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Լիլիթ Մովսիսյան
1
 

 

ԵՊՀ-ՈՒՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԵՐԵՆԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ 

ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՈՒ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ 
 

Բանալի բառեր՝ ադրբեջաներեն, դասագիրք, լեզվաբանություն, 

ադրբեջաներենի դասավանդում, օտար լեզու, դասավանդման հիմնական և 

նորարարական մեթոդներ  
 

Հայաստանում ադրբեջաներեն սկսել է դասավանդվել խորհրդային 

տարիներից, երբ Հայկական պետական մանկավարժական 

ինստիտուտում ուսումնասիրվել է ադրբեջաներեն և ադրբեջանական 

գրականություն։ Սակայն հետագայում առարկաների դասավանդումը 

հայտնի պատճառներով դադարեցվել է, և երկարատև դադարից հետո 

արդեն անկախ Հայաստանում որպես առանձին թյուրքական լեզու 

ադրբեջաներենն առաջին անգամ սկսել է դասավանդվել ԵՊՀ-ում 2008 

թ․-ից։ Հաշվի առնելով, որ ադրբեջաներենն իր ցեղակից լեզուներից 

ամենաշատ ընդհանրություններն ունի թուրքերենի հետ, առարկան ի 

սկզբանե դասավանդվել է արևելագիտության ֆակուլտետի 

թուրքագիտության բաժնում։ Առարկայի դասավանդման ծրագիրը 

կազմելիս որպես հիմք ծառայել է թուրքերենի դասավանդման ծրագիրը, 

որը ԵՊՀ-ում ունի դասավանդման լուրջ ավանդույթներ
2
: 2012 թ․ 

թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ, պ․գ․թ․, պրոֆ․ Ալ․ Սաֆարյանի 

անմիջական աջակցությամբ և արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան, 

պ․գ․դ․ պրոֆ․ Ռ․ Մելքոնյանի խմբագրմամբ լույս ընծայվեց 

ադրբեջաներենի դասագիրքը
3
։ Արդեն 2012 թ․-ից ադրբեջաներենը որպես 

կամընտրական առարկա (ընտրությունը կատարվում է վրացերենի ու 

ադրբեջաներենի միջև) դասավանդվում է նաև պատմության 

ֆակուլտետի կովկասագիտություն բաժնում, որտեղ ուսանողները չորս 

տարի շարունակ ուսումնասիրում են ադրբեջաներենը որպես 

տարածաշրջանային լեզու։  

Ինչքանով է ուսումնասիրված ադրբեջաներեը որպես առանձին 

թյուրքական լեզու։ Այդ նպատակով կատարենք ադրբեջանական 

լեզվաբանության ձևավորման դրույթների համառոտ ակնարկ։ Մինչև 20-

րդ դարի 30-ական թթ․ ադրբեջաներենի գծով հիմնարար 

                                                 
1 ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի թյուրքագիտության ամբիոնի ասիստենտ, բ․գ․թ․, 

էլ․ փոստ․՝ lilit-movsisyan@ysu.am 
2 Սաֆարյան Ա., Սողոմոնյան Ա., Թուրքերենի դասագիրք, գիրք առաջին, Երևան, 2001։ 
3 Մովսիսյան Լ․, Ադրբեջաներենի դասագիրք, Երևան, 2012։ 
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աշխատություններ որպես այդպիսին չեն հրապարակվել, այդ թվում՝ 

