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ABSTRACT  
SUPRA-SYNTACTIC REALIZATION OF LANGUAGE ECONOMY 
IN ENGLISH SCIENTIFIC DISCOURSE 
 
Compression of information as the economy principle realization in 

discourse consists in the reduction of language units and maintenance of the 
general content of the message. It includes all the levels of linguistic structure. 
The given article is an attempt to elaborate on the idea that in English scientific 
discourse, compression often occurs through conveying implicit information at the 
supra-syntactic level, where various types of presuppositions, paralinguistic 
parameters of communication as well as different means of visual presentation of 
content such as diagrams and tables, carry out a major text-organizing function. 
The provisions developed as a result of the research have a major practical value 
and can be used in teaching English for academic purposes.    

Key words: language economy, compression, English for Academic 
Purposes, supra-syntactic level, presupposition, paralinguistic parameter.      

 
РЕЗЮМЕ 
ПРОЯВЛЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ ЭКОНОМИИ НА 
СВЕРХФРАЗОВОМ УРОВНЕ В АНГЛИЙСКОМ НАУЧНОМ 
ДИСКУРСЕ 
 
Компрессия информации, как способ реализации принципа языковой 

экономии в речи, проявляется в виде сокращения языковых единиц и 
сохранения общего содержания сообщения, пронизывая все уровни языко-
вой структуры. В настоящей статье выдвигается мнение о том, что в англо-
язычном научном дискурсе часто компрессия реализуется посредством 
имплицирования информации на уровне сверхфразового единства, где в 
качестве смыслообразующих элементов текста выступают пресуппозиции, 
паралингвистические параметры коммуникации, а также различные диа-
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граммы, таблицы и прочие средства графического представления информа-
ции. Положения, разработанные в результате исследования, имеют важную 
практическую значимость и могут быть использованы в преподавании 
английского для академических целей.  

Ключевые слова: языковая экономия, компрессия, английский для 
академических целей, сверхфразовой уровень, пресуппозиция, пара-
лингвистический параметр.               

 
ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
 
Տեղեկատվության խտացումը՝ որպես լեզվական տնտեսման սկզբունքի 

իրացում խոսքում, դրսևորվում է լեզվական միավորների կրճատմամբ և 
ընդհանուր բովանդակության պահպանմամբ և ներառում է լեզվական համա-
կարգի բոլոր մակարդակները: Սույն հոդվածում առաջ է քաշվում այն տեսա-
կետը, որ անգլերեն գիտական դիսկուրսում հաճախ տեղեկատվությունը նե-
րակա կերպով հաղորդելու հաշվին խտացումը տեղի է ունենում ոչ թե մեկ 
ասույթի, այլ ամբողջ տեքստի կամ վերասույթային մակարդակում: Այստեղ 
տեքստի իմաստի ձևավորման հարցում կարևոր դեր են կատարում կանխեն-
թադրույթները, խոսակիցների կիրառած հարալեզվական միջոցները, ինչպես 
նաև գրավոր կամ բանավոր խոսքին ուղեկցող գծապատկերային, աղյուսակա-
յին և այլ տիպի պատկերները: Հետազոտության արդյունքում մշակված 
դրույթներն ունեն կարևոր կիրառական նշանակություն և կարող են օգտակար 
լինել ակադեմիական միջավայրում կիրառվող անգլերենի դասավանդման 
շրջանակում:   

Բանալի բառեր՝ լեզվական տնտեսում, խտացում, ակադեմիական անգ-
լերեն, վերասույթային մակարդակ, կանխենթադրույթ, հարալեզվական միջոց:    

 

 

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Խոսքային գործունեության ընթացքում խոսակիցների կողմից 

հաղորդակցական միջոցներ ընտրելու և դրանք համապատասխանա-

բար զուգակցելու հարցում կարևոր դեր է կատարում լեզվական 

տնտեսման սկզբունքը, որը ունի բավականին երկարատև հետազոտա-
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կան պատմություն: Այս երևույթը դրսևորվում է լեզվի տարբեր 

