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ЯЗЫКОВОЙ ПОРТФЕЛЬ ЯЗЫКОВОЙ ПОРТФЕЛЬ ЯЗЫКОВОЙ ПОРТФЕЛЬ ЯЗЫКОВОЙ ПОРТФЕЛЬ ----        
НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯНОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯНОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯНОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ    

Аракелян Анна, к.п.н.Аракелян Анна, к.п.н.Аракелян Анна, к.п.н.Аракелян Анна, к.п.н.    
Ванадзорский государственный университет имени О. Туманяна 

    
Языковой портфель (Language Portfolio)    –––– это набор инструментов для доку-

ментирования и оценивания языковых умений обучаемого. Языковой портфель 
позволяет конкретизировать цели обучения иностранным языкам и, следовательно, 
лучше организовывать учебный процесс. Цель языкового портфеля – способство-
вать развитию автономии обучаемого, обогащать его межкультурные знания, повы-
шать языковую компетенцию и предоставлять возможность записывать свои дости-
жения и опыт в изучении и использовании иностранных языков. 

 
Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: языковой портфель, самооценка, межкультурные знания, 

языковая компетенция, полиязычность. 

 
Сейчас в РА осуществляется обучение иностранным языкам с 

новых теоретических и методических позиций. Кардинально изме-
нились цели и задачи преподавания иностранным языкам. Это из-
менение касается так называемой языковой политики вообще и пре-
подавания иностранным языкам в школе в частности. Это касается 
основных программ, планов, учебников и учебных пособий, самого 
процесса обучения в целом. 

В настоящее время становление личности происходит в новых 
социально-экономических и политических условиях, в иной 
нравственно-этической атмосфере, что требует пересмотра самих 
подходов к организации обучения и воспитания. В современных ус-
ловиях значительно расширяются и углубляются связи человека с 
окружающим миром, с другими людьми на основе деятельности, са-
мостоятельности и проявления различных форм его активности. 
Главной отличительной чертой современного мира являются высо-
кие темпы обновления научных знаний, технологий и технических 
систем, применяемых не только на производстве, но и в быту, спор-
те, в сфере досуга человека. Международные контакты в профессио-
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нальной сфере и бизнесе стали повседневным явлением. 
Преподавание иностранного языка в современных условиях 

требует от учителя не только знания, но и активного применения 
различных технологий. Дидактическая система, основанная на лич-
ностно-ориентированном подходе к обучению, включает в себя ши-
рокий спектр современных педагогических технологий, среди кото-
рых языковой портфель ученика играет не последнюю роль. Техно-
логии, объединённые понятием «Языковой портфель ученика», ло-
гично вписываются в центрированную на учащемся систему, 
являясь завершающим звеном, придавая ей определенную целост-
ность. Таким образом, актуальность данной работы заключается в 
том, что запросы современного общества вынуждают систему обра-
зования реформироваться, а, следовательно, изменяется процесс 
обучения. Возникают новые формы обучения, контроля и самоконт-
роля учащихся. Одним из них является языковой портфель. 

 Слово «портфолио» произошло от франц. porter — носить 
и feuille – лист. 

Термин «портфолио» пришёл в педагогику из политики и биз-
неса, всем знакомы понятия «министерский портфель», «портфель 
руководителя», «портфель инвестиций». 

Понятие «портфолио» пришло к нам из Западной Европы XV – 
XVI веков. В эпоху Возрождения архитекторы представляли заказ-
чикам наброски своих строительных проектов в особой папке, кото-
рую называли «портфолио». Представленные документы позволяли 
заказчикам составить впечатление о профессиональных качествах 
претендентов.[6] 

Идея использования портфолио в сфере образования возникла 
в США в середине 80-х годов. А в конце 80-х – начале 90-х годов на-
чался настоящий бум. Применение портфолио в школах приняло 
лавинообразный характер. За короткий срок число публикаций 
и книг, посвящённых портфолио в обучении, резко возросло 
и достигло в 1995 году своего пика. Это состояние в образователь-
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ном процессе называется «портфолиоманией». Кроме США и Кана-
ды идея портфолио становится всё более популярной в Европе 
и Японии. Её называют одним из трёх трендов современного образо-
вания. 

По общему мнению преподавателей и обучаемых, портфолио по-
вышает мотивацию последних, их ответственность за результаты 
учебного процесса, способствует развитию сознательного отношения 
обучаемых к процессу обучения и его результатам. Философия порт-
фолио заключается в том, что предполагается смещение акцента 
с оценки на самооценку, с того, чего обучаемый не знает и не умеет, 
на то, что он знает и умеет достаточно хорошо. Основной смысл 
портфолио – показать самое лучшее, на что индивидуум способен. 

Европейский языковой портфолио был разработан и пилотиро-
ван Отделом языковой политики при Совете Европы в Страсбурге в 
1998-2000 годах. Он был запущен в пилотирование по всей Европе 
во время проведения Общеевропейского года языков как инстру-
мент поддержки развития поликультурности и полиязычности. 

Европейский языковой портфель (European Language Portfolio)- 
это личный документ, который позволяет ученику оценить собс-
твенную языковую компетенцию в различных языках и его контак-
ты с другими культурами.  

Европейский языковой портфель включает: 
*языковой паспорт, в котором отражены языковые навыки, опи-

санные на основе уровней «Общеевропейских компетенций владения 
иностранным языком», сведения об изучении языков и опыте меж-
культурного общения, перечень сертификатов и дипломов, обзор 
индивидуальных компетенций в языке/-ах в данный период времени. 
Основываясь на Общеевропейской шкале уровней владения языками, 
паспорт включает самооценку и оценку учителем или языковым 
институтом языковых компетенций учащегося. Указывает, когда и 
кем была сделана оценка. Кроме того, включает формальные 
квалификации и описание опыта межкультурного общения. 
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*языковую биографию – способствует развитию навыков плани-
рования, рефлексии и самооценки в процессе изучения языка; раз-
витие полиязычности, компетенции в ряде языков. Что я умею 
делать на других языках? Каков мой языковой и культурный опыт в 
учебном контексте и во внеаудиторное время? 

*досье – материалы для документирования и иллюстрирования 
достижений или опыта, описанных в паспорте и языковой биогра-
фии. Владелец собирает работы, свидетельствующие о его достиже-
ниях в самостоятельном изучении языка. 

Цели ведения портфеля:  
– показать таланты и лучшие работы учащегося; 
– развивать у учащегося навык рефлексии по поводу проделан-

ной работы; 
– дать возможность учителям понять, какие курсы и задания 

оказали наибольшее влияние на учащегося, и лучше понять его лич-
ность. 

Задачи портфеля: 
– уважение разнообразных культур и стилей жизни; 
– защита и развитие лингвистического и культурного разно-

образия; 
– развитие полиязычности на протяжении всей жизни; 
– формирование способности самостоятельно изучать языки; 
– создание прозрачных программ изучения языков; 
– развитие мобильности благодаря чёткому описанию языковых 

навыков.  
В современной практике преподавания иностранных языков 

эффективно используются различные виды языкового портфеля в 
зависимости от его целевой направленности: 

– Языковой портфель как инструмент самооценки достижений 
учащегося в процессе овладения иностранным языком и уровня вла-
дения изучаемым языком (Self-Assessment Language Portfolio); 

– Языковой портфель как инструмент автономного изучения 
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ИЯ (Language Learning Portfolio) – данный вид языкового портфеля 
может также варьироваться в зависимости от одноцелевой или 
комплексной направленности: языковой портфель по чтению 
(Reading Portfolio), языковой портфель по аудированию (Listening 
Portfolio), языковой портфель по говорению (Speaking Portfolio), 
языковой портфель по письму (Writing Portfolio), языковой порт-
фель взаимосвязанного развития видов иноязычной речевой дея-
тельности (Integrated Skills Portfolio); 

– Языковой портфель как инструмент демонстрации учебного 
продукта – результата овладения иностранным языком (Administrative 
Language Portfolio); 

– Языковой портфель как инструмент обратной связи в учебном 
процессе по иностранному языку (Show Case, Feedback Language 
Portfolio); 

– Многоцелевой языковой портфель, отражающий различные 
цели в области овладения иностранным языком (Comprehensive 
Language Portfolio).[6] 

Европейский языковой портфель позволяет ученику, а также 
учителю оценить, в какой степени учащиеся способны общаться на 
иностранном языке. Он позволяет проинформировать других о 
языковой компетенции ученика в терминах, принятых Советом 
Европы и понятных на всем европейском пространстве. Портфель 
поможет объяснить любому, где и как изучались языки. Это может 
быть важно, если ученик, например, сменил школу или поступает 
на работу. Работа с языковым портфелем вносит в учебный процесс 
специфическую систему взаимодействия между преподавателем и 
учащимся. Это взаимодействие носит характер переговоров, кон-
сультаций, определенных учебных ситуаций, в которых оба 
субъекта разделяют ответственность за решение задач учебной 
деятельности практически поровну. При этом учащийся проявляет 
себя как субъект учебной деятельности, в полной мере ответствен-
ный за результат овладения изучаемым языком. Таким образом, ис-
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пользуя языковой портфель, мы обеспечиваем аутентичные условия 
взаимодействия в системе ученик – учитель – учебная группа. 

Языковой портфель представляет собой реальный личностный 
образовательный продукт, который учащийся создает в процессе 
изучения языка и культуры. В настоящее время существует три вер-
сии типового портфеля для трех возрастных групп. На их основе 
разрабатываются национальные версии.[1] 

Что касается методики работы с языковым портфелем, то надо 
отметить, что формы работы с языковым портфелем в практике пре-
подавания иностранного языка могут быть различными в зависи-
мости от поставленной цели. В методических статьях, посвящённых 
использованию языкового портфеля, подчеркивается, что вряд ли 
правомерно говорить об «одном правильном способе» работы с язы-
ковым портфелем в том или ином образовательном контексте.[3] По 
своей сути языковой портфель является гибким учебным средством, 
и может быть адаптирован практически к любой учебной ситуации. 
Вариации могут быть по цели обучения, возрасту учащихся, этапу 
или уровню овладения иностранным языком, условиям обучения, 
индивидуальным особенностям учащегося и индивидуальному 
стилю учебной деятельности, а также используемым методам и 
средствам обучения. Возможны также комбинации указанных видов 
языковых портфелей для достижения различных целей работы над 
изучаемым языком. 

В зависимости от основной функции и цели языкового порт-
феля будут определяться и содержание, и структура каждого его 
вида, в том числе предлагаемые учащемуся средства самооценки и 
характер материалов, включаемых учащимся в языковой портфель. 

Итак, языковой портфель (Language Portfolio)    ––––    это набор 
инструментов для документирования и оценивания языковых 
умений обучаемого. Языковой портфель позволяет конкретизиро-
вать цели обучения иностранным языкам и, следовательно, лучше 
организовывать учебный процесс. Цель языкового портфеля – спо-
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собствовать развитию автономии обучаемого, обогащать его меж-
культурные знания, повышать языковую компетенцию и предостав-
лять возможность записывать свои достижения и опыт в изучении 
и использовании иностранных языков.[4] 

Таким образом, языковой портфель является не только эффек-
тивным средством оценивания языковой компетенции обучаемых, 
но также выполняет задачи внедрения в практику перспективной 
образовательной идеологии в области иностранных языков.  

Как показывают результаты апробации языкового портфеля, его 
особое педагогическое значение как учебного средства состоит 
в том, что оно направлено на актуализацию самостоятельной учеб-
ной деятельности по овладению иностранным языком. В данном 
случае создаются оптимальные условия для формирования учебной 
компетенции обучаемого в области изучения языка и развития его 
продуктивной учебной деятельности. В силу этого формируются 
соответствующие учебные стратегии и умения, необходимые для 
эффективной самостоятельной работы при изучении иностранного 
языка. Подчеркнем, что технология «языковой портфель», кроме 
того, обеспечивает способность и готовность обучаемого к самосто-
ятельному/автономному изучению языка на протяжении всей жиз-
ни и создает условия для непрерывного самостоятельного языково-
го образования [2]. 

Языковой портфолио выполняет три функции: 
1.1.1.1. образовательнуюобразовательнуюобразовательнуюобразовательную – позволяет индивидууму стать активным 

участником образовательного процесса, а именно, повышает его мо-
тивацию к изучению иностранного языка, учит организовать свою 
самостоятельную работу, определять рациональные способы совер-
шенствования своих умений, а также развивает навык рефлексии; 

2.2.2.2. социальнуюсоциальнуюсоциальнуюсоциальную    – демонстрирует способности и достижения его 
владельца в сфере иностранного языка, но не заменяет аттестатов 
или дипломов, которые студенты получают на основании результа-
тов сдачи экзаменов, а является приложением к последним, предос-
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тавляя дополнительную информацию; 
3.3.3.3. педагогическуюпедагогическуюпедагогическуюпедагогическую – помогает студентам развивать свои мысли-

тельные способности и навыки самооценки и самопознания, тем са-
мым, способствуя развитию их автономности в изучении иностран-
ного языка на протяжении всей жизни. 

Технология ведения языкового портфеля может быть использо-
вана как один из основных приёмов работы со студентами, посколь-
ку установка на ведение языкового портфолио предваряет основной 
этап учёбы по курсу иностранного языка.[5] 

    
    
    

ЛитератураЛитератураЛитератураЛитература 
1. Гальскова Н.Д. Языковой портфель как инструмент оценки и самооценки 

учащихся в области изучения иностранных языков, Иностранные языки в 
школе, №5-2000г., с. 7-8 

2. Полат Е.С. Портфель ученика, Иностранные языки в школе, №5-2000г., с. 
22 

3. Симкин В.Н. «Современные языки: изучение, обучение, оценка. 
Общеевропейская компетенция», Иностранные языки в школе, №5-1998г., 
с. 86 

4. Ivanova, N. Language Portfolio as an Instrument for Student Development, IN 
ELT Reform in Russia: Regional Aspects (Proceedings of the 3rd Regional 
KELTA Conference. - Krasnoyarsk, 2003, p. 140 

5. Ivanova, N. Language Portfolio as an Instrument for Student Development and 
Assessment, IN School in the XXI Century: Skillful Teaching – Successful 
Learning, Interregional Ural-Siberian TEA Alumni Conference. - Novosibirsk, 
2003, p. 32 

6. Language Learning for European Citizenship. European Language Portfolio. 
Proposals for Development. - Strasbоurg, 1997 

7. Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European 
Framework of Reference. - Strasbоurg, 1996 

 
    
    

        



11 

    
ԼԵԶՎԱԿԱՆԼԵԶՎԱԿԱՆԼԵԶՎԱԿԱՆԼԵԶՎԱԿԱՆ    ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ    ԹՂԹԱՊԱՆԱԿԸԹՂԹԱՊԱՆԱԿԸԹՂԹԱՊԱՆԱԿԸԹՂԹԱՊԱՆԱԿԸ    ՈՐՊԵՍՈՐՊԵՍՈՐՊԵՍՈՐՊԵՍ    

ԿՐԹԱԿԱՆԿՐԹԱԿԱՆԿՐԹԱԿԱՆԿՐԹԱԿԱՆ    ՆՈՐՆՈՐՆՈՐՆՈՐ    ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ    
ԱռաքելյանԱռաքելյանԱռաքելյանԱռաքելյան    ԱննաԱննաԱննաԱննա    

ԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփում    
Լեզվական ուսումնական թղթապանակը սովորողի լեզվական հմտություն-

ներն ու կարողությունները արձանագրելու և գնահատելու գործիքների ամբողջա-
կանություն է: Այն թույլ է տալիս ուսուցիչներին և սովորողներին առավելագույնը 
ներկայացնել օտար լեզուների ուսուցման նպատակը, և, հետևաբար, ավելի լավ և 
արդյունավետ կազմակերպել ուսումնական գործընթացը: ԼՈՒԹ-ի նպատակն է 
նպաստել ուսանողի ինքնավարությանը, հարստացնել նրա միջմշակութային գի-
տելիքները և բարձրացնել լեզվական իրազեկություն մակարդակը: 

 
ԱռանցքայինԱռանցքայինԱռանցքայինԱռանցքային    բառերբառերբառերբառեր.... Լեզվական ուսումնական թղթապանակ, լեզվական 

իրազեկություն, միջմշակութային գիտելիքներ, բազմալեզվայնություն, ինքնա-
գնահատում: 

 
    

LANGUAGE PORTFOLIOLANGUAGE PORTFOLIOLANGUAGE PORTFOLIOLANGUAGE PORTFOLIO    ----    NEW EDUCATION TECHNOLOGYNEW EDUCATION TECHNOLOGYNEW EDUCATION TECHNOLOGYNEW EDUCATION TECHNOLOGY    
Arakelyan AnnaArakelyan AnnaArakelyan AnnaArakelyan Anna    

SummarySummarySummarySummary    
Language Portfolio is a set of tools for documenting and assessing the language 

skills of the student. Language Portfolio allows teachers and learners to specify the 
purpose of teaching foreign languages and, therefore, better to organize the learning 
process. The purpose of the ELP is promote the autonomy of the student, to enrich his 
cross-cultural knowledge, increase language competence and provide the ability to 
record students’ achievements and experiences to learn and use foreign languages. 

 
Key wKey wKey wKey words: ords: ords: ords: language Portfolio, cross-cultural knowledge, language competence, 

self assessment, polylinguizm. 
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ԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԽՈՍՔԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ ԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԽՈՍՔԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ ԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԽՈՍՔԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ ԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԽՈՍՔԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ     
ՈՐՊԵՍ ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆԻ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՈՐՊԵՍ ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆԻ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՈՐՊԵՍ ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆԻ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՈՐՊԵՍ ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆԻ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ 

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑ    
Ավագյան ԼաուրաԱվագյան ԼաուրաԱվագյան ԼաուրաԱվագյան Լաուրա, , , , բբբբ....գգգգ....թթթթ., ., ., ., դոցենտդոցենտդոցենտդոցենտ    

Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական 
մանկավարժական համալսարան 

 
Աշխատանքը նվիրված է խոսքի զարգացման միջոցով կրտսեր դպրոցական-

ների մտածողության զարգացման խնդրին: Ելնելով այն իրողությունից, որ լեզուն 
և մտածողությունը փոխկապակցված, միմյանցով փոխպայմանավորված, բայց 
չնույնացվող եզրույթներ են, հիմնավորվում է այն պնդումը, որ ուսումնական 
գործընթացում առաջնային նշանակություն է ձեռք բերում համատեքստային 
խոսքի ձևավորման միջոցով կրտսեր դպրոցականի մտածողության զարգացման 
խնդիրը:  

 
Առանցքային բառերԱռանցքային բառերԱռանցքային բառերԱռանցքային բառեր. . . . մտածողություն, կապակցված խոսք, զարգացում, 

միջոց, դպրոցական: 
 
Խոսքը լեզվի միջոցով ընթացող հաղորդակցում է, որը հասա-

րակական առույթից զատ ունի նաև հասկացական առույթ: Կա-
ռուցվելով տվյալ լեզվի նշանային համակարգի (բառերի), քերակա-
նական և շարահյուսական կանոնների միջոցով` խոսքը մտքեր, 
զգացմունքներ, ապրումներ արտահայտելու, մարդկային փորձն ու 
գիտելիքները հաղորդելու, նոր գիտելիքներ ձեռք բերելու, ուրիշի և 
սեփական վարքը կարգավորելու նպատակ ունի: Այսինքն` «Խոս-
քը, կամ ինչպես ասում են, խոսքային գործունեությունը, լեզվի 
տարրերի այնպիսի հաջորդականություն է, որը կառուցված է ըստ 
նրա օրենքների և համապատասխանում է այն հոգեկան բովան-
դակություններին (մտքերին, զգացմունքներին, դիրքորոշումներին, 
հուզական վիճակներին, դրդապատճառներին և այլն), որոնց 
դրսևորման համար ստեղծվել է» [1, էջ 237], կամ, ինչպես Ս. Լ. 
Ռուբինշտեյնն է ձևակերպում, «Խոսքը լեզվի միջոցով իրականաց-
վող հաղորդակցման գործունեությունն է, …լեզուն է` գործողու-
թյան մեջ: …Ավելի ճիշտ, խոսքը գիտակցության (մտքերի, զգաց-
մունքների, ապրումների), …ինչպես նաև իրականության արտա-
ցոլման կամ մտածողության գոյության ձև է» [2, էջ 382]: Այսպիսով, 
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մարդկային խոսքի հիմնական առույթը մտածողության գործիք լի-
նելն է:  

Խոսքը և մտածողությունը սերտորեն փոխկապակցված են և 
փոխպայմանավորված միմյանցով (բայց ոչ նույնացված): Խոսքով 
(որպես նշանակության (իմաստի) կրողի) է պայմանավորված 
մտքի ձևավորումը, ձևակերպումն ու հասկացումը: Խոսքի իմաս-
տը միաժամանակ և´մտածողական գործընթացի առարկան է 
(որպես այն ամենի բովանդակություն, ինչի մասին մենք մտածում 
ենք), և´մտածողության միջոցն է (բառը` որպես նշան, երևույթների 
և առարկաների հատկություններն առանձնացնելու և դրանց միջև 
նոր հարաբերություններ ամրագրելու գործիք է), և´ մտածողու-
թյան արդյունքն է (մտածողության արդյունքում նոր գիտելիքներ 
են վերհանվում):  

Երեխայի խոսքի զարգացումը բաժանվում է մի շարք փուլերի 
[3], որոնցից առանձնացվում են բառային խոսքին նախապատ-
րաստվելու, լեզվի նախնական տիրապետման և ձայնային մաս-
նատված խոսքի ձևավորման, խոսքային պրակտիկ գործընթացում 
խոսքի զարգացման, գրավոր խոսքի տիրապետման և լեզվի համա-
կարգված ուսուցման փուլերը: Առաջին երկու փուլերում երեխայի 
խոսքն իրադրական է. հիմնականում մարդկանց հետ կապի մեջ 
մտնելու և աշխարհը ճանաչելու առույթ ունի: Այնուհետև զարգա-
նալով ի հայտ է գալիս երեխայի բանավոր համատեքստային (կա-
պակցված) խոսքը, որի նպատակը համատեղ գործունեության ծա-
վալումն է, իսկ ուսումնական գործունեության մեջ այն դառնում է 
տեղեկատվության փոխանցման, գիտելիքների ձեռքբերման և հա-
ղորդման, ինքնաճանաչման և ինքնահաստատման միջոց: Կա-
պակցված խոսքը ենթադրում է լեզվի հարուստ բառապաշարի առ-
կայություն, քերականական կառույցների ճիշտ օգտագործում և 
մտքերը գրագետ կառուցելու կարողություն: Այն իրականության և 
նրանում առկա փաստերի ճիշտ արտացոլման միտում ունի: 
Միայն կապակցված խոսքի միջոցով է հնարավոր ճշգրիտ վերար-
տադրել ուսումնական նյութը, կատարել փաստարկված տրամա-
բանական դատողություններ:  
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Վաղ հասակում երեխայի մտածողությունն առավելապես ակ-
նառու-պատկերավոր է: Հետագայում նրա պատկերավոր մտածո-
ղությունը զուգորդվում է գործնական մտածողության հետ, և խոս-
քի զարգացմանը զուգահեռ` նրա մեջ այս կամ այն չափով սկսում է 
ձևավորվել և զարգանալ խոսքային-տրանաբանական (կամ ինչ-
պես ընդունված է ասել` վերացական, տեսական) մտածողությու-
նը: Այս գործընթացում զգալի դերակատարություն ունի ուսուցու-
մը: Հատկապես տարրական դասարաններում է, որ գրաճանաչու-
թյան ուսուցմանը զուգընթաց` սկսում են զարգանալ երեխայի 
խոսքային հաղորդակցական հմտություններն ու կարողություննե-
րը, և քանի որ մտածողությունն ու խոսքային կարողությունները 
փոխպայմանավորված են միմյանցով, զարգանում է նաև նրա 
մտածողությունը: Տարրական դասարաններում կտրուկ աճում են 
երեխայի մտավոր կարողությունները: Կրտսեր դպրոցում ուսու-
ցանելիս նրա մտավոր գործունեությունը ընթանում է մի շարք ուղ-
ղություններով. լեզվի յուրացում և խոսքի (որպես մտածողության 
գործիքի) օգտագործում, մտածողության տեսակների միավորում, 
նախապատրաստական և կատարողական կարողությունների 
տրոհում, առանձնացում և դրանցից յուրաքանչյուրի ինքնավար 
զարգացում: Այս ուղղություններից որևէ մեկի թուլացումը կամ 
գերիշխումը կարող է հանգեցնել երեխայի մտածողության այս 
կամ այն տեսակի թերի զարգացման: Արդյունքում` ուսուցման 
գործընթացում երեխայի մտավոր կարողությունների զարգացումը 
միակողմանի ուղղվածություն է ձեռք բերում: Կրտսեր դասարան-
ներում փոխվում է նաև երեխայի խոսքի հիմնական գործառույթը. 
գործունեության ձևի փոփոխությունով պայմանավորված` այն ձեռք 
է բերում ինտելեկտուալ առույթ (ի տարբերություն գործունեու-
թյան նախկին` խաղային ձևի, երբ խոսքի գործառույթը հիմնակա-
նում հաղորդակցական էր): Նրա խոսքի մեջ առկա բառերն արդեն 
ճանաչողական գործունեության արդյունք են ամրագրում, այ-
սինքն` ոչ միայն զուտ զգայական ընկալման նշանակում, այլև ըմ-
բռնածը դատողությունների և հետևությունների միջոցով ներկա-
յացնելու միջոց են: Դրանց միջոցով երեխան փորձում է արտահայ-
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տել առարկաների և երևույթների ներթաքույց օրինաչափություն-
ներն ու կապերը, որի համար կապակցված խոսք է անհրաժեշտ: 
Կապակցված խոսքով ուղեկցվող ճանաչողական գործունեությու-
նը հանգեցնում է նաև նրա հոգեկան բոլոր գործընթացների ինտե-
լեկտուալացման: Ըստ Ս. Լ. Ռուբինշտեյնի` կապակցված է այն 
խոսքը, որն արտացոլում է իր բովանդակության բոլոր էական կա-
պերը, և այն հասկանալի դարձնելու համար հատուկ անհրաժեշ-
տություն չկա հաշվի առնել այն մասնավոր իրադրությունը, որում 
խոսքն արտահայտվում է. նրանում ամեն ինչ ունկնդրին հասկա-
նալի է հենց խոսքի համատեքստից. «Տերմինաբանական իմաստով 
մենք կապակցված անվանում ենք այն խոսքը, որն արտահայտում 
է իր բառային բովանդակության բոլոր էական կապերը: …Կա-
պակցված է այն խոսքը, որը հասկանալի է հենց իր առարկայական 
բովանդակության վրա հենված լինելու պատճառով» [2, էջ 404]: Ի 
սկզբանե կապակցված խոսքի բովանդակությունը կազմավորվում 
է ներքին խոսքում` զգացական պատկերների տեսքով, որոնք ձևա-
կերպվում են լեզվական նշանների միջոցով: Սակայն, ինչպես 
իրավամբ նշում է Ա. Ն. Լեոնտևը, «Ներքին ձևով վերարտադրվող 
խոսքը հենց մտածողությունն է: Նման վերարտադրություն հնա-
րավոր է, որովհետև սկզբում խոսքը ծնվում է շփման մեջ, այնու-
հետև առավելապես ուղղվում է ոչ թե հաղորդակցական, այլ ճա-
նաչողական խնդիրների լուծման: Նրա արտաքին ձևը դառնում է 
ոչ պարտադիր, քանի որ ոչ մեկին ոչինչ չի հաղորդում» [4, էջ 356]: 

Ուսուցման գործընթացում (հատկապես տարրական դասա-
րաններում) երեխայի ընդհանուր զարգացածությունն ապահովե-
լու կարևորագույն գրավականը ոչ միայն նորանոր գիտելիքներով 
նրան զինելն է, այլև նրա խոսքի զարգացումն է: Յուրաքանչյուր 
ուսումնական առարկա որոշակի տեսակի մտածողություն է ձևա-
վորում, հետևաբար խոսքի զարգացումը, որպես ուսումնական 
գործընթացի բաղադրամաս, պետք է իրականացնել ոչ միայն մայ-
րենիի, այլև մնացած ուսումնական առարկաների դասաժամերին: 
Պատահական չէ հասարակության մեջ ընդունված այն դիրքորո-
շումը, որ որքան կապակցված է մարդու խոսքը, այնքան բարձր են 
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նրա մտավոր կարողությունները:  
Դեռ նախադպրոցական տարիքից առօրեական գործունեու-

թյունը երեխայի մեջ ձևավորում է դատողական (մտացի) փորձա-
հեն (էմպիրիկ) մտածողություն, որն իր զարգացմանն է հասնում 
մինչ նրա 11-12 տարեկան հասակը (ըստ հոգեկանի զարգացման 
ներունակության (կամՊիաժեի իմմանենտության տեսության)` 
այդ տարիքը 12-13 է, և մինչ այդ տարիքը երեխայի մտածողությու-
նը պայմանավորված չէ ուսուցման գործընթացով, այսինքն` կախ-
ված չէ նրանից, թե ինչ և ինչպես ենք սովորեցնում): Մինչ կրտսեր 
դպրոցական տարիքի վերջ երեխայի մեջ սկսվում և հիմնականում 
ձևավորվում է նաև նրա իմաստավորված խոսքային կարողու-
թյունների լեզվական հենքը, որն իրականացվում է գերազանցա-
պես մայրենիի դասերին: Այդ է պատճառը, որ մայրենիի դասըն-
թացի ծրագրային ժամաքանակի մի զգալի մասը տրամադրվում է 
խոսքի զարգացմանը, որին նպաստում են տառաճանաչության, 
կարդալու, գրելու, քերականության ուսուցումը և դրանց հմտու-
թյունների ձևավորումը: «Կապակցված խոսքի ստեղծումը, որպես 
սովորած լեզվական գիտելիքների ու ձեռք բերած բառապաշարի 
գործնական կիրառություն ու երեխայի տրամաբանական մտածո-
ղության ու ստեղծագործական կարողությունների զարգացման 
միջոց, առաջին դասարանից սկսած թե՛ բանավոր և թե՛ գրավոր 
աշխատանքներում առանձնահատուկ տեղ ու արժեք է ստանում» 
[5, էջ 403]: Կապակցված խոսքը ոչ միայն մայրենի գրական լեզվով 
տպավորիչ արտահայտվելու կարողություն է, այլև անհատական 
մտածողության և ազգային մշակույթին տիրապետելու ցուցանիշ: 
Նրա ձևավորման գործում «Որպես արդյունավետ աշխատանքի 
գրավական պիտի համարվեն ոչ թե սահմանումները, կանոնները 
սովորելը և վերարտադրելը, այլ խոսքային առաջադրանքների 
ճիշտ կատարման կարողությունը» [6, էջ 291]:  
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ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ КАК СПОСОБ 
РАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВРАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВРАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВРАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ    

Авакян ЛаураАвакян ЛаураАвакян ЛаураАвакян Лаура    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Статья посвящена проблеме формирования мышления у младших школьни-
ков с помощью развития речи. Исходя из предпосылки, что язык и мышление взаи-
мосвязаны и взаимообусловлены, но не идентичны, в учебном процессе особо важ-
ным становится вопрос о развитии всех видов мышления у младших школьников с 
помощью формирования контекстуальной речи. 
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The article is devoted to the issue of the formation of younger schoolchildren’s 
thinking with the help of speech development. Assuming that language and thinking are 
interconnected and nterdependent but not identical, in the process of learning one of 
the most important problems in the process of learning is the development of all types of 
thinking of younger schoolchildren by means of contextual speech formation. 
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««««ՀԱՅՈՑ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐԸՀԱՅՈՑ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐԸՀԱՅՈՑ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐԸՀԱՅՈՑ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐԸ»»»»    ԹԵՄԱՅԻ ԹԵՄԱՅԻ ԹԵՄԱՅԻ ԹԵՄԱՅԻ 
ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՈՒՄՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՈՒՄՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՈՒՄՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՈՒՄ    

 Բաբայան ՔնարիկԲաբայան ՔնարիկԲաբայան ՔնարիկԲաբայան Քնարիկ    
Վանաձորի թիվ 30 դպրոցի ուսուցչուհի 

    
Հայոց եկեղեցին ստեղծել, պահպանել ու մեզ է հասցրել մշակութային բազմա-

թիվ արժեքներ, ազգային սովորույթներ, ծեսեր և տոներ: «Հայոց եկեղեցու պատ-
մություն» առարկան հնարավորություն տվեց ավելի խորը ուսումնասիրել Հայոց 
Եկեղեցու պատմության առավել կարևոր դրվագները, տոները, խորհուրդները:  

 
Առանցքային բառերԱռանցքային բառերԱռանցքային բառերԱռանցքային բառեր.... եկեղեցի, խորհուրդ, պսակ, դրոշմ, ազգային սովորու-

թյուններ, ծիսակատարություն: 

 
 Իմ կնունքին երկինքը` ժամ, արևը` ջահ սրբազան 
 Ծիածանը նարոտ եղավ, ամենքի սերն` ավազան, 
 Սարը եղավ կնքահայրս, ցողը` մյուռոն կենսավետ, 
 Ու կնքողս Նա ինքն եղավ, որ սահմանեց ինձ պոետ: 

 Հովհ.Թումանյան 
Դավանանքը եկեղեցու հիմքն է, որից ծնվում է եկեղեցու ճա-

նաչողությունը: Առանց դավանանքի իմացության և ծիսարարողա-
կան կյանքին մասնակցության, գոյություն չունի ոչ իրական, եկե-
ղեցիական կյանք: Ավելորդ է նշել, որ եկեղեցիական ներքին կյան-
քի խաթարումները հիմնականում ծագել են թե′ դավանանքի չիմա-
ցությունից, թե′ եկեղեցին չճանաչելուց: Անհրաժեշտ է նշել, որ դա-
վանանքը պետք է դառնա կենցաղավարության և մտածողության 
չափանիշ: 

Հայոց եկեղեցին ստեղծել, պահպանել ու մեզ է հասցրել մշա-
կութային բազմաթիվ արժեքներ, ազգային սովորույթներ, ծեսեր և 
տոներ: Անժխտելի է նրա դերը հայ ժողովրդի ազգապահպանու-
թյան գործում: Այդ նվիրական գործը իր վրա վերցրեց դպրոցը: Մի 
շարք առարկաների կողքին հայտնվեց «Հայոց եկեղեցու պատմու-
թյուն» առարկան, որը հնարավորություն տվեց ավելի խորը ուսում-
նասիրել Հայոց եկեղեցու պատմության առավել կարևոր դրվագ-
ները, տոները, խորհուրդները:  
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 «Հայոց եկեղեցու խորհուրդները» թեման ուսուցանելու համար 
ընտրել ենք ուսուցման ժամանակակից մեթոդներից մի քանիսը: 

  
Նախապես գրատախտակին նկարել ծառ, որի արմատին 

գրված կլինի խորհուրդ խորհուրդ խորհուրդ խորհուրդ բառը, իսկ ճյուղերին` յոթ խորհուրդներըյոթ խորհուրդներըյոթ խորհուրդներըյոթ խորհուրդները. 
Մկրտություն, Դրոշմ, Ապաշխարություն, Հաղորդություն, 
Պսակ, Կարգ հիվանդաց, Ձեռնադրություն 
«Մտագրոհի» մեթոդով ստուգում ենք աշակերտների գիտելիք-

ները եկեղեցու խորհուրդների մասին: Թույլ ենք տալիս, որ յուրա-
քանչյուր երեխա արտահայտի իր սեփական տեսակետները` 
առանց որևէ մեկնաբանություն կամ գնահատական տալու: Բոլոր 
մտքերն ու գնահատականները գրանցվում են գրատախտակի 
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վրա: Այստեղ կարևոր է, որ մտքերի արտահայտելու հարցում որևէ 
մեկի գերակայություն չստեղծվի:  

Հակիրճ ձևով ներկայացնում ենք յուրաքանչյուր խորհուդը: 
Գրիգոր Տաթևացին երեք շարք խորհրդածություններ է անում, 

որոնցից երկրորդը հետևյալն է. յոթ խորհուրդները մեզ պատրաս-
տում են յուրացնելու յոթ առաքինությունները. 

• Մկրտությունը հավատքի խորհուրդն է. մկրտվում ենք, որով-
հետև հավատում ենք: 

• Դրոշմը հույսի խորհուրդն է. հույս դնելով Սուրբ Հոգու զո-
րության վրա` կարող ենք մարտնչել թշնամու դեմ: 

• Հաղորդությունը սիրո խորհուրդն է. որովհետև սիրով ենք միա-
նում և միավորվում մեր գլուխը հանդիսացող Քրիստոսին` 
որպես մարմին Նրա մարմնից և որպես անդամ Նրա անդամ-
ներից: 

• Ապաշխարությունը արդարության խորհուրդն է. որովհետև 
զղջման, խոստովանության և ապաշխարության գործերի մի-
ջոցով արդարանում ենք մեղքերից: 

• Օծումը խորհուրդն է արդարության լրումի. որովհետև, կյանքի 
պատերազմից դուրս գալով (մեռնելով), մաքրում ենք քրտինքն 
ու փոշին`մարմնավոր պատերազմից ելնողների պես: 

• Ձեռնադրության կարգը խոհեմության և գիտության 
խորհուրդն է. որպեսզի ընծայվողը իմաստությամբ և գիտու-
թյամբ սպասավորի խորհուրդներին և խրատի ու սովորեցնի 
ժողովրդին: 

• Պսակը ողջախոհության խորհուրդն է. որպեսզի ողջախոհ 
ամուսնությամբ զսպի ցանկությունը և հեռու մնա շնությու-
նից [1, 14]: 

Աշակերտներին ներկայացնում ենք յոթ թվի խորհուրդը: 
Նրանց հետ հիշում ենք այն երևույթները, որոնք կապված են յոթ 
թվի հետ: Յոթ ամսական ծնված երեխան ապրում է, 7-րդ ամսում 
ատամ են հանում, ցերեկային լույսը 7 գույն ունի, ծիածանը 7 գույ-
նից է բաղկացած: Ե′վ պատվիրանը և′ բժիշկները խորհուրդ են 
տալիս հանգստանալ 7-րդ օրը: Տիրամայրը նույնպես 7 անվամբ է 
հիշվում և նրան նվիրված կա 7 տոն: Աստվածածնին անվանում են 
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7 վերքերի տեր: Կարելի է ասել, որ Աստծո արարած ողջ բնաշ-
խարհը շնչում է 7-ի անտեսանելի ռիթմով: 7 մոլություն, 7 առաքի-
նություն, 7 հրաշալիքներ, 7 հոլով, հեքիաթներում` 7 որդով սեղան 
նստել, 7 օր, 7 գիշեր հարսանիք անել և այլն: 

 Յոթ խորհուրդները մեկնաբանելու համար դասարանը բա-
ժանում ենք 4 խմբի և հանձնարարում ենք, որ յուրաքնչյուր խումբ 
ներկայացնի խորհուրդները. 

1. մկրտություն – դրոշմ 
2. պսակ- ձեռնադրություն 
3. ապաշխարություն 
4. հաղորդություն-կարգ հիվանդաց 
Աշակերտներն այն պետք է ներկայացնեն «Կմախք» մեթոդով: 
Ներկայացնենք «մկրտություն» և «դրոշմ» խորհուրդները այդ 

մեթոդով: 
 

Բառ – հավատք Գույնը – կապույտ`  
հոգու խաղաղություն Բառակապակցություն –  

մաքրվել մեղքերից Թեման խորհրդանշող նկար -
նարոտ և խաչ Նախադասություն-Մկրտվելով մարդ 

դառնում է քրիստոնյա: 
 

Աշակերտներին ներկայացնում ենք, որ մկրտվելիս օգտագոր-
ծում ենք օրհնված ջուր, որի խորհուրդն է սրբվել, մաքրվել ադա-
մական մեղքերից: Մկրտվելիս օգտագործում ենք խաչ, նարոտ 
(սպիտակ և կարմիր թելի հյուսվածք), սրբիչ, մոմեր: Մկրտվելուց 
հետո կատարվում է դրոշմի խորհուրդը` մյուռոնով դրոշմում են 
մկրտվածի ճակատը, աչքերը, ականջները, քիթը, շրթունքները, 
ձեռքերը, կուրծքը, թիկունքը, ոտքերը` համապատասխան աղոթք-
ներով: Դրոշմի խորհուրդը կատարվում է մեռոնով (մյուռոնով): 
Մյուռոն բառը հունարեն նշանակում է անուշահոտ յուղ: Այն պատ-
րաստելու համար ձիթենու յուղին` ձեթին ավելացնում են 40-ից 
ավելի ծաղիկներ ու անուշահոտ այլնյութեր, որից ամենագլխավո-
րը բալասանն է: Մյուռոնի ծառն էլ է անվանվել բալասան, որի յու-
ղը խառնվելով ձեթի հետ` մակարդվում է: 
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Խորհուրդներն ավելի լավ հասկանալու համար նրանցից եր-
կուսը համեմատել «Վեննի դիագրամ»-ի միջոցով: 

 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
ՊՍԱԿՊՍԱԿՊՍԱԿՊՍԱԿ    
1. Պսակ կատարվում է չափահասների համար 
2. Պսակ կարելի է կատարել մի քանի անգամ 
3. Անհրաժեշտ է խաչ, թագեր, մեկ բաժակից գինի խմել: 
ՄԿՐՏՈՒԹՅՈՒՆՄԿՐՏՈՒԹՅՈՒՆՄԿՐՏՈՒԹՅՈՒՆՄԿՐՏՈՒԹՅՈՒՆ    
1. Մկրտվել կարող է նորածին երեխան 
2. Մկրտվում են մեկ անգամ 
3. Անհրաժեշտ է խաչ, նարոտ, մյուռոն, մոմեր, սրբիչ: 
    ՆմանություններըՆմանություններըՆմանություններըՆմանությունները    
1. Խորհուրդ են 
2. Կատարվում են եկեղեցում 
3. Կատարում է քահանան 
4. Ներկա են կնքամայրը և կնքահայրը 
5. Հնչում է աղոթքներ 
6. Վառվում են մոմեր: 
Դասի ավարտին օգտվում ենք «Խաթարված հերթականու-

թյուն» մեթոդից: Գրատախտակին գրվում են բառեր, որոնք անմի-
ջական կապ ունեն թեմայի հետ: Աշակերտները պետք է հասկա-
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նան, թե որ բառը որի զույգը կարող է դառնալ: Այդ բառերն են` 
պսակ, մյուռոն, կարգ հիվանդաց, թագ, նարոտ, օծում, թողություն, 
մկրտություն, պատարագ, հաղորդություն, ձեռնադրություն, «Վեր-
ջին ընթրիք», ապաշխարություն, դրոշմ: 

Պսակ-թագ 
Կարգ հիվանդաց-օծում 
Մկրտություն-նարոտ 
Հաղորդություն-«Վերջին ընթրիք» 
Ձեռնադրություն-պատարագ 
Ապաշխարություն-պատարագ 
Դրոշմ-մյուռոն: 
Դասն ամփոփում ենք` գնահատելով յուրաքանչյուր խմբի կա-

տարած աշխատանքը: Տալիս ենք տնային առաջադրանք` կապ-
ված չքննարկված խորհուրդների հետ: 

Ամփոփելով նշենք, որ ունենալով հաստատուն պետականու-
թյուն, Հայ առաքելական եկեղեցու դերը մեզ համար առավել քան 
կայուն է: Նախ` քրիստոնեական բարոյականությամբ պետք է լցնել 
այն բացը, որն առաջացել էր նախկինում: Եվ ապա` միայն հավա-
տավոր հասարակությունն այսօր կարող է հասնել համազգային 
նպատակների իրականացման: Այդ առումով մեր եկեղեցու դերն 
այսօր առավել, քան երբեք, անփոխարինելի է: 

 
 
    

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
1. Բաբկեն կաթողիկոս Կյուլեսերյան, Քրիստոնեական, Վանաձոր, 2001, 

էջ14 
2. Հայոց Եկեղեցու պատմություն /դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 5-րդ 

դասարանի համար/, Երևան, 2003 
3. Չատինյան Գ., Աստվածաշնչի, քրիստոնեական հավատի և Հայ Առաքե-

լական եկեղեցու մասին, Վանաձոր,2008 
4. Ուսուցման ժամանակակից մեթոդներ, հնարներ, վարժություններ, Կրթու-

թյան ազգային ինստիտուտ, Վանաձոր, 2008 
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕМЫ «ЗАВЕТЫ АРМЯНСКОЙ ЦЕРКВИ» В ИЗУЧЕНИЕ ТЕМЫ «ЗАВЕТЫ АРМЯНСКОЙ ЦЕРКВИ» В ИЗУЧЕНИЕ ТЕМЫ «ЗАВЕТЫ АРМЯНСКОЙ ЦЕРКВИ» В ИЗУЧЕНИЕ ТЕМЫ «ЗАВЕТЫ АРМЯНСКОЙ ЦЕРКВИ» В 
ШЕСТОМ КЛАССЕШЕСТОМ КЛАССЕШЕСТОМ КЛАССЕШЕСТОМ КЛАССЕ    

    Бабаян КнарикБабаян КнарикБабаян КнарикБабаян Кнарик    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме 

Армянская церковь создала, сохранила и донесла до нас много культурных 
ценностей, национальных традиций, обрядов и праздников. Дисциплина «История 
армянской церкви»дала возможность для углубленного изучения наиболее важных 
эпизодов в истории армянской церкви, праздников, заветов.  

 
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: церковный совет, венец, штамп, обычай, ритуал. 

 
 
 

"ARMENIAN CHURCH OF THE BOARDS" IN THE SIXTH "ARMENIAN CHURCH OF THE BOARDS" IN THE SIXTH "ARMENIAN CHURCH OF THE BOARDS" IN THE SIXTH "ARMENIAN CHURCH OF THE BOARDS" IN THE SIXTH 
GRADE TRAININGGRADE TRAININGGRADE TRAININGGRADE TRAINING    

    Babayan QnarikBabayan QnarikBabayan QnarikBabayan Qnarik    
SummarySummarySummarySummary    

The church is set up, maintain and brought us a lot of cultural values, national 
traditions, rituals and holidays. "Church History" has enabled more in-depth study of the 
most important episodes in the history of the church, holidays, mysteries. 

 
Key words:Key words:Key words:Key words:.... church board, crown, stamp, customs, ritual. 
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ՀԵՌՈՒՍՏԱՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸՀԵՌՈՒՍՏԱՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸՀԵՌՈՒՍՏԱՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸՀԵՌՈՒՍՏԱՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ    
ՍՈՑԻԱԼՍՈՑԻԱԼՍՈՑԻԱԼՍՈՑԻԱԼ----ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՎՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՎՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՎՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՎՐԱ    
    Բեժանյան ՍեդաԲեժանյան ՍեդաԲեժանյան ՍեդաԲեժանյան Սեդա, , , , մմմմ....գգգգ....թթթթ....,,,,    դոցենտդոցենտդոցենտդոցենտ    

    Պողոսյան ԵլենաՊողոսյան ԵլենաՊողոսյան ԵլենաՊողոսյան Ելենա    
 Մագիստրատուրա, «Կրթության կառավարում» 1-ին կուրս 

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան 
        

 Հոդվածում առանձնացվել է սոցիալական մանկավարժի աշխատանքի 3 
հիմնական ուղղություն, որոնք ուղղված են հեռուստատեսության ազդեցությունը 
կարգավորելու և բացասական հետևանքները վերացնելուն, դրանք են. 

� բարոյահոգեբանական զրույցը, բացատրումը, դրական օրինակը,  
� կարծրատիպային մտածողության ձևավորման հաղթահարում և հեռուս-

տատեսության կողմից տրվող տեղեկատվության նկատմամբ քննադատական վե-
րաբերմունքի հմտությունների ձևավորում, 

� ագրեսիվության հաղթահարումը սոցիալապես ընդունված ձևերով, պա-
հանջմունքների, կարիքների բավարարում և շրջակա միջավայրի հետ փոխհա-
րաբերությունների մշակում: 

 
ԱռանցքայինԱռանցքայինԱռանցքայինԱռանցքային    բառերբառերբառերբառեր.... Ախտորոշիչ փուլ, խորհրդատվական փուլ, մանի-

պուլյացիա, հեռուստանյութեր, թրեյնինգներ, կարծրատիպային մտածողություն  
 
Հեռուստատեսությունն իր ստեղծման օրից մինչև այսօր, որպես 

մարդու զարգացման վրա ազդող գործոններից մեկը, եղել է և 
մնում է գիտնականների ուսումնասիրությունների առարկա: Հե-
ռուստատեսության ազդեցության հնարավորությունների ուսում-
նասիրման առաջատարն է ԱՄՆ-ն, որին բաժին է ընկնում ողջ աշ-
խարհում այդ ոլորտի ուսումնասիրությունների 60 տոկոսը: 1960-
ականներից սկսած` սոցիոլոգների, հոգեբանների և լրագրողների 
օգնությամբ իրականացվող ուսումնասիրությունները նոր թափ են 
առել: 21-րդ դարում ապրող ու զարգացող մարդիկ ապրում են նո-
րարարական տեխնոլոգիաների ժամանակաշրջանում, որը կազ-
մում է նրանց իրականության նոր միջավայրը, ժամանակակից 
մշակույթի իրականությունը: Մասսայական հաղորդակցման մի-
ջոցները ներթափանցել են կյանքի բոլոր ոլորտները: Մեդիան 
դարձել է ժամանակակից մշակույթի ստեղծման հիմնական միջո-
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ցը և չի հանդիսանում միայն որպես փոխանցող մեխանիզմ: Տեղե-
կատվական հեղեղը, հատկապես վերջին 10 տարիների ընթաց-
քում, առաջ է բերել մի կողմից Հայաստանի ներառումը գլոբալ տե-
ղեկատվական տարածք, որը հանդիսանում է ժամանակակից քա-
ղաքակրթության կարևոր բաղադրիչներից մեկը, իսկ մյուս կողմից 
դարձել է դպրոցականի անձնային խառնվածքի, բնավորության 
ձևավորման կարևոր գործոններից մեկը:  

Դպրոցականի խառնվածքի, բնավորության մեջ քիչ տեղ չեն 
գրավում գեղագիտական պատկերացումներն ու արժեքները: Իր 
կյանքի առաջին տարիներից սկսած երեխան ընկնում է մասսայա-
կան հաղորդակցման ցանցի միջոցով ստեղծված տեղեկատվական 
դաշտի ոլորտ, որն իր մեջ ներառում է մասսայական հաղորդա-
կցման միջոցների բոլոր տեսակները: Այս ամենի հետ կապված 
առաջանում է տեղեկատվական ոլորտի փոխազդեցության խնդիր: 
Մասնավորապես նշենք, որ հեռուստատեսությունը հանդես է գա-
լիս որպես այդ ոլորտի գլխավոր բաղադրատարր և երեխայի հա-
մար՝ որպես նրա սոցիալական գործակալի, առաջ է բերում արժե-
քային կողմնորոշիչների համակարգի խնդիր: Միջավայրի և սուբ-
յեկտի այս հարաբերությունները ունենում են հակասական բնու-
թագիր, որը բացատրվում է նրա բաղադրիչների բարդ կառուցված-
քով: Բազմաթիվ հետազոտությունների, ուսումնասիրությունների 
արդյունքում պարզ է դառնում, որ հեռուստատեսությունը ազդում 
է անձնավորության զարգացման վրա տարբեր եղանակներով, մե-
թոդներով, ազդեցություն է ունենում անձնավորության հասարա-
կական գիտակցության վրա, որի արդյունքում ձևավորվում են 
բազմաթիվ գաղափարներ, հայացքներ, համոզմունքներ և այլն: 
Անհրաժեշտ է ուսումնասիրել այդ գործոնի ազդեցությունը երե-
խայի նկատմամբ և մշակել որոշակի աշխատանքների ծրագիր, 
որոնք ուղղված կլինեն տվյալ ազդեցությունների ճիշտ օգտագործ-
մանը: Հեռուստատեսության ազդեցությունը մարդու զարգացման 
վրա միանշանակորեն ընդունվում է, սակայն այդ ազդեցություննե-
րը բազմակողմանիորեն դեռևս ուսումնասիրված չեն: Հոդվածի 
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նախապատրաստման ընթացքում փորձել ենք ուսումնասիրել հե-
ռուստատեսության ազդեցությունները, փորձել ենք առանձնացնել 
նրա ազդեցությունները կրտսեր դպրոցականների հասարակա-
կան գիտակցության ձևավորման վրա: Հեռուստատեսության ազ-
դեցությունը դպրոցականների անձնավորության զարգացման գոր-
ծում սոցիալ-մանկավարժական խնդիր է: Այս խնդրի լուծումը պա-
հանջում է համալիր մոտեցում: Անհրաժեշտ է այս խնդիրը դի-
տարկել տարբեր տեսանկյուններից՝ փիլիսոփայական, սոցիալա-
կան, մշակութային, հոգեբանամանկավարժական և այլն: 

Հեռուստատեսությունը հանդիսանում է ոչ միայն տեղեկատ-
վության տարածման աղբյուր, այլ նաև անձանց կենսակերպի, աշ-
խարհայացքի, մշակութային արժեքների ձևավորման հիմնական 
գործոն: Այդ առումով այն կարող է ծառայել որպես հզոր զենք ինչ-
պես դրական արժեքներ սերմանելու, հայրենասիրական արժեքնե-
րը գովաբանելու, այնպես էլ բացասական արժեքներ տարածելու, 
անտարբերություն և բռնություն քարոզելու, այլասերվածություն 
սերմանելու և բազմաթիվ այլ նկատառումներով: Ուսումնասիրե-
լով մասսայական հաղորդակցման միջոցները որպես սոցիալակա-
նացման կարևոր գործոն, հարկ է նշել, որ այն իր ազդեցությունն է 
ունենում ոչ միայն անհատական մարդու վրա, այլ նաև ձևավորում 
է մարդկանց մեծ խմբերի վարքը և գիտակցությունը [1, 34]: 

Հեռուստատեսության և դպրոցի միջև տարածությունը գնալով 
ավելանում է, քանի որ տարբեր են ուսուցիչների և դպրոցականնե-
րի կողմից պահանջվող տեղեկատվության առանձնահատկու-
թյունները: Դա հիմնականում պայմանավորված է նրանց անհա-
տական ճաշակով, որը շատ հազվադեպ է համընկնում: Նաև ան-
հրաժեշտ է խոսել հեռուստատեսության ազդեցության մասին երե-
խաների խոսքի վրա: Նրանք շատ հեշտությամբ և արագությամբ 
կրկնում են հեռուստատեսային հերոսներին, որոնք հիմնականում 
խոսում են ժառգոնային բառերով:  

Էլեկտրոնային հաղորդակցության միջոցներն ընդհանրապես 
և հեռուստատեսությունը` մասնավորապես, ժամանակակից հա-
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սարակությունում, բացի մանիպուլյացիայի հնարավորությունից, 
առաջացնում են նաև մի շարք խնդիրներ, օրինակ` տեխնոլոգիա-
պես հագեցած մարդուն բնորոշ ձանձրույթը. «Չորս ժամ հեռուս-
տացույց դիտող մարդն, ամենայն հավանականությամբ, ձանձրա-
նում է, այսինքն՝ հեռուստացույցը ոչ այնքան «փրկում» է ձանձրույ-
թից, որքան դառնում դրա արտահայտման միջոցը»:  

Սոցիալական մանկավարժը ծնողներին և երեխաներին պետք 
է ներկայացնի հեռուստատեսության վնասակար կողմերը, թե ինչ 
բացասական հետևանքներ կարող է ունենալ հեռուստատեսությու-
նը, եթե նրանից օգտվելու ժամանակահատվածը շատ մեծ է լինում: 

Դպրոցահասակ երեխան, որի համար տեղեկատվության հիմ-
նական աղբյուր է հանդիսանում հեռուստացույցը, բախվում է 2 
հիմնական խնդիրների հետ. 

� նա պետք է սովորի մշակել հսկայածավալ և բազմաժանր 
տեղեկատվություն, որն անսովոր է իր մտահորիզոնի համար, 

� նա պետք է սովորի գնահատել տրված տեղեկատվության 
ճշմարտացիությունը, որոշի` որին հավատալ, որին` ոչ: 

Երեխայի համար տեղեկատվության յուրահատուկ զտիչ է հա-
մարվում հասակակիցների խումբը, նրանց հետ շփումը: Դպրոցա-
կանների միջև հարաբերությունները մշտապես փոփոխվում են: 
Եթե 3-6 տարեկանում երեխան հարաբերություններ է կառուցում 
ծնողների վերահսկողության տակ, ապա կրտսեր դպրոցական 
տարիքում երեխան իր ժամանակի զգալի մասն անց է կանցում 
ծնողական վերահսկողությունից հեռու: Կրտսեր դպրոցականների 
մոտ ընկերական հարաբերությունները ձևավորվում են, որպես 
կանոն, նույն սեռի երեխաների միջև: Քանի որ երեխայի կապը 
ծնողների հետ գնալով թուլանում է, նա փորձում է պաշտպանու-
թյուն գտնել հասակակիցների շրջանում, հասակակիցների կող-
մից: Հեռուստացույցը չի կարող փոխարինել շփմանը: Կարող ենք 
ասել, որ հեռուստացույցի առջև անցկացրած ժամանակը երեխան 
կորցնում է իր հասակակիցների հետ շփման փոխարեն: Սակայն, 
չնայած այդ ժամանակի կորսին, հեռուստացույցը և նրանից ստաց-
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վող տեղեկատվությունը երեխայի վարքում, հասակակիցների 
շփման ոլորտում առաջացնում են որոշակի գծեր: Բազմաթիվ 
իրավիճակներ, որ երեխան տեսնում է հեռուստացույցով, տեղա-
փոխում է իր ընկերների հետ խաղերի շրջան: Այս տարիքում երե-
խայի առաջատար գործունեությունն է համարվում ուսումնական 
գործունեությունը: Երեխան ոչ միայն յուրացնում է գիտելիքներ, 
այլ նաև սովորում է, թե ինչպես յուրացնել գիտելիքներ: Տեղեկատ-
վությունը, որը երեխան ստանում է հեռուստացույցից բնութա-
գրվում է մի շարք գրավիչ փաստերով երեխայի համար, քան 
ուսումնական գործունեությամբ ստացվող տեղեկատվությունը: 
Առաջին հերթին այն հուզականորեն հագեցած է, 2-րդ` այն շատ 
արդիական է: Եթե երեխան դպրոցում չի պատասխանում պա-
հանջվող նյութը, ապա նա ստանում է ցածր գնահատական, իսկ 
հեռուստատեսությունը չի պահանջում: Սա կարող ենք համարել 
3-րդ առանձնահատկությունը: Եվ վերջապես նշենք այն հանգա-
մանքը, որ հեռուստատեսությամբ անընդհատ կրկնվում է տեղե-
կատվությունը: Եվ երեխան ներ չդնելով ոչ մի ջանք կարճ ժամա-
նակամիջոցում կարողանում է յուրացնել տրվածը: 

Սոցիալական մանկավարժի դերը հեռուստատեսության ազ-
դեցությունը ճիշտ ուղղորդելու հարցում մեծ է, հատկապես այն 
դեպքում, երբ ծնողները չեն զբաղվում երեխայի դաստիարակու-
թյամբ կամ շատ քիչ ժամանակ և ոչ արդյունավետ մեթոդներ են 
ընտրում երեխայի դաստիարակությունն իրականացնելիս:  

Ուսումնասիրելով սոցիալական մանկավարժի աշխատանքի 
առանձնահատկությունները տարբեր իրավիճակներում, մենք 
փորձել ենք առանձնացնել սոցիալական մանկավարժի աշխա-
տանքի որոշակի փուլեր հեռուստատեսության ազդեցությունը 
կրտսեր դպրոցականների վրա ճիշտ ուղղորդելու նպատակով: 
Այսպիսով, սոցիալական մանկավարժի աշխատանքը կարող ենք 
ներկայացնել հետևյալ փուլերով. 

� Ախտորոշիչ փուլ – այս փուլում սոցիալական մանկավարժը 
հավաքում է անհրաժեշտ տեղեկատվություն հեռուստատեսության 
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ազդեցության հիմնական ուղղությունները և հիմնական էությունը 
պարզաբանելու համար: Այդ նպատակով նա իրականացնում է 
հարցումներ ծնողների, երեխաների հետ, ուսումնասիրում է հե-
ռուստատեսությամբ հեռարձակվող հեռուստահաղորդումների 
որակը և նրանց հնարավոր ազդեցությունները կրտսեր դպրոցա-
կանների վրա: Այնուհետև ախտորոշման փուլում հավաքված տե-
ղեկատվության արդյունքում մշակում է աշխատանքների հետագա 
ծրագիր: 

� Խորհրդատվական փուլ- այս փուլում սոցիալական ման-
կավարժը խորհրդատվություն է անցկացնում ծնողների, երեխա-
ների հետ: Մասնավորապես, սոցիալական մանկավարժը պետք է 
ծնողների հետ պարբերաբար իրականացնի սեմինարներ, թրեյ-
նինգներ, կլոր սեղաններ, որոնք վերաբերում են հեռուստատեսու-
թյան դերին երեխաների սոցիալականացման գործում: Սոցիալա-
կան մանկավարժը ուղղորդում է ծնողներին հետևել, որ հեռուս-
տացույցը միայն դրական ազդեցություն թողնի երեխայի վրա: 
Ծնողները սոցիալական մանկավարժի ուղղորդմամբ պետք է. 

• երեխայի հետ միասին դիտեն հեռուստացույց, 
• ընտրեն երեխային համապատասխան ծրագրեր, 
• սահմանափակեն հեռուստացույց դիտելու ժամանակը 
(օրեկան կամ շաբաթական), 

• անջատեն հեռուստացույցը ընտանեկան ընթրիքի և դասերին 
պատրաստվելու ժամանակ,  

• անջատեն հեռուստացույցը, երբ գտնում են, որ ցուցադրվող 
ծրագիրը երեխային անհամապատասխան է: 

 Երեխայի հետ հեռուստացույց դիտելը ունի բազմաթիվ դրա-
կան կողմեր: Միասին հեռուստացույց դիտելու ժամանակ նպա-
տակահարմար և արդյունավետ կլինի զարգացնել երեխայի քննա-
դատական մտածելակերպը, շրջապատող իրերի, երևույթների մա-
սին երեխայի ունեցած կարծիքների մասին պատկերացում կազմել 
և փորձել միասին քննարկել այն ամենը, ինչ տեսնում են հեռուս-
տացույցով: Ի լրումն վերոհիշյալի, ծնողները պետք է օգնեն երե-
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խային ծրագրերի անվերջ շարք դիտելու փոխարեն ընտրել նրանց 
միջից լավագույնները, որոնք կլինեն երեխայի զարգացմանը 
նպաստող: Երեխաներին համապատասխան են մանկական ծրագ-
րերը, բայց ոչ հեռուստասերիալները կամ մեծահասակների հա-
մար նախատեսված ծրագրերը: Անհրաժեշտ է երեխաների հետ 
քննարկել նրանց դիտած հեռուստահաղորդումները: Առանձնաց-
նել հաղորդումների դրական կողմերը՝ ընկերությունը, գթասրտու-
թյունը: Երեխայի հետ հեռուստացույց դիտելիս կապել տեսածը 
պատմական փաստերի, գրքերի, տեսարժան վայրերի և անձնա-
կան դեպքերի հետ: Խոսել անձնական և ընտանեկան արժեքների և 
տվյալ ծրագրի հետ դրանց առնչության մասին: Փորձել երեխային 
դրդել կապել տեսածը իրական դեպքերի հետ: Բացատրել բռնու-
թյան իրական վտանգները: Քննարկել գովազդների դերը գնումներ 
կատարելու գործում: Երեխային քաջալերել հոբբի ունենալ, սպոր-
տով զգաղվել և հասակակիցների հետ շփվել: Երեխային ճիշտ 
հետևելու դեպքում նա միայն լավն ու դրականը կքաղի հեռուստա-
տեսությունից: 

� Մշտական վերահսկողության փուլ- բազմաթիվ սեմինար-
ների, թրեյնինգների արդյունավետ ընթացքը սոցիալական ման-
կավարժին չպետք է դրդեն արդյունքների նկատմամբ անտարբե-
րության: Սոցիալական մանկավարժը պետք է պարբերաբար 
ուսումնասիրի հեռուստաեթերը և անհրաժեշտության դեպքում 
կազմակերպի ծնողական ժողովներ: Սոցիալական մանկավարժը 
իր աշխատանքի ընթացքում պետք է հաշվի առնի և երեխայի 
հետքրքրությունները, և ծնողների պահանջները: Անհրաժեշտ է 
մշտապես պահպանել ծնողների հետ կապը, աշխատել միասին:  

Հեռուստատեսությամբ հեռարձակվող բազմաթիվ հաղորդում-
ների ադզեցությունը որոշակի բարոյական արժեքների ձևավոր-
ման գործում, գեղագիտական դաստիարակության հարցում 
սկզբում ունենում է ենթագիտակացական բնույթ, այնուհետև ժա-
մանակի ընթացքում արտահայտվում է երեխայի վարքագծում, 
նրա հայացքներում, համոզմունքներում: Սոցիալական փորձը 
ցույց է տվել, որ երեխայի շարունակական գտնվելը էկրանի առաջ, 



32 

փոխադարձ կապված է նրա հուզական ոլորտի, նրա ինտելեկ-
տուալ հնարավորությունների, ֆիզիկական տվյալների հետ:  

Անհրաժեշտ է հաշվի առնել նաև այն հանգամանքը, որ շատ 
հաճախ հեռուստատեսությունը ներկայացնում է կեղծ իրականու-
թյուն: Ինչպես նաև հարկ է առանձնացնել այն հանգամանքը, որ 
հեռուստատեսությունը թույլ է տալիս ընտրել` ազդեցությունն 
իրականացնել տեքստային/վերբալ, թե պատկերային ձևով: Տեքս-
տային ձևն ուղղված է մասնագիտական և ինտելեկտուալ լսարա-
նին, որը պահանջում է փաստեր, թվեր, հաշվարկներ, վիճակագ-
րություն: Իսկ պատկերային ազդեցությունն ուղղված է հասարակ, 
ոչ մասնագիտական լսարանին, որոնց ավելի շատ անհրաժեշտ են 
հուզիչ տեսարաններ, դրամատիկ պատմություններ ու սենսացիա-
ներ: Երկրորդ տարբերակն առավել ազդեցիկ է, քանի որ ազդեցու-
թյունը գործում է զգացմունքների վրա` ենթագիտակցական մա-
կարդակում: Երբ 2003թ. Հայաստանի Հանրային հեռուստաընկե-
րությունը դարձավ Եվրոպայի հեռարձակողների միության ան-
դամ, Հայաստանում ևս եվրոպական և ամերիկյան հաղորդաշարե-
րի նախագծերի ներհոսք սկսվեց, որոնք, իհարկե, իրենց հետ ավե-
լի շատ օտար արժեքներ և գաղափարներ սկսեցին բերել: Այժմ մի-
ջազգային իրադրության պատճառով գրեթե անհնար է դարձել 
նաև «երկաթե վարագույրների» ստեղծումը, որոնք երբեմն հնարա-
վորություն են տալիս պաշտպանվել տեղեկատվական պայթյու-
նից: Ընդհանրացնելով վերը նշվածը, կարող ենք առանձնացնել սո-
ցիալական մանկավարժի աշխատանքի 3 հիմնական ուղղություն, 
որոնք ուղղված են հեռուստատեսության ազդեցությունը կարգա-
վորելու և բացասական հետևանքները վերացնելուն:  

� Առաջին ուղղության նպատակն է պատրաստել երեխանե-
րի հասարակական գիտակցությունը գովազդային բացասական 
օրինակների, ֆիլմերի ընկալմանը, ավանդական բարոյականու-
թյան մեխանիզմների ձևավորման միջոցով: Համոզման միջոցներն 
են հանդիսանում բարոյահոգեբանական զրույցը, բացատրումը, 
դրական օրինակը: 

Առաջին ուղղության նպատակն է պատրաստել երեխաների 
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հասարակական գիտակցությունը գովազդային բացասական օրի-
նակների, ֆիլմերի ընկալմանը, ավանդական բարոյականության 
մեխանիզմների ձևավորման միջոցով: Համոզման միջոցներն են 
հանդիսանում բարոյահոգեբանական զրույցը, բացատրումը, դրա-
կան օրինակը: 

Այս ուղղության խնդիրներն են, 
� բարոյական մեխանիզմների, գաղափարների, դրդապատ-

ճառների, հարաբերությունների, հասկացությունների ձևավորում, 
� որոշակի վարքի, սովորույթների ձևավորում, 
� գրքերի նկատմամբ հետքրքրության առաջացում և պահ-

պանում: 
Երկրորդ ուղղության նպատակը կարծրատիպային մտածո-

ղության ձևավորման հաղթահարումն է և հեռուստատեսության 
կողմից տրվող տեղեկատվության նկատմամբ քննադատական վե-
րաբերմունքի հմտությունների ձևավորմամը: 

Այս ուղղության նպատակներն իրագործելու բազմաթիվ մե-
թոդներ կան, օրինակ վիդեոֆիլմերի ցուցադրում, որոնք ներկա-
յացնում են, թե ինչ հիմքերով են ստեղծվում գովազդները, ֆիլմերը 
և այլն: 

Խնդիրները հետևյալներն են. 
� դպրոցականներին սովորեցնել որոշումներ ընդունել ստեղ-

ծագործական հիմքի վրա, 
� յուրաքանչյուր երեխայի մոտ ձևավորել սեփական կարծիքը, 

սեփական վերաբերմունքը ստացված տեղեկատվության նկատ-
մամբ, 

� քննադատական մտածողության մեխանիզմների ձևավո-
րում: 

Կարևոր է առանձնացնել նաև երեխաների խմբային քննար-
կումների կարևորությունը: 

� Երրորդ ուղղության նպատակն է ագրեսիվության հաղթա-
հարումը սոցիալապես ընդունված ձևերով, պահանջմունքների, 
կարիքների բավարարում և շրջակա միջավայրի հետ փոխհարա-
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բերությունների մշակումը: 
Խնդիրներ են. 
� երեխային սովորեցնել տարբեր իրավիճակներում տարբեր 

լուծումներ գտնել,  
� օգնել երեխային ձևավորել կառուցվածքային վարքագծի 

հմտություններ: 
Այս ամենն իրականացնելու հիմնական մեթոդները խաղային 

թրեյնինգները և խաղային վարժություններն են,ինչպես նաև 
զրույցները, դրական օրինակները: 

Այս գործողությունների արդյունքում սպասելի են հետևյալ 
արդյունքները. 

1. երեխաներն առավել գիտակցված և իրատեսորեն կմոտե-
նան իրենց իդեալների ընտրության հարցին, 

2. կփոխվի երեխաների վերաբերմունքը հեռուստատեսության 
կողմից ստացվող տեղեկատվության նկատմամբ, կդառնա ավելի 
քննադատական, երեխաները չեն հավատա յուրաքանչյուր տեղե-
կատվության, և առավել ուշադիր կլինեն հաղորդումների ընտրու-
թյան հարցում, 

3. արդյունքում կնվազի երեխաների կողմից ընկալվող տեղե-
կատվության բացասական ազդեցությունը: 
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ВЛИЯНИЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ВЛИЯНИЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ВЛИЯНИЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ВЛИЯНИЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА ОРГАНИЗАЦИЮ     
СОЦИАЛЬНОСОЦИАЛЬНОСОЦИАЛЬНОСОЦИАЛЬНО----    ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ     

Бежанян СедаБежанян СедаБежанян СедаБежанян Седа    
Погосян ЕленаПогосян ЕленаПогосян ЕленаПогосян Елена    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме 
В статье выделены три направления работы социального педагога, которые 

направлены на устранение негативного влияния телепередач, а именно: 
• морально-психологическая беседа, разъяснения, положительные примеры; 
• преодоление формирования стереотипного мышления и помощь в формиро-
вании критического мышления по отношению к телепередачам, 

• преодоление агрессивности с помощью известных методов социальной пе-
дагогики, удовлетворение потребностей школьников, разработка путей его 
взаимоотношений с окружающим миром. 

 
Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова: диагностический этап, консультационные манипуляции, 

трейнинги, стереотипное мышление. 

 
 
 

THE INFLUENCE OF TV PROGRAMS ON ORGANIZING THE INFLUENCE OF TV PROGRAMS ON ORGANIZING THE INFLUENCE OF TV PROGRAMS ON ORGANIZING THE INFLUENCE OF TV PROGRAMS ON ORGANIZING 
SOCIALSOCIALSOCIALSOCIAL----    PEDAGOGIACAL WORKPEDAGOGIACAL WORKPEDAGOGIACAL WORKPEDAGOGIACAL WORK    

Bezhanyan SedaBezhanyan SedaBezhanyan SedaBezhanyan Seda    
Poghosyan YelenaPoghosyan YelenaPoghosyan YelenaPoghosyan Yelena 

SummarySummarySummarySummary 
The article distinguishes between three main directions of the social pedagogue’s 

work which aim at the regulation of the influence of TV and the elimination of the 
negative influence. These are: 

• moral-psychological talk, explanation, positive example 
• overcoming of formation of stereo-typical thinking and formation of the skills of 
critical attitude towards the information given from Television 

• overcoming of aggression with socially accepted forms, satisfaction of needs and 
formation of relations of surroundings. 

 
Key words: Key words: Key words: Key words: diagnostic stage, consulting stage, manipulation, TV programs, 

trainings, stereo-typical thinking. 
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ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԻՋԻՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԻՋԻՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԻՋԻՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԻՋԻՆ ((((ՀԻՄՆԱԿԱՆՀԻՄՆԱԿԱՆՀԻՄՆԱԿԱՆՀԻՄՆԱԿԱՆ) ) ) ) ԵՎ ԵՎ ԵՎ ԵՎ 

ԱՎԱԳ ԱՎԱԳ ԱՎԱԳ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑՈՒՄԴՊՐՈՑՈՒՄԴՊՐՈՑՈՒՄԴՊՐՈՑՈՒՄ    
Գոգչյան ՆարինեԳոգչյան ՆարինեԳոգչյան ՆարինեԳոգչյան Նարինե    

Լոռու մարզի Շահումյանի միջնակարգ դպրոցի ուսուցչուհի  
 

Սույն աշխատանքն անդրադառնում է հայոց լեզվի ուսուցման առանձնա-
հատկություններին միջին և ավագ դպրոցներում: Կոնկրետ նյութի՝ «Բառագիտու-
թյուն» թեմայի ուսուցմամբ հեղինակը վեր է հանում միջին և ավագ դպրոցին ներ-
կայացվող խնդիրներն ու պահանջները և նոր մեթոդների կիրառությամբ առա-
ջարկում դրանց լուծման սեփական տարբերակը: 

 
Առանցքային բառերԱռանցքային բառերԱռանցքային բառերԱռանցքային բառեր. . . . հանրակրթության միջին օղակ, ուսուցման առանձնա-

հատկություն, նոր մեթոդներ ու հնարներ, դասի նմուշօրինակ: 
 
Ընդհանուր կրթության համակարգում մայրենի լեզուն առանձ-

նահատուկ տեղ ունի և՛ որպես աշխարհաճանաչողության, անձի 
ձևավորման, նրա մտավոր առաջընթացի, հոգեբանական կարգերի 
ուշադրության, հիշողության, երևակայության և պատկերավոր 
մտածողության զարգացման միջոց, և՛ որպես ուսումնական բոլոր 
առարկաների ընկալման և յուրացման նախադրյալ: 

Լեզվի և գրականության ուսուցումը բացառիկ նշանակություն 
ունի անհատի և քաղաքացու բարոյական կերպարի արժեքային 
համակարգի ձևավորման գործում, ուստի դպրոցական դասընթա-
ցը, բուն լեզվական ու գրականագիտական գիտելիքներ ուսուցա-
նելուց բացի, պետք է կարողանա արժևորել մայրենի լեզվի և գրա-
կանության դերը ժողովրդի կյանքում: 

Ուսումնական նյութերի հատուկ ընտրությամբ պետք է շեշտ-
վի մայրենի լեզվի, հայ գրականության և մշակույթի դերը ազգա-
պահպանության գործում: 

Դասապրոցեսը կազմակերպելիս պետք է հաշվի առնել սովո-
րողների տարիքային-հոգեբանական առանձնահատկությունները՝ 
պայմանավորված նյութը լսելու և այն յուրացնելու հմտություննե-
րով: Յուրաքանչյուր տարիքային փուլ ենթադրում է որոշակի 
առանձնահատկություն: Հիմնական դպրոցն ունի հետևյալ խնդիր-
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ները՝ ձևավորող, զարգացնող, ամրապնդող: Ավագ դպրոցում ար-
դեն ամրապնդում են հիմնական դպրոցում ձեռք բերած գիտելիք-
ներն ու ընդլայնում դրանք: Միջին դպրոցականը որոշ չափով ինք-
նուրույն է, սակայն դժվարանում է կապեր գտնել արտաքին միջա-
վայրի և ուսուցանվող նյութի միջև: Նրա ուշադրությունն ունի յու-
րահատկություն. ընտրական է: Դեռահասը կարող է երկար ժամա-
նակ ուշադրությունը սևեռել որևէ նյութի, սակայն դյուրագրգիռ լի-
նելու պատճառով նրա ուշադրությունն ակամա կարող է շեղվել, 
ուստի ուսումնադաստիարակչական գործընթացը պետք է կազմա-
կերպել այնպես, որ շեղվելու ո՛չ ժամանակ, ո՛չ ցանկություն չունե-
նա: Այսինքն ստեղծել իմացական լարվածություն: 

Ի տարբերություն միջին դպրոցականի, ավագ դպրոցականը 
փորձում և ձգտում է թափանցել բնական ու հասարակական 
երևույթների մեջ, բացատրել կապերը, ձևավորել կարծիք, տեսա-
կետ: 

Հաշվի առնելով աշակերտների տարիքային առանձնահատկու-
թյունները՝ տարբերակում ենք նրանց առաջադրվող պահանջները, 
այլ են լինում նաև խնդիրներն ու նպատակները: Աշակերտների 
տարիքային առանձնահատկությամբ պայմանավորված՝ ձևավոր-
վում է նաև ուսուցման առանձնահատկությունը: 

Միջին դպրոցականի համար հայոց լեզվի դասավանդումը հե-
տապնդում է հետևյալ նպատակները. 

