
1 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 
 

2 0 2 1  №  1 

ՊՐԱԿ  Բ 

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՈՒ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, 

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆԵՐ 

 

 

 

 

 
 

 

 

Գյումրի  2021 

 

 
 



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 1  №  1 

 
Выпуск Б  

ГУМАНИТАРНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ,  

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Issue B 
HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, TEACHING METHODOLOGY 

 

 
 

Гюмри   2021   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 2738-2559 

DOI 10.54151/27382559 
 

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), Саргсян 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, 2021 

 

 

 

mailto:shsu.science@g


4 

 

 Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն   

ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  

Խաչիկյան Գ. Վ. 

Հայկազ Հակոբջանյանի կյանքը և ստեղծագործության առանձնահատ-

կությունները ........................................................................................................................ 13 

Հակոբյան Ա. Գ. 

Արմեն Գասպարյանի ալեքսանդրապոլյան եռապատումը ........................................ 31 

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Հովհաննիսյան Ա. Ս., Պապոյան Մ. Մ. 

Անգլերեն և հայերեն աստվածաշնչյան առածները զուգադրական 

ոճագիտության դիտանկյունից .......................................................................... .............. 41 

Հովհաննիսյան Ա. Ա. 

Հագուստ և արդուզարդ անվանող բառերը հայերենում և ռուսերենում՝ ըստ      

Ա. Ղարիբյանի «Ռուս-հայերեն բառարան»-ի ................................................................ 52 

ԲԱՆԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Ադամյան Ն. Վ.  

Հայկական և գերմանական մեկական հեքիաթի զուգադրական վերլուծություն ... 62 

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Գասպարյան  Ա. Ա., Գազազյան Գ. Ն. 

Հայ-քրդական հարաբերությունները հայկական հարցի համատեքստում (XIX 

դարի վերջ և XX դարի սկիզբ) ........................................................................................... 74 

Մովսիսյան Ֆ. Վ. 

Զմյուռնիայի «Հոմեր» թիվ 806 Օթյակի երևելի դեմքերը .............................................. 88 

ԻՐԱՎՈՒՆՔ, ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Գալստյան Լ. Հ. 

Իրավունքի և արդարության փոխհարաբերակցությունը ........................................... 103 

Կարախանյան Ա. Ա. 

Աշխատանքային վեճերի քննության և լուծման դատավարական պրակտիկան .. 110 

Բարսեղյան Գ. Վ. 

Քրեական օրենքի գործողության տարածքային սկզբունքի կիրառման որոշ 

խնդիրների մասին .............................................................................................................. 118 

Բարսեղյան Գ. Վ., Մարկոսյան Մ. Ա., Հովակիմյան Հ. Ն. 

Տրանսցենդենտալ ֆենոմենալոգիայի որոշ առանձնահատկությունները ............... 131 

Մանվելյան Հ. Օ. 

Սոցիալական կոնֆլիկտի փիլիսոփայական իմաստավորումը ................................ 140 



5 

 

ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Կնյազյան Հ. Մ. 

Նևրոտիկ խանգարումների դրսևորումները մանկական տարիքում և դրանց 

հաղթահարման հոգեբանական ուղիները ................................................................. .... 150 

Պետրոսյան Ա. Ս. 

Դեռահասների վանդալային վարքի դրսևորման հոգեբանական 

առանձնահատկությունները ............................................................................................  159 

Հովհաննիսյան Ժ. Մ. 

Սթրեսի առաջացման պատճառները դպրոցում և դրանց կանխարգելման 

մեխանիզմները .................................................................................................................... 168 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Մովսիսյան Ն. Գ. 

Սովորողների ստեղծագործական մտածողությանն առնչվող մի քանի հարցերի  

մասին .................................................................................................................................... 179 

Զադոյան Ա. Մ. 

Կրթության որակը ձևավորող հիմնական գործոնները ...............................................  190 

Հակոբյան Գ. Հ., Մանուկյան Ա. Լ. 

Էթնոկիրառական արվեստի դերն ընտանեկան դաստիարակության 

գործընթացում .....................................................................................................................  199 

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ  

(ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆԱԳԻՏԱԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ) 
 

Սարգսյան Ա. Հ., Կոստանյան Ն. Կ. 

Մնացքների տեսության կիրառությունը տարբեր տիպի ինտեգրալներ 

հաշվելիսֈ Mathematica փաթեթի կիրառումը ................................................................. 208 

Սրապիոնյան Ջ. Լ., Թադևոսյան Ա. Ա. 

Էյլերի մեթոդով որոշ տեքստային խնդիրների լուծումը որպես սովորողների 

տեսողական մտածողության զարգացման առանձնահատուկ 

մաթեմատիկական միջոց .................................................................................................. 228 

Մանուկյան Վ. Ֆ., Նիկողոսյան Գ. Ս., Ենգոյան Հ. Ա. 

Լրիվ մեխանիկական էներգիայի փոփոխության թեորեմի և մոմենտների 

կանոնի մեկ համատեղ կիրառության մասին ............................................................... 245 

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

Լրիվ մեխանիկական էներգիայի պահպանման օրենքի ստուգման մի 

լաբորատոր փորձի մասին ................................................................................................  251 

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ  

(ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ)  

Հարոյան Ք. Ռ., Սողոմոնյան Մ. Վ. 

Ժողովրդական բանահյուսության կապը գրական երկերի ուսումնասիրության 

հետ ......................................................................................................................... ................ 261 



6 

 

Ավետիսյան  Գ. Հ., Սահակյան Հ. Ա. 

Դարձվածքների ոճական արժեքի ուսումնասիրումը Խ. Դաշտենցի «Խոդեդան» 

վեպում ...................................................................................................................... ............. 274 

Մկրտչյան Ն. Կ. 

Երկլեզուների և բազմալեզուների զարգացման առանձնահատկությունները ....... 284 

Աբաջյան Ս. Հ., Մադենյան Լ. Ա. 

Ռուսաց լեզուն որպես օտար լեզու դասավանդելիս համանունությունը  

յուրացնելու դժվարությունների պատճառներից մեկի մասին ................................... 292 

Տեր-Ադամյան Շ. Վ. 

Նպատակի պարագա երկրորդական նախադասությունների ուսուցման 

առանձնահատկությունները գերմաներենում .............................................................. 301 

Գրիգորյան Կ. Լ. 

Տնային աշխատանքները և նրանց դերը մայրենիի ուսուցման դասընթացում ...... 309 

Հարությունյան Գ. Ս. 

Շրջված ուսուցումը համալսարանում ............................................................................ 319 

Մանվելյան Ա. Ռ. 

Գեղագիտական դաստիարակության հիմնահարցերն արդի դպրոցում ................. 328 

Գալստյան Գ. Խ. 

Միջմշակութային հաղորդակցության կարողությունների ձևավորման 

խնդիրները ........................................................................................................................... 336 

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱ ԵՎ ՍՊՈՐՏ, ՌԱԶՄԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Մաթևոսյան Ա. Վ., Աղանյան Գ. Վ. 

Ռազմամարզական խաղերի անցկացման մեթոդիկան ավագ դպրոցում ............... 348 

Բարսեղյան  Գ. Ե. 

Կանանց մասնակցության էվոլյուցիան ատլետիկայում ............................................. 355 



7 

 

 О Г Л А В Л Е Н И Е   

АРМЯНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Хачикян Г. В. 

Жизнь и характерные особенности творчества Айказа Акопджаняна ........................ 13 

Акопян А. Г. 

Александрапольская трилогия Армена Гаспаряна ......................................................... 31 

ЛИНГВИСТИКА 
 

Оганесян А. С., Папоян М. М. 

Английские и армянские библейские пословицы на основе контрастивной 

стилистики .......................................................................................................................... . 41 

Оганнесян А. А. 

Слова, именуемые одежду и туалетные принадлежности в армянском и русском: 

по "Русско - армянскому словарю" А. Гарибяна ............................................................. 52 

ФОЛЬКЛОР 
 

Адамян Н. В. 

Аналого-сравнительный анализ одной армянской и немецкой сказки ...................... 62 

ИСТОРИЯ 
 

Гаспарян А. А., Газазян   Г. Н. 

Армяно-курдские отношения в контексте армянского вопроса (конец XIX века - 

начало XX века) .................................................................................................................. .. 74 

Мовсисян Ф. В. 

Видные представители измирской ложи «Гомер» № 806 .............................................. 88 

ПРАВО, ФИЛОСОФИЯ 
 

Галстян Л. А. 

Соотношение права и справедливости ............................................................................. 103 

Караханян А. А. 

Процессуальная практика рассмотрения и разрешения трудовых споров ................. 110 

Барсегян Г. В. 

О некоторых проблемах применения территориального принципа действия 

уголовного закона ................................................................................................................ 118 

Барсегян Г. В., Маркосян М. А., Овакимян Г. Н. 

Некоторые особенности трансцендентальной феноменологии  ................................. 131 

Манвелян А. О. 

Философское осмысление социального конфликта ....................................................... 140 



8 

 

ПСИХОЛОГИЯ 
 

Князян А. М. 

Проявления невротических расстройств в детском возрасте и психологические  

пути преодоления ................................................................................................................ 150 

Петросян А. С. 

Психологические особенности проявления вандального поведения подростков .... 159 

Оганнисян Ж. М. 

Причины  возникновения стресса в школе и методы их устранения ......................... 168 

ПЕДАГОГИКА 
 

Мовсисян Н. Г. 

О некоторых вопросах, касающихся творческого мышления учащихся .................... 179 

Задоян А. М. 

Основные факторы, определяющие качество образования .......................................... 190 

Акопян Г. О., Манукян А. Л. 

Роль этноприкладного искусства в процессе семейного воспитания ......................... 199 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ  

(МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ) 
 

Саргсян А. А., Костанян Н. К. 

Применение теории вычетов при расчете интегралов разных типов. Применение 

пакета Mathematica .............................................................................................................. 208 

Срапионян Дж. Л., Тадевосян А. А. 

Решение некоторых текстовых задач по методу Эйлера как особое 

математическое средство для развития визуального мышления учащихся ............... 228 

Манукян В. Ф., Никогосян Г. С., Енгоян А. А. 

Об одном совместном применении теоремы изменения полной механической 

энергии и правила моментов ............................................................................................. 245 

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

Об одном лабораторном эксперименте  проверки закона сохранения полной 

механической энергии ........................................................................................................ 251 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ (ГУМАНИТАРНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ) 
 

Ароян К. Р., Аветисян М. В. 

Связь народного фольклора с изучением литературных произведений ..................... 261 

Аветисян Г. О., Саакян А. А. 

Исследование стилистических значений фразеологизмов в романе Х. Даштенца 

«Ходедан» .............................................................................................................................. 274 

Мкртчян Н. К. 

Особенности развития билингвов и полилингвов ......................................................... 284 



9 

 

Абаджян С. Г., Маденян Л. А. 

Об одной  из причин  трудностей  усвоения омонимии при обучении  русскому 

языку как неродному .......................................................................................................... 292 

Тер-Адамян Ш. В. 

Особенности преподавания придаточных цели в немецком языке ............................ 301 

Григорян К. Л. 

Домашнее задание и его  роль в курсе образования на родном языке ........................ 309 

Арутюнян Г. С. 

―Перевернутый класс‖ в университетской педагогике ................................................. 319 

Манвелян А. Р. 

Основные  проблемы эстетического воспитания в современной школе .................... 328 

Галстян Г. Х. 

Проблемы формирования компетенций межкультурной коммуникации ................. 336 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, ВОЕННАЯ НАУКА 

 

Матевосян А. В., Аганян Г. В. 

Методика проведения военно-спортивных игр в старшей школе ............................... 348 

Барсегян Г. Е. 

Эволюция участия женщин в легкой атлетике ............................................................... 355 



10 

 

C O N T E N T  

ARMENIAN LITERATURE 
 

Khachikyan G. V. 

Life and Characteristic Features of Haykaz Hakobjanyan's Works .................................... 13 

Hakobyan A. G. 

Armen Gasparyan‘s Alexandrapolian Triology .................................................................... 31 

LINGUISTICS 
 

Hovhannisyan A. S., Papoyan M. M. 

English and Armenian Biblical Proverbs from the Perspective of Contrastive Stylistics  41 

Hovhannisyan A. А. 

Names of Clothing and Accessories in Armenian and Russian according to                      

A. Ghatibyan‘s ―Russian-Armenian Dictionary‖ ................................................................. 52 

FOLKLORE 

 

Adamyan N. V. 

Comparative Analysis of the Armenian and German Fairy Tale ....................................... 62 

HISTORY 
 

Gasparyan A. A., Gazazyan G. N. 

Armenian- Kurdish Relations in the Context of Armenian Question (End of XIX 

Century - Beginning of XX Century) ................................................................................... 74 

Movsisyan F. V. 

The Prominent Figures of ‗‘The Homer‘‘ 806 Lodge in Smyrna ......................................... 88 

LAW, PHILOSOPHY 
 

Galstyan L. H. 

The Interrelationship between Law and Justice ................................................................. 103 

Karakhanyan A. A. 

Procedural Practice of Consideration and Resolution of Labor Disputes .......................... 110 

Barseghyan G. V. 

Several Issues of the Application of the Territorial Principle of Criminal Law ................ 118 

Barseghyan G. V., Markosyan M. A., Hovakimyan H. N. 

Certain Features of Transcendental Phenomenology ......................................................... 131 

Manvelyan H. O. 

Philosophical Conceptualization of Social Conflict ............................................................ 140 



11 

 

PSYCHOLOGY 
 

Knyazyan H. M. 

Manifestations of Neurotic Disorders in Childhood and Psychological Ways of 

Overcoming Them ................................................................................................................  150 

Petrosyan A. S. 

Psychological Features of the Expression of Vandal Behavior of Teenagers ..................... 159 

Hovhannisyan Zհ. M.  

Causes of Stress in School and how to Deal with Them ..................................................... 168 

PEDAGOGY 
 

Movsisyan N. G. 

On Some Questions Relating to the Creative Thinking of Students .................................. 179 

Zadoyan A. M.  

Main Factors affecting the Quality of Education ................................................................ 190 

Hakobyan G. H., Manukyan A. L. 

The Role of Ethno-Applied Art in Family Upbringing ....................................................... 199 

TEACHING METHODOLOGY  

(MATHEMATICAL AND NATURAL GEOGRAPHICAL SCIENCES) 
 

Sargsyan A. H., Kostanyan N. K. 

Application of the Residues Theory in the Calculation of Different Types of Integrals. 

Using of the Mathematica Package ...................................................................................... 208 

Srapionyan J. L., Tadevosyan A. A. 

Solution of Some Text Problems by Euler's Method as a Unique Mathematical Tool for 

Developing Visual Thinking of Students ............................................................................. 228 

Manukyan V. F., Nikoghosyan G. S., Yengoyan H. A. 

On the Joint Application of a Full Mechanical Energy Change Theorem and the Rules 

of Moments ............................................................................................................................ 245 

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

About a Laboratory Experiment to Test the Conservation Law of Full Mechanical 

Energy ....................................................................................................................................  251 

TEACHING METHODOLOGY (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES) 
 

Haroyan K. R., Аvetisyan M. V.  

Connection of Folklore with the Study of Literary Works ................................................ 261 

Avetisyan G. H., Sahakyan H. A. 

Study of the Stylistic Meanings of Phraseological Units in the Novel by H. Dashtents 

«Khodedan» ............................................................................................................................ 274 

Mkrtchyan N. K. 

Features of Development of Bilingualism and Polylingualism ........................................... 284 



12 

 

Abadzhyan S. G., Madenyan L. A. 

On One of the Reasons for the Difficulties in Mastering Homonymy While Teaching 

Russian as a Foreign Language .............................................................................................. 292 

Ter-Adamyan Sh. V. 

Training Features of Adverbial Clause of Purpose in German ........................................... 301 

Grigoryan K. L. 

Home Task and its Role in the Course of Education in the Native Language ................... 309 

Harutyunyan G. S.  

Inverted Teaching at University (La classe inversée en pédagogie universitaire) ............. 319 

Manvelyan A. R. 

The Main Problems of Aesthetic Education in Modern School ......................................... 328 

Galstyan G. Kh. 

Problems of Intercultural Communication Caracity Desing .............................................. 336 

PHYSICAL CULTURE AND SPORT, MILITARY SCIENCE 
 

Matevosyan A. V., Aghanyan G. V. 

The Methodology of Military Training Games in High School .......................................... 348 

Barseghyan G. Y. 

Evolution of Women's Participation in Athletics ............................................................... 355 
 



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  82.0                                                                                                ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

DOI 10.54151/27382559-2021.1b-13 

 

ՀԱՅԿԱԶ ՀԱԿՈԲՋԱՆՅԱՆԻ ԿՅԱՆՔԸ ԵՎ  

ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Խաչիկյան Գ. Վ. 

 

Հոդվածում ներկայացրել ենք գյումրեցի արձակագիր, 

գրականագետ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 

Հայկազ Հակոբջանյանի կյանքը, նրա գրական ժառանգության համառոտ 

բնութագիրը: Ավանդական և ժամանակակից գրականության 

տեսության հայեցակետերից ուսումնասիրել ենք նրա գեղարվեստական 

արձակի բնորոշ առանձնահատկությունները: Նարատոլոգիայի 

օրինաչափությունների կիրառմամբ համառոտ կերպով բացահայտել 

ենք գրողի վաղ շրջանի վիպակների («Ամանոսի լեռների առասպելը», 

«Պադվալի Վաղոն», «Խանասոր»), ինչպես նաև Վ. Տերյանի,                       

Դ. Վարուժանի, Սիամանթոյի, Ռ. Սևակի մասին կենսագրական վեպերի  

մեջ հեղինակի և պատմողի (նարատոր) փոխառնչությունների 

առանձնահատկությունները:  

Բանալի բառեր. Հայկազ Հակոբջանյան, ֆիդայական պայքար, 

հեղինակ և պատմող (նարատոր), վիպակ, Պադվալի  Վաղոյի կերպարը, 

կենսագրական վեպ, Վ. Տերյանի գրական կերպարը, Դ. Վարուժանի 

գրական կերպարը, Սիամանթոյի գրական կերպարը, Ռ. Սևակի 

գրական կերպարը: 

 

1980-ական թվականների վերջերից, այնուհետև անկախության 

տարիներին՝ 1993-ից մինչև իր մահը՝ 2015 թվականը, Շիրակի 

տարածաշրջանի գրական կյանքում իր բուռն ստեղծագործական 

գործունեությամբ աչքի ընկավ արձակագիր, բանասիրական 

գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Հայկազ Հակոբջանյանը: Նա իր 

գիտական ու գրական-գեղարվեստական երկերը հիմնականում գրել է՝ 

ապրելով ու ստեղծագործելով տարածաշրջանի վարչական կենտրոն 

2 0 2 1   № 1 
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Գյումրիում (նախկինում՝ Լենինական): 1990-ական թվականներին՝ 

հետերկրաշարժյան ծանր տարիներին, նա կարողացավ ուժեղ կամք, 

նպատակասլացություն հանդես բերելով իր ստեղծագործական 

ընդունակությունները դրսևորել գրականագիտական հետազոտություն-

ներ կատարելու, ինչպես նաև գեղարվեստական արձակի տարբեր 

ժանրերով (պատմվածք, նորավեպ, վիպակ, վեպ) ստեղծագործելու 

բնագավառներում: Իր հրատարակած վերջին գրքի՝ Վահան Տերյանի 

մասին կենսագրական վեպի կազմի վերջին էջին այսպիսի 

կենսագրական տեղեկություններ են հաղորդվում հեղինակի մասին. 

«Գրականագետ, արձակագիր Հայկազ Արտավազդի Հակոբջանյանը 

ծնվել է 1948թ. հուլիսի 24-ին, Լենինականում (Գյումրի): 1970թ. ավարտել 

է տեղի մանկավարժական ինստիտուտի բանասիրական ֆակուլտետը, 

հայոց լեզու և գրականություն դասավանդել դպրոցներում: 

1983թ. ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության 

ինստիտուտում պաշտպանել է «Օննիկ Չիֆթե-Սարաֆի կյանքը և 

գործը» թեմայով ատենախոսությունը և ստացել բանասիրական 

գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան:  

1985-1990 թթ. Գյումրու թիվ 11 դպրոցի, իսկ 1990-2000թթ.՝ թիվ 40 

դպրոցի տնօրենն էր: 

1998-ին ԳԱԱ Մ.Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտում 

պաշտպանել է «Արևմտահայ գավառագիր արձակը (պատմություն և 

տեսություն 1850-1915թթ.)» թեմայով ատենախոսություն և ստացել 

բանասիրության դոկտորի գիտական աստիճան: 

2000-2006թթ. եղել է Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական 

մանկավարժական ինստիտուտի պրոֆեսոր, հայ գրականության 

ամբիոնի վարիչ: 

1998թ. Հայաստանի գրողների միության անդամ է: 

Հրատարակել է բազմաթիվ գիտական աշխատություններ» [13]: 

Ավելացնենք նաև տեղեկություններ նրա տպագրված գրականա-

գիտական հետազոտությունների և գեղարվեստական երկերի 

վերաբերյալ: Այսպես, «Գրական դեմքեր-2» գրքում [3] տպագրվել է 

«Օննիկ Չիֆթե-Սարաֆի կյանքը և ստեղծագործությունը» ուսումնասի-

րությունը, «Արևմտահայ գավառագիր արձակը (պատմություն և 

տեսություն 1850-1915թթ.)» [4] դոկտորական ատենախոսությունը 

առանձին գրքով տպագրվել է 1998 թվականին, իսկ 2013-ին լույս է տեսել 

«Երուխան (կյանքը և գործը)» [5] գրականագիտական ուսումնասի-
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րությունը: Գրել է նաև «Գեղամ Բարսեղյան, կյանքը և գործը» 

հետազոտությունը, որը թերևս մնացել է անտիպ:  

Մեր հոդվածի թեմայի կապակցությամբ հատկապես անհրաժեշտ 

ենք համարում կարևորել այն, որ Հ. Հակոբջանյանը գրել և տպագրել է 

գեղարվեստական արձակի ժանրերով մի շարք ստեղծագործություններ 

(«Ամանոսի լեռների առասպելը» [6]   (1990) վիպակը, «Պադվալի Վաղոն» 

[7] (1996) վեպը, «Եկել եմ, Նուբար» [8] վիպակը (1997), «Խանասոր /վեպ, 

նորավեպեր» ժողովածուն [9] (1998), չորս կենսագրական վեպերը՝ 

«Սպիտակ էդելվեյսներ» (Ռուբեն Սևակ) [10] (1997), «Առկայծ ճրագ» 

(Դանիել Վարուժան) [11] (2004), «Ով մարդկային արդարություն» 

(Սիամանթո.կենսագրական վեպ) [12] (2005), «Կյանքս այնպես դժվարին 

էր» (Վահան Տերյան) [13] (2011)): Հ. Հակոբջանյանը կյանքի վերջին 

տարիներին իր ընտանիքի հետ ապրել է Ֆրանսիայի Մեց քաղաքում, 

այստեղ էլ վախճանվել է 2015 թ.: 

Գրականագիտական, հետազոտական աշխատանքին զուգահեռ իր 

մեջ գրող-արձակագրի շնորհքը բացահայտելով՝ Հ. Հակոբջանյանը 

ձեռնամուխ է լինում գեղարվեստական արձակի տիրույթում ևս 

ներկայացնելու արևմտահայության կեցության բարդույթները՝   

հատկապես գավառներում 1890-1910-ական թվականներին կազմա-

կերպված ինքնապաշպանական մարտերի, ֆիդայի-հայդուկների մղած 

պարտիզանական պայքարի թեժ շրջանում: Այդ ստեղծագործութ-

յուններն են «Ամանոսի լեռների առասպելը» (1990), «Պադվալի Վաղոն» 

(1997), «Խանասոր» (1998) երկերը: Նա իր գրական նախասիրությունների 

շրջանակում զգալի ներդրում է կատարել նաև արդի հայ գրականության 

մեջ կենսագրական վեպի ենթաժանրային տեսակի զարգացման 

գործում: Հ. Հակոբջանյանի չորս կենսագրական վեպերից երեքը 

նվիրված են եղեռնազոհ արևմտահայ բանաստեղծներ Ռ. Սևակին 

(Չիլինկիրյան), Դ. Վարուժանին, Սիամանթոյին (Ատոմ Յարճանյան), 

իսկ վերջինը՝ արևելահայ նշանավոր բանաստեղծ Վահան Տերյանին: 

Արձակագիր Հ. Հակոբջանյանի վերոհիշյալ գեղարվեստական 

երկերը յուրովի արձագանքում էին 1990-ական թվականներին 

Արցախում ընթացող պատերազմական գործողություններին ընդդեմ 

թուրք-ադրբեջանական բռնաճնշումների, հանուն նրա, որ ստեղծվի 

Արցախ-Ղարաբաղի անկախ հանրապետւթյունը: Արևմտահայ 

իրականությունը լավ ուսումնասիրած գրականագետն ու գրողը 

ֆիդայական պայքարին նվիրված վիպակներով ու վեպերով, այդ թվում՝ 

արևմտահայ բանաստեղծներին նվիրված կենսագրական վեպերով, հայ 
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ընթերցողներին, ժողովրդական աշխարհազորի, երկրապահի 

ջոկատների մեջ ընդգրկվածներին հայ ազատագրական պայքարի 

նախօրինակներ էր ներկայացնում հայդուկ-ֆիդայիների մղած պայքարի 

մի շարք նոր գեղարվեստական դրվագներով: Վերոհիշյալ իր արձակ 

երկերով նա, գրողական իր կարողությունների չափով ընթանալով           

Ա. Ահարոնյանի, Խ. Դաշտենցի, Ս. Խանզադյանի, Բ. Վերդյանի,               

Մ. Գալշոյանի, Պ. Զեյթունցյանի, Ա. Թոփչյանի և ֆիդայական պայքարի 

մասին գրող այլ հեղինակների բացած ճանապարհով, համալրեց 

անցյալի ու իր ժամանակի հայ արձակագիրների շարքերը: 

19-20-րդ դարերի ֆիդայական պայքարի մասնակիցները, լինելով 

հայ իրականության տարբեր խավերի ներկայացուցիչներ, հայրենիքը 

օտարի տիրապետությունից ազատագրելու համար ելել էին 

անհավասար մարտի իրենց թվաքանակով գերազանցող թշնամու՝ 

Օսմանյան կայսրության կազմակերպված բանակների և քրդական 

ցեղերի զինված բաշիբոզուկների դեմ: Հզոր ու եզակիորեն դաժան 

թշնամու դեմ ամեն կերպ, ամենածանր իրավիճակում համառորեն ու 

հաստատակամորեն անձնազոհ կերպով պայքարելու հայ մարդու, 

մտավորականների գրական կերպարների, բռնության դեմ պայքարի 

ոգեկոչող նշանավոր արևմտահայ բանաստեղծների խիզախ պահվածքն 

ու գործողությունները պատկերելով՝ արձակագիր Հակոբջանյանը 

արցախյան պատերազմին մասնակցողների համար նրանց դարձրել է 

ընդօրինակության արժանի հերոսներ: 

Առաջին ծավալուն գեղարվեստական արձակ երկը «Ամանոսի 

լեռների առասպելը» (1990) վիպակն է, որի ժանրային 

պատկանելությունը հեղինակը ճշգրտել է «իրապատում վիպակ» 

ձևակերպմամբ: Գրքի գրախոսն է եղել ՀԽՍՀ ԳԱ թղթակից անդամ, 

հետագայում՝ ակադեմիկոս, Սերգեյ Սարինյանը: Հեղինակն իր «Երկու 

խոսքում» հավաստիացնում է, որ գիտական աշխատանքի 

կապակցությամբ կատարած պրպտումների ընթացքում Պոլսում 

հրատարակվող «Ժողովուրդի ձայնը» թերթում կարդացել է «Չորս տարի 

Ամանոսի լեռներուն մեջ» վերնագրով հոդվածը, ուր տպագրված է եղել 

նաև վիպակի գլխավոր հերոսների՝ Սամվել Ինջեյանի և Գյուլինարի 

լուսանկարները: «Հոդվածի սուղ էջերում,- գրում է հեղինակը,- 

պատմվում էր այս քաջարի խմբի աներևակայելի սխրանքը, որ գալիս է 

լրացնելու հայոց Մեծ եղեռնի ողբերգական և, միևնույն ժամանակ, 

ինքնապաշտպանության ելած մարտիկների հերոսական գործու-

նեության պատմության բաց թողած որոշ էջեր: Իրապատում այս 
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վիպակը Յոզղաթի գավառի Չաթ գյուղի ինքնապաշտպանության և 

Սամվել Չաուշի քառասուն հոգանոց խմբի պայքարի մասին է» [6, 3]: 

Ահա այս գրավոր վավերական աղբյուրն էլ հիմք է հանդիսացել վիպակի 

համար:  Գեղարվեստական արձակի բնագավառում իր այս վիպակով 

կատարած մուտքը վկայում է հեղինակի աշխարհայացքի և 

գեղագիտական-գեղարվեստական որոշակի նախասիրությունների 

մասին, որոնք դրսևորվում են նաև նրա հետագա գեղարվեստական 

երկերում, ուր դրանք հեղինակի կողմից արդեն ստեղծագործական փորձ 

ձեռք բերելու շնորհիվ կիրառվում են ավելի հմտորեն: 

Հ. Հակոբջանյանն ընդհանուր առմամբ առաջնորդվում է 

գեղարվեստական արձակի ավանդական պատկերման սկզբունքներով: 

Նախապատվությունը տալիս է դասական գրականության, ռեալիս-

տական և ռոմանտիկական գրական ուղղությունների ներկայացու-

ցիչներին բնորոշ պատկերման գեղարվեստական հնարանքների 

կիրառմանը: Հայ ազգային-քաղաքական, կենսական, կենցաղային 

իրողությունների, մարդկային փոխհարաբերություններում սոցիալա-

կան ու հոգեբանական երևույթների դրսևորման նկատմամբ 

իրատեսական մոտեցում հանդես բերելով հանդերձ՝ նա հակված է իր և 

ընթերցողի ուշադրությունը սևեռելու մասնավորապես ազգային 

կյանքում, արևմտահայ իրականության մեջ դրսևորվող 

քաղաքակրթական արժեքների հաստատման, թուրքերի ու քրդական 

ցեղերի բարբարոսության հանդեպ հայության ըմբոստ ընդվզման 

թեմատիկայի վրա: Հեղինակը իր և՛ իրական նախատիպ ունեցող, և՛ 

հնարանքով ստեղծված գրական հերոսների վարքագծում ու 

ներաշխարհում կարևորում է հերոսականի ու ողբերգականի, գեղեցիկի, 

ներդաշնակի, տարբեր ազգերի ներկայացուցիչների հետ բնականոն 

կյանքով ապրելու երազանքի բացահայտման ու պատկերման 

հիմնախնդիրները: Այս վիպակի գեղարվեստական մոդելի տիրույթում 

նկատելի է պատումի և դիսկուրսի հավասարակշռությունը 

պահպանելու հեղինակային նախասիրությունը: Այսպիսի մոտեցումը 

թերևս պայմանավորված է նաև նրանով, որ այս երկը արձակագրի 

առաջին ծավալուն երկն է: Հաջորդ վեպերում այդ 

հավասարակշռությունը թերևս խախտվում է դիսկուրսիվ ոճի 

հաճախակի կիրառումներով, ինչը նոր ժամանակների վեպի 

զարգացման միտումներին [1, 277] համահունչ գեղարվեստական 

ճաշակի արտահայտություն էր: Այդ երկերի վերաբերյալ կխոսենք քիչ 

հետո: 
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Այստեղ նշենք նաև, որ «Ամանոսի լեռների առասպելը» վիպակի 

իրադարձություններն ու կերպարները 1915 թվականի Մեծ եղեռնի և 

հաջորդ տարիներին Արևմտյան Հայաստանում Յորղաթի գավառի Չաթ 

և հարակից գյուղերի բնակիչներից կազմված հայդուկների պայքարի  

դրվագներում են բացահայտվել գլխավոր կերպարների բնավո-

րություններն ու արարքները: Հայերին ոչնչացնելու՝ երիտթուրքական 

իշխանությունների կողմից պետական մասշտաբով կազմակերպված 

քաղաքականությունն իրականացվում էր ահա նաև այս 

տարածաշրջանում: Թուրքական հայահալած քաղաքականության հետ 

իրենց հեռավոր լեռներում բախվող հայ ըմբոստ գյուղացիները չեն 

կարող համակերպվել օտարի տիրապետության տակ իրականացվող 

բարբարոսական վերաբերմունքին: Այս տարածաշրջանի լեռնաբնակ 

հայկական գյուղերի խիզախ բնակիչները հաճախ են հակահարված  

տվել տեղի թուրքերին: Վիպակի հիմնախնդիրը, ըստ էության, իրենց 

ստրկացնելու եկած թուրքական իշխանությունների զինված կանոնավոր 

ուժերին դիմադրություն ցույց տալով ապրելու իրենց իրավունքը 

պաշտպանելու գաղափարի հաստատումն է ու դրվատումը: Այս 

նպատակի նվիրյալներ են քահանա տեր Մեսրոպը, Սամվել Ինջեյանը, 

Գյուլինարը, Գևորգը, Բարսեղ վարժապետը, Հուսեփ աղան, գյուղապետ 

Խոսրովը, մյուսները: Տարածաշրջանի հոգևոր առաջնորդ Ներսես 

եպիսկոպոսն էր թերևս միակ հեղինակավոր մարդը, որ 

իշխանություններին հնազանդվելու կոչ էր անում: Սակայն Առաջին 

աշխարհամարտի սկսվելու հաջորդ տարին զանգվածային 

կոտորածները հայկական քաղաքներում ու գյուղերում այլ 

եզրակացության էին բերել այս շրջանի հասարակ բնակիչներին, խիզախ 

մարդկանց: Թուրքական իշախանությունների հայտարարությունները՝ 

ապահով տեղահանության մասին, անհամոզիչ էին: Հեղինակը, 

արտահայտելով Չաթ գյուղի քահանայի պատկերացումները, 

բացահայտելով նրա՝ իբրև պատմող-նարատորի մտքերն ու 

մտորումները, գրում է. «Ում-ում, սակայն թուրքին մենք լավ գիտենք. 

Զեյթունը, Ադանան, Սասունը վկա: Երիտթուրքերի երգածն է ուրիշ, 

արածը նույն  Աբդուլ Համիդինն է՝ աքսոր ու ջարդ:  

Չէ, իզուր չեն անցել իր  ջանքերը: Չաթը, էյլենջեն, Կումկույուն, 

Աղդաղմադենը, Իրնեճը չեն հանձնվի: Եթե մեռնելը անխուսափելի է, 

ուրեմն իզուր է հույս դնել թուրքի գթասրտության վրա: Իր սաներին 

Մեսրոպ քահանան այսպես է դաստիարակել Չաթի Արամյան 

վարժարանում, ուր սովորում են շրջակա գյուղերի երեխաները: 
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Հոգևորականի սև սքեմի տակ նրանք նշմարել են ըմբոստ ու հպարտ 

լեռնցուն»  [6, 18]:  

Եվ ահա, Ամանոսի լեռներին ապավինելով, Սամվել Ինջեյանի 

առաջնորդությամբ ֆիդայի դարձած խիզախ հայորդիները դաժան 

կլիմայական պայմաններում համառ դիմադրություն են ցույց տալիս 

թուրքական իշխանությունների՝ իրենց հետապնդող պատժիչ զորքերին: 

Խաղաղ աշխատանքով զբաղվելու վարժված հայ գյուղացիները, 

բնականոն կյանքով ապրել երազող երիտասարդները, տղաներն ու 

աղջիկները հարկադրված են լինում զենք վերցնել և կռվել թշնամու դեմ, 

պաշտպանել իրենց մարդկային ու ազգային իրավունքները՝ տալով 

թանկ կորուստներ: Չաթի քահանա Մեսրոպի դուստր Գյուլինարը 

նույնիսկ Սամվել Ինջյանի և իր նորածին առաջնեկին է ինքնակամորեն 

թաղում ձյան շեղջի տակ, որպեսզի փոքրիկի լացի ձայնը չմատնի 

հայդուկների գտնվելու վայրը նրանց հետապնդողներին: «Ներե՛, մանչս,- 

կերկերուն ձայնով արտաբերեց հայդուկապետը, - այս աշխարհում քեզի 

ապրելու տեղ չգտնվեցավ: Արհավիրք է, տղա՛ս, ներե՛ մեզի…»  [6, 132]: 

Հայդուկներ դարձած Սամվել Չաուշի, Գյուլինարի, Ավեի, Զաքարի, 

Պետոյի, Գևորգի և նրանց հետևորդների տևականորեն մղած մարտերը, 

նրանց ազատասեր ոգու տոկունությունն ի վերջո փրկության ափերին է 

հասցնում նրանց: Հեղինակի տեղեկատվությամբ նրանք տարիներ 

ձգված ինքնապաշտպանական մարտերի արդյունքում «առանց զենքը 

հանձնելու, ապավինելու էին Կիլիկիան գրաված անգլո-ֆրանսիական 

զորքերի հրամանատար Ալեմբիին, որի բանակի կազմում կռվում էին 

հայկական լեգեոնի մոտ երկու հազար մարտիկներ:Նրանք պիտի 

հանդիսավոր ընդունելության արժանանային Ազգային Խնամատա-

րության Գաղատիո քննիչ պարոն Պ. Մ. Խալասեանի կողմից: Պիտի 

գաղթեին Կիլիկիա՝ իրենց վերապրող ազգակիցների և համագյու-

ղացիների մոտ»  [6, 133]:  

Իսկ ի՞նչ առնչություն ունի իրապատում վիպակը առասպելի հետ, 

որն ընդգծված է վերնագրում: Մեր կարծիքով՝ Արևմտյան Հայաստանի 

գավառներում ֆիդայական-հայդուկական պայքարի մասին 

գեղարվեստական պատումներն ընդհանրապես առասպելի 

տպավորություն կարող են թողնել: Բանն այն է, որ օտարի լծի տակ 

տառապող հայրենիքի ազատագրության կամ պարզապես 

ինքնապաշտպանության համար պայքարի ելած հայ մարդիկ, իրենց 

կյանքը կամավոր կերպով վտանգի ենթարկելով, փոքրաքանակ 

խմբերով կռվում էին իրենց անհամեմատ գերազանցող ուժերի՝ 
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Օսմանյան կայսրության կանոնավոր բանակի, երիտթուրքական 

իշխանությունների կողմից խրախուսվող զինված քրդական ցեղերի 

բաշիբոզուկների ոհմակների հարձակումների դեմ: Ուժերի այդպիսի 

անհամապատասխանության պայմաններում իրենց ստրկացնողների 

դեմ կռվելու ելածների ու նրանց կատարածների մասին պատմողին կամ 

նկարագրողին, բնականաբար, կարող է մղել նաև առօրեականից, 

սովորականից տարբերվող, մասամբ չափազանցված հատկանիշներ 

տեսնելու հայդուկների խմբերում գտնվող, բռնությունը չհանդուրժող, 

ազատատենչ, պատվասեր խիզախ հայորդիների հոգեկերտվածքի, 

պահվածքի ու արարքների մեջ: Վիպակը, քանի որ հեղինակի առաջին 

ծավալուն գեղարվեստական գործն է, նախ վկայում է Հակոբջանյանի 

գեղարվեստական միջավայր ստեղծելու ընդունակությունների, 

դրամատիկ դեպքերի մասին պատմելու և կերպարների արարքները 

նկարագրելու, նրանց բնութագրելու ընդունակության մասին: 

Հակոբջանյանն այստեղ արդեն փորձել է հեղինակային 

նկարագրություններին զուգահեռ ներկայացնել նաև հերոսների 

(օրինակ՝ քուրդ Ասոյի) ներքին խոսքը իբրև պատմող-նարատորի 

դիտանկյուն: Այսպիսի հնարանքի շնորհիվ ժամանակի 

իրադարձությունները, հայ-թուրք-քուրդ բնակչության հարաբերություն-

ները ներկայանում են նաև քուրդ երիտասարդի ողջամիտ ու 

մարդասիրական պատկերացումների դիտանկյունից: Այսպիսի 

գրողական հայեցակետը հարստացնում է երկի գեղարվեստական-

գաղափարական միջավայրը: Բայց և այնպես այն, երախայրիք լինելով, 

զիջում է իր գեղարվեստական ամբողջության և կերպարներին լիարժեք 

պատկերելու տեսանկյունից  երկրորդ ծավալուն երկին՝ «Պադվալի 

Վաղոն» վեպին: 

Այս վեպում, սակայն, ևս պահպանվել է վավերական 

իրադարձությունների և հավաստի վկայությունների հիման վրա 

գեղարվեստական երկ ստեղծելու գրողի նախասիրությունը: «Պադվալի 

Վաղոն» առաջին անգամ տպագրվել է Երևանում լույս տեսնող «Նորք» 

հանդեսի (1992թ.) թիվ 3-4-ում, իսկ առանձին գրքով՝ Լիբանանի 

մայրաքաղաք Բեյրութում (1996թ.): Այս երկում հեղինակի գրական 

վարպետությունն ավելի է իրեն զգացնել տալիս, որի հետևանքով էլ այն 

արժանանում է գրականագետ, ակադեմիկոս Ս. Սարինյանի խանդավառ 

ու բարձր գնահատանքին. «Այստեղ նույնպես, նրա ոլորտը Հայ 

հեղափոխությունն է, իսկ հերոսը՝ ֆիդային: Եվ այնքան գեղեցիկ է 

ընտրությունը, և այնքան կատարյալ է ստեղծումը, որ ակամա 
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ցանկություն է առաջացնում խորհուրդ տալ հեղինակին հետևելու իր 

ուղղությանը և կազմելու Հայոց նահատակների վիպերգության մի 

ամբողջ մատենաշար» [7, 3]: 

Հեղինակի կողմից ենթավերնագրի միջոցով («Վեպ Գյումրվա 

կյանքից») ընդգծվել է թեմատիկայի և գեղարվեստական միջավայրի 

տիրույթները: Այն մատնանշում է իր ինքնատիպ ազգային 

կենցաղավարությամբ, արհեստների ու արվեստների զարգացմամբ, 

գաղափարական հետաքրքրություններով ապրող Գյումրի քաղաքի 

քաղաքային միջավայրի պատկերման կարևորությունը, ուր տեղի են 

ունեցել վիպական իրադարձությունները: Իսկ վեպի բուն հիմնախնդիրը 

20-րդ դարի սկզբին հայ ազատագրական պայքարի գործընթացներին, 

Գյումրի քաղաքում գործող ազգային կուսակցությունների, հատկապես 

Հայ հեղափոխական դաշնակցության մեջ ընդգրկված և ֆիդայական 

պայքարում կամովին մտած գյումրեցիների ու տարբեր 

տարածաշրջաններից եկած հայ քաջորդիների բոլորանվեր 

մասնակցությունն է: Նրանք ոտքի էին ելել և զենքի էին դիմել Օսմանյան 

ու ցարական Ռուսաստանի կայսրությունների տիրապետության տակ 

գտնվող հայ ժողովրդի արժանապատիվ գոյության, օտարի 

տիրապետությունից ազատ ու ինքնիշխան ապրելու համար: Ազգային 

հեղափոխական պայքարը նախ ուղղված էր Արևմտյան Հայաստանում 

սուլթանհամիդյան հայաջինջ քաղաքականության ու բռնությունների, 

թուրք, քուրդ կանոնավոր զորքի ու բաշիբոզուկների՝ հայությանը 

ոչնչացնելու գործողություների դեմ: Թեմատիկ, գաղափարական 

այսպիսի համատեքստում են գործում կուսակցական գործիչները, իսկ 

շարքային գյումրեցիները, մտավորականության, արհեստավորական 

խավերի ներկայացուցիչները բռնության դեմ պայքարի գաղափարը 

միավորում են հայ մարդու խաղաղ, գեղեցիկ, բնականոն ու ներդաշնակ 

կյանքով ապրելու նպատակի հետ: 

Հակոբջանյանի վեպի համար գրավոր աղբյուր է հանդիսացել 

դաշնակցության հայտնի գործիչ Ռուբենի (Մինաս Տեր-Մինասյան) «Հայ 

հեղափոխականի մը հիշատակները» բազմահատոր (7 հատոր) 

իրապատում հուշագրությունը [15]: Վեպի գլխավոր հերոսի՝ Պադվալի 

Վաղոյի (Վաղինակ Մինասյան) անօրինակ խիզախ արարքի՝ 

Ալեքսանդրապոլ-Գյումրու Սև բերդի (Սև ղուլ) ռուսական բանակի 

զինապահեստից մեծաքանակ զենք և զինամթերք հանելու մասին 

իրական դեպքը հուշագրության հեղինակը ևս գունեղ է ներկայացնում: 

Բայց և այնպես, Հ. Հակոբջանյանը գերազանցել է ինքն իրեն. իր 
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ստեղծագործական ողջ հնարավորություններն ու երևակայությունը 

գործադրելով՝ նա 20-րդ դարասկզբի Գյումրու կենցաղի շքեղ  

մանրամասները, արհեստների, աշուղների (Ջիվանի, Շերամ և 

ուրիշներ), բանաստեղծ Ավետիք Իսահակյանի (Թոթով Ավոյի), 

նշանավոր կատակախոսների՝ Պոլոզ Մուկուչի, Ծիտրո Ալեքի և այլոց 

ներկայությունը, ընդհանրապես ժողովրդին բնորոշ սրամիտ խոսքերը, 

բարբառային բառերով արտահայտությունները տեղին օգտագործելով 

ստեղծել է ինքնատիպ երկ: Վեպի հերոսների համակ նվիրվածությունը 

հայ ազատագրական շարժմանը, օտարի տիրապետության դեմ զինված 

պայքար մղելու գաղափարին հեղինակի կողմից ընդգծված առաջատար 

գիծը նրանց բնավորության մեջ և վարքագծում ճիշտ հասկանալու 

համար պետք է նկատի ունենալ 1900-ական թվականների 

պատմահասարակական կացության մի յուրահատուկ իրադրություն ևս: 

Ցարական Ռուսաստանի տիրապետության տակ գտնվող 

արևելահայությանը ևս անհրաժեշտ էր համախմբել և ներգրավել 

միապետական կարգերի դեմ հասունացող ազատամտության, խոսքի, 

մամուլի ազատության, ազգերի իրավահավասարության գաղափար-

ների իրականացման համար պայքարի գործընթացի մեջ: Դա այն մեծ 

հեղափոխական շարժման իներցիայի դրսևորումներից էր, որն ի վերջո 

հասցրեց 1905-1907 թթ. Ռուսական առաջին հեղափոխության իրակա-

նացմանը: 

Բայց և այնպես այս շրջանում մեծ էր արևմտահայությանը օգնելու, 

ֆիդայական մարտեր մղելով՝ թուրք ու քուրդ վայրենաբարո իշխողների 

ախորժակը սահմանափակելու, անպաշտպան արյունակիցներին մի 

որոշ չափով սատար կանգնելու, աշխարհի քաղաքակիրթ մարդկության 

ուշադրությունը հայ ժողովրդի ազգային խնդիրների վրա սևեռելու, 

հայոց հարցը լուծելու կամքն ու ցանկությունը: Թե՛ առաջադեմ հայ 

մտավորականության և թե՛ ժողովրդի տարբեր խավերի մեջ մեծ էր 

թաքուն կերպով զինվելու և արևմտահայերին  գործնականում օգնելու 

բուռն տենչը: Այս նպատակին ծառայելու ցանկությունն ահա բնորոշ է 

վեպի բոլոր ՀՀԴ կուսակցական գործիչներին, ովքեր հայտնվել ու 

գործում էին սահմանամերձ Գյումրի քաղաքում, տարբեր խավերի 

երիտասարդներին, այդ թվում՝ Սերգեյին (Արամ Մանուկյան), Հակոբ 

Չիլինգարյանին, Բիձային (Սվազցի Հարություն), Ռուբենին (Մինաս Տեր-

Մինասյան), Համո Ջամփոլադյանին և ուրիշների: Նրանց մեջ հեղինակն 

առանձնացրել է Պադվալի Վաղոյին՝ որպես և՛ ֆիդայական պայքարի 

նվիրյալներից մեկի, և՛ որպես վեպի գլխավոր կերպարի, որն այդ 
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շրջանում հիրավի աչքի էր ընկել Գյումրու ռուսական զորքի 

զինապահեստը կողոպտելու հանդուգն մտադրությամբ ու այն 

իրականացնելու աննահանջ վճռականությամբ: Վեպի տիրույթում 

Վաղոյի կերպարն իր ներաշխարհային դրսևորումներով առավել 

տեսանելի է դարձրել նաև մյուսների հոգում կատարվողը, թեև նրանցից 

յուրաքանչյուրը նաև ներկայանում է ուրույն բնավորության գծերով: 

Բայց և այնպես Վաղոն ավելի համակողմանիորեն է պատկերված, 

մանավանդ որ նա հայոց ազատամարտի համար գործնականում խիստ 

կարևոր գործ էր անելու. լուծելու էր մի բարդ խնդիր, որն ինքն էր 

մտահաղացել, և գլխավոր իրականացնողն էլ ինքն էր լինելու: Այն 

ձախողվելու դեպքում առաջին ու միակ զոհն էլ ինքն էր լիենելու: Իսկ 

հաջող կատարվելու դեպքում մեծաքանակ զենքով ու զինամթերքով 

հնարավոր կլիներ զինել խիզախ հայ կամավոր-հայդուկներին և մի 

որոշակի մասն էլ հասցնել Արևմտյան Հայաստանում կռվողներին: 

Դրանից բացի Վաղոն ոգևորված էր, ըստ էության, համաժողովրդական 

ապստամբություն առաջ բերելու գաղափարով: Այս ամենը քաջ 

գիտակցելով է, որ նա, կյանքը վտանգելով, հանդուգն արարք է 

կատարում: Այդ գործում նրան օգնում է ռուսական բանակի 

պահակազորի հրամանատար գնդապետ Անդրեյ Սվիրիդովի 

մարդկային նկարագիրն ու բնավորության թույլ կողմերը ճանաչելու 

հանգամանքը: Եվ ահա, վերջինիս կաշառելով էլ նա հասնում է իր 

նպատակին, թեև ձախողման վտանգը շարունակ կախված էր նրա 

գլխին:  

Ուշագրավ է, որ Վաղոն չի սահմանափակվում հայ 

ազատամարտին ռուսական զորքի զինապահեստի կողոպուտը 

կազմակերպելով: Նա Արևմտյան Հայաստանն ազատագրելու, թուրք-

քրդական բռնություններին հակահարված տալու, իր հայրենասեր, 

գաղափարակից, զինակից ընկերների մահվան վրեժը լուծելու համար ի 

վերջո հայդուկական մի խմբի հետ անցնում է ռուս-թուրքական 

սահմանը՝ հայտնվելով թուրքական և ռուսական սահմանապահ 

զինվորների երկկողմանի տեղացող կրակի տակ: Վեպի այս վերջին 

դրվագը ակնառու է ցույց տալիս այն իրողությունը, որ հայ ժողովուրդն 

իր ազատության համար հարկադրված էր պայքարելու և՛ Օսմանյան 

կայսրության, և՛ ցարական Ռուսաստանի ռազմական ուժերի դեմ: 

Վեպում հեղինակը, Գյումրիում գործող ՀՀԴ անդամների, Վաղոյի ու նրա 

մերձավոր գաղափարակից ընկերների՝ հայրենիքի ազատագրության 

գործին ու գաղափարին նվիրվածությունը տարբեր պատումներով 
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պատկերելով հանդերձ, Գյումրու գունեղ կենցաղի նկարագրությամբ ու 

հերոսների ներաշխարհի քնարական, զգացմունքային ապրումների 

բացահայտումներով հաստատում էր այն կարևոր գաղափարը, որ 

զենքով թշնամու դեմ դուրս գալու խիզախությունը, զոհվելու վտանգը 

հոգեպես բարձր ու ազնիվ նկարագիր ունեցող հայ մարդկանց 

պարտադրված անհրաժեշտություն էր:  

Քաղաքն ապրում էր իր պարզ, ավանդական կենցաղով, իսկապե՛ս 

արհեստների ու արվեստների բնագավառներում ստեղծագործական 

ձիրքերով աչքի ընկնող մարդիկ էին ի հայտ գալիս: Կյանքը գեղեցիկ է իր 

բնականոն հունի մեջ, բնությունը՝ իր բազմերանգությամբ, մարդկային 

հարաբերությունները՝ ամենօրյա խաղաղ աշխատանքով, կատակներով 

և սիրո զգացմունքի դրսևորումներով: Սակայն օտար պետությունների 

տիրապետության տակ գտնվող հայ ժողովուրդը տառապում է. ծանր է 

հատկապես արևմտահայության վիճակը: Հայկական հարցը Օսմանյան 

կայսրության մեջ սուլթան Համիդը ցանկանում է լուծել հայերի 

աստիճանաբար, ամենօրյա ճնշումների, հալածանքների, կոտորածների 

միջոցով: Անհրաժեշտ է ամեն կերպ օգնել արևմտահայ եղբայրներին: 

Վաղոն և իր կուսակիցներն ու գաղափարակիցները պատրաստ են 

անձնազոհ կերպով պայքարել թշնամու դեմ, բայց անհրաժեշտ է լրջորեն 

նախապատրաստվել, մեծաքանակ զենքով զինել Արևմտյան Հայաստան 

գնացող հայդուկներին, զինատար խմբերին:        

Վաղոյի կերպարը լիարժեք է պատկերվել նաև Մանուշի հանդեպ 

սիրո զգացմունքներ դրսևորելու, հոգեբանական նուրբ ապրումներ 

արտահայտելու միջոցով: Այդ շրջանում հայտնի էր, որ հայ ֆիդայի-

հայդուկն իրավունք չուներ ամուսնանալու, որովհետև նա 

«ամուսնացած» է զենքի հետ: Վաղոն գիտի այդ մասին: Բայց ինչպե՞ս 

կարելի է չսիրել Մանուշին, չհիանալ նրա գեղեցկությամբ: Գրողը ջերմ 

քնարականությամբ է բացահայտում Վաղոյի ու Մանուշի փոխադարձ 

սիրո զգացմունքի ելևէջների դրսևորումները քաղաքային հանրահայտ 

զբոսայգում՝ «Սադում»: Բայց և այնպես, Վաղոն չի ցանկանում ցավ 

պատճառել Մանուշին, իբրև ազատամարտի զինվոր, ֆիդայի, ՀՀԴ 

անդամ՝ նա գաղտնապահ է և աղջկանից թաքցնում է ոչ միայն զենքի 

պահեստ մտնելով կյանքը մահվան վտանգի ենթարկելու, այլև խմբի հետ 

Երկիր անցնելու, այնտեղ կռիվներին մասնակցելու, հայրենիքին 

«մատաղ» լինելու իր մտադրությունը: Հեղինակն ահա Վաղոյին վեպում 

պատկերել է և՛ բացառիկ անձնազոհությամբ, հնարամտությամբ, 

համարձակությամբ, և՛ մյուսներին նման, և՛ նրանցից տարբերվող, 
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ժամանակի բացառիկ հայրենասիրությամբ առանձնացող հայ 

երիտասարդների սերնդի ներկայացուցիչ: Խիզախ ազատամարտիկը 

Մանուշի հանդեպ իր զուսպ արտահայտված սիրո շնորհիվ 

բացահայտում է իր նրբազգացությունը, հոգու գեղեցկությունը, 

բարությունն ու մեծահոգությունը, խաղաղ ապրելու երազանքը: 

Գյումրեցի համարձակ երիտասարդը նաև քաղաքականապես 

հասունացած, ողջամտորեն մտածող անձնավորություն է. նա հստակ 

գիտակցում է, որ ցարական իշխանությունները հայ ժողովրդին 

վերաբերվում են սոսկ իրենց պետական շահերով առաջնորդվելով: Այս 

առումով ուշագրավ են զինապահեստում Վաղոյի արտահայտած 

հետևյալ մտորումները. «Քանի՜ զինատար խմբեր թուրքերից խույս 

տալով՝ ռուսի համազարկերի զոհը դարձան: Պետք եղավ, վաղը զորքը 

ետ կքաշի, Կարսը կտա, մեզ կթողնի թուրքի յաթաղանի առաջ: Դարդը 

կտրե՞լ է պաշտպանի: Կասի՝ տղամարդ եք, կռվե՛ք, տեսնեմ ինչո՞վ եք 

կռվում» [7, 35]:  Նա մտորում է նաև հայ ազատագրական շարժման թույլ 

կողմերի մասին, որոնք մտահոգում են հայրենիքի ճակատագրով 

մտահոգ եռանդուն երիտասարդին. «Ճիշտը որ ուզում ես իմանալ, էս 

պահեստն էլ սրտի մխիթարանք է: Պահեստ թալանելով էլ ժողովուրդ 

զինե՞ս, բանակ հանե՞ս, ուրիշի հաշվին: Որ պար ես մտել, պիտի 

շորորաս: Կռիվ ես ելել: Էդ ո՞նց որ գինու, գարեջրի, կոնյակի տասնյակ 

գործարաններ ունենք, բայց զենքի՝ ոչ մեկը: Ազգի խելոք գլուխներն էլ 

գնացել, նստել են Թիֆլիսում, հեռվից հեռու, ճառերով կերակրում են 

մեզ» [7, 35]: Դիսկուրսի ոճով ստեղծված վեպի գեղարվեստական 

շերտերը, ինքնատիպ կերպարները իրենց հոգեբանությամբ ու ազգային 

նկարագրով, կենտրոնական հերոսներին ներքին մենախոսությունների 

միջոցով պատկերելու իր վարպետությունը գրողն այստեղ ավելի 

շռայլորեն է ներկայացնում: 

Արևմտյան Հայաստանում ընթացող ֆիդայական պայքարի 

գեղարվեստական պատկերմանը Հակոբջանյանն անդրադարձավ նաև 

«Խանասոր» վեպում (ժանրային բնութագիրը հեղինակինն է), մեր 

կարծիքով այն վիպակ կարելի է համարել: Այստեղ արդեն գրական 

որոշակի փորձ ձեռք բերած գրողը ավելի վարժ ու տպավորիչ է 

ներկայացնում այդ պայքարի հետ կապված մի շարք բարդություններ, 

հերոսների հոգեբանական վիճակներ, որոնք ևս ուրույն կերպով մեր 

նշած նույն պատճառներով կարելի է առնչել չափազանցության, լեգենդի 

ու առասպելականի հետ այն չափով, որ չափով որ ֆիդայական խմբերը, 

այնուամենայնիվ, ընդվզում էին իրենցից բազմակի անգամ գերազանցող 
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կազմակերպված ու անկազմակերպ թուրք-քրդական թշնամական 

ուժերի դեմ: Հեղինակը պատումի և դիսկուրսի ոճական մոտիվների 

միահյուսմամբ ներկայացնում է ֆիդայական-հայդուկական խմբերի 

անդամների համար ստեղծված վտանգներով լի իրավիճակը և 

հոգեբանական այն բարդույթները, որոնց մեջ հայտնված հայ 

երիտասարդները փորձում են ելքեր գտնել՝ միաժամանակ տառապելով 

իրենց հանդես բերած խիզախության, հայրենասիրության ու անձնական 

կյանքում միմյանց սիրելով երջանիկ ապրելու մարդկային տարրական 

պահանջն իրականացնելու անհնարինության պատճառով: Վերջին 

հակասությունը պատկերված է ֆիդայի Կարոյի ու նրա սիրած աղջկա, 

նույնպես ֆիդայի, ուսուցչուհի Մարոյի սիրո ու ողբերգական 

կործանման միջոցով, որոնք, հեղինակից բացի, հանդես են գալիս նաև 

իրենց հոգեվիճակն ու արարքները ինքնուրույն ներկայացնող պատմող-

նարատորներ: Արևմտյան Հայաստանում հայդուկների համար 

ստեղծված վտանգներով լի իրադրության մեջ իր հայրենասիրությունը 

յուրովի է դրսևորում Մարոն: Նա ինքնասպանություն է գործում, 

որպեսզի Կարոյին ազատի իր մասին հոգ տանելու, անհանգստանալու 

մտահոգություններից, և նա ավելի անկաշկանդ կռվի թշնամու դեմ: 

Սակայն երիտասարդ աղջկա անօրինակ արաքը, ընդհակառակը, 

ընկճում է Կարոյին: Սիրած աղջկա մահը շարունակ ցավ ու տառապանք 

է պատճառում նրան: Հանդես գալով որպես գործող անձ և պատմող-

նարատոր՝ Կարոն փորձում է իմաստասիրական մեկնաբանություն տալ 

բնության հարաբերական ներդաշնակության ու մարդկային կեցության 

մեջ եղած աններդաշնակության հարցերին իրենց օրինակով: «Ինչո՞ւ այս 

արևի տակ իրենց արժանի տեղն ունեն ամենաննշան կենդանին ու 

թռչունը, բայց մենք մերը չունեցանք: Մարո, հոգիս, մեր այնքան բուռն 

զգացմունքները չարիք եղան երկուսիս համար և սկիզբը հանդիսացան 

մեր կործանման» [9, 133]: Սիրած աղջկա մահը հոգեկան ծանր վիճակի 

մեջ է դնում Կարոյին, ինչը բնականաբար աննկատ չի մնում իրենց 

զինակիցների համար: Նման արարքի ու կացության վտանգավո-

րությունը մեկնում է պատմող-նարատորի կարգավիճակում հանդես 

եկող հայդուկապետ Նիկոլ Դումանը.  «Նիկոլն անհանգիստ է Կարոյի 

համար. կռիվն անխոհեմ առաջ նետվելը չէ, կռիվն իր օրենքները, իր 

հաշիվները ունի, կրակելու և թաքնվելու, չկրակելու և գրոհելու 

ժամանակը: Կռիվը սառը դատողություն է սիրում և վա՜յ քեզ, եթե 

արհամարհեցիր նրա կանոնները: Հուսահատները վատ կռվողներ են, 

որովհետև հաղթելիս էլ հազվադեպ են փրկվում» [9, 138]:  
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Հեղինակը պատումի, նկարագրության և դիսկուրսի ոճավորման 

մոտիվների միահյուսմամբ երկի գեղարվեստական տիույթում անում է 

հայ ֆիդայի-հայդուկների կողմից իրենց վիճակված կացությունից բխող 

այլ ուրույն հետևություններ և ընդհանրացումներ: Իրենց կենսափորձը 

ցույց էր տվել, որ պետք է կարևորել ուժը, ուժեղ լինելու հանգամանքը, 

որը ստիպում է հակառակորդին հաշվի նստել իրենց հետ, հարգել իր 

դեմ կռվող թշնամուն: Իսկ ի վերջո իբրև երազելի մի իրականություն է 

դառնում արդարության համար պայքարելու, բոլոր ազգերի հետ 

համերաշխ ապրելու բնական ցանկությունը, որը հնարավոր չէր 

իրականացնել Օսմանյան կայսրության պայմաններում արևմտահա-

յության համար: Մինչդեռ այդպիսի իրողության օրինակ էլ է 

վկայակոչվում, որը ցույց է տալիս հայ ազատամարտի մասնակիցների 

երազանքների իրականության հետ սերտ առնչությունը. «Հայն ու 

պարսիկը, ասորին ու ղարաչին, քուրդն ու հրեան այստեղ ապրում են 

խաղաղ հարևանությամբ: Այսպես է և Թավրիզում, ուր Լիլավա և Ղալա 

թաղամասերում կիպ հարևաններ են բազմալեզու մարդիկ ու ոչ մեկը 

մյուսի հավին քշա չի անում: Սալմաստը փոքրիկ դրախտ է հիշեցնում, 

եզերված այգիներով, որ սաթե վզնոցի նման գրկել են պարանոցը, 

հանգչել փարթամ կրծքի վրա» [9, 132]: «Խանասորում» ազատամարտը 

վերոհիշյալ կերպարների և գաղափարների արծարծումների շնորհիվ  

վերածվում է հեղինակի կողմից ֆիդայական պայքարը պատկերող նոր 

ձեռքբերմամբ աչքի ընկնող երկի: 

Բացառիկ հետևողականությամբ Հ. Հակոբջանյանը հետագա 

տարիներին (սկսած 1997թ.-ից) ստեղծեց արևմտահայ նշանավոր 

բանաստեղծներին նվիրված իր կենսագրական վեպերը: Իսկ Վ. 

Տերյանին նվիրված կենսագրական վեպը (2011), ինչպես ընդունված է 

ասել, դարձավ նրա կարապի երգը: Արձակագրի վերոհիշյալ 

կենսագրական վեպերը հանդիսացան այս ժանրատեսակի 

առաջնեկներից նորագույն շրջանի հայ գրականության մեջ՝ իրենց 

որոշակի ներկայությունը հաստատելով Պ. Զեյթունցյանի «Վերջին 

արևագալը» (Գրիգոր Զոհրապի մասին) (1990) [17], Ա. Թոփչյանի «Եվ 

անգամ մահից հետո» (Ռ. Սևակի մասին) [18] վեպերի կողքին:  

Նկատենք, որ Հակոբջանյանի կենսագրական վեպերը ավելի 

հասուն գրողի ստեղծագործություններ են: Նրանցում պատումի մեջ 

դիսկուրսի ոճային մոտիվների դրսևորումների շերտերն ավելի շատ են: 

Ի տարբերություն նախորդ երկերի՝ պատմող-նարատորների 

ներկայությունը ավելի բազմազան է, նորությունն այն է, որ այս 
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վեպերում այդպիսի կարգավիճակով հանդես են գալիս գլխավոր 

հերոսներն ու նրանց հետ կապված այլ կերպարներ (մտերիմներ, 

ճանաչված մտավորականներ և այլն) իրենց նամակներով, զանազան 

գրություններով: Բացի այդ, ժամանակի գրականագետները 

ներկայացված են արևմտահայ բանաստեղծների գրքերի մասին գրած 

ելույթներով, գրախոսություններով: Այդ ամենի շնորհիվ գրողի այս 

երկերը առնչվում են բանասիրական կենսագրական վեպի 

ենթատեսակի հետ: Արևմտահայ բանաստեղծների մասին գրողի 

կենսագրական վեպերի սկզբում իբրև խմբագիր դրվատական խոսքով 

հանդես է եկել ակադեմիկոս Սերգեյ Սարինյանը: Այդ վեպերը հայ 

ընթերցողի համար ունեցած ճանաչողական նշանակության շնորհիվ 

կարևորել է նաև ճանաչված գրականագետ Ժ. Քալանթարյանը [16, 127]: 

Կենսագրական վեպերի արժևորմանն անդրադարձել է գրականագետ  

Օ. Հովհաննիսյանը [14, 243-252]: Հ. Հակոբջանյանի կենսագրական 

վեպերի գրականագիտական վերլուծությանը մենք նպատակահարմար 

ենք համարում հանգամանորեն անդրադառնալ մեկ այլ հոդվածում: Իսկ 

այստեղ, ամփոփելով մեր ասելիքը, նշենք, որ Հ. Հակոբջանյանի գրական 

ժառանգությունը ունի այնպիսի արժանիքներ, որոնք հիմք են տալիս այն 

գրականագիտական ուսումնասիրության ենթարկել իր ամբողջության 

մեջ:  

 

ЖИЗНЬ И ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСТВА 

АЙКАЗА АКОПДЖАНЯНА 

Хачикян Г. В. 

 

В статье мы представили жизнь гюмрийского прозаика, 

литературоведа, доктора филологических наук Айказа Акопджаняна, а так 

же краткое описание его литературного наследия. С точки зрения 

традиционной и современной теории литературы мы изучили 

характерные черты его художественной прозы. Используя принципы 

нарратологии, мы вкратце выявили соотношение особенностей автора и 

рассказчика (нарратор) в художественной структуре  как ранних повестей 

(«Легенда Аманосских гор», «Падвали Ваго», «Ханасор»), а так же 

биографических романах о В. Теряне, Д. Варужане, Сиаманто, Р. Севаке. 

Ключевые слова: Айказ Акопджанян, фидайская борьба, автор и 

рассказчик (нарратор), роман, образ Самвела Инджеяна, образ Падвали 

Ваго, биографический роман, литературный образ В. Теряна, 
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литературный образ Д. Варужана, литературный образ Сиаманто (Атом 

Ярджанян), литературный образ Р. Севака. 

 

LIFE AND CHARACTERISTIC FEATURES OF HAYKAZ  

HAKOBJANYAN'S WORKS 

Khachikyan G. V. 

 

In the article we have presented the life and brief description of the 

literary heritage of the Gyumri prose writer, literary critic, Doctor of 

Philological Sciences Haykaz Hakobjanyan. We examined the characteristics 

of his fiction from the point of view of the traditional and modern literature 

theory. Using the principles of the narratology, we briefly revealed the early 

novels of the writer (―The Myth of the Amanos Mounts‖, ―Padvali Vaghon‖, 

―Khanasor‖), as well as the features correlations of the author and narrator in 

biographical novels about V. Teryan, D. Varuzhan, Siamanto, R. Sevak. 

Keywords: Haykaz Hakobjanyan, fidayee struggle, author and narrator, 

novel, Padvali Vagho‘s personage, biographical novel, literary character of V. 

Teryan, literary character of D. Varuzhan, literary character of Siamanto, 

literary character of R.Sevak. 
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Ներկայացվող հոդվածը նվիրված է գյումրեցի նշանավոր 

կինոգործիչ և գրող Արմեն Գասպարյանի ալեքսանդրապոլյան 

եռապատումին՝ «Իմ Աստղիկի հուղարկավորությունը» (2017), «Բաբոյի 

հեռախոսը» (2018), «Քաղաքային կինոմեխանիկի հայելին» (2019), 

որոնցից ամեն մեկը ընթերցողների շրջանում առաջ բերեց 

արդարացված հիացմունք և դարձավ պահանջված ոչ միայն հարազատ 

Գյումրիում: Գրքերը գրված են բնատուր ձիրքով, մեծ վարպետությամբ: 

Հիմնականում մնալով կենսագրավեպի շրջանակներում՝ այն 

հավատարիմ է մնում քաղաքը և նրա բնակիչները սկզբունքին: 

Օգտվելով իր հազվագյուտ շնորհքից, ժողովրդական կյանք ու կենցաղի, 

հոգեբանության, մտածողության  փայլուն իմացությունից՝ հեղինակն իր 

պատումի հիմնական առանցքներ է դարձրել 1915թ. Ցեղասպանությունը 

և Երկրաշարժը: Եռերգությունն առանձնանում է նաև անսակարկ 

համարձակությամբ, ճշմարտացի ընդհանրացումներով, ՀՀ ողջ 

անցուդարձի բազմակողմանի ճանաչողությամբ: 

Բանալի բառեր. կինոարվեստ, ալեքսանդրապոլյան կոդեքս, 

գերդաստան, սերունդներ, ավանդույթ, համարձակ ընդհանրացումներ, 

կենսագրական երկ, խորհրդանշան, գեղարվեստական առանցքներ, 

հետահայաց պատկերման հնարք: 

 

Հետանկախացման տարիներին, թվում է, ձևավորվեց նոր 

վերաբերմունք աշխարհի ու հայրենիքի, գրողի պարտք ու 

պարտականության հանդեպ: Իմաստազրկված խոսքը, բառը վերջապես 

արժևորվելու էր,  համընկնելու իր բովանդակությանը: Սակայն կարճ 

ժամանակ անց ակնհայտ դարձան իշխող պաշտոնյա խավի անթաքույց 

ցինիզմն ու մարդու աներևակայելի մենակությունն ու անզորությունը, որ 
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առաջ սոսկ ենթադրվում էին: Դրանք հանկարծ ստացան այնպիսի 

անթաքույց շողարձակումներ, որ գրողին ստիպեցին դառնալ 

մարդկային իրավունքների պաշտպան ու հրապարակախոս առաջին 

հերթին` գրեթե մոռացության տալով նախկինում ընդունված էսկեյպիկ 

պահվածքը: Գործնականում անկարելի դարձավ հույսով ու հավատով 

կյանքին նայելը: Նախկինում թվացյալ կանոնարկվածությունը, 

պետության գերակա ու վճռորոշ դերն ու նշանակությունը գնալով 

վերածվեցին իմաստազուրկ պաճուճանքների, ամենաթողության, 

փլուզվում էր դարեր հարատևած անվիճելի ազգային արժեհամակարգը: 

Վերջին տարիների գեղարվեստական արձակը նկատելի 

տեղատվություն ապրեց` թաքնվելով նեղ անձնաբանությունների կամ 

հիվանդագին ապրումների զրահի տակ: Այս համապատկերում 

երջանիկ բացառություններից դարձավ արտերկրում արդեն նշանավոր 

կինոբեմադրիչ, կինոդրամատուրգ ու գրող Արմեն Գասպարյանի 

«Ալեքսանդրապոլյան եռերգություն» կենսագրավեպը, որը բերում էր 

ասելիքի անչափելի հարստություն, կյանքի բազմաշերտ ընկալումներ, 

անցելասույզ ժամանակների ու սերունդների մի անընդգրկելի 

համայնապատկեր: Ավելացնենք, որ ստացված տպավորությունների 

հիմքում ոչ միայն միջին սերնդի կարոտախտն է այլևս անդառնալի 

ժամանակների ու ավանդույթների հանդեպ, այլև իրապես արժեքավոր 

մի ստեղծագործություն, որ գալիս է նոր էջ բացելու արդի ռուսալեզու 

հայ արձակի պատմության մեջ: Առաջին վիպակից («Իմ Աստղիկի 

հուղարկավորությունը», 2016-2017) հետո, թվում է, դյուրին  չէր կրկնել 

նույն հաջողությունը, սակայն «Բաբոյի հեռախոսը» (2018), ապա 

«Քաղաքային կինոմեխանիկի հայելին» (2019) (բոլոր բնագրային 

թարգմանությունները կատարված են  մեր կողմից) ևս իրենց 

պատվավոր տեղն ունեն վերջին տարիների այնպիսի մեմուարային 

գործերի կողքին, որպիսիք են Կարպիս Սուրենյանի «Օրագրեր» (2005, 

2007թթ.) և Աղասի Այվազյանի «Եղած չեղածը՝ մի կյանք» (2005թ.) 

երկերը: Ուշագրավ մի օրինաչափություն. հիշյալ գործերն էլ անցած 

ճանապարհին նետված հայացք են՝ բազմակողմանի 

հատվածակողմերով, արվեստագետի  հայացքով ու հայրենասեր 

անհատի համարձակ ընդվզումներով, ուշագրավ բացահայտումներով: 

Ավելին՝ գրող, Դոստոևսկու թարգմանիչ, հայ միջնադարյան 

երգարվեստի գիտակ ու հայկական կապելլայի երգիչ Կ. Սուրենյանը, որ 

հիշեցնում էր Վերածննդի անհատներին, ողջ կյանքում մնաց ստվերում, 

ըստ արժանվույն չգնահատված. գրող, նկարիչ ու կինոբեմադրիչ            
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Ա. Այվազյանին նույնպես դժվարին ճանապարհ վիճակվեց մինչև 

համաժողովրդական ճանաչումը: Արմեն Գասպարյանի անցած ուղին էլ 

աներևակայելի դժվար  է եղել, քանի որ վաղ մանկուց նա վարժվել էր 

ասել, ինչ մտածում է, անել, ինչ թելադրում է համամարդկային բարձր 

արժեքներով և իր նշանավոր տոհմի`միմյանց հանդեպ ափեափ սիրով 

ողողված կյանքը. կարճ ասած՝ ապրել է իսկական ալեքսանդրապոլցու 

չգրված կոդեքսով, ինչպես սիրում է կրկնել իր եռագրության մեջ: 

Սակայն կա մի բան, որ միանգամայն առանձնացնում է Արմենին ու նրա 

զարմանալի ամբողջական գործը: Նրա եռագրությունում սովորաբար 

գործում են կինոբեմարկի օրենքները, որտեղ ընտրվում է որևէ  էական 

խորհրդանշան, ճակատագրական բեկում, որի վրա կառուցվում է իր 

նմանը չունեցող գեղարվեստական պատումը՝ հիմքում «հայկական» 

ռուսերենը՝ լայնահուն, բազմաշերտ, պանորամային (այս դեպքում 

չմոռանանք գրքերի գեղարվեստական խմբագիր ու  սրբագրիչ Նատալյա 

Զալիբեկյանի` բնագրին զարմանալի համահունչ աշխատանքը): Այսօր 

ապացուցման կարիք չունի կինոարվեստի աճող ազդեցությունը 

գեղարվեստական գրականության վրա: Արտերկրում վաղուց ի վեր 

ընդունված է միաժամանակ գրել հանդիսատեսի ու ընթերցողի համար: 

Մինչև իսկ իբրև պրոտագոնիստ ընտրվում է որևէ կինոաստղ: Ինչպես 

գրում է ռուս գրականագետը, փոխակերպվելով յուրատեսակ 

պաստառի`արձակը ոչինչ չի կորցնում, այլ շատ բան է շահում: Առաջին 

հերթին` սեղմություն և  լարվածություն….Անհնար է ժխտել, որ 

կինոարվեստի շնորհիվ է ձևավորվել դինամիկ պատկերներով 

հերթագայվող արձակը, խոշոր պլանը, ստոպ-կադրը, դանդաղեցված 

ժապավենի հետընթաց շարժումը, առանցքային դրվագների 

կրկնությունները, որոնք ապահովում են պատկերի սեղմությունը, 

ընթերցողի հետ ստեղծագործական համագործակցություն [1, 305-306]: 

Զարմանալի չէ, որ նշանավոր Չեռնիխի արվեստանոցում իր առաջին 

մասնագիտական դասերն ստացող Արմենը արժանացել է նրա 

գովեստին. Վարպետը նկատում է գլխավոր արժանիքը՝ նրա՝ 

սցենարական ծավալին տիրապետելը՝ մնացածը արդեն համարելով 

արհեստ: Այսպիսով` Արմենը բերում է միանգամայն նոր պոետիկա, նոր 

խոսք հայրենական գրականության մեջ՝ կինոարվեստի օրենքներով 

գրված մի յուրատեսակ սագա` ընտրված որոշակի առանցքային 

տեսանկյուններից:   

Նման առանցք է առաջին գրքում («Իմ Աստղիկի 

հուղարկավորությունը») հայրական տատի մահը, որը կարծես 
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խորհրդանշում է ավանդական մեծ գերդաստանի հովվերգական 

կապերի ու բնականոն կյանքի խզման սկիզբը, վերահաս 

փորձությունները: Երկրորդ վիպակում, բնականաբար, ընդլայնվում են 

կյանքի ընդգրկման շրջանակները, թանձրանում դրամատիզմը: «Բաբոյի 

հեռախոսը» արդեն մայրական գերդաստանի ու նրա հրաշալի հնգյակի՝ 

«բաբոների» պատմությունն է, որոնք մինչև վերջին շունչը նվիրված են 

յուրայիններին ու արդարամիտ են: Նրանցից ամեն մեկի մահը սոսկ 

անհատի ավարտ չէ, այլ սիրո, նվիրվածության, բարքերի ու 

ավանդույթների անսահման թանկ մի աշխարհի կորուստ, որ 

աղետավոր արագությամբ փոխարինվելու է մեր ազգային ու մարդկային 

արժեհամակարգին հակասող երևույթներով: Մեկ ուրիշ արժանիք էլ 

ունի այս հիանալի եռերգությունը. այն վերին աստիճանի համարձակ է, 

արդիական՝ օտարելով «ներքին գրաքննիչի» զգուշավորությունը: 

Մինչդեռ Ա. Այվազյանի և Կ. Սուրենյանի երկերը գրված են մեծ կյանքի 

վերջում, երբ թվացյալ անկախությունը կարծես վերջապես նվաճված էր, 

և հաղթանակել էր լիաձայն խոսելու՝ վաղուց խլված իրավունքը: Արմենի 

գրքում վիպական ժամանակը բաց տարածք է, որ չունի ավարտ, այն 

ճկուն կերպով փոխարկվում է անցյալի, երբեմն էլ ներառում 

ապագայում կատարվելիք դեպքերն ու իրադարձությունները, և այս 

ամենը՝ անսակարկ ուղղամտությամբ, հաճախ էլ իրեն հատուկ՝ 

ոչնչացնող սարկազմով (ի դեպ, ողջ եռերգությունը սրամտության ու 

լենինականյան հումորի աներևակայելի շքահանդես է): Փոխվել էր ոչ 

միայն մարդը, այլև կերպափոխվել էին բառերի նշանակությունները. 

նախկին վաշխառուն, որ Հին Հռոմում համընդհանուր արգահատանքի 

առարկա էր, մեր օրերում կոչվեց բանկիր, սպեկուլյանտը՝ բիզնեսմեն, 

բյուրոկրատ-վարչարարը վերստացավ իր առաջին՝ դրական 

բառարանային նշանակությունը, որով կոչվեց տնտեսագիտական 

համալսարանի բաժիններից մեկը, նույնը՝ ագենտ-գործակալը: «Անկախ» 

հանրապետության հարկադիր կատարողական հիմնարկներից մեկում 

Գասպարյանը տեսել է մորը բոլորած երեք երեխաների, որոնցից 

ամենամեծը 7 տարեկան էր, և որոնց սպառնում էր անօթևանությունը: 

Երեխաներն այլևս չէին ունենալու մանկություն և անարդարությունը 

հետագայում ընկալելու էին իբրև պետական օրենքի հիմնական 

հատկանիշը: Իսկապես որ, կյանքի տեղաշարժերը անվանափոխության 

մեջ չեն, ինչպես հաճախ արվում է մեզանում… Առանձնապես 

տպավորիչ են դատական մարմինների և Արմենի հանդիպումների 

դրվագները, որոնք արվում են միտումնավոր պարզունակ 
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արտահայտչամիջոցներով, աննկարագրելի սարկազմով: Շնորհիվ 

կյանքի լայնահուն ընդգրկումների՝ Արմենը ներկայանում է այնպիսի 

կապերի հանգույցներում, որոնք նոր են, անսովոր և ուղղված են 

քարացած պատկերացումների, անտեղյակության ու կյանքի 

ապամարդկայնացման անսովոր լայն դրսևորումների դեմ՝ հանուն մերկ 

ճշմարտության: Բաց տարածք է նաև վիպական գործողությունների 

վայրը; Դա մերթ ամայացող քաղաքի սիրտն է՝ Կիրովի փողոցը, մերթ 

Հռոմի կայարանը, մերթ պապենական Մշո գյուղը, Կոստանդնուպոլիսը, 

Վանը, որոնք անսպասելիորեն միջարկվում են ներքին 

մենախոսություններով կամ ներդիր պատկերներով: Հետահայաց 

պատկերման հնարքը թույլ է տալիս շարունակ վերահսկել ու 

կառավարել ընթերցողի ընկալումը` այն կենտրոնացնելով որոշակի 

իրողությունների վրա: Ցանկալի կլիներ այդ ներդիր միջարկությունները 

տեսնել հատուկ տառատեսակով, ինչն ընդունված է Հեմինգուեյից 

սկսած: Երկրորդ վիպակի կենտրոնական «դեմքը» մեծ տատի հնօրյա 

հեռախոսն է, որով 20 տարի շարունակ անկողնուն գամված տատը ամեն 

առավոտ ու երեկո զանգել է 4 քույրերին՝ անմիջական մասնակիցը 

դառնալով նրանց կյանքին: Մեկ առ մեկ պակասում են տատերի 

հեռախոսների գծերը, ասել է թե՝ Կարսը, Կարսի մասունքները: «Մեծ 

Տատի բազմաչափ կերպարն ինձ համար մնաց հանելուկ. նրա 

ֆիզիկական անկարողությունը ոչ մի կերպ չէր զուգորդվում բոլորին 

ղեկավարելու և իշխելու կարողության հետ» [2, 120]: Արտաքին 

դիպաշարը, այսպիսով, պարզ է ու իր պարզության մեջ՝ հանճարեղ, 

քանի որ թույլ է տալիս կերպավորել մի ամբողջ սերնդի անհետացման 

դրաման՝ իր կարսյան բարձր ավանդույթներով, առօրյա 

փորձություններով: Կարսեցին եկել-տեղավորվել էր «քույր» քաղաքում, 

որը 55 կմ-ով էր հեռու իր ծննդավայրից: Վերապրողների 

մտապատկերում առհավետ դրոշմվել էր վաղնջական անձրևոտ 

քաղցած ուղին, երկու քույրերի մահն ու հապճեպ թաղումը մայթեզրին, 

ահա թե ինչու տատերի մտասևեռումներից մեկն էլ Արմենին համեղ 

պատառներով սնելն էր դարձել:  

Վիպասանը հակված է հիմնական մոտիվների կրկնության, ինչպես 

ժամանակակից կինոարվեստում: Նման մոտիվներից է «Հիմա այդպես 

չէ» հանգերգը: Կիրովի փողոցի տաք ու մարդաշատ սենյակը 

դատարկվել է, դարձել սառը, ամայի, ջերմ ու անփոխարինելի մարդիկ 

դարձել են հանգուցյալ տատերի լուսանկարներ: Եվ որքան 

ամբողջական է եռերգության կառուցվածքը. հայրական գերդաստանը, 
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ապա մայրական կողմի տիպար կազմը և, վերջապես, հասարակության 

պատկերը՝ մոգական լապտերով դիտված քաղաքային կինոմեխանիկի 

բարձունքից, մի խոսքով՝ արդեն քաղաքը և մարդիկ… Կինոարվեստը, 

նրա առանձնահատկությունները և ժամանակակից կյանքը դառնում են 

երրորդ գրքի հիմնական ասելիքը՝ է՛լ ավելի խորացնելով 

իրականության սատիրական մեկնաբանությունը: Այս անգամ արդեն 

ընտրվում է կինոխցիկից նետված հայացքը դահլիճին՝ այն վերածելով 

յուրատեսակ մետակերպարի: 

Տիեզերքի կենտրոնում Արմենի համար Լենինականն է, որը հաճախ 

անվանում է Ալեքսանդրապոլ, ահա թե ինչու հեռավոր Հռոմում անգամ, 

տնանկի հանդեպ պետական ուշադրությունից հուզված, նրա 

մտապատկերում հայտնվում են երկրաշարժից տուժած հայրենակից-

ները: Եռագրության մեծագույն արժանիքներից են համարձակությունը, 

մարդկային բնականոն իրավունքների բարձրաձայնումն ու 

պաշտպանությունը, ընդվզումը ամեն տեսակի պայմանականություն-

ների ու կեղծիքի դեմ: Անդրե Ժիդի պես նա կարող էր հայտարարել. 

