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ինքնուրույն աշխատանք, ուսումնական նյութի կրկնություն, գործնական գիտե-
լիքներ, ուսուցման նպատակներ 

    
Առավել ընդունված տեսակետներից մեկի համաձայն` չափանիշն այն հաս-

կացությունն է, որի հիման վրա կատարվում է գնահատումը [4]: Այդ առումով` 
օտար լեզուների ֆակուլտետում ուսանողների կողմից լատիներենի յուրացման 
չափանիշը կարող է սահմանվել որպես` լատիներենը գործնականում կիրառելու 
կարողություն, այսինքն` ուսումնական ծրագրին համապատասխան ստացած 
գիտելիքները, կարողություններն ու ունակություններն ուսումնառության ընթաց-
քում և դրանից հետո կիրառելու կոմպետենցիաներ: 

Մեր կարծիքով, ուսանողների գործունեությունը գնահատելու կրեդիտային 
չափանիշների ներկայիս ընդհանուր համակարգը պետք է խթան հանդիսանա 
այդ գործընթացը կատարելագործելու համար, իսկ նշված չափանիշներն ինքնին 
պետք է լինեն բավականաչափ ընկալելի և վերահսկելի: Կարևոր է, որ յուրաքանչ-
յուր ուսումնական առարկայի, և մասնավորապես` լատիներենի համար ձևավոր-
վի այլ դասընթացների հետ փոխհամաձայնեցված խնդիրների և հանձնարարու-
թյունների իրականացման մի հստակ համակարգ: Այդ առումով` օտար լեզուների 
ֆակուլտետում «Լատիներեն լեզու» դասընթացի նպատակներն ու խնդիրները 
պետք է առավել կամ նվազ չափով նպաստեն օտար լեզվի ապագա մասնագետի 
արհեստավարժ գործունեության ունակությունների և կարողությունների կայաց-
մանը:  

Լատիներենի յուրացման աստիճանը բացահայտելու հիմք է հանդիսանում 
դիդակտիկայից հայտնի` գիտելիքների յուրացման որակի չափանիշների համա-
կարգը: Դրանց թվին են դասվում` գիտելիքների գիտակցականության աստիճա-
նը, դրանց ամրությունը և հուսալիությունը, լիակատարությունը, ուսումնասիրու-
թյան խորությունը, ճկունությունը, կոնկրետությունը, ընդհանրությունը, կանոնա-
վորությունը, համակարգվածությունը, ամփոփվածությունը և այլն [1, էջ 21]: Գի-
տելիքների յուրացման յուրաքանչյուր մակարդակին համապատասխանում է սո-
վորողների գիտելիքների որոշակի աստիճան: Մասնավորապես` Տ.Լ. Կոգանը և 
Է.Ա. Կրասնովսկին սահմանել են սովորողների գիտելիքների որակի երեք մա-
կարդակ` 

1.1.1.1. առարկայականառարկայականառարկայականառարկայական----բովանդակայինբովանդակայինբովանդակայինբովանդակային, ըստ որի` գիտելիքները կարող են բնու-
թագրվել ամբողջությամբ, ընդհանրությամբ և համակարգվածությամբ,  

2.2.2.2. գործնականգործնականգործնականգործնական----բովանդակայինբովանդակայինբովանդակայինբովանդակային, որի համաձայն` գիտելիքները բնութագրվում 
են ըստ յուրացման խորության և պատրաստվածության աստիճանի, 
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3.3.3.3. անձնայինանձնայինանձնայինանձնային----բովանդակայինբովանդակայինբովանդակայինբովանդակային, որն ընդգրկում է սովորողների մտավոր գոր-
ծունեության այնպիսի հատկանիշներ, ինչպիսիք են` մտածողության կայունու-
թյունը, ակտիվությունը, ինքնուրույնությունը, ճկունությունը, գիտակցվածությու-
նը, ընկալման խորությունը, քննադատական վերլուծությունը և այլն [2, էջ 47-52]: 

Սովորողների լատիներենի գիտելիքների մակարդակը կամ այդ լեզվի յու-
րացման աստիճանը բացահայտվում է ընթացիկ ստուգման, ներկայացման և 
ստուգողական թեստերի միջոցով, որոնք կազմվում են ըստ ուսուցման նպատակ-
ների:  

«Լատիներեն լեզու» դասընթացի յուրացման մակարդակը ստուգելու նպա-
տակով` յուրաքանչյուր գործնական պարապմունքի առաջին 20-25 րոպեները 
հատկացվում են հանձնարարված նյութի կրկնությանը, որը միաժամանակ ծա-
ռայում է որպես գիտելիքների ստուգման և գնահատման միջոց: Ստուգման բոլոր 
ձևերից առավել արդյունավետն ընթացիկ ստուգումն է: Այն հատկանշական է 
նրանով, որ այդ ընթացքում դասավանդողը հնարավորություն է ունենում վերա-
հսկել դասընթացի տվյալ փուլում սովորողների ձեռք բերած գիտելիքներն ու կա-
րողությունները, «...կանոնավոր կերպով ստուգվում է ինչպես յուրաքանչյուր 
ուսանողի, այնպես էլ տվյալ ակադեմիական խմբի աշխատանքը, նրանց գիտելիք-
ները, նոր ուսումնասիրվող նյութի ընկալման և յուրացման աստիճանը, որը զու-
գահեռաբար ուղեկցվում է նոր նյութի կրկնողությամբ և ամրապնդմամբ» [3, էջ 
208]: Սովորողների լատիներեն լեզվի գիտելիքների ստուգման համեմատաբար 
նոր ձև է ներկայացումը: Այն բնույթով թիմային, սակայն միաժամանակ ինքնու-
րույն աշխատանք է, քանի որ սովորողները գիտելիքներ են ձեռք բերում ինքնու-
րույն ուսումնասիրության արդյունքում: Ներկայացման թեմաներն ընտրվում են 
մասնավորապես հին Հռոմի կառավարման համակարգի, պատմական հայտնի 
դեպքերի, հռոմեական մշակույթի, դիցարանի, հռոմեացի նշանավոր քաղաքա-
կան գործիչների և փիլիսոփաների կյանքի և գործունեության վերաբերյալ: Ինչ 
վերաբերում է հանրագումարային ստուգմանը, ապա այն հնարավորություն է ըն-
ձեռում մասնակիորեն վերանայել ուսումնասիրման ենթակա լեզվանյութը, բա-
ցահայտել յուրացված գիտելիքների ամրության և ճկունության մակարդակը: 

