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ABSTRACT 
EDUCATIONAL STANDARDS IN TEACHING A FOREIGN 
LANGUAGE IN ARMENIA 
 
Qualitative changes existent in foreign language teaching methodology in 

Armenian secondary schools seem not quite sufficient. To keep pace with the 21st 
century demands, we think it necessary to introduce fundamental reforms in 
foreign language methodology as well as to change the attitude towards language 
learning on the whole, breaking down the stereotypes working in the past . 

The article presents new trends and approaches to foreign language 
teaching at large that would promote the development of educational process  in 
Armenia. 

Key words: Qualitative changes, foreign language teaching methodology, 
fundamental  reforms, educational process. 

 

РЕЗЮМЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ В ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В АРМЕНИИ 
 
Качественные  изменения  в методике преподавания иностранных 

языков в общеобразовательной школе в Армении кажутся не совсем 
достаточными. 

Необходимы кардинальные изменения и реформы в деле препо-
давания иностранных языков в Армении с целью разрушения существующих 
стереотипов.          
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Настоящая  статья указывает на конкретные шаги и подходы к обу-
чению иностранным языкам, способствующие улучшению образовательного 
процесса в Армении. 

Ключевые слова: Качественные  изменения, методика пре-
подавания иностранных языков, общеобразовательная школа, обра-
зовательный процесс. 

 
ԱՄՓՈՓՈՒՄ  
 
Հայաստանի դպրոցներում օտար լեզուների դասավանդման որակային 

տեղաշարժերը դեռևս բավարար չեն։ 21-րդ դարի պահանջները բավարարելու 
համար անհրաժեշտ է օտար լեզուների դասավանդման նկատմամբ վերաբեր-
մունքի արմատական փոփոխություն, որը ենթադրել է տալիս անցյալ կարծրա-
տիպերի վերացում։ Հրատապ է դարձել միջմշակութային նորորակ հաղոր-
դակցության պայմաններում նոր ժամանակների առարկայական բովան-
դակավորմանն ու մեթոդաբանությանը հարիր ծրագրերի ու դասագրքերի 
նորովի ստեղծման անհրաժեշտությունը։ Առաջարկվում են հստակ ձեռնար-
կումներ, որոնք հնարավորություն կստեղծեն օտար լեզուների միջոցով խթա-
նելու երկրի կրթության զարգացումը։ 

Բանալի բառեր՝ կրթական չափորոշիչ, հայեցակարգային հիմքեր, 
գործունեութենական մոտեցում, հանրամշակութային հաղորդակցություն, 
հաղորդակցական-ճանաչողական մոտեցում, միջառարկայական աղերսներ, 
վերառարկայական գիտակություն։ 

 

 

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Թեև խորհրդային տարիների կրթական համակարգը ժամանակին 

մրցունակներից է համարվել, սակայն օտար լեզուների դասավանդման 

հարցում նկատելի հաջողություն չի գրանցվել։ Սա պայմանավորված էր 

ժամանակի գաղափարական պարտադրանքով, «երկաթե վարագույրի» 

առկայությամբ՝ խորհրդային քաղաքացիներին բուրժուական «վարա-

կից» ետ պահելու կոմունիստական մտահոգությամբ։ Այդ տարիներին 

աշակերտների մեջ ամրացած էր օտար լեզուներին «մատների արան-



91 

քով» նայելու կարծրատիպը, որին նպաստում էին դասագրքերի և մե-

թոդների միապաղաղությունը, ուսուցման ոչ գործուն եղանակները, 

հաճախ ուսուցիչների ոչ բավարար պատրաստվածությունը։ 

Պետք է նշել, որ անկախացումից հետո Հայաստանի դպրոցներում 

օտար լեզուների դասավանդման որակային տեղաշարժերը դեռևս 

բավարար չեն։ 21-րդ դարը նոր մարտահրավերներ է նետել ազգերին ու 

պետություններին, որոնց մեջ մեծ կարևորություն է տրվում օտար լե-

զուների պատնեշի հաղթահարմանը։ Նոր ժամանակների պահանջները 

բավարարելու համար անհրաժեշտ է օտար լեզուների դասավանդման 

նկատմամբ վերաբերմունքի արմատական փոփոխություն, որը ենթա-

դրել է տալիս անցյալ կարծրատիպերի վերացում։  

 

