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ԴԱՍԸՆԹԱՑՈՒՄ 
 

ABSTRACT 
THE PECULIARITIES OF THE SELECTION AND TEACHING OF 
LEGAL TEXTS IN ESP  
 
The article focuses on some of the challenges of teaching juridical 

sublanguage of English through reading professionally-oriented texts. It highlights 
the importance of the main content, cultural background and functional 
characteristics of juridical texts, discourses, creolized texts and virtual discourses 
to be used for teaching purposes as authentic material. The principles of the 
selection and teaching of legal authentic texts are targeted and analyzed within 
an ESP academic environment. Teaching conditions, individual characteristics of 
the students, stylistic and genre characteristics of juridical English are considered. 

Key words:  legal texts, intercultural communication, discourse. 

 

РЕЗЮМЕ 
ОСОБЕННОСТИ ОТБОРА И ПРЕПОДАВАНИЯ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ В ESP 
 
В статье рассматривается проблема обучения юридическому по-

дъязыку английского языка посредством чтения профессионально-ориенти-
рованных текстов. Представлены основные содержательные и функцио-
нальные характеристики юридических текстов, дискурсов, креолизирован-
ных текстов и виртуальных дискурсов, которые используются в учебных це-
лях в качестве аутентичного материала. Определены принципы отбора 
учебных и аутентичных текстов с точки зрения условий обучения, индиви-
дуальных характеристик состава студентов, стилистических и жанровых 
характеристик английского юридического подъязыка. 

Ключевые слова: юридический текст, дискурс, межкультурная 
коммуникация. 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
 
Սույն հոդվածը դիտարկում է իրավաբանական տեքստի ընտրության և 

ուսուցման սկզբունքներն ու առանձնահատկությունները ESP դասընթացում: 
Ներկայացված են ուսումնական նպատակներով որպես բնագիր օգտագործ-
վող իրավաբանական տեքստի, խոսույթի, կրեոլ տեքստի և վիրտուալ խո-
սույթի բովանդակային, միջմշակութային և գործաբանական առանձնահատ-
կությունները: 

Բանալի բառեր` իրավաբանական տեքստ, խոսույթ, միջմշակութային 
հաղորդակցություն: 

  

 

Իրավաբանական կողմնորոշման անգլերենի ենթալեզվի ուսուց-

ման դասընթացը նախագծելիս, անհրաժեշտ է իրականացնել ուսում-

նական և բնագրային տեքստերի ընտրություն, հաշվի առնելով դրանց 

բովանդակությունն ու մշակութային հենքը, ինչպես նաև ուսանողների 

նախասիրությունները, դրդապատճառային ուղղվածությունը, տարիքը, 

հետաքրքրությունները, իմացական, մասնագիտական պահանջմունք-

ները և այլն:  

Հաշվի առնելով միջմշակութային հաղորդակցման հմտություն-

ների զարգացման առանձնահատկությունները, խնդիր է դրվում հստա-

կորեն դասակարգել իրավաբանական տեքստերի ընտրության 

սկզբունքները: Միջմշակութային հաղորդակցության համատեքստում 

առաջին պլան են մղվում անգլերեն իրավաբանական տեքստերի 

ընտրության և դրանց միջոցով բառապաշարի ուսուցման գործաբանա-

կան, հաղորդակցական, ճանաչողական, խոսութային մոտեցումները: 

Գործաբանական մոտեցումը լայն հասկացություն է: Այն նախ և 

առաջ վերաբերում է լեզվակիրների հաղորդակցական վարքագծին, 

դրա բովանդակությանը: Ինչպես նշում են սույն հիմնախնդրի հետազո-

տողները, սովորողները պետք է յուրացնեն ուսումնասիրվող լեզվով 

հաղորդակցվողների շփման նորմերը, ավանդույթները, սովորույթները, 

որպեսզի գործաբանական մակարդակում պատրաստ լինեն շփվելու 
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լեզվակիրների հետ (Miloserdova, 2004: 85): Այստեղ անհրաժեշտ է տար-

բերակել անգլալեզու մարդկանց և անգլալեզու իրավաբանների հաղոր-

դակցական նորմերը գործաբանական մոտեցման տեսանկյունից: 