– գրագիտության ուսուցում, անսխալ ու վարժ գրելու և կար-
դալու հմտությունների ձևավորում: 

– Աշակերտների բառապաշարի հարստացում: 
– Ինքնուրույն բանավոր և գրավոր խոսք կառուցելու կարողու-

թյունների մշակում, լեզվաքերականական գիտելիքները խոսքի 
կառուցման ընթացքում կիրառելու հմտության ձևավորում: 

– Շարադրությունների, փոխադրությունների, ռեֆերատների 
միջոցով կապակցված շարադրանք ստեղծելու կարողությունների 
մշակում: 

– Կարդացածը պատմելու, քննադատելու, տարբեր թեմաներով 
զրույցներ անցկացնելու միջոցով աշակերտների բանավոր խոսքի 
զարգացում: 
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– Տարբեր տիպի բառարաններից, հանրագիտարաններից, տե-
ղեկատու և օժանդակ ձեռնարկներից օգտվելու և գիտելիքներ ձեռք 
բերելու հմտությունների մշակում [2]: 

Միջին դպրոցի ցածր դասարաններում այս խնդիրները լուծ-
վում են գրականության ուսուցման հետ միասնաբա և խորացվում 
ու ընդլայնվում են ավելի բարձր դասարաններում՝ առանց ընդհա-
տելու ստեղծված սերտ միասնությունը և ապահովելով միջառար-
կայական կապերը: 

Այլ են պահանջներն ու խնդիրներն ավագ դպրոցում: Այստեղ 
տարբեր հոսքերում «հայոց լեզու» ուսումնական առարկան բովան-
դակությամբ գրեթե նույնն է, սակայն նպատակադրման և դասա-
վանդման յուրահատկությունների առումով բավական տարբեր են: 

Ավագ դպրոցի հումանիտար հոսքում գիտելիքներ ձեռք բերե-
լուն զուգահեռ սովորողները պետք է հմտանան բանասիրական, 
լեզվաբանական, ոճագիտական ուսումնասիրություններ կատա-
րելում, սովորեն որոշակի թեմայի շուրջ նյութեր որոնել, ինչպես 
տպագիր, այնպես էլ էլեկտրոնային տարբերակներով, դասդասել 
հավաքած նյութը, ստեղծել գրողի գրական դիմանկար և բանավոր 
հաղորդման ձևով ներկայացնել լսարանին: 

Հումանիտար հոսքի սանը պիտի կարողանա համեմատել 
մայրենի և օտար լեզուները, տեսնել դրանց բառակազմական, բա-
ռագիտական օրինաչափությունների նմանություններն ու տար-
բերությունները: 

Հայոց լեզուն՝ որպես դասավանդման առարկա, ներառում է 2 
կողմ՝ բուն լեզվի իմացություն, այսինքն՝ այդ լեզվով խոսելու, գրա-
վոր ու բանավոր շարադրանք ստեղծելու կարողություն և երկրորդ՝ 
լեզվի քերականական կառուցվածքի իմացություն: 

Ավագ դպրոցի բնագիտական և ընդհանուր հոսքերում մայրե-
նի լեզվի դասավանդումը զուգակցում է այս երկու կողմերը՝ շեշ-
տադրելով առաջին կողմը և լեզվի քերականական կառուցվածքի 
վերաբերյալ սահմանափակվելով միայն անհրաժեշտ տեղեկութ-
յուններով: 

Այս ամենից ելնելով՝ կարող ենք ասել, որ ավագ դպրոցում հա-
յոց լեզվի ուսուցման նպատակը պետք է լինի ժամանակակից գրա-
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կան հայերենին համապատասխան խոսք կառուցելու, իր խոսքը 
վերահսկելու, բարբառային, ժարգոնային արտահայտություննե-
րից մաքրելու, մայրենի լեզվով տեքստեր կարդալու և ինքնուրույ-
նաբար մեկնաբանելու կարողությունների զարգացումը: 

Առանձնացվում են նաև բառարաններից, հանրագիտարաննե-
րից, տեղեկատու գրականությունից օգտվելու, տարիքին համա-
պատասխան գեղարվեստական և գիտական գրականություն կար-
դալու, ոճական տարբեր սկզբունքներով վերաշարադրելու կարո-
ղությունները: 

Հաշվի առնելով միջին և ավագ դպրոցներին ներկայացվող 
պահանջներն ու առաջ քաշված խնդիրները՝ ներկայացնենք «Բա-
ռագիտություն» բաժնի ուսուցման առանձնահատկությունները մի-
ջին և ավագ դպրոցում: Միջին դպրոցում այս բաժնի ուսուցմանը 
տրվում է մոտ 25 դասաժամ, քանի որ միջին դպրոցում է տրվում 
բուն գիտելիքը, իսկ ավագ դպրոցում այն ուղղակի ընդլայնվում, 
ամրապնդվում է: 6-րդ դասարանում «Բառագիտության» ցանկա-
ցած ենթաբաժին ներկայացվում է մանրամասնորեն: Բերենք մի 
դասի օրինակ, որ վարել եմ դպրոցում: 

Դասարան – 6-րդ 
Թեման – Բառի բաղադրիչները՝ արմատ, ածանց, հոդակապ: 
Դասի տիպը – Համագործակցային դաս ԽԻԿ համակարգով: 
Նպատակները – 1. Կարողանալ առանձնացնել բառի բաղադ-

րիչ տարրերը: 
 2. Ճանաչել հնչյունափոխված և անհնչյունափոխ արմատներն 

ու ածանցները: 
3. Դիտել բառակազմությունը որպես բառապաշարի հարստաց-

ման միջոց: 
Կիրառելի մեթոդներ-Մտագրոհ(մտքերի տարափ), խմբային 

հնարներ, Վենի դիագրամ: 
Ուսումնական նյութեր- Դասագրքեր, պաստառներ, դպրոցա-

կան բառարաններ: 
Դասի ընթացքը: Խթանման փուլ 
Աշակերտները կարդում են գրատախտակին գրված թևավոր 

խոսքերը. «Իմ իմացած լեզուների մեջ հայերենը բացառիկ է իր 



40 

ճկունությամբ, նոր բառեր կազմելու դյուրությամբ»:  
Ֆրեդերիկ Ֆեյդի  

«Զգու՛յշ օգտագործեք բառերը. ամեն բառ մի աշխարհ է»: 
Հովհաննես Թումանյան 

Հարցուպատասխանի միջոցով փորձում ենք աշակերտներին 
ուղղորդել դեպի բուն դասը. «Ի՞նչ է բառը», «Ի՞նչ դեր ունեն բառերը 
մեր կյանքում», «Բառը կարո՞ղ է հնանալ», «Բառերը կենսագրու-
թյուն կարո՞ղ են ունենալ»: Պատասխանները լսելուց և քննարկե-
լուց հետո անցնում ենք դասի երկրորդ փուլին: 

Իմաստի ընկալման փուլ: 
Այս փուլը բուն նյութի հաղորդման ընթացքն է: Գրատախտա-

կին գրում ենք գարուն, հյութ, եղնիկ, կանաչ, կապիկ բառերն ու 
աշակերտներին հանձնարարում տրված բառերը բաժանել իմաստ 
արտահայտող բաղադրիչների, եթե հնարավոր է: Դիտարկելուց 
հետո պարզ է դառնում, որ կրճատումները կամայական ու ան-
իմաստ են, այսինքն հնարավոր չէ: Դա պատճառաբանում ենք 
նրանով, որ այս բառերը պարզ են՝ բառարմատներ են:  

Բացատրությունից հետո տալիս ենք պարզ բառի սահմանու-
մը. «Միայն մեկ արմատից կազմված բառերը կոչվում են պարզ 
կամ արմատական բառեր» [1, 64]: 

Սրանց հակադրում ենք բառերի մեկ այլ խումբ՝ շրջանակ, 
ուժեղ, ջրատար, հուսավառ, գրական, անգիր, լավագույն: Հանձնա-
րարում ենք բառերը բաժանել բաղադրիչների. ընդգծել անհնչյու-
նափոխ արմատները մեկ գծով, հնչյունափոխված արմատները՝ 
կետգծերով, իսկ ածանցները՝ 2 գծով: Սկզբում ուշադրությունը 
կենտրոնացնում ենք միայն հիմնական բաղադրիչների վրա(գծով 
կամ կետգծով ընդգծվածները), դրանք անվանում ենք արմատներ 
և բացատրում, որ բառի հիմնական իմաստն են արտահայտում և 
կարող են լինել ինչպես հնչյունափոխված, այնպես էլ անհնչյունա-
փոխ, ինչում մենք վերը համոզվեցինք: 

Ձևավորված մտքերն ամփոփելուց հետո միասին սահմանում 
ենք Արմատը. «Բառակազմական այն բաղադրիչը, որը կրում է բա-
ռի հիմնական իմաստը, կոչվում է արմատ» [1, 49]: 

Ապա անդրադառնում ենք նաև մյուս բաղադրիչներին՝ 
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ածանցներին (-եղ, -ական, -ան, -գույն) և հոդակապին, որոնք ան-
կախ գործածություն չունեն: 

«Արմատներին և բառերին լրացուցիչ իմաստներ տվող և նոր 
բառեր կազմող բաղադրիչները կոչվում են ածանցներ» [1, 52]: 

Հոդակապը ՝ա ձայնավորը, միայն կապում, միացնում է ար-
մատն արմատին կամ արմատն ածանցին( և հակառակը): 

Կազմակերպում ենք խմբային աշխատանք՝ առանձնացնելով 4 
խումբ: Հանձնարարում ենք դասագրքից կարդալ «Արմատ»-ին վե-
րաբերող հատվածը, որից հետո բաժանում ենք յուրաքանչյուր 
խմբի համար նախատեսված առաջադրանքները: 

Առաջին խումբ – Տրված բառարմատներին նոր բաղադրիչներ 
ավելացնելով՝ ստանալ նոր բառեր. ծնող, ծուխ, մանուկ, մարմին, 
պատում, տարի, սիրտ, կռիվ, անուն, շուք, մանր, գույն, նուրբ: Ընդ-
գծել հնչյունափոխ արմատները և բացատրել: 

Երկրորդ խումբ – Բառակապակցությունների իմաստն արտա-
հայտել 1 նույնարմատ ածանցավոր բառով, նշել բաղադրիչները. 
խելք ունեցող, մուրալով ապրող մարդ, ոչ պարկեշտ ձևով, հաճախ 
զայրացող մարդ, հոտառության զգայարան, փոքր մուկ: 

Երրորդ խումբ – Բառակապակցությունների իմաստն արտա-
հայտել 1 բարդ բառով, նշել բաղադրիչները.երեք նիշ ունեցող, 
դանդաղ մտածող, քաջ սիրտ ունեցող, կյանք տվող, գահից ընկած, 
երկար կյանք ապրող, մատյան գրող, հաց թխող: 

Չորրորդ խումբ-Բառակապակցությունների իմաստն արտա-
հայտել 1 բարդ ածանցավոր բառով, նշել բաղադրիչները. միջին 
դարեր, ետին մուտք, անասունի կեր, երգիչների խումբ, առաջ ըն-
թացող, բնությունը պահպանող, գրքերի պահարան, ազնիվ ցեղից 
սերված: 

Աշխատանքային ժամանակը լրանալուց հետո յուրաքանչյուր 
խումբ ներկայացնում է իր աշխատանքը՝ ուսուցչի կողմից տրվող 
մեկնաբանություններով, պարզաբանումներով ու լրացումներով: 

Կշռադատման փուլ 
Այս փուլում անդրադարձ է կատարվում ամբողջ նյութին: Վեն-

նի դիագրամի միջոցով կատարում ենք համեմատություններ, հա-
կադրություններ բառի բաղադրիչների միջև: 
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Նկար 1 

Տնային հանձնարարություն. դպրոցական բառարանից դուրս 
գրել 15 արմատական բառ և դրանցով կազմել նոր բառեր: 

«Բառակազմություն» բաժնի յուրաքանչյուր նյութի ուսուցում 
անփոխարինելի է բառապաշարի հարստացման գործում: Մանրա-
մասն անդրադառնալով այս բաժնի բոլոր նյութերին՝ կկատարենք 
չափորոշչով սահմանված պարտադիր պահանջները, այն է՝միջին 
դպրոցի աշակերտը կիմանակիմանակիմանակիմանա՝ ինչ է բառը, կծանոթանա բառապա-
շարի տարբեր շերտերին(համագործածական, գրքային, խոսակ-
ցական), բառի բազմիմաստությանը (մենիմաստ, բազմիմաստ), 
կճանաչի բառի տեսակներն ըստ ձևի և իմաստի հարաբերության 
(հոմանիշ, հականիշ,, համանուն), բառի ուղիղ և փոխաբերական 
իմաստներ, բառ և դարձվածք հարաբերությունը կհասկանա: 

Կկարողանա՝ Կկարողանա՝ Կկարողանա՝ Կկարողանա՝ մշտապես հարստացնել գործուն բառապաշա-
րը, կատարել բառերի ընտրություն ըստ խոսքի իրադրության, բա-
նավոր ու գրավոր խոսքում տարբերել բազմիմաստ բառերի նշա-
նակությունը, հոմանշային շարքից ընտրել ելակետային բառը, ըն-
կալել հոմանիշներիև հականիշների ոճական արժեքը, բառերի և 
դարձվածքների փոխաբերական իմաստներն ու ոճական արժեքը: 

Արժեքային համակարգը՝ Արժեքային համակարգը՝ Արժեքային համակարգը՝ Արժեքային համակարգը՝ Ձեռք կբերի դպրոցական բառարան-
ներից օգտվելու, տեքստային աշխատանք կատարելու, համանուն 
բառերի իմաստը բացատրելու, դարձվածքներով ստեղծագործա-
կան աշխատանք կատարելու կարողություններ: 
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    Այլ է պահանջն ավագ դպրոցում: Այստեղ հիմնականում ամ-
րակայվում և ընդլայնվում է միջին դպրոցում ստացած գիտելիքը: 

Ավագ դպրոցում աշակերտը կիմանա՝ կիմանա՝ կիմանա՝ կիմանա՝ բառապաշարի հարստաց-
ման միջոցները՝ բառակազմություն, փոխառություն, կառանձնաց-
նի բառատեսակներ ըստ իմաստի և ձևի հարաբերության (հոմա-
նշային շարքեր, հականշային զույգեր, համանունների խմբեր), հնա-
բանությունների ոճական արժեքը գրավոր խոսքում: 

ԿկարողանԿկարողանԿկարողանԿկարողանա՝ ա՝ ա՝ ա՝ հարստացնել սեփական բառապաշարը, գիտակ-
ցել և ճիշտ կիրառել բառապաշարի ոճական առանձնահատկու-
թյունները, ամրապնդել բառարանից օգտվելու սովորությունը: 

Ձեռք կբերի՝Ձեռք կբերի՝Ձեռք կբերի՝Ձեռք կբերի՝ հմտություններ՝ բառակազմական վերլուծություն-
ներ կատարելու, հոմանիշների, հականիշների, համանունների վե-
րաբերյալ տեքստային աշխատանքներ կատարելու, բառարաննե-
րի օգնությամբ տեքստում հանդիպող բնիկ և փոխառյալ բառերը 
որոշելու, պատմավեպերի լեզուն քննելու, մամուլի լեզուն վերլու-
ծելու: 

Որպես եզրափակիչ խոսք նշենք, որ հանրակրթության աստի-
ճաններից յուրաքանչյուրն ունի իր կարևոր նշանակությունը և 
ամեն հաջորդ քայլ հենվում է նախորդի վրա: Որքան ճիշտ է կազ-
մակերպված կրթությունը նախորդ օղակում, այնքան ամուր հիմ-
քերի վրա և բովանդակային առումով բարձր մակարդակի կլինի 
կրթությունը հաջորդ աստիճանում: 
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РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Данная работа относится к особенностям изучения армянского языка в сред-

ней и старшей школах. Конкретно автор статьи по изучению темы “Словоизучение” 
поднимает вопрос по задачам и требованиям в средней и старшей школах и предла-
гает варианты новых методов для решения этого вопроса. 
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SummarySummarySummarySummary    

This work focuses on the peculiarities of teaching the Armenian language at 
secondary and high schools. 

By the training of the topic ''Lexicology'' of the specific material the author reveals 
the objectives and the requirements of secondary and high schools besides she suggests 
her own version of their solution with the help of new methods.  

 
Key words:Key words:Key words:Key words: middle link of general education, learning feature, new methods and 
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ՁԵՎԱՎՈՐՈՂ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԲՈՒՀՈՒՄՁԵՎԱՎՈՐՈՂ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԲՈՒՀՈՒՄՁԵՎԱՎՈՐՈՂ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԲՈՒՀՈՒՄՁԵՎԱՎՈՐՈՂ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԲՈՒՀՈՒՄ    
    Գևորգյան ԱնուշԳևորգյան ԱնուշԳևորգյան ԱնուշԳևորգյան Անուշ, , , , կկկկ. . . . գգգգ. . . . թթթթ., ., ., ., դոցենտդոցենտդոցենտդոցենտ    

Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական համալսարան  
    

Հոդվածում ներկայացվում է ձևավորող գնահատումը որպես հետադարձ 
կապի ապահովման և ուսուցման արդյունավետության բարձրացման գործիք: 
Ձևավորող գնահատման արդյունքում դասավանդողը կարողանում է վերլուծու-
թյուն կատարել և ուսանողի և խմբի համար, վեր հանել խնդիրները, ձեռքբերում-
ները և պլանավորել հաջորդ դասը խնդիրները լուծելու, ձեռբերումները զարգաց-
նելու նկատառումով: 

 
Առանցքային բառերԱռանցքային բառերԱռանցքային բառերԱռանցքային բառեր. . . . ձևավորող գնահատում, հետադարձ կապ, ինքնագնա-

հատում, հարցարան, գնահատման թերթ: 
    
Ժամանակակից կրթական համակարգում գնահատումը ուսում-

նական գործընթացի ուղղորդման, դասավանդման արդյունավե-
տության և ուսուցման արդյունքների բացահայտման միջոց է: 
Գնահատման միջոցով վեր է հանվում յուրաքանչյուր սովորողի և 
կրթական ծրագրի չափորոշիչների պահանջների կատարման ամ-
բողջական պատկերը: Գնահատման հիմնական նպատակն է սո-
վորողի գիտելիքների մակարդակի, կարողությունների ու հմտու-
թյունների տիրապետման ստուգումը, արժեքային որակների ձևա-
վորման ապահովումը և դրանց հիման վրա ուսումնական գործըն-
թացի արդյունավետության, ուսման որակի բացահայտումն ու վե-
րահսկումը:  

Կրթության բնագավառում գնահատումն ավելին է, քան թվա-
նշանը: Բացի առաջադիմության մակարդակը նշելուց, գնահատ-
ման միջոցով ապահովվում է ուսուցանողի և ուսուցանվողի միջև 
հետադարձ կապը, որը համարվում է դասավանդման և ուսման 
հաջողության կարևոր գրավականներից մեկը: Գնահատումը ար-
ժեքավոր է պլանավորման և հետագա փոփոխությունների իրա-
կանացման համար:  

Ուսուցման արդյունքների գնահատումը իրականացվում է 
քանակական կամ գումարային (summative) և որակական, կամ 
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ձևավորող (formative ) գնահատման միջոցով [4]:Քանակական և 
որակական գնահատումները հաճախ զուգակցվում են:  

Քանակական (summative) գնահատումը թեմայի կամ դասըն-
թացի ավարտից հետո ուսուցման արդյունքում սովորողի ձեռքբե-
րումների չափումն է: Այս գործընթացի կենտրոնում դասավան-
դողն է: 

Որակական կամ ձևավորող (formative) գնահատումը իրակա-
նացվում է ուսուցման ընթացքում` վերլուծելով գիտելիքները, 
կարողությունները, սովորողների վարքագիծը, ապահովելով հե-
տադարձ կապը նրանց ձեռքբերումների և թերացումների վերա-
բերյալ [2]: Ձևավորող գնահատումը ուղղորդում է ուսուցումը և 
այս դեպքում գործընթացի կենտրոնում ուսանողն է: 

Գնահատում բառը /լատիներեն «assidere»/ թարգմանաբար 
նշանակում է կողքին նստել: Այսինքն, պետք է լինել ուսանողի 
կողքին, այդ թվում և գնահատման փուլում: 

Ձևավորող գնահատումը նպատակահարմար է կիրառել յու-
րաքանչյուր դասին և դասի տարբեր փուլերում ապահովել հետա-
դարձ կապ, որն էլ կնպաստի ուսուցման գործընթացի զարգացմա-
նը: Ձևավորող գնահատումը ոչ միայն զարգացնող, այլև խթանող և 
մոտիվացնող է: 

Ձևավորող գնահատման համար անհրաժեշտ է. 
1. Ուսուցման նպատակի հստակ ձևակերպում: 
2. Գնահատման չափանիշների իմացություն սովորողների կող-

մից: 
3. Սովորողների ինքնագնահատման հնարավորություն, աս-

տիճանաբար նաև ընդունակություն:  
4. Հետադարձ կապի ապահովում, որը հնարավորություն 

կտա վերլուծել ձեռքբերումները և բացթողումները: 
Ձևավորող գնահատման ժամանակ պարտադիր է հետադարձ 

կապի ապահովումը, որը պայմանավորված է և՛ սովորողով, և՛ դա-
սավանդողով: Սա հնարավորություն է սովորողի համար ոչ միայն 
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գնահատել սեփական ձեռբերումները, այլև մոտիվացնել հետագա 
գործունեությունը և մեծացնել հետաքրքրությունը ուսումնական 
գործընթացի նկատմամբ: Իսկ դասավանդողը ձևավորող գնահատ-
ման արդյունքների հաշվառմամբ կարողանում է վերլուծել ձեռքբե-
րումները և բացթողումները, կատարել դասավանդման համար 
տվյալ կուրսում/խմբում առավել արդյունավետ մեթոդների ընտ-
րություն: Հետադարձ կապը կարող է ունենալ տարբեր ուղղու-
թյուններ. դասավանդող-սովորող, սովորող-դասավանդող, սովո-
րող-սովորող: Հետադարձ կապի գործիքներ կարող են լինել գրա-
վոր մեկնաբանությունները, դիտարկումները, խմբային և անհա-
տական հարցումները, հետադարձ կապի օրագրերը և այլն[3]: 

Ձևավորող գնահատման փորձը մեր կողմից կատարվել է մա-
գիտրոսի կրթական ծրագրի երկրորդ կուրսում «Արյան ֆիզիոլո-
գիա» առարկայի գործնական աշխատանքների ժամանակ: Գործ-
նական աշխատանքի կատարումը իր մեջ պարունակում է ինքնու-
րույն աշխատանքի ներկայացման փուլ: Աշխատանքը սկսելու հա-
մար դասավանդողը ներկայացնում է աշխատանքի նպատակը, 
այն ձևակերպելով ճշգրիտ, հստակ, հասանելի: Համագործակցու-
թյան միջավայրում դասավանդողն իր հմտությամբ կիրառում է 
նաև տարբերակված մոտեցում: 

Ինքնուրույն աշխատանքի ներկայացման ընթացքում կատար-
վում է կուրսի կողմից տվյալ ուսանողի գնահատում, իսկ սովորո-
ղի կողմից` ինքնագնահատում: Գնահատման ժամանակ սովորող-
ները հնարավորություն են ունենում հաղորդակցվել միմյանց հետ, 
համեմատել կատարված աշխատանքները, հետագայում կիրառել 
լավագույն փորձը:  

Գնահատման հավաստիության և հիմնավորվածության համար 
դասավանդողը նախապես պատրաստում է գնահատման թերթ 
(աղյուսակ 1), որում ընդգրկվում են այն չափանիշները, որոնք 
կարևորվում են տվյալ դասի համար (Գնահատման համար կիրառ-
վում են «առկա է», «առկա է թերացումներով», «բացակայում է» 
նշումները) և տրամադրում յուրաքանչյուր ուսանողին մեկ թերթիկ. 
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Աղյուսակ 1. «A» թեմայի ինքնուրույն աշխատանքի գնահատ-
ման թերթի օրինակ. 

 

հհհհ////հհհհ    ԳնահատմանԳնահատմանԳնահատմանԳնահատման    չափանիշչափանիշչափանիշչափանիշ    
ՈւսանողՈւսանողՈւսանողՈւսանող    

AAAA    BBBB    C…..C…..C…..C…..    
1. Խոսքը հստակ է և մատչելի       
2. Պահպանված է տրամաբանական հաջոր-

դականությունը 
      

3. Հարցը ներկայացնելու համար օգտվել է 
լրացուցիչ գրականությունից 

      

4. Կարողանում է տերմինները 
/եզրույթները/ բացատրել 

      

5. Աշխատանքը պարունակում է կիրառա-
կան տարրեր 

      

6. Աշխատանքը ավարտուն է       
7. Կարողանում է կատարել ընդհանրա-

ցումներ 
   

8. Ներկայացրել է օգտագործված գրակա-
նության ցանկը 

   

9. .............................    

 
Նշված աղյուսակը կարող է ունենալ բազմաթիվ չափանիշներ, 

թեմատիկ հարցեր: Սակայն ցանկալի է, որ մեկ դասի համար ձևավո-
րած աղյուսակը տասը չափանիշից ավելի չպարունակի, որովհետև 
քանակի մեծացումը բերում է արդյունավետության նվազեցմանը:  

Աշխատանքի կազմակերպման ժամանակ չափանիշների շար-
քում հաճախ կիրառում ենք «դատարկ տողի» մեթոդը, որի դեպ-
քում չափանիշների շարքում թողնված դատարկ տողում չափանի-
շը գրում է սովորողը: Այս եղանակով կարողանում ենք վեր հանել 
ուսուցանվողի կողմից կարևորվող չափանիշները, ուշադրություն 
դարձնել նրանց կարևորման տրամաբանությանը: Այս հնարքով 
սովորողը կարողանում է «բարձրաձայնել իր պահանջմունքի» մա-
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սին, դասավանդողի ուշադրությունը հրավիրել մի երևույթի վրա, 
որին, գուցե, դասավանդողը չի անդրադառնում:  

Նույն մոտեցումը կիրառվել է նաև խմբային աշխատանքի ներ-
կայացման ժամանակ, իհարկե, չափանիշների մեջ ներառելով 
խմբային աշխատանքի արդյունավետության բացահայտման գոր-
ծիքներ: 

Սկզբում ուսանողները դժվարանում էին գնահատել նման մե-
թոդով և բացատրել գնահատման տրամաբանությունը, սակայն 
աստիճանաբար նրանք ներգրավվում են մի գործընթացում, որը 
նպաստում է սեփական ունակությունների զարգացմանը և ուսում-
նառության նկատմամբ մոտիվացիայի ձևավորմանը: Այս մոտե-
ցումը հնարավորություն է տալիս և՛ ինքնարտահայտման, և՛ ինք-
նագնահատման, և՛ միջանձնային հաղորդակցման, և՛ հետադարձ 
կապի ապահովման: 

Սովորողների կողմից լրացված գնահատման թերթիկները 
դասավանդողի համար բացի գնատաման հնար լինելուց համար-
վում են հետադարձ կապի միջոց, որի շնորհիվ դասավանդողի 
կողմից վեր են հանվում սովորողների ուժեղ և թույլ կողմերը, բա-
ցահայտվում այն «փարոսները», որոնք կուղղորդեն կարգավորելու 
ուսումնառության հետագա գործընթացը, հնարավորություն կտան 
վերապլանավորելու, վերանայելու հետագա դասերի կազմակեր-
պումը:  

Երբեմն գործնական աշխատանքի ժամանակ ինքնուրույն աշ-
խատանքի ներկայացում չի պլանավորվում, և նման դեպքում դա-
սի ավարտին բոլոր սովորողներին բաժանում ենք հարցարան-
ներ[3]: Երբեմն հարցարաններին կարելի է զուգակցել ֆոկուս-
խմբերը, որոնք հիմանականում կիրառվում են տեղեկատվության 
հաստատման նպատակով: 

Նկար.1. Հետադարձ կապի ապահովման նպատակով կիրառ-
վող հարցարանի օրինակներ. 
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Հարցարանը կիրառելուց առաջ բարձրաձայն ընթերցվում է 

դասավանդողի կամ սովորողներից մեկի կողմից, որպեսզի բոլորի 
համար հստակ և ըմբռնելի լինի: Ընթերցելու ժամանակ բա-
ցատրվում են անհասկանալի հարցերը: Հարցարանը լրացնելու 
համար սովորողներին տրամադրվում է իրատեսական ժամանակ: 

Նման գործիքը, որը պարունակում է բաց հարցեր, բավականին 
մեծ հնարավորություն է ընձեռում դասավանդողին ստանալու օբ-
յեկտիվ տեղեկատվություն սովորողների ձեռքբերումների մասին և 
վերջինս կարողանում է ճիշտ պլանավորել, ուղղորդել իր և կուրսի 
համատեղ գործունեությունը դասավանդման արդյունավետու-
թյունը բարձրացնելու նպատակով: Սակայն նմանատիպ հարցա-
րանները կարելի է կիրառել փոքր քայլերի իրականացման, վերա-
հսկման և ընտրած ուղու փոքր հատվածի կարգավորման դեպքում:  

Բնականաբար, ինքնուրույն աշխատանքի գնահատման և 
հարցարանի կիրառումը ինքնանպատակ չէ, և այն ենթադրում է 
վերլուծություն: Վերլուծության համար ստեղծում ենք հարցարա-
նին համապատասխանող ձևաթերթ, որտեղ կան քանակական 
տվյալներ արտահայտված տոկոսներով, արտահայտություններ, 
մեկնաբանություններ, ընդհանրացումներ և այլն: Դասավանդողը 
բացահայտում է այն չափանիշները, որոնք կուրսի ուսանողների 
մոտ ավելի թույլ են զարգացած: 

Թեմայի ավարտին փորձել ենք սովորողներին տրամադրել 
«ինքնավարության» դասաժամ, որի ժամանակ նրանք պետք է 
կազմակերպեին թեմայի ամփոփումը: Հետաքրքիր էր այն փաստը, 
որ նրանք կիրառեցին այնպիսի մեթոդներ, որոնք իրենց մեջ պա-
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րունակում էին ձևավորող գնահատման տարրեր: Սովորողների 
կողմից «ինքնավարության» դասին ձևավորող գնահատման գոր-
ծիքների օգտագործումը կիրառված մեթոդի արդյունավետության 
մասին յուրովի խոստովանություն է : 

Քանակական գնահատումը հնարավորություն չի տալիս լիար-
ժեք տեղեկատվություն ստանալ ուսանողի ձեռքբերումների և թե-
րացումների մասին, իսկ այս մեթոդով և' դասավանդողը, և' ուսա-
նողը կարողանում են բացահայտել վերջիններս, վերլուծել և ուղ-
ղորդել հետագա ուսումնառության և դասավարդման գործընթացը: 

Ուսուցանվողը, լինելով «կենտրոնում», զգալով իր մասնակ-
ցության և տրամադրած տեղեկատվության արդյունավետությունը, 
ստանալով անհատական և արժանահավատ վերաբերմունք` յու-
րաքանչյուր հաջորդ դասին ավելի մեծ ոգևորությամբ է ներգրավ-
վում նմանատիպ կազմակերպվող գործընթացին: 

Ձևավորող գնահատման արդյունքում դասավանդողը կարո-
ղանում է վերլուծություն կատարել և ուսանողի և խմբի համար, 
վեր հանել խնդիրները, ձեռքբերումները և պլանավորել հաջորդ 
դասը խնդիրները լուծելու, ձեռբերումները զարգացնելու նկատա-
ռումով: 

Կիրառելով ձևավորող գնահատման մեթոդը` մենք ստանում 
ենք ոչ թե գնահատականների «փունջ», այլ ունեցանք մոտիվաց-
ված, հետաքրքրված, զարգացմանը միտված, ուղղորդված խումբ, 
որը ունակ է ինքնագնահատման, ինքնազարգացման և խմբային 
աշխատանքի: Ձևավորող գնահատումը հզոր գործիք է ուսուցման 
բարելավման համար, հնարավորություն է ընձեռում զարգացնել 
սովորողների քննադատական և ստեղծագործական մտածողու-
թյունը, ստեղծել համատեղ քննարկումների կատարելու մշակույթ, 
ձեռքբերումների խրախուսման միջավայր: Նման մեթոդը հնարա-
վորություն է տալիս տեսնելու» սեփական ձեռբերումները, թերա-
ցումները, սեփական գիտելիքների, կարողությունների զարգաց-
ման ընթացքը, սեփական գործունեության արդյունքները:  
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обратной связи и повышения эффективности обучения. 
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SummarySummarySummarySummary    
In the article, formative assessment is represented as an indispensable tool for 

providing feedback and improvement of teaching. As a result of formative assessment 
the teacher/lecturer analyses both the student's and the group's performance, reveals the 
problems, evaluates the progress planning the next lesson with the aim of tackling the 
problems and enhancing the accomplishments. 
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Исходя из многолетнего опыта педагогической деятельности и анализа 

опроса 80 классводов и классных руководителей автор выявляет проблемы 
воспитательной работы школы и очерчивает пути её совешенствования.  

 
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: воспитание, метод, инструментарий, класс, воспитательная 

работа. 

 
Воспитание является одним из ведущих понятий в педагогике и 

одновременно рассматривается как ведущий фактор социализации 
человека. 

Что понимать под воспитанием? 
Упорядочение, систематизация, совершенствование терминоло-

гии неизменно остаются в числе актуальных задач любой науки, 
поскольку понятийно-терминологический аппарат обеспечивает 
фиксацию научного знания, а его состояние отражает ситуацию в 
самом научном знании. 

При этом приоритетной задачей выступает анализ новой терми-
нологии. Это положение особенно важно для педагогики, понятий-
но-терминологический аппарат которой, быстро обновляясь и ус-
ложняясь, отличается, с одной стороны, существенной социальной 
значимостью, а с другой – известной произвольностью в толковании 
понятий и производстве терминов. 

Изменение социально-политической ситуации, педагогическо-
го мышления и педагогической реальности требовало введения но-
вых понятий и терминов. Кроме того, переходный период конца   
XX в. в педагогике характеризовался переосмыслением содержания 
базовых категорий и их соотношения в системе понятий, расстанов-
кой новых смысловых акцентов в дефинициях терминов.[5,84] Пе-
дагогическая мысль, постепенно освобождаясь от догм, стремилась 
к новому толкованию сущности воспитания. [4,50] 
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Мы под воспитанием понимаем специально организованный, 
целенаправленный и управляемый процесс формирования личнос-
ти, осуществляемый педагогами в учебно- воспитательных учреж-
дениях [5.84]. 

Без преувеличения можно сказать, что с конца 80-х годов XX в. 
усилия реформаторов системы обрaзования в значительной мере 
были напрaвлены на то, что бы изгнать проблематику воспитания 
из педагогики. Мотивация этих усилий связывалась с критикой 
практики прежнего советского воспитания, которое было пол-
ностью подчинено идеалогическим установкам тоталитарного госу-
дарства и имело дегуманизированный характер. Но вместе с этой 
криткиой авторитарного, обезличенного воспитания в научно-педа-
гогических кругах утвердилось ничем не оправдываемое отрица-
тельное отношение к воспитанию вообще, что естественно, негатив-
но оказалось на постановке воспитания в школе. 

Есть ли воспитание в нашей школе? 
Если под воспитанием понимать отдельные разговоры, настав-

ления учащихся и беседы на классных часах о том, как надо себя 
вести, то да [2.43]. 

Если под воспитанием понимать формирование у школьников 
социально и личностно обусловленного набора положительных ка-
честв – то такого воспитания в школе нет. 

Одна из закономерностей воспитания гласит “Продуктивность 
процесса воспитания зависит от уровня организации общественно- 
полезного труда и общения учащихся”. 

То есть, чем выше уровень этой организации, тем эффективнее 
воспитание. Фактически воспитание есть ничто иное, как организа-
ция жизнедеятельности детей. 

К сожалению в наших школах такого нет. Воспитание вербали-
зовано. Словесный характер массового школьного воспитания дол-
жен быть преодолен.  

Нашей школе свойственен разрыв между обучением и воспита-
нием, приоритетным всегда было обучение, что не изжито до сих 
пор. (И это очень странно, потому что, по мнению специалистов, 
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воспитывть намного сложнее, труднее и важнее, чем обучать). 
Чем же это обьясняется? 
Во-первых, в обществе сформированно ложное представление о 

том, что воспитание легкое дело и доступно каждому взрослому че-
ловеку. И очень удивительно, что этой точки зрения придержива-
ются и некоторые педагоги. 

Во-вторых, к нашему глубокому сожалению и огорчению таков 
фактически и официальный подход к вопросу. Подготовка и пере-
подготовка учителей в основном связана только с процессом обуче-
ния. Реформируется содержание обучения, разрабатываются и внед-
ряются новые методы и технологии обучения и т. п. 

В-третих, учителя школ не готовы к полноценной организации 
воспитательной работы.  

В-четвертых, основная масса учителей самоустранулась от вос-
питания, считая, что это дело обшества, так как учитель не в состо-
янии противостоять всему тому негативному, что льется с экранов 
телевизоров, распространяется по интернету, пропагандируется 
агентами различных религиозных сект. (К слову сказать, на се-
годняшний день в Армении зарегистрировано более 60 религиоз-
ных организаций, а действует более 200, а число последователей по 
некоторым данным, около 300 000 человек). 

В-пятых, у нас выбрана самая неэффективная модель организа-
ции воспитательной работы (учитель-предметник-классный руко-
водитель). 

В-шестых, у нас превалирует “субьект-обьектное” отношение а 
не “субьект-субьектное”. В школах нет полноценного ученического 
самоуправления.  

Для подготовки данной статьи мы изучили постановку воспи-
тательной работы в четырех школах, где опросили 80 классводов и 
классных руководителей. Среди опрошенных педагогический стаж 
до трех лет нмели 4(5%), до 10 лет-8(10%), до 25 лет-29(36.25%) 
свыше 25 лет- 38(46.5%) человек. Таким образом, из 80 опрошенных 
67 человек или 82.75% имели стаж более 10 лет, а почти половина 
(46.5%) свыше 25 лет. Средний стаж составляет 21 год. 
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Анализ ответов выявил существенные недостатки в организа-
ции воспитательной работы. 

На вопрос “Как вы составляете план воспитательной работы”  
1. Самостоятельно; 
2. Самостоятельно, а потом представляю классу;  
3. Вместе с классом; получены следуюшие результаты:  
1. -29(36,.25%) 2. -29(36,25%) 3.-21 (26,25%) человек. 
Получается, что более трети опрошенных план воспитательной 

работы составляет камерно и ученики не знают о предстоящих де-
лах. Из 80 воспитателей только 21 план работы составляет с классом. 

Проанализировав ответы на вопрос “Какие методы воспитания 
используете чаще всего” мы получили следующую картину:  

Ранжировка методов воспитания по количеству применения в школах. 

N Название метода 
Количество 
применения 

% к обшему 
числу опрошенных 

примечания 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
 
13. 
14. 

Беседа 
Поощрение 
Диступ 
Пример 
Убеждение 
Наказание 
Рассказ 
Лекция 
Упражнение 
Соревнование 
Ролевая игра 
Педагогическое 
требование 
Приучение 
Создание 
воспитательных 
ситуаций 

53 
32 
15 
12 
12 
7 
5 
3 
3 
3 
2 
2 
 
0 
0 
 

66,25% 
40% 
18,75% 
15% 
15% 
8,75% 
6,25% 
3,75% 
3,75% 
3,75% 
2,5% 
2,5% 
0% 
 
0% 
 

Сомнительно 
 
 
 

К нашему огорчению в числе методов воспитания респонденты 
отметили следующее: экскурсия, анкетирование, учет возрастных 
особенностей, исправление ошибок поведения, различные меро-
приятия, последовательность, доброта, ласка, толерантность, встречи 
с родителями, концерты, обращения к заместителю директора и т.п. 
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Как говорится: без комментариев: 
Из представленного следует, что: 
¬ многие учителя не представляют сущность метода 
¬ в основном используют методы формирования общественного 

сознания и оценки поведения, при этом не используя методы фор-
мирования поведения 

¬ из методов оценки поведения, согласно данным опроса, боль-
ше используется поощрение, что сомнительно, так как важнейшим 
”орудием” воспитания в школе является наказание, на использова-
ния чего, в силу определенных причин, указали всего 7 раз (всего 
8,75% опрошенных) 

¬ методический инструментарий современных воспитателей 
очень скуден. 

К нашему глубокому сожалению ни один из опрошенных не 
указал на такой важный метод как внушение. Так как внушаемость 
является существенным компонентом личности, то внушение может 
выступать в сочетании с другими учебно-воспитательными средст-
вами как метод педагогического воздействия, а использование эле-
ментов суггестотехники способствует эффективности учебно-воспи-
тательного процесса в целом. 

Необходимость применения метода внушения особо чувствуется 
в работе с “трудными” детьми, на которых традиционные методы 
воспитания не действуют. Для “выравнивания” характера таких детей 
допустимо максимальное педагогическое воздействие на его психи-
ку. Имеем в виду релаксопедию. Это внушение, проводимое в состоя-
нии психического и физического расслабления (релаксации). К со-
жалению, о таких суггестопедических приемах учитель имеет весьма 
смутное представление, он не владеет и соответствующей техникой, 
что обедняет арсенал средств воздействия на самых “трудных” ребят. 

Учителям был задан и такой вопрос: Как вы оцениваете поведе-
ние учеников? Укажите критерии. 

Подавляющее большинство указали баллы, а критерии воспи-
танности фактически никто не указал, поэтому и оценка по поведе-
нию имеет чисто формальныи характер и выставляется в основном 
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формально, по принципу параллелизма. (отличник-поведение при-
мерное, середняк-поведение удовлетворительное и т. д.). 

Учителям предложили кратко охарактеризировать руководи-
мый ими класс. 

По существу никто не охарактеризовал, т. е. никто не предста-
вил структуру отношений в классе, не выделил лидеров или отвер-
женных, не указал хотя бы приблизительный коэффициент спло-
ченности и т. п. Таковых 72 человека или 90% опрошенных. 6 чело-
век (7,5%) попытались что-то сказать об отношениях в классе, а 2 
человека (2,5%) не ответили, 

При таком результате говорить о педагогическом руководстве 
классом и не приходится. 

На вопрос “С какими трудностями встречаетесь при организа-
ции воспитательной работы?” получены следующие ответы: 

1. Трудно определить мотивы поведения- 1 чел (1.25%). Да, 
действительно трудно, но делать это необходимо, поскольку 
мотив поведения важнейший критерий воспитанности. 

2. Слаба связь школы и семьи- 14 чел (17.5%). 
3. Почти не встречаются- 9 чел (11.25%). 
4. При беседах с детьми с разной психологией и воспитанием- 

2чел (2.5%). А где же Ваш профессионализм? 
5. Множество трудностей (не указаны) - 4 чел (5%). 
6. Не встречаются- 36 чел (45%). 
Остальные респонденты (14 чел) ничего не отметили. Можно 

предположить что и у них трудностей нет. 
Таким образом большинство опрошенных отметили, что с 

трудностями не встречались. 
Эти данные удрючающие, так как говорят о том что большин-

ство воспитателей не понимает сути своей деятельности. 
И на последний вопрос “Какие у вас предложения по совер-

шенствованию воспитательной работы” 40 чел (50%) ничего не 
предложили (!!!), 12 чел (15%) предложили активизировать связь 
школы с семьей, 6 чел (7.5%) предложили выработать в школе 
единые требования к ученикам, 3 чел (3.75%)- издавать больше ме-
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тодических материалов, 2 чел (2.5%) считают, что необходимо глу-
боко изучить педагогику и психологию, 1чел (1.25%)-считает что 
необходимо повысить зарплату классным руководителям. Это важ-
ный, но не решающий фактор. (У нас оплата труда классруков сни-
жена), Есть и другие предложения: организовывать обмен опытом (2 
чел), привлекать родителей к планированию воспитательной рабо-
ты (2чел), организовывать семинары (2чел), усилить патриотическое 
воспитание (1чел), поднять значимость образования (1 чел) и т.д.. 

Результаты опроса еще раз подтверждают мысль о том, что в со-
временной школе воспитательная работа носит формальный харак-
тер, или, грубо говоря, ее, как таковой, вообше нет. 

Как же выйти из этого положения и наладить воспитание на 
професиональном уровне? 

1. В общественном сознании должно укорениться, даже стать 
доминантой понимание того, что воспитание школьников и молоде-
жи является важнейшей социальной проблемой, без которой невоз-
можно нормальное развитие и совершенствование нашего общества. 

2. Должна быть разработана и утверждена концепция нацио-
нального воспитания. 

3. На основе утвержденной концепции должна быть разработана 
теория и методика воспитания, соответствующие программы, учебно-
методические пособия по воспитанию современных школьников.  

4. В систему подготовки и переподготовки педагогических кад-
ров должны быть внесены существенные изменения с целью уси-
ления в ней воспитательного компонента 

5. Должны быть сбалансированы критерии оценки деятельнос-
ти школы, с тем чтобы имидж, рейтинг школы не обуславливался 
только знаниями (а очень часто отметками) учащихся, но и их чело-
веческими качествами. 

В своей известной книге “Человеческие качества” известный 
менеджер, основатель Римского клуба Аурелио Печчеи будущее че-
ловечества обуславливал именно человеческими качествами [1.17] 

6. Соответствующим образом должны быть изменены и крите-
рии оценки деятельности учителя, которые бы отражали не только 
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его преподавательскую но и воспитательную работу. 
7. В школьной практике должны использоваться более эффек-

тивные модели организации воспитательной работы, как, например, 
классный руководитель, преподающий только в данном классе или 
освобожденный классный руководитель. Естественно, что это пот-
ребует дополнительных финансовых средств. Но вложения в обра-
зование, которые могут быть как государственными, так и частны-
ми, всегда окупаются. 

8. Актуализировать опыт А.С. Макаренко  
Какие же изменения необходимы в школе для существенного 

улучщения качества воспитательного процесса? 
1. Организация многообразной деятельности детей. Это значит 

участие в оплачиваемом производительном труде, различная об-
щественная деятельность в микрорайоне школы и вне его, в том 
числе участие в общественных кампаниях, направленных на реше-
ние важных социальных проблем. 

2. Функционирование многопрофильного школьного клуба как 
четко организованного и самоуправляемого обьединения учеников 
и педагогов. В его структуре могут быть секции, студии и кружки 
разнообразной культурной направленности, дающие каждому 
школьнику достаточный опыт культурного общения и полезного 
проведения свободного времени. 

3. Расширение оздоровляющей физической нагрузки школьни-
ков через организацию спортивных занятий в начальных классах по 
одному часу, а для подростков и старшеклассников в обьеме не ме-
нее двух часов ежедневно [3.48]. 

4. Организация ежедневного труда, хотя бы в пределах одного 
часа. В противном случае мы вырастим потребителя, который не 
умеет и не хочет работать. 

5. Формирование системы реального ученичeского самоуправ-
ления.  

Организацией всего перечисленого необходимо начать зани-
маться уже сегодня, а не завтра. 

Время нас не простит. 
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ԳևորգյանԳևորգյանԳևորգյանԳևորգյան    ՊարգևՊարգևՊարգևՊարգև        
ԱԱԱԱմփոփումմփոփումմփոփումմփոփում    

 Հեղինակը, ելնելով մանկավարժական աշխատանքի բազմամյա փորձից 
և մի քանի դպրոցների 80 դասվարների և դասղեկների հարցման արդյունքների 
վերլուծությունից, բացահայտում է դաստիարակչական աշխատանքի հիմնա-
խնդիրները և նախանշում է այդ գործընթացը կատարելագործելու մի շարք 
ուղիներ: 

 
ԱռանցքայինԱռանցքայինԱռանցքայինԱռանցքային    բառերըբառերըբառերըբառերը.... դաստիարակություն, մեթոդ, գործիքակազմ, 

դասարան, դաստիարակչական, աշխատանք: 

    
    
EDUCATION IN CONTEMPORARY SCHOOL: METHODICAL EDUCATION IN CONTEMPORARY SCHOOL: METHODICAL EDUCATION IN CONTEMPORARY SCHOOL: METHODICAL EDUCATION IN CONTEMPORARY SCHOOL: METHODICAL 

PROBLEMS AND WAYS OF DEVELOPMENTPROBLEMS AND WAYS OF DEVELOPMENTPROBLEMS AND WAYS OF DEVELOPMENTPROBLEMS AND WAYS OF DEVELOPMENT    
    Gevorgyan ParkevGevorgyan ParkevGevorgyan ParkevGevorgyan Parkev    

SSSSummaryummaryummaryummary    
    Proceeding from the long-standing pedagogical work experience and the 

analysis of the survey results of 80 class teachers and from masters several schools, the 
author reveals the problems of educational work and points out several ways of 
developing that process. 

 
Key words:Key words:Key words:Key words: education, method, instruments, class, educational work. 
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 университет имени Х. Абовяна 
 
В статье освещаются новые психолого-педагогические подходы разработки 

методики социального воспитания, способствующей личностному росту 
дошкольников. 

 
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: личностный рост дошкольника, методика социального 

воспитания, восходящая траектория развития, социальное «Я» дошкольника, 
рефлексивный круг. 

 
В действующей концепции дошкольного образования РА, на-

ряду с обеспечением физического и психического здоровья, прио-
ритетным направлением считается социально-личностное развитие 
дошкольника, подразумевающее формирование социально-ориен-
тированной личности с соответствующими личностными качества-
ми. Движущим фактором данного процесса, несомненно, является 
постепенно усложняющаяся социализация, успешность которой за-
висит от методики социального воспитания. Доминирующая состав-
ляющая методики социального воспитания обеспечивает формиро-
вание личностных качеств дошкольника по восходящей траектории 
развития. Восходящая траектория развития предполагает не учет ко-
личественных изменений и приобретений ребенка, а стимулирова-
ние процесса качественных изменений в индивидуальном развитии 
каждого с акцентом на динамику роста. Опора на принципы восхо-
дящей траектории развития в процессе социального воспитания до-
школьников дает нам возможность манипулировать понятием «лич-
ностный рост», не идентифицируя его с понятием «развитие лич-
ности». Понятия «личностный рост» и «развитие личности» взаимо-
связанные, но достаточно разные, хотя на практике они рассматри-
ваются почти одинаково.  

Личностный рост – это рост изнутри, из себя, развитие же - ре-
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зультат целенаправленного воздействия извне. Соответственно, лич-
ностный рост - это увеличение потенциала личности за счет внут-
ренней работы при взаимодействии с окружением. В отличие от 
этого, развитие личности – количественные и качественные измене-
ния, происходящие под влиянием внешних факторов. Если влияние 
извне результативно, то оно приводит к качественным изменениям, 
то есть развитию личности. Понятно, что личностный рост и разви-
тие личности взаимодополняют друг друга. Рост - естественная база 
развития. Развивать можно только то, для чего уже есть естествен-
ная база. Развивать не глядя на рост, постоянно нельзя: развитие 
должно поддерживаться естественным ростом. Образование же 
призвано способствовать росту, то есть перманентному увеличению 
потенциала ребенка, в результате чего усвоение социальных норм и 
общечеловеческих ценностей будет протекать более осознанно и 
внутренне обусловленно. 

Различия понятий «личностный рост» и «развитие личности» 
более наглядно можно увидеть в таблице. 

Сравнение понятий «личностный рост» и «развитие личности» 
 

ЛЛЛЛичностный ростичностный ростичностный ростичностный рост    РРРРазвитие личностиазвитие личностиазвитие личностиазвитие личности    
Источник личностного роста изнутри - 
естественное развитие 

Источник развития личности – снаружи. 
Эффективность развития зависит от 
усилий окружающих 

Внешнее окружение создает только 
условия. 
Личностному росту можно 
способствовать, но не управлять.  

Могут задаваться направления развития 
посредством обучения, воспитания. 

Арсенал психологического влияния на 
процесс личностного роста: вера в 
человека, создание свободной 
поддерживающей среды. 

Арсенал психологического влияния на 
процесс развития личности: 
сотрудничество в саморазвитии, целена-
правленное педагогическое воздействие. 

Изменения - увеличение потенциала 
личности. 

Приобретение социально-значимых 
личностных качеств и социальных 
навыков 

Стремление к самосовершенствованию. Стремление к успеху. 
Переживается комфортно. Выход за рамки привычного комфорта. 
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Разработка методики социального воспитания дошкольников 
требует усиленного обращения к проявлению индивидуальности 
каждого ребенка в его взаимодействиях с социальным миром, то 
есть становлению социального «Я», что позволит самому дошколь-
нику определять и оценивать те личностные качества, которые не-
обходимы для комфортного существования в обществе сверстников. 
Открытость и доверительное отношение к внешнему миру, свойст-
венная детям дошкольного возраста, ориентирует ребенка на те цен-
ности, которые практически не поддаются изменениям в процессе 
развития человечества. Приобретенные в дошкольном детстве лич-
ностные качества играют решающую роль в становлении личности, 
в его гармоничном сосуществовании с обществом. Современная ме-
тодика социального воспитания дошкольников будет более обосно-
ванной, если каждый воспитатель сумеет понять взаимодействия 
понятий «личностный рост» и «развитие личности».  

Т.В. Кудрявцев [2] определяет «личностный рост» в дошколь-
ном возрасте как процесс расширения перспектив индивидуального 
опыта ребенка в разных сферах жизнедеятельности. В данной работе 
«личностный рост», применительно к дошкольному периоду детства 
и исходя из определения Т.В. Кудрявцева, трактуется как процесс 
постепенного осознания и оценки ребенком собственных социаль-
ных достижений путем расширения и проверки индивидуального 
опыта во взаимодействии со сверстниками.  

Проблема личностного роста тщательно исследована с точки 
зрения арсенала психолого-педагогических подходов применитель-
но к детям младшем школьного возраста. В. В. Давыдов, Т. В. Куд-
рявцев, В.С. Мухина и др. считают, что развивающее образование 
через познание, общение и учение должно открывать ребенку пути 
к освоению способов и средств расширения субъективного индиви-
дуального опыта, что в свою очередь будет способствовать совер-
шенствованию личностных качеств. Критериями личностного роста 
ребенка младшего дошкольного возраста в условиях развивающего 
образования служат: активное участие в событиях, происходящих 
вокруг него, осознанность собственной позиции в конкретных си-
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туациях, соответствие поведения социально-ролевым правилам, 
осознанный выбор в отношении людей. Таким образом, включение 
ребенка в события, происходящие вокруг него, активное участие и 
опыт проживания этих событий, открытие самого себя и своих воз-
можностей являются составляющими становления личности и ин-
дивидуальности ребенка [3]. 

Дошкольный возраст в плане становления личности несколько 
отличается от младшего школьного возраста. Период дошкольного 
детства является самоценным в смысле социально-личностного раз-
вития, так как личностные качества ребенок притбретает в процессе 
усвоения социально-культурного наследия в условиях доброжела-
тельного окружения и отсутствия формального социального опыта. 
Личностный рост дошкольника протекает в относительно благо-
прятных условиях, без преодоления преград, свойственных более 
взрослым сообществам. Самая серьезная трудность для дошкольни-
ка – преодоление собственного эгоцентризма. Ребенок любит в пер-
вую очередь «себя в этом мире» и хочет, чтобы все его любили. Ма-
лыш способен раскрыться как личность в полной мере только в том 
случае, когда он чувствует себя в безопасности, ему интересно и 
удобно действовать, когда он понимает и разделяет те требования и 
оценки, которые касаются непосредственно его. Необходимость 
удовлетворения постепенно усложняющихся социальных потреб-
ностей, определенный опыт проживания в детском сообществе учат 
дошкольника любить других, считаться с ними, значительно кор-
ректируя изначально завышенную самооценку. Адекватность суж-
дений дошкольника, объективность его самооценки, умение 
строить отношения, наконец рефлексивные проявления являются, 
на наш взгляд, теми важнейшими показателями, которые одновре-
менно и фиксируют личностный рост ребенка, и стимулируют лич-
ностное развитие.  

Объективная самооценка и рефлексивные умения обычно скла-
дываются во взаимоотношениях со сверстниками, но решающую 
роль в регулировании взаимоотношений ребенка со сверстниками 
играет конструктивная педагогическая оценка . Под влиянием 
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оценок педагогов ребенок все чаще начинает обращать внимание на 
процесс и результат своих действий, стремится к желаемым, со-
циально и личностно значимым результатам. Оценка взрослого ста-
новится регулятором действий ребенка. Старшего дошкольника уже 
волнует оценка не только конкретных умений, но и оценка себя как 
личности. У дошкольников 5-7 лет проявляется обостренная чувст-
вительность к оценкам взрослого и неуважительное отношение к 
себе, любое замечание может вызвать обиду.  

Ребенок стремится к тому, чтобы оценки взрослого совпадали с 
его собственными. Ему важно понять сущность требований, оценок 
взрослых для того, чтобы увидеть себя «как бы со стороны», созна-
тельно следовать предъявляемым нормам, т.е. управлять собствен-
ным поведением, по-разному строить свои отношения с окружаю-
щими [4]. 

Таким образом, методика социального воспитания дошкольни-
ка должна быть направлена, в первую очередь, на формирование 
объективной самооценки и умения анализировать собственные дос-
тижения и ошибки. Социальное воспитание как процесс управляе-
мой социализации, служит ее успешности и поддерживает условия, 
стимулирующие личностные изменения изнутри, ведущие к само-
определению и самоутверждению. В процессе социального воспита-
ния воспитатель должен придавать первостепенное значение лич-
ностным проявлениям дошкольника и оценивать действия ребенка 
как субъекта, индивидуальности.  

Социальное воспитание с акцентом на внутреннюю работу ре-
бенка может быть эффективно при наличии специально подготов-
ленной среды, в которой ему дается возможность самостоятельно 
строить отношения, но не спонтанно, а в реально существующих, за-
ранее обдуманных педагогом ситуациях. Одним из средств создания 
специально подготовленной среды является рефлексивный круг, 
который был впервые предложен в авторской программе "Формиро-
вание рефлексивных навыков у детей старшего дошкольного возрас-
та" О.В. Гузенко, В. Ю. Дьяченко, О. А. Комаровой [1]. Основная за-
дача рефлексивных кругов заключается в том, что они затрагивают 
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личность ребенка: его чувства, мысли, интересы. Правильно орга-
низованный рефлексивный круг обогащает детей душевной тепло-
той, чуткостью и уважением друг к другу, он помогает дошкольни-
ку стать самим собой через познание себя и других. Если ребенок 
осознает себя со всеми своими слабостями и недостатками, признает 
их, одновременно понимая свои сильные стороны, то он продви-
гается вперед. 

Рефлексивный круг как средство социального воспитания, ре-
шает разные задачи. В зависимости от педагогических задач разли-
чают следующие виды рефлексивных кругов: 

• личностные, цель которых способствовать познанию самого 
себя, своих мыслей, чувств, оценке себя в обществе сверст-
ников и взрослых, 

• событийные, цель которых осмысление собственных дейст-
вий и состояний в определенных ситуациях (дети учатся 
анализировать и передавать свое отношение к событиям про-
шедшей недели, дня и частично планировать свою деятель-
ность на будущее), 

• творческие, цель - развитие творческого потенциала (дети 
учатся фантазировать, сочинять), 

• понятийные, цель: способствовать осмысленному понима-
нию и восприятию общечеловеческих ценностей, 

• итоговые – обобщают работу, проделанную в определенный 
срок (неделя, месяц), дают возможность анализировать и 
осознавать те качественные изменения, которые произошли 
с ними (с каждым в отдельности, с группой – в целом). 

Использование рефлексивных кругов в методике социального 
воспитания детей дошкольного возраста, на наш взгляд, будет спо-
собствовать личностным проявлениям детей в разных ситуациях, 
предложенных педагогами, далее научит анализировать события, 
происходящие вокруг них, с собственной точки зрения, в итоге - у 
детей сформируются такие личностные качества, которые помогут 
им в общении как со взрослыми, так и со свертниками. 
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ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆԻՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆԻՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆԻՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆԻ    ԱՆՁՆԱՅԻՆ ԱՃԻ ՄԻՋՈՑԱՆՁՆԱՅԻՆ ԱՃԻ ՄԻՋՈՑԱՆՁՆԱՅԻՆ ԱՃԻ ՄԻՋՈՑԱՆՁՆԱՅԻՆ ԱՃԻ ՄԻՋՈՑ    

Դալլաքյան ԱլլաԴալլաքյան ԱլլաԴալլաքյան ԱլլաԴալլաքյան Ալլա    
ԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփում 

 Հոդվածում հեղինակը լուսաբանում է «ներանձնային փոփոխություններ» 
կամ «անձնային աճ» հասկացությունը՝ նախադպրոցականի սոցիալ-անձնային 
զարգացման համատեքստում: Առաջարկվում են սոցիալական դաստիարակու-
թյան մեթոդիկայի մշակման նոր մոտեցումներ` ուղղված նախադպրոցականի սո-
ցիալական «ես»-ի ձևավորմանը:  

 
 Առանցքային բառերԱռանցքային բառերԱռանցքային բառերԱռանցքային բառեր.... «ներանձնային փոփոխություններ», անձի զարգացում, 

նախադպրոցականի սոցիալական «ես», սոցիալական դաստիարակության մեթո-
դիկա, ռեֆլեքսիվ շրջան: 

 
    

SOCIAL EDUCATION AS A FACTOR OF THE PERSONAL SOCIAL EDUCATION AS A FACTOR OF THE PERSONAL SOCIAL EDUCATION AS A FACTOR OF THE PERSONAL SOCIAL EDUCATION AS A FACTOR OF THE PERSONAL 
GROWTH OF PRESCHOOLERS GROWTH OF PRESCHOOLERS GROWTH OF PRESCHOOLERS GROWTH OF PRESCHOOLERS     

Dallakyan AllaDallakyan AllaDallakyan AllaDallakyan Alla    
SummarySummarySummarySummary    

The author of the article analyses the idea of the “intrapersonal changes” or 
“personal growth” from the viewpoint of social-personal developted preschooler. The 
article presents the new approaches of the social education methodology for the 
preschooler, the purpose of which is the formation of the socila “I” of the preschooler.  

 
Key words: Key words: Key words: Key words: “intrapersonal changes”, personality development, preschool social “I”, 

social education methodology, reflexive circle. 
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ՏԵՍԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆՏԵՍԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆՏԵՍԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆՏԵՍԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ    ԽՆԴԻՐՆԵՐԸԽՆԴԻՐՆԵՐԸԽՆԴԻՐՆԵՐԸԽՆԴԻՐՆԵՐԸ    ՀԱԳՈՒՍՏԻՀԱԳՈՒՍՏԻՀԱԳՈՒՍՏԻՀԱԳՈՒՍՏԻ    ԴԻԶԱՅՆԻԴԻԶԱՅՆԻԴԻԶԱՅՆԻԴԻԶԱՅՆԻ    

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆՈՒՍՈՒՑՄԱՆՈՒՍՈՒՑՄԱՆՈՒՍՈՒՑՄԱՆ    ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ    
Եղիազարյան ԳայանեԵղիազարյան ԳայանեԵղիազարյան ԳայանեԵղիազարյան Գայանե, , , , մմմմ....գգգգ....թթթթ....    

Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական 
համալսարան 

    
Հագուստի մոդելի վրա կատարվող աշխատանքը դիզայներ-մոդելավորողից 

պահանջում է ստեղծագործական զարգացած երևակայության առկայություն: Գե-
ղարվեստական կերպարը խթանում է դիզայների ստեղծագործական գործունեու-
թյունը ոգեշնչման պահին: Գեղարվեստական կերպարը ծնվում է, հարստանում, 
ճշգրտվում և վեր է ածվում ավարտուն ձևավորված գաղափարի երևակայության 
աշխատանքի արդյունքում: Շնորհիվ դրա` յուրաքանչյուր ստեղծագործական գա-
ղափար կատարելագործվում է և անորոշ ու ոչ հստակ պատկերացումներից կեր-
պափոխվում հստակ և կոնկրետ պատկերների: 

Հոդվածում դիտարկված են կերպարային մտածողության զարգացման հիմ-
նական խնդիրները հագուստի դիզայնի ուսուցման գործընթացում, ներկայացված 
են գեղարվեստական կերպարի ձևավորման հիմնական առանձնահատկություն-
ներն ու եղանակները: 

 
Առանցքային բառերԱռանցքային բառերԱռանցքային բառերԱռանցքային բառեր.... դիզայներ, գեղարվեստական կերպար, ստեղծագործա-

կան երևակայություն, արտահայտչամիջոց, զուգորդություն, ստեղծագործական 
մտածողություն:  

 
Նկարիչ-դիզայների ստեղծագործության նպատակը գեղար-

վեստական կերպարի ստեղծումն է: Որպես գեղարվեստական 
կերպարի ստեղծման հիմք հանդես է գալիս շրջապատող իրակա-
նությունը [1, 2]:  

Գեղարվեստական կերպարի ձևավորման գործընթացը համ-
ընկնում է պատկերման օբյեկտների ճանաչման գործընթացի հետ: 
Պատկերելով կյանքի առարկաները կամ երևույթները, դիզայները 
դրանք դարձնում է ուշադիր զննման օբյեկտներ` տրամաբանա-
կան ընդհանրացման և զգայական-զգացմունքային ընկալման մի-
ջոցով դրանց էության բացահայտման նպատակով: Դա պայմանա-
վորում է գեղարվեստական կերպարի ներքին որակական յուրօրի-
նակությունը, դրա ձևավորման զգացմունքային և ռացիոնալ հիմ-
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նագծերի միասնությունը: Կ. Ս. Ստանիսլավսկին գրել է. «Ստեղ-
ծագործությունն առաջին հերթին հոգևոր և ֆիզիկական բնության 
ամբողջական կենտրոնացվածությունն է: Այն ընդգրկում է ոչ 
միայն տեսողությունն ու լսողությունը, այլ մարդու բոլոր հինգ 
զգայարանները: Բացի այդ, այն ընդգրկում է և՛ մարմինը, և՛ միտքը, 
և՛ խելքը, և՛ կամքը, և՛ զգացմունքը, և՛ հիշողությունը, և՛ երևակա-
յությունը»[3, էջ 388]: 

Հետազոտելով գեղարվեստական կերպարի ձևավորման գործ-
ընթացը Լ. Գ. Մեդվեդևը գրել է. «Գեղարվեստական կերպարի ձև-
ավորումն իրենից ներկայացնում է օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ սկիզբ-
ների անխզելի միասնություն: Օբյեկտիվը պայմանավորված է 
մարդու գիտակցությունից անկախ գոյություն ունեցող իրականու-
թյամբ, սուբյեկտիվը կապված է նկարիչի զգացմունքային-կերպա-
րային ընկալման, նրա աշխարհայացի և վարպետության հետ» [4, 
էջ 9]: Հագուստի դիզայների աշխատանքը պահանջում է շրջապա-
տող իրականության խորը ընկալում: Շրջապատող աշխարհի 
ուսումնասիրումն իր հերթին նրա մոտ ձևավորում է գեղարվես-
տական-կերպարային գաղափարներ, որոնք նյութականացվում են 
գեղարվեստական կերպարներում: Այդ գործընթացում դիզայները 
փոխհարաբերությունների մեջ է մտնում ոչ միայն պատկերման 
առարկայի, այլ նաև նյութի առանձնահատուկ արտահայտչական 
հնարավորությունների հետ: 

Արվեստի ճյուղերում գեղարվեստական կերպարն իրենից 
ներկայացնում է պատկերի՝ որպես գեղարվեստական կերպարի 
նախատիպի և դրա արտահայտչաձևի՝ որպես հեղինակի զգաց-
մունքների, գաղափարների, տրամադրության և գեղարվեստական 
մտահղացման նկատմամբ նրա ունեցած վերաբերմունքի, մարմ-
նավորման կերպի միասնություն:  

Հագուստի մոդելի վրա կատարվող աշխատանքը դիզայներ-
մոդելավորողից պահանջում է ստեղծագործական զարգացած 
երևակայության առկայություն: Գեղարվեստական կերպարը խթա-
նում է դիզայների ստեղծագործական գործունեությունը ոգե-
շնչման պահին: Հենց կերպարն է, որ դեռևս նյութապես չմարմնա-
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վորված և գաղափարապես վերջնական չձևավորված՝ տանում է 
ստեղծագործական մտահղացման ու ծառայում որպես նորի 
ստեղծման դրդիչ ուժ: Այլ կերպ ասած` գեղարվեստական կերպա-
րը ծնվում է, հարստանում, ճշգրտվում է և վերածվում ավարտուն 
ձևավորված գաղափարի երևակայության աշխատանքի արդյուն-
քում: Շնորհիվ դրա՝ յուրաքանչյուր ստեղծագործական գաղափար 
կատարելագործվում է և անորոշ ու ոչ հստակ պատկերացումնե-
րից կերպափոխվում հստակ և կոնկրետ պատկերների: Հենց որ 
մտահղացումը դիզայների գլխից «տեղափոխվում է» թղթի վրա 
(այսինքն՝ նյութականանում է), գեղարվեստական կերպարը ձեռք է 
բերում ակնառու արտահայտչական բնույթ: Գեղարվեստական 
կերպարի արտահայտչությունը և էսքիզներում դրա կատարելա-
գործումն ընթանում են կերպարի մտովի ճշգրտմանն ու բյուրե-
ղացմանը զուգահեռ: Այդ ձևով կերպարի պատկերումը երևակա-
յության հետագա աշխատանքի համար հանդիսանում է հենակետ 
և խթանիչ ուժ: 

Արվեստի գործի ստեղծման համար ստեղծագործական երևա-
կայության ունեցած հսկայական դերի մասին բազմիցս նշել են 
արվեստի ինչպես պրակտիկ գործիչները, այնպես էլ՝ տեսաբաննե-
րը: Այսպես, բազմաթիվ հանրահայտ գեղանկարիչների և հագուս-
տի մոդելավորողների ստեղծագործությունների վերլուծության 
արդյունքում Բ.Մ. Նիկիֆորովը եզրահանգել է, որ գեղարվեստա-
կան կերպարը չի հանդիսանում իրականության ճշգրիտ լուսա-
նկարչական վերարտադրություն, այն մշտապես կրում է զգաց-
մունքայնության «երանգներ», փոխանցում է պատկերվող երևույթի 
հիմնական ու գլխավոր հատկանիշները՝ հաճախ՝ այլակերպորեն 
արտահայտելով երևույթի կարևոր և նշանակալի որակները: 
«Ստեղծագործական երևակայության կերպարները ծնվում են 
որպես իրականության արտացոլում, բայց հանդիսանում են երևա-
կայության թռիչքի արդյունք, օժտված են զարգացման ներքին 
տրամաբանությամբ, փոխադարձ ձգման և վանման ուժերով, ծնում 
են զուգորդություններ…»[5]: 

Ժամանակակից գիտնականների մեծամասնությունը համա-
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րում է, որ գեղարվեստական կերպարը (որպես գեղագիտական օբ-
յեկտ) շրջապատող աշխարհի ճանաչողության ձև է, ընդ որում` 
այդ դեպքում ենթադրվում է, որ գեղարվեստական կերպարի տե-
սողական ընկալմամբ հանդիսատեսին հասանելի է դառնում 
ստեղծագործության գաղափարական էությունը: Գեղարվեստա-
կան կերպարը հանդիսանում է ձևի և բովանդակության դիալեկ-
տիկական միասնություն, որտեղ բովանդակությունը ներկայանում 
է որպես ստեղծագործության բոլոր ներքին, էական, փոխներգոր-
ծող հատկանիշների ամբողջություն, ընդհանրություն, իսկ ձևը՝ բո-
վանդակության գոյության եղանակ: Ստեղծագործության «ձևի» և 
«բովանդակության» ներդաշնակ միասնության փնտրտուքի արդ-
յունքում ստեղծագործողը գտնում է իր «մոգական բյուրեղը» և 
միայն իրեն յուրահատուկ գեղարվեստական լեզուն: Գեղարվես-
տական լեզուն արտահայտչամիջոցների և հնարավորությունների 
զինանոցն է, որոնց զարգացման տվյալ փուլում տնօրինում է ար-
վեստի համակարգը՝ ստեղծագործող անհատականությանը տրա-
մադրելով ընտրության որոշակի ազատություն: Յուրաքանչյուր 
ստեղծագործողի բնորոշ գեղարվեստական լեզուն բնութագրվում է 
կերպարային համակարգի, գեղարվեստական արտահայտչամի-
ջոցների, ստեղծագործական հնարների ընդհանրությամբ, որը և 
պայմանավորված է սուբյեկտի գաղափարական-կերպարային բո-
վանդակության, աշխարհայացքի, խառնվածքի և հոգեկան այլ 
առանձնահատկությունների միասնությամբ: Այդ տեսանկյունից 
կարևորագույն դեր է հատկացվում հորինվածքին: Այն հագուստի 
դիզայներին օգնում է գեղարվեստական նշանների և սիմվոլների 
նշանակությունն արտահայտել գեղագիտական որոշակի օրենքնե-
րի միջոցով` դրանց կազմակերպման ճանապարհով (ներդաշնա-
կություն, ռիթմ, հակադրություն և այլն):  

Արվեստագիտության և կերպարվեստի բազմաթիվ տեսաբան-
ներ արտահայտչամիջոցներին հատկացնում են հեղինակի գեղար-
վեստական մտահղացման «սևեռիչի» դեր: Ընդհանուր առմամբ՝ 
այդ մոտեցումը ճիշտ է, քանի որ հենց արտահայտչամիջոցներն են 
բնութագրում պատկերման ոճաբանությունը, մտահղացմանը հա-
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ղորդում են զգացմունքային-հոգեբանական երանգ, գեղարվեստա-
կան նյութում որոշում են կատարման տեխնիկան՝ դրանով բացա-
հայտելով ստեղծագործության գեղագիտական արժեքը: Սակայն 
տվյալ դեպքում արտահայտչամիջոցներն ընկալվում են նեղ իմաս-
տով, որտեղ դրանց վերապահված է միայն ֆորմալ նշանակու-
թյուն: Արտահայտչամիջոցները մենք դիտարկում ենք առավել 
լայն իմաստով` դրանց հաղորդելով նաև բովանդակային նշանա-
կություն, քանի որ ստեղծագործության կերտման վաղ փուլերում 
դրանք մասնակցում են ստեղծագործական գործընթացին՝ խթանե-
լով նկարիչ-դիզայների երևակայությունը:  

Մարդու անհատական-հոգեբանական որակները որոշվում են 
գլխուղեղի վերլուծական-համադրական գործունեությամբ: Մար-
դու մտավոր գործունեության (այդ թվում և երևակայության) մեջ 
վերլուծական կամ համադրական գործողությունները վճռորոշ դեր 
են խաղում նրա ընկալման և համակցական գործունեության տի-
պը որոշելու ժամանակ: Առանձնացվում են հետևյալ երեք տիպե-
րը. 1)վերլուծական (սուկցեսիվ). բնութագրվում է հստակությամբ, 
պարզությամբ, ընկալման ժամանակ կերպարների դետալացվա-
ծությամբ, կայունությամբ, կերպարների օգտագործման ժամանակ 
փոքր շարժունակությամբ, քննարկումների ճանապարհով (մաս-
նավորից դեպի ընդհանուրը) նոր կերպարի ստեղծմամբ, 2)հա-
մադրական (սիմուլտան). բնութագրվում է ընկալվող կերպարների 
ընդհանրացմամբ, պատկերացումների վերափոխման գործընթա-
ցում անկայունությամբ, մեծ դինամիկությամբ և տարբերակվածու-
թյամբ, ամբողջից դեպի մասերը շարժման (հաճախ ինտուիտիվ) 
ճանապարհով նոր կերպարի ստեղծմամբ, 3)միջանկյալ տիպ, որը 
բնութագրվում է վերլուծական և համադրական գործընթացների 
հարաբերական հավասարակշռությամբ: 

Արհեստավարժ դիզայներների, նկարիչների շրջանում հա-
մադրական տիպին պատկանող ավելի շատ մարդկանց կարելի է 
հանդիպել, քան մարդկային գործունեության այլ ոլորտներում: Դա 
պայմանավորված է այն բանով, որ արվեստում առավել կարևոր է 
ամբողջական ընկալման և ընդհանրացման ունակությունը: Այդ է 
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պատճառը, որ Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական ման-
կավարժական համալսարանի գեղարվեստական կրթության ֆա-
կուլտետում (չնայած մանկավարժական ուղղվածությանը), մյուս 
ֆակուլտետների հետ համեմատ, կարելի է հանդիպել համադրա-
կան և միջանկյալ տիպերին պատկանող բազմաթիվ ուսանողների: 
Նրանց երևակայությունը առանձնանում է շարժունակությամբ, 
ստեղծվող կերպարների տարատեսակությամբ, զուգակցման թե-
թևությամբ, զուգորդական կապերի ընդգրկունությամբ և արդյուն-
քում` գեղարվեստական կերպարների հարստությամբ ու յուրօրի-
նակությամբ: 

Տարբեր ուսանողների երևակայության մեջ անձնային տարբե-
րությունները բացատրվում են նաև հոգեկան այլ գործոններով, 
որոնց շարքին են պատկանում կերպարների օգտագործման տիպը 
(ըստ Ի.Ս. Յակիմանսկայայի), նոր կերպարների ստեղծման արա-
գությունը և այլն: Այսպիսով, ուսանողների երևակայության անհա-
տական առանձնահատկությունները կարևոր նշանակություն 
ունեն նոր կերպարների ստեղծման և արտահայտչամիջոցներով 
դրանց փոխանցման ժամանակ: Քանի որ յուրաքանչյուր մարդ 
օժտված է երևակայության անհատական տիպով, ապա ուսուցման 
ժամանակ անհրաժեշտ է բացահայտել դրա առանձնահատկու-
թյունները և հիմնվել դրանց վրա: Միայն այդ դեպքում կարելի է 
ստանալ ուսուցման դրական արդյունքներ: Ուսանողների անհա-
տական ընդունակությունները հաշվի առնելը մանկավարժին թույլ 
է տալիս առավելագույնս ակտիվացնել նրանց երևակայությունը, 
ինչը և վերջնարդյունքում կհանգեցնի ուսանողների ստեղծագոր-
ծական ներուժի աճին: 

Ստեղծագործական երևակայության գործունեության համար 
մեծ նշանակություն է տրվում զուգորդություններով կապակցման 
գործընթացներին, որոնք ստեղծագործողին օգնում են ոչ ստան-
դարտ կերպարային լուծումների հարցում: Ինչպես արդարացիո-
րեն նշում է Ե.Վ. Շորոխովը, զուգորդությունները «որոշում են գե-
ղարվեստական կերպարների արտահայտչությունն ու ուժը»[6]: 
Կերպարվեստի և հագուստի դիզայնի բնագավառներում զուգոր-
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դությունները մեծ դեր են խաղում: Շնորհիվ գեղարվեստական 
կերպարների ստեղծման զուգորդական ճանապարհի, հոգեբանա-
կան գրգռիչներից առաջացած աննշան տեղեկատվության նվազա-
գույն քանակությունից կարելի է «կառուցել» յուրօրինակ կերպար: 
Գեղարվեստական կերպարի յուրօրինակությունը, դրա ինքնատի-
պությունը, հարստությունը և ամբողջականությունը բնորոշ են 
երևակայության զարգացման բարձր մակարդակին: Այդպիսի կեր-
պար կարելի է ստեղծել իրենց բնույթով զանազան կամ գործառու-
թային և այլ որակներով միմյանցից բավական տարբեր առարկա-
ների միջև նմանություն փնտրելու ճանապարհով: Շնորհիվ զու-
գորդությունների, մարդն ի վիճակի է կոնկրետ առարկան (իրա-
դարձությունը) ձևափոխել նշան-սխեմայի, հետագայում` գեղար-
վեստական կերպարի: 

Գեղարվեստական կերպարն ունի իր կայացման փուլերը: Այն 
հագուստի դիզայների գիտակցությունում հայտնվում է «...ոչ միան-
գամից, այլ ձևավորվում է ուղեղի բարդ վերլուծական-համադրա-
կան աշխատանքի արդյունքում: Կերպարի աստիճանական ձևա-
վորման ընթացքում սկզբում ի հայտ են գալիս օբյեկտի էական 
հատկանիշները, իսկ ավելի ուշ` առանձին դետալները, որոնք 
երևակվում են ինտնսիվության և հստակության տարբեր աստի-
ճաններով»[4,էջ11]: Կարելի է առանձնացնել գեղարվեստական 
կերպարի կայացման հետևյալ հիմնական փուլերը. 

