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 ՆԵ ՐԱ ԾՈ ՒԹՅՈ ՒՆ

«Վար սա վի րա կան ար վե ստ և զար դային դի մա հար դա րում» մաս նա գի-
տու թյան «Վար սա հար դար» ո րա կա վոր ման դա սա գր քին կից ստե ղծ ված 
ու սուց չի ձեռ նար կը նպա տակ ու նի օգ նել դա սա վան դո ղին ար դյու նա վետ 
կազ մա կեր պե լու ու սումն  ա կան գոր ծըն թա ցը, լու սա բա նե լու դա սա գր քի մե -
թո դա կան ա պա րա տը ։

Ու սուց չի ձեռ նար կը կազ մե  լիս հաշ վի են առն վել  ՀՀ կր թու թյան և գի-
տու թյան նա խա րա րու թյան կող մի ց հաս տատ ված մի  ջին մաս նա գի տա կան 
կր թու թյան  2304 «Վար սա վի րա կան ար վե ստ և զար դա  յին դի մա հար դա-
րում» մաս նա գի տու թյան «Վար սա հար դար» ո րա կա վոր ման պե տա կան կր-
թա կան չա փո րոշ չի պա հա նջ նե րը։ 

Կար ծում ենք` դա սա վան  դո ղը, ել նե լով   պե տա  կան չա փո րոշ չային պա-
հա նջ նե րից, կա պա հո վի սո վո րող նե րի մաս նա  գի տա կան պատ րաս տա կա-
նու թյան պա հան ջվող մա կար դա կը։

Դա սա վան դո ղի հա մար դա սե րի պլա նա վոր ման հիմն  ա կան ու ղե նի շը 
պե տք է լի նի չա փո րո շի չը։ Ճի շտ և հս տակ պլա նա վո րու մը լայն հնա րա վո-
րու թյուն ներ է ստեղ ծում ու սու ցումն  ար դյու նա վետ և նպա տա կային կազ-
մա կեր պե լու հա մա ր։ 

Ձեռ նար կի յու րա քան չյուր թե մայի վեր ջում սո վո րող նե րի գի տե լիք նե րը 
ամ փո փե լու նպա տա կով ա ռա ջա րկ ված են  «Ստու գիչ և ամ փո փիչ հար-
ցեր»։  Ընդգրկ ված բո լոր հար ցե րի պա տաս խան նե րը կօ ժան դա կեն ու սում-
նա սիր վող նյու թի յու րաց մա նը, քա նի որ  բխում են հա մա պա տաս խան թե-
մայի տե քս տե րի ց։ 

Զե տեղ ված են նաև մի  շա րք թե մա նե րի մե  թո դա կան մշա կումն  եր, գործ-
նա կան բնույ թի աշ խա տա նք ներ, ո րո նք դա սա գր քի նյու թե րին կհա ղոր-
դեն գո րծ  նա կա նու թյուն` փոր ձե լով բա ցա հայ տել դա սա գր քի գոր ծադ  րման 
ա ռա նձ նա հատ   կու թյուն նե րը ։

 Ձեռ նար կում զե տեղ ված են նաև ու սուց ման  մե  թոդ ներ, ո րո նց կի րա ռու-
մը դա սա վա նդ ման գոր ծըն թա ցը կդա րձ նի ա ռա վել արդ յու   նա վետ և ին տե-
րա կտիվ / փոխ գոր ծուն/։ 
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ԳԼՈ ՒԽ 1. 

 ՎԱՐ ՍԱ ՎԻ ՐԱ ԿԱՆ ԳՈՐ ԾԻՔ ՆԵ ՐՈՎ ԵՎ ՍԱՐ ՔԱ ՎՈ ՐՈՒՄ ՆԵ ՐՈՎ 
ԱՇ ԽԱ ՏԵ ԼՈՒ ՍԿԶԲ ՆԱ ԿԱՆ ՀՄ ՏՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ Ր

 Վար սա վի րա կան գոր ծիք նե ր։ Է լե կտ րա կան և ոչ է լե կտ րա կան սար-
քա վո րումն  ե րի պա րզ կա ռուց ված քը, գոր ծած ման ձևե րը, սա նի տա րա հի-
գի ե նիկ նոր մե րը և օգ տա գո րծ ման ան վտան գու թյա ն  կա նոն նե րը, դրա նք 
ճա նա չե լը, կի րա ռե լը, ախ տա հա նե լը, տեխ նի կա կան պա րզ սպա սար կում 
կա տա րե լը ։

 Սո վո րող նե րը պե տք է  ի մա նան` 
  սան րող գոր ծիք նե րը, դրա նց դե րն ու նշա նա կու թյու նը.
  սան րող գոր ծիք նե րի կի րառ ման ան վտան գու թյան տեխ նի կայի կա-

նոն նե րն ու սա նի տա րա հի գի ե նիկ նոր մե  րը.
 մա զե րը կտ րող գոր ծիք նե րը, դրա նց դե րն ու նշա նա կու թյու նը.
 կտ րող գոր ծիք նե րի կի րառ ման ան վտան գու թյան տեխ նի կայի կա-

նոն նե րն ու սա նի տա րա հի գի ե նիկ նոր մե  րը.
 չո րաց նող գոր ծիք նե րը, դրա նց դե րն ու նշա նա կու թյու նը.
  չո րաց նող գոր ծիք նե րի կի րառ ման ան վտան գու թյան տեխ նի կայի կա-

նոն նե րն ու սա նի տա րա հի գի ե նիկ նոր մե  րը.
 հար դա րող և գա նգ րաց նող գոր ծիք նե րը, դրա նց դե րն ու նշա նա կու-

թյու նը.
  հար դա րող և գա նգ րաց նող գոր ծիք նե րի կի րառ ման ան վտան գու-

թյան տեխ նի կայի կա նոն նե րն ու սա նի տա րա հի գի ե նիկ նոր մե  րը:

 Սո վո րող նե րը պե տք է կա րո ղա նան`
 գոր ծա ծել սան րող գոր ծիք նե րը` պահ պա նե լով  ան վտան գու թյան 

տեխ նի կայի կա նոն նե րն ու սա նի տա րա հի գի ե նիկ նոր մե  րը .
 գոր ծա ծել կտ րող գոր ծիք ները`  պահ պա նե լով ան վտան գու թյան տեխ-

նի կայի կա նոն նե րն ու սա նի տա րա հի գի ե նիկ նոր մե  րը.
 գոր ծա ծել չո րաց նող գոր ծիք ները`  պահ պա նե լով ան վտան գու թյան 

տեխ նի կայի կա նոն նե րն ու սա նի տա րա հի գի ե նիկ նոր մե  րը.
 գոր ծա ծել հար դա րող-գա նգ րաց նող գոր ծիք նե րը`  պահ պա նե լով ան-

վտան գու թյան տեխ նի կայի կա նոն նե րն ու սա նի տա րա հի գի ե նիկ նոր-
մե  րը ։

  Թե մայի նպա տա կը`
 Սո վո րող նե րին ներ կայաց նել վար սա վի րա կան գոր ծիք նե րի դե րը վար-

սա վի րա կան աշ խա տա նք նե րում, դրա նց կի րա ռու մը ։
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Խն դիր նե րը` 
Սո վո րող նե րը  կճա նա չեն և կգոր ծա ծեն`
  սան րող գոր ծիք նե րը.
 կտ րող գոր ծիք նե րը.
 հար դա րող և գա նգ րաց նող գոր ծիք նե րը.
 չո րաց նող գոր ծիք նե րը.
 կ կա տա րեն գո րծ նա կան աշ խա տա նք նե ր.
 նյու թը կամ փո փեն տր ված հար ցե րի մի  ջո ցո վ։

 Մե թո դա կան ցու ցումն  ե ր
  Ճի շտ է թե ման սկ սել` նշե լով և կար ևո րե լով վար սա վի րա կան գոր ծիք-

նե րի դե րը վար սա վի րա կան աշ խա տա նք նե րում։ 
 Գ ծա կար գի մի  ջո ցով կա րե լի է ներ կայաց նել վար սա վի րա կան գոր-

ծիք նե րի դա սա կար գու մը ։
 Ն շել, որ այս գլ խում ձե ռք բե րած վար սա վի րա կան գոր ծիք նե րի վե-

րա բեր յալ ան հրա ժե շտ գի տե լիք նե րը, դրա նց կի րառ ման ձևե րին 
ա զատ տի րա պե տե լը հնա րա վո րու թյուն կտան ա պա գա վար սա վի-
րին  ա րագ կո ղմն  ո րոշ վե լու մա տուց վող ծա ռայու թյան հար ցե րում։ 
Իսկ ան վտան գու թյան կա նոն նե րի և այդ գոր ծիք նե րին ներ կայաց վող 
սա նի տա րա հի գի ե  նիկ պա հա նջ նե րի խս տիվ պահ պա նու մը նրա աշ-
խա տան քը կդա րձ նի ա ռա վել ան վտա նգ։

  Սո վո րող նե րին կա րե լի է ա ռա ջար կել Վե նի դի ագ րա մի  մի  ջո ցով  
ներ կա յաց նել վար սա վի րա կան գոր ծում կի րառ վող գոր ծիք նե րի ընդ-
հան րու թյուն նե րն ու տար բե րու թյուն նե րը/ տե ՛ս «Ու սուց ման մե  թոդ-
ներ» բաժ նում/։

  Վար սա վի րա կան գոր ծիք նե րի վե րա բե րյալ ճի շտ պատ կե րա ցումն  եր 
ձևա վո րե լու հա մար դա սա վան դո ղը իր ձեռ քի տակ պե տք է ու նե նա 
վար սա վի րա կան գոր ծիք  նե րի հա վա քա ծու նե րը և ման րա մաս նո րեն 
բա ցատ րի դրա նց կի րառ ման տեխ նո լո գի ա նե րը ։

 Յու րա քան չյուր վար սա վի րա կան գոր ծի քի հա մա պա տաս խան գոր-
ծո ղու թյու նը ներ կայաց նե լիս պե տք է բա ցատ րել, թե ի՛նչ մա սե րից են 
կա զմ ված այդ գոր ծիք նե րը, օ րի նակ` մկ  րա տը, վար սար դու կը, վար-
սա հար դա րի չը և այլն։ 

 Թե մա նե րի վե րա բե րյալ գո րծ նա կան աշ խա տա նք նե րը հնա րա վո րու-
թյուն են տա լիս սո վո րող նե րին ամ րա պն դե լու տե սա կան գի տե լիք նե րը ։
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Գո րծ նա կան աշ խա տա նք նե ր

 Գո րծ նա կան աշ խա տա նք թիվ 1.
 Ցու ցա դր ված են վար սա վի րա կան ա մե  նա տար բեր գոր ծիք  ներ.
 տր ված գոր ծիք նե րը դա սա կար գել ըստ դրա նց կի րառ ման նպա տակ-

նե րի.
 սան րե րի հա վա քա ծուից ընտ րել և հս տակ ներ կայաց նել, թե ո՛ր սան-

րը ինչ նպա տա կով է օգ տա գո րծ վում /կտր ված քից ա ռաջ, կտր ված քի 
ըն թաց քում սան րե լու, հար դա րե լու, մա զա փն ջե րի բա ժա նե լու, մա զե-
րը և գլ խա մաշ կը ո րա կե լու, սա նր ված քին վե րջ նա կան տե սք հա ղոր-
դե լու և այլ նպա տակ նե րով/. 

 ն կա րել սա նր, որն օգ տա գո րծ վում է մե ծ մա զա փն ջեր սան րե լու հա-
մար.

  ներ կայաց նել դրա կի րառ ման նպա տա կը.
 ն կա րել սա նր,  ո րը օգ տա գո րծ ում են փո քր մա զա փն ջեր սան րե լու 

հա մար.  
 ներ կայաց նել դրա կի րառ ման նպա տա կը ։

 Գո րծ նա կան աշ խա տա նք թիվ 2.
2.1. Տր ված գծագ րից օգտ վե լով` գրել, թե ի՛նչ  

մա սե րից է կա զմ ված մկ  րա տը ։

2.2. Օգտ վե լով նկա րից`  ցույց տալ, թե ինչ-
պե ՛ս պե տք է բռ նել ֆի լի րո վային մկ  րա տը ։

 Գո րծ նա կան աշ խա տա նք թիվ 3.
 Կեն դա նի մո դե լի կամ կեղ ծա մի  վրա ցույց 

տալ պլա ստ մա սե փշիկ ներ ու նե ցող վար-
սա փա թա թու կով խո պո պիկ ներ ստա նա լու 
տեխ նո լո գի ա ն։ 

Ն շեք` ի՛նչ նպա տա կով եք ստեղ ծում 
տվյ ալ խո պո պիկ նե րը, ի՛նչ ա ռաձ գա կա նու-
թյուն դրա նք ու նեն/ հար դա րու մը ա ռօ րե ա-
կան է, թե՞ տո նա կան/։
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Ս տու գիչ և ամ փո փիչ հար ցե ր 
1.  Քա նի՞ տե սակ նե րի են բա ժան վում մա զե րի հա մար նա խա  տես ված  

գոր ծիք նե րն ըստ ի րե նց ի րա կա նաց րած գոր ծո ղու թյուն նե րի։ 
2. Ին չո ՞վ է պայ մա նա վոր ված գոր ծի քի ընտ րու թյու նը։ 
3. Ին չի՞ հա մար են նա խա տես ված վար սա վի րա կան գոր ծում օգ տա -

գործ վող է լե կտ րա սար քա վո րումն  ե րը։ 
4. Ին չի՞ հա մար են օգ տա գոր ծում սան րե րը վար սա վի րա կան գոր ծում։
5. Ըստ նշա նա կու թյան քա նի  տե սա կի են բա ժան վում սան րե րը ։
6.  Սան րե րը բռ նե լու քա նի՞ հիմն  ա կան  և օ ժան դակ տար բե րակ ներ գոյու-

թյուն ու նեն։
7.  Նշե՛ք սան րով աշ խա տե լու ան վտան գու թյան կա նոն նե րը։ 
8. Ի ՞նչ չա փե րի են լի նում մկ  րատ նե րը ։
9.  Քա նի՞ տե սա կի են լի նում վար սա վի րա կան մկ  րատ նե րը ։

10. Ն շե ՛ք մկ  րա տով աշ խա տե լու ան վտան գու թյան կա նոն նե րը ։
11.  Քա նի՞ տե սա կի ա ծե լի ներ կան վար սա վի րա կան գոր ծում։
12. Նշե ՛ք ա ծե լի նե րի հետ աշ խա տե լու ան վտան գու թյան կա նոն նե րը։
13.  Քա նի՞  տե սա կի են բա ժան վում մա զե րի կտր վա ծք կա տա րող մե  քե նա-

նե րը ։
14. Ն կա րագ րե՛ք մազ կտ րող մե  քե նայի  կա ռուց ված քը ։
15. Ն շե՛ք մա զ կտ րող  մե  քե նա նե րի  հետ աշ խա տե լու ան վտան գու թյան 

կա նոն նե րը ։
16. Ի ՞նչ գոր ծիք ներ են օգ տա գո րծ վում մա զե րի հար դար ման ըն թաց քում։
17.  Վար սա վի րա կան գոր ծում քա նի՞ տե սա կի վար սա փա թա թուկ ներ են 

օգ տա գո րծ վում։
18. է լե կտ րա փա թա թուկ նե րի քա նի՞ տե սակ ներ գոյու թյուն ու նեն, և ո րը 

ի՛նչ նպա տա կով է կի րառ վում։
19. Ո րո ՞նք են մա զե րը չո րաց նող գոր ծիք նե րը ։
20. Ն շե՛ք մա զե րը հար դա րող և գա նգ րաց նող գոր ծիք նե րի հետ աշ խա-

տե լու ան վտան գու թյան կա նոն նե րը ։
21.  Քա նի՞  տե սա կի է լե կտ րա կան սար քեր են օգ տա գո րծ վում ներ կա ժա-

մա նակ նե րում վար սա վի րա կան սրահ նե րում։
22. Ն շե՛ք դրա նց դե րը և նշա նա կու թյու նը վար սա վի րա կան գոր ծում։
23. Ն շե՛ք է լե կտ րա սար քե րի հետ աշ խա տե լու ան վտան գու թյան կա նոն նե-

րը ։
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Գ ԼՈ ՒԽ 2. 

ՎԱՐ ՍԱ ՎԻ ՐԱ ԿԱՆ ԳՈՐ ԾՈՒՄ ՕԳ ՏԱ ԳՈ ՐԾ ՎՈՂ ՆՅՈՒ ԹԵ Ր

 Մա զե րի լվաց ման, վե րալ վաց ման, հար դար ման, նե րկ ման,  գա նգ րաց-
ման, բու ժա կան խար գել ման մի  ջոց ներ / նյու թեր/։

 Սո վո րող նե րը պե տք է  ի մա նան`
  մա զե րը լվա ցող և վե րալ վա ցող նյու թե րը, դրա նց նշա նա կոթ ւյու նը.
 լ վա ցող և վե րալ վա ցող նյու թե րի կի րառ ման ան վտան գու թյան տեխ-

նի կայի կա նոն նե րն ու սա նի տա րա հի գի ե նիկ նոր մե  րը.
  մա զե րի հար դար ման ժա մա նակ օգ տա գո րծ վող նյու թե րը, դրա նց 

նշա նա կու թյու նը.
  մա զե րը ներ կող նյու թե րը,  ներ կա նյու թե րի տե սակ նե րն ու դրա նց 

նշա նակ ու թյու նը.
 մա զե րը գա նգ րաց նող նյու թե րը, դրա նց նշա նա կու թյու նը.
 լ վա ցող, վե րալ վա ցող, ներ կող, հար դա րող,  գա նգ րաց նող նյու թե րի 

կի րառ ման ան վտան գու թյան տեխ նի կայի կա նոն նե րն ու սա նի տա-
րա հի գի ե նիկ նոր մե  րը.

 բու ժիչ-կան խար գե լիչ մի  ջոց նե րն ու դի մակ նե րի  տե սակ նե րն ու 
դրանց նշա նա կու թյու նը.

 բու ժիչ-կան խար գե լիչ մի  ջոց նե րի ու դի մակ նե րի կի րառ ման ան վտան-
գու թյան տեխ նի կայի կա նոն նե րն ու  սա նի տա րա հի գի ե նիկ նոր մե  րը .

 մաշ կը պա շտ պա նող և ներ կա նյու թը մաք րող մի  ջոց նե րը, դրա նց նշա-
նա կու թյու նը.

  մաշ կը պա շտ պա նող և ներ կա նյու թը մաք րող մի  ջոց նե րի մի  ջոց նե րի 
կի րառ ման ան վտան գու թյան տեխ նի կայի կա նոն նե րն ու սա նի տա-
րա հի գի ե նիկ նոր մե  րը. 

 ախ տա հա նող լու ծույթ նե րն ու դրա նց նշա նա կու թյու նը:

 Սո վո րող նե րը պե տք է  կա րո ղա նան`
  տար բե րա կել մա զե րը լվա ցող և վե րալ վա ցող նյու թե րը.
  ներ կայաց նել հար դար ման նյու թե րի օգ տա գո րծ ման հա ջոր դա կա-

նու թյու նը.
 ներ կայաց նել գա նգ րաց նող նյու թե րով աշ խա տե լու հա ջոր դա կա նու-

թյու նը.
  կի րա ռել դի մակ նե րն ըստ նպա տա կի.
  պատ րաս տել ախ տա հա նող լու ծույթ ըստ ախ տա հան ման պա հա նջ-

վող նոր մե  րի. 
 օգ տա գոր ծել  ախ տա հա նող լու ծույ թը` պահ պա նե լով ան վտան գու-

թյան տեխ նի կայի կա նոն նե րը ։
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 Թե մայի նպա տա կը`
 Սո վո րող նե րին ներ կայաց նել վար սա վի րա կան գոր ծում օգ տա գո րծ վող 

նյու թե րը, կար ևո րել դրա նց դե րը վար սա վի րա կան աշ խա տա նք նե րում, ու-
սումն  ա սի րել դրա նց օգ տա գո րծ ման ձևե րը, պահ պան ման պայ ման նե րն ու 
ժամկ  ետ նե րը ։

Խն դիր նե րը`
 Սո վո րող նե րը  կներ կայաց նեն մա զե րը 
 լ վա ցող և վե րալ վա ցող 
 հար դա րո ղ
  գա նգ րաց նող նյու թե րը,
 կ տար բե րա կեն դրա նք,
 կ կա տա րեն գո րծ նա կան աշ խա տա նք ներ.
  նյու թը կամ փո փեն տր ված հար ցե րի մի  ջո ցո վ։

 Մե թո դա կան ցու ցումն  ե ր
  Ճի շտ է թե ման սկ սել` նշե լով, որ վար սա վի րա կան գոր ծում օգ տա -

գործ վող նյու թե րը բա ժան վում են 2 խմ բի` մաս նա գի տա կան/պ րո-
ֆե սի ո նալ/ և տնային օգ տա գո րծ մա ն։ Վար սա վի րա նոց նե րում պար-
տա դիր է մաս նա գի տա կան նյու թե րի օգ տա գոր ծու մը։ Ա ռա նց դրա նց 
վար սա վի րա կան աշ խա տա նքն ան հնար է կազմակերպե լ։

  Հար կա վոր է ծա նո թաց նել ու սա նող նե րին վար սա վի րա կան գոր ծում 
օգ տա   գո րծ վող փրփ րօ ճառ նե րի /նա խա տես ված տար բեր տե սա կի 
մա զե րի հա մար/, հար դա րող, ներ կող, գա նգ րաց նող նյու թե րի հե տ։ 
Շատ հար մար է դա սա կար գումն  ե րը լավ պատ կե րաց նե լու հա մար 
օգ տա գոր ծել նկար ներ և պաս տառ ներ` հա մա պա տաս խան գծա կար-
գե րո վ։ Դրա նք կա րող են պատ րաս տել նաև ու սա նող նե րը` դա սա գր-
քի տե  սա կան նյու թի հի ման վրա / տե ՛ս ստո րև ներ կայաց ված գո րծ-
նա կան աշ խա  տան քը/։

  Ու սա նող նե րը պե տք է հս տակ յու րաց նեն ներ կե րի չո րս խմ բե րի դա-
սա կար գումն   ու դրա նց կի րառ ման ե ղա նակ նե րը` հա կա ռակ դեպ քում 
չեն կա րո ղա նա ի րա կա նաց նել հա ճա խոր դի մա զե րի նե րկ ման ճի շտ 
տեխ նո լո գի ա, օ րի նակ` մա զե րի գու նա թափ ման հա մար նա խա տես-
ված նյու թե րը պա րու նա կում են  օք սի դիչ, ո րը փո խազ դե ցու թյան մե ջ 
մտ նե լով մա զի պիգ մե ն տի հետ` այն քայ քայում է մա սա մբ կամ ամ-
բող ջո վի ն։ Մա սա մբ քայ քայ ման ժա մա նակ մա զե րի գույ նը բաց վում 
է, իսկ ամ բող ջա կան քայ քայ ման դեպ քում` մա զե րը գու նա թափ վում 
են։

 Հու շում։ Գու նա թափ ման են թա կա են մի  այն ա ռո ղջ մա զե րը ։
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 Գո րծ նա կան աշ խա տա նք նե ր

 Գո րծ նա կան աշ խա տա նք թիվ 1.
  Ու սումն  ա սի րել որ ևէ փրփ րօ ճա ռի /լ վա ցող մի  ջո ցի/ կի րառ ման հրա-

հա նգ նե րը, ցու ցումն  ե րը/ բա ղադ րու թյու նը, պի տա նե լի ու թյան ժամկ  ե տը/։  
Ներ կայաց նել, թե  տվյ ալ փրփ րօ ճա ռը ի՛նչ մա զե րի հա մար կօգ տա գոր-

ծեք, և արդյոք այն ձեզ կօգ նի ձեր ընտ րած վար սա վի րա կան գոր ծո ղու-
թյունն ի րա կա նաց նե լու հա մա ր։ 

Հու շում։ Մա զե րի փայ լուն և ա ռո ղջ տե սքն ա պա հո վե լու հա մար նախ 
հար կա վոր է ո րո շել տվյ ալ մա զի տե սա կը և ա պա ընտ րել դրան հա մա պա-
տաս խան լվա ցող մի  ջոց նե րը ։

 Գո րծ նա կան աշ խա տա նք թիվ 2.
 Հար կա վոր է հա ճա խոր դի գլու խը լվա նալ փրփ րօ ճա ռո վ։ Ձեր ձեռ քի 

տակ ու նեք խտաց ված փրփ րօ ճառ ։ Ինչ պե ՞ս կվար վե ք։ Ցույց տվեք ձեր գոր-
ծո ղու թյուն նե րը։ 

 Հու շում։ Բո լոր խտաց ված փրփ րօ ճառ նե րն օգ տա գոր ծե լուց ա ռաջ ան-
հրա ժե շտ է ջրով բա ցել`  1։1 հա րա բե րու թյա մբ։  

 Գո րծ նա կան աշ խա տա նք թիվ 3.
Գ ծա կար գի մի  ջո ցով ներ կայաց նել փրփ րօ ճառ նե րի դա սա կար գու մը ։

 Գո րծ նա կան աշ խա տա նք թիվ 4.
 Ներ կայաց նել հար դա րող նյու թե րի հա ջոր դա կան օգ տա գո րծ ման քայ-

լա շա րն ըստ կի րառ ման հա ջոր դա կա նու թյա ն։

Ս տու գիչ և ամ փո փիչ հար ցե ր 
1.  Մա զե րը լ վա նա լու հա մար ի՞նչ նյու թեր են հա ճախ օգ տա գոր ծում։ 
2. Ի ՞նչ նյու թեր են պա րու նա կում մա զե րի լվաց ման  մի  ջոց նե րը։ 
3. Փրփ րօ ճառ նե րը ի րե նց կազ մու թյա մբ քա նի՞ տե սակ ի են  բա ժան-

վում։ 
4. Ը ստ նշա նա կու թյան  փրփ րօ ճառ նե րը քա նի՞  տե սա կի է կա րե լի  բա-

ժա նե լ։ 
5. Փրփ րօ ճառ նե րն  ըստ կազ մու թյան և ազ դե ցու թյան քա նի տե սա կի են 

լի նում։
6.  Ներ կա նյու թի քա նի՞ խում բ գոյու թյուն ու նի:
7. Ո՞ր խմ բի ներ կա նյու թը ի՞նչ նպա տա կով է օգ տա գո րծ վում։
8. Ան վա նե ՛ք մա զե րի հար դար ման մի  ջոց նե րը:
9. Ո րո ՞նք են մա զե րի կա ռուց ված քը բա րե լա վող մի  ջոց նե րը։
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ԳԼՈ ՒԽ 3. 

