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ԽոսքիԽոսքիԽոսքիԽոսքի    զարգացումըզարգացումըզարգացումըզարգացումը    որպեսորպեսորպեսորպես    աշակերտիաշակերտիաշակերտիաշակերտի    աշխարհայացքիաշխարհայացքիաշխարհայացքիաշխարհայացքի    
    ձևավորմանձևավորմանձևավորմանձևավորման    պայմանպայմանպայմանպայման    

ԽաչատրյանԽաչատրյանԽաչատրյանԽաչատրյան    ՀասմիկՀասմիկՀասմիկՀասմիկ    
 

Խոսի՛րԽոսի՛րԽոսի՛րԽոսի՛ր, , , , որպորպորպորպեսզիեսզիեսզիեսզի    եսեսեսես    կարողանամկարողանամկարողանամկարողանամ    ճանաչելճանաչելճանաչելճանաչել    քեզքեզքեզքեզ::::    
ՍոկրատեսՍոկրատեսՍոկրատեսՍոկրատես 

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր....    բառ, աշխարհայացք, աշխարհճանաչողություն, բառի 
ներքին ձև, լեզվական մոդելների ազդեցություն, բարոյական դաստիարակություն 

Հանրակրթության մեջ մայրենի լեզուն ունի կենտրոնական դեր ու նշանա-
կություն, քանի որ նրա միջոցով է կազմակերպվում երեխայի ընդհանուր կրթա-
կան և բարոյադաստիարակչական գործունեությունը, ձևավորվում նրա մտածո-
ղությունը, ինտելեկտուալ զարգացումը: Մեր օրերում աշակերտների մոտ նկա-
տելի է հետաքրքրության անկում «Հայոց լեզու» առարկայի նկատմամբ, որի հիմ-
նական պատճառն այն է, որ երբեմն ուսուցիչների մեծ մասը դասընթացի ժամա-
նակ հիմնական ուշադրությունը բևեռում է միայն բառի քերականական, ուղղագ-
րական կամ կառուցվածքային կիրառությանը և չի անդրադառնում բառի իմաս-
տային կողմին, ինչի արդյունքում աշակերտն այլևս ցանկություն չի ունենում 
հարստացնելու իր բառապաշարը: Սակայն ժամանակակից դպրոցի հիմնական 
խնդիրներից մեկը աշակերտի խոսքի և մտածողության ձևավորումն է, իսկ հա-
րուստ բառապաշարը կարող է հիմք հանդիսանալ խոսքի զարգացման համար, 
ինչպես նաև բարձրացնել աշակերտի մտավոր ունակությունները, զարգացնել 
միտքը: Բառը, անվանելով իրական առարկան և նրա հասկացությունը, օգնում է 
մտածողությունը կապել օբյեկտիվ իրականության հետ: Այն ներգործելու մեծ ուժ 
ունի: Իմացաբանական տեսակետից դա բացատրվում է նրանով, որ բառը ոչ 
միայն «պիտակ» է, այլև որոշակի մտքի, հասկացության կրող, և հետևապես այն 
հաղորդում է իրերի էությունը, բնույթը [2, 99]: Բառի նշանակության արտահայտ-
չական տարրը էսթետիկական գործառույթ ունի: Բառի նշանակության արտա-
հայտչական-ոճական բաղադրիչը մեզ հաղորդում է տվյալ լեզվին յուրահատուկ 
լրացուցիչ տեղեկություն: Բառերի մեծ մասը, ինչպես գիտակցության բոլոր տար-
րերը, Էդուարդ Սեպիրի կարծիքով, ունեն իրենց կողմնակի զգացական տոնը [7, 
32], որը, սակայն, գիտության համար անօգտակար է: Սակայն մարդու մտավոր 
գործունեությունը սովորաբար զգացմունքների արտահայտություն է, և նա դի-
մում է բառերի զգացական տոնին՝ որպես ցանկալի գրգիռ առաջացնող միջոցի:  

