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ՈՃԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆՈՃԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆՈՃԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆՈՃԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ    ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆԸԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆԸԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆԸԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆԸ` ` ` ` ՆՈՐՆՈՐՆՈՐՆՈՐ    ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ    
 

Անտոնյան Նարա Անտոնյան Նարա Անտոնյան Նարա Անտոնյան Նարա     
բ. գ. թ., բ. գ. թ., բ. գ. թ., բ. գ. թ., Վանաձորի պետական համալսարանՎանաձորի պետական համալսարանՎանաձորի պետական համալսարանՎանաձորի պետական համալսարան    

    
Ուսուցման մեջ կարևոր նշանակություն ունի ոչ թե այն հումքը, որը տրվում է 

կոնկրետ հմտության կամ կոնկրետ բովանդակություն ունեցող գիտելիքի տեսքով, այլ 
կարևորը, ըստ սահմանված ուղղության, աշակերտի ուժերի զարգացումն է»: 

Դիմիտրի Ուզնաձե 
    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր....    ուսուցում, նորարարական մոտեցումներ, ուսուցման 
ակտիվգործիքներ, տեղեկատվականտեխնոլոգիաներ, ոճագիտության ուսուցման 
սկզբունքներ, ոճական միջոցների ենթատեքստային ուսումնասիրություն, լեզվա-
ոճական վարժություններ, ոճագիտական հասկացությունների ձևավորման փու-
լեր, լեզվական առանձնահատուկ միջավայր, ոճական նորմայի ընկալում, գործա-
ռական ոճերի ընկալում: 

 
Ցանկացած գիտաճյուղի դասավանդման մեթոդիկան անգնահատելի դեր ու 

նշանակություն ունի նորն ու առաջավորը ուսումնական գործընթացում հաստա-
տելու գործում: Ոճագիտության դասավանդման շրջանակներում նոր մեթոդներ, 
եղանակներ ու հնարներ մշակելու հրատապությունը պատճառաբանվում է լեզվի 
և ոճի վերաբերյալ անհրաժեշտ գիտելիքների ուսուցման արդյունավետության 
կարևորությամբ: Թեև հանրակրթական և բուհական ոլորտներում վերջին 
տասնամյակում որոշակի ուշադրություն է դարձվում ոճագիտական հիմնահար-
ցերի դասավանդման մեթոդներին ու նրանց քննությանը, այնուամենայնիվ, 
հստակ մշակված մեթոդական ուղղվածություն չունենալով` ոճագիտության ու-
սուցումը ցանկալի արդյունք չի տալիս: Պետք է ասել նաև, որ ոճագիտական հար-
ցերի ուսուցման վերաբերյալ մեթոդական բնույթի ամբողջական աշխատություն-
ներ, մեթոդական ձեռնարկներ ու ուղեցուցներ չեն գրվել, և այդ հանգամանքը 
բացասաբար է անդրադառնում ինչպես հայերենի ոճագիտությանն ընդհանրա-
պես, այնպես էլ ոճագիտական մի շարք հարցերի քննությանը` մասնավորապես:  

Մեր վերաարժեքավորվող օրերում, երբ ավագ դպրոցի ուսումնական ծրագ-
րերում, հանրապետության բուհերի ընդունելության քննությունների համար նա-
խատեսված շտեմարաններում, համալսարանների բանասիրական ֆակուլտետ-
ներում ոճագիտությունը ամրապնդում է իր լեզվաբանական գիտաճյուղ լինելը, 
պարզորոշ կերպով ընդգծվում և կարևորվում է այս բնագավառում նորացնել դա-
սավանդման տեխնիկան ուսուցման նորագույն մեթոդների կիրառմամբ, մեթոդա-
կան նոր մոտեցումներով և առաջարկություններով: Ոճագիտության դասավանդ-
ման գործող ավանդական մեթոդները, որոնք ստեղծվել են առավել քան մեկ տաս-
նամյակ առաջ, այլևս չեն բավարարում հասարակության ու գիտության զարգաց-
ման հարահոս ընթացքին հետևողներին և լուրջ վերանայման կարիք ունեն: Այս-
օրինակ միասնության ներկայացման անհրաժեշտությունը ունի իր կենտրոնը, 
կամ, ինչպես ընդունված է անվանել, հարցերի այն շրջանակը, որի գիտակցման 
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ներքո շարադրված է այս հոդվածը:  
Այս սկզբնավորմամբ հիմնավորելով ուսումնասիրության անհրաժեշտու-