ՄԱ ԶԵ ՐԻ ԽՆԱ ՄՔ ԵՎ ՆԱ ԽԱ ՊԱՏ ՐԱՍ ՏՈՒՄ

 Մա զա բա նու թյուն։ Մա զե րի խնա մք։ Բուժ կան խար գե լիչ մի  ջոց նե ր։

 Սո վո րող նե րը պե տք է  ի մա նան`
  սա նր ման ան վտան գու թյան տեխ նի կայի կա նոն նե րն ու սա նի տա րա-

հի գի ե նիկ նոր մե  րը,
 մա զե րի տի պե րը, ո րա կը, նյու թա կա զմ ված քը, գլ խի ճար պա զատ ման 

աս տի ճա նը ,
 կան խար գե լիչ մի  ջոց նե րի կի րառ մա մբ խնա մե լ և բու ժել մա զե րը, 

մե ր սել գլ խա մաշ կը,
  ճի շտ ո րո շել գլ խա մաշ կի և մա զե րի խն դի րը և գնա հա տել դրա աս-

տի ճա նը:

 Սո վո րող նե րը պե տք է  կա րո ղա նան`
  ճի շտ բռ նել սան րը.
 ճի շտ սան րել մա զե րը` պա հ պա նե լով ան վտան գու թյան տեխ նի կայի 

կա նոն նե րն ու սա նի տա րա հի գի ե նիկ նոր մե  րը.
 լ վա նալ հա ճա խոր դի գլու խը.
 ճի շտ ներ կայաց նել գլ խի լվաց ման ան վտան գու թյան տեխ նի կայի կա-

նոն նե րն ու սա նի տա րա հի գի ե նիկ նոր մե  րը.
 ճի շտ ընտ րել մա զե րը լվա ցող և վե րալ վա ցող նյու թե րը.
  ճի շտ ո րո շել ու կար գա վո րել ջրի ջեր մաս տի ճա նը.
 ճի շտ ընտ րել չո րաց նող մի  ջո ցը.
 կար գա վո րել է լե կտ րա կան սար քա վո րումն  ե րի աշ խա տան քային ռե-

ժի մը.
  ճի շտ կա տա րել չո րա ցու մը` մա զե րին տա լով կտր ված քի ձևը և պահ-

պա նե լով ան վտան գու թյան տեխ նի կայի կա նոն նե րն ու սա նի տա րա-
հի գի ե նիկ նոր մե  րը.

  ճի շտ ո րո շել գլ խա մաշ կի և մա զե րի խն դիր նե րը և գնա հա տել դրա նց 
աս տի ճա նը.

 պատ րաս տել դի մակ ներ.
 ճի շտ տա րա ծել դի մա կը գլ խա մաշ կի կամ մա զե րի վրա.
 պահ պա նել դի մա կի կի րառ ման հրա հան գի պա հա նջ նե րը.
 ճի շտ ընտ րել գլ խա մաշ կի մե  րս ման ձևը և կա տա րել մե ր սում` պա հ-

պա նե լով ան վտան գու թյան տեխ նի կայի կա նոն նե րն ու սա նի տա րա-
հի գի ե նիկ նոր մե  րը ։
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 Թե մայի նպա տա կը`
 Սո վո րող նե րին ծա նո թաց նել մա զե րի  կա ռուց ված քին, նա խա պատ րաս-

տել հա ճա խոր դի  գլ խի լվաց ման տեխ նո լո գի այի կա տար ման քայ լա շա-
րի ն։

Խն դիր նե րը`
 Սո վո րող նե րը կի մա նան` 
 մա զի կազ մա բա նու թյան, ա ճի, ո րա կի, ժա ռան գա կա նու թյան գոր ծո-

նի հետ կապ ված բազ մա թիվ հար ցեր.
 կ ներ կայաց նեն գլ խի լվաց ման ու չո րաց ման տեխ նո լո գի ան.
 կ մատ նան շեն այն մի  ջոց նե րն ու ու ղի նե րը, ո րո նք մա զե րը կխ նա մե ն 

և կպա շտ  պա նեն վն ա սա կար ազ դե ցու թյուն նե րից. 
 նյու թը կամ փո փեն տր ված հար ցե րի մի  ջո ցով.
 կ կա տա րեն գո րծ նա կան աշ խա տա նք նե ր։

 Մե թո դա կան ցու ցումն  ե ր
  Ճի շտ է թե ման սկ սել` սո վո րող նե րին հա ղոր դե լով ան հրա ժե շտ տե ղե-

կույթ մա զի կազ մա բա նու թյան, ա ճի, ո րա կի մա սի ն։
  Սո վո րող նե րի ու շադ րու թյու նը հրա վի րել գլ խի լվաց ման հա մար նա-

խա տես ված ջրի կա ռուց ված քի և ջեր մաս տի ճա նի կար գա վոր ման 
վրա, քա նի որ վար սա վի րի աշ խա տա նք ի հա ջո ղու թյու նը մե  ծա պես 
կախ ված է այդ գոր ծոն նե րից /փրփ րօ ճա ռն ան հրա ժե շտ է մի  այն լվա-
նա լու ար դյու նա վե տու թյու նը բա րձ րաց  նե լու հա մար/։
  Կար ևո րել սո վո րող նե րին ի րա զե կումը մե  րս ման ցու ցումն  ե րի ն։ Այ-

սինքն` ո՛ր դեպ քում է մե ր սու մը ցուց ված, ո՛ր դեպ քում` ոչ։ 

 Հու շում 
 Մեր սու մը ցուց ված է այն մա րդ կա նց, ո րո նց ճար պա գեղ ձե րը վատ 

են աշ խա տում  և հի պո տո նիկ են /ա րյան ցա ծր ճն շում/։ 
 Մեր սու մը հա կա ցուց ված է տար բեր մաշ կային հի վան դու թյուն-

նե րի, խի ստ մա զա թա փու թյան, հի պեր տո նի այի /ա րյան բա րձր 
ճն շում/, նյար դային հի վան դու թյուն նե րի և գլ խի վն աս վա ծք նե րի 
դեպ քե րում։

  T-աձև ա ղյ ու սա կի մի  ջո ցով ցույց տալ մե  րս ման դրա կան և բա ցա սա-
կան կող մե  րը / տե ՛ս «Ու սուց ման մե  թոդ ներ» բա ժի նը/։

 Գո րծ նա կան աշ խա տա նք նե ր

 Գո րծ նա կան աշ խա տա նք թիվ 1.
 Ներ կայաց նել գլ խի լվաց ման նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տա նք նե րը 

կեն դա նի մո դե լի վրա ։



13

Գո րծ նա կան աշ խա տա նք թիվ 2.
 Հա մա րա կա լել գոր ծո ղու թյուն նե րն ըստ կա տար ման հա ջոր դա կա նու-

թյան`
 փրփ րօ ճա ռը տա րա ծել շր ջա նա ձև շար ժումն  ե րով, մատ նե րի փա փուկ 

բար ձիկ նե րով  շա րժ վել մա զե րի ծայ րե րից մի  նչև գլ խի վե րին գա գա-
թը.

 փրփ րօ ճա ռը լվալ 
 գլ խի հի գի ե նիկ լվա ցում կա տա րել եր կու ան գա մ.
  խոր հուրդ է տր վում ան հրա ժե շտ քա նա կու թյա մբ փրփ րօ ճա ռը նախ 

լց նել ա փի մե ջ` այն տա քաց նե լու հա մար, հե տո նոր  մա զե րին բաշ-
խել.

 փրփ րօ ճա ռը հա վա սա րա չափ բաշ խել մա զե րին` սկ սե լով մա զար-
մատ նե րից.

  մա զե րը խնամ քով թր ջե լ։

 Գո րծ նա կան աշ խա տա նք թիվ 3.
 Կա տա րել  մա զե րի չո րա ցում` նշե լով այն հա կա ցու ցումն  ե րը, ո րո նք 

հար կա վոր է հաշ վի առ նել այդ գոր ծըն թա ցի ժա մա նա կ։

  Հու շում
 Մա զե րը լվա նա լուց հե տո խոր հուրդ չի տր վում ան մի  ջա պես դրանք 

սան րե լ։ Անհ րա ժե շտ է թող նել, որ մա զե րը չո րա նան բնա կան ճա-
նա պար հով /այդ նպա տա կով կա րե լի է օգ տա գոր ծել  նաև տաք 
սր բի չ/։ 

 Թաց  մա զե րը հար դա րե լու հա մար խոր հուրդ չի տր վում կի րա ռել 
շատ տաք վար սա հար դա րի չ։

 Սր բի չով չո րաց նե լիս  պե տք չէ մա զե րը ու ժեղ տրո րել.  լվաց ված 
մա զե րը հար կա վոր է հա վա քել սր բի չի մե ջ, նուրբ շար ժումն  ե րով 
չո րաց նել, այ նու հե տև սր բի չը հա նե լ։ 

 Վար սա հար դա րի չով հար դա րե լու ժա մա նակ հար կա վոր է այն 
գլխին շատ մոտ չպա հել, և  հար դա րել թե թև չո րաց րած մա զե րը ։

 Գո րծ նա կան աշ խա տա նք թիվ 4.
 Ի րա կա նաց նել վար սա հար դա րի չով մա զե րի հար դա րման գոր ծո ղու-

թյուն նե րը` օգտ վե լով ստո րև ներ կայաց ված քայ լա շա րից`
 չո րաց նել  մա զե րը ար մատ նե րից.
 չ պա հել վար սա հար դա րի չը նույն տե ղում եր կար ժա մա նակ. ե թե ինչ-

որ մաս դեռ չի չո րա ցել, դրան կա րե լի է նո րից ան դրա դառ նալ.
  պա հել վար սա հար դա րի չը 15 սմ-ից  ոչ պա կաս հե ռա վո րու թյան 

վրա.
 Հու շում։ Ե թե հա ճա խոր դը վար սա հար դա րի չով հար դար վում է շա բա-

թա կան 2 ան գամ / հատ կա պես` ե թե մի  ա ժա մա նակ օգ տա գոր ծում է լաք և 
փա թա թուկ, ա պա ա մի  սը մե կ ան գամ ան հրա ժե շտ է օգ տա գոր ծել  մա զե րի 
խնամ քի հա մար նա խա տես ված մի  ջոց ներ/։
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 Գո րծ նա կան աշ խա տա նք թիվ 5.
 Մո դե լի վրա ցույց տալ գլ խի մե  րս ման տեխ նո լո գի այի հա մար նա խա-

տես ված 12 շար ժումն  ե րը` ու ղեկ ցե լով դրա նք հա մա պա տաս խան մե կ նա-
բա նու թյուն նե րո վ։

 Գո րծ նա կան աշ խա տա նք թիվ 6.
 Պատ րաս տել դի մակ ներ հետ ևյալ բա ղադ րու թյուն նե րով և ցույց տալդրա-

նք գլ խա մաշ կի վրա տա րա ծե լու տեխ նո լո գի ա ն։
 Մա զե րի ա րագ ա ճի հա մար հի ա նա լի մի  ջոց են նաև հետ ևյալ բա ղադ-

րու թյա մբ դի մակ նե րը.
1.  զեյ թու նի ձե թը, կո կո սի և գեր չա կի յու ղե րը խառ նել և ստաց ված խյու-

սը տա քաց նել։ Այ նու հե տև քսել գլ խա մաշ կին և թեթ ևա կի մե ր սել։
2.  Հա զա րա թեր թի կը խառ նել զեյ թու նի ձե թի հետ 1։4 հա րա բե րու թյա մբ 

և դրա նով տրո րել գլ խա մաշ կը ։
3.  Խառ նել 1 բա ժակ ջրիկ կավ, 1 ճա շի գդալ  քա ցախ և 1/2 թեյի գդալ 

ար նի կի թուրմ։  Գլու խը լվա նալ այդ խառ նուր դով և պար զաջ րե լ։
4. 30-50 գ սո խի կճեպ նե րը ե ռաց նել 1 բա ժակ ջրով 15-20 րո պե։ 30 րո-

պե մն ա լուց հե տո թող նել սառ չի։ Այս խառ նուր դով թր ջել չոր մա զե-
րը, չսր բել և թող նել ինք նու րույն չո րա նա ։

 Ի սկ որ պես ընդ հա նուր խոր հուրդ` հար կա վոր է խմե լ շատ կաթ, ու տել 
բրյու սե լյ ան կա ղա մբ, մր գեր ու բան ջա րե ղեն. ա ռո ղջ սնուն դը ոչ մի  այն կն-
պաս տի մա զե րի ա րագ ա ճին, այլև կպահ պա նի ձեր օր գա նիզ մի  ա ռող ջու-
թյու նը ։

Ս տու գիչ և ամ փո փիչ հար ցե ր
1. Ո ՞ր գի տու թյունն է ու սումն  ա սի րում մա զի կազ մա բա նու թյու նը։ 
2. Ի ՞նչ նյու թից է բաղ կա ցած մա զը։ 
3. Ի ՞նչ ֆունկ ցի ա նե ր են  ի րա կա նաց նում մա զե րը ։
4.  Մա զա թա փու թյուն, ի՞նչ գի տեք դրա մա սի ն։
5. Ն շե՛ք մի   քա նի շատ տա րած ված պատ ճառ ներ, ո րո նք ա ռաջ են բե-

րում  մա զա թա փու թյուն։  
6. Ի՞ նչ գի տեք մա զե րի ճի շտ սնն դա կար գի մա սի ն։ 
7. Ի ՞նչ տե սա կի խնամ քի մի  ջոց նե ր են  օգ տա գոր ծվում սրահ նե րում։ 
8. Ի ՞նչ պա րա գա նե րի հա վա քա ծու է  ան հրա ժե շտ հա ճա խոր դին սպա-

սար կե լու հա մա ր։ 
9. Ի ՞նչ տե սա կի ա րա րո ղա կա րգ է գլ խի լվա ցու մը։ 

10. Ի ՞նչ սկզ բուն քով է հար կա վոր կա տա րել փրփ րօ ճառ նե րի  և  պար-
զաջ րիչ այլ կոս  մե  տիկ մի  ջոց նե րի ընտ րու թյու նը ։

11. Ինչ պե ՞ս են կա տար վում գլ խի լվաց ման նա խա պատ րաս տա կան և 
ա վար տա կան աշ խա տա նք նե րը։ 

12. Ո ՞րն է մա զե րը չո րաց նե լու ա մե  նա ճի շտ ձևը։ 
13. Ի ՞նչ նշա նա կու թյուն ու նի մե ր սու մը մա զե րի հա մա ր։



15

ԳԼՈ ՒԽ 4. 

ՀԱ ՃԱ ԽՈՐ ԴԻ ՀԵՏ ՇՓ ՎԵ ԼՈՒ ԵՎ ԱՇ ԽԱ ՏԵ ԼՈՒ ՀԻ ՄՈՒՆՔ ՆԵ Ր

 Հա ճա խո րդ նե րի հիմն  ա կան հո գե բա նա կան տի պեր, շփ ման հի մունք ներ 
և սկզ բունք նե ր։  Հա ճա խոր դի ըն դու նում, բա նակ ցու թյուն նե րի վա րում, հա-
ղոր դակ ցում, հ նա րա վոր խն դիր նե րի լու ծում։

 Սո վո րող նե րը պե տք է  ի մա նան`
  հա ճա խո րդ նե րի հո գե բա նա կան հիմն  ա կան տե սակ նե րը, ինչ պես 

նաև հա ղոր դա կց ման /շփ ման/ հո գե բա նա կան հի մունք նե րն ու սկզ-
բունք նե րը. 

 ըն դու նել հա ճա խոր դին և վա րել բա նակ ցու թյուն.
 իրենց ի րա վա սու թյան շր ջա նակ նե րը ։

 Սո վո րող նե րը պե տք է  կա րո ղա նան`
 ճի շտ նկա րագ րել  հա ճա խոր դի հո գե բա նա կան հիմն  ա կան տե սակ-

նե րը և հա ղոր դա կց ման /շփ ման/ հո գե բա նա կան հի մունք նե րն ու 
սկզ բունք նե րը.

 ճի շտ ո րո շել ա ռա ջա րկ վող « հա ճա խոր դի» հո գեբա նա կան տե սա կը.
  հա ճա խոր դի նկատ մա մբ ցու ցա բե րել  ան հրա ժե շտ սի րա լի րու թյուն.
 տե ղա վո րել հա ճա խոր դին հար մա րա վետ բազ կա թո ռում.
  հա ճա խոր դին տրա մադ րել ան հրա ժե շտ խո րհր դատ վու թյուն՝ կտր-

ված քը և (կամ) սա նր վա ծքն ընտ րե լու հար ցում.
 հա ճա խոր դի նկատ մա մբ լի նել ու շա դիր և սի րա լիր, շա րու նա կել հա-

ճա խոր դի նա խա ձեռ նու թյա մբ սկս ված զրույ ցը.
 հաս տա տու թյու նում ստեղ ծել հյու րըն կա լու թյան ի րա կան մթ նո լո րտ. 
 իրենց ի րա վա սու թյան շր ջա նակ նե րում լու ծել հա ճա խոր դի մոտ ա ռա-

ջա ցող հնա րա վոր խն դիր նե րը, 
 ա նհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում խն դի րը ճի շտ ներ կայաց նել իր վե րա-

դա սին.
 ճի շտ ձևով հի շեց նել հա ճա խոր դին հաս տա տու թյու նում սահ ման ված 

կա նոն նե րի և հա շի վը փա կե լու ան հրա ժեշ տու թյան մա սի ն։

 Թե մայի նպա տա կը`
 Սո վո րող նե րին ներ կայաց նել  հա ճա խոր դի հետ շփ վե լու և աշ խա տե լու 

հի մունք նե րը, ձևա վո րել ան հրա ժե շտ հա ղոր դակ ցա կան կա րո ղու թյուն նե-
րը ։

Խն դիր նե րը`
 Սո վո րող նե րը կի մա նան` 
 ի նչ պի սին պե տք է լի նի վար սա վի րը. 
 ի նչ պի սին պե տք է լի նի վար սա վի րի ար տա քին տես քը. 
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 ի նչ պի սի հի գի ե նայի կա նոն ներ պե տք է պահ պա նի վար սա վի րը. 
 ի նչ պի սի  հա րա բե րու թյուն ներ հաս տա տի հա ճա խոր դի հետ. 
 ի նչ պես հա ճա խոր դի հետ զրույց վա րել. 
 ի նչ պես լու ծել հա ճա խոր դի դժ գո հու թյան հար ցը. 
 ի նչ պես բաշ խել աշ խա տա ժա մա նա կը ։

 Մե թո դա կան ցու ցումն  ե ր
  Աշ խա տան քային և մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում 

սո վո րող նե րի մոտ հար կա վոր է կար ևո րել ակ տիվ հա ղոր դա կց վե լու 
կա րո ղու թյուն նե րը։ 

  Սո վո րող նե րը պե տք է գի տակ ցեն, որ բազ մա թիվ սո ցի ա լա կան հար-
ցեր ու խն դիր ներ ա ռա ջա նում են մա րդ կա նց մի  ջև ան բա վա րար հա-
ղոր դա կց ման պատ ճա ռո վ։ 

  Աշ խա տան քում ա ռաջ նային պլան մղել հա ճա խոր դի նկատ մա մբ սի-
րա լիր վե րա բեր մուն քը, ու շադ րու թյու նը, նրա նա խա ձեռ նու թյա մբ 
զրույց սկ սե լը և այլն։

 Գո րծ նա կան աշ խա տա նք նե ր

 Գո րծ նա կան աշ խա տա նք թիվ 1.
Քն նա րկ ման թե մա՝  Ի՞նչ ա սել է`  «Հա ճա խոր դը մի  շտ ճի շտ է»։
Քն նա րկ ման ար դյուն քում ծն ված գա ղա փար նե րը գրա ռել, ա պա ներ-

կայաց նե լ։  Ար ծար ծել նաև աշ խա տա վայ րում վար սա հար դա րի և հա ճա-
խոր դի հա ղոր դա կց ման ա պա հով ման խն դի րը ։

 Գո րծ նա կան աշ խա տա նք թիվ 2.
Քն նա րկ ման թե մա՝  Ի՞նչ չա փա նիշ նե րով եք ո րո շում հա ճա խոր դի գոհ 

լի նե լը ձեր աշ խա տան քի ց։
Կազ մե  ՛ք հա ճա խոր դին ճի շտ սպա սար կե լու ծա ռայու թյուն նե րի ա ղյ ու-

սա կ։ 
Հա մե  մա տե ՛ք ձեր և ըն կե րոջ գրա ռումն  ե րը ։

 Գո րծ նա կան աշ խա տա նք թիվ 3.
 Դե րային խա ղի մի  ջո ցով ներ կայաց նել հետ ևյալ ի րա վի ճա կը /ա ռա-

ջարկ վող ի րա վի ճակ նե րը հնա րա վո րի նս պե տք է մոտ լի նեն ի րա կա նու-
թյա նը/։ 

Ի րա վի ճա կի նկա րագ րու թյուն
 Դուք ձևա վո րել եք հա րս նա ցուի սա նր վա ծք, սա կայն նա չի հա մա ձայն-

վում ձեր կա տա րած աշ խա տան քի հետ` պա հան ջե լով կա՛մ ան հրա ժե շտ 
շտ կումն  եր ա նել, կա՛մ սա նր ված քի ձևը  փո խե լ։ Հա կա ռակ պա րա գայում 
նա հրա ժար վում է վճա րե լ։
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Ի՞նչ քայլեր կձեռնակեք
Տ վյ ալ դե րային խա ղը կա ռուց վում է կո նֆ լիկ տի շուրջ, ո րը կա րող է 

ա ռա ջա նալ  տար բեր թյու րի մա ցու թյուն նե րի ց։ Այն օգ տա կար է, երբ փոր-
ձում են ցույց տալ, որ նույն  թե մայի շուրջ տար բեր մար դիկ տար բեր կար-
ծիք ներ ու նե ն։

 Դե րային խա ղից հե տո կար ևոր է ան ցկաց նել դեբ րի ֆի նգ / տե ՛ս «Ու սուց-
ման մե  թոդ ներ» բաժ նում/։

Ս տու գիչ և ամ փո փիչ հար ցե ր 
1. Ի նչ պի սի ՞ն պե տք է լի նի վար սա վի րը։ 
2. Ի նչ պի սի ՞ն պե տք է լի նի վար սա վի րի ար տա քին տես քը: 
3. Ի նչ պի սի՞ հի գի ե նայի կա նոն ներ պե տք է պահ պա նի վար սա վի րը։ 
4. Ի նչ պի սի՞ հա ղոր դա կց ման կա րո ղու թյուն նե րի պե տք է տի րա պե տի 

վա րսա հար դա րը։ 
5. Ի նչ պե ՞ս հա րա բե րու թյուն հաս տա տել հա ճա խոր դի հե տ։ 
6. Ի նչ պե ՞ս հա ճա խոր դի հետ զրույց վա րե լ։ 
7. Ի նչ պե ՞ս լու ծել հա ճա խոր դի դժ գո հու թյան հար ցը։ 
8. Ի նչ պե ՞ս  բաշ խե լ աշ խա տա ժա մա նա կը։ 
9. Ո ՞ր  դեպ քում վա րսա հար դա րը կա րող է հրա ժար վել հա ճա խոր դին 

սպա սար կե լուց։ 
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ԳԼՈ ՒԽ 5. 

