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«Հա ղոր դակց ման ռեֆ լեք սիա» հաս
կա ցու թյունը մեկն վում է նախ և առաջ ան
ձնա կենտ րոն, փոխ ներ գոր ծուն տեխ նո
լո գի ա ների մշակ ման մե թո դա բա նու թյան 
տե սան կյու նից: Ակն հայտ է, որ ուսու ցիչը 
կա րող է լուրջ հա ջո ղու թյուն ների հաս նել 
իր գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում, եթե յու
րաց րել է մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն
ներ նա խա ձեռ նե լու, ապա հո վե լու հո գե
բա նա կան, հան րամ շա կու թային, բուն 
ման կա վար ժա կան բա ղադ րիչ ները։ Հա
ղոր դակց ման մշա կույթը ձևա վոր վում է 
աս տի ճա նա բար, և մաս նա գետը, տվյալ 
դեպ քում՝ ուսու ցիչը, պետք է մշտա պես 
ան դրա դառնա, վե րագ նա հատի, վե րաի
մաս տա վորի, վե րարժևորի իր գոր ծո ղու
թյուն ները, հստակ պատ կե րա ցում ունենա 
իր շփման մեր ձակա և հե ռակա գո տի ների 
մա սին։ Հա ղոր դակց ման ռեֆ լեք սիան այդ 
առու մով ան հրա ժեշտ պայ ման է ոչ մի
այն հա ջող, բա րեն պաստ փոխ հա րա բե
րու թյուն ներ հաս տա տե լու հա մար, այլև 
շար ժիչ ուժ է նոր մաս նա գի տա կան գի տե
լիք ներ ձեռք բե րե լու, ար դյու նա վետ փոխ
գոր ծակ ցու թյան ըն թաց քում։

Հա ղոր դակց ման ռեֆ լեք սիան ուսուցչի 
հա ղոր դակ ցա կան և մաս նա գի տա կան 
կոմ պե տեն ցի ա ների կարևոր բա ղադ րիչ 
է։ Ռեֆ լեք սիան կախ ված է նրա նից, թե 
ինչ առար կա յա կան իրա կա նու թյան ենք 
ան դրա դառ նում։ Ըստ այդմ՝ հե տա զո
տող ներն առանձ նաց նում են ռեֆ լեք սի այի 
չորս տե սակ՝ հա մա գոր ծակ ցային, հա ղոր
դակ ցա կան, մտա վոր և ան ձնային [12, 
31–40]։

«Հա ղոր դակց ման ռեֆ լեք սիան», լի նե
լով միջ գի տա կար գային հաս կա ցու թյուն, 
ման կա վար ժա հո գե բա նա կան գրա կա
նու թյան մեջ կա րող է հան դի պել այլ հո
մա նի շային եզ րույթ նե րով՝ «սո ցի ա լա կան 
ռեֆ լեք սիա», «սո ցիալ–հո գե բա նա կան 
ռեֆ լեք սիա», «մի ջանձ նային ռեֆ լեք սիա», 
«շփ ման ռեֆ լեք սիա» և այլն։ Այդ հաս կա
ցու թյուն ները մի ա վո րում են սե փա կան 
կամ այ լոց գոր ծո ղու թուն ները նոր տե
սան կյու նից դի տար կե լու, քննե լու, գնա
հա տե լու կա րո ղու թյուն ները։ Շփման, հա
ղոր դակց ման ըն թաց քում անձը փոր ձում է 
գի տակ ցել, գնա հա տել նո րովի փոխ հա
րա բե րու թյուն ների դի նա մի կան, բա ցա
հայ տել շփման մի ջանձ նային, նե րանձ
նային դրսևո րում ները։

Քն նու թյան առ նե լով «ռեֆ լեք սիա» հաս
կա ցու թյունը լայն իմաս տով՝ Ե. Ն. Տկաչը 
բա ցա հայ տում է սո ցի ա լա կան ռեֆ լեք սի
այի օրի նա չա փու թյուն ները որ պես ուսուցչի 
մաս նա գի տա կան զար գաց ման պայ ման 
[14, 16]: Տի պա կան օրի նա չա փու թյուն է այն, 
որ հա ղոր դակց ման ռեֆ լեք սիան հնա րա
վո րու թյուն է ըն ձե ռում ուսուց չին մտնե լու 
փոխ գոր ծակ ցող գոր ծըն կե րոջ դրու թյան 
մեջ: Այդ հա մա տեքս տում ուսու ցիչը հան
դես է գա լիս որ պես խորհր դա տու, ուղ ղոր
դող, ար հես տա վարժ ֆա սի լի տա տոր, բայց 
ոչ գի տե լիք ների միակ աղ բյուր։

Հա մա գոր ծակ ցային, ան ձնային և 
մտա վոր ռեֆ լեք սի ա ների զար գաց ման 
հիմ նախն դիրն է ար ծար ծել Օ. Գ. Աբ րամ
կի նան [1, 7]: Նա նույն պես շեշ տադ րում է 
ռեֆ լեք սի այի հա մա գոր ծակ ցային–հա
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ղոր դակ ցա կան գոր ծա ռույթը։ Մտա վոր 
ռեֆ լեք սիան ավելի շուտ մի ջոց է հա ջող 
հա ղոր դակ ցու թյուն իրա կանաց նե լու ճա
նա պար հին։

