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ԳՈՐԾԱԲԱՆԱԿԱՆԳՈՐԾԱԲԱՆԱԿԱՆԳՈՐԾԱԲԱՆԱԿԱՆԳՈՐԾԱԲԱՆԱԿԱՆ    ՏԵՔՍՏԻՏԵՔՍՏԻՏԵՔՍՏԻՏԵՔՍՏԻ    ՇՈՒՐՋՇՈՒՐՋՇՈՒՐՋՇՈՒՐՋ    ԱՇԽԱՏԱՆՔԻԱՇԽԱՏԱՆՔԻԱՇԽԱՏԱՆՔԻԱՇԽԱՏԱՆՔԻ        
ՄԵԹՈԴԻԿԱՆՄԵԹՈԴԻԿԱՆՄԵԹՈԴԻԿԱՆՄԵԹՈԴԻԿԱՆ    ԱՎԱԳԱՎԱԳԱՎԱԳԱՎԱԳ    ԴՊՐՈՑՈՒՄԴՊՐՈՑՈՒՄԴՊՐՈՑՈՒՄԴՊՐՈՑՈՒՄ    

Սիրունյան Սիրունյան Սիրունյան Սիրունյան ՆելլիՆելլիՆելլիՆելլի        
ՎՎՎՎանաձորիանաձորիանաձորիանաձորի    պետականպետականպետականպետական    համալսարանհամալսարանհամալսարանհամալսարան    

    
Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր    ևևևև    արտահայտություններարտահայտություններարտահայտություններարտահայտություններ. . . . գործաբանական տեքստ, 

բնագիր, լեզվամշակութային, թիրախային մշակույթ, անհամարժեք բառապաշար, 
բնագրայնություն, փոխներգործուն դասախոսություն, միջմշակութային հաղոր-
դակցական կոմպետենցիա: 

 
Ավագ դպրոցում օտար լեզուների ուսուցման հետ կապված խնդիրները և 

դժվարությունները նոր բովանդակություն և ուղղվածություն են ձեռք բերում: 
Անգլերենի խորացված ուսուցումը պահանջում է վերանայել գոյություն ունեցող 
մոտեցումները: Օտարալեզու ընթերցանությունը, ունկնդրումը, բանավոր և գրա-
վոր խոսքի ուսուցումը նոր մեթոդաբանական հիմքերի վրա է դրվում: Ուսումնա-
կան տեքստերին փոխարինելու են գալիս բնագրերը: Բնագրերից նախապատվու-
թյուն է տրվում գործաբանական տեքստերին կամ բնագրերին: 

Մի կողմից՝ ավագ դպրոցականները լուրջ խնդիրներ ունեն, պայմանավոր-
ված այն փաստով, որ չեն շփվում լեզվակիրների հետ: Մյուս կողմից՝ նրանք 
պետք է կարողանան տարբեր խոսքային իրադրություններում ըստ ենթատեքստի 
և համատեքստի հասկանալ և արձագանքել օտարալեզու մարդկանց: Գործաբա-
նական տեքստերը ընդհանուր և կոնկրետ տեղեկատվություն են պարունակում: 
Դա կարող է վերաբերել լեզվակիրների բնակության վայրին, բուն տեղանուննե-
րին, անձնանուններին, ինչպես նաև այլ լեզվամշակութային իրակություններին: 

Ռուսալեզու գրականության մեջ հիմնականում ցիտվում է գործաբանական 
տեքստի Ի. Լ. Բիմի կողմից արված սահմանումը, ըստ որի՝ այդ ժանրի տեքստերը 
«ոչ բարդ բնագրային բազմաբնույթ տեքստեր են, որոնք կարգավորում են ամեն-
օրյա կյանքը ուսումնասիրվող լեզվի երկրում» [2,3]:  