Օտար լեզուների ֆակուլտետում սովորողների լատիներենի իմացության 
չափանիշը պայմանավորված է մատուցվող բառանյութի մատչելիությամբ, քերա-
կանական երևույթների ներկայացման հաջորդականությամբ, ընթերցանական և 
թարգմանական ունակությունների զարգացման պայմաններով, ասացվածքներն 
ու թևավոր արտահայտությունները յուրացնելուն և երկարաժամկետ հիշողու-
թյան մեջ մտապահելուն նպաստող միջոցներով ու եղանակներով: 

Ինչպես ասվածից հետևում է, լատիներեն ուսուցանվող տեքստերն ու լեզվա-
նյութը պետք է հասանելի լինեն սովորողներին: Ըստ այդմ, հարկ է, որ դասավան-
դողը կանխորոշի, թե լատիներեն ի՞նչ ուսումնական տեքստեր պետք է նրանք 
ուսումնասիրեն և լեզվանյութի ի՞նչ պաշար պետք է յուրացնեն, որպեսզի մնա-
ցորդային գիտելիքների տեսանկյունից ստեղծվեն ուսուցման արդյունավետ պայ-
մաններ: 

Ներկայացնենք օտար լեզուների ֆակուլտետներում լատիներենի գիտելիք-
ների հաղորդման և ստուգման փուլերը գիտական ժամանակակից հիմունքներով 
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կազմակերպելու ընթացակարգը: Այն բաղկացած է չորս փուլերից: 
Առաջին փուլը Առաջին փուլը Առաջին փուլը Առաջին փուլը հիմնականում ընդգրկում է ճանաչողական և տեսական 

բնույթի գիտելիքներ: Այն իրականացվում է առաջին մի քանի դասաժամերի ըն-
թացքում: Այդ ժամանակահատվածում սովորողները հաղորդակից են դառնում 
լատիներենի զարգացման պատմությանը, մեզ հասած մշակութային հարուստ 
ժառանգությանը, մատնանշվում է լատիներենի կարևոր դերը ռոմանական լեզու-
ների ձևավորման գործընթացում և դրա չնվազող կենսունակությունը ժամանա-
կակից գիտական տերմինաբանությունում:  

Երկրորդ փուլը Երկրորդ փուլը Երկրորդ փուլը Երկրորդ փուլը հիմնականում վերաբերում է բառանյութի և քերականու-
թյան գործնական ուսուցմանը, ինչպես նաև լատիներեն տեքստերի ընթերցանա-
կան հիմնական ունակությունների ձևավորմանը:  

Երրորդ փուլըԵրրորդ փուլըԵրրորդ փուլըԵրրորդ փուլը հիմնականում ներառում է ընթերցանական կարողություննե-
րի զարգացումը, ինչպես նաև բառապաշարի խորացումը և հարստացումը: 

Չորրորդ փուլն Չորրորդ փուլն Չորրորդ փուլն Չորրորդ փուլն ընդգրկում է լեզվական գիտելիքների և լեզվահաղորդակցա-
կան ունակությունների համակարգումը: 

Հիմք ընդունելով վերոնշյալ ընթացակարգը` դասընթացի ավարտին սովո-
րողները պետք է` 

���� յուրացրած լինեն առավել գործածական 230-250 բառային միավոր, 
���� յուրացրած լինեն 60-70 թևավոր արտահայտություններ, 
���� տարբերեն նախադասության անդամների քերականական ձևերը, 
���� բառարանի օգնությամբ թարգմանեն լատիներեն բնօրինակ տեքստերը: 
Այսպիսով, լատիներենի դասընթացի արդյունավետությունն ապահովող 

գործոնների շարքում անհրաժեշտ է կարևորել ինչպես ուսանողների կողմից յու-
րացվող տեսական գիտելիքները, այնպես էլ գրավոր հաղորդակցական ունակու-
թյուններն ու կարողություններն օբյեկտիվորեն բացահայտելու չափանիշների և 
ցուցանիշների հավաստիությունն ու հուսալիությունը: Այդ նպատակով մշակված 
համակարգը հնարավորություն է ընձեռում ուսուցման տարբեր փուլերում ոչ 
միայն ի հայտ բերել ուսումնառության առկա որակը, այլև այդ գործընթացը 
դարձնել վերահսկելի և կառավարելի: 
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В статье обсуждаются особенности обучения латинскому языку на фа-

культетах иностранных языков. В ряду критериев, обеспечивающих эффективность 
процесса обучения латинскому языку, необходимо выделить как теоретические 
знания, усваиваемые студентами, так и объективность выявления достоверности и 
надежности критериев и показателей письменных коммуникативных умений и 
навыков. 
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The article proposes for discussion the peculiarities of teaching Latin at Faculties of 

Foreign Languages. Among the factors that provide productivity of Latin courses, it’s 
important to mark out both: the theoretical knowledges which students master, and 
credibility and reliability of the criteria and standarts which impartially clarify the 
written communication habits and skills.  

 
 

 

 