գրական ադրբեջաներենի պատմության վերաբերյալ
4
: Ադրբեջաներենի 

ուսումնասիրմամբ զբաղվող ադրբեջանցի լեզվաբաններից 

առանձնացնենք Է․ Դեմիրչիզադեին, ում ուսումնասիրությունները 

համեմատաբար լուրջ դեր են ունեցել ադրբեջաներենի զարգացման 

գործում։ Վերջինիս «Գրական ադրբեջաներենի պատմության փուլերը», 

«Ադրբեջաներենի պատմություն» մենագրությունները
5
 հատկապես լայն 

տարածում են գտել ադրբեջանական մասնագիտական շրջանակներում։ 

Ադրբեջանական լեզվագիտության ձևավորման գործում իր ուրույն ու 

կարևոր դերն է ունեցել երևելի հայազգի թյուրքագետ, մանկավարժ, 

բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆ․ Է․ Վ․ Սևորդյանը 

(1901-1978 թթ․), ում գիտական հետազոտությունների շրջանակները 

բացի ընդհանուր թյուրքագիտական հարցերի ուսումնասիրություններից 

ընդգրկել են նաև ադրբեջաներենի քերականությանը նվիրված 

հետազոտությունները, մասնավորապես ադրբեջաներենի 

բառակազմական առանձնահատկություններին նվիրված 

աշխատությունները
6
: Մինչև գիտնականի վախճանվելը լույս է տեսել 

«Թյուրքական լեզուների ծագումնաբանական բառարանի» միայն 

առաջին հատորը, մնացած հատորների վրա շարունակել են աշխատել 

նրա գործընկերներն ու աշակերտները
7
:  

Խորհրդային թյուրքագետների կատարած հսկայածավալ 

հետազոտությունների արդյունքում հաջորդիվ լույս են տեսել առանձին 

լեզուների քերականության համապարփակ ուսումնասիրություններն 

                                                 
4 Структура и история тюркских языков, отв. ред. Э.В. Севортян, М., 1971, стр. 251. 
5 Ə.Dəmirçizadə, Azərbaycan dili tarixi xülasələri, B. 1938, Azəebaycan dilinin tarixi, B. 1948, 

Azərbaycan ədəbi dilini inkişaf yolları, 1959, azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası, B., 1967. 
6 Севортян Э. В., Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке. Опыт 

сравнительного исследования. М., 1962., Аффиксы именного словообразования в 

азербайджанском языке. Опыт сравнительного исследования. М., 1966. 
7 Севортян Э. В., Этимологический словарь тюркских языков: Общетюркские и 

межтюркские основы на гласные/, М., 1974, Севортян, Э.В. Этимологический словарь 

тюркских языков:Общетюркские и межтюркские основы на букву'Б'/, М., 1978., Севортян, 

Э.В. Этимологический словарь тюркских языков:Общетюркские и межтюркские основы на 

букву'В','Г' и 'Д'/, Ред. Н. З. Гаджиева, М., 1980, Севортян Э. В., Левитская Л. С. 

Этимологический словарь тюркских языков: Общетюркские и межтюркские основы на 

буквы 'Җ', 'Ж', 'Й' / Авт. сл. статей Э. В. Севортян, Л. С. Левитская. М., 1989;, 

Этимологический словарь тюркских языков: Общетюркские и межтюркские основы на 

буквы 'К', 'Қ'/ Авт. сл. статей Л. С. Левитская, А. В. Дыбо, В. И. Рассадин. М., 1997; , 

Этимологический словарь тюркских языков: Общетюркские и межтюркские основы на 

букву 'Қ' / Авт. сл. статей Л. С. Левитская, А. В. Дыбо В. И., Рассадин. М., 2000. 

,Этимологический словарь тюркских языков. Общетюркские и межтюркские основы на 

буквы «Л», «М», «Н», «П», «С», М., 2003. 
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ամփոփող դասագրքրեր
8
, ինչպես նաև բառարաններ (ռուսերեն-

ադրբեջաներեն բառարանը, ադրբեջաներեն-ռուսերեն բառարաններ, 

ուղղագրական բառարանը, տերմինաբանական բառարանը)։ Խոսելով 

խորհրդային ադրբեջանագետների մասին՝ անհնար է չանդրադառնալ 

երևելի թյուրքագետ Ն․ Կ․ Դմիտրիևին
9
, ով համարվում է ժամանակակից 

գրական ադրբեջաներենի գիտական քերականության հիմնադիրներից 

մեկը: Նրա կարդացած դասախոսությունները հետագայում հիմք են 

դարձել ադրբեջաներենի քերականությանը նվիրված դասագրքրեր 

կազմելու համար
10

: 