Ինչպես հայտնի է, «գործաբանական իրազեկությունը (Pragmatic 

competence) առնչվում է լեզվական պաշարների գործառական կիրառ-

մանը (լեզվական գործառույթի իրագործում, խոսքային ակտ)` հաղոր-

դակցական փոխներգործության մեխանիզմներին համապատասխան։ 

Այն առնչվում է նաև խոսույթի ստեղծման կարողություններին, տեքստի 

կապակցվածությանը (cohesion) և իմաստային կապին (coherence), 

տեքստի տեսակների ու ձևերի ճանաչմանը, հեգնանքին ու նմանակ-

մանը» (Լեզուների իմացության/իրազեկության համաեվրոպական հա-

մակարգ. ուսումնառություն, դասավանդում, գնահատում, 2005: 117-

125):  

Փաստորեն, խնդիր է դրվում ուսումնասիրել լեզվակիր իրավա-

բանների, իրավագետների հաղորդակցական վարքագծի նորմերը, այն 

սովորույթները, որոնք գերակշռող են անգլալեզու իրավաբանների 

շրջանում: 

Դատաիրավական տեքստերն ուսուցողական նպատակներով 

ընտրելիս, խնդիր է դրվում բացահայտել հեղինակների` իրավագետ-

ների, իրավաբանների, փաստաբանների անձնային և մասնագիտական 

որակները: 

Իրավաբանական տեքստերի ընթերցանությամբ անհրաժեշտ է 

ընդհանուր պատկերացում կազմել անգլալեզու իրավաբանների, իրա-

վագետների խոսքային, ինչպես նաև ոչ խոսքային վարքագծի մասին, 

բացահայտել նորմերը և շեղումները:  

Մեթոդիստները խնդիր են դնում մասնագիտական կողմնորոշման 

տեքստերի ընթերցանությամբ հիմք դնել ոչ միայն սովորողների գործա-

բանական իրազեկության զարգացմանը, այլև նպաստել հեշտությամբ 

հաղթահարելու գործաբանական փոխներթափանցման դեպքերը:  

Հետազոտողները առանձնացնում են գործաբանության երկու 

հայեցակերպ` հասարակական և ճանաչողական: Հասարակական գոր-
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ծաբանությունը ապահովում է հաղորդակցական վարքագծի նկարա-

գրությունը, իսկ ճանաչողական գործաբանությունը բացատրում է 

«ինչպես է այս կամ այն վարքագիծը ձևավորվել» հնարավոր ճանաչո-

ղական մեխանիզմներով» (Blakemore, 1992: 47): 

Գործաբանական գիտելիքների փոխազդեցության, փոխներթա-

փանցման դրսևորումները դիտարկվում են նախ և առաջ միջմշակու-

թային հաղորդակցության համատեքստում (Kotthoff, 2006: 271-304): 

Գործաբանական փոխներթափանցման դրսևորումները անհրա-

ժեշտ է հաշվի առնել անգլերեն դատաիրավական ենթալեզվի տարբեր 

շերտերը ուսուցման առարկա դարձնելիս:  

Անգլերեն իրավաբանական տեքստեր ընթերցելիս, խնդիր է դրվում 

նաև ուսումնասիրել լեզվակիր իրավաբանների, իրավագետների վար-

քի, վարքագծի նորմերը: Այդ տեսանկյունից դատաիրավական տեքս-

տերի ընտրությունը դժվարություն է ներկայացնում, քանի որ տեքս-

տերի ընթերցանությամբ բացահայտել տվյալ ոլորտի տեքստերը ստեղ-

ծողների անձնային, հոգեբանական, մասնագիտական որակները շատ 

դժվար է: 

Ուսուցողական նպատակներով անհրաժեշտ է ընտրել այնպիսի 

տեքստեր, որոնք ներկայացնում են ոչ միայն անգլիացի, այլև հայախոս 

իրավաբանների, իրավագետների խոսքային և ոչ խոսքային վարքագծի 

նորմերը: Ըստ Ն. Ն. Տրոշինայի՝ միջմշակութային հաղորդակցությունը 

դժվարագույն հաղորդակցական գործընթաց է: Այդ գործընթացը փոխ-

ընկալման և մերձեցման յուրահատուկ դրսևորում է, որի հաջող իրա-

կանացման համար անհրաժեշտ է գիտակցել նրա բաղադրամասերը և 

ոչ թե բացահայտել տվյալ մշակույթի չափանիշները (Трошина, 2002: 61-

77): 

