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ՕՏԱՐ ԼԵԶՎՈՎ
ՈՒՆԿՆԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ԿՈՄՊԵՏԵՆՑԻԱՆԵՐԻ
ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ∗
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՏԱԹԵՎԻԿ
Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Օտար լեզուների
ուսուցման ամբիոնի դասախոս, մանկ. գիտ. թեկն.

21-րդ դարում առաջատար օտար լեզուներով խոսելու և խոսքը հասկանալու կոմպետենցիան ժամանակի հրամայականն է, որը թելադրված
է համաշխարհային այնպիսի գործընթացներով, ինչպիսիք են հասարակական գործունեության բոլոր բնագավառներում արագընթաց գլոբալացումը, պետությունների և ազգերի միջև շարունակ աճող ինտեգրումը,
տեղեկատվության միացյալ տարածքի ձևավորումը, ինչպես նաև համաշխարհային կապիտալի, ապրանքների և աշխատուժի փոխկապակցված գործընթացները [6, էջ 318-319]: Այդ ամենի շարժիչ ուժը տարբեր
ազգերի, դավանանքի և մշակույթի մարդիկ են: Նրանց շփումների անհրաժեշտությունը գալիս է ապացուցելու խոսքային հաղորդակցման համընդհանուր միջոցների համար օտար լեզուներին գործնականում տիրապետելու անհրաժեշտությունը: Վերջինիս կարևորագույն բաղադրիչը
տվյալ լեզվով ունկնդրելու կարողությունների տիրապետումն է:
Ներկայումս միջազգային հաղորդակցման ամենագործածական լեզուն անգլերենն է, որի զանգվածային ուսուցման մեջ, ըստ վիճակագրական տվյալների, ներգրավված է ողջ աշխարհի ուսանողության, այդ թվում
ոչ լեզվակիրների, շուրջ 75%-ը [8, էջ 19]: Անգլերեն լեզվով բնականոն հաղորդակցումը լայն հեռանկարներ է բացում ներկայիս սերնդի երիտասարդների առջև: Այն հնարավորություն է ընձեռում ուսանել արևմտյան
զարգացած երկրներում և բարձրակարգ մասնագետներ դառնալ, մրցունակ լինել աշխատանք փնտրելիս և ձեռք բերել բարձր վարձատրվող
աշխատանք, հայրենիքում նույնպես ստանալ համեմատաբար որակյալ
∗

Նյութը ներկայացվել է 05.09.2019 թ., գրախոսվել է 12.09.2019 թ.:

ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՏԱԹԵՎԻԿ
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կրթություն և զբաղվել ավելի նպատակասլաց ինքնակրթությամբ:
Պետք է նկատել, որ ոչ լեզվական յուրաքանչյուր ֆակուլտետում օտար լեզվով ունկնդրության և խոսքային գործունեության մյուս տեսակների ուսուցման համար անհրաժեշտ պայման է մասնագիտական և հաղորդակցական կոմպետենցիաների փոխկապակցված զարգացումը:
Հնարավոր չէ բազմակողմանիորեն յուրացնել մասնագիտությունն առանց հաղորդակցական կոմպետենցիայի ձևավորման: Մյուս կողմից՝
օտարալեզու հաղորդակցական կոմպետենցիան չի կարող ձևավորվել
ըստ ընդունված չափանիշների, եթե հաշվի չենք առնում մասնագիտական կոմպետենցիայի բովանդակությունը:
Մասնագիտական կոմպետենցիայի ձևավորման կարևոր պայման է
կրթության հումանացման և հումանիզացման միտումները հաշվի առնելը: Խնդիր է դրվում քննության առնել մասնագիտական կոմպետենցիայի բովանդակությունն անձնային որակների, մասնագիտական վարքագծի ձևավորման մակարդակում: Ակնհայտ է, որ ոչ լեզվական բուհում
դժվար է օտարալեզու հաղորդակցության մեջ ներգրավելով՝ ձևավորել
սովորողի մասնագիտական որակներ: Ցանկացած լեզու սովորելու գործընթացը նպաստում է ստեղծագործական, մտավոր և հոգևոր զարգացմանը: Սակայն անգլերենին հատկացվող դասաժամերը բավարար չեն
ձևավորելու ոչ լեզվական բուհի ուսանողի հաղորդակցական կոմպետենցիան:
Խնդիր է դրվում կիրառել յուրահատուկ փոխհատուցող ռազմավարություն՝ շեշտը դնելով ուսանողների դրդապատճառային կոմպետենցիայի ձևավորման վրա: Անհրաժեշտ է ձևավորել յուրահատուկ դրդապատճառային հենք: Այն հիմք կստեղծի, որ ոչ լեզվական բուհի ուսանողը ձգտի օտար լեզուներ յուրացնել` քաջ գիտակցելով, որ դրանով միջազգային կրթական տարածք մուտք գործելու իրական նախադրյալներ
են ստեղծվում [2, էջ 140-144]:
Բազմաթիվ երկրների նման Հայաստանի բուհերի ոչ լեզվական ֆակուլտետներում օտար լեզվի դասընթացները հետապնդում են միևնույն
գործնական նպատակները. ուսանողներին սովորեցնել ունկնդրել, խոսել, կարդալ և գրել ընտրած մասնագիտության ոլորտում, ինչպես նաև
միջանձնային շփումների մակարդակով [3, էջ 162-164]: Հաղորդակցական-մասնագիտական կոմպետենցիայի ձևավորման պայմանները բավականին լավ են ներկայացված լեզուների իմացության համաեվրոպական համակարգում:
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Ըստ Մ. Ա. Ակոպովայի՝ «ենթադրվում է շփման որոշակի բնագավառում կոնկրետ հաղորդակցական խնդիրներ լուծելու նպատակով անհատի հաղորդակցական-լեզվական կարողությունների գործնական կիրառում» [4, էջ 3-7]: Մ. Ա. Ակոպովան նույնպես չի տարազատում մասնագիտական և հաղորդակցական կոմպետենցիաների բովանդակային
բաղադրիչներն ու գործառույթները, երբ խոսվում է ուսանողների մասնագիտական-իմացական պահանջմունքների ձևավորման մասին: Նա
նշում է, որ «…հաղորդակցական կոմպետենցիան հանդիսանում է մասնագիտական կոմպետենցիայի պարտադիր տարրը՝ անկախ ապագա
մասնագետի աշխատանքի ոլորտից: Այդ տեսակետից մասնագիտական
կոմպետենցիայի զարգացման գործընթացը չպետք է դիտարկել հաղորդակցական ունակությունների ձևավորումից, շփվելու կարողություններից անջատ» [4, էջ 3-7]: Լեզվի իմացության մակարդակը հաղորդակցական կոմպետենցիայի մի մասն է, որի առկայությամբ բազմակողմանի
զարգացած, կիրթ և ժամանակակից երիտասարդ մասնագետի համար
լեզվական խոչընդոտները հեշտությամբ հաղթահարվում են: Դա խիստ
կարևոր նախադրյալ է, որ նա իրեն հավասարապես պահանջված, տեղեկացված և հարմարավետ զգա ինչպես հայրենիքում, այնպես էլ արտերկրում, ուր որ հարկ կլինի գործուղվել, շրջագայել կամ աշխատել:
Հաղորդակցական կոմպետենցիայի վերաբերյալ վերն ասվածից
դժվար չէ եզրակացնել, որ այն բավականաչափ ընդգրկուն և բազմանշանակ հասկացություն է: Ընդ որում, խոսքը վերաբերում է ոչ միայն
այդ բառակապակցության իմաստին, այլև առանձին վերցրած «հաղորդակցություն» և «կոմպետենցիա» հասկացություններին, որոնք թե միասին և թե առանձին-առանձին եզրույթներ են:
Մի շարք հեղինակներ լեզվի գործածության հետ կապված «հաղորդակցում» եզրույթին տվել են տարբեր սահմանումներ և բնութագրեր:
Տվյալ եզրույթն առավել ընդգրկուն և ուշագրավ կերպով բնութագրել են
Թելենսն ու Մ. Վիլյամը: Նրանց կարծիքով՝ «Հաղորդակցումը միջանձնային հարաբերությունների հիմքն է: Շփումների միջոցով մենք հասկանում ենք միմյանց, վարժվում ենք դուր գալ, վստահել մեկս մյուսին և
ազդել իրար վրա, հաստատում և դադարեցնում ենք փոխհարաբերություններ, ճանաչում ենք ինքներս մեզ և տեղեկանում, թե ինչ են մտածում ուրիշները մեր մասին» [12, էջ 8]:
Այս ամենն օտար լեզվով իրականացնելու համար անհրաժեշտ է
յուրացնել ոչ միայն տվյալ լեզվի համակարգը, այլև դրանով մտքեր ար-

ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՏԱԹԵՎԻԿ

7

տահայտելու և հասկանալու փոխկապակցված համակարգերը, որոնց
կայացումը կապված է մի շարք մտավոր և հոգեբանական բարդ գործընթացների հետ [1, էջ 167-173, 5, էջ 11]:
Ինչ վերաբերում է օտար լեզվով հաղորդակցմանը, ապա այն կարելի է բնութագրել իբրև մայրենի լեզվի փորձի և օտար լեզվով ձեռք բերված կոմպետենցիայի հիման վրա իրականացվող բազմակողմանի գործընթաց, որն ընդգրկում է մարդկային գործունեության տարբեր կողմերը,
շփումների, գործողությունների, տեսական գիտելիքների, գործնական
հմտությունների, ցանկությունների, հույզերի և շարժառիթների ամբողջությունը:
Հետազոտելով ժամանակակից հասարակության մեջ հաղորդակցման և տեղեկատվության դերը` Օ. Իսկանդարովան գտնում է, որ հենց
դրանք են հանդիսանում հասարակության և ապագա մասնագետի անհատական զարգացման շարժիչ ուժերը [5, էջ 10]: Հիրավի, հաղորդակցումը և տեղեկատվությունը վերածվել են մարդկային զարգացման գլոբալ, անսպառ աղբյուրի: Մեթոդաբանական մակարդակով օտար լեզվով
մասնագիտական հաղորդակցման կոմպետենտության ձևավորման հետազոտությունը կապված է հաղորդակցական գործունեության տեղեկատվական և իմացաբանական հիմունքների հետ: Անդրադառնալով
ուսանողների մասնագիտական-ճանաչողական պահանջմունքների և
շարժառիթների ձևավորմանը` Օ. Իսկանդարովան հատուկ ընդգծում է
այդ պրոցեսի վրա օտար լեզվով հաղորդակցական գործունեության
խիստ էական ազդեցությունը [5, էջ 11]:
Դիտարկելով «Հաղորդակցական կոմպետենցիա» եզրույթը տվյալ
մակարդակներում, շեշտադրվում է ուսանողների մասնագիտական և
ճանաչողական պահանջմունքների և դրդապատճառների դերը, որոնք
ընկած են «...մարդկանց հետ շփումներ հաստատելու և պահպանելու
ունակությունների հիմքում» [7, էջ 394-395]:
Վերն ասվածը բերում է այն համոզման, որ ոչ լեզվական ֆակուլտետում հաղորդակցական կոմպետենցիան օտար լեզվի ուսուցման առաջնային խնդիր է, և նրա կարևոր բաղադրիչի` ունկնդրության ուսուցումը,
հնարավոր է դառնում դիտարկել նոր մեթոդաբանական՝ կոմպետենտային մոտեցման դիրքերից:
Նույն տրամաբանական հարթության վրա առաջին պլան է մղվում
«մասնագիտական կոմպետենտություն» հասկացությունը, որի բաղադրիչները «գործունեական, հաղորդակցական և հասարակական կոմ-
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պետենտություններն են» [7, էջ 394-395]:
Որոշ հեղինակներ խոսում են մասնագիտական ակտիվության կոմպետենցիայի մասին, որը բնութագրվում է որպես սոցիալական ակտիվություն՝ հիմնված փորձի և ձեռք բերած գիտելիքի վրա: Այն բաղկացած
է ճանաչողական կոմպետենցիայից, անձնային կոմպետենցիայից և
տեխնոլոգիական-մասնագիտական կոմպետենցիաներից [13]: Դրա հետ
մեկտեղ մասնագիտական կողմնորոշման դասընթացում հաղորդակցական կոմպետենցիան ներառում է քերականական կոմպետենցիա (բառապաշար, շարահյուսություն, ձևաբանություն, հնչյունաբանություն և ուղղագրություն), գործաբանական կոմպետենցիա (ենթատեքստային բառապաշար, գործառական լեզու, հաղորդակցությունը շարունակելու տարբեր լեզվամիավորներ), խոսույթային կոմպետենցիա (տեքստի և իրադրության կապը պահպանելու ունակություն), հանրալեզվային կոմպետենցիա
(այլ մշակույթները, առոգանությունը, բարբառները, փոխգործակցելու
հմտությունները հասկանալու ունակություն) և ռազմավարական կոմպետենցիա (խոսքային և ոչ խոսքային հաղորդկացական և փոխհատուցող
ռազմավարություններ) [9, էջ 1-21]:
Անգլերենի մասնագիտական դասընթացում կարևորվում են ուսանողի մասնագիտական կոմպետենցիայի ձևավորման թե՛ ուսումնական,
թե՛ արտաուսումնական գործոնները, դասախոսի մեթոդական զինանոցը, լեզվակիր մասնագետների վարքագծային և հաղորդակցության մոդելները, տեղեկատվության փոխանցման միջոցներն ու տեխնոլոգիաները և այլն:
Այսպիսով, բուհում բարձրակարգ մասնագետների պատրաստման
և ուսանողների ընդհանուր կրթական մակարդակի բարձրացման գործընթացները պետք է համատեղվեն և համապատասխանեցվեն ժամանակի պահանջներին: Դա, անշուշտ, բուհում դասավանդվող որևէ առարկայի մենաշնորհը չէ, և բոլոր դասախոսները ջանում են դասավանդվող առարկաների բովանդակությունը հնարավորինս ծառայեցնել
այդ նպատակին: Բացի վերը նշված գործնական նպատակներից, օտար
լեզվի ուսուցումը իրականացնում է նաև կրթադաստիարակչական և
միջմշակութային հաղորդակցման խնդիրներ: Մասնավորապես օտար
լեզու յուրացնելու մշակութային բաղկացուցչի գործառույթն այն է, որ ուսանողների համար «...ուղիղ ճանապարհ է հարթվում ուսումնասիրվող
լեզուն կրող ժողովրդի մշակույթը և հատկապես հոգևոր հարստությունները ճանաչելու համար» [10, էջ 7-19]:
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Կարապետյան Ի. Կ., Գյոդակյան Մ. Օ., Հանրամշակութային իրազեկության
զարգացման առանձնահատկություններն անգլերենի ուսուցման գործընթացում:
ՀՀ մանկավարժահոգեբանական գիտությունների ակադեմիա: Գիտական հոդվածաշար #4, Մանկավարժ հրատ., Եր., 2005, էջ 167-173:
Հայրապետյան Ն. Ս., Պահանջմունքների վերլուծությունն անգլերենի խորացված
ուսուցման դասընթացում: Գիտական աշխատություններ, Գյումրի, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2006, էջ 140-144:
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ՕՏԱՐ ԼԵԶՎՈՎ ՈՒՆԿՆԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ...
ՕՏԱՐ ԼԵԶՎՈՎ ՈՒՆԿՆԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ
ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆԿՈՄՊԵՏԵՆՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
Գևորգյան Տաթևիկ
Ամփոփում

Այսօր անգլերեն լեզվի գործնական յուրացումը համարվում է մասնագիտական
կոմպետենցիայի կարևորագույն բաղկացուցիչը: Այդ տեսակետից մասնագիտական
կողմնորոշման ֆակուլտետներում անգլերենի ունկնդրության ունակությունների և կարողությունների նպատակասլաց ձևավորումը կարևոր և արդիական է ինչպես բանավոր խոսքի զարգացման, այնպես էլ այդ լեզվին համակողմանի տիրապետելու գործընթացն ինտենսիվացնելու առումով: Առանց անգլերեն բանավոր խոսքի բնականոն
ունկնդրության հնարավոր չէ տվյալ լեզվով մասնագիտական բազմակողմանի գործունեություն ծավալել:
Ուստի անգլերեն մասնագիտական կողմնորոշման ունկնդրության ուսուցման բարելավմանն ուղղված հետազոտությունն անհրաժեշտ է իրականացնել հաղորդակցական և մասնագիտական կոմպետենցիաների փոխկապակցված զարգացման համատեքստում:
Բանալի բառեր. մասնագիտական կոմպետենցիա, մասնագիտական կողմնորոշման ֆակուլտետ, հաղորդակցական կոմպետենցիա, հաղորդակցական-լեզվական
կարողություններ, մասնագիտական-իմացական պահանջմունքներ:
___________________
ИНОЯЗЫЧНОЕ АУДИРОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Геворкян Татевик
Резюме
Сегодня практическое усвоение английского языка считается важнейшим составляющим профессиональной компетенции. С этой точки зрения целенаправленное
формирование умений и навыков аудирования в профессионально-ориентированном
курсе английского языка важна и актуальна как с точки зрения развития устной речи,
так и для интенсификации процесса всестороннего владения данным языком. Без
естественного аудирования устной речи английского языка невозможно осуществлять
всестороннюю профессиональную деятельность на данном языке.
Следовательно, исследование, направленное на улучшение обучения аудированию
профессионально-ориентированного английского языка необходимо осуществлять в
контексте взаимосвязанного развития коммуникативных и профессиональных компетенций.
Ключевые слова: профессиональная компетенция, профессионально-ориентированный курс, коммуникативная компетенция, коммуникативно-языковые навыки,
профессионально-когнитивные потребности.
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FOREIGN LANGUAGE LISTENING SKILLS IN THE CONTEXT OF PROFESSIONAL AND
COMMUNICATIVE COMPETENCES
Gevorgyan Tatevik
Summary
Today the practical mastering of the English language is considered as the most vital
component of the professional competence. From that point of view the purposeful development of English listening skills and abilities in ESP courses is significant and up-to-date,
for the development of oral speech, as well as for intensifying the process of comprehensive mastering of that language. It is impossible to be engaged in professionally comprehensive activities without mastering English regular listening skills.
Consequently, the research aimed at the improvement of teaching ESP listening skills
should be carried out in the context of interconnected development of communicative and
professional competences.
Keywords: professional competence, professionally oriented faculty, communicative
competence, communicative-linguistic abilities, professional-cognitive requirements.
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ՄԻՋԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԿԱՊԵՐԸ ՖԻԶԻԿԱՅԻ ԵՎ
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՈՒՄ∗

ՍԵՐՈԲՅԱՆ ԵՐՎԱՆԴ
Ֆիզ-մաթ գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

ՆԻԿՈՂՈՍՅԱՆ ԳԱԳԻԿ
Ֆիզ-մաթ գիտությունների թեկնածու

ՄԿՐՏՉՅԱՆ ԳՈՀԱՐ
Շիրակի պետական համալսարանի գիտաշխատող

ԽԱԼԻՖՅԱՆ ԼԻԼԻԹ
Շիրակի պետական համալսարանի գիտաշխատող

Շուկայական տնտեսության ժամանակակից պայմաններում յուրաքանչյուր պետության համար կրթության զարգացումը տնտեսության առաջընթացի և տնտեսական զարգացման արդյունավետ քաղաքականության մշակման և իրագործման հիմնական երաշխիքն է։ Այդ է պատճառը, որ տարիներ ի վեր մեր երկրում իրականացվող կրթական բարեփոխումները միտված են ինչպես կրթության որակի, այնպես էլ ուսուցման
արդյունավետության բարձրացմանը, ինչին հասնելու ուղիներից մեկն
ուսումնական դասընթացում միջառարկայական կապերի անմիջական
կիրառումն է։ Այս համատեքստում սույն աշխատանքը նվիրված է ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացում հնարավոր միջառարկայական կապերի վերհանմանն ու զարգացմանը։ Ստորև նախ հակիրճ կխոսենք միջառարկայական կապերի էության ու կարևորության
մասին, որից հետո կառանձնացնենք ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի
դպրոցական դասընթացի առանձին բաժիններ և խնդիրների կոնկրետ
օրինակներ, որոնք, մեր պատկերացմամբ, կարող են լավագույնս ի ցույց
դնել այս երկու առարկաների միջառարկայական կապերի օգտակարությունն ու արդյունավետ կիրառությունը դպրոցական դասընթացում։
Որքան էլ զարմանալի ու պարադոքսալ լինի, այնուամենայնիվ
փաստ է, որ մեզ շրջապատող աշխարհում գիտությունը, տեխնիկան և
տեխնոլոգիաները վերջին մեկ-երկու տասնամյակներում շռնդալից զար∗

Նյութը ներկայացվել է 15.10.2019 թ., գրախոսվել է 18.10.2019 թ.:
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գացում են ապրում՝ ի հաշիվ միջգիտական կապերի սերտացման ու ամրապնդման, սակայն այդ նույն ժամանակահատվածում մեր երկրում
նկատվում է դպրոցներում բնագիտական առարկաների նկատմամբ սովորողների հետաքրքրությունների նվազում, ինչը հատկապես սովորողների կողմից մեկնաբանվում է այն թյուր պնդմամբ և «արդարացմամբ»,
թե բնագիտական առարկաների իմացությունն ապագայում նրանց պետք
չէ, և այդ առարկաները բարդ են ու դժվար ընկալելի։ Կարծում ենք՝
այսպիսի սին պատկերացումների ձևավորման հիմնական պատճառներից մեկը դպրոցական դասընթացում միջառարկայական կապերի թույլ
արտացոլումն է, ինչը հնարավորություն չի ստեղծում սովորողների մոտ
ձևավորել այն պարզ ընկալումը, որ ժամանակակից տեխնիկայի և տեխնոլոգիաների դարաշրջանում բնագիտական առարկաները, հատկապես
ֆիզիկան ու մաթեմատիկան, այն առանցքային և հիմնարար գիտություններն են, որոնց տարրական մակարդակի տիրապետումն անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր մարդու՝ անկախ նրա ընտրած մասնագիտությունից:
Ժամանակակից աշխարհում տեխնոլոգիական յուրաքանչյուր խնդրի լուծում ենթադրում է միջգիտական կապերի սերտացում և ինտեգրում, իսկ գիտական տարբեր ճյուղերի հիմունքներին ծանոթացումը և
դրանց միջոցով մարդու աշխարհայացքի ու մտահորիզոնի ընդլայնումը
սկսվում է հենց դպրոցից։ Ուստի, կարծում ենք, նախ և առաջ դպրոցում,
ապա նաև բուհում ուսումնական ծրագրերը պետք է կազմված լինեն
այնպես, որ ուսումնական գործընթացում սովորողները մշտապես
գտնվեն միջառարկայական կապերի գործածության կիզակետում, միևնույն երևույթներին և խնդիրներին ծանոթանան տարբեր ուսումնական
առարկաների տեսանկյունից, բազմակողմանիորեն և տարբեր մեկնաբանություններով։
Միջառարկայական կապերը լավագույնս նպաստում են.
♦ սովորողների մոտիվացիայի բարձրացմանը,
♦ ուսուցանվող թեմայի առավել խոր ուսումնասիրմանը,
♦ տեսական գիտելիքների գործնական ամրապնդմանը,
♦ ուսումնական գործընթացում տրամաբանորեն փոխկապակցված
գործողություններով (համեմատում, ընդհանրացում, համադրում, զուգորդում, վերլուծում և այլն) սովորողների նպատակաուղղված աշխատանքի կազմակերպմանը։
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Կարևորելով միջառարկայական կապերի դերը ուսուցման պրոցեսում՝ Յան Ամոս Կոմենսկին «Մեծ դիդակտիկա» աշխատությունում շատ
դիպուկ նշում է՝ «առվակները» պետք է միաձուլվեն միմյանց մեջ և հոսեն
դեպի «գետը» [3, 206]՝ նկատի ունենալով, որ միևնույն խնդրի, պրոբլեմի վերաբերյալ տարբեր առարկայական, գիտական պատկերացումները՝ «առվակները», պետք է փոխլրացնեն միմյանց և միախառնվելով,
հոսեն՝ դեպի իմացության «գետը»։
Այս աշխատանքում կխոսենք մաթեմատիկա և ֆիզիկա առարկաների միջառարկայական կապի որոշ դրսևորումների մասին։ Գաղտնիք
չէ, որ այդ կապում «թելադրող» դերում հանդես է գալիս մաթեմատիկան՝
նպաստելով ֆիզիկական տարբեր երևույթների և օրինաչափությունների
հիմնավորմանը։ Չնայած այդ «թելադրող» հանգամանքին՝ մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի միջառարկայական կապն ունի երկակի բնույթ։ Մի
կողմից՝ մաթեմատիկական գիտելիքն օգտագործվում է ֆիզիկական
խնդիրներն ու պրոբլեմներն ուսումնասիրելու համար, մյուս կողմից՝ առկա է հակառակ կապը, երբ ֆիզիկական խնդիրները լցնում են մաթեմատիկական գիտելիքի կիրառման ոլորտը և առարկայական ու առավել հետաքրքիր դարձնում մաթեմատիկական «վերացական» նյութի
ուսուցումը։
Սույն աշխատանքը նվիրված է հենց այդ հակառակ կապի հնարավոր կիրառությունների վերհանմանը։ Ստորև նախ համառոտակի կնշենք
ֆիզիկական այն «գործիքակազմը», երբ ֆիզիկական պրոցեսի վերջնարդյունքն իր ակնհայտ գոյությամբ և միակությամբ պատասխանում
կամ հիմնավորում է մաթեմատիկական հարցապնդմանը, որից հետո
կքննարկենք հանրահաշվի և երկրաչափության դպրոցական դասընթացում դիտարկվող տարբեր տիպային և ոչ տիպային խնդիրներ, և վերջիններիս լուծման համար կառաջարկենք ֆիզիկական նոր մոտեցումներ՝ ի ցույց դնելով ֆիզիկայի ապարատի հնարավոր և օգտակար
կիրառությունները մաթեմատիկական նյութի ուսուցման պրոցեսում։
Հաղորդակից անոթներ:
Ինչպես հայտնի է ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացից, որոշակի
ծավալի միևնույն հեղուկով լցված հաղորդակից անոթում հեղուկի մակարդակները հավասար են՝ անկախ անոթների ձևից (ի նկատի ունենալով, որ մազական երևույթները արհամարհելի են): Այս ակնհայտ փաստը կիրառենք որոշ հանրահաշվական հարցապնդումների պատասխանելիս։
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Օրինակ 1։ Քանի՞ իրական արմատներ ունի x 3 + x − 2 = 0 հավասարումը [2, էջ 17]:
Լուծում։ Դիտարկենք հիմքի միավոր մակերեսով գլանական և

α = 2arctg

3π գագաթի անկյունով կոնական անոթներից բաղկացած
π

հաղորդակից անոթը։ Պարզ է, որ այս անոթի մեջ ցանկացած ծավալի
և, մասնավորաբար, 2 ծավալային միավոր հեղուկ լցնելիս հաղորդակից
անոթում կհաստատվի հեղուկի մի ինչ որ x մակարդակ (որը միշտ
գոյություն ունի և միակն է): Ըստ այդմ, հաշվելով յուրաքանչյուր անոթում
հեղուկի ծավալը, հեղուկի ընդհանուր ծավալի համար կունենանք՝
x + x 3 = 2 , հետևաբար կարող ենք պնդել, որ ելակետային x 3 + x − 2 = 0
հավասարումն ունի ճիշտ մեկ իրական դրական արմատ, որը համաձայն
վերոգրյալի, թվապես հավասար է հաղորդակից անոթում հաստատված
հեղուկի սյան բարձրությանը։ Մյուս կողմից, քանի որ f ( x ) = x3 + x − 2
ֆունկցիան իր ողջ որոշման տիրույթում մոնոտոն աճող է
( f ′ ( x ) = 3 x 2 + 1 > 0 ) , կնշանակի f ( x ) = 0 հավասարումը չի կարող ունենալ մեկից ավել իրական արմատներ, հետևաբար այն ունի ճիշտ մեկ
իրական արմատ:
Պատ.` տրված հավասարումն ունի ճիշտ մեկ իրական արմատ։
Հավելենք, որ նմանատիպ մոտեցմամբ կարելի է ապացուցել նաև,
որ a n x n + a n −1 x n −1 + K + a1 x − a 0 = 0 տեսքի յուրաքանչյուր հավասարում, որում n ∈ N և a 0 ; a1 ;L ; a n ∈ R + , իրական թվերի բազմությունում
միշտ ունի ճիշտ մեկ իրական դրական արմատ։ Ապացուցման համար
բավական է

a0 ծավալով հեղուկը դատարկել n հատ համապատասխան

կոնտուրներով անոթներից կազմված հաղորդակից անոթի մեջ, որի յուրաքանչյուր i -րդ անոթի կոնտուր ընտրված է այնպես ( i = 1; 2;K; n ) , որ
նրանում x սյունով հեղուկի առկայության դեպքում վերջինիս ծավալը

ai x i է։
Զանգվածների կենտրոն:
Ինչպես հայտնի է ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացից, վերջավոր
քանակի նյութական կետերի համախումբն ունի զանգվածների կենտրոն
և այն միակն է, ընդ որում այդ զանգվածների կենտրոնը չի փոխվի, եթե
տրված նյութական կետերի մի քանիսից կազմված առանձին համա-
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խումբը փոխարինենք իրենց զանգվածների կենտրոնով։ Պարզ է, որ երկուսից ավել նյութական կետերի դեպքում մենք կարող ենք համակարգի
զանգվածների կենտրոնը որոշել տարբեր կերպ՝ նախապես տարբեր ձևերով խմբավորելով տրված նյութական կետերը։ Այս ակնառու փաստը հնարավորություն է տալիս նյութական կետերի զանգվածների կենտրոնի որոշման միջոցով հանգել տարբեր երկրաչափական հարցապնդումների
հիմնավորմանը։
Օրինակ 2։ Ապացուցել, որ յուրաքանչյուր քառանկյան մեջ հանդիպակաց կողմերի միջնակետերը միացնող հատվածները և անկյունագծերի միջնակետերը միացնող հատվածը հատվում են միևնույն կետում
և այդ կետում նրանցից յուրաքանչյուրը կիսվում է [1, էջ 93]։
Լուծում։ Դիցուք ունենք ABCD քառանկյունը։ Այս քառանկյան գագաթներում տեղադրենք միավոր զանգվածներ և ստացված չորս նյութական կետերի զանգվածների կենտրոնը նշանակենք O-ով (պարզ է, որ
այն գոյություն ունի և միակն է)։ Այժմ որոշենք այս համակարգի զանգվածի կենտրոնը, վերը նշված չորս նյութական կետերը տարբեր կերպ երկուական խմբավորելով։ Այսպես, դիտարկելով A;B և C;D զույգերը, A և
B կետերում տեղադրված միավոր զանգվածները կարող ենք փոխարինել AB հատվածի միջնակետում տեղադրված 2 միավոր զանգվածով,
իսկ C և D կետերում տեղադրված միավոր զանգվածները կարող ենք
փոխարինել CD հատվածի միջնակետում տեղադրված 2 միավոր
զանգվածով, ինչի արդյունքում կարող ենք պնդել, որ ելակետային չորս
միավոր զանգվածների O կենտրոնը AB և CD հատվածների միջնակետերը միացնող հատվածի միջնակետն է։ Նույն կերպ, դիտարկելով
A;D և B;C զույգերը, համանման դատողությունների արդյունքում կարող
ենք պնդել, որ O կենտրոնը AD և BC հատվածների միջնակետերը
միացնող հատվածի միջնակետն է։ Եվ, վերջապես, դիտարկելով A;C
և B;D զույգերը, ըստ վերոգրյալի կարող ենք պնդել, որ O կենտրոնը AC
և BD հատվածների միջնակետերը միացնող հատվածի միջնակետն է։
Ըստ էության O ծանրության կենտրոնի գոյության և միակության
փաստով հիմնավորվեց, որ ցանկացած ABCD քառանկյան մեջ
հանդիպակաց կողմերի միջնակետերը միացնող հատվածները և
անկյունագծերի միջնակետերը միացնող հատվածը հատվում են մի
կետում և այդ կետում նրանցից յուրաքաչյուրը կիսվում է։ Պնդումն
ապացուցված է։
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Հավելենք, որ նմանատիպ մոտեցմամբ հեշտությամբ կարելի է ապացուցել, որ, օրինակ, յուրաքանչյուր եռանկյան միջնագծերը հատվում
են մեկ կետում և այդ կետով կիսվում 2:1 հարաբերությամբ մասերի՝
հաշված գագաթից, ինչի համար բավական է կամայական եռանկյան
գագաթներում տեղադրել միավոր զանգվածներ և հաշվել ստացված
համակարգի զանգվածի կենտրոնը՝ նախապես միավոր զանգվածներից
որևէ երկուսը խմբավորելով։
Մարմինների հավասարակշռությունը:
Ինչպես հայտնի է ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացից, եթե որևէ
մարմնի վրա ազդում են որոշակի ուժեր, ապա տվյալ մարմինը կգտնվի
հավասարակշռության մեջ այն և միայն այն դեպքում, երբ այդ ուժերի
վեկտորական գումարը, ինչպես նաև կամայական կետով անցնող առանցքի նկատմամբ այդ նույն ուժերի մոմենտների հանրահաշվական
գումարը հավասար է զրոյի։ Հետևաբար կարող ենք պնդել, որ եթե
մարմինն իր վրա ազդող երեք համահարթ ուժերի ազդեցության տակ
գտնվում է հավասարակշռության վիճակում, ապա այդ ուժերի ազդման
գծերը հատվում են նույն կետում (քանզի հակառակ պարագայում ուժերից որևէ երկուսի համազորով և երրորդ ուժով պայմանավորված ուժազույգը կառաջացներ պտտող մոմենտ)։ Այս փաստը հնարավորություն է
տալիս մարմնի հավասարակշռության պայմանից օգտվելով ապացուցել,
որ երեք տարբեր ուղիղներ հատվում են նույն կետում։
Օրինակ 3։ Ապացուցել, որ կամայական եռանկյան ներքին անկյունների կիսորդներն ընդգրկող ուղիղները հատվում են մեկ կետում։
Լուծում։ Դիտարկենք ABC համասեռ եռանկյունաձև թիթեղը, որի
A; B և C գագաթներում կիրառված են մոդուլով միմյանց հավասար

uur uur uur uur uur uur
F1 ; F2 ; F3 ; F4 ; F5 և F6 ուժերը:
r
uur B uu
F
3
F2

uur
F4

uur
F1

uur C
F5

A uur
F6

Նկ. 1
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Քանի որ

uur uur
uur uur uur uur
F1 և F2 , F3 և F4 , ինչպես նաև F5 և F6 ուժերը միմ-

յանց համակշռում են, իսկ նրանց ազդման գծերը՝ համընկնում, ուրեմն
այս ուժերի ազդեցության ներքո ABC թիթեղը կգտնվի հավասարա-

uur uur uuur uur uur uuur
F1 + F6 = FA ; F2 + F3 = FB ;
uuur uuur uuur
uur uur uuur
F4 + F5 = FC : Հեշտ է նկատել, որ FA ; FB և FC ուժերի ազդման

կշռության վիճակում։ Նշանակենք

գծերը կհանդիսանան ABC եռանկյան ներքին անկյունների կիսորդները
և քանի որ այս երեք համահարթ ուժերի ազդեցության տակ ABC համասեռ եռանկյունաձև թիթեղը գտնվում է հավասարակշռության վիճակում,
ուրեմն, համաձայն վերոգրյալի, այդ ուժերի ազդման գծերը (կամ որ
նույնն է՝ ABC եռանկյան ներքին անկյունների կիսորդներն ընդգրկող
ուղիղները) հատվում են նույն կետում։ Պնդումն ապացուցված է։
Հավելենք, որ նմանատիպ մոտեցմամբ հեշտությամբ կարելի է ապացուցել, որ կամայական եռանկյան միջնագծերը (կամ բարձրությունները) հատվում են մեկ կետում։
Ամփոփելով կարող ենք արձանագրել, որ միջառարկայական կապերի վեր հանումը.
♦ թույլ է տալիս էլ ավելի լավ ընկալելու իրականության մեջ գոյություն ունեցող միջառարկայական կապերի էությունն ու գեղագիտական
նշանակությունը,
♦ բարձրացնում է դասի նկատմամբ սովորողների հետաքրքրությունը,
♦ նպաստում է աշակերտների ստեղծագործական, համակարգված և ընդլայնված մտածողության զարգացմանը,
♦ խթանում է սովորողների տրամաբանությունը և վերլուծելու կարողությունը:
Հուսով ենք աշխատանքը կհետաքրքրի ինչպես աշակերտներին և
ուսուցիչներին, այնպես էլ, առհասարակ, մաթեմատիկայով և ֆիզիկայով
հետաքրքրվողներին, ինչպես նաև կնպաստի սովորողների տրամաբանական և ստեղծագործական մտածողության զարգացմանը։
Հետազոտությունն իրականացվել է ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի տրամադրած ֆինանսավորմամբ` 18T-5C287 ծածկագրով գիտական
թեմայի շրջանակներում:

ՍԵՐՈԲՅԱՆ ԵՐՎԱՆԴ, ՆԻԿՈՂՈՍՅԱՆ ԳԱԳԻԿ, ...
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ՄԻՋԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԿԱՊԵՐԸ ՖԻԶԻԿԱՅԻ ԵՎ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ
ԴԱՍԸՆԹԱՑՈՒՄ
Սերոբյան Երվանդ
Նիկողոսյան Գագիկ
Մկրտչյան Գոհար
Խալիֆյան Լիլիթ
Ամփոփում

Աշխատանքը նվիրված է ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացում միջառարկայական որոշ կապերի վերհանմանն ու զարգացմանը:
Քննարկված են հատկապես ֆիզիկական այնպիսի իրավիճակներ, երբ ֆիզիկական պրոցեսի վերջնարդյունքը, առանձին դեպքերում իր ակնհայտ գոյությամբ և միակությամբ, պատասխանում կամ հիմնավորում է մաթեմատիկական հարցապնդումը։
Աշխատանքում քննարկված են նաև տարբեր տիպային և ոչ տիպային հանրահաշվական և երկրաչափական խնդիրներ, որոնց լուծման համար առաջարկված են
ֆիզիկական արդյունավետ մոտեցումներ։
Բանալի բառեր. մաթեմատիկա, ֆիզիկա, հաղորդակից անոթներ, զանգվածների
կենտրոն, մարմինների հավասարակշռություն։
___________________
МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ
Серобян Ерванд
Никогосян Гагик
Мкртчян Гоар
Халифян Лилит
Резюме
Статья посвящена выявлению и развитию междисциплинарных связей в школьном курсе физики и математики.
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Обсуждены именно такие физические явления, когда конечный результат физического процесса, в определенных случаях будучи единственным в существовании, отвечает или обосновывает подставленный математический запрос. В работе обсуждены
также различные типовые и нетиповые алгебраические и геометрические задачи, при
решении которых предложены физические продуктивные подходы.
Ключевые слова: математика, физика, сообщающиеся сосуды, центр масс,
равновесие тел.
___________________
INTERFISCIPLINARY CONNECTIONS IN THE SCHOOL COURSES OF
PHYSICS AND MATHEMATICS
Serobyan Yervand
Nikoghosyan Gagik
Mkrtchyan Gohar
Khalifyan Lilit
Summary
The article is devoted to the identification and development of interdisciplinary connections in the school courses of physics and mathematics.
Such physical situations are discussed when the final result of a physical process, in
certain cases, being the only one in existence, answers or justifies a mathematically substituted query. The paper also discusses various typical and atypical algebraic and geometric
problems, the solution of which suggested physical productive approaches.
Keywords: mathematics, physics, communicating vessels, center of mass, balance of
bodies.
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ԲԵԼԱՌՈՒՍԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ∗
ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ԱՆԻ
ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի դասախոս

Բելառուսի Հանրապետության (ԲՀ) բարձրագույն կրթության համակարգը ներառում է հիմնական, լրացուցիչ և հատուկ կրթությունը։ Հիմնական կրթության բաղադրիչներն են՝ նախադպրոցական կրթությունը, ընդհանուր միջնակարգ կրթությունը, մասնագիտական-տեխնիկական կրթությունը, միջին
մասնագիտական կրթությունը, բարձրագույն կրթությունը և հետբուհական կրթությունը։ Լրացուցիչ կրթությունը ներառում է երեխաների ու
երիտասարդների լրացուցիչ կրթությունը, ինչպես նաև մեծահասակների
կրթությունը։ Հատուկ կրթությունն ուղղված է հոգեֆիզիոլոգիական
խնդիրներով անձանց ուսուցմանն ու կրթությանը և իրականացվում է
հիմնվելով նախադպրոցական և ընդհանուր միջնակարգ կրթության
ծրագրերի վրա [1]։
Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները կարող են լինել
պետական և մասնավոր, սակայն այն հաստատությունները, որոնք մասնագետներ են պատրաստում ԲՀ զինված ուժերի, Ներքին զորքերի, Պետական վերահսկողության կոմիտեի ֆինանսական հետաքննությունների մարմինների, Արտակարգ իրավիճակների մարմինների և դրանց
ստորաբաժանումների, Քաղավիացիայի համար, կարող են լինել միայն
պետական։ Այսպիսի կարգավիճակ ունեն նաև հատուկ կրթադաստիարակչական հաստատությունները, ինչպես նաև բուժական հաստատությունները։ Ներկայումս Բելառուսում գործում է 34 համալսարան, 9
ակադեմիա, 8 ինստիտուտ [2]։
Բելառուսում ընդունելությունը բուհեր կազմակերպվում է համապատասխան 2008 թվականին հաստատված «Բարձրագույն ուսումնական
հաստատություններ ընդունելության կարգի»։ Բուհ ընդունվելու համար
դիմորդը պետք է հանձնի ընդունելության 3 քննություն, որոնցից մեկը
∗

Նյութը ներկայացվել է 22.10.2019 թ., գրախոսվել է 25.10.2019 թ.:
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պարտադիր պետք է Բելառուսի պետական լեզուներից մեկը լինի՝ կա՛մ
ռուսերեն, կա՛մ բելառուսերեն, իսկ մյուս երկու քննությունները մասնագիտության համապատասխան ընտրված ընդունելության քննության առարկաներ են։ Ընդունելության քննությունները կազմակերպվում են
Կրթության նախարարության կողմից հաստատված միջնակարգ կրթության կրթական ստանդարտների վրա հիմնված ծրագրերով։ Կրթությունն իրականացվում է առկա և հեռակա ուսուցման ձևերով բակալավրիատում և մագիստրատուրայում, իսկ ասպիրանտուրայում նաև հայցորդության եղանակով։ Բելառուսում առկա համակարգը իրականացվում է ցերեկային և երեկոյան պարապմունքների միջոցով։ Առկա ցերեկային ուսուցման դեպքում ուսանողի հիմնական զբաղվածությունն ուսումնառությունն է, իսկ առկա երեկոյան ուսուցման դեպքում ուսումնառությունը ուսանողի զբաղվածություններից մեկն է։ Հեռակա ուսուցման
դեպքում շեշտադրումն առավելապես դրված է ինքնուրույն աշխատանքի
վրա, իսկ ուսանողների ֆիզիկական մասնակցությունը կարևոր է սահմանափակ թվով առարկաներին և պարտադիր է ամփոփիչ ատեստավորման ժամանակ։ Դիստանցիոն ուսուցումը հեռակա ուսուցման ձևերից
մեկն է, որի ընթացքում ուսուցումը կատարվում է տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների միջոցով։ Իսկ հայցորդության դեպքում սովորողն ինքնուրույն է յուրացնում կրթական ծրագիրը, և իր ներկայությունն անհրաժեշտ է միայն ամփոփիչ ատեստավորման ժամանակ։ Այն մասնագիտությունների ցանկը, որոնցով չի թույլատրվում կազմակերպել երեկոյան կամ
հեռակա ձևով ուսուցում, հաստատում է Բելառուսի կառավարությունը։
Բելառուսի բարձրագույն կրթության համակարգը ներկայացնելիս
հարկ է նշել, որ այն բաղկացած է կրթական գործընթացի մասնակիցներից, բարձրագույն կրթության կրթական ծրագրերից, ուսումնական հաստատություններից, կրթության պետական կազմակերպություններից, որոնք ապահովում են բարձրագույն կրթության համակարգի գործառնությունը, ուսումնամեթոդական միավորումներից, կազմակերպություններից որոնք կադրերի պատրաստման պատվիրատու են կամ գործատու, պետական մարմիններից, որոնք ենթակա և հաշվետու են Բելառուսի նախագահին, Բելառուսի Գիտությունների ազգային ակադեմիայից,
պետական կառավարման հանրապետական մարմիններից, որոնք ենթակա են Բելառուսի կառավարությանը։ Բելառուսի բարձրագույն կրթության համակարգը բաժանվում է երկու աստիճանի.
1. Բարձրագույն կրթության առաջին աստիճանը պատրաստում է
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մասնագետներ, որոնք տիրապետում են տվյալ ոլորտի հիմնական գիտելիքներին, ունեն համապատասխան կարողություններ և հմտություններ։ Այս աստիճանում իրականացվում է կրթության երկու ծրագիր՝
բարձրագույն կրթության առաջին աստիճանի ծրագիր, որն ապահովում
է բարձրագույն կրթությամբ մասնագետի որակավորում, և բարձրագույն
կրթության առաջին աստիճանի ծրագիր, որն ինտեգրացված է միջին
մասնագիտական կրթությանը և կրկին ապահովում է բարձրագույն
կրթությամբ մասնագետների որակավորում։ Կրթական առաջին աստիճանի ուսումնառության ժամկետը սահմանվում է 4-5 տարի, իսկ երկրորդ անգամ բարձրագույն կրթության առաջին աստիճանով սովորելու
դեպքում ուսուցման ժամկետները կարող են կրճատվել, սակայն ոչ քիչ,
քան 3 տարի ժամկետով։
2. Բարձրագույն կրթության երկրորդ աստիճանում ևս իրականացվում են երկու կրթական ծրագիր՝ բարձրագույն կրթության երկրորդ
աստիճանի ծրագիր, որը ձևավորում է գիտելիքներ, կարողություններ և
հմտություններ գիտամանկավարժական և գիտահետազոտական աշխատանքների ոլորտում, և բարձրագույն կրթության երկրորդ աստիճանի
ծրագիր՝ մասնագետի խորացված պատրաստմամբ։ Այս երկու կրթական
ծրագրերի դեպքում էլ ուսանողին շնորհվում է մագիստրոսի որակավորում։ Բարձրագույն կրթության երկրորդ աստիճանի համար ուսուցման
ժամկետների տևողությունը կազմում է 1-2 տարի։
Հետբուհական կրթությունը ևս ներառում է երկու աստիճան՝ ասպիրանտուրա կամ ադյունկտուրա և դոկտորանտուրա։ Ասպիրանտուրայի
կրթական ծրագիրը յուրացնելիս սովորողին տրվում է հետազոտողի
որակավորում, իսկ դոկտորանտուրայի դեպքում՝ գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան։
Բարձրագույն կրթությունն իրականացվում է բուհերում, սակայն
բացի բարձրագույն կրթության ծրագրերից, բուհերն իրականացնում են
նաև սոցիալապես վտանգավոր կարգավիճակում գտնվող երեխաների
դաստիարակության և իրավունքների պաշտպանության ծրագրեր, միջին մասնագիտական ծրագրեր, հետբուհական կրթական ծրագրեր, ինչպես նաև մեծահասակների լրացուցիչ կրթության ծրագրեր։ Բելառուսի
բուհերն ըստ տիպերի հետևյալներն են՝
♦ Դասական համալսարան, որն իրականացնում է առաջին և երկրորդ աստիճանի կրթական ծրագրեր՝ պատրաստելով մասնագետներ
ամենատարբեր ոլորտների համար, հետբուհական կրթական ծրագրեր,
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ղեկավար աշխատակիցների և մասնագետների որակավորման բարձրացման ծրագրեր, սոցիալապես վտանգավոր կարգավիճակում գտնվող
երեխաների դաստիարակության և իրավունքների պաշտպանության ծրագրեր։ Այն իրականացնում է նաև հիմնարար գիտական հետազոտություններ, մասնագիտությունների համապատասխան ունի նաև գիտամեթոդական կենտրոնի գործառույթներ, բացի այդ իրականացնում է
միջնակարգ կրթություն, որոշ մասնագիտությունների դեպքում ունի նաև
միջին մասնագիտական կրթություն, լրացուցիչ կրթական ծրագրեր երեխաների և երիտասարդների համար։
♦ Պրոֆիլային համալսարան (ակադեմիա, կոնսերվատորիա), որը,
ի տարբերություն դասական համալսարանի, մասնագետներ է պատրաստում մեկ կամ մի քանի մասնագիտություններով՝ կրթական երկու
աստիճանների համար։ Մացած բոլոր գործառույթներով պրոֆիլային
համալսարանը նման է դասական համալսարանին։
♦ Ինստիտուտ, որը մասնագետներ է պատրաստում մեկ կամ մի
քանի մոտ մասնագիտություններով, իրականացնում է հիմնարար գիտական հետազոտություններ տվյալ մասնագիտության ուղղությամբ։ Այստեղ մասնագետներ են պատրաստում բարձրագույն կրթության երկու
աստիճաններով։ Ինստիտուտը կարող է իրականացնել նաև հետբուհական և լրացուցիչ կրթական ծրագրեր, մասնագիտական-տեխնիկական
ծրագրեր և այլն։
♦ Բարձրագույն քոլեջ, որն իրականացնում է բարձրագույն կրթության առաջին աստիճանի ծրագիր՝ ինտեգրացված միջին մասնագիտական կրթության հետ, միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր։
Մանկավարժական և գիտական գործունեության տիպերը, ինչպես
նաև ուսանող-դասախոս հարաբերակցությունը՝ 10:1, սահմանվում են
Բելառուսի կրթության նախարարության կողմից, եթե այլ բան չի սահմանվում երկրի նախագահի կողմից։
Բուհին կարող է շնորհվել առաջատարի կարգավիճակ կամ մի առանձին բնագավառում առաջատար բուհի կարգավիճակ։ Այս կարգավիճակները շնորհվում են՝ նպատակ ունենալով բարելավել կրթության
համակարգը, ուժեղացնել բուհերի դերը Բելառուսի սոցիալ-տնտեսական, գիտատեխնիկական և այլ ոլորտների զարգացման գործընթացում։
Առանձին բնագավառում առաջատար բուհի կարգավիճակ շնորհվում է
Կրթության նախարարության կողմից՝ համաձայնեցնելով ռեկտորների
հանրապետական խորհրդի հետ, պետական մարմինների կամ կազմա-
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կերպությունների առաջադրմամբ, որոնց ենթակայության տակ գտնվում
է տվյալ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը։
Մանկավարժական կադրերի ընտրությունը տեղի է ունենում մրցույթի միջոցով, որի կարգը սահմանում է Բելառուսի կառավարությունը։
Իսկ կրթական չափորոշիչները մշակվում են Բելառուսի Կրթության նախարարության կողմից և իրականացվում են ուսումնամեթոդական միավորումների և կադրերի պատրաստման պատվիրատու կազմակերպությունների հետ համատեղ։
Ամփոփելով Բելառուսի բարձրագույն կրթության համակարգի համառոտ բնութագիրը, պետք է նշենք, որ որքան էլ Բելառուսը միացել է
Եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքին՝ իրականացնելով անհրաժեշտ բարեփոխումները իր կրթական օրենսդրության մեջ, միևնույն
է շատ հարցերում դեռ կենտրոնացված է իրականանում կառավարումը։
ԲՀ բարձրագույն կրթության համակարգում հատուկ ուշադրություն է
դարձվում ուսանողներին աշխատանքով ապահովելու խնդրին։ Օրենքով
սահմանվում և իրականացվում է ուսանողների աշխատանքի բաշխումը,
ինչը պետության համար ռազմավարական նշանակություն ունի երկրում
իր ինտելեկտուալ ներուժի պահպանման տեսանկյունից։
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. https://kodeksy-by.com/kodeks_ob_obrazovanii_rb.htm
2. https://edu.gov.by/sistema-obrazovaniya/glavnoe-upravlenie-professionalnogoobrazovaniya/vysshee-obrazovanie/
___________________
ԲԵԼԱՌՈՒՍԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ
Աբրահամյան Անի
Ամփոփում
Գիտական հոդվածում համառոտ կերպով ներկայացվում է Բելառուսի Հանրապետության բարձրագույն կրթության համակարգի կառուցվածքն ու բովանդակությունը,
դրանց հիմնական առանձնահատկություններն ու կառավարումը։ Հատկանշական է,
որ Բելառուսը ինտեգրացիոն գործընթացների այս համատեքստում կառավարման
բազում գործընթացներ դեռ իրականացնում է կենտրոնացված ձևով։
Բանալի բառեր. բարձրագույն կրթություն, բուհ, համալսարան, ինստիտուտ,
բարձրագույն քոլեջ, կրթական չափորոշիչ, պետական կառավարում։
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СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Абраамян Ани
Резюме

В данной научной статье кратко изложена структура и содержание системы
высшего образования Республики Беларусь, основные особенности образовательной
системы и управлении. Примечательно, что в Беларусии в этом контексте интеграционных процессов все еще осуществляется множество централизованных процессов
управления.
Ключевые слова. высшее образование, университет, институт, колледж, образовательный стандарт, государственное управление.
___________________
HIGHER EDUCATION SYSTEM OF THE REPUBLIC OF BELARUS
Abrahamyan Ani
Summary
The article hereby briefly presents the structure and content of the higher education
system of the Republic of Belarus, its main features and management. It is noteworthy that
Belarus, in the context of integration processes, still conducts many centralized management procedures within the educational system.
Keywords. higher education, university, institute, college, educational standard, public
administration.
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ՀՈԳԵՎՈՐ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ
ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՀԱՐՑԸ ԳԱՐԵԳԻՆ
ԱՌԱՋԻՆ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ
ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ∗
ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ ՎԻԿՏՈՐԻԱ
ԵՊՀ, Մանկավարժության ամբիոնի հայցորդ
Արթուն եւ զգաստ եղեք, որպէսզի չտրուիք քնաբեր եւ
թմրեցնող ու տժգունացնող հովերէն,
որոնք աշխարհի չորս կողմերէն կը փչեն մեզ վրայ,
մանաւանդ այն մէկ հովէն, որ անտարբերութիւն անունն ունի եւ
որ կը տանի դէպի ամայութիւն եւ անէութիւն։
ԳԱՐԵԳԻՆ Ա ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ

Որպես ժամանակի հրամայական կարևորվում է մարդու արժեքային կողմնորոշումն ու մարդ-հասարակություն փոխհարաբերության ընկալումը՝ արժեքների տեղն ու դերը անձի ինքնության ձևավորման կարևորագույն բաղադրիչ դիտարկելով։
Արժեքների մասին տեսությունները ձևավորվել են 19-րդ դարի կեսերին։ Հենց այդ ժամանակահատվածում է սկսվել ավանդական մշակույթից դեպի անձնական մշակույթի անցման գործընթացը։
Արժեքը իմաստի ու իդեալի համախառնուրդն է, որը ձևավորվում է
հասարակական գիտակցությամբ։ Առանց արժեքների չի կարող գոյատևել ոչ մի հասարակություն, բայց փոխարենը յուրաքանչյուր անձ ինքը
կարող է ընտրել՝ ընդունե՞լ արդեն ձևավորված արժեքները, թե՞ ոչ։ Արժեքներն արտահայտվում են իդեալներում, անձնական կյանքի իմաստի
մեջ և դրսևորվում են անձի կամ հասարակության սոցիալական ապրելակերպում։ Արժեքային ոլորտում պետք է ձևավորել այնպիսի կողմնորոշումներ, որոնք չեն հակասում սեփական նպատակներին, դիրքորոշումներին, բարոյական իդեալներին։
Հոգևոր արժեքները հասարակության կողմից ձևավորված իդեալներ են։ Նրանք նստած են անձի ինքնաճանաչման, ձգտումների, աշ∗

Նյութը ներկայացվել է 22.10.2019 թ., գրախոսվել է 25.10.2019 թ.:
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խարհայացքի ձևավորման հիմքում, նրան շրջապատող իրականության
սուբյեկտիվ ընկալման մեջ։
Անձի մեջ արժեքները ձևավորվում են մանկուց՝ դեռևս մանկիկային
տարիքում, ընտանիքի անդամների և շրջապատի ազդեցությամբ։ Ընտանիքի շնորհիվ է երեխան տեսնում ու ճանաչում օբյեկտիվ աշխարհը,
զանազանում լավն ու վատը, բարին ու չարը, կարելին ու արգելվածը։
Նյութական և հոգևոր արժեքների ընդհանրության մեջ, անշուշտ,
նյութական արժեքները կարևոր են ու ցանկալի, շքեղությունն ու պերճաշուք կյանքը՝ նույնպես, բայց հենց այստեղ է, որ խաչվում են նյութական
ու հոգևոր արժեքները: Մարդ արարածը, որ գոյության նյութական ու հոգևոր տարրերի համադրույթն է, իր անձի ու կյանքի մեջ գերակայությունը պետք է տա առաջնային հոգևոր՝ ոչ անցողիկ, մշտագո տարրերին ու
երևույթներին և ոչ թե գերին դառնա ագահության ու որկրամոլության
գայթակղությանը՝ անտեսելով կյանքի համար առավել կարևոր հոգևոր
արժեքները. «Մենք բոլորս ենթակայ ենք փորձութեանը նիւթական հացի տիրապետութեան։ Յաճախ զուտ աշխարհային և աշխարհայնապաշտ,
մարմնապաշտ ու հաճոյապաշտ ձգտումները և շարժումները արդիական, նոյնիսկ ըստ ոմանց, յետ-արդիական կամ գեր-արդիական կեանքի, խոր ազդեցութիւն կը գործեն և լայն ու տիրական տեղ կը գրաւեն
մեր այսօրուան կեանքին մէջ։ Մեր Հայաստանի, մեր ժողովուրդի ներկայի կեանքին մէջ դրսևորուող հոգևոր վերարթնութեան այս շրջանին
մենք պարտաւոր ենք գտնել միջոցը՝ ներդաշնակելու նիւթական հացը
հոգևոր հացին հետ։ Եթե այսօր թերանանք այդ խիստ էական պարտաւորութեան մէջ, ապագային աւելի դժուար կը դառնայ մեր գործը։
Պարտաւոր ենք գործել ուժգնաբար, շարժիլ արագաբար» [6, էջ 54]:
Վեհափառի աշխատություններում հաճախ ենք հանդիպում նյութական արժեքների անցողիկությունը վկայակոչող մտքերի. «Եթե մենք
մնում ենք մի հանրության ուղեծրում, որտեղ տիրապետում են նյութական արժեքները, ուրեմն երես ենք թեքում մարդկային մեր էությունից,
որովհետև մեր էության խորքն է այն հոգևոր չափումը, որով զգում ենք
Արարչի ներկայությունը» [1, էջ 57]:
Յուրաքանչյուր անձ այս կամ այն կերպ կապված է նյութական արժեքներին, բայց անթույլատրելի է դրանց գերակա դեր հատկացնել կամ
դարձնել կյանքի նպատակ, քանի որ նյութականն ընդամենը գործիք է
հոգևոր արժեքներին հասնելու ճանապարհին։ Տարիքի հետ փոխվում են
մարդու ընկալումները. այդ գործընթացը տեղի է ունենում որոշակի դեպ-
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քերի կամ շրջապատող մարդկանց ազդեցությամբ։ Կարևոր է դեռ վաղ
տարիքից երեխայի մեջ ձևավորել բարություն ու ազնվություն, դիմացինին լսելու և ապրումակցելու կարողություն։ «Աշխարհը կարօտ էր ոչ
թէ նիւթական հացին, որ կու գայ հողէն, այլ այն հացին, որ կու գայ ի
վերուստ, երկրի և երկնի Արարիչէն։ Նիւթեղէն հացը հողին տուրքն է,
ձեռք բերուած մարդկանց տքնութեամբ։ Հոգեղէն հացի կարօտը սակայն
աւելի շեշտակի կերպով ի յայտ կուգայ ներկայ ժամանակներուն՝ մանաւանդ երիտասարդ սերունդին մէջ» [7, էջ 398]:
Հոգևոր արժեքներն անձի համար առաջնային համարվող բարոյական, էթիկական, գեղագիտական ու կրոնական հասկացությունների
ամբողջությունն են։
Մեծ հետաքրքրություն են առաջացնում Գարեգին Առաջին Ամենայն
հայոց կաթողիկոսի աշխատություններում հոգևոր արժեքների վերաբերյալ մոտեցումները։ Վեհափառը կարևորում և առաջնահերթության մեջ
էր տեսնում այնպիսի հոգևոր արժեքներ, ինչպիսիք են՝ սերը, բարին,
գեղեցիկը, երջանկությունն ու առաքինությունը։ Այս արժեքներն են, որ
պետք է ներարկվեն մշակույթի մեջ. չէ՞ որ կրոնի, մշակույթի և գիտության ընդհանուր նպատակը մարդու համակողմանի զարգացումն է՝ նրա
մտավոր, ֆիզիկական և հոգևոր կողմերով։ Գարեգին կաթողիկոսը մարդու երջանկությունը, հայության կենսունակությունն ու զորացումը պայմանավորում էր քրիստոնեական կրոնով ու Հայաստանեայց եկեղեցով։
«Քրիստոս ծնաւ, որպէսզի թագաւորէ սէրը՝ աղբիւրը կեանքի գեղեցկութեան եւ մարդու երջանկութեան»։ Իսկ ի՞նչ է երջանկությունը. «Մերձավորների հետ կիսվել, սրանում է երջանկության աղբյուրը»:
Վեհափառն իր աշխատություններում ու քարոզներում բացարձակ
հոգևոր արժեք ընդունում էր սերը՝ որպես մարդու մարդացման չափանիշ. «Սէր ամեն բանի մէջ, որովհետեւ սէրը գերիշխան ոյժն է մարդկային կեանքի, մայր ջիղը քրիստոնէական հաւատքի, սրտերում գրուած
գերագոյն օրէնքն աշխարհի» [1, էջ 64]: Մարդու կյանքի երջանկության
աղբյուրը սերն է, որը կյանքով ու գործով է արտահայտվում, ծառայությամբ ու բարիքով մարմնավորվում և խաչով կնքվում։
Ըստ Վեհափառի՝ բարին Աստծուց է գալիս. մարդու կատարած ամեն բարի գործի մեջ Աստծու ներկայությունը կա, նույնիսկ եթե նա լիովին չի գիտակցում դա։ Կա այսպիսի մի իմաստուն արտահայտություն,
թե երբ ձեռքդ դնում ես կարիքավոր մարդու ձեռքի մեջ, դու նրա ձեռքի
մեջ Աստծու ձեռքն ես գտնում։ Հետևաբար նա, ով ուրիշներին օգնում է
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նյութապես, բարոյապես կամ հոգեպես, մոտենում է Աստծուն։
Բարին` որպես հոգևոր արժեք, գնահատվել է միշտ, սակայն միշտ
չէ, որ մարդիկ գնահատվել են իրենց կատարած բարի գործի կամ բարի
մտադրության համար, ավելին՝ հաճախ նրանք բախվում են երախտամոռությանն ու դավաճանությանը, ինչն էլ երբեմն տարակուսանքի ու
երկմտանքի է հանգեցնում։ Երբեմն բարությունը դիտվում է որպես
պարտականություն, հատկապես շահերի բախման ժամանակ հաճախ
ենք ականատես լինում բարությունը շահարկող արարքների, սակայն
բարին գործելը բացառապես անձի ներքին պահանջմունք է։ Արդարացի
են Վեհափառի խոսքերը. «Ուրիշին ժպիտն է միայն, որ քու կատարած
բարիքէն քու վրադ կրնայ ճառագայթել և ջերմութիւն ու երջանկութիւն
ցանել հոգիիդ մէջ» [6, էջ 106]:
Գեղեցիկը մարդուն ամենաոգեշնչողն է. դեռևս վաղ մանկությունից
նա սկսում է որոշակի չափանիշներով գնահատել իրեն շրջապատող աշխարհը՝ գեղեցիկի ու տգեղի, վեհի ու նվաստի հակասության մակարդակում։ Սակայն Վեհափառն ի՛ր սահմանումն ունի գեղեցիկի վերաբերյալ.
«Ինձ համար Երրորդությունը մարդկային վարքի կատարելատիպ է։
Աստվածային միությունը չի նշանակում միակերպություն, միաձուլություն։ Սիրով արտահայտված այդ միությունը ենթադրում է տարբերությունների, զանազանությունների առկայություն, որոնք ոչ թե հակադրության, այլ սիրո, հաղորդակցության կամ փոխներթափանցման մեջ են։
Այդ միության մեջ եմ գտնում գեղեցկության արմատները։ Որովհետև
գեղեցկությունը, իրավամբ, միության դրսևորումն է, որպես տարբեր
էությունների ներդաշնակություն» [2, էջ 91]:
Երջանկության մասին բազմաթիվ դիտարկումներ կան. ոմանք կարծում են, թե երջանկությունը մեծ խնդիրներ չունենալն է, ոմանք էլ իրենց
երջանիկ են համարում՝ դյուրընթաց կյանք ու ակնթարթային հաճույքներ
վայելելու համար, սակայն անհրաժեշտ է հստակ սահմանազատել իրական երջանկությունն ու թեթևընթաց կյանքը։ Երջանիկ լինելու համար
պետք չէ խույս տալ պատասխանատվությունից, խնդիրներից ու դժվարություններից։ Հենց դժվարությունն ու փորձությունն են մեզ սովորեցնում հասկանալ տարբերությունը երջանկության ու հաճույքի. «Երջանիկ
լինել՝ նշանակում է հաղթահարել թուլությունները, խղճի խայթերը։ Երջանկության այլ չափանիշներ ևս կան. երջանիկ ես, երբ երջանկացնում
ես ուրիշներին։ Եթե մեր երջանկությունը միայն մեզ համար ենք պահում, ապա դա քրիստոնեական երջանկություն չէ» [3, էջ 255]:
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Գարեգին Առաջին կաթողիկոսը որպես հոգևոր արժեք դիտարկում
է նաև մարդկային առաքինությունը՝ անվանելով այն «հոգեկան զենք»։
Նա մտահոգիչ է համարում այն հանգամանքը, որ առաքինությունը
սկսել է պակասել հասարակության մեջ, անարժեքությունը դարձել է արժեք՝ ծանր կշռելով մեր կյանքի նժարին. «Պղինձը ոսկիի տեղ է դրուեր,
ստուերը լոյսէն կը ընտրուի կամ փայլը լոյսին հետ կը շփոթուի… Եվ որքան մարդիկ ամէն օր առատ խունկ կը ծխեն այդ կուռքերուն առջեւ» [4,
էջ 118]:
Հոգևոր արժեքների այսօրինակ փոխակերպումը շատ հաճախ պայմանավորված է ժամանակաշրջանով, տեղի ունեցող երևույթներով, ինչպիսին է համաշխարհայնացումը։ Այստեղ է, որ շահերի բախման հետևանքով առաջնային դիրքում հայտնվում են փոխակերպված արժեքները, որոնք երկրորդ պլան են մղում հոգևոր բարձրագույն արժեքները։
Համաշխարհայնացման հետ եկող նոր հոսանքները հաճախ մեզ հեռացնում են այն հոգևոր պարզ ու վճիտ ակունքներից, որոնք մեր մեջ են եղել
դարեր շարունակ։ «Մենք ներկայումս նոր աշխարհայնապաշտության
փորձությանն ենք մատնվել. հոգևոր արժեքներից հեռացել ենք և պետք
է վերադառնանք՝ մեր նոր Հայրենիքի, մեր նորանկախացյալ պետության այս դարաշրջանում վերագտնելու համար մեր սեփական հոգևոր
ինքնությունը։ Առանց հոգևոր, առանց բարոյական այս սկզբունքներին
ես չեմ կարող երևակայել, որ զորավոր կլինենք։ Ազգը պահողը հոգին է
կենդանարար, ինչպես ասում է Ավետարանը։ Հոգին է կենդանարար,
նյութը կսպանե, հոգին է, որ կապրեցնե» [6, էջ 68]:
Փոխակերպումների ռիսկային գոտուց ելնելու և ազգային ինքնությունը պահպանելու հիմնաքարը աշխարհաքաղաքական հանգամանքների և ազգային հոգեմտակերտվածքի արդյունավետ համատեղումն է:
Սակայն որտե՞ղ փնտրել այդ համատեղման սոցիոմշակութային փորձարկված չափանիշները: Ցանկացած սոցիալական համակարգ, որպես
կանոն, կյանքի սկզբունքներն ընտրելիս ղեկավարվում է կենսափորձով,
հետևաբար համատեղման չափանիշները պետք է փնտրել էթնոհամակեցության հոգևոր ակունքներում:
Իմաստուն ու խոսուն են մանկավարժ-կաթողիկոս Գարեգին Առաջինի հետևյալ խոսքերը. «Հաճախ եմ մտածում մարդկության, նրա
հարստության ու ներդաշնակ բազմազանության մասին։ Կյանքի ինչպիսի գեղեցկություն է պարգևել մեզ Աստված՝ ստեղծելով այս մոլորակի
վրա, որը նման է բազմաթիվ ծառերով այգու։ Եթե բոլոր ծառերը միա-

32

ՀՈԳԵՎՈՐ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՀԱՐՑԸ ...

տեսակ լինեին, գեղեցկություն չէր լինի։ Հայությունս ինձ համար միայն
այն ժամանակ է իմաստավորվում, երբ ես շփման, հաղորդակցության
մեջ եմ լինում այլ ազգությունների հետ։ Այս տեսակետից ես հուսով եմ,
որ երրորդ հազարամյակի մարդիկ առավել խորությամբ կգիտակցեն
ազգերի միասնության նշանակությունը, միասնություն՝ բազմազանության մեջ, բայց առանց դիմակայության, առանց այն լարվածությունների, որոնք հաճախակի հրահրվում են ներքաղաքական չափազանց
նեղ նկատառումներով» [5, էջ 76]:
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ВОПРОС СОХРАНЕНИЯ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ТРУДАХ
КАТОЛИКОСА ГАРЕГИНА ПЕРВОГО
Багдасарян Виктория
Резюме
Духовные ценности - это совокупность нравственных, этических, эстетических и
религиозных понятий, считающихся первостепенными для личности. В своих трудах и
проповедях патриарх воспринимал любовь как критерий человека, как духовную ценность. Трансформация духовных ценностей очень часто обусловлена периодом,
происходящими там явлениями.
Ключевые слова: духовная ценность, материальная ценность, глобализация,
основные ценности, счастье, потребность, человеческая добродетель.
___________________
THE ISSUE OF PRESERVING SPIRITUAL VALUES IN THE WORKS OF
CATHOLICOS GAREGIN I
Baghdasaryan Viktoria
Summary
Spiritual values are the set of moral, ethical, aesthetic and religious concepts that are
of primary importance to a person. The Supreme Patriarch recognized love as a standard
of humanity in his works and sermons. The conversion of spiritual values is often conditioned by the period of the phenomena occurring there.
Keywords: spiritual value, material value, globalization, primary values, happiness,
need, human virtue.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ ОТНОШЕНИЯ
К ЛЕВОРУКИМ ДЕТЯМ∗
ХЛОПУЗЯН АНАИТ
ЕГУ, соискатель кафедры педагогики

Исторически сложившееся отношение общества к левшам попало в поле зрения педагогики, а изучение этого вопроса позволит проследить трансформацию отношения к леворуким и влияние на их социально-педагогическую адаптацию. В глубокой древности леворукие вызывали повышенное любопытство, особый интерес и настороженность со стороны общества. Отношение к леворуким в сфере образования на протяжении времени в
большинстве стран было в основном негативным. Считалось, что леворукие дети обладают слабым здоровьем, низкими интеллектуальными
способностями, предрасположены и часто страдают различными нервно-психическими заболеваниями, имеют значительные педагогические
трудности и проблемы в плане адаптации и интеграции в обществе. Согласно сложившемуся в общественном мнении, леворукость рассматривалась как отклонение от нормы - девиация, по той причине, что не соответствует общепринятой норме праворукости. Разделение правого и левого и их противоречивость, на основе которых, можно предположить, и
сформировались неприязнь и неоднозначное отношение к леворуким
детям, уходят корнями в историю. Так, еще Аристотель в «Метафизике»
писал, что имеется 10 начал, расположенных попарно: предел и беспредельное, нечетное и четное, единое и множество, правое и левое,
мужское и женское, покоящееся и движущееся, прямое и кривое, свет и
тьма, хорошее и дурное, квадратное и продолговатое. Но заметим, что
пифагорейская таблица противоположностей связывала правое с ограниченным, единственным, мужским началом, покоем, светом, добром,
тогда как левое ассоциировалось с неограниченным множеством, женским началом, движением, тьмой, злом. Неравнозначность правого и
∗
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левого служила источником многочисленных мифов, символов и знаков
в истории и культуре человечества. Характерно, что в различных культурах символика и знаки, связанные с правым и левым, имеют много
общего и практически совпадают.
Предпочтение левой руки правой было недопустимо от природы,
так как быть левшой - не все равно, что быть рыжим или блондином,
высоким или низким, но «противно природе», и страдающий им в
какой-то степени болен [1, c. 74-75].
Отношение к леворуким детям как в образовательной среде долгое
время не изменялось. «Как всякое меньшинство, левши внушают
враждебность, подозрительность, впечатление отсутствия всяких человеческих добродетелей и умений. Они часто становятся психоневротиками, эпилептиками, заиками; обнаруживают трудности при письме и чтении, зеркально пишут, затрудняются в ориентации в пространстве, рисовании; упрямы, непорядочны, гомо- и бисексуальны. Но Леонардо да
Винчи и Микеланджело - левши...», -так говорил о левшах Ж. Эррон [2,
c. 63]. Еще в 1920 г. Г. Гордон, исследовав несколько пар близнецов,
один из которых - левша, а другой - правша, приходит к выводу, что
левши более нервные, меньше ростом, отстают в развитии. А.А. Капустин в 1924 г., обследовав несколько детей психоневрологического
интерната, пришел к выводу, что среди левшей могут быть дети, вполне
нормальные во всех отношениях, но чаще всего - приблизительно в 3/4
случаев – левша - все-таки дегенерат [3, c. 96]. Исследования показывают, что среди левшей чаше встречаются такие заболевания, как астма, аутизм, диабет, мигрени. 70 % детей с трудностями школьного обучения составляют левши. По мнению X. Йоте-ко, леворукость должна
рассматриваться как анатомическая аномалия, как исключение из
правил. Левша, как гигант или карлик, должен оставаться исключением,
так как человечество как вид должно развиваться в соответствии с
нормой [1, c. 102]. Полагаем, что эти факты высвечивают презрительное, уничижительное, невнимательное отношение к леворуким детям,
которое существовало в обществе и, что особенно важно, даже ученые
разделяли его и подкрепляли своими суждениями. Леворукость детей
воспринималась не столько как физиологическая, сколько как психическая и душевная аномалия. Считалось, что деформированное тело
несет в себе деформированный дух; предпочитать левую руку правой
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означало извращать внутреннюю духовную сущность; леворукость накладывает отпечаток на внутренний мир ребенка, его здоровье и, следовательно, самочувствие. В большинстве словарей, изданных до 1960-х
гг., дается такое определение слову «левша»: это не просто человек, у
которого основной действующей рукой является левая, но и человек,
который «пользуется левой рукой вместо того, чтобы пользоваться
правой» [1, c. 74-75]. Ребенок является левшой, вместо того чтобы быть
как все - правшой. Его особенность являлась аномалией, дегенеративным признаком, серьезным дефектом и болезнью. Леворукий ребенок
находился вне или за гранью общества. Предубеждение по отношению к
леворуким детям долгое время мешало им жить. Леворуких детей всегда
окружала какая-то аура необычности, нетипичности, странности и непохожести на остальных. Они долгое время были угнетёнными, даже на
грани предрассудков, а в истории, культуре и языке можно найти аргументы, подтверждающие это.
Положение левшей изменялось, и левши становились объектом не
только презрения, но и восхищения. Со временем леворукость превратилась в достоинство и исключительную особенность, поэтому, характеризуя историческую трансформацию статуса левшей и детей-левшей, а
также их положение в обществе, нельзя не указать на неоднозначность
отношения к леворукому меньшинству со стороны социума. Другим
примером служит итальянский скульптор и архитектор Рафаэлло де
Монтелупо (ок. 1505-1566). Он гордился своей леворукостью, которая
вызывала восхищение и удивление. Художники-левши были известны и
до него: Леонардо да Винчи, Ханс Хольбейн, Ян Ван Эйк, Иеронимус
Босх. Леворукость, таким образом, воспринималась как феномен, подчеркивающий удивительный дар и талант художника, музыканта. Писатель, поэт и член Французской Академии Венсан Вуатюр (1597-1648) не
смущался своей леворукости и даже издал «Стансы, написанные левой
рукой», которые прочесть можно только в зеркале [1, c. 218-220]. Однако оставались и те, которые воспринимали левшей как изгоев, их необычность, в отличие от большинства долгое время вызывали в равной
степени боязнь, отвращение и даже уважение.
В 1910-1920 гг. был проведен симпозиум в Норфист Скул в Филадельфии на тему «Как следует относиться к ученикам-левшам?». Основной вывод, который был сделан на этом симпозиуме, гласил, что лево-
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рукость детей является врожденной, а не приобретенной, а потому бессмысленно считать, что леворукий ребенок сможет управляться правой
рукой с той же ловкостью и умением, как и левой. Первой страной, которая запретила переучивать леворуких детей в школах, стала Австралия. В 1958/59 учебном году в Бордо (Франция) был создан первый
сбалансированный класс, в котором дети-левши не подвергались тирании правшей, как везде ранее, а могли выполнять упражнения, адаптированные к ним. Таким образом, за рубежом положение леворуких детей
в образовательной и семейной среде стало постепенно меняться.
Негативное отношение к леворуким детям в нашей стране также
имеет долгую историю. Проблема леворукости, возникла очень давно и
связана была с выполнением крестьянами различных сельскохозяйственных операций. Леворукость детей воспринималась как проявление
ущербности. По этой причине в семьях, где появлялся ребенок с таким
дефектом, с момента рождения переучивали его, принуждая пользоваться не левой рукой, а правой, матери при кормлении грудью зажимали
левую руку ребенка между своим и его телом, туго пеленали ее, не подозревая, что такие действия вредны и очень опасны для здоровья ребенка. В бывшем СССР исследования леворукости были в основном разрозненны и преимущественно не имели единой цели. Именно поэтому у
нас до недавнего времени в школах и семье леворуких детей переучивали, ломая и исправляя природный «недостаток». «Главным защитником» таких детей является доктор медицинских наук, профессор, академик А.П. Чуприков. Зимой 1977 г. прошла первая конференция по
асимметрии человеческого мозга. А.П. Чуприков настаивал на свободе
выбора для детей, утверждая, что не надо их переучивать. Движение в
защиту левшей началось в 40-50-е гг. XX в. В настоящее время в США
функционирует Международная ассоциация леворуких. Она оказывает
помощь левшам, пострадавшим от непонимания окружающих. Ассоциация выпустила так называемый «Билль о левшах», в котором подтверждается их право пользоваться ведущей рукой при приветствии, клятве.
Штаб-квартира Международной ассоциации леворуких находится в г.
Топика (США, штат Канзас). Такие ассоциации успешно функционируют
и в других странах (Франция, Канада). Например, в Сан-Паулу (Бразилия), где левшей насчитывается 13 млн человек, что составляет более 10
% от общего населения страны, эта организация борется за внедрение в
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жизнь товаров и приспособлений для леворуких [4, c. 34-35]. В Мюнхене
открыта консультация для левшей и «переученных» левшей. Специалисты помогают этим детям справляться с их проблемами. Доктор Йохана Барбара Саттлер детям с правополушарной ориентацией прописывает
эрго- и мототерапию. Это означает, что опытные специалисты во время
занятий рисованием, лепкой, ручной работой внимательно смотрят, какой рукой действует ребенок. Эти наблюдения определяют тренировку
мозговых центров моторики путем специальных упражнений по равновесию. Лечение эрготерапией стимулирует развитие доминантной половины мозга. Тем самым врачи пытаются ликвидировать у ребенка задержку в развитии. В СССР ситуация стала меняться только в 1985-89 гг.,
когда школы стали терпимее к леворуким детям и отказались от их переучивания. Только после исследований мозга и революционных открытий в этой области леворукость детей стала изучаться с научных позиций, приобретая форму достоверного знания. Но стереотипы по поводу
леворуких детей долго не удавалось устранить, и сложившееся за века
отношение к таким детям в образовательной и семейной среде не изменялось.
Научный догматизм привел к признанию леворукости детей проявлением дегенеративности, а распространение школьного образования
стало институтом повсеместного «исправления» леворуких детей. На леворуких детей всегда смотрели как на некое отклонение от общепринятых норм, и это подтверждает проведенный в этом параграфе анализ.
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ՁԱԽԼԻԿ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՆԴԵՊ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԻ ՊԱՏՄԱԿԱՆ
ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄԸ
Խլոպուզյան Անահիտ
Ամփոփում
Ժամանակի ընթացքում ձախլիկությունը վերածվել է բացառիկ առանձնահատկության, ուստի, բնութագրելով ձախլիկների կարգավիճակի պատմական վերափոխումը,
ինչպես նաև հասարակության մեջ նրանց դիրքը, չի կարելի չնշել սոցիումի կողմից
ձախլիկների նկատմամբ ոչ միանշանակ վերաբերմունքի առկայությունը:
Բանալի բառեր. ձախլիկություն, ձախլիկ, հասարակություն, միջավայր, պատմական վերափոխում, նորմ:
___________________
ИСТОРИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОТНОШЕНИЯ К ЛЕВОРУКИМ ДЕТЯМ
Хлопузян Анаит
Резюме
Со временем леворукость превратилась в достоинство и исключительную особенность, поэтому, характеризуя историческую трансформацию статуса левшей и детейлевшей, а также их положение в обществе, нельзя не указать на неоднозначность
отношения к леворукому меньшинству со стороны социума.
Ключевые слова: леворукость, левша, общества, социум, историческая трансформация, норма.
___________________
HISTORICAL TRANSFORMATION OF ATTITUDE TOWARDS LEFT-HANDED CHILDREN
Khlopuzyan Anahit
Summary
With the course of time left-handedness has become an exceptional advantage so
describing the historical transformation of the status of left-handed people as well as their
role in the society it is impossible not to mention the society’s ambiguous attitude towards
left-handed people.
Keyword: left-handednes, historical transformation, left-handed, society, impossible.
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ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԲՈՒՀՈՒՄ «ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ»
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ∗
ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԿԱՐԻՆԵ
ՎՊՀ օտար լեզուների ամբիոնի դասախոս

Գլոբալացման արդի պայմաններում բոլոր մասնագիտությունների
համար կարևորվում է օտար լեզվի, առանձնապես՝ անգլերենի իմացությունը: Արդյունավետ տնտեսություն ունենալու, ապրանքների շահավետ
արտահանում և ներմուծում կազմակերպելու համար անհրաժեշտ է
ստեղծել հայ և օտարերկրացի գործարարների սերտ համագործակցության մթնոլորտ: Առանձնապես օտար լեզվի իմացության լուրջ պահանջներ են ներկայացվում կառավարման մասնագետներին (մենեջերներին),
որոնց գործունեությունն ուղղակիորեն կապված է բազմամակարդակ ու
բազմատարածքային հաղորդակցումների հետ: Ուստի անգլերեն լեզվի
դասավանդումը կառավարման մասնագետներին խնդիր ունի ոչ միայն
նրանց ծանոթացնել խոսակցական լեզվին, այլև տիրապետել զուտ
մասնագիտական անգլերեն լեզվով հաղորդակցման կանոններին:
Ելնելով ծրագրերից՝ լեզվի ուսումնասիրությունն իրականացվում է
հետևյալ ուղղություններով.
1. Կառավարման ոլորտին վերաբերող բառապաշարի ուսուցում.
այդ նպատակի համար մեր կողմից օգտագործվում է «Տնտեսագիտություն; հայերեն-անգլերեն, անգլերեն-հայերեն տերմինների բացատրական բառարան»՝ բաղկացած չորս մասից: Գրքում բերված գործարարական, ֆինանսական և կառավարչական հաշվառման տերմինները ներկայացված և բացատրված են միջազգային կտրվածքով՝ նկատի ունենալով, սակայն, հայկական իրականությունը [1]: Նշված բառարանից ուսանողն ինքնուրույն աշխատանքի ժամերի հաշվին ձևավորում է կառավարմանը վերաբերող իր խոսքային բառապաշարը:
∗

Նյութը ներկայացվել է 16.10.2019 թ., գրախոսվել է 18.10.2019 թ.:
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2. Լեզվի ուսումնասիրության մյուս ուղղության նպատակն է ուսումնասիրել կառավարմանը վերաբերող անգլերեն լեզուն: Հիմնվելով ստացած տեսական գիտելիքների և բառապաշարի վրա՝ մեր կողմից մշակվել են «Մենեջմենթ» առարկան ընդգրկող բոլոր հիմնական թեմաները,
որոնց մեկնաբանումները ներկայացված են անգլերեն լեզվով: Այս աշխատանքներն իրականացվում են գործնական պարապմունքների ժամերին: Դասավանդման առանձնահատկությունները բացահայտելու նպատակով ներկայացնում ենք այս առարկան 40 հիմնական թեմաների միջոցով: Դասընթացը կազմակերպվում է “Professional English in Use. Management” դասագրքով [3]: Յուրաքանչյուր թեմային ծանոթանալու հետ
միասին ուսանողը սովորում է նաև այդ թեմային վերաբերող բառերը:
Նշված գրականությունում յուրաքանչյուր թեմային հաջորդում է գրավոր
և բանավոր վարժությունների շարք, որոնք ոչ միայն ամրապնդում են
լեզվական նյութը, այլև հնարավորություն են տալիս բանավոր քննարկումների միջոցով ստեղծել կառավարման մթնոլորտ և տալ տարբեր լուծումներ “Over to you” բաժնում զետեղված հարցերին՝ օգտագործելով
տարբեր մեթոդներ: Հաճախ օգտագործում ենք ուղեղային գրոհ, ակվարիում, քեյս խաղային մեթոդները, որոնք դրական արդյունք են տալիս
վիճելի հարցերի, վարկածների, խնդրահարույց իրավիճակների քննարկման ընթացքում: Այս մեթոդները նպաստում են ուսանողների վերլուծական և ստեղծագործական մտածողության զարգացմանը: Պրակտիկան
ցույց է տալիս, որ ուսանողները հետաքրքրություն են դրսևորում այս մեթոդների կիրառությանը գործնական պարապմունքների ժամանակ:
Դասագիրքը բաղկացած է յոթ բաժիններից, որոնք ներառում են
կառավարման ոլորտի հիմնական ուղղությունները: Մեր կողմից կատարված վերլուծությունները կներկայացնենք անգլերեն լեզվով:
MANAGEMENT IN CONTEXT [3]
Perspectives on management: Give the students basic knowledge about
Management. State some general management responsibilities (identifying
customers’ needs, setting targets, planning and scheduling their work, reporting on results). Organization structures: Inform about the traditional
types of organizational structures – functional, divisional, multi-divisional.
Management in different sectors: Speak about the peculiarities of private
sector, public sector and non-for-profit sector. Explain the students what
resources managers use (data and information, time and money).
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INNOVATION
Innovation and creativity: State the difference between innovation, invention and creativity.
Screening criteria usually involve three factors: market criteria product
criteria and financial criteria. There are also must-have criteria and wouldlike criteria. Explain what the new product development process is and what
stages it consists of. Give basic knowledge of what intellectual property is.
There are several ways of protecting ideas, inventions and intellectual property: patents, copyright, trademark. (Speak about each of them.)
MARKETING
Marketing principles and planning: Give basic information on development of marketing techniques, marketing planning and its benefits. The contents of a strategic marketing plan are as follows: mission statement, market
overview, SWOT analysis, underlying assumptions, marketing objectives,
marketing strategies, resource requirements. Market research: Explain that
STEEP analysis involves examining the social, technological, economic, environmental and political factors that affect an organization. Using the Internet
for marketing: There are different social networking sites for businesses and
for professional people to collaborate with their peers and to extend their
networks by taking part in communities of practice that are related to their
professional interests. Draw clear differences between traditional business
processes and the processes used in carrying out online business.
OPERATIONS
Explain that operation management deals with all aspects of how an organization produces and delivers its products and services. Improvements in
one area can lead to overall improvements in the organization’s competitive
advantage. Give general idea about supply chain – the collection and distribution of all the inputs to the production process. Customer relationship
management makes extensive use of information technology and the Internet. Banking and insurance were early movers in this field. Many large organizations use their own online procurement system that allows tenderers
to download the documents and submit a bid electronically via the Internet.
PEOPLE AND HUMAN RESOURCES
Recruitment and Selection: Discuss the ways of recruitment and selec-
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tion process in small and large companies. Performance and commitment in
the workplace improve if individuals are given autonomy and responsibility
for clearly defined tasks, can use a wide variety of skills, can make decisions
and solve problems, and get meaningful feedback on results and about their
performance. Performance appraisal, feedback, training and development
are very essential. Teams: There are different useful roles that are necessary in a successful team. Some team members make contributions to the
ideas used in the team, others focus on the task in hand and concentrate on
the people and interpersonal relationships within the team.
Building continuous learning processes across all levels of the organization can help to improve business performance. Speak about the leadership
theory – transactional and transformational leaders. Cultural diversity is becoming a significant management issue because of factors such as globalization and cross-border partnerships.
FINANCE
Financial accounting and management accounting: Explain the functions of financial accounting and management accounting. Speak on cash
management services and payment products, on different ways of raising
money for business start-ups. Corporate governance is the system by which
companies are directed and controlled. The board of directors has collective
responsibility for setting the company’s strategic aims, supervising the management of the business and reporting to shareholders on their stewardship.
The important part of risk management strategy is hedging, that is protecting future borrowing costs or foreign exchange exposure.
STRATEGY AND CHANCE
Strategic options: There is a four-way matrix to identify strategies a
company can adopt: existing markets and new markets, existing products
and new products. Explain that the strategic planning cycle provides managers with a structure that allows them to set the organizational purpose and
its current strategy and consider how the organization’s resources can be
best utilized. Organizations face constant pressures for change from both
outside the organization and from within. Resource allocation is a central
management activity for strategy implementation.
Ժամանակակից կառավարման կարևորագույն հատկանիշներից է
նրա սոցիալական և մշակութային կողմնորոշվածությունը, որի ճիշտ ի-
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մացությունը և կիրառումը զգալիորեն բարձրացնում է տնտեսական գործունեության արդյունավետությունը: Ուստի «Մենեջմենթ» առարկայի գրեթե բոլոր դասագրքերում (ինչպես արտերկրի, այնպես էլ հայրենական)
առանձին գլխով ներկայացված են կառավարման մշակույթի հիմնախնդիրները: Այդ կարևոր հարցերն ուսումնասիրված են նաև առանձին
մասնագետների կողմից, ներկայացված են ազգային կորպորատիվ մշակույթի բազմաթիվ մոդելներ: Այդ հարցն ուսումնասիրված է նաև հայկական կառավարման համակարգի համար, տրված են համեմատական
վերլուծություններ այլ երկրների կառավարման ազգային մշակույթի հետ
[2, էջ 285-287]: Այս թեմայի սահմաններում ուսանողը ծանոթանում է
խոսքային և ոչ խոսքային հաղորդակցման առանձնահատկություններին
(բանակցությունների վարման հմտություններ, նամակագրական ունակություններ և այլն): Առանձին ուշադրություն է դարձվում կառավարման
էթիկային և վարվելակերպին (խոսքի, հագուստի, հեռախոսով հաղորդակցվելու և այլ մշակույթ) [4 էջ 49-53]: Այս թեմայի խոր ուսումնասիրման նպատակով անցկացվում են նաև դերային խաղեր, սինարիոներ,
ռեֆերատներ՝ ինքնուրույն աշխատանքների ձևով: Ներկայացված առարկայի վերաբերյալ գիտելիքների մակարդակը գնահատելու համար
նախատեսված է ստուգումն իրականացնել թեստային և բանավոր ձևերով: Ներկայացնում ենք մոդելը [5].
Լրացման հարցեր (լրացնել առաջադրված պնդման մեջ բաց թողնված բառերը կամ արտահայտությունները), ընկալում (առաջադրված
տեքստին վերաբերող հարցեր):
Փակ հարցեր (պահանջվում է տրված հարցերի պատասխանների
տարբերակներից ընտրել ճիշտը), հարցերի և պատասխանների համապատասխանություն (պահանջվում է գտնել համապատասխանություն
տրված հարցերի և պատասխանների շարքերում), բանավոր ներկայացում (ուսանողից պահանջվում է ներկայացնել նախապես պատրաստված խոսք՝ հղման, զեկուցման կամ կարծիքի արտահայտման տեսքով),
գործնական վարժություն (ուսանողից պահանջվում է ցուցադրել մի
շարք գործնական հմտություններ), նախագիծ (նախագծերն ավելի ընդգրկուն և ստեղծագործական են և կարող են իրականացվել ինչպես
անհատապես, այնպես էլ խմբով):
Ուսումնական աշխատանքի այս մեթոդներն ու ձևերը դասախոսին
հնարավորություն են տալիս դատելու ուսանողի առաջընթացի մասին,
նկատելու բացթողումները, նպաստում են ուսանողների վերլուծական և
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ստեղծագործական մտածողության զարգացմանը: Այս մեթոդների արդյունավետությունը նրանում է, որ նախադրյալներ է ստեղծում մեկ դասաժամի ընթացքում մի քանի խնդիրների դիտարկման, դրանց պատասխանների որոնման, ինչպես նաև ուսումնական նյութի կրկնության և
ամրապնդման համար:
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.
4.
5.

