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Սույն հոդվածում նպատակ ունենք ներկայացնելու էթնոաշխարհագրու-

թյան տեղը գիտությունների համակարգում և նրա դասավանդման մեթոդիկան: 

էթնոաշխարհագրությունը՝ որպես գիտության ինքնուրույն ճյուղ, ձևավորվել է 

ազգագրության, ժողովրդագրության և բնակչության աշխարհագրության հան-

գույցում: Էթնոաշխարհագրական ուսումնասիրությունների խորացումը բերեց 

նոր ուղղությունների` էթնոժողովրդագրության և էթնոտոպոնոմիկայի ձևավոր-

մանը: Այժմ էթնոաշխարհագրություն գիտական դիսցիպլինը դասավանդում են 

Ռուսաստանի և աշխարհի բազմաթիվ բուհերում, իսկ Հայաստանում միայն 

Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտի բնագիտաաշխարհա-

գրական ֆակուլտետի աշխարհագրության և նրա դասավանդման ամբիոնում: 

Ելնելով ժամանակակից աշխարհում տեղի ունեցող էթնոաշխարհագրական և 

էթնոժողովրդագրական գործընթացներից և դրանով պայմանավորված աշխար-
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հաքաղաքական փոփոխություններից՝ կարծում ենք՝ անհրաժեշտ է, որ էթնոաշ-

խարհագրությունը դասավանդվի մեր հանրապետության բուհերի պատմու-

թյան և աշխարհագրության ֆակուլտետներում ու բաժիններում: 

 

Հայտնի է, որ բնակչությունն ուսումնասիրող գիտությունները հիմնակա-

նում ձևավորվել են կապիտալիստական արտադրահարաբերությունների զար-

գացման սկզբնական ժամանակափուլում, այսինքն` XVIIդ. սկզբին: Եվրոպա-

կան գաղութատեր պետությունների իշխանություններին առավել հետաքրք-

րում էր անդրօվկիանոսյան տիրույթների հարստությանը և աշխատուժին տի-

րանալը, իսկ դրա համար անհրաժեշտ էր էթնիկական կազմի, մշակույթի, զբաղ-

վածության, հասարակական և արտադրական հարաբերությունների գերազանց 

իմացություն: Գաղութատիրական քաղաքականությամբ էին պայմանավորված 

նաև ազգաբանական և մարդաբանական գիտությունների ձևավորումը և զար-

գացումը: Ելնելով գաղութացման տրամաբանությունից՝ XIXդ. Ռուսաստանի և 

եվրոպական համալսարաններում դասավանդվել է ազգաբանություն կամ ազ-

գագրություն առարկան: Դասընթացում տրվել են աշխարհի էթնոսների տեղա-

բաշխումը, վերարտադրությունը, զբաղվածությունը, բացահայտել է էթնոմշա-

կութային և լեզվական զարգացման ընթացքը: Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի, Գեր-

մանիայի, Անգլիայի և ԱՄՆ-ի տնտեսական, քաղաքական և գիտական հետա-

քրքրություններից ելնելով՝ ազգաբանական գիտությունների հետազոտության 

մեթոդաբանությունը տարբեր է եղել, որովհետև ի տարբերություն Ռուսաստա-

նի` Անգլիայի և Ֆրանսիայի գաղութները ցրված էին և գտնվում էին անդրօվկիա-

նոսյան տարածքներում: Այդպիսի իրապայմաններում Մեծ Բրիտանիայից գա-

ղութները վերահսկելու համար պահանջվում էին ավելի մեծ ջանքեր, իսկ դրան 

հասնելու գլխավոր նախապայմաններից մեկն էր գաղութներում բնակվող էթ-

նոսների մասին գերազանց իմացություն: Հայտնի «Բաժանի՛ր և տիրի՛ր» աշ-

խարհաքաղաքական դրույթի կիրառումը հնարավորություն տվեց բրիտանա-

կան կառավարությանը իշխելու իրեն ենթակա գաղութներում բնակվող էթնոս-

ներին:  