Դեռևս Ա. Ա. Պոտեբնյան նշում էր, որ բառերը, անվանելով առարկաները, 
միաժամանակ արտահայտում են խոսողի տեսակետը դրանց նկատմամբ [2, 9]: 
Հետագայում՝ լեզվի պատմական զարգացման ընթացքում, բառի ներքին ձևի 
ջնջման հետ կարող է մոռացության տրվել և տվյալ առարկան հենց այդ բառով 
անվանողի սկզբնական տեսակետը: Սակայն բառը հաճախ պահպանում է իր 
սկզբնական իմաստային կառուցվածքը, որի հետևանքով վերոնշյալ տեսակետը 



– 313 – 

ուղեկցում է տվյալ առարկայի հասկացությանը, որոշակի իմաստով ուղղում է 
այդ առարկայի և մյուսների հետ ունեցած նրա հարաբերությունների ճանաչման 
ընթացքը: Այս վերջինը դառնում է աշխարհի լեզվական արտահայտման 
գործոններից մեկը: 

Արդեն խոսքի մեջ օգտագործվող բառը, բառային ձևը, ինքնին վերցրած, կա-
րող է թողնել այս կամ այն ազդեցությունը մարդկանց որոշման վրա, մղել այս 
կամ այն գործողությանը: Հիշենք Անուշավան Դևկանցի «Կարճեթա ծռերում» ներ-
կայացված հերոս քահանային, որը, խեղդվելով ջրում, չէր մեկնում ձեռքը օգնու-
թյան շտապողներին, քանի որ նրանք կանչում էին՝ ձեռքդ տուր: Այդ ժամանակ 
օգնության շտապողները, գլխի ընկնելով բանի էությունը (քահանան բա՞ն կտար 
մարդկանց), սկսեցին կանչել՝ ա՛ռ ձեռքս, ինչից հետո քահանան մեկնում է ձեռքը, 
և նրան փրկում են [1, 31, համառոտագրումը` Խ. Հ.]: Այսինքն՝ մարդը կարող է վե-
րաձևակերպել իր խոսքը, փոխել բառերը և հասնել իր նպատակին: Խոսքը, լեզուն 
գործիք են, միջոց, որոնք մարդն օգտագործում է իր նպատակին հասնելու համար: 

«Բառի ուժի» և մարդկանց վրա լեզվական մոդելների ազդեցության 
թաքնված մեխանիզմների ուսումնասիրությունը այսօր մեծ ուշադրություն է պա-
հանջում: Կարևոր է նրանց ազդեցության չափը մարդկանց վրա, քանի որ դրանց 
միջոցով զգայական գունավորում տալով մտքին՝ այն հասցնում ենք ունկնդրին, 
տվյալ դեպքում աշակերտի գիտակցությանը ոչ թե անմիջականորեն, այլ նրա 
զգացական կողմի միջնորդությամբ: Այն, ինչ «սրտից է հասնում գիտակցու-
թյանը», ավելի խորն է թափանցում գիտակցության մեջ, և կարող է դառնալ մտա-
ծելակերպի, հետևաբար նաև գործելակերպի շարժառիթ, քանի որ մեր մտքերը 
մեր արարքների սկիզբն են, ելակետը: 

Հաշվի առնելով լեզվի, խոսքի ազդեցությունը աշակերտի աշխարհայացքի 
ձևավորման վրա՝ ուսուցման ընթացքում պետք է ուշադրություն դարձնել այն 
հանգամանքին, թե ինչ բառեր, դարձվածքներ, արտահայտություններ են մտնելու 
աշակերտների բառապաշար տվյալ թեման ուսումնասիրելիս: 

Այսպես՝ 5-րդ դասարանում «Եղեգնուհին» թեման ամփոփելիս*, մեր առջև 
նպատակ ունենալով աշակերտների մոտ ձևավորել բարություն, մարդասիրու-
թյուն, այնուհետև՝ գեղեցիկ խոսելու կարողություն և հմտություն, կարող ենք թե-
մայի վերջում հանձնարարված բառային և տեքստային աշխատանքներից բացի՝ 
կիրառել մի քանի այլ մեթոդներ աշակերտի բառապաշարի հարստացման, տրա-
մաբանական մտածողության ձևավորման և սեփական տեսակետն արտահայտե-
լու ուղղությամբ: 