հայեցակերպերում` հնչույթային, բառային, ձևաբանական, շարահյու-

սական և իմաստաբանական: Ավանդաբար լեզվական տնտեսումը 

լուսաբանվել է տարաժամանակյա հայեցակետով, մասնավորապես՝ 

լեզվի պատմական զարգացման ընթացքում լեզվի հնչյունական կազմի 

կրած փոփոխությունների մեկնաբանության լույսի ներքո: Ավելի ուշ 

շրջանի լեզվաբանության ուշադրության կենտրոնում առավել հաճախ 

հայտնվել են լեզվական տնտեսման սկզբունքի իրացման կոնկրետ 

միջոցները, որոնք, որպես կանոն, ուսումնասիրվել են նկարագրական 

լեզվաբանության դիրքերից: Ընդ որում, հաճախ նույնիսկ չի էլ գի-

տակցվել դրանց մեծ հաղորդակցական ներուժը և տեքստակազմիչ 

նշանակությունը: Սակայն վերջին շրջանի հետազոտությունները ցույց 

են տալիս, որ լեզվական տնտեսման միջոցները, թեև ձևի առումով 

սեղմ, բայց իմաստային առումով տարողունակ կառույցներ են: 

Այսինքն՝ դրանք թույլ են տալիս ձևավորել զանազան ներակա իմաստ-

ներ և կանխենթադրույթներ, որոնք միտված են արտահայտելու առա-

վելագույն տեղեկատվություն լեզվական միավորների նվազագույն 

կազմով` ապահովելով մտքի կուռ և տրամաբանական կառուցվածք, 

հակիրճություն, տեղեկատվական հագեցվածություն, ժամանակի և 

տեղի տնտեսում և այլն: Թերևս դրանով էլ կարելի է բացատրել լեզվա-

կան տնտեսման միջոցների լայն կիրառությունը տարբեր գործառական 

ոճերում, այդ թվում՝ գիտական խոսքում:  

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԽՏԱՑՈՒՄԸ ՎԵՐԱՍՈՒՅԹԱՅԻՆ 

ՄԱԿԱՐԴԱԿՈՒՄ 

 

Ինչպես ցույց է տալիս կատարված հետազոտությունը, խտացումը 

դրսևորվում է լեզվի բոլոր մակարդակներում` սկսած հնչյունաբանու-

թյունից, վերջացրած իմաստաբանությամբ, ընդ որում` յուրաքանչյուր 

մակարդակում այն յուրօրինակ դրսևորում է գտնում: Այս կապակցու-

թյամբ հարկ է նշել, որ ընդունելով խտացման առկայությունը գրեթե 
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բոլոր լեզվական մակարդակներում` տարբեր լեզվաբաններ տարբեր 

թվով մակարդակներ են առանձնացնում և խտացման տարբեր օրի-

նակներ են բերում:  

Այս ուղղությամբ մեծ աշխատանք են կատարել Ա.Պ. Վասիլևսկին 

և Յ.Մ. Էդմինան (Василевский, Эдмина, 1967: 37-38), որոնք առանձնաց-

նում են խտացման դրսևորման հետևյալ վեց մակարդակները. 1. հնչույ-

թաբանական կամ գրույթի մակարդակ (հնչույթի կամ գրույթի բացթո-

ղում), 2. ձևաբանական (հապավումների առաջացում), 3. շարահյուսա-

կան (նվազագույնս լիակառույց կաղապարների գործածություն), 4. 

բառային (տեքստում բառերի բացթողում), 5. շարահյուսական-բառային 

(սպասարկող և օժանդակ բառերի բացթողում) և 6. իմաստաբանական 

(տեղեկատվության պակաս կարևոր մասի բացթողում): 

