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Ուսանողի խոսակցականՈւսանողի խոսակցականՈւսանողի խոսակցականՈւսանողի խոսակցական    լեզվի զարգացումըլեզվի զարգացումըլեզվի զարգացումըլեզվի զարգացումը    օտարօտարօտարօտար    լեզուներիլեզուներիլեզուներիլեզուների    
ուսուցմանուսուցմանուսուցմանուսուցման    գործընթացումգործընթացումգործընթացումգործընթացում 

Կարինե Կարինե Կարինե Կարինե ՍարգսյանՍարգսյանՍարգսյանՍարգսյան        
    
Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. խոսակցական հմտություններ, ճանաչողական 

գիտելիք, արհեստական միջավայր, լրատվական կայքեր, ճանաչողական 
արժեք, խոսքային կայուն արտահայտություններ, լեզվական կաղապար-
ներ, թեմատիկ բառապաշար 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան     

Խոսակցական լեզվին ականջալուր դարձնելը օտար լեզվի ուսուց-
ման բնական միջոց է, որի շնորհիվ լեզուն կարելի է սովորել բնականոն 
ձևով, որը ենթադրում է ոչ թե լեզվի տեսական իմացություն, այլ լեզվի 
տիրապետում` խոսակցականի մակարդակով: Եթե բնական պայմաննե-
րում հեշտ է սովորել խոսակցական լեզու, կրթական միջավայրում պատ-
կերը հակառակն է:  

Ինչո՞վ է բացատրվում այդ դժվարությունը: Հարցին պատասխանելու 
համար հարկ է որոշակի քայլեր մշակել. 

1. հստակեցնել խոսակցական լեզվի ուսուցման նպատակներն ու 
խնդիրներն ընդհանրապես և առանձին կուրսերի համար` մասնավո-
րապես. դրանք որոշակիացնելով` հնարավոր կլինի ներկայացնել այն 
պահանջները, որոնք պետք է առաջադրել ուսանողներին ուսանելու 
տարբեր փուլերում: 

2. հստակեցնել, թե ինչպիսին պետք է լինի ուսանողների խոսքի 
բովանդակությունը, ինչ թեմաներով պետք է կարողանան խոսել և լեզվա-
կան ինչ նյութ գործածեն: 

3. մշակել առավել արդյունավետ հնարներ խոսակցական լեզվի 
ուսուցման ժամանակ և կազմակերպել ուսուցման համապատասխան 
գործընթաց. այս գործընթացում մի շարք հարցեր են առաջ գալիս` ինչ-
պե՞ս ապահովել լեզվական տարբեր բաժինների ճիշտ փոխգործունեու-
թյունը, ինչպիսի՞ն պետք է լինի հաղորդվող գիտելիքների հաջորդակա-
նությունը, ինչպե՞ս կառուցել վարժությունների նպատակահարմար հա-
մակարգ` նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ ուսանողները պետք է 
յուրացնեն գիտական լեզվի համակարգը և ձեռք բերեն որոշակի կարո-
ղություններ և հմտություններ, ինչպես նաև խոսակցական հմտու-
թյուններ:  

Ուսանողի խոսակցական լեզվի զարգացման գործընթացի պատշաճ 
կազմակերպումը կապված է լեզվական տարբեր շերտերի ներդաշնակ 
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փոխազդեցության, գիտելիքների փոխանցման ճիշտ գործընթացի, վար-
ժությունների և երկխոսությունների նպատակահարմար համակարգի 
ստեղծման, ճկուն լեզվական և ոճական կարողությունների միջոցով 
խոսակցական հմտությունների զարգացման հետ: Այս ամենը միտված է 
ուսումնական գործունեությանը խոսքային ուղղվածություն հաղորդելուն:  

 
Ուսանողի խոսակցական լեզվի զարգացման լեզվաբանական Ուսանողի խոսակցական լեզվի զարգացման լեզվաբանական Ուսանողի խոսակցական լեզվի զարգացման լեզվաբանական Ուսանողի խոսակցական լեզվի զարգացման լեզվաբանական 

նախնական գնահատականընախնական գնահատականընախնական գնահատականընախնական գնահատականը    
Լեզվաբանները կարևորում են ուսումնական գործունեությանը 