1) Օբյեկտի ընկալման փուլ: Այս փուլում դիզայների գործու-
նեության իմաստն է պատկերվող առարկայի վերաբերյալ լրիվ և 
հավաստի պատկերացման կազմումը: Օբյեկտիվ աշխարհը գոյու-
թյուն ունի մեր զգացմունքներից անկախ, բայց դրա անդրադարձը` 
մարդու կողմից ընկալումը միշտ ունի սուբյեկտիվ բնույթ: «Գեղար-
վեստական ընկալումը պահանջում է անմիջականորեն անդրա-
դարձնող և մտավոր մակարդակների հոգեկան մեխանիզմների 
սերտ փոխգործակցություն» [5, էջ 194]: Այն բանից, թե ինչքան 
ճիշտ է ընկալում դիզայներն աշխարհը, կախված է նրա ստեղծած 
կերպարի գեղարվեստական «իսկությունը»: Ընկալման գործընթա-
ցում տեղի է ունենում ընկալվող առարկայի կամ երևույթի յուրօրի-
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նակ գնահատում, որոշվում է դրա նկատմամբ նկարիչ-դիզայների 
անձնական վերաբերմունքը:  

2) Արդյունավետ ստեղծագործական մտածողության փուլ: Ըն-
կալման ընթացքում աշխատանքի մեջ է մտնում տրամաբանական 
մտածողությունը, որն էլ ընկալումը կերպափոխում է նպատակա-
դրված դիտարկման: Այստեղ մեծ կարևորություն են ստանում գի-
տելիքներն ու փորձը: Զգացմունքային տպավորությունները սկզբն-
ավորում են մտածողության գործընթացը: Ուշադիր հետևելով դի-
զայների աշխատանքին, գծանկարի կատարման մաներայի և աշ-
խատանքի ինտենսիվության միջոցով կարելի է նշել մտավոր 
գործընթացների ձևավորման փուլերը` իրենց արտաքին դրսևոր-
մամբ: Նկարիչ-դիզայների աշխատանքում կարելի է տարբերակել 
մտավոր գործունեության երկու կողմեր: Մի կողմից դա այդ գոր-
ծունեության վերարտադրողական մասն է, որը օբյեկտիվ գիտելիք-
ներ է հաղորդում պատկերվող օբյեկտի մասին: Մյուս կողմից` 
արդյունավետ ստեղծագործական գործունեությունը, որը բնութա-
գրվում է նոր գաղափարների, կերպարների ստեղծմամբ: 

Ստեղծագործական գործընթացի արդյունքում սկզբնական 
շրջանում ոչ հստակ, անորոշ գեղարվեստական կերպարը մարմ-
նավորվում է որոշակի ձևում, որն էլ հուզականորեն ազդում է այն 
ընկալող մարդու վրա: Ստեղծել ներդաշնակ, ամբողջական ձև 
թույլ են տալիս հորինվածքի միջոցները, մշակել ռացիոնալ, աշ-
խատունակ կառուցվածք՝ նախագծման մեթոդներն ու միջոցները: 
Դիզայների աշխատանքի արդյունք են դառնում մոդելը, մոդելների 
սերիան, անսամբլը կամ հավաքածուն:  

Մարդկային գործունեության մեջ ինչ-որ արդյունքի հասնելու 
համար առանձնացնում են երկու ուղի. տրամաբանական (գիտու-
թյուն) և զուգորդական (պրակտիկա և արվեստ): Դժվար է նախա-
պատվությունը տալ այս կամ այն ճանապարհին: Արդյունքների 
ստեղծման գործում դրանք սերտ փոխկապակցված են: 

Գեղարվեստական կերպարների ստեղծման տրամաբանական 
ուղին ենթադրում է քննարկումների և մտահանգումների մեթոդով 
ստացված տեղեկատվության մշակում և մտահղացման մարմնա-
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վորման ժամանակ հորինվածքի հնարների ու միջոցների գիտակ-
ցական կիրառում:  

Ժամանակակից դիզայնում հագուստի նախագծման կերպա-
րային-զուգորդական մոտեցումը դիտարկվում է որպես նորամու-
ծական լուծումների որոնմանը նպաստող դիզայների անհրաժեշտ 
որակ:  

Կերպարների ստեղծման տրամաբանական ճանապարհի դեպ-
քում երևակայությունը շրջադարձ է կատարում ինտելեկտուալից 
դեպի զգացմունքայինը: Երևակայությունն այստեղ զգայական 
տրամաբանությունն է, իդեալական արժեքների ինտուիցիան, 
զգացմունքային մտածողության օրգանը: 

Կերպարի ստեղծման զուգորդական ճանապարհը պայմանա-
վորված է զուգորդությունների հոգեբանական-ֆիզիոլոգիական 
բնույթով: Ի տարբերություն տրամաբանականի, զուգորդական ուղին 
ենթադրում է չհամակարգված, ինտուիտիվ, չնպատակադրված 
գործընթաց: Հետևաբար՝ արդյունքը կարող է ունենալ տարաբնույթ 
տեսք (ըստ բովանդակության` երևակայական կամ ռեալիստա-
կան, ըստ ձևի՝ նատուրալիստական կամ դեկորատիվ և այլն): 
Այսինքն՝ գեղարվեստական կերպարի ստեղծման տվյալ ճանա-
պարհն անկանխատեսելի է: 

Ընդհանրապես՝ գեղարվեստական կերպարի ստեղծման տրա-
մաբանական և զուգորդական եղանակներն առանձին-առանձին 
հազվադեպ են բնութագրում դիզայների ստեղծագործությունը: 
Ավելի հաճախ, ստեղծագործական գործունեության արդյունքում, 
դրանք միահյուսվում են, փոխներթափանցում, դրանով իսկ 
հարստացնելով ստեղծագործական միտքը: Այսպես, հորինվածքի 
ստեղծման զուգորդական փուլը կարող է նախորդել տրամաբանա-
կանին, եթե օրինակ՝ ինչոր բնական երևույթ զուգորդական ձևով 
նկարչին հուշում է ստեղծագործության գաղափարը: Կերպարների 
ստեղծման զուգորդական և տրամաբանական ուղիները կարող են 
«խաղաղ գոյատևել» նկարչի ստեղծագործության մեջ՝ այն դարձնե-
լով ինքնատիպ ու հետաքրքիր: 

Այսպիսով, կարելի է խոսել գեղարվեստական կերպարի 
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ստեղծման երեք հիմնական ճանապարհների (տրամաբանական, 
զուգորդական, զուգորդական-տրամաբանական) մասին, չնայած 
խիստ դժվար է դրանք տարբերակել միմյանցից: Անհրաժեշտ է 
նկատել, որ դրանցից յուրաքանչյուրը բնորոշ է մարդկանց որոշա-
կի տիպի: Այսպես, վերլուծական տիպի ստեղծագործողին առավել 
մոտ է նոր կերպարների ստեղծման տրամաբանական ուղին, իսկ 
համադրական տիպին` զուգորդական ճանապարհը: Այդ պատճա-
ռով էլ ուսուցման ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել յուրա-
քանչյուր ուսանողի հոգեբանական առանձնահատկությունները, 
նրանց հոգեհարազատությունը գեղարվեստական կերպարի ստեղծ-
ման այս կամ այն ուղուն: Որոշակի խնդիրների լուծման ժամանակ 
այդ ճանապարհների հաշվառումը կօգնի ուսանողների հակվա-
ծությունների բացահայտմանը, կնպաստի նրանց զգացմունքային 
և ստեղծագործական փորձի հարստացմանը, ինչպես նաև կակտի-
վացնի նրանց երևակայությունը: 

Մարդու ստեղծագործական երևակայության մեջ զուգորդու-
թյունների ունեցած կարևորագույն դերը բացատրվում է «երևակա-
յություն» և «պատկերավոր մտածողություն» հասկացությունների 
միջև եղած սերտ կապով:  

Երևակայությանը բնորոշ են նոր կերպարի ստեղծման տարե-
րայնությունը, թռիչքաձևությունը և անկանխատեսելիությունը: 
Պատկերավոր մտածողությունը, ինչպես և յուրաքանչյուր մտածո-
ղություն ընդհանրապես, նպատակադրված գործընթաց է, ու 
թեպետ վերջնական արդյունքը ոչ միշտ է հայտնի ստեղծագործո-
ղին, նա հետևողականորեն ընթանում է դեպի վերջնանպատակ 
«ուղիղ քննարկումների և ոչ պարզ զուգորդությունների աստիճան-
ներով, որոնք համադրվում են նկարիչ-ստեղծագործողի մեկ ամ-
բողջական մտածողության ու երևակայության մեջ»[7]: 

Պատկերավոր մտածողության զարգացումը նպաստում է 
ստեղծագործական երևակայության ձևավորմանը, որը դիզայների 
ստեղծագործական արդյունավետ գործունեության համար առանձ-
նահատուկ ունակություն է: Եթե երևակայությունը նորի ստեղծ-
ման գործընթաց է, ապա ստեղծագործական երևակայությունը 
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նոր, յուրօրինակ կերպարների ինքնուրույն ստեղծումն է: Օժտված 
լինելով հարուստ երևակայությամբ՝ կարելի է ստեղծել յուր-
օրինակ, խորը բովանդակությամբ գաղափար, սակայն այն նյու-
թականացնել և արժեքավոր գեղագիտական կերպարում մարմ-
նավորել կարող է միայն ստեղծագործական երևակայության մեծ 
պաշար ունեցող մարդը: Ստեղծագործական երևակայության գոր-
ծունեությունը հիմնված է հոգեբանական բոլոր գործընթացների 
սերտ փոխկապվածության վրա: Դրանցից յուրաքանչյուրն առանձ-
նահատուկ տեղ է զբաղեցնում նկարիչ-դիզայների ստեղծագործա-
կան գործունեության մեջ: 

Հագուստի դիզայնի դասավանդման այդպիսի մեթոդիկան, 
որում հաշվի են առնվում ստեղծագործական փնտրտուքի մեջ հո-
գեբանական տարբեր գործընթացների մասնակցությունը, դրանց 
հարաբերակցությունը, նպաստում է ուսանողական աշխատանք-
ների մեջ բազմաբնույթ, յուրօրինակ գեղարվեստական կերպարնե-
րի ստեղծմանը:  
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ТЕОРЕТИКОТЕОРЕТИКОТЕОРЕТИКОТЕОРЕТИКО----МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ     
ПО ДИЗАЙНУ ОДЕЖДЫПО ДИЗАЙНУ ОДЕЖДЫПО ДИЗАЙНУ ОДЕЖДЫПО ДИЗАЙНУ ОДЕЖДЫ    

Егиазарян ГаянеЕгиазарян ГаянеЕгиазарян ГаянеЕгиазарян Гаяне    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме 

Работа над моделью одежды требует от дизайнера-модельера наличие 
развитого творческого воображения. Художественный образ стимулирует 
творческую деятельность дизайнера в момент вдохновения. Художественный образ 
рождается, обогащается, уточняется и превращается в окончательно 
сформировавшуюся идею в результате работы воображения. Благодаря 
воображению каждая творческая идея совершенствуется и из неопределенных и 
нечетких изображений превращается в четкую и конкретную картину. 

В статье рассмотренны основные вопросы развития образного мышления на 
занятиях по дизайну одежды, представленны основные особенности и методы 
формирования художественного образа. 

  
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: дизайнер, художественный образ, творческое воображение, 

средство выразительности, ассоциация, творческое мышление 
 
 
 
METHODOLOGICAL ISSUES OF FIGURATIVE THIMETHODOLOGICAL ISSUES OF FIGURATIVE THIMETHODOLOGICAL ISSUES OF FIGURATIVE THIMETHODOLOGICAL ISSUES OF FIGURATIVE THIKING KING KING KING 
IMPTOVEMENT OF FASHION DESIGN TEACHINGIMPTOVEMENT OF FASHION DESIGN TEACHINGIMPTOVEMENT OF FASHION DESIGN TEACHINGIMPTOVEMENT OF FASHION DESIGN TEACHING    

Yeghiazaryan GayaneYeghiazaryan GayaneYeghiazaryan GayaneYeghiazaryan Gayane    
SummarySummarySummarySummary  

For working on fashion design one must have developed creative thinking. Artistic 
image enhances designer's creative activity at the moment of inspiration. Artistic image 
comes into being, gets enriched, corrected and becomes a mature idea only as a result of 
working imagination. Owing to this each creative idea evolves and becomes clear and 
definite out of blurred and vague images.  

In the article the key issues of figurative thinking improvement, as well as 
peculiarities and methods of artistic image’s enhancement are presented. 

 
Key words:Key words:Key words:Key words: designer, artistic image, creative imagination, expression, association, 

creative thinking. 
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ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ ՄԱՆՈՒԿՆԵՐԻ ԱՇԽԱՐՀԸԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ ՄԱՆՈՒԿՆԵՐԻ ԱՇԽԱՐՀԸԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ ՄԱՆՈՒԿՆԵՐԻ ԱՇԽԱՐՀԸԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ ՄԱՆՈՒԿՆԵՐԻ ԱՇԽԱՐՀԸ    
                    ԽարազյանԽարազյանԽարազյանԽարազյան    ՌոզաՌոզաՌոզաՌոզա, , , , մմմմ....գգգգ....թթթթ. . . . դոցենտդոցենտդոցենտդոցենտ    

Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական 
մանկավարժական համալսարան 

  
Ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհ. Թումանյանը մշտապես եղել է մանուկ 

ընթերցողների ամենասիրելի բարեկամն ու խորհրդատուն։ Թումանյան մանկա-
գրի համար ստեղծագործական լայն հնարավորություններ են ստեղծել «Հասկեր» 
մանկական ամսագիրը, «Լուսաբեր» դասագրքերի շարքը, որոնցում զետեղված 
ստեղծագործությունների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, թե բանաստեղծը 
որքան մեծ ուշադրություն է դարձրել մանուկների համար գրված երկերի թեմա-
յին, լեզվին, տարիքային առանձնահատկություններին: Թումանյանի գեղարվես-
տական բարձրարժեք ստեղծագործությունները բազում տարիներ կրթել ու դաս-
տիարակել են սերունդներ, նպաստել նրանց մայրենի լեզվի իմացության, աշ-
խարհաճանաչողության ու ազգային մտածողության զարգացմանը։  

 
Առանցքային բառերԱռանցքային բառերԱռանցքային բառերԱռանցքային բառեր. . . . Հ․ Թումանյան, մանկական ամսագրեր, դասագրքեր, 

դաստիարակություն, ժողովրդական բանահյուսություն։ 
 
Հայ ժողովրդի մեծանուն բանաստեղծ Հ. Թումանյանի ստեղ-

ծագործությունները մեկ հարյուրամյակից ավելի է՝ կրթում ու դաս-
տիարակում են մատաղ սերնդին։ Նրա գեղարվեստական երկե-
րում, նամակներում, հրապարակախոսական, քննադատական 
հոդվածներում, ի թիվս այլ խնդիրների, լուսաբանված են հեղինա-
կի մանկավարժական – քննադատական հայացքները, կան հայ 
դպրոցին և ուսուցչին, մատաղ սերնդի կրթությանն ու դաստիա-
րակությանը նվիրված դրույթներ, որոնք այսօր էլ չեն կորցրել 
իրենց արդիականությունը։ 

Իր գրական-հասարակական գործունեության ընթացքում 
Թումանյանն առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձրել մանկա-
կան գրականությանն ու դպրոցական դասագրքեր կազմելուն։ Նրա 
գեղարվեստական երկերի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, թե 
բանաստեղծը որքան պահանջկոտ էր հատկապես մանկական եր-
կերի թեմայի, լեզվի նկատմամբ, ինչպիսի բծախնդրությամբ էր ընտ-
րում յուրաքանչյուր բառը։ Բացի այդ՝ մանկավարժական նկատա-
ռումներով վերանայում, լեզվաոճական ուղղումներ էր մտցնում և 
փոփոխում այն ստեղծագործությունները, որոնք զետեղում էր դա-
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սագրքերում կամ մանկական պարբերականներում։ Պատահական 
չէ, որ մեծ մանկագրի հեքիաթներն ու բանաստեղծությունները 
միշտ դպրոցական դասագրքերի զարդն են կազմել։ 

Մինչև 1905թ. Արևելյան Հայաստանում մանկական միակ 
պարբերականն էր «Աղբյուրը». մեծ է եղել նրա դերը մանկական 
գրականության զարգացման բնագավառում։ Այստեղ էլ առաջին 
անգամ տպագրվում է Թումանյանի «Արև և Լուսին» մանկական լե-
գենդը՝ գրված ժողովրդական ավանդության հիման վրա։ 

1905թ. Թիֆլիսում հրատարակվում է «Հասկեր» մանկական 
ամսագիրը՝ Ստեփան Լիսիցյանի խմբագրությամբ, որը նոր, ավելի 
բարձր որակ էր ոչ միայն իր աշխատակից գրողների թումանյանա-
կան հզոր սերնդի շնորհիվ, այլև այն պատճառով, որ հենվում էր 
նախորդ շրջանի հայ, ռուս ու եվրոպական մանկական մամուլի և 
առաջին հերթին՝ «Աղբյուրի» ավանդույթների վրա։ Ամսագիրը հա-
րատևեց մինչև 1917թ.։ 

«Հասկերը» տարբերակեց մեծերի ու փոքրերի համար ստեղծ-
վող գրական երկերը՝ որդեգրելով գրական-մանկավարժական 
առաջավոր սկզբունքներ, և Թումանյանը դարձավ նրա գլխավոր 
աշխատակիցը` տպագրելով բազմաթիվ նոր ստեղծագործություն-
ներ՝ և՛ ինքնուրույն, և՛ թարգմանական։ Այս շրջանում նա մանկա-
կան գրականությունը ողողեց իր հրաշալի բանաստեղծություննե-
րով ու պատմվածքներով, հեքիաթներով ու փոխադրություններով։ 

Հ. Թումանյանը, ինչպես վկայում են նրա գրչակիցները, եղել է 
«Հասկերի» հոգին։ Հանդեսի ակտիվ աշխատակիցներից մեկը՝ 
գրող-մանկավարժ Սիմակն իր հուշերում գրում է, որ ամսագրի բո-
լոր համարների նյութերը բանաստեղծը ծայրեծայր կարդացել ու 
հաճախ նաև մանրամասն խմբագրել է։ Այդ է պատճառը, որ «Հաս-
կերում» շատ կան անստորագիր նյութեր՝ նման Թումանյանի 
ստեղծագործություններին, և այժմ դժվար է որոշել՝ մեծ բանաս-
տե՞ղծն է գրել, թե նրան նմանեցնելով՝ գրել են ուրիշները, իսկ ինքը 
հիմնավոր խմբագրման է ենթարկել դրանք։ Առհասարակ մեր 
մանկական գրականության մեջ ոչ ոք երեխաների համար այնքան 
սիրելի երկեր չի ստեղծել, որքան հանճարեղ Թումանյանը։  

«Հասկերի» առաջին համարը բացվում է «Գառնիկ ախպերը» 
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չափածո հեքիաթով, որը տոգորված է Թումանյանի պայծառ լավա-
տեսությամբ, գալիք օրերի նկատմամբ հավատով և ավարտվում է 
երջանիկ ու լուսավոր տողերով. 

Երկու որբեր՝ քույր ու ախպեր, 
Առած պատիվ, գահ ու թագ, 
Աշխարհն էլի խաղաղ ու լի, 
Չարը թաղված ծովի տակ… 

Ահա կյանքի այսպիսի սքանչելի հաստատումով է սկսվում 
«Հասկերը» և 11 տարի սրանով կրթում ու դաստիարակում հայ մա-
նուկներին։ 

 Հետագայում, բացի «Հասկերից», բանաստեղծն աշխատել է 
«Հորիզոն», «Երկիր», «Ժամանակ», «Համբավաբեր», «Նոր հոսանք» և 
տարբեր այլ պարբերականներում՝ ամենուր թողնելով իր հանճա-
րի կնիքը։ 

1906-1911թթ. «Հասկեր» ամսագրում, «Լուսաբեր» և մի քանի 
ուրիշ դասագրքերում են առաջին անգամ լույս տեսել Թումանյանի՝ 
դեռևս չտպագրված մանկական չափածո և արձակ բազմաթիվ 
ստեղծագործություններ նախադպրոցական և կրտսեր դպրոցական 
տարիքի երեխաների համար՝ բանաստեղծություններ, պատմվածք-
ներ, հեքիաթներ, որոնք երեխաներին ոչ միայն պատճառում են գե-
ղագիտական հաճույք, այլև զինում են բուսական ու կենդանական 
աշխարհի մասին ճանաչողական գիտելիքներով։ Դրանցից են՝ «Ծի-
տը», «Աղվեսը», «Արտուտիկ», «Արագիլ», «Եղջերուն», «Գելը», «Շու-
նը», «Ծղրիդը», «Աշնան վերջը», «Գետակը», «Լուսաբացին», «Առա-
վոտ», «Խնոցի», «Փիսոն», «Առաջին ձյունը», «Ծիտիկի օրորքը», «Էս 
են տունն է», «Մի բաց նամակ ամենքին», «Մանուկն ու ջուրը», 
«Գարնան հրավեր», «Քամին», «Դժվար տարի» և այլն։  

Մեծ արվեստն անմահ է։ Այդ գեղարվեստական ստեղծագործու-
թյուններն իրենց անմահ գաղափարներով ու ազգային մտածողու-
թյամբ այսօր էլ ծառայում են մեր մանուկներին ու պատանիներին:  

«Հասկեր» ամսագրին աշխատակցելուն զուգահեռ՝ Թումանյա-
նը դառնում է մայրենի լեզվի «Լուսաբեր» դպրոցական դասագրքի 
շարքի հեղինակներից մեկը /Ստ. Լիսիցյանի և Լ. Շանթի հետ/, որն 
այդ շրջանի հայագիր դպրոցի ամենատարածված դասագրքերից 
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մեկն էր և բացառիկ նշանակություն ունեցավ հայ մանկավարժու-
թյան ու դպրոցի համար։ Այդ դասագրքերը մատչելի էին տարբեր 
տարիքի երեխաների համար, ուստի դարձել էին մանուկների լա-
վագույն ուսուցանողն ու բարեկամը և անընդմեջ հրատարակվել 
են մինչև 1922 թվականը։ 

1907թ. օգոստոսի վերջերին լույս է տեսնում «Լուսաբեր» դա-
սագրքի Ա մասը /«Այբբենարան և առաջին ընթերցարան»/, իսկ 
1908թ. ուսումնական տարվա սկզբին հրատարակվում է «Լուսաբե-
րի» Բ տարին՝ նախատեսված 2-րդ դասարանի համար։ «Լուսա-
բերն» առանձնանում էր իր տարաբնույթ գործառույթներով՝ ճանա-
չողական, դաստիարակչական, ազգային հոգեբանության և գեղա-
գիտական ճաշակի ձևավորման, մայրենիի ուսուցման, բառապա-
շարի հարստացման տեսանկյունից։ Այն արժանանում է ժամանա-
կի գրաքննադատների, ուսուցիչների, մամուլի ուշադրությանը և՛ 
բովանդակային կողմով, և՛ մանկավարժական։ Հատկապես նշվում 
են պարզից բարդը, ծանոթից անծանոթը տանող մանկավարժա-
կան-դիդակտիկական սկզբունքների կիրառումը դասագրքում։ Գլ-
խավոր արժանիքներից նշվում են ժողովրդի կյանքից վերցված գե-
ղարվեստական պատկերները, որ հարազատ են երեխային և բա-
վարարում են նրա հետաքրքրությունները։ Ն. Աղբալյանը բարձր է 
գնահատում դասագրքի լեզուն, ազգային ժողովրդական մտածո-
ղությունը, օտար նյութերի համապատասխանեցումը հայ երեխայի 
հոգեբանությանը։ ««Լուսաբերի» լեզուն մաքուր հայերեն է,– գրում 
է Աղբալյանը,– ամբողջ դասագրքի մեջ զգացվում է հայության 
շունչը։ Նյութերի մշակությունը բանաստեղծական դրոշմ է կրում։ 
Շանթ և Հ. Թումանյան կարողացել են մի կենդանի շունչ տալ 
գրքին և թևեր ստեղծել մանուկների համար» [1]։ 

Մեծ մանկագիրը գտնում էր, որ մանուկների համար գրելիս 
պետք է հաշվի առնել երեխայի տարիքային-հոգեբանական առանձ-
նահատկությունները, նրա հետաքրքրությունները, լեզվի պատ-
կերավորությունն ու սեղմությունը, գեղարվեստական ձևավորումն 
ու նկարազարդումը, հատկապես` ճաշակով նկարազարդումը։  

Արդիական հնչեղություն ունեն Թումանյանի պահանջները 
դասագրքերի և առհասարակ մանկական գեղարվեստական գրքի 
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արտաքին տեսքի ու բովանդակության մասին։  
– Որքան գիրքը գեղեցիկ է ձևավորված, այնքան ձգում է իր բո-

վանդակությամբ, դրականորեն ազդում ընթերցանության պա-
հանջների վրա։ 

– Դասագրքերը պետք է զերծ լինեն երեխաների ուշադրությու-
նը շեղող զանազան ավելորդություններից։ 

– Դասագրքի և՛ արտաքինը, և՛ բովանդակությունը պետք է 
գրավեն երեխային, ուստի առաջարկում էր դասագրքում զետեղ-
ված նյութերը վերցնել մանուկներին շրջապատող ծանոթ միջա-
վայրից, որ համահունչ լինեն երեխաների ապրումներին։ 

– Դասագիրքը պետք է հնարավորություն տա երեխային 
ուսումնասիրելու և յուրացնելու ինչպես ազգային, այնպես էլ այլ 
ժողովուրդների գրական ժառանգությունը։ 

Թումանյանը գտնում էր, որ հայ գրականությունը, ինչպես բո-
լոր ժողովուրդների գրականությունները, չի կարող ծաղկել ու զար-
գանալ առանց համաշխարհային բարձր գրականության բարերար 
ազդեցության, առանց գաղափարների և գեղարվեստական հնա-
րանքների այն գանձարանի, որ կոչվում է աշխարհի բազմալեզու 
գրականություն, և որի անքակտելի մասն է հայ գրականությունն 
իր սկզբնավորման օրից։  

Այդ նպատակով Ստ․ Լիսիցյանի և Լ. Շանթի հետ Թումանյա-
նը «Լուսաբերում» զետեղում է ինչպես հայ, այնպես էլ համաշխար-
հային գրականության լավագույն թարգմանություններ, փոխադ-
րություններ, որոնք այնքան լավ են հասցված մանկանը, որ թարգ-
մանական ոչ մի «նեղվածություն» չի զգացվում, և առանց այդ գոր-
ծերի, ինչպես՝ «Փիսիկի գանգատը», «Գրիչ», «Մարտը», «Շունը», 
«Ծաղիկները», «Ամենից լավ տունը», «Բզեզի դպրոցը» և այլն, ան-
հնար է պատկերացնել հայ մանկական գրականությունը։ 

Թումանյանը միշտ ակնածանքով է խոսել թարգմանական ար-
վեստի մասին. հայտնի է նրա «1922, 22 հունիս» թվակիր նամակը 
Հայաստանի լուսժողկոմ Պ. Մակինցյանին, որտեղ բանաստեղծն 
ակնարկում է թարգմանական արվեստի դժվարություններն ու 
պատասխանատվության այն զգացումը, որ պետք է ունենա յուրա-
քանչյուր իսկական թարգմանիչ: Ըստ Թումանյանի՝ յուրաքանչյուր 
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ստեղծագործություն թարգմանվելիս կորցնում է իր հմայքի զգալի 
մասը։ «Թարգմանությունը ապակու տակ դրած մի վարդ է, և գրեթե 
անկարելի է, որ թարգմանիչը տա բնագրի հարազատ բույրն ու 
հրապույրը»,– գրում է նա։ Հայտնի է նրա պահանջկոտությունն 
ինքն իր նկատմամբ, երբ թարգմանում էր Պուշկինի «Ջրահեղձն» ու 
«Ձմեռվա իրիկունը», Գրիմ եղբայրների հեքիաթներն ու այլ հեղի-
նակների գործեր։ 

Ազգային և համաշխարհային դասական լավագույն հեղինակ-
ների գործերի միջոցով այդ դասագրքերը նպաստում են սովորող-
ների աշխարհաճանաչողության ու աշխարհայացքի ընդլայնմանը, 
նրանց՝ համազգային և համամարդկային համոզմունքների, գեղա-
գիտական բարձր ու նուրբ ճաշակի դաստիարակմանը։ Դրանք այդ 
ժամանակվա դպրոցի լավագույն դասագրքերից էին՝ կազմված բո-
վանդակության ու ձևի միասնության, համամարդկային բարձր 
գաղափարների, երեխաների մտավոր առանձնահատկություննե-
րի հաշվառման, զարգացնող, ուսուցման հաջորդականության, 
զննականության ու մատչելիության, ինքնուրույնության ու գի-
տակցականության սկզբունքների հիման վրա։ 

 «Լուսաբեր» դասագրքերի շարքը /Մ. Մելքումյանի վկայու-
թյամբ/ նախախորհրդային շրջանի հայագիր դպրոցի ամենատա-
րածված դասագրքերից մեկն է եղել [3, էջ 97]։ Այն հեղինակների 
համար ոչ միայն դասագիրք է եղել, այլև մանկական գրականու-
թյամբ զբաղվելու, այն հարստացնելու և իրենց հասցեատերերին 
հասցնելու միջոց։ 

«Լուսաբերի» հեղինակներն իրենք էին մշակում նաև ժողո-
վրդական բանահյուսության ընտիր նմուշները։ Օրինակ՝ «Լուսա-
բերի» Ա տարվա մեջ զետեղված «Լուսացավ», «Ձեռքի մատները», 
«Ծույլ աղջիկը», «Ծույլ տղան», «Կռունկներ», «Խնոցի» և այլ ժո-
ղովրդական նյութեր մշակված են Թումանյանի կողմից։ Ժո-
ղովրդական բանահյուսության լավագույն նմուշները մշակելիս նա 
մեծ զգուշություն է հանդես բերել նյութի ոգուն ու բովանդակությա-
նը հավատարիմ մնալու հարցում, որպեսզի նպաստի երեխայի գե-
ղագիտական, բարոյական դաստիարակման միահյուսմանը, ճա-
շակի զարգացմանը։ 
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«Ամեն մի ազգի բանաստեղծություն ժողովրդական լեգենդնե-
րով, ազգային ոգու ստեղծագործություններով է զորանում ու ինք-
նուրույնության կնիք առնում, հաստատվում, առաջ գալիս՝ որպես 
մի ամբողջ ժողովրդի խոսք և դրանով էլ դառնում պատկառելի»,- 
գրում էր Թումանյանը [ 2, էջ 147] ։ 

Հավատարիմ իր սկզբունքին՝ մեծ լոռեցին վարպետորեն թա-
փանցեց մեր ժողովրդի հազարամյա պատմության խորքերը, հա-
վաքեց, ստեղծագործական մշակման ենթարկեց ու հարազատ ժո-
ղովրդին վերադարձրեց հայկական ժողովրդական բանահյուսու-
թյան հոգևոր գանձերը՝ երգերը, լեգենդները, զրույցները, հեքիաթ-
ները, առակները, որոնք գրականության ամենակատարյալ, ոչ մե-
կի կողմից չգերազանցված գլուխգործոցներ են և հսկայական դեր 
կատարեցին 20-րդ դարի սկզբին «մանկական գրականության սո-
վը» վերացնելու համար: Դրանք մինչ օրս էլ նպաստում են մատաղ 
սերնդի կրթության ու ազգային արժեքների յուրացման գործին։ 

Թումանյանը գտնում էր, որ դպրոցական դասագրքերում 
զետեղված նյութերը պետք է ունենան ինչպես կրթադաստիարակ-
չական նշանակություն, այնպես էլ գեղարվեստական բարձր ար-
ժեք, քանի որ, ըստ նրա, որքան բարձր է ստեղծագործության գե-
ղարվեստական մակարդակը, այնքան մեծ է կրթադաստիարակչա-
կան ազդեցությունը։ Ուստի գեղարվեստական գործերը կրճատե-
լիս նա մեծ զգուշություն էր ցուցաբերում իմաստը չաղավաղելու, 
ստեղծագործության գեղարվեստական կողմը կրթադաստիարակ-
չական կողմին չզոհաբերելու համար։ 

Մեծ էր նրա անհանգստությունը մանկական գրականության, 
հատկապես դպրոցական դասագրքերի լեզվի նկատմամբ։ «Կար-
ծում են հեշտ ու հանաք բան է մանկական գրվածք գրելը, դա ամե-
նադժվար գործն է։ Երեխայի հոգու հետ գործ ունես»,– գրել է մեծ 
բանաստեղծը [5, 125]։ 

Թումանյանը շատ կարևոր պահանջ է դրել մանկական ստեղ-
ծագործության առաջ։ Ամենից առաջ` մատչելիություն և գրավչու-
թյուն։ Նրա կարծիքով փոքրիկը այն մարդն է, ում հետ աշխատելիս 
պետք է լինել «զգույշ ու նուրբ», նյութը շարադրել «պարզ ու հաս-
կանալի», «հեշտ ու հաճելի» ձևով։  
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Նամակներից մեկում Թումանյանը մեծ տագնապով իր մտահո-
գությունն է արտահայտում հայ մանկական գրականության վիճա-
կի վերաբերյալ։ «Ասում ես` մանկական գրականության սով է։ Ճիշտ 
ես ասում։ Բայց միայն էսօր չի էդ սովը։ Էդ սովը միշտ եղել է, և 
էսքան մանուկներ ունեցող էս ժողովուրդը կամ նրա մտավորական 
ղեկավարները երբեք չհասկացան, թե ինչքան ահռելի աղետ է էդ 
սովը, և ինչ պետք է անեն սրա առաջն առնելու համար» [3, էջ 125]։ 

Իհարկե, սով ասածը նրա կարծիքով այն թեմաներն են, որոնք 
երեխաներին մատչելի լեզվով գրագետ մշակում են պահանջում։ 
Ուստի մանուկների համար գրելիս Թումանյանը թափանցում էր 
ժողովրդի ստեղծագործության մեջ, ստեղծում բանահյուսության 
վրա հիմնված մեկը մյուսից գեղեցիկ ու անկրկնելի հեքիաթներ, 
բանաստեղծություններ, խաղիկներ, հոգատարությամբ մշակում ու 
մարգարիտների վերածելով՝ վերադարձնում մանուկներին։ 

Անչափ մեծ էր Թումանյանի սերն ու պատասխանատվությու-
նը մանկան հանդեպ. նա չէր խնայում ո՛չ ժամանակ և ո՛չ եռանդ։ 
Բանաստեղծի կարծիքով թե՛ հեքիաթը, թե՛ պատմվածքը, թե՛ բա-
նաստեղծությունը պետք է ընդարձակեն երեխայի ճանաչողությու-
նը, հուզեն և հետաքրքրեն մանկանը, դաստիարակեն բազմակող-
մանի զարգացած մարդ։  

«Լուսաբերում» Թումանյանի տպագրած մանկական ստեղծա-
գործությունները ժանրային առումով բազմազան են` բանաստեղ-
ծություն, հեքիաթ, պոեմ, զրույց, պատմվածք, լեգենդ, առակ և այլն։ 
Դրանք տոգորված են բարձր գաղափարայնությամբ, մատչելի են 
տարբեր տարիքի երեխաներին․ հատկապես հեքիաթները շատ 
սիրված են մանուկների կողմից և հեշտությամբ են հասնում նրանց 
մտքին ու հոգուն։ Նրանց մեջ հիմնականում ցույց են տրվում 
«չարի» կերպարանքով հանդես եկող անհավասարությունը, շահա-
գործումը, բռնությունն ու սուտը և բարու հաղթանակը։  

«Հեքիաթները,– գրում է մանուկների բարեկամը,– գրական 
մարդիկ չեն հորինում, այլ առնում են ժողովրդականը և պատմում։ 
Եվ շնորհքը հենց էդ պատմելու մեջ է, որ իմանան ինչը փոխեն, ին-
չը դուրս գցեն, ինչը պահեն, ինչ լեզվով, ինչ ոճով և ինչպես պատ-
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մեն, որ և՛ գեղեցիկ դուրս գա, և՛ ժողովրդականի համն ու հոտը 
չկորչի»։ [6, էջ 161]։ 

Հանճարեղ մանկագրի բազմաթիվ բանաստեղծություններն ու 
արձակ գործերը, այս էլ քանի՜ տարի է, սեր են ներշնչում մանուկ-
ներին դեպի ազնիվն ու բարին և ատելություն դեպի անմարդկա-
յինն ու չարը։ Ընդամենը չորս տողով նա երեխաներին ներշնչում է 
ամենից բարդ ու կարևոր մտքերը, օրինակ՝ մտքեր եսասիրության 
ու այլասիրության մասին. 

Մի՛ լինիր ուրագի պես, 
Միշտ դեպի քեզ, միշտ դեպի քեզ, 
Այլ եղիր սղոցի պես՝ 
Մին դեպի քեզ, մին դեպի մեզ… 
Թումանյանը ժողովրդական բանաստեղծ է, նրա հոգսերով 

ապրող, իրական կյանքի դժվարություններն ու տառապանքները 
տեսնող: «Գրականության ամենաանաչառ ու անողոք քննադատն 
ու գնահատողը ժամանակն է։ Ժամանակի ընթացքում շատ շատե-
րը կորցնում են իրենց հմայքն ու հռչակը կամ, ընդհակառակը, 
գրական մեծությունների համաստեղության մեջ գտնում են իրենց 
տեղը՝ որը համեստ, որն ավելի պայծառ փայլով։ Եվ ահա նրանք 
անցյալի հեռվից, ժամանակների խորքից իրենց պայծառ ու մաքուր 
լույսով մեզ հրապուրում ու ոգևորում են լավագույն գործերի հա-
մար և ներշնչում են հիացում ու հարգանք»։ [6, էջ 31]։  

Թումանյանի այս խոսքերը վերաբերում են նաև հենց իրեն՝ 
մեծ բանաստեղծին, որի փառքը ժամանակի հոլովույթում գնալով 
ահագնանում է, հրապուրում սերունդներին իր պայծառ ու մաքուր 
լույսով։ 

 
ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. «Զանգակ», հմ․ 9, Թիֆլիս, 1908։ 
2. Հ․Թ․Երկերի ժողովածու, հ․4, Ե․, 1951։ 
3. Հ․Թ․Երկերի ժողովածու, հ․5, Ե․, 1951։ 
4. Մ․Ս․Մելքումյան, Հ․ Թումանյանը կրթության ու դաստիարակության 

մասին, Ե․, 1969։ 
5. Հ․Թ․ԵԼԺ, հ․6, 1994։ 
6. Հ․Թ․ԵԼԺ, հ․7, 1995։  
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ТУМАНЯН И МИР МАЛЫШЕЙТУМАНЯН И МИР МАЛЫШЕЙТУМАНЯН И МИР МАЛЫШЕЙТУМАНЯН И МИР МАЛЫШЕЙ    
Харазян РозаХаразян РозаХаразян РозаХаразян Роза    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Известный армянский поэт Ов. Туманян всегда являлся самым любимым 

другом и советчиком для маленьких читателей. Обширные творческие 
возможности детского писателя Туманяна раскрыли детский журнал “Хаскер”, 
серия учебников “Лусабер”, где и были опубликованы произведения, изучение 
которых показывает, насколько большое внимание поэт уделяет тематике, языку 
книг написанных им для малышей. Художественные произведения Туманяна на 
протяжении многих лет обучали и воспитывали целые поколения, способствовали 
изучению родного языка, расширению мировоззрению и развитию национального 
мышления.  

 
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: Օв. Туманян, детские журналы, учебники, воспитание, 

фольклор.  
    
    
    

TUMANYANTUMANYANTUMANYANTUMANYAN ANDANDANDAND    WORLDWORLDWORLDWORLD    OF KIDSOF KIDSOF KIDSOF KIDS    
Kharazyan RоzaKharazyan RоzaKharazyan RоzaKharazyan Rоza    

SummarySummarySummarySummary 
Famous Armenian poet H. Tumanyan has always been the most beloved friend and 

adviser for young readers. Publishing of works in children’s magazine "Hasker" and in 
series of textbooks "Lusaber" opened extensive creative possibilities for children’s writer; 
study of which shows how much attention the poet pays to themes, language, age 
peculiarities of the books he wrote for children. For many years Tumanyan’s artworks 
have trained and educated generations, contributed to the study of the native language, 
broadening of worldview and development of national thinking. 

 
Key wordsKey wordsKey wordsKey words:::: H. Tumanyan, children's magazines, textbooks, education, folklore. 
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ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆԻ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆԻ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆԻ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆԻ 
ԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԽՈՍՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԽՈՍՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԽՈՍՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԽՈՍՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑ    

Խուգեյան ԱրևիկԽուգեյան ԱրևիկԽուգեյան ԱրևիկԽուգեյան Արևիկ    
 Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական 

համալսարան, դասախոս 
    

Հոդվածում խոսվում է մոդելավորման՝ որպես նախադպրոցականի կա-
պակցված խոսքի զարգացման ժամանակակից միջոցի մասին: Մոդելավորումը 
թույլ է տալիս արդյունավետ կերպով իրակացնել նախադպրոցականի կապակց-
ված խոսքի զարգացման գործընթացը: 

 
Առանցքային բառերԱռանցքային բառերԱռանցքային բառերԱռանցքային բառեր. . . . մոդելավորում, կապակցված խոսք, գծապատկեր, 

խորհրդանիշ: 

 
Խոսքի, զարգացումն իրականացվում է աստիճանաբար, շրջա-

պատի հետ առնչվելու, մտավոր զարգացման միջոցով:  
Երեխաների խոսքի զարգացման մանկավարժական գործըն-

թացը բավական բարդ գործընթաց է: Անհրաժեշտություն է առա-
ջանում երեխաներին սովորեցնել կապակցված, հաջորդական և 
քերականորեն ճիշտ շարադրել սեփական մտքերը, պատմել շրջա-
պատում տեղի ունեցող ամենատարբեր երևույթների մասին: Հաշ-
վի առնելով այն, որ ժամանակակից երեխաները բավականին հա-
գեցած են տեղեկատվությամբ, անհրաժեշ է ուսուցման գործընթա-
ցը կազմակերպել հետաքրքիր, զարգացնող, գրավիչ: 

Ըստ Լ.Ս.Ռուբինշտեյնի, Ա.Մ.Լեուշինայի, Դ.Բ.Էլկոնինի` երե-
խայի խոսքի զարգացման գործընթացը առավել դյուրին է ընթա-
նում դիտողականության շնորհիվ: Առարկաների, նկարների դի-
տումը օգնում է երեխային անվանել դրանք,դրանց բնութագրական 
հատկանիշները, բնորոշ գործառույթները: [4] 

Խոսքի և ինտելեկտուալ զարգացման արդյունավետ միջոց է 
մոդելավորումը, որի շնորհիվ երեխաները սովորում են միասին 
ներկայացնել հիմնական օբյեկտների բնութագրերը: Կրթության 
մոդելավորումը, համապատասխանաբար սկսել են նախադպրոցա-
կան տարիներին, քանի որ, ըստ Լ. Ս. Վիգոտսկու, Ֆ. Ա. Սոխինի,   
Օ. Ս. Ուշակովայի, նախադպրոցական տարիքը առավել արագ-
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ընթաց զարգացման և կայացման ժամանակահատված է: Զար-
գանալով, երեխան ակտիվորեն սովորում է մայրենի լեզվի հի-
մունքները և խոսքը, մեծանում է նրա խոսքային գործունեությունը: 

Լայն ճանաչում ստացան Լ. Ա. Վենգերի և նրա գաղափարա-
կիցների աշխատանքները` կապված մոդելավորման հետ: Գործու-
նեության տարբեր տեսակներում՝ կապակցված խոսքի ուսուցման 
համար օգտագործվում են գործողություններ իրականացնող կեր-
պարների նկարներ: Նախ, ստեղծվում է լսված տեքստի սխեմա-
տիկ պլան: Աստիճանաբար երեխայի մեջ ձևավորվում է որոշակի 
պատկերացում տեքստի վերաբերյալ, որով էլ նա առաջնորդվում է 
հետագա խոսքային գործունեության ընթացքում:  

Երեխաներին առաջարկելով աշխատանք խորհրդանիշերի 
միջոցով, փորձում ենք ակտիվացնել նախդպրոցականի խոսքը, 
ակտիվացնել բառապաշարը: 

Աստիճանաբար տիրապետելով մոդելավորման միջոցով խոս-
քի արտաբերմանը` երեխաները կսովորեն գրագետ պլանավորել 
իրենց խոսքը: 

Մոդելավորումը ուսուցանվող առարկայի էական հատկանիշ-
ների տեղափոխումն է դրան փոխարինող որևէ պատկերների վրա, 
որի հետ պիտի աշխատի երեխան: Նախադպրոցական տարիքում 
դիտողական նյութն առավել հեշտ է յուրացվում, քան խոսքայինը: 
Հոգեբաններ Էլկոնինը, Վենգերը, Եգորովան, նպատակային են 
համարում մոդելավորման կիրառումը, քանի որ այն հասանելի է 
երեխաների համար զարգանում է մտածողությունը, հարստանում 
է բառապաշարը, երեխաները սովորում են համեմատել, ընդհան-
րացնել: Մոդելների կիրառումը օգնում է զարգացնել երեխաների 
հիշողությունը, ճշտում է նրա գիտելիքները, նպաստում է ուսու-
ցանվող առարկայի ինքնուրույն յուրացմանը:  

Մոդելավորման գիտակներ Վենգերը, Դյաչենկոն առանձնաց-
նում են 3 փուլ. 

1. պատրաստի խորհրդանիշի կամ մոդելի կիրառում: 
Այս փուլում մեծահասակը ցուցադրում է մոդել կամ խորհրդա-

նիշ, երեխաները այն դիտոմ են, այնուհետև վերարտադրում են 
տեղեկատվությունը` հիմնվելով տվյալ մոդելների վրա: 
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2. Մանկավարժի և երեխաների համատեղ մոդելի կազմում: 
3. Ինքնուրույն մոդելի կազմում: 
Ա.Վ.Զապորոժեցն իր աշխատություններում գրում է. «Նախա-

դպրոցականի ուուցման նպատակը պիտի լինի ամպլիֆիկացիան, 
այսինքն, այնպիսի արժեքավոր որակների առավելագույն ձեռքբե-
րումը և հարստացումը, որոնց հանդեպ տվյալ տարիքն առավել 
ընկալունակ է»: [1] 

Երեխայի մտավոր զարգացման համար ամպլիֆիկացիան, 
նախ և առաջ, նշանակում է. 

• պատկերային մտածողության զարգացում, որն արտահայտ-
վում է սխեմաների օգտագործման կարողությունների տիրապետ-
մամբ, այսինքն` մտածական տարբեր խնդիրների լուծման ժամանակ 
իրական առարկաների պայմանական փոխարինողների կիրառմամբ 

• երևակայության զարգացում՝ մասնավորապես, երևակայու-
թյան ուղղորդված զարգացում, որի արդյունքում ստեղծվում են 
նոր պատկերներ: 

Փոխատեղման ունակությունը մարդկային ուղեղի հիմնական 
առանձնահատկություններից է: Զարգացման արդյունքում այն 
հնարավորություն է ընձեռում կառուցել, յուրացնել և կիրառել սիմ-
վոլներ և նշաններ, առանց որոնց անհնարին կլիներ, ոչ միայն գի-
տությունը և արվեստը, այլ նաև մարդկային գոյությունը: Ինպես 
ցույց է տալիս շվեցարացի հոգեբան Ժան Պիաժեն, այս ունակու-
թյունը զարգանում է երեք տարեկանից սկսած: Երեխայի համար 
կարևորը ոչ միայն առարկաների արտաքին ձևերի փոփոխումն է, 
մոդելավորումը, այլև դրանց իրականացումն է «մտքում», այսպես 
ասած` «իր համար», այսինքն, ներքին պլանում: 

Խորհրդանիշերի, նշանների կիրառումը գործունեության տար-
բեր ձևերում հանդիսանում է նախադպրոցական տարիքի երեխա-
ների մտավոր և ստեղծագործական կարողությունների զարգաց-
ման աղբյուր: 

Միջին նախադպրոցական տարիքի երեխաների երևակայու-
թյան և պատկերային մտածողության զարգացումը հանդիսանում 
է մտավոր զարգացման հիմնական ուղղությունը, նպատակահար-
մար է մոդելավորման ունակությունը զարգացնել գործունեության 



94 

տարբեր ձևերի ընթացքում: Կարևոր է ընտրել պարապմունքի 
անցկացման հարմար տարբերակ երեխաների մտավոր ունակու-
թյունների և մտածողության զարգացման նպատակով: Երեխանե-
րի զագացումն առավել արդյունավետ կլինի, եթե պարապմունքնե-
րին զուգահեռ անցկացվեն նաև խաղ-պարապմունքներ, որոնք 
ընդգրկում են խնդրահարույց իրավիճակներ, խնդիր-հանելուկներ, 
հեքիաթային իրավիճակներ, որոնք ուղղված են երեխայի հիշողու-
թյան, երևակայության, մտածողության զարգացմանը:  

Միջին նախադպրոցական տարիքի երեխաների կապակցված 
խոսքի զարգացման նպատակով կիրառվում են գրաֆիկական 
սխեմաներ, սխեմատիկ մոդելներ, պատմում կազմելու սխեմաներ. 
դրանք հանդիսանում են դիդակտիկ նյութ և նպաաստում են. 

• բառապաշարի հարստացմանը 
• պատմվածքներ կազմելու ունակության զարգացմանը 
• գեղարվեստական ստեղծագործություններ վերապատմելուն 
• հանելուկներ կազմելուն և գուշակելուն 
• ոտանավորի ուսուցմանը: 
Մոդելների կիրառումը հաջողությամբ օգտագործվում է նաև 

որպես երեխաներին գեղարվեստական գրականության հետ ծանո-
թացման միջոց, որն իրականցվում է 2 փուլով. 

1-ին փուլում մոդելներն ընդգրկվում են միայն հեքիաթի վերա-
պատմման ժամանակ: Այս փուլի նպատակն է մոդելների օգնու-
թյամբ սովորեցնել առանձնացնել հեքիաթի կարևոր իրադարձու-
թյունները, դրանք դասավորել ըստ ստեղծագործության հերթակա-
նության, օգնել սովորեցնել մոդելների տեղակայման սկզբունքնե-
րը, քանի որ մոդելներն ունեն այնպիսի հատկանշական նշաններ, 
ինչպիսիք ունեն իրական առարկաները: 

2-րդ փուլում արդեն ստեղծագործելու գործընթացն է և ուղղված 
է պատմվածքների, հեքիաթների, հորինելու ուսուցմանը` մոդելնե-
րի, սխեմաների կիրառմամբ: Երեխաների հետ աշխատանքի ըն-
թացքում կիրառվում են տարբեր խաղեր, վարժություններ, երևա-
կայության զարգացմանն ուղղված առաջադրանքներ, որոնք երե-
խաներին օգնում են ազատ լինել, խուսափել պատրաստի օրինա-
կից և նախապատրաստում սեփական յուրահատուկ լուծումների, 
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արտահայտչամիջոցների տպավորությունների արտահայտմանը: 
Մոդելավորման առավել հեշտ տարբերակ է մոդելների աստի-

ճանականությունը. այն ունի աստիճանաբար մեծացող տարբեր 
չափերի երկրաչափական պատկերների տեսք, օրինակ` «Երեք 
արջի հեքիաթը» հեքիաթում երեխաները դաստիարակի հետ որո-
շում են, թե որ արջին որ շրջանակն է /մոդելն է/ համապատասխա-
նում, հեքիաթի պատմումի ժամանակ երեխաները ցույց են տալիս 
համապատասխան շրջանակը և պատմում դրա մասին: Նման 
պարապմունքների ժամանակ հատկապես կարևոր է, որ երեխան 
հասկանա փոխատեղման սկզբունքը: Այդ նպատակով մինչև 
պարապմունքի սկսվելը քննարկվում է, թե ո˚ր շրջանակը և ինչու˚ 
է փոխարինում որևէ հերոսի: Երեխան կիրառում է փոխարինողը` 
հիմք ընդունելով հերոսին բնորոշ գույնը, մոտավոր ձևը, չափսերը 
և այլն: Օրինակ`«Ուլիկը» հեքիաթում սպիտակ փոքրիկ շրջանը 
փոխարինում է ուլիկին, իսկ մեծ մոխրագույն շրջանը` գայլին: 
Երբեմն, պարապմունքների ժամանակ, երեխաների ցանկությամբ, 
բարի հերոսները նշանակվում են բաց և վառ գույների մեդելներով, 
իսկ չար հերոսները` մուգ: Օգնելով երեխային` պետք է ոչ միայն 
խաղալ փոխարինող առակաների հետ, այլ նաև խստորեն հետևել 
հեքիաթի հաջորդականության պահպանմանը, որը երեխաներին 
օգնում է վերլուծել հիմնական իրադարձությունները և կապը 
դրանց միջև: Երեխան ոչ միայն անում է այն, ինչը իրեն դուր է 
գալիս, ինչ պետք է այդ պահին խնդիրը լուծելու համար: 

Մոդելավորման մեթոդով պարապմունքի հիանալի տարբերակ 
է «Պապն ու շաղգամը» հեքիաթը, որտեղ հեքիաթի հերոսներին փո-
խարինում են մոդելները. Պապը ներկայացվում է մեծ, դեղին զո-
լակով, իսկ մնացած հերոսները՝ համապատասխանաբար նվազող 
չափերի զոլակներով: Միայն շաղգամին փոխարինում է նարնջա-
գույն, շրջանը: Երեխաները, ծրարներով ստանալով հեքիաթի հե-
րոսներին համապատասխան մոդելները, սկսում են դրանք դասա-
վորել հեքիաթի հերթականությամբ, իսկ վերջում, մի քանի երեխա 
կարող են վերապատմել իրենց մոդելներով կազմված հեքիաթը: 

«Երեխան սովորում է մտածել, սովորում է խոսել. բայց, այնու-
ամենայնիվ, նա կատարելագործում է խոսքը, մտածել սովորելով» 
Ֆ. Ա. Սոխին [2] : 
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В данной статье говорится о значение наглядного моделирования для разви-
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««««ԲԱՐՁՐԻՑԲԱՐՁՐԻՑԲԱՐՁՐԻՑԲԱՐՁՐԻՑ»»»»    ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ    
ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ    

 Վլադիմիր ԿիրակոսյանՎլադիմիր ԿիրակոսյանՎլադիմիր ԿիրակոսյանՎլադիմիր Կիրակոսյան, , , , բբբբ....գգգգ....դդդդ., ., ., ., պրոֆեսորպրոֆեսորպրոֆեսորպրոֆեսոր    
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ 

 
Հոդվածում տեքստային վերլուծության է ենթարկվում Թումանյանի «Բարձ-

րից» բանաստեղծությունը իր տեղծագործության համատեքստում: Ցույց է տր-
վում, որ թումանյանական տեքստում բարձրի, ներքևի, արարիչ ոգու, բանական 
հոգու, մարդկային սրտի, բարու և չարի հետ կապված փոխաբերությունների խա-
ղը գեղարվեստական պայմանականություն է, ինչպես Դանտեի «Աստվածային 
կատակերգության» մեջ: Հայ բանաստեղծը բարձրացնում է արվեստի և իրակա-
նության փոխհարաբերության հավերժական հարցը՝ սեփական հայեցակետից: 
Նրա համոզմամբ՝ արվեստը ոչ թե կյանքի վերստեղծումն է լեզվի, գծի, գույնի և 
այլ միջոցներով, այլ իր օրենքներով ապրող ինքնուրույն աշխարհ, որ վեր է կոշտ 
իրականությունից, ինքն է իր նպատակը: Արվեստի ստեղծագործության և աստ-
ծու արարչագործության միջև սկզբունքային տարբերություն չկա: Երբ մարդը 
իրական աշխարհում կկարողանա հասու լինել «երջանկության գաղտնիքին», այն 
ժամանակ միայն կվերանա անջրպետը կյանքի ու արվեստի միջև, ապրելը ինքը 
կդառնա արվեստ: Բայց այդ ժամանակը շատ է հեռու կամ երբևէ չի գալու… 

 
Առանցքային բառերԱռանցքային բառերԱռանցքային բառերԱռանցքային բառեր. տեքստ, խորհրդանիշ, նշան, փոխաբերություն, ար-

վեստ, գիր, լեզու: 

 
Հովհ. Թումանյանի ստեղծագործությունը լեզվի, ձևի, իմաստի 

միայն իրեն հատուկ հարաբերություններով մի ամբողջական 
տեքստ է, որի ընթերցումը բազում տարբերակներ կարող է ենթադ-
րել:  

Տեքստի ժամանակակից սահմանումներից մեկի համաձայն` 
«Ստեղծագործությունը՝ հասկացված, ընկալված, ընդունված իր 
խորհրդանշանային բնույթի ամբողջ լրիվությամբ, հենց ինքը 
Տեքստն է: Դրանով էլ Տեքստը վերադառնում է լեզվի գիրկը: Ինչպես 
լեզուն, նա էլ ունի կառուցվածք, բայց չունի միավորող կենտրոն, 
ներփակվածություն»: Սակայն թումանյանական տեքստն ունի իր 
որոշակի կենտրոնները, որոնց վրա ամեն անգամ հաջորդաբար 
կամ թռիչքաձև բևեռվում է ընթերցման գործընթացը: Շատ հաճախ 
այդպիսի կենտրոնների դեր կատարում են առանձին ամբողջա-
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կան ստեղծագործություններ: Դրանցից է «Բարձրից» բանաստեղ-
ծությունը, որ գրականագիտության մեջ քիչ է արժանացել ուշադ-
րության:  

Ինչպես նաև Թումանյանի ողջ ստեղծագործությունը, այնպես 
էլ այս բանաստեղծությունը որպես տեքստ ընթերցելիս, իհարկե, 
չենք կարող գործ չունենալ նշանակելի–նշանակող–նշան հասկա-
ցությունների հետ: Սակայն թումանյանական տեքստի ընթերցու-
մը` միայն նշանագիտական մեթոդով միակողմանի կլիներ, քանի 
որ այդ տեքստը, ինչպես արդեն նկատվեց, ունի որոշակի իմաս-
տային կենտրոններ, որոնք տեքստի գոյավորման համար, նշանա-
յինից բացի, իրականացնում են նաև այլ բնույթի գործառույթներ: 
Ուստի թումանյանական տեքստի ընթերցումը պահանջում է հա-
մալիր վերլուծական մոտեցում:  

Սկսենք բանաստեղծության առաջին քառատողից. 
 Իմ բարի սըրտի էն մեծ խոհերից,  
 Էն մեծ խոհերի անհուն խորերից 
 Կամեցավ՝ ելավ իմ հըզոր հոգին, 
 Որ բարձրից նայի աստծու աշխարհքին: 
Սա քնարական պահի նախադրությունն է, որ ընթերցողի գի-

տակցությանը հասնում է ամենից առաջ հաղորդական նշանակու-
թյամբ, իրադարձություն, որի մասին հաղորդվում է: 

Արտաքուստ պարզ ու միանշանակ այս հաղորդումը բազմա-
թիվ հարցեր է առաջադրում: Նախ՝ բարին առօրեական, կենցաղա-
յին իմաստո՞վ է գործածված, թե՞ արարչական սկզբի ու նպատակի 
նշանակությամբ: Թումանյանի ստեղծագործության համատեքս-
տին տեղյակ ընթերցողը ինքնաբերաբար հակվում է դեպի այս 
երկրորդը: Եվ, իրոք, չար-բարի հակադրամիասնությունը թուման-
յանական աշխարհի հիմնային շարժիչներից է, որ իր արքետիպա-
յին արժեքով թափանցում է այդ աշխարհի բոլոր շերտերը:  

Մտորելու տեղիք է տալիս նաև «բարի» վերադիրի գործածու-
թյունը սրտի հետ: Դարձյալ ընթերցողը երկընտրանքի առաջ է. 
«բարի սիրտ» կապակցությունը սովորական փոխաբերությո՞ւն է, 
որ գործառում է առօրյա խոսքում, թե՞ որոշակի նշանային արժեք 



99 

ունի: Թվում է՝ երկրորդը, այսինքն՝ բարին արարչության սկիզբն է, 
սիրտը խորհրդանշում է մարդկային սկիզբը, որ իր արարման 
նպատակով նույնպես բարի է: Այսպիսի ենթադրություն հուշում է 
«մեծ խոհերի» և դրանց «անհուն խորերի» մասին ակնարկը: Սա 
խորհրդանշում է բանականությունը, որ մարդուն առանձնացնում 
է բոլոր արարածներից և նրան թույլ է տալիս փորձ անել աշխար-
հում վերագտնելու կորուսյալ դրախտը…  

Հաջորդ երկտողը կարծես թե հաստատում է այս ենթադրու-
թյունը: Երկտողի սկզբում ուշադրություն է գրավում «կամեցավ» 
բառը: Դա նշանակում է, որ «հզոր հոգին» ներկայացնում է ինքնու-
թյան կամային սկիզբ: Այս գիտակցությունն ընթերցողին կանգնեց-
նում է մի նոր հարցականի հանդիման. արարիչ ոգին և մարդկային 
հոգին ի՞նչ հարաբերությամբ են գործառում թումանյանական 
տեքստի անպարփակ տարածքում: Ոգին տիեզերական բացար-
ձակն է, աննյութեղեն էություն, արարչության սկիզբը, բայց ինքը` 
անսկիզբ ու անվերջ:  

Բայց բանական ես-ը ամենևին էլ կրավորական չէ տիեզերա-
կան ոգու հանդեպ: Ճիշտ է, հոգին ոգու շունչն է, որ սահմանված է 
անմարմին էությունից մարմին առնելու: Բայց մարմին առնելով՝ չի 
խզում կապը իր ծագումնաբանական սկզբի հետ, այսինքն՝ հոգու 
կենսագործունեությունը հավերժական ձգտում է՝ վերադառնալու 
իր անմարմին էությանը: Այս ձգտումով էլ իմաստավորվում է հո-
գու մարմնեղեն գոյությունն արարչական աշխարհում: Բայց երբ 
հանդիպադրվում է կեցության կոշտ ռեալությանը, ուզում է կամքի 
զորությամբ դուրս գալ մարմնեղեն պատյանից, որպեսզի ոգու 
ամենատես հեռավորությունից կարողանա ընդգրկել ու գնահատել 
աշխարհի չարն ու բարին: Այս հարթության վրա արդեն հասկա-
նալի են դառնում հոգուն վերագրվող կամային սկիզբը և «հզոր» 
վերադիրը, նաև բանաստեղծության խորագիրը: 

«Բարձր»-ը բաց խորհրդանիշ է, որ անհամար փոփոխակներով 
գործառվում է դասական արվեստում ու գրականության մեջ, իսկ 
ժամանակակից տեքստերում՝ հաճախ նշանային արժեքով: Բարձրի 
ու ցածրի հանդիպադրումը սկզբնական մակարդակում խորհրդան-



100 

շում է կեցության երկբևեռ բնույթը՝ չարի և բարու, լույսի և ստվերի 
հարասությամբ: Հակադրամիասնության այսպիսի բովանդակավո-
րումը բնորոշ է հատկապես բանահյուսական տեքստերի, այս 
դեպքում՝ Թումանյանի հեքիաթների ու բալլադների համար: 

20-րդ դարի, նաև մեր օրերի գրական տեքստերում բարձրի 
գաղափարը հաճախ առնչվում է ոգու բարձրագույն ոլորտի՝ դան-
թեական «յոթերորդ երկնքի» հետ: Թումանյանական տեքստերում 
ևս բարձրի խորհրդանիշը հարաբերվում է առավելապես այս ոլոր-
տի հետ՝ տարբեր տեքստերում ձևավորելով մետալեզվի տարբեր 
կերպափոխություններ: Այդ տեքստերում բարձր-վեր գաղափարա-
նիշը իր շուրջը հյուսում է իմաստային յուրօրինակ դաշտեր, որոնք 
դեպի ոգու բարձրագույն ոլորտը հոգու վերացման տարբեր աստի-
ճաններն են նշանավորում: Դրանց սահմանները ոգու կեցության 
յոթերորդ` երկնային ծավալումներն են, որոնց «բարձրից» հոգին 
հայում-զննում է «վարի» կեցությունը: Ակամա հիշում ես Դանտե-
ին, որ դեպի յոթերորդ երկինք տանող սանդուղքի առաջին աստի-
ճանին ոտք դնելիս Բեատրիչեի խորհրդով հետ է նայում վար մնա-
ցած աշխարհներին. 

 … Այնժամ ես յոթ երկինքներին նայեցի,  
 Բայց երկիրն ինձ այնքան ճղճիմ երևաց, 
 Որ նրա այդ խղճուկ տեսքից ժպտացի: 
 Եվ լիովին համամիտ եմ հիմա ես 
 Նրանց հետ, որ բանի տեղ չեն դնում այն 
 Եվ խորհում են երկնի մասին մշտապես… 
Այժմ փորձենք պարզել «սիրտ» փոխաբերության ձևաիմաս-

տային դերը բանաստեղծության տեքստային տարածության մեջ: 
Ոգի–սիրտ–հոգի եռաստիճան համակարգում սիրտը խորհրդա-
նշում է հոգու մարմնավոր կեցությունը, որ ամենևին էլ երկրորդա-
կան չէ ոգի–հոգի անցումային միջակայքում: Իրական աշխարհը 
հոգու ինքնաճանաչման կերպն է, որ արարիչ ոգու պարգևն է իր 
արարածին և ի սկզբանե բարի է: Բայց չարի «թուքը» հենց արար-
ման օրից է խառնվել մարդու հողեղեն կերտվածքին («Չարության 
սկիզբը») և մշտական լարումի մեջ է պահում նյութեղեն և հոգեղեն 
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աշխարհների ոչ թե հակադրությունը, որ տարբեր ժամանակնե-
րում հիմք է դարձել անհամար ու բազմաբնույթ բանաստեղծական 
ներշնչումների, այլ դրանց փոխադարձ ձգտումը՝ վերստին միա-
վորվելու իրենց նախաստեղծ էությամբ: Ամբողջությամբ վերցրած 
թումանյանական տեքստում, մասնավորապես «Բարձրից» բանաս-
տեղծության մեջ, սիրտը և հոգին, այսինքն՝ մարմնեղեն և հոգեղեն 
կեցությունները, միևնույն նպատակին են միտում. հոգին մի պահ 
թոթափում է մարմնեղեն պատյանը, բայց ոչ հարկադրաբար, այլ 
սեփական կամքով, քանի որ սրտի հակոտնյան չէ. 

 Ու պայծառ ցոլաց դեպ վերին այեր՝ 
 Մարդկային ամեն հընարքներից վեր,  
 Վեր ամեն շուքից ու շամանդաղից՝ 
 Մինչև լուսեղեն ոլորտն անթախիծ: 
Հոգու այս սլացքի հետագիծը «դեպ վերին այեր» առարկայորեն 

տեսանելի է իր վերընթացի մեջ, որ ասուպի ակնթարթային ցոլք է 
հիշեցնում: Սլացքի սրությունն ու հանգրվանի հեռավորությունն 
ընդգծվում են հաջորդ տողերի` բառ առ բառ սաստկացող դինամի-
կայով, որ ներսից լուսավորվում է «պայծառ» ու «լուսեղեն» վերա-
դիրների շողարձակումով և հաստատանշվում «անթախիծ ոլոր-
տի» տեսապատկերով: 

Առաջին քառատողի հաղորդական բնույթը երկրորդում զգա-
լիորեն փոխվում է: Հաղորդվող «իրադարձությունը» հեղինակային 
երևակայության խաղից վերածվում է տեքստային ռեալության: 
Տեքստն օտարվում է հեղինակից, դառնում «պարադոքսալ» ըն-
թերցման առարկա, այսինքն՝ ընթերցվում-վերծանվում է ընթերցո-
ղի կողմից՝ նաև հեղինակային հղացումից տարբեր, երբեմն նույ-
նիսկ դրան հակադիր նշանակություններով: Այս նկատի ունի Ռո-
լան Բարտը, երբ գրում է, թե տեքստում «գրառում չկա» հեղինակի 
«հայրության մասին», տեքստը «կարելի է ընթերցել՝ հաշվի չառնե-
լով նրա հոր կամքը»: 

Սակայն Թումանյանի դեպքում տեքստի մեջ հեղինակի «ուր-
վականը» լրիվ շրջանցել հնարավոր չէ: Նրա ստեղծագործության 
համատեքստում նույն կամ մոտ նշանակություններով բազմիցս 
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կրկնվող առանձին բառեր, արտահայտություններ, խորհրդանշան-
ներ, արքետիպեր, այնուամենայնիվ, այս կամ այն կերպ ուղղոր-
դում են ընթերցողական հայացքը, որքան էլ վերջինս իր բնույթով 
հակված լինի անկախության: Դիտարկվող քառատողում այդպիսի 
ուղղորդող դերակատարում ունեն «պայծառ», «լուսեղեն», «անթա-
խիծ» բառերը: Առաջին երկուսը՝ իբրև անբիծ մաքրության ու 
սրբության խորհրդանիշներ, անընդհատ կրկնվում են բանաստեղ-
ծի ստեղծագործական բոլոր հղացումներում՝ տարատեսակ երան-
գափոխումներով և «մութի», «խավարի» հետ տարաբնույթ հակադ-
րություններով: Քառատողն ընթերցելիս դրանք առաջինն են 
հայտնվում ընթերցողի տեսադաշտում և նրա հայացքի սահման-
ներն ընդարձակում տարբեր ուղղություններով: Հատուկ ուշադ-
րության արժանի է «անթախիծ» բառը: 

Թախիծը Թումանյանի առաջին բանաստեղծություններում 
տրամադրություն է, որ ունի իր որոշակի սկզբնապատճառները՝ 
հայրենիքի ճակատագիր, սոցիալական իրականություն և այլն: 
Ավելի ուշ հորինվածքներում թախծի մոտիվացիան աստիճանա-
բար փոխվում է՝ ձեռք բերելով ընդհանուր գոյաբանական բովան-
դակություն: 

«Բարձրից» բանաստեղծության մեջ թախծի մասին որևէ ակ-
նարկ չկա: Բայց «անթախիծ»-ը, որ Թումանյանի ստեղծած բառն է, 
ընթերցողի ներքին հայացքի դեմ անմիջապես ուրվագծում է թու-
մանյանական թախծի տեսիլը: Հականիշների համադրումն ընթեր-
ցողի գիտակցության մեջ ձևավորում է իմաստային նոր դաշտ, ուր 
թախիծը հոգու մարմնեղության անցողիկ վիճակն է բնութագրում, 
իսկ «անթախիծ»-ը ոգու մշտնջենական գոյավիճակի ցուցիչն է: Այդ 
գոյավիճակում երկրային բոլոր կրքերն ու ցանկություններն իմաս-
տազրկվում, տարրալուծվում են հավերժական ոգու համասեռ էու-
թյան մեջ: Այս իրավիճակը ճշգրտվում է երրորդ քառատողում. 

 Ու իր հարազատ բարձունքիցը լույս՝ 
 Անճար, անաչառ, անդորր ու անհույզ՝ 
 Պարզ, ամենատես հայացքովը նա 
 Ճառագեց ներքև՝ աշխարհքի վրա: 



103 

Սա հոգու ոգիացման բարձրակետն է, ուր երկու էությունները 
միանում են մեկ էության մեջ, նյութական կեցության բոլոր ստորո-
գելիները՝ կրքեր, շահեր, չար ու բարի, լույս ու խավար, վերև ու 
ներքև, կյանք, մահ, սեր, ատելություն և այլն, ի չիք են դառնում 
լույսի միատարր բացարձակության մեջ: «Անչար, անաչառ, ան-
դորր ու անհույզ, պարզ, ամենատես» վերադիրները բնութագրում 
են միևնույն մեկ ու միակ էությունը: Արքայության յոթերորդ 
երկնքի մասին այդպես է դատում նաև Դանտեն. 

 Այնտեղ լրման ու ավարտման է հասնում 
 Ամեն բաղձանք, այնտեղ ամեն մի մասնիկ 
 Հավետ անշարժ ու անփոփոխ է մնում: 
Վերլուծվող քառատողում «ճառագեց» բառը գործածված է լույ-

սի արքետիպային իմաստով: Ոգու լուսեղեն էությունը համասեռ է, 
զուրկ որևէ որոշակի ուրվատեսիլից: Հոգին, մարմնեղության բեռը 
թոթափած, հասնում-մերձենում է իր նախասկզբին: Լույս բար-
ձունքի հարազատության մասին ակնարկը հենց դա է նշանակում: 
«Վերին այերից» հոգու՝ երկիր ուղղված հայացքը ևս կերպ ու ձև 
չունի, լույս է, որի ամենատես ծավալման անսահմանության մեջ 
նյութական աշխարհը բաց է անում իր իրական դեմքը: Հիշենք, որ 
ոգի-լույս նույնականության խորհրդանիշը կարևոր դեր է կատա-
րում նաև Դանտեի «Աստվածային կատակերգության» մեջ: «Դժոխ-
քում» և «Քավարանում» հոգիները, թեև թափանցիկ ու անստվեր, 
այնուամենայնիվ երևում են իրենց երկրային ուրվապատկերով: 
«Դրախտում» հոգիները լիովին ազատված են երկրային ամեն ին-
չից, լույսի ճառագայթ են… 

Թումանյանի բանաստեղծության մեջ ևս այդպես է ավարտ-
վում հոգու՝ իր ծագումնաբանական գոյավիճակին վերադառնալու 
կամային ընթացքը, որի ելագիծը սրտի, այսինքն՝ մարմնավոր հո-
գու «մեծ խոհերի անհուն խորերն» են, իսկ հանգրվանը ոգու լուսե-
ղեն ոլորտն է, լույսի համատարած, անսկիզբ ու անվերջ ծավալում-
ների թագավորությունը: (Իմիջիայլոց, հետաքրքիր է, որ ժամանա-
կակից աստղաֆիզիկայի նորագույն հետազոտությունների համա-
ձայն` տիեզերքում նյութի (աստղեր, գալակտիկաներ և այլն) պա-
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րունակությունը չնչին մաս է կազմում, բացարձակ գերակշռությու-
նը լույսի կողմն է. տիեզերքը ամբողջովին գոյավորվում է լույսով): 

Բանաստեղծության երկրորդ կառուցվածքային հանգույցն ամ-
բողջացնում են հաջորդ երեք քառատողերը.  

 Տեսավ աշխարհքը՝ գեղեցի՜կ, անվե՜րջ, 
 Եվ հայրենիքներն անձուկ նըրա մեջ, 
 Եվ աստվածները նրանց զանազան, 
 Եվ սուրբերը խիստ, խտրող ու դաժան: 
 Տեսավ՝ ուտում են ամենքն ամենքին, 
 Ամեն հայրենիք՝ իրեն զավակին, 
 Եվ իր պաշտողին՝ ամեն մի աստված,  
 Եվ կյանքը տանջանք, ցավ համատարած: 
 Եվ ոչ մի երկիր չըկա հանգչելու – 
 Խոր, արարչական հանգիստն անխռով, 
 Ու ոչ մի անկյուն չըկա շընչելու 
 Շունչն աստվածային՝ լի անվերջ սիրով… 
Սա նյութի աշխարհն է՝ իր կոշտ առարկայականությամբ, 

մարդկային կեցության ոլորտը՝ իր սոցիալական, բարոյական և այլ 
կարգի անհամար կապերով, հարաբերություններով ու հակասու-
թյուններով: Թումանյանի ողջ ստեղծագործությունը դրանց ման-
րամասնացված զննությունն է մասնավորի, հարաբերականի մա-
կարդակում, բայց բոլոր դեպքերում ընդհանուրի, բացարձակի հետ 
համադրությամբ: Դա, կաևելի է ասել, բանաստեղծի գեղարվեստա-
կան աշխարհայեցության միջուկն է, որ գործում է նաև դիտարկ-
վող քառատողերում: Գրի վավերացման տիրույթից դուրս են մնում 
մանրամասները, մասնավորությունները, հաստատագրվում են 
ժողովրդական կենսափորձի խտացումները՝ հենց իր՝ ժողովրդի 
լեզվամտածողությամբ: Եվ դա պատահական չէ. երկու տարբեր 
եռատներում գործ ունենք երկու տարբեր` ոգու և նյութի աշխարհ-
ների հետ: Անձուկ հայրենիքների, զանազան աստվածների, խտրող 
ու դաժան սրբերի, ամենքն ամենքին ուտելու մասին ակնարկները 
սկիզբ են առնում ժողովրդական խոսքակերպից: 

Որքան էլ, սակայն, դիտարկվող քառատողերը հյուսված են 
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ժողովրդական տարերքով, սկզբունքային հակադրության հեղինա-
կային պահը որոշակիորեն գործում է նաև այստեղ. աշխարհը՝ գե-
ղեցիկ ու անվերջ, հայրենիքները՝ անձուկ, մարդկային հարաբե-
րությունների աղաղակող քաոս և արարչական անխռով հանգիստ: 
Բացի սրանցից` կառուցվածքային երկու հանգույցները հակա-
դրվում են «վերևի» ու «ներքևի» ավելի համապարփակ հարաբերու-
թյամբ:  

Այս հակադրությունը, որ գործում է Թումանյանի ուրիշ շատ 
ստեղծագործություններում ևս, սովորաբար մեկնաբանվում է 
որպես իդեալի և իրականության անհամատեղելիության սովորա-
կան փաստ՝ հաճախ ընդգծելով բանաստեղծի հավատը իր երա-
զած աշխարհի երբևէ կայացման հանդեպ: Այսպիսի ենթադրու-
թյունը, իհարկե, հիմք ունի. Թումանյանի բացառիկ մարդկային լա-
վատեսությունը հանրահայտ է, և դրա մասին կարող են վկայել 
նրա բազմաժանր ժառանգության շատ ու շատ էջեր: 

Բայց թումանյանական տեքստի մի այլ ընթերցում երևան է բե-
րում նաև ուրիշ շերտեր: Պարզվում է, որ բանաստեղծի այս լավա-
տեսության սահմանը հարաբերական է: Եվ իրոք, ինչո՞ւ Փարվա-
նա կտրիճներն այդպես էլ չեն բերում «անշեջ հուրը», ինչո՞ւ չարի 
«թուքը» հենց արարման օրից է խառնված մարդկային բնությանը, 
արդյոք միայն չիրականացած անձնական երազանքների՞ն է վե-
րաբերում այս դառն ափսոսանքը. 

 Իմ երազը շատ էր շքեղ, 
 Դրախտ պիտեր քաղաք ու գեղ.  
 Երգը հոսեր հառաչքի տեղ,  
 Սերն ու բարին՝ Արազ, Անուշ: 
Ինչո՞ւ է, վերջապես, երբեք չփարատվող թախիծը մշտապես 

ծորում բանաստեղծի նույնիսկ ամենազվարթ ու կենսախինդ տո-
ղերից, ինչո՞ւ է նա մերթ «խնդացող տխուր», մերթ «սրտաբեկ 
ուրախ»… 

Այս ամենի ակունքը շատ դեպքերում, հարկավ, իրական-կեն-
սական է, «հազար թելերով» ձգվում է դեպի ժամանակի ազգային 
կյանքի անշրջանցելի հանգամանքները, մարդկային խայտաբղետ 



106 

հարաբերությունների սրտաբեկող շրջապտույտը: Բայց դա հարա-
բերականի, անցողիկի, ժամանակավորի ոլորտն է, որ ճանաչվում, 
իմաստավորվում, գնահատվում է հավերժականի, բացարձակի, 
անանցի չափ ու կշեռքով: Որքան էլ տեքստի «ընթերցման» ժամա-
նակ վերանալու լինենք հեղինակային ես-ից, այնուամենայնիվ, 
չենք կարող հաշվի չնստել ոչ միայն քննարկվող բանաստեղծու-
թյան մեջ, այլև շատ ուրիշ առիթներով բանաստեղծի խոստովա-
նության հետ, թե ինքը միշտ վերերկրային բարձունքներից է դի-
տում ու արժեքավորում կյանքի երևույթները: Այդ արժեքավորման 
արդյունքը մեկն է. կյանքի, իրականության, այսինքն՝ հոգու մարմ-
նեղեն կեցության մշտական ուղեկիցը թախիծն է, անթախիծը ոգու 
հավերժական մենաշնորհն է: 

Երկու աշխարհների կոնֆլիկտը լուծվում է բանաստեղծու-
թյան վերջին երկու քառատողերում. 

 Անպատում վշտով վերստին նայեց 
 Իմ էս մեծ սըրտին՝ աշխարհքից էլ մեծ –  
 Անսահմա՜ն աշխարհք, և սեր ընդհանուր 
 Եվ մարդը ուրախ, և երգ ամենուր… 
 Ու իջավ նորից էնտեղ հանգչելու –  
 Խոր, արարչական հանգիստն անխռով, 
 Էնտեղ հանգչելու, էնտեղ շընչելու 
 Էն մեծ խոհերով, էն անվերջ սիրով… 
Հոգու «անպատում վիշտը» բանաստեղծության կոմպոզիցիոն 

կառույցի այս ամփոփիչ հանգույցում գործառում է երկու նշանա-
կությամբ: Առաջինը բխում է նախորդ երկու հանգույցներում նշա-
նակելի աշխարհների հակադրությունից. հոգու մարմնեղեն կեցու-
թյան աշխարհում ոչ մի անկյուն չկա` շնչելու «շունչն աստվածա-
յին՝ լի անվերջ սիրով»: Մյուս կողմից` հոգին չի կարող անվերջ 
թափառել ոգու բարձունքներում, նա չի կարող չվերադառնալ իր 
մարմնեղեն գոյավիճակին, քանի որ արարչական շնչի պարգևն է 
հողեղեն արարածին: Վերադարձը կանխորոշված է: Բայց մարդ-
կային սրտի «անհուն խոհերն» էլ իրենց հերթին են ոչ պակաս դրա-
մատիկ հակասության մեջ աշխարհի իրական կացության հետ: 
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Այս հարաբերության մեջ էլ ի հայտ է գալիս «անպատում վշտի» 
երկրորդ նշանակությունը: Հոգին, այսպիսով, հայտնվում է երկ-
ընտրանքի առաջ. վերջիվերջո որտե՞ղ պետք է փնտրել «խոր, 
արարչական հանգիստն անխռով»: Եվ հոգին այս երկակի վշտի 
հալածանքից ապավեն է գտնում մարդկային սրտում, որ աշխարհ-
քից էլ մեծ է. «Անսահմա՜ն աշխարհք, և սեր ընդհանուր, և մարդը 
ուրախ, և երգ ամենուր»…  

Եթե կանգ առնենք այստեղ, ամբողջ ասվածից կարելի է են-
թադրել, թե 20-րդ դարի սկիզբի հայ բանաստեղծը խոսում է միջ-
նադարյան միստիկների լեզվով: Իրականում ոգու անթախիծ 
ոլորտներից հոգու վերադարձի քնարական պահը մի այլ կարևոր 
նշանային դերակատարություն էլ ունի բանաստեղծության տեքս-
տում, որ գրականագիտության մեջ, որքան ինձ հայտնի է, երբևէ 
ուշադրության չի արժանացել: Այդ դերակատարության իրական 
իմաստի բանալին պետք է փնտրել բանաստեղծության տեքստից 
դուրս՝ հեղինակի ստեղծագործության ընդհանուր համատեքս-
տում: 

Այս հայեցակետից դիտարկենք, օրինակ, «Երկար, երկար ման 
եկա…» սկսվածքով բանաստեղծությունը, որ Թումանյանը գրել է 
դստեր՝ Արփենիկի ալբոմում 1917 թ. դեկտեմբերի 20-ին: Կյանքում 
«սրտով, մտքով» որոնումներրի ընթացքում բանաստեղծին հաջող-
վել է գտնել երկու բան. 