Էթնոաշխարհագրությունը, գիտությունների համակարգում զբաղեցնե-

լով սահմանային դիրք, ուսումնասիրում է աշխարհի, տարածաշրջանների, պե-

տությունների և բնակավայրերի էթնիկական հանրությունների վերարտադրու-

թյունը, տեղաբաշխումը, տարաբնակեցումը, տեղաշարժերը և կազմը: Ազգա-

բանական գիտությունների ձևավորման և զարգացման միակ միջավայրը հա-



197 

 

մալսարաններն ու կրթական այլ հաստատություններն էին: Ի սկզբանե զար-

գացում ստացավ ազգաբանությունը կամ ազգագրությունը: XVII-XVIIIդդ. ազ-

գաբանություն առարկան դասավանդել են եվրոպական հայտնի՝ Սորբոնի, Բո-

լոնիայի, Բեռլինի, Օքսֆորդի և այլ համալսարաններում: Ազգաբանություն տեր-

մինը գիտական շրջանառության մեջ առաջինը մտցրել է ֆրանսիացի գիտնա-

կան Ժան Ժակ Ամպերը «De l’histoire de la poésie» (1830թ.) մենագրությունում [7, 

էջ 5]: Զարգացման սկզբնական փուլում էթնոաշխարհագրությունը ձևավորվել է 

ազգաբանական գիտությունների համակարգում: Ի տարբերություն ազգաբա-

նության և ազգագրության՝ էթնոաշխարհագրությունն ավելի ուշ է ձևավորվել: 

Գիտնականների մի խումբ էթնոաշխարհագրությունը համարում է ազգագրու-

թյան ճյուղ [9], իսկ մյուսները` աշխարհագրության [10]: Մասնագետների եր-

րորդ խումբը էթնոաշխարհագրությունը համարում է գիտության սահմանային 

ճյուղ, որը ձևավորվել է ազգագրության, ժողովրդագրության և բնակչության 

աշխարհագրության հանգույցում [6, էջ 13] :  

Էթնոաշխարհագրությունը՝ որպես գիտության ինքնուրույն ճյուղ, կապ-

ված է ազգաբանության, ազգագրության, էկոլոգիայի, հոգեբանության, սոցիո-

լոգիայի, ժողովրդագրության, բնակչության աշխարհագրության և այլ գիտական 

ճյուղերի հետ: Դրանցից է էթնիկական մարդաբանությունը, որը ուսումնա-

սիրում է էթնոսների մարդաբանական կամ ֆիզիկական զարգացումը և էթնո-

ծագումնաբանական հարցերը: Անգլիայում և ԱՄՆ-ում XIXդ. դարի վերջին և 

XXդ. սկզբին ձևավորվում է ֆիզիկական և մշակութային մարդաբանությունը: 

Այն ուսումնասիրում է մշակույթի այն բնագավառները, որոնք մարդկային հան-

րության ֆիզիկական և հոգևոր գործունեության արդյունք են: Այսինքն՝ գիտու-

թյան այդ ճյուղերի ուսումնասիրության օբյեկտը մարդն է` իր կենսաբանական 

և հասարակական հատկանիշներով հանդերձ [1, էջ 12]: Էթնոաշխարհագրու-

թյան հետ սերտ կապի մեջ գտնվող էթնոսոցիոլոգիան ուսումնասիրում է էթնի-

կական հանրությունների զարգացման և գործունեության սոցիալական խնդիր-

ները: Ուշադրություն է դարձնում էթնոսների ինքնությանը, ինքնակազմակերպ-

մանը և միջէթնիկական փոխհարաբերություններին: Ազգաբանությունը գիտու-

թյուն է, որն ուսումնասիրում է էթնոսների ծագումը (էթնոգենեզ), պատմական 

էվոլյուցիան (էթնիկական պատմություն), էթնիկական ընդհանրությունները և 

տարբերությունները, ինչպես նաև էթնիկական գործընթացները պատմական 

տարբեր ժամանակաշրջաններում, իսկ էթնոաշխարհագրությունն ուսումնասի-

րում է էթնիկական հանրությունների վերարտադրությունը, կազմը, տեղաշար-
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ժերը և տարաբնակեցումը: Ինչպես ազգաբանության, այնպես էլ էթնոաշխար-

հագրության ուսումնասիրության օբյեկտն էթնոսներն են: Աշխարհի էթնոսներն 

ուսումնասիրող գիտություններն ուշադրություն են դարձնում. 

