
1 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 
 

2 0 2 0  №  2 

ՊՐԱԿ  Բ 

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՈՒ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, 

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆԵՐ 

 

 

 

 
 

 

 

 

Գյումրի  2020 

 
 



2 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

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 2 0  №  2 

 

 
Выпуск Б  

ГУМАНИТАРНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ,  

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Issue B 
HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, TEACHING METHODOLOGY 

 

 

 

 
 

Гюмри   2020   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. դոկտոր, դոցենտ), 

Կիրակոսյան Ա. Ս. (մանկ. գիտ. դոկտոր, դոցենտ), Հայրապետյան Ս. Ա. (բան. գիտ. 

դոկտոր., դոցենտ), Հովհաննիսյան Ա. Ս. (բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր), Մարգարյան 
Լ. Մ. (ֆիզմաթ գիտ. թեկն., դոցենտ, պատասխանատու քարտուղար), Մարդոյան Ռ. Ա. 
(մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր), Սարգսյան Ա. Հ. (ֆիզմաթ գիտ. թեկն., դոցենտ, 

գլխավոր խմբագրի տեղակալ), Սերոբյան Ե. Ս.  (ֆիզմաթ գիտ. թեկն., դոցենտ), Սողո-
յան Ս. Ս. (մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր): 

 

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

Саркисян С. О. 

Редакционная коллегия: Айрапетян С. А. (доктор филол. наук, доцент), Киракосян 
А. С. (доктор пед. наук, доцент), Маргарян Л. М. (кандидат физ.-мат. наук, доцент, 

ответственный секретарь), Мардоян Р. А. (доктор пед. наук, профессор), Оганисян А. С. 
(доктор фил. наук, профессор), Саркисян А. А. (кандидат физ.-мат. наук, доцент, зам. 

главного редактора), Серобян Е. С. (кандидат физ.-мат. наук, доцент), Согоян С. С. 
(доктор пед. наук, профессор), Хачикян Г. В. (доктор филол. наук, доцент). 

 

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

Philological 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.  374 312 2-71-99, 374 312 6-64-80 

Էլ. փոստ/Эл. почта/E-mail shsu.science@gmail.com 

 

© ՇՊՀ, 2020 

mailto:shsu.science@g


4 

 

 Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն   

ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  

Մարտիրոսյան Կ. Հ. 

Մտորումներ Զորայր Խալափյանի «Ոսկե միջինը» վիպակի շուրջ. 

ստեղծագործության գեղարվեստական արժեքը .......................................................... 13 

Սարգսյան Ա. Մ. 

20-րդ դարասկզբի հայ մտավորականը Զապել Եսայանի «Սկյուտարի 

վերջալույսներ» վիպակում ................................................................................................ 22 

Սարոյան Ն. Բ. 

Հանգերի առանձնահատկությունները Չարենցի քառյակներում .............................. 29 

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Գարգալոյան Ռ. Թ., Բերբերյան Վ. Տ. 

Հայերենի գռեհիկ դարձվածքները, դրանց անգլերեն թարգմանությունները .......... 37 

Իսահակյան Հ. Ց., Հովհաննիսյան Լ. Լ. 

Հայերեն և անգլերեն բաղադրյալ ածականների կառուցվածքային 

նմանությունները և տարբերությունները .................................................................. ..... 46 

Պողոսյան Ա. Ա. 

Գերմանական ծագման անգլերեն տաբու բառերի ստուգաբանական քննություն  53 

Խանչալյան Ա. Ա. 

Գենդերային տարբերությունները խոսքում .................................................................. 64 

ԻՐԱՎՈՒՆՔ 
 

Բարսեղյան Գ. Վ. 

Կանանց հանցավորության մոտիվացիոն-սպեցիֆիկ խնդիրները ........................... 70 

Բարսեղյան Գ. Վ. 

Հանցակցի սահմանազանցման որոշ հիմնախնդիրներ. տեսական և 

կիրառական ասպեկտներ ............................................................................................ ..... 80 

Հովակիմյան Հ. Ն. 

Քննչական գործողություններին անչափահասների մասնակցության 

առանձնահատկությունները ՀՀ քրեական դատավարությունում ............................. 89 

Հովակիմյան Հ. Ն. 

Անչափահասների վերաբերյալ քրեական գործերով վարույթի կարճման և 

քրեական հետապնդման դադարեցման առանձնահատկությունները ՀՀ 

քրեական դատավարությունում ....................................................................................... 97 

Մարկոսյան Մ. Ա. 

 «Երեխայի միջազգային առևանգման քաղաքացիական մոտեցումների մասին» 

Հաագայի կոնվենցիանֈ Համառոտ ակնարկ և ներպետական իմպլեմենտացման 

իրավական խնդիրներ ........................................................................................................ 107 



5 

 

Թադևոսյան Լ. Ա.  

Քաղաքացիական անձանց պաշտպանությունը միջազգային մարդասիրական 

իրավունքում ........................................................................................................................ 118 

ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Սիմոնյան Հ. Ս. 

Միջսերնդային արդարության հղացքը Ջոն Ռոլսի արդարության տեսությունում 129 

Աքելյան Դ. Գ. 

Փիլիսոփայական իմաստավորման հիմնախնդիրն էքսպերիմենտալ գիտության 

համատեքստում .................................................................................................................. 140 

ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ 
 

Շահինյան Ա. Տ. 

Աշխատանքային միգրացիան որպես երիտասարդների հասունացման և 

կարգավիճակի փոփոխության նախաձեռնություն ...................................................... 152 

Շահինյան Ա. Տ. 

Միգրացիայի դերը երիտասարդների զարգացման գործում (Շիրակի մարզի 

օրինակով) ............................................................................................................................ 164 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Օհանյան Լ. Ա. 

Դպրոցի մանկավարժական անձնակազմի մոտիվացման միջոցները ..................... 176 

Բաղդասարյան Լ. Ս. 

Սոցիալական մանկավարժի դերը կրթության առանձնահատուկ պայմանների 

կարիք ունեցող երեխաների ապահարմարման հաղթահարման գործում .............. 185 

Էմինյան Գ. Կ., Հովհաննիսյան Ս. Ա. 

Ավագ դպրոցականների հայրենասիրական դաստիարակության մի քանի 

արդյունավետ պայմաններ և առանձնահատկություններ .......................................... 195 

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ 
 

Սարգսյան Ա. Հ., Մուրազյան Մ. Ա. 

Հիպերբոլական տիպի դիֆերենցիալ հավասարումների լուծումը վերջավոր 

տարբերությունների մեթոդով՝ ըստ անբացահայտ տարբերական սխեմայիֈ 

Հաշվարկային ծրագիրը Mathematica միջավայրում .................................................... 205 

Սարգսյան Ա. Հ., Կոստանյան Ն. Կ. 

Դիֆերենցիալ հավասարումների և նրանց համակարգերի լուծման 

հնարավորությունների կիրառումը Mathematica միջավայրում ................................ 217 

Դրմեյան Հ. Ռ., Մանուկյան Վ. Ֆ., Նիկողոսյան Գ. Ս. 

Մագնիսական ինդուկցիայի վեկտորի մեծության չափման նոր եղանակը որպես 

ուսուցման արդյունավետության բարձրացման միջոց ............................................... 231 

Սարուխանյան Ա. Գ. 

Սահմանումների ուսուցման մասին (ուսուցիչների հարցախույզ) ........................... 238 



6 

 

Սուլթանյան Խ. Գ., Դադայան Ն. Ս.  

11 և 12-րդ դասարաններում ֆիզիկայի խնդիրների լուծումները 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ ....................................................... 253 

Մադենյան Լ. Ա. 

Ածանցյալ բառի իմաստավորման ուսումնասիրության տեսական հիմքերը 

բառակազմական հիմքի իմաստի վրա  որպես հաղորդակցական մեթոդիկայի 

բաղադրիչ ............................................................................................................................. 260 

Գրիգորյան Յու.Գ., Մուրադյան Հ. Վ. 

Ավագ դպրոցականների պատրաստվածությունը ինքնուրույն ֆիզկուլտուրային 

պարապմունքներին .................................................................................................. 273 

Մուրադյան Հ. Վ. 

Ավագ դպրոցականների կողմից շարժողական ընդունակությունների 

զարգացածության ինքնագնահատումը ................................................................... 281 

Հակոբյան Ա. Լ. 

Ոտնաթաթի ձևախախտումների արդյունավետ շտկման ուղիները ........................ 289 



7 

 

 О Г Л А В Л Е Н И Е   

АРМЯНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Мартиросян К. Г. 

Мысли о романе "Золотая середина" Зорайра Халапяна: художественная ценность 

произведения ........................................................................................................................ 13 

Саргсян А. М. 

Армянский интеллектуал начала ХХ века в романе ―Вечерняя заря скютари‖ Запел 

Есаян ...................................................................................................................................... 22 

Сароян Н. Б. 

Характеристика рифмы четвростиший Чаренца ............................................................. 29 

ЛИНГВИСТИКА 
 

Гаргалоян Р. Т., Берберян В. Т. 

Армянские вульгарные фразеологизмы, их английские переводы ............................. 37 

Исаакян E. Ц., Оганесян Л. Л.  

Структурные сходства и различия между армянскими и английскими составными 

прилагательными ................................................................................................................ 46 

Погосян А. А.  

Этимологическая оценка английских табуированных слов германского 

происхождения .................................................................................................................... 53 

Ханчалян А. А. 

Гендерные различия в речи ............................................................................................... 64 

ПРАВО 
 

Барсегян Г. В. 

Мотивационно-специфические проблемы женской преступности ............................ 70 

Барсегян Г. В. 

Некоторые проблемы эксцесса соучастника преступленияֈ теоретические и 

прикладные аспекты ........................................................................................................... 80 

Овакимян Г. Н. 

Особенности участия несовершеннолетних в следственных действиях в 

уголовном судопроизводстве РА ....................................................................................... 89 

Овакимян Г. Н. 

Особенности прекращения производства по уголовным делам и прекращения 

уголовного преследования в отношении несовершеннолетних в уголовном 

судопроизводстве РА .......................................................................................................... 97 

Маркосян М. А. 

Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей. 

Краткий обзор и правовые проблемы внутригосударственной имплементации ...... 107 

Тадевосян Л. А. 

Защита гражданского населения в международном гуманитарном праве ................. 118 



8 

 

ФИЛОСОФИЯ 
 

Симонян Г. С. 

Концепт межпоколенческой справедливости в теории справедливости Джона 

Ролза ...................................................................................................................................... 129 

Акелян Д. Г. 

Проблема философского осмысления в контексте экспериментальной науки ......... 140 

СОЦИОЛОГИЯ 
 

Шагинян А. Т. 

Трудовая миграция как инициатива по взрослению и изменению статуса молодых 

людей ..................................................................................................................................... 152 

Шагинян А. Т. 

Роль миграции в процессе развития молодежи (на примере Ширакской области)  164 

ПЕДАГОГИКА 
 

Оганян Л. А. 

Средства мотивации педагогического персонала ........................................................... 176 

Багдасарян Л. С. 

Роль социального педагога в преодолении дезадаптации детей, имеющих 

потребность в специальных условиях образования ....................................................... 185 

Эминян Г. K., Оганнисян С. A. 

Некоторые продуктивные условия и особенности патриотического воспитания 

старшеклассников ................................................................................................................ 195 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 
 

Саргсян А. А., Муразян М. А.  

Решение дифференциальных уравнений гиперболического типа методом 

конечных разностей в соответствии с неявной разностной схемой. 

Вычислительная программа в среде Mathematica .......................................................... 205 

Саргсян А. А., Костанян Н. К. 

Возможности решения дифференциальных уравнений и их систем в среде 

Mathematica .......................................................................................................................... 217 

Дрмеян Г. Р., Манукян В. Ф., Никогосян Г. С. 

Новый метод измерения величины магнитного индукционного вектора как 

способ повышения эффективности образования ............................................................ 231 

Саруханян А. Г. 

Об обучении определениям (опрос среди учителей) .................................................... 238 

Султанян Х. Г., Дадаян Н. С. 

Применение информационных технологий для решения задач по физике в 11-12 

классах ................................................................................................................................... 253 



9 

 

Маденян Л. А. 

Теоретические основы  исследования способов семантизации  производного 

слова на основе значения  словообразующих морфем  как  компонент 

коммуникативной  методики ............................................................................................. 260 

Григорян Ю. Г., Мурадян A. В. 

Готовность школьников старших классов к самостоятельным занятиям 

физической культурой ........................................................................................................ 273 

Мурадян А. В. 

Самооценка уровня развития двигательных способностей старшеклассников ......... 281 

Акопян А. Л. 

Пути  повышения эффективности коррекции нарушений  стопы .............................. 289 



10 

 

C O N T E N T  

ARMENIAN LITERATURE 
 

Martirosyan K. H. 

Thoughts about Zorayr Khalapyan's "Golden Average" Novel: the Artistic Value of 

Creation .................................................................................................................................. 13 

Sargsyan A. M. 

Armenian Intellectual of the Beginning of the 20th Century in Zapel Yesayan's Novel 

―Twilight of Scutari‖ .............................................................................................................. 22 

Saroyan N. B. 

Characteristics of Rhymes in Charents‘s Quatrains ............................................................ 29 

LINGUISTICS 
 

Gargaloyan R. T., Berberyan V. T. 

Armenian Vulgar Phrases, Their English Translations ....................................................... 37 

Isahakyan H. Ts., Hovhannisyan L. L.  

The Structural Similarities and Differences between Armenian and English Compound 

Adjectives ............................................................................................................................... 46 

Poghosyan A. A.  

Etymological Examination of English Taboo Words of Germanic Origin ......................... 53 

Khanchalyan A. A. 

Gender Differences in Speech .............................................................................................. 64 

LAW 
 

Barseghyan G. V. 

Motivational-Specific Problems of Female Crime ............................................................... 70 

Barseghyan G. V. 

Several Problems of Excesses of an Accomplice of a Crime: Theoretical and Applied 

Aspects ................................................................................................................................... 80 

Hovakimyan H. N. 

Features of Participation of Minors in Investigative Actions in Criminal Proceedings of 

the Republic of Armenia ....................................................................................................... 89 

Hovakimyan H. N. 

Peculiarities of the Termination of Criminal Proceedings Against Minors in Criminal 

Proceedings of the Republic of Armenia ............................................................................. 97 

Markosyan M. A. 

Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction.  Brief Overview 

and Problems within National Implementation ................................................................. 107 

Tadevosyan L. A. 

The Protection of Civilian Population in International Humanitarian Law ..................... 118 



11 

 

PHILOSOPHY 
 

Simonyan H. S. 

The Concept of Intergenerational Justice in John Rawls‘ Theory of Justice ...................... 129 

Akelyan D. G. 

The Problem of Philosophical Conceptualization in the Context of Experimental 

Science .................................................................................................................................... 140 

SOCIOLOGY 
 

Shahinyan A. T. 

Labor Migration as an Initiative for the Adult and Change of the Status of Young 

People ..................................................................................................................................... 152 

Shahinyan A. T. 

The Role of Migration in the Process of Youth Development (Following the Example 

of the Shirak Region) ............................................................................................................ 164 

PEDAGOGY 

 

Ohanyan L. A. 

The Ways of Pedagogical Staff Motivation ......................................................................... 176 

Baghdasaryan L. S. 

The Role of Social Pedagogue in Overcoming the Disadaptation of the Children with 

Special Educational Needs .................................................................................................... 185 

Eminyan G. K., Hovhannisyan S. A. 

Some Productive Conditions and Peculiarities of High School Learners‘ Patriotic 

Education ............................................................................................................................... 195 

TEACHING METHODOLOGY 

 

Sargsyan A. H., Murazyan M. A. 

Solution of the Hyperbolic Type Differential Equations by the Finite Difference 

Method in Accordance with the Inexplicit Diference Scheme. Calculation Programms 

in Mathematica Area ............................................................................................................. 205 

Sargsyan A. H., Kostanyan N. K. 

Possibilities of Solving of Differential Equations and Their Systems in Mathematica 

Area ........................................................................................................................................ 217 

Drmeyan H. R., Manukyan V. F., Nikoghosyan G. S. 

A New Method of Measuring the Value of the Magnetic Induction Vector as a Method 

for Increasing the Efficiency of Education .......................................................................... 231 

Sarukhanyan A. G.  

On Learning Definitions (Survey among Teachers) ............................................................ 238 



12 

 

Sultanyan Kh. G., Dadayan N. S. 

The Implementation of Information Technologies in Teaching Physics and Solving 

Physics Tasks in High School (Grades 11 and 12) ............................................................... 253 

Madenyan L. A. 

Theoretical Foundations of the Study of Methods of Semantization of a Derivative 

Word Based on the Meaning of Word – Forming Morphemes as a Component of the 

Communicative Methodology .............................................................................................. 260 

Grigoryan Yu. G., Muradyan H. V. 

Readiness of Senior Schoolchildren for Independent Physical Education ........................ 273 

Muradyan H. V. 

Self-Assessment of the Level of Development of Motor Abilities of Senior Pupils .......... 281 

Hakobyan A. L. 

Ways of Enhancing the Effectiveness of Foot Disorders Treatment .................................. 289 
 



13 

 

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  82                                                                                                   ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՄՏՈՐՈՒՄՆԵՐ ԶՈՐԱՅՐ ԽԱԼԱՓՅԱՆԻ «ՈՍԿԵ ՄԻՋԻՆԸ» ՎԻՊԱԿԻ 

ՇՈՒՐՋ. ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԸ 

Մարտիրոսյան Կ. Հ.  

 

Հոդվածում որպես քննության նյութ ընտրված է Զորայր 

Խալափյանի «Ոսկե միջինը» վիպակը՝ գրված 1964 թ.: Ընդհանրապես 

այս գրողն իր ստեղծագործությամբ թե՛ կենդանության օրոք և թե՛ հետո 

մշտապես եղել է և՛ ընթերցողի, և՛ գրականագետների ուշադրության 

կենտրոնում: Նշված ստեղծագործությունը ևս բացառություն չէ: Թեպետ 

որպես առանձին ուսումնասիրության թեմա՝ այս՝ հոդվածային 

ընդգրկումներում, թերևս սա առաջին փորձերից է:  

Բանալի բառեր. մարդը՝ ազատ հոգով, հոգու ստրկություն, 

կալանավորներ, անկրկնելի ճակատագրեր, ոսկու հանքեր, արժեզրկված 

մարդկային կյանք, խեղված մարդկային հարաբերություններ, 

հոգեբանական՝ սահմանային իրավիճակ: 

 

Մարդու էությունը՝ մի կողմից՝ պայմանավորված կոնկրետ այս 

կամ այն դրությամբ, մյուս կողմից՝ անկախ բոլոր իրավիճակներից. ահա 

այս մտորումներն են ընկած հոդվածի հիմքում՝ իբրև քննություն Զորայր 

Խալափյանի «Ոսկե միջինը» վիպակի: Ստեղծագործությունը գրողն 

անվանել է ասք:  

Ընդհանրապես այս հեղինակի բազմաթիվ գործեր են հայտնվել 

գրականագետների ուշադրության կենտրոնում: Թեպետ որպես 

առանձին ուսումնասիրության թեմա՝ հոդվածի շրջանակներում, սա 

առաջին փորձերից է: Քննության համար ընտրված վերլուծական, 

վերլուծական-համեմատական մեթոդները տվել են հնարավորություն` 

նկատելու մարդկային էության հոգեբանական, փիլիսոփայական 

կողմերը, որոնց վրա էլ շեշտը դրել է հեղինակը: Երկրորդի միջոցով 

բացահայտվել են վիպակի պատկերավոր արտահայտությունները, 

որոնք էլ հնարավորություն են տվել գրողի խոսքը մեկնաբանել՝ վեր 

2 0 2 0   № 2 
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հանելով ստեղծագործության գեղարվեստական արժեքը: Համապա-

տասխան մեջբերումները կհաստատեն ասվածը: Սրանք են այն 

առանցքային մոտեցումները, որոնք հիմք են ընդունվել հոդվածը 

ներկայացնելու համար:  

«…Ոսկու մի վիթխարի սար: Մարդկային արյան, տառապանքների, 

զրկանքների գինը՝ ոչինչ: Ո՞ւմ է պետք, ինչո՞ւ…» [1],-հռետորական 

հարցադրումով է միտքն արտահայտում Զորայր Խալափյանը, և 

լիակատար հակադրություն ստեղծելու անկեղծ մղումով էլ զուգահեռ 

ներկայացնում ենք «Մարդը դատապարտված է ազատության…»՝ Ժան 

Պոլ Սարտրի հանրահայտ միտքը: Ինչու՞, որովհետև հենց այսպիսի 

իրական, ու թվում է՝ անտրամաբանական հակադրամիասնությունների 

վրա են հենված մարդկային կյանքի «պատահական» օրինաչա-

փությունները, մի բան, որն արտահայտվում է նաև վիպակում:  

Ո՞ւր էր թե մարդկային բուն առաքելությունն այս կյանքում` ՄԱՐԴ 

լինելը, պահպանվեր գեթ մի ակնթարթ, տիեզերական ակնթարթ: Ո՞վ է 

մարդը: Մարդը հասարակության մեջ, մարդը բնության մեջ և մարդն 

ինքն իր մեջ՝ իր ներսում: Մի դեպքում մարդն իբրև բնության ազատ 

զավակը՝ հոգով, ֆիզիկապես, բայց և առաջին հերթին՝ հոգով, մեկ այլ 

դեպքում՝ մարդն իբրև հասարակական էակ՝ անվերջ անհավասար 

պայքարի մեջ կրկին թե՛ բնության հետ, թե՛ իր նմանի, և, ի վերջո, մարդն 

իբրև հոգևոր տարբերվող-չկրկնվող տեսակ՝ կենսակերպով, 

աշխարհընկալմամբ, խոհի ու մտորումի՝ շրջապատող աշխարհի 

ազդակներից ոչ անկախ արարում, որ ապրում է: Իսկ ապրելու 

«տեսակները» Զ. Խալափյան արձակագրի գրչի ներքո այլ ոգի են առնում՝ 

ուրիշներից մասնավորապես ու առանձնապես տարբերվելով ոչ ավելի, 

ոչ պակաս… ժպիտներով, այն էլ՝ ծոծրակին: Արդեն հետո, ստեղ-

ծագործության վերջընթեր մասերում է պարզ դառնում, թե ի՛նչ արժեն 

մարդկային ծոծրակին աճող-ծաղկող, ըստ գրողի՝ երեք տեսակի, լիովին 

տարբեր ժպիտները. «Բանտապետը դատարկեց բաժակը ու ծոծրակի 

եռհարկ կնճիռները ժպտացին երեք տարբեր ժպիտներով. մեկն ուրախ, 

մյուսը՝ քմծիծաղով, ամենափոքրը՝ համարյա արհամարհական [1]: 

…Ծոծրակի եռհարկ կնճիռները ժպտում էին նոր դասավորությամբ. 

վերևինը՝ ուրախ, մեջտեղինը՝ թախծոտ, ներքևինը՝ ինչպես միշտ 

քմծիծաղ էր տալիս: Երբ բանտապետը շարժում էր գլուխը, ժպիտների 

դասավորությունը փոխվում էր. ժպտացողը սկսում էր թախծել, 

թախծողը՝ ժպտալ, միայն քմծիծաղողը մնում էր անփոփոխ: Ամեն 

շարժման ժպիտները մի նոր ներկայացում էին սկսում: Բոլորը գիտեին 
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այդ տարօրինակ ժպիտների մասին. նույնիսկ նրա թիկունքում 

կանգնած՝ դեմքերին պատկառելի տեսք էին տալիս, որովհետև 

ժպիտները հսկում էին, առանձնապես քմծիծաղողը» [1], և, վերջապես, 

ծոծրակն ավելի զվարթ տեսք ունի, քան նրա դեմքը, մի բան, որ թե՛ 

ընթերցողի, թե՛ անգամ ծոծրակի տիրոջ համար հայտնի է դառնում 

միայն գործի վերջընթեր մասերում, ցավոք: Ահա, ինչո՞ւ է ժպիտը 

բուսնել ծոծրակին. չէ՞ որ սա դուրս է և հեռու տրամաբանական բոլոր 

ասույթներից: Ճշմարիտ է ասված: Սակայն չէ՞ որ «բանտապետական» 

ծոծրա՛կը կարող է միայն ժպտալ, այն էլ եռատեսակ, և ոչ երբեք՝ 

շուրթերը: Չէ՞ որ շուրթերին բուսած-ծաղկող ժպիտը կարող էր լինել 

խիստ մարդկային: Անտարակույս, գրողին անհրաժեշտ էր բոլոր 

հերոսների մարդկային - ոչ մարդկային խիստ հոգեբանական բնութա-

գիրը տալ, անպայմանորեն հոգեբանական՝ սահմանային իրավիճակի 

տեսանկյունից ևս:  

Ժամանակ առ ժամանակ խոսելով արձակագրի ստեղծագոր-

ծությունների հերոսների մասին՝ ընդգծվել է նրա` մեծ առումով բոլոր 

գրական ստեղծագործությունների միակ հերոսի՝ մարդու նկարագիրը: 

Այս առումով գրողի քննվող գործը ևս բացառություն չէ: Միայն թե այս 

պարագայում բացառիկ է ընտրված իրավիճակը, բացառիկ, սակայն 

կրկին կյանքային և անչափ մարդկային:  

Կալանավորների հերթական խումբը, ճեղքելով անանցանելի 

ձյունաշերտերը, տարվում է հյուսիսային սառցաստաններից մեկը՝ 

պետական գանձարան հասցնելու երկրի ընդերքից ավազահատիկներին 

միաձույլ ծնված թանկարժեք հանքանյութը՝ ոսկին: Ահա այս անսահման 

սառցաշխարհում էլ ծավալվում են վիպական իրադարձությունները: Եվ 

չարքաշ ու անմարդկային, անվերապահորեն անկրկնելի ճակա-

տագրերի առջև ոսկու՝ անգամ անկարելի, անկշռելիության չափ 

հսկայական ձուլակտորը արժեզրկվում է, քանզի այդ պայմաններում 

մարդկային ամեն մի կյանք անարժեք է երիցս… «Գերեզման են փորում՝ 

ոսկի է դուրս գալիս: Ո՞ւմ է պետք: Որտեղ փորում են՝ ոսկի է դուրս 

գալիս: …Անբավ մի հարստություն, տասը մեծ քաղաքի գին ծածկել էր 

ավազով ու նստել իր բահի մոտ: Գերեզման է փորել աշխարհի 

ամենաթշվառ մարդու համար՝ ոսկի է ելել: Հզոր մի երակ՝ ավազով 

ծածկված: Կպառկեցնեն ձորձեղեն շորերով թշվառին անհատնում 

հարստության վրա: Փարավոնին արժանի թաղում» [1]:  

Ինչ խոսք, բառերը շռայլորեն չեն գործածված, ընտրված չէ 

«ամենափայլուն» բառապաշարը, բայց չէ՞ որ այս միջոցով ասելիքն 
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ավելի խոսուն է, քան կլիներ հակառակ պարագայում: Սա գրողի մեծ 

արվեստի, բնականաբար, նաև այս ստեղծագործության գեղարվես-

տական առանձնահատկություններից մեկն է: Բրիտանացի փիլիսոփա 

Ռ. Ջ. Քոլլինգվուդը հենց սա նկատի ունի՝ նշելով. «…Նույնիսկ 

արձակում մակդիրների գործածումը, որտեղ նպատակը արտահայտ-

չականությունն է, վտանգավոր է» [5]: 

Գործում բազմաթիվ խոհափիլիսոփայական մտքեր են արտած-

վում՝ մերթ զուտ մտորումի տեսքով, մերթ էլ՝ երկխոսություններում: 

«Տեղավորվեցին ինչպես կյանքում. ըստ ուժի, թուլության, խոհեմության 

ու անխոհեմության, ազնվության ու անազնվության: …Հասարա-

կությունը հաշվեկշռվում էր: Եվ հաշվեկշռվեց այնպես, որ անարդա-

րությունը աչք էր ծագում» [1]:  

Ի վերջո, ի՞նչ արժե մարդու կյանքը՝ մեն-մի անգամ տրված 

վերուստ, երբ մեկ բնության արհավիրքը (այս դեպքում՝ ձնահոսքեր), 

մերթ նույն մարդ-մարդ բիրտ փոխհարաբերությունները (բանտարկյալ-

բանտապետ, ապա՝ բանտարկյալ՝ վերածված հսկիչ զինվորի)՝ տարբեր 

դիտանկյուններից, սակայն մշտապես ամենաանմարդկային 

արդարացումները իբրև պաշտպանություն սեփական գործելաոճի՝ 

կիրառելով, մյուս կողմից էլ՝ վերահաս հիվանդություն, գուցե 

համաճարակ՝ մարմնի վրա հայտնվող չարագուշակ-մահաբեր բծերով: 

Որքա՛ն պետք է ուժեղ լինի մարդը՝ դիմակայելու եռագլուխ-բազմագլուխ 

հրեշին, որին անխուսափելիորեն միանում է նաև իր ներսի՝ գուցե թե 

ավելի, քան ամենայնը, անգութ ու ոխերիմ թշնամին, և դա այնտեղ, 

որտեղ խառնված են իրականն ու երևակայականը: Ուժ՝ պայքարի, իսկ 

նպատակը մեկն է, թերևս միակը՝ պահպանել ՄԱՐԴԸ ներսում: 

«Հանքերը ոչինչ չեն տալիս… Ոսկին սպառվել է, էլ չկա… Միայն 

ձևականությունը պահպանելու համար ենք մարդկանց ամեն օր 

աշխատանքի հանում: Տաժանակրություն է, պետք է վայելի, իր ինչ 

գործն է, որ դատարկ հող է հանում» [1]: «Վայելքի հասնող» 

տաժանակրությանը ուղղակիորեն հակադրվում է գրողի՝ բոլոր 

ժամանակների համար, անկախ ցանկացած իրավիճակից, սերը՝ «սեր 

մարդու նկատմամբ, երգիծանք, հումոր առանց չարության և սարկազմի» 

[2]. սա հենց այն ճշմարիտ, բնորոշ գիծն է, որով առանձնանում են 

խալափյանական էջերը: Բերենք ընդամենը մեկ օրինակ. «…Այսպես 

խոսում էին կալավանավորները, որ նույնպես մարդիկ էին» [1]: 

«Հանքահորեր իջնում էին լուսաբացից առաջ, և կալանավորները 

չէին տեսնում լույսի բացվելը: Փայտե աստիճանները ասես քարավան 
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էին տանում: Գետնի տակը լցվում էր մարդկանցով: Հարկ-հարկ, աջ ու 

ձախ, վերև ու ներքև, բոլոր ուղղություններով շարժվում էին մարդիկ, 

խճճվում, մոլորվում, կորչում լեռան ներսում, արյան նման հոսում նրա 

ոսկե երակներում [1]: Հանքահորերից դուրս են գալիս, երբ արդեն մութն 

է լինում: Մթնով մտնում են, մթնով դուրս գալիս: Ինչ-որ տեղ կորչում է 

ցերեկը, իսկ գիշերները կպչում են իրար, և կյանքը դառնում է 

միապաղաղ, սև ժապավեն: Ժապավենն էլ քաշում են շատ դանդաղ: 

Ժապավենի վրա փոքրիկ լուսածերպեր. տաք ջրվռիկ, անկողին, մի 

պտղունց ծխախոտ: Տարօրինակ չէ, որ մարդիկ փախչում են: Անգամ 

ավելի բնական է, որ փախչեն: Տարօրինակ չէ, որ փախչողներին որսում 

են ու պատժում: Անբնական կլիներ, որ չբռնեին ու չպատժեին» [1]: 

Կա՛մ բանտարկյալները, կա՛մ նրանց հսկողները (թեև 

բանտապետը կարող է անգամ թիթեռի պոկված թևի համար… տխրել). 

փաստացի նաև այս կռիվն է փակ սարերի ներսում բանտվածների միջև: 

Այս դեպքում, անկախ կարգավիճակից, բոլորն են բանտարկյալներ՝ 

բնության և հիվանդության հագցրած ձեռնաշղթաներով: «Երբեմն 

մտածում եմ՝ ազատազրկողն ինքն արդյոք ազա՞տ է, ուրիշին 

բանտարկողն ինքն իրեն ևս չի՞ բանտարկում: Չէ՞ որ պետք է հսկել, 

այսինքն՝ հրացանը ձեռքիդ պետք է կանգնես նրա մոտ: Այսքան տարի 

մենք նույնպես աքսորված չե՞նք…» [1],-նրա՝ բանտապետի խոսքերն են՝ 

հիրավի ճշմարիտ, տրամաբանորեն ու մարդկայնորեն ճշգրիտ, որքան էլ 

որ զարմանալի թվա. «…Ինչո՜ւ ենք իրար տանջում, ի՜նչ ենք ուզում 

իրարից, ինչո՜ւ չենք թողնում միմյանց ապրել, շնչել: Չէ՞ որ մարդն է 

մարդուն տանջում և ոչ՝ ինչ-որ գերբնական էակ: Վերջիվերջո մարդը 

մարդու դեմ է պայքարում, կռվում, պատերազմում, փոխանակ բոլորը 

միաբանվելու ընդհանուր թշնամու՝ բնության արհավիրքների դեմ, մենք 

իրար ենք ոչնչացնում» [1]:  

Զորայր Խալափյանը որոնող հեղինակ է: Նրա արձակը աչքի է ընկ-

նում նյութի հարստությամբ ու ոճի բազմազանությամբ: Զ. Խալափյանին 

հատուկ է և՛ պատումի դրամատիկ, ներքին լարվածությունը («Որտե՞ղ 

էիր, մարդ աստծո»), և՛ ողբերգական շունչը («Երիցուկի թերթիկները»), և՛ 

հեգնանքը («Եվ վերադարձնելով ձեր դիմանկարը»), և՛ առօրյա խոհը:     

Զ. Խալափյանը բարձրացնում է մի շարք արդիական և ընդհանրական 

արժեք ունեցող հարցադրումներ՝ ընթերցողին տալով թե՛ վիճելու, թե՛ 

խորհելու հնարավորություն» [տե՛ս 4]: 

Ահա, գործում ընդամենը մեկ տողով հիշատակվում է, որ կա 

ճանապարհ, որը միայն մեկ մարդու համար է: Ինքնին հասկանալի է 
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գրողի թափանցիկ ակնարկը՝ պարզ ենթատեքստով՝ ելքը միայն մեկ 

ՄԱՐԴՈՒ համար է: Եվ բնական չէ՞ արդյոք, որ մեկը, գուցե թե հոգով 

ամենափոքրացածը, մարդկային հոգին կորցրած վերջինը մնում է 

սառցաստան-բանտում՝ ինքն էլ չիմանալով որպես հսկի՞չ, թե՞ որպես 

բանտարկյալ, մնում է ասես հավիտյան՝ ոսկու աշխարհ-աշխարհի 

անկյունում քարացած:  

Եվ առանձնակի ուշադրության ու գնահատանքի արժանի՝ 

հոգեբանական ստրուկ (ստրկացած) ոգու վիճակը. երբ հանկարծ 

կալանավորները նկատում են, որ մնացել են առանց հսկողության… 

սարսափում են: Ինչո՞ւ: Ստեղծագործությունը թե՛ իրավիճակային է, թե՛ 

հոգեբանական: Եվ այս երկուսը ծավալային առումով լիովին 

հավասարակշռված են: Իսկ բազմաթիվ պատկերներ գալիս են 

լրացնելու, բայց ոչ երբեք ծանրացնելու գործի կշռույթի ամբողջակա-

նությունը: Պատումը լիարժեք և տեսանելի են դարձնում վիպակի 

պատկերավոր արտահայտությունները, որոնք պարզ են ու զգայուն՝ 

աչքի լույսի պես: 

«Զանգը շրթատ էր և ռնգային կոտրտված ձայներ էր հանում՝ նո-նո-

նո, որ սառը, ականակիտ օդի մեջ ծանր քարերի նման նետվում էին 

դեպի խցի պատուհանները» [1]. պատկերում նույնիսկ ձայնային 

զգացողությունն է շոշափելիորեն ընդգրկելի: Ի դեպ, համեմատության 

համար նշենք, որ գրողի ձայնային զգացողության այդ նրբերանգը 

ընթերցողին սահուն փոխանցելու արվեստն իր շարունակությունն է 

գտնում նաև հետագայում: Մասնավորապես փոքրիկ մեջբերումն 

արված է 1976թ. գրված «Ջերմանց մխիթարություն» ստեղծագործութ-

յունից: «…Մի քանի անգամ հեռուստ ծղրտալուց, շրջակայքի բոլոր մեծ 

ու փոքրերին իր մոտենալը իմաց տալուց հետո՝ վերջապես սարավանդի 

ետևից ելնում էր սև ծուխը, ու լսվում էր ժայթքող շոգու ձայնը. «Փա՛ք-

փաք-փաք…», ամեն «փաք»-ի հետ վեր-վեր էր նետվում…» [3]: 

Նշենք, որ գրողի համեմատությունները մի տեսակ «տիեզերական» 

են և կամ թե սահուն կապվում են երկնային մարմինների հետ: 

Համեմատենք. «Նրա մերկ, սափրած գլուխը ամպերի միջով սահող 

լուսնի նման շարժվեց դեպի սեղանը» [1] և «Կապտասպիտակավուն 

երկնքում անգին քարերի նման միջնադարյան ճաշակով փայլում էին 

աստղերը, ու կրկին թվում էր` աշխարհը վաղնջական այն աշխարհն է, 

երբ երկիրը վերջ ուներ, և երկինքը, ափսեի նման իջնելով, ծածկում էր 

նրան: Մեծ Արջի շերեփը բոլորովին թեքվել էր, ու երկրի վրա էր ծորում 

տիեզերքի լռությունը: Բացվող լույսում, ինչպես թափանցիկ սառույցի 
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մեջ, բյուրեղացել էր ամեն ինչ՝ մարդիկ, շենքերը, երկինքը,        

աստղերը»  [1]:  

Հաջորդ հատվածները քննելիս մեգոտ բնանկարներ են  երևում, 

այնքան բնական՝ գրեթե լուսանկարի համարժեք. «Սաղարթների 

արանքից արևի ճառագայթները կախվել են շերտ-շերտ: Թվում է՝ 

տախտակներ են, հենց նոր սղոցած: Եվ ծուխը բարձրանում է, դառնում 

կապույտ տախտակ, մուժը բարձրանում է՝ դառնում դեղին տախտակ» 

[1], կամ՝ «Անտառից ներքև, ձորակի մեջ, արմունկներով ափերն այս ու 

այն կողմ հրելով, հոսում է գետակը: Մի քանի ծառեր են պոկվել 

անտառից, փլվածքի հետ իջել ձորը, կանգնել գետափին: Ասես եկել են 

ջուր խմելու, սպասում են, որ նայող չլինի՝ գլուխները իջեցնեն» [1]: Մեկ 

այլ «նկարում» լուսաբացի սառն ու մաքուր օդի զգացողությունն է 

էջավորվում, բնականաբար, անպայմանորեն սերտորեն կապվելով 

մարդկային գործոնի հետ, դեռ ավելին՝ կրավորական դերը տրվում է 

մարդուն՝ ազդվելու բնական միջավայրից. «Արևելքում ճպռոտեց 

լուսաբացը» [1] և «Անտառը: Սառած օդի մեջ ինչպես սառցաբյուրեղում, 

քարացել են ծառերը: Ձյուն: Մաքրություն, լռություն, անշարժություն: 

Թխկում են կացինները, խռպոտում են սղոցները: Կապույտ, մաքուր 

ծուխը տարածվում է անշարժության մեջ: Աշխարհը սպիտակ 

կետագծելով` իջնում են փաթիլները: Մարդիկ ծածկվում են ձյունով, 

դառնում քարե» [1]:  

Ի վերջո, չէ՞ որ նաև այդ նույն բնական միջավայրի՝ բնության և 

մարդկային ագահության զոհերն են դառնում նույն մարդիկ: Ահավասիկ 

ապացույցը՝ գործից. «Ստորգետնյա աշխարհը երկու նշանավոր 

իրադարձություն ունի. փլուզում և ոսկու խոշոր բնակտորի 

հայտնաբերում: Առաջին դեպքում աշխարհը ոչինչ չի կորցնում (մի 

երկու մարդ), երկրորդ դեպքում աշխարհը ստանում է ոսկու մի մեծ 

բնակտոր: Ոսկին մնայուն է, մարդը՝ ոչ» [1]: 

Ամփոփելով՝ նշենք, որ գործում ներկայացվում են մի կողմից՝ 

մարդ-մարդ, մարդ-հասարակություն հարաբերությունները, մյուս 

կողմից՝ այս նույն հարաբերությունները՝ հավելած ճակատագրերին 

բնորոշ անկրկնելիությունը՝ տարբեր իրադրություններում՝ ընդհուպ 

մինչև հոգեբանական սահմանային վիճակ, երբ անգամ մարդն ինքը 

ամենավառ երևակայության դեպքում իսկ չի պատկերացնում՝ ինչպես 

կարող է իրեն դրսևորել թե՛ հոգեբանական, թե՛ այլ կողմերով: Ասելիքը 

խտացնում և առավել տեսանելի են դարձնում գրողի պատկերավոր 



20 

 

արտահայտությունները՝ ինքնատիպ, զգայուն, բազմաշերտ ու 

խորքային: 

 

МЫСЛИ О РОМАНЕ "ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА" ЗОРАЙРА ХАЛАПЯНА: 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЦЕННОСТЬ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

Мартиросян К. Г. 

 

Темой статьи был выбран роман Зорайра Халапяна «Золотая 

середина», написанный в 1964 году. Вообще, этот писатель всегда был в 

центре внимания читателей и литературоведов своим творчеством, как 

при жизни, так и после. Эта работа не исключение. Хотя как отдельная 

тема для исследования, это, наверное, одна из первых попыток освещения 

данного аспекта творчества писателя.  

Ключевые слова: человек со свободной душой, рабство души, 

пленники, уникальные судьбы, золотые прииски, обесценившаяся 

человеческая жизнь, искаженные человеческие отношения, психологи-

ческая пограничная ситуация. 

 

THOUGHTS ABOUT ZORAYR KHALAPYAN'S "GOLDEN AVERAGE" 

NOVEL: THE ARTISTIC VALUE OF CREATION 

Martirosyan K. H. 

 

Our paper dwells upon Zorayr Khalapyan's novel "The Golden Average" 

(written in 1964). In general, the writer has always been in the limelight of 

readers and literary critics with his work either in his life or afterwards. This 

work is no exception.  

Keywords: man with a free soul, slavery of the soul, prisoners, unique 

destinies, golden mines, devalued human life, distorted human relations, 

psychological ultimate situation. 
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Выпуск Б      

Issue    B  

 

ՀՏԴ 821.19.0                                ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

20-ՐԴ ԴԱՐԱՍԿԶԲԻ ՀԱՅ ՄՏԱՎՈՐԱԿԱՆԸ ԶԱՊԵԼ ԵՍԱՅԱՆԻ 

«ՍԿՅՈՒՏԱՐԻ ՎԵՐՋԱԼՈՒՅՍՆԵՐ» ՎԻՊԱԿՈՒՄ 

Սարգսյան Ա. Մ. 

 

Հոդվածը նվիրված է Զապել Եսայանի «Սկյուտարի 

վերջալույսներ»-ում դարասկզբի հայ մտավորականի  գեղարվեստական 

նկարագրի բացահայտմանը: Վիպակում Զապել Եսայանը մտավորա-

կանի աչքերով  արձանագրել է շրջապատող գեղեցկությունները, բայց և 

ընդվզել իրականության թերի կողմերի դեմ. արդյունքում 

աստիճանաբար կառուցվել է նրա՝ հայրենիքի հանդեպ սրտացավ 

վերաբերմունք տածող հոգու նկարագիրը՝ երբեմն միջավայրից 

աքսորված, բայց և նույն միջավայրին ամուր թելերով կապված: 

Բանալի բառեր. Զապել  Եսայան, վերջալույս, մտավորական, 

գրականություն, միասնականություն, հարգանք, նպատակ, կրթություն, 

անցյալ, ներկա: 

 

1905 թվականին «Արևելյան մամուլ»-ում տպագրվել է Զապել 

Եսայանի «Սկյուտարի վերջալույսներ» վիպակը, որտեղ մտավորական-
միջավայր բախման արդյունքում առաջադրվել են արևմտահայ 

իրականության բարելավմանն ուղղված դրույթներ: 

Վիպակին անդրադարձել է Սևակ Արզումանյանը, որը Եսայան-
բնություն առնչությունները ներկայացնելուն զուգահեռ նկատել է՝    

գրողը վիպակում ցույց է տվել «գրական կյանքի աննախանձելի 

կացությունը» [1], իսկ Գրիգոր Պըլտյանը տեսել է Ինտրայի 

«Ներաշխարհ»-ի  և Զապել Եսայանի վիպակի միջև որոշ առնչություններ 

[2], որոնք զարգացրել է Մարկ Նշանյանը: Վերջինս գրել  է, որ իրեն 

հետաքրքրում է ոչ թե գրական ազդեցությունների բացահայտման ուղին, 

այլ «գրականությիւնը որպէս մրցադաշտ» [3]:  

Սույն հոդվածի նպատակն է ընդլայնել «Սկյուտարի 

վերջալույսներ»-ին նվիրված վերլուծությունների սահմանները:  Մեր 

2 0 2 0   № 2 
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առջև խնդիր ենք դրել ցույց տալ իրողություններ, որոնք կնպաստեն  

վիպակի առավել խոր ուսումնասիրմանը, կբացահայտեն այնտեղ 

պատկերված 20-րդ դարասկզբի հայ մտավորականի նկարագիրը: 

Թեմայի արդիականությունը հիմնավորվում է այն հանգամանքով, որ 

առաջին դեմքով գրված վիպակում Ֆրանսիայից Պոլիս  վերադարձած 

հերոսուհու միջոցով երևում  են դարասկզբի հայ մտավորական կնոջ՝ 

Զապել Եսայանի գաղափարական սկզբունքները, որոնք այժմեական են 

մինչ օրս:  

Արևոտ և բազմերանգ է վիպակի սկիզբը,  բայց  Եսայանը, 

հավատարիմ իր գրական նախընտրությանը, անմիջապես սթափեցնում 

է ընթերցողին՝ կողք կողքի դնելով «Արդար Արեգա՛կ… լուսաւորէ   

մեզի»-ին ու ազդեցիկ «Բայց…»-ը [2]: Արդյունքում տրվում է 

«պայմանադրական սովորութիւններ»-ի [2] բացահայտման ուղու 

մեկնարկը, իսկ քայլ առ քայլ մտավորականի և միջավայրի բախումը 

դառնում իրադարձությունների տրամաբանական հետևանք: 

Հեղինակ-հերոսը հաջողում է մեկը մյուսի հետևից առաջ քաշել 

կարևոր խնդիրներ. նրա՝ Կորիկյանների սալոն այցելության արդյուն-

քում երևում է գրականությամբ զբաղվող անձանց գործունեության 

անօգտակար համարվելը ներկաների կողմից. հերոսուհին ինքն իրեն  

խոստովանում է. «Զարմանալի կերպով գրականութիւն բառը զիս կ՚ 

ամչցնէ եւ կը զգամ որ կը կարմրիմ…» [2]: Գլխավոր կերպարի՝ 

միջավայրից վտարումն առավել ամբողջացնելու համար ներկայացվում 

է շրջապատող անձանց մտավոր զարգացածության մակարդակը. 

«Այնքա՜ն կան գրագէտներ, ի՞նչ բանի կը ծառայէ» [2]: Հեղինակն 

անմիջապես  պատասխանն ուղղում է տիկին էֆթիկներին. «Թերեւս կ՚ 

ենթադրէք, որ ձեզ ծառայելու կամ ուրիշներու ծառայելու համար 

գրականությամբ զբաղած եմ...» [2]: Այստեղ երևում է գրողի 

կողմնորոշումը՝ ճշմարիտ և արժեքավոր գարականության հիմքում 

ընկած չէ անձնական շահը, այն չի ստեղծվում մտավոր 

գործունեությանը հեգնանքով նայող անձանց ցածր ճաշակին համապա-

տասխանելու, նրանց ծառայելու  համար: Հիշենք Զապել Եսայանի՝ 1905 

թվականին «Մասիս»-ի 15-րդ համարում տպագրված հետևյալ  խոսքը. 

«Գրագէտը կամ բանաստեղծը իր պարտքը կատարած է արդէն 

մարդկութեան, երբ շնորհը ըրած է գեղեցիկ գործ մը արտադրելու եւ 

հոգիները դղրդելու գեղեցիկին յուզմունքովը» [7]:    
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Դեպքերի զարգացման շղթայում հեղինակը բարեկեցիկ մարդկանց 

սալոնային միջավայրից կտրուկ անցում է կատարում կրթական 

հարցերով զբաղվող անձանց շրջապատ: Սպասելի է, որ այստեղ 

մտավորական հերոսուհու համար  չպետք է լիներ օտարման վտանգը, 

սակայն հեղինակն այս անգամ նույնպես զգում է «բայց»-ի 

անհարժեշտությունը: Սկզբում նա արձանագրում է. «Հոս գոնէ 

եւրոպականացած ըլլալու յաւակնութիւններ չկան…» [2]: Ընդգծենք՝ 

Զապել Եսայանը հոդվածներից մեկում գրել է, որ եվրոպական 

գեղեցկության կատարյալ ձևին հասնելու համար անհրաժեշտ էր 

«նյութական շատ կայուն միջոցներ, ճաշակի նուրբ թափանցողութիւն 

մը», ինչը ոչ բոլորին էր հասանելի [4]: Դրական տրամադրվածությանը 

հաջորդում է  վարժապետի նկարագրի պատկերումը. նիհար և ոսկրոտ,  

ուսուցիչ ու տեսուչ դառնալու ճանապարհներն անցած վարժապետը 

շարունակ դժգոհում էր շրջապատող իրականությունից,ընդգծված 

ատելություն ցուցաբերում դեպի հոգևորականությունը, և դրա հետևում 

թաքնված է ոչ թե ազատամտությունը, այլ «անիմաստ, անգիտակից եւ 

որեւէ հիմնական պատճառէ զուրկ ատելութիւն»-ը [2]: Նույն պատկերը 

հեղինակը կառուցում է մեկ այլ ուսուցչի՝ Կյուրեղյանի տուն այցելության 

ժամանակ: Զապել Եսայանն ընթերցողին ներկայացնում է մտավոր 

կյանքի ներկայացուցիչների, որոնց նպատակը ոչ թե ճշմարտության 

բացահայտումն է, գիտական գրագետ բանավեճը, այլ սեփական ես-ի 

տարած հաղթանակը: Այստեղ ընդգծվում  է մեկ այլ հանգամանք. օդ 

նետված խոսքերը երբեք գործողություններ չէին դառնում, ինչքան էլ 

բուռն լինեին: Հարց է առաջանում՝ նման միջավայրում կարո՞ղ էր 

ձևավորվել սեփական ուժերին վստահ, հաստատուն գաղափարներ 

ունեցող, խոսքը գործ դարձնող սերունդ. հարցի շուրջ տարակույսներ 

ունի գլխավոր կերպարը: Այս առումով հետաքրքրական  են Զապել 

Եսայանի՝ «Ծաղիկ»-ի էջերին տպագրված դիտարկումները երեխաների 

դաստիարակության և վարժապետների վերաբերյալ. գրողը նկատում 

էր, որ երեխայի դաստիարակությունը դեռ ընտանիքից հաճախ բռնում է 

նրա կամքը կոտրելու ուղին, ինչն էլ խոչընդոտում է ինքնուրույն 

անհատի ձևավորմանը, և նույնը հաճախ շարունակում են 

վարժապետները [5]: Այս ամենի դեմ բողոքն ակնառու է վիպակում. 

կրթական անառողջ միջավայրի թեման առավել մասնավորվում է այն 

տեսարանում, երբ հերոսուհին հիշում է վարժարանի միջավայրը. 

առանց պատճառի հանդիմանություններ, դժբախտ մանկություն՝ 

պայմանավորված իրենց դաստիարակողների հոգեկան և բարոյական 
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ցածր մակարդակով, բռնավոր և խիստ բնույթով, հրամաններ, 

արգելքներ, հեգնող և անգութ նայվածքներ: Ըստ գլխավոր կերպարի՝ այս 

միջավայրում էին կտրվում երեխաների թևերը, սա յուրօրինակ մտավոր 

ջարդ էր ընկալվում նրա կողմից: Երևույթի ներկայացումը իր 

գագաթնակետին է հասնում «Է» հատվածում: Ընդգծենք՝ այստեղ 

նույնպես սկիզբը դրական է. Ս. Խաչ եկեղեցու զանգերը պարուրում են 

մտավորականի հոգին ջերմ զգացումներով, սակայն գրողը կրկին բերում 

է «բայց»-ը. երեխաների՝ արևով ու լույսով օծված շարականին 

ընդհատելու է գալիս  «Տէր ողորմեա»ի շարքը,  հեղինակն ահազանգում 

է. «Տէր ողոմեա՜… ու կը զգաս, որ ժողովուրդը, որուն վրայէն կ՚անցնի 

համակերպող աղերսանքը, միշտ քամակը պիտի ծռէ ու նկուն, 

տկար,անկարող,իր ամէն ժամերուն,իր ցաւի եւ յուսաբեկութեան 

ժամերուն պիտի մրմնջէ մխիթարող, համակերպութիւն ներշնչող «Տէր 

ողորմեա»ն» [2]: Այստեղ կա սրտացավ ահազանգ՝ իր ապրելու 

իրավունքը չի կարող նվաճել համակերպության ուղին բռնած 

ժողովուրդը: Հիշենք մեկ այլ մտավորականի՝ Գրիգոր Զոհրապի՝ 

դաստիարակության և «լուսամիտ եկեղեցականութիւն մը» պատրաս-

տելու վերաբերյալ դիտարկումները, որոնք նա արտահայտել էր նույն   

Սկյուտարում բանախոսությամբ հանդես գալիս. վերջինս առաջինը 

համարել էր «փրկութեան գործ», երկրորդը՝ «բարձրացման գործ» [8]:  

Վիպակում անդրադարձ կա  նաև  ֆեմինիզմին. առաջ է քաշվում 

հետևյալ  դիտարկումը. «….Այդ իմաստակներուն պատճառաւ այնքան 

գերազանցօրէն խելացի կիներ տուժելու վրայ են» [2]: Ընդգծենք՝ 

Եսայանը ֆեմինիստական պայքարի թատերաբեմում ինքնամոռաց 

պայքարի ելնողներին հոդվածներից մեկում տվել էր յուրօրինակ 

բնորոշում՝ «միջակութիւններ», ակնարկել. «....Բացառիկ մտաւորակա-

նութեամբ մը օժտուած կիները... պէտք չունին իրենց ի նպաստ եղած 

կարծիքներու կրթնելու…» [6]:    

Հիշարժան է, որ «Սկյուտարի վերջալույսներ»-ը ավարտվում են 

Սկյուտարի սոխակի  հիշատակով. խորհրդանշական է հերոսուհու այցը 

Պաղլարպաշիի գերեզմանատուն: Նա, ինչքան էլ վիպակի ողջ 

ընթացքում  ըմբոստանում էր շուրջը տիրող անարդարությունների դեմ, 

ինչքան էլ բախվում միջավայրին, ընդվզում  մտավոր զարգացմանը 

խոչընդոտող երևույթների դեմ, միևնույն է, ավարտին չի կորցնում իր 

հավատը պայծառ ապագայի նկատմամբ. Պերպերյան վարժարանի 

սաների այցը Դուրյանի շիրիմին ջերմացնում է նրա հոգին. «Պէտք է 

շնորհաւորել իրենց մեծերը, որ ուզեր են այդ յարգանքը եւ սէրը դնել 



26 

 

իրենց դեռ տղու սրտերուն մէջ, Սկիւտարի բանաստեղծին համար» [2]: 

Եսայանը վիպակն ավարտվում է դրական տրամադրվածությամբ և մեծ 

հույսով. դեռ կան մարդիկ, ովքեր երեխաների մեջ սերմանում են 

հարգանք մեծերի հանդեպ, իսկ գրողը մեծ հույսեր էր կապում հենց այդ 

սերնդի հետ:   

Ուշադրություն դարձնենք կարևոր մի հանգամանքի. 1905 

թվականին «Արևելյան մամուլ»-ի  հունիսի 8-ի համարում տպագրվել է 

«Սկյուտարի վերջալույսներ» վիպակի վերջին հատվածը, իսկ «Մասիս»-

ի  նույն թվականի հունիսի 4-ի համարում կարդում ենք Զապել Եսայանի 

հեևյալ խոսքերը. «Գորովանքով եւ խանդաղատանքով օծուած սիրտերն 

են որ կրնան ամէն բանի գեղեցկութիւնները հասկնալ ու երգել, եւ 

դարձեալ սիրող սիրտերն են, որ սէգ ընդվզում մը կունենան տգեղ եւ 

սուտ բաներուն դէմ» [7]:  Հեղինակի այս  միտքը, տպագրված վիպակի 

ավարտին զուգահեռ, կարող ենք համարել «Սկյուտարի վերջալույսներ»-

ի գլխավոր կերպարի նկարագրի սեղմ բնորոշումը: Վիպակում ակնառու 

է գրողի՝ իր տեսած գեղեցկությունները մարդկությանը փոխանցելու մեծ  

ցանկությունը: Զապել Եսայանի համար անկեղծն ու մաքուրը բնության 

տեսարաններն էին՝ Սկյուտարի գեղեցիկ և բազմագույն վերջալույսները,  

որոնցով ողջ ընթացքում ընդմիջվում էին տեղի ունեցող 

իրադարձությունները. բնության միջոցով էին նորոգվում մտավո-

րականի հոգու վերքերը, սակայն հեղինակ-հերոսի նկարագրում  նաև 

նկատելի է սթափեցնող «բայց»-ի գիտակցման անհրաժեշտությունը: 

Հատկանշական է՝ տարիներ էին անցնելու վիպակի տպագրությունից, 

բայց գրողի հոգին շարունակելու էր զգալ ցանկություն-իրականություն 

բախումը, վտարանդության զգացումն  այնքան էր  կուտակվելու գրողի 

մեջ, որ հետագայում իր ուրույն պատկերումն էր ստանալու «Հոգիս 

աքսորյալ» վիպակում: 

Եզրակացնենք՝ «Սկյուտարի վերջալույսներ»-ում երևում է 20-րդ 

դարասկզբի հայ մտավորականի՝ սրտացավ և հայրենասեր նկարագիրը. 

հեղինակ-հերոսը ցույց է տալիս միջավայրի թերի կողմերը, 

առաջադրում մտավոր կյանքի բարելավմանն ուղղված դիտարկումներ:  
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АРМЯНСКИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛ НАЧАЛА ХХ ВЕКА В РОМАНЕ 

―ВЕЧЕРНЯЯ ЗАРЯ СКЮТАРИ‖ ЗАПЕЛ ЕСАЯН 

Саргсян А. М. 

 

Статья посвящена раскрытию художественного описания 

армянского интеллигента начала века в произведении Запел Есаян 

«Вечерняя заря Скютари». Запел Есаян описала окружающую красоту 

глазами интеллектуала, но восстала против недостатков реальности. В 

результате постепенно выстраивалось описание души героя, который 

проявлял сострадательное отношение к родине: иногда гонимый из 

близкого окружения, но всѐ более крепкими нитями привязывающийся к 

нему. 

Ключевые слова: Запел Есаян, вечерняя заря, интеллектуал,  

литература, единство, уважение, цель, образование, прошлое, настоящее. 

 

ARMENIAN INTELLECTUAL OF THE BEGINNING OF THE 20TH  

CENTURY IN ZAPEL YESAYAN'S NOVEL ―TWILIGHT OF SCUTARI‖ 

Sargsyan A. M. 

 

The article is devoted to the revelation of the artistic description of the 

Armenian intellectual of the beginning of the century in Zapel Yesayan's 

"Twilight of Scutari". In the novel Zapel Yesayan described the beauties 

around her through the eyes of an intellectual, but she rebelled against the 

disadvantages of reality. As a result the description of his soul was gradually 

constructed that had a compassionate attitude towards the homeland and 

sometimes exiled from the environment, but tied to the same environment 

with strong threads. 

Keywords: Zapel Yesayan, twilight, intellectual, literature, unity, respect, 

purpose, education, last, present. 
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Պրակ   Բ       

Выпуск Б      

Issue    B  

 

ՀՏԴ 82․0                                                                ՀԱՅ  ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՀԱՆԳԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՉԱՐԵՆՑԻ 

ՔԱՌՅԱԿՆԵՐՈՒՄ 

Սարոյան Ն. Բ. 

 

Հոդվածի նպատակն է ուսումնասիրել Չարենցի քառյակները և 

դրանց հանգերըֈ Չարենցը ոչ միայն հետևել է դասական 

բանաստեղծական կայուն ձևերին, այլ նաև օգտագործել տարբեր 

հանգեր (արական, իգական և այլ հանգեր): Բանաստեղծը բառեր 

ընտրելիս ուշադրություն է դարձնում և՛ ռիթմին, և՛ իմաստինֈ Այս 

առանձնահատկություններն են, որ Չարենցի քառյակները դարձնում են 

առավել հետաքրքիրֈ 

Բանալի բառեր. Չարենց, քառյակ, վանկ, հանգ, ռեֆրեն, 

բանաստեղծական կայուն ձևերֈ 

 

«Չարենցի տաղանդը նման էր ալեկոծ ծովի վրա տարուբերվող, 

բարձրացող նավին, որը, այնուամենայնիվ, տեսնում է հեռվից վառվող 

փարոսը, գնում է դեպի փափագած ափերը» [3],- այսպիսին է Հրանտ 

Թամրազյանի կարծիքը Եղիշե Չարենցի մասինֈ Եվ իսկապես, 

հայկական պոեզիայի ամենակարկառուն ներկայացուցիչներից մեկը՝ 

Չարենցը, իր ստեղծագործություններում ներկայացրած թեմաները 

երբեմն շոշափում է այնքան տարբեր տեսանկյուններից, որ դժվար է 

հավատալ, թե դրանց հեղինակը միևնույն բանաստեղծն էֈ Չնայած դրան՝ 

բանաստեղծի ձեռագիրը մատնում է իրեն, և Չարենցին հնարավոր չէ 

շփոթել ուրիշի հետֈ Բանաստեղծի հախուռն խառնվածքը իր 

անդրադարձն է գտնում բանաստեղծություններում՝ առավել արտա-

հայտված լինելով ինչպես թեմաների, այնպես էլ բանաստեղծական 

ձևերի ու հանգավորման տեսակների բազմազանությամբֈ Աշխատանքի 

նպատակն է ցույց տալ Չարենցի բանաստեղծությունների առանձնա-

հատկությունները, հանգերի ու հանգավորումների հետաքրքիր 

ընտրությունըֈ Հոդվածը կարևոր է նրանով, որ հանգամանորեն 

2 0 2 0   № 2 
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ուսումնասիրվում են Չարենցի՝ կայուն ձևերով գրված բանաստեղ-

ծությունները հիմնականում տաղաչափական տեսանկյունիցֈ 

«Գիրք իմացության» շարքում առկա են մի շարք արևելյան 

բանաստեղծական ձևերֈ «Այս գրքում նա ի մի բերեց իր տաղաչափական 

բոլոր որոնումները և հասավ մի արդյունքի, որն անկրկնելի էր իր 

հարստությամբ, համադրականությամբ, բազմաշերտությամբ և միայն 

Չարենցին բնորոշ ինքնատիպությամբ» [2]ֈ Շարքը բացվում է 

քառյակներով, որոնք Չարենցը գլխագրել է «Ռուբայիներ»ֈ Այս 

քառյակները թվով քսանչորսն են և համարակալված են հայերենի 

մեծատառերովֈ Թեմատիկ առումով քառյակներում կարելի է ներքին 

կապ նկատելֈ Ա-ից մինչև ԺԵ քառյակները [4] իմաստուն լինելու մասին 

ենֈ Չարենցը խոսում է երկրորդ դեմքովֈ Ընդհանրապես, այս 

քառյակները ուղղված են ինչ-որ մեկինֈ Բայց հարց է առաջանում՝ ու՞մ՝ 

ընթերցողի՞ն, երևակայական ունկնդրի՞ն, թե՞ նույնիսկ Աստծունֈ Այս 

խնդրի լուծումը տալիս է Զ քառյակը, որից պարզ է դառնում, որ Չարենցը 

հենց ինքն իր հետ է խոսում․ 

Զ 
Դու Տերյանից սովորեցիր լսել տրտունջը ոգու,- 
Ա՛յն, որ մեր մեջ նվում է միշտ, գանգատվում ու մորմոքում․ 
Բայց արդ՝ քո մեջ ծայր է առնում ա՛յլ մեղեդի մի անվերջ․- 
Թումանյանի հուրն է անշեջ քո կրակը բորբոքումֈ- 
 

Չարենցը իր քառյակներում օգտագործել է a-a-b-a հանգավորումֈ 

Բայց այս հանգավորումը Չարենցի մոտ ձեռք է բերում հետաքրքիր 

առանձնահատկություններֈ Դրանք առավել պարզ տեսնելու համար 

գրենք ԺԳ,ԺԴ,ԺԷ և ԺԹ քառյակների վերջին բառերը, որոնք 

«պատասխանատու» են հանգավորման համար․ 

ԺԳ՝ անտես, բանտես, ոգուդ, կաշկանդես, 
ԺԴ՝ անձուկ, կանչում, հաճախ, խանձում, 
ԺԷ՝ հարազատ, բյուրհազար, քարոզում, գազան, 
ԺԹ՝ մեծ, կրկես, ահեղ, մեջֈ 
 

ԺԳ քառյակի հանգավորումը աչքի ընկնող որևէ 

առանձնահատկություն չունիֈ Տվյալ դեպքում այն գրել ենք մյուս 

քառյակների առանձնահատկությունները ընդգծելու համարֈ ԺԳ 

քառյակը ունի ճշգրիտ հանգ [5]ֈ Ուսումնասիրությունը հետաքրքրանում 

է, երբ ուշադրություն ենք դարձնում մյուս քառյակներին և նրանց 

մոտավոր հանգերին [5]ֈ Մոտավոր հանգի դեպքում հանգ ստեղծելու 
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համար օգտագործվում են նմանություն ունեցող հնչյուններ կամ իրարից 

տարբեր հնչյուններ, որոնք, դրվելով ձայնավորների կողքին, ստեղծում 

են հանգըֈ ԺԴ քառյակը ևս ունի a-a-b-a հանգավորում․ բայց ինչու՞, եթե 

պարզ երևում է, որ առաջին տողը ունի –ուկ վերջնավանկը, իսկ նրա 

հետ հանգավորվող երկրորդ և չորրորդ տողերը՝ -ումֈ Բանն այն է, որ 

բանաստեղծությունը հանգավորելու համար առաջին հերթին պետք են 

ձայնավորներֈ Բաղաձայնները միայն լրացուցիչ գեղեցկություն են 

հաղորդում և հանգաստեղծիչ գործառույթ չեն իրականացնումֈ 

Հետևաբար, ԺԴ քառյակում հանգ ստեղծելու բեռը իրենց վրա են 

վերցնում ոչ թե բառավերջի -կ և -մ բաղաձայնները, այլ վերջին վանկերի 

-ու- ձայնավորըֈ Պետք է նշել, որ այս դեպքում հեշտ է օգտագործել իրար 

նման հնչյուններֈ Օրինակ՝ ԺԷ քառյակում -տ, -ր, -ն հնչյունները 

արտասանության հանգիստ տոնայնություն ունենֈԱյս տեսանկյունից 

հետաքրքիր է ԺԹ քառյակում առաջին, երկրորդ և չորրորդ տողերի 

տողավերջին բառերի ընտրությունը՝ մեծ, կրկես, մեջֈ Իհարկե, առաջին 

հարցը, որ կարող է ծագել, այն է, որ -ծ, -ս և -ջ հնչյունները իրար ոչնչով 

նման չեն, և բանաստեղծությունը կարելի էր կառուցել՝ ընտրելով այլ 

բառերֈ Սակայն այս հնչյունները իրար նման են ավելի, քան կարելի է 

պատկերացնելֈ Բանն այն է, որ փոքր երեխաները ծ-ի փոխարեն հենց ս 

կամ ջ են արտասանումֈ Իսկ տաղանդավոր բանաստեղծը հնչյունների 

այս նրբությունները միանգամից կարող է որսալֈ Ուրեմն, 

բանաստեղծությունը տաղաչափական այս տեսանկյունից լիովին 

հաջողված գործ էֈ  

Հնչյունների ընտրությունից բացի պետք է ուշադրություն դարձնել 

նաև հանգավորմանը, բառերին և դրանց իմաստներին, եթե գործ ունենք 

Չարենցի նման բանաստեղծի հետֈ Տվյալ դեպքում քառյակները 

ստացված են նաև նրա համար, որ բանաստեղծը մեկտեղել է մի քանի 

կարևոր հանգամանքֈ Չարենցը համադրել է նման հնչյունները, ապա 

գտել ամենաճշգրիտ բառը, որը ունի հանգի համար կարևոր հնչյուն և 

մասնակցում է տողի ու ամբողջ քառյակի իմաստաստեղծմանըֈ 

Չարենցի բանաստեղծություններում իրենց ուրույն տեղը ունեն 

իգական հանգերը, որոնց պատճառով հանգավորման տեսակը որոշելը 

բարդանում էֈ «Հանգն սկսվում է վերջին շեշտված ձայնավորից, ուստի 

վերջին անշեշտ ձայնավորով միայն կարելի չէ հանգ կազմել.»,- նման 

դիրքորոշում ունի Մ. Աբեղյանը Թումանյանի բանաստեղծությունները 

վերլուծելիս,-Իրար հետ հանգակից չեն, ինչպես դրել է Թումանյանը, 

«շողերը-ձորը», «մութը-Դեբեդը»ֈ Դրանք նույնիսկ առձայնույթ չեն 
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կազմումֈ Հանգերի համար պետք է լիներ շողերը-գիշերը կամ ձորը-

հորը, այսպես և՝ մութը գութը կամ Դեբեդը-հետը» [1]: Ասվածը ավելի 

լավ պատկերացնելու համար տիպիկ օրինակ է «Ռուբայաթ» շարքի 

երկրորդ քառյակը. 

Քո ամեն ակնթարթը մի սերմ է, 

Որ կրում է իր մեջ իր մահը. 

Բայց հոգին քո -  խնդուն ու անահ է 

Եվ մի՛շտ խանդավառ է ու ջերմ էֈ 
 

Քառյակի տողերն ունեն միայն իգական հանգերֈ Կենտրոնանալով 

միայն վերջին ձայնավորների վրա՝ կարող ենք ասել, որ քառյակը ունի 

կա՛մ a-b-a-a, կա՛մ a-a-a-a (հաշվի առնելով «ը» և «է» ձայնավորների 

միմյանց հետ հանգավորվելու ունակությունը) հանգավորումֈ Սակայն, 

հետևելով Աբեղյանին, հանգավորումը որոշելու համար ուշադրության 

կենտրոնում պետք է պահել նաև նախավերջին վանկի ձայնավորները, 

որովհետև հենց դրանք են շեշտվումֈ Տողերի նախավերջին և վերջին 

ձայնավորները հետևյալն են՝ 

Առաջին տող՝ ե, է, 

Երկրորդ տող՝ ա, ը, 

Երրորդ տող՝ ա, է, 

Չորրորդ տող՝ ե, էֈ 
 

Բացի ձայնավորներից՝ օգնության են գալիս նաև տողավերջին 

բառերը և բաղաձայններըֈ Ինչպես Էդ. Ջրբաշյանն է նշում, կարևորվում 

է հանգի ոչ միայն արտասանական, այլ նաև իմաստային կողմը. «Հանգը 

հաճախ իմաստային զգալի դեր է խաղումֈ Բանաստեղծները ձգտում են 

տողերի վերջում դնել և հանգավորել կարևոր բառերը, որոնք կրկնվող 

հնչյունների շնորհիվ ավելի մեծ ուշադրություն են գրավում» [6]: Առաջին 

և չորրորդ տողերի «սերմ է» և «ջերմ է» բառերը արտասանությամբ 

համարյա նույնն են (բացառությամբ միայն առաջին բաղաձայնների) և 

հանգավորվում են իրար հետֈ Չնայած երրորդ տողը վերջանում է նույն 

ձայնավորով, ինչ առաջինը և չորրորդը, այնուամենայնիվ այն 

հանգավորվում է ոչ թե վերջիններիս, այլ երկրորդ տողի հետֈ Նախ՝ 

երկու տողերի նախավերջին ձայնավորները նույնն են, և երկրորդ՝ 

տողավերջին «մահը» և «անահ է» բառերը արտասանությամբ իրար 

ավելի մոտ են կանգնածֈ Ստացվում է, որ քառյակը ունի a-b-b-a  

օղակաձև հանգավորումֈ Այսպիսով՝ իգական և մոտավոր հանգերի 



33 

 

միահյուսման դեպքում տողերը, եթե նույնիսկ վերջին վանկում ունեն 

միևնույն ձայնավորը, կարող են չհանգավորվել իրար հետֈ 

1926 թվականին գրված «Ռուբայաթ» շարքում կա քառասունչորս 

քառյակֈ Շարքը կոչվում է «Ռուբայաթ», ինչը ռուբայի (քառյակ) [7] բառի 

հոգնակի ձևն է և նշանակում է քառյակներֈ Առաջին առանձնա-

հատկությունը, որ միանգամից աչքի է զարնում, տողերի ծավալն էֈ Այս 

շարքում կան և՛ կարճ, և՛ երկար տողերով գրված քառյակներֈ 

Երկրորդից մինչև տասնչորսերորդ և քսանյոթերորդ քառյակները կարճ 

տողերով են գրված, իսկ մնացածը՝ երկարֈ   

Կարճ տողերով գրված քառյակները տողերում ունեն ութից տասը 

վանկֈ Երկար տողերով քառյակների տողերում վանկերի թիվը 

տատանվում է տասներեքից քսանի մեջֈ Այս քառյակների թերևս 

ամենակարևոր առանձնահատկությունը այն է, որ առկա են իգական 

հանգեր [5]ֈ Նման հանգեր կան և՛ կարճ, և՛ երկար տողեր ունեցող 

քառյակներումֈ Չարենցի քառյակները, գրված լինելով արական ու 

իգական հանգերը ճշգրիտ և մոտավոր հանգերի հետ համադրելու 

միջոցով, ունեն յուրահատուկ հանգավորումներֈ Այսպիսով՝ II քառյակը 

ունի a-a-a-a հանգավորում, և բոլոր տողերը վերջանում են իգական 

հանգով (սերմ է, մահը, անմահ է, ջերմ է)ֈ VII քառյակում գործում է 

օղակաձև հանգավորումը, և տողերից միայն երկրորդն ու երրորդը ունեն 

իգական հանգ (հատնումը, գտնում է)ֈ Իսկ ահա XVII քառյակը, որ թեև 

դարձյալ ունի  a-a-b-a հանգավորում, բայց միայն հանգավորվող 

առաջին, երկրորդ, չորրորդ տողերն ունեն իգական հանգֈ Այս քառյակի 

մյուս կարևոր առաձնահատկությունն այն է, որ նշված տողերում 

իգական հանգը միևնույն բառի օգտագործման միջոցով է ստեղծվումֈ 

XVII  
Նա գնաց ու կրկին եկավ – երեկվա իմ սիրած սիրեկանը, 
Բայց տեսա, որ արդեն չկա – երեկվա իմ սիրած սիրեկանըֈ 
Կանգնած է մի երրո՛րդը դեմս․- այդ նա չէ՛ այլևս, նա չէ՛․- 
Եկած է – ու կարծես չեկած – երեկվա իմ սիրած սիրեկանըֈ 
 

Ճշգրիտ և մոտավոր հանգերով գրված որոշ քառյակների 

հանգավորումը կարելի է միանգամից երկու տեսակի մեջ տեղավորելֈ 

Օրինակ՝ կարելի է ընդունել, որ երրորդ քառյակը, որը կարճ տողերով է 

գրված, ունի և՛ a-a-a-a, և՛ a-b-a-b հանգավորում. 

III 
Նա թե՛ կյանք է, թե՛ մահ․- ակնթարթը․ 
Անհատնում հատնում է, վառք է․- 
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Եվ այսպես՝ մշտատև է աշխարհքը․ 
Անդադար թարթում է – ու անթարթ էֈ 
 

Նախ՝ աչքի է զարնում այն փաստը, որ առաջին տողը երրորդի հետ 

ունի նույն հանգը, իսկ երկրորդ տողը հանգավորվում է չորրորդի հետֈ 

Այս տեսանկյունից նայելով՝ կասենք, որ քառյակը ունի a-b-a-b 

հանգավորումֈ Բայց ավելի մանրամասն ուսումնասիրությունը կարող է 

այլ հորիզոն բացելֈ Պատճառն այն է, որ քառյակի բոլոր տողերը իրար 

հետ կապված են մոտավոր հանգերով, և դրանք ստեղծվում են 

արտասանությամբ իրար նման ը և է ձայնավորների օգնությամբֈ 

Ուշադրություն դարձնելով սրան՝ առանց երկմտելու կարող ենք ասել, որ 

քառյակը ունի նաև a-a-a-a հանգավորումֈ 

Իգական և արական հանգերը կիրառելու որևէ սկզբունք չի ընտրել 

Չարենցըֈ Այսպես՝ տասներկուերորդ քառյակում միայն երրորդ տողն 

ունի իգական հանգ, յոթերորդ քառյակի՝ երկրորդ և երրորդ, վեցերորդի՝ 

առաջին և երրորդ, երրորդի՝ բոլոր տողերը, տասներորդի՝ երկրորդ և 

երրորդ, տասնմեկերորդի՝ առաջին տողըֈ Որոշ քառյակներում, որոնք 

ունեն a-a-b-a հանգավորում, Չարենցը հանգավորվող տողերն ավարտել 

է իգական հանգովֈ Այդպիսին է XXXIII քառյակըֈ Իսկ ահա XXIX, XXX, 

XXXI, XXXII, XXXIV, XXXV, XXVI քառյակների բոլոր տողերն ունեն 

իգական հանգերֈ 

Չարենցի մի շարք քառյակներ վերջանում են ռեֆրենով [5]ֈ 

Այդպիսին են երկար տողերով գրված համարյա բոլոր քառյակներըֈ Կան 

նաև որոշ քառյակներ, որտեղ ոչ միայն տողի վերջնամասն է կրկնվում, 

այլ նաև որոշ տողեր կարող են սկսվել նույն բառովֈ Այդպիսին են 

XXXVII և XXXV քառյակներըֈ 

XXXVII 
Դեռ երեկ քո միտքը խավար էր, - իմաստուն ես արդեն հիմա դու․ 
Դու տեսար վիթխարի այս արարը, - իմաստուն ես արդեն հիմա դու․ 
Դու տեսար պատմության խոհանոցը, մխացիր ճենճերում դու նրա- 
Եվ գիտես, թե ո՛վ է խոհարարը․․․ Իմաստուն ես արդեն հիմա դուֈ 

 

Եթե տողերի վերջնամասում կրկնվող բառերն ու արտահայտութ-

յունները սերտորեն կապված են հանգավորման հետ (օրինակ՝ a-a-b-a 

հանգավորում ունեցող քառյակներում կրկնվող բառեր և արտահայ-

տություններ կան հանգավորվող առաջին,  երկրորդ և չորրորդ 

տողերում), ապա սկզբում գրված կրկնվող բառերի դեպքում 

օրինաչափություն չի նկատվումֈ Ինչպես տեսնում ենք, վերոնշյալ 
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քառյակի վերջնամասում կրկնվող նախադասությունը համընկնում է 

հանգավորվող տողերի հետ, իսկ տողերի սկզբում առկա «դու տեսար» 

նախադասությունը հանգավորման հետ ներքին կապի մեջ չէֈ a-a-b-a 

հանգավորում ունեցող այլ քառյակներում այս երևույթը հանդիպում է մի 

քանի անգամ․ XXXVIII առաջին և երրորդ տողերը սկսվում են «քեզ» 

բառով, XXXIX երկրորդ և երրորդ տողերը՝ «դրանով» բառով, XL երկրորդ 

և երրորդ տողերը՝ «որ» բառովֈ  

Եզրահանգումֈ Չարենցը լավ գիտեր հայերենի տված ռիթմիկ 

առանձնահատկություններըֈ Եթե դրան գումարենք նաև 

հանգաստեղծման և թեմատիկ ընտրություն կատարելու տաղանդը, 

ապա դժվար չի լինի կռահել, թե ինչու են Չարենցի բանաստեղ-

ծությունները մշտապես հետաքրքրություն առաջացնում վերլուծողների 

շրջանումֈ Քառյակներում յուրահատուկ ձևով միահյուսված են տարբեր 

հանգեր, որոնց շնորհիվ և՛ հետաքրքիր, և՛ բարդ է դառնում 

հանգավորման տեսակը որոշելըֈ Չարենցի քառյակներում կիրառություն 

ունեն նաև մոտավոր հանգերըֈ Բանաստեղծը մոտավոր հանգ 

ստեղծելիս օգտվում է ոչ միայն հնչյունների արտասանության 

հնարավորությունից, այլ նաև ընտրում այնպիսի բառեր, որոնք 

իմաստային առումով լրացնում են իրարֈ Չարենցը կարողացել է 

յուրացնել տարբեր բանաստեղծական կայուն ձևեր, դրանք 

հարմարեցնել հայոց լեզվի տված հնարավորություններին՝ այսպիսով 

հարստացնելով և՛ հայ, և՛ համաշխարհային պոեզիանֈ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА РИФМЫ ЧЕТВРОСТИШИЙ ЧАРЕНЦА 

Сароян Н. Б. 

 

Цель статьи - анализировать катрены Чаренца и их рифмы. Чаренц 

не только использовал классические твердые формы поэзии, но и 

использовал разные рифмы (мужская, женская и другие рифмы). Поэт, 

выбирая слова, обращает внимание на ритмику и смысла. Это и есть 

черты, которые делают катраны Чаренца более интересными. 

Ключевые слова: Чаренц, катрен, слог, рифма, рефрен, твердые 

формы поэзии. 
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CHARACTERISTICS OF RHYMES IN CHARENTS‘S QUATRAINS 

Saroyan N. B. 

 

The purpose of the article is to analyze Charents‘s quatrains and their 

rhymes.Charents not only used the classic fixed forms of poetry, but also used 

different rhymes (masculine, feminine and other rhymes). The poet, while 

choosing the words, pays attention to both the rhythm and the meaning. 

These features make Charents‘s quatrains more interesting. 

