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««««ԲԱՌԱՐԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԲԱՌԱՐԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԲԱՌԱՐԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԲԱՌԱՐԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ» » » » ԹԵՄԱՅԻԹԵՄԱՅԻԹԵՄԱՅԻԹԵՄԱՅԻ    ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ    
    ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑԱՅԻՆՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑԱՅԻՆՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑԱՅԻՆՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑԱՅԻՆ    ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ    ՄԵԹՈԴՆԵՐՈՎՄԵԹՈԴՆԵՐՈՎՄԵԹՈԴՆԵՐՈՎՄԵԹՈԴՆԵՐՈՎ    

 
Քոչարյան Գոհար Քոչարյան Գոհար Քոչարյան Գոհար Քոչարյան Գոհար     

ՎՊՀ ՎՊՀ ՎՊՀ ՎՊՀ hhhhենակետային վարժարանենակետային վարժարանենակետային վարժարանենակետային վարժարան    
    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. . . . բառարանագիտություն, բառարան, համակցված 

ուսուցում, «աշակերտական բառարան», իմաստաբանություն, վիճակագրություն, 
հանրագիտարան: 

 
Սույն աշխատանքում ներկայացնում ենք առաջարկներ՝ «Բառարանագրու-

թյուն» թեմայի ուսուցման չափորոշիչների վերաբերյալ՝ կիրառելով համագոր-
ծակցային ուսումնառության մեթոդներ, որոնք ապահովում են ուսումնական 
գործընթացի բարձր որակը՝ նպաստելով աշակերտների՝ ինչպես հանրակրթա-
կան, այնպես էլ լրացուցիչ ծրագրերի յուրացմանը և ուսուցման մեթոդների կի-
րառման միջոցով համապատասխան գիտելիքների, հմտությունների ձեռքբերմա-
նը, արժեքային համակարգի ձևավորմանը: 

«Բառարանագրություն» թեմայի՝համագործակցային ուսումնառության ըն-
թացքում աշակերտները համագործակցում են միասին բառարանային գիտելիք-
ներ ձեռքբերելու նպատակով և պատասխանատու են ինչպես իրենց, այնպես էլ 
թիմակիցների ուսումնառության համար: Թիմային նպատակներից մեկը պետք է 
լինի «Աշակերտական բառարանի» ստեղծումը, որի հաջողության գրավականը 
կարող է լինել անհասկանալի, հազվադեպ գործածվող բառերի և տերմինների 
իմաստներն ու խոսքում դրանց կապակցելիությունը սովորելը: Կատարած աշ-
խատանքի թիմային պարգևն է ինչպես ուսուցչի և դասարանի կողմից տրվող 
գնահատական-միավորը, այնպես էլ հաջորդ տարիներին բառարանի վերաբեր-
յալ մյուս աշակերտների դիտարկումները. այսպիսով կամրապնդվեն նաև միջդա-
սարանային և հետդպրոցական հարաբերությունները:  

Աշխատանքը կատարելու համար աշակերտներին առաջարկվում է ընտրել 
որևէ բնագավառ և առանձնացնել այդ բնագավառին բնորոշ բառեր ու ներկայաց-
նել դրանց բացատրությունը, խոսքիմասային պատկանելիությունը, շարահյուսա-
կան-ոճական կիրառությունները՝ բերելով համապատասխան օրինակներ: Յու-
րաքանչյուր կատարված աշխատանքից հետո աշակերտները պետք է հաշվետու 
լինեն անհատապես, քանի որ թիմի հաջողությունը կախված է բոլոր անդամների 
անհատական ձեռքբերումներից: Հաշվետու լինելու անհրաժեշտությունը խմբի 
անդամների գործունեությունը մղում է փոխօգնության՝ համոզվելու, որ բոլորնէլ 
պատրաստ են բառարանային աշխատանքի, բառիմաստների որոնումների և կի-
րառական առանձնահատկությունները ներկայացնելու՝ այլ բառարանային 
տվյալները ուսումնասիրելով: Հաջողության հասնելու հավասար հնարավորու-
թյուններ ունենալ՝ նշանակում է յուրաքանչյուր աշակերտ իր ավանդն է բերում 
թիմի ընդհանուր հաջողությանը և բարելավում սեփական առաջադիմությունը: 