Բովանդակային նոր բնութագրեր է ձեռք բերում իրավաբանական 

լեզուն նշանաբանական մոտեցման տեսանկյունից: Լ. Ա. Շեյգալը 

իրավաբանական լեզուն մեկնաբանում է որպես «նշանաբանական տի-

րույթ ձևավորող իրավաբանական խոսույթի նշանների կազմավորված 

ամբողջականություն» (Шейгал, 2000: 368): Այդ առումով կարևորվում են 
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կրեոլ կամ բարդ տեքստերը: 

Ըստ Յու. Ա. Սորոկինի` կրեոլացված են այն տեքստերը, «որոնց 

ֆակտուրան բաղկացած է երկու ոչ համասեռ մասից` խոսքային և ոչ 

խոսքային, որը պատկանում է այլ նշանային համակարգի, ի տարբե-

րություն բնական լեզվի (Сорокин, Тарасов, 1990: 227): Ներկայումս 

պատկերներով համակցված տեքստեր կարելի է գտնել շատ արագ՝ հա-

մացանցի միջոցով: Այդ առումով, ուսուցման տեսանկյունից արդյունա-

վետ են անգլիացի հայտնի իրավագետների կյանքին ու գործունեությա-

նը վերաբերող կրեոլ, պատկերազարդ տեքստերը, որոնք ուղեկցվում են 

լուսանկարներով,ծննդյան, ուսումնառության, բնակավայրերի, գործու-

նեություն ծավալած դատարանի պատկերներով և այլն: Այդպիսի 

տեքստերը օգնում են ուսանողներին հաղթահարել միջմշակութային, 

մշակութային փոխներթափանցում առաջ բերող դժվարությունները: 

Ուսանողները այդպիսի տեքստերի միջոցով յուրացնում են թե՛ իրա-

վաբանական առարկա-իրույթները, թե՛ բառ-իրույթները: 

Միջմշակութային հաղորդակցման ուսուցման կարևոր պայման է 

օտարալեզու իրավաբանական խոսույթի հետ աշխատանքը: Դրա հա-

մար անհրաժեշտ է տարբերակել իրավաբանական խոսույթի հիմնա-

կան ժանրերը և տեքստերն ընտրել ըստ այդ ժանրերի: 

Տ. Վ. Անիսիմովան առանձացնում է իրավաբանական խոսույթի 

գրավոր ժանրերը՝ օրենսդրական տեքստ, պայմանագիր, դատաիրա-

վական համակարգի հետ կապված փաստաթղթերը /դատական որո-

շում, բողոքարկում, գործ և այլն/, ֆիզիկական և իրավաբանական ան-

ձերի փաստաթղթերը՝ վկայական, անձնագիր, արտոնագրում, կարգ և 

այլն/ իրավաբանական լրագրություն, իրավական դոկտրինա, այսինքն՝ 

գիտական տեքստ, բանավոր ժանրեր, իրավաբանական խորհրդա-

տվություն, դատական խոսք, ճառ /դատարանում մեղադրյալի/փաս-

տաբանի ելույթը, երդման բերելը, վկաների հարցումը/, ոստիկանու-

թյան հարցաքննությունը (Анисимова, 2000: 417): 

Ակնհայտ է, որ նշված ժանրերով տեքստերի ընթերցանությունը 

միջմշակութային բնույթի դժվարություններ է պարունակում: Խնդիրն 
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այն է, թե ուսուցման որ փուլում ինչ ժանրերով անգլերեն իրավաբանա-

կան տեքստեր ուսումնասիրել: Հատկապես արդյունավետ է իրավաբա-

նական խոսույթի հետ իրավաբանական բառապաշարի ուսուցմանը 

միտված աշխատանքը, քանի որ խոսույթը լինելով հարաշարժ և իրա-

դրային, ուսուցողական նպատակներով կիրառելիս նպաստում է նոր 

ուսումնական, պրոբլեմային իրադրությունների ստեղծմանը, լեզվա-

կիրներին բնորոշ խոսքային իրադրությունների կաղապարմանը: Այդ 

առումով կարելի է առանձնացնել Մ. Գ. Ցերցվաձեի մոտեցումը, ըստ 

որի՝ «խոսքային գործունեության տեսության շրջանակներում առաձ-

նացնում են երկու հայեցակետ՝ խոսույթի ստեղծումը և սերումը /կշռա-

դատում, պլանավորում, խոսելը, գրավոր ձևակերպումը/, և խոսույթը 

հասկանալը /ունկնդրում, գրավոր տեքստի ընկալում, վերլուծություն և 

մեկնաբանություն/» (Церцвадзе, 2011: 163-168): 