 էթնիկական հանրությունների ինքնագիտակցությանը: Դրանով զբաղվում է 

էթնոսոցիոլոգիան: 

 Էթնոմշակութաբանությունն ուսումնասիրում է էթնոսների ավանդական և 

ժամանակակից մշակույթը, կենցաղը, սովորույթները:  

 էթնոսների լեզուները և բարբառներն ուսումնասիրում է էթնոլեզվաբանու-

թյունը: 

 Էթնոաշխարհագրության ուղղություններից էթնոժողովրդագրությունն ու-

սումնասիրում է էթնոսների վերարտադրությունը, ժողովրդագրական իրա-

պայմանները, ամուսնությունները և ընտանեկան կազմը:  

 էթնոսների հոգեկերտվածքը, բնավորությունը, հոգեբանությունը ուսում-

նասիրում է էթնոհոգեբանությունը: 

 Սոցիալական մարդաբանությունը ուսումնասիրում է էթնոսների և ռասա-

ների սոցիալական կազմը և կառուցվածքը:  

Բացի էթնոժողովրդագրությունից, էթնոաշխարհագրության ուղղու-

թյուններն են էթնոտոպոնոմիկան (ուսումնասիրում է էթնոնիմները), էթնոէկո-

լոգիան, էթնոքաղաքական աշխարհագրությունը: Էթնոէկոլոգիան զբաղվում է 

տարբեր էթնիկական խմբերի, ապրելու միջավայրի որակի և բնօգտագործման 

ուսումնասիրությամբ: Էթնոքաղաքական աշխարհագրությունն ուսումնասի-

րում է տարբեր էթնիկական հանրությունների հասարակական, քաղաքական 

կյանքը: 

Էթնոաշխարհագրությունն առավել սերտ կապերի մեջ է գտնվում ազգա-

գրության հետ: Ազգագրությունն (ֆրանս. ethnographie, հունարեն՝ հուն.έθνος—

ազգ + yράφω—գրում եմ) ուսումնասիրում է էթնոսների նյութական և հոգևոր 

մշակույթը։ Արևմտյան գիտական շրջանակներում ազգագրության հետ մեկտեղ 

գործածվում է նաև «ազգաբանություն» տերմինը։ Ռուսական գիտական գրակա-

նությունում «ազգագրության» հոմանիշ երբեմն կիրառվել է «ժողովրդաբանու-

թյուն» («народоведение») տերմինը։ Անգլո-սաքսոնական երկրներում ազգա-

գրությունը դասվում է մարդաբանական գիտությունների շարքում և կոչվում է 

«մշակութային մարդաբանություն»՝ «cultural anthropology»։ Գերմանացիներն 

օգտագործում են «ժողովրդագիտություն» (volkerkunde) եզրույթը։  

Էթնոաշխարհագրություն տերմինն առաջին անգամ գիտական շրջա-

նառության մեջ է մտցրել բոլշևիկ հեղափոխական, ազգագրագետ և լեզվաբան 
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Վ. Բոգորազ-Տանը: Նրա հայտնի մենագրություններից է «Роспространение куль-

туры на земле. Основы этнодемографии» (1928), որտեղ առաջին անգամ կա-

տարվեց էթնոաշխարհագրական շրջանացումը: 1930-ական թվականներին նա 

դասավանդել է Լենինգրադի (այժմ՝ Սանկտ Պետերբուրգ) պետական համալսա-

րանի ազգագրության բաժնում: Արժե հիշատակել, որ Սանկտ Պետերբուրգի 

համալսարանի ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետի մարդաբանության և 

ազգագրության ամբիոնը բացվել է 1887թ. Է. Պետիի գլխավորությամբ: Էթնոաշ-

խարհագրական ուսումնասիրություններ իրականացվում են կրթական և գի-

տական հաստատություններում տարբեր գիտական հիմնադրամների կողմից, 

պետական գիտական հաստատություններում, գիտահասարակական կազմա-

կերպություններում: Էթնոաշխարհագրական ուսումնասիրության հետազո-

տության կարևոր մեթոդներից է սկզբնաղբյուրներից օգտվելը, մասնավորապես 

19-րդ դարի ռուսական կայսրությունում անցկացված բնակչության հաշվա-

ռումները և մարդահամարները, որոնց հիմնական մասը բաժին է ընկնում 20-րդ 

դարին: Առաջինն այդ մեթոդից օգտվել է ռուսական աշխարհագրական ըն-

կերության ղեկավար Պ.Պ. Սեմյոնով Տյան Շյանսկին:  