ՄԱ ԶԵ ՐԻ ԿՏ ՐՈՒՄ

 Կա նա նց բա զային, դա սա կան, մո դե լային կտր վա ծք ներ,  կա տար ման 
տեխ նո լո գի ա ներ, կա նա նց կտր վա ծք նե րի տար բեր մե  թոդ ներ և հնար ներ, 
տղա մա րդ կա նց կտր վա ծք նե րի մե  թոդ ներ, բե ղե րի և մո րու սի ձևա վո րում։

 Սո վո րող նե րը պե տք է  ի մա նան`
  մա զե րը կտր ման նա խա պատ րաս տե լը.
  մա զե րի կտ րում ըստ հրա հան գի
  բե ղե րի, մո րու սի կտ րու մը և ձևա վո րու մը.
 կտր ման գոր ծո ղու թյուն նե րի ճի շտ հա ջոր դա կա նու թյու նը և ան վտան-

գու թյան տեխ նի կայի և սա նի տա րա հի գի ե նիկ կա նոն նե րը:

 Սո վո րող նե րը պե տք է  կա րո ղա նան` 
 աշ խա տան քի նա խա պատ րաս տու մը ճի շտ կա տա րել.
  մա զաբա ժա նու մը ճի շտ  կա տա րել.
  կա տա րել մա զե րի կտ րու մը` կտր ման տար բեր մե  թոդ նե րի և հնար նե-

րի կի րառ մա մբ.
  ճի շտ կա տա րել կտր ված քի չո րաց ման աշ խա տան քը / մա զե րի չո րաց-

ման աս տի ճա նը բա վա րար է/.
 ճի շտ կա տա րել աշ խա տան քի ա վար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը.
 կտր ված քը հա մա պա տաս խա նեց նել հա ճա խոր դի հետ նա խա պես 

հա մա ձայ նեց ված ձևի ն։

 Թե մայի նպա տա կը`
 Սո վո րո ղին տալ գի տե լիք ներ կա նա նց  և տղա մա րդ կա նց կտր վա ծք նե-

րի կա տար ման տե խ նո լո գի ա նե րի վե րա բե րյալ, ձևա վո րել տար բեր մե  թոդ-
նե րով և հնա րք նե րով կա նան ց կտր վա ծք ներ կտ րե լու, կտր ման գոր ծո ղու-
թյուն նե րի ճի շտ հա ջոր դա կա նու թյու նը պահ պա նե լու կա րո ղու թյուն նե ր:

Խն դիր նե րը`
 Սո վո րող նե րը կի մա նան`
 կտր վա ծք նե րի տե սակ նե րը. 
 բա ժուկ նե րի մա սին.
  մա զա փն ջե րի մշակ ման ձևե րը. 
 կտր վա ծք նե րի ձևե րը.
  ճա կա տային մա զա փն ջե րի ձևե րը.
 կ կա տա րեն գո րծ նա կան աշ խա տա նք նե ր.
  նյու թը կամ փո փեն տր ված հար ցե րի մի  ջո ցով:
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 Մե թո դա կան ցու ցումն  ե ր
  Ճի շտ է թե ման սկ սել` նշե լով, որ կտր ված քի կա տար ման ո րա կից է 

կախ ված մո դե լա վոր ման հա ջո ղու թյու նը, այն է` ա պա գա սա նր ված քի 
տես քը ։

  Հար կա վոր է կտր ված քի նա խա պատ րաս տա կան փու լում  ստու գել 
գոր ծիք նե րի հի գի ե նիկ վի ճա կը, կրել աշ խա տան քային հա մա պա-
տաս խան հա գուստ, ձեռ քե րն օ ճա ռով լվա նալ և ա պա ան ցնել հա ճա-
խոր դին սպա սար կե լու։ 

 Ա նհ րա ժե շտ է ստու գել մա զե րի և գլ խա մաշ կի վի ճա կը` սան րե լով հա-
ճա խոր դի մա զե րը։ Ե թե վար սա հար դա րը հայտ նա բե րում է, որ հա ճա-
խո րդն ու նի որ ևէ մաշ կային հի վան դու թյուն, ա պա նա կա րող է հրա-
ժար վել տվյ ալ հա ճա խոր դին սպա սար կե լուց։

  Հա ճա խոր դի տես քը վար սա հար դա րու մի ց հե տո մե  ծա պես կախ ված է 
կտր ված քի ճի շտ ընտ րու թյու նից և դրա  ար հես տա վա րժ  կա տա րու-
մի  ց։ Հա ջող ված է հա մար վում այն կտր ված քը, ո րը հե տա գայում քիչ 
խնա մք է պա հան ջում։

 
Գո րծ նա կան աշ խա տա նք նե ր

 Գո րծ նա կան աշ խա տա նք թիվ 1.
 Ներ կայաց նել կա րճ մա զե րի կտր ման քայ լե րը  մո դե լի վրա ։

Գո րծ նա կան աշ խա տա նք թիվ 2.
 Ներ կայաց նել կա րճ սա նր ված քին հա մա պա տաս խան ճա կա տային մա-

զա փն ջի կտր ման քայ լե րը  մո դե լի վրա ։

 Գո րծ նա կան աշ խա տա նք թիվ 3.
 Մո դե լի վրա ցույց տալ բա ժուկ նե րը և նշել նրա նց ան վա նումն  ե րը ։

 Գո րծ նա կան աշ խա տա նք թիվ 4.
 Մո դե լի վրա ցույց տալ մա զա փն ջե րի մշակ ման ձևե րը ։

1. Մազերի ներքին կտրում  2. Մազերի արտաքին 
կտրում

3. «Պոյնտինգ»
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 Գո րծ նա կան աշ խա տա նք թիվ 5.

 Մո դե լի վրա ցույց տալ ո լո րած մա զե րի կտ րու մը

4. Մազերի հանում 

Ոլորած մազափնջի կտրումը 
եզրա կտրման ժամանակ  ուղիղ 

կտրվածքի հնա րով: Ոլորած մազափնջի կտրումը 
«սահող» կտրվածքով:

Ոլորած մազափնջի 
կտրումը ուղիղ կտրվածքով` 
ա.ուղղաձիգ  
բ. զուգահեռ մազերի 
նկատմամբ:

5. Սլայսինգ
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 Գո րծ նա կան աշ խա տա նք թիվ 6.
 Մո դե լի վրա ցույց տալ ստու գիչ մա զա փն ջի կտ րու մը 

Ս տու գիչ և ամ փո փիչ հար ցե ր 
1. Ի ՞նչ փու լեր է պա րու նա կում մա զե րի կտր ման գոր ծըն թա ցը ։
2.  Մա զե րի կտր ված քի  հա մար ի՞նչ նա խա պատ րաս տա կան փու լեր 

գոյու թյուն ու նե ն։
3. Ի ՞նչ է բա ժու կը ։
4.  Մա զա փն ջե րի մշակ ման (կտր ման) քա նի՞ ձև գոյու թյուն ու նի ։
5. Ի նչ պե ՞ս է կա տար վում  մա զե րի ներ քին կտ րու մը ։
6. Ի նչ պե ՞ս է կա տար վում  մա զե րի ար տա քին կտ րու մը ։
7. Ի ՞նչ է նշա նա կում «պոյն տի նգ»։ 
8. Ի ՞նչ է նշա նա կում «ս լայ սի նգ»։
9. Ի՞նչ է նշա նա կում «ս տու գիչ մա զա փունջ»  բա ռա կա պակ ցու թյու նը ։

10. Ի ՞նչ է նշա նա կում «մա զա փն ջե րի ձգում»  բա ռա կա պակ ցու թյու նը ։
11. Ի ՞նչ է նշա նա կում «մա զե րը զրոյա կան վի ճա կում»։
12. Ն կա րագ րեք «տու շով կայի» կա տար ման տեխ նո լո գի ա ն։
13. Ի նչ պի սի՞  գոր ծիք նե րով են կա տա րում ֆի լի րով կա ։
14. Ն կա րագ րե՛ք «մա զա փուն ջը մա զա փն ջի հետ ևից»  մե  թո դը։ 
15. Ի ՞նչ է նշա նա կում «գ րա դուի րով կան»։ 
16. Ի նչ պե ՞ս է կա տար վում եզ րագ ծով կտ րու մը։ 
17. Ի ՞նչ նշա նա կու թյուն ու նի սա նր ված քի հա մար ճա կա տի մա զա փուն ջը ։
18. Ն շեք  ճա կա տի մա զա փն ջե րի տե սակ նե րը։ 
19. Ի նչ պե ՞ս է կա տար վում ճա կա տային մա զա փն ջի  ֆի լի րով կան և եզ-

րա կտ րու մը։ 
20. Ան վա նեք տղա մա րդ կա նց մա զե րի կտր վա ծք նե րի տե սակ նե րն ու տի-

պե րը։ 
21. Ի ՞նչ ընդ հան րու թյուն և տար բե րու թյուն ու նեն տղա մա րդ կա նց և կա-

նա նց սա նր վա ծք նե րը ։

 Մա զե րի կտ րում ըստ 
ստու գիչ մա զա փն ջի 

ձգման  90°-ով:

 Մա զե րի կտ րում մա զա-
փն ջի  ձգ ման 0°-ով:

 Ծոծ րա կային  հատ վա-
ծի մա զե րի կտ րում  ըստ 

ստու գիչ մա զա փն ջի:
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Գ ԼՈ ՒԽ 6. 

ՄԱ ԶԵ ՐԻ ՀԱՐ ԴԱ ՐՈՒՄ

 Վար սա վի րա կան ար վես տի ծագ ման և զար գաց ման պատ մու թյու նը։ 
Մա զե րի հար դա րում։ Կեղ ծամն  եր, դրա նց տե սակ նե րը ։

 Սո վո րող նե րը պե տք է  ի մա նան`
  վար սա վի րա կան ար վես տի ծագ ման և զար գաց ման պատ մու թյու նը.
  մա զե րը հար դար ման ե ղա նակ նե րը.
  կեղ ծամն  ե րը, դրա նց տե սակ նե րը ։

 Սո վո րող նե րը պե տք է  կա րո ղա նան`
  ճի շտ ներ կայաց նել վար սա վի րա կան ար վես տի զար գաց ման պատ-

մու թյու նը.
  մա զե րը նա խա պատ րաս տել հար դար ման.
  կա տա րել կա նա նց մա զե րի հար դա րում ըստ հրա հան գի.
  կա տա րել  մա զե րի հար դա րում` պահ պա նե լով ան վտան գու թյան 

տեխ նի կայի և սա նի տա րա հի գի ե նիկ կա նոն նե րը.
  հար դա րու մը հա մա պա տաս խա նեց նել  հա ճա խոր դի հետ նա խա պես 

հա մա ձայ նեց ված ձևին.
  հար մա րեց նել կեղ ծա մը.
  կա տա րել կեղ ծա մի  հար դա րում։

 Թե մայի նպա տա կը`
 Սո վո րո ղին տալ գի տե լիք ներ վար սա վի րա կան ար վես տի ծագ ման և 

զար գաց ման պատ մու թյան, մա զե րի և կեղ ծամն  ե րի հար դար ման տե սակ-
նե րի, ե ղա նակ նե րի վե րա բե րյալ, ինչ պես նաև ձևա վո րել տարբեր ե ղա-
նակ նե րով կա նա նց և տղա մա րդ կա նց մա զե րի հար դար ման, ա վար տա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման, կեղ ծամն  ե րի հար մա րեց ման կա րո ղու-
թյուն նե ր։

Խն դիր նե րը`
 Սո վո րող նե րը կի մա նան`
  վար սա վի րա կան ար վես տի զար գաց ման պատ մու թյու նը.
  սա նր վա ծք նե րի դա սա կար գու մը.
  վար սա փա թա թու կով աշ խա տե լու տեխ նի կան.
  կեղ ծամն  ե րի խնամ քի մա սի ն։ 

 

Մե թո դա կան ցու ցումն  ե ր
  Դա սա րա նը բա ժա նել խմ բե րի և հա նձ նա րա րել դա սա գր քի` «Վար սա-

վի րա կան ար վես տի ծագ ման և զար գաց ման պատ մու թյու նը»  նյու-
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թը բա ժա նել ըստ տար բեր պե տու թյուն նե րում  այդ ար վես տի մա սին 
ստե ղծ ված պատ կե րա ցումն  ե րի, և յու րա քան չյուր խումբ ներ կայաց նի 
իր մա սը ։

  Սո վո րող նե րի ու շադ րու թյու նը հրա վի րել այն հան գա ման քի վրա, որ 
կեղ ծամն  ե րը ոչ մի  այն  մար դու ար տա քի նին յուր օ րի նա կու թյուն և հե-
տա քրք րու թյուն հա ղոր դե լու հա մար են, այլև  մա զա թա փու թյան կամ 
քի մի  աթե րա պի այի հետ ևան քով ա ռա ջա ցած խն դիր նե րին լու ծում 
տա լու մի  ջոց են։  Բա ցի այդ, մար դիկ կեղ ծամն  եր օգ տա գոր ծում են 
նաև գլու խը ցր տից պա շտ պա նե լու հա մար /մի  նչև - 15˚/։ Այս դեպ-
քում կեղ ծա մը փո խա րի նում է գլ խար կի ն։

  Հան գա մա նո րեն ներ կայաց նել նաև կեղ ծամն  ե րի խնամ քին ներ-
կայաց վող պա հա նջ նե րը ։

  Ցույց տալ ա ռօ րե կան հար դար ման ձևեր` կապ ված որ ևէ դեմ քի տե-
սա կից։

 Գո րծ նա կան աշ խա տա նք նե ր

 Գո րծ նա կան աշ խա տա նք թիվ 1.
Գ ծա կար գով ցույց տուր սա նր վա ծք նե րի դա սա կար գու մը ։

 Գո րծ նա կան աշ խա տա նք թիվ 2.
 Մո դե լի վրա ցույց տուր մա զե րի հար դա րու մը փա թա թու կի մի  ջո ցո վ։

 Գո րծ նա կան աշ խա տա նք թիվ 3.
 Մո դե լի վրա ցույց տուր հո րի զո նա կան ա լիք նե րի ստա ցու մը ։

 Գո րծ նա կան աշ խա տա նք թիվ 4.
 Մո դե լի վրա ցույց տուր մա զե րի փա թաթ ման տար բե րակ նե րը` կախ ված 

ընտր ված սա նր վա ծք նե րի ց։

 Գո րծ նա կան աշ խա տա նք թիվ 5.
 Մո դե լի վրա ցույց տուր մա զե րի հար դա րում «բ րա շի նգ», «տու պի րով-

կա» մե  թոդ նե րո վ։

Ս տու գիչ և ամ փո փիչ հար ցե ր 
1.  Ներ կայաց րե ՛ք վար սա վի րա կան ար վես տը Հին Ե գիպ տո սում։
2.  Ներ կայաց րե ՛ք վար սա վի րա կան ար վես տը Հին Հու նաս տա նում։
3.  Ներ կայաց րե ՛ք վար սա վի րա կան ար վես տը Հին Հռո մում։
4.  Ներ կայաց րե ՛ք վար սա վի րա կան ար վես տը Մի ջին դա րե րում (V-XIV 

դդ.):
5. Ներ կայաց րե ՛ք վար սա վի րա կան ար վես տը Վե րա ծնն դի դա րա շր ջա-

նում (XIV -XVI դդ.):
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6.  Ներ կայաց րե ՛ք վար սա վի րա կա ն ար վես տը  ռո կո կոյի  դա րա շր ջա նում 
(XVIII դ. ա ռա ջին կես):

7.  Ներ կայաց րե ՛ք վար սա վի րա կա ն ար վես տը կ լա սի ցիզ մի  դա րա շր ջա-
նում (XVIII դ. ա ռա ջին կես): 

8. Ներ կայաց րե ՛ք վար սա վի րա կան ար վես տը  ամպիր և բի դեր մե յեր  
դա րա շր ջան նե րում:

9. Ներ կայաց րե ՛ք կեղ ծամն  ե րի ստե ղծ ման պատ մու թյու նը ։
10. Ն կա րագ րե ՛ք կեղ ծամն  ե րի տե սակ նե րն ու կի րա ռու թյու նը ։
11. Ն կա րագ րե ՛ք կեղ ծամն  ե րի խնամ քը։ 
12. Ի ՞նչ կապ կա րող են ու նե նալ կտր վա ծք նե րը և սա նր վա ծք նե րը։ 
13. Ի ՞նչ գոր ծիք նե րով և մի  ջոց նե րով են հար դար վում մա զե րը: 
14. Ի նչ պե ՞ս կա րե լի է մե կ սա նր ված քի հի ման վրա ստա նալ մե կ ու րիշ 

սա նր վա ծք:
15. Ն կա րագ րե ՛ք փա թա թու կով աշ խա տե լու կա նոն նե րը: 
16. Ն կա րագ րե ՛ք մա զե րի հար դա րում «բ րա շի նգ» մե  թո դո վ։
17. Ն կա րագ րե ՛ք մա զե րի  գզում  և «տու պի րով կա» մե  թո դը ։
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Գ ԼՈ ՒԽ 7. 

ՄԱ ԶԵ ՐԻ ԳԱ ՆԳ ՐԱ ՑՈՒՄ

 Մա զե րի գա նգ րա ցում։ Մա զե րի գա նգ րաց ման տե սակ նե րը ։

 Սո վո րող նե րը պե տք է  ի մա նան`
  մա զե րի գա ն գրաց ման ծագ ման պատ մու թյու նը.
  գա նգ րաց ման տեխ նո լո գի ան.
  գա նգ րաց ման տե սակ նե րը ։

 Սո վո րող նե րը պե տք է  կա րո ղա նան`
  մա զե րը նա խա պատ րա սել գա նգ րաց ման.
  կա տա րել մա զե րի գա նգ րա ցում ըստ հրա հան գի.
  ճի շտ  ընտ րել և օգ տա գոր ծել գա նգ րաց ման ժա մա նակ կի րառ վող 

գոր ծիք նե րը, օ ժան դակ պա րա գա նե րը և նյու թե րը.
  ճի շտ  կա տա րել մա զե րի գա նգ րա ցու մը` պահ պա նե լով ան վտան գու-

թյան տեխ նի կայի և սա նի տա րա հի գի ե նիկ կա նոն նե րը.
  ճի շտ կա տա րել աշ խա տան քի ա վար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը.
  գա նգ րա ցու մը հա մա պա տաս խա նեց նել հա ճա խոր դի հետ նա խա պես 

հա մա ձայ նեց ված ձևի ն։

 Թե մայի նպա տա կը`
 Սո վո րո ղին տալ գի տե լիք ներ մա զե րի գա նգ րաց ման տե սակ նե րի վե-

րա բե րյալ, ձևա վո րել  դա սա կան և մո դե լային գա նգ րաց ման, նյու թե րի և 
սար քա վո րումն  ե րի ընտր ման և ըստ հրա հան գի կի րառ ման, ա վար տա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման կա րո ղու թյուն նե ր։

Խն դիր նե րը`
 Սո վո րող նե րը կի մա նան`
·  քի մի  ա կան գա նգ րաց ման տեխ նո լո գի ա ն.
  քի մի  ա կան գա նգ րաց ման տե սակ նե րը.
  նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տա նք նե րի կազ մա կեր պու մը.
  քի մի  ա կան նյու թի օգ տա գոր ծու մը մա զե րի գա նգ րաց ման գոր ծըն թա-

ցում.
  գա նգ րաց ված մա զե րի խնամ քի մա սի ն։

 Մե թո դա կան ցու ցումն  ե ր
  Սո վո րո ղին հիմն  ա վոր նե ր կայաց նել, որ այս ա րա րո ղա կար գի ար-

դյուն քում ու ղիղ մա զե րն ա լի քա ձև են դառ նում։ Սա կայն պե տք է 
նշել, որ քի մի  ա կան գա նգ րաց ման ժա մա նակ մա զե րը խի ստ տու ժում 
են, ո րով հե տև ու ղիղ մա զե րը գան գուր տե սք են ստա նում` մա զե րի 
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կա ռուց վա ծք թա փան ցող քիմի   ա կան ու ժեղ մի  ջոց նե րի ան մի  ջա կան 
ազ դե ցու  թյան տա կ։

 Ն շել, որ շատ կար ևոր է ինչ պես քի մի  ա կան նյու թե րի ճի շտ ընտ րու-
թյու նը, այն պես էլ  նա խա տես ված ժա մա նա կի ճշգ րիտ պահ պա նու մը։ 
Օ րի նակ` ե թե աշ խա տել են բա րձր կոն ցե նտ րա ցի ա ու նե ցող քի մի  ա-
կան նյու թե րով և եր կա րաց րել են աշ խա տան քի հա մար նա խա տես-
ված ժա մա նա կը, ա պա մա զը կլի նի  թույլ, զգայուն և լավ չի պա հի 
ան հրա ժե շտ ձևը։ Իսկ ե թե վե րց րել ենք թույլ  կոն ցե նտ րա ցի ա ու նե-
ցող քի մի  ա կան բա ղադ րու թյուն և կր ճա տել եք  քի մի  ան կա տա րե լու 
ժա մա նա կը, ա պա այդ պի սի գա նգ րա ցու մը ևս չի կա րող եր կար դի-
մա նա լ։

 Սո վո րո ղի ու շադ րու թյու նը հրա վի րել հետ ևյալ հան գա ման քի վրա. 
որ պես զի ստաց ված խո պոպ նե րը եր կար պահ պան վեն, հար կա վոր է 
կի րա ռել բա ղադ րա նյու թեր, ո րո նք ու նեն օք սի դաց նող հատ կու թյուն-
նե ր։

  Քի մի  ա կան գա նգ րա ցու մի ց հե տո` օգ տա գո րծ վող բո լոր ֆիք սա տոր-
նե րը կրում են  3%-ա նո ց ջրած նի պե րօք սիդ։ Դրա ազ դե ցու թյա մբ 
մա զե րի ներ քին կա պե րը վե րա կա նգն վում են և դրա նց հա ղոր դում 
ի րենց նախ կին հատ կու թյուն նե րը ։

 Գո րծ նա կան աշ խա տա նք նե ր

 Գո րծ նա կան աշ խա տա նք թիվ 1.
Ի ՞նչ է ան հրա ժե շտ քի մի  ա կան գա նգ րա ցո ւմ կա տա րե լու հա մար:
 Լրաց րո ՛ւ պա րա գա նե րի շար քը`                                                              
 ան ջրա թա փա նց թիկ նոց.
 պո չի կով սա նր.
 …………………..
 …………………
 ………………….
           

Գո րծ նա կան աշ խա տա նք թիվ 2.
2.1. Հա ճա խոր դը ցան կա նո ւմ է իր մա զե րը են թար կել քի մի  ա կան գա նգ-

րաց ման: 
Ին չի ՞ց պե տք է սկ սել ձեր աշ խա տան քը: Նշի ՛ր ճի շտ պա տաս խա նը.
   մի  ան գա մի ց կա նց նեմ աշ խա տան քի կա տար մա նը.
   հա ճա խոր դին սո ւրճ կա ռա ջար կեմ.
  կս տու գեմ մա զե րի ո րա կը:

2.2. Ներ կայաց րո ՛ւ քի մի  ա կան գա նգ րաց ման փու լե րը:
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Ս տու գիչ և ամ փո փիչ հար ցե ր։ 
1.  Ներ կայաց րե ՛ք քի մի  ա կան գա նգ րաց ման զար գաց ման պատ մու թյու-

նը։ 
2. Ի նչ պե ՞ս է կա տար վում մա զե րի քի մի  ա կան գա նգ րաց ման տեխ նո լո-

գի ա ն։
3. Ն կա րագ րե ՛ք քի մի  ա կան գա նգ րաց ման սկզ բունք նե րը։ 
4. Ի ՞նչ բա ղադ րա նյու թեր են կի րա ռում քի մի  ա կան գա նգ րաց ման հա-

մար։ 
5. Ի ՞նչ կապ ու նեն ճի շտ հրա հա նգ նե րը քի մի  ա կան գա նգ րաց ման գո րծ-

ըն թա ցում։ 
6. Ի ՞նչ նշա նա կու թյուն ու նեն ֆիք սա տոր նե րը քի մի  ա կան գա նգ րաց ման 

հա մա ր։
7.  Նշեք քի մի  ա կան գա նգ րաց ման ա րա գու թյու նը և գան գու րի ա ռաձ-

գա կա նու թյան կա պը ։
8. Ն շեք մա զե րի քի մի  ա կան գա նգ րաց ման կա տար ման փու լե րը։ 
9. Ի նչ պե ՞ս է կա տար վում  մա զե րի վի ճա կի և գլ խա մաշ կի գնա հա տում 

մի  նչև քի մի  ա կան գա նգ րա ցու մը։ 
10. Ի նչո՞ւ է պե տք մա զե րը լ վա նալ քի մի  ա կան գա նգ րա ցու մի ց ա ռա ջ։
11. Նկա րագ րեք քի մի  ա կան գա նգ րաց ման տե սակ նե րը։ 
12. Ին չի ՞ց է կախ ված կոկ լյ ուշ նե րի տրա մագ ծի ընտ րու թյու նը ։
13.  Մա զե րի  փա թաթ ման ի՞նչ մե  թոդ ներ գոյու թյուն ու նե ն։ 
14. Ին չո ՞ւ է պե տք մա զե րը պար զաջ րել քի մի  ա կան գա նգ րաց ման ժա մա-

նա կ։ 
15. Ի ՞նչ  նշա նա կու թյուն ու նի ֆիք սա ցու մը գա նգ րաց ման  ժա մա նա կ։
16. Ինչ պե ՞ս է կա տար վում մա զե րի վե րջ նա կան մշա կու մը ։
17. Ն շե ՛ք քի մի  ա կան գա նգ րաց ման տե սակ նե րը։ 
18. Ի նչ պե ՞ս են կա տար վում քի մի  ա կան գա նգ րաց ման ոչ ա վան դա կան  

ձևե րը։ 
19. Ի նչ պե ՞ս է ի րա կա նա ցվում գա նգ րաց ված մա զե րի խնամ քը ։
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Գ ԼՈ ՒԽ 8. 