ԱՆԵԼԻՔՆԵՐԸ՝ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԾԵՐՈՎ 

 

Ահա վերոհիշյալ թերությունները շտկելու, ինչպես նաև կրթական 

ընդհանուր գործընթացը բարելավելու համար հարկ է վերանայել ՀՀ-

ում գործող օտար լեզուների դասավանդման հայեցակարգային հի-

մունքները և պետական չափորոշիչները։ Վերանայումը պետք է սկսել 

մասնագետներից ու նրանց մասնագիտորեն պատրաստելու եղանակ-

ներից։ Պետական միջոցներով հնարավորություն պետք է տրվի ուսու-

ցիչների վերապատրաստման գործընթացն իրականացնելու արտ-

երկրում՝ տվյալ լեզվով հաղորդակցվող միջավայրում։ Ուսուցիչների 

վերապատրաստումը ենթադրում է նաև տևական և չընդհատվող ինք-

նակատարելագործում, դասավանդման մեթոդների միապաղաղության 

հաղթահարում, նոր մեթոդների համալրում։ Այս ամենն էլ հուշել է տա-

լիս միջմշակութային նորորակ հաղորդակցության պայմաններում նոր 

ժամանակների առարկայական բովանդակավորմանն ու մեթոդաբա-

նությանը հարիր ծրագրերի ու դասագրքերի նորովի ստեղծման ան-

հրաժեշտություն։ Ի վերջո, օտար լեզուներով նախատեսված իրազեկա-

յին պաշարը նոր մոտեցումներով հասցեատիրոջը՝ աշակերտին, ուսա-

նողին և առհասարակ օտար լեզու սովորել ցանկացողին լիակատար 

մատուցելու նպատակով, բացի բանասիրական հակում ունեցողների 
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համար նախատեսված մասնագիտական հոսքերից, հարկավոր է ավագ 

դպրոցում (անկախ մասնագիտացվող հոսքից), բուհում կամ որևէ 

կենտրոնում ապահովել այդ լեզուների խորացված ուսուցում, մանա-

վանդ որ մեր օրերում պատանիներն իրենք են ընդառաջ գնում դրանց 

յուրացմանը։ Այս ամենի համար անհրաժեշտ է նաև նախկինում ըն-

դունված չափորոշիչների վերանայում, որ կարող է նշանակել նոր չա-

փորոշիչների հաստատում։ 

Ընդհանուր կրթության պետական չափորոշիչը այդ կրթության 

հիմնական ծրագրերի բովանդակության պարտադիր նվազագույնը 

որոշող, աշակերտների ուսումնական բեռնվածության առավելագույն 

ծավալը, ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտների պատ-

րաստականության մակարդակը սահմանող, ինչպես նաև ուսումնա-

կան գործընթացի ապահովմանը միտված պահանջների կանոնար-

կումն է։   

Օտար լեզուն կրթական ոլորտի «Բանասիրություն» առարկա-

յափնջի բաղադրիչներից է։ 

Պետական չափորոշիչը պետք է նախատեսի օտար լեզուների ու-

սուցման չորս բաղադրիչ՝ 1) ուսուցում տարրական դպրոցում, 2) ուսու-

ցում հիմնական դպրոցում, 3) ուսուցում ավագ դպրոցի ընդհանուր կամ 

ոչ մասնագիտացվող հոսքերում, 4) ուսուցում ավագ դպրոցի մասնա-

գիտացվող հոսքում։ 

Հարկ է, որ օտար լեզուների ուսուցման պետական չափորոշիչն 

ընդգրկի. 