«Ինքս ինձ խոսք էի տվել չկահավորել հիշողությանս դատարկ 

սենյակները» [3, 369]: Դեռ մանկուց յուրայինների միջավայրում 

ձևավորվում են սեփական պատկերացումներն ազգային ճակատագրի 

մասին: Խոսքը վերաբերում է առաջին հերթին խորհրդային 

գաղափարախոսությանը, նրա հերթական առաջնորդների 

պաշտամունքին, որոնք Արմենը համարում է խաբեություն ու 

ինքնախաբեություն, որոնց չի կամենում մասնակից դառնալ, ինչպես 

յուրայինները: «Ես գիտեի ամեն ինչ, բայց ոչ դպրոցից: Միայն Տատի և 

Մամիկոն պապի պատմածներից»: [2, 67] Հարազատ վայրերից 

տարագրված և սովամահ եղած յուրայիններն այլևս անբաժան էին 

նրանցից:  

Գրքում պրոտագոնիստն իրավացիորեն ընդվզում է ազգային 

սգահանդեսը շահարկողների դեմ, դատապարտում ամեն մի կեցվածք ու 

ձևականություն: Գրքում բերվում է Կալինինգրադի սուրբ հայր Թորոսի 

«հնարամտությունը», որը 2008թ. պատրաստվում էր մի հսկա տուփով 

միջոցներ հավաքել Լենինականի «որբ ու անօթևան երեխաների 

համար»… 

Գրքում դատապարտվում է հայ կինոգործիչների սիրողական, ոչ 

պրոֆեսիոնալ մոտեցումը Ցեղասպանության խնդրին, որի հետևանքով 

2015-ին ներկայացված 40 սցենարների փոխարեն անցել էր թուրք 

բեմադրիչ Ֆաթիխ Ակինի «Սպին». մեկնաբանություններն ավելորդ են, 
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պայքարը՝ անիմաստ: Հենց Թուրքիայում, ստանալով հրավեր, Արմենն 

աշխատել է ներկայանալ տիրական կեցվածքով ու պահվածքով՝ 

բացառելով զոհի ընդունված դերակատարությունը. «Չէի կամենում, որ 

ինձ զոհ կարծեին: Կկամենայի, որ ինձ նախանձեին»: [2, 153] 

Նշանավոր կինոբեմադրիչ Ռոլան Պոլանսկու խոսքն ու գործն է 

եղել դաս իր համար. «Երբ մոտենում ես ողբերգական թեմային, 

մանավանդ երբ այդ ողբերգությունը վերաբերում է քո ժողովրդին, 

սցենարը թե ֆիլմը նկարելիս դու վճռականորեն պիտի հրաժարվես զոհի 

դիրքերից»: Արդյունքում՝ նշանավոր բեմադրիչը նկարեց 

«Դաշնակահարը» ֆիլմը, որը անձնապես վերաբերում էր իրեն. 

նացիստները տղայի աչքերի առաջ գնդակահարել էին մորը, ապա՝ 

«Ռոզմարիի երեխան» ֆիլմը, որից հետո Մենսոնի բանդան Ամերիկայում 

մորթել էր արվեստագետի հղի կնոջը: Տարիներ անց, երբ Վարշավայում 

ցուցադրում էին «Դաշնակահարը. ֆիլմ ֆիլմի մասին», նա ասել էր. «Իմ 

ֆիլմը լավ հրեաների ու վատ հրեաների մասին է: Լավ գերմանացիների 

ու վատ գերմանացիների: Լավ լեհերի ու վատ լեհերի մասին»                    

[2, 153-154]: Հենց դա էլ Արմեն Գասպարյանը համարել է իր կյանքի 

գլխավոր դասերից մեկը, մանավանդ այն ամենից հետո, ինչ տեսնում էր 

սեփական «ազատ ու անկախ» Հայաստանում՝ դատարկ խոսքերի 

տոնավաճառ, խոսքի ու գործի աղաղակող հակասություն, 

անհանդուրժողություն ու պաշտոնյա խավի անմեկնելի 

անտարբերությունը ժողովրդական կյանքին, ազգային շահերին: Ահա թե 

ինչու, երբ գրվեց Արմենի «Վերջին նոյեմբերը» կինոբեմարկը, 

գերմանացի պրոդյուսեր Ալեքսանդրա Գրամմատկեն անթաքույց 

հիացմունքով ասաց, որ ինքը ենթագիտակցորեն սպասել է սև-սպիտակ 

դրամատուրգիայի, մինչդեռ սխալվել է: Սցենարի գլխավոր արժանիքը 

երկկողմանի ատելության պայմաններում բացասական հերոսների 

բացակայությունն էր: Մինչդեռ Ցեղասպանության մասին ֆիլմերում 

գնալով շահարկվում են մակերեսայինն ու էժանագինը: Արմեն 

Գասպարյանը լուծումը որոնում էր պարզ իրերի մեջ, որոնք 

անխուսափելիորեն շարունակում էին կրել իրենց երբեմնի տերերի 

ճակատագրերը: Լուծումը գտնվեց Կոստանդնուպոլսում, երբ 

հնավաճառը հրամցնում է լքված հայկական դռների բանալիների 

խուրձը: Այդ հասարակ թվացող իրերը իսկապես կրում էին ոչ միայն 

իրենց տերերի առանձին ճակատագրերը, այլև հայոց ճակատագիրն 

առհասարակ՝ միավորելով Ցեղասպանությունն ու Երկրաշարժը: 

Այսուհանդերձ, անհրաժեշտ է ըմբռնումով վերաբերվել օտարի 
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զգացմունքներին և այլոց չպարտադրել այն, ինչ միայն քեզ հետ է և քո 

մեջ… Գրողը չի հավատում հավաքական ապաշխարանքի ու 

մեղայականի, մանավանդ, երբ այն կրում է արդեն դեկորատիվ-

պայմանական բնույթ: Վիպակների հերոսը մեծ արվեստի աննկուն 

մարդն է, որ, հակառակ իր դեմ հարուցված բազմաքանակ դատական 

հայցերի ու բանկային հաշիվների սառեցման, շարունակում է ապրել 

բարձր մտավորականի անկախ ու անսակարկ իր կյանքով, 

շարունակում «խախտել» գրեթե նիրհող մեր քաղաքի գորշ առօրյան իր 

անսովոր կերպարանքով ու կերպարով… 

Այսպիսով՝ Արմեն Գասպարյանը վերջապես մեզ է բերում 

բարձրաթռիչ հեռուների զգացողությունը, կյանքի փաստերը մեծ ու լուրջ 

ընդհանրացումներով ու գեղարվեստական միջոցներով վերածում 

գեղարվեստական պատկերների: Նա բերում է համամարդկային 

ըմբռնումների ու կյանքի բազմաշերտ հայեցողության մի այնպիսի 

լայնություն, որը, սակավաթիվ բացառություններով, խիստ պակասում է  

ժամանակակից արձակին: Ուշագրավ է նրա ընկալումների զարմանալի 

ամբողջականությունը, որն առաջին իսկ հայացքից տեսնում է այն, ինչ չի 

նկատվել երբևէ. այգու «սատանի անվից» քաղաքին նետված հայացքը 

հանկարծ երևան է բերում ալեքսանդրապոլյան տանիքների և 

քաղաքային գերեզմանատան տապանաքարերի գրեթե աննկատելի 

միաձուլումը: «Այդ միաձուլմամբ նրանք պահպանում են միմյանց, որ 

իրենց չկլանի պարտադրվող ոչնչությունը, իսկ հեռվում՝ սահմանը և 

Թուրքիան» [2, 224]: Շատերն են փորձել գրել Գյումրու ու նրա 

բնակիչների մասին, սակայն էժանագին հույզեր որոնողները միշտ 

պարտվել են, եթե հատկապես գրվածքի մեխը եղել է «հեռվից» 

վերապրած երկրաշարժը: Արմենի հայացքը և՛ «դրսից» է, և՛ «ներսից». 

այն հենվում է երկու քաղաքակրթությունների, երկու կենսակերպի 

սահմանաբաժանին: Եռագրությունը նաև պատասխան է այն 

մարդկանց, ովքեր փորձում են շահ կորզել հազարավոր մարդկանց ցավ 

ու վշտի բեռից, ինչպես դա կատարվեց ռուս-հայկական 

«համագործակցությամբ» հորինված «Երկրաշարժ» ծաղրանկարի 

պարագայում:  

Արմեն Գասպարյանի գրականությունը նոր որակ է, ազատ ու 

անկաշկանդ մտածողության արտահայտություն, այն ժանրային նոր 

շունչ, նոր համադրականություն է հաղորդում ինքնակենսագրական 

հյուսվածքին՝ դիցաբանական հարափոփոխ Պրոթեոսի պես օժտելով 

դիտարկումների բազմակերպությամբ:  
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Ամփոփում: Ներկայացվող հոդվածը վերաբերում է շնորհաշատ 

կինոգործիչ, գրող Արմեն Գասպարյանի «Ալեքսանդրապոլյան 

եռերգություն» երկին, որը վաղուց ի վեր փնտրված նորույթ է դարձել ոչ 

միայն Գյումրիում: Վարպետորեն օգտագործելով կինոարվեստի 

հնարքները՝ ազգագրական հարուստ նյութի խոր իմացությամբ 

Գասպարյանը ներկայացնում է քաղաքային առանձնահատուկ կյանքը 

Ալեքսանդրապոլ-Լենինական-Գյումրի հատվածակողմերով՝ իբրև 

պատումի առանցքներ ընդունելով Ցեղասպանությունն ու Երկրաշարժը: 

Հոդվածում օգտվել ենք գրականագիտական վերլուծության 

համադրական մեթոդից: 

 

АЛЕКСАНДРАПОЛЬСКАЯ ТРИЛОГИЯ АРМЕНА ГАСПАРЯНА 

Акопян А. Г. 

 
 

Представленная статья посвящена трехтомной книге известного 

гюмрийского кинодеятеля и писателя Армена Гаспаряна 

,,Александрапольская трилогия,,-‖Похороны моей Звездочки‖ (2017), 

―Телефон Бабо‖ (2018), ―Зеркало городского киномеханика‖ (2019), 

каждый том которой вызвал заслуженный ажиотаж у читателей и  стал 

востребованным не только в родном Гюмри. Книги написаны мастерски. 

Автор, используя свой исключительный дар, блестящее знание народного 

быта, мышления, психологию, принимает за основные оси повествования 

Геноцид 1915 года и Землетрясение. Трилогия отличается также 

неподкупной смелостью, правдивыми обобщениями, всезнанием всех 

событий  РА. 

Ключевые слова: киноискусство, александрапольский кодекс, семья, 

поколение, традиция, смелые обобщения, автобиографический роман, 

символы, художественные оси, способ ретропоказа. 

 

ARMEN GASPARYAN‘S ALEXANDRAPOLIAN TRIOLOGY 

Hakobyan A. G. 

 

The presented article is dedicated to the three-volume book of the 

famous Gyumri film-maker and writer Armen Gasparyan, ―The Alexandrapol 

Trilogy‖, - ―The Funeral of My Little Star‖ (2017), ―Babo‘s Telephone‖ (2018), 

―Mirror of the City Cinema Mechanic‖ (2018) /; each volume of which caused 

well-deserved excitement among readers and became popular not only in the 
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motherland Gyumri. The reason is not only nostalgia for the family relics that 

has sunk into the nonexistence of the earthquake, but always living in our 

hearts, like the invisible Berlin Wall... The books are written expertly. The 

author, using his unique gift, a brilliant knowledge of folk life, thinking, 

psychology, takes the 1915 Genocide and the earthquake as the main axis of 

the story. The trilogy is also distinguished by incorruptible courage, truthful 

generalizations and omniscience of all the events of the RA. 

Keywords: earthquake, cinema art, codex of Alexandrapol, family, 

tradition, generation, bold generalizations, autobiographical creation, symbol, 

artistic axis, retrospective effect. 
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ENGLISH AND ARMENIAN BIBLICAL PROVERBS FROM THE 

PERSPECTIVE OF CONTRASTIVE STYLISTICS 

Hovhannisyan A. S., Papoyan M. M. 

 

This paper attempts to present an in-depth analysis of the translation 

strategies adopted for biblical proverbs with the aim of highlighting the 

similarities and dissimilarities of source and target languages. 

Keywords: Bible, biblical proverbs, contrastive study, stylistic devices, 

equivalence, contrastive stylistics. 
 

The Bible is widely recognized as the ―Greatest Book‖ ever written. It is 

one of the richest and inexhaustible sources of outstanding proverbs. 

Originating in ancient times, biblical proverbs have accompanied people in 

their immemorial existence, enriching and enhancing their imaginative 

thinking as well as the national language. Accordingly, studying biblical 

proverbs in English and Armenian is remarkable not only on the basis of 

linguistic significance – as they form an integral part of world literary heritage 

– but also on the basis of discovering the language habits, religion, and culture 

behind the contrasted languages. 

The Book of Proverbs is one of the Wisdom Books of Hebrew Scripture, 

and it is stated at the beginning of the book that the primary purpose of 

proverbs is to teach people to be wise and live a godly life through the fear of 

the Lord. It is noteworthy that the phrase ―the fear of the Lord‖ is the focal 

point of the topic, and each line in the book breathes this message, 

emphasizing the mission of the proverbs. Indeed, wisdom comes in many 

forms, including proverbs and figurative language. In spite of different 

patterning, each expression is a gift – a gift embroidered with God‘s wisdom. 

Archer Taylor, a renowned paremiologist, wrote a concise seminal work 

entitled The Proverb, in which he states that only ―an incommunicable quality 

tells us this sentence is proverbial and that one is not‖ [4, p. 156]. A biblical 

2 0 2 1   № 1 
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proverb is defined as ―a short saying that expresses a general truth for practical 

and godly living.‖ In fact, the word ―proverb‖ means ―to be like‖. Proverbs aim 

to pass on wisdom in a terse and memorable way. The Bible delineates 

proverbs as ―sayings of the wise‖ [1, Pr 24:23]. 

The etymological analysis of the most widespread paremiological units of 

English and Armenian established that most of the proverbs originate more 

from folklore (43%) than from the written sources (18.5%). But it is 

noteworthy that the religious texts (particularly the Bible) (6.5%) predominate 

among written sources [3, p. 8]. 

The wisdom embodied within the Book of Proverbs overlays almost 

every aspect of life. But this book is not the only section of the Bible that 

contains proverbs. The Old and the New Testaments also comprise proverbs 

throughout. 

The Book of Proverbs is written as poetry. It utilizes many of the literary 

techniques common to Hebrew poetry — vivid figurative language, 

parallelism, and other techniques — to guide the reader in the search for godly 

wisdom.  

1. Syntactic Parallelism – Syntax is the way we can carve up sentences 

with the needlework of parallel constructions. The paralleling and ordering of 

syntactic units are thoroughly observed in Hebrew poetic structures. Proverbs 

manifest these distinguished features that are typically covered over in 

translation. Syntactic or structural parallelism is a rhetorical device used for 

emphasis and accentuating. The paper syntactically designates biblical 

proverbs as follows: 

Chiasmus/chiasm (reversed parallel construction) – This is a syntactic 

device in which particular ideas are presented and then subsequently repeated 

or inverted in a symmetrical structure. Chiasmus adds both a semantic contrast 

and a poetic rhythm to the proverb clarifying and emphasizing key ideas or 

themes [2, p. 209]. Jesus‘ words in Matthew 23:12 are of chiastic structure: 
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English and Armenian translations replicate the same situation as in the 

original with relevant structures. In terms of translation techniques, fits nicely 

concretization, transferring the pronoun ―themselves‖ into a phrase ―իր 

անձը.‖  

The message of the proverb signifies that Christians should not focus on 

leadership but rather accept the spirit of Jesus and live in harmony and peace. 

Ellipsis or gapping – It refers to the omission of a technically required 

lexical element in the second part of the binary structure. The word or phrase 

can be omitted without losing the sense of the sentence since the missing part 

is implicitly understood from the initial element. On the general level, two 

types of ellipsis are frequently used in biblical proverbs: nominal ellipsis and 

verbal ellipsis. Nominal ellipsis typically involves an omission of a noun 

headword. Verbal one concerns ellipsis within the verbal group [2, p. 231]. 

This device is to be found in a number of biblical proverbs containing parallel 

structures as can be seen in the following example: 

 ―A wise child loves discipline, but a scoffer does not listen to rebuke.‖ [1, 
Pr 13:1] 
«Խելացի որդին հնազանդ է հօրը, բայց անհնազանդ որդին 
կորստեան պիտի մատնուի:» [5, Առակ 13:1] 
In the above example, ―a scoffer‖ is an elliptical nominal group.  It is an 

elliptical noun phrase as the word ―scoffer‖ presents an omission of noun 

headword. In the English version, the subject ―child‖ is present in the first part 

of the sentence, whilst it is absent, yet tacitly understood, in the subsequent 

conjoin. It is noteworthy to mention that in the Armenian translation, the 

word ―child‖ is paraphrased as ―որդի‖ in the second independent clause of the 

proverb. The emergence of the noun ―որդի‖ in Armenian translation is of 

great significance. This noun has acquired a value of a term over time. In 

ancient times it was mainly used as a word of neutral gender implying both 

masculine and feminine genders (son/daughter). This tradition passed on from 

generation to generation; so this approach is still relevant and is commonly 

used throughout the Bible. The word ―որդի‖ became a term in the 5th 

century; beyond contextual usage, it means ―son‖ (2.someone who replaces the 

son, 3.descendants, generation). It is astoundingly interesting that the noun 

―որդի‖ makes 46 derivatives: որդեակ, բարիորդութիւն, որդեցիր, քեռորդի, 

etc. [6, p. 74]. This word (with its derivative ―որդեակ‖) is found in the Bible 

for more than 3000 times.  
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Apart from this, the verbal negation in the English analytical 

construction (―does not listen‖) is transferred derivationally (morphologically) 

with the negative prefix ―ան-un‖ in the adjective ―անհնազանդ‖. Such kinds 

of markers are usually referred to as instances of ―morphological negation,‖ 

specifically ―prefixal negation‖ in the given sentence. 
 ―The ox knows its owner and the donkey its master‘s crib.‖[1, Isaiah 1:3] 
«Եզը իր տիրոջն է ճանաչում, եւ էշը՝ իր տիրոջ մսուրը:» [5, Եսայի 1:3] 

The given verse highlights an example of verbal ellipses. English and 

Armenian translations can be considered equivalents as the verb ―know – 

ճանաչել‖ is omitted in the subsequent part of both sentences but it is still 

implicitly suggested. It is worth mentioning that in Armenian fully or partially 

omitted predicate is always compensated with a punctuation mark (`), 

corresponding to the English colon (:). 

The verse claims that people should highly appreciate what God has done 

for them sacrificing his Son. 

Repetition – As a syntactical stylistic device repetition is a recurrence of 

the same word, word combination, or phrase two and more times. According 

to the place occupied in a sentence/utterance, repetition is classified into 

several types [2, pp. 211-215]: 

Anaphora – Repetition of the same word or a whole phrase at the 

beginning of two or more successive sentences. The function of anaphora is 

not only to emphasize the repeated unit but also to make the nonrepeated part 

foregrounded: 

 ―Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven... Blessed 
are those who mourn... Blessed are the meek...‖ [1, Matt 5:3-11] 
«Երանի՜ հոգով աղքատներին, որովհետեւ նրանցն է երկնքի 
արքայությիւնը: Երանի՜ սգավորներին,...Երանի՜ հեզերին...:» [5, 
Մատթ. 5:3-11] 

The repeated construction of the given verse is ―blessed are...,‖ the 

Armenian equivalent of which here is «երանի՜». Obviously, these phrases are 

not completely equivalent but the Armenian lexical unit ―երանի‖ implying 

shades of subjunctive mood makes the utterance much closer to the target 

receptor. The transformation of indicative mood into subjunctive consequently 

yields to the change of word arrangement in the native language that goes in 

harmony with the inversion of word order in the source language; nominal 

part of compound nominal predicate stands in preposition to the linking verb 

due to emphatic stress (to be blessed - blessed are...), letting alone the 
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postposition of the subject in relation to the predicate. A ―handful‖ use of the 

device helps to achieve a stylistic effect. The emphasis also embroiders the 

sentence with rhyme.  
The message of the given proverb is that God blesses those who rejoice in 

God‘s Kingdom and purify their hearts. People‘s hearts should be plain and 

tranquil enough to embrace the reign of God. 

Anadiplosis – The end of one clause (sentence) is repeated at the 

beginning of the following one: 

 ―So do not worry about tomorrow, for tomorrow will bring worries of its 
own.‖ [1, Matt 6:34] 
«Այսուհետեւ հոգ մի՛ արէք վաղուայ մասին, որովհետև վաղուայ օրը 
իր մասին կը հոգայ:» [5, Մատթ. 6:34] 

The anadiplosis found in the English version (―tomorrow‖) is preserved 

in the Armenian translation which ensures maximum transmission of meaning 

and function of the English verse. These words of Jesus imply that excessive 

anxiety cannot improve people‘s life. When people trust in God, they do not 

need to be unduly worried about the coming day. In such cases, Armenians 

who consider God as a mediator and regulator of worldly life usually say: 

«Լույսը կբացվի, բարին էլ՝ հետը:» (The morning light will bring good.), 

«Առաջ Աստված:» (God ahead of us).  

Epanalepsis – In this figure of speech the beginning of a clause or 

sentence is respectively repeated at the end of that same clause or sentence as 

illustrated in the following verse: 

 ―The good person out of the good treasure of the heart produces good, and 
the evil person out of evil treasure produces evil; for it is out of the 
abundance of the heart that the mouth speaks.‖[1, Luke 6:45] 
«Բարի մարդը իր սրտի բարի գանձերից բարին է բխեցնում, իսկ չար 
մարդը՝ չարն է բխեցնում. որովհետեւ սրտի աւելցուկից է, որ խօսում է 
նրա բերանը:» [5, Ղկ 6:45] 

The repetition of the successive clauses with slightly different wording 

encodes the message ―what it is like to be a good and evil person.‖  

This proverb points out the principles of distinguishing good from 

wicked. One can discern whether a person is good or evil from the intentions 

of his/her speech. 

Actually, this device often benefits from having different wording, as the 

slight change can make it feel more natural. It is worth mentioning that the 
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stylistic effect provided by epanalepsis is effectively intensified by the use of 

antithetic parallelism (meaning contrasted or opposite parallel). 

Even though the ―out of evil treasure‖ part is missing in the Armenian 

translation, it is still considered a case of epanalepsis as the key phrases are 

preserved.  

Polyptoton – Repetition of the same word with the same meaning, but in 

different forms: 

 ―Do not judge, so that you may not be judged.‖ [1, Matt 7:1] 
«Մի՛ դատէք, որ Աստծուց չդատուէք:» [5, Մատթ. 7:1] 

In this proverb, the polyptoton is used in the form of active and passive 

verbs to designate the realization of a single action by one and to the other. It 

brings strong emphasis to the subject under discussion. The wordings of the 

sentence are tied together in such a way that they denote the same reciprocal 

relationship. In the Armenian translation, the performer of the action is added 

for concretization (Աստծուց – by God). This proverb commonly circulates in 

daily speech of both English and Armenian speakers with slight variations: ―Do 

not judge, or you too will be judged.‖- «Մի՛ դատիր, որ չդատվես»: 

2. In addition to the above-adduced syntactical parallel constructions, other 

types of expressive means and stylistic devices can be found in the Bible: 

Climax or gradation – A figure of speech in which the homogeneous 

parts of a sentence are arranged in ascending order which secures a gradual 

increase in significance or emotional tension in the utterance [2, p. 219], as in: 

 ―But one is tempted by one‘s own desire, being lured and enticed by it; 
then, when that desire has conceived, it gives birth to sin, and that sin, 
when it is fully grown, gives birth to death.‖ [1, James 1:14-15]                                                                                           
«Իւրաքանչիւր ոք փորձւում է՝ հրապուրուելով եւ խաբուելով իր 
ցանկութիւններից: Այնուհետեւ ցանկութիւնը, յղանալով, մեղք է ծնում, 
եւ մեղքը, հասունանալով, մահ է ծնում:» [5, Յակոբ 1:14-15] 

The successive unit of both English and Armenian translations is 

recognized as more powerful than the previous one (―it gives birth to sin; gives 

birth to death‖ – «մեղք է ծնում, մահ է ծնում»). The gradual increase in 

significance is maintained logically. The logical climax is based on the relative 

importance of the constituent parts considered from the standpoint of the 

concepts manifested in them. The verse consists of parallel constructions with 

lexical repetition (―gives birth to - ծնում է‖). Apart from this, the English verse 

is fragmented in Armenian, being translated as two independent sentences. 
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Due to the use of climax, the verse is endowed with impressiveness and 

dynamism.  
Simile – One of the most common literary devices used throughout the 

Bible, particularly in the book of Proverbs. It is a statement that demonstrates 

similarities between two things or people. Simile is often confused with an 

ordinary comparison. Comparison ―weighs‖ two objects belonging to one class 

of things to establish the degree of their resemblance or difference. Simile is a 

type of metaphor that compares seemingly unrelated things typically using the 

words ―like‖ or ―as‖ [2, p. 167]. Simile excludes all the properties of the given 

objects except one which is common to them, as illustrated in the below-

adduced proverb: 

 ―A word fitly spoken is like apples of gold in a setting of silver.‖ [1, Pr 25:11] 
«Պատշաճ ասուած իմաստուն խօսքերը նման են սարդիոնով 
շարուած ոսկի խնձորի:» [5, Առակ 25:11] 

The simile takes natural phenomenon that everyone recognizes as good 

(―a word fitly spoken - պատշաճ ասուած իմաստուն խօսքերը‖) then gives 

a spiritual judgment based on wisdom (apples of gold in a setting of silver - 

սարդիոնով շարուած ոսկի խնձորի). English and Armenian versions with 

quite similar wording are equivalent in meaning but diverge in particular 

features (such as the word ―silver‖ is translated as «սարդիոն»- ―carnelian‖). It 

is of urgent necessity to mention that in the seventeenth century, an Armenian 

writer wrote that in India the lal or balas — ruby would dispel all dark 

emotions and create cheerful ones instead. The carnelian was powdered and 

drank in a potion for this purpose. Carnelian was also thought to provide the 

wearer with protection from any injury from falling houses or walls. This 

writer stated that ―no man who wore a carnelian was ever found in a collapsed 

house or beneath a fallen wall‖ [7]. 

The proverb reveals how vital it is to select the right time to speak. 

Golden apples are beautiful indeed. But in ―a setting of silver‖ they become 

even more opulent and valuable. In the same way, a suitable time chosen to 

speak can make the speech more pleasant and influential. Both in English and 

Armenian, sayings and phrases related to the concept of ―gold‖ are rife. The 

Armenian folk counterpart-phrase of the given proverb sounds more concise: 

«ոսկի խոսքեր.» 
Litotes – A lexico-syntactical stylistic device which joins two negations 

to provide a positive evaluation or assertion. The distinctiveness of litotes lies 

in its typical ―double negative‖ formula and in its function to express only a 
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positive sentiment [2, p. 246]. The following proverb perfectly reflects the use 

of litotes: 

 ―For God is not unjust; he will not overlook your work and the love that 
you showed for his sake.‖ [1, Heb 6:10] 
«Անարդար չէ Աստուած, որ մոռանայ ձեր գործերը եւ սէրը, որ ցույց 
տուեցիք իր անունով:» [5, Եբր 6:10] 

The underlined litotes in source and target languages are structurally 

adequate: verbal negation with negative particles (―not – չէ‖) is intertwined 

with derivative prefixes (―un-ան‖). But it should be pointed out that the 

English version comprises another syntactic negation being rendered into 

mother tongue not verbally but lexically; the verb ―մոռանալ‖ inherits a shade 

of negative meaning despite the absence of any negative marker. As can be 

seen, Armenian and English versions are structurally dissimilar with different 

lexical units. From this perspective, the Armenian translation is much closer to 

the original Hebrew sentence, which, if translated literally into English, will 

sound as follows: ―Not for unjust (is) God to forget the work of you and the 

love that you have shown toward the name of Him.‖ 

 This device here functions as a way to affirm God‘s positive trait: 

righteousness, as opposed to humans.  

Hyperbole – A figure of speech that creates an emphatic effect through 

exaggeration or overstatement [2, p. 176]. This device is of frequent occurrence 

both in the Old and the New Testaments: 

 ―If your hand or your foot causes you to stumble, cut it off and throw it 
away; it is better for you to enter life maimed or lame than to have two 
hands or two feet and to be thrown into the eternal fire. And if your eye 
causes you to stumble, tear it out and throw it away; it is better for you to 
enter life with one eye than to have two eyes and to be thrown into the hell 
of fire.‖ [1, Matt 18:8-9] 
«Եթէ քո ձեռքը կամ ոտքը քեզ գայթակղեցնում է, կտրի՛ր այն եւ դէ՛ն 
գցիր քեզնից. լաւ է, որ դու մէկ ձեռքով կամ կաղ մտնես կեանք, քան 
երկու ձեռք ու երկու ոտք ունենաս եւ յաւիտենական կրակի մէջ 
ընկնես: Եւ եթէ քո աչքն է գայթակղեցնում քեզ, հանի՛ր այն եւ դէ՛ն 
գցիր քեզնից. լաւ է, որ դու միականի մտնես կեանք, քան երկու աչք 
ունենաս եւ ընկնես գեհենի կրակը:» [5, Մատթ. 18:8-9] 

The hyperbole used in these statements operates in several ways. Firstly, 

exaggerating some actions, it draws the reader‘s attention. Secondly, it causes 

the reader to reflect on the true intentions of Jesus‘ words. Of course, Jesus‘ 



49 

 

illustrations of ―cutting off a hand/foot or tearing out an eye‖ should not be 

taken literally; He accentuates the importance of salvation. The emphasis is on 

removing temptation and avoiding sin at all costs. People usually tend to 

excuse their sins, that is why the hyperbole here plays a key role to sharpen 

the reader‘s ability to make a logical assessment. Consideration must be given 

to significantly diverse verbs used in English and Armenian translations: to 

stumble (to trip) – գայթակղեցնել (to tempt). These verbs are used to convey 

the meaning of the verb ―to sin‖ which actually can be found in the original 

Hebrew version of this proverb.  

Metonymy – A literary device in which an object or idea is replaced with 

something related to it instead of stating what is literally meant. It is important 

to emphasize that a relation between ideas or objects is based not on 

identification or resemblance, but on some other kinds of association 

connecting the two concepts [2, pp. 144-145]. The following example will best 

illustrate the essence of this definition:  

 ―Truthful lips endure forever, but a lying tongue lasts only a moment.‖ [1, 
Pr 12:19] 
«Ճշմարտախօս շուրթերը հավերժ հաստատ կմնան, բայց ստախօս 
լեզուն միայն մի վայրկեան կտեւէ»: [5, Առակ 12:19] 

There are two metonyms here – lips and tongue. These metonyms are 

used in language-in-action, i.e. they are contextual or genuine ones; they 

represent one of the most common types of metonyms (a concrete thing used 

instead of an abstract notion). In this case, they become symbols of substituted 

notions.   

The phrase ―truthful lips‖ portrays a man who always speaks the truth. 

―A lying tongue‖ characterizes a person who often uses his tongue to tell lies. 

The proverb implies that God guards those who speak only the truth. Under 

His blessing, they will endure evermore. And the verdict of God will definitely 

show how short-term the glory of the ―lying tongue‖ is. Both the English and 

Armenians frequently use a saying which perfectly illustrates the message of 

the given proverb: ―a lie has short legs‖ – «ստի ոտքը կարճ է».  

It can be inferred from the above-mentioned that the Bible is flooded 

with various types of parallelism and pervasive use of figures of speech that 

make the biblical proverbial genre poetically and rhetorically crafted.  

To sum up, it can be stated that the translation of biblical proverbs is 

tricky posing many difficulties. They are translated for different cultures, for 
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different readers. So, the translator should fill the aesthetic gap between the 

two cultures and convey their original unique architecture.  

The proverb is an art of national cognition. From this perspective, the 

contrastive study offers invaluable repertories of translation equivalence. 

English and Armenian versions of biblical proverbs are mainly considered as 

cases of dynamic and partial equivalence. 

Rendering the biblical proverbs, translators have applied a multitude of 

options available for translation, among which various types of transformations 

predominate. However, any choice portrays the translator as an agent of 

cultural modification and change. Although in the majority of cases English 

and Armenian translations do not match, the stylistic value of proverbs is well-

preserved and the pragmatic aspect is compensated by substituting some 

foreign concepts with culturally relevant ones. Quite many parallel proverbial 

units of biblical origin differ in grammatical structure, or semantic 

characteristics, expressed in a familiar and understandable pattern specific to 

national identity, the way of thinking, cultural norms, and assumptions. This is 

due to linguistic reasons (different language systems), and extralinguistic ones 

(intercultural differences). Conversely, numerous proverbs of biblical origin 

find their semantic equivalence beyond biblical frames — in a number of other 

phraseological units that commonly circulate in the daily speech of Armenian 

(in some cases English) speakers.  

Hence, the Holy Bible has made a strong influence on the languages and 

maintained its trace in the Armenian and English phraseologies. In general, 

Armenian shows a slightly more intensive use of Holy Scripture than English 

which, apparently, is connected with cultural and historical reasons. 

 
ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԵՎ ՀԱՅԵՐԵՆ ԱՍՏՎԱԾԱՇՆՉՅԱՆ ԱՌԱԾՆԵՐԸ 

ԶՈՒԳԱԴՐԱԿԱՆ ՈՃԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԴԻՏԱՆԿՅՈՒՆԻՑ 

Հովհաննիսյան Ա. Ս., Պապոյան Մ. Մ. 

 

Սույն հոդվածի շրջանակներում փորձ է արվում աստվածաշնչյան 

առածների թարգմանական ռազմավարությունների խորքային 

վերլուծությամբ ուրվագծել սկզբնաղբյուր և թիրախ լեզուների 

ընդհանրությունները և տարբերությունները:  

Բանալի բառեր. Աստվածաշունչ, աստվածաշնչյան առածներ, 

զուգադրական քննություն, ոճական հնարներ, համարժեքություն, 

զուգադրական ոճագիտություն: 
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АНГЛИЙСКИЕ И АРМЯНСКИЕ БИБЛЕЙСКИЕ ПОСЛОВИЦЫ НА 

ОСНОВЕ КОНТРАСТИВНОЙ СТИЛИСТИКИ 

Оганесян А. С., Папоян М. М. 

 

В данной статье делается попытка определить стратегии перевода 

библейских пословиц с целью выявления общих и отличительных 

характеристик двух сопоставляемых языков.                             

Ключевые слова: Библия, библейские пословицы, контрастивный 

анализ, стилистические приѐмы, эквивалентность, контрастивная 

стилистика. 
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ՀԱԳՈՒՍՏ ԵՎ ԱՐԴՈՒԶԱՐԴ ԱՆՎԱՆՈՂ ԲԱՌԵՐԸ ՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄ ԵՎ 

ՌՈՒՍԵՐԵՆՈՒՄ՝ ԸՍՏ Ա. ՂԱՐԻԲՅԱՆԻ  

«ՌՈՒՍ-ՀԱՅԵՐԵՆ ԲԱՌԱՐԱՆ»-Ի  

Հովհաննիսյան Ա. Ա. 

     

Քննելով հագուստ, արդուզարդ անվանող բառերը ըստ                    

Ա. Ղարիբյանի «Ռուս-հայերեն բառարանի»՝ առանձնացվել է երեք 

տեսակի համապատասխանություններ՝ լիակատար համապատասխա-
նություններ, մասնակի համապատասխանություններ, անհամապա-
տասխանություններ: Բառարանային քննությունը մեկ անգամ ևս 

հաստատեց, որ հագուստ, արդուզարդ անվանող բառերը հայերենում 

բավականին քիչ են ռուսերենի համեմատությամբ: Դրանց 

բացակայությունը հատկապես մեծ դժվարություններ է ստեղծում 

թարգմանական գործընթացում, և դրանց շարքերը պետք  է համալրվեն 

նոր բառերով: 

 Բանալի բառեր. իմաստ, գործածելի, միավոր, լեզու, համարժեք, 

թարգմանություն, բառ:  
 

Նախաբան: Այս հոդվածում քննության են առնվում ռուսերենում 

հագուստ և արդուզարդ անվանող բառերը և դրանց հայերեն 

համարժեքներըֈ Հագուստ անվանող բառերը բառապաշարի ամենից 

արագ փոփոխվող շերտն են կազմում՝ կապված ամենից առաջ 

ժամանակի և ժամանակի ընթացքում կատարվող փոփոխությունների 

հետ:  Այդ բառերը սերտորեն կապված են ազգային պատմության, 

մշակույթի, աշխարհագրության և այլնի հետ, զգալի տեղեկություններ են 

տալիս տվյալ ոլորտների մասին:  

Թարգմանությունը բավական բարդ գործընթաց է: Թարգմանչի 

հիմնական խնդիրն է կատարել թարգմանություն՝ հավատարիմ մնալով 

բնագրինֈ Այս հոդվածի քննության նպատակն է փորձել հասկանալ, թե 

2 0 2 1   № 1 
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նմանատիպ բառերի թարգմանությունը ինչ խնդիրներ կարող է ստեղծել 

թարգմանական գործընթացումֈ  

Բառարանային քննությունը կարևոր և արդիական է, քանի որ մեկ 

անգամ ևս ակնառու է դարձնում, որ հայերեն հագուստ անվանող 

բառերը սակավաթիվ են․ նմանատիպ բառերի շարքերը պետք է 

համալրվեն նորերով, բառարանները անընդհատ պետք է ավելացվեն 

նորույթներով, որը կնպաստի և՛ թարգմանչի աշխատանքի որակի 

բարձրացմանը, և՛ բառապաշարի հարստացմանըֈ 

Հիմնական խնդիրը, որին բախվում է թարգմանիչը բառիմաստների 

փոխանցման ժամանակ, լեզուների միջև եղած իմաստային 

անհամապատասխանությունն է: Չկան երկու տարբեր լեզուներ, 

որոնցում իմաստային միավորները՝ ձևույթները, բառերը, կայուն 

բառակապակցությունները ամբողջ ծավալով համապատասխանեն 

իրենց ռեֆերենցիալ իմաստներով: Անդրադառնալով հագուստ, 

գործվածք անվանող բառերի թարգմանությանը՝ մենք փորձում ենք այդ 

բառերը ստորաբաժանել որոշակի խմբերի՝ միաժամանակ ցույց տալով, 

թե այդ բառերը հայերենում ինչպիսի համարժեքներ ունեն: Ընդհանուր 

առմամբ լեզուների միջև եղած միավորների իմաստային 

համապատասխանությունների բոլոր տեսակները կարելի է բաժանել 

երեք խմբի [4; 74]. ա) լիակատար համապատասխանություն, բ) մաս-

նակի համապատասխանություն, գ) անհամապատասխանություն:  

Տարբեր լեզուներում լեզվական միավորների լիակատար 
համապատասխանության դեպքերը իրենց ռեֆերենցիալ իմաստներով 

բավական հազվադեպ են: Մեծ մասամբ լիակատար 

համապատասխանության դեպքում բառերը մենիմաստ են: Այս խմբի 

մեջ են մտնում սովորաբար՝ 1. հատուկ անունները, որոնք տարածված 

են (Պուշկին-Пушкин-Pushkin), 2.գիտական և տեխնիկական տերմիները 

(քլոր-хлор-chlorine), 3.որոշ բառախմբեր, որոնք մոտ են կամ նույնն են 

իմաստային առումով, օրինակ՝ ամսանունները, շաբաթվա օրերը 

(դեկտեմբեր-декабрь-december), թվականները և այլն: Հագուստ 

անվանող բառերի մեջ մենք փորձեցինք առանձնացնել լրիվ 

համարժեքների խումբ, չնայած դրանք բավական սակավաթիվ են:  

Լիակատար համապատասխանություն   

Волосник – 1. Հերակալ, մազակալ: Մազերի հարդարման իր, որը 

կիրառվել է 19-րդ դարում, և կրել են հիմնականում կազակուհիները: 

Հայերենի հերակալ համարժեքը, որ վկայված է հին մատենա-
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գրությունից, նույնպիսի ընդգծուն պատմական երանգ ունի, ինչպիսին 

բնորոշ է  ռուսերենի волосник-ին:    

Галстук – փողկապ [2; 158]: Ունենք հայերեն հաճախադեպ 

գործածություն ունեցող լիակատար համարժեքը:  

Исподники – միայն հոգն. վարտիք, ոտաշոր: Исподники բառը 

ռուսերենում ունի кальсоны, подштанники հոմանշային տարբերակ-

ները: Նման իմաստներ, ինչպես տեսնում ենք, կան նաև հայերենում:                         

Пальто – վերարկու: Ռուսերենում пальто բառը փոխառվել է 

ֆրանսերենից՝ paletot: Հայերենում ունենք լիակատար և գործածական 

լայն կիրառություն ունեցող համապատասխանություն: 

Плавки – լողազգեստ: Արդի հայերենում ունենք լիակատար 

համարժեքը:                                                

Кольцо – 1.օղ, օղակ, 2.մատանի, золотое кольцо – ոսկե մատանի: 

Հայերենում кольцо բառի համար ունենք երկու տարբեր իմաստներ 

արտահայտող բառեր: Ռուսերենում ևս բառը գործածվում է նշված  

իմաստներով:   

Մասնակի համապատասխանության դեպքում բառը ունենում է մի 

քանի համարժեք: Լեզուներում բառերի մեծամասնությունը բազմիաստ 

է, ընդ որում՝ բառի իմաստային դաշտը ամբողջությամբ չի 

համապատասխանում մյուս լեզվի բառի իմաստային համակարգին:  

Հագուստ, զարդեղեն անվանող բառերի մեջ ևս մեծ թիվ են կազմում այն 

բառերը, որոնք հայերենում ոչ ամբողջությամբ են արտահայտում 

ռուսերեն բառային միավորի իմաստը: Պատահում են դեպքեր, երբ մենք 

մի քանի բառերի դիմաց ունենք մեկ համարժեք, մեկ տարբերակ, որն էլ, 

իհարկե, մասնակի է արտահայում այդ բառերի բոլոր իմաստները: 

Օրինակ՝ портки – հոգն. վարտիք: Портки բառը ռուսերենում ունի՝ 

брюки, порточки, порты, штаны հոմանիշները, մինչդեռ հայերենում այս 

բառի դիմաց ունենք ընդամենը մեկ տարբերակ, որը, իհարկե, չի կարող 

արտահայտել ռուսերենում առկա բոլոր նրբիմաստները: Հագուստ, 

արդուզարդ անվանող բառերի մասնակի համապատասխանության մեջ  

առանձնացրել ենք հետևյալ օրինակները.            

Басон – հյուսածո շքերիզ, տրեզ, ժապավեն, ծոպերիզ, բասոն: 

Ռուսերենի բացատրական բառարանում կա բառի հետևյալ 

բացատրությունը՝  плетѐное изделие, служащее украшением одежды, 
мебели [5; 254]: Հայերենում ունենք басон բառի և՛ տառադարձված 

տարբերակը՝ բասոն, և՛ մասնակի համարժեք տարբերակները՝  
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ժապավեն, ծոպերիզ, և՛ նկարագրական տարբերակ՝ հյուսածո շքերիզ, 

որոնք ընդլայնում են ռուսերեն բառի իմաստային շերտը: Աղայանի 

բացատրական բառարանում տրեզ բառի համար կա զգեստի վրա կամ 

եզրին իբրև զարդ կամ ամրության համար կարվող նեղ ժապավեն 

բացատրությունը, ժապավեն բառի համար՝ գործվածքի նեղ շերտ՝ 

զարդակարերի և այլ գործածությունների համար, և այլն, շքերիզ բառի 

համար՝ համազգեստային շալվարի արտաքին կարի վրա կարվող 

գունավոր երիզ՝ ժապավեն [1; 1128]: Այսպիսով՝ Ղարիբյանի 

բառարանում басон բառի համար տրված թարգմանական 

տարբերակները  նրբիմաստային տարբերություններ ունեցող բառեր են:                              

Жилет – բաճկոն: Հարկ է նշել, որ жилет բառին համարժեք նշված 

բաճկոն բառը ամբողջությամբ չի արտահայտում жилет-короткая 
мужская одежда без воротников и рукавов (безрукавка, кофта) բառի 

իմաստային նրբերանգները. բաճկոն-վերարկու կամ վերարկուի տակ 
հագնվող զգեստ՝ պատմուճանֈ Հայոց լեզվի պատմության մեջ  վկայված 

է, որ բաճկոն բառը  մենք փոխառել ենք իրանական լեզվից, սակայն այն 

ունի ֆրանսիական ծագում և առաջին անգամ գործածվել է հենց 

ֆրանսերենում:          

Ռուսերենի բացատրական բառարաններում ևս նշվում է  

հագուստ-ի ֆրանսիական ծագման մասին: Հայերենում բաճկոն բառը 

բավական ընդհանրական է, և բաճկոն են անվանում վերնազգեստի 

զանազան տեսակներ, որոնք էականորեն իրենց ձևով տարբեր են. 

պատճառը նմանատիպ հագուստի տեսակներ անվանող բառերի 

բացակայությունն է մեզանում: Ուստի շատ հաճախ թարգմանիչները 

վերնազգեստի տարբեր տեսակներ անվանող բառերը թարգմանում են 

հայերեն մեկ համարժեքով՝ այլ ելք չունենալով, և, հետևաբար, 

սահմանափակում նկարագրական հնարավորությունները, խոսքի 

պատկերավորությունը, ճշգրտությունը:      

Тапочки – հոգն., չստեր, մաշիկներ, մուճակներ: Ղարիբյանի 

բառարանում тапочки բառի համար տրված են նշված թարգմանական 

տարբերակները: Սակայն դրանք և՛ չեն արտահայտում ռուսերեն բառի 

իմաստային շերտը, և՛ հնացած բառեր են, որոնք այսօր գործածական 

չեն: Արդի հայերենում ունենք հողաթափեր գործածական տարբերակը: 

Հողաթափեր բառի համար իբրև հոմանիշներ նշվում են՝ ոտնաման, 
մույկ, երսանկ (փայտե), փոպուճ [3; 396ֈ]: Սակայն նշված բոլոր 

տարբերակներն էլ այսօր հնացած են և գործածական չենֈ                                                                               
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Платье – հվքկ. հագուստ, զգեստ, հագուստեղեն: Հայերենում платье 

բառի համար ունենք թարգմանված մի քանի տարբերակներ. հագուստ, 

հագուստեղեն բառերը բավական ընդհանրական են, իսկ զգեստը արդի 

հայերենում հիմնականում գործածվում է որպես   կանանց հագուստի մի 

տեսակ: Այդ բառից կազմվել են՝ շրջազգեստ, կիսաշրջազգեստ բառերը:         

Плащ – 1. թիկնոց, 2.անջրանցիկ վերարկու, պլաշչ: Այստեղ ունենք 

բառի և՛ մասնակի համարժեք տարբերակը՝ թիկնոց, և՛ նկարագրական 

թարգմանությունը՝ անջրանցիկ վերարկու, և՛ տառադարձված 

տարբերակը՝ պլաշչ: Սակայն թարգմանական ոչ մի տարբերակն էլ բառի 

ամբողջական իմաստը չի արտահայտում, հագուստի կոնկրետ տեսակը 

չի նշում:  

Туалет ( наряд) – 1. զգեստ, հագուստ, շոր, պճնազարդ, արդուզարդ, 

2. զուգարան, արտաքնոց: Ռուսերենի բացատրական բառարանում 

туалет բառը ունի հետևյալ բացատրական տարբերակները՝ наряд, 

одежда: Ռուսերենում туалет բառը բազմաշերտ է և բազմիմաստ, ունի 

հոմանշային մի ամբողջ շարք՝ гардероб, наряд, одевание, одеяние, 
облачение և այլն: Հայերենում ևս ունենք туалет բառի թարգմանական մի 

քանի տարբերակներ, որոնք, իհարկե, մասնակի են արտահայտում 

ռուսերենում ընդգծված իմաստային շերտերը: Եվ, ինչպես տեսնում ենք, 

հայերենում ունենք բառի  իմաստային այնպիսի շերտեր, որոնք 

բացակայում են ռուսերենում, և, հակառակը, ռուսերենում՝ իմաստային 

այնպիսի շերտեր, որոնք չկան հայերենում: Եթե փորձենք 

գծապատկերով ներկայացնել, կունենանք հետևյալ պատկերը. 

 

Նկար 1: Իմաստային շերտավորում 

Բերենք այլ օրինակներ. 

Шуба – 1.մուշտակ, քուրք. 2.մորթի: Այստեղ ունենք լիակատար 

համապատասխանություն՝ մուշտակ: Ռուսերենում шуба բառի համար 

կան՝ 1.верхняя зимняя одежда из меха или на меху, 2.разг., густой покров 
шерсти у животных բացատրությունները: Աղայանի բառարանում 

մուշտակ բառի համար ունենք՝ 1.կենդանիների մազածածկ մորթի (այս 

իմաստը մթագնել է), 2.այդպիսի մորթուց կարված վերնազգեստ 

բացատրությունները: Ինչպես նկատում ենք, բառի իմաստային շերտերը 
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երկու լեզուներում համընկնում են: Չնայած Ղարիբյանի բառարանում 

шуба բառի համար իբրև համարժեք նշվել է նաև քուրք տարբերակը, 

բայց այս բառը իմաստային այլ նրբերանգներ ունի, որոնք բացակայում 

են шуба բառում՝ քուրք-тулуп: 

Браслет – ապարանջան: Ռուսերենում браслет բառը ունի իմաստա-

յին մի քանի այլ շերտեր, մի քանի հոմանիշներ՝ змейка, держатель, 
браслетик, запяст, ланцы, браслетка, запястье, украшение: Հայերենում 

ապարանջան բառի համար ունենք հետևյալ հոմանիշները՝ թևնոց, 
բազկանոց, բազպան, բազկուրար, որոնցից, սակայն, գործածական է 

միայն թևնոց տարբերակը: Հավելենք նաև, որ ապարանջան բառը 

փոխառություն է իրանական աղբյուրիցֈ 

Сорочка – շապիկ (կանացի), վերնաշապիկ (տղամարդու): 

Ռուսերենում сарочка են անվանում հագուստի կոնկրետ մի տեսակը: 

Հայերենում շապիկ բառը բավական ընդհանրական է և լայն 

կիրառություն ունի, շապիկ են կոչում հագուստի զանազան տեսակներ, 

որոնք էականորեն իրարից տարբերվում են: Պատճառը հագուստ 

անվանող բառերի սակավությունը, բացակայությունն է հայերենում:   

Կարող ենք ներկայացնել նաև հետևյալ գծապատկերի օրինակով՝ 

հայերենում իմաստային, գործածական շերտերը ավելի լայն են, քան 

ռուսերենում: 

 

Նկար 2: Իմաստային հավելում 

Հարկ է նաև նշել, որ հագուստ անվանող բառերի մի զգալի մասը, 

թեև բառարաններում ունեն իրենց համարժեքները՝ լիարժեք, մասնակի, 

սակայն լեզվում կենսունակ չեն և գրեթե չեն կիրառվում, 

մասանավորապես՝ առօրյա-խոսակցական շերտում: Օրինակ՝ юбка-

շրջազգեստ, կիսաշրջազգեստ, полусапожки – միայն հոգն.-

1.կիսակոշիկներ, 2.կարճաճիտք կոշիկներ: Նշված օրինակները, չնայած 

ունեն իրենց համարժեքները, բայց օտար բառերը ավելի գործածական 

են, իսկ համարժեքները արհեստական են և առօրյա խոսքում գրեթե չեն 

գործածվում: Նշենք նաև, որ մասնակի համապատասխանությունների, 

նկարագրական թարգմանության մեջ պատահում են դեպքեր, երբ օտար 
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լեզվի բառը տվյալ լեզվում ունենում է մի քանի համարժեք 

տարբերակներ, իսկ փոխառված լեզվում՝ ընդամենը մեկը, որն էլ, 

սակայն, չի արտահայտում օտար բառի ընդգծված նրբիմաստները: 

Հանդիպում ենք նաև հակառակ երևույթին, երբ փոխառված բառը տվյալ 

լեզվում ունենում է իմաստային հավելում և գործածության ավելի լայն 

շրջանակներ: Օրինակ՝ запонка – կոճակ, ճարմանդ: Запонка բառը 

հայերեն բառարաններում ունի երկու տարբեր իրեր և երկու տարբեր 

իմաստներ արտահայտող բառեր՝ կոճակ, ճարմանդ: Մինչդեռ ռուսերեն 

բացատրական բառարաններում запонка--застѐжка, вдеваемая в петли 
манжет բառում կոճակ իմաստը բացակայում է:  

Сумочка – պայուսակ, պարկիկ, տոպրակիկ: Պարկիկ, տոպրակիկ 

իմաստները ռուսերենում ընդգծված չեն, իբրև հոմանիշ՝ առկա է միայն 

сумка տարբերակը: Հարկ է նշել, որ հայերենում պարկիկ, տոպրակիկ 

ձևերը լայն կիրառություն չունեն:    

Այստեղ առանձնացված մասնակի համապատասխանությունների 

զգալի մասը մեծ մասամբ չի արտահայտում ռուսերեն բառերի 

նրբիմաստները, իմաստային բոլոր շերտերը:  

Անհամապատասխանության դեպքում մի լեզվի այս կամ այն 

լեզվական միավորը բացակայում է մյուս լեզվի բառարանային 

համակարգում: Այդպիսիք են՝ ա)հատուկ անունները, հիմնարկության 

կամ կազմակերպության անունները բ)առարկա, հասկացություն 

նշանակող այն բառերը, որոնք գոյություն չունեն օտար լեզվակիրների 

բառապաշարում: Այստեղ ներառված են նյութական կամ հոգևոր 

մշակույթին վերաբերող առարկաների անունները, որոնք հատուկ են 

միայն տվյալ ազգին: Որոշ դեպքերում լեզվական այս կամ այն միավորի 

բացակայությունը մեկ այլ լեզվում ունի մշակութային-պատմական կամ 

սոցիալական բացատրություն: 

Հագուստ անվանող բառերի մեջ առանձնացրել ենք 

իրակությունների հետևյալ օրինակները.  

Кичка – 1. հնցծ. խույրագլխարկ (կանացի): Յուրատեսակ կանացի 

գլխարկ՝ տարբեր զարդանախշերով, տարբեր կտորներից, 

պատրաստված, որոնք կրել են ռուս կանայք: Հայկական մշակույթում 

կանացի գլխարկի այս տեսակը տարածված չի եղել և բնական է, որ այս 

բառը ևս մեզանում հազվադեպ կիրառություն է ունեցել: 

Հագուստ անվանող բառերը, քանի որ շատ հաճախ հայերենում 

չունեն համարժեքներ, բացատրվում են նկարագրության միջոցով: 
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Бахтарма – 1.մորթափառ, 2.մաշված կաշու ներսի կողմը: Բերված 

օրինակում ռուսերեն բառի համար հայերենում ունենք և՛ լիակատար, և՛ 

նկարագրական տարբերակը:      

Бескозырка – անհովար գդակ        

Матросская – նավաստու անհովար գդակ 

Коты – հոգն. տաք կոշիկներ (գերազանցապես կանացի)       

Малахай – հնցծ. 1.մորթե գլխարկ, 2.լայնկապա, կաֆտան   

Платьице – նվազ., փղքշ., փոքրիկ զգեստ, փոքրիկ շոր    

Платьишко – նվազ., արհմրհ., հասարակ շոր   

Поддевка – տղամարդու վերնազգեստ, թեթև վերնազգեստի մի 

տեսակ, անթև վերնազգեստ (տղամարդու):       

Եզրակացություն: Հագուստ և արդուզարդ անվանող բառերի 

ուսումնասիրությունից արվել են հետևյալ եզրահանգումները. 

1.Քննելով հագուստ, արդուզարդ անվանող բառերը, ըստ Ղարիբյանի 

«Ռուս-հայերեն բառարան»-ի՝ առանձնացվել են երեք տեսակի 

համապատասխանություններ՝  լիակատար համապատասխանութ-
յուններ, մասնակի համապատասխանություններ, անհամապատաս-
խանություններ: 

Լիակատար համապատասխանությունները սակավաթիվ էին 

հագուստ անվանող բառերի մեջ՝ галстук–փողկապ, пальто–վերարկու: 

Մասնակի համապատասխանություններ համեմատաբար ավելի 

շատ են հանդիպում այստեղ ուսումնասիրած բառերի մեջ՝ сумочка–
պայուսակ, պարկիկ, տոպրակիկ, трусики-միայն հոգն., կիսավարտիք: 

Անհամապատասխանությունների մեջ առանձնացվել 

են նկարագրական թարգմանություններ, իրակությունների թարգմա-
նություններֈ 

2.Բառարանային քննությունը հաստատեց, որ հագուստ, արդուզարդ 

անվանող բառերը հայերենում բավականին քիչ են ռուսերենի 

համեմատությամբ, դրանց շարքերը պետք  է համալրվեն նոր բառերով: 
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СЛОВА, ИМЕНУЕМЫЕ ОДЕЖДУ И ТУАЛЕТНЫЕ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В АРМЯНСКОМ И РУССКОМ: ПО  

"РУССКО - АРМЯНСКОМУ СЛОВАРЮ" А. ГАРИБЯНА 

Оганнесян А. А. 

 

Исследуемые слова,- наименования одежда и туалетные 

принадлежности, по ―Русско – Армянскому словарю‖ А. Гарибяна 

разделены на три вида соответствия: полное соответствие, частичное 

соответствие, несоответствие. Словарное исследование еще раз 

подтвердило, что слов, именуемых одежду и туалетные принадлежности, 

в армяском достаточно мало по сравненю с русским, их отсутствие 

приводит к большим трудностям, особенно в процессе перевода, и их 

ряды должны пополниться новыми словами. 

Ключевые слова: смысл, употребительный, единица, язык, 

эквивалент, перевод, слово.     

  

NAMES OF CLOTHING AND ACCESSORIES IN ARMENIAN AND 

RUSSIAN ACCORDING TO A. GHATIBYAN‘S ―RUSSIAN-ARMENIAN 

DICTIONARY‖ 

Hovhannisyan A. А. 

 

Examining names of clothing and accessories according to A. Gharibyan‘s 

―Russian-Armenian Dictionary‖, three types of correspondences are 

distinguished – full correspondences, partial correspondences, inconsistencies. 

The lexical examination shows that the names of clothing and accessories in 

Armenian are considerably less than in Russian, which creates difficulties 

especially in translation process, so their series should be supplemented with 

new words.     

Keywords: meaning, usable, unit, language, equivalent, translation, word.         
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Ադամյան Ն. Վ.  

  
Աշխատանքում ներկայացված է սյուժետային նմանություն ունեցող 

հայկական ու գերմանական մեկական հեքիաթների զուգադրական 

համեմատական վերլուծություն՝ արևելյան և արևմտյան քաղա-

քակրթությունների, հասարակական մտածողության տարբերութ-

յունների լույսի ներքո: 

Բանալի բառեր. հեքիաթ, «Խելացի Էլզան», «Կիկոսի մահը», 

արևելյան և արևմտյան հասարակական մտածողություն, քաղա-

քակրթություն, ավանդապաշտություն: 
 

 

Թումանյանը մեր անփոխարինելի լավա՛շ հացն է և մեր 
ժողովրդական թե՛ քիմքը, թե՛ապուրը: 

Պ. Սևակ  
 

Հեքիաթների դերն ու նշանակությունը առանձնահատուկ է 

ազգային գրականության մեջ որպես ժողովրդի պատմության, 

հավաքական մտքի ու արժեքների ցուցիչ: Աներկբա է նաև դրանց 

ներուժը մատաղ սերնդի կրթության և դաստիարակության գործում        

[1, 2]: Կախված հեքիաթը լսողի տարիքային, հոգեբանական և այլ 

առանձնահատկություններից՝ հեքիաթը կարելի է մատուցել տարբեր 

շեշտադրումներով՝ պարզապես վերապատմել, հանգել կերպարային 

բացահայտումների, բարու և չարի պայքարում հասունացնել ու 

կարևորել բարու հաղթանակը, վերլուծել ազգային մտածողությունն ու 

հոգեբանությունը, զարգացնել գիտական ճանաչողությունը և այլ 

բանաձևեր բացահայտել:  

Տարբեր ազգերի հեքիաթները տարածվում են՝ թարգմանվելով 

բազմաթիվ այլ լեզուներով: Հաճախ թարգմանիչների կողմից դրանք 

2 0 2 1   № 1 
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ենթարկվում են տարբեր փոխադրումների՝ իրենց ազգային ոգուն 

հավատարիմ դարձնելու կամ ընթերցող մանուկների հոգուն, ճաշակին, 

պահանջմունքներին ու մտածողությանը հնարավորինս հարմարեցնելու 

նպատակով, ինչի հետևանքով երբեմն վերանում է բնագրի և 

թարգմանվածի սահմանը: «Թումանյանի՝ Գրիմ եղբայրների 

թարգմանությունները հայերենի տեսանկյունից այնքան կատարյալ 

տեքստեր են՝ կատարված լեզվական բծախնդրությամբ, որ Թումանյանի 

դեպքում փոխակերպվում է ոսկեգործության, և անտեղյակ կամ 

մանկահասակ ընթերցողը հաճախ կարող է կարդալ դրանք՝ որպես 

Թումանյանի ինքնուրույն ստեղծագործություններ» [6, էջ 7]: 

«Թարգմանության հաջողության և հայ մանուկներին հասկանալի 

դարձնելու համար ստիպված եմ եղել տեղ-տեղ որոշ շեղումներ անել 

բնագրից», - հեքիաթները թարգմանելիս իր կատարած ստեղծագոր-

ծական աշխատանքի մասին այսպես է զեկուցել Հ. Թումանյանը 

Կովկասի հայոց հրատարակչական ընկերության 28.05.1913թ. խորհրդի 

նիստում [6, էջ 13-15]:  

Բազմաթիվ թարգմանությունների և փոխադրումների արդյունքում 

երբեմն դժվար է նաև հստակ որոշելը՝ հեքիաթը հեղինակային է, 

բանահյուսական նյութի մշակում, թե բանավոր պատմված, բայց 

իրականում այլ գրական աղբյուրների նյութ: Ըստ Բոթիգայմերի 

(Bottigheimer)՝ Գրիմների բանավոր աղբյուրներից գրառած հեքիաթների 

մեծ մասը հնարավոր է նույնացնել մոտ մեկ հարյուրամյակով նրանց 

նախորդած ժողովածուներում տեղ գտած պատմությունների հետ, 

մինչդեռ Թումանյանի օրոք դրանք համարվում էին նրանց կողմից 

մշակված բանահյուսական նյութ [6, էջ17]:  

Տարբեր ազգերի գրականության մեջ, հատկապես հեքիաթներում, 

շատ են բանահյուսական նույնանման նյութի մշակումները: Դրանք ոչ 

միայն թարգմանության կամ փոխադրումների արդյունք են, այլև 

հաստատում են մարդու ուղեղի ֆիզիոլոգիական և կենսաքիմիական 

այն առանձնահատկությունը, որ մարդու միտքը միանման 

իրավիճակներին ու ազդակներին գրեթե նույնանման է արձագանքում՝ 

տարածության, ժամանակային և անհատական առանձնահատ-

կություններով միջնորդավորված: Թումանյանն ինքն էլ գրում է. 

«...Գրիմի բոլոր հեքիաթների սյուժետները մշակված են և հայ ժողովրդի 

մեջ...» [5, էջ 797]: Բացի այդ, Ա. Վարդանյանի ծանոթագրություններում 

արձանագրություն կա այն մասին, որ «Կիկոսի մահը» հեքիաթի 

«Գրության համար Թումանյանը նկատի է ունեցել հայկական «Խելք-
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պակաս քուրերուն հեքիաթը», իմերեթական «Кто глупее?», ռուսական 

«Где есть дураки?», և այլ ժողովրդական հեքիաթներ [5, էջ 788]: Իսկ 

միևնույն նյութի հայտնվելը տարբեր մշակույթներում, սակայն տարբեր 

ժամանակներում (Գրիմ եղբայրների «Մանկական և ընտանեկան 

հեքիաթները» լույս են տեսել 1812թ., իսկ «Կիկոսի մահը» առաջին 

անգամ՝ «Հասկեր» 1913, N 4-ում [6, էջ 6: 5, էջ 788])՝ կարելի է մեկնաբանել 

քաղաքակրթության մակարդակների տարբերությամբ: 

Ուստի, մեծ հետաքրքություն է տարբեր տեսանկյուններից 

նմանատիպ նյութի վերլուծությանը մոտենալը, հատկապես, որ 

«միջմշակութային – զուգադրական ուսումնասիրությունների ոլորտը 

համեմատաբար նոր է, սկզբունքները՝ բազմաբնույթ, և դրան նվիրված 

աշխատանքներն էլ՝ սակավ» [7]:  

Մեր աշխատանքը տարբեր մշակույթներ ներկայացնող, բայց 

սյուժետային ընդհանրություններ ունեցող երկու հեքիաթների (Գրիմ 

եղբայրներ «Խելոք Էլզան» [3] և Հովհաննես Թումանյան «Կիկոսի մահը» 

[4]) համեմատական վերլուծության փորձ է՝ արևմտյան (գերմանական) և 

արևելյան (հայկական) քաղաքակրթությունների և ազգային, 

հասարակական մտածողության տարբերություններն ու արժեքները 

բացահայտելու սկզբունքով: Այն թույլ է տալիս բանահյուսական նյութը՝ 

հեքիաթը, տարբեր տեսանկյուններից վերլուծելը առաջարկել որպես 

սովորողի վերլուծական, ինտեգրված մտածողությունը զարգացնելու 

նպատակին ծառայող մոտեցում:  

Մեկնաբանությունը շարադրված է 5 հարցերի պատասխան 

վերլուծություններով և ընդհանրացնող եզրակացություններով՝ ըստ 

երկու հեքիաթների:  

Հեքիաթների բովանդակային նմանության հիմքում առանձնացրել 

ենք հասակն առած աղջիկների երևակայությունը՝ ամուսնանալու, 

ընտանիք կազմելու, որդեծնության ցանկության, ապագա երեխաների 

պաշտպանության և նրանց նկատմամբ պատասխանատվության 

գիտակցումից դեռ չծնված զավակի հետ հնարավոր դժբախտության 

մասին: Իսկ այդ երևակայությունը ծնող իրավիճակները և դրանց 

հաջորդող հետևանքները երկու հեքիաթներում տարբեր են: Այսպես.  

1) Ո՞րն է «խելոք» բառի իմաստային ընկալումը երկու հեքիաթ 

ներում և աղջկա ամուսնանալու պատրաստ լինելու չափանիշը: 

1.1) «Խելոք Էլզան» հեքիաթում փեսացուի համար հարսնացու 

ընտրելու գլխավոր չափանիշը հասակն առած աղջկա շատ խելացի 

լինելն է. «Աղջիկը պետք է շատ խելոք ու խոհեմ լինի», հակառակ 
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դեպքում չի ամուսնանա: Աղջկա հայրը հանգստացնում է նրան՝ ասելով, 
որ «գլուխը լիքն է խելքով», իսկ մայրն էլ ավելացնում է, որ  
«Խոհեմության մասին կասկած լինել չի կարող: Նա ամեն ինչ գիտի, 
նույնիսկ տեսնում է, թե քամին ինչպես է փչում, և լսում է, թե ճանճերն 
ինչպես են հազում»: Հարսնացուի խելացի լինելու պահանջը հեքիաթում 

շեշտադրվում է այն հիմքով (ինչն ակնհայտ է դառնում հաջորդ 

դրվագում), որ գերմանական մտածողության մեջ կնոջ խելքը պետք է 

ընտանիքում տղամարդու հետ միասին աշխատելու, տնտեսություն 

ստեղծելու, բարեկեցության խնդիրներ լուծելու համար: Դրա օգտին է 

վկայում այն փաստը, որ ծնողների կողմից փեսացուին ներկայացվող 

իրենց դստեր բոլոր շնորհքները կոնկրետ գիտելիքների վկայություններ 

են: Իսկ ինքնուրույն երիտասարդի ամուսնանալու պատրաստ լինելու 

վկայությունը ընտրության հստակ պահանջների գիտակցումն է: 

1.2) «Կիկոսի մահը» հեքիաթում, ըստ ավանդական հայկական 

մտածողության, կնոջ խելոք լինելու պահանջը վերաբերում է ոչ թե 

խելքին, ինտելեկտին, այլ ընտանիքում իր դերի գիտակցմանը, որի 

համար հասակն առած լինելը բավարար է, ինչը հայ կնոջ 

ավանդապահության, կնոջ դերի մասին ինքնըստինքյան ենթադրվող, 

ավանդապահությամբ ժառանգվող նախագիտելիքի վկայություն է, իսկ 

ամուսնանալը, որդեծնությունը հասակն առած աղջկա և նրա ծնողների 

նվիրական ցանկություն է:   
Առաջին հարցի վերլուծությունից ակնհայտ է, որ գործ ունենք 

միևնույն հարցի նկատմամբ տարբեր մտածողությունների հետ: Աղջկա 
ամուսնությանը պատրաստ լինելը արևմտյան մշակույթում 
գնահատվում է կոնկրետ իրավիճակներում, կոնկրետ գործողություններ 
անելու տրամաբանությամբ, որոշումներ կայացնելու խելք, գիտելիք 
ունենալով: Իսկ արևելյանում այն որոշվում է տարիքն առնելով, ինչը 
բավարար է ընտանիքում կնոջ և տղամարդու ավանդական դերերը 
ըմբռնելու, համակերպվելու և հնազանդության կարևորությունը 
գիտակցելու համար:  

2) Ե՞րբ, որտե՞ղ և ի՞նչ իրավիճակում են երկու հեքիաթների 

հերոսուհիները իրենց դեռ չծնված որդու մահը «կանխատեսում», և 

ինչու՞ այս դրվագը կարող է լրացնել 1-ին հարցի պատասխանը: 

 2.1) «Խելոք Էլզան» հեքիաթում դեպքերը զարգանում են ընտանիքի 

տան նկուղում, ուր աղջիկն իջել էր ուտելու ժամանակ հոր համար 

հաճելի խմիչք բերելու նպատակով, և ինչ-որ մեկի աշխատանքի 

անփութության վկայությունը հանգեցնում է հնարավոր ամուս-
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նությունից դեռ չծնված երեխայի հետ կատարվելիք դժբախտության 

մասին կանխատեսման. «Մինչև գարեջուրը կլցվեր, աթոռը բերում դնում 
է գարեջրի տակառի առաջ, որ չկռանա, մեջքը չցավի, և որպեսզի 
պարապ չմնա, սկսում է նայել, … հանկարծ գլխավերևում մի քլունգ է 
տեսնում, որ քարտաշները սխալմամբ մոռացած թողած են լինում պատի 
մեջ ցցված: Ու սկսում է ողբալ. – Բա որ ամուսնանամ Հանսի հետ, տղա 
ունենամ, մի օր էլ ուղարկենք նկուղ՝ գարեջուր բերելու, հանկարծ էս 
քլունգն ընկնի գլխին, սպանի»:  

2.2) «Կիկոսի մահը» հեքիաթում երևակայական ամուսնությունից 

դեռ չծնված երեխայի հետ դժբախտություն պատահելու միտքը 

հայտնվում է բնական պայմաններում, երբ քույրերից ամենամեծին 

աշխատանքից հոգնած ու ծարաված հայրն ուղարկում է աղբյուրից ջուր 

բերելու: Մինչ ջուրը կլցվեր, աղջիկը նայում է աղբրի գլխին աճած ծառին 

ու միտք անում. «Հիմա որ ես մարդի գնամ, ու մի որդի ունենամ, անունն 
էլ դնենք Կիկոս. Կիկոսը գա էս ծառին բարձրանա, ու վեր ընկնի, քարովը 
դիպչի մեռնի»:  

Ուշադրություն դարձնենք երկու հեքիաթներում նման 

իրողությունների տարբեր արժևորումների վրա:  

Այսպես. գերմանական հեքիաթում առկա են հետևյալ 

իրողությունները՝ 1) կոնկրետ անունով աղջիկ, 2) մարդու կառուցած 

տուն՝ իր նկուղով, 3) մարդու ստեղծած, իրեն հաճույք պարգևող խմիչք՝ 

գարեջուր, 4) ռեալ փեսացուի հետ ամուսնության հնարավորություն,          

5) ուրիշի աշխատանքի անփութությունը որպես երեխայի 

դժբախտության պատճառ, 6) անձի բարօրության համար մտածո-

ղություն, 7) հարսնացուի՝ իր ականջով լսած «տրամաբանությանը» 

հավանելը փեսացուի համար հետագա վերջնական որոշում կայացնելու 

երաշխիք:  

Բոլորի, այդ թվում՝ փեսացուի կողմից Էլզայի տրամաբանությունը 
որպես խելքի նշան բարձր գնահատելը համարվում է ամուսնության, 
ընտանիքի նկատմամբ պատասխանատվություն կրելու համար Էլզայի 
պատրաստ լինելու կարևոր ցուցիչ, իսկ ընտանիքին պատուհասող 
ենթադրյալ դժբախտության մեջ իր մեղքը չտեսնելը Էլզայի բարձր 
ինքնագնահատականի մասին է հավելում: Այն հաստատող փաստ է 
նաև սպասելու ընթացքում չհոգնելու, չկռանալու, մեջքը չցավելու 
համար աթոռին նստելը:  

Առանձնացված 1-4 հասկացություններն էլ ուղղակիորեն առնչվում 
են կոնկրետ, ռեալ, մարդածին երևույթների հետ և ամբողջության մեջ 



67 

 

խոսում են հասարակական հարաբերությունների առավել զարգացման, 
անհատի էգոյի, անհատի ու ընտանիքի բարեկեցության արժևորման 
առաջադեմ մտածողության մասին: 

Հայկական հեքիաթի նույնանման իրողությունները հետևյալներն 

են՝ 1) անանուն աղջիկ, 2) հողի մշակությամբ ապրուստի միջոցի 

հայթայթում և բոլորին պատկանող բնական աղբյուր, 3) ծարավ 

հագեցնող, հոգնածությունը մեղմացնող բնական ջուր, 4) ոչ թե իրական 

փեսացուի գոյությունից ծնված ամուսնության միտք, այլ հասակն առած, 

տան մեծ աղջիկը լինելով պայմանավորված վերացական 

երևակայության արդյունք, 5) բնության մեջ աճած ծառը երեխայի 

դժբախտության պատճառ, 6) «մոր» կողմից սեփական մեղքի 

զգացողության ընդունում, 7) ընտանիքի հոր՝ նմանատիպ իրավիճակից 

բխող ավանդապաշտական որոշման կայացում: 

Այն, որ լսողները առանց քննարկման կրկնում են աղջկա 
ենթադրության տրամաբանությունը, դարձյալ կարելի է դիտարկել 
որպես աղջկա ամուսնության պատրաստ լինելը բոլորի կողմից 
ընդունվող ցուցիչ՝ գիտելիքի փոխարեն իրեն վերապահված դերի 
գիտակցության վկայություն: Իսկ 1-6 կետերում ներկայացված 
առաջնային բնական երևույթները, անձնական շահի համար մտածած 
կամ արված որևէ տարրի բացակայությունը, ինչպես նաև տղամարդուն 
սպասարկելու, հաց ու ջուր անելու դերակատարությունը, ենթադրյալ 
դժբախտության մեջ իր մեղքը տեսնելու տրամաբանությունը 
վկայություն են ընտանիքում երեխայի խնամքի ու դաստիարակության 
մեջ կնոջ առաջնային պատասխանատվության ընդունված, 
ավանդապաշտական մտածողության մասին: 

Իսկ երկու հեքիաթներում ընտանիքների կենցաղային 
պայմանների նկարագրերը հասարակության կենսամակարդակի և 
մտածողության զարգացման տարբերությունների վկայություններ են: 

3) Ինչպե՞ս են արձագանքում հերոսուհիների տրամաբանությանը 

շրջապատի մարդիկ: 

Եթե երեխայի դաստիարակության ու խնամքի նկատմամբ 

պատասխանատվությունը կնոջ առաջնային պարտականության 

ենթագիտակցական պահանջն է, ապա բնական է երեխայի համար 

վտանգ ներկայացնող իրավիճակների ու դրանց հետևանքների մասին 

նրանց անհանգստացած երևակայական ենթադրությունը: Սակայն այդ 

երևակայության գնահատականը արևմտյան և արևելյան 

միջավայրերում տարբեր է:  
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3.1) Էլզայի հետևից եկող բոլոր մարդիկ՝ սպասուհին, սպասավորը, 

մայրը, հայրը, փեսացուն, Էլզայի ուշանալու պատճառը գնահատում են 

որպես շատ հիմնավորված, պատճառահետևանքային տրամաբա-

նությամբ մտածելու կարողության, խելացիության ցուցանիշ, որը 

բավարար հիմք է դառնում փեսացուի որոշում կայացնելու 

վստահության համար. «-Ինչու՞  ես լաց լինում, Էլզա, - հարցնում է …: - 
Օ՜հ, ինչպես լաց չլինեմ, - պատմում է նա, - բա որ ամուսնանամ Հանսի 
հետ, տղա ունենամ, տղաս մեծանա, գա նկուղից գարեջուր տանելու, էն 
քլունգը հանկարծ ընկնի գլխին, սպանի՜…: -Էս ինչքա՜ն խելոք է մեր 
Էլզան: Ասում է, նստում կողքին ու սկսում նրա հետ ողբալ: …- Դե՛, իմ 
տնտեսությունը վարելու համար սրանից ավելի մեծ խելք պետք չէ, - 
որոշում է Հանսը: Էլզա՛, դու էնքան խելոք ես, որ ես ամուսնանում եմ քեզ 
հետ: 

Այս հարցի վերլուծությունից բացահայտված արևմտյան 
քաղաքակրթության ցուցիչներն են՝ 

1) բարեկեցիկ ընտանիքը ընդամենը մեկ զավակ ունի ու շատ 
սպասավորներ, 

2) փեսացուն ինքնուրույն է՝ պատասխանատու որոշում կայացնելու 
համար,  

3) փեսացուի որոշման մեջ ընդգծված է ապագա ընտանիքի 
տնտեսությունը վարելու, նյութական բարեկեցության ապահովման 
գործում կնոջ դերակատարության, խելացի լինելու կարևորումը: 
3.2) Նույն ձևով, հայկական հեքիաթի հերոսուհու ուշանալու 

պատճառն իմանալու համար նրա հետևից գնացած ընտանիքի բոլոր 

անդամները՝ փոքր քույրերը, մայրը, հայրը, առանց վերլուծելու 

ընդունում են աղջկա երևակայության տրամաբանությունը և լուռ 

ենթարկվում ընտանիքի տղամարդու ընդունած՝ նմանատիպ 

իրավիճակում նախաստեղծ վարք ու բարքին, ավանդական կարգ ու 

կանոնին հավատարիմ որոշմանը: «- Վա՜յ, Կիկոս ջա՜ն, - ծնկներին 
տալիս են ու սուգ են անում մեր ու աղջկերք: Սրանց միջի խելոքը հերն է 
լինում: Ասում է, - ա՜յ հիմարներ, ի՞նչ եք նստել էստեղ ու սուգ եք անում: 
...Վեր կացեք, եկեք գնանք մեր տունը, մարդ կանչենք, ժամ ու պատարագ 
անենք, Կիկոսի քելեխը տանք. Լացով ի՞նչ պետք է անենք: Աշխարհի 
կարգ է, ինչպես եկել է, էնպես էլ պետք է գնա»: 

Դրվագում ավանդական, արևելյան մտածողության և 
արժեհամակարգերի բացահայտման ցուցիչներն են՝ 
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1) թեկուզ և աղքատ, բայց ընտանիքը բազմազավակ է, և միասին են 
հոգում ընտանիքի հարցերը, 

2) ընդգծված է ընտանիքում որոշումներ կայացնելու մեջ տղամարդու 
հիերարխիկ բարձր դերը,  

3) անձնականի փոխարեն՝ ավանդականի, գիտելիքի փոխարեն՝ 
հնազանդության կարևորումը, կույր հավատը, միամտությունը, 

4) ընտանիքում ոչ թե ունեցվածքի, այլ երեխայի ու տղամարդու 
պատվի արժեքավորությունը, 

5)  կնոջ «կարճ խելքի», ինչպես նաև դրանից բխող՝ կնոջը 
անպայմանորեն թիկունք լինելու, որոշումներ կայացնելու գործում 
տղամարդու դերի մասին հայկական ավանդական մտածողության 
մեջ ընդունված վերաբերմունքը: 
4) Ո՞վ է մեղավոր դժբախտության, «երեխայի մահվան» համար, և 

ի՞նչ մասին են վկայում հեքիաթների վերնագրերը:   

4.1) Գերմանական հեքիաթում առաջին հարցի պատասխանը 

միանշանակ է՝ իր գործի մեջ թերացած քարտաշը: Իսկ «երեխայի մոր» 

արժանիքը կոնկրետ իրավիճակում ճիշտ տրամաբանելն է, անհրաժեշտ 

դեպքերում՝ ճիշտ կանխատեսելը, ինչն էլ, որպես աղջկա հասունության, 

խելացիության, ապագա ընտանիքի տնտեսությունը վարելու 

պատրաստ լինելու ցուցանիշ, գնահատվում է փեսացուի կողմից:   

4.2) Հայկական հեքիաթում երեխան ինքն է իր հետ կատարվածի 

պատճառը, իսկ մայրը և ամբողջ ընտանիքը պատասխանատվություն են 

կրում դաստիարակության ու երեխային չպաշտպանելու գործում մեղքի 

իրենց բաժնի համար, ինչը երևում է հեքիաթի ավարտի մեջ: 

Դրվագի, ինչպես նաև երկու հեքիաթների վերնագրերի 

վերլուծությունը դարձյալ բացահայտում է արևմտյան առաջադեմ և 

արևելյան ավանդական քաղաքակրթությունների, հասարակական 

մտածողության տարբերությունը: Այն, որ արևմտյան մտածողությամբ 
«ընտանիք» հասկացության մեջ առավել արժևորվում է անհատը, 
բարեկեցությունը, իսկ արևելյանում՝ որդեծնությունը՝ որպես տոհմի 
շարունակականության երաշխիք, տեսանելի են՝   

1) դժբախտության մեջ մեղավորին որոշելու աղջիկների 
եզրակացության մեջ: Արևմտյան հեքիաթում մեղավորը իր գործի 
մեջ թերացած քարտաշն է, արևելյանում՝ երեխան և նրա 
անվտանգության համար պատասխանատու մայրը: 
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2) Հեքիաթների վերնագրերում: Արևմտյանում՝ կարևորվում է խելացի 
կինը, արևելյանում՝ տոհմի շարունակականության խորհրդանիշը՝ 
երեխան: 
5) Ինչո՞վ է ավարտվում պատմությունը, և ի՞նչ ուղերձ կա 

հեքիաթում: 

Արևմտյան առաջադեմ և արևելյան ավանդապաշտական 

մտածողությունների տարբերության մասին մինչ այս ներկայացված 

դատողությունների օգտին է խոսում նաև գերմանական հեքիաթի 

ավարտը, որին համանման դրվագ հայկական հեքիաթում չկա: Դա ևս 

կարելի է դիտարկել որպես արևմտյան քաղաքակրթության տվյալ 

մակարդակին արևելյանի դեռ հասած չլինելու ցուցիչ: 

5.1) «-Կնիկ, ես գնում եմ փող վաստակելու, մեզ հարկավոր է մի քիչ 
փող ետ գցել, իսկ դու գնա դաշտ, արտը հնձի՛ր, որպեսզի հաց էլ 
ունենանք: - Լա՛վ, սիրելի՛ս, կանեմ: Հանսը գնում է, իսկ Էլզան համով 
շիլա է եփում ու իր հետ տանում դաշտ: Հասնում է դաշտ, ու ինքն իրեն 
հարցնում.- առաջ ի՜նչ անեմ, հնձե՞մ, թե՞ ուտեմ: Լավ կլինի նախ ուտեմ: 
Ամբողջ շիլան կուշտ ուտում է ու էլի հարց տալիս իրեն. հիմա՜ ի՞նչ 
անեմ, հնձեմ, թե՞ քնեմ: Լավ կլինի նախ քնեմ, - ասում է ու պառկում, 
արտի մեջ քնում: Հանսը տուն է գալիս, սպասում, իսկ Էլզան չկա ու չկա: 
Նա մտածում է. «Էս ինչ խելոք է Էլզան, ի՜նչ աշխատասեր, ո՛չ տուն է 
գալիս, ո՛չ մի բան ուտում»: Իրիկնադեմին Հանսը գնում է դաշտ՝ տեսնի, 
թե ինչքան է հնձել կինը. տեսնում է՝ արտը բոլորովին հնձած չէ, իսկ 
կինը արտի մեջ պառկած քնած է: Վազում է տուն, թռչուն որսալու 
բոժոժավոր ցանցը բերում գցում է Էլզայի վրա, իսկ նա չի զգում: Հետո 
գնում է տուն, դուռը փակում, նստում, սկսում աշխատել: … և դուռը չի 
բացում կնոջ առջև: 

... «Մարդիկ լսում են բոժոժների զնգզնգոցն ու չեն ուզում դուռը 
բացել, ու էդպես էլ նա ոչ մի տեղ ապաստան չի գտնում: Էլզան թողնում, 
փախչում է գյուղից: Էդ օրվանից էլ ոչ ոք նրան չի տեսնում»:  

Մեկ անգամ ևս ընդգծելով ընտանիքի բարեկեցության 
առաջնայնությունը՝  այս դրվագը թույլ է տալիս հետևություն անել այն 
մասին, որ դիմացինի սպասելիքները չարդարացնողը, իր գործի մեջ 
թերացողը տրամաբանական գին պետք է վճարի իր արարքների համար, 
և այդ գինը չափվում է ընդունված մարդածին օրենքով, ոչ թե 
ավանդապաշտությամբ, բարությամբ կամ հանդուրժողականությամբ: 
Ընտանիքի տղամարդը չի ներում կնոջը, որը վտանգել է ընտանեկան 
տնտեսության բարգավաճումը (կինը կերել-խմել, հանգստացել է, բայց 
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իր գործը չի արել): Տղամարդու որոշումը՝ որպես արդարացի, ընդունելի 
է ողջ հասարակության կողմից: Բոժոժների զնգոցը՝ որպես խարան, 
բոլորին զգուշացնում է կնոջ սխալված լինելու մասին, և 
հասարակությունը ևս մերժում է նրան: 

Այսինքն՝ մենք գործ ունենք քաղաքակրթության որոշակի մակար- 
դակում գիտելիքն ու աշխատանքը ընտանիքի բարեկեցության 
ապահովման միջոցի վկայության և մարդածին օրենքը մարդասիրութ 
յունից գերադասող հասարակական մտածողության հետ:  

5.2) Հայկական հեքիաթը վերջանում է՝ ընդգծելով ավանդականին 

հավատարիմ մնալու նկատմամբ անհատական բարեկեցության, 

նյութականի երկրորդայնությունը: Ավանդական ընտանիքը, 

իրավիճակի հետ հաշտվելով, ընտանիքի տղամարդու որոշմամբ՝ 

առանց հետագայի մասին մտածելու, ողջ ունեցվածքը դնում է ամբողջ 

գյուղի հետ միասին «կորցրած զավակի» հիշատակը հարգելու 

ավանդական կարգ ու կանոնը պահելու համար. «Դու մի ասիլ՝ սրանց 
ունեցած-չունեցած չորսոտանին մի եզն է լինում, ունեցած փոշին էլ՝ մի 
քթոց ալյուր: Գալիս են էս եզը մորթում, էս մի քթոց ալյուրն էլ հաց 
թխում, ժողովուրդ են կանչում, ժամ ու պատարագ են անում, Կիկոսի 
քելեխը ուտեցնում, որ նոր հանգստանում են»: 

Այստեղ էլ առերեսվում ենք արևելյան մտածողության հետ՝ մարդու 
պատիվն ու արժեքը, կյանքի իմաստը՝ աշխարհի կարգը, ավանդական 
սովորույթները պահելու կարողությամբ չափելու վերաբերյալ:  

Այսպիսով, առանձնացված հարցերի համեմատական 

վերլուծության արդյունքները վկայում են երկու հեքիաթներում տարբեր 

ազգերի քաղաքակրթական մակարդակի, հասարակական 

մտածողության և արժեքային համակարգերի տարբերությունների 

մասին: Արևմտյան հասարակական առաջադիմական մտածողության 

մեջ առաջնային արժեքներ են անհատապաշտությունը, գիտելիքն ու 

աշխատանքը՝ որպես բարեկեցության երաշխիք, կոնկրետ 

իրավիճակներում սահմանված կանոններով առաջնորդվելը՝ 

օրինապահություն, իսկ արևելյան քաղաքակրթության, հասարակական 

մտածողության մեջ իշխող արժեքը ընտանիքում կնոջ հնազանդությունն 

ու տղամարդու հիերարխիկ բարձր դերի ընկալումն է, ավանդույթները 

պահելն ու վերարտադրելը, բարությունն ու մարդասիրությունը: Սա 

նշանակում է, որ յուրաքանչյուր երևույթ ճշմարիտ արժևորվում է միայն 

տարածության և ժամանակի մեջ: 
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АНАЛОГО-СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОДНОЙ АРМЯНСКОЙ И 

НЕМЕЦКОЙ СКАЗКИ  

Адамян Н. В. 