Ու սուցչի հա ղոր դակց ման ռեֆ լեք սի այի 
բո վան դա կային բնու թագ րերը ներ կա յաց
նե լու կարևոր պայ ման է նրա գոր ծա ռույթ
ների սահ մա նումը, որոնք, ըստ Ի. Գ. Լի
պատ նի կո վայի, լի նում են՝ 1. ընդ հա նուր 
ուսում նա կան գոր ծըն թացի կա ռա վար
ման, 2. ան ձնային աճի և ինք նա զար գաց
ման, 3. հե տա դարձ կապի ապա հով ման, 
4. գոր ծու նե ու թյան կազ մա կերպ ման և 
կա տա րե լա գործ ման [9, 36]:

Ակն հայտ է, որ հնա րա վոր չէ կա ռա վա
րել որևէ գոր ծըն թաց առանց հա ղոր դակ ցա
կան ռեֆ լեք սի այի։ Ինչ պես հայտնի է, կա
ռա վար ման կարևոր պայ ման է նաև ճիշտ 
գնա հա տե լու ունա կու թյունը։ Ռեֆ լեք սիվ 
գնա հա տումը հիմ նա կա նում իր մեջ վե րագ
նա հատ ման տարր է պա րու նա կում։ Շատ 
դեպ քե րում մաս նա գետը փոր ձում է գնա հա
տել իր գնա հատ ման դրսևո րում ները, մո
տե ցում ները, գնա հատ ման ար դյունք ները։ 
Ինչ պես հայտնի է ման կա վար ժու թյան տե
սու թյու նից, մի այն ճիշտ գնա հատ ման հա
մա կարգն է նպաս տում ինք նագ նա հատ ման 
մշա կույթի ձևա վոր մանը։ Պա տա հա կան չէ, 
որ Ա. Վ. Կար պովը, առանձ նաց նե լով ռեֆ
լեք սի այի մա կար դակ ները, մեծ տեղ է հատ
կաց նում տվյալ իրադ րու թյու նում անձի 
ռեֆ լեք սիվ գնա հա տա կան տա լու ունա կու
թյանը [7, 45–57]:

Բա վա կա նին ար դյու նա վետ է գնա
հատ վում հա ղոր դակց ման ռեֆ լեք սի այի 
սահ ման ման հա մա տեքս տում Ա. Գ. Սա
մոխ վա լո վայի մո տե ցումը, ըստ որի՝ նպա
տա կա հար մար է դի տար կել ռեֆ լեք սիան 
հետևյալ երեք մա կար դա կում.

1. Զար գաց ման ցածր մա կար դակ։ Սո

վո րող ները մի այն հազ վա դեպ են լի նում 
ունակ վեր լու ծե լու առան ձին հա ղոր դակ
ցա կան գոր ծո ղու թյուն ները։ Հա ղոր դակ
ցա կան ռեֆ լեք սիան իրադ րային է և ոչ ամ
բող ջա կան, միտ ված չէ հա ղոր դակ ցա կան 
ոլոր տում ինք նա կա տա րե լա գործման:

2. Զար գաց ման մի ջին մա կար դակ։ 
Սո վո րող ները հիմ նա կա նում կողմ նո րոշ
ված են վեր լու ծե լու իրենց հա ղոր դակ
ցա կան գոր ծո ղու թյուն ների ար դյու նա վե
տու թյունը։ Հա ղոր դակց ման ռեֆ լեք սիան 
մշտա պես ուղղ ված է հա ղոր դակ ցա կան 
ոլոր տում ինք նա դիտ մանը և ինք նա վեր լու
ծու թյանը:

3. Զար գաց ման բարձր մա կար
դակ։ Հա ղոր դակց ման ռեֆ լեք սիան հա
մար վում է սո վո րողի մտա ծո ղու թյան 
սկզբունքը, որն ուղղ ված է ոչ մի այն հա
ղոր դակ ցա կան վար կա նիշը ինք նա վեր լու
ծե լուն, այլև ինք նա փո փոխ վե լուն [11], [5]:

Ման կա վար ժու թյան պատ մու թյան 
ուսում նա սի րու թյունը ցույց է տա լիս, որ 
հա ղոր դակց ման ռեֆ լեք սի այի կա րո ղու
թյունն ան հրա ժեշտ է զար գաց նել՝ հաշվի 
առ նե լով փի լի սո փա յու թյան, հո գե բա նու
թյան, ման կա վար ժու թյան և նրան հա
րա կից այլ գի տու թյուն ների զար գաց ման 
մի տում ները։ Գործ նա կա նում ման կա
վար ժա կան վար պե տու թյունն ուսուցչի 
հա ղոր դակց ման ռեֆ լեք սի այի զար գաց
ման ան սպառ աղ բույր է, եթե հաշվի ենք 
առ նում նրա շար ժըն թացը թե՛ մաս նա
գի տա կան գի տե լիք ների, թե՛ շփման 
կա րո ղու թյուն ների ձևա վոր ման մա կար
դակ նե րում։ Ինչ պես նշում է Ն. Ի. Սո
րո կի նան. «Բուն ման կա վա րա ժա կան 
ար տիստ իզմն իր բնույ թով նե րա ռում է 
ինք նա ճա նա չո ղու թյան և այ լոց ճա նա չե
լու, ինք նա ի րաց ման և ստեղ ծա գոր ծա
կան ինք նաար տա հայտ ման հնա րա վո
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րու թյուն ները» [13, 12]:
Այս պի սով՝ ուսուցչի հա ղոր դակ ցա կան 