թյունը` այն համարում ենք միանգամայն ընդունելի և համատեղելի: Փորձենք 
հասկանալ, թե ոճագիտության ուսուցման համակարգ ասելով ինչ ենք հասկա-
նում, նոր միայն ներկայացնենք այն մտածական աստիճանական փոփոխություն-
ները, որոնց այսուհետ կանվանենք նոր մոտեցումներ;  

Ոճագիտության ուսուցման համակարգը միասնական գործընթաց է, լեզվա-
կան առանձնահատուկ միջավայր, որն ուղղված է ոճագիտության հիմնարար գի-
տելիքների և հմտությունների տիրապետմանը ու բնութագրվում է նրա բաղկա-
ցուցիչ մասերի փոխկապակցվածությամբ`լեզվի և խոսքի ոճեր, լեզվի նյութական լեզվի և խոսքի ոճեր, լեզվի նյութական լեզվի և խոսքի ոճեր, լեզվի նյութական լեզվի և խոսքի ոճեր, լեզվի նյութական 
միջոցներ, միջոցներ, միջոցներ, միջոցներ, լեզվաոճական հնարքներ ու միջոցներ, բառային ու քերականական լեզվաոճական հնարքներ ու միջոցներ, բառային ու քերականական լեզվաոճական հնարքներ ու միջոցներ, բառային ու քերականական լեզվաոճական հնարքներ ու միջոցներ, բառային ու քերականական 
հոմանշություն, լեզվի պատկերավորության ու արտահայտչական միջոցներ, հոմանշություն, լեզվի պատկերավորության ու արտահայտչական միջոցներ, հոմանշություն, լեզվի պատկերավորության ու արտահայտչական միջոցներ, հոմանշություն, լեզվի պատկերավորության ու արտահայտչական միջոցներ, 
լեզվական ու ոճական նորմաների փոխհարաբերությունլեզվական ու ոճական նորմաների փոխհարաբերությունլեզվական ու ոճական նորմաների փոխհարաբերությունլեզվական ու ոճական նորմաների փոխհարաբերություն: Ըստ որում, նշված իրո-
ղություններից յուրաքանչյուրը քննության առարկա է դառնում բոլորովին տար-
բեր մոտեցումներով, տարբեր սկզբունքներով ու ելակետերով [3, 3]: Նպատակա-
յին դարձնելով համակարգված դասավանդումը`համակարգված դասավանդումը`համակարգված դասավանդումը`համակարգված դասավանդումը` ուսուցանողը սովորողների լեզ-
վաոճական մտածելակերպի եղանակներն ընդգծող գաղափարների համա-
դրմամբ կարող է գտնել դասավանդման իր ձևը: Դասավանդման բովանդակու-
թյան և մեթոդների շուրջ մտածելիս և դրանց համապատասխան կիրառություն-
ների մասին որոշումներ կայացնելիս դասավանդողի առանցքային խնդիրն է 
դառնում սովորողին բարդ հարցերի բարդ հարցերի բարդ հարցերի բարդ հարցերի մեջ ներգրավելու համապատասխան միջոց-
ներ գտնելը և օգնելը, որ նրանք ավելի խորությամբ ըմբռնեն ոճագիտական հաս-
կացություններն ու հիմնահարցերը: Ոճագիտական մի շարք հասկացությունների 
տեսագործնական ուսուցումը չի կարող ընթանալ «Վարվիր այս կամ այն կերպ» 
սկզբունքով կամ «Իմացիր այն դասագրքային ճշմարտությունները, որոնք 
մանկավարժամեթոդաբանական գործունեության հիմքն են դառնալու» կար-
գախոսով: Եթե փորձենք հատկանշական մեկ դաս ուսումնասիրել տվյալ գիտա-
ճյուղից, որն ընթանում է դասավանդման ավանդական մեթոդաբանությամբ, 
կստանանք հետևյալ ընդհանրական պատկերը: 