Էթնոաշխարհագրական հետազոտությունների ժամանակ օգտվում են 

սկզբնաղբյուրներից, բանահավաքչական և հնագիտական նյութերից, գիտական 

գրականությունից, մենագրություններից, հոդվածներից, դաշտային էթնոաշ-

խարհագրական նյութերից, պաշտոնական, վիճակագրական, բնակչության 

հաշվառման և մարդահամարների տվյալներից: Էթնոաշխարհագրական ու-

սումնասիրություններում օգտվում են համագիտական` մասնակի և հատուկ 

մեթոդներից: Համընդհանուր մեթոդներից կիրառում են` քարտեզագրականը, 

պատմականը, համեմատավերլուծականը, վիճակագրականը և այլն, իսկ մաս-

նակի մեթոդներից՝ էթնոաշխարհագրական հարցման, զրույցի և մշտադիտարկ-

ման մեթոդները: 

Էթնոաշխարհագրությունում առանձնակի տեղ է զբաղեցնում դաշտային 

հետազոտությունը: Այդ մեթոդը հնարավորություն է տալիս գիտնականին տե-

ղեկություններ հավաքելու էթնոսների հոգևոր և նյութական մշակույթի, վերար-

տադրության, տեղաշարժերի, տարաբնակեցման մասին: Էթնոաշխարհագրա-

կան հետազոտության մեթոդների կառուցվածքը ներկայացված է գծապատկեր 

1-ում: 
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Գծապատկեր 1 

Էթնոաշխարհագրության հետազոտության մեթոդների կառուցվածքը: 

 
  

Կապիտալիզմի զարգացման պայմաններում եվրոպական երկրներից 

Գերմանիայում դրվեց ազգաբանական և էթնոաշխարհագրական ուսումնասի-

րությունների մեթոդաբանական գիտական հենքը: Դրանում մեծ է եղել Ֆ. Հեգելի 

(1770-1831թթ.) «բացարձակ իդեալիզմի» կամ «օբյեկտիվ իդեալիզմի» փիլիսոփա-

յական ուսմունքը, որտեղ ընդունվել է ոգու կամ իդեայի՝ գաղափարի առաջ-

նայնությունը և մատերիայի երկրորդայնությունը [2, էջ 444]: Էթնոաշխար-

հագրությունը Գերմանիայում զարգացել է ժողովրդագիտական գիտություն-

ների համակարգում: Ժողովրդագիտության հիմնադիրներից և դիֆուզիոնիզմի 

տեսաբաններից մեկը Ֆ. Ռատցելն է (1844-1904թթ.): Նրա հայտնի մենա-

գրություններից է «Ժողովրդագիտությունը» աշխատությունը: Նա եղել է ազգայ-

նական գաղափարների կրող` «Պանգերմանական միություն» կուսակցության 

անդամ և 1880-ական թվականներից աշխարհագրություն առարկան դասա-

վանդել է Մյունխենի պետական համալսարանում [3, էջ 504]: 

Ֆրանսիայում ազգաբանությունն ի սկզբանե անվանել են ազգագրու-

թյուն: Ֆրանսիական ազգագրական և էթնոաշխարհագրական ուսումնասիրու-

թյունների առանցքը կազմել է գաղութացված երկրների բնակչության ավանդա-

էթնոաշխարհագրության հետազոտման 
մեթոդները

բանահավաքչություն, 
սկզբնաղբյուրներից օգտվել

հնագիտական 
նյութեր

վիճակագրական 
մեթոդ

համեմատական մեթոդ

կառուցվածքային, 
համակարգային, 

քարտեզագրական
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կան զբաղմունքի, էթնիկական կազմի և կառուցվածքի, միջէթնիկական հարա-

