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ABSTRACT 
PRINCIPLES AND STRATEGIES OF ORGANIZING ANALYTICAL 
READING OF A LITERARY TEXT FOR FUTURE LINGUISTS 
 
Analytical reading is aimed at revealing the basic meaning of the text. At the 

initial stage, the students analyze grammar, vocabulary, stylistic devices, cultural 
and other phenomena in the original text. At the next stage, they analyze 
linguistic, content and structural features of the text. 

Analytical reading helps to achieve academic success and ensures social 
engagement. It consists of two key skills: definition of basic and secondary ideas, 
evaluation of the reliability of information contained in the text. 

Analytical reading of the literary text forms analytical skills and reader 
competence of students, as well as their critical thinking.  

Key words: literary text, analytical reading, principle, strategy, critical 
reading, original, background, cognitive, motiviation, need, information gap 

 
РЕЗЮМЕ 
ПРИНЦИПЫ И СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
АНАЛИТИЧЕСКОГО ЧТЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 
ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ СУДЕНТОВ 
ЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ  
 
Аналитическое чтение направлено на выявление основного смысла 

текста. На начальном этапе учащиеся анализируют грамматику, лексику, 
стилистические приемы, культурные и другие особенности аутентичного 
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текста. На следующем этапе они выявляют лингвистические, контентные и 
структурные особенности текста. 

Аналитическое чтение направлено на достижение академического 
успеха и обеспечение социального участия студентов. Оно состоит из двух 
ключевых навыков:  

а) определения основных и второстепенных идей; б) оценки достовер-
ности информации, содержащейся в тексте. 

Аналитическое чтение художественного текста формирует как читате-
льскую компетентность учащихся, так и их критическое мышление. 

Ключевые слова: художественный текст, аналитическое чтение, 
принцип, стратегия, критическое чтение, оригинал, фон, когнитивный, 
мотивация, потребность, информационный пробел 

 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
 
Հոդվածում ներկայացվում են գեղարվեստական տեքստի վերլուծական 

ընթերցանության կազմակերպման սկզբունքները և ռազմավարություններն 
անգլերենի մասնագիտական դասընթացում, բացահայտվում են դրանց 
բովանդակային ու գործառական կապը, ինչպես նաև քննադատական և 
վերլուծական ընթերցանության ընդհանրություններն ու տարբերությունները՝ 
ըստ ընթերցանության նպատակի, կազմակերպման փուլերի և կիրառվող 
ռազմավարությունների:  

Բանալի բառեր` գեղարվեստական տեքստ, վերլուծական ընթերցանու-
թյուն, սկզբունք, ռազմավարություն, քննադատական ընթերցանություն, բնա-
գիր, հանրամշակութային ֆոն, ճանաչողական դրդապատճառ, պահանջմունք, 
տեղեկատվական բաց 

 
  
Օտար լեզուների ուսուցման գործընթացում մեծ տեղ է հատկաց-

վում ընթերցանությանը, քանի որ ընթերցման ունակություններն ավելի 

արագ են ձևավորվում՝ ի տարբերություն խոսելու, գրելու և ունկնդրելու 

կարողությունների: Անգլերենի մասնագիտական դասընթացում ուսա-

նողն իրականացնում է գեղարվեստական տեքստի վերլուծական ըն-

թերցանություն՝ հենվելով ոչ միայն իր մայրենի, այլև օտար լեզվով գե-

ղարվեստական տեքստերի ընթերցանության վրա: 
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Հնարավոր չէ հստակեցնել գեղարվեստական բնագրերի ընթերցա-

նության սկզբունքները՝ առանց որոշելու ընթերցանության ռազմավա-

րությունները, որոնք նախորդ դարի 50-ականներից ենթարկվել են էա-

կան փոփոխությունների: Ըստ լեզվի ուսուցման մեթոդիկայի՝ ընթերցե-

լիս հիմնականում կիրառում են երեք ռազմավարություն՝ հասկանալ 

թե´ ընթերցածն ամբողջությամբ, թե´ հիմնական բովանդակությունը և 

թե´ տեքստի որոշ հատվածներ՝ ընտրությամբ:  

