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««««ՍՏՈՐՈԳՅԱԼՍՏՈՐՈԳՅԱԼՍՏՈՐՈԳՅԱԼՍՏՈՐՈԳՅԱԼ» » » » ԹԵՄԱՅԻԹԵՄԱՅԻԹԵՄԱՅԻԹԵՄԱՅԻ    ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ    ՄԻՋԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆՄԻՋԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆՄԻՋԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆՄԻՋԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ    
ՄԻԱՎՈՐՄԱՆՄԻԱՎՈՐՄԱՆՄԻԱՎՈՐՄԱՆՄԻԱՎՈՐՄԱՆ    ՍԿԶԲՈՒՆՔՈՎՍԿԶԲՈՒՆՔՈՎՍԿԶԲՈՒՆՔՈՎՍԿԶԲՈՒՆՔՈՎ    

 
Ամիրխանյան Ամիրխանյան Ամիրխանյան Ամիրխանյան Կարինե Կարինե Կարինե Կարինե     

Լոռու մարզի Թեղուտ գյուղի միջնակարգ դպրոց Լոռու մարզի Թեղուտ գյուղի միջնակարգ դպրոց Լոռու մարզի Թեղուտ գյուղի միջնակարգ դպրոց Լոռու մարզի Թեղուտ գյուղի միջնակարգ դպրոց     
    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր՝ ուսումնական համակարգ, ենթակա, համաձայնություն, 
կապակցելիություն, հայոց լեզու, գրականություն, ֆիզիկա, կենսաբանություն: 

    
Միջառարկայական միավորման (ինտեգրման) սկզբունքով կազմակերպվող 

դասը ժամանակակից կառուցողական կրթության նորույթներից է, որը ենթադ-
րում է դասավանդողների և աշակերտների բազմաճյուղ համագործակցություն: 
Սույն հոդվածում փորձել ենք միջառարկայական միավորման սկզբունքով անց-
կացնել «Ստորոգյալ» թեմայի ուսուցումը՝ վերլուծելով 8-րդ դասարանի «Հայոց լե-
զու (Շարահյուսություն)», «Ֆիզիկա», «Կենսաբանություն» առարկաների դասա-
գրքերը:  

Հայոց լեզվի քերականության ուսուցումը միջին դպրոցում կատարվում է 7-
8-րդ դասարաններում: 7-րդ դասարանում ուսուցվում են քերականական փոփո-
խությունների ենթարկվող՝ թեքվող խոսքի մասերը, 8-րդ դասարանում՝ քերակա-
նական փոփոխությունների չենթարկվող՝ չթեքվող խոսքի մասերը:  

«Հայոց լեզվի» 8-րդ դասարանի դասագրքում ստորոգյալի մասին առաջին 
տեղեկությունը ներկայացված է «Վերաբերական» թեմայի շրջանակներում: Խոս-
քում վերաբերականների կիրառության մասին դիտարկումները վերաբերում են 
դրանց կապակցելիությանը՝ մի դեպքում ստորոգյալի հետ, մյուս դեպքում՝ նա-
խադասության այլ անդամների: Այստեղ ստորոգյալը բնութագրվում է իբրև «եղե-
լություն արտահայտող հիմնական անդամ» [1, 25]:  

«Ստորոգյալ» թեմայի բուն ուսուցումն սկսվում է «Շարահյուսություն» բաժ-
նում՝ որպես նախադասության կարևոր բնութագրիչ, որն արտահայտվում է դի-
մավոր բայերի միջոցով՝ նախադասության մեջ կատարելով գլխավոր անդամի 
շարահյուսական պաշտոն, որի առկայությամբ են բացատրվում նաև բաբաբաբառառառառակակակակա----
պակպակպակպակցություն ցություն ցություն ցություն և նախադասություն նախադասություն նախադասություն նախադասություն եզրույթների տարբերությունները [1, 61]: 