բերությունների ուսումնասիրությունը: Փարիզյան ազգաբանական ընկերու-

թյունը 1839թ. ազգագրությունը հաստատեց որպես գիտության ինքնուրույն 

ճյուղ, իսկ XXդ. սկզբին վերանվանեց ազգաբանություն: Ազգագրություն առար-

կան դասավանդվել է Ֆրանսիայի համալսարանների գրեթե բոլոր հասարակա-

գիտական բաժիններում: 

Անգլիայում էթնոսների մասին գիտությունները ձևավորվել և զարգացել 

են մարդաբանական գիտությունների համակարգում: Անգլիական մարդաբա-

նական դպրոցն ուսումնասիրել է գաղութացված երկրների բնակչության էթնո-

ժողովրդագրական և էթնոաշխարհագրական գործընթացները: Մարդաբանու-

թյուն գիտության համակարգում է ձևավորվել նաև «սոցիալական մարդա-

բանություն» գիտական ուղղությունը, ինչը նույն ազգաբանությունն է: Մարդա-

բանությունը՝ որպես գիտություն, ձևավորվել XIX դ. կեսին: Մարդաբանության 

հիմնադիրներից է Պ. Բրոկան: Նա 1860-70-ական թվականներին դասավանդել է 

Սորբոնի համալսարանի բժշկական ֆակուլտետում: 1858թ.-ին հիմնել է Փարիզի 

մարդաբանական ընկերությունը, իսկ 1868թ.-ին` մարդաբանական ուսումնա-

սիրությունների լաբորատորիան, 1875թ.-ին՝ մարդաբանության դպրոցը: Մար-

դաբանական նմանատիպ հաստատություններ հիմնվեցին Լոնդոնում (1863), 

Մոսկվայում (1864), Մադրիդում (1865), Բեռլինում և այլուր: XIX դ. Արևմուտքում 

առաջացան մի շարք ուղղություններ, որոնք փորձում էին հիմնավորել ռասա-

ների անիրավահավասարության գաղափարը: 

ԱՄՆ-ում ազգաբանությունը կոչվել է «ֆիզիկական մարդաբանություն» և 

համարվել է մարդաբանություն գիտության ուղղություններից մեկը: Ֆիզիկա-

կան մարդաբանությունն ուսումնասիրում է էթնոսների ռասայական կազմը, 

տեղաբաշխումը և հատկանիշները: Ֆիզիկական մարդաբանության ուղղու-

թյուններից է էթնիկական մարդաբանությունը [8, էջ 350]: Այդ առարկան դասա-

վանդում են ԱՄՆ-ի և եվրպական երկրների բուհերի բժշկության, պատմության 

և բնագիտաաշխարհագրության ֆակուլտետներում: XXդ. երկրորդ կեսին մար-

դաբանություն գիտությունում ակտիվացան աշխարհի էթնիկական հանրութ-

յունների մշակույթի ուսումնասիրությունները, ինչի արդյունքում ձևավորվեց 

«մշակութային մարդաբանություն» գիտական ճյուղը: 

Ռուսաստանում էթնոսների գիտական ուսումնասիրությամբ սկսել են 

զբաղվել XVIIIդ. երկրորդ կեսից: XIXդ. առաջին կեսին ռուս գիտնականներ Կ.Մ. 

Բէրը, Ն.Ն. Նադեժդինը, Կ.Դ. Կավելինը մշակեցին ռուսական ազգագրության 
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զարգացման հայեցակարգը, որտեղ առավել ուշադրություն է դարձվել աշխար-

հի էթնիկական հանրությունների կազմի և մշակույթի ուսումնասիրությանը: 

Ռուսական ազգաբանական դպրոցի հիմնադիրներն են Ն.Ն. Միկլուխո-Մակ-

լայը և Դ.Անուչինը:  

ԽՍՀՄ-ում ազգագրություն գիտությունը խիստ գաղափարականացած 

էր, և հիմնականում ուշադրություն էր դարձվում աշխարհի էթնիկական հան-

րությունների դասակարգային կառուցվածքին և միջէթնիկական դասակար-

գային հարաբերություններին: Խորհրդային գիտական կյանքում ամրապնդվե-

ցին աշխարհագրության և ազգաբանության կապերը, որպես հետևանք 1920-

ական թվականներին ձևավորվեց էթնոաշխարհագրություն գիտական ճյուղը, 

որը գտնվում է ազգագրության և բնակչության աշխարհագրության հանգույցում: 