ՄԱ ԶԵ ՐԻ ՆԵՐ ԿՈՒՄ

 Մա զե րի ներ կում։ Նե րկ ման տեխ նո լո գի ա նե ր։ Տար բեր ներ կա նյու թե րի 
պատ րա ստ ման ե ղա նակ նե ր։

 Սո վո րող նե րը պե տք է  ի մա նան`
  մա զե րի նե րկ ման տե սակ նե րի 
 տար բեր ներ կա նյու թե րի / նա խա/ պատ րա ստ ման ե ղա նակ նե րի.
  նե րկ ման տեխ նո լո գի ա նե րի մա սի ն։

 Սո վո րող նե րը պե տք է  կա րո ղա նան`
  մա զե րը նա խա պատ րաս տել ներ կե լուն. 
 ը նտ րել հա մա պա տաս խան ներ կա նյու թը, ո րո շել գույ նը, նե րկ ման 

տե սա կը և նա խա պատ րաս տել ներ կա նյու թը.
  ճի շտ ներ կայաց նել մա զե րի ներ կա նյու թե րի տե սակ նե րը և տարբեր 

ներ կա նյու թե րով աշ խա տե լու տեխ նո լո գի ան.
  ճի շտ ներ կայաց նել մա զե րի նե րկ ման տե սակ նե րը.
  ճի շտ ընտ րել ներ կա նյու թը, ո րո շել դրա գույ նը կամ գու նային հա-

մադ րու թյու նը և նե րկ ման տե սա կը` հա ճա խոր դի ա ռա նձ նա հատ կու-
թյուն նե րին հա մա պա տաս  խան.

  ճի շտ  նա խա պատ րաս տել ներ կա նյու թը.
  կա տա րել մա զե րի ներ կում տվյ ալ ներ կա նյու թի հրա հան գին հա մա-

պա տաս խա ն
  ճի շտ կա տա րել մա զե րի ներ կում` պահ պա նե լով ան վտան գու թյան 

տեխ նի կա  յի և սա նի տա րա հի գի ե նիկ կա նոն նե րը.
  ճի շտ կա տա րել  նե րկ ման ա վար տա կան աշ խա տա նք նե րը.
  մա զե րի նե րկ ման ար դյուն քը հա մա պա տաս խա նեցնել հա ճա խոր դի 

հետ նա խա պես հա մա ձայ նեց ված գույ նին և նե րկ ման տե սա կի ն։

 Թե մայի նպա տա կը`
 Ու սա նո ղին տալ գի տե լիք ներ մա զե րի նե րկ ման տե սակ նե րի, տար բեր 

ներ կա նյու թե րի / նա խա/ պատ րա ստ ման ե ղա նակ նե րի և նե րկ ման տեխ նո-
լո գի ա նե րի վե րա բե րյալ, ինչ պես նաև ձևա վո րել ներ կե րն ընտ րե լու, կի րա-
ռե լու, ըստ հրա հան գի օգ տա գոր ծե լու կա րո ղու թյուն նե ր։

Խն դիր նե րը`
 Ու սա նող նե րը կի մա նան`
  մա զե րի նե րկ ման պատ մու թյու նը
  մա զե րի նե րկ ման տեխ նո լո գի ան.
  մա զե րի նե րկ ման տե սակ նե րը.
  մա զե րի ներ կում չո րս խմ բի ներ կա նյու թե րով.
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  մա զե րի նե րկ ման փու լե րը.
  ներ կած մա զե րի խնամ քը.
  նե րկ ման ժա մա նա կա կից մե  թոդ նե րը։

 Մե թո դա կան ցու ցումն  ե ր
  Խոր հուրդ է տր վում թե ման սկ սել  հիմն  ա կան և երկ րոր դային գույ-

նե րի մա սին զրույց վա րե լով ։ Ու սա նող նե րը ներ կայաց նեն, ո րո նք են 
հիմն  ա կան գույ նե րը և ինչ պե՞ս կա րե լի է դրան ցից ստա նալ երկ րոր-
դային գույ ներ։ 

 Ու սա նող նե րը պե տք է ու սումն  ա սի րեն հա գե ցած բնա կան գույ նե րի 
սա նդ ղա կը, ներ կայաց նեն դրա նց ցան կը։ 

 Ան պայ ման ան դրա դա րձ կա տա րել ներ կա նյու թե րի չո րս խմ բե րի դա-
սա կա րգ մա նը /տե ՛ս գլուխ 2-ը/:

 Գո րծ նա կան աշ խա տա նք նե ր

 Գո րծ նա կան աշ խա տա նք թիվ 1.

 Վե րց րե՛ք որ ևէ ֆիր մայի ար տադ րու թյան ներ կա նյութ։ Ու սումն  ա սի րե՛ք 
բա ղադ րու թյու նը, ներ կայաց րեք` ո՛ր խմ բին է պատ կա նում, ե ՛րբ և ի՛նչ նպա-
տա կով այն կօգ տա գոր ծե ք։ 

 Գո րծ նա կան աշ խա տա նք թիվ 2.

 Կա տա րել գոր ծո ղու թյուն նե րն ըստ ցու ցումն  ե րի`
/ ներ կա նյու թը մա զե րին քսե լու կա նոն նե րը/
1. Ք սու քան ման ներ կա նյու թե րը քսում են վրձ նի օգ նու թյա մբ, կա րճ մա-

զե րի դեպ քում` ուղ ղա հայաց բա ժուկ նե րով և հո րի զո նա կան բա ժուկ-
նե րով, ե թե մա զե րը եր կար են։

2.  Հե ղուկ ներ կա նյու թը քսում են սպուն գով  կամ ապ լի կա տո րով` հո րի-
զո նա կան բա ժուկ նե րո վ։

3.  Բո լոր ներ կա նյու թե րը սկ սում են քսել ծոծ րա կային հատ վա ծի ց։ Վեր-
ջում մշակ վում է մա զե րի աճ ման եզ րա գի ծը, որ տեղ մա զե րն ա վե լի 
ըն կա լու նակ են ներ կի նկատ մա մբ, ո րով հե տև ծա կոտ կեն են։  Պա-
րա նո ցի վրա ա ճող մա զե րը նույն պես խոր հուրդ է տր վում վեր ջում 
ներ կա պա տե լ։ Հատ կա պես այն վե րա բե րում է մուգ գույ  նի և կա րմ-
րա վուն ե րա նգ ու նե ցող  մա զե րի ն։ Այ լա պես կա րող է ստաց վել ոչ 
բնա  կա ն ուր վա գի ծ։

4. Ս պի տա կած մա զե րի մաս նա կի նե րկ ման դեպ քում ներ կը սկ սում են 
քսել այն հատ ված նե րում, որ տեղ ա վե լի շատ են սպի տակ մա զա փն-
ջե րը։ Մա զե րի ընդ հա նուր զա նգ վա ծը ներ կե լուց հե տո կր կին վե րա-
դառ նում են նույն հատ ված նե րի ն։
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5.  Նախ նա կան նե րկ ման ժա մա նակ ներ կա նյու թը քսում են սկզ բում 
ար մատ նե րից 2-3 սմ բա րձր, իսկ 10 ր ան ց`  ար մատ նե րի ն։ Դա հատ-
կա պես կար ևոր է բաց գույ նե րի նե րկ ման ժա մա նա կ։

6. Կրկ նա կի նե րկ ման ժա մա նակ ներ կա նյու թը սկզ բում քսում են ար-
մատ նե րին, իսկ 10 ր հե տո` մա զե րի ամ բո ղջ եր կա րու թյա մբ։

7.  Քի մի  ա կան ներ կա նյու թերն օգ տա գոր ծե լու ժա մա նակ տա քաց նող 
գլխա րկ չեն օգ տա  գոր ծում։

8.  Նե րկ ման ժա մա նակ ան հրա ժե շտ է օգ տա գոր ծել ոչ մե  տա ղյ ա գոր-
ծիք ներ և սար քեր, գոր ծո ղու թյուն նե րն ան պայ ման կա տա րել ձեռ նոց-
նե րո վ։

9.  Ներ կե րը խառ նե լուց հե տո պե տք է ան մի  ջա պես այն օգ տա գոր ծե լ։
10.  Ներ կի քսու մը պե տք է տևի 10 րո պե ից  ոչ ա վե լի ։

 Գո րծ նա կան աշ խա տա նք թիվ 3.
 Հա մա րա կա լել ըստ կա տար ման հա ջոր դա կա նու թյա ն
 / մա զե րի նե րկ ման փու լե րը/
 Մա զե րի նախ նա կան լվա ցում /ա նհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում/։
 Մա զի ներ կի ընտ րու թյու ն ։
 Մա զե րի վրա ներ կի ժա մա նա կա հատ վա ծի ֆիք սում։
 Մա զե րի լվա ցում ներ կի ց:
 Մա զե րին ներ կի քսում։
 Ներ կած մա զե րի խնա մք:
 Թես տա վո րում։

 Գո րծ նա կան աշ խա տա նք թիվ 4. 
Օ գտ վե լով գծագ րե րից` կեղ ծա մի  վրա ցույց տալ «փայ լա թի թե ղով մի  լի-

րով կան»։

1.                                         2.                                        3.                             4.
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Ս տու գիչ և ամ փո փիչ հար ցե ր 
1. Ի ՞նչ  տվյ ալ ներ են մե զ հա սել մա զե րի նե րկ ման մա սի ն։ 
2. Ի նչ պի սի ՞ն կա րող են լի նել մա զե րի ներ կե րը ։
3.  Մա զե րի նե րկ ման ի՞նչ  տե սակ ներ գոյու թյուն ու նե ն։ 
4. Ին չո ՞վ է տար բեր վում գու նա բա ցու մը գու նա թա փու մի ց։ 
5. Ին չո ՞վ է տար բեր վում մա զե րի ներ կու մը և մա զե րի ե րան գա վո րու մը ։
6. Ն կա րագ րեք շեր տա նե րկ ման, կո լո րի րով կայի, բա լայա ժի գոր ծըն թա-

ցը։ 
7. Ի ՞նչ  հիմն  ա կան գույ նե րի կի րառ մա մբ է ի րա կա նաց վում մա զե րի ներ-

կու մը ։
8.  Ժա մա նա կա կից վար սա վի րա կան գոր ծում մա զե րի նե րկ ման ի՞նչ  

ե ղա նակ ներ են կի րառ վում։
9. Ն շե՛ք ներ կա նյու թը մա զե րին քսե լու կա նոն նե րը։ 

10. Ո րո ՞նք են մա զե րի նե րկ ման փու լե րը։ 
11. Ի ՞նչ  է ի րե նից ներ կայաց նում շեր տա ներ կու մը։ 
12. Ի նչ պե ՞ս է կա տար վում «մի  լի րով կա փայ լա թի թե ղով»։ 
13. Ի նչ պե ՞ս է կա տար վում ա լի քան ման սա նր ված քի շեր տա ներ կու մը ։
14. Ն կա րագ րե՛ք շեր տա ներ կու մը փայ լա թի թե ղյ ա  սկա վա ռա կի  օգ նու-

թյա մբ։ 
15. Ի ՞նչ  է ի րե նից ներ կայաց նում կո լո րի րով կա ն։

    5.                                        6

7.    
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Գ ԼՈ ՒԽ 9.

 
Դեմ քի տի պեր, գլ խի ձևեր, կա ռուց վա ծք ներ, սա նր վա ծք նե րի ուր վա-

գծե ր։ Բա րդ և հան դի սա վոր սա նր վա ծք նե ր։

 Սո վո րող նե րը պե տք է  ի մա նան`
  դեմ քի տի պե րը և ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը.
 գլ խի ձևե րը և մար դա չա փա կան տվյ ալ նե րը.
 կտր վա ծք նե րի տե սակ նե րն ու տի պե րը.
  ճա կա տային մա զա փն ջե րի կտր ման և ձևա վոր ման տե սակ նե րը.
  մո դե լա վո րել կտր ված քը.
  մո դե լա վո րել սա նր ված քը.
  բա րդ և հան դի սա վոր սա նր վա ծք նե րի ա ռան ձին տար րե ր:

Սո վո րող նե րը պե տք է  կա րո ղա նան`
  ճի շտ ներ կայաց նել դեմ քի տի պե րը.
  ճի շտ  բնու թագ րել դեմ քի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը.
  ճի շտ  ներ կայաց նել մար դա չա փա կան տվյ ալ նե րը.
 ճի շտ ներ կայաց նել գլ խի ձևե րը կի սա դե մի  ց.
  ճի շտ ներ կայաց նե լ կտր ված քե րի տե սակ նե րն ու տի պե րը.
  ճի շտ բնու թագ րել կտր վա ծք նե րի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն ները.
  ճի շտ ներ կայաց նել սա նր վա ծք նե րի տե սակ նե րն ու տի պե րը.
  ճի շտ բնու թագ րել սա նր վա ծք նե րի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը.
  ճի շտ ներ կայաց նել ճա կա տային մա զա փն ջե րի կտր ման և ձևա վոր-

ման տե սակ նե րը.
  ճա կա տային մա զա փն ջի ձևը ճի շտ ո րո շել.
  ճի շտ ներ կայաց նել սա նր վա ծք նե րի ուր վագ ծե րը.
  ճի շտ ընտ րել կտր ված քը` հաշ վի առ նե լով դեմ քի և գլ խի ձևը, մար դա-

չա փա կան ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը և մա զե րի տի պը.
  ճի շտ մո դե լա վո րել կտր ված քը` հաշ վի առ նե լով հա ճա խոր դի ա ռա նձ-

նա հատ կու թյուն նե րը .
  ճի շտ  ընտ րել կտր ված քը` հաշ վի առ նե լով դեմ քի և գլ խի ձևը, մար-

դա չա փա կան ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը և մա զե րի տի պը, ինչ պես 
նաև սա նր ված քի նշա նա կու թյու նը.

  ճի շտ  մո դե լա վո րել կտր ված քը` հաշ վի առ նե լով հա ճա խոր դի ա ռա նձ-
նա հատ կու թյուն նե րը.

  ճի շտ ձևա վո րել սա նր ված քը.
  ճի շտ  ընտ րել և օգ տա գոր ծել դե կո րա տիվ դե տալ նե րը ։
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 Թե մայի նպա տակ նե րը` 
Ու սա նո ղին տալ գի տե լիք ներ դեմ քի տի պե րի, գլ խի ձևե րի, կա ռուց -

վածք նե րի, սա նր վա ծք նե րի ուր վագ ծե րի և տի պե րի վե րա բե րյալ, ինչ պես 
նաև ճա կա տային մա զա փն ջե րը ձևա վո րե լու, կտր վա ծք նե րը և սա նր վա ծք-
նե րը մո դե լա վո րե լու  կա րո ղու թյուն նե ր։ 

Ու սա նո ղին տալ գի տե լիք ներ բա րդ և հան դի սա վոր սա նր վա ծք նե րի 
տար րե րի, դրա նց տար բեր հա մադ րու թյուն նե րի, տե սակ նե րի վե րա բե րյալ, 
ինչ պես նաև ձևա վո րել տարբեր օ ժան դակ պա րա գա նե րի և դե կո րա տիվ 
դե տալ նե րի օգ տա գո րծ մա մբ այդ սա նր վա ծք նե րի կա տար ման կա րո ղու-
թյուն նե ր։

Խն դիր նե րը`
 Ու սա նող նե րը կի մա նան`

 Մե թո դա կան ցու ցումն  ե ր
  Հար կա վոր է թե ման սկ սել՝ կար ևո րե լով մո դե լա վոր ման, որ պես կի-

րա ռա կան ար վես տի, դե րը վար սա վի րա կան գոր ծում, նշե լով, որ մո-
դե լա վոր ման հիմն  ա կան նպա տա կը տվյ ալ մար դու ան հա տա կա նու-
թյան ընդ գծումն  է։

 Ն շել, որ սա նր վա ծքն ընտ րե լիս ու նե նք ո րո շա կի սահ մա նա փա կում-
ներ` կախ ված տա րի քից, սե ռից, հա ճա խոր դի ո ճի ց։ «Մա րդն ին քը ոճ 
է». ու նե նալ ոճ` նշա նա կում է ար տա քին  ա մե ն մի  դե տալ դի տար կել 
ներ դաշ նա կութ յան մե ջ` սա նր ված քը, դի մա հար դա րու մը, հա գուստն 
ու շար ժումն  ե րը։ 

 Փոր ձել տա րան ջա տել հան դի սա վոր և ա ռօ րե ա կան սա նր վա ծք նե րը` 
մատ նան շե լով դրա նց կի րառ ման տե ղը և դե րը ։

 Գո րծ նա կան աշ խա տա նք նե ր

 Գո րծ նա կան աշ խա տա նք թիվ 1.
Ն կար նե րի մի  ջո ցով պատ կե րել դեմ քի կա ռուց վա ծք նե րը ։

 Գո րծ նա կան աշ խա տա նք թիվ 2.
 Դեմ քի յու րա քան չյուր կա ռուց ված քի հա մար ընտ րել որ ևէ սա նր վա ծք։

 Գո րծ նա կան աշ խա տա նք թիվ 3.
 Հա ճա խոր դը Ձեզ է դի մե լ խոր հր դով, որ պես զի օգ նեք ի րեն  ընտ րե լու 

ե րե կոյան սա նր վա ծք։ Ի՞նչ քայ լեր կձեռ նար կեք ։ Որ տե ղի ՞ց կսկ սեք ձեր աշ-
խա տան քը։ Ներ կայաց րե ՛ք այն ու մե կ նա բա նե ՛ք։ 
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Ս տու գիչ և ամ փո փիչ հար ցե ր 
1. Ի ՞նչ հան գա մա նք ներ է պե տք  հաշ վի առ նել մո դե լա վոր ման ժա մա-

նակ։
2.  Քա նի՞ տե սա կի է լի նում մար դու դեմ քի կա ռուց ված քը ։
3.  Քա նի՞ տե սա կի են լի նում սա նր վա ծք նե րը ։
4. Ն շե ՛ք հան դի սա վոր սա նր վա ծք նե րի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը։ 
5. Ի ՞նչ կապ ու նի սա նր ված քը և մար դու դեմ քի կա ռուց ված քը ։
6.  Դա սա կար գե ՛ք սա նր վա ծք նե րը և դրա նց ա ռա նձ նա հատ կու թյուն  նե-

րը ։
7.  Քա նի՞ խմ բե րի են բա ժան վում սա նր վա ծք նե րն ըստ նշա նա կու թյա ն։
8. Բ նու թագ րե ՛ք բա րդ և հան դի սա վոր սա նր վա ծք նե րը։ 
9. Ին չո ՞վ է պայ մա նա վոր ված սա նր ված քի ընտ րու թյու նը ։
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3.  ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ՄԵ ԹՈԴ ՆԵ Ր

 Վեր ջին ժա մա նակ նե րում  շատ է խոս վում ու սումն  ա կան գոր ծըն թա ցի 
կազ մա կե րպ ման այն պի սի ձևե րի կի րառ ման ան հրա ժեշ տու թյան մա սին, 
ո րո նք հնա րա վո րու թյուն կտան  ա ռա վել ար դյու նա վետ ի րա կա նաց նե լու 
սո վո րող նե րի կող մի ց մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րի յու րաց ման գոր ծըն-
թա ցը։ Ակն հայտ է, որ ու սու ցումն  ար դյու նա վետ դա րձ նե լու խնդ րում կա-
ր ևոր վում է հատ կա պես ու սուց ման մե  թոդ նե րի դե րը։ Սո վո րող նե րի կա րո-
ղութ յուն նե րի  ձևա վո րումն  ան մի  ջա կա նո րեն կախ ված է նրա նից, թե ի՛նչ 
ճա նա պար հով (մե  թո դով) են ձևա վոր վում ու սումն  ա կան  նյու թում առ կա 
հաս կա ցու թյուն նե րը։ Ե թե դրա նք դա սա վան դո ղը նրան մա տու ցում է պատ-
րաս տի ձևով, և ինքն (սո վո րո ղը) այդ հաս կա ցու թյուն նե րի ձևա վոր ման և 
զար գաց ման գոր ծըն թա ցում ան ձնա կան նե րդ րում չու նի, ա պա գի տե լիք-
նե րի յու րաց ման աստ ի ճա նը բա րձր լի նել չի կա րո ղ։ Այդ է պատ ճա ռը, որ 
ժա մա նա կա կից  ու սուց ման  գոր ծըն թա ցում կար ևոր վում է մե  թոդ նե րի  կի-
րա ռու մը։ Դրա նք չեն են թադ  րում մի  այն ու մի  այն պատ րաս տի գի տե լի քի 
հա ղոր դում։  Մե թոդ նե րի գոր ծա դր ման ըն թաց քում չեն տր վում պատ րաս-
տի լու ծումն  եր, այլ սո վո րող նե րի առջև դր վում է որ ևէ խն դիր, կազ մա  կերպ-
վում է ինք նու րույն  ո րո նո ղա կան  գոր ծու նե ու թյուն, ինչն էլ  սո վո րո ղին 
հար կադ րում է ան ցնել տվյ ալ նյու թի հե տա զո տու թյան բո լոր փու լե րո վ։ 

Ու սումն  ա կան գոր ծըն թա ցում «կա րո ղու թյուն» հաս կա ցու թյու նը հա ճախ 
օգ տա գո րծ վում է այն դեպ քում, երբ խոս վում է ու սումն  ա կան գոր ծըն թա-
ցում  գի տե լի ք նե րի և հմ տու թյուն նե րի հետ նրա ու նե ցած կա պի մա սին, այ-
սի նքն` մշակ ված հմ տու թյուն նե րի և յու րաց ված գի տե լիք նե րի հա մա տե քս-
տում։ Հա մար վում է, որ ե թե սո վո րո ղը կա րո ղա նում է օգտ վել յու րաց ված 
իր նախ կին գի տե լիք նե րից և մշակ ված հմ տու թյուն նե րից, ա պա նա դրա նք 
ա զա տո րեն օգ տա գոր ծում է  նոր ա ռա ջադ րա նք նե րի կա տար ման ժա մա-
նա կ։ Ան տես վում է այն հան գա ման քը, որ հմ տու թյուն նե րի մշակ մա նը զու-
գըն թաց գի տակ ցա կան հս կո ղու թյունն աս տի ճա նա բար թու լա նում է և ա մե ն 
ինչ կա տար վում է ի հա շիվ վա րժ վա ծու թյա ն։ Կա րո ղու թյունն էլ  վար ժեց-
ված գոր ծո ղու թյուն նե րի գոր ծըն թա ցում դիտ վում է  որ պես գի տե լիք նե րի և 
հմ տու թյուն նե րի վե րար տադ րու թյուն։ Փաս տո րեն, սա այն կա րո ղու թյունն 
է, որն ան վա նում են վե րար տադ րո ղա կան  և որն իր մե ջ հե տա զո տա կան 
և ստեղ ծա գոր ծա կան պա հեր քիչ է պա րու նա կում։ Այդ պատ ճա ռով էլ  այն 
քն նա րկ վում է գոր ծո ղու թյուն նե րի նմա նակ ման հիմ քի վրա, կապ ված է հմ-
տու թյուն նե րի հետ և դի տա րկ վում է որ պես գոր ծո ղու թյուն ներ  կա տա րե լու 
հնա րա վո րու թյուն կամ գոր ծո ղու թյան կա տար ման ե ղա նա կ։ 

Ի րա րից պե տք է զա նա զա նել վե րար տադ րո ղա կան և հե տա զո տա-
կան կա րո ղու թյուն նե րի տե սակ նե րը։ Ա ռա ջի նի շար քում պե տք է դա սել 
ա վան դա կան դի դակ տի կայի և հո գե բա նու թյան մե ջ ըն դուն ված կա րո ղու-
թյուն նե րը, երկ րոր դի մե ջ այն կա րո ղու թյուն նե րը, ո րո նք եր ևան են գա-
լիս հե տա զո տու թյուն ներ ի րա կա նաց նե լիս ու նպաս տում են տե սա կան և 
ստեղ ծա գոր ծա կան մտա ծո ղու թյան զար գաց մա նը։ Կար ևո րը սո վո րող նե րի 
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մե ջ հե տա զո տա կան կա րո ղու թյուն ներ ձևա վո րե լն է, քան զի նման կա րո-
ղու թյուն նե րի  առ կայու թյու նը հնա րա վո րու թյուն կտա նրա նց ու սումն  ա կան 
գոր ծու նե ու թյան մե ջ բա ցա հայ տել այն պի սի «նո րույթ ներ», ո րո նք հա սա-
րա կու թյա նը վա ղուց են հայտ նի, բայց ի րե նց հա մար մի  նչ այդ  բա ցա-
հայտ ված չեն ե ղե լ։ Հե տա զո տա կան կա րո ղու թյու նը սո վո րո ղին հնա րա-
վո րու թյուն կտա ան դրա դար ձո րեն գնա հա տել իր կող մի ց ի րա կա նաց ված 
գոր ծու նե ու թյան ո րա կը, ար դյու նա վե տու թյու նը, հա րս տաց նել սե փա կան 
փոր ձը ։