 Վաղո՜ւց, վաղուց կար աստված, 
 Բայց կյանք տվի ես բառին. 
 Դարձավ, դարձավ ինձ աստված՝ 
 Գեղեցիկը ու բարին: 
Քառատողում խոսքն ըստ էության վերաբերում է երկու 

արարչական սկիզբների՝ Աստծուն և բանաստեղծին: Մեկը քաոսից 
արարել է կոսմոսը, այսինքն` կարգավորված նյութի աշխարհը, որ 
ժամանակի ընթացքում կորցրել է իր նախնական ներդաշնակու-
թյունը, մյուսը բառի, խոսքի հրաշքով կերտում է մի այլ աշխարհ, 
որտեղ թագավորում են «գեղեցիկը ու բարին», այսինքն՝ արարչա-
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կան ներդաշնակությունը: Արվեստի այդ նույն հրաշագործ ուժը 
չէ՞, որ «Հազարան բլբուլում» վերստին կյանք ու կենդանություն 
պիտի տար անապատացած այգուն և գազանացած մարդուն… 

Հարաբերությունների այս հանգույցում մի նոր կողմից է իմաս-
տավորվում բանաստեղծության «Բարձրից» խորագիրը: Բարձրը, 
վերը՝ որպես իրականությունից վերացած աշխարհի խորհրդանիշ, 
ինչպես հայտնի է, գործառվում է թումանյանական շատ տեքստե-
րում: Օրինակները բազմաթիվ են ու հանրածանոթ, ուստի կարիք 
չկա դրանք հիշեցնելու: Նշենք միայն, որ այդպիսի օրինակների 
քննությունը կհանգեցներ մի կարևոր եզրակացության, այն է՝ Թու-
մանյանի հեքիաթներում, բալլադներում, բանաստեղծություննե-
րում, քառյակներում և այլուր գործառվող այս և նման փոխաբերու-
թյունների խաղը վերաբերում է հոգու աշխարհին, այսինքն` մար-
դու հոգևոր կեցությանը, որի բարձրագույն ձևը արվեստն է, տվյալ 
դեպքում՝ գրականությունը: Նշանների ու խորհրդանշանների այս 
շրջապտույտում էլ բացվում է «Բարձրից» խորագրի բուն խորհուր-
դը` իրական աշխարհի անցուդարձերը դիտել, բնութագրել ու ար-
ժեքավորել ոգու հավերժական կեցության «անթախիծ» ոլորտից, 
նույնն է թե՝ արվեստի լույսի ներքո: Արվեստին` տվյալ դեպքում 
բառին, բանին ու գրին վերագրվում է արարչական զորություն: Այս 
զորությամբ ստեղծված աշխարհն անմատչելի է երկրային կրքե-
րով առաջնորդվող բանականության համար: Այդտեղ ապաստան 
են գտնում իրականության քաոսային կարգ ու սարքից դառնացած 
հոգիները՝ սպասելով մեսիայի նոր գալստյան… 

Սա նշանակո՞ւմ է արդյոք, թե հայ բանաստեղծը հարություն է 
տալիս «փղոսկրյա աշտարակի» մոռացված գաղափարին: Ե՛վ այո, 
և՛ ոչ: Այո՛, որովհետև արվեստը հենց ինքն է իր նպատակը: Այն ի 
վիճակի չէ ձևերի լեզվով լիակատար համարժեքությամբ վերստեղ-
ծելու իրական աշխարհը: Գեղեցիկ գրականությունը ևս` իբրև ար-
վեստ, խաղում է իրերի ու բառերի աշխարհի անեզր բազմազանու-
թյան հետ, որպեսզի ստեղծի «գեղեցկի ու բարու» իր սեփական աշ-
խարհը՝ մատչելի միայն վերին ոլորտների արժեքներով սնվող հո-
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գիների համար: Բայց նաև՝ ոչ, որովհետև եթե արվեստը իրենից 
բացի ուրիշ նպատակ չունի, ապա իրականությունը (մարդկային 
հասարակությունը գիտակցում է դա, թե ոչ, միևնունն է) հավերժո-
րեն ձգտելու է նվաճելու արվեստի աշխարհը՝ վերագտնելու հա-
մար իր նախաստեղծ ներդաշնակությունը: Արդյոք հենց դա նկա-
տի չունե՞ր բանաստեղծը, երբ խորհուրդ էր տալիս դստերը, ինքն 
իրեն և մարդուն առհասարակ. 

 Նայի՛ր, նայի՛ր սրտաբաց 
 Էս լեն արձակ աշխարհին 
 Առատ, առատ տարածված 
 Գեղեցիկը ու բարին: 
 Էսքա՜ն, էսքա՜ն մոտ ու շատ 
 Բախտը փռված մեր կյանքում, 
 Մարդը, մարդը միշտ անբախտ 
 Որոնում է երկնքում: 
Այսինքն՝ երբ որ երկինքը և երկիրը կմերձենան իրար, երբ 

մարդը վերջապես հասու կդառնա «երջանկության գաղտնիքին», 
այնժամ կվերանա նաև կյանքը և արվեստը իրարից բաժանող ան-
ջրպետը. կյանքն ինքը կդառնա գեղեցիկ ու բարի ապրելու ար-
վեստ, ինչպես Ոսկի քաղաքում: Հավատո՞ւմ էր դրան Թումանյա-
նը: Դժվար է ասել… 

    
    
    

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
1. Հովհ.Թումանյան, Երկերի լիակատար ժողովածու, 10 հատորով, հտ. 1, 

Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1988 

 
    
    

        



110 

СТИХОТВОРЕНИЕ «С ВЫСОТЫ» («БАРЦРИЦ») В КОНТЕКСТЕ СТИХОТВОРЕНИЕ «С ВЫСОТЫ» («БАРЦРИЦ») В КОНТЕКСТЕ СТИХОТВОРЕНИЕ «С ВЫСОТЫ» («БАРЦРИЦ») В КОНТЕКСТЕ СТИХОТВОРЕНИЕ «С ВЫСОТЫ» («БАРЦРИЦ») В КОНТЕКСТЕ     
ТВОРЧЕСТВА ТУМАНЯНАТВОРЧЕСТВА ТУМАНЯНАТВОРЧЕСТВА ТУМАНЯНАТВОРЧЕСТВА ТУМАНЯНА    

Киракосян ВладимирКиракосян ВладимирКиракосян ВладимирКиракосян Владимир    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

В статье, в контексте его творчества, подвергается текстуальному анализу 
стихотворение Туманяна «С высоты» («Барцриц»). Показывается, что в 
туманяновском тексте игра метафор, свяазанных с высшим, низшим, духом 
творителем, разумным духом, человеческим сердцем, добрым и злом, является 
художественной условнпостью, как в “Божественной комедии” Данте. Армянский 
поэт поднимает вечный вопрос взаимоотношения искусства и действительности с 
собственной точки зрения. По его убеждению, искусство это не воссоздание мира 
посредством языка, линии, цвета и др., а живущий по своим законам 
самостоятельный мир, который выше жесткой действительности, сам является 
своей целью. Нет принципиальной разницы между произведением искусства и 
божественным творением. И лишь тогда, когда человек в реальном мире распознает 
«тайну счастья», исчезнет разрыв между жизнью и искусством, сама жизнь станет 
искусством. Но время это либо далеко в дали, либо не наступит никогда… 

 
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: текст, символ, знак, метафор, искусство, язык, письмо 

    
    
    

POEM “BARDZRIC” IN THE CONTEXT OF TUMANYAN’S POETRYPOEM “BARDZRIC” IN THE CONTEXT OF TUMANYAN’S POETRYPOEM “BARDZRIC” IN THE CONTEXT OF TUMANYAN’S POETRYPOEM “BARDZRIC” IN THE CONTEXT OF TUMANYAN’S POETRY    
Kirakosyan VladimirKirakosyan VladimirKirakosyan VladimirKirakosyan Vladimir    

SummarySummarySummarySummary    
 
In this article poem “Bardzric” is analyzed in the context of Tumanyan’s poetry. It 

is shown that in Tumanyan’s text the allegorical game connected with high and low, 
between creative spirit and rational spirit, between heart, king and evil is an artistic 
conventionality, as in Dante’s “Divine Comedy”. Armenian poet raises the everlasting 
question of the relation of art and reality from his point of view. In his opinion the art is 
not the recreation of life by language, line, color and by other means, but an 
independent world which has its rules and which is above tough reality. There is no 
principal differences between an art creation and God creation. And the gap between art 
and life will vanish only when human being will be able to find the “secret of happiness” 
and only that time life will become an art. But that time is very far or will never become 
a reality. 

 
Key words: Key words: Key words: Key words: text, emblem, symbol, allegorical, art, writing, language 
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ԱՂԱՅԱՆ ԱՂԱՅԱՆ ԱՂԱՅԱՆ ԱՂԱՅԱՆ ----    ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԹՈՒՄԱՆՅԱՆԹՈՒՄԱՆՅԱՆԹՈՒՄԱՆՅԱՆ    ----    ՄՏԵՐՈՒԹՅՈՒՆՄՏԵՐՈՒԹՅՈՒՆՄՏԵՐՈՒԹՅՈՒՆՄՏԵՐՈՒԹՅՈՒՆ----
ԲԱՐԵԿԱՄՈՒԹՅՈՒՆԲԱՐԵԿԱՄՈՒԹՅՈՒՆԲԱՐԵԿԱՄՈՒԹՅՈՒՆԲԱՐԵԿԱՄՈՒԹՅՈՒՆ    ----    ՆՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ----

ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ    
Հարոյան ԼիզաՀարոյան ԼիզաՀարոյան ԼիզաՀարոյան Լիզա, , , , մմմմ....գգգգ....թթթթ., ., ., ., դոցենտ դոցենտ դոցենտ դոցենտ     

Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական համալսարան  
    

Աղայանն ու Թումանյանը մեր գրականության մեջ հայտնի են իրենց անօրի-
նակ մտերմությամբ, հոգեհարազատությամբ, որն արտահայտությունն է նրանց 
աշխարհազգացման ու աշխարհաըմբռնման և գրական ստեղծագործական ներ-
քին հարազատության: Ամենահիմնականը, որ այնքան հաստատուն, ամուր ու 
անխախտ է դարձնում նրանց բարեկամությունը՝հայ գրական երկու տիտանների 
միջև, դա նրանց ստեղծագործությունների նմանությունն է: ժամանակի մեջ 
նրանց բարեկամությունը դառնում է մտերմություն, որովհետև ունեին նմանու-
թյուն՝ երկուսն էլ ժողովրդի ստեղծագործությունները հավաքել, մշակել և վերա-
դարձրել են ժողովրդին: 

 
Առանցքային բառերԱռանցքային բառերԱռանցքային բառերԱռանցքային բառեր. . . . ըռխին, ըրիգունը, «շաշերը» հավաքվել են, գավթից, 

կանուխ: 
 

Դու, անուշախոս 
Երգիչ Ղազարոս: 
Մեր ազգի փարոս 
Անգին Ղազարոս: 

Հովհ. Թումանյան 
Ղազարոս Աղայանի և Հովհաննես Թումանյանի մտերմությու-

նը սկսվել է նրանց ծանոթության առաջին օրերից և տևել մինչև 
իրենց կյանքի վերջին օրերը: 

Ծանոթությունն սկսվում է 1889թ. սկզբներից, երբ նրանք եր-
կուսն էլ ապրում էին Թիֆլիսում: Եվ չնայած տարիքների մեծ 
տարբերությանը- Թումանյանն այն ժամանակ քսան տարեկան 
պատանի էր և դեռ անհայտ որպես բանաստեղծ, իսկ Աղայանը՝ 
քառասունինը տարեկան անվանի գրող: Նրանց բարեկամությունը 
դառնում է մտերմություն, որովհետև ունեին նմանություն, բայց 
ունեին ընդգծված տարբերություններ: Ծանոթության առաջին տա-
րիներին սկսնակ բանաստեղծ Թումանյանը, ի դեմս Աղայանի, 
գտնում է իր առաջին հովանավորին և գնահատողին: Թումանյանը 
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հանձին Աղայանի, գտնում է մի մտերիմ ու հավատարիմ ընկերոջ, 
որի հետ կապվում է բարեկամական կապերով: Սակայն ամենա-
հիմնականը, որ այնքան հաստատուն է դարձնում նրանց բարեկա-
մությունը հայ գրական երկու տիտանների միջև, դա նրանց ստեղ-
ծագործությունների նմանությունն է. աղբյուրների նույնությունը: 
Իսկ գաղափարական նույնությունը պետք է բացատրել ոչ թե մեկի 
ազդեցությամբ մյուսի վրա, այլ երկուսի ստեղծագործական աղբ-
յուրը՝ ժողովրդական բանահյուսությունը: Գալով Թիֆլիս, առաջին 
տարիներին Թումանյանն ապրել է Հավլաբար թաղամասում, տե-
սել է հին Թիֆլիսի կենցաղը, լսել Թիֆլիսի բարբառը: Ապրել է ար-
հեստավորների շրջապատում: 

1899թ. աշնանը Թումանյանը փոխադրվում է նոր բնակարան՝ 
Բեհբության փողոց, թիվ 50 բնակարան: Այստեղ ապրում մինչև 
1908 թ. աշունը: Բեհբության փողոցի այս տունը դառնում է Թու-
մանյանի գրական ընկերների հավաքատեղին: Բնակարանը վե-
րին՝ 5-րդ հարկում լինելու պատճառով կոչվեց Վերնատուն, իսկ 
խմբավորման անդամները՝ վերնականներ:  

Վերնատան անդամներն էին՝ Ղազարոս Աղայանը, Հովհաննես 
Թումանյանը, Լևոն Շանթը, Նիկոլ Աղբալյանը (գրական քննա-
դատ), Դերենիկ Դեմիրճյանը և Ավետիք Իսահակյանը: Մյուս գրող-
ները՝ Պռոշյան, Շիրվանզադե, Լեո, Մուրացան և ուրիշներ, Թու-
մանյանին մոտ են եղել, մասնակցել են երեկոներին, բայց Վերնա-
տան անդամ չէին: Վերնատունն ուներ մշտական հյուրեր՝ Ֆիլիպ 
Վարդազարյան, բժիշկ Արիստակես Զաքարյան, իշխանուհի Մա-
րիամ Թումանյան (Թումանյանի հետ ազգակցական կապ չունի), 
Պռոշյան, Փափազյան, Նար-Դոս, Մուրացան, Հակոբ Հակոբյան: 
Սրանք հրավիրվում էին առիթների դեպքում: 

Հետաքրքիր է Աղայան-Թումանյան պատանեկական առաջին 
անմեղ, անարատ, անիմանալի և անգիտակից սիրո պատմության 
զուգադիպությունը և նմանությունը: 

«Շամշուլդա գյուղի քահանայի մոտ կարդալիս,– գրում է Աղա-
յանը,– ես դասընկեր չունեի, իսկ խաղընկերներս իմ հասակակից 
աղջկեք էին: Սրանց մեջ ամենից փոքրը յոթը տարեկան մի աղջիկ 
էր, անունը Մայիկո: Սա իր ծնողաց մինուճար զավակն էր, այս 
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պատճառով էլ նրան միշտ զուգած ու զարդարած էին պահում, 
որով ամենից սիրուն էր թվում իմ աչքումը և ամենից շատ դուր 
գալիս: Ինչպես երեխան սիրում է իր զուգած տիկնիկը, անդադար 
շտկում է նրա զուգսը, գգվում, համբուրում, ես էլ ճիշտ այդպես էի 
վերաբերվում Մայիկոյին: Մայիկոն մորիցն ստացած մրգեղենն 
առանց ինձ չէր ուտում: Այսպես ահա իմ սերն օրեցօր ավելի աճեց 
և ավելի տաքացավ: Սիրտս այնպես կպավ Մայիկոյին, որ էլ չէի 
կարողանում նրանից բաժանվել, միշտ ուզում էի նրա հետ նստել, 
նրա համար երգել: Նրա անունով գրում էի սիրո երգեր: Դասերս 
այլևս չէի սերտում» [3, 5]: 

Հովհ. Թումանյանն առաջին անգամ սիրահարվել է 11 տարե-
կանում: Երբ սովորում էր Ջալալօղլու (Ստեփանավանի) դպրոցում 
և շատ էր սիրում կարդալ: Դպրոցի տեսուչ Տիգրան Տեր-Դավթյանն 
էլ տանը մեծ գրադարան ուներ: Այդ իսկ պատճառով փոքրիկ Հով-
հաննեսը հաճախ էր գնում նրանց տուն: Եվ օրերից մի օր նա սի-
րահարվում է տեսուչի աղջկան՝ գեղեցկադեմ Վերգինեին: Սակայն 
վերջինս նախատում է տղային, որպեսզի նա իրենով չտարվի: 

«Շատ վաղ եմ սկսել ոտանավոր գրել 10-11 տարեկան ժամա-
նակս,– գրում է Թումանյանը,– սիրային ոտանավորներից մեկը, մի 
դեպքի պատճառով, տարածվեց ընկերներիս մեջ ու մնաց մինչև 
օրս» Ահա այդ ոտանավորը. 

 
Հոգո՛ւս հատոր, 
Սըրտի՛ս կտոր, 
Դասիս համար 
Դու մի՛ հոգար,  
Թե կա՛ն դասեր, 
Կա՛ նաև սեր, 
Եվ ի՜նչ զարմանք, 
Ի՛մ աղավնյակ,  
Որ կենդանի 
Մի պատանի 
Սերը սրտում՝ 
Դաս է սերտում: [5, 54] 

«Առաջին երկու տողն ընդհանրացված 
տողեր են, որով ժամանակի սիրա-
հարները սկսում էին իրենց նամակ-
ները» 
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Աղայանը և Թումանյանը ժողովրդի ստեղծագործությունը հա-
վաքել, մշակել, և վերադարձրել են ժողովրդին: 

Աղայանն ու Թումանյանը մեր գրականության մեջ հայտնի են 
իրենց անօրինակ մտերմությամբ, հոգեհարազատությամբ, որն 
արտահայտությունն էր նրանց աշխարհազգացման ու աշխարհա-
ըմբռնման և գրական ստեղծագործական ներքին հարազատու-
թյան: Նրանց մտերմացնող կարևոր հանգամանքը հայ ժողովրդի 
ծայրահեղ ծանր վիճակն էր: Երկուսն էլ մտահոգված էին ժո-
ղովրդի ճակատագրով՝ 1915- 1916 թվականներն էին:  

 Գրական արյունակցական այդ կապի վրա է հիմնված Աղայա-
նի և Թումանյանի հիասքանչ մտերմությունը, որը նմանը չունի մեր 
գրականության պատմության մեջ: Թումանյանին և Աղայանին 
իրար հետ միացնում են մի շարք ընդհանուր հանգամանքներ: Եր-
կուսն էլ ելնում են հին նահապետական գյուղի հասարակ ժո-
ղովրդի ծոցից, գյուղական միջավայրից, իրար մոտ ու հարևան 
շրջանների գյուղերից, մեկը՝ Լոռուց, Գուգարաց աշխարհի Դսեղ 
գյուղից, մյուսը՝ Բորչալուից (Բոլնիս- Խաչեն, Թիֆլիսից 60 կմ հե-
ռավորության վրա): («Խաչեն» անվանելու պատճառը, որ բնակիչ-
ները 18-րդ դարի վերջերին գաղթել են Ղարաբաղի Խաչեն գյուղից 
և կոչվել խաչենեցիք): Այդ երկու վայրերի բնակիչները սերտ 
շփումներ են ունեցել իրար հետ ամենահին ժամանակներից: Եր-
կու վայրերն էլ լի են պատմական հուշարձաններով, ժողովրդա-
կան հեքիաթներով, զրույցների և ծիսական կենցաղային բազմա-
զան սովորություններով, խաղերով ու երգերով: 

Աղայանը և Թումանյանը գյուղից փոխադրվում են քաղաք, 
սակայն մեկը փախչում է հոր տանից, իսկ մյուսը՝ ընդհակառակը, 
հոր միջոցով փոխադրվում է Ջալալ-օղլի (Ստեփանավան), ապա 
Թիֆլիս՝ ուսումը շարունակելու նպատակով:  

Երկուսն էլ մտնում են Ներսիսյան դպրոց, բայց Աղայանը չի 
ավարտում, որովհետև ապրուստի փող չի ունենում, ստիպված է 
լինում թողնել դպրոցն ու աշխատել: Երկուսն էլ սկսում են գրել 
դպրոցական նստարանից, երկուսն էլ նախապես գյուղում են սո-
վորել. Մեկը Շամշուշլդայի քահանայի մոտ, իսկ մյուսը՝ Դսեղ, իր 
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հոր մոտ, որը քահանա էր իրենց գյուղում: Երկուսն էլ քաղաքից են 
կին առնում, ամուսնանում, երկուսն էլ ծանրաբեռնված էին ընտա-
նիքով: Աղայանի կինը լինելով քաղաքացի, կապված էր քաղաքի 
հետ և չէր սիրում Աղայանի գյուղի բարեկամներին:  

Թումանյանն էլ միշտ կապված էր գյուղին, օգնում էր ամենա-
ծանր օրերին: Իր ամբողջ գրական գործունեության շրջանում 
կապված էր գյուղի հետ, նրա հեքիաթները, առակները, առասպել-
ները, զրույցները գյուղից են գալիս: Նա մի առանձին հոգատարու-
թյամբ գրի էր առնում և մշակում: 

Թումանյանի կինը հակառակ պատկեր էր ներկայացնում: Նա 
սիրում էր գյուղը և գյուղացիներին մի առանձնահատուկ սիրով, 
նվիրված էր ամուսնուն և ամեն ինչին, ինչ որ նրան էր պատկա-
նում: 

Երկուսի տունն էլ միշտ բաց էր գյուղացիների առջև: Երկու 
բանաստեղծների կանայք՝ Օլյան և Նատալյան, իրար մոտ էին, 
մտերիմ, անչափ սիրում էին, իրար մոտ գնալ-գալ ունեին, իրենց 
վշտերն ու ուրախությունները բաժանում էին իրար մեջ: 

Նույն մտերմությունը և սերը կար երկու բանաստեղծների ըն-
տանիքների և զավակների միջև: Ամառանոցում եղած ժամանակ 
այդ երկու տան երեխաները, երբ հանդիպում էին իրար և միասին 
գնում անտառ զբոսանքի, մի կատարյալ հարսանիք էր ու քեֆ, 
որով ուրախացնում էին իրենց ծնողներին և փարատում նրանց 
տխրությունը: 

Աղայանի և Թումանյանի տունը մեկ էր, նրանք մի ընտանիք 
էին: Թումանյանի երեխաները Աղայանին պապա էին ասում: 

Երկուսի կյանքի ուղին էլ քաղաքում ծանր էր հենց սկզբից: Հա-
լածանք՝ ինչպես շրջապատի մարդկանցից, այնպես էլ ժամանակի 
մամուլից, նյութական սուղ պայմաններ, ծանրաբեռնված մեծ ըն-
տանիքներ: 

Երկուսի գրական ճակատագիրը նույնն էր: «Մշակ»-ը լիբերալ 
բուրժուազիայի մամուլը ի դեմս Գր. Արծրունու, բացահայտ թշնա-
մական վերաբերմունք ուներ այդ երկու խոշոր դեմոկրատ գրողնե-
րի նկատմամբ: Երկուսն էլ բնավորությամբ առողջ էին ու ամբող-
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ջական, զվարթ, կենսուրախ, պայծառ, երկուսն էլ օպտիմիստ էին՝ 
կյանքի ու մարդկանց նկատմամբ միշտ լավատես ու հավատացող, 
երկուսն էլ պարզ էին ու սրտաբաց:  

Իրենց անձնական կյանքում, կենցաղային խնդիրներում եր-
կուսի մոտ մի ներդաշնակություն կար, ճաշակի ու հակումների 
մեծ նմանություն: Երկուսն էլ հյուրասեր էին՝ քեֆի, զրույցի և 
ուրախ ժամանցի մարդիկ: Սիրում էին գյուղը, Թիֆլիսը: Հենց որ 
գարունը բացվում էր, գնում էին Թիֆլիսի շրջակա այգիները՝ Օր-
թաճալա, Կրծանիս աշուղների և կինտոների շրջանում ժամանակ 
անցկացնելու: 

Երկուսն էլ լավ թամադա էին: Թումանյանի տան ճաշերին 
Աղայանն էր թամադա և նրա կենացին Աղայանն էր «Քյոր-օղլի» 
երգում, իսկ Աղայանի տանը՝ Թումանյանն էր թամադա և նա էր 
երգում Աղայանի կենացին: Իսկ փող չունենալիս երկուսն էլ երգում 
էին «Երբոր բացվեն դռներն հուսո»:  

Իրենց կյանքի տարբեր շրջաններում Աղայանն և Թումանյանը 
շատ հալածանք ու զրկանք են կրել և այդ նեղ ու դժվարին պայ-
մաններում միշտ իրար օգնել են, երկուսն էլ փոխադարձաբար 
ապրում էին իրար վշտով ու ցավերով, իրարով էին ապրում, իրա-
րով շնչում, ցավում ու ցնծում: 

Ամենահիմնականը, որ այնքան հաստատուն ամուր ու ան-
խախտ է դարձնում նրանց բարեկամությունը հայ գրական երկու 
տիտանների միջև դա նրանց ստեղծագործությունների նմանու-
թյունն է:  

Նրանք երկուսն էլ իրենց գրական ստեղծագործությունների 
մեջ օգտագործել են ժողովրդական բանահյուսությունը- ֆոլկլորը, 
առանձին արժեք տալով ժողովրդական հեքիաթների և զրույցների 
մշակմանն ու օգտագործմանը: 

Երկուսն էլ երգում են հետամնաց ու կեղեքված աշխատավոր 
գյուղացուն, նրա աշխարհը, նրա կարիքները: 

Ղազարոս Աղայանի ու Հովհաննես Թումանյանի մեջ ընդհա-
նուր շատ բան կար, բայց այդքան նմանության և մտերմության 
կողքին կար էական տարբերություններ: Ղ. Աղայանը իր ընտանի-
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քի մեջ նահապետական էր, պահապանողական: Նա իր երեխանե-
րին կրթության չտվեց, ասելով ինքնակրթությամբ առաջ գնացեք, 
իմ հայրս ինձ կրթության չի տվել, ես ինքս եմ առաջ գնացել և մարդ 
դարձել»:  

Իսկ Հովհ. Թումանյանը ընդհակառակը, իր բոլոր զավակներին 
կրթության տվավ՝ ուղարկելով բարձրագույն դպրոցներ, մեծ ուշա-
դրություն դարձնելով մասնագիտականի վրա: Խրախուսում էր իր 
երեխաներին, երբ տեսնում էր տաղանդի նշաններ: Մեծ զրկանք-
ներով կարողացավ Անուշի համար դաշնամուր գնել, երբ նկատեց 
նրա երաժշտական ունակությունները: Աղայանը նման դեպքում 
բանի տեղ չէր դնում: Դերենիկ Դեմիրճյանի համառ ջանքերով և 
խորհրդով նա մի ջութակ գնեց որդու համար: Աղայանը խրախու-
սել չէր սիրում, ասում էր «Տաղանդը ջրի նման է, իր ճամփան ինքը 
բաց կանի»: Աղայանը և Թումանյանը չափազանց հյուրասեր էին, 
բայց հյուր եկած ժամանակ Ղազարոսը նշանով հեռացնում էր զա-
վակներին: Իսկ եթե հյուրը տղամարդ էր, աղջիկներին չէր թողնի 
ներս մտնել, կկանչեր այն ժամանակ, երբ հարկավոր էր սպասել, 
մատուցել թեյ, սուրճ: 

Հովհ. Թումանյանը, ընդհակառակը, հյուր եղած ժամանակ 
ստիպում էր իր երեխաներին զբաղեցնել հյուրերին, հավաքում էր 
բոլորին և պատվիրում ներկա լինել, լսել նրանց ասքն ու զրույցը, 
հյուրերի հետ միասին նստել, երգել, պարել, հանելուկներ ասել, 
զանազան խաղեր խաղալ, նվագել նրանց համար: 

Վերնատան ապրած տարիներին Թումանյանը շաբաթվա մեկ 
օրը հատկացրել է երեխաներին: «Մեզ համար կարդում էր մանկա-
կան գրվածքներ,– գրում է Անուշ Թումանյանը,– հորդորում, որ ան-
գիր սովորենք, լսում էր երեխաների կարծիքները և հաշվի առնում, 
երբեմն էլ կարդում էջեր հայոց պատմությունից և բացատրում: 
Առաջին երգերը հայրիկն է մեզ սովորեցրել, երբ 4-5 տարեկան 
էինք: Դրանք մանկական ուրախ երգեր էին»: Ղ. Աղայանն ու Հովհ. 
Թումանյանը իրար հետ խոսում էին ժողովրդական բարբառով: 
Ղազարոսը՝ արարատյան, իսկ Հովհաննեսը արարատյանի հետ 
միասին՝ Լոռվա: Երբ Աղայանը հակառակորդներից մեկին պա-
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տասխանում էր, հայտարարում էր՝ 
– հլա՛ մի ըռխին եշի…. Կարդալուց հետո եզրափակում էր՝ 
– է՛շ ավանակ… 
Երբ Թումանյանն էր սկսում պատմել նախորդ օրվա երեկոյի 

մասին, այսպես էր սկսում. – «ըրիգունը (այսինքն երեկոյան) գնում 
եմ լոռեցիների քեֆին, շաշերը հավաքվել են…»: Երկուսն էլ ֆոլկլո-
րիստներ էին, հեքիաթագիրներ, ժողովրդական լեզվի, բարբառնե-
րի սիրահարներ, զրուցարարներ, ասող-լսողներ: 

Երկուսն էլ սիրում էին հայ պատմագիրներին, աշուղներին, 
ժողովրդական բանաստեղծներին: Սայաթ-Նովան երկուսի ամե-
նասիրելի երգիչ բանաստեղծն էր: 

Ղ. Աղայանը լավ ուժեղ ձայն ուներ: Երգում էր Սայաթ Նովա-
յից, Բաղդասար դպիրից, Ջիվանուց մեր տաղերը, մեղեդիները, 
Քյոռ-օղլու երգերը: 

Հ. Թումանյանի ձայնը համեմատաբար թույլ էր, բայց նա էլ էր 
երգում: Երգում էր Սայաթ-Նովայից և մյուս աշուղներից: Երկուսն 
էլ սիրում էին ժողովրդական հին, լավագույն ծեսերը՝ Վարդավա-
ռը, Համբարձման տոնի «Ջանգյուլումները», Զատկի տոնը, Ջրօրհ-
նեքը: Թումանյանը շատ էր սիրում «Համբարձումը»: «Առավոտ վաղ 
վեր էր կենում,– գրում է Նվարդ Թումանյանը,– պահարանից հա-
նում էր երկու տասնյակ մեծ ու փոքր ծաղկամաններ, լցնում դաշ-
տի և սարի պես-պես ծաղիկներով և դնում սենյակների բոլոր սե-
ղաններին և անկյուններում: Այս օրվա հետ կապված զանազան 
ավանդություններ էր կապում» [8, 49]: 

Երկուսի մեջ էլ գոյություն ուներ հեռավորությունից իրար 
զգալու երևույթը՝ հեռազգայությունը կամ տելեպատիան: Այդ մա-
սին Աղայանը գրել է 1910 թ. «Հոգեկան աշխարհից» վերնագրով 
հոդվածում: Նա ակնարկում էր այն միտքը, թե՝ մարդկային ներքին 
հոգեկան աշխարհը դեռ ամբողջապես բացահայտված և ուսում-
նասիրված չէ:  

Եվ այսպես դեպքեր, կանխազգացումներ, իրողություններ,– 
պատմում է Թումանյանը,– գիշերվա երեք ժամին մի ձայն արթ-
նացրեց ինձ: Ականջ եմ դնում– Ղազարոսն է: «Հովհաննես, Հով-
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հաննես»,– գոռում էր նա մեր գավթից: Ես երկրորդ հարկում եմ 
ապրում: Լուսամուտը բաց եմ անում, նայում եմ վար. «Հըը~, ինչ 
կա, ա՛յ մարդ, ի˚նչ է պատահել»,– հարցնում եմ: «Ա՛յ տղա 
Հովհաննես, տանն ե˚ս»: «Հա, տեսնում ես, որ տանն եմ»: «Ա՛յ տղա, 
կենդանի ե˚ս»: «Հա, ի˚նչ կա»: «Ա՛յ տղա, առողջ ե˚ս»: «Հա, հա, ի˚նչ 
ես ուզում»: «Ոչինչ, պառկիր ու քնիր, բարի գիշեր»: Ասաց ու գնաց: 
Առավոտյան կանուխ վազեցի մոտը, տեսնեմ ինչ է պատահել: 
«Երազ էի տեսել»: «Աղայանի կյանքի լավ ու վատ պայաններն 
զգում էի,– գրում է Թումանյանը,– նա էլ իմս էր տեսնում: Վերնա-
տանը մի գիշեր ինձ շատ վատ զգացի… Ամբողջ գիշեր չքնեցի: 
Առավոտ վաղ դեռ լույսը չծագած, մեր զանգը տալիս են, կինս 
դուռը բաց է անում, տեսնում է Աղայանին. Սա թե՝ Օհանեսը 
տա˚նն է, լա˚վ է: Թե ՝ հա՛: Դե լավ,– ասում է ու գնում: Հետո իմա-
ցա, որ գիշերը ինձ պատկերացրել է տանջվելիս, ճիշտ էնպես, ինչ-
պես եղել եմ»: 

«Մեր կամ իր կյանքում պատահած խոշոր դեպքերը հայրիկն 
իրոք նախազգում էր,– գրում է Նվարդ Թումանյանը,– հայրիկը 
միշտ ասում էր, իմ կյանքում որևէ դեպք չի պատահել, որ նախա-
զգացած կամ նախատեսած չլինեմ» [8, 189]: 

«Մայրս էլ էր զգայուն,– գրում է Թումանյանը,– ինձ պատահած 
դժբախտություննները զգացել է, պարզ տեսել: 

Պարզ զգացել եմ հորս մահը: 1898 թվականն էր ջրօրհնեքի երե-
կոն, տանը ընթրիքին հանկարծ թվաց, թե հայրս մեռավ: Տրամա-
դրությունս վատացավ, տխրեցի, հյուրերը նկատեցին, հանգստաց-
րին, բայց ոչինչ չօգնեց: Եկա տուն: Երեք օր հետո մարդ է գալիս 
գյուղից, թե՝ հայրդ ջրօրհնեքի գիշերը մեռել է (հունվարի 5-ին): 
Կյանքի ծանր ժամերին կամ նեղ օրերին, երբ երազում տեսնում էի 
հորս, լավ նշան էր, թեթևանում էի և ուրախանում: Պետերբուրգի 
բանտում, 1912թվականին մի գիժեր երազում տեսա հորս՝ կանգ-
նած ճամփաբաժնում, մութ և լույս: Հայրս մատով ցույց տվեց լույս 
ճանապարհը: Երազը տեսնելուց հետո հանգիստ էի, գիտեի, որ 
կազատվեմ: 1922-ի աշնանը հիվանդացա: Երազումս հայրս սև շո-
րերով եկավ, անցավ և ոչինչ չասավ: 1923-ին Մոսկվայում հիվանդ 
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ժամանակ հորս երազում երբեք չտեսա: Եթե հորս մեկ անգամ 
երազումս տեսնեմ, ամեն ինչ կլինի… բայց չեղավ…: 

Նույնպես պարզ զգացել եմ Աղայանի մահը: 1911թ. Ամառվա 
մի շոգ օր՝ հունիսի 20-ը սենյակումս նստած պարապում եմ: Առա-
վոտ ժամը ինը և կեսը կլիներ, հանկարծ առաջս փայլատակեց մի 
պատկեր, մի կենդանի ու զարհուրելի պատկեր… Ղազարոսն 
առջևս գետնին տապալվեց… Մեռավ… Այս պատկերը կայծակի 
արագությամբ, ավելի վառ, քան իրականությունը, անսպասելի 
ծանր հարվածի պես տակնուվրա արավ, ցավի ու շփոթության մեջ 
գցեց: Մի կերպ աշխատեցի հուզմունքս զսպել. Սարսափահար վեր 
կացա, սկսեցի սենյակում շրջել, բայց չէի կարողանում ինձ տիրել, 
հասկանալ: Ներս եկավ կինս, տեսավ ինձ գունատ շփոթված: 
Պատմում եմ, թե հիմար մի բան է մտել գլուխս: Ասում եմ՝ չե˚ս 
տեսնում, Ղազարոսը մեռավ… Նա զարմացած նայում էր վրաս: 
Հենց էդ ժամանակ խոսակցության միջոցին ներս է գալիս տղաս՝ 
Արտակը, գունատված և ասում,– Պապեն ընկավ… Ուշքից գնաց, 
տարան տուն…: Վերջացա՜վ… նա մեռավ: (Թումանյանի երեխա-
ները Աղայանին պապա էին ասում) 

Այո՛, վերջացավ: Հավիտյան վերջացավ: Եվ ինչքան բան վեր-
ջացավ ինձ համար… որովհետև ինչքան էլ սիրելի լիներ նա որպես 
գործիչ, հազար անգամ ավելի թանկ էր որպես ընկեր, և ինչքան 
շնորհալի լիներ որպես ստեղծագործող, անհամեմատ ավելի 
բարձր էր որպես ստեղծագործություն: Աստծո հազվադեպ հաջող 
ու պայծառ ստեղծագործություններից մեկն էր նա:  

Նրա թողածը շատ է քիչ, տարածն ու կորածը- ահագին, էդ է 
պատճառը, որ ասում եմ- նա մեռավ [7]:  

Թումանյանի վրա շատ ծանր էր ազդել Աղայանի մահը: Դա 
Թումանյանի կյանքի ամենածանր հարվածներից և ամենամեծ ու 
մշտական վշտերից մեկն էր:  

Աղայանից հետո Թումանյանը կարելի է ասել մտերիմ ընկեր 
չունեցավ: Երկար տարիներ լիասիրտ քեֆ չարեց, ուրախ օրեր չու-
նեցավ: Ոչ ոքի հետ չմտերմացավ ու մնաց մենակ:  

Ղ. Աղայանի մահվան 10-ամյակին Հովհ. Թումանյանը ասում 
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է. «… Տասը տարի է քեֆ չեմ արել. Տասը տարի է չեմ երգել «Քյոր 
օղլին»… Աղայանի մահից հետո թամադա չեմ եղել. 25 տարի միա-
սին մոտ ընկերներ ենք եղել, շա՜տ, շա՜տ մոտ: Ընկերը լավ բան է, 
թանկ բան: Կյանքիս առաջին հարվածն Աղայանի մահն էր, ինձ 
շատ կոտրեց»:  

Իր կյանքի վերջին օրերին, 1923 թվին, Մոսկվայում հիվանդ 
պառկած, Թումանյանն առանձին ցավով ու կարոտով է հիշում 
Աղայանին: 

«Ղազարի տեղը բռնող չեղավ, ո՛չ մինը, ո՛չ մինը…»: Թուման-
յանը Աղայանի մեջ բարձր էր գնահատում ոչ միայն գրողին, այլև 
մարդուն, անձնվեր ընկերոջը, խոսելով նրա մասին Թումանյանն 
ասում էր. «Աշխարհում ամեն բան հեշտ է, մի բան է դժվար- մարդ 
լինելը. Հեշտ բան հո չի մարդ լինելը… Ղազարը լավ մարդ էր, շատ 
լավ ընկեր»: Իսկ մահվան նախօրյակին, երբ խոսում էի գերեզմա-
նատեղի մասին, ասում էր, որ իրեն դնեն Թիֆլիսում, Խոջավան-
քում՝ Ղազարի կողքին… 
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АГАЯНАГАЯНАГАЯНАГАЯН----ТУМАНЯН: ТУМАНЯН: ТУМАНЯН: ТУМАНЯН:     
БЛИЗОСТЬБЛИЗОСТЬБЛИЗОСТЬБЛИЗОСТЬ----РОДСТВОРОДСТВОРОДСТВОРОДСТВО----СХОДСТВОСХОДСТВОСХОДСТВОСХОДСТВО----РАЗЛИЧИЕРАЗЛИЧИЕРАЗЛИЧИЕРАЗЛИЧИЕ    

 Ароян Лиза Ароян Лиза Ароян Лиза Ароян Лиза     
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Агаян и Туманян широко известны в нашей литературе своей беспримерной 
близостью по духу, которая выражается во внутренней связи их художественных 
произведений, связи их мировоззрений и мироощущений. И самое главное то, что 
похожесть произведений этих двух гигантов армянской литературы, еще больше 
сближает их, делает их родство более крепким и нерушимым. С течением времени 
их родственные отношения переходят в более тесные, потому что они похожи в 
одном – они собрали, обработали народные произведения и возвратили их народу. 

 
Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: рхин, ирикун, собрались “шашы”, гавтиц, канух 

 
 
 
AGHAYANAGHAYANAGHAYANAGHAYAN----TOUMANYANTOUMANYANTOUMANYANTOUMANYAN----    INTIMACYINTIMACYINTIMACYINTIMACY----RRRRELATIONSHIPELATIONSHIPELATIONSHIPELATIONSHIP----

SIMILARITYSIMILARITYSIMILARITYSIMILARITY----DIFFERENCEDIFFERENCEDIFFERENCEDIFFERENCE    
 Haroyan LizaHaroyan LizaHaroyan LizaHaroyan Liza    

SummarySummarySummarySummary    
 Aghayan and Tumanyan are widely known in our literature by its unparalleled 

proximity to the spirit, which is reflected in the internal connection of their works and 
their relation to outlook and their attitude to the world. And the most important thing is 
that similarity of their works, the works of these two giants of Armenian Literature, 
brings them even more, making their relationship stronger and unbreakable. In course 
of time, their family relations were entering closer, because they look like in one thing - 
they collected, cultivated the folk works and returned them to the people. 

 
Key words:Key words:Key words:Key words: erkhin, irikun, “fools” were collected, gavtits, kanukh 
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ՀՈՎՀՈՎՀՈՎՀՈՎՀՀՀՀ....    ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ    ՊՈԵՄՆԵՐԻՊՈԵՄՆԵՐԻՊՈԵՄՆԵՐԻՊՈԵՄՆԵՐԻ    ԴԵՐԸԴԵՐԸԴԵՐԸԴԵՐԸ        
ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ    ԲԱՐՈՅԱԿԱՆԲԱՐՈՅԱԿԱՆԲԱՐՈՅԱԿԱՆԲԱՐՈՅԱԿԱՆ    ԱՐԺԵՀԱՄԱԿԱՐԳԻԱՐԺԵՀԱՄԱԿԱՐԳԻԱՐԺԵՀԱՄԱԿԱՐԳԻԱՐԺԵՀԱՄԱԿԱՐԳԻ    

ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ    ԳՈՐԾՈՒՄԳՈՐԾՈՒՄԳՈՐԾՈՒՄԳՈՐԾՈՒՄ    
Հարությունյան ԱրմենՀարությունյան ԱրմենՀարությունյան ԱրմենՀարությունյան Արմեն, , , , մմմմ. . . . գգգգ. . . . թթթթ., ., ., ., դոցենտդոցենտդոցենտդոցենտ    

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան  
    

Հոդվածում արծարծված են Հովհաննես Թումանյանի պոեմների ազդեցու-
թյուններն անձի բարոյական արժեհամակարգի ձևավորման գործում: Շեշտա-
դրված են պոեմների հնարավորությունները սիրո, արժանապատվության, պատ-
վախնդրության, հայրենասիրության, նվիրվածության պատվաստման ուղղու-
թյամբ: 

    
Առանցքային բառերԱռանցքային բառերԱռանցքային բառերԱռանցքային բառեր.... սեր, արժանապատվություն, հայրենասիրություն, 

հանդուրժողականություն, պատվախնդրություն, ներողամտություն, կարեկցանք, 
սոցիալական արդարություն: 

 
 §...Թումանյանի պոեզիան Հայաստանն ինքն է՝ 

 հնադարյան և նոր, հարություն առած և բանաստեղծությամբ 
 արտահայտված՝ մեծ վարպետի ձեռքով¦ 

Վալերի Բրյուսով 
    

Հովհաննես Թումանյանը (19(7) փետրվարի, 1869, Դսեղ-23 
մարտի, 1923, Մոսկվա) այն բացառիկ անհատականություններից 
է, ով հատել է ազգայինի և համամարդկայինի սահմանները: 

Թումանյանի ստեղծագործությունները լինելով բազմաժանր, 
անսահման հնարավորություն ունեն համակողմանի դաստիարա-
կության համակարգում: Բազմաթիվ ստեղծագործություններից 
դաստիարակչական ուրույն նշանակություն ունեն նրա պոեմնե-
րը, որոնք իրենց բովանդակությամբ տրամաբանական սկիզբ և 
հանգուցալուծում են տալիս համակողմանի դաստիարակության 
ձևավորման հարցերին: Թումանյանի պոեմների գաղափարական 
բովանդակությունը անսահման հնարավորություն է տալիս մա-
տաղ սերդի դաստիարակության, հատկապես բարոյական որակ-
ների և ամբողջական բարոյական արժեհամակարգի ձևավորման 
համար:  

Թումանյանի պոեմներն օգնում են, որ սովորողները՝ ինչպես 
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հանրակրթության, այնպես էլ բարձրագույն դպրոցի, ավելի խորը 
ըմբռնեն բարոյական արժեհամակարգի ձևավորման գործում Թու-
մանյանի ստեղծագործությունների կարևորությունը, որտեղ նաև 
իր դերն ունի ուսուցիչը, դասախոսը: 

Պոեմների շարքում, որոնց ստեղծման հիմնական խթան են 
հանդիսացել Արևմտյան Հայաստանի ազատագրական շարժում-
ները, առանձնահատուկ տեղ են զբաղեցնում հայոց բնաշխարհը, 
հայ ժողովրդի ընտանեկան, կրոնական, ազգային ավանդույթներն 
արտացոլող դրվագները: 

Թումանյանը ստեղծում է այնպիսի իրավիճակ, որ ընթերցողն 
ինքը հնարավորություն ունենա դրսևորելու սեփական վերաբեր-
մունք հիմնախնդրի վերաբերյալ, ինչն էլ կարևոր նախադրյալ է 
անձնավորության մոտ ձևավորելու քննադատական, վերլուծա-
կան մտածողություն:  

«Մարո» պոեմում Թումանյանը պատկերել է հայ նահապետա-
կան գյուղը՝ իր բարքերով, սովորույթներով, սոցիալ-կենցաղային 
հակասություններով: Թումանյանը վառ նկարագրությամբ հող է 
նախապատրաստում ընթերցողին մտածելու չարիքի պատճառնե-
րի բացահայտման համար. Մարոյի դժբախտ ճակատագրի բացա-
հայտմանը, որի պատճառները գյուղական ավանդույթներն են: 
Թումանյանի այս ստեղծագործությունը ստեղծում է կարեկցանքի 
մթնոլորտ՝ մտորման տեղիք տալով տմարդի ավանդույթներիի 
շուրջ. 

 Ժիր էր Մարոն, դուրեկան,  
 Նոր էր իննը տարեկան,  
 Նըրանց տանը երբ մի օր 
 Եկան երկու եկավոր… 
 …Նըշանեցին Մարոյին,  
 Տըվին չոբան Կարոյին [2]: 
Դեռատի աղջնակի գիտակցությանը չէր կարող հասու լինել 

կին դառնալը և կնոջ դերը. 
 – Ես չեմ գնալ նըրա մոտ.  
 Ես սիրում եմ մայրիկին,  
 Ես չեմ ուզում լինեմ կին... 
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Ըստ ավանդության մերժվում է նրա վերադարձը հայրական 
օջախ, ինչն էլ դառնում է նրա ողբերգական վախճանի պատճառը. 

 …Կարմիր շորով մի խիզան 
 Ընկավ ձորը, մի կածան... 
Սակայն անգամ սգավոր ծնողների ողբը չի խախտում այն 

ավանդույթը, որ նման վախճանի դեպքում հուղարկավորեին գե-
րեզմանոցում. 

 Սակայն անբախտ նըրա դին 
 Պապի կողքին չըդըրին: 
 …Փոս փորեցին մի խորին,  
 Առանց ժամ ու պատարագ 
 Մեջը դըրին Մարոյին…[2] 
Մարոյի օրինակով ուսուցիչը կարող է աշակերտների հետ 

վերհանել բացասական ավանդույթների մերժումը, որը պատճառ է 
դառնում մարդկային ճակատագրերի խեղմանը: 

Ավանդույթների հիմնախնդիրն արծարծվում է նաև §Անուշ¦ 
պոեմում. 

Պոեմը դասվում է Թումանյանի գլուխգործոցների շարքին, 
որտեղ նա ողբերգական սիրավեպի միջոցով պատկերել է այնպի-
սի երևույթներ և հոգեվիճակներ, որոնք ուղղված են թե՜ նահապե-
տական որոշ աղետավոր երևույթների, թե՜ նոր բարոյականության 
դեմ: Պոեմն ի սկզբանե ստեղծում է հւզական մթնոլորտ բնության 
նկարագրության միջոցով. 

 Բազմած լուսնի նուրբ շողերին,  
 Հովի թևին թըռչելով՝ 
 Փերիները սարի գըլխին 
 Հավաքվեցին գիշերով: 
 – Եկե՛ք, քույրե՛ր, սեգ սարերի 
 Չըքնաղագեղ ոգիներ,  
 Եկե՛ք, ջահել սիրահարի 
 Սերը ողբանք վաղամեռ [2]: 
Անուշը, խախտելով ավանդույթը, գաղտնի հանդիպում է սի-

րած տղային և վախենում, որ պատժելի է իր արարքը. 
  – Թո ՜ղ, կանչում են ինձ... մերըս կիմանա...  
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 – Չէ ՜, Անո ՜ւշ, քի ՜չ էլ, մի ՜ քիչ էլ մընա...  
 – Չէ ՜, թող ես գնամ... ա՛խ, ի՛նչ խենթ եմ ես... 
Սերը կարող է նաև ավանդույթների խախտման պատճառ 

դառնալ. 
 Ադաթ կա սակայն էն մութ ձորերում, 
 Ու մ՛իշտ հընազանդ հընոց ադաթին,  
 Ամբոխի առջև իգիթն իր օրում 
 Գետին չի զարկիլ ընկեր իգիթին: 
Սակայն ավանդույթը խախտում է Սարոն, իսկ պատվախնդիր 

Մոսին որոշում է վրեժ լուծել. 
 Վեր կացավ Մոսին. իրեն կըտրատում,  
 Թող գա՜, գոռում է, որ բըռնենք նորից,  
 Թե չէ նամարդը, արևս եմ երդվում,  
 Էլ չի պըրծնելու երբեք իմ ձեռից: 
Սարոյի անդառնալի կորուստը պատճառ է դառնում Անուշի 

գիտակցության մթագնմանը և ինքնասպանությանը, որին §օգնում 
է¦ հարազատ Դեբեդը. 

 Վըշվըշում է գետը — վո՛ւշ, վո՛ւշ,  
 Ու հորձանք է տալիս հորդ,  
 Ու կանչում է՝ «Արի՛, Անո՜ւշ,  
 Արի՛, տանեմ յարիդ մոտ…» 
Թումանյանն առաջ անցնելով իր ժամանակակիցներից տեսնում 

էր, թե ինչպես են կործանվում բարոյական արժեքները՝ սերը, հա-
վատարմությունը, կարեկցանքը, բարին, հանդուրժողականությու-
նը, պատվախնդրությունը: Պոեմի գլխավոր գաղափարը անկեղծ 
սերն է, ինչը մարդուն մի դեպքում ստիպում է ապրել, նրան դարձ-
նում առավել երջանիկ, ծնում բարի զգացմունքներ, վարքագիծ, 
իսկ մյուս կողմից կարող է դառնալ անձի կործանման պատճառ: 

Թումանյանի կերպարների կառուցվածքում առանձնահատուկ 
նշանակություն ունի նաև մարդու և բարոյական արժեքների հա-
րաբերությունը: 

Թումանյանը «Սասունցի Դավիթ» պոեմը ավարտել է թշնամու 
զորքին ուղղված Դավթի կոչով. 

 Դուք ըռանչպար մարդիկ, ասավ, 
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 Զուրկ ու խավար, քաղցած ու մերկ, 
 Հազար ու մի կըրակ ու ցավ, 
 Հազար ու մի հոգսեր ունեք: 
 Ի՞նչ եք առել նետ ու աղեղ, 
 Եկել թափել օտար դաշտեր, 
 Չէ՞ որ մենք էլ ունենք տուն-տեղ, 
 Մենք էլ ունենք մանուկ ու ծեր...[1; 246] 
Ջախջախելով թշնամուն Դավիթը հայ ժողովրդի բարոյական 

սկզբունքների (մարդասիրություն, հանդուրժողականություն) դիր-
քերից պատվիրան է տալիս պարտված զորքին:  

Թումանյանը նույնիսկ թշնամու զորքը դիտարկում է որպես 
հողագործներ, աշխատավորներ, և բնավ չի նսեմացնում ակամա 
ռազմիկ դարձած հասարակ ժողովրդի բարոյական կերպարը. 

 Ձանձրացե՞լ եք խաղաղ ու հաշտ 
 Հողագործի օր ու կյանքից, 
 Թե՞ զըզվել եք ձեր հանդ ու դաշտ, 
 Ձեր հունձ ու փունջ, վար ու ցանքից...[2] 
Էպիկական հերոս Դավթի կերպարը նշանակալիորեն հարստա-

նում է ժողովրդական բարոյականության կարևորագույն կողմերից 
մեկի գիտակցմամբ, նրա սխրագործությանը տալիս են բարոյա-
կան իմաստավորում:  

Օգտագործելով պատմական ավանդությունը՝ Թումանյանը 
ստեղծել է իր գլուխգործոցներից մեկը՝ «Թմկաբերդի առումը» պոե-
մը: Այն պատմում է հայրենասիրության և սիրո մասին, որն ի վի-
ճակի է ոգեշնչել հերոսության: Թումանյանի պոեմներում շատ հե-
րոսներ կերտվել են ժողովրդական բարոյականության սկզբունք-
ների լույսի ներքո, ինչն առավել ընդգծված է պոեմում: Նա-
խերգանքում Թումանյանը կարևորագույն է համարում մարդկա-
յին գործը.  

  Մարդու գործն է միշտ անմահ: 
  Գործն է անմահ, լա՜վ իմացեք: 
Մարդու գոյության գլխավոր նպատակ է դիտարկվում գործը և 

որպես գերագույն բարոյական արժեք ստանում բարոյական 
իմաստավորում: Հատկանշական է, որ Թումանյանը առավել 
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կենտրոնանում է դավաճանության որպես չար գործի սուր քննա-
դատության վրա՝ հաշվի չառնելով արյունակցական կապը, իսկ 
լավ արարքը դիտարկում որպես համամարդկային բարոյականու-
թյան գերագույն արժեք. 

 Չարն էլ է միշտ ապրում անմեռ, 
 Անե՛ծք նրա չար գործին,  
 Որդիդ լինի, թե հերն ու մեր, 
 Թե մուրազով սիրած կին: 
 Ես լավության խոսք եմ ասում, 
 Ով ժպտում է մեր սըրտին, 
 Ո՞վ չի սիրում, թեկուզ դուշման, 
 Լավ արարքը, լավ մարդին [1; 248]:  
Պոեմի առանցքը Թմկա իշխանուհու դավաճանությունն է, 

նրա բարոյական սկզբունքների բախումն ու խախտումը հանուն 
փառասիրության և խոստումների:  Չնայած մահվան սպառնալի-
քին՝ գեղանի Թմկա տիրուհին պատասխանում է. 

  – Քաջ էր ու սիրուն քեզնից առավել. 
 Մի բարձր ու ազնիվ տղամարդ էր նա. 
 Կնոջ մատնությամբ ամրոց չէր առել,  
 Չէր եղել կյանքում երբեք խաբեբա... 
Այստեղ երևում է ուշացած զղջումը և սիրած տղամարդու 

կորուստը: 
Թումանյանը յուրաքանչյուր բացասական կերպարի մոտ 

փորձել է ցույց տալ բարոյական դրական որակներ, որոնք համա-
մարդկային բարոյականության ինքնատիպ պատգամներ են. 
դավաճան իշխանուհու զղջումը, Նադիր Շահի բացասական 
վերաբերմունքը դավաճանության նկատմամբ: Պոեմի 11-րդ 
մասում [1; 257] շեշտվում է այն հանգամաքը, որ իշխանուհին ոչ թե 
չարության և դավաճանության խորհրդանիշ է, այլ մարդ, որ 
արդեն կանգնած է բարոյական ընտրության առջև: 10-րդ մասում 
Շահը, ով բազմիցս խախտել էր բարոյականության հիմնարար 
սկզբունքները, վերաիմաստավորում է «աշխարքի բանը». 

 Աշխարհքում հաստատ չըկա ոչ մի բան, 
 Ու մի՜ հավատալ երբեք ոչ մեկին. 
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 Ոչ բախտի, փառքի, ոչ մեծ հաղթության, 
 Ոչ սիրած կնկա տըված բաժակին [1; 256]:  
Բազմակողմանի դաստիարակչական հնարավորություններ 

ունի Թումանյանի «Ալեք» պոեմը: Վառ գույներով նկարագրված է 
հայրենի բնաշխարհը, որն ընթերցողին ստիպում է անսահման 
սիրով լցվել հայրենի լեռների, գետերի, անտառների, դաշտերի 
նկատմամբ, ինչը կարևոր նախադրյալ է անձնավորության բարո-
յական արժեհամակարգի ամրապնդման գործում: Պոեմում մեծ 
ոգևորությամբ նկարագրված է հայ աշխատավորի առօրյան, բա-
րությունը, հարևանի (թուրքի, ընդգծ.՝ Ա. Հ.) նկատմամբ բարեկա-
մական վերաբերմունքը. «Այլ յուր ամոթն երեսին, Հարևանի հետ 
միշտ հաշտ...» [2]:  

Թումանյանը միաժամանակ հանդես է գալիս մարդասպան, 
թալանչի, սրբապիղծ թուրքի (մարմնավորում է Ալին) նկատմամբ 
վրեժխնդիր լինելու յուրահատուկ կոչով. 

 Ի՞նչ է շինում մեր սարում նա, 
 Որ սպանի կամ գողանա... 
Հայ հերոսին մարմնավորող Ալեքը լինելով բարի, անմեղ, խո-

նարհ, աշխատասեր՝ նա էլ ունի արժանապատվություն, սեր հայ-
րենիքի և սեփական ժողովրդի հանդեպ:  

Պոեմում Թումանյանը հիմնախնդրին անդրադարձել է նաև 
կրոնական տեսանկյունից, և ազգապահպան գործում կարևորել 
աշխարհիկի և հոգևորի միասնությունը, ներդաշնակությունը, ինչն 
արտացոլել է հայ հոգևորականի պատգամում. 

 Դուն ոչ թե մեղք ես արել,– 
 Մի սուրբ պարտք ես կատարել. 
 Անիրավ մարդու դիմաց 
 Վրեժխնդիր է և աստված [2]: 
Ժամանակահունչ է Թումանյանի «Մեհրի պոեմը», որտեղ 

որպես ազգային չարիք դիտարկվում է արտագաղթը «Պանդխտու-
թյան մեջ կսևացնես օրդ», տղամարդկանց բացակայությունը, արդ-
յունքում՝ ընտանիքի, ազգի պաշտպանության բացակայությունն 
ու քայքայումը:  

Պոեմում վարպետը սուր քննադատության ենթարկում այն-
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պիսի արատավոր երևույթները, ինչպիսիք են արագ հարստանա-
լու մոլուցքը, աշխատանքը օտարի լծի տակ:  

Նա ցույց է տալիս, թե որքան ցավ են ապրում թե պանդուխտի 
հարազատները (կինը, Մեհրին, հայրը), և թե ինքը՝ պանդուխտ 
Մհեն. 

 Դե՛հ, մնաք բարով, ծերունի հայրիկ, 
 Նազելի Մեհրի, սիրուն հայրենիք, 
 Սրտակից տղերք, ընկեր-հարևան, 
 Մոտիկ բարեկամ, արյուն-ազգական... 
 Ասաց սրտաբեկ երիտասարդը, 
 Եվ, անիծելով իրան չար բախտը, 
 Ճանապարհ ընկավ. այնինչ ջրատար 
Մեհրին ետևից նայում էր երկար: Պոեմում նկարագրված են 

անօգնական ընտանիքի նկատմամբ օսմանի վայրագությունները, 
հայ կնոջ նվիրվածությունն ու անսահման սերը կողակցի նկատ-
մամբ, և նրա վրեժխնդրությունը թուրք մարդասպանի հանդեպ: 

«Հին կռիվը» պոեմում Թումանյանը փառաբանում է հայ մար-
դու (Վահանի) ազատատենչ ոգին, հայրենիքը վեր է դասում ծնո-
ղից, քրոջից, կնոջից. 

 Տուն, տեղ, ծընող, քույր կամ կին... 
 – Ունենք, թողինք ամենքին [2]: 
Հայրենասիրությունը բարձր գիտակցական հասկացություն է, 

որը բնորոշ է միայն մարդուն, և հանուն այդ հայրենասիրության 
կարող է գնալ ինքնազոհողության: 

Իրական կյանքի պատկերն ու սոցիալական անարդարության 
դեմ բողոքն են արտահայտված «Հառաչանք» պոեմում: 

Հավերժական և անմահ սիրո պատմություն են «Ախթամար» և 
«Փարվանա» պոեմները: 

Պոեմների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ բարոյական ար-
ժեհամակարգի ձևավորման գործում մեծ նշանակություն ունի ժո-
ղովրդական իմաստությունը՝ արժևորված և իմաստավորված 
հանճարեղ բանաստեղծի, մեծ հայրենասերի, առողջ քննադատի 
կողմից:  

Թումանյանը բազում թելերով անխզելիորեն կապված է ժո-
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ղովրդի բարոյական արժեքների հետ: Իր ողջ կյանքում, բազմաոճ 
ստեղծագործություններով նա շնչել ու ապրել է բարոյական և ժո-
ղովրդավարական սկզբունքներով, ուրախացել մարդկանց ուրա-
խություններով, ցավել նրանց վշտերով, ոգեշնչվել ժողովրդի 
ապագայով: 

Կարծում ենք, Թումանյանը իր պոեմներով խնդիր չի դրել 
անձնավորության մեջ ձևավորել որևէ կոնկրետ անձնային որակ, 
լուծել որևէ կոնկրետ դաստիարակչական խնդիր, սակայն դրանց 
արդյունավետ մատուցման պարագայում կարելի է օգտագործել 
որպես համակողմանի (բարոյական, գեղագիտական, իրավական, 
սեռական, աշխատանքային, հայրենասիրական) դաստիարակու-
թյան լավագույն միջոց: Այս ամենը կենսագործելու համար կարևո-
րում ենք ուսուցչի մանկավարժական վարպետությունը, մե-
թոդներին և տեխնոլոգիաներին տիրապետելու կարողությունը, 
հաղորդակցման բարձր մշակույթը, ստեղծագործությունները հա-
մատեղ վերլուծելու և նախատեսված բարոյական արժեքները 
արժևորելու կարողությունը:  

Հովհաննես Թումանյանն իր բազմաժանր ստեղծագործու-
թյուններով մնայուն արժեքներ ստեղծեց, և իր բնորոշմամբ ինքն 
ամենայն հայոց բանաստեղծն է, և մենք հավելում ենք, որ նա ամե-
նայն հայոց դաստիարակն է:  

Թումանյանն իր պոեմներով հեղաշրջում կատարեց հայ բազ-
մադարյան գրականության մեջ: Նրա լեզուն և մտածողությունը 
պարզ են, ժողովրդական: Նա խորությամբ է արտացոլում ժո-
ղովրդի հոգեբանությունը, մտքերն ու ձգտումները: Թումանյանն 
իր գործերում արծարծում է հայրենասիրական, սոցիալ-տնտեսա-
կան, քաղաքական, փիլիսոփայական, սիրային, դավաճանության, 
ինքնազոհության, պատվախնդրության թեմաներ:  

 
ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. Թումանյան Հովհաննես, հայ դասականների գրադարան, ընտիր երկեր, 
կազմեց Լևոն Հախվերդյանը, «Սովետական գրող» հրատարակչություն, 
Երևան-1978: 

2. http://www.hye-books.com/HT01/c999.html Պոեմներ: 
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ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՄԱՆԿԱԿԱՆ 
ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 

ԿՐԹԱԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԴԵՐԸ ԿՐԹԱԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԴԵՐԸ ԿՐԹԱԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԴԵՐԸ ԿՐԹԱԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԴԵՐԸ     
ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՈՒՄԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՈՒՄԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՈՒՄԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՈՒՄ    

Մակարյան ԱլվարդՄակարյան ԱլվարդՄակարյան ԱլվարդՄակարյան Ալվարդ, , , , մմմմ....գգգգ....թթթթ., ., ., ., դոցենտդոցենտդոցենտդոցենտ    
Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական համալսարան  

    
Հոդվածը վերաբերում է հայ մեծ մանկագիր Հովհ. Թումանյանի ստեղծագոր-

ծություններին ու նրանց ընդգրկվածությանը տարրական դասարանների «Մայ-
րենի» ընթերցարաններում, և կոնկրետ ներկայացված է 2-րդ դասարանի «Մայրե-
նի» ընթերցարանից «Թռչունի մտածմունքը» նյութի ուսուցման մեթոդիկան: 

 
Առանցքային բառերԱռանցքային բառերԱռանցքային բառերԱռանցքային բառեր.... Թումանյանի մանկական ստեղծագործությունները, 

բազմաբնույթ թեմաներ, գեղեցիկ պատկերներ, դեպքերն ու դեմքեր, ժամանակա-
կից մեթոդներ և դասի կառուցվածք: 

 
Տարրական դասարաններում երեխայի կրթության և դաստիա-

րակության շնորհալի և կարևոր գործի մի մասը իր վրա է վերցնում 
մանկական գրականությունը՝ նշանավոր հայ և օտարազգի ման-
կական գրողների ստեղծագործությունների շնորհիվ: Վերոնշյալ 
հարցում իր հիմնարար տեղն ունեն հայ մեծ մանկագիր Թուման-
յանի ստեղծագործությունները, որոնց մեծ մասը հեղինակն է հաս-
ցեագրել կրտսեր դասարանների աշակերտներին:  

Այդ ստեղծագործությունների շնորհիվ հարստացավ մանկա-
կան դասական պոեզիան՝ կյանքից վերցված բազմաբնույթ թեմա-
ներով ու բնության գեղեցիկ պատկերների, երևույթների շնչավոր-
մամբ: Մեծ բանաստեղծը մանկանը տանում է դեպի անցյալը, հու-
զում ու նրա մեջ վառում ազնիվ զգացմունքներ, հատկապես սեր 
հայրենի բնաշխարհի, ժողովրդի և հայրենիքի նկատմամբ: Իր 50-
ամյա հոբելյանին նա աշակերտներին խոստովանել է, որ ինքն էլ 
նրանց նման երեխա է…Կյանքի ամենապայծառ ու ամենալավ 
օրերը նրանք են տվել նրան, նրանց հետ է եղել, նրանցով է ապրել: 
Հենց այս սերն էլ ոգեշնչել է հայոց բանստեղծին՝ գրելու մանկական 
ստեղծագործություններ: Իսկ մեծ բանաստեղծի մանկական ստեղ-
ծագործությունները մշտահունչ են, և այդ մասին Ավ, Իսահակյանը 
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նշել է, որ Թումանյանի պատկերները շատ են ճշմարտացի ու կեն-
դանի, խոսքը այնքան վճիտ է… նման լեռնային վտակին, որի հա-
տակում շողշողում են նախշուն ավազահատիկները: 

Կ. Չուկովսկին, գնահատելով Թումանյանին որպես մանկա-
գիր, նշել է, որ «Մի կաթիլ մեղրը», «Շունն ու կատուն», «Մուկիկի 
մահը» գրողը իրոք չի կարող համաշխարհային առաջնակարգ 
վարպետների շարքը չդասվել: Ուստի պատահական չէ, որ Թու-
մանյանին համարում են հայ մանկական դասական գրականու-
թյան գագաթ: 

Մեծ մանկագիրն ու գրողը բավականին քննադատորեն է մո-
տենում մանկական ստեղծագործություններին՝ ընդգծելով, որ 
գրականությունը հայելի չէ լոկ, և եթե հայելի էլ է, ասենք, ապա 
շատ տարօրինակ ու կախարդական հայելի է նա: Նա ոչ միայն ար-
տացոլում է ժամանակը և իր դեպքերն ու դեմքերը, այլև տալիս է 
իր լույսն ու ջերմությունը կյանքին և ձգտում է կյանքում ստեղծել 
մարդու վեհ ու վսեմ, մաքուր ու անարատ պատկերները:  

Գրողին մտահոգում է մանկական գրականության դաստիա-
րակչական բնույթի ոչ լիարժեք լինելը, որովհետև մեծ մանկագիրը 
կարծում է, որ մանկությունը մարդու կյանքի ամենաընդունակ 
շրջանն է, երբ նա չորս կողմից ընդունվում է, սնունդ է առնում ու 
զարգանում շարունակ, հետևաբար շարունակ պետք է սնունդ տալ 
նրան, որ միշտ աճի ու զարգանա: Գտնում էր, որ պետք է հաշվի 
առնել տարիքային առանձնահատկությունները՝ ելնելով փոքրերի 
հետաքրքրություններից և ընկալման աստիճանից: Ուստի պատա-
հական չէր, որ նա կրկին ու կրկին անդրադառնում էր ներքոգրյալ 
խնդրին և գտնում էր, որ հեշտ ու հանաք բան չէ մանկական 
գրվածք գրելը, դա ամենադժվար գործն է: Երեխայի հոգու հետ 
գործ ունեն:  

Թումանյանի մանկական ստեղծագործությունները (պատ-
մվածքներ, ոտանավորներ, լեգենդներ, հեքիաթներ), որոնց թիվը 
մոտենում է հարյուրին, ժամանակակից տարրական դասարաննե-
րի (1-ին, 4-րդ դասարաններ) «Մայրենի» ընթերցարաններում շատ 
քիչ են ընդգրկված: Այսպես՝ «Մայրենի» (2-րդ դաս.) ընթերցարա-
նում (հեղինակներ՝ Անժել Քյուրքչյան, Լիլիթ Տեր-Գրիգորյան) 
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ընդգրկված է ընդամենը «Տերևաթափ» ստեղծագործությունը, իսկ 
4-րդ դասարանում (հեղինակներ՝ Դավիթ Գյուրջինյան, Նարինե 
Հեքեքյան) երկու գործ՝ «Ա~խ, ինչ լավն են սարի վրա» և «Բզեզի 
դպրոցը» նյութերը: 

Համեմատաբար շատ ստեղծագործություններ են ընդգրկել 
իրենց հեղինակած (2-րդ, 3-րդ դասարաններ) դասագրքերում Վա-
չագան Սարգսյանը, Սուսաննա Գրիգորյանը, Կարինե Թորոսյանը 
և Հեղինե Խաչատրյանը: Այն է՝ 2-րդ դասարանի դասագրքում 11 
(«Սուտասանը», «Պոչատ աղվեսը», «Երեք արջի հեքիաթը», «Կաքա-
վի գովքը», «Թռչունի մտածմունքը», «Ուրագն ու սղոցը», «Աշուն», 
«Տերևաթափ», «Մի բաց նամակ ամենքին», «Ծաղիկները», «Իրի-
կուն») և 3-րդ դասարանի ընթերցարանում 5 գործ («Ամենից լավ 
տունը», «Գետակը», «Սասունցի Դավիթը», «Կացին ախպերը», 
«Սուտլիկ որսկանը»): 2-րդ դասարանում զետեղված է միայն «Քաջ 
Նազար» հեքիաթը: Վերն ընդգծելով Թումանյանի ստեղծագործու-
թյունների կրթական դերը մայրենի լեզվի և առհասարակ աշա-
կերտների հոգևոր ու զգացմունքային դաստիարակության գոր-
ծում՝ցանկանում ենք մեկ անգամ ևս շեշտել, որ տարրական դա-
սարանների «Մայրենի» դասագրքերի հեղինակները խիստ ուշադ-
րություն դարձնեն մեր նշանավոր մանկագիրների և մեծ Լոռեցու 
ստեղծագործություններին, որովհետև վերջիններս խոսում են երե-
խայի հոգու հետ, հույզեր ու զգացմունքներ առաջացնում նրա ան-
մեղ հոգում, հարստացնում բառապաշարն ու պատկերավոր խոս-
քը, մտածելու խորհելու հնարավորություն ընձեռում: Ասածս հիմ-
նավորեմ «Թռչունի մտածմունքը» (2-րդ դասարան) նյութի ուսուց-
ման դասի միջոցով: 

Դասը վարում եմ ԽԻԿ մեթոդով. 
1111----ին փուլին փուլին փուլին փուլ – նախապատրաստական զրույց՝ ինչ գիտենք մեր 

քաղաքի (գյուղի)մասին: Որտե՞ղ ենք ապրում: Նկարագրել թաղա-
մասը, տունը: Ո՞րն է մեր հայրենիքը: Ձեզ դու՞ր է գալիս ձեր բակը, 
տունը, ինչու՞: 

Աշակերտների անկաշկանդ զրույցից հետո մեկ անգամ կար-
դում եմ նյութն արտահայտիչ, հատկապես ձայնային հնչերանգով՝ 
շեշտելով բանաստեղծության ընդգծված տողերը. 
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Այսպես՝ ««««Թռչունի մտածմունքըԹռչունի մտածմունքըԹռչունի մտածմունքըԹռչունի մտածմունքը»»»» (Հովհ. Թումանյան) 
 
Ես ապրում էի մի փոքր տան մեջ՝ 
Առատ ու անփույթ, 
Աշխարհն ինձ համար կլոր է անվերջ, 
Կեղևը՝ կապույտ: 
 
Նրանից հետո աչքս բաց արի 
Մի փոքր բնում,  
Տեսա՝ աշխարհը հարդից է շինած, 
Ու մայրս է շինում: 
 
Մի օր էլ, բնից գլուխս հանած, 
Նայում եմ դես-դեն,  
Տեսնեմ՝ աշխարհը տերևից շինած 
Մեր բունը՝ վրեն:  
 
Հիմի թռչում եմ հեռու՜, շատ հեռու՜, 
Ամեն տեղ գնում,  
Բայց թե աշխարհը ինչի՞ց է շինած՝ 
Էլ չեմ հասկանում: 
 
Ուսուցիչ. 
– Ինչի՞ մասին էր կարդացածս ոտանավորը: 
– Ինչի՞ մասին էր մտածում թռչունը: 
– Թռչնակը իրեն մտահոգող հարցի պատասխանը իմացա՞վ: 
Աշակերտների ուշադրությունը բևեռելով վերջին հարցի վրա՝ 

հանձնարարում եմ մեկ անգամ կարդալ նյութը՝ ուշադրություն 
դարձնելով անծանոթ բառերին և բառակապակցություններին: 

Մեկ անգամ լուռ ընթերցանությունից հետո հարցով դիմում եմ 
աշակերտներին, թե ով է ստեղծագործության հեղինակը, և ինչ են 
հիշում նրա գործերից, որ ուսումնասիրել ենք այդ դասարանում: 
Երեխաները նշում են մեծ մանկագրի՝ Հովհ. Թումանյանի անունը, 
վերհիշելով նրա ստեղծագործություններից, որոնք գրատախտա-
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կին ներկայացնում են մտագրոհի մեթոդով: 
 

 
Մեկ անգամ ես պահանջում եմ բարձրաձայն կարդալ գրա-

տախտակին գրված ստեղծագործությունների վերնագրերը՝ ամրա-
կայելու նպատակով: 

2222----րդ փուլրդ փուլրդ փուլրդ փուլ – պահանջում եմ բարձրաձայն կարդալ ստեղծագոր-
ծությունը՝ մեկնաբանելով հետևյալ բառերն ու բառակապակցու-
թյունները. անփույթ, աշխարհը՝ կլոր, կեղևը՝ կապույտ, հարդից 
շինած: 

Բառային աշխատանքին զուգահեռ՝ ես աշակերտներին ցույց 
եմ տալիս աշխարհի քարտեզը և գլոբուսը՝ կլորությունը տեսնելու 
համար: Նաև ցուցադրում եմ իմ պատրաստած թռչնի բները՝ հար-
դից և տերևներից: Երեխաները ցուցադրված դիդակտիկ նյութերի 
միջոցով կարողանում են կոնկրետացնել ու իրական դարձնել 
իրենց պատկերացումները աշխարհի մասին և հարստացնել ու 
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զարգացնել բառապաշարը զանազանելով հարդը ծղոտից, կամ՝ 
ինչ ասել է անփույթանփույթանփույթանփույթ բառերի իմաստները: 

Աշակերտներից պահանջում եմ    աշխարհաշխարհաշխարհաշխարհ, , , , թռչունթռչունթռչունթռչուն, , , , բույնբույնբույնբույն, , , , 
տնակտնակտնակտնակ, , , , աչքը բաց անելաչքը բաց անելաչքը բաց անելաչքը բաց անել բառերը օգտագործել նախադասություննե-
րի մեջ:  

Որպես ֆիզդադար՝ աշակերտներին հանձնարարում եմ նկա-
րել թռչնակի բույնը՝ թռչնակը բնում: 

Հայոց լեզվի ուղղագրական տետրերում աշակերտներն ար-
տագրում են կեղևկեղևկեղևկեղև, , , , անվերջանվերջանվերջանվերջ բառերը, որոնք պետք է օգտագործեն 
նախադասությունների մեջ (տնային առաջադրանք է): 

Որպես ամփոփում առաջադրում եմ հետևյալ հարցերը. 
1. Նախքան աչքը բաց անելը որտե՞ղ էր ապրում թռչնակը: 
2. Ի՞նչն անհասկանալի մնաց թռչունի համար: 
3. Ի՞նչու էր աշխարհն անընդհատ փոխվում թռչունի համար: 
Որպես քերակակական նյութ՝ հանձնարարում եմ առարկայի 

հատկանիշ ցույց տվող (ածական անուն) բառերը դուրս գրել ըն-
թերցանության դասից: Ահավասիկ՝ փոքրփոքրփոքրփոքր, , , , անփույթանփույթանփույթանփույթ, , , , կապույտկապույտկապույտկապույտ, , , , 
կլորկլորկլորկլոր և այլն, օգտագործել նախադասությունների մեջ: 

Այս ստեղծագործությունը ոչ միայն ձևավորում և յոթ-ութ տարե-
կան երեխաների իմացությանը համապատասխան զարգացնում է 
աշխարհայացքը (ներկայացրու քո տունը, ցանկացած կենդանու ապ-
րելավայրը), այլև նպաստում երևակայությունը խթանելուն, ստեղ-
ծագործելու հնարավորության զարգացմանը: Դիցուք՝ ինչպիսի˚ն 
կուզենայիր, որ լիներ քո տունը, դպրոցը, ձեր քաղաքը՝ պատմի՛ր: 

Ուրույն ձևով է հարստացնում երեխաների բառապաշարը՝ 
առատառատառատառատ, , , , անփույթ ապրելանփույթ ապրելանփույթ ապրելանփույթ ապրել, , , , կլոր աշխարհ՝ կապույտ կեղևովկլոր աշխարհ՝ կապույտ կեղևովկլոր աշխարհ՝ կապույտ կեղևովկլոր աշխարհ՝ կապույտ կեղևով, , , , հարդից հարդից հարդից հարդից 
շիշիշիշինած աշխարհնած աշխարհնած աշխարհնած աշխարհ, , , , տերևից շինածտերևից շինածտերևից շինածտերևից շինած բառերի և բառակապակցություն-
ների միջոցով: Բառակապակցությունները պատկերավոր են, երե-
խայի հոգուն մոտ ու հասկանալի: 

Ստեղծագործության բովանդակությունն էլ հետաքրքրություն 
է առաջացնում երեխաների մեջ. վերջապես, ինչի՞ց է շինած աշ-
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խարհը: Ինչու՞ ծիտիկի համար աշխարհը մեկ կլոր ու կապույտ 
կեղև է, մերթ՝փոքր բույն՝ հարդից շինած: 

Որպես տնային աշխատանք՝ հանձնարարում եմ նաև տանը 
սահուն, արտահայտիչ կարդալ սովորել և նկարել աշխարհը, ով 
ինչպես պատկերացնում է: 

Ամրապնդման դասին երեխաներից պահանջում եմ տանը 
հանձնարարած նկարները ցուցադրել և մեկնաբանել, թե ինչ են 
նկարել: Վերջիններիս միջոցով պարզ կդառնա, թե նյութը որքա-
նով է հետաքրքրություն առաջացրել երեխաների մեջ, և ինչ խորու-
թյամբ են այն յուրացրել: 

Որպես դասի վերջնական ընդհանրացում՝ ես առաջադրում եմ 
հետևյալ հարցերը. 