Գործաբանական տեքստերն ունեն տեղեկատվական-կենցաղային, ուղղոր-
դող բնույթ: Դրանք կարող են լինել դեղատոմս, խոհարարական խորհուրդ, պահես-
տամասերի գովազդ, կենցաղային առարկաների նկարագրություն: Դրանք հստա-
կորեն ներկայացնում են տվյալ ժողովրդի մտածելակերպը, լեզվամտածողության -
դրսևորումները լեզվակիրների կենսագործունեության տարբեր ոլորտներում: 

Ակնհայտ է, որ ավագ դպրոցականները դիտում են անգլերեն ֆիլմեր, լսում 
են երաժշտություն, օգտվում են համացանցային բազում անգլիալեզու կայքերից, 
և շատ լեզվամշակութային իրողություններ, որոնք բնորոշ են թիրախային մշա-
կույթին, նրանք յուրացնում են ենթագիտակցաբար: Դրա հետ մեկտեղ, օտարալե-
զու տարբեր խոսքային իրադրություններում նրանք լուրջ խնդիրներ են ունենում 
օտարալեզու խոսքը հասկանալու, երկխոսության մեջ մտնելու գործընթացում: 

Ինչպես նշում է Յ. Վ. Չիչերինան. «Գործաբանական տեքստերը մայրենի և 
թիրախային մշակույթների համեմատության մեծ ներուժ ունեն: Դա որոշակի 
նշանակություն ունի դպրոցականների զարգացման և դաստիարակության գոր-
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ծում» [11]: Ավագ դպրոցականները կարող են հետաքրքրությամբ ընթերցել որևէ 
օտարալեզու տեքստ, եթե նրանում նոր տեղեկատվություն են հայտնաբերում: Ըն-
թերցանությունն ավելի հետաքրքիր է դառնում, երբ նրանք սկսում են համեմա-
տել տեքստում ներկայացվող երևույթները իրենց հայտնի լեզվամշակութային 
իրողությունների հետ: Շատ դեպքերում ավագ դպրոցականներին թվում է, թե 
իրենք ամբողջական պատկերացում ունեն թիրախային մշակույթի, մարդկանց 
մասին: Սակայն գործաբանական տեքստերի ընթերցանությունը նորովի է ներ-
կայացնում շատ իրողություններ: 

Ըստ Մ. Ա. Կեչեռուկովայի՝ «Գործաբանությունն ուսումնասիրում է այն ամե-
նը, ինչ կապված է 

� սուբյեկտի խոսքի, 
� հասցեատեր խոսքի, 
� հաղորդակցվողների միջև հարաբերությունների, 
� շփման իրադրության հետ» [5, 214-224]: 
Ավագ դպրոցականները հիմնականում ուշադրություն են դարձնում օտա-

րալեզու տեքստում հաղորդակցվողների միջև հարաբերություններին: Շփման 
իրադրությունը շատ դեպքերում վրիպում է նրանց ուշադրությունից, քանի որ 
շփման իրադրությունները հստակորեն արտացոլում են լեզվակիրների լեզվա-
մտածողության առանձնահատկությունները:  

Ինչպես նշում է նույն հեղինակը. «Գործաբանական տեքստը պետք է առա-
վելագույնս մոտ լինի ընթերցողին, ենթարկվի տեղայնության սկզբունքին /տեքս-
տում պետք է տեղի, գործողության ժամանակի և կոնկրետության մասին տեղե-
կատվություն լինի, նկարագրի արդեն հայտնի գործողությունները, անդրադառնա 
ոչ թե փաստերին, այլ ընթերցողի զգացմունքներին» [6, 132]: 

Հոգեբանորեն ավագ դպրոցականը պատրաստ չէ ուշադրություն դարձնել իր 
զգացքմունքների վրա: Նա հակված է տեքստից կորզել նորանոր փաստեր: Միջին 
դպրոցականը ձգտում է հասկանալ բոլոր անծանոթ բառերը և արտահայտու-
թյունները: Նորաբանությունների և անհամարժեք բառապաշարի հանդիպելիս 
նա ուղղակիորեն ձախողվում է: Այստեղ խոսք չի կարող գնալ ընթերցողի զգաց-
մունքերի մասին, քանի որ հուզական դաշտը ձևավորվում է տեքստը հասկանա-
լու ավելի բարձր մակարդակում: 

Ընդհանուր առմամբ, գիտնականներն առանձնացնում են գործաբանական 
տեքստի հետևյալ բնութագրերը. 