Անգլերենի մասնագիտական դասընթացում վերլուծական ընթեր-

ցանության ծրագրերում խնդիր է դրվում ուսումնասիրել գործառական 

տարբեր ոճի տեքստեր՝ գործաբանական, գիտահրապարակախոսա-

կան, տեղեկատվական, գեղարվեստական և այլն: Նշված տեքստերի 

ներմուծման, ինչպես նաև դրանց յուրացման վերլուծությունը ցույց է 

տալիս, որ գեղարվեստական բնագրերը նպատակահարմար է ընթերցել 

ուսուցման բոլոր փուլերում՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ 

դրանք հետաքրքիր են, հարուստ՝ բառապաշարով, կարող են բավարա-

րել ուսանողների ճանաչողական պահանջները: Կարևոր է նաև այն, որ 

դրանք բնագրային են և ի, տարբերություն ուսումնական տեքստերի, 

համապատասխան կրճատման, պարզեցման կամ հարմարման չեն են-

թարկված: Ինչպես հայտնի է, ընդունված սկզբունքներով ցանկացած 

տեքստի դիդակտիկական մշակումը կարող է խախտել դրա կառուց-

վածքը, կազմը, արժանահավատությունը, ճշմարտացիությունը: Բնագ-

րային գեղարվեստական տեքստը կամ բնագիրը պահպանում է իրա-

կան կոլորիտը, հանրամշակութային ֆոնը (Кучеренко 2009: 18-23):  

Ակնհայտ է, որ գեղարվեստական բնագրերն ընթերցելիս թե՛ դա-

սախոսները, թե՛ ուսանողները հաղթահարում են լեզվաբանական, հո-

գեբանական, մշակութային և այլ բնույթի բազում դժվարություններ: 

Դրանք նվազագույնի հասցնելու համար անհրաժեշտ է նախօրոք ընտ-

րել այնպիսի բնագրեր, որոնք հետաքրքիր են, համապատասխանում են 

ուսանողների լեզվական մակարդակին, հաշվի են առնում նրանց ճա-

նաչողական դրդապատճառներն ու հետաքրքրությունների շրջանակը: 

Մեթոդական մակարդակում խնդիր է դրվում նկատի ունենալ բնագրե-
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րի ծավալը, դրանց ընթերցանությանը հատկացվող ժամանակը, մշա-

կութային տեղեկատվության բովանդակությունը, պատմամշակութային 

հենքը: Եթե բնագիրը պարունակում է մշակութային, լեզվական մեծ քա-

նակությամբ իրողություններ, ապա տեղեկատվական բացը (information 

gap) լրացնելու գործընթացն էլ ավելի է դժվարանում մտածելակերպի 

բացի (mind gap) հաղթահարմամբ (Collie and Slater 1990: 3):  

Այսպիսով, խնդիր է դրվում վերլուծական ընթերցանության 

ուսուցման գործընթացում հստակեցնել գեղարվեստական տեքստի տե-

սակը, որը կարող է լինել դիդակտիկ, կիսաբնագրային, բնագրային և 

այլն: Բարիշնիկովը նկատում է, որ «անգլերենի մասնագիտական դաս-

ընթացում նախընտրելի են գեղարվեստական բնագրերը կամ բնա-

գրային տեքստերը, քանի որ դրանք ստեղծված են լեզվակիրների կող-

մից լեզվակիրների համար» (Баришников 2003: 63): Ասվածից հետևում 

է, որ դրանք թեև իրականում չեն հետապնդում ուսուցողական նպա-

տակներ, այնուամենայնիվ դրանց կիրառումն ուսուցման գործընթացը 

դարձնում են առավել հետաքրքիր, լեցուն և արդյունավետ: 

Վերլուծական ընթերցանությունն ընթերցանության այն տեսակն է, 

որը միտված է տեքստի իմաստային բովանդակության բացահայտմա-

նը: Այդ ընթացքում սովորողները փորձում են լեզվական ձևերի վերլու-

ծությամբ ընկալել տեքստը՝ իր բոլոր մանրամասներով: Այս հանգա-

մանքը հնարավորություն է ընձեռում ոչ միայն գիտակցել խոսքի մշա-

կութային բաղադրիչները, այլ նաև բացահայտել դրանց կառուցված-

քային-իմաստաբանական ու գործառական համապատասխանություն-

ները և յուրացնել դրանք (Лесохина 2016: 67-78): 