Կատարված աշխատանքները գնահատվում են ըստ թիմային առաջադիմու-
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թյան, որի նպատակն է աշակերտների փոխներգործության և փոխօգնության 
ապահովումը՝ ուսուցչի ներկայացրած նոր հմտությունները՝ բառարանագրու-
թյունը յուրացնելու ուղղությամբ [1, 146-147]: 

Բառարանագրության ուսուցման ամբողջական պատկերը ներկայացնենք՝ 
ըստ ավագ դպրոցի հումանիտար հոսքի 2011-2015 թթ. «Հայոց լեզու» դասագրքե-
րի ուսումնական նյութի: 

10-րդ դասարանում [2] բառարանագրության վերաբերյալ առաջին դիտար-
կումը ներկայացված է«Հայոց կրթօջախներ: Մխիթարյան միաբանություն» դաս-
ընթացի շրջանակներում: Մխիթար աբբայի հեղինակած գրքերի շարքում 
կարևորվում է «Բառգիրք հայկազեան լեզուի» բառարանը, որի վրա նա աշխատել 
է շուրջ 20 տարի (1727-1745) [2, 19]: Առաջարկում ենք սահիկահանդեսի միջոցով 
դասարանում ցուցադրել երկհատոր բառարանը, թերթել և բացատրել, թե ինչպես 
է հեղինակը հավաքել հայ մատենագիրների տպագիր և անտիպ երկերում գոր-
ծածված բառերը (շուրջ 100 000 բառահոդված), այնուհետև բնագրային օրինակնե-
րի հիման վրա բացատրել այդբոլոր բառերի իմաստները՝ նշելով դրանց աշխար-
հաբար, ինչպես նաև թուրքերեն, հունարեն, լատիներեն համարժեքները: Այսպի-
սով՝պարզ կդառնա այս բառարանի՝համաշխարհային մակարդակով իր ժամա-
նակի եզակի կոթողային աշխատություն լինելը [2, 20]: 

Կատարված աշխատանքն իր տրամաբանական շարունակությունն է ունե-
նում նաև Մխիթար Սեբաստացու վախճանից հետո՝ իրենից հետո թողնելով բար-
գավաճ ու գործուն միաբանություն, աշակերտները եռանդով շարունակում են 
հիմնադիր-ուսուցչի ավանդույթները: Գ. Ավետիքյանը, Խ. Սյուրմելյանը և Մ. Ավ-
գերյանը հեղինակում են «Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի» վերնագրով գրաբարի 
կոթողային բացատրական բառարանը, որը հայ բանասիրության մեջ ավանդա-
բար կոչվեց «Նոր հայկազյան բառարան» (ՆՀԲ)՝ ի տարբերություն Մխիթար Սե-
բաստացու բառարանի, որը սկսեցին անվանել «Հին հայկազյան բառարան»: Հե-
տագայում լույս տեսավ «Առձեռն բառարանը», որը Նոր հայկազյան բառարանի 
վերամշակումն է՝ առանց բնագրային օրինակների, բայց ավելի լրացված բառա-
ցանկով [2, 20] Այս աշխատությունները նույնպես առաջարկում ենք ցուցադրել 
դասարանում՝ ներկայացնելով նրանց էական տարբերությունները, բառաներկա-
յացման սկզբունքները:  

Գրաբարի բառարանների մասին տեղեկությունները կարող են գործածվել 
գրաբարի ուսուցման դասերին [2, 10-17]. ուսուցիչը գրքային վարժություններից 
դուրս կարող է հանձնարարել տրված գրաբար հատվածների բառապաշարի բա-
ռարանային քննություն կազմակերպել՝ այսպիսով դասը դարձնելով ավելի հե-
տաքրքիր: 