Ու սուց ման մե  թոդ - գո րծ նա կան և տե սա կան գոր ծու նե ու թյու նը կար-
գա վո րող այն   պի սի ճա նա չո ղա կան սկզ բունք նե րի, մի  ջոց նե րի, մո տե ցում-
նե րի, հնա րք նե րի  գոր   ծադ  րում է, ո րոն ցով թե լա դր վում են դա սա վան դո ղի 
և սո վո րո ղի փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի մե ջ մտ նե լու ձևե րը և ո րո նց մի -
ջո ցով սո վո րող նե րը ձե ռք են բե րում  գի տե լիք ներ, զար գա նում է նրա նց 
ըն դու նա կու թյուն նե րը, կա րո ղու թյուն նե րը, հմ տու թյուն նե րը,  ձևա վոր վում  
աշ խար հայաց քը ։

Ու սուց ման հա մա պի տա նի /ու նի վեր սալ/ մե  թոդ գոյու թյուն չու նի։ Ու-
սուց ման մե  թո դի ընտ րու թյու նը և գոր ծադ րու մը պայ մա նա վոր ված է ու-
սուց ման նպա տա կով և բո վան դա կու թյա մբ, հետ ևա բար ժա մա նա կի ըն-
թաց քում այն կա րող է փո փոխ վե լ։  

Ու սուց ման գոր ծըն թա ցի սո վո րո ղի և սո վո րեց նո ղի մի  ջև ակ տիվ փո-
խազ դե ցու թյան (հետ ևա բար և հա մա գոր ծակ ցային մի  ջա վայ րի) ա պա հո-
վու մը սեր տո րեն պայ մա   նա վոր ված է ու սուց ման փոխ ներ գոր ծուն (ին տե-
րակ տիվ) մե  թոդ նե րի գոր ծա դր մա մբ։

Գտն վել փոխ ներ գոր ծուն փո խազ դե ցու թյան մե ջ նշա նա կում է  գտն վել 
երկ խո սու թյան մե ջ ինչ-որ մե  կի (կամ հա մա կա րգ չի) հե տ։ Այլ խոս քով, փոխ-
ներ գոր ծուն մե  թոդ նե րը են թադ րում են սո վո րող նե րի ակ տի վու թյան վրա 
հեն ված ա ռա վել ընդ  գր կուն փո խազ դե ցու թյուն ոչ մի  այն դա սա վան դո ղի, 
այլև մի  մյա նց հե տ։ Փոխ ներ գոր ծուն ու սուց ման գոր ծըն թա ցում ու սուց չի 
դե րը նպա տակ նե րի նվա ճումն  է` սո վո րող նե րի գոր ծու նե ու թյունն ուղ ղոր-
դե լու մի  ջո ցո վ։ Նա մշա կում է և՛ դա սի պլա նը, և՛ դա սի ըն թաց քը, և՛ դա սին 
վե րա բե րող յու րա քան չյուր քայլ։ Փոխ ներ գո րծուն դա սե րի հիմն  ա կան բա-
ղադ րա տար րե րը սո վո րող նե րի կող մի ց կա տար վող փոխ ներ գոր ծուն վար-
ժու թյուն նե րն ու ա ռա ջադ րա նք նե րն են։ Փոխ ներ գոր ծուն վար ժու թյուն նե րի 
ու ա ռա ջադ րա նք նե րի է ա կան տար բե րու թյու նը սո վո րա կան ա ռա ջադ րա-
նք նե րից այն է, որ դրա նց կա տար ման ըն թաց քում սո վո րող նե րը ոչ մի  այն 
մի  մյա նց հետ հա մա գոր ծակ ցե լով ամ րա պն դում են ան ցած ու սումն  ա կան 
նյու թե րը, այլև ու սումն  ա սի րում են նո րը։ 

 Հա րկ է նշել, որ չկան ին տե րակ տիվ մե  թոդ նե րի ար դյու նա վետ կի րառ-
ման բա նաձ ևե ր։ Ցան կա ցած դա սա րան, դա սապ րո ցես ե զա կի է և ան կրկ-
նե լի։ Ու սուց չի խն դի րն է այս կամ այն ընդ հա նուր մե  թո դա կան հնա րը, 
վար ժու թյու նը հար մա րեց նել ի րա վի ճա կին, այլ ոչ թե պար տադ րել այն։  
Չպե տք է մո ռա նալ, որ որ ևէ թե մա դա սա վան դե լու հա մար չկա պար տա դիր 
գոր ծա դր վող և ոչ մի  մե  թո դ։  Ու սու ցի չը ա զատ է մե  թո դա կան հնա րի  ընտ-
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րու թյան հար ցում,  մի  այն թե  ու սուց ման այդ փու լում  կա րո ղա նա հաս նել 
իր առջև դր ված նպա տակ նե րի ի րա կա նաց մա նը ։

  

Ու սուց ման մե  թոդ նե րի ընտ րու թյու նը 

Այս հար ցում դա սա վան դո ղն ա զատ է։ Սա կայն դա չի նշա նա կում, որ 
մե  թո դի ընտ րու թյու նը կա րող է կա մայա կան բնույթ կրե լ։ Այն ան մի  ջա կա-
նո րեն պե տք է կապ վի դա սի նպա տա կի հետ, որն ան պայ մա նո րեն պե տք 
լի նի կո նկ րետ, չա փե լի և հա սա  նե լի ։

 Ման կա վար ժա կան գրա կա նու թյան մե ջ կան մի  շա րք գոր ծոն ներ, ո րոն-
ցով պայ մա  նա վոր ված են մե  թո դի ընտ րու թյու նը։ Դրա նք են` 

 ու սուց ման նպա տակ նե րը և խն դիր նե րը,
  բո վան դա կու թյու նը, 
 ու սումն  ա կան նյու թի քա նա կը և բար դու թյու նը,
  սո վո րող նե րի պատ րա ստ վա ծու թյան մա կար դա կը,
  սո վո րող նե րի շա հա գրգռ վա ծու թյու նը,
  սո վո րող նե րի տա րի քն ու աշ խա տու նա կու թյու նը, ու սումն  ա կան վարժ-

վա ծու թյունն ու դի մաց կու նու թյու նը, 
 ու սումն  ա կան  ժա մա քա նա կը, 
 ու սուց ման նյու թա տեխ նի կա կան ու կազ մա կեր պա կան պայ ման նե րը,
  մյուս (նա խո րդ) դա սե րին կի րառ վող մե  թոդ նե րը, 
 ու սումն  ա կան պա րապ մունք նե րի տի պը և կա ռուց ված քը, 
 ու սու ցիչ-ա շա կե րտ հա րա բե րու թյուն նե րը (ավ տո րի տար, հա մա գոր-

ծակ ցային),
  սո վո րող նե րի թվա քա նա կը դա սա րա նում, 
 ու սուց չի պա տրաստ վա ծու թյան մա կար դա կը ։

T-աձև ա ղյ ու սա կ

T-աձև ա ղյ ու սա կը օգ տա գո րծ վում է մի և նույն հաս կա ցու թյան, խնդ րի 
եր կու կող մե  րը հա մե  մա տե լու հա մա ր։ Սա գծագ րա կան դա սա կար գիչ նե-
րից ա մե  նա պա րզն է և՛ կազ մա կեր պա կան ձևով, և՛ կա ռուց ված քո վ։ Այն, 
ինչ պես նա խո րդ ձևե րը, կա րող է կի րառ վել ան հա տա պես կամ խմ բով աշ-
խա տե լի ս։ Իր ձևով T տա ռը հի շեց նող ա ղյ ու սա կը կա զմ ված է եր կու բաժ-
նից, որ տեղ գրա նց վում են մի և նույն հաս կա ցու թյան, խնդ րի հա կա դիր 
ո րակ նե րը, դրա կան կամ բա ցա սա կան կող մե  րը։ Ա ղյ ու սա կի այս ձևը շատ 
հար մար է քն նար կումն  ե րի ժա մա նակ  եր կու տար բեր պա տաս խան նե րի 
(այո/ոչ, կողմ/ դեմ) կամ հա մադ րու թյուն/ հա կա դրու թյուն ար տա հայ տող 
ար ձա գա նք նե րի գրառ ման հա մա ր։ 
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Դ րա կան կող մե  ր                               Բա ցա սա կան կող մե  ր

T-աձև ա ղյ ու սա կը ճկուն է նաև այն ի մաս տով, որ դրա օգ տա գոր ծու մը 
ար դյու նա վետ է դա սե րի տար բեր փու լե րի ըն թաց քում և տար բեր ա ռար-
կա ներ ու սումն  ա սի րե լի ս։

 Վե նի դի ագ րա մ

 Վե նի դի ագ րա մը կա ռուց վում է եր կու կամ ա վե լի շր ջա նա ձև պատ-
կեր նե րի մի  ջո ցով, ո րո նք հատ ման մե ծ մա կե րես ու նեն կե նտ րո նում։ Այս 
դի ագ րա մը կա րե լի է օգ տա գոր ծել գա ղա փար նե րը մի  մյա նց հա կադ րե լու 
կամ դրա նց ընդ հան րու թյուն նե րը ցույց տա լու նպա տա կո վ։ Ե թե փոր ձենք 

հա մե  մա տել Վե նի դի ագ րա մը T-աձև 
ա ղյ ու սա կի հետ, ակն հայտ կլի նի, որ Վե-
նի դի ագ րա մով հս տակ ա ռա նձ նաց վում 
և կար ևոր վում են եր կու (ե րեք...) հաս-
կա ցու թյուն նե րի ընդ հան րու թյուն նե րը 
և շեշտ վում են յու րա քան չյու րի բնո րոշ 
ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը ։

 Սա ևս ան հա տա պես կամ խմ բով (հա ճախ ա վե լի ար դյու նա վետ է՝ զույ-
գե րով) կա տար վող վար ժու թյուն է, ո րը տե ղե կատ վու թյան մե ծ և ման րա-
մա սն պա շար չի պա րու նա կում, չնայած կար ևոր է նշել այն հան գա ման քը, 
որ ընդ հան րու թյուն նե րն ու ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը նշե լիս սո վո րող նե-
րից պա հա նջ վում է ընդ գր կուն ձևա կեր պումն  եր գրա ռե լ։ Եր բե մն , այ նուա-
մե  նայ նիվ, դի ագ րա մի  շր ջա նա ձև տա րա ծք նե րը կամ ընդ հան րու թյուն նե րի 
հա մար նա խա տես ված հատ ման մա սը չեն բա վա րա րում մտ քե րը լի ար ժեք 
գրի առ նե լու հա մա ր։ Սա չպե տք է խան գա րի տեխ նի կան կի րա ռե լիս ծն-
ված բո լոր մտ քե րը գրան ցե լուն։ Այս դեպ քում Վե նի դի ագ րա մը կա րող է 
փո քր-ինչ այլ գծա պատ կե րով հան դես գա լ։ Ա սե նք՝ այս պի սի։ 

 

առանձնահատկություն առանձնահատկություն

ընդհանրություն
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Այս մե  թո դը հա մա կար գող դեր ու նի և օգ տա գո րծ վում է դա սի ամ փո փիչ 
փու լե րում` նյու թի ընդ հան րաց ման և ամ փոփ ման նպա տա կո վ։ 

Պ րիզ մա 

Պ րիզ ման ևս մտա ծո ղու թյան ըն թաց քը պատ կե րա վոր, շո շա փե լի դա րձ-
նե լու պա րզ ձև է։ Պրիզ մայի հիմն  ա կան նպա տա կը ներ կայաց վող գա ղա-
փա րի, հաս կա ցու թյան վե րա բե րյալ են թա գի տակ ցա կան ո լոր տում ե ղած 
ա սո ցի ա տիվ կա պե րի վեր հա նումն  ու ար ձա նագ րումն  է։  Պրիզ ման կի-
րառ վում է դա սի խթան ման փու լում՝ ա պա հո վե լով ինչ պես ա շա կե րտ նե րի 
հե տա քրք րու թյունն ու ակ տի վու թյու նը, այն պես էլ նյու թի ու սումն  ա սիր ման 
գոր ծըն թա ցի ար դյու նա վետ սկիզ բը։ 

Ըն թաց քը 
 Տր վում է մե կ նա բա ռը՝ այն հիմն  ա կան հաս կա ցու թյու նը, մի տ քը, թե-

ման, ին չը են թա կա է ու սումն  ա սի րու թյա ն։
 Ս խե մայի հա ջո րդ եր կու վան դակ նե րում ա ռա նց քն նա րկ ման գրա նց-

վում են մե կ նա բա ռի ազ դե ցու թյա մբ մտ քում ծա գած ա ռա ջին եր կու 
պա տա հա կան բա ռե րը։ Հա րկ է նշել նաև, որ խմ բային աշ խա տան քի 
ժա մա նակ գրա նց վում են ա ռա ջի նը հն չած բա ռե րը։ Պե տք է հետ ևել, 
որ հնա րա վո րի նս կա նխ վեն գի տակ ցա կան մա կար դա կում ծն ված 
բա ռե րի ու հաս կա ցու թյուն նե րի գրան ցու մը և խրա խուս վեն են թա գի-
տակ ցա կան ո լոր տում ծն ված ա սո ցի ա տիվ կա պե րը։ 

 Ա սո ցի ա տիվ մտա ծո ղու թյան վրա հի մն  վող այս ըն թաց քը շա րու նակ-
վում է մի  նչև վե րջ։ Ա ռա վել ար դյու նա վետ է ե րեք շեր տով բաց ված 
պրիզ ման (ինչ պես տր ված է օ րի նա կում), ո րից հե տո պրիզ ման սկս-
վում է փակ վե լ։ Այս ան գամ վան դակ նե րը լրաց վում են նա խո րդ եր կու 
բա ռե րի ա սո ցի ա տիվ կա պը հաշ վի առ նե լո վ։ 

 Պ րիզ ման եզ րա փակ վում է վե րջ նա բա ռո վ։
 Պ րիզ մայի ամ փո փիչ քայ լը մե կ նա բա ռի ու վե րջ նա բա ռի մի  ջև տրա-

մա բա նա կան  կապ  գտ նե լն է, ո րը պե տք է իր ար տա ցո լու մը գտ նի 
մե կ նա խա դա սու թյան կամ մտ քի մե ջ, վեր ջին նե րիս կա րե լի է ան-
դրա դառ նալ հե տա գա յում` նյու թի ամ փոփ ման ժա մա նա կ։ 

 Այս պի սով, ե թե պրիզ մայի կա ռուց ման ամ բո ղջ ըն թաց քում ակ տի վա-
նում է են թա գի տակ ցա կան ո լոր տը, ա պա վեր ջին քայ լում՝ մե կ նա-
բառն ու սկզբ նա  բա ռը մե կ մտ քի կամ նա խա դա սու թյան մե ջ կա պե լիս 
ակ տի վա նում է գի տակ ցա կան ո լոր տը ։

Ս տո րև բեր ված է վե րո հի շյալ քայ լե րով կա տար ված մի  օ րի նա կ։ Նույն 
«կր թու թյուն» մե կ նա բա ռով կա րող են ստաց վել պրիզ մայի ա մե  նա տար բեր 
և բազ մա թիվ տար բե րակ նե ր։



40

 Քա ռա բա ժա ն
Հե տա քր քիր մե  թո դա կան հնար է, ո րը հար մար է հատ կա պես տե քս տի 

հետ աշ խա տե լի ս։ Քա ռա բա ժա նն ար դեն ներ կայաց ված շատ մե  թո դա կան 
հնար նե րի նման կա րե լի է  կի րա ռել մե ծ կամ փո քր խմ բե րով կամ ան-
հա տա կան աշ խա տա նք կա տա րե լի ս։ Աշ խա տա նքն սկ սե լու հա մար ան-
հրա  ժեշտ է մա քուր թուղթ` բա ժան ված չո րս մա սի։ Քա ռա բա ժա նը հիմ-
նա կա նում գրա վոր աշ խա տան քի ձև է, քա նի որ ան հրա ժե շտ է մտ քե րը 
հա մա պա տաս խա նա բար գրա ռել չո րս բա ժին նե րից յու րա քան չյու րում։  
Բա ժին նե րի հա նձ նա րա րու թյուն նե րը պա տա հա կան չեն ընտր ված,  դրա-
նք հա մա պա տաս խա նում են նյու թի ըն կալ ման և մտ քի զար գաց ման ըն-
թաց քին, հետ ևա բար նպա տա կա հար մար չէ դրա նք փո փո խե լ։ Կա րե լի է, 
ի հար կե, դրա նք զար գաց նե լ՝ նկա տի ու նե նա լով ըն կալ ման և մտա ծո ղու-
թյան մա կար դակ նե րը ։

1. Ի՞նչ զգա ցո ղու թյուն ներ ու նե ցաք 
աշ խա տան քի ըն թաց քում։

2. Ո՞ր հար ցում դժ վա րա ցա ք։ 

3. Աշ խա տան քի կա պը ի րա կան 
կյ ան քի հե տ։

4. Նոր ռազ մա վա րու թյան մշա-
կում։
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 Փոխ ներ գոր ծուն գրա ռումն  ե րի հա մա կա րգ /ՓԳՀ/ մե  թո դը

 Տե քս տե րի (հատ կա պե ս՝ սկզբ նաղ բյուր նե րի) հետ ար դյու նա վետ աշ խա-
տե լու հա մար հա մար կար ևոր է Փոխ ներ գոր ծուն գրա ռումն  ե րի հա մա կար-
գի կի րա ռու մը ։

 Փոխ ներ գոր ծուն գրա ռումն  ե րի հա մա կա րգ /ՓԳՀ/ մե  թո դը ար դյու նա-
վետ է կար դա լու մի  ջո ցով նյու թի ըն կալ ման ըն թաց քը վե րա հս կե լու հա-
մար։ 

Ըն թեր ցե լով նյու թը՝ սո վո րող նե րը նշումն  եր են կա տա րում՝ օգ տա գոր ծե-
լով ՓԳՀ-ի հետ ևյալ նշան նե րը.

V =  հաս տա տում է իմ ի մա ցա ծը (գի տեմ)
+  = նոր տե ղե կատ վու թյուն է (չ գի տեմ)
- = ի մա ցա ծին հա կա սում է
?  =  ան հաս կա նա լի է
! =  հե տա քր քիր է, կա րե լի է քն նար կե լ
Այս նշան նե րի օգ տա գոր ծու մը ըն թեր ցա նու թյան ըն թաց քում նպաս տում 

է ակ տիվ, քն նա դա տա կան ու սուց մա նը՝ նո րը, հա կա սա կա նը և ան հաս կա-
նա լին ընդ գծե լու ա ռումն  ե րո վ։

ՓԳՀ նշան նե րի ա ռա տու թյու նը ար տա հայ տում է ըն թեր ցո ղի ակ տի վու-
թյան աս տի ճա նը և տե քս տի հետ կա տա րած աշ խա տան քի ար դյու նա վե-
տու թյու նը ։

Նյութն ար դյու նա վետ յու րաց նե լու հա մար օգ տա կար է, որ յու րա քան-
չյուր սո վո րող իր հա մար կա տա րի դա սա կար գում և կազ մի  ա ղյ ու սակ հե-
տ ևյալ ձևով.

V + - ? !

Այ նու հե տև կա րե լի է կազ մա կեր պել զույ գե րով, խմ բե րով մտ քե րի փո-
խա նա կու թյուն, նյու թի քն նար կում կամ բա նա վե ճ։ 

Ա ղյ ու սա կի եր րո րդ և չոր րո րդ բա ժին նե րը կա րե լի է նաև տալ որ պես 
հա նձ նա րա րու թյուն՝ այլ աղ բյուր նե րից լրա ցու ցիչ տե ղե կատ վու թյուն ներ 
քա ղե լու և գի տե լիք նե րը խո րաց նե լու հա մա ր։
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ԴԵ ՐԱՅԻՆ  ԽԱ Ղ

Ն կա րագ րու թյու նը և նպա տա կը 
Դե րային խա ղը ուս ման կամ փոր ձի հա րս տաց ման մի  ջոց է խմ բի մաս-

նա կից նե րին ան սպա սե լի ի րա վի ճակ ներ ա ռա ջար կե լու ձևով, ո րոն ցում 
ան հրա ժե շտ է  ըն դու նել որ ևէ դեր կամ տե սա կետ, այ նու հե տև փոր ձել դա  
հա սու նաց նել և  ա վար տել / խաղ/։

Ըն թաց քը 
 Դե րային խա ղից  մե ծ օ գուտ քա ղե լու հա մար պե տք է ա ռա ջա րկ վող 

ի րա վի ճակ նե րը հնա րա վո րի նս մոտ լի նեն ի րա կա նու թյա նը։ Անհ րա ժե շտ 
է բա վա րար ժա մա նակ տրա մադ րել դե րային խա ղում նե րգ րավ ված դե-
րե րը / կեր պար նե րը/ նկա րագ րե լու հա մար և հա մոզ վել, որ խա ղի հա մար 
ստեղծ ված պայ ման նե րը ա ռա վե լա գույնս հա մա պա տաս խա նում են մաս-
նա կից նե րի հիմն  ա կան գոր ծու նե ու թյա նը ։

Դե րային խա ղի հրա հան գում պե տք է ման րա մա սն նկա րա գր վի 
ի րա վի ճա կի բո լոր կող մե րը։ Մի ա ժա մա նակ հրա հան գը պե տք է խի ստ 
սահ մա նա փա կում ներ չու նե նա, որ պես զի չխան գա րի մաս նա կից նե րին 
այդ դե րը խա ղալ ի րե նց պատ կե րա ցում նե րին հա մա պա տա սա խա ն։ 
Դե րային խա ղե րը կա րող են ու նե նալ հս տակ կա ռուց վա ծք կամ լի նել 
ա զա տ։

Խն դի րը, ո րի լուծ ման վրա  աշ խա տում են դե րային խա ղի մաս նա կից նե-
րը / կա րող են մաս նակ ցել մե կ կամ մի  քա նի հո գի/, կո նկ րետ մա րդ կա նց 
ա ռօ րյա կյ ան քին բնո րոշ  վար քային մո դե լի ստեղ ծումն  է։ 

Ա նհ րա ժե շտ է նշել, որ դե րային խա ղից հե տո քն նա րկ ման ա ռար կա է 
դառ նում մաս նա կից նե րի վար քը,  ոչ թե`նրա նց ըն դու նա կու թյուն նե րը ։

Դե րային խա ղի կի րառ ման ըն թաց քում խում բը պե տք է հետ ևի այդ խա-
ղի ըն թաց քի ն։ Նա, ով չի մաս նակ ցում խա ղին, դի տոր դի դեր է կա տա րում. 
նշումն  եր է ա նում դե րային խա ղի մաս նա կից նե րի վար քի և դրա հետ ևա նք-
նե րի վե րա բե րյա լ։ Դե րային խա ղի ա վար տը ո րո շում է ու սու ցի չը ։

 Դե րային խա ղը հա ճախ կա ռուց վում է  պո տեն ցի ալ կո նֆ լի կտ նե րի 
շուրջ, ո րո նք ա ռա ջա նում են թյու րի մա ցու թյուն նե րի ց։ Այն օգ տա կար է, երբ 
փոր ձում են ցույց տալ, որ նույն  թե մայի շուրջ տար բեր մար դիկ տար բեր 
կար ծիք ներ ու նե ն։

 Դե րային խա ղի հա մար ցան կա լի է  ընտ րել հե տա քր քիր և տար բեր տե-
սա կետ ներ պա րու նա կող թե մա ներ, հետ ևա բար դրան մաս նակ ցող նե րը 
պե տք է ներ կայաց նեն տար բեր տե սա կետ ներ /դե րեր/։ 

Խոր հուրդ ներ ան ցկաց ման վե րա բե րյա լ
1. Մ շա կել ման րա կր կիտ պլա ն
 Դե րային խա ղի գրա գետ ի րա կա նա ցու մը ան գնա հա տե լի օ գուտ է բե-

րում  մաս նա կից նե րի ն։ Դրա նք ցան կա լի է ան ցկաց նել դա սըն թա ցի մո տա-
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վո րա պես մե ջ տե ղում, երբ խում բը պատ րա ստ է  հաղ թա հա րել դա սըն թա-
ցի սկզ բին բնո րոշ դի մադ րու թյու նը ։

2. Դե րային խա ղը ան ցկաց նել տե ղի ն
 Դե րային խա ղի ար դյու նա վե տու թյու նը պայ մա նա վոր ված է նրա կեն սա-

կա նու թյա մբ և նոր ապ րումն  ե րո վ։ Դա նշա նա կում է, որ մե  թո դը պե տք է 
կի րա ռել զգույշ։ Ե թե խա ղեր ան ցկաց վեն յու րա քան չյուր պա տեհ- ան պա-
տեհ ա ռիթ նե րով, դրա նք կար ժե զրկ վե ն։

3.  Ցան կա լի է, որ խմ բե րը փո քր լի նեն 
Ար դեն նշ վել է դե րային խա ղի նկատ մա մբ դի մադ րու թյան հաղ թա հար-