1. Գերակշռում է դասավանդողի խոսքը` անկախ պարապունքի ձևից: Այս 
դեպքում փոխանցվում է ոճագիտական իրողությունների գաղափարական բո-
վանդակությունը:  

2. Դասավանդողը մեծապես հենվում է հրապարակի վրա եղած դասագրքե-
րի վրա: Արդյունքը սովորողների կողմից մտքերն արտահայտելու գուցե համա-
կարգված, սակայն առանց ներքին պատճառական կապի վերարտադրումն է:  

3. Սովորողի աշխատանքային մոդելը դառնում է ցածր հմտություններով 
կենտրոնացող, քանի որ «որևէ երևույթի կամ փաստի, դեպքի կամ գործողության 
նկարագրությունից մյուսին անցնելիս մտքի պատճառաբանված զուգորդումներ 
չի ստեղծում, անցումներ է կատարում միանգամից, առանց տրամաբանական 
«կամրջակների» [2, 4]: 

4. Ակնկալվում են միայն որոշակի «ճիշտ» պատասխաններ` չնայած այն 
հանգամանքին, որ խրախուսվում է ստեղծագործական կամ քննադատական 
ցանկացած տեսակետ: Այս երևույթը ևս պատճառաբանվում է. «խոսք կառուցելու, 
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պատկերավոր մտածելու, բառի ու ոճի նրբերանգները ճանաչել տալու, կենդանի 
լեզու ու ոճ ուսուցելու, բառապաշարը հարստացնելու հարցերը հաճախ մղվում 
են երկրորդական պլան» [2, 7]: 

5. Սովորողների ժամանակի մեծ մասը ծախսվում է ստանդարտացված 
ստուգման ձևերին նախապատրաստվելու վրա: Այս դեպքում ուսուցումը դառ-
նում է մեխանիկական ընդօրինակում և գործում են չափման, հաշվետվության և 
կառավարման ընդունված ձևեր և միջոցներ [1, 44]:  

Ժամանակակից գիտական մտահայեցմամբ սխալ չէր լինի հայերենի գրա-
կան մեծահարուստ ժառանգության հիման վրա մշակել ոճագիտության դասա-
վանդման մեթոդաբանություն: Ավանդական մեթոդները լիովին չեն բացահայ-
տում պոեզիայի բոլոր ժանրային առանձնահատկությունները, ստեղծագործա-
կան ոգու հանճարեղ դրսևումները, ազգային բանաստեղծական արվեստն ամ-
բողջությամբ: Եղած հնարներն ու մեթոդական ուղիները պարզապես պատկերա-
ցում են տալիս այս ամենի մասին: Գեղարվեստական ստեղծագործության ժո-
ղովրդայնության, գեղարվեստական զարգացման ինքնատիպության, թեմատիկ-
ժանրային բազմազանության, գեղարվեստական նոր օրինաչափությունների ու 
գաղափարական բարձր չափանիշների բացահայտումը կարող է իրականանալ 
միայն կոնկրետ մշակված և միայն այս գիտաճյուղի համար նախատեսված հիմ-
նավորված մեթոդներով և սկզբունքներով: Ստեղծագործական ճիշտ կոՍտեղծագործական ճիշտ կոՍտեղծագործական ճիշտ կոՍտեղծագործական ճիշտ կողմղմղմղմնոնոնոնորորորորո----
շուշուշուշումըմըմըմը նոր ոճեր, ոճական նոր նրբերանգներ բացահայտելու լավագույն հնարավո-
րությունն է: Նոր մոտեցումներում պիտի կարևորվեն ոճական որոնումների յու-
րակերպությունը, զարգացման առանձնահատկությունները, սովորողների ար-
տահայտչական նախասիրությունները: Ոճագիտության բնագավառում կիրառ-
վող ուսուցման ցանկացած մեթոդ պիտի հանգեցնի ստեղծագործական զարգացստեղծագործական զարգացստեղծագործական զարգացստեղծագործական զարգաց----
ման գործընթացման գործընթացման գործընթացման գործընթաց ապահովելուն: Միայն այս դիտարկմամբ կարելի հասնել ոճագի-
տության շուրջ հետաքրքրություն, սուր ու պատկերային բնութագրումներ, զու-
գորդումներ, ռիթմական բազմապիսի դրսևորումներ, պատկերավորութուն, ար-
տահայտչականություն, ոճական կերտվածք և առհասարակ հետաքրքրական հա-
մադրություններ ձևավորելուն: Այս ամենը, բնականաբար, խոսում են ոճագիտու-
թյան առաջատար դերի և այս ուղղությամբ մեր ունեցած գիտական շահագրգռու-
թյան մասին:  

