
1 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  

ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 
 

2 0 1 9  №  1 

ՊՐԱԿ  Բ 

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՈՒ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, 

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆԵՐ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Գյումրի  2019 

 



2 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИИЯ 

ШИРАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М. НАЛБАНДЯНА 

MINISTRY  OF  EDUCATION, SCIENCE, CULTURE AND SPORT OF THE REPUBLIC OF ARMENIA 

M. NALBANDYAN STATE UNIVERSITY OF SHIRAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 

SCIENTIFIC  PROCEEDINGS 
 

2 0 1 9  №  1 

 

 
Выпуск Б  

ГУМАНИТАРНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ,  

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Issue B 
HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, TEACHING METHODS 

 

 

 

 
 

Гюмри   2019   Gyumri 



3 

 

 
«Գիտական տեղեկագիր»-ը հիմնադրվել է Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական  

մանկավարժական ինստիտուտի գիտական խորհրդի կողմից  (10.10.2011) 
“Ученые записки” основан решением ученого совета Гюмрийского  

государственного педагогического института им. М. Налбандяна (10.10.2011).  
“Scientific Proceedings” founded by the  Academic Council decision of Gyumri State  

Pedagogical Institute  after M. Nalbandyan (10.10.2011). 
 

ISSN  1829-3808 
 

Գլխավոր խմբագիր՝ ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, ֆիզմաթ գիտ. դոկտոր,  

պրոֆեսոր Սարգսյան Ս. Հ. 

Խմբագրական խորհուրդ՝ Խաչիկյան Գ. Վ. (բան. գիտ. դոկ., դոցենտ), Կիրակոսյան Ա. Ս. 
(մանկ. գիտ. դոկ., դոցենտ), Հայրապետյան Ս. Ա. (բան. գիտ. դոկ., դոցենտ), Հովհաննիսյան Ա. Ս. 
(բան. գիտ. դոկ., պրոֆ.), Մարգարյան Լ. Մ. (ֆիզմաթ գիտ. թեկն., դոցենտ, պատասխանատու 

քարտուղար), Մարդոյան Ռ. Ա. (մանկ. գիտ. դոկ., պրոֆեսոր), Սարգսյան Ա. Հ. (ֆիզմաթ գիտ. 

թեկն., դոցենտ, գլխավոր խմբագրի տեղակալ), Սերոբյան Ե. Ս.  (ֆիզմաթ գիտ. թեկն., դոցենտ), 

Սողոյան Ս. Ս. (մանկ. գիտ. դոկ., պրոֆեսոր): 

 

 

Главный редактор: Член-корреспондент НАН РА, доктор физ-мат 

          наук, профессор Саркисян С. О. 

Редакционная коллегия: Айрапетян С. А. (д. фил. н., доцент), Киракосян А. С. (д. пед. н., 

доцент), Маргарян Л. М. (к. физ-мат н., доцент, ответственный секретарь), Мардоян Р. А. (д. пед. 

н., профессор), Оганисян А. С. (д. фил. н., профессор),  Саркисян А. А. (к. физ-мат н., доцент, зам. 

главного редактора), Серобян Е. С. (к. физ-мат наук, доцент), Согоян С. С. (д. пед. н., профессор), 

Хачикян Г. В. (д. фил. н., доцент). 
 

 

Editor-in-chief: Corresponding member of NAS RA, Doctor of Phisico- 

                   Mathematical Sciences, professor  Sargsyan S. H. 

Editorial Board: Hayrapetyan S. A. (Doctor of Philological Sciences, associate professor), 

Hovhannisyan A. S. (Doctor of Philological Sciences, professor), Khachikyan G. V. (Doctor of Philolo-

gical Sciences, associate professor), Kirakosyan A. S. (Doctor of Pedagogical Sciences, associate professor), 

Margaryan L. M. (candidate of Physico-Mathematical Sciences, associate professor, executive secretary), 

Mardoyan R. A. (Doctor of Pedagogical Sciences, professor), Sargsyan A. A. (candidate of Physico-

Mathematical Sciences, associate professor, associate editor), Serobyan E. S. (candidate of Physico-

Mathematical Sciences, associate professor), Soghoyan S. S. (Doctor of Pedagogical Sciences, professor). 
 

 

 

 

Խմբագրության հասցե՝ 3126, Հայաստանի Հանրապետություն,  

ք. Գյումրի, Պարույր Սևակ 4 

Адрес редакции: 3126, Республика Армения, г. Гюмри, Паруйр Севак 4 

Address: 3126, Republic of Armenia, Gyumri, 4 Paruyr Sevak  
հեռ./тел./tel.  37431227199, 374 312 6-64-80 

Email: shsu.science@gmail.com 

 
© ՇՊՀ, 2019 

mailto:shsu.science@g


4 

 

 Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն   

ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Խաչիկյան Գ. Վ. 

Մշակութային-գրական արքետիպերը  Հովհաննես Թումանյանի 

ստեղծագործություններում …………………………………………………………….. 7 

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ 

Մուրազյան Մ. Ա., Սարգսյան Ա. Հ. 

Հիպերբոլական տիպի դիֆերենցիալ հավասարումների հանգեցվող խնդիրների 

լուծումը վերջավոր տարբերությունների մեթոդով՝ ըստ բացահայտ 

տարբերական սխեմայիֈ Հաշվարկային ծրագրերը Mathematica միջավայրում … 24 

Դրմեյան Հ. Ռ., Նազարյան Ն. Ա. 

Պլազմայի էլեկտրոնային տատանումների ուսումնասիրումն ավագ դպրոցում 

որպես աշակերտների՝ «Ֆիզիկա» առարկայի նկատմամբ 

հետաքրքրությունների մեծացման միջոց …………………………..………………… 40 

Նիկողոսյան Գ. Ս., Մանուկյան Վ. Ֆ. 

Որոշ անհավասարությունների կիրառությունների մասին ……………………….. 52 

Պետոյան Կ. Խ. 

Համագործակցային մեթոդների կիրառման հմտությունների ձևավորումը 

աշխարհագրության դասերին ………………………………………………………….. 58 

Խաչատուրյան Ռ. Ս. 

Աշակերտների քննադատական մտածողության զարգացումը պատմության 

դասավանդման ընթացքում ……………………………………………………………. 67 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ 

Գևորգյան Գ. Ռ. 

Գրադարանների դերը կրթական բարեփոխումների համատեքստում …………... 75 

Զադոյան Ա. Մ. 

Ինտեգրված ուսուցումը որպես կրթության որակի բարձրացման գործոն ………. 83 

Աղաբաբյան Մ. Ռ., Մարտիրոսյան Գ. Կ. 

Մանկավարժական հաղորդակցման ժամանակակից միջոցներն ու 

պայմանները հանրակրթության ոլորտում …………………………………………... 91 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

Խաչատրյան Թ. Ա., Ածիկյան Գ. Ժ. 

Շիրակի պետական համալսարանի ակադեմիական խորհրդատվությունների 

ստեղծարար-նորարարական ձևերի բնութագիրը …………………………………... 105 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Հովհաննիսյան Ա. Հ.  

Մերձավորարևելյան հակամարտության կարգավորման փորձերը 1970-ական 

թթ. 2-րդ կեսին ……………………………………………………………………………. 113 



5 

 

О Г Л А В Л Е Н И Е  

АРМЯНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Хачикян Г. В. 

Культурно-литературные архетипы в произведениях Ованнеса Туманяна ……….. 7 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 

Муразян М. А., Саргсян А. А. 

Решение дифференциальных уравнений гиперболического типа методом 

конечных разностей в соответствии с явной разностной схемой. Вычислительные 

программы в среде Mathematica ………………………………………………………... 24 

Дрмеян Г. Р., Назарян Н. А. 

Изучение эллектронных колебаний плазмы в старшей школе, как средства 

повышения интереса учащихся к предмету «Физика» ………………………………... 40 

Никогосян Г. С., Манукян В. Ф. 

О применении некоторых неравенств …………………………………………………. 52 

Петоян К. Х. 

Формирование навыков применения интерактивных методов на уроках 

географии …………………………………………………………………………………. 58 

Хачатурян Р. С. 

Развитие критического мышления учеников во время преподавания истории ….. 67 

ПЕДАГОГИКА 

Геворгян Г. Р. 

Роль библиотек в контексте образовательных реформ ………………………………. 75 

Задоян А. М. 

Интегрированное обучение как фактор повышения качества образования ……….. 83 

Агабабян М. Р., Мартиросян Г. К.  

Средства и условия современного педагогического общения в школьном 

образовании ……………………………………………………………………………….. 91 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Хачатрян Т. А., Ацикян Г. Ж. 

Характеристика креативных-инновационных форм академических консультаций 

Ширакского государственного университета …………………………………………. 105 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Оганнисян А. Г. 

Попытки урегулирования Ближневосточного конфликта во 2-й половине 1970-х 113 



6 

 

C O N T E N T  

ARMENIAN LITERATURE 

Khachikyan G. V. 

Cultural – Literary Archetypes in Hovhannes Tumanyan‟s Works ……………………... 7 

TEACHING METHODOLOGY 

Murazyan M. A., Sargsyan A. H. 

Solution of the Hyperbolic Type Differential Equations by the Finite Difference 

Method in Accordance with the Explicit Difference Scheme. Calculation Programms 

in Mathematica Area ……………………………………………………………………… 24 

Drmeyan H. R., Nazaryan N. A. 

Study of Electronic Oscillations of Plasma in High School as an Increasing Means of 

Students Interest towards the Subject of "Physics" ………………………………………. 40 

Nikoghosyan G. S., Manukyan V. F. 

On the Applications of Some Inequalities ………………………………………………... 52 

Petoyan K. Kh. 

Development of Skills in Application of Cooperative Methods during Geography 

Classes ……………………………………………………………………………………… 58 

Khachaturyan R. S. 

Development of Students‟ Critical Thinking during the Teaching of History …………. 67 

PEDAGOGY 

Gevorgyan G. R. 

The Role of Libraries in the Context of Educational Reforms …………………………... 75 

Zadoyan A. M. 

Integrated Learning as a Factor in Improving the Quality of Education ………………... 83 

Aghababyan M. R., Martirosyan G. K. 

The Means and Conditions of Modern Pedagogical Communication in Public School 

Education …………………………………………………………………………………... 91 

EDUCATION 

Khachatryan T. A., Atsikyan G. Zh. 

Characteristics of Creative and Innovative Forms of Academic Consultations of Shirak 

State University ……………………………………………………………………………. 105 

INTERNATIONAL RELATIONS 

Hovhannisyan A. H. 

The Attempts of Solving the Middle Eastern Conflict in the 2nd Half of the 1970s …… 113 



7 

 

ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

ШИРАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. НАЛБАНДЯНА  
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 У Ч Е Н Ы Е  З А П И С К И      Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն   Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր     S C I E N T I F I C   P R O C E E D I N G S  
 

Պրակ   Բ       

Выпуск Б      

Issue    B  

 

ՀՏԴ 82.0                                                                                                 ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  

 

 

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ-ԳՐԱԿԱՆ ԱՐՔԵՏԻՊԵՐԸ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 

Խաչիկյան Գ. Վ. 

 

Հոդվածում կարևորել ենք Հ. Թումանյանի ստեղծագործության 

ուսումնասիրության բնագավառում նոր մոտեցումներ հանդես բերելու 

անհրաժեշտությունը: Այս  նպատակով ներկայացրել ենք արքետիպի 

տեսության շուրջ ժամանակակից գրականագիտության մեջ 

արտահայտված մի շարք պատկերացումներ: Առաջադրել և 

վերլուծաբար զարգացրել ենք գրականագիտական հետևյալ վարկածը, 

այն է՝ Հ. Թումանյանի ստեղծագործություններում բացահայտել 

մշակութային-գրական արքետիպերի պատկերման ինքնատիպությունը, 

մատնանշել դրանց արժեբանական, ճանաչողական, գեղագիտական 

նշանակությունը, առնչությունները համամարդկային մշակութային 

ժառանգության հետ: 

Բանալի բառեր. Հ. Թումանյան, թումանյանագիտություն, 

գրականագիտական վարկած, արքետիպագիտություն, գեղագիտական 

իդեալ, արքետիպերի համակարգը, մշակութային-գրական արքետիպեր, 

արքետիպային մոտիվներ, միջտեքստայնություն: 

   

Թումանյանագիտության մեջ հետազոտության նոր հայեցակետ 

որոնելու ճանապարհին: Այս տարի լրանում է հայ մեծանուն գրող 

Հովհաննես Թումանյանի /1869-1923/ ծննդյան 150-ամյակը: Մեծ գրողի 

գրական ժառանգության ուսումնասիրման պատմությունը մեկ դարից 

ավելի ճանապարհ է անցել, այն այսօր էլ շարունակվում է: 

Թումանյանագիտությունն  այս ընթացքում մեծ ձեռքբերումներ է 

ունեցել: Գրականագետների ամեն մի նոր սերունդ մեծ գրողի 

ստեղծագործություններն ուսումնասիրելիս նոր ճշգրտումներ է 

կատարում, նոր բացահայտումներ ու մեկնաբանություններ տալիս: 

2 0 1 9   № 1  
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Հանճարեղ լոռեցու գեղարվեստական մտածողության, գեղագիտական 

սկզբունքների, ազգային ու համաշխարհային գրականության հետ նրա 

ստեղծագործության ունեցած զանազան կապերի ու 

հոգեհարազատության բացահայտման, դրանց գրականագիտական 

վերլուծությունների նկատմամբ հետաքրքրություններն այսօր էլ 

պահպանվում են: Մասնավորապես մենք մեր դիտարկումների 

արդյունքում եկել ենք այն համոզման, որ թումանյանական մի շարք 

ստեղծագործություններ, ինչպես նաև գրողի գեղարվեստական 

մտածողության, աշխարհայացքի մի շարք առանձնահատկությունների 

դրսևորումները հիմք են տալիս դրանք արծարծելու մշակութային-

գրական արքետիպերի հետ ունեցած առնչությունների տիրույթում: 

Թումանյանի ստեղծագործական գործունեության տարբեր 

շերտերը ու կապերը առավել խոր ու նորովի ուսումնասիրելու 

պահանջով է հանդես եկել  մեր օրերում գրականագետ Ազատ 

Եղիազարյանը: Թումանյանի ստեղծագործություններում ընդգծելով 

եվրոպական ու արևելյան մշակույթների ուրույն համադրության 

դրսևորումները՝ նա գրում է. «Բայց արևելյան առնչությունների 

թվարկումը քիչ է Թումանյանին հասկանալու համար: Անհրաժեշտ է այդ 

առնչությունների համակարգված, խորը քննություն: Թումանյանին, 

իհարկե, չի կարելի կտրել Եվրոպայից, եվրոպական մշակույթից ու 

գրականությունից: Բայց նրա մարդկային անհատականության և 

գրական ժառանգության կարևորագույն հատկանիշներից մեկը 

արևելյանի և եվրոպականի այդ զարմանալի զուգակցումն է» [2]: 

Թումանյանագիտության կարևոր ու արդիական, լիարժեք 

չուսումնասիրված թեմաների հիշատակմանը անդրադառնալուց հետո 

նա իրավացիորեն նշում է. «Ընթերցողը հասկանում է, որ թվարկված 

հարցերով Թումանյանի ստեղծագործության ուսումնասիրության 

խնդիրները չեն սպառվում: Նրա ժառանգությունը նորանոր հարցեր է 

առաջադրում» [2]: Եվ, իսկապես, մեր համոզմամբ այդպիսի արդիական 

նշանակություն ունեցող, կարևոր թեմաներից մեկը մեծանուն գրողի 

ստեղծագործություններում մշակութային-գրական արքետիպերի 

ուսումնասիրությունն է:  

Մշակութային-գրական արքետիպերը և դրանց համակարգը:  

Ժամանակակից հումանիտար գիտությունների մեջ առաջացել է 

արքետիպագիտությունը՝ իբրև գիտաճյուղ, որն առավել արդյունավետ է 

դրսևորվում գրականագիտության բնագավառում: Գրականության մեջ 

արքետիպերի արտահայտությունների ուսումնասիրությունները 
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հնարավորություն են տալիս գրողի ստեղծագործություններում 

արքետիպային բնույթի կերպարների ու մոտիվների գեղարվեստական 

ինքնատիպ կիրառությունների մեջ բացահայտել խորքային կապեր 

պատմական անցյալում առաջացած հավաքական անգիտակցականի, 

համամարդկային մշակութային արժեքների, գեղարվեստական փորձի 

ու մտածողության պաշարների հետ: Իրենց գործառական ուրույն 

հատկանիշների շնորհիվ (ինվարիանտի վարիատիվ 

արտահայտություն), ինչպես նաև բինար (երկկողմ) կառուցվածքային 

բնույթով (օրինակ՝ Քաոս / Կոսմոս, Գյուղ / Քաղաք/ և այլն) գրական 

ստեղծագործություններում դրանց ինքնատիպ գեղարվեստական 

դրսևորումները նպաստում են բացահայտելու գրողի 

ստեղծագործություններում կեցության, ազգային ու համամարդկային 

երևույթների էութենական կողմերը, հեղինակների գեղագիտական 

իդեալները: Արքետիպերի ուսումնասիրությամբ զբաղվող ժամանա-

կակից տեսաբաններից մեկը սահմանում է. «Արքետիպերը հիմնային 

(բազային) կոնցեպտներ են (ընդհանուր հասկացություններ, 

կերպարներ, պատկերացումներ - Գ. Խ.), որոնք մարդկանց համար 

հանդիսանում են հենակետեր, ուղղորդում են կյանքի ճանաչողության 

գործընթացներում և ունեն անվանումներ» [7, 48]: 

Թումանյանի ստեղծագործություններում մշակութային-գրական 

արքետիպերի ուսումնասիրությունը մեզ համար  անհրաժեշտ է այն 

պատճառով, որ գրողի՝ համաշխարհային մշակույթի ու գրականության 

հետ ունեցած առնչությունների շրջանակում ակնհայտ է նրա բացառիկ 

սերտ կապը ժողովրդական աշխարհզգացողության, աշխարհընկալման, 

բանահյուսության տարբեր ժանրերով ստեղծագործությունների հետ և 

այլն: Իսկ արքետիպային պատկերացումները, այսինքն` մարդկության 

«հավաքական անգիտակցականի» (Կ. Յունգ) ոլորտում առաջացած 

նախասկզբնական կերպարները, մոտիվները բանահյուսական 

ստեղծագործություններում, հատկապես միֆերի (դիցաբանություն), 

միֆոլոգեմների մեջ ավելի անմիջականորեն են ի հայտ գալիս: Հայտնի է, 

թե թումանյանական ստեղծագործությունները որքան հարուստ են 

ժողովրդի կյանքով ու կենցաղով, որքան հագեցած են նրա կենսական 

հոգսերով: Նրա արձակ և չափածո բարձրարժեք երկերում անմոռաց 

ինքնատիպությամբ են պատկերված գյուղաշխարհի դաժան 

իրականությունն ու հեղինակի կողմից ընկալված հովվերգական 

կողմերը:  
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Թումանյանի գեղարվեստական աշխարհում արտահայտվել են 

նրա ազգային ու համամարդկային նվիրական իդեալներն ու 

երազանքները: Նրա գրական երկերում բացահայտվել են ազգային 

հոգեկերտվածքի առանձնահատկությունները, իսկ քառյակներում նաև 

ստեղծագործող գրական մշակի ամենաբարձր ու խոր մտորումները  

գեղարվեստական կատարյալ մակարդակով: Այդպիսին են հայ 

ընթերցողների բազմաթիվ սերունդներին լայնորեն հայտնի նրա 

լավագույն բանաստեղծությունները, բալլադները, պոեմները:  

Եվ ահա Հ. Թումանյանի ստեղծագործություններում մշակութային-

գրական արքետիպերի պատկերման ուսումնասիրությունը նպաստում է 

բացահայտելու գրողի հոգեբանության ու գեղագիտական սկզբունքների 

որոշակի առնչությունները «ստեղծագործական գործընթացի սուբյեկտի 

ֆիգուրայի» [5, 241] արքետիպային պատկերացման հետ: Այդպիսի 

հետազոտության շնորհիվ կարող ենք ցույց տալ նաև համաշխարհային 

գեղարվեստական մտածողության ու գրականությունների մեջ 

(հատկապես Եվրոպայի ու Արևելքի) ի հայտ եկած մի շարք կողմերի 

(կերպարներ, պատկերներ, գաղափարներ) հետ խորքային 

ընդհանրությունները: Չէ՞ որ մշակութային - գրական արքետիպերը 

իրենց բնույթով հավաքական անգիտակցականի արտահայտություններ 

են, հետևաբար իրենց համընդհանուր և էթնոմշակութային  

դրսևորումների շնորհիվ հանդես են գալիս բոլոր ազգերի մշակույթների 

և մասնավորապես գրականության մեջ:  

Իսկ գեղարվեստական բարձրարժեք ստեղծագործությունների 

առնչությունները արքետիպերի և գրողի հոգեբանության հետ 

յուրօրինակ կերպով է մատնանշում այդ հասկացությունը առաջին 

անգամ գիտական լայն շրջանառության մեջ դրած շվեյցարացի հոգեբան, 

փիլիսոփա Կ. Յունգը: Արքետիպերը դիտարկելով իբրև «հավաքական 

անգիտակցականի» տիրույթի բաղադրիչներ, որոնք մարդկության 

հոգևոր պաշարների էական կողմերի հզոր շտեմարան են 

հանդիսանում՝ նա գրում է. «Առանձին անհատն ի վիճակի չէ իր ուժերը 

զարգացնել լիարժեք կերպով, եթե հավաքական պատկերացումներից 

որևէ մեկը, որը մենք  կոչում ենք իդեալ, չգա նրան օգնության և չքանդի 

բնազդի ողջ ուժը, որի բանալին սովորաբար գիտակցական կամքը 

ինքնուրույնաբար գտնել երբեք ի վիճակի չէ» [9, 230]: Նկատենք նաև 

հետևյալը. Յունգը կարծում էր, որ գրողի խնդիրը պետք է լինի իր 

ստեղծագործություններում, որքան հնարավոր է լիարժեք ի հայտ բերել 
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արքետիպային պատկերացումներն իրենց թե՛ կայուն և թե՛ տարբեր 

(ինվարիանտ և վարիատիվ) արտահայտությունների մեջ: 

Ասվածից հետևում է, որ արքետիպային կերպարները, մոտիվները, 

պատկերացումները գրողի ստեղծագործության մեջ գրականագիտական 

քննության առարկա դարձնելով՝ մենք կարող ենք տեսնել այն խորքային 

ու համընդգրկուն առնչությունները, որոնք ի հայտ են գալիս տարբեր 

ազգերի մշակույթներում և խթան են հանդիսանում մասնավորապես 

նաև Թումանյանի ստեղծագործական գործունեության համար: 

Արքետիպերի գրականագիտական ուսումնասիրությունները տեսանելի 

են դարձնում այն ներքին շփումները, որոնք ի սկզբանե, պատմական 

անցյալում համաշխարհային մշակույթի շերտերում առաջանալով, 

ինքնատիպորեն են գեղարվեստական մարմնավորում ստանում 

յուրաքանչյուր նոր մեծ գրողի ստեղծագործություններում:  «…Մենք, - 

գրում է Ա. Բոլշակովան, - կարող ենք հատուկ կերպով առանձնացնել 

մշակութային անգիտակցականը իբրև այնպիսի ոլորտ, որտեղ նիրհում 

են նախնական` արքետիպային կերպարները, գաղափարները, 

մոտիվները, որոնք հետագայում գործուն դերակատարություն են 

ունենում գեղարվեստական ստեղծագործության մեջ» [7, 12]: 

Գրականության մեջ դրսևորվող մշակութային-գրական արքետիպերի 

կարևոր դերակատարությունն էլ մեզ մղեց վերոհիշյալ տեսական, 

ելակետային պատկերացումները հիմք ընդունելով` գրականա-

գիտական դիտարկումների միջոցով բացահայտել մի քանի 

համընդհանուր և ազգային արքետիպային կերպարների, մոտիվների 

կիրառությունները Հ. Թումանյանի ստեղծագործություններում:  

Գրականագիտության մեջ արքետիպագիտության տեսական 

թեմաները վերջին տասնամյակների ընթացքում են հատկապես բուռն 

արծարծումներ ունեցել: Այդ գործընթացում նշանակալի է մասնա-

վորապես ժամանակակից ռուս գրականագետ Ա. Բոլշակովայի 

ներդրումը:  

Փիլիսոփայության, մշակութաբանության, գրականագիտության 

դիտանկյուններից ուսումնասիրելով մշակութային - գրական 

արքետիպերի առանձնահատկությունները՝ նա նաև փորձել է 

համակարգված պատկերացում ստեղծել երևույթի դրսևորումների 

մասին: Նրա կարծիքով արքետիպերը կարելի է բաժանել երեք մեծ խմբի՝ 

ա. աստվածային արքետիպեր (հեթանոս աստվածներ, Հիսուս 

Քրիստոս), բ. բնափիլիսոփայական արքետիպեր (Կոսմոս, Քաոս, 

Համաշխարհային ջրհեղեղ), գ. մարդկային արքետիպեր (Մայր, Հայր, 
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Մանուկ, Հովիվ, Պոետ): Նման խմբավորման հիմքը մարդկային 

մտածողության, հոգեբանության մեջ պատմական զարգացման 

ընթացքում վերոհիշյալ բնագավառների վերաբերյալ առաջացած 

հիմնական հետաքրքրությունների ոլորտների առկայությունն է: 

Բնության, մարդկային կեցության, աստվածայինի մասին պատկե-

րացումները տարբեր կերպ (պատկերավոր խոսքով, ընդհանրացում 

պարունակող դատողություններով)  արտահայտություններ են ստացել 

տարբեր էթնոսների նախասկզբնական մշակութային գործունեության 

մեջ, մարդկանց հոգեկերտվածքի խորքերում, որոնք փոխանցվում են 

սերնդեսերունդ, ինչպես նաև տարբեր ազգերի շփումների շնորհիվ: Այդ 

ամենն ըստ Կ. Յունգի` «հավաքական անգիտակցականի» տիրույթն է, 

ուր առաջանում են արքետիպերն իբրև նախնական կերպարներ, 

պատկերացումներ, ընդհանուր հասկացություններ: Դրանք արտա-

հայտվում են տարբեր ժողովուրդների գեղարվեստական մշակույթի մեջ, 

ինքնատիպորեն գրական մշակման ենթարկվում գրողների կողմից:  

Իհարկե, չեն բացառվում, որ կարող են առաջանալ և առաջացել են 

նաև արքետիպերի հիմնական տեսակների համադրություններով ծնված 

արքետիպեր (օրինակ՝ սուրբ մարդու արքետիպային կերպարն իբրև 

աստվածայինի և մարդկայինի համադրություն):  

Քանի որ արքետիպային կերպարները նախապես լայնորեն 

հանդես են եկել միֆերում (առասպելներում), ուստի դրանք փոքրիկ 

միֆերի (միֆոլոգեմ) ձևով գրական երկերում կիրառվում են իբրև 

արքետիպային մոտիվներ (ինչպես օրինակ՝ վիշապամարտը): 

Եվ ահա, մեր կարծիքով հետաքրքիր դիտարկումներ կարելի է 

կատարել Հ. Թումանյանի ստեղծագործություններում արքետիպային 

վերոհիշյալ խմբերի մեջ մտնող կամ դրանց համադրությամբ 

ձևավորված կերպարների, պատկերացումների ինքնատիպ գեղար-

վեստական մարմնավորումների կապակցությամբ: 

Մշակութային-գրական մի քանի արքետիպերի  դրսևորումները    

Հ. Թումանյանի ստեղծագործություններում: Մշակութային-գրական 

արքետիպերը Թումանյանի ստեղծագործություններում դրսևորվել են 

իրենց տարբեր առանձնահատկությունների շնորհիվ՝ ինքնատիպորեն 

բացահայտելով գրողի գեղագիտական իդեալի մի շարք ուշագրավ 

կողմերն ու բովանդակությունը: Արքետիպերի համակարգի տարբեր 

բաղադրիչները տարբեր համադրություններով (բազմաբարդ արքետիպ, 

տարածքային արքետիպ, առանձին կերպար, արքետիպային մոտիվ) 

դրսևորվել են գրողի երկերում: Այստեղ անդրադառնանք դրանցից մի 
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քանիսի գեղարվեստական մարմնավորումներին թումանյանական 

ստեղծագործություններում: 

Գյուղ/Քաղաք արքետիպային զույգը ինչպես տարբեր ազգերի 

գրականությունների, այնպես էլ հայ գրականության մեջ իր նշանակալի 

տեղն ու դերակատարությունն ունի: Այն յուրովի է պատկերվել                

Հ. Թումանյանի թե՛ չափածո և թե՛ արձակ երկերում: Արքետիպային 

վերոհիշյալ զույգի յուրաքանչյուր բաղկացուցիչ մասն իր 

բովանդակությամբ ներքին և արտաքին հակադրամիասնություն է 

հանդիսանում: Բանաստեղծն ավելի հաճախ անդրադարձել է Գյուղ 

տարածական արքետիպի ներքին հակադրամիասնությանը՝ պատ-

կերելով մի կողմից հայ գյուղաշխարհի դաժան իրականությունը, 

դրամատիկական իրավիճակներն իրենց ողբերգական հետևանքներով, 

մյուս կողմից՝ իդեալական, հովվերգական կողմերը, քաջության ու 

խիզախության  դրսևորումները:  Արքետիպային զույգի բաղադրիչների 

արտաքին հակասությունների տեսանկյունից գյուղը հակադրվում է 

քաղաքին, որին Թումանյանը ևս մասնակիորեն անդրադարձել է: 

Գյուղում իշխող կոպիտ բարքերը, սոցիալական անարդա-

րությունը, խավարն ու տգիտությունը, նահապետական բարքերի, 

«ադաթների» ողբերգական հետևանքները պատկերված են հանրահայտ 

պոեմներում («Մարոն», «Լոռեցի Սաքոն», «Հառաչանք», «Անուշ»), 

պատմվածքներում («Աղքատի պատիվը», «Նեսոյի քարաբաղնիսը» և 

այլն), հեքիաթներում («Քաջ Նազար», «Կիկոսի մահը», «Անխելք մարդը»):  

Ներկայացնենք հայկական գյուղի դաժան իրականությունը 

բացահայտող մեկ-երկու օրինակ: Սոցիալական իրականության, 

ցարական իշխանությունների մեղքով հայկական գյուղում գոյություն 

ունեցող չարիքների լիարժեք ու սուր հարցադրումներով 

մերկացումների ուրույն խտացումն է «Հառաչանքի» ծերունու տրտունջ-

վրդովմունքով ու գանգատ-բողոքով արտահայտված գյուղացու 

կացությունը. 

                               Դարձել է աշխարքն, ա՛խպեր, առ ու փախ, 

                               Սերը դարձել սուր ու ջուրը-արին, 

                               Ոչ ամոթ ունի ուժեղը, ոչ վախ, 

                               Վայը եկել է տարել տըկարին: 

«Աղքատի պատիվը» պատմվածքում գյուղացի, պատշար-

արհեստավոր Սիմոնի  գեղեցիկ կնոջը ամուսնու բացակայության 

ժամանակ բռնաբարում է գյուղի «լոթի» երիտասարդներից մեկը՝ 

Սանդրոն: Սիմոնն իր ընտանիքի արատավորված պատիվը 
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պաշտպանելու համար պահանջում է դատի տալ մեղավորին՝ 

նախապես հրաժարվելով մի որոշ գումար վերցնելով խնդիրը լուծելու 

առաջարկից: Սակայն գյուղի հարուստներից մեկը՝ Պետրոս աղեն, 

տանուտերը և նույնիսկ մյուս համագյուղացիները պնդում են, որ նա 

վերցնի առաջարկված գումարը: Գյուղական համայնքի կողմից 

կատարված նման անարդար պարտադրանքը ստիպում է, որ  

անպաշտպան ու ոչ մեկի կողմից կարեկցանքի չարժանացած գյուղացին 

վերցնի գումարը և ամոթահար, ստորացած հեռանա: Համագյուղացու 

բռնաբարված կնոջ պատիվը փողով ծախվեց, և Սիմոնի բոլոր 

համագյուղացիները ընդունելի էին համարում, որովհետև նա աղքատ 

էր, իսկ բռնաբարողը գյուղի ունևորներից մեկն էր: «Տո շաշ, գնա, մուֆթա 

փող ա, առ ջեբդ դիր. Մի տարի որ տանջվես, պատ դնես, էդքան 

աշխատիլ չես…», - ասում են նրանք: Կամ՝ «Կասես թե մենձ բան ա 

էլել…առաջ գնա՛…» [3, 33]: 

Գյուղ արքետիպի ներքին կառուցվածքի մյուս կողմը այն իբրև 

իդեալականի, հովվերգականի, ինչպես նաև հերոսականի դրսևորման 

միջավայր դիտարկելն է: Թումանյանի համար Լոռվա գյուղաշխարհը, 

հայրենի Դսեղ գյուղը հանդես են գալիս իբրև փոքր հայրենիք, որպես 

ծննդավայր, հարազատ մարդկանց շրջանակ, ուր նրա մանկությունն է 

անցել: Գրողի երկերում գյուղը ներկայանում է նաև իդեալականացած 

տեսքով, քանի որ այստեղ հանդիպել է բարոյապես մաքուր, պարզ ու 

ազնիվ, մեծահոգի, առատաձեռն մարդկանց: Ուստի գյուղից հեռացած 

բանաստեղծի հոգին լցված է նաև անհուն կարոտաբաղձությամբ 

հարազատ մարդկանց ու վայրերի նկատմամբ: Գյուղի հանդեպ 

անպարագիծ կարոտը, ինքնաբուխ տենչն ու սերը բացառիկ 

ջերմությամբ է նա արտահայտել «Անուշ» պոեմի հետևյալ հատվածում. 

                                           Կանչում է կըրկին, կանչում անդադար  

                                            Էն չըքնաղ երկրի կարոտը անքուն, 

                                            Ու՝ թևերն ահա փըռած տիրաբար՝ 

                                            Թըռչում է հոգիս, թըռչում դեպի տուն: 

                                            Ուր որ հայրենի օջախի առաջ 

                                            Վաղո՜ւց կարոտով ըսպասում են ինձ, 

                                            Ու ձըմռան երկար գիշերը նըստած՝ 

                                            Խոսում են Լոռու հին-հին քաջերից: 

Գյուղը բանաստեղծի համար գրավիչ էր ժողովրդի, ազգային 

կյանքի հետ մոտիկ շփումների մեջ լինելու տեսանկյունից, ինչպես նաև 

բնության հետ մարդու անմիջական կապը զգալու, բնության, 
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կենդանական աշխարհի հետ մարդու հարազատության, միասնության 

ու տիեզերական հավերժության հետ կապի զգացողությունը 

պահպանելու շնորհիվ: Այս ամենը բանաստեղծի կենսազգացողության, 

նրա աշխարհայացքի ու ներաշխարհի էությունն էին: Ուստի հայրենի 

բնությունն իր աշխարհագրական առանձնահատկություններով, 

մասնավորապես նրա ծննդավայր Լոռին՝ սարերով ու ձորերով, դառնում 

են նաև նրա հոգևոր աշխարհի, հայրենիքի ու ժողովրդի կացության ու 

ճակատագրի մասին ցավոտ, տխուր մտորումների, տրտմաթախիծ 

հույզերի ու մտահոգությունների արտահայտման գեղարվեստական 

պատկերման միջոցներ, համեմատության եզրեր: Այս առումով 

ուշագրավ է նրա հանրահայտ «Նախերգանք» բանաստեղծությունը. 