ռեֆ լեք սիան փոխ ներ գոր ծուն ուսու ցում 
իրա կանց նե լու կարևոր պայ ման է։ Ըստ 
այդմ՝ խնդիր է դրվում ստեղ ծե լու ռեֆ լեք
սիվ մի ջա վայր, որը հիմ նա կա նում հիմն
ված է հա ղոր դակց ման ռեֆ լեք սի այի կա
րո ղու թյուն ների վրա։

Ու սու ցիչը պետք է կա րո ղանա ոչ մի
այն վեր լու ծել, գնա հա տել և ուղ ղել իր՝ 
ման կա վար ժա կան բնույթի սխալ ները, 
այլև պետք է վեր հանի իր հա ղոր դակ ցա
կան հա ջո ղու թյուն ները և ձա խո ղում ները։ 
Ար դյու նա վետ հա ղոր դակց ման կարևոր 
պայ ման է հան դուր ժո ղա կա նու թյունը, երբ 
ուսու ցիչն ըմբռ նու մով է մո տե նում իր հաս
ցեին ար վող սո վո րող ների և գոր ծըն կեր
ների քննա դա տու թյանը։ Այս տեղ խոսք է 
լինում ռեֆ լեք սիվ գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լե
լու մա սին է ուսուց ման և դաս տի ա րա կու
թյան բո լոր փու լե րում և մա կար դակ նե րում։

Հո գե բա նա ման կա վար ժա կան գրա
կա նու թյան մեջ «ռեֆ լեք սիա» հաս կա ցու
թյունը նախ և առաջ սահ ման վում է գոր
ծու նե ու թյան տե սու թյան տե սան կյու նից 
այն առու մով, որ մեկն վում է սուբյեկտի 
կող մից որ պես իր գոր ծու նե ու թյան ճա
նա չո ղա կան կամ հու զա կան մա կար դակ
նե րում գի տակց ման գոր ծըն թաց։ Հա ղոր
դակ ցու թյան տե սու թյան տե սան կյու նից 
«ռեֆ լեք սիա» հաս կա ցու թյունը նոր գոր
ծա ռա կան, բո վան դա կային բնու թագ րեր է 
ձեռք բե րում։ Առա ջին պլան են մղվում 
անձի ինք նա վեր լու ծա կան կա րո ղու թյուն
ները։

Պա տա հա կան չէ, որ հա ղոր դակ ցա
կան–ճա նա չո ղա կան մո տեց ման ներ կա յա
ցու ցիչ ները հիմ նա կա նում մաս նա գի տա
կան ռեֆ լեք սի այի կարևոր բա ղադ րիչ են 
հա մա րում ինք նա ճա նա չումը, ինք նագ նա

հա տումը և ինք նա վեր լու ծու թյունը։ Ու սուցչի 
փոխ գոր ծակ ցու թյունն աշա կերտ ների և 
գոր ծըն կեր ների հետ պա հան ջում է շա րու
նա կա բար զար գաց նել ինք նա ճա նաչ ման, 
ինք նագ նա հատ ման, ընդ հա նա րա պես 
ինք նա վեր լու ծու թյան կա րո ղու թյուն ները 
ոչ մի այն մաս նա գի տա կան, այլև հա ղոր
դակ ցա կան մա կարդ կա նե րում։

Այդ հա մա տեքս տում առա ջին պլան է 
մղվում «ման կա վար ժա կան իրադ րու թյուն» 
հաս կա ցու թյունը։ Երբ ման կա վարժը փոր
ձում է հաս կա նալ, բա ցա հայ տել իր հա ղոր
դակց ման առանձ նա հատ կու թյուն ները, 
նա ավելի համ բե րա տար, հան դուր ժող է 
դառ նում։ Այդ պիսի ման կա վարժ նե րին 
հա մա րում են ռեֆ լեք սիվ–ճա նա չո ղա կան 
ոճի ուսու ցիչ ներ։ Նրանք ավելի արագ են 
բա ցա հայ տում իրենց սխալ ները։ Ավե
լին՝ նրանք հեշ տու թյամբ են քննու թյան 
առարկա դարձ նում իրենց թե րա ցում ները 
ու վրի պում ները։ Ռեֆ լեք սիվ–ճա նա չո ղա
կան ոճի ման կա վարժ նե րից էա կա նո րեն 
տար բեր վում են իմ պուլ սիվ ոճի ման կա
վարժ ները, որոնք հիմ նա կա նում շատ 
ծանր են տա նում հա ղոր դակ ցա կան և 
այլ բնույթի սխալ ները։ Ըստ նրանց՝ «լավ 
ուսու ցիչը գրեթե չի սխալ վում»։ Ավե լին՝ 
այդ պիսի մտայ նու թյունը պա րարտ հող է 
ստեղ ծում ոչ մի այն սե փա կան, այլև սո
վո րող ների սխալ ներն ան հրա ժեշտ քննու
թյան առարկա դարձ նե լու հա մար։ Շտա
պո ղա կա նու թյունը, ամեն ինչ ժա մա նա կին 
անե լու ցան կու թյունը ստեղ ծում են հո գե
բա նա կան լար վա ծու թյուն, որը փո խանց
վում է սո վո րող նե րին։