Ա) Օտար լեզուների ուսուցման նպատակը. 

Բ) Հիմնական կրթական ծրագրերի բովանդակության պարտադիր 

նվազագույնը. 

Գ) Տարրական, հիմնական և ավագ դպրոցների շրջանավարտների 

պատրաստականությանը ներկայացվող մակարդակի պահանջները. 

 

 

 

 



93 

ՆՊԱՏԱԿԸ 

Օտար լեզուների ուսուցումը նպատակաուղղված է. 

Ա) Այլալեզու հաղորդակցության խոսքային, լեզվական, հանրա-

մշակութային, ուսումնաճանաչողական գիտակության (կոմպետենցիա) 

զարգացմանը. 

Բ) Աշակերտների զարգացմանն ու դաստիարակությանն օտար 

լեզուների միջոցով։ 

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ  

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆԸ 

 

Սա վերաբերում է կրթության համընդհանուր բովանդակությանը, 

որը յուրաքանչյուր կրթական հաստատություն պարտավոր է տրամա-

դրել սովորողներին՝ ապահովելու նրանց ընդհանուր կրթություն ստա-

նալու սահմանադրական իրավունքը։ Ինչպես մյուս առարկաների, այն-

պես էլ օտար լեզուների պարտադիր նվազագույնը ներկայացվում է 

ըստ առարկայական թեմաների՝ պարտադրորեն ընդգրկելով տարրա-

կան, հիմնական և ավագ դպրոցների կրթական ծրագրերը։ Պարտադիր 

նվազագույնը ուսումնական նյութը բաշխում է ըստ ընդհանուր կրթու-

թյան աստիճանների, ապահովում է դրա ընկալունակությունը՝ հնարա-

վորություն տալով աշակերտներին հաջողությամբ շարունակելու 

կրթությունը հաջորդ աստիճաններում (մակարդակներում)։  

Նվազագույն բովանդակությունը հիմնական դպրոցում կարող է 

ներառել հետևյալ թեմաները՝ ա) հանրամշակութային ոլորտ՝ քաղաքի 

և գյուղի, արդի հասարակության խնդիրները, բ) գիտատեխնիկական 

ոլորտ՝ գիտության և տեխնիկայի առաջընթացը, հեռանկարը և հե-

տևանքը, գ) պատանեկան և երիտասարդական ոլորտ՝ պատանիների և 

երիտասարդների դերն արդի հասարակության մեջ, հետաքրքրությունն 

ու խանդավառությունը, դ) պատմամշակութային և աշխարագրական 

ոլորտ՝ սեփական երկրի և ուսուցվող լեզվի երկրի աշխարհագրական 

միջավայրը, պատմամշակութային առանձնահատկությունները, ե) 
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պատմական ոլորտ՝ անցյալի և ներկայի նշանակալի իրադարձու-

թյունները։  

 

ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻՆ 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 

  

Սա ընդհանուր կրթության պետական չափորոշչի բաղադրիչի՝ 

շրջանավարտների յուրացրած պարտադիր նվազագույնի՝ չափորոշչով 

հաստատված արդյունքն է լինելու։ 

Պահանջները հանգում են հետևյալին. հիմնական դպրոցի ուսուց-

ման ավարտին նախատեսվում է հասնել համաեվրոպական նախա-

շեմային մակարդակի (A2), ավագ դպրոցի հենքային մակարդակում՝ 

համաեվրոպական շեմային մակարդակի (B1), իսկ մասնագիտական 

մակարդակում՝ մոտենալ առաջադիմական շեմային մակարդակին (B2)։ 

 

ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇՉԻ 

ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՀԻՄՔԵՐԸ 

 

Օտար լեզվի պետական չափորոշչի հայեցակարգային հիմքն են 

կազմում հետևյալ դրույթները. 

