложения на армянский 
язык, обращая внимание на перевод конструкции с указательным 
местоимением это. 

1. Магнетит – это минерал бурого цвета с полуметаллическим блеском. 
2. Сплавы – это твердые смеси, образующиеся при смешивании и 
последующем затвердевании расплавленных металлов. 3. Кредит – это 
сделка, договор между юридическими или физическими лицами о займе. 
 Пример упражнения 2: Переведите предложения на русский 
язык, обращая внимание на сочетание числительного с 
существительным (следует отметить, что сочетание «числительное + 
существительное » в русском языке резко отличается от 
аналогичного сочетания в армянском языке: ср. три студента, 
тридцать студентов – երեք ուսանող, երեսուն ուսանող; один комбинат, 
одна система, одно месторождения - մեկ կոմբինատ, մեկ համակարգ, 
մեկ հանքավայր). 
 1. Стипендии были выплачены 1651 (студент). 2. Письмо 
датировано 1833 (год). 3. К 2567 (наименование) лекарств добавили еще 
233 (наименование). 4. В (3) зрительных залах кинотеатра нашего города 
по 475 (место). 5. Потери составили более 843 (килограмм). 
 Таким образом, изучение как родного, так и иностранного языка – 
личностная потребность, которая проявляется в общении. И успешность 
общения зависит не только от желания говорящего вступать в речевой 
контакт, но и от умения реализовать речевую функцию, которое зависит 
от степени владения единицами языка и умения употреблять их в 
конкретных ситуациях общения. 
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ՔՐԻՍՏԻՆԱ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ – ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ 
ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ԹԱՐԳՄԱՆՉԱԿԱՆ ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄՆԵՐԻ 
ՄԻՋՈՑՈՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՈՒՀՈՒՄ ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 
ԺԱՄԱՆԱԿ 

 
Հիմնաբառեր՝ օտար լեզվի տիրապետում, հաղորդակցական կարողություն, 
թարգմանչական փոխակերպումներ, լեզվական միավորներ, սկզբնական լեզու, 
թարգմանության լեզու 

 
Հոդվածում դիտարկվում է իրական միջմշակութային միջավայրում 

շփվելու նպատակով օտար լեզվի տիրապետման անհրաժեշտությունը: 
Օտար լեզվի ուսուցումը հիմնվում է կոմպետենտային մոտեցման վրա և 
ենթադրում է հաղորդակցական կարողությունների կառուցվածքային 
բաղադրիչների կատարելագործում, որոնց մեջ լեզվական կարողութ-
յունները համարվում են կարևորներից մեկը: Թարգմանչական 
փոխակերպումները զարգացնում են ուսանողի ունակությունը ճիշտ 
ընկալել և կառուցել քերականական ձևերը և շարահյուսական 
կառուցվածքները և հարաբերակցել դրանք ուսումնասիրվող օտար լեզվի 
նորմերի հետ: 
 
CHRISTINA MARGARIAN – IMPROVEMENT OF PROFESSIONAL 
COMMUNICATIIVE SKILLS AND COMPETENCIES BY MEANS OF 
TRANSLATION TRANSFORMATIONS AT TEACHING RUSSIAN IN 
TECHNICAL HIGH SCHOOL 

 
Keywords: language proficiency, communicative competence, translation 
transformations, linguistic units, starting language, the language of translation 

 
The article observes the necessity of mastering a foreign language having 

the aim of communication in a real intercultural area. Learning a foreign 
language is based on the competencе approach and suggests improvement of 
the structural components of the communicative competence among which 
the linguistic ones are one of the main competences. Translation 
transformations develop the learners’ ability to perceive and construct 
grammatical forms and syntactic constructions and correlate them with the 
rules of the learning foreign language. 
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французский центр ранней социализации детей  
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NAIRA ISAHAKYAN – Psychologist, “Green Floor - Rainbow Garden” 
Armenian-French Children's Early Socialization Centre 
  

26. ՆԱԻՐԱ ՊՈՂՈՍՅԱՆ – մանկավարժական գիտությունների 
թեկնածու, Վ.Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ Մանկավարժության և 
լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ  
НАИРА ПОГОСЯН - кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
педагогики и методики преподавания языков ЕГУЯС им. В. Брюсова  
NAIRA POGHOSYAN - Candidate of Pedagogical Sciences, Associate 
Professor at the Chair of Pedagogy and Language Teaching Methodology, 
Brusov YSULS 
 