«Բառարանագրություն» թեմայի [2,135-140] հիմնական ուսուցումն սկսվում է 
ֆրանսիացի գրող, փիլիսոփա Վոլտերի խոսքերով. «Բառարանը տիեզերք է՝ այբ-
բենականկարգով: Բառարանը գիրք է՝ բառիս ամենալայն իմաստով: Մյուս բոլոր 
գրքերը զետեղված են բառարանի մեջ. բանը միայն այդ գրքերը նրանից դուրս 
կորզելն է»:  

Բառարանագրությունը, սահմանվելով իբրև բառարանների տեսակները ու-
սումնասիրող, բառարաններ կազմելու կանոնները մշակող գիտաճյուղ, ներկա-



– 319 – 

յացված է իբրև բառագիտության առանձին բաժին, որը սերտորեն առնչվում է 
իմաստաբանության, ստուգաբանության, ոճագիտության հետ: Այստեղ առաջար-
կում ենք կրկնել վերը թվարկած գիտաճյուղերի առանձնահատկությունները և 
գործառույթները:  

Դասարանում ներկայացնելով մի քանի բառարաններից դուրս գրված բա-
ռահոդվածներ՝ առաջարկում ենք սահմանել բառարանագրության նպատակը. 
այն է՝ կոնկրետ բառի նկարագրությունը՝ իմաստային և ձևային տարբեր հատկա-
նիշների վերհանումով: Այսպիսով պարզ կդառնա, որ իմաստաբանության դերը 
բառարանագրության մեջ հատկապես կարևորվում է` ճշգրիտ բացատրելու 
տասնյակ հազարավոր բառերի արտահայտած իմաստները, վերջիններիս նրբե-
րանգները՝ ցույց տալով բառիմաստի կրած փոփոխությունները, մեկ կամ մի քա-
նի լեզուներում դրանց համապատասխանությունները:  

Անդրադարձ կատարելով «Բառագիտություն» [2, 76], «Բառապաշար» [2, 78], 
«Փոխառություններ» [2, 80], «Փոխառյալ և բնիկ բառերի համարժեքություն» [2, 83] 
թեմաներին՝ ներկայացվում է բառարանագրության և ստուգաբանության սերտ 
կապը. այս դեպքում անհրաժեշտություն է առաջանում բացատրելու բառի ծագու-
մը, կապը ցեղակից լեզուների հետ կամ դրանց փոխադարձ առնչությունները և 
այլն:«Բառերի տեսակներն ըստ ձևի և իմաստի փոխհարաբերության» [2, 87], «Մե-
նիմաստ և բազմիմաստ բառեր» [2, 104], «Հայերենի բառապաշարն ըստ գործուն և 
ոչ գործուն հատկանիշների» [2, 106], «Ժամանակակից հայերենի բառապաշարի 
շերտերը ըստ զարգացման տարբեր փուլերի» [2, 130] թեմաների կրկնության հի-
ման վրա էլ պետք է ներկայացնել ոճաբանության և բառարանագրության հարա-
բերությունը, քանի որ բառերի ոճական առանձնահատկությունների նշումը բառի 
բնութագրերից է, որոնք նպաստում են բառերի ճիշտ և տեղին գործածությանը, 
պատկերացում են տալիս դրանց կիրառության ոլորտների, հուզարտահայտչա-
կան երանգավորման մասին:  

«Բառարանների տեսակները» վերնագրի տակ են ներկայացված բառարան-
ների երկու մեծ խմբերը՝ հանրագիտական և բանասիրական՝ իրենց համապա-
տասխան սահմանումներով և ենթատեսակներով: Այսդասի սահմաններում 
առաջարկում ենք կազմակերպել միջառարակայական ինտեգրմանտիպի դաս: 
Համագործակցելով ֆիզիկայի, կենսաբանության, մաթեմատիկայի, աշխարհա-
գրության, պատմության ուսուցիչների հետ՝ աշակերտներին հանձնարարում ենք 
դասին ներկայացնել հանրագիտարանային գիտելիքներ շրջապատող աշխարհի 
ու բնության, հասարակական կյանքի, գիտության ու մշակույթի, տնտեսության, 
տեխնիկայի ու սպորտի, ինչպես նաև նշանավոր մարդկանց մասին: Շարունակե-
լով հանրագիտարանային բառարանների շուրջ կատարվող աշխատանքները՝ 
առաջարկում ենք նաև անձնանվան քննություն՝ ըստ Հ. Աճառյանի «Հայոց անձ-
նանունների բառարանի»: 