� տեքստի ձևական-բովանդակային և գործառական կողմերի բնագրայնու-
թյուն, 

� դիմում հասցեատիրոջը՝ ուսումնասիրվող երկրի միջին վիճակագրական 
քաղաքացուն, 

� տեղայնություն, այսինքն՝ տեքստը պետք է պարտադիր կապված լինի 
որևէ տեղի կամ ժամանակի հետ, որոնք ինչ-որ ձևով պետք է բնութա-
գրեն ուսումնասիրվող լեզուն, 

� կանոնակարգվածությունը, այսինքն՝ տեքստի ունակությունը որոշակիո-
րեն ուղղորդել, կողմնորոշել հասցեատիրոջը որոշակի գործողություն-
ներ կատարելու առումով կամ որոշոմներ ընդունելիս, 



– 292 – 

� տեղեկացվածությունը, այսինքն՝ որևէ տեղական տեղեկատվության փո-
խանցումը, որը կարող է ծառայել որպես որևէ գործողության ուղղորդում, 

� հասցեատիրոջ մոտ արձագանք առաջացնելու ունակություն /ուղղակի 
կամ անուղղակի/: 

Ասվածից հետևում է, որ միայն ճիշտ կազմակերպված նախատեքստային 
աշխատանքը կարող է տալ ցանկալի արդյունք: Գործաբանական տեքստի ընթեր-
ցանությանը կարող է նախորդել փոխներգործուն դասախոսությունը կամ ֆիլմի 
դիտումը: 

Գործաբանական տեքստի շուրջ աշխատանքը հնարավորություն է տալիս 
լուծել իրական հաղորդակցական խնդիրներ: Ընդ որում՝ այստեղ խոսք է գնում ոչ 
թե սովորական հաղորդակցության, այլ միջմշակութային հաղորդակցության մա-
սին: Ավագ դպրոցականի տեղի և ժամանակի, խոսքային իրադրության զգացո-
ղությունը տարբերվում է անգլիալեզու իր հասակակիցների զգացողությունից: 
Կյանքի և ժամանակի, մարդկանց և աշխարհի մասին նրանք տարբեր պատկերա-
ցումներ ունեն: 

Ըստ Վ. Ա. Գոնչարովայի՝ գործաբանական տեքստերի շուրջ աշխատանքը 
նպաստում է միջմշակութային հաղորդակցական կարողություններ ձեռք բերե-
լուն [4,201-204]: Այստեղ խոսք է գնում այնպիսի հաղորդակցական ակտի մասին, 
երբ նրա մասնակիցները կարողանում են իրար հասկանալ, չնայած ներկայաց-
նում են տարբեր մշակույթներ: 

Գործաբանական տեքստերի կիրառումը ուսուցողական նպատակներով 
օգնում է հաղթահարել սովորողների շրջանում տեղ գտած ընթերցելու բացասա-
կան ֆոնը, որը կարող է հանդիսանալ սպառնալիքը, հրամանը, անհարկի վախը 
[8, 52]: Ավագ դպրոցում սպառնալիքի կամ հրամանի մասին խոսք չի կարող գնալ: 
Գաղտնիք չէ, որ անգամ ավագ դպրոցում խնդիր է դրվում հաղթահարել ուսուց-
ման այնպիսի բացասական դրդապատճառ, ինչպիսին է սովորելու ցանկության 
բացակայությունը: Այն կարող է լուրջ խոչընդոտ հանդիսանալ ընթերցանության 
կազմակերպման գործընթացում:  

Սակայն տարբեր բնույթի վախերն ու բարդույթները շատ դժվար է հաղթա-
հարել: Այդ առումով կարևոր է ընթերցանության ճիշտ ալգորիթմի մշակումը, երբ 
ընթերցանությունը իրականացվում է ըստ հաջորդականության և մատչելության 
սկզբունքների: 