Խաչատրյան Հայկ, Տնտեսագիտություն: Հայերեն-անգլերեն, անգլերեն-հայերեն
տերմինների բացատրական բառարան, Եր., «Արտագերս», 2011, – 255 էջ:
Յու. Սուվարյան, Մենեջմենթ, Եր., «Տնտեսագետ», 2002, – 560 էջ:
Arthur Mckeown, Ros Wright – Professional English in Use. Management. Cambridge
University Press, 2011, – 120 p.
Турук И. Ф., Самойлова Т. Т., Лобанова Е. И., English for Students of Management
Московская финансово-промышленная академия. М., 2004, – 112 c.
Առարկայի ուսումնամեթոդական փաթեթ «անգլերեն լեզու», ՎՊՀ օտար լեզուների ամբիոն, 2018:
___________________

ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՎԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԲՈՒՀՈՒՄ
«ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
Սարգսյան Կարինե
Ամփոփում
Հոդվածում ներկայացված են «Կառավարում» մասնագիտության ուսանողներին
անգլերենի դասավանդման նորարարական մոտեցումները: Կառավարման ոլորտի
մասնագետներին ներկայացվում են օտար լեզվի տիրապետման հատուկ պահանջներ, քանի որ նրանց գործունեությունը անմիջականորեն կապված է բազմամակարդակ և բազմաճյուղ հաղորդակցման հետ:
Առարկայի սահմաններում ուսանողը ծանոթանում է նաև խոսքային և ոչ վերբալ
հաղորդակցման առանձնահատկություններին:
Բանալի բառեր. կառավարում, խոսքային հաղորդակցում, թեմատիկ ծրագիր,
անգլերենի դասավանդման մեթոդներ, գիտելիքների գնահատման մեթոդներ:
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В УНИВЕРСИТЕТЕ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ “МЕНЕДЖМЕНТ”
Саркисян Карине
Резюме

В статье представлены ряд инновационных подходов к преподаванию английского языка по специальности «Менеджмент». Особые требования к владению иностранным языком предъявляются специалистам по управлению, чья деятельность напрямую связана с многоуровневым и многоотраслевым общением.
В рамках предмета студент знакомится с особенностями речевого и невербального
общения.
Ключевые слова: менеджмент, речевое общение, тематическая программа, методы преподавания английского языка, методы оценки знаний.
___________________
PECULIARITIES OF TEACHING ENGLISH TO MANAGEMENT STUDENTS AT UNIVERSITY
Sargsyan Karine
Summary
The article speaks about a number of innovative approaches to teaching English in the
Department of Management. One of the most important aspects of contemporary management is its social and cultural orientation. Specific requirements for foreign language
proficiency are presented to management professionals whose activities are directly linked
to multi-level and multifaceted communication.
Within the limits of the subject the students also get acquainted with the peculiarities
of verbal and non-verbal communication.
Keywords: Management, verbal communication, thematic program, methods of teaching English, methods of knowledge assessment.
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ՀԱԿՈԲՅԱՆ ԼԻԼԻԹ

ԼՈԳՈՊԵԴԱԿԱՆ ՌԻԹՄԻԿԱՅԻ
ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅԱՆ
ՄԱԿԱՐԴԱԿԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ∗
ՀԱԿՈԲՅԱՆ ԼԻԼԻԹ
Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Ներառական և
հատուկ կրթության ֆակուլտետի Լոգոպեդիայի և
վերականգնողական թերապիայի ամբիոնի
ասպիրանտ
«Շիրակացու ճեմարան» միջազգային գիտակրթական
համալիրի լոգոպեդ

Մեր օրերում զգալիորեն աճել է խոսքի խանգարումներ ունեցող նախադպրոցական տարիքի երեխաների թիվը [1]: Այս հանգամանքը պահանջում է խոսքի խանգարումների հաղթահարման առավել արդյունավետ ուղիների մշակում: Որպես այդպիսին կարող է հանդես գալ լոգոպեդական ռիթմիկան: Արտասահմանյան մի շարք երկրների (Անգլիա,
Ֆրանսիա, Նիդեռլանդներ, ԱՄՆ, Կանադա, Ռուսաստան և այլն) նախադպրոցական կրթական հաստատություններում լոգոռիթմիկան հանդիսանում է լոգոպեդական գործունեության անբաժան մաս, քանի որ
այս մեթոդը թույլ է տալիս խոսքի, երաժշտության և շարժումների համադրմամբ նպաստել խոսքի տարբեր խանգարումների, այդ թվում՝ խոսքի ընդհանուր թերզարգացման հաղթահարմանը, խոսքի և այլ բարձրագույն հոգեկան գործընթացների զարգացմանը [2]:
Լոգոռիթմիկական միջամտությունը համարվում է արդյունավետ միջոց նախադպրոցական և դպրոցական տարիքի տարբեր խոսքային
խանգարումներ ունեցող (ԽԸԹ, դիսլալիա, դիզարտրիա, բրադիլալիա,
տախիլալիա, կակազություն, ալալիա, լոգոնևրոզ) երեխաների խոսքի
զարգացման գործընթացում [3]: Բազմաթիվ հեղինակներ իրենց աշխատանքներում գործնականորեն ապացուցում են, որ լոգոպեդական ռիթմիկան ունի շտկողազարգացնող մեծ ներուժ [4], սակայն Հայաստանում
այն դեռևս չունի բավարար գործնական կիրառություն: Նշվածի պատճառները պարզելու և լոգոռիթմիկայի տարածմանն ուղղված հետագա
∗

Նյութը ներկայացվել է 23.10.2019 թ., գրախոսվել է 28.10.2019 թ.:
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աշխատանքները ճիշտ կազմակերպելու նպատակով մեր կողմից իրականացվել է սոցիոլոգիական հարցում Հայաստանում աշխատող 70 լոգոպեդների շրջանում:
Հարցումն իրականացվել է նախապես մշակված հարցաթերթիկի
միջոցով, որը կազմված է եղել 11 հարցերից։ Հարցումն իրականացվել է
2017 թ. մայիս ամսից մինչև 2019 թ. սեպտեմբերն ընկած ժամանակահատվածում Երևան, Արմավիր և Աբովյան քաղաքներում:
Սոցիոլոգիական հարցումն հետապնդում էր մի քանի նպատակ.
1. Պարզել լոգոպեդների կողմից լոգոռիթմիկայի գործնական կիրառության մակարդակը։
2. Վեր հանել լոգոռիթմիկայի գործնական կիրառության դժվարությունները։
3. Հավաքագրել և ամփոփել մասնագետների առաջարկությունները՝
ուղղված լոգոռիթմիկայի կիրառության տարածմանը մեր հանրապետությունում։
Հարցման մասնակիցների 50%-ը (35 անձ) աշխատում էին նախադպրոցական հաստատություններում, 30%-ը (21 անձ)` այլ հաստատություններում (վերականգնողական կենտրոններ, բուժ. հաստատություններ և այլն), և 20%-ը (14 անձ)՝ դպրոցում։
Սոցհարցման արդյունքում պարզվեց, որ մասնակիցների 50%-ն
ուներ 5-10 տարվա, 30%-ը՝ 10-17 տարվա, 10%-ը՝ 18-20 տարվա, 10%-ը՝
1-4 տարվա լոգոպեդական աշխատանքի փորձ։ Ելնելով այն հանգամանքից, որ հարցվածների մեծ մասն ուներ 10-20 տարվա լոգոպեդական աշխատանքի փորձ, կարող ենք փաստել, որ հարցման արդյունքում
ստացված տվյալները հուսալի են և օբյեկտիվ (նկ.2)։

Նկար 2. «Նշեք Ձեր լոգոպեդական աշխատանքի փորձը (տարիներով)» հարցի
պատասխանների վերլուծությունը
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Լոգոռիթմիկայի կիրառության անհրաժեշտությունը նախադպրոցական կրթական հաստատություններում պարզելու նպատակով սոցհարցման մասնակիցներին տրվել է հետևյալ հարցը. «Անհրաժե՞շտ է արդյոք
լոգոռիթմիկայի կիրառությունը նախադպրոցական կրթական հաստատություններում»: Հարցվածներից 52 անձ (74%) պատասխանել է «այո»,
5-ը (7%)՝ «ոչ», 13-ը (19%) «դժվարացել է պատասխանել» (նկ. 3):

Նկար 3. «Անհրաժե՞շտ է արդյոք լոգոռիթմիկայի կիրառումը ն/դ կրթական
հաստատություններում իրականացվող լոգոպեդական աշխատանքում» հարցի
պատասխանների վերլուծությունը

Այն հարցին, թե արդյոք կիրառում են լոգոպեդական ռիթմիկան
իրենց լոգոպեդական գործունեության ընթացքում, հարցվածներից 38-ը
պատասխանել է «ոչ», 18-ը` «այո», 9-ը` «մասնակի», 5-ը դժվարացել է
պատասխանել (նկ.4):

Նկար 4. «Դուք կիրառո՞ւմ եք լոգոռիթմիկայի մեթոդը» հարցին մասնագետների
պատասխանների վերլուծության արդյունքները
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Հարցման արդյունքներից պարզ դարձավ նաև, որ լոգոռիթմիկան
կիրառող մասնագետները գործնականում օգտագործում են լոգոռիթմիկական որոշ միջոցներ (աղյուսակ 1), մինչդեռ վերջինները շատ ավելի
բազմազան են:
Աղյուսակ 1
«Լոգոռիթմիկական ինչպիսի՞ միջոցներ եք կիրառում գործնականում»
հարցին մասնակիցների պատասխանների վերլուծության արդյունքները

Մասնակիցների կողմից նշված
լոգոռիթմիկական միջոցները
Քայլք
Երգեր
Ձայնային վարժություններ
Շնչառական վարժություններ
Խոսքաշարժողական խաղեր
Երաժշտառիթմիկ վարժություններ

Լոգոռիթմիկա կիրառող
մասնակիցների թիվը, n= 27
թիվը
%
11
40.74%
9
33.33%
7
25.93%
5
18.52%
9
33.33%
8
29.63%

Այն հարցին, թե ո՞ր խոսքային խանգարումների դեպքում են կիրառում լոգոռիթմիկան, մասնագետներից 7-ը նշել է՝ խոսքի բոլոր խանգարումների դեպքում, 24-ը՝ կակազության, 7-ը՝ դիսլալիայի, 7-ը՝ ռինոլալիայի, 6-ը` դիզարտրիայի, 19-ը` խոսքի ընդհանուր թերզարգացման, 4ը` խոսքի զարգացման հապաղման, 5-ը՝ ալալիայի (նկ. 6):

Նկար 6. «Խոսքի ո՞ր խանգարումների դեպքում եք կիրառում լոգոռիթմիկան»
հարցի պատասխանների վերլուծությունը

Հարցումներից պարզ դարձավ նաև, որ մասնագետներից 48-ը

51

ՀԱԿՈԲՅԱՆ ԼԻԼԻԹ

(68.57%) նպատակահարմար է համարում լոգոռիթմիկայի կիրառությունը խոսքի ընդհանուր թերզարգացման ժամանակ իրականացվող լոգոպեդական աշխատանքներում, 13-ը (18.57%) գտնում է, որ այն կարելի է
կիրառել մասամբ, իսկ 9-ը (12.86%) նշել է ոչ (նկ.7):

Նկար 7. «Նպատակահարմա՞ր է արդյոք լոգոպեդական ռիթմիկայի
կիրառությունը խոսքի ընդհանուր թերզարգացման դեպքում» հարցին
մասնակիցների պատասխանների վերլուծության արդյունքները

Հարցման վերջում մասնակիցներին առաջարկվել է ներկայացնել
այն լուծումներն ու գաղափարները, որոնք, իրենց կարծիքով, կնպաստեն լոգոպեդական աշխատանքում լոգոռիթմիկայի կիրառման տարածմանը (աղյուսակ 2):
Աղյուսակ 2
«Ի՞նչը կնպաստի լոգոռիթմիկայի տարածմանը Հայաստանում» հարցին
տրված պատասխանների վերլուծության արդյունքները

Սոցհարցման մասնակիցների կողմից կատարված
առաջարկները
1. Անհրաժեշտ տեսագործնական ձեռնարկների ստեղծում
2. Արտասահմանյան փորձի ուսումնասիրություն,
լուսաբանում, փոխանակում,
3.Բուհում «Լոգոռիթմիկա» դասընթացի ժամերի ավելացում, օրինակելի պարապմունքների դիտում, գործնական կիրառում տարբեր հաստատություններում
4.Ն/դ ուսումնական հաստատություններում և/կամ

Մասնակիցների թիվը
n
%
28

40%

10

14.29%

7

10%

6

8.57%
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կրտսեր դպրոցի 1-ին, 2-րդ դասարաններում լոգոպեդական անհատական և խմբային պարապմունքներից
բացի «Լոգոռիթմիկա» դասընթացի անցկացում ընդհանուր զարգացնող և կանխարգելիչ նպատակներով
5.Իրազեկում
6.Մասնագետների համար համապատասխան սեմինարների և վերապատրաստումների կազմակերպում

16

22.86%

25

35.71%

Այսպիսով, մեր կողմից իրականացված սոցհարցման արդյունքում
ստացված տվյալների հիման վրա կարող ենք փաստել, որ.
♦ Լոգոռիթմիկան Հայաստանում չունի լայն կիրառություն:
♦ Մասնագետներն ունեն գիտելիքների գործնական կիրառությանը նպաստող միջոցների (տեսագործնական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ
և այլն) պակաս և անհրաժեշտություն:
♦ Մասնագետների կարծիքով՝ նախադպրոցական կրթական հաստատություններում կազմակերպվող լոգոպեդական աշխատանքում լոգոռիթմիկան պետք է զբաղեցնի իր ուրույն տեղը, քանի որ այն ունի
ընդհանուր զարգացնող նշանակություն:
♦ Սոցհարցմանը մասնակցած լոգոպեդների մեծ մասը նպատակահարմար է համարում լոգոռիթմիկայի կիրառումը խոսքի ընդհանուր
թերզարգացման հաղթահարման գործընթացում:
♦ Սոցհարցման մասնակիցների կողմից ներկայացված առաջարկությունների շարքում առավել հաճախ նշվում էր հայերեն լեզվով լոգոռիթմիկական տեսագործնական ուղեցույց-ձեռնարկի ստեղծման կարևորությունը, ինչպես նաև լոգոռիթմիկայի վերաբերյալ վերապատրաստումների և իրազեկող միջոցառումների կազմակերպումը:
Ամփոփելով նշենք, որ Հայաստանում մասնագետները հանդիպում
են մի շարք դժվարությունների լոգոպեդական ռիթմիկայի գործնական
կիրառության ժամանակ (տեղեկատվության անբավարարություն, անհրաժեշտ գործիքակազմի բացակայություն և այլն), ուստի պետք է կյանքի կոչել լոգոպեդների առաջարկությունները՝ սկսելով, թերևս, հայերեն
լեզվով լոգոռիթմիկական տեսագործնական ուղեցույց-ձեռնարկի ստեղծումից, որը կօգնի մասնագետներին իրականացնել ճիշտ և նպատակային լոգոռիթմիկական աշխատանք:
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Նախքան հիմնահարցին անդրադառնալը անհրաժեշտ է կատարել
վերլուծություն՝ ելնելով ձևաբանական միավորների առանձնահատկությունների և բառածանցման տեսանկյունից։ Ժամանակակից գերմաներենում ընդհանուր առմամբ տարբերակվում են բաժանվող և պայմանականորեն բաժանվող կազմություններ [2, էջ 42]։
Հենվելով Ե. Կուբրյակովայի և Մ. Աստվածատրյանի աշխատությունների վրա [1], [2]՝ նախածանցավոր բայերը դասակարգելիս մենք
հաշվի ենք առել հետևյալ գործոնները.
1. Ձևական-բաժանվող բառերի միավորների՝ տարբեր համատեքստերում միևնույն կամ այլ իմաստով վերարտադրվելու կարողություն, որի
արդյունքում ստեղծվում են նոր բառեր (ինչպես օրինակ՝ verstehen, bekommen)։
2. Բառի՝ առանձին իմաստային մասերի տրոհման հնարավորություն,
որն ինքնուրույն հանդես է գալիս մեկ այլ լեզվական համատեքստում, և
որի հիման վրա առանձնացվում են բաժանվող և չբաժանվող նախածանցավոր բայեր։
3. Թերի բաժանվող միավորներ, որոնց հիմքը ընդհանրապես չի
գործածվում որպես բառային միավոր (ինչպես օրինակ՝ begegnen, beginnen, bewegen, erlauben, erledigen, erobern, misslingen, vergessen,
vergnügen, verzichten, verlieren և այլն)։ Այս դեպքում բառակազմական
միավորի բայահիմքը լիովին իմաստազրկված է, և այն չի կարող դասվել
նախածանցավոր բայերի կարգին [1, էջ 39]։
Վերոշարադրյալը պարզաբանենք օրինակների միջոցով։ Նախածանցավոր beschreiben բայն ունի պարզ ձևաբանական իմաստային կառուցվածք (be-schreiben)՝ հարաբերակցվելով schreiben բային։ Մյուս կողմից, be- նախածանցը, կապակցվելով handeln բայի հետ, հաղորդում է
բային «գործողության միջոցով օբյեկտի ամբողջական ընդգրկման»
իմաստ, որը կրկնվում է նախածանցման բառակազմական շարքում
(bearbeiten, bemalen, besprechen, befragen և այլն) [4], [5]։
Համաժամանակյա վերլուծության տեսանկյունից հույժ կարևոր է
բառակազմական նվազագույն միավորների ընտրության ժամանակ առանձնացնել նախածանցավոր բայերի կառուցվածքային և կառուցվածքաիմաստային մակարդակները, որի շնորհիվ հնարավոր է դառնում
տարանջատել տարբեր իմաստային մոդելները, հատկապես միավորների ձևի համընկնման դեպքում։

56

ԲԱՌԱԿԱԶՄԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԸ

Նախածանցավոր բայերի կառուցվածքաիմաստային մոդելների համակարգի բացահայտումը կատարվում է՝ հաշվի առնելով հետևյալ գործոնները. բայական ածանցի իմաստը, ածանցվող հիմքերի քերականական/բառիմաստային կարգերը, ածանցավոր միավորի բաղադրիչների
միջև փոխներգործումը, վերջիններիս կառուցվածքաիմաստային համակցությունը։
Կառուցվածքաիմաստային մոդելների առանձնացումը կատարվում
է ընդհանրացման միջոցով և համապատասխանում է նախածանցավոր
բայերի բաղադրիչների ներքին իմաստային արժութականությանը (ըստ
Մ. Դ. Ստեպանովայի), որը սերտ կապված է ձևաբանական կառուցվածքի հետ, իսկ երբեմն լիովին համընկնում է [3, էջ 188]։ Այսպես, օրինակ՝
ver- բայական նախածանցը կապակցվում է ինչպես բայերի, այնպես էլ
անվանական հիմքերի հետ, որոնք, օրինակ, արտահայտում են շարժում
(reisen, fliegen և այլն), տարածության մեջ օբյեկտի տեղաշարժ, հեռացնելու իմաստ՝ (ver1+V1, 2, 27, 33)։ Նույն կառուցվածքային մոդելների
Ver+V-V շրջանակներում առանձնանում են ևս յոթ կառուցվածքաիմաստային մոդելներ (տե՛ս աղյուսակը` 68-75 կետերը)։
Գործողության ավարտի կամ աստիճանական դադարեցման իմաստը հստակեցված է ver3+V6, 23, 32, 34, 35 մոդելներում, բառերի բառիմաստային կարգերի հետ նախածանցի համընկնման արդյունքում, որոնք
արտահայտում են հնչողություն, ֆիզիկական գործողություններ կամ առարկաների հատկություններ (այրում, մարում, սննդի գործածության ֆիզիոլոգիական գործընթացներ և այլն)։ Համեմատենք verklingen, verblühen, verbrennen, verspeisen և այլն [4, 5]։
Նախածանցավոր մոդելի մյուս իմաստը ի հայտ է գալիս միայն
ver7+S կառուցվածքային մոդելի համատեքստում։ Սակայն կառուցվածքային նախածանցավոր մոդելի բաղադրիչների ընտրությունը չի սահմանափակվում կառուցվածքային առանձնահատկություններով։
Կառուցվածքաիմաստային մոդելների գործողության մակարդակում
հույժ կարևոր են բառակազմական ածանցի և ածանցավոր հիմքերի
կոնկրետ իմաստի ընտրության փոխհարաբերությունը և օրինաչափությունները՝ ver7+S1-4, 9 (vergolden, verkrüppeln)։
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Աղյուսակ 1
Բայական նախածանցավոր և ածանցակերպ
կառուցվածքաիմաստային մոդելներ
Կառուցվածքա- Կառուցվածքաիմաստային
Հ/Հ իմաստային
մոդելների իմաստային
մոդելներ
ծավալը/ նշանակությունը
1

1.

2

ab1+V1, 2

3

շարժման, գործողության
ուղղություն վերևից դեպի
ներքև
ամբողջից մասնատում,
անջատում
հեռացում, շարժման
ուղղություն օբյեկտից

Օրինակներ
4

absteigen, -fallen; abwerfen, -stoppen,
-springen
2. ab2+V20
abreißen, -drehen,
-bürsten, -schlagen
3. ab3+V1, 2,
abfahren,-reisen; ab21,27
schieben, -biegen,
-fliegen, -schießen,
4. ab4+V20-21
վերջ, ավարտ
abschalten, -brechen
5. ab5+A12
հակառակ գործողություն abraten, -werten
6. ab6+V3, 23,
գործողության,
ablaufen (Zeit),
34,35
գործընթացի ավարտ
-speisen, -blühen
7. ab7+V18, 22
գործողության ընդգրկուն abfragen, -wischen
կատարում
8. ab8+A1, 8
իրավիճակի
abmagern, -stumpfen
փոփոխություն
9. ab9+V20, 11
ինչ որ մի բանի
abmalen, -schreiben
նմանակելու
գործողություն
10. an1+V9,14,16,1 գործողության ուղղուanlachen, -sehen;
8,29
թյուն դեպի օբյեկտը
-kaufen, -klopfen, -stoßen
11. an2+V1, 2, 26 մոտեցում օբյեկտին կամ anreden, -zeigen
միացում
anfahren, -schieben
12. an3+V3, 18,
գործողության սկիզբ
anlaufen (rot);
20
anlesen, -brennen
13. an4+V16, 20
գործողության
anschmeiden, -tasten
թերակատարում

58

ԲԱՌԱԿԱԶՄԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԸ

14. an5+V24, 31
15. an6+V20, 31
16. auf1+V1,
2,4,14,20
17. auf2+V9, 3235
18. auf3+V2, 17,
21, 22
19. auf4+V20,21,2
6

20. auf5+V22, 23

21. auf6+A1, 8, 10
22. auf7+S4, A1,
V19
23. aus1+V1,2,18,2
0,22
24. aus2+V3, 10,
17, 19, 20, 23,
34, 35
25. aus3+V21, 29
26. aus4+V8, 20
27. aus5+A7, 8
28. aus6+S3, 5, 6
29. be1+V1, 2, 14,

ինչ որ բանի ձեռք բերում
գործողության
ուղղություն դեպի օբյեկտ
շարժման գործողություն
դեպի վեր

anschaffen, -erben
anziehen, -hängen

auffliegen, -stoßen;
aufstehen, -sehen;
aufblicken, -hüpfen
գործողության,
auflachen, -klingen,
գործընթացի սկիզբ
-blitzen, -flammen
օբյեկտի տեղավորումը
auflegen, -stellen, -tragen,
մակերեսի վրա
-schlagen (ein Zelt)
բաց անելը
auftauen, -blättern,
-wachen, -drehen, reißen, -schließen, blühen, -knüpfen, klappen
գործողության ավարտ
aufarbeiten, -reiben;
aufessen, -rauchen,
-lesen, -kaufen, -brauchen
պատճառականություն
aufmuntern, -runden,
-wecken, -hetzen, -regen
նախկին վիճակի
aufbügeln, -wärmen,
վերականգնում
-polieren
ուղղություն ներսից դեպի ausgehen, -stellen,
դուրս
-graben, -fegen
գործողության ընդհաausweinen, -denken;
տում, ավարտ (գործոausfragen, -trinken;
ղության հասցնելը
ausbrennen, -blühen
որոշակի սահմանի)
հեռացում, բացառում,
ausschneiden, -suchen
ընտրություն
տարածում, ընդլայնում
ausdehnen, -strecken
պատճառականություն
ausgleichen, -weiten
ինչ-որ բանով օժտված
ausflügeln, -mauern
դարձնելը
օբյեկտի ամբողջական
bereisen, -legen;
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17, 18, 22, 26, շրջափակում
33
30. be2+V1, 13, 18 անցումային
գործողություն
31. be3+S1, 7, 5, ինչ-որ բանով օժտված
11
դարձնելը
32. be4+A1, 2
պատճառականություն
33. bei1+V1, 2, 4
մոտեցում,
մասնակցություն ինչ-որ
բանի
34. bei2+V1, 4
միացում
35. bei3+V2, 22
հավելում
36. ein1+V1,2,6,
գործողության
20, 22
ուղղություն դեպի ներս
37. ein2+V5
38. ein3+V18, 20,
22
39. ent1+V1
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

վիճակի փոփոխություն
ինտենսիվություն

հեռացում, բաժանում
օբյեկտից
ent2+V26, 30 հակադրություն կամ
(S1,8, 10;A2,8) հեռացում
ent3+V34, 35 գործընթացի սկիզբ
ent4+V4, 24,
զրկում, հեռացում ինչ-որ
27
բանի
er1+V12, 17,
գործողության ավարտ,
22, 24, 25
արդունքի հասնելը
er2+V6, 9, 32, գործողության սկիզբ
33
er3+V1, 20
անցումային
գործողություն
er4+V7,5;
գործողության հասցնելը
A1,2,V6,7
որոշակի վիճակի
durch1+V1, 21 գործողության ուղղություն ինչ-որ բանի միջով

besehen, -sprechen; bearbeiten, -decken
besteigen, -antworten;
bemannen, -nebeln;
beruhigen, -reichern
beikommen, -holen;
beisitzen, -wohnen
beitreten, -stehen
beilegen, -geben
eintreten, -werfen;
s. einleben, -drehen;
einschlagen, -bauen
einschlafen, -dösen
einreden, -hauen
entgehen, -laufen
enthüllem, -rüsten;
entmenschen, -machten
entzünden, -blühen
entnehmen, -reißen
erbitten, -greifen;
erdenken, -bauen
erzittern, -leben;
erklingen, -strahlen
ersteigen, -öffnen
erfreuen, -kranken;
ermuntern, -weichen
durchfahren, -brechen
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48. durch2+V14,
17
49. durch3+V1, 5,
6
50. miss+V11, 12,
18
51. mit+V1, 2, 4-6,
V9-15, V17-29
52. nach1+V1, 2,
14; V18, 27
53. nach2+V17, 18
54. nach3+V17, 18
55. über1+V1, 2

56. A’ über2+V20,
22, 26, B’
über3+V1
57. A’ über2+V1, 7
B’über5+V11,
17, 22
58. über6+V14,
22, 26 (S4,6)
59. über7+14, 15
60. über8+V6, 8
61. über9+V27
62. um1+V1,2,
14,20,26
63. um2+V20, 26

գործողության հասցնելը
սահմանին
ինտենսիվություն,
գործողության ավարտ
ժխտական
հարաբերություն
գործողության
համատեղություն
գործողության ուղղության ինչ-որ մեկի, ինչ-որ
բանի հետքերով
կրկնություն, հավելում
նմանեցում, օրինակին
հետևելը
գործողության
ուղղության ինչ-որ բանի
վրայով, միջով
գործողության
ուղղության ինչ-որ բանի
վերևով
գործողության դուրս
գալը սահմաններից,
չափազանցություն
ինչ որ բանի վրայով
անցնելու գործողություն
գործողության մակերեսայնություն, բացթողում
տևականություն ցույց
տվող գործողություն
փոխանցում
շարժում շրջանի շուրջ,
հետադարձ շարժում,
պտույտ
առարկայի տեղաշարժում ինչ-որ բանի շուրջ

durchsehen, -denken
durchfahren, -schlafen
missachten, -raten
mitfahren, -werfen;
mitbauen, -reden
nachlaufen, -schieben;
nachsehen, -sprechen
nachlesen, -fragen
nachschreiben, -erzählen
überfliegen, -setzen,
-schlagen, -bauen
überbinden,-ziehen, überfliegen, -fahren
überlaufen, -arbeiten,
-kochen, -schätzen,wiegen
übergießen,-binden,
-decken, -golden, -mauern
überschauen, -hören
überleben, -dauern
übersenden, -geben
umfahren, -steigen
s. umblicken, -sehen
s. umdrehen, -wenden
umdrehen, -binden
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64. um3+V17,20,
22
65. um4+V2
66. um5+V1
67.

68.
69.
70.

71.
72.
73.
74.
75.
76.

77.
78.

օբյեկտի ձևափոխություն umschreiben, -bauen

օբյեկտի տեղափոխում
օբյեկտի շուրջ
կատարվող շարժում
um6+V15, 26 օբյեկտի ամբողջական
(S3, 4, 7)
շրջափակում
գործողության միջոցով
ver1+V1, 2, 27, հեռացում, անջատում
31
ver2+V17,18,
սխալ, անհաջող
22, 23
գործողություն
ver3+V6, 23, ավարտ, մարում,
32, 34, 35
գործողության
աստիճանաբար
ընդհատում
ver4+V11, 12, հիմքերի նշանակության
24
հակառակ գործողություն
ver5+V11, 12
ինտենսիվություն,
լարվածություն
ver6+V24, 26 օբյեկտի ամբողջական
գրավում
ver7+S1-4, 9
ինչ-որ բանով օժտված
դարձնելը
ver8+A2ա) որակի ձեռքբերում
6,7,9,10
բ) պատճառականություն
vor1+V1, 2, 4, գործողության
20
ուղղություն դեպի առաջ՝
օբյեկտի գտնվելն ինչ-որ
բանի առջևում
vor2+V3, 17,
գործողության
18
ներկայացնելը
vor3+V14, 16, հեռանկարային,
17
կանխատեսման
նշանակություն

umlegen, -stellen
umfliegen, -wandeln
umfassen, -armen

verreisen, -fliegen,
-gehen, -legen, -senden
verschneiden, -kochen;
s. verschreiben, -lesen
verleben, -speisen;
verklingen, -blühen

verachten, -raten, -bieten
vertrauen, -ehren
verstecken, -decken
verkrüppeln, -golden
verlaufen, -bleichen,
verlängern, -jüngen
vortreten, -schieben,
-stehen, -biegen

vortragen, -lesen,
-machen, -schreiben
vorsehen, -bedenken;
vorhaben, -ahnen
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79. hinter1+V2, 20 օբյեկտի տեդադրում ինչոր բանի ետևի մասում
80. hinter2+V30
ա) գաղտնի, չարամիտ
գործողություն
բ) ինչ-որ բանի
պահպանում
81. unter1+V1, 2
գործողության ուղղություն
դեպի ներքև
82. unter2+V17
ներքևում լինելը
83. unter3+ V20, ընկնելը, ինչ որ բանի,
22
ինչ որ մեկին
ենթարկվելը
84. unter4+V30
գործողության կատարում նորմայից ցածր
85. wider1+V32,
արտացոլում (լույսի,
33
ձայնի), պատասխան
գործողություն
86. wider2+V18,
հակառակ գործողություն
32
87. zer+V1, 20, 21, քանդում, կործանում
25 (S8; A6, 7)
88. zu1+V1, 2, 9,
10

ձգտում ինչ-որ բանի,
ինչ-որ մեկի կողմը

89. zu2+V1, 20
90. zu3+V26
91. zu4+V22

փակում
ավարտ
նախապատրաստում,
առարկայի հասցնելը
որոշակի վիճակի
հավելում, միացում

92. zu5+V20, 22

hinterlegen, -schieben
hinterhalten, -lassen

s. unterstellen, -schieben
unterschreiben,-zeichnen
unterdrücken, -geben

unterbewerten
widerklingen, -scheinen

widersprechen, -streben
zerfahren, -drücken;
zergliedern, -stückeln,
-kleinern, -mürben
zugehen, -fahren; zuwerfen, -schieben; zulachen, jubeln;
zuhören, -sehen
zumachen, -drehen
zuriegeln, -gittern,-decken
zuschneiden, -bereiten

zugießen, -schüttern
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Գերմաներենի նախածանցավոր և ածանցակերպ հիմքերի
իմաստաբանական դասակարգում
Բայական հիմքերի իմաստային դասակարգում
1. շարժում ցույց տվող բայեր
2. օբյեկտի տեղաշարժում տարածության մեջ
3.շարժում ցույց տվող բայեր, որոնք կիրառվում են վերացական
իմաստով
4. հոգեֆիզիոլոգիական վիճակ
5. «գոյություն» հասկացությունն արտահայտող բայեր
6. վիճակի փոփոխություն
7. «տևականություն» հասկացությունն արտահայտող բայեր
8. զգացմունքի արտահայտում դիմախաղի, ձայնի միջոցով
9. շրջապատի հետ հարաբերության արտահայտում
10. բայեր, որոնք ազդում են մարդու հոգեկանի վրա
11. կամային դրսևորման բայեր
12. տեսողական ընկալման բայեր
13. լսողական ընկալման բայեր
14. շոշափելու միջոցով ընկալման բայեր
15. հոտի, համի միջոցով ընկալման բայեր
16. մտավոր գործունեության բայեր
17. խոստում, պարտականություն
18. տեղեկատվության դուրս բերման միջոց
19.օբյեկտի վրա ֆիզիկական գործողություն (առանց կառուցվածքի
փոփոխության)
20.աշխատանքային գործողություն
21.սննդի օգտագործում
22.գրավում
23.կործանում, վնասում
24.փակում, կցում
25.հանձնում, փոխանցում
26.ցուցադրում
27.ընտրություն
28.վերացական գործողություն
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29.ստիպողական գործողություն
30.հնչողական բայեր
31.լուսարձակում
32.այրում
33.ծաղկում
34.եղանակային երևույթներ
35.որակ տալը
Գոյականների քերականական կարգ
1.անձանց անուններ
2.ազգակցության եզրույթներ
3.մարմնի մասեր և մարդու օրգաններ
4.առարկաների անվանումներ
5.մարդու սնունդ
6.բնակարանների, շենքերի, առօրյա ընտանեկան կյանքի վերաբերյալ
անվանումներ
7. հագուստ
8. ամբողջի մասեր
9. զգացմունքներ, մտադրություն, վիճակ
10. քաղաքական եզրույթներ
11. բնության երևույթների անվանումներ
Ածականների քերականական կարգ
1.արտաքին և ներքին վիճակ
2.անհատի մտավոր բնութագրում
3.բարոյական որակներ
4.անհատի տարիք
5.արտաքին վիճակ, սոցիալական դրություն
6.առարկայի, իրերի ֆիզիկական և քիմիական հատկություն
7.առարկաների չափը
8.առարկաների ձևը
9.գույների նշանակություն
10. գնահատման, արժևորման բնութագրումներ
Այսպիսով, կազմվել է նվազագույն բառակազմական ցանկ՝ բաղկացած 92 նախածանցավոր կառուցվածքաիմաստային մոդելներից, որոնք
գործում են բայերի բառաքերականական կարգում։ Տվյալ բառացանկից
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բացառվել են այն կառուցվածքաիմաստային մոդելները, որոնք ունեն ածանցավոր մենանիշ կառուցվածք (mitkommen, missverstehen, zerstören),
որոնց իմաստը սովորողները կարող են ինքնուրույն և հեշտությամբ բացահայտել։
Աղյուսակում ներկայացված մոդելներից յուրաքանչյուրն արտահայտում է կոնկրետ կառուցվածք և իմաստ։ Մոդելի բաղադրիչների փոխհարաբերությունն ի հայտ է գալիս նրանց ընտրողական բնույթում։ Ընտրողականության օրենքները գործում են ոչ միայն ածանցի բազմիմաստության դեպքում, այլ նաև մենանիշ կառուցվածքային մոդելներում,
օրինակ, miss+V-V, mit+V-V (misslingen, mitnehmen և այլն) [2, էջ 204]։
Գերմաներենի ընտրված նախածանցավոր կառուցվածքային և կառուցվածքաիմաստային բայերի նվազագույնը հիմք է հանդիսանում վերջինների մեթոդական տիպականացման վերլուծության համար:
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Аствацатрян М. Г., К проблеме отбора словообразовательного минимума (на материале префиксальных и полупрефиксальных глаголов немецкого языка // Иностранные языки в высшей школе. Вып. 17. М., “Высшая школа”. 1982. С. 37-50.
2. Кубрякова Е. С., Основы морфологического анализа: на материале германских
языков. Изд.2 / М.: Изд-во ЛКИ. 2008. – 328 с.
3. Степанова М. Д., Методы синхронного анализа лексики (на материале современного немецкого языка). М. СПб.: МЦФР, 2004. – 208 с.
4. Duden. Die Grammatik: unentbehrlich für richtiges Deutsch / herausgegeben von
Angelika Wöllstein und der Dudenredaktion; Autorinnen und Autoren: Prof. Dr. Peter
Eisenberg: Phonem und Graphem (und 8 weitere). Der Duden in zwölf Bänden; Band
4, 9. vollständig überarbeitete und aktualisierte Auflage, Berlin: Dudenverlag, 2016.
5. Erich und Hindegard Bulitta. Wörterbuch der Synonyme und Antonyme. Sinn- und
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Frankfurt am Main, Fischer Taschenbuch Verlag, 2003.
___________________
ԲԱՌԱԿԱԶՄԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԸ
(ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆԻ ՆԱԽԱԾԱՆՑԱՎՈՐ ԲԱՅԵՐԻ ՆՅՈՒԹԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ)
Պետրոսյան Շուշանիկ
Ամփոփում
Հոդվածում դիտարկվում են բառակազմական նվազագույն միավորների ընտրության հիմնահարցը, կառուցվածքաիմաստային մոդելների համակարգի դասակարգման սկզբունքները՝ առանձնացնելով կառուցվածքային և կառուցվածքաիմաստային
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բառակազմական մոդելներ։ Հաշվի են առնվել բայական ածանցի իմաստը, ածանցվող հիմքերի քերականական և բառիմաստային կարգերը, նախածանցավոր մոդելի
բաղադրիչների փոխներգործությունը։
Բանալի բառեր. բառակազմական նվազագույն միավոր, կառուցվածքաիմաստային մոդելներ, բառիմաստի բացահայտում, ներզոր բառապաշար, լեզվական կռահման մեխանիզմներ, նախածանցավոր մոդել։
___________________
ПРОБЛЕМА ОТБОРА СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРЕФИКСАЛЬНЫХ И ПОЛУПРЕФИКСАЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА)
Петросян Шушаник
Резюме
В статье рассматриваются проблема отбора словообразовательного минимума,
критерии выявления системы структурно-семантических моделей, с учетом семантики
глагольного префикса, лексико-грамматических и семантических разрядов производящих основ, закономерностей взаимодействия между компонентами словообразовательной модели.
Ключевые слова: словообразовательный минимум, структурно-семантические модели, потенциальная лексика, языковая интуиция, способы семантизации, префиксальные структурные и структурно-семантические модели.
___________________
ТHE PROBLEM OF SELECTION OF WORD-FORMATION UNITS
(ON THE BASIS OF GERMAN VERBAL PREFIXES AND SEMI-PREFIXES)
Petrosyan Shushanik
Summary
Thе article touches upon the problem of selection of wordbuilding minimum, identification of structural-semantics system models taking into account the semantics of the verbal prefix, lexikal-grammatical and semantical level of derivation, types of verbal stem,
interaction between the components of models. There is an analysis of the morphological
components taking into account their dividing and wordbuilding derivatives.
Keywords: structural-semantic models, conveying of meaning, potential vocabulary,
language intuition, prefixed models.
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ԴԱՐԲԻՆՅԱՆ ՀԵՐՄԻՆԵ

ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԼԵԶՎԱԿԱՆ,
ԼԵԶՎԱԲԱՆԱԿԱՆ, ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԿՈՄՊԵՏԵՆՑԻԱՆԵՐԻ
ՁևԱՎՈՐՈՒՄԸ ԴՊՐՈՑՈՒՄ∗
ԴԱՐԲԻՆՅԱՆ ՀԵՐՄԻՆԵ
Վանաձորի թիվ 17 ավագ դպրոցի հայոց
լեզվի և գրականության ուսուցչուհի

Կողմնորոշվածությունը կրթության կոմպետենցիաների նկատմամբ
ձևավորվել է անցյալ դարի 70-ական թթ. ԱՄՆ-ում, ամերիկացի հայտնի
լեզվաբան Նոամ Խոմսկու կողմից 1965 թ. առաջադրված գաղափարական դրույթների համատեքստում [1]։ «Կոմպետենցիա» հասկացությունը
վերաբերում է նաև լեզվի տեսությանը [2, 17]։
Ինչպես այլ լեզուների, այդպես նաև հայոց լեզվի դասավանդման
մեթոդիկայի զարգացման ներկա փուլին բնորոշ են նոր մոտեցումները և
ուսուցման նպատակների նոր սահմանումները։ Գիտամանկավարժական բառապաշարում ակտիվ գործածության ոլորտ է մտել և քաղաքացիություն ձեռք բերել «կոմպետենցիա» հասկացությունը։ Դպրոցում հայոց լեզվի դասավանդման գլխավոր նպատակը համարվում է սովորողների լեզվական, լեզվաբանական, հաղորդակցական և մշակութաբանական կոմպետենցիաների ձևավորումը։ Այս հասկացությունների ներմուծումը մանկավարժական պրակտիկա պատահական չէ։ Ենթադրվում է,
որ կրթության բովանդակության նորացման հիմքում պետք է ընկած
լինեն վերոնշյալ հանգուցային կոմպետենցիաները, որոնք դիտարկվում
են որպես կրթության որոշակիացված նպատակներ։
Նշված հասկացությունների ամրակայումը մեթոդիկայում պայմանավորված է նաև ժամանակակից հոգեբանական և լեզվաբանական գիտությունների ձեռքբերումներով. խոսքային գործունեության, հաղորդակցական լեզվաբանության տեսություններով, որոնք ուսումնասիրում
են խոսքային հաղորդակցման և լեզվական միջոցների գործառնության
ընդհանուր օրինաչափությունները, և կոգնիտիվ լեզվաբանության զար∗

Նյութը ներկայացվել է 30.09.2019 թ., գրախոսվել է 07.10.2019 թ.:
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գացմամբ, որն առաջարկում է լեզվի յուրացման գործիքակազմերի համակարգային նկարագրություն և բացատրություն։
Ոչ պակաս կարևոր է դիտարկվում նաև հայկական դպրոցներում
լեզվական կրթության ամբողջական հայեցակարգի մշակումը, որը ներառում է մայրենի լեզվի, ինչպես նաև օտար լեզուների ուսումնասիրությունը՝ իրականացնելով միասնական մոտեցումներ և օգտագործելով
որոշ չափով միասնական հասկացութային ապարատ։
«Կոմպետենցիա» հասկացության և նրա տարատեսակների ներմուծումը մեթոդիկա հարաբերակցվում է լեզուների տիրապետման մակարդակի և նպատակների սահմանման համաշխարհային տեսության ու
պրակտիկայի հետ։ Այդ հասկացությունների ներմուծման հիմնական տեսական նախադրյալը լեզվի և խոսքի սահմանազատումն է։ Անկասկած,
իր ազդեցությունն է ունենում նաև լեզուների դասավանդման մեթոդիկաների ակտիվ փոխգործակցությունը։
«Կոմպետենցիա» հասկացության ներմուծումը հայոց լեզվի դասավանդման դպրոցական մեթոդիկա կապված է ուսուցման առավել ճշգրիտ,
խստորեն որոշարկված նպատակների որոնման, լեզվի տիրապետման
մակարդակի դրսևորման հետ, այլ կերպ ասած՝ այն հարցի պատասխանի հետ, թե որքանով է աշակերտը տիրապետում լեզվին։
Կոմպետենցիա ասելով ժամանակակից մեթոդիկայում հասկանում
են գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների ամբողջություն,
որոնք ձևավորվում են ուսուցման ժամանակ և ծառայում են դպրոցականի անձի կայացմանը: Ելնելով կոմպետենցիայի այսպիսի ըմբռնումից՝
նրա նկարագիրը ներառում է. 1) գիտելիքներ, որոնք պետք է յուրացվեն,
2) կարողություններ և հմտություններ, որոնք պետք է ձևավորվեն:
Կոմպետենցիայի այսպիսի՝ երկբաղադրիչ նկարագրումը բավարար
է, եթե հայոց լեզուն ուսումնասիրվում է իբրև օտար լեզու: Սակայն ուսուցման նպատակները մեր կողմից քննարկվում են հայկական դպրոցական կրթության համակարգում, որը լուծում է ոչ միայն ուսուցման,
այլև դաստիարակության խնդիրներ:
Նպատակ է հռչակվում ոչ միայն գիտելիքի պարզ յուրացումը և կարողությունների ու հմտությունների ձևավորումը, այլ նաև դպրոցականի
անձի, նրա իտելեկտուալ և ստեղծագործական ընդունակությունների
զարգացումը, արժեքային կողմնորոշումը: Այդ պատճառով էլ դպրոցում
հայոց լեզվի դասավանդման կոմպետենցիան ենթադրում է երրորդ բաղադրիչը՝ այն նպատակները, որոնց իրականացմանը պետք է հասնել
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դպրոցականի անձի զարգացման ճանապարհին:
Հայոց լեզվի դասավանդման տեսության և պրակտիկայի մեջ առանձնացնում են հետևյալ կոմպետենցիաները՝ լեզվական, լեզվաբանական, հաղորդակցական, մշակութաբանական (լեզվաերկրագիտական, էթնոմշակութաբանական, սոցիո-մշակութային):
Այս հասկացությունների, նրանց բովանդակության և կառուցվածքի
ընկալումը, նրանց փոխհարաբերությունների մեկնաբանությունները ժամանակակից լեզվամանկավարժության մեջ միանշանակ չեն:
Լեզվական կոմպետենցիա. սովորողների ընդունակությունը՝ գործածել բառեր, բառերի ձևեր, շարահյուսական կառույցներ՝ գրական լեզվի կանոններին համապատասխան, օգտագործել լեզվի հոմանիշային
հարստությունը, այս ամենի արդյունքում՝ տիրապետել լեզվին իբրև խոսքային գործունեության հաջողության պայմանի։
Հայոց լեզվի՝ որպես ոչ մայրենի (ռուսերեն ուսուցմամբ դպրոցներում) և մայրենի լեզվի դասավանդման մեջ լեզվական կոմպետենցիան
միևնույն տեղը չի զբաղեցնում։ Առաջին դեպքում խոսքը սովորողների
համար նոր նշանագիտական և նշանային համակարգերի յուրացման
մասին է։ Երեխաները յուրացնում են հայոց լեզվի հնչյունական և լեզվական համակարգերը, քերականական կարգերը, սովորում են հասկանալ
լեզուն և կառուցել սեփական արտահայտությունները։
Այլ է իրավիճակը հայոց լեզուն որպես մայրենի լեզու դասավանդելու
պարագայում։ Հայտնի է, որ 5-6 տարեկանում երեխաները հիմնականում տիրապետում են մայրենի լեզվին։ Այդ պատճառով էլ մայրենի լեզվի դասավանդման ժամանակ խոսքն ըստ էության ոչ թե լեզվական կոմպետենցիայի ձևավորման, այլ կատարելագործման մասին է։ Այդ խնդիրները ավանդաբար լուծվում են դպրոցում. ներմուծվում են բառապաշարի նոր շերտեր, լրացվում է դարձվածաբանական պաշարը, հարստանում է սովորողների խոսքի քերականական իմացությունը. յուրացվում
են ձևաբանության, համաձայնության, տարբեր բնույթի նախադասություններ կառուցելու կանոնները, դպրոցականների խոսքը հարստանում
է հոմանիշային ձևերով և կառույցներով։
Լեզվաբանական կոմպետենցիան հայոց լեզվի դասավանդման
մեթոդիկայում մեկնաբանվում է ոչ միանշանակ։ Երբեմն այդ տերմինն
օգտագործվում է որպես լեզվական կոմպետենցիայի հոմանիշ, սակայն
լեզվի դասավանդման պրակտիկայում առավել հեռանկարային է դրանց
սահմանազատումը։ Լեզվաբանական կոմպետենցիան սովորողների խոս-

70

ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԼԵԶՎԱԿԱՆ, ԼԵԶՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ...

քային փորձի իմաստավորման արդյունք է։ Այն ներառում է հայոց լեզվի
մասին գիտության գիտական հիմքերը, ենթադրում է լեզվաբանական
հասկացությունների համալիր յուրացում։
Լեզվաբանական կոմպետենցիան նաև ենթադրում է ձևավորել պատկերացում այն մասին, թե ինչպե՛ս է հայոց լեզուն կառուցված, նրանում
ի՛նչ և ինչպե՛ս է փոփոխվում, ուղղախոսական ի՛նչ ասպեկտներ են համարվում առավել հրատապ, մարդու և հասարակության կյանքում լեզվի
դերի ինչպիսի՛ ըմբռնումների հիման վրա է մշտական հետաքրքրություն
դաստիարակվում հայոց լեզու առարկայի, սիրո և հարգանքի զգացում՝
հայոց լեզվի նկատմամբ։ Լեզվաբանական կոմպետենցիան ներառում է
նաև հայոց լեզվի պատմության, հայ նշանավոր լեզվաբան-հայագետների մասին տեղեկատվական տարրեր։ Սովորողները եթե մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի, քիմիայի, կենսաբանության մասին որպես գիտությունների, դպրոցից հեռանալով, իրենց հետ տանում են որոշակի պատկերացումներ, ծանոթ են լինում այդ գիտությունների նշանավոր ներկայացուցիչներին, նրանց բացահայտումներին և աշխատություններին, ապա
հայագիտությունը շատ դեպքերում հանրակրթական դպրոցի շրջանավարտի համար մնում է որպես Terra incognita – անհայտ երկիր։
Լեզվաբանական կոմպետենցիան ենթադրում է նաև ուսումնա-լեզվական կարողությունների և հմտությունների ձևավորում։ Դրանց թվում,
ամենից առաջ, կարևորվում են ճանաչողական կարողությունները՝ ճանաչել հնչյունները, տառերը, բառի մասերը, ձևույթները, խոսքի մասերը
և այլն։ Երկրորդ խումբը դասակարգելու կարողություններն են՝ լեզվական երևույթները առանձնացնել խմբերի։ Երրորդ խումբը կազմում
են վերլուծական կարողությունները.իրականացնել հնչյունաբանական,
ձևութաբանական, բառակազմական, ձևաբանական, շարահյուսական,
ոճական վերլուծություն։
Լեզվի մասին գիտելիքների յուրացումը ինքնանպատակ չէ։ Հայտնի
է, որ անձի զարգացման խնդիրներից մեկը «մտածել սովորելն» է։ Կ.
Ուշինսկին պնդում էր, որ «շատ գիտություններ միայն հարստացնում են
երեխայի գիտակցությունը՝ նրան հաղորդելով նորանոր փաստեր, իսկ
քերականությունը սկսում է զարգացնել մարդու ինքնագիտակցությունը»
[3, 145]։ Քերականությունը համարվում է մարդու՝ ինքն իրեն և իր հոգևոր կյանքին նայելու սկիզբ։ Մայրենի լեզվի քերականության ուսումնասիրության ներքին նպատակը բխում է նրա հենց այս նշանակությունից։
Լեզվաբանական կոմպետենցիան ապահովում է դպրոցականի անձի ճա-
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նաչողական մշակույթը, տրամաբանական մտածողության զարգացումը,
հիշողությունը, երևակայությունը, ինքնավերլուծության կարողությունը,
ինքնագնահատականը։ Լեզվաբանականի առանձնացումը լեզվականից
որպես ինքնուրույն կոմպետենցիա կարևոր է լեզվի ճանաչողական (կոգնիտիվ) գործառույթի ըմբռնման համար։
Հայտնի է, որ կարելի է լավ իմանալ առոգանության կանոնները,
բառերը և դրանց գործածման կանոնները, քերականական ձևերը և
կառուցվածքները, օգտագործել միևնույն մտքի արտահայտման տարբեր
եղանակները, տիրապետել հոմանիշային հարստությանը, այլ կերպ ասած՝ լեզվական և լեզվաբանական հարաբերություններում լինել կոմպետենտ, սակայն չկարողանալ օգտագործել այդ գիտելիքներն ու կարողությունները համապատասխան իրական լեզվական իրավիճակներում կամ,
ինչպես ասում են, հաղորդակցական իրավիճակում։ Լեզվին տիրապետելու համար կարևոր է այս կամ այն բառի, քերականական կառույցների գործածության կարողությունն ու հմտությունը մարդկանց հետ շփման
որոշակի՝ հաղորդակցական պայմաններում։ Ահա այս նպատակով էլ
լեզուների ուսուցման մեջ առանձնացնում են նաև կոմպետենցիաների
երրորդ տեսակը՝ հաղորդակցական կոմպետենցիան։ (Այս տերմինին
զուգահեռ, իր նշանակությանը մոտ, գիտական գրականության մեջ օգտագործում են նաև խոսքային կոմպետենցիա ձևակերպումը)։ Հաղորդակցական կոմպետենցիան ուրիշներին հասկանալու և սեփական խոսքային վարքի կազմակերպման ընդունակությունն է՝ հաղորդակցման
իրավիճակին, ոլորտին և նպատակներին համապատասխան։ Այն ներառում է գիտելիքներ լեզվաբանության հիմնական հասկացությունների վերաբերյալ՝ խոսքի ոճեր, տեսակներ, նկարագրությունների, պատմությունների կառուցում, քննարկում, տեքստում նախադասությունների կապի
եղանակներ, տեքստի վերլուծության կարողություններ [4]։ Հաղորդակցական կոմպետենցիայի մեջ կարևոր տեղ են զբաղեցնում բուն հաղորդակցական կարողություններն ու հմտությունները՝ ընտրել անհրաժեշտ
լեզվական ձևերը, հաղորդակցական ակտի պայմաններից կախված՝ արտահայտության եղանակները, այսինքն՝ ունենալ հաղորդակցական իրավիճակին համարժեք խոսքային շփման կարողություններ և հմտություններ։ Այսօր արդեն որոշակիացված են խոսքային պայմանների կամ
իրադրության այն բաղկացուցիչները, որոնք թելադրում են խոսողին բառերի և քերականական միջոցների որոշակի ընտրություն։ Դրանք, ամենից առաջ, զրուցակիցների փոխհարաբերություններն են (պաշտոնա-
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կան կամ ոչ պաշտոնական) և նրանց սոցիալական դերերը։
Խոսքային հաղորդակցության բնույթը կարող է տարբեր լինել՝ կախված նրանից, թե ո՛ւմ հետ է հաղորդակցումը, ինչպիսի՛ սոցիալական
կարգավիճակ, տարիք, սեռ, հետաքրքրություններ ունեն հաղորդակցվողները և այլն։ Երկրորդ բաղադրիչը հաղորդակցման տեղն է (օրինակ՝
ուսուցչի շփումը աշակերտների հետ դասարանում, միջանցքում, դպրոցի
բակում կամ փողոցում)։ Երրորդ, որ խոսքային իրադրության շատ կարևոր բաղադրիչն է՝ հաղորդակցման ժամանակ խոսակիցների նպատակը։ Այսպիսով՝ բուն հաղորդակցական կարողություններն ու հմտությունները ենթադրում են խոսքային հաղորդակցում այն բանի հաշվառումով,
թե ո՛ւմ հետ ենք խոսում, որտե՛ղ ենք խոսում, ի՛նչ նպատակով ենք
խոսում։ Կասկած չկա, որ դրանք կարող են ձևավորվել միայն լեզվական
և լեզվաբանական կոմպետենցիաների հիմքի վրա։ Հարկ է նաև ընդգծել
հաղորդակցական կոմպետենցիայի հսկայական նշանակությունը այսօր՝
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների աննախադեպ զարգացման մեր ժամանակներում [6]։ Դպրոցը կոչված է զարգացնելու դպրոցականի ունակությունը՝ ինքնիրացվել փոփոխվող սոցիալ-տնտեսական իրավիճակներում, կարողանալ հարմարվել տարբեր կենսական պայմաններին։ Ուստի դպրոցականի անձի բնութագրերից մեկը դառնում է նրա հաղորդակցականությունը, բանավոր և գրավոր խոսքին տիրապետելու մշակույթը։
Լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի զարգացման ժամանակակից փուլը բնութագրվում է սուր հետաքրքրությամբ դեպի լեզվի մշակութակիր (կումուլյատիվ) գործառույթները, դեպի լեզվի ուսուցումը՝ որպես
ազգային մշակույթներին հաղորդակցվելու միջոցի։
Լեզվի ուսումնասիրությունը պետք է զարգացնի մշակութաբանական կոմպետենցիան։ Մայրենի լեզվի դասավանդման ժամանակ մշակութաբանական կոմպետենցիան ենթադրում է հետևյալ նպատակները՝
իր ժողովրդի ազգային մշակույթի ըմբռնումը, նրա յուրօրինակության ճանաչումը, կարևորագույն արժեքային կողմնորոշումներից մեկի՝ ժողովրդի կյանքում մայրենի լեզվի նշանակության գիտակցման ձևավորումը,
դպրոցականի հոգևոր-բարոյական աշխարհի, նրա ազգային ինքնագիտակցության զարգացումը։
Վերոհիշյալ հասկացությունների վերլուծությունը դյուրացնում է գործնական խնդիրների լուծումը։ Օրինակ, ներկայումս ակտիվորեն հետազոտվում են գիտելքների և կարողությունների վերահսկողության բարդ
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հիմնախնդիրները։ Մինչև վերջին ժամանակներս «լեզվի տիրապետում»
հասկացությունը բավարար չափով լիարժեք չէր, այն սահմանափակված
էր (դժբախտաբար, այսօր էլ որոշակիորեն սահմանափակված է) սովորողների կողմից հիմնական քերականական կարգերի, կանոնների վերաբերյալ գիտելիքների իմացությամբ, նրանց ուղղագրական գրագիտության մակարդակով։ Դպրոցական պրակտիկայում կոմպետենցիաների
հասկացությունների ներմուծումը տալիս է առավել հստակ կողմնորոշիչներ լեզվի ուսուցման գործնական կիրառման մակարդակի բարձրացման առումով, վերջին հաշվով՝ նաև նշանակալից կերպով փոխում է այդ
մակարդակի հաշվառումը և գնահատականը, ամբողջ վերահսկողական
համակարգը [5, 76]։ Ուստի պատահական չէ, որ լեզվի տիրապետման
մակարդակի գնահատականը ներառում է նաև թեստեր՝ լեզվական և
լեզվաբանական կոմպետենցիաների որոշման համար, իսկ հաղորդակցական կոմպետենցիան որոշվում է խոսքային գործունեությանը տիրապետելու մակարդակի ստուգման ընթացքում (ընթերցանություն, նամակագրություն, բանավոր մենախոսություն և երկխոսություն)։
Հաշվի առնելով դպրոցականի անձի, նրա ընդհանուր և ճանաչողական մշակույթի զարգացման մեջ մայրենի լեզվի նշանակությունը, կարևորագույն արժեքային կողմնորոշումը՝ վերաբերմունքը մայրենի լեզվի
նկատմամբ, լեզվաբանական կոմպետենցիաների ձևավորումը նպատակահարմար է համարել ոչ միայն խոսքային գործունեության տիրապետման անհրաժեշտ և պարտադիր պայման, այլ նաև լեզվական զարգացման, սովորողների լեզվաբանական մտահորիզոնի ընդլայնման միջոց,
նրանց կողմից լեզվի ըմբռնումը որպես հատուկ նշանային համակարգի
և հասարակական երևույթի, և այս բոլորի արդյունքում՝ լեզվական անձի
ձևավորում։
Այսպիսով՝ օգտվելով կոմպետենցիա հասկացությունից՝ մանկավարժը հնարավորություն է ստանում առավել հստակ, լիարժեք և միևնույն ժամանակ ստույգ կերպով որոշել դպրոցում հայոց լեզվի դասավանդման նպատակը, ուսումնական այդ առարկայի բովանդակությունը,
լեզվական նյութի յուրացման և լեզվի տիրապետման չափանիշները և
մակարդակը։

74

ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԼԵԶՎԱԿԱՆ, ԼԵԶՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ...

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Ноам Хомский, Язык и мышление, М., Изд. МГУ, 1972. – 123 с.
2. Тесленко В. И. Коммуникативная компетентность: формирование, развитие,
оценивание. – Красноярск : Изд-во Красноярского гос. пед. ун-та, 2007.
3. Сергеев Г. А. Компетентность и компетенции в образовании. Владимир: Изд-во
Владимирского гос. Ун-та, 2010.
4. Տոնոյան Թ., Հայերենի տեքստը և լեզվամտածողական արժեհամակարգը: Ե.,
2016, – 404 էջ:
5. Зимняя И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования
// Эйдос : Интернет-журнал. 2006. [Электронный ресурс].
6. http://www.school2100.com/upload/iblock/b03/b03ad044b21107e7e90bae0f10f3912f.pdf
___________________
ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԼԵԶՎԱԿԱՆ, ԼԵԶՎԱԲԱՆԱԿԱՆ, ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ԵՎ
ՄՇԱԿՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿՈՄՊԵՏԵՆՑԻԱՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ ԴՊՐՈՑՈՒՄ
Դարբինյան Հերմինե
Ամփոփում
Գիտամանկավարժական բառապաշարում ակտիվ գործածություն է ձեռք բերել և
քաղաքացիություն ստացել «կոմպետենցիա» հասկացությունը։ Դասավանդման գլխավոր նպատակը համարվում է սովորողների լեզվական, լեզվաբանական, հաղորդակցական և մշակութաբանական կոմպետենցիաների ձևավորումը։ Այս հասկացությունների ներմուծումը մանկավարժական պրակտիկա պատահական չէ. ենթադրվում է, որ
կրթության բովանդակության նորացման հիմքում պետք է ընկած լինեն վերոնշյալ
կոմպետենցիաները, որոնք դիտարկվում են որպես կրթության որոշակիացված նպատակներ։ Ոչ պակաս կարևոր է դիտարկվում նաև դպրոցներում լեզվական կրթության
ամբողջական հայեցակարգի մշակումը, որը ներառում է մայրենի լեզվի ուսումնասիրությունը՝ իրականացնելով միասնական մոտեցումներ և օգտագործելով միասնական
կատեգորիալ ապարատ։ «Կոմպետենցիա» հասկացության ներմուծումը հայոց լեզվի
դասավանդման դպրոցական մեթոդիկա կապված է ուսուցման առավել ճշգրիտ,
խստորեն որոշարկված նպատակների որոնման, լեզվի տիրապետման մակարդակի
հետ, այլ կերպ ասած՝ այն հարցի պատասխանի հետ, թե որքանով է աշակերտը տիրապետում լեզվին։ Հոդվածում բնութագրվում են վերոնշյալ կոմպետենցիաները։
Բանալի բառեր. կոմպետենցիա, հաղորդակցում, դասավանդում, դպրոցական
մեթոդիկա, գիտելիք, կարողություն, հմտություն, նպատակ, խոսքային իրադրություն,
կումուլյատիվ, լեզվի տիրապետում։
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РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВЫХ, ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ, КОММУНИКАТИВНЫХ И
КУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У УЧАЩИХСЯ В ШКОЛЕ
Дарбинян Эрмине
Резюме
Понятие «компетентность» в последнее время стало популярным и в основном используется в научно-педагогической лексике. Основной целью обучения является развитие языковых, лингвистических, коммуникативных и культурных компетенций учащихся. Внедрение этих понятий в педагогическую практику не случайно. Предполагается, что вышеупомянутые компетенции должны основываться на модернизации
содержания образования, поскольку они считаются конкретными целями образования.
Также важно разработать комплексную концепцию языкового образования в школах,
которая включает в себя изучение родного языка, используя комплексный подход и
единый категориальный аппарат. Введение понятия «компетенция» в методику обучения армянскому языку связано с поиском более точных, строго определенных целей
обучения и уровня владения языком, иными словами, с ответом на вопрос, в какой
степени ученик владеет языком. Вышеуказанные компетенции представлены в статье.
Ключевые слова: компетентность, общение, обучение, методика обучения, знания, умения, навыки, цель, речевая ситуация, накопительное, овладение языком.
___________________
DEVELOPING LEARNERS' LANGUAGE, LINGUISTIC, COMMUNICATIVE AND CULTURAL
COMPETENCIES AT SCHOOL
Darbinyan Hermine
Summary
The concept of “competency” has recently become popular and is mostly used in the
scientific-pedagogical vocabulary. The main purpose of teaching is to develop the learners’
language, linguistic, communicative and cultural competencies. The introduction of these
concepts into pedagogical practice is not accidental. It is supposed that the abovementioned competencies should be on the basis of modernizing the contents of education,
as they are considered to be the specific objectives of education. It is also important to
develop the comprehensive concept of language education at schools that comprises the
study of the native language, using the integrated approach and the unified categorical
apparatus. The introduction of the concept of “competency” into the Armenian Language
Teaching Methodology is related to the search for more precise, strictly defined aims of
teaching and the level of language proficiency, in other words, the answer to the question
to what extent the pupil masters the language. The above-mentioned competencies are
presented in the article.
Keywords: competency, communication, teaching, Teaching Methodology, knowledge,
abilities, skills, purpose, verbal situation, accumulative, a mastery of language.

76

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ...

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ
ՔԻՄԻԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ∗
ԵՆՈՔՅԱՆ ՎԱՐՍԵՆԻԿ
Վանաձորի թիվ 17 ավագ դպրոցի
քիմիայի ուսուցչուհի

Անցած դարի 60-70-ական թթ. «մանկավարժական տեխնոլոգիա»
հասկացությունը զուգորդվում էր ուսուցման տեսա-լսողական տեխնիկական միջոցների կիրառման մեթոդիկայի հետ։ Այդ հասկացության
զանգվածային ներդրումը մանկավարժագիտության մեջ վերաբերում է
1960-ական թթ. սկզբներին և կապվում է դպրոցի բարեփոխումների հետ
(Ջ. Քերոլ, Բ. Բլում, Դ. Բրուներ, Գ. Գեյս և այլք)։ Ռուս մանկավարժագիտության մեջ կրթության տեխնոլոգիական մոտեցումների իրականացման
գաղափարներն իրենց արտացոլումն են գտել Պ. Գալպերինի, Ա. Ռիվինի, Յու. Բաբանսկու, Վ. Բեսպալկոյի և այլոց աշխատություններում։
Մանկավարժական տեխնոլոգիան ենթադրում է խիստ գիտական
ծրագրավորում և վերջինիս ստույգ վերարտադրում, որը երաշխավորում
է մանկավարժական գործողությունների հաջողությունը։ Հենց դրանում է
մանկավարժական տեխնոլոգիայի և դասավանդման մեթոդիկայի տարբերությունը։
Եթե «մեթոդիկա» հասկացությունը ներառում է ուսուցման և դաստիարակության ձևերի ու մեթոդների համալիր կիրառման ընթացակարգը, ապա «մանկավարժական տեխնոլոգիա» հասկացությունը ենթադրում
է այդ ընթացակարգին մանկավարժի անձի՝ իր բազմատեսակ դրսևորումներով հանդերձ միանալը։ «Տեխնոլոգիաները գործունեության եղանակներ են, միաժամանակ նաև այն, թե ինչպես է անձը մասնակցում
գործունեությանը» [1, էջ 13]։
Քիմիայի ժամանակակից ուսուցիչը պետք է ոչ միայն տիրապետի
առարկայական խոր գիտելիքների, մեթոդական հնարների, այլև ժամանակակից մանկավարժական տեխնոլոգիաների, կիրառի դրանք գործ∗

Նյութը ներկայացվել է 07.10.2019 թ., գրախոսվել է 11.10.2019 թ.:
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նականում՝ մոդելավորելով և վերլուծելով տարբեր մանկավարժական իրավիճակներ:
Քիմիայի դասերին օգտագործվող մանկավարժական տեխնոլոգիան
դիտվում է որպես ուսուցման և դաստիարակության գործընթացների վերարտադրման միջոցների ու մեթոդների ամբողջություն, որը թույլ է տալիս իրականացնել կրթական նպատակները։ Դա երեխայի զարգացման,
ուսուցման ու դաստիարակության գործընթացների վրա ազդեցության
միջոցներից մեկն է։
Ցանկացած մանկավարժական տեխնոլոգիա պետք է կառուցվի ուսումնադաստիարակչական գործընթացի գիտական վերլուծության վրա,
ինչը ենթադրում է՝ հիմնվել որոշակի մեթոդաբանության վրա և ունենալ
կիրառման խստորեն փոխկապակցված չափորոշիչներ, համալիր կերպով լուծել դպրոցի կրթական և դաստիարակչական խնդիրները, սովորողների համար ապահովել նրանց բազմակողմանի զարգացման համար առավելագույն նպաստավոր պայմաններ։
Որպես հիմնական չափորոշիչներ, որոնցով հնարավոր է գնահատել
այս կամ այն մանկավարժական տեխնոլոգիան, կարելի է նշել հետևյալ
գործոնները՝ գիտականություն, համակարգվածություն, ամբողջականություն, նպատակաուղղվածություն, կանխատեսելիություն, արդյունավետություն և վերարտադրողականություն։
Քիմիայի ուսուցման մեջ հաջողությունների հասնելու համար ուսուցիչը պետք է կատարելապես իմանա ուսուցման գործընթացն իր բոլոր
փուլերով: Քիմիայի ուսուցման գործընթացի հիմնական բաղադրիչներն
են՝ ուսուցման նպատակը և խնդիրները, դասավանդումը (քիմիայի ուսուցչի գործունեությունը), ուսումը (քիմիա ուսումնասիրող սովորողների
գործունեությունը): Ժամանակակից դպրոցի քիմիայի ուսուցչի մոդելի
բաղադրիչներն են՝ իմացաբանական (ճանաչողական), կառուցողական,
հաղորդակցական, կազմակերպական, ինքնաիրացման գործառույթները։
Ստորև ներկայացվում են դպրոցում քիմիայի ուսուցման գործընթացում մեր կողմից առավել հաճախ կիրառվող մի քանի մանկավարժական տեխնոլոգիաներ։
Ուսուցման ավանդական դաս-դասարանային տեխնոլոգիան գործնականում համարվում է ուսուցման միակ ձևը։ Ուսումնական առարկաների բովանդակությունը և կառուցվածքը համապատասխանում են սովորողների տարիքային առանձնահատկություններին ու զարգացման մակարդակին, ինչպես նաև դիդակտիկայի հիմնական սկզբունքներին [տե՛ս
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2, էջ 147-148]։
Համագործակցային ուսուցման տեխնոլոգիա։ Այս տեխնոլոգիայի
հանրային արդյունքը զարգացած անձն է՝ անհատականության գծերով։
Ուսուցման հիմքում սոցիալական փոխկախվածության, ճանաչողության
զարգացման, վարքագծային ուսումնառության տեսություններ են: Առաջին տեսության երկայացուցիչները (Կ. Կաֆկա, Կ. Լևին) խումբը դիտում
են որպես դինամիկ ամբողջություն, որտեղ շեշտադրվում է ընդհանուր
նպատակից բխող փոխկախվածությունը. խմբի անդամներից մեկի վիճակի փոփոխությունը հանգեցնում է մյուսների վիճակների փոփոխության: Իսկ ներխմբային լարումը հանգեցնում է խմբի ընդհանուր նպատակի իրականացմանը: Ճանաչողական զարգացման տեսությունն իր
հիմքում ներառում է Ժ. Պիաժեի, Լ. Վիգոտսկու, Ջ. Բրուների հայացքները: Ըստ Լ. Վիգոտսկու՝ գիտելիքին հատուկ է սոցիալական որոշակի
բնութագիր, այն ծնվում է ծագած խնդիրների ըմբռնման և լուծման ընթացքում գործադրած համատեղ ջանքերի արդյունքում: Նյութը վերապատմելու կամ վերաշարադրելու ընթացքում սովորողներն արդեն ձևավորված ճանաչողական կառուցվածքներում որոշակի փոփոխություններ
են կատարում: Հետևաբար մտավոր աշխատանքի լավագույն ձևը սովորածը ընկերոջը բացատրելն է: Ջ. Բրուները մշակեց հետազոտական
ուսուցման գաղափարը, որը շրջադարձային եղավ: Նա ներկայացնում է
ճանաչողական ուսուցման մի մոդել, որտեղ տեղեկությունն անցնում է
ընկալում-դասակարգում-յուրացում շղթայով և վերաճում գիտելիքի՝ հիմնվելով ոչ թե ի՛նչ սովորելու, այլ ինչպե՛ս սովորելու սկզբունքի վրա: Վարքագծային ուսումնառության տեսության կողմնակիցները շեշտադրում
են խմբային աշխատանքի արդյունքի խրախուսումը, որը որոշակի դրդապատճառ կամ շարժառիթ է դառնում ուսուցման գործընթացի համար:
Ս. Սքիները մշակեց ծրագրավորված ուսուցման մի ձև, ըստ որի՝ ուսումնական նյութը բաժանվում է տրամաբանական հաջորդականություն
ներկայացնող փոքրիկ մասերի՝ քայլերի: Պատասխանելով համեմատաբար պարզ և հեշտ մի քանի հարցերի՝ աշակերտները խրախուսանք են
ստանում, ինչը դառնում է ուսուցման գործընթացը շարունակելու և
նյութն ամբողջությամբ յուրացնելու խթան:
Անձնա-կողմնորոշված մանկավարժական տեխնոլոգիաներ, որոնց հիմքում ընկած են սովորողների անձի նկատմամբ մարդասիրական վերաբերմունքը, որով ապահովվում է ինքնաիրացման առավելագույն հնարավորություն և նոր գիտելիքների, կարողությունների ու հմտու-
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թյունների յուրացում՝ սովորողի անհատականությանը և կրթական պահանջմունքներին համապատասխան։ Անձնակողմնորոշված մանկավարժական տեխնոլոգիաներին վերաբերում է Շ. Ամոնաշվիլու մարդասիրական-անձնային տեխնոլոգիան։ Որոշ չափով այս տեխնոլոգիայի հետ
մերձենում է Վոլդորֆյան մանկավարժական համակարգը, որի համաձայն՝ յուրաքանչյուր երեխա հոգևոր էակ է։ Դպրոցի խնդիրն է՝ ազատ
դաստիարակության գործընթացում սովորողներին տալ ոչ այնքան պատրաստի գիտելիքներ քիմիայից, որքան նպաստել ամբողջական, իր արարքների համար պատասխանատու անձի ձևավորմանը՝ ընդունակ
ինքնաիրացվելու, ինքնակատարելագործվելու և ինքնորոշվելու [3]։
Ուսումնական գործունեության ակտիվացմանը և արդյունավետացմանն ուղղված մանկավարժական տեխնոլոգիաները օգտագործում են քիմիայի ուսուցման այնպիսի ձևեր, միջոցներ և հնարներ, որոնք
նպաստում են ուսման հանդեպ սովորողների հետաքրքրության, բարձր
աստիճանի մոտիվացիայի, գիտակցական մոտեցման ձևավորմանը։ Որպես վերջնական արդյունք՝ ձեռք է բերվում սովորողների գործունեության նշանակալից չափով բարձր ակտիվություն, ինչպես նաև նրանց
գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների մակարդակ։ Այդպիսի տեխնոլոգիաների օրինակ կարող են ծառայել խաղային, խնդրահարույց ուսուցման տեխնոլոգիաները և այլն։ Հատկապես վերջին տասնամյակներին լայնորեն կիրառվում են այնպիսի տեխնոլոգիաներ, որոնց
հիմքում ընկած է խաղային մոդելավորումը: Այս տեխնոլոգիաներն առանձնանում են բազմազանությամբ և արդյունավետությամբ: Խաղային
ուսուցումը ենթադրում է տարբեր հիմնախնդիրների լուծումներ՝ կապված մասնագիտական գործունեության, մարդկային փոխհարաբերությունների, անձնական դժվարությունների հետ: Խաղային ինտերակտիվ
տեխնոլոգիաների հնարավորությունները բավական լայն են: Խաղը
միշտ իրականացվում է ինքնակամորեն, ներառում է մրցակցության տարրեր, մասնակիցներին հաճույք է պատճառում, օգնում ինքնահաստատվելու [3, էջ 25]: Խաղը՝ որպես ուսուցման մեթոդ և ավագ սերնդի` հաջորդ սերնդին փորձի փոխանցման միջոց, կիրառվել է դեռևս հին ժամանակներում: Ժամանակակից դպրոցում խաղային գործունեությունը
իրագործվում է հետևյալ դեպքերում.
♦ որպես ինքնուրույն տեխնոլոգիա,
♦ որպես մանկավարժական տեխնոլոգիայի բաղադրիչ,
♦ որպես դասի կազմակերպման ձև:
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Խաղային տեխնոլոգիաների տեղն ու դերը ճիշտ արժեքավորելու
համար ուսուցիչները պիտի քաջ գիտակցեն խաղի գործառույթները: Դիդակտիկական խաղերի արդյունավետությունը առաջին հերթին կախված է նրանց օգտագործման պարբերականությունից, ապա նաև` խաղային ծրագրերի նպատակաուղղվածությունից ու դրանք դիդակտիկական վարժություններին զուգակցելու հմտությունից:
Դասական կրթությունը, որպես կանոն, սովորողներին ապահովում
է գիտելիքների համակարգով և զարգացնում է հիշողությունը, բայց
մտածողության զարգացմանը, ինքնուրույն գործունեության հմտությանը
բավարար չափով այն ուղղորդված չէ: Խնդրահարույց ուսուցումը վերացնում է այս թերությունները, ակտիվացնում է սովորողի մտավոր գործունեությունը, ձևավորում է ճանաչողական հետաքրքրություն։ Խնդրահարույց ուսուցման տարրերի օգտագործումը դասի ժամանակ թույլ է
տալիս ստեղծել պայմաններ սովորողների ստեղծագործական մտավոր
աշխատանքի համար: Վերանում է մեծ ծավալի ուսումնական նյութի
հիշելու անհրաժեշտությունը: Նվազում է տնային հանձնարարության
վրա ծախսվող ժամանակը, քանի որ ուսումնական նյութի հիմնական
մասը յուրացվում է դասի ժամանակ [4, էջ 49]:
Զարգացնող ուսուցման տեխնոլոգիա. այս տեխնոլոգիայի տարբեր մոդելների հիմքում ընկած է այն գաղափարը, որ ուսուցման գլխավոր նպատակը ոչ թե որոշակի ծավալի գիտելիքներն են, այլ անձի բոլոր
հիմնական որակների զարգացումը։ Ընդ որում՝ երեխայի զարգացման
մեջ որոշիչ նշանակություն է տրվում ուսմանը։ Ուսումնադաստիարակչական գործընթացում աշակերտը դիտվում է որպես գործունեության լիիրավ սուբյեկտ։ Ուսուցման արդյունքում, բացի գիտելիքներ, կարողություններ և հմտություններ ձեռք բերելուց, ամենից առաջ ձևավորվում ու
կատարելագործվում է անձի մտածողական գործողությունների ունակությունը, ինքնակառավարման կարողությունը, զարգանում են զգացմունքային-բարոյական և գործունեական որակները։
Դիդակտիկական միավորի խոշորացման տեխնոլոգիա։ Նոր գիտելիքները առավել խոշոր բլոկներով ուսումնասիրելու արդյունավետությունը թույլ է տալիս սովորողներին ուսումնական նյութն ընկալել առավել գիտակցված կերպով և ամբողջականորեն, հասկանալ քիմիայի՝ որպես ուսումնական առարկայի ներքին և միջառարկայական փոխադարձ
կապերը, առավել արդյունավետորեն անցկացնել գիտելիքների ամրապնդման և ընդհանրացման դասերը, հաճախ և առավելագույն օբյեկտի-
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վությամբ կատարել սովորողների գիտելիքների ստուգումն ու հաշվառումը։
Մոդուլային (բլոկային) ուսուցման տեխնոլոգիա։ Այս տեխնոլոգիան ենթադրում է ուսումնասիրվող նյութի նախնական բաժանում առանձին մոդուլների։ Յուրաքանչյուր մոդուլը (բլոկը) իրենից ներկայացնում է դպրոցական դասընթացում տրամաբանորեն առանձնացված բաժին, որն ունի որոշակի ամբողջականություն և ավարտունություն։ Յուրաքանաչյուր մոդուլի ուսումնասիրությունից հետո սովորողները գնահատվում են տարբերակված ստուգարքի ձևով։
Ինտեգրացիոն տեխնոլոգիաներ ուսուցման մեջ։ Կապված այն իրողության հետ, որ դպրոցում աստիճանաբար մեծանում է ուսուցանվող
ուսումնական նյութի ծավալը, մշակվում են ուսուցման ինտեգրացիոն
տեխնոլոգիաներ, մասնավորապես՝ նախկինում մի քանի ինքնուրույն
դպրոցական առարկաների ուսումնասիրությունը մեկ առարկայի շրջանակներում։ Որպես այդպիսի ինտեգրացման օրինակ կարող է ծառայել
«Բնագիտություն» առարկայի դպրոցական դասընթացը, որը միավորում
է գիտելիքներ քիմիայից, կենսաբանությունից, ֆիզիկայից և թույլ է տալիս սովորողների գիտակցության մեջ առավել խոր և համոզիչ ամրապնդել աշխարհի միասնական բնագիտական պատկերը։
Կապված ուսումնա-դաստիարակչական գործընթացում տեղեկատվական և հաղորդակցական նորագույն միջոցների ներդրման հետ՝ ձևավորվել է համակարգչային տեխնոլոգիա հասկացությունը։ Այն արտացոլում է ուսուցման միջոցների, ձևերի և մեթոդների համակարգի ամբողջությամբ գիտականորեն մշակված մեթոդաբանությունը [5, էջ 82]։
Դրա հիմքը հանդիսանում է գիտա-մեթոդական հայեցակարգը, որը ուսումնա-դաստիարակչական գործընթացում օգտագործելու համար միավորում է նշված համակարգի միասնական դիդակտիկական գաղափարները՝ մանկավարժական հիմնական երեք խնդիրները (ուսուցում, զարգացում և դաստիարակություն) արդյունավետորեն լուծելու նպատակով։
Դպրոցում քիմիայի դասավանդման փորձը հնարավորություն է տալիս նաև եզրահանգելու, որ ուսումնադաստիարակչական գործընթացի
կազմակերպման մեջ առավելագույն արդյունք տալիս է ուսումնական
գործընթացում հետևյալ ասպեկտների համալիր և համակարգված կիրառումը՝ ուսումնական նյութի ուսումնասիրման խոշոր բլոկներով պլանավորում. սովորողների մոդուլային ուսուցում, մոդուլային ստուգում և
գիտելիքների հաշվառում. ամբողջ դասագործընթացում քիմիայի աշխա-
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տանքային տետրերի օգտագործում. դպրոցում ուսումնական աշխատանքի կազմակերպման ոչ ավանդական ձևերի կիրառում (դաս-դասախոսություններ, կոնֆերանսներ, դաս-խաղեր, սեմինարներ և այլն). քիմիական նյութերի ուսումնասիրություն ըստ որոշակի պլանի. տարբեր սխեմաների օգտագործում, որոնք արտացոլում են առանձին նյութերի հատկությունները և քիմիայի առանձին բաժինների փոխադարձ կապը. քիմիայի ուսուցման հետաքրքրականություն. դիդակտիկ խաղեր. դիդակտիկ քարտերով սովորողների աշխատանքի համակարգ. քիմիայի ուսուցման մեջ թեստային և համակարգչային տեխնոլոգիաներ. մոդելների, աղյուսակների և սխեմաների օգտագործում. քիմիայի խմբակների,
նախասիրական պարապմունքների և էլեկտիվ դասընթացների ինտեգրված և միջառարկայական կապերի վրա հիմնված ծրագրերի մշակում և
պրակտիկայում ներդնում. դասագրքերում փորձերի համար հանձնարարվող քիմիական մի շարք ռեակտիվ նյութերի փոխարինում առավել
մատչելի և առողջության համար անվտանգ նյութերով. վիդեո-դասեր և
վիդեո-փորձեր քիմիայի ուսուցման մեջ. ուսումնական գործընթացում իմիտացիոն փորձերի անցկացում՝ կենցաղային քիմիայի պատրաստուկների և դեղամիջոցների օգտագործմամբ. նյութերի հատկությունների ուսումնասիրության ժամանակ քիմիական փորձերի կիրառում. սովորողների տնային փորձերի, հետազոտական աշխատանքների և արտադասարանական աշխատանքների կազմակերպման այլ ձևերի կիրառում [6,
էջ 64]։
Որպես ամփոփում՝ hարկ է նշել, որ սովորողների ուսուցման, զարգացման և դաստիարակության մեջ հնարավոր չէ հասնել առավելագույն
արդյունքի, եթե քիմիայի դասավանդման գործընթացում կիրառվում է
առաջարկվող մանկավարժական տեխնոլոգիաներից ընդամենը մեկը։
Միայն բոլոր մանկավարժական տեխնոլոգիաների, հնարների և մեթոդների կիրառման, համակարգված, համալիր և որոշակի դպրոցի հետ ադապտացված մոտեցումը ուսուցչին կարող է թույլ տալ հասնելու լավագույն արդյունքի ուսումնադաստիարակչական գործունեության մեջ։
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ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ
ՔԻՄԻԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ
Ենոքյան Վարսենիկ
Ամփոփում
Քիմիայի դասերին օգտագործվող մանկավարժական տեխնոլոգիան դիտվում է
որպես ուսուցման և դաստիարակության գործընթացների վերարտադրման միջոցների ու մեթոդների ամբողջություն, որը թույլ է տալիս իրականացնել կրթական նպատակները։ Դա երեխայի զարգացման, ուսուցման ու դաստիարակության գործընթացների վրա ազդեցության միջոցներից մեկն է։
Ցանկացած մանկավարժական տեխնոլոգիա պետք է կառուցվի ուսումնադաստիարակչական գործընթացի գիտական վերլուծության հիման վրա, հիմնվի որոշակի
մեթոդաբանության վրա, ունենա կիրառման խիստ որոշակի չափորոշիչներ, համալիր
կերպով լուծել դպրոցի կրթական և դաստիարակչական խնդիրները, ապահովի սովորողների բազմակողմանի զարգացման համար առավելագույն նպաստավոր պայմաններ։
Հոդվածում քննարկվում են մանկավարժական մի քանի տեխնոլոգիաներ, որոնք
նպատակահարմար է օգտագործել քիմիայի դասերին:
Բանալի բառեր. ուսումնադաստիարակչական գործընթաց, մեթոդիկա, մեթոդների համալիր, մեթոդաբանություն, տեխնոլոգիաներ, կրթական նպատակներ, կրթական խնդիրներ, գիտական ծրագրավորում:
___________________
ПРИМЕНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ
Енокян Варсеник
Резюме
Педагогическая технология, используемая на уроках по химии, рассматривается
как совокупность средств и методов воспроизведения процесса обучения и воспитания, позволяющего реализовывать образовательные цели. Это один из способов воздействия на процессы развития, обучения и воспитания ребенка.
Любая педагогическая технология должна строиться на основе научного анализа
учебно-воспитательного процесса; базироваться на определенной методологии и
иметь строго обусловленные параметры приложения; комплексно решать образовательные и воспитательные задачи школы; обеспечивать наиболее благоприятные
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условия для всестороннего развития учащихся.
В статье представляются некоторые педагогические технологии, использовающиеся на уроках химии.
Ключевые слова: учебно-воспитательный процесс, методика, комплекс методов,
методология, технологии, учебные цели, учебные задачи, научное программирование.
___________________
APPLICATION OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF
TEACHING CHEMISTRY
Enoqyan Varsenik
Summary
The pedagogical technology used in chemistry lessons is considered as a combination
of means and methods of reproducing the process of training and education, which allows
to realize educational goals. This is one of the ways to influence the processes of development, education and upbringing of a child.
Any pedagogical technology should be based on a scientific analysis of the educational
process; be based on a specific methodology and have strictly determined application parameters; comprehensively solve the educational and educational tasks of the school; provide
the most favorable conditions for the comprehensive development of students.
The article presents some pedagogical technologies that are used in chemistry lessons.
Keywords: educational process, methodology, set of methods, methodology, technologies, educational goals, educational tasks, scientific programming.
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Վանաձորի թիվ 17 ավագ դպրոցի
ինֆորմատիկայի ուսուցչուհի