խոսքային ուղղվածություն հաղորդելը: Անհերքելի է, որ այս ուղղվածու-
թյունը կտանի խոսքի տիրապետման: Այն ընդգրկում է օտար լեզվի 
(անգլերենի) ուսուցման գործընթացի բոլոր կողմերը և բաղադրամասերը: 
Սակայն խոսքային ուղղվածության այդ տարբեր կողմերը և բաղադրա-
մասերը հարաբերականորեն կունենան որակապես ոչ միատարր բովան-
դակություն: Դա նշանակում է, որ ամեն մի այլ մոտեցում կդառնա խոս-
քային ուղղվածության մասնակի ձև: Այսպես ուսուցվող օտար լեզուն 
փոխպատվաստվում է ուսանողների մայրենիի ուսումնական գործըն-
թացի վրա [3, 152]:  

Երբ խոսում ենք լեզվի մասին, ի նկատի ունենք որոշակի գիտելիք-
ներ քերականությունից, իսկ երբ խոսում ենք խոսքի մասին, ի նկատի 
ունենք մասնավոր ունակություն, որը ձեռք է բերվում կուտակված գիտե-
լիքների շնորհիվ: Լեզուն համակարգ է, իսկ խոսքը՝ գործունեություն: 
Խոսքը ուսումնասիրվում է համակարգի հարաբերությամբ: Խոսքի տիրա-
պետման համար պահանջվում է ոչ թե նպատակաուղղված, այլ խնդրա-
կենտրոն լեզվանյութ [5, 94]: Այդ առումով կարևոր է՝ 

1. լեզվական համակարգի ուսումնասիրությունը՝ համակենտրոն 
լեզվանյութի տիրապետմամբ, 

2. գիտակցականի և ենթագիտակցականի փոխադարձ կապի ըմբռ-
նումը, այսինքն՝ սովորել լեզվի համակարգը միայն գիտակցորեն, բայց 
տիրապետել լեզվին ենթագիտակցորեն, 

3. խոսքի նպատակաուղղված և խնդրակենտրոն տեսակներին 
տիրապետելու պահանջի առաջացման ապահովումը, որոնք (խոսքի տե-
սակները) լեզվաբանության մեջ պայմանավորված են գործուն և ոչ 
գործուն լեզվանյութի զանազանմամբ, իսկ խոսքի զարգացման համար 
լեզվանյութը մի կողմից՝ պետք է ունենա ճանաչողական և դաստիարակ-
չական արժեք, զարգացնի տրամաբանական մտածողությունը, մյուս կող-
մից` պետք է լինի (տրամաբանական) հիշողության առարկա:  
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Անգլերենի ուսուցման մեթոդ կարող է լինել ծրագրում ընդգրկված 
բանալի բառերի օգտագործումը: Դրանք կդառնան այն ցանցը, որի վրա 
կհիմնվի կողմերի խոսակցական սյուժետային գիծը: Դրա նպատակն է 
ճիշտ կազմակերպել ասելիքը՝ պահպանելով թե՛ տեղեկատվական, թե՛ 
լեզվական հիմքերը: Խոսակցական լեզվի զարգացման մեթոդիկաները 
կարող են տարբերակվել՝ ըստ յուրաքանչյուր ուսումնական կուրսի առա-
ջադրած խնդրի:  

Ս. Յ. Սավինգտոնը ներկայացնում է խոսքային հաղորդակցությունը 
որպես շրջված բուրգ այն առումով, որ լեզու ուսումնասիրողն աստիճա-
նաբար ընդլայնում է հաղորդակցական իրազեկությունը, որը ներառում է 
քերականական, խոսութային իրազեկությունները: Խոսութային իրազե-
կությունը հանդես է գալիս որպես հաղորդակցական իրազեկության 
կարևորագույն բաղադրամաս [2, 77]: 

Առօրյա-խոսակցական լեզվում հաճախ անհրաժեշտություն է առա-
ջանում արտահայտելու սեփական կարծիքը, համաձայնելու կամ հեր-
քելու, խորհուրդ տալու, ներողություն խնդրելու կամ փորձելու ինչ-որ 
մեկի հավանությանն արժանանալ, և նմանատիպ իրավիճակներում խոս-
քային կայուն արտահայտությունները մեծ օգնություն կարող են լինել 
անգլերեն ուսումնասիրողների համար:  

 
Խոսակցական հմտությունների զարգացման քայլերըԽոսակցական հմտությունների զարգացման քայլերըԽոսակցական հմտությունների զարգացման քայլերըԽոսակցական հմտությունների զարգացման քայլերը    