Հա ղոր դակց ման ռեֆ լեք սիան հա ղոր
դա կա ցա կան կոմ պե տեն ցի այի առանց
քա յին բա ղադ րիչ է։ Այս հաս կա ցու թյուն
ների բո վան դա կային բա ղադ րիչ ների 
հա մե մա տու թյունը թույլ է տա լիս վեր հա
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նել նրանց ընդ հան րու թյուն ները։ Հա ղոր
դակ ցա կան ցան կա ցած գոր ծո ղու թյուն են
թադ րում է ինք նա վեր լու ծու թյուն։ Շփման 
ըն թաց քում անձը փոր ձում է գի տակ ցել իր 
հույ զերի, զգաց մունք ների առա ջաց ման 
պատ ճառ ները, դրսևո րում ները, դրանք 
կա ռա վա րե լու մե թոդ ները։

Վեր լու ծե լով «հա ղոր դակց ման ռեֆ լեք
սիա» հաս կա ցու թյունն ըստ հա ղոր դակ
ցա կան կոմ պե տեն ցի այի բա ղադ րիչ ների՝ 
կա րելի է բա ցա հայ տել անձի՝ ռեֆ լեք սի այի 
առանձ նա հատ կու թյուն ները ըստ ճա նա չո
ղա կան, դրդա պատ ճա ռային, ար ժե քային, 
վար քագ ծային ոլորտ ների։ Ճա նա չո ղա կան 
կամ գի տե լիքի ձեռք բեր ման մա կար դա
կում ուսուցչի հա ղոր դակց ման ռեֆ լեք
սիվ կա րո ղու թյուն ները միտ ված են ավելի 
ար դյու նա վետ դարձ նե լու գի տե լիքի յու
րաց ման գոր ծըն թացը։ Այս պա րա գա յում 
ուսու ցիչը հան դես է գա լիս որ պես ֆա սի լի
տա տոր։ Դրդա պատ ճա ռային մա կար դա
կում խնդիր է դրվում շա հագրգ ռե լու սո
վո րող նե րին ստեղ ծե լու հիմ նախնդ րային 
իրա վի ճակ ներ, ցույց տա լու գի տե լիքի 
յու րաց ման հե ռան կարը։ Ար ժե քային կամ 
ակ սե ո լո գի ա կան մա կար դա կում փորձ է 
ար վում ձևա վո րե լու ուսուց ման գոր ծըն
թացի նկատ մամբ դրա կան վե րա բեր
մունք, իմաս տա վո րե լու փո խու սուց ման, 
փոխ գոր ծակ ցու թյան ըն թա ցա կար գերը։

Հա ղոր դակ ցա կան ռեֆ լեք սի այի բարձ
րա կետ է հա մար վում սո վո րող ների ռեֆ
լեք սիվ վար քագծի ձևա վո րումը, որը 
հա ղոր դակ ցա կան վար քագծի ան կյու նա
քարն է։ Սո վո րողն այդ մա կար դա կում 
մշտա կան ինք նա վեր լու ծու թյան, ինք նագ
նա հատ ման նպա տակ ներ է հե տապն
դում։ Այս տեղ առաջ են մղվում ոչ մի այն 
ակա դե մի ա կան, այլև ան ձնային որակ
ները։ Մաս նա վո րա պես այդ որակ նե րից 

կա րելի է առանձ նաց նել ինք նու րույն որևէ 
աշ խա տանք նա խա ձեռ նե լու, հանձ նա
րու թյունը կա տա րե լու կա րո ղու թյուն ները, 
տար բեր ուսում նա կան և ոչ ուսում նա կան 
պայ ման նե րում հա ղոր դակց վե լու ունա
կու թյունը, ինք նա զար գաց ման ձգտումը, 
օբյեկ տիվ ինք նագ նա հա տա կան տա լու 
ունա կու թյունը և այլն։

Մարդ էակը եր բեք չի դա դա րում իմաս
տա վո րե լուց իր սե փա կան գոր ծո ղու
թյուն ները, հո գե վի ճակ ները, հույ զերն ու 
սպա սում ները։ Առանց ռեֆ լեք սիվ մտա ծո
ղու թյան անձը ի վի ճակի չէ հաս կա նա լու 
ինքն իրեն, վե րահս կե լու և կա ռա վա րե լու 
սե փա կան գոր ծո ղու թյուն ները։