                                             Լեռնե՜ր, ներշնչված դարձյալ ձեզանով, 

                                            Թընդում է հոգիս աշխուժով լըցված, 

                                            Ու ջերմ ըղձերս, բախտից հալածված, 

                                            Ձեզ մոտ են թըռչում հախուռն երամով: 

                                             Ձորե՜ր, ա՜յ ձորեր, սև, լայնաբերան, 

                                             Սըրտիս էս խորունկ վերքերի նըման. 

                                             Աստծու հարվածի հետքերն եք դուք էլ, 

                                             Ձեզ մոտ եմ գալիս, ուզում եմ երգել: 

 

                                             Դուք էլ խոսեցե՜ք, դուք էլ պատմեցե՜ք, 

                                             Ձեր անդունդներով եկեք չափվեցե՜ք, 

                                             Դուք է՞լ եք, տեսնեմ, էնքան մեծ ու խոր, 

                                             Ինչքան իմ հոգու թախիծն ահավոր… 

Գյուղաշխարհի նահապետական արատավոր բարքերը եթե 

դատապարտվում էին Հ. Թումանյանի տարբեր ժանրերով գրական 

ստեղծագործություններում, ապա գյուղական համայնքում պահ-

պանված գեղեցիկն ու ազնիվը գեղանկարվում էին ու մատուցվում մեծ 

ներշնչանքով: Այս առումով նշանակալի է հատկապես «Անուշ» պոեմը: 

Անուշի ու Սարոյի սիրո, միմյանց հանդեպ բացառիկ հավատարմություն 

ու նվիրվածություն հանդես բերելու դրվատանքը պոեմում 

արտահայտվել է նաև հայ ժողովրդական հնագույն հավատալիքների, 

բանահյուսության մեջ դրսևորված  ֆանտաստիկ  պատկերացումներին 

բնորոշ պատկերավորությամբ: Մահվանից հետո աստղերի վերածված 

սիրահարները համբուրվում են երկնքում.  

                                           Էն վեհ վայրկենին չըքնաղ գիշերի՝ 

                                           Երկընքի անհո՜ւն, հեռու խորքերից, 
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                                           Անմուրազ մեռած սիրահարների 

                                           Աստղերը թըռած իրար են գալիս, 

                                           Գալի՜ս՝ կարոտով մի հեղ համբուրվում 

                                           Աշխարհքից հեռո՜ւ, լազուր կամարում: 

Գյուղ / Քաղաք արքետիպային զույգի հատկանշական կողմերից է 

այդ տարածական արքետիպերի արտաքին, այսինքն՝ միմյանց 

հակադրելու միտումի արտահայտությունը գրողի ստեղծագոր-

ծություններում: Առանձին բացառությունները չհաշված՝ Թումանյանի 

ստեղծագործություններում գեղարվեստական միջավայրը գյուղն է: Նրա 

երկերում գյուղի և քաղաքի հակադրությունը ակնառու գեղար-

վեստական ու գաղափարական իրողություն է: Գրողի ուշադրությունը 

սևեռված է հայ գյուղաշխարհի, նրա մարդկանց փոխհարաբե-

րությունների, բարոյահոգեբանական խնդիրների, դրամատիկ ու 

ողբերգական իրողությունների պատկերման վրա թերևս նաև այն 

պատճառով, որ ժողովրդասեր բանաստեղծն ու մտածողը յուրովի էր 

զգում իր կապը հայ ժողովրդի մեծամասնության հետ: Իսկ այդ 

մեծամասնությունը տվյալ պատմական ժամանակաշրջանում (19-րդ 

դարի վերջ, 20-րդ դարի սկիզբ), ինչպես նաև դրանից առաջ ապրել է 

առավելապես իր հայրենիքի գյուղական բնակավայրերում: Ինչևէ, 

Թումանյանը որքան էլ սրտի ցավով ներկայացներ գյուղաշխարհում 

ապրող հայ մարդու հետամնացությունը, արատավոր բարքերը իրենց 

ողբերգական հետևանքներով, նա, այնուամենայնիվ, իր մի շարք 

իդեալների իրականացումը տեսնում էր նաև բնության հետ սերտ 

շփումների մեջ ապրող, մարդկային բարոյական բարձր արժանիքներ 

ունեցող հայ գյուղացու մեջ: 

Գյուղի և քաղաքի հակադրությունը ներկայացնելու, քաղաքը հայ 

գեղջուկների տարբեր տեսանկյուններից գնահատելու առումով 

հետաքրքիր է «Գիքորը» պատմվածքը, ուր ուղղակի է արտահայտվել 

Գիքորի մոր՝ քաղաքին քիչ թե շատ ծանոթ հայ գեղջկուհու բացասական 

վերաբերմունքը դրա հանդեպ, ինչպես նաև նրա ամուսնու՝ գյուղացի 

Համբոյի՝ որդուն քաղաքում գործի դնելով մարդ դարձնելու մասին 

պատրանքը. «- Չեմ ուզում, իմ քորփա երեխին էն անիրավ աշխարքը մի 

գցիլ, չեմ ուզում,- լալիս էր կինը: Բայց Համբոն չլսեց»: Կարծում ենք՝ 

պատահական չէ, որ Համբոյի կինը քաղաքի վերաբերյալ 

արտահայտվելիս «անիրավ աշխարհ» է այն համարում: Մեծ քաղաքը 

(այս դեպքում Թիֆլիսը) գյուղացիների գիտակցության մեջ, 

այնուամենայնիվ, կապված էր և՛ դրական, և՛  բացասական 
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հեռանկարների ասպարեզ լինելու հետ: Այս թեմայի շրջանակում 

ուշագրավ է նաև «Ոսկի քաղաքը» հեքիաթը` հատկապես գրողի 

աշխարհայացքի բնորոշ կողմերը բնութագրելու տեսակետից: Հեքիաթին 

այս առումով անդրադարձել է նաև Ա. Եղիազարյանը [1, 32-64]: Մենք 

կաևորել ենք մի այլ հանգամանք: Հեքիաթում պատկերված Դիվանայի և 

Քանաքարայի, Գոհար թագուհու, քաղաքի բնակիչների կերպարների 

միջոցով, ըստ էության, բացահայտվում են նաև Թումանյանի որոշակի 

երազանքները հասարակության, ժողովրդի ապագայի շուրջ: Քաղաքի 

բնակիչները երջանիկ են, որովհետև այստեղ շահագործում չկա, իսկ 

թագուհին մտածում է բնակիչների երջանիկ ապրելու մասին: Ու այս 

առումով ուշագրավ է, որ քաղաքի երջանիկ բնակիչների հիմնական 

զբաղմունքը, աշխատանքային գործունեությունը ներկայացված է լոկ 

այգեգործությամբ, ինչը առավելապես գյուղաբնակ բնակչության 

աշխատանքային միջավայր է: Հեղինակը կարևորել էր այն, ինչը 

առնչվում էր գյուղացու  կյանքի ու կենցաղի հետ: Իսկ ահա «Պոետն ու 

Մուսան» պոեմում Պոետը հալածվում ու չի գնահատվում քաղաքային 

միջավայրում բանասեղծությունն ըստ արժանվույն գնահատել 

չկարողացողների կողմից:  

Արքետիպերն ընդհանրապես սերտ առնչություն ունեն գրողների 

գեղագիտական իդեալի բացահայտումների ու գեղարվեստական 

պատկերման հետ: Սա է նաև մեզ համար գրական երկերում 

արքետիպերի դրսևորումների խնդրին անդրադառնալու կարևորագույն 

նախադրյալներից մեկը: Գյուղ/Քաղաք արքետիպային զույգի հետ 

առնչվող վերոհիշյալ ստեղծագործությունները նաև այս մասին են 

վկայում, թեև դրանք, հասկանալի է, չեն սպառում հանճարեղ լոռեցու 

գեղագիտական իդեալի ողջ տարողունակությունը: Գյուղաշխարհի 

պատկերումն իր ամբողջության մեջ, ըստ էության, հանդիսանում է 

Մայր երկիր բազմաբարդ արքետիպի դրսևորման տարբերակ: Իսկ 

Թումանյանի գեղագիտական իդեալի տարբեր կողմերն արտահայտվել 

են նաև այլ արքետիպային կերպարների միջոցով:  Դիտարկենք 

Քաոս/Կոսմոս արքետիպային զույգի դրսևորումները գրողի 

ստեղծագործություններում:  

Թումանյանագետների կողմից արդեն նկատվել է, որ գրողի մի 

շարք ստեղծագործություններում՝ «Անուշ», «Դեպի Անհունը» 

պոեմներում, բալլադներից մի քանիսում, հերոսներից ոմանք-, 

հալածվելով մարդկանց միջավայրում և վերափոխվելով երկնային 

մարմինների (աստղեր) կամ թռչունների, հանգրվան են գտնում 
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բնության մեջ: Կարծում ենք՝ հավաքական անգիտակցականի մեջ 

առաջացած Քաոսի (անկարգություն, խառնաշփոթ) մասին հնագույն 

պատկերացումները տարբերակված դրսևորումներով փոխանցվել են և 

արտահայտվել մարդկային հարաբերություններում ի հայտ եկող քաոսի 

տարբերակի (վարիատիվ դրսևորման): Իսկ դրան հակադրվել է 

Կոսմոսի (կարգավորվածություն, տիեզերքի ներդաշնակ կեցություն) 

վերաբերյալ պատկերացումը, որն ի տարբերություն հասարակական 

կյանքում առաջացած քաոսի՝ վերագրվել է բնության մեջ գործող 

օրինաչափություններին: Ահա այս առումով է, որ մարդկանցից 

հալածված Անուշն ու Սարոն մահվանից հետո վերածվում են աստղերի 

և իրենց սերը փրկելով՝ պատսպարվում են երկնքում: Իսկ բալլադներում 

մարդկանցից հալածված, թշնամուն գերի, անմեղ, միմյանց սիրող, 

ազատություն տենչացող մարդիկ ևս փոխակերպվում են բնական 

երևույթների, հաճախ վերածվում են թռչունների, ապաստան են գտնում 

կրկին բնության գրկում («Անբախտ վաճառականներ», «Ախթամար», 

«Անիծած հարսը», «Պողոս-Պետրոս», «Որբը», «Փարվանա», «Աղավնու 

վանքը»):  

Կարծում ենք՝ Թումանյանի վերոհիշյալ ստեղծագործություններում  

նման կերպարանափոխությունների գեղարվեստական հնարքի իմաստը 

պետք է գնահատել արժեբանական մոտեցման դիտանկյունից: Ի վերջո 

հեղինակն իր ու ժողովրդի համար բարոյական կարևոր արժեք 

հանդիսացող երևույթները (Սարոյի և Անուշի փոխադարձ նվիրումն ու 

սերը / «Անուշ»), հայ գերիներին ազատելու գաղափարը («Աղավնու 

վանքը»), չար սկեսրոջ հալածանքներից ազատ ապրել երազող հարսը     

(«Անիծած հարսը»), իրեն առևանգել ձգտող թուրքերից ազատվել ձգտող 

աղջիկը («Որբը»),  չար խորթ մոր հետապնդումներից խույս տվող 

եղբայրները («Պողոս-Պետրոս») բարոյահոգեբանական այնպիսի 

արժեքների մարմնացում հանդիսացող կերպարներ են, որոնց հեղինակը 

ձգտում է պահպանել Քաոս/Կոսմոս արքետիպային զույգի Կոսմոսի 

բաղադրիչ հանդիսացող Մայր բնություն արքետիպային 

պատկերացման տիրույթում:  

Անցյալում հատկապես բանահյուսության մեջ առաջացել են նաև 

տարբեր արքետիպային հատկանիշների համադրությամբ առաջացած 

կերպարներ: Այդպիսին են սուրբ մարդկանց կերպարները: Սուրբ 

մարդկանց գրական կերպարներում, փաստորեն, համադրվում են 

աստվածային արքետիպերի մասին որոշ պատկերացումներ և իրական 

մարդու տեսքն ու արարքները: Նման համադրման արդյունք է 
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հանդիսանում նաև Իմաստուն ծերունու / Ծեր կնոջ արքետիպային 

զույգը, որի բաղկացուցիչ անդամները գրական երկերում հանդես են 

գալիս հաճախ նաև առանձին: Ու ամեն դեպքում բանաստեղծն իր 

վերստեղծած մշակութային - գրական արքետիպերի միջոցով 

գեղարվեստորեն ներկայացնում, պատկերում է իր գեղագիտական 

իդեալը տարբեր դիտանկյուններից, տարբեր գաղափարական 

ներունակությամբ: Այսպես, օրինակ, «Աղավնու վանքը» բալլադում 

ծերունի Օհանը Իմաստուն ծերունու արքետիպային կերպարի 

թումանյանական տարբերակ է: Բանաստեղծը նրան ներկայացրել է 

որպես «իր հոգու համար, / Իր ազգի համար, աշխարհքի համար» 

աղոթող, ընդհանուրի կյանքի համար մտահոգված ազգային 

ավանդության հերոս:  Նա իր գերբնական ընդունակությունները 

ծառայեցնում է իր ժողովրդի գերիներին Լենկթեմուրի ձեռքից ազատելու 

համար: Երկրներ տիրելու, մարդկանց իշխելու և ոչնչացնելու մոլուցքով 

տարված  «մեծ ավազակին»՝ Լենկթեմուրին, բալլադում հակադրված է 

հեղինակի իդեալը հանդիսացող սուրբ մարդը՝ ծեր վանականը: Վերջինս 

ոչ թե իր բարեկեցության, այլ գերի ընկած հայ ժողովրդի փրկության 

մասին է մտածում: Եվ ահա, երբ թաթար զորավարը հարցնում է «-Ի՞նչ 

ես ուզում դու, ո՛վ սուրբ ալևոր, Գա՞նձ, իշխանությո՞ւն, թե կյանք 

փառավոր…», Հայր Օհանը պատասխանում է. 

                                         -Քո փառքն ու գանձը հարկավոր չեն ինձ, 

                                          Իմ ժողովուրդն եմ ուզում ես քեզնից, 

                                          Ուզում եմ թողնես՝ գընան ուր կուզեն, 

                                          Ու ազատ իրենց կյանքի ձենն ածեն 

                                          Էս լեն աշխարհքում, արևի տակին… 

                                          Ասավ սուրբ մարդը մեծ ավազակին: 

Լենկթեմուրը սուրբ մարդու ցանկությունը կատարելու համար 

հրամայում է, որ հայ գերիներից սոսկ մի վանքում տեղավորվող 

մարդկանց քանակի չափով ազատեն:  Եվ ահա նենգ բռնակալի այդպիսի 

«առատաձեռնությանը» հայ մեծ բանաստեղծը հակադրել է ազգի 

շահերին նվիրված մարդու մասին իր իդեալը մարմնավորող 

արքետիպային կերպարի աստվածահաճո, հրաշագործ ունակությունը: 

Բոլոր գերիները, որոնք վանք են մտնում, հայր Օհանի աղոթքով 

վերածվում են աղավնիների, թռչում պատուհանից դուրս: 

Աստվածայինը մարդկային կերպարանքով դրսևորվել է նաև 

«Հազարան բլբուլ» հեքիաթ-պոեմում տեսիլքի պես հայտնված մի 

ծերունու կերպարով, որը «պայծառ ու վեհ» է, «ինչպես տեսիլք 
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սրբազան…. Քայլքը թեթև, դեմքը զվարթ, ու հայացքը իմաստուն»: 

Կարծում ենք, որ այս տեսիլային ծերունին ևս Իմաստուն ծերունու 

արքետիպային կերպար է: Նա ևս անմիջականորեն կապված է 

Թումանյանի գեղագիտական իդեալի, նրա նվիրական գաղափարներն 

ու պատկերացումներն արտահայտելու մտահղացման հետ: Պոեմում 

այս ծերունին հայտնվում է այն ժամանակ, երբ Ալամ թագավորի 

պահանջով երկրի տարբեր ծայրերից եկած գիտնականները չեն 

կարողանում փշերի ու տատասկների վերածված արքայական ծաղկուն 

այգին, գազանների վերածված նրա պահնորդներին վերականգնել 

նախկին տեսքով, այն է՝ փշերը ծաղիկ դարձնել, գազաններին՝ մարդ: 

Տեսիլքի պես հայտնված ծերունին առաջարկում է թագավորին 

մտահոգող խնդրի լուծման բանալին: Նրա խորհրդով  ցանկալի 

վերափոխություն հնարավոր է իրականացնել Հազարան բլբուլ 

հրաշագործ թռչունին այգի բերելով, ուր նա կերգի հազարահունչ 

ձայներով: Կախարդական այս թռչունը հեքիաթ-պոեմում երգի, 

երաժշտության, ընդհանրապես արվեստների խորհրդանշան է 

հանդիսանում: Ըստ հեղինակի պատկերացման՝ մարդու մեջ մարդկային 

հատկանիշները հնարավոր է պահպանել, ինչպես նաև գազանացած 

մարդուն քնքուշ ու բանական մարդ կարող է դարձնել հատկապես 

արվեստը: 

Այս կերպ արտահայտվել է  Թումանյանի թերահավատությունը  

հասարակության առաջընթացը գիտությունների, տեխնիկայի 

զարգացման ու ձեռքբերումների միջոցով ապահովելու նկատմամբ: 

Պոեմում շեշտվում է, որ երկրի անվանի գիտունները չեն կարողանում 

առաջադրված խնդրի լուծումը գտնել: Մասնավորապես, մարդու մեջ 

մարդկայինը պահպանելու գործընթացներում, ըստ այս պոեմի գլխավոր 

գաղափարի, կարևորվում է հատկապես երաժշտության (ընդհանրապես 

արվեստների) դերն ու նշանակությունը: Պոեմում այս միտքը 

հաստատելու համար հեղինակն օգտագործել է նաև Իմաստուն ծերունու 

(տեսիլքի պես հայտնված ծերունի) արքետիպային կերպարը: Նրա 

տված խորհրդի արդյունավետության միջոցով  հեղինակը փաստորեն 

ցանկացել է կարևորել արվեստի մասին դեռևս նախապատմական 

ժամանակներում առաջացած հնագույն պատկերացումների 

նշանակությունն ու հեղինակությունը: Հայտնի է, օրինակ, թե ինչպիսի 

հրաշագործ ներգործություն է ունեցել հունական դիցաբանության 

նշանավոր կերպարներից Օրփեոսի երգն աստվածների, մարդկանց ու 

բնության վրա: Նա երգելու իր դյութիչ ընդունակության շնորհիվ 
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մեռյալների աշխարհից կարողանում է երկիր վերադարձնել մահացած 

սիրելի կնոջը՝ Էվրիդիկեին: «Օրփեոսը փառաբանվում էր իբրև  երգիչ և 

երաժիշտ, որի արվեստն օժտված էր այնպիսի մոգական ազդեցությամբ, 

որին հնազանդվում էին ոչ միայն մարդիկ, այլև աստվածները և անգամ 

բնությունը» [8, 262]: 

Թումանյանի ստեղծագործություններում մշակութային-գրական 

այլ արքետիպերի օգտագործման տեսանկյունից ուշագրավ է նաև 

արքետիպային մոտիվ հանդիսացող վիշապամարտի կիրառումը 

«Թմկաբերդի առումը» պոեմում նկարագրված իշխան Թաթուլի երազում: 

Այն գեղարվեստական ուրույն դերակատարություն ունի գլխավոր 

հերոսի հոգեբանական խորքերը, անգիտակցականի տիրույթները 

երազի միջոցով բացահայտելու գործում: Այս դիտանկյունից է նաև 

հասկանալի դառնում ճակատագրական պահին կնոջ դավաճանության 

մասին հերոսի կանխազգացումը երազի մեջ, ինչպես նաև մոտիվի ողջ 

բովանդակությունը: Այսպիսի մոտեցումը հիմնավորվում է նաև հետևյալ 

պատկերացմամբ. «Անգիտակցականի տեսությունն առաջնորդվում է 

այն դրույթով, որ մարդու նախնական ինքնագիտակցությունը, 

իմանալով իր մասին ամեն ինչ, չի կարողանում այն արտահայտել 

բանականության միջոցով, այլ միայն հասարակական-մշակութային 

մակարդակով» [6, 12]: 

Հետաքրքիր է նաև ստեղծագործական գործընթացի սուբյեկտի, 

մասնավորապես Պոետի արքետիպի (ինվարիանտի վարիատիվ) 

գեղարվեստական տարբեր մարմնավորումները Թումանյանի 

«Թմկաբերդի առումը» պոեմում՝ ի դեմս պատումը ներկայացնող 

ժողովրդական աշուղի և Նադիր շահի պալատական աշուղի, «Պոետն ու 

Մուսան» երգիծական պոեմի համանուն հերոսի և քառյակների, ուր 

քնարական հերոսը հանդես է գալիս որպես «գեղարվեստի անմահ 

մշակի կերպար» (Ս. Մելքոնյան) [4, 16]: Վերջին երկու թեմաների նյութը 

ծավալուն է, և այն կարելի է ներկայացնել մեկ այլ հոդվածի մեջ: 

Այսպիսով՝ այս հոդվածում մենք իբրև գրականագիտական 

վարկած առաջարկում ենք Թումանյանի ստեղծագործություններն 

ուսումնասիրել նաև նրանցում մշակութային-գրական արքետիպերի 

պատկերման դիտանկյունից: Այսպիսի մոտեցումը նպաստում է 

խորքային առնչություններ բացահայտել մեծ գրողի 

ստեղծագործությունների և ազգային ու համամարդկային մշակութային 

ժառանգության միջև, քննարկման առարկա դարձնել 

միջտեքստայնության հետ կապված թեմաներ, մատնանշել գրողի 
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գեղագիտական իդեալի հարստությունը գեղարվեստորեն 

արտահայտելու բազմազան հնարավորությունները: 

 

КУЛЬТУРНО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ АРХЕТИПЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

ОВАННЕСА ТУМАНЯНА 

Хачикян Г. В. 

 

В статье подчеркивается необходимость проявления новых подходов 

к сфере изучения произведений О. Туманяна. С этой целью представлен 

ряд определенных представлений  о теории архетипов, выраженных в 

современном литературоведении. Представлена и аналитически развита 

следующая литературоведческая версия: выявление самобытности 

изображения культурно-литературных архетипов в произведениях            

О. Туманяна, указание на их ценностное, познавательное, эстетическое 

значение и связи с общечеловеческим культурным наследием. 

Ключевые слова: О. Туманян, туманяноведение, литера-

туроведческая версия, архетиповедение, эстетический идеал, система 

архетипов, культурно-литературные архетипы, архетипические мотивы, 

межтекстуальность.  

 

CULTURAL – LITERARY ARCHETYPES IN HOVHANNES TUMANYAN‟S 

WORKS 

Khachikyan G. V. 

 

In the article we highlight the necessity to apply new approaches to 

study H. Tumanyan‟s works. With this purpose we present several views 

developed around the theory of archetypes in modern literary studies. The 

following literary version has been suggested and analytically developed: to 

discover the unique cultural–literary archetypes in Tumanyan‟s works, to 

highlight their value, cognitive, aesthetic significance, relationship with the 

world cultural heritage.  

Keywords: H. Tumanyan, Tumanyan studies, literary version, archetype 

studies, aesthetic ideal, system of archetypes, cultural–literal archetypes, 

archetype motives,  intertextuality. 
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Պրակ   Բ       

Выпуск Б      

Issue    B  

 

ՀՏԴ 519:37                                                                       ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ  ՄԵԹՈԴԻԿԱ 

 

ՀԻՊԵՐԲՈԼԱԿԱՆ ՏԻՊԻ ԴԻՖԵՐԵՆՑԻԱԼ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐԻ 

ՀԱՆԳԵՑՎՈՂ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄԸ ՎԵՐՋԱՎՈՐ 

ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԵԹՈԴՈՎ՝ ԸՍՏ ԲԱՑԱՀԱՅՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԱՆ 

ՍԽԵՄԱՅԻֈ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ MATHEMATICA 

ՄԻՋԱՎԱՅՐՈՒՄ 

Մուրազյան Մ. Ա., Սարգսյան Ա. Հ. 

 

Աշխատանքում ներկայացվում են հիպերբոլական տիպի 

դիֆերենցիալ հավասարումների վերջավոր տարբերությունների 

մեթոդով լուծման մոտեցումները` ըստ բացահայտ տարբերական 

սխեմայի: Ներկայացված է բացահայտ տարբերական սխեման 

նկարագրող և յուրահատկությունները պարզաբանող սխեմատիկ 

գծագիր: Դիտարկվում է հոսանքի ուժի որոշման խնդիր, որի լուծումը 

հանգեցվում է հիպերբոլական տիպի դիֆերենցիալ հավասարման: 

Կազմվում է հաշվարկային ծրագիր` ըստ բացահայտ տարբերական 

սխեմայի, կատարվում ուսումնասիրություն պրակտիկ զուգա-

միտության տեսանկյունից: 

Բանալի բառեր. վերջավոր տարբերությունների մեթոդ, ցանցերի 

մեթոդ, հիպերբոլական տիպի դիֆերենցիալ հավասարում, 

տարբերական սխեմա, բացահայտ սխեմա: 

 

1. Ներածություն: Հիպերբոլական տիպի դիֆերենցիալ 

հավասարումները մեծ կիրառություն ունեն և կիրառվում են 

տատանման խնդիրներրի լուծման համար [1,2]ֈ Վերջավոր 

տարբերությունների (ցանցերի) մեթոդը դիֆերենցիալ և 

մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումների լուծման 

ամենաունիվերսալ և լայն կիրառություն ունեցող մեթոդներից է [2-5]ֈ 

Այն հատկապես զարգացել է ժամանակակից հաշվիչ տեխնոլոգիաների 

զարգացմանը զուգընթաց [3, 6]: Ներկայումս լայն տարածում ունեն 

համակարգչային մաթեմատիկական փաթեթները, որոնցում առաջա-

2 0 1 9   № 1  
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տար է Mathematica-ն, որը կիրառվում է նաև որպես բարձրակարգ 

ծրագրավորման միջավայր [7-14]ֈ  

Այս աշխատանքում անդրադարձ է կատարվում հիպերբոլական 

տիպի դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման մեթոդին՝ ըստ 

բացահայտ տարբերական սխեմայի [2,12]: Մեթոդական նոր մոտեցմամբ 

է մեկնաբանվում ըստ բացահայտ տարբերական սխեմայի ցանցերի 

մեթոդով հիպերբոլական տիպի դիֆերենցիալ հավասարումների 

լուծման գործընթացը՝ ներկայացնելով համապատասխան սխեմատիկ 

գծագրի միջոցովֈ Այնուհետև դիտարկվում է հոսանքի ուժի որոշման 

խնդիրը, երբ հաղորդալարով անցնում է փոփոխական հոսանք [2]ֈ 

Վերջինս նախ՝ լուծվում է Mathematica միջավայրի ստանդարտ 

միջոցների կիրառմամբ, ապա՝ ըստ ցանցերի մեթոդի բացահայտ 

սխեմային համապատասխան հաշվարկային ծրագրերի կազմմամբ և 

գործարկմամբֈ Կատարվում է ուսումնասիրություն պրակտիկ 

զուգամիտության տեսանկյունից և հիմնավորվում ցանցերի մեթոդի 

բարձր արդյունավետությունը հիպերբոլական տիպի դիֆերենցիալ 

հավասարումների լուծման ժամանակֈ 

2. Հիպերբոլական տիպի դիֆերենցիալ հավասարումների համար 

ստացված տարբերական սխեմաների լուծման մեթոդներ: 

Բացահայտ տարբերական սխեման ունի հետևյալ տեսքը [2]՝ 

 
  ,                  (1) 
 

որտեղ -ն, -ն և -ն տրված արժեքներ են, -ը մի որոշ ֆունկցիա 

էֈ Այսինքն՝ բացահայտ տարբերական սխեմայի դեպքում մենք ունենք 

ժամանակային առաջին և երկրորդ շերտերում  ֆունկցիայի 

արժեքներըֈ  

Կոնկրետ   տեսքի հիպերբոլական տիպի դիֆերենցիալ 

հավասարման համար  առնչությունը կընդունի հետևյալ տեսքը [2]՝ 

 
 ,                                                                                 (2) 

 

որտեղ ֈ 

Նկ. 1.-ը սխեմատիկորեն պատկերում է ցանցի հանգույցներում 

 ֆունկցիայի արժեքների հաշվման գործընթացը ըստ բացահայտ 

տարբերական սխեմայիֈ 
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Նկ. 1. 
 

Նկարում համարակալումը կատարված է ըստ հաշվարկային 

գործընթացի հաջորդականությանֈ Ցանցի ներքին տիրույթում 

ֆունկցիայի արժեքների հաշվումն իրականանում է ցանցի  

ժամանակային շերտերի ուղղությամբ, իսկ շերտերից յուրաքանչյուրում 

հաշվարկն իրականանում է  ցանցի ըստ  կոորդինատի շերտերի 

ուղղությամբ: Սխեմայում կանաչ գույնով ներկված հանգույցները 

համապատասխանում են դիֆերենցիալ հավասարման եզրային 

պայմաններին, այսինքն՝ այն հանգույցներն են, որոնցում  

ֆունկցիայի արժեքները ըստ խնդրի պայմանի արդեն հայտնի են, իսկ 

կարմիր գույնով պատկերված հանգույցներում վերջնական արժեքները 

ստացվում են տարբերական հավասարումիցֈ  հանգուցային 

կետում -ի արժեքը ստացվում է  և 

 հանգույցներում ֆունկցիայի արժեքների միջոցով՝ ըստ           

 բանաձևիֈ 

Նկ. 2.-ում որպես օրինակ պատկերված է ցանցի հանգույցներից 

-ի ձևանմուշը: Սխեմայից պարզ է դառնում, թե որ հանգույցների 

արժեքների միջոցով է որոշվում -ի արժեքը: 

u 0,0 u 1,0 u 2,0 u 3,0 u 4,0 u 5,0

u 0,1

u 0,2

u 0,3

u 0,4

u 0,5

u 1,1 u 2,1 u 3,1 u 4,1

u 1,2 u 2,2 u 3,2 u 4,2

u 1,3 u 2,3 u 3,3 u 4,3

u 1,4 u 2,4 u 3,4 u 4,4

u 1,5 u 2,5 u 3,5 u 4,5
u 5,5

u 5,1

u 5,2

u 5,3

u 5,4

I II III IV

V VI VII VIII

IX X XI XII

XIII XIV XV XVI

Ն

կ. 1. 
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u 0,0 u 1,0 u 2,0 u 3,0 u 4,0 u 5,0

u 0,1

u 0,2

u 0,3

u 0,4

u 0,5

u 1,1 u 2,1 u 3,1 u 4,1

u 1,2

u 5,5

u 5,1

u 5,2

u 5,3

u 5,4

 
Նկ.2. 

 

3. Հոսանքի ուժի որոշման խնդիրը, երբ հաղորդալարով անցնում է 

փոփոխական հոսանքֈ  երկարությամբ մեկուսացված հաղորդալարով 

անցնում է փոփոխական հոսանքֈ Հաղորդալարի ձախ ծայրը  

մեկուսացված է, իսկ աջ ծայրը`  հողակցվածֈ Լարի  

դիմադրությունն ու հոսանքի կորուստը նրա  մակերևույթից այնքան 

փոքր են, որ կարելի է անտեսելֈ Գտնել լարի յուրաքանչյուր կետում 

հոսանքի ուժը ժամանակի ցանկացած պահին, եթե ժամանակի 

սկզբնական  պահին հոսանքի ուժը հավասար է 0-ի, և սկզբնական 

դիմադրությունը տրվում է  

 
բանաձևով [2]ֈ 

 

Նշենք, որ հոսանքի ուժը բավարարում է հիպերբոլական տիպի 

դիֆերենցիալ հավասարմանֈ  
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Դիտարկենք ամբողջությամբ մեկուսացված 

լար, որտեղ օհմական դիմադրությունները 

կանտեսենք (նկ․ 3.): 

Նրանում      կամայական      կետի   դիրքը  

կորոշենք s կորագիծ կոորդինատով, և 

կհամարենք, որ  կետի կորագիծ կոորդինատը 

հավասար է -իֈ  

Նշանակենք -ով և -ով ժամանակի  

պահին  կետում համապատասխանաբար 

հոսանքի ուժը և պոտենցիալըֈ Եթե  կետից 

տեղափոխվենք երկարության մեկ միավորով, ապա լարման անկումը 

պայմանավորված կլինի դիտարկված տեղամասի ինքնաինդուկցիայովֈ 

Այստեղից ստանում ենք, որ 

 ,                          (3) 

որտեղ -ը ինքնինդուկցիան էֈ 

Նույն կերպ հոսանքի ուժի փոփոխությունը երկարության մեկ 

միավորի վրա պայմանավորված կլինի նրանով, որ հոսանքի ուժի մի 

որոշ մասը էլեկտրաճյուղավորվում է  դիտարկվող տեղամասում 

հոսանքի հզորությամբֈ 

Այստեղից  

                                                                                                            (4) 

որտեղ -ն հզորությունն էֈ  

(3) և (4) դիֆերենցիալ հավասարումներից կստանանք՝ 

 
Մենք կհամարենք, որ ժամանակի ցանկացած  պահի հոսանքի   

 ուժը լարի ծայրերում հավասար է 0-ի՝ 

 
և ժամանակի սկզբնական  պահին 

 
որտեղ -ը հայտնի ֆունկցիա է, որը բավարարում է  

 
պայմաններինֈ 

Հեշտ է նկատել, որ դրված խնդրի լուծում կարող է հանդիսանալ 

նաև դիտարկված խնդիրների լուծումների համադրույթը, այսինքն՝ 

Նկ. 3. 
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Իրոք, եզրային պայմանները բավարարվում են, քանի որ  և  

 արժեքների համար  և  արժեքների դեպքում ստանում 

ենք. 

