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ԱնգլերենԱնգլերենԱնգլերենԱնգլերեն    բնագրերիբնագրերիբնագրերիբնագրերի    ընթերցանությանընթերցանությանընթերցանությանընթերցանության        
հիմնախնդիրնհիմնախնդիրնհիմնախնդիրնհիմնախնդիրն    աաաավագվագվագվագ    դպրոցուդպրոցուդպրոցուդպրոցումմմմ    

Սիրունյան ՆելլիՍիրունյան ՆելլիՍիրունյան ՆելլիՍիրունյան Նելլի    
    

Հանգուցային բառեր և արտահայտություններՀանգուցային բառեր և արտահայտություններՀանգուցային բառեր և արտահայտություններՀանգուցային բառեր և արտահայտություններ` ` ` ` բնագիր, ճանաչողական 
պահանջմունք, տեղեկատվական պահանջմունք, դրդապատճառ, փոխհատուցող 
ռազմավարություն, գեղարվեստական ժանր, դաստիարակչական գործառույթ, 
միջմշակութային հաղորդակցության գործառույթ, գեղարվեստական ժանր: 

Սույն հոդվածում ընդհանուր բնութագրերով ներկայացվում են ավագ դպրո-
ցում օտարալեզու բնագրերի ընթերցանության մանկավարժական, հոգեբանա-
կան դժվարությունները: Նշվում են այն գործոնները, որոնք վճռորոշ են ընթերցա-
նության կազմակերպման գործում: Առանձնացնելով օտարալեզու բնագրերի ըն-
թերցանության որոշ գործառույթները՝ շետադրվում է ինքնակրթության, ինքնա-
զարգացման մշակույթ ձևավորելու գործառույթը: 

Ընդհանուր առմամբ, օտարալեզու ընթերցանությունը դիտարկվում է ճանա-
չողական, հուզազգայական, գեղագիտական, բարոյահոգեբանական և այլ հայե-
ցակերպերում: Կարևորվում են նաև ընթերցանության կարողությունների հիմ-
քում ընկած հասարակական և տեղեկատվական պահանջմունքները: 

Ավագ դպրոցում լուրջ դերակատարություն ունի ընթերցանությունը, որը 
կազմակերպելու համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել ուսուցիչների և սովորողնե-
րի լեզվական մակարդակը, դասագրքերի բովանդակությունը, ինչպես նաև 
ուսուցման մանկավարժական պայմանները: Ինչպես հայտնի է, օտարալեզու ըն-
թերցանությունը կարող է լինել արդյունավետ, եթե ճիշտ է կազմակերպվում: Դա 
ենթադրում է հետաքրքիր բնագրերի, ուսուցման գործընթացը հաճելի դարձնող, 
ճանաչողական դրդապատճառներ ձևավորող ընթերցանություն: Թե՛ դասագիրք 
ստեղծողները, թե՛ դասավանդողները պետք է հաշվի առնեն սովորողների հոգե-
բանական, լեզվական, սոցիալականացման առանձնահատկությունները: 

Ընթերցանությունն ինչ-որ առումով փոխհատուցող ռազմավարություն է, 
քանի որ ուսումնական պայմաններում լրացնում է լեզվակիրների հետ անմիջա-
կան շփվելու սահմանափակ հնարավորությունները: Արդի փուլում շատ դեռա-
հասներ հաճախակի են շփվում անգլալեզու հասակակիցների հետ: Սակայն 
նրանք հիմնականում բարելավում են իրենց խոսակցական բառապաշարը: 