ման մա սի ն։ Այդ գոր ծըն թա ցին օգ նում է, ե թե խմ բի մաս նա կից նե րի քա-
նա կը շատ չէ։ Խմ բի փոք րա թիվ լի նե լը նպաս տում է հան գի ստ, ոչ ֆոր-
մալ մի  ջա վայ րի ստե ղծ մա նը։ Ի հար կե, դե րային խաղ կա րե լի է ան ցկաց նել 
նաև հա մե  մա տա բար մե ծ խմ բում, այս դեպ քում այն բա ժա նե լով փո քր են-
թա խմ բե րի, ո րոն ցից յու րա քան չյուրն ու նե նում է դե րեր / նաև դի տոր դի/ և 
հրա հա նգ նե ր։ Այս դեպ քում ժա մա նա կն այն պես է հաշ վա րկ վում, որ փո քր 
խմ բե րի բո լոր ան դամն  ե րը կա րո ղա նան քն նար կել ի րե նց են թա խմ բի աշ-
խա տան քը մե ծ խմ բում։

4. Ս տեղ ծա գոր ծա բար կի րա ռել դե րային խա ղը
 Դե րային խա ղն ու սուց ման մյուս մե  թոդ նե րից ա ռա նձ նաց նե լու պատ-

ճառ չկա։ Ցան կա լի է գոր ծըն թա ցն այն պես կա ռու ցել, որ տե սա կան մա սին 
հետ ևի դե րային խա ղը, ո րը հնա րա վո րու թյուն կտա գո րծ նա կա նում կի րա-
ռել նոր սո վո րած սկզ բունք նե րը ։

 Գոյու թյուն ու նի դե րային խա ղի ևս մե կ տար բե րակ, երբ դե րային խա ղի 
ըն թաց քում մաս նա կից նե րի դե րե րը  փոխ վում են, և նրա նք կա տա րում են 
այն դե րը, որ հա կա ռակ  կամ հա կա դիր է ի րե նց տե սա կե տին, կամ ո րը ար-
մա տա պես հա կա սում է մաս նա կից նե րի սո վո րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին 
և սկզ բունք նե րի ն։ Դե րային խա ղի այս պի սի ձևը հնա րա վո րու թյուն է տա-
լիս  ա վե լի խո րը գնա հա տել ու րիշ նե րի պրոբ լեմն  ե րն ու ա ռա վե լու թյուն նե-
րը։ 

Ի նչ պես բա ժա նել դե րե րը
 Կա րե լի է կի րա ռել մի  քա նի հնար ներ.
-  պա տա հա կան բաշ խում,
- սկզ բում բա ժա նել գլ խա վոր դե րե րը, մն ա ցա ծն ըստ ցան կու թյան,
- դե րե րը տալ ըստ մաս նա կից նե րի` այդ դե րե րին հա մա պա տաս խա-

նու թյան,
- ընտ րել այն պի սի մաս նա կից նե րի, ո րո նք ու նեն ա ռա ջա րկ վող  դե րի 

հա կա ռակ ո րակ նե րը, 
- ը նտ րու թյու նը թող նել մաս նա կից նե րին
 Դե րե րի բա ժա նե լու ձևը կախ ված է դե րային խա ղի նպա տա կից և կո նկ-

րետ խմ բի ց։
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Մե թո դի ա ռա վե լու թյուն նե րը
1.  Ձե ռք բե րած փոր ձը պահ պան վում է եր կար 
« Ու սու ցու մը գոր ծո ղու թյուն նե րի մի  ջո ցով». սա ուս ման և փոր ձի ձե ռք- 

բեր ման ար դյու նա վետ ձևե րից մե  կն է։ Սե փա կան ապ րումն  ե րը հիշ վում են 
եր կար և ման րա մա սն։

2.  Հա ճե լի լի նե լը
 Դե րային խա ղը գի տե լիք նե րի և հմ տու թյուն նե րի ձե ռքբեր ման հա մե  մա-

տա բար ա վե լի հա ճե լի ձև է։
3. Այլ մա րդ կա նց վար քի պատ ճառ նե րը հաս կա նա լը 
Դե րային խա ղը մաս նա կից նե րին հնա րա վո րու թյուն է տա լիս հաս կա-

նալ, թե ինչ պես են ի րե նց զգում այլ մար դիկ, երբ առնչ վում են ինչ-ինչ ի րա-
վի ճակ նե րի հե տ։ Այդ հաս կա ցու մը կա րող է դառ նալ ուս ման հզոր գոր ծիք, 
այն կա րող է նպաս տել այլ մա րդ կա նց վար քի պատ ճառ նե րը հաս կա նա լու 
ու նա կու թյան զար գաց մա նը, ին չին դժ վար է հաս նել այլ մե  թոդ նե րո վ։ 

4. Ա նվ տա նգ պայ ման նե րը
 Դե րային խա ղի կի րա ռու մը ու նի ռիս կի մե ծ գոր ծոն, ո րը  գլ խա վո րա-

պես վե րա բե րում է  խմ բի ռե ակ ցի ային, այլ ոչ թե խա ղի ազ դե ցու թյա նը 
խմ բի մաս նա կից նե րի վրա ։

 Դե րային խա ղը մաս նա կից նե րին հնա րա վո րու թյուն է տա լիս  յու րաց նել, 
ամ րա պն դել վար քի տար բեր մո դել նե ր։ Այս տեղ ա ռա վե լու թյու նը  ա պա հով, 
ան վտա նգ մի  ջա վայրն է այս կամ այն մո դե լը կի րա ռե լու հա մա ր։ 

 Մե թո դի սահ մա նա փա կումն  ե րը 
1. Ար հես տա կա նու թյու նը
 Դե րային խա ղը ար դյու նա վետ է, երբ ստե ղծ վում են ի րա կա նին մոտ ի րա-

վի ճակ նե ր։ Ե թե խում բը զգում է, որ խա ղի սցե նա րը  ի րա կան չէ, հաշ վի չի 
առ նում ի րա կան գոր ծու նե ու թյան ո րոշ կար ևոր կող մե ր և խա ղը կա րող է ար-
ժե զրկ վել, ին չի ար դյուն քում չեն ի րա կա նա նա ու սուց ման նպա տակ նե րը։ 

2. Մաս նա կից նե րի կող մի ց հնա րա վոր ոչ լրջ մի տ վե րա բեր մուն քը 
Ե թե վար ժու թյան նպա տա կը բա ցա տր ված է մաս նա կի  և շեշ տը դր ված 

է ոչ թե խա ղի ի րա կա նաց ման  կար ևո րու թյան, այլ դե րա սա նա կան ըն դու-
նա կու թյուն նե րի վրա, ա պա վտա նգ կա, որ խա ղը կըն կալ վի որ պես զվար-
ճա նք։ 

Ի հար կե, վար ժան քի լուրջ նպա տակ նե րը չեն խան գա րում հա ճույք ստա-
նալ դրան մաս նակ ցե լուց կամ ըն թաց քում կա տա կե լուց։

3.  Ռիս կի գոր ծո նը
Ինչ պես և ակ տիվ ու սուց ման յու րա քան չյուր մե  թոդ, ո րը են թադ րում է 

մաս նա կից նե րի ակ տիվ նե րգ րավ վա ծու թյուն, դե րային խա ղը նույն պես ու-
նի ռիս կի գոր ծո ն։ Խա ղն ար դյունք է տա լիս, երբ խում բը պատ րաս տա կամ 
է նե րգ րավ վել դրա նում։ Ե թե խմ բի ան դամն  ե րը վա խե նում են կո րց նել դեմ-
քը կամ ա մա չում են հե նց խա ղի գոր ծըն թա ցից, ա պա  այն ա նար դյու նա-
վետ կլի նի։ Այն փաս տը, որ  վար ժան քի ի րա կա նա ցու մը վե րա հսկ վում է, 
նույն պես լրա ցու ցիչ լար վա ծու թյան տե ղիք է տա լի ս։
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 Դե րային խա ղը ցան կա լի է կի րա ռել այն դեպ քում, երբ մաս նա կից նե րը 
հաղ թա հա րել են տագ նա պը և զգում են, որ ի րե նց ինք նագ նա հա տա կա նին 
ո չի նչ չի սպառ նում։

 Դեբ րի ֆի նգ
Դե րային խա ղից հե տո կար ևոր է ան ցկաց նել դեբ րի ֆի նգ, այ սի նքն`
-  հա նել մաս նա կից նե րին դե րե րից,
- հս տա կու թյուն մտց նել  կա տար վա ծի մե ջ /փաս տե րի մա կար դակ/, 
- վե րաց նել թյու րի մա ցու թյուն նե րը և քն նար կել սխալ նե րը,
-  հա նել լար վա ծու թյու նը,
-  բա ցա հայ տել դիր քո րո շումն  ե րը, զգաց մունք նե րը, փո փո խու թյուն նե-

րը, ո րո նք տե ղի են ու նե ցել դե րային խա ղի ժա մա նակ,
-  մաս նա կից նե րին ինք նա դի տա րկ ման հնա րա վո րու թյուն տալ,
-  զար գաց նել դի տո ղու նա կու թյան հմ տու թյուն նե րը,
-  հա մադ րել ար դյուն քը ա ռաջ նային նպա տակ նե րի հետ,
-  վեր լու ծել` ին չու է այս պես ըն թա ցել  և  ոչ այլ կե րպ,
-  վար քի վե րա բե րյալ հետ ևու թյուն ներ ա նել, 
- ամ րա պն դել կամ շտ կել ան ցա ծը, 
- ա ռաջ քա շել նոր թե մա ներ մտա ծե լու հա մար,
-  վար քը փո խե լու ու ղի ներ մշա կել, 
- ա նդ րա դառ նալ այլ ի րա վի ճակ նե րի,
-  նա խո րդ դա սե րի հետ կապ տես նել,
- մ շա կել ու սուց ման հե տա գա պլան նե ր։

 Դեբ րի ֆին գի ան ցկաց ման հեր թա կա նու թյու նը
 Կար ևոր է դեբ րի ֆին գը ան ցկաց նել ո րո շա կի հեր թա կա նու թյա մբ և ցան-

կա լի է այն չխախ տել, այդ դեպ քում դե րային խա ղի նպա տա կն ա վե լի հս-
տակ կի րա կա նա նա ։

1-ին փուլ 
- դե րային խա ղի մաս նա կից նե րին, դի տո րդ նե րին, խմ բի մյուս ան դամ-

նե րին հա րց նել ռե ակ ցի ա նե րի մա սին,
- մ շա կել ընդ հա նուր տե սա կե տ։
 Ցան կա լի է կի րա ռել  բաց հար ցեր` ինչ պե ՞ս, ին չո ՞ւ, ի՞նչ։ Չգ նա հա տել  

« լավ է , վատ է»  սկզ բուն քո վ։ Պե տք չէ ժխ տել ճի շտ չհաս կաց ված հրա-
հան գը։ Խո սել ե ղա ծի մա սին, այլ ոչ թե ինչ կա րե լի էր ա նե լ։ 

Այս փու լում դեռ դի մե լ դե րային ա նուն նե րո վ։

2- րդ փուլ
-  Վեր լու ծել այս կամ այն վար քագ ծի պատ ճառ նե րը, 
- Եզ րա կա ցու թյուն ներ ա նել,
- Ն շե լ՝ ինչ կա րե լի է ա նել ի րա վի ճա կը լա վաց նե լու հա մա ր։
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 Կար ևոր է հա րց նել պատ ճառ նե րը՝ ին չո ՞ւ, ինչ պե ՞ս, ո՞վ, ի՞նչ կլի ներ, ե թե,  
ին չո ՞ւ ոչ։

Փնտ րել այ լը նտ րան քային տար բե րակ նե ր։ Կա ՞ր արդյոք այլ հնա րա վո-
րու թյուն այլ կե րպ վար վե լու, թե՞ ոչ։

3-րդ փուլ
- մ շա կել հե տա գա մի  ջո ցա ռումն  ե րի շար քը ։
 Հե տա գա քայ լե րի քն նար կում, ինչ պե տք է ա նել` կա րե լի  է բա ժան վել 

խմ բե րի, քն նար կել և ո րո շումն  եր կայաց նե լ։ 

Կի րա ռու թյու նը
 Դե րային խա ղը հա ճախ կի րա ռում են, երբ ան հրա ժե շտ է զար գաց նել 

մի  ջա նձ նային հա րա բե րու թյուն ներ / բա նակ ցե լու,  հե տա դա րձ կապ տա լու 
և այլն/։ 

Ի հար կե, ոչ մի  տրա մա բա նա կան պատ ճառ չկա  դե րային խա ղը այլ 
ա ռումն  ե րով չկի րա ռե լու հա մա ր։

 ԴԵՊ ՔԻ ՈՒ ՍՈ ՒՄ ՆԱ ՍԻ ՐՈ ՒԹՅՈ ՒՆ

 Մե թո դի նկա րագ րու թյունն ու նպա տակ նե րը 

Այս մե  թո դի կի րառ ման ժա մա նակ մաս նա կից նե րին ներ կայաց վում է  
ի րա կան կամ եր ևա կայա կան ի րա վի ճակ նե րի (հան գա մա նք նե րի, դեպ քե-
րի, դիպ ված նե րի) մի  շա րք, ո րո նց ու սումն  ա սիր ման, քն նա րկ ման, վեր լու-
ծու թյան ուղ ղու թյա մբ այ նու հե տև ան հրա ժե շտ է լի նում տևա կան աշ խա-
տա նք կա տա րե լ։

« Դեպ քի ու սումն  ա սի րու թյու նը» մե  թոդ նե րի այն խմ բին է պատ կա նում, 
ո րո նք նե րա ռում են տար բեր այլ մե  թոդ նե րի բա ղադ րիչ ներ, այլ կե րպ 
ա սած` ին տեգ րում են մի  շա րք մե  թո դա կան հնար նե ր՝ ընդ հա նուր նպա-
տա կի ծա ռայեց նե լու հա մա ր։ Կապ ված ու սումն  ա սիր վող դեպ քի բնույ թից, 
ու սու ցի չը կա րող է դի մե լ Մտագ րո հի («Մտ քե րի տա րափ»), Բա նա վե ճի, 
Դե րային խա ղի, Դա սա խո սու թյան մե  թոդ նե րի օգ նու թյա նը, աշ խա տա նք 
կազ մա կեր պել հա մա գոր ծակ ցային խմ բե րով և այլն։ Այս պի սով « Դեպ քի ու-
սումն  ա սի րու թյուն» մե  թո դը կա րող է բնու թա գր վել որ պես դեպ քի դե րային 
ներ կայա ցում, դեպ քի վե րա բե րյալ մտ քե րի փո խա նա կու թյուն, կար ծիք նե-
րի, գա ղա փար նե րի ա զատ շա րադ րում,  մտ քե րի գե նե րա ցի ա։ « Դեպ քի 
ու սումն  ա սի րու թյան» ըն թաց քում բա նա վե ճե րի, քն նար կումն  ե րի մի  ջո ցով 
դեպ քի ման րա մա սն վեր լու ծու թյուն է կա տար վում, դա սա խո սու թյան կամ 
խոս քային ներ կայաց ման (պ րե զեն տա ցի այի) մի  ջո ցով առ կա կամ են թա-
դր վող (վար կա ծային) տար բե րակ է  մա տուց վում, հար ցադ րումն  եր, եզ րա-
հան գումն  եր են ար վում։ 
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« Դեպ քի ու սումն  ա սի րու թյան» մե  թո դն ու նի ե րեք հիմն  ա կան տար բե-
րակ. 

1. Ե րբ սո վո րող նե րի քն նա րկ մա նն է ներ կայաց վում ի րա կան դե պք 
(պատ մա կան ի րա դար ձու թյուն, դա տա կան գոր ծըն թաց, հա սա րա կա-
կան հն չե ղու թյուն ստա ցած վեճ), որն իր ժա մա նա կին քն նա րկ վել և 
հա մա պա տաս խան լու ծում է ստա ցե լ։ 

2. Ե րբ դե պքն իր ողջ կար ևո րու թյա մբ սո վո րող նե րի քն նա րկ մա նն է ներ-
կա յաց վում ա ռա նց այդ մա սին հայտ նի եզ րա հան գումն  ե րի, և հնա-
րա վո րու թյուն է տր վում սե փա կան վեր լու ծու թյուն նե րը հա մե  մա տել 
հայտ նի ի րա դար ձու թյուն նե րի հե տ։ 

3. Ե րբ ու սումն  ա սիր վող նյու թը մտա ցա ծին է, եր ևա կայա կան, հնա րա-
վոր են դեպ քի վեր լու ծու թյան ա մե  նա տար բեր ար դյունք ներ, բազ մա-
կի լու ծումն  ե ր։ 

Ի րե նց հեր թին վե րոն շյալ ե րեք տար բե րակ նե րը կա րող են հան դես գալ 
զա նա զան տա րա տե սակ նե րո վ՝ կախ ված դեպ քի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն-
նե րի ց։ 

Այս պի սով, մե  թո դն իր ամ բող ջա կան նկա րագ րով մի  տևա կան գոր ծըն-
թաց է՝ սո վո րող նե րի ա նը նդ հատ փո փոխ վող գոր ծուն, դե րային մաս նակ-
ցու թյա մբ։ Մե թո դի նպա տա կը կո նկ րետ դեպ քի, ի րա դար ձու թյան, պա տա-
հա րի բազ մա կող մա նի կամ հան գա մա նա լից ու սումն  ա սի րու թյունն է, ո րի 
ար դյուն քում գնա հատ վում-արժ ևոր վում  է դեպ քը, ար վում են եզ րա հան-
գումն  ե ր։ 

Ե թե փոր ձե նք նշել մե  թո դի նպա տակ նե րն ըստ սո վո րող նե րից պա հա նջ-
վող վար քի և գոր ծու նե ու թյան, կս տաց վի հետ ևյալ պատ կե րը.

  Վեր հա նել խնդ րո ա ռար կա(նե րը) դիպ վա ծը
-  սո վո րո ղից պա հան ջում է ու շադ րու թյուն, կե նտ րո նաց վա ծու թյուն 
- ա ռաջ նային և երկ րոր դա կան փաս տե րի տա րան ջա տում

  Ներ կայաց նել է ու թյու նը, ցու ցադ րել ի րա վի ճա կը (խա ղալ, բե մադ-
րել) 
- պատ կե րա վո րում, 
- ա նհ րա ժե շտ մի  ջոց նե րի ընտ րու թյուն
-  հա ղոր դակ ցա կան, հռե տո րա կան կա րո ղու թյուն նե ր

  Բա ցա հայ տել ներ կայաց նո ղի տե սա կե տը 
- ա նհ րա ժե շտ կամ ճշգ րիտ հար ցադ րումն  ե րի ձևա կեր պում
-  պա կա սող կամ թե րի ին ֆոր մա ցի այի ճշգր տում 

 Ըն դու նել տար բեր տե սա կետ նե րի առ կայու թյու նը
-  հան դուր ժո ղա կա նու թյուն, փո խը մբռ նում
-  սե փա կան տե սա կե տի հիմն  ա վո րում

  Հե տա զո տել առ կա գրա վոր և այլ նյու թե րը տվյ ալ դեպ քի մա սին 
- ա նհ րա ժե շտ ին ֆոր մա ցի այի ձե ռք բե րում
-  տե քս տի, գրա վոր տվյ ալ նե րի, նյու թե րի հետ աշ խա տե լու կա րո ղու-

թյուն ներ 
 Մեկ, եր կու էջ ծա վա լով ներ կայաց ված ընդ հա նուր նկա րագ րու թյուն 
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- ա նհ րա ժե շտ փաս տե րի գրա վոր շա րադ րա նք
- գ րա վոր խոս քի վեր լու ծու թյուն, մշա կում 

 Հ նա րա վոր լուծ ման առ կայու թյուն կամ լուծ ման տար բե րա կի բա ցա-
կայու թյուն
-  վեր լու ծա կան կա րո ղու թյուն նե ր

  Դիպ վա ծի ներ կայա ցում մե կ կամ մի  քա նի տե սան կյ ուն նե րով,  պար-
զեց ված կամ բար դեց ված տար բե րակ նե րով 
- եր ևա կայա կան, ստեղ ծա գոր ծա կան կա րո ղու թյուն նե ր

  Նյու թը մա տու ցել որ պես հա մա ձայ նեց ված ո րոշ ման ու սումն  ա սի րու-
թյուն կամ քն նա րկ ման ներ կայաց վող դեպ քի ան մշակ նկա րագ րու-
թյուն
- խմ բային (թի մային) աշ խա տան քի կա րո ղու թյուն նե ր
-  մի  աս նա կան պա տաս խա նատ վու թյուն 
- ո րո շումն  ե րի հա մա տեղ կայա ցում։ 

Ըն թաց քը

 Դեպ քի նկա րագ րու թյուն 
Ա ռա ջին կար ևո րա գույն քայ լը ու սումն  ա սիր վե լիք դեպ քի հնա րա վո րին 

ամ բող ջա կան նկա րագ րու թյունն է, ին չի հա մար ան հրա ժե շտ է նկա տի ու-
նե նալ հան գա մա նք ներ, ո րո նք ան հրա ժե շտ են դեպ քի նկա րագ րու թյու նը 
շա րադ րե լիս.

1.  Տե սա կետ ներ, ո րոն ցով կա րե լի է ա ռաջ նո րդ վել այս փու լում
  հե ղի նա կի կամ ներ կայաց նո ղի դիր քո րո շում
  կո ղմն  ա կի ան ձի կամ մի  եր րո րդ կող մի  տե սա կե տ։

2.  Հիմն  ա կան, բա ցա հայտ ված փաս տեր, որ տե ղ՝ 
 առ կա են ո րո շա կի կո նֆ լի կտ նե ր
  հայտ նի են մար դիկ, ո րո նք ու նեն տար բեր տե սա կետ ներ, կար ծիք-

նե ր
  կան մշա կու թային, քա ղա քա կան, սո ցի ա լա կան բնույթ կրող ի րո-

ղու թյուն նե ր
  տե սա նե լի են հա կա սու թյու նը՝ կո նֆ լիկ տը լու ծող ի րա վի ճակ նե ր։

3. « Լավ» և « վատ» կող մե  րի այն պի սի հա վա սա րա կշ ռում, որ պես զի շատ 
պար զու նակ և մի  ա կող մա նի չլի նի ճի շտ կո ղմն  ո րո շու մը ։

4.  Դեպ քի ու սումն  ա սիր ման ըն թաց քում բա րձ րաց ված խն դիր նե րի լուծ-
ման հնա րա վոր գա ղա փար նե րի ա ռա ջադ րում (տե ՛ս գա ղա փար նե րի 
ա ռա ջա դր ման կա նոն ներ)։

5.  Լա վա գույն լու ծումն  ե րի սահ մա նում այն բա նից հե տո, երբ  կետ 4-ում 
բեր ված բո լոր լու ծումն  ե րը քն նա րկ ված կլի նեն լսա րա նի կող մի  ց։ 

6. Ա նհ րա ժե շտ քայ լե րի սահ մա նում, որ պես զի կետ 5-ում սահ ման ված 
լու ծու մը հա ջող լի նի ։
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 Դեպ քի վեր լու ծու թյուն 
7. Ան ցյա լի և ներ կայի մի  ջև հա կա սու թյուն նե րի պար զա բա նում։
8.  Զու գոր դումն  եր հայտ նի նմա նա տիպ ի րա վի ճակ նե րի կամ նա խա դե-

պե րի հե տ։
9.  Դեպ քի ու սումն  ա սիր մա նը տալ քն նա րկ ման բնույթ կամ հար ցա-

դրումն  ե րը տա նել հա մո զե լու, ներ կայաց ված տար բե րա կն ըն դու նե լու 
ուղ ղու թյա մբ։ 

10. Ոչ մի  ան շա նակ պա տաս խան ներ պա հան ջող հար ցե րի կար ևո րում 
կամ պատ  րաս տի ո րո շումն  ե րի քն նար կում և ըն դու նում՝ ըստ ո րո շա-
կի հա մոզ մունք նե րի ։

Դեպ քի ներ կայա ցում՝ ըստ սե փա կան ըն կալ ման 
Ա նհ րա ժե շտ օ րի նակ նե րի ընտ րու թյուն և ներ կայա ցում։

11.  Հա մա տեղ ո րո շումն  ե րի ար դյուն քում ստե ղծ ված մտահ ղաց ման սցե-
նա րի մշա կում։

12.  Ներ կայաց ման ձևի, մի  ջոց նե րի և տեխ նի կայի ընտ րու թյուն։
 
Այս պի սով, գոյու թյուն ու նի կի րառ ման 3 հիմն  ա կան տար բե րակ, ո րով 

պայ մա նա վոր վում են հե տա գա քայ լե րը.
1. պ րոբ լե մի  (ներ կայաց ված ի րա վի ճա կի) արժ ևո րում, վեր լու ծու թյուն
2.  մե կ կամ մի  քա նի պրոբ լեմն  ե րի գնա հա տում և դրա նց լուծ ման տար-

բե րակ նե րի ա ռա ջադ րում, մշա կում
3. պ րոբ լե մի  լուծ ման հա մար ձեռ նա րկ ված գոր ծո ղու թյուն նե րի և դրա նց  

հետ ևա նք նե րի գնա հա տում։ 
Կի րառ ման հա մար հա մա պա տաս խան տար բե րակ ընտ րե լուց հե-

տո ո րոշ վում են մե  թո դի կի րառ ման մա սշ տաբ նե րը, այն, թե քա նի խն դիր 
պետք է նե րառ վի։ Այս խն դիր նե րի բար դու թյու նից կախ վա ծ՝ կա րե լի է մե -
թո դը կի րա ռել կամ կար ճա տև վար ժան քի ձևով, կամ  ա վե լի ման րա մա սն, 
տևա կան գոր ծըն թաց կազ մա կեր պե լո վ՝  կախ ված թե մայի կար ևո րու թյու-
նից կամ ու նե ցած ժա մա նա կի ց։ 

Ո րոշ դե քե րում ինչ-որ կար ևոր ի րա վի ճա կի շուրջ քն նար կու մը կա րե լի 
կազ մա կեր պել մի  քա նի հան դի պումն  ե րի ըն թաց քում։ 

Այս տար բե րակ նե րից յու րա քան չյու րում ու սու ցումն  ի րա կա նաց վում է՝  
դեպ քը պրոբ լե մի  կամ պրոբ լեմն  ե րի շար քի տես քով մա տու ցե լո վ։ 

Այդ ին ֆոր մա ցի ան կա րող է շա րա դր վել փաս տագ րա կան տես քով (հա-
ղոր դա գրու թյուն), կամ ներ կայաց վել խոս քային և տե սո ղա կան մի  ջոց նե-
րով (տե սագ րու թյուն կամ լու սա պատ կեր նե րի ցու ցադ րու թյուն)։ 

Ե րբ խում բը ստա նում է տվյ ալ նե ր՝ մշա կե լու, ստու գե լու հա մար, սկս վում 
է մե  թո դի կի րառ ման բուն գոր ծըն թա ցը ։

 Վա րո ղը կամ ու սու ցի չը վե րա հս կո ղու թյուն կա րող է ի րա կա նաց նել, ին-
չը ևս մե  թո դի պա կաս կար ևոր բա ղադ րիչ նե րից չէ։ Այն կա տար վում է. 