21-րդ դարում ինֆորմատիկան դարձել է գիտական գիտելիքի հիմնարար բնագավառներից մեկը։ Այն մարդու
պրակտիկ գործունեության բուռն զարգացող և մշտապես ընդլայնվող
ոլորտ է՝ կապված տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման հետ։
Ինֆորմատիկայի ավանդը դպրոցականների գիտական աշխարհայացքում որոշվում է ինֆորմատիկայի վերաբերյալ պատկերացումների ձևավորմամբ՝ որպես ժամանակակից գիտության երեք հիմնարար հասկացություններից մեկը՝ նյութ, էներգիա, տեղեկատվություն, որոնց հիման
վրա է կառուցվում աշխարհի ժամանակակից պատկերը։ Որպես ուսումնական առարկա ինֆորմատիկան համակարգված ուսումնասիրության
համար դպրոցականների առջև բացում է իրականության կարևորագույն՝ տեղեկատվական գործընթացների բնագավառը կենդանի բնության մեջ, հասարակությունում, տեխնիկայում։ Զարգացնելով միասնական մոտեցում այդ գործընթացների ուսումնասիրության նկատմամբ,
հենվելով տարաբնույթ համակարգերում տեղեկատվության ընկալման,
փոխանցման, փոխակերպման ընդհանուր գործընթացների վրա՝ ինֆորմատիկան էական ավանդ է ներդնում աշխարհի, նրա միասնականության վերաբերյալ ժամանակակից գիտական պատկերացումների ձևավորման մեջ։ Գիտական ճանաչողության ոլորտում ինֆորմատիկայի
նշանակալից ընդլայնումը, շրջապատող իրականության ուսումնասիրության նկատմամբ նոր՝ տեղեկատվական մոտեցման ձևավորումն ունի
հսկայական աշխարհայացքային նշանակություն, որն անհրաժեշտ է
լիակատար կերպով օգտագործել դպրոցական կրթության մեջ։ Ինֆորմատիկայի ուսումնասիրությունը կարևոր նշանակություն ունի դպրոցականների մտածողության զարգացման համար։ Ինֆորմատիկան ուսումնական գործընթաց է ներմուծում ուսումնական գործունեության նոր տե∗

Նյութը ներկայացվել է 14.10.2019 թ., գրախոսվել է 18.10.2019 թ.:
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սակներ, կարողություններ և հմտություններ, որոնք ձևավորվում են նրա
ուսումնասիրության ժամանակ. արդի պայմաններում այն կրում է ընդհանուր ուսումնական, իմացական բնույթ [1, 80]։
Ինֆորմատիկայի մեթոդիկայի սահմանումը որպես գիտություն ինքնըստինքյան դեռ չի նշանակում գիտական այդ բնագավառի գոյություն
պատրաստի տեսքով։ Ինֆորմատիկայի տեսությունը և մեթոդիկան ներկայումս արդյունավետորեն զարգանում են։ Դպրոցական ինֆորմատիկան որպես ուսումնական առարկա դպրոցներում դասավանդվում է արդեն մի քանի տասնամյակ, սակայն այդ նոր մանկավարժական գիտության մեջ բազմաթիվ խնդիրները ծագել են ոչ շատ վաղուց և դեռևս չեն
հասցրել ստանալ տեսական հիմնավորումներ և անցնել երկարատև
փորձնական ստուգման ճանապարհ։
Դպրոցում ինֆորմատիկայի ուսուցման կրթական նպատակը ինֆորմատիկայի գիտական հիմունքների վերաբերյալ յուրաքանչյուր դպրոցականի նախնական գիտելիքներ հաղորդելն է՝ ներառյալ տեղեկատվության
փոխակերպման, փոխանցման և կիրառման վերաբերյալ պատկերացումների և այս հենքի վրա՝ սովորողների համար տեղեկատվական
գործընթացների նշանակության, ժամանակակից հասարակությունների
զարգացման համար տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և հաշվողական տեխնիկաների դերի բացահայտումը։ Ինֆորմատիկայի վերաբերյալ
գիտելիքների յուրացումը, ինչպես նաև անհրաժեշտ կարողությունների
ու հմտությունների ձեռք բերումը կոչված է էականորեն ազդելու դպրոցականի անձի այնպիսի հատկանիշների ձևավորման վրա, ինչպիսիք
են ընդհանուր մտավոր և մտածողական կարողությունները, ստեղծագործական ունակությունները։
Ինֆորմատիկայի դպրոցական դասընթացի գործնական նպատակն
է նպաստել սովորողների աշխատանքային և տեխնոլոգիական նախապատրաստությանը, այն է՝ զինել գիտելիքներով, կարողություններով ու
հմտություններով, որոնք դպրոցն ավարտելուց հետո կարող են ապահովել նրանց աշխատանքային գործունեությունը։ Ավելի ստույգ ասած՝ դպրոցի շրջանավարտը պետք է ունենա համակարգչով աշխատելու և տեղեկատվական տեխնոլոգիաներից ազատ օգտվելու կարողություններ ու
հմտություններ։
Ինֆորմատիկայի դպրոցական դասընթացի դաստիարակչական
նպատակն ապահովվում է, ամենից առաջ, աշակերտի վրա այն հզոր
աշխարհայացքային ազդեցությամբ, որ ունենում է հասարակության և
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ամբողջությամբ վերցրած մարդկային քաղաքակրթության զարգացման
վրա տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և հաշվողական տեխնիկայի
դերի ու հնարավորությունների գիտակցումը։ Ինֆորմատիկայի ուսումնասիրությունը, մասնավորապես՝ ալգորիթմների, ծրագրերի կառուցումը, դրանց իրականացումը էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենաների միջոցով,
որոնք սովորողներից պահանջում են մտավոր և կամային ներուժ, ուշադրության կենտրոնացում, տրամաբանելու կարողություն և զարգացած երևակայություն, պետք է նպաստեն անձի այնպիսի արժեքավոր որակների զարգացմանը, ինչպիսիք են հաստատակամությունը և նպատակասլացությունը, ստեղծագործական ակտիվությունը և ինքնուրույնությունը, պատասխանատվությունը և աշխատասիրությունը, կարգապահությունը և քննադատական մտածողությունը, սեփական հայացքներն ու համոզմունքները փաստարկելու ընդունակությունը։
Այս նպատակներին համապատասխան՝ ինֆորմատիկայի դասավանդման մեթոդիկան իր առջև դնում է հետևյալ հիմնական խնդիրները. սահմանել ինֆորմատիկայի ուսումնասիրության որոշակի նպատակները, ինչպես նաև նրա բովանդակության համապատասխանությունը
ընդհանուր կրթական առարկային և տեղը միջնակարգ դպրոցի ուսումնական պլանում, մշակել և դպրոցին ու ինֆորմատիկայի ուսուցչին առաջարկել առավել արդյունավետ մեթոդներ և ուսուցման կազմակերպման
ձևեր՝ ուղղված առաջադրված նպատակների իրագործմանը քննության
առնել ինֆորմատիկայի ուսուցման միջոցների ամբողջությունը (ուսումնական ձեռնարկներ, ծրագրեր, տեխնիկական միջոցներ և այլն), մշակել
հանձնարարականներ ուսուցչի աշխատանքային պրակտիկայում դրանց
կիրառման վերաբերյալ։
Ինֆորմատիկայի դասավանդման մեթոդիկան թեև երիտասարդ գիտություն է, բայց ձևավորվել է ոչ դատարկ տեղում [2, էջ 171-172]։ Մանկավարժագիտական ուսումնասիրությունները կիբեռնետիկական կրթության նպատակների և բովանդակության վերաբերյալ, դեռ մինչև ինֆորմատիկան որպես ուսումնական առարկա դպրոց ներմուծելը հայկական
դպրոցներում կուտակված կիբեռնետիկայի տարրերի ուսուցումը, ալգորիթմացումը և ծրագրավորումը, տրամաբանության, հաշվողական և դիսկրետ (ընդհատ) մաթեմատիկայի տարրերը, ինֆորմատիկայի ուսուցմանը ընդհանուր կրթական մոտեցման կարևոր հարցերի մշակումը ունեն
գրեթե կեսդարյա պատմություն։ Լինելով մանկավարժական գիտության
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հիմնարար բաժինը՝ ինֆորմատիկայի մեթոդիկան իր զարգացման ճանապարհին հենվում է փիլիսոփայության, մանկավարժության, հոգեբանության, ինչպես նաև միջնակարգ դպրոցի ընդհանուր պրակտիկ փորձի վրա։
Սույն հոդվածում կներկայացնենք խնդրահարույց (պրոբլեմային) ուսուցման մեթոդի կիրառման մի քանի ասպեկտները ինֆորմատիկայի դասավանդման ընթացքում՝ նախապես ընդգծելով, որ վերջինս մանկավարժագիտական գրականության մեջ դիտարկվում է թե՛ որպես ուսուցման մեթոդների համալիր, թե՛ որպես ինքնուրույն մեթոդ։
Խնդրահարույց ուսուցման մեթոդը, չնայած որպես մանկավարժական մեթոդ իր դարավոր գործածությանը (հին հույն փիլիսոփա Սոկրատի ժամանակներից), ժամանակակից մանկավարժություն մուտք է գործել շատ որոշակի՝ 1960 թվականից, երբ լույս տեսավ Վ. Օկոնի «Խնդրահարույց ուսուցման հիմունքներ» աշխատությունը։ Խնդրահարույց ուսուցման բնորոշ հատկանիշը դասագործընթացում իր հիմքում հակասություն կամ հակասություններ ունեցող իրավիճակի ստեղծումն է, որի
լուծումը հանձնարարվում է սովորողներին։ Միանգամայն հասկանալի է,
որ հակասություններն այդպիսին են միայն սովորողների, սակայն ոչ ուսուցիչների համար կամ ինֆորմատիկայի՝ որպես գիտության։ Հետևաբար խնդրահարույց ուսուցման հիմքում ընկած հակասությունը սուբյեկտիվ հակասություն է։ Խնդրահարույց ուսուցման ժամանակ սովորողները ակտիվորեն ներգրավվում են դասագործընթացում։ Ուսուցման այս
եղանակին ընդհանրապես բնորոշ է աշակերտ-աշակերտ, աշակերտ-ուսուցիչ ակտիվ փոխգործակցությունը, ինչը նպաստում է դասի փոխներգործուն ընթացքին, երբ աշակերտները ոչ թե ստանում են պատրաստի
գիտելիքներ, այլ, հենվելով իրենց փորձի և նախկինում ստացած գիտելիքների վրա, լուծում են ստեղծված հակասությունը։ Եվս մեկ կարևոր
առանձնահատկություն. խնդրահարույց ուսուցումը ստիպում է սովորողներին գիտակցել իրենց գիտելիքների անբավարարությունը տվյալ հիմնախնդիրը լուծելու համար, ինչը դառնում է հզոր խթան՝ նոր գիտելիքների որոնման համար։ Իսկ որոնումը ստեղծագործական մտածողության ամենահիմնական պայմաններից մեկն է։ Բացի այդ՝ դասի այսպիսի կառուցվածքը նպաստում է սովորողների հետաքրքրության և մոտիվացիայի մեծացմանը ուսման նկատմամբ [3, էջ 293]։
Եթե ուսումնական պարապմունքների ժամանակ և նույնիսկ դասագրքերում ցույց տանք կամ ստեղծենք հակասություններ, ուրեմն արդեն
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իսկ սկսել ենք կիրառել խնդրահարույց ուսուցման մեթոդը։ Ոչ թե խուսափել հակասություններից, մերժել, այլ, ընդհակառակը, բացահայտել,
ցույց տալ դրանք և օգտագործել ուսուցման համար։
Խնդրահարույց ուսուցման մեթոդը կարելի է ներկայացնել հետևյալ
տեսքով.

Նկ. Խնդրահարույց ուսուցման մեթոդի սխեման
Այս մեթոդի կիրառման ընթացքում ամենադժվարը խնդրահարույց
իրավիճակի ստեղծումն է. վերջինս, նախ՝ պետք է մատչելի լինի տվյալ
տարիքի սովորողների համար, երկրորդ՝ հակասությունը չպետք է լուծվի
միայն նախկինում ձեռք բերված գիտելիքների կամ հմտությունների միջոցով, այսինքն՝ լուծման ընթացքը պետք է սովորողներին ուղղորդի նոր
գիտելիքների ու գաղափարների ձեռք բերման, երրորդ՝ խնդրահարույց
իրավիճակը պետք է առաջացնի հետաքրքրություն իր անսովորությամբ
և ոչ ստանդարտությամբ [4, էջ 56]։
Խնդրահարույց իրավիճակի ստեղծման հիմքում ընկած հակասության օրինակ կարելի է դիտել, դիցուք, տեղեկատվության չափման միավորների ուսումնասիրությունից հետո կատարվող հետևյալ հարցադրումը. «Կարո՞ղ է արդյոք տեղեկատվության քանակը փոքր լինել 1 բիթից»։
«Եթե 1 տառի կամ թվի կոդավորման համար պահանջվում է 1 բայթ հիշողության ծավալ, այդ դեպքում ի՞նչ կարելի է կոդավորել 1 բիթով, որը
կազմում է 1 բայթի 1/8 մասը։ Անիմաստ է պատկերացնել, որ 1 բիթն անհրաժեշտ է տառի կամ թվի 1/8 մասը կոդավորելու համար»։ Հակասու-
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թյունն ակնհայտ է, որին հաջորդող էվրիստիկ զրույցի միջոցով ուսուցիչը կազմակերպում է քննարկումը և լուծում ծագած հակասությունը։ 1 բիթ
տեղեկատվությունը համապատասխանում է 1 տարրական իրադարձության, որը կարող է կամ կատարվել, կամ չկատարվել, ահա թե ինչու 1
բիթը կարող է ունենալ երկու արժեք՝ 0 կամ 1։ Տեղեկատվության քանակի չափման այս նվազագույն միավորի անվանումն առաջացել է անգլ.՝
binary digit բառախաղային հապավումից, որ նշանակում է պատառիկ,
մաս։
Խնդրահարույց իրավիճակի ստեղծման համար, պայմանավորված
այն հանգամանքով, թե զգացմունքային ինչ դիրքորոշում ունեն սովորողները տվյալ իրավիճակի նկատմամբ, մեթոդիկայում նշվում է երկու
գործոն՝ զարմանք և դժվարություն։ Այս երկուսն այն զգացմունքային
հենքն են, որի վրա կառուցվում է խնդրահարույց ուսուցումը [5, էջ 432]։
Խնդրահարույց ուսուցման ժամանակ պարտադիր է այնպիսի պայմանների ստեղծումը, որոնցում սովորողները զգացմունքային առումով նախապատրաստված կլինեն իրավիճակի հանգուցալուծմանը. զարմանքը
նրանց պետք է մղի խորամուխ լինել հակասության մեջ, իսկ դժվարությունը՝ խորացնել նրանց հետաքրքրասիրությունը և հաղթահարելու
ձգտումը:
Խնդրահարույց իրավիճակի օգտագործումը ուսուցչից պահանջում է
որոշակի փորձ և մանկավարժական վարպետություն: Անհրաժեշտ է հատուկ տակտ, դասարանում գործարար մթնոլորտի առկայություն, հոգեբանական հարմարավետություն, քանի որ սովորողները բախվում են
հակասությանը՝ սխալվելով և որոշակի դժվարություններ կրելով: Ուսուցիչը պետք է ցուցաբերի նրբանկատություն, օգնի աշակերտներին, իրենց ուժերի հանդեպ վստահություն ներշնչի: Հաճախ ուսուցչից պահանջվում է անկանխակալ կերպով գնահատել այն լուծումները, որ առաջարկում են աշակերտները: Լինում են դեպքեր, երբ իրենք աշակերտներն են նկատում հակասություն ուսումնական նյութում ուսուցչի բացատրությունների մեջ, այս դեպքում ուսուցչից պահանջվում է առանձնահատուկ նրբանկատություն և տվյալ իրավիճակում արագ կողմնորոշվելու կարողություն:
Ուսումնական ժամանակի վատնման վտանգը խնդրահարույց ուսուցման ժամանակ բավականաչափ մեծ է, հատկապես եթե համեմատում ենք ուսուցման ավանդական մեթոդների ու ձևերի հետ, բայց այդ
ամենը փոխհատուցվում է սովորողների որոնողական գործունեությունը
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կազմակերպելու, նրանց ստեղծագործական, դիալեկտիկական մտածողությունն արդյունավետորեն զարգացնելու հնարավորությամբ: Խնդրահարույց ուսուցման մեթոդը լուծում է ուսուցման սկզբունքորեն այլ
խնդիրներ, որոնք դժվար և նույնիսկ անհնար է լուծել այլ մեթոդներով:
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.
4.
5.

Ա. Հովհաննիսյան և ուրիշներ, Համագործակցային ուսուցում։ Եր., «Անտարես»,
2006, – 123 էջ։
Լ. Թ. Ասատրյան և ուրիշներ, Մանկավարժություն, Եր., «Արտագերս», 2017, 360 էջ։
Семакин И. Г., Преподавание базового курса информатики в средней школе: Методическое пособие 3-е изд., испр. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006.-416 с.
Инновации общеобразовательной школе. Методы обучения. Сборник научных трудов /Под. Ред. А.В. Хуторского/. М.: ГНУ ИСМО РАО, 2006., – 240 с.
Лапчик М. П., Методика преподавания информатики, 2-е изд., стер. М., “Академия”, 2005. – 624 с.
___________________
ԽՆԴՐԱՀԱՐՈՒՅՑ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ
ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ ԴԱՍԵՐԻՆ
Սաղումյան Անահիտ
Ամփոփում

Ինֆորմատիկայի ուսումնասիրությունը կարևոր նշանակություն ունի դպրոցականների մտածողության զարգացման համար։ Ինֆորմատիկան ուսումնական գործընթաց
է ներմուծում ուսումնական գործունեության նոր տեսակներ, կարողություններ և հմտություններ, որոնք ձևավորվում են նրա ուսումնասիրության ժամանակ. արդի պայմաններում այն կրում է ընդհանուր ուսումնական, իմացական բնույթ։ Ինֆորմատիկայի
մեթոդիկայի սահմանումը որպես գիտություն ինքնըստինքյան դեռ չի նշանակում գիտական այդ բնագավառի գոյություն պատրաստի տեսքով։ Ինֆորմատիկայի տեսությունը և մեթոդիկան ներկայումս արդյունավետորեն զարգանում են։ Դպրոցական
ինֆորմատիկան որպես ուսումնական առարկա դպրոցներում դասավանդվում է արդեն մի քանի տասնամյակ, սակայն այդ նոր մանկավարժական գիտության մեջ բազմաթիվ խնդիրները ծագել են ոչ շատ վաղուց և դեռևս չեն հասցրել ստանալ տեսական
հիմնավորումներ և, անցնել երկարատև փորձնական ստուգման ճանապարհ։
Սույն հոդվածում ներկայացվում են պրոբլեմային ուսուցման մեթոդի կիրառման
մի քանի ասպեկտները ինֆորմատիկայի դասավանդման ընթացքում։
Բանալի բառեր. խնդրահարույց իրավիճակ, տեղեկատվություն, ուսուցման մեթոդ, ուսումնական գործընթաց, դպրոցական ինֆորմատիկա, տեսություն և մեթոդիկա, կիբեռնետիկա, ծրագրավորում։
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ
Сагумян Анаит
Резюме
Изучение информатики имеет большое значение для развития мышления школьников. Информатика привносит в учебный процесс новые виды учебной деятельности, многие умения и навыки, формируемые при ее изучении, носят в современных
условиях общеучебный, общеинтеллектуальный характер. Определение методики информатики как науки само по себе не означает существование этой области науки в
готовом виде. Теория и методика информатики в настоящее время эффективно развиваются. Школьная информатика как учебная дисциплина в школах преподается уже
несколько десятилетий, но многие новые проблемы в этой новой педагогической
науке возникли не так давно и еще не успели получить ни теоретического обоснования, ни пройти длительный испытательный путь.
В данной статье рассматриваются некоторые аспекты применения проблемного
метода обучения при преподавании информатики.
Ключевые слова: проблемная ситуация, информация, метод обучения, учебный
процесс, школьная информатика, теория и методика, кибернетика, программирование.
___________________
APPLICATION OF METHODS OF PROBLEMATIC TEACHING IN INFORMATICS LESSONS
Saghumyan Anahit
Summary
The study of computer science is of great importance for the development of thinking
of students. Informatics introduces new types of educational activity into the educational
process, many of the skills formed during its study are, in modern conditions, of a general
educational, general intellectual character. The definition of computer science as a science
does not in itself mean the existence of this field of science in its finished form. The theory
and methods of computer science are currently being developed effectively. School
informatics as a discipline in schools has been taught for several decades, but many new
problems in this new pedagogical science have arisen not so long ago and have not yet
managed to get a theoretical justification or go a long test path.
This article discusses some aspects of applying the problematic teaching method in
teaching computer science.
Keywords: problem situation, information, teaching method, educational process,
school informatics, theory and methodology, cybernetics, programming.
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ԲՈՒԴԱՂՅԱՆ ՍԻՐԱՆՈՒՇ

ՉԱՓՈՐՈՇՉԱՀԵՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
ՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ
ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ∗
ԲՈՒԴԱՂՅԱՆ ՍԻՐԱՆՈՒՇ
Վանաձորի թ. 19 հիմնական դպրոցի
հասարակագիտության ուսուցչուհի

Արագ փոփոխվող հասարակական հարաբերություններում, երբ գիտելիքներն ու տեղեկատվությունները անսահման են, և մարդուն ամեն
ինչ սովորեցնելը դառնում է անիմաստ, առաջանում է կրթության նոր
նպատակների և բովանդակության ձևավորման խնդիր: Կրթության բովանդակության բուռն զարգացումներով պայմանավորված՝ գիտական և
մանկավարժական շրջանակներում հաճախ են օգտագործվում նոր ձևակերպումներ ու հասկացություններ, ինչպես՝ «չափորոշչահեն կրթություն»,
«չափորոշչահեն գիտելիք» և այլն: Չափորոշիչների վրա հիմնված հանրակրթության նպատակը այն է, որ պետական կրթական քաղաքականությունը նախօրոք ձևակերպում է գիտելիքների, հմտությունների և արժեքների այն շրջանակը, որոնց պետք է տիրապետի սովորողը ուսման
ընթացքում: Որպես միասնացված առարկա հասարակագիտությունը ներառում է մի շարք գիտությունների հիմունքներ, ինչպես նաև առանձին
դասընթացներ, որոնք վերաբերում են անհատի կերտմանն ու քաղաքացիական հասարակության կայացմանը: Բազմաբովանդակ և բազմաշերտ առարկայի ուսուցումը մի շարք խնդիրներ է առաջադրում ինչպես
սովորողների, այնպես էլ այն դասավանդողներ մոտ: Հասարակագիտության ուսուցման խնդիրը ենթադրում է մի քանի հիմնահարցերի
քննարկում՝ «որոնք են հասարակագիտության դասավանդման չափորոշչային պահանջները որոնք են հասարակագիտության դասավանդման յուրաքանչյուր ինտեգրված առարկայի բովանդակային բաղադրիչները և ինչպիսին է ընդհանուր չափորոշչի կառուցվածքը այս հարցում,
ինչ մեթոդաբանությամբ պետք է դասավանդել առարկան, ինչ կրթա∗

Նյութը ներկայացվել է 11.10.2019 թ., գրախոսվել է 21.10.2019 թ.:
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կան, արժեքաբանական, սոցիալական և մշակութային խնդիրներ պետք
է լուծի հասարակագիտությունը» [1, էջ 15] և այլն:
Հասարակագիտության ուսուցման հիմնական խնդիրներն են՝ մարդու և հասարակությանը վերաբերող առանցքային գաղափարների նկատմամբ սովորողի սեփական մոտեցումների ձևավորումը, ժողովրդավարական արժեքները, ինչպիսիք են՝ պարտքը, պատասխանատվությունը,
ազատությունը, արդարությունը, հանդուրժողականությունը, առաքինությունը և այլն, ներկայացնելը և իրական կյանքում դրանք կիրառելու
հմտությունների արժևորումն ու զարգացումը որպես ներդաշնակ հասարակական կյանքի հիմնական պայման: Նշված որակները (և ոչ միայն)
կազմում են յուրաքանչյուր շրջանավարտի աշխարհայացքի, մտածողության հենքը: Ավելին, դրանք իրենց բովանդակության կարևորության
շնորհիվ դարձել են հասարակության սոցիալ-քաղաքական համակարգի
առանցքային սկզբունքներ: Նման դիրքորոշմամբ ձևավորվում է հասարակագիտության սոցիալականացումը, ինչը ենթադրում է ոչ միայն առարկայական ծրագրի ու չափորոշչի ծավալի և բովանդակության որակական փոփոխություններ, այլև նոր մոտեցումներ, մանկավարժական
տեխնոլոգիաների նոր վերադասավորումներ, մեթոդների նկատմամբ
ինքնուրույն և ստեղծագործական վերաբերմունք: Հասարակագիտություն առարկայի ուսուցման խնդիրներից մեկն էլ այն է, որ առարկան
դասավանդողները չափորոշչի կիրառման հարցում դժվարություններ են
ունենում, մասնավորապես առանձին թեմաների ծրագրային նյութին
համապատասխանեցնելու ընթացքում: Չափորոշիչը այն աշխատանքային գործիքն է, որն օգնում է իրականացնել նպատակային ուսումնառություն, նպաստում է առարկայական ծրագրի արդյունավետ ներդրմանն
ու ուսուցման գործընթացը սովորողների ընդունակությունների ու կարողությունների համապատասխանեցմանը: Չափորոշչի հիման վրա պլանավորված դասն ավելի լայն հնարավորություններ է ստեղծում ուսուցումը
ճիշտ և արդյունավետ կազմակերպելու համար: «Աղքատիկ է այն դասաժամը, որը կառուցված է ոչ թե չափորոշչային այս կամ այն պահանջի
ձևավորման, այլ դասագրքի որևէ էջի հենքի վրա: Առաջնորդվելով միայն դասագրքով, անտեսելով օրվա դասի ու չափորոշչի միջև եղած կապերը՝ չենք կարող կրթության որակի բարելավման ուղղությամբ որևէ
դրական քայլ արձանագրել» [2, էջ 41]: Այսօր ուսուցիչը ազատ է ուսուցման ձևերի և մեթոդների ընտրության հարցում, սակայն պարտավոր է
աշակերտների մոտ ձևավորել և զարգացնել այն կարողություններն ու
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հմտությունները, որոնք ամրագրված են չափորոշչում: Չափորոշչի հիման վրա պլանավորված դասի նպատակն է՝
ա. դաս սովորելը փոխարինել դասանյութերի ուսումնասիրմամբ,
մտածել սեփական ուղեղով և կատարել ինքնուրույն քայլեր,
բ. աշակերտի պատասխանները դիտարկել որպես իր գիտակցության մեջ ծագած հարցերի պատասխանների որոնման գործընթաց, ոչ
թե նյութի պարզ վերարտադրություն,
գ. աշակերտի համար օբյեկտիվ արժեքները դարձնել սուբյեկտիվ,
սեփական «եսի» մեջ տեղ հատկացնել ինքնագնահատմանը, ինքնուրույն որոշումներ կայացնելուն,
դ. հաղթահարել սովորողների մեջ զգալիորեն տարածված անտարբերությունը և բացասական վերաբերմունքը ուսման նկատմամբ,
ե. այլ:
Հասարակագիտության չափորոշչի բովանդակությունը ներառում է
ինչպես առարկայական բովանդակություն, այնպես էլ այսպես կոչված
առաջացող, ի հայտ եկող բովանդակություն: Ահա այս նոր ձևավորված
բովանդակությունն էլ սկսում է օգնել աշակերտին լուծելու առօրյա կյանքում առաջացող խնդիրները: Գաղտնիք չէ, որ շատ հաճախ դասագրքում ընդգրկված ծրագրային նյութի բովանդակությունը տարբերվում է
աշակերտներին հուզող հարցերից: Այստեղ որպես առարկայի բովանդակության հիմնական հարց է դառնում հետևյալը. ուսումնական ծրագիրը խթանո՞ւմ, թե՞ կաղապարում է սովորողների առջև կանգնած տևական խնդիրների մասին դատողություններ անելուն: Թեմայի համապատասխանությունն աշակերտների կյանքին և խնդիրներին պարտադիր է
դարձնում դրա պարբերական քննարկումը հասարակագիտության դասաժամերին: Ուստի վճռորոշ նշանակություն է ստանում այն հարցը, թե
ինչ կերպ է ուսուցիչը դրանք կիրարկում չափորոշչային կրթություն իրականացնելու համար: Օրինակ՝ հասարակագիտության «Քաղաքացիական իրավունք և պետություն» բաղադրիչի բովանդակության դասավանդման նպատակներից են՝ հասարակական և քաղաքական, տնտեսական և մշակութային խնդիրները վեր հանելը, վերլուծելը, հասարակական վնասներն ու օգուտները գնահատելու ունակությունները, քննադատական և վերլուծական մտածողության հմտություններ զարգացնելը,
որոնք ամրագրված չեն առանձին թեմաներով, սակայն ներկայացվում
են չափորոշչի ծավալի և ամբողջ տրամաբանության միջոցով: «Քաղաքացիական իրավունք և պետություն» բաղադրիչի չափորոշչային պահանջը
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ամբողջանում է հետևյալում. աշակերտներները պետք է հստակ պատկերացնեն հետևյալ արժեքները, ունենան հետևյալ ունակությունները.
ա. դատողություններ անել օրենքի և բացառության մասին, համեմատել օրինապահությունը և օրինազանցությունը, գնահատել դրանց
հետևանքները, դիտարկել խղճի ազատության իրավունքի (ոչ կրոնական իմաստով) և օրենքին հետևելու պարտականության միջև հնարավոր հակասության առաջացման դեպքում հնարավոր և թույլատրելի
գործողությունները, գնահատել դրանց հետևանքները,
բ. համեմատել գոյություն ունեցող քաղաքակրթությունները, համառոտ քննարկել դրանց հիմքում ընկած արժեքային համակարգերը, համեմատել միմյանց հետ և առանձնացնել տարբերություններն ու ընդհանրությունները, եզրակացություն կատարել տարբերությունների ու ընդհանրություններ շուրջ, փորձել արդյունքները գնահատել «ճիշտ և
սխալ», «ընդունելի և անընդունելի» տեսանկյուններից:
Ինչպես արդեն ասվեց՝ կրթության բովանդակությունը իրենից ներկայացնում է աշակերտների կողմից սեփական գործունեության պրոցեսում յուրացվող մանկավարժորեն մատուցված սոցիալական փորձ: Ճանաչողական, վերարտադրողական գործունեության և արժեքային հարաբերությունների իրականացման փորձը իրողություն է դառնում ռեալ
հետազոտվող իրականության (բնության, մշակույթի, տեխնիկայի, սոցիալական հաղորդակցության, կրթական բնագավառների) նկատմամբ
համապատասխան գործունեության եղանակների կիրառմամբ: Իրականության ուսումնասիրման համար պարտադիր ցանկի ներառումը առարկայի չափորոշչում կոչված է կանխելու մի անցանկանալի երևույթ, երբ
առարկայի ուսումնասիրումը փոխարինվում է պատրաստի գիտելիքների
վերարտադրությամբ կամ նրա մասին տեղեկությունների ուսումնասիրմամբ: Օրինակ՝ հասարակական ինստիտուտներ այցելելու փոխարեն
աշակերտները ուսումնասիրում են դրանց նկարները կամ ուղղակի վերացական դատողություններ են անում, ինչի պատճառով աշակերտների
մոտ չեն ձևավորվում իրական պրակտիկայով պայմանավորված գործունեության եղանակներ ու կարողունակություններ (կոմպետենցիաներ):
Հասարակագիտության «Բարոյագիտություն» բաղադրիչի մեկնաբանման չափորոշչային հենքը կարելի է ներկայացնել, դիտարկել որպես
ընդհանրապես կրթության բովանդակության արժեքային համակարգի
յուրացման կարևորագույն տարրերից մեկը, որովհետև այս բաղադրիչում ներկայացված են այնպիսի թեմաներ, որոնց ուսուցման արդյունքում
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աշակերտների մոտ ձևավորվում է որոշակի գիտակցված վարքագիծ սեփական «եսի» գնահատման, ինքնավերլուծության և ինքնաճանաչման
առումով: Անհատի կայացման համար կարևորվում են չափորոշչային
այնպիսի պահանջներ, որոնցից են սերը, ապրումակցումը, բարի կամքի
դրսևորումը, գթասրտությունը և այլն: Ճանաչելով այս հասկացությունները՝ աշակերտները կկարողանան թվարկել հնարավոր դրսևորումները,
մեկնաբանել դրանց հետևանքները և կշռադատել այդ հասկացությունները՝ համեմատելով հետևանքների հետ: «Բարոյագիտություն» բաղադրիչի չափորոշչային հենքը կազմում են ևս մի շարք հասկացություններ,
որոնց մեկնաբանումը կարևորվում է անհատի արժեքային համակարգը
ամբողջացնելու նպատակով: Ազնվությունը, ճշմարտախոսությունը, ուղղամտությունը և այլն հակադրելով ցանկասեր, գծուծ, դրամասեր, անբարո և այլ բացասական հասկացությունների հետ՝ չափորոշչային պահանջ են դառնում սովորողի վարքագծի ձևավորմանը ապագա քաղաքացու կերտման համար:
Հասարակագիտության դասավանդման բովանդակային նպատակներից է սովորողներին նախապատրաստել փոփոխվող աշխարհում ապրելուն, ընդլայնել նրանց մտահորիզոնը, աշխարհի մասին պատկերացումները, օգնել, որ նրանք ավելի լավ հասկանան, թե ինչ է նշանակում
ապրել բազմակարծիք հասարակության մեջ, լինել ինքնուրույն և ստեղծագործ: Մյուս կողմից՝ հասարակագիտություն առարկայի բովանդակությունը կենտրոնանում է ակտիվ քաղաքացու ձևավորման շուրջ՝ աշխարհայացք, մտածողություն, դիրքորոշում, արժեքային համակարգ, համապատասխան վարքագիծ և այս ամենի արդյունքում՝ ազգային ինքնության ձևավորում: Իրենց բնույթով հասարակագիտության բովանդակային խնդիրները ներառում են մարդու, անձի հոգևոր-գործառական բազմաշերտ կառուցվածքի ամբողջությունը՝ ընդունակությունները, բնավորությունը, սոցիալականացվածությունը, մտավոր-կամային որակները,
իրավական, բարոյական հասունությունը, քաղաքացիականությունը և
այլն: Սակայն չունենալով հասարակության վերաբերյալ հստակ, կոնկրետ գիտելիքներ, կարողություններ և հատկապես սոցիալական հարաբերությունները կարգավորող ինստիտուտների մասին պատկերացումներ՝ սովորողը չի կարող գործնական բովանդակություն տեսնել այնպիսի պահանջվող գաղափարների, արժեքների ծավալի մեջ, ինչպիսիք են՝
ժողովրդավարություն, հանդուրժողականություն, արդարամտություն և
այլն: Այդ իսկ պատճառով կարծում ենք, որ հասարակագիտության դա-
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սավանդման հիմնական նպատակը, ինչպես հաճախ են ասում, քաղաքացու կրթությունն է. «Քանի որ մեր երկրում դեռևս ձևավորված չէ քաղաքացիական հասարակություն, ցածր են մարդկանց իրավական գիտակցությունն ու քաղաքական մշակույթը, սովորողները պետք է հասարակագիտության ուսումնառության ընթացքում գիտակցեն իրենց դերը ապագա քաղաքացիական հասարակության ձևավորման գործում»
[3, էջ 15]:
Հասարակագիտության չափորոշչի բովանդակության ընկալման իմաստն այն է, որ արդյունքում սովորողը կարողանա իմաստավորել և
հասկանալ կյանքը, ճիշտ կառուցել միջանձնային կապերն ու հարաբերությունները, հասարակական հարաբերություններում ունենալ իր տեղը
և այլն, որոնք առավել կարևոր են և առավել կիրառական, քան փաստերի և տեղեկատվության մտապահումը: «Հասարակագիտության էությունը անձի սոցիալականացման և գոյատևման տարրական հմտությունների ձևավորումն է, աշխարհի մասին ամբողջական պատկերացում կազմելը և տարատեսակ հասարակական պրոբլեմների լուծումը» [4, էջ 257]:
Այսպիսով, հասարակագիտություն առարկայի բոլոր բաղադրիչների
համար նախատեսված չափորոշիչները կարող են արդյունավետ լինել,
եթե հիմնված են ուսուցման նոր մոտեցման վրա: Այս մոտեցումը ենթադրում է սովորողների ակտիվ մասնակցություն, ներգրավում գիտելիքի կառուցման գործընթացին: Ուսուցման նոր մոտեցման գործում առանցքային նշանակություն ունի հասարակագիտության չափորոշչի բովանդակությունը, որովհետև վերջինիս հիման վրա են մշակվում դասագրքերը և իրականացվում ուսուցման գործընթացը:
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.

А. О. Карпов. Современная теория научного образования: проблемы становления.
Вопросы философии N5, 2010, –296 с.
2. Ս. Հակոբյան, Մտահոգություններ չափորոշիչների վրա հիմնված կրթության
անցման խնդիրների շուրջ: Մարդ և հասարակություն: 2012, N3, էջ 64:
3. «Հասարակագիտություն» առարկայի չափորոշիչ և ծրագիր, Եր., «Տիգրան Մեծ»,
2008, – 28 էջ:
4. Հասարակագիտության ինտեգրված ուսուցում, Ձեռնարկ մանկավարժների
համար, Եր., 2006, «Լուսաբաց», – 427 էջ:
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ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ
Բուդաղյան Սիրանուշ
Ամփոփում
Հոդվածում ներկայացվում են հասարակագիտության չափորոշչի բովանդակային
խնդիրները, կառուցվածքային առանձնահատկությունները, ուսուցման արդյունավետության և մեթոդաբանական մոտեցումները: Փորձ է արվում հասարակագիտություն
առարկայի ուսուցման յուրահատկություններից ելնելով հիմնավորել մեր օրերում անձի
սոցիալականացմանն ուղղված կրթական գործընթացները, ժողովրդավարական արժեքների յուրացման անհրաժեշտությունը:
Առանձնացվում է այն մոտեցումը, որ հասարակագիտություն առարկայի բովանդակային բաղադրիչների ընկալման և ողջ ուսումնական պրոցեսում առարկայի նպատակների հստակ ձևակերպման ուղղությունը առաջ տանելու համար կարևոր է, որ
առարկայի դասավանդումը իրականացվի չափորոշչային պահանջներով:
Բանալի բառեր. հասարակագիտություն, չափորոշիչ, ինտեգրված առարկա, սոցիալական և մշակութային խնդիրներ, ժողովրդավարական արժեքներ, չափորոշչի
հիման վրա պլանավորված դաս:
___________________
ПРОБЛЕМЫ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ
Будахян Сирануш
Резюме
В статье предоставляются задачи предаставления содержания предмет «Обществоведение», структурные особенности, результативность обучения и методологические
подходы. Идет попытка исходя из особенности обучения предмету «Обществоведение», обосновать образовательную деятельность по социализации личности в наше
время, необходимость усвоения демократических ценностей.
Выделяется тот подход, при котором важно, чтоб преподавание предмета «Обществоведение» велось соотвественно требованиям стандарта, для продвижения впередчетно офомленных впроцессе всево обучения целей и усвоенения содержательных
составляющих предмета.
Ключевые слова: обществоведение, стандарт, интерпрированный предмет, социальные и культурные задачи, народные ценностнны, урок запланированный на
основе стандарт.
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PROBLEMS OF STANDARD EDUCATION IN TEACHING SOCIAL SCIENCES
Budaghyan Siranush
Summary

Content presentation issues of social science, structural features, methodological approaches and teaching effectiveness are introduced in this article. Based on the specificity
of teaching social science nowadays, an attempt is made to justify the educational processes of the socialization of a person, the necessity of adopting the democratic values.
An approach is separated that in the perception of content components of the social
science and in the process of the whole teaching process in order to forward the exact
formulation of the aims of the subject, it is important to implement the subject teaching
according to the standard demands.
Keywords: social science, standard, integral subjects, problems connected with education, value social and cultural problems, democratic values, a lesson planned according to
the standards.
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ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ
ՏԱԹԵՎԻԿ
ԿԱՐԻՆԵ
Լոռու մարզի
Դարպասի միջն.
դպրոցի մաթեմատիկայի
ուսուցչուհի

Վանաձորի
թիվ 21 հիմն.
դպրոցի մաթեմատիկայի
ուսուցչուհի

Հայաստանի զարգացումը մեծապես պայմանավորված է մեր կրթական համակարգում ընթացող բարեփոխումների արդյունավետությամբ,
և, հետևաբար, հասկանալի է, որ Հայաստանի ապագան լրջորեն
կվտանգվի, եթե կրթական բարեփոխումների արդյունքում չձևավորվի
արժեքավոր մարդկային կապիտալ, որը կկարողանա զարգացնել երկրի
տնտեսությունը [3, էջ 9]։
Գաղտնիք չէ, որ դասավանդման և կրթական գործընթացը բարելավելու գործում առանցքային դերը պատկանում է ուսուցչին, որովհետև
դասավանդման և դաստիարակության որակը կախված է նրա հմտությունից, նախաձեռնող, ստեղծագործ լինելու, դասավանդման լավագույն
գործիքներն ու մեթոդները ընտրելու կարողությունից, և, ի վերջո,
կրթության որակը չի կարող լինել ավելին, քան ուսուցչի որակն է։
Հայաստանի հանրակրթության վերջին տարիների բարեփոխումներում, դպրոցներում ներառական և ֆինանսական կրթության ներդրման,
դրանց հետ կապված` հանրակրթության պետական չափորոշիչների և
ծրագրերի վերանայման արդի գործընթացում առանցքային տեղ են
գրավում ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման և կրթության բովանդակության բարեփոխումները [4, էջ 7]: Միաժամանակ, դիտարկումները փաստում են, որ ուսուցիչ կերտող մանկավարժական բուհերում
դասավանդման ավանդական մեթոդներն ու միօրինակ ձևերը, ինչպես
∗

Նյութը ներկայացվել է 11.10.2019 թ., գրախոսվել է 21.10.2019 թ.:
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նաև հանրակրթության պետական և առարկայական չափորոշիչներին
ու ծրագրերին բուհական կրթության բովանդակության համապատասխանեցումը այլևս բարեփոխումների համատեքստում են, քանի որ
կրթական բարեփոխումների հաջողությունը մեծապես պայմանավորված
է այն հանգամանքով, թե որքան ներդաշնակ են փոփոխվում հանրակրթության և բուհական կրթության բովանդակության բաղադրիչները։
Անառարկելի է, որ որոշ դասախոսներ լսարանում չեն ստեղծում
մտավոր ազատ, փոխներգործուն գործունեության մթնոլորտ, իսկ ուսանողների հիմնական մասն էլ դրական գնահատական ստանալու համար զինվում է միայն «սերտողական գիտելիքներով»՝ մի կողմ թողնելով
տվյալ առարկայի բովանդակությունը։ Սակայն անառարկելի է նաև, որ
նման սերտումը չի կարող ապահովել հիմնարար գիտելիքներ, և պատճառներից մեկն էլ գուցե հենց սա է, որ բուհն ավարտած շրջանավարտների հիմնական մասը չի ունենում մասնագիտական նույնիսկ նվազագույն մակարդակ, մինչդեռ միջազգային փորձը վկայում է, որ կրթության
ոլորտում հաջողության հասնելու համար կարևոր է ունենալ բարձրակարգ ուսուցչական կազմ և ժամանակի պահանջներին համապատասխանող, աշակերտների սովորելու ցանկությունը խթանող բովանդակություն:
Անշուշտ, մեծ է դասախոսի դերը սովորողների կրթության և մասնագիտական որակավորում ապահովելու գործընթացում, որի արդյունավետությունը պայմանավորված է այնպիսի պայմանների ապահովմամբ,
որոնք կնպաստեն ուսանողների ստեղծագործական մտքի զարգացմանը և հմտությունների ձևավորմանը: Անհրաժեշտ է ստեղծել նպաստավոր այնպիսի պայմաններ, որ ուսուցման գործընթացում ուսանողը հանդես գա ոչ թե որպես գիտելիքները պասիվորեն ընկալող, այլ դառնա
դրանց ձեռք բերման գործընթացի ակտիվ մասնակից: Մասնավորապես, նոր թեմայի հաղորդումը կարելի է կազմակերպել սովորողների
միջոցով` նրանց ակտիվ մասնակցությամբ, մտագրոհի և երկխոսության
մեթոդով, ուսանողներին մղելով ինքնուրույն, ստեղծագործ աշխատանքի, նրանց համար ստեղծելով ազատ մտածելու և ստեղծագործելու հնարավորություններ: Ըստ էության, դասախոսը պետք է հոգա ոչ այնքան
հաղորդվող նյութի քանակի, որքան քննարկվող նյութի սկզբունքային
հիմնահարցերը բացահայտելու մասին։ Արդյունքում նման դասախոսությունը կունենա զարգացնող նշանակություն, և ուսանողը յուրաքանչյուր
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այդպիսի դասախոսությունից կքաղի որակապես նոր բան՝ հայացքների
ընդլայնման և տեսակետների տարատեսակության առումով, այլապես
կասկած չկա, որ ինքնուրույն գիտելիքներ ձեռք բերելու, դժվարություններն ինքնուրույն հաղթահարելու կարողություններից զուրկ ուսանողն
այդ վիճակից ելք գտնելու համար ստիպված կլինի ողջ կյանքի ընթացքում կրել մտավոր անկարողության բեռը՝ մշտապես փնտրելով, թե ով
իր փոխարեն կկատարի անհրաժեշտ, նույնիսկ ամենահասարակ մտավոր աշխատանքը։
Այսօր դասախոսությունը մասնագիտամեթոդական առումով ընդհանրապես բարձր է գնահատվում ոչ այնքան նրանով, թե դասախոսը
ինչ է հաղորդում գործածության մեջ գտնվող առարկայական դասագրքից, քանի որ ուսանողը դրանց կարող է ծանոթանալ ինքնուրույն, այլ
նրանով, թե նա ինչ է նաև մատուցում դասագրքից դուրս գոյություն
ունեցող տեսությունների մասին: Բացառապես դրանով է պայմանավորվում այն հանգամանքը, որ ունկնդիրների ներկայությամբ ծնված կենդանի խոսքը հոգեբանական մեծ ազդեցություն կարող է ունենալ, և
հենց դրա համար էլ շատ կարևոր է, որ դասախոսի խոսքը լինի բովանդակալից, քերականորեն անխոցելի, մասնագիտորեն հագեցված։
Ցավոք, կան դասախոսներ, որոնք նոր նյութը հաղորդում են միալար, առանց ընդհատումների, առանց երկխոսության. մատուցում են այնպես, կարծես թե ուսանողն ունակ է մատուցվածը վայրկենապես ընկալելու, մինչդեռ իրականում նոր նյութի ընկալումն այնքան արագ չի կարող կատարվել, որքան մենք կուզեինք: Որպեսզի գիտելիքները ձևական
չլինեն, դրանք պետք է մոտեցնել և համատեղել այն գիտելիքներին, որոնք ուսանողն արդեն ունի և կարողանում է կիրառել, դրանով իսկ՝ ապահովելով տեսականի և գործնականի սերտ միասնությունը և ուսուցման շարունակականության սկզբունքը [2, էջ 159]։
Այսօր խիստ արդիական և բարեփոխումների համատեքստում է
նաև բուհական գրականության հարցը: Դասախոսն իր առաջին դասն
անցկացնելիս սովորաբար տվյալ խմբի ուսանողներին հանձնարարում է
նաև գրականության այն ցանկը, որով նրանք պետք է առաջնորդվեն
տվյալ առարկան ուսումնասիրելու համար։ Որպես կանոն, այդ ցանկում,
հատկապես տեխնիկական, տնտեսագիտական և ֆիզիկամաթեմատիկական առարկաների գծով, տեղ են գտնում այլ մտագործելակերպ ենթադրող մշակույթների ներկայացուցիչների փորձառությունից ելնելով,
ռուսերեն լեզվով գրված գրքեր: Այդ լեզվով աշխատելու ոչ բավարար
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կարողությունը, ինչպես նաև այդպիսի գրքերը դժվարությամբ ձեռք բերելու փաստը լրացուցիչ բարդություններ են առաջացնում և չեն կարող
ապահովել արդյունավետ ուսուցում։ Այդպիսի խնդիրներից խուսափելու
համար հարկ է, որ մեր գիտնականներն ու դասախոսները մտահոգություն ցուցաբերեն՝ հայերեն լեզվով մասնագիտական ձեռնարկներ ստեղծելու ուղղությամբ, և այս դեպքում կբացառվի անիմաստ «թելադրության» մասը, և դասախոսը ավելի մեծ հնարավորություն կունենա ուսանողներին մղելու ստեղծագործական, ինքնուրույն աշխատանքի, գիտականորեն կազմակերպելու և ղեկավարելու նրանց կրթության գործընթացը։ Միաժամանակ, հարկ է նշել, որ որքան էլ հաջողված և անթերի
լինի դասագիրքը, այնուամենայնիվ, չափորոշչահեն կրթության տրամաբանությամբ այն պետք է լինի ուսուցանում իրականացնող կրթական
բազմաթիվ ռեսուրսներից և աղբյուրներից միայն մեկը, թեկուզ և ամենահիմնարարը:
Ուսանողների մեծ մասը մտավոր կարողությունների ու զարգացման
հզոր ներուժ ունի, և ուսանելու տարիները նրանց համար գիտելիքներ
ձեռք բերելու բարենպաստ և լավագույն ժամանակահատվածն է։ Հետևաբար, ուսման գործընթացը ճիշտ և հետաքրքիր կազմակերպելու
դեպքում ուսանողը հաճույքով կմասնակցի դասերին, քանզի նա կսկսի
հասկանալ տվյալ առարկայի բովանդակությունը, կկարողանա աշխատել գրքով՝ դրսևորելով ինքնուրույնություն և անհատականություն։
Մանկավարժական բուհն ավարտած ուսանողը դպրոց է մտնում
կրթական բարդ ու պատասխանատու գործունեություն իրականացնելու
առաքելությամբ, և ակնհայտ է, որ պատշաճ մակարդակով կարող է ուսուցանել այն ուսուցիչը, ով բուհական ուսումնառության ընթացքում
ստացել է կայուն և հիմնավոր գիտելիքներ և, միաժամանակ, տեղյակ է
մանկավարժության և հոգեբանության հիմունքներին, հանրակրթական
պետական և առարկայական չափորոշչային պահանջներին, թեմատիկ,
դասի պլանավորման և գնահատման սկզբունքներին, և, թերևս, ճիշտ և
հիմնավոր է այն տեսակետը, որ մանկավարժական բուհերը ևս պետք է
ունենան օրդինատուրա: Ի վերջո, այսօրվա աշակերտը վաղվա ուսանողը, ապա` ուսուցիչն է դառնալու, իսկ վաղվա ուսուցիչը` վաղվա պետություն կառուցողը: Հետևաբար, ամեն ինչ սկսվում է դպրոցից, և մեզ
անհրաժեշտ են լավ դպրոց կերտող լավ ուսուցիչներ, քանի որ լավ
դպրոցը հզոր պետականություն ստեղծելու առաջին գրավականն է:
Մասնավորաբար, հանրակրթական դպրոցի սովորողների մաթե-
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մատիկական պատրաստվածության մակարդակն ապահովելու հիմնական դերը պատկանում է մաթեմատիկայի ուսուցչին, իսկ այդ մակարդակն ու մասնագիտական որակը բարձր է, երբ ուսուցիչը խորությամբ է
տիրապետում իր առարկային, օժտված է տարբեր բարդությաւն խնդիրներ լուծելու կարողությամբ, տիրապետում է ուսուցման ավանդական ու
ժամանակակից մեթոդներին, ինչպես նաև պատրաստ է տարբերակված
ուսուցման գործընթացին: Մաթեմատիկայի ուսուցիչը խնդիր ունի մաթեմատիկական կրթության միջոցով սովորողների մոտ ձևավորել իրական
աշխարհի երևույթները մաթեմատիկական տեսանկյունից դիտարկելու և
մաթեմատիկայի կիրառական, գործնական ուղղվածությունը տեսնելու
կարողություն, զարգացնել մաթեմատիկական ընդունակություններ, մաթեմատիկական պնդումների գեղեցկությունը հասկանալու ճաշակ, դաստիարակել նպատակասլացություն, կարգապահություն, հաստատակամություն, քննադատական մտածողություն և այլն: Իսկ այսպիսի ուսուցիչ
կարող է կերտել այն մանկավարժական բուհը, որտեղ ուսանողների`
ապագա ուսուցիչների համար ստեղծված են մտավոր զարգացման,
ստեղծագործական գործունեության և վերոնշյալ որակներն ապահովող
նպաստավոր պայմաններ:
Հանրահայտ է, որ հանրակրթական դպրոցի բոլոր առարկաների և,
մասնավորապես, մաթեմատիկայի դասագրքերը գրված են միջին ընդունակություններ ունեցող սովորողներին հասանելի լինելու մակարդակով, իսկ այդպիսի դասագրքերով անհնար է արդյունավետ ուսուցում
կազմակերպել, քանի որ այնտեղ ուսումնասիրվող թեմաներին վերաբերող նյութերի շարադրանքը, հասկանալի պատճառով, չի կարող ներկայացվել ամբողջ խստությամբ ու խորությամբ, և այն հիմնականում կառուցվում է դիտողական, ինտուիտիվ պատկերացումների հիման վրա,
հատկապես եթե հեղինակները, լինելով գիտական, բուհական միջավայրից, անտեղյակ լինելով հանրակրթության բարեփոխումներից, բավարարվում են միայն գիտական նյութի հարմարեցված շարադրանքով [1,
էջ 7]: Դեռ ավելին` անթույլատրելի և ոչ նպատակահարմար է նաև
դպրոցական մաթեմատիկայի շարադրանքը մաթեմատիկայի ֆակուլտետի բարձր կուրսերի դասընթաց նույնությամբ տեղափոխելը, քանի որ
երրորդ կուրսեցի ուսանողները, օրինակ, ովքեր արդեն երկու տարի չեն
առնչվում դպրոցական մաթեմատիկայի դասընթացին, իսկ դպրոցում
ստացած գիտելիքներն էլ հիմնականում սերտողական ու մակերեսային
են եղել, ուսումնառության այդ երկու կուրսերում բարձրագույն մաթեմա-
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տիկայի` մաթեմատիկական անալիզ, բարձրագույն հանրահաշիվ, անալիտիկ երկրաչափություն դիսցիպլինների ուսումնասիրության արդյունքում ընդլայնում են իրենց մաթեմատիկական աշխարհայացքը և պատրաստ են լինում նորովի, ավելի հասուն մտածողությամբ, խորությամբ ու
համակողմանի ուսումնասիրել տարրական մաթեմատիկան, մասնավորաբար` մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացը՝ այն համադրելով
բարձրագույն մաթեմատիկայից ստացած գիտելիքների հետ, այլ կերպ
ասած՝ բարձրագույն մաթեմատիկայի տեսանկյունից: Եվ հենց այսպիսի
գիտելիքներով զինված ուսանողն է, որ կարող է հաջողությամբ իրականացնել վաղվա ուսուցչի իր առաքելությունը` կրթելու 21-րդ դարի մարտահրավերներին դիմակայելու ունակ սերունդ:
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.

Անանյան Ա., Գործող ծրագրերով և դասագրքերով անհնար է արդյունավետ
ուսուցում կազմակերպել, «Մանկավարժություն», թիվ 6, 2010, էջ 4-7:
2. Դիստերվեգ Ա., Մանկավարժական ընտիր երկեր, Եր., 1963, – 490 էջ:
3. Խաչատրյան Ս., Պետրոսյան Ս., Թերզյան Գ., Ուսուցիչների մասնագիտական
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Ամփոփում
Այսօրվա աշակերտը վաղվա ուսանողը, ապա` ուսուցիչն է դառնալու, իսկ վաղվա
ուսուցիչը` վաղվա պետություն կառուցողը: Հետևաբար, ամեն ինչ սկսվում է դպրոցից,
և մեզ անհրաժեշտ են լավ դպրոց կերտող լավ ուսուցիչներ, քանի որ լավ դպրոցը
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ РЕФОРМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Сукиасян Татевик
Микаелян Карине
Резюме
Сегодняшний ученик станет завтрашним учеником, затем учителем, завтрашний
учитель будет завтрашним создателем государственности. Поэтому, и все начинается
со школы, и нам нужны хорошие учителя, создатели хорошую школу, так как,
хорошая школа - первая гарантия сильной государственности и качество образования
не может быть больше, чем качество учителя.
Ключевые слова: ученик, студент, учитель, образовательная реформа, стандарт,
инклюзивное образование,финансовое образование, методика, учебник, качество.
___________________
HIGHER EDUCATION IN THE CONTEXT OF GENERAL EDUCATION REFORM
Suqiasyan Tatevik
Mikaelyan Karine
Summary
Today's pupil will become tomorrow's student then the teacher, tomorrow's teacher
will be tomorrow's statehoods creater. Therefore, everything starts with school, and we
need good teachers to create a good school, because a good school is the first guarantee
of a strong statehood and the quality of education cannot be more than the quality of a
teacher.
Кeywords: pupil.student, teacher, educational reform, standard, inclusive education,
financial education, method, textbook, quality.
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Վանաձորի թիվ 10 ավագ դպրոցի
աշխարհագրության ուսուցչուհի

Աշխարհը, առարկաներն ու երևույթները ճանաչելու և հասկանալու
համար ցանկացած մարդու բոլոր ժամանակներում էլ հետաքրքրել են
աշխարհագրական գիտելիքները, որովհետև այդ գիտելիքները ցույց են
տալիս իրականության ճշգրիտ պատկերը:
Աշխարհագրությունը, միջանկյալ դիրք գրավելով հումանիտար և
բնագիտամաթեմատիկական գիտությունների միջև, ամփոփում է բնության ու հասարակության մասին սովորողների գիտելիքները:
Ցավոք, այսօր գործող դասագրքերը ծանրաբեռնված են ակադեմիական շարադրանքով, իսկ ուսումնական պլանով հատկացված ժամաքանակի սղությունը, ծրագրերին ու չափորոշչային պահանջներին համապատասխան գործնական աշխատանքների ու խնդրագրքերի բացակայությունը հաճախ խոչընդոտում են աշխարհագրության ուսուցման արդյունավետ կազմակերպման գործընթացին: Ուստի սովորողների կարողությունների ու հմտությունների ձևավորման համար ուսուցիչը պետք է
մեծ ուշադրություն դարձնի գործնական և ինքնուրույն աշխատանքների
կազմակերպմանը: Դասագրքերում եղած տեսական նյութի հետ խնդիրների զուգորդումը արդյունավետ է դարձնում ուսուցման պրոցեսը, սովորողների մոտ հետաքրքրություն է առաջացնում, վերացնում է նրանց հոգնածությունն ու ցրվածութունը, ուսման ընթացքը դարձնում գրավիչ:
Հետաքրքրություն առաջացնելով աշակերտների մոտ՝ ստիպում է
նրանց ապրել մտավոր գործունեությամբ, նպաստում է ուսումնական առաջադրանքների վրա ջանասիրությամբ աշխատելու սովորույթ մշակելուն:
Դա օգնում է ուսուցման պրոցեսն ավելի հեշտ, արագ, ազատ կազմա∗

Նյութը ներկայացվել է 10.10.2019 թ., գրախոսվել է 18.10.2019 թ.:
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կերպելուն: Նյութի ընկալումը դարձնում է դյուրին և մեծ չափով հեշտացնում ու արգասավոր է դարձնում ուսուցչի աշխատանքը:
Այսպիսով առարկայի նկատմամբ հետաքրքրությունը, դասավանդելու մատչելիությունը մեծապես պայմանավորված է մեթոդի ճիշտ ընտրությամբ:
Ըստ Գ. Ե. Ղույումչյանի՝ ինֆորմացիա ստանալու եղանակները դասակարգվում են հետևյալ խմբերի.
1.Խոսքային մեթոդներ
2.Զննական մեթոդներ
3.Գործնական մեթոդներ
4.Պրոբլեմային մեթոդներ
5.Ծրագրավորված մեթոդներ [1, էջ 430]:
Վերը նշված մեթոդներից աշխարհագրության մեջ կարևոր նշանակություն ունեն գործնական մեթոդներից հատկապես՝ գործնական աշխատանքները, ճանաչողական խաղերը, վարժություններն ու խնդիրները:
Խ. Սարգսյանը իր «Աշխարհագրության դասավանդման մեթոդիկա» գրքում գործնական աշխատանքները խմբավորում է այսպես.
ա) Աշխատանք քարտեզներով
բ) Բնության մեջ դիտումներ
գ) Գծագրերի, դիագրամների, սխեմաների, աղյուսակների կազմում,
մոդելների, հավաքածուների, հերբարիումների, գործիքների պատրաստում և օգտագործում [2, էջ 184]:
Աշխարհագրության մեջ ինքնուրույն և գործնական աշխատանքների սահմանափակում գոյություն չունի: Վերը նշված գործնական աշխատանքի տիպերը կիրառելի են բոլոր դասընթացներում: Ցածր դասարաններում (5-7-րդ.) ընդգրկված նյութերը հիմնականում պարունակում
են բնության դիտումներին վերաբերող աշխատանքներ: Օրինակ. կողմնորոշում տեղանքում, մակերեսների, անկյունների չափում տարբեր գործիքներով, ֆենոլոգիական և օդերևութաբանական դիտումների կատարում, գետերի կենդանի կտրվածքի, արագության և հոսքի որոշում, բլրի
բարձրության և լանջի թեքության որոշում, բնակչության վիճակագրական տվյալներով զանազան աշխատանքների կատարում: Բացի դիտումներից՝ կարևոր են նաև ուրվագծային քարտեզներով աշխատանքները, ռեֆերատների, գրաֆիկների, սխեմաների, ալբոմների, ստենդների, պլակատների և սահիկների պատրաստումը:
Ավելի բարձր դասարաններում ինքնուրույն և գործնական աշխա-

110

ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ «ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ» ...

տանքների թեմատիկան աստիճանաբար բարդանում և վերաբերում է
տնտեսական և սոցիալական հարցերին: Օրինակ.
1. Արդյունաբերական ձեռնարկությունների տեղաբաշխման, արտադրատեսակների թողարկման քանակի, հզորության վերաբերյալ տվյալների մշակում:
2. Գյուղատնտեսության, նրա ճյուղային կառուցվածքի, բերքատվության և մթերատվության, համախառն բերքի և մթերքի քանակներին
վերաբերող նյութի հետ աշխատանք:
3. Բնակչության 1 շնչին ընկնող եկամուտների, արդյունաբերական
ապրանքների և գյուղ մթերքների վերաբերյալ հաշվարկների կատարում:
4. Տրանսպորտային միջոցներով բեռնաշրջանառության և ուղևորաշրջանառության հաշվարկների կատարում:
5. Առանձին վերցրած ձեռնարկությունների բնութագրերի կազմում
[2, էջ 185]:
Ամփոփելով գործնական աշխատանքների բոլոր տիպերը՝ Խ.Սարգսյանը կատարել է հետևյալ դասակարգումը՝
1. Վարժություններ, որոնցում վերարտադրվում է յուրացված տեսական նյութը:
2. Ստացած գիտելիքները նոր պայմաններում կիրառելու աշխատանքներ:
3. Ստեղծագործական աշխատանքներ [2, էջ 198]:
Ելնելով նրանից, որ պետական ծրագրով և չափորոշչով գործնական աշխատանքներին հատկացված ժամաքանակը սահմանափակ է,
կարևորում եմ խնդիրների ու վարժությունների կիրառումը՝ որպես քիչ
ժամանակատար աշխատանքի տեսակ:
Աշխարհագրական խնդիրները կարելի է կիրառել ինչպես գործնական աշխատանքի կազմակերպման ձև, այնպես էլ կշռադատման փուլում գիտելիքն ամրապնդելու միջոց, և կարելի է հանձնարարել որպես
տնային առաջադրանք:
Խնդիրների ու վարժությունների լուծումը հարստացնում, խորացնում ու ամրապնդում է աշխարհագրական գիտելիքները: Ուսուցիչն անընդհատ պետք է գտնի, ինքը կազմի, սովորեցնի աշակերտներին, որպեսզի նրանք կազմեն աշխարհագրական խնդիրներ ու վարժություններ:
Թվային տվյալների հետ աշխատանքը թե՛ ֆիզիկական և թե՛ հա-
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սարակական աշխարհագրության մեջ ունի մեծ նշանակություն՝ օբյեկտների, երևույթների քանակն ու որակը, ծավալն ու մեծությունն արտահայտելու, դրանք համեմատելու, ինչպես նաև որոշ կանխատեսումներ
կատարելու համար [2, էջ 143]:
Հիմնական դպրոցում առավել կիրառելի են հաշվարկային պարզունակ խնդիրները, իսկ ավագ դպրոցում, թեմատիկայի աստիճանաբար
բարդացմանը զուգընթաց, կարելի է առաջադրել այնպիսի խնդիրներ,
որոնց լուծման համար անհրաժեշտ են մաթեմատիկական ավելի խոր
գիտելիքներ՝ ապահովելով մաթեմատիկայի և աշխարհագրության միջառարկայական կապը: Ցածր դասարանից սկսած՝ աշխարհագրության
դասավանդման ընթացքում անընդհատ առնչվում ենք մի շարք մաթեմատիկական հասկացությունների՝ մեծությունների չափման միավորներ,
գործողություններ ռացիոնալ թվերի հետ, մակերեսներ, տոկոսներ, մեծությունների թվաբանական միջին, սովորական կոտորակներ, սխեմաներ, գրաֆիկներ, դիագրամներ, թվային մասշտաբ, դրական և բացասական թվեր, կոորդինատային հարթություն, կետի կոորդինատներ հարթության վրա, անկյունների չափում, համեմատություն, աղեղի երկարության հաշվում, շրջանագիծ, շրջան, նրանց տարրերը, հատկություններ,
երկրաչափական մարմինների ծավալ, հարթությունների զուգահեռություն, գունդ, նրա տարրերն ու հատկությունները և այլն [3, էջ 100]:
Աշխարհագրական խնդիրների լուծման ժամանակ մաթեմատիկական բազմաթիվ գործողությունների հաղթահարումը սովորողների մոտ
ձևավորում է տրամաբանական մտածողություն, իսկ խնդիրներում օգտագործվող աշխարհագրական տեղանունները, հասկացությունները,
թվային տվյալները, սահմանումները ամրապնդում են ստացած տեսական գիտելիքները:
Այժմ թեմաներին համահունչ ներկայացնեմ առանցքային խնդիրների այն տեսակները, որոնք առավել գործածական են դպրոցական դասընթացում:
Թեմա՝ «Մասշտաբ, հատակագիծ և քարտեզ» (օբյեկտների մակերեսների և հեռավորությունների որոշում):
Թեմա՝ «Աստիճանացանց: Երկրի ձևը, չափերը, օրական և տարեկան պտույտներ» (օբյեկտի կոորդինատների որոշում, ժամանակի հաշվարկում տարբեր վայրերում, արեգակի ճառագայթների անկման անկյան որոշում):
Թեմա՝ «Մթնոլորտ» (օդի միջին ջերմաստիճան, ջերմաստիճանային
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ամպլիտուդա, օդի ջերմաստիճանի և մթնոլորտային ճնշման փոփոխության, հարաբերական և բացարձակ խոնավության, գոլորշունակության,
ամպամածության հետ կապված խնդիրներ, կլիմայագրամի, ջերմաստիճանի փոփոխման կորի և քամիների վարդի կառուցում):
Թեմա՝ «Ջրոլորտ» (գետերի անկում, թեքություն, ծախս, հոսք, արագություն, կենդանի կտրվածքի մակերեսի հաշվարկում):
Թեմա՝ «Աշխարհի բնակչություն» (բնակչության խտության, ուրբանիզացման աստիճանի և մակարդակի, բնական և մեխանիկական աճի,
բնակչության թվի շարժի խնդիրների լուծում, սեռատարիքային բուրգի և
բնակչության թվի շարժընթացի գրաֆիկի կառուցում):
Թեմա՝ «Համաշխարհային տնտեսություն» (ռեսուրսապահովվածության, բեռնաշրջանառության, ուղևորաշրջանառության, տրանսպորտային ցանցի խտության, պայմանական վառելիքի, մեկ շնչին բաժին ընկնող գյուղմթերքների և արդյունաբերական տարբեր ապրանքների հաշվարկում):
Այսպիսով, աշխարհագրության դասընթացում կիրառվող գործնական աշխատաքները հետապնդում են մի նպատակ՝ աշակերտներին զինել համապատասխան կարողություններով և հմտություններով՝ նախապատրաստելով նրանց մասնակցելու արտադրական աշխատանքին՝
նպաստելով մասնագիտական կողմնորոշմանը:
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.Ղույումչյան Գ. Ե., Մանկավարժություն, գիրք առաջին, Եր., «Զանգակ-97», 2005, –
463 էջ:
2.Սարգսյան Խ., Աշխարհագրության դասավանդման մեթոդիկա, Եր., «Զանգակ-97»,
2002, – 321 էջ:
3.Վարդանյան Ս. Լ.,Մաթեմատիկայի և դպրոցական մյուս առարկանների կապը,
Եր., «Լույս», 1982, – 128 էջ:
___________________
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Տաթևիկ Հարությունյան
Ամփոփում
Ժամանակակից աշխարհագրական մտածողության զարգացման միտումները
պահանջում են մեծ ուշադրություն դարձնել սովորողների գործնական կարողություն-
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ների ու հմտությունների ձևավորմանը: Գործնական աշխատանքներն ավելի դյուրին,
հետաքրքիր և արդյունավետ անցկացնելու տարատեսակ մեթոդներից ու հնարներից
հոդվածում կարևորվում է աշխարհագրական խնդիրների դերն ու նշանակությունը:
Բանալի բառեր. գործնական աշխատանք, աշխարհագրական խնդիր, տրամաբանական մտածողություն, արդյունավետ մեթոդ:
___________________
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ, КАК ТИП ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДМЕТУ ГЕОГРАФИЯ"
Татевик Арутюнян
Резюме
Тенденции развития современного географического мышления требуют обратить
большое внимание на формирование практических умений и навыков учащихся. В
статье важное место занимает проведение практических работ более доступно, интересно, проведение различных продуктивных методов и способов в решении географических задач и их назначение.
Ключевыя слова: практическая работа, географическая задача, логическое мышление, продуктивный метод.
___________________
SOLUTION OF PROBLEM AS A WAY OF ORGANIZING PRACTICAL FOR CLASSES FOR
THE SUBJECT “GEOGRAPFY”
Harutyunyan Tatevik
Summary
Trends in the development of modern Geography thinking pay great attention to the
development of student,s' practical abilities and skills. To make the practical works more
interesting, easier and effective, there are various methods and possibilities, and in the
geographical problem' role and sense is emphasized in this article.
Keywords: practical work, geographical problem, logical thinking, effective method.
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ՊՐՈԲԼԵՄԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ

ՊՐՈԲԼԵՄԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ∗
ՄԱՅԻԼՅԱՆ ԿԱՐԻՆԵ
Վանաձորի Պ. Տիչինայի անվան (հ. 20)
հիմնական դպրոցի հայոց լեզվի և գրականության
ուսուցչուհի

21-րդ դարում մարդը պետք է ունենա ճկուն
մտածողություն, որպեսզի կարողանա լուծումներ գտնել ցանկացած իրավիճակում: Պարզ է,
որ մարդու միտքը պետք է մարզել դեռևս դպրոցական հասակում:
Նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դարում ուսուցման առջև
դրված են նոր մարտահրավերներ՝ սովորողներին տալ ոչ միայն գիտելիքներ, այլև ապահովել նրանց ճանաչողական հետաքրքրությունների և
կարողությունների ձևավորումն ու զարգացումը, ստեղծագործական մտածողությունը, ինչպես նաև ինքնուրույն մտավոր աշխատանքներ իրականացնելու կարողությունն ու հմտությունը:
Աշակերտակենտրոն ուսուցում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է դասընթացը կազմակերպել այնպես, որ աշակերտը հայտնվի
դասընթացի կենտրոնում, ձգտի ինքնուրույն ձեռք բերել հուզող հարցի
պատասխանները, սովորի օգտվել գրականությունից, կարողանա արագ
գտնել և վերամշակել անհրաժեշտ տեղեկությունները: Այսօրվա կրթության առաջնային խնդիրն է պատրաստել ինքնակրթությամբ զբաղվելու
ունակ մարդ, ստեղծագործող անհատ:
Երբ որոշում ենք, թե ուսուցանելիս ինչ մեթոդներ ընտրենք, կարևոր
է հիշել, որ մեթոդները և հմտությունները միայն միջոցներ են նպատակին հասնելու համար: Մեթոդը հունարեն «մեթոդոս» բառն է, որ նշանակում է ուղի, եղանակ: Ուսուցման մեթոդներ ասելով՝ հասկանում ենք
ուսուցչի և աշակերտների փոխադարձաբար կապված գործունեության
եղանակները, որոնք ուղղված են ուսուցման խնդիրների լուծմանը:
Մեթոդը ուսուցչի համար՝ դասավանդման, իսկ աշակերտների համար գիտելիքները, կարողությունները և հմտությունները յուրացնելու
եղանակ է, միաժամանակ՝ սովորողների գիտական աշխարհայացքը
ձևավորելու, նրանց ընդունակություններն և ստեղծագործական գործու∗