 
Լուծումը կբավարարի նաև նախնական պայմաններին, եթե  

գործակիցները որոշվեն  

 
բանաձևով, այսինքն՝ հանդիսանան  ֆունկցիայի ֆուրյեի 

գործակիցներըֈ 

Այժմ, երբ արդեն ցույց ենք տվել, որ հոսանքի ուժը բավարաում է 

նշված հիպերբոլական հավասարմանը, կազմենք այն հավասարումը, 

որին կբավարարեն   և   ֆունկցիաներըֈ 

Դրա համար վերցնենք մետաղալարի  և  

հատույթներով սահմանափակված  երկարությամբ հատվածըֈ Օհմի 

օրենքի համաձայն՝  երկարությամբ հատվածի վրա լարման անկումը 

հավասար է էլեկտրաշարժ ուժերի գումարին՝ պայմանավորված 

դիմադրությամբ և ինքնինդուկցիայով` 

 
Բաժանելով վերջին հավասարումը -ի վրա և անցնելով 

սահմանի, երբ ,  և  ֆունկցիաների համար կստանանք 

երկրորդ հավասարումը՝ 

                        (5) 

 

Քանի որ   և   ֆունկցիաների համար տեղի ունի (5) 

հավասարությունը, ապա նախնական պայմանները կարող ենք գրել 

հետևյալ տեսքով՝ 

 
իսկ եզրային պայմանները՝ 

 
տեսքով: 
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 Խնդրի լուծումը Mathematica միջավայրի ստանդարտ միջոցների 
կիրառմամբ: 

Մաթեմատիկական ֆիզիկայի և դիֆերենցիալ հավասարումնեի 

թվային լուծման համար Mathematica միջավայրում նախատեսված է 

NDSolve օպերատորը: Վերոնշյալ խնդիրը լուծենք Mathematica փաթեթի 

ստանդարտ միջոցներով և վիզուալացնենք ադյունքները գրաֆիկորեն. 

l = 1;  m = 1; λ = (2*m + 1)*Pi/2/l; E0 = 1; L = 1; c = 1; a = 1/L/c; 

F = NDSolve[{D[i[x, t], t, t] == a2 * D[i[x, t], x, x], i[x, 0] == 0, 

 Derivative[0, 1][i][x, 0] == -E0 *λ * Cos[λ * x]/L, 

 Derivative[1, 0][i][0, t] == 0, i[l, t] == 0},  i[x, t], {x, 0, l}, {t, 0, 10}]; 

 Plot3D[Evaluate[i[x, t]/.F[[1]]], {x, 0, l}, {t, 0, 10}, PlotPoints -> 30] 

Ծրագրի առաջին տողն ապահովում է մուտքային տվյալները, 

հաջորդ տողերը՝ հաշվարկային պրոցեսը, իսկ վերջին տողը թույլ է 

տալիս ստացված արդյունքների գրաֆիկական վիզուալացումըֈ 

Արդյունքում արտածվում է  ֆունկցիային համապատասխան 

մակերևույթըֈ 

   
Նկ. 4. 

 

Արտածենք ժամանակի տարբեր պահերին ,           

 համապատասխան ֆունցիաների կորերը՝ կախված  

կոորդինատից  

Gx = Plot[{i[x, 0.04], i[x, 0.07]}, {x, 0, 1}, AxesLabel → {x, "u(x,t)"},  

LabelStyle → {15, Bold, Black}, TicksStyle→12]; 

Tx = Graphics[{Text["t = 0.04", {0.7, 0.1 }], Text["t = 0.07", {0.7, 

0.27}]}]; 

Show[Gx, Tx, AxesLabel -> {x, t}] 
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Նկ. 5. 

 

Արտածենք  կոորդինատի ֆիքսված  

արժեքներին համապատասխան ֆունկցիայի կորերը 

Gt = Plot[{i[0. 4, t], i[0.8, t]}, {t, 0, 1}, GridLines -> Automatic, 

Frame-> True, FrameLabel-> {"t","i(x,t)"}]; 

Tt=Graphics[{Text["x=0.4",{0.37, 0.2}],Text["x=0.8",{0.37, 0.58}]}]; 

Show[Gt, Tt] 

 
Նկ. 6. 

 

Այժմ արտածենք լուծումը ,  տիրույթումֈ 
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Նկ. 7. 

 

 Խնդրի լուծումը վերջավոր տաբերությունների մեթոդով՝ ըստ 
բացահայտ սխեմայի 

Բացահայտ տարբերական սխեման ունի հետևյալ տեսքը՝ 
  

  

  

 , 

որտեղ ֈ 

Վերջավոր տարբերությունների մեթոդով հաշվարկային ծրագիրը 

Mathematica միջավայրում կարելի է ներկայացնել հետևյալ կերպ՝ 

n = 10; b = 0; l = 1; a = 1; m = n; t0=1, τ = t0/m; h = (l-b)/n;  

s = a2*τ2/h2;  m1 = 1; 

 λ = (2*m1+1)*Pi/2/l; E0 = 1; L = 1;  c = 1;Do[x[i] = b + i h; I[i, 0] = 0;  

I[n, j] = 0; I[i, 1] =-τ*E0*λ*Cos[λ*x[i]]/L + I[i,0]; I[0, j] = I[1, j],  

{i, 0, n}, {j, 0, m}]; Do[I[i, j+1] = s  I[i+1, j] + s  I[i-1, j] - I[i, j - 1] + 

(2-2 s ) I[i, j], {i, 1, n-1}, {j, 1, m}]; 

U=N[Array[I, {n+1,  m+1}, 0]]; 
g1=ListPlot3D[U, AxesLabel ->{x, t," u(x,t)"},  
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LabelStyle -> {15, Bold, Black},  

TicksStyle ->12, DataRange-> {{0, 1}, {0, t0}}] 

Արդյունքում արտածվում է  ֆունկցիային համապատասխան 

մակերևույթը    (նկ․ 8.)ֈ 

 
Նկ. 8. 

 

Ներկայացնենք ըստ բացահայտ սխեմայի վերջավոր 

տարբերությունների մեթոդով լուծված  ֆունկցիայի 

մակերևույթները  քայլերին 

համապատասխան. 

Do[b = 0; l = 1; a = 1; m = n; t0 = 1; τ = t0 / m; h = (l - b)/n; s = a2*τ2 / h2;   

m3 = 1; λ = (2*m3 + 1)*Pi/2/l;  E0 = 1; L = 1; 

Do[x[i, n] = b + i h; I[i, 0, n] = 0;  I[n, j, n] = 0;  

I[i, 1, n] = -τ*E0*λ*Cos[λ*x[i, n]]/L + I[i, 0, n]; I[0, j, n] = I[1, j, n],  

{i, 0, n}, {j, 0, m}]; Do[I[i, j+1, n] = s  I[i+1, j, n] + s  I[i-1, j, n] - I[ i, j-1, n] 

+ (2-2 s ) I[i, j, n], {i, 1, n-1},{j,1, m-1}]; U[n] = N[Table[I[i, j, n], {i, 0, n}, {j, 0, 

m}]]; gr[n] = ListPlot3D[U[n], PlotStyle->{Hue[n/18], Opacity[n/18]}, 

AxesOrigin->{0,0,0}, PlotRange -> All, Mesh ->None, DataRange ->{{0, 10}, 

{0,1}}, AxesLabel->{x, t}], {n, 6, 18, 4}]; 

Show[gr[6], gr[10], gr[14], gr[18]]  
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Նկ. 9. 

 

Արտածենք ցանցի բաժանման քայլի տարբեր արժեքների դեպքում` 

 ժամանակի ֆիքսված  պահին ֆունկցիային 

համապատասխան կորերի գրաֆիկները՝  կոորդիանատից կախված  
Do[b = 0; l = 1; a = 1; m = 10; t0 = 0.5; τ = t0/m; h = (l - b)/n; s = a2*τ2/h2; 

 s1 = 1 + 2s; m1 = 1; 

 λ = (2*m1 + 1)*Pi/2/l; E0 = 1; L = 1; Do[x[i, n] = b + i h; I[i, 0, n] = 0;  

I[n, j, n] = 0; I[i, 1, n] = -τ*E0*λ*Cos[λ*x[i, n]]/L + I[i, 0, n];  

I[0, j, n] = I[1, j, n], {i, 0, n},  

{j, 0, m}];  Do[I[i, j + 1, n] = s  I[i + 1, j, n] + s  I[i-1, j, n] - I[i, j-1, n] + (2 - 

2 s ) I[i, j, n], {i, 1, n - 1}, {j, 1, m - 1}]; Do[Do[v[i, 1] = x[i, n], {i, 0, n}]; Do[v[i, 

2] = I[i, j, n], {i, 0, n}]; V[j, n] = Table[{v[i, 1], v[i, 2]}, {i, 0, n}]; f[x_] = 

InterpolatingPolynomial[V[j, n], x];  

K[j, n] = Plot[f[x], {x, 0, l}, PlotStyle -> {Hue[n/18], Opacity[n/18]}], {j, 0, 

m}], {n, 8, 16, 4}]; Do[gr[j] = Table[K[j, n], {n, 8, 16, 4}], {j, 0, m}];  

Show[gr[5], PlotRange->All] 

Ծրագրի առաջին տողն ապահովում է մուտքային տվյալները, 

հաջորդ տողերը` հաշվարկային գործընթացը, իսկ վերջին տողը՝ 

ստացված արդյունքների գրաֆիկական վիզուալացումըֈ Արդյունքում 

արտածվում է ցանցի բաժանման քայլի տարբեր`  

արժեքների դեպքում ժամանակի ֆիքսված  պահին ֆունկցիային 

համապատասխան կորերի գրաֆիկները՝  կոորդիանատից կախված:  
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 Նկ.10. 

 

Արտածենք ցանցի բաժանման քայլերի տարբեր արժեքների 

դեպքում, ժամանակի տարբեր պահերին ֆունկցիային համապա-

տասխան կորերի գրաֆիկները՝ ֆիքսված  կոորդինատից 

կախված՝ 

Do[b = 0; l = 1;a = 1; m = 10; t0 = 0.5; τ = t0/m; h = (l - b)/n;  

s = a^2*τ^2/h^2; s1 = 1 + 2s;  

m1 = 1; λ = (2*m1 + 1)*(Pi/2)/l; E0 = 1; L = 1; Do[x[i, n] = b + i h;  

I[i, 0, n] = 0; I[n, j, n] = 0; I[i, 1, n] = -τ*E0*λ*(Cos[λ*x[i, n]])/L + I[i, 0, n]; 

I[0, j, n] = I[1, j, n], {i, 0, n}, {j, 0, m}];  

Do[I[i, j + 1, n] = s I[i + 1, j, n] + s I[i-1, j, n] - I[i, j - 1, n] + 

 (2 - 2s) I[i, j, n], {i, 1, n -1}, {j, 1, m - 1}]; Do[Do[p[j, 1] = j τ;  

p[j, 2] = I[i, j, n], {j, 0, m}]; P[i, n] = Table[{p[j, 1], p[j, 2]}, {j, 0, m}];  

g[t_] = InterpolatingPolynomial[P[i, n], t];  

T[i, n] = Plot[g[t], {t, 0, t0}, PlotStyle → {Hue[n/18], Opacity[n/18]}, 

AxesOrigin → {0, 0}], {i, 0, n}], {n, 8, 20, 4}]; gr = Table[T[n/2, n], {n, 8, 

20, 4}]; Show[gr, PlotRange -> All, AxesLabel → {t, "u(x,t)"}]  
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Նկ. 11. 

 

Վերջավոր տարբերությունների մեթոդով ըստ բացահայտ սխեմայի 

լուծման ժամանակ բաժանումների քանակի  և  արժեքներով 

պայմանավորված հարաբերական սխալանքների արժեքները 

համապատասխանաբար հավասար են   և 

ֈ 

 Վերջավոր տարբերությունների մեթոդով ստացված 

արդյունքների համեմատումը ստանդարտ միջոցներով լուծման 

արդյունքների հետ 

     Ներկայացնենք խնդրի ճշգրիտ լուծման և  ըստ բացահայտ 

սխեմայի վերջավոր տարբերությունների մեթոդով լուծման 

գրաֆիկական արդյունքները միևնույն կոորդինատական 

համակարգում,  երբ ֈ 

 
Նկ. 12. 
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Նկ․ 12.-ում Mathematica փաթեթի ստանդարտ միջոցների 

կիրառմամբ ստացված լուծման մակերևույթը պատկերված է կանաչ 

գույնով, իսկ կարմիր գույնով՝  ըստ բացահայտ սխեմայի վերջավոր 

տարբերությունների մեթոդով լուծման մակերևույթըֈ  

4. Եզրակացություն: Այսպիսով կարող ենք ասել, որ վերջավոր 

տարբերությունների (ցանցերի) մեթոդը շարունակում է ակտուալ մնալ և 

լայն կիրառություն գտնել գիտության տարբեր բնագավառներումֈ 

Վերջավոր տարբերությունների մեթոդը մաթեմատիկական ֆիզիկայի և 

դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման մոտավոր մեթոդ է, սակայն 

վերջինս ապահովում է մեծ ճշտություն, ինչը հաստատում է նաև 

դիտարկված ուսումնասիրությունը:  

Աշխատանքում դիտարկված խնդիրը մեծ հետաքրքրություն է 

ներկայացնում կիրառական տեսանկյունիցֈ Խնդիրը լուծված է 

ընդհանուր բնույթի պայմանների դեպքումֈ Բացի այդ, կազմված 

հաշվարկային ծրագրերը ոչ միայն ապահովում են նշված մեթոդներով 

խնդիրի լուծման հաշվարկային գործընթացը՝ ապահովելով ուզած 

ճշտություն, այլև թույլ են տալիս արդյունքների գրաֆիկական 

վիզուալացում, ինչը արժեքավոր է և՛ թվային մեթոդների, և՛ 

մանկավարժական մեթոդական տեսանկյունիցֈ Բացի այդ, ծրագրերը 

բավական ընդհանրական են և թույլ են տալիս այլ եզրային խնդիրների 

լուծում՝ միայն մուտքային տվյալների փոփոխությամբֈ Միաժամանակ 

կազմված հաշվարկային ծրագրերը բավական մատչելի են ոչ 

ծրագրավորողի համար և ապահովում են մեծ ճշտությունֈ 

 

РЕШЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 

ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО ТИПА МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ РАЗНОСТЕЙ В 

СООТВЕТСТВИИ С ЯВНОЙ РАЗНОСТНОЙ СХЕМОЙ. 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В СРЕДЕ MATHEMATICA 

Муразян М. А., Саргсян А. А. 

 

В работе представлены подходы решения дифференциальных 

уравнений гиперболического типа методом конечных разностей в 

соответствии с явной разностной схемой. Представлен схематический 

чертеж, описывающую и проясняющую особенности метода. 

Рассматривается задача определения силы тока, решение которой 

приводится к дифференциальному уравнению гиперболического типа. 



38 

 

Составлены вычислительные программы по явной разностной схеме и 

проведено исследование с точки зрения практической сходимости. 

Ключевые слова: метод конечных разностей, метод сеток, 

дифференциальные уравнения гиперболического типа, разностная схема, 

явная схема.     
 

SOLUTION OF THE HYPERBOLIC TYPE DIFFERENTIAL EQUATIONS BY 

THE FINITE DIFFERENCE METHOD IN ACCORDANCE WITH THE 

EXPLICIT DIFFERENCE SCHEME. CALCULATION PROGRAMMS IN 

MATHEMATICA AREA 

Murazyan M. A., Sargsyan A. H. 
 

In this paper the approaches for solving hyperbolic type of differential 

equations by the finite-difference method in accordance to the explicit 

difference scheme are presented. The schematic drawing is compiled, that 

describe and clarify the features of the given method. The current power of 

determining the problem is considered, which leads to hyperbolic type of 

differential equation. Computed programs for the above two schemes are 

compiled, and the practical convergence is studied. 

Keywords: finite difference method, grid method, differential equations 

of hyperbolic type, difference scheme, explicit scheme. 
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ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

ШИРАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. НАЛБАНДЯНА  

M. NALBANDYAN STATE UNIVERSITY OF SHIRAK 

 У Ч Е Н Ы Е  З А П И С К И      Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն   Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր     S C I E N T I F I C   P R O C E E D I N G S  
 

Պրակ   Բ       

Выпуск Б      

Issue    B  

 

ՀՏԴ: 372.853                                                                             ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ 

 

ՊԼԱԶՄԱՅԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՏԱՏԱՆՈՒՄՆԵՐԻ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄՆ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑՈՒՄ ՈՐՊԵՍ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ՝ 

«ՖԻԶԻԿԱ» ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՄԵԾԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Դրմեյան Հ. Ռ., Նազարյան Ն. Ա. 

 

Աշխատանքը նվիրված է «Ֆիզիկա» առարկայի նկատմամբ 

սովորողների հետաքրքրությունների  նվազման հետ կապված որոշ 

խնդիրների պարզաբանմանը: Ֆիզիկայի ուսուցչի համար առաջարկված 

է կոնկրետ նյութի մեթոդական մշակում, ինչը՝ որպես տեղեկատվության 

լրացուցիչ աղբյուր, պետք է նպաստի աշակերտների ճանաչողական 

հետաքրքրությունների զարգացմանը և ստեղծագործական 

գործունեության ակտիվացմանը: Առաջարկված է «Տատանումներ և 

ալիքներ» բաժնում, իբրև ներդաշնակ տատանումների օրինակ, 

քննարկել նաև պլազմայում տեղի ունեցող էլեկտրոնային 

տատանումները: Պարզաբանված է պլազմայում առաջացող 

տատանումների բնույթը: Որոշված է պլազմայում էլեկտրոնների 

տատանման հաճախությունը: Ցույց է տրված, որ էլեկտրոնների 

տատանման հաճախականությունը կախված է պլազմայում նրանց 

խտությունից: Քննարկված է իոնոսֆերայում ռադիոալիքների 

տարածման մեխանիզմը: Պարզաբանված է իոնոսֆերայում 

ռադիոալիքների բեկման պատճառը: 

Բանալի բառեր. տատանումներ, պլազմա, հաճախություն, 

իոնոսֆերա, ռադիոալիքներ, բեկում: 

 

Նախաբան: Վերջին տարիներին Հայաստանի Հանրապետության 

կրթական համակարգում տեղի են ունեցել էական փոփոխություններֈ 

Սակայն կրթական ոլորտում հիմնարար բարեփոխումների 

իրականացումը շատ դանդաղ է ընթանում, ինչը հանգեցրել է բազմաթիվ 

խնդիրների կուտակաման, որոնք առաջնահերթ լուծումներ են 

պահանջումֈ Դրանցից է «Ֆիզիկա» առարկայի նկատմամբ սովորողների՝ 
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վերջին տարիներին նկատվող հետաքրքրության պակասըֈ Այս 

հանգամանքը բացատրվում է մի շարք օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ 

պատճառներովֈ Սակայն մենք կանգ կառնենք օբյեկտիվ պատճառներից 

միայն մեկի վրա, այն է՝ հանրակրթական դպրոցում բավարար 

ուշադրություն չի դարձվում սովորողի ստացած գիտելիքների 

կիրառական նշանակությանը, գործնական կյանքում դրանց 

օգտագործման կարողությունների զարգացմանըֈ Ի դեպ, այս փաստը 

չեն ժխտում նաև հանրակրթության ոլորտի պատասխանատուներըֈ 

Մենք անդրադարձել ենք այս խնդրին [1-3] և առաջարկել դրա 

լուծման, մեր կարծիքով արդյունավետ, մի քանի ուղիներֈ Սույն 

աշխատանքում առաջարկոմ ենք այդ խնդրի ևս մեկ լուծումֈ Այսպես, 

աշակերտների մոտ «Ֆիզիկա» առարկայի նկատմամբ 

հետաքրքրությունների բարձրացման, մեր կարծիքով, մեկ այլ ուղի է 

հետաքրքրաշարժ ուսումնական նյութը ֆիզիկայի դասերին ճիշտ 

տեղում և ճիշտ ժամանակին օգտագործելըֈ 

Ավագ դպրոցի ֆիզիկայի ծրագրում մեխանիկական 

տատանումներն ուսումնասիրվում են 10-րդ [4], իսկ 

էլեկտրամագնիսկան տատանումները՝ 11-րդ դասարանում [5]ֈ Մեր 

կարծիքով ճիշտ կլինի միավորել այս երկուսը մեկ բաժնում՝ իբրև 

գիտամեթոդական տեսակետից իրար հետ կապված մի համակարգֈ 

Նման միավորումը միանգամայն ճիշտ է և նպատակահարմար, քանի որ 

ընդհանրություն ունեցող երևույթները սովորողների կողմից ավելի խոր 

ընկալվում են միայն այն դեպքում, երբ ուսումնասիրվող հարցերը 

կապված են որոշակի համակարգովֈ Այնուհետև՝ տարբեր ֆիզիկական 

բնույթ ունեցող տատանումների համատեղ ուսումնասիրումը 

նպաստում է այնպիսի բարդ հասկացությունների յուրացմանը, 

ինչպիսիք են էլեկտրամագնիսական ճառագայթումը, օպտիկական 

սպեկտորները, լույսի ալիքային հատկությունները և այլնֈ 

Բնության մեջ տեղի ունեցող տարբեր տիպի տատանումներից 

պարզագույնը ներդաշնակ տատանողական շարժումն էֈ Իբրև այդպիսի 

շարժման տիպիկ օրինակներ՝ դասընթացում քննարկվում են 

զսպանակից կախված բեռի, մաթեմատիկական ճոճանակի և 

տատանողական կոնտուրում տեղի ունեցող տատանումներըֈ 

Նկատի ունենալով պլազմայի կիրառական նշանակությունը 

ժամանակակից գիտության և հատկապես տեխնիկայի բնագավառում՝ 

նպատակահարմար ենք համարում «Տատանումներ և ալիքներ» 

բաժնում, իբրև ներդաշնակ տատանումների օրինակ, քննարկել նաև 



42 

 

պլազմայում տեղի ունեցող էլեկտրոնային տատանումներըֈ Այդ հարցի 

քննարկումը ավագ դպրոցում ինքնանպատակ չէ, այլ բխում է նոր 

ծրագրի պահանջներից, ըստ որի՝ ժամանակակից ֆիզիկայի այն 

արդյունքները, որոնք ունեն կարևոր կիրառական նշանակություն, պետք 

է հնարավորության սահմաններում արտացոլվեն դպրոցական 

դասընթացում, ինչն էլ  հանդիսանում է այս աշխատանքի նպատակը: 

Տեսական վերլուծություն: Փորձենք համառոտակի ներկայացնել մի 

կոնկրետ նյութ, որը հնարավորություն է տալիս ուսուցչին, առանց 

խախտելու ուսուցման տրամաբանական ընթացքը, սովորողներին 

ծանոթացնել պլազմայի էլեկտրոնային տատանումների երևույթին և 

կատարել տեսական վերլուծություն: 

Պլազմայում առաջացող տատանումների բնույթը պարզելու 

համար ենթադրենք   հաստությամբ պլազմային շերտում էլեկտրոնները 

տեղաշարժվել են x  չափով   :x  Շեղման պատճառը, որը կարող է 

լինել զուտ պատահական 

ֆլուկտուացիաների հետևանք, 

մեզ տվյալ խնդրի դրվածքի 

տեսանկյունից չի հետաքրքրումֈ                                                 

Նման տեղաշարժի հետևանքով                                

պլազմային շերտը 

սահմանափակող մակերևույթի 

վրա կառաջանան չչեզոքացված 

դրական և բացասական լիցքերֈ 

Արդյունքում, պլազման 

կսահմանափակվի դրական և 

բացասական լիցքեր ունեցող 

շերտերով՝ հարթ կոնդենսատորի 

տեսքով (նկ.1)ֈ Այստեղ 

շրջադիրների դերը կատարում են 

շերտերի այն մակերևույթները, 

որոնց մեջ գտնվում է չեզոք պլազմանֈ 

Պլազմային շերտում կառաջանա այնպիսի էլեկտրական դաշտ, 

ինչպիսին կառաջանար հարթ կոնդենսատորի շրջադիրների միջևֈ 

Էլեկտրական դաշտը, միաժամանակ ազդելով էլեկտրոնների և իոնների 

վրա, ձգտում է վերականգնել հավասարակշռությունը պլազմայումֈ 

Նկատի ունենալով, որ իոնի զանգվածն անհամեմատ մեծ է 

էլեկտրոնների զանգվածից, կարող ենք ընդունել, որ իոնները կմնան 

  x  

E


 

Նկ. 1 Չչեզոքացված դրական և 

բացասական լիցքերի առաջացումը 

պլազմային շերտը սահմանափակող 

մակերևույթի վրա  
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անշարժ, իսկ էլեկտրոնները կշարժվեն դաշտին հակառակ ուղղությամբ 

դեպի իրենց հավասարակշռության դիրքըֈ Հասնելով 

հավասարակշռության դիրքին՝ էլեկտրոնները կանգ չեն առնում, 

իներցիայով կշարժվեն հակառակ ուղղությամբֈ Այնուհետև պատկերը 

կկրկնվիֈ Արդյունքը լինում է այն, որ էլեկտրական ուժերի ազդեցության 

տակ էլեկտրոնները կտատանվեն իոնների նկատմամբ, այսինքն՝ 

պլազմայում կառաջանան էլեկտրոնային ազատ տատանումներ [6-8]ֈ 

Ցույց տանք, որ այդ տատանումները ներդաշնակ ենֈ 

Ինչպես գիտենք, համասեռ էլեկտրական դաշտում գտնվող 

էլեկտրոնների վրա դաշտն ազդում է 

eEF                                                         (1) 

ուժով, որտեղ e -ն էլեկտրոնի լիցքն է, իսկ E -ն՝ դաշտի լարվածության 

մոդուլըֈ Միավորների միջազգային համակարգում հարթ 

կոնդենսատորի դաշտի լարվածությունը որոշվում է  

S

q
E


0

                                                    (2) 

բանաձևով, որտեղ q -ն` S  մակերեսի վրա եղած լիցքերի քանակն է, որը 

կարող ենք օգտագործել պլազմային շերտում դաշտի լարվածությունը 

որոշելու համարֈ Քանի որ պլազմային շերտում լիցքերի բաժանման 

հետևանքով էլեկտրոնները տեղափոխվել են x  չափով, ապա այդ շերտը 

սահմանափակող մակերևույթներից մեկի վրա նրանց ընդհանուր թիվը 

կորոշվի հետևյալ արտահայտությամբ՝ 

SxnN
e

 , 

որտեղ 
e

n -ն էլեկտրոնների խտությունն էֈ Այդ դեպքում S մակերեսի վրա 

եղած լիցքերի քանակի համար կարող ենք գրել՝ 

SxeneNq
e

 : 

q -ի արժեքը տեղադրելով (2) բանաձի մեջ՝ պլազմային շերտում դաշտի 

լարվածության համար կստանանք՝ 


0

exn
E

e
 : 

Այդ դեպքում համաձայն (1)-ի՝ դաշտի կողմից էլեկտրոնի վրա 

ազդող ուժի համար կստանանք՝ 

x
en

F
e


0

2

 , որտեղից kxF  , իսկ 


0

2
en

k
e

                         (3) 

Ստացվեց, որ էլեկտրական դաշտը էլեկտրոնի վրա ազդում է մի 

այնպիսի ուժով, որն ուղիղ համեմատական է հավասարակշռության 
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դիրքից ունեցած շեղմանը և ունի շեղման հակառակ ուղղությունըֈ 

Այդպիսի ուժը, ինչպես հայտնի է, կառաջացնի ներդաշնակ 

տատանումներֈ  

Պարզելով պլազմայում էլեկտրոնների վրա ազդող ուժի բնույթը՝ 

կարող ենք որոշել նրանում տեղի ունեցող տատանումների 

հաճախությունը՝ օգտվելով 

m

k


0
                                                   (4) 

բանաձևից, որտեղ 
0

 -ն համակարգի սեփական տատանման 

հաճախությունն է, m -ը տատանվող մարմնի զանգվածն է, իսկ k -ն 

գործակից է, որի մեծությունը որոշվում է xF /  հարաբերությամբֈ (3) 

արտահայտությունից k -ի արժեքը տեղադրելով (4)-ի մեջ՝ էլեկտրոնների 

տատանման հաճախության համար կստանանք՝ 

e

e

e

m

en




0

2

0
                                               (5) 

Այս հաճախությունը անվանում են պլազմային հաճախությունֈ 

Ինչպես երևում է (5) բանաձևից, էլեկտրոնների տատանման 

հաճախությունը կախված է պլազմայում նրանց խտությունիցֈ  

Ահա այս տեսական վերլուծությունից հետո կանգ կառնենք 

պլազմային տատանումների կիրառության վրա, քանզի սովորողների 

մոտ այն կդառնա ուսուցման մոտիվների ձևավորման արդյունավետ 

եղանակ միայն այն դեպքում, երբ տեսնի այդ երևույթի կիրառությունը 

գործնական կյանքում, ասել է թե իր համար բացահայտի դրա 

կիրառական նշանակությունն ու դերը գիտության և տեխնիկայի 

բնագավառում: 

Ավագ դպրոցում պլազմային տատանումների քննարկումը 

հնարավորություն է ստեղծում ծանոթանալու պլազմային հաճախության 

մի կարևոր կիրառության հետ: Այդ կիրառությունը վերաբերում է 

ռադիոալիքների տարածմանը, որոնց վերաբերյալ ֆիզիկայի գործող 

դասագրքում տրված բացատրությունները խորը չեն և լրիվ 

պատկերացում չեն տալիս իոնոսֆերայից ռադիոալիքների 

անդրադարձման (տարածման) մասինֈ 

Մեր օրերում ռադիոհեռուստատեսային կապը շատ բազմազան է և 

լայն կիրառություն ունի գիտության և տեխնիկայի տարբեր 

ոլորտներում: 
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Վերջին ժամանակներս հսկայական նշանակություն է ստացել նաև 

տիեզերական ռադիոհեռուստատեսային կապը, որը թույլ է տալիս կապ 

հաստատել միլիոնավոր կիլոմետրերով չափվող հեռավորությունների 

վրաֈ Նման վիթխարի հեռավորությունների վրա ռադիոհեռուստա-

տեսային ալիքների տարածման առանձնահատկությունները 

հասկանալու համար անհրաժեշտ է գիտենալ Երկիրը շրջապատող 

մթնոլորտային շերտի կառուցվածքը և նրա հատկություններըֈ 

Հայտնի է, որ Երկիրը շրջապատող մթնոլորտը տարածվում է մոտ 

3000 կմ բարձրության վրաֈ Երկրի մակերևույթից 60-400 կմ 

բարձրության վրա մթնոլորտային գազը Արեգակի ուլտրա-

մանուշակագույն ճառագայթման ֆոտոնների և տիեզերական 

ճառագայթման ազդեցության շնորհիվ իոնացված էֈ Մթնոլորտի այդ 

մասը՝ իոնոսֆերան, իրենից ներկայացնում է էլեկտրոնների, իոնների և 

չեզոք մոլեկուլների խառնուրդֈ Մթնոլորտի իոնացման աստիճանն ըստ 

բարձրության բաշխված է անհավասարաչափ, որի հետևանքով 

իոնոսֆերայում հիմնականում առանձնացված են չորս իոնացված 

շերտերֈ Այդ շերտերից ամենաքիչ իոնացված է 60-80 կմ բարձրության 

վրա գտնվաղ շերտը, իսկ ամենաշատ՝ 250-400 կմ բարձրության վրա 

գտնվող շերտըֈ Երկիրը շրջապատող մթնոլորտը՝ իոնոսֆերան, 

հաստատուն չի մնում, նրա բնույթը փոփոխվում է՝ կախված մի շարք 

արտաքին պատճառներից, որոնցից գլխավորներն են՝ Արեգակի 

ինտենսիվության և օրվա կամ տարվա ժամանակի փոփոխություններըֈ 

Երկրագնդի ռելիեֆը և նրան շրջապատող մթնոլորտը՝ 

իոնոսֆերան, որոշակի ազդեցություն են գործում ռադիոալիքների 

տարածման վրաֈ Երկրագնդի վրա վերցրած երկու կետերի միջև, որոնք 

իրար հետ ուղղագծորեն չեն կապված, ռադիոկապը իրականցվում է 

երկար ալիքների (1-10 կմ) դիֆրակցիայի շնորհիվֈ Երկար ալիքները 

համեմատաբար հեշտ են շրջանցում Երկրի մակերևույթի կորությունը, 

նրանք ավելի քիչ են կլանվում մթնոլորտի և Երկրի մակերևույթի 

կողմիցֈ Հաղորդող կայանի բավականաչափ հզորության (100-200 կՎտ) 

դեպքում երկար ալիքներով կարելի է կապ հաստատել մոտ 1000 կմ 

հեռավորության վրա, ընդ որում՝ օրվա և տարվա ժամանակների 

փոփոխությունները որոշակի ազդեցություն չեն թողնում նրանց 

տարածման վրաֈ Միջին և կարճ ալիքների տիրույթում (100-1000 մ) և 

(10-100 մ) ռադիոալիքների տարածման վրա խիստ ազդեցություն են 

թողնում տարվա եղանակները և օրվա ժամանակըֈ Միջին և կարճ 

ալիքները այնքան էլ լավ չեն շրջանցում Երկրի մակերևութի 
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կորությունը, ինչպես երկար ալիքները, և մեծ չափով կլանվում ենֈ Այդ 

պատճառով էլ այն ալիքները, որոնք հաղորդող կայանի կողմից 

ուղարկվում են Երկրի մակերևութի երկայնքով (մակերևութային 

ճառագայթներ), բավական արագ թուլանում և մարում ենֈ Իսկ դեպի վեր 

ուղղված ճառագայթները (տարածական ճառագայթներ) կարող են 

բեկվել իոնոսֆերայում և հետ վերադառնալ դեպի Երկրի մակերևույթֈ 

Այժմ պարզենք իոնոսֆերայում ռադիոալիքների բեկման 

պատճառըֈ Հայտնի է, որ ռադիոալիքների տարածման արագությունն 

օդում և իոնոսֆերայում իրարից տարբեր ենֈ Իոնոսֆերայում 

ռադիոալիքների փուլային արագությունը որոշվում է  

2

2

0
1







c

ÇáÝ
v                                                (6) 

բանաձևով, որտեղ c -ն ռադիոալիքների տարածման արագությունն 

է վակուումում, իսկ 
0

 -ն և  -ն համապատասխանաբար պլազմայի և 

ռադիոալիքների տատանման հաճախություններն ենֈ 

Նկատի ունենալով, որ պլազմային հաճախությունը 

համեմատական է էլեկտրոնների խտությանը, փուլային արագության 

համար կարող ենք գրել՝ 

2
1



e
n

k

c




ÇáÝ
v :                                            (7) 

Ինչպես երևում է (7) բանաձևից, ռադիոալիքների տվյալ 

հաճախության դեպքում իոնոսֆերայում էլեկտրոնային խտության 

մեծացմանը զուգընթաց ռադիոալիքների տարածման արագությունը 

մեծանում էֈ Քանի որ ըստ բարձրության իոնոսֆերայում էլեկտրոնային 

խտությունը մեծանում է, հետևաբար շերտից շերտ անցնելիս (նկ. 2) 

կմեծանա նաև ռադիոալիքների տարածման արագությունըֈ Իսկ 

բարձրությունից կախված ռադիոալիքների տարածման արագության 

մեծացումը նշանակում է, որ շերտից շերտ բեկման ցուցիչը փոքրանում 

է, քանի որ բեկման ցուցիչը փուլային արագության հետ կապված է 

հետևյալ արտահայտությամբ՝ 
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Նկ. 2-ում պատկերված են Երկիրը շրջապատող իոնոսֆերայի 

շետերը (D, E, F և այլն), որոնց բեկման ցուցիչներն են 

համապատասխանաբար ,
1

n  ,
2

n  
3

n  և այլնֈ Ենթադրենք Երկրի 

նկատմամբ 
0

  անկյունով թեքված ռադիոալիքներն ընկնում են առաջին 

շետի (D) վրա նրա նորմալի նկատմամբ 
0

  անկման անկյան տակ       

(նկ. 2)ֈ Ռադիոալիքները, անցնելով օպտիկապես տարբեր միջավայրերի 

սահմանով, ենթարկվում են բեկման: Օդ-առաջին իոնացված շերտ 

սահմանի վրա բեկված ռադիոալիքները երկրորդ իոնացված շերտում 

նորից ենթարկվում են բեկման և այսպես շարունակֈ  

Գրենք բեկման օրենքը իոնացված շերտերի համար՝ 

ii
nnnn  sin...sinsinsin

221100
 : 

Նկատի ունենալով, որ բարձրությունից կախված բեկման ցուցիչը 

փոքրանում է, կարող ենք գրել՝ 

i
nnnn  ...