1. Համաձայն կրթության անձնայնորեն կողմնորոշված հարա-

ցույցի՝ օտար լեզուների բոլոր աստիճանների ուսուցման չափորոշչի 

պետական բաղադրիչը նպատակաուղղված է օտար լեզուների ուսուց-

ման անձնայնորեն կողմնորոշված, գործունեութենական, հա-

ղորդակցական-ճանաչողական և հանրամշակութային  մոտեցումների 

համալիր իրացում։ Լեզվական կրթության նպատակը, բովանդակու-

թյունը և նախատեսվող արդյունքը ներկայացված են միասնական հա-

մակարգով, դրանց միջև հստակորեն արտահայտված գործունեութե-

նական տերմիններով։ Տրված բովադակությունը միտված է դպրոցա-

կանի անձի կրթությանը, դաստիարակությանը և զարգացմանն ուսում-

նասիրվող լեզվի միջոցով։ 
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Կրթության բովանդակության անձնային իմաստը, նրա գործնա-

կան ուղղվածությունն արտահայտվում է՝ 1) ուսուցման յուրաքանչյուր 

աստիճանին աշակերտների տարիքային առանձնահատկությունների 

հաշվառմամբ, հետաքրքրասիրությամբ, կարողություններով ու 

պահանջներով, որոնք դրսևորվում են խոսքի առարկայական այն 

բովանդակության ընտրությամբ, որը հարաբերակցում է հաղորդակցու-

թյան իրական խնդիրներին և իրական ոլորտներին, 2) աշակերտի 

դրվածքով՝ ընտրության իրադրության մեջ ավագ դպրոցում տարամա-

կարդակ ուսումնառության ընթացքում, և նրա նպատակադրության 

ներառմամբ, այդ թվում՝ մասնագիտության ուսուցողականության մա-

կարդակի ընտրության ընթացքում։  

2. Օտար լեզուների ուսուցման գործունեութենական ուղղվածու-

թյունն արտացոլված է չափորոշչի՝ ուսուցման նպատակի և կառուց-

վածքի վրա։ Շեշտադրվում է աշակերտի այլալեզու հաղորդակցության 

գիտակության զարգացումը՝ իր բոլոր բաղադրիչներով (լեզվական, 

խոսքային, հանրամշակութային, ուսումնաճանաչողական գիտակու-

թյան), ինչպես նաև ձևակերպումը՝ ըստ դպրոցի շրջանավարտների 

պատրաստականության մակարդակի՝ համապատասխան աստիճան-

ներով։   

Ուսուցման բովանդակությունը միտված է օտար լեզուներ սովո-

րելիս աշակերտների հիմնավորված զարգացմանը և այլալեզու խոս-

քային գործունեության (ճանաչողության) բոլոր տեսակների կա-

րողությունների ձևավորմանը։ 

3. Օտար լեզվի ուսուցման հիմնական նշանակությունը հաղոր-

դակցական գիտակության ձևավորումն է, այսինքն՝ կարողության ու 

պատրաստակամության ապահովումը՝ օտար լեզվակիրների հետ իրա-

կանացնելու միջանձնային և միջմշակութային (այլալեզու) հաղորդակ-

ցություն։ Մշակույթների երկխոսությունը՝ որպես օտար լեզուների 

ուսուցման հանրամշակութային ուղղության արդյունք, միտված է 

օտար լեզվի ուսուցման բովանդակության մշակութաբանական հայե-

ցակետի ուժգնացմանը՝ հաղորդակից դարձնելով դպրոցականներին 
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ուսուցվող լեզվի երկրի մշակույթին, օգնելու նրանց սեփական երկրի 

մշակույթի գիտակցմանը օտար լեզվի միջոցով։ Օտար լեզվի դասերին 

մշակույթների երկխոսության իրադրությունների կաղապարումը հնա-

րավորություն է տալիս սովորողին՝ համեմատելու տարբեր մշակու-

թակիր ժողովուրդների կենսակերպն ու ոճերը, այդ լեզվական հան-

րույթների սովորույթներն ու մշակույթի կանոնները։ Դպրոցում մշա-

կույթների երկխոսության սկզբունքի իրացումը նպաստում է սովորող-

ների մեջ արթնացնելու՝ ա) մշակութային անկանխակալություն, հան-

դուրժողականություն, հանրամշակութային դիտողականություն, բ) 