Միջմշակութային հաղորդակցման հմտությունների զարգացման 

տեսանկյունից կարևոր է այն, որ իրավաբանական խոսույթը ներառում 

է իրավունքի հասկացույթների լայն սպեկտր՝ ապացույց, արժանա-

պատվություն, ճշմարտություն, հայցադիմում, մեղք, օրենք, զրպար-

տանք, իրավունք, արդարադատություն, արժանապատվություն, վկա, 

դատ, պատիվ, դատավճիռ և այլն: 

Լեզվաբանները, իրավաբանական տեքստի բովանդակության վեր-

լուծությամբ, առանձնացնում են իրավաբանական խոսույթի հետևյալ 

նպատակները՝ տեղեկատվական, վերլուծական, գնահատող, ներազ-

դող, կանխատեսող, որոնք արտահայտվում են ինչպես explicit, այնպես 

էլ implicit միջոցներով: 

Կարևոր դիտարկում է այն, որ իրավաբանական խոսույթը գերա-

կա դիրք է գրավում կենցաղային խոսույթի նկատմամբ: Իրավաբանա-

կան տեքստը ստեղծվում է արդեն գոյություն ունեցող տեքստերի հի-

ման վրա: 

Իրավաբանական տեքստերի ընտրության կարևոր պայման է 

տեքստը խոսույթի մակարդակում դիտարկելը: Դա նշանակում է, որ 

«տեքստ» հասկացությունը դիտարկվում է իր լայն իմաստով` որպես 
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շարունակաբար զարգացող մակրոտեքստ: Այդ տեսանկյունից կարևոր-

վում են նեղ մասնագիտական իրավաբանական, իրավական, իրավա-

տնտեսական տեքստերը: 

Իրավաբանական տեքստերի վերլուծական ընթերցանությամբ, 

ապագա իրավաբանները կարող են ընդհանուր պատկերացում կազմել 

իրավական ոլորտում հաղորդակցության մասին:  

Իրավաբանական տեքստերի ուսուցման գործընթացում մեծ նշա-

նակություն ունեն ճարտասանական տեքստերը, քանի որ իրավական 

ոլորտը հնարավոր չէ ամբողջական ներկայացնել առանց դրանց հե-

տևողական ուսումնասիրման: Ցանկացած համաժողով, դատական 

նիստ, դատավորների, հաշտարարների, երդվյալ ատենակալների հան-

դիպում պարունակում է ճարտասանական արվեստի տարրեր:  

Գիտենալով և տարբեր ուսումնադերային վիճակներում խաղար-

կելով ճարտասանական ելույթի տեսակները` ուսանողները ոչ միայն 

նոր բառապաշար են յուրացնում, այլև սկսում են հնարավորինս ճիշտ 

պատկերացում կազմել լեզվակիր իրավագետների, իրավաբանների 

մտածելակերպի, ազգամշակութային կարծրատիպերի, հաղորդակցա-

կան լեզվակաղապարների մասին (Пригарина, 2009: 181-184):  

Ըստ Ն. Կ. Պրիգարինայի՝ դատական խոսքին բնորոշ է հռետորի և 

ունկնդիրների միջև հեռավորության հաղթահարումը: Դրան հասնում 

են դերանվանական նշույթների կիրառմամբ (we all, together with you / 

Now, we all know that the killer cut his left hand because we have the blood 

drops to the left side of the bloody shoe prints/). 