Հա ղոր դակց ման ռեֆ լեք սիան ուսուցչի 
մաս նա գի տա կան հա ղոր դակ ցա կան վար
քագծի ձևա վոր ման կարևոր պայ ման է, 
հատ կա պես երբ խոսք է լինում հա ղոր
դակ ցա կան ռազ մա վա րու թյուն ների և 
մար տա վա րու թյուն ների կի րառ ման, խոս
քային և ոչ խոս քային ման կա վար ժա կան 
փո խազ դե ցու թյան մի ջոց ների ընտ րու
թյան և կի րառ ման մա սին։

Կարևոր է նշել, որ հա ղոր դակ ցա կան 
ռազ մա վա րու թյունը ման կա վար ժա կան 
խո սույթի շրջա նակ նե րում միտ ված է հա
ղոր դակ ցա կան նպա տակի կա տար մանը։ 
Այդ հա մա տեքս տում Վ. Ի. Կա րա սիկն 
առանձ նաց նում է բա ցատ րող, նպաս տող, 
գնա հա տող, վե րահս կող, կար գա վո րող 
ռազ մա վա րու թյուն ները [6, 3–18]։ Ակն
հայտ է, որ նշված ռազ մա վա րու թյուն ները 
վե րա բե րում են ոչ մի այն սո վո րող ների 
հետ փոխ գոր ծակ ցու թյան կա ռա վար
մանը, կար գա վոր մանը, դրանց գնա հատ
մանը, այլև ուսուցչի հա ղոր դակ ցա կան 
վար քագծի շա րու նա կա կան բա րե լավ
մանը։

Ռեֆ լեք սիվ բա ղադ րիչը բնո րոշ է նաև 
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հա ղոր դակ ցա կան ռազ մա վա րու թյուն ների 
այլ դա սա կար գում նե րին։ Օրի նակ՝ Մ. Յ. 
Օլեշ կովն առանձ նաց նում է ման կա վար
ժա կան խո սույթի չորս հա ղոր դակ ցա կան 
ռազ մա վա րու թյուն՝ տե ղե կատ վա կան–
փաս տար կող, մա նի պու լյա տիվ–հա մախմ
բող, ար տա հայ տիչ–հաս ցե ագ րող և վե
րահս կող–գ նա հա տող [10, 16–29]:

Ն. Ա. Ան տո նո վան առան ձաց նում է 
ուսուցչի խոս քային վար քագծի երեք ռազ
մա վա րու թյուն՝ իմ պե րա տիվ, տե ղե կատ
վա կան և հա ղոր դակ ցա կան–կար գա վո րող 
[2, 23–236]: Նշված ռազ մա վա րու թյուն ների 
բո վան դա կային բնու թագ րերի վեր լու ծու
թյունը ցույց է տա լիս, որ առա ջին պլան են 
մղվում տե ղե կատ վա կան և գնա հա տո ղա
կան կամ կար գա վոր ման, վե րահսկ ման 
ռազ մա վա րու թյուն ները։ Ու սու ցիչը թե՛ 
տե ղե կատ վու թյան հա ղորդ ման, թե՛ գի
տե լիք ների գնա հատ ման և թե՛ ուսուց ման 
գոր ծըն թացի կար գա վոր ման–վե րահսկ
ման գոր ծըն թա ցում պետք է գի տակցի իր 
գոր ծո ղու թյուն ները, բա ցա հայտի իր և սո
վո րող ների հա ղոր դակ ցա կան ձա խո ղում
ները։ Ընդ որում՝ պետք է նա ճիշտ գնա
հատի ման կա վար ժա կան իրադ րու թյունը։ 
Կարևոր վում է այդ հա մա տեքս տում ռեֆ
լեք սիվ գոր ծու նե ու թյան արա գու թյունը, 
որո շում ըն դու նե լու հաս տա տա կա մու
թյունը, դրա կան հու զա կան դաշտ ստեղ
ծե լու ունա կու թյունը։

Հա ղոր դակց ման ռեֆ լեք սի այի մա կար
դակի բարձ րաց ման կարևոր պայ ման է 
հա ղոր դակ ցա կան–գոր ծա բա նա կան ռազ
մա վա րու թյան կի րա ռումը, որը նպաս
տում է երկ խո սա կան փո խազ դե ցու թյան 
ար դյու նա վետ կազ մա կերպ մանը, հիմն
վում է սո ցի ա լա կան խոս քային վար քագծի 
ստան դար տաց ված նոր մերի վրա։ Ըստ 
Ա. Ռ. Գա բի դուլ լի նայի. «Հա ղոր դակ ցա

կան–գոր ծա բա նա կան ռազ մա վա րու թյունը 
որոշ վում է վար քագծի մա սին գո յու թյուն 
ունե ցող պատ կե րա ցում նե րով» [4, 134]։ 
Խնդիր է դրվում նշված ռազ մա վա րու թյան 
կի րառ ման մի ջո ցով հաղ թա հա րե լու վար
քագ ծային կարծ րա տի պերը, փո խե լու հա
ղոր դակց վող ների նպա տա կա դիր քո րո շում
ները և այլն։