Բանասիրական կամ լեզվաբանական բառարաններին աշակերտներն ար-
դեն ծանոթ են նաև նախորդ տարիներից: Պետք է պարզապես աշակերտների 
ուշադրությունը դարձնել նախորդ տարիների դասագրքերի վերջում ներկայաց-
վող բառարաններին, որոնք նույնպես գրված են բառարանագրության ընդհանուր 
սկզբունքներով: Աշակերտներին ցուցադրելով հայերենի բառարանները և ներկա-



– 320 – 

յացնելով նրանց էությունը՝ կարելի է միասին տարբերակել դրանք՝ նշելով դրանց 
ենթատեսակները՝ բացատրական, թարգմանական, հոմանիշների, հականիշնե-
րի, ուղղագրական, ստուգաբանական, տեղանունների և այլն: 

Բառարանները, հիմնականում ունենալով գործնական նշանակություն, 
կազմվում են հատուկ եղանակներով,որոնցից օգտվելու համար պետք է իմանալ 
մի շարք կանոններ. 

� Բառարանների բառացանկը կազմող բառերը կոչվում են գլխաբառեր, 
որոնք դասավորվում են խիստ այբբենական կարգով: 

� Բառերը բառարանում նշվում են նաև ըստ քերականական-ոճական 
նշումների (խոսքիմասային պատկանելիության, սեռական հոլովի, հոգնակիի, 
անցյալ կատարյալի, երբեմն հրամայականի կազմության), բառի ոճական բնու-
թագրման, կիրառության բնագավառի և այլն: 

� Յուրաքանչյուր բառարանից օգտվելուց առաջ պետք է կարդալ այդ բա-
ռարանից օգտվելու կարգը: 

� Ծանոթանալ համառոտագրություններին: 
10-րդ դասարանի դասագրքում բառարանային աշխատանքներին վերաբե-

րող վարժությունները խիստ սահմանափակ են, ուստի աշխատանքը լիարժեք 
դարձնելու նպատակով առաջարկում ենք հավելվածում նշված «Հայերենի նշա-
նավոր բառարանները» թեմայի յուրացումը կազմակերպել այս դասերի շրջանակ-
ներում: Այստեղ բավականին տեղեկություններ կան «Գիտե՞ք որ....» խորագրի 
ներքո, որը միշտ էլ հետաքրքրում է աշակերտներին և կարող է հիմք լինել նաև 
«Հայերեն բառարաններ» վերնագրով գիտամշակութային միջոցառման համար: 

Բնագրային էջերի ցուցադրումով աշակերտներին են ներկայացված. 
1. Հ. Աճառյան – «Հայոց անձնանունների բառարան», «Հայերեն արմատա-

կան բառարան», 
2. Մխիթար Սեբաստացի – «Բառգիրք հայկազեան լեզուի» 
3. «Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան» 
4. Էդուարդ Աղայան – «Արդի հայերենի բացատրական բառարան» 
5. Աշոտ Սուքիասյան – « Հայոց լեզվի հոմանիշների բառարանը» 
6. Աշոտ Սուքիասյան, Սերգեյ Գալստյան – «Դարձվածաբանական բառա-

րանը» 
7. Ռուբեն Սաքապետոյան – «Արևելահայերեն-արևմտահայերեն ուղղախո-

սական-բացատրական բառարան» 
8. Արարատ Ղարիբյան – «Ուղղագրական համառոտ բառարան: 
 Ներկայացված դասերի բազմակողմանի ուսուցումը կնպաստի աշա-