Նյութը ներկայացվել է 17.09.2019 թ., գրախոսվել է 25.09.2019 թ.:
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նեությունը զարգացնելու եղանակ [3]:
Ուսուցման մեթոդները բազմազան են: Ուսուցման մեթոդների ընտրության ժամանակ չափազանց կարևոր նշանակություն ունի ուսումնական նյութի բովանդակությունը: Անհրաժեշտ է հաշվի առնել նաև սովորողների տարիքային և անհատական առանձնահատկությունները, շրջապատի պայմանները, սովորողների մտավոր մակարդակները, դաստիարակվածության աստիճանը և այլ հանգամանքներ:
Պրոբլեմային ուսուցումը ակտիվ մեթոդներից է, որը ոչ թե նախատեսում է ուսուցչի կողմից պատրաստի գիտելիքների մատուցում, մտապահում և վերարտադրություն, այլ գիտելիքների և հմտությունների ձեռք
բերում, որն ուղղված է հետագայում կոնկրետ խնդիրների լուծմանը:
Ուսուցիչը դադարում է լինել զուտ տեղեկատվություն հաղորդող. նա
ճշգրտված տեղեկությունը ոչ թե սկզբից հաղորդում է աշակերտին, այլ
ստեղծում է իրավիճակներ, որ վերջինս ինքնուրույն ձեռք բերի այն՝ ուղղորդելով նրան ճշմարիտ գիտելիք ձեռք բերելու գործընթացում: Այսպիսով՝ նա ստանձնում է աշակերտների օգնականի դերը և հանդիսանում է
տեղեկատվության աղբյուր:
Գ. Ե. Ղույումչյանը որպես ամբողջական համակարգ առանձնացում
է Մ. Ի. Մախմուտովի կողմից առաջարկված պրոբլեմային ուսուցման
երկու մեթոդներ՝ իրենց տարատեսակներով.
1. ուսուցչի կողմից գիտելիքների պրոբլեմային շարադրման մեթոդ,
2. սովորողների ինքնուրույն ճանաչողական գործունեության կազմակերպման մեթոդ [2, էջ 454]:
1. Ուսուցչի կողմից գիտելիքների պրոբլեմային շարադրման մեթոդ:
Պրոբլեմային շարադրանքը սովորական շարադրանքից տարբերվում է նրանով, որ այս դեպքում ուսուցիչը բացահայտում է անհայտի
որոնման ուղիները, ցույց տալիս այն դժվարությունները, որ հանդես են
գալիս մտածողության ընթացքում: Շարադրանքը պրոբլեմային է, երբ
պարունակում է պրոբլեմային հարց: Այս դեպքում ուսուցիչը բացատրում
է փաստացի նյութը, սովորողների ուշադրությունը կենտրոնացնում նրա
վերլուծման վրա: Նման դեպքում սովորողներն ինքնուրույնաբար որոնում են պրոբլեմային հարցի լուծման ուղիներն ու միջոցները, առաջադրում հարցեր, կատարում գիտական ենթադրություններ: Պրոբլեմային
շարադրանքն այն է, որ պարունակում է ճանաչողական դժվարություն,
հարց կամ խնդիր, որոնք առաջացնում են պրոբլեմային իրավիճակներ,
և որոնց հաղթահարման համար սովորողները կատարում են որոնողա-
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կան, հետազոտական աշխատանքներ:
Ուսումնական պրոբլեմի առաջադրումը մեծ մասամբ կախված է ուսուցչի հմտությունից, առարկայական մեթոդամանկավարժական պատրաստվածությունից: Պրոբլեմային յուրաքանչյուր հարց պետք է սովորողների մեջ առաջացնի հետաքրքրություն ու մտավոր գործունեության
լարվածություն: Պրոբլեմային հարցին ներկայացվում են հետևյալ պահանջները.
♦ պետք է կապ ունենա նախկին յուրացրած իմացությունների հետ,
♦ իր մեջ պարունակի ճանաչողական դժվարություն,
♦ կապված լինի սովորողների զգացումների հետ,
♦ առաջացնի իմացածի անբավարարություն, նորը հայտնաբերելու
ձգտում:
Պրոբլեմը պետք է լուծվի նախածանոթ գիտելիքները համադրելու և
հակադրելու, տրամաբանելու և ստեղծագործելու ճանապարհով:
Տարբերակվում է պրոբլեմային շարադրման երեք տեսակներ.
ա) Պրոբլեմային շարադրման մեթոդ: Այս մեթոդի կիրառման դեպքում ուսուցչի կողմից պրոբլեմային հարցերի համակարգի օգնությամբ
սովորողները հնարավորություն են ունենում ուսումնասիրվող հարցերը
ինքնուրույն կշռադատել: Տեղեկատվություն հաղորդող և բացատրական
մեթոդների միջոցով ուսուցիչը ստեղծում է պրոբլեմային իրադրություն:
Ուսուցիչը ինքը բացատրում է նյութը՝ անընդհատ ստեղծելով իրար հաջորդող պրոբլեմային իրադրություններ: Աշակերտների ուշադրությունը
բևեռում է նյութին և նրանց ներգրավում է առաջադրված հարցերի
քննարկման գործընթացում: Այս մեթոդի կիրառման դեպքում չպետք է
ակնկալել սովորողների շատ մեծ ճանաչողական ակտիվություն:
բ) Ցուցադրական շարադրման մեթոդ: Այս մեթոդի կիրառմամբ կարևորվում է հարցի ծագումնաբանությունը [2, էջ 455]:
Եթե նյութը հնարավորություն չի տալիս վերականգնելու հասկացության բացահայտման պատմական ուղին, այդ դեպքում ուսուցիչը փորձում է իր դատողությունների միջոցով, այսինքն՝ տրամաբանական վերլուծությամբ վերականգնել գիտական որոնումների և հայտնագործման
անհայտ դրվագները: Այս ճանապարհով ուսուցիչը կարծես սովորողներին դարձնում է գիտական որոնման մասնակից:
գ) Երկխոսական շարադրման մեթոդ: Այս մեթոդի կիրառման դեպքում երկխոսություն է առաջանում ուսուցչի և սովորողների միջև: Աշակերտները համատեղ եզրահանգումներ են անում՝ պրոբլեմային հարցը
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ավարտին հասցնելով:
Ուսուցչի խնդիրն է, բարդ պրոբլեմներն այնպես ձևակերպել, որ ապահովվի սովորողի ակտիվ մասնակցությունը դրանց քննարկմանը:
Ստեղծելով պրոբլեմային իրադրություններ՝ նա խթանում է սովորողների
ակտիվ ճանաչողական գործունեությունը: Սովորողներն «օգնում են»
ուսուցչին ընդհանրացնել փաստերը և եզրակացություններ կատարել [2,
էջ 455]:
2. Սովորողների ինքնուրույն ճանաչողական գործունեության
կազմակերպման մեթոդ:
Այս մեթոդը ապահովում է սովորողների ուսումնական գործունեության առավել բարձր արդյունավետություն, երբ սովորողները ստեղծագործական կամ կիսաստեղծագործական բնույթի աշխատանքներ են
կատարում: Դրանք հետևյալներն են.
1) Էվրիստիկական ստեղծագործությունների մեթոդ, որը ենթադրում
է գիտելիքների հաղորդում զրույցի, առաջադրանքների և խնդիրների
ձևով: Մեթոդի արդյունավետությունը պայմանավորված է բացատրության, հետաքրքրությունների ակտիվացման, տարբեր հնարների և
սովորողի ինքնուրույն ուսումնական աշխատանքների զուգակցությամբ:
Հարցի պատասխանի բացահայտումը կատարում են սովորողները:
Զուգակցման արդյունավետության պայմանները համարվում են հետևյալները.
ա) նոր գիտելիքների հաղորդման ընթացքում պրոբլեմային
խնդիրների և առաջադրանքների հետևողական, անընդհատ կիրառում,
բ) ուսումնական առաջընթացների «շղթայի» կիրառման զուգակցում
այդ խնդիրների վերլուծությունն ապահովող հարցերի հետ,
գ) ճանաչողական խնդիրների օգտագործում փոքր հետազոտական
աշխատանքների ձևով,
դ) բանավեճ ճանաչողական-պրոբլեմային խնդիրների շուրջ:
Երբ աշակերտն ինքն է կատարում եզրահանգում, հասնում վերջնակետին, արդյունավետությունն ակնհայտ է: Սակայն այս մեթոդի կիրառումը դժվար է և հնարավոր է միայն որոշակի թեմաներ ուսուցանելիս:
2) Հետազոտական մեթոդ, որը համարվում է առավել արդյունավետ
պրոբլեմային մեթոդ: Այս մեթոդը օգտագործվում է բարձր պրոբլեմայնության առաջադրանքներ կատարելիս, և հարցի հետազոտման բոլոր
փուլերըն աշակերտները պետք է անցնեն ինքնուրույն: Սովորողներն իրենք են կատարում փաստերի հավաքումը (դիտումներ, փորձեր, աշխա-
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տանք գրքով և այլն) [2, էջ 456]:
7-րդ դասարանում «Հայոց լեզու» ուսումնական առարկայից ուսումնասիրվում է «Բայ» թեման: Խնդրահարույց ենթաթեմա է «Սահմանական եղանակի անցյալ կատարյալի» ուսուցումը: Դասագրքում շատ
համառոտ է ներկայացված թեման: Նշված է միայն, որ դրական խոնարհման հարացույցում անցյալ կատարյալ ժամանակաձևն արտահայտվում Է բոլոր բայերի «անցյալ կատարյալի կամ երկրորդ հիմք +ի,
իր, օ, ինք, իք, ին, դիմաթվային վերջավորություններ» կաղապարով:
Այսինքն՝ Ե խոնարհման պարզ բայերի անցյալ կատարյալը կազմվում է անորոշ դերբայի հիմքին ավելացնելով եցի, եցիր, եց, եցինք,
եցին, վերջավորութ]ունները: Ա խոնարհման պարզ բայերի անցյալ կատարյալը կազմվում է անորոշ դերբայի հիմքին ավելացնելով ացի, ացիր,
աց, ացինք, ացիք, ացին վերջավորությունները: Եվ մեկ նախադասությամբ նշված է, որ ածանցավոր և անկանոն որոշ բայերի համար անցյալ կատարյալ ժամանակաձև արտահայտվում է «բայի երկրորդ հիմք +
ա, ար, ավ, անք, աք, ան դիմաթվային վերջավորություններ» կաղապարով: Այս ամենը այն դեպքում, երբ ծրագրում ընդգրկված չէ «Անկանոն
բայեր» թեման: Ահա այստեղ է, որ առաջանում է պրոբլեմային ուսուցման անհրաժեշտությունը: Թեման յուրացնելու համար աշակերտները
վերհիշում են բայի կազմությունը, բայակերտ ածանցները և բայածանցները: Քանի որ անորոշ դերբայը համարվում է բայի ելակետային ձև,
ուստի բայակերտ ածանցներն են ալ և ել ձևույթները, որոնք այլ բառերից և բայարմատներից կերտում են բայեր: Օրինակ՝ ջուր-ջրել, կրկինկրկնել, դանդաղ-դանդաղել և այլն: Հաճախ էլ, ալ ձևույթների հետ միասին բայերի կերտմանը մասնակցում են նաև բայածանցները՝ սոսկածանցներ (ան, են, ն, չ), բազմապատկականները (ատ, ոտ, կոտ, տ և
այլն), կրավորական (վ) և պատճառականները (ացն, եցն ցն): Օրինակ
բարձր-ան-ալ, բարձր-ացն-ել, փախ-չ-ել, փախ-ցն-ել և այլն [1, էջ 93]:
Այս քայլից հետո անհրաժեշտ է պարզաբանել, թե ինչ է բայի հիմքը:
Առաջադրվում են բայեր գրել, գրեցի, գրեցեք, որսալ, որսացեք, որսա,
որսացող և այլն: Գտնում են հիմքերը՝ գր-ել, գրեց-ի, գրեց-եք, որս-ալ,
որսաց-եք և այլն: Ապա առաջադրվում են ածանցավոր բայեր՝ կորչել,
կորցնել, հիանալ ցատկռտել և այլն: Կրկին առանձնացվում են հիմքերը՝
կորչ, կորցն, հիան, ցատկոտ: Աշակերտները եզրահանգում են՝ բայի
անկատարի կամ առաջին հիմքը անորոշ դերբայի ել, ալ ձևույթից առաջ
ընկած մասն է: Եթե տրված է անորոշ դերբայ, ապա անկատարի հիմք
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պետք է դիտել ել կամ ալ ձևույթից առաջ ընկած մասը: Սակայն պարզվում է, որ որոշ բայերում ել, ալ վերջավորությունից առաջ գտնվում են
ածանցներ: Օրինակ՝ թռ-չ-ել, մեռ-ն-ել, փախ-չ-ել: Եզրահանգում են՝ բացի առաջին հիմքից կա նաև անցյալ կատարյալի կամ երկրորդ հիմք,
որը ճիշւռ որոշելու համար պետք է անպայման վերականգնել տրված
բայի ելակետային ձևը՝ անորոշ դերբայը: Տրվում են նաև այլ բայեր՝
հիացնել, հիշեցնել, կորցնել: Պարզվում է, որ ացն, եցն, ցն պատճառական ածանցավոր բայերի անցյալ կատարյալի հիմքը որոշելիս անորոշ
դերբայի ել ձևույթն ընկնում է, իսկ ացն, եցն, ցն ածանցների ն-ին փոխարինում է հիմնակազմիչ ր-ն՝ հիացնել-հիացր, հիշեցնել-հիշեցր, կորցնել-կորցր:
Աշակերտները, դիտարկելով նաև սոսկածանցավոր որոշ բայեր,
եզրահանգում են, որ Ա խոնարհման ածանցավոր բայերի (դրանք կազմվում են ան կամ են սոսկածանցներից) անցյալ կատարյալի հիմքը կազմվում է անորոշ դերբայի ալ ձևույթի կորստով և ան-են սոսկածանցների
ն-ն ց հիմնակազմիչ ձևույթով փոխարինելով: Օրինակ՝ հիանալ-հիաց,
մոտենալ-մոտեց, զգուշանալ-զզուշաց, հագենալ-հագեց:
Որպես վերջնական տեղեկատվություն հայտնում եմ նաև, որ բայն
ունի նաև երրորդ հիմք, որն անորոշ դերբայն է ամբողջությամբ: Այս
ամենից հետո տրվում է զույգերով աշխատանք՝ խոնարհել կանոնավոր
հարացույցից շեղվող բայերը:
Պրոբլեմային ուսուցում կազմակերպվում է այնպիսի խնդիրների
շուրջ, որոնք պարզ պատասխանով չեն լուծվում. կան հանգուցալուծման
մրցակցող տարբերակներ: Չնայած պրոբլեմային դասը կարող է կենտրոնացված լինել որոշակի առարկայի շրջանակներում, հետազոտվող
խնդիրն ընտրվում է հենց այդ պատճառով, որ դրա հանգուցալուծման
համար աշակերտը ստիպված լինի խորասուզվել բազմաթիվ առարկաների կամ նույն առարկայի այլ թեմաների ոլորտներում:
Այսպես՝ «Անցյալ կատարյալի» ուսումնասիրության ժամանակ աշակերտը պետք է մեկ անգամ ևս խորասուզվի «Բայի կազմությունը», «Ածանցավոր բայեր», «Բայի հիմքերը» թեմաների մեջ վերջնական եզրահանգման հասնելու համար:
Իրական հետազոտությունը պահանջում է, որ աշակերտները վերլուծեն և սահմանեն խնդիրը, մշակեն վարկածներ և կանխատեսումներ
անեն, տեղեկություններ հավաքեն և քննարկեն, անհրաժեշտության
դեպքում փորձեր կատարեն, հետևություններ և եզրահանգումներ անեն:
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Պրոբլեմային ուսուցումը աշակերտներից պահանջում է իրենց լուծումները ցուցադրող կամ բացատրող վերջնարդյունքի պատրաստում
ցուցանմուշների կամ ներկայացման ձևով: Դա կարող է լինել պաստառ,
տեսաժապավեն կամ համակարգչային ծրագիր: Աշակերտների պատրաստած ցուցանմուշները և ներկայացումները ցույց են տալիս նրանց
կողմից յուրացված գիտելիքների չափը:
Պրոբլեմային ուսուցումն ունի մի քանի առավելություններ.
ա. խրախուսում է համագործակցությունը և առաջադրանքների համատեղ կատարումը,
բ. պարունակում է տարրեր, որոնք ինչ-որ չափով հիշեցեում են արհեստանոցում աշխատող վարպետին աշակերտելու սկզբունքը, որի արդյունքում աշակերտն աստիճանաբար ձեռք է բերում անհրաժեշտ
հմտություններ,
գ. աշակերտներին ներգրավում է իրենց ընտրած թեմայի շուրջ հետազոտություններում, որոնք աշակերտներին օգնում են հասկանալ և
մեկնաբանել իրական աշխարհում տեղ գտած երևույթները և դրանց վերաբերյալ կերտել սեփական ընկալումը, ձևավորել ուրույն վերաբերմունք: Աշակերտներն ի վերջո ձեռք են բերում հետագա կյանքում առաջադրանքներն ինքնուրույն կատարելու հմտություններ:
Զույգերով կամ փոքր խմբերով աշխատելուց հետո ամբողջ դասարանի հետ քննարկվում են կատարված աշխատանքները: Արդյունավետ
աշխատելու համար կարելի է մշակել հուշելու համակարգ: Դրանք կարող են լինել խմբի կանոններ կամ նշանների համակարգ, որի օգնությամբ պետք է ուղղորդել աշակերտներին, օգնել անցում կատարել մի
առաջադրանքից մյուսին: Այղ կանոնները աշակերտներին կհուշեն, թե
երբ է անհրաժեշտ խոսել և երբ՝ ունկնդրել: Ուսուցիչները պետք է մշակեն յուրաքանչյուր օրվա կամ դասի աշխատակարգը և հայտնեն աշակերտներին:
Դասարանի ապակենտրոնացման դեպքում աշակերտներն ազատություն են ստանում մտքերի հետազոտության և ինքնարտահայտման
համար: Ակնհայտ է, որ ոչ բոլոր աշակերտներն են օգտվում ընձեռված
հնարավորությունից, սակայն, շփվելով ստեղծագործաբար լիցքավորված
դասընկերների հետ, ոգևորության ականատես լինելով, նույնպես կներգրավվեն այդ ակտիվ գործընթացի մեջ:
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Ամփոփում
Հոդվածում դիտարկվում է ուսուցման մեթոդի ընտրության հարցը՝ որպես մարդու
հոգեբանական գործունեության բացատրության ամենակարևոր խնդիրներից մեկը:
Նկարագրվում են մեթոդի վրա աշխատելու փուլերը՝ խթանման, իմաստավորման և
կշռադատման համադրությունները: Շեշտը դրվում է պրոբլեմների լուծման, վերլուծության, իմաստավորման, հետևողական ուսումնասիրության և իմացածը գործնականում կիրառելու կարողությունների վրա: Բերվում է պրոբլեմային ուսուցման օրինակ
հայոց լեզվից:
Բանալի բառեր. պրոբլեմային, վերլուծություն, իմաստավորում, խնդրահայույց,
հետազոտություն:
___________________
ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Маилян Карине
Резюме
В статье рассматривается вопрос выбора метода обучения, как объяснение главных проблем психологической деятельности человека. Описывается этапы работы над
методом: соотношение вызова, осмысления и размышления: Основное внимание уделяется на решении проблем, анализу, обоснованию, последовательному изучению и
способности применять полученные знания на практике. Приводится пример
проблемного обучения на уроках армянского языка.
Ключевые слова: проблемный, разбор, осмысление, проблематичный, исследование.
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PROBLEMATIC TEACHING
Mayilyan Karine
Summary

The article observes the question of choice of a teaching method as one of the most
important problems wile explaining the human psychological activity. The author describes
the working stages of the method: the combination of evocation, realization and reflection.
The solution, analysis, understanding and consistent study of the problems and the ability
to practice the learning material are emphasized in the article. The article also discusses
an example of the problematic teaching at the Armenian lesson.
Keywords: problematic, analysis, evocation, troublesome, research.
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Վանաձորի Պ. Տիչինայի անվան թիվ 20
հիմնական դպրոցի քիմիայի ուսուցչուհի

Կրթական գործունեության համար բարձրագույն արժեքը մարդն է,
իսկ գլխավոր նպատակը նրա ներդաշնակ զարգացումը: Քիմիայի դասընթացի ուսուցումը միջոց է սովորողի մտավոր, հոգևոր, սոցիալական
ունակությունների համակողմանի ու ներդաշնակ զարգացման համար:
Քիմիան փորձարարական գիտություն է և ուսումնասիրում է նյութերն ու
նրանց հատկությունները: Հաջող ուսուցման լավագույն նախապայմանը
հետաքրքրությունն է ուսումնասիրվող առարկայի նկատմամբ, և քիմիայի ուսուցչի հիմնական խնդիրն այն է, որ կարողանա հետաքրքրել երեխաներին գիտելիք ձեռք բերելու գործընթացով, սովորեցնել նրանց հարցադրումներ անել և փորձել գտնել այդ հարցերի պատասխանները, բացատրել արդյունքները և կատարել հետևություններ: Մեզ շրջապատող,
անվերջ զարգացող ու փոփոխվող աշխարհը նյութական է, և նյութը
ճանաչելու համար մարդն այն բազմակողմանիորեն ուսումնասիրում է:
Նյութի հատկություններին ծանոթանալու և այդ հատկություններն ուսումնասիրելու համար չափազանց կարևոր է փորձը: Փորձն իմացության աղբյուր է: Պետք է նշել, որ փորձն իրականացնելու և նրա վերաբերյալ գրանցումներ կատարելու հմտությունները չեն կարող ձևավորվել
մեկ-երկու դասի ընթացքում:
Մանկավարժության մեջ գիտելիքների որակի խնդիրը հանդիսանում է ամենաարդիականներից և «հավերժականներից» մեկը: Սովորողների մոտ գիտելիքների համակարգը, կարողություններն ու հմտությունները ձևավորելը հանրակրթական դպրոցի ուսուցման գլխավոր խնդիրն
էր: Ժամանակակից ուսուցման առավել բնորոշ գծերից մեկն է` հրաժար∗

Նյութը ներկայացվել է 02.09.2019 թ., գրախոսվել է 13.09.2019 թ.:
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վել միջին աշակերտի վրա կողմնորոշվելուց և ստեղծել պայմաններ յուրաքանչյուր անհատի օպտիմալ զարգացման համար: Կարևոր է ոչ միայն գիտելիքների ու կարողությունների հավաքակազմը, առավել կարևոր
է դպրոցականններին սովորեցնել ինքնուրույն ձեռք բերել այդ գիտելիքները և ակտիվորեն դրանք օգտագործել իրականությունը բարեփոխելու
համար: Ժամանակակից հասարակությունը պահանջում է դաստիարակել որակյալ, գիտակցված գիտելիքներով և ստեղծագործական գործունեությամբ հարուստ փորձ ունեցող անհատականություններ: Քիմիայի
ուսուցիչների աշխատանքի փորձի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս,
որ նրանք առավել հաճախ ուշադրություն են դարձնում սովորողների
մոտ գիտելիքների և ավելի քիչ` կարողությունների ձևավորման վրա:
Ուսուցման յուրաքանչյուր էտապում ուսուցչին անհրաժեշտ է սովորողի գործունեությունը պլանավորել և ստեղծել նախապայմաններ` գիտելիքը կիրառելու կարողություններ ձևավորելու և զարգացնելու համար:
Գիտելիքը կիրառելու կարողությունները զարգացնելու համար նպատակահարմար են բարդության աճման կարգով կազմված առաջադրանքները, ինչպես նաև տարբեր տեսակի ուսումնական աշխատանքները,
որտեղ վերարտադրողական գործողություններից անցում է կատարվում
դեպի ինքնուրույն, ստեղծագործական բնույթի գործողություններ, որտեղ նախատեսվում է սովորողների նախապես ձեռք բերված գիտելիքների գիտակցված կիրառություն: Գիտելիքները կիրառելու կարողություններ ուսուցանելու գործընթացում տարբերակում են երեք փուլ: Անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, թե ուսուցման յուրաքանչյուր փուլում ի՞նչ ուսումնական կարողություններ կարող են և պետք է ձևավորված լինեն:
I փուլ. Գիտելիքների կիրառման կարողությունների նախնական
ձևավորում:
Ուսումնական տեղեկատվության նախնական հաղորդում կամ գործողության եղանակներին ծանոթացում (ինչպե՞ս և ի՞նչ հերթականությամբ պետք է կատարվեն ձևավորվող կարողության հիմքում ընկած
գործողությունները): Սովորողները պետք է կարողանան վերարտադրել
գիտելիքները և գործողության եղանակները:
II փուլ. Գիտելիքների կիրառման կարողությունների կատարելագործում:
Սովորողները պետք է կարողանան կիրառել գիտելիքները և գործողության եղանակները նմանատիպ ծանոթ ուսումնական իրադրություններում:
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III փուլ. Գիտելիքների կիրառման կարողությունների տիրապետում:
Սովորողները պետք է կարողանան կիրառել գիտելիքները և գործողության եղանակները նոր, անծանոթ ուսումնական իրավիճակներում:
Գիտելիքների կիրառման կարողությունների ձևավորման գործընթացում որոշակի փոխադարձ կապի մեջ են հայտնվում ուսուցման զանազան արդյունքներ: Օրինակ` առարկայից գիտելիքների որակը, սովորողների մտավոր գործունեության, ճանաչողական ակտիվության զարգացումը: Դրանով կարելի է դատել աշակերտների կողմից գիտելիքների
կիրառման ինքնուրույնության աստիճանի, ինչպես նաև ուսուցման գործընթացի արդյունքում սովորողների զարգացման մակարդակի մասին:
Որպեսզի հասնենք գիտելիքների կիրառման գիտակցվածության, սովորողները պետք է տիրապետեն տրամաբանական մտածողության հնարներին և առաջին հերթին հետևյալ մտավոր գործողությունների եղանականերին. համեմատություն, վերացարկում, ընդհանրացում: Այս հնարների, ինչպես նաև այլ կարողությունների ուսուցումն իրականցվում է
կոնկրետ ուսումնական նյութի վրա: Սովորողները ծանոթանում են այդ
ընթացքում անհրաժեշտ կատարվելիք գործողությունների հերթականության հետ: Այնուհետև նրանց տրվում են նմանատիպ առաջադրանքներ,
իսկ հետո մտածողության այդ եղանակները նոր կապերի, նոր իրավիճակների մեջ կիրառելու առաջադրանքներ:
Գիտելիքների կիրառման կարողությունների զարգացումն արտահայտվում է սովորողների կոնկրետ գործողություններում: Ուսուցման գործընթացում այդ գործողությունների բնույթը փոփոխվում է նախ գործողության նմուշը կրկնելուց դեպի նմանատիպ իրավիճակներում ուսուցչի
մասնակի օգնությամբ գործողության եղանակի կիրառումը, այնուհետև
արդեն նոր առաջադրանքներում կարողությունների գիտակցված և
ինքնուրույն կատարումը:
Հոդվածում քննարկվում են քիմիայի ուսուցման արդյունավետության համար կարևոր նշանակություն ունեցող գործնական աշխատանքները: Որպես գործնական աշխատանքի տարատեսակ կարևորում եմ
փորձարարական-հետազոտական աշխատանքները: Այսպիսի աշխատանքների կատարման ընթացքում զարգանում են աշակերտների գործնական հմտություններն ու կարողությունները, առաջանում է վստահություն իրենց ունեցած գիտելիքների նկատմամբ, կարողանում են մեկնաբանել կատարված աշխատանքների իմաստն ու նպատակը:
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Ուստի, անկախ դպրոցի քիմիական լաբորատորիայի հնարավորություններից, պետք է աշակերտներին հնարավորինս ներգրավել փորձարարական-հետազոտական աշխատանքների մեջ, որոնք կնպաստեն
աշակերտների գիտելիքների ամրապնդմանն ու կատարելագործմանը:
Առավել հետաքրքիր են դառնում այնպիսի հետազոտական փորձերը,
որոնք կապ են ստեղծում առօրյա կյանքի հետ: Նման կապ կարելի է
բացահայտել ցանկացած թեմայի ուսումնասիրության ընթացքում:
Օրինակ, 7-րդ դասարանում «Հարաբերական մոլեկուլային զանգված» թեման ուսումնասիրելիս աշակերտներին կարելի է առաջարկել
հաշվել կենցաղում մեծ կիրառություն ունեցող նյութերի` կերակրի աղի,
խմելու սոդայի, կալիումական պարարտանյութերի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածները` զուգահեռ պարզաբանելով այդ նյութերի կիրառական բնագավառները և անվանումը:
Փոխանակման ռեակցիաներին ծանոթանալիս փորձերի միջոցով
կարելի է ստանալ տարբեր աղեր` նշելով դրանց կիրառման բնագավառները: Օրինակ` բարիումի սուլֆատը կիրառվում է ստամոքսի ռենտեգնասկոպիայի ժամանակ, արծաթի յոդիդը և արծաթի բրոմիդը կիրառվում է լուսանկարչության մեջ:
Չեզոք և թթու աղերն ուսումնասիրելիս կարելի է ուշադրություն
դարձնել կալցիումի և մագնեզիումի հիդրոկարբոնատներին, որոնցով
պայմանավորված է ջրի ժամանակավոր կոշտությունը:
7-րդ դասարանում «Մաքուր նյութեր և խառնուրդներ» թեման ուսումնասիրելիս կարելի է կատարել «Աղտոտված կերակրի աղի մաքրումը» ցուցադրական փորձը, որից հետո դասարանը կարելի է բաժանել
խմբերի և հանձնարարել ինքուրույն կատարել կերակրի աղի մաքրումը
[1, էջ 69-70]: Աշխատանքի ավարտից հետո կատարել գնահատում նախօրոք կազմած խմբային աշխատանքի համար նախատեսված գնահատման սանդղակով:
Որպես փորձարարական-հետազոտական աշխատանքի օրինակ
կարելի է աշակերտներին առաջարկել հայտնաբերել «Օսլայի հայտնաբերումը մարգարինում» քիմիական փորձը: Մարգարինի փոքրիկ կտորը
պետք է հալեցնել ջրային բաղնիքի վրա. ջրի շերտն առաջանում է ճարպի շերտի տակ: Վերջինս կաթոցիկով հավաքել և տեղավորել ճենապակե թասի մեջ: Հավաքած քանակը կրկնապատիկ ջրով նոսրացնել և
տաքացնել մինչև եռալը: Սառչելուց հետո ավելացնել մի քանի կաթիլ
յոդի սպիրտային լուծույթ, որից հեղուկը կստանա կապույտ գույն:
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11-րդ դասարանում օրգանական քիմիայի դասընթացից «Ածխաջրեր» թեման ուսումնասիրելիս աշակերտներին հանձնարարել պատրաստել արհեստական մեղր, որով կբացահայտեն շաքարի հիդրոլիզը:
Բնական մեղրը հիմնականում գլյուկոզի և ֆրուկտոզի խառնուրդ է: Սախարոզի ճեղքումից քիմիական ճանապարհով ստացվում է նույնատիպ
խառնուրդ, որը չի պարունակում հոտավետ նյութեր: Շաքարի ճեղքումը
սովորաբար անվանում են հիդրոլիզ:
Փորձի ընթացքում ճենապակե թասի մեջ լցնել 70գ շաքար, ավելացնել 30մլ ջուր: Շաքարը խառնելով կլուծվի` վերածվելով թանձր, մածուցիկ զանգվածի: Այնուհետև տաքացնել ջրային բաղնիքի վրա մինչև
80-85˚C: Հիդրոլիզն արագացնելու համար ավելացնել թթու: Խառնուրդն անընդհատ խառնել` թողնելով նույն ջերմաստիճանում մինչև 2ից 3 ժամ: Այնուհետև խառնուրդին ավելացնել նատրիումի հիդրոկարբոնատ (խմելու սոդա)` թթուն չեզոքացնելու նպատակով: Կանջատվի ածխաթթու գազ, և կստացվի բաց գույնի քաղցր օշարակ:
Արհեստական մեղրի արդյունաբերական ստացման ժամանակ ավելացնում են նաև հոտավետ հավելումներ: Աշակերտներին հանձնարարել գրել ընթացող ռեակցիաների հավասարումները [2, էջ 41-46]:
Որպես փորձարարական-հետազոտական աշխատանք աշակերտներին կարելի է հանձնարարել փորձ, որով կբացահայտվի մագնեզիումի
ակտիվությունը: Ալկալիական մետաղները ակտիվորեն փոխազդում են
ջրի հետ` առաջացնելով լուծելի հիմքեր: Մագնեզիումը նույպես կարող է
սենյակային ջերմաստիճանում քայքայել ջուրը:
Mg + 2H2O → Mg(OH)2 + H2
Mg(OH)2-ը ջրում շատ վատ է լուծվում, նա բարակ շերտի ձևով մնում
է մետաղի վրա, որն էլ խանգառում է նրա հետագա լուծվելուն: Եթե
սրվակի մեջ եռացնենք մի փոքր մագնեզիումի փոշին 5մլ ջրի և մի քանի
կաթիլ ֆենոլֆտալեինի սպիրտային լուծույթի հետ, ապա հեղուկը կգունավորվի մորեգույն, որը վկայում է Mg(OH)2-ի առկայությունը:
Մաքուր ջրում քայքայումը գործնականորեն ընդհատվում է պաշտպանիչ շերտի առաջացման պատճառով: Հիդրօքսիդի շերտի քայքայման համար պետք է կիրառել աղաթթու կամ նրա աղերից` երկաթի (III)
և մագնեզիումի քլորիդներ:
Վերցնենք երեք մեծ փորձանոթներ, որոնց մեջ գցել մագնեզիումի
կտորներ: Առաջին փորձանոթի մեջ ավելացնել ծորակի ջուր, երկրորդում` արդեն նախապես աղաթթվով կամ քացախաթթվով թթվեցրած
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ջուր, երրորդում` երկաթի (III) քլորիդի նոսր լուծույթ: Երկրորդ և երրորդ
փորձանոթներում կառաջանան գազի պղպջակներ, իսկ մագնեզիումն
ակտիվորեն կլուծվի: Թթվեցրած ջրում և աղերի լուծույթներում առաջանում են գազի պղպջակներ, իսկ մագնեզիումն ակտիվորեն լուծվում է:
Նեղ փորձանոթը լցնել ջրով և շրջված վիճակով տեղավորել լան փորձանոթում: Այսպես կարելի է հավաքել անջատվող գազը: Թթվեցրած
ջրից կստացվի այնքան շատ գազ, որով հնարավոր կլինի ստուգել շառաչող գազի առաջացումը [3]:
Փորձարարական շատ աշխատանքներ հնարավոր չէ կատարել մեկ
դասի ընթացքում, քանի որ ռեակցիաներն ընթանում են դանդաղ, երբեմն մի քանի շաբաթվա ընթացքում: Նմանատիպ փորձի օրինակ է
կալիումի ռադիոակտիվության հայտնաբերումը:
Կալիումը ցուցաբերում է թույլ ռադիոկատիվություն, որը մարդու
համար վտանգավոր չէ: Նրա 40 զանգվածային թվով իզոտոպի ճեղքումից առաջանում է արգոն: Ռադիոկատիվությունը հայտնաբերելու համար անհրաժեշտ է օգտագործել լավ որակի զգայուն ֆոտոժապավեն:
Մթության մեջ ժապավենի վրա տեղադրել կալիումի բրոմիդի կամ յոդիդի բյուրեղների փոքր քանակություն և փաթաթել լույս չթափանցող
թղթի մի քանի շերտով: 2-3 ամիս անց ժապավենի վրա կարելի է տեսնել
մուգ բծեր այն մասերում, որտեղ տեղադրված էին աղի բյուրեղներ: Դա
ավելի լավ կարելի է տեսնել մանրադիտակով կամ խոշորացույցով [4]:
Ցանկացած փորձարարական աշխատանք կատարելիս պետք է
հնարավորություն տալ աշակերտներին ինքնուրույն զարգացնել գործնական հմտություններն ու կարողությունները:
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Սահակյան Լ., Ավետիսյան Կ., Քիմիա, ուսուցչի ձեռնարկ 7-9-րդ դասարանների
համար, Եր., Արևիկ 2007, – 174 էջ:
2. Казанцев Ю. Н., Кривенко В. А., Из опыта использования индивидуальных
домашних заданий, Химия в школе. 2010. N3, с. 41-46.
3. Мойе С. У., Занимательная химия: занимательные опыты с простыми веществами
/пер с англ. Л. Оганезова. М.: ACT: Астрель, 2007. – 96 с.
4. Боннет Б., Кин Д., Химия без лаборатории. Увлекательные опыты и развлечения /
пер с англ. Н. Харламовой. М.: ACT: Астрель, 2008. – 127 с.
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ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ-ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ՔԻՄԻԱՅԻ
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑ
Վարդանյան Նաթելա
Ամփոփում
Հոդվածում քննարկվում են քիմիայի ուսուցման արդյունավետության համար կարևոր նշանակություն ունեցող գործնական աշխատանքները: Որպես գործնական աշխատանքի տարատեսակ կարևորում եմ փորձարարական-հետազոտական աշխատանքները: Այսպիսի աշխատանքների կատարման ընթացքում զարգանում են աշակերտների գործնական հմտություններն ու կարողությունները, առաջանում է ա վստահություն իրենց ունեցած գիտելիքների նկատմամբ, կարողանում են մեկնաբանել կատարված աշխատանքների իմաստն ու նպատակը: Ուստի, անկախ դպրոցի քիմիական լաբորատորիայի հնարավորություններից, պետք է աշակերտներին հնարավորինս ներգրավել փորձարարական-հետազոտական աշխատանքների մեջ, որոնք
կնպաստեն աշակերտների գիտելիքների ամրապնդմանն ու կատարելագործմանը:
Բանալի բառեր. փորձարարական-հետազոտական աշխատանքներ, ցուցադրական փորձ, լաբորատոր փորձ, գործնական աշխատանք, փոխանակման ռեակցիաներ, քիմիական ռեակցիաներ, գործնական հմտություններ:
___________________
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ КАК СПОСОБ
ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ
Варданян Натела
Резюме
В статье рассматривается разнообразие практической работы: экспериментальноисследовательские работы как средство повышения эффективности обучения химии.
Во время такой работы у учеников выявляется уверенность в своих знаниях и
развиваются навыки для обсуждения явлений,чтобы сделать правильные выводы.
Таким образом, вне зависимости от имеющихся возможностей школы, ученики
должны быть вовлечены в исследовательские работы, создать проблемные ситуации,
которые повысят знания и навыки учеников.
Ключевые слова: экспериментально-исследовательские работы, демонстрационный эксперимент, лабораторная работа, практическая работа, реакции обмена, химические

реакции, практические

навыки.
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EXPERIMENTAL AND RESEARCH WORKS AS A MEANS OF INCREASING THE
EFFECTIVENESS OF TEACHING CHEMISTRY
Vardanyan Natela
Summary

The article discusses a variety of practical work: experimental research as a means of
improving the effectiveness of teaching chemistry. During this kind of work, pupils show
confidence in their knowledge and develop skills for discussing phenomena in order to
draw correct conclusions. Thus, regardless of the school's existing capabilities, students
should be involved in research work, create problem situations that will enhance students’
knowledge and skills.
Keywords: experimental research, demonstration experiment, laboratory work, practical work, exchange reactions, chemical reactions, practical skills.
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ԴՊՐՈՑՈՒՄ∗
ՄԿՐՏՉՅԱՆ ԳՐԵՏԱ
Տաշիրի թ. 2 հիմն. դպրոցի հայոց լեզվի և
գրականության ուսուցչուհի

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների աննախադեպ զարգացումը, կյանքի ռիթմի արագացումը, զանգվածային լրատվամիջոցների և ցածրամակարդակ մշակույթի նախահարձակ ծավալումը, շրջակա միջավայրում կուտակված տեխնածին բնապահպանական
իրավիճակի վատթարացումը, որտեղ ոչ միայն սոցիալական, այլև որպես լեզվական կողմնորոշումների «օրենսդիրներ» են հանդես գալիս սերիալների ու երգիծապատումների հերոսները, անխուսափելիորեն հանգեցրել են համաշխարհային և հայ գրականության արժեքների հանդեպ
հետաքրքրության անկման և, որպես այդ ամենի հետևանք, հայոց լեզվի
տիրապետման մակարդակի նվազեցման, միջանձնային հարաբերություններում՝ դժվարությունների ի հայտ գալուն, ինքնարտահայտման
ձևերի և, հետևաբար, կենդանի շփման լեզվական միջոցների աղքատացման ու կրճատման։ Ահա թե ինչու այսօր գիտնականների, մեթոդիստների և պրակտիկ-ուսուցիչների ուշադրության կենտրոնում գտնվում
են լեզվական անձի, նրա խոսքային ընդունակությունների ձևավորման
հիմնախնդիրները, հատկապես բարձր դասարաններում։ Մեր օրերում
լեզվական կրթության գլխավոր նպատակն այնպիսի անձի ձևավորումն
է, որն ունակ է ինքնարտահայտման և ինքնիրացման, մշակութային համամարդկային ժառանգության վրա հիմնված արժեքային կողմնորոշումների ընտրության, ում համար սեփական խոսքը, սեփական լեզուն հանդիսանում է, ամենից առաջ, իբրև անհատական գիտակցական գործունեություն։ Այս առումով հայոց լեզվի ուսուցումն ունի առաջնակարգ նշանակություն, քանի որ այն ոչ միայն բոլոր մյուս ուսումնական առարկաների ինտեգրացիոն սկիզբն է, այլև մարդու խոսքային-մտածողական
գործունեության միջոցը։
∗

Նյութը ներկայացվել է 21.10.2019 թ., գրախոսվել է 25.10.2019 թ.:
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Լեզվական անձ հասկացության ծագումը կապվում է գերմանացի
գիտնական Լ. Վայսգերբերի անվան հետ, որը առաջինն է օգտագործել
այդ հասկացությունը «Մայրենի լեզու և հոգու ձևավորումը» գրքում
(1927)։ Ըստ նրա՝ լեզուն համարվում է առավել համընդհանուր մշակութային ձեռքբերում. ոչ ոք չի տիրապետում լեզվին սեփական լեզվական
անձի շնորհիվ, այլ, ընդհակառակը, մարդը տիրապետում է լեզվին շնորհիվ այն բանի, որ պատկանում է որոշակի լեզվական հանրույթի։
Լեզվական անձ հասկացությունն ավելի ամբողջացավ և որոշակիացավ ռուս լեզվաբան Վ. Վինոգրադովի կողմից, որն իր «Գեղարվեստական արձակի մասին» աշխատության մեջ (1930) նշեց լեզվական անձի ուսումնասիրության երկու ուղիների մասին՝ հեղինակի անձ և կերպարի անձ։
Հասկացության ավելի խորքային մշակումն այնուհետև կատարվում
է Գ. Բոգինի աշխատություններում, որոնցում տրվում է լեզվական անձ
տերմինի բովանդակության բավականաչափ լիակատար սահմանումը։
«Լեզվական անձի մոդելը» աշխատության մեջ նա նշում է, որ վերոնշյալ
հասկացությամբ պետք է հասկանալ «մարդ, որ դիտարկվում է նրա
պատրաստականության տեսանկյունից՝ արտադրել լեզվական վարք,
ստեղծել և ընկալել խոսքային ստեղծագործությունները» [1, էջ 78]։
Լեզվական անձ հասկացությանը շրջադարձային գիտական մեկնաբանություն տվեց լեզվագետ Կ. Կարաուլովը, որը կարծում էր, որ լեզվական անձը մարդ է, ով տիրապետում է այնպիսի տեքստեր ստեղծելու
և ընդունելու ունակությանը, որոնք տարբերվում են՝ ա) կառուցվածքային-լեզվական բարդության աստիճանով, բ) իրականության արտացոլման խորությամբ և ճշգրտությամբ, գ) որոշակի նպատակային ուղղվածությամբ։ Կ. Կարաուլովը զբաղվել է նաև լեզվական անձի մակարդակային մոդելների մշակմամբ՝ գեղարվեստական տեքստի հիման վրա.
նա ենթադրում էր, որ լեզվական անձը ունի երեք կառուցվածքային մակարդակ.
1) բանավոր-իմաստաբանական, որն արտացոլում է առօրյա լեզվի
տիրապետման աստիճանը.
2) ճանաչողական. այս մակարդակում տեղի է ունենում աշխարհի
լեզվական մոդելի արտացոլումը.
3) պրագմատիկ կամ բարձր մակարդակ, որը ներառում է լեզվական
անձի մոտիվների և նպատակների դրսևորումներն ու բնութագիրը։
Յու. Կարաուլովը, որ ստեղծել է լեզվական անձի ժամանակակից
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տեսությունը, մարդուն սահմանում որպես homo loguens – խոսող
մարդ։ Նրա մշակած հայեցակարգին համապատասխան՝ լեզվական
անձն ըմբռնվում է իբրև «խոսքային ստեղծագործություններ (տեքստեր)
ստեղծելու և ընկալելու ունակությունների ամբողջություն (և իրացման
արդյունք)», «ընդհանրապես անձ հասկացության լեզվական ասպեկտով
հագեցումը, զարգացումը և խորացումը» [2, էջ 245]։
Լեզվական անձի բովանդակության մեջ մտնում են հետևյալ բաղադրիչները.
1) արժեքային, աշխարհայացքային. սա լեզվական անձի դաստիարակության բաղադրիչն է, այն է՝ արժեհամակարգը և կենսական մտքերը։ Լեզուն ապահովում է նախասկզբնական և խոր հայացք աշխարհին,
ստռեղծում է այդ աշխարհի լեզվական պատկերը և հոգևոր պատկերացումների աստիճանակարգությունը, որոնք ընկած են ազգային բնավորության ձևավորման հիմքում և իրականանում են լեզվական երկխոսական հաղորդակցման գործընթացում.
2) մշակութաբանական. այն է՝ մշակույթի յուրացման մակարդակը
որպես լեզվի նկատմամբ հետաքրքրության բարձրացման միջոց։ Մշակութային փաստերն ուսումնասիրվող լեզու ներգրավելը, որոնք կապված
են խոսքայի և ոչ խոսքային վարքի հետ, նպաստում է դրանց համապատասխան գործածության և զրուցակցի վրա արդյունավետ ներգործության կարողությունների ձևավորմանը.
3) անձնային. այն է՝ անհատականը, խորքայինը, որ կա յուրաքանչյուր մարդու մեջ։
Ինչպիսի՞ ուղղորդումներ պետք է որդեգրի դպրոցական ուսուցիչը,
որը մտահոգված է աշակերտի՝ իբրև լեզվական անձի հաջող կայացմամբ։
Առաջին. պետք է հիշել, որ «խոսողը կերտում է իր զրուցակցին»։
Ընդ որում՝ մանկավարժը սովորողի լեզվական անձը ձևավորում է իր
ամբողջ էությամբ, այսինքն՝ բարոյականությամբ և խոսքով՝ բնավորությամբ, արտաքին տեսքով, ձայնով, ժպիտով, հայացքով, քայլվածքով,
կեցվածքով, շարծումներով, դիմախաղով և ամբողջ խոսքային վարքով։
Երկրորդ. ուսուցիչը պետք է իրեն հաշիվ տա, որ «երկխոսության
մեջ է ծնվում ճշմարտությունը», այդ պատճառով դասավանդողը դպրոցական լսարանին առաջարկում է ոչ թե պատրաստի մտքեր, այլ լսարանի հետ, ներառելով նրան մտածողական գործընթացի մեջ, գալիս է
որոշակի եզրակացությունների։ Կարելի է սովորել լավ խոսել, առավել
դժվար է սովորել մտածել։

134

ԼԵԶՎԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ԱՎԱԳ...

Երրորդ. «խոսքի մեջ կատարելագործվում է ամբողջ մարդը» դրույթը պետք է ընկալել որպես կրթության և դաստիարակության գլխավոր
նպատակ։ Կատարելագործելով իր խոսքը՝ մարդը կատարելագործում է
իրեն։
Լեզվական անձ կարելի է համարել ցանկացած լեզվակրի՝ իր բնավորությամբ, հետաքրքրություններով, ճանաչողության ոլորտով, լեզվական ընդունակություններով՝ դիտարկված նրա կողմից ստեղծվող տեքստերի վերլուծության հայեցակետից։
Գործարար հասարակության ժամանակակից լեզվական անձն ապրում է մեդիատարածության մեջ. նրան շրջապատում են, նրա վրա ազդում են տեղեկատվական հոսքերը, որոնք ծնվում են իրադարձություններից և կեղծ իրադարձություններից. նրան անհրաժեշտ է կարգավորել
ստացված տեղեկատվությունը, ընտրել իր համար օգտակարը, գնահատել, վերլուծել, հանդես գալ որպես նրա փոխանցողը և այլն։
Հարաբերությունների նոր հարացույցի բոլոր այս ժամանակակից
երևույթները՝ մարդ – տեղեկատվություն – հասարակություն, թելադրում
են ստացված տեղեկատվությունը մշակել սովորելու և սեփական տեղեկատվությունը փոխանցելու անհրաժեշտությունը մեդիադաշտում։ Եվ
այստեղ մենք անխուսափելիորեն հայտնաբերում ենք հակասություն հայերենի մաքուր լեզվական էթիկայի և այն բանի միջև, ինչին մեզ առնչում
է ժամանակակից մեդիադաշտը։ Այսպես, հայկական էթիկայի տեսակետից ընդունված չէ ներխուժել ուրիշի անձնական կյանք, մինչդեռ ժամանակակից ռեալիթի և թոք-շոուները կառուցված են հենց դրա վրա,
դրանցով են լեցուն թերթերի և ամսագրերի էջերը։ Հայերենի լեզվական
էթիկան մեզ հուշում է, որ լավ չէ ուռճացնել սեփական առավելությունները և ուրիշների թերությունները, սակայն երբեմն մենք ականատես
ենք լինում դաժան ընտրական պայքարի, երբ մրցակիցներն անհարմար
չեն զգում ոչ մի գռեհիկ արտահայտությունից, որով ընդգծում են իրենց
կուսակցության առավելությունը և սևացնում մրցակցինը։ Հայ լեզվական
էթիկայի տեսանկյունից լավ չէ հայհոյել, չարախոսել, զրպարտել, մատնություն անել։
Ուրվագծենք լեզվական անձի ձևավորման փուլերը։
Առաջին փուլում, որը մարդն անցկացնում է ընտանիքում, նախադպրոցական հիմնարկում և տարրական դպրոցում, ձևավորվում է բառային կազմը՝ անձի թեզաուրուսը, յուրացվում են հիմնական քերականական կանոնները։ Այս փուլում պետք է լուծվի գրավոր և բանավոր

ՄԿՐՏՉՅԱՆ ԳՐԵՏԱ

135

խոսքի կարողությունների ձևավորման խնդիրը՝ որպես այլ դպրոցական
առարկաներ ուսումնասիրելու պայման։
Երկրորդ փուլում տեղեկատվության տարբեր աղբյուրների ազդեցության տակ և խոսքային գործունեության գործընթացում լեզվական անձը
համալրում է իր մշակութային, պատմական, աշխարհայացքային, հոգևոր գիտելիքները և այլն։ Հիշողության, անդրադարձ մտածողության
զարգացման հետ միասին կատարելագործվում են մեկնաբանական ընդունակությունները, զարգանում է ռեֆլեկտիվ մտածողական գործունեությունը։ Հայտնվում են խոսքի ոճական կազմակերպման առաջին
կարողությունները, մեծանում է բառապաշարը, բարդանում է քերականությունը, յուրացվում են տեքստի կազմավորման կանոնները [3]։
Այնուհետև (երրորդ փուլ) ծագում է լեզվի գործառութային հարացույցի, ժամանակակից հայ գրական լեզվի գործառութային-ոճաբանական տարբերակման, խոսքային միջոցների՝ արտալեզվաբանական գործոններին համապատասխանության, ինչպես նաև խոսքի բանավոր և
գրավոր ձևերի առանձնահատկության վերաբերյալ ըմբռնումների ձևավորման անհրաժեշտությունը։ Ցավոք, բարձր դասարաններում ձևավորվող լեզվական անձը զրկվում է հայոց լեզվի դասընթացի օժանդակությունից վերջինիս բացակայության պատճառով. հայոց լեզվին տրված
ժամերի քիչ քանակությունն էլ ստորադասվում է միասնական պետական քննությունների հանձնմանը վարժեցնելուն, այդ ժամանակ սովորողները պետք է կատարելագործեն տեքստի վրա աշխատելու կարողությունները, սովորեն ստեղծել սեփական տեքստերը, որոնք կողմնորոշված են դեպի տարբեր իրավիճակներ և տարբեր հասցեատերեր։ Ապրումների, մտածողության և խոսքի մշակույթը, որը պետք է ձևավորվի
տեքստերում, դպրոցում հաճախ անտեսվում է՝ չնայած այն բանին, որ
յուրաքանչյուր դպրոցական առարկա ներկայացվում է նախ և առաջ
տեքստերի միջոցով կամ իբրև տեքստ, որոնք պետք է հասկանա և կարողանա մեկնաբանել սովորող յուրաքանչյուր լեզվական անձ։ Լեզվական անձի ձևավորման այս փուլում տեղի է ունենում ձեռք բերված կարողությունների ամրապնդում, իսկ գերագույն նպատակ է դառնում սեփական անհատական ոճի ստեղծումը։ Անհատական ոճ ունեն այս կամ
այն կերպ խոսքային գործունեության հետ կապված բոլոր շնորհալի անձինք՝ գրողները, հրապարակախոսները, գիտնականները, ուսուցիչները
և այլն։ Անհատական ոճը բնութագրվում է մտածողության նախասիրած
տիպով, խոսքի և մտածողության որոշակի տեսակով, իրենց գործածու-

136

ԼԵԶՎԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ԱՎԱԳ...

թյան հաճախականությամբ գերակշռող բառերով, փոխաբերություններով, քերականական կառուցվածքներով։ Բարձր մակարդակով լեզվական անձի ձևավորումը տեղի է ունենում մարդու ողջ կյանքի ընթացքում,
բայց դրա հիմքերը դրվում են դպրոցում։ Դպրոցական նստարանից
պետք է սովորել ոչ միայն ճիշտ ձևակերպել սեփական մտքերը, այլև
հասկանալ ուրիշ մարդկանց։
Լեզվամանկավարժության դիրքերից լեզվական անձի դիտարկումը
բերում է այն եզրակացության, որ լեզվական անձն իրենից ներկայացնում է բազմաշերտ և բազմաբաղադրիչ հարացույց, որը, մի կողմից,
տարբերակվում է լեզվի տարբեր մակարդակների, մյուս կողմից՝ խոսքային գործունեության հիմնական տեսակների, երրորդ՝ այն թեմաների,
ոլորտների և իրավիճակների հաշվառմամբ, որոնց շրջանակներում կատարվում է խոսքային հաղորդակցությունը։
Այս չափորոշիչները, որոնցով գծագրվում է լեզվական անձի դիմանկարը, փոխգործակցում են միանգամայն տարբեր համակցություններով, պայմանավորում ինչպես կոնկրետ լեզվական անձերի գոյության
անվերջ թիվը, այդպես նաև տարբեր խոսքային անձերի բարդ համակցությունները եզակի լեզվական անձի շրջանակներում։
Այսպիսի բարդ պայմաններում մանկավարժները հատուկ առաքելություն են ստանձնում, չէ որ կրթությունը՝ Բառի ոլորտ է։ Սովորողների
կրթությունն իրականացվում է բառի, բառային հաղորդակցման, մանկավարժի խոսքի և անձի միջոցով։ «Դժվար է խոսքի մշակույթի մասին
խոսել այսօր, երբ նկատվում է հստակ միտում՝ ազգային մշակույթը
տեխնածին քաղաքակրթությունների կողմից ճնշման ենթարկելու։ Մշակույթը չափազանց փխրուն է դրանց ճնշման դիմաց. ուժերն անհավասար են՝ մայրենի լեզվի նրբին նյութը և ժամանակակից տեխնիկայի
ամբողջ հզորությունը» [4, էջ 169]։ Այս խոսքերն ասված են ռուսաց լեզվի
համար՝ գերհզոր մի տերության լեզվի, որ պաշտպանված է ամուր պետականությամբ և մարդկային ու բնական հսկա ռեսուրսներով։ Այս խոսքերն առավել տագնապալի հնչում են հայոց լեզվի համար, որը ստիպված է դիմակայել բազում արտաքին ու ներքին մարտահրավերների [5]։
Մանկավարժի խոսքային մշակույթից, որում դրսևորվում է նրա
անձնային մշակույթը, կախված է սովորողների մտավոր աշխատանքի
արդյունավետությունը, պարապմունքների ընթացքում ժամանակի արդյունավետ օգտագործումը, դպրոցականների ընդհանուր, խոսքային և
հոգևոր մշակույթի ձևավորումը։

ՄԿՐՏՉՅԱՆ ԳՐԵՏԱ
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Մկրտչյան Գրետա
Ամփոփում
Մեր օրերում լեզվական կրթության գլխավոր նպատակն այնպիսի անձի ձևավոումն է, որն ունակ է ինքնարտահայտման և ինքնիրացման, մշակութային համամարդկային ժառանգության վրա հիմնված արժեքային կողմնորոշումների ընտրության, ում համար սեփական խոսքը, սեփական լեզուն հանդիսանում է, ամենից առաջ, իբրև անհատական գիտակցական գործունեություն։ Այս առումով հայոց լեզվի
ուսուցումն ունի առաջնակարգ նշանակություն, քանի որ այն ոչ միայն բոլոր մյուս
ուսումնական առարկաների ինտեգրացիոն սկիզբն է, այլև մարդու խոսքային-մտածողական գործունեության միջոցը։
Բանալի բառեր. լեզվական անձ, խոսքային վարք, խոսքի մշակույթ, տեքստ, հարացույց, լեզվամանկավարժություն, տեղեկատվություն, անհատական ոճ, քերականական կառուցվածք, տեղեկատվական հոսք։
___________________
ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ
Мкртчян Грета
Резюме
В настоящее время основной целью языкового образования является развитие
человека, способного к самовыражению и самореализации, а также создание ценностных ориентаций на основе универсального культурного наследия, для которого, собственная речь и собственный язык - это прежде всего индивидуальная сознательная
деятельность. В этой связи первостепенное значение имеет обучение армянскому языку, поскольку оно является не только началом интеграции всех других учебных
предметов, но и средством речевой мыслительной деятельности человека.
Ключевые слова. языковая личность, речевое поведение, речевая культура,
текст, парадигма, языковая педагогика, информация, личный стиль, грамматическая
структура, информационный поток.
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THE PROBLEM OF THE FORMATION OF LANGUAGE PERSONALITY IN HIGHER SCHOOL
Mkrtchyan Greta
Summary
Nowadays, the primary goal of language education is to develop a person who is
capable of self-expression and self-realization and to create value orientations based on
universal cultural heritage, for whom one's own speech and one's own language is, first
and foremost, an individual conscious activity. In this respect, teaching the Armenian language is of significant importance, as it is not only the beginning of integration of all other
educational subjects, but also it is a means of speech-thinking activity of a human being.
Keywords. linguistic personality, speech behavior, speech culture, text, paradigm,
language pedagogy, information, personal style, grammatical structure, information flow.
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ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ
ՔԻՄԻԱՅԻ ԴԱՍԵՐԻՆ∗
ԱԼԲԵՐՏՅԱՆ ՍԱԹԵՆԻԿ
Տաշիրի Ա. Աղեկյանի անվան թիվ 2
հիմնական դպրոցի քիմիայի ուսուցչուհի

21-րդ դարում, երբ մանկավարժագիտությունը նորովի է սահմանում
հանրակրթության զարգացման ռազմավարական ուղղությունները և կարևորում սկզբունքորեն նոր կրթական համակարգի ստեղծման անհրաժեշտությունը, որի գլխավոր բնութագիրը պետք է լինի սովորողների
ստեղծագործական կոմպետենտության ձևավորումը, այդ համատեքստում
կրթական գործընթացների արդյունավետությունը որոշում են մանկավարժական տեխնոլոգիաները։ Ժամանակակից կրթական գործընթացներն
անիմաստ են առանց նոր, առավել արդյունավետ տեխնոլոգիաների որոնումների, որոնք նպաստում են սովորողների ստեղծագործական ընդունակությունների զարգացմանը։
Ժամանակակից տեղեկատվական հասարակության ձևավորումը ենթադրում է տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ)
լայն ներգրավում կրթության մեջ, ինչը որոշվում է մի քանի գործոններով։
Առաջին՝ ՏՀՏ-ների ներառումը կրթության մեջ էականորեն արագացնում է մարդկության կուտակած գիտելիքների և տեխնոլոգիական ու սոցիալական փորձի փոխանցումը ոչ միայն սերնդից սերունդ, այլ նաև մեկ
մարդուց մյուսին։ Երկրորդ՝ ժամանակակից ՏՀՏ-ները, բարձրացնելով
ուսուցման և կրթության որակը, թույլ են տալիս մարդուն հաջողությամբ
և արագ հարմարվել միջավայրին ու տեղի ունեցող սոցիալական փոփոխություններին։ Երրորդ՝ այդ տեխնոլոգիաների ակտիվ և արդյունավետ
ներառումը կրթության մեջ հանդիսանում է այնպիսի կրթական համակարգի ստեղծման կարևոր գործոն, որը համապատասխանում է տեղեկատվական հասարակության պահանջներին և կրթության ավանդական համակարգի բարեփոխումների գործընթացին՝ ժամանակակից արդյունաբերական հասարակության պահանջների լույսի ներքո [1, 140-144]։
∗

Նյութը ներկայացվել է 17.10.2019 թ., գրախոսվել է 25.10.2019 թ.:
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Համակարգչային տեխնոլոգիաների համընդհանուր ներդրումը մարդու գործունեության բոլոր ոլորտները, նոր հաղորդակցությունների և
բարձր ավտոմատացված տեղեկատվական միջավայրի ձևավորումը դարձան ոչ միայն կրթության ավանդական համակարգի վերափոխման
սկիզբը, այլ նաև դեպի տեղեկատվական հասարակություն առաջին քայլը։ Կրթության համակարգում ձևավորված բարեփոխումների կարևորության և նպատակամղվածության գլխավոր գործոնը դարձավ այն հիմնական մարտահրավերներին պատասխանելու անհրաժեշտությունը, որի
առջև մարդուն կանգնեցրել է 21-րդ դարը.
♦ հասարակության՝ դեպի զարգացման նոր ռազմավարություն անցման անհրաժեշտությունը՝ գիտելիքների և բարձր արդյունավետ տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների հիմքի վրա.
♦ ժամանակակից քաղաքակրթության կախվածությունը անձի այն
ընդունակություններից և որակներից, որոնք ձևավորվում են կրթության
միջոցով.
♦ հասարակության հաջող զարգացման հնարավորությունը միմիայն խոր կրթվածության և ՏՀՏ-ների արդյունավետ օգտագործման հիմքի վրա.
♦ սերտ կապը ժողովրդի բարեկեցության մակարդակի, պետության ազգային անվտանգության և ՏՀՏ-ներ ներառող կրթության միջև։
Կրթության մեջ համակարգիչների կիրառումը հանգեցրեց տեղեկատվական կրթական տեխնոլոգիաների նոր սերնդի ի հայտ գալուն, որոնք թույլ տվեցին բարձրացնել կրթության որակը, ստեղծել դաստիարակչական ներգործության նոր եղանակներ, առավել արդյունավետորեն
կազմակերպել հաշվողական տեխնիկայի հետ մանկավարժների և սովորողների փոխգործակցությունը։ Ըստ մանկավարժագետ-մասնագետների՝ նոր կրթական տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բարձրացնում են
ուսումնական գործընթացի արդյունավետությունը 20-30 տոկոսով։ Կրթության ոլորտ համակարգիչների ներառումը դարձավ ուսուցման և ամբողջ
կրթական բնագավառի ավանդական կրթական տեխնոլոգիաների և մեթոդների հեղափոխական վերափոխումների սկիզբը։ Համընդհանուր
տեխնոլոգիացման նոր փուլ դարձավ ժամանակակից հեռահաղորդակցության ցանցերի երևան գալը և նրանց զուգամետությունը տեխնոլոգիաների հետ, այն է՝ ՏՀՏ-ների հայտնվելը։ Դրանք դարձան այն հիմքը,
որի վրա ստեղծվեց նոր ինֆոսֆերա՝ տեղեկատվական ոլորտ, որպիսին
են համակարգչային համակարգերի միավորումը և ընդհանուր հեռահա-
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ղորդակցության ցանցերը, որոնք հնարավոր դարձրին զարգացնել համամոլորակային ցանցային ենթակառուցվածքները՝ իրար կապելով ողջ
մարդկությունը։
Տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների օգտագործումը քիմիայի ուսուցման համար բացում է նոր հեռանկարներ և հնարավորություններ։ Դրանք կարելի է օգտագործել դասի տարբեր փուլերում։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները դասը դարձնում են վառ և
բովանդակալից, զարգացնում են սովորողների ճանաչողական ընդունակությունները և ստեղծագործական ուժերը։ Անիմացիաների, հնչյունային
և շարժումային էֆեկտների շնորհիվ ուսումնական նյութը դառնում է
հիշվող և հեշտ յուրացվող։ Համակարգչային ծրագրերի օգտագործումը
քիմիայի դասերին թույլ է տալիս անել այն, ինչն անհնար է սովորական
դասի ժամանակ՝ մոդելավորել քիմիական գործընթացները, անցկացնել
վտանգավոր քիմիական ռեակցիաներ։ Սովորողները հնարավորություն
են ունենում ակտիվորեն մասնակցել դասի կառուցմանը, որին նպաստում է տեղեկատվության որոնումը և համակարգայնացումը, ընդ որում՝
ձևավորվում են ինքնուրույն աշխատանքի կարողություններ, ինչպես նաև
տեղեկատվական համակարգչային տեխոլոգիաներին տիրապետելու
հմտություններ։ Դասերի նախապատրաստվելու ընթացքում նրանք օգտագործում են համացանցի ռեսուրսները, կրթական կայքերը՝ որպես
տեղեկատվական դաշտեր, որոնք թույլ են տալիս ստանալ լրացուցիչ
օպերատիվ և հրատապ տեղեկատվություն դասի թեմայի վերաբերյալ։
Քիմիայի դպրոցական ծրագրի բովանդակությունը, ի տարբերություն մի քանի այլ ուսումնական առարկաների, նշանակալից չափով
նպաստում է սովորողների կողմից ուսումնական նյութի վերհիշմանը,
սակայն միշտ չէ, որ զարգացնում է նրանց ստեղծագործական մտածողությունը։ Քիմիայի ուսուցիչը կրթական գործունեության ողջ ընթացքում
ստիպված է առնչվել հետևյալ հիմնախնդրին՝ ինչպես զարգացնել սովորողների ստեղծագործական ունակությունները և ձևավորել ստեղծագործական կոմպետենցիաները։ Այս հիմնախնդրի լուծման ուղղությամբ որոնումները հանգեցրել են այն գաղափարն առաջադրելու անհրաժեշտությանը, որ քիմիայի ժամանակակից դասավանդման հիմքում պետք է
ընկած լինի նորարարական տեխնոլոգիաների համակցման հայեցակարգը։ Կրթության սուբյեկտների անձնային կայացման, նրանց ընդունակությունների, գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների, գործունեության եղանակների, կոմպետենտության զարգացման առումով քի-
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միայի ուսուցիչը զուգորդում է ժամանակակից կրթական գործընթացի
նորարարական տեխնոլոգիաները, այդ թվում՝ խաղային, տեղեկատվական-հաղորդակցական, ինտեգրված, նախագծային ուսուցման տեխնոլոգիաները [2, էջ 206]:
Մանկավարժական ցանկացած տեխնոլոգիայի ստեղծող, անկախ
տեխնո անվանումից, մշտապես հոգ է տանում նրա մարդասիրական
ուղղվածության համար, մասնավորապես նրա այն առանձնահատկության, որն ապահովում է երեխաների վերաբերմամբ ուսուցման գործընթացի առավելագույն հարմարավետություն։ Անհրաժեշտ է նաև հիշել, որ
ցանկացած տեխնոլոգիա, այդ թվում նաև քիմիայի ուսուցման տեխնոլոգիաները, ձևավորվում են բազում ուսուցիչների մանկավարժական
փորձի կուտակման արդյունքում։
Աշակերտը, հանդիսանալով կրթական գործընթացի սուբյեկտ, դառնում է դրա գործուն մասնակիցը, իսկ ուսուցիչը՝ աշակերտի իմացականճանաչողական գործունեության կազմակերպիչը։ Ինքնուրույնաբար գտնված
պատասխանը բնության բարդ աշխարհի ճանաչման մեջ երեխայի փոքրիկ հաղթանակն է, հաղթանակ, որը նրան տոգորում է իր հնարավորությունների նկատմամբ վստահությամբ՝ ստեղծելով դրական զգացմունքներ։ Այդպիսով աշակերտը ինքնահաստատվում է իբրև անձ, բարձրանում է հետաքրքրությունը առարկայի և, ինչն առավել գնահատելի է,
ճանաչողության բուն գործընթացի նկատմամբ։
Որպես կրթական գործընթացի ակտիվ սուբյեկտ՝ ուսուցիչն իր առջև
դնում է հետևյալ նպատակները՝ սովորողների ուսումնա-ճանաչողական
գործունեության ակտիվացում, որը վերացնում է հոգնածությունը և դժվարությունները, առարկայի որակյալ յուրացում, գիտական հետաքրքրության, քիմիայի գործնական ուղղվածության մակարդակի բարձրացում։
Այս նպատակների իրականացմանը նպաստում են հետևյալ խնդիրների
լուծումները.
♦ սովորողների ներգրավում դասին առաջադրված նպատակի լուծմանը, կրթական գործընթացների համակառավարման և ինքնակառավարման սովորողների ընդունակությունների զարգացում.
♦ ուսումնասիրվող նյութի նկատմամբ մոտիվացիայի և հետաքրքրության բարձրացում.
♦ սովորողների ներառում տարաբնույթ, յուրաքանչյուր տարիքի
համար հետաքրքիր աշխատանքի ձևերում։
Այս խնդիրների լուծման համար ուսուցիչն օգտագործում է անձնա-
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կողմնորոշված մոտեցումը [3, էջ 54]։
Համակարգչային հեռահաղորդակցությունները ուսուցման միջոց են
և ուսուցման հատուկ ձև։ Ուսուցման հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների առանձնահատկությունն է բազմագործառութայնությունը, օպերատիվությունը, արդյունավետությունը, հագեցվածությունը, սովորողների
արագ և ստեղծագործական ինքնիրացման հնարավորությունը, նրանց
համար անհատական կրթական ուղեգծի առկայությունը։ Համացանցում
աշակերտների համար նախատեսված համակարգչային հեռահաղորդակցման միջոցներով քիմիայի կրթական նախագծերը թույլ են տալիս
նրանց ընտրել ուսումնական առարկան ըստ հետաքրքրությունների և
ըստ պահանջմունքի։ Հեռավար ուսուցման, հեռավար միջոցառումների,
օլիմպիադաների, մրցույթների և նախագծերի իրականացման ժամանակ
կերտվում է ուսուցման անհատական անձնական ուղեգիծը։ Աշակերտները հստակ կողմնորոշվում են մասնագիտական ընտրության մեջ հետագա ուսուցման համար։ Քիմիայի հեռահաղորդակցական կրթական
նախագծերին մասնակցության կարևորագույն մոտիվ է դառնում ինքնիրացման հնարավորությունը, սեփական ուժերի գնահատականը, ուսումնական գործունեության կազմակերպման նոր ձևերին ծանոթությունը։
Նոր կրթական մոդելների իրականացման առաջնահերթ խնդիրներից մեկը որակի գնահատման մեխանիզմների և կրթական ծառայությունների պահանջվածության ձևավորումն է՝ սովորողների ձեռքբերումների գնահատման օբյեկտիվ և թափանցիկ համակարգի միջոցով [4]։
Կրթության որակի հսկողության ներքին համակարգի իրականացման մեխանիզմներից մեկը դարձել են միասնական պետական քննությունները, որոնք սկսած 2009 թվականից իրականացվում են Հայաստանի հանրակրթության մեջ։ Այդպիսի պայմաններում կրթական հաստատություններում ուսուցման որակի ներքին մշտական և թափանցիկ
հսկողության համակարգի ստեղծումը դառնում է օրախնդիր։
Ուսուցման որակի ներդպրոցական մշտադիտարկման ավտոմատացված տեխնոլոգիան հնարավորություն է տալիս օպերատիվորեն գնահատել սովորողների ընթացիկ ուսումնական գործունեությունը քիմիայի
ուսումնասիրության բնագավառում և ժամանակին սրբագրել ուսումնական գործընթացը՝ վերջնական արդյունքի հասնելու համար՝ ստուգված
պետական ամփոփիչ ատեստավորումներով։ Ներդպրոցական մշտադիտարկման համակարգի համար ստեղծվում են թեստեր քիմիայի ամբողջ
դասընթացի վերաբերյալ [5]։
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Համակարգչային տեխնոլոգիաները հնարավորություն են տալիս
մեծացնել քիմիայի դասի հագեցվածությունը, բարձրացնել դասի տեմպը,
դատողությունների տրամաբանականությունը, արդյունավետորեն անցկացնել յուրացված գիտելիքների ստուգումը, զարգացնել սովորողների
ստեղծագործական կոմպետենտությունը։
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.
4.
5.

Хуторской А. В., Педагогическая инноватика: методология, теория, практика:
Научное издание. М., Изд-во УНЦ ДО, 2005.
Լ. Թ. Ասատրյան և ուրիշներ, Մանկավարժություն, Եր., Արտագերս, 2017, - 360 էջ։
Селевко Г. К., Энциклопедия образовательных технологий, М., НИИ школьных
технологий, 2006.
Муравлева О. И., Инновационные технологии обучения, реализуемые в практике
учителей химии http://festival.1september.ru.
Инновации в общеобразовательной школе. Методы обучения. Сборник научных
трудов / Под ред. А.В.Хуторского. М.: ГНУ ИСМО РАО, 2006.
___________________
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ-ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ
ՔԻՄԻԱՅԻ ԴԱՍԵՐԻՆ
Ալբերտյան Սաթենիկ
Ամփոփում

Տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների օգտագործումը քիմիայի
ուսուցչի առջև բացում է նոր հեռանկարներ և հնարավորություններ իր կրթական
նպատակներին հասնելու համար։ Այս տեխնոլոգիաները դասը դարձնում են հագեցած և բովանդակալից, զարգացնում են սովորողների ճանաչողական ընդունակությունները և ստեղծագործական ուժերը։ Համակարգչային ծրագրերի օգտագործումը
քիմիայի դասերին թույլ է տալիս ուսուցչին անել այն, ինչն անհնար է սովորական
դասի ժամանակ՝ մոդելավորել քիմիական գործընթացները, անցկացնել վտանգավոր
քիմիական ռեակցիաներ։ Սովորողները հնարավորություն են ունենում ակտիվորեն
մասնակցելու դասի կառուցմանը, որին նպաստում է տեղեկատվության որոնումը և
համակարգայնացումը, ընդ որում՝ ձևավորվում են ինքնուրույն աշխատանքի կարողություններ, ինչպես նաև տեղեկատվական համակարգչային տեխնոլոգիաներին տիրապետելու հմտություններ։ Դասերի նախապատրաստվելու ընթացքում նրանք օգտագործում են համացանցի ռեսուրսները, կրթական կայքերը՝ որպես տեղեկատվական
դաշտեր, որոնք թույլ են տալիս ստանալ լրացուցիչ օպերատիվ և հրատապ տեղեկատվություն դասի թեմայի վերաբերյալ։
Բանալի բառեր. կրթության որակ, տեղեկատվական հասարակություն, մոնիտորինգ, համակարգչային տեխնիկա, համակարգչային ծրագրեր, տեխնոլոգիա, համակարգ, կրթական մոդել, նախագիծ։

ԱԼԲԵՐՏՅԱՆ ՍԱԹԵՆԻԿ

145

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА УРОКАХ ХИМИИ
Альбертян Сатеник
Резюме
Использование информационно-коммуникационных технологий открывает перед
учителем химии новые перспективы и возможности для достижения образовательных
целей. Эти технологии делают урок насыщенным и содержательным, развивают познавательные способности и творческий потенциал учащихся. Использование компьютерных программ на уроках химии позволяет учителю делать то, что невозможно на
обычном уроке: моделировать химические процессы, проводить опасные химические
опыты. Учащиеся имеют возможность активно участвовать в построении уроков, которому способствуют поиск информации и компьютеризация, при этом формируются
навыки самостоятельной работы, а также навыки использования компьютерных информационных технологий. Готовясь к занятиям, они используют ресурсы интернета,
образовательные веб-сайты в качестве информационных полей, которые позволяют
получить дополнительную и оперативную информацию по теме урока.
Ключевые слова: качество образования, информационное общество, мониторинг, компьютерная техника, компьютерные программы, технология, система, образовательная модель, проект.
___________________
APPLICATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN
CHEMISTRY LESSONS
Albertyan Satenik
Summary
The use of information and communication technologies opens up new prospects and
opportunities for a chemistry teacher to achieve educational goals. These technologies
make the lesson rich and informative, develop the cognitive abilities and creativity of
students. Using computer programs in chemistry lessons allows the teacher to do what is
impossible in a regular lesson: to simulate chemical processes, conduct dangerous chemical experiments. Students have the opportunity to actively participate in building lessons,
which are facilitated by the search for information and computerization, while forming
independent work skills, as well as skills in using computer information technologies.
Preparing for classes, they use Internet resources, educational websites as information
fields that allow you to get additional and up-to-date information on the topic of the lesson.
Keywords: quality of education, information society, monitoring, computer technology, computer programs, technology, system, educational model, project.
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ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ
ԴԱՍԸՆԹԱՑՈՒՄ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ
ԻՆՈՎԱՑԻՈՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ
ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ∗
ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ՍԱՌԱ
Վաղարշապատի N 12 հիմնական դպրոցի ուսուցչուհի

Վերջին տասնամյակում ուսուցման բնույթի փոփոխությունները
տեղի են ունենում գլոբալ կրթական միտումների համատեքստում, որոնք
ստացել են «մեգա միտումներ» անվանումը [1, էջ 176]:
Կրթության ոլորտում ժամանակակից միտումները ուսուցչից պահանջում են փնտրել, գտնել ուսուցման գործընթացն ավելի արդյունավետ, բազմազան, տրամաբանորեն փոխկապակցված, համակարգված
դարձնելու համար անհրաժեշտ նոր տեխնոլոգիաներ:
«Ինովացիան» ոչ միայն նորամուծություն կամ որևէ նորարարություն է, այլև համակարգի նորարարությունն ապահովող համակարգաստեղծ տարրերի ներմուծմամբ սկզբունքորեն նոր որակ [2, էջ 100]:
«Նորամուծություն» («նորարարություն») հասկացությունը հոմանիշ է
«ինովացիա» հասկացությանը: Որպեսզի ներդրվի ուսուցման որևէ նոր
ձև, մեթոդ, պահանջվում է հասկանալ՝ ինչպես այդ նորարարությունը
ներդնել, յուրացնել:
Ինովացիոն տեխնոլոգիաները նպաստում են ստեղծագործական
մտածողության զարգացմանը, ապահովում են աշակերտի ինտելեկտուալ ձևավորումը և նպատակաուղղված են ուսուցման կազմակերպմանը:
Պետք է նպաստել տրամաբանական մտածողության, ուսուցման բովանդակության բազմակողմանի ընկալման, տրամաբանական փոխկապակցված առաջադրանքներ կատարելու կարողությունների զարգացմանը:
«Անհրաժշտ են դպրոցական կրթության նպատակների, բովանդակության ու ձևերի առավել արդյունավետ որակական փոփոխություններ: Այս
փոփոխությունները դինամիկ փոփոխվող հասարակությունում պետք է
չլինեն էպիզոդիկ, այլ կանոնավոր» [3, էջ 191]:
∗

Նյութը ներկայացվել է 10.10.2019 թ., գրախոսվել է 21.10.2019 թ.:
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Զարգացման միտումները տարրական դպրոցի ժամանակակից ուսուցչից պահանջում են ակտիվ և պարբերաբար ստեղծագործել: Ուսուցման ինովացիոն տեխնոլոգիաների կիրառումը կնպաստի ուսուցման կատարելագործմանը, ինչպես նաև ճանաչողական, տրամաբանական, համագործակցական, ստեղծագործական, ինքնուրույն գործունեության կարողությունների և հմտությունների արմատավորմանը: Կրթության բարեփոխումների գործընթացը, ժամանակակից նոր տեխնոլոգիաների կիրառությունը տարրական դպրոցի մաթեմատիկայի դասերին կարևոր
գործոն են կայուն գիտելիքների և ինքնուրույն գործունեության կարողություններ և հմտություններ արմատավորելու գործում: Տարրական դպրոցից պահանջվում է զարգացնել աշակերտի մտածելու և տրամաբանելու
կարողությունները: Այսինքն՝ առաջադրանքներ կատարելիս գտնել արդյունավետ ուղիներ, եղանակներ, համապատասխան եզրակացություններ անել, մեկ խոսքով՝ մտածել:
«Ինտերակտիվը բացառում է որևէ մեկի առաջնայնությունը, գերակայությունը մյուսների, ինչպես նաև մի տեսակետի գերակշռությունը
մյուսների նկատմամբ: Այսպիսի ուսուցման ընթացքում աշակերտները սովորում են քննադատաբար մտածել, տեղեկատվության վերլուծության հիման վրա բարդ պրոբլեմներ լուծել, ինչպես նաև քննարկել այլընտրանքային տեսակետներ, ընդունել կշռադատված որոշումներ, մասնակցել
բանավեճերի և այլն» [4, էջ 16]: Ինտերակտիվ դասը փոխգործունեություն է ոչ միայն դասավանդողի և սովորողի, այլև հենց իրենց՝ սովորողների միջև, ուսումնական նյութի և սովորողների միջև:
Ուսուցիչը ոչ այնքան տալիս է պատրաստի գիտելիքներ, որքան
խթանում է, որ աշակերտներն ինքնուրույն որոնեն, նրանց մղում ակտիվության, որոնք նպաստում են, որ մաթեմատիկայի դասը լինի արդյունավետ, գործուն: Անդրադառնանք ինտերակտիվ ուսուցման հիմնական
բնութագրիչներին:
«Այդ բնութագրիչներից առաջինը ուսուցման համապատասխան միջավայրն է, որտեղ երեխան զգում է իր մասնակցության և անձի կարևորությունը, ինչն էլ ուսուցման գործընթացը դարձնում է խիստ արդյունավետ: Ինտերակտիվ ուսուցման էությունն այն է, որ բոլոր սովորողները
ընդգրկվում են ուսումնառության մեջ: Ընդ որում՝ յուրաքանչյուրն իր անհատական ներդրումն է ունենում իր հնարավորությունների չափով: Տեղի է ունենում գիտելիքների ու մտքերի փոխանակում, ի դեպ՝ դա ընթանում է բացարձակապես բայրացակամության և փոխօգնության մեջ, որը
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նպաստում է ոչ միայն նոր գիտելիքներ ստանալուն, այլև զարգացնում է
իմացական գործընթացը՝ այն բերելով ավելի բարձր մակարդակի համագործակցային ձևի» [4, էջ 95]:
Ինտերակտիվ տեխնոլոգիաների ուսուցման գործընթացը նպատակաուղղված, կազմակերպված և համակարգված ուսումնաճանաչողական գործունեություն է, որը նպաստում է գիտելիքների ակտիվ յուրացմանը, աշակերտի ինքնաճանաչողությանը, ինքնազարգացմանը և ինքնագնահատմանը: Վերլուծելով ինտերակտիվ տեխնոլոգիաները տարրական դպրոցի մաթեմատիկայի դասին նոր գիտելիքներ ձեռք բերելիս՝ ուսուցիչը պետք է ուսուցումն այնպես կազմակերպի, որ յուրաքանչյուր աշակերտ ներառվի հետազոտական գործունեության մեջ, որն էլ կնպաստի ինքնուրույն անհատի ձևավորմանը:
Տարրական դպրոցում ինովացիոն գործընթացը շարունակական է,
այն ձևավորում է հասարակության արժեհամակարգին համապատասխան անհատ, զարգացնում է հետազոտական գործունեության կարողություններ: «Ինովացիոն տեխնոլոգիաների կիրառումը օգնում է աշակերտին ակտիվ միջոցներով ստանալ նոր գիտելիքներ, ստեղծում է հարմարավետ պայմաններ նրանց ուսուցման համար» [6, էջ 95]:
Մաթեմատիկայի դասերին ինտերակտիվ տեխնոլոգիաների կիրառումը նպաստում է ոչ միայն սովորողների ակադեմիական գիտելիքների
յուրացմանը, այլև զարգացնում է նրանց տրամաբանական մտածողությունը, հետազոտելու, վերլուծելու, համեմատելու, եզրակացություն անելու
և նախաձեռնություն դրսևորելու կարողությունները:
Ինտերակտիվ տեխնոլոգիայի կիրառումը նպաստում է ուսուցման
փոխկապակցված կազմակերպմանը, դատողությունների հիմնավորմանը, բարձրացնում է սովորողների ակտիվությունը, նպաստում է մաթեմատիկական գիտելիքների յուրացմանը, խորացնում է ուսումնական
նյութի յուրացման մակարդակը:
Տարրական դպրոցի մաթեմատիկայի դասին ինտերակտիվ տեխնոլոգիաների կիրառումը նպաստում է, որ ուսուցումը լինի փոխներգործուն, իսկ հետազոտական աշխատանքներն աշակերտին ունկնդրից տեղափոխում են ակտիվ ուսումնական գործընթացի. բացահայտելով անծանոթը՝ ուսուցիչը կուղղորդի սովորողներին ամբղջովին ընկալել հետազոտվող թեման:
Համագործակցային ուսուցման արդյունավետ իրականացման համար պետք է ստեղծել միջավայր, ուր աշակերտները մտածում են, բազ-
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մակարծությունների հնարավորություններ կան, ուսուցման գործընթացում
աշակերտները զգում են, որ ընդհանուր առաջադրանքները կատարելու
համար փոխօգնության կարիք ունեն: Դրա համար պետք է փոխադարձ
համագործակցություն, տարբեր տեսակետների առկայություն, ինչը
կնպաստի տրամաբանական մտածողության զարգացմանը, ապահովում սովորողների ակտիվությունը, նախաձեռնողականությունը:
Համագործակցային ուսուցումը ուժեղացնում է՝
♦ համագործակցային հմտությունները (թիմային աշխատանք, սոցիալական հմտություններ),
♦ տեղեկատվության մշակման հմտությունները (մտածողության հմտություններ),
♦ բազմազանության (բազմակարծության) ըմբռնումն ու ընդունումը,
♦ անհատականությունը՝ ինքնավստահությունը և ակտիվ քաղաքացիությունը,
♦ ստեղծագործական կարողությունները և գործնականությունը:
Վերը նշված հմտությունները ակադեմիական բովանդակությունը
(առարկան և թեմաները) սովորելու միջոցներ են [4, էջ 98]:
Տարրական դպրոցում չափազանց կարևոր է, հաշվի առնելով տարիքային առանձնահատկությունները, աշակերտներին ուղղորդել տարբեր աղբյուրներով փոխանցվող տեղեկատվության յուրացմանը, ուսուցման գործընթացում նպաստել նրանց տրամաբանական մտածողության
զարգացմանը:
«Տարրական դպրոցի մաթեմատիկայի դասերին ուսումնական նյութն
ուսուցանելիս, քննարկելիս և վերլուծելիս պարզ է դառնում, թե ինչպես
են օգնում պատճառահետևանքային կապերը, կիրառված տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաները մաթեմատիկական գիտելիքների ավելի արդյունավետ յուրացմանը» [8, էջ 124]:
Արդյունքում ձեռք բերված կարողությունները սովորողին հնարավորություն են ընձեռում գործնականում կիրառել ստացած գիտելիքները,
զարգացնել տրամաբանական, համագործակցային և ինքնուրույն գործունեության որակներ:
Ստորև ներկայացնենք տարրական դպրոցի 3-րդ դասարանի մաթեմատիկայի դասին համագործակցային ուսուցման «Խմբային հետազոտության» և «Զբոսանք (շրջագայություն) պատկերասրահում» մեթոդների համատեղ կիրառության մեկ օրինակ:
Թեման՝ գումարման և բազմապատկման տեղափոխական հատ-

150

ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՈՒՄ...

կությունները:
Դասի նպատակը՝ ուսուցանել նշված թեման և հասնել այն բանին,
որ աշակերտները.
1. իմանան գումարման և բազմապատկման տեղափոխական
հատկությունները,
2. կարողանան օրենքները կիրառել գումարման և բազմապատկման գործողություններ կատարելիս և տրված արտահայտության արժեքը հաշվելիս:
Ուսուցման մեթոդը՝ խմբային հետազոտության և «զբոսանք պատկերասրահում» մեթոդների համադրությամբ:
Դասարանը բաժանվում է 4 հոգանոց խմբերի: Հանգամանալից ներկայացվում է առաջադրանքը: Յուրաքանչյուր խմբի սեղանին դրվում է
քարտերի մեկական փաթեթ հետևյալ բովանդակությամբ.
I փուլ
I խումբ

1.

12+23
2.
18+12
23+12
12+18
Ի՞նչ եզրակացություն կարող են անել:

II խումբ

1.

18+10
2.
15+5
10+18
5+15
Ի՞նչ եզրակացություն կարող են անել:

III խումբ

1.

IV խումբ

1.

V խումբ

1.

17+14
2.
26+7
14+17
7+26
Ի՞նչ եզրակացություն կարող են անել:
5x6
2.
18x10
6x5
10x18
Ի՞նչ եզրակացություն կարող են անել:
70x4
2.
8x6
4x70
6x8
Ի՞նչ եզրակացություն կարող են անել:

151

ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ՍԱՌԱ

VI խումբ

1.