 

В работе представлен сравнительный анализ армянской и немецкой 

сказки, имеющий сюжетное сходство, с точки зрения особенностей 

общественного мировоззрения восточной и западной цивилизаций. 

Ключевые слова: сказка, «Умная Эльза», «Смерть Кикоса», восточное 

и западное социальное мышление, цивилизация, традиционализм. 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ARMENIAN AND GERMAN FAIRY 

TALE 

Adamyan N. V. 

 

In this paper, we present a comparative analyis of an Armenian and a 

German fairy tales which share common aspects of their plots, showing how 

they reveal the similarities and differences between Eastern and Western 

civilizations. 

Keywords:  fairy tale, ―Clever Elisie‖, ―Kikos death‖, Eastern and Western 

social thinking, civilizations, traditionalism. 

 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 
1. Ադամյան Ն. «Փոքրիկ իշխանը» հեքիաթի բնագիտական 

մեկնություն // ՇՊՀ «Գիտական տեղեկագիր»:  Հատոր 1: Պրակ Բ: 

2017: էջ 198-209:  

2. Ադամյան Ն.  Ղ. Աղայանի մանկական ստեղծագործությունները 

որպես բնագիտական գիտելիքների ուսուցմանը օժանդակող միջոց 

// ՇՊՀ «Կրթության արդի հիմնախնդիրներ»: Գիտաժողով 

հոկտեմբեր 26-27/2018, նվիրված Հայաստանի անկախության 100 

ամյակին: Հատոր 2: Էջ 22-33:  

3. Գրիմ եղբայրներ Հեքիաթներ (թարգմ.՝ Ա. Ղուկասյան, նկարիչ՝ Ա. 

Կարագյան): Երևան: «Արևիկ» հրատարակչություն: 2007թ: 256էջ: 

«Խելոք Էլզան»: Էջ 95-98: 

4. Թումանյան Հ. Երկերի ժողովածու 4 հատորով, հատոր 3: Երևան: 

«Հայաստան» հրատ.: 1969: 438էջ:  Կիկոսի մահը: Էջ 227-230: 



73 

 

5. Թումանյան Հ. Երկերի լիակատար ժողովածու 10 հատորով: 

Երևան: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ.: ԵԼԺ: Հատոր5: 1994: 831 էջ: 

էջ 797: 

6. Մարգարիտներ հայ թարգմանական հեքիաթագիտության: 

Արևելք-Արևմուտք մատենաշար: Երևան: Հ. Թումանյանի 

թանգարան: 2013: 274 էջ:  

7. Ջիվանյան Ա. Մանկական գրականության ներմշակութային և 

միջմշակութային փոխակերպումներ// «Հասկեր» մանկական 

գրակա նության և բանահյուսության տարեգիրք 1: 2010: Էջ 96 -105: 
 
 

Տեղեկություններ հեղինակի մասին 

Ադամյան Ն. Վ. – կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 
Շիրակի պետական համալսարան 
Էլ. փոստ՝  nelliadamyan60@gmail.com 

 
Տրվել է խմբագրություն՝ 24.02.2021 

Գրախոսվել է՝ 01.07.2021 

 

                

mailto:nelliadamyan60@gmail.com


74 

 

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  93/94                                                                                                            ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 

DOI 10.54151/27382559-2021.1b-74 

 

ՀԱՅ-ՔՐԴԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻ 

ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ (XIX ԴԱՐԻ ՎԵՐՋ ԵՎ XX ԴԱՐԻ ՍԿԻԶԲ) 

Գասպարյան Ա. Ա., Գազազյան Գ. Ն. 

 

Արդի ժամանակաշրջանում խիստ կարևորվում է հայ-քրդական 

հարաբերությունների  ուսումնասիրման անհրաժեշտությունըֈ Հայերը և 

քրդերը դարեր շարունակ ապրել են կողք կողքի և շփվել որպես հարևան 

ժողովուրդներ: Այդ առնչությունները եղել են տարաբնույթ՝ իրենց մեջ 

ներառելով ինչպես քաղաքական, այնպես էլ  տնտեսական ոլորտները:  

Բարդ ու հակասական է եղել հայ և քուրդ ժողովուրդների անցած 

պատմական ուղին: XIX դարի վերջին և XX դարի սկզբին քրդական 

շարժումները, որոնք թեև առանձին վայրերում հանդես եկան հայկական 

շարժումների հետ միահյուսված, այնուամենայնիվ չհանգեցրին հայ 

ազգային-ազատագրական շարժման հետ ձուլվելուն: 

Այս բոլորով հանդերձ՝ պատմության տրամաբանությունը հուշում 

է, որ քուրդ  ժողովուրդը վաղ թե ուշ ստեղծելու է իր սեփական ազգային 

պետությունը: Հետևաբար տեսանելի կամ հեռավոր ապագայում հայ  ու 

քուրդ ժողովուրդների ճակատագրերը, որպես տարածաշրջանային 

անմիջական հարևաններ, կրկին անխուսափելիորեն  բախվելու են:  

Քրդական գործոնի դերը մասնավորապես Հայկական հարցում  

ունեցավ խիստ բացասական հետևանքներ: Այս գործոնը տիպաբանորեն 

պատկանում է Հայոց ցեղասպանության իրականացման առանցքային 

հարցերին: Հետևաբար քրդերի հակահայկական գործողությունները 

համարվում են Օսմանյան կայսրության քաղաքականությունից բխող 

հետևանք: 

Բանալի բառեր.  հայ-քրդական հարաբերություններ, Օսմանյան 

կայսրություն, Արևմտյան Հայաստան, քրդական հարց, քրդական 

գործոն, քրդական սփյուռք, Քրդստան, Հայկական հարց, 

երիտթուրքական կառավարություն, ազատագրական շարժումներ: 

2 0 2 1   № 1 
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Նախաբան: Հիմնախնդրի ուսումնասիրությունն ունի ինչպես 

գիտական,  այնպես էլ գործնական, քաղաքական ու ճանաչողական մեծ 

նշանակություն: Հոդվածը շարադրված է տարաբնույթ ուսումնասի-

րությունների և թեմային վերաբերող գրականության համադիր 

քննության, ներկայացված փաստերի պատմաքննական ու 

պատմահամեմատական վերլուծության սկզբունքի կիրառմամբֈ 

Մեր օրերում քրդական հարցը շարունակում է պահպանել իր 

հրատապությունը և արդիականությունը: 

Հայ-քրդական հարաբերությունների պատմության ուսումնասի-

րությունը հայ պատմագրությունից պահանջել ու պահանջում է ավելի 

մեծ ջանքեր ու ուշադրությունֈ Հայ-քրդական հարաբերությունները մենք  

փորձել ենք դիտարկել պատմական  հստակ ժամանակահատվածում, 

ինչպես նաև փաստերի ու վկայությունների հիման վրա ներկայացնել  

որոշակի օրինաչափություններ՝ կատարելով համապատասխան 

ընդհանրացումներֈ Արդի ժամանակաշրջանում խիստ կարևորվում է 

քրդական գործոնի դերը Մերձավոր Արևելքում զարգացող  

իրադարձությունների հետևանքովֈ Տարածաշրջանային գործընթացները 

և քրդական պետականության կայացման գործուն քայլերը սպառնում են 

փոփոխել մոտ մեկ դար առաջ հաստատված սահմաններըֈ  

Թեմայի համակողմանի ու ամբողջական լուսաբանման 

տեսակետից մեթոդաբանական իմաստով  հոդվածում  կարևորվում է  

հիմնահարցի համալիր մոտեցումը պատմագիտական ուսումնասիրութ-

յունների նկատմամբֈ Կարևորություն է տրվում այն աշխատությունների 

համակցությանը, որոնց միջոցով պատմական դեպքերի գնահատականը 

դառնում է ավելի հավաստի և  անկողմնակալ [14, էջ 14]: 

Այս առումով հատկապես գիտական մեծ հետաքրքրություն է 

ներկայացնում  քուրդ պատմաբանների  դիրքորոշումը, որոնք ձգտում 

են մնալ գիտականության հողի վրա՝ չխուսափելով քրդական 

պատասխանատվությունից [31, էջ 2/6]ֈ Դրանց մեջ առանձնանում է  

պրոֆեսոր Քամալ  Մազհար Ահմադը, որ,  ի տարբերություն քուրդ մյուս 

հեղինակների, ճշմարտացիորեն ներկայացնում է հայ-քրդական 

հարաբերությունների բնույթը՝ խստորեն քննադատելով այն քուրդ 

ցեղապետերին, որոնք մասնակցել են հայկական կոտորածներին ու 

Հայոց ցեղասպանությանը [31, էջ 2/7]ֈ   

Տրամագծորեն հակառակ են թուրքական պատմագրության 

մոտեցումներըֈ Թուրք հեղինակները, իրենց երկերում ներկայացնելով 

Թուրքիայի ներքին ու արտաքին դրությունը, միաժամանակ հետաքրքիր 
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տեղեկություններ են հաղորդում հայ և հարևան ժողովուրդների սոցիալ-

տնտեսական ու քաղաքական կացության վերաբերյալ [7, էջ 5]ֈ  

17-րդ դարի թուրք աշխարհագրագետ Էվլիյա Չելեբին Վանը,  

Դիարբեքիրը, Էրզրումը, Բիթլիսը և հայկական մյուս բնակավայրերը 

անվանում է «Քրդստան»ֈ Վերջինս  գրում է. «Սա հայերի երկրի մի մասն 

է, սակայն պատկանում է  Քրդստան վիլայեթին» [8, էջ 25]ֈ  

Քրդագիտության ոլորտում բավականին ընգրկուն ու արժեքավոր 

աշխատություններ է հրատարակել արևելագետ, պատմաբան,  

դիվանագետ, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վահան 

Բայբուրդյանըֈ 

Նշանավոր դիվանագետ-պատմաբանը հանգում է այն 

հետևության, որ հայ ու քուրդ ժողովուրդների մեջ թշնամանքի 

սերմանումը դառնալու է օսմանյան պետության ասիական քաղաքա-

կանության հիմնաքարը [2, էջ 125]ֈ   

Հայ-քրդական հարաբերությունների ուսումնասիրման  բնագավա-

ռում անուրանալի են նաև արևելագետ, միջազգայնագետ, արաբագետ, 

պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Նիկոլայ 

Հովհաննիսյանի աշխատությունները: Ծանրակշիռ գիտական 

մենագրություններում հիմնարար կերպով անդրադառնում է այնպիսի 

հիմնահարցերի ուսումնասիրությանը և արծարծմանը, ինչպիսիք են  

հայ-քրդական հարաբերությունների զարգացման առանձնահատ-

կությունները,  հայ-քրդական համագործակցության նոր մոտեցումները 

հայկական հայեցակարգում և, որ ամենակարևորն է, մատնանշում  է 

հայ-քրդական համագործակցության արդի միտումները: 

Հայ-քրդական հարաբերությունների ուսումնասիրման տեսանկ-

յունից անգնահատելի են պատմական գիտությունների դոկտոր, 

պրոֆեսոր Ս. Պողոսյանի աշխատությունները, որոնք համակող-

մանիորեն մեկնաբանում են հայ-քրդական հարաբերությունները՝ 

կարևորելով Հայկական հարցը և երկու ժողովուրդների համատեղ 

պայքարի անհրաժեշտությունըֈ 

Հայ-քրդական փոխհարաբերությունների հիմնահարցը գտնվել է 

նաև հայ հասարակական-քաղաքական մտքի ուշադրության կենտ-

րոնում [25,  էջ  34-35]ֈ 

Պատմագրության մեջ առանձնացվում են հայերին ու քրդերին  

բաժանող և մերձեցնող գործոնները: Քրդական գործոնի դերը,  

մասնավորապես Հայկական հարցում, պետք է դիտարկել թուրքական 
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քաղաքականության համատեքստում, որն իրականացվեց Արևմտյան 

Հայաստանի հայաբնակ վայրերում [14, էջ 31-32]ֈ 

Ն. Ադոնցը, խոսելով քրդերի Հայաստան ներթափանցման մասին, 

գրում է. «Քրդերը Հայաստանում գոյություն չեն ունեցել անհիշելի 

ժամանակներիցֈ Նրանց առաջին անգամ հայտնվելը Հայաստանի 

բարձրավանդակում պատմությունը լավ է հիշում» [1, էջ 96]ֈ   

«Երբ հայերը  1828 էն սկսեալ զանազան պատճառներով լքեցին 

իրենց հողերը եւ գաղթեցին ուրիշ վայրեր, հարաւէն քիւրտ 

թափառաշրջիկ բազմաթիւ ընտանիքներ եկան գրաւեցին անոնց տեղը․ 

իրենց թիւը սկսաւ արագօրէն աճիլ եւ շուտով հասաւ 60-70․000ի»            

[19, էջ 23]ֈ  
Կ. Սասունին  ամբողջացնում է. «Քրդերի մոտ եղած «ծայրահեղ» 

անկախության զգացումը դարերու ընթացքին քաղաքական ձև չէ 

ստացած, և քյուրտերը չեն մղված ազգային պետություն մը կերտելու և 

հավաքական հայրենիքի մեջ փնտրելու իրենց ապահովությունն ու 

անկախությունը» [21, էջ 68]: Տևական մի ժամանակաշրջան՝ մինչև XX 

դարը, այդ ժողովրդի մոտ մթագնված էր ազգային միասնության ու 

ընդհանրության գիտակցությունը [2, էջ 7]: Այս հանգամանքը շատ 

կարևոր է հայ-քրդական հարաբերությունները և դրանց բնույթը 

հստակեցնելու համար: Պատմության ընթացքում քրդերն իրենց 

գոյությունը պահպանել են տարբեր երկրների, մասնավորապես 

Սիրիայի, Իրաքի,  Իրանի, Թուրքիայի և այլ երկրների կազմում՝ մնալով  

«Մերձավոր Արևելքի բաժանված ժողովուրդ» [14 ,էջ 8]:   

Խոսելով քննարկվող ժամանակաշրջանի հայ-քրդական հարաբե-

րությունների մասին՝ պետք է նկատի ունենալ  այն ծանր 

ժամանակաշրջանը, որը հաջորդում է նկարագրվող իրադար-

ձությունների  ճգնաժամային շրջանին [32, էջ 11-12]:          

Թուրքիան ձգտում էր քրդական տարրի օգնությամբ հայ 

ազատագրական շարժմանը ստեղծել հակակշիռ ուժ և երկու 

ժողովուրդների քաղաքական ձգտումները հակադրելով միմյանց՝ 

կանխել նրանցից սպասվող վտանգը և խափանել նրանց ազգային  

պետություններ ունենալու երազանքը [33, էջ 1-3]: 

Հանրապետական Թուրքիան նույնպես շարունակեց ազգային 

հարցի ոլորտում Օսմանյան կայսրության ավանդույթները: Թուրք 

ազգայնականները քրդական հարցի կապակցությամբ անթաքույց 

որգեգրեցին ժխտողականությունը և անհանդուրժողականությունը       

[3, էջ 103]:  
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Խրիմյան  Հայրիկը նույնպես կապեր էր հաստատում քուրդ բեկերի 

ու աղաների հետ, աշխատում էր նրանց համոզել, որ թողնեն 

վաչկատուն կենցաղը, հրաժարվեն սրից ու հրացանից ու կապվեն 

հողին: Նա խոստանում էր քրդական գյուղերում դպրոցներ բացել,  հայ 

ուսուցիչներ ուղարկել, ստեղծել քրդական այբուբեն, մի խոսքով, քուրդ 

ժողովրդի զարգացումը դնել նոր հիմքերի վրա [3, էջ 104]: Հայրենասեր 

հոգևորականը համոզված էր, որ միայն այս եղանակով է հնարավոր 

լուծել հայ-քրդական հարաբերությունների թնջուկը: Անշուշտ, նման 

ծրագրերի իրականացումը անհնար էր Օսմանյան կայսրության վարած 

հակահայկական քաղաքականության ոլորտում, և դա շատ լավ 

գիտակցում էր  նաև Խրիմյան Հայրիկը: 

«Բայց հայ եւ քիւրտ հոգեւոր պետերու այդ բարեկամական 

ցանկությունները, ինչպէս եւ հայ կուսակցութեանց ու քիւրտ բէկերու 

մերձեցման փորձերը մասնակի երեւոյթներ էին» [18, էջ 91]:   

Հայ-քրդական հարաբերությունները թևակոխեցին զարգացման մի 

նոր փուլ՝ պայմանավորված հայդուկային շարժման վերելքով, քանզի  

վերջիններս մեծ հեղինակություն էին վայելում քրդական շրջաններում  

[20, էջ 231-233]ֈ Հաշտեցման աշխատանքներ իրականացվեցին 

Հայաստանի տարբեր վայրերում, սակայն ապարդյուն [26, էջ 212]ֈ     

Սուլթան Աբդուլ Համիդի (1876-1909) օրոք է սկիզբ առել հայկական 

կոտորածները; Նա առաջինն  էր, որ ձեռնամուխ եղավ Հայկական հարցի  

«լուծմանը»՝ հայ ժողովրդին զանգվածաբար բնաջնջելու նպատակով         

[4, էջ 555]: Աբդուլ Համիդի կառավարման տարիները բնութագրվում են 

հատկապես ոչ թուրք ազգերի ու ժողովուրդների հանդեպ 

հալածանքների սաստկացմամբ  [23, էջ 44]:     

Այդ նպատակով վերջիններս ձգտում էին քրդական ջոկատներն 

ուղղել հայկական  այն գյուղերի  դեմ, որոնք աջակցել էին ռուսական 

ուժերին: Նույնիսկ եղան քրդեր, որոնք չմասնակցեցին այդ 

կոտորածներին, ավելին՝ նրանք հարձակվում էին թուրքական 

ռազմական ու վարչական մարմինների վրա՝ մեծ վնասներ 

պատճառելով նրանց [2, էջ 114]: 

Քրդերի ու հայերի համատեղ գործողությունները երիտթուրքական 

կառավարությունը դիտում էր որպես լուրջ խոչընդոտ իր  հայաջինջ 

քաղաքականությունն  իրականացնելու  ճանապարհին [22, էջ 83]:    

Թուրքերը իրենց ասիական տիրույթները պահպանելու համար 

չէին խնայում ոչինչ և եկել էին այն համոզման, որ Արևմտյան 

Հայաստանը Օսմանյան կայսրության կազմում պահելու հարցը ներքին 
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քաղաքականության առանցքային ու հրատապ հարցերից մեկն է         

[29, էջ 6]: 

Նրանք աշխատում էին համոզել քրդերին, որ հայերը նրանց 

թշնամիներն են, որովհետև ցանկանում են եվրոպական տերությունների 

օգնությամբ ինքնուրույն պետություն ստեղծել, Քրդստանը դարձնել 

Հայաստան ու քրդերին իրենց ենթարկել [15, էջ 84]:    

19-րդ դարում Հայաստանը Քրդստան անվանելու քաղաքակա-

նությունը Օսմանյան կայսրությունում ամրագրվում է պաշտոնապեսֈ 

Որպեսզի Արևմտյան Հայաստանում հայերը մեծամասնություն չկազմեն, 

օսմանյան կառավարությունը 1867թ. Վանը, Դիարբեքիրը, Մուշը, 

Բիթլիսը, Հաքյարին ու Ջեզիրեն միավորեց մեկ վարչական միավորի մեջ 

և անվանեց Քրդստան: Նոր վիլայեթը, սակայն, կարճ կյանք ունեցավ   

[17, էջ 19]ֈ 

Փաստորեն այսուհետ թուրքերը Քրդստան ասելով սկսեցին 

հասկանալ ոչ միայն Դիարբեքիրի մի մասը և Մոսուլը, այլև Տավրոսից 

հյուսիս ընկած տարածքները [17, էջ 21]:  

1877-1878թթ. ռուս-թուրքական պատերազմն ավարտվեց  

Ռուսաստանի հաղթանակով: 1878թ. փետրվարի 19-ին  ստորագրված 

Սան-Ստեֆանոյի պայմանագրում արծարծվեց նաև հայ հասարա-

կական-քաղաքական կյանքի հիմնական բովանդակություն կազմող 

Հայկական հարցը, որն էլ ներառվեց միջազգային դիվանագիտության 

ոլորտ [27, էջ 65]: Պայմանագրի 16-րդ  հոդվածը նոր հույսեր արթնացրեց 

արմտահայության շրջաններում: Այդ հոդվածում շոշափվում էր նաև 

քրդերի հարստահարություններից արևմտահայերի անվտանգությունն 
ապահովելու խնդիրը  [ 10, էջ  92]:  

Հայկական հարցը թուրքական տարբերակով լուծելու ոլորտում  
թուրքական իշխանությունները լայնորեն օգտագործեցին քրդական 
վերնախավին ու ցեղերին՝ նրանց զինելով հայերի դեմ:  

Նրանք, իհարկե, շատ լավ հասկանում էին, որ թուրքական 
վտանգին դիմագրավելու միակ ճանապարհը քրդերի ու հայերի 
միավորումն է, հակառակ դեպքում երկու ժողովուրդներին սպառնում էր 
թուրքական զոհը դառնալու վտանգը  [5, էջ 212]:   

Այսուհանդերձ հայ գործիչները ձեռնամուխ եղան եռանդուն 
լուսավորչական գործունեության և մի շարք շրջաններում անգամ 
բացեցին դպրոցներ քուրդ երեխաների ուսուցման համար [2, էջ 142]:   

Այնուամենայնիվ հայ իրականության մեջ կային մարդիկ, որոնք 
գտնում էին, որ նման եղանակով  շարժվելն անհուսալի ու անհեռանկար  
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մարտավարություն է, և քրդին միայն պետք է պատժել: Կար նաև 
տեաակետ, որ անհրաժեշտ է քրդերի շրջանում քրիստոնեություն 
տարածել [2, էջ 143]: Եղան նաև  հայ գործիչներ, որոնք, անմիջակա-
նորեն շփման մեջ մտնելով քրդերի հետ, աշխատում էին ինչ-որ չափով 
մեղմացնել հայ-քրդական լարված հարաբերությունները [21, էջ 266]: 

XX դարի սկզբին կովկասյան ու պոլսահայ մամուլում հաճախ 
կիրառվում է  «Հայկական  հարցը քրդական հարց է» եզրույթը [14, էջ 53]:    
XIX դարի վերջին և XX դարի սկզբին քրդերի  դիրքերն Արևմտյան 

Հայաստանում այնքան էին ամրապնդվել, որ առանց քրդերի 

համաձայնության այստեղ որևէ փոփոխություն հնարավոր չէր 

իրականացնել: Քրդերը հենց այնպես  չէին զիջելու իրենց դիրքերը, և 

առաջ քաշվեց այն վարկածը, որ Հայկական հարցի լուծումը  կախված է 

և կապված է քրդական հարցի լուծումից: Հայերի կամ Հայկական հարցը 

լուծելու համար նախևառաջ անհրաժեշտ է լուծել քրդերի հարցը՝ 

վերջիններիս պահանջները բավարարելու  իմաստով [14, էջ 54]:  

Քրդական շարժումները մշտապես վնաս են հասցրել հայ 

աշխատավորությանը [9, էջ 307-308]:  

Պետք է արձանագրել, որ հայ-քրդական  հանգույցի լուծման 

հարցում  արդյունքները գոհացուցիչ չեն եղել կամ եղել են շատ չնչին: 

Հայերը նախապատրաստվում էին դիմագրավելու գալիք մեծ 
փորձություններին  և ուղիներ էին փնտրում դրանք մեղմելու համար: 
Եթե XIX դարի երկրորդ կեսին  հայերի առաջ կանգնած էր քրդերի հետ 
դաշինք ստեղծելու խնդիրը, ապա այժմ առաջ էր քաշվում սուլթանական 
բռնակալության դեմ կայսրության բոլոր ժողովուրդների հետ 
ակտիվորեն համագործակցելու հարցը  [24, էջ 157]:    

Թուրքական իշխանություններն առիթը բաց չէին թողնում հայերին 
հավաստիացնելու, որ պատրաստ են խստորեն պատժել այն քրդերին, 
որոնք ոտնձգություններ կկատարեն հայերի իրավունքների դեմ                 
[16, էջ147]: 

Գործնականում օսմանյան կառավարությունն ամեն ինչ անում էր՝ 

քրդերի ձեռքով հայերի հետ հաշվեհարդար տեսնելու, Հայկական հարցն 

այդ ճանապարհով լուծելու համար [28, էջ 39]:    

1908թ. նոյեմբերի 2-ին բացված թուրքական մեջլիսի 230 տեղերից 
հայերն ունեին 10 տեղ, որը բնականաբար չէր արտահայտում հայերի 
թվի հարաբերակցությունը Օսմանյան կայսրության մյուս ազգութ-
յունների թվի հետ, իսկ քրդերն ունեին ընդամենը երկու տեղ [11, էջ 261]: 
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Թուրքական մեջլիսում հայ ու քուրդ պատգամավորները մի շարք 
հարցերում պաշտպանում էին  ընդհանուր տեսակետներ  [22, էջ 83]:    

Փաստորեն քրդերի այն կանխատեսումը, որ երիտթուրքերը 
կսահմանափակեն իրենց իրավունքները, արդարացան: Ավելին՝ 
երիտթուրքերը քուրդ հողատերերից վերցրին հայերից խլված հողերը ու 
տվեցին նախկին տերերին: Երիտթուրքական խորհրդարանը ընդունեց 
օրենք ոչ մահմեդականների զինակոչման մասին, ըստ որի՝ հայերը 
իրավունք են ստանում ծառայել Օսմանյան բանակում: Դա 
վերջնականապես զայրացրեց քրդական ավագանուն: 

Իրավիճակը փոքր-ինչ փոխվեց, երբ հայ-քաղաքական ուժերը  

հեռացան երիտթուրքերից, ու  նոր հեռանկարներ բացվեցին հայ-

քրդական հարաբերությունների զարգացման ուղղությամբ [25, էջ 39]ֈ  

Առաջին աշխարհամարտի  նախօրյակին արդեն պարզ դարձավ, որ 
հայ ժողովուրդը սատարում է ռուսական զենքի հաղթանակին: 
Ռուսական պետական քաղաքականությունն իր որոշակի 
նպատակաուղղվածությամբ նպաստում էր Արևմտյան Հայաստանը 
թուրքական լծից ազատագրելու ընդհանուր մտայնության ու 
պատրաստակամության խորացմանը  [12, էջ 59]:   

Պատերազմը նոր փորձությունների ենթարկեց հայ-քրդական 
հարաբերությունների զարգացման ընթացքը: Երիտթուրք պարագլուխ-
ները հիանալի գիտակցում էին, որ  Հայկական հարցի տրամաբանական 
լուծումը կարող է հանգեցնել Հայաստանի անկախությանը: Անգամ 
նրանք պատրաստ էին հաշտվել  ընդարձակ ու հարուստ արաբական 
հողերի կորստի հետ,  բայց ոչ երբեք Հայաստանի, քանի որ այն ընկած էր  
Մեծ Թուրան տանող ճանապարհի վրա, որը թուրք ազգի համար 
կենսական նշանակություն ուներ [2, էջ 221]: Այս խոչընդոտը վերացնելու 

նպատակով Օսմանյան կայսրությունը մշակեց երկրի հայ ազգաբնակ-

չության ցեղասպանության և նրա բնօրրանի՝ Արևմտյան Հայաստանի 

հայաթափման ծրագիր, որն էլ իրականացվեց  պատերազմի տարիներին  

[6, էջ 12-13]:   
Երիտթուրքական կառավարությունը որոշեց լայնորեն օգտագործել 

քրդերի ռազմական ուժը ինչպես մարտական գործողություններում, 
այնպես էլ ներքաղաքական կյանքում:  [2, էջ 223]:  

Ավելի հաճախակի էին դառնում այն դեպքերը, երբ հայ ու քուրդ 
գյուղացիությունը համատեղ էր  հանդես գալիս իրենց հարստահարող ու 
կողոպտող բեկերի ու աղաների դեմ: 1907թ. հայ գյուղացիները 48 ժամ 
շարունակ Վանի վիլայեթում, Շատախի շրջանում կռվում էին քուրդ 
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ավազակների դեմ, որոնք խլել էին քուրդ գյուղացիների անասունները: 
Համատեղ ջանքերով՝ գողացված անասունները վերադարձվեցին իրենց 
տերերին   [3 , էջ 245]:   

Նախապատերազմյան տարիներին Ռուսաստանը փորձում էր 
սիրաշահել քրդերին, սակայն պատերազմի սկզբում համոզվելով, որ 
քրդերը անվերապահորեն աջակցում են թուրքերին, կտրուկ փոխեց իր 
դիրքորոշումը, և ռազմական գործողությունների ժամանակ ավերում էին 
անգամ քրդական գյուղերն ու բնակավայրերը [2, էջ 225]: 

Փաստորեն քրդերի շրջանում գտնվեցին հավաքականություններ, 
որոնք ոչ միայն չմասնակցեցին հայկական կոտորածներին, այլև 
ապաստան տվեցին հայերին [21, էջ 218]: Բազմաթիվ ցեղապետեր 
ենթարկվել են թուրքական հալածանքների միայն նրա համար, որ 
հայերին վերցրել են իրենց պաշտպանության տակ ու նրանց 
չհայտնաբերելու համար պահել են քրդական տարազով [30, էջ 23]:   

Անտեսել ու հաշվի չառնել այս փաստը, նշանակում է հայ-
քրդական հարաբերությունների պատմությունը լուսաբանել 
միակողմանիորեն [2, էջ 164]: Անգամ 1890-ական թվականների 
կոտորածներից հետո քուրդ շատ գործիչներ հասկացել են, որ 
թուրքական կառավարությունը սպառնում է նաև քրդերին, և որ իրենք 
շեղվում են իրենց ազգային խնդրից՝ թուրքական լծի դեմ պայքարից: 

Քրդական գործոնը օգնեց թուրքերին վերջնականապես «լուծել» 
Հայկական հարցը, առանց որի դա անհնար էրֈ «Կասկածե դուրս է, որ 

եթե քրդական օժանդակությունը չըլլար, թուրքերը շատ մեծ 

դժվարության պիտի մատնվեին հայերուն  դեմ իրենց ձեռնարկներուն 

մեջ» [21, էջ 222]:     
Դա միանգամայն բնական էր: Արևմտյան Հայաստանը նվաճված էր 

թուրքերի կողմից, 1,5 միլիոն հայ բնակչությունը  կոտորված էր, իսկ 

կենդանի մնացածները դեգերում էին արաբական կիզիչ 

անապատներում, հանգչում Դեր-Զորի  ավազուտներում  [13, էջ 95]:      
Ցեղասպանության հետևանքով Արևմտյան Հայաստանի 

տարածքում քրդական էթնիկական տարրը ձեռք բերեց գերակշիռ դիրք 
ու կազմեց մեծամասնություն: Կարծես թե իրականանում էր 
երիտթուրքերի կողմից  քրդերին խոստացված ինքնավար Քրդստան 
ստեղծելու ծրագիրը: Սակայն ընդհակառակը, երիտթուրքերի համար 
օրակարգի անհետաձգելի հարց դարձավ «քրդական պրոբլեմի» լուծումը: 

Այժմ եկել է ժամանակը, որպեսզի քրդերը դասեր քաղեն 
պատմությունից  [34, էջ 1/6]:  
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Այսօր Թուրքիայում ապրող հետազոտողներ Ադնան Չելիքը և 

Նամք Քեմալ Դինչը գրի են առել  Դիարբեքիրի քուրդ  բնակչության 

բանավոր հիշողությունները Հայոց ցեղասպանության մասին, որոնք 

անվանել են «Հարյուրամյա ցավ. հանրային հիշողության հետքերը 

1915թ. Դիարբեքիրում»ֈ Գրքում խոսվում է հայ-քրդական բարեկա-

մական կապերի, ավանդույթների, կենցաղի մշակույթի, հայ-քրդական 

բախումների և Հայոց ցեղասպանության  վերապրումների մասինֈ 

Այս ամենը խոսուն փաստեր են հայ-քրդական հարաբերություն-

ների զարգացման ընդհանուր պատկերը ամբողջացնելու տեսանկյունից 

[35, էջ 2/6]ֈ 

Եզրահանգում: Բարդ ու հակասական է եղել հայ և քուրդ 

ժողովուրդների անցած պատմական ուղին: Նրանք  կանգնած են եղել ու 

այսօր էլ շարունակում են կանգնած մնալ լուրջ մարտահրավերների 

առջևֈ Նրանք պարտավոր են հաշվի առնել ու դասեր քաղել իրենց 

պատմությունից, վերագնահատեն անցյալը և հաստատակամորեն 

շարժվեն դեպի ապագան: Քրդերի պայքարը հանուն իրենց ինքնության 

պահպանման, քաղաքական ու մարդկային իրավունքների ձեռք բերման 

դեռ շարունակվում է: Անկասկած  է, որ մեր օրերում քրդական գործոնը 

հանդիսանում է Մերձավոր և Միջին Արևելքի տարածաշրջանի 

խաղաղության ու կայունության կարևորագույն  բաղադրիչներից մեկը        

[2, էջ 365]:     
Անցյալի և  ներկայի ճակատագրերով միմյանց հետ կապված երկու 

հարևան ժողովուրդները պետք է պատրաստ լինեն դրան, որպեսզի 

չկրկնվեն անցյալի ցավալի սխալները:   

Ցավոք, քուրդ ժողովուրդը շարունակեց խաղալ այն  դերը, որ նրան 

բաժին էր հանել օսմանյան կառավարությունըֈ Դա էր, որ քրդերին պետք 

է մեղսակից դարձներ Մեծ Եղեռնինֈ Քրդերը գնացին պատմական  մի 

ուղիով, որի ողբերգական լինելը կանխագուշակում էին ոչ միայն 

հայերը, այլև քուրդ առաջադեմ խավերըֈ Հետո եկավ քրդերի հերթըֈ 

Եզրահանգումները կատարված են փաստական նյութերի 

հետազոտության հիման վրաֈ 
 

АРМЯНО-КУРДСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ АРМЯНСКОГО 

ВОПРОСА (КОНЕЦ XIX ВЕКА - НАЧАЛО XX ВЕКА) 

Гаспарян А. А., Газазян   Г. Н. 

    В настоящее время крайне важна необходимость изучения 

истории армяно-курдских отношений.  
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Армяне и курды на протяжении веков жили бок о бок и общались 

как соседние народы. Эти контакты были разнообразными, вовлекая в 

себя как политическую, так и экономическую сферы. 

В то же время сложная и противоречива историческая судьба двух 

соседних народов. В конце XIX и начале XX веков курдские движения, 

которые, хотя в отдельных местах выступили переплетенными с 

армянскими движениями, тем не менее, не способствовали 

формированию альянса двух народов.   

Тем не менее, логика истории подсказывает, что курдский народ 

рано или поздно создаст свое собственное национальное государство. 

Следовательно, в обозримом или дальнем будущем судьбы армянского и 

курдского народов, как непосредственных соседей региона, вновь 

неизбежно столкнутся друг с другом. 

Роль курдского фактора, в частности, в армянском вопросе, оказала 

крайне негативное влияние. Этот фактор типично относится к ключевым 

вопросам осуществления геноцида армян. Следовательно, антиармянские 

действия курдов рассматриваются как следствие, исходящее из политики 

Османской империи. 

Ключевые слова:  армяно-курдские отношения, Османская империя, 

Западная Армения, курдский вопрос, курдский фактор, курдская 

диаспора, Курдистан, Армянский вопрос, младотурецкое правительство, 

национально-освободительные движения. 
 

ARMENIAN- KURDISH RELATIONS IN THE CONTEXT OF ARMENIAN 

QUESTION (END OF XIX CENTURY - BEGINNING OF XX CENTURY) 

Gasparyan A. A., Gazazyan G. N. 
 

In modern times there is a necessity to study the history of relations 

between Armenians and Kurds.Armenians and Kurds have lived side by side 

for many centuries and they have communicated as neighbor countries. The 

communication has been of various types, including both political and 

economic spheres. 

Meanwhile, the  historic destiny of these two neighbor countries was 

complex and contradictory. At the end of IX and at the beginning of XX 

centuries Kurdish movements co-acted with Armenian forces in some places, 

nevertheless they did not contribute to the formation of alliance. 

Nonetheless, the historical logics prompts that sooner or later the 

Kurdish people will have their own national country. Thus, in the future, the 

destinies of two  neighbor countries will unavoidably collide. 
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The Kurdish factor had a negative influence especially in the Armenian 

question. This factor typologically belongs to the main questions of realizing  

Armenian genocide. Consequently, the anti-Armenian actions done by Kurds 

are observed as the result of the policy of The Ottoman Empire. 

Keywords: Armenian-Kurdis Relations, Ottoman Empire, Western 

Armenia, Kurdish Ouestion,Kurdish factor, Kurdish Diaspora, Kurdistan, 

Armenian Question, Young Turks government, national liberation 

movements. 
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ԶՄՅՈՒՌՆԻԱՅԻ «ՀՈՄԵՐ» ԹԻՎ 806 ՕԹՅԱԿԻ ԵՐԵՎԵԼԻ ԴԵՄՔԵՐԸ 

Մովսիսյան Ֆ. Վ. 

  

Ղրիմի (Արևելյան) պատերազմի ավարտից հետո եվրոպական մեծ 

տերությունների հարկադրանքով սուլթան Աբդուլ Մեջիդ I-ի շնորհած 

«Հաթթը հյումայուն» հրովարտակը «Թուրքիան եվրոպականացնելու» և 

բարեփոխումներ իրականացնելու միտում ուներ: Դրանից ոգևորված՝ մի 

խումբ զմյուռնահայ մտավորականներ իրենց ազգային, հասարակական 

և կրոնական գործերը բարելավելու նպատակով ստեղծեցին տարբեր 

ընկերություններ ու միություններ, անդամագրվեցին Անգլիայի և 

Ֆրանսիայի ազատ որմնադիրների հիմնած մասոնական օթյակներին: 

1859թ. նոյեմբերի 19-ին Զմյուռնիայում «Անգլիայի Մեծ Օթյակի» 

արտոնագրով հիմնված անգլախոս «Հոմեր» («Homer») թիվ 806 օթյակը 

շուրջ երեք տասնամյակ արգասաբեր գործունեություն է ծավալել 

արևմտահայության շրջանում մասոնության գաղափարների 

տարածման ուղղությամբ: Օթյակի երևելի դեմքերից էին անգլիացի 

նշանավոր մասոն Հայդ Քլարքը, արևմտահայ մասոնության ռահվիրա 

Սերովբե Ազնավուրը, վաճառական Միքայել Երամյան, դրամատուրգ, 

բանասեր Սարգիս Վանանդեցին և ուրշներ: «Հոմեր» օթյակի անդամները 

1861թ. մարտի 31-ին Զմյուռնիայում հիմնեցին ֆրանսախոս 

«Հաղթանակ» («La Victoire»),իսկ 1864 թ. ապրիլի 29-ին՝ «Տիգրան» թիվ 

1014 հայկական առաջին օթյակը: «Հոմեր» օթյակն իր աշխատանքը 

դադարեցրել է 1887թ. փետրվարի 15-ին՝ Զմյուռնիայում տեղի ունեցած 

քաղաքական իրադարձությունների պատճառով: 

Բանալի բառեր. Թուրքիա, Զմյուռնիա, բարեփոխումներ, 

մասոնություն, օթյակ, «Հոմեր», Բուլվեր Լիթթոն, Հայդ Քլարկ, Սերովբե 

Ազնավուր, Միքայել Երամյան, Սարգիս Վանանդեցի:  
 

Նախաբան: Օսմանյան կայսրությունում ապրող հայության 

շրջանում մասոնության տարածման հարցը հայ պատմագրությունում 

2 0 2 1   № 1 
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առ այսօր հիմնովին ուսումնասիրված չէ: Հիմնական պատճառը 

մասոնական օթյակների և դրանցում ընդգրկված հայ անդամների 

մասին աղբյուրների, նյութերի և փաստաթղթերի խիստ սակավությունն 

է: Տարբեր պատճառներով և հանգամանքների բերումով ամբողջությամբ 

չեն պահպանվել հայկական մասոնական օթյակների 

արձանագրությունները և անդամների ամբողջական ցուցակները 

(բացառությամբ «Սեր» օթյակի): Այդ փաստաթղթերի մի մասը հայ 

ուսումնասիրողներին հասանելի չեն անգլիական և ֆրանսիական 

օթյակների արխիվներում պահվելու պատճառով: Արևմտահայ 

մասոնության մասին կցկտուր տեղեկություններ են են տալիս 

«Արշալույս արարատյան», «Մասիս», «Ծաղիկ», «Երևակ» պարբերա-

կանները: Այդ բացը մասնակիորեն լրացնում են հայկական ազատ 

որմնադիրների օթյակներին նվիրված բարձրաստիճան մասոններ 

Արմենակ Ֆեներճյանի [11] և Ռուբեն Բերբերյանի՝ «Հայրենիք» [2]  

ամսագրում տպագրված հոդվածները, ինչպես նաև սփյուռքահայ 

պատմաբաններ Արթուր Պեյլերյանի [5, 143-182: 6,423-432] ու Օնիկ 

Ժամկոչյանի ուսումնասիրությունները [24, 51-110]: Մասոնության 

թեման արդիական է, քանի որ այն չի կորցրել հետաքրքրությունը 

հայության շրջանում: Դրա առհավատչյան ներկայումս Հայաստանի 

Հանապետությունում և աշխարհասփյուռ հայության շրջանում գործող 

տասնյակ մասոնական օթյակներն են: 

«Հոմեր» թիվ  806  օթյակի հիմնումը: 

Օսմանյան կայսրությունում ապրող քրիստոնյաների առաջին 

առնչությունները մասոնության հետ տեղի է ունեցել 1720-1730-ական 

թվականներին անգլիացի վաճառականների միջոցով: Լոնդոնում լույս 

տեսնող «St. James's Evening Post» թերթը 1738թ. մայիսի համարներից 

մեկում գրում է, որ ըստ Կ. Պոլսից ստացած մի նամակի՝ եվրոպացի 

ազատ որմնադիրները, մինչ Կ. Պոլսում մասոնական օթյակ հիմնելը, 

դրանք ավելի վաղ հաջորդաբար կազմավորել են Զմյուռնիայում և 

Հալեպում [2, №5, 128: 24, 53]: Անգլիական աղբյուրների վկայությամբ՝ 

թեև մասոնական առաջին օթյակները Հոմսում, Հալեպում և 

Զմյուռնիայում հիմնվել են ավելի քան հարյուր տարի շուտ, քան Կ. 

Պոլսում [28,10], այնուամենայնիվ մասոնական առաջին կանոնավոր 

օթյակները Թուրքիայում հիմնականում տարածում են գտել 

Ղրիմի(Արևելյան) պատերազմից հետո: Դրան նպաստեց ամենից առաջ 

«Թուրքիան եվրոպականացնելու» մեծ տերությունների ծրագիրը, որոնց 

հարկադրանքով [7, 27-35: 3, 613] սուլթան Աբդուլ Մեջիդը 1856թ. 
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փետրվարի 18-ին «Հաթթը հյումայուն» հրովարտակ արձակեց: Այն 

նախատեսում էր քրիստոնյա ժողովուրդների համար բարեփոխումներ 

իրականացնել, որի «մեծադղորդ խոստումներից» [3, 240] ամենից շատ 

ոգևորվեցին արևմտահայերը: Եվրոպական կրություն ստացած մի խումբ 

զմյուռնահայեր սկսեցին ճանապարհ հարթել «իրենց ներքին ազգային, 

հասարակական և կրոնական գործերի համար» [9, 5]: 

Այդ նպատակով նրանք հասարակական, մշակութային, կրթական 

կազմակերպություններ ու միություններ ստեղծեցին, ոմանք էլ 

անդամագրվեցին եվրոպացիների հիմնած մասոնական օթյակներին: 

Ղրիմի (Արևելյան) պատերազմից հետո բազմաթիվ եվրոպացի 

մասոններ հաստատվեցին Կ. Պոլսում և Զմյուռնիայում: Նրանք իրենց 

հետ բերեցին եվրոպացիների բարքերն ու սովորույթները, ազատ 

որմնադիրների ընկերային և եղբայրասիրական գաղափարաբանութ-

յունը: Նրանց ջանքերով Կ. Պոլսում և Զմյուռնիայում «մասոնական 

օթյակները սկսան յաջորդաբար սունկի նման բուսնիլ» [5,150]: 

Զմյուռնիայում հաստատված բրիտանական 47-րդ գնդի կապիտան 

Ատիկինսոնը, ներկայանալով իռլանդական օթյակի անդամ, կարճ 

ժամանակում երեք օթյակ հիմնեց և շուրջ 200 հոգու ազատ որմնադիր 

ձեռնադրեց: Նրա խարդախությունը շուտով բացահայտվեց, իսկ 

օթյակները ցրվեցին, քանի որ կանոնավոր չէին և չունեին «Անգլիայի 

Մեծ Օթյակի» արտոնագիրը: 

1857թ. «Ֆրանսիայի Մեծ Արևելք Օթյակը» Զմյուռնիայում հիմնեց 

«Թուրքիայի Մեծ Օթյակ» («Grand Loge de Turguie»), որը, սակայն, արագ 

կազմալուծվեց: 1850-1860-ական թվականներին Զմյուռնիայում հիմնված 

ազատ որմնադիրների առաջին կայացած գաղտնի ընկերությունը 

«Հոմեր» («Homer») թիվ 806 օթյակն էր: 

Անգլախոս այս օթյակը [10,73] հինվել է 1859թ. նոյեմբերի 19-ին: 

Օթյակի ութ հիմնադիրներից հինգը անգլիացիներ էին, մեկը՝ հայ, և 

երկուսը՝ ֆրանսիացի, որոնք «Ֆրանսիայի Մեծ Արևելք» օթյակի անդամ 

էին [5,154]: «Անգլիայի Մեծ Օթյակը» բավական արագ օրինականացրել է 

«Հոմեր» թիվ 806 օթյակի հիմնումը, որի՝ 1859թ. նոյեմբերի 19-ի 

խնդրագիրը բավավարարել է և 1860թ. հունվարի 15-ին կանոնավոր 

օթյակի արտոնագիր շնորհել [5,153:11,79]: Այդ օրը օթյակի շարքերը 

համալրել են ևս 6 ազատ որմնադիր [24, 64]: 

«Հոմեր» օթյակը կանոնավոր սկսել է գործել 1860թ. հունվարի 25-ին: 

Օթյակի պաշտոնական բացումը տեղի է ունեցել 1860թ. օգոստոսի 7-ին 

Զմյուռնիայի Մեջիդիե փողոցի վրա գտնվող «Մասոնական դահլիճում»: 
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Բացման արարողությունը գլխավորել է Կ. Պոլսում Անգլիայի դեսպան 

Հենրի Բուլվեր Լիթոնը1
1: Նա բրիտանական քաղաքական շահերն առաջ 

տանող դիվանագետ էր: 1838թ. Կ. Պոլսում, որպես անգլիական 

դեսպանատան քարտուղար, Հ. Բուլվեր Լիթթոնը Թուրքիայի 

արտգործնախարար Ռեշիդ փաշայի հետ առևտրական հաջող 

պայմանագիր կնքեց, որը լորդ Պալմերստոնն անվանեց «փայլուն բան» 

(«capo d'opera»): 1848թ. Իսպանիայի ներքին գործերին նրա բուռն 

միջամտությունը, որն անգլիական կառավարությունը խրախուսում էր, 

հանգեցրեց անգլո-իսպանական հարաբերությունների խզման: 

Ֆրանսիայի վարչապետ, հայտնի պատմաբան և մասոն Ֆրանսուա 

Գիզոյի (1787-1874) բնութագրմամբ՝ Հ. Բուլվեր Լիթթոնը՝ որպես 

դիվանագետ, «կարողանում էր աներևակայելի արվեստով թափանցել 

այն քաղաքագետների ամենագաղտնի մտքերի ու նպատակների մեջ, 

որոնց հետ գործեր էր ունենում» [23,309:25,769]: Փորձառու դիվանագետ 

լինելուց զատ՝ Հ. Բուլվեր Լիթթոնը բարձրաստիճան մասոն էր, 

անգլիական «Հերթֆորդ» (Hertford) թիվ 304 օթյակի անդամ: Կ. Պոլսում 

դեսպան եղած տարիներին նա մեծ ազդեցություն է ունեցել սուլթանի 

վրա և անկաշկանդ գործունեություն ծավալել մասոնության 

գաղափարների տարածման գործում: 1862թ. հանդիսացել է «Անգլիայի 

Միացյալ Մեծ Օթյակի» գավառային առաջին Մեծ Վարպետը 

Թուրքիայում:  

Հ. Բուլվեր Լիթթոնը «Ֆրանսիայի Մեծ Արևելք» օթյակի 

բարձրագույն խորհրդի անդամ Լուի Ամիաբլի բնութագրմամբ՝ 

«համոզված էր, թէ ազատ որմնադրութիւնը մեծ առաքելութիւն մը ունէր 

Մերձաւոր Արեւելքի մէջ» [5, 153]: Ղեկավարվելով այս մտայնությամբ՝ 

նա Կ. Պոլսում և Զմյուռնիայում հիմնել է մի քանի մասոնական 

օթյակներ: Դրանցից առաջինը Զմյուռնիայում հիմնված «Հոմեր» օթյակն 

է, որը համեմատաբար երկար կյանք ունեցավ: Օթյակը գործել է 27 

տարի՝ իր շարքերում ունենալով 806 անդամ: 1884թ. «Հոմեր» օթյակն իր 

                                                 
11Ուիլյամ ՀենրիԲուլվեր Լիթթոն, (1801-1872), անգլիական լիբերալ քաղաքագետ, 

դիվանագետ և գրող: Սկսած 1827թ.-ից՝ դիվանագիտական գործունեություն է ծավալել 

Բեռլինում, Հաագայում և Բրյուսելում, 1843-1848թթ.՝ Մադրիդում, այնուհետև՝ 

Վաշինգտոնում, իսկ 1852-1854թթ.՝ Տոսկանայում: 1858-1865թթ. եղել է դեսպան              

Կ. Պոլսում: Դիվանագիտությունում հայտնի է 1850 թ. ապրիլի 19-ին ԱՄՆ-ում կնքված 

Քլեյթոն-Բուլվեր պայմանագրով: 1868թ. ընտրվել է անգլիական խորհրդարանի անդամ: 

1871թ. ստացել է առաջին բարոն Դալլինգ և Բուլվեր տիտղոս: Որպես գրող հայտնի է 

«Պատմական դեմքեր» երկհատորյակով, լորդ Պալմերստոնին և Ռոբերտ Պիլին 

նվիրված աշխատանքներով [23,308: 25, 769-773:26: 27, 383-386]: 
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նիստերն ու հավաքները տեղափոխվել է Կ. Պոլսի Ֆրանկների փողոցի 

վրա վարձակալված մի տուն: 1877թ. փետրվարի 15-ին օթյակն իր 

արտոնագիրը վերադարձրել է «Անգլիայի Մեծ Օթյակին»՝ Զմյուռնիայում 

տեղի ունեցած քաղաքական իրադարձությունների պատճառով, և 

դադարել գործելուց: 

«Հոմեր» օթյակի հիմնադրման պահին օթյակի առաջին Մեծ 

Վարպետ ընտրվել է անգլիայի Հայդ Քլարկը(1815-1895), Մեծ Վերահսկիչ 

Սերովբե Ազնավուրը (1814-1890), իսկ Կրտսեր Վերահսկիչ՝ Սամուել 

Հերսթը [5,154:14,64:10,78-79]: 

 «Հոմեր» օթյակի բացումից հետո Զմյուռնիայի մի քանի հայեր դիմել 

են օթյակի առաջին Գերհարգելի Վարպետ Հայդ Քլարկին՝ խնդրելով 

իրենց անդամագրել օթյակին: Նրանց խնդրանքը բավարարվել է, և մի 

քանի զմյուռնահայեր դարձել են օթյակի անդամ, որոնց ոչ բոլորի 

անուններն է մեզ հայտնի:1860թ. դեկտեմբերի 15-ին «Հոմեր» օթյակի 

անդամ է դարձել վաճառական Միքայել Երամյանը [24,64]: Մինչ այդ նա 

ֆրանսիական «Հարատևող բարեկամություն» («La Persèvèrante Amitiè») 

օթյակի անդամ էր [5,151], որը գործում էր Փարիզում: 1861թ. նոյեմբերի 

9-ին, երբ Կ. Պոլսում Հ. Բուլվեր Լիթթոնը և Ս. Ազնավուրը հիմնեցին 

«Բուլվեր»(«Bulwer») թիվ 891 օթյակը, Միքայել Երամյանն անմիջապես 

անդամագրվեց նաև այդ օթյակին [5,154: 24, 62: 10,79]: 

«Հոմեր» օթյակի երևելի դեմքերը: 

Մասնագիտությամբ ճարտարագետ Հայդ Քլարկը 1830-ական 

թվականների երկրորդ կեսին զբաղվում էր Շոտլանդիայում 

երկաթուղիների նախագծմամբ: 1844-1847թթ. Լոնդոնում նա խմբագրում 

էր «Երկաթուղային ռեգիստր» ամսագիրը: 1851թ. մարտի 30-ի մի 

նամակագրությունում Հայդ Քլարկը ներկայացել է որպես «թուրքական 

առևտրական և խմբագիր»: 1850-ական թվականներին Լևանտիայի 

նկատմամբ հետաքրքրությունը նրան բերել է Զմյուռնիա, որտեղ 

աշխատում էր որպես գործակալ երկաթուղային ընկերությունում: 1860թ. 

նա մի ուշագրավ դասախոսություն կարդաց Զմյուռնիայում 

բրիտանական համայնքի պատմության մասին, որը տպագրվեց «Levant 

Herald» թերթում: Մինչև 1868թ. Լոնդոն վերադառնալը Հայդ Քլարկը 

Զմյուռնիայում մասնագիտական, գիտական գործունեություն է ծավալել: 

1860թ. նա Կ. Պոլսի երկաթուղային ընկերության ճարտարագետ 

խորհրդատու էր: 1862թ. թուրքական իշխանությունները հիմնեցին 

«Կայսերական բամբակային ընկերություն», որի փոխնախագահ 

դարձավ Հայդ Քլարկը: Այդ հանձնաժողովը հավաքում էր ամեն 
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երեքշաբթի Զմյուռնիայի անգլիական ակումբում: 1862թ. նա 

Զմյուռնիայում գործող գրական-գիտական ընկերության նախագահն էր: 

Նույն թվականին ընտրվել է իր հիմնադրած «Անատոլիայի ակադեմիա» 

ընկերության նախագահ [30]: 

Հայդ Քլարկը բարձրաստիճան մասոն էր. 1859թ. նա Լոնդոնում 

լույս տեսնող «Մասոնական թերթում» («Masonic Magazin») ազատ 

որմնադիրների եղբայրության մասին ինքնատիպ դատողություններ է 

արել, որոնք մասոնական օթյակներում միանշանակ ընդունելություն 

չէին գտել: Հայդ Քլարկը Զմյուռնիայում «Հոմեր» օթյակի հիմնադրումից 

բացի, Կ. Պոլսում գործող մի քանի օթյակների անդամ էր: 1861թ. Պոլսում 

նա ստորագրեց «Բուլվեր» օթյակի հանրագիրը, իսկ 1862թ. դարձավ 

Թուրքիայի Գավառային Օթյակի Գերհարգելի Վարպետի տեղակալ 

[29,591]: 1864թ. Հայդ Քլարկը իր ստորագրությունը դրեց Կ. Պոլսի 

«Բարեգործներ» օթյակի հանրագրի տակ [29, 591]: 1865թ. նա 

Ալեքսանդրիայում դարձավ օթյակի համահիմնադիր, որը կրեց իր 

անունը: Դա մեծ պատիվ է ցանկացած մասոնի համար և վկայում է 

ազատ որմնադիրների շրջանում գերհարգելի լինելու մասին: Այս 

օթյակը գործեց մինչև 1867 թվականը: 1869թ. Ալեքսանդրիայում 

հիմնված «Սբ. Իոահան և Սբ. Պավել» օթյակի հանրագիրը դարձյալ իր 

ստորագրությամբ վավերացրեց Հայդ Քլարկը [28, 15]: 

Օսմանյան կայսրության քրիստոնյա ժողովուրդների շրջանում 

մասոնության գաղափարները հաջողությամբ տարածելուց հետո Հայդ 

Քլարկը ձեռնամուխ եղավ գիտական և գրական գործունեության: Նա 

գիտության զարգացմանը նպաստող «Բրիտանական միության» և 

«Մարդաբանական ընկերության» անդամ էր, նամակագրական կապ 

ուներ Չառլզ Դարվինի հետ: Հայկ Քլարկը մի քանի ուսումնասի-

րություններ հրատարակեց անգլերենի քերականության, եվրոպական 

մի շարք լեզուներով համեմատական գրականության, հունգարների, 

ուգորների ծագման, խեթերի, շումերների, միջերկրածովյան 

ժողովուրդների վաղ պատմության, Ատլանտիդայի լեգենդի և այլ 

հարցերի մասին: 

«Հոմեր» թիվ 806 օթյակի երևելի դեմքերից մեկը ծագումով Կ. 

Պոլսեցի Սերովբե Ազնավուրն (1814-1890) էր: XIX դարի երկրորդ կեսին 

հայության շրջանում մասոնության տարածման գործում որևէ հայ 

ազատ որմնադիր այնքան ավանդ չունի, որքան Ս. Ազնավուրը: 

Անգլիայում կրթություն ստացած Ս. Ազնավուրը 1854թ. փետրվարի      

17-ին անդամագրվել է Լոնդոնի «Հորդանան» («Jordan») թիվ 201 օթյակին, 
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ընտրվել Մեծ Վերահսկիչ, այնուհետև դարձել Մանչեստրի «Odd Fellows» 

գաղտնի եղբայրական ընկերության անդամ [2, №5,77: 11, № 10, 93: 5,151: 

24,58]: Վերադառնալով հայրենի Կ. Պոլիս՝ «անգլիագետ զարգացած հայ 

երիտասարդը» ստացած գիտելիքներն ու գրիչը օգտագործել է «հայ 

ընտանիքների բարքերը ազնվացնելու համար» [1,253], նպաստել ազատ 

որմնադիրների գաղափարների տարածմանը: 1857թ. օգոստոսի 7-ին Կ. 

Պոլսում Ս. Ազնավուրը մասնակցեց «Արևելյան» («Oriental») թիվ 687 

անգլախոս առաջին օթյակի պաշտոնական բացման արարողությանը: 

Կարճ ժամանակում նա դարձավ այս օթյակի բարձրաստիճան 

անդամներից մեկը, նպաստեց օթյակի շարքերի համալրմանը պոլսահայ 

15 նոր անդամներով [10,78-79: 2,№ 5, 83: 5-151, 152, 178: 24, 59-60]: 

Ս. Ազնավուրը «Հոմեր» օթյակի ութ հիմնադիրներից մեկն էր և այդ 

օթյակի առաջին Մեծ Վերահսկիչը [10,78: 5, 153: 24, 65]: Մասոնության 

տարածման հարցում Ս. Ազնավուրը սերտորեն համագործակցում էր          

Հ. Բուլվեր Լիթթոնի հետ: Նրանց համատեղ ջանքերով 1861 թ. նոյեմբերի    

9-ին Կ. Պոլսում հիմնվեց անգլախոս նոր օթյակ, որը, ի պատիվ 

Անգլիայի դեսպանի, կոչվեց «Բուլվեր» («Bulwer») թիվ 891 օթյակ: 

Հիմնադրաման պահին Ս. Ազնավուրն ընտրվեց այդ օթյակի առաջին 

Գերհարգելի Վարպետ: Կ. Պոլսի մասոնության պատմության մեջ սա 

առաջին դեպքն էր, երբ անգլախոս օթյակի վարպետ ընտրվում էր ոչ 

անգլիացի բարձրաստիճան մասոն, այն էլ՝ հայ ազատ որմնադիր [5,154]: 

1862թ. հունվարի 25-ին Կ. Պոլսում Հ. Բուլվեր Լիթթոնի 

նախաձեռնությամբ [5,155] և Ս. Ազնավուրի անմիջական ջանքերով         

[21, № 654] հիմնվեց Մանչեստրի «Odd Fellows» եղբայրական գաղտնի 

ընկերության «Հայկ» կամ «Օրիոն» մասնաճյուղը [17, № 520]: Այս 

ընկերության, ինչպես նաև մասոնության նպատակների, անդա-

մագրման պայմանների, բարեգործական բնույթի և այլ հարցերի շուրջ   

Ս. Ազնավուրը մի քանի անգամ պարզաբանումներով հանդես եկավ Կ. 

Պոլսի «Մասիս» թերթում [17, № 520: 18, № 550: 19, № 551: 20, № 560], 

բանավեճի մեջ մտավ «Երևակ» թերթի խմբագիր Հ. Չամուռճյան 

Տերոյենցի հետ [22, № 690], որը մասոնությունը համարում էր հայության 

համար վտանգավոր [15, № 32,253], իսկ մասոններին՝ ոչ «աղէկ և 

ողջամիտ մարդիկ» [14, № 4,109]:  

1862թ. հոկտեմբերի 23-ին Կ. Պոլսում հիմնեց ֆրանսախոս 

«Արևելքի միություն» (Union d'Orient) օթյակը, որին շաբաթներ անց 

անդամագրվեց նաև Ս. Ազնավուրը: 1863թ. մարտի 23-ին նա մասնակցեց 

այդ հեղինակավոր օթյակի պաշտոնական բացմանը, իսկ դեկտեմբերի 



95 

 

29-ին ընտրվեց Առաջին Վարպետ և պաշտոնավարեց մեկ տարի: Նրա 

ջանքերով՝ այդ օթյակի անդամ դարձան պոլսահայ 12 մտավորականներ 

և գործիչներ [11, № 6, 94: 5,157-158: 24,80-82]: 

Ս. Ազնավուրի նախաձեռնությամբ և Հ. Բուլվեր Լիթթոնի 

հավանությամբ 1863թ. ձմռանը Կ. Պոլսի Պերա թաղամասի հայկական 

թատրոնում անգլիական «Արևելքի աստղ»(«Star of the East») օթյակը և 

հայկական «Հայկ» միությունը համատեղ նշեցին իրենց հիմնադրման 

միամյակը [5,159]: Ս. Ազնավուրի միջնորդությամբ «Իռլանդիայի Մեծ 

օթյակը» Կ. Պոլսում բնակվող իռլանդացիների համար հիմնեց 

«Լինսթեր» («Linster») թիվ 166 մասոնական օթյակ [5,161]: 1864թ. 

Դրությամբ Ս. Ազնավուրը Կ. Պոլսում գործող եվրոպական յոթ 

օթյակներից հինգի հիմնադիրներից մեկն էր [11, № 12,95]: Ս. Ազնավուրի 

և Հ. Բուլվեր Լիթթոնի համագործակցության արդյունքում 1864թ. ապրիլի 

27-ին Զմյուռնիայում հիմնվեց հայ մասոնության պատմության մեջ 

առաջին հայկական կանոնավոր «Տիգրան» թիվ 1014 օթյակը: Այս օթյակի 

ստեղծումով Ս. Ազնավուրի հեղինակությունն անհամեմատ բարձրացավ 

հայ ազատ որմնադիրների շրջանում՝ նրան դարձնելով հիրավի 

«կարկառուն դէմք մը Պոլսոյ եւ Զմյուռնիոյ մէջ» [5, 159] և «հայ ազատ 

որմնադրության ռահվիրա» [8, 208]: 

1866թ. փետրվարի 22-ին Կ. Պոլսում Ս. Ազնավուրի 

նախաձեռնությամբ «Ֆրանսիայի Մեծ Արևելք Օթյակի» արտոնագրով 

հիմնվեց հայկական «Սեր» օթյակը, որի պաշտոնական բացմանը 

մասնակցում էին անգլիական հյուպատոսը, ֆրանսիական դեսպանա-

տան առաջին քարտուղարը և Կ. Պոլսում գործող եվրոպական գրեթե 

բոլոր օթյակների Գերհարգելի Վարպետները [10,73-74:2, № 5,77:2,          

№ 6,91-94: 5,164-165: 24,91-93]: 

«Հոմեր» օթյակի Մեծ Վարպետ Հայդ Քլարքը բարձրաստիճան 

մասոն էր և մասոնության գաղափարները Օսմանյան կայսրության 

քրիստոնյա ժողովուրդների շրջանում տարածելու ուղղությամբ 

բավական արգասաբեր գործունեություն էր իրականացնում: Նա 

մերձավոր շփումներ ուներ արևմտահայ բազմաթիվ մտավորականների 

հետ, ծանոթ էր հայոց պատմությանը: Զմյուռնիայում իր մասոնական 

առաքելությունն ավարտելուց հետո նավ երադարձել էր Անգլիա, բայց 

չէր դադարել հետաքրքրվել արևմտահայության կյանքով: Դրա 

վկայություններից մեկն այն էր, որ 1866թ. սեպտեմբերի 22-ին նա 

Լոնդոնի «Աթենեյում» հանդեսում արձագանքեց զմյուռնացի 

հասարակական գործիչ, դրամատուրգ և բանասեր Սարգիս Միրզա 
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Վանանդեցու (1830-1871) «Նորին մեծություն Վիկտորիա թագուհու 

հայոց Արշակունիներից սերված լինելը» գրքույկին: Սարգիս 

Վանանդեցին Զմյուռնիայի «Հաշտենից», «Վասպուրական» ընկերութ-

յունների անդամ էր, «Աղքատասիրած ընկերության» ատենադպիր, 

«Հաշտենից ընկերության» հրատարակած «Միություն» (1860) և 

«Իրավունք» (1868) թերթի խմբագիր: Նա «Վասպուրական» թատրոնի 

հիմնադիրներից, ղեկավարներից և առաջատար դերասաններից էր, 

«Մեծն Ներսես կամ Հայաստանի բարերարը», «Միհրդատ» և «Վերջինեա» 

պիեսների հեղինակը, որոնցում կատարել է գլխավոր դերերը: Գրքույկը 

հրատարակվել է 1866թ. Զմյուռնիայում անգլերեն և հայերեն լեզուներով 

[16, № 129,529]: Ս. Վանանդեցու գրքույկի վերաբերյալ Հ. Քլարկի 

հոդվածը լայն արձագանք է գտել անգլիական մամուլում, 

հրատարակվել Կ. Պոլսում լույս տեսնող «Լևանտ Հերալդ» շաբաթա-

թերթում: Արձագանքելով Հ. Քլարկի հոդվածին՝ Ս. Վանանդեցին 

զմյուռնահայ «Ծաղիկ» թերթում հանդես եկավ որոշակի 

պարզաբանումներով: Նա «Վիկտորիա կամ Անգղիոյ հայ թագուհին» 

վերնագրով հոդվածում գրում էր, որ Հ. Քլարքի նման «գիտնական 

հեղինակը մեծպատիվ կ‘ընծայէ Ազգիս իր պարտաւորիչ 

զգացումներովը», որոնց մենք տեղյակ ենք և համոզված ենք դրանց 

անկեղծ լինելու մեջ: Ս. Վանանդեցու կարծիքով՝ «Ազգովին պէտք է 

շնորհակալ ըլլալ սոյն օրինակ պատուարժան անձերու», ովքեր երբեմն 

մեր «Ազգը արժանաւոր և գոհացուցիչ կերպիւ կըծանօթացնեն Եւրոպիոյ 

անծանոթ մասին»: Այդ պատվարժան մարդկանցից մեկը                          

Ս. Վանանդեցին համարում է Հ. Քլարկին, ով «ուրիշ աւելի փառաւոր և 

պատեհ առիթ մը կըգրկէ յօգուտ և ի պատիվ Հայոց» [16, № 129,529]: 

Այդ պատիվը Ս. Վանանդեցին համարում է իր գրքույկի 

վերաբերյալ Հայդ Քլարկի արձագանքը: Վերջինս անգլիական մամուլում 

գրում էր. «Այս օրերս Զմիւուռնոյ մէջ տպուած փոքրիկ, բայց գեղեցիկ և 

ոսկեզօծ գիրք մը ընկալայ հեղինակին կողմէն, որ էր «Վիկտորիա 

թագուհւոյն Հայաստանի Արշակունի թագաւորներէն սերիլը: Հեղինակն 

է Պ. Ս. Միրզա Վանանդեցի» [16, № 129, 531]: Հ. Քլարկը Ս. Վանանդեցու 

գրքույկը համարում էր «հետաքրքրական գիրք» [16, № 129, 532], որն 

Անգլիայում «մեծ գրգիռ տուած և գրագէտներու ու ազգաբաններու 

հետաքրքրութիւնը շարժած է» [16, № 129,529]: 

Հ. Քլարքի հոդվածը թարգմանաբար տպագրել է նաև Կ. Պոլսում 

լույս տեսնող՝ Կարապետ Փանոսյանի խմբագրած «Մանզումէի էֆքեար» 

հայատառ թուրքերեն թերթը: Ս. Վանանդեցին շնորհակալություն է 
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հայտնում Հ. Քլարքին հոդվածի համար, որը համարում է հեղինակի 

«սրտի ազնվութեան և Հայոց վրա ունեցած մեծ համարման և 

համակրութեան ապացոյց»: Նա կարևորում է հատկապես Հ. Քլարկի 

հոդվածի այն հատվածները, որոնք ընդգծում էին հայ ժողովրդի 

հինավուրց լինելը և ինքնատիպ լեզու ունենալը: Նա գրում է. «Մեծարգոյ 

Հայտ Քլարք, աշխարհի մէջ ամենէ հին և ամենէ փառաւոր ազգը Հայոց 

կըսեպհականե, նոյնպէս և ամենէ հին և թանկագին լեզուն», որը 

համեմատելով ուելսցիների և հրեաների լեզվի հետ, «առաջին և 

սկզբնական լեզու կընդունի զայն, որ Նոյեան տապանը Արարատ լեռան 

վրայ հանգչած ժամանակ կը խօսուէր» [16, №129,529]: Ս. Վանանդեցին 

դրանք համարում է հանրահայտ ճշմարտություններ, բայց կարևորում է 

այն, որ այդ «անուրանալի ճշմարտությունները» անգլիացի Հ. Քլարքը 

գրում է օտար մարդկանց համար և ոչ թե հայերի: Հետևաբար, 

եզրակացնում է նա, օտար հեղինակի կողմից այդ ճշմարտությունները 

առաջին անգամ հնչեցնելը չափազանց կարևոր նշանակություն է ձեռք 

բերում: 

Ս. Վանանդեցին Հ. Քլարքի հոդվածը կարևորում է նաև այն 

առումով, որ վերջինս հայության արժանիքները թվարկելիս նշում էր 

Անգլիայի ազատ որմնադիրների հովանու ներքո Զմյուռնիայում 

հայկական մասոնական օթյակ ունենալը: Ըստ Ս. Վանանդեցու՝ 

հոդվածի պատվելի հեղինակը հայկական օթյակի հիմնադիրների թվում 

համեստորեն չէր նշում իր անունը: Մինչդեռ մասոնությանը ծանոթ որևէ 

մեկը չի կարող ուրանալ Հ. Քլարկի դերը Զմյուռնիայի հայկական օթյակի 

ստեղծման գործում: «Մասօն Հայ եղբայրներէ շատերէն լսած եմ 

ասիկայ,-գրում է Ս. Վանանդեցին,- և անոնք՝ որոնք ականատես վկա են 

նոյն ժողովարանի յառաջադիմութեան համար ըրած անդուլ ջանիցը՝ 

նոյնը կըվկայեն» [16, № 129,530]: 

Ավելին, ըստ Ս. Վանանդեցու՝ «Զմյուռնիայում ազատ 

Մասօնութեան տարածման գլխաւոր պատճառը նա է»: Ս. Վանանդեցին 

կարևորում է Հ. Քլարկի մասոնական բեղուն գործունեությունը, 

որովհետև այնքան էլ դյուրին գործ չէ համարում Օսմանյան 

կայսրությունում մասոնությունը տարածելը: Նա ընդգծում է, որ                      

Հ. Քլարկը դրան հասել է մեծ զոհողությունների գծով: Այդ է պատճառը, 

որ «Անգլիայի Մեծ Արևելք» օթյակը բարձր է գնահատել նրա 

ծառայությունները: Այն փաստը, որ Հայդ Քլարկը մասոնության 

ամենաբարձր աստիճանն ունի, Թուրքիայում և Եգիպտոսում հիմնված 

օթյակներում զբաղեցրել է «ամենաբարձր պաշտոնը՝ մեծ ապացոյցն էր 
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իր յաջողականութեանը, տաղանդին և Մասօնական սկզբանց 

հաւատարմութեան և ընդունակութեան» [16, № 129,530]: 

Ս. Վանանդեցին հերքում է «Մանզում էի էֆքեար» թերթում 

տպագրված որոշ անգլիացիների այն դատողությունը, թե իբր Հ. Քլարկն 

իր հոդվածում «տեղ-տեղ հայերը ծաղրելու մտօք գրած ըլլա»: Նա 

զարմանք է հայտնում, որ իրենց անգլիագետ համարող մարդիկ 

որտեղից են հորինել իրականության հետ որևէ աղերս չունեցող այդ 

միտքը: Այդպես մտածողներին Ս. Վանանդեցին հերքում է հետևյալ 

դատողությամբ: Նա գրում էր, որ եվրոպացիները հիմնականում 

համակրանք են դրսևորում բոլոր նրանց նկատմամբ, ովքեր սերում են 

հույներից: Մինչդեռ ոչ պակաս հարգանքի արժանի են նաև հայերը, 

ովքեր «անկախ ոգի մը ունին, որ զիրենք չի թողուր օտարներու գիրկը 

նետուելու»: Հ. Քլարկի կարծիքով հայերը «հույներու պէս չեն աշխատիր 

բոլոր աշխարհ համոզելու, որ իրենք արևելքի կայսրութեան օրինաւոր 

ժառանգներն են: Ես իմ մասին կը կսիրեմ զհայերը… Վասնզի իրենց 

ազգայնութեան համար ունեցած մեծ սէրերնին շատ կանուխ իմ 

ուշադրութեանն զարկաւ» [16, № 129, 530]: Որպես Հ. Քլարկին անձամբ 

ճանաչող մարդ՝ Ս. Վանանդեցին գրում է. «Մեք որի մօտ ուստկը 

կճանչնամ քզանի, ու իր զգացմանց անկեղծութիւնը ու բուն արժէքը 

գիտեմք՝ լաւ համոզուած եմք, որ Հայտ Քլարք իր յօդուածին մէջ ծաղրելու 

մտօք բան մը գրած չունի, եւ եթէ նոյն Անգղիագէտները ուշադրութեամբ 

կարդային օտարազգի է մը գրուած սոյն օրինակ յօդուած մը՝ թերևս 

այսպիսի հետևութիւն մի հանելը անտեղի կըսեպէին» [16, № 129, 530]: 

Բարձրաստիճան մասոն Հայդ Քլարկին Ս. Վանանդեցին 

բնութագրում է ոչ միայն որպես Զմյուռնիայում ազատ որմնադրության 

գաղափարները տարածող և հայկական օթյակի կարևոր 

հիմնադիրներից մեկը, այլև որպես պարկեշտ, առաքինի, սկզբունքային 

և ազնիվ մարդ: «Հ. Քլարքը իր ազնիւ զգացումներովը, - գրում է Ս. 

Վանանդեցին, - բոլոր Հայոց համակրութիւնը արժանավորապէս կը 

գրաւէ, եւ պարտք կը դնէ մեր վրայ քաղցր յիշատակ մը պահել իրեն 

համար մեր անկեղծ սրտերուն մէջ» [16, № 129,530]: 

Ս. Վանանդեցին հայոց Վասիլ (Բարսեղ) Առաջին և Աշոտ Առաջին 

Բագրատունի թագավորների վերաբերյալ Հայդ Քլարկի հոդվածում տեղ 

գտած անճշտությունը հիմնավորում է հայ պատմիչների 

աշխատություններով: Այդ մասին նա անգլերենով մի հոդված է 

տպագրում, որին ծանոթանալուց հետո Հ. Քլարկն ընդունում է                       

Ս. Վանադեցու «դիտողութեանց և վկայութեանց իրաւացի լինելը»               
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[16, №129,532]: Այս փաստը նույնպես վկայում է այն մասին, որ 

բարձրաստիճան մասոն Հայդ Քլարկը, իսկապես, ազնիվ մարդ էր: Նրա 

գլխավորած օթյակը հետագայում մի շարք բարեգործական 

միջոցառումներ անցկացրեց: Դրանցից մեկի մասին գրում է 

Զմյուռնիայում լույս տեսնող հունական «Ամալթիա» թերթը՝ կարևորելով 

հույն և հայ մասոնների համագործակցությունը:  

Զմյուռնահայ «Արշալույս Արարատյան»թերթը, որի խմբագիր 

Ղուկաս Պալդազարյանը հայկական «Տիգրան» օթյակի անդամ էր 

[5,161:24,68], հունական «Ամալթիա» թերթից թարգմանաբար տպագրում 

է բարեգործական պարահանդես կազմակերպած հանձնաժողովի 

տեղեկությունը՝ հավաքած գումարը նպատակային օգտագործելու 

մասին: Թերթը միաժամանակ հայտնում է, որ Զմյուռնիայում գործում են 

իտալական «Սթելլա Իոնիա», հունական «Այիոս-Եէսրեիոս» և 

հայկական «Տիգրան» մասոնական օթյակներ [13, № 776], որոնք մեծ 

աջակցություն են գտել քաղաքի իտալացի, հույն և հայ բնակչության 

շրջանում: Դրանում, անշուշտ, իր ներդրումն ուներ նաև «Հոմեր» օթյակը: 

Եզրակացություն: Զմյուռնիայի «Հոմեր» օթյակի երևելի դեմքերի 

անմիջական ջանքերով նախ՝ 1862թ. Կ. Պոլսում հիմնվեցին «Բուլվեր», 

իսկ 1864թ. Զմյուռնիայում՝ հայկական «Տիգրան» օթյակները [11, №2: 

79,81]: 

Հավատարիմ մնալով ազատ որմնադիրների՝ տիեզերական 

եղբայրության, մարդկային համերաշխության, փոխադարձ օգնության 

գաղափարախոսությանը և մասոնության «ազատություն, հավասա-

րություն, եղբայրություն» կարգախոսին՝ «Հոմեր» օթյակի երևելի դեմքերն 

իրենց գործունեությամբ նպաստեցին Թուրքիայում հանրային բարքերի 

մեղմացմանը, մարդկային և ազգային բարի զգացմունքների ու 

համերաշխության տարածմանը: 
 

ВИДНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЗМИРСКОЙ ЛОЖИ  

«ГОМЕР» № 806 

Мовсисян Ф. В. 
 

После завершения Крымской (Восточной) войны под давлением 

ведущих европейских держав султан Абдул-Меджид I провозгласил 

манифест «Хатт-и-Хумаюн», направленный на «европеизацию Турции» и 

реализацию реформ. Воодушевленные этим фактом, ряд представителей 

интеллигенции из числа измирских армян целью улучшения 

национального, общественного и религиозного положения создали 
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различные общества и организации, вступили в масонские ложи, 

основанные вольными и каменщиками Англии и Франции. 

Сформированная 19 ноября 1859 года в Измире по исключительному 

праву, предоставленному «Великой Ложей Англии», англоязычная ложа 

«Гомер» («Homer»)№ 806 около трех десятков лет осуществляла 

плодотворную деятельность среди западных армян, распространяя идеи 

масонства. Видными представителями ложи были: известный английский 

масон Хайд Кларк, пионер западноармянского масонства Серовбе 

Азнавур, негоциант Микаэл Ерамян, драматург, филолог Саргис 

Ванандеци и другие. 31 марта 1861 года члены ложи «Гомер» в Измире 

основали франкоязычную ложу «Победа» («LaVictoire»), а 29 апреля 1864 

года – первую армянскую ложу № 1014 «Тигран». Свою деятельность ложа 

«Гомер» прекратила 15 февраля 1887 года в результате политических 

событий, произошедших в Измире.  

Ключевые слова: Турция, Измир, реформы, масонство, ложа, 

«Гомер», Булвер-Литтон, Хайд Кларк, Серовбе Азнавур, Микаэл Ерамян, 

Саргис Ванандеци. 
 

THE PROMINENT FIGURES OF ‗‘THE HOMER‘‘ 806 LODGE IN SMYRNA 

Movsisyan F. V. 
 

After the Crimean War under compulsion of the great European 

states, the ―Hatt Hyumayun‖ manifesto, granted by Sultan Abdul Mejit 1st, 

tended to ―Europeanize Turkey‖ and make reforms. A group of Armenian 

intellectuals in Smyrna inspired by that document created different 

associations to improve their national, public and religious affairs and admitted 

to the English and French masonic lodges. On November 19,1859, 

―The Homer‖ 806 Lodge, founded by the license of ―The Great Lodge of 

England‖, promoted activity among Western Armenians (about three 

decades) to disseminate masonic ideas. 