Ըստ վերոհիշյալ հեղինակի՝ վերլուծական ընթերցանությունը տե-

ղի է ունենում երկու փուլով: Առաջինում սովորողները վերլուծում են 

բնագրում առկա քերականական նյութը, բառապաշարը, ոճական 

առանձնահատկությունները, մշակութային և այլ փաստերը, իսկ հա-

ջորդում ուսումնասիրում են լեզվաբանական, բովանդակային տեղե-

կատվությունն ու կառուցվածքային առանձնահատկությունները: Ըստ 

այդմ` լեզվական բուհում ուսանողների վերլուծական և մեկնողական 
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գործունեության գործընթացում ընթերցանությունն ու, մասնավորա-

պես վերլուծական ընթերցանությունը միտված են բացահայտելու գե-

ղարվեստական բնագրի բուն իմաստը (Мирошниченко 2012: 314): 

Դաֆը և Մալին առաջարկում են նաև գեղարվեստական բնագիրն 

ուսուցողական նպատակներով կիրառելու հստակ սկզբունքներ: Ըստ 

նրանց մոտեցման՝ ուսուցողական նպատակներով ընթերցվող գեղար-

վեստական բնագիրը պետք է հետաքրքրի ուսանողներին, համապա-

տասխանի նրանց լեզվական մակարդակին: Նաև կարևորվում են ըն-

թերցանությանը հատկացվող ճիշտ ժամաքանակը, ընտրությունը, ինչ-

պես նաև այն, թե ուսանողները մշակութային կամ գրականագիտական 

հենքային ինչ գիտելիք ունեն (Duff and Maley 2007): 

Վերլուծական ընթերցանության կազմակերպման կարևոր 

սկզբունք է նախաընթերցանական փուլի ճիշտ և հստակ կազմակեր-

պումը: Դասավանդող ուսուցիչը կամ դասախոսը պետք է հստակորեն 

գիտակցի, թե ինչ ընթացակարգով է հարկավոր ներմուծել առաջա-

դրվող թեման, տեքստը, բառապաշարը՝ զանց չառնելով ուսանողների 

առկա ֆոնային գիտելիքը, տարիքային առանձնահատկություններն ու 

հետաքրքրությունները: Տեղին է նշել, որ Փուլվերնեսը ևս կարևորում է 

ընթերցանությանը հատկացվող ժամաքանակի հստակեցումն ուսուց-

ման բոլոր փուլերում (Pulverness 2003):  

Գեղարվեստական բնագրերն օգնում են ուսանողին վերարտադրե-

լու, մոդելավորելու լեզվակրին բնորոշ իրական հաղորդակցական 

իրադրություններ, քանի որ դրանք պարունակում են միջմշակութային 

բովանդակության կամ ուղղվածության տեղեկատվություն: Խնդիրն այն 

է, թե ինչպես ուսումնական, ուսումնախոսքային կամ ակադեմիական 

միջավայրում մի դասի կամ դասընթացի շրջանակներում, սահմանա-

փակ ժամաքանակի պայմաններում ընտրել գեղարվեստական տեքս-

տեր, որոնք, լինելով բնագրային, կնպաստեն հիմնախնդրային–իրա-

կան, խոսքային-հաղորդակցական տարբեր իրավիճակներ, իրադրու-

թյուններ մոդելավորելուն՝ հաշվի առնելով անգլերենի ուսուցման նախ-

նական, միջին և ավարտական փուլերը: Գեղարվեստական տեքստերը 
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բազմագործառույթ են: Դրանք ներկայացնում են լեզվակիրների աշ-

խարհայացքը, արժեքային համակարգը, սեփական և թիրախային մշա-

կույթների նկատմամբ վերաբերմունքը: «Բնագրային տեքստերը,- գրում 

է Վորոնկովան,- բազմազան խնդիրների քննարկման ժամանակ նպաս-

տում են ոչ միայն ուսումնասիրվող լեզվի ու մշակույթի, այլև սեփական 

մշակույթի ինքնատիպությունը հասկանալուն և բացահայտելուն» 

(Воронкова 2004: 37-41): 

Միքուլեքին ընթերցանության հիմնախնդիրը փորձում է լուծել ճա-

նաչողական լեզվաբանության տեսանկյունից՝ նշելով, որ տեքստը հաս-

կանալու համար սոսկ լեզվաբանական գիտելիքը բավարար չէ: Ընթեր-

ցողի սեփական լեզվական սխեմատան (ուրվագիծ-նմուշը - Schemata) 