Keywords: Charents, quatrain, syllable, rhyme, refrain, fixed forms of 

poetry. 
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Выпуск Б      

Issue    B  

 

ՀՏԴ 81                                                                                                       ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  

 

ՀԱՅԵՐԵՆԻ ԳՌԵՀԻԿ ԴԱՐՁՎԱԾՔՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ԱՆԳԼԵՐԵՆ 

ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

Գարգալոյան Ռ. Թ., Բերբերյան Վ. Տ. 

 

Սույն հոդվածում ներկայացվում են հայերենում և անգլերենում 

առկա գռեհիկ դարձվածքները, գռեհկաբանությունները: Հոդվածի խնդրո 

առարկան գռեհիկ դարձվածքների թարգմանությունն է, քանզի նման 

դարձվածքային միավորները թարգմանվում են մի քանի սկզբունքներով: 

Այս դարձվածքների համակարգված ուսումնասիրությունը ցայսօր 

արդիական է և երկուստեք կարևոր նշանակություն ունի: Հոդվածում 

տեղ են գտել ոչ միայն բառարաններում վկայված համապատասխան 

գռեհիկ դարձվածքների անգլերեն համարժեքները, այլ նաև մեր կողմից 

կատարված թարգմանությունները: 

Բանալի բառեր. գռեհիկ դարձվածքներ, գռեհկաբանություններ, 

համարժեք (ադեկվատ) թարգմանություն, դարձվածքային համապա-

տասխանություն, համատեքստ, գործածություն, ոճ: 

 

Բանասիրական մերօրյա ուսումնասիրություններում կարևոր տեղ 

ունի դարձվածքների քննությունը: «Դարձվածք» եզրույթը ընկալվում է 

լայն և նեղ առումներով: «Բառերի այն կապակցությունը, որը հանդես է 

գալիս իբրև իմաստային-արտահայտչական տարբերակ. ընդ որում, երբ 

բառակապակցության բաղադրիչների իմաստը կորչում է ընդհանուր 

(դարձվածքային) իմաստի մեջ, գործ ունենք իդիոմի (առանձնահատուկ 

արտահայտության) հետ, իսկ եթե բաղադիրչները դեռևս պահպանում են 

անկախ նշանակություն, ապա դրանց ամբողջությունը սովորական 

դարձվածային կապակցություն է» [6, 81]: Այն խիստ առնչությունները, 

որոնք առկա են դարձվածքների, ասացվածքների, առածների, 

շրջասույթների, թևավոր խոսքերի, կայուն բառակապակցությունների 

միջև, շատ լեզվաբանների համար խթան են այս լեզվական 

իրողությունները հավաքապես դարձվածք կոչելուն: Պետք է փաստել, որ 
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ցայսօր դարձվածաբանության սահմանների, դարձվածաբանական 

միավորների տարբերակման, դարձվածքների իմաստաբանական, 

ձևաբանական դասակարգման և այլ հարցերի վերաբերյալ 

բանասերները համակարծիք չեն և դրսևորում են տարակարծություն 

հատկապես բնորոշման, ճանաչման խնդրում: Մենք կիսում ենք այն 

լեզվաբանների միասնական տեսակետը, որոնք, բերելով համոզիչ 

փաստարկումներ, առաջարկում են համակցել մի շարք լեզվական 

իրողություններ: Մեզ համար առավել կարևոր է առկա անջրպետի 

հաղթահարումը, նորովի մոտեցումը, ինչպես նաև դարձվածքների, 

դրանց թարգմանության խորքային, արդիական նոր ուսումնասի-

րությունների մեկնարկումը, բառարանների կազմումը:  

Գռեհիկ դարձվածքները, գռեհկաբանությունները մեր կարծիքով 

այսօր հավասարապես են կիրառվում առօրյա-խոսակցական ոճում, 

ընտանեկան-կենցաղային բառաշերտում և գեղարվեստական խոսքում: 

Կա տեսակետ, որ գրական լեզվի համար անթույլատրելի է 

գռեհկաբանությունների, գռեհիկ դարձվածքների գործածությունը: Դա 

բացասաբար է անդրադառնում լեզվական մշակույթի վրա, ուստի 

անհրաժեշտ է սահմանափակել դրանց կիրառումը գործառական բոլոր 

ոճերում: Հավելենք, որ մերօրյա շատ ու շատ գրողների գործերում 

կարելի է տեսնել բազմաթիվ ժարգոնային բառեր ու արտահայ-

տություններ, հասարակաբանություններ: Մենք կարծում ենք, որ 

հակամանկավարժական և հակադաստիարակաչական ազդեցություն 

կարող է ունենալ գռեհիկ դարձվածքների, գռեհկաբանությունների 

հաճախակի, անհարիր կիրարկությունը: Լ. Եզեկյանը գրում է. «Որքան էլ 

գռեհկաբանությունները ոճական որաշակի նպատակադրում ունենան, 

այնուամենայնիվ նրանց գործածությունը շատ քիչ դեպքերում կարող է 

գեղագիտական առումով արդարացում ունենալ, խոսքը վերաբերում է 

այն դեպքերին, երբ դրանք ունեն զուտ անվանողական գործառույթ, այն 

խիստ բացառիկ դեպքերին, երբ նկարագրվում են բանտը, գաղութը, 

կալանավայրը և նման միջավայրերն ու այնտեղ գործող մարդիկ, նրանց 

մտածողությունն ու հաղորդակցության գործընթացը, իսկ մնացած 

դեպքերում դրանք բացասաբար են անդրադառնում ոչ միայն 

գեղարվեստական երկի խոսքարվեստի, նրա լեզվական մշակույթի վրա, 

այլև նրանց երբեմնի գործածությունը խրախուսելի չէ և՛ 

դաստիարակաչական, և՛ ուսուցողական, և՛ առավել ևս՝ գեղար-

վեստական նկատառումներով» [3, 156]: Եթե նախկինում գռեհիկ 

դարձվածքները, գռեհկաբանությունները անըմբռնելի էին կամ քիչ 
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հասկանալի հասարակությանը, ապա այսօր ընկալելի են հանրության 

կողմից:   

Ստորև ներկայացնենք «Հայոց լեզվի դարձվածաբանական 

բառարան»-ում առկա մի քանի գռեհիկ դարձվածքներ և բերենք 

գործածության հետաքրքիր օրինակներ գեղարվեստական գրակա-

նությունից՝ օգտվելով «Արևակ» (Արևելահայերենի ազգային կորպուս) 

շտեմարանից: Այսպես՝ 

բերանը հոտեցնել [8, 119]–հայհոյել, հայհոյանք տալ, զազրախոսել, 

էշ ուտել, էշ մեծանալ [8, 226]–կոպիտ, անտաշ դաստիարակություն 

ստանալ, ի ծնե կոպիտ, անտաշ լինել (միայն ուտելու մասին մտածել), 

խմած աղբյուրի ջրի մեջ թքել [8, 288]–երախտավորի հանդեպ 

ապերախտ գտնվել, 

որձատու գազար [8, 486]–տղամարդու նման կոշտ աղջիկ, կին 

շան վաստակ [8, 459]–ապօրինածին, լպիրշ, անամոթ: 

— Իսկ չէ՞ որ Անգլիան ու Ֆրանսիան իրար թշնամի են, — հարցրեց 

լսածներից ցնցված Դոլգորուկովը: 

— Այո, նրանք ուրիշ դեպքերում իրար կոկորդ են կրծում, բայց մեզ 

ռուսներից մեկուսացնելու և թուրքերին մեր դեմ հանելու համար 

միմյանց թքածը լիզում են:   

(Սերո Խանզադյան «Մխիթար Սպարապետ») [11] 
—Ի՞նչ, ի՞նչ ասաց, Բարխուդարը յուր ասածի մարդ է, թքածը 

լիզողը չի՞, հաստատ կամք ունի՞:  

(Շիրվանզադե «Նամուս») [11] 
— Այ տխմար, ու՞մ ես էշի տեղ դնում ու էշ-էշ դուրս տալիս, ու էշ 

խելքովդ հայերին էշի տեղ դնում:  

(Վահե Ավետյան «Դեսից-դենից») [11] 

Աներկբա է, որ մեծ է դարձվածքների ոճական արժեքը 

գեղարվեստական խոսքում: Գռեհիկ դարձվածքները, գռեհկաբա-

նություններն ունեն ոճական որոշակի նպատակադրում, և նրանց 

գործածությունը նպատակային լինելուց բացի հատուկ ուշադրություն է 

պահանջում: Ե. Գևորգյանը գրում է. «Տարբեր վիճակների 

նկարագրությունը պահանջում է դարձվածքների տարբեր ընտրություն 

ու գործածություն» [2, 31]: 

Գռեհիկ դարձվածքների թարգմանության ժամանակ տարբերակում 

են մի քանի եղանակ, այն է՝ համարժեք (ադեկվատ) թարգմանություն, 

դարձվածքային համապատասխանություն, նկարագրական թարգմա-

նություն [3, 209]: Թարգմանչական սխալներից խուսափելու համար 
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անհրաժեշտ է տիրապետել այս եղանակներին, սկզբունքներին, պարզել, 

թե գռեհիկ դարձվածքները արդյոք նույնությամբ են արտահայտվում, 

ունեն իրենց համարժեքները (բացարձակ կամ մոտավոր) մեկ այլ 

լեզվում: Այդ ամենն էլ ինքնին պահանջում է կատարել համարժեք 

դարձվաքների ճաշակով ընտրություն, որը և պահանջում է քաջածանոթ 

լինել թարգմանելի լեզվի դարձվածքների նրբիմաստներին, ոճական 

մյուս կողմերին [2, 40]: Ավելացնենք, որ յուրաքանչյուր դարձվածք ունի 

իր թարգմանելիության առանձնահատկությունը: 

Բերենք Ա. Սուքիասյանի, Ս. Գալստյանի «Հայոց լեզվի 

դարձվածաբանական բառարան»-ում վկայված գռեհիկ դարձվածքների 

մի քանի օրինակներ և ներկայացնենք դրանց անգլերեն 

համապատասխան թարգմանությունները: Այսպես՝ 

ականջի միսն ուտել – grate/jar upon sb‘s ear; din in (into) sb‘s ears; 

offend sb‘s ear … bash sb‘s ear (շատ խնդրելով կամ կրկնելով մեկին 
ձանձրացնել), 

անբան անասուն – a headless nail; a useless person; all thumbs; a couch 

potato (ծույլ, ապիկար մարդ), 
անոթի փորով զկռտալ – starve to death (խիստ քաղցած լինել), 

ինչպես նաև սոված զկռտալ – starve to death; die of hunger (starvation) 

(սաստիկ քաղցած, անոթի լինել),  
Աստծու եզ – lame duck (խեղճ, թշվառ), 
գերեզմանից (դուրս) քաշած – bury; commit to the earth … dead 

colour; become cadaverous; deadly pale (սաստիկ հյուծված, վտիտ, 
դժգույն), 

գլուխը դարմանով լի – he is a giddy-pate; feather-brain; scatter-brain; 

giddy goat (հիմար, ապուշ, անխելք), 
երեսը գոմշի կաշի անել (դարձնել), երեսը շան կաշի շինել – to set 

one‘s face like a flint (երեսը պնդացնել, չամաչել, ամոթի զգացում 
չունենալ), 

երկու դռան հաչող – two master‘s servant (միաժամանակ երկուսի 
համար ծառայող, երկուսի շահերը պաշտպանող, երկու տիրոջ ծառա), 

թևերի միսը կրծել – go bananas, hump one‘s back, hump up the back 

(խիստ զայրանալ, կատաղել, մոլեգնել), 
ռեխը ցրիվ տալ – use bad language (անկարգ, անվայել խոսել, 

հայհոյանքներ թափել) 
քոռի աչքերով տեսնել – a nod is as good as a wink to a blind horse 

(հավաստի, հաստատ է), 
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շան պես փսխածը ուտել – the dog returns to his vomit 

(խոստումնազանց լինել), 
շալվարը լցնել կամ կեղտոտել – scare the pants off sb. (սաստիկ 

վախենալ), 
Վերոնշյալ դարձվածքները, ըստ էության, ունեն նույն կամ մոտ 

իմաստը, ոճական համապատասխանությունը: Նկատելի է, որ մի շարք 

գռեհիկ դարձվածքներ անգլերեն թարգմանելիս կամ համարժեքը 

գտնելիս մերթ կորցնում են իրենց խիստ վիրավորական բնույթը՝ 

ստանալով մեղմ գունավորում (մի դռան շան նման – peace and quiet), 

մերթ էլ սաստկանում են (շան վաստակ–son of a bitch): Կան 

դարձվածքներ, որոնց դեպքում փոխվել է մեկ բաղադրիչ, սակայն 

իմաստը պահպանվել է, ինչպես՝ իշու խելք – as silly/stupid as a goose, շան 

բախտ ունենալ – lucky dog/devil, եզի/էշի պես համառ – as stubborn as a 

mule և այլն: 

Հաճախ դարձվածքի համարժեքը տարբեր լեզուներում, կապված 

տարբեր պատկերացումների ու այլաբանությունների հետ, 

արտահայտվում է միանգամայն այլ բաղադրիչներով [2, 42]: Այս 

խնդրում լիարժեք թարգամության հասնելու համար հարկավոր է 

դիտարկել նաև համատեքստը: Համատեքստն է որոշում՝ որքանով «նեղ» 

կամ «լայն» նշանակություն պետք է ունենան թարգմանական տեքստում 

բառերը, որոնք և կկազմեն անհրաժեշտ իմաստն արտահայտող 

նախադասությունը [4, 117]: Այն ընդգծում է բառի, բառակապակցության, 

արտահայտության, դարձվածքի, ասույթի կոնկրետ բովանդակությունը, 

ինչպես նաև արտահայտչականությունը: Բերենք անգլիական 

գրականությունից օրինակներ և թարգմանենք, առանձնացնենք 

դրանցում առկա գռեհիկ դարձվածքները:  Այսպես՝ 

1. ―Oh, he has come into his property‖ answered Tom nodding his head 

and smiling. ―He is a lucky dog‖, said Martin. ―I wish it were mine instead‖. 

(Ch.Dickens ―Martin Chuzzlewit‖) [10, 675] 
–Վերջապես նա իրավունք ստացավ տնօրինելու իր 

ժառանգությունը,–պատասխանեց Թոմը ժպտալով և գլուխը 

տմբտմբացնելով:  

–Շան բախտ ունի,– ասաց Մարտինը: Երանի ես լինեի նրա տեղը: 

(Չ. Դիքենս «Մարտին Չեզլվիթ») 
Շան բախտ ունենալ – lucky dog/devil (հաջողակ, շատ բախտավոր 

լինել): 
 

2. O, he is a son of a gun of a fine captain, there is no doubt of that.  
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(R. Stevenson ―The Wrecker‖) [10, 989] 
Այդ անառակի որդին իսկական կապիտան է, ոչ մի կասկած չկա: 

(Ռ. Սթիվենսոն «Խորտակողը») 
Շնից ծնված – son of a bitch, son of a gun (անառակ՝ շնաբարո մարդ 

կամ անառակ կնոջ որդի): 
 

3. ―Nephew.‖ retorted Denis, ―You lie in your throat‖; and he snapped.              

(R. Stevenson ‖New Arabian Nights‖) [10, 641] 
–Զարմի՛կ, դու նենգաբար ստում ես,– արհամարհանքով և 

զզվանքով պատասխանեց Դենիսը: 

(Ռ. Սթիվենսոն «Նոր արաբական գիշերներ») 
Սուտը բերնի մեջ լողալ - lie in one‘s teeth/throat (ստի տոպրակ, 

սուտասան, սուտ խոսող): 
 

4. ―What did you go hitting him on the nose for?‖. ―He gave me a thick 

eat first…‖. ―You must have called him something‖. ―Only a dirty dog‖. 

(J. Galsworthy ―The Silver Spoon‖) [10, 301] 
–Ինչու՞ հասցրեցիր քթին: 

–Առաջինն ինքը տվեց քիթ-մռթիս: 

–Երևի հայհոյել ես նրան: 

–Ընդամենը քոսոտ շուն, ուրիշ ոչինչ: 
(Ջ. Գալսվորու «Արծաթե գդալը») 

Քոսոտ շուն – dirty dog (հայհոյական, արհամարհական 
արտահայտություն՝ ուղղված մարդուն): 

Լեզվական զանազան իրողությունների վիճակագրական 

նկարագրությունը տալը ևս կարևոր և արդիական է: 2008 թ. լույս տեսավ 

Տ. Պ. Սահակյանի «Հաճախ օգտագործվող դարձվածքների բառարանը» 

(''Dictionary of frequently used idioms''), որտեղ հեղինակը ներկայացնում է 

անգլերենում, հայերենում, ռուսերենում գործածական բարձր 

հաճախականություն ունեցող դարձվածքները: Դարձվածքների այս 

խումբը մեծամասամբ դիմակայել է ժամանակի փորձությանը: Այս 

ընթացքում որոշ դարձվածքներ կորցրել են իրենց երբեմնի 

գործածությունը, գործածության ոլորտը՝ ճանապարհ հարթելով այլ 

լեզվական իրողությունների: Գռեհիկ դարձվածքներից այսօր շատ ավելի 

գործածական են հետևյալները. 

Ամեն ինչի վրա թքել – spit on everything (ամեն ինչից հրաժարվել, 
ամեն բան թողնել, հրաժարվել որևէ գործով զբաղվելուց կամ որևէ բան 
անելուց), 
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դագաղ մտնել – bury; commit to the earth, dig a grave for sb (մեռնել, 
կնքել մահկանացուն), 

թքած ունենալ – I don‘t care a red cent for; not to care a brass button 

(fig, rap) (բանի տեղ չդնել, հաշվի չառնել), 
իշու խելք – as silly/stupid as a goose (հիմարություն, անխելքություն), 
շան բերան – use bad language (լկտիաբար հայհոյել), 
շան վաստակ – son of shame (ապօրինածին, լպիրշ, անամոթ): 
Կատարված ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ հայերենում և 

անգլերենում կան բազմաթիվ գռեհիկ դարձվածքներ, գռեհկաբա-

նություններ, որոնց թարգմանությունը կատարվում է հստակ 

սկզբունքներով, եղանակներով: Թարգմանելիս անհրաժեշտ է հաշվի 

առնել լեզվական և արտալեզվական գործոնները, ունենալ հզոր 

գործիքակազմ. փայլուն տիրապետել երկու լեզուներին, մշակութային 

արժեքներին, գրականությանը: Գռեհիկ դարձվածքները, գռեհկաբա-

նություններն ունեն գործածության հատուկ շրջանակ: Դարձվածքների 

այս խումբը քիչ է ուսումնասիրված, ինչպես նաև թարգմանված: Նման 

ուսումնասիրությունները հնարավորություն են ընձեռում դարձվածք-

ների թարգմանության, տարածման վերաբերյալ գործնականում նոր 

լուծումներ առաջադրել և երևան են հանում շատ հետաքրքիր լեզվական 

և մշակութային իրողություններ: 

 

АРМЯНСКИЕ ВУЛЬГАРНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ, ИХ АНГЛИЙСКИЕ 

ПЕРЕВОДЫ 

Гаргалоян Р. Т., Берберян В. Т. 

 

В данной статье представлены вульгарные фразеологизмы и 

вульгаризмы, существующие в армянском и английском языках. Целью 

данной статьи является освещение проблемы перевода вульгарных 

фразеологизмов, основанных на определенных принципах. Комплексное 

изучение таких фразеологизмов актуально и имеет важное значение. В 

данной статье приводятся не только представленные в словарях 

эквиваленты, но и представлены сделанные нами переводы 

высшеуказанных фразеологизмов. 

Ключевые слова: вульгарные фразеологизмы, вульгаризмы, 

адекватный перевод, фразеологическое соотстветсвие, контекст, 

применение, стиль. 
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ARMENIAN VULGAR PHRASES, THEIR ENGLISH TRANSLATIONS  

Gargaloyan R. T., Berberyan V. T. 

 

This article introduces vulgar phrases and vulgarisms in Armenian and 

English. The subject matter of the article is the translation of vulgar phrases, 

since such phrases are translated according to several principles. A systematic 

study of these phrases is still relevant today and is of mutual importance. The 

article contains not only the English equivalents of the corresponding vulgar 

phrases taken from   dictionaries, but also our translations. 

Keywords: vulgar phrases, vulgarism, equivalent translation, 

phraseological correspondence, context, usage, style. 
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THE STRUCTURAL SIMILARITIES AND DIFFERENCES BETWEEN 

ARMENIAN AND ENGLISH COMPOUND ADJECTIVES 

Isahakyan H. Ts., Hovhannisyan L. L.  

 

The article deals with the comparative study of compound adjectives in 

English and  Armenian. Despite the great number of works connected with this 

issue, the study of compound  adjectives in both languages is still relevant.  

The main focus of the article is on the structural similarities and 

differences of compound adjectives in both languages. The research shows that 

there are both synthetic and analytical compounds both in English and 

Armenian, however, in the English language analytical compositions of 

compound adjectives are spread in their usage and the usage of synthetic 

compound adjectives are few in their number. In the Armenian language there 

are both synthetic and analytic compositions but the number of synthetic 

compositions prevails. The research also has shown that though there can be 

similar structures of compound adjectives both in English and Armenian, while 

translating from one language into another the structures not always coincide. 

Keywords: compound adjectives, comparative study, synthetic and 

analytical compositions. 

 

Compounding is a powerful process of compacting information and 

enriching vocabulary within a language, exploiting previously existing lexical 

items [1].  

According to Russian linguist I.Arnold compound adjectives regularly 

correspond to free phrases. Thus, for example, the type threadbare consists of a 

noun stem and an adjective stem. The relation underlying this combination 

corresponds to the phrase ‗bare to the thread‘ [5]. 

Equal to the derivation compounding also plays an important role in the 

composition of adjectives.  

2 0 2 0   № 2 
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The English and Armenian languages have both structural similarities 

and differences in compound adjectives. The aim of the present article is to 

study them. 

The English language is remarkably versatile, for it allows us to make up 

words and expressionsthat do not otherwise appear in the dictionary [9]. 

English compounds are formed mostly in the agglutinative way, that is by 

joining directly two or more stems: airtight, bloodthirsty, carefree, heartfree, 
media-shy.However, orthography is not a foolproof criterion to signal a 

compound. The parts of a word may be linked by a hyphen (freedom-loving), 
written without a space (carefree) and in a few cases by the help of a vowel or 

a consonant as a linking element (electromotive) [4]. Compound adjectives are 

also built up by the help of connection of different parts of speech such as 

noun, adjective, adverb, numeral and verb.Moreover, adjectives are built by 

the help of analytical and synthetic compounding. The examples brought in 

the paper are taken from books written by Asatryan M. E. [8], Ajaryan H. [7], 

Kaushenskaya L. V. [6], Proshina Z. [4], Dum-Tragut J. [2]. 

First of all, let us compare the compositions which are common both in 

the English and Armenian languages: 

 Noun stem+adjective stem: e.g. ice-cold, threadbare, carefree, accident-
prone. In Armenian there are similar examples such as գործիմաց, 
իմաստասեր, դռնփակ, մարդաշատ, գլխաբաց, etc. 

 Adjective stem + noun steam+ ed(for English): e.g. grey-haired, curly-
haired, blue-eyed, thin- lipped, long-legged, left-handed, broad-
shouldered. In Armenian we have լայնահուն, քաղցրահամ, լրջամիտ, 
շիկահեր, սրածայր, տաքարյուն, թխադեմ,etc. 

 Noun stem+past participle stem: e.g., tongue-tied, wind-blown, sun-
baked, sun-dried, child-wanted, wind-powered, water-cooled. In 

Armenian there are similar constructions մեքենագրած, 
ապրանքագրված, etc. 

 Noun stem+present participle stem: e.g., record-breaking, time-saving, 
English-speaking, mouth- watering, man-eating, peace-loving, freedom-
loving, soul-stirring. 

In Armenian there are two  forms of compound adjectives of this type: 
1. noun stem+verb stem, 

2. noun stem+non- finite form (ենթակայական դերբայ), 

e.g.բերքատու (բերք տվող), սահմանափահ (սահման պահող), 
վշտակիր (վիշտը կրող), կաթնատու (կաթ տվող), etc. 
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 Adjective stem+present participle: e.g., long-lasting, good-looking, 
easy-going, tight-fitting, quick-thinking. It is not difficult to 

notice, however, that lasting, looking, going, fitting, reaching do 

not exist as separate adjectives. It is quite clear that the first 

element corresponds to an adjective. They receive some definite 

character only in compounds.  

In Armenian there are two corresponding structures:  

1) adjective stem+verb stem, 

2) adjective stem+non-finite form (ենթակայական դերբայ),            

e.g. արագընթաց (արագ ընթացող), բարձրախոս (բարձր 

խոսացող), երկարակյաց (երկար կյանք ունեցող), թեթևաշարժ 

(թեթև շարժվող), քնաբեր (քունը բերող), etc. 

 Adjective stem+adjective stem: This type of compounds is called an 

additive. Examples are bitter-sweet, social-economic, fat-free, big-blue, 
etc.  
Armenian examples are the following: ամրապինդ, լիառատ, 

լայնարձակ, վեհանուշ, սոցիալ-տնտեսական, գաղափարական-

քաղաքական, բարեկիրթ, քաջարի, etc. 

 Numeral stem + noun stem: e.g., five-page, four-door, one-way, three-
hour, two-day. In Armenian there are such examples as երկտեղ, 
եռակողմ, յոթնաղի, քառագագաթ, հնգաթև, etc. 

 Adverb stem+past participle stem: e.g. highly-respected, well-read, 
well-spoken, well-behaved, densely-populated, deep-seated, deep-felt 
and the like. In Armenian this type of formation is translated by the 

help of non-finite form (հարակատար դերբայ) e.g. 

հավասարակշռված, լայնատարած, etc. 
 Double compound adjectives: these are built up by the help of 

homogenious model that is to say adjective+adjective composition: e.g. 

In English there are fie-fie (անվայելուչ), fuddy-duddy (1.խոսակց. 
մռթմռան, փնթփնթան, 2.պահպանողական, հետամնաց), lardy-
dardy (1.խոսակց. ներկարարական, պճնամոլ, 2.սենտիմենտալ, 
սեթևեթ, կոտրատվող), hilly-billy (գյուղական), hurly-burly 
(խճճված) compound adjectives and in the Armenian language we 

have մանր-մունր, խառը-խուռը, փոքր-մոքր, հաստ-հաստ, հին-
հին, մեծ-մեծ, etc. 
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In both languages double compound adjectives can be used as adjectives 

and nouns, but in English their number is greater: e.g., roly-poly (adj.թմբլիկ, 

n.քաղցրաբլիթ), yum-yum (adj. 1.համեղ, 2.խոսակց. լավ, հաճելի, n. 

կոնֆետ), go-go (adj. 1. հայտնի (երգ/պար), 2. կենդանի, էներգետիկ, 3. 

մոդայիկ, փառահեղ, n.ժամանակակից երիտասարդական պարեր). As 

for Armenian there are the following examples զիզի-բիզի (n. 

ասեղնագործության մետաղաթել, adj. կեղծ ոստե թելի կամ 

արծաթաթելի-արտադրություն), ուլուլիկ (n. այծիկ, adj. փոքրիկ ու 

սիրուն). չոր-չոր (adj. շատ չոր, փոխ. անարտահայտիչ, adv. Չոր կերպով, 

անարտահայտչաբար), թաց- թաց (adj. թաց, խոնավ, adv. խոնավ), պաղ-

պաղ (adj. ցուրտ, սառը սառը, adv. սառնությամբ), etc. 

Unlike Armenian in English double compound adjectives with adj.+adj. 

composition can have both the meaning of a noun, adjective and adverb: e.g., 

hurry-scurry (n.իրարանցում, adj. դեսուդեն ընկնեող, վազվզող, adv. 
շտապելով), higgledy-piggledy (n.քաոս, անկարգություն, adj. անկարգ, 
անկանոն, adv. Ինչպես պատահի, անկարգաբար), shilly-shelly (n. 
անվճռականություն, adj. անվճռական, տատանվող, adv. 
անվճռականորեն). 

In some cases there are double compound words which have the 

meaning of a noun, adjective and verb: e.g., yo-yo (n.բթամիտ, 
թափառաշրջիկ, adj.երերուն, խախուտ, v.դեսուդեն ընկնել, 
տարուբերվել), wing-ding (n. 1.նոպա, 2. վեճ, կռիվ, 3. արարք, խաղ, adj. 
աղմկոտ, վայրագ, մոլեգին, v.շտապել, թռչել,սլանալ). 

There are double compound adjectives in the English language which 

have all above given meanings, that is to say they can act as a noun, an 

adjective, an adverb and a verb: e.g., ding-dong (n. զանգիղողանջ, 

համազանգում, adj. զնգուն, ձայնեղ, adv. եռանդով, եռանդագին, 

ջանասիրությամբ, v. զնգալ, զրնգալ, զանգել). 
As it can be seen double compound adjectives can be presented in four 

parts of speech(noun, adjective, adverb, verb) in English whereas in Armenian 

they can be used as a noun, adjective and adverb. 

Another point worth paying attention to is that there are analytic 

compositions of compound adjectives in English which do not have equivalent 

compound adjectives in the Armenian language, such as: 

 Adjective stem+past participle stem: e.g., ready-made (պատրաստի), 
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short-lived (կարճաժամկետ), low-paid (ցածր վճարվող), high-spirited 
(ուրախ), narrow-minded (նեղմիտ, սահմանափակ), absent-minded 
(ցրված), quick-witted (խելամիտ),etc. 

 Past participle stem + adverb stem:e.g., run-down area (վատ 
պայմաններում գտնվող տարածք) cast-off clothes (դեն նետված 
հագուստ), a burnt-out car (այրված մեքենա), a broken-down bus 
(անսարք ավտոբուս), a built-up area (բազմաթիվ կառույցներից 
բաղկացած տարածք), worn-out shoes (մաշված կոշիկ) 
On the other hand there are several types of synthetic compositions in 

the Armenian language which do not have equivalent compound adjectives in 

English.In some cases synthetic compositions which are built up by the help of 

connecting element ―ա‖ prevail in their number. 
 Noun+noun: e.g., ալիքաձև, աղահամ, աղեղնաձև, երկնագույն, etc. 
 Numeral+adjective: e.g., միանման, երկթեք, եռամեծ, etc. 
 Numeral+verbal root: e.g., երկծալ, եռահյուս, քառատրոփ, etc. 
 Pronoun+noun: e.g., ինքնատիպ, եսակենտրոն, etc. 
 Pronoun+adjective: e.g., եսամոլ, նույնանման, ամենաթույլ, etc. 
 Pronoun+verbal root: e.g., այլասեր,ամենատես, etc. 
 Adverb+noun: e.g., արագաքայլ, շուտափույթ, etc. 

The investigation has shown that in the English language analytical 

compositions of compound adjectives are spread in their usage and the usage of 

synthetic compound adjectives are few in their number. In the Armenian 

language there are both synthetic and analytic compositions but the number of 

synthetic compositions prevails. In the Armenian language synthetic 

compositions mainly are built up by the help of connecting element ―ա‖, 

whereas in English most compound adjectives are written with dash. 

The research also has shown that though there can be similar structures 

of compound adjectives both in English and Armenian, while translating from 

one language into another the structures not always coincide, in other words 

there are both similar and different structures in English and Armenian but in 

translation they can be used by a different structure.  
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ՀԱՅԵՐԵՆ ԵՎ ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԲԱՂԱԴՐՅԱԼ ԱԾԱԿԱՆՆԵՐԻ 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՆՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ 

ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Իսահակյան Հ. Ց., Հովհաննիսյան Լ. Լ. 
 

Սույն հոդվածի նպատակն է անգլերեն և հայերեն բաղադրյալ 

ածականների զուգադրական քննություն անցկացնելը, վերջիններիս  

ընդհանրությունները և տարբերությունները վեր հանելը: Չնայած նրան, 

որ կատարվել են աշխատանքներ այս թեմայի վերաբերյալ, բաղադրյալ 

ածականների զուգադրական ուսումնասիրությունը երկու լեզուներում 

մնում է արդիական:  

Հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ և՛ անգլերենում, և՛ 

հայերենում կան հարադրական և համադրական բաղադրյալ 

ածականներ, սակայն անգլերենում հարադրական կառույցների թիվը 

գերակշռում է, մինչդեռ հայերենում առավել տարածված են համադրա-

կան բարդությունները: Հետազատությունը նաև ցույց է տալիս, որ 

չնայած կան նման բաղադրյալ ածականների նման կառույցներ, մեկ 

լեզվից մեկ այլ լեզու թարգմանելիս հաճախ կառույցները փոխվում են: 

Բանալի բառեր. զուգադրական քննություն, բաղադրյալ 

ածականներ, հարադրական և համադրական բարդություններ: 

 

СТРУКТУРНЫЕ СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ АРМЯНСКИМИ И 

АНГЛИЙСКИМИ СОСТАВНЫМИ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМИ 

Исаакян E. Ц., Оганесян Л. Л.  
 

Статья посвящается изучению составных прилагательных в 

английском и армянском языках. Несмотря на большое количество работ, 

посвященных этой теме, изучение структурных особенностей составных 

прилагательных в обоих языках остается актуальной. 

Исследование показало, что в английском языке преобладает 

большое количество аналитических конструкций, в то время  как в 

армянском языке более распространено использование синтетических 

составных прилагательных.  Исследование также показало, что несмотря 

на то, что в английском и армянском есть похожие структуры составных 

прилагательных, при переводе с одного языка на другой, часто структуры 

не совпадают. 

Ключевые слова: составные прилагательные, аналитические и 

синтетические конструкции. 
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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 81.27                                                                                                  ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  

 

ԳԵՐՄԱՆԱԿԱՆ ԾԱԳՄԱՆ ԱՆԳԼԵՐԵՆ ՏԱԲՈՒ ԲԱՌԵՐԻ  

ՍՏՈՒԳԱԲԱՆԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Պողոսյան Ա. Ա. 

 
Անգլերենի տաբու բառերն ավանդվել են հնդեվրոպական 

հիմնալեզվից, կայուն գործածություն են ունեցել նախագերմանական 

լեզվում ու նրա բարբառներում, ապա՝ ամրակայվել անգլերենում: 

Դրանք հիմնականում հնդեվրոպական, գերմանական և արևմտագեր-

մանական ծագում ունեցող բառեր են: Անգլերենում բնիկ ծագում 

ունեցող տաբու բառերի ընդհանուր քանակը 41-ն է, որոնցից 16-ը 

գերմանական բնիկ ծագման անգլերեն տաբու բառերն են կազմում՝ arse, 
ass, prick, queen, shit, spade, tool, turd, yellow, whore, ball, root, crock, red  
(Red Indian), tit, beaver:      

Բանալի բառեր. գերմանական լեզուներ, արգելաբառ, հին 

անգլերեն, հնդեվրոպական լեզվաընտանիք, նախագրային փուլ, գրային 

փուլ, բնիկ բառեր, փոխառյալ բառերֈ  

 

Անգլերենի տաբու բառերի ստուգաբանությունը նոր լույսի ներքո 

դիտարկելն արդիական է, քանի որ այս ոլորտը  գրեթե ուսումնասիրված 

չէ: Տաբու բառերի ծագումնաբանության հետազոտությունը թույլ է 

տալիս բացահայտել դրանց նախնական իմաստների պատմական 

զարգացման ու փոփոխությունների պատճառները: Անգլերենը (English < 

հին անգլերեն Ænglisc), ինչպես հայերենը, այն եզակի լեզուներից է, որի 

բառապաշարը ծագումնաբանորեն բազմաշերտ է: Անգլերենը՝ որպես 

հնդեվրոպական լեզվաընտանիքի գերմանական ճյուղի լեզու [1], 

զարգացման տարբեր` նախագրային և գրային փուլեր է ունեցել: Այն 

դարերի ընթացքում կրել է տարաբնույթ փոփոխություններ և 

անընդհատ համալրվել ու կատարելագործվել է: Մեր ժամանակներում 

սոցիալ-տնտեսական և աշխարհաքաղաքական զարգացումները 

հանգեցրել են անգլերենի գլոբալ լեզու դառնալու միտմանը [2]:  

2 0 2 0   № 2 
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Անգլերենի տաբու բառերը ներկայանում են ծագումնաբանական 

մի շարք հնագույն բառաշերտերով: Այդ բառամիավորներն ավանդվել են 

հնդեվրոպական հիմնալեզվից, կայուն գործածություն են ունեցել 

նախագերմանական լեզվում ու նրա բարբառներում, ապա ամրակայվել 

են անգլերենում [3]: Դրանք հիմնականում հնդեվրոպական, 

գերմանական և արևմտագերմանական ծագում ունեցող բառեր են: 

Անգլոսաքսոնական ծագում ունեցող այդ բառերը կազմում են 

անգլերենի բառապաշարի 25-30 տոկոսը [4], և նրանց մեծագույն մասն 

արմատային բառեր են:   

Անգլերենում բնիկ ծագում ունեցող տաբու բառերի ընդհանուր 

քանակը 41-ն է, որոնցից 16-ը գերմանական բնիկ ծագման անգլերեն 

տաբու բառերն են կազմում: Այդ բառերի բնիկ ծագման հարցը 

վիճարկման ենթակա չէ և ճշգրտված է տարբեր աղբյուրներով: Լինելով 

անգլերենի հիմնական բառաֆոնդի միավորներ` այդ բառերն 

արտացոլում են մարդկանց առօրեական գործունեությունը, ունեն 

անսահմանափակ գործածություն և անգլախոսների մշակույթի, 

կենսակերպի անքակտելի մասն են կազմում:  

Գերմանական ծագման բնիկ բառերը գործածվել են անգլերենի 

զարգացման տարբեր էտապներում և ամենակարևորը` տաբու 

նշանակությունը ձեռք են բերել տարբեր ժամանակներում: 

Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ դիտարկվող բառերի 

մեծամասնությունը տաբուի գործառույթ ու նշանակություն չեն ունեցել 

իրենց գործածության սկզբնական շրջանում: Արտահայտելով բառ-

հասկացական ընդհանուր նշանակություններ` պատմականորեն այդ 

բառերը ձեռք են բերել նոր իմաստներ, ի վերջո` վերածվել են 

տաբուների: Գերմանական ծագման բնիկ տաբու բառերն են` arse, ass, 
prick, queen, shit, spade, tool, turd, yellow, whore, ball, root, crock, red  (Red 
Indian), tit, beaver:  Այս բառամիավորները, լինելով գերմանական 

ծագման բառեր, ավանդվել են նախագերմաներենից: Այս իրողությունը 

հիմնավորվում է նաև այդ բառերի` գերմանական ճյուղին պատկանող 

ցեղակից մյուս լեզուներում գոյությամբ:      

Նշված տաբու բառերի  ծագումնաբանական դասակարգումը 

կատարելիս կարևոր է պարզել նաև այդ միավորների տաբու իմաստով 

գործածվելու բացարձակ կամ մոտավոր ժամանակաշրջանը և դրանց 

գործածության տեղային պատկանելությունը, որոնք ստուգվել են 

հնարավոր բոլոր աղբյուրներովֈ Առանձնացված խմբավորումները 

համապատասխանեցրել ենք անգլերենի զարգացման փուլերին՝  ա) հին 
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անգլերենից ավանդված տաբուներ (մ. թ. 5-ից 11-րդ դարեր)` arse, ass, բ) 

միջին անգլերենից ավանդված տաբուներ (11-րդ դարի վերջերից մինչև 

15-րդ դարի կեսերը)` turd, tool, whore, ball, գ) վաղ նոր կամ 

ժամանակակից անգլերենում ի հայտ եկած տաբուներ (15-րդ դարի 

վերջերից մինչև այսօր)` beaver, shit, crock, prick, queen, red Indian, tit, 
root, spade, yellow:    

Ստորև կդիտարկենք գերմանական ծագման բնիկ տաբու բառերի 

լեզվապատմական առանձնահատկությունները.    

1. Arse/ass բառամիավորները հանդիսանում են միևնույն բառ-

հասկացության հնչյունական տարբերակներ: Հետույք, կենդանու հետևի 
մաս նշանակությամբ մարմնանունը մինչ օրս գործածվող տաբու է: Չենք 

բացառում, որ անգլերենի նախագրային շրջանում այն չի ընկալվել 

որպես տաբու, սակայն դրա վերաբերյալ որևէ տվյալ չկա: Ակնհայտ է, որ 

ինչպես անգլերենում, այնպես էլ ցեղակից լեզուներում, նրա հիմնական 

գործառույթը տաբու մարմնանուն լինելն է: Հետաքրքրական է, որ այս 

բառը անգլերենի զարգացման բոլոր փուլերում պահպանել է տաբուի իր 

եզակի նշանակությունը և լրացուցիչ այլ իմաստներ չի ստացել: Arse/ass 

արմատը հետևյալ ծագումնաբանական դրսևորումներն ունի` 

նախահնդեվորպական վերականգնված արմատ` *ors - հետույք, 
հետնամաս, նախագերմաներեն` *arsoz, հին անգլերեն` ærs/ars - պոչ, 
հետույք: Անգլերենին անմիջականորեն ցեղակից լեզուներում ունի 

հետույք իմաստը. հին սաքսոներեն, հին բարձր գերմաներեն, հին 

նորվեգերեն` ærs/ars, միջին հոլանդերեն` ærs, հոլանդերեն` aars, միջին 

գերմաներեն` arsch: Այս բառի համար աղբյուր են հանդիսանում նաև 

հունարեն orros - պոչ, հետույք, պոչուկ, խեթերեն arrash, հին իռլանդերեն 

err - պոչ բառերը: Այն կա նաև հայերենում` օռ/ւօր/ոռ - հետույք 

նշանակությամբ: Ի դեպ, այս միավորը հայերենի հնդեվրոպական 

հիմնաշերտային եզակի միավորներից մեկն է, որը նույնպես տաբու է և 

ունի անսահմանափակ իրավիճակային գործածություն:  

2. Ball  բառն անգլերենում ամորձի իմաստը ձեռք է բերել 14-րդ 

դարից: Որպես համեմատության եզր՝ դիտարկվում է ballocks ձևը: Այս 

բառը հայտնաբերում է հետևյալ ձևերը` նախագերմաներեն` *balluz, որի 

հավաստիությունը հիմնավորվում է հոլանդերեն bal, ֆլամանդերեն bal, 
հին բարձր գերմաներեն ballo, գերմաներեն ball պահպանված ձևերի 

գոյությամբ: Այս բառի հնդեվրոպական նախալեզվի վերականգնված 

արմատն է` *bhel -  blow, swell - փչել, ուռչել: Այս բառի ծագումը 

վերականգնվում է նաև հին նորվեգերենի bo  llr և հայերենի բոլոր - կլոր, 
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շրջանաձև, ամբողջ, ինչպես նաև բարբառային պլոր - տղամարդու 
ամորձի, ամեն մի ձվաձև գեղձը [5] բառամիավորների օգնությամբ: 

Բառը հայերենում ևս համարվում է տաբու: Անգլերենում այս բառի կլոր 
առարկա, գնդաձև մարմին, նաև` խաղագնդակ իմաստը գործածվել է 

միջին անգլերենում 1200 թվականներից սկսած: Հին անգլերենում 

վերականգնված, բայց չարձանագրված ձևը *beal, *beall միավորն է: 

Պահպանվել ու ավանդվել է դրա փաղաքշական bealluc  - ամորձի  

տարբերակը: 

3. Beaver բառը տաբուի` կանանց սեռական օրգանները և նրանց 
հարող հատվածները իմաստով գործածվել է 20-րդ դարում: Այս 

գոյականի բուն` խոշոր չորքոտանի երկկենցաղ Կաստոր ցեղատեսակի 
կրծող (large amphibious quadruped rodent of the genus Castor) իմաստը հին 

անգլերենում ունեցել է beofor, befor, befer (ավելի վաղ` bebr) ձևերը, որը 

համապատասխանում է նախագերմաներեն *bebruz ձևին: Այս ձևի 

գոյության համար աղբյուր են հանդիսանում հին սաքսոներեն bibar, հին 

նորվեգերեն bjorr, միջին հոլանդերեն և հոլանդերեն bever, ցածր 

գերմաներեն bever, հին բարձր գերմաներեն bibar, գերմաներեն biber 

ձևերը: Այս բոլոր միավորների հիմքում ընկած են նախահնդեվորո-

պական *bhebhrus, ավելի ստույգ` *bher- արմատները, որոնք ունեն 
պայծառ, շագանակագույն, լուսավոր - bright; brown իմաստները: Նշված 

իմաստի համար աղբյուր է հանդիսանում լատիներեն bebrus, չեխերեն 

bobr, ուելսերեն befer ձևերը:   

4. Crock բառը՝ որպես տաբու, հանդես է գալիս   a crock of shit 
դարձվածային միավորում: Ամերիկյան անգլերենում գործառվող այս 

տաբուն որպես դարձվածային միավորի տարր գործածվել է նոր 

անգլերենում: Այս բառն ունի ծագման հետևյալ առանձնահատ-

կությունները` նախագերմաներեն` *krogu  - կաթսա, զամբյուղ, հին 

անգլերեն` crocc, crocca - զամբյուղ, կավե անոթ, կաթսա, միջին 

անգլերեն` crokke: Նշված ձևերի վերականգնման համար աղբյուր են 

հանդիսանում հին ֆրիզերեն krocha - զամբյուղ, հին սաքսոներեն kruka, 

միջին հոլանդերեն cruke, հոլանդերեն kruik, հին բարձր գերմաներեն 

kruog - կուժ», գերմաներեն krug, հին նորվեգերեն krukka - զամբյուղ, 

միջին իռլանդերեն crocan - զամբյուղ, հունարեն krossos - կուժ, հին 

եկեղեցական սլավոներեն krugla  - բաժակ բառերը:  

Ենթադրվում է, որ այս բառը կարող է առաջացած լինել 

ֆլամանդերենից`  հավանաբար կապվելով to crack - կոտրել բայի հետ: 

Միջին անգլերենում ունի նաև croke, crok - կեղև, կլեպ, կճեպ - hull, husk 
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իմաստը: Փոխաբերական իմաստը` refuse, - հրաժարվել, մերժել, ցածր 

գերմաներենում ունի krak  - անարժեք, իսկ խոսակցական 

անգլերենում`crock - մութ, սուտ (1650 թվական) իմաստները: 

5. Prick բառը տաբուի առնանդամ իմաստով սկսվել է գործածվել 

16-17-րդ դարերից: Այն ունի նախագերմանական ծագում: Դրա 

վկայությունն են ցածր գերմաներենի և հոլանդերենի prik - կետ, միջին 

հոլանդերենի և շվեդերենի prick - կետ, շատ փոքր ձևերի գոյությունը: 

Հին անգլերենում ունի pricca - կետ, ծակ, մասնիկ, տարածության կամ 
ժամանակի փոքր տարր - point, puncture; particle, small portion of space or 
time իմաստները, իսկ միջին անգլերենում`prikke  ձևը:  

6. Queen բառի տաբու` կանացի վարքուբարքով տղամարդ, 

հոմոսեքսուալ իմաստը սկսվել է գործածվել 1924 թվականից: Այս բառի 

նախահնդեվրոպական արմատը *gwen - կին բառն է, որը համարվում է 

*kwenon բառի ձայնդարձից առաջացած  տարբերակը: Այս բառի հիմք է 

հանդիսանում quean - երիտասարդ, առողջ կին արմատը: Այն 

համապատասխանում է ցեղակից լեզուների ձևերին, որոնցից 

պահպանվել են  նախագերմաներեն *kwoeniz և հին անգլերեն` cwen - 
կին, հատկապես թագավորի կին, թագուհի, պետության կին ղեկավար 

իմաստները, որոնց ցեղակից լեզուներում պահպանված համապա-

տասխան ձևերն են` հին սաքսոներեն quan - կին, հին նորվեգերեն kvaen, 

գոթերեն quens ձևերը: Անգլերենին հեռավոր ցեղակցություն ունեցող 

հայերենում այն համապատասխանում է հինհայերենյան կին 

գոյականին:  

7. Red ածականը գործածվում է Red Indian տաբու 

բառակապակցության մեջ, որը գործածվել է անգլերենի զարգացման նոր 

շրջանում: Red բաղադրիչն ունի ծագման հետևյալ առանձնահատ-

կությունները` նախագերմաներեն` *rauthan, և հին անգլերեն` read  - 

կարմիր, որոնց ծագման ճշգրտությունը հիմնավորվում է ցեղակից 

լեզուներում պահպանված ձևերի գոյությամբ, այն է` հին նորվեգերեն` 

rauðr, դանիերեն` rød, հին սաքսոներեն`rod, հին ֆրիսերեն` rad, միջին 

դանիերեն` root, հոլանդերեն` rood, գերմաներեն` rot, գոթերեն` rauþs: 
Պահպանված բոլոր ձևերի հիմքում ընկած է հնդեվրոպական 

նախալեզվի *reudh - կարմիր, շագանակագույն արմատը: Ի դեպ, սա 

միակ գունանունն է, որի համար վերականգնվել է հնդեվրոպական 

որոշակի ընդհանուր արմատ: Ընդ որում՝ red  արմատը պահպանվել է 

Read /Reid  ազգանվան մեջ: Այստեղ ներքին վերականգնման մեթոդով 
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պարզորոշ երևում է հին անգլերենում բառի բուն պատկերը, բառում 

ձայնավորների երկար արտասանությունը:   

Red գունանունը՝ որպես ածական, կապվում է հասարակական 

տարբեր ընկալումների հետ, որոնց հարկ ենք համարում 

անդրադառնալ: Դրանցից մեկը 1917 թվականին ձևավորված բոլշևիկյան 

շարժումն էր: Այդ շարժման ներկայացուցիչները կարմիր գույնը 

համադրում են իրենց գաղափարներին: Ըստ էության՝ Եվրոպայում 

հեղափոխական գործընթացներում կարմիր գունանունը նույնացվել է 

արյան և բռնության հետ, որի մասին վկայություններ կան դեռևս 1297 

թվականից, իսկ 1793 թվականին այն դառնում է ֆրանսիական 

հեղափոխության սիմվոլը: Red արմատը կա նաև Red Republic 
կապակցության մեջ, ինչպես նաև` Red China գոյականում, որը վկայված 

է 1934 թվականից: Որպես գոյական՝ այն ունի արմատական, կոմունիզմ 

իմաստը, որի առաջին վկայությունն արձանագրված է 1851 թվականից:  

Հնդեվրոպական նախալեզվում կա ևս մեկ արմատ, որը կարող է 

կապ ունենալ  քննարկվող բառի հետ: Խոսքը *red - քանդել, քերծել, կրծել 
- to scrape, scratch, gnaw արմատին է վերաբերում: Սանսկրիտում այս 

բառն ունի radati  - քերծվածքներ, կրծողներ - scrapes, gnaws, radanah - 

ատամ - tooth, լատիներենում rodere  - կրծել, ուտել - to gnaw, eat 
away, radere  - քսել, քերել, քաշել - to scrape, ուելսերենում rhathu  - 

քերծվածք ձևերը: Չի բացառվում, որ այս երկու միանման արմատները 

ծագումնաբանական մեկ հիմքից առաջացած լինեն:   

8. Root  - քանդել, փորել մռութով - dig with the snout բայը վկայվում 

է 1530 թվականից: Ենթադրվում է, որ այն տաբու իմաստ է ձեռք բերել 

նոր անգլերենի շրջանում: Հին անգլերենում ունի wrotan - 

արմատակալել, իսկ միջին անգլերենում՝ wroten - քանդել, փորել 
մռութով - dig with the snout ձևերը: Այս բառի նախագերմանական ձևը 

*wrot- բառն է: Բառի վերականգնման համար աղբյուր են հանդիսանում 

նաև հին նորվեգերեն rota և շվեդերեն rota - արմատը քաշել, դուրս հանել 
- to dig out, root out, միջին ցածր գերմաներեն wroten, միջին հոլանդերեն 

wroeten, հին բարձր գերմաներեն ruozian - հերկել տարբերակները: Ընդ 

որում՝ *wrod- - արմատահանել, կրծոտել - to root, gnaw ձևը համարվում 

է այս բառի նախահնդեվրոպական արմատը: Բառիմաստը կապված է 

նաև հին անգլերենի wrōt  - մռութ, դունչ - snout, գերմաներեն rüssel - 

մռութ, դունչ - snout, գուցե նաև լատիներեն rodere - կրծոտել - gnaw 
բառամիավորների հետ:  
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9. Shit բառը իր ծագումնաբանական իմաստով չեզոք միավոր է և 

վուլգարային նշանակություն չի ունեցել: Տաբու արտաթորանք, 
արտազատել իմաստը ձեռք է բերել 1580 թվականներից և դադարել է  

այդ իմաստով գործածվել գրավոր խոսքում: Նույնիսկ 18-րդ դարի 

վերջին լույս տեսած «վուլգար» հրատարակություններոմ այն 

ներկայացվում է անընթեռնելի ձևով, որպեսզի մնա անհասկանալի:  

Shit  բայը նախագերմաներենում ունի *skit- ձևը, իսկ հին 

անգլերենում ներկայանում է scitte/scitan/scytel - ինքնամաքրում, 
արտազատում, փորլուծություն - purging, diarrhoea ձևային 

տարբերակներով: Այս բառի ստուգաբանության աղբյուր են հյուսիսային 

ֆրիսերեն skitj, հոլանդերեն schijten, գերմաներեն scheissen (բայ) ձևերը: 

Shit բառի վերականգնված նախահնդեվրոպական արմատը *skei- - 

կտրել, պառակտել բայն է, որի մարմնից զատել, արտազատել 
հասակացության իմաստը ստուգաբանվում է նաև լատիներեն 

excrementum - բաժանում, անջատում, excernere - բաժանել, անջատել   
բառերի օգնությամբ: Համարժեքը հին անգլերենի scearn - գոմաղբ, կեղտ 

բառն է, որի մյուս դրսևորումը scieran - կտրել, ճղել բայն է: Միջին 

անգլերենում ունի shitel  - գոմաղբ, արտաթորանք ձևաիմաստային 

տարբերակը: Shit գոյականի և ածականի ծագման համար որպես 

աղբյուր է հանդիսանում shit բայը:    

10. Spade բառը՝ որպես տաբու, ունի նսեմացուցիչ ենթատեսք 

ունեցող սևամորթ իմաստը, որը գործածվել է 1928 թվականից: Այս 

իմաստի առաջացման հիմքը խաղաքարտի գունային սիմվոլն է: Բառի 

ծագմումը կապված է նախագերմաներեն *spadan միավորի հետ, որը 

հիմնավորվում է հին ֆրիսերեն spada  - բահ, միջին հոլանդերեն spade  - 

սուր, թուր, հին սաքսոներեն spado, միջին ցածր գերմաներեն spade, 

գերմաներեն spaten ձևերի գոյությամբ: Հին անգլերենում ունի spada - 

բահ, փորելու գործիք իմաստը: Նախահնդեվրոպական վերականգնված 

ձևն է *spe-dh, իսկ արմատը` *spe - երկար, հարթ փայտե կտոր իմաստով, 

որն էլ հիմնավորվում է նաև հունարեն spathē - փատե թիակ, բերան, 
սայր, իտալերեն spade -  սուր (հոգնակի`spada) , հին անգլերեն spon  - 

փայտի կտոր, բեկոր, հին նորվեգերեն span - բեկոր ձևերի գոյությամբ:  

11. Tool բառը առնանդամ իմաստով կիրառվել է 1550-ական 

թվականներից: Նախագերմաներենում կիրառվել է *tōwalan  - գործիք 
տարբերակը, որի հիմքում ընկած է պատրաստել իմաստը: Հին 

անգլերենում ունի tōl - գործիք, որն օգտագործում է արհեստավորը կամ 
բանվորը, զենք իմաստները: Այս բառի համար աղբյուր է հանդիսանում 

https://www.etymonline.com/word/*skei-?ref=etymonline_crossreference
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հին նորվեգերեն tol ձևը, ինչպես նաև հին անգլերենի tawian - 

պատրաստել» բայը (տե´ս taw): 

12. Tit բառը տաբու իմաստով սկսվել է գործածվել16-րդ դարի 

կեսերից: Հին անգլերենում ունի tit/titt  - սիսեռ, զգեստ, խուլ, կուրծք 

իմաստները: Ծագումը գերմանական է, որի համարժեքները կան 

հոլանդերենում` tit, և գերմաներենում` zitze: Բառը՝ որպես ժարգոնային 

ձև, գործածվում է նաև Ամերիկայում` թվագրվելով 20-րդ դարի սկզբին: 

Ժամանակակից սլենգային tits (հոգնակի) տարբերակը վկայագրվում է 

1928 թվականից: Ենթադրվում է, որ այս բառի սկզբնական ձևը եղել է teat 
կամ բարբառային ու փաղաքշական titties (հոգնակի) տարբերակը: 

Ենթադրվում է նաև, որ այս բառն ունի սկանդինավյան ծագում և 

կապվում է իսլանդերեն titlingur - ճնճղուկ բառի հետ: Ավելի վաղ 

ունեցած իմաստներն են` փոքր ձի և աղջիկ, ապա` կուրծք: Բառի 

ժամանակակից իմաստը թվագրվում է 18-րդ դարի սկզբից: Ի դեպ, 

ենթադրում ենք, որ հայերենում այս բառի համարժեքը բարբառային ծիծ 
մարմնանունն է, որը նույնպես հայերենի տաբու բառերի թվին է 

պատկանում: 

13. Turd բառը տաբու տհաճ, արհամարհելի մարդ իմաստը ձեռք է 

բերել 15-րդ դարից: Բառի ծագումնաբանական ձևերն են 

նախագերմաներեն` *turdam, և հին անգլերեն tord  - արտազատում, 
արտաթորանք - piece of excrement միավորները, որոնց հիմնավորման 

համար աղբյուր են միջին հոլանդերենի torde -  արտազատում, 
արտաթորանք - piece of excrement, հին նորվեգերենի tord-yfill և 

հոլանդերենի tort-wevel  - գոմեշի, բզեզի թրիք - dung beetle միավորները:  

Հնդեվրոպական նախալեզվում ունի *drtom ձևը, որի հիմքում ընկած է 

*der- - բաժանել, մաշկել, կլպել արմատը: Այս իմաստով այն համարժեք է 

shit բառի իմաստին, այսինքն` այն, ինչ արտազատվում է մարմնից:  

14. Whore բառը տաբուի իմաստով գործածվել է 1200-ական 

թվականներից: Այն ուշ հին անգլերենում ունի hōre - մարմնավաճառ, 
պոռնիկ իմաստը: Նախագերմանական է համարվում նրա *hōran- 
կամ  *hōrā- իգական ձևը` հավանաբար ծագումնաբանական մեկը, որը 
ցանկանում է իմաստով: Այսպիսի իմաստի աղբյուր են հանդիսանում 

հին ֆրիզերեն hor  - պոռնկություն, հին նորվեգերեն hora - 

դավաճանություն, շնացող, դանիերեն hore, շվեդերեն hora, հոլանդերեն 

hoer, հին բարձ  գերմաներեն huora - պոռնկություն, գերմաներեն hure և 

գոթերեն hors  - շնացող, պոռնկություն անող ձևերը: Որպես բայ՝ առկա է 

horinon - շնություն անել ձևը:  

https://www.etymonline.com/word/taw?ref=etymonline_crossreference
https://www.etymonline.com/word/titties?ref=etymonline_crossreference
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Այս բառի համար վերականգնվում է նախահնդեվրոպական *ka- - 

համակրել, ցանկանալ արմատը, որը այլ լեզուներում ներկայանում է 

սիրահար, սիրեկան, ընկեր իմաստներով: Հնդեվրոպական արմատը 

առկա է նաև լատիներեն carus - սիրելի, թանկագին բառում: Հին 

անգլերենում այն կարող էր հնչել նաև բարբառային տարբերակներով` 
*hoor, horh: wh- ձևն ուղղագրության փոփոխության հետևանքով 

առաջացել է 16-րդ դարի սկզբից որպես միջին անգլերենի hore ձևի 

ուղղագրական փոփոխություն:  

Այս բառի հետ են կապվում նաև այլ բառեր, ինչպիսին է հին 

ֆրանսերենի pute բառը, որը, հավանաբար, բառացիորեն ունի աղջիկ 

նշանակությունը: Այն ավանդվել է վուլգար լատիներենի *puttus  ձևից: Չի 

բացառվում նաև, որ այն կարող է առաջացած լինել լատիներեն putidus - 
գայթակղիչ ձևից (տե´ս poontang): Ուելսերեն putain - պոռնիկ բառը 

փոխառվել է ֆրանսերենից հավանաբար միջին անգլերենի միջոցով: 

Հունարենն ունի porne - պոռնկություն ձևը, որը հարակցվում  է pernemi - 
վաճառել բառի հետ.  հավանաբար այսպես այն կապվում է ստրուկ 

կանանց որպես  մարմնավաճառ առևտրի հետ: Ի դեպ, հայերենի տաբու 

բառերի համակարգում կա հին ֆրանսերեն pute ձևին և´ հնչողությամբ, 

և´ գրությամբ համարժեք բառ միավոր, որը կնոջ մարմնանվան` հեշտոց  

իմաստն ունի, իսկ հայերենի պոռնիկ բառը փոխառություն է 

հունարենից:       

15. Yellow բառը տաբուի իմաստով կիրառվել 19-րդ դարի 

վերջերից: Այս բառը հնդեվրոպական նախալեզվում ունի *ghel- - փայլել 

արմատը` զուգակցելով ածանցյալ կանաչ և դեղին իմաստները: Այս 

իմաստների գոյությունը հիմնավորվում է հունարեն khloros - 

դեղնականաչավուն, լատիներեն helvus - դեղնավուն, դափնի ձևերի 

գոյությամբ: Հին անգլերենում ունի geolu, geolo/geolwe - դեղին 

տարբերակները: Նախագերմանական է համարվում *gelwaz ձևը, որի 

հիմնավորման համար աղբյուր է հանդիսանում հին սաքսոներեն, հին 

բարձր գերմաներեն gelo, միջին հոլանդերեն ghele, հոլանդերեն geel, 
միջին բարձր գերմաներեն gel, գերմաներեն gelb, նաև` gold, հին 

նորվեգերեն gulr, շվեդերեն gul - դեղին ձևերի գոյությունը:  

Որպես եզրահանգում` կարող ենք նշել, որ քննարկված բառերի մեծ 

մասը անգլերենի պատմական զարգացման ընթացքում տաբուի 

նշանակություն ձեռք բերելիս կրել են ձևիմաստային զանազան 

փոփոխություններ և վերածվել որոշակի կայուն բառերի փոփոխված 

տարբերակների, ինչպիսիք էին քննության ենթարկված գերմանական 

https://www.etymonline.com/word/*ka-?ref=etymonline_crossreference
https://www.etymonline.com/word/poontang?ref=etymonline_crossreference
https://www.etymonline.com/word/*ghel-?ref=etymonline_crossreference#etymonline_v_52720
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բնիկ ծագում ունեցող տաբու բառերը: Այս հանգամանքը թույլ է տալիս 

ասել, որ անգլերենը դարերի ընթացքում մշակել է տաբու բառեր 

ձևավորելու հատուկ և զարգացած համակարգ:   

 

ЭТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА АНГЛИЙСКИХ ТАБУИРОВАННЫХ 

СЛОВ ГЕРМАНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Погосян А. А.  

 

В настоящей статье рассмотрены этимологические особенности 

английских запретных слов немецкого происхождения. На основании 

определенных источников автор обосновал этимологию тех единиц, 

которые выражают повседневную жизнь носителей английского языка и 

являются неотъемлемой частью их активного словарного запаса и 

культуры. Будучи основными единицами активного словарного запаса 

английского языка, они представляют собой: а) запретные слова, 

происходящие из древнеанглийского языка; б) запретные слова, 

происходящие из средневекового английского языка; в) запретные слова, 

происходящие из раннего современного английского или современного 

английского языка. Сравнения, проведенные автором, показывают, что 

вышеупомянутые современные формы запретных слов притерпели 

определенные фонетические и морфологические изменения по 

сравнению с древнеанглийскими, старонемецкими или староиндоев-

ропейскими эквивалентными формами. Эти факты приводят к выводу, 

что на протяжении веков английский язык  разработал особую систему 

создания табуированных слов. 

Ключевые слова: немецкие языки, запретные слова, 

древнеанглийский язык, индоевропейская языковая семья, дописьменный 

период, письменный период, коренные слова, заимствованные слова.   

 

ETYMOLOGICAL EXAMINATION OF ENGLISH TABOO  

WORDS OF GERMANIC ORIGIN 

Poghosyan A. A.  

 

In the present article the etymological peculiarities of English taboo 

words of Germanic origin have been examined. Based on certain sources the 

author gives the etymology of those units which express English speakers‘ 

everyday life and are inseparable part of their active vocabulary and culture. 
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Being the main units of English active vocabulary they represent a) taboo 

words originating from Old English, b) taboo words originating from Middle 

English, c) taboo words originating from Early Modern English or Modern 

English. The comparisons done by the author show that the above mentioned 

modern forms of taboo words have undergone certain phonetic and 

morphological changes when compared to Old English, Old Germanic or Old 

Indo-European equivalent forms. These facts lead to the conclusion that over 

the centuries English has developed a special system of creating taboo words.    

Keywords: Germanic languages, taboo words, Old English, Indo-

European language family, pre-literary period, literary period, native words, 

borrowings.  
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УДК 81`27                                                                                                            ЛИНГВИСТИКА 

 

ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В РЕЧИ 

Ханчалян А. А. 

 

Статья посвящена гендерным различиям, которые проявляются в 

речи. В статье рассматриваются различия между мужской и женской 

речью, которые обусловлены биологическими и социальными факторами. 

Гендерные различия могут быть обусловлены национальными 

особенностями и обычаями. Внимание также будет уделено 

феминитивам, которые в последнее время активно обсуждаются. Всем 

этим вопросам будет посвящена статья. 

Ключевые слова: гендер, гендерная лингвистика, речь, язык, 

мужская и женская речь, феминитив.  

 

Введение. Гендерные различия в речи – одна из самых обсуждаемых 

проблем XXI века. Понятие «гендер» тесно связано с обществом. Многие 

явления в речи носят общественный характер. Специфические 

особенности коммуникативного поведения мужчин и женщин могут быть 

обусловлены общественным строем и национальной культурой.  

Необходимо определить цели нашей статьи: 

1. Дать общую характеристику гендерной лингвистике; 

2. Рассмотреть, какие факторы влияют на гендер; 

3. Проанализировать, какие лексические различия наблюдаются в 

речи в мужчин и женщин; 

4. Выяснить, что представляют собой феминитивы. 

Актуальность данной темы обусловлена возможностью проследить, 

какую роль играет гендер в определенных культурах и какие 

поведенческие нормы свойственны мужчинам и женщинам. Нами была 

проанализирована специальная литература, касающаяся данной темы.  

2 0 2 0   № 2 
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Язык – это явление общественное. Каждый из нас –

индивидуальность. Многие согласятся, что интересно наблюдать за 

людьми с различных точек зрения. 

В последнее время все чаще обращается внимание на то, как говорят 

люди. То, как мы говорим, формирует нашу жизнь. Женщины и мужчины 

всегда разговаривали по-разному. Эти различия видны невооруженным 

глазом, хотя часто в обыденной жизни люди могут даже и не ощущать 

этого.  

На нашу речь влияют такие факторы, как пол, возраст и социальное 

положение. Исследованием этих факторов занимается такая наука как 

социолингвистика. Эта ветвь языкознания появилась в XX веке. Но нас 

интересует одно из направлений – гендерная лингвистика. Оно стало 

популярным в конце прошлого века. Несмотря на то, что гендерная 

лингвистика недавно появилась, это направление стало довольно 

популярным и актуальным в связи с веяниями в обществе. 

При рассмотрении речевых различий между полами принято 

использовать понятие «гендер», так как оно гораздо шире, чем понятие 

пол. По мнению Вахтина, «оно включает в себя комплекс социальных, 

культурных и психологических явлений, связанных с полом». [1] 

Биологический фактор связан с различиями в строении 

артикуляционного аппарата мужчин и женщин. Женские голоса выше 

мужских. Различия также заключаются в тембре голоса и интонациях.  

В области вокализма отмечен ряд особенностей в тембральной 

окраске гласных, связанных с тем, что для многих мужчин характерен 

меньший раствор рта при артикуляции звуков, чем для женщин. [4] 

Наша жизнь меняется гораздо быстрее, чем язык. Тем не менее, 

определенные остаточные языковые явления сохраняются в современных 

обществах. У разных народов можно наблюдать проявляемые гендерные 

особенности, которые ярко выражены в речи. У тюркских народов 

женщина не может называть имя мужа, а если имя мужа омонимично 

другому слову с иным значением, то и это слово не может быть 

произнесено. В чукотско-камчатской языковой семье нельзя произносить 

некоторые звуки не по физиологическим причинам, а потому что не 

принято. 

Иногда дело доходило до того, что мужчины и женщины вообще 

говорили на разных языках, как это наблюдалось у некоторых индейских 

племен Южной Америки. До начала ХХ века в ряде тюркских языков: 
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казахском, киргизском, алтайском. Например, казашки должны были 

вместо имени мужа говорить "хозяин огня" или "отец" плюс имя их сына. 

У алтайцев, если имя мужа значило "шесть", жена не имела права 

употреблять это числительное и должна была говорить "на один больше 

пяти". [2] 

Выбор местоимения в определенных языках может зависеть от пола, 

возраста и социального статуса обоих говорящих, от предмета и объекта 

разговора. В русском языке такого нет. Но, например, есть в японском 

языке.  

Местоимения являются элементами определенных стилей речи, т.е. 

то, что «кисама» используется в основном при обращении к мужчинам, - 

результат не столько положения этого местоимения в «системе 

вежливости», сколько принадлежности к мужской речи. Другой его 

признак - выражение грубости не связан никоим образом с полом 

собеседника или говорящего, а определяется целью коммуникативного 

акта. С другой стороны, женская речь более вежливая, и можно  сказать,  

что и  местоимения,  которые  используют женщины более «вежливые». 

Например, «ватакуси» используется и мужчинами в высокоофициальном 

стиле, но все-таки считается женским местоимением, так как женщины 

употребляют его и в повседневном общении. [3] 

В целом, женщина старается говорить правильно, так как она 

оказывает огромное влияние на детей, начиная с младенческого возраста. 

Дети копируют манеру говорить у взрослых и сверстников. Существуют 

исследования, которые свидетельствуют о том, что в присутствии 

взрослых дети младшего школьного возраста, стараются говорить 

правильнее. Эта тенденция в большей степени наблюдается у девочек, 

чем у мальчиков. Обычно девочкам делают больше замечаний. Например: 

«Не говори так! Девочки так не говорят».  

Для выражения многих значений женщины чаще используют 

интонационные средства, в то время как мужчины в этих же речевых 

ситуациях обычно прибегают к средствам лексики и грамматики. [4] 

Если мыслить стереотипно, то мужчины говорят только о деньгах 

или спорте, а женщины только о семейных делах, моде или о других 

женщинах. Но теперь это далеко не так, и мы прошли этот этап 

клишированного мышления. Мужской стиль речи отличается от 

женского. Мужчины в беседе чаще перебивают, чтобы выразить свое 

мнение. Они могут оспаривать мнение собеседника. В разговоре для 
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мужчин также характерна громкая манера разговора. В речи мужчин 

можно услышать выражения, значения которых знакомы женщинам, но в 

своей речи в силу целого причин они не будут использовать. 

Девушки могут меньше тратить времени на обдумывание своих 

высказываний. Вместе с тем они стараются выбирать такие формулировки, 

которые смягчают высказывание. Женщины стремятся к меньшему 

использованию грубых выражений. Даже если они ругаются, стараются 

выбирать безобидные слова и выражения.  

Некоторые ученые говорят о существовании «мужского» и 

«женского» языка. Можно привести яркий пример. Если мужчина говорит 

«Мне холодно», он имеет в виду, что ему холодно. Если ту же фразу 

скажет девушка, то, возможно, она хочет объятий. Женщины чаще 

используют вводные слова или сочетания. Например: «Я думаю…», «Мне 

кажется…», «На мой взгляд…» и т.д. Женщины больше задают вопросов, 

потому что более заинтересованы в продолжении беседы. Девушкам 

важно делиться переживаниями. При этом часто девушки выступают 

слушателями. И вместе с тем хотят быть услышанными, получить 

поддержку близких.  

У женщин и лексический запас иной, чем у мужчин. Женщины 

обладают большим набором обозначений цветов, чем мужчины. В 

качестве примера лексических различий, Лакофф приводит ситуацию, 

когда мужчина и женщина смотрят на стену, окрашенную в розовато-

фиолетовый оттенок. Женщина скажет: «Стена цвета мальвы». Но если 

мужчина скажет это, то возможно он саркастично изображал женщину 

или дизайнера интерьеров. Если такие слова как беж, аквамариновый, 

лавандовый и т.п. не так примечательны в активном словаре женщин, то у 

мужчин они и вовсе могут отсутствовать. Можно наблюдать картину, 

когда мужчины еле сдерживают смех при виде дискуссии между двумя 

людьми, спорящими была ли обложка книги лавандовой или розовато-

фиолетовой. Мужчины находят такую дискуссию забавной, потому что 

они спорят по поводу довольно тривиального вопроса, не имеющего дела 

с реальным миром. [5] 

Если мы говорим о «женском» языке, то нужно и упомянуть 

феминитивы. В прошлом году интернет-сообщество активно начало 

обсуждение такого явления в языке как «феминитивы». Феминитивы 

обычно обозначают профессию, место жительства или социальную 

принадлежность. Они являются производными от имен существительных 
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мужского рода. Мы каждый день сталкиваемся с феминитивами, 

например, журналистка, преподавательница, писательница и т.д. Недавно 

вызвало резонанс использование слова «блогерка». После этого людям 

показались непривычными и неприемлемыми для слуха и написания 

такие слова, как «авторка», «докторка», «врачка», «тренерка» и т.д. Многие 

отрицательно отнеслись к употреблению этих слов. Конечно, немало 

людей, которые отнеслись к языку как к системе, мгновенно 

реагирующей на изменения в обществе. Феминизм, в свою очередь, 

способствует распространению феминитивов. Возможно, должно пройти 

определенное время и подобные феминитивы станут частью активного 

словаря. Люди перестанут сетовать на то, что употребление этих слов 

портит и засоряет речь. Ведь наша речь – это живой организм, который 

меняется с течением времени.  

Заключение. В заключение можно отметить, что наша речь не 

статична. С течением времени и событий происходят различные 

изменения, может быть и не значительные для обычного человека. Но 

язык меняется только через почти всеобщее признание, потому что вы не 

можете просто изменить манеру своей речи и ждать того, что все 

окружающие люди должны понимать все то, что вы говорите. Можем ли 

мы изменить кардинально нашу речь? Не уверены. Но возможно эти 

наблюдения помогут быть внимательнее в нашей повседневной жизни.  

Итак, подводя итоги, мы выяснили:  

1. Что такое гендер и гендерная лингвистика; 

2. Какие факторы влияют на то, как разговаривают мужчины и 

женщины; 

3. Какие различия присутствуют в речи мужчин и женщин; 

4. Какую роль в данный момент выполняют феминитивы.  

 

Статья представлена в студенческой конференции ШГУ 29.09.2020. 
 

ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԽՈՍՔՈՒՄ 

Խանչալյան Ա. Ա. 
 

Հոդվածը նվիրված է գենդերային տարբերություններինֈ Հոդվածում 

ուսումնասիրվում են տղամարդկանց և կանանց խոսքի 

տարբերությունները, որոնք պայմանավորված են կենսաբանական և 

սոցիալական գործոններովֈ Գենդերային տարբերությունները կարող են 
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պայմանավորված լինել նաև ազգային առանձնահատկություններով և 

սովորույթներովֈ Ուշադրության են արժանանալու նաև ֆեմինիտիվ-

ները, որոնք վերջին ժամանակաշրջանում ակտիվ քննարկվում ենֈ 

Բոլոր այս հարցերը ներկայացված կլինեն հոդվածումֈ 

Բանալի  բառեր. գենդեր, գենդերային լեզվաբանություն, լեզու, 

խոսք, տղամարդկանց և կանանց խոսք, ֆեմինիտիվ: 
 

GENDER DIFFERENCES IN SPEECH 

Khanchalyan A. A. 
 

The article focuses on gender-related differences appearing in speech. 

The article covers the differences between male and female speech resulting 

from biological and social factors. Gender differences may arise from national 

characteristics and customs. Attention will be given to the use of feminitives, 

which have been actively discussed lately. All of the above-mentioned 

questions will be touched upon in the article. 

Keywords: gender, language and gender, language, speech, male and 

female speech, feminitive.  
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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 343.9                                                                                                                             ԻՐԱՎՈՒՆՔ 

 

ԿԱՆԱՆՑ ՀԱՆՑԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՄՈՏԻՎԱՑԻՈՆ-ՍՊԵՑԻՖԻԿ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

Բարսեղյան Գ. Վ. 

 

Սույն աշխատանքը նվիրված է կանանց հանցավորությանը: 

Աշխատանքում ներկայացված են գիտնականների տեսակետներ, 

ներկայացված և վերլուծված են ՀՀ-ում կանանց հանցավորությանը 

վերաբերող վիճակագրական տվյալներ: Աշխատանքում արված են կանանց 

կողմից հանցագործությունների կատարումը կանխելու, հանցանք 

կատարած կանանց վերասոցիալականցման և հասարակությունում 

ինտեգրման վերաբերյալ առաջարկներ: 

Բանալի բառեր. կանանց հանցավորություն, մոտիվ, երեխայի 

սպանություն, վերասոցիալականացում, ինտեգրում, զբաղվածություն, 

հանցավորության կանխում: 

 

Նախաբան: Կանանց հանցավորությունը ընդհանուր հանցավո-

րության բաղկացուցիչ մասն է, սակայն դրա հետ մեկտեղ բնութագրվում է 

քանակական և որակական հատուկ ցուցանիշներով, հանցանք կատարած 

կանանց անձի առանձնահատկություններով, հանցավոր վարքագիծը 

պայմանավորող առանձին գործոններով: 

Կանանց հանցավորությանը անդրադարձել են պրոֆեսորներ Պ. Ն. 

Տարնովսկայան, Ն. Զելանդը, Է. Ֆերին, Վ. Ա. Սերեբրյակովան, Ա. Հ. 