Ընդհանուր առմամբ ընդունելով Ա.Պ. Վասիլևսկու և Յ.Մ. Էդմի-

նայի դասակարգումը` հարկ ենք համարում շարահյուսական մակար-

դակի սահմաններում առանձնացնել նաև տեքստային կամ վերասույ-

թային մակարդակը և տեքստի շրջանակում կանխենթադրույթների 

հիման վրա տեղեկատվության որոշակի հատվածների ներակայումը 

կամ տեղեկատվությունը սեղմելու նպատակով որոշակի տեքստային 

հատվածների կրճատումը դիտարկել որպես խոսքի խտացման դրսևո-

րում հենց այս մակարդակում: Բանն այն է, որ որքան էլ տեղեկատվու-

թյան բացթողումը պայմանավորված լինի հաղորդման ընդհանուր 

իմաստային կառուցվածքով, բացթողնված կամ խտացման արդյունքում 

որպես ներակա ընկալվող տեղեկատվության վերականգնումը հնարա-

վոր է միայն տեքստի` որպես կուռ ամբողջության հարթության վրա: 

Ըստ էության, առաջարկվող տեքստային կամ վերասույթային մակար-

դակն ինչ-որ առումով մոտ է վերոնշյալ դասակարգման մեջ նշված 

իմաստաբանական մակարդակին: Սակայն ավելորդ ենք համարում, 

որպես այդպիսին, իմաստաբանական մակարդակի առանձնացումը, 

քանի որ, ինչպես ցույց են տալիս մեր դիտարկումները, իմաստաբանա-

կան կամ տրամաբանական բնույթի հարաբերություններ նկատվում են 

նաև շարահյուսական մակարդակում: Այսպիսով՝ լեզվական տնտե-



166 

սումը շարահյուսական մակարդակում հաճախ հանդես է գալիս տեղե-

կատվությունը սեղմ դարձնելուն ուղղված՝ վերասույթային մակար-

դակի կրճատումների միջոցով, որոնց ուսումնասիրությունը գործա-

բանության դիրքերից կազմում է սույն ուսումնասիրության առարկան։  

 

ՎԵՐԱՍՈՒՅԹԱՅԻՆ ԿՐՃԱՏՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՔՍՏԱԿԱԶՄԻՉ 

ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ԴԻՍԿՈՒՐՍՈՒՄ 

 

Անգլերեն գիտական դիսկուրսում հաճախ տեղեկատվությունը 

ներակա կերպով հաղորդելու հաշվին խոսքի խտացումը տեղի է ունե-

նում ոչ թե մեկ ասույթի, այլ ամբողջ տեքստի կամ վերասույթային մա-

կարդակում, որտեղ տեքստի իմաստի ձևավորման հարցում կարևոր 

դեր են կատարում կանխենթադրույթները: Ամփոփելով լեզվաբանու-

թյան մեջ տարածված տեսակետերը՝ կարող ենք բնութագրել կանխեն-

թադրույթները որպես նախնական գիտելիքներ, որոնք մասնակցում են 

ասույթի իմաստի ձևավորմանը` ստեղծելով պայմաններ դրա ճիշտ 

ընկալման համար (Knell, 2008; Blakemore, 2002;  Gonzalez, 2000; Brown & 

Yule, 1983; Ostman, 1986; Chilton & Schaffner, 2002; Carston, 2008; Diessel, 

2004; Fairclaugh, 2003): Առանձնացվում են տեքստային կանխենթա-

դրույթները` այն նախնական գիտելիքները, որոնց սկզբնաղբյուրը հենց 

տեքստն է, կենցաղային կանխենթադրույթները` կյանքի տարրական 

իրողությունների իմացությունը, որն ընդհանուր է բոլոր լեզվակիրների 

համար, և հանրագիտարանային կանխենթադրույթները՝ գիտական 

(պատմական, աշխարհագրական, բնագիտական, տեխնիկական և 

այլն) և մշակութային բնույթի տեղեկությունների ամբողջությունը, որը 

հնարավոր է դարձնում տեքստի բաց թողնված, բայց վերականգնելի 

հատվածների ավելի խորը և ճիշտ ընկալումը (Yule, 2010; Grice, 1989; 

Нефедова, 1983):        

Այսպես`  
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....Well, right about the same time, around 1950, concerns developed 

about the loss of Southeast Asia. That's what led the United States into the 

Indochina wars.... 

...But the decline continues. In the last 10 years, there's been a very 

important event: the loss of South America. For the first time in 500 years, 

the South -- since the conquistadors, the South American countries have 

begun to move towards independence and a degree of integration... 