ձևավորում են մշակույթը և անձնական փորձը, որն էլ ազդում է անգլե-

րեն ընթերցվող տեքստերը կամ պարբերությունները հասկանալու և 

մեկնաբանելու համար (Mikulecky 2008): Սխեմայի տեսության համա-

ձայն՝ տեքստի հասկանալը տեղի է ունենում ընթերցողների անցյալ 

փորձով ձեռք բերած անհատական սխեմատաների (Personal Schemata) 

ակտիվացման շնորհիվ: Ռ. Ս. Անդերսոնի կարծիքով` «նոր, ավելի զար-

գացած սխեմատան կազմավորվում է հին և նոր տեղեկատվությունների 

ինտեգրման արդյունքում» (Anderson, Pearson 1984): Յուրաքանչյուր 

մշակույթ ձևավորում է իր ուրույն սխեմատան, որը հիմնվում է մշակու-

թային տարբեր պատկերացումների և հավատալիքների վրա: Ընթեր-

ցանությունը կարող է փոխել ընթերցողի սխեմատան, դրա արժեքներն 

ու ճանաչողական մոդուլը:  

Վերլուծական ընթերցանության սկզբունքները և ռազմավարու-

թյունները դասակարգելիս անհրաժեշտ է հստակ սահմանել «քննադա-

տական ընթերցանություն» (critical reading) հասկացությունը, քանի որ 

այն ենթադրում է ընթերցվող պարբերություններում արտահայտվող 

փաստարկների հավաստիության քննադատություն (Walz 2001): Քննա-

դատաբար տեքստն ընթերցողը կարդում է տողերի արանքում և ձեռ-

նարկում է վերլուծություն, որպեսզի ընկալի տեքստի լրիվ իմաստը: 

«Քննադատական ընթերցանություն» եզրույթը բազմիմաստ է և սահ-
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մանվում է որպես ընթերցանություն, որը միտված է ակադեմիական 

հաջողության հասնելուն և, որպես ընթերցանություն, կոչված է սոցիա-

լական ներգրավվածություն ապահովելուն» (Manarin, Carey, Rathburn, 

and Ryland 2015: 4):  

Ըստ Մանարինի, Քըրեյի, Ռաթբըրնի և Ռայլանդի՝ «ակադեմիա-

կան հաջողության կամ ուսումնական նվաճումների համար նախա-

տեսված քննադատական ընթերցանությունը բաղկացած է երկու ա-

ռանցքային հմտությունից՝ 1. տարբերակել գլխավոր և երկրորդական 

գաղափարները, 2. գնահատել տեքստում առկա տեղեկատվության ար-

ժանահավատությունը» (Manarin, Carey, Rathburn, and Ryland 2015: 4):  

Ընդհանուր առմամբ ընթերցանության ռազմավարությունների 

վերլուծությունը կարող է բացահայտել քննադատական և վերլուծական 

ընթերցանության հիմնական տարբերությունները: Սարիգը սահմա-

նում է անգլերենը որպես երկրորդ օտար լեզվի ընթերցանության ռազ-

մավարությունների հետևյալ տեղաշարժերը.  

 տեխնիկական գործիքակազմը (թռուցիկ և մանրազնին ընթեր-

ցանություն), 

 պարզեցում և կոնկրետացում (օրինակ՝ շրջասում և հոմանիշ-

ներ), 

  համաձայնեցում (օրինակ՝ օգտագործել բովանդակությունը և 

ձևական սխեմատան),  

 մշտադիտարկում (օրինակ՝ գիտակցաբար պլանավորում, ինք-

նագնահատում) (Sarig 1987: 110):  

Վերլուծական ընթերցանության կազմակերպման գործընթացում 

առանձնանում են Սարիգի, Բլոքի և այլոց կողմից ընդունված քննադա-

տական ընթերցման հետևյալ ռազմավարությունները.  