Ադրբեջանի անկախացումից հետո ադրբեջաներենի զարգացումը 

բռնեց նոր ուղի՝ պայմանավորված նախ և առաջ լեզվի նոր կարգավիճակի 

հետ։ Այբուբենի՝ լատինական տառագրության անցնելու գործընթացի 

համար բավական ժամանակ և ռեսուրսներ էին անհրաժեշտ։ Այս 

գործընթացների արդյունքում դասագրքաստեղծման և 

բառարանաստեղծման գործընթացը նոր թափ է ստանում
11

։  

Հայաստանում ադրբեջաներենի դասավանդման ծրագիրն արդեն 

բավականին հղկված ու մշակված է, սակայն ժամանակի պահանջներին 

համապատասխան մոտեցումները փոխվում և զարգանում են՝ ընդգրկելով 

օտար լեզվի դասավանդման նոր, ավելի արդյունավետ մեթոդներ։ Եթե 

փորձենք ընդհանուր գնահատական տալ հայ ուսանողների կողմից 

ադրբեջաներենը յուրացնելու գործընթացին, ապա փաստենք, որ նրանք 

ուսումնառության ընթացքում չեն բախվում լուրջ դժվարությունների։ 

Այնուամենայնիվ ներկայացնենք մի քանի լեզվական 

առանձնահատկություն․ ուսանողները երբեմն դժվարանում են 

ադրբեջաներենի ə ձայնավորը արտաբերելու գործում (հիմնական 

պատճառն այն է, որ նման հնչյուն հայերենում չկա), այն էլ կարճ 

ժամանակում հնարավոր է լինում շտկել՝ գործի դնելով մի քանի 

                                                 
8 Гордлевский В. А., Руководство для изучения турецкого языка, М. 1924; Самойлович А. 

Н., Краткая учебная грамматика современного османско-турецкого языка, Боровков А.К., 

Учебник уйгурского языка, М. 1936, Дмитриев Н. К., Строй турецкого языка, М. 1960, 

Грамматика башкирского языка, М. 1948, Кононов А.Н., Грамматика турецкого языка, М.-

Л., 1941, Кононов А.Н., Грамматика узбекского языка, Ташкент, 1948. 
9 Дмитриев Н. К., Строй турецкого языка, М. 1939, Строй тюркских языков, М. 1962, О 

категории грамматического рода в азербайджанском языке, Изв. Академии Пед. наук 

РФСФР, 1952, вып. 40, Некоторые вопросы азербайджанского языкознания, Баку, 1948․ 
10 Структура и история тюркских языков, отв. ред. Э. В. Севортян, М., 1971․ 
11 Heydər ƏLİYEV, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Bakı şəhəri, 18 iyun 2001-ci il 

https://az.wikisource.org/wiki/%E2%80%9CD%C3%B6vl%C9%99t_dilinin_t%C9%99tbiqi_i%C

5%9Finin_t%C9%99kmill%C9%99%C5%9Fdirilm%C9%99si_haqq%C4%B1nda%E2%80%9D

_Az%C9%99rbaycan_Respublikas%C4%B1_Prezidentinin_F%C9%99rman%C4%B1_(18_iyun_

2001-ci_il) 
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մասնագիտական հնարք։ Հնչյունների արտասանությունը հստակ 

յուրացնելուց հետո անհրաժեշտություն է առաջանում սովորեցնել արդեն 

ադրբեջաներեն բառերի ճիշտ արտասանությունը՝ ներկայացնելով 

արտասանության հետ կապված մի քանի օրինաչափություն։ Այսպես, 

օրինակ, բառավերջում q հնչյունը արտասանվում է [x], իսկ k հնչյունը  ̀[x,] , 

այլ կերպ ասած՝ «խ» և ավելի փափուկ «խ»: Օրինակ  ̀ancaq-միայն, torpaq-

հող, arıq-նիհար, çörək-հաց և այլն: Իհարկե, այս կանոնն ունի 

բացառություններ, որոնք վերաբերում են հատկապես արաբապարսկական 

ծագում ունեցող որոշ բառերի. օրինակ` iştirak-մասնակցություն, ittifaq-

միություն, təbrik-շնորհավորանք և այլն:  