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ «ոճագիտությունն ամենից առաջ 
ուսումնասիրում է համազգային լեզվի այն բոլոր ոլորտները, նրա պաշարներն ու 
հնարավորությունները, որոնցով պայմավորված են ստեղծագործող անհատի 
ինքնատիպությունն ու անհատականությունը, լեզվական այն բոլոր միջոցները, 
որոնք ոճական երանգավորում, գունավորում ունեն, այլ կերպ ասած` հանդես են 
գալիս իբրև ոճույթ» [3, 10], առաջարկում ենք ներքոնշյալ նոր մոտեցումները: 
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  Ձևավորել ոճագիտության դասավանդման մեթոդական համակարգ, Ձևավորել ոճագիտության դասավանդման մեթոդական համակարգ, Ձևավորել ոճագիտության դասավանդման մեթոդական համակարգ, Ձևավորել ոճագիտության դասավանդման մեթոդական համակարգ, որը 
հայերենի դասավանդման մեթոդիկայի անբաժանելի մասը պիտի  կազմի, նրա 
բաժիններից մեկը: Այն պետք է բացահայտի, ուսումնասիրի, ոճականորեն 
ձևավորված խոսքի և ոճագիտական տեսությունների դասավանդման 
մեթոդները, լեզվական հմտությունների ձևավորման ուղիները, լեզվական 
հոտառության և լեզվական-գեղագիտական ճաշակի ձևավորման մեթոդները, 
սերտ կապի մեջ լինի մեթոդիկայի մյուս բաժինների հետ:  

Կարևորել ոճագիտությանԿարևորել ոճագիտությանԿարևորել ոճագիտությանԿարևորել ոճագիտության    
    ուսուցման ուսուցման ուսուցման ուսուցման և դասավանդմանև դասավանդմանև դասավանդմանև դասավանդմանսկզբունքներըսկզբունքներըսկզբունքներըսկզբունքները    

Ոճագիտության, նրա դասավանդման 
մեթոդիկայի  ու հայերենի 
դասավանդման  մեթոդիկայի մյուս 
բաժինների հետ ունեցած կապն ու 
ուսուցումը:  

Լեզվաոճական նորմաների հնարա-
վորությունների գիտակցումը, գնա-
հատումը,  դասավանդումը, նրանցից 
շեղվելու տարբերակների ուսուցումը, 
ոճի և ստեղծագործական մեթոդի 
տարբերակումը: 

Ոճական միջոցներիՈճական միջոցներիՈճական միջոցներիՈճական միջոցների    
ենթատեքստային ուսումնասիրությունըենթատեքստային ուսումնասիրությունըենթատեքստային ուսումնասիրությունըենթատեքստային ուսումնասիրությունը    

Ոճագիտական հասկացություններիՈճագիտական հասկացություններիՈճագիտական հասկացություններիՈճագիտական հասկացությունների    
    ձևավորման փուլերը և դրանց ուսուցումըձևավորման փուլերը և դրանց ուսուցումըձևավորման փուլերը և դրանց ուսուցումըձևավորման փուլերը և դրանց ուսուցումը    

    ԶարգացնելԶարգացնելԶարգացնելԶարգացնել սովորողների ինտուիտիվ պատկերացումները առանձնահատուկ 
հանգամանքներում խոսքային միջոցների գործադրման սխալ կամ անսխալ 
ձևերի մասին` լեզվական առանձնահատուկ միջավայրի միջոցով: 