Գաբուզյանը, Յու. Մ. Անտոնյանը, Վ. Վ. Լունեևը, Ս. Ա. Շոտկինովը և այլք: 

Աշխատանքի նպատակը կանանց հանցավորության առանձնահատ-

կությունների, հանցանք կատարած կնոջ անձի ուսումնասիրումն է, ՀՀ-ում  

վերջին տարիներին կանանց հանցավորության վիճակի նեկայացումն է: 

Կանանց հանցավորությունը բավարար չափով ուսումնասիրված չէ 

հայրենական իրավաբանական գրականությունում. գրեթե չկան կանանց 

հանցավորությանը նվիրված հետազոտություններ: Ասվածը վկայում է 

ընտրված թեմայի կարևորության և արդիականության մասին:  

 

2 0 2 0   № 2 
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Կանանց հանցավորության մոտիվացիոն-սպեցիֆիկ խնդիրներն 

առաջին անգամ շոշափել է հին հույն դրամատուրգ Էվրիպիդը (մ.թ.ա. մոտ 

480-406թթ.) «Մեդեյա» ողբերգությունումֈ Ստեղծագործությունում 

նկարագրված է գլխավոր հերոսուհու՝ Մեդեայի հոգում ընթացող պայքարը՝ 

իրեն լքած Յասոնի հանդեպ տածած ատելության և մայրական 

զգացմունքների միջևֈ Խանդից խեղդված՝ նա սպանում է Յասոնի կնոջը և իր 

երեխաներին [1]ֈ Այս թեմային անդրադարձել է նաև Նար-Դոսը «Թե ի՛նչ 

եղավ, երբ շաքարամանից երկու կտոր շաքար պակասեց» պատմվածքում՝ 

նկարագրելով սկեսուրի և ընտանիքի այլ անդամների կողմից հարսին 

ծեծելու և վերջինիս մահվան հասցնելու դեպք [2]ֈ Կնոջ կողմից հանցանքի 

կատարում նկարագրված է նաև Ալեքսանդր Դյումայի «Կոմս Մոնտե-

Քրիստո» վեպում, որտեղ թագավորական դատախազ Վիլֆորի կինը՝ 

Էլոիզան, փառամոլությունից կուրացած, թունավորելու միջոցով սպանում է 

Վիլֆորի մորը, փորձ է կատարում սպանելու նաև դատախազի հորը և 

աղջկան [3]ֈ Համաշխարհային պատմության և գրականության էջերում 

կարելի է գտնել նաև այլ օրինակներֈ 

Կանանց հանցավորության, դրա պատճառների, հանցանք կատարած  

կնոջ անձի գիտական ուսումնասիրությունները և կանանց հանցա-

վորության կանխման միջոցների մշակումն սկսվել է ավելի ուշ՝ XIX դարի 

սկզբումֈ Վիճակագիր Կետլեն, ապրելով գործոնների տեսության՝ որպես 

կրիմինալոգիական նոր տեսության ծագման ժամանակաշրջանում և 

ուսումնասիրելով հանցավորության վիճակագրական օրինաչափություն-

ները, գրում էր, որ «հանցանքներ կատարելու հակումը կախվածության մեջ 

է գտնվում տարիքից, սեռից, մասնագիտությունց, կրթության մակարդակից, 

տարվա եղանակից և այլնից» [4]ֈ Նա մարդու սեռը դիտարկում էր իբրև 

հանցավորության դետերմինանտներից մեկըֈ 

Բժիշկ-կրիմինոլոգ Տարնովսկայան, որը, ըստ էության, Լոմբրոզոյի 

հետևորդն էր, մի քանի աշխատություն է նվիրել հանցանք կատարած 

կանանց առանձին տիպերինֈ Նա փաստում էր, որ հանցանք կատարած 

կինը թե՛ հոգեպես, թե՛ ֆիզիկապես էականորեն տարբերվում է այս կամ այն 

ռասսայի կամ միջավայրի միջին նորմալ կնոջ տիպից [5]ֈ 

Կանանց հանցավորության խնդիրներին անդրադարձել է նաև 

կրիմինոլոգ Զելանդը, որը բարոյականության տեսության ներկայացուցիչ    

էրֈ Կանանց հանցավորությանը գնահատական տալիս նա ելնում էր 

կանխավարկածից, որ կնոջ կյանքը փակ է և միապաղաղ, ամփոփված 

սահմանափակ թվով անձանց հետ շփումներով, և որոշակի 
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իրադրություններում կարող է հանգեցնել հանցանքի կատարման ավելի 

շուտ, քան բազմակերպ և բուռն կյանքը [6]ֈ 

Իտալացի կրիմինոլոգ Ֆերրին, հիմնավորելով անթրոպոլոգիական և 

սոցիալական գործոնները հաշվի առնելու իր տեսակետը, նշել է, որ 

հանցանքը միայն կենսբանական առանձնահատկությունների հետևանքը 

չէ, այլ միաժամանակ ինչպես այս առանձնահատկությունների, այնպես էլ 

ֆիզիկական և սոցիալական գործոնների հետևանք է [7]ֈ 

Ինչպես նշում է պրոֆեսոր Լունեևը, կնոջ բարոյաիրավական 

վարքագիծը կանխորոշում է անչափահասների և երիտասարդների 

վարքագիծըֈ Վերջիններիս հանցավորությունը վերածվում է չափահասների 

հանցավորության՝ այդպիսով նպաստավոր պայմաններ ստեղծելով 

երկրում կրիմինոգեն իրադրության համար [8]ֈ  

Պրոֆեսոր Արա Գաբուզյանը ևս նշում է, որ անչափահասի 

սոցիալիզացիայի համար անչափ կարևոր է կնոջ կերպարըֈ Այս 

տեսանկյունից ընտանիքի հանցածին ազդեցությունն առաջին հերթին 

ընտանիքի մոր և իգական սեռի մյուս ներկայացուցիչների հանցածին 

ազդեցությունն է, ընդ որում, ոչ թե ուղղակի ազդեցությունը, այլ այնպիսի 

վերաբերմունքը երեխայի նկատմամբ, որը բացասական հույզեր և 

ապրումներ է առաջացնում [9]ֈ 

Այպիսով, կնոջ հանցավոր կեպարը կարող է նպաստել անչափահասի 

կողմից հանցանքի կատարմաըֈ Սակայն ասվածը միանշանակ չէ, քանի որ 

կնոջ վատ ազդեցությունը կարող է հանցածին լինել, եթե անչափահասը 

հուզական սերտ կապեր ունի կնոջ հետֈ Իսկ հուզական սերտ կապերի 

բացակայության դեպքում կնոջ հակաիրավական վարքագիծը 

անչափահասի համար կարող է լինել հակահանցածին, քանի որ վերջինը 

կփորձի հնարավորինս չնմանվել հակաիրավական վարքագիծ դրսևորող 

կնոջըֈ Ասվածը վերաբերում է նաև ընտանիքի այլ անդամներիֈ 

Աշխարհում նկատվում է կայուն տենդենց. կանանց կողմից 

կատարված հանցանքների տեսակարար կշիռը սովորական 

պայմաններում չի գերազանցում 10-15%ֈ Եթե աճում է ընդհանուր 

հանցավորությունը, ապա աճում է նաև կանանց հանցավորությունը, 

սակայն, որպես կանոն, այն դուրս չի գալիս իր «բաժնեհաս»  միջանցքիցֈ 

Կանանց հանցավորության փոքր բաժինը կարելի է բացատրել կնոջ առավել 

բարձր բարոյական մակարդակով, նրա կենսաբանական դերով, գենետիկ 

առանձնահատկություններով [8, էջ 658]ֈ 

Կանանց հանցավորության մասին խոսելիս անհրաժեշտ է հաշվի 

առնել նաև ժողովրդագրական ցուցանիշներըֈ Կանանց հանցավորությունը 
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տղամարդկանց հանցավորությունից տարբերվում է կատարված 

արարքների քանակով, հանցավոր վարքագծի բնույթով և դրա 

հետևանքներով, այն դերով, որը կինը կատարում է հանցագործության 

ժամանակ, հանցագործության զոհի ընտրությամբ, կանանց 

հանցավորության վրա ընտանեկան-կենցաղային հանգամանքների 

ազդեցությամբ և այլնովֈ Ասվածը պայմանավորված է հասարակական 

հարաբերություններում կնոջ պատմականորեն պայմանավորված տեղով, 

նրա սոցիալական դերերով և հոգեֆիզիոլոգիական առանձնահատ-

կություններովֈ 

Կանանց հանցավորության մեջ հատուկ տեղ է զբաղեցնում մոր 

կողմից նորածին երեխայի սպանությունըֈ Նմանատիպ հանցանքները 

կատարում են, որպես կանոն, երիտասարդ կանայք, որոնք չունեն 

ընտանիք, ամուսին, բնակարանֈ Մորը նորածին երեխայի սպանությանը ի 

թիվս այլնի դրդում են նաև այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են նյութական 

դժվարությունները, մոր անհաստատակամությունը՝ կենսական նշանա-

կության խնդիրներում, ծնողների բացասական վերաբերմունքը 

արտաամուսանկան կապերից ծնված երեխայի նկատմամբ, կամ երեխայի 

հոր արձագանքը երեխայի ծննդինֈ 

Արտաամուսնական կապերից հղիացած երիտասարդ կանայք երբեմն 

կատարում են այնպիսի հանցանք, ինչպիսին ապօրինի աբորտն է, որից 

հետո մեծ է կնոջ՝ այլևս չհղիանալու հավանականությունը, ինչի 

հետևանքով կինը կարող է զրկվել ապագայում երեխաներ և ընտանիք 

ունենալու հնարավորությունիցֈ Երիտասարդ ժամանակի սխալներն իրենց 

հետքն են թողնում ողջ կյանքի վրաֈ    

Պրոֆեսոր Լունեևը հանցանք կատարած կանանց անձնական 

առանձնահատկությունները հետազոտելիս ուսումնասիրել է սոցիալ-

ժողովրդագրական և սոցիալ-հոգեբանական որոշ գործոնների ազդեցութ-

յունը կանանց հանցավորության վրա [8, էջ 661]: Պրոֆեսորն անդրադարձ է 

կատարել տարիքի, կրթության, մասնագիտության, ընտանեկան ու 

սոցիալական դրության ունեցած ազդեցությանը կանանց հանցավորության 

վրաֈ 

Տարիքը չի պայմանավորում կանանց կողմից կոնկրետ հանցանքների 

կատարումը, սակայն դա այն կարևոր հանգամանքներից է, որի հետ 

կապված են անձի սոցիալական դրսևորումներըֈ Կանանց հանցավոր 

ակտիվության կախվածությունը տարիքից մի փոքր այլ է, քան 

տղամարդկանցըֈ Երիտասարդ կանանց շրջանում իրավախախտների թիվը 

փոքր էֈ Սակայն, ըստ գիտնականի դիտարկման, վերջին տարիների 
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հանցավորության մեջ ընթանում է ոչ միայն ֆեմինզացման պրոցես, այլև  

երիտասարդացմանֈ 

Արական և իգական սեռի ցածր ինտելեկտ ունեցող 

ներկայացուցիչները առավել հաճախ կատարում են բռնությամբ 

զուգորդվող հանացագործություններ, իսկ բարձր ինտելեկտ ունեցողները՝ 

շահադիտական հանցագործություններֈ Այսպիսով, հանցագործության 

բնույթի վրա իր հետքն է թողնում կրթությունըֈ  

Կրիմինալոգիական նշանակություն ունի նաև կնոջ զբաղվածության 

տեսակը և աշխատունակությունը նախքան հանցանքի կատարումը. դրանք 

արտացոլվում են արարքի բնույթի վրաֈ 

Պրոֆեսորներ Ստեփանովան և Յավչունկովսկայան, համարելով, որ 

կանանց հանցավորությունը հիմնականում պայմանավորված է 

մոտիվացիայի երկու տեսակով՝ շահադիտական և բռնի, փորձել են 

հստակեցնել կանանց հանցավորության կրիմինալ մոտիվացիայի 

հասկացությունըֈ Նրանց ուշադրության կենտրոնում շահադիտական 

մոտիվացիան էր [8]ֈ Պրոֆեսոր Սերեբրյակովան ևս գտնում էր, որ կանանց՝ 

հանցանք կատարելու գերիշխող դրդապատճառը շահն է [10]ֈ 

Մեր կարծիքով պրոֆեսորներ Ստեփանովան, Յավչունկովսկայան և 

Սերեբրյակովան ծայրահեղական մոտեցում են դրսևորել՝ կանանց 

հանցավորության սպեցիֆիկ մոտիվացիոն համակարգում գերապատ-

վություն տալով շահին.  մեծ թվով այլ հանցանքներ կատարվում կամ կարող 

են կատարվել այլ դրդապատճառովֈ  

Պրաֆեսոր Լունեևի կարծիքով էական կրիմինոգեն հանգամանք է 

ընտանիքում և հասարակության մեջ կնոջ նկատմամբ առկա սոցիալական 

անարդարությունըֈ Կանանց մեծամասնությունը չի կարող ունենալ այն, 

ինչը նախորոշված է բնությամբ՝ ընտանիք և երեխաներ [8, էջ 664, 665]ֈ 

Պրոֆեսորի կարծիքով դա պայմանավորված է մի շարք հանգամանքներով. 

տղամարդիկ ավելի հաճախ են մահանում դժբախտ պատահարների, 

հանցագործությունների, թունավորումների և վնասվածքների հետևանքով, 

քան կանայք. կանայք առավել հաճախ, քան տղամարդիկ, չեն ունենում 

զուգընկեր: Որքան էլ քարոզվել է սեռերի հավասարությունը, միևնույնն է, 

կանայք ենթարկվել և այսօր էլ շատ հարցերում ենթարկվում են հալածանքի, 

դիսկրիմինացիայի և շահագործմանֈ 

Պրոֆեսոր Յուրի Անտոնյանը կանանց հանցավորությանը նվիրված իր 

աշխատություններում առանձնացնում է կանանց հանցավորության 

հետևյալ պատճառները. առավել ակտիվ մասնակցությունը հասրակական 

արտադրությունում, սոցիալական գլխավոր ինստիտուտների՝ առաջին 
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հերթին ընտանիքի թուլացումը, աճած լարվածությունը հասրակությունում, 

կոնֆկիկտները և թշնամանքը մարդկանց միջև, ինչը կանանց կողմից ավելի 

սուր է ընկալվում, թմրամոլության, ալկոհոլամոլության, մարմնավաճա-

ռության աճը, ինչպես նաև թափառաշրջիկությունը և մուրացկանությունը 

կանանց շրջանում [11]ֈ 

Սակայն հարկ է նկատել, որ սրանք նաև ընդհանուր հանցավորության 

պատճառներ են, և «առավել ակտիվ մասնակցությունը հասարակական 

արտադրությունում» ավելի շուտ դրական գործոն է, քան հանցածինֈ 

Որոշ կրիմինոլոգների կարծիքով՝ դեռահաս աղջիկներին, որոնք 

հայտնվել են անբարենպաստ պայմաններում և թույլ են տվել 

հակահասարակական արարքներ, անհրաժեշտ է ցուցաբերել պետական և 

հասրակական օգնությունֈ Սա անհատական դաստիարակչական 

միջոցառումների ամբողջություն է՝ խնամակալության կամ հոգաբար-

ձության սահմանում, մանկատներ, հատուկ դպրոցներ և ուսումնարաններ, 

դպրոց-ինտերնատներ ուղեգրում, կրթության կամ աշխատանքի 

տեղավորում, բժշկական օգնության ցուցաբերում և այլնֈ Այպիսի օգնության 

կարիք ունեն հակահասարակական կենսակերպ վարող շատ աղջիկներ, 

քանի որ նրանց շրջանում մեծ է վեներական, սոմատիկ և հոգեկան 

հիվանդություններ ունեցողների տեսակարար կշիռըֈ Առանց 

համապատասխան բուժման գործնականորեն անհնար է նրանց նորմալ 

կյանք վերադարձնելը [12]ֈ 

Պրոֆեսոր Լունեևի կարծիքով՝ կանանց հակաիրավական վարքագծի 

կանխման գործում էական նշանակություն կարող է ունենալ եկեղեցինֈ 

Եկեղեցու օգնությունը պետք է դրսևորվի ոչ այնքան կոնկրետ կանանց 

նյութական աջակցություն ցույց տալով, որքան հոգևոր աջակցությամբ՝ 

բարոյապես կատարելագործելով, նոր արժեհամակարգ ձևավորելովֈ 

Եկեղեցին, բարություն, սեր և փոխօգնություն քարոզելով, կարող է նպաստել 

կանանց սոցիալիզացիային [8]ֈ  

Armstat.am կայքում (այսուհետ՝ Կայք) ներկայացված են կանանց 

հանցավորության վերաբերյալ վիճակագրական տվյալներ [13]ֈ Կայքում 

առանձին աղյուսակով ներկայացված են հանցանք կատարած անձանց 

թվաքանակին վերաբերող տվյալներֈ Աղյուսակում առկա տվյալների 

վերլուծության արդյունքում պարզ է դառնում հատևյալը. ըստ 

հայտնաբերված հանցագործների թվաքանակի՝ 2018թ., 2017թ. համեմա-

տությամբ, հանցանք կատարած կանանց թիվը աճել է 31-ովֈ Այսինքն, ըստ 

գրանցված տվյալների, առկա է կանանց հանցավորության աճֈ Երևանում 

2018թ. հանցանք կատարած կանանց թվաքանակը, 2017թ. համեմա-
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տությամբ, նվազել է 60-ով. մայրաքաղաքում կանանց հանցավորությունը 

նվազել էֈ 

Կայքում առկա են նաև հանցանքներ կատարած և դատապարտված 

անձանց  կազմի վերաբերյալ տվյալներ [14]ֈ Ըստ աղյուսակի տվյալների՝ 

2014թ.-ին դատապարտված կանանց թիվը եղել է 161ֈ 2015թ.-ին այս թիվը 

աճել է՝ հասնելով 218-իֈ 2015թ.-ին, 2014թ.-ի համեմատությամբ, 

դատապարտվել է 57-ով ավելի կինֈ 2016թ.-ին դատապարտված կանանց 

թիվը կազմել է 199. 2015թ-ի համեմատությամբ՝ 19-ով պակաս կինֈ 2017թ.-ին 

դատապարտված կանանց թիվը եղել է 181, այսինքն, 2016թ.-ի 

համեմատությամբ, 18-ով պակասֈ 2018թ.-ին դատապարտված կանանց 

թիվը կազմել է 137. 2017թ.-ի համեմատությամբ՝ 44-ով պակասֈ Ամփոփելով 

վերը ներկայացված տվյալները՝ պարզ է դառնում, որ 2016թ.-ից մինչև 

2018թ.-ը գրանցվել է դատապարտված կանանց թվաքանակի նվազումֈ   

Ինչպես արդեն նշվել է, կանանց հանցավորության մեջ հատուկ տեղ է 

զբաղեցնում մոր կողմից նորածին երեխայի սպանությունըֈ Կայքում առկա 

են նաև մոր կողմից նորածին երեխայի սպանության հանցակազմի 

վերաբերյալ վիճակագրական տվյալներ [15, 16]ֈ Աղյուսակների ուսումնա-

սիրությունից պարզ է դառնում, որ մոր կողմից նորածին երեխայի 

սպանությունը ՀՀ-ում տարածում չունի. 2017 և 2018 թվականներին այս 

հանցակազմով քրեական գործ չի հարուցվելֈ 

Կայքում զետեղված են նաև դատապարտված անձանց կազմի 

վերաբերյալ տվյալներ, որոնք ընդգրկում են 2014թ.-ից 2018թ.-ը ընկած 

ժամանակահատվածը [17]ֈ Գծապատկերի վերլուծությունից հետևում է, որ 

նշված ժամանակահատվածում դատապարտված կանանց թիվը 

դատապարտված տղամարդկանց թվից պակաս է եղել միջինում 13,3 

անգամֈ 

Եզրակացություն: Կանանց կողմից հանցանքի կատարման 

պատճառներ և պայմաններ կարող է լինել այն բոլոր կրիմինոգեն 

հանգամանքների ամբողջությունը, որը պայմանավորում է հանցավո-

րությունը առհասարակֈ 

Կանանց կատարած հանցագործությունների պրոֆիլակտիկան 

ընդհանուր հանցավորության կանխման կարևոր և հեռանկարային 

բաղկացուցիչ մասն էֈ Միևնույն ժամանակ կանանց շրջանում 

հանցավորության կանխման աշխատանքներ չի կարելի անցկացնել 

մեկուսացված կերպով, առանց հասարակությունում տարվող 

աշխատանքների կազմակերպման, որը կտարածվեր հանցավոր վարքագիծ 
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դրսևորած տարբեր սուբյեկտների վրաֈ Միայն այս պայմաններում կարելի 

կլինի կանանց հանցավորության նվազման հույս ունենալֈ 

Սակայն հարկ է նկատել, որ կանանց հանցավորությունը և դրա 

կանխումը ունեն կարևոր նշանակություն և բավականաչափ սպեցիֆիկ ենֈ 

Կանանց հանցավորության կանխմանը կարող են նպաստել իրական 

դիրսկրիմինացիոն գործոնների հետևողական վերացումը՝ միջազգային 

փաստաթղթերին համապատասխան. նորմալ պայմանների ստեղծումը 

(նյութական, կենցաղային, բնակարանային, աշխատանքային ևն) 

ամուսնացած և միայնակ կանանց՝ հատկապես միայնակ մայրերի համար, 

դեռահաս աղջիկների հետ պարբերաբար տարվող կրթական և 

դաստիարակչական աշխատանքները, կանանց շրջանում հարբեցողության, 

թմրամոլության, թունամոլության և մարմնավաճառության մակարդակի 

իջեցումը և էլիմինացիան՝ բացառումըֈ  

Հատկապես կարևոր է կնոջ աշխատանքի հարցըֈ Եթե կինը դուրս է 

եկել քրեակատարողական հիմնարկից, ապա հեղինակավոր 

աշխատանքում տեղավորվելը շատ դժվար կլինի, իսկ հասանելի 

աշխատանքը միգուցե անհետաքրքիր լինի և բավականություն չպատճառիֈ 

Այս ամենի հետևանքով կինը կարող է վերադառնալ իրեն հայտնի 

հակաիրավական գործունեությանըֈ Այս առումով որոշակի նշանակություն 

կարող է ունենալ պետության միջամտությունը՝ հանցանք կատարած 

կանանց աշխատանքի ընդունած սուբյեկտներին որոշ արտոնություններ 

տրամադրելովֈ 

Կանանց հակաիրավական վարքագծի կանխման գործում էական 

նշանակություն կարող է ունենալ եկեղեցինֈ Եկեղեցու օգնությունը պետք է 

դրսևորվի հոգևոր աջակցությամբ՝ բարոյապես կատարելագործելով, նոր 

արժեհամակարգ ձևավորելովֈ Եկեղեցին, բարություն, սեր և փոխօգնություն 

քարոզելով, կարող է նպաստել կանանց սոցիալիզացիային: 

 

Հոդվածը ներկայացվել է ՇՊՀ-ի 29.09.2020թ.-ի ուսանողական 
գիտաժողովին: 

 

МОТИВАЦИОННО-СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЖЕНСКОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ 

Барсегян Г. В. 

 

Данная работа посвящена женской преступности. В работе 

представлены мнения учѐных, представлены и проанализированы 
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статистические данные, касающиеся женской преступности в РА. В работе 

сделаны предложения относительно предупреждении преступлений, 

совершаемых женщинами, ресоциализации и интеграции в обществе женщин, 

совершивших преступление. 

Ключевые слова: женская преступность, мотив, убийство ребѐнка, 

ресоциализация,  интеграция, занятость, предупреждение преступности. 

 

MOTIVATIONAL-SPECIFIC PROBLEMS OF FEMALE CRIME 

Barseghyan G. V. 

 

This article focuses on female crime. The work presents the opinions of 

scholars analyzes statistical data related to women's crime in the RA. Proposals     

are made for the prevention of crimes committed by women, and also re-

socialization and integration of women who have committed a crime. 

Keywords: female crime, motive, murder of a child, resocialization, 

integration, employment, crime prevention. 
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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 343.2                                                                                                                      ԻՐԱՎՈՒՆՔ 

 

ՀԱՆՑԱԿՑԻ ՍԱՀՄԱՆԱԶԱՆՑՄԱՆ ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ. 

ՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐ 

Բարսեղյան Գ. Վ. 

 

Սույն աշխատանքը նվիրված է քրեական իրավունքի 

խնդրահարույց ինստիտուտներից մեկին՝ էքսցեսին՝ հանցակցի 

սահմանազանցմանըֈ Ներկայացված են սահմանազանցման էությունը, 

տեսակները, վերլուծված են Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ 

դատարանի՝ սույն թեմային առնչվող որոշումներըֈ Ներկայացված են 

նաև սահմանազանցմամբ ուղեկցվող հանցագործությունների որակման 

որոշ խնդիրներ, և առաջարկված են դրանց հնարավոր օրեսդրական 

լուծումներըֈ 

Բանալի բառեր. հանցակցի սահմանազանցում, քանակական 

սահմանազանցում, որակական սահմանազանցում, չհաջողված 

հանցակցություն, միջնորդավորված կատարումֈ 

 

Նախաբան: Քրեական իրավունքի տեսությունում ամենաբարդ 

ինստիտուտներից մեկն է համարվում հանցակցությունը, որի 

տարաբնույթ հիմնախնդիրների ուսումնասիրությանն էլ նվիրված են 

բազմաթիվ աշխատություններ: Նշված հիմնախնդիրների շարքում 

կարևորվում է հանցակցի սահմանազանցման հարցը:  

Տեսական գրականության մեջ սահմանազանցումը կա՛մ 

դիտարկվում է հանցակցության ընդհանուր կոնտեքստում, կա՛մ էլ 

ուշադրություն է դարձվում կատարողի սահմանազանցմանըֈ Այլ 

հանցակիցների (կազմակերպչի, դրդչի, օժանդակողի) սահմանա-

զանցման վերաբերյալ գիտական հետազոտություններ գրեթե չկան, իսկ 

եղածներն էլ չեն բովանդակում համալիր հետազոտությունֈ 

Խմբի կողմից իրականացվող հանցագործություններում ընդհանուր 

դիտավորությունից շեղման դեպքերը հաճախ են հանդիպումֈ 2008-

2019թթ. ՀՀ դատարանների առջև 39 անգամ տարբեր գործերով 

2 0 2 0   № 2 
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բարձրացված է եղել հանցակցի (հիմնականում՝ կատարողի) 

սահմանազանցման հարցըֈ Նշված գործերից 22-ում դատարանը 

հաստատել է հանցակցի սահմանազանցման առկայությունը, ընդ որում՝ 

դրանցից 17-ում արձանագվել է քանակական սահմանազանցում, իսկ   

5-ում՝ որակականֈ Մնացած գործերով դատարանը սահմանազանցում 

չի արձանագրելֈ 

Սահմանազանցումը, ինչպես և հանցակցության ինստիտուտի հետ 

կապված ցանկացած երևույթ, բավականին բարդ է, և խնդրահարույց են 

այնպիսի հարցեր, որոնք վերաբերում են, օրինակ, միջնորդավորված 

կատարման դեպքում սահմանազանցմանը, սահմանազանցման 

դեպքում հանցակիցներից յուրաքանչյուրի քրեական պատասխա-

նատվության շրջանակի հստակեցմանը և այլն: Առավել խնդրահարույց 

է այն, որ ՀՀ գործող քրեական օրենսդրությունը, թեև տվել է 

սահմանզանցման հասկացությունը, սակայն չի հստակեցրել 

սահմանազանցման դեպքում հանցակիցների արարքների որակման 

առանձնահատկությունները: Թեև ներկայացված հարցին պատասխան է 

փորձում տալ քրեական իրավունքի դոկտրինան, սակայն այն 

իրավակիրառողի համար պարտադիր նշանակություն չունի: Ակնհայտ 

է, որ ներկայացված խնդիրները վկայում են ընտրված թեմայի 

կարևորության և արդիականության մասին:  

Հանցակիցների պատասխանատվության հետ է առնչվում, այսպես 

կոչված, հանցակցի սահմանազանցման (էքսցեսի) խնդիրըֈ 

Սահմանազանցումը իրավիճակ է, որի դեպքում հանցակիցը հանցանքի 

կատարման ընթացքում դուրս է եկել հանցակիցների ընդհանուր 

մտադրության սահմաններից և կատարել հանցանք, որի վերաբերյալ 

հանցակիցները պայմանավորվածություն ձեռք չէին բերելֈ ՀՀ քրեական 

օրենսգրքի 40-րդ հոդվածի 1-ին մասը սահմանում է. «Հանցակցի 

սահմանազանցում է համարվում անձի կողմից այնպիսի հանցանք 

կատարելը, որը չի ընդգրկվում մյուս հանցակիցների դիտավորությամբ»ֈ 

Լատիներենից թարգմանաբար՝ «էքսցես» բառը նշանակում է ինչ-որ 

բանի սահմաննների անցում, տվյալ դեպքում՝ հանցավոր պլանի 

սահմաննների անցումֈ Քանզի մյուս հանցակիցները չեն ունեցել նման 

հանցանք կատարելու դիտավորություն, ոչնչով չեն աջակցել հանցանքի 

կատարմանը և անգամ չեն իմացել դրա մասին, պատասխա-

նատվություն չեն կրումֈ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 40-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասն ամրագրում է. «Հանցակցի սահմանազանցման համար մյուս 

հանցակիցները պատասխանատվություն չեն կրում»ֈ Համանման 
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իրավակարգավորումներ է պարունակում նաև Նախագիծըֈ Նախագծի 

50-րդ հոդվածը ամրագրում է. «1.Հանցակցի սահմանազանցում է 

համարվում հանցակցի կողմից այնպիսի հանցանք կատարելը, որն 

ընդգրկված չի եղել մյուս հանցակիցների դիտավորության մեջ: 

2.Հանցակցի սահմանազանցման համար մյուս հանցակիցները ենթակա 

չեն քրեական պատասխանատվության …»ֈ Հարկ է նշել, որ ՀԽՍՀ 1961 

թվականի քրեական օրենսգիրքը հանցակցի սահմանազանցման 

վերաբերյալ որևէ իրավակարգավորում չէր բովանդակումֈ 

«Էքսցես» բառը լեզվաբանական իմաստով (excedo, exces-sus) 

համապատասխանում է այն դեպքերին, երբ խմբի կողմից կատարվող 

հանցանքի մասնակիցը դուրս է գալիս մյուս հանցակիցների 

դիտավորության սահմաններիցֈ Որոշ տեսաբաններ, այդ թվում՝ 

Պոզնիշևը [1],  հենց այսպես են մեկնաբանում սահմանազանցումըֈ 

Մյուսներն այս տերմինը օգտագործում են ոչ դրա ուղղակի 

իմասստով և սահմանազանցման շարքին են դասում նաև այն դեպքերը, 

երբ արդյունքում կատարվում է այլ հանցանք, քան այն, ինչը ցանկանում 

էին հանցակիցներըֈ Այսպես են մեկնաբանում, օրինակ, Կոլոկովը [2], 

Տագանցևըֈ 

Երկրորդ տեսակետի ընդարձակության, բազմաբովանդակության 

շնորհիվ մենք ևս սահմանազանցում տերմինը կօգտագործենք ոչ 

ուղղակի իմաստով և դրան կվերագրենք բոլոր այն դեպքերը, երբ 

հանցակցի արարքների արդյունքը չի համապատասխանում մյուս 

հանցակիցների մտադրությանըֈ 

Քրեական իրավունքի տեսության մեջ հանցակցի սահմանա-

զանցման վերաբերյալ գործում է Ալբերտ Բերների տեսակետը՝ 

արտահայտված «Die Lehre von der Teilnahme am Verbrechen» 

աշխատությունում [3]ֈ Նա առանձնացնում է երկու զուգակցություն. 

 Երբ կատարողի արարքը միաբնույթ չէ այն արարքին, որի 

կատարումը պլանավորված էր: 

 Երբ կատարողի արարքը միաբնույթ է այն արարքին, որի 

կատարումը պլանավորված էրֈ 

Առաջին դեպքը, այսպես կոչված, որակական սահմանազանցումն 

էֈ Օրինակ, եթե Ա-ն դրդել է Բ-ին՝ կատարելու գողություն, սակայն Բ-ն 

կատարում է բռնաբարություն, ապա Բ-ի արարքը՝ բռնաբարությունը, Ա-

ին չի մեղսագրվումֈ Որակական սահմանազանցումը առկա է այն 

դեպքում, երբ կատարվում է բնույթով այլ հանցագործություն, քան 

պլանավորել էին հանցակիցներըֈ 
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Որակական սահմանազանցումը բնութագրվում է նրանով, որ 

կատարողը իրականացնում է պայմանավորված հանցագործությունից 

իր բնույթով բոլորովին այլ հանցանք կամ էլ պայմանավորվածից բացի 

կատարում է ևս մեկ այլ հանցանքֈ Օրինակ՝ հանցակիցները 

պայմանավորվում են տուժողի առողջությանը վնաս հասցնել, բայց 

կատարողը սպանում է նրան կամ պայմանավորված գողությունից բացի 

բռնաբարություն է կատարում և այլն [4]ֈ 

Որոշակիորեն հարաբերակցվում են որակական սահմանա-

զանցումը և, այսպես կոչված, չհաջողված հանցակցությունը1
1ֈ Այսպես, 

եթե հանցակիցը պայմանավորվածի փոխարեն իրականացնում է իր 

բնույթով բոլորովին այլ հանցանք, և եթե այդ արարքը հանցակիցների 

դիտավորության մեջ ընդգրկված հանցանքի բաղկացուցիչ մասը չէ և չի 

կլանվում կատարված հանցագործությամբ, ապա առկա է չհաջողված 

հանցակցությունֈ Հանցացկի որակական սահմանազանցման դեպքում 

հանցակցությունը, ըստ էության, չի սատցվում, քանի որ պատճառական 

կապը մասնակիցների արարքների և կատարողի իրականացրած 

հանցագործության միջև կա՛մ բացակայում է, կա՛մ էլ կրում է ձևական 

բնույթֈ 

Քանակական սահմանազանցման դեպքում կատարողը վնաս է 

պատճառում այն օբյեկտին, որը, պայմանավորվածության համաձայն, 

ընդգրկված էր հանցակիցների դիտավորության մեջ, սակայն հասցված 

վնասը պայմանավորվածից ավելի մեծ է լինում, կամ կատարողը 

իրականացնում է ոչ թե պայմանավորված հանցանքը, այլ դրան 

միաբնույթ մեկ այլ հանցանքֈ Քանակական սահմանազանցումը կարող 

է վերաբերել նաև ծարացնող հանգամանքներինֈ 

Հանցակցի սահմանազանցման հարցը քննարկման առարկա է 

դարձել նաև ՀՀ վճռաբեկ դատարանումֈ Վերլուծելով այս ինստիտուտի 

առանձնահատկությունները՝ ՀՀ վճռաբեկ դատարանը արտահայտել է 

հետևյալ դիրքորոշումը. «Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է, որ թեև 

հանցագործությանը երկու կամ ավելի անձանց դիտավորյալ համատեղ 

մասնակցության դեպքում հանցակիցներից յուրաքանչյուրը պետք է 

գիտակցի ոչ միայն իր, այլ նաև մյուս հանցակիցների վարքագծին 

                                                 
11ՀՀ քրեական օրենսգրքի 39-րդ հոդվածի 5-րդ մասը սահմանումէ.«Եթե կազմակերպչի, դրդիչի 

կամ օժանդակողի գործողությունները չեն հաջողվում իրենցից անկախ հանգամանքներով, ապա 

այդ անձանց պատասխանատվությունը վրա է հասնում համապատասխան հանցագործության 

նախապատրաստության համար»ֈ Նման դեպքերը քրեական իրավունքի տեսության մեջ 

անվանվում են չհաջողված հանցակցությունֈ 
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վերաբերող հանգամանքները, այդուհանդերձ, դա չի նշանակում, որ 

հանցակիցը քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածի 

դիսպոզիցիայի հատկանիշների ճշտությամբ պետք է բնութագրի այն 

հանցագործությունը, որի կատարմանը նա մասնակցում էֈ Օրինակ` ՀՀ 

քրեական օրենսգրքի 205-րդ հոդվածով նախատեսված հանցագոր-

ծության («Հարկերը, տուրքերը կամ պարտադիր այլ վճարումները 

վճարելուց չարամտորեն խուսափելը») օժանդակողը կարող է 

հանցագործության օբյեկտիվ կողմի իրականացումը հեշտացնելու 

նպատակով միջոցներ տրամադրել կատարողին, որպեսզի նա 

հնարավորություն ստանա չարամտորեն խուսափել հարկերը, տուրքերը 

կամ պարտադիր այլ վճարումները վճարելուց, սակայն օժանդակողը 

կարող է չիմանալ նշված հանցագործության կատարման կոնկրետ 

տեղը, ժամանակը, եղանակը կամ այն վնասի չափը, որը կարող է 

պատճառվել պետությանըֈ Նման դեպքում օժանդակողը պատասխա-

նատվության պետք է ենթարկվի փաստացի կատարված հանցագոր-

ծությանը հանցակցելու համարֈ 

Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ հանցակցի սահմանազանցման 

հարցը քննարկելիս իրավակիրառողը հանցակցության օբյեկտիվ և 

սուբյեկտիվ հատկանիշները պետք է գնահատի ոչ միայն առանձին-

առանձին` երկու և ավելի անձանց դիտավորյալ համատեղ 

մասնակցությամբ դիտավորյալ հանցագործություն կատարելու փաստը 

հաստատելու համար, այլև իրենց օրգանական ամբողջության մեջ, 

որպեսզի լիարժեք լուծի նշված անձանց պատասխանատվության և 

պատժի հարցըֈ 

Վերոգրյալի հիման վրա Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է, որ 

հանցակցի սահմանազանցում առկա չէ այն դեպքում, երբ 

հանցակցության օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ հատկանիշներն օրգանական 

ամբողջության մեջ գնահատելու արդյունքում կպարզվի, որ՝ 

ա) միևնույն հանցանքը կատարող երկու կամ ավելի անձինք 

փոխադարձաբար տեղյակ են եղել, որ իրենց արարքները գտնվում 

են պատճառական կապի մեջ (համատեղ են) և ուղղված են միևնույն 

հանցագործության կատարմանը, 

բ) յուրաքանչյուր հանցակից նախատեսել է հանցագործության՝ 

հանրության համար վտանգավոր հետևանքների առաջացման 

հնարավորությունը և ցանկացել կամ գիտակցաբար թույլ է տվել 

դրանց առաջացումըֈ 
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Հանցակցի սահմանազանցման առումով քննարկենք հետևյալ 

օրինակը. Ա-ն և Բ-ն պայմանավորվում են Գ-ին պատկանող խանութի 

պահեստարանից գողության եղանակով հափշտակություն կատարելֈ 

Պայմանավորվածության համաձայն՝ Ա-ն և Բ-ն մուտք են գործում 

պահեստարան, սակայն տարբեր մուտքերիցֈ Հափշտակության 

իրականցման ժամանակ պահեստարանում գտնվող պահակ Դ-ն 

նկատում է Բ-ինֈ Բ-ն, նկատելով Դ-ին, վերցնում է արդեն ձեռք բերվածը 

և դիմում փախուստիֈ Հանդիպելով Ա-ին՝ Բ-ն պատմում է կատարվածի 

մասինֈ Այս ժամանակահատվածում Դ-ն միացնում է անվտագության 

ազդանշանը, ինչի արդյունքում Ա-ն և Բ-ն դիմում են փախուստիֈ 

Սակայն ելքի մոտ անվտանգության աշխատակիցները բռնում են և՛     

Ա-ին, և՛ Բ-ինֈ 

Գտնում ենք, որ բերված օրինակում Ա-ն և Բ-ն ենթական են 

քրեական պատասխանատվության՝ մի խումբ անձանց կողմից 

պահեստարան մուտք գործելով կողոպուտի փորձի համարֈ Հետևաբար 
առաջարկում ենք ՀՀ քրեական օրենսգրքի 40-րդ հոդվածը լրացնել 3-րդ 
մասով՝ հետևյալ բովանդակությամբ. «Համակատարողի (համակա-
տարողների) կողմից սահմանազանցում թույլ տալու դեպքում արարքը 
պետք է որակել մի խումբ անձանց կողմից կատարված, եթե մյուս 
համակատարողը (համակատարողները) միացել է(են) սահմանա-
զանցում թույլ տված համակատարողի (համակատարողների) 
սահմանազանցում համարվող արարքին»ֈ 

Որոշ առանձնահատկություններ ունի միջնորդավորված 

կատարման դեպքում հոգեկան հիվանդությամբ տառապող անձի կամ 

քրեական պատասխանատվության տարիքի չհասած անձի կամ 

անզգուշությամբ գործողի սահմանազանցումը, այսինքն՝ միջնորդա-

վորված կատարողի դիտավորության սահմններից դուրս գալըֈ Մեր 

կարծիքով՝ միջնորդավորված կատարողը պետք է պատասխա-

նատվություն կրի վերը թվարկված անձանց այն բոլոր արաքների 

համար, որոնց վերաբերյալ կհաստատվի, որ միջնորդավորված 

կատարողը գիտեր կամ նախատեսել էր և գիտակցաբար թույլ է տվել 

հնարավոր շեղումներ «կենդանի գործիքի» արարքներումֈ  

Վերը շարադրվածի հաշվառմամբ՝ առաջարկում է ՀՀ քրեական 

օրենսգքի 40-րդ հոդվածը լրացնել 4-րդ մասով՝ հետևյալ 

բովանդակությամբ. «Միջնորդավորված կատարողը պատասխա-
նատվություն է կրում հանցանքը փաստացի կատարող անձի 
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սհամնազանցում համարվող այն արարաքների համար, որոնք 
միջնորդավորված կատարաողը կարող էր նախատեսել»ֈ 

Եզրակացություն: Ամբողջացնելով վերը շարադրվածը՝ հանգում 

ենք եզրակացության առ այն, որ՝ 

1. Հանցակցի սահմանազանցման հարցը քննարկելիս իրավակիրառողը 

հանցակցության օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ հատկանիշները պետք է 

գնահատի ոչ միայն առանձին-առանձին` երկու և ավելի անձանց 

դիտավորյալ համատեղ մասնակցությամբ դիտավորյալ հանցագոր-

ծություն կատարելու փաստը հաստատելու համար, այլև իրենց 

օրգանական ամբողջության մեջ, որպեսզի լիարժեք լուծի նշված 

անձանց պատասխանատվության և պատժի հարցըֈ  

2. Հանցակցի սահմանազանցում առկա չէ այն դեպքում, երբ 

հանցակցության օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ հատկանիշներն օրգա-

նական ամբողջության մեջ գնահատելու արդյունքում կպարզվի, որ՝ 

ա) միևնույն հանցանքը կատարող երկու կամ ավելի անձինք 

փոխադարձաբար տեղյակ են եղել, որ իրենց արարքները գտնվում 

են պատճառական կապի մեջ (համատեղ են) և ուղղված են միևնույն 

հանցագործության կատարմանը,   

բ) յուրաքանչյուր հանցակից նախատեսել է հանցագործության՝ 

հանրության համար վտանգավոր հետևանքների առաջացման 

հնարավորությունը և ցանկացել կամ գիտակցաբար թույլ է տվել 

դրանց առաջացումըֈ 

3. Անհրաժեշտ է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 40-րդ հոդվածը լրացնել 3-րդ 

մասով՝ հետևյալ բովանդակությամբ. «Համակատարողի (համակա-

տարողների) կողմից սահմանազանցում թույլ տալու դեպքում 

արարքը պետք է որակել մի խումբ անձանց կողմից կատարված, եթե 

մյուս համակատարողը (համակատարողները) միացել է(են) 

սահմանազանցում թույլ տված համակատարողի (համակա-

տարողների) սահմանազանցում համարվող արարքին»ֈ 

4. ՀՀ քրեական օրենսգքի 40-րդ հոդվածը լրացնել 4-րդ մասով՝ հետևյալ 

բովանդակությամբ. «միջնորդավորված կատարողը պատասխա-

նատվություն է կրում հանցանքը փաստացի կատարող անձի 

սհամնազանցում համարվող այն արարաքների համար, որոնք 

միջնորդավորված կատարաողը կարող էր նախատեսել»ֈ 

 

Հոդվածը ներկայացվել է ՇՊՀ-ի 29.09.2020թ.-ի ուսանողական 
գիտաժողովին: 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСЦЕССА СОУЧАСТНИКА 

ПРЕСТУПЛЕНИЯֈ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 

Барсегян Г. В. 

 

Краткое описание: данная работа посвящена одному из 

проблематичных институтов уголовного права, эксцессу. Представлены 

сущность эксцесса, его виды, проанализированы относящиеся к данной 

теме решения Кассационного суда Республики Армения. Представлены 

также некоторые проблемы квалификации преступлений, сопряжѐнных с 

эксцессом соучастия, и предложены возможные законодательные 

решения этих проблем. 

Ключевые слова: эксцесс соучастника, количественный эксцесс, 

качественный эксцесс, неудавшееся соучастие, посредственное 

исполнение.  

 

SEVERAL PROBLEMS OF EXCESSES OF AN ACCOMPLICE OF A CRIME: 

THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS 

Barseghyan G. V. 

 

The article is devoted to one of the most problematic institutes of 

Criminal law, the excess of accomplice. The paper describes the notion of 

excess, its forms and analyzes the precedents of the RA Court of Cassation 

concerning the issue. We touch upon some issues of qualifications of crimes 

accompanied by excess and suggest possible legislative solutions. 

Keywords: excess of accomplice, quantitative excess, qualitative excess, 

failed complicity, mediated commission of crime. 
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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 343.1                                                                      ԻՐԱՎՈՒՆՔ 

 

ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ 

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ 

ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

Հովակիմյան Հ. Ն. 

 

Սույն աշխատանքում համապարփակ ձևով ներկայացված են 

անչափահասին վերագրվող հանցագործություններով քննչական 

գործողություններին նրանց մասնակցելու առանձնահատկություններֈ 

Վերլուծված են հայրենական քրեադատավարական օրենսդրությունը և 

դատկան պրակտիկան, ներկայացված են տեսական մեկանաբա-

նություններըֈ Համաեմատականներ են անցկացված ՀՀ քրեական 

դատավարության գործող օրենսգրքի և ՀՀ քրեական դատավարության 

օրենսգրքի նախագծի միջևֈ 

Բանալի բառեր. անչափահաս, քննչական գործողություն, 

հարցաքննություն, առերեսում, հանցավոր ենթամշակույթ, օրինական 

ներկայացուցիչ, պաշտպան, ցուցմունքֈ 

 

Նախաբան: Անչափահասների հանցավորությունը էական 

ազդեցություն է թողնում հետագայում ձևավորվելիք ողջ 

հանցավորության վրաֈ Սա պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ 

անչափահասները, գտնվելով խոցելի տարիքում, արագորեն 

ինտեգրվում են հանցավոր ենթամշակույթի տարրեր կրող «համայնքին»ֈ 

Սրա հետևանքով դրանում առկա հակաիրավական վարքագիծը 

ամրապնդվում է անչափահասների հոգևոր և ֆիզիկական 

խթանիչներում, որն էլ ապագայում այդ վարքագիծը շտկելու և  

պրոֆեսիոնալիզմի մակարդակի հասցնելու միջոցով ծնում է հանրորեն 

վտանգավոր նոր արարքներ, ինչն ունի իր տեղը հանցավորության մեջֈ 

Այս հանգամանքով էլ պայմանավորված՝ գրեթե միշտ 

օրակարգային է լինում անչափահասների վերաբերյալ օրենսդրության 

մշակումը, համակարգումն ու զարգացումըֈ 

2 0 2 0   № 2 
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Մինչ անդրադառնալը ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով1
2 

(այսուհետ՝ Օրենսգիրք) քննչական գործողություններին անչափահաս-

ների մանսակցության առանձնահատկություններին, հարկ ենք 

համարում անդրադառնալ այն հարցին, թե ինչ է նշանակում 

անչափահաս՝ դատավարական իմաստովֈ Այս առումով, կարծում ենք, 

ընդունելի է իրավաբանական գրականության մեջ արտահայտված այն 

կարծիքը, համաձայն որի՝ «թեև ՀՀ քրեական դատավարության 

օրենսգրքի 50-րդ գլուխը նվիրված է անչափահասների վերաբերյալ 

վարույթի առանձնահատկությունների կարգավորմանը, սակայն ինչպես 

այդ գլխի դրույթներում, այնպես էլ օրենսգրքում ընդհանրապես 

բացակայում է «անչափահաս» հասկացությունըֈ Իսկ այս վարույթը 

կիրառելու չափանիշ է համարվում մինչև 18 տարեկան հասակում 

հանցանք կատարած լինելը (439-րդ հոդված, մաս 1-ին), այսինքն՝ 

վարույթի կարգը կիրառելու չափանիշը նյութաիրավական է, ոչ թե 

դատավարական» [1]ֈ  

Քննչական գործողությունը քրեադատավարական օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից 

մինչդատական և դատական քննության փուլում հետքառաջացման 

մեխանիզմի շրջանակում իրականացվող որոնողական և ճանաչողական 

գործողությունների համակարգ է, որը նպատակաուղղված է 

ապացուցողական տեղեկության ձևավորմանը [2]ֈ Այլ կերպ՝ քննչական 

գործողությունները, ինչպես ամբողջ քրեական դատավարության, 

այնպես էլ դրա առանձին վարույթներով (այդ թվում՝ անչափահասին 

վերաբերող), ապացույցների ձեռք բերմանն ուղղված գործո-

ղությունների համակարգ էֈ Սրանից հետևում է, որ ապացուցողական 

գործունեության հիմքում ընկած են հենց քննչական գործողություններըֈ  

Քննչական գործողություններին անչափահասի մասնակցության 

վերաբերյալ առանձնահատկությունները վերաբերում են անչափա-

հասին քննչական գործողության կանչելու կարգին, այն անձանց 

շրջանակին, ովքեր կարող են մասնակցել անչափահասի մասնակ-

ցությամբ իրականացվող քննչական գործողությանը, հարցաքննության 

իրականացման դատավարական կարգին, ինչպես նաև պաշտպանի 

պարտադիր մասնակցությանը [3]ֈ Պետք է նշել, որ Օրենսգիրքը 

                                                 
1

2 ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգիրք, ընդունվել է 1998 թվականի հուլիսի 1-ին ՀՀ Ազգային 

ժողովի կողմից, ուժի մեջ է մտել 1999 թվականի հունվարի 12-ին, գործում էֈ ՀՕ-248, ՀՀՊՏ 

1998.09.21/22(55): 
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սահմանում է միայն հարցաքննությանը անչափահասի մասնակ-

ցությանը վերաբերող առանձնահատկություններըֈ Օրենսգրքում չկա 

առանձին հոդված, որը նվիրված լինի քննչական գործողություններին 

անչափահասի մասնակցության դատավարական առանձնահատ-

կություններինֈ 

Այս խնդրի լուծման նպատակով անհրաժեշտ է նշել Նախագծի  

212-րդ հոդվածի իրավակարգավորումը, որը հնարավորինս փորձել է 

ամրագրել այն ընդհանուր դրույթները, որոնք կարելի է տարածել 

քննչական գործողության մասնակցող անչափահասի վրաֈ Այս հոդվածի 

առաջին մասի համաձայն՝ անչափահասի կամ անգործունակի 

մասնակցությամբ քննչական գործողության կատարմանը ներգրավվում 

է հոգեբանի որակավորում ունեցող անձ (հոգեբան): Անչափահաս կամ 

անգործունակ տուժողի կամ վկայի մասնակցությամբ քննչական 

գործողության կատարմանն իրավունք ունի մասնակցել նրա օրինական 

ներկայացուցիչը: 

Վերը նշված հոդվածի առաջին մասից պարզ է դառնում, որ 

Նախագիծը էականորեն առաջընթաց է արձանագրել Օրենսգրքի 

համապատասխան նորմերի համեմատֈ Այդ մասին է վկայում այն, որ 

Նախագծով բոլոր քննչական գործողություններին անչափահասի 

մասնակցության դեպքում ներգրավվում է հոգեբանֈ Նշենք, որ 

Օրենսգրքով միայն անչափահաս տուժողի և վկայի համար է 

նախատեսված առանձին կարգավորում առ այն, որ նրանց 

հարցաքննությունը կատարվում է մանկավարժի մասնակցությամբֈ 

Սակայն սա վերաբերում է այն անչափահաս տուժողին կամ վկային, ում 

16 տարին չի լրացել (Օրենսգրքի 207-րդ հոդվածի 2-րդ մաս)ֈ 

Այժմ անդրադառնանք նշված դրույթների տարբերություններինֈ 

Նախ, Օրենսգիրքը չի նախատեսում քննչական գործողություն-

ներին անչափահասի մասնակցության առանձնահատկություններ, այն 

վերաբերում է միայն հարցաքննությանըֈ Սրանից բացի, Օրենսգրքի 

սահմանափակ կարգավորումները վերաբերում են միայն անչափահաս 

վկային կամ տուժողինֈ Այստեղ հարց է առաջանում. իսկ այն 

դեպքերում, երբ հարցաքննվում է անչափահաս կասկածյալը կամ 

մեղադրյալը կամ էլ դատապարտյալը, անհրաժեշտ չէ՞ արդյոք այդ 

դեպքում նույնպես մանկավարժ ներգրավել [4]ֈ Չէ՞ որ մանկավարժ 

ներգրավելու էությունը այն է, որ հարցաքննողը հնարավորինս այնպիսի 

հարցաքննության տակտիկա մշակի, որը ավելի քիչ բացասական 

հոգեբանական ազդեցիկ գործոն կունենա անչափահասի վրաֈ 
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Ուշադրության է արժանի նաև այն հանգամանքը, որ այս ամենը 

վերաբերում է մինչև 16 տարեկան տուժողին կամ վկային, այնինչ 

Նախագծի՝ վերը նշված հոդվածում տարբերակում չի դրվում մինչև 16 և 

16-18 տարեկան անչափահասների միջև, այլ խոսվում է հենց 

անչափահասի մասինֈ 

Հաջորդ նկատառումը վերաբերում է մանկավարժի կամ հոգեբանի 

մասնակցության արդյունավետությանըֈ Ճիշտ է, մանկավարժը անցնում 

է դասընթացներ նաև հոգեբանությունից, բայց գրեթե հնարավոր չէ 

հանդիպել մի իրավիճակի, որ նա ավելի պատրաստված լինի կամ ավելի 

բարձր պրոֆեսիոնալիզմ դրսևորի, քան հոգեբանը, որը տիրապետում է 

մանկական հոգեբանության առանձնահատկություններինֈ Այս առումով 

ևս կարծում ենք, որ գերադասելի է հենց հոգեբանի, այլ ոչ թե 

մանկավարժի մասնակցությունը, ինչն ամրագրված է Նախագծումֈ 

Անչափահասի՝ քննչական գործողության մասնակցությունը 

ապահովվում է նրա օրինական ներկայացուցչի միջոցով (Օրենսգրքի 

205-րդ հոդվածի 4-րդ մաս)ֈ Դատավարական գրականության մեջ 

օրինական ներկայացուցչի միջոցով կանչելու վերաբերյալ արտահայտ-

վել է կարծիք առ այն, որ դա նպատակահարմար է այն դեպքում, երբ 

անչափահասի ծնողները բնութագրվում են դրական, այսինքն՝ զերծ են 

հակաօրինական վարքագիծ ցուցաբերելուցֈ Այն դեպքում, երբ ծնողները 

բնութագրվում են բացասական, վարույթն իրականացնող մարմինը 

պետք է ծանուցման այլ եղանակներ գտնի [5]ֈ Այդպիսի 

հնարավարություն վարույթն իրականացնող մարմնին ընձեռում է 

Օրենսգրքի 205-րդ հոդվածի 4-րդ մասը, համաձայն որի՝ արգելանքի 

տակ չգտնվող անչափահասները, որպես կանոն, կանչվում են իրենց 

օրինական ներկայացուցիչների միջոցով: Այստեղ «որպես կանոն» 

արտահայտությունը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ հնարավոր են 

դեպքեր, երբ անչափահասը կանչվի այլ անձանց միջոցով, որպիսիք 

կարող են լինել, օրինակ, ուսման վայրի վարչակազմը կամ քննիչի 

հայեցողությամբ այլ հաստատության ղեկավար կազմը կամ այլ անձինք, 

որոնք կարող են պատշաճ կերպով ապահովել անչափահասի 

ներկայությունըֈ Անչափահաս տուժողի կամ վկայի հարցաքննությանը 

իրավունք ունի մասնակցելու նրա օրինական ներկայացուցիչըֈ Սա 

նշանակում է, որ քննչական գործողություն իրականացնողը որևէ 

պարտավորություն չունի ներգրավելու օրինական ներկայացուցչին, 

բայց բոլոր այն դեպքերում, երբ նա ցանկություն է հայտնում ներկա 

գտնվելու, քննիչը պարտավոր է ապահովել նրա ներկայությունըֈ 
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Իհարկե, նշվածը կրկին չի վերաբերում անչափահաս կասկածյալին կամ 

մեղադրյալին, ինչը մեր կարծիքով բացթողում էֈ  

 Արդեն նշեցինք, որ անչափահասի հարցաքննությանը ներկա 

գտնվելու իրանունք ունեն նրա օրինական ներկայացուցիչը, ինչպես 

նաև մանկավարժըֈ Թեպետ ուղղակիորեն՝ Օրենսգրքի քննչական 

գործողությունների համակարգում չկա նշում պաշտպանի պարտադիր 

մասնակցության վերաբերյալ, այլ այն նշված է որպես կասկածյալի կամ 

մեղադրյալի իրավունք, սակայն դրա պարտադիրությունը ընդգծվում է 

Օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետում, համաձայն որի՝ 

քրեական գործով վարույթին պաշտպանի մասնակցությունը 

պարտադիր է, երբ հանցանքը կատարելու պահին կասկածյալը կամ 

մեղադրյալն անչափահաս էֈ Այս դրույթի ուժով վարույթն իրականաց-

նող մարմինը պարտավորվում է անչափահասի նկատմամբ ցանկացած 

քննչական գործողություն իրականացնել պաշտպանի մասնակցությամբֈ 

Ընդ որում, եթե անչափահասը հրաժարվի պաշտպանից, նա իրավունք 

ունի չընդունելու անչափահաս կասկածյալի կամ մեղադրյալի կողմից 

պաշտպանից հրաժարումը (Օրենսգրքի 72-րդ հոդվածի 2-րդ մաս)ֈ 

Անչափահասի հարցաքննության ժամկետների վերաբերյալ 

Օրենսգրքի և Նախագծի կարգավորումները չեն տարբերվումֈ Ինչպես 

Օրեսնգրքում, այնպես էլ Նախագծում հարցաքննությունը չի կարող 

տևել անընդմեջ 4 ժամից ավելի, իսկ անչափահասի, ինչպես նաև 

հոգեկան խանգարմամբ կամ ծանր հիվանդությամբ տառապող անձի 

հարցաքննությունը՝ 2 ժամից ավելի: Հարցաքննությունը թույլատրվում է 

շարունակել հարցաքննվող անձին հանգստի և սնվելու համար 

անհրաժեշտ առնվազն 1 ժամ ընդմիջում տրամադրելուց հետո: Օրվա 

մեջ հարցաքննության ընդհանուր տևողությունը չի կարող գերազանցել 

8, իսկ անչափահասի, ինչպես նաև հոգեկան խանգարմամբ կամ  ծանր 

հիվանդությամբ տառապող անձի համար՝ 6 ժամը: Այստեղ առկա չէ 

որևէ տարբերությունֈ Մեր կարծիքով՝ այս կարգավորումները պետք է 

տարածել նաև առերեսման վրա, քանի որ այն հարցաքննության 

տարատեսակ էֈ Այս խնդրի լուծման նպատակով Նախագծի 224-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասում սահմանված է՝ առերեսումը կատարվում է 

հարցաքննության` սույն օրենսգրքով սահմանված կարգով` հաշվի 

առնելով սույն հոդվածով սահմանված առանձնահատկությունները: 

Սրանից հետևում է, որ անչափահասի նկատմամբ նշված քննչական 

գործողությունը իրականացնելիս վարույթն իրականացնող մարմինը 
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պարտավոր է պահպանել անչափահասի հարցաքննության համար 

սահմանված ժամկետներըֈ 

Վարույթն իրականացնող մարմինը մինչև հարցաքննությունն 

սկսելը տասնվեց տարին չլրացած վկային կամ տուժողին բացատրում է 

գործին վերաբերող ամեն ինչի մասին ճշմարտացիորեն պատմելու նրա 

պարտականությունը, բայց նա չի նախազգուշացվում ցուցմունքներ 

տալուց հրաժարվելու կամ խուսափելու կամ ակնհայտ սուտ 

ցուցմունքներ տալու համար օրենքով սահմանված պատասխա-

նատվության մասին: Այս դրույթը պահպանվել է նաև Նախագծում, 

սակայն վերաբերում է անչափահասին՝ անկախ դատավարական 

կարգավիճակից, ինչը, մեր կարծիքով, ավելի համապարփակ 

կարգավորում է (Նախագծի 212-րդ հոդվածի 3-րդ մաս)ֈ Սակայն 

ավելացել է ևս մեկ կարգավորում, որը վերաբերում է անչափահաս 

մեղադրյալինֈ Նախագծի 415-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ եթե 

տասնվեց տարին չլրացած մեղադրյալը ցուցմունք տալու ցանկություն է 

հայտնում, ապա վարույթն իրականացնող մարմինը նրան տեղեկացնում 

է ճիշտ ցուցմունք տալու պարտականության մասին, սակայն չի 

նախազգուշացնում սուտ ցուցմունք տալու համար օրենքով սահմանված 

պատասխանատվության մասին: 

Եզրակացություն: Օրենսգիրքը սահմանում է միայն 

հարցաքննությանը անչափահասի մասնակցությանը վերաբերող 

առանձնահատկություններֈ Օրենսգրքում չկա առանձին հոդված, որը 

նվիրված է քննչական գործողություններին անչափահասնի 

մասնակցության դատավարական առանձնահատկություններինֈ 

Նախագիծը առանձնացնում է ընդհանուր նորմեր, որոնց ուժով, օրինակ, 

հոգեբանը պարտադիր մասնակցություն է ունենում անչափահասների 

մասնակցությամբ բոլոր քննչական գործողություններին, իսկ 

Օրենսգրքով միայն մանկավարժ է մասնակցում անչափահասի 

հարցաքննությանը, որի արդյունավետությունը հոգեբանի համեմա-

տությամբ, մեր կարծիքով, ավելի պակաս էֈ Օրենգիրքը մինչև 16 

տարեկան անչափահասի մասնակցությամբ իրականացվող հար-

ցաքննության մասին է խոսում, իսկ Նախագիծը նշում է անչափահաս, 

որն ավելի ընդգրկուն հասկացություն էֈ Նախագծով հարցաքննության 

նույն կարգը կիրառվում է առերեսման դեպքում. դրա մասին է վկայում 

Նախագծի 224-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, որում սահմանված է՝ 

առերեսումը կատարվում է հարցաքննության` սույն օրենսգրքով 

սահմանված կարգով` հաշվի առնելով սույն հոդվածով սահմանված 
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առանձնահատկությունները: Սրանից հետևում է, որ անչափահասի 

նկատմամբ նշված քննչական գործողությունը իրականացնելիս 

վարույթն իրականացնող մարմինը պարտավոր է պահպանել 

անչափահասի հարցաքննության համար սահմանված ժամկետները, 

ինչը կարգավորված չէ Օրենսգրքով, և այս հարցի լուծման նպատակով 

առաջարկում ենք նույնաբովանդակ կարգավորում նախատեսել 

Օրենսգրքումֈ 
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ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В 

СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ В УГОЛОВНОМ  

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РА 

Овакимян Г. Н. 

 

В настоящей работе всеобъемлющим образом представлены 

особенности участия в следственных действиях по преступлениям, 

приписываемым несовершеннолетнему. Проанализированы отечествен-

ное уголовно-процессуальное законодательство и судебная практика, 

представлены теоретические толкования. Проведены параллели между 

действующим уголовно-процессуальным кодексом РА и проектом 

Уголовно-процессуального кодекса РА. 

Ключевые слова: несовершеннолетний, следственное действие, 

допрос, очная ставка, преступная субкультура, законный представитель, 

защитник, показания. 

 

FEATURES OF PARTICIPATION OF MINORS IN INVESTIGATIVE 

ACTIONS IN CRIMINAL PROCEEDINGS OF THE REPUBLIC OF ARMENIA 

Hovakimyan H. N. 

 

This paper comprehensively presents the features of participation in 

investigative actions for crimes attributed to a minor. Domestic criminal 

procedure legislation and judicial practice are analyzed, and theoretical 

interpretations are presented. Parallels are drawn between the current 

Criminal Procedure Code of the Republic of Armenia and the draft Criminal 

Procedure Code of the Republic of Armenia. 
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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 343.1                                                                     ԻՐԱՎՈՒՆՔ 

 

ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՔՐԵԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐՈՎ ՎԱՐՈՒՅԹԻ 

ԿԱՐՃՄԱՆ ԵՎ ՔՐԵԱԿԱՆ ՀԵՏԱՊՆԴՄԱՆ ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ 

ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

Հովակիմյան Հ. Ն. 

 

Սույն աշխատանքը նվիրված է անչափահասների վերաբերյալ 

քրեական գործերով վարույթի կարճման և քրեական հետապնդման 

դադարեցման առանձնահատկություններին: Աշխատանքում ներկայացված 

են գիտնականների տեսակետներ, ներկայացված և վերլուծված են ՀՀ 

վճռաբեկ դատարանի մի շարք որոշումներ: Ուսումնասիրված և վերլուծված 

են նաև ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի և նախագծի վերաբերելի 

դրույթներֈ Կատարված հետազոտության հիման վրա ներկայացված են 

առաջարկություններ՝ ուղղված ՀՀ օրենսդրության և իրավակիրառ 

պրակտիկայի բարելավմանըֈ 
Բանալի բառեր. անչափահաս, քրեական գործի կարճում, քրեական 

հետապնդման դադարեցում, անչափահասների գործերով վարույթ, 

հանցակազմ, քրեական պատասխանատվության տարիք, անչափահաս-

ների արդարադատությունֈ 

 

Նախաբան: Անչափահասների հանցավորության դեմ պայքարը, 

առանց նրանց վերագրվող հանցագործությունների վերաբերյալ վարույթի 

լրիվ և համապարփակ կարգավորման, դժվար է պատկերացնելֈ Հենց այդ 

նպատակով վերջին շրջանում բավականին մեծ ուշադրություն է դարձվում 

ինչպես անչափահասների արդարադատությանը (Juvenile Justice), այնպես 

էլ տարբեր օրենսդրական նախաձեռնություններին, որոնք առնչվում են 

անչափահաս անձանց իրավունքներին ու օրինական շահերինֈ Այս մասին է 

վկայում Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության նախա-

րարությունում բոլորովին վերջերս ստեղծված «Անչափահասների 

2 0 2 0   № 2 
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արդարադատության խորհուրդը»1
3ֈ Խորհրդի նպատակն է  նպաստել 

Հայաստանի Հանրապետությունում օրենքի հետ առնչվող 

անչափահասների (երեխաների) ինստիտուցիոնալ (իրավական, 

հոգեբանական, սոցիալական, էթիկական և այլն) համակարգի կայացմանն 

ու շարունակական կատարելագործմանը, երեխաների իրավունքների և 

օրինական շահերի պաշտպանության ապահովմանըֈ Այս կառույցի 

ստեղծման համար հիմք հանդիսացան ՀՀ-ի ստանձնած մի շարք 

միջազգային պարտավորությունները, ինչպես նաև ԵԱՀԿ-ի կողմից ՀՀ-ում 

անցկացվող մշտադիտարկման գնահատականը երեխաների 

իրավունքների և անչափահասների արդարադատության վերաբերյալ [1]ֈ 

Անչափահասների նկատմամբ իրականացվող վարույթով քրեական 

հետապնդման դադարեցման կամ քրեական գործի կարճման կարգն ու 

դեպքերը միջազգային չափանիշներին համապատասխանեցնելը էական 

նշանակություն ունի Հայաստանի Հանրապետությունում յուվենալ 

արդարադատության նպատակների տեղայնացման համարֈ Մի շարք 

միջազգային փաստաթղթերում ամրագրված է իրավախախտ 

անչափահասների նկատմամբ կիրառվող պետական հարկադրական 

միջոցների և մեխանիզմների համակարգը, որը պետք է բխի 

մարդասիրությունից, անչափահաս անձանց իրավունքների և օրինական 

շահերի ապահովումից, նրանց բարեկեցությունից, ինչպես նաև այլ 

երաշխիքային դրույթներից, որոնք առավելագույնս կապահովեն 

ներպետական միջոցների համաչափ ներգործությունը անչափահաս 

անձանց նկատմամբֈ 

Անչափահասների նկատմամբ վարույթի հատուկ կարգը առաջին 

հերթին հիմնվում է անչափահասների տարիքային, սոցիալ-հոգեբանական 

և այլ առանձնահատկությունների վրա, որոնք պահանջում են նրանց 

իրավունքների իրացման լրացուցիչ երաշխիքներֈ Հայաստանի 

Հանրապետության քրեադատավարական օրենսդրությունը ելակետային է 

համարում այն դրույթը, որ անչափահասները, տարիքով պայմանավորված, 

իրենց իրավունքների և օրինական շահերի իրացման օրենսդրական 

երաշխիքների կարիք ունենֈ Ակնհայտ է, որ դա հետևանք է այն բանի, որ 

օրենսդիրը գիտակցում է անչափահասի տարիքային առանձնահատ-

կությունները և անչափահասների իրավունքների ու ազատությունների 

լրացուցիչ երաշխիքների անհրաժեշտությունը [2]ֈ  

                                                 
13Անչափահասների արդարադատության խորհուրդը իր գործունեությունն իրականացնում է՝ 

ղեկավարվելով ՀՀ արդարադատության նախարարի 2018թ. մայիսի 11-ի N 188 – Ա հրամանով 

հաստատված աշխատակարգով և այլ իրավական ակտերովֈ 
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«Երեխայի իրավունքների մասին» կոնվենցիայի 40-րդ հոդվածի 3-րդ 

մասը սահմանում է, որ մասնակից պետությունները ձգտում են նպաստել 

մեղադրվող կամ քրեական օրենսդրությունը խախտած համարվող 

երեխաների նկատմամբ հատկապես կիրառելի օրենքների, 

ընթացակարգերի, մարմինների և հաստատությունների ստեղծմանը, 

մասնավորապես … բ) անհրաժեշտության և ցանկալիության դեպքում նման 

երեխաների նկատմամբ միջոցներ ձեռնարկել՝ առանց դատաքննության 

դիմելու, մարդու իրավունքների լիակատար պաշտպանության և 

իրավական երաշխիքների պահպանման պայմանովֈ  

Սրանից բխում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, ի դեմս 

իրավասու մարմինների, պետք է ձեռնարկի հնարավորինս առավելագույնը 

քրեական հետապնդման ենթարկվող անչափահաս անձանց իրավունքների 

արդյունավետ պաշտպանության համարֈ Ինչպես նշված է, այդ 

հաստատությունների ստեղծումը ցանկալիության դեպքում պետք է կրի 

արտադատական բնույթ, քանի որ դրանում խոսվում է «առանց 

դատաքննության դիմելու» իրականացնելու այդ ամենըֈ 

Սակայն, արտադատական այդ մարմինը պետք է մարդու 

իրավունքների լիակատար պաշտպանության երաշխիքներով օժտված լինիֈ 

Համաձայն «Պեկինյան կանոնների» 5.1 կետի՝ անչափահասների 

վերաբերյալ արդարադատության համակարգը ուղղված է առաջին հերթին 

անչափահասի բարեկեցության ապահովմանը, որպեսզի անչափահաս 

իրավախախտների վրա ազդեցություն գործող ցանկացած միջոց միշտ 

համաչափ լինի ինչպես իրավախախտի անհատական առանձնահատ-

կություններին, այնպես էլ իրավախախտման հանգամանքներին: Նշված 

կետի «Մեկնաբանություն» հատվածում առանձին կերպով բացատրվում են 

նշված կանոնի հիմնական նպատակներըֈ 5-րդ կանոնում, ըստ էության, 

նախատեսվում են ընդամենը անչափահասի ցանկացած կոնկրետ 

իրավախախտման կամ հանցագործության համար արդարացի 

պատասխանատվության միջոցների կիրառում: Այդ կանոնի մեջ 

զուգակցվող ասպեկտների բազմազանությունը կարող է նպաստել երկու 

մոտեցումների կիրառմանը, այն է` նոր և առաջադիմական պատասխան 

գործողությունները նույնքան ցանկալի են, որքան անչափահասների վրա 

պաշտոնական սոցիալական հսկողական ցանցի չարդարացված 

ընդլայնմանը ուղղված նախազգուշական միջոցները: 

 «Տոկիոյի կանոնների» [3] 1-ին բաժնի 2.3.-րդ կետի համաձայն՝ 

իրավախախտման բնույթի և ծանրության, իրավախախտի անձի և 

կենսագրության, ինչպես նաև հասարակության պաշտպանության 
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նկատառումներից ելնելով՝ առավել ճկունություն ապահովելու և 

բանտարկության անհարկի կիրառումից խուսափելու նպատակով 

քրեական արդարադատության համակարգը պետք է ապահովի 

ազատությունից զրկելու հետ չկապված միջոցների առկայությունը՝ 

մինչդատական փուլից մինչև դատավճռի կայացումից հետո ընկած 

ժամանակահատվածը կիրառելու համարֈ 

Ինչպես երևում է վերը շարադրված իրավադրույթների 

բովանդակությունից, միջազգային առաջադեմ իրավական հանրությունն 

առաջնորդվում է այն սկզբունքով, որ քրեական իրավախախտում թույլ 

տված անչափահասները, իրենց տարիքային, հոգեֆիզիոլոգիական 

առանձնահատակություններից ելնելով, արժանի են հատուկ 

մարդասիրական վերաբերմունքի, որը հնարավորություն կտա նրանց 

ուղղվելու, վերասոցիալականացվելու, դևիանտ վարքագծից հրաժարվելու 

այնպիսի միջոցներով և մեխանիզմներով, որոնք կապված չեն լինի նրանց 

նկատմամբ պատժի նշանակման կամ նրանց՝ դատական քննությանը 

ներգրավելու հետֈ Սա ենթադրում է պաշտոնական քրեական 

դատավարությունից հրաժարվել՝ դրա փոխարեն ոչ պաշտոնական 

այլընտրանքներ կիրառելովֈ Դա թոյլ է տալիս խուսափել տևական 

դատական ընթացակարգերից՝ կապված մեղավորությունը պարզելու հետ, 

սակայն, դրանով հանդերձ, առավելագույնս պաշտպանում է անչափահասի 

իրավունքներն ու օրինական շահերը [4]ֈ Այստեղ պետք է նախատեսվեն 

այնպիսի միջոցներ և մեխանիզմներ, որոնք, զերծ լինելով դատական 

ընթացակարգերից, այդուհանդերձ հիմնավոր կերպով հնարավորություն 

կընձեռեն պարզելու անչափահասի մեղավորության հարցըֈ 

Նշյալ ինստիտուտը թույլ է տալիս խուսափել ստիգմատիզացումից [5]ֈ 

Այդ պրոցեսը ամրապնդվում է անչափահասի հոգեբանության մեջ, և նա 

իրեն զգում է հասարակությունից մերժվածֈ Սա, իհարկե, չի նշանակում 

բացառել կամ ազատել անձին քրեական պատասխանատվությունից առաց 

որևէ միջոց կիրառելուֈ  

ՀՀ քրեական օրենսգրքի2
4 91-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ 

առաջին անգամ ոչ մեծ կամ միջին ծանրության հանցանք կատարած 

անչափահասը դատարանի կողմից կարող է ազատվել քրեական 

պատասխանատվությունից, եթե դատարանը գտնի, որ նրա ուղղվելը 

հնարավոր է դաստիարակչական բնույթի հարկադրանքի միջոցների 

կիրառմամբ:  

                                                 
2

4Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգիրք, ընդունել է ՀՀ Ազգային ժողովը 

18.04.2003թ., ուժի մեջ է մտել 01.08.2003թ., գործում էֈ ՀՕ-528-Ն, ՀՀՊՏ 2003.05.02/25(260), Հոդ. 407:  
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ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի3
5 (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 

443-րդ հոդվածի համաձայն՝ դատարանը, դատավճիռ կայացնելիս, գալով 

այն եզրակացության, որ անչափահասը կարող է ուղղվել առանց քրեական 

պատժի միջոցներ կիրառելու, կարող է անչափահասին ազատել պատժից և 

նրա նկատմամբ կիրառել դաստիարակչական բնույթի հարկադրանքի 

միջոցներ: 

Ինչպես ցույց է տալիս Օրենսգրքի 443-րդ հոդվածը, դատարանը 

կարող է անչափահասին պատժից ազատել և նրա նկատմամբ կիրառել 

դաստիարակչական բնույթի հարկադրանքի միջոցֈ Սակայն 91-րդ հոդվածի 

1-ին մասը հնարավորություն է ընձեռում դատարանին ազատել 

անչափահասին քրեական պատասխանատվությունից՝ նրա նկատամամբ 

դաստիարակչական բնույթի հարկադրանքի միջոցներ կիրառելովֈ Այն 

դեպքում, երբ դատարանը անչափահասին ազատում է միայն պատժից, այլ 

ոչ քրեական պատասխանատվությունից, նրա նկատմամբ կարող է 

կիրառվել հատուկ ուսումնադաստիարակչական կամ բժշկական-

դաստիարակչական հաստատությունում տեղավորելը, ինչը պարզ երևում է 

ՀՀ քրեական օրենսգրքի 93-րդ հոդվածի առաջին մասիցֈ Կարծում ենք՝ 
այստեղ առկա է անհստակություն. այն խնդիրը, որ քրեադատավարական 
նորմերը պետք է ապահովեն քրեաիրավական նորմերի կյանքի կոչվելը, 
այստեղ չի ապահովվումֈ Ուստի գտնում ենք, որ Օրենսգրքի 443-րդ 
հոդվածը անհրաժեշտ է շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. «Դատարանը 
դատավճիռ կայացնելիս գալով այն եզրակացության, որ անչափահասը 
կարող է ուղղվել առանց քրեական պատժի միջոցներ կիրառելու, կարող է 
անչափահասին ազատել քրեական պատասխանատվությունից՝ նրա 
նկատմամբ կիրառելով դաստիարակչական բնույթի հարկադրանքի 
միջոցներ կամ ազատել պատժից՝ անչափահասին ուսումնադաս-
տիարակչական կամ բժշկական-դաստիարակչական հաստա-
տություններում տեղավորելով»ֈ 

Օրենսգրքի 35-րդ հոդվածում շարադրված են հանգամանքներ, որոնց 

առկայությունը բացառում է քրեական գործի վարույթը և քրեական 

հետապնդումըֈ Նշված հոդվածի բովանդակությունից հետևում է, որ 

դրանում տեղ գտած հիմքերը դասկարգվում են երկու խմբի՝ «արդարացնող» 

(ռեաբիլիտացիոն) հիմքեր, որոնք նախատեսված են 35-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 1-3 կետերով և 2-րդ մասով, և «ոչ արդարացնող» (ոչ ռեաբիլիտացիոն) 

                                                 
3

5Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգիրք, ընդունել է ՀՀ Ազգային 

ժողովը 01.07.1998թ., ուժի մեջ է մտել 12.01.1999թ., գործում էֈ ՀՕ-248, ՀՀՊՏ 1998.09.21/22(55): 
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հիմքեր, որոնք նախատեսված են 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-13-րդ 

կետերով [6]ֈ 

Այս մասին է վկայում նաև Օրենսգրքի 261-րդ հոդվածի 5-րդ մասը, 

համաձայն որի՝ սույն օրենսգրքի 35-րդ հոդվածի առաջին մասի 1-3-րդ 

կետերով և երկրորդ մասով նախատեսված հանգամանքների 

առկայությամբ գործով վարույթը կարճելիս և քրեական հետապնդումը 

դադարեցնելիս չի թույլատրվում որոշման մեջ տալ ձևակերպումներ, որոնք 

կասկածի տակ կդնեն այն անձի անմեղությունը, որի նկատմամբ քրեական 

հետապնդումը դադարեցվել է: 

Այսինքն՝ Օրենսգրքի 35-րդ հոդվածի 1-3-րդ կետերով և 2 մասով 

նախատեսված որևէ հիմքով քրեական գործի կարճման և քրեական 

հետապնդման դադարեցման դեպքում անձը ձեռք է բերում արդարացվածի 

կարգավիճակ և օգտվում նրան վերաբերելի իրավունքներիցֈ Այս հիմքերով 

գործի վարույթը կարճելը անձի վրա հետագայում չի դնում որևէ 

պարտավորություն կամ չի առաջացնում բացասական հետևանքներֈ 

Մնացած բոլոր հիմքերի պարագայում անձի համար հետագայում կարող են 

առաջանալ բացասական հետևանքներֈ  

Օրենսգրքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 9-րդ կետի համաձայն՝ 

քրեական գործ չի կարող հարուցվել և քրեական հետապնդում չի կարող 

իրականացվել, իսկ հարուցված քրեական գործի վարույթը ենթակա է 

կարճման, եթե՝ անձն արարքը կատարելու պահին չի հասել քրեական 

պատասխանատվության ենթարկելու` օրենքով նախատեսված տարիքինֈ 

Այս կետը, ինչպես արդեն նշվեց, համարվում է ոչ արդարացնող և չի մտնում 

1-ին մասի 2-րդ կետի բովանդակության մեջֈ Այս տեսակետն է 

արտահայտել ՀՀ վճռաբեկ դատարանը Հայարփի Աթոյանի վճռաբեկ բողոքի 

քննության արդյունքումֈ Վճռաբեկ դատարանը նշել է. «ՀՀ քրեական 

դատավարության օրենսգրքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 9-րդ կետն 

ընդգրկված է քրեական գործով վարույթի կարճման և քրեական 

հետապնդման դադարեցման «ոչ արդարացնող» հիմքերի շարքում: Նման 

հիմքերով վարույթի կարճման դեպքում փաստվում է, որ անձի կատարած 

արարքն իր մեջ պարունակում է հանցակազմի հատկանիշներ, սակայն 

օրենքով սահմանված պայմանների առկայության պարագայում քննչական 

մարմինները նրան ազատում են քրեական պատասխանատվությունից: 

Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ օրենսդրի կողմից ՀՀ քրեական 

դատավարության օրենսգրքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 9-րդ կետով 

նախատեսված հիմքը նույն հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով նախատեսված 

հիմքից առանձնացնելը ենթադրում է, որ հանցակազմի բացակայության 
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պատճառաբանությամբ (ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 35-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետ) քրեական գործով վարույթը պետք է կարճվի, 

և անձի նկատմամբ քրեական հետապնդումը պետք է դադարեցվի, եթե նրա 

արարքում բացակայում են հանցակազմի տարրը կամ տարրերը: Նշված 

կանոնից բացառություն է այն դեպքը, երբ հանցակազմի բացակայությունը 

պայմանավորված է բացառապես հանցանք կատարած անձի` քրեական 

պատասխանատվության տարիքի հասած չլինելով: Վերջին դեպքում 

քրեական գործով վարույթը պետք է կարճվի և անձի նկատմամբ քրեական 

հետապնդումը պետք է դադարեցվի ՀՀ քրեական դատավարության 

օրենսգրքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 9-րդ կետի հիմքով՝ առանց 

վկայակոչելու 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետը: Այլ կերպ՝ եթե 

հանցագործության կատարման պահին անձը չի հասել ՀՀ քրեական 

օրենսգրքով նախատեսված` քրեական պատասխանատվության տարիքին, 

իսկ հանցակազմի մյուս բոլոր տարրերը և հատկանիշներն առկա են, ապա 

նրա նկատմամբ քրեական հետապնդումը պետք է դադարեցվի ՀՀ քրեական 

դատավարության օրենսգրքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 9-րդ և ոչ թե նույն 

հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի հիմքով» [7]: 

 Հանցագործությունը չորս տարրերի միասնություն է՝ հանցագոր-

ծության օբյեկտ, հանցագործության օբյեկտիվ կողմ, հանցագործության 

սուբյեկտ, հանցագործության սուբյեկտիվ կողմ [11, էջ104]ֈ Սրանց 

միասնությունը մի ամբողջություն է, և այս ամբողջությունը կազմող 

տարրերից թեկուզ մեկի բացակայությունը խոսում է հանցագործության 

բացակայության մասինֈ Քրեական պատասխանատվության տարիքի 

սահմանման անհրաժեշտությունը կապված է անձի կողմից իր վարքագծի 

բնույթն ու սոցիալական նշանակությունը հասկանալու հետ, իր 

ցանկությունները և մղումները հասարակական պահանջների, վարքագծի 

կանոններին համադրելու և քրեական պատասխանատվության իմաստը 

համակողմանի ընկալելու ընդունա-կության մեջֈ Օրենսդիրը, սահմանելով 

քրեական պատասխանատվության ենթարկելու տարիքը, առաջնորդվել է 

հոգեբանական չափանիշով [8]ֈ  

Եզրակացություն: Վերոշարադրյալը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ 

տարիքը որպես քրեական գործի կարճման և քրեական հետապնդման 

դադարեցման ոչ արդարացնող հիմք նախատեսելը չի բխում քրեական 

ներգործության ենթարկվող անչափահաս անձանց վերաբերյալ 

միջազգային փաստաթղթերում ամրագրված՝ մարդասիրության, 

անչափահասի բարեկեցության, համաչափ միջոցների կիրառման և մի 

շարք այլ կարևոր սկզբունքներից և հռչակագրային դրույթներիցֈ Նման 
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կարգավորումը չի ապահովում այդ անձանց իրավունքների և օրինական 

շահերի երաշխավորումըֈ Օրենսդիրը, սահմանելով քրեական 

պատասխանատվության տարքիը, հաշվի է առել անչափահասի մտավոր 

զարգացածության աստիճանը, իր կատարածի համար հաշվետու լինելու 

հանգամանքը, ինչպես նաև անչափահասի հոգեֆիզիոլոգիական 

առանձնահատկություններըֈ Այս ամենը թույլ է տալիս ենթադրել, որ 

պետությունը մի կողմից ազատել է այս անձանց քրեական 

պատասխանատվությունից՝ իրենց ընկալունակության ցարծր աստիճանը 

հաշվի առնելով, մյուս կողմից էլ այդ հանգամանքների մասին մոռանալով՝ 

նրանց համար առաջացրել է բացասական հետևանքներ՝ կարծես հանելով 

այդ հիմքը հանցակազմի տարրերի շարքիցֈ 

Հիմնվելով վերոգրյալի վրա՝ գտնում ենք, որ 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

9-րդ կետը պետք է հանել քրեական գործով վարույթի և քրեական 

հետապնդման բացառման ոչ արդարացնող հիմքերի շարքից և այդ դեպքը 

ներառել նույն հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի բովանդակության մեջֈ 

 

Հոդվածը ներկայացվել է ՇՊՀ-ի 29.09.2020թ.-ի ուսանողական 
գիտաժողովին: 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНЫМ 

ДЕЛАМ И ПРЕКРАЩЕНИЯ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ В 

ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РА 

Овакимян Г. Н. 