Նախադասությունը՝ որպես լեզվական միավոր, աշակերտներին բացա-
տրվում է՝ ըստ հաղորդակցման նպատակի: Կարևորելով ստորոգյալի արտահայ-
տության ձևը պատմողական, հրամայական և բացականչական խոսքերում՝ 
հանձնարարվում է կարդալ դասագրքային հետևյալ դրույթները. «Պատմողական 
նախադասության ստորոգյալը լինում է թե՛ պարզ, թե՛ բաղադրյալ, արտահայտ-
վում է սահմանական, պայմանական և հարկադրական, նաև ըղձական եղանակի 
բոլոր ձևերով» [1, 64-65], «....ստորոգյալը արտահայտվում է հրամայական եղա-
նակի բայաձևով, որի վրա դրվում է շեշտը» [1, 67], «....ստորոգյալները արտա-
հայտվում են հիմնականում բայի ըղձական եղանակով, երբեմն նաև՝ մյուս եղա-
նակներով» [1, 68]: Այս շարքում մեկնաբանված չէ հարցական նախադասու-
թյունների ստորոգումային արտահայտությունը, որը, կարծում ենք, կարևոր է 
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հատկապես դիմավոր բայի հատուկ շեշտակրությունը ճիշտ արտահայտելու տե-
սանկյունից: 

Ստորոգյալին վերաբերող դիտարկումները շարունակվում են «Նախադ-
ասության տեսակներն ըստ կազմության» դասի շրջանակներում [1, 65-67], որտեղ 
պարզ և բարդ նախադասությունների տարբերակման հիմունք է ստորոգյալի քա-
նակը, իսկ ընդարձակ և համառոտ նախադասությունների դեպքում՝ ենթակայի, 
ստորոգյալի և լրացումների արտահայտությունը: Ստորոգյալի արտահայտու-
թյան և կիրառության մասին բացատրություններն սկսվում են «Նախադասության 
գլխավոր անդամներ» դասից [1, 77], որտեղ ենթական և ստորոգյալը ներկայաց-
վում են իբրև նախադասության հավասարազոր անդամներ, որոնք կապակցվում 
են ստորոգական կապակցությամբ՝ կիրառվելով ուղիղ և շրջուն շարադասու-
թյուններով. վերջիններս բացատրված են գեղարվեստական համապատասխան 
օրինակներով: 

Նախադասության՝ իբրև հաղորդակցման նվազագույն միավորի արտահայ-
տության համար առաջին հերթին կարևորվում է ստորոգյալի արտահայտությու-
նը՝ որպես նախադասության՝ հատկանիշ արտահայտող և ժամանակի մեջ հատ-
կանիշը ենթակային վերագրող անդամ, որը, կարծում ենք, մեթոդապես հիմնա-
վորված չէ, քանի որ բուհական այս սահմանումը անհասկանալի է դպրոցական-
ներին, այնքանով, որ նրանք նախորդ տարիներին բայ խոսքի մասը յուրացրել են 
որպես գործողություն ցույց տվող բառ և ոչ թե որպես առարկայի փոփոխական 
հատկանիշ անվանող լեզվական միավոր1: Ստորոգյալին տրվող հարցադրումնե-
րում կարևորվում է ստորոգյալի դերը նախադասության մեջ և ներկայացվում են 
նրա երկու տեսակները՝ պարզ և բաղադրյալ՝ տարբերակման հիմքում դնելով խո-
նարհված բայով արտահայտությունը [1, 81]: Ստորոգյալի մասին դիտարկումնե-
րը շարունակվում են «Ենթակայի և ստորոգյալի համաձայնությունը» և «Նախա-
դասության երկրորդական անդամներ» գլուխներում, որտեղ նույնպես տեսնում 
ենք մասնակի մեթոդական բացթողումներ: 

Դեմքով և թվով համաձայնության մասին դիտարկումներում ներկայացված 
են միայն անձնական դերանուններով օրինակներ, սակայն 7-րդ դասարանում 
աշակերտները սովորել են նաև ս, դս, դս, դս, դ հոդերի դիմորոշության իմաստները, որոնք 
նույնպես կարող են կիրառվել իբրև ենթականեր՝ կապակցվելով առաջին և երկ-
րորդ դեմքով արտահայտված ստորոգյալների: Երրորդ դեմքով արտահայտված 
ստորոգյալների հետ դեմքի քերականական կարգով կարող է համաձայնել միայն 
անձնական դերանունով արտահայտված ենթական. մյուս խոսքի մասերը դեմքի 
քերականական կարգ չունեն: 