50x5
2.
5x50
Ի՞նչ եզրակացություն կարող են անել:

16x10
10x16

Առաջադրանքի կատարմանը տրվում է 15 րոպե:
II փուլ – զույգ կազմե՛ք և համագործակցե՛ք:
III փուլ – չորս հոգուց բաղկացած խմբերն աշխատում են ուսումնական նյութի իրենց տրված մասի վրա, ստացված արդյունքները մշակում
և գրում ցուցապաստառի վրա:
Պատրաստի աշխատանքները փակցվում են դասասենյակի պատերին՝ ստեղծելով պատկերասրահ:
IV փուլ – խմբերի ներսում աշակերտները հաշվում են մինչև 4-ը և
կազմում չորս նոր խումբ՝ ըստ իրենց խմբի ներսում ունեցած համարների (դասարանի բոլոր «1» համարները մեկ խումբ, «2»-ները ուրիշ խումբ
և այլն): Առաջին խումբը մոտենում է պաստառ 1-ին, երկրորդը՝ 2-ին և
այդպես վերջին վեցերորդը՝ 6-ին:
V փուլ – տրվում է 3 րոպե ժամանակ պաստառներին ծանոթանալու
համար: Այս նոր խմբերը թևանցուկ սահում են մի պաստառից մյուսը՝
կանգ առնելով յուրաքանչյուր ցուցապաստառի մոտ 3-ական րոպե, և
տվյալ խմբի այն անդամը, որը մասնակցել է այդ ցուցապաստառի
ստեղծմանը՝ կատարելով գիդի դեր, մանրամասն ներկայացնում է իրենց
աշխատանքը, պատասխանում հարցերին և մասնակիցների առաջարկությունների համաձայն՝ կատարում լրացումներ կամ ուղղումներ: Յուրաքանչյուր 3 րոպեն սպառվելուց հետո ուսուցիչը ծափ է տալիս, և առաջին խումբը սահում է դեպի պաստառ 2-ը, երկրորդը՝ դեպի պաստառ 3ը, և այդպես՝ վերջին վեցերորդը՝ դեպի պաստառ 1-ը: Շրջագայությունն
ավարտվում է, երբ բոլոր խմբերը ծանոթանում են բոլոր աշխատանքներին:
Պատկերասրահում շրջագայությունից հետո հիմնական խմբերն իրենց աշխատանքները նորից քննության են ենթարկում՝ այս անգամ արդեն համեմատելով մյուս աշխատանքների հետ և վերլուծելով առաջացած հարցերը:
Վերջում անհրաժեշտ է աշակերտներին հարցնել, թե ի՞նչ սովորեցին և ինչպե՞ս կօգտագործեն իրենց սովորածը հետագայում:
Փոքր խմբերով աշխատանքի առավելությունները՝ խթանում է բա-
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Մարգարյան Սառա
Ամփոփում

Հոդվածում հիմնավորվում է տարրական դասարանների մաթեմատիկայի դասընթացում որպես ինովացիոն տեխնոլոգիա ուսուցման ժամանակակից մեթոդների կիրառության արդյունավետությունը: Ներկայացվում է ինտեգրված ինովացիոն տեխնոլոգիայի օրինակ դաս-շնորհանդեսի տեսքով:
Բանալի բառեր: Ինովացիա, ինովացիոն տեխնլոգիաներ, ինտերակտիվ տեխնոլոգիաներ, համագործակցային ուսուցում, տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաներ:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБУЧАЮЩИХ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Маргарян Сара
Резюме
В статье обосновывается эффективность использования современных методов
обучения в качестве инновационных технологий на уроках математики начальных
классов. Представляется интегрированный инновационными технологиями урокпрезентация.
Ключевые слова. инновация, инновационные технологии, интеграция, интегрированное обучение, информационно-коммуникационные технологии.
___________________
USING INNOVATION TECHNOLOGIES DURING LESSONS OF MATHEMATICS
IN PRIMARY SCHOOL
Margaryan Sara
Sammary
This article approves the effectiveness of innovation technologies during lessons of
mathematics in primary school. As a result there was developed and presented lessonpresentation based on integrated innovative technologies.
Keywords: innovation, innovation technologies, integration, integrative education, information and communication technologies.
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ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ
ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ
ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ∗
ՎԱՆՅԱՆ ՏԱԹԵՎԻԿ
Լոռու մարզի Դարպասի միջնակարգ դպրոցի
դասվար

Դասավանդման մեթոդները ուսուցչի կողմից
աշակերտների ճանաչողական գործունեության կազմակերպման ձևերն
են: Դրանք ապահովում են դասանյութի հետևողական ուսուցումն ու յուրացումը:
Տեսության մեջ մեթոդը սահմանվում է որպես գործողությունների
համակարգ, որը հանգեցնում է նախատեսված արդյունքի: Դասավանդման մեթոդները ուսուցչի և աշակերտների շփման ձևերն են, դրանց
ուղղված են աշակերտների կրթության, դաստիարակության և զարգացման նպատակների իրականացմանը:
Մշակվել են ուսուցման մեթոդների զանազան դասակարգումներ:
Մանկավարժության մեջ քննարկվում են տարբեր մեթոդներ, որոնք տարրական դասարաններում օգտագործվում են որևէ առարկա դասավանդելիս:
Անդրադառնանք այն մեթոդներին, որոնք հնարավորություն են տալիս աշակերտների մոտ ձևավորելու ինքնուրույնություն, իրականացնել
ինտերակտիվ ուսուցում, որը բնորոշ է ժամանակակից ուսուցմանը: Մեթոդների ընտրությունը կախված է մի շարք հանգամանքներից՝ ուսուցման ընդհանուր խնդիրներից, ուսուցանվող նյութի բովանդակությունից,
երեխաների պատրաստվածության մակարդակից, տարիքային առանձնահատկությունից և այլն [7]:
Մեթոդների ընտրության ժամանակ ուսուցիչը պետք է ուշադրություն դարձնի աշակերտի տարիքային առանձնահատկություններին:
Նրանց մոտ դեռևս լավ չի ձևավորված ուշադրությունը, մտածողությունը, բարդ դիտարկումներ կատարելու ընդունակությունը [3]:
Այսօր տարրական դպրոցում դասը կազմակերպվում է ԽԻԿ համա∗

Նյութը ներկայացվել է 14.10.2019 թ., գրախոսվել է 22.10.2019 թ.:
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կարգով: Եռափուլ համակարգով դասի կառուցվածքում նախատեսված է
հետևյալ փոխներգործուն մեթոդների ներառումը.
Խթանման փուլ – «Մտագրոհ», «Խմբավորում», «Խորանարդ»,
«Բանալի բառեր», «Մտածի՛ր – զույգ»:
Իմաստի ընկալման փուլ – «Երեք բանալի», «Մեկ կողպեք», «Պրիզմա», «Խճանկար», «T-աձև աղյուսակ», «Վեննի դիագրամ», «Գաղափարների քարտեզ», «Փոխգործուն գրառումների համակարգ»:
Կշռադատման փուլ – «Քառաբաժան», «Կենսագրական բանաստեղծություն», «Հեղինակի աթոռ», «10 րոպեանոց շարադրանք» [1]:
Տարրական դասարաններում ուսուցման ժամանակակից՝ համագործակցային և փոխգործուն մեթոդների կիրառությունը ուսուցչին և աշակերտին համագործակցության լայն հնարավորություն է տալիս: Դրանց
միջոցով ուսուցիչը արդյունավետ կերպով է կազմակերպում ուսումնական գործընթացը՝ անձնակողմնորոշված մանկավարժության սկզբունքներին համապատասխան [1]:
Ուսուցման գործընթացի տարբեր փուլերում օգտագործում ենք
տարբեր մեթոդներ: Հակիրճ անդրադառնանք դրանցից մի քանիսի
կիրառությանը մաթեմատիկայի ժամերին:
Մաթեմատիկական ունիվերսալ մեթոդ է համարվում մաթեմատիկական մոդելավորումը: Սա իրական աշխարհի երևույթների նկարագրությունն է մաթեմատիկայի լեզվով: Մեթոդը հնարավորություն է տալիս կիրառել մաթեմատիկական ապարատը գործնական խնդիրների լուծման ժամանակ: Անհավասարության, հավասարության, երկրաչափական պատկերների, թվի, քանակի հայեցակարգը մաթեմատիկական մոդելների օրինակ է: Գործնական բովանդակություն ունեցող խնդիրները
հիմնականում լուծվում են մոդելավորման մեթոդի օգնությամբ: Որպեսզի
լուծեն նմանատիպ խնդիրներ, պետք է այն քայլ առ քայլ վերլուծել մաթեմատիկական լեզվով: Մաթեմատիկական մոդելավորման գործընթացում լայնորեն օգտագործվում են իրավիճակի կոդավորումը և կառուցված մոդելի վերծանումը, ընդհանրացումը: Մաթեմատիկական մոդելավորման մեթոդը հաճախ է կիրառվում արագություն – ժամանակ – հեռավորություն շղթայով խնդիրներ լուծելիս:
Արագությունը՝ որպես մեծություն, ուսումնասիրվում է երկարություն
և ժամանակ մեծությունների ուսումնասիրությունից հետո: Արագություն
մեծությունը ներմուծվում է խնդիրների միջոցով, որտեղ արտահայտվում
է արագություն – ժամանակ – հեռավորություն մեծությունների կապը:
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Շարժման պատկերացումները խորացնելու համար նպատակահարմար
է հատուկ էքսկուրսիա կազմակերպել տրանսպորտի շարժումը դիտելու:
Որից հետո դիտում կարելի է կազմակերպել դասարանում, որտեղ շարժումը իրականացնում են աշակերտները: Ե՛վ դասարանում, և՛ էքսկուրսիայի ժամանակ դիտում են մեկ մարմնի և երկու մարմինների շարժումը
միմյանց համեմատ: Թե ինչպես կարող է մի մարմինն ավելի արագ կամ
դանդաղ շարժվել, կարո՞ղ է շարժվել այն, դադարել շարժվել, կարող է
շարժվել ուղիղ կամ կոր գծով: Երկու մարմիններ կարող են շարժվել իրար ընդառաջ, հակառակ ուղղություններով՝ միմյանցից հեռու մնալով,
նույն ուղղությամբ: Դիտարկելով դասարանում շարժման տեսակները՝
անհրաժեշտ է նաև գծագրերին ծանոթացնել: Արագություն մեծությանը
ծանոթանալիս խորհուրդ է տրվում, որ աշակերտները գտնեն իրենց ոտքով անցած ճանապարհի շարժման արագությունը: Դրա համար նպատակահարմար է բակում կամ մարզադաշտում գծել փակ ճանապարհ,
որը կունենա 10 մետր երկարություն, որպեսզի հեշտությամբ գտնեն յուրաքանչյուր աշակերտի շարժման արագությունը: Սահմանվում է, որ
միավոր ժամանակում անցած ճանապարհը մարմնի արագությունն է:
Այնուհետև կազմում են խնդիրներ, որում հայտնի են հեռավորությունն ու
շարժման ժամանակը, և պետք է գտնել արագությունը: Ուսուցչի օգնությամբ հասկանում են, որ արագությունը գտնելու համար ճանապարհը
բաժանում են ժամանակի վրա: Քննարկվում են նաև այնպիսի խնդիրներ, որոնցում հայտնի են արագությունն ու շարժման ժամանակը, պետք
է գտնել հեռավորությունը: Եվ խնդիրներ, որոնցում հայտնի են արագությունը և շարժման ժամանակը, անհայտ է հեռավորությունը:
Բացի մոդելավորման մեթոդից, ճանաչողական մեթոդները ներառում են դիտարկման, նկարագրության, չափման և փորձի մեթոդները:
Մաթեմատիկայի զարգացման պատմությունը հուշում է, որ էմպիրիկ մեթոդները կարևոր դեր խաղացին մաթեմատիկական գիտելիքի
առաջացման և ձևավորման գործում:
Տարրական դասարաններում մաթեմատիկայի դասավանդման հիմնական մեթոդներն են՝ բանավոր ներկայացման, վարժությունների,
լաբորատոր և գործնական աշխատանքի մեթոդները, ինքնուրույն
աշխատանքը, դասագրքի հետ աշխատանքը, ծրագրավորման եղանակը, խնդրի դասավանդման մեթոդը:
Նոր նյութի հաղորդման ժամանակ մաթեմատիկական հասկացու-
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թյունների ձևավորման համար կարևոր տեղ են զբաղեցնում ինդուկցիան, դեդուկցիան, անալոգիան, վերլուծությունը և սինթեզը [6]:
Ուսուցանվող նյութից կախված՝ ուսուցիչը կարող է դասապրոցեսում
օգտագործել մի քանի մեթոդ: Սակայն այդ մեթոդներից միայն մեկն է առաջատար լինում: Գերիշխում է այդ մեթոդը, որը որոշում է ուսումնական աշխատանքի բնույթը, որն ուղղված է հիմնական նպատակին [5]:
Մաթեմատիկայի ուսուցման ժամանակ աշակերտները օգտագործում են տարբեր տերմիններ, սահմանումներ, գործողության հատկություններ, որոնց բաղադրիչների և արդյունքների միջև կապը բերում է
որոշակի եզրակացության:
Ելնելով ժամանակակից դպրոցի առջև ծառացած խնդիրներից, որտեղ դասընթացներն ուղղված են ոչ միայն պատրաստի գիտելիքների
հաղորդմանը, այլ նաև աշակերտների ճանաչողական հմտությունների
ձևավորմանը, արդիական է դառնում ուսուցման մեջ ճանաչողական,
էմպիրիկ մեթոդների կիրառումը:
Դիտումը, փորձը և չափումները պետք է ուղղված լինեն մաթեմատիկայի դասավանդման գործընթացում հատուկ իրավիճակների ստեղծմանը, որոնցում աշակերտներն ինքնուրույն կգան այս կամ այն եզրահանգման: Շատ հաճախ դիտման, չափման և փորձի արդյունքները ծառայում են որպես ինդուկտիվ եզրակացությունների համար մի տարածք,
որի միջոցով իրականացվում է նոր ճշմարտությունների բացահայտում:
Այս մեթոդների օգնությամբ կարելի է ներմուծել «միլիմետր» հասկացությանը: Առաջին դասարանի աշակերտները գաղափար ունեն «երկար
է», «կարճ է» տարածական հասկացությունների մասին: Այնուհետև
չափումներ են կատարում առարկաներն իրար վրա վերադնելով: Հետո
գալիս են այն եզրահանգման, որ բոլոր առարկաները հնարավոր չէ չափել աչքաչափով կամ վերադրման միջոցով, և եզրահանգում, որ պետք
է հստակ չափել առարկաները, ապա՝ համեմատել: Սկզբից չափում են
վանդակավոր թղթից պատրաստած քանոններով և պարզում, որ 2 վանդակը համարժեք է 1 սմ-ի: Այդ կերպ գաղափար են կազմում 1 սմ-ի մասին: Հետագայում, երբ անհրաժեշտություն է առաջանում չափել տետրի
կամ գրքի հաստությունը, աշակերտները տեսնում են, որ այդ չափման
արդյունքները 1 սմ-ից էլ փոքր են և համարժեք են քանոնի վրայի 2 և 7
գծիկի, ապա պարզում, որ կա երկարության չափման ավելի փոքր միավոր, ինչպիսին է միլիմետրը:
Նմանությունն ու համեմատումը օգտագործվում են ինչպես գիտա-
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կան հետազոտություններում, այնպես էլ դասընթացում՝ որպես մեթոդ:
Համեմատության օգնությամբ աշակերտները նմանություններ և
տարբերություններ են գտնում համեմատված օբյեկտների ընդհանուր և
տարբեր հատկությունների միջև: Այս մեթոդը կարելի է կիրառել 1 կիլոգրամի մասին աշակերտներին գաղափար տալու ժամանակ: Երբ աշակերտները համեմատում են 1 կգ զանգված ունեցող կշռաքարը, 1 տուփ
աղը, 1 կգ կոնֆետը: Աշակերտները շոշափում և համեմատում են առարկաները: Կշռման միջոցով պարզում են, որ տրված առարկաները զանգվածով նման են, սակայն տարբերվում են ձևով, չափով և մի շարք այլ
հատկություններով:
Շատ հաճախ ուսուցման գործընթացում օգտագործում են անալոգիան: Մաթեմատիկայում որքան որ կարևորում ենք ապացուցել սովորեցնելը, նույնքան կարևոր է գուշակել սովորեցնելը, ինչը ենթակա է ապացույցի, և ինչպես գտնել ապացույցը:
Առանձին խնդիրներ լուծելիս, երբ աշակերտները դժվարանում են,
խորհուրդ է տրվում նմանեցնել խնդիրը նմանատիպ մեկ այլ խնդրի լուծման շղթայի հետ և նման օրինակով լուծել տրված խնդիրը [4]:
Ճանաչողական գործընթացում գրեթե միշտ համատեղ են կիրառվում տեխնոլոգիական մեթոդներ՝ ընդհանրացումն ու աբստրակցիան,
որի ընթացքում միշտ պահպանվում է հետադարձ կապը, երբ ընդհանուրից գնում ենք դեպի կոնկրետը և ընդհակառակը: Ինչպես օրինակ մակերես մեծության ուսուցման ժամանակ սկզբում աշակերտները մոտավոր համեմատում են պատկերների չափերը, ապա՝ պալետի օգնությամբ, հետո սահմանվում է, որ 1 սմ կողմով քառակուսին համարվում է
մակերեսի չափման միավոր:
Դասի նախապատրաստական աշխատանքի փուլում անհրաժեշտ է,
որ բոլոր աշակերտները ընդգրկվեն, որպեսզի ուսուցանվող նյութը կարողանան ճիշտ ըմբռնել: Այս փուլում նպատակահարմար է օգտագործել
զրույցի և ինքնուրույն աշխատանքի մեթոդը:
Նոր նյութի հաղորդման ժամանակ, երբ աշակերտները պետք է ծանոթանան այնպիսի գործիքների, ինչպիսիք են քանոնը, կարկինը, կշեռքը և այլն, օգտվում են բացատրության մեթոդից:
Վերլուծության մեթոդը կիրառում են խնդիրներ լուծելիս: Խնդիրը
բաժանում ենք երկու մասի՝ պայման և պահանջ: Կատարում ենք վերլուծություններ, դատողություններ և գալիս ճշգրիտ եզրահանգման:
Տարրական դասարաններում մաթեմատիկայի դասաժամերին կի-

ՎԱՆՅԱՆ ՏԱԹԵՎԻԿ

159

րառում են պատմելու, զրույցի և դասախոսության մեթոդները: Զրույցի մեթոդը ծագել է դեռևս Սոկրատեսի ժամանակներում: Զրույցը համարվում է ուսուցման գործընթացի առաջատար մեթոդներից մեկը, որի
ընթացքում աշակերտները տեղեկություն են ձեռք բերում նոր թեմայից,
ստեղծվում են աշակերտների հաղորդակցական և համագործակցային
կարողությունները, ձևավորվում են գործնական և ընկերական փոխհարաբերություններ, ներկայացվում են ուսումնական խնդիրը, դասի նպատակները, խթանվում է աշակերտի գործունեությունը [2]:
Ուսուցման պրոբլեմային մեթոդը կարևոր տեղ է զբաղեցնում մաթեմատիկական տրամաբանությունը զարգացնելու գործընթացում: Աշակերտները, ինքնուրույն դուրս գալով պրոբլեմային իրավիճակներից, ավելի խոր և հիմնավոր գիտելիքներ են ձեռք բերում:
Ինչպես արդեն գիտենք, տարրական դասարաններում դասի տիպերից հիմնականում գերիշխում են խառ և համակցված դասերը: Այդ
պատճառով դասագրքի նյութը պահանջում է նախապատրաստական
աշխատանք, առաջադրանքներ նոր նյութի հաղորդման համար և
առաջադրանքներ՝ նոր ձեռք բերած գիտելիքները ամրապնդելու համար:
Այսպիսով՝ ուսուցման գործընթացը պետք է կազմակերպել այնպես, որ
բոլոր աշակերտները ներգրավված լինեն գիտելիքների ձեռք բերման
գործընթացին: Համատեղ ու համագործակցային ուսուցման արդյունքը
կլինի այն, որ յուրաքանչյուր աշակերտ ունենա իր սեփական ներդրումը
ուսուցման գործընթացում:
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Ասատրյան Զ. Ա. , Տարրական կրթության մանկավարժություն, Եր., 2017:
2. Գյուլամիրյան Ջ. Հ., Խաղալով սովորենք, Եր., «Զանգակ», 2014:
3. Авраменко К. Б., Рефлексия и формирование способа решения задач. М., 2002:
4. Белошистая А. В., «Методика обучения математике в начальной школе». М.,
2011:
5. Далингер В. А. Избранные вопросы школьного математического образования. М.,
2011:
6. Педагоги-новаторы 20-21 вв. Энциклопедия. Красноярск: Научно-иновационный
центр, 2017:
7. Ручкина В. П., Курс лекции по теории и техналогии обучения математике ж
начальных классах, Екатеринбург, 2016:
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ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ
Վանյան Տաթևիկ
Ամփոփում

Ցանկացած գիտելիք փոխանցելու համար անհրաժեշտ են մեթոդներ: Ուսուցման
մեթոդը ուսուցչի և աշակերտների փոխգործակցության եղանակ է, այն ուղղված է
ուսուցման խնդիրների լուծմանը: Առանձնացնում են մաթեմատիկայի դասավանդման
տարբեր մեթոդներ: Կախված դասի տիպից, դասի համապատասխան փուլից, աշակերտների տարիքային առանձնահատկություններից՝ ուսուցիչը ընտրում է դասավանդման համապատասխան մեթոդ, որի շնորհիվ աշակերտը յուրացնում է գիտելիքներ,
ձևավորում կարողություններ և հմտություններ:
Բանալի բառեր. մաթեմատիկա, մանկավարժություն, ուսուցում, մեթոդ, տարրական դասարաններ:
___________________
МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В МЛАДШИХ КЛАССАХ
Ванян Татевик
Резюме
Для передачи любого знания нужны методы. Метод обучения вид совместной
деятельности учителя учащихся: он направлен на решение проблем обучения.
Выделяют разные виды методов преподавания математики. В зависимости от типа
урока, соотвествующего этапа урока, возрастных особенностей учащихся учитель
выбирает соотвествующий метод обучения, благодаря которому ученик осваивает
знания, формирует умения и навыки.
Ключевые слова: математика, педагогика, метод обучения, младшие классы.
___________________
METHOD OF TEACHING MATHEMATICS IN ELEMENTARY GRADES
Vanyan Tatevik
Summary
Methods nesessary to convey any knowledge to the addressee. Teaching method is a
way of interaction between the teacher and the pupils, which is aimed at sloving learning
problems. Different methods of teaching Mathematics are distinguished. Depending on the
type of the lesson, the corresponding stage of the lesson and the age requliarties of pupils,
the teacher chooses the appropriate teaching method with the help of whitch the pupil
acquires knowledge, shapes abilities and skills.
Keywords: mathematics, pedagogy, teaching method, elementary grades.
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ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ ՆԵԼԻ

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑԱՅԻՆ
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ՀԱՅՈՑ
ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՈՒՄ∗
ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ ՆԵԼԻ
Քաջարանի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցի
պատմության ուսուցչուհի

Հայոց պատմության դասընթացի բովանդակության ակտիվ յուրացումը կախված է ուսուցչից, նրա պատրաստվածության աստիճանից,
ուսուցման կազմակերպման ձևերից ու մեթոդներից, ինչպես նաև ուսուցման գործընթացում ուսուցչի ու սովորողների ակտիվ փոխհարաբերություններից: Նախկինում ուսուցիչն էր կրթության բովանդակության հիմնական կրողն ու գիտելիքների հաղորդման գլխավոր աղբյուրը: Նա
հանդես էր գալիս որպես մանկավարժական ներգործության միակ սուբյեկտ: Սովորողը դիտվում էր որպես ուսուցչի ուսումնական գործունեության օբյեկտ, զուրկ ինքնուրույնությունից: Նա լսում էր ուսուցչի խոսքը,
սովորում նրա պատմածը և նույնությամբ վերադարձնում նրան:
Ժամանակակից ուսուցման պահանջներին համապատասխան սովորողը պետք է հանդես գա որպես ուսումնական գործունեության սուբյեկտ, այսինքն` ակտիվ, ինքնուրույն գործող և ճանաչող անձ, որն իր
վրա է կրում ոչ միայն ուսուցչի մանկավարժական ներգործությունը, այլև
ինքն իր նկատմամբ դառնում է սուբյեկտ: Այս կերպ սովորողը միաժամանակ ներգործում է ուսուցչի վրա` մղելով նրան ուսումնական աշխատանքի նոր ձևերի ու հնարների որոնման [3, էջ 41]:
Այսօր, երբ կրթական բարեփոխումների հիմնական պահանջներից
մեկը դարձել է աշակերտակենտրոն ուսուցումը, անցում է կատարվել գիտելիքակենտրոն համակարգից ուսուցման եռակենտրոն համակարգի
(գիտելիքներ, կարողություններ, հմտություններ, արժեքային համակարգ
և դիրքորոշում) և խնդիր է դրվել սովորել սովորեցնել, առաջնային պլան
են մղվում այդ խնդիրներին ուղղված մեթոդներն ու մեթոդական հնարները:
∗

Նյութը ներկայացվել է 08.10.2019 թ., գրախոսվել է 15.10.2019 թ.:
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Մեթոդը (metodos-հունարեն` ուղի, եղանակ, ճանաչողության միջոց)
նպատակներին հասնելու միջոց է, ուղի, եղանակ, գործունեության ցանկացած ձևում սուբյեկտի կարգավորված գործողությունների ամբողջություն: Մեթոդի հիմնական գործառույթներն են ճանաչողական գործընթացի կազմակերպումը և կարգավորումը, հետևաբար մեթոդն ըմբռնվում է
իբրև իմացական-ճանաչողական գործունեության որոշակի կանոնների,
եղանակների, միջոցների, նորմերի ամբողջություն: Նորմերի, սկզբունքների, միջոցների համակարգը հետազոտողին անհրաժեշտ է տվյալ ոլորտում որոշակի գործունեության իրականացման համար [1, էջ 41]:
Դասարանն այժմ դիտվում է որպես աշակերտների հաստատուն
համակազմով ինքնակառավարվող փոխգործուն աշխատանքային խումբ,
որն ուսուցչի ղեկավարությամբ իրականացնում է ուսուցման ակտիվ
գործընթաց: Դասարանում աշակերտի գործունեության հիմնական ձևը
այս դեպքում դառնում է փոքր խմբերով աշխատանքը, որը ինքնանպատակ չէ: Այն միջոց է համագործակցային ուսուցման հասնելու ճանապարհին:
Համագործակցային ուսուցման նպատակները չեն սահմանափակվում միայն գիտելիքների ձեռք բերմամբ, այստեղ առաջնային են նաև
սոցիալական հմտությունների, փոխհաղորդակցական կարողությունների ձևավորման լայն հնարավորությունները: Համագործակցային ուսուցման հիմնական գաղափարը միասին սովորելն է, այլ ոչ թե ինչ-որ բան
միասին կատարելը:
Ինչ պետք է անի ուսուցիչը համագործակցային ուսուցման հասնելու
համար:
1. Անհրաժեշտ է դասագրքի նյութը, դասապլանները, դասապրոցեսը, առաջադրանքները կառուցել այնպես, որ սովորողները համագործակցելու կարիք ունենան:
2. Ուսումնական նյութը, ուսուցման մեթոդները համապատասխանեցնել կոնկրետ առարկայի, կոնկրետ դասարանի կարիքներին:
3. Հաշվի առնել այն խնդիրները, որ կարող են առաջանալ առանձին աշակերտների միջև՝ փորձելով միջամտել, կանխել հնարավոր
ձախողումները, կոնֆլիկտները:
4. Հաշվի առնել խմբային և անհատական պատասխանատվությունը: Խմբային աշխատանքի պարագայում պետք է հաշվի առնել ինչպես
ամբողջ խմբի աշխատանքի արդյունքը, այնպես էլ խմբի յուրաքանչյուր
անդամի ներդրումը: Վերջինս հաշվի չառնելու դեպքում, որոշ սովորող-
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ներ պարբերաբար «գլուխ կպահեն», ինչի պատճառով համագործակցային ուսուցումը կձախողվի [2, էջ 23-24]:
Համագործակցային ուսուցման մեթոդներից են` թիմային առաջադիմություն, շրջագայություն պատկերասրահում, խմբային հետազոտություն և այլն:
Խմբային հետազոտություն
Խմբային հետազոտությունը համագործակցային ուսուցումը խրախուսող ձևերից մեկն է: Դա մի մեթոդ է, որը հիմնված է խնդիրների լուծման վրա, և որում առանձին խմբերը իրարից անկախ և ազատ կերպով
ուսումնասիրում են հիմնական թեման: Այդ պատճառով առաջարկվում է
այս մեթոդն օգտագործել միայն այն դասարաններում, որոնք արդեն
հմտացած են համագործակցային ձևերով աշխատանքում: Նման դեպքերում աշակերտները կլինեն ավելի վստահ և շահագրգռված հետազոտական աշխատանքները կատարելու՝ իրարից անկախ և արդյունավետ
աշխատող առանձին խմբերով: Իսկ ուսուցիչները կարող են ուշադրությունը կենտրոնացնել ամբողջական հետազոտությունը կատարելու և
առանձին խմբերին կամ աշակերտներին աջակցելու վրա:
1.Ենթաթեմաների որոշում և բաշխում ըստ առանձին խմբերի
♦ Հիմնական թեմայի ներկայացում (հենված առարկայական ծրագրերի վրա, օրինակ` Հայոց մեծ եղեռն, Հայկական հարց, Հայկական
մշակույթ):
♦ Թեմայի հետազոտում բոլոր տեսանկյուններից: Հարցերի կազմում:
♦ Խմբերի կազմում: Ամենահետաքրքիր թեմաների ընտություն և
խմբերի կազմում ըստ աշակերտների հետաքրքրության:
2. Խմբերը պլանավորում են իրենց հետազոտությունները
♦ Խմբի անդամները միացյալ կազմում են իրենց պլանը: Որոշում
են հետազոտության հիմնական ենթաթեման:
♦ Որոշում են և կազմում խմբի թեմային վերաբերող հարցերը:
♦ Որոշում են՝ խմբի անդամները ինչ տեղեկությունների կարիք
ունեն:
♦ Խմբի աշխատանքների կազմակերպում:
♦ Խմբի պլանի իրատեսականության ստուգում:
♦ Խմբի անդամների միջև հաղորդակցության և փաստաթղթային
աշխատանքների կազմակերպում:
♦ Այլ խմբերին փաստաթղթերի և տեղեկատվության տրամադրում:
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3. Խմբերը իրականցնում են իրենց հետազոտությունը
♦ Տեղեկատվության հայթայթում/փնտրում:
♦ Հավաքագրում և անհրաժեշտ տեղեկությունների ընտրություն:
Հավաքագրված տեղեկությունների վերլուծում և համադրում:
♦ Խմբի անդամների աջակցություն միմյանց, պատասխանատվության կրում, խնդիրների լուծում և եզրակացությունների կատարում:
♦ Խմբերը պլանավորում են իրենց հետազոտության արդյունքների
ներկայացումը
♦ Որոշում են ինչպես կազմել հաշվետվություն իրենց կատարած
աշխատանքի վերաբերյալ (հնարավոր է, որ խումբը նախապես էր որոշել, ներկայացումը կարող է լինել դասախոսության, ցուցադրման, ներկայացման, պլակատների, տեսաժապավենի, գործողությունների ձևով և
այլն):
♦ Պլանավորել գիտելիքների և փորձի փոխանցումը:
♦ Համաձայնության գալ գնահատման չափանիշների շուրջ:
♦ Համաձայնության գալ կատարված աշխատանքի ներկայացման
ժամանակացույցի շուրջ:
4. Խմբերը ներկայացնում են իրենց աշխատանքի արդյունքները
♦ Մինչև ներկայացումը համաձայնության են գալիս գնահատման
չափանիշների շուրջ:
♦ Խմբերի կողմից իրենց աշխատանքների արդյունքների ներկայացումը կատարվում է համաձայն ժամանակացույցի:
♦ Գնահատում/հետադարձ կապի ապահովում ըստ նախատեսվածի (պլան):
5. Գնահատման չափանիշի օրինակ: Հետադարձ կապ ապահովելու
ձևանմուշ:
Տվեք գնահատականներ 1-ից մինչև 10-ը: մասնակցություն (խմբի
յուրաքանչյուր անդամ մասնակցել է ներկայացմանը), թիմի ոգին բարձր
է եղել (փոխօգնություն և խրախուսում), տեղեկատվության ձեռք բերման
տարբեր աղբյուրներ են օգտագործվել, գիտելիքներ (որակ), ներկայացման հստակություն, ակնառու լինելու կամ գեղագիտական մոտեցում,
օգտագործված և այլ խմբերի տրամադրված նյութեր, տարբեր տեսակետներ, լսարանի աշխուժացում և հետաքրքրում, սովորողների անհատական տարբերությունները հաշվի են առնված:
Ներկայացման լավագույն կողմը: Ի՞նչն էր անբավարար (պակասում) [4, էջ 91-94]:
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Ստորև տրվում է հայոց պատմությունից դասապլան, որը ներկայացված է համագործակցային տեխնոլոգիաների կիրառմամբ:
Առարկա` Հայոց պատմություն, դասարան` 9-րդ
Թեմա` Հանրապետություն (անկախության և պատերազմի տարիներին) [5, էջ 168-174]:
Ա մակարդակ
Իմանա`
Պետականության
ձևավորման սկիզբը,
անկախության
հռչակումը,
պետականության
ձևավորումը
Կարողանա`
•ներկայացնել զոհված
ազատամարտիկներին
•ԼՂՀ ինքնապաշտպանական ուժերի ձևավորումը (այդ գործում
Ա.Տեր-Թադևոսյանի և
Ա.Մկրտչյանի դերը),
•Շուշիի ազատագրումը,
•1994թ. մայիսի 12-ի
հրադադարը:

Բ մակարդակ
Իմանա`
•Խորհրդային
բանակի դերը
•«Հռչակագիր ԼՂՀ-ի
հռչակման մասին»
որոշում
•1991թ. դեկտեմբերի
10-ի հանրաքվեի
արդյունքները
•պետական
խորհրդանիշները
•Կարողանա`
•ներկայացնել
Արցախյան
պատերազմի
ծավալումը
•Կրկժանի
ազատագրումը,
•1992թ. մայիսի 4-ի
«Հարսանիք լեռներում» գործողությունը,
• Շուշիի ազատագրումը
• սփյուռքահայերի
մասնակցությունը
հերոսամարտին:

Գ մակարդակ
Իմանա`
•ԼՂՀ-ի առջև
ծառացած
անհետաձգելի
լուծում պահանջող
խնդիրները:
•Շուշիի և Լաչինի
հաղթական
գործողությունների
նշանակությունը:
•Կարողանա`
•բացատրել
հակամարտության
բանակցային
գործընթացը
(1994թ. մայիսից
մինչ օրս):
•Լրացուցիչ տեղեկություններ հաղորդել սփյուռքահայ գործիչների
մասին (Վիգեն
Զաքարյան, Մհեր
Ջուլհաճյան,
Մոնթե Մելքոնյան,
Կարո Քահքեջյան)
[6, էջ 40]:
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1. Հիմնական հարցեր
–ԼՂՀ անկախության հռչակումն ու պետականության ձևավորումը
–Ադրբեջանա-ղարաբաղյան պատերազմի ծավալումը
–Պատերազմի հաղթական ավարտը
2. Նպատակը և խնդիրները
Իմանա`
Անկախության հռչակումն ու պետականության ձևավորումը, խորհրդանիշները, հանրաքվեի արդյունքները, զոհված ազատամարտիկներին, սփյուռքահայերի մասնակցությունը, կարևոր ռազմական գործողությունները, ավարտը (զինադադարի կնքումը)
Կարողանա`
♦ Ներկայացնել անկախության գործընթացի սկիզբը, ռազմական
գործողությունների ընթացքը, ինքնապաշտպանական ուժերի ձևավորումը և դերը, բանակցային գործընթացը
♦ Գիտակցի իր դերը անկախության պահպանման գործում
♦ Ձևավորի ազգային ավանդույթների հավատարմության, հպարտության և արժանապատվության զգացումներ
♦ Արժևորի անկախ հայրենիքը (պետականությունը)
3. Հիմնական հասկացություններ
Հանրաքվե, հռչակագիր, զինադադար, ինքնապաշտպանական ուժեր, բանակցային գործընթաց, պաշտպանության պետական կոմիտե,
«Հարսանիք լեռներում» գործողություն, Մինսկի խումբ, մադրիդյան
սկզբունքներ, Քի Վեսթի փաստաթուղթ, ազգերի ինքնորոշման իրավունք, Ապրիլյան պատերազմ
4. Ուսումնադիտողական պարագաներ
Դասագիրք, պատմության աշխատանքային տետր, քարտեզ, ցուցապաստառ, փաստավավերագրական ֆիլմ, ազատամարտիկների լուսանկարներ, տեսացրիչ, համացանց:
5. Ներառարկայական և միջառարկայական կապեր
Համաշխարհային պատմություն, գրականություն, աշխարհագրություն, երաժշտություն, ՆԶՊ:
6. Դասատիպեր
♦ ներածական դասախոսություն
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♦ նոր նյութի ուսումնասիրում և քննարկում
7. Ուսուցման մեթոդներ և հնարներ
♦ խոսքային, ցուցադրական, «էստաֆետ»,հինգ րոպեանոց շարադրանք ինքնուրույն աշխատանք (զեկուցում)
8. Դասը ընթացքը
Խթանման փուլ – (5-7 րոպե)
Հարցեր («էստաֆետ») մեթոդը
1. Մ.Գորբաչովը ինչո՞ւ ձեռնամուխ եղավ ԽՍՀՄ-ում արմատական
փոփոխությունների անցկացմանը:
2. Ինչո՞ւ գորբաչովյան վերափոխումները արդյունք չտվեցին:
3. Ե՞րբ սկսվեց Ղարաբաղյան շարժումը, ո՞րն էր դրա նպատակը:
4. Ե՞րբ և ինչո՞ւ կազմակերպվեց հայության կոտորածը Սումգայիթում:
5. Հնչում է Արցախյան հերոսամարտին նվիրված «Գետաշեն» հայրենասիրական երգը, տեսացրիչի միջոցով զուգահեռաբար ցուցադրում
Արցախյան հերոսների լուսանկարները: Տրվում է առաջադրանք, աշակերտները պետք է նշումներ կատարեն, թե ում լուսանկարներն են:
Իմաստի ընկալում – (20-25 րոպե)
Ձևավորել 4 խումբ և խմբերին տալ բաշխիչ նյութեր: Յուրաքանչյուր
խումբ պետք է նախապատրաստի 5 հարց և դրանց պատասխանները:
ա) Անկախության հռչակումը և պետականության ձևավորումը:
բ) Ադրբեջանա-ղարաբաղյան պատերազմի ծավալումը:
գ) Շուշիի ազատագրումը: Պատերազմի հաղթական ավարտը:
դ) ԼՂՀ-ի հիմնահարցը խաղաղ բանակցություններում:
Կշռադատման փուլ – (5-7 րոպե)
Փաստավավերագրական ֆիլմի ցուցադրում` «Մահապարտ ջոկատների ստեղծումը»:
Հինգ րոպեանոց շարադրանք. «Եթե այսօր իմ երկրին վտանգ
սպառնա, ես…»:
Տնային առաջադրանք
1. Օգտվելով լրացուցիչ աղբյուրներից` պատրաստել զեկուցում
սփյուռքահայ ազատամարտիկների մասին, 2016 թ. Ապրիլյան պատերազմի հերոսների մասին:
2. Կազմել թեմայի ժամանակագրություն:
Գնահատում
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Ինքնագնահատման թերթիկ
Անուն, ազգանուն _________________
(+) դրական 2 միավոր, (-) բացասական 0
Կատարել եմ ուսուցչի բոլոր առաջադրանքները
Մյուսներին աշխատելու հնարավորություն եմ
ընձեռել
Մասնակցել եմ քննարկումներին
Օգնել եմ թիմակիցներիս
Պատրաստել եմ զեկուցում
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ասատրյան Լ., Հակոբյան Գ., Մանկավարժական հետազոտությունների մեթոդաբանություն, Եր., 2011:
Արնաուդյան Ա., Գյուբուդաղյան Ա., Խաչատրյան Ս., և այլք, Մասնագիտական
զարգացման ձեռնարկ, Եր., 2004:
Ղուկասյան Ա., Գյուբուդաղյան Ա., Հայոց պատմություն (6-7), ուսուցչի ձեռնարկ,
Եր., 2007:
Պուրոկուրու Վ., Համագործակցային ուսուցում. վերապատրաստողի ուղեցույցձեռնարկ, Եր., Անտարես, 2006:
Բարխուդարյան Վ., Հակոբյան Ա., Հարությունյան Հ. և ուրիշներ, հայոց պատմության 9-րդ դասարանի դասագիրք, Եր., 2014:
Հանրակրթական հիմնական դպրոցի «Հայոց պատմություն» առարկայի
չափորոշիչ և ծրագիր, Եր., 2008:
___________________

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑԱՅԻՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ
ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՈՒՄ
Մելքումյան Նելի
Ամփոփում
Հոդվածում անդրադարձ է կատարվում «Հայոց պատմություն» առարկայի դասավանդման ընթացքում համագործակցության եղանակներին (թիմային առաջադիմություն, խմբային հետազոտություն, շրջագայություն պատկերասրահում և այլն): Համագործակցային ուսուցման տեխնոլոգիաների կիրառումը նպաստում է սովորողների
գիտելիքների հարստացմանը, ճանաչողական կարողությունների զարգացմանը, ինքնուրույն և ստեղծագործական մտածողության ձևավորմանը:
Բանալի բառեր. հայոց պատմություն, համագործակցային ուսուցում, գիտելիք,
խմբային հետազոտություն, ստեղծագործական մտածողություն:
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ СОТРУДНИЧЕСТВА НА УРОКАХ АРМЯНСКОЙ ИСТОРИИ
В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
Мелкумян Нели
Резюме
Статья затрагивает методы сотрудничество в процессе преподавания предмета
“История Армении” (командная успеваемость, групповое исследование, экскурсии по
галереям и др). В отличие от наукоцентричной системы эта трехцентричная система
обучения (знания, умения, система ценностей и позиция) способствует обогащению
знаний учеников, своеобразному решению задач, развитию познавательной способности и творческого мышления.
Ключевые слова. история Армении, методы, сотрудничество, групповое исследование, система ценностей.
___________________
THE APPLICATION OF THE CO OPERATIONAL METHODS OF EDUCATION DURING
THE LESSON OF ARMENIAN HISTORY
Melkumyan Neli
Summary
The article is related to the application of cooperation methods of education (such as
team progress, group research, a visit to the gallery etc.) during the lessons of Armenian
History. Different from the knowledge centered system of education this three-centered
system (knowledge, abilities, value system and orientation) helps the student to get knowledge, solve problems on their own and develop cognitive skills and creative thinking.
Keywords: history of Armenia, methods, cooperation, group research, value system.
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ԻՆՏԵՐԱԿՏԻՎ ԳՐԱՏԱԽՏԱԿԻ
ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ
ԴՊՐՈՑՈՒՄ∗
ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ ԿԱՐԻՆԵ
Սպիտակի Ս. Ավետիսյանի անվան ավագ
դպրոցի ինֆորմատիկայի ուսուցչուհի

Համակարգչային տեխնիկայի զարգացման այս
ժամանակաշրջանում այլևս հնարավոր չէ գտնել մարդու գործունեության
մի ոլորտ, որտեղ այն չի գտել իր կիրառությունը: Մանկավարժությունը
նույնպես չի առանձնացել համակարգչայնացման ընդհանուր գործընթացից: Նորագույն տեխնոլոգիաների շնորհիվ ուսուցիչը հնարավորություն ունեցավ դասը դարձնել ավելի պատկերավոր և հետաքրքիր: Ինտերակտիվ դասերի ժամանակ հնարավորություն է ստեղծվել օգտագործել հատուկ դասարանային ցանցային ծրագրային ապահովումներ, ինտերնետային վեբինարներ (ցանցային, օնլայն սեմինարներ) ապահովող
ծրագրերը (օրինակ՝ Microsoﬅ Lynk Attendy), Flash ծրագրով ուսուցողական խաղեր և ինտերակտիվ թեստեր: Ավելի հաճախ ինտերակտիվ դասերն անցկացվում են էլեկտրոնային ինտերակտիվ գրատախտակի միջոցով, որն ունի հատուկ ծրագրային ապահովում՝ Smart Notebook: Ինտերակտիվ կապ ապահովում են տարբեր սարքավորումներ՝ լոկալ ցանցին միացված անհատական համակարգիչներ, էլեկտրոնային գրիչներ,
թեստային կամ քվեարկության վահանակներ, գրատախտակ, պրոյեկտոր [1, էջ 7]: Հիշենք, որ «ինտերակտիվ» նշանակում է փոխազդող, համագործակցող («Inter»` փոխադարձ, «act»` գործողություն): Ինտերակտիվ դասը փոխգործակցություն է ոչ միայն դասավանդողի և սովորողի,
այլև հենց իրենց՝ սովորողների ուսումնական նյութի և սովորողների միջև:
Դասը պլանավորելիս ՏՀՏ-ի կիրառման համար հաշվի են առնվում այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են՝ սովորողների անհատական բնութագրերը, զարգացվածության մակարդակը և տեղեկացվածությունը: Արդեն
մի քանի տարվա իմ աշխատանքային փորձը ցույց է տվել, որ տարբեր
առարկաների դասապրոցեսներում ՏՀՏ-ի կիրառման նպատակներից են.
∗

Նյութը ներկայացվել է 03.10.2019 թ., գրախոսվել է 15.10.2019 թ.:
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♦առարկայի նկատմամբ ճանաչողական հետաքրքրության աճը,
♦տեղեկատվական դաշտի սահմանների ընդլայնումը ` ուսուցման
նոր գործիքների կիրառմամբ,
♦վիզուալիզացիայի նոր ձևերի կիրառումը, որոնք նախատեսված են
դասարանում ուսուցիչների և սովորողների գործունեության արտացոլման համար [7]:
Դասապրոցեսում օգտագործվող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների տեսակները:
Ինտերակտիվ դասի անցկացման ժամանակ դասավանդողը պետք է
կատարի միայն ուղղորդողի դեր: Դասի պլանը կազմելիս անպայման
անհրաժեշտ է հաշվի առնել դասի աստիճանական զարգացումը, գործիքների համատեղ օգտագործումը, թիրախները, վերջնական նպատակը: Ինտերակտիվ առաջադրանքները և վարժությունները սովորականից տարբերվում են նրանով, որ սովորողները ոչ միայն ամրապնդում են
իրենց գիտելիքները, այլև ուսումնասիրման, դիտարկման միջոցով յուրացնում են նորը [1]: Արդեն շատ վաղուց աշակերտները կարողանում
են ինքնուրույն ներկայացումներ պատրաստել MS Power Point-ում: Դասերի ընթացքում MS Power Point աշխատանքային միջավայրում աշխատանքի մեծ փորձ են կուտակել և՛ աշակերտները, և՛ մանկավարժները:
Այն օգտագործվում է ինչպես դասի նյութերի պատկերավոր ներկայացման համար, այնպես էլ տնային աշխատանքները ներկայացնելիս, ինչպես նաև ծրագրայինի նյութն ամփոփելիս: Ինտերակտիվ գրատախտակը ուսուցչին տալիս է դասապրոցեսում աշխատելու նոր հնարավորություններ: Այն ամենը, ինչ համակարգչի վրա է, ցուցադրվում է ինտերակտիվ գրատախտակի վրա: Դրա վրա կարող ենք տեղափոխել առարկաներ և պիտակներ, տեքստերին, պատկերներին և գծագրերին մեկնաբանություններ ավելացնել՝ դրանք պահպանելով հետագա օգտագործման համար, կարևորել հիմնական տարածքները և ավելացնել գույները: Կարող ենք թաքցնել տեքստերը, գծագրերը կամ առաջադրանքների
համար պատրաստած ակնարկները, այնուհետև ցույց տալ դրանք դասի
հիմնական մասերում: Ուսուցիչներն ու սովորողներն այս ամենը անում
են ողջ դասարանի դիմաց, գրատախտակին, ինչը գրավում է բոլորի
ուշադրությունը: Ինտերակտիվ գրատախտակի հետ աշխատելը հնարավորություն է տալիս ուսուցչին ակտիվացնել աշակերտների գործունեությունը, բացատրել նոր նյութեր, ստուգել սովորողների գիտելիքները և
ներգրավել դրանց քննարկմանը [5]:
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Առավելությունները և հնարավոր դժվարությունները:
Ինտերակտիվ գրատախտակի օգտագործմամբ բացահայտվեցին
մի շարք առավելություններ: Ինտերակտիվ գրատախտակում առկա գույների բազմազանությունը թույլ է տալիս առանձնացնել կարևոր հատվածները և ուշադրությունը հրավիրել դրանց վրա, միավորել ընդհանուր
գաղափարները կամ ցույց տալ դրանց տարբերությունները, մտքի ընթացքը:
Օրինակ՝ «Իմ ամառային արձակուրդը» թեմայով բանավոր հարցումները կամ տնային հանձնարարությունը գրելը: Ասոցիոգրամը՝ սովորական աշխատանքի համար, բայց պայծառ գույները դրանով ավելի
հետաքրքիր և աշխույժ են աշխատում: Վառ նկարները օգնում են հիշել
և հարստացնել բառապաշարը:
Գրառումներ կատարելու ունակությունը թույլ է տալիս էկրանին տեղադրել տեղեկատվություն, հարցեր տեքստի կամ պատկերների վրա: Բոլոր նշումները կարող են պահվել, դիտվել կամ տպվել: Օրինակ՝ «Իմ քաղաքը» թեմայով աշխատող սովորողները հնարավորություն ունեն ուղղակիորեն քարտեզի վրա գծել քաղաքի տեսարժան վայրերը, որից հետո կազմում են շրջագայության համար առավել օպտիմալ երթուղին` այն
կրկին նշելով քարտեզի վրա: Արդյունքը պահպանվում է, և քարտեզի
հետ աշխատանքը կարող է շարունակվել հետագա դասաժամերին:
Սլայդի սկզբնական տարբերակը նույնպես պահպանվում է և կարող է
օգտագործվել մեկ այլ նպատակով կամ զուգահեռ դասարանում:
Օբյեկտները գրատախտակի վրա տեղափոխելու ունակությունը,
դրանց խմբավորումը ըստ որոշակի չափանիշների թույլ է տալիս աշխատել գրավոր տեքստի հետ՝ խնայելով ժամանակը: Օրինակ՝ «Կենդանիներ» թեմայով ասոցիագրերով աշխատելիս հարկ չկա ժամանակ վատնել բառ գրելու համար, պարզապես «քաշեք» այն ցանկալի խմբի մեջ [3]:
Գոյություն ունեն նաև այլ առավելություններ՝ դասի կամ թեմայի վերաբերյալ որևէ կանոն կարելի է գրել բառախառնուկի տեսքով: Աշակերտը, նշված բառերը կարդալով, կհիշի կանոնը և կդասավորի այդ բառերն ըստ հաջորդականության:
Վառ նկարազարդումներ օգտագործելու ունակությունն օգնում է հասկանալ անծանոթ բառը, ուսուցանվող նյութի հետ աշխատանքն ավելի
վառ դարձնել: Օրինակ՝ «Սենյակ» թեմայով (օտար լեզու առարկայի դասաժամին) բառապաշարի հետ աշխատելը շատ ավելի հետաքրքիր է, և
ուսուցիչը կարիք չունի իր հետ թղթե նկարներ բերելու, որպեսզի մի մեծ
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սենյակ պատկերների միջոցով կահավորի: Աշխատանքի մեթոդը նույնն
է. սովորողը «քարշ է տալիս» բառը և տեղադրում ցանկալի առարկայի
վրա՝ արտասանելով բառը կամ նախադասությունը (կախված ուսուցչի
առաջադրանքից): Նման աշխատանքով բառերը շատ արագ և լավ են
հիշվում, քանի որ գործում է նաև ասոցատիվ հիշողությունը:
Գործիքները աշխատանքային տիրույթ բերելու ունակություն:
Դրանք կարող են ժամանակավորապես թաքնված լինել աշխատանքային սլայդի ցանկացած օբյեկտի հետևում կամ տեղադրված լինել
հաջորդ սլայդում: Ստորև բերված օրինակում պատասխանները թաքնված են ափսե հիշեցնող օբյեկտի հետևում՝ օժանդակ բայերի կոնյունգացիայի միջոցով: Դուք կարող եք այն տեղափոխել ինչպես աշխատանքային գործընթացում, ստուգելով յուրաքանչյուր հատուկ բայ, այնպես և
վերջում՝ վերջնական ստուգման համար: Ինտերակտիվ գրատախտակի
հետ աշխատելիս պետք է հաշվի առնել որոոշ հնարավոր դժվարությունները: Կան ինտերակտիվ գրատախտակների մի քանի տեսակներ, որոնց ծրագրերը անհամատեղելի են: Օրինակ՝ MIMIO տախտակի համար
պատրաստված նյութը չի գործում Starboard-ում: Զուտ տեխնիկական
խնդիրների առկայությունը. անհայտ պատճառով, էլեկտրաէներգիայի
տատանումներից էկրանի սևացում կամ գրատախտակի ֆոկուսի խախտում, որոնց վերացման համար ոչ բոլոր ուսուցիչները կկարողանան
գտնել ճիշտ լուծում: Ստիլուսների կառուցողական թերությունները [4]
բարդ են, պատկերը կանգ է առնում շարժումներից հետո, շատ դժվար է
և անհարմար է նրանց հետ աշխատելը: Ծրագրաշարի բացակայությունը կամ անհասանելիությունը, ինչը ենթադրում է հետևյալ թերությունները: Դասը պատրաստելու համար անհրաժեշտ ժամանակը շատ մեծ է:
Դասապրոցեսում ինտերակտիվ գրատախտակի հետ աշխատանքը ժամանակավորապես սահմանափակելու անհրաժեշտություն է առաջանում`
առողջական և սանիտարական չափանիշներին համապատասխանելու
առումով: Չնայած բոլոր այն դժվարություններին, որոնք ուսուցիչը կարողանում է լուծել, նոր տեխնոլոգիաները ստեղծում են ավելի մեծ հնարավորություններ ուսուցչի ստեղծագործ աշխատանքի համար:
Մարդկության զարգացման ժամանակակից փուլը բնութագրվում է
որպես տեղեկատվական հասարակության կայացման փուլ: Այս փուլում
մարդկային գործունեության բոլոր ոլորտներում տեղեկատվական տեխնոլոգիաները առավել կարևոր դեր ունեն, քան մյուս ոլորտների տեխնոլոգիաները: Հասարակության տեղեկատվացումը (ինֆորմացումը), ինչը
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բնութագրվում է մյուս ապրանքատեսակների նկատմամբ ինֆորմացիայի
մասնաբաժնի անընդհատ աճով, անխուսափելի գործընթաց է: Այդ պատճառով տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նպատակահարմար օգտագործման խնդիրների լուծումը առաջնային նշանակություն է ստանում:
Փաստորեն բոլոր բնագավառների տեղեկատվացման շնորհիվ տեղեկատվական տեխնոլոգիաները առաջատար դեր են ստանձնել: Ընդ որում, հասարակության համատարած տեղեկատվացումը մարդկության
զարգացման անխուսափելի փուլ է: Մյուս կողմից՝ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը գործնականում ապահովում է ինֆորմացիայի
որակի բարձրացումը, ճշտության և օպերատիվության աճը, հետևաբար
նաև, որոշումների ընդունման ժամանակին լինելը: Համաշխարհային
պրակտիկան հաստատում է, որ եկել է այնպիսի ժամանակաշրջան, երբ
հնարավոր չէ կյանքի տարբեր խնդիրների լուծումը կազմակերպել առանց տեղեկատվական, ցանցային տեխնոլոգիաների կիրառության [7]:
Տարեցտարի աճում է այդ տեխնոլոգիաների պահանջարկը: Միաժամանակ աճում են նաև պահանջները այդ տեխնոլոգիաներն օգտագործող
մասնագետների նկատմամբ: Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները գործնականում կիրառվում են ավտոմատացված տեղեկատվական համակարգերում: Ավտոմատացված տեղեկատվական համակարգերը հնարավորություն են տալիս ավտոմատացնել մարդկանց պրոֆեսիոնալ գործունեության այս կամ այն ոլորտը` համակարգչային միջոցների և տեխնոլոգիաների օգտագործման շնորհիվ [1]: Այսպիսով, տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մարդկանց պրոֆեսիոնալ գործունեության ավտոմատացման հիմնական գործիքներն են: Ուստի այժմյան կրթության համակարգի գլխավոր խնդիրներից մեկն է դարձել կրթել ժամանակաշրջանի մարտահրավերներին պատրաստ սերունդ, այնպիսի սերունդ, որն ազատորեն տիրապետի այդ տեխնոլոգիաներին ու դրանք հետագայում կիրառի
իր մասնագիտական գործունեության ընթացքում: Հետևաբար, դպրոցը
պետք է նախապատրաստի սովորողներին ինֆորմացիոն հոսքերի այս
հսկայածավալ դաշտում ու ժամանակաշրջանում կարողանալ, օգտագործելով նշված տեխնոլոգիաների ընձեռած հնարավորությունները, առավել ևս համացանցի առկայության պայմաններում և անհրաժեշտի ու
վտանգների սարդոստայնում զտել, առանձնացնել պիտանի ու անպիտան ինֆորմացիան՝ խնայելով ներկայումս այնքան կարևոր դարձած
ժամանակային ռեսուրսը: Եվ այս կարևոր ու բարդ խնդիրը դրված է
դպրոցում ինֆորմատիկա առարկայի ուսուցիչների վրա [6]: Ուսուցիչն
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այդպիսի պահանջներին համապատասխան սերունդ կրթելու, աշակերտին՝ ապագա մասնագետին, նշված գիտելիքներով զինելու համար փորձում է կիրառել բազմազան մեթոդներ, հնարքներ: Քանի որ մշակութային արժեքների իմացությունն ու պահպանումը և այն սերունդներին փոխանցելու պարտավորությունը հայ ժողովրդի կենսունակության գրավականն ու հիմնաքարերից մեկն է, մեր կրթահամակարգը կարևոր նպատակ ունի՝ իրականացնել սերնդի ազգային ու համազգային մշակութային արժեքների իմացության ուսուցում: Ինտերակտիվ ուսուցման ժամանակ անհրաժեշտ է այնպիսի իրավիճակներ ստեղծել, որ սովորողները
յուրօրինակ, նորարարական մոտեցում ցուցաբերեն հարցին՝ խրախուսելով խնդիրների լուծմանը ստեղծագործական մոտեցում ցուցաբերելու
ունակություններ, ինչը հոգեբանության տեսանկյունից համարվում է արդյունավետ: Ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որ երեխաները ինքնուրույն
փնտրեն դասընթացում առաջադրված խնդիրների լուծման ուղիները և
մեթոդները (ընտրվում է առաջադրված մեթոդներից որևէ մեկը, կամ
առաջադրում են սեփական տարբերակը՝ հիմնավորելով լուծումները)։
Ինտերակտիվ ուսուցման մեթոդի ներդրումը ժամանակակից կրթական
համակարգում ամենահաջողվածն է ուսումնական գործընթացում: Ընդ
որում` ինտերակտիվ ուսուցումը ընկալվում է տարբեր կերպ:
Ուսուցման նման մեթոդի գաղափարը ձևավորվել է 90-ականների
կեսերին, առաջին վեբ-բրաուզերների և ինտերնետային ցանցի կիրառման զարգացմանը զուգընթաց: Այդ պատճառով մի շարք մասնագետներ
ընկալում են այդ ուսուցումը որպես ինտերնետային ռեսուրսների և համակարգչային ցանցի օգտագործում: Սակայն ընդունելի է նաև ավելի
լայն մեկնաբանությունը, ինչպիսին է համագործակցության հասկացությունը, երբ գտնվում եք երկխոսության մեջ ինչ-որ բանի (համակարգիչ)
կամ ինչ-որ մեկի (մարդ) կարևոր է համագործակցություն ապահովել ոչ
միայն աշակերտի և ուսուցչի միջև, այլև ապահովել սովորող-սովորող
համագործակցությունը, քանի որ վերջինս կնպաստի աշակերտի խմբային աշխատելու և պատասխանատվություն կրելու հատկության ձևավորմանը: Ուսուցման գործընթացը, որը հիմնված է ինտերակտիվ ուսուցման
մեթոդների վրա, կազմակերպվում է այնպես, որ խնդրի լուծման բացահայտման գործընթացին մասնակցեն բոլոր երեխաներն առանց բացառության: Համատեղ աշխատանքը նշանակում է, որ նրանցից յուրաքանչյուրն իր ինքնատիպ ներդրումն է ունենում: Վերջինս նպաստում է նաև,
որ աշխատանքի ընթացքում տեղի ունենա գիտելիքների ու գաղափար-
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ների փոխանակում: Կազմակերպվում են անհատական, զույգերով և
խմբային աշխատանքներ, դասընթացի բնույթից կախված ուսուցիչը
պետք է մշակի տարաբնույթ հանձնարարություններ-ուսումնասիրություններ, որոնց իրականացման համար երեխաները պետք է կիրառեն տարբեր ուսումնառության աղբյուրներ՝ գրքեր, դասագրքեր, փաստաթղթեր
և այլ տեղեկատվական աղբյուրներ [5]։ Ինտերակտիվ մեթոդները հիմնված են ուսումնառողների փոխադարձ ակտիվ համագործակցության
վրա, որի արդյունքների մասին ուսուցիչը պետք է տրամադրի հետադարձ կապ` գնահատելով խմբի ձեռքբերումները, ներկայացնի նրանց
թերացումները և ուղղորդի այդ թերացումների ուղղումը: Ստեղծվում է
կրթական շփման միջավայր, որը բնութագրվում է բաց գործելաոճով,
մասնակիցների համագործակցությամբ, փաստարկներ ներկայացնելու
հավասարությամբ, համատեղ կուտակված գիտելիքներով, փոխադարձ
գնահատման և վերահսկման հնարավորությունով: Ուսուցիչը նոր գիտելիքներ փնտրելու իր հանձնարարություններով ուսուցման մասնակիցներին ուղղորդում է անկախ հետազոտությունների կատարման [2]:
Փորձեցինք երեխային ակտիվ մասնակիցը դարձնել ուսուցման գործընթացում, փորձել գործնականում ու հետևել արդյունքներին, ստուգել
մեր ակնկալիքների ճշմարտացիությունը։ Ու մեկ անգամ ևս համոզվեցինք նման մոտեցման արդյունավետության մեջ: Դասի հաջողությունը
իհարկե ամբողջությամբ կախված չէ նոր տեխնոլոգիաներից, որոնք օգտագործում է ուսուցիչը, բայց շատ դեպքերում էլեկտրոնային գրատախտակը կարող է դառնալ լավ օգնական, և կարևոր է հասկանալ, որ արդյունավետությունը կախված է նրանից, թե ինչպես է ուսուցիչը օգտագործում այս կամ այն հնարավորությունները:
Օրինակ, կենսաբանության դասերին կարելի է կիրառել հետևյալ
գործառույթները [3].
1. Սխալների ուղղում
Վարժություններ ուղղված սխալների, «ավելորդ» բառերի, հավասարումների, բանաձևերի ուղղմանը (օգտագործվում է «էլեկտրոնային գրիչ»,
«մարկեր»): Օրինակ՝ ընտրել ավելորդ միջատ յուրաքանչյուր տողում և
բացատրել ձեր ընտրությունը:
2. Համապատասխանության ստեղծում
Այս առաջադրանքը կարող է օգտագործվել աշխատանքի տարբեր
փուլերում, որը թույլ է տալիս զարգացնել գիտելիքները, պատճառահետևանքային կապերը (գործիքակազմը՝ «էլեկտրոնային գրիչ», «նշան»,
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«գիծ»):
Օրինակ՝ համապատասխանություն ծաղկի կառուցվածքի և նրա
համապատասխան ընտանիքին
3. Հաջորդականության կազմում
Առաջադրանքը հնարավորություն է տալիս ձևավորել տրամաբանական կապեր ուսումնասիրված նյութի, երևույթների, պրոցեսների միջև: Օրինակ` սահմանել հաջորդականությունը միջատների զարգացման փուլերում:
4. Խմբավորում
Այս առաջադրանքի միջոցով կարելի կարելի է խմբավորել տեսակները,ինչպես բառերի այնպես էլ նկարների միջոցով: Օրինակ` խմբավորել գենային, քրոմոսոմային և գենոմային մուտացիաների տեսակները:
5. Աշխատանք պատկերների հետ
Այս առաջադրանքը օգտագործվում է նոր նյութի ուսումնասիրման
ժամանակ: Օրինակ` բուսական կամ կենդանական բջիջը ուսումնասիրելու ժամանակ
6. Աշխատանք գծապատկերներով և աղյուսակներով
Այս աշխատանքը հնարավորություն է տալիս նյութը սովորել, կազմակերպել և ամփոփել: Կարելի է օգտագործել դասի տարբեր փուլերում:
Օրինակ` լրացնել բույսերի և կենդանիների նմանությունը:
7. Աշխատանք խաչբառներով
Այս վարժությունը թույլ է տալիս խաղի ձևով ստուգել գիտելիքները:
8. Տեստավորում
Այս ինտերակտիվ թեստավորման համակարգը թույլ է տալիս ներկայացնել հարցման արդյունքները և անմիջապես գնահատել:
Այսպիսով, էլեկտրոնային գրատախտակի մի շարք հնարավորությունները թույլ են տալիս ուսուցչին իրականացնել պատկերավոր, դինամիկ ուսուցում [2]:
Եզրակացություն
Էլեկտրոնային ինտերակտիվ մեթոդների կիրառումը նպաստում է
ուսուցման գործընթացի բարելավմանը, ակտիվացնում և ստեղծագործ է
դարձնում սովորողների և դասավանդողների անհատական ու խմբային
աշխատանքը: Այս ինտերակտիվ մեթոդների շնորհիվ սովորողները հաճույքով են սովորում, ակտիվորեն են մասնակցում դասին և ավելի հեշտ
են յուրացնում ինչպես կրտսեր, այնպես էլ միջին և ավագ դպրոցներում:
Ինտերակտիվ մեթոդներն ապահովում են այնպիսի բազային հմտու-
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թյունների և կարողությունների զարգացում, ինչպիսիք են մտածելը, ստեղծագործելը, պրպտելը, ոչ ստանդարտ լուծումներ գտնելը, ինքնուրույն
կողմնորոշվելը, հետազոտելը և նպատակաուղղվածությունը [3]: Ուսուցման ժամանակակից մեթոդների հիմքում ուսուցման գործընթացում սովորողի ինքնուրույնությունն է, նրա անմիջական, ակտիվ մասնակցությունը այդ գործընթացին: Համագործակցային ուսուցման ժամանակ սովորողը պասիվ ընկալողից վերաճում է հայտնագործողի, հետազոտողի,
հետաքրքրասերի: Դպրոցի ուսումնական ծրագրերի կարևոր գործառույթներից մեկը հետազոտական, ստեղծագործական աշխատանքի խթանումն
է: Նախագծային աշխատանքը հենց ենթադրում է սովորողի ինքնուրույն
գործունեություն, որը որոշակի ժամանակահատվածում (օր, շաբաթ, ամիս)
կարող է իրականացվել անհատապես, զույգով կամ խմբով [6]: Պրակտիկան ցույց է տալիս, որ սովորողներն առավել հաճույքով ու ոգևորությամբ սովորում են ուսուցման ժամանակակից (հատկապես նախագծային) մեթոդներով ուսուցանվող նյութերը, երբ իրենք դառնում են ուսումնական գործընթացի ակտիվ մասնակիցներ։ Այս դեպքում ուսուցիչը դառնում է կազմակերպիչ, խորհրդատու, համակարգող: Էլեկտրոնային գրատախտակը թույլ է տալիս դասաժամի ընթացքում օպերատիվ միանալ
ինտերնետին և տվյալ թեմայի վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվություն որոնել: Այն ավելի արդյունավետ է դարձնում ուսուցումը, քանի որ
աշակերտը կամ ուսանողը տեղեկատվությունը ստանում է և՛ տեսողական, և՛ լսողական օրգանների միջոցով, ինչը մի քանի անգամ ավելացնում է տեղեկատվությունը յուրացնելու և մտապահելու հավանականությունը:
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Միքայելյան Կարինե
Ամփոփում
Ինտերակտիվ գրատախտակը սարքավորում է, որը նախատեսված է համակարգչի աշխատանքային սեղանի պատկերը պրոյեկտորի օգնությամբ էլեկտրոնային գրատախտակի մակերևույթին արտացոլելու համար, այսինքն՝ այն կիրառվում է համակարգչի և պրոյեկտորի հետ։ Համակարգչի և գրատախտակի կապը երկկողմանի է:
Որոշ էլեկտրոնային գրատախտակներ կարողանում են միաժամանակ ճանաչել մատի
կամ մարկերի մի քանի հպում։ Գրատախտակների մեծ մասը ուղիղ նախագծմամբ է:
Բանալի բառեր. էլեկտրոնային գրատախտակ, ստիլուս, մարկեր, ինֆորմացիա,
անիմացիա, ծրագրային ապահովում, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ:
___________________
ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ В ШКОЛЕ
Микаелян Карине
Резюме
Интерактивная доска - это устройство, предназначенное для отображения изображения рабочего стола компьютера с помощью проектора на поверхности электронной
доски, то есть оно используется с компьютером и проектором. Соединение между
компьютером и платой двустороннее. Некоторые электронные платы могут распознавать несколько прикосновений пальцев или маркеров одновременно. Большинство
досок разработаны непосредственно.
Ключевые слова: интерактивная доска, маркер, информация, анимация, программное обеспечение, информационные технологии.
___________________
GOALS OF APPLICATION OF INTERACTIVE BOARD AT SCHOOL
Mikayelyan Karine
Summary
An interactive whiteboard is a device designed to display a computer desktop image
using a projector on the surface of an electronic board, that is, it is used with a computer
and a projector. The connection between the computer and the board is two-way. Some
electronic cards can recognize multiple touches of fingers or markers at the same time.
Most boards are designed directly.
Keywords: interactive whiteboard, marker, Information, animation, computer programmer, information technology.
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Վայոց Ձորի մարզի
Ելփինի միջնակարգ դպրոցի ուսուցիչ

21-րդ դարը նշանավորվեց տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բուռն
ներթափանցմամբ հասարակական կյանքի և մարդկային գործունեության բոլոր ոլորտները։
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները վերջին տարիներին դարձել են
նաև կրթական համակարգի շարժիչ ուժը: Դրանք այսօր նպաստում են
սովորողների գիտելիքների և կարողությունների, հոգևոր արժեքների,
աշխարհայացքի զարգացմանը, գիտության, տեխնիկայի և արվեստի
բոլոր ոլորտները թափանցելուն` հնարավորություն տալով նրանց հարմարվելու և ինքնադրսևորվելու նոր իրավիճակներում։
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն զգալիորեն ազդում են նաև
կրտսեր դպրոցականների ուսումնաճանաչողական գործունեության արդյունավետության, ինչպես նաև հոգեկանի և վարքի վրա։
Այսօր բազմաթիվ հետազոտություններ են իրականացվում անձի
գիտակցության, հոգեկանի, վարքի, բարոյական որակների, արժեքային
կողմնորոշումների ձևավորման վրա տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, մասնավորապես համացանցի, բացասական և դրական ազդեցության ուղղությամբ [1]։
Վերջին ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ այսօր կրտսեր
դպրոցականներն ավելի ու ավելի են ներքաշվում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների աշխարհը և խորապես ընկնում համացանցի ազդեցության
տակ: Բջջային հեռախոսները, համացանցը ավելի ու ավելի են դառնում
կրտսեր դպրոցականի առօրյա կյանքի անբաժան մասը: Նրանց մեծ մասը իր ողջ ազատ ժամանակը նվիրում են դրանցով զբաղվելուն: Այ∗
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սինքն` տեղեկատվական տեխնոլոգիաները դարձել են կրտսեր դպրոցականների վարքի որոշակի դրսևորումների, հաճախ ոչ մարդասիրական մտածելակերպի ձևավորման հիմնական դրդապատճառը: Գնալով
աճում է դրանց ազդեցությունը նրանց երևակայության, մտածողության,
արժեքային կողմնորոշումների, կենսակերպի, միջանձնային հարաբերությունների, դիրքորոշումների ձևավորման վրա։
Ինչպես հոգեբանության, այնպես էլ մանկավարժության մեջ առկա է
այն հիմնարար դրույթը, որ կրտսեր դպրոցականի մտածողությունը պատկերավոր է, առարկայական, սակայն այսօր տեղեկատվական-հաղորդակցական, խելացի տեխնոլոգիաների, բջջային հեռախոսների շնորհիվ
փոխվել են նրա մտածողության ձևերը: Մեր համոզմամբ այսօր կրտսեր
դպրոցականը կարող է և վերացարկել, և տրամաբանել: Ուստի կրտսեր
դպրոցականի վարքային համարժեք, կարելի է ասել ագրեսիվ, դրսևորումների պատճառները պետք է փնտրել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ի հայտ գալու մեջ: Այդ մոտեցումը մենք հիմնավորում ենք՝ հաշվի
առնելով հեռուստատեսության, համացանցի, բջջային հեռախոսների ազդեցությունների նկատմամբ կրտսեր դպրոցականի ընկալունակությունն ու
հակազդեցությունը՝ պայմանավորված բազմաթիվ գործոններով։
Մարդու վարքի մասին հոգեբանական տեսություններում դիտարկվում են մի շարք դրդապատճառներ։ Դրանցից մի քանիսը, օրինակ,
բովանդակում են բազմաբովանդակ համալիր, շատերը նաև՝ մարդուն
շրջապատող տարաբնույթ խթանիչներ և այլն [3]:
Այն հայեցակարգային մոտեցումները, որոնցում վարքի հիմնական
դրդապատճառ են դիտարկվում տարաբնույթ խթանիչները, բազմիցս
քննադատվել են այն պատճառով, որ դրանցում հաշվի չեն առնվում միջավայրի տարբեր գործոնների ազդեցությունը, մարդու հակազդման
տեսակներն ու դրանցով պայմանավորված ողջ բարդությունները։ Այս
մոտեցման քննադատների կարծիքով` ոչ մի ներքին դրդապատճառով
հնարավոր չէ բացատրել մարդու վարքի բազմաթիվ դրսևորումներն այս
կամ այն իրադրության մեջ, այն դեպքերում, երբ վարքի փոփոխությունների պատճառները մեծ մասամբ պայմանավորված են արտաքին
գործոններով։
Լինելով մարդկության մեծագույն նվաճումը` համացանցը համարվում է տեղեկատվության հզոր աղբյուր, որն իր դրական կողմերով հանդերձ, եթե չի չափավորվում և մանկավարժորեն ուղղորդվում, ապա խիստ
բաացասաբար է ազդում կրտսեր դպրոցականի հոգեկան բոլոր գործըն-
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թացների, վարքի, միջանձնային հարաբերությունների և, ընդհանրապես, ողջ կենսակերպի վրա: Ծնողները, երբեմն ժամանակ չգտնելով երեխայի հետ զբաղվելու, նստեցնում են նրան համակարգչով զբաղվելու և
ուշադրություն այլևս չեն դարձնում, թե ինչ կայքեր է նա բացում, կամ ինչեր է գտնում ու տեսնում համացանցում: Ծնողների այսօրինակ վարքագիծը երեխայի համար շատ հաճախ դառնում է ճակատագրական. երեխան աստիճանաբար կախվածության մեջ է ընկնում համացանցից, նրա
հոգեկանում ձևավորվում են նորագոյացություններ` վարքի շեղումներ,
ագրեսիա, անտարբերություն ուսումնական առարկաների նկատմամբ,
որոնք դեռահասության շրջանում գնալով խորանում են:
Ժամանակակից հոգեբանների, սոցիոլոգների, մանկավարժների,
բժիշկների հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ համակարգիչները,
համացանցը, բջջային հեռախոսները, օգտակար լինելով հանդերձ, մեծ
վտանգ են ներկայացնում երեխաների համար` առաջացնելով անդառնալի խանգարումներ նրանց հոգեկան, մտավոր, ֆիզիկական դրդապատճառային ոլորտներում: Այդ պատճառով էլ նրանցից շատերը արդեն շատ քիչ ժամանակ են հատկացնում շարժողական, ազգային ավանդական խաղերին, ինչը մեծ վնաս է հասցնում բոլոր օրգան համակարգերին` տեսողական, նյարդային, սիրտ-անոթային, հոգեկան և այլն:
Նրանց մոտ նկատելի է գերհոգնածություն, քնկոտություն, իրական աշխարհի նկատմամբ հետաքրքրության կորուստ: Ուստի կարծում ենք, որ
այս ոլորտում չափազանց անհրաժեշտ է դպրոցի մանկավարժական կոլեկտիվի և ծնողների համագործակցությունը, քանի որ ծնողներից շատերը նույնիսկ չեն տիրապետում համակարգչին, չեն կարողանում օգտվել համացանցից, ուստի չեն կարողանում հսկել երեխային և արգելել
նրա մուտքը վտանգավոր տեղեկատվական կայքեր: Երեխաները ծնողներից լավ են տիրապետում համակարգչին, նրանք երրորդ հազարամյակի ծնունդ են:
Մեր կարծիքով, որպեսզի համակարգչից, մասնավորապես համացանցից, կրտսեր դպրոցականի օգտվելը լինի չափորոշված և մանկավարժորեն ուղղորդված, և այն օգուտ, այլ ոչ թե վնաս բերի երեխային,
անհրաժեշտ է, որ դպրոցի մանկավարժական կոլեկտիվը ծնողների համար կազմակերպի մանկավարժական, հոգեբանական, իրավաբանական խորհրդատվություններ, գործնական սեմինարներ, համաժողովներ`
համացանցից երեխայի օգտվելը թիրախային դարձնելու, կայքերի թեմատիկ ուղղորդման, ինչպես նաև երեխայի` համացանցից կախվածու-
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թյան կանխարգելման վերաբերյալ` դրանց հաճախակի մասնակից դարձնելով նաև երեխաներին: Այսպես, օրինակ, ծնողներին պետք է բացատրել, որ համակարգչային խաղերը իհարկե ունեն դրական նշանակություն. դրանք ոչ միայն զարգացնում են կրտսեր դպրոցականի երևակայությունը, մտածողությունը, ուշադրությունը, հետաքրքրությունը, այլև ձեռքերի մոտորիկան: Կամ, օրինակ, ագրեսիա և այլ վտանգավոր թեմատիկա չպարունակող փաստագրական, գեղարվեստական ֆիլմերը նպաստում են կրտսեր դպրոցականի սոցիալական, գեղագիտական, էկոլոգիական, աշխարհագրական, պատմական, մաթեմատիկական, տեխնոլոգիական, կերպարվեստային գիտելիքների զարգացմանը և ընդհանրապես աշխարհի մասին պատկերացումների ու հասկացությունների
ձևավորմանը:
Իհարկե, ծնողները պետք է իմանան, որ անկախ թեր և դեմ դիրքորոշումներից՝ այսօր ամբողջ աշխարհում քննարկվում է կրթության համակարգչայնացման հիմնախնդրի, նրա առավելությունների և թերությունների հարցը [5], և անկախ կրթության համակարգչայնացման առավելությունների և թերությունների հարաբերակցությունից՝ կրթության
ոլորտն աստիճանաբար, հաստատուն և անդառնալի քայլերով գնում է
դեպի ընդհանուր համակարգչայնացում։ Ի դեպ, համակարգչայնացման
առավելություններից բացի, այսօր, առավել խոսվում է հանրակրթության
բոլոր օղակներում համակարգչի գործածման թերությունների, վնասների մասին՝ նկատի ունենալով ծախսերը, հնարավոր խնդիրները և այլ
հարցերը [6]:
Այս տեսանկյունից հետաքրքրական են հայ գիտնական Է. Գաբրիելյանի դիտարկումները կրթության հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների կյանքում համակարգչային խաղերի դերի մասին։ Նա համակարգչային խաղերը համարում է կրթության հատուկ կարիքներ ունեցող
երեխաների ճանաչողական հետաքրքրությունների խթանման միջոց՝
ներկայացնելով իր կողմից մշակված ուսումնական, շտկողական ծրագրերը. դրանց բովանդակության մի հատվածում կարևորելով համակարգչի դերը՝ նա համակարգչային խաղերը դասակարգում է 4 հիմնական ենթախմբերով.
♦ զարգացնող խաղեր,
♦ ուսումնական խաղեր,
♦ փորձարարական խաղեր,
♦ ախտորոշիչ խաղեր։
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Միաժամանակ նա երաշխավորում է, որ «Համակարգչային տեխնոլոգիաների օգտագործումը օժանդակ դպրոցի (հատուկ) կրթական գործընթացում կարող է դառնալ ոչ միայն ուսուցման նոր միջոց, այլև մտավոր հետամնաց երեխաների ճանաչողական գործընթացների շտկման
միջոց» [4]:
Սակայն մի խումբ հեղինակներ նկատի, ունենալով համակարգչի և
համացանցի պատճառով երեխաներ մոտ առաջացած հոգեկան, առողջական, դաստիարակչական և այլ խնդիրները, ինչպես նաև դրանց
հասցրած վնասները, առաջարկում են համակարգչի օգտագործման
որոշ սահմանափակումներ։
Հեղինակների մեկ այլ խումբ վստահաբար պնդում է, որ 21-րդ դարի
կրթությունը անհնար է առանց համակարգչի օգտագործման հետագա
ընդլայնման։ Այսպես, օրինակ, մեդիագետ Քրիս Բիգումը առանձնացնում է համակարգչի օգտագործման նկատմամբ որոշակի վերաբերմունք
ներկայացնող չորս տարբեր խմբեր, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր
տեսակետը բնորոշող եզրաբառ։ Դրանք են՝
♦ ուժեղ կողմնակիցներ,
♦ համախոհներ,
♦ քննադատներ,
♦ վատատեսներ։
Ուժեղ կողմնակիցների կարծիքով՝ դպրոցում տեղեկատվական
ցանկացած տեխնոլոգիաների ներդրումը կկատարելագործի կրթության
համակարգը ու, բնականաբար, հասարակությունը։
Համախոհական խումբն համակարգչային ուսումնական գործընթացի ուժեղ կողմնակիցների ենթախումբն է։ Այս ենթախմբի մեջ մտնող
անդամների կարծիքով դպրոցի՝ հանրակրթության գործընթացի զարգացման հիմնական և միակ ճանապարհը համակարգչային տեխնոլոգիաների և համացանցի գործածության արդյունավետ մեխանիզմների,
մեթոդների կատարելագործումն է։ Անվիճելի է և անսակարկ ընդունելի
կարգախոս. մարդը վճարում է իր կրթության համար, և իր ստացած
կրթությունը պիտի համապատասխանի ժամանակի պահանջներին, իսկ
ծագած խոչընդոտները պիտի ամեն գնով հաղթահարվեն, վտանգերը՝
դիմակայվեն։
Քննադատների խմբին անհանգստացնում է կրթության ոլորտում,
մանավանդ նախադպրոցական օղակում, կրտսեր դպրոցում, առավել
ևս՝ դեռահասների շրջանում, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների օգ-
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տագործման, ինչպես նաև դրանց միջոցով՝ մշակութային, մարդկային և
հասարակական փոփոխությունների ոլորտ թափանցելու հիմնախնդիրը։
Վատատեսների կարծիքով՝ նախքան տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հասարակական կյանք, կենցաղ ներթափանցելը մարդկանց
կյանքը, կենսակերպն ավելի լավն էր, երեխաները, ընդհանրապես սերունդը ավելի առողջ էր թե՛ ֆիզիկապես, թե՛ հոգեպես, միջանձնային
հարաբերություններն առավել առողջ էին, գրավիչ, իսկ սոցիալականացման գործընթացները՝ առավել արդյունավետ։ Վատատեսների կարծիքով՝ այս ամենը լուրջ և հիմնավոր պատճառներ են, որոնք պարտադրում են ազատվել տեղեկատվական տեխնոլոգիաներից։
Կարծում ենք, որ այս դասակարգման մեջ կան ընդունելի և առարկելի կողմեր, սակայն անառարկելի է այն փաստը, որ առողջական և հոգևոր անվտանգության խնդիրներ հարուցելուց բացի, ամբողջ աշխարհում համակարգչային տեխնիկայի բուռն տարածումն ու օգտագործումը,
դրանց կենսական պահանջ լինելը, և, ընդհանրապես, տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների ցանցի ընդլայնումն ավելի ու ավելի են դառնում անձի
զարգացման կարևորագույն գործոններից մեկը:
Այսինքն՝ ժամանակակից համացանցային ոլորտի հիմնական ուժը
սոցիալական մեդիան է, որն իր ընդարձակ ցանցով գրավել է համաշխարհային մեդիակրթության, ցկյանս կրթվելու սահմանները։
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ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ՎԱՐՔԻ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ
Խուդոյան Կարեն
Ամփոփում

Հոդվածում դիտարկված է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դերը կրտսեր
դպրոցականների կենսագործունեության մեջ: Հիմնավորվում է, որ դրանք նպաստում
են կրտսեր դպրոցականների գիտելիքների արդյունավետ յուրացմանը, ընդունակությունների զարգացմանը, հոգևոր-բարոյական արժեքների և աշխարհայացքի ձևավորմանը՝ միևնույն ժամանակ էականորեն ներգործելով նրանց ուսումնաճանաչողական գործունեության արդյունավետության և վարքի վրա: Վերջին շրջանի սոցիոլոգների, հոգեբանների և մանկավարժների հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ
այսօր կրտսեր դպրոցականներն ավելի ու ավելի են ընկնում համացանցի ազդեցության տակ, ինչը բացասաբար է ներգործում նրանց հոգեկանի, վարքային դրսևորումների վրա, որը և, անհրաժեշտաբար պահանջում է մանկավարժների և ծնողների համագործակցությունը՝ կանխելու նրանց համացանցից կախվածության օրավուր աճող
վտանգը: Այդ տեսանկյունից ելնելով դպրոցների մանկավարժական կոլեկտիվները
ծնողների համար պետք է կազմակերպեն մանկավարժական, հոգեբանական, սոցիալական, իրավաբանական խորհրդատվություն:
Բանալի բառեր. տեղեկավական տեխնոլոգիա, կրտսեր դպրոցական, վարք, սոցիալականացում, ուսումնաճանաչողական գործունեություն, հոգևոր արժեքներ:
___________________
ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Худоян Карен
Резюме
В данной статье рассматривается роль информационных технологий в жизнедеятельности младшего школьника. Утверждается, что они способствуют формированию
знаний, способностей, духовных ценностей и мировоззрению младших школьников, в
то же время существенно влияя на эффективность учебно-познавательной деятельности и их поведение. Недавние исследования показывают, что сегодняшние младшие
школьники все больше увлекаются миром информационных технологий и все чаще
находятся под влиянием Интернета. Исходя из этого, обосновывается то мнение, согласно которому, для регулирования процесс использования компьютера младшими школьниками и предотвращения их зависимости от Интернета необходима педагогическая
поддержка. Педагогический коллектив школы должен организовать педагогические,
психологические, социальные, юридические консультации, семинары для родителей.
Ключевые слова: информационные технологии, младший школьник, поведения,
социализация, учебно-познавательная деятельность, духовные ценности.
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THE IMPACT OF INFORMATIVE TECHNOLOGIES ON THE BEHAVIOR AND ACTIVITIES OF
JUNIOR SCHOOLCHILDREN
Khudoyan Karen
Summary
The article discusses the role of informative technologies in junior schoolchildren's
activities. It is proved that they contribute to the formation of junior schoolchildren’s
knowledge, capacities, spiritual values and world outlook, at the same time significantly
influencing on the effectiveness of learning activities and their behavior. The recent
research shows that nowadays junior schoolchildren are increasingly involved in the world
of informative technology and are influenced by the Internet. Basing on the above-mentioned, the viewpoint that the regulation of the usage of computer by junior schoolchildren
and the prevention of their dependence on the Internet should be pedagogically guided,
has been justified. The school pedagogical staff should organize pedagogical, psychological, social, legal counseling, seminars for parents.
Keywords: information technology, junior school, junior high school, behavior, socialization, educational activities, spiritual values.
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English is one of the most widely used languages
in the world. Recent estimates suggest that around
375 million people speak English as their first language, with around another 375 million speaking it as a second language. Around 750 million
people are believed to speak English as a foreign language. English is the
favoured language of the world’s major airlines and international commerce.
Over 80 per cent of the world’s electronically stored information is in English and two-thirds of the world’s scientists read in English. Of the estimated
200 million users of the Internet, some 36 per cent currently communicate
in English. English is an official language, or has a special status in over 75
of the world’s territories. If the rest of the world isn’t talking English, they
are borrowing English words to add to their own language. No language is
more widely studied or used as a foreign language than English. The desire
to learn it is immense [4, p.56].
English is a West Germanic language that originated from the AngloFrisian dialects brought by Germanic invaders into Britain. Initially, Old English was a diverse group of dialects, reflecting the varied origins of the Anglo-Saxon kingdoms of England. Eventually, one of these dialects, Late West
Saxon, came to dominate.
World Englishes is a term for emerging localized varieties of English,
especially varieties that have developed in territories influenced by the
United Kingdom or the United States. The most influential model of the
spread of English is Braj Kachru’s model of World Englishes. In this model
the diffusion of English is captured in terms of three Circles of the language:
The Inner Circle, the Outer Circle, and the Expanding Circle. The Inner
Circle represents the traditional historical and sociolinguistic bases of Eng∗
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lish in regions where it is now used as a primary language. English is the
native language or mother tongue of most people in these countries. The
total number of English speakers in the inner circle is as high as 380 million, of whom some 120 million are outside the United States.
The Outer Circle of English was produced by the second Diaspora of
English, which spread the language in Asia and Africa. In these regions, English is not the native tongue, but serves as a useful lingua franca between
ethnic and language groups. Higher education, national commerce and so
on may all be carried out predominantly in English. The total number of
English speakers in the outer circle is estimated to range from 150 million to
300 million.
Finally, the Expanding Circle encompasses countries where English
plays no historical or governmental role, but where it is nevertheless widely
used as a medium of international communication. The estimates of these
users range from 100 million to one billion.
The inner circle (UK, US etc.) is “norm-providing”; that means that
English language norms are developed in these countries. The outer circle is
“norm-developing”. The expanding circle is “norm-dependent” [6].
The standard varieties of British and American English are touchstones
for all other varieties and all learners of English worldwide; in terms of pronunciation, spelling, grammar, vocabulary, usage, slang, and idiom they are
the reference norms, and seem likely to remain so for the foreseeable future. That is the reason I teach my students British English, but at the same
time try to introduce them to the American English in the class.
Interest in the differences between British and American reflects an
underlying confidence that the similarities in standard varieties are much
greater than the differences.
Standard English is the official language of the entire English-speaking
world, and is also the language of all educated English-speaking people.
Standard English is a world language. It is taught throughout the education
system. It is the language of printed matter. It has also often been referred
to as good English. Commonly in the UK and elsewhere, it was called the
King’s/Queen’s English (a term still current). Standard languages are the
matter-of-fact creations of social elites: in the case of English, the upper and
middle classes of the later 18th century, simultaneously in England, Scotland,
Ireland, and North America. Standard English was also widely transmitted in