պատրաստակամություն՝ շփվելու և գործակցելու այլամշակույթ 

անձնաց հետ, գ) խոսքային ու հանրամշակութային տակտ և հարգանք։ 

Հիմնական և ավագ դպրոցներում աշակերտների մեջ հանրամշա-

կութային գիտակության ձևավորումն ու կատարելագործումն ուղղված 

են ուսուցվող լեզվի երկրի մարդկանց նկատմամբ՝ ա) ընկալունակու-

թյան շնորհի ձևավորմանը և զարգացմանը՝ ելք փնտրելու շփվելու 

ընթացքում հաղորդակցության խզումից, բ) այլամշակույթ / այլալեզու 

միջավայրում հարազատ մշակույթը ներկայացնելու միջոցների տիրա-

պետմանը։    

4. Կրթական չափորոշչի պետական բաղադրիչը կառուցված է 

օտար լեզվի՝ որպես ուսումնական առարկայի առանձնահատկություն-

ների հաշվառմամբ, որոնցից են միջառարկայնությունը, բազմամա-

կարդակայնությունը, բազմագործառականությունը։ 

 

ՄԻՋԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԿԱՊԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄՆ 

ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ 

  

Հայերենի՝ մայրենի և ՀՀ պետական լեզվի հետ կազմելով «Բանա-

սիրություն» համակրթական ոլորտը՝ օտար լեզուն հնարավորություն է 

տալիս ուժգնացնելու դպրոցականների համալեզվական պատրաստա-

կանությունը։ Ավելին՝ լեզվական կրթության մեջ առաջին անգամ հա-
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սանելի է միջառարկայական հարաբերակցությունը ինչպես մայրենի, 