27. ՆԵԼԼԻ ԲՐՈՒՏՅԱՆ – անգլերենի դասախոս, «Էրեբունի» պետական 
բժշկական քոլեջ 
НЕЛЛИ БРУТЯН - преподаватель английского языка, 
государственный медицинский колледж «Эребуни» 
NELLY BRUTYAN – Lecturer of English, State Medical College 
“Erebouni” 
 

28. ՆԻՆԱ ՂԱՐԻԲՅԱՆ - բանասիրական գիտությունների թեկնածու, 
Վ.Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ Ռուսաց և սլավոնական լեզվաբանության 
ամբիոնի ավագ դասախոս  
НИНА ГАРИБЯН - кандидат филологических наук, старший 
преподаватель кафедры русского и славянского языкознания, ЕГУЯС 
им. В. Брюсова 
NINA GHARIBYAN - Candidate of Philological Sciences, Senior Lecturer 
at the Chair of Russian and Slavonic Linguistics, Brusov YSULS 
 

29. ՆԻՆԱ ՏԱՏԿԱԼՈ - մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, 
Վ.Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ Մանկավարժության և լեզուների 
դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ, ԵՊԼՀ ռուսաց և 
օտար լեզուների և միջազգային հաղորդակցությունների ֆակուլտետի 
դեկան 
НИНА ТАТКАЛО - доктор педагогических наук, доцент кафедры 
педагогики и методики преподавания языков, декан факультета 
русского и иностранных языков и международных коммуникаций 
ЕГУЯС им. В. Брюсова 
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NINA TATKALO - Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor at 
the Chair of Pedagogy and Language Teaching Methodology, Dean of the 
Faculty of Russian and Foreign Languages and International 
Communications, Brusov YSULS 
 

30. ՆՈՐԱ ԱՀԱՐՈՆՅԱՆ - երկլեզու բազմամշակութային կրթության և 
խորհրդատվական հոգեբանության մագիստրոս, Ամերիկայի 
Միացյալ Նահանգներ  
НОРА АГАРОНЯН - магистр мультикультурального билингвального 
образования и консультативной психологии, Соединенные Штаты 
Америки 
NORA AHARONYAN - Master’s Degree in Bilingual Multicultural 
Education, Counseling and Psychology, the United States of America 
 

31. ՌՈԲԵՐՏ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ - բանասիրական գիտությունների թեկնածու, 
դոցենտ, Վ.Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ Կրթության կառավարման և 
պլանավորման ամբիոնի վարիչ, Որակի ապահովման կենտրոնի 
ղեկավար  
РОБЕРТ ХАЧАТРЯН - кандидат филологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой по управлению и планированию образования, 
руководитель центра обеспечения качества, ЕГУЯС им. В. Брюсова  
ROBERT KHACHATRYAN - Candidate of Philological Sciences, Associate 
Professor, Head of Chair on Education Management and Planning, Head 
of Center for Quality Assurance, Brusov YSULS 
 

32. ՌՈՒԶԱՆՆԱ ԴՈԽՈՅԱՆ - բանասիրական գիտությունների թեկնա-
ծու, Վ.Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ Հայագիտության ամբիոնի ավագ 
դասախոս 
РУЗАННА ДОХОЯН - кандидат филологических наук, старший пре-
подаватель кафедры арменоведения, ЕГУЯС им. В. Брюсова 
RUZANNA DOKHOYAN – Candidate of Philological Sciences, Senior 
Lecturer at the Chair of Armenology, Brusov YSULS 
 

33. ՌՈՒԶԱՆՆԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ - մանկավարժական գիտությունների 
թեկնածու, Վ.Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ Ռուսաց և սլավոնական 
լեզվաբանության ամբիոնի դասախոս  
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РУЗАННА САРКИСЯН - кандидат педагогических наук, преподаватель 
кафедры русского и славянского языкознания, ЕГУЯС им. В. Брюсова  
RUZANNA SARGSYAN - Candidate of Pedagogical Sciences, Lecturer at 
the Chair of Russian and Slavonic Linguistics, Brusov YSULS 
 

34. ՍԱՄՎԵԼ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ - դոցենտ, Վ.Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ 
Ֆիզդաստիարակության և քաղաքացիական պաշտպանության 
ամբիոնի վարիչ 
САМВЕЛ ХАЧАТРЯН - доцент, заведующий кафедрой физвоспитания 
и ГО ЕГУЯС им. В. Брюсова 
SAMVEL KHACHATRYAN - Associate Professor, Head of the Chair of 
Physical Training and Civil Defence, Brusov YSULS 
 