190

THE ROLE OF THE ENGLISH LANGUAGE IN MODERN LIFE

the 19th century by educational planners, teachers, and others to ever larger
numbers of people worldwide. English is no doubt a lingua franca, a global
language of today.
As one of the leading grammarians of English in the 20th century put it
about a decade ago: “Standard English is the variety of English that is manifestly recognized in our society as the prestigious variety”. It is not defined
by reference to the usage of any particular group of English-users, and especially not by reference to a social class. It is not statistically the most frequently occurring form of English, so that “standard” does not mean “most
often heard”. In everyday usage, the phrase Standard English is taken to be
the variety most widely accepted, understood, and perhaps valued either
within an English-speaking country or throughout the entire English-speaking world. Standard forms are used by most presenters of news on most
English-language radio and television networks, but necessarily with national, regional, and other variations, notably in accent. A national Standard
English, like other standard languages, operates in five broad areas: government; administration; law; commerce; the media and publishing; and
education. Many highly educated people, after years of reading, lecturing,
and debating, end up “talking like a book” as part of their everyday life, and
to a considerable extent it is such people who “set the standard” for languages.
Only in the last decade has the study of the forms and functions of English around the world begun to take shape as an academic discipline. In earlier scholarship, the most detailed studies were those of the English of Great
Britain and the United States.
There are, at the present time, three labels for English as the universalizing language of the human race. The first of these is world English (first
used in the 1920s), which covers every kind of usage and user. It takes in
everything from the most polished diplomatic, academic, and media practice
to the broadest of vernaculars and the most fractured of foreignisms. The
second is international English, which covers both Standard English and
business English used by natives with none-natives and non-natives with one
another. The third and most recent is global English, which runs parallel
with economic globalization.
The recent use of lingua franca in terms of English is not quite what the
dictionaries say “lingua franca” means. Traditionally, a lingua franca has
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been rough-and-ready socially low kind of medium between people who do
not have it as a mother tongue. In recent years, however, the sense of the
phrase (applied to English) has been extended: a lingua franca can now be a
fully formed “high” language that also serves as a medium for people who
do not use it natively. As a result, at the start of the 21st century, we have a
lingua franca that happens also to have a centuries-old literature and over
300 million native speakers, many of whom cannot communicate effectively
or at all in any other language. Because of this unique set of circumstances,
commentators have found it useful to extend the phrase lingua franca from
its traditional meaning to something rather complex, such as: “A language
common to, or shared by, many cultures and communities at any or all social and educational levels, and used as an international tool”. In the two
large desk dictionaries, both Oxford University Press and Bloomsbury/Microsoft seek to cover this “world English”. Even a definition from a
third, fuller dictionary, the New Shorter Oxford English Dictionary (1993),
does not stretch quite far enough. There, lingua franca is “a system of
communication providing mutual understanding” [1, p. 2].
At another level, however – in science, the humanities, higher-level
publishing, the global media (notably The Times and Time, CNN and BBC
World), and in organizations such as the United Nations and the World
Bank- an English is used which goes well beyond the phrase lingua franca
either as traditionally understood or currently extended. At such social altitudes, English is both the world’s key up-to-the-minute operational language
and a kind of living classical language. Indeed, it draws very fully on the resources of Latin and Greek, the languages that have provided much of the
fundamental scholarship, science, and education. As a result, the middle
classes everywhere, whether or not they have it themselves, want English for
their children. At this level, English is the Latin of our time. I also often feel
the tendency to speak good English among my students in the class.
“English English” is a term now common among scholars of the English language. Furthermore, varieties of the ‘same’ language can be mutually
incomprehensible: in England, a Cockney from London and a Geordie from
Newcastle may or may not always understand one other; in the United
states, a Texan may not always grasp what a New Yorker is saying. Yet all
have used “English” all their lives.
“Basic English” is English made simple by limiting the number of its
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words to 850, and by cutting down the rules for using them to the smallest
necessary number for the clear statement of ideas. Basic English, though it
has only 850 words, is still normal English. It is designed to give the learner
as little trouble as possible. BASIC stands for British American Scientific
International Commercial. A Cambridge philosopher and logician, Ogden
claimed that it could be learnt in a week or “at worst” in a month, and once
acquired, could be used to express any meaning that could also be expressed in normal English. The 850 Basic words are composed of 150 items
representing Qualities, 600 representing Things, and 100 representing
Operations. Basic itself survived and expanded its activities. Towards the end
of the war, Basic had come to the attention of the Prime Minister, Winston
Churchill. In his statement Churchill disavowed any concern on the part of
His Majesty’s Government for the methodology of English language teaching,
but expressed an interest in the claims of Basic English to be an auxiliary
language with a strong potential for international communication [2, p.283284].
A geographical subdivision of an established language has been known
for centuries in Europe as a dialect. The terms dialect and accent are commonly used as rough synonyms. In social and technical terms, dialect has
always meant more than a difference of pronunciation; it covers speech,
grammar, vocabulary, and idiom. All in all, the use of variety allows more to
be said with fewer risks.
It is not easy to indicate the number of speakers of particular languages. There is also no agreed figure for the number of languages in the
world at the present time. Estimates cluster around 4000-6000, and many
of the small languages are dying out.
History’s most successfully fixed languages have ended up being labeled “dead”, in that they stopped being passed by word of mouth from
parent to child, but have instead been kept going by priests and scholars.
Latin, Sanskrit, Classical Greek, Classical Arabic, and Mandarin Chinese
have all been sustained in such tough-minded ways. It can be argued that
the standard varieties of many present-day languages are rather similar to
the classical languages. Such registers are hardly “dead”. In this sense, a
language like English can be regarded as “semi-classical”; it is an artifact
acquired at school and has within it masses of material absorbed from two
fully classical (and therefore “dead”) languages. In addition to its classical
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inheritance English not only continues to take in material from other languages but also serves as a conduit through which such material passes into
still further languages.
Even an apparently dead language does not remain immune to change.
Change may affect any aspect of a language: pronunciation, orthography,
grammar, vocabulary, word-formation, usage, and idiom. It may be massive
or slight, abrupt or gradual. English spelling is unpredictable and occasionally totally chaotic- an opinion no doubt shared by British schoolchildren and
those studying English around the world alike. However, studies of the language claim that there are only about 400 words in English whose spelling is
wholly irregular. Unfortunately, many of them are among the most frequently used in the language. The problems with the English spelling system
came about as the language developed over a period of 1000 years. Some
complications arose early on, when the Romans tried to write down Old English using the 23 letter Latin alphabet. Old English contained nearly 40 vowels and consonants [4, p.57].
The English language has not existed in isolation and has always been in
close contact with other European languages. English pronunciation is
largely Anglo-Saxon, but also in part Danish and French. English grammar is
basically Germanic, but it has been modified by French and Latin. When
technology and commerce began to develop in Western Europe, their epicentre was in Britain. Shipping, railways/ railroads, telecommunications,
television, electronics, and other technological developments became hallmarks of both the Industrial Revolution and globalization, developments that
further consolidated the position of English worldwide. A key feature of the
present English-language complex is polarity and complementarity between
UK and US usage. All other Englishes experience the impact of the US and
its usage within a socio-economic web that centers on the media, Hollywood,
the Internet, and information technology.
There were a lot of signs of a growing interest in learning English in the
early sixteenth century. The polyglot dictionaries, which were a popular
device for acquiring knowledge of foreign languages in Renaissance times,
began to include English alongside the more widely-known languages like
French, Italian, and Latin. The earliest is a seven-language dictionary of
1540. An early example of a double-manual is by a Frenchman called
Gabriel Meurier, who can claim to be the first teacher of English as a foreign
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language we know by name. The manual was published in Antwerp in 1553.
In the eighteenth century there was a shift of interest among grammarians.
In 1797 the first non-European textbook for teaching English appeared in
Bengal. Finally, BBC programmes eventually covered the planet. In 1943
alone transmissions to Europe (in 24 languages) rose by 40 per cent and
among them were lessons in English under the title “English by Radio”.
They were short but broadcast twice daily [2, p.241].
Well into the 18th century, Spanish and French were surer candidates
for cultural and linguistic glory, and Spain and France were ahead of England in consolidating their national languages. When Johnson produced his
Dictionary of the English Language in 1755, he was widely applauded- and
taken to be worth 40 “immortal” French Academicians any day.
Language scholars agree that the ultimate roots of English lie in what is
now by common agreement called Proto-Indo-European, a hypothetical language that was probably spoken some 5 thousand years ago, perhaps near
the Black Sea. For some 200 years, it has been accepted that small changes
over decades and centuries adapted this single original tongue into many
very distinct languages. A well-known example of the resultant radiation
from one source are such cognate words as Modern English daughter, Old
English/ Anglo-Saxon dohtor, Scots, Dutch and Old Frisian dochter, German
Tochter, Old Norse dottir, Persian dokhtar, Armenian dushtr, Classical
Greek thugater, and Sanskrit duhitri – all descended from an ancestral form
reconstructed as dhughater. Some words have undergone changes so profound that a common origin would be hard to discern [1, p.23]. My students
are often surprised when I tell them that Armenian and English had the
same ancestor.
The Germanic languages English and Scots are traditionally regarded
by many scholars as two forms of the same language. The common source
of English and Scots died out just under a millennium ago, and is known as
both Old English and Anglo-Saxon. Until around AD 600, most Germanic
peoples appear to have been able to understand each other. The first written form of “Old English” used runic letters, marks cut on wood, bone, and
stone that were themselves early adaptations of Romano-Greek letters. A
more conventional Roman alphabet replaced them after 597, when the English were converted to Christianity. Old English or Anglo-Saxon, was spoken
for some seven hundred years (5th -12th century). Its surviving texts are as
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unintelligible to present- day users of English as Latin to speakers of French.
“Middle English” can be considered a language in its own right. It came to
an end around 1450. A notable feature of present-day English vocabulary
first emerged in Middle English. It was during the first century or so of the
modern British period, around 1603-1707, that English took on a written
and printed form which can still be understood without much difficulty.
During the six decades of Shakespeare’s life, more words entered the
English language than at any other time in history. Science and commerce,
exploration and colonial expansion, literature and art- all contributed to an
increased vocabulary. Shakespeare contributed over 3,000 words to the
English language because he was the first author to write them down. Of this
number more than one tenth or 1,700 were used for the first time. While
the lexicon of Old English took only 3 percent of its vocabulary from elsewhere, nearly 70 percent of our modern English lexicon comes from nonEnglish sources [3, p.141]. Modern English has been global from its very
beginning: it is an inherent feature of the English language since the early
17th century that it has been spoken in a range of widely separated places.
The terms Received Pronunciation and RP have never been widely
known outside the circle of English- language scholars, teachers of English
as a foreign or second language, and their more advanced students. RP has
often been described as the best pronunciation for British (or indeed any)
English. It has therefore been widely regarded and described as “the gold
standard” of English speech. RP possession was, among other things, a criterion for selecting young men as officers during the First World War, and
throughout much of the 20th century was the favoured accent for recruits to
the British Council. RP has been the voice of national announcers and presenters on BBC since it was founded in the 1920s. This tendency was extended to television and currently appears to be moving into most areas of
broadcasting.
The term cockney dates from the 14th century, and has since at least
1600 been used to refer to working-class East-Enders and their speech.
Cockney has long been a defining feature of life in the capital. Chaucer, in
The Canterbury Tales uses cokenay in the sense of a mother’s darling, but
by the 16th century country people had extended the term to city-bred people ignorant of real life. By the 17th century, however, this disdain had narrowed to one city and widened to people of any age: “A Cockney or Cockny,
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applied only to one borne within the sound of Bow-Bell, that is, within the
City of London”.
English has firm ties with European languages: of a shared Germanic
origin (as with German), of such an origin plus close historical links (as with
Dutch and Scandinavian languages), or with a distinct origin but strong cultural and linguistic associations (as with Latin and Greek), or distinct origins
but a long-term process of acculturation (as with French and Italian).
Certainly the English that is becoming rapidly the language used in conferences within the European Union is becoming a new variety of the language. The spread of English in recent decades as a mainland European
lingua franca (at all social levels) has been remarkable, and the emergence
of the label “Euro-English” was probably inevitable.
The use of English in Continental Europe at the beginning of the 21st
century has gone well beyond even such developments as: the flood of Anglicisms into individual languages; the expending use of English in universities; and its role as the official working language of major transnational
companies. As a result, English is straightforwardly the lingua franca of both
the Continent at large and of the European Union.
The official working languages of the EU are English and French, and
its official languages are Danish, Dutch, English, Finnish, French, German,
Greek, Italian, Portuguese, Spanish, and Swedish. All eleven EU languages
are used in meetings, with simultaneous translation as a matter of course.
An estimated $300 million a year is spent on translation and interpreting.
Official documents must be published in all the official languages, and considerable sums are spent on EUROTRA automatic translation.
There is no resistance to the growing use of English in EU communication at home and abroad, especially in such commercial and technical
spheres as global business, computer use and the Internet, telecommunications, and scientific research. English is the second language in all other EU
countries in terms of education and employment prospects. It is currently
estimated that c. 16% of the EU population uses English natively and 31% use
it as a second language, making 47% in all, the highest such figure in the
Union. German has 32% and French 28%. The international strength of
Spanish is not reflected in the EU, where its total is 15%. The figures suggest
that within a decade English could be the unofficial “federal” EU language
[1, p.158].
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The population of the United States of America was reckoned in the
2000 Census to be just over 280 million, the vast majority of whom had
English as their first or only language. American English has a global role at
the start of the 21st century. The US by 2002 had become the primary engine of world English. Internationally powerful American companies have
however tended not to see American English as the primary driving force
behind world English- as for example with Microsoft- a product may be prepared in two versions: “American” (for the home market) and “World” (for
everywhere else, and following UK usage). The term General American (abbreviations: GA, GenAm) was introduced by the US linguist George P. Krapp
in The English Language in America (1924), to refer to a form of speech
without marked regional characteristics. The phrase General American English, however, covers grammar, vocabulary, writing, and print as well as
pronunciation.
It is difficult to know what to expect, when a language develops a
worldwide presence to the extent that English has. There are no precedents
for such a geographical spread or for so many speakers. Moreover, the
speed at which it has all happened is unprecedented.
Several languages have been quite remarkable in terms of their significance and use over time. Greek had a key role in parts of Eurasia and North
Africa from the death of Alexander the Great (323 BC) to the fall of Constantinople (1453): almost 1,800 years (and it continues as a primary language
of the European Union). Latin was a key language of government, religion,
and scholarship from the defeat of Carthage (202 BC) to 1687, when Newton published his first major work, the Principia, in Latin, and 1704, when
he published his second major work, Opticks, in English: almost 2,000
years. Compared with these statistics, English is a cadet. But this youngster
has already overwhelmed all its predecessors and current competitors in
sheer distributional and functional terms.
Much like other languages, English has its “high”, “middle”, and “low”
social levels of usage. The high levels (the acrolects) are “standard” and
“educated”; the middle levels (the mesolects) manage well enough, and may
have upward aspirations; and the low levels (the basilects) are generally
dismissed as “uneducated”, “ungrammatical”, or “broken”. But much of the
world’s business is done at the middle and lower levels.
The ideal for many millions of people is to be able to use a language ac-
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curately and effectively. However, it is a feature of English at least that many
of its conventions can be broken and a message still manages to do its intended work. Thus, the same message can be sent whether the form is “I’m
sorry to say that I cannot come tomorrow “or the more telegraphic “Sorry
can’t come tomorrow” or the suspect “sorry no can come”. “Bad” English is
widespread, however defined. Near Luxor in Egypt, not far from the Valley
of the Kings, stands the ruined funerary temple of Hatshepsut, the only female pharaoh. Not far from her temple, there is a high bare baked-mud wall
on which, in beautiful majuscule letters, are the words: “I hop you engoy to
vist her”. This sentence is remarkable, because it manages to succeed in
spite of having four errors in seven words. Recent studies suggest that in
many situations, women seem to be more concerned than men about using
educated language as a means of social mobility. In my classes I have also
taken notice of this fact.
The Association of Recognised English Language Services estimate that
over 750000 students come to Britain to learn English each year. On average they stay for 42 days and spend 1300 pounds each, contributing over 1
billion pounds to the economy. In the decades following the Second World
War, many English-language scholars, notably in the UK, became involved in
what the British Council has long called ELT (English Language Teaching for
non-native learners). Many such scholars have also had links with the British
Council and with Oxford University Press, Cambridge University Press,
Longman, Collins, and other publishers of ELT materials.
The teaching of English has historically been varied. However organized, whatever the aims involved, and whatever the methods used, such
teaching proceeds on a scale well beyond any other language past or present. At the present time, the teaching of English divides into five broad
categories, the first four with their own traditions, terminologies, perspectives, theories, practices, publications, organizations, and conferences. They
are: 1. ENL: English as a Native Language; 2. ESL: English as a Second Language (TESL: Teaching English as a Second Language); 3. EFL: English as a
Foreign Language (TEFL: Teaching English as a Foreign Language); 4. EIL:
English as an International Language (TEIL: Teaching English as an International Language); 5. ESD: English as a second dialect.
In ENL countries the roles of the teachers of English are so different at
the three educational levels (primary, secondary, and tertiary) that in fact
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there is no such thing as a “typical” teacher of English for all seasons.
TESOL’s stated aim has been to strengthen the teaching and learning of
English on a global basis while respecting the language rights of communities and individuals everywhere. TESOL has observer status as a nongovernmental organization at the United Nations in New York and has a mutual-recognition agreement with the International Association of Teachers of
English as a Foreign Language.
On the Internet, the majority of websites are written and created in
English. Even sites in other languages often give you the option to translate
the site. It’s the primary language of the press: more newspapers and books
are written in English than in any other language, and no matter where in
the world you are, you will find some of these books and newspapers available. In fact, because it is so dominant in international communication, you
will find more information regarding nearly every subject if you can speak
this language.
Although many people think that it is very difficult and confusing,
English is actually the easiest language of the world to learn because there
are so many resources available. With good understanding and
communication in English, you can travel around the globe. Any travel booking site you can find will have English as a booking option [8].
English language teaching is almost always related to a corresponding
culture, e.g. learners will either deal with American English and therefore
with American culture or British English and therefore with British culture.
Basic Global English is supposed to solve this problem by creating one collective version of English. BGE is based on 20 elementary grammar rules
that provide a certain degree of variation. Pronunciation rules are not as
strict as in British or American English, so there is a certain degree of variation for the learners. BGE is based on a 750-word vocabulary. Additionally,
every learner has to acquire the knowledge of 250 additional words. These
words can be chosen freely, according to the specific needs and interests of
the learners [7].
Present-day English is defined in large part by its being used by more
non-native than native speakers. Several traditions and influences have come
together, and a main concern among interested scholars and teachers of
English is to ensure that communication in English actually works.
A foreign language, as an educational subject, contributes to the gen-
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eral education of the learners, develops their speech and way of thinking,
enriches their ideas of geography, history and other subjects. While studying a foreign language, students gain elementary ideas about the language,
begin to understand some peculiarities, which help them to distinguish the
language from their mother tongue. [5, p.13].
My aim as a teacher of English language is to strengthen the learning of
English among my students in the classroom respecting the language rights
of individuals everywhere, using materials, information, resources and new
technology accepted in modern world. I also do my best to bring to the notice of the students the reasons for learning English nowadays. English is not
only useful – it gives you a lot of satisfaction. Making progress feels great.
You will enjoy learning English, if you remember that every hour you spend
gets you closer to perfection. Since English is spoken in so many different
countries there are thousands of schools around the world that offer programmes in English. If you speak English, there are lots of opportunities for
you to find an appropriate school and course to suit your academic needs.
English is the language of science, of aviation, computers, diplomacy, and
tourism. Knowing English increases your chances of getting a good job in a
multinational company within your home country or of finding work abroad.
English is the language of the media industry. If you speak English, you
won't need to rely on translations and subtitles anymore to enjoy your favourite books, songs, films and TV shows. English is also the language of the
Internet. English is based on a simple alphabet and it is fairly quick and easy
to learn compared to other languages. By learning English, you will also
learn about other cultures. Few experiences will make you grow as a person
more than learning the values, habits and way of life in a culture that is different from yours.
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ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՎԻ ԴԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԿՅԱՆՔՈՒՄ
Հակոբյան Ինեսա
Ամփոփում
Հոդվածում քննվում են անգլերենի՝ որպես հաղորդակցման միջազգային լեզվի
արագ տարածման պատճառները, առանձնահատկությունները և նպատակները: Անգլերենի տարածմանը նպաստում են նաև այդ լեզվով ստեղծված գեղարվեստական և
գիտական գրականությունը, մամուլը, համացանցային բազմաբնույթ տեղեկատվությունը, խաղային արտադրանքը: Որպես անգլերենի ուսուցչուհի՝ իմ նպատակն է ընդլայնել աշակերտների հետաքրքրությունը օտար լեզվի նկատմամբ դասարանում՝ գործածելով նոր տեխնիկական միջոցներ՝ ընդունված ժամանակակից աշխարհում: Սույն
հոդվածը հաստատում է այն փաստը, որ անգլերենով համընդհանուր հաղորդակցության գործընթացն արդեն կարելի է համարել կայացած:
Բանալի բառեր. համաշխարհային անգլերեն, լեզու, հաղորդակցություն, խոսող,
կրթություն:
___________________
РОЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ
Акопян Инесса
Резюме
В статье исследуются причины, особенности и цели быстрого распространения
английского языка, как средства международного общения. Распространению английского способствуют также созданная на этом языке художественная и научная литература, пресса, разнообразная информация в интернете, игровая индустрия. Моя
цель, как учителя английского языка, расширить заинтересованность учеников к иностранному языку в классе, пользуясь новыми технологиями, принятыми в современном мире. Данная статья подтверждает факт, что процесс всеобщего общения на
английском языке уже состоялся.
Ключевые слова: всемирный английский, язык, коммуникация, носитель языка,
образование.

202

THE ROLE OF THE ENGLISH LANGUAGE IN MODERN LIFE
THE ROLE OF THE ENGLISH LANGUAGE IN MODERN LIFE
Hakobyan Inessa
Summary

The article touches upon some reasons, peculiarities and aims of quick spreading of
the English as an international language of communication. Fiction and scientific literature,
the press, diverse internet information, as well as game industry contribute to the spread
of English. My aim as of an English teacher is to expand the students’ interest in foreign
language at classroom, using new technologies, accepted in modern life. This article certifies the fact, that the process of universal communication in English can already be considered accomplished.
Keywords: World English, language, communication, speaker, education.

203

ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ԱՆՆԱ

ՔԻՄԻԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ
ՄԵԹՈԴԻԿԱՅԻ ՄԻ ՔԱՆԻ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ∗
ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ԱՆՆԱ
Գեղարքունիքի մարզի Զոլաքարի թիվ 1 միջն.
դպրոցի ուսուցչուհի

Դպրոցական կրթության համակարգի զարգացման ժամանակակից
փուլում, մասնավորապես քիմիայի ուսսուցման դպրոցական դասընթացում, հատուկ կարևորություն է ձեռք բերում նոր տեխնոլոգիաների կիրառումը։ Դա կապված է այնպիսի միտումների հետ, ինչպիսիք են գիտության և տեխնիկայի զարգացման բարձր տեմպերը, հասարակության
ու նոր սերնդի կրթական պահանջները։ Վերջիններով պայմանավորված՝ փոխվում են դպրոցական կրթության առաջնահերթությունները,
նպատակները, խնդիրները, նույնիսկ՝ դպրոցի շրջանավարտների գիտելիքների ակնկալվող մակարդակը։
Ուսուցման նպատակների և նրա հիմնական խնդիրների լուծումը
կախված է ճիշտ ընտրված առարկայական բովանդակությունից, ուսուցման մեթոդներից և տեխնոլոգիաներից։ Ուսուցման մեթոդները և կրթական տեխնոլոգիաները հանդիսանում են ուսուցչի մասնագիտական գործունեության և սովորողների ճանաչողական գործունեության կարևորագույն բաղադրիչները, որոնք ուղղորդված են ուսուցման առաջադրված
նպատակների իրականացմանը, այն է՝ առարկայական բովանդակության յուրացմանը, գիտելիքների ստեղծագործական տիրապետմանը [1]։
Ուսուցման մեթոդների ճիշտ ընտրության վերաբերյալ բազմիցս խոսել են ականավոր մանկավարժագետները և մանկավարժները։ Այսօր
արդեն գոյություն ունեն ուսուցման մեթոդների դասակարգման տարաբնույթ մոտեցումներ։ Մասնավորապես քիմիայի ուսուցման համար մանկավարժության մեջ առանձնացվում են երեք ընդհանուր մեթոդներ՝ բացատրական-լուսաբանական, մասնակի-որոնողական (էվրիստիկ) և հետազոտական [2, էջ 36]։ Հետազոտողներից ոմանք քիմիայի համար ա∗

Նյութը ներկայացվել է 20.10.2019 թ., գրախոսվել է 29.10.2019 թ.:
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ռանձնացնում են այնպիսի մեթոդներ, ինչպիսիք են՝ ընդհանուր-տրամաբանական (ինդուկցիա, դեդուկցիա, անալոգիա), հետազոտական՝ որպես քիմիայի ուսուցման հատուկ մեթոդ (զննում, քիմիական փորձ, մոդելավորում, նկարագրություն), ինչպես նաև ստեղծագործական հետազոտության, ընդհանուր-մանկավարժական (շարադրման, զրույցի), ինքնուրույն աշխատանքի մեթոդներ [3, էջ 206]:
Վերջին տասնամյակներին մանկավարժագիտության մեջ ավելի ու
ավելի հաճախ են սկսել խոսել ուսուցման ոչ թե առանձին մեթոդի, ձևերի և միջոցների, այլ տեխնոլոգիաների մասին, այդ թվում նաև՝ քիմիա
առարկայի վերաբերյալ։ Ինչպես բոլոր մյուս դպրոցական առարկաների,
այդպես նաև քիմիայի ուսուցման տեխնոլոգիաները առաջացել են բազում ուսուցիչների մեթոդական փորձի կուտակման արդյունքում։ Ուսուցման ցանկացած տեխնոլոգիա նախատեսում է ուսումնական գործընթացի բովանդակության և ճիշտ կազմակերպման մշակում։ Հետազոտողները փաստում են, որ կրթական բոլոր տեխնոլոգիաներն ունեն շատ ընդհանրություններ, մասնավորապես նրանք բոլորը միտված են առավելագույնս ապահովելու դպրոցականի անձի զարգացումը։
Մարդկության կողմից ստեղծված և այսօր կիրառվող տեխնոլոգիաները կարելի է բաժանել երկու տեսակի՝ արդյունաբերական և սոցիալական։ Արդյունաբերական են այն տեխնոլոգիաները, որոնք կապված են
բնական հումքի վերամշակման (նավթ, հանքեր, փայտանյութ և այլն)
կամ նրանց կիսաֆաբրիկատներից ստացված նյութերի հետ (պատրաստի մետաղ, գլանվածք, ցանկացած արտադրանքի առանձին մասեր և
այլն)։ Սոցիալական են այն տեխնոլոգիաները, որոնցում որպես նախնական հումքի և վերջնական արտադրանքի կրող հանդես է գալիս մարդը,
իսկ հիմնական չափանիշը, որոնցով փոփոխության է ենթարկվում վերջինս, նրա մեկ կամ մի քանի հատկանիշներն են։ Սոցիալական տեխնոլոգիայի դասական օրինակ է սովորողների ուսուցման տեխնոլոգիան։
Սոցիալական տեխնոլոգիաներն ունեն մի շարք տարբերիչ առանձնահատկություններ արտադրական տեխնոլոգիաների համեմատությամբ
[4, էջ 59]։
Կրթական տեխնոլոգիաներում հսկայական դեր է խաղում հետադարձ կապը։ Քիմիայի ուսուցման ընթացքում, օրինակ, ուսուցիչը հաճախ
է հերթական ստուգողականն անցկացնելիս բացահայտում աշակերտների, որոնց մոտ ծագում են դժվարություններ տվյալ թեմայի նյութը յուրացնելու առումով։ Հետադարձ կապի վրա հենվելով՝ նա տվյալ աշա-
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կերտների հետ իր մանկավարժական աշխատանքում և հետագա գործողություններում մտցնում է որոշակի ուղղումներ ու փոփոխություններ։
Ներկայումս մանկավարժության մեջ ամրագրվել է կրթական համակարգի բովանդակային և ընթացակարգային բաղադրիչների միասնականության գաղափարը. խոսքը վերաբերում է կրթական նպատակներին, բովանդակությանը, ուսուցման մեթոդներին, ձևերին ու միջոցներին, իսկ բովանդակությունը փոխվում է միայն կառուցվածքի, հագեցվածության առումով և ուսումնական նյութի մատուցման տրամաբանության
մեջ։ Մասնավորապես՝ քիմիայի կրթության բովանդակությունն ըստ
էության որպես կրթական տեխնոլոգիայի մաս շատ բանով որոշում է
նաև նրա ընթացակարգային մասը, թեև մեթոդների մեծ փոփոխությունները հանգեցնում են կրթության նպատակների, բովանդակության և
ձևերի խոր վերափոխումների։ Այսպիսով՝ քիմիայի դասերին կիրառվող
ցանկացած կրթական տեխնոլոգիայի բովանդակային և ընթացակարգային մասերը սերտորեն կապված են միմյանց հետ և համապատասխանաբար արտացոլում են իրար։
Պրակտիկան ցույց է տալիս, որ քիմիայի ուսուցման դասընթացում
նոր կրթական տեխնոլոգիաների ակտիվ ներառումը, առաջին հերթին,
բարձրացնում է ուսուցչի մանկավարժական աշխատանքի արդյունավետությունը։ Երկրորդ՝ պարբերական վերահսկողությունը յուրաքանչյուր
սովորողի ուսումնական հաջողությունների նկատմամբ և հետադարձ
կապի համակարգը թույլ են տալիս ուսուցանել նրանց իրենց անհատական հնարավորություններին ու ընդունակություններին համապատասխան։ Երրորդ՝ ուսուցման ժամանակակից միջոցների կիրառումը խնայում է ուսուցչի ժամանակը, ինչի արդյունքում նա ավելի մեծ ուշադրություն է դարձնում այլ կարևոր ուսումնական հարցերի, որոնք վերաբերում են սովորողների ինչպես անհատական, այնպես էլ անձնական
զարգացմանը։ Չորրորդ՝ քանի որ ցանկացած կրթական տեխնոլոգիայի
նպատակը նախորոշվում է հստակորեն, ստուգման օբյեկտիվ մեթոդների կիրառումը (ինչպես վերջնական, այդպես էլ միջանկյալ) հնարավորություն է տալիս նվազեցնել սուբյեկտիվ գործոնի դերը ստուգումների
անցկացման ժամանակ։ Հինգերորդ՝ նոր ստեղծված ուսուցման տեխնոլոգիաները թույլ են տալիս նվազեցնել ուսուցման արդյունքների կախվածությունը ուսուցչի որակավորման մակարդակից, որը բացում է հնարավորություններ քիմիա ուսումնական առարկայի յուրացման մակարդակի
բարձրացման համար, մանավանդ եթե նկատի ենք ունենում այն հան-
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գամանքը, որ Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական դպրոցներում ամենամեծ մասնագիտական պահանջարկը վերաբերում է քիմիային (հաճախ այս առարկան դպրոցներում դասավանդում են հարակից առարկաների մասնագետները)։ Վեցերորդ՝ կրթության տեխնոլոգացումը նախադրյալներ է ստեղծում լուծելու դպրոցական կրթական
ծրագրերի և մասնագիտական կրթության ժառանգորդության հարցը։
Այնուամենայնիվ, պետք է նկատել, որ ոչ բոլոր, նույնիսկ գերնոր
կրթական տեխնոլոգիաներն են ի զորու ամբողջովին ապահովել ուսուցման ակնկալվող արդյունքներ [5]։ Այդ պատճառով էլ այս կամ այն
կրթական տեխնոլոգիան կիրառելուց առաջ անհրաժեշտ է մոդելավորել
այն՝ որոշելով հնարավոր «վթարները», և միայն այդ պարագայում օգտագործել քիմիայի դասերին։
Քիմիայի դասերին խմբային ուսուցման տեխնոլոգիան կարող է ձևի
ու բովանդակության առումով իրականացվել տարբեր կերպ, սակայն
միշտ ուսուցչից պահանջում է լավ մտածված մեթոդական լուծումներ`
նոր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ, ուղղված ուսուցման նպատակի իրականացմանը։
Քիմիայի դասերի անհատական ուսուցման հիմքում կարող են
դրված լինել սխեմաներ, որոնք արտացոլում են հիմնական հասկացությունները և քիմիական օրինաչափությունները։ Անհատականացված
տեխնոլոգիաներին են վերաբերում տարբեր հանձնարարությունները,
ալգորիթմները և քիմիական խնդիրների լուծման օրինակները, որոնք
տրվում են բարձր դասարաններում։ Մոդուլային-վարկանիշային տեխնոլոգիայի կիրառման ժամանակ ուսումնական նյութը խմբավորվում է
ըստ ծագումնաբանական մոդուլների, իսկ ուսումնական ձեռքբերումները որոշվում են հավաքված միավորների համակարգով։
Կարևոր նշանակություն ունի այն հանգամանքը, թե քիմիայի դասերին ինչպիսի դրական տրամադրվածություն է կարողանում ստեղծել
ուսուցիչն իր առարկան ուսումնասիրելու համար։ Այստեղ առաջնահերթ
նշանակություն է ձեռք բերում առարկայի բովանդակային ընտրության
հիմնախնդիրը։
Քիմիայի դասերին հաճախ են օգտագործվում էվրիստիկ և հետազոտական մեթոդները, որոնք իրականացվում են պրոբլեմային դասախոսությունների, բանավեճերի ձևով, սովորողների՝ բնույթով հետազոտական, ստեղծագործական ինքնուրույն աշխատանքների միջոցով՝ ներառելով փորձեր, մոդելների, գրաֆիկների, սխեմաների պատրաստում
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և այլն [6, էջ 190]։
Քիմիայի դասերին ուսուցիչն իր առջև պետք է դնի մի քանի կարևոր նպատակ, որոնց իրականացմանն էլ պետք է ուղղված լինի ողջ
դասագործընթացը։ Այդ նպատակներից են՝
♦ ապահովել սովորողների նախամասնագիտական պատրաստվածությունը բնագիտական առարկաներից՝ ընդհանրապես.
♦ ձևավորել կայուն հետաքրքրություններ բնության օրենքների ուսումնասիրության նկատմամբ. սովորողների մոտ ձևավորել կայուն բնագիտական աշխարհայացք.
♦ սովորողների մոտ ստեղծել քիմիայի հետագա (բարձր դասարաններում և բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում) ուսումնասիրության հանդեպ ձգտումների և հակումների կայուն նախադրյալներ.
♦ դպրոցում քիմիայի ուսումնասիրության համար նպաստավոր
պայմանների ստեղծում.
♦ սովորողների ուսուցում քիմիայի ժամանակակից գիտական մակարդակով, որը թույլ կտա նրանց մրցունակ լինել 21-րդ դարում.
♦ այնպիսի անձի դաստիարակություն, որը հասկանում է բնության
օրենքները և գիտակցում է իր՝ բնության մի մասնիկը լինելու իրողությունը.
♦ դպրոցականներին նախապատրաստել ընդունվելու քիմիական
մասնագիտություններ ուսուցանող բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ։
Այս նպատակներին հասնելու համար իր մասնագիտական գործունեության ընթացքում ուսուցիչը պետք է հիմնվի հետևյալ սկզբունքների
վրա՝
1. Առարկայի ուսումնասիրության մոտիվացիայի ստեղծում։
2. Նվազագույնի սկզբունք։
3. Յուրացման վերահսկողություն յուրաքանչյուր պարապմունքի
ժամանակ։
4. Սովորողների կողմից ալգորիթմների օգտագործում։
5. Գիտելիքների գնահատման կումուլյատիվ համակարգ։
Ստեղծագործական մտածողությամբ ուսուցիչը քիմիայի դասավանդման ընթացքում ոչ թե օգտվում է մեթոդամանկավարժական գրականության մեջ նկարագրված տեխնոլոգիաներից անփոփոխ կերպով, այլ օգտագործում է դրանցից յուրաքանչյուրի մի դետալը՝ արդյունքում ստեղ-
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ծելով դասավանդման իր անհատական տեխնոլոգիան, ինչը մանկավարժական գործունեության արդյունավետության գրավականն է։
Գլխավորը, ինչին պետք է ձգտեն հասնել սովորողները՝ ավարտելով դպրոցը, ոչ այնքան բուն քիմիայից սերտած գիտելիքներն են, որքան
ուսումնական գործունեության համընդհանուր տեսակների յուրացումը։
Եթե աշակերտը անգիր չի հիշում, օրինակ, քրոմի կամ մարգանեցի օքսիդացման աստիճանները, սակայն կարողանում է դրանք կանխատեսել՝ «օքսիդացման աստիճան» հասկացությունը կապելով ատոմի էլեկտրոնային փոխդասավորությունների, քիմիական տարրերի պարբերական համակարգում նրա դիրքի հետ, ուրեմն ամեն ինչ կարգին է. նա
սովորել է ամենակարևորը՝ մտածել։
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ՔԻՄԻԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՅԻ ՄԻ ՔԱՆԻ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Ավետիսյան Աննա
Ամփոփում
Պրակտիկան ցույց է տալիս, որ քիմիայի ուսուցման դասընթացում նոր կրթական
տեխնոլոգիաների ակտիվ ներառումը, առաջին հերթին, բարձրացնում է ուսուցչի
մանկավարժական աշխատանքի արդյունավետությունը։ Եվ չնայած մանկավարժական տեխնոլոգիաների կրթական համընդհանուր բնույթին՝ քիմիայի ուսուցման տեխնոլոգիաներն ունեն իրենց կիրառական յուրահատկությունները, որոնցից մի քանիսի
վերլուծությանն է նվիրված սույն հոդվածը։
Բանալի բառեր. խմբային ուսուցում, անհատական ուսուցում, մոդուլ, ուսուցման
մեթոդներ, քիմիա, մոդելավորում, հետադարձ կապ։
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НЕКОТОРЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ
Аветисян Анна
Резюме
Практика показывает, что активное включение новых педагогических технологий
в процесс обучения химии в первую очередь повышает эффективность педагогической работы учителя. И, несмотря на общеобразовательный характер педагогических
технологий, технологии обучения химии имеют свои особенности применения. Анализу
некоторых из них и посвящена данная статья.
Ключевые слова: групповое обучение, индивидуальное обучение, модуль, методы
обучения, химия, моделирование, обратная связь.
___________________
SOME DIDACTIC CHARACTERISTICS OF TEACHING CHEMISTRY
Avetisyan Anna
Summary
Practice shows that the active inclusion of new pedagogical technologies in the process
of teaching chemistry primarily increases the effectiveness of the teacher’s pedagogical
work. And, despite the general educational nature of pedagogical technologies, chemistry
teaching technologies have their own application features. This article is devoted to the
analysis of some of them.
Keywords: group learning, individual learning, module, teaching methods, chemistry,
modeling, feedback.

210

ԶԱՐԳԱՑՆՈՂ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ...

ԶԱՐԳԱՑՆՈՂ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ
ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ
ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ∗
ԹԱԶԱՅԱՆ ԾՈՎԻՆԱՐ
Լոռու մարզի Դարպասի միջն. դպրոցի ուսուցչուհի

Զարգացնող ուսուցման տեսությունը սկիզբ է առնում Ի. Պեստալոցցու, Ա. Դիստերվեգի, Կ. Ուշինսկու աշխատաություններից։ Այս տեխնոլոգիայի հիմքում ընկած է Լ. Վիգոտսկու այն գաղափարը, ըստ որի՝ ուսուցումը շարժվում է զարգացման առջևից և կողմնորոշված է դեպի
զարգացումը՝ որպես հիմնական նպատակ։ Նրա վարկածն էր՝ գիտելիքը սովորողների զարգացման միջոց է, ոչ թե վերջնական նպատակ։
Լ. Վիգոտսկու գաղափարները մշակվեցին և հիմնավորվեցին Ժ.
Պիաժեի, Ա. Լեոնտևի և Պ. Գալպերինի՝ գործունեության հոգեբանական
տեսություններում: Նրանք առաջին պլան մղեցին երեխայի՝ որպես մարդկային գործունեության տարբեր տեսակների և ձևերի սուբյեկտի կայացման գաղափարը: Դ. Էլկոնինը և Վ. Դավիդովը փորձարարական աշխատանքներով գործնականում մարմնավորեցին այս տեխնոլոգիան, որն ուղղորդված է երեխայի ինտելեկտուալ ընդունակությունների զարգացմանը:
Նոր կրթական տեխնոլոգիաներն այսօր համարվում են դպրոցականների ինտելեկտուալ, ստեղծագործական և բարոյական զարգացման անհրաժեշտ պայմանը։ «Զարգացում» բառը դարձել է մանկավարժական
գործընթացի հանգուցային եզրույթը, ուսուցման ամենաէական, խորքային հասկացությունը։ Կրթության ժամանակակից հարացույցն ընդունված
է անվանել սոցիալ-անձնային, անձնակողմնորոշված, մարդասիրական։
Զարգացնող ուսուցման համակարգը ստեղծում է անհրաժեշտ պայմաններ ժամանակակից մարդու անձնային որակների զարգացման համար։ Այդ ուսուցման նպատակը յուրաքանչյուր դպրոցականի ընդհանուր
զարգացմանը հասնելն է առարկայական գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների հիմքի վրա։ Այս տեխնոլոգիան բացում է նոր
հնարավորություններ և մոտիվացնում է երեխային դասի նկատմամբ։
∗

Նյութը ներկայացվել է 18.10.2019 թ., գրախոսվել է 28.10.2019 թ.:
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Տեխնոլոգիայի վերջնական նպատակը դպրոցականի մեջ անընդհատ
կատարելագործվելու պահանջմունք սերմանելն է և այդ պահանջմունքը
ուսմամբ բավարարելու ընդունակություն ձևավորելը [1]։
Մանկավարժագետներին և պրակտիկ մանկավարժներին, «ի՞նչ սովորել», «ինչո՞ւ սովորել», «ինչպե՞ս սովորել» ավանդական հարցերի հետ
մեկտեղ, միշտ հետաքրքրել է «ինչպե՞ս սովորեցնել արդյունավետ» հարցի պատասխանը, որի ուղղությամբ կատարված տևական որոնումները
հանգեցրին ուսումնական գործընթացը տեխնոլոգացնելու փորձերին,
այն է՝ ուսուցումը վերափոխել-դարձնել յուրատեսակ արտադրականտեխնոլոգիական գործընթաց՝ երաշխավորված արդյունքներով։ Այսպես
մանկավարժագիտության մեջ առաջացավ «մանկավարժական տեխնոլոգիա» հասկացությունը։ Մանկավարժական տեխնոլոգիան բոլոր
մանրամասներով մտածված, համատեղ ուսումնական ու մանկավարժական գործունեության մոդել է՝ ուսումնական գործընթացի նախագծման,
կազմակերպման և անցկացման նպատակով՝ սովորողների և ուսուցչի
համար հարմարավետ պայմանների պարտադիր ապահովմամբ։
Ժամանակակից կրթության գլխավոր նպատակը ուսուցման և դաստիարակության գործընթացում սովորողների սոցիալապես նշանակալից որակների զարգացումն է.
♦ սովորողների ինտելեկտուալ և ստեղծագործական ընդունակությունների, բարոյական արժեքների այնպիսի զարգացում, որ դպրոցի
շրջանավարտը ունակ լինի ինքնիրացվելու, ինքնուրույն մտածելու, իր
համար կարևոր որոշումներ ընդունելու.
♦ ուսումնական գործունեության միջոցով սովորողների պատասխանատվության դաստիարակում.
♦ օբյեկտիվ ինքնագնահատական-ռեֆլեքսիայի ունակության ձևավորում։
Այս նպատակներին հասնելուն նպաստում է ուսումնական գործընթացի այնպիսի կառուցվածքը, որն ուղղորդված է դեպի սովորողների
անձը՝ նրանց առանձնահատկությունների և ընդունակությունների հաշվառմամբ։ Ուսումնական գործընթացի կենտրոնում աշակերտն է, նրա
իմացական և ստեղծագործական գործունեությունը։
Կրթության սոցիալ-անձնային տեսակի իրականացման հիմնական
միջոց են հանդիսանում խնդրահարույց, զարգացնող, տարբերակված,
ռեֆլեքսիվ (անդրադարձ), երկխոսական, կոլեկտիվ ստեղծագործական
գործունեության, խմբային, խաղային, նախագծային, համակարգչային

212

ԶԱՐԳԱՑՆՈՂ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ...

տեխնոլոգիաներով կատարվող ուսուցումը և դաստիարակությունը։
Ռուսաց լեզվի ժամանակակից դասը պետք է լինի ուսուցանող, դաստիարակող, զարգացնող, հետաքրքիր։ Այդ պատճառով էլ ժամանակակից կրթական տեխնոլոգիաների կիրառությունը դասերին և դաստիարակչական աշխատանքներում ներկայիս պահանջն է։
Կրթական նոր տեխնոլոգիաները առաջարկում են ուսումնական
գործընթացի կառուցման այնպիսի նորարարական մոդելներ, որտեղ առաջին պլան է մղվում ուսուցչի և աշակերտի փոխկապակցված գործունեությունը՝ միտված լուծելու ինչպես ուսումնական, այնպես էլ պրակտիկ
նշանակության խնդիրներ։ Սա չի հակասում անձի կատարելագործման
ստեղծագործական ընթացքին, քանի որ մանկավարժական տեխնոլոգիաներից յուրաքանչյուրն ունի իր սեփական ոլորտը, որի սահմաններում կատարվում է անձի զարգացումը [2, էջ 47]։
Ռուսաց լեզվի դասերին նոր տեխնոլոգիաների կիրառումը թույլ է
տալիս անհատականացնել և տարբերակայնացնել ուսուցման գործընթացը, վերահսկել և ակտիվացնել գործընթացի մասնակիցներից յուրաքանչյուրի գործունեությունը, խորացնել սովորողների ստեղծագործական
և իմացական ընդունակությունները, արդյունավետացնել ուսումնական
գործընթացը, նշանակալից չափով մեծացնել աշխատանքի տեմպը։ Դա
հանգեցնում է առաջադիմության որակական աճի և պահպանում է հաստատուն հետաքրքրվածությունը ռուսաց լեզվի նկատմամբ ուսումնառության բոլոր տարիների ընթացքում։
Սույն հոդվածում կանդրադառնանք ռուսաց լեզվի դասերին զարգացնող տեխնոլոգիաների կիրառմանը։
Ռուսաց լեզուն որպես ուսումնասիրության առարկա և տիրապետման օբյեկտ կապված է մարդու գործունեության բոլոր ոլորտների հետ,
այդ պատճառով էլ նրանում խոսքային ձևով արտացոլված է և՛ բնությունը, և՛ հասարակությունը, և՛ մարդու անձը, և՛ արվեստը։
Զարգացնող ուսուցումը կառուցվում է վարկածայնության սկզբունքի, այն է՝ ուսումնական գործընթացի բովանդակության ու ձևերի տարակերպության ճանաչման վրա, որոնց ընտրությունը ուսուցչի կողմից
պետք է կատարվի համագործակցային տեխնոլոգիաներին համապատասխան, և որոնցով մանկավարժի և աշակերտի սուբյեկտային հարաբերություններում իրականացվում են դեմոկրատիզմը, հավասարությունը, գործընկերությունը: Նրանք, գտնվելով համագործակցային իրավիճակի մեջ, համատեղ մշակում են ուսուցման գործընթացի նպատակնե-
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րը, բովանդակությունը, տալիս են գնահատականներ:
Անձնակողմնորոշված ուսուցումը, որպիսին է զարգացնող տեխնոլոգիաներով ուսուցումը, առանձնանում է մարդասիրական բովանդակությամբ, անձի նկատմամբ հոգեբանական ուղղվածությամբ [3, 102]:
Զարգացնող ուսուցում ասելով հասկանում ենք ուսուցման ակտիվգործնական եղանակը, որը հաջորդում է բացատրական-լուսաբանական
ուսուցմանը: Հիմքում ընկած է յուրաքանչյուր մարդու անհատական ինքնուրույնության ճանաչումը, նրա հետևյալ իրավունքների ընդունումը՝ եզակիություն (անհատական անկրկնելիություն), ներքին ազատություն
(ընտրության), ակտիվություն (ինքնուրույն և ստեղծագործական գործունեություն), ոգեկանություն, որպես անհատ, անձ զարգացումը:
Փորձը ցույց է տալիս, որ զարգացնող տեխնոլոգիայի շատ տարրեր
արդյունավետ կերպով կիրառելի են ինչպես ռուսաց լեզվի դասերին,
այնպես էլ սովորողների հետ արտասարանական աշխատանքներում՝
միտված ռուսաց լեզվի վերաբերյալ գիտելիքների խորացմանը և բանավոր ու գրավոր խոսքի կատարելագործմանը։
Այս տեխնոլոգիայի այժմեականությունն այն է, որ յուրաքանչյուր սովորող իր մտավոր հնարավորությունների չափով կարող է դառնալ հաղորդակցվող-ընդունակ անձ, որը լիարժեք կերպով տիրապետում է բանավոր և գրավոր խոսքին։ Ռուսաց լեզվի ուսուցումը պետք է իրականացնել հաղորդակցական կոմպետենցիաների ձևավորման և խոսքային
զարգացման կողմնորոշմամբ։
Ռուսաց լեզվի (ինչպես նաև յուրաքանչյուր այլ լեզվի) ուսուցման
նպատակները կարելի է դասակարգել հետևյալ երեք խմբում՝ ուղղագրական և կետադրական կարողությունների ձևավորում, սովորողների
զինում գրական լեզվի կանոններով, սեփական մտքերը շարադրելու կարողության զարգացում։
Զարգացնող ուսուցման տեխնոլոգիաներում իրականացվում է ուսուցման բովանդակության ընտրություն: Օրինակ՝ ռուսաց լեզվի ուսուցման միասնական հիմքը հանդիսանում է հնչութաբանական սկզբունքը:
Տառը դիտարկվում է որպես հնչույթի նշան: Կատարելով զանազան ուսումնական գործողություններ հնչույթի, ձևույթի, բառի և նախադասության վերլուծության ու փոխակերպումների վերաբերյալ՝ երեխաները յուրացնում են գրավոր խոսքի հնչութաբանական սկզբունքը և սկսում են
ճիշտ կատարել կոնկրետ ուղղագրական առաջադրանքները [4, 54]:
Սովորողների ուղղագրության և կետադրության հիմնական բաժին-
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ների վերաբերյալ գիտելիքների ամրապնդման նպատակով տեղին է կիրառել «1C։ Կրկնուսույց; Ռուսաց լեզու։ Միասնական պետական քննության տարբերակներ...» մուլտիմեդիական ծրագիրը։ Այս համալիրը թույլ
է տալիս ստուգել սովորողների գիտելիքները ռուսաց լեզվի բոլոր բաժիններից՝ ներառյալ տեսական և գործնական նյութը, ինչպես նաև ինտերակտիվ ստուգողական նյութերը, որոնք օգնում են բարձր մակարդակով նախապատրաստվել միասնական պետական քննություններին։ Դասերի ընթացքում, ինչպես նաև արտադասարանական աշխատանքներում, ակտիվորեն կիրառում եմ հեղինակային ուսուցանող և
թեստավորող մուլտիմեդիական ծրագրեր։ Ուսուցանող և թեստային
ծրագրերը «Բառերի խմբերը ըստ բառային նշանակության», «Ածական
դերբայ», «Մակբայ» և այլ թեմաներով կառուցում եմ ոչ թե ինքնուրույն,
այլ այդ ծրագրերին մասնակից եմ դարձնում դասարանի լավագույն սովորողներին։ Ձևաբանությանը վերաբերող այդպիսի ծրագրերը ուսումնական գործընթացում կարող են օգտագործվել տարբեր կերպ՝ որպես
նյութեր, որոնք տրվում են սովորողներին ինքնուրույն ուսումնասիրության, գիտելիքների ամրապնդման, կրկնության համար. որպես դիդակտիկ նյութեր, որոնք կարելի է ներառել դասերում տվյալ թեմայի ուսումնասիրության ցանկացած փուլում, ինչպես նաև ստեղծագործական դասխաղերի, դաս-ճանապարհորդությունների ընթացքում։
Խոսքն իրացվում է երկխոսության և մենախոսության տեսքով։ Ե՛վ
երկխոսական, և՛ մենախոսական խոսքը գոյություն ունեն փոխադարձ
կապի մեջ. դպրոցական տարիներին ակտիվորեն ձևավորվում և զարգանում է երկխոսական խոսքը, ավելի ցածր աստիճանի վրա՝ նաև մենախոսական խոսքը։ Դա բացատրվում է նրանով, որ երեխաները տիրապետում են միայն ռուսաց լեզվի խոսակցական տարատեսակին։ Մյուս
տարատեսակներին նրանք դեռ պիտի ծանոթանան հետագայում։ Հաղորդակցումը մենախոսության ձևով շփման կարևորագույն ձև է, որը
պետք է սովորել։ Երեխաների ողջ դպրոցական կյանքը պետք է ուղղորդել ռուսաց լեզվով մենախոսական խոսքի ուսուցմանը, այն է՝ ռուսերեն
տարբեր ոճերի տեքստեր կազմելու կարողությունների ձևավորմանը և
զարգացմանը [5]։
Ռուսերեն ուղղագրական և կետադրական գրագիտությունը գրավոր
խոսքի մշակույթի կարևորագույն տարրերից մեկն է, այդ պատճառով էլ
դրան հասնելը համարվում է միջնակարգ հանրակրթական դպրոցի կարևոր խնդիրներից մեկը։ Դպրոցականների ուղղագրական և կետադրա-
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կան գրագիտությունը դրսևորվում է նրանց հետևյալ կարողություններում.
ա) գրելու ընթացքում նախապես տեսնել նախադասության ու տեքստի
մեջ իմաստային կտորները, որոնք պահանջում են կետադրության նշաններով առանձնացում, բ) ճիշտ գրել բառերը ըստ յուրացրած ուղղագրության կանոնների և ճիշտ նշանակել կետադրությունը՝ ըստ սովորած կետադրության կանոնների. գ) գտնել և ուղղել ուղղագրական և կետադրական սխալները։ Ուղղագրական և կետադրական գրագիտության
հասնելը գիտելիքների, կարողությունների ու հմտությունների՝ ռուսաց
լեզվի ներկայումս գործող գնահատման նորմերի սահմաններում կարող
է ապահովվել, եթե ռուսաց լեզվի և գրականության ուսուցիչը և աշակերտները ուղղագրության ու կետադրության մեջ տեսնում են ոչ թե
տարբեր կանոնների անկարգ հավաքածու, այլ որոշակի համակարգ։
Վերջինիս էլ մեծ չափով նպաստում են զարգացնող ուսուցման տեխնոլոգիաները։
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Ռուսաց լեզվի դասերին նոր տեխնոլոգիաների կիրառումը թույլ է տալիս անհատականացնել և տարբերակայնացնել ուսուցման գործընթացը, վերահսկել և ակտիվացնել գործընթացի մասնակիցներից յուրաքանչյուրի գործունեությունը, խորացնել
սովորողների ստեղծագործական և իմացական ընդունակությունները, արդյունավե-
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տացնել ուսումնական գործընթացը, նշանակալից չափով մեծացնել աշխատանքի
տեմպը։ Դա հանգեցնում է առաջադիմության որակական աճի և պահպանում է հաստատուն հետաքրքրվածությունը ռուսաց լեզվի նկատմամբ ուսումնառության բոլոր
տարիների ընթացքում։
Բանալի բառեր. տեխնոլոգիաներ, զարգացում, ուսումնական գործընթաց, մարդասիրական բովանդակություն, ծրագիր, մուլտիմեդիա, առաջադիմություն, մոդել։
___________________
ПРИМЕНЕНИЕ РАЗВИВАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Тазаян Цовинар
Резюме
Применение новых технологий на уроках русского языка позволяет им персонализировать и диверсифицировать учебный процесс, контролировать и активировать
деятельность каждого участника, углублять творческие и познавательные способности
учащихся, а также делать учебный процесс более продуктивным и значительно увеличивать темп работы. Это приводит к качественному росту успеваемости и поддерживает постоянный интерес к русскому языку в течение всего периода обучения.
Ключевые слова: технологии, развитие, образовательный процесс, гуманитарное
содержание, программа, мультимедиа, прогресс, модель.
___________________
THE APPLICATION OF DEVELOPMENT EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE
PROCESS OF TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE
Tazayan Tsovinar
Summary
The application of new technologies in Russian language classes enables them to personalize and diversify the learning process, control and activate the activities of each participant, deepen the creative and cognitive abilities of learners, as well as make the educational process more productive and significantly increase the pace of work. It results in
qualitative growth of progress and sustains constant interest in Russian language during
the entire period of study.
Keywords: technologies, development, educational process, humanitarian contents,
programme, multimedia, progress, model.
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Технологичность – важнейшая особенность всей современной науки, в том числе педагогики. В современной высшей школе технологизация выступает как одна из норм проектирования образовательного процесса. Технологизация учебного процесса вуза предполагает переход от
обучения, построенного только или преимущественно на передаче информации, к обучению деятельностью и в деятельности, ориентированной как на настоящее, так и на будущее.
Технология обучения в высшей школе представляет собой системный комплекс психолого-педагогических процедур, включающих специальный подбор и подготовку дидактических форм, методов, способов,
приемов и условий, необходимых для процесса обучения. Она призвана
выполнять роль главной артерии учебно-воспитательного процесса, приближать педагогику к точным наукам, а педагогическую практику делать
организуемым, управляемым процессом с предсказуемым позитивным
результатом [4, с. 61].
Технология – совокупность процессов, правил, навыков, применяемых при создании какого-либо вида продукции, главным образом в производственной деятельности.
Педагогическая технология – это строго научное проектирование и
точное воспроизведение гарантирующих успех педагогических действий
[5, c. 318].
В. А. Сластёнин предлагает понимать педагогическую технологию как
«последовательную, взаимосвязанную систему действий педагога, направленных на решение педагогических задач, или как планомерное и после∗
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довательное воплощение на практике заранее спроектированного педагогического процесса» [6, с. 407].
Источниками каждой педагогической технологии являются достижения педагогической, психологической и социальных наук, передовой педагогический опыт, народная педагогика, все лучшее, что накоплено в
отечественной и зарубежной педагогике прошлых лет.
Любая педагогическая технология должна удовлетворять некоторым
основным методологическим требованиям, так называемым критериям
технологичности. Приведем их краткую характеристику:
♦ Концептуальность. Каждой педагогической технологии должна
быть присуща опора на определенную научную концепцию, включающую философское, психологическое, дидактическое и социально-педагогическое обоснование достижение образовательных целей.
♦ Системность. Педагогическая технология должна обладать всеми признаками системы: логикой процесса, взаимосвязью всех его частей, целостностью.
♦ Управляемость предполагает возможность диагностического целеполагания, планирования, проектирования процесса обучения, поэтапной диагностики, варьирования средствами и методами с целью коррекции результатов.
♦ Эффективность. Современные педагогические технологии существуют в конкурентных условиях и должны быть эффективными по
результатам и оптимальными по затратам, гарантировать достижение
определенного стандарта обучения.
♦ Воспроизводимость подразумевает возможность применения педагогической технологии в других однотипных образовательных учреждениях, другими субъектами.
Все педагогические технологии можно условно разделить на традиционные и инновационные. Традиционная технология обучения является
объяснительно-иллюстративной. Главные методы такого обучения – объяснение в сочетании с наглядностью. Ведущие виды деятельности студентов – слушание и запоминание. Главное требование и основной критерий эффективности – безошибочное воспроизведение изученного.
В настоящее время система образования должна, не отвергая, а напротив, разумно используя накопленный положительный опыт традиционного обучения, управлять вниманием и действиями студентов, обу-
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чая их процессу самостоятельного обучения и развития, расширять их
инновационный и креативный потенциал.
Учитывая отрицательные аспекты традиционной технологии обучения, современная педагогика активно изучает и разрабатывает всё новые
педагогические технологии. Рассмотрим основные, актуальные для высшей школы:
1. Активное обучение – такая организация учебного процесса, которая направлена на всемерную активизацию учебно-познавательной деятельности обучающихся. Активизация обучения может идти как посредством совершенствования форм и методов обучения, так и по пути совершенствования организации и управления учебным процессом со стороны государственной системы образования.
2. Тренинговые технологии – это система деятельности по отработке определенных алгоритмов учебно-познавательных действий и способов решения типовых задач в ходе обучения (Например, тесты и практические упражнения). Необходимо вносить в тренинг элементы эвристики.
3. Эвристическое обучение (от греч. heurisko – отыскиваю, нахожу, открываю. Речь идет о нахождении знаний, ответов на поставленные вопросы) состоит в непрерывном самостоятельном открытии нового, когда студент не получает готовые знания, а самостоятельно их находит. Очень распространён метод эвристической беседы, в которой педагог побуждает к поиску, рассуждению.
4. Дистанционное обучение – взаимодействие педагога и студентов между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое без непосредственного контакта.
5. Игровые технологии – это технологии, связанные с применением
при обучении игры, проектированием мнимой ситуации и действий в ней.
6. Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной деятельности. Она имеет в виду вполне конкретные
и прогнозируемые цели. Одна из таких целей – создание комфортных
условий обучения, то есть условий, при которых студент чувствует свою
успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения. Суть интерактивного обучения состоит в
такой организации учебного процесса, при которой практически все
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студенты оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют
возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают
и думают.
7. Компьютерные технологии обучения – это процессы подготовки и передачи информации обучаемому, средством осуществления
которых является компьютер.
8. Проектная технология – это система обучения, при которой обучающиеся приобретают знания в процессе планирования и выполнения
постепенно усложняющихся творческих практических заданий.
9. Педагогика сотрудничества – гуманистическая идея совместной
развивающей деятельности обучающихся и их педагогов, построенная
на осознании педагогом и обучающимися общности целей в педагогическом процессе.
Педагогика сотрудничества – это совокупность идей, форм и методов, которые обеспечивают интерес студентов к обучению, стимулируют
их познавательную активность, создают атмосферу коллективного творчества.
10. Проблемное обучение (греч. рroblema – задача, затруднение) –
метод, при котором студенты путём самостоятельной поисковой
деятельности под руководством преподавателя делают собственные
выводы, приходят к тем или иным заключениям и способам решения
поставленных перед ними проблем.
11. Развивающее обучение – направление в теории и практике образования, ориентирующееся на развитие физических, познавательных
и нравственных способностей студентов путем использования их потенциальных возможностей.
12. Личностно-деятельностное (личностно-ориентированное) обучение. Современные технологии обучения в высшем учебном заведении
ориентированы на создание условий для самовыражения и саморазвития
студента. Одной из таких технологий является личностно ориентированная технология обучения, в центре которой находится личность студента, его самобытность, самоценность.
13. Опережающее обучение – вид обучения, при котором краткие
основы темы даются преподавателем до того, как начнется изучение её
по программе. Краткие основы могут даваться как тезисы при рассмотрении смежной тематики, так и представлять собой ненавязчивые упо-
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минания, примеры, ассоциации. Предполагается, что опережающее обучение эффективно при изучении темы, трудной для восприятия. Опережающее обучение подразумевает развитие мышления студентов, опережающее их возрастные возможности.
14. Разноуровневое (дифференцированное) обучение – это педагогическая технология организации учебного процесса, в рамках которого
предполагается разный уровень усвоения студентами учебного материала.
15. Контекстное обучение – метод обучения, реализуемый через
системное использование профессионального контекста, постепенное
насыщение учебного процесса элементами профессиональной деятельности. Применяется в основном в высшей школе.
16. Технология парного обучения – это система, при которой студенты работают вдвоём, дают взаимную оценку действиям и поступкам
друг друга.
17. Модульное обучение – способ организации учебного процесса
на основе блочно-модульного представления учебной информации. Состоит в том, что обучающийся самостоятельно может работать с предложенной ему комплексной учебной программой, включающей в себя целевую программу действий, информационный блок и методическое руководство для достижения поставленной дидактической цели.
18. Концентрированное обучение – особая технология организации
учебного процесса, при которой внимание педагогов и обучающихся сосредоточивается на более глубоком изучении каждого предмета за счет
объединения занятий в блоки, сокращения числа параллельно изучаемых
дисциплин в течение учебного дня, недели (подобное обучение называют «погружением» в предмет). При концентрированном обучении осуществляется концентрация энергии и рабочего времени студентов и педагогов.
19. Технология кейс-стади представляет собой изучение и принятие решений по ситуации, которая возникла в результате происшедших
событий или может возникнуть при определенных обстоятельствах в
конкретной организации в тот или иной момент.
Перед высшими образовательными учреждениями стоит важная задача – воспитать всесторонне развитого человека, обладающего информационной культурой, что позволит ему успешно адаптироваться в новых жизненных условиях. Достижение поставленной цели возможно через активное внедрение и использование в учебно-воспитательном про-
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цессе современных педагогических технологий, в частности информационно-коммуникационных.
Современные студенты в большинстве своем владеют компьютерной грамотностью, поэтому важно, чтобы и педагоги повышали свою
квалификацию через овладение компьютерными и коммуникационными
технологиями. Это направило нас на использование информационнокоммуникационных технологий на занятиях практического русского языка [3, с. 123].
В процессе работы с цифровыми ресурсами преподаватель или студент может сам отбирать необходимый материал при изучении или повторении темы. Цифровые образовательные ресурсы разделены на группы по способу использования:
1. Демонстрационные материалы.
2. Демонстрационно-опорные материалы.
3. Обобщающие материалы.
4. Тренировочно-контрольные материалы.
5. Учебно-справочные материалы.
Демонстрационные материалы используются на этапе объяснения
нового материала, основная их функция – иллюстративная. Это могут
быть интерактивные примеры схем с текстовым комментарием, работа с
текстом, в котором нужно определить стиль и тип речи данного текста,
составить речевую ситуацию.
Демонстрационно-опорные материалы не только иллюстрируют какое-либо языковое явление, но и служат опорой для их анализа, а также
стимулируют высказывания на этапе закрепления.
На этапах повторения и обобщения на занятиях по практическому
курсу русского языка мы используем интерактивные таблицы – сложный
электронный объект, поддерживающий материал учебника. Информационное наполнение таблиц снабжено всплывающими подсказками, а
ячейки содержат вложения с дополнительной информацией. Таблицы
имеют, как правило, несколько уровней интерактивности и, следовательно, включают учебный материал различного уровня сложности.
На этапах закрепления материала, контролируя знания и умения студентов, часто обращаемся к тестовому контролю. Методика проведения
тестового контроля на бумажных носителях сегодня разработана достаточно хорошо. Тесты разработаны по всем разделам современного рус-
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ского языка. Электронный тестовый контроль позволяет студенту получить оценку своей деятельности сразу по завершении работы, в отличие
от бумажного носителя [1, с. 110].
На наш взгляд, продуктивным видом работы являются интерактивные задания по русскому языку для тренировки грамотности студентов.
Это интерактивные диктанты, представляющие собой небольшие отрывки из произведений классической литературы. Они позволяют студенту самостоятельно проверить собственную грамотность, что формирует у них навыки самоорганизации, а также способствуют приобщению
студентов к замечательным произведениям русской литературы и воспитывают любовь к художественному слову.
Современный студент все чаще обращается за необходимой информацией в Интернет-ресурсы, поэтому учебно-справочные материалы – неотъемлемая часть цифровых образовательных ресурсов. Электронные пособия могут быть использованы как справочные материалы при выполнении самостоятельной работы, как учебные материалы для заданий поискового характера, для организации коллективной работы в аудитории.
Важно использовать такие образовательные технологии, которые не
только формируют знания, умения и навыки, но и позволяют осуществить деятельностный подход в обучении. К таким технологиям относится
метод проекта. Метод проекта ориентирован на самостоятельную деятельность студентов – индивидуальную, парную, групповую и предполагает решение какой – либо проблемы. Проектная деятельность способствует активизации познавательной активности студентов, а также развитию навыков исследовательской работы. Проектная деятельность способствует формированию познавательной активности, развивает коммуникативные навыки, что очень важно в современном обществе.
На занятиях по практическому курсу русского языка мы используем
и игровые технологии, которые создают ситуацию самоутверждения перед обществом, ориентируют на речевую деятельность. Работа в инновационном режиме меняет мировоззрение самого педагога [2, с. 175].
Основные технологии в преподавании русского языка основаны на
интенсивном, коммуникативном, ситуационном методах. Модель интенсивного обучения разработана для обучения взрослых в условиях краткосрочных курсов. В основе данной модели - эмоциональное внушение в
бодрствующем состоянии, приводящее к сверхзапоминанию при комп-
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лексном использовании всех вербальных и невербальных, внешних и
внутренних средств суггестии (внушения).
Технология коммуникативного обучения базируется на десяти дидактических принципах: овладения иноязычной культурой через общение, взаимосвязанного обучения аспектам иноязычной культуры, управления учебным процессом на базе его квантования и программирования,
системности, обучения на основе ситуаций, индивидуализации, развития
речемыслительной активности и самостоятельности, функциональности
и новизны. Инновационный характер концепции состоит в том, что фактически речь идет не об обучении русскому языку, а об овладении обучающимися аспектами иноязычной культуры через обучение.
Основным содержанием концепции ситуативного подхода является
то, что личностно-ориентированное образование «не занимается формированием личности с заданными свойствами, а создает условия для полноценного проявления и, соответственно, развития личностных функций
субъектов образовательного процесса». Эта технология включает в себя
элементы проблемного обучения (решение проблемных задач разного
уровня), элементы концепции коммуникативного метода обучения (учебный диалог).
На современном этапе исследования широко используется в системе высшего образования технология контекстного обучения, базирующаяся на деятельностной теории усвоения социального опыта. Эта технология включает в себя три основные формы деятельности: учебную
(академического типа), квазипрофессиональную (деловые игры), учебнопрофессиональную (НИРС, производственная практика).
Технология эвристического типа широко используется в учебном процессе вузовской практики и показывает значительные возможности
реализации личностно-ориентированного подхода в системе высшего
образования. Она базируется на мотивации обучающихся к познавательно-исследовательской деятельности. Обучение предстает как процесс
делового общения равноценных партнеров – преподавателей и студентов.
Теоретический анализ уже имеющихся технологий обучения в высшей школе показывает, что в каждой из них присутствует мотивационный компонент, в той или иной степени решается проблема мотивационного сопровождения учебной деятельности студента. Технологи русского
языка в большинстве случаев опираются на методику преподавания рус-
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ского языка, и на первом плане таких технологий находится реализация
обучающих целей, а не развивающих, что не соответствует всем требованиям, предъявляемым к современной педагогической технологии высшей
школы. Сочетание технологических подходов в изучении русского языка
с технологиями контекстного и эвристического типа могло бы значительно повысить качество преподавания языка и в определенной степени
способствовать актуализации учебной деятельности студента в соответствии с требованиями времени.
ЛИТЕРАТУРА
1.Григорьев С. Г., Гриншкун В. В., Макаров С. И., Методико-технологические основы создания электронных средств обучения. Самара: Издательство Самарской государственной экономической академии, 2002. – 114 с.
2.Гроголь Н. В., Игровая педагогика как средство воспитания в урочное и неурочное
время // Менеджмент в образовании. 2005. N2, c. 170–177.
3.Компьютерные телекоммуникации – школе. Пособие для учителя / Под ред. Полат Е.
С. М., 2005. – 145 с.
4.Остапенко И. А., Педагогика высшей школы: учебное пособие / И. А. Остапенко, М.
Н. Крылова. Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО
Донской ГАУ, 2017. – 177 с.
5.Педагогика: учеб. / Л. П. Крившенко [и. др.], под. ред. Л. П. Крившенко. М., ТК
Вебли, изд. Проспект, 2007. – 432 с.
6.Сластёнин В. А., Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.,
“Академия”, 2007. – 576 с.
___________________
ԲՈՒՀԵՐՈՒՄ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ
ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ
Հարությունյան Լիանա
Ամփոփում
Հոդվածում ներկայացված է ռուսաց լեզվի գործնական պարապմունքների ժամանակ մանկավարժական տեխնոլոգիաների կիրառման փորձը, որը նպաստում է ուսանողների կոմունիկատիվ կոմպետենտության բարձրացմանը: Դիտարկվում են նաև
ռուսաց լեզվի ուսուցման տարբեր տեխնոլոգիաներ, որոնց զարգացման դինամիկան
արտացոլում է կրթական պրակտիկայի էվոլյուցիան: Ռուսաց լեզվի ուսուցումը 21-րդ
դարում պետք է համապատասխանի ժամանակակից տեխնոլոգիաներին ներկայացվող բոլոր պահանջներին:
Բանալի բառեր. մանկավարժական տեխնոլոգիա, ինտերնետային ռեսուրսներ,
թվային կրթական ռեսուրսներ, էլեկտրոնային բաղադրիչներ:
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПРАКТИЧЕСКОГО
РУССКОГО ЯЗЫКА В ВУЗАХ
Арутюнян Лиана
Резюме
В статье представлен опыт применения педагогических технологий на занятиях
практического курса русского языка в вузах, которые способствуют повышению коммуникативной компетентности студентов. В статье рассмотрены разные типы технологии обучения русскому языку, динамика развития которых отражает эволюцию образовательной практики. Обучение русскому языку в XXI веке должно соответствовать
всем требованиям, предъявляемым к современной педагогической технологии высшей
школы.
Ключевые слова: педагогическая технология, обучение, интернет-ресурсы, цифровые образовательные ресурсы, электронные компоненты.
___________________

APPLICATION OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PRACTICAL RUSSIAN LANGUAGE
IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
Harutyunyan Liana
Summary
In article is presented experience of the using pedagogical technology on occupation of
the practical course of the Russian language in high educational institutions, which promote increasing communication компетентности student. The article deals with different
types of Russian language teaching technologies which reveal education practice development. Teaching the Russian language in the 21st century should meet all the requirements
for modern pedagogical technology of higher education.
Keywords: pedagogical technology, teaching, internet-facility, digital educational facility, electronic components.
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ԵՊԼՀ անգլերենի ամբիոն, մանկ. գիտ. թեկնածու

Ժամանակակից աշխարհում հնարավոր չէ պատկերացնել որևէ գիտական ճանաչողական ոլորտ, որը կարող է շրջանցել անգլերեն լեզվով
լույս տեսնող հսկայածավալ գրականությունը: Այդ առումով հոգեբանությունը, հոգեբանական գիտությունը բացառություն չէ: Ապագա հոգեբանը չի կարող ապահովել իր մասնագիտական կոմպետենցիայի զարգացման, ինքնակրթության գործընթացը, եթե չի կարողանում օգտվել անգլալեզու հոգեբանական գրականությունից: Տիրապետելով անգլերենին
մասնագիտական մակարդակում, հոգեբանները կարող են մասնակցել
միջազգային գիտաժողովների, համատեղ դրամաշնորհային ծրագրերի
և նախագծերի, տպագրվել արտերկրի գիտական հանդեսներում և ամսագրերում, ներկայացնել իրենց գիտական պրպտումների արդյունքները միջազգային հանրությանը, ներգրավվել յուրահատուկ միջմշակութային հաղորդակցության, միջգիտական, միջազգային երկխոսության մեջ:
Սույն հոդվածի նպատակն է բացահայտել միջմշակութային հաղորդակցության առանձնահատկությունները ապագա հոգեբանների անգլերենի մասնագիտական դասընթացում։
Դիտարկելով միջմշակութային հաղորդակցությունը մասնագիտական շփման մակարդակում, հնարավոր է դառնում հաշվի առնել անգլերենի ուսուցման լեզվաբանական և արտալեզվաբանական գործոնները:
Դա վերաբերում է նախ և առաջ հոգեբանական խոսույթի տարբեր դրսևորումներին՝ լեզվակիր հոգեբանների, հոգեվերլուծողների հաղորդակցման ոճերին, կարգավիճակին, տարիքային առանձնահատկություններին և այլն:
∗

Նյութը ներկայացվել է 20.09.2019 թ., գրախոսվել է 27.09.2019 թ.:
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Շատ դեպքերում նույն երևույթի մասին խոսելով, տարբեր մշակույթներ ներկայացնող հոգեբանները թե՛ մասնագիտական, թե՛ ոչ մասնագիտական մակարդակներում իրար հասկանում են դժվարությամբ:
Հիմնական պատճառներից մեկը միջմշակութային հաղորդակցական ոչ
բավարար մակարդակն է: Այդ համատեքստում առաջին պլան է մղվում
ոչ խոսքային, հարալեզվական միջոցների ուսուցման հիմնախնդիրը: Այստեղ խոսքը լեզվակիր հոգեբանի հաղորդակցական վարքագծի առանձնահատկությունների մասին է [4, էջ 58-62]: Շատ դեպքերում մասնագիտական եզրույթները, իրակությունները, դարձվածքային տարբեր միավորներն ավելի հեշտ է յուրացնել, քան լեզվակիր-մասնագետի մարմնի
լեզուն (ժեստը, ձեռքերի շարժումը, ժպիտը և այլն): Տիպական օրինակ է
«հոգեվերլուծող» եզրույթը՝ couch doctor:
Հայալեզու ուսանողները հիմնականում այդ եզրույթը սխալ են թարգմանում: Օրինակ՝
– Some couch doctor told her to go out and find a lover.
– Մի հոգեբույժ ասաց, որ իրեն պետք է սիրեցյալ:
Հետևյալ բնագիրը հնարավոր չէ հասկանալ, եթե անձը ծանոթ չէ
հոգեբույժների և հոգեվերլուծողների գործունեությանը ԱՄՆ-ում կամ
Անգլիայում:
Ուսանողները պետք է գիտենան, որ couch նշանակում է բազմոց:
Սակայն դժվարությունները սկսվում են այն ժամանակ, երբ couch բառի
երկրորդ նշանակությունն են յուրացնում:
Psychiatrist's / shrink's couch - հոգեվերլուծող բազմոց, որն ավելի
շատ խոսակցական լեզվի բառաշերտին է բնորոշ:
«On the couch» արտահայտությունը նշանակում է հոգեվերլուծական
խորհրդատվություն ստանալ: Սակայն տարբեր ենթատեքստերում նույն
բառակապակցությունն այլ իմաստներ է ձեռք բերում:
Do you ever feel like the only words that come out of your mouth are
direct orders? “Empty the trash, be nice to your sister, quit jumping on the
couch!!!” A big part of preventing bad behavior, however, is to provide encouraging words to reinforce good behavior when you see it [7]:
Տվյալ բնագրի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ նրա հեղինակի
համար սովորական երևույթ է հոգեվերլուծողի այցելելը: Ակնհայտ է, որ
«on the couch» հաստատուն բառակապակցությամբ բառախաղը դժվար
է հասկանալը, թարգմանելը, քանի որ այն դիտարկվում է այլ մշակութային տիրույթում: Ասվածի համատեքստում հետաքրքրություն է ներկա-
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յացնում «couch case» – «հոգեվելուծողի հաճախորդ» բառկապակցությունը, քանի որ այն հանդես է գալիս որպես հատկաբանություն, և նրա
իրադրային գործածումը նույնպես չի տալիս ցանկալի արդյունք:
Խնդիր է դրվում անգլալեզու հոգեբանների կյանքն ու գործունեությունն ուսումնասիրելով, յուրացնել նոր բառեր և բառակապացություններ, նոր մասնագիտական եզրաբառեր, հատկաբանություններ: Մյուս
կողմից, խնդիր է դրվում այնպիսի մասնագիտական արտահայտություններ ուսումնասիրել, որոնք կնպաստեն նրանց գործաբանական, հաղորդակցական կարողությունների ձևավորմանը:
Միջմշակութային հաղորդակցության դժվարությունները տարբեր
են: Դրանք կարող են լինել լեզվական, գործաբանական, ճանաչողական, բառային կամ քերականական: Նշված մակարդակներում ապագա
հոգեբանները պետք է կարողանան հաղթահարել լեզվական (բառային,
քերականական, հնչյունական), գործաբանական, միջմշակութային բնույթի փոխներթափանցման տարբեր դրսևորումներ:
Ավանդական մոտեցմամբ, ապագա հոգեբանները շեշտը դնում են
բառապաշարի և քերականության ուսուցման վրա և հաճախ անտեսվում
է գործաբանական փոխներթափանցման կարևորությունը [5]: Այս առումով ուսանողները պետք է յուրացնեն լեզվակիր հոգեբանների վարքագծային կանոնները, նորմերը, կարծրատիպերը, մարմնի լեզուն, ժեստերը: Նրանք պետք է կարողանան ոչ միայն հասկանալ լեզվակիրներին,
այլև գտնել նրանց հետ շփման եզրեր:
Թե՛ մասնագիտական, թե՛ միջմշակութային մակարդակներում ապագա հոգեբանները պետք է ունենան համապատասխան լեզվաբանական կոմպետենցիա: Սակայն միայն քերականության, բառապաշարի
կամ հնչյունաբանության իմացությունը չի կարող տալ ցանկալի արդյունք: Պատահական չէ, որ մեթոդիստները ներմուծում են «սոցիալլեզվաբանական կոմպետենցիա» հասկացությունը: Այն լեզվաբանական
և գործաբանական կոմպետենցիաների միջև առանցքային դեր է կատարում [2]:
Ուսումնական պայմաններում դժվար է վերարտադրել այնպիսի իրադրություններ, որոնք իրական են, ինչպես նաև դեպքեր, հանդիպումներ, երկխոսություններ, որոնք բնորոշ են անգլալեզու հոգեբաններին:
Խնդիրն ավելի է սրվում շփման մակարդակում: Կենցաղային մակարդակում շփումը մարդկանց մերձենալու, ճանաչելու միջոց է: Ապագա ուսանողները չունեն արտասահմանցիների հետ շփվելու անհրաժեշտ կամ
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բավարար փորձ: Նրանք, ովքեր ունեն պահանջվող փորձը, ավելի արագ են ընկալում տվյալ հաղորդակցական իրադրության առանձնահատկությունները:
Մասնագիտական շփման մակարդակում, ապագա հոգեբանները
պետք է յուրացնեն այնպիսի բառապաշար, որը վերաբերում է անգլալեզու հոգեբանների, հոգեբանական շփման և հոգեբանության ուսուցման
մշակույթին: Այդ համատեքստում կարևորվում են այն արժեքները, որոնց նախապատվություն են տալիս անգլալեզու հոգեբանները: Այստեղ
խոսք է գնում երկու և ավել արժեքային համակարգերի փոխներթափանցման մասին:
Հետաքրքիրն այն է, որ հայալեզու հոգեբաններն աղոտ պատկերացում ունեն անգլալեզու երկրներում գոյություն ունեցող հոգեբանական
ծառայությունների, տեսակների, ընդհանրապես՝ հոգեբանական մշակույթի մասին: Այդ առումով, օգտակար են անգլալեզու երկրներում գործող հոգեբանական ծառայությունների մասին ֆիլմեր դիտել, ընթերցել
համապատասխան գրականություն:
Կարևորվում են այն հետազոտությունները, որոնք նվիրված են
դիսկուրսի կամ տրամախոսության ուսուցողական նպատակներով
կիրառմանը [1], [3], [6]: Ամեն մի հոգեբանական դիսկուրս անհրաժեշտ
է ներմուծել բնագրերի, տեսահոլովակների միջոցով, քանի որ դրանք ոչ
միայն պետք է լինեն բնագրային, այլև պետք է ներկայացնեն կոնկրետ
իրական հաղորդակցության իրադրություններ: Արդյունավետ է ֆիլմերի
միջոցով ներմուծել այնպիսի խոսակցական իրադրություններ, որոնք
բնորոշ են հոգեբանների հաղորդակցմանը:
Հոգեբանական մակարդակում միջմշակութային հաղորդակցությունը հանդիպում է տարբեր դժվարությունների: Թե՛ մասնագիտական, թե՛
լեզվական մակարդակներում ներանձնային բնույթի խնդիրները առաջացնում են բազում լեզվական բնույթի խնդիրներ: Անգլիացիների հուզազգայական դաշտն ուսումնասիրելու խնդիր է առաջանում: Փակ կամ
բաց թեմաների հիմնախնդիրը հայերի մոտ լրիվ այլ տրամախոսական,
տրամաբանական հարթության վրա է դիտարկվում [1, էջ 58]:
Կարևորվում է հատկապես տաբու բառերի, հայհոյանքների, անեծքների, ոչ նորմատիվ բառերի, հասարակաբանությունների ուսուցման
հիմնախնդիրը, քանի որ կոպտաբանությունները, անվայելուչ, ոչ բարեհունչ լեզուն ուսումնասիրելով, հոգեբանները կարողանում են շոշափել
բազում փակ թեմաներ:
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Տվյալ դասընթացը նախագծելիս խնդիր է առաջանում որոշակի սահմաններում ծանոթացնել ուսանողներին փակ, արգելված, անվայելուչ
բառապաշարին: Ժամանակի սղությունը և ուսուցման պայմանները թույլ
չեն տալիս մշակել հատուկ դասընթաց, կամ համապատասխան ժամեր
հատկացնել ոչ նորմատիվ հոգեբանական ուղղվածության բառապաշարի ուսուցման համար: Արդյունավետ է շեշտը դնել ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքի վրա, հանձնարարել, որ նրանք պատրաստեն զեկույցներ, հաղորդումներ, անեն ներկայացումներ ըստ հստակ մշակված
թեմաների.
♦ Սիրո և սեռական կյանքի հոգեբանություն:
♦ Դեռահասության ճգնաժամի տեսակները:
♦ Կյանքի իմաստը:
♦ Երջանկության մեխանիզմը:
♦ Հոգևոր արժեքները:
♦ Անձի փակ թեմաները հայերի մոտ:
♦ Փակ թեմաների հիմնախնդիրն անգլիացիների մոտ:
Այդպիսի խնդիրների քննարկումը կնպաստի ուսանողների քննադատական, ստեղծագործական մտածողության զարգացմանը և աստիճանաբար կպատրաստի նրանց մասնագիտական, կենցաղային, միջանձնային մակարդակներում միջմշակութային հաղորդակցության տարրերի յուրացմանը:
Միջմշակութային կոմպտենցիայի զարգացման տեսանկյունից յուրացվող տեղեկատվությունը և գիտելիքները ներառում են համեմատվող
անձանց, երկրների, մշակույթների, մոտեցումների մասին գոյություն ունեցող պատկերացումները, ինչպես նաև ազգամշակութային կարծրատիպերը, նախապաշարմունքերը, սխալները և այլն:
Սկզբունքային նշանակություն ունի այն, որ ըստ նշված համակարգի՝ միջմշակութային կարողությունները ներառում են.
♦ սեփական և օտար մշակույթների միջև կապ հաստատելու ունակություն.
♦ մշակութային ընկալունակություն, այլ մշակույթի ներկայացուցիչների հետ կապ հաստատելու համար բազմազան ռազմավարությունները տարբերակելու և կիրառելու ունակություն.
♦ սեփական և օտար մշակույթների միջև միջնորդի դեր ստանձնելու և միջմշակութային դժվարություններն ու իրավիճակներն արդյունավետ հաղթահարելու ունակություն.
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♦ կարծրատիպ դարձած հարաբերությունները հաղթահարելու ունակություն [2, էջ 120-123]:
Փաստորեն, ապագա հոգեբանը հանդես է գալիս ոչ միայն որպես
«միջմշակութային անձնավորություն», այլև միջմշակութային մակարդակում հոգեբանական ծառայություն իրականացնող անձ: Ապագա հոգեբանը պետք է իրեն դրսևորի որպես կոնկրետ մշակույթի, մասնագիտության, համայքի, ընտանիքի ներկայացուցիչ: Նա պետք է հստակորեն
գիտակցի, թե ինչ արժեքային համակարգ է որդեգրում, կյանքի ինչ
նպատակներ է հետապնդում:
Միջմշակութային հաղորդակցության ուսուցման նպատակներից մեկը սոցիալականացման գործոնների բացակայության փոխհատուցումն
է, քանի որ հայալեզու հոգեբանը չի մեծացել, ձևավորվել որպես անձ
անգլալեզու միջավայրում: Դրա համար պետք է ընտրել կոնկրետ բնագրեր, իրադրություններ, թեմաներ ենթադրվող խոսակցական իրադրությունները վերատադրելու համար:
Միջմշակութային հաղորդակցման նշված բաղադրիչների յուրացման ընթացքում անհրաժեշտ է ներկայացնել կոնկրետ մասնագիտական
և կենցաղային շփման իրադրություններ պարունակող թեմաների ցանկ:
Մասնագիտական շփման իրադրությունների ցանկ
♦ Հոգեբանի սենյակում
♦ Զանգ հոգեվերլուծողին
♦ Հարցազրույց անձնական թեմաներով
♦ Բողոքներ հարազատի կորստից հետո
♦ Շարունակական հոգնածության զգացում
♦ Շարունակական վախի զգացում
♦ Անհասկանալի խանդի դրսևորում
♦ Ագրեսիվ պահվածք
♦ Ագրեսիվ վերաբերմունք ծնողների հանդեպ:
Նշված և այլ թեմաներով քննարկումները պետք է ուղեկցվեն համապատասխան գրականության ընթերցանությամբ: Արդյունավետ է տալ
այն գրական ստեղծագործությունների ցանկը, որոնք ունեն հոգեբանական ուղղվածություն:
Best Novels for Psychology Buffs
1. The Metamorphosis (1915) by Franz Kafka:
2. A Farewell to Arms (1929) by Ernest Hemingway:
3. The Stranger (1942) by Albert Camus:
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4. The Catcher in the Rye (1951) by J.D. Salinger:
5. One Flew Over the Cuckoo’s Nest (1962) by Ken Kesey:
6. A Single Man (1962) by Christopher Isherwood:
7. Gravity’s Rainbow (1973) by Thomas Pynchon:
8. Generation X (1991) by Douglas Coupland:
9. Fight Club (1996) by Chuck Palahniuk:
10. Middlesex (2002) by Jeffrey Eugenides:
Հոգեբանները իրենց մասնագիտական պարտականությունները կատարելիս երբեմն-երբեմն ներգրավվում են միջմշակութային հաղորդակցության մեջ՝ հաղթահարելով ընդհանուր լեզվական, բառային, քերականական, գործաբանական, ճանաչողական և այլ բնույթի դժվարություններ:
Ապագա հոգեեբանները իրենց ուսումնառության ընթացքում պետք
է յուրացնեն լեզվակիր հոգեբանների վարքագծային կանոնները, նորմերը, կարծրատիպերը, տարբեր բովանդակության հարալեզվական միջոցները, քանի որ միայն անգլերեն հոգեբանական ենթալեզվի իմացությունը բավարար չէ անհրաժեշտ մակարդակում շփում ապահովելու համար: Նրանք պետք է կարողանան ոչ միայն հասկանալ լեզվակիրներին,
այլև գտնել նրանց հետ շփման եզրեր:
Մասնագիտական շփման մակարդակում նրանք պետք է յուրացնեն
այնպիսի բառապաշար, որը վերաբերում է անգլալեզու հոգեբանների,
հոգեբանական շփման և հոգեբանության ուսուցման մշակույթին: Նրանք
պետք է կարողանան հաղթահարել ոչ միայն գործաբանական, այլև արժեքային համակարգերի փոխներթափանցման դրսևորումները:
Այսպիսով, խնդիր է դրվում անգլերեն հոգեբանական ենթալեզվի
ուսուցման ընթացքում ձևավորել ապագա հոգեբանի միջմշակութային
կոմպտենցիան, փոխել նրա պատկերացումները, ինչպես նաև ազգամշակութային կարծրատիպերը, նախապաշարմունքները, սխալները և այլն:
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.