210
, 

որտեղ 
0

n -ն օդի բեկման ցուցիչն է, որը գործնականում հավասար է 

մեկիֈ Բեկման ցուցչի նվազումը յուրաքնչյուր շերտում հանգեցնում է 

բեկման անկյունների մեծացմանը անկման անկյունների նակատմամբ, 

ուստի՝ 

i
  ...

210
: 

Հետևաբար, շերտերից մեկում բեկման ցուցիչը կարող է այնպիսի 

արժեք ունենալ, որ կատարվի լրիվ ներքին անդրադարձում, այսինքն՝ 

բեկման անկյունը՝ 
i

 -ն, հավասարվի o
90 -իֈ Եթե տվյալ շերտից վերև 

գտնվող հաջորդ շերտի իոնացումն աննշան չափով մեծ լինի, ապա 

ռադիոալիքները, իոնոսֆերայի այդ շերտից անդրադառնալով, կուղղվեն 

Նկ. 2 Ռադիոալիքների տարածումն իոնոսֆեռայում 
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դեպի Երկիր, որից էլ անդրադառնալով՝ կարող են հետագա շարժման 

ընթացքում նորից հասնել իոնոսֆերայի համապատասխան շերտին և 

նորից վերադառնալ Երկրի մակերևույթ և այլնֈ Արդյունքը լինում է այն, 

որ ռադիոալիքները, բազմաթիվ անգամներ անդրադառնալով Երկրի և 

իոնոսֆերայի միջև, կարող են հասնել Երկրի ցանկացած կետըֈ  

Իոնոսֆերայից ռադիոալիքների անդրադարձումը 

պայմանավորված է նաև 
0

  անկյան մեծությամբֈ Ակնհայտ է, որ ինչքան 

փոքր լինի 
0

  անկյունը, այնքան մեծ կլինի առաջին շերտի վրա ընկնող 

ռադիոալիքների անկման անկյունը )90(
00

 
o , և այնքան արագ 

i
  

անկյունը կհասնի o
90 -ի, այսինքն՝ ավելի մոտ շերտում տեղի կունենա 

ռադիոալիքների լրիվ ներքին անդրադարձումֈ  

Եթե ռադիոալիքներն իոնոսֆերայի վրա ընկնում են ուղղահայաց 

կերպով ),90(
0

o
  այսինքն՝ 

0
 -ն հավասար է 0-ի, ապա, ինչպես երևում 

է բեկման 2/sinsin
00


i

nn   օրենքից, ռադիոալիքների անդրադարձում 

տեղի կունենա այն դեպքում, երբ որևէ i -րդ շերտի բեկման ցուցիչը )(
i

n  

հավասարվի զրոյիֈ Իսկ դա, ըստ (8)-ի, տեղի կունենա այն ժամանակ, 

երբ ռադիոալիքների տատանման   հաճախությանը հավասար լինի 

պլազմային հաճախությանը՝ 
0

 -ին )(
0

  ֈ  

Ռադիոալիքների անդրադարձում տեղի կունենա նաև այն 

դեպքում, երբ 
0

  , որի ժամանակ բեկման ցուցիչը կստացվի կեղծ: 

Եթե ,
0

   ապա ռադիոալիքները կանցնեն իոնոսֆերայի ամբողջ 

շերտը և կտարածվեն տիեզերական տարածության մեջֈ 

Երկրի արհեստական արբանյակների և տիեզերանավերի հետ 

ռադիոկապը պահպանելու համար օգտագործում են մետրային 

տիրույթի ալիքներ, որոնք կարող են թափանցել Երկրի մթնոլորտ և 

տարածվել տիեզերական տարածության մեջֈ Օրինակ՝ արբանյակների 

վրա հաճախ դրվում է ռադիոհաղորդիչ, որն աշխատում է 19,995 Մհց 

հաճախությամբֈ Դա համապատասխանում է մոտ 15 մ ալիքի 

երկարությանըֈ Հեռուստատեսային ազդանշանները, որոնց 

հաճախությունն ընկած է մոտ (48-222) ՄՀց հաճախությունների 

տիրույթում, նույնպես թափանցում են իոնոսֆերայի շերտը և 

ապահովում հեռուստատեսային կապը տիեզերանավերի հետֈ 

 

Եզրահանգում: Աշխատանքում կատարված գիտամեթոդական 

հետազոտությունները և Շիրակի պետական համալսարանի ավագ 
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դպրոցում իրականացված փորձարկման արդյունքները թույլ են տալիս 

պնդել, որ՝ 

1. Պլազմայում առաջացած էլեկտրոնային ազատ տատանումները 

ներդաշնակ են: 

2. Էլեկտրոնների տատանման հաճախությունը կախված է 

պլազմայում նրանց խտությունից: 

3. Ռադիոալիքները, իոնոսֆերայում տարածվելով, կհասնեն 

այնպիսի մի շերտի, որի բեկման ցուցիչը բավարար կլինի լրիվ 

ներքին անդրադարձման երևույթ տեղի ունենալու համար: 

4. Գործական կյանքում պլազմայի էլեկտրոնային տատանումների 

քննարկումն էապես ընդլայնում է աշակերտների 

պատկերացումներն այդ երևույթի վերաբերյալ և նպաստում նրանց 

գիտելիքների հարստացմանն ու ամրապնդմանը: 

5. Ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացում նյութի այս մեթոդական 

մշակումն ուսուցչի կողմից ճիշտ տեղում և ճիշտ ժամանակին 

ներառելու դեպքում կարելի է հասնել աշակերտների՝ «Ֆիզիկա» 

առարկայի նկատմամբ հետաքրքրությունների աճման, հետևաբար 

և ուսուցման արդյունավետության բարձրացմանը: 

 

Հետազոտությունն իրականացվել է ՇՊՀ-ի կողմից տրամադրվող 

ֆինանսական աջակցության շնորհիվ №01-ShSU-2018 ծածկագրով 

գիտական թեմայի շրջանակներում: 

 

ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЛЕКТРОННЫХ КОЛЕБАНИЙ ПЛАЗМЫ В СТАРШЕЙ 

ШКОЛЕ, КАК СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ К 

ПРЕДМЕТУ «ФИЗИКА» 

Дрмеян Г. Р., Назарян Н. А. 

 

Данная работа посвящена выяснению некоторых вопросов, 

связанных с понижением интереса учащихся к предмету «Физика». Для 

учителя физики предложена методическая разработка конкретного 

материала, которая как дополнительный источник информации должна 

способствовать развитию познавательных интересов учащихся и 

активизации их творческой деятельности. Предложено, в разделе 

«Колебания и волны», как пример гармонических колебаний, обсуждать 

также электронные колебания, происходящие в плазме. Выяснена 

природа колебаний, возникших в плазме. Определена частота колебаний 
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электронов в плазме. Показано, что частота колебаний электронов зависит 

от их плотности в плазме. Обсужден механизм распространения 

радиоволн в ионосфере. Выявлена причина преломления радиоволн в 

ионосфере. 

Ключевые слова: колебания, плазма, частота, ионосфера, 

радиоволны, преломление. 

 

STUDY OF ELECTRONIC OSCILLATIONS OF PLASMA IN HIGH SCHOOL 

AS AN INCREASING MEANS OF STUDENTS INTEREST TOWARDS THE 

SUBJECT OF "PHYSICS" 

Drmeyan H. R., Nazaryan N. A. 

 

The paper is devoted to the study of the identification of some questions 

connected with the students, decreasing interest to “Physics” as a subject. 

Methodical development of a specific material is suggested for the teacher of 

physics as additional source of information, that aims to promote students' 

cognitive interests and activate their creative activities. It is suggested to 

discuss also electronic oscillation in plasma in the section “Oscillation and 

waves”. It is identified the nature of oscillations in plasma. Frequency of 

oscillations of electrons in plasma is determined. It is shown that the frequency 

of oscillations depends on their density in plasma. The mechanism of spreading 

of radiowaves in ionosphere is discussed. The reason of refraction of 

radiowaves in ionosphere  is revealed. 

Keywords: oscillation, plasma, frequency, ionosphere, radiowaves, 

refraction. 
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ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

ШИРАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. НАЛБАНДЯНА  

M. NALBANDYAN STATE UNIVERSITY OF SHIRAK 

 У Ч Е Н Ы Е  З А П И С К И      Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն   Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր     S C I E N T I F I C   P R O C E E D I N G S  
 

Պրակ   Բ       

Выпуск Б      

Issue    B 

 

ՀՏԴ 51.371                                                                                ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ 

 

ՈՐՈՇ ԱՆՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

Նիկողոսյան Գ. Ս., Մանուկյան Վ. Ֆ. 

 

Աշխատանքը նվիրված է հանրահաշվի դպրոցական դասընթացում 

դիտարկվող որոշ տիպերի մոդուլով հավասարումների և 

անհավասարումների լուծմանըֈ Օգտվելով երկու ակնառու և հայտնի 

անհավասարություններից՝ հոդվածում առաջարկվում է առանձին 

տիպերի մոդուլով հավասարումների և անհավասարումների լուծման 

այլ մոտեցում, որը տարբերվում է դպրոցական դասընթացում կիրառվող 

հայտնի միջակայքերի եղանակիցֈ  

Բանալի բառեր. մոդուլ, հավասարում, անհավասարում, 

միջակայքերի եղանակֈ 

 

Հանրահաշվի դպրոցական դասընթացում քննարկվող երկու և 

ավելի մոդուլ պարունակող հավասարումների և անհավասարումների 

լուծման ժամանակ կիրառվող հայտնի մոտեցումը միջակայքերի 

եղանակն է [1], որը, պարզ և հեշտ հաղթահարելի լինելով հանդերձ, նաև 

ժամանակատար էֈ Սույն աշխատանքում, օգտվելով երկու հայտնի 

անհավասարություններից, որոշ տիպի մոդուլով հավասարումների և 

անհավասարումների լուծման համար կառաջարկենք այլ մոտեցում, որը 

հնարավորություն կտա շրջանցել վերը նշած միջակայքերի եղանակըֈ 

Ստորև համառոտակի կնշենք առաջարկվող մոտեցման էության մասին, 

որից հետո կքննարկենք երկու և ավելի մոդուլ պարունակող 

հավասարումների և անհավասարումների կոնկրետ օրինակներ 

(հեղինակային կամ հայտնի խնդրագրքերից վերցված), որոնց լուծման 

ժամանակ էլ կկիրառենք առաջարկվող մոտեցումըֈ 

Հեշտ է նկատել, որ կամայական a  և b  իրական թվերի համար 

տեղի ունեն հետևյալ անհավասարությունները՝ 

                        
a b a b  

                                                                     
(1) 

և 

2 0 1 9   № 1  
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a b a b   ,                                          (2) 

ընդ որում (1)՝ անհավասարությունում հավասարության դեպքը 

տեղի ունի միմիայն այն դեպքում, երբ a  և b  թվերը տարբեր նշանի են, 

իսկ (2) անհավասարությունում հավասարության դեպքը տեղի ունի 

միմիայն այն դեպքում, երբ a  և b  թվերը նույն նշանի ենֈ 

Բացի այդ՝ նկատենք, որ կամայական a ; b   a b  և x  իրական 

թվերի համար x a  և x b  արտահայտությունները  ;x a b  դեպքում 

կլինեն տարբեր նշանների, իսկ  \ ;x R a b  դեպքում՝         նույն նշանի, 

հետևաբար, նկատի ունենալով  1 -ը և  2 -ը, x a x b    

արտահայտության համար կունենանք՝ 

                         x a x b b a b a       , երբ  ;x a b ,                   (3) 

                        2x a x b x a b      , երբ  \ ;x R a b ֈ                  (4) 

Հեշտ է նկատել, որ (3)-ն ու (4)-ը հնարավորություն են տալիս 

x a x b c    , x a x b c     և x a x b c      ; ; ;a b c R a b  

տեսքի մոդուլով հավասարումներ և անհավասարումներ լուծելիս 

շրջանցել վերը նշած միջակայքերի եղանակը, ինչի համար անհրաժեշտ 

է նախապես տրված հավասարումը կամ անհավասարումները 

դիտարկել փոփոխականի  ;x a b  արժեքների համար և ստուգել, 

համապատասխանաբար, ;b a c   b a c   և b a c   առնչությունների 

ճշմարտացիությունը, որից հետո փոփոխականի  \ ;x R a b  արժեքների 

համար լուծել, համապատասխանաբար, 2 x a b c    հավասարումը, 

2 x a b c    և 2 x a b c    անհավասարումները:  

Որպես ասվածի հիմնավորում՝ քննարկենք երկու օրինակֈ 

 

Օրինակ 1ֈ Լուծել 2 5 3x x     հավասարումը [1, 53]: 

Լուծումֈ Համաձայն վերոգրյալի՝ ունենք՝ 

 

 

 

 
 

2; 5 2 ; 5

5 2 3 \ 2 ; 5
2 5 3 2; 5

\ 2 ; 5 5

22 2 5 3

x x

x R
x x x

x R x

xx

    
  

     
        

    
        

: 

Պատ.`  2; 5x  : 
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Օրինակ 2ֈ Լուծել 1 2 3x x     անհավասարումը [2, 9]: 

Լուծումֈ Ունենք՝ 1 2 3 1 2 3x x x x         , հետևաբար, 

համաձայն վերոգրյալի, կունենանք՝ 1 2 3x x      

 

 
 

   

   

1; 2

2 1 3
\ 1; 2 ; 0 3;

\ 1; 2
; 0 3;

2 1 2 3

x
x

x R x
x R

x

x

  
  

   
       

   
       

ֈ 

Պատ.`    ; 0 3;x     : 

Նկատենք, որ առաջարկվող մոտեցումը կիրառելի է նաև  

1 1 2 2
a x b a x b c    ; 

1 1 2 2
a x b a x b c     և 

1 1 2 2
a x b a x b c     

 1 2 1 2
0;  ;  ;  ;  a a b b c R  տեսքի մոդուլով հավասարումների և 

անհավասարումների համար, ինչի համար անհրաժեշտ է նախապես 

վերջիններս բերել 
1 1 2 2

a x b a x b c        , 
1 1 2 2

a x b a x b c        և 

1 1 2 2
a x b a x b c        տեսքի, որտեղ 

1 2 1 2
;  ;  ;  ;  a a b b c R     , 

1 2
0 ;  0a a   և 

1 2

1 2

b b

a a

 


 
 որից հետո ստացված հավասարումներն ու 

անհավասարումները լուծել փոփոխականի 1 2

1 2

;
b b

x
a a

  
  

  

 և 1 2

1 2

\ ;
b b

x R
a a

  
  

  

 

արժեքների համար առանձին – առանձին՝ նկատի ունենալով, որ, 

համաձայն վերոգրյալի, երբ 

1 2

1 1 2 2 1 1 2 2

1 2

;    ,
b b

x a x b a x b a x b a x b
a a

  
                

  

իսկ երբ 

1 2

1 1 2 2 1 1 2 2

1 2

\ ;   
b b

x R a x b a x b a x b a x b
a a

  
                

  

:  

Որպես ասվածի հիմնավորում՝ քննարկենք ևս երկու օրինակֈ 

 

Օրինակ 3ֈ Լուծել 3 1 5 2 5x x     հավասարումը [1, 56]: 

Լուծումֈ Համաձայն վերը նշվածի՝ ունենք՝ 
1 2

3 0 ;  5 0a a     և 

1 2

1 2

1 2

3 5

b b

a a

 
  

 
, հետևաբար. 3 1 5 2 5x x      
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1 2

3 4

1 2 1 2
; ;

3 5 3 5

3 1 5 2 5 2 ; 3
0 , 2 5;  1

1 21 2
\ ;\ ;

3 53 5

0 , 2 5; 13 1 5 2 5

x x

x x x x
x

x Rx R

x xx x

       
           

         
    
     

      
    

        

: 

Պատ.`  0, 25;  1x   : 

 

Օրինակ 4ֈ Լուծել 4 5 3 5x x     անհավասարումը [1, 56]: 

Լուծումֈ Ունենք՝ 4 5 3 5 5 4 3 5x x x x          


1 2

5 0 ;  1 0a a     ; 1 2

1 2

4
3

5

b b

a a

 
  

 
 և ուրեմն, համաձայն վերը նշվածի, 

կստանանք՝ 5 4 3 5x x      

 

4
4 ; 3

; 3 5
5

4 3
1;  1, 5 ;

5 4 3 5 5 2 1 3
;4

3 21 4\ ; 34
;\ ; 3 5

3 55

1
;  25 4 3 5

3

x
x

x x
x x

x

x R
xx R

xx x

   
                              

        
                                    

:  

Պատ.` 
1 3

;
3 2

x
 

  
 

: 

 

Ի հավելումն ասվածի՝ նշենք, որ առաջարկվող մոտեցման 

բազմակի կիրառմամբ կարելի է լուծել նաև 
1 2 1

2x a x a x a c      ,  

1 2 3 4
x a x a x a x a c           1 2 3 4

; ; ; ;a a a a c R  և այլ տեսքի 

մոդուլով հավասարումներ (կամ համանման անհավասարումներ): 

Որպես ասվածի հիմնավորում՝ դիտարկենք ևս երկու օրինակֈ 

 

Օրինակ 5ֈ Լուծել 3 4 2 9 12x x x       հավասարումը 

[հեղինակային]: 
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Լուծումֈ Ունենք՝  3 4 2 9 1 2 ,x x x     
 

հետևաբար, 

համաձայն վերոգրյալի, կստանանք՝  

 

 

 

 

 

 

 

1 2

3 4

3; 4
3; 4

1; 1 0
\ 3; 41 2 9 1 2 1

\ 3; 4
2 \ 7 ; 9 7\ 3; 4

2 \ 7 ; 9
1; 72 7 2 9 1 2

4 1 6 1 2

x
x x

x x
x Rx x

x R
x R xx R

x R
x xx x

x

  
     

     
     

    
      

             


: 

Պատ.`  1;  7x  ֈ 

 

Օրինակ 6ֈ Լուծել 2 5 10 11 14x x x x         հավասարումը 

[հեղինակային]: 

Լուծումֈ Ունենք՝    2 5 1 0 1 1 1 4  ,x x x x         հետևաբար, 

համաձայն վերոգրյալի, կստանանք 

 

 

    

 

 

    
 

1 2

1

4

3 4

2 ; 5 2 ; 5

5 2 2 1 0 1 1 1 4 5; 1 6

5
1 0 ,1 1 1 0 ,1 1

1 0
2 2 5 1 1 1 0 1 4 3; 1 0

5;1 0

\ 2 ; 5 1 0 ;1 1\ 2 ; 5 1 0 ;1 1

2 7 2 2 1 1 42 7 2 2 1 1 4

x x

x x x

x
x x

x
x x x

x

x Rx R

x xx x

       
          
   
     

     
           

 
     
 

         

  

 5;10x   

Պատ.`  5;1 0x  : 

Ամփոփելով կարող ենք արձանագրել, որ առաջարկվող մոտեցումը 

հնարավորություն է ընձեռում մեկից ավել մոդուլ պարունակող որոշ 

տիպերի հավասարումների և անհավասարումների լուծման ժամանակ 

շրջանցել հայտնի միջակայքերի եղանակըֈ Ըստ էության՝ աշխատանքը 

կարելի է դիտարկել որպես հանրահաշիվ առարկայի 

ներառարկայական կապերի դրսևովման մի ձև, ինչը, կարծում ենք, 

կնպաստի ինչպես սովորողների տրամաբանական և ստեղծագործական 

մտածողության զարգացմանը, այնպես էլ, առհասարակ, ուսուցման 

արդյունավետության բարձրացմանըֈ 
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О ПРИМЕНЕНИИ НЕКОТОРЫХ НЕРАВЕНСТВ 

Никогосян Г. С., Манукян В. Ф. 
 

Работа посвящена решению некоторых уравнений и неравенств с 

модулями, которые обсуждаются в школьном курсе алгебры. Используя 

некоторые очевидные и известные неравенства, для решения 

вышеуказанных уравнений и неравенств предлагается новый подход, 

который позволяет обойти известный метод интервалов, обычно 

используемый в таких случаях.  

Ключевые слова: модуль, уравнение, неравенство, метод интервалов. 

 

ON THE APPLICATIONS OF SOME INEQUALITIES 

Nikoghosyan G. S., Manukyan V. F. 
 

The work is devoted to the study of solving some equations and 

inequalities with modules that are discussed in the school course of algebra. 

Using some obvious and known inequalities, a new approach is proposed for 

solving the above equations and inequalities, which makes it possible to 

circumvent the well-known interval method commonly used in such cases.  

Keywords: module, equation, inequality, interval method. 
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ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

ШИРАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. НАЛБАНДЯНА  

M. NALBANDYAN STATE UNIVERSITY OF SHIRAK 

 У Ч Е Н Ы Е  З А П И С К И      Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն   Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր     S C I E N T I F I C   P R O C E E D I N G S  
 

Պրակ   Բ       

Выпуск Б      

Issue    B  

 

ՀՏԴ 519:37                                ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ 

               

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ 

ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 

ԴԱՍԵՐԻՆ 

Պետոյան Կ. Խ. 

 

Աշխատանքում ներկայացված է համագործակցային ուսուցման 

կազմակերպման մի փորձ՝ «Երեք բանալի և մեկ կողպեք» մեթոդի 

կիրառմամբ՝ մեթոդի կիրառության հմտությունները զարգացնելու 

ակնկալիքով: Առաջարկվում է նաև ուսուցչի կողմից մեթոդի բազմակի 

կիրառման արդյունքում ուսուցչի հմտությունների զարգացման  

դինամիկան գնահատող աղյուսակ: 
Բանալի բառեր. համագործակցային մեթոդներ, աշակերտա-

կենտրոն ուսուցում, «Երեք բանալի և մեկ կողպեք», համագործակցային 

հմտություններ, հաղորդակցման հմտություններ, մանկավարժի 

աշխատանքի գնահատման աղյուսակ:  

 

Հարցի արդիականությունը 

Մեր երկրի կարևոր հարստություններից մեկը գիտական ներուժն 

է, որի ձևավորման պատասխանատվությունը կրում է նաև 

հանրակրթությունը: 

Հասարակական բոլոր փոփոխությունները ազդում են նաև 

կրթական համակարգի վրա: Հետանկախացման տարիներին ՀՀ 

հանրակրթության մեջ իրականացվում են կրթական բարեփոխումներ, 

որոնք անդրադառնում են կրթության կազմակերպման տարբեր 

հարցերի: Այս աշխատանքում ցանկանում ենք անդրադառնալ 

բարեփոխումների պահանջով առաջադրված համագործակցային 

մեթոդների կիրառման արդյունավետության ուղիների մատնանշմանը 

[4]: Համագործակցային  մեթոդների կիրառումն ինքնանպատակ չէ. 

դրանք պետք է ուղղված լինեն սովորողների ինչպես մտավոր ու 

զգայական կարողությունների, այնպես էլ ինքնուրույնության, 

2 0 1 9   № 1  
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սոցիալականացման և այլ հմտությունների  զարգացմանը: Մեթոդի 

ընտրության վրա կարող են ազդել՝ 

 ուսուցման նպատակները և խնդիրները, 

 նյութի բովանդակությունը, 

 ուսումնական նյութի ծավալը և բարդությունը, 

 նոր գիտելիք ձեռք բերելու նկատմամբ աշակերտների 

շահագրգռվածությունը և համագործակցային հմտությունների 

մակարդակը, 

 աշակերտների տարիքային առանձնահատկությունները, 

 ուսումնական ժամաքանակը, 

 ուսուցման նյութատեխնիկական պայմանները, 

 ուսուցիչ –աշակերտ փոխհարաբերությունները, 

 աշակերտների թվաքանակը դասարանում, 

 ուսուցչի պատրաստվածության մակարդակը [5] և այլն: 

Համագործակցային ուսուցման արդյունավետության համար շատ 

կարևոր է ուսուցչի դասի պլանավորման նախապատրաստական 

աշխատանքների գրագետ կազմակերպումը:  

Այն ուսուցչից պահանջում է՝ 

 հիմնավորել տվյալ դասը համագործակցային խմբերով 

կազմակերպելու անհրաժեշտությունը, 

 որոշել համապատասխան խմբեր կազմելու սկզբունքները, ձևերը,  

 նախապատրաստել անհրաժեշտ բաշխիչ նյութեր,   

 ձևակերպել նպատակներին համապատասխան առաջադրանքներ, 

 ձևակերպել առաջադրանքների կատարման հստակ հրահանգներ,   

 որոշել հանձնարարությունների  համապատասխան  ծավալ:  

Դասի կազմակերպման ժամանակ ուսուցչի հիմնական 

աշխատանքը կլինի բոլոր խմբերի աշխատանքների վերահսկումն ու 

ուղղորդումը:  

Յուրաքանչյուր մեթոդի կիրառման նպատակները խիստ 

բազմազան են, ինչը ենթադրում է նաև, նպատակից կախված, մեթոդի 

ձևափոխման հնարավորություն: Ցանկացած դաս և դասարան եզակի է, 

ուստի ուսուցչի վարպետության ցուցանիշներից մեկը նպատակին 

համապատասխան մեթոդի ընտրությունն է [2]:  

Համագործակցային ուսուցման առավելությունները 

Համագործակցային մեթոդները մեծ ներուժ ունեն 

աշակերտակենտրոն ուսուցում կազմակերպելու համար, ինչը ևս 

կրթական բարեփոխումների կարևոր պահանջներից է [3, 4]: Նշենք նաև, 
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որ ժամանակակից կրթական գործընթացում կարևորվում է ոչ թե 

պատրաստի գիտելիքի մատուցումն ուսուցչի կողմից, այլ աշակերտին 

մասնակից դարձնելը այդ գիտելիքի ձեռքբերմանը:  

Համագործակցային մեթոդները թույլ են տալիս առավել 

արդյունավետ յուրացնել նոր նյութը, զարգացնել ինքնուրույնության, 

համագործակցային, հետազոտական աշխատանք կատարելու բազում 

հմտություններ, օրինակ՝ տեղեկույթի որոնման, հավաքման, մշակման և 

այլն: Սակայն այդ հմտությունների ձեռքբերումը սովորողների կողմից 

երկարատև աշխատանքի արդյունք է, իսկ ուսուցչին հնարավորություն է 

տալիս կատարելագործել, հարստացնել իր մեթոդական մոտեցումները 

տարբեր խնդիրների լուծման ժամանակ: 

Այսօր մանկավարժների մեթոդական զինանոցը բավականին 

հարուստ է, սակայն բոլորովին այլ է դրանց կիրառությունը: Որպես ՀՀ 

ԿԳՆ ԿԱԻ Շիրակի մարզի աշխարհագրության մասնագետ՝ հաճախակի 

եմ մշտադիտարկում կատարում Շիրակի մարզի տարբեր դպրոցներում: 

Դասալսումների ժամանակ ուսուցիչների կողմից կիրառվում են բազում 

մեթոդներ, սակայն դրանք գրեթե միշտ կա՛մ չեն հասնում 

տրամաբանական ավարտին՝ դասի նպատակին, կա՛մ էլ ժամանակի մեջ 

չեն տեղավորվում, խմբերը համասեռ չեն կազմվում, խմբերում թիմային 

աշխատանքը չի ստացվում, ոչ բոլորն են ակտիվություն ցուցաբերում, 

անհրաժեշտ պահանջները կա՛մ չեն հասկանում, կա՛մ էլ թերի են 

կատարում: 

Ցանկացած նոր աշխատանք կատարելիս կարող են բացահայտվել 

բազում թերություններ, որոնք շտկվում, ճշգրտվում են աշխատանքի 

բազմակի կրկնության արդյունքում:  

Հետազոտության մեթոդիկան 

Աշխատանքը շատերին հայտնի մեթոդի կիրառման մի առաջարկ է՝ 

ուսուցիչների մեթոդական մոտեցումները հարստացնելու նպատակով: 

Առաջարկում եմ աշխարհագրության դասերին դասի իմաստի 

ընկալման փուլում մեր կողմից հաճախակի օգտագործվող «Երեք 

բանալի և մեկ կողպեք» մեթոդի կիրառման հնարավորություն՝ որպես 

տեքստի ընկալման, վերլուծության, գլխավորը երկրորդականից 

տարբերելու, սեփական կարծիքը հիմնավորելու, ընդհանրացման, 

համագործակցային հմտությունների զարգացման արդյունավետ ձև     

[1,2]: Մեթոդը նպատակահարմար է կիրառել այն թեմաների 

դասավանդման ժամանակ, որոնք բավականին ծավալուն են:  
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Դուրս գալով մեր հոդվածի ծավալի սահմանափակ լինելուց՝ մեր 

կողմից առաջարկվող մեթոդը տրված է 9-րդ դասարանի «ՀՀ 

բուսականությունը և կենդանական աշխարհը» [6] դասի օրինակով՝ 

դասի պլանի հետևյալ հաջորդական քայլերով. 

 Հրահանգել աշակերտներին հաշվել 1-5-ը և միևնույն համարների 

միավորումով ձևավորել համապատասխան թվով խմբեր: 

 Խմբերին բաժանել ուսումնասիրման ենթակա նյութերը՝  

I խումբ - ՀՀ բուսական ու կենդանական աշխարհի բազմազանության 

պատճառները (էջ 63), 

II խումբ - Անապատային և կիսաանապատային գոտու բնութագիրը 

(էջ 63-64), 

III խումբ - Լեռնային չորասեր և տափաստանային գոտու բնութագիրը 

(էջ 64), 

IV խումբ - Անտառային գոտու բնութագիրը (էջ 64-65), 

V խումբ - Մերձալպյան և ալպյան գոտու բնութագիրը (էջ 65): 

 Գրատախտակին գրել մեթոդի անունը՝«Երեք բանալի և մեկ 

կողպեք», և բացատրել աշխատելու ընթացքը: Խմբերը պետք է նախ 

անհատապես ուսումնասիրեն հանձնարարված հատվածը, 

քննարկեն, որպես «բանալիներ» դուրս բերեն տվյալ հատվածի 

հիմնական բովանդակությունն արտահայտող երեք 

նախադասություն և ձևակերպեն մեկ ամփոփիչ միտք, որը 

կհանդիսանա խմբի  «կողպեք»-ը : 

 Ներկայացնել գնահատման չափանիշները: Խմբերը կգնահատվեն 

ըստ  իրենց նախընտրած ներկայացման ձևի (արձակ շարադրում, 

բացատրություն, քարտեզագրում կամ որևէ սխեմայի, պաստառի 

ներկայացում, օրինակ, կողպեքի ու բանալիների նկարների 

տեսքով և այլն), բանավոր խոսքի հստակության, ուսանելիության, 

տրամաբանական հաջորդականության, ժամանակի ռացիոնալ 

օգտագործման և այլն: 

  Տրվում է աշխատանքի կատարման ժամանակ:  

 Խմբի աշխատանքը կներկայացնի ուսուցչի կողմից ընտրված 

աշակերտը: 
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 Խմբերի ներկայացրած հատվածների յուրացման աստիճանը 

ճշտելու համար սովորողները կստանան ողջ դասին վերաբերող` 

ուսուցչի կազմած հայտորոշիչ թեստային առաջադրանք:  
 

Հայտորոշիչ թեստ 

9-րդ դասարան  

Թեման-ՀՀ բուսականությունը և կենդանական աշխարհը 

Առաջադրանքների քանակը-10 
 

1.ՀՀ բուսական ներկայացուցիչների 120 տեսակը հանդիպում է միայն 

մեր երկրում և կոչվում է.  
 

2. Որքա՞ն բարձրակարգ բուսատեսակներ են հանդիպում ՀՀ-ում: 

1) 4200   2) 3200 3) 2200 4) 1200 
 

3. ՀՀ-ում էնդեմիկ կենդանատեսակ է . 

1) վարազը 2) գորշ արջը  

3) բեզոարյան այծը  4) շնագայլը 
 

4.Ինչո՞վ է պայմանավորված շատ կենդանիների (գայլ, աղվես, 

նապաստակ, գորշ արջ)  գրեթե բոլոր գոտիներում գտնվելը: 
 

5.Համապատասխանեցնել սյունակները. 

1)Անապատային և կիսաանապատային գոտի ա) մասրենի 

2) Լեռնաչորասեր գոտի   բ) սիզախոտ 

3) Տափաստանային գոտի  գ) ջանգյուլում 

4) Անտառային գոտի դ) սոսի 
 

6.Ո՞ր գոտում են համեմատաբար շատ կրծողները: 

1) անապատներում    2) տափաստաններում  

3) անտառներում 4) մերձալպյան գոտում 
 

7.ՀՀ հյուսիս-արևելքում հիմնական ծառատեսակն է. 

1) սոսին 2) վրացական կաղնին 

3) արևելյան հաճարենին  4) արաքսյան կաղնին 
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8.Թվարկված բույսերից և կենդանատեսակներից կազմել զույգեր ըստ 

գոտիների. 