Էթնոաշխարհագրական հետազոտությունների մեթոդաբանությունում առանց-

քային տեղ են զբաղեցրել Յու. Բրոմլեյի (դուալիստական) և Լ. Գումիլյովի (էթնո-

գենեզի) կողմից առաջ քաշված տեսությունները: Խորհրդային էթնոաշխարհա-

գրության զարգացման վրա որոշակի ազդեցություն են ունեցել նաև մարդա-

բանական ուսումնասիրությունները: 1919-ին Մոսկվայի համալսարանին կից 

հիմնվեց մարդաբանության ամբիոնը, 1922-ին՝ մարդաբանության ինստիտու-

տը: Խորհրդային մարդաբանությանը բնորոշ էին պլանավորված աշխատանք-

ները և միասնական մեթոդների մշակումը: Խորհրդային մարդաբանության և 

էթնոաշխարհագրության զարգացման մեջ մեծ ներդրում են ունեցել Դ. Ն. Անու-

չինը, Վ. Վ. Բունակը, Գ. Ֆ. Դեբեցը, Վ. Վ. Գինզբուրգը, Մ. Գ. Լեյինը, Մ. Ֆ. Նես-

տուրխը, Վ. Պ. Ալեքսենը, Վ. Բոգորաստանը, Յու. Բրոմլեյը, Լ. Գումիլյովը և այլք: 

Էթնոաշխարհագրական և ազգաբանական ուսումնասիրություններ են կատար-

վել Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան համալսարանին կից Դ. Ն. Անուչինի անվան 

մարդաբանության ինստիտուտում, միութենական հանրապետությունների գի-

տությունների ակադեմիայում, Լենինգրադի, Կիևի, Թբիլիսիի, Տարտուի և այլ 

քաղաքների համալսարաններում: 

Արդի աշխարհի գլոբալացումը և միասնականացման գործընթացները 

նպաստում են էթնոաշխարհագրական ուսումնասիրությունների ակտիվացմա-

նը: Այդ առումով կարևորվում է բարձրագույն ուսումնական հաստատություն-

ներում էթնոաշխարհագրություն առարկայի դասավանդումը: Էթնոաշխարհա-

գրություն առարկայի դասավանդմանը նպաստելու համար հրատարակվում են 

բազմաթիվ ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ: Ժամանակակից էթնոաշխար-

հագրական հայտնի ուսումնամեթոդական ձեռնարկներից է Ա. Ն. Ասաուլի և 

ուրիշների «Этногеографические факторы глобализации и регионализации мира» 
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(С. Петербург, 2010г.) աշխատությունը: Այդ ձեռնարկում ուշադրություն է 

դարձվել բնակչության՝ աշխարհում և տարածաշրջաններում տեղի ունեցող 

էթնոաշխարհագրական գործընթացների փոփոխությանը և դրանց ազդեցու-

թյանը տարածաշրջանային և գլոբալ էթնոժողովրդագրական քաղաքականու-

թյան կիրառման վրա: Առանձնակի տեղ է հատկացված աշխարհի բնակչության 

էթնոժողովրդագրական քանակական և որակական փոփոխություններին, միջ-

էթնիկական հակամարտություններին: Ռուսաստանի բուհերում դասավանդ-

վող Ա. Ն. Յամսկովի «Этногеография и география религий» (2008թ.), և Ն.Վ. Ալ-

պատովի, «Этногеография и география религий» (2008թ.) ուսումնամեթոդական 

ձեռնարկները, որտեղ ուշադրություն է դարձվում աշխարհի բնակչության ազ-

գային կազմի և կառուցվածքի փոփոխությանը: Արժե հիշատակել, որ մինչև 

1991թ. ԽՍՀՄ, այդ թվում և Հայկական ԽՍՀ բուհերում էթնոաշխարհագրություն 

առարկան չի դասավանդվել [4, էջ 3]: Էթնոաշխարհագրության և էթնոժողովր-

դագրության տեսական հիմնախնդիրներին են անդրադարձել Ս. Ի. Բրուկը, Վ. 