35. ՍԻՐԱՆՈՒՇ ՂԱԶԱՐՅԱՆ – Վ.Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ 
Մանկավարժության և լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի 
ամբիոնի դասախոս 
СИРАНУШ КАЗАРЯН – преподаватель кафедры педагогики и 
методики преподавания языков ЕГУЯС им. В. Брюсова 
SIRANUSH GHAZARYAN –  Lecturer at the Chair of Pedagogy and 
Language Teaching Methodology, Brusov YSULS 
 

36. ՍՈՆԱ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ - Վ.Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ Անգլերենի 
հնչյունաբանության և քերականության ամբիոնի ավագ դասախոս 
СОНА ГЕВОРКЯН - старший преподаватель кафедры фонетики и 
грамматики английского языка ЕГУЯСН им. В. Брюсова 
SONA GEVORGYAN - Senior Lecturerat the Chair of English Phonetics 
and Grammar, Brusov YSULS 
 

37. ՍՈՆԱ ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ – Վ. Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ 
Մանկավարժության և լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի 
ամբիոնի հայցորդ  
СОНА НЕРСИСЯН – соискатель кафедры педагогики и методики 
преподавания языков ЕГУЯСН им. В. Брюсова 
SONA NERSISYAN - Researcher at the Chair of Pedagogy and Language 
Teaching Methodology, Brusov YSULS 
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38. ՍՈՒՍԱՆՆԱ ԱՍԱՏՐՅԱՆ – մանկավարժական գիտությունների 
թեկնածու, Վ.Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ Մանկավարժության և 
լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ  
СУСАННА АСАТРЯН - кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры педагогики и методики преподавания языков ЕГУЯСН им. В. 
Брюсова  
SUSANNA ASATRYAN - Candidate of Pedagogical Sciences, Associate 
Professor at the Chair of Pedagogy and Language Teaching Methodology, 
Brusov YSULS 
 

39. ՍՈՒՍԱՆՆԱ ԿԱՐԱԽԱՆՅԱՆ – հասարակական գիտությունների 
դոկտոր, ՀՀ ՈԱԱԿ-ի հավատագրմագրման հանձնաժողովի անդամ  
СУСАННА КАРАХАНЯН – доктор социальных наук, член 
аккредитационной комиссии ANQA, РА 
SUSANNA KARAKHANYAN – PhD in Social Sciences, Member of the 
ANQA Accreditation Commission, RA 
 

40. ՍՈՒՐԵՆ ԴԵՀԵՐՅԱՆ – Վ.Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ 
Մանկավարժության և լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի 
ամբիոնի հայցորդ  
СУРЕН ДЕГЕРЯН - соискатель кафедры педагогики и методики 
преподавания языков ЕГУЯСН им. В. Брюсова  
SUREN DEHERYAN - Researcher at the Chair of Pedagogy and Language 
Teaching Methodology, Brusov YSULS  
 

41. ՏԻԳՐԱՆ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ – Վ.Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ 
Մանկավարժության և լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի 
ամբիոնի ասպիրանտ  
ТИГРАН МАРГАРЯН – аспирант кафедры педагогики и методики 
преподавания языков ЕГУЯСН им. В. Брюсова 
TIGRAN MARGARYAN - Postgraduate Student at the Chair of Pedagogy 
and Language Teaching Methodology, Brusov YSULS 
 

42. ՔՐԻՍՏԻՆԱ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ – Վ.Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ 
Մանկավարժության և լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի 
ամբիոնի հայցորդ, դասախոս, հումանիտար առարկաների և 
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մարմնակրթության ամբիոնի վարիչի ժ/պ, ՀԱՊՀ Կապանի 
մասնաճյուղ  
КРИСТИНА МАРКАРЯН - соискатель кафедры педагогики и методики 
преподавания языков ЕГУЯСН им. В. Брюсова, преподаватель, и.о. 
заведующего кафедрой гуманитарных предметов и физической 
культуры, капанский филиал Армянского национального 
политехнического университета 
CHRISTINA MARGARIAN - Researcher at the Chair of Pedagogy and 
Language Teaching Methodology, Brusov YSULS, Lecturer, Acting Head 
of the Chair of Human Sciences and Physical Training of the National 
Polytechnic University of Armenia, Kapan Campus 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Համակարգչային ձևավորումը՝  

Հասմիկ Փիլավջյանի 
Սիրանուշ Ղազարյանի 
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Հանձնված է տպագրության՝ 12.05.2016թ. 
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