Ադրբեջաներենը, ինչպես բոլոր թյուրքական լեզուները, իր 

տիպաբանությամբ կցական լեզու է, և բառակազմության ժամանակ 

միայն վերջածանցների կիրառումը երբեմն առաջացնում է որոշ 

անհարմարություններ՝ կապված ձայնավորների ներդաշնակության 

կանոնին գերազանց տիրապետելու հետ։ Թարգմանություններ 

կատարելիս կրկնվող սխալներից առանձնացնենք շարադասության հետ 

կապված թյուր ընկալումը։ Այսպես, գրական ադրբեջաներենում 

ընդունված է նախադասության մեջ նախ դնել ենթական, իսկ ստորոգյալը՝ 

նախադասության վերջում, իսկ հայերեն շարադասությամբ իր միտքն 

արտահայտող ուսանողը հաճախ կիրառում է հայերեն շարադասության 

կանոնները, ինչը ադրբեջաներենի պարագայում համարվում է շրջուն 

շարադասություն և բնորոշ է ավելի շատ խոսակցական լեզվին։  

Խոսելով ադրբեջաներենի դասավանդմանն առնչվող խնդիրներից՝ 

անհրաժեշտ է անդրադառնալ դրա էթնոհոգեբանական կողմին։ Որքան էլ 

դասախոսը փորձում է հնարավորինս զերծ մնալ քաղաքական, 

պատմական, երբեմն նաև ծայրահեղ ձևակերպումներից, միևնույնն է, 

ուսանողների մոտ ի հայտ են գալիս որոշակի բարդույթներ՝ կապված 

ադրբեջաներենը յուրացնելու հոգեբանական գործոնի հետ։ Սովորել 

տվյալ լեզուն և չանդրադառնալ լեզուն կրող ժողովրդի ազգային, 

պատմական, գրական բնութագիրներին, գրեթե անհնար է։ 

Այնուամենայնիվ, պատմական փաստերին ու իրադարձություններին 

չտալ հստակ, ճշգրիտ ու համարժեք գնահատականներ, նույնպես արդար 

չէ։ Հայ ուսանողը հստակ գիտակցում է լեզուն սովորելու կարևորությունը, 

իր գիտելիքները բացառապես հայրենիքի շահերին ծառայեցնելու 

անհրաժեշտությունը։ Մեղմ ասած հակառակորդ հարևանի լեզվին 

տիրապետելը հնարավորություն է տալիս ավելի խորքային կերպով, 

ներսից ճանաչել թշնամուն, հասկանալ նրա գործողությունների ձեռագիրը 

և անհրաժեշտության դեպքում արժանի պատասխան տալ նրանց կողմից 

ձեռնարկված ցանկացած ոտնձգության։ Փաստենք, որ 2020 թ․ 
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արցախյան պատերազմն ավելի մեծացրեց ադրբեջաներենին խորությամբ 