The eminent figures of the Lodge were the famous English mason Hyde 

Clarke, the well-known Western- Armenia masonic leader Serovbe Aznavour, 

vendor Michael Eramyan, playwright, philologist Sargis Vanandetsi and the 

like. On March 31, 1861, the members of ―The Homer‖‘ Lodge founded the 

francophone ―La Victoire‖ in Smyrna, and the 1st Armenian  lodge ―Tigran‖ 

1014 - on April 29, 1864. The lodge ―Homer‖ stopped its activity on 

February 15,1887 because of the latest political developments in Smyrna.   
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Keywords: Turkey, Smyrna, reforms, masonry, lodge, ―The Homer‖, 

Bulwer Litton, Hyde Clarke, Serovbe Aznavour, Michael Eranyan, Sargis 

Vanandetsi. 
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Հոդվածը նվիրված է «արդարություն» և «իրավունք» 

կաեգորիանների փոխհարաբերակցության խնդրին: Արդարության 

խնդրի քննարկումը ամենահներից մեկն է ինչպես փիլիսոփայության, 

այպես էլ իրավագիտության համար: Պատմության ընթացքում 

արադարության մոտեցումնները նշանակալից են եղել ինչպես 

փիլիսոփանների, այնպես էլ իրավաբանների համար: Հոդվածն 

ուսումնասիրում է պատմության տարբեր փուլերում գոյություն ունեցող 

հիմնական հասկացությունները, վերլուծում փիլիսոփայական և 

իրավական համայնքների տեսակետները և դրանց փոխազդեցությունը: 

Իրավագիտության մեջ արդարադատությունը հանդես է գալիս որպես 

կանոնների ձևավորման, պետության գործողությունների և 

օրենսդրության կանոնների կիրառման սկզբունք: 

Բանալի բառեր. իրավունք, արդարություն, փիլիսոփայություն, 

Իրավունքի տեսություն, ազդեցություն, փոխկապակցվածություն, 

հասկացություն, գիտություն: 
 

Արդարության հարցի քննությունը դեռևս վաղնջական 

ժամանակներից առանցքային դեր ու նշանակություն է ունեցել թե՛ 

փիլիսոփայության, թե՛ իրավագիտական մտքի պատմության մեջ: Չկա 

մի այնպիսի հասկացություն, որը ստացած լինի այնքան տարբեր 

մեկնաբանություններ և նշանակություններ, որքան «արդարություն» 

հասկացությունը: Արդարությունը՝ որպես երևույթ, կապվում է 

բարոյափիլիսոփայական այնպիսի կատեգորիաների հետ, ինչպիսիք են 

բարոյականությունը, հավասարությունը, ազատությունը, պատասխա-

նատվությունը, այդուհանդերձ գոյություն չունի այնպիսի միասնական  

սահմանում, բանաձև կամ մոտեցում, որով «արդարություն» 

հասկացությունը կստանա համապարփակ նշանակություն: Տարբեր 

2 0 2 1   № 1 
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ժողովուրդների մոտ տարբեր ժամանակներում արդարության 

մոտեցումները տարբեր են եղել, դրա ընկալման որոշ ասպեկտներ 

ընդհուպ կարող են տարբերվել այնպես, որ խոր հակասությունների 

տեղիք տան [2]: 

Արդարությունը նախ դրսևորվում է որպես մարդկային 

առաքինություն, որը ներհատուկ է հոգեբանական կամային ու 

հուզական կողմերին, բայց այն չի նույնանում հոգու այդ կողմերին 

բնորոշ խոհեմության հետ, այլ ներառում է բոլոր առաքինությունները և 

վեր է կանգնում դրանցիցֈ  

Արդարությունը, ըստ էության, հակադրվում է մի այնպիսի 

երևույթի արատի հետ, ինչպիսին անիրավությունն էֈ Արդարությունն 

ունի նաև սոցիալական դրսևորում և այդ առումով հանդես է գալիս 

որպես սոցիալական առաքինությունֈ Հենց այս սոցիալական առաքի-

նությունն էլ հասարակական ու պետական կյանքի կազմակերպման, 

հասարակական ու պետական ինստիտուտների ձևավորման ու 

գործունեության, ինչպես նաև սոցիալական արժեքների շրջանառության 

սկզբունքն էֈ Հասարակական և պետական կյանքի կազմակերպման, 

հասարակական և պետական ինստիտուտների ձևավորման ու 

գործունեության հիմքում ընկած արդարությունը կարելի է անվանել 

քաղաքական-իրավական, իսկ սոցիալական արժեքների շրջանա-

ռության հիմքում ընկած արդարությունը՝ սոցիալ-տնտեսական [2]ֈ  

Թե՛ քաղաքական-իրավական, թե՛ սոցիալ-տնտեսական արդա-

րությունները սոցիալական արդարության դրսևորումներն ենֈ  

Արդարության իրավական գաղափարին առաջինն անդրադարձել է 

անգլիացի փիլիսոփա և քաղաքական գործիչ Թոմաս Հոբսը: Հոբսը 

արդարության մասին իր մտորումները կառուցում է՝ հիմնվելով որոշ 

մարդաբանական ենթադրությունների վրա: Սակայն մարդկային 

էության մասին նրա պատկերացումներն էականորեն տարբերվում են 

անտիկ դարաշրջանում մեզ հանդիպող մտածողների պատկերացում-

ներից: Նա արդարությունը տեսնում էր բնական վիճակում՝ մարդկանց 

հավասարության մեջ: Ըստ Հոբսի՝ հավասարությունը բնական վիճակի 

հիմնարար բնորոշիչն է: Նա գտնում է, որ մարդիկ ի ծնե հավասար են: 

Հոբսը գրում է. «Հարցն այն մասին, թե ով է լավագույն մարդը, իր տեղը 

չունի բնական վիճակում, որտեղ մարդիկ ի ծնե հավասար են: 

Ներկայումս գոյություն ունեցող անհավասարությունը քաղաքացիական 

օրենքների կիրառման արդյունքն է» [8]: Ըստ նրա՝ մարդկային միտքը 

ձևավորում է փորձը, ոչ թե առաքինությունը: Ի տարբերություն անտիկ 
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դարաշրջանի, որտեղ շատ մեծ նշանակություն ուներ մարդկային 

իմաստությունը, Հոբսը գտնում էր, որ «իմաստությունը ոչ ավելին է, քան 

պատրանք, իսկ դրա մասին պատկերացումները՝ «դատարկ 

ինքնագնահատական», որը մարդու եսասիրության արդյունքն է» [8]: 

Հոբսը պնդում է, որ մարդիկ բարոյապես հավասար են, քանի որ ի 

սկզբանե ունեն հավասար մտավոր կարողություններ: 

Հոբսն առաջինն էր քաղաքական պատմության մեջ, ով «բարիք» 

հասկացությունը փոխարինեց «իրավունք» հասկացությամբ: 

Ըստ Ռոուլսի՝ «Արդարությունը հասարակական ինստիտուտների 

գլխավոր արժանիքն է ճիշտ այնպես, ինչպես ճշմարտությունը մտավոր 

համակարգինն է» [7]: Նա իր ուշադրությունը կենտրոնացնում է 

արդարության գլխավոր առարկայի՝ հասարակության հիմնական 

կառուցվածքի վրա, որի տակ նա հասկանում է առավել կարևոր 

սոցիալական, իրավական, քաղաքական և տնտեսական ինստիտուտ-

ների ամբողջ համակարգը (օրինակ՝ սահմանադրությունը, 

արտադրության միջոցների մասնավոր սեփականությունը, մրցակցային 

շուկայական տնտեսությունը, մոնոգամ ամուսնությունը): Այդ 

ինստիտուտները թույլ են տալիս կառուցել կարգավորվող 

հասարակություն: Հասարակության հիմնական կառուցվածքի 

գործառույթն է տվյալ հասարակության անդամների սոցիալական 

համագործակցությունից բխող առավելությունների և հոգսերի 

(դժվարությունների) բաշխումը: 

Իլինը կարծում է, որ արդարության էությունը այն է, որ ոչ 

միատեսակ մարդկանց նկատմամբ պետք է ցուցաբերել ոչ միատեսակ 

մոտեցումֈ Եթե մարդիկ իսկապես հավասար լինեն, ապա կյանքը շատ 

պարզունակ կդառնար, իսկ արդարություն հաստատելը՝ դյուրին գործֈ 

Արդարության հարցը կլուծվեր պարզապես բարիքները հավասարաչափ 

բաշխելովֈ Սակայն մարդիկ ի ծնե հավասար չեն, և արդարությունը 

պահանջում է նրանց առանձնահատկություններին համապատասխան 

վերաբերմունք ցուցաբերել, անհավասարներին չհավասարեցնել ու 

մարդկանց անհիմն առավելություններ չտալֈ Ընդհակառակը, 

արդարությունը պահանջում է անհավասարություն անհավասարի 

նկատմամբ, բայց այնպիսի անհավասարություն, որը համապատաս-

խանում է մարդկային իրական հավասարությանը  [6]ֈ  

Իրավունքը, սերտորեն կապված լինելով սոցիալական 

արդարության հետ, նորմատիվ արտահայտություն է տալիս նրա 

քաղաքական-իրավական և սոցիալ-տնտեսական դրսևորումներինֈ  
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Քաղաքական-իրավական պատկերացումները մշտապես 

փոփոխվել են մարդկության պատմական զարգացման ընթացքումֈ 

Պլատոնի իդեալական պետության կազմակերպման հիմքում ընկած է 

աշխատանքի բաժանումըֈ Հասարակության կենսագործունեության 

համար անհրաժեշտ տեսակետները պետք է կատարեն տարբեր դասերի 

ներկայացուցիչներֈ Այդ դասերը երեքն են. 

 Ստորին կամ տնտեսական դաս՝ կազմված այն մարդկանցից, 

ովքեր իդեալական պետության համար ստեղծում են տարբեր իրեր:  

 Ռազմիկների դաս, որի խնդիրը արտաքին և ներքին վտանգներից 

պետությունը պաշտպանելն է: 

 Տիրակալների դաս, որը ընդունակ է հայեցողության միջոցով 

հասու լինել իդեաների աշխարհին:  

Թեպետ այս դասերի ներկայացուցիչները միմյանցից տարբերվում 

են բարոյական հատկանիշներով, այնուամենայնիվ բոլոր երեք դասերն 

էլ անհրաժեշտ են պետության համարֈ  

Պլատոնի կարծիքով՝ այս կամ այն դասերից սերվելը 

անհրաժեշտաբար չի պայմանավորում բարոյական հատկանիշները ու 

առաքինությունները կամ նրանց բնույթը, այսինքն՝ տնտեսական դասից 

սերված անհատը կարող է ունենալ ռազմիկներին կամ տիրակալներին 

բնորոշ հատկանիշներֈ Ծնվելուց և համապատասխան կրթություն 

ստանալուց հետո յուրանքնաչյուրն իր տեղն է գտնում նշված դասերից 

մեկում, այնուհետև դասից դաս տեղափոխվելն անհնար էֈ Իսկ եթե 

տնտեսական գործունեությամբ զբաղվող մեկը հարստության, կապերի, 

ուժի և այլի պատճառով հպարտանա և փորձի ռազմիկ կամ տիրակալ 

դառնալ, կամ եթե ռազմիկը փորձի ներթափանցել տիրակալների դաս, 

կամ եթե միևնույն մարդը փորձի միաժամանակ երկու գործով զբաղվել, 

արդարությունը կվերածվի անիրավության, և պետությունը կկործանվի 

[5]: Պլատոնի այս հայեցակարգը խիստ քննադատության է արժանացել 

Պոպերի կողմից, ով գտնում է, որ Պլատոնի ծրագիրը զուտ 

բռնատիրական է, և այստեղ խոսել այնպիսի բարոյական 

գաղափարներից, ինչպիսիք են արդարությունը, հավասարությունը, 

բարին, ճշմարիտը, անհեթեթություն էֈ Այն, որ Պլատոնի իդեալական 

պետության գաղափարը բռնատիրական է, ակնհայտ է, սակայն Պոպերը 

իր քննադատությունը հիմնավորում է նաև Պլատոնի արդարության 

պատկերացումների քննադատությամբֈ 

 Կ. Պոպերը նշում է, որ մարդկանց մեծ մասը՝ մանավանդ նրանք, 

ովքեր ունեն մարդավարական աշխարհայացք, «արդարություն» ասելով, 
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նկատի ունեն հետևյալը. քաղաքացիության բեռի հավասար բաշխում, 

այսինքն՝ հասարակական կյանքում անհրաժեշտ սահմանափա-

կումները, քաղաքացիների հավասարություն օրենքի առաջ, իհարկե, 

այն պայմանով, որ օրենքները տարբերություն չդնեն ոչ առանձին 

քաղաքացիների, ոչ էլ խմբերի և դասակարգերի միջև, դատարանների 

անկախության և անաչառություն, արտոնությունների հավասար բաժին, 

որը պետությունը կարող է առաջարկել իր քաղաքացիներին [3]: 

Արդարության մեկ այլ մեկնաբանություն ենք տեսնում Ջոն Լոկի 

իրավական մոտեցման շրջանակներում: Նա հավասարությունը 

համարում էր արդարության հիմնական սկզբունքը: Ինչպես Հոբսը, 

այնպես էլ Լոկը, պնդում է, որ բոլոր մարդիկ բնական վիճակում 

հավասար են: Սակայն Լոկը հավասարությունը մեկնաբանում է որպես 

ազատության իրավունք և այլ անձանց նկատմամբ իրավասության 

առկայություն («ամբողջ իշխանությունը և իրավասությունը համարվում 

է փոխադարձ, ոչ ոք մյուսներից ավել իշխանություն և իրավասություն 

չունի») [4, էջ 263]: Իր «Ակնարկներ բնության օրենքի մասին» 

աշխատությունում Լոկը գրում է, որ «արդարությունը բնության գլխավոր 

օրենքն է և ցանկացած հասարակության կապող հիմքը» [10]ֈ Լոկը կապ 

է տեսնում «արդարություն և ուժ» (հարկադրանք) հասկացությունների 

միջև: Նա նշում է, որ անհատի հոգում արդարության կամ 

անարդարության չափանիշներն առաջանում են զարգացած մտքի և խոր 

վերլուծության արդյունքում, բայց անհատի ոչ բոլոր գործողություններն 

են մտքի կողմից թելադրված: Շատ հաճախ անհատի գործողությունները 

բխում են հույզերից: Բնական վիճակում չկան հաստատություններ, 

որոնք կստիպեն անհատին շարժվել օրենքի նորմերով: Իսկ այնտեղ, 

որտեղ չի գործում օրենքը, չկա արդարության իրականացման ոչ մի 

երաշխիք: Պետք է նշել նաև, որ արդարության շուրջ մտորումներում 

Լոկը շատ մեծ նշանակություն է տալիս «սեփականություն» 

հասկացությանը՝ նշելով. «Այնտեղ, որտեղ չկա սեփականություն, չկա 

նաև անարդարություն» [9]: Հիմնվելով Հոբսի և Լոկի աշխատանքների 

վրա՝ ռուս քաղաքագետ Գրիգորի Կանարշը մեկնաբանում է դասական 

լիբերալիզմի արդարության տեսությունը: Համաձայն այդ տեսության՝ 

արդարությունն ընկալվում է որպես իրավունք, այլ ոչ թե բարիք: Ընդ 

որում՝ անհատի իրավունքներն ընկալվում են առաջնային և 

անօտարելի, իսկ պետության գլխավոր խնդիր է հռչակվում այդ 

իրավունքների ապահովումը: Քաղաքացիների իրավունքների և 

պարտականությունների հիմքում ընկած է արդարությունը: 
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Արդարության հիմքում ընկած է իրավունքների հավասարությունը, որը 

բացառում է մի մարդու առավելությունը մեկ այլ մարդու նկատմամբ: Եվ 

վերջապես, քաղաքական գործընթացներում հասարակությունը՝ 

իրավունքներով օժտված անհատների ամբողջությունը, վերջնական 

ատյանն է [1]: 

Այսպիսով, Իրավունքի գաղափարի կարևոր բաղադրիչներից մեկն 

է արդարությունը, ինչպես նաև դրական իրավունքի անհրաժեշտ, 

էական հատկանիշը, ավելին, դրական իրավունքը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ 

արդարության նորմատիվ արտահայտության մարմնավորումֈ 

Իրավունքը և արդարադատությունը՝ որպես հասարակության 

ձևավորման կարևոր գործոններ, դիալեկտիկորեն կապված են միմյանց 

հետֈ 

 

СООТНОШЕНИЕ ПРАВА И СПРАВЕДЛИВОСТИ 

Галстян Л. А. 

 

Статья посвящена проблематике соотношения категорий 

справедливости и права. Дискурс о справедливости является одним из 

наиболее древних как для философии, так и для юридической науки. 

Подходы к категории справедливости обозначались на протяжении 

истории как философами, так и деятелями юридической науки. 

Рассмотрены основные концепции, существовавшие на разных этапах 

истории, проанализированы взгляды философского и юридического 

сообщества, их взаимное влияние. В юриспруденции справедливость 

позиционируется в качестве принципа нормотворчества, деятельности 

государства, применения правовых норм. 

Ключевые слова: право, справедливость, философия, теория права, 

влияние, взаимосвязь, концепция, наука. 

 

THE INTERRELATIONSHIP BETWEEN LAW AND JUSTICE 

Galstyan L. H. 

 

The paper deals with the issues of justice and law. The justice discourse is 

one of the oldest for both philosophy and the legal science. Approaches to the 

category of justice have been indicated throughout the history by both 

philosophers and legal scholars. The paper examines the basic concepts that 

existed at different stages of history, analyzes the views of philosophical and 
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legal communities and their mutual influence. In jurisprudence, justice is 

positioned as a principle of rule-making, State action and law rules application.  

Keywords: law, justice, philosophy, theory of law, influence, 

interrelation, concept, science. 
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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  
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ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՎԵՃԵՐԻ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԼՈՒԾՄԱՆ 

ԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՆ 

Կարախանյան Ա. Ա. 

 

Սույն հոդվածի ուսումնասիրության առարկան հանդիսանում է 

աշխատանքային վեճերի քննության և լուծման դատավարական 

պրակտիկան: Վերջինիս վերաբերյալ իրավաբանական գրականութ-

յունում առկա տեսագործնական պատկերացումները ներկայացվել և 

քննարկվել են ինչպես ոլորտը կարգավորող ներպետական 

օրենսդրության, այնպես էլ օտարերկրյա փորձի տեսանկյունից: 

Վերլուծության է ենթարկվել նաև Մարդու իրավունքների եվրոպական 

դատարանի իրավակիրառ պրակտիկան, որի շրջանակներում փորձ է 

կատարվել բացահայտելու Եվրոպական դատարանի՝ աշխատանքային 

վեճեր լուծելու իրավասության հարցը: 

Բանալի բառեր. աշխատանքային վեճ, աշխատանքային 

դատավարություն, քաղաքացիական դատավարություն, դատական 

պրակտիկա, աշխատանքային վարույթ, խտրականության արգելք:  
 

20-րդ դարի 70-ական թվականներին սովետական աշխատանքային 

իրավունքի տեսությունում հայտնվեցին աշխատանքներ, որոնցում 

քննության էին ենթարկվում աշխատանքային դատավարության 

խնդիրները, և իրավունքի համակարգում առաջարկվում էր 

աշխատանքային դատավարության ինքնուրույնության գաղափար [7]: 

Սակայն, մասնավորապես խորհրդային աշխատանքային իրավունքի 

տեսությունում, առկա էին միմյանց հակասող պատասխաններ՝ 

առաջադրված վերոնշյալ հարցին: Այսպես, հեղինակների մի մասը 

հերքում էր աշխատանքային վարույթի ինքնուրույն գոյությունը՝ նշելով, 

որ աշխատանքային վեճերի լուծման կարգն ունի հայցային բնույթ և 

պատկանում է քաղաքացիական դատավարությանը: Մյուս 

հեղինակներն ընդունում էին աշխատանքային վարույթի 

2 0 2 1   № 1 
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ինքնուրույնությունը, քանի որ քաղաքացիական դատավարությունը՝ 

հիմնված կողմերի դիսպոզիտիվության և մրցակցության սկզբունքի վրա, 

նպատակահարմար չէր համարվում աշխատանքային իրավունքի 

նորմերի իրականացման համար՝ ելնելով վերջիններիս առանձնահատ-

կություններից: Ուստի անհրաժեշտ էր համարվում աշխատանքային 

դատավարության օրենսգրքի (այսուհետ՝ աշխ. դատ. օր.) ընդունումը, 

որը սահմանելու էր նաև վեճի կողմերի հաշտեցման համար պարտադիր 

մինչդատական ընթացակարգերի իրավակարգավորման մեխանիզմ-

ները:  

Ի հակադրություն վերոնշյալի՝ «հակառակորդ» հեղինակները 

բացառում էին աշխատանքային վեճերի առանձնահատկությունները և 

կարծում էին, որ վերջիններիս բնորոշ որոշ հատկություններ կարող են 

սահմանվել քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում առանձին 

գլխով, քանի որ քաղաքացիական դատավարությունը պատմականորեն 

հանդես է եկել որպես միասնական ճյուղ՝ կարգավորելով ոչ միայն 

քաղաքացիական իրավունքի, այլև մյուս նյութական իրավունքների հետ 

կապված իրավահարաբերությունները: Մի մասն էլ արդյունավետ էր 

համարում դատավորների մասնագիտացումը աշխատանքային 

վեճերում, այսինքն՝ հատուկ մասնագիտացված աշխատանքային 

դատարանների ստեղծումը, որոնք ունենալու էին լայն իրավասութ-

յուններ: Այս գաղափարին կողմ գիտնականները ևս առաջարկում էին 

աշխ.դատ.օրենսգրքի ընդունում [8]:  

Անդրադառնալով օտարերկրյա փորձին՝ պետք է նշել, որ այն 

տալիս է բավականին խճանկարային պատկեր: Աշխատանքային 

դատավարությունն օտարերկրյա պրակտիկայում կա՛մ ընդհանուր 

դատական համակարգի կառուցվածքում է, կա՛մ, ինչպես 

Գերմիանիայում, Բրազիլիայում, Իսրայելում, ունի ամբողջովին 

ինքնավար համակարգ՝ օժտված լայն իրավասությամբ: Այսպես, 

Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում աշխատանքային դատարան-

ները լուծում են ոչ միայն անհատական աշխատանքային վեճեր, այլև 

օժտված են բացառիկ իրավասությամբ՝ լուծելու միավորումների 

(հավաքների) իրավունքի խախտման հետ կապված վեճերը, 

գործադուլների և լոկաուտների անօրինական ճանաչման հետ կապված 

վեճերը և այլն: Որոշ երկրներում աշխատանքային դատարանները 

քննում են միայն անհատական աշխատանքային վեճեր (Իսպանիա), 

մյուսներում՝ անհատական և կոլեկտիվ վեճեր, կամ կոլեկտիվ վեճերի մի 

մասը (Դանիա, Ֆինլանդիա, Նորվեգիա, Գերմանիայի Դաշնային 
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Հանրապետություն), երրորդներում՝ ոչ միայն աշխատանքային, այլև 

սոցիալական ապահովագրության և սոցիալական ապահովության 

վեճեր (Իսրայել) [8]:  

Այն գիտնականները, ովքեր դեմ են աշխ. դատ. օրենսգրքի 

ընդունմանը, ընդգծում են, որ օտարերկրյա երկրներում 

աշխատանքային վեճերի քննությունն իրականացվում է հիմնականում 

քաղաքացիական դատավարության օրենսդրության հիման վրա: 

Նույնիսկ այն երկրներում, որտեղ աշխատանքային դատավարության 

հատուկ օրենքներ են ընդունված, դրանցում քննված դատավարական 

առանձնահատկությունները հանդիսանում են զուտ լրացումներ 

քաղաքացիական դատավարության գործընթացների ընդհանուր 

կանոններին: Ամփոփելով աշխատանքային արդարադատության 

օտարերկրյա փորձը՝ ռուս գիտնական Իգոր Կիսելևը նշում է, որ վեճերի 

լուծման գործընթացն աշխատանքային դատարաններում ավելի արագ է 

և պակաս ծախսատար: Վերջիններս ցուցաբերում են մեծ 

նախաձեռնություն դատական գործընթացները վարելիս [9]: Իսկ ռուս 

իրավաբան, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 

Լեոնիդ Բուգրովը կարծում է՝ աշխ.դատ.օրենսգրքի և աշխատանքային 

օրենսգրքի առանձին գոյությունը կհանգեցնի նրան, որ աշխատանքային 

իրավունքը արհեստականորեն կբաժանվի երկու ճյուղի, որն էլ 

կհանգեցնի աշխատանքային իրավունքի ներքին փլուզման [8]: 

Ռուսաստանի Դաշնությունում, օրինակ, աշխատանքային վեճերի 

լուծման ինչպես արտադատական, այնպես էլ դատական 

ընթացակարգերը կարգավորվում են Աշխատանքային օրենսգրքով [4]՝ 

չնայած նրան, որ այստեղ առանձին օրենսգրքով է կարգավորվում 

արբիտրաժային դատավարության գործընթացը [5]:     

Հայաստանի Հանրապետությունում (այսուհետ՝ ՀՀ) աշխատան-

քային վեճերը ենթակա են քննության դատական կարգով [2]: Այստեղ 

2018թ. փետրվարի 9-ին ընդունվեց Քաղաքացիական դատավարության 

նոր օրենսգիրք, որտեղ առանձին ենթաբաժին է հատկացված հատուկ 

հայցային վարույթների կարգով քննվող վեճերի համար, որի 24-րդ 

գուխը վերաբերում է երեք տեսակի` աշխատանքային պայմանագրի 

փոփոխման, աշխատանքային պայմանագրի լուծման և աշխատողին 

կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հետ կապված 

անհատական աշխատանքային վեճերով  վարույթին [3]: 

Ուսումնասիրելով 2006-2020թթ. ՀՀ-ում առկա աշխատանքային վեճերի 

ավելի քան 50 դատական նախադեպ՝ կապված աշխատանքային 
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պայմանագրի ձևի, անօրինական աշխատանքի, աշխատանքային 

պայմանագրի գործողության ժամկետի, աշխատավարձի և այլ 

վճարների, փորձաշրջանի, կարգապահական պատասխանատվության, 

աշխատանքային պայմանագրի լուծման, արձակուրդի, աշխատողի 

նյութական պատասխանատվության, գործատուի նյութական պատաս-

խանատվության հետ, պարզվեց, որ ընդամենը երկու՝ ԵԿԴ/0313/02/09 և 

ԵԱՔԴ/2378/02/08 նախադեպերի դեպքում է առկա կողմերի միջև 

հաշտության համաձայնության կնքմամբ վեճի լուծում: Թեև 

հետազոտված նախադեպերից միայն երկուսում են որպես հայցվոր 

հանդես գալիս գործատուները (ԵԱԴԴ/3614/02/15, ԵԿԴ/2128/02/13), 

այնուամենայնիվ մի շարք վճռաբեկ բողոքներ բերվել են հենց նրանց 

կողմից, իսկ ընդհանուր առմամբ՝ բերված բողոքները բավարարվել են 

գրեթե հավասարապես՝ և՛ հօգուտ գործատուների, և՛ հօգուտ 

աշխատողների (չնչին տարբերությամբ՝ հօգուտ աշխատողների): 

Դատական նախադեպերի մեծամասնությունը՝ ավելի քան կեսը, 

պատկանում է աշխատանքային պայմանագրի լուծման հետ կապված 

աշխատանքային վեճերին, մասնավորապես հաստիքների կրճատման, 

հաստիքի՝ մեկ այլ կառուցվածքային ստորաբաժանում տեղափոխվելու, 

ապացուցման բեռի բաշխման, աշխատողի որակավորման, նախկին 

աշխատանքում վերականգնվելու, աշխատողի՝ զբաղեցրած պաշտոնին 

համապատասխանելու և այլ պատճառներով [6]: 

Ինչ վերաբերում է Մարդու իրավունքների եվրոպական 

դատարանի (այսուհետ՝ Եվրոպական դատարան, ՄԻԵԴ) իրավակիրառ 

պրակտիկային, ապա վերջինիս՝ աշխատանքային վեճեր լուծելու 

իրավասությունը բավականին սահմանափակված է «Մարդու 

իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության 

մասին» եվրոպական կոնվենցիայում (այսուհետ՝ Կոնվենցիա) տեղ 

գտած իրավադրույթներով [1]: Եվրոպական դատարանը նախ և առաջ  

բացահայտում է վեճի բնույթը`կիրառելիության հարցը լուծելու համար 

[12]: Այսպես, Եվրոպական դատարանն առաջին հերթին զբաղվում է 

մարդու անձնական իրավունքների պաշտպանությամբ՝ կյանքի 

իրավունք, ազատության իրավունք, սեփականության իրավունք և այլն, 

երկրորդ հերթին՝ սոցիալ-տնտեսական իրավունքների պաշտպա-

նությամբ, որին էլ պատկանում է աշխատանքային իրավունքը [11]: Այն 

Կոնվենցիայում ուղղակիորեն արտահայտված չէ, սակայն անուղղա-

կիորեն կարող է արտահայտվել այլ հոդվածների միջոցով: 

Մասնավորապես, Եվրոպական դատարանը գտել է, որ 6-րդ՝ «Արդար 
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դատաքննության իրավունք» վերտառությամբ հոդվածի 1-ին կետը, այն 

է՝ յուրաքանչյուր ոք, երբ որոշվում են նրա քաղաքացիական 

իրավունքներն ու պարտականությունները, ինչպես նաև նրան 

ներկայացված ցանկացած քրեական մեղադրանքի առնչությամբ ունի 

օրենքի հիման վրա ստեղծված անկախ ու անաչառ դատարանի կողմից 

ողջամիտ ժամկետում արդարացի և հրապարակային դատաքննության 

իրավունք, կիրառվում է նաև այն վեճերի նկատմամբ, որոնք 

վերաբերում են սոցիալական հարցերին, ներառյալ՝ մասնավոր 

ընկերության կողմից աշխատողին աշխատանքից ազատելու (օրինակ՝ 

Buchholz ընդդեմ Գերմանիայի N 7759/77 գործը [15]), սոցիալական 

ապահովագրության նպաստների վերաբերյալ վարույթների (Feldbrugge 

ընդդեմ Նիդեռլանդների N 8462/79 [17]) և մի շարք այլ դեպքերում [10]: 

Բացի այդ, Կոնվեցիայի 14-րդ հոդվածով սահմանվում է 

խտրականության արգելքը, և երբ գործատուն առանց հիմնավոր 

պատճառի անձին ազատում է աշխատանքից կամ ընդհանրապես 

ցուցաբերում է խտրական վերաբերմունք նրա հանդեպ, ապա խախտում 

է վերոնշյալ հոդվածի պահանջը:  

Սակայն միայն խտրականությամբ պայմանավորված գանգատներ 

հիմնականում չեն բերվում: Շատ հաճախ անձի աշխատանքային և դրա 

հետ կապված մի շարք այլ իրավունքների խախտումն իրենց 

հիմնավորումներն են գտնում միաժամանակ Կոնվենցիայի մի քանի 

հոդվածներում [13]. օրինակ՝ Ի. Բ.-ն ընդդեմ Հունաստանի N 552/10 

գործում գանգատ բերողը խնդրում էր ճանաչել իր աշխատանքից 

ազատվելն անվավեր [18]: Ազատվելու պատճառը հանդիսացել էր այն, 

որ գործընկերներն իմացել էին իր հիվանդության հետ կապված 

տեղեկություններ, ինչը Ի. Բ.-ն համարել էր ոչ միայն 14, այլև 8-րդ 

հոդվածի խախտում, որը վերաբերում է անձի անձնական և ընտանեկան 

կյանքը հարգելու իրավունքին: Իսկ Դանիլյենկովան և այլք ընդդեմ 

Ռուսաստանի Դաշնության N 67336/01 գործով [14] դարձյալ խախտվել 

էր Կոնվենցիայի 14-րդ հոդվածը, սակայն այս անգամ 11-րդ հոդվածի 

հետ միասին, որը սահմանում է հավաքների և միավորման 

ազատությունը:  

Պրակտիկայում առկա են նաև 14 և 9՝ մտքի, խղճի և կրոնի 

ազատության (Eweida և այլք ընդդեմ Միացյալ Թագավորության N 

48420/10, 59842/10, 51671/10 և 36516/10 գործերը [16]), 14 և 10՝ 

արտահայտվելու, խոսքի ազատության (Vogt ընդդեմ Գերմանիայի N 

17851/91 [19]) համակցմամբ բերված գանգատներ:  
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Նշենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, 2002թ. մարտի 20-ին 

վավերացնելով «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատութ-

յունների պաշտպանության մասին» Եվրոպական կոնվենցիան, ևս 

ստանձնեց ներպետական օրենսդրությունը Եվրոպական կոնվենցիայի և 

կից արձանագրությունների պահանջներին համապատասխանեցնելու 

պարտավորություն: 

Եզրահանգում: Այսպիսով, սույն հետազոտության միջոցով 

ամփոփվեց և վերլուծության ենթարկվեց աշխատանքային վեճերի 

լուծման դատական պրակտիկան ինչպես տեսականորեն, այնպես էլ 

գործնական առումով: Մասնագիտական գրականության, ոլորտը 

կարգավորող ներպետական և օտարերկրյա իրավադրույթների 

ուսումնասիրության արդյունքում պարզ դարձավ, որ աշխարհում 

բացակայում են աշխատանքային դատավարության իրավասության 

ձևավորման ընդհանուր ընդունված չափանիշներ: Դրանք միանշանակ 

չեն անգամ ՄԻԵԴ իրավակիրառ պրակտիկայում:         
 

ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ПРАКТИКА РАССМОТРЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ 

ТРУДОВЫХ СПОРОВ 

Караханян А. А. 
 

         Предметом изучения настоящей статьи является процессуальная 

практика рассмотрения и разрешения трудовых споров. В юридической 

литературе теоретические и практические идеи о последнем были 

представлены и обсуждены как с точки зрения регулирующего сферу 

внутригосударственного законодательства, так и с точки зрения 

зарубежного опыта. Также была проанализирована правоприменительная 

практика Европейского суда по правам человека, в рамках которого была 

предпринята попытка раскрыть вопрос о юрисдикции Европейского суда 

по разрешению трудовых споров. 

         Ключевые слова: трудовой спор, трудовой процесс, гражданский 

процесс, судебная практика, трудовое производство, запрет 

дискриминации. 
 

PROCEDURAL PRACTICE OF CONSIDERATION AND RESOLUTION OF 

LABOR DISPUTES 

Karakhanyan A. A. 
 

         The subject of this article is the procedural practice of consideration and 

resolution of labor disputes. In the legal literature, theoretical and practical 
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ideas about the latter were presented and discussed both from the point of 

view of domestic legislation regulating the sphere, and from the point of view 

of foreign experience. The law enforcement practice of the European Court of 

Human Rights was also analyzed, in which an attempt was made to disclose 

the issue of the jurisdiction of the European Court for the settlement of labor 

disputes. 

         Keywords: labor dispute, labor process, civil litigation, judicial practice, 

labor proceedings, prohibition of discrimination. 
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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 

DOI 10.54151/27382559-2021.1b-118 

 

ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔԻ 

ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈՐՈՇ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

Բարսեղյան Գ. Վ. 

 

Սույն աշխատանքում քննարկվում են տարածության մեջ քրեական 

օրենքի գործողության տարածքային սկզբունքի կիրառման 

հիմնախնդիրները: Ուսումնասիրության ենթարկելով ՀՀ օրենսդրութ-

յունը և միջազգային իրավական ակտերը՝ ներկայացվում են պետության 

տարածքի սահմանման հետ կապված խնդիրները, հանցանքի 

կատարման վայրի որոշման և տարածքային սկզբունքի կիրառման 

բացառությունների հիմնախնդիրները: Կատարված հետազոտության 

հիման վրա ներկայացվում են առաջարկություններ՝ ուղղված ՀՀ 

օրենսդրության և իրավակիրառ պրակտիկայի բարելավմանը:  

Բանալի բառեր. քրեական օրենք, գործողություն տարածության 

մեջ, տարածքային սկզբունք, ճանաչում չստացած պետություն, որևէ 

պետության չպատկանող տարածք, տևող և շարունակվող հանցագոր-

ծություններ, համացանց, համակարգչային հանցագործություններ: 
 

Հանցանքի կատարման վայրի որոշումն առանցքային 

նշանակություն ունի քրեական իրավունքում, քանի որ առանց դրա 

անհնար է հստակեցնել, թե ո՞ր պետության օրենսդրությունն է 

կիրառելի, ո՞վ և ի՞նչ չափով իրավունք ունի կիրառելու քրեաիրավական 

հակազդման միջոցներ:  

Հիմնական խնդիրը, որ ծագում է նշված ինստիտուտի կիրառման 

ժամանակ, պայմանավորված է նրանով, որ տարածության մեջ 

քրեական օրենքի կիրառման հարցերին անդրադառնալիս պետք է 

հաշվի առնվի ոչ թե մեկ, այլ մի քանի պետության շահեր՝ իրենց տարբեր 

օրենսդրական կարգավորումներով: 

Տարածության մեջ քրեական օրենքի գործողության հարցը թե՛ 

տեսաբանների շրջանում և թե՛ իրավակիրառ պրակտիկայում հաճախ 
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բախվում է անլուծելի թվացող մի շարք խնդիրների. ինչպե՞ս վարվել այն 

դեպքերում, երբ հանցանքը սկսվել է, օրինակ ՀՀ-ում, բայց ավարտվել 

միջազգային հանրության կողմից դեռևս ճանաչում չստացած 

պետությունում, օրինակ՝ Արցախում, կամ ինչպես կանոնակարգել այն 

իրավիճակները, երբ հանցանքը կատարվել է մի պետության 

տարածքում, սակայն սահմանների ճշգրտման արդյունքում այն 

ներկայումս արդեն մեկ այլ պետության տարածք է՝ այնտեղ գործող 

ուրույն օրենսդրությամբ և այլն: 

Քրեական օրենքի գործողություն ասելով՝ ընդունված է հասկանալ 

քրեական օրենքի գործողության կամ իրագործման ոլորտը: Քրեական 

օրենքը, ինչպես և ցանկացած այլ իրավական ակտ, ունի գործողության 

որոշակի տարածքային սահմանափակումներ: Դրանք այն սահմանա-

փակումներն են, որոնք վերաբերում են տարածքին, ժամանակին և այլ 

հանգամանքներին: 

Տարածության մեջ քրեական օրենքի գործողություն ասելով՝ 

ընդունված է հասկանալ քրեական օրենքի առաջ դրված այն 

հանձնարարականներն ու մարտահրավերները, որոնք կատարվում են 

կամ կարող են կատարվել՝ ելնելով տարածքային սահմանափակման 

սկզբունքից կամ գաղափարից; Քրեական օրենքի գործողություն ասելով՝ 

ընդունված է հասկանալ նաև քրեական օրենքի կամ դրա նորմերի 

գործողության այս կամ այն ձևը, քրեաիրավական կարգավորման 

կոնկրետ մեխանիզմները [1]: 

Օրենսդրությունը սահմանում է այս ընդհանուր տրամաբա-

նությունից մեկ բացառություն: Խոսքը դիվանագիտական 

անձեռնմխելիությամբ օժտված անձանց և նրանց կողմից հանցանքների 

կատարման պարագայում քրեաիրավական ներգործության միջոցների 

կիրառմանը մասին է: Այս անձանց կողմից հանցանքների կատարման 

դեպքում նրանց նկատմամբ քրեաիրավական ներգործության միջոցների 

կիրառման հարցը, համաձայն ՀՀ գործող քրեական օրենսգրքի [2] 

(այսուհետ՝ Օրենսգիրք) և միջազգային պայմանագրերի, որոշվում է 

դիվանագիտական ճանապարհով: «Դիվանագիտական հարաբերութ-

յունների մասին» Վիենայի կոնվենցիայի [3] համաձայն՝ դիվանա-

գիտական ներկայացուցչության ներկայացուցիչներ են համարվում 

դեսպանները, հյուպատոսները, նրանց քարտուղարներն ու 

օգնականները, խորհրդականները և տեղակալները, ռազմական 

ատաշեն և նրա օգնականը, առաջին, երկրորդ և երրորդ քարտուղարը և 
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նրանց օգնականները, քարտուղար-արխիվավարը, ինչպես նաև նրանց 

ընտանիքի անդամները, որոնք ապրում են նրանց հետ համատեղ:  

Փոխադարձ փոխգործակցության սկզբունքով դիվանագիտական 

անձեռնմխելիությամբ օժտված անձանց շարքին են դասվում նաև 

դիվանագիտական ներկայացուցչություններին սպասարկող անձնա-

կազմը, այդ թվում նաև միջազգային կազմակերպությունների 

պաշտոնատար անձինք, պառլամենտի և ներկայացուցչական այլ 

մարմինների ներկայացուցիչներ:  

Քրեական օրենքի գործողության սկզբունքները համընդհանուր են 

և պետք է արտացոլեն քրեական օրենքի տրամաբանությունը: 

Սկզբունքների հիմքում դրված են այն հիմնարար իրավանորմերը, որոնք 

օգնում են իրականացնելու քրեաիրավական հարաբերությունների 

լիարժեք կարգավորում:  

Քրեական օրենքի գործողությունը տարածության մեջ հիմնված է 

մի շարք սկզբունքների վրա՝ տարածքային, քաղաքացիության, 

ունիվերսալ, ռեալ, առանձին երկրներում գործում է նաև հովանա-

վորչության սկզբունքը, սակայն առաջնահերթ նշանակություն ունի հենց 

տարածքային սկզբունքի կիրառման հիմնահարցը [4]:  

Օրենսգրքի 14-րդ հոդվածի համաձայն՝ Հայաստանի 

Հանրապետության տարածքում հանցանք կատարած անձը ենթակա է 

պատասխանատվության Հայաստանի Հանրապետության քրեական 

օրենսգրքով: Տարածքային սկզբունքը գործում է որոշակի տարածքում 

արարքի կատարման փաստը որոշելու և անձի նկատմամբ 

քրեաիրավական ներգործության միջոցները կիրառելու համար:  

Նշված սկզբունքի կիրառման առումով առկա են մի շարք 

խնդիրներ, մասնավորապես՝ ՀՀ օրենսդրությունը չի կանոնակարգում 

այն իրավիճակները, երբ ՀՀ տարածքից դուրս հանցանքի կատարման 

պահին անձը հանդիսացել է ՀՀ քաղաքացի, սակայն մինչ 

պատասխանատվության ենթարկելը դադարել է ՀՀ քաղաքացի լինելուց 

կամ ընդհակառակը՝ հանցանքի կատարման պահին ՀՀ քաղաքացի չի 

եղել, սակայն մինչ պատասխանատվության ենթարկվելը ձեռք է բերել ՀՀ 

քաղաքացիություն: Հարց է ծագում՝ կարող ենք արդյոք նշված անձանց 

ենթարկել պատասխանատվության ՀՀ-ում հայտնվելու դեպքում և ո՞ր 

սկզբունքի հիման վրա՝ քաղաքացիության, թե ունիվերսալ:  

Այս առումով առավել հետաքրքիր է Ֆրանսիայի օրենսդրությունը, 

որի կանոնակարգման համաձայն՝ Ֆրանսիայի տարածքից դուրս 

հանցանքի կատարման պարագայում գործում է Ֆրանսիայի 
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օրենսդրությունը, եթե հանցանքը կատարվել է Ֆրանսիայի քաղաքացու 

կողմից, կամ այն անձի, ով թեև հանցանքի կատարման պահին 

Ֆրանսիայի քաղաքացի չէր, սակայն այն ձեռք է բերել դրանից հետո: 

Կարծում ենք՝ ճիշտ կլիներ ՀՀ քրեական օրենսդրությունում ևս 

ամրագրել այդ մոտեցումը: Այդ առումով, առավել քան ողջունելի է ՀՀ 

քրեական նոր օրենսգրքի նախագծում [5] (այսուհետ՝ Նախագիծ) տեղ 

գտած ձևակերպումը, որի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասը սահմանում է. 

«Քրեական օրենքով նախատեսված արարքը Հայաստանի 

Հանրապետության տարածքից դուրս կատարած Հայաստանի 

Հանրապետության քաղաքացիների, այդ թվում՝ երկքաղաքացիություն 

ունեցող անձանց, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունում 

մշտապես բնակվող քաղաքացիություն չունեցող անձանց, Հայաստանի 

Հանրապետությունում փախստականի կարգավիճակով բնակվող, 

ապաստան հայցող կամ ապաստան ստացած անձանց քրեական 

պատասխանատվության հարցը լուծվում է Հայաստանի 

Հանրապետության քրեական օրենսգրքով, եթե նրանց կատարած 

արարքը հանցանք է համարվում դրա կատարման վայրի պետության 

օրենսդրությամբ, և եթե նրանք այդ արարքի համար քրեական 

պատասխանատվության չեն ենթարկվել»: 

Հաջորդ խնդիրը կապված է այլ պետության տարածքի հետ: 

Հնարավոր են իրավիճակներ, որ հանցանքը կատարվի չճանաչված 

պետության կամ ընդհանրապես որևէ պետության չպատկանող 

տարածքում: Նման պարագայում խնդիրներ կարող են ծագել 

քաղաքացիության սկզբունքի կիրառման առումով: Կարծում ենք՝ ՀՀ 

քրեական օրենսդրությունը ևս պետք է արձագանքի այդ հարցին: 

Նախագծում կրկին այս ուղղությամբ առաջարկ արված է, որը, 

սակայն, վերաբերում է միայն որևէ պետության չպատկանող 

տարածքին: Մասնավորապես, Նախագծի 12-րդ հոդվածում ամրագրված 

է, որ եթե քրեական օրենքով նախատեսված արարքը Հայաստանի 

Հանրապետության քաղաքացիների, այդ թվում՝ երկքաղաքացիություն 

ունեցող անձանց, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունում 

մշտապես բնակվող քաղաքացիություն չունեցող անձանց, Հայաստանի 

Հանրապետությունում փախստականի կարգավիճակով բնակվող, 

ապաստան հայցող կամ ապաստան ստացած անձանց կողմից 

կատարվել է որևէ պետության չպատկանող տարածքում, ապա այդ 

արարքը կատարած անձինք ենթակա են քրեական 

պատասխանատվության Հայաստանի Հանրապետության քրեական 
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օրենսգրքով, եթե կատարված արարքի համար որպես պատիժ 

նախատեսված է ազատազրկում: Կարծում ենք, որ նման ձևակերպումը 

թեև արդարացված է, սակայն անհարկի ընդլայնում է այն արարքների 

շրջանակը, որոնց պարագայում պետությունը պետք է արձագանքի, 

քանի որ քրեական օրենսդրությամբ նախատեսված հանցանքների ճնշող 

մեծամասնության համար, սանկցիայում նախատեսված է 

ազատազրկում: Թերևս ավելի ճիշտ կլիներ որոշակիորեն 

սահմանափակել ազատազրկման ժամկետը և օրենսդրորեն ամրագրել, 

որ այդ դրույթը կիրառելի է այն դեպքերում, երբ կատարվել է ծանր կամ 

առանձապես ծանր հանցագործություն: Միևնույն ժամանակ կարծում 

ենք, որ օրենսդրորեն պետք է ամրագրվի, որ եթե հանցանքը կատարվել 

է չճանաչված պետության տարածքում և քաղաքացիության սկզբունքին 

բավարարող սուբյեկտը հայտնվել է ՀՀ տարածքում, ապա նա ենթակա է 

պատասխանատվության ՀՀ քրեական օրենսգրքով՝ մեր երկրում այդ 

արարքը հանցանք համարվելու պարագայում: 

Հարկ է նկատել, որ քաղաքացիության սկզբունքն ամրագրում է 

ստացել բազմաթիվ երկրների օրենսդրությամբ: Համաձայն Շվեյցարիայի 

օրենսդրության՝ ցանկացած պարագայում այլ պետության տարածքում 

հանցանք կատարած Շվեյցարիայի քաղաքացին, քրեական պատասխա-

նատվության է ենթարկվելու շվեյցարական օրենսդրությամբ՝ 

բացառությամբ այն դեպքերի, եթե հանցանքի կատարման երկրի 

օրենսդրությամբ ավելի մեղմ պատասխանատվություն է նախատեսվում 

այդ արարքի համար: Այս դեպքում անձը պատասխանատվության 

կենթարկվի այդ երկրի օրենքով [6]:  

Օրենսգրքի 15-րդ հոդվածի 3-րդ մասը սահմանում է քրեական 

օրենքի տարածության մեջ գործողության ունիվերսալ սկզբունքը, 

համաձայն որի՝ օտարերկրյա քաղաքացիները և Հայաստանի 

Հանրապետությունում մշտապես չբնակվող, քաղաքացիություն 

չունեցող անձինք, ովքեր հանցանքը կատարել են Հայաստանի 

Հանրապետության տարածքից դուրս, ենթակա են քրեական 

պատասխանատվության Հայաստանի Հանրապետության քրեական 

օրենսգրքով, եթե նրանք կատարել են այնպիսի հանցագործություններ, 

որոնք նախատեսված են Հայաստանի Հանրապետության միջազգային 

պայմանագրով: 

Որպես այդպիսին, այս սկզբունքն իր էությամբ ընդհանուր 

տարածքային սկզբունքից բացառում է: Այս սկզբունքի էությունը այն է, 

որ անձը քրեական պատասխանատվության է ենթարկվում ցանկացած 
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պետության կողմից իր երկրի օրենքներով՝ անկախ այն հանգամանքից, 

թե որտեղ է նրա կողմից կատարվել հանցանքը: Ն. Դ. Սերգիևսկին, 

փորձելով բացահայտել սկզբունքի էությունը, նշում էր, որ տվյալ 

սկզբունքի էությունը այն է, որ այն պատասխանատվություն է 

սահմանում ցանկացած պարագայում և ցանկացածի նկատմամբ՝ 

անկախ հանցանքի կատարման վայրից [7]:  

Ճապոնական օրենսդրությունը բավականին հետաքրքիր 

իրավակարգավորումներ ունի այս հարցի հետ կապված: Ասվածը 

մասնավորապես վերաբերում է նրան, որ քրեական օրենսգրքի որոշ 

հոդվածներ անվերապահորեն կիրառելի են պետության տարածքից 

դուրս հանցանք կատարած ցանկացած անձի նկատմամբ, որը 

սահմանվում է քրեական օրենսգրքի հատուկ մասի նորմերով և 

միջազգային պայմանագրերով [8]: Գերմանական օրենսդրությունը 

սահմանում է կոնկրետ տեսակի հանցագործություններ, որոնց 

պարագայում այս սկզբունքը համարվում է կիրառելիֈ Ֆրանսիական 

օրենսդրությունը հստակ սահմանում է մարդկության դեմ ուղղված 

հանցագործությունների տեսակները և նրանց նկատմամբ նշանակման 

ենթակա պատիժը [9]:  

Ռեալ սկզբունքի էությունը այ է, որ այն ապահովում է քրեական 

օրենքի գործողության էքստերիտորիալության սկզբունքը, ինչի 

պայմաններում ապահովում է տվյալ պետության և նրա քաղաքացիների 

պաշտպանությունը հանցագործություններից: Այսպես, Օրենսգրքի      

15-րդ հոդվածի 3-րդ մասը ամրագրում է, որ օտարերկրյա 

քաղաքացիները և Հայաստանի Հանրապետությունում մշտապես 

չբնակվող, քաղաքացիություն չունեցող անձինք, ովքեր հանցանքը 

կատարել են Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս, 

ենթակա են քրեական պատասխանատվության Հայաստանի 

Հանրապետության քրեական օրենսգրքով, եթե նրանք կատարել են 

այնպիսի ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործություններ, որոնք 

ուղղված են Հայաստանի Հանրապետության շահերի կամ Հայաստանի 

Հանրապետության քաղաքացիների իրավունքների և ազատությունների 

դեմ: Կարծում ենք, Օրենսգրքում ռեալ սկզբունքի ձևակերպման մեջ 

առկա է որոշակի անհամաչափություն. եթե հանցանքը կատարվելէ ՀՀ 

տարածքից դուրս և ուղղված է ՀՀ շահերի կամ նրա քաղաքացիների 

իրավունքների և ազատությունների դեմ, ապա պատասխանատվություն 

պետք է սահմանվի ոչ թե միայն ծանր կամ առանձնապես ծանր, այլև 
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ցանկացած հանցանքի համար: Ուստի, առաջարկում ենք Օրենսգրքում 

կատարել համապատասխան փոփոխություն: 

Բավականին հետաքրքիր և ուշագրավ է նաև արտասահմանյան 

երկրների փորձը՝ քննարկվող թեմայի վերաբերյալ: Այսպես, 

Գերմանիայի քրեական օրենսգիրքը, փորձելով հարցին տալ 

հնարավորինս մանրակրկիտ իրավական կարգավորում, մեկ առանձին 

հոդվածով է սահմանում հանցանքի կատարման վայրը: Այսպես, 

հանցանքի կատարման վայր է համարվում այն վայրը, որտեղ 

հանցավորը գործել է, կամ անգործության դեպքում, որտեղ դրսևորվել է 

նրա հանցավոր անգործությունը: Այլ կերպ ասած՝ այստեղ հանցանքի 

կատարման վայրը կախման մեջ է դրվում այն հանգամանքից՝ արդյոք 

մենք գործ ունենք նյութական, թե ձևական հանցակազմերի հետ [10]: 

Հատուկ ուշադրության է արժանանում միայն մեկ հանգամանք, այն է՝ 

եթե հանցանքը կատարվել է հանցակիցների մասնակցությամբ: Այդ 

պարագայում հստակեցվում է քաղաքացիության և քրեական օրենքի՝ 

տարածքում գործողության հարցը:  

Հարցը բավականին հետաքրքիր իրավական կարգավորում է 

ստացել Ֆրանսիայի քրեական օրենսգրքում: Այստեղ կապ ունեն երկրի 

թե՛ ցամաքային, թե՛ ջրային և թե՛ օդային սահմանները, ուստի, ասելով 

հանցանքի կատարման վայր, ֆրանսիական օրենսդրությունը 

հասկանում է վայրը, որտեղ կատարվել է հանցանքը՝ անկախ տարածքի 

տեսակից [11]:  

Օրենսգիրքը 14-րդ հոդվածով կարգավորման է ենթարկում 

հանցանքի կատարման վայրի հետ կապված իրավահարաբե-

րությունները, համաձայն որի՝ Հայաստանի Հանրապետության 

տարածքում կատարված է համարվում այն հանցանքը, որը՝ սկսվել, 

շարունակվել կամ ավարտվել է Հայաստանի Հանրապետության 

տարածքում, հանցակցությամբ կատարվել է այն անձանց հետ, ովքեր 

հանցավոր գործունեություն են իրականացրել այլ պետության 

տարածքում: 

Առանձնակի կարևորություն է տրվում նաև տևող ու շարունակվող 

հանցագոծությունների, հանցակցությամբ կատարվող հանցանքների 

կատարման վայրի որոշմանը:  

Տևող հանցագործությունների ժամանակ հանցանքի կատարման 

վայրի պարզման համար, որոշակի բացառություններից բացի, մեր 

կարծիքով կարևոր նշանակություն ունի, թե որտեղ է խափանվել 

հանցավոր գործունեությունը: Այսպես, ՀՀ վճռաբեկ դատարանը 
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(այսուհետ՝ Վճռաբեկ դատարան) Ս. Ղամբարյանի և մյուսների գործով 

իրավական դիրքորոշում է հայտնել այն մասին, որ տևող 

հանցագործությունները դրսևորվում են հանրորեն վտանգավոր 

գործողության կամ անգործության՝ տևական ժամանակահատվածում 

անընդմեջ իրականացմամբ, զուգորդվում են օրենքով հանցավորի վրա 

դրված պարտականությունների տևականորեն չկատարմամբ և 

ավարտված են համարվում արարքի դադարման պահից, որը կարող է 

պայմանավորված լինել ինչպես հանցավորի գործողություններով 

(օրինակ` մեղայականով ներկայանալով), այնպես էլ նրանից անկախ 

հանգամանքներով (օրինակ՝ իրավապահ մարմինների միջամտությամբ 

և այլն) [12]: Վճռաբեկ դատարանը վերահաստատում է վերը մեջբերված 

դիրքորոշումն առ այն, որ տևող հանցագործության օբյեկտիվ կողմը 

կազմող արարքը կրում է ոչ թե մեկանգամյա բնույթ, այլ դրա 

իրականացումը բնութագրվում է տևական ժամանակահատվածում 

անընդհատ իրականացվող գործընթացով: Հետևաբար՝ տևող 

հանցագործությունների դեպքում հանցանքը կատարելու ժամանակ 

պետք է դիտել հանցավոր արարքը իրականացնելու ամբողջ 

ժամանակահատվածը՝ սկսելու պահից մինչև դրա դադարման պահը: 

Այլ խոսքով՝ տևող հանցագործության կատարման ժամանակ պետք է 

հասկանալ դրա իրականացման ժամանակահատվածի ցանկացած 

միավորը մինչև դրա դադարումը [13]: 

Վերոգրյալով պայմանավորված՝ կարծում ենք, որ հանցանքի 

կատարման վայրի պարզման հարցի լուծումը կախված է տևող 

հանցագործության կոնկրետ տեսակի առանձնահատկություններից: 

Օրինակ՝ ՀՀ զինծառայողին, որը դասալքություն է կատարել և 

փախուստի դիմել ու բռնվել այլ պետության տարածքում, պետք է 

պատասխանատվության ենթարկել ոչ թե այդ պետության, այլ ՀՀ 

քրեական օրենքով: Միևնույն ժամանակ, օրինակ, ապօրինի կերպով 

հրազեն կրող անձը, որը հանցանքը սկսել է ՀՀ-ում, այնուհետև այն 

շարունակել այլ պետության տարածքում ու բռնվել այնտեղ, պետք է 

պատասխանատվության ենթարկվի այդ պետության քրեական օրենքով 

[14]: 

Շարունակվող հանցագործությունների կատարման վայր է 

համարվում այն տարածքը, որտեղ իրականացվել է հանցագործության 

բաղկացուցիչ մասը հանդիսացող միաբնույթ կամ նույնական 

արարքներից վերջինը: Օրինակ՝ անձը հափշտակություն է 

իրականացնում մի քանի պետությունների տարածքով երթևեկող 
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բեռնատար գնացքից: Այս դեպքում հանցանքի կատարման վայր է 

համարվում այն պետության տարածքը, որտեղ իրականացվել է 

հափշտակություն հանդիսացող արարքներից վերջինը: Այս 

կապակցությամբ Վճռաբեկ դատարանը արձանագրել է, որ 

շարունակվող հանցագործությունները բաղկացած են մեկից ավելի 

նույնական արարքներից, որոնցից յուրաքանչյուրը թեկուզև ինքնուրույն 

հանցակազմ է պարունակում, բայց ընդգրկված են միասնական 

դիտավորության մեջ, հետապնդում են մեկ ընդհանուր նպատակ, 

հետևաբար դիտվում են իբրև մեկ հանցագործություն, որն ավարտված է 

համարվում հանցավորի դիտավորությամբ ընդգրկված վերջին արարքի 

կատարման պահից [15]:  

Հանցակցությամբ կատարվող հանցանքների կատարման վայր 

պետք է համարել այն տարածքը, որտեղ իր հանցավոր արարքներն է 

իրագործել կատարողը: Օրենսգրքի 14-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 

համաձայն՝ հանցանքը համարվում է ՀՀ տարածքում կատարված, եթե 

հանցակցությամբ կատարվել է այնպիսի անձանց հետ, ովքեր հանցավոր 

գործունեություն են իրականացրել այլ պետության տարածքում: 

Իհարկե, խոսքը կատարողի մասին է, հակառակ դեպքում, եթե 

կազմակերպիչը, դրդիչը կամ օժանդակողը գործում են ՀՀ-ում, իսկ 

կատարողը՝ այլ պետության տարածքում, հանցանքը չի կարող 

համարվել ՀՀ-ում կատարված: 

Հանցանքի կատարման վայրի որոշման ընթացքում որոշակի 

բարդություններ են առաջանում նաև, երբ խոսքը վերաբերում է ձևական 

կամ նյութական հանցակազմերին: Տվյալ պարագայում, որքան էլ 

հանցակազմերի այս բաժանումը կրում է խիստ տեսական բնույթ, 

այնուամենայնիվ հարկ է ուշադրության արժանացնել նաև այդ հարցը:  

Գիտական գրականության և քրեական օրենսգրքի մեկնաբա-

նություններում ձևական հանցակազմերով հանցանքների կատարման 

վայր ասելով նկատի է ունեցվում այն վայրը, որտեղ կատարվել է, 

այսինքն՝ դրսևորվել է հանցավոր գործողությունը կամ անգործությունը 

[16]:  

Նյութական հանցակազմի միջոցով նկարագրված հանցագոր-

ծությունների դեպքերում, երբ հանրորեն վտանգավոր արարքը 

(գործողությունը կամ անգործությունը) և դրա հետևանքները 

իրականացվում են միևնույն տարածքում, խնդիրը բարդություններ չի 

առաջացնում: Իսկ այն դեպքերում, երբ գործողությունը 

(անգործությունը) կատարվում են մի պետության տարածքում, իսկ 
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հետևանքները վրա են հասնում մեկ այլ պետության տարածքում, առկա 

են որոշակի բարդություններ հանցանքի կատարման վայրի 

հստակեցման մասովֈ Հեղինակների մի մասը գտնում է, որ այդպիսի 

դեպքերում հանցանքը կատարելու վայր պետք է համարել այն 

տարածքը, որտեղ վրա են հասել հանրորեն վտանգավոր հետևանքները: 

Մյուսները գտնում են, որ նման դեպքերում հանցանքը կատարելու վայր 

պետք է համարել այն տարածքը, որտեղ կատարվել է հանրորեն 

վտանգավոր արարքը (գործողությունը կամ անգործությունը)՝ անկախ 

նրանից, թե որտեղ են վրա հասել վտանգավոր հետևանքները: 

Այս հարցի լուծումը կապված է հանցագործության բնույթի, դրա 

նպատակների և այլ հանգամանքների հետ: Օրենսգրքի հոդված 14-ի 

երկրորդ մասի ձևակերպումից երևում է, որ հանցանքը համարվում է ՀՀ 

տարածքում կատարված նույնիսկ այն դեպքում, երբ այն սկսվել է այլ 

պետության տարածքում, բայց ավարտվել է ՀՀ տարածքում: Քրեական 

իրավունքի դասագրքում այն կարծիքն է արտահայտվում, որ այլ 

տարածքում սկսված հանցանքը, որը ավարտվել է ՀՀ տարածքում, 

կարող է համարվել ՀՀ տարածքում կատարված հետևյալ դեպքերում՝ 

 1) եթե վտանգավոր հետևանքները տարածվել են ՀՀ տարածքի 

վրա և հանցանքը ուղղված է ՀՀ կամ նրա քաղաքացիների շահերի դեմ,  

2) եթե հանցագործությունը թե՛ փաստորեն, թե՛ իրավաբանորեն 

ավարտվում է ՀՀ տարածքում: Օրինակ՝ եթե ՀՀ տարածքում պայթյուն 

իրականացնելու նպատակով մեկ այլ պետության տարածքում դեպի 

Հայաստան ուղևորվող գնացքի մեջ տեղադրվում է հեռակառավարվող 

ռումբ, որը գործողության մեջ է դրվում ՀՀ տարածքում և վնաս է 

պատճառում ՀՀ շահերին, ապա հանցանքի կատարման տարածք պետք 

է համարվի ՀՀ տարածքը: 

Այլ պարագաներում ուրիշ պետության տարածքում սկսված 

հանցանքը, որի հետևանքները վրա են հասել ՀՀ տարածքում, չի կարող 

համարվել ՀՀ-ում կատարված: Օրինակ՝ եթե հանցավորը զոհին 

թունավորում է մեկ ուրիշ պետության տարածքում, բայց մահը վրա է 

հասնում ՀՀ տարածքում, հանցանքը չի կարող համարվել ՀՀ-ում 

կատարված [14]:  

Օրենսգրքի 14-րդ հոդվածի 2-րդ մասի ձևակերպումից երևում է, որ 

հանցանքը համարվում է ՀՀ-ում կատարված, եթե այն սկսվել է ՀՀ 

տարածքում, բայց ավարտվել է այլ պետության տարածքում: Այս 

դեպքում ՀՀ-ում սկսված հանցանքը չի կարող համարվել ՀՀ-ում 

կատարված, եթե դրա հետևանքները տարածվում են այլ պետության 
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տարածքի վրա և ուղղված են այդ պետության կամ նրա քաղաքացիների 

շահերի դեմ: Այլ հարց է, որ ՀՀ-ում սկսված հանցանքի հետևանքները, 

որոնք վրա են հասել այլ պետության տարածքում, ուղղված են ՀՀ կամ 

նրա քաղաքացիների շահերի դեմ: Այդ դեպքում ՀՀ-ում սկսված 

հանցանքը, որը թեկուզ ավարտվել է այլ պետության տարածքում, պետք 

է համարվի ՀՀ-ում կատարված: Այն դեպքերում, երբ սկսված հանցանքը 

ՀՀ-ում խափանվել է, ապա այն միանշանակ համարվում է ՀՀ-ում 

կատարված: Ինչ վերաբերում է այն դեպքերին, երբ հանցանքը 

շարունակվում է ՀՀ տարածքում (սկսվել է մի պետության տարածքում, 

շարունակվել է ՀՀ-ում, ավարտվել մեկ այլ տեղում), ապա այն 

կհամարվի ՀՀ-ում կատարված միայն այն դեպքում, երբ շարունակվելու 

ընթացքում, դեռ ավարտին չհասած, խափանվել է ՀՀ-ում: 

 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА 

Барсегян Г. В. 

 

В данной работе обсуждаются основные проблемы применения 

территориального принципа действия уголовного закона. На основе 

исследования законодательства РА и международных провавых актов 

представляются проблемы, связанные с определением территории 

государства и места совершения преступления, а также исключения 

применения территориального принципа. В результате исследования 

делаются предложения, направленные на улучшение законадательство РА 

и правоприменительной практики. 
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SEVERAL ISSUES OF THE APPLICATION OF THE TERRITORIAL PRINCIPLE 

OF CRIMINAL LAW 

Barseghyan G. V. 

 

This paper discusses the main problems of applying the territorial 

principle of criminal law. On the basis of the research of the RA legislation and 

international failed acts the problems connected with the determination of the 
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territory of the state and the place of crime, as well as the exclusion of the 

application of the territorial principle are presented. As a result of the research, 

proposals are made aimed at improving the RA legislative and law 

enforcement practices. 

Keywords: criminal law, action in space, territorial principle, non-

recognized state, no state owned territory, ongoing and continuing crimes, 

Internet, cybercrime. 
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Սույն հոդվածում քննարկվում են ֆենոմենալոգիայի 

փիլիսոփայության և ֆենոմենալոգիայի տրանսցենդենտալ դպրոցի 

հիմնական հասկացությունները: Ուշադրություն է դարձվում իրավունքի 

ճանաչման ֆենոմենալոգիական մոտեցման մեթոդաբանական առանձ-

նահատկություններին:  

Սույն աշխատանքի նպատակը իրավունքի տրանսցենդենտալ 

ֆենոմենալոգիայի՝ որպես իրավական հետազոտությունների իրակա-

նացման մեթոդի վերաբերյալ համապարփակ ուսումնասիրություն 

կատարելն էֈ 

Հիմնվելով սույն աշխատանքի շրջանակում կատարված 

վերլուծության վրա՝ ներկայացվել են առաջարկներ՝ ուղղված ֆենոմե-

նալոգիայի՝ որպես իրավական հետազոտությունների իրականացման 

մեթոդի կիրառության արդյունավետության բարձրացմանը, ինչպես նաև 

իրավական մոդելավորման կատարելագործմանըֈ 

Բանալի բառեր. տրանսցենդենտալ ֆենոմենալոգիա, փիլիսո-

փայություն, իրավունքի դպրոց, մեթոդ, արժեք, ֆենոմեն, իրավաբա-

նական գիտությունֈ 
 

Նախաբան: Իրավունքի տեսության զարգացման միտումները 

տեսության փիլիսոփայական նախադրյալների հիմնավորման 

անհրաժեշտության խնդիր են առաջացնումֈ 

Ֆենոմենալոգիան՝ որպես փիլիսոփայական ուղղություն, 

կարևորվում է մի քանի պատճառներովֈ Այն լայն տարածում է գտել 

եվրոպական ակադեմիական շրջանակներում [2] և նշանակալից 

կերպով ազդել է անգլոամերիկյան փիլիսոփաների [3], սոցիոլոգների [3], 
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գրաքննադատների գործունեության վրաֈ Ֆենոմենալոգիայի 

ուսումնասիրության կենտրոնում անորոշության գաղափարն է, որը 

պետք է ընդունել, որպեսզի հասկանանք՝ ինչպես ենք մենք մտածում, 

ապրում և գործում [8]ֈ 

«Ֆենոմենալոգիա» տերմինը վերցված է հունարենից, որտեղ այն 

նշանակում է «այն՝ ինչ կա» [9]ֈ Հուսերլի նկարագրական հոգեբա-

նության հիմքը իդեալական օբյեկտներն են, որոնք անկախ են կոնկրետ 

գիտակցական պատահական առանձնահատկություններից [9]ֈ 

Փիլիսոփայության տարբեր ուղղություններից ժամանակի 

ընթացքում ձևավորվեցին ֆենոմենալոգիական փիլիսոփայության մի 

քանի մոտեցումներ [10], որոնցից, սակայն, առանձնացվում են 

ֆենոմենալոգիական փիլիսոփայության երկու հիմնական ուղղություն-

ներ՝ տրանսցենդենտալ և հերմենևտիկ [8]ֈ 

Ֆենոմենալոգիայի տրանսցենդենտալ ուղղության հիմադիրը         

Է. Հուսերլն է [12]ֈ Ի տարբերություն Է. Հուսերլի, ով կենտրոնանում էր 

երևույթի հասկացության վրա, հերմենևտիկ ֆենոմենալոգիայի 

հիմնադիրը՝ Հայդեգերը, առավելապես կենտրոնանում էր «աշխարհում 

մարդու իմաստի» ուսումնասիրության վրաֈ Հայդեգերը դիտարկում էր 

անհատներին որպես «անհանգիստ էակներ», որոնք մտահոգված էին 

աշխարհում իրենց ճակատագրով [13]ֈ  

Ըստ Է. Հուսերլի՝ ֆենոմենալոգիան կարող է բացահայտել, թե 

ինչպես են իմաստի ձևավորման անընդհատությամբ ստեղծվել և 

ձևավորվել մարդու սկզբնական գոյաբանության ձևերը [16]: 

Գիտությունը, որը պետք է ընկալվի որպես կյանքի պրակտիկա, չպետք է 

գերակա լինի կենսական աշխարհի նկատմամբ․ գիտությունը պետք է 

փոխադարձ կապ ունենա կենսական աշխարհի հետ՝ չխեղաթյուրելով 

«սկզբնական ակնհայտությունների աշխարհը» [1]ֈ 

Ֆենոմենալոգիայի տրանսցենդենտալ ուղղության ներկայացուցիչ-

ները գտնում են, որ մենք ուսումնասիրում ենք օբյեկտներն իրենց 

էության չեզոք մեկնաբանմամբ և անմիջականորենֈ Ըստ Հուսերլի՝ սա 

ներառում է էյդետիկ ինտուիցիան, որը հասկացողության մտային 

կարողությունն է [9]ֈ 

Ֆենոմենալոգիայի տրանսցենդենտալ ուղղության ներկայացուցիչ-

ները գտնում են, որ, քանի որ մենք սկզբում ընկալում ենք երևույթները և 

հետո՝ նկարագրում, դրանց մասին կարող ենք տալ բացարձակապես 

ճիշտ պատկերացում [16]ֈ Ուստի, ֆենոմենալոգիական մեթոդից 

բխեցված ճշմարտությունն արդեն իսկ ապացուցված է և ենթակա չէ 
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քննադատությանֈ Երևույթի էյդետիկ ընկալումը տալիս է հիմնավոր 

նախապայմաններ հետազոտության համար [9]: 

Էյդետիկ ընկալումը պահանջում է որոշակի մեթոդների կիրառումֈ 

Ըստ Հուսերլի՝ սա ներառում է երկու պայման՝ էյդետիկ փոփոխություն և 

ֆենոմենալոգիական փոփոխություն [9]ֈ Առաջին հերթին, պետք է 

նվազեցնել էքսիզտենցիալ դատողությունները և պետք է անջատել 

վերացականը և աշխարհը գոյությունից [17]ֈ Դրանից հետո մնում են 

միայն տրանսցենդենտալ գիտակցության օբյեկտներըֈ Սրանք հետո 

պետք է հետազոտվեն ֆենոմենալոգիական փոփոխության մեջ՝ 

գիտակցական ընկալման համատեքստումֈ 

Տրանսցենդենտալ ֆենոմենալոգիան առաջին հերթին հենց 

իրավունքի հետազոտության մեթոդաբանություն էֈ Իրավունքը 

հիմնականում հենց մարդկանց մասին է, քանի որ մարդիկ ապրում են 

կյանքը էապես տարբեր եղանակներով և մարդկանց համար երբեմն 

իրավական համակարգը սոսկ հիմնական իրավունքները և փոխադարձ 

հարգանքը երաշխավորող կառուցակարգ էֈ Այս առումով, թերևս, 

դիպուկ է Սառա Ահմեդի հետևյալ բնորոշումը․ «Ֆենոմենալոգիան 
ծառայում է իրականության շոշափելի, կինէսթետիկ և տեսողական 
ընկալմանը»  [18]ֈ 

Ֆենոմենալոգիական մեթոդաբանության շրջանակներում 

հետազոտության օբյեկտը՝ որպես իրավական իրականություն, իր 

դրսևորումների բազմազանության մեջ ընկալվում է չափազանց լայն: 

Ուսումնասիրության առարկան ներկայացվում է որպես իրավունքի 

իդեալական հիմք՝ իրավունքի էյդոս (գաղափար): Ֆենոմենալոգիայի 

տեսանկյունից իրավունքն ունի իր օնթոլոգիական արմատավորված 

իդեալական հիմքը՝ իրապես գոյություն ունեցող իրավական 

ֆենոմենների նկատմամբ առաջնային իդեալական էությունըֈ 

Իրավունքի ֆենոմենալոգիական տեսլականը մեծապես ձևավորվում է 

այն հանգամանքը բացատրելու ձգտման արդյունքում, որ անցյալի և 

ներկայի իրավական համակարգերի անսահման փոփոխականության 

հետ մեկտեղ գոյություն ունեն անփոփոխ, մի իրավական համակարգից 

մյուսն անցնող հիմնարար սկզբունքներ և իրավադրույթներ: Իրավունքի 

այս տեսակի անփոփոխ հիմքը, օրինակ, բնական իրավունքի դպրոցը 

դիտում էր որպես բնական երևույթ: Իրավունքի ֆենոմենալոգիական 

դպրոցը բացատրում է նման անփոփոխ իրավական կառույցների 

գոյությունը՝ չդիմելով յուսնատուրալիզմին: Այսպիսով, ֆենոմենա-

լոգիան դիմում է ոչ թե իրավունքի էմպիրիկ փոփոխական-
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գոյաբանական (էքզիստենցիալ) ձևերին, այլ նրա էութենական 

(էսսենցիալ) հիմքին՝ հետազոտողի գիտակցության բացահայտմանը՝ 

իրավական էյդոսին: Իրավունքի ֆենոմենալոգների տեսլականում 

իրավունքի իդեալական էությունը հավերժական է և ոչ տարածականֈ 

Հետևաբար, իրավաստեղծ մարմինների գործունեությունը ընկալվում է 

որպես իդեալական իրավական մոդելների մարմնավորումֈ Այդ 

իդեալական մոդելները իրավաստեղծ գործընթացում մարմնավորվում 

են կոնկրետ սոցիալ-մշակութային պատմական բովանդակությամբ, 

լեգիտիմացվում են սոցիալական սուբյեկտի ճանաչման ակտում, 

իրավական էներգիա են հաղորդում հասարակության անդամների 

իրավունքներին ու պարտականություններինֈ 

Իրավունքի ֆենոմենալոգիական դպրոցը ներքուստ միատարր չէ, 

իր մտավոր տարածության մեջ ֆենոմենալոգիական ռեդուկցիայի 

տարբեր տատանումները տարբեր հեղինակների կողմից մեկնաբանվում 

են տարբեր ձևերով՝ որպես իրավունքի ապրիորի հիմքերի 

նկարագրություն (Է. Հուսերլ [9], Ա. Ռայնախ), «իրերի բնույթի» կառու-

ցում (Գ. Ռադբրուխ), արժեքների բացահայտում (Ն. Ն. Ալեքսեև) և այլն: 

Այսպիսով, ֆենոմենալոգիան յուրօրինակ, արդյունավետ, 

իրավունքի ընկալման բազմաբնույթ հետազոտական մոտեցումներ 

սինթեզող մեթոդաբանություն է: Այն՝ որպես իրավունքի ճանաչման 

տեսություն և մեթոդաբանություն, ոչ դասական իրավաբանական 

գիտության մի մասն է, իսկ այս մեթոդի առանձին տարրերն 

օգտագործվում են ոչ դասական այլ մոտեցումների՝ իրավաբանական 

հերմենևտիկայի, իրավունքի արժեբանության շրջանակներում: Պետք է 

արձանագրել, որ իրավունքի ֆենոմենալոգիան հանդես է գալիս որպես 

այլընտրանք իրավունքի ընկալման սոցիոլոգիական և բնական-

իրավական մոտեցումներին, միաժամանակ դրա շրջանակներում 

որոշակի իմաստով իրականացվում է իրավունքի հետազոտման այս 

երկու մեթոդների սինթեզ: Իրավունքի ֆենոմենալոգիայի 

առանձնահատկությունը նրա ուսումնասիրության կողմնորոշումն է, մի 

կողմից՝ արդի իրավունքին՝ որպես սոցիալական գործընթացի, որը 

տեղի է ունենում սկզբունքորեն «բաց» կյանքի աշխարհում, մյուս կողմից՝ 

պոտենցիալ իրավունքին՝ որպես համընդհանուր իդեալական 

իրավունքի հիմքի: Ֆենոմենալոգիական մոտեցումը կարող է 

օգտագործվել որպես գործող դրական իրավունքի հետազոտության 

տեխնոլոգիա: Նման տեսանկյունից ցանկացած իրավական նորմում 
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բացահայտվում է իդեալական իրավական համակարգը, որը 

պայմանավորում է նորմի իրացման գործընթացըֈ  

Դրա հետ մեկտեղ ժամանակակից հայրենական գիտության մեջ 

այս մոտեցումը հազվադեպ է օգտագործվում, ինչը կապված է մի շարք 

պատճառների հետֈ Նախ՝ ֆենոմենալոգիայի նկատմամբ բացասական 

վերաբերմունքը պայմանավորված է խորհրդային ժամանակաշրջանում 

ձևավորված որոշ կարծրատիպերով, որոնց շրջանակներում 

ֆենոմենալոգիան սահմանվում է որպես «բուրժուական գիտություն», 

երկրորդ՝ ֆենոմենալոգիայի մերժումը կապված է ֆենոմենալոգիական 

տերմինաբանության բարդության հետ. մասնավորապես, այնպիսի 

տերմինների, ինչպիսիք են «ինտենցիա», «նոեմա», «նոեզիս» և այլն: 

Երրորդ՝ ֆենոմենալոգիայի՝ որպես իրավունքի ճանաչման 

մեթոդաբանության չպահանջվածությունը պայմանավորված է 

հայկական իրավական իրականության ճանաչման ուղղությամբ 

ֆենոմենալոգիական մեթոդի կիրառման կայուն հետազոտական 

ավանդույթի բացակայությամբ: Հայաստանի իրավագիտությունում 

ֆենոմենալոգիական մոտեցման օգտագործման խնդիրը մնում է 

չլուծված, սակայն հիմնական ֆենոմենալոգիական համակարգերը 

կարող են կարևոր մեթոդաբանական դեր խաղալ հայրենական 

իրավական իրականության ճանաչման գործումֈ 

Ֆենոմենալոգիան՝ որպես իրավական հետազոտության մեթոդ, 

ուղղորդում է իրավագետներին և պրակտիկ իրավաբաններին, որպեսզի 

նրանք ընկալեն իրավաբանի, դատավորի, սոցիալական աշխատողի, 

գիտնականի մասնագիտության էությունըֈ Փաստերը չափազանց 

կարևոր են իրավունքի համար. որոշ իրավաբանական դպրոցներում 

փաստերի ուսումնասիրությանը դարձվում է հատուկ ուշադրությունֈ 

Հաճախ փաստերը խեղաթյուրվում են տեսության կամ նախադեպերի 

վերլուծության մեջ: Տեսությունը չպետք է խեղաթյուրի փաստերը, այլ 

կարևորի դրանք, քանի որ կյանքի մատերիալիստական պայմանները 

պահանջում են նույնքան տեսականացում, որքան՝ ոչ մատերիալիս-

տականները [14]ֈ Ֆենոմենալոգիական մեթոդի նպատակը իրավունքի 

մատերիալիստական տեսությունն առաջ քաշելը չէ, որը կենտրոնանում 

է միայն մատերիալիստական պայմանների վրա [15]: Ֆենոմենալոգիան 

առավելապես առաջ է քաշում մատերիալիստական իրավական 

համակարգ, որը գնահատում է կյանքի մատերիալիստական և ոչ 

մատերիալիստական պայմանները միաժամանակֈ Այլ կերպ ասած, այն 
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մատերիալիստական գաղափարախոսություն է, որի դեպքում փաստերն 

ունեն կարևոր ազդեցություն իրավունքի և տեսության վրա [19]ֈ 

Ֆենոմենալոգիան կենտրոնանում է իրավական որոշումների 

ազդեցության ոլորտում գտնող սուբյեկտների վրաֈ Ըստ այս ուղղության՝ 

իրավաբան գիտնականները և գործնական աշխատողները պետք է 

մտածեն այնպես, ինչպես բոլոր մարդիկֈ Իրավաբանի 

մասնագիտությանը կամ իրավունքին ծառայելու գաղափարներն արդեն 

արդիական չեն. դրա փոխարեն պետք է փիլիսոփայության 

գաղափարների հիմքում դրվեն մարդկանց իրական կյանքի մասին 

պատկերացումներըֈ Սա թույլ է տալիս, որ իրավաբանները 

պատճառաբանություններն անեն մարդկանց տեսանկյունից, այլ ոչ թե 

օրենքիֈ Այսպիսով, ֆենոմենալոգիան՝ որպես իրավական հետազո-

տության մեթոդ, հանդիսանում է մարդակենտրոն արդարադատության 
իրականացման հիմքը [20]ֈ 

Ֆենոմենալոգիական մոտեցումը առանձնացնում է իրավական 

սկզբունքների և ինստիտուտների էությունը ո ՛չ պոզիտիվիստիկան, ո ՛չ 

էլ բնական իրավունքի տեսանկյունիցֈ Այն պոզիտիվիստական չէ, քանի 

որ չի սահմանում իրավասու մարմնի կողմից կամ էմպիրիկ տվյալներով 

իրավական համակարգի մեկնաբանումը և կանոնակարգումըֈ Միևնույն 

ժամանակ ֆենոմենալոգիական մեթոդը խուսափում է բնական 

իրավունքի տեսությունից բխող անփոփոխ վերլուծություններից՝ 

վերլուծելով իրավունքի սկզբունքների և հասկացությունների անփոփոխ 

հատկությունները երևույթի էության մեջֈ Ֆենոմենալոգիական մեթոդը 

փորձում է պարզաբանել երևույթների բնույթը գիտակցության մեջ, 

որպեսզի որոշի երևույթների էությունըֈ  

Եզրակացությունֈ Ֆենոմենալոգիայի՝ որպես իրավական 

հետազոտությունների իրականացման մեթոդի կիրառմամբ առարկան 

ուսումնասիրվում է որպես իրավունքի իդեալական հիմք՝ իրավունքի 

էյդոս (գաղափար)ֈ Ֆենոմենալոգիական առումով իրավունքն ունի իր 

օնթոլոգիական արմատավորված իդեալական հիմքը, այն է՝ իրապես 

գոյություն ունեցող իրավական ֆենոմենների նկատմամբ առաջնային 

իդեալական էությունըֈ Իրավունքի ֆենոմենալոգիական մոտեցումը 

մեծապես ձևավորվում է այն հանգամանքը բացատրելու հետևանքով, որ 

անցյալ և ներկա իրավական համակարգերի անսահման 

փոփոխականության հետ մեկտեղ՝ գոյություն ունեն անփոփոխ՝ մի 

իրավական համակարգից մյուսն անցնող հիմնարար սկզբունքներ և 

իրավադրույթներ: Իրավունքի ֆենոմենալոգիական դպրոցը 
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մեկնաբանում է անփոփոխ իրավական կատեգորիաների գոյությունը՝ 

չդիմելով յուսնատուրալիզմին: 

Սույն աշխատանքում կատարված ուսումնասիրությունների և 

վերլուծությունների արդյունքում պարզ է դառնում, որ ֆենոմենալոգիան 

դիմում է ոչ թե իրավունքի էմպիրիկ փոփոխական գոյաբանական 

(էքզիստենցիալ) ձևերին, այլ նրա էութենական (Էսսենցիալ) հիմքին՝ 

հետազոտողի գիտակցության բացահայտմանը՝ իրավական էյդոսին: 

Ըստ ֆենոմենալոգների՝ իրավունքի իդեալական էությունը 

հավերժական է և ոչ տարածական. այն մի համակարգ է, որտեղ 

արտահայտվում է իրավունքի էյդետիկ իմաստը: Հետևաբար, 

իրավաստեղծ մարմինների գործունեությունը ընկալվում է իդեալական 

իրավական համակարգերի մարմնավորման համատեքստումֈ  
 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЙ 

ФЕНОМЕНОЛОГИИ 

Барсегян Г. В., Маркосян М. А., Овакимян Г. Н. 
 

В настоящей статье рассматриваются основные понятия философии 

феноменалогии и трансцендентальной школы феноменологии. 

Акцентируется внимание на методологических особенностях 

феноменологического подхода к познанию права. Обращается внимание 

как на достоинства, так и на недостатки данного подхода в контексте 

отечественной правовой доктрины.  

Целью данной работы является проведение комплексного 

исследования трансцендентальной феноменалогии права как метода 

проведения правовых исследований. 

На основе анализа, проведѐнного в рамках данной работы, представлены 

предложения, направленные на повышение эффективности применения 

феноменалогии как метода проведения правовых исследований и 

совершенствование правового моделирования. 

Ключевые слова: трансцендентальная феноменология, философия, 

школа права, метод, ценность, юридическая наука. 
 

CERTAIN FEATURES OF TRANSCENDENTAL PHENOMENOLOGY  

Barseghyan G. V., Markosyan M. A., Hovakimyan H. N. 
 

This article examines the essential meanings of phenomenological 

philosophy and law school of transcendental phenomenology. Attention is 
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paid to methodological features of phenomenological approach of legal 

perception.  

The purpose of this work is to conduct a comprehensive study of 

transcendental phenomenology of law as a method of conducting legal study. 

Based on the analysis made in the context of this work, suggestions are made 

which are directed at developing the efficiency of phenomenology as a means of 

conducting legal studies, as well as the accomplishment  of legal modeling. 

Keywords: transcendental phenomenology, philosophy, school of law, 

method, value legal science.  
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ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿՈՆՖԼԻԿՏԻ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ԻՄԱՍՏԱՎՈՐՈՒՄԸ 

Մանվելյան Հ. Օ. 
 