կերտներիինքնուրույնության զարգացմանը և ավելի կդյուրացնի ավարտական 
քննություններին ներկայացվող բառարանային վարժությունների կատարումը: 
Ներկայացված աշխատանքները կարելի է ամփոփել հետևյալ բովանդակությամբ. 
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ԴԱՍԻ ՊԼԱՆԴԱՍԻ ՊԼԱՆԴԱՍԻ ՊԼԱՆԴԱՍԻ ՊԼԱՆ    
 10-րդ դասարան 
1. Օրը, ամիսը, տարեթիվը կարելի է մոտավորապես գրել 
2. ԲԱՌԱՐԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԲԱՌԱՐԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԲԱՌԱՐԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԲԱՌԱՐԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ    
3. Համագործակցային դաս 
4. Դասի 

նպատակները 
«Աշակերտական բառարան» գրքույկի պատրաստում 

5. Բառարանագրության կանոնների յուրացում 
6. Բառարանագրության կանոնների կիրառում 
7. Դասի 

ընթացքը 
Խթանում Միջին դպրոցի դասագրքերի բառա-

րանների մասին տեղեկություններ:  
Անցած տարիներին ձևավորած բառա-
տետրերի ցուցադրում:  

8. Իմաստի ընկալում Բառարանը՝ որպես գիրք. առանձնա-
հատկությունները և էությունը: 

9. Ամփոփում Հայ հարուստ բառարանագրության 
պատմությունը: «Ես շարունակողն եմ 
իմ նախնիների կատարած աշխա-
տանքի» արտահայտության իրա-
կանացումը: 

10. Դասից հետո Դասի մասին 
ինքնադիտարկման 
արդյունքները 

«Աշակերտական բառարան» խորա-
գրով աշխատանքի իրականցում: 

11-րդ դասարանում [3] «Բառարանագրություն» թեմային աշակերտները կա-
րող են անդրադառնալ «Հայ և օտարազգի նշանավոր հայագետներ» դասընթացի 
շրջանակներում, որտեղ առանձին ենթագլխով են ներկայացված հայ բառարա-
նագիր հեղինակները [3, 31]: 

12-րդ դասարանում բառարանագրության մասին դիտարկումներն սկսվում 
են «Վերհիշե՛ք» հանձնարարությամբ, այնուհետև ընդհանուր դրույթներով ներ-
կայացվում է բառարանագիտությունը՝ որպես բառագիտության բաժին, որն 
ուսումնասիրում է բառարանների տեսակները՝ հանրագիտական, բանասիրա-
կան (լեզվաբանական), և բառարան կազմելու սկզբունքները: Ընդհանուր կերպով 
սահմանվել են. 

•  հանրագիտական բառարանը, ուր ներկայացվում, բացատրվում է բառի 
նշանակած առարկան կամ երևույթը, 

•  բանասիրական բառարանը, ուր մեկնաբանվում են բառի լեզվական հատ-
կանիշները:  

Ներկայացված տեղեկություններից հետո աշակերտներին հանձնարարվում 
է պատասխանել տրված հարցերին՝ հանրագիտական և բանասիրական բառա-
րանների տարբերությունների, տեսակների մասին [4, 93]: Վերջինս հնարավոր է 
միայն 11-րդ դասարանի նյութի կրկնության հիման վրա:  

Բառարան կազմելու մասին տեղեկություններն առնչվում են բառերի հնչյու-
նատառային դասավորվածությանը, ուստի աշակերտներին հանձնարարվում է 
գտնել, թե որ շարքերում են բառերը դասավորված այբբենական հաջորդականու-
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թյամբ: Սրան զուգահեռ՝ մենք առաջարկում ենք նաև գործնական բնույթի այլ 
վարժություններ, օրինակ՝ այբբենական կարգով դասավորել տրված բառախմբե-
րը և դրանք ներկայացնել. 