Երկրորդական անդամների կիրառության ուսուցումն սկսվում է ենթակայի 
և ստորոգյալի լրացումառության առանձնահատկություններից և խոսք չի գնում 
դերբայով արտահայտված նախադասության անդամի խնդրառության, պարագա-
առության, ինչպես նաև գոյականով արտահայտված ստորոգելիի որոշչառության, 
հատկացուցչառության կամ բացահայտչառության մասին: Այնինչ պետական 
ավարտական քննություններին ներկայացվող հանձնարարություններում հենց 

                                                                 
1 7-րդ դասարնի դասագրքում բայի՝ հատկանիշ ցույց տալու մասին ոչ մի խոսք չկա : 



– 194 – 

այսպիսի օրինակներ են ներկայացվում վերլուծության համար: Օրինակ՝ Ես քեզ 
հայտարարում եմ, որ իշխանությունը կամ գրական մեծ համբավ նվաճելը ինձ 
թվում էր հեշտագույն հաղթանակ նախադասության մեջ ենթական արտահայտ-
վել է դերբայով և ունի ուղիղ խնդիր երկրորդական անդամ [2, 262]: 

Հայոց լեզվի դասագրքերում հիմնականում որպես օրինակ են ներկայաց-
վում գեղարվեստական հատվածներ: Մենք առաջարկում ենք միջառարակայա-
կան միավորման (ինտեգրման) սկզբունքով աշակերտներին առաջադրել գիտա-
կան սահմանումների քերականական վերլուծություն կատարել՝ ամրապնդելով 
սովորած գիտելիքները: Օրինակ՝ ստորոգյալի ուսուցման հետաքրքիր կարող են 
լինել հետևյալ սահմանումների վերլուծության հիման վրա կատարված եզրակա-
ցությունները: 

Պարզ ստորոգյալներՊարզ ստորոգյալներՊարզ ստորոգյալներՊարզ ստորոգյալներ    Բաղադրյալ ստորոգյալներԲաղադրյալ ստորոգյալներԲաղադրյալ ստորոգյալներԲաղադրյալ ստորոգյալներ    
Երկու մարմիններ միմյանց հետ 

փոխազդում են մոդուլով հավասար և 
հակառակ ուղղված ուժերով[3, 35]: 

Մարմինների անկումը 
վակուումում, միայն Երկրի 
ձգողության ազդեցությամբ, 
կոչվում է ազատ անկում[3, 21]: 

Փակ համակարգ կազմող մարմինների 
իմպուլսների գումարը, անկախ այդ 
մարմինների փոխազդեցությունից, չի 
փոխվում [3, 43]: 

Համակարգի իմպուլս կոչվում է 
համակարգը կազմող մարմինների 
իմպուլսների գումարը[3, 42]: 

Մարդու օրգանիզմում բջիջները 
խմբավորվում են հյուսվածքներում, 
կատարում որոշակի ֆունկցիա, իսկ 
հյուսվածքները կազմավորում են 
օրգաններ, օրգանները միավորվում են 
օրգան-համակարգերի մեջ, որոնք էլ 
ձևավորում են օրգանիզմ՝ որպես 
միասնական գործող ամբողջություն [4, 17]: 

Հիգիենան գիտություն է մարդու 
առողջության պահպանման 
համար վարակիչ 
հիվանդությունների դեմ պայքարի 
կանխարգելիչ միջոցառումների, 
աշխատանքի, հանգստի ճիշտ 
կազմակերպման մասին [4, 5]: 

Մաշկը մարմինը ծածկում է 
արտաքինից, իսկ լորձաթաղանթները 
պատում են շնչառական ուղիները և 
մարսողական համակարգը, որոնք ունեն 
պաշտպանական նշանակություն [4, 17]: 

Առողջ ապրելակերպի առաջին 
սկզբունքը անձնական հիգիենայի 
կանոնների պահպանումն է [4, 9]: 

Արտազատության համակարգի 
միջոցով երիկամում առաջանում է մեզը և 
հեռացվում օրգանիզմից [4, 18]: 

Օրգաններ են ձեռքը, աչքը, 
սիրտը, երիկամը և այլն [4, 17]: 

Նյարդային համակարգը կարգավորում 
է բոլոր օրգան-համակարգերի 
համագործակցված աշխատանքը և 
մշտական կապ ապահովում օրգանիզմի և 
միջավայրի միջև [4, 19]: 