– Արդյո՞ք թռչունը մտածել գիտի, ինչու՞ է Թումանյանն այդ-
պես վերնագրել: Վերջիններս կնպաստեն հետաքրքիր ու բովան-
դակալից հարցազրույց կազմակերպելուն՝ երեխաների իմացական 
հետաքրքրությունների աշխարհը բացահայտելու նպատակով:  
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գծեր, Ե., 1973: 
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2, Ե., 2013: 
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УЧЕБНОУЧЕБНОУЧЕБНОУЧЕБНО----ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РОЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РОЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РОЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РОЛЬ ИЗУЧЕНИЯ 
ДЕТСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ОВ. ТУМАНЯНА ДЕТСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ОВ. ТУМАНЯНА ДЕТСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ОВ. ТУМАНЯНА ДЕТСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ОВ. ТУМАНЯНА     

ВО ВТОРОМ КЛАССЕВО ВТОРОМ КЛАССЕВО ВТОРОМ КЛАССЕВО ВТОРОМ КЛАССЕ    
Макарян Макарян Макарян Макарян АлвардАлвардАлвардАлвард    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме 
Статья посвящена произведениям великого армянского детского писателя Ов. 

Туманяна и вовлеченности этих произведений в «Родной речи» для начальных 
классов: конкретно представлена методика обучения текстовому материалу 
«птичьи мысли» из книги для чтения «Родной речи» 2 класса. 

 
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: детские произведения Туманяна, разнообразные темы, 

красивые образы, ситуации и личности, современные методы и структура урока. 

    
    
    

THE ROLE OF TOUMANYANS’ CHILDRENS’ CREATIONS THE ROLE OF TOUMANYANS’ CHILDRENS’ CREATIONS THE ROLE OF TOUMANYANS’ CHILDRENS’ CREATIONS THE ROLE OF TOUMANYANS’ CHILDRENS’ CREATIONS 
TEACHING IN THE SECOND CLASSTEACHING IN THE SECOND CLASSTEACHING IN THE SECOND CLASSTEACHING IN THE SECOND CLASS    

    Makaryan AlvardMakaryan AlvardMakaryan AlvardMakaryan Alvard    
SummarySummarySummarySummary    

The article touches upon Great poet Hovh. Toumanyan’s children’s creations and 
their involvement in the “Armenian Readers’’ in the elementary classes. The paper has 
particularly presented the teaching methodology based on the “Bird’s thought’’ material 
included in the second class “Native tongue’’ reader. 

 
Key words:Key words:Key words:Key words: Toumanyan’s several children’s creations, as well as various topics, 

aesthetic images, events, literary images, contemporary methods and lesson (unit) 
structure. 
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ԳԻՐԳԻՐԳԻՐԳԻՐՔԸ ՈՐՊԵՍ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՃԱՆԱՉՈՂԱԿԱՆ ՔԸ ՈՐՊԵՍ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՃԱՆԱՉՈՂԱԿԱՆ ՔԸ ՈՐՊԵՍ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՃԱՆԱՉՈՂԱԿԱՆ ՔԸ ՈՐՊԵՍ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՃԱՆԱՉՈՂԱԿԱՆ 
ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑ    

    Մարության ՍվետլանաՄարության ՍվետլանաՄարության ՍվետլանաՄարության Սվետլանա, , , , մմմմ....գգգգ....թթթթ.,.,.,.,պրոֆեսոր պրոֆեսոր պրոֆեսոր պրոֆեսոր     
    Ղազարյան ԱրմենուհիՂազարյան ԱրմենուհիՂազարյան ԱրմենուհիՂազարյան Արմենուհի, , , , մմմմ....գգգգ....թթթթ., ., ., ., դոցենտդոցենտդոցենտդոցենտ    

Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական 
համալսարան 

 
Հոդվածում ներկայացված է գրքի դերն ու նշանակությունը երեխաների ճա-

նաչողական հետաքրքրությունների զարգացման, անձնավորության ձևավորման 
գործում: Կարևորվում է գրքի նկատմամբ անհրաժեշտ վերաբերմունքի, սիրո և 
հետաքրքրության դաստիարակումը դեռևս նախադպրոցական տարիքից: Նշված 
են այդ գործընթացը խթանող որոշակի մանկավարժական պայմաններ: 

 
ԱռանցքայինԱռանցքայինԱռանցքայինԱռանցքային    բառերբառերբառերբառեր. գրական ստեղծագործություններ, գրագետ ընթերցող, ճա-

նաչողական հետաքրքրություններ, հուզական մթնոլորտ, բարոյական արժեքներ: 
 
Գիրքն ունի դարերի պատմություն: Գրքի նկատմամբ մշտա-

պես եղել է որոշակի դրական վերաբերմունք: Երբ ամերիկացի 
գրող Հարրի Հարիսոնին հարցրել են, թե գիրքը կպահպանի՞ իր 
այժմյան արժեքը ապագայում, թե ոչ, նա պատասխանել է .«Իսկ 
ի՞նչը կարող է սպառնալ գրքին, համակարգի՞չը, համակարգչային 
խաղե՞րը, համացա՞նցը: Դրանք, իհարկե, շատ լավ են, սակայն 
գիրքը միանգամայն այլ բան է: Ընթերցողի մեջ գրքի հետ ստեղծ-
վում են անձնային հարաբերություններ, որը մարդուն տարանջա-
տում է կենդանուց այնպես, ինչպես խոսքը, մասնավորապես, գրա-
վոր: Այնպես որ կարդալ և մարդ լինել, դա նույնն է, և քանի դեռ 
մենք կանք կլինի և գիրքը»:  

Ըստ գիտնականների կանխատեսումների՝ 21-րդ դարը նոր 
արժեքների ժամանակաշրջան է, երբ կապիտալը ոչ թե փողն է, այլ 
գիտելիքը, տեղեկատվության տիրապետումն ու կարգավորման 
կարողությունը: 

Որպեսզի երեխան պատրաստ լինի կյանքին, անհրաժեշտ է 
նրա մեջ սեր և հետաքրքրություն առաջացնել գրքի հանդեպ և 
նրան դարձնել գրագետ ընթերցող:  

Ըստ Ս. Մարշակի՝ գրագետ ընթերցողը նա է, ով խորությամբ 
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ընկալում է տեքստի իմաստը, հեղինակի մտածածը, կարողանում 
է գնահատել գեղարվեստական ստեղծագործության արժեքը, հաս-
կանում, թե ինչ գիրք է իրեն անհրաժեշտ, տեղեկացվում է ըստ 
ամենայնի, քննարկում և վերլուծում է ստեղծագործությունը, հե-
րոսների արարքները: 

 Գրագետ ընթերցողը տարբերվում է բարձր ինտելեկտով, լայն 
ճանաչողական, իմացական հետաքրքրություններով, ընդհանուր 
զարգացման մակարդակով, կապակցված պատկերավոր խոսքով, 
հուզական ոլորտով, բարոյական արժեքներով, հասարակական 
պահանջմունքներով: Երեխան, ով լսում է հեքիաթ, պատմվածք-
ներ, ոտանավորներ, կարողանում է կողմնորոշվել տարբեր իրա-
վիճակներում, կատարելագործվել, զարգանում են ստեղծագործա-
կան հնարավորությունները: համապատասխանաբար զարգանում 
են նման երեխաների հոգեկան գործընթացները՝ ուշադրություն, 
հիշողություն, երևակայություն, ստեղծագործության միջոցով երե-
խան յուրացնում է ազգային արժեքները, մշակույթը, լեզուն, ավան-
դույթներն ու սովորությունները(Ս. Կապուտիկյան «Մայրենի լե-
զուն»):  

Այս տարիքում կարևորվում է մեծահասակի դերը /ծնող, դաս-
տիարակ/ երեխայի մեջ գրքի նկատմամբ անհրաժեշտ վերաբեր-
մունք դաստիարակելու համար: Երեխան վաղ տարիքից պետք է 
տեսնի, որ ընտանիքում գրքին ակնածանքով են վերաբերվում, լավ 
առիթների դեպքում գրքեր են նվիրում: Անհրաժեշտ է ունենալ 
մանկական գեղարվեստական պատկերազարդ գրքերի ընտանե-
կան գրադարան:  

Ըստ մասնագիտական հետազոտությունների՝ պատկերազարդ 
վառ, գունեղ գրքերը դրական ազդեցություն են ունենում երեխա-
ների գլուղեղի զարգացման վրա: Մանկական ընտանեկան գրա-
դարանում անհրաժեշտ է ունենալ տարբեր բովանդակությամբ 
գրքեր՝ բնության, ընտանիքի, խաղալիքի, կենդանիների, երեխա-
ների առօրյայի վերաբերյալ: Ըստ 5-6 տարեկան երեխաների զար-
գացման չափորոշիչների (ՅՈՒՆԻՍԵՖ) երեխաների մեջ սովորելու 
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նկատմամբ վերաբերմունք է ձևավորվում գրքի միջոցով (Ես ուզում 
եմ կարդալ այս հաստ գիրքը, ինչի՞ մասին է այն): 

Դեռևս վաղ տարիքից անհրաժեշտ է համապատասխան գրքե-
րի միջոցով երախաներին ծանոթացնել երկրի, հայրենիքի, պետու-
թյան, մարդկանց փոխհարաբերությունների, ինչու չէ նաև պատե-
րազմների մասին: Տարիքի աճման հետ երեխային դուր են գալիս 
հումորային, արկածային բնույթի ստեղծագործություններ, հրաշա-
պատում հեքիաթներ: Ցանկալի է ընտանիքում և մանկապարտե-
զում երեխաներին ներկայացնել հայ և արտասահմանյան դասա-
կան և ժամանակակից մանկագիրների ստեղծագործություններ: 
Օրինակ «Կարմիր գլխարկը», «Պույ-պույ մուկիկը», «Ուլիկը», 
«Գնդիկ-բոքոնիկը», «Գառնուկ ախպերը», «Սուտն ու ճշմարտու-
թյունը», «Կռվախնձորը» և այլն: 

Այսօր մեծ հնարավորությունների կան տեսաֆիլմերի, ընտրո-
վի դիսկերի, տեսաժապավենների ցուցադրման, հեռուստահաղոր-
դումների ակնդրման համար: Իհարկե, նման միջոցառումները չեն 
փոխարինում գրքին, բայց լրացնում և հետաքրքքիր են դարձնում 
երեխայի հաղորդակցումը կենդանի խոսքի հետ: Մասնագետները 
խորհուրդ են տալիս դեռ պրենատալ շրջանում երեխային հնարա-
վորություն ընձեռել լսելու հետաքրքիր ստեղծագործություններ, 
տարբեր ասմունքողների կատարմամբ, իսկ չորս տարեկանից 
սկսած երեխան ինքնուրույն կարող է լսել ձայնագրություններ: Այս 
տարիքից երեխայի մեջ ձևավորվում է գիտակցված վերաբերմունք 
ունկնդրման և գողարվեստական խոսքի ընկալման գործընթացի 
վերաբերյալ, առանց մեծահասակի մասնակցության: 

Կյանքի վեցերորդ տարում կարելի է կազմակերպել տարբեր 
ստեղծագործական աշխատանքներ՝ ընդհատել ընթերցումները, 
փորձել շարունակել՝ հորինելով ավարտը՝ պատկերացնելով հե-
տագա ընթացքը, ստեղծել նոր պատմություն՝ ցույց տալով այն 
նկարազարդ պատկերները, որոնց մասին դեռ չի ընթերցվել: Կա-
րելի է հանդիպում կազմակերպել գրքերի սիրելի հերոսների հետ՝ 
Քաջ նազար, Բուրատինո, Անբան Հուռի, Քեռի Քուչին, Գառնուկ 
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ախպերը, Գիքորը, Մաշենկան:  
Գեղարվեստական ստեղծագործության ընթերցանության ժա-

մանակ երեխաների ուշադրությունը պետք է հրավիրել բարոյա-
կան արժեքների գնահատման կարողության ձևավորմանը՝ ճիշ-
տը-սուտը, խիզախությունը-վախկոտությունը, պատիվը-հարգան-
քը, անհարգալից վերաբերմունքը, բարին- չարը, ժլատությունը, 
առատաձեռնությունը և այլն:  

Նշված հասկացությունները երեխայի համար ընկալելի դարձ-
նելու նպատակով անհրաժեշտ է դրանք կապել ստեղծագործության 
որևէ հերոսի հետ, օրինակ՝ չար-կախարդ պառավ, ծույլ- անբան 
Հուռի, քաջ- Սասունցի Դավիթ, գեղեցկուհի -Վասիլիսա: Երեխային 
անհրաժեշտ է դնել խնդրահարույց իրավիճակների մեջ, ճիշտ 
ընտրելու հնարավորություն տալ, պարզել դրդապատճառները: 

Չպետք է մոռանալ, որ երեխան այդ տարիքում զրույցների հի-
ման վրա կարող է հիմնավորել իր ընտրությունը: Մանկական գե-
ղարվեստական գրականության ճանաչված ժամանակակից հե-
տազոտող Ի. Ն. Տիմոֆեևան խորհուրդ է տալիս երեխայի հետ անց-
կացնել զրույցներ գրքի մասին, կարդացածի վերաբերյալ:Երեխայի 
մեջ ձևավորելով ապագա ընթերցողին՝ անհրաժեշտ է հատուկ 
ուշադրություն դարձնել ստեղծագործության վերլուծությանը: Ան-
շուշտ համեմատաբար դժվար է ոտանավորների վերլուծությունը, 
երբ երեխան, ցանկանալով վերլուծել իմաստը, ակամայից այն վե-
րապատմում է՝ կորցնելով բանաստեղծության հուզականությունը, 
ռիթմը: Այստեղ տեղին է հիշատակել Վ. Բելիսնկու հետևյալ միտ-
քը. «Թող երեխան սովորի մայրենի լեզվի ներդաշնակությունը, սիր-
տը լցվի հուզմունքով, պոեզիան ներգործի ինչպես երաժշտությունը, 
իսկ վերլուծությունը թողնենք դպրոցական տարիներին», սակայն 
ժամանակակից նախադպրոցակնը անհրաժեշտ ուսուցման պայ-
մաններում կարողանում է որոշակի տրամաբանական վերլուծու-
թյուններ կատարել բանաստեղծության բովանդակության և հերոս-
ների վարքագծի վերաբերյալ: 

Երեխաներին անհրաժեշտ է ծանոթացնել այնպիսի հասկա-



145 

ցությունների հետ, ինչպիսիք են համեմատություն, ռիթմ, քառյակ 
և այլն, հարցնել նրան, թե որ համեմատությունն է իրենց դուր գա-
լիս, որ հատկանիշը, որակումը Սուրեն Մուրադյան «Իմ մայրիկը», 
ցույց տալ, թե ինչպես է ստեղծագործության մեջ անշունչ առար-
կան հանդես գալիս շնչավոր առարկայի դերում, ինչպես են խո-
սում կենդանիները՝ Հովհ, Թումանյան «Չարի վերջը», Աթաբեկ 
Խնկոյան «Նապաստակները», Ռ. Ղարիբյան «Անտառի բնակիչնե-
րը», Ա. Մանասյան «Չորս եղանակ քույրիկները»:  

Երեխայի ստեղծագործական երևակայությունը զարգացնելու 
նպատակով անհրաժեշտ է բնության երևույթների դիտումը, 
ուսումնասիրումը զուգակցել տվյալ ստեղծագործության ընթերց-
ման հետ: Օրինակ՝ Ե. Պետրոսյան «Գարուն»: 

Դա ոչ միայն ընդլայնում է երեխաների պատկերացումները 
կենդանի և անկենդան բնության մասին, այլև հնարավորություն է 
տալիս տեսնելու բնաշխարհը՝ հեղինակի հայացքով: Նախադպրո-
ցականի հետ՝ որպես ապագա ընթերցողի, անհրաժեշտ է շատ աշ-
խատել՝ օգտվելով նրա զարգացման և դաստիարակության սենզի-
տիվ շրջանից: Երեխան սովորում է գիտելիքներ ձեռք բերել գրքի 
հետ աշխատելիս, որը հետագայում դառնում է նրա կյանքի ուղե-
կիցը: Մանկապարտեզի մանկավարժական գործընթացում տար-
բեր միջոցներով ու ձևերով իրականացվում է գրքի հանդեպ համա-
պատասխան վերաբերմունք մշակելու գործընթացը (միջոցառում-
ներ, նպատակային զբոսանքներ, էքսկուրսիաներ, թեմատիկ պա-
րապմունքներ): Ներկայացնենք մանկապարտեզի ավագ խմբում 
կազմակերպվող խոսքի զարգացման պարապմունքի նմուշ-օրի-
նակ: 

Թեման – Գրքերի հրաշագործ աշխարհը 
Խնդիրները ՝ 
• Հետաքրքրություն առաջացնել գրականության նկատմամբ: 

Սովորեցնել մտապահել և անհրաժեշտության դեպքում հիշել հե-
քիաթներից իրենց ծանոթ հերոսների: 

• Օգտվելով նկարազարդված մանկական գրքերից կարողա-
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նալ ճանաչել և պատմել ծանոթ հեքիաթների: 
• Ակտիվացնել խոսքը, հարստացնել բառապաշարը: 
Նախապատրաստական աշխատանք 
Երեխաներին նախապես ծանոթացնել խմբասենյակում գտնվող 

մանկական գրքերին, դրանց հեղինակներին, նկարիչ-ձևավորող-
ներին: 

Ստեղծել գրքերի անկյուն, մի քանի օրերի ընթացքում ազատ ժա-
մերին ընթերցել բանաստեղծություններ, հեքիաթներ, պատմվածք-
ներ: 

Անհրաժեշտ պարագաներ՝ մանկական նկարազարդ գրակա-
նություն: 

Պարապմունքի ընթացքը՝ դաստիարակը զրուցում է երեխա-
ների հետ:  

- Երեխաներ, հեքիաթ լսել սիրո՞ւմ եք: 
- Հիշո՞ւմ եք՝ երբ են ստեղծվել հեքիաթները: 
- Յուրաքանչյուր ազգ իր հեքիաթներն է հորինել և պատել երե-

խաներին, այդպես հեքիաթները հասել են մինչև մեր օրերը: 
- Շատ հեքիաթներ չունեն հեղինակ, դրանք այդպես էլ կոչվում 

են՝ ժողովրդական, որովհետև ժողովուրդը պահպանել է այդ 
հարստությունը և փոխանցել մեզ: Մենք գիտեք հեքիաթագիր հե-
ղինակների շատերի անունները՝ Հովհ. Թումանյան, Ա. Խնկոյան, 
Ղ. Աղայան, Շ. Պերրո, Հ. Անդերսեն, Գրիմ եղբայրներ, Լ. Տոլստոյ: 

- Աշխարհի բոլոր երեխաներն էլ հեքիաթներ սիրում են, այս 
մեծ հեքիաթագիրների գրքերից մեր խմբասենյակի գրադարանում 
էլ կա: 

Դաստիարակը երեխաներին առաջարկում է դիտել խմբասեն-
յակում ներկայացված մանկական գրքերի ցուցահանդեսը: Այստեղ 
ցուցադրված գրքերից շատերին նրանք ծանոթացել էին պարապ-
մունքների ընթացքում: Դաստիարակը հիշեցնոում է, որ գրքերը 
նկարազարդում են նկարիչները: 

Խաղ «Որոշիր՝ որ հեքիաթից է» 
Կուկու- կուկու, իմ կուկուներ, 
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Երբ պիտի դուք առնեք թևեր, 
Թռչեք, գնաք, ուրախանաք: (Հ. Թումանյան «Չարի վերջը») 
Լավ էր, կերանք բավականին, 
Հիմի գնանք մենք մեր բանին: 

(Դ. Դեմիրճյան «Պույ-պույ մուկիկը») 
Այ բերել եմ ես մի զանգ, 
Ծափ-ծլնգոց, մեջը՝ զնգոց: (Խնկո Ապեր «Մկների ժողովը») 
Դսատիարակ՝ Ապրեք երեխաներ, դուք չիշտ որոշեցիք հե-

քիաթները, ճանաչեցիք հերոսների: Կարելի է նաև ընթերցել նաև 
ժամանակակից մանկագիրների գրած որևէ ստեղծագործություն և 
քննարկել Ն. Միքայելյան, Յու. Սահակյան, Գ. Մովսիսյան, Ս. Մու-
րադյան, Է. Միլիտոնյան: 

Այնուհետև դաստիարակը երեխաներին առաջարկում է պա-
տասխանել հետևյալ հարցերին: 

- Ո՞րն է հեքիաթի վերնագիրը: 
- Ո՞վ է հեղինակը: 
- Ո՞վ է նկարիչ-ձևավորողը: 
- Որոնք են հեքիաթի գլխավոր հերոսները: 
- Ի՞նչ հետաքրքիր դեպք ես հիշում այդ հեքիաթից: 
- Ի՞նչ է սովորեցնում այդ հեքիաթը երեխաներին: 
Դպրոցական ուսումնառությանը նախապատրաստվելու ըն-

թացքում անհրաժեշտ է շատ կարդալ երեխայի համար, նրա հետ 
համատեղ քննարկել, վերլուծել կարդացածը:  

Մեծահասակները, մասնավորապես ծնողները, նույնպես պետք 
է պատրաստ լինեն երեխայի հետ գրքի վրա աշխատելուն: Կրտսեր 
դպրոցական տարիքում էլ կարելի է չընդհատել երեխայի հետ հա-
մատեղ ընթերցումը, դա դարձնել ավելի բազմաբովանդակ: Անհ-
րաժեշտ է ժամանակ գտնել երեխայի հետ գրադարան այցելելւ, 
ծանոթանալու գրքերի ձևավորմանը, նկարազարդմանը, թեմատի-
կային /ժանաչողական, իմացական հրաշապատում/, գրադարա-
նավարուհու աշխատանքին, ընթերցանության սրահին և այլն: 
Մենք իրավունք չունենք երեխային զրկելու համակարգչից, հե-
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ռուստացույցից, բայց անհրաժեշտ է դրանք հօգուտ երեխայի օգ-
տագործել: Պետք է ընտրել այնպիսի թեմաներ, որոնք կզարգացնեն 
երեխայի հոգեկան գործընթացները, կնաստեն աշխարհաճանաչ-
մանը: Անհրաժեշտ է բացատրել երեխային գրքի և համակարգչի 
առավելությունները: Յուրաքանչյուր դիտումից, ընթերցումից հե-
տո, ցանկալի է երեխաների հետ քննարկել կատարվածը, առանձ-
նապես ուշադրություն դարձնելով բացասական կերպարներին, 
նրանց վարքագծին, արարքներին: 

Ընդունված է ասել, որ մարդը ավելի շատ գրքեր է կարդում 
մանկության տարիներին: Գալիս է մի ժամանակ, երբ երեխան 
ինքն է իր համար ընտրում գրքեր, իհարկե, սա պետք է սովորեցնել 
երեխային: 

Անհրաժեշտ է ընտրել երեխայի տարիքին համապատասխան 
գրքեր՝ ուշադրություն դարձնելով տառաչափին, թղթի որակին, 
գունավոր նկարազարդումներին: Որպեսզի երեխան հետագայում 
դառնա ընթերցող, ծնողները պետք է շատ աշխատեն, ձգտեն լինել 
հետաքրքիր, հոգեպես մոտ երեխային:  

Երեխաների կողմից գեղարվեստական գրականության ընկալ-
ման խնդիրը ոչ միայն գիտական ուսումնասիրության առարկա է, 
այլև հետազոտություններ այն մասին, թե ինչպիսի հետք է թողել 
մարդու հոգում և հիշողության մեջ մանկության տարիներին ըն-
թերցված գիրքը:  

 
ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. 5-6 տարեկան երեխաների չափորոշիչներ (ՅՈՒՆԻՍԵՖ) 
2. Ս. Չիբուխչյան, Լ. Սարգսյան «Մայրենի լեզվի պարապմունքները ման-

կապարտեզի ավագ խմբում», Երևան 2011թ. 
3. А. Гриценко “Положи твое сердце у чтения” Москва 2003г. 
4. И. Лесина, Н. Станкевич, М. Соколова “Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников” Дошкольное воспитание № 2, 2014г. 
5. Е. В. Субботский “ Ребенок открывает мир” М., 1991г. 

 
        



149 

    
    
    

КНИГА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ КНИГА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ КНИГА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ КНИГА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 
ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ    

    Марутян Светлана Марутян Светлана Марутян Светлана Марутян Светлана     
Казарян АрменуиКазарян АрменуиКазарян АрменуиКазарян Арменуи    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
В статье представлена роль и значение книги в развитии    познавательных 

интересов детей и становлении личности. Уделяется важное внимание к 
формированию особого отношения, интереса и любви к книге с дошкольного 
возраста. Отмечаются определенные педагогические условия, стимулирующие этот 
процесс. 

 
Ключевые слова.Ключевые слова.Ключевые слова.Ключевые слова. Литературные произведения, грамотный читатель, 

познавательные интересы, эмоцианальная атмосфера, нравственные ценности. 

    
    
    
    

THE BOOK AS A MEANS OF DEVELOPING COGNITIVE THE BOOK AS A MEANS OF DEVELOPING COGNITIVE THE BOOK AS A MEANS OF DEVELOPING COGNITIVE THE BOOK AS A MEANS OF DEVELOPING COGNITIVE 
INTERESTS OF CHILDRENINTERESTS OF CHILDRENINTERESTS OF CHILDRENINTERESTS OF CHILDREN    

    Marutyan SvetlanaMarutyan SvetlanaMarutyan SvetlanaMarutyan Svetlana    
    Ghazaryan ArmenuhiGhazaryan ArmenuhiGhazaryan ArmenuhiGhazaryan Armenuhi    

SummarySummarySummarySummary    
In the article is signed the role and importance of the book in the child’s 

development of cognitive interests, child’s development. There is payed attention to the 
forming special realation in the preschoolers to the book. There are showen the 
pedagogical conditions for simulating this process. 

 
Key words: Key words: Key words: Key words: literature works, literate reader, cognitive interests, emotional 

atmosphere, moral values.  



150 

ՀԱՎԵԼԱԿԱՆՀԱՎԵԼԱԿԱՆՀԱՎԵԼԱԿԱՆՀԱՎԵԼԱԿԱՆ    ԲԱՂԱԴՐԻՉՈՎԲԱՂԱԴՐԻՉՈՎԲԱՂԱԴՐԻՉՈՎԲԱՂԱԴՐԻՉՈՎ    ՀԱՐԱԴՐԱԿԱՆՀԱՐԱԴՐԱԿԱՆՀԱՐԱԴՐԱԿԱՆՀԱՐԱԴՐԱԿԱՆ    ԲԱՅԵՐԻ ԲԱՅԵՐԻ ԲԱՅԵՐԻ ԲԱՅԵՐԻ 
ՓՈԽԱԲԵՐԱԿԱՆՓՈԽԱԲԵՐԱԿԱՆՓՈԽԱԲԵՐԱԿԱՆՓՈԽԱԲԵՐԱԿԱՆ    ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ     
ՀՈՎՀՀՈՎՀՀՈՎՀՀՈՎՀ. . . . ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ    ՀԵՔԻԱԹՆԵՐՈՒՄՀԵՔԻԱԹՆԵՐՈՒՄՀԵՔԻԱԹՆԵՐՈՒՄՀԵՔԻԱԹՆԵՐՈՒՄ    

    Միրումյան ՄարգուշՄիրումյան ՄարգուշՄիրումյան ՄարգուշՄիրումյան Մարգուշ, , , , մմմմ....գգգգ....թթթթ., ., ., ., դոցենտդոցենտդոցենտդոցենտ    
Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական  

մանկավարժական համալսարան 
 
Հոդվածում քննության են ենթարկվում հավելական բաղադրիչներով բայա-

կան այն հարադրությունները, որոնք հատուկ են ժողովրդախոսակցական լեզվին 
և բնորոշ են Հովհ. Թումանյանի հեքիաթներին։ Բայական հարադրությունների 
ոճական դերը բնութագրելիս նկատի են առնվում այն հարադրությունները, որոնք 
ցուցաբերում են փոխաբերական (դարձվածային) իմաստներ, ինչպես՝ փուլ գալ - 
սիրտը փուլ գալ, ահ ընկնել - սիրտը ահ ընկնել, ձախ գնալ - գործը ձախ գնալ և 
այլն։ 

Հավելական բաղադրիչներով հարադրական բայերը, իրենց կառուցատիպե-
րի բազմազանությամբ և իմաստային տարբեր դրսևորումներով, ոճական յուրա-
հատուկ միջոցներ են դառնում Հովհ. Թումանյանի հեքիաթներում։  

 
ԱռանցքայինԱռանցքայինԱռանցքայինԱռանցքային    բառերբառերբառերբառեր.... բայական կառուցատիպ, բայական հարադրություն, 

հավելական բաղադրիչ, դարձվածք, դարձվածայնացում, դարձվածակազմիչ դեր, 
փոխաբերական բայիմաստ, ոճական արժեք։ 

 
Բայական կառուցատիպերի մեջ ուրույն խումբ են կազմում 

հարադրական բայերը, որոնց բաղադրիչները, արտասանվելով և 
գրվելով առանձին, ընդհանուր բառիմաստով հանդես են գալիս 
որպես լեզվական մեկ միասնական միավոր (Հարադրական 
բայերի մասին հանգամանորեն  տե՛ս Ա.Աբրահամյան, Բայը ժա-
մանակակից հայերենում, գ. 1-ին, Ե., 1962։ Ալ. Մարգարյան, Հայե-
րենի հարադիր բայերը, Ե., 1966)։  

 Հարադրական բայերի կառուցվածքում բաղադրիչներից մեկը 
պարտադիր բայ է, որ դառնում է կապակցության (հարադրության) 
դոմինանտ անդամ։ Նման կապակցությունների իմաստակառուց-
վածքային քննությունը ցույց է տալիս, որ դրանց դարձվածային-
ոճական արժեքը հաճախ պայմանավորված է լինում հավելական 
բաղադրիչների առկայությամբ։ Հավելական բաղադրիչներով հա-
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րադրությունները  յուրահատուկ կառուցատիպեր են բայական 
համակարգում, որոնք հանդես են գալիս թե՛ ուղիղ և թե՛ փոխաբե-
րական իմաստներով։  

Նման կապակցությունների ոճական դերը բնութագրելիս կա-
րելի է քննությունը կատարել այն հարադրությունների շրջանակ-
ներում, որոնք բնութագրվում են փոխաբերականբնութագրվում են փոխաբերականբնութագրվում են փոխաբերականբնութագրվում են փոխաբերական    ((((դարձվածայինդարձվածայինդարձվածայինդարձվածային) ) ) ) 
իմաստիմաստիմաստիմաստներովներովներովներով։։։։        

Հարադրական բայերի որոշակի խումբ, պայմանավորված բա-
ղադրիչների փոխաբերական իմաստներով, հանդես է գալիս 
դարձվածաբանական մակարդակում՝ համալրելով լեզվի դարձ-
վածքների շարքը[1, 173] ։ Այդ դարձվածքները հետևանք են նման 
կապակցությունների դարձվածայնացման հանգամանքի, որ հան-
դիպում է ինչպես ելակետային բայական հարադրությունների 
իմաստային կառուցվածքում, այնպես էլ հավելական բաղադրիչ-
ներով ձևավորված կապակցությունների բովանդակային պլանում։  

Հարադրավոր բայերն իրենց «բազմատեսակ իմաստներով ու 
նշանակություններով իմաստա-ոճաբանական բացառիկ մեծ ար-
ժեք են ներկայացնում հայոց լեզվի համար. մի արժեք, որ գնալով 
ավելի է ընդլայնվում, որովհետև նրանք իմաստային-իմաստաբա-
նական տեսակետից ևս ոչ թե կանգնած են նույն կետի վրա, այլ 
շարունակ զարգանում են, կրում բառիմաստային փոփոխություն-
ներ և արտահայտում նորանոր նրբերանգային իմաստներ ու նշա-
նակություններ… Իրենց սովորական նշանակություններից բացի 
գործ են ածվում այնպիսի փոխաբերական նշանակությամբ, որ 
նրանց տալիս է դարձվածային բնույթ» [4, 237] ։  

Հարադրական բայերի դարձվածայնացումը, փաստորեն, լեզ-
վում արձանագրվում է երկու ուղիով, որ պայմանավորված է կա-
պակցության բաղադրիչների փոխաբերական նշանակություննե-
րով և հավելական բաղադրիչների դարձվածային իմաստներով։ 

Ստորև մենք ցույց կտանք Հովհ. Թումանյանի հեքիաթներում 
հանդիպող հավելական բաղադրիչներով այն բայական հարա-
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դրությունները, որոնց դարձվածային իմաստ(ներ)ը պայմանավոր-
ված են կապակցության վերաիմաստավորված լինելու հանգա-
մանքով։ Ընդ որում, այդ կարգի միավորները կարելի է դիտարկել 
հավելական բաղադրիչների իմաստա-կառուցվածքային գործոն-
ների տեսանկյունից։ Նկատի ունենք մի դեպքում՝ հավելական բա-
ղադրիչների հոլովական արտահայտությունը, մյուս դեպքում՝ 
նրանց իմաստային (սաստկական և եղանակավորող) երանգները։  

1) Հավելական բաղադրիչները հանդես են գալիս ուղիղ և թեք 
հոլովներով։ 

Այսպես, հետևյալ դարձվածքներում՝ սիրտըսիրտըսիրտըսիրտը    փուլփուլփուլփուլ    գգգգալալալալ, սիրտըսիրտըսիրտըսիրտը    
ահահահահ    ընկնելընկնելընկնելընկնել, ձենն ականջնձենն ականջնձենն ականջնձենն ականջն    ընկնելընկնելընկնելընկնել, գգգգործըործըործըործը    ձախձախձախձախ    գգգգնալնալնալնալ հավելական 
բաղադրիչներն արտահայտված են ուղղական հոլովով։ 

Ճիշտ է, դարձվածքները շարահյուսորեն չեն վերլուծվում, քա-
նի որ նրանց բաղադրիչների շարահյուսական հարաբերություն-
ներն ու կապերը մթագնել են, սակայն նկատի առնելով այն հան-
գամանքը, որ դրանք (դարձվածքները) ծագում են ազատ կապակ-
ցությունների հետագա վերաիմաստավորումից, և ազատ կապակ-
ցություններում կարելի է ցույց տալ նրանց բաղադրիչների շարա-
հյուսական հարաբերությունների բնույթն ու քերականական ար-
տահայտությունը, հետևաբար կարելի է ցույց տալ նրանց (դարձ-
վածքների) բաղադրիչների (անվանական-հավելական) հոլովա-
կան արտահայտությունը։  

Դիտարկենք այդ դարձվածքների ելակետային հարադրու-
թյունների իմաստները և ցույց տանք դրանց վերաիմաստավորման 
գործոնները։ Այսպիսի վերլուծությունը չի հետապնդում միայն 
իմաստակառուցվածքային քննություն, այն նպատակ ունի ցույց 
տալու նման կառույցների գործառական-ոճական արժեքը հեղի-
նակի խոսքում։  

Այսպես, փուլփուլփուլփուլ    գգգգալալալալ (փլվել, քանդվել) (փփփփուլ գալուլ գալուլ գալուլ գալ հարադրական 
բայը փոխաբերական իմաստով նշանակում է նաև «հուզմունքից 
լացը զսպել չկարողանալ». հավանական է, հավելական բաղադրի-
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չով դարձվածային իմաստի հիմքում ընկած է հենց այս փոխաբե-
րական նշանակությունը), ահահահահ    ընկնելընկնելընկնելընկնել (վախ տարածվել) հարադ-
րական բայերը հատկանշվում են ուղղակի իմաստներով և 
դարձվածային (փոխաբերական) արժեք չունեն առանց հավե-
լական բաղադրիչների։ Հավելական բաղադրիչներով, սակայն, 
դրանք վերածվում են դարձվածային կապակցությունների՝ փոխա-
բերական իմաստներով։  

Հմմտ. սիրտըսիրտըսիրտըսիրտը    փուլփուլփուլփուլ    գգգգալալալալ - «սաստիկ հուզմունքից փղձկալ, լացը 
զսպել չկարողանալ». Տեսնում է թե չէ, սիրտըսիրտըսիրտըսիրտը    փուլփուլփուլփուլ    էէէէ    գգգգալիալիալիալի, էլ չի դի-
մանում. լաց է լինում ու կռանում է համբուրում (3, 214)։ 

Հմմտ. սսսսիրտնիրտնիրտնիրտն    ահահահահ    ընկնելընկնելընկնելընկնել -«սաստիկ երկյուղ ապրել». Գնում է, 
գնում, մին էլ ետ է նայում, տեսնում է գյուղից հեռացել է. էստեղ 
սիրտնսիրտնսիրտնսիրտն    ահահահահ    էէէէ    ընկնումընկնումընկնումընկնում (3, 218)։ 

Ուղղական հոլովով հավելական բաղադրիչը կարող է կա-
պակցություն կազմել այնպիսի հարադիր բայերի հետ, որոնք, 
առանձին վերցրած, ունեն դարձվածային փոխաբերական նշանա-
կություն։ Հմմտ. ականջնականջնականջնականջն    ընկնելընկնելընկնելընկնել և ձեննձեննձեննձենն    ականջնականջնականջնականջն    ընկնելընկնելընկնելընկնել, ձախձախձախձախ    գգգգնալնալնալնալ 
և գգգգործըործըործըործը    ձախձախձախձախ    գգգգնալնալնալնալ կապակցությունների իմաստները։ 

Այսպես, ականջնականջնականջնականջն    ընկնելընկնելընկնելընկնել. «մեկից մի բան իմանալ» իմաստով 
դարձվածք է, որից ձեննձեննձեննձենն    ականջնականջնականջնականջն    ընկելընկելընկելընկել հավելական բաղադրիչով 
նշանակում է՝ 1. գաղտնի բանի մասին լուր առնել, 2. լսել։ 

Երկրորդ իմաստի համար հմմտ. Էս զարհուրելի ձենըձենըձենըձենը    ականջնականջնականջնականջն    
էէէէ    ընկընկընկընկնումնումնումնում թե չէ՝ կանգնում է. 

– Վայ,– ասում է,– կա-չկա՝ ավազակներ են (3,218)։ 
Նմանապես՝ ձախձախձախձախ    գգգգնալնալնալնալ հարադրական բայը դարձվածային 

արժեքով նշանակում է՝ «ձախողվել, գլուխ չգալ, չհաջողվել». որից՝ 
գգգգորորորործըծըծըծը    ձախձախձախձախ    գգգգնալնալնալնալ կապակցությունը «անհաջողության մատնվել, 
ձեռնարկած գործը գլուխ չգալ» դարձվածային իմաստով։ Հմմտ.  

Ինքը մի բարի մարդ է լինում, բայց ինչ գգգգործործործործ, որ բռնում է, ձախձախձախձախ    
էէէէ    գգգգնումնումնումնում։ Դրա համար էլ անունը դնում են Ձախորդ Փանոս (3, 231)։ 

Հարադրական դարձվածային բայերի հավելական բաղադրիչ-
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ները հեքիաթնեում հանդիպում են նաև թեք՝ գործիական և ներգո-
յական հոլովներով, ինչպես՝ հավասարհավասարհավասարհավասար    աչքովաչքովաչքովաչքով    մտիկմտիկմտիկմտիկ    անելանելանելանել, փորումփորումփորումփորում    
սիրտսիրտսիրտսիրտ    չմնալչմնալչմնալչմնալ և այլն։ 

ՄտիկՄտիկՄտիկՄտիկ    անելանելանելանել հարադրական բայը փոխաբերական իմաստով 
նշանակում է «հոգ տանել, ուշադրություն դարձնել». նրանից սե-
րած հավասարհավասարհավասարհավասար    աչքովաչքովաչքովաչքով    մտիկմտիկմտիկմտիկ    անելանելանելանել դարձվածքը՝ «արդար դատել, 
անաչառ լինել»։ Հմմտ.  

– Էն եմ ուզում, որ ամեն մարդի էլ հավասարհավասարհավասարհավասար    աչքովաչքովաչքովաչքով    մտիկմտիկմտիկմտիկ    
անեսանեսանեսանես, մեկին ավար չանես, մյուսին՝ խավար (3, 148)։ 

Մյուս հարադրական բայը՝ սիրտսիրտսիրտսիրտ    չմնալչմնալչմնալչմնալ տարբերակով, ունի 
հետևյալ իմաստները՝ «տրամադրություն՝ ցանկություն լինել», հա-
վելական բաղադրիչով՝ փորումփորումփորումփորում    սիրտսիրտսիրտսիրտ    չմնալչմնալչմնալչմնալ դարձվածային իմաս-
տով նշանակում է՝ «շատ վախենալ, սարսափահար լինել»։ Հմմտ. 

Նազարն … աչքերը բաց է անում, տեսնում գլխավերևը քառա-
սուն լդրանոց գուրզերն ուսներին օխտն ահռելի հսկաներ կանգ-
նած. փորումփորումփորումփորում    սիրտսիրտսիրտսիրտ    չիչիչիչի    մնումմնումմնումմնում [3, 221]։ 

Ընդհանրապես հավելական բաղադրիչները հոլովական այլ 
արտահայտություններ ևս ունեն, սակայն մեր ընտրանքում հան-
դիպում են միայն վերոբերյալ հոլովաձևային դրսևորումները (ուղ-
ղական, գործիական և ներգոյական)։  

2) Հավելական բաղադրիչներն ունեն աստիճանավորման 
(սաստկականության) երանգ։ 

Դարձվածային արժեք ունեցող որոշ հարադրություններ կա-
րող են ստանալ հավելական բաղադրիչներ, որոնք սաստկացնում 
են կապակցության դարձվածային իմաստը՝ ստեղծելով աստիճա-
նավորման յուրահատուկ արտահայտության ձև։ Այդ կարգի կա-
պակցությունները, առավելաբար բնորոշ լինելով ժողովրդախո-
սակցական լեզվին, անմասն չեն մնացել Հովհ. Թումանյանի ստեղ-
ծագործությունների լեզվական ատաղձից։  

Ելակետային հարադրական բայերի և հավելավոր բաղադրիչով 
կապակցությունների տարբերությունը ոչ միայն իմաստային-իմաս-
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տաբանական բնույթի է, այլև ձևաբանական-կառուցվածքային։  
Այսպես, սուսուսուսուգ գ գ գ կապելկապելկապելկապել հարադրական բայը «սուգ մտնել՝ տխրու-

թյուն՝ վիշտ ապրել. սգավոր մնալ. սուգ պահել» փոխաբերական 
իմաստներով դարձվածային միավոր է։ Այս կապակցությունը կա-
րող է ստանալ սևսևսևսև հավելական բաղադրիչը, հանդես գալ արտահայ-
տության այլ պլանով և իմաստային նոր բեռնվածությամբ։ ՍևՍևՍևՍև գու-
նանուն բաղադրիչը ընդհանրապես կայուն կապակցություններում 
հանդես է գալիս փոխաբերական նշանակություններով, ընդ որում՝ 
բացասական իմաստով, ինչպես՝«ամոթալի» (երախը սև), «չար, 
դժբախտ» (սև օր(եր)՝ վիճակ), «գաղտնի» (սև ցուցակ), «բացառիկ» 
(սև աղվես), «խավարամոլ» (սև ուժեր), «վիրավոր, սգավոր» (սև 
սիրտ) և այլն (Գունանուն բաղադրիչների դարձվածակազմիչ դերի 
մասին տե՛ս Լ. Խաչատրյան, Խոսքիմասային տարարժեքությունն 
արդի հայերենի կայուն կապակցություններում, Ե., 1996, էջ 98-106)։ 

Այսպես սևսևսևսև գունանուն բաղադրիչը սուսուսուսուգ գ գ գ կապելկապելկապելկապել հարադրական 
բայի հետ կազմում է դարձվածային կապակցություն՝ արտահայ-
տելով սաստկական իմաստ՝՝՝՝    «սաստիկ՝ անդարմանելի վիշտ ապ-
րել. ծանր կորուստ ունենալ» և այլն։  

Հարադրական բայի դարձվածային իմաստը կարող է սաստ-
կանալ այնպիսի հավելական բաղադրիչի միջոցով, որ հոմանշա-
յին հարաբերություն ունի հարադրության անվանական բաղադրի-
չի հետ։  

Այդպես նաև՝ պաղատանքպաղատանքպաղատանքպաղատանք    անելանելանելանել հարադրական բայը, թեև 
առաջին հայացքից կարող է ընկալվել բաղադրիչների ուղղակի 
իմաստով, ինչպես՝ «պաղատել», սակայն տվյալ կապակցության 
բայիմաստն ավելին է, քան «խնդրել» իմաստը. այն նշանակում է 
«սաստիկ խնդրել, ջերմեռանդորեն աղերսել»։  

ՊաղատանքՊաղատանքՊաղատանքՊաղատանք անվանական բաղադրիչի հետ հոմանշային զույգ 
է կազմում աղաչանքաղաչանքաղաչանքաղաչանք գոյականը։ Վերջինս, հանդես գալով հարադ-
րական բայի կառուցվածքում, կարող է նոր երանգավորում հա-
ղորդել հարադրության նախնական իմաստին, ինչպես՝ աղաչանքաղաչանքաղաչանքաղաչանք----
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պապապապաղատանքղատանքղատանքղատանք    անելանելանելանել. «սաստիկ աղերսել՝ խնդրել մեկին (մի բան 
ստանալու համար)։ Հմմտ.  

Աղվեսը աղաչանքաղաչանքաղաչանքաղաչանք----պաղատանքպաղատանքպաղատանքպաղատանք    էէէէ    անումանումանումանում.– Ինձ մի՛ սպանի,– 
ասում է,– մի կտոր պանիրն ինչ է, որ դրա համար ինձ սպանում ես 
[3, 163]։ 

Նմանատիպ կառույցներում որոշակի երանգ են ստեղծում 
իրադրական հոմանիշները, որոնց «մերձավոր» նշանակություննե-
րը դրսևորվում են շարահյուսական միջավայրում. տվյալ բնագրից 
դուրս դրանք իբրև հոմանիշներ չեն ընկալվում, ինչպիսին են ձեռքձեռքձեռքձեռք    
ուուուու    ոտքոտքոտքոտք, արյունարյունարյունարյուն    ևևևև    մահմահմահմահ, կյանքկյանքկյանքկյանք    ևևևև    ազատությունազատությունազատությունազատություն և այլ բառազույգերը։ 

 Այսպես, ոտքերըոտքերըոտքերըոտքերը    թուլանալթուլանալթուլանալթուլանալ հարադրական բայը «վախենալ, 
երկյուղել» իմաստ(ներ)ով դարձվածային միավոր է, իսկիսկիսկիսկ    ձեռնձեռնձեռնձեռն    ուուուու    
ոտըոտըոտըոտը    թուլանալթուլանալթուլանալթուլանալ կապակցությունն արդեն սաստկացնում է ելակե-
տային հարադրության նախնական իմաստը՝ նշանակելով «սաս-
տիկ վախից մարել, սարսափահար լինել»։ Հմմտ. 

Նազարը որ վագրին չի տեսնում – լեղին ջուր է կտրում, աչքե-
րը սևանում են, ձեռնձեռնձեռնձեռն    ուուուու    ոտըոտըոտըոտը    թուլանումթուլանումթուլանումթուլանում    ենենենեն ու, թըրմփ, ծառից ընկ-
նում է գազանի վրա (3, 222)։  

Հովհ. Թումանյանի ոճին յուրահատուկ շեշտեր են վեր հանում 
այս կարգի շարահյուսական միավորները. խոսքը ոչ միայն դի-
տարկվող դարձվածքների իմաստներին է վերաբերում, այլև ժո-
ղովրդական մտածողությանը բնորոշ դարձվածքների համատեղ 
գործածությանը, ինչպես՝ լեղինլեղինլեղինլեղին    ջուրջուրջուրջուր    կտրելկտրելկտրելկտրել – աչքերըաչքերըաչքերըաչքերը    սևանալսևանալսևանալսևանալ    – 
ձեռնձեռնձեռնձեռն    ուուուու    ոտըոտըոտըոտը    թուլանալթուլանալթուլանալթուլանալ, որոնք գծային պլանում ստեղծում են աս-
տիճանավորում (գրադացիա)։ 

Դարձվածային միավորները այլ կողմից էլ են բացահայտում 
Հովհ. Թումանյանի լեզվամտածողության առանձնահատկություն-
ները. հարադրական բայերի դարձվածային իմաստներն ու նշա-
նակությունները առավել շեշտելու նպատակով հեղինակը դրանք 
գործածում է հավելական բաղադրիչներով՝ դրանով իսկ ընդգծելով 
այդ դարձվածքների ժողովրդական ակունքները։ Դարձվածքներ, 
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որոնք կազմում են ժողովրդական բառ ու բանի անքակտելի մասը։ 
3) Հավելական բաղադրիչներն ունեն եղանակավորող (երան-

գավորող) նշանակություն։ 
Որոշ հարադրական բայերի իմաստային կառուցվածքում հա-

վելական բաղադրիչներն ոնեն եղանակավորող գործառույթ։ Այդ-
պիսի կապակցություններում հավելական բաղադրիչների շարա-
հյուսական կապերը համեմատաբար թույլ են լինում. դա թերևս 
պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ եղանակավորող գոր-
ծառույթ ունեցող բառերը նախադասության անդամ չեն դառնում։ 
Հովհ. Թումանյանի հեքիաթներում հանդիպում են այդ կարգի հա-
րադրական բայեր։ 

Այսպես, խեղճխեղճխեղճխեղճ    գգգգալալալալ հարադրական բայն ունի «խղճալ, խղճա-
հարվել, մեղքը գալ» իմաստներ. եկեկեկեկ հավելական բաղադրիչով 
կազմվել է եկեկեկեկ    խեղճխեղճխեղճխեղճ    արիարիարիարի եռանդամ կապակցությունը, որտեղ եկեկեկեկ 
բաղադրիչը չունի բայական ուղիղ իմաստ ու ստորոգումային գոր-
ծառույթ (Հմմտ. –Դե, ե՛կ, վարդապե՛տ, ու մի՛ խենթանա (ՊՍ)։ Վե-
րաբերյալ կապակցության մեջ եկեկեկեկ բաղադրիչն արտահայտում է 
«խնդրում եմ, համաձայնիր» եղանակավորող իմաստ՝ հանդես 
գալով եղանակիչ բայի դերում։ Հմմտ.  

– Լսի՛ր,– ասում է,– մա՛րդ ախպեր… եկեկեկեկ    խեղճխեղճխեղճխեղճ    արիարիարիարի, ազատ 
արա ինձ, բա՛ց թող, բա՛ց թող գնամ (3, 180)։ 

Հավելական բաղադրիչների դերով հանդիպում են դերանուն-
ներն ու որոշակի արտահայտություններ՝ հարցական երանգով, 
ինչպես՝ իիիի՞՞՞՞նչնչնչնչ, իիիի՞՞՞՞նչնչնչնչ    պակասպակասպակասպակաս    ((((էէէէ)))) և այլն։  

Այսպես, լույսլույսլույսլույս    տալտալտալտալ հարադրական բայն ունի «լուսավորել, չորս 
կողմը լույս սփռել, լույս ճառագել» իմաստներ։ Նրա հետ կապակ-
ցություն է կազմում իիիի՞՞՞՞նչնչնչնչ    պակասպակասպակասպակաս    ((((էէէէ)))) հարցական երանգի արտա-
հայտությունը՝ կազմելով իիիի՞՞՞՞նչնչնչնչ    պակասպակասպակասպակաս    էէէէ    լույսլույսլույսլույս    տալիստալիստալիստալիս քառանդամ 
արտահայտությոունը՝«արեգակին կամ լուսատուին ոչնչով չզիջել» 
փոխաբերական իմաստներով։ Հմմտ.  

Արևը մեր մտավ, բայց տես նրա ախպեր լուսնյակը դուրս 
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եկավ. սա իիիի՞՞՞՞նչնչնչնչ    պակասպակասպակասպակաս    էէէէ    լույսլույսլույսլույս    տալիտալիտալիտալի … (3,173)։ 
Նմանապես՝ միտքմիտքմիտքմիտք    անելանելանելանել հարադրությունը «մտածել, խորհել» 

իմաստով լայն գործածություն ունի ժողովրդական լեզվում. Հավե-
լական՝ իիիի՞՞՞՞նչնչնչնչ բաղադրիչով կազմում է եռանդամ կապակցություն՝ 
իիիի՞՞՞՞նչնչնչնչ    եսեսեսես    միտքմիտքմիտքմիտք    անումանումանումանում,,,, որ նշանակում է «իզուր ես չարչարվում, զուր 
մի՛՛՛՛ տանջվիր»։ Այս կառուցատիպը բնորոշ է հատկապես ժո-
ղովրդախոսակցական լեզվին։ Հմմտ.  

– Բարի օր, ախպերացու, էդ ի՞նչ ես մոլորվել, իիիի՞՞՞՞նչնչնչնչ    եսեսեսես    միտքմիտքմիտքմիտք    
անումանումանումանում,- հարցնում է Հրեշը (3, 181)։ 

Եղանակավորող դերով հավելական բաղադրիչներն այլ 
դրսևորումներ էլ ունեն ժողովրդախոսակցական լեզվում, սակայն 
Հովհ. Թումանյանի հեքիաթներում հանդիպում են դիտարկված 
դեպքերը միայն։  

Այսպիսով։ 
1. Հարադրական բայերը, անկախ իմաստային դրսևորումնե-

րից, կարող են հանդես գալ հավելական բաղադրիչներով և ընդար-
ձակել կապակցության թե՛՛՛՛ գծային և թե՛՛՛՛ բովանդակային կողմերը։ 

2. Հեքիաթներում ոճական արժեքով հանդես են գալիս հավե-
լական բաղադրիչով այն հարադրական բայերը, որոնք դարձվա-
ծային (փոխաբերական) իմաստներ ունեն։  

3. Հարադրական բայերը ժողովրդական լեզվամտածողության 
դրսևորումներ են և առավելաբար գործածվում են այդ ոճով ստեղ-
ծագործող հեղինակների երկերում, մասնավորապես դրանք տա-
րաբնույթ ոճական արտահայտություն ունեն Հովհ. Թումանյանի 
հեքիաթներում։  

 
ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. Մ. Աբեղյան, Հայոց լեզվի տեսություն, Ե., 1965։ 
2. Ա.Աբրահամյան, Բայը ժամանակակից հայերենում, գ. 1-ին, Ե., 1962։  
3. Լ. Խաչատրյան, Խոսքի մասային տարարժեքությունն արդի հայերենի 

կայուն կապակցություններում, Ե., 1996։ 
4. Ալ. Մարգարյան, Հայերենի հարադիր բայերը, Ե., 1966։    
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МЕТАФОРИЧЕСКИЕ УПОТРЕБЛЕНИЕМЕТАФОРИЧЕСКИЕ УПОТРЕБЛЕНИЕМЕТАФОРИЧЕСКИЕ УПОТРЕБЛЕНИЕМЕТАФОРИЧЕСКИЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ    СОПОСТОВИТЕЛЬНЫХ СОПОСТОВИТЕЛЬНЫХ СОПОСТОВИТЕЛЬНЫХ СОПОСТОВИТЕЛЬНЫХ 

ГЛАГОЛОВ С ИЗБЫТОЧНЫМ КОМПОНЕНТОМГЛАГОЛОВ С ИЗБЫТОЧНЫМ КОМПОНЕНТОМГЛАГОЛОВ С ИЗБЫТОЧНЫМ КОМПОНЕНТОМГЛАГОЛОВ С ИЗБЫТОЧНЫМ КОМПОНЕНТОМ    
    В СКАЗКАХ ОВ. ТУМАНЯНАВ СКАЗКАХ ОВ. ТУМАНЯНАВ СКАЗКАХ ОВ. ТУМАНЯНАВ СКАЗКАХ ОВ. ТУМАНЯНА    

Мирумян МаргушМирумян МаргушМирумян МаргушМирумян Маргуш    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме 

Сопостовления с избыточными компонентами свойственны народно-разго-
ворному языку и характерны для сказок О. Туманяна. Стилистическая роль таких 
соположений характеризуются с метафоричным (фразеологическим) значением, 
как: փուլ գալ – սիրտը փուլ գալ, ահ ընկնել – սիրտը ահ ընկնել, ձախ գնալ – 
գործը ձախ գնալ. 

Метафорические употребления сопостовительных глаголов с избыточным 
компонентом, с разнообразием типов строения и с разными проявлениями значе-
ния, становятся особыми стилистическими средствами в сказках О. Туманяна. 

 
Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: структурный тип глагола, сопостовительный глагол, избы-

точный компонент, идиом, фразеологизация, идиомаобразующая роль, образова-
тельная функция идиома, метоформическое значения глагола, стилистическая 
функция.  

    
    

THE METAPHORICAL FUNCTION COMPARISON THE METAPHORICAL FUNCTION COMPARISON THE METAPHORICAL FUNCTION COMPARISON THE METAPHORICAL FUNCTION COMPARISON     
VERBS WITHVERBS WITHVERBS WITHVERBS WITH    REDUNDANT COMPONENTS REDUNDANT COMPONENTS REDUNDANT COMPONENTS REDUNDANT COMPONENTS     
IN FAIRY IN FAIRY IN FAIRY IN FAIRY TALES BY HOV. TUMANYANTALES BY HOV. TUMANYANTALES BY HOV. TUMANYANTALES BY HOV. TUMANYAN    

Mirumyan MargushMirumyan MargushMirumyan MargushMirumyan Margush 
SummarySummarySummarySummary    

Juxtaposition with redundant components is peculiar to folk-spoken language and 
are typical of fairy tales by H. Tumanyan. Stylistic role of juxtaposition is characterized 
by metaphorical (a phrase) valuemetaphorical (a phrase) valuemetaphorical (a phrase) valuemetaphorical (a phrase) value- as, փուլ գալ – սիրտը փուլ գալ, ահ ընկնել – սիրտը 
ահ ընկնել, ձախ գնալ – գործը ձախ գնալ and so on. 

Coordinative verbs with redundant components, with a variety of building types 
and with different manifestations of the values are the special stylistic means in the tales 
of Hovhannes Tumanyan. 

 
Key words:Key words:Key words:Key words: structural type of verb, composition verb, redundant component, 

phraseological unit, phraseologization, idiom-building role, metophorical meaning of 
verb, stylistic value. 
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ՀՀՀՀ. . . . ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ    ՄԱՆԿԱԿԱՆՄԱՆԿԱԿԱՆՄԱՆԿԱԿԱՆՄԱՆԿԱԿԱՆ    
ԲԱՆԱՍՏԲԱՆԱՍՏԲԱՆԱՍՏԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԵՂԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԵՂԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԵՂԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ԲԱԼԼԱԴՆԵՐԻԲԱԼԼԱԴՆԵՐԻԲԱԼԼԱԴՆԵՐԻԲԱԼԼԱԴՆԵՐԻ        

ԴԵՐԸԴԵՐԸԴԵՐԸԴԵՐԸ    ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ    ՀԱՄԱԿՈՂՄԱՆԻՀԱՄԱԿՈՂՄԱՆԻՀԱՄԱԿՈՂՄԱՆԻՀԱՄԱԿՈՂՄԱՆԻ    
ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ    ԳՈՐԾՈՒՄԳՈՐԾՈՒՄԳՈՐԾՈՒՄԳՈՐԾՈՒՄ    

ՄկրտչյանՄկրտչյանՄկրտչյանՄկրտչյան    ԱնիչկաԱնիչկաԱնիչկաԱնիչկա., ., ., ., մմմմ....գգգգ....թթթթ. . . . դոցենտդոցենտդոցենտդոցենտ    
Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական համալսարան  

ԱվետիսյանԱվետիսյանԱվետիսյանԱվետիսյան    ՄարիաՄարիաՄարիաՄարիա    
Վանաձորի թիվ 1 հատուկ դպրոց, հատուկ մանկավարժ  

    
Հոդվածում վերլուծված և արժևորված են Թումանյանի մանկական բանաս-

տեղծությունները, բալլադները, շեշտադրված է նրանց դերն ու նշանակությունը 
սովորողների համակողմանի` մտավոր, իրավական, բարոյական, բնապահպա-
նական, գեղագիտական, աշխատանքային դաստիարակության գործում, որոնք 
ուղեկցվում են ուսուցչին ուղղորդված մեթոդական խորհուրդներով: 

 
ԱռանցքայինԱռանցքայինԱռանցքայինԱռանցքային    բառերբառերբառերբառեր.... համակողմանի դաստիարակություն, գեղագիտական 

ճաշակ, անձնային որակներ, հայրենասիրություն, դերային խաղեր, մեթոդական 
խորհուրդներ 

 
 Կա Մեծարենց, կա Տերյան, և բազում ուրիշ պոետներ կան, 
 Բայց Թումանյանն է անհաս Արարատը մեր նոր քերթության… 

Ե. Չարենց 
Հովհաննես Թումանյանն իր բազմաժանր ստեղծագործու-

թյուններով արժանի տեղ է զբաղեցնում ազգային մշակութային 
ժառանգության մեջ: 

Նրա ստեղծագործություններում նկարագրվում են բնության 
գեղեցկությունն ու ներդաշնակությունը, արտացոլվում է Լոռվա 
բնաշխարհն իր անդնդախոր ձորերով, գեղեցիկ անտառներով, աշ-
խատավոր մարդու բարի, անաչառ և արդար գործունեությամբ, 
որոնք ձուլվում և մի ամբողջություն են կազմում այդ բնության հետ: 

Մատաղ սերնդի համակողմանի դաստիարակության մեջ մեծ 
դեր ունեն նրա մանկական ստեղծագործությունները, որոնք նույն-
պես բազմաժանր են՝ արձակ, չափածո, բալլադ, հեքիաթ: Մենք 
անդրադարձել ենք մանկական բանաստեղծեւթյունների և բալլադ-
ների դաստիարակչական դերին: 
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Ինչպես ծրագրային, այնպես էլ արտաուսումնական ընթերցա-
նության համար նախատեսված ստեղծագործությունները միտված 
են սովորողների մտավոր, գեղագիտական, բարոյական, աշխա-
տանքային, բնապահպան, իրավական դաստիարակությանը: Ման-
կական բանաստեղծությունները («Առաջին ձյունը», «Մարտ», 
«Ամպն ու սարը», «Մի բաց նամակ ամենքին» և այլն) իրենց մեջ ան-
սահման հնարավորություն ունեն բնական երևույթների համեմա-
տության, հակադրության, գեղեցիկը տգեղից զատելու, ինչն էլ 
հնարավորություն է տալիս ձևավորելու քննադատական մտածո-
ղություն, երևակայություն, հուզակամային որակներ: «Ուլունք», 
«Գութան», «Փոքրիկ երկրագործը» բանաստեղծությունների մեջ 
տրամաբանական հաջորդականությամբ ներկայացվում են բնու-
թյան երևույթները, գովերգվում է աշխատանքը, աշխատանքից 
ստացած բերկրանքը և այն, որ առանց հանապազօրյա հացի հնա-
րավոր չէ գոյատևել և բարիք ստեղծել. 

Գարունը եկավ ամպերով, 
Ամպերը եկան անձրևով. 
Անձրևը տանեմ արտին տամ, 
Արտը ինձ ցորեն տա…(2, 289) 
Ցանենք, արտ անենք, 
Հնձենք տուն տանենք, 
Ունենանք շատ հաց. 
Օրհնյալ է աստված…(2, 294) 

Մյուս կողմից «Ուրագ ու սղոց» բանաստեղծության մեջ նա 
կարևորում է ոչ միայն աշխատանքը, այլև այն հանգամանքը, որ 
մարդը չպետք է մտածի միայն իր շահի և բարօրության մասին, այլ 
պետք է հոգատար լինի նաև ուրիշների նկատմամբ, համատեղ աշ-
խատանքի արդյունքը կարողանա կիսել մյուսների հետ: 

 Մի՛ լինիր ուրագի պես, 
 Միշտ դեպի քեզ, միշտ դեպի քեզ, 
 Այլ եղիր սղոցի պես, 
 Մին դեպի քեզ, մին դեպի մեզ: (2, 301) 
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Թումանյանի գրեթե բոլոր մանկական բանաստեղծություննե-
րում շունչ են առնում բնության երևույթները, խոսում են մարդկա-
յին լեզվով և ներկայացնում իրենց դերը բնության մեջ: «Ծաղիկնե-
րը» բանաստեղծության մեջ հեղինակն արտացոլել է բնության 
զարթոնքի, նոր կյանքի սկիզբն ավետող, ձյան ծածկոցը մի կողմ 
նետող ծաղիկների լույս աշխարհ գալը և նրանց պայքարը հանուն 
նոր սկսվող կյանքի: Այս օրինակով ուսուցիչն աշակերտների մեջ 
կարող է ձևավորել նպատակասլացություն, դժվարություններին 
դիմակայելու և հաղթելու կարողություն: 

  Կգա գարնան արևն էլ ետ 
 Իր շողերով կենդանի, 
 Ձմռան սաստիկ ցրտերի հետ 
 Ձյուն-ծածկոցը կըտանի։ 
  «Ելե՛ք, կասի, իմ մանուկնե՛ր», 
  Ու հենց նրանք իմանան, 
 Դուրս կըհանեն գլխիկները, 
 Աչիկները կըբանան։ (2, 312) 
Լինելով բնության մի մասնիկը` մարդը չի կարող անտարբեր 

լինել իր շուրջը կատարվող երևույթների նկատմամբ: «Աղբյուր» 
բանաստեղծության մեջ հեղինակը ներկայացնում է, թե ինչպես էր 
կենսատու սառնորակ ջուրն իզուր հոսում և ճահիճ դառնում: 
Բնության մեջ ապրող և բնության բարիքների հարգն իմացող հո-
վիվը մի գուշ է շինում, որից օգտվում են և պապակ կենդանիները, 
և ծարավ անցորդը: Բանաստեղծությունը բնությունը անաղարտ 
պահելու, նրա տված բարիքները չշռայլելու և եղածը ճիշտ օգտա-
գործելու կոչ է բոլորին: Վերոբերյալ բանաստեղծությունը մեծ նշա-
նակություն ունի և ուսուցչին հնարավորություն է ընձեռում սովո-
րողներին ցույց տալու, որ պետք է ճիշտ օգտագործվի ինչպես 
բնության, այնպես էլ սեփական ներուժը: Խնայողությունը բնու-
թյան բարիքների հանդեպ սովորողների մոտ ապահովում է բնա-
պահպանական դաստիարակություն, որը հետագայում հովվի 
օրինակով կվերածվի վարքագծի: Սույն բանաստեղծությամբ 
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ուսուցիչը հարցադրումների միջոցով կարող է համեմատել նաև 
ծույլ, բայց ներուժ ունեցող աշակերտներին աննպատակ հոսող 
աղբյուրի հետ: Բանաստեղծության ավարտը կարելի է օգտագոր-
ծել երախտագիտության ձևավորման նպատակով. 

 …Ու տվավ իր օրհնանքը 
 Անցվոր մարդը էն բարի. 
 – Քո շինողի օր-կյանքը 
 Ջրի նման երկարի՜…(2, 294) 

Այս բանաստեղծությունը ևս հաստատում է Թումանյանի 
ստեղծագործությունների հենքային այն գաղափարը, որ  

 Գործն է անմահ, լա՛վ իմացեք, 
 Որ խոսվում է դարեդար, 
 Երնե՜կ նրան, որ իր գործով 
 Կապրի անվերջ, անդադար: (4, 276)  

«Աղվեսը» բանաստեղծության միջոցով սովորողների ուշադ-
րությունը հրավիրվում է աղվեսի խորամանկության, բնական պա-
հանջմունքի՝ քաղցի բավարարման, աքլորի գոռոզության, մեծա-
մտության, ինքնավստահության վրա, որը դառնում է իր կործան-
ման պատճառ: Աշակերտներին ուղղված հարցադրումներով ուսու-
ցիչը բացահայտում է նաև մարդկային որակներ, փոխհարաբերու-
թյուններ և կանխում է նման որակների ձևավորումը: 

 Ա՛յ իմ խորոզ, կարմիր խորոզ, 
 Ման կու գայիր գոռոզ-գոռոզ. 
 Փետուրդ արավ ողջ դարուփոս 
 Էն չար աղվեսն, ագին ծաղիկ: (2, 279) 

«Գետակը» բանաստեղծության մեջ երեխայի և գետակի երկ-
խոսությունը հնարավորություն է տալիս երեխաների մեջ ձևավո-
րելու պարտքի և պատասխանատվության զգացում, ուրիշին օգնե-
լու պատրաստակամություն, աշխատասիրության, իր հնարավո-
րությունները բարի գործին ծառայեցնելու կարողություն: Այս երկ-
խոսությունը ստեղծում է հուզական մթնոլորտ և հնարավորու-
թյուն է տալիս սովորողին մտորելու, հասկանալու և արժևորելու 
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բարոյական արժեքները: 
 – Ո՞ւր ես վազում 
 Այդպես արագ, 
 Ա՜յ դու կայտառ, 
 Սիրուն գետակ… 
 Չէ՛, փոքրիկըս, 

 Գնամ պիտի. 
 Տե՛ս ջաղացը 
 Գյուղի մոտի, 
 Պետք է ուժ տամ, 
 Որ պըտըտի… 
 Մնա՛ս բարով, 
 Ճամփաս ցանած 
 Հազար գործով. 
 Դադար չունեմ 
 Ես մինչև ծով: (2, 299) 
Թումանյանի բանաստեղծություններում կարմիր թելի պես 

անցնում է ոչ միայն աշխատասիրության, այլև հայրենասիրության 
գաղափարը, ինչն իր արտացոլումն է գտել հատկապես «Ամենից 
լավ տունը» բանաստեղծության մեջ: Վերջինիս հերոսը` անհան-
գիստ տղան, չգնահատելով գողտրիկ բնության գրկում ունեցած իր 
տունը, հեռանում է` շրջելով աշխարհեաշխարհ այն մտայնու-
թյամբ, որ օտար ափերում կգտնի իր երջանկությունը: Սակայն 
ամենուրեք պակաս էր մի բան` հայրենի հողը, հայրենի բնությու-
նը, հայրենի տունը: Այս բանաստեղծությունը սովորողների մեջ 
սերմանում է հայրենիքի անփոխարինելի լինելու գաղափարը: 
Ուսուցիչը լայն հնարավորություն ունի խոսելու նաև հայերի հայ-
րենադարձության և սեփական հայրենիքին ծառայելու, հայրենիքն 
այլևս չլքելու գիտակցության ձևավորման մասին: 

 …Ման եկա, մայրի՛կ, աշխարհից աշխարհ, 
 Ամենից սիրուն, լավ տունը, որ կա, 
 Էս գորշ խըրճիթն է, 
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 Էս հին խըրճիթն Է, 
 Գետի եզերքին, 
 Ծառերի տակին…(2, 317) 
 Թումանյանի ստեղծագործությունների մեջ առանձնանում են 

պայմանականորեն ասած մանկական բալլադները, որոնք 
հասցեագրված են «մանկական լսարանին», բայց ուսանելի են նաև 
ավագ ընթերցողների համար, քանի որ դրանց մեջ ցուցադրվում են 
կյանքի զարմանալիորեն ճշմարտացի տեսարաններ, քարոզվում 
են մարդասիրության և արդարության, հավասարության և ազա-
տասիրության գաղափարներ` առանց ձանձրալի խրատաբանու-
թյան: Հեղինակը կարողանում է մանուկ ընթերցողին հանգեցնել 
չարի դատապարտման, բարու և աշխատանքի դրվատման մտքին: 
Այս առումով անգնահատելի են «Գառնիկ ախպերը», «Չարի վեր-
ջը», «Մոծակն ու մրջյունը» և այլ բալլադներ: Վերջիններս ավելի 
ակնառու և հուզական դարձնելու նպատակով ուսուցիչը ուսում-
նադաստիարակչական գործընթացում կարող է օգտագործել դե-
րային խաղերը: 

«Չարի վերջը» և «Շունն ու կատուն» բալլադներն արժեքավոր 
են ոչ միայն իրենց գեղագիտական, բարոյական դաստիարակու-
թյան, այլև իրավական գիտակցության ձևավորման տեսանկյու-
նից: Կկուն զրկվում է ձագուկներից իր անգիտության, միամտու-
թյան պատճառով` չիմանալով սարի ու անտառի` ընդհանուրի սե-
փականություն լինելը, ինչի մասին նրան իրազեկում է Ագռավը. 

  …Ոնց թե սարը իմն է՝ կասի: 
 Ո՞վ է տըվել էն լըրբին սար.  
 Սարն ամենքիս է հավասար… (1, 140) 
Այս ստեղծագործությունը փոքրիկների մեջ ամրապնդում է 

այն միտքը, որ սեփական իրավունքներն իմանալը կարևոր գործոն 
է հասարակության մեջ ապրել կարողանալու համար, և որ չարը, 
անօրեն գործ կատարողը վաղ թե ուշ պետք է պատժվի:  

 – Ինչքան էլ որ լինիս զգույշ, 
 Չարի համար թե վաղ, թե ուշ, 
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 Էդ է պահված Աղվես աղա…(1, 142) 
Շատ արժեքավոր է նաև «Թագավորն ու չարչին» բալլադը, ուր 

բանաստեղծն ազգայինից գնում է դեպի համամարդկային խնդիր-
ների վերհանում: Սակայն, Թումանյանն այստեղ ցույց է տալիս, որ 
ցավոք միշտ չէ, որ բարին կյանքում հաղթում է չարին, այլ երբեմն 
գերակայում է ուժի իրավունքը: Ուսուցիչը հնարավորություն ունի 
շեշտադրելու այն փաստը, որ վախի մթնոլորտը, կյանքից զրկվելու 
հեռանկարը կարող են ստիպել մարդուն դրսևորելու քծնանք, շո-
ղոքորթություն, ստախոսություն:  

  – Շահի առջև հապա էն օր 
 Գոռում էիք միաբերան,  
 Թե ապրում եք դուք բախտավոր 
 Ու օրհնում եք թախտն ու իրա՞ն… 
 – Սուտ էր ախպեր: Դու մեզնից մեկն՝ 
 Ի՞նչ թաքցընենք մենք քեզանից…(1, 182) 
Գեղարվեստական մեծ ուժով Թումանյանը դատապարտում է 

ամեն կարգի բռնություն` նշելով` 
  … Ու միշտ, քանի որ կա 
 Շահ ու գերի, ստրուկ ու տեր, 
 Չի լինելու երկրի վրա  
 Ոչ՛ շիտակ խոսք, ո՛չ կյանք, ո՛չ սեր: (1, 183) 
Սովորողների ազգային-հայրենասիրական և քաղաքական 

կյանքի խնդիրների առումով անգնահատելի է հատկապես «Մի 
կաթիլ մեղրը» բալլադը: Առաջին համաշխարհային պատերազմը 
սկսվելուց մի քանի տարի առաջ` 1909թ. գրված այս ստեղծագոր-
ծության մեջ Թումանյանն ասես կանխազգում էր մոտալուտ աղե-
տը: Մի կաթիլ մեղրը պատճառ է դառնում նախ երկու գյուղացու, 
ապա երկու գյուղի, իսկ հետո երկու տերության միջև անհեթեթ 
պատերազմի: Թումանյանը բացահայտում է, թե ինչի կարող է 
հանգեցնել մարդկանց` իրար հանդեպ ունեցած անհարգալից վե-
րաբերմունքը, անհանդուրժողականությունը, տիրակալների կեղծ 
հայրենասիրությունը: Այս բալլադը դուրս է գալիս ազգային ու 
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պատմական շրջանակներից, ինչի շնորհիվ էլ վերաբերում է բոլոր 
ժամանակներին, և այսօր էլ մենք ականատեսն ենք միջազգային, 
միջկրոնական, եղբայրասպան պատերազմների, որտեղ աղետալի 
հետևանքները ոչ միայն նյութական են, այլև մարդկային. 