Կիրառելով «Պրիզմայի» մեթոդը՝ ավելի պատկերավոր ենք դարձնում աշա-
կերտների մտածողության ընթացքը, վերհանում ներկայացվող գաղափարի վե-

                                                                 
* Այսուհետ օրինակները կբերվեն 5-րդ դասարանի մայրենիի դասագրքում 

զետեղված «Եղեգնուհին» հեքիաթից: 
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րաբերյալ ենթագիտակցական ոլորտում եղած ասոցիատիվ կապերը: Այն կարելի 
է կիրառել խթանման փուլում՝ ապահովելով աշակերտների հետաքրքրությունն 
ու ակտիվությունը∗ ∗ : Այսպես՝ 

ԳծապատկերԳծապատկերԳծապատկերԳծապատկեր    1111    
  

     
          
    
    
         
        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Այս մեթոդի կիրառման ընթացքում երեխան, բնութագրելով խափշիկ աղջկա 

արարքը, հասկանում է, որ նենգությունը, ագահությունը, նախանձը մարդուն 
կարող են դրդել ստորության: Ուսուցիչն աշակերտից պահանջում է հիմնավորել 
իր տեսակետը՝ բնականաբար ուշադրություն դարձնելով, որ աշակերտն իր խոս-
քը ճիշտ կառուցի և կիրառի նոր սովորած բառերը: Խոսքն ավելի հարստացնելու 
համար տեղին կլինի վերհիշել մի քանի ասացվածքներ ագահության, նախանձու-
թյան վերաբերյալ. «Ով մեծ պատառ բերանն առնի, կխեղդվի», «Ուրիշի դժբախ-
տության վրա երջանկություն չես կառուցի» և այլն: Կարևոր է, որ աշակերտներն 
իրենք աստիճանական քայլերով գան եզրահանգման և ներկայացնեն իրենց 
եզրակացությունները: Ուսուցչի առաքելությունն է աշակերտի մոտ ձևավորել և 
զարգացնել տրամաբանական մտածողությունը, քանի որ աշակերտի մտածողու-
թյունը կատարվում է խոսքի մեջ, խոսքը ձևավորվում է մտածողությամբ, ձևավոր-
վելով խոսքի միջնորդությամբ՝ աշակերտի աշխարհընկալումն ու գիտակցությու-
նը իրենց արտացոլումն են գտնում նույն այդ խոսքում: Աշակերտներն իրենց 
մտքերը, տեսակետը արտահայտելու համար պետք է ազատ ու հանգամանորեն 

                                                                 
∗ ∗  Այս և ներքոհիշյալ մյուս մեթոդները փորձարկվել են 2016-17 ուստարվա 

արտադրական պրակտիկայի շրջանակներում: 

ՆենգությունՆենգությունՆենգությունՆենգություն    

չարություն վատ բնավորություն 

վնաս վատ հետևանք վատ արարք ցավ 

տխրություն վիշտ 

ստորությունստորությունստորությունստորություն    
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ընտրեն ամեն մի բառը, որը ճիշտ և տեղին կներկայացնի իրենց միտքը: Խոսքը չի 
կարող լինել ճկուն ու գեղեցիկ, եթե աղքատ լինի աշակերտի բառապաշարը:    

Միջին դպրոցի աշակերտների մոտ բառապաշարը պետք է հարստացնել 
աստիճանական. նոր բառերը պետք է լինեն քիչ՝ համեմատած մեծերի բառա-
պաշարի հետ, բազմիմաստ բառերից պետք է սովորեցնել միայն մեկ իմաստը՝ 
նշելով, որ հետագայում կսովորեն նաև այս բառի մյուս իմաստները: 

Ուսուցման գործընթացում յուրաքանչյուր նոր գիտելիք միաժամանակ 
հարստացնում է երեխայի խոսքը նոր բառերով, տերմիններով, դարձվածքներով, 
որոնց հիման վրա կառուցվում են աշակերտի դաստիարակությունն ու կրթու-
թյունը: 

Թեմայի շրջանակներում զրույցի միջոցով ուսուցիչը աշակերտների օգնու-
թյամբ քննարկում է խափշիկ աղջկա արարքի դրդապատճառը, փորձում հարցե-
րի միջոցով պարզել աշակերտների վերաբերմունքը, կարծիքը, ձևավորում հա-
մոզմունքներ, վարում բարոյադաստիարակչական զրույց՝ միաժամանակ հա-
կադրելով Եղեգնուհուն և սևամորթ աղջկան: Այս զրույցի արդյունքում կարելի է 
T-աձև աղյուսակի միջոցով բնութագրել չարն ու բարին, դրականն ու բացասակա-
նը՝ օգտագործելով նյութում ընդգրկված բառերն ու արտահայտությունները. 