Քննարկելով սոցիալական կոնֆլիկտի փիլիսոփայական 

իմաստավորման խնդիրը՝ աշխատանքում ցույց տրվեցին կոնֆլիկտի 

դրական կողմերը բացասական կողմերի հետ համեմատության 

համատեքստումֈ Աշխանքում քննարկման արժանացավ 

սոցիոմշակութային շարժառիթներով պայմանավորված կոնֆլիկտների 

տրանսֆորմացիոն անհաջող ավարտի հիմնահարցը՝ վերջինս 

դիտարկելով համընդհանրական և չձևավորված դիսկուրսի 

առնչությամբ: Կատարված ուսումնասիրությունների հիման վրա 

եզրակացվեց, որ տիրապետելով կոնֆլիկտների ծագման ընթացքին և 

լուծման գիտական եղանակներին վերաբերող օրենքներին՝ հնարավոր 

կլինի վերահսկել դրանք ու պահել դիտարկման սպեկտրումֈ Հետևաբար 

սոցիալական կոնֆլիկտների գործառնության մեխանիզմների և 

օրինաչափությունների իմացությունը հնարավորություն կընձեռի 

զբաղվել վերջիններիս կանխատեսման և կառավարման խնդիրներովֈ 

Բանալի բառեր. կոնֆլիկտ, գերակայություն, կոմպրոմիս, 

ինտեգրացիա, դոմինանտություն, երրորդ կողմ, արբիտրաժֈ 

 

Մարդն իր կյանքի տևականության ողջ ընթացքում չի կարող զերծ 

մնալ կոնֆլիկտներից: Քանի դեռ կա իրադարձությունների զարգացում, 

փոփոխություն, սոցիալական տարատեսակ հարաբերություններ, 

մշտապես կլինեն նաև կոնֆլիկտային իրավիճակներ, որոնք կարող են 

պատճառ դառնալ բախման, հակասության ու սոցիալական 

հարաբերությունների  վատացման:  

«…Սոցիալական կոնֆլիկտը պայքար է արժեքների, հավակ-

նությունների և կարգավիճակի, իշխանության և ռեսուրսների համար, 

որի ընթացքում հակառակորդները չեզոքացնում, վնաս են հասցնում 

կամ ոչնչացնում են իրենց մրցակիցներին»,- նշում է Կոզերը [1]: 

2 0 2 1   № 1 
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Հաշտ ու հանգիստ ապրելը ողջունելի է, բայց կյանքն առանց 

փոփոխությունների, զարգացման շատ ձանձրալի է: Իսկ դրանք 

առաջանում են հնի ու նորի, վատի ու լավի, նպատակների, 

հետաքրքրությունների բախման հետևանքով: Հետևաբար կոնֆլիկտը 

անխուսափելի է: Պարզապես անհրաժեշտ է խորքայնորեն հասկանալ ու 

ըմբռնել ոչ միայն այն հարցերը, թե ինչպես կանխել կոնֆլիկտները, եթե 

այն սպառնում է խաղաղությանն ու բարեկամական հարաբե-

րություններին, կյանքին և առողջությանը, այլ նաև՝ ինչ և ինչպիսի 

միջոցներ են անհրաժեշտ կոնֆլիկտների հաղթահարման համար: 

Արդյո՞ք պետք է հաշվի առնել հասարակության էթնոմշակութային 

համատեքստը՝ այն, թե ինչ վարքագիծ են դրսևորում կոնֆլիկտի 

կողմերը, ինչպես հանգուցալուծել կոնֆլիկտը, որպեսզի այն նվազագույն 

կորուստներ պատճառի կամ հանգեցնի դրա բարեհաջող ավարտին: 

Նաև պետք է փորձել հասկանալ կոնֆլիկտների էութունը մարդկային 

կյանքում ընդհանրապես, խնդիր, որ առաջին հերթին փիլիսոփայության 

իրավասության խնդիր էֈ Սրանք այն հարցերն են, որոնց 

պատասխանները տեսաբաններին, և, ինչու չէ, նաև կիրառական ոլորտի 

ներկայացուցիչներին բաժանել են երկու բանակի: Նրանց մի մասը 

պնդում է, որ կոֆլիկտների սահմանման, լուծման, կարգավորման կամ 

կառավարման հնարքները, միջոցներն ու ռազմավարությունները, որոնք 

ձևավորվում ու ծավալվում են կոնկրետ սոցիոմշակութային 

համտեքստում, հնարավոր է տեղափոխել նաև մեկ այլ 

սոցիոմշակութային համատեքստ: Այսինքն՝ կոնֆլիկտների տեսական ու 

պրակտիկ գիտելիքներն իրենց բնույթով համընդհանուր են և 

մշակութային իմաստով՝ չեզոք: Ըստ էության՝ կոնֆլիկտների ու նրանց 

հաղթահարման հնարքների ու միջոցների նկատմամբ այսպիսի 

դիրքորոշումն ունի ընդգծված տեխնիկական բնույթ: Մյուս մասը 

համոզված է, որ կոնֆլիկտների բնութագրումը, սահմանումը, ինչպես 

նաև նրանց լուծման և կարգավորման հիմնախնդիրները չի կարելի 

դիտարկել սոցիոմշակութային համատեքստից դուրս, քանի որ վերջինս 

«ջերմոց» է, որտեղ և ձևակերպվում են տվյալ հասարակության մեջ 

կոնֆլիկտների առաջացման և հաղթահարման վեաբերյալ 

մոտեցումներն ու դիրքորոշումները [2]: «Առաջարկել կոնֆլիկտի միակ, 

այսպես ասած՝ ճշմարիտ դասակարգում, - ինչպես նշում է Լ. Ա. 

Պետրովսկայան, - ակնհայտորեն անարդարացի կլինի» [3]: 

Մասնագիտական գրականության մեջ, անկախ առօրեական 

պատկերացումներից, կոնֆլիկները դիտարկվում են և՛ որպես 
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կառուցողական (կոնստրուկտիվ), և՛ որպես ապակառուցողական 

(դեստրուկտիվ) երևույթներ, այսինքն՝ խոսքն այն մասին է, թե 

կոնֆլիկտներն ինչ դեր են խաղում տարբեր միջավայրերում՝ 

հարաբերությունների պահպանման կամ քայքայման, փոխանցման ու 

նորացման գործընթացներում: 

Կոնֆլիկտը ոչ թե դրսից սոցիալական միջավայր ներմուծված        

ինչ-որ խորթ, անբնական երևույթ է, այլ սոցիալական 

կենսագործունեությանը բնորոշ հատկանիշֈ Սոցիալական կոնֆլիկտը 

փաստորեն կարելի է որակել որպես հասարակական կյանքի էմպիրիկ 

իրականություն, և անկախ նրան վերագրվող նշանակությունից՝ այն 

պետք է ուսումնասիրվի, ընդ որում՝ ոչ թե միանշանակ, այլ 

բազմակողմանիորեն, բոլոր բարդ կապերով հանդերձֈ  

«Առաջին հայացքից,- նշում է Յան Զելենևսկին,- թեպետ 

կոնֆլիկտները հակասում են կազմակերպման հիմնարար պահանջին 

(մասերը փոխադարձորեն աջակցում են ամբողջի հաջողությանը), 

սակայն միշտ չէ, որ նրանք վնասակար են կազմակերպման համար»ֈ 

Այնուհետև նա շարունակում է. «...հակադրությունների 

դիալեկտիկական միասնությունը հենց այն է, որ կազմակերպված 

ամբողջը առանց ներքին կոնֆլիկտների կլիներ զարգացման 

հավանականությունից զրկված ստատիկ ամբողջֈ Ոչ թե 

«անկոնֆլիկտայնությունը», այլ ներքին հակասությունների 

հաղթահարման արվեստը և նրանց օգտագործումը՝ կազմակերպված 

ամբողջի շահերին համապատասխան. սա է գործունյա 

կազմակերպության հատկանիշներից մեկը» [4]: 

Բացահայտ կոնֆլիկտի ժամանակ զգալիորեն բարձրանում է 

սոցիալական ակտիվության մակարդակը, որը, որպես կանոն, պետք է 

դիտել դրական երևույթֈ «Կոնֆլիկտը մարդկանց փոխգործունեության 

բնական արդյունքն է,- նշում է Կլարկ Թոմսոնը,- և ամենևին ոչ կազմա-

լուծող, եթե այն հանգուցալուծվում է բացորոշ և ազնիվ կերպով» [5]: 

Կոֆլիկտի ու կոնֆլիկտային իրավիճակի ըմբռնումները տարբեր 

ենֈ Ըստ Մ. Պ. Ֆոլլետի՝ գոյություն ունի կոնֆլիկտային իրավիճակի 

կառավարման 3 հիմնական տեսակ. 

1. Գերակայություն՝ մի կողմի հաղթանակ մյուսի նկատմամբ: 

2. Կողմերի համար անընդունելի փոխզիջում (կամ կոմպրոմիս): 

3. Ինտեգրացիա, երբ գտնում են մի որոշում, որը երկու կողմերի 

համար էլ շահավետ է, և կատարվում են բոլոր կողմերի 

ցանկությունները՝ բավարարելով նրանց պահանջները: 
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Կոնֆլիկտների կառավարումը ինտեգրացիոն մեթոդով տանելը 

բարդացնում է կառավարումը նոր որոշում փնտրելիսֈ Ֆոլլետը գրում է.  

«Մնում է հույս ունենալ, որ ... մենք միշտ կունենանք կոնֆլիկտ, որը 

հանգեցնում է նոր արժեքների ստեղծմանն ու ի հայտ գալուն» [6, էջ 2]: 

Ռուբինը, ով կոնֆլիկտների խնդիրների և բանակցությունների 

վերաբերյալ մեծաքանակ աշխատություններ ունի, առաջարկում է 

հետևյալ մեթոդները կոնֆլիկտային իրավիճակները կառավարելու 

համար. 

1. Դոմինանտություն, որտեղ մի կողմը ֆիզիկական կամ 

հոգեբանական բռնության միջոցով իր կամքն է թելադրում մյուս 

կողմինֈ 

2. Կապիտուլյացիա, երբ մի կողմը ակնհայտ կերպով զիջում է 

հաղթանակը մյուսինֈ 

3. Խուսափում, երբ կոնֆլիկտի մասնակից կողմերը փնտրում են 

առաջարկներ և գաղափարներ՝ համաձայնություն գտնելու և 

կոնֆլիկտից խուսափելու համարֈ  

4. Երրորդ կողմի միջամտություն, երբ անհատը կամ խումբը, որևէ 

ուղիղ կապ չունենալով կոնֆլիկտի հետ, ջանքեր է գործադրում 

դրա հաղթահարման համար [7, էջ 301]: 

Դարենդորֆը իր հերթին ներկայացրել է կոնֆլիկտի էֆեկտիվ 

կառավարման հետևյալ մեթոդները. 

1. Բանակցություններ. կոնֆլիկտող կողմերը հանդիպում են՝ 

անհանգստացնող հարցերի քննարկումների և որոշման կայացման 

համարֈ Եթե այս բանակցությունները ապարդյուն են լինում, 

արդեն երրորդ կողմի միջամտություն է լինումֈ 

2. Մրցակցություն՝ որպես ավելի մեղմ միջոց երրորդ կողմի 

միջամտության համար: Դարենդորֆի կարծիքով ինչքան էլ այս 

մեթոդը պարտադիր չէ, ամեն դեպքում այն բավականին 

արդյունավետ էֈ 

3. Արբիտրաժ. այստեղ երրորդ կողմին դիմելը կամ նրա կայացրած 

որոշմանը ենթարկվելը պարտադիր էֈ 

4. Պարտադրողեցնող արբիտրաժ, երբ երրորդ կողմին դիմելը և նրա 

որոշումը կայացնելը դառնում է պարտադիր [8]: 

Կոնֆլիկտոլոգիայում տարբերում են կոնֆլիկտների լուծման երեք 

հնարավոր միջոց՝ ուժի կիրառումը, բանակցություններ վարելը և 

երրորդ կողմի միջամտությունըֈ  
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Ուժի կիրառմամբ կոնֆլիկտների լուծումը ունի բավականին խոր 

մշակութային արմատներֈ Պայքարի միջոցով հաղթանակի ձգտումը 

հանդիսանում էր նպատակի իրականացման միակ արդյունավետ ձևըֈ 

Կոնֆլիկտում սկզբնապես փորձվում էր ուժային մեթոդը, այնուհետև 

միայն՝ հաջողության չհասնելու դեպքում, կողմերը ստիպված էին լինում 

բանակցային սեղանի շուրջ նստելֈ Նոր ժամանակներում ագրեսիան 

համարվում էր դեստրուկտիվ գործընթաց և չէր ներառվում կոնֆլիկտի 

պարտադիր ատրիբուտների շարքումֈ   

Կոնֆլիկտների կոնստրուկտիվ լուծման այլընտրանքային 

տարբերակ են բանակցություններըֈ Ներկայումս բանակցությունները 

փաստացի զբաղեցնում են առաջնային տեղ տնտեսության ոլորտում և 

առօրյա գործունեության մեջֈ Կոնֆլիկտների ավելի կոնստրուկտիվ 

լուծման գործում մեծ դեր է խաղում բանակցությունների զարգացումն ու 

էվոլյուցիանֈ Անցյալ դարի 50-60-ական թվականներին բանակցություն-

ները դիտարկվում էին որպես կոնֆլիկտային իրավիճակների 

բաղկացուցիչ մաս, որի ընթացքում մասնակիցները կարող էին հասնել 

իրենց հաղթանակին և կործանել հակառակորդինֈ Սակայն հետագայում 

բանակցությունների դերը վերանայվեց, և բանակցությունները սկսեցին 

դիտարկվել ոչ միայն որպես կոնֆլիկտի մաս, այլև կոմպրոմիս ստեղծող 

և կոնֆլիկտի հաղթահարմանը նպաստող գործոնֈ  

Ընդհանուր առմամբ կարելի առանձնացնել բանակցությունների 

հինգ տարատեսակ. 

1. Գործող համաձայնությունների երկարաձգման բանակցություններ 

(զինադադար, ռեսուրսների և ճանապարհների համատեղ 

օգտագործում և այլն): 

2. Կարգավորման բանակցություններ (հակադրվող կողմերի 

փոխհարաբերությունների կարգավորմանն ուղղված բանակցութ-

յուններ): 

3. Վերաբաշխման բանակցություններ (կողմերից մեկը պահանջում է 

որոշակի փոփոխություններ իր օգտին: Իր պահանջները նա 

հիմնավորում է որոշակի փաստարկներով կամ 

սպառնալինքներով): 

4. Նոր պայմանների ձևավորման բանակցություններ (նոր 

համաձայնություններ, փոխհարաբերությունների նորացում): 

5. Կողմնակի արդյունքների հասնելու բանակցություններ (լուծվում 

են երկրորդական խնդիրներ): 
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Մյուս կողմից առանձնացվում են բանակցությունների որոշակի 

գործառույթներ՝ կախված դրանց նպատակներից` 

1. տեղեկատվական գործառույթ, երբ բանակցությունների ընթացքում 

կողմերը փոխանակվում են հայացքներով, տեսակետներով և այլն, 

2. հաղորդակցական գործառույթ, երբ բանակցությունների 

արդյունքում հնարավոր է դառնում հաղորդակցման վերականգ-

նումը, նոր կապերի, հարաբերությունների հաստատումը, 

3. գործողությունների կարգավորման գործառույթ, երբ բանակցութ-

յունների արդյունքում ընդունվում են կողմերի դրսևորումները 

կարգավորող որոշակի նորմեր, 

4. վերահսկման գործառույթ, երբ բանակցության ընացքում որոշվում 

են փոխհամաձայնության պայմանների կատարման վերահսկման 

միջոցները, 

5. ուշադրության գրավման գործառույթ, երբ կողմերից մեկը փորձում 

է բանակցությունների միջոցով շահել որոշակի ժամանակ՝ նոր 

գործողություններ ծավալելու նպատակով, 

6. ներկայացման գործառույթ, երբ կողմերից մեկը փորձում է 

բանակցության ընթացքում հասարակությանը ներկայանալ 

լավագույն կողմով, 

7. հուսադրող գործառույթ, երբ կողմերից մեկը փորձում է 

բանակցության միջոցով հանգստացնել, հուսադրել դիմացի 

կողմին: 

Գ. Զիմելը Կ. Մարքսի նման գտնում էր, որ կոնֆլիկտը 

հասարակությունում անխուսափելի է: Սակայն, ի տարբերություն 

Մարքսի, որի ուշադրության կենտրոնում հասարակական 

դասակարգերի փոխհարաբերություններն էին, Զիմելը հետաքրքություն 

է դրսևորում կոնֆլիկտային երևույթների ավելի լայն բազմազանության 

նկատմամբ՝ ուսումնասիրելով կոնֆլիկտները և՛ էթնիկ խմբերի միջև, և՛ 

մարդկանց տարբեր սերունդների ու մշակույթների միջև, և՛ 

տղամարդկանց ու կանանց միջև և այլն: Երրորդ կողմի միջամտությամբ 

կոնֆլիկտների կոնստրուկտիվ լուծումը հաճախ դասում են 

բանակցային գործընթացի դասին՝ ընդունելով բանակցությունների 

երկու տեսակ՝ կոնֆլիկտող կողմերի միջև և երրորդ կողմի 

միջամտությամբ տարվող բանակցություններֈ Զիմելի համար 

սոցիալական կոնֆլիկտները սոցիալական կյանքի գործնական ու 

հոգևոր, արժեքային ու նորմատիվային, գաղափարախոսական ու 

քաղաքական, բարոյական ու իրավական դրսևորումներն են: Ըստ 
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Զիմելի՝ կոնֆլիկտը կարող է հանգեցնել ոչ միայն արմատական 

սոցիալական փոփոխությունների ու կործանումների, այլև սոցիալական 

ինտեգրման և, ապահովելով ելք թշնամանքին, ուժեղացնել սոցիալական 

համերաշխությունը:  

Զիմելի տեսական դրույթներից շատերը (մասնավորապես նրա 

դրույթը միջին և փոքր սրության սոցիալական կոնֆլիկտների դրական 

գործառնականության մասին) արդյունավետ դարձան իրենց կարևոր 

մեթոդաբանական և կիրառական նշանակության տեսանկյունից: Զիմելի 

ավանդը կոնֆլիկտաբանության մեջ նաև այն է, որ նա առաջինը 

ներմուծեց ու ընդգրկեց գիտական վերլուծության մեջ «երրորդ կողմ» 

եզրը՝ ազատելով կոնֆլիկտային հարաբերությունները «միաչա-

փությունից»: «Երրորդ կողմի» հանգամանքն ու առկայությունը բարդ 

սոցիալական փոխգործողության հնարավորություն է ստեղծում՝ 

բացելով դաշտ բազմաշերտ հարաբերություններին, տարբերություն-

ների գիտակցմանը, կոալիցիաների ստեղծմանը, խմբային 

համերաշխության կայացմանը, միջնորդության իրականացմանը: Ըստ 

էության՝ Զիմելը անցում է կատարում պարզ երկկողմ կոնֆլիկտներից 

բարդ բազմակողմ կոնֆլիկտների ուսումնասիրմանը: Կոնֆլիկտը նրա 

կողմից ընկալվում է ոչ միայն որպես մարդկային փոխգործողութ-

յունների տարբեր ոլորտներում դրսևորվող շահերի ընդհարում, այլև 

հոգեբանացված ձևով որպես մարդկանց և նրանց հարաբերություններին 

ներհատուկ թշնամանքի որոշակի արտահայտություն: Իր հերթին 

թշնամանքի ձգտման առկայությունը Զիմելը դիտարկում է որպես  

համակրանքի պահանջմունքին  զույգ-հակադրություն: Նա խոսում է 

«մարդու ու մարդու միջև բնական թշնամանքի» մասին, որը «մարդկանց 

միջև համակրանքի հետ մեկտեղ մարդկային հարաբերությունների 

հիմքն է»: Դրա պատճառներից մեկը թաքնված է մարդու բնույթի 

առանձնահատկություններում, որոնց համաձայն՝ անհատներն ի 

սկզբանե հակված են ոչ միայն համագործակցության ու կազմակերպ-

վածության, այլև ապակազմակերպման և ապակառուցողական 

դրսևորումների, որոնք զուգորդվում են ընդհարումներով կամ 

կոնֆլիկտներով:  

Երրորդ կողմի միջամտությամբ կոնֆլիկտի կարգավորումը 

բանակցությունների նման կոնֆլիկտների կոնստրուկտիվ 

կառավարման մեթոդներից մեկն էֈ Միջնորդական գործունեության 

ընթացքում երրորդ կողմը կարող է հանդես գալ որպես դատավոր, 

միջնորդ, օգնական կամ դիտորդ: Դատավորն օժտված է բավականին 
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մեծ հնարավորություններով ու լիազորություններով: Նա հետազոտում է 

կոնֆլիկտային իրավիճակը, կոնֆլիկտող կողմերի հետ քննարկում այն և 

հրապարակում իր կայացրած որոշումը, որն անբեկանելի է, և կողմերը 

պետք է ընդունեն այն: Միջնորդը պետք է ունենա չեզոք դիրք: Նա 

տիրապետում է հատուկ գիտելիքների, որոնց օգնությամբ ապահովում է 

կոնֆլիկտային իրավիճակի կոնստրուկտիվ քննարկման ընթացքը, 

սակայն վերջնական որոշումը կայացնում են կոնֆլիկտի մասնակից 

կողմերը: Նա կազմակերպում է կոնֆլիկտային իրավիճակի 

քննարկումներ, նպաստում է կողմերի միջև հանդիպումների և 

բանակցությունների կայացմանը: Նա անմիջականորեն չի ազդում 

վերջնական որոշման ընդունման գործընթացի վրա: Միջնորդի՝ որպես 

դիտորդի, ներկայությունը ապահովում է նախկին համաձայ-

նությունների կատարման ճշգրտությունը, զսպում է փոխադարձ 

ագրեսիվ դրսևորումները [9]: 

Հիմք ընդունելով վերը քննարկվածը՝ կարելի է եզրակացնել, որ 

կոնֆլիկտը ոչ միայն բացասական նշանակություն ունի, այլ նաև կարող 

է ներգրավված կողմերի վրա թողնել իր դրական ազդեցությունը 

սոցիալական նման փոխհարաբերության մեջֈ Ուստի կա 

անհրաժեշտություն վերանայելու այն կանխակալ և միակողմանի 

դիրքորոշումը, որը ենթադրում է, որ սոցիալական միկրո և մակրո 

տեսակի հարաբերություններում կոնֆլիկտը միայն բացասական, 

տարանջատող, ապակայունացնող երևույթ էֈ Սակայն ի՞նչ պրակտիկ 

նշանակություն կարող է ստանալ այս ամենի իմացությունըֈ Նախ՝ 

տիրապետելով կոնֆլիկտների ծագման, ընթացքի և լուծման՝ գիտական 

եղանակներին վերաբերող օրենքներին՝ հնարավոր կլինի վերահսկել 

դրանք ու պահել դիտարկման սպեկտրումֈ Սոցիալական կոնֆլիկտների 

գործառնության մեխանիզմների և օրինաչափությունների իմացությունը 

հնարավորություն կընձեռի զբաղվել դրանց կանխատեսման և 

կառավարման խնդիրներովֈ Բացի այդ, հարկ է նշել, որ բոլոր այն 

միջոցառումները, որոնք ուղղված են սոցիոմշակութային 

շարժառիթներով պայմանավորված կոնֆլիկտների տրանսֆորմա-

ցիային, չեն կարող հաջող ավարտ ունենալ, քանի դեռ չի ձևավորվել 

համընդհանրական դիսկուրս, որում ներառված կլինեն հասարակական 

բոլոր սուբյեկտներն ու շերտերը իրենց ռացիոմշակութային 

առանձնահատկություններով:  

Միայն տարբեր սոցիոմշակութային պատկերացումների 

«հանդիպման» և միջսուբյեկտային հարաբերությունների հաստատման 
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միջոցով կարելի է հասնել սոցիոմշակութային միասնականության: 

Սոցիոմշակութային միասնականությունը չի կարող լինել գործառնող 

սոցիոմշակութային սկզբունքների պարզ համախումբը: Այն պետք է լինի 

սոցիալական հանրույթների, շերտերի ու խավերի փոխգործակցության 

արդյունք, որպեսզի բավարարի նրանց պահանջները, շահերն ու 

նպատակները, ապահովի նրանց ներգրավվածությունը հասարակական 

կառույցների, հաստատությունների ու հարաբերությունների 

վերարտադրության ու նորացման գործընթացների մեջֈ  

 

ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО КОНФЛИКТА 

Манвелян А. О. 

 

Обсуждая проблему философского осмысления социального 

конфликта, в работе были продемонстрированы положительные стороны 

конфликта в контексте сравнения с негативными сторонами. В работе 

обсуждалась проблема неудачного завершения трансформационных 

конфликтов, обусловленных социокультурными мотивами, рассматривая 

последний в связи с универсальным и несформированным дискурсом. На 

основании проведенных исследований было заключено, что во владении 

законов, относящихся к научным методам возникновения и разрешения 

конфликтов, можно будет контролировать их и держать в спектре 

наблюдения. Следовательно, знание механизмов и закономерностей 

функционирования социальных конфликтов даст возможность заниматься 

проблемами их прогнозирования и управления. 

Ключевые слова: конфликт, приоритет, компромисс, интеграция, 

доминирование, третья сторона, арбитраж. 

 

PHILOSOPHICAL CONCEPTUALIZATION OF SOCIAL CONFLICT 

Manvelyan H. O. 

 

Discussing the problem of philosophical conceptualization of social 

conflict, the article demonstrated the positive aspects of the conflict in the 

context of comparison with the negative sides. In the work discussed the 

problem of unsuccessful completion of the transformation of conflicts due to 

socio-cultural motives, viewing the latter in connection with the universal and 

non-developed discourse. Based on the conducted researches it was concluded 

that in the possession of the laws relating to scientific methods of emergence 
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and resolution of conflicts, it would be possible to monitor them and keep in 

the spectrum of observation. Therefore, knowledge of the mechanisms and 

regularities of the functioning of social conflicts will provide an opportunity to 

deal with the problems of their prediction and control. 

Keywords: conflict, priority, compromise, integration, domination, 

third party, arbitration. 
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Կնյազյան Հ. Մ. 

 

Վերջին տարիներին հոգեբանների և մանկավարժների 

ուշադրության կենտրոնում հաճախ հայտնվում են նևրոտիկ 

խանգարումներով երեխաները, որոնց մոտ դրսևորվում են տարբեր 

նևրոտիկ վիճակներ՝ արտահայտված տիկերով, վախերով, 

կակազությամբ, էնուրեզովֈ Այսպիսի երեխաների զարգացման ճիշտ 

մանկավարժահոգեբանական աջակցության բացակայությունը տանում 

է սոցիալական դեզադապտացիայիֈ Կորեկցիոն ազդեցության 

համարժեք եղանակների ընտրությունը թույլ կտա հաղթահարել 

մանկական տարիքում դրսևորվող նևրոտիկ խանգարումները, ինչն էլ 

դարձել է հոդվածի քննարկման առարկաֈ 

Բանալի բառեր. նևրոտիկ խանգարումներ, նևրոտիկ ռեակցիա-

ներ, մանկական նևրոզ, սոցիալական դեզադապտացիա, կորեկցիոն 

ազդեցությունֈ  

 

Վերջին տասնամյակների ընթացքում հայ հասարակության 

կյանքում տեղի ունեցած նշանակալի փոփոխություններն իրենց 

բացասական ազդեցությունն են թողել ոչ միայն մեծահասակների, այլև 

երեխաների հոգեկան առողջության վրաֈ Դա տարել է նրանց մոտ 

ադապտացիայի խնդիրների առաջացման, որոնցում նևրոտիկ 

խանգարումները գերակշռող մաս են կազմումֈ Որպես հոգեծին 

գործոնների ազդեցությամբ առաջացած նյարդային համակարգի 

ֆունկցիոնալ խանգարումներ՝ նևրոտիկ խանգարումները երեխաների 

մոտ տարբեր դրսևորումներ են ունենում՝ տիկեր, կակազություն, 

էնուրեզ, վախ, քնի խանգարումներֈ Դրանք առաջատար դիրք են 

գրավում մանկական նյարդահոգեկան հիվանդությունների մեջֈ 

2 0 2 1   № 1 
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Մանկության շրջանում դրսևորվող նևրոտիկ խանգարումներն 

ամենատարածված հոգեկան խանգարումներն են, ինչով տառապում են 

երեխաների գրեթե 30%-ը [1, 2, 3, 4]ֈ Դրանք երբեմն այնքան ինտենսիվ 

են, որ տանում են երեխաների սոցիալական և դպրոցական 

դեզադապտացիայի [5]ֈ  

Նևրոտիկ խանգարումների հաղթահարումը երեխաների մոտ 

ընդգրկում է ընտանիքի բոլոր անդամների նևրոտիկ խանգարումների 

ախտորոշումը և, համապատասխանաբար, հոգեթերապևտիկ 

աշխատանքը երեխայի և նրա անմիջական շրջապատի հետֈ Մեր 

աշխատանքի նպատակն է մշակել հոգեբանական ուղիներ երեխաների 

մոտ՝ նևրոտիկ խանգարումներով պայմանավորված հուզական և 

վարքային խնդիրների հաղթահարման համարֈ 

Նևրոտիկ խանգարումները շատ բնորոշ են մանկական տարիքին, 

քանի որ կարող են դրսևորվել ցանկացած առողջ երեխայի մոտֈ Դրանք 

ձևավորվում են աստիճանաբար, ժամանակի ընթացքումֈ Երբ երեխայի 

բացասական հուզական լարվածությունը ելք չի գտնում, կուտակվում է՝ 

պատրաստ պայթելու չնչին առիթովֈ Մանկական նևրոտիկ 

խանգարումների տակ մասնագետներն առանձնացնում են նևրոտիկ 

ռեակցիաները և մանկական նևրոզը [1, 3, 5, 6]ֈ Նևրոտիկ ռեակցիաները 

երեխաների մոտ ծագում են ի պատասխան գերուժեղ գրգռիչի 

(տարաձայնություն, վիրավորանք, մերժում, վախ կամ գրգռվածություն)ֈ 

Նևրոզներն առավել կայուն խանգարումներ են և կարող են ուղեկցվել 

կենտրոնական նյարդային համակարգի ֆունկցիոնալ խանգարում-

ներովֈ Դրանք շոշափում են երեխայի անձի ձևավորման նշանակալի 

կողմերը, հարաբերությունների համակարգը, որում առաջնային տեղ 

գրավում է ընտանիքըֈ  

Նևրոտիկ ռեակցիաների և նևրոզների առաջացման պատճառները 

շատ տարբեր են, սակայն դրանք բոլորն էլ պսիխոգեն ենֈ Նևրոտիկ 

սիմպտոմները, ըստ Զ. Ֆրոյդի, հանդես են գալիս արտամղված 

չբավարարված պահանջմունքներից: Մ. Կլայնը նևրոտիկ խանգարում-

ները դիտում է որպես մանկական տագնապի լուծման անխուսափելի և 

անհրաժեշտ ուղիֈ Անհատական հոգեբանությունը նևրոզը համարում է 

ներքին անլիարժեքության զգացման փոխհատուցման ախտաբանական 

եղանակ (Ա. Ադլեր)ֈ Վարքային հոգեթերապիայում նևրոզը բնորոշվում է 

որպես դեզադապտիվ վարքի ֆիքսված հմտություն, որը ձեռք է բերվել 

ուսուցման միջոցով (Ջ. Վոյլպե):  
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Նևրոտիկ խանգարումների փորձագետ Կ. Հորնեյը նևրոզը 

բնորոշում է որպես վախից առաջացած և այդ վախից պաշտպանվելու 

պատճառով դրսևորվող հոգեկան խանգարում, որպես ներքին 

կոնֆլիկտֈ  Ըստ Վ. Պ. Մյասիշչևի՝ նևրոզը հոգեծին հիվանդություն է, որն 

առաջացնում է տառապալից ապրումներ՝ չբավարարված պահանջ-

մունքներ, կենցաղային  անհաջողություններ, անհասանելի նպատակ-

ներ, անուղղելի կորուստներ: Ի. Պ. Պավլովը նևրոզը դիտում է որպես 

սոցիալական գործոնների ազդեցությամբ դրսևորվող ԲՆԳ խախտումֈ  

Մանկության տարիքում նևրոտիկ խանգարումների մեխանիզմը 

հասկանալու համար կարևոր են Տ. Պ. Սիմեոնի, Վ. Վ. Կովալյովի, Վ. Ի. 

Գարբուզովի, Ա. Ի. Զախարովի և ուրիշների աշխատանքները, որոնցում 

բացահայտվում են երեխայի նյարդահոգեկան գործունեության 

զարգացման մեջ տարիքային շրջաբաժանման բնութագրերը: 

Մանկական նևրոտիկ խանգարումների նախադրյալների մեջ 

ավելի հաճախ  առանձնացվում են ընտանեկան դաստիարակության և 

ընտանեկան հարաբերությունների առանձնահատկությունները՝ 

կապված ծնողների անձնային որակների հետֈ Ընտանեկան 

անբարենպաստ գործոնները, դաստիարակության թերությունները 

կարող են ինչպես առաջացնել, այնպես էլ խորացնել երեխաների 

նևրոտիկ խանգարումները՝ հուզական մերժումը, չափազանցված 

բարոյական պատասխանատվությունը, դաժան վերաբերմունքը 

երեխայի նկատմամբ,  հիպերպրոտեկցիան և հիպոպրոտեկցիան [7]ֈ     

Է. Էրիքսոնը նշում էր, որ «երեխաների բոլոր խնդիրներն իրենց 

ծնողների խնդիրների խտացումն են»ֈ Արդեն նախադպրոցական և 

դպրոցական տարիքում երեխայի մոտ կարող են ծագել կոնֆլիկտներ՝ 

կապված ընտանիքում և դպրոցում ձևավորված անբարենպաստ 

փոխհարաբերությունների հետֈ 

Մանկական տարիքում նևրոտիկ խանգարումներն ավելի հաճախ 

դրսևորվում են նևրոպաթիայի ձևով՝ որպես բնածին նյարդային 

թուլություն, ինչը բարենպաստ ընտանեկան մթնոլորտի պայմաններում 

տարիքի հետ կարող է մեղմանալֈ Նևրոպաթիայի պատճառ կարող են 

լինել հղիության ընթացքում կնոջ նյարդային վիճակը, արտահայտված 

հուզմունքն ու անհանգստությունը, ապրած դիսթրեսը, ծննդաբերության 

ժամանակ առաջացած խնդիրներըֈ Այսպիսի մոր երեխան զգայուն է 

շրջապատող գրգռիչների նկատմամբ, քունն անհանգիստ է, ախորժակը՝ 

վատ, հուզական անկայուն է, արագ է հոգնում, տրամադրությունը 

նույնպես լաբիլ է, կարող են դիտվել հոգեշարժողական խանգարումներ 
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գրգռման կամ արգելակման ձևովֈ Նևրոպաթիկ խանգարումով 

երեխաները հատուկ ուշադրության կարիք ունեն, քանի որ շուտ են 

վիրավորվում, լաց լինում, աղմուկից արագ հոգնում են և կորցնում 

ինքնավերահսկողությունըֈ 

Մանկական նևրոտիկ խանգարումների մեջ ամենամեծ բաժինն 

ընկնում է նևրոզինֈ Նևրոզը ծագում է երեխայի կամ նրա մտերիմների 

կյանքի համար իրական, երբեմն էլ երևակայական վտանգից 

առաջացած հոգեկան ցնցումից հետոֈ Ախտաբանական դրսևորումները 

նևրոզի դեպքում շրջելի են, քանի որ դրա պատճառները կապված են 

կոնֆլիկտային իրավիճակների հետֈ Նևրոզի բոլոր կլինիկական ձևերի 

համար բնորոշ են անհանգստությունը, տագնապը, վեգետատիվ 

նյարդային համակարգի և հոգեշարժողական խանգարումները [8]ֈ  

Նևրաստենիայի կլինիկական պատկերում դիտվում են երեխայի 

հուզական և վարքային տարբեր դրսևորումներ, երեխան դառնում է 

անհանգիստ, կամակոր, լացկան, գրգռվող, հաճախ դիտվում են բուռն 

աֆեկտիվ ռեակցիաներֈ Բնորոշ են առանց էական պատճառի 

տրամադրության տատանումներըֈ Երեխաների քունը խանգարվում է, 

ուղեկցվում է գիշերային մղձավանջներով, վախերով, հաճախակի 

արթնացումներով և անքնությամբֈ Երեխաները դառնում են 

տագնապային, լարված, դժվարությամբ են կենտրոնանում, ունենում են 

չհիմնավորված վախեր (միայնակության վախ, երբ չեն մնում առանց 

մայրիկի կամ էլ վախենում են միջավայրի փոփոխություններից)ֈ 

Հոգեկան ցնցման արդյունքում նյարդային համակարգի 

գերլարվածությունը կարող է տանել նաև էնդոկրին և վեգետատիվ 

նյարդային համակարգի տարբեր խանգարումներիֈ  

Մանկության շրջանում հիստերիկ նևրոզը բազմազան 

դրսևորումներ է ունենում: Շատ հաճախ լինում են հուզական 

խանգարումներ, ֆոբիաներ, ասթենիա, շարժողական խանգարումներ: 

Հիստերիկ նևրոզի առաջացման հոգեբանական մեխանիզմը ծնողների 

կողմից ճանաչման անհրաժեշտության և դրա բավարարման 

անհնարինության հակասությունն է: Երեխայի մոտ դրսևորվող վախերը, 

հուզական ռեակցիաները, լացը, կամակորությունը,  դյուրագրգռութ-

յունը միշտ սերտորեն կապված են որոշակի իրավիճակի հետ, 

ցուցադրական են և նախատեսված որոշակի «հանդիսատեսի» համար: 

Երեխան ընկնում է հատակին, գոռում է, լաց է լինում, կարմրում, երբեմն 

դիտվում է կոկորդի սպազմ՝ շնչառության ժամանակավոր 
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ընդհատմամբ: Այս վիճակի տևողությունը կարող է լինել մի քանի 

րոպեից մինչև 2-3 ժամ:  

Երեխաների մոտ շատ տարածված է նաև սևեռուն վիճակների 

նևրոզըֈ Այս հիվանդության հիմնական ախտանիշը սևեռուն վիճակների 

առկայությունն է, այսինքն՝ երեխաների մոտ հանկարծակի հայտնվում 

են մտքեր, հիշողություններ, կասկածներ, վախեր կամ 

գործողություններ, որոնք կապված չեն գիտակցության ներկա 

բովանդակության հետֈ Երեխաները չեն կարողանում հաղթահարել 

իրենց սևեռուն վիճակները կամ հաջողության են հասնում միայն կարճ 

ժամանակով: Որոշ դեպքերում ծագում են ծեսեր, երբ երեխան 

ենթագիտակցորեն պաշտպանում է իրեն տարբեր ֆոբիաներից 

(ծնողների կամ սեփական մահ, մթություն, օտար անձինք, կարմրելու, 

վարակվելու վախեր): Կարող են դիտվել այնպիսի ախտանիշներ, 

ինչպիսիք են եղունգներ կրծելը, մատները ծծելը, հաշվելը կամ ավելի 

բարդ պաշտպանական ծեսերը:  

Էնուրեզի (գիշերային անմիզապահություն) դրսևորման հիմնական 

գործոնը նևրոպաթիան է, որի մեջ կարևոր դեր խաղում է քնի 

խանգարումը (անհանգիստ քունը՝ զուգակցված շարժողական 

անհանգստությամբ)ֈ Օրվա ընթացքում, հոգնածության և լարվա-

ծությանն ի պատասխան, տեղի է ունենում չափից դուրս խոր քնի 

առաջացում՝ որպես փոխհատուցվող արգելակումֈ Մանկության 

շրջանում հոգեշարժողական զարգացման անհավասարաչափ 

դրսևորումը տանում է էնուրեզի ձևավորման, երբ զարգացման տեմպի 

դանդաղեցումը կամ արագացումը հակադրվում է շարժումների 

դանդաղեցմանը կամ արագացմանըֈ Էնուրեզի ձևավորման մեջ կարևոր 

նշանակություն ունի սթրեսը՝ կապված ծնողների և երեխաների մեջ 

խառնվածքի գծերի անհամատեղելիության, ծնողների կողմից սիրո և 

քնքշանքի բացակայության, երեխայի հոգեկան զարգացման առանձնա-

հատկությունների չիմացության հետֈ    

Նևրոտիկ բնույթի կակազությունը մանկության շրջանում հաճախ 

առաջանում է վախի և անհանգստության պատճառովֈ Նոր միջավայրը, 

օտար մարդիկ կարող են վախի պատճառ հանդիսանալ, ինչի 

հետևանքով էլ երեխայի մոտ կարող է դիտվել կակազությունը (խոսքի 

ռիթմի, տեմպի և սահունության խանգարումը)ֈ Այն կարող է 

բնութագրվել վախից հետո հուզվածությամբ և լարվածությամբ, հոգեկան 

գործոններից ունեցած կախվածությամբ, հոգետրավման հիշեցնող 

իրավիճակով, խոսքային դժվարությունների սպազմատիկ բնույթով, 
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խոսակցության սկզբում արգելակմամբ՝ մանավանդ ընտանեկան 

իրադրությունից դուրսֈ Կակազության դեպքում հոգետրավմատիկ 

գործոններ են ստիպողական շփումը, մեծահասակների մեծ թիվը, 

ծնողներից բաժանումըֈ 

Երեխաների մոտ նևրոտիկ խանգարումների բուժումն 

իրականացվում է համալիր կերպով, որը նախատեսում է բուժման մեջ 

տարբեր մասնագետների ներգրավում՝ նյարդաբան (ով կօգնի 

ուղղակիորեն բուժել նևրոտիկ խանգարումները, նշանակել 

հանգստացնող միջոցներ, անհրաժեշտության դեպքում կատարել 

ախտորոշում), հոգեբան (ով կօգնի վերականգնել ընտանիքում 

բարենպաստ հոգեբանական մթնոլորտը, ընտրել դաստիարակության 

արդյունավետ մոդել, հաղթահարել հոգեբանական խնդիրները), 

անհրաժեշտության դեպքում նաև այլ մասնագետներ  (հոգեբույժ, 

էնդոկրինոլոգ և այլն): Երեխաների նևրոտիկ խանգարումների համալիր 

և ժամանակին բուժումը օգնում է ամբողջությամբ վերացնել 

հիվանդության ախտանիշները: Մանկական տարիքում նևրոտիկ 

խանգարումների հաղթահարման համար տարվող հոգեբանական 

աշխատանքները պետք է ընթանան տարբեր ուղղություններով. 

1. Երեխայի համար ամենօրյա հստակ ռեժիմի պահպանում: Այն 

կօգնի կայունացնել երեխայի անհավասարակշիռ նյարդային 

համակարգըֈ Ռեժիմի խանգարումն արագ հյուծում է երեխայի թույլ 

նյարդային համակարգը և հասցնում գերգրգռվածությանֈ Քնի, 

արթնության, սննդի, հանգստի ռեժիմի պահպանումն օգնում է 

կայունացնել երեխայի նյարդային համակարգի աշխատանքը: Մաքուր 

օդում զբոսանքները պարտադիր են նևրոտիկ խանգարումներով 

երեխաների համար, քանի որ նպաստում են շնչառական, արյունատար 

համակարգի նորմալ աշխատանքին, բարելավում են նյութափոխա-

նակությունը և իջեցնում նյարդային լարվածության մակարդակըֈ 

Երեխայի արթնությունը պետք է կազմակերպել այնպես, որ նա 

շրջապատի մասին բավականաչափ ինֆորմացիա ստանա․ գունեղ 

խաղալիքների ոչ մեծ քանակը, հանգիստ խոսքը, ցածր երաժշտությունը 

դրական են ազդում երեխայի նյարդային համակարգի և հոգեմոտորային 

զարգացման վրաֈ   

2. Երեխաների սննդի ճիշտ կազմակերպում: Նևրոտիկ 

խանգարումներով երեխաներին, ովքեր համառորեն փսխում են կամ 

հրաժարվում են ուտելուց, չպետք է հարկադրաբար կերակրել կամ        

ինչ-որ բան գնելու խոստումներ տալ: Սնունդը պետք է լինի բազմազան, 
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գեղեցիկ և համեղ պատրաստված: Ցանկալի է, որ երեխան սեղանի շուրջ 

նստի լավ սնվող երեխաների հետ, ինչը  դրական է ազդում վատ 

ախորժակ ունեցող երեխայի վրա: Սնվելիս պետք չէ կտրուկ 

դիտողություն անել երեխային, քանի որ դա բացասաբար է ազդում 

նևրոտիկ խանգարումներով երեխաների վրա, և նրանք հրաժարվում են 

ուտելուց:  

3. Ֆիզիկական ակտիվության ապահովում: Նևրոտիկ 

խանգարումներով երեխաների ունակություններին համարժեք 

ֆիզիկական ակտիվությունը նվազեցնում է հոգեկան լարվածությունը: 

Կարևոր է նաև բուժական վարժությունների զուգակցումը մերսման հետֈ 

Այն բարելավում է արյան շրջանառությունը, դրականորեն ազդում  

նյարդային համակարգի վրա և բարձրացնում է օրգանիզմի 

ադապտացիոն ֆունկցիաներըֈ Ճիշտ կատարված մերսումը 

հանգստացնում է երեխային, ստեղծում է դրական տրամադրություն՝ 

նրան մղելով ակտիվությանֈ  

4. Քնի ճիշտ կազմակերպում: Քունը շատ կարևոր է երեխաների 

նյարդային համակարգի հանգստացման համարֈ Քնելուց առաջ կարելի 

է տաք լոգանք ընդունել, հանգիստ պայմաններ ստեղծել, որ երեխան 

աստիճանաբար քուն մտնիֈ Վաղ տարիքի երեխաների համար շատ 

կարևոր է ցերեկային քնի ապահովումըֈ Խորհուրդ չի տրվում 

երեխաներին քնելուց առաջ վախենալու հեքիաթներ պատմել կամ 

սարսափ ֆիլմեր դիտել, քանի որ դրա հետևանքով երեխաները 

վախենալու երազներ են տեսնում, ճիչով արթնանում են, և երկար 

ժամանակ է անհրաժեշտ նրանց հանգստացնելու համարֈ Գիշերային 

մղձավանջները կարող են հեշտությամբ սևեռվել և կրկնվել երկար 

ժամանակֈ Չի կարելի նաև ակտիվ խաղեր խաղալ երեխաների հետ 

երեկոյան, քանի որ գրգռված նյարդային համակարգով նրանք երկար 

ժամանակ չեն կարողանում քնելֈ  

5. Բարենպաստ ընտանեկան մթնոլորտի ստեղծում: Ոչ լիարժեք 

ընտանիքներում երեխաները ծանր են տանում ծնողի բացակայությունը 

կամ անբարենպաստ մթնոլորտով ընտանիքներում անընդհատ տեղի 

ունեցող վեճերն ու կոնֆլիկտներըֈ Շատ ծնողներ կարծում են, որ 

երեխաները փոքր են և ոչինչ չեն հասկանում: Սակայն երեխաները շատ 

զգայուն են. նրանք ընկալում են կոպիտ ինտոնացիան, բարձր 

խոսակցությունը և հակազդում են նևրոտիկ ռեակցիաներով, ագրեսիվ և 

կամակոր վարքով: Հիստերիկ ախտանիշների դրսևորումը կապված է 

ուշադրություն գրավելու ցանկության հետ, ինչը հնարավորություն է 
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տալիս երեխային ազատվել իր համար տհաճ իրավիճակներից: 

Անհրաժեշտ է ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել երեխայի նևրոտիկ 

դրսևորումներին, ընտանիքում ապահովել հանգիստ մթնոլորտ, 

թուլացնել նյարդային ծանրաբեռնվածությունըֈ Ստեղծված իրավիճա-

կում հատուկ նշանակություն է ձեռք բերում հոգեբանական 

աջակցության ցուցաբերումը յուրաքանչյուր երեխայի և նրա ծնողին՝ 

առաջացած հուզական և վարքային դրսևորումների հաղթահարման 

նպատակովֈ  

Նյարդային հյուծման առաջին նշանների դեպքում անհրաժեշտ է 

խորհրդակցել մասնագետների հետ և երեխային տրամադրել նյարդային 

լարվածության հաղթահարման մեթոդներ (արտթերապիա, 

խաղաթերապիա, շնչառական վարժություններ, ավելի մեծերին՝ նաև 

մեդիտացիա): Այդ հոգեթերապևտիկ մեթոդների շարքում ամենաարդ-

յունավետ մեթոդներն են ընտանեկան հոգեթերապիան, անհատական  և 

վարքային հոգեթերապիաները:  

Այսպիսով, մանկական տարիքում նևրոտիկ խանգարումներն 

ավելի հեշտ է կանխարգելել, քան հաղթահարել: Սակայն ինչքան էլ 

երեխաների մոտ նևրոտիկ խանգարումների հաղթահարումը հեշտ գործ 

չէ, այնուամենայնիվ հնարավոր է լիարժեք վերականգնում՝ պայմանով, 

որ հնարավորինս շուտ դիմեն մասնագետի: 

 

ПРОЯВЛЕНИЯ НЕВРОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ В ДЕТСКОМ 

ВОЗРАСТЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

Князян А. М. 

 

В последнее время психологи и педагоги часто обращают внимание 

на детей с невротическими расстройствами, у которых есть различные 

невротические состояния, проявляющиеся тиками, страхом, заиканием, 

энурезом. Отсутствие надлежащего педагогико-психологического 

сопровождения развития ребенка, для которого характерны психические 

расстройства, приводит к социальной дезадаптации. Выбор адекватных 

методов коррекционного воздействия позволит преодолеть невротические 

расстройства в детском возрасте, которым и посвящена статья. 

Ключевые слова: невротические расстройства, невротические 

реакции, детский невроз, социальная дезадаптация, корритирующий 

эффект. 
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MANIFESTATIONS OF NEUROTIC DISORDERS IN CHILDHOOD AND 

PSYCHOLOGICAL WAYS OF OVERCOMING THEM 

Knyazyan H. M. 

 

In recent years, psychologists and pedagogues often focus on children 

with neurotic disorders, who have various neurotic symptoms, manifested by 

tics, stuttering, enuresis. Lack of proper pedagogical and psychological support 

for the development of a child, who is characterized by mental disorders, leads 

to social maladaptation. The choice of adequate methods of correctional effect 

will allow to overcome neurotic disorders in childhood, which has become the 

subject matter of the article. 

Keywords: neurotic disorders, neurotic reactions, childhood neurosis, 

social maladaptation, corrective effect. 
 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

1. Мэш Э., Вольф Д. Детская патопсихология. Нарушения психики 

ребенка. СПб., ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК. 2003. 384 с. 

2. Четик М. Техники детской терапии. СПб. Питер. 2003. 256 с. 

3. Детская патопсихология: Хрестоматия / Сост. Н. Л. Белопольская. 

М., «Когито-Центр». 2001. 351 с. 

4. Попова Р. Р. Детская клиническая психология.  Казань., Изд-во 

Казан. ун-та. 2015. 216 с. 

5. Захаров А. И. Психотерапия неврозов у детей и подростков. М., 

Медицина. 1982. 237 с. 

6. Венар Ч. Психопатология развития детского и подросткового 

возраста. СПб., ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК. 2007. 607 с. 

7.  Эйдемиллер Э. Г., Добряков И. В., Никольская И. М. Семейный 

диагноз и семейная психотерапия. М., Апрель-Пресс. 2006. 258 с. 

8. Гуровец Г. В. Детская невропатология. М., Академия. 2004. 168 с. 

 

Տեղեկություններ հեղինակի մասին 
Կնյազյան Հ. Մ. – հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 
Շիրակի պետական համալսարան 
Էլ. փոստ՝  Haykuhi.petrosyan2012@mail.ru 

Տրվել է խմբագրություն՝ 09.04.2021 

Գրախոսվել է՝ 10.04.2021 

mailto:Haykuhi.petrosyan2012@mail.ru


159 

 

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 159.9                                                                                                     ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  

DOI 10.54151/27382559-2021.1b-159 

 

ԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻ ՎԱՆԴԱԼԱՅԻՆ ՎԱՐՔԻ ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆ 

ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Պետրոսյան Ա. Ս. 

 

Հոդվածում ներկայացվում են դեռահասների վանդալային վարքի 

դրսևորման հոգեբանական առանձնահատկությունները՝ որպես նրանց 

սոցիալական արժեքային պատկերացումների այլափոխման հետևանքֈ 

Դեռահասների վանդալային վարքը սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական, 

իրավական և հոգեբանական սուր խնդիր է, որի ծագման պատճառների, 

առանձնահատկությունների, տեսակների մասին համակարգային 

պատկերացումների բացակայությունն անհնար է դարձնում պայքարը 

դրա ապակառուցողական հետևանքների դեմ:  

Բանալի բառեր. դեռահաս, վանդալային վարք, արժեհամակարգի 

դեֆորմացիա, հակահասարակական վարք, սոցիալականացման 

դժվարություններ: 

 

Վանդալիզմի բազմազան արտահայտություններն այսօր դարձել են 

մարդկանց գոյության միջավայրի բնորոշ ֆոն: Վանդալային ակտերի 

կատարումը ոչ միայն տնտեսական, քաղաքական, մշակութային վնաս է 

հասցնում երկրին, այլ նաև ողջ քաղաքակրթությանը: Վանդալային 

վարքի պրոբլեմը հաստատում են իրավապահ մարմինների 

աշխատակիցները, սոցիալական աշխատողները, մանկավարժները և 

շարքային քաղաքացիները, որոնք վանդալային ակտերի արգասիքներին 

հանդիպում են գրեթե ամենուր: Վանդալիզմի  աճին նպաստում են 

հասարակության բարոյական ճգնաժամը, անպատժելիության 

մթնոլորտը, դեռահասների անվերահսկողությունը, ընտանիքների 

ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների թերությունները, 

ագրեսիվ ուղղվածությամբ ֆիլմերը և համակարգչային խաղերը: 

Վանդալիզմի դրդապատճառներ են հանդես գալիս դեռահասների 

2 0 2 1   № 1 
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ինքնահաստատումը, ինքնապաշտպանությունը, բողոքը, լարվածության 

թուլացումը, նմանակումը, վարքային նորմերի ձևական յուրացումը:  

Դեռահասների վանդալային վարքը սուր սոցիալ-տնտեսական, 

քաղաքական, իրավական և հոգեբանական խնդիր է, որի ծագման 

պատճառների, տեսակների, առանձնահատկությունների մասին 

համակարգային պատկերացումների բացակայությունն անհնար է 

դարձնում պայքարը դրա ապակառուցողական հետևանքների դեմ: 

Դեռահասների վանդալային վարքին նվիրված ուսումնասիրություններն 

արտասահմանյան գրականության մեջ քիչ են, իսկ հայ իրականության 

մեջ գրեթե չկան: Սակայն դեռահասների կողմից հակահասարակական 

վարքի, հասարակության տեսանկյունից արատավոր երևույթների 

կանխարգելման և վերացման խնդիրը մտահոգիչ  ու առաջնային լուծում 

պահանջող հարց է, ինչն էլ ապահովում է հիմնահարցի 

ուսումնասիրության արդիականությունը և կարևորությունը: 

Աշխատանքի նպատակն է բացահայտել դեռահասների վանդալային 

վարքի սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները: 

Շեղվող վարքի բազում տեսակների մեջ առանձնահատուկ տեղ է 

զբաղեցնում վանդալիզմըֈ Վանդալիզմի վառ օրինակ է ծառերի վրա 

փորագրություններ անելը, մշակութային կոթողներն ու արձանները 

ջարդելը, նյութական արժեք ունեցող բազմապիսի առարկաները 

փչացնելը և այլնֈ Արդի հայերենի բացատրական բառարանում 

«վանդալ» բառը նշանակում է բարբարոս, գազան, տգետ, հետամնաց, 

վայրենաբարո  մարդ: Պատմական աղբյուրներում «վանդալիզմ» բառը 

հասկացվում է որպես վայրագ, անողոք թալան, բարբարոսություն: Դա 

կապվում է գերմանական կատաղի ցեղի՝ վանդալների հետ, որոնք 

հինգերորդ դարում կողոպտում էին Գալիան, Հյուսիսային Աֆրիկան, 

Հռոմը, ավիրում շինությունները և  կործանում արվեստի լավագույն 

հուշարձանները [1]: 

Վ. Ա. Ժմուրովը նշում է, որ վանդալիզմը մշակութային, նյութական 

և ոգեղեն արժեքների ոչնչացումն է, վայրենության և անուղղակի 

ագրեսիայի ախտաբանական դրսևորում [2]ֈ Ըստ Յու. Ա. Կլեյբերգի՝ 

«հասարակական գիտակցության մեջ վանդալիզմը դիտարկվում է 

որպես աննպատակ, անիմաստ, չդրդապատճառավորված վարք»          

[3, էջ 145]ֈ Որոշ հետազոտողներ, ինչպիսիք են՝ Ջ. Ֆիշերը, Ռ. Մ. 

Բարոնը, Ս. Կոենը, առաջ են քաշում այն գաղափարը, որ վանդալիզմի 

երևույթը կապված է ախտահարված սոցիալական միջավայրի հետֈ      

Վ. Ն. Կուդրյավցևը, Է. Ֆրոմը, Տ. Պարսոնսը, Վ. Ֆ. Պիրոժկովը կիսում են 
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նախորդ հեղինակների կարծիքը, բայց նաև ուշադրություն են դարձնում 

այն առանձնահատկությունների վրա, որոնց առաջացումը 

պայմանավորված է դեռահասության տարիքովֈ Այսպես, Վ. Ն. 

Կուդրյավցևը նշում է, որ դեռահասի վարքում արտացոլվում է նրա 

սոցիալական էությունը, հարաբերությունների ողջ համալիրը, 

բարոյական և հոգեկան աշխարհը, որոնք այս կամ այն չափով ազդում 

են նրա կողմից շեղվող վարք կատարելու վրա [4]ֈ Է. Ֆրոմը շեղվող 

վարքը դիտում է որպես անձի գոյաբանական խնդիրների և ոգեղեն 

զարգացման խախտման հետևանք [5]ֈ Տ. Պարսոնսը համարում է, որ 

սոցիալական դեվիացիաների պատճառն առաջին հերթին սոցիալական 

փոխգործակցության մասնակիցների սպասումների չիրականացումն է, 

իսկ Վ. Ֆ. Պիրոժկովը՝ վանդալիզմի ուսումնասիրման առաջամարտիկ-

ներից մեկը, թվարկում է վանդալային վարքով դեռահասների անձնային 

գծերը՝ անձի բարոյական թերազարգացում, սոցիալ-իրավական 

ինֆանտիլիզմ, հոգեբանական վարակի բարձր մակարդակ [6]ֈ 

Ս. Կոենը համարում է, որ գոյություն ունեն մի շարք պայմաններ, 

որոնց դեպքում առաջանում է հանդուրժողական վերաբերմունք 

վանդալիզմի նկատմամբ, ինչը նպաստում է տվյալ ապակառուցողական 

երևույթի փաստերի հասարակական ընդունմանը.  

 ծիսական, այսինքն՝ օբյեկտների ծիսակարգային ավերում, որը 

հասարակության կողմից ընկալվում է որպես նորմ, 

 հովանավորչական, երբ հասարակությունը մարդկանց որոշ 

խմբերի տալիս է այդպիսի վարքի իրավունք,  

 խաղային թույլտվություն, երբ վանդալիզմը խաղային 

գործունեության մեջ դիտարկվում է որպես դրա մաս, զվարճանք 

կամ արկած, 

 ներողամտություն, երբ աննշան վնաս հասցնելը չի ընկալվում վատ 

ձևով և համարվում է որոշակի նորմերին համապատասխանող 

վարք,    

  վնասի պատճառում ինչ-որ հաստատության տարածքում, որտեղ 

վանդալիզմի դրսևորումները հասարակական լայն մասսաների 

համար նկատելի չեն [3]:    

Սոցիալ-հոգեբանական հետազոտություններում «վանդալիզմ» 

հասկացությունն ունի առավել լայն նշանակություն՝ ելնելով բնորոշ 

նշանների առկայությունից, և կարող է ունենալ ոչ միայն նյութական 

ավերածությունների, այլև տեղեկատվական և սոցիալական 

ազդեցության բնույթ: Այսպիսով, վանդալիզմը  մարդու ավերող վարքի 
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ձևերից մեկն է, մշակութային և նյութական արժեքների աննպատակ 

վերացումը:  

Վանդալիզմը, ամբողջ աշխարհում համարվելով տարածված 

երևույթ, ունի տարբեր տեսակներ, որոնցից յուրաքանչյուրն 

առանձնանում է իրեն բնորոշ գծերովֈ Ա. Մ. Բանդուրկան և Ա. Ֆ. 

Զելինսկին ձևավորել են վանդալիզմի տիպաբանությունը` հիմնվելով 

մարդկանց փոխներգործության ոլորտների վրա: Սրա համաձայն՝ 

առանձնացվել են վանդալիզմի վեց հիմնական տիպեր`  

1. կենցաղային (օրինակ՝ հարևաններից մեկը կտրում է մյուսի 

պտղատու ծառը), 

2. կոնֆլիկտային  (օրինակ՝  ֆուտբոլի երկրպագուները կատաղութ-

յամբ ավերում են մարզադաշտը), 

3. քրեական  (օրինակ՝  հանցագործը զոհին սպանելուց հետո այրում է 

նրա տունը),      

4. գաղափարական (օրինակ՝  Ջուղայի խաչքարերի ոչնչացումը),  

5. տեռորիստական (օրինակ՝ Իսլամական պետության հրոսակների 

կողմից Պալմիրայի ավերումը) [7]ֈ  

Վանդալիզմի դրդապատճառների այլ դասակարգում տվել է           

Դ. Կանտերը: Վերը թվարկված դրդապատճառներին նա ավելացրել է 

զայրույթը, ձանձրույթը և զվարճանալու ցանկությունը, հետազոտումը,  

էքզիստենցիալ հետազոտումը [8]: 

Վանդալիզմը դեռահասների շեղվող վարքի հետևանք է, որը 

վերջնարդյունքում տարբեր նպաստավոր գործոնների ազդեցության 

տակ վերածվում է հանցագործությանֈ Վանդալիզմն արտահայտվում է 

դեռահասների ամենատարբեր արարքներում՝ սկսած բարոյական 

նորմերի ու վարքի կանոնների խախտմամբ, վերջացրած 

իրավախախտումներովֈ Ինչպես հաստատում են մի շարք 

հետազոտողներ, վանդալիզմը գերազանցապես տղամարդկային երևույթ 

է: Այն կատարվում է մինչև 25 տարեկան երիտասարդների կողմիցֈ 

Վանդալային վարքի հանգեցնում են նաև օբյեկտիվ (օրինակ՝ 

դեռահասների կենսապայմանները) և սուբյեկտիվ (օրինակ՝ դեռահաս-

ների անհատական-հոգեբանական առանձնահատկությունները) մի 

շարք գործոններ [3, 7, 8]ֈ  

Առօրյա կյանքում հաճախ առնչվում ենք խուլիգանների հետ, որոնց 

դուր է գալիս իրեր փչացնելը, և անհասկանալի է, թե ինչ օգուտ ունեն 

վանդալային ակտ իրականացնելուցֈ Նրանք հանդիպում են 

կիբերտարածությունումֈ Այդպիսի վանդալային ակտ իրականացնող-
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ների մեջ կան և՛ նորեկներ, և՛ փորձառուներֈ Նրանք գրում են 

վիրուսային ծրագրեր, որոնք վնասում են օգտագործողների 

համակարգիչները կամ խափանում են կազմակերպությունների 

աշխատանքը [9]ֈ Վանդալիզմի տեսակների մեջ իր առանձնահատուկ 

տեղն է գրավում գրաֆիտի նկարելը, որը մշակութային և նյութական 

արժեքները փչացնելու համար է իրականացվումֈ Այն ժամանակակից 

քաղաքների բնանկարի անբաժանելի մասն է և հասարակական շենքերի 

ինտերիերը: Դեռահասները գրաֆիտիի հիմնական հեղինակներն են:     

Դեռահասների վանդալիզմի տեսակ է գրադարանային 

վանդալիզմը: Սալամը և Օնիթեդը պնդում են, որ գրադարանի գույքի 

վանդալիզմը, որն արտահայտվում է գրքերի էջերն ու փաստաթղթերը 

պատռելով, գրադարանային սարքավորումները փչացնելով ու գրքեր 

հափշտակելով,  երկար տարիներ խնդրահարույց է եղել: Գոլդստեյնը 

համաձայնում է, որ գրադարանային վանդալներին դժվար է 

հայտնաբերել: Ս. Սկվորցովան վանդալիզմի տեսակների մեջ 

առանձնացնում է թանգարանային վանդալիզմը, որն արտահայտվում է 

թանգարանային ցուցանմուշների, արտեֆակտերի փչացումով, բնական, 

պատմական օբյեկտների և մշակութային ժառանգության ոչնչացումովֈ  

Դեռահասների վանդալային վարքի սոցիալ-հոգեբանական 

առանձնահատկություններն ուսումնասիրելու նպատակով 2018-2019թթ. 

հետազոտություն ենք անցկացրել Գյումրու «Երեխաների խնամքի թիվ 1 

գիշերօթիկ հաստատության» 9-րդ և 10-րդ դասարանում սովորող 30 

աշակերտների (փորձարարական խումբ) և Գյումրու «ՇՊՀ-ի ավագ  

դպրոցում» սովորող 9-րդ և 10-րդ դասարանի 30 աշակերտների շարքում 

(վերահսկիչ  խումբ)ֈ Հետազոտությանն ընդհանուր առմամբ մասնակցել 

են 60 (31 տղա և 29 աղջիկ) դեռահասներ: Կիրառվել են Շ. Շվարցի 

«Արժեհամակարգի հարցարան», Ի. Վ. Վորոբյովայի «Վանդալային 

վարքի մոտիվները»  և «Ախենբախի հարցարան»  մեթոդիկաները [10]: 

Նշված մեթոդիկաներով հետազոտվողներից յուրաքանչյուրի 

արժեհամակարգի տիպը, վարքային ու հուզական առանձնահատ-

կությունները և վանդալային վարքի հակումները բացահայտելով՝ 

այնուհետև հաշվել ենք այդ մեծությունների համահարաբերակցության 

գործակիցն ըստ Պիրսոնի:  

Ինչպես երևում է աղյուսակ 1-ից, փորձարարական խմբի 

դեռահասների ցուցանիշների միջև նկատվում է հետևյալ կորելյացիան: 

Ուղիղ կորելյացիոն կապ գոյություն ունի ավանդականության արժեքի և 

գեղագիտական, ձանձրույթով պայմանավորված բողոքական, 
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միջավայրի անհարմարություններով պայմանավորված վանդալիզմի 

տեսակների միջև: Բարության արժեքի և տակտիկական, 

կոնֆորմիստական վանդալիզմի տեսակի միջև կա ուղիղ կորելյացիոն 

կապ, ունիվերսալիզմի արժեքի և ձանձրույթի միջև` ուղիղ կապ: 

Հակադարձ կորելյացիոն կապ կա ինքնուրույնության արժեքի և 

գոյաբանական վանդալիզմի տեսակի միջև: Հակադարձ կապ կա նաև 

ստիմուլյացիա արժեքի և կոնֆորմիստական վանդալիզմի տեսակի 

միջև: 

Աղյուսակ 1. 

Փորձարարական խմբի «Արժեհամակարգի հարցարան»   և 

«Վանդալային վարքի մոտիվները» մեթոդիկաների  կորելյացիոն 

վերլուծության  արդյունքները (n=30) 
Տեսակներ Շ Ագ Տ Հ Գե Գո Բ Կ Ան Ձ 

Ավանդականություն -0,19 -0,31 -0,27 -0,13 0,35* -0,02 0,37** -0,31 0,42* 0,36* 

Բարություն -0,15 -0,11 0,37* 0,15 -0,16 -0,26 -0,18 0,37** -0,01 0,1 

Ունիվերսալիզմ -0,12 0,02 0,1 0,19 -0,008 -0,2 0,29 0,02 0,16 0,37** 

Ինքնուրույնություն 0,07 0,31 0,21 0,29 0,14 -0,39** 0,14 0,18 0,11 0,25 

Ստիմուլյացիա -0,13 -0,12 -0,1 -0,25 -0,08 -0,22 0,05 -0,4** -0,06 -0,01 

*P < 0.05; **P < 0.01 

Ի տարբերություն փորձարարական խմբի՝ վերահսկիչ խմբի մոտ 

նվաճում արժեքի և շահադիտական, ագրեսիվ, տակտիկական, 

հետաքրքրասիրական, գոյաբանական, բողոքական, կոնֆորմիստական 

և ձանձրույթով պայմանավորված վանդալիզմի տեսակների միջև կա 

հակադարձ կորելյացիոն կապ: Ինքնուրույնություն արժեքի և 

շահադիտական, տակտիկական, գոյաբանական, բողոքական և 

միջավայրի անհարմարություններով պայմանավորված վանդալիզմի 

տեսակների միջև կա հակադարձ կապ:  

Հակադարձ կապ կա նաև ստիմուլյացիա արժեքի և 

շահադիտական, ագրեսիվ, տակտիկական, հետաքրքրասիրական, 

գոյաբանական, բողոքական, կոնֆորմիստական և ձանձրույթով 

պայմանավորված վանդալիզմի տեսակների միջև: Ունիվերսալիզմ 

արժեքի և շահադիտական, գոյաբանական վանդալիզմի տեսակների 

միջև առկա է հակադարձ կապ: Բարություն արժեքի և ագրեսիվ, 

միջավայրի անհարմարություններով պայմանավորված վանդալիզմի 

տեսակների միջև կա հակադարձ կապ:  

Ի տարբերություն փորձարարական խմբի դեռահասների, որոնց 

մոտ կապ չկար նվաճում արժեքի և վանդալիզմի տեսակների միջև՝ 
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վերահսկիչ խմբի մոտ ավանդականության արժեքի և վանդալիզմի 

տեսակների միջև ոչ մի կապ չկար: Երկու խմբերի մոտ էլ 

կոնֆորմություն, հեդոնիզմ, իշխանություն, անվտանգություն 

արժեքների և վանդալային վարքի տեսակների միջև կապ չկա: 

Աղյուսակ 2. 

 Փորձարարական խմբի «Վանդալային վարքի մոտիվները» և 

«Ախենբախի հարցարան»  մեթոդիկաների  կորելյացիոն վերլուծության  

արդյունքները (n=30) 

 
*P < 0.05; **P < 0.01 

Աղյուսակ 2-ից երևում է, որ փորձարարական խմբի դեռահասների 

մոտ ուղիղ կորելյացիոն կապ կա ուշադրության 

խնդիրների/հիպերակտիվության և շահադիտական ու ագրեսիվ 

վանդալիզմի տեսակների միջևֈ Սոցիալականացման դժվարությունների 

և  ագրեսիվ, տակտիկական ու բողոքական վանդալիզմի տեսակների 

միջև նույնպես կա ուղիղ կապֈ Ուղիղ կապ կա նաև ագրեսիայի և 

տակտիկական, գեղագիտական ու միջավայրի անհարմարություններով 

պայմանավորված վանդալիզմի տեսակների միջևֈ 

Վերահսկիչ խմբի մոտ ուղիղ կորելյացիոն կապ առկա է 

տագնապայնության և տակտիկական, գեղագիտական վանդալիզմի 

տեսակների միջևֈ Ի տարբերություն փորձարարական խմբի, ում մոտ 

կորելյացիոն կապ չկա տագնապայնության ու վանալիզմի տեսակների 

միջև՝ վերահսկիչ խմբում կորելյացիոն կապը բացակայում է 

սոցիալականացման դժվարությունների, ուշադրության խնդիրների, 

ագրեսիայի և վանդալիզմի տեսակների միջևֈ Երկու խմբերում էլ 
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կորելյացիոն կապը բացակայում է փակվածության, սոմատիկ 

խնդիրների, դելինկվենտ վարքի, մտածողության խնդիրների և 

վանդալիզմի տեսակների միջևֈ 

Այսպիսով, կատարած կորելյացիոն վերլուծությունը ցույց է տալիս, 

որ փորձարարական խմբի դեռահասների մոտ խմբային ինտեգրացիոն 

արժեքների գերակայությունը, ինչպես նաև հուզական-վարքային 

առանձնահատկությունները հանգեցնում են վանդալային վարքի 

դրսևորման: Հետազոտության արդյունքները ցույց տվեցին, որ 

փորձարարական խմբում գերակայում են այն արժեքները, որոնք 

նպաստում են խմբային ինտեգրացիային, իսկ վերահսկիչ խմբում այն 

արժեքները, որոնք տանում են անձի անհատական զարգացմանը: 

Օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պայմանների ազդեցության տակ դեռահասը 

մշակում և իրականացնում է իր անհատական արժեքանորմատիվային 

համակարգը, որը կարող է ամբողջությամբ կամ մասամբ համընկնել 

հասարակական արժեքներին ու նորմերին կամ էլ չհամընկնել, նույնիսկ 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ 

ВАНДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

Петросян А. С. 
 

В статье раскрываются психологические особенности вандализма 

подростков, как результат изменения их социальных ценностей. 

Подростковый вандализм является острой социально-экономической, 

политической, правовой и психологической проблемой, и отсутствие 

систематического понимания его причин, характеристик и типов 

происхождения делает невозможным борьбу с его разрушительными 

последствиями. 

Ключевые слова: подросток, вандализм, деформация системы 

ценностей, антиобщественное поведение, трудности социализации. 
 

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE EXPRESSION OF VANDAL 

BEHAVIOR OF TEENAGERS 

Petrosyan A. S. 
 

The article reveals the psychological features of vandalism among 

teenagers as a result of the changes in their social values. Vandalism among 

teenagers is an acute social-economic, political, legal, and psychological 

problem lacking in a systemic insight into its causes, features, as well as types 
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of origin, which makes it impossible to fight against its destructive 

consequences. 

Keywords: teenager, vandalism, value system deformation, anti-social 

behavior, socialization difficulties. 
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շարք հոգեբանական մեթոդների, որոնք թույլ կտան ապրել 

ազատ,գիտակցված կյանքով,կօգնեն ճիշտ գնահատել իրավիճակը և 

կարողանալ հաղթահարել ցանկացած խոչընդոտ: Գոյություն ունեն 

սթրեսի շտկման բազմաթիվ մեթոդներ: 

Բանալի բառեր. սթրես, դպրոց, ուսուցիչ, աշակերտ, 

հոգեբանություն, հաղթահարել, դասապրոցես, հոգեկան վիճակ, 

լարվածություն, խթան:  

 

1.Ներածություն: Հայտնի է, որ ուսումնառության տարիները  

կյանքի մի փուլ են, որոնք բացի լավ ու գեղեցիկ պահերից, հագեցած են 

սթրեսներով, որոնք իրենց հետքն են թողնում անձի զարգացման, 

ֆիզիկական և հոգեկան առողջության վրաֈ Դրանցից խուսափելու և 

սթրեսը կառավարելու համար պետք է զինված լինել անհրաժեշտ 

գիտելիքներով, կամային որակներովֈ 

Սթրեսը հաղթահարելու կամ կառավարելու հնարները շատ են, 

սակայն յուրաքանչյուր ոք պետք է յուրովի կարողանա սթրեսային 

իրավիճակից դուրս գալու ելքեր փնտրի ու գտնի, սովորի ձերբազատվել 

կարծրատիպերից, կարողանա առողջ դատել, ճիշտ գնահատել առկա 

իրավիճակը, լինի հոգեպես կայուն, շրջահայաց, սովորի պայքարել 

կյանքում հաճախ հանդիպող դժվարություններին և արժևորել կյանքը: 

«Սթրես» բառը շրջանառության մեջ է մտել 19-րդ դարից և մինչ օրս 

առօրեական խոսքի մեջ գործածվում է իր բացասական իմաստովֈ 

«Սթրես» եզրը գիտական աշխարհում առաջին անգամ գործածել է           

2 0 2 1   № 1 
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Ու. Քենոնըֈ Առաջացել է անգլերեն stress բառից, որ նշանակում է  

«ճնշում»,  «լարվածություն» [3]:  

Քենոնն առաջինն էր, որ բացահայտեց, որ օրգանիզմի վրա 

արտաքին տարբեր գործոնների  ազդեցություններն առաջացնում են 

մակերիկամների  աշխատանքի  ակտիվությունֈ Նա՝ որպես հմուտ 

փորձարկող, որոշում է ադրենալինի սեկրեցիան՝ օրգանիզմի  

ֆիզիոլոգիական  արձագանքի  շնորհիվ [5]ֈ 

Սթրեսի (ընդհանուր ադապտացիոն համախտանիշ) կոնցեպցիան 

մշակել և զարգացրել է կանադացի բնագետ,էնդոկրինոլոգ և կենսաբան 

Հանս Սելյեն քսաներորդ դարի 30-ական թվականներին:Նա սթրեսը 

սահմանեց որպես ընդհանուր ադապտացիոն համախտանիշ (ԸԱՀ), 

մեկընդմիշտ տարբերակեց էվսթրեսը (էուսթրես) դիսթրեսից, 

տարանջատեց  սթրեսի ընթացքի փուլերը, «սթրես» հասկացությունը 

բարձրացրեց մինչև կյանքի ցուցիչի աստիճանի [2]: 

Ըստ Սելյեի՝ սթրեսը օրգանիզմի ոչ յուրահատուկ (ոչ սպեցիֆիկ) 

պատասխան ռեակցիան է միջավայրի ցանկացած փոփոխության 

(յուրահատուկ ազդակներին)ֈ Օրգանիզմը պատասխան ռեակցիաներ է 

տալիս ներքին և արտաքին ազդեցություններին, որոնց վերջնական 

նպատակը միջավայրի պայմաններին հարմարվելն է՝ ադապտացիանֈ 

Բջջի և օրգանիզմի հարմարվողական բիոքիմիական ռեակցիաները 

զարմանալիորեն նման են՝ անկախ ազդեցության բնույթից [1]ֈ  

Ինչպես նշել է Կիտաև-Սմիկը, սթրեսը վերաբերում է մարդկային 

պայմանների լայն շրջանակին: Այն առաջանում է ի պատասխան 

ծայրահեղ ազդեցությունների՝ սթրեսորների [4]: 

Սթրեսը օրգանիզմի և նրա հոգեկանի լարվածությունն է, որն 

առաջանում է ներքին և արտաքին գործոնների՝ սթրեսորների 

ազդեցության տակֈ Ամերիկյան մասնագետ Ռ. Լազարուսը մեծ 

նշանակություն է տալիս սթրեսորի իմացական գնահատականներին [6]:                                               

Ցանկացած պահանջ, որ ներկայացվում է օրգանիզմին, 

յուրահատուկ էֈ Բայց  բոլոր  ազդեցությունները  ներկայացնում են մեկ 

ընդհանուր պահանջ՝ վերափոխման ոչ սպեցիֆիկ պահանջը, որը 

կայանում է ներկայացված դժվարությանը ադապտացվելու մեջ, 

ինչպիսին էլ այն լինիֈ Ադապտացիոն ֆունկցիաներ իրագործելու 

պահանջը առաջացնում են մեզ վրա ազդող բոլոր ազդակները՝ անկախ 

իրենց յուրահատուկ էֆեկտիցֈ Այդ ֆունկցիաները վերականգնում են 

օրգանիզմի նորմալ վիճակը՝ հոմեոստազը, հավասարակշռությունդ, որ 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%A4%D5%A1%D5%BA%D5%BF%D5%A1%D6%81%D5%AB%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%B8%D5%B4%D5%A5%D5%B8%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%A6
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խախտել էր ազդակըֈ  Հենց  այդ  ոչ յուրահատուկ պահանջը, ըստ 

Սելյեի,  կազմում  է  սթրեսի  էությունըֈ 

Հոդվածի նպատակն է՝ 

 ա)  տալ «սթրես» հասկացության ընդհանուր բնութագիրը, 
բ) պարզել աշակերտների ուսումնական սթրեսների առաջացման 

պատճառները, 
գ)  տալ սթրեսի հաղթահարման հնարավոր ուղիները: 

2.Սթրեսի առաջացման պատճառները դպրոցում: Սթրես կարող է 

առաջանալ նույնիսկ դպրոց գնալ-գալուց: Սթրեսի երեխաները կարող 

են բախվել դպրոցի ճանապարհին, դպրոցի բակում, միջանցքում, երբ 

նրանց միջև առաջանում են տարաձայնություններ և վեճեր: Սթրեսի 

առաջացման պատճառները դպրոցում բազմազան են. փորձենք 

առանձնացնել դրանցից մի քանիսը. 