Ի. Կոզլովը, Վ. Ի. Լեվինը և այլք: Ռուսաստանում 2009թ. հրատարակվել է Ե. Ե-

կեևայի «Этногеография» [5, էջ 6], իսկ 2005թ. Ա. Լոբշանիձեի և ուրիշների 

«Этногеография и география релегии» ուսումնամեթոդական ձեռնարկները: 

Այժմ աղյուսակով ներկայացնենք Ռուսաստանի Դաշնության բուհերում 

էթնոաշխարհագրություն առարկայի դասավանդման ուսումնամեթոդական 

ծրագրերը: Էթնոաշխարհագրություն առարկան դասավանդվում է հիմնակա-

նում աշխարհագրության ֆակուլտետներում: Այսպես Կազանի (Մերձվոլգյան) 

պետական դաշնային համալսարանի «Հյուրանոցային գործ» բաժնում դասա-

վանդվում է «Ազգաբանություն և էթնոաշխարհագրություն» առարկան: Աղյու-

սակ 2-ից երևում է, որ բուհերում դասավանդվող էթնոաշխարհագրությունն 

ուղեկցվում է կրոնի աշխարհագրության հետ: Դասընթացների բովանդակու-

թյունը, կոմպետենցիաները, հետազոտման մեթոդները գրեթե իրարից չեն 

տարբերվում: 

Հայաստանում էթնոաշխարհագրությունը և էթնոժողովրդագրությունը 

զարգացել են հիմնականում ռուսական և խորհրդային էթնոաշխարհագրական 

դպրոցների համակարգում: Առաջին մարդաբանական և էթնոաշխարհագրա-

կան հետազոտությունները մեր հանրապետությունում կատարվել են XIXդ. 

երկրորդ կեսին և XX սկզբին: Առաջինը հայ մարդաբանության խնդիրներով 

զբաղվել է Աս. Ալթունյանը (Շանտրի հետ)՝ 1882թ. և 1884թ.-ին կատարելով չա-

փագրություններ, որոնց արդյունքները 1907-ին հրատարակեց բժիշկ Վ. Մինաս-
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յանը: Նա փորձել է ապացուցել, որ Հայկական լեռնաշխարհի բնակչության մար-

դաբանական տիպը մոտ է ալպիականին, իսկ հայերը խեթերի ժառանգորդներն 

են: Հայաստանի էթնոաշխարհագրական խնդիրներին անդրադարձել են Ղ. 

Ալիշանը («Շիրակ», «Այրարատ», «Սիսական» մենագրությունները), Պ. Աբելյանը 

(«Հայաստանի բնակչությունը նախախորհրդային և խորհրդային շրջաննե-

րում»), Ստ. Լիսիցյանը, Գ. Վանցյանը, Ա. Հակստհաուզենը, Ս. Կարապետյանը, 

Վ. Թեմուրճյանը, Դ. Վարդումյանը, Ա. Օդաբաշյանը և այլք: Ուշագրավ են նաև 

սփյուռքահայ գիտնականներ Վ. Հացունու, Ա. Ալպոյաճյանի և մյուսների 

ներդրումները։ 

Աղյուսակ 1 

ՌԴ և ՀՀ բուհերում դասավանդվող էթնոաշխարհագրության 

ուսումնամեթոդական ծրագրերը 
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Խորհրդային տարիներին ազգագրական և էթնոաշխարհագրական նյու-

թերի հավաքմանը զուգընթաց, ուշադրություն դարձվեց մեր հանրապետու-

թյունում բնակվող տարբեր ազգությունների վերարտադրությանը։ Հայ խորհր-

դային ազգագրության և էթնոաշխարհագրության զարգացման գործում ավանդ 

ունեն ինչպես ավագ (Ե. Լալայան, Խ. Սամվելյան, Ս. Լիսիցյան, Սրբ. Լիսիցյան), 

այնպես էլ նոր սերնդի ներկայացուցիչները (Վ. Բդոյան, Կ. Մելիք-Փաշայան): 