 բնորոշել տեքստի կառուցվածքը, 

 անցկացնել տեղեկատվական հարցում տեքստի շուրջ, 

 մեկնաբանել տեքստը, 

 օգնել ուսանողներին կիրառելու իրենց ընդհանուր գիտելիքնե-

րը և կատարելու զուգորդումներ, 
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 մեկնաբանել գործող անձանց վարքագիծն ու գործողություննե-

րը, 

 հետևել կամ ուղղորդել ընկալման գործընթացը, 

 ընթերցել տեքստը:  

Նշված ռազմավարությունները միտված են հեղինակի գաղափար-

ները հասկանալուն: Բլոքն առանձնացնում է քննադատական ընթեր-

ցանության էքստենսիվ (հեղինակի գաղափարները հասկանալը) և ռեֆ-

լեքսիվ (այդ գաղափարներին անձնապես արձագանքելը) մակարդակ-

ները (Block 1986): Ընթերցանության էքստենսիվ և ռեֆլեքսիվ եղանակ-

ները կարևոր են տեքստի առանցքային հասկացույթները ընկալելու, 

սեփական մեկնաբանությունն անդրադարձելու, ինչպես նաև որոշելու 

համար, թե ինչպես պետք է կիրառվի տեքստը: 

Տարբերակելով տեքստի քննադատական ընթերցանության և 

տեքստը զուտ հասկանալու նպատակ հետապնդող ընթերցանության 

ռազմավարությունները մեթոդիստները՝ Բլոքը, Լարկինգը, Ուալլանսը, 

Ուոլցը և այլք (Block 1986, Larking 2015, Wallace 2003, Walz 2001 and 

others) հստակեցնում են վերլուծական ընթերցանության սկզբունքները: 

Համապատասխան համեմատությունը ցույց է տալիս, որ առաջինները 

վերաբերում են բնագրի հիմնական գաղափարները գնահատելուն, 

հասկանալուն, բացահայտելուն: Կարելի է առանձնացնել քննադատա-

կան ընթերցանության հետևյալ ռազմավարությունները. 

1.  տարբերակել գլխավոր և երկրորդական կամ հիմնավորող գա-

ղափարները, 

2.  գնահատել պահանջների արժանահավատությունը, 

3.  տեքստի վերաբերյալ գալ համապատասխան եզրահանգումնե-

րի, 

4.  տեքստի հիմնավորման առիթով հայտնել սեփական կարծիքը,  

5.  ներկայացնել հեղինակի հարցադրումները, 

6.  որոշել՝ ինչպես կարելի է տեքստը կիրառել սեփական ուսում-

նասիրություններում, 

7.  ճանաչել ոճական հնարները, 
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8.  ներկայացնել միջանձնային հարաբերությունները, 

9.  գնահատել տեքստի որակը, 

10. տարբերակել փաստը կարծիքից: 

Գեղարվեստական բնագրի վերլուծական ընթերցանության ըն-

թացկարգերը մշակելիս առաջին պլան են մղվում հասկանալու վրա 

հիմնված ընթերցողական ռազմավարությունները, որոնք Մ. Լարքինգը 

հիմնականում այսպես է ձևակերպում. 

1.  տալ նախնական տեղեկատվություն տեքստի մասին, 

2.  թռուցիկ ընթերցել տեքստը՝ ամբողջական գաղափարը հասկա-

նալու համար,  

3.  բնորոշել տեքստի հիմնական և հարակից թեմաները,  

4.  տեղադրել տեքստերը՝ ըստ առաջադրված թեմաների, 

5.  կռահել անծանոթ բառերը ենթատեքստից, 

6. մանրազնին ընթերցել տեքստը հատուկ տեղեկատվություն 

ստանալու նպատակով, 

7.  ինքնուրույն շրջասել տեքստի համապատասխան բաժինները,  

8. արագ ընթերցել արտահայտություններն ու դարձվածքները, ոչ 

թե բառերը,  

9. վերընթերցել տեքստը՝ այն ավելի լավ ըմբռնելու և յուրացնելու 

համար, 

10. հասկանալ տեքստում առկա գաղափարների կապը՝ ներկայաց-

նելով տեքստի կառուցվածքը (Larking 2017: 60): 

Նշված ռազմավարությունները մշակելիս անհրաժեշտ է հաշվի 

առնել այն, որ գեղարվեստական բնագրի վերլուծական ընթերցանու-

թյունը հետապնդում է տարբեր նպատակներ, քանի որ այն ընկած է ոչ 

միայն տվյալ տեքստի տեղեկատվությունը հասկանալու, այլև այն 

թարգմանելու, մեկնաբանելու և, իհարկե, վերատադրելու հիմքում: 