Մարդու օրգանիզմում 
օրգանները սերտորեն 
փոխկապակցված են և կազմում են 
օրգանների համակարգեր: [4, 17]: 

Քննելով պարզ և բաղադրյալ ստորոգյալների ձևաբանական արտահայտու-
թյունը՝ ուսուցիչներին խորհուրդ ենք տալիս անդրադառնալ նաև նրանց իմաս-
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տային արտահայտություններին՝ ուշադրություն դարձնելով «ենթակա + 
ստորգյալ» կապակցությունների դասանշությանը: Ենթակայի եզրում ունենալով 
հիմնականում իրանիշ թանձրացական գոյականներ՝ պարզվում է, որ դրանք 
ունեն սահմանափակ ստորոգառություն, քանի որ գիտական ոճում դրանք օժտ-
ված են որոշակի գործառույթով: 

Քննելով ենթակայի և ստորոգայլի իմաստային փոխհարաբերությունները 
գիտական գրականության մեջ՝ բացահայտվում են համալիր մտածողության 
հետևյալ չափորոշիչները. 

•  Ես տեղեկատվությունն ու իրավիճակները վերլուծում եմ՝ դրանք դարձ-
նելով նախագծեր, որոնք օգնում են ինձ դրանց մասին ոչ սովորական 
ձևով մտածել: 

•  Ես օգտակար և կարևոր առարկաներ եմ ընտրում համեմատության 
համար: 

•  Առանձնացնում եմ օգտակար և կարևոր հատկանիշներ՝ ընտրված 
առարակաները համեմատելու համար: 

•  Ընտրում և որոշում եմ կիրառելու համար անհրաժեշտ, օգտակար և 
կարևոր տեղեկատվությունը: 

•  Մտածում եմ տեղեկատվության մասին և բացատրում հայտնաբերած 
հետաքրքիր մտքերն ու նշանակությունները: 

•  Ընդհանրացնում եմ բնորոշ տեղեկությունների կամ դիտարկումների 
արդյունքները [5, 230-231]: 

•   
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В системе образования школ РА обучение русскому языку в основном ведется 
параллельно с обучением армянской и иногда мировой литературы, в результате 
чего получаются методические ошибки и упущения. Представляя изучение темы 
,,Сказуемое’’, предлагаем его выполнять на базе грамматического анализа правил, 
представленных в научной литературе по предметам ,,Физика’’, ,,Биология’’. 
Раскрытие семантического взаимоотношения подлежащего и сказуемого направ-
лено на развитие комплексного мышления. 

 
 
 

TEACHING THE TOPIC OTEACHING THE TOPIC OTEACHING THE TOPIC OTEACHING THE TOPIC OF “THE PREDICATE” ONF “THE PREDICATE” ONF “THE PREDICATE” ONF “THE PREDICATE” ON    THE PRINCIPLE THE PRINCIPLE THE PRINCIPLE THE PRINCIPLE     
OF INTERDISCIPLINARYOF INTERDISCIPLINARYOF INTERDISCIPLINARYOF INTERDISCIPLINARY    INTEGRATIONINTEGRATIONINTEGRATIONINTEGRATION    

    
AmirAmirAmirAmirkhankhankhankhanyan Karineyan Karineyan Karineyan Karine    

Secondary School of Teghut Village, Lori RegionSecondary School of Teghut Village, Lori RegionSecondary School of Teghut Village, Lori RegionSecondary School of Teghut Village, Lori Region    
    

SUMMARYSUMMARYSUMMARYSUMMARY    
Key words: Key words: Key words: Key words: educational system, topic of “The Predicate”, scientific literature, the 

subject, principle of interdisciplinary integration, “Physics”, “Biology”.  
In the educational systems of schools in the Armenian Republic, teaching the 

Armenian language is generally parallel to teaching Armenian Literature and sometimes 
World Literature. As a result, we have methodological mistakes and omissions. 
Introducing the topic of “The Predicate”, we suggest teaching it on the basis of the 
grammatical analysis of the definitions found in the textbooks of scientific literature, 
mainly “Physics” and “Biology”. The scientific revelation of the semantic interrelation of 
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