1) կապառ,         2) փետրախոտ, 3) հազարատերևուկ,  4) թխկի,     

5) դաշտամուկ,   6) վարազ,          7) աքիս,                        8) այծյամ 
 

9.ՀՀ հյուսիսարևելյան և հարավարևելյան շրջաններում ո՞ր 

բուսականությունն է տարածված: 

1) լեռնաչորասեր 2) անտառային 

3) տափաստանային              4) ալպյան 
 

10.ՀՀ անտառները ինչպիսի՞ նշանակություն չունեն: 

1) արդյունաբերական 2) հողապահպան 

3) ջրապահպան 4) կլիմայակարգավորող 

 

 Առաջադրանքի արդյունքները կբացահայտեն նաև խմբերից 

յուրաքանչյուրի համագործակցային աշխատանքը և ներկայացման 

որակը, ինչի հիման վրա կկատարվի խմբերի կամ անհատների 

գնահատում: 

Բնականաբար առաջին անգամ մեթոդը կիրառելիս չեն կարող 

թերություններ չլինել, ուստի որոշակի հաջողություն գրանցելուց հետո 

մեթոդի կիրառումը և աշակերտների կողմից այն օգտագործելու 

արյունավետությունը բարձրացնելու համար ցանկալի է և օգտակար 

դրա բազմակի կիրառությունը:  

Վերը նշված մեթոդը բազմակի կիրառվել է Շիրակի մարզի 

Գյումրու «Ֆոտոն» վարժարանի 9-րդ «գ» դասարանում, 8-րդ «ա» և 6-րդ 

«ա»  դասարաններում: 

Ուսուցչի աշխատանքի զարգացման ընթացքը արդյունավետ 

կարգավորելու համար առաջարկում ենք օգտագործել 

ինքնագնահատման աղյուսակ, որտեղ  յուրաքանչյուր փորձից հետո 

ուսուցիչը գրանցում է տվյալ դասի հաջողություններն ու 

թերությունները: Դրանց վերլուծության արդյունքում ուսուցիչը 

հնարավորություն կունենա գտնելու թերությունները շտկելու, 

կատարելագործելու ուղիներ և շարունակաբար կրկնելու դեպքում 

կարող է հասնել մեթոդի կիրառման առավել արդյունավետության:  
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Մեր առաջարկած աղյուսակը կունենա հետևյալ տեսքը: 

 

Ուսուցչի աշխատանքի գնահատման չափանիշներ 
Դասերի հերթական  

համարները 
1 2 3 4 

Խմբերի համասեռությունը     
Խմբում  անդամների համագործակցության աստիճանը     
Խմբում իշխող աշակերտ(ներ)ի առկայությունը     
Առաջադրանքների ձևակերպման  հստակությունը     
Առաջադրանքների համապատասխանությունը մեթոդին, թեմային ու 

խմբերին 
    

Ժամանակի իրատեսական բաշխումը     
Անհրաժեշտ  ռեսուրսների առկայությունը     

 

Հետազոտության արդյունքները 

 

9-րդ «գ» դասարանում, որտեղ սովորում են 25 աշակերտներ, «ՀՀ 

բուսականությունը և կենդանական աշխարհը» թեման ուսումնասիրելիս 

ստացել ենք հետևյալ արդյունքները. 

«9» միավոր-6 աշակերտ 

«8» միավոր-7 աշակերտ 

«7» միավոր-4 աշակերտ 

«6» միավոր-4 աշակերտ 

«5» միավոր-4 աշակերտ 

8-րդ «ա» դասարանում, որտեղ սովորում են 24 աշակերտներ, 

«Արևմտյան Եվրոպայի տնտեսությունը» թեման ուսումնասիրելիս  

ստացել ենք հետևյալ արդյունքները. 

«9» միավոր-6 աշակերտ 

«8» միավոր-7 աշակերտ 

«7» միավոր-7 աշակերտ 

«6» միավոր-2 աշակերտ 

«5» միավոր-1 աշակերտ 

«4» միավոր-1 աշակերտ 

6-րդ «ա» դասարանում, որտեղ սովորում են 24 աշակերտներ,  

«Երկրագնդի բնական զոնաները» թեման ուսումնասիրելիս  ստացել ենք 

հետևյալ արդյունքները. 

«9» միավոր-3 աշակերտ 

«8» միավոր-6 աշակերտ 
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«7» միավոր-6 աշակերտ 

«6» միավոր-3 աշակերտ 

«5» միավոր-3 աշակերտ 

«4» միավոր-3 աշակերտ 

 

Եզրակացություն   

1. 9-րդ դասարանում մեթոդը  կիրառվել է  «ՀՀ բուսականությունը և 

կենդանական աշխարհը» թեման ուսումնասիրելիս  և որակական 

առաջադիմությունը կազմել է 68%: Կարելի է ասել, որ նշված մեթոդի 

արդյունավետությունը բարձր է, և այն արդյունավետ է բարձր 

դասարանների համար: 

2. 8-րդ դասարանում մեթոդը  կիրառվել է  «Արևմտյան Եվրոպայի 

տնտեսությունը» թեման ուսումնասիրելիս  և որակական առաջա-

դիմությունը կազմել է 83%: Առաջարկվող մեթոդը առավել բարձր 

արդյունավետություն ունի տնտեսական աշխարհագրության ցիկլի 

առարկաների դասավանդման ժամանակ: 

3. 6-րդ դասարանում մեթոդը  կիրառվել է «Երկրագնդի բնական 

զոնաները» թեման ուսումնասիրելիս  և որակական առաջադիմությունը 

կազմել է 62,5%: Մեթոդը առավել ցածր արդյունավետություն ունի ցածր 

դասարանների համար: 

4. Մեթոդի կիրառությունը հիմնական դպրոցի երեք դասարան-

ներում թույլ տվեց եզրակացնել, որ այն ընդհանուր առմամբ 

արդյունավետ է դպրոցական աշխարհագրության դասավանդման 

ժամանակ: 
 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ 

МЕТОДОВ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

Петоян К. Х. 
 

В работе представлена попытка интерактивного обучения с 

помощью метода  «Три ключа и один замок» с целью развития навыков  

применения этого метода. 

Предлагается также таблица, оценивающая динамику усвоения 

метода учителем в результате многократного применения. 

Ключевые слова: интерактивные методы, личностно-

ориентированное обучение, метод «Три ключа и один замок», 

интерактивные навыки, коммуникативные навыки, таблица оценивания 

деятельности учителя.  
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DEVELOPMENT OF SKILLS IN APPLICATION OF COOPERATIVE 

METHODS DURING GEOGRAPHY CLASSES 

Petoyan K. Kh. 
 

This work represents an experiment of organizing a cooperative learning 

by using “Three keys and one lock” method. The aim is to develop skills of 

applying this method. In order to indicate the results after using this method 

multiple times, the paper also suggests a chart for estimating the rate of 

development of teacher‟s skills.   

Keywords: cooperative methods, student-centered teaching, “Three keys 

and one lock”, cooperative skills, communication skills, chart for estimating 

the rate of development of teacher‟s skills.  
 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

1. Ադամյան Ն., Դասավանդման մեթոդիկայի արդի տեխնոլոգիաներ, 

Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, «Էդիթ Պրինտ», Երևան 2018, 264 էջ: 

2. Ադամյան Ն., Գրիգորյան Ա., Գդլյան Գ., Կենսաբանության 

համագործակցային դասերի պլանների նմուշներ, Հանրապետական 

գիտ. նստաշրջան, Նյութերի ժողովածու, Գյումրի, ԳՊՄ-ի, 10.11-

դեկտեմբեր 2007, «Դպիր» հրատ., 2008, էջ 408-413: 

3. Արնաուդյան Ա., Օհանովա Ի., Գրիգորյան Ք., Դավթյան Մ., 

Զոհրաբյան Ա., Հովհաննիսյան Գ.,  Սեմինար պարապմունքների 

ուղեցույց, Ձեռնարկ ուսումնական ծրագրեր մշակող 

մասնագետների համար, ԱՅՌԵՔՍ, Երևան, 2002, 272 էջ: 

4. Դավթյան Մ., Գրիգորյան Ք., Արնաուդյան Ա., Զոհրաբյան Ա., 

Հովհաննիսյան Գ., Օհանովա Ի., «Կրթակարգի մշակման և 

ինտեգրման մոտեցումներ», Ձեռնարկ ուսուցիչների համար, 

ԱՅՌԵՔՍ, Երևան, Տիգրան Մեծ, 2004, 319 էջ: 

5. Հովսեփյան Ա., Բաղդասարյան Ա., Մարկոսյան Ա., 

Աշխարհագրություն, Ուսուցիչների 5-օրյա վերապատրաստումների 

ծրագիր և նյութեր, Երևան, 2007, Էջ 120: 

6. Մանասյան Մ., Հովսեփյան Ա., Աշխարհագրություն, Հայաստան, 

Հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դաս. Դասագիրք, Երևան, Տիգրան 

Մեծ, 2014, 240 էջ: 
 

Տեղեկություններ հեղինակի մասին 

Պետոյան Կ. Խ. –ուսուցչուհի  
ՀՀ ԿԳՄՍՆ Գյումրու «Ֆոտոն վարժարան» ՊՈԱԿ  

Էլ. փոստ՝ petoyan.karine@yandex.ru                                           Տրվել է խմբագրություն 31.01.2019 

mailto:petoyan.karine@yandex.ru


67 

 

ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

ШИРАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. НАЛБАНДЯНА  

M. NALBANDYAN STATE UNIVERSITY OF SHIRAK 

 У Ч Е Н Ы Е  З А П И С К И      Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն   Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր     S C I E N T I F I C   P R O C E E D I N G S  
 

Պրակ   Բ       

Выпуск Б      

Issue    B  

 

ՀՏԴ 37.032                                                                       ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ՔՆՆԱԴԱՏԱԿԱՆ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ 

ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ 

Խաչատուրյան Ռ. Ս. 

 

Սույն հոդվածում ընդգծվում է աշակերտների քննադատական 

մտածողության հմտությունների զարգացման կարևորությունը 

պատմության դասավանդման ընթացքում: Որպես ներգործության 

միջոց՝ առանձնացվում է հարցադրումներով իրականացվող 

ուսումնառությունը: Այն կօգնի բացահայտել պատմական փաստերի ու 

երևույթների պատճառահետևանքային կապերը, կզարգացնի դրանք 

գնահատելու կարողությունը՝ ձևավորելով փոխանցելի հմտություններ: 

Բանալի բառեր. ինֆորմացիա, քննադատական, ստեղծագոր-

ծական մտածողություն, պատճառահետևանքային կապ, վերլուծություն, 

բաց հարցեր, գնահատում, ճանաչողություն: 

 

Այս հոդվածում կփորձենք ներկայացնել առաջադեմ կրթական 

համակարգեր ունեցող տարբեր երկրների գիտամանկավարժական 

փորձը ուսումնասիրվող խնդրի վերաբերյալ (Մեծ Բրիտանիա, ԱՄՆ, 

Ռուսաստան և այլն): Ըստ այդմ՝ կվերլուծվեն և  կներկայացվեն  մի շարք 

հոդվածներ ու աշխատություններ, կբացահայտվեն առկա 

մոտեցումներն ու միտումները:  

 Նախևառաջ մեզ հետաքրքրում էր այն հարցը, թե հնարավո՞ր է 

արդյոք դասավանդման միջոցով զարգացնել սովորողի մտածողության 

հմտություններն առհասարակ, և ինչպիսին են այս ոլորտում առկա 

գիտական մոտեցումները:  Ըստ այդմ՝ դիտարկվել են Սուխոմլինսկու, 

Դայանա Հալփերնի, Արթուր Չափմանի (Լոնդոնի համալսարանական 

քոլեջի Կրթության ինստիտուտի պատմության մասնագետ, ում հետ 

համագործակցել եմ Արարատյան բակալավրիատի Կրթության 

գերազանցության ազգային ծրագրի շրջանակներում), Լերների և այլոց 

մոտեցումները:  

2 0 1 9   № 1  
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Սույն հոդվածի նպատակն է առաջարկել միջոցներ աշակերտների՝ 

պատճառահետևանքային կապերը վերլուծելու,  փաստերն ու 

երևույթները գնահատելու հմտության զարգացման համար, որոնք 

ինքնին քննադատական և պատմական մտածողության մաս են 

կազմում: Առաջադրված վարկածն է՝ բաց հարցերի միջոցով 

իրականացվող ուսումնառությունը կարո՞ղ է նպաստել նշյալ 

հմտությունների զարգացմանը:  

Արդիականությունը: Ժամանակակից աշխարհում ինֆորմացիայի 

արագ ներհոսքի պայմաններում կարևորագույն խնդիր է դառնում ոչ 

միայն իֆորմացիային տիրապետելը, այլև արժևորելը և 

համապատասխան իրավիճակներում կիրառելը: Այս խնդիրը առկա է 

հասարակական կյանքի գրեթե բոլոր բնագավառներում, երբ մարդիկ, 

առանց երևույթների պատճառների մեջ խորամուխ լինելու, 

չհիմնավորված եզրակացություններ են անում, տալիս են միակողմանի 

գնահատականներ, առանց վերլուծելու կրկնում են այլոց տեսակետներն 

ու կարծիքները: Մեր խնդիրն է սովորեցնել առարկայորեն մտածել և 

առարկայի միջոցով ձևավորել քննադատական մտածողության 

(այսուհետև՝ ՔՄ)  որոշակի փոխանցելի հմտություններ: 

 

Մանկավարժական գործունեության ընթացքում իմ ուշադրության 

առանցքում մշտապես եղել է աշակերտների ստեղծագործական ու 

քննադատական մտածողության հմտությունների զարգացումը: Տարվա 

ընթացքում աշակերտների կողմից իրականացված տարաբնույթ 

առաջադրանքները ցույց տվեցին, որ շատ ավելի բարձր արդյունքներ են 

արձանագրվում այնպիսի առաջադրանքներ կատարելիս, որոնք 

ենթադրում են փաստական նյութի չեզոք վերարտադրություն, ավելի 

հեշտությամբ են պատասխանում այն հարցերին, որոնք ենթադրում են 

պատմական այս կամ այն փաստի, երևույթի իմացություն: Սակայն 

դժվարությամբ են համադրում փաստերը, գտնում պատմական 

երևույթների միջև առկա կապերը, վերլուծում երևույթների 

պատճառներն ու հետևանքները: Շատ դեպքերում աշակերտներին չի 

հաջողվում արտահայտել սեփական տեսակետը, ապացուցել այն 

անհրաժեշտ փաստարկներով, հիմնավորված դատողություններ անել, 

գնահատել փաստերն ու երևույթները: Այս ամենը հնարավոր է 

իրականացնել քննադատական մտածողության հմտությունների 

զարգացման շնորհիվ: 
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Քննադատական մտածողությունը մտածողության համակարգ է, 

որն օգտագործվում է փաստերի ու իրադարձությունների վերլուծության 

համար, հնարավորություն է տալիս փաստարկված եզրակացություններ 

անել, հիմնավորված գնահատականներ տալ, մեկնաբանել, կիրառել 

ստացված արդյունքները նման այլ իրավիճակներում: Քննադատական 

մտածողության բաղադրատարրերը համարվում են գլոբալ 

մտածողության բաղկացուցիչ և՝ 

  կանխորոշում են ուսումնառության նպատակները,  

 հանգեցնում են կարծրատիպերի հաղթահարման, 

  նպաստում են աշխարհի ամբողջական ընկալմանը, 

  նպաստում են աշխարհի ճանաչմանը իր բոլոր կողմերով,  

 ապահովում են անձի բաց լինելը այլընտրանքի  նկատմամբ, 

զարգացնում են պրոբլեմի լուծման ալտերնատիվ ուղիները տեսնելու 

կարողությունը:  

Սուխոմլինսկին սովորողների մտածողության զարգացումը 

դպրոցական կրթության ամենասուր, ամենախնդրահարույց 

պրոբլեմներից մեկն է համարել [3]: 

Գիտելիքի և մտածողության միջև եղած կապը փորձում է 

բացահայտել Դայանա Հալպերնը: Մտածողությունը օգնում է մեզ 

կիրառել նախկինում ձեռք բերված գիտելիքները նորը կառուցելու 

համար: Մտածողության այդ տեսակին դիմում են խնդիրներ լուծելիս, 

եզրակացություններ ձևակերպելիս, երևույթներ ու փաստեր 

գնահատելիս, որոշումներ ընդունելիս:  «Քննադատական» բառը իր մեջ 

գնահատողական բաղադրիչ է պարունակում: Երբեմն այդ բառի ներքո 

ինչ-որ բացասական երանգ է փոխանցվում: Բայց գնահատականը պիտի 

լինի կառուցողական՝ արտահայտելով և՛ դրական, և՛ բացասական 

վերաբերմունք: ՔՄ-ն կոչում են նաև նպատակադրված մտածողություն, 

որովհետև այն ուղղված է ցանկալի արդյունքի ստացմանը:  

Նախևառաջ մեզ հետաքրքրում էր այն հարցը, թե հնարավոր է 

արդյոք դասավանդման միջոցով զարգացնել սովորողի մտածողության 

հմտություններն առհասարակ, և ինչպիսին են այս ոլորտում առկա 

գիտական մոտեցումները: Իսկ կան արդյոք ապացույցներ այն մասին, որ 

մտածողությունը կարելի է բարելավել: Անցկացվել են մի շարք 

հետազոտություններ, որոնց արդյունքների ամփոփումը թույլ է տալիս 

եզրակացնել, որ ուսուցման շնորհիվ հնարավոր է զարգացնել ՔՄ-ը, 

հատկապես այն դեպքում, երբ ուսումնառությունը միտված է այնպիսի 

հմտությունների ու կարողությունների ձևավորմանը, որոնք կարելի է 
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կիրառել տարբեր իրավիճակներում և գիտական տարբեր ոլորտներում: 

Դժվար է գտնել ՔՄ այնպիսի ոլորտ, որին հնարավոր չլինի տիրապետել 

[4]:  

Ամերիկյան քոլեջների սովորողոները վկայում են, որ իրենց 

քննադատական մտածողության հմտություննեը  զգալիորեն բարե-

լավվել են մտածողության հմտություններ սովորեցնող դասընթացներից 

հետո [5]: Նրանք սկսել էին ավելի բարձր գնահատել իրենց մի շարք 

չափանիշներով, ինչպիսիք են՝ առանց ավելորդ շտապողականության 

դատողություններ անել, կարողանալ գնահատել հակադիր փաստարկ-

ները, բազմակողմանիորեն գնահատել, հաշվի առնել անորոշության 

գործոնը: Նրանք նշել են նաև, որ խնդիրներ լուծելիս կիրառում են 

տարբեր էվրիստիկ մոտեցումներ, ինչպիսիք են ավելորդ փաստերի 

բացառումը, ինֆորմացիայի աղբյուրի հուսալիության գնահատումը: 

Հետազոտողները եկել են այն եզրակացության, որ գիտելիքները, որոնց 

ստացման ժամանակ տրվում են մտածողության ընդհանուր կանոններ, 

կարող են փոխադրվել նաև գործունեության այլ ոլորտներ:  

Պատմական մտածողության զարգացման վերաբերյալ հետաքրքիր 

մոտեցումներ է առաջարկում Լերները: Ուսուցիչը կոնկրետ օրինակի 

միջոցով կարող է ցույց տալ աշակերտին փաստերի միջև եղած 

օրինաչափությունները, բացատրել այս կամ այն երևույթը: Սակայն 

սովորողը կարող է առնչվել որևէ ինֆորմացիայի և ստիպված լինել 

ինքնուրույն պատասխաններ գտնել: Պետք է զարգացնլ սովորողների 

ակտիվությունն ու հասցնել նրան, որ նա մշտապես զգա ավելի լայն 

փաստեր ու երևույթներ իմաստավորելու պահանջ:  

Պրոբլեմի լուծման նման մոտեցումը միաժամանակ ցույց է տալիս 

առհասարակ աշխարհայացքային այլ պրոբլեմների լուծման եղանակ-

ները: Արդյունքում սովորողի մոտ ձևավորվում է ընդհանուր մոտեցում 

վերլուծության նկատմամաբ առհասարակ, որը հանգեցնում է 

սոցիալական երևույթների իմաստավորման և հասանելի որոշակի 

պրոբլեմների լուծման [2]: 

Որպես քննադատական մտածողության դրսևորումներ՝ մենք 

կարևորում ենք պատճառահետևանքային կապերի վերլուծության, 

փաստերն ու երևույթները գնահատելու  կարողությունները: 

Վերջիններս համարվում են «պատմական մտածողության» հայեցա-

կարգի կարևոր բաղկացուցիչներ [9]: Որպես ներգործության միջոց՝ 

նախընտրելի է կիրառել բաց հարցադրումների հետևյալ  տեսակները՝ 

Ինչու՞,  Ի՞նչ հետևանքների է հանգեցնում, Ինչպե՞ս եք գնահատում….: 
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Ընդ որում այդ երեք տեսակի հարցերի միջոցով կառուցվում է 

պատճառահետևանքային կապերի տրամաբանական ամբողջական մեկ 

շղթա: Նշեմ նաև, որ այս հարցադրումներին պատասխանելիս 

աշակերտների իրականացրած ճանաչողական գործունեությունը 

համապատասխանում է  Բլումի [7] մշակած աստիճանային համակար-

գի վերին աստճաններին և ենթադրում է գնահատում, աստիճանա-

կարգում, արժևորում: Ինչպես նաև Սանդերսի hիշողություն-

փոխակերպում-մեկնաբանում-կիրառություն-վերլուծություն-

համադրում-գնահատում համակարգում այս հարցերը դիտվում են իբրև 

հարցադրումների ամենաբարձր մակարդակ [8]: 

Մտածողությունը՝ որպես ակտիվ ու նպատակաուղղված 

գործընթաց, սկսվում է առաջադրված որոշակի հարցերից:  Տրամաբա-

նության մեջ հարցը ձևակերպվում է որպես որոշ ինֆորմացիայի 

հարցում: Այլ կերպ հարցը մեկնաբանվում է որպես խթանող նախադա-

սություն: Ինչքան մեծ է ինֆորմացիան, որի հետ դու աշխատում ես, 

այնքան կարևոր է կարողանալ առանձնացնել գլխավորն ու երկրոր-

դականը: Այս առումով կարևոր է հարցադրումներ անելը: 

Բաց հարցերը ունեն մի շարք առավելություններ փակ հարցերի 

նկատմամբ: Դրանք թույլ են տալիս առանց որևէ սահմանափակման 

արտահայտել սեփական տեսակետը, առանձնացնել ամենաէականը, 

բարձրացնել այնպիսի խնդիրներ, որ անգամ հարցադրողի մտքով չի 

անցել, բացահայտել առկա հակասությունները, երևույթներն ու 

փաստերը դիտարկել լրիվ այլ տեսանկյունից: Հարցը յուրատեսակ 

մանրադիտակ է, գիտելիքների որոշակի համակարգ, որն իր մի մասով 

(հարցով) բնորոշում է այն, ինչ արդեն իսկ գիտենք, և ընկած է մեր 

գիտելիքի հիմքում, իսկ երկրորդ մասով (պատասխան) կա որոշ 

չիմացություն, այսինքն՝ այն, ինչ մենք ուզում ենք իմանալ [1]: 

Ճանաչողության գործընթացում կարևոր է ֆիքսել այն 

գիտելիքները, որոնք ձեռք են բերվել, բայց պետք նաև ֆիքսել այն,  ինչը 

մենք դեռևս չգիտենք և ենթակա է պարզվելու: Այդպիսիք են հենց 

հարցերը: Հարցի կառուցվածքը հասկանալու համար նախ պետք է 

առանձնացնել այն, ինչ մենք արդեն գիտենք: Մեր իմացածի հիման վրա 

էլ արդեն կարելի է ձևակերպել հարցը: Հարցը՝ որպես ճանաչողության 

ձև, միջոց է պարզելու անհայտը՝ հենվելով ինչ որ հայտնի փաստի վրա: 

Հարցադրումների միջոցով իրականացվող ուսումնառությունը 

հնարավորություն կտա աշակերտին  գտնել իրեն տրված հարցի 
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պատասխանը՝  կիրառելով իր գիտելիքները, ունեցած տեղեկույթը, նաև 

առաջադրել  հարցեր, գործի դնել սեփական աշխարհայացքը: 

Այս առումով բավականին մեծ է ուսուցչի դերը: Նրա խնդիրն է 

ճիշտ ձևակերպված հարցերի միջոցով նպաստել աշակերտների 

մտածողության զարգացմանը: Պիտի ստեղծվի համապատասխան 

կրթական միջավայր, որտեղ սովորողը չի խուսափում սեփական 

տեսակետն արտահայտելուց, գտնել օրինաչափությունները, սահմանել 

պատմական երևույթների ու գործընթացների բնույթն ու 

նշանակությունը,պատրաստ է լսել ու ընդունել կարծիքներ, որոնք 

կարող են և չհամընկնել իր տեսակետի հետ:Այս դեպքում աշակերտի 

խնդիրն է փաստարկված դատողությունների միջոցով ապացուցել իր 

իրավացիությունը կամ, ընդունելով դիմացինի փաստարկները, 

փոփոխություններ կատարել իր դիրքորոշման մեջ: Գնահատելով 

տարբեր փաստեր ու երևույթներ՝ աշակերտը քայլ առ քայլ սովորում է 

գնահատել իր իսկ գործունեությունը: Այս ամենի արդյունքում 

ձևավորվում են ավելի բարդ ճանաչողական հմտություններ: 

Եզրահանգում: Այսպիսով, պատմոության դասավանդման 

ընթացքում  կարևորում ենք այն հանգամանքը, որ սովորողը մտածի 

պատմական գիտության բովանդակության ու նշանակության մասին: 

Վերլուծությունները փաստում են, որ հնարավոր է ուսուցման միջոցով 

զարգացնել ՔՄ հմտություններ: Այդ նպատակով նախընտրելի է բաց 

հարցերի կիրառումը: Դրանք մեծացնում են աշակերտների 

հետաքրքրությունը թեմայի նկատմամբ և կարող են մոտիվացնող 

նշանակություն ունենալ: Սովորողը փորձում է առաջադրված խնդրի 

լուծման նոր ուղիներ փնտրել: Բաց հարցերը  դրդում են աշակերտին 

փաստերի վերլուծության, զուգահեռների որոնման, հիպոթեզի 

առաջադրման, ձևավորում են հստակ կողմնորոշիչ մոտեցում ընթացիկ 

թեմայի առավել կարևոր խնդիրների հանդեպ: Արդյունքում պատմական 

համապատասխան նյութի վերլուծության շնորհիվ աշակերտների մոտ 

ձևավորվում են փոխանցելի հմտություններ, որոնք թույլ են տալիս 

նրանց ցանկացած իրավիճակում անել հիմնավորված 

եզրակացություններ, կանխատեսել հնարավոր հետևանքները, իսկ 

գնահատելիս լինել շրջահայաց, փաստերն ու երևույթները դիտարկել 

տարբեր տեսանկյուններից, չշտապել դատողություններ անելիս:  
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РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧЕНИКОВ ВО ВРЕМЯ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ 

Хачатурян Р. С. 

 

В этой статье подчеркивается важность развития навыков 

критического мышления учахщися в процессе преподавания истории. 

В качестве средства воздействия выделяется, проводимое по 

вопросам обучение. Оно поможет выявить причинно-следственные связи 

исторических фактов и явлений, развить способность оценивать их, 

формируя передаваемые навыки. 

Ключевые слова: информация, критическое, творческое мышление, 

причинно-следственная связь, анализ, открытые вопросы, оценка, 

познание. 

 

DEVELOPMENT OF STUDENTS‟ CRITICAL THINKING DURING THE 

TEACHING OF HISTORY 

Khachaturyan R. S. 

 

In this article the importance of development of skills for students‟ 

critical thinking in the process of teaching history is represented. As a means 

of action, a learning process through questioning is separated. It will help to 

identify the cause-and-effect relationships of historical facts and phenomena; it 

will develop the ability to evaluate them, thus forming skills of transmission. 

Keywords: information, critical, creative thinking, cause and effect 

connection, analysis, open questions, estimation, cognition. 
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ШИРАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. НАЛБАНДЯНА  
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 У Ч Е Н Ы Е  З А П И С К И      Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն   Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր     S C I E N T I F I C   P R O C E E D I N G S  
 

Պրակ   Բ       

Выпуск Б      

Issue    B  

 

ՀՏԴ  37.013                                                                                           ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐԻ ԴԵՐԸ ԿՐԹԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ 

ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

Գևորգյան Գ. Ռ. 

 

Գրադարանը հնագույն մշակութային գործիքներից մեկն է 

Հայաստանում: Գրադարանի զարգացման գործում ներկայումս առկա է 

զգալի անկում` ի հակադրումն ժամանակակից հասարակության, և 

սույն երևույթը հատկապես նկատելի է հանրային գրադարաններում: 

Դպրոցական գրադարանը ապահովում է ոչ միայն տեղեկատվություն և 

գաղափարներ, որոնք առանցքային են ժամանակակից տեղեկատվական 

հասարակությանը հաջողությամբ ինտեգրվելու համար, այլև խթանում է 

ընթերցողի շարունակական զարգացման անհրաժեշտությունը: 

Հոդվածում քննարկվում են ժամանակակից կրթական միջավայրում 

դպրոցական գրադարանի տեղը, ՀՀ-ում մարզային գրադարանների 

հիմնական խնդիրը, և ինչպիսի դեր կարող են նորարարական 

գրադարանները խաղալ մանկավարժական պրակտիկայում:  

Բանալի բառեր. գրադարան, պատմական դեր, նշանակություն, 

ուսուցում,նորարարություն, ինտերիեր, էլեկտրոնային աղբյուրներ, 

շրջիկ գրադարաններ, գրադարանային աշխատանք: 

 

Ժամանակակից աշխարհի սրընթաց զարգացումներին համընթաց՝ 

փոխվում են պահանջները ընթերցանության և այն աշակերտին 

մատչելի դարձնելու նկատմամբ: Էլեկտրոնային և թվայնացված 

հրատարակչությանը զուգահեռ մեծ նշանակություն են ստացել 

հանրային գրադարանները՝ որպես անհատի մտավոր, 

ստեղծագործական կարողությունների զարգացման, վերջինիս մոտ նոր 

հետաքրքրասիրության ձևավորման ու բավարարման արդյունավետ 

միջոց: Հայաստանում մարզային գրադարանները ունեն բազմաթիվ 

խնդիրներ, որոնք թույլ չեն տալիս վերջիններիս ծառայելու իրենց 

վերջնական նպատակին՝ ներառյալ ֆիզիկական վիճակ, գրքերի 
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համալրման պակաս, ինտերիեր, հմուտ աշխատողների պակաս, 

գրադարանի մասնակի ու ոչ լիարժեք գործունեություն: Սակայն 

ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ աշխարհի լավագույն 

նորարարական գրադարանների փորձը հաջողությամբ կարելի է 

կիրառել հայ իրականության մեջ ու նաև մտածել սեփական նոր 

մոտեցումների ձևավորման մասին, ինչը ժամանակի թելադրանք է        

[1, էջ 26]: Մասնավորապես, խոսվում է այն մասին, թե ինչպես 

գրադարանը կարող է դառնալ աշակերտական քննարկումների 

կազմակերպման, աշխարհի լավագույն գրականության նմուշներին 

աշակերտին հաղորդակից դարձնելու, աշակերտին՝ գրադարանային 

աշխատանքով ապահովելու միջոց, ինչպես նաև խոսվում է շարժական 

գրադարանների գաղափարի մասին:  

Մեր երկրում իրականացվող փոփոխությունների մեջ չափազանց 

կարևոր են կրթական ոլորտի այնպիսի գործընթացները, որոնք 

բարձրացնելու են ուսուցման որակն ու արդյունավետությունը: 

Ուսուցման որակի բարելավումը ապահովելու է մասնագիտական 

բարձր կարողություններ ու հմտություններ ունեցող մասնագետների 

պատրաստումը, որոնց կարիքը այսօր Հայաստանը առավել քան երբևէ 

ունի: 

Որպես մայրենին դասավանդող ուսուցիչ՝ մտահոգ ենք մեր 

ուսուցման արմատական խնդիրներով: Տարածում է ստացել այն 

կարծիքը, թե մեր ժամանակներում երեխաները չեն ուզում սովորել, 

կարդալ և որ ունեն այլ հետաքրքրություններ ու խորշում են գրքից: Բայց 

եկեք մի քիչ մակերեսից անցնենք խորքին, ու պարզ կուրվագծվեն մի 

քանի անչափ կարևոր հանգամանքներ, որոնք առանց վարանելու 

կարելի է ասել, որ խոչընդոտում են ուսուցմանն ուղղակի և անուղղակի 

ձևերով: Նախ և առաջ պետք է առանձնացնել հրամցվող դասագիրք և 

առարկայական ծրագրեր, նյութը յուրացնելու համար տրամադրվող 

ժամաքանակ, առարկաների նյութատեխնիկական բազա, բարձր 

մասնագիտական կարողություն ունեցող մանկավարժների 

գործունեություն և այլն: Կարևոր է նաև նշել, որ առարկաների 

դասավանդման արդյունավեռություն ապահովող լաբորատորիաների,  

գրադարանների, գիտահետազոտական բազաների  առկայությունը 

դառնում է անփոխարինելի պայման ուսուցման հատկապես 

արտադպրոցական ու արտադասարանական պարապմունքների 

կազմակերպման համար:   
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Դրանցից մասնավորապես ուզում ենք առանձնացնել 

հանրապետությունում գործող դպրոցական (հատկապես գյուղական 

դպրոցների) գրադարանների վիճակը, որոնց մեծագույն մասում 

շենքային պայմանները, գրքային ֆոնդը, ընթերցարասրահների 

բացակայությունը, ոչ ժամանակակից ինտերիերը խանգարում են դրանց 

նպատակային գործունեությանը: Մեր դիտարկումները ցույց են տվել, որ 

այս խնդիրները հատկապես ակնհայտ են գյուղական դպրոցներում, 

թեպետ քաղաքային դպրոցների գրադարաններում նույնպես կա կարիք 

աշխարհի առաջադեմ գրադարանների հաջողված փորձը ներառելու 

կամ վերջինիս օրինակով նոր մոտեցումներ մշակելու:  

Դժվար է պատկերացնել երեխայի զարգացումը առանց գիտության, 

տեխնիկայի և մշակույթի նորագույն նվաճումներին հաղորդակցելու: 

Իսկ մայրենիի ուսուցումը առանց գրքերի և գրադարանային լրացուցիչ 

աղբյուրների ուսումնասիրման ուղղակի անհնար է: Մեր 

դիտարկումները ցույց են տալիս, որ արտադասարանական և 

արտադպրոցական աշխատանքները, որոնք լրացնում են ուսուցման 

գործընթացը, արդյունավետ չեն լինի առանց դպրոցական 

գրադարանների, լաբորատորիաների, գիտահետազոտական բազաների 

առկայության: Հետևաբար, սովորողների ճանաչողական 

հետաքրքրությունների ձևավորումը ավարտին հասցնելու համար 

անհրաժեշտ է ապահովել աշակերտի կապը գրքին և գրքերի աշխարհին, 

որը կնպաստի սովորողի գիտելիքների ընդլայնմանն ու խորացմանը: 

Ըստ Գ. Ի. Շչուկինայի՝ ՝սովորողների հարցասիրությունը, 

հետաքրքրքսիրությունը բավարարվում են ճիշտ և ուղղորդված 

արտադասարանական ու արտադպրոցական աշխատանքներով, որոնք 

իրենց բազմապիսի ձևերով ապահովում են աշակերտի դաստիարա-

կության և ուսուցման փոխներգործությունը [3, էջ 46]:  