Բնագրերն ընտրելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել դրանց բովանդակությու-
նը, ուղղվածությունը: Դրանք կարող են տարբեր բնույթի տեղեկատվություն ներ-
կայացնել. լինել պատմական, լեզվաերկրագիտական, գիտական, գեղարվեստա-
կան ժանրերի: Կարևորն այն է, որ նրանցում արծարծվեն ժամանակակից հիմնա-
հարցեր, և նրանք արտացոլեն ժամանակակից անգլերենի առանձնահատկու-
թյունները: Առանց անհրաժեշտ շփման դրդապատճառների հնարավոր չէ ընթեր-
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ցանություն կազմակերպել: Եթե ավագ դպրոցի աշակերտը չունի մայրենի լեզվով 
ընթերցելու կարողություններ, նրան դժվար է ստիպել, որ ընթերցի որևէ տեքստ 
անգլերեն: Այլ հարց է, որ օտար լեզվով հնարավոր է ուսումնասիրել նոր երկրներ, 
մշակույթներ, սովորույթներ կամ ստանալ ապագա մասնագիտությանը վերաբե-
րող տեղեկատվություն: 

Շատ դեպքերում սովորողները սկսում են սիրել ընթերցանությունը միայն 
օտար լեզու սովորելու ընթացքում: Դա բացատրվում է այն հանգամանքով, որ 
օտար լեզու սովորելու մասնագիտական դրդապատճառը կամ պահանջմունքը 
նպաստում է ընթերցանական կոմպետենցիայի ձևավորմանը: 

Կարևոր է հաշվի առնել անգլերեն բնագրերի դաստիարակչական գործա-
ռույթը: Պատմական, բարոյաէթիկական, հոգեբանական բովանդակության բնա-
գրերի ընտրությունը դժվարություն չի ներկայացնում: Սակայն անծանոթը, անսո-
վորը երբեմն ավելի շատ է դաստիարակում, քան այն, ինչ պարզ է բոլորին: Երբ 
սովորողներն ինքնուրույն են բացահայտում այս կամ այն բառի, երևույթի նշանա-
կությունը, նրանք ձգտում են նոր բնագրեր ընթերցել, քանի որ ճանաչելով այլ լե-
զու, մշակույթ ներկայացնող մարդկանց` հնարավոր է դառնում հասկանալ 
նրանց սովորույթները, արժեքային համակարգը, «դրական և բացասական» կող-
մերը [3: 4]: 

Բնագրերի ընթերցանությունն օգնում է սովորողներին հաղթահարել թիրա-
խային լեզվի և մշակույթի նկատմամբ ձևավորված կարծրատիպերը, պատկերա-
ցումները: Նրանք սկսում են հասկանալ լեզվակիրների մոտեցումները, կենցաղա-
վարությունը, որն օգնում է նրանց հաստատել կամ մերժել սեփական արժեքային 
համակարգը, հասկանալ թիրախային մշակույթը, սովորույթները, ավանդույթնե-
րը, կրոնը և այլն: 

Մեթոդական առումով բավականին լուրջ դժվարություն է ներկայացնում 
մշակութային կախվածություն ունեցող (culture-bound) բառապաշարի յուրացու-
մը: Միայն նախապես պլանավորված, մեթոդապես հիմնավորված ընթացակար-
գերով ընթերցանությունը կարող է տալ ցանկալի արդյունք: Ընդ որում՝ անհրա-
ժեշտ է հստակեցնել թե՛ դասընթացի նախագծման, թե՛ դասերի պլանավորման 
ընթացքում ընթերցանության ռազմավարությունները: 

Բնագրային տեքստերի ընտրության և ընթերցանության մեթոդական ըն-
թացակարգերի ընտրությունը պահանջում է ուսուցման մանկավարժական պայ-
մանների, սովորողների մասնագիտական, հեռանկարային պահանջմունքների, 
նրանց հետաքրքրությունների, արժեքային կողմնորոշիչների շարունակական 
վերլուծություն և բացահայտում: Խնդիրն այն է, թե ինչպես խթանել աշակերտնե-
րի ճանաչողական, ինքնակրթության, ընդհանրապես օտար լեզվով տարբեր 
տեքստեր, բնագրեր ընթերցելու պահանջմունքները: 

Ուսումնական պայմաններում անգլերեն լեզվով ճիշտ կազմակերպած ըն-
թերցանությունը ոչ միայն խորացնում է նրանց հենքային, լեզվաերկրագիտական 