Ն. Կ. Պրիգարինան ցույց է տալիս, որ հռետոր-դատախազը կամ 

մեղադրող կողմը տարբեր հնարներ է կիրառում դատական ընթացա-

կարգում տեղ գտած թեժ պայքարը, հակադրվող կողմերի հակամար-

տությունը ցույց տալու համար: Այսպիսով՝ հռետոր-դատախազը կիրա-

ռում է պայքարի և օտարացման տարբեր ձևեր՝ ընթացակարգային, ինս-

տիտուցիոնալ, մտավոր, տերիտորիալ-կարգավիճակային: Կոնկրետ 

օրինակների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ապագա իրավաբան-

ները ծանոթանալով անգլախոս իրավաբանների ճարտասանական 
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հնարներին, կկարողանան ոչ միայն հասկանալ իրավաբանական 

բնույթի ճարտասանական տեքստերը, այլև թարգմանել և վերարտա-

դրել: Ստորև տրվում են Ն. Կ. Պրիգարինայի կողմից առանձնացված 

տիպական օրինակները: Նա առանձնացնում է պայքարի և օտարաց-

ման հետևյալ ընթացակարգային ձևերը՝ 

Them versus Us - Նրանք մեր դեմ են: Օրինակ՝ ... Trial lawyers, 

brought in from Denver, Colorado, to represent these people against our 

common person, Kim Pring, who stood up to the evil empire : Հեղինակը 

մեկնաբանում է տվյալ օրինակը հետևյալ կերպ՝ «դատախազի և պաշտ-

պանողի միջև մեծ տարբերություն կա: Դատախազի հետևում լուռ, 

սառն ու անհողդողդ օրենքն է, իսկ պաշտպանողի հետևում կենդանի 

մարդիկ են»: 

Հետաքրքիր են նաև իրավաբանական ճարտասանական տեքստի 

խոսույթաստեղծ ներուժի տեսանկյունից հանդես եկող ինստիտուցիո-

նալ հնարները՝ 

VIP people versus little people - «ՎԻՊ» մարդիկ հասարակ մարդ-

կանց դեմ: Հեղինակը մեկնաբանում է “A great part of the case, folk, is the 

pain and the misery and the anger that ordinary people and I feel against big 

guys from big cities to judge us” նախադասությունը հետևյալ կերպ՝ 

«Մյուս կողմից ուժեղներին չի կարելի մեղադրել առանց հիմքի»:  

Պաշտպանական խոսքի տիպական հնարներից են մտավոր և 

տերիտորիալ-կարգավիճակային հնարները՝ 

- մտավոր (fancy people versus common people - խելոքները սովո-

րական մարդկանց դեմ. համեմատեցեք՝... they aren’t proven or disproven 

by fancy people that come from Stanford University to tell you and me how 

to think or how we read. 

- տերիտորիալ-կարգավիճակային (city boys versus farm boys – 

քաղաքացիները գյուղաբնակների դեմ. համեմատեցեք՝ Are we talking 

about farm boys like Eddie and me and city boys like Mr. Guccione? Մեր 

երկիրը բազմացեղ է: Ոչ բոլոր ազգություններն են, դժբախտաբար, 

օգտվում նույն իրավունքներից: Նրա ցեղը, կամա, թե ակամա քավում է 
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այլոց մեղքերը: 

Պաշտպանական խոսքը ուսուցողական նպատակներով կիրառե-

լիս, ուսանողները յուրացնում են լեզվակիր իրավաբաններին բնորոշ 

խոսքային հնարները, որոնք ոչ միշտ են համընկնում հայերենին: Օրի-

նակ, անգլիացիները օգտագործում են ապրումակցման հնարը` 

I greatly sympathize with..., I really feel for you..., I share in your 

sorrow..., I have nothing but pity in my heart for the witness... 

Թարգմանությունը ցույց է տալիս, որ հայերենին բնորոշ են լրիվ 

այլ խոսքային վարվեցողության, զգայական բառեր և բառակապակցու-

թյուններ: Անգլախոս իրավաբանները ճարտասանելիս գործածում են 

տարբեր բառակապակցություններ, որոնք դժվարություն են ներկայաց-

նում նախ և առաջ միջմշակութային հաղորդակցման տեսանկյունից: 

Օրինակ՝  

Not everybody, not everybody wants to live up to the law or follow the 

law. Not everybody thinks that the law applies to them. No one is above the 

law; not the police, not the rich, no one. O.J. Simpson isn’t above the law. 