Ըստ մեր կատարած դիտարկումների (Շիրակի մարզի տասնյակ 

գրադարանների այցելություն)՝ հատկապես անբավարար վիճակում են 

գտնվում գյուղական դպրոցական և համայնքային գրադարանները, 

անգամ դրանցից շատերը վաղուց դադարել են գործելուց, ուրեմն դժվար 

չէ պատկերացնել, թե որքան սահմանափակ է դառնում սովորողի 

գործունեությունը արտադասարանական և արտադպրոցական 

ուսուցման գործընթացում:     

Մեր կարծիքով այսօր էլ կրթության հարցերի համակարգում պետք 

է ներառել նաև գրադարանների գործունեության, դրանց 

արդիականացման, գրադարանային ցանցի կառուցվածքի և տիպա-
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կանացման սկզբունքների, ինչպես նաև գադարանային ֆոնդերի 

համալրման, տպագիր երկերի նկարագրության, դասակարգման և 

պահպանման հարցերը:  

Կարևոր ենք համարում նաև գրադարանամատենագիտական    

կրթություն ունեցող մատենագետների և գրադարանավարների 

գործունեությունը, որն էլ կապահովի նաև աշխատունակ բնակչության 

որոշ հատվածի՝ աշխատանքով ապահովված լինելը:                                                                    

Ժամանակակից և տեսականորեն ճիշտ կառուցվածք ունեցող 

գրադարանները կարող են ծառայել որպես միջոց, որը էականորեն 

կբարձրացնի աշակերտի մոտ ընթերցանության նկատմամբ 

հետաքրքրությունը, սովորողի մոտ կընդլայնի նրա աշխարհայացքը այլ 

մշակույթների ու ժողովուրդների պատմության հանդեպ,  նաև կարող է 

խթանել վերջինիս ստեղծագործական կարողությունների զարգացումը 

[2, էջ 36]:                                     

Գաղտնիք չէ, որ աշխարհի լավագույն գրադարանները գործածում 

են այնպիսի նորարարարական մոտեցումներ, ինչպիսիք են այցելուների 

կողմից սննդի տարբեր բաղադրատոմսերի պատրաստումը, 

պատրաստման եղանակի ցուցադրումը համապատասխան 

մասնագետների կողմից: Օրինակ՝ «Alpabet  Soup» գրադարանում, որը 

մտնում է Միացյալ Թագավորության լավագույն և ամենա-

նորարարական գրադարանների տասնյակում (հիմնադրված 2014-ին 

շոտլանդական կառավարության աջակցությամբ), դպրոցական և 

առավել փոքր տարիք ունեցող երեխաները ոչ միայն կարող են օգտվել 

գրքերի հարուստ ցանկից, այլև սովորում են պատրաստել պարզ 

բաղադրատոմսեր, ինչպես  նաև օգտվել առողջ ապրելակերպին 

առնչվող էլեկտրոնային հասանելի նյութերից: Բացի այդ գրադարանում 

կան անվճար օրեր հեքիաթների ընթերցանության համար և 

կազմակերպվում է նկարչություն ՏՏ լուծումների օգնությամբ [4]: Իսկ 

առողջ ապրելակերպի խնդիրները առաջնահերթ են ոչ միայն 

զարգացող, այլև զարգացած երկրներում, որտեղ ավելորդ քաշից 

տառապող երեխաների թիվը զգալի է: Մեր կարծիքով ՀՀ հանրային 

գրադարաններում նույնպես կարելի է նմանատիպ փորձ կիրառել՝ 

հաշվի առնելով այն հանգամանքը,որ գյուղական և համայնքային 

վայրերում շատ ընտանիքներ ունեն սեփական այգիներ, 

բանջարանոցներ, հետևաբար սննդի լրացուցիչ ծախսերը կարելի է 

նվազեցնել կամ լիովին փոխհատուցել:   
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Սովորողի համար օգտակար կլինի, եթե դպրոցական էլետրոնային 

հատվածում ստեղծվեն ու պահպանվեն հեղինակներին նվիրված 

միջոցառումների, ցերեկույթների տեսագրություններ, որպեսզի 

կարդալուն զուգահեռ սովորողը հնարավորություն ունենա դիտել 

դրանք: 

Մարզային բազմաթիվ գրադարաններում, հաշվի առնելով գրքերի 

պատշաճ հաշվառման ու խնամքի բացակայությունը(գրքերի մեծ մասը 

գտնվում է ոչ բավարար վիճակում), dasaran.am  կայքում կարելի է 

ներդնել բաժին, որտեղ ամեն դպրոց կներկայացնի և   պարբերաբար 

կթարմացնի իր գրադարանում եղած գրքերի ցանկը՝ ըստ 

ժամանակաշրջանի,ժանրի,նշանակության: Վերջինս կնպաստի 

աշակերտի՝ գրադարանում առկա գրքերի մասին տեղեկատվության 

թարմացմանը,ինչպես նաև գրքերի հաշվառման ու արխիվացման 

հանձման գործընթացին: ՏՏ լուծումների շնորհիվ աշակերտի համար 

պետք է մատչելի դարձնել առցանց գրքերի ձեռքբերումը, որոնք 

հասանելի կլինեն audio/video տարբերակով մի շարք հանրահայտ 

կայքերից,ինչպիսիք են «LibrDrive», «BBC  Learning Center», «Librivox», 

«Lit2Go»  և այլն: Միջազգային շատ հեղինակավոր գրքեր այսօր առկա են 

հայերեն, իսկ audio/video գրքերը մեծապես կօգնեն այն աշակերտներին, 

ովքեր ուսումնասիրում են օտար լեզուներ: Բացի այդ, audio գրքերը 

կարդում են հատուկ մասնագետներ,որոնց մատուցմամբ նյութը ավելի 

հետաքրքիր և մատչելի կլինի օտար լեզվի առոգանության, ճիշտ 

արտասանության և ժամանակաձևերի գրագետ օգտագործման 

տեսակետից:                                                                                                                                                              

Կարելի է խրախուսել բարձր դասարանների աշակերտների՝ 

գրադարանների գործունեությանը մասնակցելը՝ վերջիններիս 

ներգրավելով կամավորական կամ վարձատրվող աշխատանքների: 

Նման փորձ վաղուց կիրառվում է Հայաստանի Ամերիկյան 

համալսարանում, Ֆրանսիական համալսարանում և աշխարհի գրեթե 

բոլոր ավագ դպրոցներում (High scool): 

Ելնելով հաջողությամբ կիրառված փորձից՝համայնքային 

դպրոցներում նույնպես կարելի է խրարուսել բարձր դասարանների 

աշակերտների՝ գրադարաններում կամավորական կամ վարձատրվող 

աշխատանքների ներգրավվածությունը: Մոտեցումը ենթադրում է մի 

շարք առավելություններ՝ 1.աշակերտը ձեռք կբերի փորձ առավել փոքր 

ծանրաբեռնվածությամբ աշխատանքային պայմաններում՝ նախքան 

հետագայում աշխատանքի  անցնելը, որտեղ աշխատողի նկատմամբ 
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պահանջները ավելի շատ են, 2. աշակերտը հնարավորություն կստանա 

շփվել   տարբեր տարիքային խմբերի հետ և զարգացնել միջանձնային 

շփման ունակություն,որը ևս պարտադիր պահանջ է այսօր գործատուի 

կողմից, 3. աշակերտի մոտ առավել հետաքրքրություն կառաջանա 

ընթերցանության նկատմամբ:  

Ընդ որում՝ դպրոցը կարող է փոխարինել վարձատրությունը 

աշակերտին անվճար դասագրքեր տրամադրելով,իսկ ամենից շատ 

գրքեր կարդացած աշակերտներին՝ էքսկուրսիաներին, ուսումնական 

այցելություններին անվճար մասնակցություն ապահովելով: 

Պակաս կարևոր չէ գրադարանի ինտերիերը, քանի որ 

գրադարանները պետք է ունենան հետաքրքիր դիզայն՝ ներառյալ 

հարմարավետություն, լուսավորություն և տեխնիկական զինում: Շատ 

երկրներում ընթերցողը հնարավորություն ունի համակցել 

թեյախմությունը գրքի ընթերցանության հետ, ինչպես նաև 

կազմակերպելու քննարկումներ կամ մասնակցելու բանավեճերին, 

որոնց համար պետք է լինեն ընթերցասրահներ կամ առանձին 

սենյակներ: Գրադարանների լավագույն  օրինակ են համարվում նաև 

շրջիկ գրադարանները հատկապես դպրոցահասակ ընթերցողների 

համար, որն էլ կիրառվում է աշխարհի առաջնակարգ դպրոց ունեցող 

երկրներում: 

Անցած մի քանի տասնամյակների ընթացքում մեր երկրում դպրոցի 

հիմնարար դերը խարխլվեց,սակայն նրա կորացած մեջքը պետքէ շտկել, 

որպեսզի իրականություն դառնա մատաղ սերնդի կրթության և 

դաստիարակության համակողմանի գործընթացը,երբ երեխան ոչ թե 

սերտող,այլ պրպտող,մտածող,ստեղծագործող, երևակայող էակ է՝ 

անհատականություն: Սա պետք է դառնա ուսուցման վերջնական 

նպատակ, և այս առումով գրադարանները կարող են և պետք է 

ապահովեն առանցքային դեր ու նշանակություն: 

Ամփոփելով մեր կողմից մարզային գրադարաններ կատարած 

այցելությունները և ուսումնասիրությունները՝ պարզորոշ կերպով 

ուրվագծվեցին այն բոլոր խնդիրները, մարտահրավերներն ու դեռևս 

չօգտագործված հնարավորությունները, որոնք առանցքային 

նշանակություն և ազդեցություն ունեն կրթության որակի ու հատկապես 

ընթերցանության մակարդակի բարձրացման վրա: Մասնավորապես, 

մեր դիտարկումների արդյունքում առանձնացվեցին մարզի մի շարք 

գրադարանների ֆիզիկական անբավարար վիճակի, գրքերի պակասի ու 

գրադարանների անհրապույր տեսք ունենալու հիմնախնդիրները, որոնք 
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էական նշանակություն ունեն ընթերցասեր լսարանի ձևավորման 

հարցում: Առանձնահատուկ ուշադրություն պահանջող հարցերից են 

նաև գրադարանում աշխատելու համապատասխան փորձ ու 

հմտություն ունեցող մասնագետների պակասը, ինչպես նաև 

ժամանակակից տեխնիկական հնարավորությունների՝ գրադարանում 

կիրառման բացակայությունը: Սակայն հարկ է նշել, որ կատարված 

աշխատանքի արդյունքում պարզ դարձավ, որ կարելի է մեր 

հանրապետության և հատկապես մարզային գրադարաններում կիրառել 

այնպիսի նորարարական մոտեցումներ, որոնք վաղուց մշակվել և 

իրագործվում են աշխարհի տարբեր երկրներում և շարունակում են 

զարմացնել ընթերցասեր հանրությանը:  

 

РОЛЬ БИБЛИОТЕК В КОНТЕКСТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕФОРМ 

Геворгян Г. Р. 

 

Библиотека – один из древнейших культурных институтов в 

Армении. В настоящее время ощущается заметное отставание в развитии 

библиотек, особенно в государственных школах, от уровня современного 

общества. Школьная библиотека предоставляет не только информацию 

или идеи, необходимые для успешного существования в современном 

информационном обществе, но и  прививает учащимся потребность в 

постоянном самообразовании. В статье рассматриваются  вопросы места 

школьной библиотеки в современной образовательной среде, 

основные проблемы региональных библиотек в Армении и какую роль 

могут инновационные библиотеки сыграть в педагогической практике.  

Ключевые слова: библиотека, историческая роль, значение, 

обучение, новаторство, интерьер, электронные источники, передвижные 

библиотеки, библиотечная работа. 

 
 

THE ROLE OF LIBRARIES IN THE CONTEXT OF EDUCATIONAL 

REFORMS 

Gevorgyan G. R. 

 

The library is one of the ancient cultural instruments in Armenia. 

Nowadays, the development of libraries has undergone remarkable decrease, 

especially those in remote regions, in align with modern societal level. School 

http://bdb100ktn.blogspot.com/2013/03/blog-post_27.html
http://bdb100ktn.blogspot.com/2013/03/blog-post_27.html
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libraries disseminate not only information and ideas, essential for successful 

existence in modern IT society, but also inoculate students with continuous 

self-development need. This article summarizes the key role of school libraries 

in modern educational process, challenges faced by them and meaning of 

innovative libraries in the pedagogical practice.  

Keywords: library, historical role, meaning, learning, innovations, 

interior, electronic sources, moving libraries, library work. 
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Պրակ   Բ       

Выпуск Б      

Issue    B  

 

ՀՏԴ 036                                                                                                  ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ

                                             

ԻՆՏԵԳՐՎԱԾ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ 

ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆ 

Զադոյան Ա. Մ. 

 

Հոդվածում ներկայացված է ուսուցման գործընթացի 

կազմակերպման ձևերից մեկը, որն իրականացվում է ինտեգրված 

ուսուցման տեխնոլոգիայի օգնությամբ: Հոդվածի նպատակն է ընդգծել 

ինտեգրված ուսուցման նշանակությունը կրթության որակի 

բարձրացման գործընթացում, հատկապես բնագիտական առարկաների 

դասաժամերին՝ օգտագործելով միջառարկայական կապերը: 

Բանալի բառեր. ուսուցման տեխնոլոգիա, ինտեգրված ուսուցում, 

բնահարմարվող անհատ, զարգացնող ուսուցում, կրթության որակ, 

խորհրդատու-մանկավարժ: 

 

Կրթական համակարգում շարունակաբար կատարվող 

բարեփոխումները պահանջում են նոր մեթոդոլոգիական մոտեցում 

կազմակերպչական և բովանդակային նշանակության խնդիրների 

լուծման ժամանակ, որը կնպաստի կրթության որակի բարձրացմանը: 

Դիտարկելով «կրթության որակ» հասկացությունը՝ պետք է նշենք, որ այն 

բազմաշերտ է և ըստ այդմ՝ կարիք ունի մեկնաբանման` կախված 

նրանից, թե հատկապես որ հարցերն են շեշտադրվում. ա) կրթության 

բովանդակությունը, բ) ռազմավարությունը և մարտավարությունը,        

գ) կառուցվածքային և գործառնական բաղադրատարրերը, դ) կրթական 

գործընթացի կազմակերպման վրա ազդող օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ 

գործոնները, ե) կրթություն իրականացնող սոցիալ-հոգեբանական և 

մանկավարժական միջավայրի առանձնահատկությունները,                    

զ) կրթություն ստացողների և այն իրականացնողների հոգեբանական 

կերպարը, է) կրթություն ստացողների ուսման դրդապատճառների 

ձևավորվածությունը և այլն:  

2 0 1 9   № 1  
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Անդրադառնալով ուսուցման դրդապատճառներին՝ նկատենք, որ 

դրանց ձևավորմանը կարելի է հասնել ուսուցման գործընթացի ճիշտ 

կազմակերպման միջոցով: Մեջբերելով Մ. Վ. Ստեպանովի 

նկատառումը, ըստ որի՝ կրթական գործընթացը պետք է կառուցել 

այնպես, որ նպաստի երեխաների մտածողության զարգացմանը, 

անհրաժեշտ գիտելիքների որոնմանն ու կիրառմանը [4, էջ 15], 

հավելենք, որ այն ուղղորդելու է սովորողներին՝ օգտագործելու 

սեփական ստեղծագործական հնարավորությունները և ձևավորելու  

հետազոտական կարողությունները:  

Սույն հոդվածի նպատակն է ներկայացնել ուսուցման գործընթացի 

կազմակերպման ձևերից մեկը, որն իրականացվում է ինտեգրված 

ուսուցման օգնությամբ: Կարևորելով ուսուցման գործընթացի ճիշտ 

կազմակերպման նշանակությունը՝ կներկայացնենք ինտեգրված 

ուսուցման տեխնոլոգիայի կիրառման մեր փորձը: Ինտեգրված 

ուսուցման վերաբերյալ դեռ իրենց ժամանակին գաղափարներ են 

արտահայտել մի շարք մանկավարժագետներ՝ Յ. Ա. Կոմենսկին,             

Յ. Հ. Պեստալոցցին, Վ. Սուխոմլինսկին, Ի. Պ. Պոդլասին: Ժամանակակից 

մանկավարժության մեջ ինտեգրված ուսուցումը ներկայացվում է նոր 

դիտարկումներով: Այն իր բնույթով զարգացնող է, բովանդակությամբ՝ 

բազմաբաղադրատարր, որը ներառում է թե՛ զարգացման 

սահմանափակ հնարավորություններ ունեցող սովորողներին, թե՛ 

միջառարկայական կապերի կիրառումը, թե՛ բազմահամակազմային 

դասարաններում իրականացվող գործընթացները: Ինչպես նշում է Ե. Ա. 

Եկժանովան, «Ինտեգրված ուսուցումը, հիմնվելով հատուկ և ընդհանուր 

կրթության սկզբունքների վրա, պետք է ունենա զարգացնող, 

դաստիարակող բնութագիր, որը ենթադրում է սովորողների բարոյական 

գաղափարների, վարքի համարժեք ձևերի մշակում՝ բոլոր 

մասնակիցների ներառմամբ կրթական գործընթացում» [5, էջ 52]:  

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ, ըստ. Վ. Վ. Կրաևսկու, 

դպրոցականների առաջադիմության անկումը գլոբալ խնդիր է, որի 

լուծման համար անհրաժեշտ է գիտական մոտեցում, ընդ որում՝ ոչ 

միայն  մանկավարժական [1, էջ 93], պետք  նշենք, որ ավելի է 

կարևորվում ինտեգրված ուսուցման կիրառումը՝ որպես կրթության 

որակի բարձրացման գործոն: Համաձայնելով նաև Վ. Վ. Կրաևսկու այն 

տեսակետին, ըստ որի՝ այս խնդրի լուծումը բազմաշերտ է և պահանջում 

է տարբեր մասնագետների՝ մանկավարժների, սոցիոլոգների, 

հոգեբանների միջամտությունը, անդրադառնանք զարգացնող 
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ուսուցման նշանակությանը ուսուցման արդյունավետության 

բարձրացման գործընթացում: Զարգացնող ուսուցման 

մանկավարժությունը պահանջում է ուսումնական տարբեր 

առարկաների՝ միմյանց մեջ ներթափանցման ուղիների մշակում, 

որոնցով պայմաններ կստեղծվեն  դասավանդման ընթացքում 

աշակերտների կողմից բազմաբաղադրիչ գիտելիքների ձեռքբերման 

համար:  

Մեր հոդվածի շրջանակներում մենք կանդրադառնանք ինտեգրված 

ուսուցման այն բաղադրատարրին, որը, հիմնվելով միջառարակայական 

կապերի կիրառման վրա, հանդես է գալիս որպես սովորողների 

պոտենցիալ հնարավորությունները զարգացնող ուսուցում՝ նպաստելով 

նրանց բնական ճանաչողության դրդապատճառների  խթանմանը: 

Ստորև ներկայացնում ենք կենսաբանության դասի 

նկարագրություն՝ անցկացված «Ինտեգրված ուսուցում» տեխնոլոգիայի 

օգնությամբ Շիրակի մարզի Բենիամին գյուղի միջնակարգ դպրոցի 10-րդ 

դասարանում: «Սպիտակուցի կենսասինթեզը, տրանսլյացիա» թեմայի 

ուսումնասիրության ժամանակ դասանյութի մեջ  ընդգրկված էր և´  

տեսական գիտելիքի ուսուցում, և՛ խնդիրների լուծման 

կարողությունների ձևավորում: Դասի գործընթացին նախորդել էր 

թեմայի ամփոփումն ու ստուգողական թեստային աշխատանքը,  

հետևաբար դասի գործընթացը իր բովանդակությամբ հանդիսանում էր 

նոր նյութի ուսումնասիրման  ու հաղորդման դասատիպ:   

Դասի նպատակը. ուսումնական նյութի բազմաշերտ ընկալում, 

սովորողների գիտելիքների, փորձառնությունների և հմտությունների 

համատեղում, գիտական աշխարհայացքի ձևավորում: 

Նշենք, որ նախապես մանկավարժի հանձնարարությամբ 

սովորողները գործնական առաջադրանքի ձևով պատրաստել էին 

տարբեր ամինաթթուների գնդաձողային մոդելներ, որոնք՝ որպես 

դիտազննական պարագաներ, կիրառվեցին՝ պատկերավոր դարձնելով 

սպիտակուցի սինթեզի ռեակցիան: Նկատենք, որ մոդելների ճիշտ 

կառուցմանը նպաստել էին այն տարածական պատկերացումները, որ 

աշակերտներն ստացել էին երկրաչափության և տեխնոլոգիայի 

դասաժամերին: 

Ներկայացնելով աշակերտների պատրաստված գնդաձողային 

մոդելները՝ մանկավարժը ներկայացրեց քիմիայի դասընթացից հայտնի 

սպիտակուցի սինթեզի ռեակցիան: Անդրադառնալով քիմիայի 

դասընթացում ուսումնասիրված քիմիական կապերի տեսակներին՝ 
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ուշադրություն հրավիրվեց «պեպտիդային կապ» հասկացությանը, որի 

բնույթը պատկերվեց ամինաթթուների միացման ռեակցիաների 

գրառումով՝ որպես սպիտակուցային կենսապոլիմերի ստացման 

եղանակ. 

 
Դասի գործընթացի հաջորդ փուլում մանկավարժը խոսեց 

սպիտակուցների հատկությունների մասին՝ ըստ այդմ նշելով, որ 

լեռնային շրջաններում, որտեղ բարձր է մթնոլորտային ճնշումը             

(70 ԿՊա), և ջուրը եռում է 90°C-ում, նման եռացող ջրում հավկիթ եփելն 

ընդհանրապես հնարավոր չէ, քանի որ սպիտակուցը 100°C-ից ցածր 

ջերմաստիճանում չի պնդանում, որի միջոցով նա միաժամանակ կապ 

հաստատեց ֆիզիկայում ուսուցանվող «մթնոլորտային ճնշում», «եռման 

ջերմաստիճան», «պնդացման ջերմաստիճան» հասկացությունների հետ: 

Մանկավարժի կողմից առաջադրվեց պրոբլեմային հարց. «Ինչու՞ է ջուրը 

եռում, իսկ կաթը՝ թափվում»: Աշակերտների տարբեր 

պատասխաններից հետո տրվեց բացատրություն, ըստ որի՝ կաթի 

թափվելը պայմանավորվեց նրա մեջ պարունակվող բարձրամոլեկուլյար 

նյութերի, այդ թվում՝ սպիտակուցների գոյությամբ, որոնք, եռման 

ժամանակ միավորվելով, կազմում են պոլիմերային թաղանթ՝ փակելով 

եռացող պղպջակների ճանապարհը:  

Այնուհետև մանկավարժը պատմական ակնարկ արեց՝ 

անդրադառնալով արհեստական ճանապարհով ստացված սպիտակուցի 

կիրառությանը՝ սինթեզված Վաշինգտոնի և Տորենտոյի 

համալսարանների կենսաբանների խմբի կողմից: Մանկավարժի կողմից 

նշվեց, որ այս սպիտակուցը ընդունակ է դադարեցնել միջբջջային 

հաղորդակցությունը քաղցկեղային ուռուցքի մեջ, որը հետազոտողների 

կարծիքով թույլ կտա նվազեցնել քաղցկեղի աճը: Այս մեջբերման 

միջոցով մանկավարժը դասը մոտեցրեց կյանքին և դարի չարիքը 

համարվող հիվանդության հնարավոր բուժման եղանակի 

հայտնաբերմանը:  

Դասաժամի վերջին հատվածում կատարվեց թեմային առնչվող 

հաշվարկային խնդրի  լուծում.  
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Խնդիր. ԴՆԹ-ի ադենինային և գուանինային ազոտային հիմքերի 

հարաբերությունը կազմում է 0,6, իսկ բոլոր հիմքերի գումարը 3200 է: 

Որոշել առանձին-առանձին ազոտային հիմքերի քանակը ԴՆԹ-ում:   

Խնդրի լուծման նպատակով, հաշվի առնելով ԴՆԹ-ի մոլեկուլում 

հայտնի «լրացչության» սկզբունքը, ըստ որի՝ Ադենին ազոտական 

հիմքերի քանակը հավասար է Թիմին հիմքերին, Գուանինի քանակը՝ 

Ցիտոզինին,  կատարվեցին նշանակումներ. X-ով՝ Ա-ը և Թ-ը, Y-ով՝ Գ-ն և 

Ց-ն: 

Լուծում.  Նշ. Ա=Թ-X, Գ=Ց-Y   

Հաշվի առնելով, որ Ա և Գ հիմքերի հարաբերությունը կազմում է 

0,6, իսկ բոլոր հիմքերի գումարը պետք է լինի 3200, կազմվեց համակարգ    

                 

Ա=Թ-X=600, Գ=Ց-Y=1000                   

Ամփոփելով՝ նշենք, որ ինտեգրված ուսուցման միջոցով դասի 

գործընթացի կազմակերպումը մանկավարժին հնարավորություն տվեց 

իրականացնել նպատակաուղղված աշխատանք՝ դրդելով սովորողներին 

կատարել տրամաբանորեն շաղկապված գործողություններ՝ համե-

մատում, ընդհանրացում, համադրում, զուգորդում, դասակարգում, 

վերլուծում: Նշված գործողությունները ապահովեցին հաղորդվող նյութի 

լիարժեք ու բազմաշերտ ընկալումը՝ խորացնելով և ընդլայնելով 

առարկայի նկատմամբ սովորողների պատկերացումների շրջանակը,  

ուսուցման գործընթացը դարձնելով ավելի հետաքրքիր: Իսկ ուսուցման 

գործընթացի նկատմամբ հետաքրքրության առաջացումը ինքնին 

նպաստում է սովորողների ուսման դրդապատճառների ձևավորմանն ու 

զարգացմանը, որը հանդիսանում է արդի կրթական համակարգի 

հիմնախնդիրը: Այլ կերպ ասած՝ մանկավարժը ինտեգրված ուսուցման 

իրականացման միջոցով կարողացավ լուծել դիդակտիկայի կարևոր 

խնդիրը՝ աշակերտների ճանաչողական որակների զարգացումը՝ 

ուսուցման գործընթացին տալով ստեղծագործական բնույթ:   

Հավելենք նաև, որ ինտեգրված ուսուցմամբ դասապրոցեսի 

իրականացումը բնութագրվում է մի շարք օրինաչափություններով, 

որոնցից մասնավորապես առանձնացնենք հետևյալները՝ 

 դասապրոցեսի ընթացքը ըստ մանկավարժի հեղինակային 

մտածողությամբ իրականացված սցենարի, 

 դասապրոցեսի բոլոր փուլերի և բաղադրիչների  տրամաբանական 

կապվածությունը և նրա ծավալումը առանցքային թեմայի շուրջ, 
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 դասի համար ընտրված դիդակտիկ նյութի շղթայում դասագրքային 

և լրացուցիչ գրականության հասկացությունների ու 

գաղափարների  համադրումը, 

 դասապրոցեսի անցկացումը ինչպես մեկ, այնպես էլ ավելի 

ուսուցիչների մասնակցությամբ, որոնք կարող են հանդես գալ 

որպես խորհրդատու-մանկավարժներ: 

Ինտեգրված ուսուցման իրականացման արդյունքում սովորողների 

համար պայմաններ ստեղծվեցին՝ կիրառելու նաև իրենց գործնական 

հմտությունները, ինքնադրսևորվելու՝ միաժամանակ  ձեռք բերելով 

կայուն գիտելիքներ: Վերջինս   նպաստելու է հարմարվողական 

ընդունակությամբ, ճկուն մտածողությամբ օժտված անհատների 

ձևավորմանը, քանի որ ըստ Վ. Կումարինի՝ «Դպրոցի և ընդհանուր 

կրթական համակարգի փրկությունը մրցունակ կադրերի պատ-

րաստումն է,  որը  բնահարմարվող անհատ ձևավորող մանկա-

վարժության խնդիրն է» [2, էջ 2]ֈ 

Կրթության կարևորությունը գնահատելով՝ պետք է ընդունենք, որ 

կրթության միջոցով կարելի է հասնել հասարակական մտածողության, 

հոգևոր-բարոյական և մշակութային արժեքների զարգացման: 

Ինտեգրված ուսուցումը, ապահովելով տարբեր առարկաների 

գիտելիքների համակցումը, նպաստելու է հետազոտական 

հմտությունների, ստեղծագործական կարողությունների ձևավորմանը և 

դրանց հիմքի վրա նրանց կայուն զարգացման իրականացանը: Ըստ      

Ն. Ն. Մարֆինինի՝ կայուն զարգացումը կյանքի կազմակերպման այն ոճն 

է, երբ հիմնախնդիրների լուծումից անցում է արվում դեպի 

հակամարտությունների կանխատեսում, գործողությունների պլանա-

վորում՝ ուղղված դրանց հաղթահարմանը կամ թուլացմանը      [3, էջ 13]: 

Սա դառնալու է կրթության  որակի բարձրացման և նոր 

հասարակության ձևավորման հիմնական գրավական: 
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ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Задоян А. М. 

 

В этой статье  представлена  одна из форм организации учебного 

процесса, которая реализуется с помощью технологий интегрированного 

обучения. Цель данной статьи – подчеркнуть значимость 

интегрированного обучения в процессе повышения качества обучения, 

особенно на уроках  природоведения.  

Ключевые слова: технология обучения, интегрированное обучение, 

природосообразный образ, развивающее обучение, качество образования, 

педагог-консультант. 

 

INTEGRATED LEARNING AS A FACTOR IN IMPROVING THE 

QUALITY OF EDUCATION 

Zadoyan A. M. 

 

The article presents one of the forms of the organization of the 

educational process, which is implemented with the help of the integrated 

learning technology. The purpose of this article is to emphasize the importance 

of the integrated training in the process of improving the quality of education, 

especially during the lessons  of natural history. 

Keywords: technology of education, integrated training, quality of 

education, nature-friendly person, development education, quality of 

education, pedagogue-consultant.   
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ШИРАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. НАЛБАНДЯНА  

M. NALBANDYAN STATE UNIVERSITY OF SHIRAK 

 У Ч Е Н Ы Е  З А П И С К И      Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն   Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր     S C I E N T I F I C   P R O C E E D I N G S  
 

Պրակ   Բ       

Выпуск Б      

Issue    B  

 

ՀՏԴ 37.06                                                                                              ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ 

ՄԻՋՈՑՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ 

Աղաբաբյան Մ. Ռ., Մարտիրոսյան Գ. Կ. 