Կա րելի է պնդել, որ ուսուցչի ռեֆ լեք
սիվ մտա գոր ծու նե ու թյունը են թադ րում է 
նրա հա ղոր դակ ցա կան վար քագծի շա
րու նա կա կան կա տա րե լա գոր ծում, որը 
հիմն ված է ինք նաու սում նա սի րու թյան, 
պատ ճա ռա հետևան քային կա պերի վեր
լու ծու թյան, ար ժե քային հա մա կարգի 
մշտա կան վե րա նայ ման վրա։

«Հա ղոր դակց ման ռեֆ լեք սիա» հաս
կա ցու թյունը չի են թադ րում մի այն հա ղոր
դակ ցա ման ըն թաց քում ինք նա ճա նաչ
ման գոր ծըն թաց, այլև հա ղոր դակ ցա կան 
բնույթի սխալ ները, ձա խո ղում ները բա
ցա հայ տե լու, վեր լու ծե լու, շա րու նա կա բար 
շտկե լու գոր ծըն թաց։

Ժա մա նա կին և ճիշտ գնա հա տե լով իր 
գոր ծու նե ու թյան ուժեղ և թույլ կող մերը՝ 
ուսու ցիչը կա րո ղա նում է հա ղոր դակց
ման ճիշտ ռազ մա վա րու թյուն ընտ րել։ 
Դա նշա նա կում է տի րա պե տել հա ղոր
դակց ման բազ մաբ նույթ մի ջոց ների, ճիշտ 
պատ կե րա ցում ունե նալ հա ղոր դակց ման 
գոր ծա ռույթ ների ու ոճերի մա սին, կի րա
ռել փոխ ներ գոր ծու թյան, փոխ գոր ծակ ցու
թյան ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գի ա ներ, 
հաս տա տել սո վո րող ների շրջա նում բա
րեն պաստ փոխ հա րա բե րու թյուն ներ։ Լի
նե լով ման կա վար ժա կան վար պե տու թյան 
կարևոր բա ղադ րիչ, հա ղոր դակց ման 
ռազ մա վա րու թյունը հնա րա վոր է ճիշտ 
ընտ րել, հաշվի առ նե լով դա սա վան դող
ների մաս նա գի տա կան կոմ պե տեն ցի այի 
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մա կար դակը, ման կա վար ժա կան տակտը 
պահ պա նե լու ունա կու թյունը, սե փա կան 
ֆի զի կա կան և հո գե կան վի ճակը կա ռա
վա րե լու կա րո ղու թյունը։

Հա ղոր դակց ման ռեֆ լեք սի այի բարձր 
մա կար դակը են թադ րում է հա մար ժեք 
ար ձա գան քել սո վո րող ների խոս քային, 
հա ղոր դակ ցա կան վար քագծի դրսևո րում
նե րին, ճիշտ և արագ կողմ նո րոշ վել տար
բեր ման կա վար ժա կան իրա վի ճակ նե րում, 
կի րա ռել հա մար ժեք կոնֆ լիկ տա հար թիչ 
ռազ մա վա րու թյուն, ստեղ ծել փո խա դարձ 
հար գանքի ու սիրո մթնո լորտ։

Սկզ բուն քային նշա նա կու թյուն ունի 
դա սա վան դող ների ուսում նա դաս տի ա
րակ չա կան իրադ րու թյուն ների դի ագ
նոս տի կայի և կան խա տես ման կա րո ղու
թյուն ների զար գա ցումը։ Նրանք պետք է 
կա րո ղա նան ռեֆ լեք սի այի տար բեր 
հնար ների կի րառ ման մի ջո ցով ապա հո
վել ուսուց ման և ուսում նա ռու թյան հե տա
դարձ կապը։

Ծրագ րե լով և նա խագ ծե լով ուսում նա
դաս տի ա րակ չա կան գոր ծըն թացը՝ ուսու
ցիչը հան դես է գա լիս որ պես հա ղոր դակ
ցու թյան փոր ձա գետ։ Ինչ պես նշում է Լ. 
Ա. Բա րա բոշ կի նայի, Զ.Ռ.Վա լի շի նայի և 
նրանց գոր ծըն կեր ների կող մից ստեղծ ված 
հե ղի նա կային խումբը. «Ման կա վարժը 
հան դես է գա լիս որ պես տե ղե կույթի մա
տուց ման, հա ղոր դակ ցու թյան, ինչ պես 
նաև վեր լու ծա բան փոր ձա գետ» [3, 1–6]:

Որ պես հա ղոր դակ ցու թյան փոր ձա գետ՝ 
ուսու ցիչը սկսում է զբաղ վել ուսում նա
դաս տի ա րակ չա կան փոխ գոր ծակ ցու թյան 
հար ցե րով։ Նույն հե ղի նակ ներն այդ պա
րա գա յում հա ղոր դակց ման ռեֆ լեք սի ային 
հա մար ժեք գոր ծա ծում են «փոխ ներ գոր
ծուն ռեֆ լեք սիա» եզրը։ Փոխ ներ գոր ծուն 
ռեֆ լեք սի այով օժտ ված ան ձին բնո րոշ է 

մտքի ճկու նու թյունը, գոր ծո ղու թյուն ների 
արա գու թյունը և շրջա հա յա ցու թյունը։