- աշ խա տան քի ժա մա նա կն ա վե լաց նե լով կամ կր ճա տե լով, 
- ո րո շա կի սահ մա նա փա կումն  ե րի սահ մա նու մով, ո րո նց շր ջա նակ նե-
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րում խում բը պե տք է գոր ծի. « պե տք չէ օգտ վել որ ևէ լրա ցու ցիչ ին-
ֆոր մա ցի այից» կամ « խում բը պե տք է ձեռ նար կի ցան կա ցած լրա ցու-
ցիչ ո րո նում»,

- ճնշ ման ա վե լա ցում կամ նվա զե ցում, մր ցակ ցու թյուն խմ բե րի մի  ջև, 
ան սպա սե լի տար րե րի ներ մու ծում և այլն։

4.  Հա մա պա տաս խան նյու թի ընտ րու թյուն 
Ի րա վի ճա կին վե րա բե րող նյու թի ընտ րու թյու նը կամ  ին քը՝ ի րա վի ճա կը, 

պե տք է ար տա ցո լի այն պրոբ լեմն  ե րը, ո րո նց հետ կա րող են առնչ վել սո-
վո րող նե րը ի րա կա նու թյան մե  ջ։ Խումբն իր տրա մադ րու թյան տակ պե տք է 
ու նե նա ան հրա ժե շտ տվյ ալ ներ, բայց մի և նույն ժա մա նակ չծան րա բե ռն վի 
տե ղե կատ վու թյա մբ։ Լրա ցու ցիչ տվյ ալ նե րը կա րե լի է հա ղոր դել ա վե լի ուշ 
կամ խմ բի պա հան ջո վ։ 

5. Այ լը նտ րան քի (ալ տեր նա տի վի) առ կայու թյուն 
Ը նտր ված հար ցը պե տք է բա վա կա նին ընդ գր կուն լի նի, որ պես զի տար-

բեր լու ծումն  եր ա ռա ջադ րե լու հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռի։ Պրոբ լեմն  ե րը, 
ո րո նք ու նեն մե կ « ճի շտ» պա տա սխան, այս մե  թո դի կի րառ ման ժա մա նակ  
ցան կա լի չե ն։

6.  Փոք րա թիվ խումբ 
Որ քան մե ծ է խում բը, այն քան  ծա նր և ոչ ճկուն է դառ նում այս մե  թո-

դի կի րա ռու մը։ Դիպ վա ծի ու սումն  ա սիր ման մե  թո դով օպ տի մալ ար դյունք 
ստա նա լու հա մար ցան կա լի է սահ մա նա փա կել մաս նա կից նե րի քա նա կը։ 
Սա կայն ե թե խում բը մե ծ է,  կա րե լի է այն բա ժա նել փո քր են թա խմ բե րի 
(4-5 հո գուց բաղ կա ցած), ո րոն ցից յու րա քան չյու րը կզ բաղ վի ներ կայաց-
ված պրոբ լե մի  մաս նա վոր հար ցո վ։

 Մե թո դի ա ռա վե լու թյուն նե րը 
1. Ռե ա լի զմ 
Այս մե  թո դի կի րա ռու մը կա րող է ար դյու նա վետ գո րծ նա կան լրա ցում լի-

նել հա սա րա կա գի տա կան ա ռար կա նե րի տե սա կան դա սըն թա ցի հա մա ր։ 
Սա կայն չի բա ցառ վում այս մե  թո դի կի րա ռու թյու նը նաև այլ ա ռար կա ներ 
ու սու ցա նե լի ս։ Ան հեր քե լի է  մե  թո դի ար դյու նա վե տու թյու նը փաս տե րի, 
դեպ քե րի և գո րծ նա կան օ րի նակ նե րի ու սումն  ա սի րու թյա մբ ու վեր լու ծու-
թյա մբ տե սա կան նյութն ա վե լի խո րն ու ի րա տե սո րեն ըմբռ նե լու հա մա ր։

2.  Պար տադ րան քի, ճնշ ման հնա րա վո րին նվա զե ցում
« Դեպ քի ու սումն  ա սիր ման» մե  թո դը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս բա րդ 

կամ հու զա կա նո րեն նշա նա կա լի հար ցե րն ու սումն  ա սի րել ու սումն  ա կան 
ան կաշ կա նդ, դրա կան մթ նո լոր տում, ին չը դժ վար է ե րաշ խա վո րել ի րա կան 
կյ ան քում, ուր դեպ քե րն ա վե լի հա կա սա կան, սուր եզ րե րով, հու զա կա նո րեն 
ան կա ռա վա րե լի և սա ռը դա տո ղու թյա նը չեն թա րկ վող կա րող են լի նել, ուր 
կան ի րա կան վտա նգ ներ և չներ վող սխալ նե ր։ Այ սի նքն՝ այս մե  թո դը հնա-
րա վո րու թյուն է տա լիս մո դե լա վո րել ի րա կան դեպ քե րը, սո վո րել ա ռանց 
տագ նապ նե րի և ան ցան կա լի հու զումն  ե րի, խու ճա պի և հետ ևա նք նե րի։ 



51

3. Ակ տիվ փո խազ դե ցու թյուն 
Ա ռա ջադ րա նք նե րի կա տար ման հա ղոր դակ ցային բնույ թը հնա րա վո-

րու թյուն է տա լիս ա րագ, բայց ամ բող ջա կան գնա հա տել պրոբ լե մի  և դրա 
լու ծումն  ե րի կար ևո րու թյու նը։ Մտ քե րի ա զատ, ան կաշ կա նդ փո խա նա կու-
մը, կար ծիք նե րի բազ մա զա նու թյու նը, հիմն  ա վո րումն  ե րի բազ մա կող մա նի-
ու թյու նը հիմ քեր են ստեղ ծում կա մային ո րակ նե րի դրս ևոր ման և ա զատ 
մտա ծո ղու թյան զար գաց ման հա մա ր։

 Մե թո դի սահ մա նա փա կու թյուն նե րը
 Թյու րի մա ցու թյուն նե րի կամ մո լո րու թյուն նե րի ա ռա ջա ցում.
Պ րոբ լե մի  լուծ մա նը տա նող յու րա քան չյուր քայլ բա ցա հայ տե լու, վեր լու-

ծե լու և հաշ վար կե լու կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վո րումն  այս մե  թո դի ա ռա վե-
լու թյուն նե րից մե  կն է, բայց մի  ա ժա մա նակ նաև նրա սահ մա նա փա կումն  ե-
րից մե  կը։ Դժ վար թե ի րա կան կյ ան քում ի րա կան պրոբ լե մի  հետ առնչ վե լիս 
դեպ քե րը ճշգ րիտ կամ մո դե լային ձևե րով հան դի պե ն՝ նման այն օ րի նա կին, 
որ քն նա րկ վում է ու սուց ման ըն թաց քում։ Դժ վար է ակն կա լել, որ ի րա կան 
կյ ան քում կու նե նա նք  այդ քան ժա մա նակ, ան վտա նգ պայ ման ներ, որ պես-
զի կա րո ղա նաք լու ծել կամ հաղ թա հա րել պրոբ լե մը՝ եր կար քն նե լով և վեր-
լու ծե լո վ։ Սա պե տք է բա ցատ րել սո վո րող նե րին, քա նի որ ի րա կան կյ ան-
քում հա ճախ ա մե ն ինչ մի  ան գա մի ց չի ստաց վում, և չար ժե հի աս թափ վե լ։ 

1. Եզ րա կա ցու թյուն նե րի բա ցա կայու թյուն. 
Քա նի որ ժա մա նա կային սահ մա նա փա կումն  ե րը թույլ չեն տա լիս նյու-

թը մշա կել ա մե  նայն ման րա մաս նու թյա մբ, գո րծ նա կան ա ռա ջադ րա նք նե րի 
ոչ լի ար ժեք կա տա րու մը կա րող է ան բա վա րար վա ծու թյան զգա ցում ա ռա-
ջաց նե լ։

2. Ճշ մար տան մա նու թյու նը.
 Ռե ա լիզ մի  պա հան ջը մշ տա կան պա հա նջ է ցան կա ցած ու սուց ման ձևի 

հա մա ր։ Վար ժու թյու նը այն պի սին պե տք է լի նի, որ մաս նա կից նե րը կա-
րո ղա նան ի րե նց նույ նաց նել ա ռա ջա րկ վող դե րե րի հետ և ի րա կա նաց նել 
դրա նք։ Սա ևս բա րդ խն դիր է դպ րո ցա կան ու սուց ման շր ջա նակ նե րում 
ի րա կա նաց նե լու հա մա ր։

 Մե թո դի կի րա ռու թյու նը 
Այս մե  թո դը կի րառ վում է ինչ պես փո քր հա մա գոր ծակ ցային խմ բե րով, 

այն պես էլ են թա խմ բե րի բա ժան ված մե ծ խմ բե րով աշ խա տե լի ս։ Ու սում-
նա սիր վող դեպ քի մա սշ տաբ նե րով և տե ղե կատ վու թյան ընդ գր կու մով է 
պայ մա նա վոր վում մե  թո դի կի րառ ման տևո ղու թյու նը։ Մե թո դն ի րա պես 
ար դյու նա վետ և օգ տա կար է բազ մա պի սի ըն դու նա կու թյուն նե րի և կա րո-
ղու թյուն նե րի զար գաց ման հա մար, քա նի որ « Դեպ քի ու սումն  ա սիր ման» 
ըն թաց քում սո վո րող նե րն ա ռիթ են ու նե նում ո րո շումն  եր կայաց նել, պրոբ-
լեմն  եր լու ծել, բա նակ ցու թյուն ներ վա րել և այլն։
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 Քա ռա փուլ մե  թո դի կի րա ռու մը ար հես տա նո ցում 
և աշ խա տա վայ րում

Քա ռա փուլ մե  թո դը կա րո ղու թյուն նե րի, հմ տու թյուն նե րի և ի րա զե կու-
թյուն նե րի փո խա նց ման հո գե շար ժա կան մե  թոդ նե րից ա մե  նաար դյու-
նա վետն է։ Այս մե  թո դի կի րա ռու մը են թադ րում է գո րծ նա կան կա րո ղու-
թյուն նե րի և  հմ տու թյուն նե րի ձևա վո րում ի րար հա ջոր դող չո րս փու լե րով` 
բա ցատ րու թյուն, ցու ցադ րում, նմա նա կում, վար ժու թյուն։

Քառափուլ մե թոդ

Բացատրել

Ցուցադրել

Նմանակել

Վարժեցնել

 Քա ռա փուլ մե  թո դն ա պա հո վում է յու րաց ման օ ղակ նե րի՝ ըն կալ ման 
/ ըմբռն ման/ ի մաս տա վոր ման, ամ րա պնդ ման և վե րար տա դր ման առ կայու-
թյու նը։ Ու սուց ման գոր ծըն թա ցի սկզ բում վար պե տը / դա սա վան դո ղը/ բա-
ցատ րում է աշ խա տան քային հա մե  մա տա բար քիչ տե սա նե լի գոր ծո ղու-
թյուն, ո րից հե տո հնա րա վո րի նս ման րա կր կիտ գո րծ նա կան ե ղա նա կով 
ցույց է տա լիս աշ խա տան քային տվյ ալ գոր ծո ղու թյու նը։ Ու սա նո ղը, լսե լով 
վար պե տի բա ցատ րու թյու նը և դի տե լով գոր ծո ղու թյու նը, պե տք է նմա նա-
կի այն։ Վար պե տը ու շադ րու թյա մբ հետ ևում է ու սա նո ղի գոր ծու նե ու թյա նը՝ 
մի  ա ժա մա նակ տա լով ուղ ղիչ ցու ցումն  եր և կի րա ռե լով ու սումն  ա ռո ղի գոր-
ծու նե ու թյան խթան ման մի  ջոց նե ր։ Անց նե լով հա ջո րդ վար ժեց ման փու լի ն՝ 
ու սումն  ա ռո ղին ա ռա ջա րկ վում է աշ խա տան քային գոր ծո ղու թյու նը կրկ նել 
բազ մի  ցս՝ մի  նչև գոր ծո ղու թյա նը լի ար ժեք տի րա պե տե լը ։

Հմ տու թյուն նե րի ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցում պա րզ վեց, որ այս մե  թո դը 
կա տա րյալ է և պի տա նի գո րծ նա կան ու սուց ման ժա մա նա կ։
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Գոր ծո ղու թյուն նե րը քա ռա փուլ մե  թո դի կի րառ ման ժա մա նա կ

 Քա ռա փուլ մե  թո դի 4 փու լե րը բնու թա գր վում են վար պե տի և ու սումն  ա-
ռող նե րի փո խա դա րձ գոր ծու նե ու թյա մբ, ո րը կա րե լի է պատ կե րել հետ ևյալ 
կե րպ.

1-ին փուլ- վար պե տը բա ցատ րում է, թե ի՛նչ է պե տք ա նե լ։ Նա տա լիս 
է բո լոր տվյ ալ նե րը և տե ղե կու թյուն նե րը, ո րո նք ան հրա ժե շտ 
են ո րո շա կի աշ խա տան քային գոր ծու նե ու թյան, քայ լի կամ 
ստա ցած հմ տու թյան կի րառ ման հա մա ր։ Ու սա նող նե րը ու-
շա դիր լսում են դա սա վան դո ղի բա նա վոր խոս քը ։

2-րդ փուլ- վար պե տը ցույց է տա լիս, թե ինչ պե՛ս պե տք է կա տա րել աշ-
խա տան քային տվյ ալ գոր ծո ղու թյու նը կամ քայ լը։ Ու սա նող-
նե րը ու շա դիր դի տում են։ Վար պե տը սո վո րա բար ման րա-
մաս նո րեն մե կ նա բա նում է իր գոր ծո ղու թյուն նե րը։ Այս տեղ 
գոր ծած վում է «ցու ցադ րում»  հաս կա ցու թյու նը ։

3-րդ փուլ- ու սումն  ա ռող նե րը հա մա պա տաս խա նա բար նմա նա կում են 
վար պե տի ցու ցադ րած աշ խա տան քային գոր ծո ղու թյուն նե րը 
կամ քայ լե րը ա ռան ձին-ա ռան ձի ն։ Վար պե տը մե կ նա բա նում 
է ամ բո ղջ գոր ծըն թա ցը և տա լիս է հա մա պա տաս խան ուղ ղիչ 
ցու ցումն  ե ր։

4-րդ փուլ- երբ յու րա քան չյուր ու սումն  ա ռող հաս կա նում է աշ խա տան-
քային գոր ծու նե ու թյան կամ քայ լի ճշգ րիտ կա տար ման վե-
րա բե րյալ ցու ցումն  ե րը և նմա նա կում, ա պա ան ցնում են աշ-
խա տան քային գոր ծո ղու թյան կամ քայ լի բազ մի  ցս կրկ նե լու 
մի  ջո ցով վար ժեց ման գոր ծըն թա ցին, ու սումն  ա ռող նե րը այն-
քան են կրկ նում գոր ծո ղու թյու նը, մի  նչև հաս նեն կա տար ման 
ան հրա ժե շտ ըն դու նե լի մա կար դա կի։ 

Այ նու հե տև վար պե տը ան ցնում է դար ձյալ քա ռա փու լի հա ջո րդ աշ խա-
տան քային քայ լի ն։

 Քա ռա փուլ մե  թո դի չո րս փու լե րին բնո րոշ են՝ 
 վար պե տի կող մի ց ղե կա վար վող տե սա կան և գո րծ նա կան տե ղե-

կատ վու թյան փո խա նց ման փու լե րը գտն վում են պա րապ մունք նե րի 
սկզբ նա հատ վա ծում և ի րա կա նաց վում են ու սումն  ա ռող նե րի ակ տիվ 
գոր ծու նե ու թյա մբ. 

 ու սումն  ա ռող նե րի ինք նու րույն գոր ծու նե ու թյու նը սահ մա նա փակ վում 
է վար պե տի կող մի ց հա նձ նա րար ված գոր ծո ղու թյուն նե րի դաշ տով, 

 ու սումն  ա ռող նե րը ուղ ղո րդ վում են ան հա տա կան ու սումն  ա կան գոր-
ծու նե ու թյան ա ռա նց մտա ծո ղու թյան ա վե լո րդ լար ման, 

 աշ խա տան քի կազ մա կե րպ ման գոր ծըն թա ցում, որ պես կա նոն, ճկու-
նու թյուն չի նա խա տես վում։
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3. Ուսանողը սովորում է

4. ունկնդրելու

դիտելու

նմանակելու

վարժության մի ջոց

1. Վարպետը

ՔԱՌԱՓՈՒԼ ՄԵԹՈԴ

2. բացատրման

ցուցադրման

ուղղելու

գնահատման մի ջոց

Հ րա հան գա վո րումն  ե րը քա ռա փուլ մե  թո դի կի րառ ման ժա մա նա կ

Հ րա հան գա վոր ման նա խա պատ րա ստ ման սկզ բում վար պե տը ո րո շում 
է հրա հան գա վո րու մը ան ցկաց նելու վայ րը՝ դա սա սե նյա կում, ար հես տա նո-
ցում կամ աշ խա տա տե ղում, ո րը կախ ված է հրա հան գա վոր ման բնույ թից և 
տե սա կի ց։ Յու րա քան չյուր հրա հան գա  վո րմանը տրա մա դր վող ժա մա նա կը 
չպե տք է գե րա զան ցի 20-30 րո պե ։

1-ին փուլ- Բա ցատ րու թյուն – Դր դա պատ ճառ – Տե ղե կա ցում
 Ա ռա ջադ րա նք նե րին վե րա բե րող աշ խա տան քային հրա հան գա վոր ման 

ժա մա նակ այն մի  շտ պե տք է սկ սել ու սումն  ա ռող նե րի մոտ հե տա քրք րու-
թյուն և դր դա պատ ճառ ներ ա ռա ջա ցնե լով, ու սումն  ա ռող նե րի ու շադ րու-
թյու նը հրա վի րել ու սումն  ա սի րու թյան են թա կա աշ խա տան քային գոր ծո ղու-
թյան կամ քայ լի վրա։ Այ նու հե տև վար պե տը հա ղոր դում է աշ խա տան քային 
ա ռա ջադ րան քի կա տար ման հա մար ան հրա ժե շտ բո լոր գի տե լիք նե րն ու 
տե ղե կու թյուն նե րը։ Նա բա ցատ րում է կա տար ման են թա կա գոր ծո ղու-
թյուն նե րը և ամ բո ղջ գոր ծըն թաց նե րը։ Հրա հան գա վո րումն  ե րի ժա մա նակ 
վար պե տը կա րող է կի րա ռել գո րծ նա կան պա րապ մուն քի հա մար նա խա-
տես ված բո լոր ու սումն  ա կան նյու թը և տե ղե կատ վա կան մի  ջոց նե րը, օ րի-
նա կ՝ տեխ նի կա կան գծագ րեր, աշ խա տան քի պլան ներ, շա հա գո րծ ման ու-
ղե ցույ ցեր, գոր ծիք ներ, ինչ պես նաև հում քային նյու թեր` որ պես զն նա կան 
պա րա գա նե ր։ Վար պե տը պե տք է բա ցատ րի աշ խա տան քային գոր ծո ղու-
թյուն նե րը քայ լե րի կա տար ման հա ջոր դա կա նու թյա մբ և ա մե  նան պաս տա-
վոր պայ ման նե րի դեպ քում ու սումն  ա ռող նե րին ա ռա ջար կի բո լոր գոր ծո-
ղու թյուն նե րն ու քայ լե րը գրան ցել ի րե նց աշ խա տան քային տետ րե րում՝ 
պլա նում։ Կա տար ված աշ խա տա նք նե րի ո րա կի տար բե րու թյուն նե րը ցույց 
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տա լու նպա տա կով  նա պա րապ մունք նե րի այս փու լում ար դեն կա րող է 
ցույց տալ փո րձ նա կան աշ խա տա նք նե րի հա ջող ված և պա կաս հա ջող ված 
օ րի նակ նե րը։ Պա րապ մուն քի այս հատ վա ծում ու սումն  ա ռող նե րը հա մե  մա-
տա բար պա սիվ են, նրա նք ուղ ղա կի լսում են և դի տում։

2-րդ փուլ. Ցու ցադ րում 
Այս փու լում վար պե տն ինքն է ցու ցադ րում աշ խա տան քային գոր ծո-

ղու թյուն նե րն ու քայ լե րը։ Այդ նպա տա կով նա նա խա պես ընտ րում է ա մե -
նա հար մար աշ խա տան քային պլա նը, ցու ցա դր ման հա մար ան հրա ժե շտ 
մի  ջոց նե րն ու սար քա վո րումն  ե րը, գոր ծիք նե րը, նյու թե րը, հում քը։ Ցու ցա-
դ րու մը կազ մա կեր պում է այն պես, որ բո լոր ու սումն  ա ռող նե րը լի նեն ու-
շա դիր և հետ ևեն ցու ցա դր ման գոր ծըն թա ցի ն։ Հմ տու թյան ձևա վոր մա նը 
նվիր ված ցու ցադ րու մը խոր հուրդ է տր վում կրկ նել 3 ան գա մ։

1-ին ցու ցադ րում. նոր մալ ա րա գու թյա մբ՝ ամ բող ջա կան և ի րա կան 
տպա վո րու թյուն ստեղ ծե լու հա մար,

2-րդ ցու ցադ րում.  ընդ գծ ված դան դաղ ա րա գու թյա մբ՝ ա ռան ձին քայ-
լերն ա վե լի հս տակ ցու ցադ րե լու և ա ռա նձ նա հատ կու թյուն-
նե րը լավ ցույց տա լու նպա տա կով, մի  ա ժա մա նակ տր վում է 
նաև ցու ցումն  եր աշ խա տան քի պա շտ պա նու թյան և ան վտան-
գու թյան վե րա բե րյա լ։

3-րդ ցու ցադ րում. նոր մալ ա րա գու թյուն՝ որ պես զի նո րից ցույց տր վի 
հմ տու թյու նը գոր ծու նե ու թյան հա մա տե քս տում և ա ռա ջաց նի 
«ներ քին նկա րի» ստեղ ծում։ 

Այս դեպ քում ցու ցադ րու թյու նը զու գա կց վում է վար պե տի բա ցատ րու-
թյուն նե րո վ։ Այ նու հե տև հայ տա րար վում է ու ղիղ հրա հան գա-
վոր ման ա վար տը։ 

3-րդ փուլ. Նմա նա կում - ի մի  տա ցի ա 
Այժմ ու սումն  ա ռող նե րից պա հա նջ վում է նմա նա կել վար պե տի գոր ծո-

ղու թյուն նե րը ա ռան ձին-ա ռան ձին, իսկ վար պե տը, հետ ևե լով ու սումն  ա ռո-
ղի գոր ծո ղու թյուն նե րին, ցու ցումն  ե րն է տա լիս բաց թո ղումն  ե րի լրաց ման 
և թույլ տր ված ան ճշ տու թյուն նե րի ուղղ ման հա մա ր։ Այս դեպ քում ևս խոր-
հուրդ է տր վում կի րա ռել խրա խուս ման և պատ ժի մի  ջոց նե րը. լա վա գույն 
ձևով գոր ծո ղու թյան ի րա կա նաց ման հա մար կի րա ռում է գո վա սան քը, հա-
կա ռակ դեպ քում նա խա տում և մե կ ան գամ ևս ցույց է տա լի ս։ 