...Well, moving on to just last year, the Arab Spring is another such 

threat. It threatens to take that big region out of the grand area. That's a lot 

more significant than Southeast Asia or South America.... (Ch.O.W.: 8:46-

13:16)  

Ն. Խոմսկու` Մասաչուսեթսի համալսարանում կարդացած դասա-

խոսությունից վերցված այս հատվածում կարելի է գտնել տեքստի 

կանխենթադրույթների հիման վրա տեքստի մակերեսային կառուցված-

քից տեղեկատվության որոշակի մասի բացթողման օրինակ: Քանի որ 

ելույթ ունեցողը դասախոսության նախորդ հատվածներում հանգա-

մանորեն անդրադարձել է Հարավարևելյան Ասիայի և Հարավային 

Ամերիկայի կորստին, խոսելով Արաբական գարնան և Միջին Արևել-

քում ԱՄՆ վարած քաղաքականության մասին` պարզապես մեկ նա-

խադասությամբ (...That's a lot more significant than Southeast Asia or South 

America...) թռուցիկ համեմատում է այն վերոնշյալ երկու տարածա-

շրջաններում ԱՄՆ ունեցած կորստի հետ` արտակա կերպով չնշելով 

տվյալ տարածաշրջաններում ԱՄՆ դիրքերի թուլացման, ազդեցության 

կորստի փաստի մասին, քանի որ վստահ է, որ ունկնդիրները հեշտու-

թյամբ նախորդող համատեքստից կվերականգնեն բաց թողնված տեղե-

կատվությունը: Այս կերպ՝ Ն. Խոմսկին, տնտեսելով լեզվական միջոց-

ները և ներակա կերպով հաղորդելով տեղեկատվության որոշակի 

հատվածը, միաժամանակ տնտեսում է դասախոսությանը հատկացված 

ժամանակը, խուսափում է ավելորդ կրկնությունից` դրանով իսկ չհոգ-

նեցնելով ունկնդիրներին և վերջիններիս ուշադրությունը հրավիրելով 

նոր տեղեկատվության, այն է` ԱՄՆ միջինարևելյան քաղաքականու-
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թյան վրա: Ունկնդիրներն էլ իրենց հերթին, հենվելով տեքստի կանխեն-

թադրույթների վրա, համարժեք կերպով վերականգնում են ներակա 

տեղեկատվությունը:  

Good afternoon. My name is Uldus. I am a photo-based artist from 

Russia. I started my way around six years ago with ironic self-portraits to lay 

open so many stereotypes about nationalities, genders, and social issues — ["I 

am Russian. I sell drugs, guns, porno with kids!"] ["Vodka = water. I love 

vodka!"] (Laughter) — using photography as my tool to send a message. 

["Marry me, I need a visa."]. (B.W.Ph.T.S.: 0:11-0:40)    

Տվյալ օրինակը լուսաբանում է կենցաղային կանխենթադրույթ-

ների դերը տեղեկատվության որոշակի հատված ներակա կերպով 

հաղորդելու, ինչպես նաև ներակա տեղեկատվությունը վերականգնելու 

ու համարժեք ընկալելու հարցում: Ելույթ ունեցողը, ով ազգությամբ 

ռուս ֆոտոարվեստագետ է, ներկայացնում է իր կատարած աշխա-

տանքը, որով փորձել է լուսանկարների միջոցով կոտրել ազգություն-

ների, սեռերի, սոցիալական դերերի վերաբերյալ կարծրատիպերը: Ֆո-

տոարվեստագետը խոսքը սկսում է` ունկնդիրներին պատմելով, որ իր 

գործունեությունը սկսել է մոտ վեց տարի առաջ` ազգային, գենդերային 

և սոցիալական տարբեր հիմնախնդիրների վերաբերյալ կարծրատիպեր 

ներկայացնող ինքնալուսանկարներ անելով: Հնչող բանավոր խոսքին 

զուգահեռ մեծ էկրանին ցուցադրվում են այդ լուսանկարները, որոնցից 

մեկում պատկերված է ելույթ ունեցողը` ձեռքին մի ցուցանակ, որի վրա 

գրված է. «Օղի=Ջուր: Ես սիրում եմ օղի (Vodka = water. I love vodka!)»: 