 

Данная работа посвящена особенностям прекращения производства по 

уголовным делам и прекращения уголовного преследования в отношении 

несовершеннолетних. В работе представлены мнения учѐных, представлены и 

проанализированы некоторые решения кассационного суда РА. Изучены и 

проанализированы также соприкасающиеся с данной темой положения 

проекта уголовно-процессуального кодекса РА. В результате исследования 

сделаны предложения, направленные на улучшение законадательства РА 

и правоприменительлной практики. 

Ключевые слова: несовершеннолетний, прекращение производства 

по уголовным делам, прекращение уголовного преследования, 

производство по делам несовершеннолетних, состав преступления, 

возраст уголовной ответственности, ювенальная юстиция. 
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PECULIARITIES OF THE TERMINATION OF CRIMINAL PROCEEDINGS 

AGAINST MINORS IN CRIMINAL PROCEEDINGS OF THE REPUBLIC OF 

ARMENIA 

Hovakimyan H. N. 

 

This work focuses on the features of terminating and discontinuing criminal 

proceedings against minors. The work presents the scholars' views and analyzes 

some decisions of the RA Court of Cassation. The provisions of the draft Criminal 

Procedure Code of the RA are also studied and analyzed. Based on the research, the 

authors present proposals aimed at improving the legislation of the Republic of 

Armenia and law enforcement practice. 

Keywords: juvenile, discontinuance of criminal proceedings, termination of 

criminal prosecution, juvenile proceedings, composition of the crime, age of 

criminal liability, juvenile justice. 
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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 341.9                                                                                                                      ԻՐԱՎՈՒՆՔ                               

 

«ԵՐԵԽԱՅԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԵՎԱՆԳՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ 

ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱԱԳԱՅԻ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՆֈ ՀԱՄԱՌՈՏ 

ԱԿՆԱՐԿ ԵՎ ՆԵՐՊԵՏԱԿԱՆ ԻՄՊԼԵՄԵՆՏԱՑՄԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ 

ԽՆԴԻՐՆԵՐ 

Մարկոսյան Մ. Ա. 

 

Սույն աշխատանքը նվիրված է «Երեխայի միջազգային 

առևանգման քաղաքացիական մոտեցումների մասին» Հաագայի 1980թ. 

կոնվենցիային («Կոնվենցիա»)ֈ Աշխատանքում ներկայացվել է 

Կոնվենցիայի ընդհանուր բնութագիրը և կիրառման ոլորտը, 

լուսաբանվել են Հայաստանի Հանրապետությունում Կոնվենցիայի 

իմպլեմենտացման ընթացքն ու առկա իրավակարգավորումները, 

վերհանվել են Կոնվենցիայի կիրառման ոլորտի իրավական խնդիրները 

և առաջարկվել դրանց հնարավոր լուծումներըֈ Աշխատանքում 

ուսումնասիրվել և վերլուծվել են Կոնվենցիայով սահմանված որոշ 

խնդրահարույց հասկացություններ, ինչպես նաև՝ երեխայի միջազգային 

առևանգման գործերի քննության վարույթի առանձնահատկությունները, 

վերհանվել նման գործերի քննության հետ կապված գործնական 

խնդիրներըֈ  

Բանալի բառեր. միջազգային մասնավոր իրավունք, միջազգային 

քաղաքացիական առևանգում, խնամակալության իրավունք, մշտական 

բնակության վայր, անհապաղ վերադարձ, տեսակցության իրավունք, 

ապօրինի տեղափոխել, Կենտրոնական մարմին, ապօրինի պահել, 

երեխայի լավագույն շահերֈ 

 

Նախաբան: Ներկայումս միջազգային հանրության առջև ծառացած 

ամենակարևոր խնդիրներից է երեխայի իրավունքների պաշտպա-

նությունը այն դեպքերում, երբ ծնողներից մեկը, հաշվի չառնելով 

երեխայի նկատմամբ մյուս ծնողի խնամակալության իրավունքը, 

երեխային տեղափոխում է այլ պետություն և արգելում մյուս ծնողին 

2 0 2 0   № 2 
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շփվել նրա հետ, մասնակցել նրա դաստիարակությանը՝ խախտելով և՛ 

երեխայի, և՛ մյուս ծնողի իրավունքներըֈ Արդի աշխարհում երեխային 

ապօրինի տեղափոխելու և պահելու դեպքերի թիվն ավելանում է 

ամուսնալուծությունների քանակի ավելացման, միջազգային փոխա-

դըրումների առավել դյուրին դառնալու, խառն  ամուսնությունների թվի 

ավելացման և մի շարք այլ պատճառներովֈ  

Երեխաների ապօրինի տեղափոխումը և պահումը լուրջ 

հետևանքներ է առաջացնում ոչ միայն երեխայի, այլև այն ծնողի համար, 

ում հետ երեխայի կապը խզվում է վերջինիս ապօրինի տեղափոխման 

արդյունքումֈԻսկ ծնողը, որը երեխային ապօրինի տեղափոխել է, 

սովորաբար փորձում է ստանալ երեխայի նկատմամբ խնամակալության 

իրավունք այն երկրում, որտեղ երեխան ապօրինի տեղափոխվել է և 

պահվում է [14]ֈ Այսպիսով, առաջանում են երեխային վերադարձնելու 

հետ կապված մի շարք խնդիրներ, որոնք պահանջում են ձեռնարկել 

համալիր միջոցառումներֈ  

Վերոնշյալ իրավահարաբերությունները համապարփակ կերպով 

կարգավորվում են «Երեխայի միջազգային առևանգման քաղաքա-

ցիական մոտեցումների մասին» Հաագայի 1980թ. կոնվենցիայով, որն էլ 

հիմնական քաղաքացիաիրավական մեխանիզմն է երեխայի և նրա 

նկատմամբ խնամակալության իրավունք ունեցող ծնողի իրավունքների 

պաշտպանության համարֈ  

Կոնվենցիան նախատեսում է մի շարք համալիր միջոցառումներ 

մյուս ծնողի խնամակալության իրավունքների խախտմամբ իր 

բնակության վայրից ապօրինի տեղափոխված և այլ երկրի տարածքում 

պահված երեխաներին վերադարձնելու համարֈ Կոնվենցիան միակ 

միջազգային ճանաչում ստացած փաստաթուղթն է, որը սահմանում է 

երեխայի ապօրինի տեղափոխման դեպքում երեխայի փաստացի 

վերադարձն ապահովող արդյունավետ միջոցներ և մեխանիզմներֈ 

Կոնվենցիան հիմնված է այն կանխավարկածի վրա, որ երեխայի 

ապօրինի տեղափոխումը և պահումը, բացառությամբ Կոնվենցիայով 

սահմանված բացառիկ դեպքերի, չի բխում երեխայի շահերիցֈ 

Կոնվենցիայի անդամ-պետությունների թիվը ներկայումս 101 էֈ   

ՀՀ-ն վավերացրել է այն  2007թ. մարտի 1-ին, իսկ ՀՀ-ի համար 

Կոնվենցիան  ուժի մեջ է մտել 2007թ. հունիսի 1-ից [9]ֈ Կոնվենցիան 

սահմանում է երկու հիմնական նպատակներ՝ 
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ա) ապահովել որևէ Պայմանավորվող պետություն 

անօրինականորեն տեղափոխված կամ այնտեղ պահվող երեխաների 

անհապաղ վերադարձը,  

բ) երաշխավորել մի Պայմանավորվող պետության օրենսդրությամբ 

նախատեսված` խնամակալության և տեսակցության իրավունքների 

արդյունավետ հարգումը այլ Պայմանավորվող պետություններում 

(հոդված 1):  

Կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածը սահմանում է, որ երեխայի 

տեղափոխումը կամ պահումը անօրինական է դիտվում, եթե դրանով 

խախտվում են խնամակալության իրավունքները, որոնք միասնական 

կամ անհատական կերպով շնորհված են որևէ անձի, հաստատության 

կամ այլ մարմնի` այն Պետության օրենսդրության համաձայն, որտեղ 

երեխան սովորաբար բնակվել է տեղափոխվելուց կամ պահվելուց 

անմիջապես առաջ, և տեղափոխման կամ պահելու պահին միասնական 

կամ անհատական կերպով այդ իրավունքներն արդյունավետորեն 

իրականացվել են կամ կիրականացվեին, եթե չլիներ տեղափոխումը կամ 

պահումըֈ Փաստորեն, Կոնվենցիայի վերլուծությունից պարզ է դառնում, 

որ Կոնվենցիայով սահմանված կարգով անհապաղ վերադարձի դիմում 

ներկայացնելու իրավունք ունենալու համար սուբյեկտը պետք է ունենա 

երեխայի նկատմամբ խնամակալության իրավունքներֈ 

Ծնողը, որն  ունի միայն տեսակցության իրավունք, չի կարող 

օգտագործել Կոնվենցիան խնամակալության իրավունքներ ունեցող  

ծնողից երեխայի վերադարձը պահանջելու համար [7]ֈ «Տեսակցության 

իրավունք» հասկացությունը Կոնվենցիայով սահմանվում է որպես 

երեխային սահմանափակ ժամանակով իր մշտական բնակության 

վայրից մեկ այլ վայր տանելու իրավունք (Կոնվենցիա,հոդված 5(բ))ֈ 

Հետևաբար, Կոնվենցիան պաշտպանում է նաև տեսակցության 

իրավունքները, սակայն ոչ խնամակալության իրավունքների հետ 

հավասար չափովֈ  

Կոնվենցիայի 4-րդ հոդվածի համաձայն՝ երեխայի 16 տարեկանը 

լրանալու դեպքում Կոնվենցիայի կիրառումը դադարեցվում էֈ  

Չնայած Կոնվենցիան օգտագործում է «առևանգում» հասկա-

ցությունը, սահմանված նպատակներին հասնելու համար այն 

նախատեսում  է ոչ թե քրեաիրավական, այլ քաղաքացիաիրավական և 

վարչաիրավական ընթացակարգեր [15]ֈ Այսպիսի ընթացակարգեր 

սահմանելու պատճառն այն է, որ Կոնվենցիան նպատակ է հետապնդում 

երեխայի անհապաղ վերադարձն ապահովելու միջոցով վերականգնել 
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մյուս ծնողի խախտված խնամակալության իրավունքները և նպատակ 

չունի ապահովել երեխային ապօրինի տեղափոխած ծնողին երեխայի 

մշտական բնակության վայր վերադարձնելը (էքստրադիցիան)ֈ 

Հետևաբար, Կոնվենցիայով սահմանված «առևանգում» հասկացությունը 

քրեական իրավունքի առևանգման հանցակազմի իմաստով 

օգտագործված չէ [10]ֈ Կոնվենցիայում սահմանված «առևանգում» 

հասկացությունը «ապօրինի տեղափոխում կամ պահում» 

հասկացության կրճատ ձևն էֈ «Ապօրինի տեղափոխումը» երեխային 

վերցնելն է այն անձից, որն իրականացնում է երեխայի նկատմամբ 

խնամակալությունֈ «Անօրինական պահելը» երեխային առանց նրա 

նկատմամբ խնամակալության իրավունք ունեցող անձի համաձայ-

նության պահելն էֈ 

Կարևոր է նշել, որ Կոնվենցիան չի կիրառվում երեխայի նկատմամբ 

խնամակալության կամ տեսակցության իրավունքները որոշելու հետ 

կապված վեճերը քննելիս [16]ֈ Այն երաշխավորում է երեխայի 

խնամակալության իրավունքների որոշման հետ կապված վեճի 

քննությունն այն դատարանի կողմից, որին այն ընդդատյա է [13]ֈ 

Հետևաբար, Կոնվենցիան սահմանում է երեխայի անհապաղ 

վերադարձն ապահովող ընթացակարգային բնույթի նորմեր և կիրառելի 

չէ երեխայի խնամակալության կամ տեսակցության իրավունքի հետ 

կապված նյութաիրավական վեճը քննելիս [17]:  

Կոնվենցիայի վերլուծությունից պարզ է դառնում, որ արարքը 

«երեխայի առևանգում» համարելու կամ երեխայի տեղափոխումը և 

պահումը անօրինական համարելու համար, անհրաժեշտ է, որ երեխայի 

նկատմամբ խնամակալության իրավունքը խախտվի վերջինիս 

մշտական բնակության վայրի օրենքով: Սակայն Կոնվենցիան չի տալիս 

այս հասկացության սահմանումը, իսկ Պայմանավորվող 

պետությունների դատարանները Կոնվենցիայի կիրառման արդյունքում 

ձևավորել են մշտական բնակության վայրը որոշելու վերաբերյալ 

տարբերակված մոտեցումներ.երեխայի մշտական բնակության վայրի 

սահմանման վերաբերյալ երեխայի միջազգային առևանգման գործերով  

INCADAT պաշտոնական  տեղեկատվական կայքում կան 762 գործեր 

[19]ֈ Մասնագիտական գրականության մեջ նշվում է, որ միջազգային 

մասնավոր իրավունքի ոչ մի այլ ոլորտում որևէ հասկացության 

մեկնաբանման վերաբերյալ այդքան շատ դատական որոշումներ չեն 

կայացվել, որքան առկա են «երեխայի մշտական բնակության վայր» 

հասկացության մեկնաբանման  վերաբերյալ [8]ֈ Ուսումնասիրելով 
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Կոնվենցիայի կիրառման փորձը և տեսական գրականության մեջ առկա 

մոտեցումները՝ գալիս ենք այն եզրահանգման, որ  առկա է երեխայի 

մշտական բնակության վայրը որոշելու միասնական չափանիշներ 

սահմանելու անհրաժեշտությունֈ Մասնավորապես, «երեխայի 

մշտական բնակության վայր» հասկացության վերաբերյալ 

Պայմանավորվող պետությունների՝  օրինակ ԱՄՆ-ի [5] և Միացյալ 

Թագավորության [6] դատական նախադեպերի ուսումնասիրության 

արդյունքում պարզ է դառնում, որ երեխայի մշտական բնակության 

վայրը որոշելիս Պայմանավորվող պետությունները կիրառում են 

տարբեր չափանիշներ, և առկա է երկու հիմնական մոտեցում. առաջինը՝ 

որպես երեխայի բնակության վայրի որոշման չափանիշ ծնողների՝ 

երեխայի բնակության վայրի վերաբերյալ մտադրությանը առաջնային 

նշանակություն տալը, և երկրորդը՝ երեխայի՝ տվյալ պետությունում 

ընտելանալու փաստին առաջնային նշանակություն տալըֈ «Հայաստանի 

Հանրապետություն անօրինական տեղափոխված կամ Հայաստանի 

Հանրապետությունում ապօրինի պահվող երեխայի վերադարձի մասին» 

օրենքի նախագծի ընդունման դեպքում ՀՀ-ում առաջնային 

նշանակություն կտրվի երեխայի՝ տվյալ պետության հետ կապվա-

ծության, տվյալ պետությունում ընտելացած լինելու փաստին [2]ֈ  

Կոնվենցիան Հայաստանի Հանրապետության համար ուժի մեջ 

մտնելուց հետո ՀՀ կառավարության կողմից ձեռնարկվել են մի շարք 

միջոցառումներ, և ընդունվել են իրավական ակտեր՝ Կոնվենցիայով 

ստանձնած միջազգային պայմանագրային պարտավորությունները 

ազգային իրավունքի փոխակերպելու և դրանց կատարումն 

ապահովելու նպատակովֈ  

Այսպես, 2009 թվականի օգոստոսի 20-ին ընդունվել է 

Կառավարության թիվ 952-Ն որոշումը [4], որի համաձայն՝ 

Կոնվենցիայով Կենտրոնական մարմին է նշանակվել Հայաստանի 

Հանրապետության արդարադատության նախարարությունը: Բացի այդ, 

Կոնվենցիայով սահմանված պարտավորությունների կատարման 

ապահովման համար 2008թ. փետրվարի 5-ին ընդունվել է ««Երեխայի 

միջազգային առևանգման քաղաքացիական մոտեցման մասին» 

Հաագայի 1980թ. հոկտեմբերի 25-ի Կոնվենցիայի կատարման 

ապահովման համար Հայաստանի Հանրապետության գործադիր 

իշխանության իրավասու մարմինների գործակցության կարգը [3]:  

Անդրադառնալով այս ոլորտը կարգավորող նյութաիրավական 

նորմերին՝ կարևոր ենք համարում նշել, որ ՀՀ արդարադատության 
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նախարարության կողմից շրջանառության մեջ է դրվել նաև 

«Հայաստանի Հանրապետություն անօրինական տեղափոխված և 
Հայաստանի Հանրապետությունում ապօրինի պահվող երեխայի 
վերադարձի մասին» օրենքի նախագիծը (այսուհետ՝ Նախագիծ) [2]: 

Նշենք, որ Նախագծում նախատեսվել է, որ ՀՀ կենտրոնական մարմինը 

պատասխանողին և դիմողին (Հայցող պետության կենտրոնական 

մարմնի միջոցով կամ անմիջականորեն) առաջարկում է վեճը լուծել 

խաղաղ ճանապարհով՝ հաշտվելու միջոցով: Եթե հաշտության 

արդյունքում կայացվել է երեխային վերադարձնելու մասին համաձայ-

նություն, ապա երեխայի վերադարձի գործընթացը կազմակերպվում է 

սույն օրենքով սահմանված կարգով: Նմանատիպ կարգավորում է 

նախատեսված նաև Ավստրալիայի օրենսդրությամբ, մասնավորապես՝ 

Կենտրոնական մարմինը ձեռնարկում է համապատասխան միջոցներ, 

այդ թվում՝ հաշտարարություն, կամավոր վերադարձ և այլն [18]: 

Կոնվենցիայով նախատեսված նպատակները ներպետական 

օրենսդրությամբ ամրագրելու նպատակով 2018 թվականի փետրվարի   

9-ի քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրքը [1] նախատեսեց 

հատուկ հայցային վարույթի կարգով քննվող գործերի նոր տեսակ՝ 

Հայաստանի Հանրապետություն անօրինական տեղափոխված կամ 

Հայաստանի Հանրապետությունում ապօրինի պահվող երեխայի 

վերադարձի վերաբերյալ գործերի վարույթը: Ընդ որում, համաձայն ՀՀ 

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի հոդված 208-ի 2-րդ 

մասի՝ Դատարանը կաշկանդված չէ Հայաստանի Հանրապետություն 

անօրինական տեղափոխված կամ Հայաստանի Հանրապետությունում 

ապօրինի պահվող երեխայի վերադարձի վերաբերյալ վարույթի 

նյութերով, դատավարության մասնակիցների ներկայացրած ապացույց-

ներով, միջնորդություններով, առաջարկություններով, բացատրություն-

ներով և առարկություններով և իր նախաձեռնությամբ ձեռնարկում է 

համարժեք միջոցներ` կոնկրետ գործի լուծման համար անհրաժեշտ 

իրական փաստերի վերաբերյալ հնարավոր և հասանելի 

տեղեկություններ ձեռք բերելու համարֈ Հետևաբար, Դատարանը քննում 

է Հայաստանի Հանրապետություն անօրինական տեղափոխված կամ 

Հայաստանի Հանրապետությունում ապօրինի պահվող երեխայի 

վերադարձի վերաբերյալ վարույթի գործերը ի պաշտոնե (ex officio): 
Երեխայի միջազգային առևանգման գործերի քննության 

ընթացակարգային խնդիրների քննարկման համատեքստում կարևոր 

ենք համարում անդրադառնալ այս գործերի քննության ժամկետների 
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հետ կապված խնդիրներին, քանի որ Կոնվենցիան հիմնված է այն 

սկզբունքի վրա, որ սահմանված նպատակներին հասնելու համար պետք 

է կիրառվեն ամենաարագ ընթացակարգերըֈ Մասնավորապես, 

Կոնվենցիայի 11-րդ հոդվածում սահմանված վեցշաբաթյա ժամկետի 

պահպանման համար անհրաժեշտ է ներպետական օրենսդրությամբ 

ամրագրել այնպիսի կարգավորումներ, որոնք հնարավորինս 

կերաշխավորեն երեխայի միջազգային առևանգման գործերի արագ և 

արդյունավետ քննությունը, քանի որ շատ դեպքերում այս ժամկետի 

խախտումը անհնարին է դարձնում երեխայի անհապաղ վերադարձն 

ապահովելըֈ 

Հիմք ընդունելով Կոնվենցիայով սահմանված գործերի արագ՝ 

վեցշաբաթյա ժամկետում քննության սկզբունքը և հաշվի առնելով, որ 

այս ժամկետի պահպանումը հաճախ անհնար է դառնում  նաև ազգային 

եռաստիճան դատական համակարգով անցնելու անհրաժեշտությամբ 

պայմանավորված՝ առաջարկում ենք ՀՀ քաղաքացիական դատավա-

րության օրենսգրքի՝ երեխայի միջազգային առևանգման գործերի 

վարութը կարգավորող գլխում նախատեսել, որ երեխայի միջազգային 

առևանգման գործերի քննության՝ ՀՀ վերաքննիչ դատարանի վճիռը 

վերջնական է և բողոքարկման ենթակա չէֈ Նշենք, որ առկա է երեխայի 

միջազգային առևանգման վերաբերյալ գործերի քննության 

բողոքարկումը միայն մեկ ատյանով սահմանափակելու միջազգային 

փորձ, օրինակ՝ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունումֈ 

Համաձայն երեխայի միջազգային առևանգման և խնամակալության 

վերաբերյալ վեճերի լուծման մասին 1990թ. ապրիլի  5-ի ակտի՝ 1999թ. 

հուլիսի 1-ին կատարված փոփոխության՝ երեխայի միջազգային 

առևանգման գործերը Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունում 

ենթակա են քննության երկաստիճան համակարգով [12]ֈ Մասնավո-

րապես, Գերմանիայի Դաշնային  Հանրապետությունում այս գործերը 

քննվում են ընտանեկան դատարանի կողմից (ընտանեկան 

դատարանները առաջին ատյանի դատարանների կազմում գործում են 

որպես ընտանեկան վեճերի  նկատմամբ բացառիկ ընդդատություն 

ունեցող դատարաններ),և բողոքարկման են ենթակա միայն վերաքննիչ 

դատարանում, որի կայացրած վճիռը վերջնական է, բողոքարկման 

ենթակա չէ Դաշնային Գերագույն դատարանում [11]ֈ Գտնում ենք, որ 

Կոնվենցիայի արդյունավետ ներպետական իմպլեմենտացիան 

ապահովելու համար մեր հանրապետությունում ևս անհրաժեշտ է 

սահմանել այս գործերի քննության երկաստիճան համակարգ և ՀՀ 
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քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի՝ երեխայի միջազգային 

առևանգման գործերի վարութը կարգավորող գլխում նախատեսել, որ ՀՀ 

վերաքննիչ դատարանի որոշումը վերջնական է և բողոքարկման 

ենթակա չէֈ 

Եզրակացություն: Սույն աշխատանքում ուսումնասիրելով և 

վերլուծելով Կոնվենցիայով ստանձնած միջազգային պարտավո-

րությունների կատարումն ապահովելու համար ՀՀ-ում ընդունված  

ազգային իրավական նորմերը՝ վեր հանեցինք առկա օրենսդրական 

թերությունները, ինչպես նաև առաջարկեցինք Կոնվենցիայով 

սահմանված՝ երեխայի միջազգային առևանգման գործերի արագ 

քննությունն ապահովելու համար, մեր կարծիքով, հնարավոր 

լուծումներըֈ Նախագծի լուսաբանման միջոցով հանգամանորեն 

անդրադարձանք ՀՀ-ում վերոնշյալ իրավահարաբերությունների 

կարգավորման համար նախատեսվող նյութաիրավական նորմերինֈ 

 

Հոդվածը ներկայացվել է ՇՊՀ-ի 29.09.2020թ.-ի ուսանողական 
գիտաժողովին: 

 

КОНВЕНЦИЯ О ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ АСПЕКТАХ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ПОХИЩЕНИЯ ДЕТЕЙ. КРАТКИЙ ОБЗОР И 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИМПЛЕМЕНТАЦИИ 

Маркосян М. А. 

 

Данная работа посвящена Гаагской конвенции "О гражданско-

правовых аспектах международного похищения детей" («Конвенция»).В 

работе была представлена общая характеристика и сфера применения 

Конвенции, были освещены процессы имплементации Конвенции в 

Республике Армения и существующие правовые регулирования, 

выявлены правовые проблемы в сфере применения Конвенции и 

предложены их возможные решения. В работе были изучены и 

проанализированы некоторые спорные понятия, установленные 

Конвенцией, а также особенности производства по рассмотрению дел о 

международном похищении ребенка, выявлены практические проблемы, 

связанные с расследованием таких дел. 

Ключевые слова: международное частное право, международное 

похищение детей, право опеки, место постоянного проживания, 
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незамедлительное возвращение, право доступа, незаконное 

перемещение, Центральный орган, незаконное удержание, интересы 

детей. 

 

CONVENTION ON THE CIVIL ASPECTS OF INTERNATIONAL CHILD 

ABDUCTION.  BRIEF OVERVIEW AND PROBLEMS WITHIN NATIONAL 

IMPLEMENTATION  

Markosyan M. A. 

 

This work is devoted to the Hague convention ―On the Civil Aspects of 

International Child Abduction‖ (―Convention‖). In this work are introduced 

the  general description of  the Convention and the sphere of its application, 

are illustrated the process of implementation of the Convention in the 

Republic of Armenia and current legal regulations, are brought out the legal 

problems of the Convention‘s application and are offered possible solutions. In 

this work are explored and analyzed some problematic definitions of the 

Convention, and also the features of child abduction proceedings, are brought 

out the practical problems of child abduction case proceedings. 

Keywords: international private law, international child abduction, rights 

of custody, habitual residence, prompt return, rights of access, wrongfully 

remove, Central Authority, wrongfully retain, best interests of the child. 
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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 34.                                                                                                                          ԻՐԱՎՈՒՆՔ 

 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

ՄԱՐԴԱՍԻՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՒՄ 

Թադևոսյան Լ. Ա.  

 

Աշխատանքում մեր կողմից մանրամասն ուսումնասիրության է 

ենթարկվել զինված ընդհարումների ժամանակ քաղաքացիական 

անձանց պաշտպանությունը միջազգային մարդասիրական իրավուն-

քում: Հատուկ ուշադրություն է դարձվել նաև քաղաքացիական 

օբյեկտներին տրվող պաշտպանությանը, քանի որ դրանք առավել 

խոցելի են ռազմական գործողությունների ժամանակ, և քաղաքա-

ցիական անձանց պաշտպանությանը անդրադառնալիս հնարավոր չէ 

չդիտարկել քաղաքացիական օբյեկտների պաշտպանությունը: 

Բանալի բառեր. քաղաքացիական անձ, զինված ընդհարում, 

համաչափության սկզբունք, կոմբատանտ, «levee en masse» կարգա-

վիճակ: 

 

Բոլոր ժամանակներում մարդկությունը ականատես է եղել 

ռազմական գործողությունների՝ անմիջականորեն կրելով դրանց 

հետևանքները: Անմասն չենք մնացել նաև մենք 21-րդ դարի երկրորդ 

տասնամյակում, երբ, չնայած ամբողջ աշխարհը կարծես ապրում է 

քաղաքակրթության ոսկեդարը, այնուհանդերձ հնչում են կրակոցներ: 

Հայաստանի Հանրապետությունում և Արցախում այսօր էլ առկա է նման 

իրավիճակ, ինչը ապացուցում է, որ այս թեման ավելի քան արդիական է: 

Չնայած միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերի 

առկայությանը՝ մեր տարածաշրջանում բազմիցս տեղի են ունենում 

ռազմական ընդհարումներ, ինչից տուժում են խաղաղ բնակիչները: 

Աշխատանքում քննարկվել են ոչ միայն առկա իրավակարգավո-

րումները, այլև դրանցից բխող և պրակտիկայում առաջ եկող 

խնդիրները: Այս համատեքստում անդրադարձ է կատարվել 

միջազգային մարդասիրական իրավունքում  քննարկվող և բազմաթիվ 

2 0 2 0   № 2 
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հարցեր առաջացնող «levee en masse» կարգավիճակ ունեցող անձանց 

պաշտպանությունը: Աշխատանքի հետազոտության արդյունքում 

անդրադարձ է կատարվել մեր տարածաշրջանում տիրող իրավիճակին: 

ԿԽՄԿ Ժնևի գրասենյակի և Մարդու իրավունքների միջազգային 

ֆեդերացիայի հրապարակած վիճակագրական տվյալների ուսումնասի-

րության լույսի ներքո քննարկվել է մեր տարածաշրջանում զինված 

ընդհարումների արդյունքում զոհված կամ վիրավորված քաղաքա-

ցիական անձանց իրավական պաշտպանությունը:  

Աշխատանքի առանձնահատկությունը ընդգծվում է հատկապես 

վերջին ժամանակահատվածում մեր տարածաշրջանում առկա 

ռազմական լարված իրավիճակի պայմաններում: Ուսումնասիրության 

նորույթը այն է, որ հայրենական գրականության մեջ բավականին 

սակավ են թեմայի շուրջ կատարված ուսումնասիրությունները, ուստի 

կարծում ենք, որ աշխատանքում արված վերլուծությունները և 

առաջարկները կարող են օգտագործվել հետագայում գիտական 

աշխատությունների կատարման, ինչպես նաև մեր տարածաշրջանում 

ռազմական գործողությունների ընթացքում իրավական վերլուծություն-

ներ իրականացնելու ժամանակ: Աշխատանքը կատարվել է պատմական 

և համեմատական մեթոդների համալիր կիրառմամբ: Ուսումնասի-

րությունը կատարվել է ինչպես հայ, այնպես էլ օտարազգի 

տեսաբանների աշխատությունների և Ժնևի կոնվենցիաների, 

նախադեպային որոշումների, ինչպես նաև մի շարք պետությունների 

ռազմական ձեռնարկների, հռչակագրերի և միջազգային իրավական 

ակտերի համալիր վերլուծության արդյունքում: 

Միջազգային մարդասիրական իրավունքի (այսուհետ՝ ՄՄԻ) 

տեսության մեջ գոյություն ունեն երեք հիմնական սկզբունքներ, որոնք 

կարգավորում են զինված հակամարտության մասնակիցների կողմից 

ռազմական գործողությունների իրականացումը [1]: Դրանք են 

տարբերակման, համաչափության և նախազգուշացման սկզբունքները, 

որոնց առկայության նպատակը հակամարտության ազդեցությունից 

քաղաքացիական բնակչությանը պաշտպանելն է: Սահմանվել է նաև 

պաշտպանություն ավելորդ տառապանքից կամ վնասվածքից, որը 

պաշտպանում է հարձակման համաչափ թիրախներին: Այս 

սկզբունքները համակարգվել են նաև Ժնևի կոնվենցիաներին կից 

լրացուցիչ առաջին արձանագրությունում, սակայն մինչ այդ դրանք 

գոյություն են ունեցել սովորութային ՄՄԻ-ում միջազգային և ոչ 
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միջազգային զինված ընդհարումների համար, հանրաճանաչ են եղել և 

կիրառվել են զինված ընդհարման մասնակիցների կողմից: 

Տարբերակման սկզբունքը սահմանում է, որ զինված 

ընդհարումների ժամանակ հակամարտության կողմերը պարտա-

վորվում են տարանջատել զինված հակամարտությունների մասնակից-

ներին: Ըստ այդմ՝ նրանց կարելի է պայմանականորեն բաժանել երկու 

խմբի՝ կոմբատանտների (մարտնչողների) և ոչ կոմբատանտների 

(չմարտնչողների) [2]: Հակամարտող կողմերը ռազմական ընդհարում-

ների ժամանակ իրենց գործողությունները իրականացնելիս պետք է 

տարբերակեն քաղաքացիական բնակչությունը ու օբյեկտները և, 

համապատասխանաբար, կոմբատանտներին ու ռազմական 

օբյեկտները: Զինված հակամարտության կողմը կարող է անմիջական 

հարձակման ենթարկել միայն կոմբատանտներին և/կամ ռազմական 
օբյեկտները:  Հարկ է նշել, որ ռազմական գործողություններում զինված 

ուժերի յուրաքանչյուր ներկայացուցիչ որակվում է որպես կոմբատանտ, 

բացի կրոնական և բժշկական անձնակազմից: Թեև բոլոր 

կոմբատանտները պարտավոր են պահպանել զինված ընդհարումների 

ժամանակ կիրառվող միջազգային իրավունքի նորմերը, այդուհանդերձ 

այդ նորմերի խախտումները նրանց չեն զրկում կոմբատանտ 

համարվելու իրավունքից: Կոմբատանտները ռազմական գործողութ-

յունների ժամանակ պետք է մշտապես տարբերվեն քաղաքացիական 

բնակչությունից: Սակայն տրամաբանորեն զինված ընդհարումների 

ժամանակ կարող են այնպիսի իրավիճակներ ի հայտ գալ, երբ 

կոմբատանտը չի կարող տարբերվել քաղաքացիական բնակչությունից: 

Նման իրավիճակների համար սահմանվել է, որ կոմբատանտը իր զենքը 

պետք է կրի բացեիբաց. 

 յուրաքանչյուր ռազմական բախման ժամանակ, 

 այն ժամանակ, երբ նա գտնվում է հակառակորդի աչքի առջև՝ 

հարձակման սկզբին նախորդող մարտակարգերի ծավալման 

ընթացքում, որին նա պետք է մասնակցի [3]: 

Կոմբատանտներին և/կամ ռազմական օբյեկտներին ուղղված 

հարձակումները պետք է մշտապես իրականացվեն համաչափության 

սկզբունքին համապատասխան: Այսինքն՝ ռազմական օբյեկտները 

կարող են հարձակման ենթարկվել միայն այն եզրակացությունից հետո, 

որ քաղաքացիական բնակչությունից և օբյեկտներից կրած կորուստները 

չեն գերակշռի ակնկալվող ռազմական առավելությունը:   
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Արգելվում է զենքի, հրետանային նյութերի, պատերազմական 

մեթոդների և միջոցների կիրառումը, որ կարող է պատճառել ավելորդ 

տառապանք կամ վնասվածքներ: Կոմբատանտները չեն կարող 

օգտագործել այնպիսի զենք-զինամթերք, որոնք ՄՄԻ-ի տեսանկյունից 

ընդունելի չեն և կարող են պատճառել ավելորդ ցավ:  

Լրացուցիչ առաջին արձանագրության 50-րդ հոդվածի համաձայն՝ 

քաղաքացիական է ցանկացած անձ, որը չի պատկանում այլ 

կատեգորիաներից ոչ մեկին [4]: Կասկած առաջանալու դեպքում տվյալ 

անձը դիտարկվում է քաղաքացիական անձ: Քաղաքացիական 

բնակչությունը բաղկացած է քաղաքացիական անձ դիտարկվող բոլոր 

անձանցից: Քաղաքացիական անձանց սահմանման ներքո չդիտարկվող 

առանձին անձանց առկայությունը քաղաքացիական բնակչության մեջ 

վերջինիս չի զրկում նրա քաղաքացիական բնորոշումից: Մեր կարծիքով 

կոնվենցիան, ըստ էության, տալիս է եզրույթի ժխտական  (նեգատիվ) 

սահմանում՝ չմանրամասնելով այս կարգավիճակի առանձնահատ-

կությունները: 

2009 թվականին Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպությունը 

(ԿԽՄԿ) հրապարակում է «Հակամարտություններին ուղղակի 

մասնակցության մեկնաբանողական ուղեցույց ՄՄԻ-ի շրջանակներում» 

վերտառությամբ փաստաթուղթ, որտեղ նշվում է, որ քաղաքացիական 

անձինք համարվում են զինված հակամարտությունների անմիջական 

մասնակիցներ, երբ նրանք իրականացնում են այնպիսի հատուկ 

գործողություններ, որոնք զինված ընդհարումների անմիջական 

մասնակիցների վարքագծի մաս են: Քաղաքացիական անձանց կողմից 

իրականացված գործողությունները պետք է ներառեն հետևյալ 

չափանիշներից առնվազն մեկը, որպեսզի որակվեն որպես 

հակամարտություններում ուղղակի մասնակցություն. 

1. Կատարվող գործողությունը պետք է հասնի վնասի որոշակի շեմ: 
2. Կատարված գործողության և հասցված վնասի միջև պետք է 

առկա լինի պատճառական կապ: 

3. Ռազմատենչ կապի (belligerent nexus) առկայություն, որ 

նշանակում է, որ գործողությունը պետք է հատուկ 

նախամշակված լինի՝ հասնելու վնասի որոշակի շեմի և 

սատարելու ռազմատենչ կողմին և լինի ի վնաս ուրիշի:  

Եթե քաղաքացիական անձի գործողություններում նկատվում են 

նման բնույթի տարրեր, ապա նա դիտարկվում է որպես ռազմական 

գործողությունների անմիջական մասնակից՝ զրկվելով քաղաքացիական 
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անձին տրվող պաշտպանությունից: Ավելին՝ նմանատիպ գործողութ-

յունների կատարման նախապատրաստական միջոցառումները ևս 

դիտարկվում են որպես ռազմական գործողությունների անմիջական 

մասնակցություն:  

Ռազմական ընդհարումների յուրաքանչյուր կողմ ունի իրավունք՝ 

ընտրելու պատերազմ վարելու միջոցներ և մեթոդներ: Արդարացիորեն 

հարց է առաջանում, թե ինչպես կարելի է տարբերություն դնել 

կիրառվող զինատեսակների միջև: Այս հարցին անդրադարձել է 

Արդարադատության միջազգային դատարանը խորհրդատվական 

կարծիքում [5]՝ նշելով, որ սա առաջին հերթին միտված է 

քաղաքացիական բնակչության և օբյեկտների պաշտպանությանը և 

հստակորեն տարբերություն է դնում կոմբատանտների և ոչ կոմբա-

տանտների միջև, ուստի ռազմատենչ կողմը ռազմական ընդհարումների 

ժամանակ երբևիցե չպետք է ռազմական օբյեկտ դիտարկի 

քաղաքացիներին և հետևաբար պետք է կիրառի միմիայն այնպիսի 

զենքեր և միջոցներ, որոնք կարող են հնարավորինս ուղղվել ռազմական 

ընդհարումների անմիջական մասնակիցներին՝ բացառելով քաղաքա-

ցիական բնակչությանը և օբյեկտներին հնարավոր թիրախ դառնալուց: 

Դատարանը, այս դրույթը սահմանելով, ճանաչում է «քաղաքացիական 

բնակչության նկատմամբ գերակա ուշադրությունը [6]»: 

1969 թվականին Իսրայելի ռազմական դատարանը Քասեմի  

գործով [7] որոշմամբ ճանաչեց քաղաքացիական անձանց անձեռնմխե-

լիությունը անմիջական հարձակումից՝ դիտարկելով սա որպես ՄՄԻ-ի 

հիմնաքարային սկզբունք: Այս որոշումը դարձավ ելակետային ՄՄԻ-ի 

հետագա զարգացման համար: Ավելին՝ պաշտոնական շատ 

դիրքորոշումներ կան, որ վկայակոչում են այս սկզբունքը, ներառյալ նաև 

այն պետություններինը, որոնք Լրացուցիչ առաջին արձանագրությունը 

չեն վավերացրել (այդ թվում նաև Ադրբեջանը [8]): Լրացուցիչ երկրորդ 

արձանագրության 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասը սահմանում է, որ 

քաղաքացիական բնակչությունը, ինչպես նաև առանձին քաղաքա-

ցիական անձինք չպետք է լինեն հարձակման օբյեկտ [9]: Արգելվում են 

քաղաքացիական բնակչությանն ահաբեկելու հիմնական նպատակ 

հետապնդող բռնության գործողությունները կամ բռնությամբ 

սպառնալը: Այս դրույթով արգելվում է ոչ միայն քաղաքացիական 

բնակչությանը, այլև առանձին քաղաքացիական անձանց հարձակման 

օբյեկտ դարձնելը: Սա ենթադրում է, որ  անգամ այն դեպքերում, երբ 

քաղաքացիական անձը տվյալ ռազմական ընդհարման ժամանակ չի 
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գտնվում քաղաքացիական բնակչության այլ անդամների հետ 

(բնակչություն եզրույթը ընկալվում է որպես մարդկանց բազմություն), 

նա ևս կրում է ՄՄԻ-ի նշված դրույթով պաշտպանությունը:  

Նախկին Հարավսլավիայի գործերով միջազգային քրեական 

տրիբունալը 2000 թվականի՝ Դատախազն ընդդեմ Tihomir Blaskiˇc –ի 

գործով որոշման մեջ քաղաքացիական բնակչությունը սահմանել է 

որպես անձինք, ովքեր կա՛մ զինված ուժերի մասնակից չեն, կա՛մ 

դադարել են դրանց մասնակիցը լինելուց [10]: Սա, ի համեմատություն 

վերը նշված սահմանումների, տրամաբանորեն շեշտում է, որ 

քաղաքացիական անձինք ռազմական ընդհարման շրջանակներում 

երբևիցե եղել են զինված ուժերի կազմում: Սակայն փորձը ցույց է տալիս, 

որ ՄՄԻ-ի կողմից ընդունելի է այն, որ քաղաքացիական անձինք զինված 

հակամարտություններին չեն մասնակցում որևէ կերպ: Այն պահից 

սկսած, երբ քաղաքացիական անձը դառնում է զինված ընդհարման 

մասնակից, նա կորցնում է այն պաշտպանությունը, որ ուներ 

քաղաքացիական անձի կարգավիճակում:  

Նշված սկզբունքից որպես բացառություն սահմանվում է «levee en 
masse»–ն: Այս եզրույթի ներքո դիտարկվում է այն իրավիճակը, երբ այն 

բնակավայրերի բնակիչները, որոնք դեռևս հակառակորդի կողմից  

օկուպացված չեն, հակառակորդի աստիճանաբար մոտենալուն 

զուգընթաց ինքնաբուխ զենք են վերցնում՝ հակառակորդին դիմակայելու 

համար՝ առանց կոնկրետ ժամանակ ունենալու զինված ուժեր 

ձևավորելու համար: Բոլորովին վերջերս նման իրավիճակ տեղի է 

ունեցել նաև Արցախում, երբ Հադրութ քաղաքի բնակիչները ինքնաբուխ 

զենք էին վերցրել ինքնապաշտպանության նպատակով՝ դիմակայելով 

ռազմատենչ կողմի կոմբատանտներին [11]: Կոնվենցիայի նորմի 

համաձայն՝ այս անձինք դառնում են կոմբատանտներ այն պահից 

սկսած, երբ բացահայտ զենք են վերցնում և դառնում զինված 

ընդհարումների անմիջական մասնակից: Այս բացառությունը  

դիտարկվում է որպես սովորութային միջազգային իրավունքի կարևոր 

բաղադրիչ և ճանաչվել է Լիբերի կանոնադրությամբ [12]  և Բրյուսելի 

հռչակագրում [13]: Սա նաև ամրագրված է Հաագայի նորմերում և Ժնևի 

3-րդ կոնվենցիայում: Մասնավորապես Կոնվենցիոն նորմի համաձայն՝ 

չգրավված տարածքի բնակիչները, որոնք հակառակորդի մոտենալու 

ընթացքում տարերայնորեն զենք են վերցնում՝ պայքարելու ներխուժած 

զորքերի դեմ, բայց դեռ չի հասցրել ձևավորվել որպես կանոնավոր զորք, 

եթե  զենքը կրում են բացեիբաց և պահպանում պատերազմի օրենքներն 
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ու սովորույթները, Կոնվենցիայի իմաստով դիտարկվում են 

ռազմագերիներ: Այս առումով մի շարք ռազմական ձեռնարկներ 

մատնանշում են այն հանգամանքը, որ հնարավոր են դեպքեր, երբ 

քաղաքացիական անձինք աշխատում են ռազմական օբյեկտներում, 

օրինակ՝ զինամթերք արտադրող գործարաններում, փաստացի 

անմիջականորեն չեն մասնակցում զինված ընդհարումներին, բայց 

փաստացիորեն կրում են հնարավոր ռիսկը՝ ռազմական նպատակին 

հասնելու գործընթացում ներգրավված լինելու համար [14]:  

Մեր կարծիքով իրականում զինված ընդհարման ժամանակ 

բավականին բարդ և համակարգային խնդիր է տարբերակել մարդկանց 

կարգավիճակները ՄՄԻ-ում: «levee en masse» կարգավիճակ ունեցող 

անձանց մեր կարծիքով պետք է տալ ոչ թե կոմբատանտի կարգավիճակ, 

այլ նրանք պետք է շարունակեն օգտվել քաղաքացիական անձի 

կարգավիճակից, քանի որ նման անձինք ի սկզբանե որևէ նկատառում 

չեն ունեցել զինված ընդհարումներին մասնակից դառնալու, 

պատերազմական գործողություններ վարելու, հակառակորդ կողմին 

վնաս պատճառելու, և հետևաբար բացակայում է ԿԽՄԿ վերոնշյալ 

ուղեցույցով սահմանված չափանիշները, որոնցից առնվազն մեկի 

առկայության դեպքում քաղաքացիական անձը դիտարկվում է որպես 

կոմբատանտ: Մեր համոզմամբ նման անձինք պատերազմ վարելու 

կոնկրետ նպատակ չունեն, զինված ընդհարմանը մասնակից են 

դառնում անկախ իրենց կամքից՝ օբյեկտիվորեն պաշտպանելով իրենց, 

իրենց ընտանիքը և բնակավայրը, որ կազմակերպված զորքի կողմից չի 

պաշտպանվում: Ըստ էության նման անձինք միակ բացառությունը 

պետք է դիտարկվեն կոնվենցիոն սահմանումից: Հետևաբար նրանք 

պետք է օգտվեն քաղաքացիական անձին տրվող պաշտպանությունից, 

քանի որ այն ավելի լայն է: 

ԿԽՄԿ պաշտոնական կայքի համաձայն՝ վերջին 60 տարիների 

ընթացքում զինված ընդհարումների զոհ դարձել են քաղաքացիական 

անձինք: Հետևաբար քաղաքացիական անձանց պաշտպանությունը 

պետք է լինի առաջնային: Որոշ զինված ընդհարումներում 

քաղաքացիական անձինք կանխամտածված դարձել են հարձակման 

օբյեկտ և սարսափելի վայրագությունների ենթարկվել՝ անտեսելով 

ժնևյան կոնվենցիաների նորմերը և հարգանքը մարդու նկատմամբ [15]:  

Մեր տարածաշրջանում առկա պարբերական լարված 

իրավիճակին անդրադարձել է նաև Մարդու իրավունքների միջազգային 

ֆեդերացիան: Համաձայն ֆեդերացիայի կողմից հրապարակված 
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տվյալների՝ 2016 թվականի ապրիլին տեղի ունեցած ռազմական 

բախումների ժամանակ հայկական կողմը ունեցել է 92 զոհ, որոնց թվում 

4 քաղաքացիական անձինք [16]: Սա ևս մեկ ապացույց է առ այն, որ մեր 

տարածաշրջանում բազմիցս բացակայում է ՄՄԻ-ի նորմերը 

պահպանելու ցանկությունը, ինչի պատճառով զոհվում են 

քաղաքացիական անձինք և առհասարակ մարդիկ:  

Քաղաքացիական բնակչությունը ունի իր կյանքի, արժանա-

պատվության, անձնական իրավունքների, քաղաքական, կրոնական և 

այլ համոզմունքների հարգանքի պաշտպանության իրավունք: Նրանք 

չպետք է լինեն խոշտանգման, դաժան կամ նվաստացնող 

վերաբերմունքի կամ մարմնական պատժի օբյեկտներ և պետք է 

պաշտպանություն ունենան բոլոր տեսակի բռնություններից կամ 

հաշվեհարդարներից: 

ՄՄԻ-ի պատմության մեջ շատ են եղել դեպքեր, երբ ռազմական 

գործողությունների արդյունքում վիրավորվել կամ մահացել են 

քաղաքացիական անձինք: Որպես օրինակ՝ կարող ենք ներկայացնել 

Դատախազն ընդդեմ Dusko Tadic  գործը [17], որ նախադեպային է   

ՄՄԻ-ի համար ոչ միայն այն բանի համար, որ անդրադարձ է կատարվել 

քաղաքացիական անձանց պաշտպանությանը, այլև այն բանի, որ 

առաջին անգամ հենց այս որոշման մեջ սահմանվել է, թե ինչ է 

ռազմական ընդհարումը: Այս գործում ռազմական տրիբունալը 

քննադատում և դատապարտում է Բոսնիայի սերբ զինված ուժերի 

կողմից բոսնիացի քաղաքացիական անձանց նկատմամբ բռնության 

կիրառումը, որ ուղեկցվում էր զենքի կիրառմամբ:  

Ամփոփելով կատարված ուսումնասիրությունը՝ կարող ենք 

արձանագրել, որ Միջազգային մարդասիրական իրավունքի 

խախտումները կատարվում են ոչ այն պատճառով, որ թերի են դրա 

նորմերը, այլ բացակայում է այդ նորմերը կիրառելու ցանկությունը: 

Բացի այդ, պրակտիկայի տեսանկյունից բավականին թույլ են 

իրավական պաշտպանության միջոցները, որ սահմանված են խաղաղ 

բնակչությանը ռազմական գործողություններից պաշտպանելու համար: 

Համաչափության սկզբունքի և Միջազգային մարդասիրական 

իրավունքի այլ սկզբունքների խախտման արդյունքում ռազմական 

գործողությունների մասնակից է դառնում «levee en masse» 

քաղաքացիական բնակչությունը՝ զրկվելով քաղաքացիական 

բնակչությանը տրված կոնվենցիոն պաշտպանություն ստանալու 

իրավունքից, մինչդեռ կարծում ենք, որ նման կարգավիճակ ունեցող 
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անձինք պետք է շարունակեն օգտվել քաղաքացիական անձին տրվող 

պաշտպանությունից:  

 

Հոդվածը ներկայացվել է ՇՊՀ-ի 29.09.2020թ.-ի ուսանողական 
գիտաժողովին: 

 

ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ 

ГУМАНИТАРНОМ ПРАВЕ 

Тадевосян Л. А. 

 

В этой работе мы подробно изучили защиту гражданских лиц в 

международном гуманитарном праве во время вооруженных конфликтов. 

Также особое внимание было уделено защите гражданских объектов, 

поскольку они более уязвимы во время боевых действий, и невозможно не 

учитывать защиту гражданских объектов при обращении к защите 

гражданских лиц. 

Ключевые слова: гражданское лицо, вооруженный конфликт, 

принцип пропорциональности, комбатант, статус ―levee en masse‖. 

 

THE PROTECTION OF CIVILIAN POPULATION IN INTERNATIONAL 

HUMANITARIAN LAW 

Tadevosyan L. A. 

 

In this article, we deeply researched the protection of civilian population 

in time of armed conflicts in International Humanitarian Law. We have paid 

special attention to the protection of civilian objects: they are mostly 

vulnerable in time of armed conflicts and it is impossible to address the 

protection of civilian population without considering the protection of civilian 

objects. 

Keywords: civilian, armed conflict, principle of proportionality, 

combatant, status of ―levee en masse‖. 
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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 172                                                                                                   ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՄԻՋՍԵՐՆԴԱՅԻՆ ԱՐԴԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՂԱՑՔԸ ՋՈՆ ՌՈԼՍԻ 

ԱՐԴԱՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

Սիմոնյան Հ. Ս. 

 

Հոդվածում ներկայացվում են ամերիկացի քաղաքական մտածող 

Ջոն Ռոլսի՝ միջսերնդային արդարության հղացքին վերաբերող 

մտայնություններըֈ Մանրամասն վերլուծության են ենթարկվում 

ռոլսյան արդար խնայողությունների սկզբունքը, ինչպես նաև վերջինից 

բխող հայեցակարգային հակասություններըֈ Անդրադարձ է կատարվում 

նաև արդարության երկու հիմնական սկզբունքներին, սոցիալական 

պայմանագրի և անտեղյակության քողի ռոլսյան ընկալումներինֈ 

Բանալի բառեր. միջսերնդային արդարություն, Ջոն Ռոլս, 

սոցիալական նվազագույն, արդար խնայողությունների սկզբունք, 

տարբերության սկզբունքֈ 

 
Սերունդների միջև հարաբերությունների հարցը մնում է տարբեր 

ասպարեզներում քննարկման թեմա, որը, սակայն, չի ընդունում 

վերջնական պատասխաններֈ Իր տեսական սաղմերը ձևավորելով 

բնապահպանական, առողջապահական, ինչպես նաև տնտեսական 

խնդիրների դաշտում՝ միջսերնդային արդարության հղացքը, 

ստանձնելով մարդու ինքնությանն ու անհատականությանը վերաբերող 

բազմաթիվ էթիկական հարցերի և երկընտրանքների պարզաբանման 

հրամայականը, այսօր արդեն ուրույն տեղ ունի սոցիալ-

փիլիսոփայական համատեքստումֈ Վերջինիս լայն շրջանակներում 

քննարկվում են մի շարք նորմատիվային հարցեր, ինչպիսիք են ապագա 

սերունդների հանդեպ պատասխանատվություն ստանձնելու, գալիք 

սերունդների՝ իրավունքներ ունենալու խնդիրները և այլնֈ Վերոնշյալ 

հարցադրումները ու, մասնավորապես, ապագա սերունդների 

բարեկեցությանը վերաբերող բարոյագիտական քննարկումները 

համակողմանիորեն ներկայացված են Ռոլսի «Արդարության 

2 0 2 0   № 2 
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տեսություն» աշխատության մեջ, որտեղ մտածողը փորձում է ապագա 

սերունդների հանդեպ պատասխանատվություն ստանձնելու խնդիրը 

ներկայացնել իր իսկ հայտնի սկզբունքների քննարկման 

շրջանակներումֈ 

Միջսերնդային արդարության հղացքի հայեցակարգման գործում 

անուրանալի է ամերիկացի մտածող Ջոն Ռոլսի դերն ու հսկայական 

ավանդըֈ «Ռոլսը առաջինն էր, ով միջսերնդային արդարության հղացքը 

դրեց համակարգված քննարկման շրջանակում» [7]: Մտածողի՝ 

միջսերնդային արդարությանը վերաբերող մտորումները, ինչպես արդեն 

նշվեց, մեծմասամբ տեղ են գտել «Արդարության տեսություն» 

աշխատության մեջ, որտեղ հեղինակը սահմանում է այն 

հայեցակարգային շրջանակը, որի հիմքը արդարությունը որպես 

անաչառություն (justice as fairness) հայտնի գաղափարն էֈ 

«Արդարության՝ որպես անաչառության քննարկումը թերի կլիներ 

առանց այս կարևոր հարցի (սերունդների միջև արդարության) 

քննարկման»,- գրում է մտածողը [5]:  Ռոլսի՝ «արդարությունն իբրև 

անաչառություն» գաղափարի հիմքում ընկած է հավասարության 

նախնական դիրքում անաչառության հայեցակարգը, որն էլ վերաճում է 

արդարության սկզբունքների ձևակերպման: Ըստ նրա՝ հասարակական 

հաստատություններում սրանց կիրառումը պետք է անաչառ գործարքի 

հետևանք լինի և հանգեցնի արդար արդյունքների [6]: Հարց է 

առաջանում. հասարակության կազմակերպման ինչպիսի՞ ձև կընտրեին 

բանական մարդիկ, եթե նրանք լինեին անկախության և 

հավասարության նախնական դիրքում և սկսեին համագործակցության 

համակարգ մշակել: Այս ամենն էլ ավելի մանրամասն բացատրելու 

համար Ռոլսը դիմում է հասարակական դաշինքի գաղափարին: 

«Արդարությունը՝ որպես անաչառություն գաղափարը, օրինակն է այն 

բանի, ինչը ես անվանում եմ սոցիալական պայմանագիր (social contract)» 

[5]: Մտածողի համոզմամբ՝ սոցիալական պայմանագիրը համարժեք 

մոդել է արդարության սկզբունքների դրսևորման համար, քանի որ 

համաձայնության անաչառությունն ապահովվում է նրանով, որ 

մասնակիցները համաձայն են այն սկզբունքներին, որոնց պետք է 

հետագայում ենթարկվեն: «Արդարությունը որպես անաչառություն» 

տեսության գաղափարն այն է, որ արդարությունն այստեղ ներկայանում 

է որպես համաձայնության օբյեկտ: Սոցիալական համագործակցության 

շրջանակներում մարդիկ հավասարության նախնական դիրքում 
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ընտրում են այն սկզբունքները, որոնք էլ ծառայում են հասարակության 

կառուցվածքի ստեղծմանն ու զարգացմանը:  

Սակայն Ռոլսի մոտ սոցիալական պայմանագիրը այլ բնույթ է 

կրում: «Իմ նպատակն է ներկայացնել արդարության այնպիսի 

հայեցակարգ, որը ընդհանրացնում և վերացականության բարձր 

մակարդակի է հասցնում սոցիալական պայմանագրի հայտնի 

հայեցակարգերը, որոնք առկա են Լոկի, Ռուսոյի և Կանտի մոտ» [5]: 

Պայմանագրի նպատակը արդարության սկզբունքների որոշումն է 

հավասարության վիճակից: Ռոլսի տեսության մեջ ինչ-որ կերպով 

նույնացվում են մեզ հայտնի բնական վիճակը և նախնական դիրքը, 

սակայն նախնական դիրքը Ռոլսի մոտ հանդես չի գալիս որպես 

պատմականորեն գոյություն ունեցած ժամանակաշրջան. այն կրում է 

բացառապես հիպոթետիկ բնույթ, որը տանում է դեպի արդարության 

հայեցակարգի ձևավորմանը [2]: 

Ինչ վերաբերում է բնական վիճակին, Ռոլսը կարծում է, որ սա 

ամենևին էլ հավասարության վիճակ չէ, որովհետև որոշ մարդիկ ունեն 

ավելի շատ բնական տաղանդներ, նախնական ռեսուրսներ, ավելի մեծ 

ուժ կամ վաճառքի տիրապետություն: Այսպիսիները, բնականաբար, ի 

վիճակի են ավելի մեծ արտոնություններ ունենալ` հետևապես 

ստիպելով մնացածին գնալ զիջումների: Բնության այսպիսի 

անորոշությունները ազդում են բոլորի վրա, բայց կան մարդիկ, որոնք 

ավելի լավ են կարողանում ելք գտնել դժվար իրավիճակից, ուստի 

վերջիններս չեն համաձայնի դիմել սոցիալական պայմանագրի, մինչև 

բնությունը չամրագրի նրանց բնական առավելությունները: Այսպիսի 

փաստը, անխոս, անարդար է` ըստ Ռոլսի: Եվ քանի որ նմանատիպ 

բնական (նախնական) առավելությունները անցանկալի են, դրանք 

չպետք է ոչ մի կերպ արտոնություն տան մարդուն  կամ էլ թերացնեն 

նրան արդարության սկզբունքները որոշելու համար: Ուստի հարկավոր 

էր մի նոր բան, որը կկանխեր մարդկանց` իրենց կամայական 

առավելություններից օգտվելը: Ռոլսը տալիս է սրա բանալին` ի հայտ 

բերելով իր հայտնի «անտեղյակության քող»-ի (veil of ignorance) 
գաղափարը: 

Այս առիթով Ռոլսը ներկայացնում է մի մտային էքսպերիմենտ, 

ըստ որի` արդարության սկզբունքները ձևակերպող անհատները չունեն 

կարևոր և բազմակողմանի տեղեկություն իրենց մասին: Վերոնշյալ 

անտեղյակության քողը բացառում է մարդկանց տեղեկացվածությունն 

իրենց պաշտոնի, մասնագիտության, տաղանդի, առողջության, 
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ֆիզիկական ուժի, խավային պատկանելության, արժանիքների ու 

կարողությունների, բարիքի անհատական հայեցակարգի վերաբերյալ: 

Այս ամենն իր հերթին կբացառի, ըստ Ռոլսի, որևէ հատուկ շահերի 

պաշտպանություն կամ ներքին պայմանավորվածություն՝ ի վնաս փոք-

րամասնության: Ռոլսը անդրադառնում է նաև քաղաքական կուսակ-

ցություններին` գրելով. «Քաղաքական կուսակցությունները չգիտեն 

իրենց հասարակության մասնավոր հանգամանքները, այն է` չիմանալ 

հասարակության տնտեսական, քաղաքական իրավիճակը, մշակույթի և 

քաղաքակրթության զարգացման մակարդակը: Միակ բանը, որ տեսնում 

են կուսակցությունները, այն է, որ իրենց հասարակությունը ենթակա է 

արդարությանը և այն ամենին, ինչ այն ենթադրում է: Կասկած չկա նաև, 

որ նրանք գիտեն, թե ինչ են հասարակությունը, քաղաքական և 

տնտեսական հարաբերությունները» [5]: 

Այնուամենայնիվ,  նախնական դիրքում պայմանագիր կնքողներն 

ունեն երկու հիմնական հատկություն` արդարության զգացում և բարիքի 

հայեցակարգի ձևավորման կարողություն: Այսպիսով՝ ռոլսյան 

«անտեղյակության քող»-ի գաղափարը ապահովում է անաչառության և 

անանունության պայմաններ կոնսենսուսի հասնելու համար:  

Պետք է նշել, որ անտեղյակության քողը ընկած է արդարացի 

հաստատությունների առաջացման գործընթացի չորս փուլերի հիմքում: 

Այս փուլերից յուրաքանչյուրի ընթացքում անտեղյակության քողը 

աստիճանաբար չքանում է` ենթադրյալ պայմանագրի մասնակիցներին 

տալով ավելի լիարժեք գիտելիքներ հասարակության և սեփական անձի 

վերաբերյալ, իսկ վերջին` չորրորդ փուլում, քողն ամբողջությամբ 

վերանում է: 

«Արդարության տեսություն» աշխատության երկրորդ գլխում Ռոլսը 

ներկայացնում է արդարության երկու սկզբունքները, որոնք, ըստ նրա 

պնդման, կընտրվեն բնական վիճակում, և դրանք սկզբունքներ են, որոնք 

վերաբերում են հաստատություններին: Առաջին սկզբունքն ասում է, որ 

յուրաքանչյուր անհատ պիտի ունենա մյուսների համանման 

ազատության հետ համատեղելի առավելագույն ընդգրկման հիմնական 

ազատության հավասար իրավունք: Համաձայն երկրորդ սկզբունքի` 

սոցիալական և տնտեսական անհավասարությունները պիտի այնպես 

կազմակերպված լինեն, որ դրանք լինեն և՛ պակաս հաջողակների 

մեծագույն օգտին, և՛ կցված լինեն բոլորի համար բաց դիրքերին ու 

պաշտոններին հնարավորության անաչառ հավասարության 

պայմաններում [5]: 
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Եթե փորձենք ավելի պարզ բացատրել, ապա կարելի է ասել, որ 

երկրորդ սկզբունքը պահանջում է, որ մի կողմից սոցիալական և 

տնտեսական անհավասարությունները կարգավորվեն այնպես, որ 

ավելի քիչ հաջողակները կարողանան ակնկալել առավելագույն 

օգուտներ սոցիալ-տնտեսական անհավասարություններից, բայց 

միաժամանակ պաշտոնները և հասարակական դիրքերը բաց լինեն 

բոլորի համար, այսինքն` ազնվորեն պահպանվի հավասար 

հնարավորությունների սկզբունքը: 

Ինչպես արդեն պարզ է, առաջինը վերաբերում է հիմնարար 

իրավունքներին ու ազատություններին, երկրորդը` հավասար 

հնարավորությունների և չափավոր անհավասարության կամ 

տարբերության սկզբունքն է: Այս երկու սկզբունքները կազմում են          

Ջ. Ռոլսի արդարության հայեցակարգի հիմնական բովանդակությունը: 

Մշակելով արդարության մագիստրալային տեսություն՝ Ռոլսը չի 

շրջանցել նաև տարբեր սերունդների միջև արդարության հարցըֈ Երբ 

հեղինակը ուշադրությունն ուղղում է դեպի սերունդների միջև 

արդարության հարցը, նա միավորում է ապագա սերունդների 

հետաքրքրությունը` ոչ թե վերադարձնելով նրանց դեպի նախնական 

դիրք (original position), այլ փոխելով իր ենթադրությունները 

սոցիալական պայմանագրի մեջ գտնվող մարդկանց հետաքրքրություն-

ների և ինքնությունների մասինֈ Վերոնշյալ մարդիկ այժմ ընտանիքների 

հայրեր են (fathers of families), ովքեր պետք է հոգ տանեն իրենց 

ժառանգների մասին, ինչպես նաև ներկայացնեն իրենց իսկ ընտանիքի 

հետաքրքրություններն ու շահերը սոցիալական պայմանագրի 

կայացման գործընթացում [8]: 

Այս համատեքստում ամերիկացի մտածողն առաջ է քաշում արդար 

խնայողությունների սկզբունքը (just savings principle): Վերջինս 

հեղինակը քննարկում է սոցիալական նվազագույնի (social minimum)  

գաղափարի վերլուծության շրջանակներումֈ «Արդար խնայողութ-

յունների սկզբունքը պահանջում է, որ մենք բավարար կապիտալ և 

ռեսուրսներ թողնենք ապագա սերունդների համար՝ սկսելով 

փոխանցումներ անել մերօրյա աղքատներին (այսպես է պահանջում 

տարբերության սկզբունքը): Ուստի՝ այս կերպ կարելի է հետզհետե 

հասնել որոշակի հավասարակշռության» [1]:  Մտածողը, ըստ էության, 

ներկայացնում է սերունդների միջև արդարության երկփուլ ընկալում․ 

առաջինը կուտակման փուլն է, որտեղ արդար ինստիտուտների 

ստեղծման և պահպանման համար անհրաժեշտ նյութական հիմքի 
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ապահովումը հավասարապես ու արդար կերպով բաշխված է տարբեր 

սերունդների միջև, երկրորդը՝ կայուն փուլը, որտեղ այլևս 

խնայողություն չի պահանջվումֈ  

Ռոլսի կարծիքով՝ այս խնդիրն առաջանում է, քանի որ մինչ օրս 

բաց է մնում այն հարցը, թե արդյոք սոցիալական համակարգը 

ընդհանուր առմամբ, մրցակցային տնտեսությունը կարո՞ղ են 

բավարարել արդարության երկու սկզբունքները: Այս հարցի 

պատասխանը ինչ-որ չափով կախված է նրանից, թե որ մակարդակում է 

սոցիալական նվազագույնը սահմանվելուֈ Այսպիսով՝ հեղինակը 

փորձում է գտնել սոցիալական նվազագույնը՝ հասարակությանը 

հարմար մակարդակըֈ Առողջ դատողությունը գուցե կբավարարվեր այն 

պնդմամբ, որ նվազագույնի իրական մակարդակը կախված է երկրի 

միջին հարստությունիցֈ Այսինքն՝ որքան բարձրանում է երկրի միջին 

հարստությաան մակարդակը, միաժամանակ աճում է նաև սոցիալական 

նվազագույնըֈ  

Մեկ այլ տարբերակ է՝ սահմանել սոցիալական նվազագույնը՝ ըստ 

սովորական ակնկալիքների (customary expectations): Ռոլսը, սակայն, 

նշում է, որ սրանցից և ոչ մեկը գոհացնող չէֈ «Առաջինը բավականաչափ 

ճշգրիտ չէ, քանի որ այն չի ասում, թե ինչպես է նվազագույնը կախված 

միջին հարստությունից, ինչպես նաև հաշվի չի առնում այլ կարևոր 

ասպեկտներ, ինչպիսին, օրինակ, բաշխումն է» [5]: Երկրորդ 

տարբերակը, ըստ մտածողի, չի առաջարկում որևէ չափանիշ որոշելու, 

թե երբ են սովորական ակնկալիքները ողջամիտֈ Ռոլսը շարունակում է․ 

«Երբ տարբերության սկզբունքն ընդունվում է, սոցիալական 

նվազագույնը պետք է սահմանվի այն կետում, որը, հաշվի առնելով 

աշխատավարձերը, առավելագույնի է հասցնում նվազագույն հաջողութ-

յան խմբի ակնկալիքները» [5]: Ըստ Ռոլսի՝ արդար խնայողությունների 

սկզբունքը պետք է ներառի ամեն սերնդի կողմից մշակույթի ու 

քաղաքակրթության ձեռքբերումների պահպանում, գոյություն ունեցող 

արդար հաստատությունների անձեռնմխելիության ապահովում, 

ժամանակի ընթացքում իրական կապիտալի կուտակում, օրինակ՝ 

ներդրումներ մեքենայացման կամ կրթության մեջֈ 

Վերադառնալով ռոլսյան անտեղյակության քողի ու սոցիալական 

պայմանագրի գաղափարներին՝ կարևոր է նշել, որ մտածողի տեսության 

մեջ պայմանագրի մեջ մտած մարդիկ չեն կարող իմանալ՝ արդյոք 

նախորդ սերունդը որևէ խնայողություն կատարել է, թե ոչֈ Ռոլսն այս 

հանգամանքի բացատրությունը կապում է, այսպես կոչված, դրդապատ-
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ճառային ենթադրության (motivational assumption) հետ, ըստ որի՝ 

սոցիալական պայմանագրի մեջ եղած մարդիկ (Ռոլսը վերջիններիս 

անվանում է contractor-ներ) որոշակիորեն լավ են վերաբերվում իրենց 

ժառանգներին, հոգում են նրանց մասին, հետևաբար, անկասկած, 

կհամաձայնեն խնայողություններ անել իրենց հաջորդների համար՝ 

անկախ այն բանից` նախորդները արել են որևէ խնայողություն, թե ոչ 

[3]: 

Հեղինակն այստեղ կարծես հակասություն է ստեղծում՝ այսպիսով 

հեռանալով իր նախնական ենթադրությունից, ըստ որի՝ սոցիալական 

պայմանագրի մեջ մտած մարդիկ հետաքրքրություններ ու շահեր 

չունեցող անհատներ ենֈ «Ռոլսը առավելություն է տալիս 

մասնավորապես նրանց, ովքեր հոգ են տանում իրենց ժառանգորդների 

մասին»,- գրում է Թոմփսոնը [8]: Արդեն պարզ է, որ արդար 

խնայողությունների սկզբունքը հանգում է խնդիրներիֈ Առաջինը, 

այսպես կոչված, ածանցյալության խնդիրն է․ հարցն այստեղ այն է, թե 

ինչպես է հեղինակի նկարագրած նախնական դիրքի նման 

կառուցարկումը, որը հիմնված է համընդհանրության և փոխադարձ 

անհետաքրքրության վրա, խնայողությունների երկփուլ սկզբունք 

առաջացնումֈ Նշված դժվարության  հետ կապված՝ ամերիկացի 

ժամանակակից մտածող Ռոջեր Փադենը, փորձելով պաշտպանել 

Ռոլսին ու ինչ-որ տեղ շտկելով վերջինիս տեսակետը, նշում է, որ 

կուտակման փուլի՝ հետաքրքության վրա հիմնված հիմնավորումը 

հակասության մեջ է կայուն փուլի՝ արդարության վրա հիմնված 

հիմնավորման հետֈ Փադենը հորդորում է հրաժարվել արդար 

խնայողությունների սկզբունքի այնպիսի իրականացումից, որը 

նախնական դիրքում գտնվողների կողմից կըմբռնվի որպես 

սերունդների երկարաժամկետ սպասելիքները առավելագույնի 

հասցնելու միջոցֈ Փոխարենը արդար խնայողությունների սկզբունքի 

երկու փուլերն էլ պետք է հիմնված լինեն արդարության զգացման (sense 

of justice), այլ ոչ թե սեփական  շահագրգռվածության ու 

դրդապատճառների վրա [4]: 

Ըստ հաջորդ՝ անհամապատասխանության  խնդրի՝ արդար 

խնայողությունների սկզբունքը կոնֆլիկտի մեջ է հայտնվում 

տարբերության սկզբունքի հետֈ Մինչ տարբերության սկզբունքը 

սահմանում է, որ ավելի քիչ հաջողակները կկարողանան ակնկալել 

առավելագույն օգուտներ, խնայողությունների սկզբունքը հակադրվում է 

տարբերության սկզբունքին՝ չկարողանալով առավելագույնի հասցնել 
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ներկայիս սերնդի մեջ քիչ հաջողակ խմբի դիրքը: Ռոլսն այս առիթով ևս 

գրում է․ «Տարբերության սկզբունքի ամբողջական պնդումը ներառում է 

խնայողությունների սկզբունքը՝ որպես խոչընդոտ» [5]: Ստացվում է 

այնպես, որ առանց խնայողությունների սկզբունքի կիրառման՝ 

հասարակության պակաս հաջողակ խմբի վիճակն ավելի լավ կլիներ, 

ուստի՝ խնայողությունը հակասում է տարբերության սկզբունքի 

գլխավոր հիմնավորմանըֈ «Մինչդեռ արդարության առաջին սկզբունքը և 

արդար հնարավորության սկզբունքը նախորդում են տարբերության 

սկզբունքին սերունդների ընթացքում, խնայողությունների սկզբունքը 

սահմանափակում է իր շրջանակը նրանց միջև»,- նշում է Ռոլսը [5]: 

Եթե տարբերության սկզբունքը չունի միջսերնդային բաղադրիչ, 

մենք կարող ենք շահագործել ապագա սերունդների ամենաքիչ օգուտ 

ունեցողներին ներկայումս ապրողների ամենաքիչ օգուտ ունեցողների 

որոշակի շահերի համարֈ Զամանալի չէ, որ Ռոլսը հետագայում 

վերասահմանում է երկրորդ սկզբունքը․ «Սոցիալական և տնտեսական 

անհավասարությունները կարգավորվեն այնպես, որ ավելի քիչ 

հաջողակները կարողանան ակնկալել առավելագույն օգուտներ՝ 

համապատասխանելով արդար խնայողությունների սկզբունքին» [5]: 

Այսպիսով, արդեն իսկ պարզ է, որ նախնական դիրքում 

անտեղյակության քողի ներքո մարդիկ, վերջիններիս կողմից կազմած 

կուսակցությունները ընտրում են նաև արդար խնայողությունների 

սկզբունքֈ Այնուամենայնիվ, կապիտալի կուտակման, մշակույթի և 

քաղաքակրթության մակարդակի բարձրացման բեռը, որը, ըստ էության, 

պետք է բաժանվի սերունդների միջև, որևէ միանշանակ պատասխան չի 

ենթադրումֈ Ռոլսը շարունակում է տեսությունը կառուցել հայտնի 

մտային էքսպերիմենտի շուրջ՝ նշելով, որ անտեղյակության քողի 

շնորհիվ մարդիկ, ինչպես նաև կուսակցությունները, չգիտեն, թե որ 

սերնդի ներկայացուցիչ են իրենք, կամ էլ, թե քաղաքակրթության որ 

փուլում է այն հասարակությունը, որտեղ իրենք են ապրում [5]: Այս 

ամենը տեղի է ունենում հավասարության նախնական դիրքում, որտեղ, 

Ռոլսի կարծիքով, ամեն սերունդ ներկայացված է [3]: Ցանկալի 

արդյունքի հասնելու համար ուղղակի պետք է ընդունել, որ նախնական 

դիրքում կուսակցությունները ներկայացնում են ընտանեկան 

ժառանգորդության գիծը (family line), որի շնորհիվ էլ նրանք հոգում են 

եկող սերունդների մասինֈ Կարևոր է նկատել, որ Ռոլսի կողմից 

առաջարկվող այս սկզբունքը մի կանոն է, որը առաջխաղացման 

յուրաքանչյուր մակարդակի համար նախանշում է կուտակման 
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համապատասխան դյույքաչափֈ Ուրեմն՝ եթե մարդիկ աղքատ են, 

խնայողություն անելը՝ դժվար, ապա կուտակման համեմատաբար ավելի 

ցածր մակարդակ պետք է պահանջվիֈ Մինչդեռ ավելի հարուստ 

հասարակության մեջ կարելի է ողջամտորեն ակնկալել ավելի մեծ 

խնայողություններ, քանի որ վերջիններիս բեռը ավելի քիչ է [5]: 

Որքանով է վերոնշյալ տեսլականը կիրառվում մեր օրերում՝ հարցի 

մյուս կողմն էֈ Երբ արդար հաստատությունները վերջնականապես 

հաստատվեն, և բոլոր հիմնական ազատություններն արդյունավետ 

իրականացվեն, պահանջված կուտակման դրույքաչափը կդառնա 

զրոյական, քանի որ այս փուլում հասարակությունը կատարում է 

արդարության իր պարտքը՝ աջակցելով արդար հաստատություններին 

և պահպանելով վերջիններիս նյութական հիմքըֈ Այլ կերպ ասած՝ 

արդար խնայողությունների սկզբունքի միակ նպատակը արդար 

ինստիտուտների հաստատումն ու պահպանումն է, և այդ պատճառով էլ 

բավարար մակարդակի հասնելուն պես այլևս խնայողություն չի 

պահանջվում՝ անկախ այն բանից, որ ավելի շատ խնայողությունները 

կշարունակեն օգուտ տալ հետագա սերունդներին: 

Ռոլսի կարծիքով՝ սահմանելով արդար խնայողությունների 

սկզբունքը՝ կունենանք կատարյալ ժողովրդավարական լուծում, որը 

արդարացիորեն կհամապատասխանի յուրաքանչյուր սերնդի 

պահանջներինֈ «Ավելին, անմիջապես ակնհայտ է դառնում, որ 

յուրաքանչյուր սերունդ, բացի թերևս ամենաառաջինից, հաղթանակած է 

դուրս գալիս խնայողությունների ողջամիտ նորմայի պահպանման 

դեպքում» [5]: Ուշադրության է արժանի այն հանգամանքը, որ Ռոլսին 

կարծես չի մտահոգում այն խնդիրը, որ սերունդների արդարության այս 

շղթայում ամենաառաջին սերունդը փոքր-ինչ տուժում է՝ համեմատած 

մյուս սերունդների հետֈ  

Ռոլսը, փաստորեն, արդար խնայողությունների սկզբունքի 

միջոցով փորձում է հասարակությանը հասցնել մի կետի, որտեղ այլևս 

կարիք չի լինի խնայողություններիֈ Հասարակության զարգացման 

վերջին փուլի նշանակությունը, սակայն, չպետք է սխալ մեկնաբանվիֈ 

Մինչ բոլոր սերունդները կատարում են իրենց հանձնարարականը՝ 

հասնելու արդարության վիճակի, որտեղ էլ ոչ մի խնայողություն չի 

պահանջվում, այս փուլը չպետք է դիտվի որպես այնպիսի մի առանձին 

շրջան, որը  իմաստ ու նպատակ է տալիս ամբողջ գործընթացինֈ 

«Ընդհակառակը,- նշում է Ռոլսը,- ամեն սերունդ ունի իր 

համապատասխան նպատակները» [5]: Այսինքն՝ նրանցից և ոչ մեկը 
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ենթակա չէ մյուսին․ ոչ մի սերունդ չունի ավելի մեծ ձգտումներ, քան 

մյուսըֈ «Մարդկանց կյանքը պատկերացվում է որպես պատմական 

ժամանակում տարածված համագործակցության սխեմաֈ Այն պետք է 

կառավարվի արդարության նույն հայեցակարգով, որը և կարգավորում է 

ժամանակակիցների միջև համագործակցությունը» [5]: Մի կարևոր 

նկատառում ևս․ ըստ Ռոլսի՝ արդարությունը չի պահանջում, որ վաղ 

սերունդների խնայողությունների հաշվին ապագա սերունդներն 

ուղղակիորեն հարստանանֈ «Խնայողությունը պահանջվում է որպես 

արդար հաստատությունների և հավասար ազատությունների 

լիակատար իրականացմանը հասնելու պայման»,- գրում է մտածողը [5]: 

Այսպիսով, միջսերնդային հարաբերություններին անդրադառ-

նալով՝ Ռոլսը պնդում է, որ մենք պետք է պատասխանատվություն 

ստանձնենք ապագա սերունդների հանդեպֈ Ուստի՝ առաջարկվում է 

սահմանել սոցիալական նվազագույն, որի շրջանակներում էլ 

առաջնորդվել արդար խնայողությունների սկզբունքով՝ ապահովելով 

ապագա սերունդների բարեկեցությունըֈ Ընդ որում՝ այս սկզբունքը 

կազմում են երկու կարևոր փուլերը, որոնցից առաջինում սերունդները 

հավասարապես խնայողություններ են կատարում արդար ինստիտուտ-

ների ստեղծման ու պահպանման համար, իսկ երկրորդում 

խնայողության կարիք այլևս չկաֈ Հարկ է նաև նշել, որ անկախ ամեն 

ինչից՝ արդար խնայողությունների ռոլսյան սկզբունքը հակասում է 

տարբերության սկզբունքինֈ 
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The article represents American political thinker John Rawls‘ thoughts in 
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ՀՏԴ 172                                     ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ԻՄԱՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆ 

ԷՔՍՊԵՐԻՄԵՆՏԱԼ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

Աքելյան Դ. Գ. 