 ուսուցչի պահանջները, 

 քննությունները, 

 հասակակիցների հետ շփումը, 

 դպրոցական նոր առարկաները, 

 առաջին անգամ դպրոց գնալը, 

 պահանջներ սեփական անձի նկատմամբ,  

 առարկաների բնույթով պայմանավորված սթրեսները,  

 թերարժեքության բարդույթը,  

 ուսուցչի կողմից աշակերտի անտեսումը որոշումների կայացման 

գործընթացում, 

 խրախուսումների կիրառման անարդար համակարգը,  

 նոր տեխնոլոգիաներին ադապտացվելու բարդությունները,  

 դպրոցի հաճախակի փոփոխությունը, 

 պատասխանատվություն պահանջող որոշումների կայացումը,  

 արտաքին ֆիզիկական գործոնների ազդեցությունը,  

 դպրոցի ներքին անբարենպաստ մթնոլորտը:                                                                       

3.Սթրեսի առաջացման պատճառները և դրանց կանխարգելման 

մեխանիզմները: 

● Աշակերտի անտեսումը որոշումների կայացման պրոցեսում և 
հետևաբար դասապրոցեսի նկատմամբ վերահսկողության 
բացակայության զգացողություն:  

Այս խնդիրը հանդիսանում է ամենից հաճախ հանդիպող 

սթրեսային պատճառներից մեկը: Անկախ այն բանից, թե տվյալ 

աշակերտը ինչպիսի բարոյահոգեբանական որակներ ունի, 
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դասապրոցեսը նրա համար պետք է համարվի շատ լուրջ և 

պատասխանատու գործընթաց: Յուրաքանչյուր աշխատանքի 

նկատմամբ ուշադրությունը և լրջությունը նախ և առաջ մարդու 

հարգանքն է սեփական անձի նկատմամբ: Հետևաբար, եթե դասարանում 

առկա է անջրպետ ուսուցչի և աշակերտների միջև, որտեղ բացակայում է 

փոխադարձ հաղորդակցման և շփման ազատ դաշտի գոյությունը, 

այդտեղ առաջանում են զանազան դժգոհության դրսևորումներ՝ 

կապված անհարգալից վերաբերմունքի հետ:  

Դասը պետք է դիտարկել ոչ միայն որպես ակադեմիական 

գիտելիքներ փոխանցելու գործընթաց, այլ նաև հոգեբանական 

պատրաստման ինքնուրույն տեսակ: Ճիշտ հոգեբանական մոտեցում-

ները աշակերտի մոտ առաջացնում են անհրաժեշտ որակներ սթրես-

ներին դիմակայելու համար: 

Հոգեբանները, սոցիալական աշխատողները, մանկավարժները 

առաջարկում են սթրեսը կառավարելու, այն հաղթահարելու որոշ 

ուղիներ․ 

1․երգել,  ծաղիկներ ջրել,  ընտանի կենդանիներ խնամել, 
2․ավելի հաճախ շփվել հետաքրքրիր և հաջողակ մարդկանց հետ,  
3․գիրք կարդալֈ                                                                                                                                             
●Խրախուսումների անարդար կիրառման համակարգի 

առկայությունը:  
Խրախուսումների կիրառումը առհասարակ ունի դրական 

ազդեցություն դասապրոցեսի արդյունավետությունը բարձրացնելու 

հարցում, եթե այն իրականացվում է արդար և օբյեկտիվորեն, առանց 

վերապահումների: Երբեմն ուսուցիչը փորձում է կիրառել նման քայլեր՝ 

ակտիվացնելու և ոգևորելու աշակերտներին: Իհարկե, այս մոդելի 

կիրառումը ոչ միայն ցանկալի է, այլև անհրաժեշտ, բայց եթե միայն այն 

իրականացվում է ճիշտ ձևով, այսինքն` կրում է անհատական հստակ 

ուղղվածություն ունեցող բնույթ: Այս պարագայում յուրաքանչյուր 

աշակերտ պետք է գնահատվի իր կատարած աշխատանքին համարժեք՝ 

անկախ մնացածից: Այս հարցում խմբային մոտեցումը միշտ ծնում է 

դժգոհություններ, անհամաձայնություններ դասարանում:  

●Նոր տեխնոլոգիաներին ադապտացվելու բարդությունը:  
Առաջին հայացքից տեխնոլոգիաների զարգացումը և 

նորամուծությունը յուրաքանչյուր ոլորտում նկատելիորեն 

բարձրացնում են արդյունավետությունը՝ ապահովելով ավելի բարձր 

որակ, բայց մյուս կողմից վերջիններիս կիրառումը շատ հաճախ հանդես 
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է բերում խոչընդոտներ աշակերտների շրջանում՝ կապված 

համապատասխան գիտելիքների անբավարարվածության հետ: 

Նորագույն տեխնոլոգիաների համապատասխան կիրառման համար 

անհրաժեշտ են հստակ մասնագետներ և որոշակի ժամանակահատված՝ 

աշակերտներին սովորեցնելու վերջիններիս օգտագործման ճիշտ ձևերը: 

Հակառակ դեպքում ոչ ճիշտ մոտեցումը ինչպես որ կնվազեցնի այդ 

տեխնոլոգիաների իրական նորուժի արդյունավետությունը, այնպես էլ 

աշակերտների մոտ կառաջացնի սթրեսային և լարված մթնոլորտ: 

● Դպրոցի հաճախակի փոփոխությունը:  
Դպրոցի փոփոխությունը էական ազդեցություն է թողնում մարդու 

մտավորի և հոգեկան աշխարհի վրա: Այն պահանջում է մարդուց մեծ 

ջանքեր՝ հարմարվելու նոր ստեղծված պայմաններին, որոնք իր համար 

խորթ են և անծանոթ: Այդ գործընթացն ունի տևական բնույթ: Որոշակի 

ժամանակահատվածում է միայն աշակերտը կարողնում  վերագտնել 

իրեն և հանդես բերել իր հմտություններն ու կարողությունները 

լիարժեքորեն: Բայց իրավիճակն այլ ընթացք է ստանում, երբ աշակերտը 

գրեթե մշտապես գտնվում է անցումային շրջանում, այսինքն՝ 

հաճախակի փոխում է դպրոցը: Այս պայմաններում նա մշտապես 

փորձում է նորից ու նորից վերագտնել իրեն,  ճանաչել իր տեղն ու դերը 

նոր միջավայրում, որի պատճառով նա հայտնվում է այլընտրանքային 

վիճակում` չկարողանալով ճիշտ լուծումներ գտնել իրեն առաջադրված 

առաջադրանքների պատշաճ լուծման համար, որի ընթացքում նա 

սկսում է ձևավորել իր մեջ թերարժեքության զգացողությունը՝ կորցնելով 

հավատն իր սեփական ուժերի նկատմամբ:  
● Դպրոցի ներքին անբարենպաստ մթնոլորտը:  
Յուրաքանչյուր աշխատանքի մեջ հաջողության հասնելու համար 

կան հայտնի մի շարք կարևոր գործոններ, որոնց ապահովումը 

պարտադիր է: Այդ գործոններից մեկն էլ հանդիսանում է աշակերտների 

շրջանում համերաշխության և փոխըմբռնման մթնոլորտի 

առկայությունը: Դասապրոցեսում այս բաղադրիչի բացակայությունը 

հղի է բազում անցանկալի հետևանքներով: Փոխադարձ բացասական 

վերաբերմունքը ակամայից նախատրամադրվածություն է առաջացնում 

աշակերտների միջև, վնասում կամ խանգարում է մեկը մյուսին, 

փոխադարձ հարաբերությունները վեր են ածվում պայքարի կամ 

յուրատեսակ մրցության: Նման պայմաններում աշակերտների մոտ 

առաջանում է լարվածություն, նյարդայնություն և սթրեսային 

իրավիճակ, որը ոչ միայն վնասում է դիմացինին, այլև տվյալ անձին և 
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վերջին հաշվով բացասական ներգործություն է թողնում ամբողջ 

դասարանի վրա:   

Շատ դեպքերում անբարենպաստ մթնոլորտը բացասական 

ազդեցություն է թողնում ինչպես առանձին դասարանների, այնպես էլ 

ամբողջ դպրոցի վրա: Դրա համար այն բոլոր միջոցառումները, որոնք 

ուղղված են դպրոցում ներքին մթնոլորտի բարելավմանը, հանգեցնում 

են աշակերտների մոտ սթրեսակայունության ավելացմանը: Որոշ 

դեպքերում դրա համար ձևավորվում են ընդհանուր կանոններ 

սթրեսային իրավիճակներում սովորողների վարքագծի վերաբերյալ:  

Վերջին ժամանակներում ինֆորմացիայի ծավալների արագընթաց 

աճը և այն ընկալելու համար անհրաժեշտ ժամանակի պակասը 

անդրադառնում է աշակերտի աշխատունակության վրա: Արդյունքի 

հասնելու համար սովորողը պետք է գտնվի չափավոր գրգռվածության 

վիճակում, քանի որ չափից ավել մտածողության կամ լարվածության 

ժամանակ սովորողը չի կարող ցուցաբերել դրական արդյունքներ: 

Օրինակ` ուսուցիչը մի աշակերտի առաջադրանք է հանձնարարում, որի 

կատարման արդյունքը կախված է տվյալ աշակերտից: Նրա ձգտումը 

կատարել այդ կարևոր առաջադրանքը կարող է այնքան մեծ լինել, որ դա 

կարող է ունենալ հակառակ ռեակցիան` նյարդային սղում և վատ 

արդյունք: Սովորաբար համարվում է, որ որքան պատասխանատու է 

աշակերտը, այնքան մեծ է նրա սթրեսային իրավիճակում հայտնվելու 

հավանականությունը: Իսկ անպատասխանատու աշակերտները, որոնք 

կատարում են նմանատիպ առաջադրանք, սթրեսային վիճակը 

ներկայացնում են որպես ձանձրույթի արդյունք:  

Հաշվի առնելով այս ամենը՝կարելի է փաստել, որ ուսուցչից 

պահանջվում է նրբանկատություն և մեծ մանկավարժական 

վարպետություն սթրեսի պատճառ չդառնալու համար, քանի որ 

չափազանց մեծ սպասելիքները և պահանջները աշակերտներից կարող 

են նրանց մոտ սթրեսի առաջացման պատճառ դառնալ: 

Տարբերությունը օպտիմալի և դրանից ավել ճնշման միջև, որի 

սահմաններից դուրս մարդը ստիպված է փոխել իրավիճակի իր 

ընկալումը, շատ փոքր է: Այն կետը, որտեղ դրական ծանրաբեռնվա-

ծությունը վեր է ածվում բացասական սթրեսի, անհատական ցուցանիշ է 

հանդիսանում և կախված է անհատական բնութագրիչներից, 

իրավիճակի ընկալումից, անհատի ընդունակությունից՝ ճնշմանը 

դիմակայելու: Եթե աշակերտը գտնվում է ծայրահեղ սթրեսային 

վիճակում, ընդ որում՝ երկարատև ժամանակահատվածում, դա կարող է 
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հանգեցնել նրա մոտ ծայրահեղ վտանգավոր հետևանքների: Անտանելի 

սթրեսը կարելի է համեմատել մարդասպանի հետ:  

●Մեծ պատասխանատվություն պահանջող որոշումների 
կայացումը:  

Այս սթրեսային գործոնը ավելի հաճախ հանդիպում է այն 

աշակերտների մոտ, որոնց կայացրած ցանկացած որոշում 

անմիջականորեն ազդում է դասարանի ընդհանուր մթնոլորտի վրա: Այս 

խմբի մեջ են մտնում հիմնականում ֆորմալ և ոչ ֆորմալ լիդերները, 

որոնց վրա դրված է (ոչ անմիջականորեն) ամբողջ դասապրոցեսի 

կազմակերպումն ու կոորդինացումը: Այսօրինակ խնդրի հանդիպում են 

բոլորը, բայց բոլորն էլ արձագանքում են յուրովի և տարբեր: Մեծ 

պատասխանատվություն պահանջող որոշումների կայացման 

ժամանակ հիմնականում սթրեսային իրավիճակներ են առաջանում այն 

աշակերտների մոտ, ովքեր չունեն բավարար հմտություններ, և ովքեր 

դեռ ձեռք չեն բերել բավարար ինքնավստահություն իրենց իսկ 

նկատմամբ: Նման վիճակներ են առաջանում նաև այն աշակերտների 

մոտ, որոնք հստակ չեն տիրապետում իրավիճակին և չեն կարող 

կանխատեսել իրենց որոշումների թե՛ բացասական, թե՛ դրական 

հետևանքների ամբողջական պատկերը, հետևաբար ստեղծված 

անորոշությունը և անկանխատեսելիությունը վերջիններիս մոտ 

մեծացնում են պատասխանատվության չափը: Որքան մեծ է առաջացած  

խնդրի լուծման կարևորությունը, և որքան փորձառու  է այդ  խնդիրը 

լուծող անձը,  այնքան մեծ  է  սթրեսի և լարվածության առաջացումը: 

Հավանական խիստ լարվածության և սթրեսի առկայության 

պայմաններում որոշում կայացնողը հայտնվում է այսպես կոչված 

կաթվածահար վիճակում՝ չկարողանալով գործել որևիցե կերպ: 

Լավագույն դեպքում դա կարող է հանգեցնել գործընթացի 

դանդաղեցման, իսկ վատագույն դեպքում՝ սխալ որոշումների 

կայացման իրենից բխող վատթարագույն հետևանքների:  

Թեև բոլոր այս վերը նշված գործոնները տարբեր 

գրականությունների մեջ արժանացել են մանրակրկիտ 

ուսումնասիրության, բայց պետք է ասել, որ տարբեր իրավիճակներում 

տարբեր աշակերտներ նույն գործոններին արձագանքում են յուրովի: 

Միևնույն ժամանակ այս գործոնների իմացությունը շատ կարևոր է 

յուրաքանչյուր մարդու համար, որպեսզի ճիշտ կերպով կարողանա 

բացահայտել ծագած բոլոր նմանատիպ խնդիրները և վերջիններին տա 

համապատասխան լուծումներ:  
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Քանի որ մարդիկ, աշակերտները դպրոցում անց են կացնում օրվա 

1/3 մասը, դրա համար սթրեսային իրավիճակների մեծ մասը կապված է 

հենց դպրոցի հետ: Գոյություն ունի դպրոցական սթրեսի 

օգտակարության գաղափարը: Սակայն այս մոտեցմանը պետք է ավելի 

հետևողական վերաբերվել, քանի որ սթրեսը հանդիսանում է 

առողջությանը վնասող օրգանիզմի ռեակցիա, և այս պարագայում խոսել 

նրա օգտակարության մասին, այդքան էլ տեղին չէ: Երբ մենք նշեցինք 

սթրեսի օգտակարության մասին, նկատի ունեինք արտաքին միջավայրի 

ազդեցությունը, որը խթանում է աշակերտների գիտելիքները: Իսկ 

դպրոցում ներքին գործոնների հետևանքով առաջացած սթրեսը 

աշակերտների համար խոչընդոտ է հանդիսանում և նրանց 

դասապրոցեսը դարձնում է ոչ արդյունավետ: Համարվում է, որ դպրոցի 

հետ կապված սթրեսի ազդեցությանը ենթարկվում են ոչ միայն 

աշակերտները, այլև ուսուցիչները և տնօրենը: Ընդհանրապես 

հոգեբանության մեջ առանձնացնում ենք «A» տիպի մարդկանց, որոնց 

շարքում են տնօրենները, ղեկավար մարմինների անդամները, ինչպես 

նաև արվեստի մարդիկ: Իսկապես, նրանց մոտ էմոցիոնալ 

գերբեռնվածությունը շատ բարձր է, որոնք պայմանավորված են մի շարք 

գործոններով, ինչպիսիք են, օրինակ, պատասխանատվության բարձր 

չափով որոշումների կայացման անհրաժեշտությունը, իրավիճակի 

անորոշությունը, անհրաժեշտ ինֆորմացիայի պակասը, ինֆորմացիոն 

պարամետրերի չափից ավել արագ և անսպասելի փոփոխությունը և 

այլն: Չնայած սթրեսային վիճակում հայտնվում են ոչ միայն 

աշակերտները, այլև ուսուցիչները: Օրինակ՝ ուսուցիչները հաճախ 

արժանանում են աշակերտների ոչ միանշանակ գնահատականի: 

Բնականաբար այս ամենը հանգեցնում է բացասական էմոցիաների, 

սթրեսի առաջացման, ինչն էլ իր հերթին նվազեցնում է դասապրոցեսի 

արդյունավետությունը:  

Սթրեսը աշակերտների մոտ կարող է առաջանալ 

գերբեռնվածության կամ, ընդհակառակը, թերբեռնվածության 

պատճառով:  Դրա հետ մեկտեղ այն սովորողը,  որը գտնում է,  որ իր 

գնահատականը չի համապատասխանում իր գիտելիքներին, նույն 

չափով է սթրեսի ենթարկվում,  որքան այն աշակերտը, ում համար 

տվյալ գիտելիքների պաշարը իր ուժերից վեր է:  

Սթրես կարող է առաջանալ նաև այն աշակերտի մոտ,  որից 

պահանջվում է մի քանի առաջադրանքների արագ և որակյալ 

կատարում: Շատ կարևոր է, որ աշակերտը ունենա հստակ 
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պատկերացում իր պարտականությունների, իրավունքների մասին, 

ինչպես նաև պատկերացնի սեփական աշխատանքի գնահատման 

համակարգը: Աշակերտը, հստակ իմալանով, թե ինչ կարող է հետևել իր 

այս կամ այն գործունեությանը, զգում է իրեն համեմատաբար ավելի 

հանգիստ: Սթրեսի առաջացման ևս մեկ պատճառ կարող է 

հհանդիսանալ աշակերտի՝ նոր, իր փորձին չհամապատասխանող 

պարտականությունների կատարումը, օրինակ՝ դասարանի ավագ 

դառնալը: 

Չնայած շատ հաճախ աշակերտների մոտ սթրեսի առաջացման 

պատճառ է հասնդիսանում դասի սխալ կազմակերպումը: Ուսուցիչները 

պետք է հիշեն,  որ սովորողների դրական խրախուսման համակարգը ի 

վիճակի է ավելացնելու նրանց առաջադիմությունը, բնութագրող 

ցուցանիշների որակը ավելի մեծ էֆեկտիվությամբ, քան հիմնական 

ճնշումները և չափից ավել պահանջկոտությունը: 

● Արտաքին ֆիզիկական գործոնների ազդեցությունը (աղմուկ, 
տարածքի նեղվածք, օդափոխման վատ համակարգ, վատ 
լուսավորություն և այլն):  

Աշակերտի հոգեկան վիճակի վրա բացասական ազդեցություն է 

ունենում նաև շփման պակասը, սովորելու համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսների անհասանելիությունը և լավ աշխատանք ունենալու 

հեռանկարների բացակայությունը:  

Չնայած այն բանին, որ մի շարք հետազոտություններ սթրեսի 

առաջացման հիմնական պատճառը համարում են կազմակերպչական 

գործոնը, հոգեբանները նշում են, որ բացի սթրեսը առաջացնող 

իրավիճակից, ոչ պակաս կարևոր դեր է խաղում մարդու վերաբերմունքը 

տվյալ իրավիճակին: Եթե մարդուն ոչ մի հնարավորություն չի տրվում 

խուսափել սթրեսային իրավիճակից, այդ դեպքում լավագույն 

տարբերակը կլինի փոխել նրա վերաբերմունքը խնդրի նկատմամբ: 

Այստեղ կարևոր է անձնակազմի, ուսուցչի դերը, որը պետք է 

կարողանալ հասցնել այս ասպեկտի հասկացությունը աշակերտներին:  

Ոսուցիչը աշակերտների համար պետք է լինի և՛ հեղինակություն, 

և՛ ավագ ընկեր,նրանց միջև չպետք է լինի «պատ»: Սթրեսի դինամիկան 

արտացոլվում է  դասապրոցեսի ընթացքում (դասի սկիզբ և ավարտ): 

Սթրեսի վերլուծության և հաղթահարման պայմանները պետք է 

համարժեք լինեն կարգավորման իրավիճակային գործընթացներին: Երբ 

կարգավորման մակարդակը համարժեք է պայմաններին, ապա սթրեսի 

կարգավորումը ընթանում է օպտիմալ հոգեկան ծախսերով: 
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Կարգավորման մակարդակներից որևէ մեկի չձևավորվածությունը կամ 

անհամապատասխանությունը իրավիճակին կառաջացնի բարդություն-

ներ: 

Եզրակացություն: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մարդու 

կյանքն անցնում է բազմաթիվ այնպիսի իրադրություններում, որոնք 

նրանից  ջանքեր են պահանջում՝ լարվածություն, խնդիրների լուծում և 

հարմարվողական գործողություններ, անձի հոգեբանության համար մեծ 

նշանակություն ունի նման իրադրություններում մարդու հոգեվիճակի և 

վարքի ուսումնասիրությունը:  

Սթրեսի հաղթահարումը մեծապես կախված է ուսուցչի 

հոգեբանամանկավարժական հմտությունից, նրա կողմնորոշիչ 

կատարողական բաղադրիչների զարգացածության մակարդակից: 

Սթրեսի հաղթահարման ցուցանիշներ են հանդիսանում շարժառիթների 

ճիշտ ախտորոշումը, տագնապայնության մակարդակի ճիշտ 

գնահատումը, աշակերտների վստահությունն ու իրավիճակային 

տեղեկացվածության աստիճանը:  

Հետազոտության մեթոդիկան ենթադրում է փաստաթղթերի 

վերլուծություն և շերտավորված աշխատանք: Սթրեսի ուսումնասի-

րության առանձնահատկությունները պայմանավորված են անձի 

ակտիվությամբ, ռեսուրսա-պրոդուկտիվ բնութագրիչներով, ինչպես նաև 

նրա կողմից անհատական հոգեբանական կառուցվածքի մոտիվացիոն, 

հուզակամային, ճանաչողական բաղադրիչների իրադրային վիճակի 

գիտակցման առանձնահատկություններով: 

Սթրեսի ճանաչման և ախտորոշման ժամանակ կարևոր է ճիշտ 

գնահատել աշակերտի հոգեկանի ստորադաս մակարդակները՝ 

անձնային-իմաստային, իրավիճակային-նպատակային և գործառ-

նական-կատարողական: Սթրեսի հաղթահաման արդյունավետության 

բարձրացման համար շատ կարևոր է ինչպես դասղեկների, այնպես էլ 

առանձին ուսուցիչների աշխատանքը:    

 

ПРИЧИНЫ  ВОЗНИКНОВЕНИЯ СТРЕССА В ШКОЛЕ И МЕТОДЫ ИХ 

УСТРАНЕНИЯ 

Оганнисян Ж. М. 

 
 

Чтобы избежать возникновения стресса, вам необходимо владеть 

некоторыми психологическими методами,которые позволят жить 

свободно,осознанной  жизнью,помогут реально оценить ситуацию и 
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преодолеть любую преграду. Для преодоления стресса есть разные 

методы.Из них следует выбрать те,которые соотвествуют личностным 

качествам человека.     

Ключевые слова: стресс, школа, учитель, ученик, психология, 

преодолеть, учебный процесс, психоэмоциональное состаяние, 

напряженность, стимул. 

 

CAUSES OF STRESS IN SCHOOL AND HOW TO DEAL WITH THEM 

Hovhannisyan Zհ. M.  

 

To avoid the stress you need to apply some phycological methods that 

allow to live free and conscious life,will help to assess the situation correctly 

and overcome any obstacle. To overcome the stress there are different  

methods. You have to choose from them that fits a person features. 

Keywords: stress, school, teacher, student, phycology, overcome, 

studying process, psychoemotional condition, intension, obstacle.  
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Հոդվածի նպատակն է համառոտակի վերլուծել 

«Ստեղծագործական մտածողություն» հասկացությունը՝ որպես անհատի 

իմացական գործունեության կատեգորիա, ներկայացնել ստեղծագոր-

ծական մտածողության հիմնական բաղադրամասերը, որոնք, մեր 

պատկերացմամբ, կապված են խնդիրների լուծման գործընթացին, և 

համառոտ դիտարկել այն հիմնական գործոնները, որոք ազդում են 

սովորողների ստեղծագործական, մտավոր ընդունակությունների 

զարգացման վրա: 

Բանալի բառեր. բնություն, համակարգ, իմացություն, 

ստեղծագործական մտածողություն, մտածողության բաղադրամասեր, 

գործոններ, հակումներ: 

 

Նախաբան: Հասարակության զարգացման ներկա մակարդակը 

մեծապես պայմանավորված է մարդու ստեղծագործական ներուժով: 

Գաղտնիք չէ, որ բարձր մակարդակի ստեղծագործական ընդունակութ-

յուններով անհատի ձևավորումը հիմնականում որոշվում է կրթությամբ, 

այդ թվում՝ նաև բնագիտական կրթությամբ: 

Այս առումով արդիական են դառնում ուսուցման գործընթացում 

հանրակրթական դպրոցի սովորողների ստեղծագործական մտածո-

ղության զարգացման հիմնախնդիրը: 

Հոդվածի նպատակն է որոշակիորեն մեկնաբանել «Ստեղծագոր-

ծական մտածողություն» հասկացությունը, ներկայացնել սովորողների 

ստեղծագործական մտածողության վրա ազդող գործոնները: 

Հոդվածում լուծվել են մի քանի խնդիրներ: Վերլուծվել և 

ներկայացվել է «Ստեղծագործական մտածողություն» հասկացությունը՝ 

որպես իմացական գործունեության կատեգորիա: Համառոտ կերպով 

2 0 2 1   № 1 
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մեկնաբանվել և նեկայացվել են ստեղծագործական մտածողության 

կառուցվածքային բաղադրամասերը: Վերլուծվել և ներկայացվել է 

սովորողների ստեղծագործական մտավոր ընդունակությունների 

զարգացման վրա ազդող գործոնները: 

Բնական գիտությունների հախուռն զարգացումը հանգեցրեց 

շրջապատող աշխարհի վերաբերյալ գիտելիքների կտրուկ աճի, 

բնության մեջ, ֆիզիկական և մտավոր հնարավորություններով, կայուն 

իմացական պահանջմունքների ձևավորմամբ մարդու կողմից իր 

եզակիության գիտակցմանը: 

20-րդ դարի՝ մաթեմատիկական մեթոդների կիրառմամբ 

կատարված  հայտնագործությունները, ինչպես նաև 21-րդ դարի 

տեխնոլոգիաները, անճանաչելիորեն փոխեցին ներկա քաղա-

քակրթության պատկերը: Ուսումնասիրվող բնական երևույթների և 

դրանց ուսումնասիրման մեթոդների բազմազանությունը հանգեցրեց 

գիտությունների մասնագիտացմանն ու դիֆերենցմանը: Դրա հետ 

կապված՝ սովորողների ստեղծագործական մտածողության զարգա-

ցումը դարձել է ներկա ժամանակաշրջանի ուսուցման տեսության և 

պրակտիկայի արդիական խնդիրներից մեկը, քանզի դրա լուծման 

հաջողությունից է մեծապես կախված դպրոցի գործունեության 

արդյունավետությունը և հասարակության սոցիալ-տնտեսական վերա-

փոխումների հաջողությունը: Տրված խնդրի բարդությունը և 

կարևորությունը պահանջում են դպրոցի հանրակրթական գործըն-

թացում սովորողների ստեղծագործական մտածողության զարգացման 

վրա արդյունավետորեն ազդող պայմանների դիտարկում մեթոդա-

բանական, ընդհանուր մանկավարժական, դիդակտիկական և 

կազմակերպամեթոդական  մակարդակով: 

Նշված մակարդակները մենք կներկայացնենք՝ հետևելով Ու. Խ. 

Այտուգանովի կողմից առաջարկված տարբերակին [1, էջ 9]: 

Խնդրի իմաստավորման գիտատեսական մակարդակը կապված է 

ստեղծագործական մտածողության՝ որպես գիտության և անհատի 

իմացական գործընթացի, վերլուծության հետ: 

Խնդրի դիտարկման ընդհանուր մանկավարժական մակարդակը 
կապված է սովորողների ուսումնական գործունեության 

կազմակերպման նկատմամբ, որպես գիտական հիմքի, անհատական 

կողմնորոշված մոտեցման դերի իմաստավորման հետ, որը 

սովորողների ստեղծագործական մտածողության զարգացումը 
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դիտարկում է որպես դպրոցի հանրակրթական գործընթացի գերակա 

ուղղություն: 

Խնդրի վերլուծության դիդակտիկական մակարդակը կապված է 

դպրոցի հանրակրթական գործընթացում, որպես սովորողների 

ստեղծագործական մտածողության զարգացման արդյունավետ միջոցի, 

ստեղծագործական մոտեցում պահանջող մաթեմատիկական և 

ֆիզիկայի խնդիրների մոդելավորման դերի հիմնավորման հետ: 

Խնդրի մշակման կազմակերպական-մեթոդական մակարդակը 

կապված է հոգեբանամանկավարժական պայմանների բացահայտման 

հետ, որը հնարավորություն է տալիս մեծ արդյունավետությամբ 

զարգացնելու սովորողների տրամաբանական ստեղծագործական 

մտածողությունը ոչ ստանդարտ լուծում ենթադրող, մաթեմատիկական 

և ֆիզիկայի խնդիրների միջոցով: 

Ստեղծագործական մտածողությունը՝ որպես հիմնարար 

բացառիկություն (ֆենոմեն), անհրաժեշտ է ուսումնասիրել միջճյուղային 

հետազոտությունների դիրքերից՝ էականության, գործընթացային, 

դինամիկ և բովանդակային բնութագրերի վերլուծության ընթացքում: 

Էականության բնութագրերի դիրքերից մարդու ստեղծագործական 

մտածողությունը կարելի է սահմանել որպես խնդիրների լուծման 

մտավոր գործունեություն: 

Ստեղծագործական մտածողության ընթացքում, օգտագործելով 

զգայությունների, ընկալումների և պատկերացումների տվյալները, 

մարդը դուրս է գալիս զգայական իմացության սահմաններից, այսինքն՝ 

սկսում է ճանաչել արտաքին աշխարհի այնպիսի երևույթները, դրանց 

հատկությունները և հարաբերությունները, որոնք անմիջականորեն 

տրված չեն զգայական ընկալումներին և այդ պատճառով անմիջակա-

նորեն չեն դիտվում: Դա նշանակում է, որ «ստեղծագործական մտածո-

ղությունը սկսվում է այնտեղ, որտեղ, պարզվում է, անբավարար է կամ 

նույնիսկ անզոր է զգայական իմացությունը» [9, էջ 43]: 

 Ստեղծագործական մտածողության տարբերությունը մյուս 

հոգեբանական պրոցեսներից այն է, որ այն գրեթե միշտ կապված է 

պրոբլեմային իրավիճակի առկայության հետ՝ խնդրի, որը պետք է լուծել, 

և այն պայմանների ակտիվ փոփոխության հետ, որում այդ խնդիրը 

տրված է: Մտածելու ընթացքում սենսորային տեղեկատվության հիման 

վրա կատարվում են որոշակի տեսական և պրակտիկ եզրահանգումներ: 

Այն արտացոլում է կենցաղը ոչ միայն առանձին իրերի, երևույթների և 

դրանց հատկությունների տեսքով, այլ նաև որոշում է դրանց միջև 



182 

 

գոյություն ունեցող կապերը, որոնք հաճախ իր իսկ զգայության մեջ 

մարդուն տրված չեն:  

Ստեղծագործական մտածողության էությունն արտահայտվում է 

առարկաների միջև կապերի և հարաբերությունների բացահայտման 

մեջ, քանզի դրանով որոշվում է ստեղծագործական մտածողության 

ճանապարհը դեպի կենցաղի ավելի խոր իմացություն [7, էջ 26]: 

Ստեղծագործական մտածողության խնդիրն այն է, որ բացահայտվեն 

իրական կախվածությունների վրա հիմնված էական, անհրաժեշտ 

կապերը՝ առանձնացնելով դրանք պատահական համընկումներից: 

Ստեղծագործական մտածողությունն ընդհանրացնում է էականը, 

ընդհանուրը ոչ էական հանգամանքների բազմազան փոփոխություն-

ների ժամանակ: 

 Տիրապետելով մարդկության կողմից ձեռք բերված գիտելիքներին, 

ինչպես նաև մտավոր գործողությունների բարդ համակարգին՝ անհատը 

միաժամանակ ձեռք է բերում այդ գիտելիքներով գործողություններ 

կատարելու ընդունակություն: Ըստ այդմ՝ պետք է հիշել, որ չի կարելի 

ստեղծագործական մտածողությունը հանգեցնել միայն մտային 

գործողությունների համակարգի՝ գործողությունների «մտքի մեջ»: 

Ստեղծագործական մտածողությամբ իրականացվող ողջ իմացական 

գործունեությունը կազմում է այս կամ այն խնդրի լուծումը, որոնք 

ծառանում են մարդու առջև պրակտիկ կամ տեսական գործունեության 

ընթացքում:  

Իմացությունը իրականության արտացոլման և վերարտադրման 

գործընթացն է մարդու գիտակցության մեջ: Ուսուցման իդեալական 

արդյունք է համարվում իմացական գործունեության զարգացման 

այնպիսի մակարդակի հասնելը, երբ իմացության սուբյեկտը կարող է 

ինքնուրույն դնել իմացական խնդիր, գտնել դրա լուծման եղանակները, 

վերահսկել և գնահատել իր իմացական գործունեության արդյունքները, 

իսկ այնուհետև ձևակերպել հաջորդ խնդիրը, այսինքն՝ երբ նա 

տիրապետում է իմացական գործունեության ռացիոնալ կազմակերպ-

ված կառույցի բոլոր բաղադրամասերին: 

Ստեղծագործական մտածողության, այսպես կոչված, գործընթա-

ցային բնութագրերն առանձնանում են նրանով, որ խնդիրների լուծման՝ 

մարդու մտային գործունեությունը իրականացվում է որպես 

առանձնահատուկ մտային գործողությունների օգնությամբ ընթացող 

գործընթաց, որոնցից առավել էականներն են վերլուծությունը, 

համադրումը, վերացարկումը, կոնկրետացումը և ընդհանրացումը: 
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Հարկ է նշել, որ մատնանշված բոլոր գործողությունները չեն կարող 

ի հայտ գալ առանձնացված՝ իրարից անկախ: Դրանց հիման վրա ի հայտ 

են գալիս ավելի բարդ գործողություններ՝ դասակարգումը, համակար-

գումը և այլն: 

Սահմանափակելով ստեղծագործական մտածողության՝ որպես 

գիտության և իմացական գործընթացի կատեգորիայի դիտարկումը՝ 

հարկ ենք համարում համառոտակի անդրադառնալ նաև ստեղծա-

գործական մտածողության կառուցվածքային բաղադրամասերին: 

Հետազոտողները ստեղծագործական մտածողության՝ որպես 

ամբողջական հոգեբանական կառույցի, ձևավորման համար առաջ են 

քաշում սովորողի մեջ ստեղծագործական մտավոր ընդունակություն-

ների առկայությունը: Հետագայում հոգեբանները դրանք անվանեցին 

մտածողության բաղադրամասեր: Այդ աշխատանքներում որպես 

ստեղծագործական մտածողության բաղադրամասեր դիտարկվում են. 

● Մտածողության սահունությունը. «ընդունակությունը՝ արագ առաջ 

քաշելու հնարավոր լուծումների գաղափարների հոսք» [3, էջ 6]: 

●Մտածողության ճկունությունը. ընդունակությունը՝ խնդիրը 

լուծելիս կիրառելու բազմազան մոտեցումներ և ռազմավարություններ, 

ուսումնասիրել առարկան տարբեր կապերում [3, 6, 8]: «Ճկուն 

մտածողության դեպքում մարդը հեշտությամբ ուղիղ կապերից անցում է 

կատարում հակադարձին, ազդեցության մի համակարգից՝ մյուսին, եթե 

դա պահանջում է խնդիրը: Նա կարող է հրաժարվել սկզբնական 

գործողություններից, հաղթահարել «անցած փորձի պատնեշը», եթե դրա 

հիման վրա խնդրի լուծման փորձը հաջողության չի բերում, և փնտրել 

այլ, լուծման յուրօրինակ ճանապարհ: Ճկուն մտածելակերպով 

դպրոցականների մեջ հեշտորեն ձևավորվում են հետադարձ կապերը: 

Մտածողության ճկունությունը ենթադրում է նպատակահարմար 

փոփոխականություն, պատասխանատու է վերլուծվող իրավիճակների 

փոփոխվող պայմաններին» [6, էջ 8]: 

● Մտածողության յուրօրինակությունը. ընդունակությունը՝ առաջ 

քաշելու ոչ ստանդարտ, եզակի, անհրաժեշտ գաղափարներ և լուծումներ 

[2]: Մտածողության յուրօրինակությունը «կապված է փաստարկների 

շղթայի հաջորդական, մեթոդական վերլուծության ժամանակ աննկատ, 

բոլոր կապերի և կախվածությունների տեսունակության հետ» [3, էջ 122]:  

● Մտածողության ինքնուրույնությունը. ընդունակությունը՝ գտնելու 

նոր գիտելիքներ, խնդիրները լուծելու նոր ուղիներ [3, 6, 15]: «Մտքի այդ 

որակի արտահայտված բարձր մակարդակում մարդը փնտրում է ոչ 
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միայն ճիշտ, այլ նաև օպտիմալ լուծում՝ առանց անմիջականորեն դրված 

խնդրի սահմաններից դուրս գալու արտաքին խթանման» [6, էջ 11]: 

● Մտածողության խորությունը. Ընդունակությունը՝ թափանցել 

էության մեջ, բացահայտել երևույթի պատճառները, կանխատեսել 

հետևանքները: Այստեղ ենթադրվում է լուծումների որոնում 

անորոշության պայմաններում, երբ մարդը չգիտի խնդրի լուծման 

համար էական հատկանիշները և դրանց միջև հարաբերությունների 

բնույթը, իսկ հնարավոր գործողությունների պարզ ընտրության վրա 

հիմնված լուծումը պահանջում է մտքի անթիվ բազմությամբ քայլեր: Այդ 

պայմաններում մտքի խորությունն ի հայտ է գալիս վերացարկման 

ճանապարհի կարճության և դրանց ընդհանրացման բարձրության մեջ, 

որը որոշում է նոր իրավիճակներ գիտելիքների տեղափոխման 

լայնականությունը [6, 15]:  

● Մտածողության կայունությունը. մարդու ընդունակությունը՝ 

«մտովի լուծել խնդիրը՝ մտքում պահելով և բազմազանորեն համակցելով 

դրանց հատկությունների մի ամբողջ շարք» [6, էջ 9]:  

● Մտածողության քննադատականությունը. ընդունակությունը՝ 

հակազդական (ռեֆլեկտիվ) գնահատել ստացված արդյունքները, 

դրանցում գտնել ուժեղ և թույլ կողմերը, ապացուցել առաջարկվող 

դրույթների իսկությունը [8, 18]:  

Ստեղծագործական մտածողության բաղադրամասերի բազմազան 

զուգակցումը  որոշում է ստեղծագործական մտածողության բնույթը և 

զարգացման մակարդակը: 

Սովորողների ստեղծագործական մտածողության էլ ավելի 

բազմակողմանի ուսումնասիրման համար պարզենք, թե ինչ գործոններ 

են ազդեցություն գործում նրա զարգացման վրա: 

Ստեղծագործական ընդունակությունների զարգացման հիմնա-

խընդիրը հետազոտության համար բարդ է, սակայն բոլոր հնարավոր 

մոտեցումների դիտարկումը ներկայումս արտակարգ կարևոր է: Այդ 

հիմնախնդրի բարդությունը պայմանավորված է մեծաթիվ 

տարապլանային փաստերի առակայությամբ, որոնք որոշում են ինչպես 

ստեղծագործական ընդունակությունների բնույթը, այնպես էլ՝ ի հայտ 

գալը: Իր հետազոտություններում [5] Լ. Բ. Երմոլովա-Տոմիլինան 

առանձնացնում է գործոնների երեք խումբ, որոնք ուղիղ կամ 

միջնորդավորված որոշում են սովորողների ստեղծագործական 

ընդունակությունների զարգացումը: 
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Առաջին խումբը ներառում է ստեղծագործական անհատի 

ձևավորումը որոշող բնատուր հակումները և անհատական 

առանձնահատկությունները: Երկրորդ խմբի մեջ մտնում են 

ստեղծագործական ընդունակությունների զարգացման և դրսևորման 

վրա սոցիալական միջավայրի ազդեցության բոլոր ձևերը: Գործոնների 

երրորդ խումբը որոշում է ստեղծագործական դրսևորումների կախումը 

գործունեության բնույթից և կառուցվածքից: Նշված գործոնների 

ուսումնասիրումը՝ միմյանց հետ փոխկապվածության մեջ, 

հնարավորություն է բացում որոշելու երեխաների ստեղծագործական 

ընդունակությունների նպատակային ձևավորման մեթոդները: 

Շատ մանկավարժներ և հոգեբաններ (Գ. Ա. Ալտշուլլեր, Յու. Ն. 

Կուլյուտկին, Ս. Յա. Լանինա, Ն. Ս. Լեյտես, Ա. Ն. Լուկ, Ա. Պ. 

Տրյապիցկայա և այլք) նշում են, որ ստեղծագործական ընդունակություն-

ները ներդրված են յուրաքանչյուր երեխայի մեջ:  

Ընդունակությունները զարգացման արդյունք են, բայց դրա հետ 

միասին գոյություն ունեն ընդունակությունների զարգացման բնական-

անհատական նախադրյալներ, որոնք հոգեբան Բ. Մ. Տեպլովն անվանեց 

հակումներ: «Ի ծնե կարող են լինել միայն օրգանիզմի որոշ 

անատոմիական (կազմախոսական) կամ կենսաբանական առանձնա-

հատկություններ՝ նյարդային համակարգի, զգայական օրգանների և, որ 

շատ կարևոր է, ուղեղի որոշ առանձնահատկություններ: Մարդկանց 

միջև ի ծնե տարբերությունները ձևավորող այդ կենսաանատոմիական 

առանձնահատկությունները կոչվում են հակումներ: Հակումները 

կարևոր նշանակություն ունեն մարդու անհատականության 

ձևավորման գործընթացում, սակայն դրանք երբեք չեն որոշում այն, 

քանի որ միակ և գլխավոր պայման չեն, որից կախված է այդ 

անհատականությունը» [13, էջ 14]:  

Հոգեբաններ Ն. Ս. Լեյտեսը և Ա. Ն. Լուկը բացահայտել են 

ժառանգական գործոնների ազդեցությունը ընդունակությունների 

զարգացման վրա [10, 12]: Բնախոսների (ֆիզիոլոգների) ուսումնասի-

րությունները ցույց են տվել, որ ստեղծագործական մտածողության վրա 

ազդում է նյարդային համակարգի բնածին հատկությունները [10]: 

Մանկավարժական հետազոտությունները նույնպես բացահայ-

տեցին ժառանգական գործոնների կապը սովորող անհատի զարգացման 

գործընթացի հետ: Սակայն մանկավարժական ներգործությունների 

շնորհիվ ստեղծագործական մտավոր ընդունակությունները 

ենթարկվում են վերափոխումների, և ստեղծագործական մտածողութ-
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յունը զարգանում է ուսուցման գործընթացում (Գ. Ս. Ալտշուլլեր [1],       

Ի. Յա. Լերներ [11], Ա. Պ. Տրյապիցինա [14]): Այսպիսով՝ ստեղծագոր-

ծական ընդունակությունները, չնայած կախված են բնատուր 

հակումներից, այնուամենայնիվ, միշտ զարգացման արդյունք են: 

Ժառանգական գործոնները անհրաժեշտ է հաշվի առնել նաև 

ստեղծագործական մտածողության զարգացման հնարքները մշակելիս: 

Ստեղծագործական անհատականության ձևավորման վրա ազդող 

ոչ պակաս էական հանգամանք է սոցիալական միջավայրը: Երեխային 

համեմատաբար ավելի մոտ  շրջապատի՝ սոցիալական միջավայրի 

պահանջները, ուսուցման ավանդույթները և նպատակուղղվածություն-

ները կարող են խթանել կամ, ընդհակառակը, սահմանափակել երեխայի 

ստղծագործական ընդունակությունները: 

Մի շարք հետազոտություններում [5, 16, 17, 18] նշվում է, որ 

երեխաների ստեղծագործական ընդունակությունների զարգացման մեջ 

կարևոր դեր է խաղում նրանց դիրքը ընտանիքում: Հարաբերական 

ինքնուրույնության, ազատության տրամադրումը, երեխայի նկատմամբ 

ընդգծված հարգանքը և նրա նկատմամբ ավելորդ պահանջկոտության 

բացակայությունը նպաստում են նրա մեջ ստեղծագործական 

ընդունակությունների ձևավորմանը: Սակայն ընտանիքը որոշում է 

երեխայի վրա սոցիալական միջավայրի այդպիսի ազդեցության 

ընդամենը մի մասը: Ստեղծագործական անհատի ձևավորման վրա մեծ 

ազդեցություն են գործում դպրոցը, առանձնապես՝ մանկավարժները: 

Ս. Բ. Ելկանովն ընդգծում է [4], որ մանկավարժը պետք է ունենա 

ձևավորված բարոյամանկավարժական գիտակցություն: Մանկավարժը 

պետք է ընդունակ լինի վերլուծելու իրավիճակները, ձևակերպելու 

մանկավարժական խնդիրները և որոշելու դրանց լուծման ուղիները: 

Ուսուցիչը պետք է կարողանա կառուցել չափի և պահանջկոտության 

մանկավարժական վարմունքի տարբերակներ՝ հանդուրժողակա-

նության, մեղմ վերաբերմունքի, զսպվածության և այլնի հաշվարկմամբ՝  

աչքաթող չանելով մանկավարժական նպատակը: 

Ըստ Յու. Ն. Կուլյուտկինի [8, էջ 31]՝ ուսուցչի պարտականության 

մեջ մտնում է սովորողների այնպիսի գործունեության կազմակերպումը, 

որի դեպքում աշակերտն ինքնուրույն փնտրում է խնդրի լուծման 

ճանապարհները: 

Ա. Ն. Լուկը նշում է. «Ստեղծագործական ընդունակությունների 

զարգացման մակարդակը կախված է դաստիարակությունից:                       

..Ստեղծագործական հակումների դրսևորման համար անհրաժեշտ են 
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բարենպաստ պայմաններ: Իսկ, եթե այդպիսի պայմաններ չկան, ապա 

միայն մի տաղանդով ճանապարհ հարթելիս անհատին բաժին են 

հասնում մի ամբողջ շարք  չբացահայտված կամ էլ ճակատին կոտրված 

թնջուկներ» [12, էջ 54]: 

Երեխաների ստեղծագործական ընդունակությունների իրացման 

համար, մեր կարծիքով, մանկավարժները պետք է հենվեն հետևյալ 

սկզբունքների վրա. 

1) ուշադիր և նրբորեն վերաբերվել երեխաների ստեղծագործական 

ակտիվության բոլոր դրսևորումներին, 

2) փոխել ներքին տրամադրվածությունը յուրաքանչյուր աշակերտի 

նկատմամբ. ամեն մի աշակերտի մեջ պետք է տեսնել ենթադրվող 

ստեղծագործական  ընդունակություններ, 

3) աշակերտի մեջ ձևավորել բարձր ինքնագնահատական, որը 

կխթանի նրանց գործունեությունը, 

4) մանկավարժը ինքը պետք է դաստիարակի իր ստեղծագործա-

կանությունը: 

Այսպիսով՝ մանկավարժի խնդիրն է տեսնել երեխայի անհատական 

ինքնատիպ կրեատիվությունը և ձգտել ստեղծելու բարենպաստ 

պայմաններ՝ նրա ստեղծագործական ընդունակությունների դրսևորման 

և զարգացման համար: Այդ իմաստով կարևոր նշանակություն ունի 

ստեղծագործական գործունեության կազմակերպումը: 

Եզրակացություն: «Ստեղծագործական մտածողություն» հասկա-

ցությունը հանդես է գալիս որպես իմացական գործունեության 

կատեգորիա:  

Սովորողների ստեղծագործական մտածողությունը կարելի է 

սահմանել որպես մտավոր գործունեություն, որի արդյունքում սովորողը 

հայտնագործում է սուբյեկտիվ նոր գիտելիք:   

      Որպես խնդիրների լուծման գործընթացի հետ կապված 

ստեղծագործական մտածողության էական բաղադրամասեր՝ կարելի է 

առանձնացնել հետևյալ  հիմնականները՝ մտածողության խորությունը, 

սահունությունը, յուրօրինակությունը,  ճկունությունը,  կայունությունը, 

քննադատականությունը:  

Ստեղծագործական մտածողության զարգացման վրա ազդող 

գործոնները դիտարկելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել անհատի 

բնատուր հակումները և անհատական առանձնահատկությունները, 

սոցիալական միջավայրի ազդեցության ձևերը, ինչպես նաև 
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ստեղծագործական դրսևորումների կախումը անհատի գործունեության 

բնույթից ու կառուցվածքից: 
 

 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, КАСАЮЩИХСЯ ТВОРЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

Мовсисян Н. Г. 

Цель статьи – кратко проанализировать понятие «творческое 

мышление» как познавательную категорию личности, представить 

основные компоненты творческого мышления, которые, по нашим 

представлениям, связаны с процессом решения задач, и кратко 

рассмотреть те основные факторы, которые влияют на развитие 

творческих и умственных способностей учащихся.  

Ключевые слова: природа, система, познание, творческое мышление, 

компоненты мышления, факторы, склонности.   
 

 

ON SOME QUESTIONS RELATING TO THE CREATIVE THINKING OF 

STUDENTS 

Movsisyan N. G. 

The purpose of the article is to briefly analyze the concept of "creative 

thinking" as a cognitive category of personality, to present the main 

components of creative thinking, which, to our opinion, are related to the 

process of solving tasks, and to review those main factors that affect the 

development of students‘ creative and mental abilities.  

Keywords: nature, system, cognition, creative thinking, components of 

thinking, factors, inclinations. 
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Հոդվածում ներկայացված են կրթության որակի վրա ազդող 

գործոնները, մասնավորապես ուսման դրդապատճառների 

ձևավորվածությունը: Դիտարկվում են ուսման դրդապատճառների 

ձևավորման վրա ազդող հիմնական պատճառները, այդ թվում՝ 

դասագրքերի բովանդակային, կառուցվածքային և գործառութային 

բաղադրատարրերը: Շեշտադրվում են հատկապես տարրական օղակից 

միջին օղակ անցման դասարանում ուսուցանվող ուսումնական 

առարկաների դասագրքերի բովանդակության խնդրահարույց հարցերը: 

Հոդվածի նպատակն է ընդգծել դասագրքերի նշանակությունը 

սովորողների ուսման դրդապատճառների ձևավորման գործում՝ որպես 

կրթության որակի ապահովման կարևոր պայման: 

Բանալի բառեր. կրթության որակ, դիդակտիկական համակարգ, 

«ես» կոնցեպցիա,  ուսուցման սկզբունք, իմացության գործընթաց, նյութի 

յուրացման մակարդակ, մտածողական ակտիվություն, սոցիալական 

կեցության ոլորտ: 
 

Կրթական համակարգի զարգացումը բնորոշվում է 

բարեփոխումների շարունակական ընթացքով, որ իր հետ բերում է 

ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական հետևանքներ: Ընդունելով, որ 

նշված բարեփոխումները հետապնդում են մի նպատակ՝ կրթության 

որակի բարձրացում, պետք է համաձայնել այն մտքին, որ  կրթության 

որակի բարձրացման հիմնախնդիրն այսօր էլ արդիական է և 

շարունակում է գերակա մնալ: Կրթության որակի բարձրացումը 

կրթական համակարգի զարգացման հիմնական առաքելությունն է, և 

«կրթության որակը» բազմաշերտ հասկացություն է և կարիք ունի 

մեկնաբանման` կախված նրանից, թե հատկապես որ հարցերն են 

շեշտադրվում՝ 
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ա) կրթության բովանդակություն, բ) ռազմավարություն և 

մարտավարություն, գ) կրթական միջավայրի սոցիալ-հոգեբանական 

առանձնահատկություններ, դ) կրթական գործընթացի կազմակերպման 

վրա ազդող օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ գործոններ, ե) կրթություն 

ստացողների ուսման դրդապատճառների ձևավորվածություն և այլն: 

Սույն հոդվածը մի փորձ է՝ անդրադառնալու կրթության որակի 

վրա ազդող գործոններին, մասնավորապես սովորողների ուսման 

դրադապատճառների ձևավորմանը միջին դպրոցում: Համաձայնելով 

այն մտքին, որ կրթության որակը ուղղակի կապ ունի սովորողների 

ուսման դրդապատճառների ձևավորվածության հետ, պետք է փաստենք, 

որ ներկա պայմաններում սովորողների մոտ ուսման 

դրդապատճառների ձևավորվածությունը բնութագրվում է ցածր 

ցուցանիշներով: Վերջինս պայմանավորված է ինչպես օբյեկտիվ, 

այնպես էլ սուբյեկտիվ պատճառներով: Սուբյեկտիվ պատճառների 

շարքում կարելի է դասակարգել կրթադաստիարակչական գործընթացն 

իրականացնող մանկավարժների մասնագիտական և անձնային 

որակները, ընտանեկան դաստիարակությունն ապահովող ծնողների ու 

սովորողների անհատական առանձնահատկությունները, որոնք այս 

կամ այն չափով ներգործում են ուսման նկատմամբ որոշակի 

վերաբերմունքի ձևավորման վրա: Մեր հոդվածի շրջանականերում մենք 

կխոսենք օբյեկտիվ պատճառների մասին, որոնք ունենում են 

նշանակալի ազդեցություն սովորողների մոտ ուսման դրդապատ-

ճառների ձևավորման վրա: Օբյեկտիվ պատճառներից ներկայացնենք 

որոշ առարկաների դասագրքերի բովանդակության գերբեռնվածութ-

յունը հատկապես միջին դպրոցում: Ինչպես հայտնի է, դասագրքերն այն 

աղբյուրներն են, որոնցում շարադրվում է տվյալ դասարանի ծրագիրը, և 

նրան տրված ժամանակի շրջանակներում՝ առարկայի բովանդա-

կությունը: Դիդակտիկական համակարգի և կրթական չափորոշիչների 

համաձայն՝ դրանք պետք է կառուցվեն դիդակտիկայի սկզբունքների 

հիման վրա: Մինչդեռ, ուսումնասիրելով որոշ առարկաների 

դասագրքերի բովանդակությունը,  պետք  է նշենք, որ խախտվում են 

դիդակտիկայի առանձին սկզբունքներ, մասնավորապես՝ մատչելիութ-

յան սկզբունքը: Միջին դպրոցը, որը սկսվում է 5-րդ դասարանից,  

բնորոշվում է նրանով, որ սովորողների ուսումնացանկը համալրվում է 

նոր ուսումնական առարկաներով՝ հայրենագիտություն, բնագիտութ-

յուն, հայ եկեղեցու պատմություն: Անդրադառնալով նշված 

առարկաների, մասնավորապես հայրենագիտության և բնագիտության 



192 

 

դասագրքերի բովանդակությանը՝ պետք է փաստենք, որ դասագրքերում 

ուսումնական նյութը շարադրված է բավական խրթին, բարդ, 

սովորողների համար ոչ հասկանալի լեզվով: Հավելենք նաև, որ 

դասագրքերի բովանդակության մեջ առկա են ավելորդ մանրամաս-

նություններ, որոնք այդ տարիքի երեխայի համար ոչ միայն ընկալելի չեն 

դարձնում նյութը, այլև հակառակ գործընթացն են կատարում՝ 

խոչընդոտելով մտածողության զարգացմանը: Ընդունելով, որ 

մտածողությունը մարդու այն հատկանիշն է, որով մարդը ճանաչում է 

երևույթներն ու առարկաները իրենց էական կապերի և 

հարաբերությունների մեջ, պետք նշենք, որ մտածողության ձևավորման 

կարևոր պայմանը ուսուցման դրդապատճառն է, իսկ «բարդ 

տեղեկատվություն հաղորդելու դեպքում երեխայի գլխուղեղը այն 

պարզեցնելու և ընկալելու համար կատարում է ավելի մեծ թվով քայլեր, 

որոնց պատճառով հաճախ առաջանում են արգելակումներ» [1]: Հաշվի 

առնելով այն հանգամանքը, որ մտածողության զարգացումը էական դեր 

է խաղում ինչպես ուսումնադաստիարակաչական գործունեության մեջ, 

այնպես էլ ճանաչողության ոլորտում ընդհանրապես, պետք է նկատենք, 

որ նման բովանդակությամբ դասագրքերը ոչ միայն չեն զարգացնում 

սովորողների մտածելու կարողությունը, այլև լավագույն դեպքում 

կարող են խթանել մեխանիկական սերտողությունը: Ուսումնասի-

րությունները ցույց են տալիս, որ առկա է հակասություն վերոնշյալ 

դասագրքերի առանձին դասերի բովանդակության և տվյալ տարիքի 

երեխաների ուսումնական կարողությունների ձևավորվածության միջև: 

Նշված հակասության արդյունքում սովորողների մոտ ձևավորվոմ են 

սթրեսային վիճակներ, տագնապ, իրենց կարողությունների նկատմամբ 

անվստահություն, ուսման նկատմամբ հետաքրքրության անկում, և ի 

վերջո, ցածր ինքնագնահատական: Արդյունքում «ես» բացասական 

կոնցեպցիա ունեցող երեխաների մեջ առաջանում են վարքի 

պրոբլեմներ: Լինում են դեպքեր, երբ «ես» կոնցեպցիայի 

հիմնախնդիրները իրենց ազդեցությունն են թողնում երեխայի ամբողջ 

կյանքի վրա [7]: 

Պետք է ասել, որ դասագրքային գերբեռնվածության մասին կարելի 

է խոսել նաև այլ դասարանների ուսումնական առարկաների 

դասագրքերի  վերաբերյալ, այդ թվում՝ քիմիա-10-րդ, կենսաբանություն-

7-րդ, բնագիտություն-6-րդ դասարաններ, և այս շարքը կարելի է 

շարունակել, սակայն ուսումնասիրության համար ընտրել ենք 

հատկապես 5-րդ դասարանը: Վերջինը պայմանավորված է այն 
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հանգամանքով, որ 5-րդ դասարանը տարրական օղակից միջին օղակ 

անցումային դասարան է, և սովորողների մոտ կարող են առաջանալ 

նաև հարմարվողական խնդիրներ՝ դասավանդող նոր ուսուցիչների և 

նրանց կողմից հաղորդվող նյութի ընկալման հետ կապված: 

Անդրադառնալով 5-րդ դասարանի հայրենագիտության դասագրքի 

բովանդակությանը՝ նշենք, որ դաս 12, 13, 14, 15-ում [2] ներկայացվում է 

Հայաստանի արքայատոհմերի պատմությունը ծավալուն նկարագրութ-

յամբ: Ինչպես գիտենք, սովորողները Հայոց պատմություն սկսում են 

ուսումնասիրել 6-րդ դասարանից և դասագրքում, ըստ 

ժամանակագրական հաջորդականության, ընդգրկված են նշված 

թեմաները [2], այնուհետև նույն թեմաները ուսումնասիրվում են Հայոց 

պատմության 10-րդասարանի դասագրքում ավելի հանգամանորեն: 

Ընդունելով, որ կրկնությունը նպաստում է գիտելիքների ամրակայմանը, 

այնուամենայնիվ, պետք է համաձայնել այն մտքին, որ  փոքր տարիքում 

«Հայրենագիտություն» կոչվող առարկայի շրջանակներում նշված նյութի 

ուսումնասիրումը նման մանրամասնություններով անարդյունավետ է: 

Դա կարելի է հիմնավորել նրանով, որ այս տարիքի երեխաների մոտ 

թվական տվյալների,  բարդ բառերի, նոր հասկացությունների այդպիսի 

ծավալը չի կարող դյուրությամբ ընկալվել: Այսպես, օրինակ, 

«Հայրենագիտության» դասագրքում նշվում է. «Ք. ա. 9-րդ դարի երկրորդ 

կեսին, այսինքն՝ մեզանից 28 դար առաջ, Նաիրի երկրի արքա Սարդուրի 

І-ը հիմնեց Տուշպա (Տոսպ, Վան) մայրաքաղաքը: Վանի թագավորության 

հզորացման գործում նշանակալի դեր ունեցան Սարդուրի І-ի հաջորդ 

Իշպուինի արքան և հատկապես Մենուան» [3]: Եվ սովորողը, կարդալով 

դասը, իր ամբողջ ներուժը կենտրոնացնելու է միայն կարդացածը անգիր 

անելու վրա, որը, ինչպես ցույց է տալիս փորձը, շատ կարճ ժամանակում 

մոռացվում է և չի վերածվում գիտելիքի: Մինչդեռ, ինչպես գիտենք, 

կրթության հիմնական նպատակը սովորողների մտածողական 

ակտիվության (վերլուծել, համադրել, հակադրել, գնահատել, սահմանել, 

պատճառահետևանքային կապերը որոշել, տեսական գիտելիքը 

գործնականում կիրառել, էականը երկրորդականից առանձնացնել) 

խթանումը և բանականության զարգացումն է:    

Դիտարկելով բնագիտական առարկաների դասագրքերը՝ պետք է 

նկատենք, որ 5-րդ դասարանում սովորողները սկսում են 

ուսումնասիրել «Բնագիտություն» կոչվող հիբրիդային առարկան, որն իր 

մեջ ներառում է աշխարհագրություն, աստղագիտություն, կենսաբա-

նություն, ֆիզիկա, քիմիա: Դասագիրքը պարունակում է բազմաթիվ նոր 
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հասկացություններ, դժվարընկալելի եզրույթներ, բարդ ձևակերպված 

սահմանումներ, քիմիական բանաձևեր (լուծված նյութի զանգվածային 

բաժին, նյութի խտություն, մթնոլորտային ճնշում  և այլն), և, ինչպես 

ցույց է տալիս փորձը, նշված բովանդակությունը սովորողների կողմից 

չի ընկալվում, այլ պարզապես սերտվում է անգիր: Ինչ վերաբերում է 

բուսաբանություն, կենդանաբանություն առարկաներին, ապա դրանք 

ընդհանուր «կենսաբանություն» անվան տակ սկսում են ուսումնասիրել 

միայն 7-րդ դասարանում՝ այն դեպքում, երբ նախկինում հստակ 

առանձանցվում էր «Բուսաբանություն» առարկայի դասագիրքը, որը 

սկսում էին ուսումնասիրել 5-րդ դասարանից մինչև 6-րդ դասարանի 

առաջին կիսամյակը, իսկ  երկրորդ կիսամյակից սովորողները  

ուսումնասիրում էին «Կենդանաբանություն» առարկան, որը շարունա-

կում էին ողջ 7-րդ դասարանի ուսումնական տարում: Ներկայիս 7-րդ 

դասարանի կենսաբանության դասագիրքը, իր մեջ միավորելով 

«Բուսաբանություն» և «Կենդանաբանություն» դասընթացները, շատ 

կարևոր թեմաներ (ցողունի, արմատի, ծաղիկի կառուցվածք, 

ծաղկաբույլերի, պտուղների տեսակներ, տերևների, արմատների 

շնչառություն, սերմերի ծլման պայմաններ, բույսերի ընտանիքների, 

կենդանիների դասերի նկարագրություններ  և այլն) դուրս է թողնում 

ուսումնական նյութից: Այն դեպքում, երբ արդեն 7-րդ դասարանի 

սովորողը  ավելի ընկալունակ է և անհրաժեշտ է, որ առավել 

խորությամբ ուսումնասիրի առարկան: Նաև հավելենք, որ նախկին 

կրթական համակարգում երեխաները դպրոց էին հաճախում 7 

տարեկանից և ներկայիս 5-րդ դասարանի սովորողների տարիքային 

սահմանը համապատասախանում է նախկին 4-րդ դասարանի 

սովորողների տարիքին:    

Բացի վերոհիշյալ բարդություններից, դասագրքերի բովանդա-

կության մասին պետք է կատարենք մեկ այլ դիտարկում: Մեր կողմից 

կատարված ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ տարբեր 

առակաների ուսումնական նյութի շարադրման միջև առկա են որոշակի 

հակասություններ. այսպես, օրինակ, 10-րդ դասարանի «Քիմիա» 

առարկայի դասագրքում «Նյութի գազային վիճակի օրինաչափություն-

ները» դասանյութի մեջ սովորողները ծանոթանում են հետևյալ 

բովանդակությանը. «Կան օրենքներ և օրինաչափություններ, որոնք 

հատուկ են միայն գազային վիճակին: Ֆիզիկայի դասընթացից ձեզ 

ծանոթ են Բոյլ-Մարիոտի,  Գեյ-Լյուսակի,  Շառլի օրենքները (կրկնեք այդ 

թեմաները)» [4], այն դեպքում երբ, սովորողները ֆիզիկա առարկայի 
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ուսումնական ծրագրով դեռ չեն ուսումնասիրել նշված թեմաները:  Այդ 

թեմաները «Ֆիզիկա» առարկայի շրջանակներում սովորողները  

ուսուցանվում են միայն 11-րդ դասարանում [5], իսկ քիմիայի 

դասընթացի մեջ ընդգրկված նյութը, որը ներառում է գազային նյութերի 

վերաբերյալ օրենքները մաթեմատիկական ձևակերպումներով՝ 

բանաձևերի տեսքով՝ նշելով այն հայտնագործող գիտնականների 

անունները, սովորողները պետք է անգիր անեն՝ չունենալով դրանց 

մասին պատկերացումներ: Նման բովանդակությամբ դասագրքերում 

առկա ուսումնական նյութի յուրացումը սովորողների կողմից 

պահանջում է միայն մեխանիկական հիշողություն՝ առանց 

զարգացնելու տրամաբանական մտածողությունը, քանի որ նրանք 10-րդ 

դասարանի քիմիայի դասագրքով միայն պատրաստի բանաձևերն են 

սովորում, որի ստացման եղանակը, այդ թվում փորձերի 

նկարագրությանը և օրենքների հայտնագործմանը նրանք ծանոթանալու 

են միայն 11-րդ դասարանի ֆիզիկայի ուուսումնական նյութի ուսուցման 

ընթացքում: Այսպիսի օրինակներ կարելի է բերել նաև այլ 

միջառարկայական դասագրքային բովանդակությունների հետ կապված: 

Արդյունքում ավելի է բարդանում ուսումնական նյութի յուրացման 

գործընթացը, որն էլ իր հերթին բերում է նրան, որ սովորողների համար 

իմացության գործընթացը դառնում է չհամակարգված, հակասական և 

խրթին: 

Ուսումնական նյութի յուրացման վերաբերյալ տարբեր 

ժամանակներում իրենց տեսակետներն են արտահայտել տարբեր 

մանկավարժագետներ: Ա. Ն. Ավդեյի տեսակետի [6, էջ 28] համաձայն՝ 

առանձնացվում է ուսումնական նյութի յուրացման 5 մակարդակ. ա) 

նյութի հասկացման մակարդակ (սովորողների կողմից կատարվում է 

տեղեկության իմաստավորված ընկալում), բ) ուսումնական օբյեկտների 

ճանաչման մակարդակ, գ) յուրացրած գիտելիքների վերարտադրման 

մակարդակ (երբ յուրացված գիտելիքները կիրառվում են տարաբնույթ 

գործընթացներում), դ) նյութի ինքնուրույն վերարտադրման և 

ձևափոխման մակարդակ (տեղեկատվության ընդլայնում կամ սեղմում, 

մանիպուլյացիա), ե) ստեղծագործական գործունեության մակարդակ 

(երբ սովորողը կարող է ստեղծել իմաստով ու բովանդակությամբ նոր 

տեղեկատվություն): 

Դիտարկելով այս տեսակետը՝ պետք է նկատենք, որ նման 

բովանդակությամբ ուսումնական դասագրքերը չեն կարող ապահովել 

ուսումնական նյութի յուրացման մակարդակի հիմնական ցուցանիշը՝ 



196 

 

նյութի մեջ խորը թափանցելու, այն իմաստավորելու և լիարժեք 

տիրապետելու կարողությունը: Իսկ ինչպե՞ս կարելի է ապահովել այդ 

ցուցանիշը: Ինչպես գիտենք, դեռ իր ժամանակին Յ. Ա. Կոմենսկին 

որպես ուսուցման սկզբունք դիտարկում էր պարզից բարդ անցման 

սկզբունքը, որի դեպքում սովորողների կողմից նյութի ընկալումը ավելի 

դյուրին է, երբ այն կատարվում է աստիճանաբար: Այդ առումով 

հետադարձ հայացք գցելով կրթական համակարգի  զարգացման 

պատմությանը, մասնավորապես խորհրդային շրջանին և 

անդրադառնալով հատկապես այդ տարիների դասագրքերի բովանդա-

կությանը՝ պետք է ընդունենք, որ դրանք համապատասխանում էին 

սովորողների մտավոր զարգացման կարողություններին և տարիքային 

առանձնահատկություններին:  

 Իհարկե, պետք է ընդունել այն իրողությունը, որ կրթական 

համակարգը, հանդես գալով որպես սոցիալական կեցության ոլորտ, 

նույնպես պետք է արձագանքի հասարակության կյանքում կատարվող 

փոփոխություններին և զարգանա սոցիալական պատվերներին 

համապատասխան: Սակայն ավելորդ չէ նաև նկատել, որ յուրաքանչյուր 

նորի կառուցումը բոլորովին էլ չի նշանակում ամբողջովին հրաժարում 

հնից, այլ նորի ձևավորումը պետք է հիմնվի հնի դրական արժեքների, 

ընդունելի գաղափարների վրա և մերժի այն ամենը, որը չի 

համապատասխանում ժամանակակից պահանջներին: Մինչդեռ մեր 

կրթական համակարգը վերակառուցվելով և որդեգրելով նոր 

գաղափարախոսություն՝ փորձեց ձերբազատվել հին այն կառուցված-

քային և գործառութային բաղադրատարրերից, որոնք տարիներ 

շարունակ ապահովում էին մրցունակ մասնագետների ձևավորումը: 

  

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КАЧЕСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Задоян А. М. 

 

В статье представлены факторы, влияющие на качество обучения, в                                 

частности на формирование учебной мотивации. Рассмотрены основные 

причины, влияющие на формирование учебной мотивации, включая 

содержательные, структурные и функциональные элементы учебников. 

Особо подчеркнуты проблемные вопросы содержания учебников по 

изучаемым предметам при переходе от начальных к средним классам. 

Цель статьи-подчеркнуть важность учебников в развитии учебной 
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мотивации школьников как ключевого условия обеспечения качества 

обучения. 

Ключевые слова: качество образования, дидактическая система, 

концепция «я», принцип обучения, процесс познания, уровень усвоения 

материала, умственная активность, сфера общественной жизни. 

 

MAIN FACTORS AFFECTING THE QUALITY OF EDUCATION 

Zadoyan A. M.  

 

The article will deal with the factors influencing the quality of 

education, in particular, the formation of educational motivation. The main 

reasons affecting the development of learning motivations are considered 

including the content, structural and functional components of the textbooks. 

The problematic issues of the content of the textbooks of the subjects thought  

in the elementary school  in the middle grade are emphasized. The purpose of 

this article emphasizes the importance of textbooks in developing students‘ 

learning motivation as an important condition for ensuring the quality of 

education.  

Keywords: quality of education, didactic system, ―I‖ concept, teaching 

principle, knowledge process, level of comprehension material, mental 

activity, sphere of social life.         
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Հոդվածում քննարկվում են էթնիկական հանրության կիրառական 

արվեստի, մասնավորապես բնակարանի ներսույթի և կենցաղային 

առարկաների դերն ու նշանակությունն աճող սերնդի ազգային 

դաստիարակության գործընթացում: Էթնիկական սոցիալականացման և 

էթնոնույնականացման տեսանկյունից բնութագրված է էթնոկիրա-

ռական արվեստի և ընտանեկան դաստիարակության փոխկապվա-

ծությունը:   

Բանալի բառեր. էթնոկիրառական արվեստ, մշակույթ, ընտանեկան 

դաստիարակություն, մանկավարժություն, ներսույթ, էթնոնույնակա-

նացում, էթնիկական սոցիալականացում, սոցիալական հիշողություն: 
 

Նախաբան: Ընտանեկան դաստիարակությունը՝ որպես սոցիալ-

մշակութային երևույթ, դիտարկվել է փիլիսոփայական, մարդաբա-

նական, ազգագրական, մշակութաբանական, պատմագիտական, 

մանկավարժական, հոգեբանական, սոցիոլոգիական, ֆիզիոլոգիական 

հետազոտություններումֈ  Էթնոկիրառական արվեստի, մասնավորապես 

տան ներսույթի և կենցաղային առարկաների՝ որպես ընտանեկան 

դաստիարակչական մշակույթի դերի արժևորման և էթնոնույնա-

կանացման հարցերին են նվիրված Դ. Ռ. Ռահմանկուլովայի «Իրը 

որպես մարդու մշակույթի չափանիշ» [1] և O. Ա. Կովտունի «Մարդը և 

իրը մշակույթում. անձնային նույնականացման իրային հիմնավորումը» 

[2] աշխատությունները: Վերոնշյալ հետազոտություններն առնչվում են 

իրի՝ որպես անձի ինքնության դրսևորման յուրահատուկ մշակութային 

միջոցի փիլիսոփայական տեսանկյունների քննությանը: Մանկավար-

ժության տեսանկյունից ուշագրավ է նաև Գ. Վ. Ժիգունովայի 

«Առօրեականությունը որպես սոցիալական երևույթ» ուսումնասի-

2 0 2 1   № 1 
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րությունը [3]: Կենցաղային-կիրառական իրերի խորհրդանշական, 

հոգեբանական, գործառութային և սոցիալականացման հարցերին են 

անդրադարձել Վ. Բդոյանը, Հ. Մարությանըֈ 

Պայմանավորված կյանքի բոլոր ոլորտներում համաշխարհայ-

նացման գործընթացներով և հասարակական կյանքի 

վերափոխումներով՝ անհրաժեշտություն է առաջանում մանկավար-

ժության համատեքստում վերաիմաստավորել էթնոկիրառական 

արվեստի, մասնավորապես բնակարանի ներսույթի և կենցաղային 

իրերի նշանակությունն աճող սերնդի ազգային դաստիարակության, 

էթնիկ ինքնության, ինքնագիտակցության ձևավորման, էթնիկական 

սոցիալականացման և էթնոմշակութային ժառանգության փոխանցման  

գործընթացներում: Հոդվածի նպատակն է բացահայտել և վերլուծել 

էթնոկիրառական արվեստի բովանդակության փոխկապվածությունն 

աճող սերնդի ընտանեկան դաստիարակության գործընթացի հետ, քանի 

որ ընտանիքում են ձևավորվում անձի հասարակական 

կողմնորոշումները, սոցիալական փորձն ու արժեհամակարգը:   

Հազարամյակների հոլովույթում  զարգացման ընթացքում մարդն 

աստիճանաբար դադարել է օգտագործել  բնական ապաստարանները և 

կառուցել է արհեստականը՝ տունը: Այդ կառույցը, որն այսօր 

սովորական երևույթ է համարվում, իրականում կարելի է դասել 

մարդկության հայտնագործությունների շարքին: Որպես ապաստարան՝ 

տունն ըստ էության կառուցվում է որոշակի մշակութային չափանիշների 

համաձայն՝ ծառայելով ոչ միայն բնության անբարենպաստ 

երևույթներից ֆիզիկապես պաշտպանվելու, այլև սննդի պաշարի 

պահպանման ու վերամշակման, կենցաղային և աշխատանքային 

կարիքները հոգալու համար: Տան կառուցմամբ մարդը կամ մարդկային 

խումբը, տվյալ դեպքում՝ ընտանիքը, իրեն առանձնացնում է 

հասարակության մյուս անդամներից, ստեղծում է իր պայմանական 

անձնային և կենսասոցիալական տարածքը: Իր տան տարածքում մարդը 

կամ ընտանիքն իրականացնում է նաև շփում հասարակության այլ 

անդամների կամ օղակների հետ, օրինակ` հյուրընկալության միջոցով: 

Տունը մարդու կենսագործունեության իրականացման հիմնական 

միջոցներից է և որպես այդպիսին՝ անհրաժեշտություն է ոչ միայն 

օնթոգենեզում կենսապահովման առումով, այլև մարդկության 

ֆիլոգենետիկ զարգացումն ապահովելու համար:  

Տունն ու նրա կառուցվածքը կարևորվել են դեռևս մարդկության 

պատմության արշալույսին: Գրեթե բոլոր ժողովուրդների դյուցազնավե-
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պերում պետության, հասարակության կողմից տան առկայությունն 

ընկալվում է որպես աճող սերնդի նկատմամբ ոչ միայն ֆիզիկական 

խնամակալության, այլև հոգևոր և հուզական պաշտպանության 

պատասխանատվության իրագործում: Այսպես, օրինակ, շումերական 

«Գիլգամեշ» դյուցազնավեպում կարդում ենք. «…Այս քաղաքին 

սահմանին մեջ կալված մը, պարտեզ մը և կանանոց մը թող քուկդ ըլլան, 

Ուրուկի մեջ տուն մը շինիր և օրերդ խաղաղությամբ ապրե» [4, էջ 105]: 

Տուն-բնակարանը՝ որպես կառույց, մարդու և ընտանիքի 

կենսասոցիալական մտերմիկ տարածքն է՝ իրեն յուրահատուկ 

մշակույթովֈ 

Յուրաքանչյուր էթնիկ հանրություն, կրելով ինքնատիպ առանձնա-

հատկություններ, միաժամանակ մարմնավորում է տվյալ մշակույթին 

բնորոշ իրավաբարոյական նորմերը, արժեքները, խորհրդանիշները, կա-

ղապարները, էթնոմշակութային տեղեկույթի փոխանցման միջոցները: 

Մանկավարժության մեջ իր դաստիարակչական գործառնությամբ և 

անկյունաքարային բնույթով առանձնանում է էթնոկիրառական 

արվեստը՝ որպես նյութական մշակույթի դրսևորում: Դեռևս վաղ 

տարիքից երեխան առանց գիտակցելու, թե ինչ է մշակույթը, 

ենթարկվում է նրա ազդեցությանը նախ և առաջ ընտանիքում: Մենք 

համակարծիք ենք այն տեսակետին, որ որպես գործընթաց՝ «Մշակույթն 

իրականացնում է դաստիարակչական գործառություն» [5; էջ 94]: 

Խոսելով մշակույթի, մասնավորապես կիրառական արվեստի և տան 

ներսույթի/ինտերիերի ձևահնարքի մասին՝ շատերն այն  ընկալում և 

իմաստավորում են գեղագիտական դաստիարակության տեսանկյունից: 

Ինչ խոսք, մշակութային տարբեր դրսևորումներ նպաստում են 

գեղագիտական դաստիարակությանը, սակայն մշակույթը՝ որպես 

հասարակական երևույթ, ավելի լայն, համընդգրկուն  ազդեցություն 

ունի: Հատկապես սոցիալական հիշողության պահպանման և 

միջսերնդային հաղորդակցման ապահովման համար սովորաբար 

բնակարանում պայմանականորեն առանձնացվում են կրոնապաշ-

տամունքային (կրոնածիսական իրեր), քաղաքացիական (ազգային-

պետական խորհրդանիշներ) կամ անձնական (նախնիների նկարներ, 

մասունքներ, խորհրդանշական իրեր) բովանդակություն ունեցող 

որոշակի հատվածներ: Այսինքն՝ բնակարանի կահավորումը կամ 

ձևավորումը միաժամանակ դառնում է աշխատանքային, 

քաղաքացիական, էկոլոգիական, հայրենասիրական, բարոյական, 

գեղագիտական, հումանիստական դաստիարակչական միջոց՝ 
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իրականացնելով ճանաչողական, տեղեկատվական, հուզաարժեքային, 

վարքակարգավորիչ գործառույթներ: Այսպիսով, ընտանեկան 

դաստիարակությունը՝ որպես մանկավարժական երևույթ, 

կենսասոցիալական կառույցի արգասիք է, որի բովանդակությամբ է 

հիմնականում ուղղորդվում անձի ներդաշնակ կամ կենսակերպային 

առումով գերակա որևէ դաստիարակչական ուղղություն:   

Ընտանեկան առօրեական կենցաղից, տան բակի և ներսույթի 

բովանդակությունից երեխայի ստացած նախնական տպավորություն-

ներն իրենց անջնջելի հետքն են թողնում նրա հոգեկան աշխարհում և 

կարող են պահպանվել ամբողջ կյանքի ընթացքում: Նման 

տպավորությունների աղբյուր են ոչ միայն հոգևոր, այլև նյութական 

միջավայրը, որի մի մասն է կազմում տունը: Ընտանիքի կենսակերպով 

պայմանավորված՝ երեխայի կենսամիջավայրում գտնվող կահավորան-

քի, առաջնային նշանակություն ունեցող բազմաբնույթ գործիքների և 

իրերի (կահույք, սպասք, աշխատանքային գործիքներ և այլն) հետ 

կապվում են որոշակի հիշողություններ, ձևավորվում է հուզական կապ, 

որը երեխայի կողմից ծնողական վարքի ընդօրինակման և ընտանեկան 

ինքնաբուխ դաստիարակության սկզբնավորման հիմք է դառնում:  

Հայ մանկավարժ Խ. Աբովյանը հեղինակել է   բնակարանի 

ուսումնասիրությանը նվիրված «Գյուղական տների կառուցվածքը» 

հոդվածը [6, էջ 59]: Էթնոմանկավարժության տեսանկյունից արժեքավոր 

է այն, որ նա տուն-ապաստարանն իր ամբողջության մեջ դիտում է 

որպես տուն-ընտանիքի առանձնահատկություն, մշակութով պայմանա-

վորված էթնոընտանեկան նախնական դաստիարակչական միջավայր: 

Խ. Աբովյանը, Ա. Դիստերվեգի մանկավարժական փիլիսոփայությունից 

բխող տեսությանը համընթաց, ձգտում է կրթադաստիարակչական 

գործընթացն իրականացնել՝ հաշվի առնելով էթնոմշակութային 

գործոններն ու միջոցները:  
Եթե բանահյուսական գործերում էթնոհանրությունը ձգտում է 

ստեղծել ընտանեկան կառույցի հոգևոր մոդելը, ապա կիրառական 

արվեստի միջոցով, որի ակունքում ընկած է տնայնագործությունը, նա 

փորձում է ստեղծել ընտանեկան կացարանի նյութական կառուցվածքն 

ըստ գեղեցիկի էթնոընկալման չափանիշների: Եվ չնայած այդ 

կառուցվածքի բաղադրիչներն անշունչ առարկաներ են, 

այնուամենայնիվ նրանցում առկա է հոգևոր, հուզական 

բովանդակություն՝ պայմանավորված  մարդու բնույթով: Մեր կարծիքով՝ 

Հ. Տ. Մարությանն այդ կարևոր իրողության վրա է ուշադրություն 



203 

 

հրավիրում՝ ասելով. «Ե՛վ գործառնական, և՛ օգտագործման 

առանձնահատկություններով պայմանավորված՝ այդ իրերը, դրանց 

կառուցվածքն ու ձևն օժտված են այս կամ այն սոցիալական և 

հոգեբանական արժեքով, որն առարկան դարձնում է որոշակի 

մշակույթի խորհրդանիշ» [7, էջ 115]: Որպես այդպիսին՝ տնային իրերը 

վերածվում են ոչ միայն միջանձնային, այլև միջսերնդային 

հաղորդակցման և սոցիալական փորձի փոխանցման միջոցների: 

Խորհրդանշական առումով այդ իրերն ունեն սոցիալ-հոգեբանական 

որոշակի ազդեցություն, որը նպաստում է երեխայի՝ ընտանիքում 

դաստիարակության գործընթացին: Բնակարանի ներսույթը՝ որպես 

մարդու կողմից ստեղծված և հոգևորի նյութականացման փորձ, 

պայմանավորված է ոչ միայն բնությամբ` արտաքին շրջակա 

միջավայրով, այլև այդ ասպարեզում  հասարակական փորձն իրացնողի 

գիտակցությամբ: Այսպիսով, բնակարանի ներսույթի ձևավորման 
գործընթացում արտացոլվում են բնահարմարության և 
մշակութահարմարության հիմնարար սկզբունքներըֈ 

Բնակարանի ներքին տարածքի կազմակերպումը պայմանա-

վորված է ոչ միայն տարածաշրջանային գործոններով, այլև նրանում 

բնակվող ընտանիքի կազմով [7, էջ 137]: Գնահատելով հայ 

էթնոկիրառական արվեստի զարգացման բարձր մակարդակը, քննելով 

բնակարանի հարդարման և կահավորանքի հարցերն ըստ տեղադրման 

և գործածման առանձնահատկությունների՝ Հ. Տ. Մարությանը գրում է. 

«Կահույքի առարկաները ծառայում էին մարդկանց նաև հասարակական 

և հոգևոր հետաքրքրություններին, քանի որ դրանք միայն գործնական 

իրեր չեն» [7, էջ 115]: Երեխան, ըստ բնակարանի հարդարանքի և 

կահավորման, սովորում է, որ  ընտանիքում բոլորն ունեն իրենց 

անհատական և ընդհանուր իրերը, սեղանի մոտ նստելու տեղն ու դերը, 

առանձին ննջարանները, բայց և ընդհանուր ճաշասենյակն ու 

խոհանոցը: 

Տան-բնակարանի նյութական միջավայրի հանդեպ ընտանիքի 

ավագ անդամների վերաբերմունքը վարքային օրինակ է դառնում. 

նրանց գործելակերպը նպաստում է երեխայի մեջ դեպի ընտանիքն ու 

կենցաղային առարկաները դրական տրամադրվածության, անձնային 

հատկանիշների՝ մաքրասիրության, կարգապահության ձևավորմանը: 

«Կահույքը հաճախ վերածվել է հարգանքի արտահայտման միջոցի»      

[7, էջ 115]: Բնակարանային կենսատարածքի հետ ֆիզիկական և հոգևոր 

առումով կապված երեխան փոխազդեցության մեջ է մտնում որոշակի 
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իրերի հետ, ընկալում դրանց ներդաշնակ դասավորվածության, 

կիրառելիության բովանդակությունն ու նշանակությունը: Ըստ 

բնակարանի ներսույթից ստացված տպավորությունների էլ ձևավորվում 

է վարքի սեռադերային «կաղապարը», չափանիշը, որը հետագայում 

ուղղորդվում, զարգացվում է նպատակաուղղված դաստիարակության և 

ինքնադաստիարակության միջոցով: 

Անդրադառնալով կենցաղում գործածվող կիրառական իրերի, 

մասնավորապես աղամանների և գոտիների նշանակությանը՝ Վ. Հ. 

Բդոյանը մեկնաբանում է. «Նարի պատյանը գորտ տոտեմն էր` 

տղաբերքի պահապանը և տան կարողության նեցուկը… Ժողովուրդն իր 

ինչքը պաշտպանելու և պտղաբերությունն ապահովելու համար 

միավորում է հոգևոր ուժերը» [8, էջ 51]: Ավելացնենք միայն, որ 

գորտաճարմանդով կանացի գոտին՝ որպես պայմանանշան, 

միաժամանակ շրջապատողներին տրամադրում է զգուշավորություն 

հանդես բերել կնոջ նկատմամբ և նպաստում է կյանք արարող 

ընտանիքի անդամի հանդեպ բարի վերաբերմունքի  դաստիարակմանը: 

Անդրադառնալով կանացիակերպ արձան-աղամաններին՝ Վ. Հ. Բդոյանը 

նշում է, որ մայրության այդ խորհրդանիշները դրվել են բնակարանի 

առավել պատվավոր տեղում [8, էջ 19]: Կարելի է փաստել, որ 

մայրություն խորհրդանշող իրերի միջոցով էթնոհանրությունը նպաստել 

է կնոջ հանդեպ հարգանքի դաստիարակման գործընթացին: «Իսկ 

սրանից բխում է հայրենասիրության, հայրենիքը զինվորներով 

ապահովելու կարևորագույն հարցը» [8, էջ 67]: 

Ծիսական իրերի` ամուսնական մատանիների, հարսանեկան 

զգեստի, մանկական պաշտպանիչ թալիսմանների կիրառական 

նշանակության ընկալմամբ երիտասարդ սերունդը պատկերացում է 

կազմում ընտանեկան կյանքում արժևորվող լավի և բարու մասին, 

օրինակ՝ հավատարմության, բեղունության, փոխադարձ հարգանքի,   

մեծարանքի:  Չարխափան միջոցները բացասական վերաբերմունք են 

դաստիարակում վատի, չարի, բացասական երևույթների  նկատմամբ 

(դավաճանություն, նախանձ, խաբեություն): Կիրառական արվեստի 

նմուշները՝  զարդանախշերի, խորրդանշական պատկերների, գույների, 

ձևերի համադրմամբ, նպաստում են գեղագիտական ճաշակի 

ձևավորմանը, հիմք է դրվում գեղագիտական աշխարհընկալմանը: 

Երեխան, հաղորդակցվելով նյութական մշակույթի տարրերին՝ տան 

կահավորանքին, կենցաղային իրերին, նախ՝ տարերայնորեն, 

այնուհետև՝ գիտակցաբար սկսում է ոչ միայն հաղորդակցվել գեղեցիկի 
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հետ, սովորել տարբեր իրերի կիրառությունը, այլև ըստ ձեռք բերված 

սոցիալական փորձի՝  ձևավորվում են նրա պատկերացումները տան և 

ընտանիքի անդամների դերաբաշխումների մասին:  

Ընտանիքում հարգանք ձևավորելով տոհմային, ընտանեկան 

խորհրդանիշների նկատմամբ՝ երեխայի մեջ նախադեպ է ստեղծվում 

հարգելու և պաշտպանելու ազգային-պետական խորհրդանիշները: 

Այսինքն՝ ընտանեկան դաստիարակչական միջավայրում են 

ձևավորվում ապագա քաղաքացու՝ պետության նկատմամբ 

դիրքորոշման սաղմերը:   

Էթնոկիրառական արվեստը, լինելով մարդու կենսագործության 

արդյունք, առանձնանում է նրանով, որ նյութական արժեք ունեցող 

իրերն իրենց բովանդակությամբ վերածվում են հոգևոր 

արժեհամակարգի բաղկացուցիչների, իրենցով պայմանավորում անձի 

ձևավորման գործընթացը և հետագա գործունեությունը:  Սերնդեսերունդ 

փոխանցված որոշ իրեր, օրինակ՝ մարտական շքանշանները, կրոնական 

կամ աշխարհիկ բնույթի լուսանկարները, սրբապատկերները,  

պայմանավորված իրենց կենսասոցիալական բնույթով, կարող են ձեռք 

բերել մասունքների կարգավիճակ և փոխանցվել սերնդեսերունդ՝ 

ապահովելով հոգևոր ժառանգորդությունը և վերածվելով 

էթնոնույնականացման գործոնի: 

Եզրահանգում: Հայերենում «տուն» բառը չի նշանակում միայն 

կացարան․ տունը ենթադրում է նաև նրանում ապրող ընտանիք, ինչպես 

նաև հայրենիք: Եթե ընտանիքը դաստիարակության առաջնային 

միջավայրն է, ապա բնակարանի նյութական մշակութային միջավայրն 

ըստ էության ընտանեկան դաստիարակչական միջոց է: Այսպիսով, 

հայրենի տունը՝ որպես նախնական ինքնատիպ դաստիարակչական 

միջավայր, իր բովանդակությամբ նպաստում է աճող սերնդի 

դաստիարակությանը, ձևավորում ապագա ներդաշնակ ու կատարյալ 

ընտանիք ստեղծողների:  

Աշխարհաքաղաքական նոր փոփոխությունների հորձանուտում 

հայտնված  ավանդական հայ ընտանիքն այսօր կանգնած է սերնդեսերունդ 

փոխանցված արժեքների վերաիմաստավորման խնդրի առջև: 

Հետազոտության արդյունքում արվել է այն եզրահանգումը, որ 

ներկայումս անհրաժեշտություն կա արդիականության տեսանկյունից 

իմաստավորել և դաստիարակության փորձում արմատավորել 

ավանդական հայ ընտանիքում ընդունված հավերժ անդավաճան  

նյութական և հոգևոր արժեքները, ուսումնասիրել կենցաղում գործածվող 
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էթնոկիրառական իրերը՝ հիմնավորելով դրանց դերն ու 

նշանակությունն աճող սերնդի ազգային ինքնության պահպանման, 

միջսերնդային հաղորդակցման ու պատմամշակութային տարբեր 

ժամանակաշրջանների միջև  երկխոսության գործընթացներում:  
 

РОЛЬ ЭТНОПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА В ПРОЦЕССЕ СЕМЕЙНОГО 

ВОСПИТАНИЯ 

Акопян Г. О., Манукян А. Л. 