Երկրորդ լուսանկարում ելույթ ունեցողը պատկերված է` ձեռքին 

«Ամուսնացի´ր ինձ հետ. ինձ վիզա է հարկավոր (Marry me, I need a 

visa.)» գրությունը: Տեսնելով այս լուսանկարներում պատկերված գրու-

թյունները` ողջ դահլիճը սկսում է ծիծաղել: Ի՞նչն է առաջացնում նրանց 

ծիծաղը. այն կարծրատիպերը, որ ամբողջ աշխարհն ունի ռուս ժո-

ղովրդի մասին, մասնավորապես` վերջիններիս մեծ սերը օղու նկատ-

մամբ, որը, համաձայն տարածված կարծիքի, ռուսները խմում են այն-

քան հաճախ, որ դա համարվում է սովորական երևույթ, ինչպես 
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օրինակ՝ ջուր խմելը: Այս կարծրատիպը թույլ է տալիս վերականգնել 

տեքստի մակերեսային կառուցվածքից բաց թողնված հետևյալ տեղե-

կատվությունը. օղին ռուսների համար ջրի պես բան է, օրգանիզմի հա-

մար կենսական անհրաժեշտություն, առանց որի դժվար է պատկե-

րացնել նրանց առօրյան: Այսպիսով` այս կարծրատիպը տվյալ դեպքում 

հանդես է գալիս կենցաղային կանխենթադրույթի դերում: Վերջինս 

ելույթ ունեցողին հնարավորություն է տալիս համապատասխան տեղե-

կատվությունը ներակա կերպով հաղորդելու և դրանով իսկ լեզվական 

միջոցներ տնտեսելու շնորհիվ հատուկ ոճական երանգավորում հա-

ղորդել խոսքին և հումորային էֆեկտ ստեղծել: Երկրորդ լուսանկարում 

կենցաղային կանխենթադրույթի դերում հանդես է գալիս այն կարծրա-

տիպը, որ հետխորհրդային պետությունների, այդ թվում` Ռուսաստա-

նի քաղաքացիների համար ԱՄՆ վիզա ստանալու միջոց է ամուսնու-

թյունը ԱՄՆ քաղաքացիություն ունեցող անձի հետ: Հետևաբար ելույթ 

ունեցողը, քաջ գիտակցելով, որ ունկնդիրների գիտակցության մեջ 

նույնպես արմատացած է այս կարծրատիպը, ինչպես նաև այն, որ վեր-

ջիններս գիտեն, որ լուսանկարում պատկերված է ինքը` ազգությամբ 

ռուս կին, այս մանրամասները արտակա կերպով իր խոսքում չի ներ-

կայացնում` թողնելով ունկնդիրներին վերծանել երկու պարզ նախա-

դասության (Ամուսնացի´ր ինձ հետ. ինձ վիզա է հարկավոր (Marry me, 

I need a visa.)) հետևում թաքնված այս տեղեկատվությունը: Դա թույլ է 

տալիս լեզվական միջոցների տնտեսմամբ խոսքն ավելի տպավորիչ, 

հումորով հարուստ, միևնույն ժամանակ տեղին ու ազդեցիկ դարձնել:  

Այժմ դիտարկենք հանրագիտարանային կանխենթադրույթների 

դերը տեքստի մակերեսային կառուցվածքից տեղեկատվության որոշա-

կի հատված բաց թողնելու հարցում, ինչը բնորոշ է գիտական խոսքին:  

Այսպես` 

In a few weeks, we'll be commemorating the 50th anniversary of "the 

most dangerous moment in human history." Now, those are the words of 

historian, Kennedy adviser, Arthur Schlesinger. He was referring, of course, 

to the October 1962 missile crisis, "the most dangerous moment in human 
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history." Others agree. Now, at that time, Kennedy raised the nuclear alert to 

the second-highest level, just short of launching weapons. He authorized 

NATO aircraft, with Turkish or other pilots, to take off, fly to Moscow and 

drop bombs, setting off a likely nuclear conflagration. (Ch.O.W.: 34:16-35:04)  