Կարելի է առանձնացնել հատկապես Ս. Գ. Տեր-Մինասովայի մոտեցումը, հա-
մաձայն որի՝ կարևորվում է գործաբանական տեքստերի տեղեկատվական-կա-
նոնակարգող գործառույթը: Ըստ նրա՝ «գործաբանական տեքստերը ներկայացնում 
են մարդկանց կենսակերպը, մշակույթը, մենթալիտետը, ազգային նկարագիրը, 
այսինքն՝ ձևավորում են որոշակի հասարակական աշխարհ» [9, 229-230]: 

Ավագ դպրոցականները սիրով են ընթերցում գործաբանական տեքստեր, 
քանի որ նրանց հետաքրքիր է անգլիալեզու մարդկանց կենսակերպը, մտածելա-
կերպը: Նրանք փորձում են նրանց հասկանալ, հետագայում տարբեր իրադրու-
թյուններում անհրաժեշտ խոսքային վարքագիծ դրսևորելու համար: 

Գործաբանական տեքստի շուրջ աշխատանքը հնարավորություն է ընձե-
ռում սովորողներին ճիշտ պատկերացում կազմել լեզվակիրների ազգային, մշա-
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կութային առանձնահատկությունների մասին: Ըստ Վ. Ա. Գոնչարովայի. «Դրա 
հետ մեկտեղ գործաբանական տեքստը հանդես է գալիս որպես յուրահատուկ հա-
մակարգային ներտեքստային ռեսուրս, որն անհրաժեշտ է ապակոդավորել նրա-
նում առկա հանրամշակութային բնույթի նշանակությունները» [4, 201—204]: 

«Ներտեքստայնությունը ներկայացնում է այնպիսի տեքստակազմիչ տար-
րեր, որոնք ներակա կամ արտակա առկա են տեքստում, ընթերցողի գիտակցու-
թյան մեջ առաջ են բերում լրացուցիչ իմաստային զուգորդումներ, ակնարկներ, 
հիշողություններ և նպաստում են տեքստի իմաստային սահմանների ընդլայնմա-
նը» [7, 55-157]: Ակնհայտ է, որ հայալեզու դպրոցականները չունեն համապա-
տասխան հենքային գիտելիքներ այսպես կոչված ներտեքստային ռեսուրսն ապա-
հովելու համար: Մյուս կողմից, նրանք բավականին մեծ տեղեկատվություն ունեն 
թիրախային լեզուն ներկայացնող երկրի, մարդկանց, մշակույթի, ինչպես նաև 
գրական երկերի մասին: Տեղին է սույն համատեքստում մեջբերել Արնոլդին, ըստ 
որի՝ ներտեքստայնության հատկանիշներից մեկն այն է, որ միաժամանակ նպաս-
տում է նշանի երկակի իմաստի ստեղծմանը: Այսինքն՝ այն միաժամանակ պատ-
կանում է և՛ նոր, և՛ նախօրոք ստեղծված ասույթին [1, 376]: 

Այսպիսով, գործաբանական տեքստի շուրջ աշխատանքը ենթադրում է 
հիմնվել հենքային գիտելիքների վրա: Անհրաժեշտ գիտելիքների բացակայության 
պարագայում անհրաժեշտ է կիրառել փոխհատուցման ռազմավարություն, երբ 
ներտեքստային ռեսուրսի ոչ բավարար լինելը լրացվում է ներակա տեղեկատվու-
թյան վերլուծությամբ, համապատասխան հանրամշակութային տեղեկատվու-
թյան բացահայտմամբ, տեղեկատվական բացերի լրացմամբ: Այդպիսի աշխա-
տանքը ենթադրում է հետևողական աշխատանք տանել անհամարժեք, մշակու-
թային նշույթավորում ունեցող բառապաշարի յուրացման ուղղությամբ: Ազգա-
մշակութային նշույթավորում ունեցող բառապաշարի ամեն մի միավոր յուրահա-
տուկ տեղ է զբաղեցնում գործաբանական տեքստի մեջ, լինեն դրանք «տեղանուն-
ներ, անձնանուններ, այլ բնույթի իրակություններ» [10, 7]: 