տիրապետող մասնագետների պատրաստման անհրաժեշտությունը։  

Մեր օրերում զգալի մեծացել է հետաքրքրությունը 

էթնոհոգեբանական-լեզվաբանական մակարդակի խնդիրների 

նկատմամբ, որի արդյունքում լեզուն դիտարկվում է որպես սոցիալ-

մշակութային իրողություն։ Օտար լեզուների ուսուցման 

մեթոդաբանությունը փնտրում է մի շարք հարցերի պատասխաններ, թե 

ինչպես, ինչ նոր ուսուցման մեթոդների համադրմամբ կարելի է և պետք է 

սովորեցնել օտար լեզու։ Ժամանակակից պայմաններում նորարարական 

երևույթներն ուղղորդում են մանկավարժին, դասախոսին անցում 

կատարել դեպի ուսանողակենտրոն ուսուցման կարգի, զուտ գիտելիք 

տալու գործընթացից էլ՝ դեպի ինտերակտիվ մեթոդների կիրառման։ 

Շրջանավարտը ոչ միայն պետք է տիրապետի օտար լեզվին, այլև 

կարողանա լեզվի միջոցով փոխանցել լեզուն կրողների ընդհանուր 

սոցիալական, մշակութային արժեքները
12

: Շատ կարևոր են խմբային 

քննարկումները, որոնք հնարավորություն են ընձեռում ուսանողներին 

ցուցադրել բանավոր խոսքին տիրապետելու հմտություններն ու 

ունակությունները
13

: Ադրբեջաներենի պարագայում խնդիրն ավելի 

բարդանում, քանի որ ուսանողները չունեն հնարավարություն կենդանի 

լեզուն լսելու և խոսելու, ուստի այստեղ գործի են դրվում նաև այլ 

համակցված մեթոդներ։  

Ժամանակակից փուլում օտար լեզուների դասավանդման ոլորտում 

կարծես բարեփոխումների բարդ փուլ է սկսվել, և «պայքար» է ընթանում 

հին ու նոր մեթոդների միջև՝ փորձելով օգտագործել անցյալի հարուստ 

փորձը և միաժամանակ արձագանքնելով նոր փոփոխություններին։ 

Հակիրճ անդրադառնանք օտար լեզուների ուսուցման հիմնական 

մեթոդներին, որոնց մի մասը կիրառվում է նաև ադրբեջաներենի 

դասավանդման մեջ։ Այսպես․  

 քերականական-թարգմանական մեթոդ․ սույն մեթոդի համաձայն, 

տիրապետել լեզվին՝ նշանակում է տիրապետել քերականությանն ու 

բառապաշարին։ Այլ կերպ ասած, դասախոսը մշակում է հատուկ 

քերակակական պլան, այնուհետև կազմում է քերականությանը 

համապատասխան տեքստեր ու թարգմանություններ, նախ, օտար լեզվից 

                                                 
12 Мкртычева Н. С., Активные методы обучения иностранным языкам в Вузе (на примере 

пресс-конференций) / Актуальные проблемы гуманитраных и естесвенных наук. 2012. №2 

https://cyberleninka.ru/article/n/aktivnye-metody-obucheniya-inostrannomu-yazyku-v-vuze-na-

primere-press-konferentsii/viewer  
13 Չարչյան Թ․, Միջին պարսկերեն և պարթևերեն, Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Եր, 2015, 

էջ 8։ 
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մայրենի լեզու, այնուհետև՝ հակառակը։ Այստեղ էական չէ տեքստերի 

բովանդակությունը, այլ քերականություն-բառապաշար ճիշտ 

համադրությանը։ Չնայած առկա քննադատություններին, սույն մեթոդն 

ունի մի շարք առավելություններ, թույլ է տալիս լավագույնս յուրացնել 

քերականությունը։ 

 բնական մեթոդ․ այս մեթոդի էությունն այն է, որ օտար լեզվի 

ուսուցման ժամանակ անհրաժեշտ է ստեղծել այնպիսի պայմաններ, 

որոնք անհրաժեշտ են երեխայի կողմից լեզուն սովորելու համար։ Այս 

մեթոդի կողմնակիցներից և հիմնադիրներից է Մ․ Բերլիցը, ում գրքերը 

լայն տարածում են գտել ամբողջ աշխարհում։ Մեթոդի գլխավոր 

նպատակն է սովորեցնել խոսել օտար լեզվով՝ չկենտրոնանալով 

քերականական կանոնների ուսուցման վրա
14

: 