– 378 – 

գիտելիքները, այլև զարգացնում է նրանց ճանաչողական-հաղորդակցական կոմ-
պետենցիան: Ընդհանուր առմամբ աշակերտը սովորում է հասկանալ թիրա-
խային լեզվակիրների մշակույթը, պատմությունը, այն ամենը, ինչ վերաբերում է 
նրանց հասարակական և տնտեսական կյանքին: 

Ակնհայտ է, որ ավագ դպրոցի տարբեր հոսքերում ընթերցանության բովան-
դակությունը և ընթացակարգերը տարբեր են: Տարբեր է նաև ընթերցանությանը 
հատկացվող ժամաքանակը՝ թե՛ դասարանային, թե՛ արտադասարանային: Նույ-
նը վերաբերում է սովորողների ակտիվությանը, ընթերցանության ներքին և ար-
տաքին դրդապատճառներին: 

Այստեղ անհրաժեշտ է հաշվի առնել նաև այն, թե օտարալեզու ընթերցանու-
թյունը պասիվ է, թե ակտիվ, էքստենսիվ է, թե ինտեսիվ և ինչ ուղղվածություն 
ունի՝ հաղորդակցական, թե վերլուծական: Հաշվի առնելով այդ գործոնները՝ հնա-
րավոր է դառնում ոչ միայն ճիշտ ընտրել բնագրերը, այլև դրանց նախորդող և հա-
ջորդող առաջադրանքները և վարժությունները: 

Մի կողմից՝ խնդիր է դրվում ընթերցանության միջոցով ձևավորել ուսումնա-
ռության կայուն դրդապատճառներ, մյուս կողմից՝ միայն ընթերցանության ձևա-
վորված ներքին դրդապատճառներով հնարավոր է շարունակաբար զարգացնել 
հաղորդակցական կոմպետենցիան: 

Ավագ դպրոցում աշակերտների ընտրության ճիշտ կազմակերպած ընթա-
ցակարգերը մշակելիս նույնպես անհրաժեշտ է հաշվի առնել սովորողների ներ-
քին դրդապատճառները, քանի որ դրանք կարևոր պայման են նրանց ինքնուրույն 
աշխատանքի կազմակերպման համար: 

Մի կողմից՝ դեռահասները ձգտում են ինքնուրույնության, ինքնաարտա-
հայտման, մյուս կողմից՝ նրանք ձգտում են շարունակաբար յուրացնել անծանոթ, 
անսովոր, երբեմն անհասկանալի երևույթներ: Ավելին, անգլալեզու մարդկանց 
մասին նրանք կարող են հետաքրքրությամբ որևէ բան ընթերցել, եթե հնարավո-
րություն է ստեղծվում բացահայտել նրանց կյանքի մութ ու լուսավոր կողմերը, 
ուսումնասիրել նրանց նախապաշարմունքները, կարծրատիպերը, արժեքային 
կողմնոշիչները: 

Աշակերտի հետաքրքրությունը կարող է ավելանալ, եթե նա ընթերցանու-
թյան ընթացքում ապրում է կատարսիս, որը հունարեն (“katharsis”) քավություն է 
նշանակում: Ինչպես հայտնի է, այն առաջին անգամ օգտագործել է Արիստոտելը: 
Դա բարոյափիլիսոփայական և գեղագիտական հասկացություն է և նշանակում է 
մաքրագործում, ապաքինում, ֆիզիկական ցավի կամ հոգեկան տառապանքի թո-
թափում: Ընթերցողը կամ հանդիսատեսն արվեստի որևէ գործի հետ առնչվելիս 
սկսում է ապրումակցել կամ իրեն նույնացնել հերոսներից մեկ հետ: Տեղի է ունե-
նում յուրահատուկ ինքնամաքրման, մաքրագործման գործընթաց: Լ.Ս. Վիգոտս-
կին առաջինն էր, ով կատարսիսը վերագրում էր ոչ միայն ողբերգությանը, այլև 
ընդհանրապես արվեստին: Ըստ նրա՝ «գեղարվեստական ստեղծագործության 
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բովանդակությունն ու ձևը միշտ չէ, որ հակասության մեջ են գտնվում» [2, 204-
205]: Ըստ այդմ՝ կատարսիս է ծնում նրանց փոխհարաբերությունը, որը գեղագի-
տական բավականություն կարող է պատճառել: Փաստորեն կատարսիսն արվես-
տի միջոցով յուրահատուկ լիցքաթափման ձև է: Ավելին, ընթերցանության ժամա-
նակ կատարսիսն ապրելով, աշակերտի ճանաչողական դրդապատճառներն 
ավելի են ամրապնդվում: 