Տվյալ օրինակում Ն. Խոմսկին անդրադարձ է կատարում 1962 թվա-

կանի հոկտեմբերին Կուբայում խորհրդային միջուկային հրթիռների 

տեղակայման առթիվ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Խորհրդա-

յին Միության միջև տեղի ունեցած 13-օրյա բախմանը, որը պատմու-

թյան մեջ հայտնի է Կարիբյան (Կուբայի) ճգնաժամ անվամբ, երբ միայն 

հրաշքով Սառը պատերազմը չվերածվեց նոր համաշխարհային 

պատերազմի: Ելույթ ունեցողը, ենթադրելով, որ մարդիկ, ովքեր եկել են 

ունկնդրելու իր դասախոսությունը, բավարար չափով տիրապետում են 

պատմությանը, ունեն համապատասխան գիտելիքներ, հարկ չի համա-

րում մանրամասնել, թե ինչ ասել է 1962 թվականի հոկտեմբերի հրթի-

ռային ճգնաժամ: Դրա մասին գիտելիքն այս դեպքում հանդես է գալիս 

հանրագիտարանային կանխենթադրույթի դերում: Այն թույլ է տալիս 

ելույթ ունեցողին խնայել լեզվական միջոցներն ու ելույթին հատկաց-

ված ժամանակը և դրանով իսկ ունկնդիրների ուշադրությունը հրավի-

րել նոր ու ավելի կարևոր տեղեկատվության վրա:   

 

ԽՈՍԱԿԻՑՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌԱԾ ՀԱՐԱԼԵԶՎԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ՝ ՈՐՊԵՍ 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԽՏԱՑՈՒՄԸ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՈՂ ԳՈՐԾՈՆ  

 

Անգլերեն գիտական դիսկուրսում բազմաթիվ են նաև օրինակները, 

որտեղ տեքստի խտացման հարցում որպես որոշիչ գործոն հանդես է 

գալիս իրադրությունը, որում տեղի է ունենում հաղորդակցությունը: 

Տվյալ դեպքում տեքստի խտացումը տեղի է ունենում տեղեկատվության 

այնպիսի հատվածների բացթողման շնորհիվ, որոնք հնարավոր է վե-

րականգնել հաղորդակցության պահին հաղորդակցության մասնակից-

ներին շրջապատող առարկաների, ինչպես նաև խոսակիցների կիրա-

ռած հարալեզվական միջոցների՝ ժեստերի ու դիմախաղի միջոցով: 
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Առաջին դեպքում անգլերեն գիտական խոսքում հանդես եկող խտա-

ցումը տեղի է ունենում աղյուսակների, գծապատկերների, նկարների և 

այլ տեսաձայնային միջոցների առկայության շնորհիվ, որոնք ամփոփ 

կերպով ներկայացնում են փաստական տվյալներ պարունակող այն 

տեղեկատվությունը, որը ամբողջական նախադասություններով ար-

տահայտված լինելու դեպքում ոչ միայն անտեղի կխլեր խոսողի ժամա-

նակը, այլև անհարկի կդժվարացներ դրա ընկալումը: Ինչպես հայտնի է, 

թվերով արտահայտված քանակական տվյալներն առավել մատչելի և 

ընկալելի են, երբ տեսանելի են և ներկայացված են համակարգված 

ձևով: Ի դեպ, տեղեկատվության խտացման այս միջոցը հատուկ է ինչ-

պես գրավոր գիտական տեքստերին, այնպես էլ բանավոր ելույթներին: 

Դիտարկենք հետևյալ օրինակը.  

And that's something the oceans have been doing for us for a long time. 

As far back as we can go, we've seen an increase in the amount of food we've 

been able to harvest from our oceans. It just seemed like it was continuing to 

increase, until about 1980, when we started to see a decline. You've heard of 

peak oil. Maybe this is peak fish. I hope not. I'm going to come back to that. 