 

Տեղեկատվական հասարակության և նորագույն տեխնոլոգիաների 

ներդրման շրջանում առավել քան կարևորվում է մանկավարժական 

հաղորդակցման դերը  ուսուցման գործընթացի կազմակերպման, 

սովորողների անհատական զարգացման գործում: Ուստի անհրաժեշտ է 

հետազոտությունների միջոցով պարզել մանկավարժական 

հաղորդակցման առանձնահատկությունները ուսուցիչ - աշակերտ, 

աշակերտ - աշակերտ փոխհարաբերություններում, դիտարկել 

հաղորդակցման իրականացման ժամանակակից միջոցներն ու 

պայմանները հանրակրթական գործունեության մեջ: 

Բանալի բառեր. մանկավարժական հաղորդակցում, հաղոր-

դակցման ժամանակակից միջոցներ, առցանց կրթական հարթակ: 

 

Նախաբան: Տեղեկատվական հասարակության և նորագույն 

տեխնոլոգիաների ներդրման շրջանում առավել քան կարևորվում է 

մանկավարժական հաղորդակցման դերը դաստիարակության ու 

ուսուցման գործընթացի կազմակերպման, սովորողների անհատական 

զարգացման գործում: Կենդանի, անմիջական հաղորդակցման միջոցով 

իրագործվում է ոչ միայն կրթական, այլ նաև սոցիալական, 

մշակութային, բարոյական, գեղագիտական արժեքների փոխանցումը 

նոր  սերնդին: Հաղորդակցման ընթացքում և հաղորդակցման միջոցով է 

կատարվում ուսուցչի  դաստիարակչական ներգործությունները իր 

սաների գիտակցության ու վարքի վրա: 

Ուստի կարևոր է հետազոտությունների միջոցով պարզել 

մանկավարժական հաղորդակցման առանձնահատկությունները 

ուսուցիչ - աշակերտ, աշակերտ-աշակերտ փոխհարաբերություններում, 

2 0 1 9   № 1  



92 

 

դիտարկել հաղորդակցման իրականացման ժամանակակից միջոցներն 

ու պայմանները հանրակրթական գործունեության մեջ: 

Աշխատանքի նպատակը կրթության ոլորտում մանկավարժական 

հաղորդակցման իրականացման ժամանակակից միջոցների և 

պայմանների ուսումնասիրումը, խնդիրների բացահայտումը և դրանց 

լուծման հնարավորությունների նախանշումն է: 

Թեմայի շրջանակում օգտագործել ենք  գրականության մի շարք 

աղբյուրներ՝ միևնույն ժամանակ հետազոտության հիմքում ունենալով 

նույնատիպ թեմայով պաշտպանած մագիստրոսական թեզը: 

Մանկավարժական հաղորդակցման դրսևորումները ներկայացնելիս 

օգտվել ենք Ն. Հակոբյանի, Ս. Գևորգյանի և ուրիշների հեղինակած 

«Մանկավարժական հաղորդակցում» գրքից, «Ժամանակակից 

մանկավարժական մոտեցումներ» ձեռնարկից: Կրթական գործընթացում 

մանկավարժական հաղորդակցման իրականացումը բնութագրելիս 

առանցքային թեզեր ենք օգտագործել Ալեքսանյանի «Միջանձնային 

հաղորդակցման իրականացումը կրթական գործընթացում» գրքից: 

Հայաստանյան իրականությունում  մանկավարժական հաղորդակցման 

իրականացման միջոցները վերլուծելիս  մեզ համար հիմք են 

հանդիսացել հանրակրթական պետական կրթակարգը և  «Կրթական 

վերափոխումները Հայաստանում» մարդկային զարգացման ազգային 

զեկույցը:  

Ժամանակակից տեղեկատվական հասարակությունը զարգանում է 

աննախադեպ արագությամբ: Անհամեմատ ավելի արագ են զարգանում 

գիտելիքները և կիրառություն գտնում կյանքում: Նման տեմպերով 

զարգացող հասարակության խնդիրն է համապատասխանեցնել 

կրթական համակարգը նոր պահանջներին, փոփոխել ուսումնական 

գործընթացի կազմակերպման կարծրատիպերը, կիրառել 

մանկավարժական նորագույն տեխնոլոգիաներ և ուսուցման նոր 

մեթոդներ: 

Բարեփոխումների արդի փուլում արագ կողմնորոշվող, տարբեր 

իրավիճակներում ստեղծագործաբար լուծումներ գտնող, նախաձեռնող 

ու ինքնակատարելագործման ձգտող անձի ձևավորումը նախ և առաջ 

կախված է նրա հաղորդակցման կարողությունից: 

Մեր օրերում գնալով ընդգծվում է հաղորդակցման արդյունավետ 

իրականացման հիմնախնդիրը, քանզի համացանցի դերի աճի, 

սոցիալական ցանցերի ընդլայնման, տեղեկատվության, նաև գիտելիքի 

ստեղծման ու արագ տարածման պայմաններում անհնար է որևէ 
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արդյունքի հասնել առանց հաղորդակցման: Այս հիմնախնդրի լուծման 

առաջնաքայլը հաղորդակցման իրականացման շուրջ 

ուսումնասիրությունների կատարումն ու պատկերացումների 

հստակեցումն է: 

Հաղորդակցման տարբեր դրսևորումները ուսումնասիրվել են դեռ 

վաղուց, իսկ 20–րդ դարի 70–80–ական թթ.–ին որպես հատուկ 

գիտամանկավարժական հետազոտության առարկա հանդես է եկել 

մանկավարժական հաղորդակցումը, որի հետազոտության օբյեկտը 

կրթական հաղորդակցման նախապատրաստումը, իրականացումն ու 

արդյունքն է: 

Դեռևս հնագույն ժամանակներում փիլիսոփաներն իրենց 

իմաստասիրական բանավեճերում կարևորում էին հաղորդակցման 

յուրահատուկ հնարների ու մեթոդների կիրառումը, հաղորդակցման 

արվեստին տիրապետելը: 

Հաղորդակցման իրականացման ուղիներն ու կազմակերպման 

եղանակներն իրենց յուրահատկությամբ առանձնանում էին հատկապես 

անտիկ շրջանում: Այսպես՝ դեռևս սոփեստները (ճարտար մարդ, 

իմաստուն)՝ «շրջիկ դասավանդողները», սովորեցնում էին գեղեցիկ 

խոսել, սեփական մտքերը ճիշտ ձևակերպել, արտահայտել ու 

հիմնավորել, ինչպես նաև երկխոսություն վարելու, համոզելու, 

վիճաբանելու, ընդդիմախոսի մտքերը հերքելու արվեստի 

գաղտնիքները: Նրանք կազմակերպում էին քննարկումներ, որոնցում 

ակտիվ մասնակցություն էին ունենում սովորողները: 

Արդեն 20-րդ դարում կրթական գործընթացին առաջադրվեցին 

հաղորդակցման մեջ երեխայի ներքին հնարավորությունների 

բացահայտման և իրացման, ինչպես նաև հաղորդակցման միջոցով նրա 

սոցիալականացման և որպես հասարակության լիարժեք անդամի 

ձևավարման պահանջներ: Այդ ամենը հնարավոր էր հատկապես 

կրթական գործընթացում համարժեք հաղորդակցման կազմակերպման 

շնորհիվ: 

Հաղորդակցումը՝ իբրև բազմաշերտ գործընթաց, ունի տարաբնույթ 

ընկալումներ. այսպես՝ այն մարդուց մարդ տեղեկության փոխանցումն է, 

որը ենթադրում է և՛ անձերի, և՛ մարդկային խմբերի միջև շփման 

ձևավորում և զարգացում: Հաղորդակցումը ճանաչողական – 

աշխատանքային գործընթացում մարդկանց փոխազդեցության 

յուրահատուկ ձև է, որի ընթացքում ոչ միայն ուղղակի հաղորդվում է 

տեղեկություն, այլև փոխանակվում են վերաբերմունք, գիտելիք, հույզեր: 



94 

 

«Հաղորդակցությունը տեղեկությունների փոխանցման գործընթացն է, 

որը կատարվում է իմաստավոր շարժումներով /ժեստեր/, խոսքով, 

դեմքի արտահայտություններով, մամուլի կամ էլեկտրոնային 

հաղորդագրություններով, հեռախոսով, ռադիոյով, համացանցով, 

հեռուստատեսությամբ և այլ եղանակներով» [1]:  

Այսպիսով, հաղորդակցումը հասարակական սուբյեկտների (անձ, 

սոցիալական խումբ) փոխներգործության գործընթաց է, որի ժամանակ 

տեղի է ունենում տեղեկության, փորձի, գիտելիքների, 

կարողությունների և գործունեության արդյունքների փոխանակում:  

«Հաղորդակցություն» բառի միջազգային անվանումը ծագել է 

լատիներեն communico (մասնակցել, ընդհանուր դարձնել, տիրել 

միասին, ինչպես նաև միավորել, շփվել) բառից:  

Ըստ Վ. Ցելույկոյի. «Մանկավարժական հաղորդակցումը 

մասնագիտական հաղորդակցություն է ուսուցչի և աշակերտի միջև՝ 

դասի ու արտադասարանական շփման ընթացքում, որն ունի որոշակի 

մանկավարժական գործառույթներ, ուղղված է բարենպաստ 

հոգեբանական մթնոլորտի ստեղծմանը, ուսումնական գործունեության 

և ուսուցիչ-աշակերտ հարաբերությունների կայունացմանը` 

ուսումնական խմբի շրջանակներում» [2]: 

Այսինքն՝ հաղորդակցման ընթացքում և հաղորդակցման միջոցով է 

կատարվում ուսուցչի դաստիարակչական ներգործությունը 

սովորողների գիտակցության ու վարքի վրա: 

Ի տարբերություն նախորդ՝ 20-րդ դարի, որը խորհրդանշեց 

աննախադեպ տեխնիկական ու տեխնոլոգիական զարգացում, 21-րդ 

դարում տեղի է ունենում անցում տեղեկատվական հասարակության, 

ուր որոշիչ են դառնում գիտելիքների ստեղծումն ու տարածումը: Եթե  

20-րդ դարում կարևոր էին երեխայի որևէ հնարավորության 

բացահայտումն ու իրացումը, ապա 21-րդ դարում ժամանակակից 

հասարակությանն անհրաժեշտ է բոլոր հարաբերություններում ակտիվ, 

ստեղծագործաբար մտածող, փոփոխվող պայմաններում արագ 

կողմնորոշվող, նախաձեռնող, ինքնաճանաչման և ինքնակա-

տարելագործման ձգտող, միաժամանակ ուրիշների իրավունքները 

հարգող, քաղաքակիրթ և զարգացած անձ, որը կարողանում է 

կառավարել ինչպես սեփական ներուժը, այնպես էլ արտաքին 

ազդեցությունները՝ դնելով նաև ինքնազարգացման խնդիր: 21-րդ 

դարում ինքնազարգացման ձգտող անձի ձևավորման նպատակով 
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կրթական հաղորդակցման կազմակերպմանը ներկայացվում են նոր 

պահանջներ: 

Մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ այսօր 

տեսաբաններն ու մանկավարժները հակված են մանկավարժական 

հաղորդակցման նոր մոդելի ձևավորմանը, որը կարելի է ներկայացնել 

«կողմնորոշող սուբյեկտ - ինքնազարգացող սուբյեկտ» մոդելի տեսքով` ի 

հակադրություն նախկինում գործած «սուբյեկտ - օբյեկտ»,  «սուբյեկտ - 

սուբյեկտային հարաբերություններ» մոդելների: Միջանձնային 

հաղորդակցման այս մոդելում մանկավարժը հանդես է գալիս որպես 

կողմնորոշող սուբյեկտ և ուղղորդում է սովորողին դեպի 

ինքնազարգացում:  

Կրթական համակարգում և, հատկապես դպրոցում, «կողմնորոշող 

սուբյեկտ - ինքնազարգացող սուբյեկտ» մոդելի գործառնության համար 

բավարար չեն միայն հասարակական պահանջներն ու 

մանկավարժական գիտատեսական հիմքերի մշակումը: Անհրաժեշտ է 

նոր ուղիների ու տեխնոլոգիաների մշակում և ամրագրում 

կրթակարգով, այսինքն՝ անհրաժեշտ է պետական հոգածություն, որն 

ապահովվում է կրթական քաղաքականությամբ: 

Հայաստանի կրթական համակարգում մանկավարժական 

հաղորդակցման մոդելն ուսումնասիրելու համար անհրաժեշտ է հաշվի 

առնել, որ  մի կողմից՝ որպես հետխորհրդային երկիր  մեր կրթական 

համակարգը միտված է ազգային նոր մտածողության ձևավորմանը, ու 

մեծ ուշադրություն է դարձվում ազգային արժեքային համակարգի 

պահպանմանը: Մյուս կողմից՝ մշակվել է եվրոպական կրթական 

միասնական տարածքում ինտեգրվելու քաղաքականություն, ինչն առաջ 

է բերել մի շարք վերափոխումներ կրթական ոլորտում: Սակայն 

ամենադժվար փոփոխության ենթարկվող գործոնն այն է, որ մեր 

դպրոցներում դեռևս գործում է խորհրդային ժամանակներից ժառանգած 

մոդելը, ընդ որում՝ խորհրդային կրթական համակարգում գերիշխող է 

եղել «սուբյեկտ - օբյեկտ» մոդելը, գերակշռել է խիստ կանոնակարգն ու 

հսկողությունը աճող սերնդի գիտակցության վրա, որտեղ առաջատար է 

մանկավարժի հեղինակային ոճը, և որպես կանոն դասավանդողները 

խուսափում են վերափոխումներից: 

ՀՀ կրթական բարեփոխումների վերաբերյալ ազգային զեկույցում 

նշվում է. «Հայաստանի կրթության համակարգը ճկուն չգտնվեց նոր 

իրողություններին արձագանքելու հարցում: Արդյունքում կրթական 

հաստատությունները շարունակում են իրագործել գոյություն չունեցող 
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խորհրդային գաղափարախոսության նպատակները: Մասնավորապես 

գերիշխում է սովորողներին պատրաստի գիտելիքներ մատուցելու 

մոտեցումը, այլ ոչ թե սովորողներին գիտելիքների կառուցմանը 

մասնակից դարձնող ուսուցումը» [3]: Իսկ որպեսզի սովորողները 

մասնակից դառնան գիտելիքների ստեղծմանը, նրանք պետք է ակտիվ 

լինեն կրթական հաղորդակցման գործընթացում: Այսինքն՝ 

ժամանակակից հասարակական պահանջներով ձևավորված է 

կրթական համակարգում մանկավարժական հաղորդակցման նոր 

մոդելի գործառնության անհրաժեշտություն, որն ինչպես և նշվեց, չունի 

կիրառության անհրաժեշտ պայմաններ ՀՀ կրթական համակարգում, 

հատկապես դպրոցում: 

Անձի հաղորդակցական ակտիվության կարևոր բաղադրիչը նրա 

հաղորդակցական պատրաստվածությունն է՝ հաղորդակցական 

գիտելիքները, կարողություններն ու հմտությունները: 

ՀՀ հանրակրթության պետական կրթակարգում սահմանվում են 

հաղորդակցական այն պարտադիր կարողություններն ու 

հմտությունները, որոնց պետք է տիրապետի դպրոցականը: Ըստ 

կրթակարգի ենթաբաղադրիչի՝ ուսումնառության արդյունքում 

յուրաքանչյուր սովորող պետք է ձեռք բերի հաղորդակցական հետևյալ 

կարողություններն ու հմտությունները [4]՝ 

ա) լսել, ընկալել և համարժեք վերաբերմունք դրսևորել, 

բ) բանավիճել, բանավոր և գրավոր տրամաբանված խոսք 

կառուցել, 

գ) ըստ նշանակության և տեղին օգտագործել սովորած 

տերմինները (եզրերը), հասկացությունները և արտահայտությունները, 

դ) հասկանալ և ճիշտ օգտագործել հաղորդակցման ոչ խոսքային 

միջոցները, 

ե) օգտվել ժամանակակից հաղորդակցման տեխնիկական 

միջոցներից և այլն: 

Հաղորդակցական կարողությունները չեն ձևավորում անփոփոխ 

համակարգ. դրանք կարող են անընդհատ զարգանալ՝ իրենց հերթին 

նպաստելով անձի տարբեր հնարավորությունների և որակների 

զարգացմանը: Այսպես՝ եթե երեխան ձեռք է բերում հաղորդակցման 

համար անհրաժեշտ կարողություններ, ապա կարողանում է մասնակցել 

տարբեր քննարկումների, ակտիվորեն ու ազատ արտահայտել 

սեփական կարծիքը, անկաշկանդ ինքնադրսևորվել, հանդես գալ 
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տարբեր հիմնավորումներով, չկաշկանդվել տարատեսակ փոխհարա-

բերություններում և ձեռք բերել նոր գիտելիքներ ու հմտություններ: 

Ուսումնասիրելով մանկավարժական հաղորդակցման 

առանձնահատկությունները՝ կատարել ենք հետազոտական 

աշխատանք՝ մանկավարժական հաղորդակցման իրականացման 

ժամանակակից միջոցները բացահայտելու նպատակով: 

Ուսումնասիրություններն անցկացրել ենք Շիրակի մարզի 2 միջնակարգ 

դպրոցներում (Թորոսգյուղ, Գոգհովիտ) և Գյումրու թիվ 11 հիմնական, 

ՇՊՀ ավագ դպրոցներում: Ուսումնասիրություններին մասնակցել են  54 

ուսուցիչ և 50 աշակերտ (տե՛ս, հավելված 1, 2):  

Մեր դիտարկումները ցույց են տալիս, որ ուսուցիչների 

գիտելիքները հաղորդակցական կարողությունների մասին թերի են, 

նրանք չեն տիրապետում հիմնական ձևերին ու մեթոդներին, որոնք 

անհրաժեշտ են սովորողների մոտ հաղորդակցման հմտությունների 

ձևավորման համար: Ուսուցիչների մեծ մասն էլ խոստովանում է, որ 

հաղորդակցական հմտություններ ձեռք է բերել աշխատելու ընթացքում՝ 

սեփական փորձի հիման վրա, այլ ոչ թե բուհում կամ 

վերապատրաստման դասընթացներին: Ուստի պետք է կիրառել 

միջոցներ, որ հաղորդակցական կարողությունների և հմտությունների 

բացահայտման հիմքերը ձևավորվեն դպրոցական ու բուհական 

ուսուցման տարիներին:  

Հետազոտական աշխատանքներից ելնելով՝  կարող ենք փաստել, 

որ հաղորդակցման մակարդակը դպրոցներից շատերում կայացած չէ: 

Համեմատական վերլուծություն կատարելով՝ պարզեցինք, որ 

համայնքային դպրոցներում ավելի բաց են ու պատրաստակամ 

համագործակցել, քան քաղաքային դպրոցներում, հատկապես ավագ 

սերնդի ներկայացուցիչները խուսափում են 3-4 րոպե տրամադրել 

անանուն հարցմանը մասնակցելու համար: 

Հայաստանում կրթական բարեփոխումների մեջ առանձին կետով 

պետք է ներառել մանկավարժական հաղորդակցման իրականացման 

պայմանների բարելավման ուղիներ, քանզի, ինչպես մեր հարցումը ցույց 

տվեց, ուսուցիչների մեծ մասը մանկավարժական հաղորդակցման 

տեխնոլոգիա է համարում միայն տեխնիկական միջոցները, այսինքն՝ 

հստակ պատկերացում չկա երևույթի նկատմամբ: 

Հաղորդակցման արդյունավետությունը պայմանավորող 

գործոնների բացահայտմանն ուղղված փորձարարական հետա-

զոտության շրջանակներում մենք խնդիր դրեցինք նաև պարզել, թե մեր 
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դպրոցներում արդյո՞ք ուսուցիչներն ու աշակերտները օգտագործում են 

նոր տեխնիկական միջոցների հնարավորությունննրը մանկավար-

ժական հաղորդակցումն իրականացնելիս, և որքանո՞վ է արդյունավետ 

առցանց կրթական հարթակների օգտագործումը:  

Ուսումնասիրել ենք Հայաստանում հայտնի ու կիրառվող 2 առցանց 

կրթական հարթակները՝ dasaran.am և imdproc.am կայքերը:  

Dasaran.am կայքը 1.107.346 օգտատեր ունեցող կրթական միջավայր 

է, որը մեկ հարթակում է համախմբել Հայաստանի և Արցախի 

հանրակրթական դպրոցներում սովորող բոլոր աշակերտներին, նրանց 

ծնողներին և ուսուցիչներին՝ կրթությունը բոլորին հասանելի դարձնելու 

նպատակով:  

«Dasaran.am-ի առաքելությունն է կրթական համակարգի 

թափանցիկության և կրթության մատչելիության արդիական 

էլեկտրոնային գործիքների միջոցով, անկախ սոցիալական 

կարգավիճակից և աշխարհագրական դիրքից, տրամադրել 

այլընտրանքային ուսուցման հնարավորություն, հեռահաղորդակցման 

անվտանգ հարթակ՝ Հայաստանի, Արցախի և Սփյուռքի հայ 

աշակերտների համար» [6]: 

Կայքում ուսուցիչները լրացնում են դասի թեման, 

հանձնարարութուններն ու գնահատականները, ինչպես մատյանում. 

այն տեսնելու հնարավորություն ունեն աշակերտներն ու ծնողները՝ 

իրենց համար նախատեսված հատուկ գաղտնաբառերով մուտք գործելու 

դեպքում: Կայքում ստեղծված են առանձին ենթաբաժիններ՝ մրցույթներ, 

խաղեր, գործում են «Հանրագիտարան», «Առողջապահություն» 

ենթամասերը, առցանց անգլերեն սովորելու հնարավորություն: Եվ որ, 

ամենակարևորն է, կայքը հնարավորություն է տալիս աշակերտ-

ուսուցիչ - ծնող հաղորդակցում կազմակերպել զրուցարանի շնորհիվ, 

որը նմանեցված է հայտնի սոցիալական կայքերի զրուցարաներին և 

դպրոցից դուրս հաղորդակցման յուրահատուկ ու արդիական հարթակ 

է: 

Կարող ենք փաստել, որ կայքը հնարավորություն է տալիս 

հետաքրքիր և արդյունավետ ուսուցումն ու հաղորդակցումը համադրել 

կրթական խաղերի և առցանց մրցույթների հետ, դյուրացնում և 

ամրապնդում է ուսուցիչ - աշակերտ - ծնող կապը:  

Սակայն, ինչպես մեր հարցումներն են ցույց տալիս, ոչ բոլորն են 

օգտվում կայքից. շատերն ուղղակի գրանցված են, բայց մուտք չեն 

գործում, ուսուցիչներն էլ «ստիպված» ու դժգոհությամբ են լրացնում 
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համապատասխան բաժինները, քանի որ չանելու դեպքում 

նկատողություն կստանան: Ուսուցիչները դժգոհում են նույն գործը 

երկու անգամ (նկատի ունենալով մատյանի և dasaran.am-ի լրացումները) 

անելուց ու առաջարկում են թողնել դրանցից միայն մեկը: Աշակերտներն 

էլ հիմնականում կայքը կիրառում են հանձնարարություն-

գնահատական ստուգելու, մի մասը միայն՝ հանրագիտարանն 

ուսումնասիրելու, դպրոցական տարաբնույթ մրցույթների մասնակցելու 

կամ տրամաբանական խաղեր խաղալու նպատակով (տե՛ս, 

գծապատկեր 1): 

 
 

Գաղտնիք չէ, որ յուրաքանչյուր նորամուծություն դժվարությամբ է 

ընդունվում և հատկապես ավագ սերնդի կողմից միշտ արժանանում է 

քննադատության, բայց որ ստեղծված է ինքնակրթության, նոր 

հմտությունների ու գիտելիքների ձեռքբերման հարթակ, ինչը 

պահանջում են կրթական բարեփոխումները, փաստ է: 

«Իմ Դպրոց» (imdproc.am) կայքը կրթական առցանց միջոց է 

նախադպրոցական երեխաների, դպրոցականների, ուսանողների, 

մանկավարժների և ծնողների համար, գործում է 2015 թվականիցֈ 

Ներկայումս համարվում է լավագույն կրթական հարթակը 

տասնյակ հազարավոր դպրոցների համար: Այն նաև լայնորեն 

կիրառվում է Լատվիայում, ՈՒկրաինայում, Բելառուսում, 

Գերմանիայում և Ավստրիայում: «Իմ Դպրոց» -ն օգնում է ուսուցիչներին 

դասավանդման գործընթացում՝ հնարավորություն տալով 

էլեկտրոնային եղանակով աշակերտներին հանձնարարել դասա-

րանային ու տնային աշխատանքներ և ստուգել դրանք: Աշակերտների 

http://www.imdproc.am/
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համար այն առաջադրանքների էլեկտրոնային շտեմարան է և 

անսահման վարժանքների հարթակ:  

««Իմ Դպրոց» կայքի էլեկտրոնային շտեմարանը ներկայումս 

ընդգրկում է առաջադրանքներ 9 առարկաներից: Այն Հայաստանում 

առկա ամենամեծ «խնդրագիրքն» է» [7]ֈ 

Ըստ մեր հարցումների՝ dasaran.am-ի հետ համեմատ ավելի քիչ 

ուսուցիչներ ու աշակերտներ են գրանցված այս կայքում, սակայն, 

կարծում ենք, առաջիկա 1-2 տարում այն ավելի կիրառելի կդառնա:  

Կարող ենք ասել, որ կրթական հարթակը հնարավորություն է 

տալիս բարելավել ուսման որակը, ինքնուրույն յուրացնել 

անհասկանալի ու բարդ թեմաները, ուսուցումը աշակերտների համար 

դարձնել հետաքրքիր, և իհարկե, համացանցը արդյունավետ կիրառելու 

հրաշալի միջոց է: 

Ուսումնասիրելով հաղորդակցման նոր միջոցների կիրառումը 

հայաստանյան մանկավարժական իրականությունում՝ պետք է 

արձանագրենք, որ այսօր ուսուցչի և աշակերտի միջև հաղորդակցումը 

չի սկսվում ու ավարտվում դպրոցում: Կարող ենք նշել, որ 

Հայաստանում առցանց հարթակում ինքնակրթության, նոր 

հմտությունների ու գիտելիքների ձեռքբերման, հաղորդակցման 

կազմակերպման հարթակները (dasaran.am, imdproc.am) քիչ թե շատ 

համապատասխանում են կրթական բարեփոխումների պահանջներին, 

բայց թե՛ ուսուցիչների, թե՛ աշակերտերի շրջանում դժվարությամբ են 

մտնում կիրառության մեջ: Պատկերն այլ է սոցիալական կայքերում, 

որոնցից  գրեթե բոլորն օգտվում են և՛ գործընկեր-դասընկեր, և՛ 

ուսուցիչ-աշակերտ շփումներում, հաղորդակցման նպատակով 

ամենակիրառելին էլ՝ Facebook.com-ն է (տե՛ս, գծապատկեր 2, 3): Հարկ է 

նշել, որ բացի հաղորդակցումից, աշակերտների և ուսուցիչների 

մեծամասնությունը համացանցը կիրառում է նաև նոր գիտելիքներ ու 

մասնագիտական հմտություններ ձեռք բերելու նպատակով: 

Կարևոր էր նաև հասկանալ, թե ինչքանով են մուլտիմեդիա 

միջոցները կիրառվում դասերի ընթացքում, պարզվում է՝ ուսուցիչներից 

շատերը օգտագործում են նորագույն տեխնիկական միջոցները. 

չօգտագործողները չեն օգտագործում հիմնականում տեխնիկական 

միջոցներ չունենալու պատճառաբանությամբ: 
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Աշակերտների շրջանում հարցումներից պարզ դարձավ նաև, որ 

սովորղները հիմնականում ակտիվ են բաց շփումների, նոր 

ծանոթությունների համար, բայց ունեն խնդիրներ միջոցառումներին 

ազատ ու անկաշկանդ ելույթ ունենալու, խմբում իրենց կարծիքն առաջ 

տանելու, առաջնորդի դերն ստանձնելու հետ կապված: Ուստի, 

անհրաժեշտ է միայն արդյունավետ հաղորդակցման իրականացման 

պայմաններ ստեղծել նրանց համար, հետևաբար նաև նպաստել որպես 

անհատ նրանց ձևավորմանն ու զարգացմանը: 
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Եզրահանգում: Հետազոտական աշխատանքներն ընդհանրացնելով՝ 

պիտի փաստենք, որ այն դպրոցներում, որտեղ իրականացրել ենք 

դիտարկումներ, զրույցներ ու հարցումներ, մանկավարժական 

հաղորդակցումն իրականացվում է ոչ լիարժեք և կրթական 

պահանջներին ոչ բավարար, իսկ հաղորդակցման  ժամանակակից 

միջոցները կիրառվում են ըստ հնարավորությունների: Սակայն կա բաց 

մանկավարժների աշխատանքում՝ հաղորդակցման կարողություններն 

ու հմտությունները կարևորելու հարցում, որպես անհատ՝ սովորողին 

դաստիարակելու գործում, հաղորդակցման դերը թերագնահատելու 

հարցում, ինչը պետք է լուծվի նոր սերնդի բանիմաց մանկավարժների 

ներուժն օգտագործելով, ավագ սերնդի ուսուցիչների համար 

համապատասխան վերապատրաստման դասընթացներ անցկացնելով: 

Եվ որպեսզի հիմնախնդիրն առաջիկա տարիներին լուծվի և 

մանկավարժական հաղորկադցման իրականացման պայմանններն ու 

միջոցները արդյունավետ ու բավարար լինեն, անհրաժեշտ է գործել 

այսօր՝ սկսելով դպրոցից ու բուհից: Մեր կարծիքով՝ մանկավարժական 

հաղորդակցման արդյունավետ իրականացումը հիմքն է սովորողին 

որպես անհատ դաստիարակելու, նրա զարգացումն ապահովելու և 

ինքնուրույնության դրսևորմանը նպաստելու ճանապարհին: 

Այսօր կրթական համակարգում հաղորդակցման արդյունավետ 

կազմակերպման և իրականացման պայմանների բարելավման համար 

բավարար չեն հաղորդակցման նոր մանկավարժական հիմքերի 

մշակումը: Ուսուցիչների մեծ մասը լավ չի պատկերացնում կապը 

ուսուցման արդյունավետության և հաղորդակցական ընդհանուր 

կարողությունների և հմտությունների ձևավորման միջև: Ուստի,  

մանկավարժների սերնդափոխության, վերապատրաստման 

դասընթացների անցկացմանը զուգահեռ անհրաժեշտ են 

համակարգային բարեփոխումներ գործնականում՝ կրթության 

կազմակերպման ամենավերին օղակներից մինչև հանրակրթություն: 

 

СРЕДСТВА И УСЛОВИЯ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОБЩЕНИЯ В ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Агабабян М. Р., Мартиросян Г. К. 

 

В информационном обществе и во время внедрения новых 

технологий очень важна роль педагогической коммуникации в 

организации процесса воспитания и обучения в индивидуальном 
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развитии учащихся. Только во время общения и с помощью общения 

учитель может повлиять на сознание и поведение ученика. Поэтому 

необходимо, при помощи исследований, выяснить особенности 

педагогического общения в взаимоотношениях учитель-ученик, ученик-

ученик, рассмотреть современные средства и условия общения в общем 

образовании. 

Ключевые слова: педагогическое общение, современные 

коммуникационные ресурсы, онлайн-образовательная платформа. 

 

THE MEANS AND CONDITIONS OF MODERN PEDAGOGICAL 

COMMUNICATION IN PUBLIC SCHOOL EDUCATION 

Aghababyan M. R., Martirosyan G. K. 

 

During the introduction of information society and new technologies, 

the role of pedagogical communication  is more than important in the 

organization of upbringing and learning process, as well as in the learners‟ 

individual development. The teacher's educational implications on the 

students' consciousness and behavior is realized throughout communication 

and through communication. Therefore, it is necessary to find out the 

peculiarities of pedagogical communication through research in teacher-

student, student-student relationships, to consider modern means of 

communication and conditions in education general. 

Keywords: pedagogical communication, modern communication means, 

online educational platform. 
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Պրակ   Բ       

Выпуск Б      

Issue    B  

 

ՀՏԴ 378                                                                                                                   ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՇԻՐԱԿԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ 

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՏԵՂԾԱՐԱՐ-ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ 

ՁԵՎԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 

Խաչատրյան Թ. Ա., Ածիկյան Գ. Ժ. 

 

Հոդվածը նվիրված է բարձրագույն ուսումնական 

հաստատությունում ակադեմիական խորհրդատվությունների 

ստեղծարար-նորարարական ձևերի ներկայացմանը, որոնք միտված են 

ուսանողների ուսումնառության արդյունավետության և 

աշխատաշուկայում մրցունակության բարձրացման աջակցմանը, 

ինչպես նաև ակադեմիական խորհրդատուների սոցիալական-

մասնագիտական ներուժի զարգացման խթանմանը:  

Բանալի բառեր.  ակադեմիական խորհրդատվություն, ուսանող, 

ակադեմիական խորհրդատու, ընդհանրական կարողություններ:  

 

Հարափոփոխ աշխարհում բուհական ուսուցման և 

աշխատաշուկայի համահունչ գոյակցումը հեշտ խնդիրներից չէ: Եվ 

վերջինիս լուծումը պահանջում է ուսուցման ինչպես դասական, այնպես 

էլ ոչ ստանդարտ մեթոդների կիրառում: Այլ կերպ ասած` պահանջվում է 

դասավանդող-ուսանող, ուսանող-ուսանող նոր ձևաչափով 

փոխազդեցությունների իրագործումը, ինչը կսովորեցնի ուսանողներին 

սովորել, «տեսնել անտեսանելին» և որոնել խնդրի կարգավորման, 

լուծման ստեղծարար-նորարարական ուղիներ:  

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» 

հիմնադրամի (այսուհետ՝ համալսարան) կազմակերպական կառուց-

վածքի ստորաբաժանումներից է «Գրադարան-ուսումնագիտական 

խորհրդատվությունների, նորարարությունների և տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների»  կենտրոնը (այսուհետ՝ կենտրոն), որը համակար-

գում է Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական այլ 
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հաստատություններում համանման օրինակ չունեցող ակադեմիական 

խորհրդատվությունների անցկացումը:  

Ցանկացած նախաձեռնության ելակետը, իհարկե, «զարգացման 

գաղափարն» է, որը պատասխանում է «հանուն ինչի՞» ու «ի՞նչ» 

հարցերին՝ համալսարանի օբյեկտիվ սոցիալական պահանջներին 

համապատասխան:  

Ակադեմիական խորհրդատվությունների մեկնարկը հնարավոր էր 

համալսարանի գիտական խորհրդի 25.09.18 թ. N2/1 որոշմամբ ««Շիրակի 

Մ. Նալբանդյանի անվան պետական հալսարան» հիմնադրամում 

«Ակադեմիական խորհրդատվությունների կառավարման 

աշխատակարգի» (այսուհետ՝ աշխատակարգ) հաստատվելուց հետո:  

Հոդվածի ելակետային հասակցություններից է ակադեմիական 

խորհրդատվությունը, որը համալսարանի ուսանող(ներ)ի և 

ակադեմիական խորհրդատու(ներ)ի պլանավորված հաղորդակցման, 

ուսանող(ներ)ի ուսումնական ինքնուրույն աշխատանքի ուղղորդման 

ձևերից է՝ միտված ուսանող(ներ)ի ուսումնառության 

արդյունավետության և աշխատաշուկայում մրցունակության 

բարձրացման աջակցմանը` համապատասխան մասնագիտական ու 

ընդհանրական գիտելիքների փոխանցման, կարողությունների ու 

հմտությունների ձևավորման միջոցով [2, էջ 2]:  

Վերոգրյալ սահմանումից պարզ էր, որ ակադեմիական 

խորհրդատվությունների ակտիվ դերակատարների դերում մի կողմից՝ 

ակադեմիական խորհրդատուներն են, իսկ մյուս կողմից` ուսանողները` 

բակալավրի, մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնառողները: 

Ընդ որում` ակադեմիական խորհրդատվությունները կարող են ոչ միայն 

խթանել համալսարանի ուսանողների մարդկային ռեսուրսների 

զարգացումը, այլև դրականորեն շահադրդել պրոֆեսորա-

դասախոսական համակազմի ներկայացուցիչներին` մասնագիտական 

ու ընդհանրական գիտելիքների ձեռքբերման հարցում: 

Պետք է նշել, որ ակադեմիական խորհրդատվությունները կոնկրետ 

խնդիրների լուծման միջոցով միտված են նոր կամ որակապես 

նորացված ապրանքի կամ ծառայության ստեղծմանը, ինչը կգնահատվի 

համալսարանի ներքին շահակիցների կողմից:  

Ակադեմիական խորհրդատվության ձևերը մատուցելիս առաջ-

նահերթ արժևորվում են համալսարանի մարդկային ռեսուրսները, և 

միայն համապատասխան մասնագետների բացակայության դեպքում է 
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առաջանում համապատասխան մասնագետների ներգրավման 

անհրաժեշտությունը:  

Ըստ բովանդակային ուղղվածության` առանձնացվել է 

ակադեմիական խորհրդատվության չորս ձև` 

1)  գիտահետազոտական գրագիտության խորհրդատվություններ, 

2) համակարգային (ընդհանրական) կարողությունների վրա 

հիմնված  խորհրդատվություններ,  

3)  հետազոտական խորհրդատվություններ,  

4) կրթական ծրագրերի մասնագիտական առարկաների առանձին 

թեմաների արտածրագրային խորհրդատվություններ [2, էջ 3]: 

Վերոգրյալ տրամաբանության  համաձայն՝ հակիրճ կներկայացվի 

ակադեմիական խորհրդատվության յուրաքանչյուր ձևը:  

1) Գիտահետազոտական գրագիտության  խորհրդատվություններն 

ուղղված են բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով 

նախատեսված ուսումնագիտական աշխատանքների 

պատրաստման գործընթացում համապատասխան 

աշխատանքների կառուցվածքի ընդհանրական բաժինների 

մեթոդաբանական հարցերին և դրանց ներկայացման 

կանոններին [2, էջ 3]:     

Ակադեմիական խորհրդատվության այս ձևի առկայությունը 

պայմանավորված է  ուսանողների համապատասխան սոցիալական 

պահանջմունքներով: Գիտահետազոտական աշխատանքներ 

(ավարտական աշխատանք, կուրսային աշխատանք և այլն) 

իրականացնելիս ուսանողների մոտ հաճախ առաջ են գալիս մի շարք 

հարցեր: Մասնավորաբար, գիտահետազոտական գրագիտության 

խորհրդատվության ընթացքում ուսանողներն ունեն հնարավորություն 

գտնելու այնպիսի հարցերի պատասխաններ, ինչպիսիք են կատարվելիք 

հետազոտության նշանակությունը, փուլերը, աշխատանքի բովանդա-

կությունն ու հիմնական մասի գլուխների կառուցման տրամաբա-

նությունը, գրականության ընտրությունը, օգտագործված գրակա-

նության ցանկի կազմումն ու հղումների կատարումը, աշխատանքի 

ներածության ու եզրակացության շարադրումը, աշխատանքի բանավոր 

ներկայացումն ու  մի շարք այլ հարցերի պատասխաններ:  