Մանուկյան Ա. Գ., Խոսութային իրազեկության փուլային զարգացման առանձնահատկությունները մասնագիտական անգլերենի դասընթացում: Թեկն. ատեն.,
2009, էջ 58:
2. Լեզուների իմացության/իրազեկության համաեվրոպական համակարգ. ուսումնառություն, դասավանդում, գնահատում: Ծրագրի ղեկավար` Ս. Զոլյան, թարգմ.` Ս.
Կարախանյան և ուրիշ., Խմբ.` Սուրեն Զոլյան, Մելանյա Աստվածատրյան և ուրիշ.,
Եր., «Նորք Գրատուն», 2005, 120-123 էջ:

234

ՄԻՋՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ...

3. Елухина Н. В., Роль дискурса в межкультурной коммуникации и методике формирования дискурсивной компетенции // “Иностранные языки в школе”. 2002. N3,
c. 9-13.
4. Кузьменкова Ю. Б., Стратегии речевого поведения в англоязычной среде / Ю.Б.
Кузьменкова // «Первое сентября». 2005. N17, c. 58-62.
5. Павлова А. В., Роль прагматики в межкультурном общении // Теория языка и
межкультурная коммуникация. Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2006. N2. URL: http://tl-ic.kursksu.ru/pdf/007-17.pdf (дата
обращения: 07.02.2017).
6. Hatch E., Discourse and Language Education. Cambridge University Press, 2000. –
327 p.
7. http://www.positiveparentingsolutions.com/parenting/encouraging-words
___________________
ՄԻՋՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՄԱՆ
ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՈՒՄ
Այվազյան Սոնա
Ամփոփում
Հոդվածը ներկայացնում է անգլերեն հոգեբանական ենթալեզվի ուսուցման միջմշակութային հաղորդակցական հայեցակերպը: Այդ համատեքստում քննության են
առնվում անգլալեզու հոգեբանների «մասնագիտական-հոգեբանական» և «հաղորդակցական վարքագիծ» հասկացությունները միջանձնային, մասնագիտական և միջմշակութային հաղորդակցության մակարդակներում:
Բանալի բառեր. միջմշակութային հաղորդակցություն, լեզվական, հոգեբանական,
հոգեվերլուծական, մասնագիտական:
___________________
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОМУ ОБЩЕНИЮ БУДУЩИХ
ПСИХОЛОГОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМ КУРСЕ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Айвазян Сона
Резюме
В статье рассматриваются особенности обучения межкультурному общению для
психологов на уроке английского языка для особых целей и подчеркивается его важность на профессиональном уровне. В этом контексте обсуждаются концепции профессионального, коммуникативного и психологического поведения, которые следует
учитывать на уровне межличностного, профессионального и межкультурного общения. Представлены некоторые темы и пути развития межкультурных компетенций.
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PECULIARITIES OF TEACHING INTERCULTURAL COMMUNICATION IN ESP COURSES
FOR PSYCHOLOGY STUDENTS
Ayvazyan Sona
Summary
The article examines the pecularities of intercultural communication for psychology
students in ESP classes and emphasizes its importance at the professional level. In this
context, the concepts of professional, communicational and psychological behavior, which
should be considered at interpersonal, professional and intercultural communication levels
are discussed. Some topics and ways of developing intercultural competences are presented.
Keywords: Intercultural communication, linguistic, psychological, psychoanalytic,
professional.
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ՎԱԽԻ ԵՎ ՏԱԳՆԱՊԱՅՆՈՒԹՅԱՆ
ՀՈԳԵՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՄԱՆ
ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆՆԵՐԸ∗
ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ԱԼԻՆԱ
ՀՊՄՀ Հատուկ և ներառական կրթության
ֆակուլտետի հատուկ մանկավարժության և
հոգեբանության ամբիոնի դասախոս, հոգ. գիտ. թեկն.

Վախի և տագնապայնության ըմբռնման հարցում իհարկե ուրույն
տեղ է զբաղեցնում հոգեվերլուծությունը: Հոգեվերլուծական մոտեցման
մասին խոսելիս հնարավոր չէ կրկին չհիշատակել Ս. Կերկեգորի անունը: Խնդիրն այն է, որ Զ. Ֆրեյդը և Կերկեգորը տագնապայնության և
վախի էության վերաբերյալ համանման տեսանկյուններ են արտահայտում:
«Մեզ համար առավել հետաքրքրական է, թե ինչպես է այդ համանմանությունն արտահայտվում տագնապի և վախի ըմբռնման հարցում: Ե՛վ
Ֆրեյդը, և՛ Կերկեգորը ընդունում էին վախի ու տագնապի տարանջատման անհրաժեշտությունը, համարելով, որ վախը արձագանքն է կոնկրետ, ճանաչելի վտանգի հանդեպ, մինչդեռ տագնապայնությունը անորոշ և անհայտ վտանգի նկատմամբ արձագանքն է» [2, էջ 51]: Զ. Ֆրեյդը
վախի հիմնախնդիրը հանգուցային էր համարում հոգեկան գործընթացների ըմբռնման հարցում. «...վախի հիմնախնդիրն, անկասկած, հանգուցային կետ է, որում հատվում են ամենատարբեր և ամենակարևոր հարցերը, գաղտնիք, որի բացահայտումը պետք է լույս սփռի մեր ամբողջ հոգեկան կյանքի վրա» [3, էջ 251]: Զ. Ֆրեյդը իր գիտական գործունեության սկզբում կարծում էր, որ տագնապայնությունը անգիտակցական
երևույթ է: Սակայն, ավելի ուշ նա փոխեց իր տեսակետը. տագնապայնությունն ամենայն հավանականությամբ ապրվում է գիտակցաբար,
քանզի մարդը գիտակցում է տհաճ զգացումը և կարող է նույնականացնել այն: Տագնապայնությունը գիտակցված ապրում է, քանզի ստիպում է
մարդուն գնահատել իրավիճակն ու ելք գտնել: Ընդ որում, ելք կարող է
հանդիսանալ ինչպես փախուստը, այնպես էլ՝ հարձակումը: Տագնապայնությունն ըստ Ֆրեյդի, ձևավորվում է ամեն անգամ, երբ մարդուն կլա∗

Նյութը ներկայացվել է 02.09.2019 թ., գրախոսվել է 06.09.2019 թ.:
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նում է անօգնականության զգացումը: Սակայն, այդ զգացումը ևս դատարկ տեղում չի առաջանում: Տագնապի ապրումներում միշտ ներգրավված է նախկին փորձը, անցյալում տեղի ունեցած ինչ-որ բան վերականգնվում է հիշողության մեջ: Ընդ որում, ամենևին պարտադիր չէ,
որ մարդը հիշի կյանքի կոնկրետ իրադարձություններ, որոնք տագնապային բնույթ ունեն: Տագնապայնությունը շատ հաճախ ձևավորվում է
ծննդյան տրավմայի ապրման հետևանքով: Իհարկե հասկանալի է, որ
այդ դեպքում, այդ ապրման մեջ գիտակցվածության գործոնը շատ քիչ
մասնակցություն ունի: «Զ. Ֆրեյդը մատնանշում է, որ վախը բոլոր կենդանի օրգանիզմներին բնորոշ հակազդում է, սակայն ծննդյան հետ կապված ապրումները բնորոշ են միայն կաթնասուններին: Ընդ որում, պարզ
չէ, վերջիններիս համար դա տրավմայի նշանակություն ունի, թե՝ ոչ:
Ըստ Ֆրեյդի, անցումը կենդանական աշխարհից մարդկայինին, կենսաբանությունից՝ հոգեբանությանը, փոխում է այդ երկու աշխարհներում
համանման գործառույթներ կատարող գոյացությունների կառուցվածքը»
[2, էջ 52]:
Զ. Ֆրեյդը հետաքրքիր համեմատություն է անցկացնում վախի և
տագնապի միջև: Ըստ նրա, վախը ընդհանուր կենսաբանական արձագանք է, որը բնորոշ է ինչպես մարդուն, այնպես էլ կենդանուն, մինչդեռ
տագնապայնությունը սոցիալական գործոններին տրվող հոգեբանական
արձագանք է: Հայտնի է, որ Ֆրեյդը առանձնացնում էր տագնապայնության մի քանի տեսակներ. 1) օբյեկտիվ (իրական վախ), որն ուղղված
է արտաքին աշխարհի վտանգներին, 2) նևրոտիկ, որն ուղղված է անորոշ և անհայտ վտանգին 3) բարոյական տագնապայնություն, որը «խղճի
տագնապայնությունն է» [4, էջ 352]: Դժվար չէ նկատել, որ օբյեկտիվ
տագնապայնության դեպքում մենք գործ ունենք կոնկրետ վախի հետ:
Ինչ վերաբերում է նևրոտիկ տագնապայնությանը, ապա այս հարցում
ևս ամեն ինչ այդքան պարզ ու միանշանակ չէ: Ո՞րն է դրա էությունը:
«Նևրոտիկ տագնապայնությունը օբյեկտիվից տարբերվում է նրանով, որ
վտանգը ներքին է, ոչ թե արտաքին, և նրանով, որ այն չի ընդունվում
գիտակցորեն» [4, էջ 352]:
Այդ տագնապայնությունը կապված է անգիտակցական մղումների
հետ, հիմնականում՝ սեռական բնույթի: Մարդը վախենում է իր մղումներից, նա վախենում է, որ իրեն կամ ուրիշներին անուղղելի վնաս կհասցնի, եթե ազատություն տա իր արտամղված հակումներին: Սակայն հարցն
այն է, որ նևրոտիկ տագնապայնության դեպքում ևս, ինչպես տեսնում
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ենք, վտանգը կրկին բավականաչափ օբյեկտիվ է, այն առարկայական է.
մարդը վախենում է իր հակումներից: Նևրոտիկությունն ըստ երևույթին
վերաբերում է նրան, որ մարդը զգուշանում է ոչ թե արտաքին օբյեկտից,
այլ ինքն իրենց կամ այն բանից, որ իր հակումները հանկարծ արտաքին
օբյեկտի կարգավիճակ կստանան, և այդ իսկ պատճառով կարող են թեկուզ մասնակիորեն անկանխատեսելի լինել: Նևրոտիկ տագնապայնությունը գոյություն ունի երեք ձևով.ա) это «ազատ լողացող», ազատ
թափառող» (free-floating) տագնապայնություն, բ) ֆոբիկ արձագանքներ,
в) հիստերիայի և ծանր նևրոզների դեպքում առաջացող վախ: «Ազատ
լողացող տագնապայնությունը» կարող է կառչել ինչ-որ արտաքին օբյեկտի, ինչը և հաճախ տեղի է ունենում և հանդիսանում է տագնապայնությունից պաշտպանվելու ձև: Ֆոբիկ արձագանքը, որպես կանոն, վտանգից պաշտպանվելու չափազանցված ձև է, իրական վտանգին անհամարժեք հակազդում: Նևրոտիկ տագնապայնության երրորդ ձևը ծանր
նևրոզների ժամանակ դիտվող վախն է: Այս ձևի առանձնահատությունն
այն է, որ տագնապայնությունն այս դեպքում ունի անգիտակցական կամ
ավելի ճիշտ չգիտակցվող բնույթ. մարդը կոնկրետ առարկայական վախ
չի զգում, նա չի տեսնում կոնկրետ առարկայական վտանգ: Դրա հետ
մեկտեղ, տրամաբանորեն. «Միաժամանակ, անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ Զ.Ֆրեյդի տեսանկյունից օբյեկտիվ և նևրոտիկ տագնապայնության սահմանազատումը խիստ պայմանական է, քանզի նևրոտիկ տագնապայնությունը միտում ունի պրոյեկտվել դուրս («կառչել օբյեկտին»),
ստանալով իրական վախի տեսք, քանզի արտաքին վտանգից ազատվելն ավելի հեշտ է, քան ներքին» [2, էջ 54]:
Բարոյական տագնապայնությունը հուզականորեն ապրվում է որպես ծայրահեղ վիճակ: Տագնապայնության այս ձևը հատուկ է ինչպես
օբյեկտիվ, այնպես էլ նևրոտիկ տագնապայնությանը: Հարցն այն է, որ
Գեր-Եսը ծնողների ծնողների ներքնայնացված ձայնն է, որը ներքին
համոզմունք է դարձել: Դա ներքին ծնողն է, որը ձևավորել է մեր բարոյականությունը, որի խախտումը հղի է մեղքի զգացումով: Բարոյական
տագնապայնությունը օժտված է ինչպես օբյեկտիվ, այնպես էլ նևրոտիկ
գծերով: Եվ լիովին հասկանալի իրավիճակ: Օբյեկտիվությունը կայանում
է նրանում, որ մարդն ունի մանկության ընթացքում ձևավորված և բարոյական բնույթ ունեցող արժեքային համակարգ: Այդ արժեհամակարգը
իրական է և հոգեբանորեն ընդունելի: Բարոյական տաբուների խախտումը չի կարող չունենալ բացասական հետևանքներ, և նևրոտիկ տագ-
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նապայնության զարգացումը դառնում է հենց այդ խախտման հետևանք:
Այդ տառապանքների յուրահատուկ կողմը սեփական արարքների համար պատժի սպասումն է: Բարոյական տագնապայնության այդ կողմը
հատկապես ակներև է երեխաների դեպքում, որոնք դեռևս ընդունակ
չեն ռեֆլեքսիայի ենթարկել իրենց արարքները: Զ.Ֆրեյդը վերլուծում է
տագնապայնության և վախի հույզերը: Նա առանձնացնում է վախի տեսակներ, որոնք այսօր հայտնի են «ֆիլոգենետիկ վախեր» անվամբ: Վախի այս տեսակին են պատկանում վախը կենդանիներից (հատկապես
փոքր), բնության երևույթներից, կայծակից, ամպրոպից, բնության տարբեր ճգնաժամային իրավիճակներից: Այդպիսի վախերն ըստ Զ.Ֆրեյդի,
կարող են դիտարկվել որպես «իրական վտանգի հանդեպ բնածին
հարմարվողականության խլացած մնացորդներ» [5, էջ 99]:
Սակայն մեր հետազոտության համար առաջնահերթ ենք համարում
ոչ թե կաստրացիայի վախն ու կենդանիների հանդեպ ֆոբիան, որն առանձնացնում է Զ. Ֆրեյդը, այլ սերը կորցնելու մանկական վախը: Սերը
կորցնելու վախը, որն ունեն երեխաները և որով թերևս ծնողները վախեցնում են չլսող երեխաներին (թեպետ «լսող երեխա» հասկացությունն
անպատշաճ է հնչում), ըստ էության ամենացավոտն է երեխայի համար:
Վախի հենց այս տեսակն է ձևավորում անօգնականության ծանր զգացում, որից ազատվելու համար երեխան համաձայնում է ծնողների բոլոր
պահանջներին: Այդ «ծնողական սադիզմը» դիտվում է ընտանիքների
մեծամասնությունում, անկախ էթնիկ մշակույթից: Սակայն տագնապայնությունն, ըստ Զ. Ֆրեյդի, իր գենեզն ունի: Ծննդյան տրավման, որի
մասին չեն գրում թերևս միայն ալարկոտ հոգեվերլուծաբանները, մեկնարկային կետ է, որը սկիզբ է դնում տագնապայնության ձևավորման
գործընթացին: Զ. Ֆրեյդը կարծում է, որ նորածինն ընդունակ չէ հասկանալ ծննդաբերության վտանգները կամ դրա հետ կապված սպառնալիքները: Իհարկե, եթե խոսում ենք ճանաչողական (կոգնիտիվ) տեսանկյունից, ապա նորածինը չի կարող հստակորեն իմաստավորվել ծննդյան
վտանգը, այն ընդհանրապես չի կարող գիտակցվել: Սակայն Զ. Ֆրեյդը
կարծում է նաև, որ ծննդյան վտանգը երեխայի համար հոգեբանական
բովանդակություն չունի: Կարծում ենք, որ այս պնդումը չի կարող օբյեկտիվ քննադատություն չառաջացնել: Նորածինն իհարկե չի հասկանում
ծննդյան վտանգները, սակայն նա ապրում է դրանք, ընդ որում, ապրում
է ինտենսիվորեն: Մարդը կարող է չհասկանալ սեփական տագնապայնության պատճառները, այնուհանդերձ, նա ապրում է այն, և դա ակնա-
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ռու, ակնհայտ հոգեբանական գործողություն է:
Զ. Ֆրեյդը ծննդյան տրավմայի մեկնաբանման հարցում բավականին հեռանում է բուն ծննդյան գործընթացից և իր վերլուծությունը կենտրոնացնում է վաղ մանկական վախերի վրա, մասնավորապես՝ մթության
վախի: Ըստ նրա, մթության վախը բացատրվում է մեկ այլ վախով՝ մոր
դեմքը չտեսնելու կամ այլ դեմք տեսնելու վախով, ինչը հավասարազոր է
մենակ մնալուն: Եթե երեխան չի տեսնում մոր դեմքը, ապա նա տագնապ է ապրում, իսկ եթե դա հաճախ է կրկնվում, ապա շատ հնարավոր
է, որ տագնապայնությունը ձևավորվի որպես բնավոության գիծ: Սիրելի
դեմքը կորցնելու այդ վախը դառնում է տագնապայնությունն առաջացնող առաջնային գործոն: Մայրական դեմքը կորցնելու վախը երեխայի
համար նույնական է ծննդաբերության ժամանակ մորից բաժանման վախին: «Հետագա դատողությունները հեռու են տանում օբյեկտի կորստի
այդ ընդգծումից: Եթե նորածինը պահանջում է մոր ներկայությունը,
ապա միայն այն պատճառով, որ նա անհապաղ բավարարում է իր բոլոր
պահանջմունքները: Իրավիճակը, որը նորածինը գնահատում է որպես
«վտանգ» և որից պաշտպանություն է փնտրում, այսպիսով, անբավարարվածությունն է, պահանջմունքի լարվածության մեծացումը, որի դեմ
նա անզոր է…Այդ պահն ըստ էության հանդիսանում է «վտանգի միջուկը» [5, էջ 61-62]:
Երեխայի վախի և տագնապի արձագանքները ակնհայտ պաշտպանական գործառույթ ունեն, այդ արձագանքների օգնությամբ վաղ մանկության ընթացքում հնարավոր է դառնում երեխայի պահանջմունքների
բավարարումը: Բացի այդ, պահանջմունքների բավարարումն ունի ևս
մի կարևոր կողմ. երեխան համոզվում է, որ մայրը կողքին է: Իսկ պաշտպանվածության այդ զգացումը տագնապայնության մակարդակի իջեցման հզոր միջոց է հանդիսանում, այսինքն, օբյեկտը կորցնելու վախն
անհետանում է: Զ. Ֆրեյդի դատողությունների տրամաբանությունը բերում է մի քանի եզրահանգման. գոյություն ունի առաջնային տագնապայնություն, որն առաջանում է ծննդյան տրավմայի կամ մորից առանձնացվելու հետևանքով: Այսինքն, դա օբյեկտը կորցնելու վախն է: Բացի
այդ անհրաժեշտաբար գոյություն ունի նաև ազդանշանային տագնապայնությունը, որն ընդունակ է ստեղծել պաշտպանական ռազմավարություններ: Ազդանշանային տագնապայնության էությունը առաջնային
տագնապայնությունը կամ առանձնացման տագնապը ճնշելն է (separation anxiety): Սիրո, սիրո օբյեկտի և պաշտպանվածության կորստի վա-

ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ԱԼԻՆԱ

241

խը կարող է պահպանվել ողջ կյանքի ընթացքում, կարող է արդիականացվել՝ անկախ անձի տարիքից: «Մարդկանցից շատերը չեն կարողանում հաղթահարել սերը կորցնելու վախը, նրանք երբեք ուրիշների սիրուց
անկախ չեն դառնում, շարունակելով այդ առումով մանկամիտ իրենց պահելաձևը» [6, էջ 354]: Այսպիսով, Զ. Ֆրեյդը սկզբում առանձնացնում է
տագնապայնության երկու տեսակ. առաջնային՝ первичную (separation
anxiety) և ազդանշանային: Սակայն հոգեկանում գործում է տագնապայնության հատուկ, մարդկային տեսակ՝ բարոյական տագնապայնություն:
Տագնապայնության այս տեսակը ծայրահեղ անհրաժեշտ է անձի հոգեկան, հետևաբար նաև բարոյական զարգացման համար: Բարոյական
տագնապայնությունը անձի սոցիալական վարքի կարգավորողն է, այդ
իսկ պատճառով այն հոգեկանում իր մշտական տեղը պետք է ունենա:
Տագնապայնության այս տեսակն ունի զարգացման իր դինամիկան, բնականաբար, այն կապված է Գեր Ես-ի և Էդիպյան բարդույթի հետ: Սկզբում
այն ձևավորվում է որպես վախ ծնողների հանդեպ: Հետագայում հեղինակությունների հանդեպ այդ վախը փոխակերպվում է խղճի հանդեպ
վախի, այն դեպքում, երբ ծնողների ձայնը վերափոխվում է սեփական
համոզմունքների: Սեփական խղճի հանդեպ վախն էլ, ըստ էության հանդիսանում է բարոյական տագնապայնությունը: Հոգեվերլուծության համաձայն, Գեր Ես-ը հոգեվերլուծության համաձայն Ես-ից շատ ավելի նշանակալի է, և վերջինս հանդիսանում է ինչպես Գեր Ես-ի, այնպես էլ Այն-ի
ծառան: Հենց այդ պատճառով է Զ. Ֆրեյդը Ես-ին «դժբախտ»-ի պիտակ
ամրացրել, քանզի հենց Եսն է երկու տիրոջ ծառայում: Հոգեվերլուծության մեջ շեշտադրվում է այն դրույթը, որ խղճի զարգացման բարձր մակարդակի դեպքում, դիտվում է բարոյական տագնապայնության համանման մակարդակ: Սակայն բարոյական տագնապայնության բարձր մակարդակը չի կարող անձի դրական և արդյունավետ զարգացման ցուցանիշ լինել: Այս տեսանկյունից բարոյական տագնապայնությունն ակնհայտորեն բացասական դեր է խաղում: Բացի այդ, մենք կուզեինք սևեռել
մեր ուշադրությունը հետևյալի վրա. եթե Ես-ի գործառույթները, բացի
մյուս բոլորը հանգեցվում են «երկու տիրոջ» ծառայելու օրինակին, ապա
ինչ հարթության վրա մենք կարող ենք արձանագրել Ես-ի զարգացումը:
Կարո՞ղ է արդյոք բարոյական տագնապայնությունը նրա զարգացման
խթան լինել, թե՞ այն միայն նորմատիվային վարքի ապահովման գործառույթ է կատարում: Եթե Ես-ի և Գեր-Ես-ի գործառույթները հանգեցվում
են արտաքին և ներքին միջավայրում անձի հարմարման ապահովմանը,
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ապա այդ դեպքում ո՞րն է տարբերությունը:
Անդրադառնանք Աննա Ֆրեյդի տագնապայնության հայեցակարգին: Հայտնի է, որ նա առանձնացնում էր տագնապայնության երեք տեսակ՝ օբյեկտիվ տագնապայնություն, Գեր-Ես-ի վախ, և վախ սեփական
բնազդներից, դրանց ուժից: Ինչպես տեսնում ենք, այս հարցում Ա. Ֆրեյդը հիմնականում կրկնում է հոր մոտեցումը: Համեմատության համար
նշենք, որ Զ. Ֆրեյդը առանձնացնում էր նաև բարոյական տագնապայնությունը: Օբյեկտիվ տագնապայնությունը կապված է արտաքին աշխարհի հետ: «Արտաքին աշխարհը շատ վաղ է իր ներկայացուցչությունը
հաստատում երեխայի հոգեկանում՝ օբյեկտիվ տագնապի տեսքով» [3,
էջ 112]: Արտաքին աշխարհը երեխայի համար տագնապի աղբյուր է:
Հենց արտաքին աշխարհն է ունակ ի դեմս հեղինակավոր մեծահասակների պատժել երեխային: Երեխայի վարքն ամբողջությամբ ծրագրավորվում է այդ արտաքին աշխարհի կողմից: Մասնավորապես, արտաքին
աշխարհը ճնշում է երեխայի բնազդային պահանջմունքները, այդ իսկ
պատճառով երեխան զարգացնում է պաշտպանական մեխանիզմները
սեփական բնազդային պահանջների դեմ, բայց մյուս կողմից, այդ ռազմավարությունները կարող են շարժիչ ուժ դառնալ մանկական նևրոզների զարգացման համար: Դրական հոգեկան զարգացման դեպքում երեխայի Ես-ը պաշտպանական մեխանիզմների ձևավորման արդյունքում
ամրանում է: Դա հանգեցնում է նրան, որ զարգացման լատենտ շրջանում բնազդային ուժերի էներգիան նվազում է: Սա էլ իր հերթին նշանակում է, որ արտաքին աշխարհը նույնպես կորցնում է իր սպառնալիքի
նշանակալի մասը: Որքան թուլացած է բնազդների իշխանությունը, այնքան ավելի քիչ է տագնապեցնում օբյեկտիվ աշխարհը: Սակայն օբյեկտիվ տագնապայնության նվազմանը զուգահեռ ձևավորվում է մեկ այլ՝
Գեր-Եսի տագնապայնությունը: Գեր-Ես-ը դառնում է լրացուցիչ և հզոր
ատյան, որը պահպանում է երեխային բնազդային պահանջներից: Ես-ը
և Գեր-Ես-ը միավորվում են Այն-ի դեմ: Սակայն պուբերտատային տարիքում լիովին վերակենդանանում է դեռահասի բնազդային ինքնահաստատումը, իսկ դրա հետ միասին՝ նաև բնազդային տագնապայնությունը: Աննա Ֆրեյդի կոնցեպցիան կառուցվում է տագնապայնության
երևույթի և երեխայի ու մեծահասակի պաշտպանության ռազմավարության շուրջ: Հենց արտաքին կամ ներքին տագնապայնությունն է ծնում
նևրոտիկ ախտանշաններ: Ավելի ճիշտ, տագնապայնության ժամանակ
արդիականացող պաշտպանական ռազմավարությունները ոչ միշտ են
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արդյունավետ: Սա հանգեցնում է հետևության, որ հոգեվերլուծությունը
պետք է աշխատի անձի պաշտպանական համակարգի հետ: Եվ այս
դեպքում մենք կարող ենք պնդել, որ հոգեվերլուծությունը անձի պաշտպանական սահմաններն ընդարձակելու թերապևտիկ փորձ է: Ցանկացած նևրոզ պաշտպանական համակարգի նևրոզ է: Աննա Ֆրեյդի
կոնցեպցիան, իհարկե, մի շարք հարցերում Զ. Ֆրեյդի գաղափարների
շարունակությունն է հանդիսանում: Այս հանգամանքն են մատնանշում
հոգեվերլուծության մի շարք հետազոտողներ: Մենք ուզում ենք նշել
մասնավորապես Կ. Բյուտներին և Ս. Սարասոնին [1], [ 7]:
Ա. Պրիխոժանը նույնպես նշում է Աննա Ֆրեյդի կոնցեպցիայի այդ
առանձնահատկությունը: «Այնուհանդերձ, պետք է նշել, որ դատելով մեզ
հայտնի գրականությունից, երեխաների տագնապայնության ընկալումը
հոգեվերլուծական և դրան մոտ ուղղություններով, առավելապես հիմնվում է ոչ թե Ա. Ֆրեյդի ավելի ուշ կոնցեպցիաների վրա, այլ անմիջականորեն Զ. Ֆրեյդի աշխատանքների վրա՝ հստակեցնելով և ընդարձակելով վերջինիս դիրքերը: Այսպես, տագնապայնության ծագումն ընկալվում է բացառապես որպես մրցակցող անգիտակցական միտումների
բախում» [2 էջ 66]: Ամփոփելով վերը նշվածն ասենք, որ Աննա Ֆրեյդի
կոնցեպցիայում մի շարք հարցերում կրկնվում են Զ. Ֆրեդի հայացքները: Մանկական տագնապայնության վերլուծության դեպքում հիմնական
շեշտը դրվում է երեխայի պաշտպանական համակարգի ռիգիիդության
վրա: Այսպիսով, կայուն տագնապայնության սահմաններից միակ ելքը
դառնում է առավել ադեկվատ պաշտպանական մեխանիզմների որոնումը:
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Бютнер К., Жить с агрессивными детьми. М., “Педагогика”, 1991.
2. Прихожан А. М., Tревожность у детей и подростков: психологическая природа и
возрастная динамика Москва-Воронеж 2000, с. 51-54,
3. Фрейд А., Психология «Я» и защитные механизмы. М., “Педагогика”, 1993,
с. 112.
4. Фрейд З., Психоанализ и детские неврозы // З. Фрейд. Психоаналитические
этюды. Минск, 1991, с. 251-352.
5. Фрейд З., Страх. М.: Книжн. изд-во «Современные проблемы», 1927. c. 99.
6. Фрейд З., Введение в психоанализ: Лекции. М., “Наука”, 1991, с. 352-354.
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ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆՆԵՐԸ
Մանուկյան Ալինա
Ամփոփում

Վախի և տագնապայնության ըմբռնման հարցում հատուկ տեղ է զբաղեցնում
հոգեվերլուծությունը: Տագնապայնությունը գիտակցված ապրում է, քանզի մարդուն
ստիպում է գնահատել իրավիճակն ու լուծում գտնել: Ընդ որում, ելք կարող է լինել
ինչպես փախուստը, այնպես էլ հարձակումը: Ըստ Զ.Ֆրեյդի` տագնապայնությունը
ձևավորվում է ամեն անգամ, երբ մարդուն կլանում է անօգնականության զգացումը:
Սակայն, այս զգացումն էլ իր հերթին, դատարկ տեղում չի առաջանում: Տագնապայնության ապրման մեջ միշտ մասնակցություն ունի անցյալ փորձը, անցյալում
տեղի ունեցած ինչ-որ բան վերականգնվում է հիշողության մեջ:
Բանալի բառեր. տագնապայնություն, վախ, հոգեվերլուծական մոտեցում, անօգնականության զգացում, փախուստ:
___________________
АСПЕКТЫ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОГО ПОДХОДА СТРАХА И ТРЕВОЖНОСТИ
Манукян Алина
Резюме
Особое место в понимании страха и тревожности занимает психоаализ. Тревожность является сознательным переживанием, так как заставляет человека оценить ситуацию и найти из нее выход. При этом выходом может быть как бегство, так и нападение. Тревожность, согласно З. Фрейду, формируется всякий раз когда человеком
овладевает чувство беспомощности. Однако, и это чувство, в свою очередь не возникает на пустом месте. В переживаниях тревоги всегда задействован прошлый опыт,
что-то произошедшее в прошлом восстанавливается в памяти.
Ключевые слова: тревожность, страх, психоаналитический подход, чувство беспомощности, бегство.
___________________
ASPECTS OF THE PSYCHOANALYTIC APPROACH OF FEAR AND ANXIETY
Alina Manukyan
Summary
Psychoanalysis plays a special role in understanding fear and anxiety. Anxiety is a
conscious experience, as it makes a person to assess the situation and find a way out of it.
In this case, escape can be both an escape and an attack. Anxiety, according to Z. Freud, is
formed whenever a person feels helplessness. However, this feeling, in turn, does not
arise without reason. Feeling of anxiety is always based on experience - something that
happened in the past is restored in memory.
Keywords: anxiety, fear, psychoanalytic approach, feeling of helplessness, escape.
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Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения была
и остается одной из важнейших задач общества на разных этапах его
развития.
Особенно актуально данная проблема «прозвучала» на рубеже веков
когда «в период смены ценностных ориентиров нарушается духовное
единство общества, меняются жизненные приоритеты молодежи, происходит разрушение ценностей старшего поколения, а также деформация
традиционных для страны моральных норм и нравственных установок»
[2, с. 4].
Именно поэтому одним из важных составляющих модернизации
российского образования выступает усиление воспитательного потенциала школы, семьи, государственных институтов и т.д.
Приоритетность воспитательных задач в области образования нашло отражение в Федеральном законе Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(Статья 12. Образовательные программы): «Содержание образования
должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие
способностей каждого человека, формирование и развитие его личности
в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями».
∗
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Особое место в решении поставленных задач отводится школе.
«Школа наряду с семьей является базовым социальным институтом,
формирующим личность, приобщающим новые поколения к ценностям
отечественной и мировой культуры. …Именно закрепленные в национальной культуре нравственные установки, модели поведения предопределяют успешное развитие личности и нации в целом» [1, с. 13].
Вместе с тем, основополагающая роль в нравственном воспитании
ребенка, на наш взгляд, принадлежит семье. Духовно-нравственные ценности, заложенные в семье, составляют «первый» нравственный «багаж»
ребенка, приобретается нравственный опыт, что во многом определяет
выбор его нравственных жизненных установок, влияет на поведение в
обществе, обоснование социального статуса и т.п.
В связи с этим, педагогическое наследие прошлого, безусловно,
является «кладезем мудрости поколений». Его изучение позволит поновому взглянуть на многие педагогические идеи прошлого, увидеть их
значимость и жизненность на современном этапе развития педагогики,
обозначить преемственность в развитии педагогических идей прошлого
и настоящего в области духовно-нравственного воспитания.
Особый интерес с этой точки зрения представляют труды таких великих отечественных педагогов как: которые не только определили «отечественные подходы» к образованию в условиях социально-экономического развития общества, но и выделили методические основы воспитания ребенка в соответствии с новыми требованиями.
Вместе с тем, идеология социализма не позволяла в полной мере
оценить вклад ученых прошлого в становление и развитие теории и
практики образования в целом и воспитания в частности.
«Классовый подход искусственно ограничивал источниковую базу
исследований педагогики России рубежа ХIХ - ХХ в.в., исключая в ней
самое важное, существенное, что неизбежно вело к искажению историкопедагогической действительности до неузнаваемости» [3, с. 21]. Таким
образом, за пределами научного знания оказывалась богатейшая часть
педагогического наследия, «вобравшее в себя многовековой опыт воспитания и обучения, особенно ту его часть, в которой заключались идеи
духовно-нравственного образования, гражданской солидарности различных сословий, гармонизация межнациональных отношений» [3, с. 21].
В последние десятилетия возрос интерес к педагогическому насле-
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дию прошлого: защищаются диссертации; публикуются монографии;
внедряются технологии воспитания, имевшие место до 1917 года, в современный образовательный процесс.
В рамках данной статьи рассмотрим один из аспектов процесса
воспитания – семейное воспитание.
С этой точки зрения, немалый интерес представляют труды
П. А. Флоренского, чье педагогическое наследие было незаслуженно забыто на несколько десятилетий.
Жизнь и деятельность Павла Александровича Флоренского заслуживает пристального внимания и глубокого уважения. За 50 с небольшим
лет он прошел долгий путь от студента физико-математического факультета Московского университета до осужденного лагеря особого назначения на Соловках. Однако, как бы не испытывала его жизнь, Павел
Александрович всегда оставался любящим и заботливым отцом, сыном и
братом, доказывая, «что для любящего сердца нет преград, ему все под
силу, если оно подчинено Богу».
Служение Богу проходит красной нитью через всю жизнь Павла
Флоренского, формирует его как человека и ученого, определяет жизненные установки и ценности. «Его нельзя назвать только ученым, только инженером, только искусствоведом, только поэтом, только педагогом.
Они все вместе. Но, прежде всего он был священником – служителем
Господа, и все открытия, сделанные им в различных областях человеческого знания, освящены его священническим облачением и посвящены Творцу и славе Его» [4, с. 3].
Важное место в жизни Павла Александровича занимает педагогическая деятельность. «Сама жизнь отца Павла Флоренского является педагогическим документом непреходящей ценности», - читаем в предисловии к эпистолярному наследию гениального русского религиозного мыслителя, богослова, ученого, священника Павла Александровича Флоренского.
Современники высоко оценили вклад ученого в становление и развитии отечественной педагогики: «Его педагогика растворена в его
духовных трудах. Ее можно намыть, как намывается старателями золото
– силами души, стараниями сердца, - по крупинке, по соринке, но эти
мельчайшие атомы его мысли обладают такой духовной силой, такой божественной мудростью, что, право, стоит затратить не только сиюминут-
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ные усилия на их добывание, но и всю жизнь» [4, с. 3].
В своих воспоминаниях Павел Флоренский писал о том, что первые
уроки педагогики он получил в семье. Именно семья стала для него основой формирования педагогических взглядов, становления и развития
интереса к педагогике как науке.
Семейное воспитание в своей семье ученый оценивал критически,
не всегда понимая и принимая взгляды отца, Александра Ивановича, на
воспитание детей, который считал, что дети должны быть ограждены от
бытовых и социальных проблем.
«Задача семьи была изолироваться от окружающего. Наша жизнь
была жизнью «в себе», хотя едва ли «для себя», - существованием, отрезанным от общественной среды и от прошлого. И в пространстве, и
во времени были мы «новым родом», новым поколением – сами по себе.
… Мы дети почти не знали прошлого своей семьи, … на настоящее и
главным образом на будущее смотрели глаза моих родителей», – писал
Павел Александрович [4, с. 13].
По-мнению педагога, «жизнь вне истории рода» не может не сказаться на воспитании ребенка, его отношении к представителям старшего поколения: носителей и хранителей жизненных устоев, семейных
традиций, норм и правил поведения в семье и обществе.
Так, в своей работе «Детям моим. Воспоминанья прошлых дней»
П.А. Флоренский говорит о неприятии такого воспитания и значимости
знания истории семьи для формирования личности (самоидентичности):
«Молю Бога, милые мои, чтобы я сумел вас вырастить в более полнокровной, более почвенной жизни; дай Бог, чтобы все то, что я долгими
усилиями и многими трудами сыскал для вас, пошло вам на пользу и
чтобы вы не чувствовали той затрудненности дыхания в безысторической среде, которую испытывал ваш отец» [4, с. 13-14].
В своих беседах, письмах к детям Павел Александрович старался
передать семейную «связь времен», познакомить с историей семьи,
воспитать уважение к семейным традициям, утвердить их в осознании
значимости семьи в жизни и деятельности человека.
Особое место в духовно-нравственном воспитании ребенка он отводит религии.
Так, во главу угла воспитания подрастающего поколения Павел
Александрович ставил «дары Господа» - «особые точки бытия, которые
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у каждого свои. Без знания их нет смысла, нет цели» [4, с. 29]. Именно
эти «крепежные точки бытия человека» определяют его путь восхождения к Богу, который у каждого свой.
В своем стихотворении, описывая один из таких «даров Господа», он
объясняет их суть и назначение, убеждает в необходимости разглядеть их
в суете жизни, что позволит человеку сделать правильный выбор.
«В нашей жизни много знаков
Указующих. Однако
Разглядеть их трудно как!
Что не даст пройти вам мимо,
Что влечет неизъяснимо,
В сердце что живет незримо –
Вот что есть подобный знак!» [4, с. 30].
Именно поэтому, по - мнению Павла Александровича, необходимо
очень внимательно относится к желаниям детей, их мыслям, поступкам,
искать и находить их истоки. «…Когда внимание ребенка захватывают
вещи, которые кажутся вам недостойными внимания, постарайтесь
пересмотреть свои взгляды, отнеситесь серьезно к увлечению ребенка;
… не отмахивайтесь от его расспросов – расспросы ребенка хранят в себе не меньшую мудрость, чем ответы мудреца; … присматривайтесь к
его запросам, постарайтесь удовлетворить их, ни в коем случае не
заглушайте их рост; … дайте им возможность понять, что их взгляд
важен, ценен, единственен; … не равняйте их с другими, у каждого свой
рост, свое мужание и возрастание, дайте им возможность понять себя в
их непохожести и уникальности» [4, с. 30-31]. «Своих детей я воспринимаю только изнутри, каждого, как качественно отличного от другого …
Каждый из детей незаменим и единственен, и поэтому их не много и не
мало им нет счету» [4, с. 184], - пишет Павел Александрович.
Уважение к словам ребенка, его делам является той основой, на
которой строятся отношения воспитателя и воспитанника. Именно эти
положения, на наш взгляд, являются краеугольным камнем воспитания в
целом и семейного в частности по Павлу Александровичу Флоренскому.
Особый интерес в этом отношении представляют письма к матери,
сестрам, братьям, жене, детям, где он выступает, не только как
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духовный наставник, но и любящий сын, брат, муж и отец.
Так, в одном из писем матери он пишет: «…С чего ты берешь, милая мамочка, что я вас забываю? От того, что не писал? Но ведь я могу
… не писать и очень долго, и все – таки вовсе не потому, что забыл, а
скорее напротив; я всегда настолько живо чувствую кругом себя всех,
настолько ясно могу мысленно и разговаривать, и сближаться, и сориться…» [4, с.168].
Человек, находящийся в заключение в нечеловеческих условиях,
оторванный от дома, семьи, находит в себе силы не только писать о
том, чем он живет, но и поддерживать своих близких в трудную минуту,
минуту слабости, вникать во все перипетии их жизни, давать советы,
воспитывать.
Очень знаменательны с этой точки зрения, на наш взгляд, слова,
сказанные в письме жене Анне Михайловне: «Помни, что мои дети – это
и есть я, и видя их – ты со мною… Старайся в настоящий момент пользоваться тем, что есть у тебя, и не задаваться сложными трудными
предметами, они придут в свое время» [4, с.179].
Стараясь поддержать сына Кирилла в трудный период его жизни,
находясь в заключении на Соловках, Павел Флоренский пишет: «Жизнь
вовсе не сплошной праздник и развлечение, в жизни много уродливого,
злого, печального и грязного. Но ведь зная все это надо иметь пред
внутренним взором гармонию и стараться осуществлять ее» [4 , с. 181].
Педагогическим завещанием отца Павла Александровича свои
детям можно, на наш взгляд, считать слова, высказанные им в одном из
последних писем к дочери Ольге: «дети … представляют собой высшую
ценность» и самое главное для отца, чтобы «под старость можно было
сказать, что в жизни взято все лучшее, что усвоено в мире все наиболее
достойное и прекрасное и что совесть не замарана сором, к которому
так льнут люди и который, после того как старость прошла, оставляет
глубокое отвращение» [4 , с.189].
Павел Петрович Флоренский своими работами и всей своей жизнью
доказал верность избранным идеалам, где служение высокой цели – воспитанию человека должно быть «личной высшей задачей» педагогики и
педагога. «Понять эту задачу, подготовить себя к выполнению ее и
потрудиться над ее воплощением – вот чем должен быть озабочен педагог» в высшем понимании этого слова [4, с. 3].
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Взгляды педагога на вопросы процесса воспитания в целом и нравственного воспитания звучат актуально и в настоящее время.
Анализ педагогических взглядов ученого на проблемы духовнонравственного воспитания позволяет говорить о значимости выдвинутых им вопросов для современного общества; обозначить преемственность в развитии педагогических идей прошлого и настоящего.
В настоящее время значимость семейного воспитания занимает достойное место в образовательном процессе; знакомство с семейными
ценностями и их влияние на результаты этого процесса являются предметом изучения теории и практики обучения и воспитания.
Подтверждение этому мы находим в федеральных государственных
образовательных стандартах различных ступеней.
Великие труды великих ученых - это непреходящая ценность любой
науки, а педагогики в особенности. Бесценный вклад педагогов в историю становления и развития теории и практики нравственного воспитания является той основой, на которой выстраиваются новые подходы к
нравственному воспитанию подрастающего поколения на современном
этапе развития общества.
Следовательно, уважительное отношение к педагогическому наследию является важным фактором успешности работы образовательной
системы, а значит требует его внимательного изучения.
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ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԴԵՐԸ ԵՐԵԽԱՅԻ ՀՈԳԵՎՈՐ-ԲԱՐՈՅԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՐՑՈՒՄ ՝ Պ. Ա. ՖԼՈՐԵՆՍԿՈՒ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
Բրունչուկովա Նադեժդա
Ամփոփում
Հոդվածը նվիրված է ներկայումս արդիական թեմաներից մեկին՝ «մինչհեղափոխական շրջանի» գիտնականների թողած ժառանգության վերաիմաստավորմանն ու
վերածնմանը, որոնց՝ աճող սերնդի դաստիարակության վերաբերյալ գիտական աշխատությունները և մանկավարժական գաղափարները անարդարացիորեն մոռացվել
են: ХIХ դարի երկրորդ կեսի «մանկավարժական համաստեղության» վառ ներկայացուցիչներից մեկն է Պավել Ալեքսանդրի Ֆլորենսկին: Հոդվածում բացահայտվում է
ընտանիքի դերը աճող սերնդի հոգևոր-բարոյական դաստիարակության հարցում՝
ըստ Ֆլորենսկու:
Բանալի բառեր. դաստիարակություն, հոգևոր, բարոյական, հոգևոր-բարոյական
դաստիրակություն, ընտանեկան դաստիարակության:
___________________
РОЛЬ СЕМЬИ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ РЕБЕНКА В
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ П. А. ФЛОРЕНСКОГО
Брунчукова Надежда
Резюме
Данная статья посвящена одной из актуальных проблем современности: переосмыслению и возрождению наследия ученых «дореволюционного периода», научные
труды и педагогические идеи воспитания подрастающего поколения которых оказались
незаслуженно забыты. Одним из ярких представителей «педагогической плеяды» второй половины ХIХ является Павел Александрович Флоренский. Материал статьи раскрывает роль семьи в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения.
Ключевые слова: воспитание, духовность, нравственность, духовно-нравственное
воспитание, семейное воспитание.
___________________
THE ROLE OF THE FAMILY IN SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF A CHILD IN
P. A. FLORENSKY’S PEDAGOGICAL HERITAGE
Brunchukova Nadezhda
Summary
This article is devoted to one of the urgent problems of our time: rethinking and revival of the heritage of scientists "pre-revolutionary period", scientific works and pedagogical ideas of education of the younger generation which were undeservedly forgotten. One
of the brightest representatives of the "pedagogical Pleiades" of the second half of the XIX
century is Pavel Alexandrovich Florensky. The article reveals the role of the family in the
spiritual and moral education of the younger generation.
Keywords: education, spirituality, morality, spiritual and moral education, family education.
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ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ
ՈՐՊԵՍ ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ
ԿԱՏԵԳՈՐԻԱ∗
ՍԱՐՀԱՏՅԱՆ ՆԱԻՐԱ
Երևանի պետական համալսարանի
Սոցիալական և կլինիկական հոգեբանության
ամբիոնի հայցորդ

Յուրաքանչյուր սոցիալական ինստիտուտ գոյություն ունի իր կատարած
գործառույթների շնորհիվ: Որպես սոցիալական օրգանիզմ՝ ընտանիքը ևս
ունի մի շարք գործառույթներ, որոնք ունիվերսալ, համամարդկային բնույթ
ունեն: Սակայն, այս ամենով հանդերձ, ունեն նաև անհատական յուրահատկություններ: Ընտանիքը, որպես սոցիալական ինստիտուտ, ունի մի
քանի ասպեկտներ: Բացի մշակութային և պատմական ասպեկտներից,
մենք չպետք է արհամարհենք նաև էթնոսոցիալական ասպեկտը: Եվ,
մինչ ընտանիքի գործառույթներին անցնելը, չափազանց կարևոր է ընտանիքը դիտարկել որպես սոցիալական ինստիտուտ: «Ընտանիք հասկացության հստակ բովանդակությունը կախված է պատմական և մշակութային համատեքստից: Ի սկզբանե, ընտանիք հասկացությունը ենթադրում էր՝ որպես մեկ ամբողջություն գործող ընտանեկան կենցաղ,
որը ներառում էր նաև նույն տանիքի տակ ապրող և միևնույն անձին
ենթարկվող բոլոր մարդկանց: Այս կերպ, ընտանիք ասելով, հասկանում
էին մարդկանց միասնություն՝ արդյունավետ սոցիալական կարգավորման և կառավարման նպատակներով: Իր հիմքում ընտանիքը հանդիսանում է համայնք, որը ենթադրում է իր անդամների տարրական կարիքների բավարարում և պաշտպանություն, կենսա-սոցիալական համակարգ, սովից և հետզարգացումից պաշտպանող, որի սահմաններում էլ
ձևավորել է մարդկային ցեղը: Նորմատիվ ընտանիքը ժամանակակից
հասարակությունում նկարագրվել է որպես սոցիալ-տնտեսական միավոր, որը գոյություն ուներ հետերոսեքսուալ զույգերի շուրջ» [2, էջ 22]:
Ընտանիքը հանդիսանում է ոչ միայն սոցիալական ինստիտուտ, այլև
փոքր սոցիալական խումբ: «Սոցիալական ինստիտուտ» հասկացությու∗

Նյութը ներկայացվել է 08.10.2019 թ., գրախոսվել է 11.10.2019 թ.:
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նը ներառում է ընդհանուր հետաքրքրություններով միավորված անհատների խմբավորում, ովքեր իրենց գործունեության ժամանակ հետևում
էին կոնկրետ ծրագրերի և բաց է հասարակության կողմից վերահսկման
համար: Յուրաքանչյուր սոցիալական ինստիտուտ ունի իր սեփական
ստատուսների հիերարխիան և զբաղեցրած ստատուսներից ելնելով՝ ապահովում է սոցիալական դերերի իրականացումը: Բացի այդ, յուրաքանչյուր սոցիալական ինստիտուտ հետևում է որոշակի վարքային ստանդարտների, որն այսպիսի ինստիտուտին տալիս է կանխատեսելի բնույթ:
«Համաձայն համընդհանուր սահմանման, «սոցիալական ինստիտուտ» հասկացությունը նշանակում է ֆորմալ և ոչ ֆորմալ կանոնների,
սկզբունքների, դիրքորոշումների կայուն համալիր, որոնց միջոցով հասարակությունը կարգավորում և վերահսկում է մարդկանց գործունեությունը՝ մարդկային կյանքի առավել կարևոր ոլորտներում: Այն հստակ իրավիճակում որոշակի անձանց կողմից իրականացվող նպատակահարմար վարքային ստանդարտների շարք է: Իսկ վարքային ստանդարտները մտնում են դերերի և ստատուսների համակարգի մեջ» [2, էջ 22]: Յուրաքանչյուր գործող սոցիալական ինստիտուտ (ընտանիք, տնտեսություն,
քաղաքականություն, կրթություն և կրոն) բավարարում է հասարակության կոնկրետ կարիքները, և հենց դրանով էլ պայմանավորված է նրա
կենսագործունեությունը: Այն պահից, երբ որոշակի սոցիալական ինստիտուտ դադարում է բավարարել սացիալական աշխարհի կարիքները,
նրա գործունեությունը կարող է ընդհատվել: Յուրաքանչյուր հասարակություն կազմված է մի շարք սոցիալական ինստիտուտներից: Այդ ինստիտուտներն ունեն իրենց խնդիրները, նպատակներն ու ֆունկցիաները:
Միաժամանակ, յուրաքանչյուր սոցիալական ինստիտուտ արտացոլում է
հասարակությունում արժեքների և նորմատիվների սանդղակները: Իր
խնդիրներն ու գործառույթներն ունեցող ընտանիքը, որպես արժեքավոր
սոցիալական օրգանիզմ, չի կարող դիտարկվել մշակութային և էթնիկական համատեքստից դուրս: Այս ինստիտուտի շնորհիվ է իրականացվում
ընտանիքի անդամների վերարտադրողականությունը, հնարավոր է դառնում միջսերնդային ինստիտուտի անընդհատությունը: Սոցիալական ինստիտուտ հանդիսացող ընտանիքը հետևում է որոշակի արժեքային սանդղակի: Այդ սանդղակի կենսունակությունը, նրա կայունությունը պահպանվում են սոցիալականացման գործընթացի, նորմերի, կանոնների,
ավանդույթների, վարքաձևերի միջսերնդային փոխանցման շնորհիվ:
Հասարակության մշակույթը ձևավորվում է ընտանիքում:
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Սոցիալական ինստիտուտ հանդիսացող ընտանիքը համարվում է
հասուն, եթե առաջնորդվում է ընտանիքի անդամների նկատմամբ պատասխանատվությամբ: Ընտանիքի սոցիալ-հոգեբանական հասունությունը որոշվում է ամուսինների մոտ միմյանց և երեխաների նկատմամբ
պատասխանատվության առկայությամբ: Երեխաների լույս աշխարհ գալու փաստը դեռ չի խոսում ընատնիքի լիարժեք լինելու մասին: Ընտանիքի ամբողջականության կամ որպես մեկ ամբողջական և արժեքավոր
ինստիտուտի վերաբերյալ սոցիալ-հոգեբանական մոտեցումը ենթադրում
է ընտանիքի անդամների մոտ միմյանց նկատմամբ պատասխանատվության առկայություն: Ընտանիքի արժեքային համակարգում գերակայում
է հենց պատասխանատվության զգացումը: Քանի որ պատասխանատվության առկայության դեպքում մնացյալ բոլոր արժեքները բխում են
նրանից: Ընտանիքը գնահատվում է որպես սոցիալական ինստիտուտ,
որն ապահովում է սերունդների վերարտադրողականությունը և ժառանգականությունը, հանդիսանում է բարոյական և վարքային մշակութային
ստանդարտների կրող: Սակայն այս բոլոր ստանդարտները իրականում
ծագում են հիմնական արժեքից: Նույնիսկ առօրյա փորձի մակարդակում
հասարակությունը ընտանիքի վերաբերյալ դատում է հարգանքի հոգեբանական մակարդակից: Այս բոլոր իրական արժեքները վերածվում են
խաբկանքի, եթե չեն ծագում պատասխանատվությունից: Ավելի հստակ՝
յուրաքանչյուր հասարակություն կարող է գոյատևել և զարգանալ նորանոր սոցիալական ինստիտուտների ձևավորման շնորհիվ: Սոցիալական
ինստիտուտները ցանկացած հասարակության բաղկացուցիչ մասն են:
Այս օրինաչափությունը վերաբերում է նաև նախնադարյան հասարակությանը, որը նույնպես բաժանվում էր որոշակի սոցիալական ինստիտուտների: Յուրաքանչյուր սոցիալական ինստիտուտ ունի գործունեության իր
դաշտը, հետևաբար յուրաքանչյուր սոցիալական ինստիտուտ անհրաժեշտ է այնքանով, որքանով ունակ է բավարարել հասարակության կարիքները: Բոլոր այս կարիքները կրում են ֆունդամենտալ բնույթ, դրանք
կենսական նշանակություն ունեն և սոցիալապես արժեքավոր են: Յուրաքանչյուր սոցիալական ինստիտուտ իր սահմանափակ գործառույթների հետ միասին տիրապետում է նաև վերահսկման գործառույթին և
կարգապահությանը: Ի՞նչ է նշանակում «սոցիալական կարգապահություն» հասկացությունը: Սոցիալական հոգեբանության համատեքստում
սոցիալական կարգապահությունը նշանակում է կենսագործունեության
որոշակի ստանդարտ, որի դեպքում առավելագույն կերպով ապահով-
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վում է անհատի անվտանգությունն ու սոցիալական կայունությունը: Սոցիալական կարգապահությունը նշանակում է նաև հասարակության անդամների վարքի կանխատեսման հնարավորության ձևավորում: «Սովորաբար, յուրաքանչյուր ժամանակակից հասարակությունում գոյություն
ունեն 5 հիմնական սոցիալական ինստիտուտներ՝ ընտանիք, տնտեսություն, քաղաքականություն, կրթություն և կրոն: Նրանցից յուրաքանչյուրը մասնագիտացված է լուծելու հասարակությունում գոյության և նորմալ
գործունեության հետ կապված կարևոր խնդիրները» [2, էջ 22]: Ըստ
էության, ընտանիքը, որպես սոցիալական ինստիտուտ, ինքնին փոքրիկ
հասարակություն է, ընտանիքը հասարակության «ներկայացուցիչն» է,
ինչպես իր վերարտադրողական գործառույթի, այնպես էլ իր առաջնային սոցիալականացման գործառույթի շնորհիվ: Ընտանիքը ոչ միայն վերարտադրում է հասարակությունը, այն ձևավորում է նաև միջսերնդային
կապերը, կամ կարելի է ասել ապահովում է միջսենդային սոցիալականացումը: Ընտանիքը կարելի է սահմանել որպես առաջնային սոցիալական զարգացման միջավայր, որն ունի սոցիալական, տնտեսական և
սոցիալ-հոգեբանական կապերի բարդ համակարգ: Հասարակության
վարքային նորմերը ընտանիքի վարքային նորմերն են: Երեխային արժեքային համակարգի փոխանցումը սկսվում է ծննդյան պահից, սակայն
այդ նորմերի և արժեքների ամենախոր մեխանիզմը նույնականացումն
է: Բարոյական և մշակութային արժեքները անիմաստ են, եթե չեն
յուրացվում նույնականացման շնորհիվ: Այս նորմերը պետք է երեխայի
սեփականությունը դառնան, սակայն նրանք այդպիսին են դառնում միայն նույնականացման իրական օբյեկտի առկայության դեպքում: Ծնողն
ինքը պետք է վերարտադրի այդ նորմերն ու արժեքները ոչ միայն խոսքով, այլև գործով: Այստեղ մենք պետք է ցույց տանք չափազանց կարևոր մի խնդիր. եթե ընդհանուր առմամբ նորմերն ու արժեքները բոլոր
ընտանիքներում նույնն են, ապա հասարակությունում ինչու են մշտապես հանդես գալիս այլ, հաճախ նույնիսկ դեստրուկտիվ վարքաձևեր:
Այս խնդրի լուծումը մենք տեսնում ենք վաղ սոցիալականացման մեջ, որ
ծնողները ընտանիքում հաճախ քարոզում են երկակի ստանդարտներով
քաղաքականություն: Մի կողմից, նրանք փորձում են երեխաներին ներշնչել վարքային և բարոյական նորմեր, մյուս կողմից՝ հենց իրենք չեն
հետևում այդ նորմերին: Եվ այս նորմերը ձեռք են բերում «հարսանեկան
գեներալի» ստատուս, ում ներկայությունը պարտադիր է, սակայն ընդհանրապես ոչ մի դեր չի խաղում: Այս նորմերը վերածվում են ինչ-որ
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քրքրված սոցիալական դիմակի, որը կարելի է և պետք է հագնել միայն
որոշակի իրավիճակում: Ընդհանուր առմամբ, իհարկե հասարակությունում գերակայում են այն վարքային նորմերը, որոնք կենսագործունեության ընթացքում առավելագույն կերպով ապահովում են մարդու առավել շահավետ դիրքի գրավումը: Այդուհանդերձ, հարցի բարոյական կողմը նույն «հարսանեկան գեներալն» է: Այդ գեներալի ամբողջ նշանակությունը իր անձի մեջ չէ, այլ այն ձևի, որը նա կրում է: Ընտանիքում
նույնպես հաճախ սովորեցնում են ձևը՝ անտեսելով բովանդակությունը:
Այդ պատճառով, մենք կարծում ենք, որ ընտանիքում իրականացվում է
երեխայի ոչ թե առաջնային, այլ հիմնական սոցիալականացումը: Դեռ
հոգեդինամիկական մոտեցման ժամանակ աքսիոմա է համարվում այն
միտքը, որ մենք սովորում ենք ապրել մեր կյանքի առաջին 7 տարիների
ընթացքում: Ընտանիքը երեխային սովորեցնում է ապրել, սովորեցնում է
վարքային նորմերը և հույզերն արտահայտելու ձևերը, շրջակա աշխարհին հարմարվելը: Երեխայի ճակատագիրը մեծամասամբ ձևավորվում է
ընտանեկան սոցիալականացման շնորհիվ: Սեքսուալ հարաբերությունների յուրահատկությունը նույնպես կախված է մշակույթից, որտեղ գործում է ընտանիքը: Ընտանիքը հանդիսանում է մշակույթի կրողը և արարողը: Հասարակության ձևավորումը, վարքագծերի նորմերի տիրապետումը, այս գործընթացներն ընթանում են ընտանիքում, այդ իսկ պատճառով ընտանիքը իրենից ներկայացնում է ամենակարևոր սոցիալականացման ինստիտուտը: Ընտանեկան սոցիալականացման ընթացքում
ձևավորվում է երեխայի հոգեբանական առանձնահատկությունը, նրա
ինքնագնահատականը, նրա կյանքի սցենարը: Անբարենպաստ հանգամանքների դեպքում, պրոբլեմային ընտանիքներում երեխան ադեկվատ
ինքնագնահատական ձևավորելու համար քիչ հնարավորություններ
ունի: Հետագայում ընտանիքի սահմաններից հասարակություն է դուրս
գալիս մի մարդ, ում մոտ ընտանիքը ձևավորել է ցածր ինքնագնահատական, և հնարավոր է անգիտակցաբար ծրագրավորել նրա ճակատագիրը: Այդ անձը դառնում է հասարակության անդամ և շուտով գտնում
իր իսկ նմաններին: Ինքնին ընտանիքը որպես սոցիալականացման ինստիտուտ ունի բոլոր հնարավորությունները հասարակության ճակատագիրը ձևավորելու համար: Անձի սոցիալականացման գործընթացում
ընտանիքն ունի մեծ առավելություններ շնորհիվ սիրո և քնքշության, հոգատարության և հարգանքի, հասկացման և աջակցության հոգեբանական մթնոլորտի: Հսկայական նշանակություն ունեն երեխաների և
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ծնողների միջև առկա ֆիզիկական, հուզական և սոցիալ-հոգեբանական
կապերը» [2, էջ 23]: Ընտանիքն առանձին կամ ավտոնոմ սոցիալական
միավոր չէ, այն հասարակության բաղկացուցիչ մասն է: Մյուս կողմից,
ընտանիքը միջնորդ է ապագա անձի և հասարակության միջև հարաբերությունների ձևավորման գործընթացում: Սակայն, ինչպես յուրաքանչյուր սոցիալական ինստիտուտ, ընտանիքը ևս ունի որոշակի աստիճանի անկախություն և ինքնավարության: Յուրաքանչյուր ընտանիք պետք
է ունենա իր յուրահատկությունը, իր աշխարհայացքը, իր արժեքները:
Դրա հետ մեկտեղ յուրաքանչյուր ընտանիք այսպես թե այնպես հանդիսանում է սոցիալական արժեքների կրող: Հասարակությունը և ընտանիքը փոխներգործող ինստիտուտներ են: Ընտանիքի գործառույթների
սոցիալ-հոգեբանական վերլուծությունը չի կարող հաշվի չառնել ընտանիքի անդամների միջև առկա փոխհարաբերությունների մակարդակն ու
բնույթը: Այդ փոխհարաբերությունների բնույթն արտացոլում է ընտանիքի սոցիալական արժեքները: Ընտանիքի անդամների փոխհարաբերությունների մեջ ներթափանցում է այլ գործոնների տարաբնույթ քանակ՝
ավանդույթները, միջսերնդային փոխհարաբերությունները, ազգականների կողմից ընտանիքի գործերին միջամտությունը: Այդ իսկ պատճառով ժամանակակից ընտանիքի վերլուծության համատեքստում կարելի է
առանձնացնել ծագող ինստիտուցիոնալ ճգնաժամը: Ժամանակակից աշխարհում ընտանեկան ճգնաժամը որպես սոցիալ-ավանդական ինստիտուտ, ձեռք է բերում իր գծերն ու առանձնահատկությունները: Այդ
ճգնաժամի յուրահատկություններից մեկն էլ այն է, որ ընտանիքի որոշ
գործառույթներ ընտանեկան կյանքում դադարել են գերակայել: Օրինակ. ժամանակակից աշխարհում ընտանիքի վերարտադրողական գործառույթը հանգեցնում է ժողովրդագրական ճգնաժամի: Շատ ընտանիքներ իրենց համար կարևոր և անհրաժեշտ չեն համարում երեխաներ
ունենալը: Ընտանիքների մեծամասնությունը բավարարվում է մեկ երեխայով: Ժամանակակից ընտանիքը պարտադիր չի համարում նորմերին
և ավանդույթներին հետևելը: Տարեցտարի նվազում է ամուսնությունների օրինական գրանցումների քանակը: Նույնիսկ Հայաստանում, որտեղ ընտանեկան ավանդույթները նախկինի պես ուժեղ են, նույնպես
նկատվում են ոչ օրինական ամուսնության դեպքեր, որն էլ ազգային ավանդական գիտակցության մեջ ընկալվում է խիստ բացասաբար: Սակայն ընտանիքը դինամիկ սոցիալական գոյացություն է, որն ունի ինչպես անցյալ, այնպես էլ ներկա և ապագա: Ընտանեկան հարաբերու-
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թյունների ձևերը միանշանակ պետք է փոփոխվեն: Իսկ դա նշանակում
է, որ մարդկանց աշխարհայացքում նվազում են ավանդական դիրքորոշումները: Իսկ դա նշանակում է, որ ինչքան նկատելի է դառնում ընտանիքի ավանդական մոտեցումների խեղումը, այդքան ավելի հստակ է
արտահայտվում ինստիտուցիոնալ ճգնաժամը:
Ինչպիսին են ընտանիքի ինստիտուցիոնալ ճգնաժամի նշանները։
Առաջին հերթին, գրանցվող օրինական ամուսնությունների թվի նվազումը, երկրորդը՝ վերարտադրողականության մակարդակի նվազումը, քաղաքացիական ամուսնությունների թվի աճը, որը պայմանավորում են
հիմնականում ամուսնությունը չօրինականացնող և երեխա չունեցող ընտանիքները։ Սակայն ամենից էական դրսևորումը, որը ծնում է վերոնշյալը, պաշտոնական և քաղաքացիական ամուսնություն հաստատող
երիտասարդների աշխարհայացքի փոփոխությունն է։ Ժամանակակից
ընտանիքներում այժմ գերակայում են այլ կարիքներ։ Առաջին հերթին
առաջնային մակարդակում կարևորվում է անհատական մոտիվացիան,
սեռական նախասիրությունների ազատությունը, ամուսինների հարաբերական ազատությունը, դերային հիերարխիայի մերժումը: Ընտանիքը
ընկալվում է որպես ինստիտուտ, որտեղ անձնային նախասիրությունները սկսում են ճնշել ընտանեկան կյանքի վերաբերյալ ավանդական
պատկերացումներին։ Դերային պատկերացումներն ու կանոնակարգերը
ևս կրում են նշանակալի փոփոխություններ։
Երիտասարդ ընտանիքների աշխարհայացքում տեղի ունեցող փոփոխություններն ամբողջովին օրինաչափ գործընթացներ են, որոնք բերում են ոչ միայն ընտանիքի տիպի փոփոխության, այլև ընտանեկան
նոր հարաբերությունների ծագմանը. Այսպես են կարծում ռուս հետազոտողներ Լ.Գ. Ժեդունովան և Ի. Ա. Մոժարովսկին: Ընտանիքի հոգեբանության հետազոտողների մեծամասնությունը, մասնավորապես՝ Լ.Գ.
Ժեդունովան, Ի.Ա. Մոժարովսկայան, Ն.Ն. Պոսիսոևը, Ե.Ն. Յուրասովան, Դ. Ֆրիմենը, Ա. Յա. Վարգան, Կ. Ռոջերսը, Ն. Պեզեշկյանը, Օ.Ա.
Կարաբանովան, Է.Գ. Էյդեմիլլերը, Վ. Յու. Սլաբինսկին և այլք առանձնացնում են նրա հետևյալ հիմնական գործառույթները.
♦ գոյատևման ապահովում: Ընտանիքի պաշտպանությունն արտաքին վնասակար գործոններից,
♦ ընտանիքի անդամների միմյանց մասին հոգալը,
♦ երեխաների դաստիարակությունը,
♦ ֆիզիկական, հուզական, սոցիալական և տնտեսական նախա-

260

ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ...

պայմանների ստեղծումը՝ ընտանիքի անդամների անհատական զարգացման համար,
♦ միմյանց միջև նեղ հուզական կապի պահպանումը,
♦ միմյանց վարքի սոցիալական վերահսկողության իրականացումը:
Լ.Գ. Ժեդունովան և Ի.Ա. Մոժարովսկայան այս շարքին գումարում
են նաև պահպանումը, զարգացումը և հետագա սերունդներին հասարակության արժեքների և ավանդույթների փոխանցումը, սոցիալ-դաստիարակչական պոտենցիալի ուղղորդումը և իրացումը, սեքսուալ-էրոտիկ
կարիքների բավարարումը, մայրական կամ հայրական անհատական կարիքների բավարարումը, երեխաների հետ կապը, նրանց դաստիարակությունը, երեխաների առումով ինքնառեալիզացիան, հոգեբանական
հարմարավետության պահանջմունքի բավարարումը և հուզական աջակցությունը, անվտանգության զգացողությունը, սեփական ես-ի կարևորությունն ու արժևորումը, հուզական ջերմությունն ու սիրո զգացումը,
ընտանեկան համատեղ կենցաղի կազմակերպումը, ընտանիքում աշխատանքի բաժանումը, փոխօգնությունը:
Նույնիսկ ժամանակակից «ազատ ընտանիքը» ենթարկվում է ավանդական արժեքներին: Որքան էլ տարօրինակ է, հենց ընտանիքի ավանդական մոտեցումներն են թույլ տալիս պահպանել նրա կայունությունը ճգնաժամային ժամանակահատվածներում: Սոցիալական հոգեբաններն առանձնացնում են նաև ընտանիքի ֆելիցիտոլոգիական (երջանկության) գործառույթը: Այլ կերպ ասած՝ այն, թե ինչպես են տարբեր
ընտանիքները հասկանում երջանկությունը: Ոմանց համար դա փոխըմբռնումն ու սերն է, մյուսների համար՝ նյութական հարստությունը, երրորդի համար՝ ընտանեկան երջանկությունը, սեռական և սոցիալական
բարեկոցությունը [4]:
Ըստ էության, այս գործառույթը կարելի է սահմանել որպես ընտանիքի գեդոնիստիկ գործառույթ: Սակայն ընտանեկան հոգեբանության
մեջ նույնպես այս գործառույթը դիտարկվում է առանձին, այնուամենայնիվ, ինչպես մենք ենք կարծում, այն նույն վերոհիշյալ ֆելոցինոլոգիական գործառույթն է: Գեդոնիստիկ գործառույթը կապված է ֆիզիկական
և հոգեբանական կարիքների բավարարման հետ, իսկ դա նշանակում է,
որ այս գործառույթն ընդհանուր առմամբ ապահովում է երջանկության
ապրումը: Ընդհանուր առմամբ, կարելի է առանձնացնել ընտանիքի հետևյալ գործառույթները՝ վերարտադրողական, դաստիարակչական, տնտեսական, սոցիալական վերահսկողության, դերային, հոգեկան զարգաց-
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ման, հուզական, սեքսուալ գեդոնիստիկ: Բոլոր թվարկված գործառույթներն ամենից առաջ ցույց են տալիս, որ ընտանիքը հանդիսանում է
ինչպես սոցիալականացման ինստիտուտ, այնպես էլ փոքր խումբ, որտեղ ստեղծված են բոլոր պայմաններն անձի ֆիզիկական, հոգեբանական, սոցիալական և հոգևոր զարգացման համար: Գործառույթների
բազմազանությամբ ընտանիքը հանդիսանում է փոքր սոցիալական
խումբ, որը բավարարում է ինչպես անձի անհատական կարիքները,
այնպես էլ հասարակության սոցիալական կարիքները: Անկախ ընտանիքի գործառույթների բազմազանությունից, նրանք ոչ բոլորն են միևնույն չափ կարևոր և արժեքավոր: Յուրաքանչյուր ընտանիքում գոյություն ունեն առաջնային և երկրորդական, հիմնական և լրացուցիչ գործառույթներ: Գերակայող գործառույթը որոշվում է ընտանիքի արժեքային սանդղակով, այսինքն՝ թե որ գործառույթն է ավելի արժեքավոր
համարվում: Սա չի նշանակում, որ ընտանիքի բոլոր անդամները կիսում
և ընդունում են գերակայող գործառույթը: Ընտանեկան կոնֆլիկտները
մեծամասամբ լինում են հենց ընտանիքի անդամների արժեքային
սկզբունքների տարբերությունների պատճառով, մյուս կողմից՝ արժեքային կողմնորոշումները իրենց բնույթով դինամիկ են, և հաճախ նրանց
առաջնայնությունը պայմանավորված է լինում տարիքային առանձնահատկություններով և նախընտրություններով: Սա ընտանեկան կյանքի
այն ոլորտն է, որտեղ արտահայտվում են սերնդային կոնֆլիկտները,
որոնք կրում են անհրաժեշտ սոցիալական բնույթ:
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.

Жедунова Л. Г., Можаровская И. А., Посысоев Н. Н., Юрасова Е. Н., Основы
псхологии семьи и семейного консультирования. Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004.
2. Дружинин В. Н., Психология семьи. Екатеринбург: Деловая книга, 2000.
3. Шибутани. Чувства и роли. В книге: Райгородский Д.Я. Психология и психоанализ
любви. Самара: Издательский Дом БАХРАХ-М. 2000.
4. Hicks M.W. Platt L.M., Marital happiness and stability: A review of the research in the
sixties //A Desade of Family Research and Action, 1960-69. Ed. by C.B.Broderick.
Minneapolis, 1971, p. 59-78. KoftaM.Samokontrolaiemocje-Warszawa:PWN. 1979.376s. Lewis R.A., Spanier, G.B. Theorizing about the quality and stability of marriage
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Սարհատյան Նաիրա
Ամփոփում
Ընտանեկան կոնֆլիկտները մեծամասամբ լինում են ընտանիքի անդամների արժեքային սկզբունքների տարբերությունների պատճառով, մյուս կողմից, արժեքային
կողմնորոշումները իրենց բնույթով դինամիկ են, և հաճախ նրանց առաջնայնությունը
պայմանավորված է լինում տարիքային առանձնահատկություններով և նախընտրություններով: Սա ընտանեկան կյանքի այն ոլորտն է, որտեղ արտահայտվում են
սերնդային կոնֆլիկտները, որոնք կրում են անհրաժեշտ սոցիալական բնույթ:
Բանալի բառեր. ընտանեկան կոնֆլիկտներ, հիմնական և լրացուցիչ գործառույթներ, ընտանիքի գործառույթների բազմազանություն, հոգեբանական կարիքներ:
___________________
ФУНКЦИИ СЕМЬИ КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ
Саргатян Наира
Резюме
Семья как первичный социальный институт обладает рядом социально- психологических функций. Мы не станем перечислять общеизвестные функции. Наше предположение
может звучать парадоксально, однако семейные конфликты являются неизбежными явлениями. Однако, всякий семейный конфликт имеет как свои причины и цели, так и свою
продуктивную сторону. Взаимопонимание супругов представляет собой сложный социальнопсихологический процесс, который включает в себя конфликты как необходимую социально-психологическую категорию.
Ключевые слова. Семейные конфликты, основные и дополнительные функции,
многообразие семейных функций, психологические потребности.
___________________
FAMILY FUNCTIONS AS A SOCIO-PSYCHOLOGICAL CATEGORY
Sarhatyan Naira
Summary
The family as a primary social institution has a number of socio-psychological functions. We
will not list well-known functions. Our assumption may sound paradoxical; however, family conflicts are inevitable. However, every family conflict has both its causes and goals, and its own
productive side. Mutual understanding of spouses is a complex socio-psychological process, which
includes conflicts as a necessary socio-psychological category.
Keyword. Family conflicts, basic and additional functions, a variety of family
functions, psychological needs.