But you can see about an 18-percent decline in the amount of fish we've 

gotten in our world catch since 1980. And this is a big problem. It's 

continuing. This red line is continuing to go down… (S.S.O.F.W.: 1:30-2:04)  

Այս օրինակը բանավոր ելույթից է, որի ժամանակ խոսողը ներկա-

յացնում է ձկնային պաշարների քանակական փոփոխության պատմու-

թյունը` բանավոր խոսքն ուղեկցելով էկրանին ցուցադրվող գծապատ-

կերով: Նա իր խոսքում նշում է, որ մինչև 1980 թվականը ձկնային պա-

շարները շարունակում էին աճել, որից հետո սկսում են քանակապես 

անկում ապրել: Սակայն բանավոր խոսքում չեն նշվում քանակական 

աճի և նվազման կոնկրետ ցուցանիշները` արտահայտված թվերով` 

ըստ տարեթվերի, որոնք, փոխարենը, ունկնդիրները տեսնում են 

էկրանին պատկերված գծապատկերի վրա: Բացի այդ, աճը ցույց տվող 

կորը գծապատկերի վրա նշված է կապույտ գույնով, իսկ նվազումը 

պատկերողը` կարմիրով, և խոսքի ընթացքում ելույթ ունեցողը, անդրա-
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դառնալով ձկնային պաշարների քանակական անկմանը, նշում է. 

«…Այս կարմիր գիծը շարունակում է իջնել…»: Գծապատկերին նայե-

լով` ունկնդիրները միանգամից հասկանում են, թե խոսքն ինչի մասին 

է, ինչը թույլ է տալիս ելույթ ունեցողին խուսափել ավելորդ ժամանակ և 

լեզվական միջոցներ վատնելուց:  

Ժեստերը և դիմախաղը գրեթե միշտ ուղեկցում են բանավոր 

խոսքին` իրենց ուրույն մասնակցությունն ունենալով իմաստաստեղծ-

ման գործընթացին, ինչը դրսևորվում է դրանց իրականացրած տարբեր 

գործառույթների միջոցով: Մասնավորապես` դրանք խոսքին հաղոր-

դում են արտահայտչականություն, իրականացնում են բացատրական և 

նկարագրական գործառույթ, ինչպես նաև փոխարինում են լեզվական 

տարրերին` այդպիսով հանդես գալով որպես լեզվական տնտեսման 

միջոց: Այս վերջին գործառույթով դրանք տեղեկատվությունը ներակա 

կերպով ներկայացնելու միջոցով հաճախ նպաստում են տեքստի 

խտացմանը:   

Այսպես` 

...You know, when the telephone arrived people did not know how to 

deal with it. They didn’t know what to say /DC gestures as if picking up the 

phone/: when they picked up the phone /DC gestures as if picking up the 

phone/ they would shout and say, “Who is that? Are you there?”, and so on. 

Today we just go /DC gestures as if picking up the phone again/ “Hello!” or 

we give the telephone number /again DC gestures as if picking  up the phone/ 

or whatever it is… (C.E.N.T.E.: 1:03-1:19)  