Ընթերցանության ժամանակ վճռորոշ դեր է խաղում սովորողների հուզա-
կան աշխարհը, ներաշխարհը, երևակայությունը: Սակայն պետք է հիշել, որ ըն-
թերցանության ժամանակ մոդելավորում են ոչ միայն հերոսների ներաշխարhը, 
ապրումները, այլև փորձում են հասկանալ նրանց, ինչպես նաև սեփական հույ-
զերն ու զգացմունքները: Ավելին, երբեմն օտարալեզու բնագիրն ավելի արագ է 
լիցքաթափում, քան մայրենի լեզվով ընթերցանությունը: Ըստ Օ. Բորիսովի` «Ըն-
թերցանությամբ հաղթահարում են սթրեսը, հագենում դրական լիցքերով: Այն կա-
րող է ստիպել, որ ընթերցողը լա կամ ծիծաղի: Ընթերցանության միջոցով դեռա-
հասները հեռանում են իրականությունից, նրա հակասություններից և խնդիրնե-
րից» [2, 6–8]: 

Օտարալեզու ընթերցանությունը կատարում է ոչ միայն հաղորդակցական, 
այլև միջմշակութային հաղորդակցության գործառույթ: Այն մղում է սովորողին 
շփվել ոչ միայն իրենց շրջապատող, այլև ուսումնասիրվող երկրում ապրող 
մարդկանց հետ: Ընթերցանության միջոցով յուրացնելով անծանոթը, անհայտը, 
անսովորը՝ սովորողը զարգացնում է իր երևակայությունը, մտովի հայտնվում է 
իր համար անհայտ, երբեմն տարօրինակ իրադրություններում: Դա օգնում է 
նրան այլ աչքերով տեսնել սեփական եսը, այլ հայացքով գնահատել սեփական 
արարքները: Վերջիվերջո, օտարալեզու ընթերցանությունը յուրօրինակ ինքնա-
կրթության, ինքնակատարելագործման դրսևորում է: 

Ընթերցանության արդյունավետությունն ապահովող կարևոր պայման է 
ուսումնառության հասարակական պահանջմունքների առկայությունը: Ընդհա-
նուր առմամբ ընթերցանությունը բավարարում է սովորողների տեղեկատվական 
պահանջմունքները: Տեղեկատվական պահանջմունքների հիմքում նույնպես 
ընկած է ներքին և արտաքին ակտիվությունը: Ճանաչողական ներքին ակտի-
վությունը ներկայացնում է տվյալ անձի գիտական ներուժը: Տեղեկատվություն 
ստանալու արտաքին ակտիվությունը դրսևորվում է գրադարանում, համացան-
ցում և այլն: 

Մի կողմից՝ ավագ դպրոցում սովորողի ընթերցանական-տեղեկատվական 
պահանջմունքները պետք է ձևավորված լինեն: Սակայն այստեղ խոսք է գնում 
տեղեկատվական պահանջմունքերի ձևավորվածության բարձր աստիճանի 
մասին: Մյուս կողմից՝ ուսուցիչները պետք է մշտապես աշխատեն տեղեկատվա-
կան պահանջմունքների շարունակական զարգացման ուղղությամբ: Այդ հան-
գամանքը հաշվի առնելով՝ նրանք պետք է բովանդակությամբ հետաքրքիր տեքս-
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տեր ընտրեն: 
Այսպիսով, ընթերցանությունը օտար լեզու սովորելու ավանդական, սակայն 