Ա) Խոսակցական հմտությունների զարգացման առաջին քայլը նոր 
բառերի ուսուցումն է, որը պետք է կատարվի ոչ թե առանձին-առանձին, 
այլ նմուշ նախադասությունները լսելու, հասկանալու և գործածելու, 
դրանք բազմաթիվ անգամներ կրկնելու և հիշելու միջոցով: Մեծ բառա-
պաշար ունենալու համար պետք է լսել ավելի շատ ձայնագրություններ, 
դիտել ֆիլմեր, ելույթներ, կրկնել և գործածել նոր բառերն ու արտահայ-
տությունները տարբեր նախադասությունների մեջ և տարբեր համաշա-
րերում:  

Բ) Նոր բառերի ուսուցմանը հաջորդում է տարածված արտահայ-
տությունների, լեզվական տարբեր կաղապարների յուրացումը, քանի որ 
դրանք այն հիմնական միավորներն են, որոնցով կառուցում ենք ճիշտ 
նախադասություններ: Այդ արտահայտություններին կից ներկայացնում 
ենք հարց ու պատասխան, իրավիճակային երկխոսություն և դրանց ձայ-
նագրությունները: Յուրաքանչյուր արտահայտության ու կաղապարի 
յուրացումը հանգեցնում է նրան, որ ուսանողը կարողանում է կազմել 
տասնյակ ու հարյուրավոր նոր նախադասություններ՝ նմանօրինակ շա-
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րահյուսական կաղապարներով [4]: Օրինակ` ներկայացնում ենք he is 
as...as... կառույցը, ուսանողները լսում են դրանով կազմված տարբեր նա-
խադասություններ և երկխոսություն: 

He is as poor as a church mouse./ He is as fit as a fiddle though he is 
already seventy./ Her father is always as busy as a bee./ The twin sisters are as 
different as night and day. A: Have you seen him run in a race? 

B: Yes. He’s as fast as the wind when he runs. 
A: But he’s not too good when it comes to studying. 
B: One of my friends said he’s as dumb as a post. 
A: That’s not a nice thing to say. 
B: Maybe it’s not nice, but it’s true. 
Գ) Հաջորդ քայլը խոսակցական լեզվի զարգացման ճանապարհին 

դարձվածային բայերի ուսուցումն է, քանի որ հիմնականում այդ բայերն 
են գործածվում բանավոր խոսքում, և դրանց տիրապետումը մեծ հնարա-
վորություններ է բացում ուսանողի առաջ՝ բանավոր խոսքն ընկալելու և 
դրանով սահուն խոսելու համար: Դարձվածային բայերի ներմուծումը 
կարելի է կազմակերպել երկու ձևով՝ ա) սովորեցնել մեկ որոշակի բայով 
տարբեր դարձվածային բայեր և բ) սովորեցնել տվյալ ոլորտում կամ իրա-
վիճակում գործածվող դարձվածային բայեր: Օրինակ` սովորեցնում ենք 
put բայով կազմված դարձվածային բայեր (put on/ put off/ put up with/ put 
aside/ put forward/ put away)` համապատասխան օրինակներով, երկխո-
սություններով, հարց ու պատասխանով, կամ սովորեցնում ենք գնում-
ների ժամանակ գործածվող դարձվածային բայեր (sell out/ queue up/ try 
on/try out/ bring down/ shop around): 

Դ) Ըստ Միշել Տրանի [7]` ուսանողների խոսակցական հմտություն-
ների բարելավման համար անգնահատելի է տարբեր իրավիճակներում 
կիրառվող կայուն արտահայտությունների ներմուծումն ու գործածու-
թյունը տարբեր երկխոսություններ և դերախաղեր ստեղծելիս: Ստորև 
ներկայացնում ենք How to say sorry իրավիճակի համար գործածվող ար-
տահայտությունների ոչ ամբողջական ցանկը.  

ApologApologApologApologies Expressionsies Expressionsies Expressionsies Expressions----    I’m sorry…/ I’m so sorry… / I’m very sorry…/ I’m 
terribly sorry…/ Sorry, I didn’t mean to do that./ Sorry about that./ Can you 
forgive me?/ I apologize for…/ Please forgive me./ I owe you an apology./ You 
can blame me for this./ How should I apologize to you?/ I beg your 
pardon./ Sorry, it’s my fault./ Sorry for keeping you waiting./ Sorry, I’m late! 