 …Ու, կըռիվը չըդադարած, 
 Սովը եկավ համատարած: 
 Սովը եկավ- սովի հետ ցավ,  
 Ծաղկած երկիրն ամայացավ…(1,164) 
Թումանյանի ստեղծագործությունների վերլուծությունը հնա-

րավորություն է տալիս սովորողների մեջ ձևավորելու և՛ մտավոր, 
և՛ գեղագիտական, և՛ աշխատանքային, և՛ իրավական, և՛ բնա-
պահպանական դաստիարակություն: Մենք գտնում ենք, որ նրա 
ստեղծագործությունների դաստիարակաչական դերը հետագայում 
նույնպես կարտացոլվի բազմաթիվ այլ հովածներում: Նրա և՛ ար-
ձակ, և՛ չափածո գործերն ունեն ոչ միայն գեղագիտական մեծ 
արժևորում, ինչպես նշել է Ավ. Իսահակյանը` «Մեր թռիչքը Հով-
հաննես Թումանյանի արվեստի գոհարակերտ բարձունքից այն 
կողմ չի անցել» (3,137), այլև մեծ դաստիարակչական նշանակու-
թյուն ներկա և ապագա բոլոր սերունդների համար, քանզի նա հա-
վերժի բանաստեղծ է:  
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ՀՀՀՀ. . . . ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՄԱՆԿԱԿԱՆ 
ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 
ԳՐԱՔՆՆԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՄԲԳՐԱՔՆՆԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՄԲԳՐԱՔՆՆԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՄԲԳՐԱՔՆՆԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՄԲ    

ՄնացականյանՄնացականյանՄնացականյանՄնացականյան    ԵվաԵվաԵվաԵվա, , , , բբբբ....գգգգ....թթթթ. . . . դոցենտդոցենտդոցենտդոցենտ    
Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական 

համալսարան  
 

Գրականության պատմության ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս նկատելու, 
որ Հովհ. Թումանյանի մանկական ստեղծագործություններն ընդհանուր առմամբ 
բարձր են գնահատվել ժամանակի գրաքննադատության կողմից՝ արժևորվելով 
տարբեր տեսանկյուններից, հետագայում առիթ դառնալով հիմնարար ուսում-
նասիրության և վերլուծության: Բազմաթիվ հոդվածներում և գրախոսություննե-
րում արտահայտված կարծիքները որոշակիորեն մատնանշում են հետևյալը. Թու-
մանյանի մանկագրությունն ունի դաստիարակչական և ճանաչողական մեծ ար-
ժեք, միտված է մայրենի լեզվի իմացության ամրապնդմանը, երեխայի ազգային 
մտածողության, հոգեբանության և արժեքային համակարգի ձևավորմանը: 

      
Առանցքային բառերԱռանցքային բառերԱռանցքային բառերԱռանցքային բառեր. . . . Հ. Թումանյան, մանկագրություն, գրաքննադատու-

թյուն, բարձր գնահատում, դաստիարակչական արժեք: 
 
Յուրաքանչյուր գրողի տեղն ու դերը, ստեղծագործությունների 

նշանակությունը հնարավորինս ճիշտ որոշելու և արժևորելու հա-
մար խիստ կարևորվում է այն գնահատանքը, որ տրվել է նրան 
կենդանության օրոք՝ գրական ճանապարհ անցնելիս: Գրականու-
թյան պատմության ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս նկատելու, 
որ Հ. Թումանյանի մանկական ստեղծագործություններն ընդհանուր 
առմամբ բարձր են գնահատվել ժամանակի գրաքննադատության 
կողմից՝ արժևորվելով ամենատարբեր տեսանկյուններից: 

Թումանյան մանկագրի գրական ուղին սկսվել է 1890 թ., երբ Ղ. 
Աղայանի խորհրդով «Արև և Լուսին» լեգենդը տպագրվում է «Աղբ-
յուր» մանկական ամսագրում: Իհարկե, հայտնի է, որ դեռևս 1886 թ. 
Թումանյանը գրել էր իր նշանավոր «Շունն ու Կատուն», որը, 
սակայն, տպագրվել է ավելի ուշ (1892): Սակայն մանկագրության 
ասպարեզում Թումանյանի հանճարեղ գրիչը առավել բազմա-
բեղուն է դառնում 1905 թ-ից, երբ սկսում է աշխատակցել «Հասկեր» 
մանկական ամսագրին, իսկ ավելի ուշ (1907) մասնակցում է «Լու-
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սաբեր» դասագրքի ստեղծման աշխատանքներին: Մանկական 
գրականությունը հարստանում է սքանչելի ու գողտրիկ բանաս-
տեղծություններով, փոխադրություններով ու թարգմանություննե-
րով, ժողովրդական բանահյուսության աննման մշակումներով: 
Պատահական չէ 1908թ. իշխանուհի Մարիամ Թումանյանի ձեռ-
նարկը՝ «Մանկական գրադարան» մատենաշարի հրատարակու-
թյունը, ինչը որոշակիորեն հաստատում է՝ բանաստեղծի մանկա-
կան երկերը սիրված ու սպասված էին և բացառիկ տեղ ունեին 
մանկական գրականության մեջ: 

XX դ. սկզբին պաշտոնական քննադատության ուշադրությու-
նից չէր կարող վրիպել Թումանյանի մանկագրությունը: Ժամանա-
կի մամուլում, հանդեսներում, տարբեր ժողովածուներում տպա-
գրվում են բազմաթիվ գրախոսություններ, հոդվածներ, որոնք մաս-
նակիորեն կամ ժամանակի ընդհանուր համապատկերում անդրա-
դառնում էին Թումանյան մանկագրին: Մեր հետազոտության 
խնդրո առարկան ենթադրում է պատմական հեռանկարի մեջ դի-
տարկել՝ ե՛րբ և ո՛ւմ կողմից է առաջադրվել այս կամ այն հայեցա-
կետը, ընդգծել ժամանակի քննությունն անցած տեսակետներն ու 
բացահայտումները, որոնք ոչ միայն պարզաբանել են Թումանյանի 
մանկագրությանը բնորոշ առանձնահատկությունները, այլև նա-
խանշել դրանց անփոխարինելի դերը երեխաների դաստիարակու-
թյան և արժեհամակարգի ձևավորման գործում:  

Այսպես, մի շարք հոդվածներ են տպագրվում՝ նվիրված «Լու-
սաբեր» դասագրքին: Դրանք բազմակողմանի արժևորումներ էին, 
որ ընդհանուր առմամբ թույլ էին տալիս ասելու՝ «Լուսաբերը» 
առանձնանում է տարբեր գործառույթներով` ճանաչողական, դաս-
տիարակչական, ազգային մտածողության, գեղագիտական ճա-
շակի ձևավորման, լեզվի ուսուցման տեսանկյունից: Գրախոսու-
թյուններում իբրև դասագրքի հաջողության գրավական ընդգծվում 
է Թումանյանի ինքնուրույն և թարգմանական երկերի կարևոր 
նշանակությունը, դրանց «անփոխարինելի գոհարներ» լինելը ման-
կան համար: Այսպես, 1908 թ. «Զանգակ» թերթի հմ. 9-ում տպա-
գրվում է Ն. Աղբալյանի հոդվածը` նվիրված «Լուսաբեր» Ա-ին: Աղ-
բալյանը ավելի քան համոզված է, որ բացի մանկավարժական 
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առաքելությունից, դասագրքի մեջ պետք է կարևորել մայրենի լե-
զուն, ազգային ժողովրդական մտածողությունը, ժողովրդի կյան-
քից վերցված պատկերները, օտար նյութերի հարմարեցումը հայ 
մանկան հոգեբանությանը:    «Լուսաբերը»,    ըստ Աղբալյանի, լուսա-
վորում է երեխայի ոչ միայն միտքը, այլև հոգին, տանում մի ուրախ, 
սրտամոտ ու գրավիչ աշխարհ: «Շանթ և Հ. Թումանյան կարողացել 
են մի կենդանի շունչ տալ գրքին և թևեր ստեղծել մանուկների հա-
մար»[1]: Քննադատն անդրադառնում է նաև «Լուսաբեր» Բ-ին, որը 
զիջում էր առաջինին: Բանահյուսական հատվածներն Աղբալյանը 
համարում է անհրաժեշտ, սակայն կարծում է, որ դրանց հիմնա-
կան գաղափարները երեխաների համար առավել դյուրին ու մատ-
չելի պետք է մշակվեն: Իբրև օրինակ նշում է «Փոքրիկ երկրագոր-
ծը», «Ուլունքը», «Մուկիկի մահը», որոնք, արժեքավոր գործեր լինե-
լով, «անորոշ» գաղափար ունեն: Սքանչելի է համարում «Մի՛ լինի 
ուրագի պես» հատվածը: Քննադատն արձանագրում է. «Այստեղ 
գտնում ենք մի քանի գրվածքներ, որոնք մեր գրականության զար-
դն են կազմում, ինչպես «Շունն ու Կատուն»: Կան մի քանի նոր 
հատվածներ, որոնք ոչ միայն մանկավարժական, այլև գեղարվես-
տական մեծ արժանիք ունին, ինչպես «Աշնան վերջը», «Գութան»...» 
[2]: Նկատենք, որ «Լուսաբերի» մասին գրված բազմաթիվ հոդված-
ներում Թումանյանի երկերի գնահատումը տրվում է հակիրճ, դա-
սագրքի ընդհանուր համապատկերում: Սակայն տարբեր տեսա-
կետներն ըստ էության հաստատում էին մի կարևոր ճշմարտու-
թյուն. XX դարասկզբին հրապարակում եղած դասագրքերի մեջ 
«Լուսաբերը» զբաղեցնում էր ամենապատվավոր տեղերից մեկը և 
երկար ժամանակ շարունակում էր մնալ հայ մանուկների լավա-
գույն ուսուցանողն ու բարեկամը՝ շնորհիվ նախևառաջ Թումանյա-
նի ստեղծագործությունների:  

Առհասարակ բոլոր ժամանակներում էլ անհրաժեշտ են եղել 
հետաքրքիր, ճանաչողական արժեք ունեցող, դաստիարակչական 
նյութերով հագեցած գրքեր: Պատահական չէ, որ «Մեր դեռահաս-
ների գրականությունը» հոդվածում Հովհ. Տեր-Միրաքյանը, կարևո-
րելով գրականության դերը, երեխաների ընթերցասիրությունը 
պայմանավորում է հետաքրքիր գրքերի առկայությամբ՝ դրանցից 
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առանձնացնելով «Հասկեր» ամսագիրը: Նա բարձր է գնահատում 
Թումանյանին՝ իբրև մանկագրի, ով խորագիտորեն կարողանում է 
բանահյուսության անգին գանձերից ճիշտ ընտրություն կատարել 
և վերակերտել մանկան հուզաշխարհը սնուցող, պարզությամբ ու 
խորությամբ փայլող սքանչելի էջեր: Ի հավաստումն ասածի՝ գրա-
խոսը ներկայացնում է երեխաների անկեղծ արձագանքները. «Թու-
մանյանի «վերաստեղծությունները» լսում են մեծ հիացմունքով, 
էլեկտրականացած, այնպես որ այնուհետև ինձ այլևս հանգիստ 
չեն թողնում...» [3]: Միրաքյանը գալիս է մի կարևոր հետևության. 
հետաքրքիր, մանուկների տարիքային հոգեբանությանը հարա-
զատ նյութերի ընթերցանությունը առիթ է տալիս ավելի լավ ճա-
նաչելու նրանց ներաշխարհն ու զգացմունքները: 

1908 թ. նոյեմբերից իշխանուհի Մարիամ Թումանյանի նախա-
ձեռնությամբ առանձին գրքույկներով, գեղեցիկ նկարազարդումնե-
րով թողարկվում են Թումանյանի մանկական ստեղծագործու-
թյունները, որոնց նվիրվում են մի շարք հոդվածներ ու գրախոսու-
թյուններ: Դրանց մի մասը աչքի է ընկնում խոր վերլուծություննե-
րով, մյուս մասը՝ մակերեսային բնութագրումներով: Առաջին 
գրքույկը՝ «Շունն ու Կատուն», վաղուց արդեն դարձել էր մանուկ-
ների սեփականությունը: Նոյեմբերի 21-ին «Մշակում» տպագրվում 
է Ա. Նազարեթյանի գրախոսությունը՝ նվիրված բալլադին: Գրա-
խոսը խիստ կարևորում է մանկական գրքերի թե՛ բովանդակու-
թյունը, թե՛ արտաքին տեսքը և այդ տեսանկյունից բարձր գնահա-
տում գրքույկը: Չխոսելով բալլադի արժանիքների մասին՝ վստա-
հորեն գրում է. «Ո՞վ չգիտե, թե մանուկները որպիսի հափշտակու-
թյամբ են կարդում և շուտ-շուտ բերանացի սովորում վերոհիշյալ 
ոտանավորը և որպիսի բավականություն և զվարճություն է պատ-
ճառում նրանց շան և կատվի դերակատարումը» [4]:  

Օրեր անց «Հովիվ» ամսագրի հմ. 45-ում տպագրվում է Ս. Ման-
դինյանի մատենախոսությունը, որն աչքի է ընկնում հակասական 
դիտարկումներով: Ողջունելով «Շունն ու Կատուն» գրքույկի լույս-
ընծայումը և համաձայնվելով, թե բալլադն «արդեն իսկ հայտնի գո-
հար էր համարված մեր գրականության մեջ», քննության նյութ է 
դարձնում հայոց լեզվի խնդիրը և հայ մանկավարժների ոչ ճիշտ 
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մոտեցումը կրթության հարցին: Մանդինյանը, առանց բալլադի գե-
ղագիտական արժևորման, քննադատում է Թումանյան-Աղայան 
հարաբերությունը՝ մատնացույց անելով այն, որ «Լուսաբերի» մեջ 
չկան Աղայանի, իսկ «Արևիկի» մեջ՝ Թումանյանի գործերը, թեև 
երկուսի մանկական գործերն էլ համարում է բարձրարժեք: Նկա-
տենք՝ Մանդինյանի մեղադրանքն անհիմն էր և սուբյեկտիվ. մա-
նուկների սիրելի բանաստեղծները երբեք հակասության մեջ չեն 
եղել:  

Ի տարբերություն վերը հիշատակված գրախոսության՝ առավել 
ծավալուն և լուրջ հոդված է տպագրվում «Գործ» թերթի հմ. 29-ում: 
Ա. ստորագրությամբ գրախոսը բարձր է գնահատում «Մանկական 
գրադարան» մատենաշարի գրքույկները՝ «Անհաղթ աքլորը», «Ծի-
տը», «Անբախտ վաճառականները», «Ուլիկը», «Աղվեսը», և ընդ-
գծում այն հատկանիշները, որ առանձնահատուկ են դարձնում 
Թումանյան մանկագրին: Հոդվածագիրը նախ մատնանշում է, որ 
բանաստեղծն իր ստեղծագործությունների սյուժեները վերցնում է 
կյանքից: Նյութի հարազատությունն առավել արժևորվում է լեզվի 
միջոցով: «Պարզ, մաքուր լեզուն մանկական գրվածքների առաջ-
նակարգ արժանավորություններից մեկը պիտի համարել»[5],- շա-
րունակում է գրախոսը և ընդգծում 3-րդ առանձնահատկությունը՝ 
առակների և լեգենդների չափածո լինելը, ինչը մատչելի է դարձ-
նում նյութը: Իբրև առավելություն հոդվածի հեղինակը շեշտում է 
այն, որ Թումանյանի հեքիաթները ֆանտաստիկ չեն: «Ժողովրդա-
կան լինելով հանդերձ պարունակում են իրենց մեջ բարոյական 
բարձր սկզբունքներ, խրատական գաղափարներ»: Հեղինակը գո-
հունակությամբ արձանագրում է, որ գրքույկներն արդեն դարձել 
են հայ ընտանիքների գրադարանների զարդը, և 3-5 տարեկան 
երեխաները «ծնողներից առաջնորդվելով անգիր են արել և սիրով 
արտասանում են «Շունն ու Կատուն» և «Անբախտ վաճառականնե-
րը» ամբողջապես: Այս ցույց է տալիս, թե Թումանյանի գրքույկները 
որպես և որ աստիճան մանուկների քնքուշ սրտին ընտանի են և 
մատչելի» [5]: Անդրադառնալով գրքույկների արտաքին տեսքին՝ 
հոդվածագիրն անում է որոշ դիտողություններ՝ առավել անթերի 
տեսնելու միտումով:  
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Հիշատակված գրքույկների տպագրությունը ողջունում է նաև 
Հ. Տեր-Միրաքյանը, որն իբրև մանկավարժ ուշադիր հետևում էր 
մանուկներին հասցեագրված ցանկացած նյութի: «Նոր դպրոց» ամ-
սագրի հմ. 6-7-ում տպագրված գրախոսականում Միրաքյանը 
մտահոգված նշում է, որ հայ ընտանիքներում փառավոր տեղ են 
գրավել ռուսական գրքույկները: Թումանյանի «Աղվեսը», «Ծիտը», 
«Անհաղթ աքլորը» և «Ուլիկը» «ոչ միայն բարձր են այդ արտադրու-
թյուններից, այլև կարող են մրցել ռուսական ավելի արժանավոր 
գրականության արտադրությունների հետ» [6,115]: Միրաքյանը 
հակիրճ ներկայացնում է յուրաքանչյուր հեքիաթի էական հատկա-
նիշը, որ սրտամոտ ու հարազատ է մանուկ ընթերցողին. «Հայկա-
կան «Ուլիկը» ավելի խելացի է դուրս եկել գերմանական յոթը 
ուլիկներից և զոհ չէ գնացել ագահ գայլի խարդավանքներին» 
[6,115]: Մանկավարժը նկատում է «Անբախտ վաճառականների» 
բովանդակության արտահայտման վարպետությունը, չքնաղ հե-
քիաթ անվանում «Գառնիկ ախպերը», սակայն իբրև գլուխգործոց 
առանձնացնում է «Շունն ու Կատուն»: Մանկավարժական տե-
սանկյունից Միրաքյանը անընդունելի է համարում Թումանյանի 
«էտպեսը», սակայն գրախոսությունն ավարտում է այն հաստատ 
համոզմունքով, որ գրքույկները՝ «իբրև մանուկների կենսական 
պահանջ, պետք է առատորեն նվիրվին նրանց» [6,116]: 

1909 թ. «Հորիզոնի» հմ. 56-ում տպագրվում է անստորագիր 
գրախոսություն՝ նվիրված «Խոսող ձուկը» և «Տերն ու ծառան» երկե-
րին: Հոդվածագիրը հավաստում է այն ճշմարտությունը, որ բոլոր 
քաղաքակիրթ ազգերի մոտ ընթերցանության նկատմամբ սեր 
արթնացնելու ամենադյուրին ճանապարհը գրավիչ զրույցները, 
հեքիաթները պատկերազարդ գրքույկների տեսքով հրատարակելն 
է, իսկ փոքր ազգերի համար միջոց է նաև ազգային մտածողության 
և հոգեբանության, մայրենի լեզվի և շրջապատի իմացության ամ-
րապնդման: Հակիրճ բնութագրելով նշված գործերը՝ հոդվածագի-
րը դրանք համարում է ընթերցանության համար «ցանկալի գրքեր»: 
Մեկ այլ անստորագիր գրախոսություն տպագրվում է 1910 թ. «Տա-
րազի» հմ. 3-ում, որ ենթադրվում է՝ պետք է վերաբերեր «Խոսող 
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ձուկը», «Տերն ու ծառան», «Մի կաթիլ մեղր», «Գիքորը» երկերին: 
Ողջունելով հանդերձ Մարիամ Թումանյանի ձեռնարկը՝ անանուն 
գրախոսը սխալ է համարում Թումանյանի երկերի վերահրատա-
րակությունը՝ այն որակելով ծուլության խրախուսում: Անդրադառ-
նալով միայն «Գիքորը» պատմվածքին՝ գրախոսը պնդում է, որ 
«լալկան, վհատեցնող» գրականությունը «պետք է իսպառ ջնջել»: 
Քննադատության թիրախ է դառնում նաև գրքի արտաքին տեսքը: 

Մարիամ Թումանյանի՝ ԳԱԹ-ում պահպանվող արխիվում 
կան իշխանուհու ձեռքով հավաքված հայալեզու և ռուսալեզու 
թերթերի պատառիկներ, որոնք փոքրիկ գրախոսություններ են 
«Մանկական գրադարանի», մասնավորապես Թումանյանի ստեղ-
ծագործությունների մասին: Դրանցից մեկում Ա. Բ-Գ. ստորագրու-
թյամբ հեղինակը ոգևորությամբ ողջունում է Թումանյանի «Գառ-
նիկ ախպեր» հեքիաթի տպագրությունը: Ուշագրավ է հետևյալ դի-
տարկումը. «Ընթերցող հասարակությունը ընդհանրապես և մեր 
մանուկ ընթերցողները մասնավորապես վաղուց արդեն ըստ ար-
ժանվույն գնահատել են Թումանյանի ստեղծագործությունները: 
Ո՞ր մանուկ ընթերցողը, ո՞ր դպրոցականը չէ իմանում, չէ փայփա-
յում իր սիրելի ուսուցչին՝ Թումանյանին» [ԳԱԹ, ՄԹՖ, հմ. 880-882]: 
Հոդվածագիրը բարձր է գնահատում այս հյուսվածքի վարպետ 
մշակումը՝ անվանելով այն «ընտիր գործ», և կարևորում է այն հան-
գամանքը, որ երեխաներն այս ստեղծագործությունից պիտի հա-
մոզվեն, որ բարին միշտ հաղթում է:  

Դասական գրաքննադատության մեջ առանձնանում է Ն. Աղ-
բալյանի՝ «Քաջ Նազարին» նվիրված գրախոսականը՝ տպագրված 
1912 թ. «Հորիզոնի» հմ. հմ. 232, 233-ում: Գրախոսը, բազմակողմա-
նիորեն վերլուծելով հեքիաթը, նրբորեն բացահայտում է նրա 
առանձնահատկությունները, անտեսանելի շերտերը՝ միաժամա-
նակ ուրվագծելով Թումանյանի ստեղծագործական աշխարհի էա-
կան հատկանիշները: Քննադատը կարևորում է գրականության ու 
բանահյուսության կապը՝ համոզված, որ ժողովրդական բանար-
վեստի յուրաքանչյուր հյուսվածք ենթակա է բազմակողմանի մեկ-
նաբանությունների: Իսկ մեկնությունը կախված է բանաստեղծի 
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գեղագիտական ճաշակից, ազգային ոգին ըմբռնելու և խորքը թա-
փանցելու կարողությունից: Աղերսներ տանելով եվրոպական այլ 
տարբերակների հետ՝ Աղբալյանը հընթացս արժևորում է Թուման-
յանի տաղանդը: Վերջինս ոչ միայն հրաշալի է մշակել հեքիաթը, 
այլև կատարել է մի քանի հավելումներ, որոնք լրացնում են «այն 
ազգային իմաստությունը, որով տոգորված է Քաջ Նազարի բազ-
մաբովանդակ նյութը» [7]: Գրախոսը անդրադառնում է հեքիաթի 
մանրամասներին, հավելումներին և դրանց՝ արտաքուստ անմեղ 
թվացող տողերում գտնում թաքնված փիլիսոփայությունը «մի դա-
րավոր առեղծվածի», որ ընկած է հեքիաթի հիմքում: Աղբալյանը 
բացահայտում է Քաջ Նազարի գոյությունը ապահովող երկու ուժե-
րը՝ ամբոխը և բախտը: Քննադատը հնչեցնում է մի կարևոր հարց. 
«Կա՞ արդյոք մի հիմք բուն իսկ մարդու մեջ, որ նպաստավոր հող է 
դառնում այս համաշխարհային և ապշեցնող երևույթի» [7]: Պա-
տասխանը, անշուշտ, դրական է, որ տալիս են և՛ իմաստուն ժո-
ղովուրդը, և՛ նրա հանճարեղ բանաստեղծը: Աղբալյանը նկատում 
է Թումանյանի մատնանշած մարդկային երկու այլ հավերժական 
գծեր՝ սնափառությունը և «ուժին փարելու անբուժելի հակումը»: 
Ըստ Աղբալյանի՝ «Քաջ Նազարը» ընթերցողին ներկայացնում է 
մարդկային փոխհարաբերությունների վերլուծությունը և օգնում 
առավել լավ տեսնելու և հասկանալու ոչ միայն շրջապատի մարդ-
կանց, այլև այն գաղափարներն ու տեսությունները, որոնք դա-
տարկ են, «սակայն աշխարհն առել են իրենց բռի մեջ և ծիծաղում 
են նրա վրա»: Գրախոսականի վերջում Աղբալյանը, բարձր գնա-
հատելով Թումանյանի տաղանդը և նրա համար նախանշելով 
անանց փառք հայ գրականության մեջ, միանգամայն համոզված 
գրում է, որ «Քաջ Նազարը» «կա և կմնա մեր գրականության լավա-
գույն արտադրություններից մեկը, որ ունի բոլոր մեծ ստեղծագոր-
ծությանց անկասկածելի կնիքը - լինել մատչելի և թելադրական 
մանուկին ու մեծին և ազգի բոլոր խավերին» [7]: Ժամանակի հե-
ռավորությունը թույլ է տալիս ասելու, որ Ն. Աղբալյանը միանգա-
մայն իրավացի էր. «Քաջ Նազարի» թումանյանական մշակումն իր 
տեսակի մեջ եզակի գործ է, որ դեռևս մնացել է չգերազանցված և 
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հավասարապես սիրելի բոլորին:  
Ուշագրավ է նաև «Գիքորին» նվիրված Ավ. Իսահակյանի գրա-

խոսականը, որ փոքր ծավալի մեջ ընդգծում է պատմվածքի ձևի ու 
բովանդակության ներդաշնակությունը և որակում իբրև բարձրար-
վեստ երկ հայ գրականության մեջ: Հիացած պատմվածքի լեզվով՝ 
Իսահակյանը այն նմանեցնում է լեռնային վտակի, որի հատակում 
փայլփլում են «նախշուն ավազահատիկները»: «Գիքորը» բացառիկ 
գոհար է համարում նաև Պ. Մակինցյանը:  

Նկատենք, որ տպագրված բոլոր հոդվածներն ու գրախոսու-
թյունները չէին, որ արժևորում էին Թումանյանի գրիչը: Այսպես, 
1909 թ. հուլիսին «Մշակում» տպագրվում է «Գրական մեծություն-
ները բանագող» հոդվածը, որտեղ քննադատ հորջորջվող մեկը՝    
Ռ. Դրամբյան ստորագրությամբ, բանագող է անվանում Թուման-
յանին: Ի թիվս բանագողության այլ մեղադրանքների՝ Դրամբյանը 
«Լուսաբերում» տպագրված «Պոչատ աղվեսը», «Ծիտը», «Վեճը», 
«Աղվեսը–բաժանարար» հեքիաթները համարում է «նույնությամբ 
գողացված» Հայկունու գրքից և բացահայտ ակնարկում, թե «Հաս-
կերն» ու «Լուսաբերը» դարձել են գրական այն շրջանակը, ուր բա-
նագողերը` «հեղինակություն ու դիրք ձեռք բերելու տենչով տար-
ված գրագետները», փառքի են հասնում ու գումարներ վաստակում 
Ս. Հայկունու հաշվին: Թումանյանի պատասխան հոդվածները 
կուռ տրամաբանությամբ, հստակ փաստարկումներով ոչնչացնում 
են քննադատին: Սակայն դա չի լռեցնում դրամբյանիզմ երևույթին: 
1913 թ. «Մշակի» էջերում դարձյալ հայտնվում են Դրամբյանի հոդ-
վածները՝ «Հ. Թումանյան և ժողովրդական նյութերը» վերնագրով: 
Այս անգամ բանաստեղծը մեղադրվում է ժողովրդի ստեղծագոր-
ծությունները գողանալու մեջ: Անհանդուրժելի էր այն փաստը, որ, 
օրինակ, «Քաջ Նազարը», «Ծիտը» փառքի դափնեպսակով զարդա-
րել էին Թումանյանի անունը:  

Քննադատության նոր թիրախ է դառնում «Գառնիկ ախպերը» 
հեքիաթը: 1913 թ. «Հովիտի» հմ. 16-ում տպագրվում է հերթական 
զրպարտագիր - հոդվածը՝ Ս. Համալյանի ստորագրությամբ: Հեղի-
նակը հայտնում է, որ առանց խոսելու հեքիաթի արժանիքների ու 
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խոշոր թերությունների մասին՝ պետք է քննադատի գործը՝ մեղադ-
րելով Թումանյանին ռուսական «Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка» գրվածքը ինքնուրույն գործ ներկայացնելու մեջ: Շարու-
նակելով տխրահռչակ Դրամբյանի գործը՝ Ս. Հ.-ը բանագողության 
մեջ է մեղադրում բանաստեղծին: Այս և նմանատիպ այլ հոդված-
ներ, չարախոսություններ, միևնույնն է, չէին կարող խամրեցնել 
այն համընդհանուր սերն ու գնահատանքը, որին արժանանում էր 
Թումանյանը:  

1919թ. «Ալիք» գրական ժողովածուում հրատարակվում է Ե. 
Տեր-Մարտիրոսյանի «Հովհ. Թումանյան» ուսումնասիրությունը: 
Ըստ հոդվածագրի՝ Թումանյանն ունի մանկան ներաշխարհը թա-
փանցելու, նրա հոգեբանությունն ըմբռնելու, նրա սրտի հետ խոսե-
լու բացառիկ կարողություն: Թերևս դա է պատճառը, որ դպրոցնե-
րում խիստ պահանջված են Թումանյանի ստեղծագործություննե-
րը, պատկերազարդ գրքույկները: Ե. Տեր-Մարտիրոսյանը անդրա-
դառնում է երկուսին: «Մի կաթիլ մեղրում» ցույց տալով կյանքի ու 
մարդկային հարաբերությունների դատարկ ու ողորմելի պատկե-
րը՝ Թումանյանը երեխաներին օրինակ է բերում «Հսկայի» չքնաղ 
զրույցը, որ սովորեցնում է գնահատել իրական արժեքները և հաս-
կանալ, որ մարդու մեծությունը պայմանավորվում է մարդասիրու-
թյամբ և մեծահոգությամբ: «Մեծ է Թումանյանի մատուցած ծառա-
յությունը հայ դպրոցին: Նրա հեղինակություններից շատերն ար-
դեն տեղ են գրավել բազմապիսի դասագրքերում և երկար տարի-
ներ հոգևոր սնունդ կմատակարարեն գալիք մատաղ սերունդնե-
րին, որոնք առհավետ երախտապարտ պիտի մնան իրենց մեծ 
ուսուցչին» [8,50],– եզրափակում է Ե. Տեր-Մարտիրոսյանը: Երե-
խաների անձի ձևավորման, դաստիարակության գործում Թու-
մանյան մանկագրի անփոխարինելի դերի մասին է բարձրաձայ-
նում նաև Մ. Դարբինյանը «Մշակի» հմ. 40-ում տպագրված հոդ-
վածներից մեկում: Ըստ հեղինակի՝ բանաստեղծը պարզ ու հասկա-
նալի լեզվով մանուկների հոգում պատվաստում է սեր, կարեկ-
ցանք ընկերոջ, մերձավորի նկատմամբ: 

Ուշագրավ է «Ժողովրդի ձայն» թերթի հմ. 39-ում տպագրված 
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«Նոր սերնդի բարեկամը» հոդվածը, որի հեղինակը՝ Նորերից ստո-
րագրությամբ, իբրև նոր սերնդի ներկայացուցիչ, անչափ բարձր 
գնահատելով Թումանյանին, միանգամայն համոզված գրում է, որ 
բանաստեղծի գրական գործունեությունը մշտապես միտված է 
եղել նոր սերնդի աճման ու զարգացման, «հոգեկան բարձրացման» 
«պատվաստմանը»: Փոքրիկն առաջին անգամ «էսթետիկապես 
սնվում է Թումանյանով և նրանով էլ մեծանում»:  

Նկատենք, որ Թումանյանի մանկագրության զարդերից մեկը 
համարվող «Սասունցի Դավիթ» պոեմը բազմիցս է գրավել գրա-
քննադատության ուշադրությունը՝ արժանանալով թե՛ մեծագույն 
հիացմունքի և բարձր գնահատության, թե՛ սուր և մերկապարանոց 
քննադատության (պոեմին կնվիրվի առանձին զեկուցում):  

Այսպիսով` Հ. Թումանյանի մանկական ստեղծագործություն-
ներն ընդհանուր առմամբ բարձր են գնահատվել ժամանակի 
քննադատության կողմից՝ արժևորվելով տարբեր տեսանկյուննե-
րից: Հիմք ընդունելով XX դարասկզբի գրաքննադատական մտքի 
բազմակողմանի արժևորումները` վստահաբար կարելի է ասել, որ 
Հ. Թումանյանի մանկական երկերը առանձնանում են տարա-
բնույթ գործառույթներով` դաստիարակչական, ճանաչողական, 
ազգային մտածողության և գեղագիտական ճաշակի ձևավորման, 
մայրենի լեզվի ուսուցման, բառապաշարի հարստացման, երեխա-
յի արժեհամակարգի զարգացման տեսանկյունից:  

 
 

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
1. «Զանգակ», հմ. 9, Թիֆլիս, 1908: 
2. «Զանգակ», հմ. 40, Թիֆլիս, 1908: 
3. «Վտակ», հմ. 80, Թիֆլիս, 1908: 
4. «Մշակ» հմ. 259, Թիֆլիս, 1908: 
5. «Գործ», հմ. 29, Թիֆլիս, 1909: 
6. «Նոր դպրոց», հմ. 6-7, Թիֆլիս, 1909, էջ 114-116: 
7. «Հորիզոն» հմ. 233, Թիֆլիս, 1912: 
8. «Ալիք», Պյատիգորսկ, 1919, էջ 35-51:  
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ДЕТСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОВ. ТУМАНЯНАДЕТСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОВ. ТУМАНЯНАДЕТСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОВ. ТУМАНЯНАДЕТСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОВ. ТУМАНЯНА    ПОПОПОПО    
ОЦЕНКЕ СОВРЕМЕННЫХ КНИГОКРИТИКОВОЦЕНКЕ СОВРЕМЕННЫХ КНИГОКРИТИКОВОЦЕНКЕ СОВРЕМЕННЫХ КНИГОКРИТИКОВОЦЕНКЕ СОВРЕМЕННЫХ КНИГОКРИТИКОВ    

 
Мнацаканян ЕваМнацаканян ЕваМнацаканян ЕваМнацаканян Ева    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Исследование истории литературы разрешает заметить, что детские 

произведения Ов. Туманяна в общей сложности высоко оценивались 
современными книгокритиками, оценивались с различных точек зрения в 
дальнейшем становясь поводом для фундаментального исследования и анализа. В 
многочисленных статьях и рецензиях выраженные мнения определенно указывают 
на следующее: детская литература Туманяна имеет большое воспитательное и 
познавательное значение, склоняющее к закреплению знаний родного языка, к 
формированию национального мышления ребенка, психологии и системы 
ценностей. 

 
Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова: Ов. Туманян, детская литература, книгокритика, высокое 

оценивание, воспитательная ценность. 
 
 
 
 
APPRISAL OF TOUMANYAN’S WORKS FOR CHILDREN BY APPRISAL OF TOUMANYAN’S WORKS FOR CHILDREN BY APPRISAL OF TOUMANYAN’S WORKS FOR CHILDREN BY APPRISAL OF TOUMANYAN’S WORKS FOR CHILDREN BY 

THE LITERARY CRIICISM OF THE TIMETHE LITERARY CRIICISM OF THE TIMETHE LITERARY CRIICISM OF THE TIMETHE LITERARY CRIICISM OF THE TIME    
Mnatsakanyan EvaMnatsakanyan EvaMnatsakanyan EvaMnatsakanyan Eva    

SummarySummarySummarySummary 
 The study of the history of literature shows that Toumanyan's works have 

always been appraised highly by the literary criticism of the time. The were evaluated 
from different lights serving as a basis for future investigations and fundamental analysis. 
Numerous different opinions in variety of articles and reviws obviouly highlight the 
following: Works for children in Toumanyan's literature have great educative and 
cognitive importance, foster the knowledge of mother tongue, develop national values 
and form psychology and value-system. 

 
Key words: Key words: Key words: Key words: H. Toumanyan, child literature, criticism, high appraisal, educational 

value.  
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ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ    
Թերեզա ՇահվերդյանԹերեզա ՇահվերդյանԹերեզա ՇահվերդյանԹերեզա Շահվերդյան, , , , բբբբ....գգգգ....դդդդ., ., ., ., պրոֆեսորպրոֆեսորպրոֆեսորպրոֆեսոր    

Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական համալսարան        
 

Թումանյանի գրական վաստակը ուսումնասիրող գիտնականները հիմնա-
կանում շեշտը դրել են վերջնարդյունքի վրա: Սակայն մշակված ու ավարտված 
նրա լավագույն ստեղծագործությունների զանազան տարբերակները մեկ կամ մի 
քանի տասնամյակների արդյունք են ու երբեմն անճանաչելիորեն տարբերվում են 
միմյանցից: Հոդվածում քննվում են այդ տարբերակները, տրվում որոշակի մեկ-
նաբանություններ: 

    
Առանցքային բառերԱռանցքային բառերԱռանցքային բառերԱռանցքային բառեր. պոեմ, լեգենդ, ժողովրդական բանահյուսություն, գրա-

կան աշխարհաբար, գրաբարյան բառեր, հյուսիսափայլյան ոճ: 

 
Հայ գրականության թռիչքը չափվում է Թումանյանի գրաված 

բարձունքով: Դա հայտնի է բոլորիս, որովհետև այն բոլոր չափա-
նիշները, որոնցով բնութագրվում է այս կամ այն ժողովրդի հանճա-
րը, առայժմ ապահովում է միայն Թումանյանի ստեղծագործությու-
նը, բայց դա գրողին միանգամից չի տրվել: Ուսումնասիրությունից 
պարզվում է, որ նրա լավագույն ստեղծագործությունները գրվել են 
մի քանի տարբերակներով: Ընդ որում` առանձին հատվածներ ան-
ճանաչելիորեն տարբեր են արդեն ստեղծագործական վերջին 
շրջանում վերամշակված տարբերակներից: Թումանյանի ստեղ-
ծագործության այդ զուգաձևությունների մասին շատ է գրվել (տե՛ս 
բերված գրականությունը):  

Այժմ մերովսանն փորձենք որոշ բացատրություններ տալ, թե 
ինչպես է տեղի ունեցել այդ գործընթացը:  

Հայտնի է, որ Թումանյանն անցել է ստեղծագործական էվոլյու-
ցիա, և նրա ստեղծագործական ուղին բանասերները բաժանում են 
մի քանի փուլերի. այս մասին մենք անդրադարձել ենք «Հովհ. Թու-
մանյանի հրապարակախոսության և քննադատության լեզուն» 
հոդվածում (9,93):  
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Լեզուն զարգանում է հարյուրամյակների ընթացքում, սակայն 
այդպես չէ 19-րդ դարի դեպքում. Գ. Սևակը այդ մի դարի ընթաց-
քում տեսնում է աշխարհաբարի զարգացման մի քանի փուլեր 
(18,58-143): Թումանյանի ստեղծագործական II և III շրջանները 
համընկնում են աշխարհաբարի հյուսիսափայլյան ազդեցության և 
ժողովրդայնացման շրջանների հետ: 

19-րդ դարի 50-60-ական թվականներին աշխարհաբարի զար-
գացումն ընթացավ երկու ուղղությամբ: Առաջինը աբովյանական 
ուղղությունն էր, 2-րդը` հյուսիսափայլյանը: Թումանյանի վաղ 
շրջանի ստեղծագործությունները կրում էին աբովյանական ուղ-
ղության ազդեցությունը: Դրանցից հատկանշական է «Անբախտ 
վաճառականները»: Երկրորդ շրջանում, երբ արդեն դարձել էր քա-
ղաքաբնակ բանաստեղծ, հաղորդակցվել էր մոսկովյան ու թիֆլիս-
յան գրական շրջանակների հետ, գրել մի շարք բանաստեղծու-
թյուններ և իր պոեմների առաջին տարբերակները, փոխվել է գրո-
ղի միջավայրը. քաղաքային կոլորիտն ու լեզուն լուրջ ազդեցու-
թյուն էին ունեցել գրողի թե՛ աշխարհայացքի, թե՛ լեզվական մշա-
կույթի վրա: Հատկապես ուշագրավ է նրա խոստովանությունը 
հյուսիսափայլյան ոճին անցնելու շարժառիթի մասին. «Էդ ժամա-
նակները ձեռքս ընկան «Հյուսիսափայլի» համարները: Շատ սի-
րեցի էդ բաց կապույտ, շողարձակ տետրակները… սրանով պետք 
է բացատրել էն երևույթը, որ… իմ ոտանավորների մեջ պատահում 
են «Հյուսիսափայլի» ոչ միայն ոճերն ու դարձվածքները, այլև մինչև 
անգամ բառերն ու բառաձևերը» (18,139): Իր իսկ խոստովանու-
թյամբ՝ «Անուշի» առաջին տարբերակը գրել է ժողովրդական բար-
բառային ոճով, բայց երբ ծանոթացել է «Հյուսիսափայլ» ամսագրին 
և նրա գործիչների լեզվին, հրապուրվել է նրանցով, ուստի և սկսել 
է ընդօրինակել. ահա թե ինչու Թումանյանի այդ շրջանի երկերի 
լեզվին հատուկ են ոճի ռոմանտիկական ձգձգվածությունը, երկա-
րաբանությունը, պատմական թեմաներին հակումը, գրաբարյան 
բառաձևերի և ձևաբանական միջոցների գործածությունները: 

Քաղաքային միջավայրը, շփումները չէին կարող նաև դրական 
դեր չունենալ բանաստեղծի աշխարհայացքի ընդլայնման ու դրա 
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հետ կապված` գեղագիտական ճաշակի հղկման վրա: 
Գրողի ստեղծագործական գործընթացի վրա կարող էին ազդե-

ցություն ունենալ (դրական կամ բացասական) նաև հասարակա-
կան կյանքում տեղ գտած շրջադարձային իրադարձությունները: 

Այսպես՝ 19-րդ դարի վերջը և 20-րդ դարի սկիզբը մեր ժո-
ղովրդի պատմության եղերական շրջաններից է. գուցե դրանով են 
պայմանավորված գրողի` անցյալի հերոսական դրվագներին նվիր-
ված շեղումները: 

Զ. Ավետիսյանը բավականին լրջորեն ուսումնասիրել է Թու-
մանյանի ստեղծագործական լաբորատորիան ու կարևորել է մի 
շարք հանգամանքներ` գրողի ինտուիցիան, երևակայությունը, 
ոգևորությունը, այնուհետև` պայմանները (տե՛ս 1, 30-51):  

Ենթադրվում է, որ «Մարոն» Թումանյանի առաջին պոեմը 
պետք է լինի, թեև գրվել է 1887 թ., սակայն ուշ է տպագրվել: «Պոեմի 
առաջին՝ 1892 թ. հրատարակությունը (ԲՄ), ունի «Մարո (գյուղացի 
մանկան պատմությունը)» վերնագիրը: Երկրորդ տպագրության 
(ԲԹ) ժամանակ պոեմը ենթարկվել է կառուցվածքային և լեզվա-
կան էական վերամշակման (ավելորդ կենցաղային մանրամասնե-
րի կրճատման հաշվին 204 տողի փոխարեն մնացել է 158… «Մա-
րոյի» վերջնական տարբերակի մեջ (ԲՊ, դարձյալ 158 տող)՝ 2-րդ 
գլխում կրճատվել է մի քանի տող, իսկ վերջում ավելացվել է Մա-
րոյի մոր ողբը» (3,496): Ինչպե՞ս է կատարվել տողերի ընտրությու-
նը, բովանդակային և լեզվական ի՞նչ փոփոխությունների արդյուն-
քում է ծնվել «Մարոյի» վերջնական տարբերակը:  

Առաջին տարբերակում կարդում ենք՝ 
Ձեռքը տված ճակատին Մտածում էր տխրադեմ … Այնտեղ 

մենք պաս չենք ուտում 
 Եվ ջերմեռանդ աղոթում …Միշտ մի աղետ, մի վնաս Մեզ 

հասնում են անպակաս… 
Վերջին տարբերակում գրական ձևերը փոխարինվել են ժո-

ղովրդախոսակցական տարբերակով՝  
Ձեռը տված ճակատին Միտք է անում տխրադեմ…. 
Հաջորդ տողերում փոխել է տրամաբանական շեշտի տեղը՝ 
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Պաս չենք ուտում մենք այնտեղ, այնուհետև իմաստով մոտ համա-
դաս նախադասությունների մեջ և շաղկապը դուրս է նետել և գրել 
ու, որովհետև հեղինակը շատ լավ նկատել է, որ մտքի փոքր, հա-
րաբերակից միավորները պետք է կապել ու շաղկապով: Շարադա-
սական փոփոխություներ է կատարել նաև ներքոհիշյալ տողերում՝ 

Գյուղից վերև, ճամփի վրա (1-ին տարբերակ) Տերևաթափ մի 
ծառ կա Մեր գյուղից վեր մինչ էսօր Կա ուռենի մի սգվոր (վերջին 
տարբերակ): 

Առաջին տարբերակի մասնավորող պարագայական բացա-
հայտիչը՝ ճամփի վրա, ոչնչով չի հարստացնում պոեմի բովանդա-
կությունը, դրա համար էլ ավելորդ է համարել: Ծառը փոխարինել 
է ուռենիով և ճիշտ է արել, քանի որ ուռենին ավելի համահունչ է 
Մարոյի ողբերգությանը, և շարադասական փոփոխությամբ առա-
ջին պլան է մղել: Դրան հաջորդում է առվակի նկարագրությունը՝ 

Իսկ նրանից ոչ հեռու (1-ին տարբերակ) Մի լեռնային պարզ 
առու, Դուրս գալով մութ ծմակից, Խոխոջում է փրփրալից: Սակայն 
շատ չէ նա խորին: 

Այնուհետև գործողություներից առաջ ընկնելով՝ շիրիմի, 
նշանդրեքի ծեսի, հարսանիքի և նրա հաջորդող գործողություների՝ 
իր իսկ խոսքերով բնութագրված «շատախոսություններով»: 

Այսպես՝  Այն ժամանակ այնտեղ կար Այժմ կորած շիրմաքար 
(1-ին տարբերակ) Իմ քույրերս նրա մասին Այսպիսի բան ինձ 
ասին,– «Այս քարի տակ մամռացած Սիրուն Մարոն է թաղած»: 

Նմանօրինակ մանվածապատ տեղեր կան նաև հարսանիքի, 
Մարոյի փախուստի և հաջորդած գործողությունների նկարագրու-
թյուններում: 

Հեղինակը խնամախոսության տեսարանի առաջին տարբերա-
կում գրում է ՝ 

Նոր էր ինը տարեկան, Նրանց տունը երբ մի օր Եկան երկու 
եկավոր: Խնամախոս էին մարդիկը, Եվ, Մարոյի մայրիկը Երբ որ 
նրանց առաջին Խոնչա դրեց, ասացին– «Շնորհակալ ենք հաց-
աղից, Հող տվեք ձեր օջախից»:(4,163) 

Երկրորդ տարբերակը մի քանի տողով ավելացրել է, բայց այս-
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տեղ ոչ մի ավելորդաբանություն չկա. ավելի է ճշգրտվել ասելիքն 
ու ավելի պատկերավոր դարձել հարանունների հմուտ ու տեղին 
կիրառությամբ.  

Ժիր էր Մարոն, դուրեկան, Նոր էր ինը տարեկան, Նըրանց 
տունը երբ մի օր Եկան երկու եկավոր: Ու Մարոյի մայրիկը Երբ որ 
բերավ, դրավ լիքը Խոնչեն նրանց առաջին,– Շնորհակալ ենք 
մենք, ասին, Տաշտներդ լի հաց լինի, Դուռներդ միշտ բաց լինի. Հաց 
չենք ուզում ձեզանից, Հող տվեք մեզ ձեր տանից... (4,10) 

Հանվել է խնամախոս էին մարդիկը նախադասությունը, քանի 
որ պարզից պարզ է, թե ինչ նպատակով էին հյուրընկալվել մար-
դիկ: Այստեղ Թումանյանն իրեն հատուկ բարությամբ խնամախոս-
ների բերանով օրհնում է Մարոյի ծնողներին. 

Տաշտներդ լի հաց լինի, Դուռներդ միշտ բաց լինի, Հաց չենք 
ուզում ձեզանից… և առաջին տարբերակի Հող տվեք ձեր օջախից 
տողը փոխարինել է Հող տվեք մեզ ձեր տանից: Այս միտքը տարբեր 
շահարկումների է ենթարկվել: Այստեղ հող տալը ուղղակի իմաս-
տով չպետք է հասկանալ: Մ. Մկրյանը իր «Հովհաննես Թումանյա-
նի ստեղծագործությունը» գրքում գրում է. «….Թումանյանը որևէ 
նորություն չէր ասում՝ պատկերելով մի կտոր հողի համար 
(ընդգծումը մերն է՝ Թ. Շ.) անչափահաս ամուսնության մի դեպք 
(13,55)… երբ մի կտոր հողի համար չոբան Կարոն նշանվում է Մա-
րոյի հետ…» (13,51): 

Կարծում ենք՝ այստեղ օժիտի մասին (հողի տեսքով) խոսք լի-
նել չի կարող: Հարսին ոչ թե հողի համար են տանում, այլ ընտանի-
քի ծուխը ծխեցնելու, և պեղում են նրա «յոթը պորտը»: Բարեբախ-
տաբար իմ համոզմունքը հաստատվեց իր իսկ Թումանյանի հեղի-
նակային ծանոթագրությամբ. «Հող տվեք ձեր օջախից-փոխաբերա-
կան դարձված է. կնշանակե՝ ձեր աղջիկն ուզում ենք» (4, 168): Փո-
փոխության է ենթարկված նաև Մարոյի թաղման տեսարանը. վեր-
ջին տարբերակում Թումանյանը գրում է՝  

Սակայն անբախտ նըրա դին Պապի կողքին չըդըրին: (Ինչո՞ւ - 
Թ.Շ.) Գյուղից հեռու մինչ էսօր Կա ուռենի մի սգվոր: Էն մենավոր 
ծառի տակ Փոս փորեցին մի խորին,Առանց ժամ ու պատարագ Մե-
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ջը դրին Մարոյին: 
Թե ինչո՞ւ պապի կողքին չդրին, սրա մասին Թումանյանն 

առաջին տարբերակում բերում է մի բացատրություն, որը ոճաբա-
նության մեջ կոչվում է անհետևողականություն. «Խոսքի շարահյու-
սական ճիշտ ձևավորումից կատարվող շեղում» (1,8). ….(Մեր տեր-
տերի սուրբ գրքում Գրած էր, թե նրա հոգում Չարքեր էին բուն 
դրել… Նաև հաղորդ չէր առել): 

 Ահա այս հատվածը հանվել է, և Թումանյանը շարունակում է.  
Այն ճյուղաշատ ծառի տակ Փոս փորեցին մի խորին, Ամփոփե-

ցին Մարոյին: 
Այս տարբերակի ճյուղաշատ ծառը փոխարինվել է սգվոր 

ուռենիով, այո՛, այստեղ ուռենու բանադարձմամբ անձնավորումը 
ավելի ազդեցիկ է դարձնում նկարագրությունը: Շարքային մար-
դիկ, նաև հոգևոր առաջնորդը չեն ներում մարդու վախճանի այդ 
տեսակը և հուղարկավորում են ոչ ընդունված ծիսակարգով, սա-
կայն բնությունը՝ տվյալ դեպքում ուռենին, իր հովանու տակ է առ-
նում դժբախտ աղջկա դին: 

Ի դեպ, հուղարկավորության ընդունված կարգով հողին չեն 
հանձնում նաև Սարոյին: Սարոյի գերեզմանին խունկ ծխողը ու 
շարական ասողը ոչ թե մարդիկ են, այլ բնությունը. 

Ծառ ու ծաղիկ` սըվսըվալով Բույր խընկեցին դյուրեկան, Ծեր 
Դև-բեդն էլ ահեղ ձենով Երգեց վսեմ շարական: (4,105) 

Թումանյանը «Մարոյի» վերջին տարբերակում ավելացրել է 
Մարոյի մոր ողբը: Այստեղ շարահյուսական բանադարձման նույ-
նավերջ կրկնությամբ մի սրտառուչ հոգեվիճակով է արտահայտել 
որդեկորույս մոր ողբը. 

 – Ո՞վ քեզ ծեծեց, Մարո ջա՜ն, Ո՞վ անիծեց, Մարո ջա՜ն, Ո՞ւր 
փախար դու, Մարո ջա՜ն, Տուն արի՜, տո՜ւն, Մարո ջա՜ն, Խո՞ր ես 
քնել, Մարո ջա՜ն, Չե՜ս զարթնում էլ, Մարո ջա՜ն... (4,14) 

Ակադեմիկոս Մ. Մկրյանը իրավացիորեն գրում է. «Մարոյի 
մայրը, հայրը, Կարոն բացասական բնավորություններ չեն: Նրանք 
չարիք են գործում առանց գիտակցելու այդ, դրա համար էլ նրանք 
իրենց նկատմամբ ատելություն չեն առաջացնում, նրանք իրենք էլ 
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քարացած սովորության զոհեր են» (13,56):  
«Լոռեցի Սաքոն» պոեմը ևս ունեցել է երեք տարբերակ, որը 

բազմաթիվ քննարկումների տեղիք է տվել: Ամենից շատ վիճարկ-
վել է Սաքոյի խելագարության փաստի հավանականությունը, թե 
նման հզոր տղամարդը չէր կարող մի գիշերվա մեջ խելագարվել: 
Այստեղ Թումանյանը տվել է մի ուշագրավ բացատրություն իր բա-
րեկամ Անուշավան Աբովյանին. «Բարդ, մի շատ համառ կարծիք 
կա (որոնց թիվը մեծ է, և առհասարակ լուսավորվածներն են)» «Լո-
ռեցի Սաքոյի» մասին, թե նա լինելով առողջ և աներկյուղ «իգիթ» 
չէր կարող վախենալ քաջքերից և խելագարվել: Ես թեև շատ պա-
կասություն եմ խոստովանում իմ գրքում, բայց այս կարծիքին ես 
հավան չեմ: Դու խո լավ գիտես, որ կան մարդիկ-իգիթ մարդիկ, որ 
աշխարհը վրա գա – աչք չեն ճպիլ, ամա ինչ անես` մեռելից, ան-
շունչ մեռելից վախենում են, սպանես՝ մի ավերակի մոտից մենակ 
անց չեն կենալ» (4,499): 

Հենց առաջին ուշագրավ փոփոխությունը, որ կատարել է Թու-
մանյանը վերջին տարբերակում, այն է, որ նախերգանքը, Լոռու 
ձորի աննման նկարագրությունը բերել է առաջին պլան ու (ինչպես 
սովորաբար արվում է պոեմի նախերգանքում) ընթերցողին նա-
խապատրաստում է հետագա գործողություններին. 

Մութ անձավներից, հազար ձևերով, Քաջքերն անհանգիստ` 
հըտպիտ ձայներով Դևի հառաչքին արձագանք տալի, Ծաղրում են 
նըրա գոռոցն ահռելի Ու կըրկնում գիժ-գիժ.– Վա՜շ-վի՜շշ, վա՜շ-
վի՜շշ…(4,17) 

Առաջին և երկրորդ տարբերակներում գործածել է դերանուն-
ների գրական տարբերակներ` այն, այս, այնտեղ, առաջին տարբե-
րակում ընկերոջը տուն է ուղարկել, վերջին տարբերակում՝ Սա-
տանի նման՝ նա էլ այս գիշեր գնացել է տուն: Այս տարբերակը 
ավելի ճիշտ է հիմնավորում գալիք աղետը (սատանի նման, թարսի 
պես) այսինքն` նպաստող հանգամանք է: I և II տարբերակներից 
հանել է III, IV, V գլուխները: Այդ գլուխներում երկարաբանում է 
Սաքոյի երջանիկ առօրյայի մասին` ներդաշնակելով բնության եր-
բեմն գեղեցիկ, երբեմն ահարկու տեսարաններով: Սակայն վերջ-
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նական տարբերակի մեջ արդեն եղածի մեջ կատարել է որոշակի 
ընտրություններ:  

Այսպես՝ I տարբերակ  
Ոչինչ թե միայն է նրա փարախը, Սաքոյի համար ի˚նչ բան է 

վախը: 
II տարբերակ 
Թեկուզ և մենակ լինի փարախում Աժդահա Սաքոն ինչի˚ց է 

վախում:  
Ոչինչ–ը փոխել է թեկուզ զիջական շաղկապով, իսկ միայն-ը 

մենակ ձևի պարագայով: Երկրորդ տողում երկու դեպքում էլ հռե-
տորական հարցման է դիմել: 

Վերջին տարբերակի IV գլխի բովանդակությունը համապա-
տասխանում է առաջին տարբերակների VI գլխին, II տարբերակի 
VII գլխին: Այստեղ ուշագրավ է մի հանգամանք: Առաջին տարբե-
րակում՝ 

Բուխարու կողքին տխուր թեք ընկած Մտածում է նա յուր տա-
տի պատմած Չարքերի մասին, որոնք միասին, Ծուռը ոտներով, 
գիշերվան կիսին, Թուրքերի կանանց կերպարանք առած Հայտն-
վում են միշտ միայնակ մարդկանց…(10,189) 

Վերջին տարբերակում Թումանյանը գործադրել է մի շատ 
կարևոր ոճական միջոց՝ դադարը, այն է՝ «խոսքի արտաբերման 
ընդմիջումները: Տարբերակում են շնչառական, ճարտասանական, 
բացատրության, պատճառի… դրանք գրավոր խոսքում արտա-
հայտվում են համապատասխան նշաններով (ստորակետ, միջա-
կետ… կախման կետեր, բազմակետեր)» (1, 30): 

Բուխարու կողքին լուռ թինկը տված Մըտածում է նա… ու մին 
էլ, հանկարծ, Որտեղից որտեղ, էն ձորի միջին Միտն եկան տատի 
զըրույցները հին…Միտն եկան ու մեր Սաքոն ակամա Սկսավ 
մըտածել չարքերի վըրա…(10,19): 

Այստեղ ինքնանպատակ չէ նաև միտն եկան բայական հարադ-
րության հարակրկնությունը, որով հեղինակը ձգտում է կրկնված 
տողերի վրա հրավիրել ունկնդրի ուշադրությունը:  

Բոլոր այն մանրամասները, որ բերում է Թումանյանը վերջին 
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տարբերակում, հոգեբանորեն պատճառաբանված են դարձնում 
Սաքոյի խելագարությունը. դրանք հանգեցնում են նրան, որ մեկ 
էլ` 

Շըրը՛խկ… հանկարծ դուռը բացվեց, Թուրք կանանցով տունը 
լըցվեց, Տունը լըցվեց (ընդգծումներն մերն են`Թ. Շ) թուրք կանան-
ցով, Ճիչ գոռոցով, հըռհըռոցով…(4,22: 

Այս հատվածում ևս բնաձայնությունից հետո (շըրըխկ) առկա է 
ոճական դադարը, իսկ տունը լցվեց նախադասության կրկնու-
թյամբ ոճական մի այլ հնարի է դիմում Թումանյանը: «Կրկնության 
ուշագրավ, բայց քիչ հանդիպող տարատեսակներից մեկն էլ 
կցորդն է, ոճական այն հնարը, երբ մի նախադասության վերջում 
հանդես եկած բառերը կամ նրանց կապակցությունները կիրառ-
վում են նաև հաջորդ նախադասության սկզբնամասում: (14, 204) 

I տարբերակի IX և II, XII և III՝ VII գլուխներում մի հե-
տաքրքրական նկարագրություն կա: 

I տարբերակ  
Խավարչտին գիշեր, և կես գիշերին Վես Ձորագետի ժեռուտ 

ափերին, Անդնդանման խոր Լոռու ձորում Մի բարձրահասակ 
մարդ է թափառում: (4,178-179) 

II տարբերակ 
 Այն ձորում ահա, այն խավար ձորում Այս կես գիշերին նա է 

թափառում, Ահա նա ընկած քար ու թփերով, Վազում է գետի 
ժեռուտ ափերով: (4,193-194) 

III տարբերակ 
Ահռելի ձոր է, մի կտոր լուսին, Նայում է գաղտուկ, թաքչում 

ամպերում, Էն մութ, ահավոր գիշերվա կիսին Վազում է Սաքոն 
Լոռու ձորերում: (4,22) 

Թումանյանն ունի այնպիսի նկարագրություններ, համեմա-
տություններ, որոնք կարող են գլուխգործոցներ դառնալ նաև կեր-
պարվեստի արտահայտությամբ: Բնության նկարագրության հա-
կադրության մի չգերազանցված պատկեր է սա, որտեղ չափազան-
ցությունը (ահռելի ձոր) և նվազասույթը (մի կտոր լուսին) այնպես 
են հակադրվել, որ խելագարության շեմին կանգնած մարդուն գաղ-
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տուկ նայող և ամպերում թաքչող լուսինը չի կարող սատարել ահ-
ռելի ձորում:  

Ուշագրավ է նաև այն, որ Թումանյանը իր բոլոր պոեմների 
համար նախօրոք կազմել է պլան, հետո փոփոխութունների են-
թարկել:  

Ստորև ներկայացնում ենք այդ տարբերակներից մի քանիսը. 
1. Լոռվա ձորը (բնանկար-նախերգանք), 2. Գիշերը (Սաքոն մե-

նակ), 3. Տեսիլքը, 4. Սաքոն դիվահար, 5. Փախուստը: 
1-ին տարբերակ 
1. Գիշերը (Սաքոն մենակ), 2. Բնանկար-Լոռվա ձորը (մաս     

1-ին), 3. Տեսիլքը (քաջքերի կանչը), 4. Սաքոն դիվահար (Լոռվա 
ձորը մաս 2-րդ), 5. Փախուստը: 

2-րդ տարբերակ 
1. Գիշերը (Սաքոն մենակ), 2. Տեսիլքը (քաջքերի կանչը),          

3. Լոռվա ձորը, 4. Սաքոն դիվահար, 5. Փախուստը: 
Մեծ հումանիստի հերոսները բախվում են իրականության 

հետ ու զանազան պատճառներով զոհվում: Թումանյանի նման 
մտահորիզոն ունեցող գրողը չէր կարող այլ ընթացք տալ գործո-
ղություններին: Այդպես են վարվել նաև մյուս ժողովուրդների տա-
ղանդավոր գրողները: «Հանրահայտ է Պուշկինի դիպուկ ասույթը` 
պատկերացրեք, ինչ խաղ խաղաց ինձ հետ Տատյանան. նա ամուս-
նացավ: Ես երբեք չէի սպասում: Իսկ Տոլստոյը լրացնում է` նույնը 
ես կասեի Աննա Կարենինայի մասին: Հաճախ իմ հերոսներն այն-
պիսի խաղեր են խաղում, որպեսիք ես չէի ցանկանա: Եվ սա օրի-
նաչափ երևույթ է արվեստում: Թումանյանը բացառություն չէր կա-
րող կազմել. նրա գեղարվեստական մտածողությունը նույնպես են-
թարկված է եղել իրականության կենսական տրամաբանությանը… 
չէր կարող Մոսիին հաշտեցնել Սարոյի հետ, չխելագարեցնել Սա-
քոյին»: (1,72-73) 

Թումանյանի «Աղթամար» լեգենդը ժողովրդական բանահյու-
սության լավագույն մշակումներից է: Ի տարբերություն պոեմների` 
այստեղ Թումանյանը քիչ է փոփոխություններ կատարել: 

Հայտնի է, որ այս թեման արծարծվել է անտիկ գրականությու-
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նից մինչև «Սասնա ծռեր» էպոսը (7): Ունեցել է զանազան պատում-
ներ` կապված կրակը հանգցնելու հանգամանքի հետ: Մի դեպքում 
կրակը հանգցնում է Թամարի ամուսինը, կամ նրա պատվերով` 
աղախինը, մի դեպքում` կեսուրը, մի դեպքում էլ հենց ինքը` 
Թամարը: Եթե առաջին երկուսը հասկանալի է, ապա Թամարի` 
կրակը հանգցնելու հանգամանքը ինչ-որ տեղ տարակուսելի է, 
սակայն երբ խորանում ենք Թամարի հոգեբանության մեջ, ան-
միջապես վերհիշում ենք Վասիլիկին (Զոհրապի «Զաբուղոն»), որի 
ենթատեքստը հետևյալն է. մարդը չի կարող երկար գաղտնի պա-
հել իր երջանկությունը, ուզում է ի ցույց դնել աշխարհին, հոգնում 
է թաքուն սիրելուց ու մի օր անսպասելի մի արարքով ազատվում է 
այդ սիրուց: 

Թումանյանի Թամարը կրակը չի հանգցնում. նա ամուսնացած 
անհավատարիմ կին չէ, ունի սիրելու և սիրվելու իրավունք, սա-
կայն հայտնի չէ, թե ինչու են գաղտնի տեսակցում: Այնուամենայ-
նիվ… 

Ո՞վ հանգցրեց Թամարի վառած լույսը: Թումանյանը տալիս է 
երեք տարբերակ. 

Բայց Թամարի հոր հարևան (ընդգծումը մերն է՝ Թ. Շ.) Մի քանի 
մարդ չարասեր Նրանց գաղտնիք իմացան. Եվ ամպամած մի գիշեր 
Լույսը հանգցրին…(3,369) Աղջի՞կ խլի նա մեր ձեռքից… Ինչի՞ տեղ 
է մեզ դընում… Էսպես ասին վիրավորված Կըղզու միջի ջահելներ 
(ընդգծումը մերն է` Թ.Շ.) Ու Թամարի ձեռքով վառած Լույսը 
հանգցրին մի գիշեր (3,371) Բայց մի անգամ չարկամ մարդիկ 
Նրանց գաղտնիքն իմացան, Լույսը հանգցրին սև ու սաստիկ Մի 
մութ գիշեր դիվական (3, 101) 

 Թումանյանը այս փնտրտուքի մեջ ավելի իմաստուն որոշում 
է կայացրել` ընդարձակելով նենգ մարդկանց անկանխատեսելի 
սահմանները. ի վերջո մարդը կարող է հարվածներ ստանալ բոլո-
րովին անսպասելի տեղերից, որովհետև շատ մարդիկ դժվարու-
թյամբ են հաշտվում ուրիշի երջանկության հետ, տվյալ պարագա-
յում բոլորովին չեն հաշտվում, և դրանց չպետք է փնտրել միայն 
երիտասարդ խանդոտ տղաների կամ հարևանների մեջ. դրանք 
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ամենուր կարող են լինել` անկախ սեռից, տարիքից, սոցիալական 
վիճակից ու հասարակական դիրքից: 

«Անուշ» պոեմի վրա Թումանյանը շատ երկար է աշխատել ու 
հասցրել է մի այնպիսի կատարելության, որ բանաստեղծական չա-
փի զգացումը դարձել է իդեալական, սակայն այստեղ խոսքը տա-
ղաչափությանը չի վերաբերում, այլ նկարագրությունների արվես-
տին` կերպարների բնութագրմանը, բնության պատկերների նկա-
րագրմանը, հերոսների հոգեբանությանը: 

 «Անուշի» ստեղծագործական պատմությունը, հաճախ մեծ 
ընդհատումներով, ընդգրկում է ավելի քան երեք տասնամյակ 
(1890-1922): «Նրա առաջին (1892թ.) և երկրորդ (1903թ.) հրատարա-
կությունների միջև ընկած տասնամյակը Թումանյանի ստեղծա-
գործական բուռն հասունացման, ժողովրդայնության և ռեալիզմի 
սկզբունքների համակողմանի խորացման և հարստացման շրջան 
էր, և դա ըստ ամենայնի արտահայտվեց պոեմի նոր տարբերակի 
մեջ» (4, 517): 

Բերենք մի փոքրիկ հատված Անուշի և անցվոր ախպոր հան-
դիպումից. 

– Ինչու՞ ես, ով կույս, դու այդքան տրտում, Այդ ինչ թախիծ է քո 
դեմքը պատում, 

Կամ ինչ նախատինք ճակատդ ամոթխած կորացնում է ցած: 
(4, 269) 

Այն ո՛ր լոռեցին կասի. «Ինչ՞ու ես, ով կույս, դու այդքան 
տրտում»:  

Հայ գյուղացին կասի. 
– Սիրուն աղջի՜կ, ի՞նչ ես լալիս Էդպես մենակ ու մոլոր, Ի՞նչ ես 

լալիս ու ման գալիս էս ձորերում ամեն օր: (4, 105) 
Իրավացի են այն բանասերները, ովքեր նկատել են Թումանյա-

նի պոեմների վերջին տարբերակների լեզվական մշակույթի, նաև 
գեղարվեստական մտածողության թռիչքը: «Անուշ», «Մարոն» 
պոեմները, ինչպես որ Թումանյանի 90-ական թվականների նաև 
մյուս լավագույն ստեղծագործությունները, հատկանշվում են լեզ-
վական ինքնատիպ միտումներով: Գեղարվեստական խոսքի ուղ-
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ղությամբ տարվող որոնումները, որպես ստեղծագործական ակ-
տիվ աշխատանք, հանգել են որակական նորանոր կուտակումնե-
րի: Դրանց լեզուն գեղարվեստական խոսքի մշակման նոր 
սկզբունքի այնպիսի հաջողված արտահայտություն է, որից մինչև 
ինքնատիպ անհատականացված, բարձրորակ գեղարվեստական 
խոսքը մի քայլ է մնում»: (11, 166-167) 

Ինչպես ասացինք, Թումանյանը հաճախ է անդրադարձել մեր 
ժողովրդի հերոսական անցյալի պատմության որոշ դրվագներին: 
Դրանք մեծ տեղ էին գտել հատկապես «Անուշ» պոեմի նախորդ 
տարբերակներում: Ակնարկներ են արվում Բագրատունու (Կյու-
րիկն Ա Բագրատունուն (XI դար)), Գրիգոր Տուտեորդու (Հաղպատի 
և Սանահինի եպիսկոպոս և վանահայր), Օհան (Հովհան) Օձնեցու 
(VIII դարի եկեղեցական գործիչ և մատենագիր), Մամիկոնյան նա-
խարարական տան մի ճյուղի` Համազասպյանների մասին: 

Բավականին սրտառուչ է ներկայացված «Արտաշես և Սաթե-
նիկ» վիպերգը: Ինչպես գիտենք, ալանները օսերն են, նրանց հայ-
րենիքը` Օսեթիան: Մեզ միմյանցից բաժանում է Կուր գետը: Ահա 
թե ինչպես է Թումանյանը ներկայացնում այդ ամուսնությունը` 
հավատարիմ մնալով Խորենացու բնագրին. 

Նրանց պապերը մեծ Կուրի ափին Խիստ հրճվում էին, երբ 
իրանց արքան, Սիրուն, սևաթույր նժույգը տակին, Անցավ Կուր գե-
տը արծվի նման. Լեռնականների բանակի դիմաց Ձգեց ոսկեօղ շի-
կափոկ պարանն, Բռնեց աչագեղ դստերն ալանաց Եվ արագ հասց-
րեց յուր կարմիր վրանն. Իսկ բանաստեղծը Գողթան աշխարքի 
Երգ հյուսեց աշխույժ, երգեց ու լռեց, Բայց ժողովրդին տիրոջ արա-
քի Հռչակը երկար դեռ ոգևորեց: (4,257) 

Դժվար չէ նկատել, որ խոսքը վերաբերում է Գողթան երգերից 
«Հեծաւ արի արքայն Արտաշէս…» վիպերգին: 

Հավանաբար հայ արքայի` աղջիկ փախցնելու հանգամանքը 
ոգևորել է Թումանյանին, ու նա «Անուշ» պոեմում մեջբերում է այս 
դրվագը` արդարացնելով Սարոյի «սխրանքը»: Սակայն հետո հանել է: 

Ի դեպ, հյուսիսափայլյան ոճի ազդեցությամբ գրված «Անուշի» 
առաջին տարբերակում հանդիպում ենք գրական բարձր ոճի բազ-
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մաթիվ բառերի, արտահայտությունների (կապական կառույցների, 
բառակապակցությունների, հարադրությունների) տեսքով: 

Այսպես` ամպշող, խավարչտին, սայլորդ, շրշյուն, խուղեր, 
հրաշակամար, մնջիկ, երկնահուպ, սահանքավոր, կենսաշունչ, գե-
ղապանծ, ամբարիշտ, աղբերաշատ (աղբյուրաշատ), փարատել, 
սևաթույր, գաղտագողի, սրտապինդ, հովիվներ (հետո` չոբան), 
քղանցք, անհոգ (Մոսին), տապալեց (հետո` գետնեց), երկնահաս, 
անոսր (խավարում), թաքչել (թաքնվել), ճեպով, զինավառ, խոժո-
ռադեմ, խլաձայն (ողբում), տարաբախտ, սրտառուչ, դեղնաթի-
կունք (ձիավոր), սրտաբեկ, արտոսրից (արցունքից) և այլն: 

Արտահայտություններ` մռայլի միջին սևին է տալիս, շեն ու 
շրջակայք, քաջասիրտ իշխան-մեծերը, հայրենյաց պաշտպան, 
պարսկատանջ բազկով, (խոսքը Վարդան Մամիկոնյանի մասին է), 
բարձրաքաշ տաճար, նախնյաց սերունդ, նախնյաց բարքերի վսեմ 
ստվերը, անլուր տխրությամբ, չարաբախտ աշխարհ, սրտագետ 
երգիչ, հեշտալուր ձայներ, տենչով հրաթև, համասփյուռ բուրմունք, 
խոռոչ ու ծործոր, հրաթափ լեզու, շատախոս պոետ, ոգելից սիրտ, 
խրոխտ ու լայնածավալ, ազդարար աղաղակներ, հասած Անուշին 
(չափահաս դարձած), սրտամաշ տարակուսանք, հողեղեն հրեշ-
տակ, կամապաշտ եղբոր և այլն: 

Քերականական ձևեր՝ այստեղ առկա են և՛ գրաբարյան, և՛ 
բարբառային բառեր ու բառաձևեր` յուր, նորա, իրան (իր), իրանց, 
ձորերումն, սովորությունքը (պարզ ու վայրենի), վերա, որդոց, 
շրթունք (որպես հոգնակի), մարդոց, չեմ պատմիլ, ուրեք, լերանց, 
սարերումն, սկսեց կոխի ածել, ընկերին, լցվեցավ, (տղա) չես լինիլ, 
(եթե) կուլ տվիր, չարչարվեցան, օրորք (է ասում), եթերքում, գիշեր-
վան, լուսո, լսվեցավ, (նայիր) այնտեղին, ումնից, աչաց (յարի) և 
այլն: 

Շարադասական անկանոնություններ` որքան սիրել եմ, գեթ 
ընտանեկան չունեցան խնդում, լռելու չեմ, հայացքը չէր սովորա-
կան, քեզ դեռ չեն այրած, շնորհք չես առած, չգտան հնար և այլն: 

Անտարակույս, Թումանյանի լավագույն ստեղծագործություն-
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ների բոլոր տարբերակներն էլ ուսանելի շատ բան ունեն: Թուման-
յանը որ տարիքում և որտեղ էլ ստեղծագործել է, ինչ ազդեցության 
էլ ենթարկվել է, միևնույն է, մնում է Թումանյան, ու նրա մասին 
ասելիքը չի սպառվելու, որովհետև ինքը` հեղինակը, անսպառ է:  

 
ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. Զ.Ավետիսյան, Թումանյանի ստեղծագործական լաբորատորիան, 
Երևան, 1973թ.: 

2. Ֆ.Խլղաթյան, Ոճաբանական տերմինների բառարան տեղեկատու, 
Երևան, 1976թ. 

3. Հ.Թումանյան, հ. II, Երևան, 1991թ.: 
4. Հ.Թումանյան, հ. III, Երևան, 1989թ.: 
5. Հ.Թումանյան, հ. IV, Երևան, 1991թ.: 
6. Հ.Թումանյան, Ասույթներ, թևավոր խոսքեր, կենսագրական և 

մատենագիտական տեղեկություններ, Երևան, 1969թ.: 
7. Վ.Դևրիկյան, Ափից ափ լողացող սիրահար պատանու պատմությունը և 

«Ախթամարը», Երևան, 2014թ.: 
8. Ռ.Իշխանյան, Արևելահայ բանաստեղծության լեզվի պատմություն, 

Երևան, 1978թ.: 
9. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր` նվիրված Հովհ. Թումանյանի 

ծննդյան 140-ամյակին, Վանաձոր, 2009թ.: 
10. Հ. Ղանալանյան, Թումանյանի լիրիկան, Երևան, 1954թ.: 
11. Ս. Մելքոնյան, Հովհ. Թումանյանի և արևելահայ գեղարվեստական 

գրականության լեզուն, Երևան, 1986թ.: 
12. Մ. Մկրյան, Գրականության պատմության հարցեր, Երևան, 1982թ.: 
13. Մ. Մկրյան, Հովհաննես Թումանյանի ստեղծագործությունը, Երևան, 

1981թ.: 
14. Թ. Շահվերդյան, Ոճագիտություն, Երևան, 2010թ.: 
15. Էդ. Ջրբաշյան, Թումանյանի բալլադները, Երևան, 1969թ.: 
16. Էդ. Ջրբաշյան, Թումանյանի գրական ժառանգությունը, Երևան, 2000թ.: 
17. Էդ. Ջրբաշյան, Թումանյանի պոեմները, Երևան, 1964թ.: 
18. Գ. Սևակ, Ժամանակակից հայերենի համառոտ պատմություն, Երևան, 

1948թ.: 

    
        



196 

    
    

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ВАРИАНТОВ НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

ТУМАНЯНА 

Шахвердян Тереза 

Резюме 

Ученые, исследующие литературное наследие О. Туманяна, в основном 

акцентируют внимание на окончательных вариантах его произведений. Однако не 

стоит забывать, что многочисленные варианты его впоследствии обработанных и 

завершенных произведений являлись результатом одного, иногда и двух десятилетий 

творческих исканий и зачастую отличаются друг от друга до неузнаваемости. В статье 

исследуются эти варианты и даются определенные комментарии. 