 

Փիլիսոփայական իմաստավորման հիմնախնդիրը էքսպերիմեն-

տալ գիտության համատեքստում քննարկելով՝ հոդվածում ցույց է տրվել 

փիլիսոփայական իմաստավորման դերն ու նշանակությունը 

էքսպերիմենտալ գիտության պատմության ընթացքում արձանագրված 

մի շարք կարևոր գիտական նվաճումների ու բացահայտումների 

օրինակներովֈ Հոդվածում քննարկվել է իմաստավորման հիմնախնդիրը 

հանգեցվելիության, պատճառականության ու այլ հիմնախնդիրների 

առնչությամբ՝ ցույց տալով դրանց կապը ժամանակակից էքսպերիմեն-

տալ գիտության նվաճումների ու բացահայտումների հետֈ Քննարկվածի 

արդյունքում եզրակացվեց, որ 20-րդ և հատկապես 21-րդ դարում 

փիլիսոփայական իմաստավորումը ոչ միայն չի կորցրել իր դերն ու 

նշանակությունը, այլև այսօր ստացել է շատ ավելի մեծ ու կարևոր 

առաքելություն՝ լուսավորելու ու հասկանալի դարձնելու ժամանակակից 

էքսպերիմենտալ գիտության նվաճումներն ու բացահայտումներըֈ 

Բանալի բառեր. փիլիսոփայական իմաստավորում, էքսպերի-

մենտալ գիտություն, փիլիսոփայական հիմնախնդիր, հանգեցվե-

լիություն, պատճառականություն, էմպիրիկ տվյալներֈ 

 

Փիլիսոփայության պատմության ողջ ընթացքում ձևավորված 

բազմապիսի ուղղությունները, հոսանքները և դրանց կողմից առաջ 

քաշված յուրատեսակ տեսություններն ու համակարգերը նպատակ 

ունեին ոչ միայն լուծելու տվյալ գիտելիքների համակարգից կամ 

ժամանակաշրջանից բխող մտքի հակասություններն ու խնդիրները, այլ 

նաև իրագործելու բոլոր ժամանակների մարդկային մտքի հիմնարար ու 

խնդրահարույց առաքելություններից մեկը՝ փիլիսոփայական իմաստա-

վորումըֈ 

2 0 2 0   № 2 
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Փիլիսոփայական իմաստավորումը, որն է մարդ-աշխարհ 

փոխհարաբերության արդյունքում ձևավորված աշխարհի սուբյեկտիվ և 

օբյեկտիվ պատկերներում արձանագրվող գործընթացների, իրադար-

ձությունների և երևույթների՝ հասկացման տիրույթ ներքաշելը, առկա է 

եղել փիլիսոփայական մտքի զարգացման ողջ տևականության 

ընթացքում՝ սկսած նայիվ մատերիալիզմի շրջանակներում աշխարհի 

գոյաբանական ու միանշանակ հիմքին պարզ և զուտ մատերիական 

որակական բնութագրի վերագրումից, մինչև հետպոզիտիվիզմի և արդի 

փիլիսոփայության համատեքստում գիտական գիտելիքի նկատմամբ 

ֆալիբիլիստական մոտեցման ցուցաբերումը1
6

 [1]ֈ Իսկ ահա 

էքսպերիմենտալ գիտությունը, որը տվյալ քննարկման շրջանակներում 

հետաքրքրում է առավել լայն ըմբռնմամբ՝ սահմանվելով որպես 

որոշակի մեթոդներով գիտական վարկածների կամ տեսությունների՝ 

արդեն հայտնի իրողություններով և փաստերով ստուգման և 

հետազոտման գործընթացների ամբողջություն, մշտապես եղել է 

փիլիսոփայության և վերջինիս իմաստավորման գործառույթի 

անօտարելի մաս [2]ֈ 

Փիլիսոփայական իմաստավորման ողջ պատմության ընթացքում 

փոփոխվել է ինչպես փիլիսոփայական իմաստավորման առարկան՝ իր 

գոյաբանական հիմքը ստանալով ժամանակի մարդկային մտքի 

տեսական և էմպիրիկ փորձառությունից, այնպես էլ առարկայի 

նկատմամբ ցուցաբերված մոտեցումներն ու իմաստավորման 

«գործիքները»՝ տալով իմաստավորվող առարկայի նկատմամբ 

դիտարկման բազում սպեկտրներֈ Բացառապես տեսական փորձա-

ռությունը հիմք ընդունելու պարագայում կարող է ի հայտ գալ 

վերացարկված և իրականության հետ ընդհանրություն չունեցող մտային 

կառույցների և համակարգերի ձևավորման մտավախությունը, որոնք 

հիմք կարող են ծառայել զուտ սպեկուլյատիվ ու մենտալ մակարդակում 

դիտարկումներ իրականացնող ուղղությունների և հոսանքների 

առաջացման համարֈ Սակայն նման միտումները փիլիսոփայության 

պատմության ողջ ընթացքում մշտապես եղել են փորձարարական և 

օբյեկտիվ իրականության դիտարկումների վրա հիմնված 

                                                 
1

6Ֆալիբիլիզմը հետպոզիտիվիստական ուղղություն է, ըստ որի՝ ցանկացած գիտական 

գիտելիք սկզբունքորեն վերջնական չէ և ճշմարիտ է միայն տվյալ ու որոշակի 

մեկնաբանության շրջանակներում, որն էլ իր հերիթն կարող է տիրապետող լինել 

մինչև նոր և ավելի հստակ մեկբանության ի հայտ գալը (Տե՛ս՝Hetherington S. Fallibilism 

// The Internet Encyclopedia Philosophy. ISSN 2161-0002.): 
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փիլիսոփայությունների քննադատության թիրախում ի դեմս Իմանուիլ 

Կանտի՝ հետզհետե պակաս մրցունակ դառնալով կամ առհասարակ 

դուրս մղվելով համաշխարհային փիլիսոփայության թատերաբեմից [3]ֈ 

Միևնույն ժամանակ փիլիսոփայական իմաստավորման 

հիմնախնդրի համատեքստում ժամանակի էքսպերիմենտալ գիտության 

տվյալները ոչ միայն դուրս չեն մղվել փիլիսոփայության դիտարկման 

«առարկայացանկից», այլ նաև դարձել են մարդկային մտքի և 

փիլիսոփայության հետագա զարգացումը հնարավոր դարձնող ու 

որոշող անկյունաքարային գործոններից մեկըֈ  

Այսպես, 2-րդ դարում տիեզերքի՝ Կլավդիոս Պտղոմեոսի կողմից 

առաջարկված երկրակենտրոն մոդելը, որը համապատասխանում էր 

Երկրից իրականացված պարզ ու անմիջական դիտարկումների 

արդյունքներին, համապատասխանում էր այդ ժամանակաշրջանի 

մարդու թե՛ աշխարհիկ և թե՛ հոգևոր հենքի վրա գոյացած 

պատկերացումներինֈ Երկնային մարմինների շրջանաձև ու իդեալական 

պտույտները, տիեզերքի կենտրոնում Երկրի գտնվելը ընդունելի 

իրողություններ էին եկեղեցու համար, և չնայած նման մոդելից բխող մի 

շարք այլ ինքնակնհայտ խնդիրների՝ տիեզերքի երկրակենտրոն մոդելը 

տիրապետող եղավ մինչև 16-րդ դարը [4]ֈ Սակայն հենց այդ շրջանում 

լեհական ծագմամբ գերմանացի աստղագետ Նիկոլայ Կոպեռնիկոսը դեմ 

հանդես եկավ տիեզերքի պտղոմեոսյան երկրակենտրոն մոդելին և 

առաջարկեց շատ ավելի պարզ մոդել, համաձայն որի՝ տիեզերքի 

կենտրոնում գտնվում է Արեգակը, իսկ Երկիրը մնացած մոլորակների 

հետ շրջանաձև շարժումով պտտվում է վերջինիս շուրջըֈ Տիրապետող 

պատկերացումների և եկեղեցու դեմ նման հանդուգն քայլով հանդես 

գալը չէր կարող անմիջապես ընդունվել՝ հատկապես այն դեպքում, երբ 

երկնային մարմինների՝ կոպեռնիկոսյան մոդելից բխող հետագծերը չէին 

համապատասխանում Երկրից արված անմիջական դիտարկումներինֈ 

Սակայն արդեն ավելի ուշ շրջանում, երբ 1609 թվականին Գալիլեո 

Գալիլեյի երկնային դիտարկումները ցույց տվեցին, որ Յուպիտերի 

շուրջը կան պտտվող այլ մարմիններ, իսկ Կեպլերը արձանագրեց, որ 

երկնային մարմինները պտտվում են ոչ թե շրջանաձև, այլ էլիպտիկ 

հետագծով, Կոպեռնիկոսի արեգակնակենտրոն մոդելն այդ ժամանակ 

ստացավ իր օգտին խոսող առաջին էմպիրիկ փաստերը, որոնք հիմնված 

էին ճշգրիտ դիտարկումների վրա [4]ֈ 

Տիեզերքի կառուցվածքի նկարագրմանն ուղղված կոպեռնիկոսյան 

մոդելը, հենց այսպես հետզհետե հիմնավորվելով, կարճ ժամանակ անց 
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դարձավ պտղոմեոսյան մոդելը բացասող այլընտրանք, որը ոչ միայն 

փոխեց երկնային ֆիզիկական իրականության, աշխարհի կարգի և 

դրանում մարդու ունեցած դերի մասին եղած պատկերացումները, այլ 

նաև հիմք դարձավ գիտական հեղափոխության համար՝ 

փիլիսոփայական իմաստավորման տեսանկյունից դառնալով աշխարհի 

գիտական պատկերի և գիտության փիլիսոփայության կողմից 

նկարագրվող գործընթացների նոր հարացույց [5]ֈ 

Փիլիսոփայական իմաստավորման հիմնախնդրի համատեքստում 

էքսպերիմենտալ գիտության արդյունքների և դրա փիլիսոփայական 

մեկնաբանության ու իմաստավորման մեկ այլ օրինակ է գերմանական 

դասական փիլիսոփայության ներկայացուցիչ Իմանուիլ Կանտի 

կոսմոգոնիական վարկածը, որի ստեղծման համար հիմք են 

հանդիսացել ժամանակի էքսպերիմենտալ գիտության նվաճումներն ու 

բացահայտումները՝ ի դեմս նյուտոնյան դասական մեխանիկայի [6]ֈ  

Կանտի տիեզերածնական վարկածը զգալիորեն մոտենում է 

արեգակնային համակարգի առաջացման ժամանակակից տեսություն-

ներին ու մոդելներինֈ Համաձայն Կանտի վարկածի՝ տիեզերքի 

առաջացման հիմքում ընկած է նախնական նյութական ակտիվ 

մասնիկներից կազմված վիթխարի «ամպի» ներքին փոխազդեցությունը: 

Արդեն Կանտի ժամանակ հայտնի էր Նյուտոնի կողմից առաջ քաշված 

մեխանիկայի համաշխարհային ձգողականության մասին օրենքները, 

որոնք էլ էմպիրիկ հիմք հանդիսացան տիեզերքի կանտյան առաջացման 

համար, որտեղ տիեզերական տարատեսակ մարմիններն առաջանում 

են մասնիկների վանողական և ձգողական ուժերի փոխադարձ 

ներգործության հետևանքովֈ Դժվար չէ նկատել, որ տիեզերքի 

առաջացման կանտյան մեկնաբանությունում խոսք է գնում բացառապես 

ֆիզիկական մակարդակում տեղի ունեցող գործընթացների մասին, 

որոնց ներսում տեղի ունեցող փոխազդեցություններն ու առհասարակ 

շարժման հնարավոր ձևերն ունեն մեխանիկական բնույթ՝ բխելով 

ֆիզիկական իրականության նկարագրմանն ուղղված ժամանակի 

պատկերացման՝ աշխարհի մեխանիկական պատկերի ըմբռնումից [7]ֈ 

Դասական մեխանիկայի և դրանից սերող կանտյան 

կոսմոգոնիական վարկածի փիլիսոփայական իմաստավորումը 

սկզբունքային նշանակություն ունեցավ մի շարք այլ հիմնախնդիրների 

համար ևս, որոնք վերը քննարկված տեսությունների և վարկածների 

հետ ունեն ինչպես անմիջական, այնպես էլ միջնորդավորված 

ընդհանրություններֈ Կանտի վարկածը նախևառաջ թույլ է տալիս խոսել 
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տիեզերքի մասին որպես նյութական սկիզբ ունեցող մի իրողություն, 

որտեղ ֆիզիկական իրականության առաջացման, ձևավորման և 

զարգացման համար նյութական աշխարհի ֆիզիկական գործընթացներն 

ու օրենքները ոչ միայն անհրաժեշտ են, այլև անգամ բավարար են 

տիեզերքի կարգի բացատրման համարֈ Հետևապես այստեղից բխում է, 

որ նախնական նյութից տիեզերքի առաջացման գործընթացում այլ 

պատճառների, մասնավորապես Աստծու գաղափարի կարիքը 

սկզբունքորեն կարելի է բացառելֈ Այս առիթով Կանտը նշում է. «Տվեք 

ինձ մատերիա, և ես դրանից կկառուցեմ աշխարհը» [6, էջ 123]ֈ Կանտյան 

այսպիսի մեկնաբանությունը յուրօրինակ կերպով շարունակում է տվյալ 

ժամանակի գիտության և փիլիսոփայության այն ընդհանրական 

միտումների զարգացումը, որոնք գոյանում են մարդկային 

իրականության էքսպերիմենտալ ուսումնասիրություններից և 

դիտարկումներիցֈ 

Ավելի ուշ՝ 19-րդ դարում, կենսաբանության մեջ հեղափոխական 

դեր ունեցավ Չարլզ Դարվինի Էվոլյուցիոն տեսությունը, որը 

տեսակների ու կենսաբանական համակարգերի առաջացման և 

զարգացման համար սկզբունքորեն նոր ըմբռնում ու տեսակետ էր 

առաջարկումֈ Համաձայն Դարվինի՝ կենսաբանական բազմազանության 

սերնդափոխության գործընթացում յուրաքանչյուր հաջորդ սերունդ 

վերցնում է նախորդ սերնդի ընդհանուր որակական բնութագիրը, 

հատկություններն ու բնորոշ գծերը, սակայն յուրաքանչյուր հաջորդ 

սերնդի մոտ դրանք չեն փոխանցվում բացարձակ նույն կերպ, այլ առաջ 

կարող են գալ այս կամ այն հնարավոր տարբերությունների՝ 

մուտացիաների տեսքովֈ Հետևաբար պարզից բարդ տեսակների 

անցման գործընթացը տեղի է ունենում  էվոլյուցիայի համար 

անհրաժեշտ մի շարք այլ գործընթացների՝ բնական ընտրության, 

գոյության պայքարի ու որակական բնութագրի պատահական 

փոփոխությունների` մուտացիաների միջոցով [8]ֈ Դարվինյան 

ըմբռնմամբ՝ մուտացիաներն անբացատրելի գործընթացներ են, որոնց 

գոյությունն անգամ գիտնականը հաճախ փորձում էր բացատրել՝ 

կենսաբանական գործընթացներում հրաշքի կամ աստծո առկայությունը 

փնտրելովֈ Սակայն էվոլյուցիոն տեսության ձևավորումից և գիտական 

պատկերում հաստատվելուց արդեն անմիջապես հետո տեսության 

շրջանակներում իրականացված էմպիրիկ հետազոտության և դրանց 

արդյունքների փիլիսոփայական իմաստավորման ու մեկնաբանման 

խնդիրը դարձավ խիստ արդիական՝ ժամանակի մտածողների կողմից 
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ստանալով տարատեսակ մեկնաբանություններ, որոնք շատ դեպքերում 

կանխորոշեցին գիտության և փիլիսոփայության զարգացման հետագա 

հեռանկարըֈ  

Այս առնչությամբ փիլիսոփայական իմաստավորման հիմնախնդրի 

համատեքստում հատկանշական է էվոլյուցիոն տեսության բերգսոնյան 

մեկնաբանությունըֈ Ի տարբերություն Դարվինի՝ ֆրանսիացի 

փիլիսոփա Անրի Բերգսոնը բնական, էվոլյուցիոն գործընթացը 

դիտարկում է որպես աշխարհի առաջադիմության և զարգացման 

հիմքում ընկած մի ստեղծարար ուժ, որը վերջինիս կողմից սահմանվում 

է կենարար պոռթկում հասկացությամբֈ Ըստ Բերգսոնի՝ կենդանի 

աշխարհը, ի դեմս կենսաբազմազանության և դրանում տեղի ունեցող 

գործընթացների, անշունչ, մատերիական աշխարհից տարբերվում է 

նրանով, որ կենսաբանական մակարդակում կենդանի առանձնյակներն 

օժտված են յուրահատուկ կենարար ուժով, որն էլ հնարավոր է 

դարձնում նրանց գոյությունըֈ Հենց նման բնական ուժի շնորհիվ է, որ 

բնության մեջ կա մշտական զարգացում և ավելի պարզ ձևերից ավելի 

բարդ ձևերի առաջացման անընդհատ գործընթաց [9]ֈ Կենսաբանական 

իրականության բերգսոնյան մեկնաբանությունը ոչ միայն պարունակում 

էր նախորդ տեսությունների կողմից չհաղթահարված խոչընդոտների 

լուծումները, այլ նաև ճանապարհ էր հարթում էվոլյուցիոն տեսության և 

վերջինիս բերգսոնյան մեկնաբանության հետ անմիջական ու 

միջնորդավորված կապ ունեցող հիմնախնդիրների, մասնավորապես՝ 

հանգեցվելիության և պատճառականության վերաիմաստավորման 

համարֈ  

Հանգեցվելիության հիմնախնդրի հիմնական հարցադրումներն են, 

թե արդյոք հնարավոր է իրականության առավել բարդ 

կազմավորումների և մակարդակների նկարագրությանն ուղղված 

տեսությունները սկզբունքորեն հանգեցնել իրականության առավել 

պարզ ու հիմնարար կազմավորումների և մակարդակների 

նկարագրությանն ուղղված տեսություններին և թե կարելի է արդյոք 

կենսաբանական աշխարհը բացատրել մատերիական իրականության 

օրենքներով և առավել ընդհանուր օրինաչափություններովֈ Մինչև 

էվոլյուցիոն տեսության ձևավորման և վերջինիս բերգսոնյան 

մեկնաբանության ի հայտ գալը հանգեցվելիության հիմնախնդիրն ուներ 

հստակ պատասխան՝ հիմնվելով 17-19-րդ դարերում տիրապետող 

տեսության՝ նյուտոնյան դասական մեխանիկայի վրաֈ Ըստ դասական 

մեխանիկայի՝ իրականությունում գործող պատճառահետևանքային 
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կապերը խիստ միանշանակ ենֈ Միանշանակ դետերմինիզմ անվանումը 

ստացած այս տեսակետը ենթադրում է, որ իրականությունում տեղի 

ունեցող ցանկացած գործընթաց սկզբունքորեն հնարավոր է 

կանխատեսել, եթե հայտնի են տվյալ գործընթացի ելակետային վիճակը 

և դրա վրա ազդող ուժերը [10]ֈ Նշված տիրապետող 

պատկերացումներին հակադարձելով՝ Դարվինը և ապա Բերգսոնը 

կարծում էին, որ իրականությունում կան գործընթացներ, որոնք ունեն 

պատահական բնույթ և չեն կարող միանշանակորեն որոշվելֈ Դասական 

մեխանիկայից և էվոլյուցիոնիստական տեսությունից ու դրա 

բերգսոնյան մեկնաբանությունից բխող փաստարկների փիլիսոփա-

յական իմաստավորման արդյունքում ակնհայտ է դառնում, որ 

միանշանակ դետերմինիզմը հիմնախնդրի ներսում իրադար-

ձությունների զարգացման միակ տարբերակը չէ՝ հետզհետե վերածվելով 

պատճառականության հիմնախնդրում ինդետերմինիզմ կոչվող 

տեսակետի հակադիր բևեռը [10, էջ 72]ֈ Ինչ վերաբերում է հանգեցվե-

լիության հիմնախնդրին, ապա այս պարագայում ստացվում է, որ 

կենսաբանական իրականությունում կան գործընթացներ, որոնք 

սկզբունքորեն կանխատեսելի չեն և ունեն պատահական բնույթ, ինչից էլ 

բխում է, որ ֆիզիկական հիմնարար օրենքները չեն կարող տարածվել 

կենսաբանական համակարգերի վրա այն տարբերակով, ինչպես դրանք 

գործում են ֆիզիկական աշխարհումֈ Հետևապես առավել բարդ և 

կենսաբանական համակարգերի նկարագրությանն ուղղված 

տեսությունները սկզբունքորեն հանգեցվելի չեն առավել պարզ ու 

հիմնարար համակարգերի նկարագրությանն ուղղված տեսություն-

ներին [10, էջ 123]ֈ 

20-21-րդ դարի էքսպերիմենտալ գիտության նվաճումներն ու 

բացահայտումներն իրենց անշրջելի հետքը թողեցին ինչպես աշխարհի 

ժամանակակից գիտական պատկերի, այնպես էլ նորագույն շրջանի 

փիլիսոփայության ձևավորման և դրա կողմից առաջ քաշված ու 

քննարկման արժանացած հիմնախնդիրների վրաֈ Անգնահատելի է 

աշխարհի ժամանակակից գիտական պատկերում իրենց հիմնարար 

ազդեցությունն ու հետքը թողած տեսությունների, մասնավորապես՝ 

հարաբերականության ընդհանուր տեսության և քվանտային 

մեխանիկայի շրջանակներում իրականացված էքսպերիմենտների և 

դրանց փիլիսոփայական մեկնաբանության ու իմաստավորման դերն ու 

նշանակությունը աշխարհի ընթացիկ գիտական պատկերի ձևավորման 

գործումֈ Սակայն հաշվի առնելով վերոնշյալ տեսությունների և դրանց 
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առնչությամբ իրականացած քննարկումների լայնածավալ բնույթը՝ 

հետագա քննարկման ընթացքում կդիտարկվեն 20-21-րդ դարերի 

համանման հնչեղություն և կարևորություն ունեցող գիտական այլ 

նվաճումներն ու բացահայտումները, որոնք փիլիսոփայական 

իմաստավորման հիմնախնդրի համար ունեն խիստ կարևոր 

նշանակությունֈ  

Այսպես, արտերկրային իրականության ու առհասարակ 

տիեզերքին ուղղված ուսումնասիրությունները, պայմանավորված 20-րդ 

դարի գիտատեխնիկական ու էքսպերիմենտալ գիտության աննախադեպ 

հաջողություններով, որակական նոր մակարդակի հասանֈ 1929 

թվականին Էդվին Հաբլի դիտարկումները ցույց տվեցին, որ տիեզերքում 

հեռավոր գալակտիկաները, անկախ այն բանից, թե վերջիններս որտեղ 

են գտնվում, ստատիկ չեն և մեր նկատմամբ (Երկրից դիտողի) հեռանում 

են շատ մեծ արագությամբֈ Կատարված դիտարկումների հիման վրա 

ձևակերպված Հաբլի օրենքն առաջին էմպիրիկ ու էքսպերիմենտալ 

գիտության կողմից առաջարկված փաստն էր այն մասին, որ տիեզերքն 

ընդլայնվում է [4, էջ 15]ֈ Փիլիսոփայական իմաստավորման տեսանկ-

յունից նման փորձարարական տվյալներն ունեն առանձնակի 

կարևորությունֈ Եթե գալակտիկաները իրարից անընդհատ հեռանում 

են, և սա արդյունք է տիեզերքի ընդլայնման, ապա ենթադրաբար 

տևականության ինչ-որ պահի եղել է մի վիճակ, որից սկսած՝ տիեզերքն 

ընդլայնվել էֈ Գիտության մեջ պայմանականորեն «Մեծ Պայթյուն» 

անվանումը ստացած պահը համարվում է այն զրոյական կետը, որը 

հնարավոր դարձրեց տիեզերքն ու դարձավ վերջինիս գոյաբանական 

մեկնակետըֈ Նման տեսակետն այսօր ընդունված է գիտական առավել 

լայն հանրության կողմից՝ ամրագրելով մինչև 20-րդ դարը ստատիկ 

տիեզերքի հարացույցի փոխարինումը դինամիկ և առաջացող տիեզերքի 

հարացույցովֈ Իհարկե, մինչև Հաբլը ժամանակին փիլիսոփայության և 

գիտության պատմության մեջ նույնպես անդրադարձել են քննարկվող 

խնդրին՝ ի դեմս Կանտի, որը կարծում էր, որ տիեզերքի առաջացման 

հարցը պարունակում է մտքի հակասություն՝ միևնույն ժամանակ 

ունենալով թեզիս և անտիթեզիս, և հնարավոր չէ խնդրին ռացիոնալ 

մակարդակում տալ պատասխանֈ Այնինչ իրավիճակը փոխվեց 

էքսպերիմենտալ գիտության արդյունքների իմաստավորման և նոր 

լույսի ներքո դրանց հասկացման արդյունքում, որը ճանապարհ հարթեց 

նաև տիեզերքի որակական և քանակական բնույթների հասկացման 

համարֈ 
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Անվանի գիտնականի համանուն աստղադիտակի կողմից արված 

դիտարկումները ընդարձակվող տիեզերքի մոդելի ձևավորումից կարճ 

ժամանակ անց տվեցին տիեզերքի «նյութի»2
7

 կառուցվածքի մասին 

հիմնարար ու սկզբունքորեն նոր պատկերացումներֈ Համաձայն 

«Պլանկի» անվան աստղադիտակի դիտարկումների՝ «սովորական» կամ 

բարիոնային նյութը, որից կազմված են աստղերը, գալակտիկաները, 

միջգալակտիկական գերխիտ փոշին և մատերիական իրականության 

ցանկացած այլ դրսևորում, կազմում է ողջ տիեզերքի «նյութի» ընդամենը 

4.9%-ըֈ Տիեզերքի մնացած հատվածը կազմված է, այսպես կոչված, մութ 
նյութից և մութ էներգիայից՝ համապատասխանաբար 26.8% և 68.3%-ովֈ 

Մութ նյութն ու մութ էներգիան անմիջականորեն էքսպերիմենտալ 

ճանապարհով հայտնաբերել չի հաջողվում, սակայն մենք դրանց մասին 

իմանում ենք վերջիններիս՝ սովորական նյութի հետ ունեցած ձգողական 

փոխազդեցության արդյունքումֈ Հետևապես տիեզերքի մնացած 95.1%-ն 

ուղղակիորեն դուրս է արտաերկրային իրականության մասին մեր 

ունեցած պատկերացումներից ու բոլոր հնարավոր անմիջական 

դիտարկումներից, որոնք մինչ այժմ իրականացվել են մարդկության 

պատմության ողջ ընթացքում [11]ֈ 

Վերը քննարկվածից պարզ է դառնում, որ իրականությունը որպես 

այդպիսին միատարր չէ և կազմված է նյութի տարբեր դրսևորումներիցֈ 

Հետևապես մեր իրականութունն ու տիեզերքն առհասարակ կազմող 

մատերիայի մասին խոսելիս կիրառել հասկացության այն իմաստները, 

որոնք տիրապետող են եղել նաիվ մատերիալիզմի և դրանից ի վեր 

փիլիսոփայության ողջ պատմության ընթացքում, կլինի ոչ կոռեկտ ու 

կարող է առաջ բերել թյուրըմբռնումֈ Գիտության զարգացումը ու դրա 

կողմից մշակված արդյունքների փիլիսոփայական իմաստավորումը 

ենթադրում է ոչ միայն աշխարհի գիտական պատկերի և դրա տարրերի 

ներքին փոփոխություններ, այլ նաև հասկացութային ապարատի 

փոփոխման գործընթաց, ինչը մարդկային մտքի զարգացման ողջ 

ընթացքում հատուկ է եղել թե՛ փիլիսոփայությանը, և թե՛ գիտությանն 

առանձին վերցրածֈ Իսկ ահա այսօր, երբ 21-րդ դարում տեղի ունեցող 

էքսպերիմենտալ գիտության բացահայտման և նոր նվաճումների 

իրականացման արդյունքում ի հայտ են գալիս առավել մեծ թվով 

                                                 
27«Նյութ» հասկացությունն այստեղ կիրառվել է տիեզերքի որակական և քանակական 

բնութագրերի առավել առարկայական պատկերը տալու համար, որտեղ «նյութ» 

հասկացության ծավալի մեջ պետք է հասկանալ տիեզերքը կազմող մատերիական կամ 

ոչ մատերիական հնարավոր բոլոր դրսևորումներն առհասարակֈ 



149 

 

չտեսնված ու սկզբունքորեն նոր իրողություններ՝ ի դեմս ամղկահարույց 

այն իրադաձության, երբ աշխարհում առաջին անգամ ծնվեց 

գենետիկական մակարդակում արհեստական միջամտությամբ ստացած 

երեխա, հարկ է առաջանում նման իրողությունների ոչ միայն 

փիլիսոփայական օբյեկտիվ իմաստավորման կատարման, այլ նաև 

դրանց նկատմամբ մեր հասկացությունների ու ընկալման 

վերաձևակերպմանֈ 

Այսպիսով, ընդհանրացնելով պետք է նշել, որ էքսպերիմենտալ 

գիտության համատեքստում փիլիսոփայական իմաստավորման 

հիմնախնդիրը չի կորցնում իր արդիականությունն ու անօտարելի 

անհրաժեշտությունը գիտության էքսպերիմենտալ գործունեության 

պատմության ողջ ընթացքում՝ վերջինիս կողմից մշակված 

արդյունքներին տալով տվյալ ժամանակին համապատասխան 

հասկացման, իմաստավորման, ըմբռնման և դիտարկման սպեկտրներֈ 

Ավելին, նոր և հատկապես նորագույն գիտության էքսպերիմենտալ 

տվյալներն ունեն պակաս հասկանալիություն և հաճախ դուրս են մնում 

տարատեսակ փիլիսոփայական հիմնախնդիրների առնչությամբ 

ծավալվող դիսկուրսներիցֈ Հետևապես էքսպերիմենտալ գիտության և 

էմպիրիկ արդյունքների նման միտումները կանխելու համար 

անհարժեշտ է դրանց հնարավոր մեկնաբանությունների կողքին 

առանձնակի կարևորել փիլիսոփայական իմաստավորման դերն ու 

նշանակությունըֈ 

 

ПРОБЛЕМА ФИЛОСОФСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ НАУКИ 

Акелян Д. Г. 

 

Обсуждая проблему философского осмысления в контексте 

экспериментальной науки, в статье продемонстрированы роль и значение 

философского осмысления на примерах ряда важных научных 

достижений и открытий, зафиксированных в истории экспериментальной 

науки. В статье обсуждалась проблема осмысления в отношении 

редукции, причинности и других проблем, показана их связь с 

достижениями и открытиями экспериментальной науки. По итогам 

обсуждения было заключено, что в 20-ом и особенно в 21-ом веке 

философское осмысление не только не утратило своей роли и значения, 

но и сегодня получило гораздо большую и важную миссию-просветить и 
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дать понять достижения и открытия современной экспериментальной 

науки. 

Ключевые слова: философское осмысление, экспериментальная 

наука, философская проблема, редукция, детерминизм, эмпирические 

данные. 

 

THE PROBLEM OF PHILOSOPHICAL CONCEPTUALIZATION IN THE 

CONTEXT OF EXPERIMENTAL SCIENCE 

Akelyan D. G. 

 

Discussing the problem of philosophical conceptualization in the context 

of experimental science, the article demonstrates the role and importance of 

philosophical conceptualization on the examples of a number of important 

scientific achievements and discoveries recorded in the history of experimental 

science.  The paper dwells upon the problem of conceptualization in relation 

to reduction, determinism and other problems, showing their connection with 

the achievements and discoveries of experimental science. As a result of the 

discussion, it was concluded that in the 20th and especially in the 21st century, 

philosophical conceptualization has not only lost its role and importance, but 

today has received a much larger and important mission to enlighten and make 

comprehensible the achievements and discoveries of modern experimental 

science. 

Keywords: philosophical conceptualization, experimental science, 

philosophical problem, reduction, determinism, empirical data. 
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ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

ШИРАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. НАЛБАНДЯНА  

M. NALBANDYAN STATE UNIVERSITY OF SHIRAK 
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ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Շահինյան Ա. Տ. 

 

Սույն հոդվածը նվիրված է աշխատուժի միգրացիային և 

երիտասարդների հասունացման, նրանց կարգավիճակի փոփոխության 

փոխառնչությունների տեսական և գործնական հիմնախնդիրների 

լուծմանն ու մեկնաբանմանը: Բնականաբար չէինք կարող մեկ 

հետազոտության մեջ «ընդգրկել անընդգրկելին»: Ուստի առանձնացվել և 

առավելապես որակական ու քանակական վերլուծության են ենթարկվել 

հետազոտության առարկայի շրջանակում գտնվող այն հրատապ 

հիմնախնդիրները, որոնք ծագել են հետերկրաշարժյան շրջանից ի վեր: 

Բանալի բառեր. աշխատանքային միգրացիա, միգրացիոն 

շարժունակություն, հոսունություն, աշխատուժի շուկա, գործազրկութ-

յան վտանգ, երիտասարդ մասնագետների արտագաղթ:  

 

Սոցիալ-քաղաքական, տնտեսական և մշակութային փոխհարաբե-

րակցությունները կարևոր դեր են խաղում երկրից երկիր մարդկանց 

տեղաշարժերի գործում՝ անկախ երկրի զարգացող (զարգացած) լինելու 

կամ անցումային տնտեսություն ունենալու փաստից: Բազմաբնույթ 

լինելով՝ միգրացիան կապված է նմանատիպ փոխհարաբերակ-

ցությունների հետ և ազդում է զարգացման գործընթացների վրա: 

Տնտեսական անհավասարակշռությունները, աղքատությունը և շրջակա 

միջավայրի հետընթացը, անվտանգության և խաղաղության 

բացակայության, մարդու իրավունքների ոտնահարման հետ մեկտեղ, 

ինչպես նաև անարդարության և դեմոկրատական հաստատությունների 

զարգացածության տատանվող աստճանները բոլոր այն գործոններն են, 

որոնք ազդում են միգրացիայի վրա: Գնահատված է, որ միջազգային 

միգրանտների թիվն աշխարհում փախստականների հետ ներառյալ 125 
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միլիոն է կազմում, որի կեսը զարգացող երկրներում են [5]: Վերջին 

տարիներին աշխարհի զարգացած հիմնական ընդունող երկրներում 

տարեկան կտրվածքով գրանցվել է մոտավորապես 1.4 միլիոն մարդու 

ներհոսք, որոնց մոտ երկու երրորդը եկել է զարգացող երկրներից [5]: 

Ընդհանուր առմամբ միգրացիան կարող է դրական ազդեցություն 

ունենալ և՛ ելքի, և՛ ընդունող երկրների վրա՝ ելքի երկրին տրամադրելով 

դրամական փոխանցումներ, իսկ ընդունող երկրին ապահովել 

անհրաժեշտ մարդկային ռեսուրսներով: Միգրացիան (հատկապես 

միջազգային միգրացիան) ապահովում է նաև հմտությունների 

փոխանակում և նպաստում է մշակութային հարստացմանը: Կայուն 

տնտեսական աճը, ունենալով զարգացման ռազմավարություններ, 

որոնք համապատասխանում են այս նպատակին, անհրաժեշտ միջոց են 

հանդիսանում այս խնդրի լուծման հարցում: Ի լրումն, կարելի է ավելի 

արդյունավետ օգտագործել էմիգրանտների պոտենցիալ ներդրումը 

նրանց ելքի երկրի տնտեսական զարգացման գործում:   

Ի տարբերություն բնական շարժումների, որոնք հանդես են գալիս 

բնակչության թվաքանակի փոփոխության և կառուցվածքի 

փոփոխությունների ներքին աղբյուր, միգրացիան արտաքին հոսքն է, 

որը ցույց է տալիս մարդկանց որոշակի ամբողջություն՝ այլ 

ամբողջությունների հետ փոխհարաբերությունների արդյունքը: Այդ 

փոխհարաբերությունների արդյունքը միգրացիոն սալդոն է (աճ կամ 

նվազում) [3]: 

Միգրացիան, որն ուղեկցվում է բնակավայրից տեղափոխությամբ, 

այսինքն՝ վերաբնակեցմամբ, ընդգրկում է երեք փուլ. 

 Նախապատրաստական փուլը  բնակչության տարածքային 

շարժունության ձևավորման գործընթացն է: 

 Հիմնական փուլը բնակչության վերաբնակեցման գործընթացն է: 

 Ավարտական փուլը վերաբնակների հարմարվելն է նոր տեղում: 
 

«Միգրացիոն շարժունակություն» կամ «շարժունություն» (լատ.՝ mobilis) 

հասկացությունը և «տեղաշարժ» («վերաբնակեցում») հասկացությունը 

նույնական չեն [1]: Գիտական գրականության մեջ առկա են 

«շարժունություն» տերմինի տարբեր ըմբռնումներ, որոնք մեկնաբան-

վում են իբրև՝ 

 տեղափոխության տարբեր տեսակների ընդհանուր 

հասկացություն,  

 վերաբնակեցման հոմանիշ, 

 պոտենցիալ և իրական միգրացիայի ընդհանուր հասկացություն, 
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 բնակչության՝ իրենց տարածքային կարգավիճակի փոփոխության 

պոտենցիալ պատրաստություն: 
 

ՀՀ-ում տիրող սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամի առկայության 

պայմաններում աշխատանքն ինչ-որ չափով կորցրել է իր 

հասարակական նշանակությունը, և մեծ մասամբ մարդիկ աշխատանքը 

դիտում են որպես նյութական պահանջների բավարարման միջոց: 

«Խորհրդային Միության փլուզումից հետո դադարեցին գործարկվել 

արդյունաբերական տասնյակ ձեռնարկություններ, աշխատանքից 

զրկվեցին տասնյակ հազարավոր աշխատավորներ: Այս պատճառով 

վտանգավոր աստիճանի հասավ գործազրկությունը, որն ունի ոչ միայն 

տնտեսական, այլև սոցիալական հետևանքներ» [1]: 

Երբ մարդը գործազուրկ է երկար տարիներ, ապա խախտվում է 

նրա հոգեկան վիճակը, ինչը սպառնում է ողջ հասարակությանը: 

Մեր կողմից կատարված ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ 

մարդը, աշխատանքը կորցնելով, սկզբում չի գիտակցում, թե ինչ է 

պատահել իր հետ, և չի հավատում, որ զրկվել է աշխատանքից: Սա 

մարդու հոգեկան վիճակի փոփոխության առաջին փուլն է, որը տևում է 

մեկ շաբաթ: Երկրորդ փուլում նա գործազրկությունն ընդունում է իբրև 

ժամանակավոր երևույթ, որը տևում է մի քանի շաբաթ: Երրորդ փուլն 

արտահայտվում է մարդու անհանգստությամբ, տանջանքով ու 

տառապանքով, քանի որ վերջանում են ֆինանսական միջոցները, և 

մարդը երկարատև որոնում է նոր աշխատանք: Չորրորդ փուլը 

բնութագրվում է այն հանգամանքով, որ մարդը հարմարվում է այդ 

դժվարություններին: Աշխատանքի որոնումն ընթանում է առանց որևէ 

հույսի: Օրեցօր բազմանում են գործազուրկի կարգավիճակի 

սոցիալական հետևանքները, և, առաջին հերթին, աստիճանաբար 

վատթարանում են ընտանեկան հարաբերություններն ամուսինների 

միջև, ամուսինների և ծնողների միջև: 

Միաժամանակ, էապես ընդլայնվել է նաև երկրում բնակվող 

պոտենցիալ արտագաղթողների թվաքանակը, բնակչության հատկապես 

երիտասարդ և աշխատունակ շերտերի շրջանում ձևավորվել են 

հոռետեսական սպասումներ մարդկային կապիտալում կատարվող 

ներդրումների հատույցը սեփական հայրենիքում ստանալու 

հնարավորությունների իրացման վերաբերյալ: 

ՀՀ-ում առաջացած բազմազան ու բազմաբնույթ սոցիալ-

տնտեսական հիմնախնդիրների վերհանման վերլուծության, գիտական 

մեկնաբանման և լուծման ուղիների պարզորոշման հարցում ինչպես 
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տեսական-մեթոդաբանական, այնպես էլ գործնական առումով, 

առանցքային նշանակություն է ձեռք բերել մարդկային կապիտալի 

վերարտադրության և միգրացիայի ռիսկերի միջև ձևավորվող 

փոխառնչությունների բացահայտումը: Խնդիրը սոցիոլոգիական 

առումով բոլորովին նոր չէ, պարզապես երկրում սոցիալ-մշակութային, 

ժողովրդագրական ու քաղաքատնտեսական որոշակի պայմանների 

ձևավորման պարագայում այն ձեռք է բերել առանձնահատուկ 

կարևորություն՝ հայտնվելով ռազմավարական նշանակության գրեթե 

բոլոր հանգուցահարցերի խաչմերուկում:  

Մեր կողմից սոցիալ-ժողովրդագրական տարբեր խմբերում 

անցկացված հարցումների արդյունքները վկայում են, որ 

ժամանակակից պայմաններում արդեն իսկ հանրապետությունում 

անհրաժեշտություն է առաջացել մշակել և իրագործել մարդկային 

երիտասարդ կապիտալի վրա միգրացիայի ռիսկերի բացասական 

ներազդեցության կանխարգելմանն ուղղված հատուկ նպատակային 

քաղաքականություն: Ինչպես մեր, այնպես էլ մի շարք այլ 

հետազոտողների փաստմամբ, այդ ռիսկերը կրթական, շուկաների 

գլոբալացման, կապիտալի և աշխատուժի շարժունության 

ակտիվացման պայմաններում կարող են վերաճել ազգային 

անվտանգության խնդիրների: 

Հարկ ենք համարում նշել, որ երիտասարդ մարդկային կապիտալի՝ 

որպես յուրատեսակ սոցիալական, տնտեսական ռեսուրսի վերաբերյալ 

տեսական-մեթոդաբանական հարցադրումներն ու հետազոտություն-

ները սկսել են իրականացվել դեռևս 20-րդ դարի կեսերին՝ այնուհետև 

լրամշակվելով կիրառական առումով առավել կոնկրետացված տարբեր 

գիտական հայեցակետերով: Մասնավորապես, ֆիզիկական, մարդկային 

և սոցիալական կապիտալների բնորոշման, դրանց սահմանազատման և 

գնահատման տեսամեթոդաբանական մոտեցում-ները մշակվել ու 

հիմնավորվել են Ջ. Քուլմանի, Ջ. Ուիլլիսի և այլ հայտնի 

վերլուծաբանների աշխատություններում [10]:  

Մարդկային կապիտալի գնահատման մեթոդաբանական 

հիմնախնդիրների շարքում կարևորվում է ոչ միայն դրա 

կառուցվածքային բաղադրիչների արժևորումը, այլ նաև քանակական 

չափումը: Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի կողմից կիրառվող 

երիտասարդ մարդկային կապիտալի չափման համաթիվը ձևավորվում է 

չորս հիմնական ոլորտների ցուցիչներով. 



156 

 

 Կրթական ոլորտի ցուցիչները ներկայացնում են տարրական, 

միջնակարգ և բարձրագույն ուսուցման քանակական և որակական 

ասպեկտները՝ փոխկապակցված աշխատաշուկայի պահանջների 

և աշխատուժի որակական հատկանիշների հետ: 

 Առողջապահության և բարեկեցության ոլորտի ցուցանիշները 

բնութագրում են բնակչության ֆիզիկական առողջության և 

ինտելեկտուալ ներուժի հատկանիշները՝ մանկահասակներից 

մինչև մեծահասակներ: 

 Աշխատուժի և աշխատունակության ոլորտի ցուցանիշները 

բնութագրում են աշխատուժի աշխատանքային փորձը, 

ունակություններն ու կարողությունները: 

 Հնարավորությունների միջավայրի ցուցիչներն առավելապես 

վերաբերում են մարդկային կապիտալի բնականոն 

վերարտադրության պայմանների առկայությանը  (գործարար 

ակտիվություն, մտավոր սեփականության պաշտպանություն, 

կազմակերպաձեռնարկատիրական կարողությունների իրացման 

հնարավորություն և այլն): 
 

Ուշագրավն այն է, որ ձեռք բերված աշխատանքից ու եկամտից 

ավելի մեծ բավարարվածություն ունենում են հենց ոչ ֆորմալ 

աղբյուրներից օգտված երիտասարդները: Ընդ որում՝ առավել 

արդյունավետ են ոչ թե հարազատների և բարեկամների հետ 

երիտասարդների ունեցած մտերիմ կապերը, այլ ծանոթների և 

ընկերների հետ ոչ ազգակցական բնույթի, այսպես կոչված, հեռավոր 

կապերը: Եթե թույլ կապերը հնարավորություն են տալիս զգալիորեն 

ընդլայնել տեղեկատվության շրջանակը, ապա ուժեղ կապերն առավել 

արդյունավետ են դառնում ճգնաժամային իրավիճակներում, երբ առկա 

է ժամանակի խնդիրը: 

Այսպիսով, երիտասարդների աշխատանք գտնելու հարցում 

հաջողությունը մեծապես պայմանավորված է երիտասարդի՝ 

սոցիալական կառուցվածքում  ունեցած դիրքի հետ: Այլ կերպ ասած՝ 

բուն մարդկային կապիտալում կատարվող ներդրումներից զատ, 

անհրաժեշտ են ներդրումներ սեփական հեղինակության և հանրային 

կապերի զարգացման ուղղությամբ: Սոցիալական ցանցում 

երիտասարդի ձևավորած կապերի կառուցվածքը, մասնագիտական 

որակավորման հետ մեկտեղ, դառնում է աշխատաշուկայում 

առաջխաղացման կարևորագույն տնտեսական գործոն:   
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Հետխորհրդային տարիներին մեր երկրում նշանակալիորեն 

դժվարացավ ուսումնական հաստատություններ ավարտած 

երիտասարդներին աշխատանքով ապահովելու խնդիրը: Այսինքն՝ 

քաղաքական նոր իրավիճակում մասնագետ-երիտասարդներին ոչ թե 

կենտրոնացված կարգով պետությունն է ուղարկում համապատասխան 

աշխատանքի, այլ իրենք պետք է փնտրեն աշխատանք: Կարելի է նշել, 

որ աշխատանք որոնելու ամենատարածված ձևը դարձավ 

երիտասարդների ինքնազբաղվածությունը: Արդյունքում նրանք 

դառնում էին կոմերսանտներ, ձեռներեցներ և այլն, ընդունում 

շուկայական տնտեսության զարգացման սկզբունքները: 

Գործազրկության երևույթի ուսումնասիրությունները ցույց են 

տալիս, որ գործազրկության վախը աշխատողներին շահագրգռում է 

լինել կարգապահ, մշտապես բարձրացնել աշխատանքի 

արտադրողականությունը, մասնագիտական հմտություններն ու 

մակարդակը և այլն: 

Հայաստանի Հանրապետությունում երիտասարդության 
գործազրկությունը կարելի է բնորոշել մի քանի առանձնահատ-

կություններով. 

 Ամբողջովին դադարեցվում է արտադրությունը:  

 Աշխատանքով չապահովված երիտասարդները հիմնականում 18-

25 տարեկաններն են: Եթե յուրաքանչյուր երկրորդ երիտասարդը 

ՀՀ-ում չի կարողանում ապահովել իր նյութական պահանջները, 

ապա յուրաքանչյուր հինգերորդը վախենում է կորցնել 

աշխատանքը: 

 Գործազրկության վտանգը, աշխատանք չլինելու հետևանքները, 

Հայաստանի Հանրապետությունում տիրող սոցիալ-տնտեսական 

ճգնաժամը, պետության վարած թույլ քաղաքականությունը և 

տնտեսության մի շարք ճյուղերում տիրող անօրինակությունները լուրջ 

պատճառ են, որ երիտասարդությունը լքի իր ծննդավայրը, հայրենի 

տունը, մեկնի օտար երկրներ՝ որոնելու աշխատանք և սոցիալական 

արդարություն: Բազմաթիվ երիտասարդներ էլ տեղափոխվում են 

արտասահման, որպեսզի փորձեն անկախանալ իրենց ծնողներից ու 

ձեռք բերեն ինքնուրույնություն: 

«Ներկա ժամանակաշրջանում Հայաստանի Հանրապետությունում 

երիտասարդության հոսունությունն այնքան սուր չէ, որքան այն զգալի 

էր 1990-ական թվականների սկզբներին: Այս տարիներին 

երիտասարդության հոսունության պատճառներից հատկապես կարելի 
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է նշել հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտը, 1988 թվականի երկրաշարժը և 

արդյունաբերական գործարանների չաշխատելու հետևանքով 

առաջացած գործազրկությունը [1]»: 

Այնուամենայնիվ, ուսումնասիրությունների արդյունքում պետք է 

հատուկ ընդգծել, որ մեր հանրապետությունում արտագաղթն 

ընդգրկում է չորս շրջան. 

Առաջին շրջան, երբ 1988 թվականի երկրաշարժից հետո Շիրակի և 

Լոռու մարզերից շուրջ 30-40 հազար ընտանիք (130-160 հազար մարդ), 

զրկվելով բնակարաններից ու հույս չունենալով մոտակա 

ժամանակաշրջանում ձեռք բերել բնակարան, ստիպված հեռացան 

հանրապետությունից: 

Երկրորդ շրջանն ընդգրկում է 1992-1995 թվականները, երբ միայն 

զինվորական ծառայության հասակ ունեցող կամ դրան մոտեցող 

պատանիները շուրջ 70-80 հազար ընտանիքով (մոտ 290-320 հազար 

մարդ) հեռացան երկրից, որպեսզի խուսափեն պարտադիր զինվորական 

ծառայությունից և չզոհվեն պատերազմական գործողությունների 

ժամանակ: Նշված ժամանակահատվածում բազմաթիվ երիտասարդներ 

հանրապետությունից հեռացան նաև այլ պատճառներով, 

մասնավորապես՝ երկրում տիրող խավարի ու ցրտի: 

Երրորդ շրջանը վերաբերում է 1995-1998 թվականներին, երբ 

հանրապետությունում տնտեսական վիճակը որոշակիորեն 

բարելավվեց: Նշված տարիներին արձանագրվեց տնտեսության 

մակարդակի վերելք առանձին բնագավառներում, հատկապես՝ առևտրի 

ու ծառայությունների ոլորտներում: Սակայն այդ տարիներին վարվող 

մաքսային և հարկային ոչ ճկուն քաղաքականությունը հանրապե-

տության դատաքննչական մարմինների, մաքսատների և հարկային 

գերատեսչությունների աշխատողների անօրինական գործողություն-

ների պատճառ դարձան, և հազարավոր փոքր ու միջին գործարարներ 

ընտանիքներով հեռացան երկրից: Ակնհայտ է, որ հանրապետությունից 

հեռացած երիտասարդ գործարարներն իրենց դրամական միջոցները 

փոխանցեցին այլ երկրներ՝ ծավալելու համապատասխան 

գործունեություն: 

Հստակ է՝ երիտասարդ գործարարների արտագաղթը բացասաբար 

անդրադարձավ ՀՀ տնտեսության զարգացման, ուղղակի կապիտալ 

ներդրումների ծավալի մեծացման և նոր աշխատատեղերի ստեղծման 

գործընթացների վրա:  Դատաքննչական մարմինների, մաքսատների և 

հարկային գերատեսչությունների աշխատանքները մասնակիորեն 
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կանոնակարգվեցին միայն այն ժամանակ, երբ հանրապետությունից 

արդեն արտագաղթել էին մեծ թվով երիտասարդներ:  

Չորրորդ շրջանն ընդգրկում է 1998-2008 թվականները: Այս 

տարիներին հանրապետությունից հեռացել են աղքատության եզրին 

հասած, աշխատանք չունեցող, հուսահատ և պարզապես սովի 

մատնված մոտ 60-70 հազար ընտանիք, այսինքն՝ շուրջ 250-280 հազար 

մարդ: Ներկայում էլ մեծ մասամբ ՀՀ տարբեր մարզերից, հատկապես՝ 

լեռնային շրջաններից այն մարդիկ, որոնք կարողանում են բնակարանը 

վաճառել, ֆինանսական համապատասխան միջոցներ հայթայթել և 

կորցնելու ոչինչ չունեն, պատրաստ են լքել իրենց ծննդավայրը, հայրենի 

քաղաքը և հայրական հարազատ տունը: 

Համաձայն «Հայաստանի երիտասարդության ազգային զեկույցի» 

[3]՝ Հայաստանի երիտասարդների մոտ կեսը (49 տոկոս) երբևէ եղել է 

արտասահմանում: Դա առավել բնորոշ է հատկապես տղամարդկանց և 

պայմանավորված է բարձր կենսամակարդակով, ենթամշակութային 

պատկանելությամբ և մայրաքաղաքաբնակ լինելու հանգամանքով: Իսկ 

աշխարհի մակարդակով երիտասարդ միգրանտները կազմում են 

ընդհանուր 232 միլիոն (միջազգային միգրանտների ավելի քան 10 

տոկոսը) և հանդիսանալով շարժական սոցիալական խումբ` կազմում 

են տարեկան միգրացիոն շարժումների հիմնական մասը: Միջազգային 

միգրացիան երիտասարդության համար հնարավորություն է տալիս 

ավելի լավ կյանք ապահովել իրենց և իրենց ընտանիքների համար, 

հետամուտ լինել կրթական ձգտումներին, կատարելագործել իրենց 

մասնագիտական հմտությունները և հեռանկարները կամ բավարարել 

անձնական զարգացման ցանկությունը`արտերկրում ապրելու հետ 

կապված արկածների և մարտահրավերների միջոցով: Երիտասարդների 

մոտ առկա է բարձր գործազրկություն` հայրենիքում չունենալով 

պատշաճ աշխատանք: Գրեթե բոլոր երկրներում երիտասարդության 

շրջանում գործազրկության մակարդակը առնվազն երկու անգամ 

գերազանցում է գործազրկության ընդհանուր մակարդակը, և 

գնահատվում է, որ 73 միլիոն երիտասարդ գործազուրկ է [5]: 

Դժբախտաբար, արդյունքում շատ երիտասարդ միգրանտներ 

հանդիպում են մի շարք ռիսկերի. հաճախ թալանվում են, 

շահագործվում, ենթարկվում բռնությունների` ներառյալ հարկադիր 

աշխատանքը: Եվ շատ հաճախ նրանք, ինչպես մյուս միգրանտները, 

դառնում են քավության նոխազ ՝ տնտեսական և սոցիալական 

համակարգերի թերությունների պատճառով [5]: 
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Երբ երիտասարդները գաղթում են ազատության, արժանա-

պատվության, արդարության և անվտանգության պայմաններում, նրանք 

կարող են խթանել տնտեսական և սոցիալական զարգացումը ինչպես 

ծագման, այնպես էլ ընդունող երկրների [4]: Հետևաբար, ԱՄԿ-ն 

աշխատում է բոլոր համապատասխան շահագրգիռ կողմերի հետ: Այդ 

կողմերից մեկը հանդիսանում են նաև իրենք՝ երիտասարդները: Լայն 
գործընկերություն, սոցիալական երկխոսության խթանում, լավ փորձի 
փոխանակում և վերապատրաստում, ապահովվում է ավելի լավ 
զբաղվածություն և մշակվում աշխատանքային միգրացիայի 
արդյունավետ քաղաքականություն, որը ապահովում է պատշաճ 
աշխատանք երիտասարդ միգրանտների համար [6]: 

Երիտասարդների շրջանում արտասահմանում լինելու փորձը 

մոտավորապես նույնն է և՛ ընդմիշտ արտագաղթելու հակում ունեցող, և՛ 

արտագաղթելու հակում չունեցող խմբերում, ինչից կարելի է առաջ 

քաշել այն վարկածը, որ հիմքեր չկան ենթադրելու, թե 

երիտասարդության` արտասահմանում լինելու փորձը նպաստում է 

նրանց արտագաղթելու դիրքորոշումների աճին (և հակադարձաբար 

կարելի է առաջ քաշել այն վարկածը, որ ընդմիշտ արտագաղթելու 

դիրքորոշումների ձևավորման պատճառներն առավելապես 

ներհայաստանյան են): 

Վերջին երեք տարիներին երիտասարդների՝ արտերկիր կատարած 

այցերի 76%-ը վերաբերում է ընդամենը երկու երկրի` Ռուսաստան 

(46%) և Վրաստան (30%), իսկ ըստ նպատակների՝ այցերի 80%-ը 

կազմում են հանգստանալը (46%) և աշխատելը, բիզնեսով զբաղվելը 

(34%): Ընդ որում՝ այդ երկու հիմնական նպատակով միայն Ռուսաստան 

և Վրաստան կատարած այցերը կազմում են երիտասարդների բոլոր 

այցերի 60%-ը [3]: Երտասարդների բարձր տոկոսներով հոսունությունը 

հիմնականում բացատրվում է այն իրողությունով, որ աշխատանքային 

միգրանտները մյուս հավասար պայմանների դեպքում ավելի մեծ 

պարտավորություններ ունեն Հայաստանում գտնվող իրենց 

հարազատների նկատմամբ: Օրինակ՝ այն երիտասարդը, որը միայն 

ուսանող է, չնչին հավանականությամբ է մասնակցում ընտանիքի 

եկամուտների կազմավորմանը. նա «ազատ մարդ է» [3]: Իսկ եթե 

երիտասարդը մեկնել է արտագնա աշխատանքի, ապա նա Հայաս-

տանում մնացած ընտանիքի անդամների «կերակրողների» շարքում է, 

եթե ոչ միակը: Ավելին` հայտնի է, որ սեզոնային աշխատանքային 
միգրացիայի վայրում աշխատանքային միգրանտները (հիմնականում 
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տղամարդիկ) ունենում են արտամուսնական կապեր: Այդ կապերի 

առկայությունն էլ ինքնին խոչընդոտում է միգրանտների՝ իրենց 

հարազատներին Հայաստանից արտասահման տեղափոխելու 

դիրքորոշմանը: 

ՀՀ սոցիալ-տնտեսական անվտանգության համատեքստում 

երիտասարդները լուրջ դերակատարում ունեն նաև մասնագիտական 

կարողությունների արագընթաց փոփոխումների առումով: Աշխատուժի 
շուկայում մրցակցային բարենպաստ դիրքերում են հայտնվում 

հիմնականում այն մասնագետները, որոնք արագորեն արձագանքում են 

գործատուի կողմից ներկայացվող նորանոր պահանջներին: Իսկ 

աշխատուժի շուկայում ձևավորված արդիական պահանջներին, 

բնականաբար, առավելապես արագ ու ճկուն արձագանքում են 

երիտասարդ կադրերը, որոնք անհամեմատ ավելի հեշտությամբ են 

ընկալում ինովացիոն գաղափարները, չեն խուսափում անցնել 

համապատասխան վերապատրաստումների բովով` յուրացնելով 

նորագույն տեխնոլոգիաները: Այս առումով, եթե մարդկային կապիտալի 

վերարտադրության ամբողջական գործընթացի արգասիքը դառնա այդ 

կապիտալի «երիտասարդացումը», ապա որոշակիորեն կկրճատվեն 

տնտեսապես ակտիվ մարդկային ռեսուրսների անարդյունավետ 

օգտագործման ռիսկերը երկրի ներքին շուկայում: 

Ելնելով այս ամենից՝ ՀՀ սոցիալ-տնտեսական անվտանգության 

համատեքստում երիտասարդացման գործընթացի ռիսկերի 

կառավարման համար գտնում ենք, որ անհրաժեշտ է սլաքները ուղղել 

ներքոնշյալ հիմնահարցերի լուծմանը. 

 ինչպե՞ս է կանխարգելվելու երիտասարդ մասնագետների 

արտագաղթը երկրից, 

 ինչպե՞ս է մեղմվելու գործազրկության մակարդակը երիտասարդ 

մասնագետների շրջանում,  

 ինչպե՞ս է կարգավորվելու «գործատու-երիտասարդ մասնագետ» 

փոխհարաբերությունների երկու կողմերի փոխադարձ 

ակնկալիքների շրջանակը: 

Սույն հետազոտության շրջանակում կատարված տեսական և 

գործնական ուղղվածության վերլուծություններից բխում է մի 

ընդհանրական եզրահանգում. միգրացիոն ավանդույթներ ունեցող 

երկրներում, ինչպիսին Հայաստանի Հանրապետությունն է, վաղուց 

հասունացել է ժամանակը՝ մշակելու գիտական չափանիշների և 

կոնկրետ ցուցիչների մեթոդաբանորեն հիմնավորված կուռ համակարգ, 
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որը կարտացոլի երիտասարդների հիմնախնդիրների կարգավորում, 

մարդկային կապիտալի վերարտադրության և երիտասարդ աշխատուժի 

միգրացիայի ռիսկերի իրական փոխկապվածություն: Իհարկե, դա 

հետագա ուսումնասիրությունների առարկա է: ՀՀ-ում այդպիսի 

համապարփակ ուսումնասիրությունները կնպաստեն համեմատաբար 

երկարաժամկետ և արդյունավետ միգրացիոն քաղաքականության 

մշակմանն ու իրագործմանը, քաղաքականություն, որը երկրին 

հնարավորություն կընձեռի օգուտներ քաղել արտաքին 

աշխատանքային միգրացիայի առավելություններից, ինչպես նաև` 

փոխհատուցելու դրա թերությունները` երիտասարդ մարդկային 

կապիտալի կուտակման և նրա ընդլայնված վերարտադրության 

ապահովման առումով: 

 

ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ КАК ИНИЦИАТИВА ПО ВЗРОСЛЕНИЮ И 

ИЗМЕНЕНИЮ СТАТУСА МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 

Шагинян А. Т. 

 

Данная статья посвящена трудовой миграции и решению и 

интерпретации теоретических и практических вопросов взаимосвязи  

взросления молодежи, изменения их статуса. Естественно, мы не могли 

«включить не вовлеченное» в одно исследование. Поэтому были 

выделены и подвергнуты качественному и количественному анализу  

актуальные проблемы, возникшие в области исследований после периода 

после землетрясения. 

Ключевые слова: трудовая миграция, миграционная мобильность, 

исход, рынок труда, риск безработицы, эмиграция молодых специалистов. 

 

LABOR MIGRATION AS AN INITIATIVE FOR THE ADULT AND CHANGE 

OF THE STATUS OF YOUNG PEOPLE 

Shahinyan A. T. 

This article is devoted to labor migration and the solution and 

interpretation of theoretical and practical issues of the relationship of youth 

growing up, changing their status. Naturally, we could not include all the 

topics in one investigation.  

Keywords: work migration, migration mobility, fluency, labor market, 

unemployment risk, emigration of young professionals. 
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ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ԴԵՐԸ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ 

(ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ) 

Շահինյան Ա. Տ. 

 

Ներկայացվող հոդվածը նպատակ ունի ցույց տալու 

մարդասիրական ու կանոնավոր միգրացիայի օգուտները ինչպես 

երիտասարդ միգրանտների, այնպես էլ հասարակության համար: 

Ինչպես նաև՝ որակական, քանակական մեթոդների և ֆոկուս-խմբային 

հարցումների միջոցով իրականացնել Շիրակի մարզի գյուղական և 

քաղաքային համայնքների երիտասարդների ներքին և արտաքին 

միգրացիայի հնարավորությունների վերլուծություն: Ներդրել ենք 

ողջամիտ ջանքեր՝ սույն հոդվածում նշված տվյալները ճշտելու և 

ապացուցելի միջավայր ստեղծելու համար:      

Բանալի բառեր. ներքին միգրացիա, արտաքին միգրացիա, զբաղ-

վածության ապահովում, երիտասարդների զարգացում, գյուղաբնակ 

երիտասարդներ, քաղաքաբնակ երիտասարդներ: 

 

Միգրացիան դիտարկել ենք որպես հիմք ներառականության և 

սոցիալական համախմբման համար, որն իր հետ բերում է զարգացում և 

նոր հնարավորություններ: Հոդվածում քննման ենք ենթարկել Շիրակի 

մարզի երիտասարդների աշխատանքային շարժունությունը, 

միգրանտների բարեկեցությունը: Որպես դրական դրդապատճառ՝ 

առանձին քննման ենք ենթարկել նաև սոցիալ-տնտեսական 

զարգացումը, քաղաքական հասունացումը, տեխնոլոգիական զարգա-

ցումը, ազատ հանրային կապերի ձեռքբերումը: Սոցիումի 

ուշադրությանը ներկայացվող հոդվածում առանձնացրել ենք մի շարք 

խնդիրներ՝ նպատակին ամբողջապես հասնելու, թեմայի շրջանակ-

ներում համակողմանի վերլուծություններ անելու և տվյալների 

հավաստիությունը ցույց տալու համար. 

 երիտասարդության շրջանում կարիքի գնահատում, 

2 0 2 0   № 2 
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 հստակեցնել Շիրակի մարզից երիտասարդների միգրացիան 

որոշող դրդապատճառները՝ թե՛ժամանակավոր, թե՛ հիմնական, 

 բացահայտել երիտասարդների միգրացիայի պատճառով՝ 

կրթական, սոցիալ-ժողովրդագրական, տնտեսական և քաղաքա-

կան զարգացման դրական և բացասական կողմերը, 

 մշակել և ներկայացնել առաջարկություններ՝ Շիրակի մարզից և 

գյուղական բնակավայրերից երիտասարդության միգրացիայի 

բացասական հետևանքները նվազագույնի հասցնելու համար: 
 

Մենք ապրում ենք համաշխարհայնացման (գլոբալիզացիա), 

անընդհատ փոփոխությունների դարաշրջանում: Այն է՝ ավելի լավ 

մասնագիտական, տնտեսական հնարավորությունների և ավելի լավ 

կյանքի որոնում երիտասարդության շրջանում: Այս համատեքստում 

արված վերլուծությունները և Շիրակի մարզում իրականացված 

հարցումները մասնավորապես փաստում են, որ երիտասարդների 

հոսունությունը կապված է գլոբալ տնտեսական, սոցիալական, 

քաղաքական և տեխնոլոգիական վերափոխումների հետ:                                                                                                                     

Ըստ արված հարցումների՝ Շիրակի մարզում յուրաքանչյուր երրորդ 

հարցված երիտասարդ պլանավորում է մեկնել Հայաստանից, իսկ 

յուրաքանչյուր չորրորդը՝ տեղափոխվել Հայաստանում այլ բնակավայ-

րում ապրելու: Գյուղական բնակավայրերում ապրող երիտասարդներն 

են հիմնականում ցանկանում փոխել իրենց բնակավայրը: Գյուղերում 

ապրող երիտասարդների 38, իսկ Գյումրի քաղաքում ապրող 

երիտասարդների 10 տոկոսն է պլանավորում տեղափոխվել այլ 

բնակավայր: Տվյալները մեր անձնական հետազոտության արդյունքն են 

(հարցումներն իրականացվել են թեկնածուական աշխատանքի 

շրջանակներում): Թե՛ ներքին և թե՛ արտաքին միգրացիայի համար 

երիտասարդները նշել են հետևյալ պատճառները. 
 ավելի բարեկեցիկ կյանքին ձգտելը, 

 աշխատանքի ավելի լավ հնարավորություններ ունենալը, 

 ավելի լավ կրթություն ունենալու հնարավորությունը, 

 ընտանիքի նվազագույն կարիքները բավարարելը, 

 աշխարհաքաղաքական վիճակը: 
 

Հարցված երիտասարդների 35 տոկոսը նախընտրում է 
Ռուսաստանը, 24 տոկոսը՝ ԱՄՆ-ը, 13 տոկոսը՝ Ֆրանսիան, 10 տոկոսը՝ 
Անգլիան, և ևս 10 տոկոսը՝ Գերմանիան: Ի դեպ, երիտասարդ 

տղամարդկանց մեծ մասը նախընտրում է Ռուսաստանը, իսկ կանայք՝ 
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Եվրոպան և ԱՄՆ-ն: Եթե համակցենք մեկնելու երկիրը և դրա 

պատճառները, ապա երևում է, որ երիտասարդներն ավելի բարեկեցիկ 

կյանք ունենալու համար նախընտրում են ԱՄՆ-ը, իսկ աշխատանք 

գտնելու համար՝ Ռուսաստանը: Հայաստանը լքել պատրաստվողների 

կեսը դեռ քայլեր չի ձեռնարկել, իսկ յուրաքանչյուր երրորդը արդեն կապ 

է հաստատել արտասահմանում ապրող իր բարեկամների հետ: 

Երիտասարդների 14 տոկոսն էլ գումար է հավաքում իր արտագաղթը 

կազմակերպելու համար, իսկ 9 տոկոսն էլ մասնակցում է տարբեր 

երիտասարդական ծրագրերի:   

Ինչպես գիտենք, երիտասարդությունը համարվում է 

հասարակության շարժիչ ուժը, միևնույն ժամանակ սոցիալական 

փոփոխությունները կրող հիմնական օղակը: [3] Թե՛ քաղաքաբնակ, թե՛ 

գյուղաբնակ երիտասարդներն ունեն բազում խնդիրներ՝ ելնելով 

տարածքային, սոցիալական, տնտեսական, կրթական գործոններից, 

հնարավորությունների բացակայությունից: Կատարված հետազոտութ-

յունները և փորձագետների վկայակոչումները ցույց են տալիս, որ 

գյուղում ծնված և մեծացած երիտասարդները տարբերվում են 

քաղաքում ապրող ու կենցաղավարող երիտասարդներից իրենց 

կարիքներով, ծրագրերով, խնդիրներով ու այդ ամենի մասին ունեցած 

մտահայեցակարգմամբ:  

Առաջին արտահայտիչ անջրպետը զբաղվածության հիմնախնդիրն է: 

Մարզի երիտասարդները գյուղական համայնքներում առկա 

գործազրկության բարձր մակարդակն են հենց մատնանշում որպես 

երիտասարդության առանցքային խնդիրներից մեկը: Շիրակի մարզի 

գյուղական համայնքներում իրականացված հարցմանն համաձայն՝ 

երիտասարդների մեծ մասն իրեն համարում է գործազուրկ՝ 

մատնանշելով մշտական աշխատանք չունենալու փաստը: Ելնելով 

սրանից՝ առանձնացվում են՝ 

 մշտական աշխատանք ունեցող երիտասարդներ, 
 ժամանակավոր աշխատանք ունեցող երիտասարդներ: 

Այս դրույթները քննելիս հարկավոր է նկատել, որ, ՀՀ 

օրենսդրության համաձայն, գյուղական տարածքներում ապրող 

բնակիչները չեն համարվում գործազուրկ՝ սեփական հողատարածք 

ունենալու և այդ հողատարածքից ենթադրվելիք օգուտ ունենալու 

հիմնավորմամբ [3]: Գյուղերում բնակվող երիտասարդների մեծ մասը 

ներգրավված է հենց երկրագործական աշխատանքների մեջ, որն էլ 

համարվում է նրանց հիմնական զբաղմունքը: 
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Վերոգրյալի մասին են փաստում նաև համայնքների ղեկավարների 

և նրանց աշխատակիցների հետ անցկացված ֆոկուս-խմբային 

հարցազրույցները. դրանք առավել ցայտուն կերպով վկայակոչում են 

այն փաստը, որ անկախ կրթական աստիճանից՝ գյուղական 

երիտասարդների մեծ մասի հիմնական զբաղմունքը երկրագործությունն 

է: Հենց այստեղ էլ առաջանում է ծագման երկրի՝ տվյալ դեպքում ՀՀ-ի 

(մասնավորապես Շիրակի մարզի գյուղական համայնքների) հիմնական 

խնդիրը՝ մարդկային կապիտալը, որը անփոխարինելի ռեսուրս է: 

Գյուղական բնակավայրերի երիտասարդության գործազրկության 

պատճառ հարցմանը մասնակցածների 90 տոկոսը նշել են 

աշխատատեղերի պակասը, իսկ մնացած 10 տոկոսը հավելել են նաև 

ցածր վարձատրությունը: Գյուղական բնակավայրերում հիմնական 

աշխատատեղերն են համայնքապետարանները, դպրոցները, բուժկենտ-

րոնները, մանկապարտեզները, մասնավոր ընկերությունները, 

խանութները, առանձին համայնքներում՝ նաև բանկերը, 

ոստիկանության բաժանմունքները: Ըստ մեր կողմից իրականացված 

սոցիոլոգիական հարցումների՝ հիմնականում տվյալները փոքր-ինչ 

տարբերվում են այն համայնքներում, որոնց մոտակայքում գործում են 

արտադրամասեր, ձեռնարկություններ, որոնք էլ ապահովում են մեծ 

թվով աշխատատեղեր երիտասարդների համար: 

Երիտասարդների մի ճնշող հատված արտագնա աշխատանքը 

համարում է գյուղական համայնքների հրատապ խնդիրներից, ինչը 

2019-2020թթ. բացատրում են ինչպես գործազրկության բարձր 

մակարդակով, այնպես էլ երիտասարդների մոտիվացիայի, 

զբաղվածության և հետաքրքրության նվազմամբ: Ըստ մեր կողմից 

արված վերջին հետազոտությունների՝ արտագնա աշխատանքի է 

մեկնում երիտասարդության այն հատվածը, որը չունի 

համապատասխան կրթություն պետական կամ հասրակական ոլորտում 

աշխատելու համար, իսկ համայնքում զբաղվում է հիմնականում 

շինարարությամբ, հողագործությամբ և այլ երկրներում (հիմնականում 

Ռուսաստան և ԱՄՆ) բարձր վարձատրվող նմանատիպ աշխատանքով: 

Ըստ վերջին հետազոտությունների՝ արտագնա աշխատանքի 

մեկնող երիտասարդների 30 տոկոսը զբաղվում է սեզոնային 

աշխատանքով և շարունակաբար վերադառնում է գյուղ: Սակայն այս 

իրողությունը չի մեղմացնում իրավիճակը, քանի որ տարեցտարի աճում 

է արտագնա աշխատանքի մեկնող այն երիտասարդների թիվը, որոնք 
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նախընտրում են ընտանիքի հետ միասին բնակություն հաստատել 

Ռուսաստանում և ԱՄՆ-ում: 

Շիրակի մարզի գյուղերում բնակչության թվաքանակի նվազումը 

պայմանավորված է ինչպես արտաքին, այնպես էլ ներքին միգրացիայի 

մեծ տեմպերով: Այս դիտանկյունից՝ ներքին միգրացիան ներկայացվում 

է որպես գյուղական համայնքների բնակիչների՝ իրենց գյուղերից 

քաղաքային կամ քաղաքամերձ բնակավայրեր տեղափոխվելու 

գործընթաց՝ մշտական բնակություն հաստատելու նպատակով:  

Ներքին միգրացիայի տեմպերը ևս բարձր է հատկապես 

երիտասարդների շրջանում, որոնք, չունենալով համապատասխան 

ռեսուրսներ, աշխատանքը և ժամանցը կազմակերպելու 

հնարավորություններ, հեռանում են մոտակա քաղաքներ, մշտական 

բնակություն հաստատում քաղաքում, աշխատանք գտնում, ընտանիք 

կազմում, որոշ դեպքերում նաև ընտանիքով տեղափոխվում քաղաք: 

Այս ամենի հետ մեկտեղ՝ գյուղից քաղաք միգրացիային նպաստում 

է երիտասարդների՝ կրթություն ստանալու հանգամանքը: [7] Ըստ մեր 

կողմից իրականացված հետազոտության արդյունքների՝ նույնիսկ 

մարզում բուհերի առկայության դեպքում (բուհերը և միջին 

մասնագիտական հաստատությունները գործում են միայն Գյումրի 

քաղաքում) երիտասարդների 50-60 տոկոսը նախընտրում է կրթություն 

ստանալ մայրաքաղաքում: Որպես մայրաքաղաքում բարձրագույն 

կրթություն ստանալու պատճառ՝ հարցվածների մեծ մասը նշել է 

մասնագիտական ընտրության պակասը, կրթության որակը, ինչպես 

նաև բուհ-գործատու համագործակցությունը, որը մայրաքաղաքում, ըստ 

իրենց (ըստ հարցմանը մասնակցած բնակիչների), ավելի լավ է 

կազմակերպվում: 

Այսպիսով՝ վերոգրյալ հանգամանքները, ըստ հարցման 

մասնակիցների, պատճառ են դառնում, որ երիտասարդները 

տեղափոխվեն  մայրաքաղաք, իսկ ուսումն ավարտելուց հետո նաև 

իրենց մոտ տանեն ընտանիքի մնացած անդամներին: Նման դեպքերում 

շատ քչերն են հետ վերադառնում գյուղ (որոշները դպրոցում, 

նախակրթարանում աշխատելու, կամ մի մասն էլ ինքնադրսևորման և 

աշխատավայրում խնդիրներ ունենալու պատճառով): 

Այսօր Շիրակի մարզի երիտասարդները արտագնա աշխատանքի 

մեկնում են նաև՝ պայմանավորված ՏԻՄ-երում չներգրավվելու, 

ինքնարտահայտվելու և իրացման հնարավորություն չունենալու 

պատճառով: Այս դիտանկյունից՝ միգրացիան համարվում է դրական 
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երևույթ, որովհետև երիտասարդները հնարավորություն են ունենում 

ազատ արտահայտվելու և իրենց իրավունքները իրացնելու: Իսկ այն 

երիտասարդները, որոնք չեն կարողանում հարմարվել կամ 

աշխատավայրում խնդիրներ են ունենում, վերադառնալուց հետո ավելի 

հեշտ են ինքնակազմակերպվում հայրենիքում և հեշտությամբ ստեղծում 

են իրենց փոքրիկ բիզնեսը կամ գտնում համապատասխան աշխատանք: 

Մենք միգրացիան դիտարկել ենք ոչ միայն որպես բացասական 

երևույթ. մյուս կողմից` այն կարող է զարգացում ապահովել, օրինակ՝ 

Սփյուռքի ռեսուրսները Հայաստանում ներդնելով կամ բազմաթիվ այլ 

ծրագրեր իրականացնելով: Այն երկրների համար, որտեղից կա 

բնակչության արտահոսք, օգուտն այն է, որ վերադառնալուց հետո այդ 

մարդիկ բերում են իրենց խնայողությունները, որոնք կարող են 

ներդրումներ կատարել իրենց բիզնեսում: Ներգաղթողները նպաստում 

են որոշ աշխատուժ ունեցող արդյունաբերությունների բնականոն 

գործունեությանը, որոնք բնակչության կողմից ցածր պահանջարկ ունեն: 

Այժմ որոշ երկրներում տվյալ ոլորտում աշխատող օտարերկրյա 

աշխատողների մասնաբաժինը այնքան մեծ է (մոտ 32%, որ նրանք 

պարզապես չեն կարող հրաժարվել իրենց ծառայություններից, և 

նորմալ, սահուն գործունեության համար պահանջվում է ավելի ու ավելի 

շատ ներգաղթյալներ: 

Միգրանտներ հյուրընկալող երկրների համար մեկ այլ օգուտ է այն, 

որ նրանք գումար են խնայում իրենց երկրում իրենց մասնագետների 

վերապատրաստման համար՝ արտասահմանից որակավորված 

անձնակազմի հաշվին: Բացի այդ, որպես կանոն, այդպիսի 

աշխատողներն արդեն ունեն աշխատանքային փորձ և հաստատվել են 

նույն աշխատավայրում լավագույն կողմում: 

Երկրները՝ աշխատանքային ռեսուրսների արտահանողները, 

օգտվում են այս երկրում գործազրկության կրճատումից: Ոլորտում 

կատարված բազմաթիվ ուսումնասիրություններ ցույց են տալիս, որ 

աշխատուժի մի մասի արտահոսքը դրականորեն է ազդում 

աշխատաշուկայի վրա, և բնակչության աղքատ հատվածների եկամտի 

միջին մակարդակը մեծանում է: Արտերկրում գտնվող 

արտագաղթողները ձեռք են բերում նոր գիտելիքներ և փորձ տարբեր 

բնագավառներում, որոնք կարող են կիրառել իրենց երկրում: Նրանք 

տիրապետում են նոր տեխնոլոգիաների, միանում են արտադրության 

կազմակերպման նոր չափանիշներին: Վերադառնալով հայրենիք՝ 
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նրանք կարող են բարելավել արտադրական գործընթացը և 

առհասարակ սոցիալ-տնտեսական զարգացումը: 

Միգրանտ աշխատողների տրանսֆերտները կարևոր դեր են 

խաղում: Վաստակած գումարի մի մասը նրանք ուղարկում են իրենց 

ընտանիքին, հարազատներին, որը ծախսում են այն հարազատները, 

ովքեր, բնականաբար, արդեն իրենց երկրի տարածքում են: Նման 

փոխանցումները մեծ նշանակություն ունեն աղքատ երկրների 

տնտեսությունների համար և նպաստում են ֆինանսական իրավիճակի 

բարելավմանը: 

Համաձայն հետազոտության արդյունքների՝ երիտասարդները 

սեփական խնդիրների լուծումը տեսնում են հիմնականում պետական 

կամ միջազգային կազմակերպությունների կողմից աջակցության մեջ: 

Որոշ երիտասարդներ (հարցվածների երեք տոկոսը)  խնդրի լուծումը 

տեսնում են մեծամասամբ միայն պետական կամ միջազգային 

կազմակերպությունների կողմից աջակցության մեջ: Նրանց հինգ 

տոկոսը կարծում է, որ խնդրի լուծումը կապված է նախաձեռնող և 

լավատես տրամադրված երիտասարդների գործունեության հետ: 

Հարցմանը մասնակցած երիտասարդների միայն քառասուն (40) տոկոսն 

է, որ խնդիրների լուծումը տեսնում է սեփական գաղափարների, 

կարողությունների և հմտությունների շրջանակների մեջ: Նույնիսկ 

համաշխարհայնացման այս ժամանակաշրջանում գյուղական 

երիտասարդները խնդիր ունեն տեղեկատվության ստացման և 

տարածման հետ կապված: Ինչպես պետական ենթակառուցվածքներ, 

այնպես էլ ինֆորմացիայի ստացման և տարածման աղբյուրներ 

գյուղերում չեն գործում: Այստեղ հարկ է մատնանշել այն փաստը, որ 

գյուղական համայնքներում բացակայում է տպագիր մամուլըֈ Միայն 

համացանցի լայն տարածման միտումներից ելնելով՝ գյուղական 

համայնքների երիտասարդների համար համացանցն ավելի քան 

հասանելի է, սակայն հատկապես գյուղաբնակ երիտասարդության 

մեծամասնությունը չունի տարրական գիտելիքներ տեղեկատվություն 

գտնելու, ստանալու և տարածելու մասին: Գյուղաբնակ 

երիտասարդության մեծամասնության մոտ դեռևս չի ձևավորվել 

համացանցից օգտվելու մշակույթը: Ըստ մեր ձեռք բերած արդյունքների՝ 

շատ երիտասարդների համար համացանցը ոչ թե տեղեկատվություն 

ստանալու միջոց է, այլ ընկերների, հարազատների հետ շփվելու և նոր 

ծանոթություններ հաստատելու: Տեղեկատվության պակասը գյուղերի 

բնակիչների մոտ հանգեցնում է գյուղական երիտասարդության 
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կտրվածությունը ինչպես հասարակական, քաղաքական, այնպես էլ 

առօրյա կյանքի այլ գործընթացներից, որոնք կարևոր ձևաչափեր են 

կյանքի կենսամակարդակի բարձրացման համար: 

Հոդվածի շրջանակներում արված հետազոտություններում առավել 

հետաքրքրական էին համայնքային երիտասարդության կարծրատի-

պերը, որոնք հիմնականում կապված էին աղջիկ-տղա դերային 

բաշխման հետ, որտեղ գյուղական սոցիումն ինքն է ստեղծել առանձին 

դերեր, որոնց չկատարումը դիտարկվում է որպես ոչ ընդունելի: 

Համայնքային երիտասարդության պասիվությունը շատ ժամանակակ 

կապվում է նաև ինքնավստահության և շփման պակասի հետ: Այստեղ 

հարկ է նկատել նաև ընտանեկան դաստիարակությունը, որը մեծ դեր 

ունի երիտասարդության ինքնավստահության պակասի մեջ [4]: 

Ինքնավստահությունը գալիս է ինքնարտահայտման և ինքնակազմա- 

կերպման դրսևորումներից, սակայն երիտասարդը, որը մշտապես 

ծնողների հսկողության տակ է և նաև ֆինանսապես է կախված 

ծնողներից, ինքնըստինքյան կորցնում է իր ինքնուրույնությունը և 

ինքնադրսևորվելու հնարավորությունը, ինչը և հանգեցնում է սեփական 

ուժերի նկատմամբ անվստահության: 

Սրանով պայմանավորված՝ շատ երիտասարդներ (հատկապես 

արական սեռի) դիմում են և՛ արտաքին, և՛ ներքին միգրացիայի, 

որպեսզի դառնան անկախ: Այդ անկախ լինելը առաջին հերթին 

արտահայտվում է մասնագիտության և աշխատանքի շնորհիվ, իսկ 

աշխատանքով ապահովված մարդը այլևս դառնում է տվյալ՝ ընդունող 

երկրի հիմնական բնակիչ:  

Ներկա օրերում բազմաթիվ են տարբերությունները, երբ 

համեմատությունը վերաբերում է անգամ միայն գյուղական 

համայնքներին: Հարցմանը մասնակցած երիտասարդների 18 տոկոսը 

աշխարհագրական դիրքը համարում է զարգացման և կարգավիճակի 

փոփոխության խոչընդոտ: Հարկավոր է նաև դիտարկել 

աշխարհագրական գործոնն ու դրա ազդեցությունը հեռավոր, լեռնային 

գյուղերի տեսանկյունից, որոնք գտնվում են ծայրահեղ վատ սոցիալ-

տնտեսական վիճակում: Նմանատիպ գյուղերի հիմնական մասը 

գտնվում է լեռնային և նախալեռնային տարածքներում, որտեղ 

գոյություն ունի նմանատիպ կտրվածություն: Հարցմանը մասնակցած 

երիտասարդները նշել են, որ գյուղերում բացակայում են անգամ մթերքի 

խանութները, քանի որ գյուղացիների ծանր սոցիալական վիճակը չի 

խթանում ձեռներեցությունը: 
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ՀՀ ներկայիս իրավիճակում գյուղական երիտասարդության 

միգրացիայի կարգավորման գործում, բացի պետության կողմից 

կատարվող և ծրագրված միջոցառումներից և գործողություններից, 

կարծում ենք հարկավոր է առաջին հերթին դրսևորել քաղաքական 

կամք: Սա հատկապես հարկավոր է ՀՀ-ից բնակչության շարունակվող 

արտագաղթի սուբյեկտիվ պատճառները վերացնելու համար: Երկրում 

տիրող կոռուպցիոն համակարգը, տնտեսության տարբեր ճյուղերում 

առկա մենաշնորհային իրավիճակը, քաղաքական իշխանությունների 

կոմից կառավարման ավտորիտար միտումները և այլ հիմնախնդիրներ 

հանդիսանում են այն սուբյեկտիվ գործոնները, որոնք կապված չեն ՀՀ 

աշխարհաքաղաքական դիրքի, տնտեսական ներուժի կամ այլ օբյեկտիվ 

իրողությունների հետ, սակայն մեծապես ազդում են մարդկանց 

միգրացիոն այնպիսի որոշումներ կայացնելու գործում, որոնք հակասում 

են ՀՀ պետական շահին և ազգային անվտանգությանը:                                                                                                       

Այլ մարզերի համեմատությամբ՝ Շիրակի մարզում աղքատության 

մակարդակը բավականին բարձր է: Գործազրկության մակարդակը և 

տնտեսական ծանր վիճակը նպաստում է աղքատության մակարդակի 

բարձրացմանը: Աղքատության մակարդակը հատկապես բարձր է 

գյուղական համայնքներում՝ պայմանավորված աշխատատեղերի 

բացակայությամբ, ենթակառուցվածքների բացակայությամբ և սոցիալ-

տնտեսական վատ պայմաններով: Իսկ այս ամենը հենց իր ուղիղ 

ազդեցությունն է թողնում երիտասարդների, իրենց ապագան այլ՝ 

քաղաքային կամ մեկ ուրիշ երկրում կառուցելու գործում: 

Արված հետազոտությունների արդյունքում հանգում ենք 

հետևյալին. մոտակա տարիներին բնակչության միգրացիայի առկա 

միտումները պահպանվելու են, քանի դեռ չեն վերացել միգրացիոն 

հոսքերը ձևավորող սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական գործոններն ու 

պայմանները: Կոնկրետ Շիրակի մարզի միգրացիոն հոսքերի 

կառուցվածքում կմեծանա առավել գյուղաբնակ լեռնային գոտու 

բնակչության միգրացիոն ակտիվությունը: Դա նշանակում է, որ 

արտագաղթի կրճատմանն ուղղված սոցիալ-տնտեսական զարգացման 

ծրագրերի (ներդրումներ, նոր աշխատատեղեր ու ենթակառուցվածքներ, 

հարկային զեղչեր և այլն) և միգրացիայի կարգավորման 

հայեցակարգերի մշակման դեպքում անհրաժեշտ է հաշվի առնել ՀՀ 

տարածաշրջանային առանձնահատկությունները: 

 



173 

 

Այսպիսով՝ կատարված հետազոտություններից և վերլուծություն-

ներից եզրակացնում ենք, որ միգրացիան կանխորոշված է՝ 

 աշխարհի քաղաքական զարգացման հիմնական զարկերակ 

դառնալով, 

 գյուղական բնակավայրերի կայուն սոցիալ-տնտեսական զարգաց-

ման անհրաժեշտությամբ, 

  գյուղական համայնքների սոցիալական և ժողովրդագրական 

վերարտադրությամբ, 

  գյուղական բնակչության սոցիալ-կրթական միջավայրի զարգաց-

ման ժամանակակից հիմնախնդիրներով:                 
 

Մեր կողմից ներկայացված առանձնահատկությունները բերում են 

գյուղի երիտասարդության ակտիվ հատվածի արտաքին հոսունության, 

իշխանությունների և բիզնեսի միջև փոխհամագործակցության 

անբավարար արդյունավետության, երիտասարդների մոտիվացիայի և 

կյանքի պայմանների ձևավորման անհամաչափության: 

Ելնելով մեր կողմից արված հետազոտությունների բովանդա-

կությունից և թեմայի կարևորությունից՝ անում ենք հետևյալ 

առաջարկությունները. 
 Խթանել համայնքային երիտասարդության մասնակցությունը 

քաղաքական, տնտեսական և մշակութային կյանքում, 

 Կարգավորել երիտասարդության զբաղվածության հիմնախնդիր-

ները և ապահովել սոցիալ-հոգեբանական կայուն մթնոլորտ, 

 զարկ տալ առողջ ապրելակերպին, 

 խորացնել ռազմահայրենասիրական և հոգևոր արժեքների 

ուսուցումը,  

 խթանել ոչ ֆորմալ կրթությունը, 

 ներգրավել երիտասարդությանը հասարակության կյանքի բոլոր 

ոլորտներում:  

 

РОЛЬ МИГРАЦИИ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖИ  

(НА ПРИМЕРЕ ШИРАКСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Шагинян А. Т. 