To accept an apology, you can use these expressionsTo accept an apology, you can use these expressionsTo accept an apology, you can use these expressionsTo accept an apology, you can use these expressions----    That’s all right! 
/ Don’t worry about it./ Forget it!/ No problem./ Never mind. It doesn’t really 
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matter./ No big thing./ It’s not your fault./ Please don’t blame yourself./ Think 
nothing of it.  

 Ե) Վերոհիշյալ ռազմավարություններին հաջորդում է ամենա-
կարևորը՝ պաշտոնական և ոչ-պաշտոնական միջավայրում սովորել 
սահուն անգլերենով հաղորդակցվել ամենաբազմազան թեմաների շուրջ: 
Այդ նպատակին են ծառայում բազմաթիվ թեմաներով երկխոսություն-
ները, որոնց ձայնագրված տարբերակները բազմաթիվ անգամներ լսելը, 
անհրաժեշտության դեպքում սղագրությունները կարդալը օգնում են 
ուսանողին հմտանալ բանավոր խոսքում: Հետագայում նրանք կարող են 
այդ երկխոսությունները որպես հարց ու պատասխան կիրառել ամենա-
տարբեր իրավիճակներում: Օրինակ` Books թեմայի վերաբերյալ առա-
ջարկվում է այսպիսի երկխոսություն: 

A:How often do you read books? 
B:I read books almost every night before I go to bed. 
A:What’s your favorite type of book? 
B:I love reading about different cultures. 
A:What can you learn from books? 
B:Books can broaden my horizon about thousands of things around the 

world, and books are also my best friends. 
A:Where do you read books? 
B:I read books at home, sometimes in the library. 
A:What’s the most interesting book you have ever read? 
B:I think that would be Nepal, a book written about the country of Nepal, 

published in 1999. 
A:How long does it take you to finish a book? 
B:Well, it depends on the length of the book, but it usually takes me a 

week to finish a 300-page book. 
A:Do you usually bring books with you when you travel? 
B:Yes, I do. When I’m at the airport or bus station, I read books to kill 

time. 
A:Is there any bookstore or library in your area?  
B:Unfortunately, there are none near my house. The nearest one is 3 

kilometers away [6].  
Խորհուրդ է տրվում նախքան երկխոսությունները լսելը ներմուծել 

թեմատիկ բառապաշար, որը հնարավորություն կտա ուսանողներին 
արտահայտել իրենց կարծիքներն ու պատկերացումները տվյալ թեմայի 
շուրջ: 
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Ուսանողի խոսակցական լեզվի զարգացումը` Ուսանողի խոսակցական լեզվի զարգացումը` Ուսանողի խոսակցական լեզվի զարգացումը` Ուսանողի խոսակցական լեզվի զարգացումը`     
ըստ գործառական ոլորտներիըստ գործառական ոլորտներիըստ գործառական ոլորտներիըստ գործառական ոլորտների    

Եթե կենցաղային խոսքի ձևավորումը այլ շրջանակներում խոսակ-
ցականի վերածման համեմատությամբ շատ ավելի հեշտ է՝ հաշվի 
առնելով կայուն բառակապակցությունների, դարձվածաբանական ար-
տահայտությունների, շրջասույթի, փոխանունության, շարահյուսական 
հոմանիշների կիրառությամբ միտք արտահայտելը, ապա այլ է թեմատիկ 
տեքստի, օրինակ՝ գեղարվեստական խոսքի շուրջ խոսակցության զար-
գացումը, քանի որ բանավոր խոսքի հիմքում գրավոր խոսք է ընկած, երկ-
խոսությունը հիմնվում է ոչ միայն ընդհանուր գծի պահպանման, այլ նաև 
որոշակի եզրույթների կիրառման վրա [1, 542]: Բացի այդ` հաղորդա-
կցվող կողմերը պարտավոր են նաև ընդհանրացումներ անել: Խոսակցա-
կան լեզուն ամենից առաջ խարսխվում է ոճականորեն անկախ լեզվա-
նյութի միավորների վրա: Այն բնութագրվում է նաև որոշակի քանակի 
լեզվական հատուկ միջոցների գործադրմամբ՝ տարբեր ժարգոններից, 
մեծ տարածում ունեցող դարձվածային միավորներից, շարահյուսական 
հոմանիշներից:  