Ազգագրական և էթնոաշխարհագրական հսկայական նյութ են պարու-

նակում սփյուռքահայ հայրենակցական միությունների հրատարակած բազմա-

զան հուշամատյաններն ու տարեգրքերը։ Հայաստանում ազգագրական և էթնո-

աշխարհագրական ուսումնասիրություններն իրականացվում են հիմնականում 

ՀՍՍՀ ԳԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում և Հայաստանի 

պատմության ինստիտուտում։ 

Նորանկախ Հայաստանում էթնոաշխարհագրական ուսումնասիրու-

թյունները սահմանափակվում են մեր հանրապետության և տարածաշրջանի 
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սահմաններում: Նշենք, որ աշխատությունները վերաբերում են տարբեր ժամա-

նակահատվածներին: Այդ առումով կարելի է հիշատակել ՀՀ ԳԱԱ հնագիտու-

թյան և ազգագրության ինստիտուտի «Ոստան» էթնոմշակութաբանական հե-

տազոտությունների կողմից հրատարակված «Հայաստանի Հանրապետության 

ազգային փոքրամասնությունները» երկհատորյա աշխատությունը հայտնի ազ-

գագրագետ, հասարակական և պետական գործիչ Յու. Մկրտումյանի խմբագրու-

թյամբ, Հ. Սարգսյանի «Население Восточной Армении XIXв- начале XXв.» (2002):  

Այսպիսով, էթնոաշխարհագրությունը՝ որպես գիտության ինքնուրույն 

ճյուղ, ձևավորվել է ազգագրության, ժողովրդագրության և բնակչության աշխար-

հագրության հանգույցում: Էթնոաշխարհագրական ուսումնասիրությունների 

խորացումը բերեց նոր ուղղությունների` էթնոժողովրդագրության և էթնոտո-

պոնոմիկայի ձևավորմանը: Այժմ էթնոաշխարհագրություն գիտական դիսցիպ-

լինը դասավանդում են Ռուսաստանի բազմաթիվ բուհերում, իսկ Հայաստանում 

միայն Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտի բնագիտաաշխար-

հագրական ֆակուլտետի աշխարհագրության և նրա դասավանդման ամբիո-

նում: Ելնելով ժամանակակից աշխարհում տեղի ունեցող էթնոաշխարհագրա-

կան և էթնոժողովրդագրական գործընթացներից և դրանցով պայմանավորված 

աշխարհաքաղաքական փոփոխություններից՝ կարծում ենք՝ անհրաժեշտ է, որ 

էթնոաշխարհագրությունը դասավանդվի մեր հանրապետության բուհերի 

պատմության և աշխարհագրության ֆակուլտետներում ու բաժիններում:  

 

 

А. Г. Бояджян 

Этногеография в системе наук и методика ее преподавания 

 

В статье представлено место этногеографии в системе наук и методика ее 

преподавания. Этногеография, как самостоятельная ветвь науки, сформировалась 

в узле пересечений этнографии, демографии и географии населения. Углубление 

этногеографических исследований привело к формированию новых направлений 

– этнодемографии и этнотопонимики. Сейчас этногеография, как научная дисци-

плина преподается в многочисленных вузах России и мира, а в Армении – только 

на кафедре географии и методики ее преподавания естественно-географического 

факультета Гюмрийского государственного педагогического института. 

Исходя из современных мировых этногеографических и этнодемографи-

ческих процессов и обусловленные ими геополитических изменений, мы считеам 
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необходимым преподавание этногеографии в факультетах и отделах истории и 

географии вузов нашей республики. 

 

 

A. G. Boyajyan 

Ethnogeography in the System of Sciences and its Methods of Teaching 

 

The given article aims to introduce the place of ethnogeography in the system 

of sciences and methods of its teaching. Ethnogeography, as a separate branch, has 

developed on the basis of ethnology and geography of population. The development of 

ethnogeography led to the appearance of new branches of ethnodemography and 

ethnotopomics. New ethnogeography as a scientific discipline is taught at several 

universities of Russia and other countries, whereas in Armenia it is taught only at GSPU 

in the department of Natural Sciences. Because of rapid ethnogeographical changes in 

the modern world it is advisable to include the subject Ethnogeography in the 

curriculum of all state universities of the Republic of Armenia. 
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