Ասվածից հետևում է, որ գործաբանական տեքստի շուրջ աշխատանքը են-
թադրում է յուրացնել արտալեզվաբանական բնույթի գիտելիքներ, որոնք կապ-
ված են արժեքային դիրքորոշումների, ավանդույթների, սովորույթների հետ: Ընդ-
հանուր առմամբ, նշված տեքստերը պարունակում են երկրագիտական, լեզվա-
երկրագիտական տեղեկատվություն և զարգացնում են սովորողների մտահորի-
զոնը ճանաչողության տարբեր ոլորտներում՝ պատմություն, կրթություն, ար-
վեստ, գիտություն և այլն: 

Յ. Վ. Չիչերինան իր թեկնածուական ատենախոսության մեջ ներկայացնում է 
գործաբանական տեքստերի ընթերցանության ուսուցման մեթոդական կաղապա-
րը [11]: 

 Ըստ նրա՝ գործաբանական տեքստը հանդես է գալիս որպես երկրագիտա-
կան, լեզվաերկրագիտական գիտելիքներ ստանալու ռեսուրս, որոնց միջոցով 
արդյունավետ է ծանոթանալ և յուրացնել թիրախային արժեքները, խոսքային 
վարվեցողության բառերը: Նույն հեղինակը համոզված է, որ գործաբանական 
տեքստերը զարգացնում են սովորողների քննադատական մտածողությունը, լեզ-
վամշակութային վերլուծության կարողությունները, ինչպես նաև լեզվական 
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կռահման ունակությունները: Ինչ վերաբերում է սովորողների արտադրողական 
խոսքային կարողությունների զարգացմանը, ապա ակնհայտ է, որ գործաբանա-
կան տեքստն անհրաժեշտ պայման է դրանց զարգացման համար:  

Չիչերինան առանձնացնում է գործաբանական տեքստերի ընտրության 
հետևյալ սկզբունքները. 

1) հաղորդակցական-գործաբանական ուղղվածության 
2) մշակույթային –կողմնորոշման 
3) մշակույթների երկխոսության 
4) գործառույթայնության 
5) իրադրայնության 
6) բնագրայնության  
7) գիտակցականության [11]: 
Նշված սկզբունքները ընդհանուր առմամբ ձևավորվել են հաղորդակցական 

մոտեցման շրջանակներում և մեկը բխում է մյուսից: Այդ սկզբունքներն անհրա-
ժեշտ է հաշվի առնել թե՛ դասագրքաստեղծման, թե՛ բուն տվյալ դասընթացի կազ-
մակերպման ժամանակ: Առանցքային նշանակություն ունի նշված սկզբունքների 
կիրառումը համապատասխան վարժությունների ընտրության և կիրառման ըն-
թացքում: 

Վարժությունների համակարգը մշակելիս նույն հեղինակը շեշտը դնում է 
եռաստիճան կաղապարի վրա, ըստ որի՝ վարժությունները ընտրվում են ըստ 
գործաբանական տեքստերի ընկալման, հասկանալու և մեկնաբանելու: Մենք 
առաջարկում են քառաստիճան կաղապար, ավելացնելով խոսքասերման մա-
կարդակը, քանի որ առանց դրա հնարավոր չէ զարգացնել սովորողների արտա-
դրողական խոսքային կարողությունները: 

Ակնհայտ է, որ դժվարություններ են առաջ գալիս հատկապես ստուգման և 
վերահսկման, գնահատման գործընթացում, հատկապես երբ խոսք է գնում գոր-
ծաբանական տեքստերով սովորողների օտարալեզու խոսքային կարողություննե-
րի զարգացման մասին: 