� իբրև բանասիրական բառարանի միավոր 
� իբրև հանրագիտական բառարանի միավոր: 
 Աշակերտները, ավելի ամրապնդելով իրենց գիտելիքները բառարանա-

գրության մասին, կկարողանան դյուրությամբ օգտվել հայերենի հարուստ բառա-
րանաֆոնդից: Կիրառելով դասավանդման առավել արդյունավետ մեթոդներ և 
ժամանակակից տեխնոլոգիաներ՝ աշակերտներին ներկայացվում են nayiri.com 
կայքի հնարավորությունները. այստեղ ներկայացված են ավելի քան 66 բառա-
րաններ, որոնցից գրագետ օգտվելը կարող է նպաստել առարակայական ու մաս-
նագիտական գիտելիքների և հմտությունների հետևողական կատարելագործմա-
նը՝ իրականացնելով հետազոտական աշխատանքներ և զարգացնելով ինքնու-
րույնություն, նախաձեռնություն և ստեղծագործական ունակություններ: 

Բառարանային աշխատանքները աշակերտներին սովորեցնում են հատկա-
պես համագործակցված աշխատանք կատարելու հմտություններ՝ զարգացնելով 
թիմային մտածելակերպը: Աշակերտներին հանձնարարելով բառարանների կազ-
մում՝ նրանց մեջ զարգանում է ստեղծագործական և վերլուծական մտածողու-
թյուն, քանի որ նրանք տրված բառերը ոչ միայն կարող են ներկայացնել՝ ըստ հիմ-
նական նշանակության, այլ նաև ըստ նոր նշանակությունների և կիրառություննե-
րի: Ուշադրություն դարձնելով նաև բառի բացատրության՝նախադասությամբ 
հիմնավորմանը՝ աշակերտները այդ բառերով կազմում են նախադասություններ: 

Աշխատանքի որակի համար առավելագույն պատասխանատվություն դաս-
տիարակելու նպատակով աշակերտներին նախազգուշացվում է, որ իրենց բառա-
րանները քննվելու և լրամշակվելու են նաև հաջորդ տարիներին սովորող աշա-
կերտների կողմից՝ վերջում «Աշակերտական բառարան» կազմելու նպատակով: 

Բառերի բազմիմաստությունը ներկայացնելու համար առաջարկում ենք ավագ 
դասարանում սովորող աշակերտներին համագործակցել նաև ցածր դասարան-
ներում սովորող աշակերտների հետ. ինչը կարող է նաև զարգացնել տարբեր տա-
րիքային խմբի երեխաների հետ աշխատելու և համագործակցելու կարողությունը:  

Այսպիսով` ձեռք բերելով բանասիրական գիտելիքներ՝ աշակերտները 
հմտանում են նաև մարդկային տարբեր հարաբերություններում գրագետ աշխա-
տելու մեջ: 
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РЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕ    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: лексикография, словарь, сотрудническое обучение, 

ученический словарь, семантика, этимология, стилистика, энциклопедия.  
Сотрудническое обучение темы "Лексикография" организуется в старшей 

школе, основываясь на имеющихся знаниях по лексикологии. Организуя урок как 
групповую работу, его целью является создание "ученического словаря". Гарантией 
удачи может быть изучение значения непонятных, редко употребляемых слов и 
терминов и их употребление в речи. Групповым  поощрением выполненной работы 
является как данная оценка-единица со стороны учителя и класса, так и рассмотре-
ние словаря другими учениками в последующие годы. Таким образом закрепятся 
также межклассные и межшкольные отношения. 
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SUMMARYSUMMARYSUMMARYSUMMARY 
Key words:Key words:Key words:Key words: “lexicography”, dictionary,  cooperative learning,  “Pupil’s dictionary”, 

semantics,  etymology, stylistics,  encyclopedia. 
The cooperative learning  of the theme  of  “lexicography” is  organized at high 

school   on the  basis of  of the knowledge of lexicology acquired in the previous years. 
Organizing the lesson  as a team work we aim to create  “Pupil’s dictionary” which will 
help pupils to learn  the meanings and usage of unknown, seldom used words and  terms.  

The team reward of the work is  the teacher’s and class’s grade-mark as well as 
other pupils’ observations about the dictionary in the successive years. In this way 
interclass and post-school  relations will be strengthened. 

 
 
 
 
 

     