 

Ключевые слова: поэма, легенда, народный фольклор, современный 

армянский литературный язык, слова древнеармянского языка, стиль журнала 

«Юсисапайл» («Северное Сияние»). 
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The scientists who study the literary heritage of H.Tumanyan put emphasis on the 
final resul. But completed and worked out variants of Tumanyan’s best works are the 
result of one or more decades which sometimes differ radically from each other. Some 
varieties of his works are discussed and definite comments are presented in this present 
article 
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ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ    

 Պոնոմարենկո ԻրինաՊոնոմարենկո ԻրինաՊոնոմարենկո ԻրինաՊոնոմարենկո Իրինա, , , , դասախոսդասախոսդասախոսդասախոս    
    Սիմոնյան ԱննաՍիմոնյան ԱննաՍիմոնյան ԱննաՍիմոնյան Աննա, , , , դասախոսդասախոսդասախոսդասախոս    

Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական 
մանկավարժական համալսարան 

 
Սույն հոդվածը նվիրված է նախադպրոցական տարիքում երեխայի սոցիա-

լական զարգացման կարևորությանն ու անհրաժեշտությանը: Հոդվածում ներկա-
յացված են այն երեք հիմնական փուլերը, որոնց ընթացքում իրականանում է երե-
խայի սոցիալական զարգացման գործընթացը, ինչպես նաև ներկայացված են այն 
պահանջները, որոնք նպաստում են նշված գործընթացի իրականացմանը: 

 
Առանցքային բառերԱռանցքային բառերԱռանցքային բառերԱռանցքային բառեր.... սոցիալական զարգացում, սոցիալական իրազեկու-

թյուն, սոցիալական փորձ, սոցիալական զգացմունքներ, սոցիալական հմտու-
թյուններ: 

 
Երեխայի անձի ձևավորումը սկսվում է նրա ծնված օրվանից և 

արդեն նախադպրոցական տարիքում, նա ձեռք է բերում որոշակի 
նախադրյալներ սոցիալական փորձ ձեռք բերելու, սոցիալական 
էակ դառնալու համար:  

Տարիներ շարունակ կրթական համակարգն ուղղված էր երե-
խաների իմացական ոլորտի զարգացմանը` կարևորելով լայնա-
ծավալ գիտելիքների փոխանցումը, մտավոր կարողությունների և 
ընդունակությունների զարգացումը: Նախադպրոցականի սոցիա-
լական զարգացման գործընթացը, բավականաչափ հետազոտված 
լինելով խորհրդային հոգեբանության և մանկավարժության ներ-
կայացուցիչների /Ա.Վ. Զապորոժեց, Լ.Ի. Բոժովիչ, Մ.Ի. Լիսինա, 
Յ.Զ. Նևերովիչ/ կողմից, դիտարկվում էր որպես երեխաների հա-
մակողմանի զարգացման ու դաստիարակության արդյունք և 
դուրս էր մնացել մանկավարժական հատուկ ներգործության դաշ-
տից:[1] 

 Սակայն, ներկայումս նորացող հասարակությունն իր զար-
գացման ժողովրդական միտումներով բոլորովին այլ սոցիալական 
պատվեր է ներկայացնում կրթական համակարգին` առաջադրե-
լով հրատապ խնդիրներ նոր մարդու ձևավորման գործընթացում: 
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Սոցիալական զարգացումը` սոցիալական փորձի յուրացման և գի-
տակցման, սոցիալական դիրքորոշման ձեռքբերման գործընթաց է: 
Այն ենթադրում է նախադպրոցական տարիքից սկսած սոցիալա-
կան զգացմունքների և հմտությունների, աշախարհի հանդեպ 
դրական վերաբերմունքի ձևավորում: Սոցիալական զարգացման 
ընթացքում կարևորվում է երեխայի անձնային այն հատկություն-
ների ձևավորումը, որոնք նպաստելով նրա ինքնահաստատմանն 
ու ինքնաիրացմանը, ուղղված լինեն նաև ընդհանուրին, «մյուսնե-
րին»: Այսինքն հատկություններ, որոնք կարող են օգնել երեխային 
ընտրել և պատասխանատու լինել ընտրության համար, ընկալել և 
հարգել դիմացինի որոշումը, համատեղ որոշումներ կայացնել, հա-
մագործակցել: Սոցիալապես մտահաս երեխան ընդունակ է փոխ-
օգնության, փոխզիջման, կարեկցանքի: Նշված հատկանիշներն 
իրենց հերթին նպաստում են երեխայի ինքնագիտակցմանը, ինք-
նահաստատմանը և ինքնագնահատմանը, ինչպես նաև նրա անձ-
նավորության կայացմանը: 

Սոցիալական զարգացումը, նախադպրոցական տարիքում, 
իրենից ներկայացնում է սոցիալական միջավայրին հարմարվելու, 
սոցիալական փորձ ձեռքբերելու գործընթաց, որի ընթացքում երե-
խան ընդունակ է ինքնուրույն որոշումների և ինքնատիպ դրսևո-
րումների: Հասարակություն մուտք գործելու և հարմարվելու ճա-
նապարհին հնարավոր են բազմաբնույթ դժվարություններ, որոնց 
կանխարգելմանն ու հաղթահարմանը կարող է նպաստել մեծա-
հասակների /ծնող, դաստիարակ, մանկավարժ/ գրագետ ազդեցու-
թյունը: Նախադպրոցականի սոցիալական զարգացման նշված 
առանձնահատկությունները ենթադրում են հետևյալ մանկավար-
ժական գիտելիքների իմացություն: [3] 

1. Նախադպրոցական տարիքում սոցիալական փորձը ձեռք է 
բերվում տվյալ հասարակության նորմերին, կանոններին ծանոթա-
նալու և հարմարվելու հետ մեկտեղ: Ընդունված վարքագծային 
նմուշների յուրացման ընթացքում հնարավոր են մեծահասակների 
կողմից անընդունելի, սակայն երեխայի տարիքին բնորոշ յուրա-
հատուկ դրսևորումներ, որոնց բացասական գնահատումը կարող է 
խաթարել երեխայի սոցիալական զարգացման բնական ընթացքը: 
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2. Նախադպրոցականը, սոցիալականացման ընթացքում ըն-
դունակ է միավորման, առանձնանալով իբրև սոցիալական ինք-
նուրույն խումբ` սեփական ենթամշակութային դրսևորումներով: 

3. Սոցիալական զարգացումը, նախադպրոցական տարիքից 
սկսած, ոչ միայն սոցիալական փորձի յուրացման, այլև վերափոխ-
ման գործընթաց է, հետևաբար, այն չի կարող ընթանալ մեծահա-
սակի կողմից նախանշված ուղիով: Այն, նույնիսկ, կարող է խեղվել 
մեծահասակների ճնշող ներգործությունից: 

4. Սոցիալական փորձի միջնորդված փոխանցումը պահան-
ջում է յուրաքանչյուր երեխայի յուրօրինանության ընդունում և 
հաշվառում: 

5. Հասարակության զարգացման անցումային շրջանում, նա-
խադպրոցականի սոցիալական զարգացումն ընթանում է սոցիալ-
մշակութային միջավայրում, հետևաբար լի է բազմաբնույթ անցան-
կալի դրսևորումներով: Նախադպրոցականի անկառավարելի սո-
ցիալականացումը հղի է անդառնալի հետևանքներով, այն կարիք 
ունի մտածված ղեկավարման: 

6. Նախադպրոցականի սոցիալական զարգացման բնական ըն-
թացքը նրա անձնավորության ձևավորման հուսալի երաշխիքն է: [2] 

Նախադպրոցականի սոցիալական հմտությունների ձևավոր-
ման մանկավարժական համակարգը կարելի է պայմանականորեն 
բաժանել 3 փուլի: Կրտսեր նախադպրոցական տարիքում այն 
ուղղված է երեխայի դրական կողմերի, հնարավորությունների, 
առավելությունների բացահայտմանը` իր իսկ պատկերացմամբ, 
քանի որ հենց երեխան է իր արժանիքների ու կարողությունների 
ներկայացնողը, ապա փուլը նպատակահարմար է անվանել «Ես»: 
Միջին նախադպրոցական տարիքում մանկավարժական աշխա-
տանքի նպատակն է հասակակիցների հնարավորություններն ու 
առանձնահատկություններն ընկալելու, դրանք համարժեք գնա-
հատելու կարողության ձևավորումը: Ձեռք բերվող կարողությունը 
միջին նախադպրոցականին դրդում է հաղորդակցման և համա-
գործակցության: Փուլը, կարելի է վերնագրել «Ես և դուք»: Իսկ 
ավագ նախադպրոցական տարիքի համար նախատեսված խնդիրն 
է համագործակցության հմտությունների ձևավորումը, որոնց աս-
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տիճանական ձեռքբերումը նպաստում է միասին որոշելու և գոր-
ծելու առավելությունների գիտակցմանը: Զուգահեռաբար զարգա-
նում է նաև երեխայի օբյեկտիվ ինքնագնահատման կարողությու-
նը: Այս փուլի պայմանական խորագիրն է «Մենք միասին ենք»: 

Խոսելով նախադպրոցականի սոցիալական զարգացման փու-
լերի և մեծահասակներին ներկայացվող պահանջների մասին, 
հարկ է նշել, որ այս տարիքում երեխաների սոցիալական զարգա-
ցումը սերտորեն կապված է հուզազգացմունքային ոլորտի զար-
գացման հետ: Հուզական զարգացումը նախադպրոցական տարի-
քում ուղղված է ավագ նախադպրոցականի մեջ հասարակական 
հույզերի և զգացմունքների ձևավորմանը, որոնք հասարակական 
գործունեության, հասարակության օգտին գործելու հիմնական 
դրդապատճառներն են: 

Հուզազգացմունքայնությունն իրենից ենթադրում է դրական 
հույզերի և զգացմունքների ձևավորում, ուրիշին կարեկցելու, գթա-
լու, ուրիշի հետ բանակցելու և, որ շատ կարևոր է, ապրումակցելու 
կարողության ձևավորում:  

Բազմաթիվ գիտնականների պնդմամբ /Լ. Ի. Բոժովիչ, Ա. Վ. Զա-
պորոժեց, Գ. Մ. Բրեսլավ և այլոք/, նախադպրոցական տարիքը 
խիստ զգացմունքային շրջան է, որի ընթացում երեխաների վարքն 
ու գործունեությունը, նրանց արարքները շրջապատող աշխարհի 
նկատմամբ հուզականորեն հագեցած են: Բարձր զգացմունքայնու-
թյունը պայմանավորված է, ինչպես աշխարհաճանաչման ձգտու-
մով, իմացական հետաքրքրություններով, մանակական գործու-
նեության յուրատիպությամբ, այնպես էլ երեխայի բարձրագույն 
նյարդային համակարգի առանձնահատկություններով: Սոցիալ-
հուզական զարգացման արդյունքը, սոցիալական իրազեկությունն 
է, որը ենթադրում է հասարակական նորմերին, պահանջներին 
համապատասխանելու ցանկություն և կարողություն, հասարա-
կական պատրաստակամություն: Երեխան, հաղորդակցվելով և 
համագործակցելով դաստիարակող մեծահասակների հետ, հետո 
նաև հասակակիցների հետ, փորձում է արձագանքել դիմացինի 
հույզերին, կարծիքին, հետաքրքրություններին: Նա աստիճանա-
բար ձեռք է բերում սեփական հասարակական փորձը, հասարա-
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կական հմտություններ և սովորում կողմնորոշվել սոցիալական 
տարբեր իրավիճակներում, դրսևորելով դրական վերաբերմունք 
միջավայրի հանդեպ: Սոցիալական իրազեկության զարգացումը 
նպատակային, մանկավարժական հատուկ ներգործություն պա-
հանջող գործընթաց է: [4] 

Սոցիալական իրազեկությունը համալրվում է, փաստորեն, 
հասրակական զգացմունքներից, որոնք դրսևորվում և զարգանում 
են խիստ փոխկապված: Սոցիալական զգացմունքները /ամոթի, 
մեղավորության, օգտակարության, պատասխանատվության, 
հանդուրժողականության/ օգնում են երեխային հասկանալու և 
հուզականորեն արձագանքելու դիմացինի արարքներին, օբյեկտիվ 
գնահատելու սեփական գործողությունները, սովորեցնում են տար-
բերակել մարդկանց սոցիալական կարգավիճակն ու վարքագիծը, 
նրանց հետ հաստատելով համապատասխան հարաբերություն-
ներ: Այսպիսով, կարելի է ասել, որ սոցիալական զգացմունքները 
նպաստում են սոցիալական հմտությունների ձեռքբերմանը: Ըստ 
Ժ. Պիաժեի և Բ. Ինելդերի տվյալների, սոցիալական զգացմունքնե-
րի հիմքում ընկած է հուզական ապակենտրոնացմանը հաջորդող 
ինտելեկտի ապակենտրոնացումը: Այստեղից էլ կարելի է եզրա-
կացնել, որ նախադպրոցականի սոցիալական զարգացման գոր-
ծոնն է հույզերի ապակենտրոնացման կարողությունը, որը նպաս-
տում է և սոցիալական զգացմունքների, և սոցիալական հմտու-
թյունների ձևավորմանը, որոնք էլ, իրենց հերթին, նպաստում են 
երեխայի սոցիալական զարգացմանը: 
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ДОШКОЛЬНИКАДОШКОЛЬНИКАДОШКОЛЬНИКАДОШКОЛЬНИКА    

ПономаПономаПономаПономаренко Иринаренко Иринаренко Иринаренко Ирина    
Симонян АннаСимонян АннаСимонян АннаСимонян Анна    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
В указанной выше статье обсуждается необходимость и важность проблемы 

социального развития дошкольника, основа которого ставиться в этом возрасте: От-
мечены те три основных этапа, когда тот самый процесс осуществляется и, пред-
ставлены те основные требования, которые способствуют социальному развитию 
дошкольника. 

 
Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: социальное развитие, дошкольный возраст, основные 

требование. 
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Ponomarenko IrinaPonomarenko IrinaPonomarenko IrinaPonomarenko Irina    
Simonyan AnnaSimonyan AnnaSimonyan AnnaSimonyan Anna    

SummarySummarySummarySummary    
In the article mentioned above we have touched upon the importance and 

peculiarities of the problem of the pre-school children’s social development, the basis of 
which is put just at this age.Three main stages have been mentioned when the given 
process is realized, and the main demands have been presented, which perception will 
promote the pre-school children’s development. 

 
Key words: Key words: Key words: Key words: Pre-school children’s, social development, three main stages. 
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ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԱՄՓՈՓԻՉ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԱՄՓՈՓԻՉ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԱՄՓՈՓԻՉ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԱՄՓՈՓԻՉ 
ԿԿԿԿՐԿՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ՐԿՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ՐԿՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ՐԿՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ     

12121212----ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿՈՒՄՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿՈՒՄՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿՈՒՄՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿՈՒՄ    
Սահակյան ԱշխենՍահակյան ԱշխենՍահակյան ԱշխենՍահակյան Աշխեն    

ՀՀ ԿԳՆ «Վանաձորի մաթեմատիկայի և բնագիտական առարկաների 
խորացված ուսուցմամբ հատուկ դպրոց», կենսաբանության ուսուցչուհի 

 
 Հոդվածում ներկայացված է կենսաբանությունից 12-րդ դասարանի երկրորդ 

կիսամյակում ամփոփիչ կրկնությունների կազմակերպման հետ կապված մեթո-
դական հարցեր, որում կրկնությունը դիտարկվում է որպես ուսուցման ընդհան-
րացնող մոդել: 

 
ԱռանցքայինԱռանցքայինԱռանցքայինԱռանցքային    բառերբառերբառերբառեր. կրկնություն, տեխնոլոգիա, ընդհանրացնող մոդել: 

 
 Հայաստանի Հանրապետության կրթական համակարգի բա-

րեփոխումները միտված են բարձրացնելու կրթության որակը և 
նրա ինտեգրումը միջազգային կրթականհամակարգին: Հանրա-
կրթության ոլորտում՝ 12- ամյա ուսուցմանն անցնելու պայմաննե-
րում հնարավորություն առաջացավ վերանայել ուսումնական 
ծրագրերը և պլանները: Ուսումնական ծրագրերում նորամուծու-
թյուն էր 12-րդ դասարանի 2-րդ կիսամյակում ավարտական քննա-
կան առարկաներից խորհրդատվությունների, ամփոփիչ կրկնու-
թյունների, կազմակերպումը: Դասավանդման փորձը ցույց է տվել, 
որ ամփոփիչ կրկնությունների արդյունավետ կազմակերպումը 
կարող է էապես նպաստել սովորողների մտածողության և ստեղ-
ծագործական ունակությունների զարգացմանը: 

 Հարկ է նշել, որ կրկնությունների համար նախատեսված ժա-
մաքանակը յուրաքանչյուր բնագիտական առարկայից կազմում է 
136 դասաժամ, որը կազմում է տվյալ առարկային դպրոցում 
ուսումնառության ամբողջ ժամանակի ընթացքում տրամադրված 
ժամաքանակի մոտ 25 տոկոսը:   

Կապված կրկնության գործընթացի կազմակերպման խնդրի 
հետ, անհրաժեշտություն է առաջացել ստեղծել կրկնությունների 
անցկացման ուսումնամեթոդական համակարգ, որը կապահովվի 
այդ գործընթացի արդյունավետությունը: Ամփոփիչ կրկնություն-
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ների կազմակերպման ժամանակակից տեխնոլոգիաները հիմն-
ված են այն հայեցակարգի վրա, որում կրկնությունը դիտարկվում 
է որպես ուսուցման ընդհանրացնող մոդել [1]:  

Այն ենթադրում է կրկնությունը կազմակերպել՝ հիմնվելով 
տվյալ առարկայի բազային գիտության հիմնարար գաղափարնե-
րի, մեթոդաբանական սկզբունքների, տեսությունների և հասկա-
ցությունների վրա: Մյուս կողմից կրկնության գործընթացը պետք է 
ունենա գործնական ուղղվածություն և իրականացվի տեսական 
գիտելիքների կոնկրետ կիրառման միջոցով: Հոդվածի նպատակն է 
ներկայացնել կենսաբանության դասընթացից ամփոփիչ կրկնու-
թյան կազմակերպումը 12-րդ դասարանի երկրորդ կիսամյակում, 
որը հիմնվում է վերոհիշյալ հայեցակարգի վրա:  

Դպրոցական կենսաբանությունն ընդգրկում է «Բույսեր», «Բակ-
տերիաներ», «Սնկեր», «Քարաքոսներ», «Կենդանիներ», «Մարդ», 
«Ընդհանուր կենսաբանություն» բաժինները: Բուսաբանության, 
կենդանաբանության, մարդու անատոմիայի, ֆիզիոլոգիայի և հի-
գիենայի ուսումնասիրության օբյեկտը կոնկրետ է՝ բույս, կենդանի 
և մարդ, իսկ ընդհանուր կենսաբանությունն ուսումնասիրում է բո-
լոր օրգանիզմներին հատուկ հիմնական և ընդհանուր օրինաչա-
փությունները. ի՞նչ է կյանքը, ի՞նչով է կենդանի բնությունը տար-
բերվում անկենդանից, որո՞նք են բոլոր կենդանի օրգանիզմներին 
բնորոշ առավել ընդհանուր հատկությունները և այլն: Յուրաքանչ-
յուր գիտություն ունի հետազոտության սեփական առարկան, մե-
թոդները, խնդիրներն ու նպատակները: Ժամանակակից կենսա-
բանությունն ուսումնասիրում է կենդանի օրգանիզմների ողջ բազ-
մազանությունը, դրանց կազմավորվածությանն տարբեր մակար-
դակները և կառուցվածքը, բջջի քիմիական բաղադրությունը, ընդ-
հուպ մինչև ատոմային մակարդակ, կենդանի օրգանիզմների կեն-
սագործունեության բոլոր գործընթացները և այլն: Ուստի՝ նրա 
ուսումնասիրման մեթոդները ընդգրկում են ինչպես նկարագրա-
կան և դիտարկման, խմբավորման և համեմատության, այնպես էլ 
փորձի, ընտրության, ընտրասերման և բազմաթիվ այլ մեթոդ-
ներ[3]: 

Ամփոփիչ կրկնությունների ժամանակ նպատակահարմար է ի 
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ցույց դնել կենսաբանական հիմնական հասկացությունները, 
օրենքներն ու օրինաչափությունները: Ընդ որում, ինչպես ցույց է 
տվել դասավանդման փորձը, նպատակահարմար է լինում կրկնելու 
ենթակա նյութը պատկերել աղյուսակների և գծապատկերների մի-
ջոցով: Նպատակահարմար է կենդանի և անկենդան բնության հիմ-
նական բաղադրամասերը կրկնությունների ժամանակ հետևյալ 
գծապատկերի միջոցով ներկայացնել (նկար 1) և կանգ առնել 
յուրաքանչյուր բաղադրամասին բնորոշ կողմերի վրա [1]:  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ննննկկկկ.1 .1 .1 .1 Կենդանի և անկենդան բնությանԿենդանի և անկենդան բնությանԿենդանի և անկենդան բնությանԿենդանի և անկենդան բնության    
հիմնական բաղադրամասերըհիմնական բաղադրամասերըհիմնական բաղադրամասերըհիմնական բաղադրամասերը    

 
 Ներկայացնենք բնագիտական հասկացությունների մի համա-

կարգ, որն ամբողջական պատկերացում է տալիս բնության զար-
գացման փուլերի և նրա կառուցվածքային տարրերի մասին /նկ. 2/: 
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նկնկնկնկ.2.2.2.2    ԲնագիտականԲնագիտականԲնագիտականԲնագիտական    հասկացություններիհասկացություններիհասկացություններիհասկացությունների    համակարգհամակարգհամակարգհամակարգ    
 



207 

Նկար 2-ում որպես ամենաբարձր հասկացություն նշվում է 
«Բնություն» հասկացությունը որպես բնական գիտելիքների 
ուսուցման առարկա և որպես բնական գիտելիքների դպրոցական 
դասընթացի ուսուցման օբյեկտ: 

Երկրորդ կարգի հասկացություններին (գաղափարներին) վե-
րաբերվում են բնական օբյեկտների համակարգված ամբողջության 
գաղափարները, կենդանի անկենդան բնության փոխկապակցվա-
ծությունը, պատմական զարգացումը: Այդ գաղափարները կարող 
են որակվել որպես համակարգ կազմավորող երևույթ, քանի որ 
նրանք հարաբերակցության մեջ են համակարգվածության, ամբող-
ջականության և էվոլյուցիոն տեսության մեթոդոլոգիական 
սկզբունքների հետ, արտացոլելով կենդանի և անկենդան բնության 
օբյեկտների բնութագրերը: Հասկացությունների երրորդ կարգում 
կարող են բնութագրվել տեսություններ, օրենքներ, օրինաչափու-
թյուններ և բնագիտական գիտելիքների յուրաքանչյուր բնագավա-
ռի (ֆիզիկայի, քիմիայի, կենսաբանության, ֆիզիկական աշխար-
հագրության, աստղագիտության) ներառյալ բնագիտական դասըն-
թացների բովանդակության մեջ, որը հասանելի է յուրացման՝ հա-
մապատասխան տարիքային խմբերի սովորողներին (կրտսեր, մի-
ջին, ավագ դպրոցական տարիք): Համապատասխան հասկացու-
թյունների ընտրությունը հանդիսանում է մեթոդիստների գործա-
ռույթը և կախված է միջնակարգ մասնագիտական կրթության աս-
տիճանից, որի պատճառով այդ հասկացությունները գծապատկե-
րում նշված չեն: Չորրորդ կարգը ընդգրկում է բնագիտական հաս-
կացությունների տեսական մասը, ավելի բարձր մակարդակը 
կոնկրետացնող հասկացություններ, իսկ հինգերորդ կարգում նե-
րառված են էմպիրիկ հասկացություններ, փաստեր[2]: Նույն ձևով 
կարելի է ներկայացնել նաև «կենսաբանական հասկացություննե-
րի համակարգի» գծապատկերը (նկ. 3): 
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նկնկնկնկ. 3 . 3 . 3 . 3 Կենսաբանական հասկացությունների համակարգԿենսաբանական հասկացությունների համակարգԿենսաբանական հասկացությունների համակարգԿենսաբանական հասկացությունների համակարգ    
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Նկար 3-ում առաջարկվում է ընդհանուր կենսաբանական հաս-
կացությունների համակարգ, որտեղ ի տարբերություն վերը նշված 
գծապատկերի, ներկայացված են հասկացությունների միջև փոխ-
կապակցվածությունը, ներկայացված են հասկացությունների կար-
գեր, ելնելով կյանքի աստիճանական կազմավորվածությունից:  

 «Կյանք» հիմնարար, ընդհանուր կենսաբանական հասկացու-
թյունը վերաբերվում է կատեգորիաներին, քանի որ այն հանդիսա-
նում է առավել ընդհանուր և նրա ձևավորումը իրականացվում է 
կենսաբանության ամբողջ դասընթացի յուրացման ընթացքում: 
Այն համարվում է համակարգ ձևավորող՝ բոլոր կենսաբանական 
հասկացությունների նկատմամբ: Այս հասկացությունը կարելի է 
դիտարկել որպես առաջին կարգի ընդհանուր կենսաբանական 
հասկացություն:    

Երկրորդ կարգի հասկացություններին կարելի է վերագրել 
կյանքի աստիճանական կազմավորվածությունը և էվոլյուցիան, 
որոնք առավել լիովին են բնութագրում կյանքի էությունը: 

Համընդհանուր բնույթի առավել վերամշակված տեսություն-
ների մեջ առանձնանում են բջջային, քրոմոսոմային և էվոլյուցիոն 
տեսությունը, որոնք վերաբերվում են երրորդ կարգի հասկացու-
թյուններին: Յուրաքանչյուր տեսություն ներառում է մի շարք 
օրենքներ: Դպրոցում ուսուցանվող օրենքները և տեսությունները 
կարելի է ընդգրկել երրորդ կարգի դասակարգում: 

Չորրորդ կարգի հասկացություններին վերաբերվում են այն 
հասկացությունները, որոնք բնութագրում են կյանքի կազմավոր-
ման աստիճանական զարգացումը, բջիջ, օրգանիզմ, պոպուլյա-
ցիա, տեսակ, կենսացենոզ, կենսոլորտ, շարժիչ ուժեր, էվոլյուցիայի 
արդյունքներ և էվոլյուցիայի ուղղություններ: 

Հինգերորդ կարգի հասկացություններին վերաբերվում են այն 
հասկացությունները, որոնք բնութագրում են կենսահամակարգե-
րի կառուցվածքը, գործունեությունը, բազմազանությունը և այլն: 
Հինգերորդ կարգի հասկացությունները կարելի է առանձնացնել 
ելնելով գիտության մեջ նախորդ կենսահամակարգերի վերլուծու-
թյան հատկանիշներից: Հատկապես այդ հասկացությունները նե-
րառում են գիտության մեջ կենսահամակարգերի բոլոր նշված 
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հատկանիշները: «Գործունեություն» հասկացությունը ներառում է 
կենսահամակարգերի այնպիսի հատկանիշներ, ինչպես օրինակ 
նյութերի և էներգիայի փոխանակությունը, կայունությունը, ինք-
նազարգացումը, ինքնակարգավորումը: «Կառուցվածք» հասկա-
ցությունը՝ ամբողջականություն, աստիճանականություն (հիերար-
խիա) և կապերի առկայություն: «Էվոլյուցիա» հասկացությունը նե-
րառում է կառուցվածքի և գործառույթների միասնություն, պատ-
մական զարգացում[2]:  

Այս հասկացությունների զարգացումը պետք է իրականացվի 
կենսաբանության ամբողջ դասընթացի ընթացքում, քանի որ հենց 
այդ հասկացությունները կարևոր դեր են խաղում կենսաբանական 
բոլոր հասկացությունների նկատմամբ, նրանք առավել լրիվ են 
բնութագրում կյանքի էությունը: 

Այսպիսով, կենսաբանության դասընթացի ամփոփիչ կրկնու-
թյան կազմակերպումը 12-րդ դասարանի երկրորդ կիսամյակում 
նպատակահարմար է իրականացնել հիմք ընդունելով այն հայե-
ցակարգային դրույթը, որը ենթադրում է կրկնությունը դիտարկել 
որպես ուսուցման ընդհանրացնող մոդել և իրականացվում է գի-
տելիքները կոնկրետ իրադրություններում կիրառության միջոցով: 

    
    
    

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
1. Թանգամյան Տ. Ուսումնական ձեռնարկ ուսուցիչների, աշակերտների և 

բուհ ընդունվողների համար: Երևան, Էդիտ Պրինտ հրատ, 2008 թ. 
2. Цатурян А. М. Современные технологии организаций обобщаюшего 

повторения школьного курса физики: монография/ А. М. Цатурян – 
Ванадзор: СИМ ТПАГРАТУН. 2013. -106 с. 

3. Школьная Пресса «Биология в школе», Москва, 1, 2014 г.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБОБЩЕННОГО ПОВТОРЕНИЯ ОБОБЩЕННОГО ПОВТОРЕНИЯ ОБОБЩЕННОГО ПОВТОРЕНИЯ ОБОБЩЕННОГО ПОВТОРЕНИЯ 
КУРСА БИОЛОГИИКУРСА БИОЛОГИИКУРСА БИОЛОГИИКУРСА БИОЛОГИИ    

ВО ВО ВО ВО IIIIIIII    ПОЛУГОДИИ 12ПОЛУГОДИИ 12ПОЛУГОДИИ 12ПОЛУГОДИИ 12----ГГГГOOOO    КЛАССАКЛАССАКЛАССАКЛАССА    
Саакян АшхенСаакян АшхенСаакян АшхенСаакян Ашхен    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
 

В статье представлены методические вопросы, связанные с организацией 
обобщающего повторения курса биологии во II полугодии 12-го класса, где 
повторение рассматривается как обобщающая модель обучения 

Ключевые слова: повторение, технология, обобщающая модель. 

 
 
THE ORGANIZATION OF SUMMATIVE REVISION OF THE ORGANIZATION OF SUMMATIVE REVISION OF THE ORGANIZATION OF SUMMATIVE REVISION OF THE ORGANIZATION OF SUMMATIVE REVISION OF 

BIOLOGY FOR THE 12BIOLOGY FOR THE 12BIOLOGY FOR THE 12BIOLOGY FOR THE 12THTHTHTH    GRADE GRADE GRADE GRADE     
IN THE SECOND TERMIN THE SECOND TERMIN THE SECOND TERMIN THE SECOND TERM    

Sahakyan AshxenSahakyan AshxenSahakyan AshxenSahakyan Ashxen    
SummarySummarySummarySummary    

Methodological questions connected with the organization of revision for the 
second term in Biology for the 12th grade is represented in the article in which the 
revision is watched as a generalizing model of education. 

Key words: revision, thechnology, generalizing model. 
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ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆԻԻԻԻ    ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎՈՒՆԸ ԵՎՈՒՆԸ ԵՎՈՒՆԸ ԵՎ    
ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԶԱՐԳԱՑՈՒՄԶԱՐԳԱՑՈՒՄԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆ Ն Ն Ն     ԸՍՏ ՍՈՖՅԱ ԲԱԲԱՅԱՆԻ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԻԸՍՏ ՍՈՖՅԱ ԲԱԲԱՅԱՆԻ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԻԸՍՏ ՍՈՖՅԱ ԲԱԲԱՅԱՆԻ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԻԸՍՏ ՍՈՖՅԱ ԲԱԲԱՅԱՆԻ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԻ    

 ՍահակյանՍահակյանՍահակյանՍահակյան    ՄՄՄՄարինեարինեարինեարինե    
Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական 

 մանկավարժական համալսարան, դասախոս 
    

Հոդվածում ներկայացված է 19-րդ դարի մանկավարժ, հասարակական գոր-
ծիչ, նախադպրոցական գործի նվիրյալ Սոֆյա Բաբայանի գաղափարները նախա-
դպրոցական տարիքի երեխաների դաստիարակության վերաբերյալ: 

 
Առանցքային բառերԱռանցքային բառերԱռանցքային բառերԱռանցքային բառեր. . . . նախադպրոցական կրթություն, հասարակական գոր-

ծիչ, ընտանեկան մանկապարտեզներ, սոցիալական միջավայր: 
 

- Երեխայի սկզբնական կրթությունը 
բնությունից կանանց է հանձնված: 

Ս. Բաբայան 
Նախադպրոցական դաստիարակության գործն առաջին ան-

գամ սկզբնավորվել է Գերմանիայում 1837թ. մանկավարժ Ֆրեդե-
րիկ Ֆրյոբելի ջանքերով, սակայն աշխուժացել է մոտ քարորդ դար 
հետո՝ վաթսունական թվականներից, հետզհետե ծավալվելով նաև 
մի շարք այլ երկրներում: 

Հայ իրականության մեջ ևս մանկապարտեզների կամ «Ծաղ-
կոցների» ստեղծման խնդիրն արծարծվել է համարյա նույն ժամա-
նակաշրջանում:  

Նախակրթական դպրոցն ուներ ծաղկոց և վարժարան: Ծաղ-
կոց երեխաները ընդունվում էին վեց տարեկանում: Իսկ ավարտե-
լուց հետո նրանք ընդունվում էին վարժարան: 

Նախակրթական դպրոցի «ծաղկոցում» երեխաները պետք է 
սովորեին երկու տարի, ապա շարունակեն ուսումը վարժարանում 
ևս չորս տարի: Այդ ծաղկոցները իրենցից ներկայացնում էին կի-
սամանկապարտեզային տիպի կրթարաններ:  

Անդրկովկասյան հայ իրականության մեջ երեխաների նախա-
դպրոցական դաստիարակության խնդիրն աշխուժանում է 1870-
ական թվականներին: Հանդես են գալիս եվրոպական կրթությամբ 
մանկապարտեզային գործի եռանդուն տարածողներ և առաջին 
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հայ մանկապարտեզների ստեղծման շունչն ու ոգին՝ Սոֆյա Բա-
բայանը, Գայանե Հովհաննիսյան-Մատակյանը, ավելի ուշ Սոֆյա 
Արղությանը և ուրիշներ: 

Սոֆյա Բաբայանը ծնվել է Թիֆլիսում, վաճառականի ընտա-
նիքում: Նա ստացել է ռուսական կրթություն: Ամուսնանալով հա-
սարակական գործիչ և մանկավարժ-բժշկապետ Ավետիք Բաբայա-
նի հետ, մեկնում է Գերմանիա և հաստատվելով Գոթա քաղաքում 
դառնում է ուսանողուհի տեղի «Մանկապարտիզպանուհիների և 
ուսուցչուհիների սեմինարիայում»: 

Հայ ուսանողուհին ամենայն ջանասիրությամբ նվիրվում է 
մանկապարտեզային գործի ուսումնասիրությանը և տեսականո-
րեն և գործնականում:  

1877 թ. Սոֆյա Բաբայանը վերադառնում է Թիֆլիս և իր ուժերը 
փորձում ծխական դպրոցներում՝ ցածր դասարանների ծրագրում 
ավելացնելով մանկապարտեզային խաղեր և զբաղմունքներ: Նրա 
հիմնական նպատակն էր հիմնել և հիմնեց իր բնակարանում ըն-
տանեկան մանկապարտեզ իր և մի քանի մերձավորների երեխա-
ների համար: Հետզհետե մեծացավ այդ մանկապարտեզը հաճա-
խող երեխաների թիվը, հասնելով 60-70-ի: Եվ եռանդուն ու հմուտ 
ղեկավարի շնորհիվ ծաղկեց այդ մանկապարտեզը, գրավելով 
շրջապատի բարեհաճ ուշադրությունը ու համակրանքը: 

Սակայն Բաբայանը ընտանեկան նեղ շրջանակի մանկապար-
տեզով չէր կարող բավարարվել, նա երազում էր ստեղծել ժո-
ղովրդական մանկապարտեզներ: Հետևելով գերմանական մանկա-
վարժական մամուլին նա իրազեկ էր այդ երկրում հասարակական 
տարբեր խավերի երեխաներին ընդգրկող մանկապարտեզների 
ծավալման փաստին: 

Այդ կարևոր ձեռնարկի համար անհրաժեշտ էին ոչ միայն նյու-
թական միջոցներ, այլ նախ և առաջ նախադպրոցական դաստիա-
րակության անհրաժեշտության հիմնավորում, մտքերի հասունա-
ցում և հասարակական-բարոյական օժանդակություն: Հարկավոր 
էր ստեղծել մանկապարտեզային գործի զարգացմանը նախանձա-
խնդիր համակրողների հենարան: Եվ Սոֆյա Բաբայանը իր շուրջը 
համախմբված մի խումբ կանանց համար կազմակերպում է պար-
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բերական դասախոսություններ մանկավարժության տարբեր թե-
մաներով: 

Այդ ընկերության բարոյական ջանքերով և նյութական օժան-
դակությամբ Թիֆլիսում կազմակերպվում է հայկական առաջին 
ժողովրդական մանկապարտեզը Զրկինենց եկեղեցուն կից գտնվող 
շենքում: Բացման հանդեսին, որին մեծ բազմություն էր ներկա, ըն-
դարձակ և ոգեշունչ ճառ է արտասանում Սոֆյա Բաբայանը, մեկ-
նաբանելով Ֆրեոբելի մանկավարժական տեսությունը, դաստիա-
րակչական հայացքները և մանկապարտեզի բացառիկ նշանակու-
թյունը վաղ մանկության դաստիարակության համար: 

Հայ ականավոր մանկավարժը և մանկագիրը իր «Մեմուարնե-
րում» շարադրում է հետևյալ տողերը. «… Բանն այնպես եղավ, որ 
ես փոխանակ մի մութ գյուղ ընկնելու, ընկա մի բանաստեղծական 
աշխարհ, մի երկնային դրախտ, ուր ինձ փայփայում էին անմեղ 
հրեշտակները և գլուխս զարդարում անթառամ ծաղիկներով: Այդ 
երանելյաց աշխարհը տիկին Սոֆյա Բաբայանցի մանկական 
դրախտն էր… ընկա մանկական պարտեզ, ուր երեխեքն անմեղ 
հրեշտակների էին նման, ուրախ, զվարթ, ինչպես անհոգ թռչնիկներ, 
որոնք անընդհատ ոստոստում, թռչկոտում և երգում էին իրենց 
մայրիկի՝ Սոֆիայի չորս կողմում, և ես չգիտեի, թե ումից եմ ավելի 
հիացած, կրթողից, թե կրթվողներից, այնքան բնական էր, այնքան 
սիրալիր դրանց բարոյական և մտավոր աճումն ու զարգացումը»: 

Այսքան ոգևորությամբ և հուզումնալի ապրումներով սկսված 
մանկապարտեզային ձեռնարկումները Թիֆլիսում և գավառնե-
րում՝ երկար կյանք չունեցան: Կառավարության կարգադրությամբ 
փակվեցին հայ ժողովրդական դպրոցները, դրանց հետ և նորաս-
տեղծ ժողովրդական մանկապարտեզները, դադարեց նաև Թիֆլի-
սի հայ կանանց ֆրեոբելյան ընկերության գործունեությունը: Հե-
տզհետե նվազեց նոր մանուկների ընդունելությունը Ս. Բաբայանի 
մանկապարտեզում, դադարեց նաև այդ մանկապարտեզի կյանքը: 

Սոֆյա Բաբայանը 19-րդ դարի հայ կրթական ասպարեզում 
աչքի ընկավ ոչ միայն որպես նախադպրոցական գործի առաջա-
տար և շնորհալի կազմակերպիչ, այլև ճանաչվեց իր տեսական 
պատրաստությամբ: 
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Մանկան առաջին սոցիալական միջավայրը ընտանիքն է, գեր-
դաստանը, այնտեղ է սկզբնավորվում նրա համակողմանի զարգա-
ցումը, հետևապես ընտանիքն է հանդիսանում մանկան առաջին 
բնական դպրոցը և մայրը՝ սկզբնական դաստիարակչուհին: Ուստի 
կանանց ձեռքում է «ամբողջ» մարդկության բարելավության հիմ-
քը»: «Մայրեր» ասելով պետք է հասկանալ գիտակից, օրինակելի 
մայրեր. «այն ժողովուրդը, որ ունի մայրեր, ինչպիսիք հարկավոր 
են, կլինի մյուս ժողովրդներից շատ բարձր», գրում է Սոֆյա Բաբա-
յանը: Դրա համար անհրաժեշտ է, որ կանայք լինեն պատրաստ 
կատարելու իրենց մայրական պարտականությունը, դրանով է 
պայմանավորված նոր սերնդի սկզբնական հաջող կրթությունն ու 
դաստիարակությունը: 

Գյոթեի հայ ուսանողուհին ընդգծում էր ֆրյոբելի այն հիմնա-
կան միտքը, որ լավ դաստիարակչուհի լինելու համար պետք է 
հանդիսանալ առաքինության կենդանի օրինակ, «օրինակն ուժեղ է 
խոսքից»: 

Գիտակից դաստիարակչուհի-մայրեր պատրաստելու համար 
զարգացած երկրներում, օրինակ, Գերմանիայում, ստեղծվում են 
կանանց սեմինարներ: Անհրաժեշտ է մեզանում ևս հիմնել այդպի-
սի հիմնարկներ կամ աղջիկների միջնակարգ դպրոցներում կազ-
մակերպել համապատասխան դասընթացներ ապագա մայրերի 
համար: 

Սակայն որքան էլ հաջող լինի դաստիարակությունը ընտանի-
քում, այնուամենայնիվ դրանով բավարարվել չի կարելի: Երեխա-
ները, սկսած երեք տարեկանից, հետզհետե դուրս են գալիս ընտա-
նիքի սահմաններից և ենթարկվում բազմազան ազդեցությունների, 
ուստի անհրաժեշտ է կազմակերպված ներգործություն նրանց 
վրա: Մանկան պարտեզն է 3-7 տարեկան երեխաների կրթության-
դաստիարակության այն օջախը, դպրոցը, որը ոչ միայն նրանց 
ազատում է պարապությունից, չար ազդեցություններից, այլև դառ-
նում հաճելի ժամանցի վայր, մեծապես զարկ տալիս մանուկ հա-
ճախորդների ֆիզիկական, մտավոր ու բարոյական զարգացմանը:  

Մանկապարտեզում դրսևորվում են երեխաների հակումները, 
ընդունակությունները, նրանց վարժեցնում են աշխատասիրու-
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թյան, պարտաճանաչության, կարգապահության, ունակ դարձնում 
ինքնուրույն աշխատանքի, ընկերական կոլեկտիվ կյանքի, նախա-
պատրաստում հասարակական կյանքի համար: 

Քանի որ վաղ մանկության բնորոշ զբաղմունքը խաղն է Սոֆյա 
Բաբայանը հատուկ հոդված նվիրեց դրան, ընդարձակորեն շա-
րադրելով հեռավոր անցյալից մինչև 19-րդ դարը մինչև Ֆրեոբել 
նշանավոր փիլիսոփաների, մանկավարժների և այլ անձնավորու-
թյունների մտքերը խաղի և խաղալիքի մասին, ընդգծելով դրանց 
վճռական կարևորությունը երեխաների համակողմանի զարգաց-
ման գործընթացում:  

Անհրաժեշտ է ամենուրեք հայ իրականության մեջ ստեղծել 
մանկապարտեզներ և դրանցով ապահովել մեր մանկահասակ 
երեխաների նորմալ զարգացումը: Այդ կոչն անելով, նա միաժա-
մանակ լուրջ մտահոգված էր կադրերի հարցով: Նախադպրոցա-
կան դաստիարակության կազմակերպումը և հաջողությունը պայ-
մանավորված է գլխավորապես մասնագետ մանկապարտիզպա-
նուհիներով, որոնք դեռևս չկան հայ հորիզոններում: Սոֆյա Բաբա-
յանը կարողացավ իր գործի շուրջը համախմբել մանուկների դաս-
տիարակչական աշխատանքը սիրող մի քանի նորավարտ և 
ուսուցչական ասպարեզ մտած շնորհալի կանանց, որոնք և դար-
ձան ինքնուս առաջին մանկապարտեզպանուհիները մեզանում: 

Հարկ է ընդգծել և նշել հայ մանկապարտեզային գործի երկ-
րորդ երախտավոր Գայանե Հովհաննիսյանի աշխատանքը: Սոֆյա 
Բաբայանը մեծ հարգանքով է արտահայտվում Գայանե Հովհան-
նիսյան-Մատակյանի մանկավարժական բարձր հատկանիշների 
մասին:  

Իր հոդվածներում Սոֆյա Բաբայանը արծարծել է նաև ընդհա-
նուր մանկավարժական դիդակտիկական արժեքավոր գաղափար-
ներ ու սկզբունքներ: 

Նա գտնում էր, որ դպրոցը սաներին պետք է պատրաստի 
կյանքի համար, ուստի նրանց մեջ պետք է զարգացնել ինքնուրույն 
գործունեության կարողություն: Ուսումը պետք է ընթանա բնու-
թյան համաձայն, ելնելով երեխաների տարիքային առանձնահատ-
կություններից, նրանց հոգեբանական հնարավորություններից: 
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Կրթության գործընթացում սովորողները յուրացնում են միայն այն, 
ինչ իրենց ուժերի սահմանում է, ինչը հետաքրքրում է նրանց և ին-
չը, իհարկե, ուսուցչի օգնությամբ, ձեռք են բերել սեփական ջանքե-
րով: Ուստի միանգամայն մերժելի է երեխաների գլուխը լցնել մե-
խանիկորեն անգիր արած, այն չհասկանալի գաղափարներով: 
Ուսումը ընթանալու է հեշտից՝ դժվարը սկզբունքով: Դասը պետք է 
լինի աշխույժ, գրավիչ: Մինչև այժմ գործադրվող բառային ուսու-
ցումը պետք է տեղի տա զննականին, բոլոր զգայարաններին մատ-
չելի դարձնելով ուսուցանվող նյութը, հետևելով «նախ իրը ապա 
բառը» պահանջին: 

Ինչ վերաբերում է բարոյական դաստիարակության մեթոդնե-
րին Սոֆյա Բաբայանը վճռական էր համարում դաստիարակի կեն-
դանի օրինակը: Դաստիարակը պետք է լինի արդարամիտ և անա-
չառ դեպի իր սաները: Նրանց մեջ կարգապահություն զարգացնելու 
համար նոր դպրոցը պահանջում է խուսափել հրամանների, չոր 
խստապահության, սպառնալիքի ու բռնության միջոցներից, ընդհա-
կառակը, մեղմությամբ ու տակտով մոտենալ և աշխատանքային 
դաստիարակությամբ ամրապնդել՝ պարտականության գիտակցու-
թյունը երեխաների մեջ: Այստեղից հետևում է, որ Սոֆյա Բաբայանը 
կրթա-դաստիարակչական ողջ գործընթացում մերժում էր սուր պա-
տիժների և առաջին հերթին ֆիզիկական պատիժների կիրառումը: 

Սոֆյա Բաբայանը իր մանկավարժական գորժունեության մեջ 
հանդես եկավ ոչ միայն որպես նախադպրոցական դաստիարակու-
թյան մասնագետ, առաջատար հատկապես ժողովրդական խավերի 
մանկահասակ երեխաների դաստիարակության, կազմակերպ-
չական կարողությունների տեր խոհուն մանկավարժ, այլև հարուստ 
ու քնքուշ զգացմունքներով օժտված կին-գործիչ, քնքուշ մայր իրեն 
շրջապատող երեխաների, միշտ էլ համակված ֆրեոբելյան «ապ-
րենք մեր երեխաների համար« հանրածանոթ նշանաբանով: 

Սոֆյա Բաբայանը, ինչպես Սոֆյա Արղությանը և Գայանե 
Հովհաննիսյանը հանդիսանում են ֆրեոբելյան գաղափարների 
առաջին հայ մունետիկները և հայ մանկապարտեզային գործի 
նվիրյալները: 
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««««ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒՂԻՆԵՐՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒՂԻՆԵՐՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒՂԻՆԵՐՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒՂԻՆԵՐ»»»»    
ԹԵՄԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՄԹԵՄԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՄԹԵՄԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՄԹԵՄԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆԱՆԱՆԱՆ    ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ    

ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄԸ Ը Ը Ը 7777----ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՈՒՄՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՈՒՄՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՈՒՄՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՈՒՄ    
Սիրադեղյան ԿարինեՍիրադեղյան ԿարինեՍիրադեղյան ԿարինեՍիրադեղյան Կարինե    

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան, 
դասախոս  

ԲաղդասարյանԲաղդասարյանԲաղդասարյանԲաղդասարյան    ՆՆՆՆարինեարինեարինեարինե    
ՀՀ ԿԳՆ «Վանաձորի մաթեմատիկայի և բնագիտական առարկաների 

խորացված ուսուցմամբ հատուկ դպրոց», ինֆորմատիկայի ուսուցչուհի 
 
Հոդվածում ներկայացված է 7-րդ դասարանի ինֆորմատիկայի դասընթացի 

«Համակարգչային հեռահաղորդակցուղիներ» թեմայի ուսուցման արդյունավե-
տության հետ կապված մեթոդական հարցեր: Ցույց է տրված, որ թեմայի ուսու-
ցումն առավել հետաքրքիր և գրավիչ կլինի, եթե դասագրքի նյութին զուգահեռ 
աշակերտներին ներկայացվի հետաքրքիր պատմական և կիրառական նշանա-
կություն ունեցող փաստեր:  

 
Առանցքային բառերԱռանցքային բառերԱռանցքային բառերԱռանցքային բառեր. հեռահաղորդակցուղիներ, ինտերնետ, ինֆորմացիա, 

ուսուցում, համացանց: 
 
Ինֆորմատիկայի ուսուցումը դպրոցում նպաստում է ժամա-

նակակից աշխարհայացքի ձևավորմանը և անհրաժեշտ պայման-
ներ է ստեղծում ուսումնական գործընթացում տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների ներդրման համար [3, 120]: 

«Համակարգչային հեռահաղորդակցուղիներ» թեման դպրոցա-
կան ծրագրով նախատեսվում է ուսումնասիրել 7-րդ դասարանում, 
որին ըստ թեմատիկ պլանավորման հատկացվում է 4 դասաժամ: 
Թեմայի ուսումնասիրման ժամանակ անդրադարձ է լինում 
հետևյալ հարցերին. 

� Համացանց, 
� Ինֆորմացիայի որոնումը համացանցում, 
� Համացանցին առնչվելու անվտանգությունը և էթիկան [2, 35]: 
Ըստ գործող չափորոշիչների աշակերտը մի կողմից պետք է 

իմանա. ինտերնետի դերն ու նշանակությունը, ի՞նչ են ցույց տալիս 
URL հասցեները, հասցեավորումն իրականացնող համակարգերը, 
հայտնի բրաուզերները, , , , Microsoft Internet Explorer պատուհանի 
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բաղադրիչները, ինչպես նաև ինտերնետային էթիկայի և աշխա-
տանքի անվտանգության առավել կարևոր գոնե 5 կանոն, իսկ մյուս 
կողմից՝ պետք է կարողանա մուտք գործել ինտերնետ, ներմուծել 
ինտերնետային հասցե և բեռնավորել համապատասխան էջը, ին-
տերնետում աշխատելիս պահպանել էթիկայի որոշակի կանոն-
ներ, կարողանա գտնել իրեն անհրաժեշտ տեղեկություններ [2, 58]: 

Հաշվի առնելով 7-րդ դասարանի սովորողների տարիքային 
առանձնահատկությունները, կարևոր է, որ նյութը աշակերտներին 
մատուցվի ոչ միայն մատչելի, այլ նաև հետաքրքիր, քանի որ 
նրանց մոտ զարգացած չէ վերացական մտածողությունը, իսկ մյուս 
կողմից դասագրքի նյութի խիստ ակադեմիական շարադրանքը, 
որը շատ դեպքերում չի պարունակում հետաքրքիր տեղեկություն-
ներ և փաստեր, այդ տարիքի երեխաներին չի տրամադրում ուսուց-
մանը և ընկալմանը: Վերոհիշյալը վերաբերվում է 7-րդ դասարանի 
դասագրքին, որում գրեթե բացակայում է հետաքրքիր փքստեր և 
պատմություններ ուսուցանվող նյութի վերաբերյալ: 

 Հոդվածի նպատակն է ցույց տալ, թե ինչպես կարելի է բարձ-
րացնել նշված թեմայի դասավանդման արդյունավետությունը, 
հաշվի առնելով սովորողների տարիքային և բազային գիտության 
առանձնահատկությունները: 

Քանի որ ցանցային տեխնոլոգիաներն օրեցօր ավելի շատ 
մարդկանց կյանքի անբաժանելի մաս են դառնում և այսօրվա 
աշակերտի համար արդեն նորույթ չէ համացանցից օտվելը, և 
հաշվի առնելով դասավանդող ուսուցչի մանկավարժական վար-
պետությունը, նրանից պահանջվող մասնագիտական խորագի-
տությունը, մեթոդական վարպետության և ինքնակատարելագործ-
ման առկայությունը, այս թեմայի մեջ կարելի է ներառել բավակա-
նին հետաքրքրական և միաժամանակ մատչելի տեղեկատվություն 
համակարգչային հեռահաղորդակցուղիների մասին, որը տեղ չի 
զբաղեցրել դասագրքում: Ինտերնետին նոր ծանոթացող աշակեր-
տի համար դասագրքում բացակայում է տեղեկատվությունը նրա 
ստեղծման պատմության վերաբերյալ: Նշված ժամաքանակում 
ցանկալի և հնարավոր է ոչ միայն բացատրել այն ինչ կա դասա-
գրքում, այլ շատ ուրիշ տեղեկություններ հաղորդել, որոնք ավելի 
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նոր են և հետաքրքիր: Դա կարելի կատարել բանավոր հաղորդման 
միջոցով, սակայն ավելի ցանկալի է նոր նյութը նախապես ներկա-
յացնել տեքստային տարբերակով, բաժանել աշակերտներին և 
հանձնարարել պարզապես ընթերցել, քանի որ թեման արդիական 
է և անհամեմատ հետաքրքրական: 

Օրինակ նպատակահարմար է աշակերտներին ներկայացնել՝  
� Ինտերնետի ստեղծման պատմությունը: 
� Որքանո՞վ է հարմարավետ և օգտակար ինտերնետը: 
� Ե՞րբ և ո՞վ ստեղծեց առաջին անգամ ինտերնետ հասկա-

ցությունը: 
� Սկզբում ի՞նչ անուն է ունեցել ինտերնետը և հետագայում 

ինչպե՞ս է վերափոխվել և դարձել INTERNET:  
� Հետաքրքիր այլ փաստեր: 
Ներկայացնենք դրանցից մի քանիսը: 
Նախ փորձենք տալ ինտերնետի համառոտ և հասկանալի 

բնութագիրը: Ինտերնետը համակարգչային ցանցերի համաշխար-
հային համակարգ է: 

 Ժամանակակից աշխարհը դժվար է պատկերացնել առանց 
ինֆորմացիայի փոխանցման այնպիսի գերհզոր միջոցի, ինչպիսին 
Ինտերնետն (համացանց) է: Ինտերնետը տարբեր երկրների մաս-
նավոր ու հասարակական, գիտական ու վարչական, ինպես նաև 
բազմաթիվ այլ ցանցերի միավորումն է մեկ միասնականի մեջ: Այն 
հնարավորություն է տալիս անհրաժեշտ ինֆորմացիան վայրկյան-
ների ընթացքում հասցնել երկրագնդի ցանկացած կետ: Սակայն 
սխալ կլիներ ինտերնետը դիտել միայն որպես ինֆորմացիայի փո-
խանցման միջոց, քանի որ այն հանդիսանում է նաև բազմատեսակ 
ինֆորմացիայի կուտակման ու պահպանման հզոր պահեստ. այս-
տեղ ցանկացած մասնագետ կարող է գտնել իրեն հետաքրքրող 
բնագավառին վերաբերող ինֆորմացիա[1, 44]: Որոշ օգտվողների 
համար այն ուսման անհրաժեշտ ինֆորմացիայի աղբյուր է, ուրիշ-
ների համար զվարճանքի միջոց, մի մասի համար էլ վաստակի 
աղբյուր: Ինտերնետը այնքան խոր է մտել որոշ մարդկանց կյանք, 
որ նրանք իրենց լիարժեք գոյատևությունը չեն կարող պատկերաց-
նել առանց դրա. հեռուստահաղորդում – Ինտերնետ, սպորտային 
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կամ քաղաքական նորություններ – Ինտերնետ
խորհրդատվություն – Ինտերնետ, գնումներ – Ինտերնետ
ամենևին էլ քմահաճություն չէ, այլ հարմարություն և արագություն

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Բազմաթիվ ուսումնասիրողներ Ինտերնետի ի 
լայն տարածում գտնելը կապում են նոր տեխնոլոգիաների
գացման հետ` այն համարելով 20- րդ դարի գլուխգործոցը

Այնուամենայնիվ, ուսումնասիրությունները կարող
հեռու տանել: Օրինակ` համաշխարհային ցանցի անբաժան
րագիտարան «Վիքիփեդիան» տեղեկացնում է, որ Ինտերնետի
սին առաջին անգամ հիշատակել է 19-րդ դարի ռուս 
փա և հասարակական գործիչ Վլադիմիր Օդոևսկին 
կան «4338 թվական» նովելում (http://operativ.am): Նման
թյուններ կան նաև Արևմտյան գրականության մեջ: 1957 
նին, երբ Խորհրդային Միությունն արդեն թողարկել
լորակի արհեստական արբանյակը, ԱՄՆ-ի պաշտպանության
խարարությունը որոշեց Ամերիկայի համար ստեղծել
վության փոխանցման հուսալի միջոց (պատճառը ակնկալվող
տերազմն էր): Համաձայն ԱՄՆ-ի պաշտպանության
կան նախագծերի գործակալության (DARPA) առաջարկի
արվում ստեղծել համակարգչային ցանց, որի նախագծումը
նարարվում է Լոս-Անջելոսի Կալիֆորնիայի հա
Յուտա նահանգի համալսարանի Ստանֆորդի հե
կենտրոնին: Վերջիներիս համատեղ ուժերով 

Ինտերնետ, բժշկական 
Ինտերնետ: Դա 
արագություն:  

 հայտ գալն ու 
տեխնոլոգիաների զար-
գլուխգործոցը: 

կարող են ավելի 
անբաժան հան-
Ինտերնետի մա-
 գրող, փիլիսո-
 իր ուտոպիա-

Նման ենթադրու-
: 1957 թվակա-

թողարկել էր Երկիր մո-
պաշտպանության նա-
ստեղծել տեղեկատ-

ակնկալվող պա-
պաշտպանության հետազոտա-

առաջարկի` փորձ է 
նախագծումը հանձ-

համալսարանին, 
հետազոտական 
 ստեղծվում է 
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ARPANET (անգլ.` Advanced Research Projects Agency Network) կոչ-
վող համակարգչային ցանցը: 1969թ. հոկտեմբերի 29-ը պատմու-
թյան մեջ հայտնի է որպես ներկայումս Ինտերնետ կոչված երևույ-
թի ստեղծման օր, քանի որ հենց այդ օրը Լոս-Անջելեսի Կալիֆոր-
նիայի համալսարանում տեղադրվում է ARPANET–ի I-ին սերվե-
րը` 24 KB հիշողությամբ, և այս համալսարանների միջև էլ կա-
տարվում է կապի առաջին փոխանակումը: Կալիֆորնիայի հա-
մալսարանից փորձ է արվում միանալ Ստանֆորդի համալսարա-
նի համակարգչին, իսկ փոխանցված ամեն մի սիմվոլ հաստատ-
վում է հեռախոսով: Եվ չնայած առաջին անգամ ընդամենը 3 սիմ-
վոլ` «LOG» (իրականում պետք է լիներ «LOGON», այսինքն` մուտք 
դեպի համակարգ) ուղարկելուց հետո ցանցը դադարում է աշխա-
տել, հաջորդ փորձն ավարտվում է հաջողությամբ: Հարկ է նշել, որ 
այս նոր տեխնոլոգիայի ստեղծման նպատակը ոչ թե ժամանակա-
կից միջազգային ինտերնետային համակարգի ստեղծումն էր, այլ` 
տվյալների տեղափոխման ցանցի զարգացումը, որը կդիմակայեր 
նույնիսկ միջուկային հարձակմանը: Այսպիսով, ի սկզբանե այս 
ցանցը կոչվում էր ARPANET: Այն կազմված էր երկու ցանցերից` 
ռազմական MILNET և փոքր ARPANET, սակայն ժամանակի ընթաց-
քում թյուրիմացությունից խուսափելու համար այդ երկուսը միասին 
սկսեցին անվանել INTERNET: 1985 թվականին Գիտության Ազգա-
յին Ֆոնդը (NSF) ստեղծեց իր սեփական ցանցը, որը շուտով միաց-
վեց INTERNET-ին: Դա հնարավորություն էր տալիս երկրի ցանկա-
ցած մասում գտնվող գիտնականի մուտք գործել այդ ցանց, ինչպես 
նաև թույլ էր տալիս նորովի նայել INTERNET-ի օգտագործման հնա-
րավորություններին: 1980-ական թվականների սկզբին ARPANET-ը 
և այլ երկրներում ստեղծված նմանատիպ ցանցերը միավորվեցին 
մեկ համակարգի մեջ: Աշխարհի տարբեր մասերի միջև կապ հաս-
տատվեց ինտերնետային սարդոստայնի օգնությամբ: Հետագայում 
Ինտերնետի հնարավորություններն էլ ավելի ընդլայնվեցին. հա-
սանելի դարձան զանազան տեղեկատվական և ֆիզիկական ռե-
սուրսներ, և բազմաթիվ մարդիկ ու ընկերություններ ձգտեցին 
ցանցից օգտվելու հնարավորություն ստանալ:  

1990 թվականին ARPANET-ը դադարեց գոյություն ունենալ: 
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1971թ. առաջին անգամ գործարկվեց էլեկտրոնային
ցում, իսկ 1973 թ. ցանցը դարձավ միջազգային, երբ նրան
արտասահմանյան առաջին կազմակերպությունները
յից ու Նորվեգիայից: 

Եթե պատկերացնենք ցանցի համակարգիչների
գծերը, ապա այն նման կլինի սարդոստայնի: Այստեղից
ցել է Համաշխարհային սարդոստայն (World Wide
WWW) անվանումը: 

    
Բերենք հետաքրքիր փաստեր համացանցի մասին
Համացանցից օգտվում է աշխարհի բնակչության

դից ավելին: Այն օգտագործում են շփման, վաստակելու
նալու համար: Համացանցը հասանելի է դարձել նոթբուքերի
բուքերի, բջջային հեռախոսների և այլ սարքերի միջոցով
2003թ.-ին առաջին անգամ պետությունն ամբողջությամբ
անվճար անլար ինտերնետին (WI-FI): Նոր Զելանդիայից
գտնվող փոքրիկ Նիուե կղզի պետությունն ունի լիակատար
մուտք համացանց, երկրի յուրաքանչյուր բնակիչ կարող
գրանցվելու անսահմանափակ օգտվել ինտերնետից
գործությունն արել է ամերիկացի միլիոնատեր Ուիլյամ
ում համար անվճար ինտերնետի անցկացումն անհրաժեշտ
բիզնես նպատակներով: Որքան էլ տարօրինակ է՝ համացանցը

էլեկտրոնային փոստը ցան-
նրան միացան 

թյունները Բրիտանիա-

համակարգիչների միջև կապի 
Այստեղից էլ առաջա-

Wide Web կամ 

  
մասին: 

բնակչության մեկ երրոր-
վաստակելու, զվարճա-

նոթբուքերի, նեթ-
միջոցով: Արդեն 

ամբողջությամբ միացավ 
Զելանդիայից ոչ հեռու 

լիակատար ազատ 
կարող է առանց 

ինտերնետից: Այդ բարե-
Ուիլյամ Սեմիչը, 
անհրաժեշտ էր 
համացանցը հա-
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սանելի է նաև աշխարհի ամենաբարձր լեռան՝ Էվերեստի վրա: 
Ncell ընկերությունը ծախսել է 100 մլն դոլար, որպեսզի տեղակայի 
անհրաժեշտ սարքավորումները հենց լեռան գագաթին: Այդ շրջա-
նի բնակիչները նույնպես կարող են ցանկացած ժամանակ օգտվել 
համացանցից: 

Այն տեղեկատվությունը, որ ամեն օր մարդը ստանում է հա-
մացանցից, մարտահրավեր է նետում այդ տեղեկատվությունը յու-
րացնելու մարդու ուղեղի ընդունակությանը: Օրինակ, սովորական 
լրատվական կայքը պարունակում է ավելի շատ տեղեկատվու-
թյուն, քան կարող էր ստանալ 18-րդ դարի մարդը ողջ կյանքի ըն-
թացքում: Ինտերնետ խանութների քանակն աճում է երկրաչափա-
կան պրոգրեսիայով: Ներկայումս դրանք ավելի շատ են, քան իրա-
կան առևտրային կենտրոնները: Համացանցում առաջարկվում է 
ցանկացած ապրանքներ և ծառայություններ: Կանխատեսվում է, 
որ 10 տարի անց համացանցից օգտվողների թիվը կաճի 370%-ով, 
իսկ փոքր և միջին բիզնեսի յուրաքանչյուր ձեռնարկատեր պար-
տավոր կլինի ունենալ հատուկ վեբկայք:  

Technology feel-ը ներկայացրել է հետարքիր փաստեր համա-
ցանցի մասին, որը մինչ այժմ անհայտ է եղել շատերի կողմից. 

� Ամենաճանաչված սոցիալական ցանց Facebook-ը, որի 
հիմնադիրը Մարկ Ցուկերբերգն է, ունի 1.110 մլն օգտատեր:  

� Լրատվական գործակալությունը պարունակում է այնքան 
տեղեկատվություն, ինչքան 18-րդ դարի մարդը կարող էր սովորել: 
Համաձայն Հարավային Կալիֆորնիայի գիտնական Մարթինգ Գիլ-
բերթի 18-րդ դարի մարդը կարող էր ուսումնասիրել 50 գիրք իր 
ամբողջ կյանքի ընթացքում: Ներկայումս միջինում մարդը կարող է 
յուրացնել 600.000 գրքից վերցրած տեղեկատվություն: Հոնկ Կոնգը 
աշխարհում ամենաարագ համացանց ունեցող պետությունն է: 
Այնտեղ համացանցի արագությունը կարող է հասնել 54.1 մեգաբի-
թի վայրկյանների ընթցաքում: Այսպսիսի արագությամբ հնարա-
վոր է ներբեռնել HD որակով ֆիլմ 4 րոպեի ընթացքում:  

� Google կարող է պատասխանել ամսեկան 35 մլրդ հարցումների:  
� Այսօր ընտանեկան զույգերից 8-րդը հանդիպում են համա-

ցանցի միջոցով:  
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� Առաջին էլեկտրոնային ժպիտը հայտնվել է 1979 թվակա-
նին, երբ Քեվին Մաքենզին փորձեց իր էմոցիաները ցուցադրել 
էլեկտրոնական նշաններով: Էլեկտրոնային ժպիտը ունեցել է -) 
տեսքը, սակայն երեք տարի անց Սքոթ Ֆահլմանը ավելացրեց նաև 
այս նշանները ":) -" և ստացավ այս տեսքը - որը մինչև հիմա մենք 
օգտագործում ենք (☺): 

� Այսօր հաղորդագրությունների 81%-ը սփամ է (անանունանանունանանունանանուն, , , , 
զանգզանգզանգզանգվածայինվածայինվածայինվածային, , , , չպահանջվածչպահանջվածչպահանջվածչպահանջված    նամակներնամակներնամակներնամակներ    (https://anulikk.wordpress.com):  

� 2012 թվականին Չինաստանին բաժին հասավ ամբողջ աշ-
խարհի կիբեր հարձակումների 41%-ը:  

� Միացյալ Նահանգները ամենաշատ Facebook-ի օգտատեր 
ունեցող պետությունն է:  

� Ամբողջ համացանցը պարունակում է 4 էքսաբիթ տեղե-
կատվություն: Ընդ որում 1 էքսաբիթը հավասար է 1, 000 պետաբի-
թի, 1 պետաբիթը= 1, 000 տերաբիթի, 1 տերաբիթը = 1000 գիգաբի-
թի: Ամեն տարի այս թվերը կրկնապատկվում են:  

Նոր նյութը մատուցելիս պետք է օգտագործել ինտերակտիվ 
մեթոդ, որպեսզի դասարանի աշակերտները ներգրավվեն թեմայի 
լավ յուրացմանը: Այս մեթոդով աշխատելիս աշակերտները ավելի 
են ակտիվանում և ձգտում են ցույց տալ իրենց թեկուզ սեղմ գիտե-
լիքները: Որպես մեթոդ խորհուրդ է տրվում օգտագործել նաև Կո-
ղային մատյաններ, երբ ուսումնասիրվում է թեման և գրանցում 
իրենց առավել կարևոր մտքերը, նշում հետևյալ հարցերի պատաս-
խանները. 

� Ինչ գիտեմ արդեն տվյալ թեմայի մասին: 
� Ինչպիսի խնդիրներ պարզեցի:     
� Ինչ է անհրաժեշտ իմանալ դրա մասին և ինչու: 
Այսպիսով, 7-րդ դասարանի «Համակարգչային հեռահաղոր-

դակցուղիներ» թեմայի ուսուցման արդյունավետությունը կարելի է 
բարձրացնել, եթե նյութին նախորդի ուսուցչի կողմից ներկայաց-
վող հետաքրքիր տեղեկատվական փաստեր ինտերնետի վերա-
բերյալ: 

    
    



227 

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
1. Ավետիսյան Ս.Ս., Դանիելյան Ս. Վ., Ինֆորմատիկա: 7-րդ դասարան դա-

սաիրք.-Եր.: 2012, 112 էջ 
2. Ավետիսյան Ս.Ս.,Դանիելյան Ս.Վ.-«Ուսուցչի ձեռնարկ», Տիգրան Մեծ, 

Երևան, 2011, 64 էջ 
3. Կրթություն, բարեփոխումներ, հիմնախնդիրներ (հանրապետական գի-

տաժողովի նյութեր)- Եր.: Իրավունք, 2010, 368 էջ 
4. http://my.mamul.am/ru/post/16331/ 

 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ     
ТЕМЫ “КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ” ТЕМЫ “КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ” ТЕМЫ “КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ” ТЕМЫ “КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ”     

В 7В 7В 7В 7----ОМ КЛАССЕОМ КЛАССЕОМ КЛАССЕОМ КЛАССЕ    
Сирадегян КаринеСирадегян КаринеСирадегян КаринеСирадегян Карине    

    Багдасарян НаринеБагдасарян НаринеБагдасарян НаринеБагдасарян Нарине    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме 
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обучения темы “Компьютерные телекоммуникации” во время преподавания ин-
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The Article presents methodological issues related to the efficiency of teaching 
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ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ    ՍՏՈՒԳՈՒՄԸՍՏՈՒԳՈՒՄԸՍՏՈՒԳՈՒՄԸՍՏՈՒԳՈՒՄԸ    
ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ    ԹԵՍՏԹԵՍՏԹԵՍՏԹԵՍՏ----ԽԱՂԻԽԱՂԻԽԱՂԻԽԱՂԻ    ՄԻՋՈՑՈՎՄԻՋՈՑՈՎՄԻՋՈՑՈՎՄԻՋՈՑՈՎ    

Սիրադեղյան ԿարինեՍիրադեղյան ԿարինեՍիրադեղյան ԿարինեՍիրադեղյան Կարինե    
Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական համալսարան, 

դասախոս  
ՊարսամյանՊարսամյանՊարսամյանՊարսամյան    ՎահանՎահանՎահանՎահան        

ՎՊՀ «Ինֆորմատիկա» բաժնի III կուրսի ուսանող 
 

Հոդվածում առաջարկվում է համակարգչային թեստ-խաղի մի օրինակ, որի 
կիրառումը թույլ է տալիս ոչ միայն ստուգել սովորողների գիտելիքները «Ալգո-
րիթմներ» թեման ուսուցանելիս, այլ նաև ստուգման գործընթացը դարձնել առա-
վել հետաքրքիր, մրցակցայի և ուսուցողական: 

 
Առանցքային Առանցքային Առանցքային Առանցքային բառերբառերբառերբառեր.... թեստ-խաղ, ալգորիթմ, ինֆորմատիկա, ուսուցում, 

ստուգում: 
 
Ժամանակակից ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաները իրենց կի-

րառությամբ տեղ են գտել մարդու գործունեության ամենատարբեր 
բնագավառներում: Հատկապես զգալի դեր ունեն կրթության արդ-
յունավետ կազմակերպման գործում: Հայաստանի Հանրապետու-
թյունում կրթական քաղաքականության իրականացման գործում 
տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառու-
մը միտված է նպաստելու կրթության որակի բարձրացմանը: Ներ-
կայումս կրթական հաստատությունները համալրված են ոչ միայն 
տեխնիկական միջոցներով, այլև, գրեթե ամենուր, առկա է ինտեր-
նետ կապը: Համակարգչային տեխնիկայի առկայությունը ևս խնդիր 
չէ: Այս առումով առավել կարևորվում է ինֆորմատիկա առարկայի 
դասավանդումը, քանի որ կրթության ոլորտում տեղի ունեցող բա-
րեփոխումները անմիջականորեն կապվում են համակարգչային 
գրագիտության հետ [3, 116-124]: 

Ժամանակակից ուսուցիչը պետք է լինի ուսումնական նյութի 
մատուցման ոչ ստանդարտ ձևերն օգտագործող մարդ, այսինքն 
դասավանդողը պետք է կարողանա կիրառել այնպիսի մեթոդներ, 
որոնք ոչ միայն մատչելի և արդյունավետ կարող են դարձնել 
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ուսուցանվող թեման, այլ նաև կնպաստեն ավելի կազմակեպված և 
հագեցած դարձնել դասապրոցեսը [4, 120-123]: Այս առումով լայն 
հնարավորություններ են ընձեռնվում ինֆորմատիկա առարկա դա-
սավանդողներին: Քանի որ առարկան ինքը հենց նպաստում է ընդ-
գրկված թեմաների ավելի բազմաբնույթ, տեսանելի և մատչելի 
ներկայացմանը, ինչպես նաև բացատրված թեմայից ստացված գի-
տելիքների ստուգման և գնահատման գործընթացների կազմա-
կերպմանը: 

Ներկայումս գիտելիքների ստացման և գնահատման բազմա-
թիվ էլեկտրոնային հնարավորություններ են ընձեռնված օգտվող-
ների համար, սակայն ինչպես ամեն մի ուսուցչի դասավանդման, 
այնպես էլ դասի կազմակերպման հնարավորությունները չեն սահ-
մանափակվում միայն գոյություն ունեցող միջոցներով, քանի որ 
ժամանակակից տեխնոլոգիաները պարբերաբար հնարավորու-
թյուն են ընձեռնում էլ ավելի կատարելագործել դրանք:  

Ուսուցման պրոցեսում այսօր բավականին տեղ են զբաղեցնում 
նաև էլեկտրոնային տարբերակներով խաղային մեթոդներ: Յուրա-
քանչյուր ինֆորմատիկայի ուսուցիչ կարող է ստեղծել իր ընտրած 
թեմային համապատասխան գիտելիքների հաղորդման, ստուգման 
և ամրապնդման համակարգչային թեստային խաղ՝ կիրառելով 
Microsoft Office կիրառական ծրագրային փաթեթի PowerPoint ծրագ-
րի տարրական միջոցները: 

Աշխատանքի նպատակն է ներկայացնել սովորողների գիտե-
լիքների ստուգման մի համապիտանի (ունիվերսալ) մեթոդ, որի 
խաղային բնույթը մի կողմից հետաքրքիր է սովորողների համար, 
մյուս կողմից էլ առողջ մրցակցության մթնոլորտ է ստեղծում դա-
սարանում: 

Այժմ ներկայացնենք մի թեստ-խաղ «Ինֆորմատիկա» առար-
կայի 9-րդ դասարանի «Ալգորիթմներ» թեմայի ուսուցման օրինա-
կով և ցույց տանք, թե այն ինչպես է թույլ տալիս ստուգել և ամրա-
պնդել սովորողների գիտելիքները: Իհարկե, հնարավոր են՝ թեմա-
յից կախված, որոշակի բարդություններ, սակայն բերված օրինակը 
կարող է նպաստել այդպիսի բարդությունների հաղթահարմանը 
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նմանատիպ թեստ-խաղերի կազմակերպան ժամանակ:  
Ինֆորմատիկա առարկայի «Ալգորիթմներ» թեմային դպրոցի 

9-րդ դասարանի ուսումնական նյութի թեմատիկ պլանով հատ-
կացված է 6 ժամ [2]: Բոլոր ժամերը նախատեսված են տեսական 
նյութի ուսումնասիրման համար: Թեման ընդգրկում է հետևյալ 
բաժինները`  

� Ալգորիթմի հասկացությունը: Նկարագրման եղանակները:  
� Գծային ալգորիթմներ: 
� Ճյուղավորված ալգորիթմներ:  
� Ցիկլային ալգորիթմներ:  
Ըստ գործող չափորոշիչների «Ալգորիթմներ» թեմայի վերաբեր-

յալ աշակերտը մի կողմից պետք է իմանա. ինչ է ալգորիթմը, ալգո-
րիթմների հիմնական հատկությունները, ալգորիթմները ներկայաց-
նելու հիմնական տեսակները, գրաֆիկական ալգորիթմների առա-
վելությունը մյուս տեսակների հանդեպ, մյուս կողմից աշակերտը 
պետք է կարողանա. կազմել խնդրի լուծմանն ուղղված պարզ գոր-
ծողությունների հաջորդականություն, կառուցել առօրյան պլանա-
վորող ալգորիթմներ, կառուցել պարզ ալգորիթմների բլոկ-սխե-
մաներ, կառուցել գծային, ճյուղավորված և ցիկլային ալգորիթմներ: 

Հաշվի առնելով նախատեսված ժամաքանակի սակավությու-
նը, յուրաքանչյուր թեմայի վերջում բերված հարցերի և առաջա-
դրանքների, ինչպես նաև դասագրքում առաջարկվող խնդիրների 
շարքերից ընտրելով հարցեր [1, 20-30], կարելի է կազմել ուսուց-
մանը խթանող թեստ՝ հիմնված համակարգչային կիրառական 
նշված ծրագրի վրա, որն էլ առաջադրել խաղի տեսքով: 

Թեստ-խաղը հնարավորություն է տալիս աշակերտներին 
ավելի հետաքրքրված ստուգել իրենց գիտելիքները ինչպես նաև 
ավելացնել դրանք: Այն կարելի է անցկացնել թիմային կամ ըստ 
շարքերի հերթական հարցադրումների միջոցով, արդյունքները՝ 
որպես դրական կամ բացասական միավոր, խաղը վարողը նշում է 
կատարում իր մոտ և ավարտին գնահատումը կատարվում է բա-
նավոր կերպով` խրախուսանքի միջոցով: 

Խաղը կազմակերպված է հետևյալ կերպ.  
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Ստեղծված են տարբեր բնույթի վահանակներ, 
կետային՝ թաքնված հարցերի վահանակն է. 