Անհրաժեշտ է նշել, որ ցանկացած տեքստ կարող է պարունակել գործաբա-
նական ուղղվածության տեղեկատվություն, այն առումով, որ գործաբանական 
տեքստը պարունակում է մեծ քանակությամբ անհամարժեք բառապաշար: Այն 
յուրացնելու համար սովորողները պետք է ընդհանուր պատկերացում ունենան 
անգլիալեզու մարդկանց արժեքային կողմնորոշիչների, նախապատվությունների 
մասին: Այստեղ խոսք է գնում արժեքային ընկալման մասին: Ակնհայտ է, որ ազ-
գամշակութային արժեքների տարբերությունները բացահայտվում են նախ և 
առաջ գործաբանական տեքստերում առկա ներտեքստային իմաստային-մենթալ 
դաշտով: Մի կողմից, գործաբանական տեքստերը հանրամշակութային արժեք են 
ներկայացնում: Մյուս կողմից՝ նրանք օգնում են սովորողներին հանրամշակու-
թային կոմպետենցիա ձևավորել: 

Ընդհանուր առմամբ, գործաբանական տեքստերը բնագրային են, որոնք պա-
րունակում են հարուստ լեզվաերկրագիտական, հանրամշակութային տեղեկատ-
վություն ուսումնասիրող լեզվի մասին: 

Գործաբանական տեքստերի կարևոր գործառույթներից է սովորողների տե-
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ղեկատվական պահանջմունքների բավարարումը: Ինչպես և բնագրային տեքս-
տերը, գործաբանական տեքստերը ծանրակշիռ դաստիարակչական ներուժ ու-
նեն, քանի որ ուսումնասիրելով օտար լեզու, այն ներկայացնող մարդկանց, սովո-
րողները սկսում են այլ տեսանկյունից վերաարժևորել իրենց վարքը, գործողու-
թյունները, մոտեցումները: 

Կարելի է պնդել, որ գործաբանական տեքստերի շուրջ աշխատանքը նպաս-
տում է սովորողների արժեքային համակարգում դրական տեղաշարժերի, զար-
գացնում է նրանց անհատականությունը: 
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Методика работы с прагматическим текстом осуществляется на всех этапах обу-
чения английскому языку в старшей школе. Такая работа решает в основном ком-
муникативные задачи и направлена на формирование межкультурной компетенции у 
учащихся. Применение прагматических текстов в учебных целях формирует 
познавательные мотивы, увеличивает интерес к иностранному языку, помогает 
преодолеть негативный фон чтения у учащихся, расширяет их фоновые знания. 
Такая работа эффективна при усвоении безэквивалентной лексики у учащихся. 

 
 
 
 

THETHETHETHE    METHODOLOGYMETHODOLOGYMETHODOLOGYMETHODOLOGY    OFOFOFOF    WORKINGWORKINGWORKINGWORKING        
WITHWITHWITHWITH    AAAA    PRAGMATICPRAGMATICPRAGMATICPRAGMATIC    TEXTTEXTTEXTTEXT    ININININ    HIGHHIGHHIGHHIGH    SCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOL    

Sirunyan Nelly Sirunyan Nelly Sirunyan Nelly Sirunyan Nelly     
Vanadzor State UniversityVanadzor State UniversityVanadzor State UniversityVanadzor State University    

SUMMARYSUMMARYSUMMARYSUMMARY    
Key words:Key words:Key words:Key words: pragmatic text, authentic text, linguo-cultural, target culture, non-

equivalent vocabulary, authenticity, interactive lectures, intercultural communicative 
competence. 

The methodology оf working with a pragmatic text is carried out at all stages of 
English language teaching in high school. This work solves mainly communicative 
problems and is aimed at forming the intercultural competence of the students. The 
usage of pragmatic texts for teaching purposes creates cognitive motives, increases 
interest in a foreign language, helps to overcome the negative background of reading, 
expands students' background knowledge. This work is effective in assimilating students' 
non-equivalent vocabulary. 
  