 ԿազմակերպելԿազմակերպելԿազմակերպելԿազմակերպել  նախնական ծանոթություն ոճագիտության տեսական 
հիմնադրույթներին, տեքստի ոճական դիմագծի քննություն` որպես որևէ ոճի 
պատկանելու ցուցիչ 

Ոճագիտական հասկացությունների ընկալում, ըմբռնում: Կանոնների 
համակարգի ձևավորում, որն ուղղված է տեսական դրույթների ուսուցմանը:  

Ոճագիտության համակարգի հիմնական հասկացությունների ձևավորմանը 
նպաստող հանգուցային հարցերի մշակում: 
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1. ԱրնաուդյանԱ. և այլք, Կառուցողական կրթության հիմունքները և 
մեթոդները, Երևան, 2005, 335 էջ: 

2. ԴալլաքյանՌ., գրական երկի լեզվի ու ոճի ուսուցումը, Երևան, 1971:  
3. ԵզեկյանԼ., Ոճագիտություն, Երևան, 2003, 375 էջ: 

    
        

Ոճագիտական հասկացությունների 
տիրապետմանը և կիրառմանը: Լեզվական 

հոտառության բարձր մակարդակի ձևավորմանը: 

Մշակել լեզվաոճական Մշակել լեզվաոճական Մշակել լեզվաոճական Մշակել լեզվաոճական 
վարժությունների վարժությունների վարժությունների վարժությունների 
համակարգհամակարգհամակարգհամակարգ    

Վարժություններ,Վարժություններ,Վարժություններ,Վարժություններ, որոնք 
ուղղված են ոճական 

նորմաների ընկալմանը: 

Հնչյունաբանության 
մեջ 

Բառագիտության 
 մեջ 

Քերականության 
մեջ 

Գիտական 
ոճում 

Վարչական  
ոճում 

Լրագրային-
հրապարակախոսական  ոճում 

Վարժություններ,Վարժություններ,Վարժություններ,Վարժություններ, որոնք 
ուղղված են գործառական 
ոճերի ընկալմանն ու 
տարբերակմանը: 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ПРЕПОДАВАНИИ СТИЫ В ПРЕПОДАВАНИИ СТИЫ В ПРЕПОДАВАНИИ СТИЫ В ПРЕПОДАВАНИИ СТИЛИСТИКИЛИСТИКИЛИСТИКИЛИСТИКИ    
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обучения, информационные технологии, принципы обучения стилистике, 
изучение надтекстовых стилистических средств, лингвостилистические 
упражнения, этапы формирования стилистических понятий, специфическая 
языковая среда, восприятие стилистических норм, восприятие функциональных 
стилей.  

Актуальность разработки методики преподавания стилистики обусловлено 
важностью эффективного обучения необходимым знаниям в области языка и 
стиля. Несмотря на то, что в школах и вузах в последнее десятилетие уделяется 
определенное внимание методам преподавания стилистических проблем, тем не 
менее обучение стилистике не дает желаемого эффекта, так как нет четко 
разработанного методического направления. Надо так отметить, что целостные 
работы, методические руководства и справочники, освещающие вопросы обучения 
стилистике, все еще не написаны, и это обстоятельство отрицательно влияет не 
только на стилистику армянского языка в целом, но и на анализ отдельных 
стилистических вопросов в частности. Методика преподавания стилистики должна 
стать неотъемлемой частью методики преподавания армянского языка, стать ее 
разделом. Теоретически она должна и выявлять методы преподавания теоретичес-
кой стилистики и стилистически оформленной речи.  
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technologies, teaching principles of stylistics, contextual analysis of stylistic means, 
lingo-stylistic exercises, formulation phases of concepts of stylistics, specific Linguistic 
environment, perception of norms of stylistics, perception of functional styles. 

The issues of the day of introduction, development and use of innovative 
receptions and methods in the process of educating of students are exposed in the article. 
The analysis of front-rank and modern innovative tool that is used by the teachers of 
institutions of higher education is conducted. Advantages of innovative approach are 
reasonable as compared to the traditional forms of preparation of students. 
     