Գեղարվեստական տեքստի վերլուծական ընթերցանություն իրա-

կանացնելու համար ուսանողը պետք է կարողանա որոշել դրա գործա-

ռական ոճը, բացահայտել այնտեղ առկա խոսքային և ոճական հնարնե-
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րը, բանադարձումներն ու դարձույթները (figures of speech and tropes), 

դարձվածքային միավորները:  

Գեղարվեստական տեքստի վերլուծական ընթերցանություն կազ-

մակերպելու համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել դրա կառուցվածքային 

և իմաստային բնութագրերը: Այդպիսի մոտեցումը հնարավորություն է 

ընձեռում նախ և առաջ բնորոշելու ու ընկալելու հեղինակի մտահղա-

ցումը, բացահայտել տեքստի բաղադրիչների տրամաբանական և գոր-

ծառական կապը, ինչպես նաև դրանց դերն ու նշանակությունը տեքս-

տի ընդհանուր մտահղացումը իրականցնելու գործընթացում: 

Այսպիսով, կարելի է եզրակացնել, որ վերլուծական ընթերցանու-

թյունը միտված է տեքստի իմաստային բովանդակության բացահայտ-

մանը: Նախնական փուլում սովորողները վերլուծում են բնագրում առ-

կա քերականական նյութը, բառապաշարը, ոճական երևույթները, մշա-

կութային և այլ փաստերը, իսկ հաջորդ փուլում՝ լեզվաբանական, բո-

վանդակային տեղեկատվությունն ու կառուցվածքային առանձնահատ-

կությունները: Ընդհանուր առմամբ գեղարվեստական բնագրերի ընտ-

րությունը կատարելիս սկզբունքային նշանակություն ունեն հետևյալ 

սկզբունքները. 

 գեղարվեստական բնագիրը պետք է համապատասխանի ըն-

թերցողի հաղորդակցական համապատասխանության մակար-

դակին, ինչպես նաև հետաքրքրություններին, ճանաչողական և 

մասնագիտական պահանջներին, 

 գեղարվեստական բնագիրը պետք է կատարի կրթական, դաս-

տիարակչական, ընդհանուր զարգացնող և, անտարակույս, գե-

ղագիտական բավականություն պատճառող գործառույթներ, 

 այն հնարավորինս ամբողջական, համապարփակ պետք է կա-

րողանա ներկայացնել անգլալեզու երկրներում ապրող մարդ-

կանց կենսակերպը, կենսաոճը տարբեր ժամանակներում, ինչ-

պես նաև նրանց հանրամշակութային և հանրալեզվաբանական 

բնույթի իրողությունները հասկանալու, ներկայացնելու կարո-

ղությունները, ընդհանուր առմամբ՝ հենքային գիտելիքները: 



54 

Վերլուծական ընթերցանության կազմակերպման կարևոր 

սկզբունք է նախաընթերցման փուլի ճիշտ կազմակերպումը: Քննադա-

տական ընթերցանությունը միտված է ակադեմիական հաջողության 

հասնելուն և սոցիալական ներգրավվածություն ապահովելուն: Այն 

բաղկացած է երկու առանցքային հմտությունից՝ 1. տարբերակել գլխա-

վոր և երկրորդական գաղափարները, 2. գնահատել տեքստում առկա 

տեղեկատվության արժանահավատությունը: 

Կարելի է պնդել, որ գեղարվեստական բնագրի վերլուծական ըն-

թերցանությունը ներառում է քննադատական ընթերցանության կազ-

մակերպման սկզբունքներն ու ռազմավարությունները: Մի կողմից՝ այն 

ձևավորում է նրանց վերլուծական-ընթերցանական համապատասխա-

նությունը, մյուս կողմից՝ զարգացնում է նրանց ռեֆլեքսիվ-քննադատա-

կան մտածողությունը: Նրանք սովորում են վերլուծություն իրականաց-

նել ձևաբանական, շարահյուսական, իմաստաբանական, գործաբանա-

կան մակարդակներում: Ուսանողների լեզվաբանական համապատաս-

խանության կարևոր պայման է տեքստի ոճական հնարների վերլուծու-

թյան հմտությունների ձևավորումը, որն օգնում է նրանց հնարավորինս 

ճիշտ հասկանալու ներկայացվող թիրախային տեքստը, բացահայտելու 

հեղինակի մտահղացումը, առանձնացնելու այն ոճական հնարները, ո-

րոնք նպաստում են հոգեբանական առումով լարված մթնոլորտի 
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