Խոսքային հաղորդակցման ունակությունը զարգացնելու համար 
տեքստերը պետք է լինեն թե՛ գեղարվեստական գրականությունից, թե՛ 
տնտեսագիտական, քաղաքական և գիտական այլևայլ ոլորտներից: Այդ 
նպատակի համար խոսակցական լեզվի նյութերը պետք է ընտրվեն 
որոշակի թեմայի շուրջ: Տեքստի նշանակությունը գնահատվում է 
նրանով, թե ինչ օրինակներ է տալիս խոսքի զարգացման համար, արդյոք 
սովորեցնո՞ւմ է զարգացնել մտքի տրամաբանականությունը: Տարբեր 
դիտողական ձեռնարկներ տեսողական հիմք են տալիս և դրանով հեշ-
տացնում խոսքի զարգացումը: Դրանք հնարավորություն են տալիս` 

1. ճկուն կերպով արտահայտելու սեփական մտքերը, 
2. վերահսկելու սեփական խոսքը և կատարելագործման հնարավո-

րություն ստանալու, 
3. հմտություն ձևավորելու` ուրիշի խոսքին արագ արձագանքելու,  
4. հմտություն ձևավորելու՝ ուրիշի խոսքը յուրացնելու նպատակով` 

լսելով ինչ-որ առումով տարբեր, բայց փոխկապակցված խոսք: 
Առաջին և երկրորդ կուրսերում խոսակցական լեզվի համար նյութ 

կարող են հանդիսանալ հիմնականում թեմատիկ նյութի հիման վրա 
կազմված տեքստերը, հատվածներ գեղարվեստական գրականությունից, 
ինչպես նաև որևէ կտավի վերլուծություն: Դրանք կարող են լինել ամբող-
ջական ստեղծագործություններ գեղարվեստական գրականությունից, 
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կինոֆիլմի վերլուծություն՝ այս դեպքում զարգացնելով լսողական ընկա-
լումը: Երրորդ և չորրորդ կուրսերում խոսակցական լեզվի համար նյութ 
կարող է դառնալ ժամանակակից խոսակցականին բնորոշ բառամթերքը: 
Խոսքի զարգացման նյութ կարող են դառնալ բնագրային, գիտական, 
լրատվական տեքստերը, որոնք կարող են բանավեճի մթնոլորտ ստեղծել: 
Ուսուցման բոլոր փուլերում խորհուրդ է տրվում դիտել և քննարկել Ted 
Talk հաղորդումներ տարբեր թեմաներով, ինչպես նաև ուսանողներին 
ներգրավել ինքնադերավորման (սինարիոների) աշխատանքներին, 
որտեղ նրանք կարող են իրենց սովորած լեզվական նյութը կիրառել հան-
պատրաստից՝ բնական խոսքային միջավայրում [4, 35-50]:  

Վերջնական նպատակը հաշվառելով՝ դժվար չէ խոսակցական լեզվի 
տիրապետմանը նպաստելը ուսուցման առանձին փուլերում: Այդ 
փուլային դասակարգումը, իհարկե, պայմանական է: Նպատակը մեկն է՝ 
իրագործել մեր առջև դրված խոսքի զարգաման խնդիրը: Իսկ ուսանողի 
խոսակցական լեզվի զարգացման գործընթացում ինչպիսի՞ն պետք է լինի 
ուսուցման բովանդակությունը, այսինքն՝ ինչ թեմայի և լեզվական ինչ 
նյութերի վերաբերյալ պիտի ընտրվեն տեքստերը: Հաճախ խոսվում է այն 
մասին, որ այդ թեմաները պետք է ընտրվեն ուսումնասիրվող լեզվի 
երկրի վերաբերյալ: Այս նպատակի համար պետք է նկատի առնվի երկու 
խնդիր՝ ա) տեքստի ընտրություն, բ) ընտրված տեքստով ճանաչողական 
արժեքի ապահովում: Այսինքն՝ խոսքի հմտությունների զարգացման հետ 
հարկ է նաև դաստիարակչական աշխատանք կատարել՝ հարստացնելով 
հայրենագիտական գիտելիքները: Սա ենթադրում է, որ ամեն կուրսում 
պետք է լինեն և՛ կենցաղային, և՛ քաղաքական, և՛ երկրագիտական թեմա-
ներ, հակառակ դեպքում կխախտվի իմացական արժեքների համաչա-
փությունը:  

    

ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Ուսանողը, յուրացնելով օտար լեզվի խոսակցական գոյաշերտը, 
կկարողանա զրույցը վարել հետևյալ թեմաների շրջանակներում.  