Հիմնականում նրանք նախընտրում են գործածել ոչ միայն խոսքի 

սկիզբը ներկայացնող բառեր և բառակապակցություններ (to commence 

with, opening the debates, as a primary consideration etc), այլև ընթացա-

կարգային (first, second, last etc.), կամ՝ հակասական՝ (in direct 

contradiction, on the contrary, doubtful, illogical, ambiguous etc.), 

հակադրական (in comparison to, although, even though, in spite of the fact 

that, despite the fact that, nevertheless etc.), վերաբերական (referring to, to 

remind, don’t forget, appealing to etc.), լրացական (besides, in addition, to 

add etc.), - նպատակային (finally, to conclude, summing up etc.) և այլ 

բառեր և կապակցություններ:  

Իրավաբանական տեքստերն ուսուցողական նպատակով ընտրե-

լիս, անհրաժեշտ է հաշվի առնել նշված բառերի և բառակապակցու-

թյունների թարգմանության, յուրացման առանձնահատկությունները և 

ակտիվ խոսքում կիրառելու հնարավորությունները: 

Ինչ վերաբերում է բանավոր իրավաբանական խոսույթին, ապա 
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դրանք ներառում են հատվածներ բանակցություններից, իրավաբանա-

կան բնույթի խոսակցություններից, փաստաբանական գործունեությու-

նից, իրավական տեքստերից: Այդպիսի խոսույթներում կիրառվում են 

ինչպես նշութավորված, այնպես էլ ոչ նշութավորված կաղապարային 

դարձվածներ: 

Խոսույթը տարբեր սահմանումներ ունի: «Այն կապակցված տեքստ 

է, որն ամբողջանում է արտալեզվաբանական /գործաբանական, հան-

րալեզվաբանական և հոգեբանական գործոններով (Арутюнова, 1990: 

136-137): Ուսուցողական նպատակներով իրավաբանական խոսույթը 

կիրառելիս, անհրաժեշտ է բացահայտել դրա ժանրային առանձնա-

հատկությունները:  

Գիտնականներն առանձնացնում են իրավաբանական խոսույթի 

գրավոր ժանրերը` օրենսդրական տեքստը, պայմանագիրը, դատավա-

րության հետ կապված փաստաթղթերը /դատական որոշում` legal 

authority, authority, judicial award, cognition, legal judgment, judgment, 

judicial decision, decree of the court, decree, court holding, holding, 

բողոքարկում` appeal case, petition of appeal, դատական նիստի արձա-

նագրություն` court record(s), գործ` case և այլն/, ֆիզիկական և իրավա-

բանական անձանց փաստաթղթերը /վկայական` certificate, անձնա-

գիր` passport, արտոնագիր` permit, license , կտակ` (last) will; testament, 

կանոնակարգ` charter, article, (ընկերության) by-laws, by-law, 

constitution, manual, standing orders, regulation/, իրավաբանական հրա-

պարակախոսություն` juridical journalism, իրավական դոկտրինա` legal 

doctrine և գիտական տեքստը, ինչպես նաև բանավոր ժանրերը` իրա-

վաբանական խորհրդատվություն` legal counseling, դատական խոսք` 

pleadings, մեղադրողի ելույթը դատարանում` prosecutor’s speech in court, 

երդման բերելը` adjuration, administration of the oath, վկաների քննում` 

hearing of witnesses, երդվյալ դատավորների գործի ծանոթացում` 

country, lay people, fact triers direction, դատավճիռ` sentence, verdict, 

ոստիկանական քննություն` police interrogation:  

Ինչպես նշում է Լ. Ա. Բորիսովան, «անգլերեն իրավաբանական 
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խոսույթում իրավական տեքստը ներկայացված է այնպիսի տարատե-

սակներով, ինչպիսին են հոդվածը, կանոնադրությունը /statute/ և լիա-

զորված օրենսդրությունը /delegated legislation/ (Борисова, 2010: 16): 

Ըստ նույն հեղինակի` «ժանրերի ենթահամակարգում կենտրոնա-

կան տեղ է գրավում հանրային հոդվածը: Միջմշակութային հաղոր-

դակցման տեսանկյունից կարևորվում են իրավական հոդվածներում 

կիրառվող տերմինները և հասկացությունները (Борисова, 2010:17): 

Մասնագիտական կողմնորոշման իրավաբանական բնույթի բնագրա-

յին տեքստերի ընտրությունը կատարելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել 

հետևյալ չափանիշները. 