Այս էջում թվանշանների տակ թաքնված են հա
խան հարցեր, որոնց պետք է պատասխանի աշակերտը
ներկայացումները կազմված են հետաքրքիր անիմացիաներով
Աշակերտը կարող է պատահական ընտրությամբ ընտրել ցան
ցած հարց, որից հետո ավտոմատ կերպով հղում է կատարվում
էկրանին գալիս է հարցը՝ առաջադրվող պատասխանների տար
րակներով, որոնցից միայն մեկն է ճիշտ: Բացի հարցի
նը, աշակերտն ունի նաև պատասխանի ընտրության հնա
րավորություն: Բերենք հարցաշարից ընտրված հարցի օրինակ՝

    

Բերված է 15-րդ թվի տակ թաքնված հարցի էջը, 

, և որպես ելա-

 
տակ թաքնված են համապատաս-

որոնց պետք է պատասխանի աշակերտը: Բոլոր 
անիմացիաներով: 

կերտը կարող է պատահական ընտրությամբ ընտրել ցանկա-
հղում է կատարվում, և 

րանին գալիս է հարցը՝ առաջադրվող պատասխանների տարբե-
ցի ընտրությու-

աշակերտն ունի նաև պատասխանի ընտրության հնա-
ված հարցի օրինակ՝ 

 
, որը աշակեր-
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տը պատահական ընտրությամբ ընտրել է հարցաշարից
դրվել է հարց՝ համապատասխանաբար պատասխանի
րակներով: Տարբերակներից մեկը` ճիշտ է, իսկ մնացած երեքը 
սխալ են: Աշակերտը հնարավորություն ունի «Գնալ հարցաշար
կոճակի միջոցով ետ վերադառնալ հարցաշար, եթե դժվարանում է 
պատասխանել և ցանկանում է հետո պատասխանել այդ հարցին

Ճիշտ պատասխան ընտրելու դեպքում բացվում է հետևյալ 
էջը`  

Այս էջում նշվում է, որ ընտրած տարբերակը ճիշտ է և աշ
կերտը վաստակում է միավոր խրախուսանքի ձևով: 
պես հնարավորություն կա գնալու դեպի ելակետային
ցաշար:  

Հարցի սխալ պատասխանն ընտրելու դեպքում բացվում է 
հետևյալ էջը`  

տը պատահական ընտրությամբ ընտրել է հարցաշարից: Առաջա-
պատասխանի 4 տարբե-

իսկ մնացած երեքը 
Գնալ հարցաշար» 
եթե դժվարանում է 

տասխանել և ցանկանում է հետո պատասխանել այդ հարցին: 
Ճիշտ պատասխան ընտրելու դեպքում բացվում է հետևյալ 

 
որ ընտրած տարբերակը ճիշտ է և աշա-

: Այստեղ նույն-
ելակետային սլայդ՝ հար-

Հարցի սխալ պատասխանն ընտրելու դեպքում բացվում է 
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Այս էջում նշվում է, որ ընտրված տարբերակը սխալ է և վա

ղի կողմից խրախուսվում է հետագայում նորից վերադառնալ հար
ցին` ճիշտ պատասխանի ակնկալիքով: Այստեղից նույնպես հնա
րավորություն կա գնալու դեպի հարցաշար:  

Պետք է նշել, որ յուրաքանչյուր անցման դեպքում հարցին 
հղում արվող թվի գույնը փոփոխվում է, որը հուշում է
ցերն են արդեն դիտարկված, այսինքն պարզ երևում է
դեռ չեն ընտրվել: Կիրառելով ծրագրի գործարկման ընթացքում
կոճակի սեղմումից բացված ենթամենյուի մեջ առաջարկվող
չի գործիքներից օրինակ ֆլոմաստերը, կարելի է նաև տարբերակել 
այն թվերը, որոնց հարցերին պատասխանվել է սխալ՝ կող
շումը հեշտացնելու նպատակով: Օրինակ բերված նկարում
նակված են այն թվերը, որոնց սխալ են պատասխանել
պարզ երևում է, որ 2-րդ հարցին սխալ պատասխանվել
իսկ 8-ին՝ 2: Ճիշտ պատասխանված հարցերին համապ
թվերի գույնը էրանին ավտոմատ փոխվում է և նշելու
առաջանում: Իսկ երբ ճիշտ է պատասխանվում արդեն
տասխանված հարցին, դա էլ իր հերթին առանձնացվում
ենթամենյուից բացվող ընդգծման գործիքով: Բերված
դա 5-րդ թվի տակ գտնվող հարցն է:  

Հարցաշարի ելակետային էջի ներքևի մասում կա կոճակ
միջոցով խաղի անցկացման ցանկացած պահից կարելի է ավար

որ ընտրված տարբերակը սխալ է և վարո-
խրախուսվում է հետագայում նորից վերադառնալ հար-

Այստեղից նույնպես հնա-

որ յուրաքանչյուր անցման դեպքում հարցին 
որը հուշում է, թե որ հար-

այսինքն պարզ երևում է, թե որ թվերը 
ընթացքում աջ 

առաջարկվող ցուցի-
կարելի է նաև տարբերակել 

հարցերին պատասխանվել է սխալ՝ կողմնորո-
նկարում շրջա-

պատասխանել, ընդ որում 
պատասխանվել է 1 անգամ, 

համապատասխան 
նշելու կարիք չի 
արդեն սխալ պա-

առանձնացվում է նույն 
Բերված օրինակում 

 
Հարցաշարի ելակետային էջի ներքևի մասում կա կոճակ, որի 

ջոցով խաղի անցկացման ցանկացած պահից կարելի է ավար-
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տել թեստ-խաղը և անցնելով շնորհակալության էջին
խաղից: 

 Խաղի ավարտի վրա սեղմելով բացվում է հետևյալ էջը

Այսպիսով ներկայացված համակարգչային թեստ
է տալիս ոչ միայն ստուգել սովորողների գիտելիքները
րացնել նրանց իմացական մակարդակը տվյալ թեմաների
րաբերյալ: Մյուս կողմից այն հետաքրքիր է սովորողների համար
և իր ունիվերսալ բնույթով կարող է ստուգման ձև հանդիսանալ
նաև տարբեր թեմաներից և նույնիսկ տարբեր առարկաների
նատիպ պարզագույն թեստ-խաղերի կազմակերպման

 
 

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
1. Ավետիսյան Ս.Ս., Դանիելյան Ս. Վ., Ինֆորմատիկա: 9-րդ դասարան դա

սագիրք.-Եր.: 2009 
2. Ավետիսյան Ս.Ս.,Դանիելյան Ս.Վ.-«Ուսուցչի ձեռնարկ

Երևան, 2009 
3. Ցանցային հղումների կիրառությունը ինֆորմատիկա առարկայի դա

վանդման գործընթացում գրաֆիկական խմբագրիչներ թեմայի օրինակով 
Կ. Ի. Սիրադեղյան, Կրթական և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներ
դրումը ուսումնական գործընթացում-Վանաձոր: ՍԻՄ 
2012.-162 էջ 

4. Ուսուցման և գիտելիքների ստուգման գործընթացների
ֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ներդրմամբ Կ. Սիրադեղյան
բարեփոխումներ, հիմնախնդիրներ (հանրապետական գ
թեր)- Եր.: Իրավունք, 2010: 368 էջ: 

խաղը և անցնելով շնորհակալության էջին, դուրս գալ 

բացվում է հետևյալ էջը` 

 
թեստ-խաղը թույլ 

ստուգել սովորողների գիտելիքները, այլև բարձ-
թեմաների վե-

հետաքրքիր է սովորողների համար, 
և իր ունիվերսալ բնույթով կարող է ստուգման ձև հանդիսանալ 

առարկաներից նմա-
կազմակերպման համար: 

րդ դասարան դա-

Ուսուցչի ձեռնարկ», Տիգրան Մեծ, 

Ցանցային հղումների կիրառությունը ինֆորմատիկա առարկայի դասա-
ման գործընթացում գրաֆիկական խմբագրիչներ թեմայի օրինակով 

Կրթական և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներ-
ՍԻՄ տպագռատուն, 

ործընթացների ինտեգրումը ին-
Սիրադեղյան, Կրթություն, 

գիտաժողովի նյու-
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ՆՈՐ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՆՈՐ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՆՈՐ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՆՈՐ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ 
ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄ    
Վարդանյան ԶարուհիՎարդանյան ԶարուհիՎարդանյան ԶարուհիՎարդանյան Զարուհի, , , , կկկկ....գգգգ....դդդդ., ., ., ., դոցենտ դոցենտ դոցենտ դոցենտ     

Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական համալսարան  
Մուրադյան Արմինե Մուրադյան Արմինե Մուրադյան Արմինե Մուրադյան Արմինե     

Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական 
համալսարան, հայցորդ 

 
«Թվարկել-որակել-խմբավորել» մոդելը կարելի է առաջարկել աշակերտնե-

րին որպես անհատական-ինքնուրույն աշխատանք, որը հնարավորություն կտա 
համակարգել, ամբողջականացնել աշակերտների ստացած գիտելիքները, ամրա-
պնդել ձևավորված հասկացությունները: «Թվարկել-որակել-խմբավորել» մոդելը 
հնարավորություն կտա աշակերտների մոտ ամրապնդել համեմատություններ 
կատարելու ունակություն:  

 
Առանցքային բառերԱռանցքային բառերԱռանցքային բառերԱռանցքային բառեր. . . . թվարկել, խմբավորել, որակել, ինքնուրույն աշխա-

տանք: 
 
 Կրթական համակարգը սահմանել է կրթության բովանդակու-

թյունը` արժեքային համակարգի ամբողջությունը: Կրթական բա-
րեփոխումները նոր մոտեցումներ ու պահանջներ են մտցնում 
կրթության բովանդակության մեջ: Փոխվում են մեթոդական պա-
հանջները և ուսումնական նյութի մատուցման մեթոդաձևերը, 
փոխվում է արդյունքների ստուգման ու վերահսկման բուն գործըն-
թացը: Արդյունքների չափման հավաստիության մեծացման նպա-
տակով ներդրվում են ստուգման տարբեր բաղադրիչներ, որոնք 
փոխլրացնում են միմյանց և ուղղված են գնահատման հավաս-
տիությունը բարձրացնելուն[1,6,9]: Կրթական համակարգում ան-
հրաժեշտ է օգտագործել դասավանդման այնպիսի մեթոդաձևեր, 
որոնք հանգեցնեն կրթության որակի էական բարելավմանը: 
Ուսուցիչը պետք է հաշվի առնի և հմտորեն օգտագործի գործու-
նեության այն ոլորտը, որտեղ ավելի վառ են դրսևորվում աշա-
կերտների անհատական հատկություններն ու նախասիրություն-
ները: Դրա համար անհրաժեշտ է, որպեսզի յուրաքանչյուր աշա-
կերտ գտնվի ակտիվ գործունեության վիճակում, որն անհնար է 
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խմբային ուսուցման կիրառման պայմաններում: Խմբային աշխա-
տանքի ընթացքում նվազում են ուսուցչի կողմից աշակերտին ան-
հատական մոտեցման հնարավորությունները: Ուստի` բավակա-
նին կարևորվում է անհատական-ինքնուրույն աշխատանքի տար-
բեր ձևերի կիրառումը[5,6,7]:  

Բնագիտական առարկաների ուսուցման մեջ առանձնակի նշա-
նակություն ունի ինքնուրույն աշխատանքների կատարման ըն-
թացքում սովորողների ձեռքբերումների գնահատումը: Ինքնու-
րույն-գործնական աշխատանքները հնարավորություն են տալիս 
սովորողների գիտելիքները մեխանիկական-վերարտադրողական 
աստիճանից փոխարկել արդյունավետ-կատարողական աստիճա-
նի, այն դարձնել կայուն, մշակել որոշակի հմտություններ: Ւնքնու-
րույն աշխատանքի տարբեր ձևերի կիրառումը մեծապես նպաս-
տում է հանրակրթական դպրոցին ներկայացվող պահանջների 
իրականացմանը: Ինքնուրույն աշխատանքի կատարման ձևերը 
բազմազան են. դիտումներ, համեմատում, նկարագրում, չափում, 
մեկնաբանություն, ռեֆերատ, տնային առաջադրանք, աշխատանք 
գրքի հետ և այլն[2,3,4,8]: Հիմնական դպրոցում կենսաբանության 
ուսուցման գործընթացում աշակերտներին առաջարկել ենք կատա-
րել ինքնուրույն աշխատանք «Թվարկել – խմբավորել – որակել» [1]:  

ԹվարկելԹվարկելԹվարկելԹվարկել----    խմբավորելխմբավորելխմբավորելխմբավորել    ––––    որակելորակելորակելորակել....    
«Թվարկել-խմբավորել–որակել»-ը արդյունավետ ռազմավա-

րություն է այն աշակերտների հետ աշխատելիս, ովքեր արդեն ծա-
նոթ են թեմային և համապատասխան հիմք ունեն: Այս ռազմավա-
րության կիրառումը ներառում է հետևյալ քայլերը. [1] 

1. Պետք է ընտրել համապատասխան օգնող բառը և աշա-
կերտներին 3 րոպե ժամանակ տալ` գրելու դրա հետ կապված 
հնարավորինս շատ բառեր: Օրինակ երկկենցաղներ թեման անց-
նելու ժամանակ աշակերտներինկարելի է առաջարկել գրել, որ գրի 
առնեն երկկենցաղ բառին առնչվող իրենց բոլոր մտքերը: Սա 
թվարկաման փուլն է: 

2. Ցուցակը լրացնելուց հետո աշակերտներին պետք է հանձ-
նարարել աշխատել թիմերով և խմբավորել միատեսակ առանձնա-
հատկություններ ունեցող դրույթները: Յուրաքնչյուր խմբին ան-
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հրաժեշտ է տալ փոքրիկ թերթիկներ կետերը գրանցելու և մյուս 
խմբերին փոխանցելու համար: Սա խմբավորման փուլն է: 

3. Ուղեղային գրոհի վերջին փուլը դասակարգումն է: Աշա-
կերտներին պետք է հանձնարարել վերանայել իրենց կատարած 
աշխատանքը և որոշել, թե ինչ ընդհանուր վերնագիր կարելի է 
ընտրել յուրաքանչյուր թերթիկի համար: Աշակերտները իրար հետ 
պետք է քննարկեն իրենց կարծիքները և եզրակացնեն, որ այս թե-
մայի համար բնութագրիչներ կարող են լինել, դրանց տեսակները, 
կենսապայմանները և առանձնահատկությունները: 

Այս մեթոդաձևով աշակերտների գիտելիքների ստուգումը անց 
ենք կացրել Արագածոտնի մարզի Գեղարոտի հիմնական դպրո-
ցում, Վանաձորի թիվ 18 հիմնական, Վանաձորի թիվ 17 ավագ 
դպրոցների 7-րդ և 8-րդ դասարանների աշակերտների մոտ: Աշա-
կերտների երկու տարբեր խմբերի մոտ կազմակերպել ենք գրավոր 
ստուգում «Թվարկել – որակել- խմբավորել» մոդելով և տեսական 
հարցերի ստուգումով: 

Թվարկել- խմբավորել – որակել մոդելի օրինակ[8]:. 
1. Շնչում են թոքերով, ունեն եռախորշ սիրտ, արյան շրջանա-

ռության երկու շրջան, մաշկը մերկ է և խոնավ, ողնաշարը կազմված 
է 4 բաժիններից` պարանոցային, իրանային, սրբանային, պոչային, 
ունեն միջին ականջ, որն արտաքին աշխարհից բաժանված է 
թմբկաթաղանթով, անոտների կարգ, պոչավորներ և անպոչներ, տե-
ղաշարժվում են զույգ վերջույթներով, ձվադրում են ջրում (Աղ.1):  

 Աղյուսակ Աղյուսակ Աղյուսակ Աղյուսակ 1111    
Թվարկել- խմբավորել – որակել մոդելի օրինակ «Երկկենցաղներ» թեմայից 

• Շնչում են թոքերով,  
• Ունեն եռախորշ սիրտ,  
• Արյան շրջանառության երկու շրջան, 
• Մաշկը մերկ է և խոնավ 
Տեղաշարժվում են զույգ վերջույթներով 
• Ձվադրում են ջրում    

անոտների 
կարգ, պոչա-
վորներ և ան-
պոչներ    

Ողնաշարը կազմվածէ 
4 բաժիններից` 
պարանոցային, 
սրբանային,  
պոչային, 
ունեն միջին ականջ, 
    

Երկկենցաղների արտաքին  
առանձնահատկությունները 
հատկանիշները և  
    

բազմազանու-
թյունը 
Երկկենցաղ-
ների     

Երկկենցաղների զգա-
յարանները կմախքը և    
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8-րդ դասարանում առաջարկեցինք «Արյուն» թեման: Աշա-
կերտները աշխատեցին հետևյալ կերպ. 

Թվարկել- խմբավորել – որակել մոդելի օրինակ. 
1. Էրիթրոցիտներ, պլազմա, լեյկոցիտներ, հեմոգլոբին, թրոմ-

բոցիտներ, ֆագոցիտոզ, սպիտակուցներ, ճարպ, հորմոններ, մա-
կարդուկ, արյան շիճուկ, հեմոֆիլիա, գլյուկոզ, ֆագոցիտներ, ֆի-
բրինոգեն: 

                            Աղյուսակ Աղյուսակ Աղյուսակ Աղյուսակ 2222    
Թվարկել- խմբավորել – որակել մոդելի օրինակ «Արյուն» թեմայից 
Էրիթրոցիտներ 
Լեյկոցիտներ 
Թրոմբոցիտներ 
Պլազմա 
ֆագոցիտներ 

Սպիտակուցներ 
Ճարպ 
Հորմոններ 
գլյուկոզ 

մակարդուկ 
արյան շիճուկ 
հեմոֆիլիա 
ֆիբրինոգեն 

Արյան կազմը Արյան պլազման և նրա 
բաղադրությունը 

Արյան մակարդում 
 

 
Աշակերտների 2-րդ խմբի մոտ գրավոր ստուգում կազմակեր-

պել ենք տեսական հարցերի ստուգումով. 
7-րդ դասարան – 1.Նկարագրեք երկկենցաղների արտաքին 

կառուցվածքը: 
 2. Նկարագրեք երկկենցաղների նյարդային համակարգի կա-

ռուցվածքը և ֆունկցիան: 
 3. Համեմատեք ձկների և երկկենցաղների կմախքի հատկա-

նիշները: 
8-րդ դասարան-1.Նկարագրեք արյան քիմիական կազ-

մուէթյունը: 
 2. Նկարագրեք արյան մակարդման գործընթացը: 
 3. Ինչ է ֆիզիոլոգիական լուծույթը: 
Գրավոր աշխատանքների արդյունքները բերված են աղյուսակ 

թիվ 3-ում և 4րդ-ում: 
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    Աղյուսակ Աղյուսակ Աղյուսակ Աղյուսակ 3.3.3.3. 

Թվարկել – որակել – խմբավորել մոդելով  
գրավոր աշխատանքների արդյունքները 

ԴպրոցներԴպրոցներԴպրոցներԴպրոցներ    ԱշակերտԱշակերտԱշակերտԱշակերտ----
ների թիվըների թիվըների թիվըների թիվը    

ՄիավորներՄիավորներՄիավորներՄիավորներ    
4 5 6 7 8 9 10 

Վանաձորի  
թիվ 17 դպրոց 

28 1 2 3 6 7 8 1 

Վանաձորի  
թիվ 18 դպրոց 

30 1 2 2 6 10 9 1 

Արագածոտնի մարզի 
Գեղարոտի դպրոց 

12 1 3 2 4 2 - - 

Ընդամենը 70 3 7 7 16 19 17 2 

 
Աղյուսակ 3-ից երևում է, որ «Թվարկել–որակել–խմբավորել» 

մոդելով աշխատանքների վերլուծության արդյունքում ունենք այս-
պիսի պատկեր. 

4 միավոր ստացել են 2 ուսանողներ` 0.04%-ը;    
5 միավոր` ստացել են ստուգման ենթարկված աշակերտների 

10%-ը; 
6 միավոր` 10%; 7 միավոր`22.8%; 8միավոր`27.1%; 9 միա-

վոր`24.21%; 10 միավոր` 0.02%: 
Անբավարար գնահատական ստացել են 3 աշակերտներ, իսկ 

առավելագույն 10 միավոր ստացել են 2 աշակերտ: 
 

    Աղյուսակ Աղյուսակ Աղյուսակ Աղյուսակ 4444 
Տեսական հարցերով գրավոր աշխատանքի արդյունքները. 

ԴպրոցներԴպրոցներԴպրոցներԴպրոցներ    ԱշակերտԱշակերտԱշակերտԱշակերտ----
ների թիվըների թիվըների թիվըների թիվը    

ՄիավորներՄիավորներՄիավորներՄիավորներ    
4 5 6 7 8 9 10 

Վանաձորի  
թիվ 17 դպրոց 

28 2 8 4 6 4 3 1 

Վանաձորի 
 թիվ 18 դպրոց 

30 4 6 7 5 4 3 1 

Արագածոտնի մարզի  
Գեղարոտի դպրոց 

12 2 2 3 3 1 1 - 

Ընդամենը 70 8 16 14 14 9 7 2 
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Աղյուսակ 4-ի վերլուծությունից ունենք այսպիսի պատկեր. 4 
միավոր ստացել են 70 աշակերտներից 11.4%-ը; 5 միավոր`22.8%; 6 
միավոր` 20%; 7 միավոր`20%; 8միավոր`12.8%; 9 միավոր` 10%; 10 
միավոր` 2.8: 

գրավոր աշխատանքի դեպքում աշակերտների գերակշիռ մա-
սը ստացել է «5» միավոր, իսկ «Թվարկել-որակել-խմբավորել» մո-
դելով և գրավոր աշխատանքի դեպքում` «8» և «9» միավոր: 

Այսպիսով, «Թվարկել-որակել-խմբավորել» մոդելը կարելի է 
առաջարկել աշակերտներին որպես անհատական-ինքնուրույն 
աշխատանք, որը հնարավորություն կտա համակարգել, ամբողջա-
կանացնել աշակերտների ստացած գիտելիքները, ամրապնդել 
ձևավորված հասկացությունները: «Թվարկել-որակել-խմբավորել» 
մոդելը հնարավորություն կտա աշակերտների մոտ ամրապնդել 
համեմատություններ կատարելու ունակություն:  

 
ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. Արնաուդյան Ա., Օհանովա Ի., Հովհաննիսյան Գ., Զոհրաբյան Ա., Գրի-
գորյան Ք., Դավթյան Մ., «Կառուցողական կրթության հիմունքները և մե-
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УПОТРЕБЛЕНИЕ НОВОГО МЕТОДА В ПРЕПОДАВАНИИ УПОТРЕБЛЕНИЕ НОВОГО МЕТОДА В ПРЕПОДАВАНИИ УПОТРЕБЛЕНИЕ НОВОГО МЕТОДА В ПРЕПОДАВАНИИ УПОТРЕБЛЕНИЕ НОВОГО МЕТОДА В ПРЕПОДАВАНИИ 
БИОЛОГИИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕБИОЛОГИИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕБИОЛОГИИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕБИОЛОГИИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ    
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Мурадян АрминеМурадян АрминеМурадян АрминеМурадян Армине    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
В статье предложен новый метод: “перечисление – группирование – система-

тизирование”, который можно использовать на урокаx биологии в основной школе. 
“Перечисление – группирование – систематизирование” новая модель самосто-
ятельной работы школьников. Новая модель может изменить качества образования 
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SummarySummarySummarySummary    
In this article experimental use of new models “enumerate-group-qualify” are 

represented during the lesson biology in basic school. The”enumerate-group-qualify” 
models is a tipe of the new models independent work schoolchild. We think that this 
new models can increas the quality of education. 
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ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՀԵՔԻԱԹՆԵՐԻ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՀԵՔԻԱԹՆԵՐԻ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՀԵՔԻԱԹՆԵՐԻ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՀԵՔԻԱԹՆԵՐԻ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ 
ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ    

Վիրաբյան ՔարմիլեՎիրաբյան ՔարմիլեՎիրաբյան ՔարմիլեՎիրաբյան Քարմիլե, , , , մմմմ....գգգգ....թթթթ....    
Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական համալսարան  

    
 Հեքիաթները, համարվելով գեղարվեստական ստեղծագործություն, ժո-

ղովրդի համար եղել են գիտելիքների աղբյուր: Նրանք ժողովրդական դաստիա-
րակության գանձերն են, առավել ևս շատ հեքիաթներ ունեն մանկավարժական 
մեծ արժեք: 

    
ԱռանցքայինԱռանցքայինԱռանցքայինԱռանցքային    բառերբառերբառերբառեր.... հեքիաթ, ժողովրդական դաստիարակություն, պատկե-

րավորություն, չափազանցություն, զվարճություն, իմաստուն ժողովուրդ-դաս-
տիարակ: 

 
«Հեքիաթներում անդունդներ են՝ խորը՝ անծայր, անվերջ ....  
Հեքիաթը հարուստ ու շքեղ աշխարհ է: 
Հեքիաթը ամենաբարձր ստեղծագործությունն է.  
նույնիսկ հանճարները հեքիաթ չեն կարողանում ստեղծել, 
 բայց հեքիաթների են ձգտում ... »: 

 Հովհ. Թումանյան 
Հեքիաթը ժողովրդական բանահյուսության կարևոր ժանրերից 

մեկն է:  
Հեքիաթներն իրենց հետ բերել է նախամարդն անգիտակցա-

բար, իրական փաստը վերարտադրելով միմիկայով, խոսքով, որը 
ծառայել է որպես հոգու սնունդ: Այս գործընթացը շարունակվել է 
այնքան ժամանակ, մինչև մարդն իր համար ստեղծել է գերբնական 
ուժերին, որոնք ժամանակին վախ էին ներշնչում:  

Հայկական հեքիաթները հազարամյակների հնություն ունեն: 
Արտաքուստ պարզ կերպարների և գործողությունների տակ մեր 
իմաստուն ժողովուրդը թաքցրել է հզոր ճշմարտություններ: Հե-
քիաթներում է արտացոլված հայ մարդու իրական աշխարհա-
յացքն ու ապրելակերպը`միշտ ազնիվ, արդար, քաջ:  

Հայ իրականության մեջ հեքիաթների գրառման և հրատա-
րակման գործը բարվոք վիճակում է եղել: Այդ աշխատանքը հիմ-
նականում սկսվել է 19-րդ դարի երկրորդ կեսից, բայց չի կարելի 
մտածել, որ մինչ այդ ոչինչ չի արվել: Դրանց հիման վրա են շարա-
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դրվել Ագաթանգեղոսի, Բյուզանդի, Խորենացու «Պատմություննե-
րը»: Առաջին բանահավաքները հավաքել են այդ նյութերը և դրանց 
հետ նաև հեքիաթները, վերապատմել` վերնագրելով «Առասպելա-
կան զրույց», « Հին զրույց» և այլն: 

Հեքիաթները` որպես համով-հոտով գրված ստեղծագործու-
թյուններ, կլանել ու կլանում են բոլոր տարիքի մարդկանց`թե՛ մա-
նուկներին, թե՛ մեծերին: Նահապետական բազմանդամ ընտանիք-
ներում, հատկապես ձմռան ցրտաշունչ օրերին, խլվլացել են մա-
նուկները, աղմկել, սակայն բավական է լսել «Եղել է, չի եղել» ար-
տահայտությունը, որպեսզի անմիջապես գային, նստեին պապի 
կամ տատի մոտ` նահապետական բուխարու կամ թոնրի շուրջը, և 
ծայր են առել հեքիաթները` ոգևորող, ուրախացնող, լացացնող ու 
ատելություն արթնացնող: Երեխաների աչքերը փայլել են, երբ 
նրանց առջև բացվել են կախարդական աշխարհի դռներընրանք, 
զմրուխտ ղուշիու թռչող գորգի վրա նստած, մտովի սլացել են ան-
տառների, ծովերի վրայով: Կռնատ աղջկա հետ արտասվել են, 
Մոխրոտի հետ պարել են թագավորական պալատում, Կարմիր 
գլխարկի հետ այցելել են հիվանդ տատիկին, սիրելի հերոսների 
հետ մտել են յոթ գլխանի դևերի թագավորություն և այլն: Հեքիաթ-
ներում, երբ հաղթել է բարին, նրանք ուրախությունից արտասվել 
են, իսկ, երբ բարին հանդիպել է չարին ու տանջվել են, նրանք 
խնդրել են տատին. «Թո՛ղ դևը չուտի նրանց, տատի՛, մի՛ թողնի»: 

Երեխաները մեծ բավականություն են ստանում այն բանից, որ 
իրենց միտքն ապրում է հեքիաթային կերպարների աշխարհում: 
Երեխան կարող է բազմաթիվ անգամ վերապատմել միևնույն հե-
քիաթը և ամեն անգամ նրանում հայտնագործում է ինչ-որ նոր 
բան: Երեխան հիանալի գիտի, որ աշխարհում չկա ոչ կախարդ 
պառավը, ոչ արքայադուստր գորտը, ոչ անմահ Կաշչեյը, բայց այս 
կերպարների մեջ մարմնավորում է բարին ու չարը: 

Ուշինսկին իրավացիորեն նշում է, որ դաստիարակության 
առումով հեքիաթն ավելի բարձր է դասվում մանկական գրակա-
նության մյուս բոլոր ժանրերից: Ուշինսկին հեքիաթներին անվա-
նել է ժողովրդական դաստիարակության առաջին փայլուն փորձե-
րը: Հեքիաթները, համարելով ժողովրդական դաստիարակության 



245 

հուշարձաններ, նա գրում է, որ ոչ ոք ի վիճակի չէ մրցել ժողովրդի 
մանկավարժական հանճարի հետ: Նույնը կարող ենք ասել բոլոր 
ժողովուրդների հեքիաթների մասին [7]: 

Հեքիաթները, համարվելով գեղարվեստական ստեղծագործու-
թյուն, ժողովրդի համար եղել են գիտելիքների աղբյուր: Շատ ման-
կավարժներ միշտ էլ հեքիաթները համարել են դաստիարակու-
թյան ու կրթության կարևոր միջոց` մատնանշելով, որ այն միշտ 
պետք է օգտագործել մանկավարժական գործունեության ընթաց-
քում (Ուշինսկի, Բելինսկի, Թումանյան, Աբովյան և ուրիշներ): Հե-
քիաթները, համարվելով ժողովրդական դաստիարակության միջոց, 
դարերի ընթացքում վերաիմաստավորվել և ստուգվել են ժողովրդի 
կողմից: Կյանքը, ժողովրդական դաստիարակության պրակտիկան 
վստահորեն ապացուցել են հեքիաթի մանկավարժական արժեքը: 
Երեխան և հեքիաթը անբաժանելի են, նրանք ստեղծում են մեկը 
մյուսին: Հեքիաթների համար հիմք է համարվել ժողովրդի կյանքը, 
նրա պայքարը երջանկության, հավատի, սիրո, բնության, սովորու-
թյունների համար: Ժողովրդի կյանքում քիչ չեն եղել դժվարու-
թյուններ, պատերազմներ, սնահավատություն, պայքար: Շատ հե-
քիաթներում արտացոլվել են ժողովրդի լավագույն կողմերը` աշխա-
տասիրությունը, օժտվածությունը, անսահման նվիրվածությունը 
հայրենիքին և ժողովրդին: Հեքիաթներում ժողովրդի դրական կող-
մերի արտացոլումը հիմք է հանդիսացել, որպեսզի սերնդեսերունդ 
փոխանցվեն այդ գծերը: Պատմական հեքիաթներում արտացոլված 
է բարեկամության գաղափարը: Հեքիաթներում հանդիպում ենք 
տարբեր հերոսների, ովքեր ճանապարհորդում են ուրիշ երկրներ, 
այնտեղ գտնում համախոհներ, բարյացկամորեն օգնում միմյանց: 
Հեքիաթային դրական հերոսներին, որպես օրենք, իրենց դժվար 
պայքարում օգնում են ոչ միայն մարդիկ, այլ բնությունը, սաղար-
թախիտ ծառերը, գետերը և լճերը, որոնք հերոսին պաշտպանում 
են թշնամուց, թռչունները վտանգի մասին տեղեկացնում են, 
ձկները փնտրում և գտնում են մատանիները, արծիվը, ով հերոսին 
հասցնում է մարդկանց համար անահասանելի բարձունքին, էլ 
չենք ասում հրեղեն ձիերի մասին: Այս բոլորն արտահայտվում է 
այն գաղափարի մեջ, որ բնության ուժերը ծառայեն մարդկանց: 
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Շատ ժողովրդական հեքիաթներ վստահություն են ներշնչում 
հաղթանակի, արդարության, ազնվության նկատմամբ: Որպես 
օրենք, բոլոր հեքիաթներում դրական հերոսների տառապանքները 
ժամանակավոր են, անցողիկ: Հեքիաթներում լավատեսությունը -
շատ է դուր գալիս երեխաներին և ամրացնում է ժողովրդական 
դաստիարակության մանկավարժական միջոցները:  

Սյուժեի հետաքրքրաշարժությունը, պատկերավորությունը, 
զվարճությունը հեքիաթին դարձնում են մանկավարժական արդ-
յունավետ միջոց: Մակարենկոն, բնութագրելով մանկական գրա-
կանության առանձնահատկությունը, նշում է, որ ստեղծագործու-
թյան սյուժեն երեխայի համար պետք է ձգտի պարզության, իսկ 
ֆաբուլան (դեպքերի բնական հաջորդականությունը)` դժվարու-
թյան [5, 3-4]: Հեքիաթները լիարժեքորեն պատասխանում են այդ 
պահանջներըին: Հեքիաթներում իրադրության կառուցվածքը, ար-
տաքին բախումները և պայքարը միշտ էլ բարդ են: Այս առանձնա-
հատկությունը երեխաներին դարձնում են ավելի լուրջ և ուշադիր: 
Հեքիաթներում միշտ էլ հաշվի են առել երեխաների հոգեբանական 
առանձնահատկությունները, հատկապես նրանց ուշադրության 
կայունությունը և շարժունությունը: 

Հեքիաթների կարևոր առանձնահատկությունը պատկերավո-
րությունն է, որը հեշտացնում է երեխաների ընկալումը, քանի որ 
նրանց մոտ լավ չի զարգացած վերացական մտածողությունը: Հե-
րոսների մեջ մշտապես ի հայտ են գալիս բնավորության այն գծե-
րը, որոնք բնորոշ են տվյալ ժողովրդի խառնվածքին`քաջություն, 
աշխատասիրություն, խորիմացություն: Այս որակները բացա-
հայտվում են չափազանցության միջոցով: Հեքիաթներում միշտ էլ 
մեկ գիշերվա մեջ կառուցվում են թագավորական պալատներ, կա-
մուրջներ և այլն: Նույնը կարող ենք ասել նաև ֆիզիկական ուժի, 
քաջության, համարձակության, խիզախության մասին: 

Պատկերավորությանը լրացնում է զվարճությունը: Իմաստուն 
մանկավարժ-ժողովուրդը փորձել է հեքիաթները դարձնել հետաքրքիր 
և ուշագրավ: Ժողովրդական հեքիաթներում ոչ միայն վառ և կեն-
դանի կերպարներ են, այլ ուրախ, հորմորով:  

Հեքիաթներում կարևոր է դիդակտիզմի գաղափարը: Աշխար-
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հի բոլոր ժողովուրդների հեքիաթնեը ուսուցողական են: Ակնարկ-
ները հեքիաթներում օգտագործվում են հենց ուսոցողական նպա-
տակով: Դիդակտիզմի առանձնահատկությունը այն է, որ նրանց 
մեջ «բարի երիտասարդին դաս» է տրվում ոչ միայն ընդհանուր 
քնարկման միջոցով, այլ վառ կերպարներով և հստակ գործողու-
թյուններով: Դիդակտիզմը չի թուլացնում հեքիաթի գեղարվեստա-
կանությունը: Այս կամ այն ուսուցողական փորձը կարծես ինքնու-
րույն «տեղադրվում» է լսողի գիտակցության մեջ: Հենց այստեղ է 
հեքիաթի մանկավարժական արդյունավետությունը:  

Նշված առանձնահատկությունները հանդիպում ենք աշխար-
հի բոլոր ժողովուրդների հեքիաթներում, որոնք համարվում են 
դաստիարակչական հզոր միջոց: Պուշկինը գրում է. «…Երեկոյան 
հեքիաթներ եմ լսում, դրանով վարձահատույց լինում անիծ-
յալ…պակասին, ի՛նչ հիանալի են այդ հեքիաթները» (Ընտիր եր-
կեր: (Բանաստեղծություններ: Պոեմներ: Հեքիաթներ: Արձակ) 
/Ա.Ս. Պուշկին, կազմ. և ծանոթագր.՝ Ռ. Դավոյան/: Խմբ.՝ Է.Բ. Թո-
ռունյան,  Երևան,  1985): Հեքիաթները մանկավարժական գաղա-
փարի գանձերն են, դաստիարակության փայլուն օրինակներ: 

Մի շարք հեքիաթներում հանդիպում ենք մանկավարժական 
հասկացությունների, եզրակացությունների, խրատների: Ժողո-
վուրդն իր հեքիաթներում միշտ էլ առաջնային է համարել գիտելի-
քը: Ժողովրդական հեքիաթներում մենք գտնում ենք անձնավորու-
թյան զարգացման վրա ազդող հնարներ, լուծվում են ընտանեկան 
դաստիարակության մի շարք խնդիրներ, բացահայտվում են բա-
րոյական դաստիարակության բովանդակությունը: Ահա մեկ հե-
քիաթի օրինակ. հայրը ապրում էր տղայի, հարսի և թոռնիկի հետ: 
Հայրը «բեռ» էր նրանց համար: Մի օր հարսի պահանջով տղան հո-
րը նստեցնում է սահնակի վրա և տանում, գցում է խորը փորված 
փոսի մեջ: Թոռը հանում է սահնակը և հորն ասում, որ այն կպահի 
այնքան ժամանակ, մինչև ծնողներն էլ կծերանան, և ինքը նրանց 
նույն սահնակով կնետի նույն փոսը: Հեքիաթի իմաստը այն է, որ 
մարդն իր արածի համար միշտ պատասխան է տալու, պատժվելու 
է վատ արաքի համար: Իսահակյանի մշակմամբ կարդում ենք. 
«Տըղա՛ս, վերցրու պարկը քեզ հետ, պարկը տանը պետք կըգա»: 
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Հեքիաթներում մեծ է օրինակի մեթոդի դերը: Այն դաստիարա-
կող հզոր ուժ է: Ստախոսը այնքան ստեր է հնարել, որ իրական 
հրդեհի դեպքում նրան չեն հավատում: Շատ հեքիաթներում ըն-
տանեկան վեճերը, անհաշտությունը ավելի վատն են, քան բուք ու 
բորանը` փողոցում: Շատ դեպքերում էլ հեքիաթների բացասական 
հերոսները դիմում են իմաստուն ծերերին, որպեսզի օգնեն: «Կա-
խարդական տաշեղը» հեքիաթում ամուսիններն անընդհատ վի-
ճում են: Կինը դիմում է իմաստուն տատիկին: Տատիկը կնոջ պատ-
մածից հասկանում է, որ կինը խառնակչի, բանսարկու է, և ասում 
է. «Ահա՛ վերցրու այս կախարդական տաշեղը և, երբ ամուսինդ 
կգա տուն, պահի՛ր ատամներիդ արանքում և ոչ մի դեպքում բաց 
չթողնես»: Կինը երեք անգամ նման ձևով անում է և գնում շնորհա-
կալություն հայտնում իմաստունին: Հեքիաթում խոսվում է զիջո-
ղականության, հարգանքի, հարմարվողականության մասին: Այս և 
նման շատ հեքիաթներում խոսվում է մանկավարժի անձնավորու-
թյան, նրա դաստիարակչական հնարների մասին: Այստեղ իմաս-
տուն տատիկը համարվում է ժողովրդական մանկավարժ-վար-
պետ: Նրանց առանձնահատկությունը այն է, որ նրանք զբաղվում 
են ոչ միայն երեխաների դաստիարակության հարցերով, այլև 
նրանց ծնողների: Սա շատ բնորոշ գիծ է: 

Ժողովրդական հեքիաթներին բնորոշ է բնահարմարության 
սկզբունքը: Այն, ինչ սովորում ենք երիտասարդական տարիներին, 
համեմատվում է քարի հետ, իսկ ինչը ծերության ժամանակ` ձյան: 
Պապը սովորեցնում է թոռնիկին. «Ձյունը հալվում է տաքից, քամին 
քշում տանում է, իսկ քարը մնում է կանգուն դարեր շարունակ»: 

 Շատ հեքիաթներում բարձրացվում է ժողովրդական դաս-
տիարակության բազմաթիվ խնդիրներ` հայրենասիրություն, աշ-
խատասիրություն, բարեկամություն, հոգատարություն, եղբայրա-
սիրություն, բարություն և այլն: 

Ժողովրդական շատ հեքիաթներ հարստանում են այնտեղ օգ-
տագործված ասացվածքների, շուտասելուկների, թևավոր խոսքե-
րի շնորհիվ:  

Ժողովրդական հեքիաթները ձևավորում են որոշակի բարոյա-
կան արժեքներ. աղջիկների համար`իմաստուն գեղեցկուհի (խելա-
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ցի, ասեղնագործող, մաքրասեր), տղաների համար`քաջ, համար-
ձակ, ազնիվ, բարի, աշխատասեր, հայրենիքը սիրող [4, 41-45]: 

Երեխայի համար իդեալը պետք է լինի ապագայի նկատմամբ 
դրական վերաբերմունքը: Մանկության իդեալը շատ դեպքերում 
որոշում է նրան որպես անձնավորություն: Դաստիարակը պետք է 
կարողանա պարզել, թե ո՛րն է երեխայի համար կարևոր, որպեսզի 
զերծ պահի բացասական երևույթներից: Իհարկե, սա հեշտ չէ, բայց 
այստեղ է, որ երևում է դաստիարակի վարպետությունը: Հեքիաթ-
ների հետ աշխատանքն իրականացնում ենք տարբեր ձևերով` ըն-
թերցանություն, վերապատմել, բեմականացում, հերոսների վար-
քագծի քննարկում, մրցույթ հեքիաթների գիտակների միջև և այլն: 
Լավ կլինի, եթե հեքիաթների բեմականացման ժամանակ երեխա-
ներն իրենք ընտրեն երաժշտությունը, շատ դեկորներ պատրաս-
տեն իրենց ձեռքերով, ընտրեն դերակատարներին: Նման աշխա-
տանքը կտա դաստիարակչական մեծ արձագանք: 

    
    
    
    

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
1. Հայ ժողովրդական հեքիաթներ: Հ.16 Խմբ.կոլ.`Հարությունյան Ս.Բ., Քա-

լանթարյան Ա. Ա.: ՀՀ ԳԱԱ, Հնագ. և ազգագր. ին.-տ: Երևան, ՀՀ ԳԱԱ 
հրատ., 2009 

2. Պոնոմարենկո Ի., Հեքիաթի դերն ու նշանակությունը նախադպրոցական 
տարիքում, /Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր/, Վանաձոր, 2013 

3. Սուխոմլինսկի Վ.Ա., Սիրտս նվիրում եմ երեխաներին, Երևան, 1977 
4. Батурина Г.И., Кузина Т.Ф. Народная педагогика в воспитании до-

школьников, Москва, 1995 
5. Дановский А.В, Детская литература. Хрестоматия, Москва, 1978 
6. Кукушин В.С. Этнопедагогика, Москва-Воронеж, 2002 
7. Ушинский К.Д. О народности в общественном воспитании,Москва, 1953 
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ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАРОДНЫХ СКАЗОКВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАРОДНЫХ СКАЗОКВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАРОДНЫХ СКАЗОКВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАРОДНЫХ СКАЗОК    
    Вирабян Кармиле Вирабян Кармиле Вирабян Кармиле Вирабян Кармиле     

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Сказки, являясь художественно-литературными произведенияами, одновре-

менно были для трудящихся и областью теоретических обобщений по многим 
отраслям знаний. Они-сокровищница народной педагогики, более того, многие 
сказки суть сочинения педагогические, т.е. в них содержатся педагогические идеи.  

  
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: сказка, народное воспитание, образность, забавность, 

мудрый педагог-народ, гиперболизацция. 
 

    
    

EDUCATIONAL VALUE OF FOLK TALESEDUCATIONAL VALUE OF FOLK TALESEDUCATIONAL VALUE OF FOLK TALESEDUCATIONAL VALUE OF FOLK TALES    
Virabyan KarmileVirabyan KarmileVirabyan KarmileVirabyan Karmile    

SummarySummarySummarySummary    
Tales of being аrt and literary works, both were for workers and the area of 

theoretical generalizations in many branches of knowledge. They are a treasure-house of 
traditional pedagogy, moreover, many tales are pedagogical works, i. e. they contain 
Pedagogical ideal. 

 
Key words:Key words:Key words:Key words: tale, popular education, imagery, funny, a wise teacher and people 

exaggeration. 
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ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐ    
    

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՄԱՆՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՄԱՆՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՄԱՆՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՄԱՆ    
ԴԵՐՆ ՈՒ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸԴԵՐՆ ՈՒ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸԴԵՐՆ ՈՒ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸԴԵՐՆ ՈՒ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ 

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՃԻՇՏ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՃԻՇՏ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՃԻՇՏ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՃԻՇՏ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ    
Մկրտչյան ԱնիչկաՄկրտչյան ԱնիչկաՄկրտչյան ԱնիչկաՄկրտչյան Անիչկա, , , , մմմմ....գգգգ....թթթթ., ., ., ., դոցենտդոցենտդոցենտդոցենտ    

Հովհաննիսյան ԱնահիտՀովհաննիսյան ԱնահիտՀովհաննիսյան ԱնահիտՀովհաննիսյան Անահիտ, , , , մմմմ....գգգգ....թթթթ., ., ., ., դոցենտ դոցենտ դոցենտ դոցենտ     
Հարությունյան ԱրմենՀարությունյան ԱրմենՀարությունյան ԱրմենՀարությունյան Արմեն, , , , մմմմ....գգգգ....թթթթ., ., ., ., դոցենտդոցենտդոցենտդոցենտ    

Ներկարարյան ՆելլիՆերկարարյան ՆելլիՆերկարարյան ՆելլիՆերկարարյան Նելլի. . . . մմմմ....գգգգ....թթթթ....    
Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական համալսարան  

 
Հոդվածում ներկայացված են սովորողների մասնագիտական կողմնորոշ-

ման վերաբերյալ մոտեցումներն ու փուլերը: Կատարված է գիտական ուսումնա-
սիրություն Լոռու մարզում: Արդյունքներն արտացոլվել են դիագրամներով, կա-
տարվել է վերլուծություն և ամփոփում: 

 
Առանցքային բառերԱռանցքային բառերԱռանցքային բառերԱռանցքային բառեր. մասնագիտական կողմնորոշում, մասնագիտական 

լուսավորվածություն, մասնագիտության ընտրություն, մասնագիտության ընտ-
րության դրդապատճառներ, աշխատաշուկայի պահանջարկ, մասնագիտություն-
ների տեղեկացվածություն 

 
Մասնագիտական կողմնորոշումը հոգեբանական, մանկա-

վարժական և բժշկական միջոցառումների մի ամբողջ համակարգ 
է, որի նպատակն է օգնել երիտասարդությանը մասնագիտություն 
ընտրելու խնդրում: (1,3) 

Որակյալ մասնագետի պատրաստումը և կայացումը սկսվում է 
մասնագիտությունների մասին տեղեկացվածությունից, ճիշտ ուղ-
ղորդումից, կողմնորոշումից: Ճիշտ կողմնորոշման գործում կարևո-
րում ենք դպրոցի բոլոր աստիճաններում սովորողների հետ պլա-
նավորված, հետևողական, շարունակական աշխատանքը: Ըստ 
Ի.Ֆ.Խառլամովի հանրակրթական դպրոցում մասնագիտական 
կողմնարաշման ուղղությամբ հիմնական խնդիրներն են` 

1. Դպրոցը պետք է գիտենա ազգային և միջազգային տնտեսու-
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թյունների անհրաժեշտ կադրերի պահանջը:  
2. Դպրոցը պետք է գիտենա ապագա մասնագետին ներկայաց-

վող մասնագիտությունների պահանջները: 
3. Դպրոցը պետք է բացահայտի սովորողների հետաքրքրասի-

րությունները, հակումներն ու ընդունակությունները և դրսևորված 
հատկանիշների համաձայն նրանց ուղղորդի ճիշտ մասնագիտու-
թյան ընտրության: (3,222) 

Մասնագիտական կողմնորոշումը առավել քան կարևորվում է 
արդի պայմաններում, երբ ապագա մասնագիտության ընտրու-
թյունը համարժեք չէ սովորողի ընդունակություններին, գիտելիք-
ների մակարդակին, ձգտումներին, երազանքին: Նույնիսկ պարզ 
զրույցների միջոցով արագ բացահայտվում են մասնագիտության 
ընտրության դրդապատճառները. մասնագիտական կողմնորոշման 
հարցում պետք է հաշվի առնել սովորողների նախասիրություննե-
րը, գիտելիքների մակարդակը: Օգնել սովորողներին մասնագի-
տության ճիշտ ընտրություն կատարելու խնդրում՝ նշանակում է 
նրան օգնել կյանքում իր տեղը գտնելու գործում: Իսկ դա կարելի է 
անել մասնագիտական կողմնորոշման գծով միջոցառումների հա-
մակարգի իրականացման միջոցով: 

� մասնագիտական լուսավորություն – դպրոցականներին տա-
լիս է տեղեկատվություն մասնագիտությունների աշխարհի` ներ-
կայումս պահանջարկ ունեցող մասնագիտությունների վերաբերյալ:  

� մասնագիտական դաստիարակություն – երիտասարդների 
աշխատասիրության, աշխատելու ընդունակության, մասնագիտա-
կան պատասխանատվության, հակումների և ընդունակություննե-
րի ձևավորում: 

� մասնագիտական խորհրդատվություն – մասնագիտության 
ընտրության, աշխատանքի տեղավորման, մասնագիտական պատ-
րաստվածության բարձրացման հնարավորությունների հարցերի 
հետ կապված խորհրդատվություն: (2,116) 
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Այն իրականացվում է 3 ուղղությամբ. 
I. Տեղեկատվական խորհրդատվության 
II. Հոգեբանա-մանկավարժական խորհրդատվության 
III. Բժշկական խորհրդատվության 
Մինչդեռ վերոհիշյալ միջոցառումների համալիրը շատ դպրոց-

ներում իրականացվում է ոչ պատշաճ մակարդակով, ինչն իր հետ 
բերում է բազում խնդիրներ: 

Մասնագիտական կողմնորոշումը պայմանականորեն կարող 
ենք բաժանել երեք փուլի, որոնք համապատասխանում են դպրոցի 
3 աստիճանների`տարրական, հիմնական և ավագ դպրոց:  

Յուրաքանչյուր փուլ ունի իր առանձնահատկությունները` 
տարրական դպրոցականը որոշակի տեղեկություն ունի մասնագի-
տությունների վերաբերյալ, ունի երազանք, որը դեռևս նախա-
դպրոցական տարիքում արտահայտվում է խաղի միջոցով: «Ինչ ես 
ուզում դառնալ» հարցին նրանք նշում են իրենց իմացած մասնա-
գիտությունները, «Ինչու ես ուզում այդ մասնագետը դառնալ» նրանք 
բերում են տարբեր պատճառներ: Տարրական դասարաններում 
կարևորվում է դասանյութերի ընձեռած հնարավորությունները, հե-
ռուստահաղորդումները, տարբեր մասնագետների հետ հանդի-
պումները, որոնց օրինակով շեշտադրվում է մասնագիտության 
ճիշտ ընտրության կարևորությունը, տեղն ու դերը հասարակու-
թյան առաջխաղացման գործում նրանց հասու միջոցներով ու եղա-
նակներով: 1-2-րդ դասարաններում կարելի է առաջարկել իրենց 
պատկերացումները նկարել,պատասխանել այս կամ այն մասնագի-
տությունը բնորոշող հարցերին, 3-4-րդ դասարանի աշակերտնե-
րին` գտնել մասնագիտությունների վերաբերյալ ասույթներ, նկա-
րագրել իրենց պատկերացմամբ մասնագիտությունները, հանձ-
նարարել ձեռք բերել տեղեկություններ իրենց հետաքրքրող մաս-
նագիտությունների վերաբերյալ և այլն: Զրույցների ընթացքում 
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ձևավորել համոզմունք, որ առանց գիտելիքների հնարավոր չէ 
կենսագործել երազանքը: 

Բացատրական աշխատանք է տարվում ազգային և միջազգա-
յին աշխատաշուկայում մասնագիտական պահանջարկի վերաբեր-
յալ: Դպրոցի խնդիրն է նաև տարբեր տեղեկատվական աղբյուր-
ների, ԶԼՄ-ների, հանդիպումների միջոցով ցույց տալ մասնագի-
տությունների դերը տնտեսության զարգացման գործում և հասա-
րակական կյանքի տարբեր բնագավառներում դրանց վարկանիշը: 

Երկրորդ փուլը դառնում է առավել ընդգրկուն, կարևորվում է 
համակարգված շարունակական աշխատանքը: Հատկապես արդի 
պայմաններում, երբ էական է դառնում բարձր որակավորում ունե-
ցող մասնագետի պատրաստումը մինչ մասնագիտական կրթու-
թյունը` կարևորվում է մասնագիտական կողմնորոշումը հիմնա-
կան դպրոցում: 

Հիմնական դպրոցի առջև կանգնած է մասնագիտության ճիշտ 
ուղղորդման հիմնախնդիրը: Ուսուցիչների ամենօրյա աշխատան-
քը պետք է լինի ոչ միայն ուսումնական աշխատանքի կազմակեր-
պումն ու գնահատումը, այլև սովորողների ներուժի բացահայտու-
մը և կիրառումը ապագա մասնագիտության ճիշտ ընտրության 
հարցում: Վերոբերյալից ելնելով` հիմնական դպրոցի մասնագի-
տական կողմնորոշման նպատակն է ճիշտ ուղղորդել նրանց միջին 
մասագիտական կրթության համակարգ կամ ավագ դպրոցի հա-
մապատասխան հոսք: Բարձրագույն մասնագիտական ուսումնա-
կան հաստատության և ավագ դպրոցի համապատասխան հոսքե-
րում խիստ էական է դառնում համապատասխան առարկաներից 
յուրացրած գիտելիքները (գիտելիք, կարողություն, հմտություն), 
առաջնային է դառնում մասնագիտական ուղղվածության գիտա-
կան հիմնավորումը, սովորողին ներկայացվող պահանջները, 
որոնց վերաբերյալ պայմանների բացահայտման համար պետք է 



255 

կիրառել շարադրության, բացահայտող զրույցի, հարցաթերթիկի, 
բանավեճի և այլ մեթոդներ: Սովորողների ցանկությունները ան-
հրաժեշտ է հաշվի առնել տարբեր բնագավառներում լավագույն 
մասնագետների հետ հանդիպումներում:  

«Ինչ եմ ուզում դառնալ» թեմայով հանձնարարվող շարադրու-
թյունների վերլուծությունը ցույց տվեց, որ հիմնականում ավագ 
դպրոցի սովորողները ճիշտ են ընտրել իրենց մասնագիտական 
հոսքերը, ցավոք, դեռևս կան ավագ դպրոցներ, որտեղ հոսքերում 
ընտրությունները ըստ առարկայական գիտելիքների չեն համապա-
տասխանում (հավանաբար պատճառը աշակերտների թվաքանա-
կով ֆինանսավորումն է): 

Սովորողներին առաջարկվում է իրենց նախընտրած մասնա-
գիտության վերաբերյալ գրականությունից, համացանցից հայթայ-
թել նյութեր, պատրաստել հաղորդումներ դասղեկական ժամերի 
կամ խմբակներում հանդես գալու վերաբերյալ: 

Հաշվի առնելով բոլոր հանգամանքները` նրանց նպատակա-
ուղղել համապատասխան ուսումնական հաստատություն (միջին 
մասնագիտական) և ավագ դպրոցի համապատասխան հոսք:  

Կայացման գործում կան հակասություններ: 
Ազատ զրույցների, փաստերի, ապացույցների և համոզման 

միջոցով պետք է սովորողի գիտակցությանը հասցնել այն իրողու-
թյունը, որ առանց խորը գիտելիքների` հատկապես բազային 
առարկաներից, չի կարող հասնել երազանքների կենսագործմանը: 

Արդի ժամանակաշրջանում առավել կարևորվում է լավագույն 
ուսուցչի անհրաժեշտությունը, առանց որի հնարավոր չէ դպրոցի 
աշխատանքի արդյունավետ կազմակերպումը, որը հիմք է հանդի-
սանում գիտելիքներով հարուստ, համարժեք կարողություններ, 
հմտություններ ունեցող շրջանավարտների` հիմնական և ավագ, 
որակյալ մասնագետներով դպրոցին ապահովելը:  
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Գաղտնիք չէ, որ բուհ-ի շատ շրջանավարտներ չեն կարո-
ղանում ինքնակայանալ աշխատաշուկայում պահանջարկ 
չլինելու պատճառով, ուստի պետք է միայն բարձր գիտելիք-
ներ ունեցող հիմնական դպրոցի (դպրոցի հոսքերի ընտրու-
թյան խախտում) շրջանավարտներին ուղղորդել ավագ դպ-
րոց, իսկ այնտեղից արդեն իրենց նախասիրած մասնագի-
տություն:  

Գիտական խմբի առաջին փուլի ուսումնասիրություն-
ները, որտեղ ընդգրկվել են 100 աշակերտներ Վանաձորի 
թիվ (1,11,10,ՎՊՄԻ հենակետային վարժարնը), Լոռու մար-
զի (Շամլուղ, Ախթալա,Օձուն) դպրոցներում անցկացրել ենք 
զրույց, հարցաթերթիկ ենք բաժանել 100 աշակերտի և ստա-
ցել ենք հետևյալ արդյունքները` 
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1.Ո՞ր բնագավառից եք ընտրելու ձեր մասնագիտությունը:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Ո՞րն է մասնագիտություն ընտրելու ձեր մտադրության շարժառիթը 

 
3.Արդյո՞ք դպրոցն օգնում է ձեզ մասնագիտություն ընտրելու հարցում: 

 

ë»÷³Ï³Ý 
Ñ»ï³ùñùñáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ 
Ý³Ë³ëÇñáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÁ

55%ë»÷³Ï³Ý 
ÇÝï»É»Ïïáõ-

³É 
ÁÝ¹áõÝ³Ïáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ 
ÑÝ³ñíáñáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÁ…

³Û¹ 
Ù³ë³Ý·Ç-
ïáõÃÛ³Ý 

å³Ñ³Ýç³ñ-
ÏÁ ßáõÏ³ÛáõÙ

9%

³ßË³ï³ÝùÇ 
í³ñÏ³ÝÇßÁ

9%

³ÛÉ 
ï³ñµ»ñ³Ï

2%

³Ûá
30%

áã
60%

¹Åí³ñ³ÝáõÙ 
»Ù å³ï³ë-

Ë³Ý»É
10%

ïÝï»ë³·Ç-
ï³Ï³Ý
41%

Ù³ÝÏ³í³ñ-
Å³Ï³Ý
26%

³ñÑ»ëï³-
·áñÍ³Ï³Ý

11%

µÅßÏ³Ï³Ý 
5
5%

Çñ³í³µ³-
Ý³Ï³Ý
5%

µÝ³·Çï³-
Ï³Ý
4%

Ñ³Ù³Ï³ñ·-
ã³ÛÇÝ
4%

³ñí»ëï
4
4%
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Արդյունքների վերլուծությունը ցույց տվեց, որ աշակերտ-
ների մեծամասնությունը ձգտում է բարձր աշխատավարձ 
ունեցող մասնագիտության:  

Գիտական խորը ուսումնասիրություն կատարելու հա-
մար մեր գիտական խմբի կողմից կազմվեցին հարցաթերթեր, 
որոնք հնարավորություն կընձեռեին բացահայտելու մասնա-
գիտական կողմնորոշման նպատակի, խնդիրների, հեռա-
նկարների դերը մասնագիտության ճիշտ ընտրության հար-
ցում: Դրանք են`  

1. աշակերտների տեղեկացվածությունը մասնագիտու-
թյունների վերաբերյալ,  

2. ուսման նկատմամբ դրդապատճառների բացահայտում, 
3. ապագա դիմորդների մասնագիտական ընտրության 

անտարբերության բացահայտում, 
4. ապագա դիմորդների կողմից բարձրագույն կրթության 

արժեքի գնահատման բացահայտում, 
5. ապագա դիմորդների ուսման վճարն ապահովող աղբ-

յուրների բացահայտում, 
6. ապագա դիմորդների նախընտրելի բուհերը: 
Ուսումնասիրությունները կատարվել են գիտական խմբի 

և ամբիոնի դասախոսների կողմից հետևյալ հիմնական և 
ավագ դպրոցներում (թիվ 1,3,6,10,13,18,28,30, Օձունի, Շամ-
լուղի, Ալավերդու թիվ 3, Ախթալայի, Գուգարքի թիվ 2) թվով 
350 աշակերտներ:  

Հարցաթերթերի համակարգումը, տվյալների վերլուծու-
թյունը և ըստ տվյալների կարգավորումը մաթեմատիկական 
մեթոդով հնարավորություն ընձեռեցին կազմելու ներքոբեր-
յալ դիագրամները, որտեղ պարզորոշ երևում է հարցման են-
թարկվածների ուսման դրդապատճառները, դիպլոմի արժևո-
րումը, մասնագիտության վարկանիշը և այլն: 
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ունենան
դիպլոմ

55

27%

ինգնազարգա
ցման համար

44

21%

չծառայեն
բանակում

31

15%

1. Ինչո՞ւԻնչո՞ւԻնչո՞ւԻնչո՞ւ ենենենեն մարդիկմարդիկմարդիկմարդիկ սովորումսովորումսովորումսովորում

 

դառնան
մասնագետ

76

37%
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ինքնուրույն
79

21%

կազմակեր
պությունը

69

18%

անհայտ է
44

12%

4. ԸնդունվելուԸնդունվելուԸնդունվելուԸնդունվելու դեպքումդեպքումդեպքումդեպքում ո՞վո՞վո՞վո՞վ էէէէ ապահովելուապահովելուապահովելուապահովելու
ուսմանուսմանուսմանուսման վճարըվճարըվճարըվճարը

ՄխիթարԳոշ
համալսարա

ն
58

16%

Ագրարային
համալսարա

ն
55

15%

ինձ համար
միևնույն է

30

8%

3.ՎանաձորիՎանաձորիՎանաձորիՎանաձորի ո՞րո՞րո՞րո՞ր բուհումբուհումբուհումբուհում կուզենաքկուզենաքկուզենաքկուզենաք սովորելսովորելսովորելսովորել 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ծնողները
185

49%

ապահովելուապահովելուապահովելուապահովելու ՁերՁերՁերՁեր

ՎՊՀ
125

34%

ՀՊՃՀ
99

27%

սովորելսովորելսովորելսովորել
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ՈւսումնասիրություններիՈւսումնասիրություններիՈւսումնասիրություններիՈւսումնասիրությունների    արդյունքումարդյունքումարդյունքումարդյունքում    բացահայտեցինքբացահայտեցինքբացահայտեցինքբացահայտեցինք....    
1. Սովորողների 37%ը արժևորում է որակյալ մասնագետ 

դառնալը,  
2. ինչու՞ է անհրաժեշտ դիպլոմն ըստ Ձեզ հարցին 41%ը 

պատասխանել է, որ ակնկալում է բարձր վարձատրու-
թյուն, 

3.  բուհ-ի ընտրության հարցում հարցման ենթարկված-
ների 34%ը նախապատվությունը տվել է ՎՊՀ-ին, 

4. ուսման վճարի աղբյուրները բացահայտող դիագրամի 
արդյունքները ցույց տվեցին, որ հարցվածների միայն 
12%-ն է, որ չգիտի, թե ով է ապահովելու ուսման վճարը, 

5. դիմորդների մասնագիտության ընտրության նկատ-
մամբ անտարբերությունը բացահայտող դիագրամը 
օգնում է հասկանալու, որ մասնագիտության ընտրու-
թյան նկատմամբ անտարբերությունը բխում է սոցիա-
լական անապահովությունից` 22%ը, 

6. աշխատատեղերի բացակայություն` 20%, 
7. միջոցների բացակայություն` 13%, 
8. աշակերտների տեղեկացվածությունը մասնագիտու-

թյունների վերաբերյալ հարցումը պարզեց,որ հարց-
վածների 24%-ը նախընտրում են մանկավարժական 
մասնագիտություն, գեղարվեստական և համակարգ-
չային մասնագիտությունները 14%, իսկ 10%-ը նախ-
ընտրել են տնտեսագիտական մասնագիտություն: 

Մեր գիտական խմբի ուսումնասիրությունների երկրորդ 
փուլի արդյունքները արտացոլվեցին 6 դիագրամների միջո-
ցով, որոնք ցույց են տալիս, որ բուհ-դպրոց կապի շրջանակ-
ներում համատեղ աշխատանքներ ունեն կատարելու դասա-
խոսները, ուսուցիչները, դասղեկները և ծնողները` մասնա-
գիտական կողմնորոշման աշխատանքներն առավել արդյու-
նավետ կազմակերպելու նպատակով: 
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ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆԻ ՍԵՌԱԿԱՆ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆԻ ՍԵՌԱԿԱՆ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆԻ ՍԵՌԱԿԱՆ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆԻ ՍԵՌԱԿԱՆ 
ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ     

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՊԱՅՄԱՆՆԵԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՊԱՅՄԱՆՆԵԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՊԱՅՄԱՆՆԵԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄՐՈՒՄՐՈՒՄՐՈՒՄ 
Խաչատրյան ՍաթիկԽաչատրյան ՍաթիկԽաչատրյան ՍաթիկԽաչատրյան Սաթիկ, , , , մմմմ....գգգգ....թթթթ., ., ., ., դոցենտդոցենտդոցենտդոցենտ    

    Վիրաբյան ՔարմիլեՎիրաբյան ՔարմիլեՎիրաբյան ՔարմիլեՎիրաբյան Քարմիլե, , , , մմմմ....գգգգ....թթթթ....    
    Մարուքյան ԼուսինեՄարուքյան ԼուսինեՄարուքյան ԼուսինեՄարուքյան Լուսինե, , , , մմմմ....գգգգ....թթթթ....    

    Սարգսյան ԱրեգնազանՍարգսյան ԱրեգնազանՍարգսյան ԱրեգնազանՍարգսյան Արեգնազան, , , , մմմմ....գգգգ....թթթթ....    
Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական համալսարան  

    
Հոդվածում ներկայացնում ենք մեր օրերում շատ կարևոր հարց. նախա-

դպրոցականի սեռական դաստիարակության ճիշտ կազմակերպումը մանկավար-
ժական գործընթացում: Այսօր հրատապ է դարձել նախադպրոցական տարիքի 
երեխաների սեռական դաստիարակության խնդիրը: Այս տարիքում երեխան 
սկսում է գիտակցել իր սեռային պատկանելիությունը, ձևավորվում և զարգանում 
է նրա սեռային ինքնագիտակցությունը: Նշված մեթոդ է համարվում ծնողների 
անձնական օրինակը: Անհրաժեշտություն չկա նախադպրոցականի ուշադրու-
թյունը բևեռել սեռական կյանքին վերաբերող թեմաների վրա, արթնացնել սեռա-
կան հետաքրքրքասիրությունը: 

 
ԱռանցքայինԱռանցքայինԱռանցքայինԱռանցքային    բառերըբառերըբառերըբառերը.... սեռական դաստիարակություն, սեռային պատկանե-

լիություն, սեռական լուսավորվածություն, սեռադերային սոցիալականացում, 
անձնական օրինակ, նախադպրոցական տարիք: 

 
«Մարդ աշխարհ է գալիս բազում հակումներով ու  

բնավորության գծերով, որոնց զարգացումը զգալիորեն 
պայմանավորված է շրջապատի պայմաններով»  

Ա.Բեբել 
Ժամանակակից գլոբալացման պայմաններում՝ կապված քա-

ղաքական, սոցիալ-տնտեսական փոփոխությունների հետ, խիստ 
կարևորվում է ապագա սերնդի ճիշտ դաստիարակության, նրանց 
մոտ բարոյական արժեհամակարգի և իրավական գիտակցության 
ձևավորման, սեռակրթության հարցերը և այլն: Սեռական դաս-
տիարակության ճիշտ կազմակերպման, երեխային հասարակա-
կան, ընտանեկան կյանքին նախապատրաստելու հարցը եղել և 
մնում է ամենակենսականը: Այսօր մեր հասարակությանը սպառ-



265 

նում են բազմաթիվ վտանգներ, որոնցից առավել կարևորել ենք 
անձի բարոյական կերպարի ճիշտ ձևավորումը, սեռական շեղում-
ներից զերծ պահելը, ազգային արժեքներից չշեղվելը և այլն: Սեռա-
կան դաստիարակության արդի հիմնախնդիրներից առանձնապես 
կարևորվում է աճող սերնդի այդ ոլորտի դաստիարակության իրա-
կանացումը, առաջին իրազեկումն ընտանիքում: Արդյոք ծնողները 
պատրաստ են իրենց երեխաներին դաստիարակել և հեռու պահել 
արտաքին միջավայրի ազդեցությունից, օգնել նրանց տեղեկատ-
վության և սեռական բնույթի հարցերի պատասխաններ որոնե-
լու:Այսօր այս դաշտը դեռևս անմխիթար վիճակում է, և ակնհայտ է, 
որ ընտանիքների զգալի մասը ի զորու չէ երեխաների սեռական 
դաստիարակությունը կազմակերպելու, սեռատարիքային փոփո-
խություններին համապատասխան մոտեցում ցուցաբերելու: 

Այսօր մեր հասարակությանը սպառնում են բազմաթիվ վտանգ-
ներ, որոնցից առավել կարևորել ենք անձի բարոյական կերպարի 
ճիշտ ձևավորումը, սեռական շեղումներից զերծ պահելը, ազգային 
արժեքներից չշեղվելը և այլն: 

Այս տեսանկյունից չափազանց կարևորել ենք նախադպրոցա-
կան տարիքում սեռական դաստիարակության ճիշտ իրականաց-
ման հարցը, քանի որ հենց նշված տարիքում են դրվում դաստիա-
րակության հիմքերը: 

Սեռական դաստիարակությունը բարոյական դաստիարակու-
թյան կարևոր բաղադրամասն է, որի բուն իմաստի վերաբերյալ թե՛ 
համացանցում, թե՛ գիտական գրականության մեջ տարակարծու-
թյուններ կան. որոշ աղբյուրներում (Ի. Ս. Կոն, Գ. Ե. Իվանովա,     
Լ. Ն. Խարչև, Զ. Ֆրեյդ) սեռական դաստիարակությունը օգտագործ-
վում է նեղ իմաստով` իր մեջ ներառելով միայն սեռական հասու-
նացումն ու սեռական կյանքը, սեռական լուսավորվածությունը, 
իսկ որոշ աղբյուրներում` լայն իմաստով` իր մեջ ընդգրկելով նաև 
սեռին բնորոշ գծերի դաստիարակումը [8]:  

Ո՞ր տարիքից կարելի է սկսել երեխայի սեռական դաստիա-
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րակությունը: Այս հարցը հուզել, հուզում է ծնողներին, մանկա-
վարժներին: 

Տարբեր ժամանակներում հարցը ստացել է տարբեր պատաս-
խաններ, տրվել` տարբեր լուծումներ: Ժամանակակից պայմաննե-
րում կյանքի արագ փոփոխվող իրավիճակներում քննարկվող 
հարցի լուծման համար թելադրվում են նոր պայմաններ և մոտե-
ցումներ: 

Բոլոր երեխաներին այս տարիքում մտահոգում է սոցիալա-
կան միջավայրում իր հայտնվելու իրական պատմությունը և մե-
ծահասակները` հատկապես այսօր, չպետք է աղավաղեն ճշմար-
տությունը: 

Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ նախադպրոցա-
կանի սեռական դաստիարակությունը պետք է սկսել վաղ տարիքից 
«փուլ առ փուլ անցնելով զարգացման տարբեր շրջաններ` նորած-
նային շրջան, մանկության շրջան, դեռահասության շրջան» [2, 5]:  

Ինչպես նշում են ժամանակակից ուսումնասիրողները (Ս. Մա-
րության, Ջ. Գյուլամիրյան, Տ. Ա. Կուլիկովա) պետք է ժամանակին 
տարվի համապատասխան աշխատանք և օգնել երեխային սոցիա-
լական միջավայրում ինքնահաստատվելու, ինքնաճանաչվելու, 
ստանալու իրեն հուզող բոլոր հարցերի պատասխանները տարի-
քային շրջանակներում: 

Սա շատ կարևոր քայլ է այս տարիքի երեխայի համար, քանի 
որ սեռական զարգացման, սեռային կողմնորոշման, անձի առողջ 
հոգեկան և սեռական զարգացման, վալեոլոգիական կուլտուրայի 
ձևավորման հիմքերը դրվում են նախադպրոցական տարիքում: 
Ուստի հետագա սեռական հավասարակշռվածություն ձևավորելու 
համար պետք է կարողանանք ճիշտ և հստակ պատասխանենք 
երեխաների հարցերին, հակառակ դեպքում սեռական դաստիա-
րակության ուղղությամբ մեր կատարած քայլերն անպայման ան-
հաջողության կմատնվեն: Նախադպրոցական տարիքում երեխա-
ների սեռական դաստիարակության գործընթացում առանձնաց-
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վում են հետևյալ խնդիրները. 
1. Ձևավորել սեռային պատկանելիության և սեռային գծերի 

յուրացման ունակություններ 
2. Նախապատրաստել սեռական հասունացման շրջանում 

սպասվող ֆիզիոլոգիական և հոգեբանական փոփոխություններին 
3. Նպաստել առողջ սեռական ուղղվածության և սեռական 

հավասարակշռվածության ձևավորմանը 
4. Նպաստել ընտանեկան կյանք վարելու համար անհրաժեշտ 

գիտելիքների ու հմտությունների յուրացմանը: 
Այս խնդիրների լուծման գործում անփոխարինելի է ընտանի-

քի և նախադպրոցական հաստատությունների դերը: Նախ պետք է 
ծնողների հետ ճիշտ ծնողական կրթության աշխատանք իրակա-
նացնել, հասնել նրան, որ ծնողն ինքը կարևորի այս տարիքում սե-
ռական դաստիարակության հարցը, համագործակցի մանկա-
վարժների հետ. հստակ պատկերացնի իր անելիքները, որը 
հետևյալն է. երեխաներին սովորեցնել տարրական հիգիենիկ 
հմտություններ և վարքագծի կանոններ, թեմատիկ զրույցներ անց-
կացնել երեխաների հետ, կոնկրետ օրինակներով ծանոթացնել 
կենդանական և բուսական աշխարհի ներկայացուցիչների բազ-
մացման գործընթացներին, շտկել երեխաների մոտ առաջացած ոչ 
ճիշտ պատկերացումները, կոփել օրգանիզմը, քանզի կանոնավոր 
սեռական զարգացումը սերտորեն կապված է ընդհանուր ֆիզիկա-
կան զարգացման հետ, խուսափել անհարմար, նեղ, արհեստական 
կտորից կարված հագուստներից և այլն: 

Նախադպրոցական տարիքում, երբ երեխան սկսում է գիտակ-
ցել իր սեռային պատկանելիությունը, ձևավորվում և զարգանում է 
նրա սեռային ինքնագիտակցությունը և այս ամենի ճիշտ լուսա-
բանման հարցերով առաջին հերթին պետք է զբաղվեն ծնողները : 
Նախադպրոցական տարիքում սեռադերային սոցիալականացման 
արդյունքում ձևավորվում է երեխայի սեռային ինքնագիտակցու-
թյունը, որը հանգեցնում է իր սեռային համապատասխան սոցիա-
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լական դերերի գիտակցմանը: Սոցիալական դերի գիտակցմանն 
առաջին հերթին նպաստում են ծնողները, քանի որ սեռադերային 
սոցիալականացման իրականացնողները նրանք են: Աղջիկներն 
իրենց տիկնիկների հետ վարվում են այնպես, ինչպես մայրն է 
վարվում իր հետ: Տղաներն էլ ընդօրինակում են հոր վարքագիծը: 
Պետք է նշել, որ անհրաժեշտ է նաև թեմատիկ զրույցների, սյուժե-
տադերային, կանոններով խաղերի միջոցով երեխային սովորեցնել 
ոչ միայն իր պարտականությունները, այլ նաև հակառակ սեռինը, 
որպեսզի նա ավելի արագ և ճիշտ կողմնորոշվի միջանձնային տա-
րաբնույթ շփումներում:  

Այսօր սեռական դաստիարակության լավագույն մեթոդներից 
են համարվում զրույցները, խաղերը: Երեխայի հետ զրուցելիս 
չպետք է երբեք խուսափել այն հարցերից, որոնք վերաբերում են 
սեռական կյանքին՝ ինչից մարդկությունը երկար տարիներ խու-
սափել է: Երեխան սկսած վաղ տարիքից կարող է տալ հետևյալ 
հարցերը. «Որտեղի՞ց են երեխաները», «Առաջ ես որտե՞ղ էի» և 
այլն: Այս հարցերը երեխայի համար ունեն նույն նշանակությունը, 
ինչ որ հետևյալ հարցերը. «Ինչերի՞ց են առաջանում ամպերը», «Ին-
չո՞ւ է ձյունը սպիտակ», «Ինչո՞ւ են թռչունները թռչում» և այլն: 
Հետևաբար երեխային խաբելու կարիք չկա: Հարկ չկա չափազանց-
նելու մանկական հետաքրքրասիրությունը, վիրավորել նրան: 
Շատ հաճախ երեխաներին բավարարում է «Ես քեզ բերել եմ 
ծննդատնից» կամ «Դու մամայի փորիկի մեջ ես մեծացել» 
պատասխանները: Այդ հարցերին պատասխանելուց հրաժարվելը 
միայն մեծացնում է երեխայի հետաքրքրությունը թեմայի նկատ-
մամբ, ստիպում պատասխանն իմանալ ավելի իրազեկ ընկերնե-
րից: Ինչ վերաբերում է «հնարքներին և հեքիաթներին, ապա վաղ 
թե ուշ դրանք մերկացվում են, և հետևանքը լինում է այն, որ երե-
խաները սկսում են անվստահությամբ վերաբերվել ծնողներին» [6]:  

 Անհրաժեշտություն չկա նախադպրոցական տարիքի երեխա-
ների ուշադրությունը բևեռել սեռական կյանքին վերաբերող թեմա-
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ների վրա, արթնացնել նրաց մոտ սեռական անառողջ հե-
տաքրքրասիրությունը: Ծնողի, դաստիարակի գործն էլ հենց այն է, 
որ երեխաներին ճշմարտությունն ասեն նրանց ընկալմանը, տա-
րիքին համապատասխան: Այսօր շատ ընտանիքներում ամոթալի 
են համարում այն ամենը, ինչը քիչ, թե շատ կօգնել թե՛ փոքրերի, 
թե՛ երիտասարդների սեռական դաստիարակմանը, ինչը փորձում 
է սատար կանգնել մեր երեխաների բարոյական զարգացմանը` 
պնդելով, որ «Դեռ շուտ է, կմեծանաս, կիմանաս»: Իհարկե, ինչպես 
նշում է Ջ. Գյուլամիրյանը. «Կարիք չկա ընկնել ճշգրիտ գինեկոլո-
գիական բացատրությունների մեջ» [1, 18]:  

Երեխայի հետ պետք է վարել լուրջ խոսակցություն, լինել ան-
կեղծ, որպեսզի նա ընդունի և արժևորի ասվածը: Այնինչ այսօր 
շատ ծնողներ իրենք են ամաչում զրուցել այդ թեմայով, մոռանա-
լով, որ նրանք «մինչև մեծանալը և ամեն ինչ իմանալը», արդեն քա-
ջատեղյակ են այդ ամենին (հեռուստացույց, համացանց): Հաճախ 
հասարակությունը և ընտանիքը սահմանափակում են երեխայի 
բնական մղումները, շրջանցում երեխայի հետաքրքրասիրություն-
ները: Անտեղյակությունը և թյուր ինֆորմացիան կարող են խաթա-
րել անձի ձևավորման լիարժեք գործընթացը, առաջացնելով առող-
ջական լուրջ խնդիրներ: 

Սեռական դաստիարակությունը պետք է տարբերել սեռական 
լուսավորվածությունից, որի էությունն է երեխաներին ծանոթաց-
նել ֆիզիոլոգիական, սեռաբանական, սանիտարահիգիենիկ և սե-
ռի ու սեռական կյանքի այլ տեղեկություններին: Սեռական դաս-
տիարակությունը գործի է դնում դաստիարակչական ընդհանուր 
սկզբունքները, որոնք պետք է լինեն ընտանիքում, նախադպրոցա-
կան հիմնարկներում, դպրոցներում և իրականացվեն` հաշվի առ-
նելով սեռը, տարիքը, պատրաստվածությունը: Դրա արդյունավե-
տության պարտադիր պայմանը ծնողների, բուժաշխատողների, 
մանկավարժների, դաստիարակների միասնական ջանքերն են: 
Նրանք պետք է տիրապետեն սեռաբանությանը վերաբերող գիտե-
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լիքներին, ժամանակակից նվաճումներին, ժամանակին և գրագետ 
պատասխանեն մատաղ սերնդին հուզող հարցերին:  

Նախադպրոցական տարիքի երեխաների սեռական դաստիա-
րակության դրվածքն ուսումնասիրելու նպատակով հարցումներ 
անցկացրեցինք Վանաձոր քաղաքի մի քանի ՆՈՒՀ-երում: Նպա-
տակային ընտրեցինք քաղաքի կենտրոնում գործող թիվ 8 ՆՈՒՀ-ը 
և քաղաքի ծայրամասերից մեկում գործող թիվ 34 ՆՈՒՀ-ը: Հարցա-
թերթիկներ բաժանեցինք ինչպես կրտսեր, այնպես էլ ավագ խմբի 
երեխաների ծնողներին: Հարցաթերթիկների պատասխաններից 
պարզ դարձավ, որ Տարոն – 2 թաղամասի և կենտրոնում ապրող 
ծնողների մեջ այս հարցում տարբերություն չկա: Հիմնականում բո-
լոր հարցվածները իրենց ընտանիքներում փորձում են չվտանգել 
երեխաների սեռական դաստիարակությունը, բայց և գրեթե ոչինչ 
չեն անում այն ավելի ճիշտ կազմակերպելու համար: Արդյունքնե-
րը ցույց տվեցին, որ ծնողների 97%-ը չգիտեն, թե ինչ բան է սեռա-
կան դաստիարակությունը, նրանց մի մասը պարզապես շրջանցել 
է հարցը, իսկ մյուս մասն էլ այն համատեղել է սեռական լուսավոր-
վածության հետ: Հարցվածների միայն 3%-ն է ճիշտ պատասխա-
նել. «Ի°նչ եք հասկանում սեռական դաստիարակություն ասելով» և 
«Ե°րբ կարելի է սկսել սեռական դաստիարակությունը» հարցերին:   

Հարցման արդյունքում նաև պարզ դարձավ, որ այսօրվա ծնո-
ղը երեխաների այն հարցին, թե ո°րտեղից են երեխաները, այլևս 
չեն պատասխանում. «Կաղամբի միջից» կամ «Արագիլն է բերել»: 
Պարզապես ասում են մամայի փորիկից: Հարցվածների 50%-ը 
պատասխանել է մամայի փորիկից, 30%-ը` կմեծանաս, կիմանաս, 
իսկ 20%-ը` ինձ այդպիսի հարց չեն տվել: 

Հարցման արդյունքում պարզվեց, որ ծնողների մոտավորա-
պես 30%-ը չի կարևորում երեխայի խաղը, խաղում` նրա զբաղեց-
րած դերը: 

Ուրախալի է այն փաստը, որ վերջին շրանում քննարկվող 
հարցի հետ կապված մասնակի տեղաշարժեր նկատվում են, երի-
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տասարդ շատ ծնողներ ձգտում են ժամանակաշրջանի պահանջ-
ներին համահունչ դաստիարակեն երեխաներին, փորձում են իրա-
զեկվեն, մոտ կանգնեն իրենց երեխաներին: 

Ընդհանուր առմամբ ծնողները շատ քիչ են տեղեկացված սե-
ռական դաստիարակության մասին, սխալ պատկերացում ունեն և 
կարելի է ասել, որ հատկապես նախադպրոցական տարիքում բա-
ցառում են այն: Պետք է նշել, որ ամեն մի ծնող չի կարող խոսել սե-
ռական դաստիարակության խնդիրների մասին: Սա է պատճառը, 
որ սեռական դաստիարակության պակաս կա: 

Առաջարկում ենք պարբերաբար հանդիպումներ կազմակեր-
պել (մանկավարժ-սեռաբան) ՆՈՒՀ-երում ծնողների և հասարա-
կության լայն շրջանների հետ: Իսկ դա իրականացնելու համար 
պետք է մշակվի ծրագիր, որտեղ հստակ հաշվի կառնեն տարիքը, 
ազգային մենթալիտետը, ընտանեկան ավանդույթները` լուսաբա-
նելով, թե′ ինչպիսի աշխատանքներ կարելի է տանել այդ ուղղու-
թյամբ և թե′ որքան կարևոր է այն երեխաների հարմոնիկ զարգաց-
ման, ինքնակայացման, ինքնավստահ լինելու համար: Կարծում 
ենք, որ մեծերի գրագետ պատասխանները երեխայի մտքի ու սրտի 
համար նոր սնունդ պետք է լինի, որը նրան հնարավորություն 
կտա աշխարհը տեսնել նոր աչքերով: 
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ПОЛОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПОЛОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПОЛОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПОЛОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХСОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХСОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХСОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ    

Хачатрян СатикХачатрян СатикХачатрян СатикХачатрян Сатик    
Вирабян КармилеВирабян КармилеВирабян КармилеВирабян Кармиле    
Марукян ЛусинеМарукян ЛусинеМарукян ЛусинеМарукян Лусине        

Саргсян АрегназанСаргсян АрегназанСаргсян АрегназанСаргсян Арегназан    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме 

 В статье представлен очень важный вопрос наших дней: организация 
правильного полового воспитания дошкольников в педагогической деятельности. 
На сегодняшний день половое воспитание дошкольников является актуальной 
проблемой. В этом возрасте ребенок начинает осознавать свою половую 
принадлежность, у него формируется и развивается половое самосознание. 
Отмеченным методом является личный пример родителей. Нет необходимости 
привлекать внимание дошкольника на темы половой жизни, будить интерес к ней. 

 
Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: половое воспитание, половая принадлежность, половая 

осведомленность, значение пола в обществе, личный пример, дошкольный возраст. 

 
 

PRESCHOOLER'S SEXUAL EDUCATION PRESCHOOLER'S SEXUAL EDUCATION PRESCHOOLER'S SEXUAL EDUCATION PRESCHOOLER'S SEXUAL EDUCATION     
AT PRESENT TIMESAT PRESENT TIMESAT PRESENT TIMESAT PRESENT TIMES    

Khachatryan SatikKhachatryan SatikKhachatryan SatikKhachatryan Satik    
Virabyan KarmileVirabyan KarmileVirabyan KarmileVirabyan Karmile    
Marukyan LusineMarukyan LusineMarukyan LusineMarukyan Lusine    

Sargsyan AregnazanSargsyan AregnazanSargsyan AregnazanSargsyan Aregnazan    
SummarySummarySummarySummary    

An important question of our times is introduced in the article: the right 
management of preschooler's sexual education in pedagogical process. Today the 
problem of preschooler's sexual education has become urgent and important. At this age 
the child starts to realize his gender. His generic self-consciousness is also formed and 
evolved at this age. As mentioned method is considered the own example of their 
parents. There is no need to concentrate the preschooler's attention on the topics 
concerning the sexual life thus awakening the sexual curiosity. 

 
    Key words: Key words: Key words: Key words: sexual education, gender, sexual enlightenment, sexual socialization, 

own example, preschool age. 
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ՆՅՈՒԹԵՐՆՅՈՒԹԵՐՆՅՈՒԹԵՐՆՅՈՒԹԵՐ    

    
Նվիրված  

Հ. Թումանյանի  
ծննդյան 145-ամյակին     

 
 
 

Համակարգչային ձևավորումը` Աշխեն Գալստյանի 
 

Թուղթը` օֆսեթ 
Չափսը` 60 X 84 1/16 
Ծավալը` 17,25 մամուլ 
Տպաքանակը` 150 

 
Տպագրվել է «ՍԻՄ տպագրատուն» ՍՊԸ տպարանում 

 
ՎԱՆԱՁՈՐ – 2014    




	1
	BOOK-H.Tumanyan-145-Mankavarzh
	1 ejer
	2 ej
	BOOK-3-276

	2