263

ՍԱՐՀԱՏՅԱՆ ՆԱԻՐԱ

ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄԵՐ, ՆՈՐՄԵՐ ԵՎ
ՇԵՂՈՒՄՆԵՐ∗
ՍԱՐՀԱՏՅԱՆ ՆԱԻՐԱ
Երևանի պետական համալսարանի Սոցիալական և կլինիկական
հոգեբանության ամբիոնի հայցորդ

Սամուել Ջոնսոնը կարծում էր, որ կնոջ և տղամարդու ամուսնությունը բավականին արհեստական է, և այդ իսկ պատճառով նրա կայունությունն ապահովելու համար հասարակության կողմից պահանջվում է
անընդհատ ճնշում և վերահսկողություն: Ծնողների վատ վերաբերմունքն
ու դաստիարակությունը անհատի համար շատ դժբախտությունների պատճառ են դառնում, ինչպես նաև խախտվում է նրա հոգեբանական զարգացումը: Այլ կերպ ասած, եթե ծնողներին վնաս չհասցնեին իրենց իսկ
ծնողները, ապա աշխարհում ավելի քիչ նևրոտիկներ և հոգեպատներ
կլինեին, ովքեր խեղում են իրենց երեխաների կյանքը [2, էջ 31]: Ընտանիքի մասին մեր պատկերացումները հաճախ ասոցացվում են «երջանիկ
ընտանիք» հասկացության հետ: Սրա վրա էլ կառուցվում են կարծրատիպերն ու միֆերը: Այս խնդրի հասկացման ճանապարհին հաջորդ քայլը
այն հարցի լուծումն է, թե հասարակության գիտակցության մեջ ինչի՞ հիման վրա է կառուցվում լավ հոր կամ մոր կերպարը, որն էլ ներկայումս
համարվում է միակ ընդունելին [4, էջ 36]: Ընտանեկան իդեալականացված կյանքը կամ ճգնաժամային ընտանիքը ծնողների կերպարի հետ նույնականացմամբ հիմնավորելու միտումները բերում են նրան, որ երիտասարդ ամուսինները կարող են գնահատվել որպես ինֆանտիլ էակներ,
ովքեր չունեն սեփական դիրքորոշումներ ու ամբողջովին զուրկ են կամքից և պատասխանատվությունից: «Միթե մենք իրականում երեխաներ
ենք, ովքեր սեփական նևրոզների և ագրեսիայի համար պատասխանատու չեն: Քանզի այս տրամաբանությանը հետևելով, պետք է անձի բոլոր
բացասական հատկությունները վերագրենք նրա ծնողներին» [4, էջ 3839]: Հոգեբանական մոտեցումների անհասությունը ընտանեկան ճգնաժամերի վերաբերյալ, երիտասարդ ընտանիքների ծնողական ընտանիքների հետ նույնականացման հետևանքով առաջացող կոնֆլիկտների բացատրությունն ամբողջովին արտացոլում է կաուզիալ, պատճառահետևան∗

Նյութը ներկայացվել է 08.10.2019 թ., գրախոսվել է 11.10.2019 թ.:
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քային գիտական սկզբունքը: Բայց հարցը այն է, որ հոգեկանի առումով
այս սկզբունքը չի կարող արդյունավետ կերպով գործել: «Ոչ ոք «պայմանավորված չէ» սեփական ծնողներով: Հոգին անկախ է և գոյություն ունի
պատճառահետևանքային օրենքներից դուրս: Այո՛, ծնողներից և շրջապատող այլ անձանցից մեզ բաժին են հասնում բազմաթիվ արատներ և
բարիքներ, սակայն նրանցից մենք «ընտրում ենք» միայն նրանք, որոնց
նկատմամբ ունենք հակվածություն: Ամեն ինչում մեղադրել հորը կամ
մորը անիմաստ է» [4, էջ 39]: Ընտանիքի էտալոնը իհարկե ոչ կոնֆլիկտային ընտանիքն է, երջանիկ ամուսնական զույգը և ոչ պակաս երջանիկ
երեխաները: Հասարակությունում գոյություն ունեցող էտալոնը ձգում է
երիտասարդ ընտանիքներին, պարտավորեցնում նրանց հետևել համընդհանուր ընդունված պատկերացումներին: Ամուսնությունը բավականին հակասական ինստիտուտ է, որտեղ անպայման պետք է իրենց տեղն
ունենան ճգնաժամները: Նորմատիվ ճգնաժամները ամուսնական հարաբերությունների անբաժանելի մասն են:
Յուրաքանչյուր ազգ ունի ընտանիքի որոշակի կերպար, որն էլ բնորոշ է հենց նրան: Այս իսկ պատճառով, ընտանեկան հոգեբանության մեջ
չեն կարող գոյություն ունենալ ունիվերսալ կերպարներ, կոնֆլիկտային
կամ երջանիկ ընտանիքների ունիվերսալ տիպեր: Շատ հարցերում ընտանիքի կերպարները պայմանավորված են ազգի՝ ամուսնության ինստիտուտի նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքով: Այդ պատճառով այնպիսի
հասկացություններ, ինչպիսիք են «ընտանեկան ճգնաժամերը», «ընտանեկան կոնֆլիկտները» ամենից առաջ էթնոսոցիալական հասկացություններ են հանդիսանում: Ընտանեկան փոխազդեցության նորմերը ներառում են էթնիկական յուրահատկություններ, էթնիկական աշխարհայացք,
ամուսնության և հավատարմության նկատմամբ վերաբերմունք: Ընտանեկան ճգնաժամերի խնդիրը աշխարհի նման հին է: Այս խնդիրների լուծումը միշտ յուրահատուկ է և անհատական: Ժամանակակից աշխարհում
ընտանեկան կոնֆլիկտների լուծման մի եղանակ էլ հանդիսանում է օրինական ամուսնությունների մերժումն ու քաղաքացիական ամուսնությունների ձևավորմանը միտված դիրքորոշումների առկայությունը: Բայց այսպես թե այնպես, քաղաքացիական ամուսնությունը ևս համարվում է սոցիալական ինստիտուտ, և հաճախ ընդհանրապես կարևոր չէ օրինական
հիմքերի բացակայությունը: Կ.Գ. Յունգը իր ոչ մեծ մի հոդվածում («Ամուսնությունը որպես հոգեբանական փոխհարաբերություն») ուշադրությունը
կենտրոնացնում է կնոջ և տղամարդու միջև առկա կապի մի քանի կող-
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մերի վրա [5]: Մասնավորապես, նա հոգեկանի անգիտակցական մակարդակը դիտարկում է որպես ամուսնական հարաբերությունների ձևավոման դրդապատճառ: Մեր հոգեբանական կյանքի խոշոր ոլորտներ, համաձայն Կ. Յունգի, կյանքի շատ երկարատև ժամանակահատվածում անգիտակցական են մնում: Որքա՞ն գիտակցաբար են երիտասարդ մարդիկ
ամուսնության որոշում կայացնում: Հենց այս խնդիրն է գրեթե միշտ ընկած ընտանեկան կոնֆլիկտների և ճգնաժամերի վերլուծության հիմքում:
Զուգընկերոջ ընտրությունը կարող է պայմանավորվել ծնողական կերպարներով, ինչպես նաև նարցիսական դրդապատճառներով: Անգիտակցական գործոններով որոշվող ամուսնու – կնոջ ընտրությունը հանդիսանում են հակառակ սեռի ծնողի հետ փոխհարաբերությունները: Կ.Յունգը գտնում էր, որ ծնողների հետ կապի ամրությունն է անգիտակցաբար
ազդում ամուսնու կամ կնոջ ընտրության վրա՝ կամ դրական կամ բացասական կերպով: Ծնողներից մեկի նկատմամբ գիտակցված սերն է
նպաստում վերջինիս նմանությամբ ամուսնական զուգընկերոջ ընտրությանը: Ամուսնական զուգընկերոջ ընտրությունը հաճախ իրականացվում
է բնազդային հիմքով և ընտանիքի կառուցման այս ուղին մշտապես
գործնականորեն ենթակա է ձախողման: Այս ճանապարհին, Կ.Յունգի
կարծիքով՝ անհնար է հասնել անձնական երջանկության: Այսպիսի ընտրությունը կարող է արդարացված լինել միմիայն նեղ իմաստով, եթե
ամուսնությունը դիտարկվում է միայն որպես ցեղի շարունակման և տեսակի պահպանման հնարավորություն: Բայց մարդը չի կարող դիտարկվել միայն որպես բնազդային կենսաբանական էակ: Անհատական փոխհարաբերությունների վրա հիմնված ամուսնությունը չի կարող ընթանալ
առանց ճգնաժամների, հաճախ նաև առանց ցնցումների: Խիստ ավանդույթներին կոլեկտիվ բնույթի ամուսնական հարաբերությունների դեպքում կարելի է նկատել, որ «Գերակայում են խիստ սեռական բարքերը,
այսինքն՝ մինչ ամուսնությունը սեքսը քննադատվում է, չկա ինստիտուտ,
որը կաջակցի սեքսուալ ազատությանը, և ընտանեկան կյանքը շատ ավելի կայուն է» [3, էջ 77]:
Ընտանեկան ճգնաժամները չեն կարող մեկնաբանվել միայն դերերի տեսության սահմաններում: Անհրաժեշտ է հաշվի առնել ընտանեկան
հարաբերությունների ներքին հոգեբանական դինամիկան: Յուրաքանչյուր ամուսնական կոնֆլիկտի դեպքում պետք է ելնել ոչ միայն միջանձնային հարաբերությունների յուրահատկություններից, այլև անգիտակցական մոտիվացիայի տեսանկյունից: Ամուսնություն մուտք գործելը ոչ միշտ
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է պարզ և հասկանալի կերպով գիտակցվում երիտասարդ մարդկանց
կողմից, այս մոտիվացիայի մեջ որպես կանոն տեսադաշտից միշտ դուրս
են մնում անգիտակցական դիրքորոշումները: Ընտանեկան կոնֆլիկտների և ճգնաժամների հենց այս կողմն է մատնանշում Կ. Յունգը: Ամուսնության մեջ ամենից կարևորը հոգեբանական փոխհարաբերությունների առկայությունն է: Եվ հենց այս փոխհարաբերությունները հաճախ չեն
ձևավորվում կամ չեն գիտակցվում: Ընտանեկան ճգնաժամերի մեկնաբանության մեջ կարևոր է դառնում ամուսինների անգիտակցական մոտիվացիայի, ամուսնական զուգընկերոջ ընտրության մոտիվացիայի պարզաբանումը: Իհարկե, ամուսնացող ամեն ոք ունակ է հիմնավորել իր
ընտրությունը: Որպես կանոն՝ այս հիմնավորումներն ունեն բացառապես
հուզական կամ ավելի ճիշտ ինտիմ բնույթ: Իսկ դա արդեն նշանակում է,
որ ամուսնանալու մոտիվացիան չի գիտակցվում երիտասարդ մարդկանց կողմից: Կամ եթե այս հարցն այլ կերպ դիտարկենք՝ թե որքանով
է ազատ ամուսնական զուգընկերոջ ընտրությունը. «որքան մեծ է անգիտակցականի ոլորտը, այդքան ավելի քիչ կարող է խոսք գնալ զուգընկերոջ ազատ ընտրության մասին՝ սիրահարվածության շրջանում դա սուբյեկտիվորեն հիշեցնում է իր մասին, ինչպես հստակ ընկալվող ճակատագրի անխուսափելիությունը: Այնտեղ, որտեղ սիրահարվածություն չկա,
այսպիսի «անխուսափելիությունը» այնուամենայնիվ կարող է գոյություն
ունենալ, բայց իհարկե, ավելի քիչ հաճելի ձևով»: Ընտանեկան հոգեբանության համար ավանդական են համարվում ամուսնական կոնֆլիկտների մոդելները, որպես սեփական ընտանիք՝ ծնողական մոդելների տեղափոխությամբ: Ընտանեկան հոգեբանության մեջ հաճախ հանդիպում
է ամուսնական կոնֆլիկտների խնդրին հենց այս մոտեցումը: Էությունը
բավականին պարզ է. տղամարդն ու կինն ամուսնանալով իրականացնում են այն դերերը, որոնց հետ իրենք նույնականացվել են հայրական
ընտանիքում: Սակայն անկախ այն բանից, որ ծնողական դերերի մոդելների համատեքստը չունի թերություններ, այս համատեքստում շրջանցում են ծնողական կերպարների հետ նույնականացման անգիտակցական տեսակետները: «Անգիտակցական մոտիվացիաները կարող են ունենալ ինչպես անհատական, այնպես էլ ընդհանուր բնույթ: Ամենից առաջ նրանց թվին են դասվում ծնողների ազդեցությունից առաջացած
շարժառիթները: Երիտասարդի փոխհարաբերությունները մոր հետ և
աղջկա փոխհարաբերությունները հոր հետ հանդիսանում են գերակայող գործոններ: Հենց ծնողի հետ կապի ամրությունն է անգիտակցաբար
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ազդում ամուսնու կամ կնոջ ընտրության վրա՝ կամ դրական կամ բացասական կերպով: Ծնողներից մեկի նկատմամբ գիտակցված սերն է
նպաստում նրա նմանությամբ ամուսնական զուգընկերոջ ընտրությանը:
Այն դեպքում, երբ չգիտակցված կապը (որն ընդհանրապես պարտավոր
չէ հանդես գալ գիտակցված սիրո տեսքով) բարդացնում է ընտրությունը և
պարտադրում է բնորոշ ուղղումներ» [5, էջ 619]:
Ծնողների հետ զուգընկերոջ դերի նույնականացման գործընթացն
ունի երկկողմ բնույթ. ոչ միայն երեխան է իրեն նույնականացնում ծնողական կերպարի հետ, այլև ծնողն ինքը գիտակցված, հաճախ նաև չգիտակցված ուղղորդում է նույնականացման այս գործընթացը: «Ընդհանուր առմամբ ամբողջ այն կյանքը, որը ծնողները կարող էին ապրել,
բայց չեն ապրել, քանզի հետևում էին անհատական մոտիվներին, փոխանցվում է նրանց երեխաներին: Այլ կերպ ասած, երեխաները կարծես
ստիպված են շարժվել այն ուղղությամբ, որը փոխհատուցում է այն ամենը, ինչը նրանց ծնողների կյանքում մնացել է չիրագործված» [5, էջ 619]:
Կարելի է ենթադրել, որ այն ընտանիքները, որտեղ ամուսինների միջև
կոնֆլիկտներն ունեն իրենց մշտական տեղը, որպես կանոն կառուցված
են ավանդական պատկերացումներին համապատասխան: Այսպիսի ընտանիքների տարբերակիչ յուրահատկությունն է ամուսինների միջև հոգեբանական փոխհարաբերությունների պակասը: Տղամարդու, ինչպես
նաև կնոջ անգիտակցականում գոյություն ունի ամուսնական զուգընկերոջ իդեալական կերպար: Այս կատարյալ կերպարը ծրագրավորում է
տղամարդուն և կնոջը, ուղղորդում է ինտիմ հետաքրքրությունները, դառնում ուղղորդող աստղ: Այս կատարյալ տիպը ընդհանուր առմամբ իրենից ներկայացնում է ինչ-որ ֆիլոգենետիկ իրականություն, ինչ-որ հնագույն կերպար, սակայն այն ինչ-որ կոնկրետ կնոջ կամ տղամարդու կերպար չէ, այլ՝ արքետիպ: «Յուրաքանչյուր տղամարդ հնուց ի վեր իր մեջ
կրում է կնոջ կերպար, այդուհանդերձ ոչ թե կոնկրետ այս նշանածի, այլ
ինչ-որ նշանած կնոջ ընդհանրապես: Այս կերպարն ըստ էության անգիտակցական է, իրենից ներկայացնում է ժառանգական զանգված, որը
սկիզբ է առնում դեռևս հնագույն ժամանակներից և պատկերված է կենդանի համակարգում. «տիպ» (արքետիպ) կնոջ վերաբերյալ նախնիների
ամբողջ փորձը, կանացիության վերաբերյալ բոլոր նկարագրությունների
հիմքը, որոնք ժառանգաբար փոխանցվում են հարմարման հոգեբանական համակարգ: Նույնիսկ եթե ոչ մի կին գոյություն չունենա, այնուամենայնիվ այդ անգիտակցական կերպարներից ելնելով հնարավոր է մատ-
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նանշել, թե հոգեկան հարաբերություններում ինչպիսի հատկություններով պետք է օժտված լինի նա: Սա ճիշտ է նաև կանանց համար, նրանք
նույնպես ի ծնե ունեն տղամարդու կերպար» [5, էջ 627]:
Հաշվի առնելով այն, որ այս կերպարներն ամբողջովին անգիտակցական են, ապա տրամաբանական է ենթադրել, որ ամուսնական զուգընկերոջ ընտրության հիմքում ընկած է հենց այդ արքետիպը: Անգիտակցականը, համաձայն հոգեդինամիկայի պարադիգմայի, միշտ պրոյեկտվում է: Համաձայն Ջոն Ա. Սանֆորդի՝ տղամարդու անձն ունի կանացիություն, կնոջ անձն ունի տղամարդկայնություն: Տղամարդն ու կինը
ոգի և հոգի են, Անիմա և Անիմուս՝ այն է, ինչը ուղղորդում և ոգեշնչում է
կնոջն ու տղամարդուն: Հոգեդինամիկ տեսանկյան սահմաններում ընտանեկան կոնֆլիկտների և ճգնաժամերի դիտարկման խնդիրներում առաջին պլան է դուրս գալիս արքետիպային կերպարներով պայմանավորված զույգերի միմյանց համապատասխանության կամ անհամապատասխանության հարցը: Այն, ինչը սոցիալական հոգեբանության մեջ դիտարկվում է «նախանշված դերերի և ակնկալվող վարքի» սահմաններում, ընկած է արքետիպային իրականության հիմքում: Ծնողական դերերի հետ նույնականացման դասական կոնցեպցիան արդեն իսկ առկա
է Ա. Ադլերի շարադրած համատեքստում. «Բոլոր կարողությունները, անկարողությունները, սիրելու և ամուսնության հակվածությունները դրված
են նախատիպում, որոնք ձևավորվում են կյանքի առաջին տարիներին:
Նախատիպի հատկությունները դիտարկելով հնարավոր է մատնանշել
այն բարդությունները, որոնք ծագում են հասուն մարդու հետագա կյանքում» [1, էջ 632]:
Բարեկեցությունն ընտանիքում Ադլերը դիտարկում էր սոցիալական հետաքրքրության իր կոնցեպցիայի տեսանկյունից: Սոցալական հետաքրքրությունն իրենից ներկայացնում է անձի ինչ-որ դրական հատկություն, որի
շնորհիվ նա կարողանում է մտնել այլ կերպարի մեջ և ապրումակցել:
Համաձայն Ադլերի՝ եթե մարդու մոտ փոքր տարիքից դաստիարակության շնորհիվ ձևավորվում է սոցիալական հետաքրքրություն, ապա նրա
ամուսնական կյանքին կոնֆլիկտները վտանգ չեն սպառնում: Սոցիալական հետաքրքրությունը կամ ամբողջականության զգացումն ապահովում
է ամուսինների փոխըմբռնումը: Այդ իսկ պատճառով երջանիկ ընտանիքը հիմնված է հավասարության սկզբունքի վրա: «Ինքն իրենով սերը բավականին անորոշ զգացմունք է: Այդ իսկ պատճառով սիրո պատմություններն այդքան տարբեր են: Եթե միայն հարաբերությունները ստեղծվում
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են հավասարության սկզբունքով, սերն ընդունում է ճիշտ ձև և դարձնում
ամուսնությունը հաջողված» [1, էջ 633]: Ամուսնությունը չի հանդիսանում
մի ոլորտ, որտեղ առաջնայնության համար պայքար է մղվում: Այսպիսի
մոտեցման դեպքում ամուսնությունն ուղղակի չի կարող ամբողջական
բնույթ ունենալ: Ադլերը նշում էր, որ չի կարելի հաղթող դառնալ այնպիսի իրավիճակում, որտեղ մրցակցության և պայքարի համար տեղ չկա:
«Մանրամասն ուսումնասիրելով կարելի է հայտնաբերել, որ իրականում
շատերը զուգընկեր ընտրելիս փնտրում են զոհի, չհասկանալով, որ ամուսնական հարաբերությունները չեն կարող օգտագործվել նմանատիպ
նպատակներում: Եվ եթե ամուսիններից մեկը ձգտում է հաղթող լինել,
երկրորդին նույնպես սկսում է պատել նմանատիպ ցանկություն: Արդյունքում՝ համատեղ կյանքը դառնում է անհնար» [1, էջ 635]: Իրական ամուսնական հարաբերությունները կառուցվում են ամուսնական զուգընկերոջ
ունեցած հետաքրքրությունները կիսելու հիմքի վրա: Ընտանեկան կոնֆլիկտների հնարավոր պատճառների վերաբերյալ Ադլերի մտքերը հանդիսանում են ընդհանուր հոգեվերլուծական պարադիգմայի սոցիալական կողմի զարգացումը: Եթե Կ. Յունգի վերլուծական հոգեբանության
տեսանկյունից կատարյալ կնոջ և տղամարդու կերպարները թելադրվում
են արքետիպային յուրահատկությամբ, ապա Ա. Ադլերը խոսում է ամուսնական զուգընկերոջ ընտրության գործընթացում ծնողական կերպարների հստակ ազդեցության մասին: Ընտանեկան կոնֆլիկտների ձևավորման տիպիկ օրինակ է հանդիսանում իշխող կնոջ և թույլ ամուսնու առկայությունը, ում դեռևս փոքր տարիքից ճնշել է մայրը: Ամուսնական կոնֆլիկտների հոգեբանական պատճառները համաձայն Ա. Ադլերի՝ ամուսիններից մեկի կամ երկուսի մոտ առկա անլիարժեքության զգացումն է: Այսպիսի իրավիճակում ամուսիններից յուրաքանչյուրը փորձում է կայանալ
մյուսի հաշվին՝ ճնշելով նրան: Այն ամուսնության մեջ, որտեղ ամուսինները տառապում են անլիարժեքության բարդույթով, փորձում են ազատվել
դրանից նույնիսկ սեքսուալ հարաբերությունների ոլորտում: Անլիարժեքության բարդույթը ծրագրավորում է կնոջ կամ ամուսնու ընտրության
գործընթացը: Որպես կանոն, այսպիսի իրավիճակում կինը կամ տղամարդը փնտրում է ոչ թե ամուսնական զուգընկերոջ, այլ զոհի: «Բավարարման բարդույթի գաղափարը կարող է բացատրել զուգընկերոջ ընտրության այնպիսի յուրահատկություններ, որոնք այլ կերպ հնարավոր չէ
բացատրել: Պարզ է դառնում, թե ինչու են ոմանք ընտրում թույլ, հիվանդ կամ ծեր կյանքի ընկերների: Նրանք հավատում են, որ այսպիսի
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ընտրությունն իրենց կյանքն ավելի լավը կդարձնի» [1, էջ 635]:
Այսպիսով, Ադլերի հիմնական գաղափարը հանգում էր նրան, որ
կոնֆլիկտներն ու ճգնաժամային իրավիճակներն ընտանեկան կյանքում
ծագում են ամուսինների անլիարժեքության զգացումից: Սակայն էությունը միայն նրանում չէ, որ ճգնաժամերն ընտանիքում և հետագայում ծագող կոնֆլիկտները պայմանավորված են անլիարժեքության բարդույթով: Հաճախ հենց անլիարժեքության բարդույթն է դառնում շարժիչ մոտիվ ամուսնանալու համար: Այսինքն՝ ամուսնությունն ինքնին դիտարկվում, կամ ավելի ճիշտ անգիտակցաբար ընկալվում է որպես այդ բարդույթից ազատվելու հնարավորություն: Մյուս կողմից, նևրոտիկ ամուսնությունները (տերմինն առաջարկվել է հոգեվերլուծության կողմից) ամուսինների միջև հանդիսանում է դեստրուկտիվ և բացասական հույզերի ցուցադրման դաշտ: Դասական անլիարժեքությունից ազատվելու միջոց է դառնում ատելության օբյեկտի որոնումը: Եվ որպես կանոն, այդ
օբյեկտն է դառնում ամուսնական զուգընկերը: Ընտանիքում ամուսինների միջև առկա կոնֆլիկտները սոցիալական ասպեկտում շրջապատողների համար ամբողջովին հասկանալի են: Ադլերի անհատական հոգեբանության մեջ մենք տեսնում ենք ամուսնական կոնֆլիկտների վերաբերյալ բավականին ընդունելի մեկնաբանություններ: Մասնավորապես,
գիտական հետաքրքրություն է ներկայացնում այն դրույթը, ըստ որի՝ ամուսնության մեջ նյարդայնությունը իրենից ներկայացնում է զուգընկերոջ նկատմամբ վրեժխնդրության որոշակի ակտ: Ի սկզբանե ամուսնության նևրոտիկ մոտիվացիայի դեպքում, ամուսնական հարաբերությունների ձևավորման ցանկության հետ միասին, ամուսիններից մեկի կամ
երկուսի մոտ առկա են վրեժխնդրության ծրագրեր: Այսպիսի իրավիճակն
ամբողջովին պայմանավորված է անլիարժեքության զգացումով և դրանից ձերբազատման ցանկության հետ՝ ամուսնական զուգընկերոջը ստորացնելու միջոցով:
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___________________
ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄԵՐ, ՆՈՐՄԵՐ ԵՎ ՇԵՂՈՒՄՆԵՐ
Սարհատյան Նաիրա
Ամփոփում
Ընտանիքում ամուսինների միջև առկա կոնֆլիկտները սոցիալական ասպեկտում
շրջապատողների համար ամբողջովին հասկանալի են: Ներհոգեկան կոնֆլիկտայնությունը կարող է դրսևորվել ամուսնական, միջանձնային հարաբերություններում, սակայն արդեն ոչ թե խորը հոգեբանական խնդիրների համատեքստում, այլ սոցիալական փոխհարաբերությունների սահմաններում:
Բանալի բառեր. նևրոտիկ մոտիվացիա, ամուսնական զուգընկեր, միջանձնային
հարաբերություններ, անլիարժեքության բարդույթ:
___________________
СЕМЕЙНЫЕ КРИЗИСЫ. НОРМЫ И ОТКЛОНЕНИЯ
Саргатян Наира
Резюме
Семья как социальный институт проходит необходимый путь становления. Этот процесс
не может протекать вне кризисных периодов. Существуют кризисы, которые могут иметь
вполне закономерный и общепринятый характер. Такого рода кризисы позволяют наметить
продуктивные пути развития семейных отношений. Однако, часто семейные кризисы носят
отчетливый невротический характер. Такого рода ситуации могут быть интерпретированы в
качестве невротических.
Ключевые слова: невротическая мотивация, супружеский партнер, межличностные
отношения, комплекс неполноценности.
___________________
FAMILY CRISES. NORMS AND DEVIATIONS.
Sarhatyan Naira
Summary
The family, as a social institution, goes through the necessary path of formation. This process
cannot occur outside of crisis periods. There are crises that may have completely regular and
generally accepted characters. Such crises make it possible to outline productive ways of developing family relations. However, often family crises are clearly neurotic. This kind of situation can
be interpreted as neurotic.
Keywords: neurotic motivation, marital partner, interpersonal relationships, inferiority
complex.

272

ԱՆՐԻ ՎԱԼԼՈՆԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ...

ԱՆՐԻ ՎԱԼԼՈՆԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ
ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ
ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ∗
ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ ԳԱՅԱՆԵ
Գորիսի պետական համալսարանի
մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի
ասիստենտ

Ֆրանսիացի հոգեբան, մանկավարժ և հասարակական գործիչ Անրի
Վալլոնը (1879 -1962) փիլիսոփայական կրթություն է ստացել Փարիզի
Բարձրագույն մանկավարժական ինստիտուտում: Նրա հետաքրքրությունների շրջանակում եղել են ախտաբանությունը, նյարդաբանությունը
և հյուսվածքաբանությունը: 1908 թ-ին բժշկական «Հետապնդման մոլուցք» վերնագրով դոկտորական թեզը պաշտպանելուց հետո աշխատել
է Բիսետրի խորհրդատվությունում և Սալպետրիերի հոգեբուժական կլինիկայում: 1909 թ-ին հրատարակել է «Հետապնդման զառանցանք» վերնագրով մենագրությունը և միաժամանակ զբաղվել հոգեկանի ուսումնասիրությամբ: Սկսած 1920 թ-ից ակտիվորեն զբաղվել է հետազոտական աշխատանքով և մանկական հոգեբանություն դասավանդել Սորբոնում (1920-1937): Նա եվրոպական այն հոգեբանների շարքից էր (Զ.
Ֆրոյդ, Ժ. Պիաժե, Կ. Լևին, Խ. Վերներ և այլք), ովքեր, ի տարբերություն բիհևիորիստների, հոգեբանական զարգացումը իբրև ինքնաշարժման ներքին կանոններին ենթակա որակական գործընթաց բացատրելու
նպատակով նոր մոտեցումներ էին մշակում: 1925 թ-ին հրատարակել է
«Դժվար երեխա» վերնագրով մենագրությունը և պաշտպանել «Երեխայի
հոգեմոտորային և շարժողական զարգացման փուլերը և խանգարումները» վերնագրով երկրորդ դոկտորական թեզը: 1927 թ-ին Ֆրանսիայում
հիմնադրել է առաջին մանկական հոգեբանության լաբորատորիան:
1937-ից 1949 թթ. աշխատել է Քոլեջ դը Ֆրանսի հոգեբանության և երեխայի դաստիարակության ամբիոնում: 1948 թ-ին հիմնադրել է մանկական հոգեբանության առաջին «Անֆաս» ամսագիրը: Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ՝ 1942 թ-ին, անդամագրվել է Ֆրան∗

Նյութը ներկայացվել է 25.10.2019 թ., գրախոսվել է 30.10.2019 թ.:
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սիայի կոմունիստական կուսակցությանը՝ որպես դիմադրության շարժման մասնակից:
Լինելով Ժ. Պիաժեի ժամանակակիցը՝ Վալլոնը նրա մշտական ընդդիմախոսն էր: Երեխայի հոգեկան զարգացման վերլուծության ավանդական, նկարագրական մոտեցումները հաղթահարելու և մանկան զարգացման գենետիկական բացատրության կիրառման գործում ներդրած
ավանդի համար Ժ. Պիաժեի աշխատանքները բարձր գնահատելով՝ Ա.
Վալլոնը, այնուամենայնիվ, քննադատում էր նրա որոշ տեսափորձագիտական մոտեցումները, որոնք մասնավորապես վերաբերում էին առանձին անհատի ուսումնասիրությանը՝ նրա կյանքի կոնկրետ հանգամանքներից դուրս: Վալլոնը պնդում էր, որ ավանդական հոգեբանության
դժվարությունները հնարավոր չէ հաղթահարել, եթե հոգեկան կյանքի
գործոնները որոնվեն միայն անհատի մեջ: Հետևաբար, երեխայի զարգացման ընթացքում կոնֆլիկտների, հակասությունների և անտինոմիաների ուսումնասիրության անհրաժեշտության դրույթը նրա համար
սկզբունքային մեթոդաբանական նշանակություն ուներ:
Պնդելով, որ հոգեկան զարգացման առանցքային հակասությունը
պետք է որոնել հոգու և մարմնի, հոգեկանի և կենսաբանականի հարաբերակցության մեջ՝ նա ընդգծում էր, որ թեև հոգեկանը չի կարող հանգեցվել օրգանիկային, միաժամանակ չի էլ կարող բացատրվել դրանից
անկախ: Քննարկելով այն հարցը, թե ինչպես է օրգանականը վերափոխվում հոգեկանի՝ Վալլոնը վերլուծում էր «հույզ», «մոտորիկա», «նմանակում», «սոցիում» հասկացությունները: Հույզերը, Վալլոնի կարծիքով,
երեխայի հոգեկան կյանքի ծագումնաբանության մեջ հայտնվում են ամենից վաղ, սերտորեն կապված են շարժումների հետ և երեխային միավորում են սոցիալական միջավայրին: Որպես մոտորային գործառույթների փոխհամագործակցության բարդ համակարգ՝ շարժումների տարբերակման և փոխհամաձայնեցման գործընթացի ուսումնասիրությունը Վալլոնին հնարավորություն տվեց դուրս բերել երեխայի զարգացման շարժողական տիպերի գաղափարը, որը հետագայում դրվեց դիֆերենցիալ
հոգեբանության հիմքում: Շարժումների հետ հույզերի հաստատուն կապը համոզիչ կերպով ցույց է տալիս, որ հոգեկանը ծնվում է օրգանական
հակազդեցություններից՝ շնորհիվ սոցիալական տպավորությունների: Հոգեկանի օնտոգենեզում հաջորդ քայլը շարժումներից մտքին անցումն է:
Զգայաշարժողական հարմարման պլանից գիտակցության պլանին անցումը հասկանալու համար, ըստ Վալլոնի, հարկավոր է գտնել այնպիսի
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պայման, որի դեպքում վարքի նախնական զգայաշարժողական միասնությունը, ինչպես նաև սուբյեկտի և օբյեկտի նախնական միասնությունը խախտվում է: Նման պայման է հանդիսանում շրջապատող մարդկանց հետ հարաբերությունը, որի շնորհիվ ուրիշ մարդկանց գործողությունների ընդօրինակման միջոցով երեխայի մոտ զարգանում են նոր
ընդօրինակված գործողությունները, որոնք վերաբերում են արտաքին
առարկայական աշխարհին, ձևավորվում են ոչ թե վերջինիս հետ ուղղակի հարաբերության արդյունքում, այլ հաղորդակցության գործընթացում և
դրանով իսկ տարբերվում են արտաքին շրջապատի հետ նախնական
միաձուլվածությունից, որը բնութագրական էր զգայաշարժողական հարմարվողական ակտերին: Վալլոնը պնդում է, որ նմանակման իմիտացիայի օրինակով հստակ երևում է սոցիումի և երեխայի հոգեկանի միջև
գոյություն ունեցող կապը: Նման մոտեցումը Վալլոնի հայեցակարգը
տարբերում է, մի կողմից, Զ. Ֆրոյդի ծայրահեղ կենսակողմնորոշում ունեցող հայեցակարգից, որտեղ սոցիալականը մղվում է ետին պլան, մյուս
կողմից՝ Է. Դյուրկհեյմի ծայր սոցիալականացված հայեցակարգից, որտեղ մարդու բացատրության մեջ ամբողջովին անտեսվում է կենսաբանականը:
Վալլոնը երբեք չի ժխտել զարգացման գործընթացում հասունացման կարևորությունը: Նա կարծում էր, որ նյարդային համակարգի հասունացումն է ընկած ակտիվության տիպերի և մակարդակների հաջորդականության հիմքում, սակայն հասունացումը պահանջում է վարժանքներ, ինչը, ի դեպ, ևս հատուկ է մարդկային օրգանիզմի բնույթին ու պայմանավորված է հույզերի, շարժման (մոտորիկայի) և ընդօրինակման մեխանիզմներով: Նոր հնարավորությունների շնորհիվ, որոնք երեխային
մտածելու և զգացմունքներ ունենալու ընդունակություն են «պարտադրում», վերջինս գտնվում է քաղաքակրթության միևնույն մակարդակի
վրա:
1959 թ-ին Վալլոնը հրատարակում է մի մենագրություն, որտեղ,
հաշվի առնելով անձի զարգացման փուլերը, շարադրում է երեխայի
հոգեկան զարգացման իր հայեցակարգը: Ինչպես ընդունված է, միջավայրի հետ երեխայի շփման առաջին ձևերը աֆեկտիվ բնույթ են կրում.
երեխան դեռևս ընդունակ չէ իրեն որպես ուրիշ մարդկանցից առանձին
էակ ընկալելու: Երեք տարեկան հասակում երեխայի և մեծահասակի
այդ յուրօրինակ համաձուլվածքը անսպասելիորեն վերանում է, և անձը
ոտք է դնում մի փուլ, երբ իր ինքնուրույնությունը նվաճելու և ամրա-
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պնդելու պահանջմունքը բազմաթիվ կոնֆլիկտների հիմք է դառնում
(երեք տարեկանի ճգնաժամը): Հակադրվելով իր շրջապատի անձանց՝
երեխան ակամա վիրավորում է նրանց, քանի որ ցանկանում է գործի
դնել սեփական գոյությունն ու անկախությունը: Այդ պահից նա սկսում է
գիտակցել իր ներքին աշխարհը: Շրջապատին հակադրվելու շրջափուլին հաջորդում է առավել դրական՝ անհատականացման շրջափուլը, որը
դրսևորվում է երկու տարբեր փուլերով: Այս փուլերի համար բնութագրական են ինքն իրենով երեխայի հետաքրքրվածությունը՝ «նազելիության
տարիք» և խոր անդառնալի կապվածությունը մարդկանց հետ:
Դա է պատճառը, որ երեխայի դաստիարակությունն այս տարիքում
«պետք է հագեցված լինի համակրանքով» [1, էջ 65]: Եթե այս տարիքում
երեխային զրկենք մարդկանց հետ կապվածությունից, ապա, Վալլոնի
կարծիքով, նա կարող է դառնալ վախերի և տագնապալի ապրումների
զոհ, կամ նրա մոտ հոգեկան շեղում (ատրոֆիա) կզարգանա, որի հետևանքները պահպանվում են ամբողջ կյանքի ընթացքում՝ անդրադառնալով նրա ճաշակի և կամքի վրա: Յոթից տասներկու-տասնչորս տարեկանների փուլը անձին մղում է ավելի խոր ինքնուրույնության: Այս փուլից
սկսած երեխաները մեծահասակների կողքին փորձում են ձևավորել
յուրօրինակ իրավահավասար հարաբերություններ: Երեխան սկսում է
իրեն զգալ իբրև տարբեր հնարավորությունների առանցք: Դեռահասության տարիքում անձը ասես դուրս է գալիս իր սահմաններից և փորձում
գտնել իր նշանակությունը և արդարացումը տարբեր հասարակական
հարաբերություններում, որոնք նա պետք է ընդունի և որոնցում, համենայն դեպս, իրեն զգում է աննշան: Դեռահասը համեմատում է հիշյալ
հարաբերությունների նշանակությունները և գնահատում է դրանցով
ինքն իրեն: Վալլոնը գտնում է, որ զարգացմանն ուղղված այդ նոր քայլի
հետ մեկտեղ ավարտվում է իրական կյանքի այն նախապատրաստությունը, որն իրենից ներկայացնում է մանկությունը:
Վալլոնի հայեցակարգում երեխայի հոգեկան զարգացումը, մի փուլից
մյուսը անցնելով, իրենից միասնական գործընթաց է ներկայացնում՝ ինչպես յուրաքանչյուր փուլի ներսում, այնպես էլ դրանց հաջորդականության առումով, այնպես որ, հեղինակի կարծիքով, երեխայի ուսումնասիրությունը չպետք է կրի ֆրագմենտար բնույթ և պահանջում է համապատասխան մեթոդաբանություն: Ինքը՝ Վալլոնը օգտագործում էր համեմատական ախտահոգեբանական մեթոդը, որը հենվում է նորմայի, ինչպես
նաև զարգացման տարբեր շեղումների և կանգերի նուրբ դիտումների վրա:
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Վալլոնի կողմից առաջադրված «Օնտոգենեզում անձի զարգացման
փուլերը» թեմայով վերլուծության հիմնախնդիրը անխուսափելիորեն
հանգեցնում է նոր հարցերի, որոնք շարունակում են քննարկվել վերջին
կես դարի ընթացքում: Ինչու՞ է զարգացման մի շրջափուլում լավ ադապտացված օրգանիզմը անցնում մյուսին: Ինչպե՞ս է զարգացող օրգանիզմը, որակապես փոխվելով, այնուամենայնիվ պահպանում իր նույնականությունը: Զարգացումն անընդհա՞տ գործընթաց է, թե՞ ընթանում է
թռիչքաձև: Վալլոնի հեղինակած հիմնական մենագրությունների թվին
են պատկանում՝ "Les origines de la pensee chez l’enfant", P., 1945;
"Principes de psychologie appliquee", P., 1950; "Psychologie et education de
l’enfance", P., 1959; "Buts et methodes de la psychologie", P., 1963.
ռուսերեն թարգմանությամբ՝ "Отдействия к мысли: очерк сравнительной
психологии", М., 1956; "Психическое развити еребенка", М., 1967.Л.А.
Карпенко աշխատանքները:
Երեխայի հոգեկան զարգացման հիմնախնդիրը, Ա. Վալլոնի սրամիտ բնորոշմամբ, ընդհանուր գծերով կարելի է բնորոշել այսպես. «Երեխան իր մանկությունն ընկալում է իբրև ապրում: Մեծահասակը կհասկանա՞ մանկությունը» [2, էջ 190]:
Մանկության բացատրության գործընթացում առաջ եկող սխալներից մեկն այն է, որ մեծահասակները չեն հասկանում իրենց և երեխայի
միջև գոյություն ունեցող որակական տարբերությունները. «Մեծահասակը ընդունում է իր և երեխայի տարբերությունը, սակայն, մեծ մասամբ,
դրանք դիտում է որպես քանակական տարբերություններ» [2, էջ 20]: Ա.
Վալլոնը գտնում է, որ նման մոտեցման դեպքում մեծահասակները երեխայի մեջ տեսնում են միայն իրենց փոքրացված պատճենը: Որպեսզի
հաղթահարվի երեխայի զարգացման նկատմամբ նման սահմանափակ
քանակական մոտեցումը, անհրաժեշտ է ձևակերպել հոգեկան զարգացման սկզբունքները և պատկերացումներ ունենալ այդ զարգացման կառուցվածքի մասին. «Եթե զարգացման յուրաքանչյուր շրջափուլ դիտարկվի ոչ թե առանձին, այլ մնացածի հետ ամբողջության մեջ, ապա պարզ
կդառնա դրանց հաջորդականության ընդհատվածությունը՝ այն, որ մի
շրջափուլից մյուսին անցումը պարզ քանակական փոփոխությունների
արդյունք չէ, այլ վերակառուցում է, երբ նախորդ շրջափուլին հատուկ
գերակա գործունեությունը հաջորդում դառնում է երկրորդական կամ էլ
կարող է ընդհանրապես վերանալ: Հաճախ մի շրջափուլից մյուսին անցումը ուղեկցվում է ճգնաժամով, որը կարող է զգալիորեն ազդել երե-
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խայի վարքի վրա: Այսպիսով, զարգացումն ընթանում է գործունեության
հին և նոր ձևերի միջև նկատելի կոնֆլիկտով» [2, էջ 21]:
Երեխայի հոգեկան զարգացման գործում միաժամանակ մասնակցում են երկու կարևոր՝ ներքին և արտաքին գործոններ: «Սկսած նորածնային տարիքից, երեխայի հոգեկան զարգացումը ձգտում է ավելի
բարձր մակարդակի, քան մյուս կենդանիների վարքն է, քանի որ բնական պայմաններով պայմանավորված դրդապատճառները ետին պլան
են մղվում սոցիալական դրդապատճառների կողմից, որոնք կախված են
հասարակական կյանքի բարդ և փոփոխական ձևերից: Հասարակական
ազդեցությունը զարգացող անհատից պահանջում է չափազանց տարբեր ընդունակությունների առկայություն: Այսպիսով, երեխայի զարգացման գործընթացում բախվում և փոխադարձաբար միահյուսվում են և՛
կենսաբանական, և՛ սոցիալական ծագում ունեցող գործոններ» [3, էջ
121]: Հետևաբար, երեխայի զարգացման մեջ պետք է հաշվի առնվեն
այդ գործոնների երկու առանձնահատկությունն էլ:
Ֆիզիկական զարգացման օրինաչափություններն իրենց կնիքն են
թողնում հոգեկան ֆունկցիաների և գործընթացների զարգացման վրա,
և ընդհակառակը՝ երեխայի հոգեկան զարգացումն ազդում է նրա ֆիզիկական աճի վրա. «Երեխայի յուրաքանչյուր տարիք իր տեսակի մեջ կարծես հենակ լինի, որի մի կողմը ապահովում է ընթացիկ գործունեությունը,
իսկ մյուս՝ առավել զգալի մասը, ենթարկվում է ապագա շենքի կառուցմանը և իրեն կարող է արդարացնել միայն հետագա տարիներին: Այսպիսով, հետագա միտումը ուղղված է այն բանի իրականացմանը, թե ինչ
պոտենցիալով է օժտված անհատի գենոտիպը կամ սաղմը» [2, էջ 39]:
Անրի Վալլոնը հոգեբանություն էր եկել հոգեբուժությունից: Ինչպես
հայտնի է, նա ստացել էր դասական բժշկական կրթություն և մասնագիտացել հոգեբուժության բնագավառում: Ակնհայտ է, որ նրա հետաքրքրությունը հոգեբուժության նկատմամբ պայմանավորված էր նաև 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին մեծ ճանաչում ստացած Շարկոյի և Պ.
Ժանեի հետազոտություններով: Կարելի է ասել, որ այդ տարիներին անձի կրթվածության չափանիշը կախված էր հիշյալ հետազոտողների տեսությունների իմացությունից: Ա. Վալլոնը երկար ժամանակ զբաղվում էր
հիստերիայի, շիզոֆրենիայի և պարանոյայի խնդիրներով: Պատահական չէր, որ նրա դոկտորական թեզը նվիրված էր հետապնդման մոլուցքին:
Ինչպես իր ժամանակի շատ ականավոր դեմքեր, Ա. Վալլոնը նույն-
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պես աշխատել է Սալպետրիերի հայտնի կլինիկայում: Պիտյե-Սալպետրիերը փարիզյան բուժ-սոցիալական հաստատություն է, որը նախատեսված է ծեր և հոգեկան հիվանդություններով տառապող կանանց համար:
Ըստ արխիվային տվյալների՝ 1833 թ-ին Սալպետրիերի 4400 տեղանոց
համալիրում միաժամանակ բուժվել են 222 հոգեկան հիվանդներ, անբուժելի որակված հոգեկան տարբեր շեղումներով տառապող 923 կանայք և 266 այցելուներ (էպիլեպսիայով և ցնցումային համախտանիշով):
Սալպետրիեր հոսպիտալի մասին ԶԼՄ-ներում վերջին զանգվածային հիշատակությունը կապված է այդ ժամանակի բազմապրոֆիլ հոսպիտալում Ուելսի արքայադուստր Դիաննայի մահվան հետ, որը տեղի է ունեցել 1992 թ-ի օգոստոսի 31-ին:
Ա. Վալլոնին հետաքրքրում էր պսիխոզի հիմնախնդիրը, և նա փորձում էր հասկանալ՝ գոյություն ունի արդյո՞ք ընդհանուր հիմք բոլոր պսիխոզների համար, և որո՞նք են այդ հարցում նորմայի և ախտաբանության չափանիշները: Հենց նա է առաջինն արել այն ենթադրությունը, որ
բոլոր պսիխոզների համար բնութագրական են միջանձնային հարաբերությունների ոլորտի խանգարումները, այսինքն՝ նա առաջինն է հայտնել պսիխոզի պատճառականության սոցիալական հիմքերի մասին գաղափարը: Իհարկե, միջանձնային խանգարումները կամ միջանձնային
հաղորդակցության խնդիրները դատարկ տեղում չեն ծնվում. դրանք ձևավորվում են մանկության տարիներին: Ուստի պսիխոզների էթիոլոգիան
հասկանալու նպատակով անհրաժեշտ էր ուսումնասիրել մանկան հոգեբանությունը: Դա էր պատճառը, որ Ա. Վալլոնը սկսեց հետազոտել մանկան հոգեբանությունը, երեխայի հոգեկան զարգացման օրինաչափությունները և նրա միասնականությունը, հոգեմոտորիկան, զգայաընկալական գործընթացները, հաղորդակցության զանազան ձևերը: Մանկան
հոգեբանության խնդիրների մանրակրկիտ գիտական հետազոտությունը Ա. Վալլոնին հնարավորություն տվեց բացահայտել երեխայի հոգեկան զարգացման հիմնահարցերին մեթոդաբանական և էմպիրիկ նոր
մոտեցում: Միայն դրանից հետո Վալլոնը սկսեց իր դասախոսական
գործունեությունը Սորբոնում: Զարգացնելով երեխայի հոգևոր զարգացման մասին գաղափարներ՝ Ա. Վալլոնը ամենից առաջ ընդգծում էր դրա
սոցիալական բնույթը: Սոցիալականը երեխայի զարգացման հիմնական
նախապայմանն է: Իհարկե, երեխայի սոցիալականացումը պատմական
արմատներ ունի. քիչ է ասել՝ երեխան սոցիալական է, նրա զարգացման
մեջ նշմարվում է մարդկային հասարակության կայացման ողջ պատմու-
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թյունը: Մարդը չի կարող զարգանալ հասարակությունից դուրս, այնպես,
ինչպես նրա թոքերը չեն կարող գործել առանց մթնոլորտի: Հասարակությունը մարդու համար սոցիալական անհրաժեշտություն է: Ցանկացած երեխա ծնվում է սոցիալական աշխարհի նկատմամբ որոշակի նախահակվածությամբ: Սկսած ծննդից՝ սոցիալական աշխարհը շրջապատում է երեխային և արդեն այդ ժամանակից սկսած՝ որոշում է երեխայի
հետաքրքրությունների շրջանակը: Նորածին երեխան ամբողջովին կախման մեջ է իր շրջապատից՝ ծնողներից կամ նրանց փոխարինող անձանցից: Հետևաբար, այն բանից, թե ինչպես կվերաբերվեն մեծահասակները երեխային, մեծապես կախված է նրա սոցիալական և հոգեբանական
ճակատագիրը: Երեխայի զարգացումը էապես պայմանավորված է նրա
հետ հաղորդակցության հուզական մթնոլորտով: Նորածինը չի հասկանում մեծահասակների խոսքը, սակայն նրբորեն ընկալում է նրանց հուզական վերաբերմունքը: Երեխան բավականին զգայունակ է ոչ միայն
բացահայտ արտահայտված հույզերի, այլև ոչ վերբալ հաղորդակցության հարուստ և բազմազան նրբերանգների նկատմամբ: Ա. Վալլոնը
փայլուն կերպով նկատել է երեխայի հուզական զարգացման կարևորագույն ուղղությունները: Ըստ նրա՝ մանուկը ձգտում է առաջինը հասկանալ մեծահասակների վերաբերմունքը, երկրորդը՝ իր սեփական հուզականությունը: Երեխան ձգտում է պարզել մեծահասակների վրա իր հույզերի ազդեցությունը և այն, թե ինչ են նշանակում մեծահասակների այս
կամ այն հույզերը: Իհարկե, Վալլոնը նկատի ունի ոչ թե երեխաների
մոտ խորհրդածության գործընթացը, այլ նրանց կողմից աշխարհի հուզական ընկալման և սեփական հուզական հակազդեցություններում կողմնորոշվելու ընդունակությունը: Երեխան փորձում է յուրացնել սեփական
հուզական իրականությունը, և այդ գործում նրան շրջապատող մարդիկ
անփոխարինելի ծառայություն են մատուցում:
Երեխայի համար շրջակա միջավայրի հուզական նշանակության
վերաբերյալ Ա. Վալլոնի հայեցակարգը, ինչպես տեսնում ենք, հակադրվում է Ժ. Պիաժեի հայտնի հայեցակարգին, որտեղ երեխայի զարգացման առաջատար գործոն է համարվում առարկայական աշխարհը: Ըստ
Վալլոնի՝ զարգացման հիմնական գործոնը ոչ թե առարկայական աշխարհն է, այլ մեծահասակների աշխարհը, ավելի կոնկրետ՝ երեխայի
հետ հուզական կապերի սոցիալական աշխարհը:
Ինչ խոսք, առարկայական աշխարհը ևս, ինչպես որ մեծահասակների աշխարհը, ակտուալ նշանակություն ունի երեխայի զարգացման
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հարցում, և երկու գործոնների կարևորությունն էլ կասկածի ենթակա չէ.
խնդիրը այս երկու գործոններից մեկնումեկի առաջնակարգությանն է
վերաբերում: Անկասկած Ա. Վալլոնի գիտական դիրքորոշումը արժանի է
վստահության այն պարզ պատճառով, որ մինչև առարկայական աշխարհի հետ, առնչվելը երեխան շփվում է մեծահասակների հետ և առարկայական աշխարհը նրանց միջոցով է ընկալվում փոքրիկի կողմից: Ավելին՝
Ա. Վալլոնի տեսության առանցքային դրույթներից մեկը մեծահասակների
հետ հուզական-կոմունիկատիվ-շարժողական հաղորդակցության փուլի
մասին գաղափարն է, որը համընդհանուր հավանություն է գտել ժամանակակից զարգացման հոգեբանության ոլորտում: Երեխայի անձի ձևավորման այդ կարևորագույն փուլը որոշում է վերջինիս ապագա հուզական վերաբերմունքի՝ համակրանքի և հակակրանքի որակը և ուղղվածությունը: Երեխայի անձի ձևավորման այս փուլը տարիների ընթացքում
չի կորցնում իր նշանակությունը նրա հոգեկանում, այն պահպանվում է
աշխարհի և սոցիալական շրջապատի ընկալման անգիտակցական մակարդակում: Առարկայական աշխարհի ըմբռնումը խոր հուզականությամբ ներթափանցված գործընթաց է: Ա. Վալլոնը, ինչպես և շատ այլ
հետազոտողներ, գտնում է, որ խաղային գործունեության ընթացքում երեխան յուրացնում է սոցիալական միջանձնային հարաբերությունները:
Այսինքն՝ առարկայական աշխարհի ճանաչումը միջնորդավորվում է հուզական միջանձնային հարաբերությունների ճանաչողությամբ: Խաղային
գործունեության ընթացքում առարկայական աշխարհի ճանաչումը պարզ
գործընթաց չէ. երեխան այն ճանաչում է միջանձնային հուզական կապերի ենթատեքստում: Խաղի ժամանակ երեխան ոչ միայն ճանաչում է,
այլև ինքնահաստատվում:
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
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Հայրապետյան Գայանե
Ամփոփում
Հոգեբանական ժառանգության մեջ օրգանական վերափոխումը հոգեկանի պայմանավորված է զգայաշարժողական հարմարվողականությամբ և երեխայի հոգեկան
զարգացման մեթոդաբանությամբ՝ ելնելով կենսաբանական և սոցիալական ծագում
ունեցող գործոններից:
Բանալի բառեր. հոգեբան, ախտահոգեբանություն, հույզեր, օնտոգենեզ, իմիտացիա, հայեցակարգ, տարիքային շրջափուլ:
___________________
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ АНРИ ВАЛЛОНА
Айрапетян Гаяне
Резюме
В психологической структуре человека трансформация психических проблем в
соматические и наоборот обусловлена методологией чувственно-двигательной адаптации и психологическим развитием ребенка, исходя из факторов его биологического и
социального происхождения.
Ключевые слова: психолог, патологический психология, эмоции, онтогенез, имитация, концепция, возрастная фаза.
___________________
A BRIEF DESCRIPTION OF THE PSYCHOLOGICAL HERITAGE OF HENRI VALLON
Hayrapetyan Gayane
Summary
In the legacy of psychology the organic transformation into a spiritual one is
conditioned by the emotional-static adjustment and the methodology of the child’s spiritual
development, emerging from various factors of biological and social origins
Keywords: psychologist, psychopathology, emotions, ontogenesis, imitation, strategy,
age circle.
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Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ գեղարվեստական
կրթության ֆակուլտետի մագիստրոս
Իրանում «Զարթոնք» պարախմբի գեղարվեստական
ղեկավար

Հազարամյակների ընթացքում մարդկության զարգացումն ընթացել
է որպես հավատալիքների, ծիսակատարությունների, պաշտամունքային
տոնակատարությունների ամբողջություն, որը, բխելով ժողովրդի պատմությունից, կենցաղի և կրոնի առանձնահատկություններից, ճշգրիտ
բնութագրել է ազգային հոգեբանությունն ու զգացմունքային աշխարհը:
Ազգային պարը ժողովրդի դիմանկարն է, պատմությունը, անցյալը,
տարեգրությունը, որով կարելի է ճանաչել ժողովրդի հոգեբանությունը,
տրամադրությունը, կենցաղը և մշակույթը: Պարը ծնվել է մարդկության,
աշխարհաստեղծման հետ և ունի կոմունիկատիվ գործառույթ. մարդկանց շփման ու հաղորդակցման, գիտելիքների փոխանցման դեր է կատարում: Պարը եղել է ինքնության բացահայտման եղանակ, միջոց, պարի շնորհիվ մարդը գիտակցել է իր պատկանելությունը: Այն կատարել է
ազատ ստեղծագործական, ինքնարտահայտման դեր և եղել է ֆիզիկական ու զգացմունքային լիցքաթափման կարևոր միջոց: Պարն այնքան է
կապված եղել մարդկային կենսակերպի հետ, որ որոշ դեպքերում «պար»
և «աշխատանք» հասկացությունները նշանակվել են նույն բառով: Պարը, ինչպես և արվեստի յուրաքանչյուր տեսակ, նպաստում է իրականության ընկալմանը և աշխարհայացքի ձևավորմանը [3]:
Պարսկաստանում հայ ժողովուրդն իր նախնիներից ժառանգություն
ստացած պարային մշակույթը պահպանել է մինչև 20-րդ դարի երկրորդ
կեսը: Սակայն հեղափոխությունից հետո հիմնովին վերացել են որոշ գավառներին հատուկ բազմաթիվ պարեր ու պարատեսակներ, պահպանվածներն էլ աղավաղվել են: Այսօր քիչ թե շատ պահպանված տոների,
∗

Նյութը ներկայացվել է 25.10.2019 թ., գրախոսվել է 31.10.2019 թ.:

ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ԼՈՐԵՏԱ

283

տարբեր արարողությունների ժամանակ կատարվում են նոր՝ անհատական մեկնաբանություններ ձեռք բերած պարեր, որոնք ձևավորվել են
իրարից անկախ պարաքայլերի ու թռիչքների միացությունից, ձեռք բերել
մենապարերին հատուկ կատարողական ձևեր: Պարսկաստանում ժողովրդական պարն այսօր որոշ իմաստով պահպանվել է միայն հեռավոր
կամ պարփակ կենցաղով ապրող գեղջկական բնակավայրերում: Հին
ժամանակների ժողովրդական պարերի սկզբնաղբյուր են հանդիսացել
հեթանոսական շրջանի ծեսերն ու խաղերը:
Ինչպես նշում է Ռ. Վ. Զախարովը, ժողովրդական պարը խորեոգրաֆիկ պարի հիմքն է: Այն նույնքան բազմազան է, որքան տարբեր են
իրենց ազգային վարքուբարքով, մշակույթով ժողովուրդները [6], [7]:
Ինչպես ասել է մեծն Կոմիտասը, մարդկային կյանքի աչքի ընկնող
երևույթներից մեկը պարն է: Պարն արտահայտում է յուրաքանչյուր ազգին բնորոշ գծերը, մանավանդ բարքն ու քաղաքականության աստիճանը [3]:
Պատմական ճակատագրի քմահաճույքով աշխարհի չորս կողմերով
սփռված հայությունը, չնայած աշխարհաքաղաքական ու բարոյական
բազմաթիվ հանգամանքների ճնշմանը, հավատարիմ է մնացել իր ազգային ժառանգությանը, օտար ափերում պայքարել իր ազգային ինքնության, մշակութային ժառանգության պահպանման համար, անգամ ոչ
քրիստոնեական երկրներում շարունակել է իր հայեցի ուղին թե՛ մշակութային, թե՛ հոգևոր և թե՛ կրթական ոլորտներում: Բարդ է պատկերացնել Իրանում հայ կնոջ վիճակը, որտեղ հստակ սահմանափակումներ կան
թույլատրելիի ու անթույլատրելիի միջև: Հիշենք, որ շահերի օրոք ծաղկում են ապրել բալետն ու արվեստը: Սակայն հեղափոխությունից հետո
ի հայտ եկան բազում արգելքներ ու սահմանափակումներ ինչպես տեղի
փոքրամասնությունների, այնպես էլ Իրանի ողջ բնակչության համար:
Բոլորի նման՝ հայուհիները նույնպես ստիպված են եղել ենթարկվել տեղի օրենքներին:
Հեղափոխությունից հետո՝ արդեն 40 տարի է, Պարսկաստանում
ապրող երեք տարբեր սերունդներ շատ տարբեր մոտեցումներ ունեն երգի, պարի, արվեստի նկատմամբ: Առաջին սերունդը, որ ապրել է դեռևս
թագավորական կարգերում, հասկանում է, որ նման սահմանափակումները վնասում են հասարակությանը:
Երկրորդ սերունդը, որ հեղափոխության ժամանակ դեռահաս է
եղել՝ մեծապես ենթարկվելով իսլամականների քարոզչությանը, ավելի
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փակ և կրոնական մտածելակերպ ունի և խիստ դեմ է սեռերի ազատ
հարաբերություններին:
Երրորդ սերունդը, որ ծնվել է հեղափոխությունից հետո, առավել տեղեկացված և կրթված է, ձգտում է փոխել և բարելավել նման օրենքներն
ու մտածելակերպը:
Պիտի նկատի ունենալ, որ վերը նշված դասակարգումը շատ ընդհանուր է և միայն Իրանի հասարակության մոտավոր վիճակը հասկանալի լինելու համար է ներկայացված: Հնարավոր չէ հստակ սահմաններ
դնել այս երեք խմբերի միջև ո՛չ մտավոր և ո՛չ տարիքային առումով:
Բայց փաստն այն է, որ այսօր ևս Իրանում կարելի է տեսնել այս երեք
տարբեր մտածելակերպ ունեցող մարդկանց:
Ներկայումս մեր կողմից կազմակերպվող և անցկացվող պարի դասերին հաճախում են երեխաներ սկսած 4 տարեկանից՝ ինչպես հայ համայնքից, այնպես պարսիկ ընտանիքների զավակներ: Պարսիկ մայրերը
երեխաներին բերում են պարի դասերին առանց հոր և ընտանիքի մյուս
անդամների գիտության. նրանք գիտակցում և կարևորում են, որ պարն
անհրաժեշտ է իրենց երեխաներին ընդհանուր զարգացման, աշխարհայացքի ձևավորման, անձնային մի շարք որակների ձևավորման առումով,
ինչը դրականորեն է ազդում իրենց երեխաների ուսումնական կարողությունների, շփման ու հաղորդակցման վրա:
Ինչպես գիտենք, 4-6 տարեկան երեխային բնորոշ է ինքնահաստատման ձգտումը, նպատակասլացությունը. այդ տարիքում է ձևավորվում նրա աշխարհայացքը, ինքնագնահատականը, նա զարգանում է
ֆիզիկապես և հոգեպես, առաջանում են նոր պահանջմունքներ և հետաքրքրություններ, թեև առաջատար գործունեությունը դեռևս խաղն է:
6 տարեկանում զարգանում է մտածողությունը, երաժշտական, նկարչական և ստեղծագործական միտքը, երեխան կարողանում է արտահայտել
իր զգացմունքներն ու պահանջները, ղեկավարել ինքն իրեն ու իր
գործունեությունը [4]:
Պարել սովորող երեխայի ճանաչողական ոլորտի, անձի զարգացման, կարողությունների դրսևորման նպատակով կարևոր դեր ունի բեմադրական աշխատանքը: 6 տարեկանում ֆիզիկական դաստիարակությունը կարևոր նշանակություն ունի սովորողի, պարողի անձի ձևավորման, նրա ֆիզիկական ներդաշնակ զարգացման, մտավոր առաջընթացի,
բարոյահոգեբանական և արժեհամակարգի ձևավորման գործում [5]:
Իսկ ահա արդեն 16 տարին լրացրած պարուհիները (ballerina) պատ-
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րաստ են զույգերով պարեր պարել (pa de deux, duet) հակառակ սեռի
հետ, սակայն, ելնելով ընտանեկան և հասարակական իրավիճակից,
նրանք խիստ կաշկանդված են, քանի որ չեն շփվում կամ հազվադեպ են
շփվում հակառակ սեռի ներկայացուցիչների հետ և, բնականաբար,
զրկվում են զույգերով պարելու հնարավորությունից:
Ելնելով պարի դրական ազդեցությունից, երեխաների մտավոր և ֆիզիկական զարգացման, ստեղծագործական մտածողության ու երևակայության զարգացման անհրաժեշտությունից, ինչպես նաև շփման և հաղորդակցման դերի կարևորությունից՝ մենք փորձում ենք պարի դասերի
ընթացքում գտնել և կիրառել մի շարք միջոցներ և հնարներ, որպեսզի
նախադպրոցական տարիքի երեխաները և դեռահասները հաճախեն
պարի դասերին, բեմ բարձրանան, ապրեն հոգեկան բավարարվածություն, պարի միջոցով կարողանան արտահայտել իրենց հույզերը, պահանջներն ու վերաբերմունքը:
Վերը նշված բարդությունները, որոնք պայմանավորված են երկրի
սոցիալ-քաղաքական վիճակով, անդրադառնում են մեր կողմից պարի
դասերի կազմակերպման, երեխաների՝ պարի դասերին հաճախելու ցանկության վրա՝ սահմանափակելով անձի զարգացման հնարավորությունները: Եվ շատ հաճախ է պատահում, որ մշակույթի պատասխանատու
անձինք ելույթներից առաջ ներկա են լինում, դիտում են փորձերը և
հանկարծ որոշում չեղարկել ելույթի պարային համարները՝ համարելով
դրանք անթույլատրելի: Բնականաբար, այս մոտեցումն առաջ է բերում
մասնակիցների հուսահատությունը, ազդում է նրանց տրամադրության
վրա, քանի որ փորձեր անել և ելույթ չունենալը՝ բարոյական ցավ է:
Սակայն նման խնդիրների դեպքում, որպես ելք, մեր կողմից առաջարկվել է պարային համարները վերածել թատերական գործողությունների,
իսկ երեխաներին՝ թատերական կերպարների: Բեմադրությունները վերածում ենք թատրոնի, երեխաները դառնում թատերական կերպարներ,
ներկայանում իբրև «ծառեր», «վհուկներ», «արև», «լուսին», «քամի» և
այսպիսով՝ ոտքերին point-ներ հագած, Թեհրանի օպերային թատրոնի
բեմում ներկայացնում են մանուկների համաշխարհային օրվան նվիրված ներկայացումը՝ լեփ-լեցուն դահլիճում 3 օր անընդմեջ՝ օրը 3 անգամ: Այս կերպ կարողացել ենք հաղթահարել արգելքները և ամեն տարի ավելի պատրաստված և բարդ աշխատանքով ներկայանալ պետական թատրոնի բեմում, որտեղ արդեն 40 տարի ընդհանրապես պար չի
բեմադրվել: Երկար զգեստները, դիմակները դարձան միջոց մեր դասա-
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կան բարձր որակի պարը Պարսկաստանի արդեն տարբեր քաղաքների
բեմերում ներկայացնելու համար:
Մեր պրակտիկ փորձի արդյունքում մեզ համար առանձնացրել ենք
մի շարք սկզբունքներ.
♦ երեխաները պետք է հարգեն և կարողանան ենթարկվել կարգուկանոնին, լինեն կազմակերպված: Մինչ փորձն սկսելը երեխաներին
պարզաբանում ենք, որ լուրջ նախապատրաստություն է հարկավոր ելույթի համար, այդ պատճառով էլ պետք է լինել կազմ ու պատրաստ, ուշադիր՝ փորձավարի ցուցումների նկատմամբ: Երեխաներն իմանում են,
որ չի կարելի շեղվել, պետք է միաժամանակ հետևեն իրենց և՛ պարընկերներին, և՛ երաժշտությանը, և՛ փորձավարի դիտողություններին:
Պարի շարժումների առաջին ցուցադրությունը պետք է հստակ լինի
տեխնիկայով, ճիշտ՝ իր ձևով և արտահայտիչ՝ իր բնույթով: Չարժե որևէ
բան փոխել հաջորդ փորձերի ընթացքում. ավելի հեշտ է երեխաներին
սովորեցնելը, քան՝ վերասովորեցնելը.
♦ պարուսույցը պետք է ստեղծի դրական մթնոլորտ և դրական
վերաբերմունք խմբի մյուս պարողների միջև.
♦ երեխաները պետք է անհատական և խմբային պատասխանատվություն կրեն, անհրաժեշտության դեպքում կարողանան մեկը մյուսին
փոխարինել.
♦ պարուսույցը պետք է աշխատանք տանի երեխայի ընտանիքի
հետ, հետևի երեխայի ֆիզիկական առողջությանն ու սննդակարգին, հակառակ դեպքում տվյալ տարիքային խմբի հետ ելույթ ունենալու հնարավորություն չի ունենա: Երեխաներին պետք է ծանոթացնել և ներկայացնել տարբեր ուտելիքների լավ ու վատ ազդեցությունները. ինչ պետք է
ուտեն, որ մարմինը լինի թեթև, բայց՝ ուժեղ, ճիշտ սննդակարգ ընդունել
և ծնողին հանձնարարում, որ լրացնի մեր կողմից պատրաստած սննդի
ցուցակը.
♦ նախապատրաստել երեխաներին բեմադրություններին: Սկսում
ենք նրանց մտովի նախապատրաստել, որ այն, ինչ սովորել ենք, պետք
է ցույց տանք մեր ծնողներին, ուրեմն՝ արդեն հանդիսատես ունենք.
♦ երեխայի մեջ ձևավորել նպատակասլացություն:
Պարի դասերի արդյունավետության համար մի քանի կարևոր
նպատակներ ենք առանձնացրել.
♦ առավելագույնս հետաքրքիր դարձնել պարի դասերը: Եթե երեխան առաջին փորձից զգում է, որ բեմադրության լեզուն իրեն հասանելի
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չէ, կորցնում է պարապելու ցանկությունը, և հակառակը, եթե նա սկսի
հասկանալ պարի կոմպոզիցիան, չի վարանի դժվարություններից, այլ
համառորեն կսկսի աշխատել: Կարևոր ենք համարում երեխաների մեջ
հետաքրքրություն առաջացնելու տեսանկյունից պատմել նրանց նյութի
բովանդակությունը, երաժշտության կոմպոզիտորի, պարը հորինած բալետմեյստրի մասին, ուշադրություն ենք դարձնում հետաքրքիր դերասանական հատվածների վրա, ցույց ենք տալիս առավել գեղեցիկ շարժումները.
♦ երեխայի մշտական մասնակցությունն ապահովել պարի դասերին.
♦ երեխաներին զինել պարի, պարային շարժումների մասին տեսական ու գործնական գիտելիքներով: Երեխաներին հանձնարարում
ենք ստեղծել տարբեր կերպարներ և իրենց տիկնիկների հետ պարապել
տանը, նրանց համար պատմում ենք բալետային պատմություններ, դիտում տիկնիկային պարային տեսարաններ և ֆիլմեր.
♦ երեխայի մեջ ձևավորել ինքնուրույնություն:
Մեր երկարատև՝ շուրջ 30 տարվա մասնագիտական փորձառությունից ելնելով պարի դասերը կազմակերպելիս կիրառում ենք հետևյալ
մեթոդները.
♦ հաշվի ենք առնում երեխաների տարիքային և անհատական առանձնահատկությունները, առաջատար գործունեությունը, սկզբնական
շրջանում պարը երեխային մատուցում ենք խաղի ձևով: Երեխաների
համար հորինված պարերը, անկախ ոճից և տեսակից, լինի ժողովրդական, թե խորեոգրաֆիկ, պետք է լինեն մանկական, ոչ թե ստեղծագործական. անգամ անսյուժե պարային համարում մանկական խաղը և անմիջականությունը պետք է երևան, որով էլ պետք է տարբերվի մեծերի
պարերից.
♦ համագործակցային մեթոդը: Տարբեր խաղերի օգնությամբ
երեխան ծանոթանում է իր խմբակիցների հետ և սովորում, թե ինչպես
շփվել նրանց հետ, ինչպես ծանոթանալ և կապ ստեղծել միմյանց հետ.
♦ ինքնաբացահայտման մեթոդը.
♦ մրցակցային մեթոդը.
♦ համոզման մեթոդը.
♦ ճիշտ ու սխալի կիրառման մեթոդը: Երբ նկատում ենք, որ երեխաներից որևէ մեկը սխալ և ծիծաղելի կերպով է կատարում շարժումը
կամ դիրքը, ապա դադարեցնում ենք փորձը: Առանց անվանելու երեխայի անունը, մենք ինքներս կրկնօրինակում ենք շարժումը, ծիծաղում
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միասին, ապա կրկին ցույց տալիս, թե ինչպես պետք է կատարել շարժումը, և փորձերն ընթանում են էլ ավելի աշխույժ:
Պարի շնորհիվ զարգանում է երեխաների.
♦ հոգեկան գործընթացները՝ ուշադրությունը, հիշողությունը, ընկալումը, երևակայությունը, վերլուծական, քննադատական մտածողությունը,
♦ ընդհանուր շարժողականությունը՝ մոտորիկան, մարմնի հավասարակշռությունը, մարմնակողմնորոշումը: Պետք է հաշվի առնել, որ երեխաների կատարողական հնարավորությունները սահմանափակ են,
այդ պատճառով խորեոգրաֆը պետք է կարողանա ընտրել պարային
շարժումները և դրանք միացնելով հետաքրքիր համադրություններում՝
ստեղծել քիչ քանակությամբ շարժումներ ու պարային արտահայտություններ: Խաղարկային տեսարանների հարստությունը բեմադրության
մեջ շատ օգտակար է երեխայի հետ աշխատանքում:
♦ ռիթմի զգացողությունը,
♦ ստեղծագործականությունը,
♦ շփումը և հաղորդակցումը,
♦ աշխարհընկալումը,
♦ հուզական ինտելեկտի մի շարք բաղադրիչները՝ ինքնակարգավորում, ինքնատիրապետում, ինքնավերլուծություն,
♦ անձի որակական մի շարք առանձնահատկություններ՝ բնավորություն, կամք, ինքնավստահություն, հավասարակշռվածություն և այլն:
Դասական պարի դասերի ընթացքում ներառում ենք բեմական պահանջներ. պարի յուրաքանչյուր շարժում պետք է լինի արտահայտիչ: Պարուսույցը մասնագիտական առումով պետք է լինի բարեկիրթ, ունենա
խաղացանկը կազմելու կարողություն:
Փորձավարն իսկական հեղինակություն պետք է դառնա երեխաների համար: Եթե հեղինակությունն առկա է, ապա աշխատանքում հաջողությունն ու հետաքրքրությունը ևս կլինեն: Փորձերի ընթացքում նա
պետք է կարողանա ստեղծել ստեղծագործական մթնոլորտ, դասընթացը
դարձնել աշխույժ և գրավիչ: Պետք է առավելագույնս ուշադիր լինի իր և
կատարողների հանդեպ: Պարային համարների կատարման մեջ նույնիսկ նվազագույն անճշտություն, անփութություն չպետք է թույլ տրվեն,
քանի որ սխալներն ամրապնդվում են և հետագայում դժվար են ուղղվում:
Մենք ուսումնասիրություններ ենք իրականացրել Իրանի Իսլամական
Հանրապետության Թեհրան քաղաքի տարբեր միություններում գործող
10 պարողի և 17 փորձավարի հետ: Մեր հարցմանը մասնակցել են 18-36
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տարեկան թվով 10 պարող, ովքեր սկսել են պարել 4-12 տարեկանից:
Ստորև ներկայացված աղյուսակում բերված են պարողների հետ անցկացված թեստի որակական և քանակական վերլուծության արդյունքները:
Աղյուսակ 1
Հետազոտությանը մասնակցած պարողների թեստավորման
արդյունքները
Հետազոտության մասնակիցների
ընդհանուր թիվը n= 10
Դժվարանում եմ
Այո
Ոչ
պատասխանել
թիվը % թիվը % թիվը
%
1. Դժվարանո՞ւմ եք արդյոք պար
դասավանդելիս:
2. Կարևորո՞ւմ եք արգելված
երկրներում պար ուսուցանելը
3. Կարևորո՞ւմ եք խմբում պարողների
միջև միջանձնային հարաբերությունների ստեղծումը:
4. Պար բեմադրելիս կարևորո՞ւմ եք
դասական պարի կարգուկանոնը:
5. Պարը ազդո՞ւմ է անձի որակական
հատկանիշների զարգացման վրա:
6. Արդյո՞ք կարելի է հաղթահարել
պարն արգելած երկրներում պարի
հիմնախնդիրները:
7. Պարը կարո՞ղ է կապ ստեղծել
քաղաքականության հետ:
8.Արդյո՞ք ձեր բեմադրություներն
անցնում են առանց
դժվարությունների:
9. Կա՞ն դժվարություններ պարային
զգեստների առումով:
10. Կարողանո՞ւմ եք շփվել օտար
երկրների արվեստի նույն
ոլորտում աշխատանք տանող
խմբերի և կենտրոների հետ:

1

10

4

40

5

50

7

70

-

-

3

30

8

80

-

-

2

20

9

90

1

10

9

90

-

-

1

10

2

20

5

50

3

30

-

-

5

0

5

0

3

30

3

30

4

40

6

60

4

40

-

-

8

80

-

-

2

20
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Վերլուծելով թեստի արդյունքները՝ կարող ենք ասել, որ բոլոր տասը
մասնակիցները նշում են, որ պարը դրական ազդեցություն ունի անձի
թե՛ հոգեբանական աճի, թե՛ ֆիզիկական զարգացման, ինչպես նաև
մտավոր և ուսումնական կարողությունների զարգացման վրա: Այն հարցին, թե պարն արգելած երկրներում ժողովուրդը լա՞վ է վերաբերվում
պարային ելույթներին, մասնակիցների 90 %-ը պատասխանել է այո,
իսկ 10 %-ը դժվարացել է պատասխանել: Ի՞նչ է պարը ձեզ համար հարցին մասնակիցները պատասխանել են, որ պարն իրենց համար զգացմունքի այտահայտման միջոց է, առողջություն, արվեստի տեսակ և լավ
մարզաձև, գեղեցկացնում է կազմվածքը, որը տալիս է ինքնավստահություն, խմբում աշխատելու հմտություն: Այն զարգացնում է միտքը և մարմինը, տալիս է ներդաշնակություն և խաղաղություն, միևնույն ժամանակ
մշակույթի և ազգապահպանման միջոց է:
Մասնակիցները նշում են, որ մարդը չպետք է արգելք ունենա որևէ
արվեստով զբաղվելու համար, և Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում պարը նույնքան կարևոր է, ինչպես մյուս՝ պարը չարգելած երկրներում: Կարևոր է, քանի որ պարը երկրի մշակույթի մի մեծ մասն է կազմում, բայց քանի որ արգելված է, չի զարգանում: Արգելված երկրներում
պարի հիմնախնդիրները հաղթահարելու համար մասնակիցները նշում
են արգելքները վերացնելու, պարային խմբերի կամ միությունները պահպանելու, միությունների միավորվելու և հովանավորություն ունենալու
տարբերակները:
ցուցանիշներ %
110

90

այո

ոչ

20

10

դժվարանում եմ պատասխանել

10
պ ա րը ազդում է
ա նձի որա կա կան
հա տ կանիշների
զա րգա ցմա ն վրա

30

10
կա րևոր է
ա րգելվա ծ
երկրներում պ ար
ուսուցա նելը

10

50

դժվա րա նում են
պա ր
դա սա վա նդելիս

30

90

պ ա ր բեմա դրելիս
կա րևոր է
դա սա կան պ ա րի
կա րգուկա նոնը

40

50

կա րևոր է խմբում
պա րողների միջև
միջա նձնա յին
հարա բերություննե
րը

70

90

80

70

Տրամագիր 1. Պարողների հետ անցկացված թեստի արդյունքների
վերլուծություն
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Ծնողներն ուրախ են, որ կարող են երեխային պարի տանել, և պատրաստ են պայքարել պարարվեստի պահպանման համար: Քանի որ այս
երկրում քիչ են լինում նման առիթներ, ժողովուրդը շատ սիրով է մասնակցում ելույթներին:
ցուցանիշներ %
80
60
40
20

50
20

50

60

50

30

30

30

40

40

0
կարելի է
հաղթահարելպարի
հիմնախնդիրները:

պարը կարող է կապ
ստեղծել
քաղաքականության
հետ
այո

ոչ

բեմադրություններն
անցնում են առանց
դժվարությունների

կան դժվարություններ
պարային զգեստների
առումով:

դժվարանում եմ պատասխանել

Տրամագիր 2. Պարողների հետ անցկացված թեստի արդյունքների
վերլուծություն

Այսպիսով, մեր վերլուծությունների արդյունքները ցույց են տվել, որ
պարը արգելած Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում, այնուամենայնիվ փորձում են, հաղթահարելով դժվարությունները, զբաղվել պարարվեստով, ելույթներ ունենալ, բավարարել մարդու պահանջները` հոգեկան (ինքնաճանաչման, ինքնագնահատականի), մտավոր, ֆիզիկական
զարգացումը: Ներկայացնելով մեր վերլուծությունները և ելնելով մեր սեփական դիտարկումների արդյունքներից` կարող ենք ասել, որ նման մոտեցումները լուրջ խնդիրներ են առաջացնում անձի կայացման, կողմնորոշման, որոշումներ կայացնելու և այլ հարցերում: Օրինակ, երեխան
ցանկություն ունի պարի հաճախելու, սակայն ընտանիքը դեմ է՝ ելնելով
երկրի հասարակական-քաղաքական իրավիճակից: Այս խնդրահարույց
մոտեցումներն ազդում են երեխայի հոգեկանի ու մտածելակերպի վրա:
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.

Գևորգյան Կ. Բ., Պարարվեստ փորձասրահից մինչև բեմ, Եր., «Տիգրան Մեծ»,
2018, 319 էջ:
2. Գևորգյան Կ. Բ., Սկսնակ պարային կոլեկտիվներում ուսումնադաստիարակչական
աշխատանքի հիմնական սկզբունքները: Պարարվեստ-ձեռնարկ: Եր., «Զանգակ97», 2011, 120 էջ:
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3. Գևորգյան Կ. Բ., Պարարվեստը որպես հասարակական գիտակցության ձև: Եր.,
«Զանգակ-97», 2008, 64 էջ:
4. Выготский Л. С., Из записок конспекта Л.С.Выготского к лекциям по психологии
детей дошкольного возраста // Эльконин Д.Б. Психология игры. М., 1978. Портал
психологических изданий PsyJournals.ru http://psyjournals.ru/kip/2009/N4/26994
full.shtml [Понятие ведущей деятельности в работах Л. С. Выготского и его последователей - Культурно-историческая психология. 2009. Том. 5, N4].
5. Громова Е. Н., Детские танцы из классических балетов с нотным приложением
Учебники для вузов. Специальная литература Изд. Планета музыки, Лань 2010. –
400 с.
6. Захаров Р. В., Искусство балетмейстера. М., “Искусство”, 1954. – 431 с.
7. Захаров Р. В., Слово о танце. М., ”Молодая гвардия”, 1979, – 159.
___________________
ՊԱՐԸ ԱՐԳԵԼԱԾ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ ՊԱՐՈՂՆԵՐԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ
ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐՆ ՈՒ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ
Ավետիսյան Լորետա
Ամփոփում
Հոդվածում ներկայացված են պարը արգելած երկրներում պարողների հոգեբանական խնդիրների հաղթահարման միջոցներն ու մեթոդները։ Ներկայացվել են մեր
կողմից պրակտիկ փորձի արդյունքները Պարսկաստանում, որտեղ հեղափոխությունից հետո արվեստի ու մշակույթի մի շարք ոլորտներ դադարել են լինել մարդկանց
կյանքի կարևոր արժեքներ։ Նշվածը, իհարկե, պայմանավորված է երկրի սոցիալ-քաղաքական վիճակով, երեխաների՝ պարի դասերին հաճախելու ցանկությամբ՝ սահմանափակելով անձի զարգացման հնարավորությունները: Հոդվածում անդրադարձ է
արվել պարի ունեցած դրական ազդեցությանը, նկարագրվել է պարի դերը երեխաների մտավոր և ֆիզիկական, ստեղծագործական մտածողության և երևակայության
զարգացման գործում, արժևորվել է պարել սովորողների շփման և հաղորդակցման
անգնահատելի դերը, որի կարևորությունից ելնելով՝ փորձում ենք պարի դասերի ընթացքում գտնել և կիրառել մի շարք միջոցներ ու հնարներ, որպեսզի նախադպրոցական տարիքի երեխաները և դեռահասները հաճախեն պարի դասերին, բեմ բարձրանան, ունենան հոգեկան բավարարվածություն, պարի միջոցով կարողանան արտահայտել իրենց հույզերը, պահանջներն ու վերաբերմունքը:
Բանալի բառեր: պարի ուսուցում, Պարսկաստան, հեղափոխություն, միջոց և մեթոդ, պարուսույց:
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ПУТИ И СРЕДСТВА ПРЕОДОЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ТАНЦОРОВ
В ЗАПРЕТНЫХ СТРАНАХ
Аветисян Лорета
Резюме
В статье рассматриваются пути и средства преодоления психологических проблем
танцоров в запретных странах. Мы представили результаты нашего практического
опыта в Иране, где после революции ряд искусств и культур перестали быть важными
ценностями в жизни людей. Это, конечно, связано с социально-политической ситуацией в стране, желанием детей посещать уроки танцев, ограничивающими возможности для саморазвития. В статье обсуждается положительное влияние танца; описан
роль танца в умственном и физическом развитии детей, развитии творческого мышления и воображения, а также был оценен большая роль учащихся в общении и коммуникации, исходя из важности вопроса мы стараемся находить и применять различные способы и средства для посещения на уроки танцев дошкольников и подростков,
чтоб они смогли бы выходить на сцену, получать психологическое удовлетворение и
быть в состоянии выразить свои эмоции, чувства, желания и отношения через танец.
Ключевые слова: обучение танцам, Персия, революция, средства и метод, учитель танцев.
___________________
THE WAYS AND METHODS OF OVERCOMING THE PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF
DANCERS IN FORBIDDEN COUNTRIES
Avetisyan Loreta
Summary
This article discusses the ways and means of overcoming the psychological problems of
dancers in forbidden countries. We present the results of our practical experience in Persia, where after the revolution a numbers of art and culture have ceased to be important
values in people's lives. This is, of course, due to the socio-political situation of the country,
the desire of children to attend dance classes, but limited opportunities for self-development. The article discusses the positive impact of dance; here is described the role of
dance in the development of children's mental and physical development, creative thinking
and imagination, and valued the invaluable role of learners in communicating. Adolescents
attend dance classes, get on stage, have mental satisfaction, and are able to express their
emotions, feelings, desires, and attitudes through dance.
Keywords: Dance training, Persia, revolution, way and method, dance teacher.
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(դիմանկարի փորձ)
50 տարի առաջ` նոյեմբեր ամսվա 9-ին, Հայոց Շիրակ աշխարհում տեր և տիկին Մնացական և Ջեմմա Մանուկյանների ընտանիքում ծնվեց երկար սպասված դուստրը, ում
վիճակված էր անցնել կյանքի դժվարին,
բայց արժանապատիվ ճանապարհ:
Խոսքը Հայաստանում և արտերկրում հայտնի գիտնական, մանկավարժ և գործնական
հոգեբան, դոցենտ Արմենուհի Մանուկյանի`
վերլուծական, քննադատական, նորարարական և ստեղծագործական մտածողությամբ օժտված, իրատես, ազնիվ ու արդարամիտ
մարդու մասին է, ում անձնային բարձր որակները, սկզբունքային
կեցվածքը, անաչառ դիրքորոշումը, գիտական բարձր վարկանիշն ու
իր վրա նետած քարերով իր իսկ պատվանդանը կառուցելու բացառիկ շնորհը արժանի են անկեղծ համակրանքի և ակնածանքի:
Գիտնականի բարձր որակները լիովին արտացոլված են նրա
բազմաթիվ մենագրություններում, ուսումնական ձեռնարկներում,
ինչպես նաև՝ միջազգային գիտական հեղինակավոր հանդեսներում
տպագրված՝ մանկավարժության և հոգեբանության նորագույն հայեցակարգեր պարունակող հարյուրից ավելի գիտական հոդվածներում:
Նրա բեղմնավոր գրչի արգասիքներից առանձնապես հիշատակելի են «Բարության և երազանքի դպրոց»-ը՝ նվիրված հայ մանկավարժության երախտավոր հորը` Մնացական Միքայելի Մանուկյանի
կյանքին ու մանկավարժական գործունեությանը, և «Մեդիակրթություն» ուսումնամեթոդական ձեռնարկը, որը ստեղծվել է հոբելյարի
տաղանդավոր որդու` Հակոբ Մուրադյանի հետ համահեղինակությամբ:

ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ԼՈՐԵՏԱ

295

Արմենուհի Մանուկյանի մասին ուսանողների հնչեցրած կարծիքները վկայում են, որ նա այն դասախոսն է, ումից ցանկանում են
սովորել, ով գրավում է ոչ միայն գիտելիքներով, այլև հռետորական
արվեստով, խոսքի բարձր մշակույթով, հաղորդակցվելու հմտությամբ և անձնական հմայքով:
Ավարտելով 50-ամյա գիտնականի դիմանկարի այս ուրվագիծփորձը՝ հավելենք, որ նա՝ այժմ արդեն Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի միացյալ թագավորության փիլիսոփայական գիտությունների դոկտորը (PhD) և Եվրոպայի ասոցացված պրոֆեսորը, այնուամենայնիվ երբեք էլ առանձնակի կարևորություն չի տվել
գիտական աստիճաններին, կոչումներին ու պարգևներին՝ համոզված լինելով, որ իրական գիտնականը պետք է ճանաչելի լինի իր
ազգանունով, գիտական վաստակով, բարեվարքությամբ, դրական
համբավով, գիտության բնագավառում ունեցած ներդրումով և թողած հետագծով:
Հոբելյարի համար ամենաբարձր աստիճանը ՀՀ վաստակավոր
մանկավարժ, մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Մնացական Մանուկյանի և ՀՀ նախադպրոցական համակարգի
վաստակաշատ ու ճանաչված գործիչ Ջեմմա Մանուկյանի արժանավոր դուստրը լինելն է, կոչումը՝ իր հրաշալի զավակների մայրը
լինելն է, պարգևը՝ նրանց անվերապահ սերն ու հոգատարությունը
վայելելը:
ՎԱՉԻԿ ԲՐՈՒՏՅԱՆ
«Մխիթար Գոշ» հայ-ռուսական միջազգային համալսարանի ռեկտոր,
«Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական հանդեսի գլխավոր խմբագիր,
մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
«Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական հանդեսի խմբագրակազմը միանում
է ռեկտոր Վ. Բրուտյանի շնորհավորական այս խոսքին՝ հոբելյարին մաղթելով քաջառողջություն և անձնական երջանկություն, ստեղծագործական
անսպառ եռանդ ու գիտական նվաճումներ:
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Հոդվածները կարող են ներկայացվել հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուներով՝
ընդհանուր ծավալը մինչև 12 էջ (ցանկալի է վերջին էջն օգտագործել ամբողջությամբ):
Հոդվածը պատրաստել MS Word 2003 տեքստային խմբագրիչով: Տեքստը շարել
Armenian Phonetic Unicod` GHEA Grapalat տառատեսակով (բոլոր լեզուներով), տառաչափը` 12, միջտողային հեռավորությունը` 1.5, էջի ֆորմատը` А4, լուսանցքները՝ բոլոր
կողմերից 2 սմ:
Խմբագրություն ներկայացնել հեղինակ(ներ)ի 300 dpi խտությամբ էլեկտրոնային կամ 5x6 չափսի լուսանկարներ:
Առաջին էջի վերին տողում հոդվածի տեքստի լեզվով փոքրատառերով նշել հոդվածի վերնագիրը, մեկ տող ներքև՝ հեղինակ(ներ)ի անուն-ազգանուն(ներ)ը: Հաջորդ
տողում տալ հեղինակ(ներ)ի գիտական աստիճանը, կոչումը, եթե ունի(ունեն), աշխատանքի վայրը, պաշտոնը:
Նոր տողից շարադրել հոդվածի հիմնական տեքստը: Նկարները, գծանկարները
և աղյուսակները պետք է ունենան վերնագրային բացատրություններ և համարակալում, որոնք տեղակայվում են նկարների տակ և աղյուսակների վրա՝ նույն կամ հաջորդ էջում դրանց հղում կատարելով: Հոդվածում չընդգրկել գունավոր նկարներ,
գծանկարներ: Բանաձևերը և մաթեմատիկական արտահայտությունները տալ Microsoft Equation, 10 տառաչափով: Բանաձևերը ներկայացնել առանձին տողով և մեջտեղում, իսկ հիմնականները նաև համարակալել նույն տողի աջ անկյունում (փակագծերի մեջ):
Հոդվածում օգտագործվող գրական աղբյուրները պետք է ունենան օգտագործման հերթականությանը կամ այբբենական դասավորությանը (ըստ լեզուների) համապատասխան համարակալում, տեքստում նշել` [1], [2, ],...տեսքով: Հոդվածի վերջնամասից մեկ տող ներքև գրվում է ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ և ըստ ընդունված ստանդարտի
տրվում է գրականության ցանկը: Ցանկալի է գրականության ցանկում ընդգրկել
մինչև 10 հրատարակություն:
Գրականությունից հետո՝ մեկ տող ներքև տրվում են ամփոփումներ հայերեն,
ռուսերեն, անգլերեն լեզուներով, որը պարունակում է հոդվածի վերնագիրը, հաջորդ
տողում հեղինակի(ների) անուն-ազգանունը(ները), այնուհետ համառոտ ամփոփումը,
հաջորդ տողում 7-8 բանալի բառ:
Վերոնշյալ պահանջները բավարարելուց հետո A4 ֆորմատի վրա տպված մեկ
օրինակով և էլեկտրոնային տարբերակով հոդվածը ներկայացնել խմբագրություն:
Չի թույլատրվում ներկայացնել նախկինում հրատարակված կամ տպագրության
համար այլ հանդեսներ ուղարկած հոդվածներ: Հոդվածը ներկայացնելիս հեղինակը
վերջին էջում գրում է՝ «Հոդվածը ներկայացվում է հրատարակման առաջին անգամ» և
ստորագրում է:
Մեկ տող ներքև տրվում է հոդվածագրի էլեկտրոնային հասցեն, հեռախոսահամարը, հոդվածի ներկայացման ամսաթիվը:
Խորհրդի կողմից հրատարակման չերաշխավորելու դեպքում հոդվածը մնում է
խմբագրությունում:
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