Ե րբ վար պե տը տես նում է, որ բո լոր ու սումն  ա ռող նե րը հաս կա ցել են աշ-
խա տան քային գոր ծըն թա ցը և տի րա պե տում են աշ խա տան քային գոր ծո-
ղու թյան կամ քայ լի կա րո ղու թյա նը, ան հրա ժե շտ հմ տու թյուն նե րի ձևա վոր-
ման նպա տա կով ան ցնում է վար ժու թյուն նե րի կա տար մա նը ։

4-րդ փուլ. Վար ժու թյուն
 Վար պե տը ու սումն  ա ռող նե րին տրա մադ րում է ան հրա ժե շտ քա նա կու-

թյա մբ հումք, աշ խա տան քի տեղ ու մի  ջոց նե ր՝ բազ մա թիվ ան գամ կրկ նե-
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լու մի  ջո ցով վար ժեց նե լու աշ խա տան քա յին հմ տու թյուն նե րի ձևա վոր մա նը։ 
Ընդ ո րում` յու րա քան չյուր ու սումն  ա ռող աշ խա տում է ինք նու րույն, ան հա-
տա կան ձևով, սա կայն կի րա ռե լով աշ խա տան քային մի և նույն տեխ նի կան և 
մե  թո դի կա ն։ 

Ե թե աշ խա տան քի ար դյունք նե րի ո րա կը հա մա պա տաս խա նում է ըն դու-
նե լի կա տար ման չա փո րոշ չին /ո րա կի սահ ման ված չա փա նիշ նե ր՝ ճշգ րիտ 
նպա տակ ներ/, ա պա այս ուղ ղու թյա մբ աշ խա տան քը կա րե լի է ա վար տե լ։ 

Պա րապ մուն քի այս հատ վա ծում վար պե տը ստա նձ նում է հս կի չի դե ր։

 Ծա նո թագ րու թյուն
1-ին և 2-րդ քայ լի  ժա մա նակ վար պե տը կա րող է ստու գել ան հրա ժե շտ 

նախ նա կան գի տե լի քի առ կայու թյու նը։ Ոչ բա վա րար նախ նա կան գի տե լի-
քի դեպ քում վար պե տը պե տք է ան ցկաց նի պա րապ մունք՝ նվիր ված ան-
հրա ժե շտ գի տե լիք նե րի բա զայի ստե ղծ մա նը ։

 
Ու սուց ման և վար ժու թյուն նե րի հա մար նյու թե րի և 

ա ռա ջադ րա նք նե րի պատ րաս տու մը 

Ու սուց ման քա ռա փուլ մե  թո դի կի րա ռու մը նյու թա տար չէ, դրա նա խա-
պատ րաս տու մը մե ծ ծախ սեր չի պա հան ջում, և այն կա րող է բա վա րար-
վել շատ ան նշան մի  ջոց նե րո վ։ Որ պես ու սու ցա նող նյու թեր կի րառ վում են 
բնա գիր աշ խա տան քային փաս տա թղ թե րը, տեխ նի կա կան գծագ րե րը, է լեկ-
տրա կան սխե մա նե րը, աշ խա տան քային գոր ծո ղու թյուն նե րը կամ քայ լե րը՝ 
դի տո ղու թյուն նե րով, աշ խա տան քային պլա նի ձևով ներ կայաց վող ա ղյ ու-
սակ նե րը, աշ խա տա նք նե րի կա տար ման մա սին գրան ցումն  ե րով հսկ ման 
թեր թիկ նե րը ։

 Խոր հուրդ է տր վում տեխ նի կա կան գծագ րե րը ժա մա նա կավո րա պես ու-
սումն  ա ռող նե րին տրա մադ րե լուց ա ռաջ ծած կել թա փան ցիկ թա ղան թո վ։

Յու րա քան չյուր ու սումն  ա ռո ղ՝ որ պես ան հա տա կան աշ խա տան քի հաշ-
վառ ման մի  ջոց, պե տք է լրաց նի աշ խա տան քային պլա նի ձևը։ Այդ նպա-
տա կով վար պե տը նրան է տրա մադ րում նա խա պես պատ րաստ ված ձևը, 
ո րը պե տք է լրաց նի ու սումն  ա ռո ղը։ Հսկ ման կամ գնա հատ ման թեր թիկ-
նե րը ևս պե տք է լի նեն հաս տատ ված ձևի, և վար ժու թյուն նե րի ա վար տից 
հե տո դրա նք հա նձն վում են վար պե տի ն՝ որ պես հա նձ նա րա րու թյուն նե րի 
կա տա րու մը հաս տա տող փա ստ։ 

Ի լրումն  տրա մա դր վող բա շխ վող նյու թե րի՝ կա րող են տր վել նաև հատ-
ված ներ մաս նա  գի տա կան, տե ղե կատ վա կան գրա կա նու թյու նից, նյու թեր 
այլ գր քե րից կամ շա հա գո րծ ման ու ղե ցույ ցե րի ց։

 Վար ժու թյուն նե րի հա մար նյու թեր են ծա ռայում այն մի  ջոց նե րը, ո րո նք 
ան հրա ժե շտ են գո րծ նա կան աշ խա տա նք ներ կա տա րե լի ս։ Վար ժու թյուն-
նե րի նյու թի ձե ռք բեր ման հայտ ներ կայաց ման գոր ծըն թա ցը ճի շտ պլա նա-
վո րե լու հա մար վար պե տը պե տք է պատ րաս տի փաս տա թուղթ, ո րը ընդ-
գր կում է հետ ևյալ ցու ցա նիշ նե րը.
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  բո լոր դա սըն թաց նե րի վար ժու թյուն նե րի ցու ցակ /ան վա նում և քա-
նակ/,

  տեխ նի կա կան գծա գիր ու նե նա լու հնա րա վո րու թյուն /ս տու գել ըն-
թեռ նե լի ու թյու նը/,

  ցու ցում կո նկ րետ վար ժու թյուն նե րի հա մար ան հրա ժե շտ հում քի քա-
նա կի մա սին,

  ցու ցումն  եր ան հրա ժե շտ գոր ծիք նե րի, օ ժան դակ մի  ջոց նե րի վե րա բե-
րյալ,

 հմ տու թյուն նե րի ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցի մա սին  ցու ցում և այդ գոր-
ծըն թա ցի հա մար ան հրա ժե շտ ժա մա նա կի մո տա վոր հաշ վար կը ։

Պ լա նա վոր ման հա ջո րդ չա փա նի շը գոր ծի քի մաշ վա ծու թյունն է, և այն 
պե տք է հաշ վա ռել այն պես, որ վար պե տը հս տակ տվյ ալ ներ ու նե նա հին 
գոր ծիք նե րն ու մի  ջոց նե րը նո րե րով փո խա րի նե լու ան վա նա ցան կի և թվա-
քա նա կի մա սի ն։

 Վար ժու թյուն նե րը կա րող են ան ցկաց վել բո լոր ու սումն  ա ռող նե րի կող-
մի ց մի  ա ժա մա նակ, ե թե յու րա քան չյուր ու սումն  ա ռող ու նի ան հա տա կան 
գոր ծիք նե ր։ Ոչ բա վա րար թվով գոր ծիք նե րի առ կայու թյան դեպ քում կա րող 
է ըն դուն վել այլ կազ մա կե րպ չա կան ո րո շում, ինչ պես, օ րի նա կ՝ գոր ծիք նե-
րի օգ տա գոր ծու մը հեր թով կամ հեր թով վար ժու թյուն ներ և այլն։
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4. ԴԱ ՍԵ ՐԻ ՄԵ ԹՈ ԴԱ ԿԱՆ ՄՇԱ ԿՈՒՄ ՆԵ Ր

Դա սի թե ման`  «Կա ռե-Գ րա դուի րով կա»  կտր ված քի տեխ նո լո գի ա ն
 Դա սի նպա տա կը`  «Կա ռե»  կտր ված քի տեխ նո լո գի այի ու սու ցում «Գ րա-

դուի րով կա» մե  թո դո վ

Խն դիր նե րը`
  ծա նո թա նալ «Կա ռե-Գ րա դուի րով կա» կտր ված քի տեխ նո լո գի ային. 
 գտ նել նմա նու թյուն ներ և տար բե րու թյուն ներ դա սա կան «Կա ռե ի» 

հետ. 
 ն պաս տել սո վո րող նե րի գե ղա գի տա կան ճա շա կի զար գաց մա նը.
  զար գաց նել հա մա գոր ծակ ցային և հա ղոր դակ ցա կան կա րո ղու թյուն-

նե րը .
 տևո ղու թյու նը` 45 րո պե: 

Ա նհ րա ժե շտ նյու թեր` դա սա գի րք, սա նր վա ծք նե րի գծա պատ կեր ներ, 
լու սան կար ներ, սա նր, մկ  րատ, մա զա կալ ներ, վար սա հար դա րիչ, մո դել, 
կեղ ծամ, գու նա վոր մա տիտ նե ր։

 Դա սի տե սա կը` հա մա կց ված/ տե սա կան և գո րծ նա կան աշ խա տա նք նե-
րի հեր թա գայ մա մբ/ 

Դա սի ըն թաց քը 
Խ թա նում` 5-7 րո պե
«Մ տագ րոհ» մե  թո դի կի րառ մա մբ պար զել սո վո րող նե րի գի տե լիք նե րի 

առ կա մա կա ր դա կը սա նր վա ծք նե րի տե սակ նե րի մա սի ն։ 
Խմ բին ուղ ղել հետ ևյալ հար ցա դումն  ե րը`
  Մա զե րի կտր վա ծք նե րի  ի՞նչ հիմն  ա կան տե սակ ներ գի տե ք։ 
 Ի ՞նչ ձևա փո խու թյուն նե րի կա րող են են թա րկ վել դա սա կան կտր վա ծք-

նե րը։ 
 Ի ՞նչ ձևա փո խու թյուն նե րի է են թա րկ վել «Կա ռե» կտր ված քը, ան վա նե ՛ք 

այդ կտր վա ծք նե րը։ 
 Ի ՞նչ է նշա նա կում «Կա ռե» բա ռը ։

 Հա րց-ա ռա ջադ րա նք նե ր։
1-ին խումբ

  Հա րց. Ներ կայաց րեք, ինչ պե ՞ս է ա ռա նձ նաց վում և կտր վում 
ա ռա ջին ստու գիչ մա զա փուն ջը ։

2-րդ խումբ
  Հա րց. Ի՞նչ տեխ նո լո գի այով է կտր վում ծոծ րա կային հատ վա-

ծի մա զե րը ։
3-րդ խումբ

  Հա րց. Ի՞նչ տեխ նո լո գի այով է կտր վում քուն քային հատ ված 
մա զե րը։ 
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Ի մաս տի ըն կա լում` 25 րո պե
 Սո վո րող նե րին  բա ժա նել 3 խմ բի։ Խմ բի աշ խա տա նք նե րը հիմն  ա կա նում 

հեն վում են սո վո րող նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյան, փո խօգ նու թյան, բազ մա-
բ նույթ մտա ծո ղու թյան վրա։ Գնա հատ վում է խմ բի հա մա տեղ աշ խա տան քի 
ար դյուն քը ։

Յու րա քան չյուր խումբ ստա նում է թղ թի վրա գր ված իր հար ցը։ Խում բը 
քն նար կում է տր ված հար ցը, նա խա պատ րաս տում է իր պա տաս խա նը։ Խմ-
բից որ ևէ մե  կը ներ կայաց նում է այն։ Խմ բի ան դամն  ե րը լրաց նում են, ե թե 
դրա կա րի քը լի նում է։

 Մյուս խմ բի ան դամն  ե րը ևս կա րող են խմ բի ան դամն  ե րին հար ցեր ուղ-
ղե լ։ 

 Դա սա վան դող- Փոր ձե նք վեր հի շել, թե ինչ պե ՛ս է ա ռա նձ նաց վում և կտր-
վում դա սա կան սա նր վա ծք նե րի ա ռա ջին ստու գիչ մա զա փուն ջը, ինչ պես է  
կա տար վում ծոծ րա կային և քուն քային հատ ված նե րի մա զե րի կտր վա ծք-
նե րը ։

 /Յու րա քան չյուր  խումբ ստա նում է  մե  կա կան հա րց-ա ռա ջադ րա նք/։

 Հա րց-ա ռա ջադ րա նք նե ր։
1-ին խումբ

 Հա րց. Ներ կայաց րե ՛ք, ինչ պես է ա ռա նձ նաց վում և կտր վում ա ռա ջին 
ստու գիչ մա զա փուն ջը ։

2-րդ խումբ
 Հա րց. Ի՞նչ տեխ նո լո գի այով է կտր վում ծոծ րա կային հատ վա ծի մա-

զե րը ։
3-րդ խումբ

 Հա րց. Ի՞նչ տեխ նո լո գի այով է կտր վում քուն քային հատ վա ծի մա զե-
րը։

/Խմ բի ան դամն  ե րը ներ կայաց նում են քն նա րկ ված հար ցե րի պա տաս-
խան նե րը, դա սա վան դո ղը ամ փո փում է դրա նք և ներ կայաց նում նոր նյու-
թը/։

 Դա սա վան դող- «Կա ռե-Գ րա դուի րով կա» սա նր ված քը դա սա կան «Կա-
ռե» սա նր ված քի ձևա փոխ ված տար բե րակ նե րից է։ Դրա ծոծ րա կային և 
քուն քային հատ ված նե րի մա զե րը  կտր վում են դա սա կա նի նմա ն։ Իսկ հի-
մա դուք կծա նո թա նաք մյուս հատ ված նե րի կտր ման ձևե րի ն։ 

/ Դասա վան դո ղը ներ կայաց նում է «Կա ռե-Գ րա դուի րով կա» սա նր ված քի 
ստաց ման քայ լե րը/

  գա գա թային հատ վա ծի կտ րում,
 2-րդ ստու գիչ մա զա փն ջի ստա ցում,
 3-րդ ստու գիչ մա զա փն ջի ստա ցում,
  մա զե րի ծայ րե րի մշա կում,
 հ նա րա վո րու թյան դեպ քում`  սա նր ված քի վե րա բե րյալ  տե սա դի-

տում։



60

 Գո րծ նա կան աշ խա տա նք.
 Սո վո րող նե րը բա ժան վում են 3 խմ բի.
1. վի զուալ ներ/ տե սո ղա կան ըն կա լու մը նրա նց մոտ ա վե լի զար գա ցած է/ 
Ու սումն  ա սի րել «Կա ռե-Գ րա դուի րով կա» կտր ված քի տեխ նո լո գի ա ն։ 
 Դ րա հի ման վրա նկա րել կտր ված քի գծա պատ կե րը՝ գլ խի ա ռան ձին 

հատ ված նե րով, հատ ված նե րը նշել տար բեր գույ նի մա տիտ նե րո վ։
 Գ ծագ րի վրա նշե ՛լ մա զա փն ջի ձգ ման ան կյ ուն նե րը։ 
 Գ ծա պատ կե րի վրա գրե ՛լ գլ խա հատ ված նե րի ան վա նումն  ե րը ։
 Ս լա քով նշե ՛լ մա զա փն ջե րի ձգ ման ուղ ղու թյուն նե րը։ 

Խում բը ներ կայաց նում է «Կա ռե-Գ րա դուի րով կա» կտր ված քի գծա պատ-
կե րը։ 

2. Աու դի ալ ներ /լ սո ղա կան ըն կա լու մը նրա նց մոտ ա վե լի զար գա ցած է/.
  Կար դալ  շշու կով «Կա ռե-Գ րա դուի րով կա» կտր ված քի տեխ նո լո գի-

ա ն։ 
 Խմ բի յու րա քան չյուր ան դամ շշու կով պատ մում է կար դա ցա ծը մյուս-

նե րին, մյուս նե րը լսում են նրա ն։
 Խում բը ներ կայաց նում է տեխ նո լո գի ան՝ բա նա վո ր։ 
3. Կի նես թե տիկ ներ /զգայա րան նե րի մի  ջո ցով ըն կա լումն  ա վե լի ար-

դյու նա վետ է/ 
 «Կա ռե-Գ րա դուի րով կա» կտր ված քի տեխ նո լո գի այի հի ման վրա 

կազ մե լ ա ղյ ու սա կ։
  Մո դե լի վրա ցույց տալ մա զա փն ջե րի բա ժան ման հատ ված նե րը ։

Խում բը ներ կայաց նում է՝ կտր ված քի ա ղյ ու սա կը։ 
Կշ ռա դա տում` 8 րո պե 
Խմ բե րի աշ խա տա նք նե րը ներ կայաց նե լուց հե տո քն նա րկ վում են ար-

դյունք նե րը, գնա հատ վում։ Սո վո րող նե րը լրաց նում են ռեֆ լեք սային թե ստ, 
այն ա նա նուն է, հար ցե րի դի մաց դր վում է <<+» կամ <<-» նշան նե րը ։

 Ռեֆ լեք սային թե ստ
 1. Ես շատ բան ի մա ցա։ 
2. Ի նձ այն պե տք կգա կյ ան քում։
3.  Դա սի նյու թը մտա ծե լու տե ղիք էր տա լի ս։ 
4. Ու սուց ման գոր ծըն թա ցում ծա գած բո լոր հար ցե րի վե րա բե րյալ  ստա-

ցա պա տաս խան նե ր։
5.  Դա սին ես հա ճույ քով մաս նակ ցե ցի և հա սա իմ առջև դր ված նպա-

տա կի ն։

 Դա սի թե ման`  Մո դե լա վոր ման հի մունք նե ր
 Դա սի նպա տա կը` սա նր ված քի մո դե լա վո րում  
Խն դիր նե րը`
 ս տեղ ծել սա նր վա ծք` պայ մա նա վոր ված հա ճա խոր դի աշ խա տան քի 

բնույ թով / դա սա կան, սպոր տային, հա նգս տի հա մար նա խա տես ված 
և այլն/.
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  մո դե լա վո րել սա նր ված քը` հաշ վի առ նե լով հա ճա խոր դի դեմ քի տե-
սա կը. 

 ի րա կա նաց նել շտ կո ղա կան աշ խա տա նք ներ` կապ ված  դեմ քի տե սա-
կի հետ.

  բա վա րա րել հա ճա խոր դի գե ղե ցիկ սա նր ված քով հան դես գա լու պա-
հա նջ մուն քը.

 ն պաս տել հա ճա խոր դի գե ղա գի տա կան ճա շա կի զար գաց մա նը։ 
Տ ևո ղու թյու նը` 45 րո պե 
Ա նհ րա ժե շտ նյու թեր` դա սա գի րք, դեմ քի տե սակ նե րի ուր վան կար ներ, 

մո դել, մա տիտ, թուղթ, սա նր,  վար սա հար դա րիչ, կեղ ծա մ։
 Դա սի տե սա կը` հա մա կց ված / տե սա կան և գո րծ նա կան աշ խա տա նք նե-

րի հեր թա գայ մա մբ/ 
Դա սի ըն թաց քը 
Խ թա նում` 5-7 րո պե
«Մ տագ րոհ» մե  թո դի կի րառ մա մբ պար զել սո վո րող նե րի գի տե լիք նե րի 

առ կա մա կա ր դա կը «մո դե լա վո րում» հաս կա ցու թյան մա սի ն։ 
Խմ բին ուղ ղել հետ ևյալ հար ցա դրումն  ե րը` 
 Ի ՞նչ է  սա նր ված քը։ 
 Ի նչ պե ՞ս են դա սա կա րգ վում դրա նք ըստ նշա նա կու թյա ն։ 
 Ի ՞նչ դեմ քի տե սակ ներ գի տե ք։ 

Ի մաս տի ըն կա լում` 25 րո պե
 Սո վո րող նե րին  բա ժա նել 4/ կամ 5/ խմ բի` կախ ված նրա նց քա նա կի ց։
Ս տեղ ծել խնդ րա հա րույց ի րա վի ճակ` ա ռա ջադ րե լով խմ բե րին հար ցա-

դրումն  ե ր։
 Դա սա վան դող- Գի տե նք, որ ուղ ղան կյ ու նա ձև դեմ քին բնո րոշ են լայն 

և բա րձր ճա կա տը, ձգ ված դուն չը։ Այս պի սի հա մա մաս նու թյու նը դեմ քը 
դարձ նում է եր կա րա վուն։

 Հա րց-ա ռա ջադ րա նք նե ր։ 
Ի նչ պե ՞ս թա քց նել այդ թե րու թյուն նե րը /ձեր հա ճա խո րդն ու նի դեմ քի 

այդ պի սի կա ռուց վա ծք/։ 
Ի ՞նչ շտ կո ղա կան աշ խա տա նք ներ կի րա կա նաց նե ք։ 
Ի ՞նչ սա նր վա ծք ներ կա ռա ջար կե ք։ 
Ի ՞ն չը կբա ցա ռեք կամ խոր հուրդ չեք տա կա տա րե լ։
/ Տե ՛ս աշ խա տան քի կազ մա կեր պու մը փո քր խմ բե րով և դրան ներ կայաց-

վող պա հա նջ նե րը «Ու սուց ման մե  թոդ ներ» բաժ նում/։
Խմ բե րը ներ կայաց նում են ի րե նց տե սա կետ նե րը, լսում մի  մյա նց կար-

ծիք նե րը` ի րե նց ա ռա ջա դր ված հար ցե րի վե րա բե րյալ, կազ մա կեր պում քն-
նար կում։

 Սո վո րող նե րի գի տե լիք նե րը տվյ ալ հար ցի վե րա բե րյալ խո րաց նե լու 
և ամ բող ջաց նե լու նպա տա կով կա րե լի է նրա նց տրա մադ րել տե սա կան 
նյութ, ո րի վրա ՓԳՆ հա մա կար գի կի րառ մա մբ նրա նք նշեն, թե ի՛ն չը գի-
տե ին, ի՛ն չը նոր ի մա ցան, ի՛նչն էր, որ այդ պես էլ ան հաս կա նա լի մն ա ց։ 
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Կշ ռա դա տում` 8 րո պե
«Քա ռա բա ժան» մե  թո դի մի  ջո ցով պար զել սո վո րող նե րի զգա ցո ղու-

թյուն նե րը, ինչ պես նաև նյու թի ըն կալ ման աս տի ճա նը։ 
Ձ ևա կեր պե ՛ք «Քա ռա բա ժան»-ի հա մա պա տաս խան հար ցադ րումն  ե րը` 

ել նե լով կո նկ րետ նպա տա կի ց։ 

Հու շում / կամ մե  թո դա կան ցու ցումն  եր/ 
Ո ւղ ղան կյ ու նա ձև դեմ քի թե րու թյու նը կա րե լի է վե րաց նել, ե թե`
  մա զե րի եր կա րու թյու նը լի նի մի  նչև կզա կը.
  գե րա դա սել ծա վա լային սա նր վա ծք ներ՝ փար թամ մա զա փն ջով.
  մա զե րի ծայ րե րը փա թա թել դե պի նե րս. այս ձևով դե մքն ա վե լի լայն 

կըն կալ վի.
  սա նր ված քը լի նի ու ղիղ բա ժու կով.
  թե թև գզել մա զե րը, իսկ խո պոպ ներ՝ մի  այն կո ղմն  ային հատ ված նե-

րում. 
 ա կա նջ նե րը ծած կել մա զե րով կամ դրա նք ա կա նջ նե րի հետ ևում 

հար դա րել այն պես, որ փա թաթ ված ծայ րե րը տե սա նե լի լի նեն մի  այն 
ներք ևի ց։

 Խոր հուրդ չի տր վում` 
 բա րձր սա նր վա ծք ներ` ճա կա տից վեր բա րձ րաց ված մա զե րով. 
 եր կար, ու ղիղ մա զե րով սա նր վա ծք նե ր։

 / Տե ՛ս ուղ ղան կյ ու նա ձև դեմ քի ուր վան կար նե րը, ինչ պես նաև այն սա նր-
վա ծք նե րը, ո րոն ցից կա րող եք ընտ րել այդ կա ռուց ված քով դեմ քին հար-
մար սա նր վա ծք/։ 

 Օգ տա գո րծ ված գրա կա նու թյան ցա նկ

1.  Նախ նա կան մաս նա գի տա կան /ար հես տա գոր ծա կան/ կր թու թյան 
2304 «Վար սա վի րա կան ար վե ստ և զար դային դի մա հար դա րում» 
մաս նա գի տու թյան «Վար սա հար դար» ո րա կա վոր ման պե տա կան չա-
փո րո շի չ

2. Ա. Առ նաու դյան, Ա. Գյուլ բու դա ղյ ան, Ս. Խա չատ րյան, Ս. Խրի մյան, 
Մ. Պետ րոս յան «Մաս նա գի տա կան զար գաց ման ձեռ նա րկ ու սու ցիչ-
նե րի հա մար», Եր ևան-2004

3.  Լ. Մի լի տո սյան, Ս. Պի պոյան, Հ. Պետ րո սյան, Գ. Կի րա կո սյան, 
Տ. Թով մա սյան «Մաս նա գի տա կան մա նկ ավար ժու թյուն», Եր ևան-
2007

4. Ա. Հով հան նի սյան, Կ. Հա րու թյու նյան, Ս. Խրի մյան, Ս. Խա չատ րյան,  
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