ա) կենցաղային – սնունդ, հագուստ, աշխատանք, հանգիստ, ընտա-
նիք, ամուսնություն.  

բ) երկրագիտական – ուսումնասիրվող երկրի աշխարհագրություն, 
սովորույթներ, պատմություն.  

գ) քաղաքական – պետական կառույց, քաղաքական արդի խնդիր-
ներ, ընտրությունների կազմակերպում, օրինական իշխանու-
թյուն, ընտրապայքար. 
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դ) տնտեսագիտական – առևտուր, տնտեսություն, արտադրություն, 
շուկա, գնաճ.  

ե) լուսավորություն – արվեստ, գրականություն, կրթություն. 
զ) ծրագրավորում – հանրացանցերի օրախնդիր թեմաներ և այլն: 
Հենվելով լեզվաոճական հարուստ պաշարների վրա՝ խոսակցական 

շերտի զարգացումը կարևորում է խոսքի բովանդակային կողմը՝ ըստ 
գործառական ոճերի` հարստացնելով ճանաչողական արժեք ունեցող 
գիտելիքները: Եվ քանի որ հայ ուսանողը ընկալողական մակարդակում 
կուտակված բառապաշար ունի ռուսերենից, տեքստի կամ զրույցի ընկա-
լումը հիմնավորվում է ծանոթ իմաստային դաշտերի նույնականությամբ 
կամ ֆոնային գիտելիքների համընկնումով:  

 
    

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. Աղայան Է., Լեզվաբանության հիմունքներ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 
1987: 

2. Հարությունյան Ն., Մ. Բալայան, Խոսութային իրազեկության զար-
գացման առանձնահատկությունները ֆրանսերենի մասնագիտա-
կան դասընթացում, «Մանկավարժական միտք», 1-2, Երևան, 2009: 

3. Негневицкая Е., Шахназарович А., К проблеме раннего двуязычия: 
Психология билингвизма. Сб. науч. трудов. Москва, 1986.  

4. Julia M. Dobson, “Effective Techniques for English Conversation 
groups” USIA 1992, Washington D.C. 20547. 

5. Virginia French Allen, “Techniques in Teaching Vocabulary”, Oxford 
University Press, 1983. 

6. https://www.fluentu.com/blog/english/learn-conversational-english/ 
7. https://basicenglishspeaking.com/ Michelle Tran, an ESL English 

teacher, founder of the website Basic English Speaking  
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Развитие разговорной речи студента Развитие разговорной речи студента Развитие разговорной речи студента Развитие разговорной речи студента     
в процессе преподавания иностранных языковв процессе преподавания иностранных языковв процессе преподавания иностранных языковв процессе преподавания иностранных языков    

Карине СаргсянКарине СаргсянКарине СаргсянКарине Саргсян    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: навыки разговорной речи, когнитивные знания, 
искусственная среда, медиа-сайты, познавательная ценность, устойчивые 
словесные выражения, языковые шаблоны, тематическая лексика 

Правильная организация процесса развития разговорной речи связана 
с взаимодействием различных языковых уровней, правильным программи-
рованием передаваемых знаний, созданием целесообразной системы 
упражнений и диалогов, развитием разговорной речи с использованием 
гибких языковых и стилистических ее возможностей. Все это направлено 
на обогащение вербальной деятельности при обучении иностранному 
языку в вузе.  

    
    
    

The Development of Spoken Language of the StudThe Development of Spoken Language of the StudThe Development of Spoken Language of the StudThe Development of Spoken Language of the Student ent ent ent     
in the Process of Teaching Foreign Languagesin the Process of Teaching Foreign Languagesin the Process of Teaching Foreign Languagesin the Process of Teaching Foreign Languages    

Karine SargsyanKarine SargsyanKarine SargsyanKarine Sargsyan    
SummarySummarySummarySummary    

Key wordsKey wordsKey wordsKey words:::: conversational skills, cognitive knowledge, artificial 
environment, media sites, cognitive value, fixed verbal expressions, language 
templates, thematic vocabulary 

The proper organization of the process of colloquial language development 
is connected with the correct interaction of different language aspects, the 
correct process of knowledge transfer, the creation of an expedient system of 
exercises and dialogues, the development of colloquial skills through the use of 
flexible linguistic and stylistic abilities. All this is aimed at giving a verbal 
orientation to the educational process. 
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