Այս պի սով՝ ըստ նույն հե ղի նակ ների՝ 
ուսու ցիչը ռեֆ լեք սի այի ըն թաց քում հան
դես է գա լիս որ պես տե ղե կատ վու թյան 
մա տուց ման փոր ձա գետ։ Այդ պա րա գա
յում նրան բնո րոշ է նա խագ ծող ռեֆ լեք
սիան։ Ակն հայտ է, որ առանց այդ պիսի 
կա րո ղու նա կու թյան՝ հնա րա վոր չէ ճիշտ 
գնա հա տել տվյալ ման կա վար ժա կան 
իրադ րու թյունը, գնա հա տել սո վո րող
նե րին, ապա հո վել հե տա դարձ կապ։ 
Փոխ ներ գոր ծուն ռեֆ լեք սիա իրա կա
նաց նող ման կա վարժը հան դես է գա լիս 
որ պես հա ղոր դակ ցու թյան փոր ձա գետ։ 
Ինչ քան բարձր է փոխ ներ գոր ծուն ռեֆ
լեք սի այի մա կար դակը, այն քան ար դյու
նա վետ է ուսում նա դաս տի րակ չա կան 
գոր ծըն թացը։ Հան դես գա լով որ պես հե
տա զո տող–վեր լու ծա բան՝ ուսու ցիչն իրա
կա նաց նում է դի տար կող ռեֆ լեք սիա։ 
Այն ման կա վար ժա կան դիտ ման ավելի 
բարձր աս տի ճան է են թադ րում։ Աս տի
ճա նա բար բար դա նում է նաև հե տա զո
տա կան–մե թո դա կան, մե թո դա բա նա կան 
գոր ծի քա կազմը [3, 1–6]:

Այս պի սով, ինչ պես Լ. Ս. Կո ժու խովս
կա յան և Ի. Վ. Պոզ նյակն են նշում. «Հա
ղոր դակց ման ռեֆ լեք սիան հան դես է 
գա լիս որ պես հա ղոր դակ ցա կան ակտի, 
մի ջանձ նային ըն կալ ման կարևո րա գույն 
բա ղադ րիչ» [8, 1–21]:

Կա րելի է պնդել, որ հա ղոր դակց ման 
ռեֆ լեք սիան ոչ մի այն հա ղոր դակ ցա կան, 
այլև մաս նա գի տա կան կոմ պե տեն ցի այի 
կարևո րա գույն բա ղադ րիչն է։ Դա հնա րա
վոր է հիմ նա վո րել նեղ մաս նա գի տա կան 
ման կա վար ժա կան ռեֆ լեք սիվ կա րո ղու
թյուն ների և հմտու թյուն ների ձևա վոր ման 
մա կար դա կում։ Թե՛ մաս նա գի տա կան, թե՛ 
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հա ղոր դակ ցա կան մա կար դա կում առա
ջին պլան են մղվում սո վո րող ների և գոր
ծըն կեր ների հետ փոխ գոր ծակ ցու թյան, 
որո շակի ման կա վար ժա կան իրադ րու
թյու նում մի ջանձ նային փոխ հա րա բե րու
թյուն կազ մա կեր պե լու, ման կա վար ժա կան 
հիմ նախնդրի վեր լու ծու թյան գծա պատ
կե րային նա խագծ ման, առաջ եկող ման
կա վար ժա կան գա ղա փար ներ ռե ֆելք սիվ 
գի տակ ցե լու կա րո ղու թյուն ները։ Նշված 
մա կար դակ նե րում առանձ նա հա տուկ 
նշա նա կու թյուն ունեն նաև ոչ ստան դարտ 
իրա վի ճակ նե րում որո շում ներ կա յաց նե լու, 
սե փա կան ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու
թյան փորձի վեր լու ծու թյան, ման կա վար
ժա կան իրադ րու թյունը հա մար ժե քո րեն 
գնա հա տե լու, սե փա կան ման կա վար ժա
կան կոմ պե տեն ցի այի օբյեկ տիվ գնա
հատ ման կա րո ղու թյուն ները:

Եզ րա կա ցու թյուն: Ռեֆ լեք սիան մաս
նա գի տա կան–ման կա վար ժա կան կոմ
պե տեն տու թյան կարևոր բա ղադ րիչ է։ 
Ցան կա ցած բա նա կան մար դու բնո րոշ է 
ռեֆ լեք սիվ մտածո ղու թյունը, քանի որ 
ինք նա ճա նաչ ման գոր ծըն թացը շա րու
նա կա կան բնույթ ունի։ Փոխ ներ գոր ծուն 
մե թոդ նե րով աշ խա տե լու նա խա պայ ման
նե րից մեկը հա ղոր դակց ման ռեֆ լեք սի
այի շա րու նա կա կան զար գա ցումն է։ Եթե 
ուսու ցիչը ինք նա վեր լու ծու թյան, ինք նաքն
նա դա տու թյան ձգտում չունի, նա չի կա
րող բա ցա հայ տել սե փա կան սխալ ներն ու 
ձա խո ղում ները, ճիշտ գնա հա տել իր և սո
վո րող ների առա ջա դի մու թյունը։ Հա ղոր
դակց ման ռեֆ լեք սի այի կարևոր դրսևո
րում է սե փա կան սխալ ների ըն դու նումը 
և ան գամ քննար կումը գոր ծըն կեր ների և 
սո վո րող ների հետ։ Սո վո րո ղին պետք չէ 
ներշն չել այն գա ղա փարը՝ իբր լավ ման
կա վարժը ան սխա լա կան է։ Անհ րա ժեշտ է 