Միջինում քառասունից հիսուն ուսանողի գրանցման դեպքում 

անկացվում է գիտահետազոտական գրագիտության խորհրդատը-

վությունը` չորս ակադեմիական ժամ տևողությամբ:  
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Համալսարանի յուրաքանչյուր ֆակուլտետի համար ընտրվում է 

մեկ կամ երկու գիտահետազոտական գրագիտության խորհրդատու:   

2) Բուհերում ակադեմիական խորհրդատվությունների դերի 

բարձրացման և վերջինիս՝ որպես ուսուցման գործընթացի 

ըմբռնման հետ մեկտեղ, որում կարևորվում են ուսանողի անձը, 

ինչպես նաև նրա ընդունակությունների ու հնարավորությունների 

արտահայտման հնարավորությունները, կենսական պլանների 

իրագործման համար մասնագիտության ընտրությունը, 

առաջացել են զարգացնող ակադեմիական խորհրդատվություն-

ները: Գիտնականներն առանձնացրել են ակադեմիական 

խորհրդատվության երեք նպատակ՝ կարողության զարգացում, 

ինքնուրույնության զարգացում ու ուսանողի նպատակասլա-

ցության զարգացում [3, էջ 67]:  

Համակարգային (ընդհանրական) կարողությունների վրա հիմնված 

խորհրդատվություններն ուղղված են աշխատաշուկայում 

համալսարանի շրջանավարտների մրցակցային առավելությունը 

որոշող համակարգային (ընդհանրական) կարողությունների 

զարգացման աջակցմանը, որն իրագործվում է համալսարանի 

բակալավրի կրթական ծրագրերի՝ սովորողներից կազմված թիմերին 

առաջադեմ գիտական, հետազոտական տեղեկատվության, փորձի 

փոխանցման և ստեղծարար-նորարարական փոխներգործուն 

մեթոդների կիրառման միջոցով [2, էջ 5]: 

Հայաստանյան բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 

արդիական խնդիրներից է այն, որ շրջանավարտները աշխատաշուկայի 

պահանջներին չեն բավարարում: Մինչդեռ ընդհանրական 

կարողությունների ձևավորման արդյունքում իրատեսական է նրանց 

մասնագիտական աճի ապահովումն ու աշխատաշուկայում 

մրցունակության բարձրացումը:  

Ընդհանրական կարողությունները (Generic competences) տարբեր 

մասնագիտական ոլորտներում արդյունավետ գործունեություն 

ծավալելու համար անհրաժեշտ մասնագիտությանն անմիջականորեն 

չառնչվող կարողություններն են  (օր.՝ թիմում աշխատելու, որոշումներ 

կայացնելու, նախագծեր մշակելու և կառավարելու և այլն) [1,  էջ 15]:  

Աշխատակարգում կարողությունը գիտելիքների, կարո-

ղությունների ու հմտությունների համակցությունն է, որն անհրաժեշտ է 

առաջադրված կոնկրետ խնդրի լուծման համար [2, էջ 2]: 
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Ներկայումս բոլորի կողմից ճանաչված է դասավանդման ու 

ուսուցման միջոցով ընդհանրական կարողությունների և դրանց 

յուրացման կարևորությունը: Բարձրագույն ուսումնական 

հաստատությունները կարիք ունեն ցուցադրելու, որ ավելի մեծ թվով 

գործունակ շրջանավարտներ են պատրաստվում: Համապատաս-

խանաբար, համալսարանները բաշխում են ռեսուրսները՝ շրջանա-

վարտների մոտ նշված կարողությունները ձևավորելու համար [6]: 

Դիտարժան է, օրինակ, ստեղծարար մտածողության կոմպետենցիան, 

որի ձևավորմանն է ուղղված «Ինչպե՞ս խթանել, զարգացնել 

ստեղծագործ մտածողությունը» վերտառությամբ խորհրդատվություն-

դասախոսության իրականացումը: 

Միջմասնագիտական թիմերի (յուրաքանչյուր թիմը կազմված հինգ 

անդամից) ձևավորման հիմքում ընկած է այն պարզ 

տրամաբանությունը, որ ոչ հարակից մասնագիտության 

ներկայացուցիչների փոխազդեցությունները մեկ տեղում կարող են 

տեսական գիտելիքները վերածել առարկայական արդյունքի:  

Միջմասնագիտական թիմերի համար խորհրդատվություն-

դասախոսությունների շարքի իրագործմանը հաջորդում է թիմերին 

հարաբերական ազատության տրամադրումը` զրույցների 

կազմակերպման, գաղափար-առաջարկների ձևավորման համար: Եվ, 

իհարկե, գաղափար-առաջարկների ձևավորմանը պետք է հաջորդի 

դրանց իրագործումը: Արդյունքում ուսանողները հասկանում են, որ 

հավասարապես կարևոր է ինչպես գործընթացը, այնպես էլ արդյունքը, 

սովորում են լինել նախաձեռնող և այլն: Այլ կերպ ասած` ուսանողները 

ազդեցության պասիվ օբյեկտից վերածվում են ակտիվ սուբյեկտի:  

3) Ուսանողների սոցիալական փոխազդեցությունների կառուցման, 

փոխօգնության մշակույթի ձևավորման նպատակով ստեղծվել է 

հետազոտական խորհրդատվությունը: Հետազոտական 

խորհրդատվություններն ուղղված են  բակալավրի և մագիստրոսի 

կրթական ծրագրերով ուսանողների մասնագիտական հարցերի, 

խնդիրների կարգավորմանը, լուծմանը: Այս դեպքում որպես 

ակադեմիական խորհրդատուներ՝ բակալավրի, մագիստրոսի 

և/կամ հետազոտողի կրթական ծրագրերի ավարտական 

կուրսերի գերազանց առաջադիմությամբ ուսանող-կամավորներն 

են, ովքեր աշխատում են իրենցից ցածր կուրսի ուսանողների հետ 

[2, էջ 7]:  
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Սահմանումից պարզ էր, որ հետազոտական խորհրդատվությունը 

կազմակերպված կամավորական գործունեություն է: Նկատենք, որ 

կամավորական գործունեությունը սոցիալական ակտիվության 

հեռանկարային ձև է, և բուհական միջավայրը կարող է խթանել 

կամավորական գործունեության մշակույթի ձևավորմանը, ինչի կարիքը 

կա հայ իրականությունում: Կամավորական գործունեության 

արդյունքում շահող կողմերից է կամավոր-ուսանողը:   

Հայտնի ամերիկացի մանկավարժ Ջ. Բրուները մատնանշում է, որ  

«յուրաքանչյուր ուսանողի համար նպատակահարմար է տալ 

հնարավորություն կատարելու ուսուցչի դեր իր գործընկերների 

նկատմամբ, քանի որ ուսանողների մոտ այլոց սովորեցնելն ու 

միաժամանակ իր հասակակիցներից սովորելը արդարացված 

հոգեբանական գործունեություն է՝ երկու կողմերի ուսումնական 

գործունեությունը ակտիվացնող» [4, էջ 114]:  

Կարևոր է նաև այն, որ կամավորական գործունեությունն ակտի-

վացնում է երիտասարդների ստեղծարար նախաձեռնողականությունը 

[5, էջ 82]:  

Կարճ ասած՝ ուսանողը սովորեցնելով սովորում է, ապահովում 

սեփական մասնագիտական ներուժի զարգացումը: Ավելին, նա նաև 

կուտակում է սոցիալական կապիտալ՝ հիմնված վստահության վրա:  

4) Կենտրոնը կազմակերպում է նաև կրթական ծրագրերի 

մասնագիտական առարկաների առանձին թեմաների 

արտածրագրային խորհրդատվություններ, որոնք ուղղված են 

ուսանողների առանձին մասնագիտական առարկաների 

առանձին թեմաների արտածրագրային պահանջների 

բավարարմանը և ուսանող(ներ)ին հետաքրքրող հարցերին 

համապարփակ, ամբողջական պատասխանների տրամադրմանը 

[2, էջ 7]: Խորհրդատվության միայն այս ձևն է ենթադրում 

ուսանողների կողմից վճարում:  

Ուսանողները հաճախ ունեն մասնագիտական հարցեր, որոնց 

պատասխանները չեն ստանում դասընթացների շրջանակներում: Ըստ 

այդմ՝ տրամաբանական է ցանկալի ակադեմիական խորհրդատուի մոտ 

հետաքրքրող հարցերի պատասխանների որոնման հնարավորության 

ընձեռումը:   

Ակադեմիական խորհրդատվությունների շարադրված ձևերի 

ընթացիկ վերջնական գնահատումը թույլ կտա հասկանալ ու բարելավել 
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կազմակերպչական, բովանդակային խնդիրները` ապահովելով դրված 

նպատակների նվաճումը:  
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ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Хачатрян Т. А., Ацикян Г. Ж. 

 

Данная статья посвящена представлению креативных-

инновационных форм академических консультаций в вузах, которые 

направлены на повышение эффективности обучения студентов и 

конкурентоспособности на рынке труда, а так же стимулирование 

социально-профессионального потенциала академических консультантов. 

Ключевые слова: академическая консультация, студент, 
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Khachatryan T. A., Atsikyan G. Zh. 

 

The purpose of this article is to present the creative and innovative forms 

of academic counsultations in higher educational establishments, aimed at 

support of advancement of the students' learning efficiency and 

competitiveness in the labor market, as well as at promotion of development of 

social and professional potential of academic consultants. 
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ШИРАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. НАЛБАНДЯНА  

M. NALBANDYAN STATE UNIVERSITY OF SHIRAK 

 У Ч Е Н Ы Е  З А П И С К И      Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն   Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր     S C I E N T I F I C   P R O C E E D I N G S  
 

Պրակ   Բ       

Выпуск Б      

Issue    B  

 

ՀՏԴ 327                                                                   ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, 

ԱՐԵՎԵԼԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՄԵՐՁԱՎՈՐԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ 
ՓՈՐՁԵՐԸ 1970-ԱԿԱՆ ԹԹ. 2-ՐԴ ԿԵՍԻՆ 

Հովհաննիսյան Ա. Հ. 
 

1973թ. արաբա-իսրայելական պատերազմից հետո մի շարք 

հանգամանքներ նպաստեցին հակամարտության կարգավորման շուրջ 

բանակցություններ սկսելուն: Նախ՝ 1974թ. հունվարի 11-18-ը 

ստորագրվեց զորքերի տարաբաժանման վերաբերյալ իսրայելա-

եգիպտական համաձայնագիրը [5], որից հետո 1975թ. սեպտեմբերի 1-ին 

Ժնևում սկսվեց կոնֆերանս [6], իսկ սեպտեմբերի 4-ին Եգիպտոսը և 

Իսրայելը ստորագրեցին Սինայի համաձայնագիրը [7]: ԱՄՆ-ի ջանքերն 

ուղղված էին  եգիպտա-իսրայելական սեպարատ հաշտություն կնքելուն, 

որի արդյունքում սկսվեցին Քեմփ-Դևիդյան բանակցությունները [8], և 

1979թ. մարտի 26-ին Վաշինգտոնում ստորագրվեց խաղաղության 

պայմանագիր,որը ուժի մեջ մտավ 1979թ-ի դեկտեմբերի 25-ին:  

Բանալի բառեր. Քեմփ-Դևիդ, նավթային էմբարգո, Քարտեր, Բեգին, 

Ժնևի կոնֆերանս, Սուեզի ջրանցք: 

 

Նախաբան: Հակամարտությունների լուծումը այսօր համարվում է 

համաշխարհային հանրության առջև ծառացած գերխնդիրներից մեկը, 

որոնց լուծման ուղիների շուրջ առաջացած տարաձայնությունները և 

քաղաքական ակտիվությունը  կարելի է համարել համոզիչ փաստարկ 

հօգուտ այն բանի, որ հակամարտությունները ոչ միայն տարաբնույթ են 

և բազմակողմանի, այլև շոշափում են բազմաթիվ պետությունների 

շահերը: 

21-րդ դարի սկզբին դեռևս չլուծված է մնում համաշխարհային 

հասարակությանը հուզող ամենաբարդ թնջուկներից մեկը՝ արաբա-

իսրայելական հակամարտությունը: Առաջանալով 1947թ. որպես 

իսրայելա-պաղեստինյան խնդիր՝ հակամարտությունը հետագա 
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տարիներին վերաճեց արաբա-իսրայելականի՝ իր ոլորտը ուղղակի կամ 

անուղղակի կերպով ներառելով Մերձավոր Արևելքի գրեթե բոլոր 

երկրները, ինչպես նաև համաշխարհային գերտերությունները, որոնք 

ունեն իրենց ռազմավարական շահերը այս ռեգիոնում: Այս առումով 

ցայսօր միջազգային դիվանագիտության օրակարգում է մնում 

հակամարտության լուծմանն ուղղված ջանքերը, և քննարկվող հարցի 

արդիականությունը շարունակում է մնալ համաշխարհային գերակա 

խնդիրներից մեկը: 

Հոդվածում նպատակ է դրված ներկայացնել Քեմփ-Դևիդի 

համաձայնագրի պատմական նշանակությունը արաբա-իսրայելական 

հակամարտության կարգավորման գործընթացում, ինչպես նաև այն 

խնդիրները, որոնք առաջացան համաձայնագրի կնքման ընթացքում և 

դրան հաջորդող ժամանակահատվածում: Քեմփ-Դևիդի համաձայնագրի 

արդիականությունը և նշանակությունը թերագնահատել չի կարելի, 

քանի որ այն հանդիսացավ նախադեպ հետագայում՝ 1983թ. մայիսի     

17-ին, Իսրայելի և Լիբանանի [9], իսկ 1994թ. հոկտեմբերի 26-ին՝ 

Իսրայելի և Հորդանանի միջև նմանատիպ սեպարատ հաշտությունների 

կնքման համար[10]: Բացի այդ, Քեմփ-Դևիդը ուղի հարթեց Մադրիդում՝ 

1991թ. [11], Օսլոյում՝ 1993 և 1995թթ. [12], Ուայ-Փլանթեյշնում՝ 1998թ. 

[13], Քեմփ-Դևիդում՝ 2000թ., Թաբայում՝ 2001թ. [14], Ժնևում՝ 2003թ. [15], 

Շարմ-Էլ-Շեյխում՝ 2005թ. [16] տեղի ունեցած խաղաղության 

բանակցությունների և 2000թ.՝ Քլինթոնի [17], 2006թ. Իտալա-ֆրանս-

իսպանական [18] և 2011թ. իսրայելական նախաձեռնությունների 

համար [19]: Փորձ է արվում ցույց տալ համաձայնագրի կնքման 

գործընթացում ԱՄՆ-ի ունեցած դերակատարումը: Արաբա-

իսրայելական հակամարտության ուսումնասիրությամբ զբաղվել են 

հայկական, ռուսական, արևմտյան և արաբական արևելագիտական 

դպրոցների ականավոր ներկայացուցյիչները: Խնդրո առարկա հարցին 

իրենց աշխատություններում անդրադարձել են Ն. Հովհաննիսյանը,       

Ե. Աբգարյանը, Ս. Ավանեսովը, Ա. Թոփալյանը, Ռ. Կարապետյանը,        

Շ. Կարամանուկյանը, Հ. Սարգսյանը, Ա. Հովհաննիսյանը: 

1973թ. հոկտեմբերյան պատերազմի ավարտից հետո  հստակորեն 

երևում էին այն գործոնները,որոնք խոսում էին արաբա-իսրայելական 

հակամարտության խաղաղ կարգավորման օգտին. 

1. Պատերազմի ժամանակ երևաց արաբական երկրների աճած ուժն 

ու հզորությունը: 

2. Արաբական երկրների հայտարարած նավթային էմբարգոն 
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նախատեսում էր ինչպես նավթի արդյունահանման, այնպես էլ 

արտահանման ծավալի կրճատում կիրառել արևմտյան այն 

երկրների դեմ, որոնք այս կամ այն կերպ օժանդակում էին 

Իսրայելին:  

3. Պարտությունը Վիետնամում ստիպում էր ԱՄՆ-ին ավելի ու ավելի 

սահել միջազգային լարվածության թուլացման դիրքեր [3, էջ 128]: 

  

ԱՄՆ-ը սկսում է քայլեր ձեռնարկել  Իսրայելի, Եգիպտոսի և 

Սիրիայի միջև զորքերի տարաբաժանման ուղղությամբ, որի նպատակը, 

ըստ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Քիսինջերի, «Իսրայելի կողմից գրավված 

տարածքների պահպանությունը ապահովելու հնարավորության 

ստեղծումն էր» [2, էջ 129]: ԱՄՆ-ի կողմից  ավելի ու ավելի էր նկատվում 

միտումներ՝ դուրս մղելու ԽՍՀՄ-ին մերձավորարևելյան կարգավորման 

շրջանակներից, իսկ Եգիպտոսն ավելի էր հակվում միայն ԱՄՆ-ի հետ 

համագործակցության: Ե. Մ. Պրիմակովը նշում է. «Արդարացնելով 

իրենց կուրսը Ժնևի կոնֆերանսում՝ ամերիկյան պաշտոնատար անձինք  

ասում էին, թե այն  ժամանակ պայմաններ չկային, և ընդհանրապես 

պայմաններ չկան Մերձավոր Արևելքում համապարփակ կարգավորման 

համար: Այդ պատճառով էլ հարկ եղավ ընթանալ մասնակի  լուծումների 

ուղիով: Այդ ուղու կողմնակիցները մեղադրում էին ԽՍՀՄ-ին, որ նա 

զանց է առնում ըստ էտապների միջոցառումները» [1, էջ 82]:  

1973թ. դեկտեմբերի 21-ին համաձայնություն ձեռք բերվեց, իսկ 

1974թ. հունվարի 11-18-ը Կահիրե-Սուեզ խճուղու 101-րդ կմ-ի վրա 

ստորագրվեց զորքերի տարաբաժանման վերաբերյալ իսրայելա-

եգիպտական համաձայնագիրը: Ժնևում ստորագրվեց նմանատիպ 

համաձայնագիր՝ սիրիական և իսրայելական զորքերի տարաբաժանման 

վրաբերյալ: Սիրիային վերադարձվեց Գոլանյան բարձունքների մի 

մասը՝ Կունեյտրան՝ այն պայմանով, որ այստեղ ստեղծվի 

ապառազմականացված գոտի, և տեղակայվեն ՄԱԿ-ի զինված ուժեր:  

1975թ. սեպտեմբերի 1-ին Ժնևում սկսվեց նոր կոնֆերանս, իսկ 

սեպտեմբերի 4-ին Եգիպտոսը և Իսրայելը ստորագրեցին Սինայի 

համաձայնագիրը: Այն նախատեսում էր  իսրայելական զորքերի 

հետքաշում, Միլթա և Գիդի լեռնանցքների անցում Եգիպտոսին: 

Եգիպտոսը իրեն վերադարձրեց Սինայի 10 %-ը: Իսրայելի ռազմական 

նավերը ստանում էին Սուեզի ջրանցքով ազատ երթևեկության 

իրավունք: 2-րդ փաստաթղթով ԱՄՆ-ը պարտավորվում էր հասնել 

Եգիպտոսի կողմից  համաձայնագրի անխախտ կատարմանը և արգելել 
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նրա մասնակցությունը Իսրայելի դեմ ուղղված  գործընթացներին          

[4, էջ 194]:  

Սինայի համաձայնագրի ստորագրումից հետո ԱՄՆ-ի 

մերձավորարևելյան քաղաքականության մեջ նկատվեցին 

փոփոխություններ: «Քարտերը  և պետքարտուղար  Ս. Վենսը եկել էին 

այն համոզման,որ քայլ առ քայլ  լուծումը սպառել է իրեն, և ժամանակն է 

փնտրել համապարփակ կարգավորման ուղիներ» [2, էջ 159]: ԱՄՆ-ի 

մոտեցման այս միտումները  պայմանավորված էին հետևյալ 

գործոններով. 

1. Նախ հարկավոր էր պահպանել սերտ հարաբերությունները 

արաբական պահպանողական վարչակարգերի հետ: 

2. Հաշվի առնելով «նավթային էմբարգոյի» դառը  փորձը՝ խուսափել 

դրա կրկնումից: 

3. Հարկ էր հաշվի նստել այն փաստի հետ,որ պաղեստինյան 

հիմնախնդիրը ևս կարիք ուներ որոշակի առաջխաղացման: 

4. ԱՄՆ-ը հասկանում էր, որ առանց ԽՍՀՄ-ի մասնակցության 

հնարավոր չէր Մերձավոր Արևելքում հասնել լուրջ կարգավորման:  

 

Հոկտեմբերի 1-ին հրապարակվեց Մերձավոր Արևելքի վերաբերյալ 

խորհրդա-ամերիկյան համատեղ հայտարարություն՝ անհապաղ և 

համապարփակ լուծումով կարգավորել արաբա-իսրայելական 

հակամարտությունը, իսրայելական զորքերը դուրս բերել 1967թ. 

գրավված տարածքներից և ապահովել արաբ բնակչության օրինական 

իրավունքները:  Ժնևյան կոնֆերանսին պետք է մասնակցեին բոլոր 

շահագրգիռ կողմերը, այդ թվում՝ նաև պաղեստինյան կողմը: Թվում էր, 

թե ԱՄՆ-ը  վերադառնում է ԽՍՀՄ-ի հետ համագործակցության դիրքեր, 

սակայն Մերձավոր Արևելքում տեղի ունեցան իրադարձություններ, 

որոնք «թաղեցին» խորհրդա-ամերիկյան համատեղ հայտարարությունը: 

Իսրայելում 1977թ. պառլամենտական ընտրությունների ժամանկ 

հաղթանակած «Լիկհուդ» դաշինքը Մ. Բեգինի գլխավորությամբ  հանդես 

էր գալիս պաղեստինյան հարցի կապակցությամբ չափազանց կոշտ 

դիրքորոշումով: 1977թ. հուլիսին Բեգինը  հանդիպեց Քարտերի հետ և 

երաշխիքներ ստացավ, որ Քարտերը այլևս չի խոսի իսրայելական 

զորքերի դուրսբերման և ինչ-որ «պաղեստինյան հայրենիքի մասին»: 

Բեգինը հրաժարվեց գրավված տարածքներում հրեական նոր 

բնակավայրերի կառուցումը սառեցնելու առաջարկից: Բեգինը և նրա 

առջնորդած «Հերուտ» կուսակցությունը առաջնորդվում էին «Մեծ 
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Իսրայել» ստեղծելու գաղափարով: Նրանք ՄԱԿ-ի ԳԱ 181-րդ բանաձևը 

անվանում էին որոշում արևմտյան Պաղեստինի բաժանման մասին: 

Արտգործնախարար Դայանը պահանջում էր շրջանառությունից հանել 

«պաղեստինյան հայրենիք» արտահայտությունը և բացառել որևէ կերպ 

ՊԱԿ-ի ներկայացուցչի մասնակցությունը Ժնևի կոնֆերանսին: 

Հրապարակվեց իսրայելա-ամերիկյան համատեղ հայտարարություն: 

Ըստ ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության հարցերով նախագահի 

խորհրդական Բժեզինսկու՝ այդ հայտարարությունն էլ իր հերթին 

վրդովեց արաբներին: 

Հաջորդ գործոնը Եգիպտոսի նախագահ Սադաթի նամակն էր 

Քարտերին, որտեղ ասվում էր, որ «ոչինչ չպետք է խանգարի Եգիպտոսի 

և Իսրայելի միջև ուղղակի բանակցություններին»: Եվ վերջապես, 

ամենակարևոր գործոնը, որը ստիպեց ԱՄՆ-ին սահել հարցի 

կարգավորման սեպարատ դիրքեր, 70-ական թթ. վերջերին  ԱՄՆ-ի 

արտաքին քաղաքականության մեջ միջազգային  լարվածության 

թուլացման կուրսից ԱՄՆ-ի հեռանալու միտումն էր: Դա պետք է 

արտացոլվեր նաև մերձավորարևելյան քաղաքականության մեջ:  

Վերը նշված գործոնները նպաստում էին, որ ԱՄՆ-ն ամեն կերպ 

աջակցեր պաղեստինյան խնդրի սեպարատ կարգավորմանը՝ իր «դրոշի 

ներքո» և նվազագույինի հասցներ ԽՍՀՄ-ի մասնակցությունը այդ 

գործընթացին: ԱՄՆ պետքարտուղար Վենսը Եգիպտոսին ներկայացրել 

էր պաղեստինյան հարցի վերաբերյալ իր սեփական ծրագրերը՝ 

հանրաքվեի անցկացում՝ արևմտյան ափի և Ղազայի վերջնական  

ապագան որոշելու համար, որևէ խոսք չկար ՊԱԿ-ի և գրավված 

տարածքներից իսրայելական զորքերի դուրսբերման մասին:  Անցման 

շրջանում արևմտյան ափում պետք է հաստատվեր համատեղ  

իսրայելա-հորդանանյան կառավարում: Իսրայելի որոշ ազդեցիկ 

քաղաքական գործիչներ՝ Ի. Ալոնը, Շ. Պերեսը և այլք, կողմ էին 

Հորդանանի հետ հարաբերություններ հաստատելու միջոցով մշտական 

խաղաղություն սահմանել արևմտյան ափի վրա, բայց ոչ դրանց ուղղակի 

անեքսիայի ձևով:  

ԱՄՆ-ը ուզում էր ցույց տալ, որ սեպարատ բանակցությունները ոչ 

թե իր, այլ Իսրայելի և Եգիպտոսի նպատակն է: Նոյեմբերի 19-ին 

Սադաթը ուղևորվեց Երուսաղեմ և ելույթ ունեցավ Քնեսետում: 

Պահպանելով ձևական կողմը՝ ԱՄՆ-ը դեռ խոսում էր Ժնևի կոնֆերանսի 

մասին, բայց միաժամանակ առաջ էր քաշում «համակենտրոն 

շրջանագծերի» տեսությունը՝ կարգավորել Իսրայելի 
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հարաբերությունները նախ՝ Եգիպտոսի, ապա՝ Հորդանանի և 

պաղեստինցիների, իսկ վերջում՝ Սիրիայի հետ: 1978թ. մարտին 

Վաշինգտոնում տեղի ունեցած Բեգին-Քարտեր հանդիպման ժամանակ 

ԱՄՆ-ի նախագահը հայտարարեց, որ Իսրայելի պահանջները հանգում 

են «6 ոչերի». 

1. Իսրայելը չի ցանկանում հեռանալ արևմտյան ափից: 2. Չի 

դադարեցվում հրեական նոր բնակավայրերի կառուցումը գրավված 

տարածքներում: 3. Իսրայելը չի հեռանա Սինայից կամ՝ 4. չի թողնի 

ՄԱԿ-ի ու Եգիպտոսի հովանու ներքո: 5. Իսրայելը չի ընդունում, որ   

242-րդ բանաձևը վերաբերում է արևմտյան ափին ու Ղազային: 

6.Պաղեստինցի արաբներին հնարավորություն չի տրվի որոշելու իրենց 

ապագան:     

1978թ. սեպտեմբերի 5-ին ԱՄՆ-ում՝ Քեմփ-Դևիդում, Իսրայելի և 

Եգիպտոսի միջև սկսվեցին բանակցություններ, որոնք տևեցին 13 օր: 

Բեգինի նպատակն այն էր, որ հաշտության միջոցով արաբական 

երկրների միացյալ ճակատից դուրս բերեն ամենահզոր արաբական 

երկրին: Սադաթը իր հերթին հույս ուներ ստանալ Սինայի թերակղզին և 

պատրաստ էր աչք փակել արևմտյան ափի և Ղազայի հարցում Իսրայելի 

հավակնությունների վրա: Բայց Սադաթին պետք էր որևէ կերպ 

քողարկել այդ ամենը: Քարտերը մի կողմից  համոզում էր Սադաթին, որ 

հաշտությունը հետ կբերի Սինան, իսկ մյուս կողմից համոզում էր 

Բեգինին, որ հաշտությունը  կմեծացնի Իսրայելի ապահովությունը: 

Գլխավոր խոչընդոտը բանակցությունների ժամանակ  արևմտյան ափի 

և Ղազայի  ապագայի հարցն էր: Սեպտեմբերի 13-ին Քարտերի 

առաջարկով 242-րդ բանաձևից  որոշվեց հանել «պատերազմի միջոցով 

տարածքներ գրավելու անթույլատրելիություն» արտահայտությունը: 

242-րդ բանաձևի տեքստը պարզապես կցվեց «Մերձավոր Արևելքում  

հաշտության պայմանագիր կնքելու շրջանակներ» փաստաթղթին [6]: 

Սա ճանապարհ հարթեց II փաստաթղթի համար, որը կոչվեց 

«Եգիպտոսի և Իսրայելի միջև հաշտության պայմանագիր կնքելու 

շրջանակներ» [5]: Երեք երկրների ղեկավարների նամակները՝ որպես 

պաշտոնական փաստաթղթեր, կցվեցին այդ շրջանակներին: Քարտերի 

նամակում ասվում էր. «Ամեն մի պարբերությունում, որտեղ հոլովվում է 

«արևմտյան ափ» արտահայտությունը, Իսրայելի կառավարության 

կողմից պետք է և կարող է մեկնաբանվել որպես Հուդա և Սամարիա»: 

Շահարկվում էին նաև Իրանում տեղի ունեցող դեպքերը: 

Հակաշահական շարժումը անհանգստացնում էր նաև Սադաթին. 3 օրվա 
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ընթացքում Վենսը հասավ նրան, որ Սադաթը հրաժարվեց արևմտյան 

ափում ընտրությունների կոնկրետ ժամկետ նշանակելու իր  պահանջից, 

բայց առաջ քաշեց նոր պահանջ. «Ինքնավարություն մտցնել նախ 

Ղազայում»: Իրանական խաղաքարտի գործարկումը տվեց իր 

արդյունքները: 1979թ. մարտի 26-ին Վաշինգտոնում տորագրվեց 

խաղաղության պայմանագիր Եգիպտոսի և Իսրայելի  միջև, որը ուժի մեջ 

մտավ 1979թ-ի դեկտեմբերի 25-ին: Ըստ պայմանագրի՝ 

1. Իսրայելի և Եգիպտոսի միջև հաստատվում է խաղաղություն: 

2. Իսրայելի և  Եգիպտոսի միջև հաստատվում են դիվանագիտական  

հարաբերություններ: 

3. Իսրայելական զորքերը դուրս են բերվում Սինայից: 

4. Ճանաչվում է Եգիպտոսի սուվերենությունը այն սահմաններում, 

«որոնք եղել են Եգիպտոսի և Պաղեստինի մանդատային 

տարածքի սահման: 

5. Իսրայելական նավերը ազատ երթևեկելու են Սուեզի ջրանցքի 

շրջանում: Աքաբայի ծավածոցը համարվում է ազատ 

նավագնացության գոտի: 

6. Եգիպտական կառավարությունը իրավունք ունի մեկ դիվիզիա 

ունենալ Սուեզից 50 կմ արևելք: 

7. Աքաբայի ծոցից արևմուտք գտնվող 20-40 կմ տարածք գտնվելու է 

ՄԱԿ-ի ուժերի հսկողության տակ: 

8. Իսրայելական զորքերը չեն հեռանա արևմտյան ափից և Ղազայից, 

այլ կտեղաբաշխվեն անվտանգության գոտիներում: 

9. Այդ տարածքներում պետք է ապահովվի ոչ թե տարածքային, այլ 

բնակչության ինքնավարություն: 

Նշենք, որ այս վերջին կետը նշված էր ոչ թե պայմանագրի 

տեքստում, այլ Սադաթի և Բեգինի՝ Քարտերին ուղղված համատեղ 

նամակում: Ինչ խոսք, պայմանագիրը ամերիկյան դիվանագիտության

խոշոր հաղթանակն էր, բայց ոչ հարցի վերջնական լուծումը: 

Այսպիսով, կարելի է հանգել հետևյալ եզրակացության. 

1. Քեմփ-Դևիդի համաձայնագիրը պառակտեց արաբական աշխարհը, 

և Սիրիան, Լիբանանը, Ալժիրը, Իրաքը, Եմենը և ՊԱԿ-ը 

հայտարարեցին, որ այն անօրինական է, և խզեցին 

դիվանագիտական հարաբերությունները Եգիպտոսի հետ: 

2. 1978թ. ապրիլյան հեղափոխությունը՝ Աֆղանստանում, և 1979թ. 

իրանական հեղափոխությունը ստիպեցին ԱՄՆ-ին, Քեմփ-Դևիդի 

համաձայնագրի հիման վրա, հաստատվել ռազմաստրա-
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տեգիական կարևոր նշանակություն ունեցող Սինայի թերակղզում 

և արդեն 1980թ. անցկացնել ամերիկա-եգիպտական համատեղ 

զորավարժություններ: 

3. Քեմփ-Դևիդի համաձայնագիրը, բացի վերոհիշյալից, ԱՄՆ-ին 

հնարավորություն տվեց, խուսափելով համապարփակ 

կարգավորումից և պահելով լարվածությունը Մերձավոր 

Արևելքում, պահպանել ազդեցությունը իր եվրոպական 

դաշնակիցների և Ճապոնիայի վրա, որոնք մեծապես կախված էին 

մերձավորարևելյան նավթից: 

 

ПОПЫТКИ УРЕГУЛИРОВАНИЯ БЛИЖНЕВОСТОЧНОГО КОНФЛИКТА 

ВО 2-Й ПОЛОВИНЕ 1970-Х 

Оганнисян А. Г. 

 

После арабо-израильской войны 1973г. ряд обстоятельств 

способствовал началу переговоров по урегулированию конфликта. 11-18 

января 1974 г. было подписано израильско-египетское соглашение о 

разделении войск. 1 сентября 1975 года в Женеве была начата 

конференция, а 4 сентября Египет и Израиль подписали соглашение. 

Усилия США были направлены на египетско-израильское сепаратистское 

примирение, в результате которого начались переговоры в Кемп-Девиде. 

Мирный договор был подписан в Вашингтоне 26 марта, который вступил 

в силу 25 декабря 1979 года. 

Ключевые слова: Кемп-Девид, Нефтяной эмбарго, Картер, Бегин, 

Женевская конференция, Суэцкий канал. 

 

THE ATTEMPTS OF SOLVING THE MIDDLE EASTERN CONFLICT IN THE 

2ND HALF OF THE 1970s 

Hovhannisyan A. H. 

 

After the Arab-Israeli war of 1973 a number of circumstances 

contributed to the start of negotiations on the settlement of the conflict. On 

January 11-18, 1974, the Israeli-Egyptian agreement on the division of troops 

was signed. September 1, 1975 in Geneva, the conference started, and on 

September 4, Egypt and Israel signed an agreement. US efforts were directed at 

the Egyptian-Israeli separatist reconciliation, which resulted in the beginning 
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of negotiations at Camp David. The peace treaty was signed in Washington on 

March 26, which entered into force on December 25, 1979. 

Keywords: Camp-David, Oil Embargo, Carter, Begin, Geneva 

Conference, Suez Canal. 
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