այնպես էլ օտար լեզուների մոտեցումներում։ 

Օտար և մայրենի լեզուների չափորոշիչներում միջառարկայական 

փոխհարաբերության առկայությունը հնարավորություն է տալիս ձևա-

վորելու և զարգացնելու հաղորդակցական մշակույթ մայրենի և օտար 

լեզուներով։ Մայրենի և օտար լեզուները նախապատրաստում են աշա-

կերտներին լեզվաբանական նախագիտելիքների ձեռքբերմանը, ընդլայ-

նում են նրանց լեզվատրամաբանական մտահորիզոնը, նպաստում են 

հաղորդակցության մշակույթի ձևավորմանը, գործակցում են առհասա-

րակ սովորողների խոսքային մշակույթի զարգացմանը։ Դրանով է ի 

հայտ գալիս բոլոր լեզվական ուսումնական առարկաների փոխազդե-

ցությունը՝ նպաստելով դպրոցականների բանասիրական կրթության 

հիմքերի ձևավորմանը։ 

Օտար լեզվի կրթական չափորոշչի պետական բաղադրիչը թույլ է 

տալիս բարեհաջող իրացնելու միջառարկայական կապերը նաև այլ 

ուսումնական առարկաների առումով, որին նպաստում է օտար լեզվի՝ 

որպես ուսումնական առարկայի յուրահատկությունը։ Խոսքի առարկա-

յական բովանդակությունը կարող է աղերսներ ունենալ գիտության 

կամայական ոլորտի հետ (հասարակական, բնագիտական, կիրառա-

կան), իսկ օտարալեզու խոսքը միջմշակութային հաղորդակցության 

ընթացքում, ըստ հարկի, կարող է դրսևորվել գործունեության բոլոր 

ոլորտներում։ 

Օտար լեզվի կապը հասարակական հոսքի այլ գիտակարգերի հետ 

(պատմություն, գրականություն ևն) հնարավորություն է տալիս 

ստեղծելու այլալեզու լրացուցիչ դասընթացներ (օրինակ՝ երկրագիտա-

կան և մշակութագիտական), արտասահմանյան երկրների պատմու-

թյան և գրականության կամընտիր դասընթացներ՝ ըստ ավագ դպրոցի 

մասնագիտացվող հոսքի։ Ուսուցման այս աստիճանում կամընտիր 

դասընթացների օգնությամբ հնարավոր է օտար լեզվի և ոչ հասա-

րակագիտական հոսքի գիտակարգերի միջառարկայական փոխազդե-
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ցություն՝ ելնելով տվյալ կրթական հաստատության մասնագիտական 

ուսուցումից։ 

Օտար լեզվի՝ այլ առարկաների հետ համատեղ ուսումնասիրու-

թյունը նպաստում է ավագ դպրոցում աշակերտների մեջ ձևավորելու և 

զարգացնելու վերառարկայական գիտակություն, որը ներառում է 

կրթական, արժեքային կողմնորոշիչ, համամշակութային, ուսումնաճա-

նաչողական, իրազեկային, հաղորդակցային, հանրային-աշխատան-

քային, ինչպես նաև անձնային ինքնակատարելագործման գիտակու-

թյուններ։ 

Մեծ դեր ունեն օտար լեզուների դասվանդման հարցում տեղեկա-

տվական տեխնոլոգիաները։ Կրթության իրազեկայնության գործըն-

թացը ենթադրում է նաև իրազեկային-հաղորդակցային տեխնոլոգիա-

ների կիրառություն հիմնական և ավագ դպրոցներում՝ օտար լեզուներ 

ուսումնասիրելիս սովորողների հաղորդկցական-խոսքային, ճանաչո-

ղական զարգացման համար։           

                                                                                                                    

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

 

Իբրև ամփոփում կետ առ կետ նշենք, թե ինչ ձեռնարկումներ ու 

քայլեր են անհրաժեշտ օտար լեզուների միջոցով երկրի կրթության 

զարգացումը խթանելու համար։ Դրանք են. 

1) Աշակերտների ձերբազատում գաղափարական պարտադրան-

քից (դասավանդման ընթացքում և դասագրքերում նեղ կուսա-

կցական տեքստերի բացառում)։  

2) Օտար լեզուների ուսուցման միջոցով աշակերտի ազատ մտա-

ծողության ապահովում և արժանավոր քաղաքացու դաստիա-

րակություն։  

3) Զինում բուհում պատրաստվող ուսուցչին արտերկրում պարբե-

րաբար թարմացվող ուսուցման մեթոդների բազմազանությամբ, 

ուսուցիչների գործուղում արտերկիր՝ համապատասխան լեզ-
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վական միջավայրով, և փոխանակում՝ արտերկրից հրավիրյալ 

օտարալեզու մասնագետների հետ։ 

4) Տարբեր օտար լեզուների ծրագրերի և դասագրքերի կազմու-

թյան սկզբունքների նույնականություն, դրանց համաչափու-

թյան ապահովում։   

5) Օտար լեզուների ուսուցում՝ այդ լեզուներով հաղորդակ-

ցություն ապահովելու միջոցների ու եղանակների շեշտա-

դրմամբ։  

6) Նախորդ կետերի հիման վրա տևական ջանքերով միջմշակու-

թային հաղորդակցության հիմքերի ապահովում՝ աշակերտին 

հետաքրքրաշարժ նյութերով արտաքին աշխարհի համամարդ-

կային արժեք ներկայացնող ձեռքբերումների իրազեկմամբ։ 

7) Միջառարկայական աղերսների հնարների որոնում և 

հաստատում։  

8)  Դասագրքերի ուսուցողական նյութերի նպատակային հագե-

ցում՝ բազմազանության և բազմաբովանդակության սկզբունք-

ներով։ 
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