 

Цель этой статьи - показать преимущества гуманитарной и 

регулярной миграции как для молодых мигрантов, так и для общества. 

Также с помощью качественных, количественных методов и фокус-

групповых опросов провести исследования для анализа возможностей 
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внутренней и внешней миграции молодежи в сельские, городские 

сообщества Ширакской области. Мы приложили разумные усилия, чтобы 

проверить данные в этой статье и создать доказуемую среду. 

Ключевые слова: внутренняя миграция, внешняя миграция, 

обеспечение занятости, развитие молодежи, сельская молодежь, городская 

молодежь. 

 

THE ROLE OF MIGRATION IN THE PROCESS OF YOUTH 

DEVELOPMENT (FOLLOWING THE EXAMPLE OF THE SHIRAK REGION) 

Shahinyan A. T. 

 

The aim of this article is to show the benefits of humanitarian and 

regular migration for both young migrants and society. Also, using qualitative, 

quantitative methods and focus group surveys, conduct research to analyze the 

possibilities of internal and external migration of youth to rural, urban 

communities of the Shirak region. We made reasonable efforts to verify the 

data in this article and create a testable environment. 

Keywords: internal migration, external migration, employment 

provision, youth development, rural youth, urban youth. 
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Պրակ   Բ       

Выпуск Б      

Issue    B  

 

ՀՏԴ 036                                                                                                 ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ  

 

ԴՊՐՈՑԻ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՄՈՏԻՎԱՑՄԱՆ 

ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ 

Օհանյան Լ. Ա. 

 

Հոդվածում ներկայացված են մոտիվացիայի դերն ու 

նշանակությունը մանկավարժական անձնակազմի աշխատանքի 

արդյունավետության տեսանկյունիցֈ Թվարկված են այն միջոցները, 

որոնց կիրառումը հնարավորություն կտա դպրոցի ղեկավարությանը 

բարձրացնելու մանկավարժական անձնակազմի մոտիվացիան և 

խթանելու նրանց մասնագիտական ու մանկավարժական գործունեութ-

յան արդյունավետությունըֈ 

Բանալի բառեր. մոտիվացիա, կարիերայի առաջընթաց, թիմային 

աշխատանք, աշխատանքի գնահատում, կառավարման ոճֈ 

 

Նախաբան: Հայաստանի Հանրապետության անկախացման, 

հետագա տնտեսական ազատականացման պայմաններում կրթական 

համակարգը մշտապես եղել է պետության ու տնտեսության 

զարգացման առանցքային ոլորտներից, քանի որ պետության և 

հասարակության զարգացումն ապահովող ու նոր հասարակություն 

ձևավորող դերակատարներից է հանրակրթական դպրոցը: ՀՀ 

հանրակրթությունը պետության զարգացման վրա նշանակալի 

ազդեցություն ունեցող համակարգ է, որտեղ ուղղակիորեն 

մասնակցություն է ունենում շուրջ կես միլիոն մարդ կա՛մ որպես 

ուսումնառող, կա՛մ որպես ուսուցանող: Մրցունակ պետությունը 

ենթադրում է մրցունակ կրթական և գիտական համակարգեր: Այս 

մասին են փաստում ՀՀ բյուջեի հատկացումները, որտեղ կրթությունը 

սոցիալական պաշտպանությունից, ընդհանուր բնույթի հանրային 

ծառայություններից, պաշտպանությունից և տնտեսական 

հարաբերություններից հետո զբաղեցնում է հինգերորդ տեղը [1]:  

Հանրակրթական համակարգում ներգրավված մարդկային ռեսուրսների 
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մոտիվացիան ուղղակիորեն անդրադառնում է հանրակրթության 

որակի՝ նախապես սահմանված կրթական վերջնարդյունքների ու 

սովորողների ուսումնառության վրաֈ 

Աշխատանքի նպատակը դպրոցի մանկավարժական անձնակազմի 

մոտիվացման միջոցների ուսումնասիրումը, դրանց կիրառման 

առանձնահատությունների և ուսուցիչների մասնագիտական 

գործունեության վրա ներազդեցության նախանշումն էֈ Թեմայի 

շրջանակում կատարված աշխատանքներում ներառել ենք ոչ միայն 

պետական աղբյուրների հրապարակումներ, այլև տաբեր արտասահ-

մանյան հեղինակների ուսումնասիրություններ՝ նվիրված անձնակազմի 

մոտիվացիային [2], աշխատակիցների աշխատանքային վարքագծին [4] 

և մարդկային ռեսուրսների մոտիվացիայի կառավարմանը [3]ֈ 

Աշխատանքի նորույթն այն է, որ սույն աշխատանքում 

համապարփակ ձևով ներկայացված են մոտիվացիայի միջոցները՝ 

մասնավորապես դրանց կիրառման առանձնահատկությունները 

դպրոցի մանկավարժական անձնակազմի մոտիվացիայի գործըն-

թացումֈ 

Ինչպես յուրաքանչյուր ոլորտի, այնպես էլ հանրակրթության 

զարգացման գրավականը մարդկային ռեսուրսներն են՝ իրենց 

գիտելիքներով, հմտություններով ու կարողություններովֈ Իսկ 

կատարողականի արդյունավետության բարձրացման գործում 

նշանակալի է աշխատակիցների մոտիվացիայի դերըֈ Ուսուցչի 

մոտիվացման միջոցով հնարավոր է բարձրացնել հանրակրթության 

մատուցած ծառայությունների որակը, քանի որ հանրակրթության 

արդյունավետ գործունեության գրավականը մանկավարժական 

անձնակազմն է:  

Աշխատանքի մոտիվացիան բնութագրվում է որպես անձի 

հոգեբանական ուժ, որը սահմանում է կազմակերպությունում տվյալ 

անձի վարքագծի ուղղվածությունը [4]: Մոտիվացիան դիտարկվում է 

որպես հոգեբանական ուժ, որը սահմանում է անձի՝ ջանք գործադրելու 

մակարդակը, խոչընդոտներին դիմակայելու կարողությունը: 

Մոտիվացիան անձի կարևորագույն շարժիչ ուժն է, ներքին և արտաքին 

գործոնների ամբողջություն, որն անձին դրդում է կատարելու 

գործողություններ` որոշակի նպատակների հասնելու կամ 

գործողության ընթացքից բավարարվածություն ստանալու համար: 

Մոտիվացիան աշխատակցի վարքագծի վրա անդրադարձող 

ամենաարդյունավետ միջոցներից է և աշխատանքի արտադրողակա-
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նության բարձրացման վրա ազդող կարևորագույն գործոն. դրա 

բացակայության դեպքում կազմակերպության առաջընթացն անհնար 

կլիներֈ Ճիշտ չէ կարծել, որ մոտիվացիայի նույն միջոցի կիրառումը 

կարող է մոտիվացնել բոլոր աշխատակիցներին: 

Դպրոցի մանկավարժական անձնակազմի մոտիվացման գործում 

դպրոցի ղեկավարությունը, հաշվի առնելով մի շարք առանձնահատ-

կություններ, կարող է կիրառել ներկայացված միջոցները, որոնց 

շնորհիվ ոչ միայն կբարձրացնի ուսուցիչների մոտիվացիան, այլև 

կնպաստի նրանց մանկավարժական և մասնագիտական գործունեութ-

յան կատարողականի բարձրացմանըֈ Առաջարկվում է դպրոցներում 

մանկավարժական անձնակազմի մոտիվացման շրջա-նակներում 

կիրառել ստորև ներկայացվող միջոցներըֈ 

 Աշխատանքային զրույցների անցկացում․ աշխատանքային 

զրույցների անցկացման հիմնական նպատակը մանկավարժների 

հետ կապի հաստատումն է, դպրոցի նպատակների ու ծրագրերի 

մասին տեղեկատվութան տրամադրումըֈ Աշխատանքային 

զրույցների պարբերաբար և արդյունավետ անցկացումը կարող է 

մոտիվացնել, եթե ղեկավարը խելամիտ կերպով համադրում է 

ինչպես ուսուչի ուժեղ կողմերի ու առավելությունների ընդգծումը, 

այնպես էլ թույլ կողմերի վերացմանն ուղղված քայլերըֈ  

 Կարիերայի առաջընթացի ապահովում. ուսուցչի` սեփական 

մասնագիտությունից և աշխատանքից բավարարվածությունը 

պայմանավորված է կարիերայով, քանի որ կարիերայում 

առաջընթացը` որպես մասնագիտական զարգացում, ապահովում է 

և՛ աշխատանքային մոտիվացիա, և՛ ֆինանսական կայունություն, և՛ 

հոգեբանական բավարարվածություն: ՀՀ հանրակրթական 

դպրոցներում ուսուցչին իր գործադրած ջանքերի և մասնագիտական 

առաջընթացի արդյունքում կարող է դպրոցի ներսում տրամադրվել 

լիազորությունների ու պարտականությունների առավել լայն 

շրջանակ (առարկայական մասնախմբի ղեկավար, ուսումնական 

աշխատանքի գծով փոխտնօրեն, ՄԿԱ գծով փոխտնօրեն): Ուսուցչի 

մանկավարժական և մասնագիտական կարիերայի զարգացման 

համար հնարավորությունները պետք է լինեն հավասար, հասանելի 

յուրաքանչյուր մանկավարժի, իսկ դպրոցի ղեկավարության խնդիրն 

է ապահովել ուսուցիչների՝ այդ պայմաններից հավասարապես 

օգտվելու հնարավորությունըֈ  
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 Նպատակների համաձայնեցում. նպատակների համաձայնեցումն 

աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման առավել մեծ խթան 

է, քան միայն հանձնարարությունների նկարագրությունըֈ 

Նպատակները նկարագրում են այն, ինչ պետք է ստացվի 

աշխատանքի արդյունքում, այլ ոչ թե ինչպես հասնել դրան [3]ֈ 

Մոտիվացիան կազմակերպական նպատակներին հասնելու ձգտում 

է:  Կազմակերպությունը ձգտում է ստեղծել նպատակներին հասնելու 

ձգտումը, որն էլ իր հերթին կնպաստի բարձրացնելու վերջինիս 

կազմակերպական արդյունավետությունը [5]: Աշխատակցի համար 

կազմակերպության նպատակները դառնում են ընդունելի այն 

դեպքում, երբ կազմակերպության կողմից դրված նպատակներին 

հասնելու դեպքում աշխատակիցը հասնում է նաև իր առջև դրվածին՝ 

բավարարելով սեփական պահանջմունքները:  

 Հետադարձ կապի ապահովում․ հետադարձ կապը 

տեղեկատվություն փոխանակելու միջոց էֈ Հետադարձ կապի 

միջոցով աշխատակիցները տեղեկանում են իրենց կատարած 

աշխատանքի որակի մասինֈ Առանց հետադարձ կապի՝ 

կազմակերպության աշխատանքը կընթանար կուրորեն՝ առանց 

առաջընթացի և բարելավման հնարավորությանֈ Յուրաքանչյուրին 

անհրաժեշտ է իր կատարողականի հետադարձ կապը, որի միջոցով 

հնարավոր է կատարելագործվել [3]ֈ Մանկավարժական 

անձնակազմի մոտիվացման համար նույնպես կարևոր է հետադարձ 

կապը, ինչի շնորհիվ ուսուցչի համար առավել ակնառու են դառնում 

իր մասնագիտական և մանկավարժական գործունեության ուժեղ և 

թույլ կողմերըֈ 

 Որոշումների կայացման գործընթացներում մանկավարժների 

մասնակցության ապահովում․ մանկավարժական անձնակազմի 

մասնակցությունը դպրոցի գործունեության ռազմավարական 

պլանավորմանը, մանկավարժական անձնակազմի պահանջմունք-

ների և կարիքների ուսումնասիրմանը, կրթական գործընթացի 

բարելավմանն ուղղված քայլերի վերաբերյալ քննարկումներին 

հնարավորություն կտան մանկավարժներին արտահայտել իրենց 

դիրքորոշումներն առկա խնդիրների վերաբերյալ, իսկ դպրոցի 

ղեկավարությանը՝ գտնելու խնդիրների արդյունավետ լուծումներ: 

Դպրոցի ղեկավարությունը պետք է մանկավարժական 

անձնակազմին ընդգրկի դպրոցի ռազմավարական կառավարման, 

մասնավորապես՝ որոշումների կայացման գործընթացումֈ 
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Մանկավարժական անձնակազմի մասնակցությունը վերոնշյալ 

գործընթացներին նրանց մոտ կբարձրացնի իրենց՝ որպես դպրոցի 

կարևոր մաս լինելու ինքնագնահատականը և մանկավարժական 

աշխատանքին ու դպրոցին նվիրված լինելու ցանկությունը: Իսկ 

համատեղ որոշում կայացնելու դեպքում առաջացած խնդիրների, 

բացթողումների ու մարտահրավերների լուծումները կլինեն առավել 

իրատեսական և արդյունավետ: 

 Կազմակերպության տեղեկատվական քաղաքականություն․ 

կազմակերպության արդյունավետ տեղեկատվական քաղաքակա-

նությունը կարող է էականորեն բարձրացնել աշխատակիցների 

մոտիվացիանֈ Աշխատակիցները չպետք է զգան, որ իրենք 

անտեղյակ են կազմակերպությունում կատարվող իրադարձութ-

յուններից, կամ իրենց ոչ ճշգրիտ տեղեկատվություն է 

տրամադրվումֈ Դպրոցի ղեկավարությունը մանկավարժական 

անձնակազմին մոտիվացնելիս պետք է իրականացնի ուսուցիչների 

շարունակական, ժամանակին և մանրամասն տեղեկատվության 

տրամադրում այն ամենի մասին, ինչը վերաբերում է ուսումնական 

հաստատության զարգացման քայլերին, նպատակներին, կատարվող 

աշխատանքներինֈ 

 Հանձնարարությունների և իրավասությունների պատվիրակում․ 

հանձնարարությունների և իրավասությունների պատվիրակման 

միջոցով մանկավարժական անձնակազմի մոտիվացումը ենթադրում 

է ուսուցիչների աշխատանքի խթանում՝ սեփական արժանիքների 

բացահայտման ու ինքնուրույնության տրամադրման միջոցովֈ 

Հանձնարարությունների և իրավասությունների պատվիրակումը ոչ 

միայն աշխատակիցների մոտիվացման միջոց է, այլև կառավարման 

փիլիսոփայություն [3]ֈ Վստահելով ուսուցչին՝ դպրոցի ղեկավա-

րությունը մոտիվացնում է մանկավարժներին և բարձրացնում է 

աշխատանքի կատարողականըֈ 

 Թիմային աշխատանքի խթանում. թիմային աշխատանքը 

կազմակերպության առաջընթացի ու զարգացման գրավականներից 

է և աշխատակիցների մոտիվացման երաշխիքներիցֈ Դպրոցի 

մանկավարժական անձնակազմի թիմային աշխատանքն առավել 

քան կարևոր է ուսումնական ողջ գործընթացի արդյունավետության 

համար, քանի որ աշակերտների ուսուցման և դաստիարակության 

գործում մասնակցություն են ունենում բազմաթիվ մանկավարժներֈ 

Ուսուցիչների շրջանում կարևոր է բարձրացնել թիմային 
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աշխատանքի գիտակցությունը և ոգին, ինչի միջոցով 

մանկավարժական անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամ ակտիվ 

կերպով կմասնակցի ուսումնական գործընթացներին՝ դպրոցի և 

աշակերտների յուրաքանչյուր ձեռքբերում համարելով սեփականըֈ 

 Ֆինանսական խթանում. ֆինանսական խթանումն առաջին հերթին 

ուղղված է բավարարելու աշխատակիցների ֆիզիոլոգիական 

պահանջմունքներըֈ Եթե ուսուցիչը ոչ բավարար գումար ստանա իր 

աշխատանքի դիմաց, ապա նա չի ունենա բավարար մոտիվացիա 

աշխատանքային գործունեություն ծավալելու համար, սակայն եթե 

նա ստանա այնքան գումար, որքան անհրաժեշտ է իր 

պահանջմունքները բավարարելու համար, ապա դա չի ենթադրում, 

որ նա կաշխատի ավելի մոտիվացված: Ֆինանսական միջոցների 

ստացումն աշխատակցի մոտ առաջացնում է աշխատանքից 

կարճաժամկետ բավարարվածության զգացում:  

 Մասնագիտական և մանկավարժական հմտությունների 

զարգացում․ դպրոցի ղեկավարությունը պետք է նպաստի ուսուցչի՝ 

որպես մանկավարժի, գիտելիքների, հմտությունների ու 

կարողությունների զարգացմանը, վերապատրաստումների, 

սեմինարների կազմակերպմանը կամ ուսուցիչների մասնակցության 

ապահովմանը, դպրոցում մանկավարժական գրականության 

բազմազանության առկայությանը, քանի որ ուսուցչի մանկավար-

ժական և մասնագիտական գիտելիքներով է պայմանավորված 

ուսումնական ողջ գործընթացի արդյունավետությունն ու 

աշակերտների մոտ սովորելու մոտիվացիայի ձևավորումը: 

 Ստեղծագործականության և նախաձեռնողականության խթանում․ 

ուսուցչի ստեղծագործականության խթանումը ներառում է դպրոցի 

ղեկավարության դրական վերաբերմունքը, աջակցությունն ու 

գնահատումն ուսուցչի ստեղծագործ մոտեցումներին: Դպրոցի 

ղեկավարությունը չպետք է անտեսի ուսուցչի կողմից որևէ դրական 

նորարարական գաղափար. պետք է աջակցի վերջինիս, եթե նույնիսկ 

այն կապված է լրացուցիչ միջոցների և դպրոցական ողջ 

անձնակազմի միասնական ջանքերի հետ: Դպրոցի ղեկավա-

րությունը պետք է խրախուսի ուսուցչի նախաձեռնողականությունը 

և օգնի նրան այն կյանքի կոչելու հարցումֈ Ուսուցչի  

նախաձեռնողականության խթանման պայմանների շրջանակներում 

դպրոցի ղեկավարությունն ուսուցչին պետք է ընձեռի 
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աշխատանքային ինքնուրույնություն, որն իր հերթին կբերի 

մանկավարժի գործունեության նախաձեռնողականության:  

 Աշխատանքային բարենսպաստ պայմանների ստեղծում․ եթե 

աշխատանքային պայմանները բարենպաստ են և տրամադրող դեպի 

աշխատանքը, ապա աշխատակիցները հաճույքով են գնում 

աշխատանքիֈ Եթե դպրոցի տնօրինությունը մշտապես չհետևի 

դասընթացներն անցկացնելու նվազագույն պայմաններին, 

դասասենյակներում համապատասխան լուսավորությանը, 

ջերմաստիճանին կամ մաքրությանը, ապա տվյալ դպրոցի 

ուսուցիչների շրջանում նկվազի մոտիվացիան: Աշխատանքային 

բարենպաստ պայմանների ապահովումն օգնում է ուսումնական ողջ 

գործընթացի բնականոն ընթացքինֈ 

 Կոնֆլիկտների կառավարում․ աշխատանքային կոնֆլիկտներն 

անխուսափելի են, քանի որ մարդկանց կարծիքներն ու 

հետաքրքրությունները տարբեր ենֈ Եթե կոնֆլիկտների 

կառավարումը դպրոցում ճիշտ չիրականացվի, ապա այն կբերի 

մանկավարժական անձնակազմի ապամոտիվացմանֈ Այդ 

նպատակով դպրոցի ղեկավարությունը պետք է ոչ միայն կանխի 

չափազանց մեծ և խորը կոնֆլիկտների առաջացումը, այլև նպաստի 

դրանց կառուցողական լուծմանըֈ Ապակառուցողական 

կոնֆլիկտներն աշխատակիցների մոտ առաջացնում են անբավա-

րարվածության զգացում, իսկ կառուցողական կոնֆլիկտների 

լուծումից հետո բոլոր կողմերն իրենց հաղթող են զգում, ինչն էլ 

բարձրացնում է աշխատակիցների մոտիվացիանֈ 

 Մոտիվացնող կազմակերպական մշակույթի ձևավորում. ուսուցչի 

մասնագիտական մոտիվացիայի զարգացմանը նպաստող մշակույթը 

բազմագործոն է, սակայն դրան նպաստում են մոտիվացնող 

կրթական միջավայրի առկայությունն ու կազմակերպական 

մշակույթի ձևավորումըֈ Դպրոցի կազմակերպական մշակույթի 

տարրերը ներառում են ուսումնական հաստատությունում 

ընդունված արժեքները, նորմերը, կարգախոսը, ավանդույթները և 

այլն, որոնք առանձնացնում են տվյալ դպրոցն այլ 

կազմակերպություններից: Դպրոցի ղեկավարությունը կազմակեր-

պական մշակույթի միջոցով պետք է ստեղծի այնպիսի կրթական 

միջավայր, որը կնպաստի ուսուցիչների մասնագիտական 

մոտիվացիայի զարգացմանըֈ  
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 Աշխատանքի գնահատման և մշտադիտարկումների անցկացում․ 
մանկավարժական գործունեության գնահատումն ուսումնական 

հաստատության որակի ապահովման համակարգի բաղկացուցիչ 

մասն էֈ Աշխատանքի գնահատումն ու մշադիտարկումների 

անցկացումը հնարավորություն կտան ուսուցիչների համար 

ակնառու դարձնել իրենց կատարած աշխատանքի արդյունքը, 

ինչպես նաև վեր հանել թերացումները և բարեփոխումների 

ուղղությունները: Ցանկալի է, որ մանկավարժական գործունեության 

մշտադիտարկումներին մասնակցեն ուսումնական գործընթացի 

բոլոր շահակիցները՝ աշակերտները, գործընկերները, դպրոցի 

ղեկավարությունը, ծնողները և այլնֈ Մշտադիտարկումների 

անցկացումն ուսուցչի մոտ առաջացնում է սեփական 

գործունեության կարևորության զգացում և նպաստում 

մանկավարժական գործունեության մոտիվացիայի բարձրացմանըֈ 

 Կառավարման ոճը․ կառավարման յուրաքանչյուր ոճի կիրառումը 

առանձնակի կարող է ազդել աշխատակիցների մոտիվացիայի վրա: 

Կառավարման ավտորիտար ոճի կիրառումը կարող է անհարկի 

խստությամբ, վերահսկողությամբ ապամոտիվացնել մանկավարժ-

ներին: Չնայած որ կառավարման լիբերալ ոճը ենթադրում է 

մեծամասշտաբ ազատության հնարավորություն, սակայն վերջինս 

նույնպես կիրառելի չէ ներդպրոցական կառավարման մեջ, քանի որ 

վերահսկողության բացակայությունը, ղեկավարության անտարբեր 

վերաբերմունքը և մոտիվացիոն համակարգի պասիվությունը կամ 

բացակայությունը նույնպես չեն նպաստում մանկավարժական 

անձնակազմի մոտիվացմանը: Դպրոցների կառավարման համար 

ամենաարդյունավետը դեմոկրատական ոճի կիրառումն է, որը չի 

առանձնանում ծայրահեղ մոտեցումներով և նպաստում է 

մանկավարժական անձնակազմի մոտիվացիայի բարձրացմանը:  

Եզրահանգում: Մանկավարժական անձնակազմի մոտիվացման 

միջոցները բազմաթիվ են և բազմատեսակֈ Դպրոցի ղեկավարության 

խնդիրն է բացահայտել փոքրաքանակ անձնակազմերի դեպքում՝ 

անհատապես, իսկ մեծաքանակների դեպքում՝ խմբային 

առանձնահատկությունները և կիրառել համապատասխան մոտիվաց-

ման միջոցը, քանի որ մանկավարժական անձնակազմի մոտիվացիայով 

է պայմանավորված աշակերտների սովորելու մոտիվացիան և 

ուսումնական գործընթացի արդյունավետությունըֈ 
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СРЕДСТВА МОТИВАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА  

Оганян Л. А. 

 

В статье представлены роль и значимость мотивации с точки зрения 

эффективности работы педагогического персонала. Перечислены те 

средства, применение которых позволит школьному руководству 

повысить мотивацию педагогического персонала и эффективность их 

профессиональной и педагогической деятельности. 

Ключевые слова: мотивация, развитие карьеры, групповая работа, 

оценивание работы, стиль управления. 

 

THE WAYS OF PEDAGOGICAL STAFF MOTIVATION 

Ohanyan L. A. 

 

The article deals with the motivation role and significance to ensure the 

pedagogical staff efficiency. The application of the ways stated allows the 

school managers to increase the pedagogical staff motivation and to boost the 

professional and pedagogical efficiency. 

Keywords: motivation, career promotion, teamwork, job evaluation, 

management style. 
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Պրակ   Բ       

Выпуск Б      

Issue    B  

 

ՀՏԴ 37                                                                                                   ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԻ ԴԵՐԸ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏՈՒԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԿԱՐԻՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ 

ԱՊԱՀԱՐՄԱՐՄԱՆ ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ 

Բաղդասարյան Լ. Ս. 

 

Հոդվածում ուսումնասիրվում է սոցիալական մանկավարժի դերը 

ԿԱՊԿՈւ երեխաների ապահարմարման հաղթահարման գործումֈ 

Քննարկվում են սոցիալական մանկավարժի  կողմից իրականացվող 

գործառույթները, համագործակցության շրջանակըֈ Առաջարկվում են 

գործառույթներ, որոնք սոցիալական մանկավարժը կարող է 

իրականացնել ԿԱՊԿՈւ երեխաների ապահարմարման հաղթահարման 

գործումֈ  

Բանալի բառեր. կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք 

ունեցող երեխաներ, ապահարմարում, ապահարմարման հաղթա-

հարում, սոցիալական մանկավարժ, գործառույթներֈ  

 

Նախաբան: Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք 

ունեցող (ԿԱՊԿՈւ) երեխաների հիմնախնդիրների ուսումնասիրութ-

յունը, դրանց լուծումների հնարավորությունները, լուծման տեխնոլո-

գիաները ժամանակակից պայմաններւմ համարվում են մանկավար-

ժության կարևոր հիմնահարցերից և գտնվում են մանկավարժական 

գիտական հանրության ուսումնասիրության կենտրոնում՝ պայմանա-

վորված կրթության համընդհանուր ներառականությամբ, ներառական 

հասարակության ձևավորման անհրաժեշտությամբֈ Այդ կարևոր 

խնդիրներից է ԿԱՊԿՈւ երեխաների  ապահարմարման հաղթահարման 

հետ կապված հիմնահարցերը, քանի որ ապահարմարումը կարող է 

հանդիսանալ պատճառ և հետևանք բազմաթիվ այլ խնդիրների՝ 

մեկուսացում, գործունեության սահմանափակում, ոչ ադեկվատ 

վարքաձևերի դրսևորում և այլնֈ  Այդ խնդիրների լուծման գործում 
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կարևոր նշանակություն է ստանում սոցիալական մանկավարժի 

աշխատանքը ԿԱՊԿՈւ երեխաների հետֈ   

Ապահարմարումը դիտարկելով որպես սոցիալ-մանկավարժական 

հիմնախնդիր՝ մեր նպատակն է  ուսումնասիրել ԿԱՊԿՈւ երեխաների 

ապահարմարման հաղթահարման հնարավորությունները, այդ 

գործընթացում  սոցիալական մանկավարժի դերը, նրա գործունեության 

առանձնահատկություններըֈ  

 Նախ և առաջ դիտարկենք «ապահարմարման» տարբեր 

մեկնաբանություններըֈ    

Բ. Ն. Ալմազովի կողմից «ապահարմարումը»  ընկալվում է որպես 

մարդու նպատակների և դրանց ձեռքբերման արդյունքների 

անհամապատասխանություն, նրան առաջարկվող գործունեության 

պայմաններում հարմարվելու անկարողություն: Մարդու հնարավորութ-

յունները տարբեր իրավիճակներում տարբեր են, դրանք կարող են 

փոփոխվել և  կախված են միջավայրի հնարավորություններիցֈ Մարդու 

հարմարման հնարավորությունների ցածր մակարդակը բնութագրվում է 

այնպիսի երևույթով, ինչպիսին է ապահարմարումը [5]ֈ  

Ա. Լ. Ռեանը և  Յա. Լ. Կալոմինսկին «ապահարմարումը»  

համարում են մարդու և սոցիալական միջավայրի փոխգործունեության 

գործընթացների խանգարում [8]: Դա  կարող է պայմանավորված լինել 

ինչպես միջավայրի առանձնահատկություններով, այնպես էլ երեխայի 

անձնային որակներով, հնարավորություններով, զարգացման 

մակարդակովֈ  

Ինչպես տեսնում ենք, այս հեղինակներն «ապահարմարումը» 

դիտարկում են միջավայրում մարդու գործունեության խանգարման, 

հարմարման հնարավորությունների  ցածր մակարդակի տեսանկյունիցֈ   

Իսկ ըստ Լ. Վ. Մարդախաևի՝ «ապահարմարումը»  մարդու  

սոցիալ-հոգեբանական և հոգեֆիզիոլոգիական կարգավիճակի անհա-

մապատասխանությունն է  կենսագործունեության համար անհրաժեշտ    

պահանջներին [6]ֈ   

Այսպիսով, կարող ենք ապահարմարումը բնութագրել որպես  

հարմարման հնարավորությունների ցածր մակարդակի դրսևորում, որի 

պատճառով  խախտվում է անձ-միջավայր փոխհարաբերությունների 

հավասարակշռությունը, վտանգվում է անձի նորմալ կենսագոր-

ծունեությունըֈ  
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ԿԱՊԿՈւ երեխաների ապահարմարման հիմնախնդիրները  

հիմնականում ունեն սոցիալական, բժշկական, հոգեբանական և 

մանկավարժական բնույթֈ  

  Սոցիալական հիմնախնդիրները  պայմանավորված են երեխայի, 

նրա ընտանիքի, ծնողների սոցիալական կարգավիճակով, նրանց 

հարմարման ցածր հնարավորություններովֈ 

Բժշկական բնույթ ունեցող հիմնախնդիրները պայմանավորված են 

երեխայի առողջական վիճակի պաթոլոգիական շեղումներով, հոգեկան 

տրավմաներովֈ 

Հոգեբանական բնույթի հիմնախնդիրներն առաջանում են 

ծնողական խնամքի, սիրո և գորովանքի բացակայության կամ 

անբավարարության դեպքում, մեծերի հետ ոչ ֆորմալ 

փոխհարաբերություններում վաղ դեպրիվացիայի հետևանքովֈ  

Մանկավարժական բնույթի խնդիրները հիմնականում 

պայմանավորված են երեխաների սոցիալ-մանկավարժական 

բարձիթողությամբ, կրթադաստիարակչական խնդիրներով, կրթությու-

նից դուրս մնալու փաստով [9]ֈ  

Անկախ ապահարմարման հիմնախնդիրների բնույթից՝ դրանց  

լուծման գործում որոշիչ են ԿԱՊԿՈւ երեխաների անհատական 

զարգացման առանձնահատկությունները, հետաքրքրությունները, 

ցանկություններն ու ձգտումները, նրանց գիտելիքները, կարողութ-

յունները, հմտությունները, սովորությունները, որոնք ձևավորվում են 

ուսումնադաստիարակչական գործընթացի միջոցով [3]ֈ Սա    

ենթադրում է ԿԱՊԿՈւ երեխայի կարիքի կամ կարիքների, զարգացման 

հնարավորությունների բացահայտում, ճանաչում, կրթության 

զարգացման գործընթացի հասանելիություն, որտեղ կրթության, 

ուսուցման նպատակներն ու միջոցները առավելապես հարմարեցված 

են սովորողների կարիքներին, պահանջմունքներին, հնարավորութ-

յուններինֈ Այս աշխատանքներում կարևոր դերակատարություն ունի 

սոցիալական մանկավարժըֈ Մենք համոզված ենք, որ այսպիսի  

գործընթացների իրականացման արդյունքում են ստեղծվում 

պայմաններ  ԿԱՊԿՈւ երեխաների ապահարմարման  կանխարգելման, 

հաղթահարման համար: Ընդ որում՝ այս նպատակով իրականացվող 

ցանկացած սոցիալ-մանկավարժական գործունեություն կարող է 

նպաստել ԿԱՊԿՈւ երեխաների բավարար մակարդակով կենսագոր-

ծունեության ապահովմանըֈ 
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Սոցիալ-մանկավարժական գործունեությունը դիտարկվում է 

որպես աջակցության և օգնության համալիր համակարգ՝ 

բազմակողմանի հասարակական նշանակությամբ. դա մանկավար-

ժական ուղղվածությամբ գործունեություն է,  որի նպատակն է  լուծել   

տարբեր միջավայրերում առկա  սոցիալ-մանկավարժական հիմնա-

խնդիրները [4 ]ֈ  

Սոցիալական մանկավարժն իր գործունեության ընթացքում 

կատարում է բազմաթիվ գործառույթներֈ Ուսումնասիրելով մասնա-

գիտական գրականություն [1, 2, 6, 7, 8, 9]՝ մենք առանձնացրեցինք 

հետևյալ կարևոր գործառույթները՝ տեղեկատվական-վերլուծական, 

համակարգող-հաղորդակցական, կանխորոշման, սոցիալ-կանխար-

գելիչ, սոցիալ-կազմակերպչական, սոցիալ-վերականգնողական, ընտա-

նեկան փոխհարաբերությունների ամրապնդման, փոփոխության, 

ախտորոշիչ, կրթական, հսկող-պաշտպանող, հոգեթերապևտիկ և այլնֈ  

Մեր կողմից կատարված մասնագիտական գրականության 

ուսումնասիրությունները, դիտարկումները, անցկացված սոցիոլո-

գիական հարցումները  հաստատում են այդ կարևոր գործառույթները: 

Հետազոտության ընթացքում մենք եկանք այն եզրակացության, որ այդ 

գործառույթները կարող են կիրառվել ԿԱՊԿՈւ երեխաների 

ապահարմարման հաղթահարման գործընթացումֈ Առաջարկում ենք 

դիտարկել այդ գործառույթների բովանդակությունը ԿԱՊԿՈւ 

երեխաների ապահարմարման հաղթահարման տեսանկյունից.   

 Տեղեկատվական-վերլուծական գործառույթ, որը ենթադրում  

տեղեկույթի հավաքագրում և վերլուծություն ապահարմարման 

հաղթահարման նպատակով, տրամադրվում է տեղե-

կատվություն տարբեր սոցիալ-կրթական, առողջապահական, 

սպորտային, վերականգնողական հաստատությունների, զար-

գացման հաստատությունների  վերաբերյալ, ուսումնասիրվում և 

վերլուծվում է նրանց գործունեության նշանակությունը վերը 

նշված խնդրի հաղթահարման գործումֈ 

 Համակարգող-հաղորդակցական գործառույթ, տարբեր կրթադաս-

տիարակչական, բժշկա-առողջարարական, վերականգնողական 

հաստատությունների, սոցիալական ծառայությունների, տեղա-

կան ինքնակառավարման, մարզային կառույցների, հասարա-

կական կազմակերպությունների պայմանների և հնարավորութ-

յունների հետ համագործակցություն, կապերի  հաստատում, 

վնասված փոխհարաբերությունների վերականգնում, վերահաս-
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տատում, դրանց համակարգում, որը կնպաստի ԿԱՊԿՈւ 

երեխաների ապահարմարման հետ կապված խնդիրների 

հաղթահարմանը,  նման երեխաների ծնողների գործունեության 

ակտիվացմանըֈ 

 Կանխորոշման գործառույթ,  որը հնարավորություն է տալիս 

հավաքագրված տեղեկատվության վերլուծության հիման վրա, 

տարբեր հաստատությունների հետ կապերի միջոցով, իհարկե, 

հաշվի առնելով երեխայի անհատական առանձնահատ-

կությունները, զարգացման հնարավորությունները,  ցուցաբերել 

սոցիալ-մանկավարժական օգնություն և աջակցություն ապահար-

մարման հաղթահարման նպատակովֈ   

 Սոցիալ-կանխարգելիչ գործառույթ, որի իրականացման դեպքում 

հնարավորություն է ստեղծվում տարբեր հաստատությունների 

միջև ձևավորել մարդասիրական, առողջ, դաստիարակչական 

հարաբերություններ, որոնք կարող են նպաստել  վտանգավոր 

իրավիճակների առաջացմանը, ապահարմարման  ժամանակին 

կանխարգելմանըֈ 

 Սոցիալ-կազմակերպչական գործառույթ, որն ուղղված է տարբեր 

խնդիրների լուծման նպատակով, մանկավարժորեն կազմակերպ-

ված միջավայրի ստեղծմանը,  տարբեր միջոցա-ռումների, այդ 

թվում հանգստի կազմակերպմանը, ԿԱՊԿՈւ երեխայի սոցիալա-

կանացման գործընթացում տարբեր սոցիալական ինստիտուտ-

ների ներառմանը, որոնք կարևոր նշանակություն ունեն 

ապահարմարման հաղթահարման գործումֈ  

 Սոցիալ-վերականգնողական գործառույթ, որը ենթադրում է 

այնպիսի պայմանների ստեղծում, որոնք կարող են  ապահովել 

վերականգնողական և սոցիալական ապահարմարման  

գործընթացին վերաբերող ծառայությունների ամբողջ համա-

կարգըֈ 

 Ընտանեկան փոխհարաբերությունների ամրապնդման գործա-

ռույթ, որն ուղղված է ընտանիքում միջանձնային հարաբե-

րությունների կարգավորմանն ու առողջացմանը,  ԿԱՊԿՈւ 

երեխաների մեկուսացման հաղթահարմանը, սոցիալ-

մանկավարժական աջակցության կարիք ունեցող երեխաների, 

նրանց ընտանիքների նկատմամբ վերահսկողության կազմա-

կերպմանը, որը կարող է նպաստել ապահարմարման կանխար-

գելմանը, հաղթահարմանըֈ 
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 Փոփոխությունը ԿԱՊԿՈւ երեխաների ապահարմարման 

հաղթահարման նպատակով իրականացված ամենակարևոր 

գործառույթն է, երբ նման երեխաներն ունեն հարմարման հետ 

կապված խնդիրներ կամ դժվարություններ, սոցիալական 

մանկավարժը կարող է էական փոփոխություններ կատարել 

նրանց արժեքային համակարգում, վարքաձևերում, ձևավորված 

փոխհարաբերություններում, ինչը հնարավորություն է տալիս 

վերագնահատելու ստեղծված իրավիճակը, սեփական ներուժը և 

շարժիչ դեր կատարել արագ հարմարման համար [1]ֈ  

Վերը նշված գործառույթների իրականացման արդյունավե-

տությունն անշուշտ պայմանավորված է սոցիալական մանկավարժի 

մասնագիտական գիտելիքների մակարդակով, մասնագետի անձնային 

որակներով, մասնագիտությանը ներկայացվող պահանջներին 

համապատասխան գործունեության իրականացմամբֈ    

Այս հետազոտության շրջանակում մեր կողմից իրականացվել է 

սոցիոլոգիական հարցում, որի նպատակն է որոշել և հաստատել 

սոցիալական մանկավարժի դերի կարևորությունը, հստակեցնել 

սոցիալական մանկավարժի գործառույթները, տարբեր մասնագետների 

հետ նրա համագործակցության շրջանակը ԿԱՊԿՈւ երեխաների 

ապահարմարման հաղթահարման գործումֈ  

Հարցումներն անցկացվել են  Գյումրի քաղաքի թիվ 2, 7, 11, 23 

դպրոցներում, հարցմանը մասնակցել են 68 մանկավարժներ, որոնք 

աշխատում են ԿԱՊԿՈւ երեխաների հետֈ Առաջադրվել են հարցեր 

հետևյալ բովանդակությամբ. 

1. Ի՞նչ որակներ պետք է ունենա սոցիալական մանկավարժըֈ 

2. Թվարկել սոցիալական մանկավարժի հիմնական գործա-

ռույթներըֈ 

3. Նշել սոցիալական մանկավարժի այն գործառույթները, որոնք 

ուղղված են ԿԱՊԿՈւ երեխաների ապահարմարման 

հաղթահարմանը.  

ա/ տեղեկատվական-վերլուծական,  

բ/ համակարգող-հաղորդակցական,  

գ/սոցիալ-վերականգնողական,  

դ/ սոցիալ-կազմակերպչականֈ 

4. Ո՞ր մասնագետներն ավելի արդյունավետ կարող են օգնել  

ԿԱՊԿՈւ երեխաների  ապահարմարման հաղթահարմանը. 

ա/ ուսուցիչ ,  
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բ/ սոցիալական մանկավարժ,  

գ/ սոցիալական աշխատող, 

դ/ հոգեբան, 

ե/ լոգոպեդ: 

5. Սոցիալական մանկավարժը ԿԱՊԿՈւ երեխաների ապահար-

մարման հաղթահարման նպատակով ո՞ւմ հետ է համագոր-

ծակցումֈ    

Առաջին հարցին հարցվողների մեծամասնությունը պատասխանել 

է հետյալ կերպ՝ մարդասեր, ապրումակցող, աջակցող, ընկերասեր, 

համագործակցողֈ Սա փաստում է այն մասին, որ սոցիալական 

մանկավարժն իր գործունեության ընթացքում պետք է ունենա վերը 

նշված որակները, որոնք կօգնեն ԿԱՊԿՈւ երեխաների 

ապահարմարման հաղթահարմանըֈ  

Երկրորդ հարցի վերաբերյալ հարցվողները հիմնականում թվարկել 

են հետևյալ գործառույթները՝ կրթող,  վերականգնող, տեղեկատվական, 

համակարգող, թերապևտիկֈ Այս հարցի պատասխանները վկայում են 

այն մասին, որ դպրոցներում սոցիալական մանկավարժներն 

իրականացնում են հիմնականում վերը նշված գործառույթները, և միայն 

դրանց մասին հարցվողներն ունեն պատկերացումներֈ  

Երրորդ հարցի պատասխաններում  հարցվողները հիմնականում 

նշել են տեղեկատվական-վերլուծական, համակարգող-հաղորդակ-

ցական գործառույթները (տե՛ս գծ. 1)ֈ Սա փաստում է այն մասին, որ մեր 

կողմից առաջարկված գործառույթները լայնորեն չեն կիրառվում 

ԿԱՊԿՈւ երեխաների ապահարմարման հաղթահարման գործումֈ 
Գծապատկեր 1. 

 
Չորրորդ հարցին տրվել են հետևյալ պատասխանները .  

ա/ ուսուցիչ -12 

բ/ սոցիալական մանկավարժ - 50  

գ/ սոցիալական աշխատող - 3 
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դ/ հոգեբան - 3 

ե/ լոգոպեդ - 0 

Պատասխանների վերլուծության արդյունքից երևում է, որ 

հարցվողների մեծամասնությունը կարևորել է սոցիալական 

մանկավարժի դերը (տե՛ս գծ. 2):  
Գծապատկեր 2. 

 
Հինգերորդ հարցի վերաբերյալ հարցվողները բավականին լայն 

շրջանակ են առանձնացրելֈ Տրվել են հետևյալ պատասխանները. 

սովորողների, մանկավարժների, ծնողների, ողջ հանրույթի, 

տնօրինության, համայնքի, քաղաքային, մարզային, հասարակական, 

միջազգային  տարբեր կազմակերպությունների հետֈ Տրված պատաս-

խանները վկայում են այն մասին, որ սոցիալական մանկավարժն ունի  

համագործակցության լայն հնարավորություններ, և դրա մասին տեղյակ 

են հարցվողներըֈ      

Եզրահանգում: Այսպիսով, մեր կողմից կատարված  

մասնագիտական գրականության ուսումնասիրությունները, սոցիոլո-

գիական հարցումների արդյունքների վերլուծությունները ցույց տվեցին, 

որ. 

 ԿԱՊԿՈւ երեխաների ապահարմարումը կարող է պատճառ 

հանդիսանալ բազմաթիվ այլ հիմնախնդիրների, որոնք կարող են 

սահմանափակել նրանց կենսագործունեության հնարավո-

րությունները: 

 Սոցիալական մանկավարժի կողմից իրականացվող  գործառույթ-

ների արդյունավետությունը պայմանավորված է սոցիալական 

մանկավարժի մասնագիտական և անձնային որակներով:  

 Սոցիալական մանկավարժի կողմից իրականացվող մի շարք  

գործառույթներ կարող են  ուղղված լինել  նաև ԿԱՊԿՈւ երեխաների 

ապահարմարման հաղթահարմանը: 

 ԿԱՊԿՈւ երեխաների ապահարմարման հաղթահարման գործում  
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մեծ դեր ունի սոցիալական մանկավարժըֈ  Այդ գործում կարևոր են 

նաև տարբեր մասնագետների հետ  համագործակցությունները:  
 

РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА В ПРЕОДОЛЕНИИ 

ДЕЗАДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ, ИМЕЮЩИХ ПОТРЕБНОСТЬ В 

СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ      

Багдасарян Л. С. 
 

В статье изучается роль социального педагога в преодолении 

дезадаптации  детей, имеющих потребность в специальных условиях 

образования. Обсуждаются осуществляемые социальным педагогом 

функции, пределы сотрудничества. Предлагаются функции, которые 

может осуществлять социальный педагог в деле преодоления 

дезадаптации детей, имеющих потребность  в специальных условиях 

образования. 

Ключевые слова꞉ дети, имеющие потребность в специальных 

условиях образования, дезадаптация, преодоление дезадаптации,  

социальный педагог, функции.  
 

THE ROLE OF SOCIAL PEDAGOGUE IN OVERCOMING THE 

DISADAPTATION OF THE CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL 

NEEDS 

Baghdasaryan L. S. 
 

The role of social pedagogue in overcoming the disadaptation of the 

children with special educational needs is examined in the article. The 

functions of social pedagogue, frames of cooperation are discussed in the paper. 

The functions of social pedagogues  are also presented that can be productive 

for children with special educational needs; the ways of overcoming 

disadaptation are studies.  

Keywords: children with special educational needs, disadaptation, 

overcoming disadaptation, social pedagogue, functions.  
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SOME PRODUCTIVE CONDITIONS AND PECULIARITIES OF HIGH 

SCHOOL LEARNERS‘ PATRIOTIC EDUCATION 

Eminyan G. K., Hovhannisyan S. A. 
 

The article reflects the pedagogic conditions and pedagogic 

methodological peculiarities of learners‘ especially high school learners‘ 

patriotic education. 

We have emphasized the organizational disciplinary components, the 

conditions for providing an interdisciplinary connection of social science 

subjects during the process of high school learners‘ patriotic education since 

we assume that the subject itself with its content and specific teaching 

methods cannot provide complex solution. The article shows that the usage of 

student-centered methods can make teaching and learning processes more 

effective. For productive teaching we should take into consideration some facts 

before choosing the method as it must fit with the lessons of social science 

subjects, the lesson type, the aim of the lesson, learners‘ age peculiarities, etc. 

Moreover, we have represented the importance of extracurricular activities 

which will have positive influence on learners‘ upbringing process and their 

patriotic behavior. All the considered peculiarities and conditions of patriotic 

education will help teachers to carry out the educational work more properly 

and more productively. 

Keywords: education, teaching, upbringing, patriotism, learner, method, 

school. 
 

Introduction. Today patriotic education is one of the essential parts of 

teaching process. It is a problematic issue acquiring special importance. 

According to the researchers ―patriotism does generally and characteristically 

involve a peculiar regard not just for one's own nation, but for the particular 

characteristics and merits and achievements of one's own nation‖. [9] The 

philosophical way of patriotic education includes the aims of upbringing and 

the strategy of educational process. For forming and developing specific 

characteristics of a real patriot we need to have special strategies and 

approaches. Sometimes the external manifestation of patriotism is considered 

2 0 2 0   № 2 
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that is an association of the word with the feelings, rather than with the 

activities. We have focuses on forming and developing attitude towards 

activities, especially socially significant activities. On the basis of our study we 

can assume that the subject without interdisciplinary connections of social 

science subjects cannot provide complex solution for learners‘ especially high 

school learners‘ patriotic education and these connections of social science 

subjects should be enhanced. We agree to the statement that ―education must, 

therefore, foster independent thinking and a capacity for rational evaluation 

that enables one to weigh different and potentially competing claims. This 

deliberative process guides the civic aim of education, which is to seek out the 

public good‖. [12] For developing patriotic behavior and attitude towards his/ 

her country and environment we emphasize the necessity of extracurricular 

activities and student-centered methods. The implementation of learners‘ 

especially high school learners‘ patriotic education is not an easy task, and it 

remains a problematic sphere of study. We have investigated the issues on 

effective learning and we have discussed the usage of different methods giving 

priorities to active teaching methods such as role plays, researches, etc. We 

have considered student-centered methods where learners are active 

participants of education, and they take the lead in their learning. Learners are 

no longer simply receiving information from teachers in a passive manner. 

This transfer of the learning initiative from teacher to learner has proved 

advantageous in various studies on problem-based learning. [5] Student–

centered learning is criticized as it is focused on the individual learner and 

there are some difficulties in its implementation. [10] Thus, we should 

mention that in this student-centered learning environment, learners still need 

guidance in order to not lose their way on their learning journey. If not guided 

well or sufficiently, learners often become overloaded or distracted 

cognitively, causing them to handle irrelevant aspects of tasks only and 

resulting in poor overall knowledge construction. [8] The guidance is the 

teacher who should choose the appropriate method and material of teaching 

taking into consideration different components and factors. We have 

considered the main elements of educational work. The organizational 

disciplinary components, the conditions for providing interdisciplinary 

connections of social science subjects are represented and stressed during the 

process of high school learners‘ patriotic education. We have studied and 

represented different pedagogic conditions and pedagogic methodological 
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peculiarities of learners‘ especially high school learners‘ patriotic education as a 

contribution and help for the process of educational work. 

The synthesis of theoretical and practical knowledge can be more 

effective during researches, studies, as well as during practical work. In this 

case teacher-centered methods, such as telling, talking, are less productive. 

Practical work, excursions, distinguished malty-contents specific thematic 

courses have more positive influence. Annual working plan of high school 

should include specific complex plan referring to learners‘ patriotic education 

such as the criterion of reports of work accomplishments, researches, 

theoretical and practical work, out-of-school and extracurricular activities, 

thematic excursions, ways of encouragement, thematic debates, visits, 

meetings with outstanding people, socially significant activities, etc. From the 

point of effectiveness they should be contextually brought into line with the 

teaching of social science subjects and the educational work.  

In public educational institutions the main elements of upbringing work 

are: 

 Learners‘ professional orientations. 

 Introduction of knowledge, skills and the importance of moral values in 

everyday behavior. 

 Socially significant activities. 

 The desire to serve as an example with one‘s own activities.  

 Special attention to state symbols. 

 Caring attitude towards surrounding and nature. 

 Knowledge and the intentional work of keeping national, religious and 

spiritual values. 

 Protection of state interests.  

The patriotic education of learners and especially high school learners 

can be much more effective if some things are taken into consideration, such 

as the peculiarities of the process of learner‘s professional orientation, in some 

cases, by emphasizing professions based on national interests (state study), 

besides learners should be introduced to different branches of science, be 

provided with the knowledge of the comprehension of sciences, of estimating 

of knowledge  and of analysing and synthesising of educational content of 

social science subjects.  

While speaking about the choice of ways and methods of teaching social 

science subjects first it is necessary to remember the diversity of teaching 

methods and their fitting with the lessons of social science subjects. In fact, 
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―teaching active methods,‖ game methods such as practical and role plays, 

studies of events, individual and team games, as well as non-game active 

methods, analyses of events, exercises, modeling of work, etc. are considered 

more productive methods. A particular attention should be drawn to the 

peculiarities of individual, group and collective ways of teaching. While using 

modern methods of teaching teachers mainly prefer the system of dividing the 

teaching process into 3 stages: stimulation, sense perception and consideration. 

Teachers mostly prefer multi-content teaching. This system includes a number 

of methods such as brainstorming, grouping, prism, pair work, snowball, free 

composition, T-chart, M-chart, mind mapping, mosaic, 3 keys and a lock, 

visiting a museum, etc. The choice and the effectiveness of above-mentioned 

methods and exercises depend on the type of a lesson, technical means of 

teaching, learners‘ sexual age peculiarities. 

The contextual opportunities of social science subjects in a high school, 

additional complex information, some peculiarities of practical work and role 

activities of the subjects, curriculum requirements for secondary education 

graduates can be considered pedagogical conditions for learners‘ patriotic 

education. The pedagogical condition of the educational work should involve 

and define the game rules both for a teacher and a learner. Self-control and 

public demand is very important. First as a condition one should clarify 

teachers and learners‘ perceptions, worldviews and ideas about the essence of 

Motherland and patriotism. The issues of learners‘ patriotic education emerge 

from the fact of miscomprehensions of Motherland and patriotism from both 

sides. Thus, it is necessary for the teacher to understand the concepts to help 

his/her learners.  

The set of criteria, as a normative document for the upbringing of a 

patriotic citizen, required from public educational institutions, as well as from 

the graduates of public educational institutions does not completely reflect the 

reality of the processes proceeding from the expected results. It also does not 

suggest the elements for upbringing of patriotic citizen. Thus, providing and 

enhancing of interdisciplinary connection of social science subjects can 

become a more effective condition for the process of upbringing work. 

Though, a lot depends on the teacher and the individuals who are responsible 

for the educational upbringing work of the public educational institution. On 

the other hand, learners should be emphasized as much depends on them. We 

agree to the statement that ―education needs to be democratic so that pupils 

come to learn in an environment that gives considerable weight not only to 
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their willing participation but their own intellectual contributions as well‖. 

[12] 

Each teacher of social science subject can plan by himself/herself a 

certain component of the learners‘ patriotic education though it is usually 

formal. On the other hand the planning of upbringing work becomes just 

documentary since teachers mostly are unaware of the number of lessons and 

classes they are going to have during next academic year in secondary or in  

high schools. In the case of success the image can be just the opposite. It is not 

a secret that the creation of interdisciplinary connections of social science 

subjects is much easier. From contextual point of view the organization and 

realization of a lot of topics, revision of topics, combinations, integrated lessons 

are just pedagogical problems. Here the contextual opportunities of methods of 

the implementation of learners‘ patriotic education open a wide horizon. This 

is not a difficult unsolvable problem for skillful pedagogues and teachers. The 

usage of the methods that we have mentioned, such as debate, visit, social 

work, etc., can be considered a great stimulation for interdisciplinary 

connections. It is worth mentioning that participation of the new younger 

generation in the social life can contribute to the formation and development 

of some social competencies as ability to choose, adaptability to change, 

responsibility and ability to keep a word, etc. Banks states ―I contend that an 

effective and transformative citizenship education helps students to acquire 

the knowledge, skills, and values needed to function effectively within their 

cultural community, nation-state, and region and in the global community‖. 

[1] According to Banks (2008), an education that is narrowly defined as 

academic achievement and testing will not prepare students to become 

effective citizens who are committed to social justice. We should educate 

students to be reflective, moral, caring, and active citizens in a troubled world.  

Today it is very difficult to imagine teaching of any discipline without 

interdisciplinary connections. The matter is not only the productive 

organization and implementation of an interdisciplinary connection, but also 

the condition of implementation of high school learners‘ patriotic education.  

For the contribution of an interdisciplinary connection of a social science 

subject during the process of high school learners‘ patriotic education we have 

represented the following conditions: 

1. Common goal. 

2. The contextual component of social science subjects. 

3. The circular requirement of high school social science subjects. 
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4. Motivational component. 

5. The upbringing component of social science subjects.  

6. The organizational  component.  

7. The component of teaching ways and methods.  

8. The component of visual things and means.  

While doing this or that task, learners deal with above mentioned 

conditions. By using information technologies analytical, comparative, 

synthetic, research work contributes to the formation and enhancement of an 

interdisciplinary connection.  

In the process of learners‘ patriotic education the basis of the creation of 

an interdisciplinary connection consists of two parts: theoretical knowledge 

(comparing, synthesis, association, etc.) and practical (identical skills, abilities). 

Both for theoretical and practical parts classroom is not an obligatory 

environment, there can be extracurricular environment or other public places. 

During patriotic education extra-curricular educational activities are 

emphasized since it is a free, creative and open process where we have active 

process of self-education and self-development of a personality. The essence is 

to develop specific behavior. Researchers have studied and described patriotic 

education: 

Patriotic education is a creative, purposeful, systematic process of 

interaction between teachers and students, which, on the one hand, involves 

the development of the historical and socio-cultural heritage of the country 

they live in, and on the other hand, it is a factor of formation of valuable 

attitude to the Fatherland, which intends to have impact on the consciousness, 

the emotional sphere of the student personality and his behavior, the result of 

which is to turn the student into a true patriot, i.e. a man with a strong sense 

of love for the motherland and pride for their achievements, a sense of 

responsibility for its well-being and willingness to perform socially significant 

activities for its benefit. [6] 

We should consider the development of different qualities for educating 

a real patriot who is ready to perform socially significant activities. 

Thus, by providing the proper and cooperative interdisciplinary 

connections, we can form and develop new knowledge, raise the upbringing 

component of teaching of social science subjects. The necessity of an 

interdisciplinary connection is conditioned by the fact that during 

commenting the essence of patriotism from a new prospective we have 

theoretically justified that a certain subject itself cannot solve the problem of 
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high school learners‘ patriotic education. So, we should emphasize the 

necessity of formation of an interdisciplinary connection.   

During the performance of learners‘ especially high school learners‘ 

patriotic education with the help of social science subjects it is very important 

to consider the following peculiarities: 

1. Providing the integral whole of upbringing work 

2. Introducing common requirements and tools of patriotic education  

3. Introducing  moral education work  

4. Providing similar work education  

5. Teaching ideas based on state and national interests 

6.  Introduction of identical work by including analytical, research studies 

in the process of social science disciplines 

7. Introduction of common requirements and principles including  

curriculum  

8. Providing the unity and periodicity of creative  and motivational work 

9. Providing tolerance  

10. Spreading and appropriation of proper information about national, 

religious, cultural peculiarities  

11. Mastering the universal information about state, national symbols, their 

application and significance  

12. Introducing the information about national heroes‘ lives and career (the 

reasons of becoming heroes) 

13. Supporting the importance of learners‘ professional orientations 

14. Spreading and appropriation of information about natural climatic and 

endemic peculiarities of  historic-cultural monuments  

15. Enrichment of informative, analytical sources of historic, cultural, sport 

events and personalities 

16. Introduction  of caring attitude towards surrounding  

17. Rise of sense of responsibility and willingness  

18. Maintaining discipline in individual and group work 

19. Providing participation of high school learners in socially significant 

activities  

20. Emphasizing academic knowledge, abilities and  skills  

21. Maintaining moral norms and customary law 

22. Organization of aimed excursions, visits, meetings, hikes, research and 

analytical work. 



202 

 

All the above-mentioned organizational disciplinary peculiarities are 

considered as conditions for forming interdisciplinary connections among 

social science subjects. Applying of ICT can have a stimulating effect by 

forming direct and vivid teaching opportunity of the material. 

Conclusion. After studying the topic under consideration we have drawn 

the following conclusions:  

 Productivity of patriotic education depends on the teacher and the learner, 

their active participation of the process. 

 Extracurricular activities are inseparable component of carrying out 

learners‘ patriotic education. 

 The correct and purposeful implementation of interdisciplinary connections 

of social science subjects in the organizational process of learners‘ patriotic 

education gives teachers an opportunity to improve learners‘ patriotic 

education, to provide conditions for meeting modern requirements of 

education and improvement of upbringing work. 
 

ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐԱԿԱՆ 

ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ ԵՎ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Էմինյան Գ. Կ., Հովհաննիսյան Ս. Ա. 
 

Հոդվածում արտացոլված են սովորողների և հատկապես ավագ 

դպրոցականների հայրենասիրական դաստիարակության մանկավար-

ժական պայմաններն ու մանկավարժամեթոդական առանձնահատ-

կությունները: Առանձնացված ձևով վեր են հանվում կազմակերպ-

չակարգավարական բաղադրիչները, ավագ դպրոցականների 

հայրենասիրական դաստիարակության գործընթացում հասարակագի-

տական առարկաների միջառարկայական կապի ապահովման 

պայմանները, քանզի առանձին առարկան իր բովանդակությամբ և 

դասավանդման մեթոդներով համալիր լուծում չի կարող ապահովել: 

Հոդվածը ցույց է տալիս, որ աշակերտակենտրոն մեթոդների 

օգտագործումը կարող է ավելի արդյունավետ դարձնել ուսուցման 

գործընթացը: Արդյունավետ ուսուցման համար մեթոդի ընտրությունը 

կատարելիս մենք պետք է հաշվի առնենք որոշ առանձնահատ-

կություններ, քանի որ մեթոդը պետք է համապատասխանի 

հասարակագիտական առարկանների դասերին, դասի տիպին, դասի 

նպատակին, սովորողների տարիքային առանձնահատկություններին և 

այլն: Ավելին, մենք ներկայացնում ենք արտադպրոցական 
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աշխատանքների կարևորությունը և դրանց դրական ազդեցությունը 

սովորողների հայրենասիրական դաստիարակության գործընթացի և 

նրանց հայրենասիրական վարքի ձևավորման վրա: Բոլոր ներկայացված 

առանձնահատկությունները և պայմանները կօգնեն ուսուցչին` ավելի 

պատշաճ և արդյունավետ իրականացնելու կրթական գործընթացը:  

Բանալի բառեր. կրթություն, ուսուցում, դաստիարակություն, 

հայրենասիրություն, սովորող, մեթոդ, դպրոց: 
 

НЕКОТОРЫЕ ПРОДУКТИВНЫЕ УСЛОВИЯ И ОСОБЕННОСТИ 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

Эминян Г. K., Оганнисян С. A. 
 

В статье отражены педагогические условия и педагогико-

методологические особенности патриотического воспитания учащихся, 

особенно старшеклассников. Мы выделили организационно-

дисциплинарные компоненты, условия обеспечения междисциплинарной 

связи предметов обществознания в процессе патриотического воспитания 

старшеклассников, поскольку исходим из того, что сам предмет с его 

содержанием и конкретными методами обучения не может обеспечить 

комплексного решения. В статье показано, что использование методов, 

ориентированных на учащихся, может повысить эффективность процесса 

обучения и воспитания. Для продуктивного обучения мы должны 

учитывать некоторые факты, прежде чем выбирать метод, так как он 

должен соответствовать урокам обществознания, типу урока, цели урока, 

возрастным особенностям учащихся и т. д. Кроме того, мы представили 

важность внеклассных мероприятий, которые окажут положительное 

влияние на процесс воспитания учащихся и их патриотическое 

поведение. Все рассмотренные особенности и условия патриотического 

воспитания помогут педагогам правильнее и продуктивно проводить 

воспитательную работу. 

Ключевые слова: образование, обучение, воспитание, патриотизм, 

учащийся, метод, школа. 
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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 

 

ՀԻՊԵՐԲՈԼԱԿԱՆ ՏԻՊԻ ԴԻՖԵՐԵՆՑԻԱԼ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐԻ 

ԼՈՒԾՈՒՄԸ ՎԵՐՋԱՎՈՐ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԵԹՈԴՈՎ՝ ԸՍՏ 

ԱՆԲԱՑԱՀԱՅՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱՅԻֈ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐԸ 

MATHEMATICA ՄԻՋԱՎԱՅՐՈՒՄ 

Սարգսյան Ա. Հ., Մուրազյան Մ. Ա. 

 

Աշխատանքում ներկայացվում են հիպերբոլական տիպի 

դիֆերենցիալ հավասարումների՝ ըստ անբացահայտ տարբերական 

սխեմայի վերջավոր տարբերությունների մեթոդով լուծման 

մոտեցումները: Կազմվում է անբացահայտ տարբերական սխեման 

նկարագրող և յուրահատկությունները պարզաբանող սխեմատիկ 

գծագիր: Դիտարկվում է կոնկրետ խնդիր, որի լուծումը հանգեցվում է 

հիպերբոլական տիպի դիֆերենցիալ հավասարման: Կազմվում է 

հաշվարկային ծրագիր Mathematica միջավայրում, կատարվում 

ուսումնասիրություն պրակտիկ զուգամիտության տեսանկյունից: 

Բանալի բառեր. ցանցերի մեթոդ, հիպերբոլական տիպի 

դիֆերենցիալ հավասարում, անբացահայտ տարբերական սխեմա: 

 

1. Ներածություն: Հիպերբոլական տիպի դիֆերենցիալ 

հավասարումների լուծումը մեծ կարևորություն ունի, քանի որ այն լայն 

կիրառություն ունի [1,2]ֈ Վերջավոր տարբերությունների (ցանցերի) 

մեթոդը մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումների լուծման 

ամենաունիվերսալ ու լայն տարածում ունեցող մեթոդներից է [2,3]ֈ 

Վերջինիս զարգացումը գլխավորապես պայմանավորված է ժամանա-

կակից հաշվիչ տեխնոլոգիաների զարգացմամբ [2,3]: Համակարգչային 

մաթեմատիկական փաթեթներն այժմ մեծ տարածում ունեն, դրանցում 

Mathematica-ն իր ուրույն ու անզիջում տեղն է զբաղեցնում ու անընդհատ 

զարգանում, այդ թվում նաև որպես բարձրակարգ ծրագրավորման 

միջավայր [4-14]ֈ 

2 0 2 0   № 2 
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[13] աշխատանքում դիտարկված են հիպերբոլոկան տիպի 

դիֆերենցիալ հավասարումների՝ ըստ բացահայտ տարբերական 

սխեմայի լուծման մոտեցումները, ու կազմված է լուծման հաշվարկային 

ծրագիրը Mathematica միջավայրում: 

Սույն աշխատանքում անդրադարձ է կատարվում հիպերբոլական 

տիպի դիֆերենցիալ հավասարումների՝ ըստ անբացահայտ տարբե-

րական սխեմայի լուծման մեթոդին [2, 13]: Մեթոդական նոր մոտեցմամբ 

են մեկնաբանվում ըստ անբացահայտ տարբերական սխեմայի ցանցերի 

մեթոդով հիպերբոլական տիպի դիֆերենցիալ հավասարումների 

լուծման գործընթացը՝ ներկայացնելով համապատասխան սխեմատիկ 

գծագրի միջոցովֈ Այնուհետև դիտարկվում է կոնկրետ եզրային խնդիր, 

որը լուծվում է ըստ ցանցերի մեթոդի անբացահայտ սխեմային 

համապատասխան հաշվարկային ծրագրի կազմմամբ և գործարկմամբֈ 

Համեմատվում է ճշգրիտ լուծման արդյունքների հետ, կատարվում է 

ուսումնասիրություն պրակտիկ զուգամիտության տեսանկյունից և 

հիմնավորվում ցանցերի մեթոդի՝ ըստ անբացահայտ տարբերական 

սխեմայի լուծման բարձր արդյունավետությունը հիպերբոլական տիպի 

դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման ժամանակֈ 

2. Հիպերբոլական տիպի դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման 

անբացահայտ տարբերական սխեման: Դիցուք ունենք հիպեբոլական 

տիպի դիֆերենցիալ հավասարմամբ հետևյալ եզրային խնդիրը. 

 
                   (1) 

որտեղ -ն հաստատուն իրական թիվ է, -ը 

տված անընդհատ ֆունկցիաներ են ըստ իրենց արգումենտների: 

Անբացահայտ տարբերական սխեման ունի հետևյալ տեսքը՝ 
  

             (2) 

որտեղ -ն որոշակի թվային արժեքներ ենֈ  

Անբացահայտ սխեմային համապատասխան հաշվարկային 

ալգորիթմը ստանալու համար կատարենք  հետևյալ նշանակումները՝ 

 

 
                                                                     (3) 
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(որտեղ -ի, -ի արժեքները և  ,  ֆունկցիաների տեսքերը կախված 

են խնդրի պայմաններից): 

Անբացահայտ տարբերական սխեմայի համար կուենանք [2]՝ 
   

                                            (4) 

  տեսքի հիպերբոլական տիպի դիֆերենցիալ 

հավասարման համար (2) տարբերական սխեման կընդունի հետևյալ 

տեսքը՝ 

 

 
                                                                            (5) 

որտեղ ֈ 

Իսկ (3) տարբերական սխեման կընդունի հետևյալ տեսքը՝ 

  

  

  
                                                     (6) 

Այժմ   ներկայացնենք բերված տարբերական սխեման բնութագրող 

սխեմատիկ գծագիրը: Այն տրվում է նկ. 1-ում բերված տեսքով, որտեղ 

երևում է, թե ինչ հերթականությամբ են ցանցի հանգույցներում 

հաշվվում  և  ֆունկցիաների հանգուցային արժեքները: 

      
ա)                  Նկ. 1                   բ) 

Ըստ անբացահայտ սխեմայի՝ հաշվարկային ալգորիթմն ընթանում 

է հետևյալ քայլերովֈ Նախ որոշվում են բոլոր  –երի արժեքները, որից 
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հետո  և  -երի հաշվումը տեղի է ունենում փոխկապակցված 

կերպով՝ ըստ նկ. 1-ում բերված սխեմայի, որտեղ համարակալումը 

կատարված է ըստ քայլերի հաջորդականությանֈ Նկ.1,ա-ում 

ներկայացված են -երը, իսկ  նկ. 1,բ-ում՝  -երըֈ  Հանգույցները,  

որոնցում  -երի արժեքները հայտնի են ըստ եզրային և նախնական 

պայմանների, պատկերված է կանաչ գույնովֈ Այսպես՝ նախ որոշվում են 

ժամանակային առաջին շերտի հանգույցներում -երի արժեքները, 

որից հետո ժամանակային երկրորդ շերտում -երի արժեքները, 

այնուհետև այդ նույն շերտում -երի արժեքները և այդպես 

շարունակֈ 

Ընդհանրացնելով նշենք, որ -րդ շերտում ունենալով  

արժեքները, կարող ենք ժամանակային -րդ շերտի հանգույցներում 

հաշվել  ցանցային ֆունկցիայի  արժեքները: Ժամանակային 

յուրաքանչյուր շերտում ֆունկցիայի արժեքները հաշվվում են  ցանցի 

ըստ ի շերտերի՝ հակառակ ուղղությամբ (նկ. 1 բ)ֈ 

Պարզաբանենք -երի հաշվման մասնավոր դեպքեր, որոնք 

առավել պատկերավոր են դարձնում անբացահայտ սխեմայով 

հաշվարկային գործընթացըֈ Պատկերենք, օրինակ, ցանցի հանգույց-

ներից -ի և -ի ձևանմուշները (նկ․ 2): 

 
ա)                 Նկ. 2                  բ) 

Նկար 2-ի ձևանմուշներում կապույտ գույնի սլաքով նշված է  

հանգույցների կախումը  հանգույցներից, իսկ կանաչ գույնով՝ 

 հանգույցների կախումը  հանգույցներից: Որպես օրինակ 

ներկայացնենք նաև -ի հաշվման ձևանմուշը (նկ․ 3): 
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Նկ. 3                             

Հանգույցները, որոնցում -երի արժեքները հայտնի են ըստ 

եզրային և նախնական պայմանների, պատկերված են կանաչ գույնովֈ 

Ըստ անբացահայտ սխեմայի  հանգույցում ֆունկցիայի արժեքը 

հաշվելու համար օգտվում ենք եզրային պայմանից արդեն հայտնի 

 հանգույցում ֆունկցիայի արժեքից և -ի արժեքիցֈ 

3. Հիպերբոլական տիպի դիֆերենցիալ հավասարումների՝ ըստ 

անբացահայտ տարբերական սխեմայի լուծման հաշվարկային ծրագիրըֈ 

Դիտարկենք հետևյալ եզրային խնդիրը՝  

                                                              (8) 

նախնական պայմանները կարող ենք գրել հետևյալ տեսքով՝ 

                                       (9) 

իսկ եզրային պայմանները՝ 

                                                  (10) 

տեսքով: 

Խնդրի լուծման անացահայտ տարբերական սխեման կունենա 

հետևյալ տեսքը՝ 
   

  

   

                                                 (11) 
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(11) տարբերական սխեմային համապատասխան հաշվարկային 

ծրագիրը Mathematica միջավայրում ներկայացնենք հետևյալ կերպ՝ 

n = 25; b = 0; l = 1; a = ; m = n; τ = 0.5 h2; h = (l-b)/n; s = a2*τ2/h2;  

s1 = 1+2s; 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+u[i, 0];  

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

Do[Do[d = s1-s r[i-1];  r[i] = s/d; k[i] = (2 I[i, j] - I[i, j-1] + s k[i-1])/d,  

{i, 1, n-1}];  Do[I[n-i+1, j+1] = r[n-i+1] I[n-i+2, j+1] + k[n-i+1],  

{i, 2, n}], {j, 1, m-1}]; A=Array[I, {n+1, m+1}, 0];  

G=ListPlot3D[A,PlotStyle->{ Green}] 

Արդյունքում արտածվում է  ֆունկցիային համապատասխան 

մակերևույթը  (նկ․ 4)ֈ 

 
Նկ. 4                             

Ստորև ներկայացված է ըստ անբացահայտ սխեմայի վերջավոր 

տարբերությունների մեթոդով լուծված  ֆունկցիայի 

մակերևույթները  քայլերին համապա-

տասխան. 

Do[b = 0; l = 1; a = 1; m = n; t0 = 1; 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}]; 

r[0, n] = 0; k[0, n] = 0; Do[Do[d = s1-s r[i-1, n]; r[i, n] = s/d;  

 k[i, n] = (2 I[i, j, n] - I[i, j-1, n] + s k[i-1, n])/d, {i, 1, n-1}];  

Do[I[n-i+1, j+1, n] = r[n-i+1, n] I[n-i+2, j+1, n] + k[n-i+1, n],  

{i, 2, n}], {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]},  
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 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]] 

Արդյունքում արտածվում է նկ. 5-ը: 

 
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}]; r[0, n] = 0; k[0, n] = 0;  

Do[Do[d = s1 - s r[i-1, n];  r[i, n] = s/d;   

k[i, n] = (2 I[i, j, n] - I[i, j - 1, n] + s k[i - 1, n])/d, {i, 1, n - 1}];  

Do[I[n – i + 1, j + 1, n ]= r[ n – i + 1, n] I[n – i  + 2, j + 1, n] + 

k[n  - i + 1, n], {i, 2, n}], {j, 1, m - 1}];  Do[Do[v[i, 1] = x[i, n];  

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]] 

Արդյունքում արտածվում է նկ. 6-ը: 
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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}]; r[0, n] = 0; k[0, n] = 0;  

Do[Do[d = s1-s r[i-1, n]; r[i, n] = s/d;  

k[i, n] = ((2I[i, j, n] - I[i, j-1, n] + s k[i-1, n]))⁄d, {i, 1, n - 1}]; 

Do[I[n – i + 1, j + 1, n] = r[n – i + 1, n] I[n – i + 2, j + 1, n] +  

k[n – i + 1, n], {i, 2, n}], {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/8],  

Opacity[n/18]}], {i, 0, n}], {n, 8, 20, 4}];  

gr = Table[T[n/2, n], {n, 8, 20, 4}]; Show[gr, AxesLabel→ {t, "u(x,t)"}]  

Արդյունքում արտածվում է նկ. 7-ը: 

Վերջավոր տարբերությունների մեթոդով ըստ անբացահայտ 

սխեմայի լուծման ժամանակ բաժանումների քանակի  և  

արժենքերով պայմանավորված հարաբերական սխալանքի գնահա-
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տականի արժեքները համապատասխանաբար հավասար են 

և  ֈ 

 
Նկ. 7                             

Այժմ  ներկայացնենք խնդրի ճշգրիտ լուծման [12] և ըստ 

անբացահայտ սխեմայի վերջավոր տարբերությունների մեթոդով 

լուծման մակերևույթները միևնույն կոորդինատական համակարգում, 

երբ  ֈ 

 
Նկ. 8                             

Նկ․ 8–ում կանաչ գույնով պատկերված է խնդրի ճշգրիտ  լուծուման 

գրաֆիկը, իսկ կարմիր գույնով՝  ըստ անբացահայտ սխեմայի վերջավոր 

տարբերությունների մեթոդով լուծման գրաֆիկըֈ  

4. Եզրակացություն: Ցանցերի մեթոդը եղել և շարունակում է 

ակտուալ մնալ և լայն կիրառություն գտնել գիտության տարբեր 
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բնագավառներումֈ Այն մաթեմատիկական ֆիզիկայի և դիֆերենցիալ 

հավասարումների լուծման մոտավոր մեթոդ է, սակայն ապահովում է 

մեծ ճշտություն: Ըստ անբացահայտ սխեմայի վերջավոր 

տարբերությունների մեթոդի մեկնաբանման՝ աշխատանքում 

դիտարկված մեթոդական մոտեցումը մեծ հետաքրքրություն է 

ներկայացնումֈ Իսկ դիտարկված ընդհանուր բնույթի խնդրի համար 

կազմված հաշվարկային ծրագրերը ոչ միայն ապահովում են նշված 

մեթոդներով խնդրի լուծման հաշվարկային գործընթացը՝ ուզած 

ճշտությամբ, 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 փոփոխմամբֈ 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 НЕЯВНОЙ РАЗНОСТНОЙ СХЕМОЙ. 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В СРЕДЕ MATHEMATICA 

Саргсян А. А., Муразян М. А. 