 
ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    1111    

ԲարիԲարիԲարիԲարի    ((((դրական)դրական)դրական)դրական)    
ՉարՉարՉարՉար    

((((բացասական)բացասական)բացասական)բացասական)    
միամիտ 
չքնաղ 
պարզ և սիրուն հագուստով 
երեսից լույս թափվող 
ոչ հողեղեն 
բարի 
բարեկիրթ պահվածքով 
գեղեցիկ խոսք ու զրույցով 
եղեգնի նման ճկուն ու ճոճուն 
խոսելիս բերանից մարգարիտ էր թափվում 
ժպտալիս երեսին վարդ ու մանուշակ էր փռվում…… 

սևադեմ 
սև 
այլանդակ 
սրախոս 
սրտնեղող 
դժգոհ 
տրտնջացող 
չար 
նախանձ 
նենգ 
խորամանկ……. 

 
Ակնկալելի է, որ այս բնութագրումը աշակերտների վրա կթողնի դրական 

ազդեցություն, նրանց մոտ կձևավորվեն բարոյական բարձր հատկանիշներ: 
Այսպես՝ երեխայի բնավորության դրական հատկանիշներ ձևավորելու հա-

մար կարելի է խոսել բարության, նրա ազդեցության մասին: Աշակերտներըը 
պետք է իմանան, որ «բարիով պետք է հաղթել չարին» (Տե՛ս գծապատկեր 2): 
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ԳծապատկերԳծապատկերԳծապատկերԳծապատկեր    2222    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Բնավորության այնպիսի 
հատկանիշ, որը 

ջերմացնում է մարդկանց 
սրտերը 

ԲարությունԲարությունԲարությունԲարություն 

Երջանկացնում է  
մարդկանց 

Ժպիտ ու ջերմություն է 
պարգևում  

Բարության հանդիպող 
 մարդն էլ է ուզում ուրիշին  

բարություն անել 

Բարին գեղեցիկ է ու հաճելի 
բոլորին 

Բարին երբեք 
 շատ չի լինում 

Մերձավորին 
սիրել 

նշանակում է 
նրան բարին 
ցանկանալ    

Պետք է միշտ 
հավատալ, որ 

բարին 
հաղթում է 

չարին 

Բարություն 
անողը 
բարուն 

կհանդիպի 
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Աշակերտները պետք է կարողանան վերլուծել իրենց բնավորությունը և 
հասկանալ՝ արդյո՞ք իրենք բարի են իրենց արարքներում, երբևէ չեն կատարել 
այնպիսի մի քայլ, որով վշտացրել են դիմացինին: Բարոյախրատական զրույցից 
հետո աշակերտների մոտ ձևավորվում է բարու և չարի ընկալումը, և արդեն 
նրանք պետք է որոշեն, թե ինչպիսին են ուզում լինել՝ բարի՞, թե՞ չար: 

Կարելի է, որպես ամփոփում, աշակերտներին հանձնարարել տետրերում 
գրել Աստվածաշնչից վերցրած ոսկե կանոնը. «Այն ամենը, ինչ կկամենաք, որ 
մարդիկ ձեզ անեն, այնպես էլ դուք արեք նրանց»: 

Ինչպես Ս. Մանդինյանն էր ասում, դպրոցը պետք է աշակերտի հոգին զար-
գացնի, մտքին խորհելու կարողություն տա, զորեղացնի ու լայնացնի նրա 
ունեցած պատկերացումներն ու դրանց շրջանակը, նոր պատկերացումներ ու 
հասկացություններ հայթայթի, նորանոր պատկերացումներ հորինելու ունակու-
թյուն տա, իրերին ու երևույթներին մտքով տիրապետելու վարժվածություն ու 
կարողություն հաղորդի [6, 36]:  