 

В статье рассматриваются роль и воспитательное значение 

этноприкладного искусства, в частности, домашнего интерьера и бытовых 

предметов этнической общности в процессе национального воспитания 

подрастающего поколения. В контексте этнической социализации и 

этноидентификации характеризованы взаимные связи этноприкладного 

искусства и семейного воспитания.  

Ключевые слова: этноприкладное искусство, культура, семейное 

воспитание, педагогика, интерьер, этноидентификация, этническая 

социализация, социальная память. 

 

THE ROLE OF ETHNO-APPLIED ART IN FAMILY UPBRINGING 

Hakobyan G. H., Manukyan A. L. 

 

The article discusses the role and educational significance of the ethno-

applied art, particularly the home interior and household objects of an ethnic 

community, in the national upbringing of the young generation. The 

interconnection of the ethno-applied art and family upbringing have been 

observed from the perspective of ethnic socialisation and ethnic identification. 

Keywords: ethno-applied art, culture, family upbringing, pedagogy, 

ethnic identification, ethnic socialisation, social memory, interior. 
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ՄՆԱՑՔՆԵՐԻ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԱՐԲԵՐ ՏԻՊԻ 

ԻՆՏԵԳՐԱԼՆԵՐ ՀԱՇՎԵԼԻՍֈ MATHEMATICA ՓԱԹԵԹԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ 

Սարգսյան Ա. Հ., Կոստանյան Ն. Կ. 

 

Աշխատանքում դիտարկվում են տարբեր տիպի ինտեգրալների 

հաշվման խնդիրներ, որոնց լուծման համար կիրառվում է մնացքների 

տեսությունը: Մատչելի կերպով ներկայացվում են կոմպլեքս անալիզի 

մնացքների տեսության կիրառման մեթոդները, դրանք բացահայտվում 

են օրինակներով, այդ նպատակով կիրառվում են նաև Mathematica 

փաթեթի գրաֆիկական և այլ հնարավորություններըֈ Միաժամանակ 

կիրառվող մեթոդներն ալգորիթմացվում և կազմվում են հաշվարկային 

ծրագրեր Mathematica միջավայրում, որոնք կիրառելի են նաև ոչ 

ծրագրավորողի համար: 

Բանալի բառեր. Wolfram Mathematica, որոշյալ ինտեգրալներ, 

անիսկական ինտեգրալներ, կորագիծ ինտեգրալներ, ֆունկցիայի մնացք, 

եզակի կետերֈ 
 

1. Ներածություն: Կոմպլեքս անալիզում իր յուրահատուկ տեղն ու 

կարևորությունն ունի մնացքների տեսությունը, որն ունի մի շարք 

կարևոր կիրառություններ՝ անալիտիկ ֆունկցիաների արժեքների 

հաշվումը կետում, որոշյալ, անիսկական և կորագիծ ինտեգրալների 

հաշվում, մերոմորֆ ֆունկցիաների վերլուծումը պարզագույն 

կոտորակների, թվային շարքերի գումարների հաշվում և այլն [1-6]ֈ 

Wolfram Research ընկերության Mathematica փաթեթը  

ժամանակակից մաթեմատիկական փաթեթներից առաջատարներից է, 

եթե ոչ առաջատարը: Այն լայն հնարավորություններ է ընձեռում ինչպես 

գրաֆիկական վիզուալացման, շարժապատկերների ստացման, այնպես 

էլ հաշվարկային խնդիրների լուծման համար առաջարկվող 

ստանդարտ՝ երկխոսական ռեժիմով գործող ֆունկցիաների և 

2 0 2 1   № 1 
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օպերատորների կիրառման տեսանկյունից: Միաժամանակ 

հանդիսանում է բարձրակարգ ծրագրավորման միաջավայր [7-10]: 

Տարբեր աշխատանքներում Mathematica փաթեթը կիրառվել է որպես 

բարձրակարգ ծրագրավորման միջավայր՝ լուծելու համար տարբեր 

բնույթի խնդիրներ [11-13]: 

Սույն աշխատանքում դիտարկվում են տարբեր տիպի 

ինտեգրալների հաշվման խնդիրներ՝ կիրառելով մնացքների 

տեսությունը: Մատչելիորեն ներկայացվում է կոմպլեքս անալիզի 

մնացքների տեսության կիրառման մեթոդները այդ խնդիրների լուծման 

համար, դիտարկվում են մի շարք օրինակներ, ինչի արդյունքում 

մեթոդներն առավել ընկալելի են դառնում սովորողի կողմիցֈ 

Միաժամանակ այդ նպատակի համար կիրառվում են նաև Mathematica 

փաթեթի գրաֆիկական և հաշվարկային հնարավորությունները՝ 

վերոնշյալ մեթոդներն ալգորիթմացնելով և կազմելով հաշվարկային 

ծրագրեր Mathematica միջավայրումֈ Կազմված ծրագրերը կիրառելի են 

նաև ոչ ծրագրավորողի համար: 

2. Մնացքների կիրառումը փակ եզրագծով ինտեգրալների 

հաշվման ժամանակ: Mathematica միջավայրի հնարավորությունների 

կիրառումը: Մնացքների տեսությունում ապացուցվում է հետևյալ 

թեորեմը [1-4]. 

Թեորեմ: Դիցուք  ֆունկցիան անալիտիկ է  կտոր առ կտոր 

ողորկ գծերով սահմանափակված  փակ տիրույթում, բացառությամբ 

 վերջավոր թվով մեկուսացված եզակի կետերից, որոնք չեն 

գտնվում  եզրագծի վրա: Այդ դեպքում՝ 

:
 

Այժմ կիրառենք այս թեորեմը  կտոր առ կտոր ողորկ կորերով 

սահմանափակված ինտեգրալների հաշվման համարֈ 

Օրինակ 1: Հաշվել   

ինտեգրալը, որտեղ  -ն  

շրջանագիծն է: 

Լուծում: Ենթինտեգրալային 

արտահայտության հայտարարը 

հավասարեցնելով 0-ի՝ կգտնենք նրա 

եզակի կետերը` 

 :  
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Ինտեգրման  կորով սահմանափակված տիրույթին պատկանում 

են  և  կետերը (նկ.1): Ուստի՝ 

ֈ 

Նշենք, որ նկ. 1-ը և այդուհետ բոլոր գրաֆիկները կառուցված են 

Mathematica միջավայրումֈ                                      

 և   կետերը պարզ բևեռներ են, ուստի մնացքն այդ 

կետերում կարելի է հաշվել հետևալ կերպ. 

 

 

 
Ինտեգրալի հաշվումը մնացքի միջոցով իրականացնելու համար 

կազմենք հաշվարկային ծրագիր. 

 
Ծրագրի առաջին տողում տրվում են մուտքային տվյալները, և 

ապահովվում է ենթինտեգրալ ֆունկցիայի տվյալ տիրույթին 

պատկանող եզակի կետերի որոշումն առանց պատիկություններիֈ 

Երկրորդ տողով որոշվում է դրանց քանակը, և պարամետրից կախված 

ցիկլով ապահովվում է այդ եզակի կետերի պահպանումըֈ Վերջին 

տողով արդեն իրականացվում է ինտեգրալի արժեքի հաշվումը՝ ըստ 

համապատասխան բանաձևի, և արտածումըֈ  

Երբեմն ինտեգրման  եզրագծի ներքին տիրույթում  կարող են 

գտնվել  ինտեգրվող ֆունկցիայի բավականին շատ եզակի կետեր, 

մինչդեռ դրանից դուրս՝ զգալիորեն քիչ լինել: Այս դեպքում նախընտրելի 

է հաշվել  եզրագծից դուրս գտնվող եզակի կետերում (ներառյալ -ը) 

մնացքների գումարը: Նմանատիպ մոտեցման հնարավորությունը բխում 

է հետևյալ փաստից. եթե անալիտիկ ֆունկցիան ընդլայնված 

հարթության մեջ ունի միայն մեկուսացված եզակի կետեր, ապա բոլոր 
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եզակի կետերում (ներառյալ -ը) մնացքների գումարը հավասար է 0-ի 

[1-4]: Սրանից պարզ է դառնում, որ  ֆունկցիայի  եզրագծից դուրս 

ընկած եզակի կետերի նկատմամբ մնացքների գումարը՝ 

բազմապատկած  -ով և վերցված բացասական նշանով, նույնպես 

տալիս է   եզրագծով  ֆունկցիայի ինտեգրալը: 

Օրինակ 2: Հաշվել  ինտեգրալը,  որտեղ -ն    

շրջանագիծն է: 

Լուծում: Ինտեգրման  կորով սահմանափակված տիրույթում 

ընկած են 2-րդ կարգի 8 բևեռներ, իսկ նրանից  դուրս՝  և  : 

Այդ դեպքում օգտվելով վերը նշված պնդումից՝ ենթինտեգրալ 

ֆունկցիայի մնացքը հաշվենք նախ  կետում, ապա՝  (նկ.2): 

 
-ում  ֆունկցիայի 

մնացքը գտնելու համար գտնենք 

Լորանի շարքի մի քանի անդամ: 

Դիցուք , այդ դեպքում՝ 

: 

-ն անալիտիկ է  

շրջանում, հետևաբար այդ շրջանում 

այն կարելի է վերլուծել աստիճանային 

շարքիֈ 

 

 

 
Ինչպես նկատում ենք վերլուծությունից,  –ի գործակիցը 0 է, 

ուստի՝ : Ստացված արդյունքների հիման վրա կարելի է 

գտնել ելակետային ինտեգրալի արժեքը՝  

Խնդրի լուծումը Mathematica միջավայրում իրականացնենք 

հետևյալ կերպ՝ 
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Օրինակ 3: Հաշվել  որտեղ -ն  շրջանագիծն է : 

Լուծում: Նախ լուծենք  հավասարումը, որի համար 

կստանանք հետևյալ արմատները (նկ.3). , ,  

,      , , 

 ,    , : 

 

 

 

1.  

2.  
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Ինչպես նկատում ենք ՝ : 

Քանի որ արմատները հանդես են գալիս հակադիրներով, ուստի 

նրանց մնացքների գումարը հավասար է 0-ի՝  

 
-ն   ֆունկցիայի համար 3-րդ կարգի բևեռ է, ուստի 

մնացքն այդ կետում կհաշվվի հետևյալ կերպ.  

: 

Ինտեգրալի համար կստանանք՝ 

 

 
Խնդրի լուծումը Mathematica միջավայրում իրականացնենք 

հետևյալ կերպ՝ 

 
3. Մնացքների կիրառումը իրական տիրույթի ինտեգրալներ 

հաշվելիսֈ Mathematica միջավայրի հնարավորությունների կիրառումըֈ 

Մնացքների տեսությունը հաճախ կիրառվում է իրական տիրույթում 

որոշ ինտեգրալներ հաշվելիս [5]ֈ 

Օրինակ 1ֈ Հաշվել՝  ինտեգրալը: 

Լուծումֈ Անցնենք  կոմպլեքս փոփոխականին  բանաձևի 

միջոցովֈ 
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 տիրույթում ինտեգրումը հանգեցվում է C:  

շրջանագծով ինտեգրմանֈ Ենթինտեգրալային արտահայտությունում 

կատարելով համապատասխան տեղադրումները՝ կստանանք. 

: 

Ենթինտեգրալային արտահայտության եզակի կետերն են՝ ` 

երկրորդ կարգի բևեռ, ՝ պարզ բևեռներֈ -ով 

սահմանափակված տիրույթում գտնվում են՝  և  կետերը 

(նկ. 4), հետևաբար՝  

 
Mathematica միջավայրում խնդրի լուծման համար կազմենք 

հաշվարկային ծրագիր. 

 
Ծրագրի առաջին տողն ապահովում է մուտքային տվյալները և 

ենթինտեգրալ ֆունկցիայի տվյալ տիրույթին պատկանող եզակի կետերի 

որոշումն առանց պատիկությունների, երկրորդ տողը՝ դրանց քանակը և 

կետերի պահպանումը, վերջին տողը արդեն՝ ենթինտեգրալ f(z) 

ֆունկցիայի համար ինտեգրալի արժեքի հաշվումը՝ ըստ 

համապատասխան բանաձևիֈ Ծրագրի գործարկման արդյունքում 

արտածվել է ինտեգրալի արժեքը: 
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Միաժամանակ Mathematica միջավայրում կարելի է հաշվել 

սկզբնական ինտեգրալը երկխոսական ռեժիմում՝ կիրառելով նրանում 

առկա Integrate  օպերատորը [9]՝ 

 
Օրինակ 2ֈ Հաշվել՝  ինտեգրալը: 

Լուծումֈ Օգտվելով  և  առնչություններից՝ անցնենք  

կոմպլեքս փոփոխականինֈ  տիրույթում ինտեգրումը բերվում 

է   շրջանագծով ինտեգրմանֈ Ենթինտեգրալային 

արտահայտությունում կատարելով համապատասխան փոխարինում-

ները՝ կստանանք. ֈ  

Այժմ գտնենք ենթինտեգրալային ֆունկցիայի եզակի կետերըֈ Դրա 

համար հայտարարը հավասարեցնենք զրոյի՝ : 

 
Խնդրի լուծումը Mathematica միջավայրում կրկին կատարենք երկու 

եղանակով՝ մնացքների տեսության թեորեմի կիրառմամբ հաշվարկային 

ծրագրով և ինտեգրալի անմիջական հաշվմամբֈ 
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4. Մնացքների կիրառումը իրական տիրույթի անիսկական 

ինտեգրալներ հաշվելիսֈ Mathematica միջավայրի 

հնարավորությունների կիրառումըֈ Մնացքների տեսությունը մեծապես 

կիրառվում է նաև իրական տիրույթում անիսկական ինտեգրալներ 

հաշվելիս [5]ֈ Դիցուք  

 
 

կոտորակագծային ֆունկցիա է, որը իրական առանցքի վրա 

ընդունում է իրական արժեքներ, իրական առանցքի վրա չունի բևեռներ 

և այնպիսին է, որ  հայտարարի  աստիճանը առնվազն 2-ով մեծ է 

 համարիչի  աստիճանիցֈ 

 
 

որտեղ  -ի   վերին կիսահարթությունում ընկած 

բևեռներն էֈ Դիցուք  ֆունկցիան անալիտիկ է  վերին 

կիսահարթությունում, բացառությամբ մի քանի բևեռների, որոնք չեն 

գտնվում իրական առանցքի վրաֈ Եթե  ֆունկցիան իրական 

առանցքի վրա ընդունում է իրական արժեքներ և վերին 

կիսահարթությունում ձգտում է 0-ի, երբ  , ապա  

,
 

 

որտեղ -ը զույգ ֆունկցիա է, և 
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,
 

 

որտեղ  ֆունկցիան կենտ ֆունկցիա էֈ  և  բանաձևերում  

և -ն -ի բևեռներն են՝ ընկած վերին 

կիսահարթությունումֈ 

Օրինակ 1ֈ Հաշվել՝  ինտեգրալը: 

Լուծումֈ Ենթինտեգրալ արտահայտությունը վերը նշված բոլոր 

պայմաններին բավարարող կոտորակագծային ֆունկցիա է, որի 

դեպքում կարելի է օգտվել (4) բանաձևիցֈ Գտնենք ենթինտեգրալային 

ֆունկցիայի բևեռներըֈ 

: Այսինքն՝ 

: 

Նշված կետերից վերին կիսահարթությանը պատկանում են միայն 

3-ը՝  

 

 

 
Քանի որ , ուստի՝ 

 



218 

 

Խնդիրը լուծենք Mathematica միջավայրում՝ կազմելով վերոնշյալ 

մոտեցմանը համապատասխան հաշվարային ծագիր՝ 

 
Միաժամանակ Mathematica միջավայրում կարելի է հաշվել 

սկզբնական ինտեգրալը երկխոսական ռեժիմում՝ կիրառելով նրանում 

առկա Integrate  օպերատորը [9]՝ 

 
Օրինակ 2ֈ Հաշվել  ինտեգրալը: 

 
Խնդիրը լուծենք Mathematica միջավայրում կազմված ծրագրով՝  
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Նկատենք, որ  անորոշ ինտեգրալը չի արտահայտվում 

տարրական ֆունկցիաների միջոցով, այնպես որ մաթեմատիկական 

անալիզի ստանդարտ մեթոդներով ինտեգրալը որոշել հնարավոր չէ, 

սակայն վերջինս հնարավոր է հաշվել Mathematica փաթեթի ստանդարտ 

միջոցների կիրառմամբ՝ 

 

Օրինակ 5ֈ Հաշվել  ինտեգրալը: 

Լուծումֈ Որոշենք ենթինտեգրալ արտահայտության եզակի 

կետերըֈ , : Հետևաբար 

: Նշված եզակի կետերից վերին 

կիսահարթությունում ընկած են միայն -ն և -ը (նկ. 8)ֈ  
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Քանի որ , ինչպես նաև, օգտվելով կոմպլեքս թվի 

ցուցչային և եռանկյունաչափական ներկայացումներից, եզակի կետերի 

համապատասխան արժեքների համար  ստանում ենք՝ 

  

: 

Mathematica միջավայրում կազմենք հաշվարկային ծրագիր՝ 

 

 ինտեգրալը ևս չի արտահայտվում տարրական 

ֆունկցիաների միջոցով, ուստի մաթեմատիկական անալիզի 

ստանդարտ մեթոդներով ինտեգրալի հաշվումը  հնարավոր չէ: Սակայն 

այն հնարավոր է հաշվել Mathematica փաթեթի ստանդարտ միջոցների 

կիրառմամբ՝ 

 

5. Մնացքների կիրառումը  տեսքի ինտեգրալներ 

հաշվելիսֈ Ֆունկցիայի լոգարիթմական մնացքֈ Mathematica միջավայրի 

հնարավորությունների կիրառումը: Դիցուք  ֆունկցիան  

տիրույթում անալիտիկ է և նրանում չունի եզակի կետեր՝ բացի 

հնարավոր բևեռներիցֈ -ը -ում ամենուրեք անալիտիկ ֆունկցիա է 

և -ն ուղղելի փակ կոր է՝ ընկած -ում և չի անցնում  -ի ո՛չ 

զրոներով, ո՛չ էլ բևեռներովֈ Եթե մնացքների տեսության միջոցով 

հաշվենք  
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ինտեգրալը, ապա կստացվի հետևյալը. ինտեգրալը հավասար է 

այն արժեքների գումարին, որոնք -ն ընդունում է -ի ներքին 

տիրույթում ընկած -ի զրոներում, և այն արժեքների գումարի 

տարբերությանը, որոնք նույն ֆունկցիան ընդունում է -ի 

բևեռներում՝ ընկած -ի ներքին տիրույթումֈ Այդ դեպքում զրոների և 

բևեռների յուրաքանչյուր կետ հաշվվում է նրա պատիկության քանակովֈ 

Այսպիսով՝  

 
 

որտեղ -ը -ի ներքին տիրույթում -ի զրոներն են, 

-ը՝ դրանց պատիկությունները, -ը -ում -ի 

բևեռներն են, իսկ -ը՝ պատիկությունները [5]ֈ 

Օրինակ 1: Հաշվել  ինտեգրալը, որտեղ -ն               

  շրջանագիծն էֈ 

Լուծումֈ Տրված ինտեգրալը ձևափոխությունների միջոցով բերենք 

 տեսքի. : 

 
Խնդիրը լուծենք Mathematica միջավայրում՝  
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Ծրագրի առաջին տողում տրվում է մուտքային ֆունկցիան, և 

ապահովվում ենթինտեգրալ ֆունկցիայի տվյալ տիրույթին պատկանող 

եզակի կետերի որոշումն առանց պատիկությունների, երկրորդ տողը՝ 

դրանց քանակը և պարամետրից կախված ցիկլով ապահովում է այդ 

եզակի կետերի պահպանումը, իսկ վերջին տողը ապահովում է 

ինտեգրալի արժեքի հաշվումը՝ ըստ համապատասխան բանաձևիֈ  

Եթե  բանաձևում որպես  վերցնենք  ֆունկցիան, 

ապա կստացվի  ինտեգրալը, որն անվանում են  

ֆունկցիայի լոգարիթմական մնացք  եզրագծի նկատմամբֈ Այդ 

դեպքում   բանաձևը կընդունի հետևյալ տեսքը. 

 
 

որտեղ -ը  ֆունկցիայի զրոների քանակն է, իսկ -ն  

ֆունկցիայի բևեռների քանակն է -ի ներսումֈ 

Օրինակ 2ֈ Գտնել  ֆունկցիայի լոգարիթմական 

մնացքը  եզրագծի դեպքումֈ 

Լուծումֈ Տրված շրջանագծի ներսում -ն ունի երեք զրոներ ( -ի 

արժեքները)՝ յուրաքանչյուրը երկու պատիկությամբ, և երեք բևեռ          

( -ի արժեքները) երրորդ կարգի և չորս ,                 

 բևեռներֈ Սրանք պարզ բևեռներ են, քանի որ  

կետերը -ի միապատիկ զրոներն են (նկ. 10)ֈ  Այստեղ ներկայացնենք 

նաև նկ. 10-ի արտածման կոդը Mathematica միջավայրում որպես 

այդպիսի գրաֆիկների կառուցման օրինակ, քանի որ դա ևս 

հետաքրքրություն է ներկայացնում Mathematica փաթեթի 

դասավանդման գործընթացի համարֈ 
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Ծրագրի առաջին տողում տրվում է մուտքային ֆունկցիան և 

ապահովվում է ենթինտեգրալ ֆունկցիայի տվյալ տիրույթին 

պատկանող զրոների և եզակի կետերի որոշումը պատիկություններով, 

երկրորդ տողն ապահովում է զրոների և եզակի կետերի քանակների 

որոշումը, ինչպես նաև այդ կետերի պահպանումը, իսկ վերջին տողով՝ 

արդեն ենթինտեգրալ  ֆունկցիայի համար ինտեգրալի արժեքի 

հաշվումը՝ ըստ համապատասխան բանաձևիֈ  

Օրինակ 3ֈ Գտնել  ֆունկցիայի լոգարիթմական մնացքը, 

երբ  եզրագիծը -ն էֈ 
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Լուծումֈ Նախ նկատենք, որ  ֆունկցիայի 

լոգարիթմական մնացքը գտնելու համար պետք է իմանալ ֆունկցիայի 

զրոների և եզակի կետերի քանակներըֈ  

1) Նախ որոշենք ֆունկցիայի զրոները.  

 Քանի որ , 

ուստի -ի արժեքները որոշելու համար օգտվենք հետևյալ կրկնակի 

անհավասարումից՝ 

 :  

 
Համապատասխան փոխարինումները կատարելու և -ի 

նկատմամբ կրկնակի անհավասարումները լուծելու արդյունքում -ի 

համար ստանում ենք հետևյալ արժեքները՝ 

 , ուրեմն՝  (նկ. 11): 

2) Այժմ որոշենք ֆունկցիայի եզակի կետերը.  

: Քանի որ , ուստի -ի արժեքները որոշելու 

համար օգտվենք հետևյալ կրկնակի անհավասարումից՝ 

:  

Համապատասխան փոխարինումները կատարելուց և -ի 

նկատմամբ կրկնակի անհավասարումները լուծելու արդյունքում -ի 

համար ստանում ենք հետևյալ արժեքները՝ , 

ուրեմն՝ , որոնց դեպքում ստացվածները առաջին կարգի 

բևեռներ են (նկ. 12)ֈ  

Ուրեմն՝  Տրված  ֆունկցիայի 

լոգարիթմական մնացքը ստացվեց 0ֈ 

Հաշվարկային ծրագրի կիրառմամբ խնդրի լուծումը կլինի.  
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4. Եզրակացություն:  Մնացքների տեսությունը կոմպլեքս անալիզի 

կարևոր բաղադրիչ է, և վերջինիս կիրառությունները մեծ 

հետաքրքրություն են ներկայացնում: Աշխատանքում դիտարկված են 

մնացքների տեսության կիրառությունները փակ եզրագծով, իրական 

տիրույթի, անիսկական և  տեսքի ինտեգրալների հաշվման 

խնդիրներում: Ներկայացված կիրառությունները կարևոր են 

մաթեմատիկական մասնագիտությամբ բարձրագույն ուսումնական 

հաստատությունների կրթական ծրագրերի, ինչպես նաև 

հետազոտական աշխատանքների իրականացման գործընթացում,  

ուստի սույն աշխատանքը կարող է կիրառվել համապատասխան 

դասընթացների ուսումնառության ժամանակ: Ներակայացված 

կիրառությունները հետաքրքրություն են ներկայացնում նաև այն 

դպրոցականների համար, որոնք պատրաստվում են օլիմպիադաների 

մասնակցել, ինչպես նաև նրանց նախապատրաստող մանկավարժների 

համար: Աշխատանքում ներկայացված են այդ կիրառությունների, 

մեթոդների տեսական հիմքերը, պարզաբանված են կոնկրետ 

օրինակներով: Օրինակներով պարզաբանումը ներկայացված է 

մեթոդապես մատչելի եղանակով՝ կիրառելով նաև գրաֆիկական 

վիզուալացման հնարավորությունները: 

Միաժամանակ աշխատանքում ներկայացված են այդ մեթոդներին 

համապատասխան հաշվարկային ծրագրերը Mathematica միջավայրում, 

ինչը թույլ է տալիս, որ սովորողը ընկալի մեթոդների ալգորիթմացումը, 

դրանով իսկ՝ առավել խորապես ընկալելու մեթոդը: Բացի այդ, սրանով 

իսկ աշխատանքը արժեքավոր է դառնում Wolfram Research 

ընկերության Mathematica փաթեթի դասավանդման և ուսումնառության 

գործընթացների համար, քանի որ ոչ միայն բացահայտում է մի շարք 

ուղղություններով փաթեթի երկխոսական ռեժիմում ունեցած 

հնարավորությունները, այլև վերջինիս՝ որպես բարձրակարգ 

ծրագրավորման միջավայրի հնարավորությունները: 

Կազմված հաշվարկային ծրագրերը մատչելի են նաև ոչ 

ծրագրավորողի համար: 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ВЫЧЕТОВ ПРИ РАСЧЕТЕ ИНТЕГРАЛОВ 

РАЗНЫХ ТИПОВ. ПРИМЕНЕНИЕ ПАКЕТА MATHEMATICA 

Саргсян А. А., Костанян Н. К. 

В статье рассматриваются задачи вычисления интегралов разных 

типов, для решения которых используется теория вычетов. Доступно 

изложены применения методов теории вычетов комплексного анализа. 

При этом используемые методы алгоритмизированы и составлены 

вычислительные программы в среде Mathematica, которые также 

применимы для непрограммистов. 

Ключевые слова: Wolfram Mathematica, определенные интегралы, 

несобственные интегралы, криволинейные интегралы, вычет функции, 

особые точки. 
 

APPLICATION OF THE RESIDUES THEORY IN THE CALCULATION OF 

DIFFERENT TYPES OF INTEGRALS. USING OF THE MATHEMATICA 

PACKAGE 

Sargsyan A. H., Kostanyan N. K. 

In this paper problems of the calculation of the different types integrals 

are considered, for the solution of which the theory of residues is used. The 

application of the methods of the residues theory of complex analysis is easily 

described. At the same time, the using methods are algorithmized and 

computational programs are constructed in the Mathematica area, which are 

also applicable for non-programmers. 

Keywords: Wolfram Mathematica, definite integrals, improper integrals, 

curvilinear integrals, residue of function, singular points. 
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Հոդվածում դիտարկված է Էյլերի տրամագրերի (դիագրամների) 

միջոցով մաթեմատիկայի դասընթացից բազմություններին առնչվող 

որոշ խնդիրների լուծման նոր մեթոդական հնար, որը հնարավորություն 

է տալիս առավել դյուրացնել և ակնառու դարձնել տեքստային 

խնդիրների լուծումը՝ զարգացնելով սովորողների տեսողական 

մտածողությունըֈ  
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նուրբ ստեղներով ոչ բոլորն են կարողանում ճիշտ նվագել… Արդ, 
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Նախաբանֈ Մաթեմատիկական խնդիրների լուծումը խթանում է 

երեխայի երևակայությունը և զարգացնում միտքըֈ Մաթեմատիկան 

ինքնին արագ և ճիշտ կողմնորոշվելու արվեստ է, որին երեխաներն 

առնչվում են վաղ տարիքիցֈ Այն սովորեցնում է կայունություն, 

աշխատասիրություն, կարգապահություն, գեղեցիկի և ճշգրիտի 

գնահատումֈ Դպրոցական դասապրոցեսում հաճախ հանդիպում են 

որոշ տիպի տեքստային խնդիրներ, որոնք հարմար են լուծել ոչ թե 

հավասարումներ կազմելու, այլ բազմությունների և դրանց պատկերման 

միջոցով, ինչը զարգացնում է երեխաների տեսողական 
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մտածողությունըֈ Այս մեթոդն անվանում են Էյլերի մեթոդ, որն ավելի  

արդյունավետ ճանապարհ էֈ Հիմնականում այս մեթոդը կիրառվում է 

այնպիսի տեքստային խնդրի լուծման ժամանակ, որտեղ քննարկվում են, 

օրինակ, մի որոշ քանակի երեխաների լեզուների իմացությունը, նրանց 

մի որոշ մասի մեկ կամ մի քանի լեզուների իմացությունը կամ մեկ կամ 

մի քանի խմբով հաճախելը, այսինքն՝ այնպիսի խնդիրներում, որտեղ 

պայմանները «ներառված են մեկը մյուսի մեջ», այլ կերպ ասած` հենված 

են «և» ու «կամ» տրամաբանական կապերի ճիշտ ընկալման վրաֈ Էյլերի 

մեթոդն առավել ակնառու է դարձնում խնդիրների լուծումը, նաև 

հեշտացնում է այնֈ  

Բազմություն կազմող առարկաներն անվանում են բազմության 

տարրերֈ Եթե x առարկան A բազմության տարր է՝  եթե ոչ, ապա՝ 

x∉A [4]: 

Նպատակը: Փորձ է արված ցույց տալ տեքստային խնդիրների 

լուծման առավել պատկերավոր մեթոդական հնար, որի արդյունքում 

տեքստային խնդիրների լուծման ողջ գործընթացը դառնում է առավել 

դիդակտիկ, հեշտ ու հարմար ոչ թե հավասարումներ կազմելու, այլ 

բազմությունների և դրանց պատկերման միջոցովֈ 

Արդիականությունը: Հոդվածում Էյլերի մեթոդով լուծված 

խնդիրներն առավել կարևորվում են նրանով, որ ունեն լայն 

կիրառություն ինչպես մաթեմատիկայում (դիսկրետ մաթեմատիկա [5], 

մաթեմատիկական տրամաբանություն և ալգորիթմների տեսություն), 

այնպես էլ ինֆորմատիկայի ոլորտում և ծրագրավորման մեջ [6]: 

Ծրագրավորման բնագավառում Էյլերի մեթոդի օգնությամբ ավելի 

դյուրին են լուծվում սահմանափակ ռեսուրսների հետ կապված 

կարևորագույն խնդիրներ, որոնցից են, օրինակ, թե առավելագույնը  

քանի օգտատեր կարող է սպասարկել ֆիքսված ծանրաբեռնվածության 

հնարավորություն ունեցող համակարգչային ցանցը, կամ ամենաքիչը 

(կամ ամենաշատը) քանի գործողություն կկատարվի տվյալ ալգորիթմի 

աշխատանքի արդյունքում [6]: Այսպիսի կարևորագույն խնդիրների 

լուծման հիմքում ընկած մեթոդներից մեկն էլ Էյլերի մեթոդն է, որով էլ 

կարևորվում է տվյալ մեթոդի մանրամասն  ուսումնասիրությունըֈ 

Հիմնախնդրի վերաբերյալ գրականության վերլուծությունֈ Շատ 

տեքստային խնդիրներ բարձր դասարաններում հեշտությամբ լուծվում 

են անհայտի ներմուծմամբ: Սակայն ավելի ցածր դասարաններում 

այդպիսի խնդիրները լուծվում են թվաբանական եղանակով, և այդ 

տարիքային խմբի սովորողները հաճախ դժվարության առաջ են 
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կանգնում: Ուստի անհրաժեշտ է մշակել տեքստային խնդիրների 

լուծման առավել դիդակտիկ ու հեշտ մեթոդական նոր հնարներֈ 

Տեքստային խնդիրների լուծման տարբեր մեթոդական մոտեցումներին 

են անդրադարձել ինչպես արտասահմանյան, այնպես էլ հայրենի 

ականավոր գիտնականներ Գ. Կանտորը, Ն. Գ. Բաժենովան, Կ. Գ. 

Առաքելյանը, Հ. Ա. Բարսեղյանը, Հ. Ս. Միքայելյանը, Ռ. Ն. Տոնոյանը  և 

այլքֈ  

Սակայն նշված աշխատություններում ներկայացված 

մեթոդաբանական մոտեցումներում տեքստային խնդիրների լուծման 

ժամանակ չեն դիտարկվում և առանձնակի վեր հանվում 

բազմությունների բոլոր ենթաբազմություններն առավել դիդակտիկ ու 

բազմակողմանի վերլուծությամբ, ինչն առավել դյուրացնում է 

տեքստային խնդիրների լուծման ողջ գործընթացը՝ դարձնելով այն 

ավելի ընկալելիֈ 

Հիմնական բովանդակությունֈ Այժմ դիտարկենք խնդրի օրինակ, 

որի լուծման գործընթացում ցույց տանք Էյլերի շրջաններով լուծման մեր 

կողմից առաջարկվող մեթոդական հնարըֈ  

 

Խնդիր 1ֈ Դասարանի 12 աշակերտ հաճախում է մաթեմատիկայի 

խմբակ, 17-ը՝ անգլերենի խմբակ, 10-ը՝ ֆիզիկայի խմբակֈ 

8 աշակերտ հաճախում է և՛ մաթեմատիկայի, և՛ անգլերենի խմբակֈ 

3 աշակերտ հաճախում է և՛ անգլերենի, և՛ ֆիզիկայի խմբակֈ 4 աշակերտ 

հաճախում է և՛ մաթեմատիկայի, և՛ ֆիզիկայի խմբակֈ Իսկ և՛ 

մաթեմատիկայի, և՛ անգլերենի, և՛ ֆիզիկայի խմբակ է հաճախում 2 

աշակերտֈ Որքա՞ն աշակերտ է հաճախում գոնե երկու խմբակֈ Որքա՞ն 

աշակերտ է հաճախում միայն երկու խմբակֈ 

Լուծումֈ Խնդրի լուծմանը անցնելու համար նախ պատկերենք 

Էյլեր-Վեննի շրջաններ, քանի որ խնդրի պայմաններում խոսվում է երեք 

խմբակի մասին. կպատկերենք երեք շրջան, սակայն միմյանց հետ 

ընդհանուր մասեր ունեցող (միմյանց հետ հատվող), քանի որ խնդրի 

պայմաններում նշվում է, որ կան աշակերտներ, որոնք հաճախում են 

միաժամանակ մեկից ավելի խմբակներ, այսինքն՝ այսուհետ նմանատիպ 

խնդիրների ժամանակ պետք է ուշադրություն դարձնել վերը նշվածին և, 

ըստ պայմանի, պատկերել Էյլեր-Վեննի շրջանները [5]ֈ Քանի որ 

պատկերված շրջանների ճիշտ փոխդասավորությունից է կախված 

խնդրի լուծումը  (նկ. 1)ֈ 
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Մաթեմատիկայի խմբակին վերաբերող շրջանը նշանակենք A-ով, 

անգլերենի խմբակինը՝ B, իսկ ֆիզիկայինը՝ C, լուծումը սկսենք խնդրի 

վերջին պայմանից, քանի որ այդտեղ է, որ 2 աշակերտ հաճախում է 

բոլոր ABC խմբակներֈ Եվ գրենք 2 թիվը A, B, C շրջանների ընդհանուր 

ամենափոքր մասի վրա (նկ. 2)՝  

 

 
Իսկ ըստ այն պայմանի, որտեղ ասվում է, որ 4 աշակերտ 

հաճախում է և' մաթեմատիկայի, և' ֆիզկայի խմբակ, այսինքն՝ ըստ 

լատինատառ նշանակման՝ A և C շրջանների ընդհանուր մասում 

(հատման տեղում) պետք է գրել նորից 2, քանի որ  (նկ. 3): 

 
Մյուս պայմանից՝ 3 աշակերտ հաճախում է և' անգլերեն (B), և' 

ֆիզիկայի (C) (նկ. 4):  

Հաջորդ պայմանն ասում է՝ 8 աշակերտ հաճախում է և՛ 

մաթեմատիկայի, և՛ անգլերենի խմբակ (նկ. 5)ֈ 
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Մյուս պայմանը՝ 10 աշակերտ հաճախում է ֆիզիկայի խմբակ (նկ. 6): 

 
Մյուս պայմանից՝ 17-ը հաճախում է անգլերենի (B) խմբակ (նկ. 7)ֈ 
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Մյուս պայմանից՝ 12 աշակերտ հաճախում է մաթեմատիկայի 

խմբակ (A) (նկ. 8): 

 

 
 

Եվ վերջապես, ստացանք հետևյալը (նկ. 9). 

 
 

Հիմա անդրադառնանք խնդրի առաջին պահանջին, ըստ որի՝ 

պետք է գտնել, թե քանի աշակերտ է հաճախում գոնե երկու խմբակֈ Դա 

նշանակում է, որ երկու և ավելի խմբակ հաճախողների քանակն է 

պահանջվում, ապա կգրենք : 
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Վերջին ստացած տրամագրից (դիագրամից) պատկերենք դա 

առանձին գծագրով (նկ. 10). 

 
Բացատրենք բերված նկարի ստվերագծված և ոչ ստվերագծված 

մասերի նշանակություն․ 6 աշակերտ հաճախում է և' մաթեմատիկայի, 

և' անգլերենի խմբակ , 1աշակերտ հաճախում է և' անգլերենի, և' 

ֆիզիկայի խմբակ 2 աշակերտ հաճախում է և' մաթեմատիկայի, 

և' ֆիզիկայի խմբակ , իսկ ոչ ստվերագծված մասի 2 թիվը 

նշանակում է՝ 2 աշակերտ հաճախում է (ինչպես և խնդրի վերջին 

պայմանում էր տրված), և' մաթեմատիկայի, և' անգլերենի, և' ֆիզիկայի 

խմբակ : 

Անցնելով խնդրի երկրորդ պահանջին, որն է՝ որքա՞ն աշակերտ է 

հաճախում միայն երկու խմբակ, ապա կգրենք՝  աշակերտ, 

նորից վերջին ստացած տրամագրից (դիագրամից) պակերենք դա 

առանձին գծագրով (նկ. 11). 

 
Ստվերագծված 2 թիվը չենք վերցնում, քանի որ ստվերագծված 2-ը 

իրենից ներկայացնում է երկու և ավելի երեխայի խմբակ հաճախելըֈ Իսկ 

մնացած ոչ ստվերագծված մասերի թվերը՝ 6,2,1՝ միայն երկու խմբակ 

հաճախելու թվերն ենֈ 

Դիտարկենք հաջորդ խնդիրըֈ 

 

Խնդիր 2: Դասարանի 200 աշակերտներից 56-ը սովորում է 

հայերեն, 60-ը՝ անգլերեն, 84-ը՝ ֆրանսերեն, 16-ը՝ հայերեն և անգլերեն, 
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40-ը՝ հայերեն և ֆրանսերեն, 20-ը՝ անգլերեն և ֆրանսերեն, երեք 

լեզուները՝ 6-ըֈ Քանի՞ աշակերտ չի սովորում ոչ մի լեզուֈ Քանի՞ 

աշակերտ է սովորում միայն հայերենֈ 

Լուծումֈ Նորից օգտվենք Էյլեր-Վեննի շրջաններից [6], (նկ. 12). 

 
Հայերենը նշանակենք A, ագլերենը՝ B, ֆանսերենը՝ Cֈ 

 
70 հոգի չի սովորում ոչ մի լեզուֈ 

Դիտարկենք ևս մեկ խնդիր, որտեղ սկզբից նպատակահարմար չէ 

օգտագործել շրջանային դիագրամներֈ 

 

Խնդիր 3 [1]: Օլիմպիադայում առաջադրված A, B և C երեք 

խնդիրներից աշակերտներից 25-ը լուծել է գոնե մեկ խնդիրֈ Այն 

աշակերտների թիվը, որոնք չեն լուծել A-ն, բայց լուծել են B-ն, երկու 

անգամ մեծ է, անգամ մեծ է C-ն լուծողների թվիցֈ Իսկ այն 

աշակերտների թիվը, որոնք լուծել են միայն A խնդիրը, մեկով մեծ է այն 

աշակերտների թվից, որոնք լուծել են A-ն և այլ խնդիրներֈ Քանի՞ 

աշակերտ են լուծել միայն B խնդիրը, եթե հայտնի է, որ մեկական խնդիր 

լուծող աշակերտների կեսը չի լուծել A խնդիրը (բոլոր խնդիրներից 

մեկական լուծող կա)ֈ 

Լուծումֈ Անդրադառնանք առաջին նախադասությանը. 25 

աշակերտից ոմանք կարող են լուծած լինել երկու կամ նույնիսկ երեք 

(կարող է և երեք լուծող չլինի) խնդիրֈ Այն աշակերտները, որոնք լուծել 

են միայն A-ն, հասկանալի է, իսկ այն աշակերտները, որոնք լուծել են     

A-ն, նախադասության իմաստը հետևյալն է՝ A-ն լուծողներից կարող է 

նաև B-ն լուծողներ լինեն կամ նաև B-ն և C-նֈ  

Կատարենք հետևյալ նշանակումները․միայն A-ն լուծողների թիվը 
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նշանակենք XA –ով, միաժամանակ A-ն ու B-ն լուծողների թիվը՝ XAB, -ով, 

միայն A-ն ու C-Ն՝ XAC-ով, A, B և C-ն լուծողների թիվը՝  XABC,  միայն B-ն՝ 

XB, միայն C-ն՝ XC, միայն B-ն ու C-ն՝ XBC: 

Այդ բոլոր անհայտների գումարը 25 էֈ Ստացանք 7 անհայտով մեկ 

հավասարումֈ 

A-ն չլուծողների թիվը XB XBC Է, C-ն լուծողների թիվը XC  

XAC XCB XABC է, որը երկու անգամ փոքր է նախորդ թվից, որոնցից 

կստանանք երկրորդ հավասարումը. միայն A-ն լուծողների թիվը XA-ն 

մեկով մեծ է նաև A-ն լուծողների թվիցֈ Այդ պայմաննրից կստանանք 

երրորդ հավասարումըֈ Մեկական խնդիր լուծողների կեսը՝ XA XB XC, չի 

լուծել A-ն, ուրեմն լուծել են B-ն կամ C-ն, որոնց թիվը XB XC  է, այս երկու 

մեծությունների հավասարությունից կստանանք չորրորդ հավասա-

րումըֈ Այլևս հնարավություն չկա ստանալ ուրիշ հավասարումֈ Յոթ 

անհայտով չորս հավասարումների համակարգից պետք է կարողանալ 

գտնել խնդրի պահանջը՝ XB-ն , 

 
 

 
Հաշվի առնելով 3-րդ և 4-րդ հավասարումները՝ առաջինից 

կստանանք՝ 

, 3  

Իսկ 2-րդ հավասարումից հետևում է, որ , իսկ 4-րդից՝ 

: 

Այս երկու անհավասարումներից՝  

 
  

 

 
Ստացանք        
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 որոնց ընդհանուր մասը՝ (հատումը)՝  

բազմությունն է՝ (նկ․ 13) 

 
3) Եթե  

4)  

 , որտեղ ստացանք՝ և , 

որը հակասություն է, ապա կգրենք, որ  

5) Եթե , 

-ն զույգ թիվ է և  

, 
որովհետև հակառակ դեպքում -ից կունենանք , որը չի 

բավարարում 2-րդ հավասարմանը, նույն պատճառաբանությամբ 

 

 
Այսպիսով՝  

Համակարգի 3 –րդ հավասարումից կստանանք   

Այժմ խնդրի լուծումը ներկայացնենք Էյլեր-Վեննի շրջաններով           

(նկ. 14). 

 
Դիտարկենք մեկ այլ խնդիր, որն ունի չորս պարզ պահանջֈ 

 

Խնդիր 4 [2]: Դասարանի բոլոր 15 աշակերտները գիտեն անգլերեն 

կամ ռուսերենֈ Նրանցից 10-ը գիտի անգլերեն, 8-ը՝ և՛ անգլերեն, և՛ 
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ռուսերենֈ Կազմենք համապատասխան դիագրամ՝ հաշվի առնելով 

նորից խնդրի վերջին պայմանը (նկ. 15)ֈ 

 
1. Քանի՞ աշակերտ գիտի անգլերեն, բայց չգիտի ռուսերենֈ 

Նկարից ակնհայտ երևում է, որ պատասխանը 2 –ն է (նկ. 16)ֈ 

 
Միայն անգլերեն իմացողների թիվը 2-ն էֈ 

Պատ.՝ 2: 

2. Քանի՞ աշակերտ գիտի ռուսերեն, բայց չգիտի անգլերենֈ 

Նկարից ակնհայտ է, որ պատասխանը 5-ն է (նկ․ 17)ֈ 

 
Անգլերեն իմացող, բայց ռուսերենին տիրապետող 5 աշակերտ կաֈ 

 Պատ.՝ 5: 

3. Քանի՞ աշակերտ  գիտի ռուսերենֈ Նկարից ակնհայտ երևում է, որ 

13 աշակերտ գիտի ռուսերեն (նկ․ 18)ֈ 
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   Պատ.՝ 13: 

4. Քանի՞ աշակերտ գիտի անգլերեն և ռուսերեն լեզուներից միայն 

մեկըֈ 

Նկարից ակնհայտ երևում է, որ 7 աշակերտ (նկ․ 19)ֈ 

                        
    Պատ.՝ 7: 

 

Խնդիր 5: Դպրոցի 1200 աշակերտ գիտի կա՛մ անգլերեն, կա՛մ 

ֆրանսերեն, կա՛մ գերմաներենֈ Սակայն նրանցից ոչ մեկը չգիտի և՛ 

անգլերեն, և՛ ֆրանսերեն, և՛ գերմաներենֈ Իսկ և՛ անգլերեն, և՛ 

գերմաներեն գիտի 110-ը, անգլերեն և ֆրանսերեն գիտի 210-ը, և՛ 

ֆրանսերեն, և՛ գերմաներեն գիտի 290-ը, իսկ անգլերեն գիտի 700-ըֈ 

Քանի՞ աշակերտ գիտի կա՛մ ֆրանսերեն, կա՛մ գերմաներենֈ 

Լուծում I եղանակով (նկ. 20, նկ. 21): 

Լուծում II եղանակֈ       
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?   

  

  

 

Խնդիր 6ֈ Դասարանում կա 38 մարդֈ Նրանցից 16-ը խաղում է 

բասկետբոլ, 17-ը՝ հոկեյ, 18-ը՝ ֆուտբոլֈ Բասկետբոլ և հոկեյ խաղում է 4 

մարդ, բասկետբոլ և ֆուտբոլ՝ 3-ը, ֆուտբոլ և հոկեյ՝ 5-ըֈ 3-ը չի խաղում ոչ 

ֆուտբոլ, ո՛չ հոկեյ, ո՛չ բասկետբոլֈ Քանի՞ երեխա է խաղում 

միաժամանակ և՛ ֆուտբոլ, և՛ բասկետբոլ, և՛ հոկեյ (նկ. 22)ֈ 
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Ըստ խնդիր այն պայմանի, որ 16 հոգի խաղում է բասկետբոլ, 

կգրենք  

17 հոգի խաղում է հոկեյ, կգրենք՝  

18 հոգի խաղում է ֆուտբոլ, կգրենք՝ : 

Իսկ ընդհանուր երեք հատումների մասը կնշանակենք x-ով, որը որ 

մեր խնդրի պահանջն է․   
x=2    

Պատ.՝ x=2: 

Այսինքն՝ 2 երեխա է խաղում միաժամանակ և ֆուտբոլ, և 

բասկետբոլ, և հոկեյֈ 

 

Խնդիր 7ֈ Դպրոցի 250 երեխա խաղում է շախմատ, 200-ը՝ շաշկի, 

500-ը՝ ֆուտբոլֈ Ե՛վ շախմատ, և՛ ֆուտբոլ ոչ մի երեխա չի խաղում-0 

երեխաֈ 20 երեխա խաղում է և՛ շախմատ, և՛ շաշկի, 10-ը՝ և՛ շաշկի, և՛ 

ֆուտբոլֈ Քանի՞ երեխա է խաղում կա՛մ շախմատ, կա՛մ շաշկի, կա՛մ 

ֆուտբոլ (նկ. 23): 
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I եղանակ 

Շախմատ  շաշկի  ֆուտբոլ - ? 

 երեխա 

II եղանակ (նկ. 24) 

 

   

  

  
  

Պատ.՝ 920: 

 

Եզրակացությունֈ Այսպիսով՝ տեքստային խնդիրների լուծման 

ներկայացված մեթոդական հնարքը հնարավորություն տվեց հիշյալ 

խնդիրների լուծման գործընթացը դարձնել առավել դիդակտիկ, 

տեսանելի և հասկանալի, ինչն առավել զարգացնում է սովորողների 

տեսողական մտածողությունըֈ  
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РЕШЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ ПО МЕТОДУ  

ЭЙЛЕРА КАК ОСОБОЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВИЗУАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

Срапионян Дж. Л., Тадевосян А. А. 

  

В статье рассматривается новый методологический подход к 

решению некоторых текстовых математических задач, связанных с 

множествами с помощью диаграмм Эйлера, что облегчает решение задач, 

развивая визуальное мышление учащихся. 

Ключевые слова: множество, единица, пересечение, круг, разность, 

алгебраическое сложение, диаграмма Эйлера, текстовая задача. 

 

SOLUTION OF SOME TEXT PROBLEMS BY EULER'S METHOD  

AS A UNIQUE MATHEMATICAL TOOL FOR DEVELOPING  

VISUAL THINKING OF STUDENTS 

Srapionyan J. L., Tadevosyan A. A. 

 

The article touches upon a new methodological approach to solving some 

textual mathematical tasks associated with sets using Euler diagrams, which 

facilitates the solution of mathematical tasks, developing the visual thinking of 

students. 

Keywords: set, unit, intersection, circle, difference, algebraic addition, 

Euler diagram, textual tasks. 
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Աշխատանքը նվիրված է ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացում 

լրիվ մեխանիկական էներգիայի փոփոխության թեորեմի և մոմենտների 

կանոնի հնարավոր համատեղ կիրառությունների վերհանմանըֈ 

Դիտարկված է կոնկրետ խնդիր, որի շրջանակում վերոգրյալ երկու 

կանոների կիրառման արդյունքում հնարավոր է դառնում որոշել 

համասեռ շրջանագծային աղեղի զանգվածի կենտրոնըֈ Խնդրի 

շրջանակում ստացված արդյունքն ընդհանրացվել է կամայական 

կենտրոնային անկյունով համասեռ շրջանաձև աղեղի համարֈ 

Բանալի բառեր. մեխանիկական էներգիա, ուժ, մոմենտ, 

հավասարակշռություն, աղեղ, շառավիղ, պարանֈ 
 

1. Նախաբան: Ներառարկայական և միջառարկայական 

փոխներգործուն կապերի վեր հանումը, ինչպես նաև զարմանք ու 

գեղագիտական հաճույք պատճառող անսպասելի և ոչ ստանդարտ 

մոտեցումների կիրառումը ֆիզիկայի արդի ուսուցման համար ունեն 

առաջնային նշանակություն: Կարևորելով ասվածը՝ սույն 

աշխատանքում նպատակ է դրվում էներգիայի փոփոխության թեորեմի 

ու մարմինների հավասարակշռության երկրորդ պայմանի ոչ 

ստանդարտ կիրառմամբ, նոր եղանակով լուծել մեկ հայտնի խնդիր: 

Ինչպես գիտենք, մարմինը գտնվում է հավասարակշռության 

վիճակում, եթե նրա վրա ազդող բոլոր ուժերի վեկտորական գումարը 

հավասար է զրոյի, և միաժամանակ զրոյի է հավասար նաև այդ ուժերի 

մոմենտների գումարը ցանկացած առանցքի նկատմամբ [1]: Սովորաբար 

հավասարակշռության այդ երկու պայմանների կիրառմամբ էլ լուծում են 

ստատիկայի խնդիրները (խնդիրների լուծման այդպիսի մոտեցումը 

2 0 2 1   № 1 
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պայմանականորեն կարելի է անվանել ուժային-մոմենտային եղանակ): 

Սակայն ստատիկայի որոշ ստանդարտ և ոչ ստանդարտ խնդիրներ 

կարելի է լուծել՝ բոլորովին չօգտվելով հավասարակշռության վերոգրյալ 

պայմաններից: Նման դեպքերում, դիտարկելով  հավասարակշռության 

դիրքի նկատմամբ մարմինների հնարավոր անվերջ փոքր 

տեղափոխությունները, լուծումը տանում են ուժերի կատարած 

աշխատանքների որոշման և լրիվ մեխանիկական էներգիայի 

փոփոխության թեորեմի [1] կիրառման ճանապարհով, համաձայն որի՝ 

համակարգի լրիվ մեխանիկական էներգիայի փոփոխությունը 

հավասար է արտաքին ուժերի և ներքին ոչ պոտենցիալային ուժերի 

աշխատանքների գումարին (խնդիրների լուծման այսպիսի մոտեցումն 

էլ պայմանականորեն կարելի է անվանել էներգիական եղանակ) [2, 3]:  

Երբեմն, երբ շատ դժվար է կողմնորոշվել, թե ինչպես կարելի է 

խնդիրը լուծել ավանդական՝ ուժային-մոմենտային եղանակով, 

էներգիական եղանակը դառնում է լուծման գործնականում միակ 

հնարավոր տարբերակը:  

Պարզվում է, որ որոշ դեպքերում ֆիզիկական իրավիճակի 

միաժամանակ երկկողմանի վերլուծությունը (ուժային-մոմենտային և 

էներգիական) կարող է բերել առաջին հայացքից անսպասելի մի 

արդյունքի, որն ինքնին նորություն չէ, բայց ավանդաբար ծանոթացվում 

է ուսուցման ավելի բարձր մակարդակում՝ ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի 

դպրոցական դասընթացների շրջանակից դուրս գտնվող գիտելիքների և 

հմտությունների կիրառմամբ: 

Ստորև կներկայացնենք ստատիկայի խնդիրներ լուծելիս 

հիմնական միջոց հանդիսացող մոմենտների կանոնի և նման 

խնդիրների լուծման ժամանակ այլընտրանքային միջոց հանդիսացող 

էներգիական եղանակի համատեղ կիրառման միջոցով համասեռ 

շրջանագծային աղեղի զանգվածի կենտրոնի որոշման մի եղանակ: 

2. Խնդիրֈ Որոշել   կենտրոնական սուր անկյունով և R  շառավղով 

համասեռ շրջանագծային աղեղի զանգվածի կենտրոնը: 

Լուծումֈ Դիտարկենք աղեղի չափերն ու ձևն 

ունեցող m  զանգվածով բարակ համասեռ 

պարան, որը նկ. 1-ում պատկերված ձևով 

հորիզոնական ուղղված 


F  ուժի ազդեցության 

շնորհիվ պահվում է R  շառավղով անշարժ 

ողորկ գլանի վրա: Եթե 


F  ուժի մոդուլը 
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հավասարակշռության արժեքից մի փոքր մեծ լինի, ապա պարանը     

l -ով տեղափոխվելիս այն կկատարի 

A F l   

աշխատանք, որի հետևանքով պարանի պոտենցիալ էներգիան  կաճի 

          (1 co s )
P

m l
E g R

l



    

չափով (մտովի պատկերացնենք, որ պարանի l  երկարությամբ մի 

կտոր մի ծայրից տեղափոխվում է մյուսը՝ տես նկ. 1): Պարանը 

բարձրացնող ուժի արժեքը այն դադարի վիճակում պահելու համար 

անհրաժեշտ արժեքի ձգտեցնելու հետևանքով պարանի կինետիկ 

էներգիայի փոփոխությունը ձգտում է զրոյի: Հաշվի առնելով նաև շփման 

ուժերի բացակայությունը՝ լրիվ մեխանիկական էներգիայի 

փոփոխության թեորեմից [1] ստանում ենք, որ 


F  ուժի կատարած 

աշխատանքը հավասար է պարանի պոտենցիալ էներգիայի 

փոփոխությանը՝ 

                                                       ,
P

A E   

որտեղից էլ ուժի մոդուլի համար ստանում ենք հետևյալ տեսքը. 
                                                         (1 co s ),F gR     

որտեղ m l   - ն պարանի գծային խտությունն է: 

Այժմ, երբ արդեն որոշված է ուժի մոդուլը, պարանի 

հավասարակշռության համար O  կետով անցնող 

գլանի համաչափության առանցքի նկատմամբ 

կիրառենք մոմենտների կանոնըֈ Պարանի տարբեր 

մասերի վրա ազդող հակազդեցության բոլոր 

ուժերի ազդման գծերը անցնում են գլանի 

համաչափության առանցքով և վերջինիս 

նկատմամբ մոմենտ չեն առաջացնում: Փաստորեն, 

գլանի համաչափության առանցքի նկատմամբ 


F  

ուժի մոմենտը համակշռված է  


gm  ծանրության 

ուժի մոմենտով: Վերջինս կիրառված է պարանի ծանրության C  

կենտրոնի վրա, որը գտնվում է պարանի համաչափության առանցքի, 

այսինքն՝ A O B  անկյան O D  կիսորդի վրա: Զանգվածի C  կենտրոնի 

հեռավորությունը O -ից նշանակենք 
C

x -ով: Նկար 2-ից պարզ է, որ գլանի 

համաչափության առանցքի նկատմամբ 


F ուժի բազուկը R  է, իսկ 


gm  
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ծանրության ուժինը՝ s in :
2

C
x


 Հետևաբար, համաձայն մոմենտների 

կանոնի՝ 

s in
2

C
F R m g x


 , 

որտեղից, հաշվի առնելով ուժի համար ստացված (1 co s )F g R    

տեսքը, պարանի զանգվածի կենտրոնի հեռավորության համար 

ստանում ենք հետևյալ արտահայտությունը (նկ. 2)՝ 
2

s in ,
2

C

R
x




  

որտեղ   անկյունը արտահայտված է ռադիաններով: 

Պարզ է, որ զանգվածի կենտրոնի դիրքի 

որոշման նկարագրված եղանակը իմաստ ունի, 

երբ 2  : Երբ աղեղի կենտրոնական 

անկյունը մեծ է 2 -ից, կարելի է դիտարկել 

պարանի հավասարակշռության ուրիշ 

իրավիճակներ և նորից նույն մոտեցմամբ 

որոշել նրա զանգվածի կենտրոնը: Սակայն 

նման դեպքերում ավելի հեշտ է աղեղը 

բաժանել սուր կենտրոնական անկյունով 

աղեղների և օգտվել դրանց համար վերևում ստացված բանաձևից:  

Այսպես, դիցուք 2    : Աղեղը O M  կիսորդով բաժանենք 

երկու սուր 2  կենտրոնական անկյուններով հավասարամեծ մասերի, 

որոնց զանգվածների 
1

C  և 
2

C  կենտրոնները, համաձայն վերևում 

ստացվածի, աղեղի կենտրոնից կունենան 
1 2

4
s in

4
C C

R
x x




   հեռավո-

րություն: Նկար 3 - ից ակնհայտ է, որ 

                              
1

4 2
co s s in co s s in :

4 4 4 2
C C

R R
x x

   

 
    

Այսպիսով, ստացանք, որ բութ և փռված անկյունների դեպքում էլ 

աղեղի զանգվածի կենտրոնի դիրքը որոշվում է նույն բանաձևով:  

Պարանի՝ երկու կեսերի բաժանման վերը նկարագրված եղանակով 

դժվար չէ ցուց տալ, որ ստացված բանաձևով կարելի է հաշվել նաև 

2     կենտրոնային անկյունով աղեղի զանգվածի կենտրոնի 

հեռավորությունը շրջանագծի կենտրոնից: 
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3. Ամփոփումֈ Նշենք, որ ինչպես դիտարկված, այնպես էլ 

նմանատիպ այլ խնդիրները սովորաբար քննարկում և լուծում են 

բարձրագույն մաթեմատիկայի և/կամ ընդհանուր ֆիզիկայի բուհական 

դասընթացների շրջանակում՝ ինտեգրալ հաշվի կիրառմամբ [4, 5]:  

Կարող ենք փաստել, որ առաջարկվող մոտեցումը թույլ է տալիս 

քննարկվող խնդրում շրջանցել ինտեգրալ հաշվի կիրառումը և լիովին 

կիրառելի է ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացի իմացության 

շրջանակներումֈ 

Կարծում ենք, որ դպրոցական դասընթացում ոչ ստանդարտ 

հնարքների կիրառմամբ նման խնդիրների լուծումը ունի ուրույն 

հետաքրքրություն և ակտիվորեն խթանում է սովորողների 

ստեղծագործական ունակությունները: Ի վերջո ոչ տիպային 

մոտեցումներն են, որ լավագույնս զարգացնում են սովորողների 

տրամաբանական, ստեղծագործական և որոնողական մտածողությունը, 

նպաստում տեսական նյութի իմաստավորված յուրացմանը, առարկայի 

հանդեպ հետաքրքրության աճինֈ Այսպիսի հնարքներն են, որ 

հնարավորություն են ընձեռում սովորողներին իրականության մեջ 

ընկալելու գեղեցիկը ֆիզիկայի ուսուցման պրոցեսումֈ 

Հուսով ենք՝ աշխատանքը կհետաքրքրի ինչպես սովորողներին, 

այնպես էլ սովորեցնողներին՝ հնարավորություն ընձեռելով էլ ավելի լավ 

ընկալու ստատիկայի խնդիրների լուծման երկու հիմնական 

եղանակների կիրառելիության սահմաններըֈ 
 

ОБ ОДНОМ СОВМЕСТНОМ ПРИМЕНЕНИИ ТЕОРЕМЫ ИЗМЕНЕНИЯ 

ПОЛНОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ПРАВИЛА МОМЕНТОВ 

Манукян В. Ф., Никогосян Г. С., Енгоян А. А. 
 

Работа посвящена выявлению возможных совместных применений 

правила моментов и теоремы изменения полной механической энергии в 

школьном курсе физики. Рассматривается конкретная задача, в рамках 

которой в результате применения двух вышеуказанных правил становится 

возможным определение центра массы однородной дуги окружности. 

Полученный в рамках задачи результат обобщается на однородную дугу 

окружности с произвольным центральным углом. 

Ключевые слова: механическая энергия, сила, импульс, баланс,  

дуга, радиус, веревка. 
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ON THE JOINT APPLICATION OF A FULL MECHANICAL ENERGY 

CHANGE THEOREM AND THE RULES OF MOMENTS 

Manukyan V. F., Nikoghosyan G. S., Yengoyan H. A. 

 

The work is devoted to identifying possible joint applications of the rule of 

moments and the theorem for changing the total mechanical energy in a 

school physics course. A specific problem is considered, within the framework 

of which, as a result of the application of the above two rules, it becomes 

possible to determine the center of mass of a uniform circular arc. The result 

obtained in the framework of the problem is generalized to a homogeneous 

circular arc with an arbitrary central angle. 

Keywords: mechanical energy, force, moment, balance, arc, radius, rope. 
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Հոդվածում ներկայացվում է ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացի 

շրջանակում ինքնաշեն սարքի օգտագործմամբ լրիվ մեխանիկական 

էներգիայի պահպանման օրենքի ստուգման մի լաբորատոր փորձ: 

Տրվում է սարքի կառուցվածքն ու փորձի ընթացքը: Աշխատանքում 

քննարկված է նաև այդ օրենքի ստուգման համար ֆիզիկայի 10-րդ 

դասարանի դասագրքում [1] բերված N 7 լաբորատոր աշխատանքըֈ 

Համապատասխան փորձերի կատարման արդյունքում վերլուծվել են 

ստացված թվային արդյունքներըֈ  

Բանալի բառեր. լաբորատոր փորձ, ինքնաշեն սարք, օրենքի 

ստուգում, լուսաէլեկտրոնային տվիչ, չափումներ: 
 

1. Նախաբան: Անժխտելի փաստ է, որ մեզ շրջապատող 

աշխարհում գիտությունը, տեխնիկան ու տեխնոլոգիաները վերջին մեկ 

երկու տասնամյակներում զարգանում են շատ արագ տեմպերով: 

Սակայն այդ նույն ժամանակահատվածում մեր երկրի դպրոցներում 

նկատվում է բնագիտական առարկաների նկատմամաբ սովորողների 

հետաքրքրություների նվազում, ինչը, հատկապես սովորողների կողմից, 

մեկնաբանվում է այն թյուր պնդմամբ և «արդարացմամբ», որ 

բնագիտական  առարկաների իմացությունն ապագայում իրենց պետք 

չեն, և որ այդ առարկաները բարդ են և դժվար ընկալելի: Կարծում ենք՝ 

այսպիսի սին պատկերացումների ձևավորման հիմնական 

պատճառներից մեկը դպրոցական դասընթացում այդ առարկաների 

գործնական կիրառությունների ոչ բավարար ներկայացումն է, ինչը 

հնարավորություն չի ստեղծում սովորողների մոտ ձևավորել այն պարզ 

ընկալումը, որ ժամանակակից տեխնիկայի ու տեխնոլոգիաների մեր 

2 0 2 1   № 1 
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դարաշրջանում բնագիտական առարկաները, հատկապես ֆիզիկան ու 

մաթեմատիկան, այն առանցքային ու հիմնարար գիտություններն են, 

որոնց տարրական մակարդակի տիրապետումն անհրաժեշտ է 

յուրաքանչյուր մարդու՝ անկախ նրա ընտրած մասնագիտությունից: 

Գոյություն ունեն աշակերտների մոտ «Ֆիզիկա» առարկայի նկատ-

մամբ հետաքրքրություններ առաջացնելու տարբեր ուղիներ: Դրանցից 

մեկը «Ֆիզիկա» առարկայի ուսուցման ընթացքում ուսուցչի կողմից 

ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի միջառարկայական կապերի ի ցույց դնելն 

է: Բանն այն է, որ մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի միջև եղած ֆունկցիոնալ 

կապի միջոցով աշակերտները ավելի լավ են պատկերացնում 

ֆիզիկական երևույթները, տեսնում, թե ինչպես են մաթեմատիկական 

վերացական բանաձևերն ու արտահայտությունները դառնում 

երևույթների միջև եղած կապը բացահայտող գործնական, կոնկրետ 

միջոցներ: Այսինքն՝ որպես կրթության որակի և ուսուցման 

արդյունավետության բարձրացման միջոց կարող է հանդիսանալ 

ուսումնական դասընթացում միջառարկայական կապերի անմիջական 

կիրառումը: Ուստի կարծում ենք, որ ինչպես դպրոցում, այնպես էլ 

բուհում, ուսումնական ծրագրերը պետք է կազմված լինեն այնպես, որ 

ուսումնական գործընթացում սովորողները մշտապես գտնվեն 

միջառարկայական կապերի գործածության  կիզակետում: 

Ֆիզիկական երևույթների ուսումնասիրման և լավ յուրացման 

համար խիստ կարևոր է լաբորատոր աշխատանքների և ցուցադրական 

փորձերի կատարումը: Ավելին, հանրակրթական դպրոցում ֆիզիկայի 

ուսուցման հիմքում պետք է ընկած լինեն փորձը և դիտումը: Այս 

համատեքստում անհրաժեշտ է անընդհատ հարստացնել լաբորատոր 

աշխատանքների բովանդակությունը, կատարելագործել դրանց 

անցկացման մեթոդիկան: Անհրաժեշտ է հասնել նրան, որ սովորողները 

կարողանան փորձով ստուգել տեսականորեն ստացված արդյունքները: 

Իհարկե, առկա է նաև հակառակ կապը. տեսականորեն հնարավոր է 

կանխատեսել նոր երևույթներ, բացահայտել նոր կապեր երևույթների 

միջև և դրանք ստուգել փորձով: Արդյունքն ավելի գոհացուցիչ կլինի, եթե 

այդ առարկայի ուսումնական ծրագրով նախատեսված ցուցադրական և 

լաբորատոր փորձերը կազմակերպվեն և անցկացվեն նոր տեխնիկական 

միջոցների կիրառմամբ, քանզի նման մոտեցումն ավելի ընկալելի 

կդարձնի ֆիզիկական հասկացություններն ու օրենքները, կնպաստի 

աշակերտների մոտ կայուն հետաքրքրությունների ձևավորմանը, ա-

ռարկան կդարձնի գրավիչ, հետևաբար և կօգնի ֆիզիկայի ուսուցչին՝ ակ-
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տիվացնելու սովորողների ստեղծագործական գործունեությունը: 

Սույն աշխատանքում կքննարկենք լրիվ մեխանիկական էներգիայի 

պահպանման օրենքը, որի ստուգման համար ֆիզիկայի 10–րդ 

դասարանի դասագրքում [1] բերված է մի լաբորատոր աշխատանք (լաբ. 

աշխ. N 7, տես նկ. 1)ֈ 

Հայտնի են մի շարք աշխատանքներ, որոնք նվիրված են էներգիայի 

պահպանման օրենքի ուսուցման մեթոդիկային [2-4], դրա կիրառմանն 

[5-7] ու լաբորատոր փորձերով ստուգմանը [1; 8]:  

Այս համատեքտում սույն 

աշխատանքում ներկայացվում է 

լրիվ մեխանիկական էներգիայի 

պահպանման օրենքի ստուգման 

մի լաբորատոր փորձ՝ նոր 

ինքնաշեն սարքի կիրառմամբ, 

ինչն էլ հանդիսանում է այս 

աշխատանքի գիտամեթոդական 

նորույթը: Այն իրականացնելու 

համար սկզբում համառոտ 

կներկայացնենք լրիվ մեխանի-

կական էներգիայի պահպանման 

օրենքի լաբորատոր փորձով ստուգման դասագրքային եղանակը, 

այնուհետև այդ օրենքի ստուգման համար մեր կողմից առաջարկված 

ինքնաշեն սարքի համառոտ նկարագրությունն ու փորձի ընթացքը: 

Կարծում ենք՝ պարզ կառուցվածք ունեցող ինքնաշեն սարքերի 

միջոցով ֆիզիկական տարբեր օրենքների և օրինաչափությունների 

ստուգումը ուսունմական գործունեությունը վերածում է ուսումնահե-

տազոտական գործունեության՝ նպաստելով սովորողների մոտ 

հետազոտական հմտությունների ձևավորմանը, ստեղծագործական 

ունակությունների զարգացմանը, ինչպես նաև ֆիզիկական 

գիտելիքները կյանքում կիրառելու կարողությունների ձեռքբերմանըֈ 

2. Լրիվ մեխանիկական էներգիայի պահպանման օրենքի փորձով 

ստուգման դասագրքային եղանակ:   

Փորձի կատարման ընթացքը. 

1. Ամրակալանին ամրացնում ենք հայտնի կոշտությամբ (օրինակ՝ 

8k Ն/մ) զսպանակ և կախում բեռ (m=100գ)ֈ Չափում ենք բեռի h  

բարձրությունը սեղանի մակերևույթից և զսպանակի ձգման x        

չափը (նկ. 1)ֈ  
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2. Ձեռքով բարձրացնում ենք բեռը՝ բեռնաթափելով զսպանակըֈ Բեռը 

բարձրացնում ենք մինչև այնպիսի 
1

h  բարձրություն, որ բաց թող-

նելիս այն հպվի սեղանի մակերևույթին (դա տեղի կունենա, երբ 

hh 2
1
 )ֈ 

3. Հաշվում ենք էներգիաները, երբ զսպանակը ձգված է 
1

x  չափով, իսկ 

բեռի բարձրությունը 
1

h  է, և երբ զսպանակը ձգված է 
2

x  չափով, իսկ 

բեռի բարձրությունը զրո է, կունենաք՝ 
2

1

1 1

2

kx
E m g h  , 

2

2

2

2

k x
E  : 

4. Ստուգում ենք լրիվ մեխանիկական էներգիայի պահպանման 

օրենքը, այսինքն՝ համոզվում, որ 
1 2

E E , կամ որ նույնն է՝ 

                                              
2 2

1 2

1

2 2

kx kx
m g h  :                                           (*) 

3. Լրիվ մեխանիկական էներգիայի պահպանման օրենքի 

ստուգումը մեր կողմից առաջարկված սարքի օգնությամբֈ 

 
 (1) ամրակալանից 

2
H  բարձրության վրա ամրացված, փոքրիկ 

հորիզոնական տակդիրի վրա տեղադրում ենք (3) գնդիկը (նկ. 2): 

Նույնպիսի մի (4) գնդիկ թելով ամրացնում ենք ամրակալանի վերևից 

այնպես, որ հավասարակշռության դիրքում այն շոշափի (3) գնդիկը: 

Այնուհետև (4) գնդիկը շեղում ենք որոշակի չափով և չափելով նրա 
1

H  

բարձրությունը՝ բաց ենք թողնում: Առաձգական կենտրոնական 

հարվածի արդյունքում (4) գնդիկը կանգ է առնում՝ իր իմպուլսն ու 

կինետիկ էներգիան «փոխանցելով» (3) գնդիկին, իսկ վերջինս, ձեռք 
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բերելով նույն 


  արագությունը, ինչ որ ուներ (4) գնդիկը հարվածից 

անմիջապես առաջ, թռչում է որպես հորիզոնական ուղղությամբ 

նետված մարմին:  

Համաձայն լրիվ մեխանիկական էներգիայի պահպանման օրենքի՝ 
2

1 1 2 2

2

m
E m g H m g H E   

v
, որտեղից արագության համար ստանում 

ենք հետևյալ արտահայտությունը 

                                       2

1 2
2 ( )g H H v ֈ                                      (**)   

Այսպիսով, լրիվ մեխանիկական էներգիայի պահպանման օրենքի 

ստուգման փորձնական խնդիրը հանգեց (4) գնդիկի 


  արագության 

մոդուլի որոշմանը և (**) հավասարության ստուգմանը: Արագության 

մոդուլի որոշման համար ստորև կառաջարկենք.  

Ինչպես հայտնի է ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացից, 


  

սկզբնական հորիզոնական արագությամբ  ազատ անկում կատարող 

գնդիկի թռիչքի t  տևողությունն ու   հեռահարությունը  

համապատասխանաբար որոշվում են հետևյալ բանաձևերով [1]. 

                                      2
2

,
H

t
g

  :vt  

Ուստի, չափելով   հեռահարությունը և ունենալով 
2

H  

բարձրությունը, կորոշենք գնդիկի սկզբնական արագության մոդուլը՝ 

2
2

g

t H
 v , և  այն տեղադրելով էներգիայի պահպանման օրենքն 

արտահայտող  (**) բանաձևի մեջ՝ կստանանք՝ 

                                                  2

2 1 2
4 ( ) :H H H                                   (***) 

Վերջնարդյունքում ահա այս (***) հավասարման իրավացիությունը 

պետք է ստուգենք փորձով, որն էլ կհաստատի լրիվ մեխանիկական 

էներգիայի պահպանման օրենքըֈ 

Հավելենք, որ  գնդիկի 


  սկզբնական արագության մոդուլը կարող 

ենք որոշել նաև (2) լուսաէլեկտրոնային տվիչների և (5) էլեկտրոնային 

ավտոմատ ժամանակաչափի միջոցով (նկ. 2): Մասնավորապես, 

ունենալով տվիչների միջև S  հեռավորությունը, ժամանակաչափի t  

ցուցմունքը և հաշվի առնելով, որ  այդ փոքր հեռավորության վրա 

գնդիկը գործնականում շարժվում է հավասարաչափ, հեշտությամբ 

որոշում ենք որոնելի S t v =  արագությունը: Դեռ ավելին, ձեռքի տակ 
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ունենալով (2) լուսաէլեկտրոնային տվիչներ և չափման մեծ ճշտություն 

ապահովող (5) թվային ժամանակաչափ՝ էներգիայի պահպանման 

օրենքը կարող ենք ստուգել առավել պարզ ինքնաշեն սարքի-փորձի 

միջոցով. մասնավորապես բավական է հետևել որոշակի 

բարձրությունից ազատ անկում կատարող գնդիկի շարժմանը և չափել 

վերջինիս ակնթարթային արագությունը հետագծի որևէ կետումֈ 

Ամփոփելով վերոգրյալը՝ պետք է նշենք, որ, ըստ էության, 

դասագրքային լաբորատոր փորձի պարագայում (*), իսկ մեր կողմից 

առաջարկված (ինքնաշեն սարքի միջոցով) լաբորատոր փորձի 

պարագայում (**) կամ (***) առնչությունների աջ և ձախ մասերի թվային 

արժեքների համընկնումը կհաստատի լրիվ մեխանիկական էներգիայի 

պահպանման օրենքի իրավացիությունը, իսկ անհավասարությունը 

կփաստի փորձի և չափումների ընթացքում թույլ տված հնարավոր 

անճշտությունների առկայությունը, որոնց «չափն» էլ կգնահատենք՝ 

հաշվելով փորձի սկզբում և վերջում համակարգի լրիվ մեխանիկական 

էներգիայի հարաբերական սխալանքը՝  

2 1

1 1

1 0 0 % 1 0 0 %
E E E

E E


 
    : 

Փորձի կատարման ընթացքը 

1. Ամրակալանից ամրացնել տակդիրը՝ նրան բերելով հորիզոնական 

դիրքի: Տակդիրի վրա տեղադրել գնդիկը և չափել նրա 
2

H  

բարձրությունը: 

2. Փորձասեղանի վրա դնել սպիտակ թուղթ և դրա վրա ամրացնել 

պատճենող թուղթը: 

3. Կեռիկով գնդիկը թելով ամրացնել ամրակալանից, շեղել,  անկյուն 

քանոնով չափել նրա 
1

H  բարձրությունը և բաց թողնել: 

4. Ընկած գնդիկի հարվածից հետո քանոնով չափել սպիտակ թղթի 

վրա պատճենող թղթի թողած հետքի կենտրոնի հեռավորությունը 

ամրակալանի հիմքից: 

5. Ստացված փորձնական արժեքների տեղադրումով ստուգել (***) 

հավասարության ճշտությունը: 

Ստորև երկու աղյուսակների միջոցով կներկայացնենք ինչպես 

դասագրքային եղանակով (տես նկ. 1), այնպես էլ մեր կողմից 

առաջարկված ինքնաշեն սարքի միջոցով (տես նկ. 2) կատարված 

փորձերի ընթացքում կիրառված անհրաժեշտ պարագաները և 

արձանագրված արդյունքներըֈ 

Աղյուսակ 1-ում ներկայացված են դասագրքային վերոգրյալ փորձի 
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կատարման համար անհրաժեշտ պարագաներն ու մեր կողմից 

ստացված արդյունքները: 

Աղյուսակ 1. 

 
Անհրաժեշտ պարագաներ. 

քանոն, 8k Ն/մ կոշտությամբ զսպանակ, 50-100 գրամանոց բեռների 

հավաքածու՝ ամրակալան կցորդիչով: 

Փորձի 

համար 
m , գ 

k , 

Ն/մ 1
x , սմ 

2
x , սմ 

1
h , սմ     

1 50 

8 

3 11,1 10 4,6 %  
4 , 9 %

 
2 80 5 13,2 8 5,2 %  

3 100  7  14,5 7 5 %  
 

Աղյուսակ 2-ում ներկայացված են ինքնաշեն սարքի միջոցով 

փորձի կատարման համար անհրաժեշտ պարագաներն ու մեր կողմից 

ստացված արդյունքները: 
2

1 5H  սմ ֆիքսված արժեքի դեպքում փորձը 

կատարել ենք 
1

H -ի երեք տարբեր արժեքների համար, ընդ որում՝ 

դրանցից յուրաքանչյուրի համար կատարել ենք հնգական կրկնումներ, 

որոնց արդյունքում -ի ուղղակի չափումներից ստացված 

մեծությունների  միջինացված արժեքները բերված են աղյուսակում: 

Աղյուսակում ներկայացված են նաև լրիվ մեխանիկական էներգիայի 

 

2

2 1 2

1 1 0 0 %
4 H H H



 

   
  

 հարաբերական սխալանքի համար 

ստացված թվային արժեքներն ու այս փորձի արդյունքում ստացված 

միջին սխալանքը: 
 

Աղյուսակ 2. 

 
Անհրաժեշտ պարագաներ. 

ամրակալան՝ կցորդիչով և թաթով, քառակուսի փոքրիկ տակդիր, երկու 1 սմ 

տրամագծով պողպատյա գնդիկներ՝ մեկը կեռիկով, թել, երկաթե անկյուն 

քանոն, սպիտակ և պատճենող թղթեր: 

Փորձի 

համար 1
H , սմ 

2
H , սմ , սմ     

1 18 

15 

13 6,1 %  

5 , 8 %  2 21 18,4 6 %  

3 24  22,7  5,4 %  
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Ինչպես տեսնում ենք, փորձերի արդյունքները համադրելի են և 

փաստում են այն, որ իրականության մեջ էներգիայի պահպանման 

օրենքը տեղի ունի, իսկ լրիվ մեխանիկական էներգիայի հարաբերական 

սխալանքն էլ վկայում է այն պարզ իրողությունը, որ ցանկացած փորձի 

ընթացքում անխուսափելի են չափումների ընթացքում ձևավորվող 

անխուսափելի անճշտությունները, և բացի այդ, պետք է նաև նկատի 

ունենալ, որ դիտարկվող բանաձևերում մենք պրոցեսը ներկայացրել ենք 

իդեալականացված տարբերակով (երբ չկան դիմադրության և շփման 

ուժերը, բախումը բացարձակ առաձգական է և այլն), մինչդեռ 

իրականությունը մի փոքր հեռու է իդեալական մոդելներիցֈ 

4. Եզրակացությունֈ Կարծում ենք՝ ֆիզիկայի ուսուցման ողջ 

ընթացքում, տեսական գիտելիքին զուգընթաց, անհրաժեշտ է 

լաբորատոր աշխատանքների և ցուցադրական փորձերի միջոցով 

սովորողներին տրամադրել ուղղորդված փորձարարական 

հմտությունների զարգացման հնարավորություն, մասնավորապես՝ 

սարքերի հետ աշխատելու, էմպիրիկ տվյալների ներկայացման, 

վերլուծության և գնահատման համար անհրաժեշտ գիտելիքներ, 

կարողություններ և հմտություններֈ 

Շատ կարևոր է ապահովել սովորողի՝ հիմքային նյութից ստացած 

գիտելիքների կիրառումը պրակտիկ կիրառական փորձերում, ինչը 

հնարավորություն կտա վերհիշել հիմքային նյութի բովանդակությունը, 

պրակտիկ գործունեության ընթացքում ծանոթանալ առօրյայում 

ֆիզիկայի կիրառություններինֈ 

Այս համատեքստում տեղին է մեջբերել նաև չինացի հայտնի 

փիլիսոփա Կոնֆուցիոսի հետևյալ հայտնի միտքը. «ես լսում եմ ու 
մոռանում, ես տեսնում եմ ու հիշում, ես անում եմ ու հասկանում»ֈ 

Այն պարագայում, երբ ավագ դպրոցների և բուհերի ֆիզիկայի 

լաբորատորիաները շատ թե քիչ «զինված» են համապատասխան 

տեխնիկական միջոցներով և սարք-սարքավորումներով, կարծում ենք՝ 

պրակտիկ կիրառական և գործնական հետաքրքրություն ներկայացնող 

լաբորատոր աշխատանքների և ցուցադրական փորձերի կատարումը 

(ինչու չէ, նաև ինքնաշեն սարքերի միջոցով) հնարավորություն կտա 

ինչպես լավագույնս յուրացնել մատուցվող տեսական նյութը, այնպես էլ 

կնպաստի սովորողների որոնողական, տրամաբանական, ստեղծա-

գործական և էվրիստիկ մտածողության զարգացմանը, մոտիվացիայի 

բարձրացմանը՝ հնարավորություն ստեղծելով աշակերտակենտրոն 

և/կամ ուսանողակենտրոն կրթական միջավայրում դառնալ այդ 
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միջավայրի լիարժեք մասնակիցն ու կրողըֈ Արդյունքում, անկասկած, 

կունենանք ուսուցման արդյունավետության և ըստ այդմ՝ կրթության 

որակի աճֈ 
 

ОБ ОДНОМ ЛАБОРАТОРНОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ  ПРОВЕРКИ ЗАКОНА 

СОХРАНЕНИЯ ПОЛНОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

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

 

В статье представлен лабораторный эксперимент проверки закона 

сохранения полной механической энергии с использованием 

самодельного устройства в рамках школьного курса физики. Приведены 

строение устройства и ход эксперимента. В работе также обсуждается 

лабораторная работа № 7, предложенная в учебнике физики [1] 10-ого 

класса для проверки этого закона. В результате соответствующих 

экспериментов были проанализированы полученные численные 

результаты. 

Ключевые слова: лабораторный эксперимент, самодельное 

устройство, проверка закона, светоэлектронный датчик, измерение. 