 ուսուցման ուղղակի մեթոդ․ այն առաջացել է բնական մեթոդի 

հիման վրա, որի ստեղծման ուղղությամբ 19-րդ դարի վերջում և 20-րդ 

դարի սկզբում աշխատել են լեզվաբաններ ու հոգեբաններ։ Որպես 

հիմնական նպատակ ծառայում է սովորեցնել տիրապետել պրակտիկ 

լեզվին, ընդ որում՝ նախնական փուլում հիմնականում բանավոր խոսքին։ 

Բառապաշարի ընտրությունը պայմանավորվում է համապատասխան 

թեմաներով, իսկ քերականությունից առաջարկվում է ուսումնասիրել այն, 

ինչը տվյալ փուլում մատչելի է։  

 անուղղակի մեթոդ․ անուղղակի մեթոդները հստակ տարբերվում 

են՝ կախված ուսուցման նպատակից։ Սույն մեթոդի կողմնակիցները 

փորձում են ստեղծել լեզվական միջավայր մի շարք տեխնիկական 

միջոցների շնորհիվ։ Այս մեթոդի ամենահայտնի ներկայացուցիչն է Գ․ 
Պալմերը

15
, ում հիսունից ավելի աշխատանքները նվիրված են անգլերենի 

ուսուցման մեթոդներին։ Նա առաջ է քաշում զուտ պրակտիկ խնդիրներ՝ 

սովորեցնել ազատ տիրապետել լեզվին՝ հնարավորինս այն մոտեցնելով 

լեզվի կրողներին։ Լեզվին տիրապետելու համար նախատեսվում է միջինը 

2-6 տարի։ Մեծ կարևորություն է տրվում նաև օտար լեզվով լսումներին, 

ընդ որում պարտադիր չէ, որ նյութի բառապաշարը և կառույցները ծանոթ 

լինեն սովորողին և, վերջինս իր զգայական ունակություններով պետք է 

ընկալի ու հասկանա նյութը։  

 աուդիո-վիզուալ մեթոդ․ այն ծագել է այսպես կոչված «բանակային 

մեթոդի»
16

 դրույթների հիման վրա, այսինքն՝ ինտենսիվ ուսուցում, 

                                                 
14 Методика обучения иностранным языкам (учебное пособие для студентов Института 

математики и механики им. Н.И. Лобачевского по направлению «педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки)»). – Казань, КФУ, 2016. с. 28. 
15 Метод Пальмера, https://studopedia.info/4-115289.html  
16 Армеийский метод, https://ppt-online.org/398030, стр. 13. 
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արհեստական միջավայրի ստեղծում և այլն։ Մեթոդի հիմնական 

նպատակն է սովորեցնել տիրապետել բանավոր խոսքին։ Այն անվանվում 

է աուդիո-վիզուալ, քանի որ ողջ նոր նյութը սովորողների կողմից 

ընկալվում է զուտ բանավոր հաղորդակցման միջոցով։ Տնային 

հանձնարարություններն իսպառ բացակայում են, սովորողները 

խորությամբ չեն ուսումնասիրում քերականական կանոնները։ 

Միաժամանակ մեծ ուշադրություն է դարձվում բառերի ճիշտ 

արտասանությանը։ Սույն մեթոդը բավական կիրառելի է աշխարհի 

տարբեր երկրների ուսումնական հաստատություններում։  

 հաղորդակցային մեթոդը ժամանակակից աշխարհում համարվում 

է ամենաընդունված, կիրառելի ու արդյունավետ մեթոդը։ Այն սկիզբ է 

առել 20-րդ դարի 60–70–ական թթ․ Մեծ Բրիտանիայում, երբ անգլերենը 

սկսում էր ձեռք բերել միջազգային լեզվի կարգավիճակ։ Այն հնարքների մի 

հավաքածու է, որոնց նպատակն է սովորեցնել շփվել տվյալ լեզվական 

միջավայրում։ Ընդ որում, կարևորվում է, որ թեմաները կապված լինեն 

ուսանողների առօրյայի, նրանց հուզող խնդիրների և 

հետաքրքրությունների հետ։ Դասախոսն ավելի շատ ոչ թե խոսում է, այլ 

լսում և ուղղորդում է ուսանողներին։ Այս ամենը նպաստում է 

ժամանակակից մեթոդների կիրառմանը՝ մասնավորապես տանդեմ-

մեթոդի
17

: Վերջինս ի հայտ է եկել Գերմանիայում 1960-ական թթ։ 

Տանդեմի նպատակն է տիրապետել իր, այսպես կոչված, «գործընկերոջ» 