Թ. Էդիսոնը վստահ էր, որ «քաղաքակրթության կարևորագույն խնդիրը 
մարդուն մտածել սովորեցնելն է»: Հետևաբար, ուսուցչի խնդիրը պետք է լինի 
ուսումնական նյութի միջոցով զարգացնել և ընդլայնել աշակերտի մտահորիզոնը, 
կատարելագործել նրա ընդունակությունները, ձևավորել խոսքի մշակույթ: 

 
 

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
1. Բրուտյան Գ. Ա., Իմաստասիրական երկխոսություններ, հ. 2, Երևան,1986,   

528 էջ:  
2. Բրուտյան Գ. Ա. , Փիլիսոփայություն և լեզու, Երևան, 1972, 538 էջ: 
3. Գյուրջինյան Դ., Ալեքսանյան Թ., Գալստյան Ա., Մայրենի 5-րդ դասարան, 

Երևան, 2015: 
4. Կառուցողական կրթության հիմունքները և մեթոդները, Ձեռնարկ ուսուցիչ-

ների համար, Երևան, 2004, 336 էջ: 
5. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2011.թ 29 օգոստոսի - N 1000-Ա/Ք 

հրամանի, Հայոց լեզու և գրականություն, Հանրակրթական հիմնական 
դպրոցի առարկայական ծրագրեր և չափորոշիչներ (1-9 –րդ դասարաններ): 

6. Մանդինյան Ս., Ուսման նախագիծ ազգային ուսումնարանների համար, 
Թիֆլիս, 1876, 87 էջ: 

7. Э. Сепир, Язык, Введение в изучение речи, М.-Л., 1934, стр. 238. 
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Развитие речи как условиеРазвитие речи как условиеРазвитие речи как условиеРазвитие речи как условие    
    формирования мировоззрения ученикаформирования мировоззрения ученикаформирования мировоззрения ученикаформирования мировоззрения ученика    

Хачатрян АсмикХачатрян АсмикХачатрян АсмикХачатрян Асмик    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: слово, мировоззрение, миропознание, внутренняя форма 
слова, воздействие языковых моделей, нравственное воспитание. 

Слово, словоформы, употребляемые в речи, сами по себе могут влиять на ре-
шение людей, стимулировать ту или иную деательность. Главным является степень 
их воздействия на людей, поскольку они придают мысли особый эмоциональный 
оттенок, донося ее до аудитории, в данном случае - до учащихся, влияя на их соз-
нание не коссвенно, а с помощью сердечного порыва. То, что доходит до сознания, 
становится мотивацией для понимания и, следовательно, для жизнедеятельности, 
так как наши мысли являются отправной точкой наших поступков. 

 
 
 

Speech Development as a Necessary ConditionSpeech Development as a Necessary ConditionSpeech Development as a Necessary ConditionSpeech Development as a Necessary Condition    
for the Formationfor the Formationfor the Formationfor the Formation    of Students’ World Outlookof Students’ World Outlookof Students’ World Outlookof Students’ World Outlook    

Khachatryan HasmikKhachatryan HasmikKhachatryan HasmikKhachatryan Hasmik    
SummarySummarySummarySummary 

Key words:Key words:Key words:Key words: word, world outlook,world perception, the inner structure of words, 
the impact of language models, moral education 

In speech, a word or a word-form by itself may have an impact on decisions people 
make, thereby inducing them to perform this or that action. How and to what extent 
words affect people is of vital importance in as much as they help us to add some sensual 
colouring to our ideas before we direct them to our audience, in this case, to our 
students not directly but “through heart”. Anything that “enters consciousness through 
heart” permeates our awareness more deeply and may become a motivation for our way 
of thinking and action since our ideas provide a good starting point for our actions. 

Taking into consideration the impact of words and speech on the formation of 
students’ world outlook, while teaching a certain topic, it is vitally important to realize 
what words, phrases, and expressions may enter students’ vocabulary. 

 