 բնագրային իրավաբանական տեքստը պետք է լինի մատչելի, 

հետաքրքիր, տեղեկատվական առումով բազմաբնույթ և ար-

դիական, մասնագիտական առումով բովանդակալից, 

 պետք է իրականացնի կրթադաստիարակչական և տեղեկա-

տվական, ճանաչողական և վերճանաչողական գործառույթներ, 

 պետք է ներկայացնի անգլախոս իրավաբանների մասնագի-

տական գործունեության և կենսակերպի, կենցաղավարության 

առանձնահատկությունները, մշակութային, ներմշակութային, 

միջմշակութային բնույթի իրողությունները, ինչպես նաև 

գործաբանական բնույթի իրակությունները: 

Արդյունավետ է իրավաբանական հիպերտեքստերը կիրառել որ-

պես անգլերենի ուսուցման միջոց: Ինչպես հայտնի է, հիպերտեքստերը 

կառուցվածքային առումով գծային չեն և ներառում են իրար հետ չհատ-

վող տեղեկատվական աղբյուրներ, ընդ որում` դրանց միջև կարող են 

հաստատվել խաչաձև հղումներ (Шехтман, 2005: 74-85): 

Միջմշակութային հաղորդակցության ուսուցման գործընթացում 

հիպերտեքստերը բազմագործառույթ են: Նրանք փոխում են հասցեա-

գրող - հասցեատեր, հաղորդող - ընդունող, հեղինակ - ընթերցող հա-

րաբերությունների դինամիկան: Կարևոր է այն, որ հիպերտեքստերի 

միջոցով հնարավոր է անսահման քանակությամբ տեքստեր ներմուծել` 

դրանով իսկ կիրառվել մշակութային, մասնագիտական բնույթի բացերը 
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լրացնելու համար: Ընդ որում` համակարգչային, տեղեկատվական 

տեխնոլոգիայի կիրառմամբ տեղեկատվության որոնումը շատ արագ է 

իրականացվում: Մյուս առավելությունն այն է, որ ընթերցողն իր որո-

նողական աշխատանքում ազատ է և միշտ ունի որոշում ընդունելու 

այլընտրանք (Smoliar, 1983: 34-36): 

Ուսանողների միջմշակութային հմտությունների զարգացման տե-

սանկյունից կարևորվում է հատկապես վիրտուալ խոսույթի կիրառումն 

ուսուցման գործընթացում, քանի որ այն հնարավորություն է տալիս 

օգտվել համացանցային հաղորդակցության առավելություններից:  

Վիրտուալ խոսույթի ուսումնական նպատակներով կիրառումը 

հնարավորություն է ընձեռում զարգացնել ուսումնական և արտաու-

սումնական պայմաններում ուսանողների մենախոսական և երկխոսա-

կան խոսքը: Ինչպես նշում է Ե. Ն. Գալիչկինան. «Համակարգչային հա-

ղորդակցության առանձնահատկությունն այն է, որ կիրառվում են ոչ 

միայն մասնագիտական եզրեր, այլև այնպիսի բառամիավորներ, որոնք 

վերաբերում են տարբեր ոճերի և ռեգիստրերի, որոնք կազմավորվում են 

համաձայն համակարգչային ցանցի գործաբանական դիրքորոշումների 

և շփման նպատակների» (Галичкина, 2001: 19): 

Այսպիսով՝ իրավաբանական կողմնորոշման անգլերենի ենթալեզ-

վի ուսուցման դասընթացում տեքստերն ընտրելիս, հաշվի են առնվում 

տարբեր գործոններ՝ ուսանողների մասնագիտական պահանջմունք-

ները և նախասիրությունները, անգլոամերիկյան և հայրենական իրա-

վական ավանդույթների նմանությունները և տարբերությունները, ժա-

մանակակից անգլերեն բառապաշարի յուրահատկությունները, տեքս-

տերի, խոսույթների, կրեոլ տեքստերի, հիպերտեքստերի, վիրտուալ 

տեքստերի ոճաժանրային առանձնահատկությունները, ինչպես նաև 

տվյալ դասընթացի նախագծման և կազմակերպման մանկավարժական 

պայմանները: 
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