մայրենի լեզվին իրական կամ վիրտուալ շփման միջոցով, ծանոթանալ նրա 

մշակույթին, երկրին, ավանդույթներին և այլն։ Կողմերից յուրաքանչյուրը 

հավասարապես շահում է փոխադարձ շփումից, և երկուսն էլ 

հավասարաչափ պատասխանատվություն են կրում վերջնարդյունքի 

համար
18

:  

Ադրբեջաներենի դասավանդման մեջ հիմնականում կիրառվում է 

քերականական-թարգմանական մեթոդը, բայց միաժամանակ մեծ տեղ է 

հատկացվում աուդիո-վիզուալ և հաղորդակցային մեթոդներին։  

Որպես օտար լեզվի ուսուցման կարևոր բաղադրիչ առանձնացնենք 

լսումները, մասնավորապես լսածը ընկալելը, այն վերարտադրելը կամ 

սղագրելը, թարգմանելը։ Ադրբեջանական աուդիո և վիդեո նյութեր 

ընտրելիս, առաջնորդվում ենք հետևյալ սկզբունքով․ առաջին փուլում 

ուսանողներին առաջարկվում են բավականին պարզ բառապաշարով 

                                                 
17 Амерханова О., Особенности обучения иностранному языку в аспирантуре на основе 

тандем-метода, https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-obucheniya-inostrannomu-yazyku-v-

aspiranture-na-osnove-tandem-metoda/viewer  
18 Жаркова Т.И., Современные методы обучения иностранному языку, 

http://www.intelros.ru/pdf/gumnauka/2014_02/9.pdf 
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հանձնարարություններ, այնուհետև աստիճանաբար նշաձողը 

բարձրացվում է։ Թեմաների ընտրությունը ևս բազմազան է՝ 

կենցաղայինից մինչև բարդ ռազմաքաղաքական բնույթի հոլովակներ։ 

Բառապաշարը հարստացնելու համար օգնության են գալիս դասերի 

ընթացքում կազմակերպվող երկխոսությունները, քննարկումները, 

բանավեճերը, զեկույցները և այլն։ Ուսուցման ընթացքում զարգանում են 

բառային-քերականական նյութը ընկալելու հմտությունները, ինչպես նաև՝ 

լսածը գնահատելու կարողությունը։ Չափազանց կարևորվում է 

մոտիվացիայի դերը։ Լսելու ունակության ձևավորման և զարգացման 

վրա իր մեծ ազդեցությունն ունի նաև աուդիոտեքստի ճիշտ 

ընտրությունը․ գոյություն ունեն մի շարք պահանջներ՝ ուսանողների 

հետաքրքրություններին համապատասխանություն, ուսուցողական 

բնույթ, տեղեկատվությամբ հարուստ լինելը և այլն։  

Այսպիսով, չնայած ադրբեջաներենի դասավանդման հիմքերը վաղուց 

չեն դրվել ԵՊՀ-ում, այնուամենայնիվ փաստենք, որ դրանք գնալով 

ամրապնդվում են, հարստանում են դասավանդման մեթոդները, հղկվում 

են մոտեցումները, ծրագիրն ավելի հագեցած է դառնում։ Դասավանդման 

ընթացքում, ինչպես արդեն նշվեց, համակցված ու փոխլրացված կերպով 

կիրառվում են ինչպես տարիների ընթացքում փորձված, այնպես էլ նոր, 

ժամանակակից աշխարհում լայն տարածում գտած մեթոդները։ Իր բոլոր 

յուրահատկություններով հանդերձ, ադրբեջաներենի դասավանդումն 

ունի կարևոր նշանակություն և´ գիտակրթական, և´ ռազմավարական 

առումով։  
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(Summary) 
 

The Azerbaijani language has been taught for over 12 years at YSU (in 

faculties of Oriental Studies and History), and Armenian students fill the lack of 

specialists with quite good knowledge at the end of their studies. Students 

generally don't face serious problems without taking the ethno-psychological 

and the social-psychological complex into account. During the teaching not only 

traditional but also modern innovative methods are used. The grammatical 

translation method is used in particular, but they focus on the development of 

students' communication skills as well. The article also touches upon the main 

ways of development of Azerbaijani linguistics. 

 