 

В работе представлены подходы решения дифференциальных 

уравнений гиперболического типа методом конечных разностей в 

соответствии с неявной разностной схемой. Представлен схематический 

чертеж, описывающий и проясняющий особенности неявной схемы. 

Рассматривается конкретная задача, решение которой приводит к 

дифференциальному уравнению гиперболического типа. Составлены 

вычислительные программы в сфере Mathematica и проведено 

исследование с точки зрения практической сходимости. 

Ключевые слова: метод сеток, дифференциальные уравнения 

гиперболического типа, неявная разностная схема.     
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SOLUTION OF THE HYPERBOLIC TYPE DIFFERENTIAL EQUATIONS BY 

THE FINITE DIFFERENCE METHOD IN ACCORDANCE WITH THE 

INEXPLICIT DIFERENCE SCHEME. CALCULATION PROGRAMMS IN 

MATHEMATICA AREA 

Sargsyan A. H., Murazyan M. A. 

 

The paper presents the approaches for solving hyperbolic type of 

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

ineplicit difference scheme. The schematic drawing is compiled, that describe 

and clearfying ineplicit scheme features. The concrete problem is considered, 

which leads to hyperbolic type differential equation. Computed program for 

the ineplicit scheme is compiled, and the practical convergence is studied. 

Keywords: grid method, differential equations of hyperbolic type, 

explicit difference 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 519:37                                ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ 

 

ԴԻՖԵՐԵՆՑԻԱԼ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ 

ԼՈՒԾՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ 

MATHEMATICA ՄԻՋԱՎԱՅՐՈՒՄ 

Սարգսյան Ա. Հ., Կոստանյան Ն. Կ. 

 

Աշխատանքում ներկայացվում են Mathematica միջավայրում 

դիֆերենցիալ հավասարումների և նրանց համակարգերի լուծման 

հնարավորությունները: Դիտարկվում են մի շարք օրինակներ, որոնք 

լավագույնս են բացահայտում այդ հնարավորությունները, կիրառվում 

են նաև միջավայրի գրաֆիկական միջոցները՝ ապահովելու 

արդյունքների դիտողականությունը: 

Բանալի բառեր. Wolfram Mathematica, DSolve, NDSolve, դանդաղող 

դիֆերենցիալ հավասարումներ, մասնական ածանցյալներ, հիբրիդ 

դիֆերենցիալ հավասարումներ: 

 

1. Ներածություն: Դիֆերենցիալ հավասարումները չափազանց 

կարևոր դեր ունեն ժամանակակից մաթեմատիկայում և նրա 

կիրառություններում [1]: Դիֆերենցիալ հավասարումների ընդհանուր 

տեսությունը ներառում է երկու հիմնական դասեր՝ սովորական և 

մասնական ածանցյալներով: Մեծ կարևորություն ունեն դիֆերենցիալ 

հավասարումների ինչպես ճշգրիտ (անալիտիկ), այնպես էլ թվային 

լուծումները [2,3]: Համակարգչային միջոցների զարգացմանը 

զուգընթաց՝ այժմ լայն տարածում ունեն մի շարք համակարգչային 

համակարգեր (Mathematica, Mathcad, Maple, Matlab և այլն), որոնք 

հնարավորություն են ընձեռում լուծել ինչպես պարզ, այնպես էլ բարդ 

գիտատեխնիկական խնդիրներ: Սակայն Wolfram Research Inc. 

ընկերության Mathematica բազմաֆունկցիոնալ ինտեգրված փաթեթը 

առաջատարներից է՝ իր ընձեռած ինչպես հաշվողական, այնպես էլ 

գրաֆիկական վիզուալացման հնարավորություններով [4-12]: 

2 0 2 0   № 2 



218 

 

Սույն աշխատանքը նվիրված է Mathematica միջավայրում 

դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման հնարավորությունների 

ներկայացմանը: Այդ նպատակով դիտարկվում են մի շարք հետաքրքիր 

խնդիրներ [13,14], որոնք լուծվում են դրանց կիրառմամբ: Միաժամանակ 

օգտագործվում են գրաֆիկական վիզուալացման միջոցները, որոնք 

առավել արդյունավետ են դարձնում դասավանդման գործընթացը և 

նյութի յուրացումը ուսումնասիրողների կողմից: Աշխատանքը 

մեթոդական առումով հետաքրքրություն է ներկայացնում. այն կազմված 

է Mathematica փաթեթի դասավանդման փորձի հիման վրա և կարող է 

կիրառվել դրա դասավանդման հետագա գործընթացում: 

2. Դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման ստանդարտ 

միջոցները Mathematica միջավայրում: Mathematica միջավայրում ինչպես 

սովորական, այնպես էլ մասնական ածանցյալներով դիֆերենցիալ 

հավասարումների և դրանց համակարգերի լուծման համար առկա են 

DSolve և NDSolve օպերատորները: DSolve օպերատորն ունի 

կոդավորման հետևյալ ձևաչափերը [6-8]. 

(1  - ստանում է  անհայտ ֆունկցիայի 

նկատմամբ սովորական դիֆերենցիալ հավասարման անալիտիկ 

լուծումը, 

(2) - ստանում է  անհայտ 

ֆունկցիայի նկատմամբ սովորական դիֆերենցիալ հավասարման 

անալիտիկ լուծումը [  , ] միջակայքում, 

(3)  ստանում է  անկախ 

փոփոխականից կախված  սովորական դիֆերենցիալ 

հավասարումների համակարգի անալիտիկ լուծումը, 

(4) - ստանում է մասնական 

ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարման լուծումը, 

(5) - վերադարձնում է 

մասնական ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարման լուծումը  

տիրույթում: 

Վերոնշյալ բոլոր դեպքերում արտածվում են դիֆերենցիալ 

հավասարումների կամ դրանց համակարգերի ընդհանուր լուծումները, 

որոնք պարունակում են c[k] ինտեգրման հաստատուններ: Այն դեպքում, 

երբ տրված են նաև եզրային և/կամ նախնական պայմաններ, 

վերջիններս որպես հավասարումներ կցվում են դիֆերենցիալ 

հավասարմանը կամ դրանց համակարգին, ինչի արդյունքում արդեն 

կարտածվեն մասնավոր լուծումները: 
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Նշենք DSolve օպերատորի հետ կապված մի քանի 

յուրահատկություններ. 

 -ը տալիս է լուծումներ -ի համար, -ը 

փոխարինելով  -ով՝ կստանանք լուծումներ -ի նկատմամբ: 

 Դիֆերենցիալ հավասարումները և եզրային պայմանները 

մուտքագրվում են <ձախ մաս>==<աջ մաս> տեսքով, իսկ դրանում 

մասնակցող ածանցյալները կարելի է գրել՝ օգտվելով D կամ Darivative 

օպերատորներից: 

 -ում մասնակցող հավասարումների համակարգը կարող է 

պարունակել նաև հանրահաշվական հավասարումներ, որոնք հանդես 

կգան որպես լրացուցիչ պայմաններ՝ այնպես, ինչպես մասնավորաբար 

եզրային և/կամ նախնական պայմանները: 

 -ը կարող է լուծել նաև դանդաղող դիֆերենցիալ 

հավասարումներ: Դանդաղող դիֆերենցիալ հավասարումների դեպքում 

նախնական ֆունկցիաները տրվում են  տեսքով: 

 -ը երբեմն արտածում է ենթադրյալ լուծումներ Solve-ի միջոցով: 

 -ի կողմից տրված լուծումները երբեմն պարունակում են 

ինտեգրալներ, որոնց համար հնարավոր չէ պարզել նախնական 

ֆունկցիաները: 

 WhenEvent[event, action]-ը կարող է ընդգրկվել հավասարումների մեջ` 

նշելով գործողությունը, որը իրականանում է, երբ event-ը տեղի ունի: 

DSolve օպերատորի նկատմամբ կիրառելի են որոշ ընտրույթներ, 

որոնք կարգավորում են հաշվարկային գործընթացները: Նշենք 

հիմնականները՝ 

Assumptions - թույլ է տալիս պարամետրերի և անկախ փոփոխականի 

նկատմամբ պայմաններ սահմանել, 

GaneratedParameters- թույլ է տալիս փոխել ինտեգրման հաստատունը՝ 

սահմանելով համապատասխան իդենտիֆիկատոր: 

NDSolve օպերատորի կոդավորման ձևաչափերն են [6-8]. 

(6) - ստանում է սովորական 

դիֆերենցիալ հավասարման  լուծումը  փոփոխականի  

միջակայքում 

(7) - ստանում է մաս-

նական ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարման լուծումը 

 ուղղանկյուն տիրույթում: 
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(8) -ստանում է մասնական ածանցյալ-

ներով դիֆերենցիալ հավասարման լուծումը  տիրույթում: 

(9) -ստանում է մասնական ածանցյալներով 

դիֆերենցիալ հավասարումների համակարգի լուծումը: 

Նշենք, որ  օպերատորն արտածում է թվային լուծում, 

ուստի այս օպերատորը կիրառելի է միայն մասնավոր լուծման որոշման 

դեպքում, այսինքն՝ երբ տրված են եզրային և/կամ նախնական 

պայմաններ: Օպերատորը վերադարձնում է արդյունքը 

InterpolatingFunction տեսքով: Այս օպերատորի նկատմամբ ևս կիրառելի 

են մի շարք ընտրույթներ, որոնք միջամտում են հաշվարկային 

գործընթացին: 

3. Դիֆերենցիալ հավասարումների և դրանց համակարգերի 

լուծման հնարավորությունները Mathematica միջավայրում: 

3.1. Սովորական դիֆերենցիալ հավասարումներ: 

3.1.1 Լուծել Ռիկկատիի լոգիստիկ հավասարումը՝  

,  որտեղ , և կառուցել գրաֆիկը: 

Mathematica միջավայրում այն կլուծենք հետևյալ կերպ` 

 
Գրաֆիկը կառուցենք տարբեր նախնական արժեքների համար`    

a-ին տալով տարբեր արժեքներ. 

Plot[Evaluate[y[x]/.pol/.{{a->1/19},{a->1/16},{a->1/2},{a-> 4},{a->8}}], {x,0,18}, 

PlotStyle->{RGBColor[0.39,0.26,0.67], RGBColor[0.7,0.26,0.45], 

RGBColor[0.36,0.58,0.52]},AxesOrigin->{0,0},PlotRange->{{-1,20},{-1,30}}, 

AspectRatio->31/21,AxesLabel->{X,Y},Epilog->{Arrow[{{-1,0}, {20,0}}], 

Arrow[{{0,-1},{0,30}}]}] 

Կարտածվի նկ.1-ում բերված գրաֆիկը: 

 3.1.2 Ուսումնասիրել դինամիկ համակարգի փուլային պատկերը. 

 
Լուծենք դիֆերենցիալ հավասարումների համակարգը: 

 
Արդյունքում կստանանք 
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Այնուհետև արտածենք լւծումների գրաֆիկները 

 

 

 

 

 

 
Արդյունքում կարտածվի նկ. 2-ը: 

 
3.2. Հիբրիդ դիֆերենցիալ հավասարումներ: 

3.2.1 Դիտարկենք սինուս ֆունկցիայի գրաֆիկի ալիքների շտկման 

խնդիրը.  

 
Կառուցենք ստացվածի գրաֆիկը` 
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Կարտածվի նկ. 3-ը: 

 
3.2.2. Կառուցենք աստիճաններով ներքև ցատկող գնդակի մոդելը. 
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Կառուցելով համապատասխան գրաֆիկը՝ կստանանք նկ. 4-ը. 

 

 

 
 

 
3.3. Դանդաղող դիֆերենցիալ հավասարումներ: Զանգվածի, 

էներգիայի, տեղեկույթի փոխանցման վրա հիմնված բազմաթիվ 

գործընթացներ ուղեկցվում են դանդաղմամբ կամ ուշացմամբ: Այդ 

դանդաղումը կարող է ունենալ ամենատարբեր պատճառներ` 

փոխներգործության տարածման արագության տարածման սահմանա-

փակությունը (օրինակ`էլեկտրական ազդանշան), «մարդ-մեքենա» 

համակարգի նյարդային և մկանային ազդակների «ոչ ակնթարթայնութ-

յունը», որոշ տարրերի իներցիայի առկայությունը (օրինակ` 

ինդուկտիվությունը էլեկտրական շղթաներում), տեխնոլոգիական 

գործընթացների սահմանափակ արագությունը (օրինակ` շարժիչի 

այրումը) և այլն: Այս պատճառով որոշ գործընթացներ չեն կարող 

նկարագրվել սովորական դիֆերենցիալ հավասարումների միջոցով: 

Սրա հետ կապված` առաջանում է անհրաժեշտություն դիտարկել 

հավասարումներ, որոնցում անհայտ ֆունկցիան հանդես է գալիս 

արգումենտի տարբեր արժեքների դեպքում: Այդպիսի հավասա-

րումներից են դանդաղող արգումենտով դիֆերենցիալ հավասա-

րումները, որոնց լուծման հնարավորություններին էլ կանդրադառնանք: 
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Ուսումնասիրենք դինամիկ համակարգում քաոսի սկիզբը, որը 

բնութագրվում է դանդաղող դիֆերենցիալ հավասարմամբ. 

 

 

 

 

 
Արդյունքում արտածվում է նկ. 5-ը: 

3.4. Մասնական ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումներ: 

3.4.1 Լուծել տրված նախնական պայմանին բավարարող, 

մասնական ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումը՝  

 

 
Կառուցենք համապատասխան 3D գրաֆիկը. 

 
Արտածվում է նկ. 6-ը: 

 
3.4.2 Լուծել տրված նախնական պայմանին բավարարող, 

մասնական ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումը՝  
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Կառուցենք համապատասխան եռաչափ գրաֆիկը. 

 
Կստանանք նկ. 7-ը: 

 
3.4.3 Լուծել տրված նախնական պայմանին բավարարող, 

մասնական ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումը՝  

 

 
Այնուհետև ստանանք գրաֆիկը (նկ. 8): 
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Արտածենք նաև համապատասխան եզրագծային գրաֆիկը (նկ. 9). 

  

3.4.4 Ներկայացնենք մասնական ածանցյալներով դիֆերենցիալ 

հավասարման լուծման օրինակ և կառուցենք գրաֆիկը (նկ. 10).  

 

 
Նշենք, որ Mathematica միջավայրում 4 փոփոխականով մասնական 

ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումները չեն լուծվում: 

3.5. Դիֆերենցիալ հավասարումների համակարգեր: 

3.5.1 Ներկայացնենք հաստատուն գործակիցներով գծային 

համասեռ դիֆերենցիալ հավասարումների համակարգերի լուծման 

օրինակներ: 
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Կառուցելով գրաֆիկը՝ կստանանք նկ. 11-ը. 

 

 
3.5.2. Ներկայացնենք գծային անհամասեռ դիֆերենցիալ 

հավասարումների համակարգերի լուծման օրինակներ: 

 

 
Կառուցենք գրաֆիկը, կստանանք նկ. 13-ը: 
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4. Եզրակացություն: Mathematica միջավայրը սովորական և 

մասնական ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումների և դրանց 

համակարգերի լուծման լայն հնարավորություններ ունի: 

Աշխատանքում ներկայացված օրինակները բացահայտում և մատչելի 

կերպով են ներկայացնում այդ հնարավորությունները և կարող են 

կիրառվել Mathematica փաթեթի դասավանդման ժամանակ: 

Առանձնակի նշանակություն ունի այն հանգամանքը, որ աշխատանքում 

զուգակցված գործածվում են նաև գրաֆիկական վիզուալացման 

հնարավորությունները՝ կիրառված դիֆերենցիալ հավասարումների 

լուծման արդյունքներն առավել մատչելի և տեսանելի դարձնելու 

նպատակով: Աշխատանքն արժեքավոր է մեթոդական տեսանկյունից: 

 

ВОЗМОЖНОСТИ РЕШЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ И 

ИХ СИСТЕМ В СРЕДЕ MATHEMATICA 

Саргсян А. А., Костанян Н. К. 

 

В работе представлены возможности решения дифференциальных 

уравнений и их систем в среде Mathematica. Рассматривается ряд 

примеров, которые лучше всего выявляют эти возможности, применяются 

также графические средства, которые обеспечивают визуализацию 

результатов.  
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Ключевые слова: Wolfram Mathematica, DSolve, NDSolve, 

дифференциальное уравнение задержки, частные производные, 

гибридное дифференциальное уравнение. 

 

POSSIBILITIES OF SOLVING OF DIFFERENTIAL EQUATIONS AND THEIR 

SYSTEMS IN MATHEMATICA AREA 

Sargsyan A. H., Kostanyan N. K. 

 

In the paper the possibilities of solving of differential equations and their 

systems is Mathematica area are presented. Several examples are considered 

that best highlight these possibilities. Graphical tools are also used, which are 

visualize the results. 

Keywords: Wolfram Mathematica, DSolve, NDSolve, delay differential 

equation, partial derivative, hybrid differential equation. 
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Պրակ   Բ       

Выпуск Б      

Issue    B  

 

ՀՏԴ 372.853                                                                              ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ 

 

ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԻՆԴՈՒԿՑԻԱՅԻ ՎԵԿՏՈՐԻ ՄԵԾՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՄԱՆ 

ՆՈՐ ԵՂԱՆԱԿԸ ՈՐՊԵՍ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Դրմեյան Հ. Ռ., Մանուկյան Վ. Ֆ., Նիկողոսյան Գ. Ս. 

 

Աշխատանքը նվիրված է մագնիսական ինդուկցիայի վեկտորի 

մեծության չափման նոր եղանակի մեթոդական մշակմանը: Այն 

ֆիզիկայի ուսուցչի համար հանդիսանալով տեղեկատվության 

լրացուցիչ աղբյուր՝ պետք է նպաստի աշակերտների ճանաչողական 

հետաքրքրասիրությունների զարգացմանը և ստեղծագործական 

գործունեության ակտիվացմանը, որոնք էլ արդյունքում կբերեն 

ուսուցման արդյունավետության բարձրացման: Ինքնաշեն լաբորատոր 

սարքի օգնությամբ կատարված է մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի 

վեկտորի բացարձակ արժեքի նոր՝ մագնիսահիդրադինամիկական 

եղանակով չափում: Նկարագրված է սարքի կառուցվածքն ու 

աշխատանքի սկզբունքը: Ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացի 

շրջանակում ուսուցանվող օրենքների կիրառմամբ և պարզ 

մաթեմատիկական հաշվումներով ստացվել է բանաձև, որը թույլ կտա 

ընդամենը երկու պարամետրերի՝ հոսանքի ուժի և սնդիկի սյուների 

բարձրությունների տարբերության չափումով որոշել մագնիսական 

ինդուկցիայի մեծությունը: 

Բանալի բառեր. մագնիսական ինդուկցիա, ինքնաշեն սարք, 

ուսուցման արդյունավետություն, սնդիկ, Ամպերի ուժ: 

 

Նախաբան: Դպրոցում ուսուցանվող հանրակրթական 

առարկաներից ֆիզիկան, իր ուրույն տեղն ունի ընդհանուր կրթական 

համակարգում, և դրա բովանդակությունը, ժամանակակից գիտատեխ-

նիկական առաջընթացի պայմաններում և թելադրանքով, անընդհատ 

պետք է նորացվի և հարստացվի: Ֆիզիկայի ուսուցչից պահանջվում է 

լայնորեն օգտագործել տեղեկատվության լրացուցիչ աղբյուրներ, 

2 0 2 0   № 2 
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սովորողների ճանաչողական հետաքրքրություններն ու ստեղծագոր-

ծական գործունեությունն ակտիվացնող նորագույն տեխնոլոգիաներ 

(մուլտիմեդիային միջոցներ), ինչպես նաև ինքնաշեն սարքեր և նոր 

ցուցադրական փորձեր, իհարկե, համադրելով ինչպես ուսուցման 

ավանդական մեթոդների վերանայված ու լրամշակված տարբերակները, 

այնպես էլ ժամանակակից կրթական տեխնոլոգիաների, դասավանդման 

մեթոդների ինովացիոն հնարավորությունները: Դրանք դյուրամարս 

կդարձնեն ֆիզիկական հասկացությունների, օրենքների, տեխնիկական 

կիրառությունների յուրացումը և կնպաստեն կայուն հետաքրքրություն-

ների ձևավորմանը, ինչն էլ հանդիսանում է այս աշխատանքի 

նպատակը: 

Փորձենք համառոտ ներկայացնել մի նյութ, որն ինքնաշեն սարքի 

կիրառմամբ հնարավորություն է տալիս ուսուցչին, առանց խախտելու 

ուսուցման տրամաբանական ընթացքը, սովորողներին ծանոթացնել 

մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի վեկտորի և Ամպերի ուժի բացարձակ 

արժեքների նոր՝ մագնիսահիդրոդինամիկական եղանակով որոշման 

հետ:  

Մագնիսական դաշտը բնութագրող ինդուկցիայի վեկտորի 

մեծության որոշումն ունի գործնական մեծ նշանակություն: Այդ 

նպատակին ծառայող չափիչ սարքերի մեծ մասի աշխատանքը հիմնված 

է էլեկտրամագնիսական ինդուկցիայի երևույթի վրա: Փորձնական 

ճանապարհով ինդուկցիայի վեկտորի մեծությունը որոշում են նաև՝ 

օգտվելով հոսանքակիր փոքր շրջանակի վրա մագնիսական դաշտի 

ազդեցությունից: Այն հանգամանքը, որ մագնիսական դաշտի 

ազդեցությունը դիտվում է ոչ միայն պինդ, այլ նաև հեղուկ և պլազմային 

էլեկտրահաղորդիչների վրա [1-3], մեզ բերեց այն համոզման, որ 

ինդուկցիայի վեկտորի մեծությունը հնարավոր է չափել ուրիշ 

եղանակով՝ օգտվելով հեղուկ միջավայրի (մեր փորձում սնդիկի) և 

մագնիսական դաշտի փոխազդեցությունից [4, 5], որի հիման վրա էլ այս 

աշխատանքում առաջարկում ենք մագնիսական ինդուկցիայի վեկտորի 

մեծության չափման մագնիսահիդրոդինամիկական եղանակը՝ տալով 

այդ նպատակի համար օգտագործած պարզագույն սարքի գործողության 

սկզբունքն ու կառուցվածքի սխեման: Ինքնաշեն սարքի աշխատանքի 

հիմքում ընկած է մագնիսահիդրոդինամիկայի այն մասնավոր դեպքը, 

երբ գործ ունենք հավասարակշռության հետ: Վերջինս հայտնի է և ունի 

բավականին լայն կիրառություններ: 

Նշենք, որ առաջադրվող սարքերը գործնական-կիրառական մեծ 
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նշանակություն ունեն հատկապես ուժեղ մագնիսական դաշտերի 

ինդուկցիայի մեծությունը չափելու համար, ինչով էլ պայմանավորված է 

աշխատանքի արդիականությունը: 

 
Նկ. 1. Ինքնաշեն սարքի սխեմատիկ պատկերը 

 

Սարքը, որն օգտագործել ենք, պատկերված է նկ.1-ում: Այն 

կազմված է 10x20x40 մմ չափեր ունեցող օրգանական ապակուց (1), որի 

մեջ բացված բնիկներում հագցված են 3’4 մմ ներքին տրամագիծ և 50’60 

մմ բարձրություն ունեցող ապակյա խողովակներ (2), որոնք 

հաղորդակցվում են իրար հետ: Օրգանական ապակու մեջ բացված մյուս 

բնիկներում հագցված են 1’1,5 մմ տրամագիծ ունեցող պղնձյա 

էլեկտրոդներ (3): Հաղորդակից անոթը կիսով չափ լցված է հեղուկ 

հաղորդիչով՝ սնդիկով (4), և նրա ազատ ծայրերը փակված են ռետինե 

խողովակով (6): Սարքն ամրացված է միլիմետրական բաժանմունքներ 

ունեցող քանոնի (5) վրա: Այս սարքի օգնությամբ մագնիսական 

ինդուկցիայի վեկտորի մեծությունը որոշելու համար այն ուղղաձիգ 

դիրքով տեղավորում ենք հաստատուն մագնիսի (էլեկտրամագնիսի) 

բևեռների միջև այնպես, որ դաշտի ուժագծերն ուղղահայաց լինեն 

էլեկտրոդներին: Հոսանքի բացակայության դեպքում հաղորդակից 

անոթի երկու ծնկերում էլ սնդիկի մակերևույթները կգտնվեն միևնույն 

մակարդակի վրա: Սեղմակների միջոցով էլեկտրոդները հաստատուն 

հոսանքի աղբյուրին միացնելիս հեղուկ հաղորդիչով կանցնի 

էլեկտրական հոսանք (10’15 Ա): 

Տեսական վերլուծություն: Ինչպես հայտնի է, մագնիսական 

դաշտում տեղավորված հոսանքակիր հաղորդիչի վրա ազդում է  ուժ, 

որի ուղղությունը որոշվում է ձախ ձեռքի կանոնով: Քանի որ այստեղ 

հոսանքի և մագնիսական դաշտի ուղղությունները փոխուղղահայաց են, 
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ապա այդ ուժի (Ամպերի ուժ) մեծությունը կորոշվի հետևյալ 

առնչությունով՝  

                                                     
²

F = IB d ,                                                        (1) 

որտեղ d -ն էլեկտրոդների միջև եղած հեռավորությունն է, I -ն` 

հոսանքի ուժի, B -ն մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի մեծություններն 

են: Մեր փորձում՝ ,90


  ,1sin   իսկ էլեկտրոդների միջև եղած d  

հեռավորությունը հավասար է բարոմետրական խողովակի ներքին 

տրամագծին: 

Հաստատուն հոսանք անցնելու ընթացքում համակարգում 

հաստատվում է հավասարակշռության վիճակ, երբ Ամպերի ուժի 

ճնշումը համակշռվում է հաղորդակից անոթներում հիդրոստատիկ 

ճնշումների տարբերությամբ, ինչի արդյունքում էլ մագնիսական 

ինդուկցիայի վեկտորի մոդուլի համար ստացվում է հետևյալ 

արտահայտությունը. 

                                                    ,

4

d g h
B

I

  
                                                   (2) 

որտեղ  ն սնդիկի խտությունն է, h -ը` սնդիկի սյուների 

տարբերությունը: 

(2) - ում gd
4

1
արտադրյալը փորձի պայմաններում հաստատուն 

մեծություն է: Եթե այդ արտահայտությունը նշանակենք k ով, ապա (2) 

բանաձևը վերջնականապես կստանա հետևյալ տեսքը՝                                  

                                                       
:

h
B k

I


                                                       (3) 

Այս բանաձևի օգնությամբ փորձնական ճանապարհով կարող ենք 

որոշել մագնիսական ինդուկցիայի վեկտորի մեծությունը, քանի որ նրա 

աջ մասում գտնվող h  - ը և I  - ն ենթակա են չափման, իսկ k - ն տվյալ 

սարքի համար հայտնի թիվ է:                       

Ունենալով մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի վեկտորի 

մեծությունը՝ կարելի է (1) առնչությունով որոշել նաև Ամպերի ուժի 

մեծությունը: 

Եզրահանգում: Մեր կողմից պատրաստված և փորձարկված 

ինքնաշեն սարքի ֆիզիկայի դասավանդման գործընթացում կիրառումը 

ուսուցչին հնարավորություն է տալիս՝ 

1. Հասնելու «Մագնիսականություն» թեմայի ավելի խոր յուրացմանը 

և այն կիրառելու որպես այդ թեմայի խորացված ուսուցման 
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արդյունավետության բարձրացման միջոց: 

2. Ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացում նյութի այս մեթոդական 

մշակումը կիրառելու դեպքում կարելի է հասնել աշակերտների՝ 

«Ֆիզիկա» առարկայի նկատմամբ հետաքրքրությունների աճման, 

հետևաբար և ուսուցման արդյունավետության բարձրացմանը: 

3. Աշխատանքում ներկայացված սարքի ոչ բարդ կառուցվածքը թույլ 

է տալիս հույս հայտնել, որ նման սարքերի պատրսատումը, 

փորձարկումը և կիրառումը հնարավոր է ամբողջովին իրագործել 

ֆիզիկայի դպրոցական լաբորատորիայի պայմաններում:  

 

Աշխատանքը կատարվել է ՇՊՀ-ի կողմից տրամադրվող 
ֆինանսական աջակցության շնորհիվ՝ № ShSU SCI-02-2020 գիտական 
թեմայի շրջանակներում: 

 

НОВЫЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ МАГНИТНОГО 

ИНДУКЦИОННОГО ВЕКТОРА КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Дрмеян Г. Р., Манукян В. Ф., Никогосян Г. С. 

 

Работа посвящена методической разработке нового метода 

измерения величины вектора магнитной индукции. В качестве 

дополнительного источника информации для учителя физики он должен 

способствовать развитию познавательных интересов учащихся и 

активизации творческой деятельности, что, в свою очередь, приведет к 

повышению эффективности обучения. С помощью самодельного 

лабораторного прибора было проведено измерение абсолютного значения 

вектора индукции магнитного поля новым магнитогидродинамическим 

методом. Описаны структура устройства и принцип действия. Используя 

законы, изученные в рамках школьного курса физики, и простые 

математические вычисления, получается формула, которая позволит 

определить величину магнитной индукции путем измерения только двух 

параметров: сила тока и разности высоты ртутных столбиков. 

Ключевые слова: магнитная индукция, самодельный прибор, 

эффективность обучения, ртуть, сила Ампера. 
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A NEW METHOD OF MEASURING THE VALUE OF THE MAGNETIC 

INDUCTION VECTOR AS A METHOD FOR INCREASING THE 

EFFICIENCY OF EDUCATION 

Drmeyan H. R., Manukyan V. F., Nikoghosyan G. S. 

 

The work is devoted to the methodological development of a new 

method for measuring the value of the magnetic induction vector. As an 

additional source of information for a teacher of physics, it should contribute 

to the development of the cognitive interests of students and the activation of 

creative activity, which, in turn, will lead to an increase of teaching 

effectiveness. With the help of a self-made laboratory device, a new 

measurement of the absolute value of the magnetic field induction vector was 

measured by a new magneto-hydrodynamic method. The structure of the 

device and the principle of operation are described. Using the laws, studied in 

the framework of school physics courses, and simple mathematical 

calculations, a formula is obtained that will determine the value of the 

magnetic induction by measuring the difference in heights of only two 

parameters: the electric current and the height of the mercury columns. 

Keywords: magnetic induction, self-made device, learning efficiency, 

mercury, Ampere. 

 

 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

1. Новожилов Ю. В., Яппа Ю. А. Электродинамика. Учебное пособие 

для студентов физических специальностей университетов. -М.: 

«Наука», 1978. 352 с. 

2. Терлецкий Я. П., Рыбаков Ю. П., Электродинамика. Учебное 

пособие для студентов физических специальностей университетов. 

- М.: Высш. шк., 1990. 352 с. 

3. Арцемович Л. А. Элементарная физика плазмы. Москва. Атом. 

издат. 1969. 317 с. 

4. Дрмеян Г. Р. Самодельное устройство для определения величины 

силы Ампера магнитогидродинамическим методом. Материалы 

XIII Международной конференции (ФССО-2015). Санкт-Петербург. 

2015. 1-4 июня. С. 418-421. 

5. Դրմեյան Հ. Ռ., Նազարյան Ն. Ա. Էլեկտրամագնիսական 



237 

 

մակածման երևույթը հեղուկ հաղորդիչներում: ՇՊՀ գիտական 

տեղեկագիր: 2018: Պրակ Բ, № 1: Էջ 141-147: 

 
 

Տեղեկություններ հեղինակների մասին 

Դրմեյան Հ. Ռ.- տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 
Շիրակի պետական համալսարան 
Էլ. փոստ՝ drm-henrik@mail.ru 
 
Մանուկյան Վ. Ֆ. - ֆիզմաթ գիտությունների թեկնածու, դոցենտ  
Շիրակի պետական համալսարան 
Էլ. փոստ՝ mvardan_1972@mail.ru 
 
Նիկողոսյան Գ. Ս.- ֆիզմաթ գիտությունների թեկնածու,  ասիստենտ 
Շիրակի պետական համալսարան 
Էլ.փոստ՝ gagonik@mail.ru 

 
Տրվել է խմբագրություն՝ 11.09.2019 

Գրախոսվել է՝ 22.11.2020 
 

mailto:drm-henrik@mail.ru
mailto:mvardan_1972@mail.ru
mailto:gagonik@mail.ru


238 

 

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 372.851                                                                              ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ 

 

ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

(ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԱՐՑԱԽՈՒՅԶ) 

Սարուխանյան Ա. Գ. 

 

Մեր նախորդ աշխատանքներում բազմիցս նշվել է, որ 

հանրակրթական դպրոցում մաթեմատիկական հասկացությունների 

սահմանումների ուսուցման գործող համակարգը հեռու է բավարար 

լինելուց, քանի որ՝ ա) չկա հստակ մշակված մեթոդիկա, որով 

առաջնորդվեն ուսուցիչները, բ) դասագրքերում առկա խնդիրների 

համակարգը չի նպաստում հասկացությունների սահմանմանումների 

յուրացմանն ու ձևավորմանըֈ Որպեսզի կարողանանք վերը նշված 

համոզմունքները հաստատել, անցկացրել ենք գիտափորձ ավելի քան 15 

դպրոցների մաթեմատիկայի 100 ուսուցիչների շրջանում և  կատարել 

ենք վերլուծությունֈ  

Բանալի բառեր. հասկացության սահմանում, տիպային խնդիրների 

համակարգ, սահմանման եղանակներ, սահմանման ձևավորում, 

սահմանման յուրացում (տիրապետում), սահմանումների ուսուցման  

մեթոդիկա, փաստող գիտափորձ, ուսուցիչների հարցախույզֈ 

 

Պարզելու համար հանրակրթական դպրոցներում երկրաչափական 

սահմանումների ուսուցման մեթոդիկայի փաստացի իրավիճակը՝ 

կատարել ենք փաստող գիտափորձ, որի նպատակն էր պարզել 

սահմանումների ուսուցման առկա վիճակը, պարզել՝ արդյոք 

ուսուցիչներին բավարարում են դասագրքերում առկա խնդիրների 

համակարգը, տիրապետում են արդյոք սահմանումների ուսուցման 

որոշակի մեթոդիկայի, և, վերջապես, ինչ են անում, երբ աշակերտը 

բառացի վերարտադրում է հասկացության դասագրքային կամ 

սեփական մեկնաբանմամբ սահմանումը, բայց չի կարողանում կիրառել 

այն կոնկրետ խնդիրների լուծման մեջֈ  

 

2 0 2 0   № 2 
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Համաձայն գործող մեթոդիկայի՝ ուսուցիչները նոր ներմուծվող 

հասկացությունը սահմանելուց հետո արագ անցում են կատարում 

վերջիններիս հատկությունների ու հայտանիշների ձևակերպմանն ու 

դրանց ապացուցմանը և դրանց կիրառմամբ խնդիրների լուծմանըֈ Իսկ 

սահմանման իմացությունը ստուգելու համար բավական է աշակերտին 

անգիր կրկնել տալ դասագրքային սահմանումը «Ո՞ր պատկերն է 
կոչվում…» հարցադրմամբ:  

Պարզելու համար հանրակրթական դպրոցներում երկրաչափական 

սահմանումների ուսուցման փաստացի իրավիճակը՝ կատարել ենք 

փաստող գիտափորձ թվով 15 դպրոցների մաթեմատիկայի 100 

ուսուցիչների շրջանումֈ Գիտափորձի նպատակն է պարզել 

սահմանումների ուսուցման առկա վիճակը, պարզել՝ արդյոք 

ուսուցիչներին բավարարում են դասագրքերում առկա խնդիրների 

համակարգը, տիրապետում են արդյոք սահմանումների ուսուցման 

որոշակի մեթոդիկայի, և, վերջապես, ինչ են անում, երբ աշակերտը 

բառացի վերարտադրում է հասկացության դասագրքային կամ 

սեփական մեկնաբանմամբ սահմանումը, բայց չեն կարողանում 

կիրառել այն կոնկրետ խնդիրների լուծման մեջֈ  

Որպեսզի ստանանք նշված հարցերի պատասխանները, 

ուսուցիչներին տրվել է լրացնելու 8 հարցերից բաղկացած հարցաշարֈ 

Նշված հարցաշարի յուրաքանչյուր հարցի պատասխանները 

կվերլուծենք առանձին-առանձին՝ անդրադառնալով յուրաքանչյուրինֈ  

Հարց 1.  Հասկացությունների սահմանման ինչպիսի եղանակներ 
գիտեքֈ 

Նշված հարցի՝ ուսուցիչների կողմից տրված պատասխանները 

շատ տարբեր էինֈ Ուսուցիչների մի մասը հարցի բովանդակությունը 

լավ չէր հասկացել, որովհետև սահմանման եղանակները նշելու 

փոխարեն ձևակերպել էին, թե ինչ է հասկացությունը կամ ինչ է 

սահմանումըֈ 
Կատարենք մի քանի մեջբերումներֈ  

 «Հասկացությունը մտքի տարրական ձև է, որը արտացոլում է 

առարկան»ֈ 

 «Սահմանումը առարկանների հատկություններն ու ձևն է»ֈ 

 «Սահմանել նշանակում է ասել, թե ինչ է դա»ֈ 

Կային ուսուցիչներ, որ հասկացել էին հարցի բովանդակությունը, 

բայց տվել էին սխալ պատասխաններֈ Օրինակ՝ «Հասկացության 

սահմանման եղանակներից են տեսական շարադրանքը և 
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երկրաչափական մեկնաբանությունը»: Ուսուցիչների մեծ  մասի 

համոզմամբ էլ սահմանման եղանակ է աքսիոմը, թեորեմը, լեմմը, 

հայտանիշը և հատկություններըֈ 

Կատարենք ևս մի քանի մեջբերումներֈ  

 «Երկրաչափության մեջ սահմանման եղանակները տարբեր են՝ 

աքսիոմ, թեորեմ, լեմմ, հայտանիշ, հատկություն»: 

 «Սահմանման եղանակ է կանոնը, դիտարկումը, օրինակների 

նշումը»: 

 «Հասկացությունները կարելի է սահմանել թեորեմի, աքսիոմի, 

օժանդակ պնդումների, սահմանումների նկարագրման միջոցով»: 

Ուսուցիչներից երկուսն էլ նշել են   «Եթե …, ապա …» 

Եվս երկու ուսուցիչ նշել են, որ սահմանման եղանակ է ուղղակի 

սահմանումն անգիր իմանալըֈ 

 «Սահմանումն ասում են անգիր, ապա բացատրում օրինակների 

վրա»: 

 «Սահմանման եղանակ է սահմանումը անգիր ասելը և գծագրով 

ցուցադրելը»: 

Ուսուցիչներից մի քանիսն էլ առանձնացրել են սահմանման 

հետևյալ եղանակները՝ սահմանում բառային և սահմանում 

գծապատկերների միջոցովֈ Օրինակ՝ 

 «Սահմանման եղանակներն են՝ խոսքի միջոցով, գծապատկերի 

միջոցով»:  

 «Հասկացությունները սահմանվում են գծապատկերման 

միջոցով»: 

Մի քանի ուսուցիչներ չէին տվել հասկացության սահմանման 

եղանակների անուններ, բայց օրինակների միջոցով կամ բացատրելով 

նշել էին մի քանի դեպքեր. 

 «Շեղանկյունը սահմանվում է որպես զուգահեռագիծ, 

քառակուսին՝ ուղղանկյուն կամ շեղանկյուն»: 

 «Սահմանել հասկացությունը որպես արդեն սահմանված 

հասկացությունների միջոցով»: 

 «Նկարագրության. այս դեպքում առարկան ներկայացվում է որոշ 

առանձնահատկություններով»: 

 «Հասկացությունը սահմանվում է նկարագրության միջոցով, այլ 

հասկացությունների փոխկապակցման միջոցով»: 

 «Սահմանում, որը ցույց է տալիս սահմանվող օբյեկտի 

առաջացումը» և այլնֈ 
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Ուսուցիչներից 7-ը չէին պատասխանել հարցին, իսկ 5-ն էլ նշել 

էին՝ չգիտեմֈ 

Աղյուսակ 1.  

Հարց 1-ի վերլուծություն 
 

Հարց 1 

Չեն 

պատաս 

խանել 

Ճիշտ են 

պատաս 

խանել 

Մոտ են 

պատաս

խանել 

Հարցը 

սխալ են 

հասկացել 

Սխալ են 

պատաս

խանել 

Պատասխանել 

են՝ չգիտեմ 

Հաճա- 

խակա- 

նություն 

7 20 30 10 28 5 

Տոկոս- 

ներ 
7% 20% 30% 10% 28% 5% 

 
Նկար 1. Հարց 1-ի վերլուծություն 

 

Հարց 2.  Կա՞ն արդյոք երկրաչափական հասկացություններ, որոնք 
չեն սահմանվում, եթե այո՝ նշեք մի քանիսըֈ 

Հարց 2-ին ուսուցիչները ավելի նման պատասխաններ էին տվելֈ 

100 մանկավարժներից 68-ը նշել էին, որ կան երկրաչափական 

չսահմանվող ելակետային (նախնական) հասկացություններֈ  

Մեջբերենք մի քանի պատասխաններ. 

 «Կետ, ուղիղ, հարթություն»: 

 «Կետ, ուղիղ, հատված, ճառագայթ»: 

 «Երկրաչափական այն հասկացությունները, որոնք ելակետային 

են և կազմում են երկրաչափության բազիսը, չեն սահմանվում, այլ 
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նկարագրվում ենֈ Երկրաչափության ելակետային հասկացութ-

յուններից են՝ կետ, ուղիղ, հարթություն և այլն»: 

100 ուսուցիչներից 14-ը կարծում են, որ չկան այնպիսի 

հասկացություններ, որոնք չեն սահմանվումֈ Օրինակներ՝  

 «Ոչ, երկրաչափության դասագիրքը եզակի դասագրքերից է, որ 

գերազանց գիտելիք է տալիս»: 

 «Չունենք, բոլոր երկրաչափական հասկացությունները 

սահմանվում են»: 

 «Ոչ, քանի որ ընդհանրապես յուրաքանչյուր հասկացություն 

կարելի է սահմանել ըստ իր հայտանիշների»: 

 «Եթե նույնիսկ կան հասկացություններ, որոնք չունեն հստակ 

ձևակերպում, դա դեռ չի նշանակում, որ հնարավոր չէ սահմանելֈ 

Ցանկացած հասկացություն կարելի է սահմանել»: 

Իսկ մնացած 18 ուսուցիչները տվել էին տարբեր պատասխաններ՝ 

մի մասը կարծում է, որ բոլոր հասկացությունները սահմանվում են, 

սակայն դասագրքերում առկա սահմանումները բարդ են ձևակերպվածֈ 

Ուսուցիչների մի մասն էլ կարծում է, որ միակ հասկացությունը, որը չի 

սահմանվում, դա կետն էֈ Օրինակներ՝  

 «Երկրաչափության մեջ միայն կետ հասկացությունն է, որ 

սահմանում չունիֈ» 

 «Նման հասկացություններ չկան, որ չեն սահմանվումֈ Նույնիսկ 

կետը, ճառագայթը և հարթությունը համարվում են 

երկրաչափական ելակետային, սակայն ևս սահմանվում են 

նկարագրման միջոցով»: 

 «Երկրաչափական հասկացությունները շատ խրթին են, լավ չեն 

սահմանվումֈ Օրինակ՝ ուղիղը, կետը, հարթությունը, ճառագայթը 

և այլն 

Աղյուսակ 2.  

Հարց 2-ի վերլուծություն 

 

Հարց 3. Եթե աշակերտները բառացիորեն կարողանում են ձևակեր-
պել հասկացության սահմանումը, ապա կարո՞ղ ենք ենթադրել, որ 
նրանք տիրապետում են հասկացության սահմանմանըֈ  

Հարց 2 Այո Ոչ Այլ 

Հաճախականություն 68 14 18 

Տոկոսներ 68% 14% 18% 
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Նշված հարցին մեծ մասամբ ուսուցիչները տվել էին կարճ 

պատասխաններ՝ այո կամ ոչ, իսկ ուսուցիչների 10%-ը նաև մեկնաբանել 

էր իր պատասխանըֈ Կատարենք մի քանի մեջբերումներ: 

 «Եթե ձևակերպումը կատարվում է ինքնուրույն քննարկումներից 

հետո, ապա կարելի է ենթադրել, որ, այո՛, տիրապետում է»ֈ 

 «Հասկացության սահմանումը բավարար պայման չէ այն 

տիրապետելու համար, անհրաժեշտ է նաև կիրառել խնդիրների լուծման 

մեջ»: 

 «Սահմանման ձևակերպումը անհրաժեշտ է, բայց ոչ բավարարֈ 

Լրացուցիչ հարցադրումների կամ օրինակների միջոցով կարելի է 

ստուգել սահմանման ճիշտ ձևակերպման յուրացումը»: 

 «Հասկացությունը բառացիորեն ձևակերպող աշակերտների մեջ 

կլինեն սովորողներ, որոնք տիրապետում են հասկացության 

սահմանմանը, և սովորողներ, որոնք լիարժեք չեն տիրապետում 

հասկացությանըֈ Դա կդրսևորվի հասկացությանը վերաբերող հարցերի 

ու խնդիրների քննարկման արդյունքում»: 

Ստորև կներկայացնենք թվային տվյալներ ուսուցիչների կողմից 

երրորդ հարցի պատասխանների շուրջֈ Հաջորդ հարցի նպատակն է 

ճշտել, թե ուսուցիչները ինչպես են պարզում՝ աշակերտները 

տիրապետում են կենկրետ հասկացության սահմանմանը, թե ոչֈ 
 

Աղյուսակ 3.  

Հարց 3-ի վերլուծություն 
Հարց 3 Այո Ոչ 

Հաճախականություն 55 45 

Տոկոսներ 55% 45% 
 

Հարց 4. Նկարագրեք, խնդրեմ, թե ինչպես եք պարզում՝ 
աշակերտները տիրապետում են արդյոք կոնկրետ երկրաչափական 
հասկացության սահմանմանը, թե ոչ: 

Պատասխանները շատ տարբեր էինֈ Հետաքրքիրն այն է, որ 

շատերի մոտ չորրորդ հարցի պատասխանը հակասում է երրորդ հարցի 

պատասխանինֈ  

Ուսուցիչների մեկ երրորդը հարցին պատասխանել էր. 

«Եթե աշակերտը կարողանում է անգիր ասել հասկացության 

սահմանումը, հետևաբար դա չի նշանակում, որ նա տիրապետում է 

հասկացության սահմանմանը», իսկ չորրորդ հարցին նույն ուսուցիչը 

պատասխանել է, որ «աշակերտը տիրապետում է հասկացության 

սահմանմանը, եթե կարողանում է սահմանել հասկացությունը», մեկ այլ 
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ուսուցիչ էլ երրորդ հարցին պատասխանել է, որ «եթե աշակերտը 

բառացիորեն ձևակերպում է հասկացության սահմանումը, հետևաբար 

նա տիրապետում է հասկացության սահմանմանը», իսկ չորրորդ 

հարցին պատասխանել է. «Եթե աշակերտը կարողանում է սահմանել 

սահմանումը և կարողանում է կիրառել խնդիրների լուծման մեջ, 

հետևաբար աշակերտը տիրապետում է հասկացության սահմանմանը»ֈ 

Նշված պատասխանների հակասությունը վկայում է այն մասին, որ՝  

1. Սահմանումների ուսուցումը կրում է ձևական բնույթ, քանի որ 

ուշադրություն չի դարձվում աշակերտների՝ սահմանումները 

կիրառելու կարողությանըֈ Օրինակ՝ աշակերտները երբեմն ճիշտ 

ձևակերում են «զուգահեռագիծ» հասկացության սահմանումը, 

սակայն չեն կարողանում նույնիսկ ընտրել գրատախտակին  

գծված մի քանի քառանկյուններից զուգահեռագիծը, այսինքն՝ 

ճանաչել այնֈ 

2. Ուսուցիչներից մի մասը նույնիսկ աղոտ պատկերացում ունի 

հասկացությունների ուսուցման  մեթոդիկայի մասինֈ 

Հասկացության սահմանումը ընկալվում է որպես դասընթացի 

տվյալ թեմայի այն մասը, որը պետք է անգիր անել և վերջֈ  Շատ 

հաճախ նույնացվում են տվյալ հասկացության սահմանումը և 

հատկություններըֈ  

Չորրորդ հարցին ուսուցիչներից մեկը պատասխանել է. «Աշակերտը 

տիրապետում է հասկացության սահմանմանը, եթե կարողանում է 

թվարկել տրված հասկացության հատկությունները»ֈ Տվյալ դեպքում այս 

ուսուցիչի մոտ հստակ չեն տարանջատվում «հասկացության 

սահմանում» և «հասկացության հատկություն» եզրույթներըֈ Կան 

ուսուցիչներ, որ նշված հարցի պատասխանը ձևակերպել էին՝ հղում 

անելով հարց 3-ին. «Եթե աշակերտները բառացիորեն ձևակերպում են 

հասկացության սահմանումը, հետևաբար տիրապետում են 

հասկացության սահմանմանը»ֈ Պատասխանողների միայն 2%-ն էր նշել, 

որ անհրաժեշտ է դիտարկել պարտադիր մակարդակի տիպային 

խնդիրներ. «Առաջարկում եմ լուծել սահմանումների յուրացմանն 

ուղղված պարտադիր մակարդակի տիպային խնդիրներ, սահմանման 

վերաբերյալ տալիս եմ հակասող ենթադրությամբ հարցադրումներ»ֈ Ութ 

ուսուցիչներ տվել էին այլ՝ հետաքրքիր պատասխաններֈ Կատարենք մի 

քանի մեջբերումներֈ 
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 «Ամփոփման ժամանակ պարզ է դառնում, թե աշակերտները 

ինչքանով են տիրապետում այս կամ այն հասկացության 

սահմանմանը»ֈ 

 «Եթե աշակերտները կարողանում են հասկացության 

սահմանումը կապել կյանքի ու կենցաղի հետ, հետևաբար տիրապետում 

են հասկացության սահմանմանը»ֈ 

Մանկավարժներից 3-ը չէր պատասխանել հարցին, այսինքն՝ 100 

ուսուցիչներից 3-ը ամենայն հավանականությամբ չեն պատկերացնում 

ինչպես պարզել՝ իրենց աշակերտները տիրապետում են հասկացության 

սահմանմանը, թե ոչֈ  

Աղյուսակ 4.  

Հարց 4-ի վերլուծություն 
 Հաճախականություն Տոկոսներ 

Հարց 4 

Գիտեն  անգիր 50 50 % 

Կարող են կիրառել 10 10 % 

Գիտեն 

հատկություններ 
13 13 % 

Կարող են 

լուծ․տիպային խնդ․ 
2 2 % 

Կարող են կիրառել 

հատկություններ 
14 14 % 

Այլ 8 8 % 

Չեն պատասխանել 3 3 % 
 

Հարց 5. Եթե աշակերտները սխալ են ձևակերպում հասկացության 
սահմանումը, ինչպիսի՞ քայլերի եք դիմումֈ 

Ուսուցիչներից 27–ը կարծում է, որ եթե աշակերտը սխալ է 

ձևակերպում հասկացության սահմանումը, անհրաժեշտ է միայն գծել 

գծագիր  և նորից կրկնել սահմանումըֈ Օրինակ՝ «պարզաբանում եմ թույլ 

տված սխալը գծապատկերի միջոցով»ֈ  

14 ուսուցիչները օգնության են կանչում դասարանի 

աշակերտներին. «Դասարանում այնքան եմ կրկնել տալիս, մինչև սխալ 

ձևակերպած աշակերտը ձևակերպի ճիշտ»ֈ  

Նախորդ հարցերի ժամանակ անդրադարձել ենք, որ կան 

ուսուցիչներ, որոնք հասկացության սահմանումը և հասկացության 

հատկությունները նույնացնում են և կարծում են, որ եթե հասկացության 

հատկությունները աշակերտները գիտեն, հետևաբար նաև 

տիրապետում են հասկացության սահմանմանըֈ Նույն ուսուցիչները այս 

հարցին ևս պատասխանել էին, որ «եթե աշակերտը սխալ է ձևակերպում 
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հասկացության սահմանումը, հետևաբար թվարկել եմ տալիս տվյալ 

հասկացության հատկությունները, այնուհետև նորից կրկնել եմ տալիս 

հասկացության սահմանումը այնքան ժամանակ, մինչև աշակերտը 

ճիշտ ձևակերպի հասկացության սահմանումը»ֈ 

Թվով 7 ուսուցիչներ էլ կարծում են, որ անհրաժեշտ է դիտարկել 

ժխտական օրինակներ, կամ կատարել  հակասող ենթադրությունֈ 

Օրինակ՝ 

1.  «Փորձում եմ աշակերտներին բացատրել թույլ տված սխալը, 

բերում իր տված սահմանմանը ժխտող օրինակ»: 

2. «Իրենց սխալի վրա հակասող ենթադրությամբ գալիս ենք ճիշտ 

սահմանմանը»ֈ 

Ուսուցիչներից  5-ը կարծում են, որ յուրաքանչյուր աշակերտի հետ 

անհրաժեշտ է անհատական մոտեցում. «Անհրաժեշտ է անհատական 

վերաբերմունք յուրաքանչյուր դեպքի համար»ֈ   

Ուսուցիչներից 16-ը մտածում է, որ պետք է դիտարկել կիրառական 

օրինակներ (14 ուսուցիչներ) կամ տիպային խնդիրներ (2 ուսուցիչներ): 

10 ուսուցիչներ էլ տվել էին շատ տարբեր պատասխաններ՝ 

 «Սխալ ձևակերպած աշակերտին ժամանակ եմ տալիս 

դասագրքից անգիր սովորելու համար»ֈ 

 «Ուղղում եմ, հակառակ դեպքում՝ նորից կրկնել տալիս»ֈ 

 «Փորձում եմ բացատրել սահմանման մեջ եղած յուրաքանչյուր 

բառի նշանակությունը»ֈ 

Աղյուսակ 5.  

Հարց 5-ի վերլուծություն 

 

Մի քանի անգամ նշել ենք, որ սահմանումների ուսուցումը 

դպրոցում կրում է ձևական բնույթ, ոչ միայն նրա համար, որ չկա առկա 

հստակ մեթոդիկա, այլ նաև՝ չկան դասագրքերում կոնկրետ 

 Հաճախականություն Տոկոսներ 

Հարց 5 

Անհատական 

վերաբերմունք 
5 5% 

Կիրառական օրինակներ 16 16% 

Գծապատկերում 27 27% 

Դասարանի օգնություն 14 14% 

Ժխտական օրինակներ 7 7% 

Հատկությունների 

կիրառում 
21 21% 

Այլ 10 10% 
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սահմանումների ձևավորմանն ու յուրացմանն ուղղված պարտադիր 

մակարդակի տիպային խնդիրներֈ  

Հաջորդ հարցի միջոցով ուզում ենք պարզել, թե հարցմանը 

մասնակցող ուսուցիչները արդյոք համաձայն են, որ դասագրքերում 

բացակայում են կոնկրետ հասկացությունների սահմանումների 

ձևավորմանը և յուրացմանն ուղղված պարտադիր մակարդակի 

տիպային խնդիրներֈ 

Հարց 6. Երկրաչափության գործող դասագրքերում կա՞ն կոնկրետ 
սահմանումների ձևավորմանն ու յուրացմանն ուղղված ուսուցման 
պարտադիր մակարդակի տիպային խնդիրներֈ Եթե այո, նշեք դրանցից 
որևէ մեկըֈ 

16 ուսուցիչներ կամ, որ նույն է, հարցմանը մասնակցողների միայն 

16%-ն է մեզ հետ համակարծիք, 64 մանկավարժներ պատասխանել էին, 

որ կան այդպիսի խնդիրներ, նույնիսկ բերել էին մի քանի մասնավոր 

օրինակներֈ 11 մանկավարժներ չեն պատասխանել հարցին, իսկ 9 

մանկավարժներ տվել էին անհասկանալի պատասխաններֈ  

Տանք թվային վերլուծություն. 

Աղյուսակ 6. 

Հարց 6-ի վերլուծություն 

 Կան Չկան 
Անհասկանալի 

պատասխաններ 

Չեն 

պատաս 

խանել 

Հաճախականություն 64 16 9 11 

Տոկոսներ 64% 16% 9% 11% 
 

 
Նկար 2. Հարց 6-ի վերլուծություն 

 

Առանձին կվերլուծենք այն 64 ուսուցիչների պատասխանները, 

որոնք գտնում են, որ դասագրքերում կան կոնկրետ սահմանումների 

ձևավորմանն ու յուրացմանը ուղղված պարտադիր մակարդակի 
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տիպային խնդիրներֈ 17 ուսուցիչներ պնդում են, որ կան, սակայն շատ 

քիչ են, մեջբերենք պատասկաններից մեկը. 

 «Որոշ թեմաների վերաբերյալ կա, բայց շատ քիչ քանակությամբֈ 

Բացի  դրանից, խնդիրները միջին բարդության են, որոնք ներառական 

կրթությանը համար չէ»: 

Իսկ 47 ուսուցիչներ կարծում են, որ դասագրքերում առկա 

խնդիրների համակարգը բավարար է սահմանումները լիարժեք 

յուրացնելու համարֈ  Հետաքրքիրն այն է, որ այն ուսուցիչները, որոնք 

մտածում են, որ առկա խնդիրների համակարգը բավարար է 

սահմանումը լիարժեք յուրացնելու համար, նրանք են, որոնք մտածում 

են, որ հասկացության սահմանումը և հասկացության հատկությունները 

կարելի է նույնացնելֈ Դիտարկենք մի քանի պատասխաններ. 

 «Կան, օրինակ՝ գծել շրջանագիծ և պատկերել նրա տարրերը, 

թվարկել հատկությունները»ֈ 

 «Կան, օրինակ՝ կառուցել եռանկյան միջնագծերը, բարձ-

րությունները, կիսորդները, գրել բանաձևերը»ֈ 

Հարց 7. Արդյո՞ք ձեզ բավարարում է երկրաչափության գործող 
դասագրքերում առկա խնդիրների համակարգը՝ տվյալ հասկացությունը 
աշակերտների կողմից լիարժեք յուրացնելու համարֈ 

Հարցը չի վերաբերում միայն հասկացության սահմանման 

յուրացմանը, այլ ընհանուր առմամբ վերաբերում է հասկացության 

լիարժեք յուրացմանը, որի մեջ մտնում է նաև հասկացության 

սահմանման յուրացումըֈ 

Ուսուցիչների մոտ կեսը պատասխանել էր, որ հասկացությունները 

լիարժեք յուրացնելու համար իրենց բավարարում է առկա խնդիրների 

համակարգը ֈ Հարցվողների մոտ մեկ քառորդը պատասխանել է, որ 

խնդիրների համակարգը բավարար չէ հասկացությունները լիարժեք 

դասավանդելու համարֈ Հետաքրքիրն այն է, որ պատասխանողներից մի 

քանիսը 6-րդ և 7-րդ հարցերին տվել են ժխտական պատասխաններֈ 

Օրինակ՝ 6-րդ հարցին պատասխանել են, որ դասագրքերում առկա 

խնդիրների համակարգը չի նպաստում հասկացությունների 

սահմանումների լիարժեք յուրացմանն ու ձևավորմանը, սակայն 7-րդ 

հարցին պատասխանել են, որ իրենց բավարարում է երկրաչափության 

դասագրքերում առկա խնդիրների համակարգը, որոնք նպաստում են 

հասկացությունների յուրացմանըֈ Հետաքրքիր է, ի՞նչ է հասկանում 

ուսուցիչների մի մասը, երբ ասում է՝ հասկացությունը լիարժեք 
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յուրացնելֈ Արդյոք դրա մեջ մտնում է հասկացության սահմանման 

յուրացումը, թե սահմանումը անգիր իմանալը բավարար էֈ 

Ուսուցիչների մի մասն էլ կարծում է, որ դասագրքերում առկա 

խնդիրների համակարգը մասամբ է բավարարումֈ Նրանցից մեկը նշել է, 

որ «խնդիրների համակարգը բավարար է մի քանի սահմանումների 

դեպքում, իսկ մեծ մասամբ բավարար չեն, քանի որ ընդգրկված են միջին 

բարդության կամ դժվար խնդիրներֈ Խնդիրների համակարգը հեշտից 

դժվար չի առաջնորդվում»ֈ Ուսուցիչներից մեկը նշել էր, որ հոսքային 

դասարաններում օգտագործվող Շառիգինի դասագրքերում չկան 

ընդհանրապես հասկացությունների յուրացմանը ուղղված տիպային 

խնդիրներ, քանի որ առկա խնդիրները միայն գերբարդ ենֈ Մի քանի 

ուսուցիչներ էլ կարծում են, որ առկա խնդիրների համակարգը 

բավարար է հասկացությունների յուրացման համար, սակայն քիչ է 

հատկացված ժամաքանակը տվյալ հասկացությունը դասավանդելու 

համարֈ Ուսուցիչներից մեկն էլ կարծում է, որ հասկացությունների 

լիարժեք յուրացման համար խնդիրների առկայությունը, կամ 

բացակայությունը ազդող գործոններ չեն, եթե աշակերտը ընդունակ էֈ  

Ստորև ներկայացնենք թվային վերլուծությունըֈ  

Աղյուսակ 7.  

Հարց 7-ի վերլուծություն 

 
Հարց 7 

այո ոչ մասամբ այլ 

Հաճախականություն 49 25 20 6 

Տոկոսներ 49% 25% 20% 6% 
 

Հարց 8. Ինչպիսի՞ մեթոդիկա կառաջարկեք՝ ստուգելու համար՝ 
արդյոք սովորողը տիրապետում է այս կամ այն երկրաչափական 
հասկացության սահմանմանըֈ 

Ինչպես և սպասելի էր ու կանխատեսելի, ուսուցիչների կեսից 

ավելին պատասխանել էր, որ աշակերտներին կհանձնարարի 

սահմանել բառացիորեն հասկացության սահմանումը, ուսուցիչների 

մոտավորապես մեկ երրորդը պատասխանել էր, որ կդիտարկի 

դասագրքում առկա խնդիրները, ու եթե աշակերտները լուծեն 

առաջարկվող խնդիրները, ապա միանշանակորեն կարող է պնդել, որ 

աշակերտները տիրապետում են հասկացության սահմանմանըֈ 

Հետաքրքիրն այն  է, որ վերջիններս այն ուսուցիչներն են, որոնք 

հասկացության սահմանման եղանակներից են համարում հայտանիշը և 

լեմման, ընդ որում՝ վերջիններս «հասկացության սահմանում» և 
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«հասկացության հատկություն» եզրույթները նույնացնում ենֈ Ուսու-

ցիչների մի մասը հարցին չէր պատասխանել, մի մասն էլ ուղղակի 

հարցը սխալ էր հասկացել, և հարցին պատասխանլու փոխարեն 

կատարել էր առաջարկներ, որ դասագրքերը պետք է համալրվեն 

որոշակի խնդիրների համակարգով, որպեսզի դասագրքերում լինեն նաև 

պարզագույն խնդիրներ, որ դասագրքերից օգտվեն նաև այն 

աշակերտները, որոնք ստանում են ներառական կրթությունֈ 

Հարցումների արդյունքները ապացուցեցին մեր մտահոգութ-

յունները այն մասին, որ հասկացությունների սահմանումները դպրոցում 

կատարվում են ոչ լիարժեք, քանի որ՝ ա) չկա հստակ մշակված 

մեթոդաբանություն, բ) դասագրքերում առկա խնդիրների համակարգը 

բավարար չէ հասկացությունների սահմանումները լիարժեք յուրացնելու 

համարֈ 

Աղյուսակ 8.  

Հարց 8-ի վերլուծություն 

 

Հարց 8 

Սահմանման 

ձևակերպում 

Դասագրք․ առկա 

խնդիրների 

դիտարկում 

Առաջարկ

ություններ 

Չեն 

պատասխ

անել 

Հաճախականություն 52 31 12 5 

Տոկոսներ 52% 31% 12% 5% 

 
Նկար 3. Հարց 8-ի վերլուծություն 

 

Ուսուցիչների մի մասը համակարծիք էր մեզ հետ, որ անհրաժեշտ է 

դասագրքերում ներառել պարտադիր մակարդակի տիպային խնդիրներֈ 

Ինչպես նաև անհրաժեշտ է հստակ մեթոդիկա հասկացությունների 
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սահմանումները դասավանդելու համար, որը կնպաստի վերջիններիս 

լիարժեք յուրացմանը, ինչպես նաև հասկացությունների սահմանումը 

անգիր իմանալը կլինի անհրաժեշտ պայման, բայց ոչ բավարարֈ 

 

ОБ ОБУЧЕНИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯМ (ОПРОС СРЕДИ УЧИТЕЛЕЙ) 

Саруханян А. Г. 

 

В наших предыдущих работах неоднократно указывалось, что 

существующая система преподавания определений математических 

понятий в школе далека от удовлетворительной, поскольку: а) нет четко 

разработанной методологии для учителей; б) существующая система задач 

в учебниках не способствует освоению и формированию понятий 

определений. 

Чтобы подтвердить вышеупомянутые убеждения, мы провели 

научный эксперимент среди 100 учителей математики из более чем 15 

школ и провели анализ. 

Ключевые слова: определения понятий, система типовых задач, 

методы определения, формирование определений, овладение определе-

нием (освоение), методика преподавания определений, обоснованный 

научный эксперимент, опрос учителей. 

 

ON LEARNING DEFINITIONS (SURVEY AMONG TEACHERS) 

Sarukhanyan A. G.  

 

In our previous works, it was repeatedly indicated that the existing 

system of teaching definitions of mathematical concepts in schools is far from 

satisfactory, because a) there is no clearly developed methodology for teachers, 

b) the existing system of tasks in textbooks does not contribute to the 

development and formation of definitions of concepts. 

To confirm the above beliefs, we conducted a scientific experiment 

among 100 teachers of mathematics from more than 15 schools and done 

analysis. 

Keywords: definitions of concepts, a system of typical tasks, methods of 

definition, the formation of definitions, mastery of the definition, methods of 

teaching definitions, approved scientific experiment, a survey of teachers. 
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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 

 

11 ԵՎ 12-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ՖԻԶԻԿԱՅԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ 

ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ 

ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ 

Սուլթանյան Խ. Գ., Դադայան Ն. Ս.  

 

Ներկայացվող թեմայում առաջադրանքների լուծման գործընթացի 

ամբողջական և խոր ընկալման համար առաջարկվում է 

համակարգչային պարզ ծրագրերի միջոցով դասավանդման համալիր 

մեթոդ, որտեղ ուսուցման մեթոդները՝ տեսական նյութի հաղորդումը, 

վարժությունների լուծումները, վիկտորինաները, համակարգչային 

թեստերը, ներկայացվում են փոխկապակցված, որոշակի հերթակա-

նությամբ և մուլտիմեդիային միջոցների կշիռների որոշակի 

բաշխվածությամբ: 

Ներկայացված նյութը հնարավորություն կտա ցանկացած 

ծանոթացողին՝ լինի ուսուցիչ թե աշակերտ, առանց համակարգչային 

հատուկ ծրագրային լեզուների իմացության ստեղծագործաբար 

զարգացնել ուսումնասիրվող թեման:  

Բանալի բառեր. ֆիզիկա, տեղեկատվական, տեխնոլոգիա, 

շարժապատկեր,  մուլտիմեդիա, վիկտորինա, թեստեր: 

 

Այսօրվա աշակերտը, առօրյա կյանքում անընդհատ կապված 

լինելով տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին,  ուսուցման գործընթա-

ցում շատ քիչ է շփվում դրանց հետ, կարծես գտնվում է իր իրական 

աշխարհից  օտարված միջավայրում [1, 2, 3]: 

Դասավանդման գործընթացում տեղեկատվական տեխնոլոգիա-

ների ակտիվ կիրառումը նպաստում է ուսուցման արդյունավետության 

և որակի բարձրացմանը [4, 5, 6]: 

 Փորձը ցույց է տվել, որ դասավանդման գործընթացում 

ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը 

2 0 2 0   № 2 
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նպաստում է աշակերտների կողմից ուսումնասիրվող նյութի 

նկատմամբ հետաքրքրության կտրուկ աճին [5]: 

 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացումն ու մասսայական 

հասանելիությունը ներկայումս թույլ են տալիս 11 և 12-րդ 

դասարաններում «ֆիզիկա» առարկայից մշակել դասավանդման 

նորանոր մոտեցումներ` հնարավորություն տալով մեղմել  ավանդական 

դժվարությունները և դասընթացը դարձնել մատչելի, գրավիչ ու 

պատկերավոր: Ներկայումս կան ինչպես առաջադրանքների լուծումներ 

ներկայացնող, այնպես էլ առաջադրանքների լուծումներին նպաստող 

բազմաթիվ աշխատանքներ [7, 8, 9, 10], որոնցում կիրառված են 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, որոնք նվիրված են ֆիզիկայի 

խնդիրների լուծման մեթոդաբանությանը և ժամանակակից 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ ֆիզիկա առարկայի 

դասավանդման գործընթացին,որոնցում կամ ներկայացվում են 

առաջադրանքների լուծումը նյութերի  հաջորդական ցուցադրմամբ, կամ 

շարժապատկերների միջոցով ներկայացվում  են Ms Power Point 

ծրագրով պատրաստված ֆիզիկայի որոշ խնդիրների լուծումներ            

[9, 10, 12], որտեղ վեր են հանվում միջառարկայական կապերը: Երբեմն 

հանդիպում են  նաև աշխատանքներ, որտեղ առաջադրանքները 

քննարկված, ներկայացված և լուծված են համակարգչային բարդ 

ծրագրերի օգնությամբ [11, 12, 13]:  

Վերոնշյալ աշխատանքները հնարավորություն են տալիս 

պատկերավոր կերպով սովորողներին հաղորդել փաստական 

գիտելիքներ և տեղեկատվություն, սակայն չեն կարող ներկայացնել 

խնդրում արծարծվող գործընթացի դինամիկան, ինչպես նաև  

պահանջում են համակարգչային խոր գիտելիքներ, ինչը լուրջ խոչընդոտ 

է հանդիսանում մասսայական կիրառման տեսակետից: Բացի այդ՝ նման 

դեպքերում կատարողի հիմնական ուշադրությունն ու ջանքերը 

կենտրոնացվում են ծրագրավորման հարցերի վրա, և խնդրի էությունը 

մնում է ստվերում: 

Ներկայումս ժամանակի հրամայականով թելադրված կենսունակ և 

կարևոր հետազոտությունների իրականացումը գործնականում անհնար 

կլինի առանց ծանոթանալու տարբեր առարկաների հետազոտական 

եղանակների ընդհանրություններին և միջառարկայական կապերին:   

Ներկայացվող թեմայում առաջադրանքների լուծման գործընթացի 

ամբողջական և խոր ընկալման համար առաջարկվում է 

համակարգչային պարզ ծրագրերի միջոցով դասավանդման համալիր 
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մեթոդ, որտեղ ուսուցման մեթոդները` տեսական նյութի հաղորդումը, 

վարժությունների լուծումները, վիկտորինաները, համակարգչային 

թեստերը, ներկայացվում են փոխկապակցված, որոշակի հերթակա-

նությամբ և մուլտիմեդիային միջոցների կշիռների որոշակի 

բաշխվածությամբ: 

Ներկայացված նյութը հնարավորություն կտա ցանկացած 

ծանոթացողին (լինի ուսուցիչ, թե աշակերտ) առանց համակարգչային 

հատուկ ծրագրային լեզուների իմացության ստեղծագործաբար 

զարգացնել ուսումնասիրվող թեման:  

Ներկայացվող աշխատանքի հիմնական նպատակներն են`   

 բարձրացնել ուսուցման գործընթացի արդյունավետութունն ու 

որակը, 

 ստեղծել հնարավորություն առանց համակարգչային 

ծրագրավորման լեզուների իմացության ստեղծագործաբար 

զարգացնել այս թեման, 

 ստեղծել միջառարկայական կապեր, դասընթացը դարձնել առավել 

ամբողջական և նպատակաուղղված: Այդ իսկ պատճառով 

առաջարկվում է  մշակել առաջադրանքներ և առաջադրանքների 

լուծման մոտեցումներ, որոնք ի ցույց կդնեն ֆիզիկայի և 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, մաթեմատիկայի  և ֆիզիկայի, 

ֆիզիկայի և գծագրության միջև եղած սերտ կապերը: 

Առաջադրանքների լուծումների անիմացիոն ներկայացումները  

պետք է չսահմանափակվեն միայն «ֆիզիկա» առարկայի 

շրջանակով և հետագայում հնարավորություն ընձեռվի կիրառել 

նաև մաթեմատիկական մյուս առարկաների համար՝ ապահովելով 

դասավանդման մեթոդների փոխկապակցվածություն և 

համաձայնեցումֈ  
 

Աշխատանքում առաջարկվում է «Մոլեկուլային ֆիզիկա», 

«Ջերմադինամիկա», «էլեկտրադինամիկա», «Քվանտային ֆիզիկա» և 

«Օպտիկա» բաժինների դասավանդման գործընթացը իրականացնել  

հետևյալ կերպ. 

- կատարել գրականության և այլ աղբյուրների վերլուծություն,  

- կատարել առաջադրանքների ընտրություն, աստիճանական 

բարդացման սկզբունքով կազմված խնդրաշարքերի մշակում, 

լուծում և լուծումների վերլուծություն,  

- պատրաստել համառոտ տեսական նյութի մուլտիմեդիային 

ներկայացում՝ Microsoft Office Power Point և/կամ iSpring Suite 
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ծրագրերով, որոնք վերոնշյալ բաժինների համար համապատաս-

խանաբար կազմված են 4; 6; 20; 9 և 12 մասերից, յուրաքանչյուր 

մասի տևողությունը 15 րոպե, 

- պատրաստել  խնդիրների համար շարժապատկերներով լուծման 

դինամիկան ի ցույց դնող մուլտիմեդիային ներկայացում՝ Microsoft 

Office Power Point  ծրագրով, որոնք  վերոնշյալ բաժինների համար 

համապատասխանաբար կազմված են 5; 7; 24; 10 և 14 մասերից, 

յուրաքանչյուր մասի տևողությունը 10 րոպե, 

- պատրաստել վիկտորինաներ Microsoft Office Power Point և/կամ 

iSpring Suite ծրագրերով,  որոնք  վերոնշյալ բաժինների համար 

համապատասխանաբար կազմված են 1; 2; 7; 3 և 4 մասերից, 

յուրաքանչյուր մասի տևողությունը 20 րոպե, 

- պատրաստել համակարգչային թեստեր iSpring Suite ծրագրով, 

որոնք վերոնշյալ բաժինների համար կազմված են համապա-

տասխանաբար 8; 12; 40; 18 և 10  թեստերից, որոնցում 

յուրաքանչյուր թեստ բաղկացած է 20 հարցիցֈ 
 

11 և 12-րդ դասարաններում ֆիզիկա առարկայից մուլտիմեդիային 

ցուցադրումները պատրաստելու համար առավել նպատակահարմար է 

ուշադրություն դարձնել հետևյալ հիմնական պահանջներին`  

 ներկայացումը պետք է լրացնի դասավանդողի խոսքը, ոչ թե 

կրկնօրինակի,  

 ներկայացվող նյութերը պետք է լինեն հակիրճ և պարունակեն 

հիմնական դրույթները, որոնք արտահայտում են ուսումնասիրվող 

նյութի էությունը,  

 ընթեռնելի տառատեսակների և միատարր ոճի պահպանումը (3-ից 

ոչ ավել միևնույն գունային երանգների և  տառատեսակների 

օգտագործում),  

 յուրահատուկ և արդյունավետ հնարքների, լուծումների միջոցով 

մշակել որոշակի հստակ գործողություններ սովորողների վրա 

ներգործելու, տպավորություն թողնելու համար,  

 ճշգրիտ հաշվարկել ցուցադրման ժամանակամիջոցը,  

 մատուցվող նյութում պահպանել մուլտիմեդիային միջոցների ճիշտ 

հաշվեկշռը, 

 ներկայացվող նյութը չպետք է գերբեռնել թեմային չվերաբերող 

տարբեր էֆեկտներով, որովհետև սովորողների ուշադրությունը 

կենտրոնանում է այդ էֆեկտների վրա` շեղելով բուն թեմայից,  
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 փոփոխությունները և դրանց հիմքի վրա նոր ներկայացման 

ստեղծումը ցանկալի է իրականացվեն հնարավորինս պարզ,  

 ներկայացումը սովորողների մեջ պետք է տպավորվի որպես լուրջ 

կատարված աշխատանքի արդյունք՝ մեջբերումների, հղումների, 

ճանաչված ստեղծագործությունների,  օրինակների  ներգրավմամբֈ     

 խնայվում է բավականին ժամանակ, որը հնարավորություն է 

տալիս յուրաքանչյուր դասի ընթացքում բոլոր սովորողներին 

գնահատել, ինչպես նաև անհրաժեշտ պահին օգնություն ցույց տալ 

այս կամ այն աշակերտին: 

 Ուսուցիչը հնարավորություն ունի հաշվի առնելու նաև այն 

ժամանակամիջոցը, որի ընթացքում այս կամ այն աշակերտը 

հանգում է ճիշտ պատասխանիֈ  

 Թեստավորման անցկացման  ժամանակ բացառվում է սուբյեկտիվ 

մոտեցման վտանգը: 

 Կարող է օգտագործվել գիտելիքների գնահատման լայն սանդղակ: 

 Առաջադրանքների պատահական ընտրությամբ թեստերի 

ձևավորման հնարավորությունը:  

Վերոնշյալ ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով 

դասավանդման մեթոդը ցանկալի է զուգակցել ինչպես ավանդական, 

այնպես էլ առցանց դասավանդման մեթոդի հետ. այսինքն կունենանք 

հիբրիդ ուսուցում՝ ավանդական և նորարական մեթոդների 

զուգակցմամբֈ 

11 և 12-րդ դասարաններում «ֆիզիկա» առարկայից պատրաստված  

մուլտիմեդիային ներկայացումները, վիկտորինաները   և թեստերը 

ուսումնական գործընթացում համալիր և որոշակի հերթականությամբ 

կիրառման դեպքում կունենան հետևյալ առավելությունները. 

 ժամանակակից մուլտիմեդիային տեխնոլոգիաների առկայությունը 

դասավանդման ժամանակ չի ծնում ձանձրալի, պասիվ մթնոլորտ, 

ինչպես ավանդական դասավանդման դեպքում,  

 սովորողներն ավելի հեշտությամբ են ինտեգրվում ուսուցման 

գործընթացին, քան ավանդական դասավանդման դեպքում, 

 նյութն ավելի լավ է ընկալվում, 

 զարգացնում են սովորողի ստեղծագործական, վերլուծական 

մտածողությունը, նպաստում բարդ իրավիճակներում լուծումներ 

գտնելու ունակության զարգացմանը,  

 նպաստում է ուսուցման ինտերակտիվության աճին, 
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 սովորողին հնարավորություն է տալիս ավելի խորությամբ 

յուրացնելու նյութը,  

 սովորողին հնարավորություն է տալիս համադրելու իր 

գիտելիքներն ու հմտությունները,    

 մուլտիմեդիային ներկայացումների կառուցվածքը զարգացնում է 

համակարգված, անալիտիկական մտածողությունը,  

 զարգացնում է տեղեկատվության հետ աշխատելու կարողութ-

յունները, 

 զարգացնում է միջառարկայական կապերը: 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ ПО ФИЗИКЕ В 11-12 КЛАССАХ 

Султанян Х. Г., Дадаян Н. С. 

 

 В предложенной работе с целью  более глубокого понимания  темы 

и целостного подхода к решению заданий предлагается, используя 

простые компьютерные программы, применить комплексный метод 

обучения, где обучающие методы: подача теоретического материала, 

решение примеров, викторины, компьютерные тесты–представлены 

взаимосвязано, с определенной последовательностью и распределением 

мультимедийных средств. 

Представленный материал позволит любому-учителю или ученику-

без знания языков программирования творчески развивать рассматри-

ваемую тему. 

Ключевые слова: физика, информационный, технологии, 

передвижная доска, мультимедия, викторина, тесты. 

 

THE IMPLEMENTATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN 

TEACHING PHYSICS AND SOLVING PHYSICS TASKS IN HIGH SCHOOL 

(GRADES 11 AND 12) 

Sultanyan Kh. G., Dadayan N. S. 

 

For complete and deep understanding of task solving process the present 

article presents  an overall methodology of teaching through computer 

software, where the methods of teaching like presentations, quizzes, lectures, 

computer tests, are  presented coordinately, with some order and according to 

the multimedia distribution. 
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The paper aims and enables everybody (both teachers and pupils) to  

develop any theme creatively, without    special computer programs.  

 Keywords: physics, Information Technology (IT), animation, Multi 

Media, quizz, tests.  
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УДК 811.161.1'243 (082)                                                 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 

                                                                                                                      
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ СПОСОБОВ 

СЕМАНТИЗАЦИИ  ПРОИЗВОДНОГО СЛОВА НА ОСНОВЕ ЗНАЧЕНИЯ  

СЛОВООБРАЗУЮЩИХ МОРФЕМ  КАК  КОМПОНЕНТ 

КОММУНИКАТИВНОЙ  МЕТОДИКИ 

Маденян Л. А. 