Տվյալ օրինակը, որը Դեյվիդ Քրիսթալի` անգլերենի վրա նորագույն 

տեխնոլոգիաների ազդեցության վերաբերյալ ելույթից է, լուսաբանում է, 

թե ինչպես կարող է խոսողի մեկ ժեստը փոխարինել մի ամբողջ 

ասույթի: Խոսելով հեռախոսի նկատմամբ մարդկանց վերաբերմունքի 

մասին, երբ այն նոր-նոր էր գործածության մեջ մտել, Դեյվիդ Քրիսթալն 

ասում է. «Սկզբում մենք չգիտեինք` ինչ ասել»: Եվ ձեռքով շարժում է 

անում` իբր վերցնում է հեռախոսը` այսպիսով ընդամենը մեկ շարժու-

մով «ասելով»՝ երբ վերցնում էինք խոսափողը: Այնուհետև շարունակում 



173 

է՝ ասելով. «Իսկ այսօր մենք պարզապես ասում ենք` ալո (Today we just 

go “Hello!”)»: Միաժամանակ ձեռքով անում է նույն` երևակայական 

խոսափողը վերցնելը պատկերող շարժումը` դրանով իսկ, առանց 

խոսքային միջոցներ գործածելու, դահլիճում ներկա գտնվողներին 

«ասելով». «…Իսկ այսօր մենք խոսափողը վերցնում ենք և պարզապես 

ասում` ալո»: Այսպիսով` խոսողը տնտեսում է լեզվական միջոցները 

ժեստերի օգնությամբ խոսքի ձևականորեն արտահայտված կառուց-

վածքից ամբողջական նախադասություններ, հետևաբար և դրանցով 

հաղորդվող արտակա տեղեկատվություն բաց թողնելու միջոցով: Դա 

ծառայում է մի քանի նպատակի` խուսափել անհարկի կրկնությունից, 

դրանով իսկ արտահայտչականություն հաղորդել խոսքին, խնայել 

ժամանակը` հնարավորինս կարճ խոսելով և, որպես վերջնարդյունք, 

ելույթը տպավորիչ և հետաքրքիր դարձնել դահլիճում հավաքվածների 

համար:  

The internet arrives not so long ago. You, guys, here, most of you have 

never known a world without the internet, those of us who are slightly less 

young /DC gestures to point to himself and the man who hosts the talk/ well 

remember a world without the internet… (C.E.N.T.E.: 2:20-2:35)     

Այս օրինակում, խոսելով այն մասին, որ, ի տարբերություն նրանց, 

ովքեր համեմատաբար ավելի տարիքով են, երիտասարդները չեն 

պատկերացնում աշխարհն առանց համացանցի, Դեյվիդ Քրիսթալը 

«…ովքեր համեմատաբար ավելի տարիքով են… (…those of us who are 

slightly less young…)» արտահայտությունն արտաբերելիս ձեռքով 

շարժում է անում` մատնանշելով իրեն և ուսանողների հետ հանդի-

պումը վարողին, ով իր հասակակիցն է: Այդպիսով` խոսողը առանց 

լեզվական միջոցների ճշգրտում է, թե «համեմատաբար ավելի տարի-

քով» ասելով` ում նկատի ունի: Սրանով խոսողը ոչ միայն խուսափում է 

ավելորդ, անհարկի ասույթի գործածությունից, այլև ավելի արտիստիկ 

ու անմիջական է դարձնում իր ելույթը և դրա միջոցով տեղի ունեցող 

շփումն ուսանողների հետ:   
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Այսպիսով՝ վերասույթային մակարդակում տեքստը սեղմելու 

առանձնահատկությունների վերլուծության արդյունքները ցույց են 

տալիս, որ  անգլերեն գիտական խոսքում նշված մակարդակում լեզվա-

կան տնտեսման միջոցի դեր հաճախ կատարում են խոսընկերների՝ 

տեքստային, կենցաղային և հանրագիտարանային կանխենթադրույթ-

ների տեսքով հանդես եկող համատեղ գիտելիքը, գրավոր կամ բանա-

վոր խոսքին ուղեկցող գծապատկերային, աղյուսակային և այլ տիպի 

պատկերները, ինչպես նաև (բանավոր խոսքի դեպքում) խոսողի կի-

րառած հարալեզվական միջոցները: Դրանք, ծառայելով տեքստի շրջա-

նակներում տեղեկատվության որոշակի հատված ներակա կերպով  

հաղորդելուն և ներակա տեղեկատվությունը համարժեք կերպով վերա-

կանգնելուն, իրականացնում են տեքստակազմիչ գործառույթ: 

Աշխատանքի արդյունքներն ունեն կիրառական արժեք և կարող են 

օգտակար լինել ակադեմիական միջավայրում կիրառվող անգլերենի 

դասավանդման շրջանակներում, անգլալեզու գիտական աշխատու-

թյուններ գրելիս, գիտական թեմաներով անգլերեն լեզվով ելույթներ 

պատրաստելիս և հայերենից անգլերեն գիտական թարգմանություններ 

կատարելիս: Այլ կերպ՝ դրանք կնպաստեն գիտական անգլերեն բանա-

վոր և գրավոր խոսքի արդյունավետ կառուցման հմտությունների 

յուրացմանն ու զարգացմանը:    
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