բավականին հուսալի միջոց է, որը ժամանակակից մանկավարժական, մեթոդա-
կան գիտությունների զարգացման արդյունքում և ընթացքում շարունակաբար 
կատարելագործվում է: Ընթերցանության կազմակերպման հաջողությունը պայ-
մանավորված է մայրենի լեզվով ընթերցանության ոլորտում եղած փորձով: Սա-
կայն շատ դեպքերում, օտարալեզու ընթերցանությունը նպաստում է ճանաչողա-
կան պահանջմունքերի ձևավորմանը, սեփական մոտեցումների վերանայմանը, 
քննադատական և ստեղծագործական կարողությունների զարգացմանը: Այն ոչ 
միայն հաղորդակցական, այլև միջմշակութային հաղորդակցական կոմպետեն-
ցիայի ձևավորման արդյունավետ գործիք է, հատկապես երբ ձևավորվում է օտա-
րալեզու բնագրերի հետ աշխատանքի մշակույթ դեռևս դպրոցում: 

Կարևոր եզրահանգում է այն, որ օտարալեզու բնագրերի ընթերցանությունը 
կարող է լինել արդյունավետ, եթե ընթերցանության հիմքում ընկած են ոչ միայն 
ճանաչողական, այլև մասնագիտական պահանջմունքները: 
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Проблема чтения английских аПроблема чтения английских аПроблема чтения английских аПроблема чтения английских аутентичных текстовутентичных текстовутентичных текстовутентичных текстов    
вввв    старшей школестаршей школестаршей школестаршей школе    

Сирунян НеллиСирунян НеллиСирунян НеллиСирунян Нелли    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: аутентичный текст, познавательная потребность, информа-
ционная потребность, мотивация, компенсаторная стратегия, художественный 
жанр, образовательная функция, функция межкультурной коммуникации, 
художественный жанр 

Чтение – традиционный, но достаточно надежный способ изучения ино-
странного языка, который постоянно совершенствуется в результате развития сов-
ременных педагогических и методических дисциплин. С одной стороны, успех ор-
ганизации чтения обусловлен опытом чтения на родном языке, с другой стороны, 
чтение на иностранном языке способствует формированию когнитивных потребно-
стей, умений критического и творческого мышления. 

Чтение – эффективный инструмент развития не только коммуникативной, но 
и межкультурной компетенции, особенно когда целью работы с аутентичными 
текстами является формирование культуры самостоятельной работы. 

Успех организации эффективного чтения определяется содержательными 
характеристиками профессиональных потребностей учащихся. Эффективно орга-
низованное чтение способствует развитию познавательных потребностей учащихся, 
формированию умений аналитического чтения в старшей школе. 

    
The Fundamental Problem of ReaThe Fundamental Problem of ReaThe Fundamental Problem of ReaThe Fundamental Problem of Reading ding ding ding     

Authentic Texts in High SchoolAuthentic Texts in High SchoolAuthentic Texts in High SchoolAuthentic Texts in High School    
Sirunyan NellySirunyan NellySirunyan NellySirunyan Nelly    

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: authentic text, cognitive needs, information needs, motivation, 

compensatory strategy, fiction genre, educational function, intercultural communication 
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Reading is a traditional, but quite reliable way of learning a foreign language, 
which is constantly being improved as a result of the development of modern 
pedagogical and methodical disciplines. On the one hand, the success of organizing 
reading is conditioned by the experience of reading in the native language. On the other 
hand, reading in a foreign language contributes to the formation of cognitive needs, as 
well as critical and creative thinking skills. 

It is an effective tool for the development of not only communicative, but also 
intercultural competence, especially when the goal of working with authentic texts is 
the formation of a culture of independent work. 

Thus, on the one hand, the success of an effective reading organization is 
determined by the content characteristics of the students' professional needs. On the 
other hand, effectively organized reading contributes to the development of cognitive 
needs of students and the formation of analytical reading skills in high school. 