 

В статье рассматривается вопрос о необходимости создания 

специального учебного комплекса (словарь, руководство, практикум), 

который способствовал бы совершенствованию навыка семантизировать  

«новые»  для учащегося производные слова на основе раскрытия 

сочетаемостных возможностей и значений самого словообразующего 

аффикса, участвующего в образовании нового слова. Описывается  модель 

подобного словаря, созданного автором. 
Ключевые слова: производное  слово, направление производности, 

словообразовательная цепочка, производящая основа, однокоренные 

слова, словообразовательный формант, семантический  потенциал  

суффикса, значение, оттенки значения, учебный словарь. 

 

Образование слов в  русском языке происходит на базе уже 

существующих в языке элементов по определенным моделям и 

известными способами, что обеспечивает чѐткую семантизацию новых 

производных  слов и возможность самостоятельного их 

«конструирования» учащимися, что способствует несомненному 

обогащению словарного запаса изучающих русский язык как в учебных, 

так и в коммуникативных целях. Умение самостоятельно семантизировать 

слова, в том числе незнакомые для учащихся, производные от уже 

известных, играет решающую роль в формировании ряда учебно-

языковых умений: возможность осмысленно устанавливать направление 

производности, определять исходное и производное слово в 

словообразовательной цепочке; умение производить словообразова-
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тельный анализ и морфемный разбор; умение употреблять слово в 

свойственном ему значении. Поэтому при объяснении слова для полного 

раскрытия его значения целесообразно применять не один, а несколько 

способов семантизации. Только комплексный подход к семантизации 

может обеспечить активное усвоение учащимися изучаемой лексики. 

Сложность и актуальность данной проблемы состоит на данный момент в 

том, что в теории и практике русского словообразования вопросы 

мотивации производных слов не нашли своего полного раскрытия и 

освещения.  

Сложна также сама проблема семантики производных слов в 

особенности в условиях обучения русскому языку в национальных 

группах, актуальной представляется проблема создания учебного словаря 

словообразовательных формантов современного русского языка для 

нерусских студентов-филологов в рамках формирования 

коммуникативной компетенции будущих специалистов (учителей 

русского языка как иностранного), так как в условиях продолжающегося 

процесса глобализации происходит быстрое пополнение словарного 

состава языка,  особенно увеличивается роль информационного обмена не 

только между представителями мировых научно-технических, но и 

научно-педагогических, учебных сообществ. Известно, что  школьная и 

вузовская программы изучения русского языка как иностранного имеют в 

основном семасиологическую базу. Это относится и к 

лексикографической репрезентации языковой картины мира: основная 

масса словарных источников приводит номинативную единицу, а затем – 

еѐ значение. Знание словообразовательных возможностей слова и 

конкретных аффиксов позволяет учащимся самостоятельно «выводить» 

значение неизвестного ему нового слова из значений словообразующих 

формантов, самостоятельно конструировать слова, осмысливая их и 

правильно употребляя в речи. Так как значение большинства 

производных слов, в отличие от непроизводных, определяется их 

строением и мотивируется значением соответствующего производящего 

слова, то естественно было бы предположить, что способ семантизации 

производных слов методом включения исходного в дефиницию 

производного является наиболее эффективным, и овладение этим 

способом необходимо. Овладев же на основе ограниченного слова 

производящих слов определенным запасом словообразовательных средств, 

зная значение и особенности сочетаемости аффиксов, участвующих в 
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образовании новых слов, а также усвоив законы и способы 

словопроизводства, нерусский учащийся приобретает «чувство языка», 

проникает в его логику, овладевает системой и механизмом 

речетворчества на русском языке, что создает прочную базу пополнения 

активного словаря учащихся новыми словами. 

Для оптимизации усвоения производной лексики русского языка 

важно ознакомить учащихся с основными единицами на 

словообразовательном уровне, т.к. методика обогащения словарного 

запаса производной лексикой сводится к тому, что при анализе слов с 

точки зрения их структурно-семантических отношений следует опираться 

на: 1.группы однокоренных слов, связанных с родством 

(словообразовательные пары однокоренных слов) - усваивается 

направление мотивированности и иерархия между новыми словами; 

2.слова, связанные общностью корня (словообразовательные гнезда), при 

этом формируются навыки осознания учащимися словообразовательных 

средств и моделей производных слов; 3.слова, связанные общностью 

морфемного строения (одноструктурные образования), при этом 

усваивается схема структурно-семантических отношений, а структурно-

смысловые отношения, которые существуют в парах одинаковых по 

образованию моделях могут служить образцами для создания новых слов. 

При помощи словообразования создаются новые лексические 

единицы. Создавая новые лексические единицы, словообразование 

служит процессу номинации и уже по своему этому назначению оно 

обязано постоянно и быстро реагировать на требования, продиктованные 

законами коммуникации, а это было бы вряд ли возможно, если бы в 

арсенале словообразования не было бы достаточных средств и способов. 

Словообразование постоянно и быстро реагирует на новые требования 

языкового общения при помощи достаточно устойчивых, отработанных во 

времени и в то же время подвижных специальных средств 

словообразования. Таким средством является словообразующий формант – 

основная единица структуры языка на словообразовательном уровне. Под 

формантом, вслед за А. В. Никитевичем [3], понимаем структурную схему, 

общую для всех  образований одного типа, и, следовательно, являющуюся 

носителем словообразовательного значения. Формант – это совокупность 

словообразовательных средств, отличающих «мотивируемое» от 

«мотивирующего». Он может состоять из одного или нескольких 

словообразовательных средств. Наиболее распространенными средствами, 
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образующими СФ (словообразующий формант), являются аффиксы или 

сочетания аффиксов в чистых или смешанных способах аффиксального 

словообразования. В суффиксальных образованиях чаще всего в качестве 

определяемого члена называют суффиксы, тогда как в основе видят 

определяющий член, указывающий на признак определяемого. Наличие у 

суффикса собственного значения предопределяет его способность к 

сочетанию с одно - или многоморфемными образованиями в 

соответствующих семантических пределах. Семантический потенциал 

суффикса может реализовываться в контекстах нескольких видов, что 

определяется связанным характером  его значения. Зная, что носителем 

основного лексического значения в производном слове является 

производящая основа, а СФ лишь уточняет, конкретизирует  его 

семантику, значение незнакомого для учащегося слова можно вывести из 

суммы значений его составляющих. Членение слова на значимые части 

есть одновременно выделение в его лексическом значении семантических 

компонентов, выражаемых этими частями. В практических целях 

членение мотивированного слова осуществляется с целью определения: а) 

компонентов значения, выраженных каждой из словообразовательных 

морфем; б) компонентов, выражаемых мотивирующей основой и 

словообразующим формантом. 

Наличие собственного лексического значения у производного слова 

заставляет считать его отдельным наименованием, которое может 

восприниматься говорящим как самостоятельный номинативный знак. 

Сказанное ведет к необходимости зафиксировать производное слово в 

словаре и дать ему подробное лексикографическое истолкование. При 

подаче производных слов в словаре преобладали семантические 

описания. Однако такое понятийное истолкование производного слова 

должно быть представлено сообразно с его словообразовательным 

истолкованием и учетом внутренней формы слова. Внутренняя форма 

помогает усвоить новое слово, понять механизм его образования, 

проникнуть в специфику словообразовательных возможностей русского 

языка.  

Словообразовательное истолкование производного слова связано с 

представлением его смысловой структуры  в виде такой  дефиниции, 

которая включает в качестве своей составной части мотивирующее слово, 

а уже мотивирующее слово соотносится с основой производного слова. 

Так, услышав слово дождевик, учащемуся трудно сразу догадаться, о чем 
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конкретно идет речь: то ли это разновидность грибов, то ли предмет, то ли 

одежда. Однако всякий раз возникает ассоциация с дождем, т.е. идет 

непосредственная отсылка к значению мотивирующего слова дождь, 

затем только к этому значению прибавляются дополнительные значения, 

полученные в результате деривации, в зависимости от того, какую 

семантику несет в себе сам словообразующий аффикс, участвующий в 

образовании нового слова. Необходим учет внутренней формы слова и 

отражение ее в словарной дефиниции. Специфика значения 

мотивированного слова в том, что это значение определяется посредством 

отсылки каждый раз к слову мотивирующему. Не считаются одинаковыми 

толкования таких мотивированных слов, которые не включают в свой 

состав значение мотивирующего слова, а таких слов в словарях немало. 

Таким образом, усвоение значения производного слова в обогащении 

словаря учащихся при опоре на словообразовательные связи и 

структурно-семантические отношения наиболее полно отвечает самой 

природе словарной работы. Слово входит в различные словарные группы, 

семантика нового (чаще производного) слова определяется учащимися 

при сопоставлении его с другими словами и группами, куда искомое 

слово может быть включено по наличию у него соответствующих 

признаков. Большая сложность производных слов в национальной 

аудитории заключается еще и в том, что в слове, как компоненте языка и 

речи, пересекаются системные характеристики всех уровней языка, 

сосредотачиваются все особенности функционально-стилевого характера, 

выражаются многочисленные внеязыковые значения и явления.  

Известно, что лексическая система многомерна (слова 

сопоставляются по различным параметрам), открыта (словарный состав 

непрерывно пополняется), подвижна (лексический массив и значения 

многих слов меняется). Это затрудняет восприятие языковой системы в 

целом учащимися, для которых русский язык является неродным, новым. 

Поэтому обогащение лексического запаса будущих учителей будет 

эффективным, если направить его на овладение не  отдельными словами, 

пусть даже объединенными единой темой или ситуацией, а 

закономерностями или моделями образования производных слов. Если за 

непосредственно воспринимаемым учебным языковым материалом 

обучаемый будет видеть механизм и способ его возникновения, в том 

числе тонкости семантики, нюансы оттенков значения новых слов, то ему 

будет в общих чертах понятно даже окказионально возникшее в момент 
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продуцирования речи значение, потому что и словотворчество, и новое 

словоупотребление будут опираться на действующие в языке 

словообразовательные законы, позволяющие учащемуся как бы «собрать» 

значение нового слова из значения корня и формантов. Это позволит 

вооружить учащихся основами теории семантического строения и 

развития русской лексики и совершенствовать речь в смысле обогащения 

ее производными значениями русских слов. Следовательно, усвоение 

активного словаря русского языка должно осуществляться через усвоение 

системы словообразования, когда знание сравнительно небольшого 

количества единиц словообразовательного уровня (основ, суффиксов, 

приставок), словообразовательных моделей и норм их реализации 

позволит легко и свободно не только понимать все возможные 

производные слова от определенной лексической единицы, но и уместно 

употреблять их в речи. 

В методике обучения словообразованию необходимость работы по 

моделям возрастает, так как имеющиеся словари, справочники новых 

значений слов, с одной стороны, не успевают фиксировать все 

разнообразие возникающих новых слов, с другой стороны, в них 

невозможно в достаточной степени зафиксировать и отразить всю 

системность русской лексической семантики, знание которой послужило 

бы важным инструментом для овладения конкретной номенклатурой 

образования новых слов. Ю. Н. Караулов утверждает, что слово связано с 

другими словами в сознании человека ассоциативными связями (на 

основе звукового сходства, семантической близости или противополож-

ности, общности словообразовательной модели, частого совместного 

употребления и т. п.), поэтому деятельность учащегося следует 

рассматривать как деятельность по преобразованию собственного языка, 

деятельность, направленную на собственное языковое развитие [1]. 

Деривационный способ номинации предполагает использование 

аффиксов для производства обозначения уже существующих и вновь 

появляющихся реалий в языке. Е. В. Красильникова отмечала: «Слова и 

морфемы – это основной строительный материал номинации. Соединение 

морфем по словообразовательным моделям, действующим в языке, даѐт 

новые слова; соединение слов по определѐнным синтаксическим моделям 

даѐт новые номинативные словосочетания» [2, с. 133–134]. 

Система ситуативных упражнений, которые выполняются 

учащимися на практических занятиях, сопровождаемая использованием 



266 

 

соответствующих словарей, позволяет активно включаться в процесс 

словотворчества и осмысления значений новых слов (терминов). 

Разработка конкретных рекомендаций по работе с производной лексикой 

в рамках коммуникативной методики обучения русскому языку как 

неродному, иностранному значительно затруднена из-за отсутствия 

единого учебного словаря-справочника, в котором бы содержались 

сведения о морфемах (некорневых) русского языка, их семантике, 

сочетаемости с основами различных частей речи, их словообразова-

тельных связях, продуктивности, употребительности и частотности и т.п. 

Такой словарь послужил бы хорошим практическим пособием при 

изучении норм русского словообразования  как в старшей школе, так и в 

вузовской практике изучения русского языка. Правда, во многих случаях 

можно предложить учащимся пользоваться пособием для учителей З. А. 

Потихи [4], где содержатся все необходимые сведения о словообразовании 

русского языка, которое рассматривается здесь традиционно, по частям 

речи, и уже в пределах определенной части речи рассматриваются 

основные морфемы, которые подразделяются в зависимости от их 

значения. Все морфемы сведены в таблицы: суффиксы располагаются в 

обратном порядке, приставки – в прямом алфавитном порядке. Следует 

отметить, что словарная статья содержит сведения о семантике морфем, 

их словообразовательных связях и этимологии. Однако перечень морфем 

далеко не полный. Наиболее подробная и полная характеристика морфем 

русского языка содержится в Грамматике - 80 [5]. Материал здесь 

располагается в рамках одной части речи в зависимости от способа 

образования слова, указываются мотивирующие слова, определяется 

словообразовательный тип с общим значением безотносительно значений 

СФ в каждом конкретном случае. Однако данная классификация не 

позволяет дать учащимся достаточно полного представления о значении 

той или иной морфемы, ее сочетаемости  и др. Каждый, впервые 

приступающий к изучению русского языка, не зависимо от цели 

изучения, убеждается в необходимости познать смысловое значение 

аффиксов, образующих новое производное слово, их возможности 

сочетания с различными основами (именными, глагольными, наречными) 

и их словообразовательные связи. Кроме того, в основе русского 

правописания, как известно, лежит морфологический принцип написания 

слов, следовательно, грамотное письмо предполагает знание всех 
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особенностей (структурных и семантических) основных словообразующих 

морфем русского языка. 

Учитывая вышеперечисленные факты, мы пошли по пути создания 

учебного словаря морфем русского языка, который соответствовал бы 

своему прямому назначению – служить учебно-методическим пособием 

при изучении системы русского словообразования, его особенностей и 

норм. Такое учебное пособие, на наш взгляд, позволит углубить 

теоретические знания по ряду вопросов, приобрести практические 

навыки работы по семантизации новых  и незнакомых слов, построить 

научно-обоснованную методику преподавания этого раздела СРЯ в 

армянской школе, ибо основным критерием приобретения качественных 

знаний, умений и навыков по словообразованию мы считаем  четкую 

систематизацию  основных лингвистических понятий, представленных в 

многочисленных пособиях и учебниках, направленную на развитие 

умения самостоятельно применять полученные знания в практических 

целях на уроках русского языка в национальной (армянской аудитории). 

Предлагаемый нами словарь является разновидностью учебного словаря. 

Необходимость создания его продиктована еще и как протест 

преобладающей в настоящее время практике составления словарей - 

лексикографирование по известным образцам, на заранее известном 

языковом материале. Потребность в словаре, который регламентировал бы 

употребление в процессе образования новых слов всех 

словообразовательных средств (суффиксов, префиксов, суффиксов и 

префиксов, постфиксов), определяется еще и тем, что изучающий русский 

язык как родной может знать, какие существуют в языке 

словообразовательные средства, каким образом может быть образовано 

производное слово от той или иной части речи, слово с каким значением 

может получиться, но учащийся не может знать всех потенциальных 

возможностей данной морфемы, всех ее значений и оттенков значений, 

которые возникают в результате сочетания с различными основами. 

Учащийся не всегда может по структуре производного слова определить 

его значение. 

В процессе пользования словарем у учащихся должны быть 

сформированы определенные учебно-познавательные навыки:                           

а) опознавательные – умение отделять окончание от основы, членить 

основу на части (морфемы), определять способ образования слова;                            

б) квалификационные – умение подбирать однокоренные слова, в том 
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числе с чередованием гласных и согласных в различных частях слова. 

выделять группы слов с одинаковыми приставками и суффиксами;           

в) аналитико-обобщающие – умение производить морфемный и 

словообразовательный разбор слов, устанавливать смысловые связи  

между однокоренными словами и определять, с помощью чего образовано 

новое слово, в каждом конкретном случае от чего (тип основы) образовано 

новое слово. Последнее из умений особенно важно, т.к. именно с умения 

толковать слова начинается его анализ. Собственно лексическое значение 

выступает в производном слове как исходное и обязательное, а 

деривационное значение изменяет слово и дополняет это основное 

значение, становясь обязательным. Взаимодействие словообразова-

тельного значения суффиксов с лексическим значением производящих 

слов при формировании семантики производного слова может быть 

прямолинейным и непрямолинейным. К прямолинейным относим такие 

соотношения указанных величин, из которых непосредственно выводится 

лексическое значение производного слова. Соотношение такого рода 

сводится к схеме типа: «тот или то (обозначается суффиксом), что имеет 

отношение к тому, что названо производящим словом», «тот, кто или  то, 

что является носителем указываемого производящим словом признака», 

«тот, кто или то, что производит действие, обозначенное производящим 

словом». 

При создании учебного словаря мы руководствовались следующими 

принципами и критериями отбора материала: 1.Учебный словарь 

семантизации морфем должен соответствовать своему прямому 

назначению – служить учебно-методическим пособием при изучении 

словообразовательной системы русского языка в вузе, его морфемного 

состава, следовательно, в словаре должна быть охарактеризована каждая 

служебная морфема с точки зрения ее семантических и сочетаемостных 

признаков. 2.Словообразовательная система рассматривается с 

синхронной точки зрения, поэтому в словаре нашли свое отражение 

морфемы. реально существующие в производных словах на данном этапе 

развития языка. 3.Содержание словаря составляет сведения о 

словообразовательной семантике служебных морфем и их возможных 

словообразовательных связях. 4.Индексация значений морфем и 

выделение с помощью цифровых обозначений основных и 

дополнительных значений (ее оттенков значений) данной морфемы 

позволяет учащимся лучше ориентироваться в многообразии этих 
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значений и их оттенков в зависимости от основы мотивирующего слова, 

от части речи, от типа СФ и т. д. 5.Все морфемы расположены в обратном 

алфавитном порядке. Такое расположение дает возможность студентам 

быстро ориентироваться при нахождении необходимой морфемы. Каждая 

морфема характеризуется в отдельной статье в определенной 

последовательности, значение морфем сопровождается соответствующей 

индексацией. 6.Морфема характеризуется с точки зрения ее семантики. 

Сведения о морфемах внутри словарной статьи представлены в 

следующем порядке: морфема, ее морфы и алломорфы; частеречная 

характеристика морфемы; направление мотивации; семантическая 

характеристика морфемы; частеречная характеристика основы, к которой 

может присоединяться рассматриваемая морфема. 

Создавая теоретический фундамент для выработки у учащихся 

умения самостоятельно семантизировать производные слова, предстояло 

выявить: перечень теоретических понятий и терминологии, знание 

которых необходимо при обучении правилам структурно-семантической 

мотивации; типы исходных мотивационных единиц для школьного и 

вузовского курса словообразования; критерии направления 

производности; типы семантических структур, поддающиеся доступному 

истолкованию на словообразовательном уровне; компоненты значений 

членимых мотивированных слов. Первая часть созданного словаря служит 

лингвистической основой для рецептивных и репродуктивных действий 

на русском языке, для чтения, распознавания значений незнакомых 

производных слов в незнакомом тексте, для определения значений 

словообразовательного аффикса, для самостоятельного продуцирования 

новых слов. Вторая часть словаря вместе с любым идеографическим 

словарем русского языка может составить хорошую лексикографическую 

и лингвометодическую основу для продуктивных действий на русском 

языке коммуникативного характера: устанавливать структурно-

семантические связи между родственными словами, строить 

словообразовательные ряды родственных слов, определять лексическое 

значение анализируемых слов, ориентируясь на семантику составляющих  

морфем или на значение производящих основ. Словарь содержит 519 

суффиксальных и 85 префиксальных морфем. Морфемы располагаются по 

очередности, справа размещается «сетка» семантизации: указывается 

направление мотивации, часть речи, от которой образуются исследуемые 

новые значения. Например: ОВА(ТЬ),глаг.,- ОВА.(сущ.): 1.0. «Действие, 
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имеющее отношение к тому, что названо мотивирующим словом». 1.1. 

«Совершать действия, свойственные тому, кто(что) назван(о) 

мотивирующим словом»: плутовать, парализовать; 1.2. и т.д. В качестве 

лингвометодического обоснования необходимости внедрения в практику 

обучения созданного и апробированного нами учебного словаря 

семантизации морфем приводим следующие положения:  

1.Среди разнообразия методов и приемов работы над языковым 

материалом на занятиях по современному русскому языку как 

иностранному особое место занимает работа со словарем, которая 

расширяет лингвистический кругозор учащихся, обогащает словарный 

запас новыми значениями за счет производных слов, углубляет 

понимание изучаемых грамматических явлений изучаемого языка 

(русский язык изучается в РА как иностранный). 

2.Изучение лингвистической и методической литературы, анализ 

знаний, умений и навыков  по образованию и употреблению в речи 

производных слов показал, что речевая реализация словообразовательных 

моделей является проблемой лингвометодики и лексикографии. 

3.Наличие словообразовательного минимума, преемственность в 

изучении теоретических вопросов русского словообразования и 

специально ориентированное обучение с использованием комплекса 

учебник-словарь-практикум является наиболее эффективным условием 

формирования навыка понимания незнакомых слов. На основе подобной 

работы у учащихся развивается языковое чутье, интуиция, необходимые 

для понимания значения новых (производных) слов. 

В целях дальнейшего повышения эффективности обучения будущих 

учителей русского языка и литературы целесообразно создание 

специального пособия, в котором работа по словообразованию 

сопутствовала бы изучению языковых категорий на всех уровнях, а в 

качестве единицы обучения использовались бы словообразовательные 

модели; и в этой связи проблема создания учебного комплекса, 

включающего словарь словообразовательных формантов современного 

русского языка для нерусских студентов-филологов в рамках 

формирования коммуникативной компетенции будущих специалистов 

(учителей русского языка как иностранного) является злободневной, так 

как в условиях продолжающегося процесса глобализации происходит 

быстрое пополнение словарного состава языка,  особенно увеличивается 
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роль информационного обмена не только между представителями 

мировых научно-технических, но и научно-педагогических. 

 

ԱԾԱՆՑՅԱԼ ԲԱՌԻ ԻՄԱՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ 

ՏԵՍԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ ԲԱՌԱԿԱԶՄԱԿԱՆ ՀԻՄՔԻ ԻՄԱՍՏԻ ՎՐԱ  

ՈՐՊԵՍ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՅԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉ 

Մադենյան Լ. Ա. 

 

Հոդվածում քննարկվում է հատուկ համալիր կրթական համակարգ 

ստեղծելու անհրաժեշտությունը (բառարան, ուղեցույց, սեմինար), որը 

կբարելավի ուսանողի «նոր» ածանցյալ բառերի իմաստավորման 

հմտությունը` հիմնվելով նոր բառի ձևավորման մեջ ներգրավված 

բառակազմական կցորդի և իմաստների բացահայտման վրա: 

Նկարագրված է հեղինակի կողմից ստեղծված նմանատիպ բառարանի 

մոդելը: 

Բանալի բառեր. ածանցյալ բառ, ածանցման ուղղություն, բառա-

կազմական շղթա, միարմատ բառեր, ածանցյալ հիմք, բառակազմական 

ձև, վերջածանցի իմաստային ներուժ, իմաստ, իմաստի երանգներ, 

ուսումնական բառարան: 

 

THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE STUDY OF METHODS OF 

SEMANTIZATION OF A DERIVATIVE WORD BASED ON THE MEANING 

OF WORD – FORMING MORPHEMES AS A COMPONENT OF THE 

COMMUNICATIVE METHODOLOGY 

Madenyan L. A. 

 

The article discusses the need to create a special educational complex 

(dictionary, guide, workshop), which would contribute improving the skill of 

semantising ''new'' derivative words for a student based on the disclosure of 

the combinability and meanings of the word-forming affix itself, which is 

involved in the formation of a new word. A model of a similar dictionary 

created by the author has been described. 

Keywords: derivative word, direction of derivation, word-forming chain, 

single-root words, generating stem, derivational format, semantic potential of 

the suffix, meaning, shades of meaning, educational dictionary. 
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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 037                                                                           ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ 

 

ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ՖԻԶԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻՆ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

Գրիգորյան Յու.Գ., Մուրադյան Հ. Վ. 

Ներկա ժամանակաշրջանում Առողջապահության համաշխար-

հային կազմակերպությունը (ԱՀԿ) հայտարարություն է տարածել, ըստ 

որի՝ կորոնավիրուսի համաճարակի պայմաններում սակավա-

շարժությունը կարող է լուրջ վնաս հասցնել բնակչության հոգեկան և 

ֆիզիկական առողջությանըֈ Ուստի, մեր աշխատանքի նպատակն է 

պարզաբանել ավագ դպրոցականների ինքնուրույն ֆիզկուլտուրային 

պարապմունքների պատրաստությունըֈ Արձանագրված են մտահոգիչ 

փաստեր դպրոցականների տեսական և գործնական պարապմունքների 

թույլ պատրաստության վերաբերյալ, որոնք կարող են խոչընդոտել 

նրանց հետագա արդյունավետ գործունեությանըֈ Հետևաբար, ավագ 

դպրոցականների ֆիզիկական կուլտուրայի դասերի անցկացումը պետք 

է վերակառուցել ներկա պահանջների հիման վրաֈ  

Աշխատանքում բացահայտված է ավագ դպրոցականների կողմից 

սեփական շարժողական հմտությունների ինքնագնահատումը, ինչը 

հիմնարար նշանակություն ունի ֆիզիկական դաստիարակության 

տեսությունում և մեթոդիկայում: 

Բանալի բառեր. ավագ դպրոցական, ինքնուրույն ֆիզկուլտուրային 

պարապմունք, հարցում, սակավաշարժություն, շարժողական ռեժիմ, 

ինքնակրթություն, պատրաստվածություն: 

 

Նախաբան: Արդի ժամանակաշրջանում հանրապետությունում 

ընթացող սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական, կրթական բարեփո-

խումներն էլ ավելի բարձր պահանջներ են առաջադրում դպրոցական-

ների առողջության, համակողմանի պատրաստության, սոցիալական և 

ֆիզիկական ակտիվության նկատմամբֈ Մյուս կողմից՝ անհանգստաց-

նող է այն հանգամանքը, որ նվազել է դպրոցականների 

2 0 2 0   № 2 
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հետաքրքրությունը ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի նկատմամբ: 

Նրանք ակտիվ չեն մասնակցում կազմակերպված և ինքնուրույն 

ֆիզկուլտուրային պարապմունքներինֈ  

Կորոնավիրուսի արագ տարածման պատճառով 2020 թվականի 

մարտից Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության 

կողմից հայտարարվել է պանդեմիաֈ Ինչպես նշում է ԱՀԿ-ն, 

ինքնամեկուսացումը և որպես դրա հետևանք՝ սակավաշարժությունը, 

կարող է հանգեցնել անցանկալի խնդիրների՝ վնասելով բնակչության 

ֆիզիկական և հոգեկան առողջությունըֈ Այս պայմաններում շատ 

կարևոր է պահպանել դպրոցականների շարժողական ռեժիմըֈՈւստի 

անչափ կարևորվում է սովորողների ինքնուրույն ֆիզկուլտուրային 

պարապմունքների կազմակերպումըֈ  

Մենք դիտարկում ենք այն հանգամանքը, որ նման 

պարապմունքների ակտիվացումը հնարավոր է, եթե դրանք կառուցվեն 

սովորողների ֆիզկուլտուրային կրթվածության բարձրացման, նախա-

սիրությունների, հետաքրքրությունների, ցանկությունների համապա-

տասխանֈ Մյուս կողմից՝ դպրոցականների ֆիզիկական դաստիարա-

կության տեսության մեջ այդ հարցը դեռևս թույլ է մշակված՝ չնայած 

առանձին հարցեր լուսաբանված են [2, 3, 4, 5]: 

Մեր աշխատանքի նպատակն է բացահայտել դպրոցականների 

ինքնուրույն ֆիզկուլտուրային պարապմունքների տեսական և 

գործնական պատրաստության մակարդակըֈ  

Վերոհիշյալ նպատակն իրականացնելու համար աշխատանքում 

առաջադրվեց լուծել հետևյալ խնդիրները․ 

1. բացահայտել ավագ տարիքի դպրոցականների ինքնուրույն 

ֆիզկուլտուրային պարապմունքների պատրաստվածության 

աստիճանը: 

2. Ճշգրտել դպրոցականների ինքնուրույն ֆիզկուլտուրային 

պարապմունքների բովանդակությունը, ձևերը և միջոցները: 

Հետազոտության խնդիրների իրականացման, լուծման համար 

ընտրել ենք գիտության մեջ հիմնավորված և կիրառվող հետևյալ 

մեթոդները․ 

1. գիտական աղբյուրների ուսումնասիրություն, վերլուծություն և 

ընդհանրացում, 

2. մանկավարժական դիտում, 

3. հարցաթերթիկային հարցում, 

4. փաստաթղթերի վերլուծություն, 
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5. ինքնագնահատում: 

Հոգեբանության մեջ ընդունված է [1], որ կարողությունը մարդու 

կենսափորձի տեսակ է, որը ներառում է մի կողմից՝ որոշակի 

գիտելիքներ և հմտություններ, մյուս կողմից՝ նոր պայմաններում դրանք 

կիրառելու և նոր նպատակի հասնելու համար օգտագործելու, 

գործունեության նոր տեսակ իրականացնելու գործընթացֈ 

Կարողությունները միաժամանակ գիտելիքների և հմտությունների 

դրսևորման գործընթացներ ենֈ Անձի կողմից կարողությունների 

ձեռքբերումը տևական և բարդ գործընթաց է և իրագործվում է ուսուցման 

ու դաստիարակության ընթացքումֈ  

Շարժողական կարողությունը որոշակի գիտելիքների ու 

շարժողական փորձի հիման վրա շարժումները ոչ ինքնաբերաբար 

կառավարելու ընդունակություն էֈ Մեր աշխատանքի կարևորագույն 

հիմնախնդիրներից է՝ բացահայտել ավագ դպրոցականների 

շարժողական կարողությունները և դրանք գործնականում կիրառելու 

մեխանիզմներըֈ Այսպիսով, գիտելիքների վրա հենվելով՝ 

դպրոցականները պետք է դրսևորեն սեփական կարողությունները, 

կազմեն տարբեր համալիրներ և գործնականում կիրառեն դրանքֈ 

Վերոնշյալի բացահայտման նպատակով հարցաթերթիկային հարցում 

ենք անցկացրել 150 ավագ դպրոցականների շրջանում, որի 

արդյունքները բերված են աղյուսակ 1-ում:  

Հարցման արդյունքների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ 

դպրոցականների պատրաստության երկու փոխկապակցված 

կարողությունների միջև նկատելի է որոշակի կապ՝ կազմելու պրակտիկ 

պարապմունքների հակիրճակներ (կոնսպեկտներ) և գործնականում 

կատարել դրանքֈ 

Այդ կապը նկատելի է երեք առաջադրանքներում՝ առավոտյան 

մարմնամարզական համալիրների կազմում (51%) և կատարում (85%), 

ֆիզկուլտդադարի համալիրների կազմում (63%) և կատարում (92%), 

ընդհանուր զարգացնող համալիրների կազմում (58%) և կատարում 

(89%)ֈ   

Մտահոգիչ է այն փաստը, որ ինքնուրույն ֆիզկուլտուրային 

պարապմունքների հակիրճակ կարող են կազմել սովորողների 

ընդամենը 27 տոկոսըֈ Մենք ուզում ենք առանձնակի ուշադրություն 

դարձնել այն փաստին, որ դպրոցականների պրակտիկ պարապ-

մունքների ցուցանիշներն ավելի բարձր են, քան տեսական 

առաջադրանքների կատարման հարցերը (նկատի ունենք համալիրների 
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կազմումը)ֈ Հետևաբար, կարող ենք փաստել, որ ներկայումս ավագ 

դպրոցականներն ինքնուրույն ֆիզիկական վարժություններն ընտրում և 

կատարում են պատահականության սկզբունքով՝ չկարևորելով 

տեսական պատրաստությունը (այսինքն՝ համալիրների կազմումը)ֈ  

Աղյուսակ 1.  

Ավագ դպրոցականների պատրաստվածությունը ինքնուրույն 

ֆիզկուլտուրայի պարապմունքների վերաբերյալ 
Հարցերի 

բովանդակությունը 
Պատասխանի 

տարբերակները 
Հարցերի բովանդակությունը 

Պատասխանի 
տարբերակները 

Կարող եք ինքնուրույն 

կազմել 
Այո Ոչ 

Կարող եք ինքնուրույն 

կատարել 
Այո Ոչ 

Առավոտյան մարմնամար-

զության համալիրներ  
51 49 

Առավոտյան հիգիենիկ 

մարմնամարզություն  
85 15 

Ֆիզկուլտդադարի համա-

լիրներ  
63 37 Ֆիզկուլտդադար  92 8 

Ինքնուրույն ֆիզկուլտուրա-

յին պարապմունքների 

կոնսպեկտներ  

27 73 

Ինքնուրույն կատարել 

ֆիզկուլտուրային 

պարապմունք  

33 77 

Ընդհանուր զարգացնող 

վարժությունների  

համալիրներ  

58 42 
Ընդհանուր զարգացնող 

վարժություններ  
89 11 

Ընտրել վարժություններ՝ 

մշակելու սեփական շարժո-

ղական ընդունակությունը   

21 79 

Ինքնուրույն մշակել սեփական 

շարժողական ընդունա-

կությունը  

33 67 

Մարզասարքերի վրա 

մարզվելո համալիրներ 
30 70 

Մարզվել մարզասարքերի 

օգնությամբ  
58 42 

Կեցվածքի ձևավորման 

համալիրներ  
29 71 

Կեցվածքի ձևավորման 

վարժություններ  
31 69 

 

Աշխատանքում առանձնակի ուշադրություն ենք դարձրել 

հարցվողների ինքնուրույն ֆիզկուլտուրային պարապմունքներինֈ 

Հասկանալի է, որ ինքնուրույն ֆիզկուլտուրային պարապմունքների 

դասական ձևերը դեռևս պահպանվել ենֈ Հարցումը ցույց տվեց, որ 

դպրոցականների 5,3 տոկոսն է պարբերաբար կատարում առավոտյան 

մարմնամարզություն, 57,0 տոկոսը կատարում է երբեմն, 6,7 տոկոսը 

առհասարակ չի կատարումֈ Մինչդեռ, կորոնավիրուսի պայմաններում 

դպրոցականները պետք է առավել կարևորեն առավոտյան 

մարմանարզության կատարումը, քանզի այն առողջության ամրա-

պնդման՝ նյարդային, շնչառական, սրտանոթային համակարգերի 

նորմալ գործունեության լավագույն և անփոխարինելի միջոց էֈ Ավելին, 

եթե այն կատարվում է բացօթյա պայմաններում, ապա արյունը 

հարստանում է թթվածնով, և աճում է պարապմունքի արդյունա-

վետությունըֈ  



277 

 

Սովորողների ինքնուրույն ֆիզկուլտուրային պարապմունքները 

կարող են լինել տեսական և գործնականֈ Դպրոցականները պետք է 

հստակ իմանան, թե ի՞նչ աշխատանք են կատարելու, ի՞նչ նպատակ է 

հետապնդում այն, ի՞նչ խնդիրներ են լուծելու, ե՞րբ են սկսելու, ե՞րբ են 

ավարտելու, ի՞նչ հնարքներ են կիրառելու, ինչպե՞ս են հսկելու 

սեփական աշխատանքի կատարումը, ինչպե՞ս են վերլուծելու ստացած 

արդյունքներըֈ  

Ֆիզկուլտդադարների անցկացման վերաբերյալ արձանագրել ենք 

առավել ցածր արդյունքներֈ Այսպիսով, սովորողների միայն 3,3 տոկոսն 

է այն կատարում պարբերաբար, 52,6 տոկոսը՝ դեպքից դեպք, իսկ 44,1 

տոկոսը ընդհանրապես չի կատարումֈ  

Մեր աշխատանքի համար անչափ կարևոր մյուս հարցը ուղղված 

էր բացահայտելու դպրոցականների ինքնուրույն ֆիզիկական 

վարժությունների 45-50 րոպե և ավելի կատարմանըֈ Հարցումից պարզ 

դարձավ, որ սովորողների բացարձակ մեծամասնությունն այն 

կատարում է շատ հազվադեպ, իսկ 18 տոկոսն ընդհանրապես չի 

կատարումֈ Միևնույն ժամանակ նկատելի է, որ դպրոցականների 

շարժողական ռեժիմը կտրուկ նվազում է կորոնավիրուսի համաճարակի 

պայմաններումֈ Մինչդեռ հիգիենիստների կողմից սահմանված են 

դպրոցականների շարժողական ակտիվության նորմեր. 7-10 տարեկան 

երեխաները պետք է կատարեն օրական 15000-20000 քայլ, 11-14 

տարեկանները՝ 18000-25000 քայլ, 15-17 տարեկան տղաները՝ 25000-

30000 քայլ, և աղջիկները՝ 20000-25000 քայլֈ  

Ինքնուրույն ֆիզկուլտուրային պարապմունքներն արդյունավետ 

իրականացնելու համար սովորողները պետք է վարեն ինքնահսկման 

օրագիր՝ պարբերաբար գրանցելով ֆիզիկական զարգացման, 

ֆիզիկական պատրաստվածության և ինքնազգացողության ցուցանիշ-

ներըֈ Մեր հարցման արդյունքների վերլուծությունից պարզվեց, որ ո՛չ 

տղաները և ո՛չ էլ աղջիկները նման օրագրեր չեն վարումֈ Սեփական 

վիճակի ինքնահսկողության հարցերը սովորողներին չեն հետաքրքրում 

այնքան, որքան որ պահանջվում է նրանցիցֈ Մեր կողմից ներկայացված 

ինքնահսկման 11 բաղադրիչներից սովորողները ավելի շատ 

հետաքրքրվում են սեփական մարմնի քաշով (տղաները՝ 62,6 տոկոս, 

աղջիկները՝ 73,4 տոկոս), հասակով (տղաները՝ 54,1 տոկոս, աղջիկները՝ 

64,4 տոկոս)ֈ Աղջիկներն ավելի շատ են հետևում սեփական 

ինքնազգացողությանը (34,7 տոկոս), քան տղաները (9,3 տոկոս)ֈ 

Հարցման արդյունքների վերլուծությունը ցույց տվեց, որ սովորողների 
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զգալի մասը չի հետևում սեփական ֆիզիկական զարգացման և 

ֆիզիկական պատրաստության շարժընթացին, մյուսները անհրաժեշ-

տություն չեն գտնում բարելավելու այդ ցուցանիշները, իսկ նրանք, ովքեր 

ցանկանում են դրանք բարելավել, չգիտեն ինչպես անել դաֈ 

Ուսումնասիրությունները վկայում են, որ դպրոցականների 

մեծամասնությունը տեղեկացված չէ, որ ֆիզիկական վարժությունների 

միջոցով կարող են շտկել սեփական ֆիզիկական թերություններըֈ 

Կարելի է առանձնացնել ինքնուրույն աշխատանքի մի քանի 

տեսակներ. 

 Նոր գիտելիքներ ձեռք բերելու ինքնուրույն աշխատանքֈ Այս 

դեպքում ուսուցչի հանձնարարությամբ կամ սեփական նախաձեռ-

նությամբ ուսումնասիրում են «Ֆիզիկական կուլտուրա» առարկայի 

չափորոշիչ ծրագրի ուսումնական բաժինները՝ գիտելիքների 

հիմնունքներ, մարմնամարզական վարժություններ, աթլետիկայի 

վարժություններ, շարժախաղերին առնչվող համապատասխան 

լրացուցիչ գրականությունֈ Իմաստավորում են ձեռք բերած 

գիտելիքները և կիրառում դասերի, ինքնուրույն պարապմունքների 

ժամանակֈ  

 Շարժողական կարողություններ և հմտություններ ձեռք բերելու 

ինքնուրույն աշխատանք (ամրապնդելու, պահպանելու)ֈ Նման 

աշխատանքներն իրականացվում են ինքնուրույն ֆիզկուլտուրային 

պարապմունքների ընթացքում, ֆիզիկական կուլտուրայի դասի 

ժամանակ՝ մարզադահլիճում, խաղահրապարակում, բակումֈ  

 Ինքնուրույն ստեղծագործական աշխատանքներ: Սրանք 

իրականացվում են վերը նշված վայրերում, ընկերների հետ՝ տարբեր 

գործողություններ կատարելիս, արտադասարանական, արտա-

դպրոցական աշխատանքներում, ֆիզկուլտուրայի զանգվածային և 

մարզական աշխատանքներում, ֆիզկուլտուրային տնակներումֈ  

 Աշխատանք դասագրքով: Սա ևս ինքնուրույն աշխատանքի մեթոդ է, 

որը կիրառվում է ուսումնական ծրագրերին համապատասխանֈ 

Նշվածն ավելի լավ պատկերացնելու համար ունենք մեր 

առաջարկությունները՝ ինչպես կազմակերպել այդ ինքնուրույն 

աշխատանքներըֈ 

Հետազոտության արդյունքում մեր կողմից ստացված 

ցուցանիշները խորը մտահոգություն են առաջացնում նաև այն առումով, 

որ ներկայումս բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 

ուսանողների ֆիզիկական դաստիարակության տեսությունում և 
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մեթոդիկայում հստակ ամրագրված է, որ ուսանողները պետք է 

տիրապետեն ինքնուրույն ֆիզկուլտուրային պարապմունքի մեթոդի-

կայինֈ Մասնավորապես, նրանք ինքնուրույն պետք է կարողանան 

մշակել սեփական շարժողական ընդունակությունները, ինքնահսկել 

շարժընթացը, գնահատել դրանց արդյունավետությունըֈ Ուստի, առավել 

կարևորվում է, որ ինքնուրույն ֆիզկուլտուրային աշխատանքներ 

կատարելու կարողությունները և հմտությունները ձևավորվեն դեռևս 

դպրոցական տարիներինֈ  

 

ГОТОВНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ СТАРШИХ КЛАССОВ К 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

Григорян Ю. Г., Мурадян A. В. 

 

В настоящее время, в условиях объявленной ВОЗ пандемии, 

связанной с коронавирусом, вынужденная гиподинамия может нанести 

серьезный вред физическому и психическому здоровью населения. 

Цель работы определить готовность школьников старших классов к 

самостоятельным занятиям физической культурой. 

Выявлены неутешительные данные о слабой теоретической и 

практической подготовке школьников, что может препятствовать их 

дальнейшей эффективной деятельности. 

Проведение уроков физической культуры в старших классах 

должно строиться в соответсвии  с современными требованиями. 

Ключевые слова: старшеклассники, самостоятельные занятия 

физической культурой, опрос, гиподинамия, двигательный режим, 

самообразование, подготовленность. 

 

READINESS OF SENIOR SCHOOLCHILDREN FOR INDEPENDENT 

PHYSICAL EDUCATION 

Grigoryan Yu. G., Muradyan H. V. 

 

At present, in the context of the WHO-related corona virus pandemic, 

involuntary physical inactivity can seriously harm the physical and mental 

health of the population. 

Revealed disappointing data on the weak theoretical and practical 

training of schoolchildren, which can hinder their further effective activity. 
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The readiness of senior schoolchildren for independent physical education has 

been determined. 

Conducting physical education lessons in senior classes should be built in 

accordance with modern requirements. 

Keywords: high school students, independent physical education, survey, 

physical inactivity, motor regime, self-education, preparedness. 
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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 037                                                                           ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ  

 

ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՇԱՐԺՈՂԱԿԱՆ 

ԸՆԴՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑԱԾՈՒԹՅԱՆ 

ԻՆՔՆԱԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ 

Մուրադյան Հ. Վ. 

 

Աշխատանքի մեջ բացահայտված է ֆիզիկական դաստիարա-

կության տեսության և մեթոդիկայի մեջ հենքային կարևորություն 

ունեցող շարժողական ընդունակությունների ինքնագնահատումը ավագ 

դպրոցականների կողմիցֈ 150 ավագ դպրոցականների շրջանում 

անցկացվել է հարցաթերթիկային հարցումֈ Հետազոտության 

արդյունքների վերլուծությունը ցույց տվեց, որ դպրոցականները բարձր 

են գնահատում սեփական շարժողական ընդունակությունները և 

դժվարանում են ընտրել շարժողական ընդունակությունների մշակման 

լայն կազմֈ Ուստի ֆիզիկական կուլտուրայի ուսուցիչները պետք է 

հաղորդեն երեխաներին տեսական գիտելիքներ և գործնական 

կարողություններ շարժողական ընդունակությունների մշակման 

վերաբերյալֈ   

Բանալի բառեր. ավագ դպրոցական, շարժողական ընդունակու-

թյուններ, ինքնագնահտում, ինքնահսկում, հարցում: 

 

Նախաբան: Մարդկային հասարակության զարգացման յուրա-

քանչյուր ժամանակաշրջանում միշտ էլ կարևորվել է ֆիզիկական 

կուլտուրայի դերը և նշանակությունը դպրոցականների հետագա 

կյանքին և երկրի պաշտպանությանը նախապատրաստելու համարֈ 

Սակայն ներկա ժամանակաշրջանում մասնագետներին խիստ 

անհանգստացնում է այն հանգամանքը, որ դպրոցականների 63 տոկոսը 

ունի կեցվածքի շեղումներ, 43 տոկոսը՝ խրոնիկական հիվան-

դություններ, 65 տոկոսը հաճախակի են հիվանդանում մրսածություն 

հիվանդությամբֈ Ռուսաստանի դաշնության և Բելոռուսի դպրոցի 

շրջանավարտների միայն 7 տոկոսին կարելի է համարել առողջֈ 

2 0 2 0   № 2 
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Սովորողների առողջական վիճակի և ֆիզիկական պատրաստ-

վածության բարելավման ուղղությամբ արտասահմանյան երկրներում 

ստեղծվում են այլընտրանքային ֆիզիկական դաստիարակության 

ծրագրեր, ավելի նպատակաուղղված պլանավորվում է ֆիզիկական 

դաստիարակության ուսումնական գործընթացը, ավելացվում է 

«ֆիզիկական կուլտուրա» առարկայի ժամերը, ներդրվում են 

բազմապիսի ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, սպորտայնացված 

դասային ձևեր, ընդլայնվում են արտադասարանական աշխատանք-

ներըֈ Մենք դիտարկում ենք այն հանգամանքները, որ դպրոցականների 

ֆիզիկական դաստիարակության համակարգի վերակառուցման մեջ 

պետք է ներառել ինքնուրույն ֆիզկուլտուրային պարապմունքների 

կազմակերպումը, մասնավորապես շարժողական ընդունակությունների 

ինքնուրույն մշակումըֈ  

Հետազոտության նպատակը. բացահայտել ավագ դպրոցականների 

պատրաստությունը սեփական շարժողական ընդունակությունների 

մշակման վերաբերյալֈ  

Հետազոտության մեթոդները. գիտամեթոդական գրական 

աղբյուրների ուսումնասիրություն, վերլուծություն և ընդանրացում, 

փաստաթղթերի վերլուծություն, հարցաթերթիկային հարցում, 

ինքնագնահատումֈ  

Գիտական նորույթը. բացահայտված է ավագ դպրոցական 

տղաների և աղջիկների շարժողական ընդունակությունների զար-

գացածության ինքնագնահատման մակարդակը և սեփական 

շարժողական ընդունակությունների մշակման միջոցների կազմի 

ընտրությունըֈ  

Հետազոտության արդյունքները. ֆիզիկական դաստիարակության 

կարևորագույն կողմ է հանդիսանում շարժողական ընդունա-

կությունների մշակումըֈ Շարժողական ընդունակությունները 

շարժումները կատարելու կարողություններն են, որոնք զարգանում են 

ֆիզիոլոգենետիկորեն, նախորոծշված են գենետիկորեն [1]ֈ 

Լ․Պ․Մատվեևը [3], ֆիզիկական դաստիարակություն ասելով, 

հասկանում է շարժողական գործողությունների ուսուցում և 

շարժողական  ընդունակությունների մշակումֈ Ինչպես տեսնում ենք, 

շարժողական ընդունակությունների մշակումը ֆիզիկական դաս-

տիարակության տեսության մեջ դիտարկվում է որպես հենքային, 

չափազանց կարևոր հիմնահարցֈ  



283 

 

Գիտական գրականության մեջ [5] նշվում է, որ ինքնագնահատման 

կարողությունները սկսվում են ձևավորվել դեռևս նախադպրոցական 

տարիներինֈ Ներկայումս շատ կարևոր է, որ սովորողները կարողանան 

ճիշտ ինքնագնահատել սեփական հնարավորությունները, ֆիզիկական 

և մտավոր ներուժըֈ Երեխաները ինքնուրույն չեն կարող տիրապետել 

դրանֈ  

Մասնագետները [4, 2] գտնում են, որ ուսուցիչները պետք է 

սովորեցնեն երեխաներին ինքնագնահատման և ինքնահսկման ձևերին, 

բովանդակությանըֈ  

Մեր հետազոտության ընթացքում առանձնակի խնդիր 

առաջադրվեց՝ բացահայտել ավագ տարիքի դպրոցականների 

կարողությունը ինքնագնահատելու սեփական շարժողական ընունա-

կությունների զարգացածության մակարդակըֈԱշխատանքի նպատակի 

իրականացման համար հարցաթերթիկային հարցում ենք անցկացրել 

150 ավագ դպրոցականների շրջանում (տե՛ս աղյուսակ 1) ֈ 
Մեր կողմից առաջադրված 6 շարժողական ընդունակություններից 

թե՛ տղաները, թե՛ աղջիկները համեմատաբար բարձր են գնահատել 

արագաշարժությունը (տղաները՝ 55,3 տոկոս, աղջիկները՝ 44 տոկոս), 

ճարպկությունը (տղաները՝ 44,6 տոկոս, աղջիկները՝ 39,3 տոկոս)ֈ 

Սակայն այնպիսի կարևոր շարժողական ընդունակություններ, 

ինչպիսիք են մկանային ուժը, դիմացկունությունը և հավասա-

րակշռությունը, հարցվողների կողմից ավելի շատ գնահատվել են 

բավարարֈ Այս պարագայում պետք է հաշվի առնել նաև այն 

հանգամանքը, ուր յուրաքանչյուրի կարծիքը սեփական անձի 

նկատմամբ միշտ էլ բարձր է լինում, ինչն առանձնապես դրսևորվում է 

ինքնագնահատման ժամանակֈ 

Ուստի մեր կողմից արձանագրված արդյունքները իրականում 

կարող է անգամ տարբերվել իրականությունիցֈ  

Հետաքրքիր է այն հանգամանքը, որ տղաների 69,8 տոկոսը և 

աղջիկների 50,6 տոկոսը գիտեն, թե որոնք են մարդու շարժողական 

ընդունակություններըֈ Սակայն երբ առաջարկվեց թվարկել այդ 

ընդունակությունները, պարզվեց, որ տղաների 31,1 տոկոսը 

կարողացան թվարկել հինգ ընդունակություն, և ոչ մեկը՝ ավելֈ 

Զարմանալի է, բայց փաստ, ոչ մեկը չմատնանշեց հավասարա-

կշռությունը, կոորդինացիան, ճշգրտությունըֈ 
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33,9 տոկոսը թվարկեց մինչև 4 ընդունակություն, 26,6 տոկոսը՝ 

մինչև 3 ընդունակություն, 4,9 տոկոսը՝ 2 և 3,7 տոկոսը՝ 1ֈ Աղջիկները 

համապատասխանաբար՝ 27,4, 28,3, 19,4, 17 և 7,8 տոկոսֈ  

Աղյուսակ 1. 

Ավագ դպրոցականների կողմից շարժողական ընդունակությունների 

զարգացածության ինքնագնահատումը (%) 

 Շարժողական ընդունակություններ 
Հարցվողների 

սեռը 
Լավ Բավ. Վատ 

1.  Արագաշարժություն 
տղա 55,3 37,4 7,3 

աղջիկ 44 35,4 20,6 

2.  Դիմացկունություն 
տղա 40 34,7 25,3 

աղջիկ 31,3 35,4 33,3 

3.  Ճկունություն 
տղա 34,5 56,1 9,3 

աղջիկ 29,3 50,7 20 

4.  Ճարպկություն 
տղա 44,6 48,1 7,3 

աղջիկ 39,3 34,1 26,6 

5.  Մկանային ուժ 
տղա 43,3 54,1 2,6 

աղջիկ 30 42,7 27,3 

6․ Հավասարակշռություն 
տղա 29,3 50,7 20 

աղջիկ 24,6 52,8 22,6 

 

Իհարկե, հարցման արդյունքները գոհացնող համարել չի կարելի, 

երբ կան տղաներ և աղջիկներ, որոնք ունեն գիտելիքների ցածր 

մակարդակ մարդու այդ կարևոր ընդունակությունների մասինֈ Մյուս 

կողմից՝ գիտելիքների ցածր մակարդակ բացահայտվեց շարժողական 

ընդունակությունների հետ կապված մյուս հարցերումֈ Այսպես, նրանց 

առաջադրվեց գրել այն միջոցները, որոնց օգնությամբ կարող են մշակել 

այս կամ այն շարժողական ընդունակություններըֈ Հարցման 

արդյունքների վերլուծությունը ցույց տվեց հետևյալըֈ 

Արագաշարժության մշակման համար տղաների կողմից թվարկվեցին 

հետևյալ միջոցները․ 29,7 տոկոսը նշել են վազք, մարզախաղեր, 33,7 

տոկոսը՝ բռնցքամարտ, կարատե, սուսերամարտ, 21,9 տոկոսը՝ 

ցատկապարանով ցատկելը, թափավազքով հեռացատկը, 14,7 տոկոսը 

գրել են ցանկացած ամեն մի վարժությունֈ  

 Աղջիկները, համեմատած տղաների, նշել են ավելի քիչ միջոցներ, 

այսպես՝ 19,8 տոկոսը նշել է վազք, վոլեյբոլ, 26,3 տոկոսը՝ լող, 

մարմնամարզական վարժություններ, 21,6 տոկոսը՝ շարժախաղեր, 

ցատկեր, 22,3 տոկոսը՝ պարեր և 10 տոկոսը՝ տուրիզմֈ  
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 Ուժի մշակման համար տղաների կողմից առաջադրվել են 

հետևյալ միջոցները. 59,1 տոկոսը՝ կցագնդերով վարժություններ, 

մարզասարքերի վրա վարժություններ, սեղմումներ հատակից, վեր 

ձգումներ պտտաձողից, 21,8 տոկոսը՝ ծանրության բարձրացում, 

պարանմագլցում, 17,1 տոկոսը՝ ծանր առարկաների փոխադրում, 2 

տոկոսը գրել են կքանիստֈ  

Աղջիկների 40,8 տոկոսը նշել է վարժություններ կցագնդերով, 

մարզասարքերի վրա վարժություններ, սեղմումներ հատակից, 31 

տոկոսը կքանիստ, 11,2 տոկոսը՝ մարզախաղեր, 17 տոկոսը՝ 

մարմնամարզական վարժություններֈ 

Հարցման արդյունքների վերլուծությունը ցույց է տալիս՝ 

սովորողները սեփական ուժի մշակման համար նախընտրում են 

սահմանափակ միջողցներ, մտահոգիչ է այն փաստը, որ սովորողների 

մեծամասնությունը ներկա ժամանակաշրջանում լիարժեք պատրաստ չէ 

ինքնուրույն մշակել սեփական շարժողական ընդունակությունները և 

ֆիզիկական պատրաստվածության հարցում ապագայում դրական տեղ 

չենք կարող հասնելֈ  

Ճկունության մշակման համար ավագ դպրոցական տղաների 

կողմից առաջադրվեցին հետևյալ միջոցները. 55,1 տոկոսը՝ ընդհանուր 

զարգացման վարժություններ, մարզասարքերի վրա վարժություններ, 

36,4 տոկոսը՝ մարզախաղեր, նետումներ, 8,5 տոկոսը՝ վազքֈ Աղջիկների 

39,9 տոկոսը նշել է մարզասարքերի վրա վարժություններ, պարզապես 

ֆիթնես, 29,7 տոկոսը՝ մարմնամարզական վարժություններ, գեղասահք, 

20,3 տոկոսը՝ մարզախաղեր, վոլեյբոլ, 10 տոկոսը՝ պարզապես ցատկերֈ  

Դիմացկունության մշակաման համար տղաների կողմից 

առաջադրվեցին հետևյալ միջոցները՝ 67.3 տոկոսը՝ վազք, մարզախաղեր, 

22 տոկոսը՝ հեծանիվի վարում, ըմբշամարտ, 9.3 տոկոսը՝ տուրիզմ, 

քայլք, 13 տոկոսը ոչինչ չի նշել: 

Հարցման արդյունքները ցույց տվեցին, որ հիմնականում տղաները 

ճիշտ միջոցներ են ընտրում դիմացկունության մշակման համար, 

սակայն քիչ է թվարկված միջոցների քանակը, բավականին քիչ է: 

Այնուամենայնիվ, դիմացկունության մշակման համար մենք 

ակնկալում էինք ավելի շատ միջոցների առաջադրման, որոնք 

ընդգրկված են «Ֆիզիկական կուլտուրա» առարկայի չափորոշիչ 

ծրագրում՝ լող, դահուկասահք, աթլետիկական վարժություններ: 

Դիմացկունության մշակման համար աղջիկների 65.3 տոկոսը նշել 

է վազքեր, մարզախաղեր, 19.3 տոկոսը՝ ցատկապարանով ցատկել, 
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տուրիզմ, 11.3 տոկոսը՝ ֆիթնես, 4.1 տոկոսը՝ ընդհանուր զարգացման 

վարժություններ: 

Ճարպկության մշակման համար տղաների 50.6 տոկոսը 

առաջարկել է վազքեր, մարզախազեր, 2.6 տոկոսը՝ ըմբշամարտ, 15.3 

տոկոսը՝ արգելքների հաղթահարում, մարմնամարզական վարժու-

թյուններ՝ հիմնականում պտտաձողի վրա, 10.6 տոկոսը՝ հեծանվի 

վարում, տուրիստական արշավ, մագլցում, 29 տոկոսը այս հարցին չի 

պատասխանել: Աղջիկների 39.3 տոկոսը նշել է շարժախաղեր, 

մարզախաղեր, 35.3 տոկոսը՝ մարմնամարզական վարժություններ, 20 

տոկոսը՝ հեծանվի վարում, ցատկեր, 5.4 տոկոսը հարցին չի 

պատասխանել: 

 Հետևաբար, շատ կարևոր է պարզաբանել, թե ուսուցչիները 

ինչպիսի (ինչ) նոր տեղեկություններ են ստանում սովորողների 

շարժողական ընդունակությունների վերաբերյալ, հաղորդում են արդյոք 

նրանց այդ նոր գիտելիքները՝ ինքուրույն մշակելու այս կամ այն 

շարժողկաան ընդունակություններըֈ  

Ուսումնասիրվող հիմնախնդրի համակողմանի հետազոտման 

համար կատարվել է «Физическая культура в школе» ամսագրի 

բովանդակային վերլուծություն (կոնտենտ անալիզ)ֈ Մասնագետները 

նշում են, որ այս մեթոդը ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում 

թույլ է տալիս ստանալ արժեքավոր տեղեկություն, գիտական մտքերի 

զարգացման ուղղությունֈ Նշված ամսագիրը համարվում է ֆիզիկական 

կուլտուրայի ուսուցիչների հիմնական գիտամեթոդաբանական 

տեղեկատվական աղբյուրըֈ 

«Физическая культура в школе» ամսագրում վերջին տասը 

տարիների ընթացքում շարժողական ութ ընդունակությունների 

վերաբերյալ հրապարակվել է ընդամենը 35 հոդված, որից 15-ը կամ 42,8 

տոկոսը առնչվում էր կրտսեր դպրոցականների շարժողական 

ընդունակությունների մշակմանը, 9-ը կամ 25,7 տոկոսը՝ միջին և 3 կամ 

8,5 տոկոսը՝ ավագ: Մնացած 8-ը կամ 22,8 տոկոսը վերաբերում են 

շարժողական ընդունակությունների մշակման ընդհանուր հիմնախըն-

դիրներինֈ Մասնագետների կողմից քիչ են հրատարակված  նյութերը 

սովորողների հավասարակշռության, ճկունության, ճարպկության, 

կոորդինացիայի մշակման միջոցների մեթոդների վերաբերյալֈ  

 Ուստի, ուսուցիչները չեն ստացել համապատասխան մեթոդական 

նյութեր սովորողների շարժողական ընդունակությունների համալիր 

մշակման ձևերի, միջոցների վերաբերյալֈ Նրանք սովորողների մոտ չեն 
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ձևավորել համապատասխան դրդապատճառներ, անհրաժեշտ 

գիտելիքներ՝ ինքուրույն մշակելու այս կամ այն շարժողական 

ընդունակություններըֈ  

Եզրակացություն: Հարցման արդյունքների վերլուծությունը ցույց է 

տալիս հետևյալ փոխկապակցված պատկերը. 

1. Ավագ դպրոցականների տեսական գիտելիքների մակարդակը 

չափազանց ցածր է՝ ինքնուրույն մշակելու այս կամ այն 

շարժողական ընդունակությունները: 

2. Ավագ դպրոցականների որոշ մասը չի կարևորում ընտրել 

շարժողական ընդունակությունների մշակման համար համապա-

տասխան միջոցներ, իսկ մեծամասնությունն էլ դժվարանում է 

ընտրել միջոցների լայն շրջանակ, այն էլ այն դեպքում, երբ այդ 

միջոցները չափազանց լայն ներկայացված է հանրակրթական 

դպրոցի ֆիզիկական կուլտուրայի չափորոշիչ ծրագրում: 

3. Հասունացել է այն հարցը, որ անհրաժեշտ է ձեռնարկել համալիր 

միջոցներ՝ բարձրացնելու սովորողների ֆիզկուլտուրային 

կրթվածության մակարդակը՝ ներառելով աշխատանքի կազմա-

կերպման բազմաթիվ ձևերը՝ ռեֆերատիվ աշխատանքների հանձ-

նարարում, դասագրքերի քննարկում, ինտելեկտուալ մրցույթներ, 

բանավեճեր, տնային հանձնարարություններ, խմբակային 

աշխատանք, այլ ձևով ասած՝ ակտիվացնել դպրոցականների 

ֆիզկուլտուրային ինքնակրթությունը: 

  

САМООЦЕНКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

Мурадян А. В. 

 

В работе раскрыты мнения учащихся старших классов о своих 

двигательных  навыков, имеющих базовое значение в теории и методике 

физического воспитания. Среди 150-и старшеклассников было проведено 

анкетирование. Анализ результатов исследования показал, что школьники 

высоко ценят уровень развития собственных двигательных способностей 

и затрудняются выбрать соответствующие упражнения для их развития. 

Учителя физической культуры должны передавать школьникам 

теоретические знания и формировать практические навыки для развития 

двигательных способностей. 
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SELF-ASSESSMENT OF THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF MOTOR 

ABILITIES OF SENIOR PUPILS 

Muradyan H. V. 

 

The work reveals the opinions of senior pupils about their motor skills, 

which are of basic importance in the theory and methodology of physical 

education. A survey was conducted among 150 high school students. Analysis 

of the research results showed that schoolchildren highly value the level of 

development of their own motor abilities and find it difficult to choose the 

appropriate exercises for their development. Physical education teachers 

should transfer theoretical knowledge to schoolchildren and form practical 

skills for the development of motor abilities. 

Keywords: high school students, motor abilities, self-esteem, self-control, 

survey. 
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ШИРАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. НАЛБАНДЯНА  

M. NALBANDYAN STATE UNIVERSITY OF SHIRAK 
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Պրակ   Բ       

Выпуск Б      

Issue    B  

 

ՀՏԴ 615.825 (07)                                            ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ 
 

ՈՏՆԱԹԱԹԻ ՁԵՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ  

ՇՏԿՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ 

Հակոբյան Ա. Լ. 

         

Երեխաների առողջության բարելավման, մասնավորապես՝ 

ոտնաթաթի ձևախախտումների շտկման  հիմնախնդիրները  գտնվում 

են տարբեր մասնագետների, այդ թվում՝ ֆիզիկական կուլտուրայի 

ոլորտի մասնագետների ուշադրության կենտրոնում: Հարկ է նշել, որ 

այստեղ կարևոր դեր պետք է ունենան  նաև  ծնողները: Անհրաժեշտ է 

արձանագրել, որ մատաղ սերնդի առողջության բարելավման  

խնդիրների լուծումը՝ ֆիզիկական դաստիարակության միջոցների  

կիրառմամբ,  կրթական համակարգում և ընտանիքում չի գտնվում 

պատշաճ մակարդակի վրա: Ուստի քննարկվող խնդրի լուծումը 

պահանջում է գտնել համապատասխան ուղիներֈ 

Բանալի բառեր. առողջություն, հարթաթաթություն, տափակա-

թաթություն, բուժական լող, մարզիչ, բուժական ֆիզկուլտուրա, ծնող: 

               

Նախաբան: Մարդը կյանքի մեծ մասն անցկացնում է ոտքերի վրա. 

քայլում է, վազում, զբաղվում է սպորտով, պարում է, կանգնած 

աշխատում և այլն: Ուստի ոտքերի (ստորին վերջույթների) առողջ լինելը 

որոշում է մարդու հաջողությունը այս կամ այն գործունեությունում:  

Ստորին վերջույթների, մասնավորապես՝ ոտնաթաթի վիճակից է 

կախված ոչ միայն ոտքերի վիճակը, այլև ընդհանուր ինքնազգա-

ցողությունը և առողջությունը: 

Ոտնաթաթի ճիշտ կառուցվածքի խախտումը, որն արտահայտվում 

է ոտնաթաթի կամարի կորության նվազմամբ կամ բացակայությամբ, 

հանգեցնում է այնպիսի հիվանդության, ինչպիսին հարթաթաթությունն 

է կամ տափակաթաթությունը:  

Ոտնաթաթի նման արատը լինում է բնածին կամ ձեռքբերովի [6]: 

Ձեռքբերովի հարթաթաթության տարատեսակներից՝ ռախիտային, 

2 0 2 0   № 2 
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պարալիտիկ, վնասվածքային և ստատիկ, առավել հաճախ՝ 82% 

դեպքերում հանդիպում է վերջին տեսակը՝ ստատիկ [3,7]: Այն 

երեխաների մոտ շատ հաճախ է ի հայտ գալիս, քանի որ նրանց ստորին 

վերջույթների մկանակապանային համակարգը թույլ է զարգացած: 

Վերջինիս ոչ լիարժեք զարգացման հետևանքով ոտնաթաթի կամարի 

կորությունը իջնում է և զգալիորեն նվազում է նրա զսպանակող 

ֆունկցիան: Արդյունքում  ցնցումները, որոնք տեղի են ունենում 

քայլելիս, վազելիս, ցատկելիս և այլ շարժողական գործողություններ 

իրականացնելիս, լիարժեք չեն մեղմացվում, ինչը բացասական 

ազդեցություն է թողնում ստորին վերջույթների հոդերի և ողնաշարի 

վրա [5, 6]: Այդ ամենի հետևանքով ի հայտ են գալիս ցավեր նշված 

հատվածներում, ինչպես նաև գլխացավեր,  շուտ հոգնածություն, վատ 

քուն և այլն:  

Հարթաթաթությունը և տափակաթաթությունը շատ տարածված 

խախտումներ են և հանդիպում են երեխաների մոտ, համապա-

տասխանաբար՝ 15-25%  և 39% դեպքերում  [3]: Այդ իսկ պատճառով 

ոտնաթաթում  այս խախտումների ի հայտ գալուն պես անհրաժեշտ է 

կանխարգելիչ և շտկող միջոցներ ձեռնարկել,  որպեսզի հիվանդությունն 

էլ ավելի չբարդանա: Նման միջոցներից են ֆիզիկական 

վարժությունները: Վերջիններիս կիրառման արդյունավետության 

բարձրացումը պայմանավորված է նրանով, որ այս գործընթացին 

ընդգրկվեն ոչ միայն ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի 

մասնագետները, այլև խնդիրներ ունեցող երեխաների ծնողները: Նման 

համագործակցության ճիշտ կազմակերպման համար անհրաժեշտ է 

մշակել համապատասխան մեխանիզմներ, որոնք հույժ արդիական են և 

սույն հետազոտության նպատակն են: 

Գրական աղբյուրների ուսումնասիրումը, ինչպես նաև մեր կողմից 

իրականացված հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ բավականին 

մեծ թվով երեխաների ոտնաթաթերում առկա են այս կամ այն 

աստիճանի խախտումներ: Այսպես, օրինակ՝ լողի առողջարարական 

խմբակներ հաճախող 65 երեխաների (8-12 տարեկան) որոշ մասի մոտ 

ոտնաթաթերում առկա էին խախտումներ, որոնց պատճառով  ծնողները 

նրանց ընգրկել էին  լողի խմբակներ: Հետազոտվողներից 35-ի (54%) մոտ 

բացահայտվել էր տարբեր աստիճանի տափակաթաթություն, որոնցից  

8-ն (23%) ունեին 3-րդ աստիճանի հարթաթաթություն՝ ախտորոշված 

բժշկի կողմից: 
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Նման խախտումները շտկելու նպատակով անհրաժեշտություն 

առաջացավ մշակել համապատասխան ծրագիր, որի արդյունա-

վետությունը գնահատելու համար  իրականացվել էր մանկավարժական 

գիտափորձ՝ փորձարարական և ստուգողական խմբերում ընդգրկված 

11-12 տարեկան երեխաների հետֈ Խմբերում ընդգրված էին 3-ական 

երեխա, որոնց մոտ արձանագրվել էր 3-րդ աստիճանի 

հարթաթաթություն, որի խախտման ինդեքսը կազմում էր միջինը 2,13 

պայմանական միավոր: Բացի այդ, գիտափորձին մասնակցում էին նաև 

5-ական երեխա, որոնց մոտ առկա էր տափակաթաթություն, որի 

խախտման ինդեքսը  միջինը 1,34 միավոր էր: Խախտումների 

գնահատման ինդեքսը որոշվել էր ըստ Չիժինի եղանակի [2]:        

Մշակված ծրագիրն իրականացնում էին լողի պարապմունքներ 

անցկացնող մարզիչները և  ծնողները, որոնց երեխաների մոտ 

ոտնաթաթերում հայտնաբերվել էին խախտումներ: Վերջիններս էլ 

պարապմունքներն անցկացնում էին տնային պայմաններում:    

Մինչ ծրագիրը կյանքի կոչելը անհրաժեշտություն առաջացավ 

բացահայտել մարզիչների և ծնողների գիտելիքների և գործնական 

կարողությունների մակարդակը արծածված խնդրի շուրջ՝ 

սոցիոլոգիական հարցման միջոցով: Հարցմանը մասնակցում էին Երևան 

քաղաքի մի շարք լողավազանների 18 մարզիչներ, որոնց  

աշխատանքային  փորձը նվազագույնը 6 տարի էր,  և 50 ծնող, որոնց 

զավակների մոտ ոտնաթաթերում արձանագրվել էին խախտումներ: 

Հարցման արդյունքների վերլուծությունը ցույց տվեց, որ ոչ բոլոր 

ծնողները կարող են օբյեկտիվ և լիարժեք գնահատել իրենց երեխաների 

ոտնաթաթերի վիճակը: Հարցվածների միայն 32%–ն էր իր երեխայի 

ոտնաթաթի վիճակը գնահատել վատ, այն էլ նրանց կեսը այդ 

եզրահանգմանն էին եկել բժշկի ախտորոշման արդյունքում: Նման 

եզրակացության հիմքը երեխաների մեծ մասի  ոտնաթաթերում առկա 

խախտումներն էինֈ 

Ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվեց նաև, որ 

ծնողների միայն 22%-ը կարող է ինքնուրույն լուծել իրենց երեխայի 

ոտնաթաթում առաջացած խնդիրները: Սակայն այս խումբ ծնողներից 

միայն 27%-ը կարողացավ  ճիշտ նկարագրել այն խումբ 

վարժությունները, որոնց միջոցով կարելի է շտկել առաջացած 

խախտումները: 

Պատշաճ մակարդակի վրա չէին նաև մարզիչների գիտելիքները 

հարթաթաթության, տափակաթաթության հարցերի վերաբերլալ: 



292 

 

Մարզիչների միայն 28%-ն էին տեղյակ, թե ինչպես կարելի է գնահատել 

ոտնաթաթի վիճակը: Իսկ այն հարցին, թե ինչ վարժություններ են 

կիրառվում լողի պարապմունքների ընթացքում  խախտումները շտկելու 

նպատակով, բոլոր հարցվածների պատասխանները միևնույնն էին՝ լողի 

պարապմունքներին կիրառվող լողային վարժություններն ինքնին 

կանխարգելիչ և շտկման միջոց ենֈ Սակայն նման մոտեցումն այնքան էլ 

լիարժեք չէ, քանզի միայն այդ վարժությունների  կիրառումը բավարար 

չէ արդյունավետ և համեմատաբար կարճ ժամանակահատվածում շտկել 

ոտնաթաթերում առաջացած թերությունները: Մինչդեռ գոյություն ունեն 

մի շարք վարժություններ, որոնք անհրաժեշտ են կիրառել նման 

արատները շտկելիս:  

Հարկ է նշել, որ ոտնաթաթի խախտումների շտկման գործընթացն 

առավել արդյունավետ կլինի, եթե այն իրականացվի համատեղ՝ և´ 

մարզիչների, և´ ծնողների կողմից:  

Վերջիններիս գիտելիքները պատշաճ մակարդակի հասցնելու 

նպատակով անհրաժեշտություն առաջացավ իրականացնել  սեմինար 

դասընթացներ՝ ոտնաթաթերում առաջացած խախտումները շտկելու 

վերաբերյալ: Բացի այդ, մանկավարժական գիտափորձի ընթացքում 

(տևողությունը՝ կես տարի) յուրաքանչյուրին տրվեցին այն խումբ 

վարժությունները և մեթոդական ցուցումները, որոնք պետք է 

կիրառվեին տանը և լողավազանումֈ  

Ստուգողական խմբի երեխաների հետ լողավազանում 

պարապմունքներն իրականացվում էին՝ ըստ պրակտիկայում 

ընդունված կարգիֈ Մարզումների բովանդակությունը կազմում էին 

լողուսուցման գործընթացում կիրառվող լողային վարժությունները:  

Փորձարարական խմբում պարապմունքները լողավազանում 

ընթանում էին՝ համաձայն մեր կողմից առաջարկված վարժությունների 

և մեթոդական ցուցումների: Բացի ընդհանուր լողային 

վարժություններից, կատարվում էին նաև մի շարք վարժությունների 

խումբ. օրինակ՝ կանգ լողավազանի հատակին դիրքից ոտնաթաթերի 

մատներով կատարելով «թրթուռանման» շարժումներ՝ տեղաշարժվելով 

առաջֈ Հաջորդ վարժությունում՝ մեջքով հպվել լողավազանի պատին, 

ձեռքերով բռնվել պատից կամ լողուղյակից և ոտքերով կատարել 

հեծանիվ վարելու շարժումներ, նույնը կատարել՝ ոտնաթաթերին 

ամրացնելով ոչ մեծ ծանրություն (ռետինե օղ), ինչպես նաև լող 

լողալաստերով և այլն՝ թվով 10-ը վարժություն: 
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Բացի այդ, այս խմբի երեխաները այն օրերին, երբ չէին պարապում 

լողավազանում, տանը ծնողների հսկողության ներքո շաբաթական երեք 

անգամ կատարում էին մեր կողմից տրված հատուկ շտկող 

վարժություններ: Վերջիններիս կատարման նպատակն էր փոքրացնել 

ոտնաթաթի կամրջակի հարթեցված աստիճանը  և շտկել դեֆորմացիան: 

Վարժությունների կատարման արդյունքում ամրապնդվում էին  ստորին 

վերջույթների  մկանները, ինչն էլ նպաստում էր երկայնակի և լայնակի 

կամարների խորացմանը: Պարապմունքների սկզբնական շրջանում 

վարժությունները կատարվում են այնպես, որ մկանների կրճատումները 

հերթագայվեն դրանց թուլացմամբ, հիմնականում՝ պառկած և նստած 

դիրքերում: Լայնորեն կիրառվում էին այնպիսի վարժություններ, ինչպես 

քայլք թաթերի, կրունկների, արտաքին եզրի վրա՝ ոտնաթաթերի 

զուգահեռ տեղադրմամբ: Պարապմունքները խորհուրդ էր տրվում 

անցկացնել ոտաբոբիկ կամ փափուկ կտորից պատրաստված 

մարմնամարզական կոշիկներով: Բացառվում էին ներքին եզրի վրա 

դեպի դուրս ոտնաթաթերով շրջված քայլերը, քանի որ մարմնի 

ծանրության ազդեցությունը ամբողջ ուժով ընկնում է ոտնաթաթի 

ներքին կամարին  [ 8, 4, 1]: 

Մանկավարժական գիտափորձում կիրառվող ծրագրի արդյունա-

վետության գնահատման նպատակով հետազոտվող խմբերի 

մասնակիցների շրջանում մեր կողմից իրականցվեցին պլանտոգրաֆիկ   

ուսումնասիրություններֈ  

Հետազոտության արդյունքների վերլուծությունները (աղ. 1.)    

բացահայտեցին, որ փորձարարական խմբում փոփոխություններն 

առավել էական են: Օրինակ, եթե փորձարարական խմբում աջ ոտքի 

ոտնաթաթի տափակաթաթության ինդեքսը գիտափորձի արդյունքում 

նվազել էր 0,18 միավորով, ապա ստուգողականում այն փոխվել էր 0,06 

միավորով: Նմանատիպ փոփոխություններ արձանագրվել էր նաև ձախ 

ոտքի ցուցանիշներում, համապատասխանաբար՝  0,11 և 0,07 միավոր: 

Ինչ վերաբերում է հարթաթաթություն ունեցող հետազոտվողների 

տվյալների վերլուծությանը, ապա արձանագրվել էր, որ 

փորձարարական խմբում, ի տարբերություն ստուգողականի, 

հարթաթաթության խորացման միտում չէր նկատվել: 

Այն, որ փորձարարական խմբում փոփոխությունները կրում են 

առավել էական դրական բնույթ, վկայում են նաև տոկոսային 

հարաբերությունների հաշվարկները: Այսպես օրինակ, եթե 

փորձարարական խմբի երեխաների ոտնաթաթի  տափակաթաթության 
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ցուցանիշը մինչ գիտափորձը կազմում էր միջինը  58,3%,  ապա 

գիտափոձից հետո  այն հավասար էր 49,2%: Ստուգողական խմբում այդ 

ցուցանիշները համապատասխանաբար կազմում էին 57,8% և 54,3%: 

Փաստորեն, փորձարարական խմբում բարելավումը կազմում էր 9,1%, 

իսկ ստուգողականում՝ 3,5%: 

Աղյուսակ 1.  

Ոտնաթաթի  վիճակը  մինչ  գիտափորձը (ՄԳ) և 

գիտափորձից  հետո  (ԳՀ)  փորձարարական  (Փ)  և ստուգողական (Ս) 

խմբերում  (X) 

Ցուցանիշներ 
Ոտնաթաթի կամարի ինդեքսը 

(միավոր) 

Ոտնաթաթի վիճակը 
Աջ Ձախ 

ՄԳ ԳՀ ՄԳ ԳՀ 

Տ* 
Փ 1,37 1,19 1,31 1,20 

Ս 1,35 1,29 1,34 1,27 

Հ** 
Փ 2,12 2,12 2,14 2,15 

Ս 2,13 2,28 2,11 2,35 

Ծանոթություն․ *Տ՝ տափակաթաթ, ** Հ՝ հարթաթաթֈ 
        
Եզրահանգում: Ամփոփելով հետազոտության ադյունքները՝ կարելի 

է հետևություն անել, որ ոտնաթաթերում արձանագրված խախտում-

ները՝ հարթաթաթության կամ տափակաթաթության  ձևով, հնարավոր է 

բավականին մեծ արդյունավետությամբ շտկել մարզիչների և ծնողների 

համատեղ  ջանքերով: Նման համագործակցության  արդյունավե-

տությունը հիմնավորվել է մանկավարժական գիտափորձով, որն  

իրականացվել է մեր կողմից  մշակված և կիրառված ծրագրովֈ 

Որպեսզի մշակված ծրագիրն արդյունավետորեն կիրառվի 

պրակտիկայում, անհրաժեշտ է վերոնշյալ խնդիրների շուրջ բարձրաց-

նել ծնողների և լողի մարզիչների տեսական գիտելիքների և գործնական 

կարողությունների մակարդակըֈ Նման արդյունքի կարելի է հասնել, եթե 

համապատասխան կառույցները պետական մակարդակով հանրա-

կրթական հաստատություններում, մարզական, մանկապատանեկան 

կենտրոններում, ակումնբներում կազմակերպեն մեթոդական, 

խորհրդատվական «անկյուններ», ինչպես նաև մշակվեն 

համապատասխան մեթոդական  ձեռնարկներ այդ կենտրոնների 

համար, որտեղ շահագրգիռ անձինք կարող են ստանալ 

խորհրդատվություններ քննարկվող խնդիրների շուրջֈ 
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ПУТИ  ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ  

СТОПЫ 

Акопян А. Л. 

 

Вопросы улучшения здоровья ребенка, в частности коррекции 

нарушений стопы, находятся под пристальным вниманием многих 

специалистов, в том числе и представителей физической культуры. 

Следует отметить, что в этом плане существенная роль должна отводиться 

родителям. Однако вопросы улучшения здоровья подрастающего 

поколения средствами  физического воспитания в системе образования и 

в семье не находятся на достаточном уровне. Следовательно, решение 

затронутой проблемы требует нахождения путей ее решения. 

Ключевые слова: здоровье, плоскостопие, уплощение стопы, 

лечебное плавание, тренер, лечебная физкультура, родители. 

 

WAYS OF ENHANCING THE EFFECTIVENESS OF FOOT DISORDERS 

TREATMENT 

Hakobyan A. L. 

 

Issues of improving the child's health, in particular correction of foot 

disorders, are under the close attention of many specialists, including 

representatives of physical culture. It is worth mentioning that parents should 

also play a significant role in this regard. However, the issues of improving the 

health of the younger generation by means of physical education in the 

education system and in the family are not at a sufficient level. It is therefore 

necessary to find effective ways to address the issues raised. 

Keywords: health, flat feet, platypodia, therapeutic swimming, trainer, 

physical therapy, parents. 
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