ձևա վո րել սո վո րող ների շրջա նում սխալ
ները բա ցա հայ տե լու, վեր լու ծե լու, ինք
նու րույն կամ հա մա տեղ հաղ թա հա րե լու 
մշա կույթ։ Ռեֆ լեք սիվ հա ղոր դակց ման 
կոմ պե տեն ցիան օգ նում է հաղ թա հա րե լու 
ան սխա լա կա նու թյան բար դույթը ման կա
վարժի մաս նա գի տա կան պար տա կա նու
թյուն ների կա տար ման, հա ղոր դակց ման 
բո լոր փու լե րում։

Կարևոր է նշել, որ առանց հա ղոր
դակց ման ռեֆ լեք սի այի հա մա պա տաս
խան տեխ նո լո գի ա ների կի րառ ման հնա
րա վոր չէ շա րու նա կա բար զար գաց նել 
ուսուցչի ման կա վար ժա կան վար պե տու
թյունը, զար գաց նել նրա խոսքի տեխ նի
կան, կի րա ռել հա ղոր դակց ման բազ մաբ
նույթ ռազ մա վա րու թյուն ներ։
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ՈՒ ՍՈՒՑ ՉԻ ՀԱ ՂՈՐ ԴԱԿ ՑԱ ԿԱՆ ՌԵՖ ԼԵՔ ՍԻ ԱՅԻ  
ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ՌԱԶ ՄԱ ՎԱ ՐՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

Ն. ՄԱ ՏԻՆՅԱՆ

Հոդ վա ծում քննու թյան են առն վում «հա ղոր դակց ման ռեֆ լեք սիա» հաս կա ցու թյան 
ժա մա նա կա կից սահ մա նում ները գոր ծու նե ու թյան, հա ղոր դակ ցա կան, ճա նա չո ղա կան 
տե սու թյուն ների տե սան կյու նից, հան գա մա նո րեն ներ կա յաց ված են հա ղոր դակց ման 
կոմ պե տեն ցի այի ձևա վոր ման և զար գաց ման հո գե բա նա ման կա վար ժա կան պայ ման
ները, տեխ նո լո գի ա ները և ռազ մա վա րու թյուն ները։ Բա ցա հայտ ված են հա ղոր դակց
ման ռեֆ լեք սի այի ձևա վոր ման և զար գաց ման առանձ նա հատ կու թյուն ները մաս նա գի
տա կան և հա ղոր դակ ցա կան կոմ պե տեն ցի ա ների զար գաց ման բո լոր փու լե րում։
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СТ РА ТЕ ГИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНИ КА ТИВ НОЙ  
РЕФЛЕКСИИ УЧИТЕЛЯ

Н. МАТИНЯН

В статье рассмат ри ва ются совремме ные дефениции понятия „ком му ни ка тив ная 
рефлексия“ с точки зрения теорий деятель ности, коммуни ка ции и когнтивизма, всесторонне 
предсав лены психоло–пе да го ги чес кие условия, техноло гии и стратегии формиро ва ния и 
развития коммуни ка тив ной рефлексии. Выявлены особенности формиро ва ния и развития 
коммуни ка тив ной рефлексии на всех этапа развития професси о наль ной и коммуни ка тив ной 
компетенций.

STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF THE TEACHER’S  
COMMUNICATIVE REFLECTION

N. MATINYAN

The article examines the modern definitions of the concept of “communicative reflection” 
from the point of view of theories of activity, communication and cognitive development, com
prehensively presents the psychological and pedagogical conditions, technologies and strategies 
for the formation and development of communicative reflection. It reveals the peculiarities of 
the formation and development of communicative reflection at all stages of the development of 
professional and communicative competencies.

Բա նալի բա ռեր: Հա ղոր դակց ման ռեֆ լեք սիա, հա ղոր դակ ցա կան կոմ պե տեն ցիա, մաս
նա գի տա կան կոմ պե տեն ցիա, ման կա վար ժա կան պայ ման, փոխ ներ գոր ծուն մե թոդ ներ, 
ինք նա վեր լու ծու թյուն, ինք նագ նա հա տում, ինք նա ճա նա չում, տեխ նո լոգիա:

К лю че вые слова. Коммуни ка тив ная рефлексия, коммуни ка тив ная компетент ность, 
професси о наль ная компетент ность, педагоги чес кое условие, интерак тив ный метод, самоана
лиз, самооценка, самопоз на ние, технология.

Key words. Communicative reflection, communicative competence, professional competence, 
pedagogical condition, interactive method, self–analysis, self–evaluation, self–cognition, technol
ogy.
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