 

ABOUT A LABORATORY EXPERIMENT TO TEST THE CONSERVATION 

LAW OF FULL MECHANICAL ENERGY 

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

 

The article presents a laboratory experiment to test the law of 

conservation of full mechanical energy using a homemade device in the 

framework of a school physics course. The structure of the device and the 

course of the experiment are given. The work also discusses laboratory work 

No. 7, proposed in the physics textbook [1] of the 10th grade, to test this law. 

As a result of the corresponding experiments, the obtained numerical results 

were analyzed. 

Keywords: laboratory experiment, homemade device, law checking, 

photoelectric sensor, measurement. 
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Հոդվածում ներկայացվում է ժողովրդական բանահյուսության և 

գրական - գեղարվեստական երկերի միջև եղած սերտ կապը: 

Գրականության դասերին ուսուցիչ-աշակերտ համատեղ 

աշխատանքի արդյունքում տրվում է «Սասունցի Դավիթ» էպոսի և 

Խաչատուր Աբովյանի «Վերք Հայաստանի» վեպի հայրենասեր 

կերպարների համեմատական բնութագիրը, նրանց բարոյական 

արժեհամակարգի նկարագրությունը: Առանձնակի նշվում է «Վերք 

Հայաստանի» վեպի՝ ժողովրդական վեպին հատուկ ոճական 

հնարքները, խորիմաստ առակ-ասացվածքների տեղին օգտագործումը: 

Այդ ամենը բանահյուսության ժողովրդական կենսունակ արմատների 

շնորհիվ է, որ հարուստ նյութ է մատակարարել գրական երկերին: 

Միայն բանահյուսության առասպելահեթանոսական շրջանի 

իմաստնությամբ կարելի է հասնել գրական գեղարվեստական երկերի 

վառ հայրենասիրության ակունքներին, ըմբռնել ժողովրդի 

պատմությունն ու գեղարվեստական գրականությունը: 

Վերոբերյալը ամրապնդելու համար առաջարկվում են նաև դասը 

աշխուժացնող խաղ-առաջադրանքների ստեղծում և անցկացում: 

Բանալի բառեր. ժողովրդական էպոս, գրական գեղարվեստական 

երկ, կերպարի համեմատական բնութագիր, ստեղծագործ մտքի 

ձևավորում, արժեհամակարգի վերհանում, պատկերավորման 

համակարգ, ժողովրդական հարուստ բառ ու խոսք, իմաստուն մտքերի 

շտեմարան, ժողովրդական խոսքի ոճավորում: 
 

Նախաբան: Բազում շնորհներով օժտված հայը իր ստեղծագործ 

երևակայության շնորհիվ արարել ու ժառանգություն է թողել  

բանահյուսական հարուստ նյութ: Հայ գրականության տան հիմքի քարը 
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կարելի է համարել բանահյուսությունը, որ եղել է այն բարեբեր հողը, որը 

սնել ու կյանք է տվել հետագայում ստեղծված բազում գրական-գեղար-

վեստական երկերի: Ուստի գրական ստեղծագործությունների 

ուսումնասիրության ժամանակ պիտի կապ ստեղծել, համեմատել ու  

տեսնել այն ընդհանրությունները, որոնք ունեն բանահյուսության ու 

գեղարվեստական գործերի հերոսները: 

Հոդվածի նպատակն է ցույց տալ ժողովրդական բանահյուսության 

և գրական գեղարվեստական ստեղծագործությունների միջև եղած սերտ 

կապը, դասապրոցեսում՝ գրական երկի վերլուծություն կատարելիս, 

առաջին հերթին անդրադառնալ պատմական այն ժամանակաշրջանի 

մեկնաբանմանը, թե երբ է ստեղծվել տվյալ երկը և ում կողմից: Հաջորդիվ 

անդրադառնալ հերոսների համեմատական բնութագրին, ներկայացնել 

նրանց ընդհանրությունները և կատարած հերոսական գործերը: 

Այսպիսով, աշակերտը սովորում է գրականագիտական 

աշխատանք կատարել՝ համեմատել ու հակադրել, իր սեփական 

քննադատական խոսքն ասել հեղինակի արտահայտած մտքերի, նրա 

աշխարհայացքի, ստեղծագործության արժեքների վերաբերյալ:  

Աշակերտը սովորում է և՛ գրականություն կարդալ, և՛ գրել ու 

փաստարկել. արդյունքում՝ աշակերտի որոնող, ստեղծագործ միտքն է 

շարժվում:  

Գեղարվեստական գրականությունը սերտորեն կապված է 

ժողովրդական բանահյուսության հետ: Երբ չի եղել գեղարվեստական 

գրավոր գրականություն, ժողովուրդը բանավոր է ստեղծագործել, 

անգիր, ավանդաբար սերունդներին է հանձնել իր զգացմունքները սիրո, 

աշխատանքի, կյանքի ու կենցաղի վերաբերյալ: Յուրաքանչյուր 

ժողովուրդ իր գեղարվեստական գրականության մայր արմատները 

պետք է որոնի իր բանահյուսության արգավանդ ընդերքում: Ուստի, երբ 

խոսք է լինում ազգային գեղարվեստական գրականության մասին, 

նրանից, անշուշտ, առանձնացված չպետք է դիտել նրա 

բանահյուսությունը, հետևաբար դպրոցում գեղարվեստական երկերի 

ուսումնասիրման ընթացքում սովորողներին պետք է օգնի ազգային 

բանահյուսությունը: Եթե դպրոցականն ունի աղոտ գաղափար իր 

ժողովրդի բանահյուսության շուրջ, նա խոր, կայուն գտիելիքներ ձեռք չի 

բերի գեղարվեստական գրականությունից: Հայ ժողովրդի իմաստուն 

միտքն է ամբարված ու մշակված, հղկված ու ադամանդի փայլ ստացած 

բանահյուսությունը, որն անսպառ աղբյուր է եղել հայ գրողների ու 

արվեստագետների համար. ինչպե՞ս սովորեցնել լուսավորիչ 
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Աբովյանին, Ծերենցին և մյուս հին ու նոր գրողներին, ինչպե՞ս ճանաչել 

ու հասկանալ տալ նրանց ստեղծագործությունները, որոնք բազմաթիվ 

անքակտելի թելերով կապված են հայ ժողովրդի բանավոր 

ստեղծագործության հետ: 

Գրականության դասերին՝ գրական երկերի վերլուծություն 

կատարելիս, ուսուցիչը առաջին հերթին պետք է կանգ առնի 

պատմական այն ժամանակաշրջանի մեկնաբանման վրա, թե երբ է 

ստեղծվել տվյալ երկը և ում կողմից: 

Երբ մենք անցնում ենք Աբովյանի «Վերք Հայաստանի» վեպը, 

աշակերտներից պահանջում ենք Աղասուն համեմատել «Սասունցի 

Դավիթ» էպոսի որևէ կերպարի հետ. վերցնել կոնկրետ օրինակներ 

վեպից և էպոսից՝ ավելի համոզիչ ու պատկերավոր դարձնելով 

ընդգծված նմանությունները: 

Դավիթն իր գեղեցկության հետ միասին գերբնական ուժի տեր 

դյուցազուն է: 

Դավիթը ուժեղ է ոչ միայն Մելիքի փահլևաններից, այլև Մելիքից. 

վերջինս, տեսնելով իր փահլևաններին հասցված վիրավորանքը, ուզում 

է իր գուրզով սպանել Դավթին, քանի դեռ փոքր է, իսկ մեծանալուց ու 

Սասուն վերադառնալուց հետո, անշուշտ, իրեն կպատուհասի: Սա է 

Մելիքի տագնապալից մտածմունքը: 

Իսկ երբ Դավիթը հասուն տղամարդ է, արժանի կրելու իր պապի և 

հոր զենքերը, հեծնելու նրանց հրեղեն ձին, կրելու Խաչ պատերազմին աջ 

բազկին, արդեն բացառիկ է ուժեղության չափը. թրի մեկ հարվածով 

փորձաքարն է կտրում, հարվածի ուժգնությունից միմյանցից չեն 

անջատվում կտրված մասերը, թեև հովն է շարժում ու գցում կտրված 

մասը: Մսրա Մելիքին նույնպես երկու կես է անում. Մելիքն իրեն թափ է 

տալիս ու կիսվում: 

Աբովյանի վեպում Աղասին էլ լայնաթիկունք, հաճելի ձայն ունեցող, 

ուժեղ ու հաստաբազուկ մի հերոս է. 

 «Նրա սուրահի բոյը, նրա թուխ-թուխ աչքերը, նրա ղալամով 

քաշած ունքերը, նրա աննման, գեղեցիկ պատկերը, նրա անուշ լեզուն, 

քաղցր ձենը, նրա լայն թիկունքը, բարձր ճակատը ու ոսկեթել ծամերը 

մարդի խելք էին տանում. տեսնողը մաթ էր մնում, չէր կշտանում» [4]: 

Աղասու քաջության մասին գյուղացիները խոսում են հիացմունքով 

ու զարմացած. այստեղ էլ Դավթի ուժի նկատմամբ ժողովրդի 

գործադրած չափազանցությունների սաղմերը կան, որոնք ավելի են 
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մեղմացած ու հավանականին մոտեցած. բնական է, չէ՞ որ առաջինը 

էպոս է կոչվում, վերջինս՝ վեպ: 

 «Նա իրեն թվանքի կռան հունարը էնպես է ցույց տալիս, որ 

թշնամին մնում է կատու դառած… 

Ձին նի ըլելիս, ձեռը բարձրացնում, ասլան ձին կզանում էր ու մեջքը 

դեմ անում….» [4]: 

Դավիթը ժողովրդի ստեղծած հերոսն է, որի մեջ ամփոփել է իր 

բոլոր ձգտումներն ու ակնկալությունները, ուժը, իսկ Աղասին կենդանի, 

իրական հերոս է, պատմության մեջ նշված անձնավորություն՝ 

մարդկային բոլոր իմաստություններով օժտված: 

 Դավթի արտաքին գեղեցկությունը ներդաշնակում է հոգու 

գեղեցկությանն ու վեհությանը, ճշտախոս է, ազնիվ հոգու տեր, չգիտի 

կեղծել ու խաբել, մաքուր է, բնական. 

Իմ սիրտ քանց կաթն անարատ էր…  

Իմ սիրտ քանց Սասնա բերդն ամուր էր… 

Իմ սիրտ քանց աշունքվա գետ զուլալ էր… [5] 

Այսպես է պատասխանում Դավիթը Խանդութի կողմից ուղարկված 

գուսաններին երգը լսելուց հետո: 

Երբ սպանում է Մսրա Մելիքին, վերջինիս մայրը՝ Իսմիլ Խաթունը, 

առաջարկում է ամուսնանալ Մելիքի կնոջ հետ և Սասնա հետ միասին 

տիրել Մսրա թագավորությանը: 

Ես մորից, որ ծնվել եմ, անարատ եմ,  

Ես իմ հալալ լեշ հարամ լեշերու չեմ խառնի, - պատասխանում է 

Դավիթը [5]: 

Բարոյական ինչպիսի՜ մաքրություն: 

Նա գողեգող չի  հարձակվում թշնամու վրա, զգուշացնում է իր 

գալու մասին, ընդունում թշնամու կողմից արված առաջարկները, հետո 

կռվում: 

«Ով քնած եք, արթո՛ւն կացեք, 

Ա՜խ, հալա արթո՛ւն կացեք, 

Ով արթուն եք, ձիա՛նք թամբեցեք… [5] 

Ա՜խ հալա գող գնաց»,- երգում է Դավիթը՝ մեկ քարի  վրա կանգնած, 

և արթնացնում Բապը Ֆրենկի, Չինաստանի թագավորի, Սև թագավորի, 

Օղան-Տողանի, Հալապա թագավորի, Լանգրանդ թագավորի քնած 

զորքերին և հետո միայն մտնում Մսրա դաշտ: Այդպես մարդավարի է 

վարվում տմարդ Մսրա Մելիքի հետ: 

Աղասին էլ է օժտված բնավորության նմանատիպ գծերով. 
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 «Բայց էսքան զարմանալի հատկությունները ունենալով՝ էլի երեխի 

հետ երեխա էր, մեծի հետ՝ մեծ, հորնը մոր առաջին էնպես էր, ինչպես 

մեկ անմեղ գառը… 

Գեղըցիքը նրա արևովն էին խնդում, նրա գլուխը օրթում ուտում…»: 

Ձեռքն ընկած թշնամուն՝ Հասան Խանին, անմիջապես չի սպանում. 

«Մինչև հայ չդառնաս, մինչև երեսիդ խաչ չի հանես, չես պրծնիլ, չես. ես 

եմ, որ քո լուսավորիչը պետք է դառնամ»» [4]: 

Դավիթը ազատասեր է, չի ուզում ենթարկվել տերերին ու օտարին, 

չի սիրում կաշկանդվածություն, նա ջարդում է սենյակի լուսամուտը, 

որտեղ փակել էին իրեն: 

«Վերցուց զարկեց ոսկոր լուսամուտին, 

Լուսամուտ փլվեց, շող ընկավ գետին»: [5] 

Քանդում է հոր որսասարի պարիսպները և ազատ արձակում 

կաշկանդված գազաններին: Քանդում է մարագների դռները և ազատում 

հայ աղջիկներին ու կանանց: Ջարդում է հորի վրա դրված ջաղացքարը և 

դուրս գալիս հորից: «Ազատություն» - ահա այն տենչանքը, որը հատուկ է 

Դավթին, հատուկ է Աղասուն: 

Դավիթը իր ժողովրդի ազատության ու անկախության վսեմ 

գաղափարների ազնիվ կրողն է, որը երևում է էպոսի սկզբից մինչև վերջ: 

Աղասին էլ հայ ժողովրդի շահերի պաշտպանն է, նրա 

ազատության համար իր «գլուխ ետ դնողը»: 

Դավիթն էլ իր ժողովրդի ազատության մեջ է որոնում իր 

երջանկությունը. պատուհասում է Մսրա Մելիքի հարկահաններին ճիշտ 

այնպես, ինչպես Աղասին՝ ֆառաշներին: Ցասումնալից է Դավիթը և 

անողոք, երբ հանդիպում է հայրենիքի թշնամիներին, ովքեր էլ որ նրանք 

լինեն, ու իր գերմարդկային ուժը չի խնայում նրանց իսպառ բնաջնջելու 

համար: Բայց մեղմ է ու բարի, հեզ ու խոնարհ, երբ գտնվում է իր 

ժողովրդի շրջանում, աշխատավոր ռամիկների մոտ, Սասնա կանանց ու 

աղջիկների ընկերակցությամբ, իմաստուն ծերունիների լսելիս: 

Այդպիսին է և Աղասին. «Մեծի հետ մեծ, փոքրի հետ՝ փոքր»: «Էլի 

երեխի հետ երեխա էր, մեծի հետ՝ մեծ» [4]: 

Հաղթելով Մսրա Մելիքին և ազատ արձակելով նրա զինվորներին՝ 

Դավիթը ոչինչ չի վերցնում այդ հսկայական ավարից: Ինչպես 

ժողովուրդն է ասում՝«աչքը կուշտ էր»: Դավիթը ագահ չէր Մսրա Մելիքի 

և մյուս իշխանավորների նման: Գոհանում էր իր ունեցածով, իր 

վաստակով: Դա հատուկ է միայն աշխատավոր ժողովրդին ու նրա 

զավակներին: Միևնույն գիծը հատուկ է նաև Աղասու բնավորությանը. 
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Աղասին էլ, կոտորելով պարսիկներին, ավարից ոչինչ չի վերցնում: 

Ազատասիրություն ու հայրենասիրություն. ահա այն գաղափարները, 

որոնք խտացված են Դավիթի և Աղասու կերպարներում: Առաջինը, 

հաղթելով հայրենիքի թշնամուն և նրա բանակն ազատ արձակելով, 

ապրում է, իսկ Աղասին, հեռացնելով պարսիկներին, իր ջոկատով 

միանալով ռուսական փրկարար բանակին, հաղթության օրը մեռնում է 

պարսիկների ձեռքով: 

Սուրբ են հայրենի հողն ու ջուրը. առանց դրանց դժբախտ է մարդը, 

անօթևան: Կռվել ու մեռնել հանուն հայրենիքի. ահա էպիկական այս 

երկու հերոսների բնավորությունների միասնությունը: Սիրել իր 

ժողովրդին, սիրել մարդուն ընդհանրապես, ինչ ազգի ու դավանանքի էլ 

նա պատկանի. ահա այն երկրորդ միասնությունը, որով երբեք չեն 

անջատվում միմյանցից Դավիթն ու Աղասին, և երկու կերպարներն էլ 

համահավասար կարող են դաստիարակել սերունդներին  համամարդ-

կային ու ազգային գաղափարներով: 

Բոլո՞ր գրողներն են սնվել բանահյուսության հորդաբուխ 

աղբյուրներից…Այո՛, գրեթե բոլորը. բանահյուսությունը եղել ու մնում է 

որպես գեղարվեստական գրականության հիմանական ակունք: Ինչպե՞ս 

ենք մենք սովորեցնում Թումանյանի, Իսահակյանի, Աղայանի, 

Դեմիրճյանի, Շիրազի և ուրիշների ստեղծագործությունների լեզուն և 

ոճը ժողովրդական բանահյուսության օգնությամբ: Ինչո՞վ է օգնում 

աշակերտին ժողովրդական բանահյուսության լավ իմացությունը 

գրողների ուսումնասիրվող երկերի վրա տարվող լեզվաոճական բնույթի 

աշխատանքներ կատարելուն: Սովորաբար ստեղծագործությունների 

տեքստային ուսումնասիրության ժամանակ (տանը թե դասարանում) 

աշակերտը պետք է գտնի տվյալ ստեղծագործության գեղարվեստական 

առանձնահատկությունները և մյուս երկերի հետ ունեցած 

ընդհանրությունները: 

Խաչատուր Աբովյանի «Վերք Հայաստանի» վեպն անցնելիս 

ուսուցիչը աշակերտների ակտիվ մասնակցությամբ վեր է հանում վեպի 

գեղարվեստական ու գաղափարական արժեքները: 

 «Վերքը», լինելով հայրենասիրության, ժողովուրդների 

ազատության ու բարեկամության, եղբայրության, մարդասիրության ու 

լավատեսության գեղարվեստական մի ամբողջություն, ունի նաև 

գեղարվեստական ստեղծագործության պահանջները բավարարող 

գեղարվեստական արտահայտչական միջոցների հորդուն առատություն 
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ու դիպուկ, գունագեղ պատկերներ, ժողովրդական բանահյուսության 

համ ու հոտ: 

Վեպն ինքնին ժողովրդական է. ժողովրդական վեպին հատուկ 

ոճական հնարքների, ժողովրդական խորիմաստ առածների ու 

ասացվածքների տեղին օգտագործումը այդ է վկայում: Եվ որքա՜ն շատ 

են դրանք: 

 «Մարդն ինչ անի, իր առաջը կգա», «Լավություն կանես՝ լավություն 

կտեսնես, վատություն կանես՝ վատություն կտեսնես», «Կովը վեր են 

քաշում, որ տեսնեն, թե տակին յարաբ ֆորթ կա՞», «Սատկած ձիու նալին 

են ման գալիս», «Հերը որդին չի ճանաչում, որդին՝ հորը», «Իմացողին՝ 

մեկ, չիմացողին՝ հազար», «Փլավ ես ուտում՝ քո գլխին դմփեն, մածուն ես 

լպստմ՝ քեզ գող կատու կանչեն», «Քոռ գալիս ենք,քոռ գնում», «Գժի գլխին 

ավետարան կարդացին, ասեց՝ շո՛ւտ արեք, սուրուն գնաց», «Յոլդան 

չխանն, գյոզի չխար» (ճամփից դուրս եկողի աչքը դուրս կգա), «Ուղտին 

հարցրին՝ ընչի՞ ա շլինքդ ծուռը, ասեց՝ իբր ինչ տեղս ա դուզ, որ շլինքս 

ծուռ չլի», «Դրուստը խոսողի փափախը ծակ կլի», «Ուրագն իր դհեն ա 

տաշում, գառն իր տակին շվաք անում», «Դեզ ունիս՝ քո գլխին արա, եզ 

ունիս՝ ձեր բղղումը պահիր», «Աշխարհքս ալան-թալան ա, նամարդը իշի 

փալան ա» և այլն, և այլն [4]: 

Ուսուցիչը վեպի ընթերցման ժամանակ նախօրոք հանձնարարում 

է գրի առնել իրենց դուր եկած իմաստալից առածներն ու 

ասացվածքները, ըստ որում՝ շարքերից մեկին հանձնարարվում է 

հոգևորականությանն ու եկեղեցուն մերկացնող առածներ ու ասաց-

վածքներ ընտրել, մյուս շարքին՝ սոցիալական անարդարությունն ու 

ժողովրդի դարավոր ճնշումն արտահայտող առածներ, ասացվածքներ, 

երրորդ շարքին՝ ոչ հայկական առածներ ու ասացվածքներ՝ օգտվելով      

«Առածանի» ժողովածուից: 

Աբովյանը «Վերք»-ում ժողովրդական բանահյուսությունից միայն 

առածներ ու ասացվածքներ չի վերցրել. Նա ժողովրդական երգիծանքի 

սրությունը, ծաղրելու յուրահատուկ տոնը, սուր մակդիրներն ու 

փոխաբերություններն է օգտագործել շռայլորեն, որոնք հաճախ այնքան 

շատ են գործածված, այնքան են երկարացնում նկարագրությունը, որն 

զգալով՝ հեղինակը խոստովանում է իր «հեռվից» գնալը: Ներելի է այդ 

Աբովյանին, որի միտքը, հորդահոս գետի նման վարարելով, դուրս է 

գալիս ափերից, բայց նորից լցվում է այն մայրուղին, որտեղից դուրս է 

եկել, նորից առաջ է մղվում միևնույն ուժգնությամբ ու թափով մոլեգին: 

Աշակերտներին պետք է բացատրել Աբովյանի երկարաբանելու 
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գաղտնիքը և նրան չմեղադրել այդ հարցում: Աբովյանի՝ միանգամից 

ամեն ինչի մասին հայտնելու ձգտումը կուտակված ողբն է, հարուստ ու 

բազմաբովանդակ միտքն է ճամփա բացում, որը կտրում ու անցնում է 

ամեն մի չափ ու սահման: Երբ ժողովրդից վերցված մի դիպուկ 

չափազանցություն է գործածում, այդ պահին մի ուրիշն է հիշում, երբ այս 

էլ թղթին է հանձնում, ավելի լավ է մտաբերվում, և այդպես շարունակ 

կուտակվում են, լեռնանում, բայց երբեք չեն կրկնվում այն մակդիրներն 

ու համեմատությունները, փոխաբերություններն ու չափազանցություն-

ները, այլաբանություններն ու կրկնությունները, որոնք վերցնում է բուն 

ժողովրդից կամ իր սեփականն են: 

Աշակերտները գտնում են ժողովրդական բանահյուսությանը 

հատուկ, նրանից վերցված, նրա նմանությամբ գործածված չափազան-

ցությունները՝ մտաբերելով՝ ինչ է չափազանցությունը: 

 «Քար դառնալու», «կայծակի խփելու», «լեղին ջուր կտրելու» [1] 

զարմանալի, չափազանց արտահայտությունները հատուկ են 

բանահյուսությանը՝ լեգենդներին, զրույցներին, որոնցից օգտվել է 

Աբովյանը՝ իր երկիրը մոտեցնելով ժողովրդական բանահյուսության 

ոճավորման սկզբունքներին: Աշակերտները ուսուցչի պահանջը հիշում 

են ու պատմում ավանդավեպերից Շամիրամի՝ քար դառնալու զրույցը, 

որը մինչև հիմա էլ տարածված է վանեցիների մեջ, հայ հովվի՝ քար 

դառնալու լեգենդը Լենկ Թեմուրի ժամանակներից: Վեպից ընտրված 

չափազանցությունների, համեմատությունների ու փոխաբերությունների  

ընթերցումից հետո աշակերտները գտնում են ու ասում 

բանահյուսության ու Աբովյանի ստեղծած պատկերավորման միջոցների 

նմանությունը: Այնուհետև եզրակացնում, որ բանահյուսության մեջ 

դրանք ավելի անհավանական են, ավելի գերբնական, իսկ «Վերք»-ում՝ 

մեղմացած, իրականին մոտիկ, ավելի մարդկային: Դրանով էլ նշվում է 

այն տարբերությունը, որը կա բանահյուսության ու գեղարվեստական 

գրականության միջև, որը կա նաև էպոսի և վեպի միջև: 

 «Սասունցի Դավիթ» էպոսում Սանասարը և Բաղդասարը ծնվում 

են ջրից և կնոջից. Դավթի երակներում էլ հոսում է տիտանական ծագում 

ունեցող պապի արյունը, ինքն էլ մի խնձորից է սերվել, որը կերել են 

Մհերն ու Արմաղանը, բայց նրա ծնողները իրական մարդիկ են. Աղասին 

պատմական հերոս է, մարդ՝ մարդկային հատկություններով օժտված: 

Աբովյանի վեպում հայ ժողովրդի պատմության հետ հավասար 

երևում է նրա բանահյուսությունը. խոսելով Հայկ Նահապետի մասին՝ 
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հիշատակում է առասպելական բանահյուսությունը, իր հայրենիքի 

գովքն անելիս վկայում է Հայկ Դյուցազնի խելքն ու զորությունը: 

Եթե աշակերտը չգիտի բանահյուսության առասպելահեթանո-

սական շրջանը, նա չի հասկանա Աբովյանի վառ հայրենասիրության 

ակունքները, չի հասկանա՝ ովքեր են Հայկը, Բելը, Շամիրամն ու Արան. 

ինչո՞ւ է վկայակոչում նրանց, ինչո՞ւ է հպարտությամբ ու միաժամանակ 

երկյուղածությամբ հիշատակում քաջն Տիգրանին, քաջահաղթն 

Տրդատին, Վարդան Մամիկոնյանին և այլոց: Առանց իմանալու 

ժողովրդական բանահյուսությունը՝ չեն հասկանա մեր ժողովրդի 

պատմությունն ու գեղարվեստական գրականությունը: Աբովյանին՝  

որպես լուսավորչի ու ժողովրդական գրողի ճանաչելու համար 

ուսուցիչը աշակերտներին ամբողջական գաղափար պետք է տված լինի 

ժողովրդական բանահյուսության մասին, նրա շրջանների և 

ստեղծագործական ժանրի մասին, որոնցից օգտվել է ոչ միայն «Վերք 

Հայաստանի» վեպը գրելիս, այլև իր բոլոր ստեղծագործությունների 

շունչն ու հոգին են եղել բանահյուսությունը և նրա ստեղծողը:    

Աշակերտները պետք է իմանան հայ ժողովրդի հերոսական 

վաղնջական պատմությունը, բանահյուսությունը, մի ժամանակաշրջան, 

երբ դեռ միմյանցից սահմանազատված չէին պատմությունն ու 

ավանդությունը, երբ բանահյուսությունը համարվում էր տվյալ 

ժողովրդի պատմությունը, որը և որպես հայոց պատմության 

սկզբնաղբյուր է դիտել մեծն քերթողը՝ Մովսես Խորենացին:  

Ն. Զարյանի «Արա Գեղեցիկ» դիցապատմական ողբերգությունը 

առասպելադիցաբանական ժամանակաշրջանի գեղարվեստական 

մշակման մի լավագույն օրինակ է, որի մասին ուսուցիչը պետք է 

հարցնի՝ ինչ է առասպելը, երբ է ստեղծվել, ինչպիսի առասպելներ գիտեն 

ու կարդացել են, ինչ նմանություն կա հայ և մյուս ժողովուրդների 

առասպելների միջև, ասել եղած նմանությունը, ժողովրդական 

բանահյուսության մեջ առասպելները որտեղ և ինչպես են պահպանվել, 

ինչ գիտեն Խորենացու մասին, նրա կարծիքը ժողբանահյուսության 

վերաբերյալ: 

Մենք Թումանյանի «Սասունցի Դավիթ», Ավ. Իսահակյանի «Սասմա 

Մհեր» վիպերգերն անցնելիս հիմնական շեշտը նորից դնում ենք 

«Սասունցի Դավիթ» էպոսի և աշակերտների իմացածի վրա, 

ուսուցանում ժողովրդական բանահյուսությունից վերցրած գրական այս 

վարպետ մշակումները: Կրկնում ենք՝ ինչ է էպոսը, որն է մեր ժող. 

էպոսը, մյուս ժողովուրդների էպոսներն ենք թվարկում, հիմնական 
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գաղափարը ընդգծում, էպոսի ստեղծման պատմական ժամանա-

կաշրջանը բնութագրում, էպոսի ճյուղերը թվարկում: 

Ինչպես էպոսում, այնպես էլ պոեմում աշակերտները գտնում են 

Դավթին, Ձենով Օհանին, Մսրա Մելիքին բնութագրող արտահայ-

տությունները, համեմատում և համոզվում Թումանյանի մշակման 

հարազատության ու գեղեցկության մեջ: 

Գրական խաղերն ու առաջադրանքները նույնպես պետք է  կապ 

ստեղծեն ժողովրդական ստեղծագործության ու գեղարվեստական 

գրականության միջև: 

Առաջադրում ենք՝ 

 Գրել չափազանցություների, մակդիրների, փոխաբերությունների, 

համեմատությունների օրինակներ անցած հեղինակների ստեղծա-

գործություններից՝ համեմատելով  որևէ հերոսի հետ: 

 Գտնել պատերազմի նկարագրություններ բանահյուսությունից և 

ուսուցանվող երկից (եթե կան այդպիսիք): 

 Գտնել հեղինակի օգտագործած դիպուկ ասացվածքներն ու 

դարձվածքները տվյալ երկից, ասել ժողովրդական համանման 

առածներ ու դարձվածքներ: 

 Կազմել գրական պաստառների (տեքստային) երկուական օրինակ 

և համեմատել ժողովրդական բանահյուսության մեջ գործածված 

գեղարվեստական արտահայտությունները գրական ստեղծագոր-

ծությունում եղած գեղարվեստական արտահայտությունների հետ 

և այլն: 

 Գրի առնել ժողովրդական լեգենդներ և համեմատել հեղինակների 

կողմից մշակված լեգենդների հետ: 

Առավել ուշագրավ են գրական խաղերը, գրական հանելուկները 

կամ խնդիր-առաջադրանքները, որոնք կրթության, նյութի խորացման 

լավագույն մեթոդական ձևերից ու հնարքներից են: 

Ահա մի քանի օրինակ՝ 

 Ասել ժողովրդական արտահայտություններ Իսահակյանի 

պոեզիայից: 

 Ասել մորը նվիրված լեգենդներ Իսահակյանից և ժողովրդից: 

 Ասել երկու ժողովրդական ասացվածք «Համբերանքի չիբուխը» 

պատմվածքից: 

 Ասել չափազանցությունների երկուական օրինակ «Սասունցի 

Դավիթ» էպոսից: 
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 Այն ո՞ր գրողն է, որ 50 հեքիաթ է մշակել և միայն մեկն է հավանել. 

ո՞րն է այդ մեկը: 

 Ո՞ր գրողներն են մշակել էպոսը: 

 Ժողովրդական բանահյուսության այն ո՞ր տեսակն է կոչվել 

առեղծված և ե՞րբ է հորինվել. ասել ժամանակաշրջանը և 

պատճառները: 

 «Արազն ընկավ», «Բինգյոլ» երգերը պատկանում են 

բանաստեղծների՞ն, թե՞ ժողովրդին: 

 Ասել Իսահակյանի գործածած բարբառային յուրահատուկ այն 

ձևերը, որոնցով ճանաչվում է Իսահակյանի ստեղծագործական 

լեզուն:  

 Ասել Թումանյանի օգտագործած բարբառային այն ձևերը, որոնցով 

ճանաչվում է Թումանյանի ստեղծագործության լեզուն: 

 Ասել Րաֆֆու ստեղծագործություններում գործածվող գրաբարային 

այն ձևը, որը հատուկ է նաև Նալբանդյանին: 

 Ինչի՞ հետ են համեմատել Խորենացին Տորքի արտաքինը,            

Ավ. Իսահակյանը՝ Մանթաշն ու Արագածը, ժողովուրդը՝ 

Սանասարին, Դավթին, Խանդութ Խանումին, Մսրա Մելիքի զորքի 

չափը և այլն: 

Գրական խաղերը աշխուժացնում են դասը, ակտիվ մթնոլորտ 

ստեղծում, առաջադիմում են ետ մնացողները, խորն ու կայուն դարձնում 

աշակերտների՝ ձեռք բերած գրականագիտական գիտելիքները: 

 Ուսուցիչը, տարբեր մեթոդներ ու մանկավարժական հնարքներ 

գործադրելով, հասնում է իր ցանկալի նպատակին. սովորեցնում 

աշակերտներին ժողովրդական բանահյուսությունն ու նրա տեսակները, 

որոնք օգնում են գրական երկի ուսուցումը յուրացնելուն և ստեղծում 

կապ գեղարվեստական գրականության ու բանահյուսության միջև: 

Եզրակացություն: Հոդվածը նպատակ է հետապնդում ցույց տալու 

ժողբանահյուսության կարևորագույն նշանակությունը գրական 

գեղարվեստական երկերի ստեղծման գործում: Հիմնական արդյունք-

ներից կարելի է նշել. 

1. Սովորողի գրականագիտական աշխատանք կատարելու, 

համեմատելու, հակադրելու, սեփական քննադատական խոսքը 

ասելու հմտություններ ձևավորելը: 

2. Բանահյուսական և գրական հերոսների համեմատական 

բնութագրերը ներկայացնելով՝ դաստիարակել սովորողներին 

համամարդկային և ազգային գաղափարներով, արժեքներով: 
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3. Գեղարվեստական երկի ուսումնասիրության ընթացքում 

նշանակալի տեղ հատկացնել ստեղծագործության գեղարվես-

տական արժանիքների բացահայտմանը, ժողբանահյուսությունից 

կրած ազդեցությանը: 

4. Գրական խաղերն ու առաջադրանքները նույնպես կապ են 

ստեղծում ժողովրդական ստեղծագործության ու գեղարվեստական 

գրականության միջև: 
 

СВЯЗЬ НАРОДНОГО ФОЛЬКЛОРА С ИЗУЧЕНИЕМ ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

Ароян К. Р., Аветисян М. В. 
 

В статье представлена тесная взаимосвязь между народным 

фольклором и литературно-художественными произведениями. На 

уроках литературы в результате совместной работы преподаватель – 

ученик даѐтся сравнительная характеристика патриотических персонажей 

эпоса ―Давид Сасунский‖ и романа Хачатура Абовяна ―Раны Армении‖, а 

также описание системы их нравственных ценностей. Особо 

подчѐркивается применение в романе ―Раны Армении‖ стилистических 

приѐмов, присущих народному роману, и уместное использование 

глубоких по смыслу пословиц и поговорок. Всѐ это возможно благодаря 

жизнеспособным народным корням фольклора, предоставившего богатый 

материал для литературных произведений. Только изучение легендно-

языческого периода народного фольклора может привести к ярким 

патриотическим истокам литературных произведений и к восприятию 

истории народа и художественной литературы. С целью закрепления 

вышеизложенного предлагается также создание и проведение игровых 

заданий, активирующих урок.     

Ключевые слова: народный эпос, литературно-художественное 

произведение, сравнительная характеристика персонажей, формирование 

творческой мысли, выявление системы ценностей, система образности, 

богатое народное слово и народная речь, кладезь мудрых мыслей, 

стилизация народной речи. 
 

CONNECTION OF FOLKLORE WITH THE STUDY OF LITERARY WORKS 

Haroyan K. R., Аvetisyan M. V.  
 

The article represents close connection between folklore and fiction. 

During literature classes the joint work of teacher and pupils results in forming 
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the comparative description of patriotic characters in the epos ―David of 

Sassoun‖ and the novel ―Wounds of Armenia‖ by Khachatur Abovyan, as well 

as in describing the system of their moral values. The article makes a special 

emphasis on use of special stylistic devices in the novel ―Wounds of Armenia‖, 

which are characteristic of a folk novel. Appropriate use of profound proverbs 

and sayings in the novel is also stressed. All this is due to viable roots of 

folklore, representing rich basis for literary works. Only study of the legend 

and pagan period of folklore can lead to the brilliant patriotic sources of 

literary works and to perception of the nation history and fiction. For stating 

the above-mentioned, it is proposed to create and implement game tasks, 

promoting the lesson.     

Keywords: folk epos, fiction, comparative description of characters, 

shaping of creative thought, revelation of the system of values, system of 

picturesqueness, rich folk word and speech, treasury of wisdom, stylization of 

folk speech.   
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Դարձվածքը կառուցվածքով երկու և ավելի բառերի կայուն, 

իմաստով ամբողջական, վերաիմաստավորված այնպիսի կապակցութ-

յուն է, որը խոսքում վերարտադրվում է իբրև լեզվական պատրաստի 

միավորֈ 

Դարձվածքի մեջ առաջին հերթին առկա են փոխաբերակա-

նությունն ու պատկերավորությունըֈ Դարձվածքային միավորների 

տարբերակման չափանիշներ են նրանց կայունությունը, իմաստային 

ամբողջականությունը, կառուցվածքային տարբերակների հնարավո-

րությունըֈ Դարձվածքը օժտված է բառային բոլոր հատկանիշներով՝ 

բառային իմաստով, քերականական ձևավորվածությամբ ու կարգերով 

[8, էջ 369]ֈ  

Մեծ է ու բազմաբնույթ դարձվածքների ոճական արժեքը                    

Խ. Դաշտենցի գեղարվեստական խոսքում. այն նախ և առաջ 

պատկերավոր ու տպավորիչ է դարձնում խոսքը, նպաստում նրա 

հակիրճությանն ու սեղմությանը, ազգային երանգավորում հաղորդում 

և՛ հեղինակի, և՛ կերպարների խոսքին, բացահայտում նրանցից 

յուրաքանչյուրին բնորոշ լեզվամտածողությունըֈ  

Այսպիսով, ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ քերականական 

դասակարգմամբ հեղինակի լեզվին առավել բնորոշ են գոյականական, 

ածականական, բայական և մակբայական դարձվածքների 

գործածությունը, իսկ ոճական տեսանկյունից Դաշտենցի վեպում 

դարձվածքները հանդես են եկել խոսքի սեղմության, դիպուկության, 

ժողովրդայնության ապահովման լավագույն միջոցֈ Հեղինակը ստեղծել է 

նաև անհատական դարձվածքներֈ Անհերքելի է, որ Դաշտենցի վեպում 

դարձվածքները ոչ միայն գեղարվեստական յուրօրինակ ոճ են 
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հաղորդում, որոնք կառուցված են բացառիկ վարպետությամբ, այլև 

ապահովում են մեծ գրողի խոսքի հուզարտահայտչական երանգա-

վորումըֈ  

Բանալի բառեր. դարձվածք, խոսքի պատկերավորություն, 

լեզվամտածողություն, ոճական արժեք, ժողովրդայնություն, ազգային 

կոլորիտ, ոճավորումֈ 
 

Խ. Դաշտենցի գեղարվեստական արձակում հանդիպում են 

գոյականական, ածականական, բայական կամ մակբայական 

խոսքիմասային նշանակությամբ դարձվածքային միավորներ, որոնք 

խոսքը դարձնում են տպավորիչ, արտահայտիչ, ազդեցիկ, նաև  

երաժշտական [5, էջ 115]ֈ 

Թեև գոյականական դարձվածքները առանձնապես շատ չեն մեծ 

արձակագրի գեղարվեստական խոսքում, այնուամենայնիվ ունեն 

կառուցվածքային տեսակներով  ոճական-արտահայտչական հետևյալ 

արժեքները. 

1. Կազմվում են մեծ մասամբ երկու, իսկ սակավ դեպքերում՝ 

երկուսից ավելի գոյականներից. վերջին բաղադրիչը դրվում է 

ուղղական, իսկ նախորդը՝ սեռական հոլովով, որոնք իրար 

նկատմամբ արտահայտում են հատկացուցիչ-հատկացյալի կամ 

որոշիչ-որոշյալի հարաբերություն, ինչպես օրինակ՝ 

 «Մեղք են, լաո, Աստծու արարածներ են, թող նրանք էլ խլվլան 

արևի տակ» [6, էջ 109]ֈ 

 «Նասրի տան գլխավորը՝ Ավեսի Հաջի անունով մի քուրդ էր, նրա 

պապերը օսմանացիներից նեղվելով Հայաստան էին եկել Քրդստանից» 

[6, էջ 38]ֈ 

«Այդպես էր ապրում բռնաշենցի այդ հովիվը, մի չափազանց բարի, 

միամիտ և սրտաբաց մարդ էր նա» [6, էջ 55]ֈ 

2.  Կազմվում են ածականից և գոյականիցֈ Այս դեպքում վերջին 

բաղադրիչը դրվում է ուղղական հոլովով, և հասկանալի է, որ 

դարձվածքի բաղադրիչներն էլ իրար հետ կապվում են որոշիչ-

որոշյալ հարաբերությամբ, ինչպես՝ «Ինքը դիտմամբ թաքնվում էր 

անտառում, որ Կոլեն իրեն բարձրաձայն կանչեր և դրանից թե՛ նրա 

ձայնը զորանար ,և թե՛ որդին սրտոտ մարդ դառնար» [6, էջ 108]ֈ 

 «Օրենք է երկու ճնշված պետք է մեջք մեջքի տան՝ խփեն մի 

զոռբայիֈ Իրենք խաբվեցին օսմանացու քաղցր լեզվից ու ելան խփեցին 

ճնշված հային» [6, էջ 184]ֈ 
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«Հեղինեն ապրում էր իր ամենածաղկուն հասակը» [6, էջ195]ֈ  

«Նրանց ծեր ականջներին հնչեցին ծանոթ երգի վերջին բառերը»    

[6, էջ 204]ֈ 

3. Կազմվում են թվականից և գոյականից, ինչպես՝  

      «Խմենք էն մարդու կենացը,- ասաց Ասատուրը, որ մեր թառլան 

Դավթի շինած ջաղացի մեջ կաշխատի, էն ազնիվ մարդու, որ 

Դավթի հազար տարի առաջ աղացած ալրից մի պտղունց ալյուր է 

խառնել էն հացին, որ հիմա դրուկ է մեր առաջ» [6, էջ 90]ֈ  

Կազմվում են գոյականից և դերբայից, առավելապես՝ 

հարակատարից, օրինակ՝ 

«Մի մեծ քարափի մոտ շները սկսեցին հաչել, ոչխարները 

խրտնեցին, սեղմվեցին իրար և, ականջները սրած, բնազդաբար 

շարժվեցին դեպի քարափը» [6, էջ 94]ֈ 

Այլ խոսքիմասային դարձվածքներից գոյականական դարձվածքներ 

չեն ստացվում, որովհետև դրանց փոխարեն գործածվում են ածանցմամբ 

կամ բառաբարդմամբ ստացված գոյականներ [5, էջ116]ֈ 

Գոյականական դարձվածքները գունեղ և բազմերանգ են դարձնում 

վեպի լեզունֈ Գոյականական դարձվածքների շնորհիվ հեղինակի և 

հերոսների խոսքը աչքի է ընկնում հուզական հարստությամբ և 

պատկերավորությամբֈ Հեղիանակը ձգտել է նպաստել հերոսների 

ներքին ու արտաքին կերպավորմանը և հոգեկան ապրումների 

ընդգծմանըֈ  

Ածականական դարձվածքների կառուցվածքային բնորոշ 

առանձնահատկություններից   է ածական բաղադրիչ ունենալը, որին և 

նախորդում են տարբեր հոլովներով դրված գոյականներֈ 

Բառագիտական դասակարգման տեսակետից վերջին ածական բա-

ղադրիչը թեև դարձվածքի հիմնական բաղադրիչ չէ, բայց որոշում է նրա 

խոսքիմասային՝ ածականական բնույթը, ինչպես՝ սիրտը մեծ [6, էջ 112], 

սիրտը բաց [6, էջ 52], կամ Աստծու գառ, սատանայի ճուտ, կրակի գին, 

ցամաք ձորի աղվես, մի կողը տարած, մի ծառի պտուղ [1, էջ 22]ֈ 

Վեպում գործածված  ածականական դարձվածքների ճնշող 

մեծամասնությունը որակական են: Այլ խոսքիմասային դարձվածքներից 

դարձյալ բառաբարդման միջոցով կարելի է ստանալ ածականներֈ Նախ՝ 

բառաբարդվել կարող են իրենք` ածականական դարձվածքները, որի 

դեպքում էլ նախկին դարձվածքային հասկացությունը արտահատվում է 

մեկ բառովֈ Գոյականական և մակբայական դարձվածքներից 

բառաբարդմամբ ածականներ չեն կազմվում [10, էջ 395]ֈ 
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«Խոդեդան» վեպում եղած սակավաթիվ ածականական 

դարձվածքների շնորհիվ արտահայտվում է զգացմունքի արտասովոր 

ուժըֈ Վեպում ածականական դարձվածքների մտքի թռիչքով են 

բնորոշված հավերժ նորոգ բնության և մարդկային կարճատև կյանքի 

իմաստներըֈ 

Բայական դարձվածքները միշտ բայական բաղադրիչ են ունենումֈ 

Դա հանդես է գալիս դարձվածքի վերջում և մեծ մասամբ կարող է 

փոփոխվել ու խոնարհվել բայի բոլոր եղանակներով ու ժամանակներովֈ 

Լեզվաբան Ա. Մուրվալյանը, իր «Հայերենի դարձվածաբանություն 

և բայակազմություն» աշխատության մեջ քննելով բայերի կազմությունը, 

շարահյուսական կառուցվածքը և այլ հարցեր, ցույց է տվել միաժա-

մանակ, որ բայական դարձվածքի բայի սեռը կարող է փոխվել նրա մեջ 

մտնող բայ-բաղադրիչի փոփոխության համապատասխան [5, էջ 124]ֈ 

Դարձվածքային բայեր կարելի է ստանալ այլ խոսքիմասային 

իմաստ ունեցող բոլոր դարձվածքներից՝ բայական բաղադրիչի 

հավելման միջոցովֈ Այսպես՝ բայական դարձվածքներ են կազմվել 

գոյականական դարձվածքներից՝   

«Իրիկվան ետ կէրթան ու կխառնվեն անտառի ջանավարների ու 

գազանների հետ,- ասաց ծերունին աչք ածելով տարօրինակ հոտի վրա, 

որ իր զորավոր ձայնից սթափված թեթև աղմուկով թաքնվում էր բերդի 

անտառի մեջ» [6, էջ 24]ֈ 

«Նրա աչքերը մթնեցինֈ Նրան թվաց, թե մանուկը դեզի հետ վայր 

գնաց» [6, էջ 34]ֈ 

«Էլ մի հարցնի, ախբեր Խոդեդան,-գանգատվեց շալակտար կինըֈ -

Չատոն մեր գլուխը տարել էր իր պոռալով» [6, էջ 35]ֈ 

«Լաո, բան չեմ ուզի Աստծուց, ենքան ապրեմ,որ տեսնեմ քու ու 

Բայազի ծոռներին ես տան մեջ խլվլալիս, հետո թող ս․ Աղբերիկն իմ 

հոգին առնի» [6, էջ 91]ֈ 

«Որդու տեսողությունը սրելու համար, Տոնեն նրան ցույց էր տալիս 

ամենահեռավոր, գրեթե աննշմարելի առարկաները» [6, էջ 108]ֈ 

«Ուրեմն թողնենք, որ Մսրա Մելիքը մեզ սրի քաշի ու մեր 

ազգատոհմը ջնջի աշխարհի երեսից» [6, էջ 139]ֈ 

«Եվ ահա Հաջին մտածում էր. լավ չէր լինի արդյոք, որ այդ երկու 

ճնշված և հարստահարված ժողովուրդները միացյալ բռունցք կազմեին 

բռնակալի դեմ և ընդհանուր ուժերով թոթափեին նրա լուծը» [6, էջ 149]ֈ 

«Ապրեց հարյուր քսաներկու տարի ու հոգին տվեց առանց 

պառկելու» [6, էջ 190]ֈ 
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Բայական դարձվածքներում բայ-բաղադրիչ կարող են հանդես գալ 

նաև հարակատար, ենթակայական կամ ապակատար դերբայները, 

դրանցով կազմված դարձվածքները երբեմն ոչ թե բայի, այլ ածականի 

կամ գոյականի խոսքիմասային իմաստ են ունենումֈ Ենթակայական 

դերբայով կազմված դարձվածքները արտահայտում են գոյականի կամ 

ածականի խոսքիմասային նշանակություն և կատարում նրանց հատուկ 

շարահյուսական պաշտոններֈ Ինչպես ենթակայական, այնպես էլ 

հարակատար դերբայով կազմված դարձվածքներում դերբայը, հանդես 

գալով որպես վերջին բաղադրիչ, որոշում է նրանց խոսքիմասային  

իմաստըֈ Ըստ որում, եթե ենթակայական դերբայը կերտում է այնպիսի 

դարձվածքներ, որոնք գոյականի կամ ածականի նշանակություն են 

արտահայտում, ապա մյուսները կազմում են զուտ ածական խոսքիմասի 

նշանակություն արտահայտող դարձվածքներ, ինչպես՝ «Այն մարդը, որ 

Մոտկանի կապույտ լեռներն ու Սև սարը ոտքի տակ էր տվել, այժմ կուչ 

էր եկել իր հողաշեն խրճիթի պատի տակ՝ արևոտ բակի մեջ» [6, էջ 203]ֈ 

Քիչ դեպքերում զուտ ածականական կիրառություն են արտահայ-

տում նաև ապակատար դերբայով արտահայտված դարձվածքները, 

ինչպես՝ «Մոտականի սահմանները, որը գտնվում էր ազատության մեջ, 

այսինքն՝ իրավունք էր ստացել կրկին խաշների գլուխը կանգնելու և 

վարելու նրանց» [6, էջ 48]ֈ 

Բնագրային օրինակներից դատելով՝ նման կարգի դարձվածք-

ներում դերբային սովորաբար նախորդում է այս կամ այն հոլովով դրված 

որևէ գոյականֈ Այդպիսի կառուցվածք ունեն ենթակայական դերբայով 

կազմված զուտ ածականական նշանակություն արտահայտող դարձ-

վածքները ևսֈ  

 «Խոդեդան»-ի գեղարվեստական հմայքը զգալիորեն պայմանա-

վորված է լեզվի ու ոճի առանձնահակություններովֈ Պատմական 

ժամանակի ոգին ու միջավայրի մթնոլորտ ստեղծելու համար գրողը 

դիմել է ոճական բազմազան միջոցների՝ անհրաժեշտաբար և 

վարպետորեն օգտագործելով բայական դարձվածքներըֈ Վեպում 

հերոսները խոսում են Սասնա բարբառով, բայց դարձվածքների 

կիրառությամբ հեղինակը ոճավորում է նրանց խոսքը, 

անհատականացնում հերոսներինֈ Դաշտենցը անտարբեր նկարագրող 

չէ, նրա նկարագրության մեջ միաժամանակ գնահատություն կաֈ 

Վեպում երկխոսություններն ունեն փիլիսոփայական ենթատեքստ, իսկ 

հեղինակային խոսքի մեկ բառով, մեկ դարձվածքով գրողը հակիրճ 

բնութագրում է խոսողի հոգեվիճակըֈ «Եվ ահա Հաջին մտածում էր․ լավ 
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չէ՞ր լինի արդյոք, որ այդ երկու ճնշված և հուսահատված ժողովուրդները 

միացյալ բռունցք կազմեին բռնակալի դեմ և ընդհանուր ուժերով 

թոթափեին նրա լուծը» [6, էջ 149]ֈ 

Հայերենն ունի ոչ թե մակբայական, այլ միայն մակբայի 

կիրառություն կամ արժեք ունեցող դարձվածքներֈ Իբրև այդպիսին 

հանդես են գալիս կա՛մ գոյականական ու ածականական 

դարձվածքների մի մասը, կա՛մ այն դարձվածքները, որոնց վերջին 

բաղադրիչը արտահայտվում է որևէ կապով ու կապի խնդրով, ինչպես՝ 

«Կեր, լաո. իմ աչքի վրա եկար, բարով եկարֈ Երկուսս էլ կոլխոզնիկ 

ենք, լաոֈ Փառք աստծո, լավ կապրինք» [6, էջ 224]ֈ 

«Այն մարդը, որ Մոտկանի կապույտ լեռներն ու Սև սարը ոտքի 

տակ էր տվել, այժմ կուչ էր եկել իր հողաշեն խրճիթի պատի տակ՝ 

արևոտ բակի մեջ»ֈ [6, էջ 203]ֈ 

Մակբայական դարձվածքները կարող են ունենալ տարբեր 

նշանակություններ. եթե նրանց մեծագույն մասը ձևի մակբայի, ապա մի 

որոշ մասն էլ գործածվում է ժամանակի, չափ ու քանակի և կամ տեղի 

մակբայի իմաստով, ինչպես՝ միևնույն վերմակի տակ քնել [6, էջ 29],  

երեսը կրկին պնդացնել, աչքը նորից բաց անել [5, էջ 124]ֈ 

«Կեսօրից անց էր, երբ Ասատուրը դուրս եկավ ցեղապետի 

գազանանոցից տասը շղթայակապ գամփռներով, որոնց տեսքից 

անցորդները ահ ու դողի մեջ էին ընկնում» [6, էջ 62]ֈ  

«Քաղաքի շուկան ուրախ եռ ու զեռի մեջ էրֈ Այնտեղ կարելի էր 

հանդիպել Արևմտյան Հայաստանի տարբեր շրջաններից եկած 

մարդկանց» [6, էջ 69]ֈ 

«Գետի ալիքներին նայելով՝ նա քթի տակ մեղմորեն ասում էր մի 

հինավուրց երգ» [6, էջ 126]ֈ  

Գեղարվեստական խոսքում  դարձվածքները ստեղծում են 

համապատասխան տրամադրություն, հոգեբանական տրամադրվա-

ծությունֈ 

«Դարձվածքները խտացված խոսքի անզուգական արտահայ-

տությունն են,- նշում է Ս. Մելքոնյանը,- դրանց սեղմությունը 

պայմանավորող հիմնական հանգամանքը բառը ընդհանրացման մեծ 

ուժով օգտագործելն է, որտեղ «հասարակ» բառերը հանդես են գալիս 

որպես խոր բովանդակության կրողներ, որպես խորհրդանիշֈ Դրա 

շնորհիվ էլ դարձվածքները հայտանշվում են վերաբերության լայն 

շրջանակով, լսողին, ընթերցողին ազատ հնարավորություն են տալիս 
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խոսքի բովանդակության ընկալման հարցում ակտիվ լինել, 

իրողությունը յուրովի ըմբռնել» [7, էջ 184]ֈ 

Դարձվածքները Խ. Դաշտենցի այս վեպում առանցքային դեր ունեն, 

այնքան տարածված են, որ անհնար է պատկերացնել նրա 

ստեղծագործությունը՝ առանց նուրբ վարպետությամբ կիրառված 

դարձվածքներիֈ  Դարձվածքների լավագույն շտեմարան է «Խոդեդան» 

վեպը, ուր դարձվածքի առաջին և հիմնական ոճական արժեքը խոսքի 

պատկերավորությունն ու արտահայտչականությունն էֈ «Խոդեդան»-ի 

մեջ գործածված դարձվածքները ունեն գեղագիտական, լեզվաոճական, 

ազգային կոլորիտ ստեղծելու արժեքֈ Ինչպես՝ «Խոդեդանը մեռավ, լաոֈ 

Իր արևը բաշխեց քեզի ու գնաց քու պապու կուշտ» [6, էջ 249]ֈ  

 «Ամենօրյա արևշատություն կմրմնջամ իմ անունից, և իմ մեռած 

ընկերների՝ Տոնեի և Օնեի անունից Սև սարում կապրինք մենք, 

աշխարհի մեջ չարին ու շառին անտեղյակ» [6, էջ 175]ֈ 

Հերոսների որոշակի հոգեվիճակ է ներկայացնում Խ․ Դաշտենցը 

վեպում՝ գործածելով հետևյալ դիպուկ դարձվածքները. «Բայց ինչ կասես, 

Խոդեդան ախպեր, որ մեր թլոր Դավիթի օրերը գացել են, ինչքան էլ օխ ու 

վախ անենքֈ Դավիթը էլ ետ չի դառնա» [6, էջ 50]ֈ 

Դարձվածքների կարևոր առանձնահատկություններից է խոսքի 

սեղմությունը, որը նպաստում է կենդանի, բնական, հակիրճ խոսքի 

դրսևորմանըֈ Սրա լավագույն վկայությունն է հետևյալ հատվածը. «Այլ 

էր Տոնենֈ Նա մանուկ հասակից սիրտը տվել էր հովվությանըֈ Մի 

ոչխարը մի եզան հետ չէր փոխի» [6, էջ 52]ֈ  

Դարձվածքներին բնորոշ ոճական, արտահայտչական արժեքներից 

մեկն էլ հեգնական, երգիծական վերաբերմունք արտահայտելն էֈ 

Ինչպես նկատել է Ս. Մելքոնյանը, «Խոսողի բացասական 

վերաբերմունքը դարձվածքներով կարող է բազմազան 

արտահայտություն ունենալֈ Այդպիսի դարձվածքներն արտահայտում 

են հեգնանք, արհամարհանք, հանդիմանություն՝ նպաստելով խոսքի 

համապատասխան երանգավորմանըֈ Ընդ որում՝ այդ վերաբերմունքն 

ունենում է ուղղակի և բավական սուր արտահայտությունֈ Կարող են 

արտահայտել նաև խոսողի անարգական, հանդիմանական վերաբեր-

մունքը խոսքի առարկայի և հատկապես՝ անձի նկատմամբ» [8, էջ 198]ֈ 

«Չատոն իմանալով այդ մասին, խլել էր Տոնեի ուրաքը և սուր 

բերանով հարվածել բակի սալաքարերինֈ Գործիքը բոլորովին 

անպետքացել էրֈ Հովիվը զայրույթից բռունցք էր թափահարել օդի մեջֈ 

Աղան նկատել էր այդ և, սուրը քաշած, հարձակվել էր անպաշտպան 
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հայի վրա, հային անվանելով անտուն անհայտի մեկը… պատի տակե 

ելած, թոկե փախած» [6, էջ 113]ֈ 

 «Խոդեդան» վեպում դարձվածքներից շատերը արտահայտում են 

խոսողի հիացական վերաբերմունքը, զարմանքը, հաճելիությունը և այլնֈ 

Դրանցից են՝ «Բարով ես եկելֈ Իմ գլխու վրա տեղ ունես, լաոֈ Ղուրբան 

եղնիմ քըզի» [6, էջ 16]ֈ 

«Դժվարությամբ ձեռք բերված ոսկիներից մեկը նա անվերադարձ 

նվիրել էր Ասատուրին, իսկ կես ոսկին պահում էր ավելի նեղ օրվա 

համարֈ Օնեն նույնպես հրաժարվել էր այդ պահանջից, ասելով, թե 

Տոնեն իր համար ամեն տեսակ գանձից թանկ է» [6, էջ 105]ֈ 

Առածները, ասացվածքները և թևավոր խոսքերը բավականաչափ 

շփման եզրեր ունեն դարձվածքների հետ, դեռ ավելին՝ մի շարք 

դեպքերում կարող է անցում կատարվել առածից դեպի դարձվածքֈ 

Չպետք է մոռանալ նաև, որ և՛ առածների, և՛ ասացվածքների, և՛ թևավոր 

խոսքերի կազմում կարող են լինել մի շարք դարձվածքներ [7, էջ 188]ֈ 

Լեզվաբան Պ. Բեդիրյանը նկատում է, որ առածներն ու 

ասացվածքները որպեսզի դարձվածք կոչվեն, պետք է ինչ-որ ձևով ու 

չափով փոխակերպվենֈ Ամենից առաջ պետք է «ձերբազատվեն» իրենց 

ընդհանրացնող իմաստից, ապա և համեմատաբար ազատ ձևավորում 

ձեռք բերենֈ Խոսքային միջավայրում առածը կամ ասացվածքը կարող են 

անգամ միևնույն ձևավորումով այնպես օգտագործվեն, որ կորցնեն 

իրենց ընդհանրացնող իմաստը և կրկին ընկալվեն իբրև դարձվածք [3, էջ 

55]ֈ 

Այս երևույթը բավականին տարածված է «Խոդեդան» վեպումֈ 

Օրինակ՝  «Փոքրի լեզուն կարճ կլինի» [6, էջ 101]ֈ «Մենակ  մարդը շուտ 

կընկնի» [6, էջ 187]ֈ «Աչքը ինչ տեսնար, սիրտը չի մոռնար» [6, էջ 191]ֈ 

Օրհնանք, պաղատանք արտահայտող դարձվածքները «Խոդեդան» 

վեպում արտահայտում են բարեմաղթություն մի անձի, իրողության 

համար, որի մասին խոսվում էֈ Այդպիսի դարձվածքներից են՝ «-Աստված 

շնորհավոր անե,-ասաց քահանանֈ -Աստված շնորհավոր անե,-գոչեցին 

հանդիսականները» [6, էջ 80]ֈ 

«-Մի բարձի ծերանաք,-զույգին օրհնելով ասաց քահանան և մի 

գավաթ գինի առնելով, մատուցեց նրանցֈ Նախ խմեց Բայազը, ապա՝ 

Ասատուրը» [6, էջ 85]ֈ 

Խ. Դաշտենցի «Խոդեդան» վեպում շատ են հանդիպում նաև 

նորաստեղծ, հեղինակային դարձվածքներ, ինչպես՝ «Խոդեդանը իրեն չի 
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զբաղեցնելու այդպիսի մանր գործերով, դա մի տեսակ մտքին մաստակ 

ծամել տալ է, պարզ է, որ ծամել չի տա» [6, էջ 185]ֈ 

«Բերանը բացում է և առաջին հերթին մի լավ շուլալում է աստծու 

մորուքը» [6, էջ 237]ֈ 

«Երբ Բուլանուխի գլուխը յուղեցին, ես փախա Մշո դաշտ, մի քանի 

ամիս նախրապան եղա Խարտոս գյուղում» [6, էջ 192]ֈ  
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТИЛИСТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ 

ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В РОМАНЕ Х. ДАШТЕНЦА «ХОДЕДАН» 

Аветисян Г. О., Саакян А. А. 

 

Исследование показывает, что с точки зрения грамматической 

классификации автору свойственно употребление существительных, 

прилагательных, глагольных и наречных фразеологизмов, а со 

стилистической точки зрения фразеологизмы в романе Даштенца 

лаконичны, точны и являются лучшим способом обеспечить 

популярность слова. Поэтом созданы также авторские фразеологизмы.  

Несомненно, что фразеологизмы в романе Даштенца выражают не только 

художественный специфический стиль, который был написаны с 

исключительным мастерством, но также обеспечивают эмоциональное 

выражение слова великого писателя. 

Ключевые слова: фразеологизм, образность речи, языковое 

мышление, стилистическая значимость, популярность, национальный 

колорит, стилизация речи. 

 

STUDY OF THE STYLISTIC MEANINGS OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN 

THE NOVEL BY H. DASHTENTS «KHODEDAN» 

Avetisyan G. H., Sahakyan H. A. 

 

Thus, the study shows that from grammatical classification point of view, 

the usage of nouns, adjectives, verb and adverbial phraseological units has been 

characterized to the author, and from a stylistic point of view, the 

phraseological units in Dashtents' novel are laconic, accurate and are the best 

way to ensure the popularity of the word. The writer created the author's 

phraseological units, either. There is no doubt that the phraseological units in 

the novel by Dashtents express not only a specific style that had been written 



283 

 

with exceptional skills, but also provide an emotional expression of the words 

of the great writer. 

 Keywords: phraseological unit, emotiveness of speech, linguistic 

thinking, stylistic significance, popularity, national color, stylization of speech. 
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Данная работа посвящена особенностям развития детей -

полилингвов, задачам обучения детей из семей мигрантов, проблемам и 

задачам, стоящими перед педагогами, значению билингвизма в 

формировании человека новой культуры. Затрагиваются приоритетные 

задачи образования в условиях поликультурья. 

 Ключевые слова: глобализация, интеграция, миграция, билингвы, 

этнокультурное  бытие, рецептивный, репродуктивный,  продуктивный  

билингвизм.   

 

Введение. В последнее время, в эпоху глобализации мира, стоит 

задача развития  подрастающего поколения дву- и многоязычных  детей. 

Добровольная миграция, имеющая экономические причины, ставит цель 

интеграции детей мигрантов: стать успешными в странах постоянного 

или временного пребывания родителей, стать гражданами, чувствующими 

свою принадлежность  не  к одной, а к нескольким культурам, стать 

«людьми мира». 

Процесс глобализации определяет новый виток в развитии  

образования. «Человек, растущий и воспитывающийся в определенной 

этнокультурной  и социальной среде, в процессе языкового погружения   

в нее впитывает в себя знания тех условных правил, которые действуют в 

этой среде и являются осью, держащей на себе весь устоявшийся порядок 

этнокультурного и социального бытия» [1]. 

Главная задача образовательного учреждения в работе с 

поликультурными семьями-помочь родителям успешно адаптироваться к 

особенностям новой для них социокультурной среды и педагогического 

пространства. 

2 0 2 1   № 1 
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Наиболее распространенной является ситуация, в которой семья 

живет в иноязычном окружении, а ребенок общается вне семьи на другом, 

чем дома, языке. В наши дни набирает силу тенденция создавания 

условий для билингвального образования (изучения иностранного языка) 

в детском саду, в школе. Все это-различные типы ситуаций, требующие 

специфического подхода к образовательному процессу. 

Билингвальность предполагает не только овладение языком, но и 

приятие иной языковой культуры, диалог культур, бикультурность, что 

приводит к формированию бикультурного социума. характеризуя процесс 

билингвизации того или иного общества. 

  1.    В современном мире проблема двуязычия и многоязычия находится 

в центре внимания всех ученых мира. 

Двуязычие становится одним из наиболее популярных и широко 

исследуемых феноменов современности. Особое место занимает вопрос 

детского билингвизма как наиболее дискуссионный. 

Многие путешествуют, мигрируют и приспосабливаются к новой 

обстановке. В результате люди приобщаются к другой культуре, и 

возникает необходимость изучать иностранные языки.Так возникает 

двуязычие или многоязычие. Известно, что одним легко дается изучение 

иностранных языков, а другим  трудно. Играет ли роль генетика? [3.]     

Многие специалисты по медицинской генетике, утверждают, что 

любые способности человека обусловлены соединением двух факторов: 

генетической расположенностью и факторами внешней среды. Если у 

одного способность к языкам генетически предопределена, то освоить 

язык ему будет легко. А другому, лишенному генетической 

расположенности, надо будет  набраться терпения и запастись усердием. 

Лингвистической безнадежности  не существует. 

Укажем наиболее важные отличия билингвов и монолингвов. 

Человек, достаточно регулярно пользующийся языками, видит в 

окружающем мире больше деталей, может по-разному описывать и 

воспринимать окружающий мир, быстро принимать решения.                                                                

Ученые считают, что двуязычие положительно сказывается на 

памяти, логике, математических  навыках. [5] Британские ученые  

пришли к выводу, что раннее изучение второго языка способствует 

развитию той части мозга, которая ответственна за беглость речи. Люди, с 

детства владеющие двумя  или более языками, в старости отличаются 
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более уравновешенным характером, ясным умом, они менее эгостистичны 

и преисполнены оптимизма. 

Иногда родители не хотят знакомить ребенка с другими  языками, 

опасаясь, что он плохо усвоит родной и начнет путать языки, a 

дополнительная нагрузка скажется на нервной системе ребенка. В своей 

книге «Детский билингвизм как педагогическая проблема» С. П. Бабкина 

[6] пишет, что освоение иностранного языка оказывается зачастую 

трудной     задачей, в которую упираются все остальные сложности 

адаптации и интеграции. 

Оказывается,дети быстрее родителей выучивают  язык страны и  

достаточно быстро могут забыть родной. 

С. П. Бабина [6] считает ,что двуязычие развивается в случае,если 

хотя бы на одном языке человек может адекватно выразить любую свою 

мысль. Если же речь полноценно не сформирована ни на одном языке, то 

разрушается сама структура мысли, и попытки самовыражения терпят 

крах. Это ведет не только к психологическим стрессам, но и к глубоким 

потерям в качестве общения, а в конечном итоге страдает личность    

человека. Когда человек не в состоянии сказать то, что хочет, он не 

способен на равных конкурировать с другими и вынужден прибегать к 

иным формам самореализации, иногда даже к насилию. 

Корней Чуковский писал: «В старину мне случалось встречаться с 

детьми, которым по различным причинам навязывали словарь и строй 

чужого языка. Эти несчастные  дети, с самого начала  оторванные от 

стихии родной речи, не владели ни своим , ни чужим языком. Их речь в 

обоих случаях была одинаково анемична, бескровна, мертвенна-и именно 

потому, что их лишили возможности творчески освоить ее». [11] 

Глобализация мира стала определяющей для развития 

подрастающего поколения. Глобализация - новый виток в развитии 

образования. «Человек, растущий и воспитывающийся в определенной 

этнокультурной и социальной среде, в процессе языкового погружения в 

нее впитывает в себя знания тех условных правил, которые действуют в 

этой среде и являются осью, держащей на себе весь устоявшийся порядок 

этнокультурного и социального бытия»  [2].                                                                 

Главная задача образовательного учреждения в работе с 

поликультурными семьями--помочь родителям успешно адаптироваться к 

особенностям новой для них социокультурной среды и педагогического 

пространства. 
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Наиболее распространенной является ситуация, в которой семья 

живет в иноязычном окружении, а ребенок общается вне семьи на другом, 

чем дома, языке.В наши дни набирает силу тенденция создавать условия 

для билингвального образования в детском саду, в школе. Все это-

различные типы ситуаций, требующие специфического подхода к 

образовательному процессу.  

Билингвальность предполагает не только овладение языком, но и 

приятие иной языковой культуры, диалог культур, бикультурность, что 

приводит к формированию бикультурного социума.  

Торговые и культурные связи между разными странами и народами 

способствуют возникновению билингвизма.   На земном шаре мало мест, 

где население сталкивается за свою жизнь всего лишь с одним – своим 

родным языком. Средства массовой информации, телевидение несут 

потоки иноязычной информации. Сегодня около 75 % населения является 

билингвальным. По условиям возникновения различают естественный и 

искусственный типы билингвизма. Во второй половине XX в. возник 

интерес к изучению искусственного билингвизма. Искусственный 

билингвизм - результат обучения. О. В. Легостаева дает такое  

определение искусственному и естественному билингвизму: 

 «Естественный билингвизм (ЕБ) – это тип билингвизма, когда 

второй язык билингва является усвоенным. При естественном 

билингвизме происходит автоматическое переключение с одного языка 

на другой». 

 «Искусственный билингвизм (ИБ) – это тип билингвизма, при 

котором  второй язык является выученным (через учителя)» [7]. В 

процессе обучения иностранным языкам происходит формирование 

искусственного  билингвизма. 

А. Е. Карлинский выделил такой критерий различения 

естественного и искусственного билингвизма: ―Естественный билингвизм 

возникает вследствие прямых языковых контактов и изучение языка 

выступает как средство достижения цели – обмена информацией, в то 

время как искусственный билингвизм возникает без непосредственного 

контакта с носителями языка и есть перспектива использования 

иностранного языка в профессиональных или личных целях.‖  [9]. 

 Е. К. Черничкина [10], исследуя искусственный билингвизм,  

определяет его как владение двумя лингвокультурными кодами, один из 

которых усвоен вне естественной языковой среды.  
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Самая главная задача билингвального обучения – дать образец 

чистой речи на разных языках и приучить детей правильно  использовать 

языки. В возрасте 5-7-ми лет важно уделять внимание на занятиях 

следующим моментам: 

1. формированию и развитию навыков родного  и национального 

скорочтения; 

2. закреплению и усложнению навыков пересказа;  

3. обучению навыку составления рассказа (связной, беглой речи);  

4. обучению письму на «слабом» языке;  

5. базовая грамматика двух языков (с элементами их сравнения, 

сопоставления).  

Освоение языка можно представить как овладение языковыми 

единицами: морфемами, фонемами,словоформами, а также правилами их 

использования в речи.  

Если говорить об изучении русского языка инофонами, то надо 

учесть, что настоящих правил в языке в тысячу раз больше, чем тех, что 

проходят в школе. Правила устной речи вообще не изучают в школе, разве 

что самые распространенные. 

Ошибки инофонов, находящихся на ранней стадии освоения языка, 

многочисленны и разнообразны. Лишь некоторая их часть совпадает с 

ошибками русскоязычного ребенка. 

Стелла Наумовна Цейтлин [8] в работе «Как осваивается язык» 

пишет, что в последнее время предметом анализа ученых стала русская 

речь детей мигрантов, которые теперь обучаются в российских школах и 

посещают детские сады. Российские школы к этой ситуации оказались 

совершенно не готовыми — все программы, учебники методики 

рассчитаны на русскоговорящих детей. Поэтому дети-инофоны мало что 

могут получить на традиционных уроках русского языка в школе. И 

именно поэтому имеющиеся в настоящее время учебники не подходят и 

для использования их за рубежом нашей страны: они не рассчитаны на 

формирование практических речевых навыков и потому не годятся ни для 

тех, для кого русский язык является вторым, ни для тех, для кого он по 

сути является родным.  

Попеременное использование двух лингвокультурных кодов 

обязательно влечет за собой процессы диффузии, интерференции, 

трансформации, синергии на уровне языка и  культуры. «Приобретение» 

еще одного лингвокультурного кода влечет за собой расширение  
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лексических и грамматических знаний, обогащение фразеологического 

фонда, синтаксическое и стилистическое разнообразие речевой 

деятельности. У билингва  есть коммуникативное преимущество,  так как 

его окружают два языка и две культуры. 

Какие качества необходимо сформировать у ученика, чтобы он был 

способен осуществлять общение на межкультурном уровне? Этот вопрос 

стоит перед педагогами. 

Прежде всего надо формировать у учащихся положительное 

отношения к изучаемому языку, к культуре народа, чуткого отношения и 

интереса к феноменам иной ментальности и чужой культуры, желания 

воспринимать и понимать их, сравнивать их с собственным 

мировидением и культурным опытом, находить между ними различия и 

общность.  

Немаловажное значение имеет формирование личностных качеств, 

таких как  открытость, терпимость и готовность к общению на 

межкультурном уровне ,проявление толерантности к другому образу 

мыслей. 

Заключение. Знание иностранного языка открывает для человека 

широкие возможности: это и знакомство с интересными людьми, и 

посещение новых стран, и постоянное расширение кругозора. Но чтобы 

достичь высокого уровня знания языка, лучше всего, по мнению 

психологов и психолингвистов, начинать изучать его в раннем возрасте. 

До сих пор у ученых нет единого взгляда на то,в каком возрасте лучше 

начинать обучать малыша иностранному языку, особенно в тех случаях, 

когда речь идет о смешанных браках.  

А чем быстрее у малыша сформируются две лингвистические 

системы, тем раньше он сможет думать на двух языках. 

Важно понимать, что в современном мире билингвизм становится 

все более распространенным явлением (рост межэтнических браков, 

миграция и другие социальные процессы, которые приводят к все 

большему смешению культур и народов).  

Билингвизм содержит в себе определенные ресурсы (именно 

поэтому родителям не рекомендуют отказываться от своего родного языка 

в пользу применения исключительно языка культурного большинства), но 

и содержит определенные риски, которые важно учитывать (особенно 

при создании ситуации искусственного формирования билингвизма). 
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ԵՐԿԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԵՎ ԲԱԶՄԱԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Մկրտչյան Ն. Կ. 

     

Այս  աշխատանքը նվիրված է երկլեզու և բազմալեզու երեխաների 

զարգացման առանձնահատկություններին, միգրանտ  ընտանիքների 

երեխաներին ուսուցանելու խնդիրներին, ուսուցիչների առջև ծառացած 

բարդություններին և խնդիրներին:  

Երկլեզվության նշանակությունը՝ նոր մշակութային անձի 

ձևավորման մեջ: Անդրադարձ է կատարվում բազմամշակութային 

պայմաններում կրթության գերակա խնդիրներին: 

Բանալի  բառեր. համաշխարհայնացում, ինտեգրում, միգրացիա, 

երկլեզուներ, էթնոմշակութային կյանք, ընկալունակություն, 

վերարտադրողականություն, արտադրողական երկլեզուություն: 

 

FEATURES OF DEVELOPMENT OF BILINGUALISM AND 

POLYLINGUALISM 

Mkrtchyan N. K. 

 

Тhis article is about the peculiarities of multilingual children‗s 

development, teaching children from immigrant families, problems and 

missions of teachers, the meaning of bilingualism in formation of new culture. 

Priority tasks of education are touched upon multicultural conditions. 

Development peculiarities of bilingual and multilingual children.  

Keywords: globalization, integration, migration, bilinguals, ethnocultural 

existence, receptive, reproductive, productive bilingualism. 
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ОБ ОДНОЙ  ИЗ ПРИЧИН  ТРУДНОСТЕЙ  УСВОЕНИЯ ОМОНИМИИ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ  РУССКОМУ ЯЗЫКУ  КАК НЕРОДНОМУ 

Абаджян С. Г., Маденян Л. А. 

 

В статье описываются различные подходы современных лингвистов 

к определению омонимов русского языка и влияние этих различных 

определений на  адекватное усвоение темы студентами-филологами в 

рамках предмета «Практикум по русскому языку», рассматриваются 

способы разграничения омонимов и многозначных слов с точки зрения 

методики их изучения в среде, где русский язык является неродным, но 

при этом языком будущей специальности. 

Ключевые слова: омонимия, омонимы, омофоны, омографы, 

омоформы, полисемия, русский язык как иностранный, лингводидактика, 

фонематический принцип орфографии, семантическая мотивированность. 

 

На практических занятиях по русскому языку и начинающие 

студенты-филологи, и учащиеся старшей школы сталкиваются с 

различными языковыми явлениями, многие из которых вызывают 

определенные трудности, так как этим явлениям не уделяется достаточно 

времени или их изучение вообще отсутствует в школьной программе. 

Специфика обучения русскому языку в РА заключается в том, что 

русский язык должен быть освоен как средство общения и как средство 

обучения.Учитель должен подготовить выпускника школы к аутентичной 

коммуникации на русском языке в различных сферах: бытовой, учебной и 

культурной. Учащиеся армянской школы к началу обучения в 

университете уже владеют русским языком, сдают единый экзамен для 

поступления. Однако уровень владения русским языком учащихся 

различен: от незначительных нарушений в звуковом оформлении до 

грубых нарушений в лексико-грамматическом строе речи. В методике 

2 0 2 1   № 1 
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РКИ изучение грамматики не выделяется в самостоятельное направление 

работы. Она вводится через ситуативно-тематическую организацию 

учебного процесса, то есть через практику в речи и семантизацию слова. 

Семантизация – это объяснение значения новых, неизвестных учащимся 

слов. Именно через эту практику учащиеся в школе знакомятся с такими 

сложными языковыми явлениями, как многозначность слова, омонимы, 

синонимы, антонимы. Отметим, что использование для семантизации 

перевода на армянский язык является экономным, но он не должен 

использоваться там, где возможно использовать другие способы 

семантизации. Трудности вызывают те языковые явления, которые 

отсутствуют в родном языке (армянском) или имеют значительные 

отличия от соответствующих явлений русского языка. И постоянно 

учащиеся сталкиваются с такой преградой, как непонимание семантики 

слова, а ведь от правильного выбора способа семантизации во многом 

зависит успех педагогического процесса. 

Омонимия – один из наиболее спорных и сложных разделов 

лексикологии с точки зрения методики его преподавания в аудитории, 

где русский язык является языком будущей специальности, но при этом 

он (русский язык – иностранный для учащихся). Для студента, 

изучающего русский язык как иностранный, наличие омонимов в тексте 

часто мешает его верному  пониманию. При этом же контекст придает 

омониму точность и однозначность. Омонимия может вызывать даже 

затруднения в процессе коммуникации. Однако, не смотря на различия во 

мнениях лингвистов, в вузовских учебниках должно быть дано четкое, 

простое, непротиворечивое определение омонима, не искажающее 

научного понимания этого лингвистического явления. Эта задача 

сложная, актуальная и, к сожалению, пока не получившая однозначного 

решения. Актуальность обращения к данной проблеме исследования 

продиктована еще и тем, что омонимия тесно связана и с функциональной 

нагрузкой слова, что создает дополнительные затруднения при анализе 

языкового материала. 

В данной статье мы делаем акцент на  различных определениях 

явления омонимии и разнобое в терминологии как причине трудностей 

усвоения данной темы. Так, для группы слов, находящихся  в 

омонимических отношениях, часто используются термины 

«омонимическая пара (группа)» [8], «омонимическое гнездо» [6]. 

Омонимы, совпадающие друг с другом во всех своих формах, 
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обозначаются термином «полные» омонимы, но некоторые авторы 

называют их «лексическими» омонимами, омофонами [2], «омонимами» 

[5]. Само слово омоним происходит от греч. homos «одинаковый» и onoma 

«имя». Известны четыре подхода к формулированию самого определения 

омонима: омонимы – это слова, имеющие одинаковую фонетическую 

оболочку, но различное значение независимо от их графического 

написания; омонимы – это слова, у которых при совпадении звучания и 

при различии значений должно быть обязательно одинаковое написание; 

омонимы – это слова, одинаково звучащие, но  имеющие различное 

значение и различное написание; омонимы – это слова, графически 

сходные, но различные в смысловом и звуковом выражении. До сих пор в 

лингвистике нет общепринятого определения омонимов. Существует ряд 

различных определений омонимии, основанных на расхождениях мнений 

лингвистов в вопросе о понимании языковой формы. При этом термин 

омоним  до настоящего времени не имеет единого устойчивого 

содержания, что и порождает ряд трудностей лингвометодического 

характера. Так, О. С. Ахманова определяет омонимы  как два (или более) 

слова, состоящие из тождественных фонемных рядов и различающиеся 

только семантически или грамматически одновременно [1]. Н. М. 

Шанский называл омонимами слова, одинаково звучащие, но имеющие 

различные, не выводимые одно из другого значения [9]. В учебнике, 

которым пользуются студенты в ШГУ им. М. Налбандяна на 

практических занятиях по русскому языку и некоторые школы 

Ширакского марза РА, дается следующее определение: «Слова одной и 

той же части речи, одинаковые по своему звучанию и написанию, но 

совершенно разные по лексическому значению, называются омонимами» 

[3]. Такое определение верно для лексических омонимов, но ведь в языке 

существуют и морфологические, и синтаксические омонимы, не говоря 

уже об омографах, омофонах и омоформах. Не было бы необходимости в 

учебнике подробно рассматривать сложное явление омонимии, 

затрагивающее не только лексику, но и другие уровни языковой системы, 

если бы студенты  одновременно изучали раздел «Лексика», и большой 

пласт языковых явлений остаѐтся совсем не освещѐнным в теоретическом 

плане (подразумевается, что эти темы уже изучены в школе), нам кажется, 

не следует ограничиваться вышеприведѐнным определением учебника, 

ибо упражнения порождают массу вопросов со стороны студентов, и мы 

вынуждены прибегать к обращению к теоретическому материалу в рамках 
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самостоятельной работы студента. Помимо собственно лексических 

омонимов типа кран, лук, коса в упражнениях приводятся примеры: брак 

‗замужество‘ — брак ‗изъян‘; стакан из стекла – вода стекла; косить косой – 

косой взгляд, он косой; экипаж «повозка» - экипаж «команда»; прóволочка  

–  проволóчка;  хлóпок- хлопóк; груздь – грусть; балка  (овраг) балка 

(бревно); теплая печь – печь пироги; стать (сущ.) - стать (глаг.); рысь  (бег) 

– рысь (животное); кабачок ‗растение‘ — кабачок ‗небольшой кабак‘; 

побелить потолок – потолок картошку; покупать муку (от глагола 

«купить») и  покупать сына (от глагола «купать»); мой (мест.) - мой (глаг.); 

лира ‗музыкальный инструмент‘ (из греч.) — лира ‗денежная единица‘ (из 

ит.); свет – вселенная; свет – лучистая энергия;  семинарское занятие  от 

семинар и семинарский комплекс от семинария; перебить - разбить много 

предметов и перебить - прервать чью-либо речь и др. Необходимо 

учитывать тот факт, что омонимы делятся на лексические, 

грамматические и лексико-грамматические. Отдельного внимания 

учителя в школе и преподавателя в вузе заслуживает 

словообразовательная омонимия, которая помимо семантики, учитывает и 

структурную сторону.  

Ни одна пара совпадающих по форме слов, согласно определению, 

не является омонимами, так как они относятся к разным частям речи. В 

связи с этим возникает  два вопроса: 1. Если данные слова не являются 

омонимами, зачем их выписывать и составлять с ними  предложения или 

вообще давать подобные примеры в разделе «Омонимы»; 2. Если данные 

слова не омонимы, то  как называется и к чему относится такое 

совпадение по форме разных слов? Выявленное противоречие 

свидетельствует о необходимости более глубокого теоретического и 

практического освещения ряда вопросов лексики, морфологии и 

синтаксиса в процессе изучения русского языка на практических 

занятиях. По мнению В. В. Виноградова, омонимы связаны с теорией 

семантического словопроизводства, и образование новых слов (омонимов) 

происходит путем изменения производных значений слов [5]. Наиболее 

распространенным в лингвистической литературе является другое 

определение: «Омонимы – разные слова, имеющие одинаковое звучание, 

но различное значение» [6]. Если учитывать фонематический принцип 

русской орфографии и фонетические (орфоэпические) особенности речи 

учащихся - армян, такой подход приводит к включению в разряд 

омонимов всех одинаково звучащих слов, при этом случайные созвучия 
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объединяются со сложным языковым явлением совпадения по форме 

разных слов в результате словообразовательных, семантических, 

синтаксических процессов. 

Для установления более чѐтких границ омонимии с учѐтом 

лексикографической практики необходимо выделять омонимы по 

принципу тождества формы (звучания и написания) слов при различии 

значений – этот принцип соблюдается в нашем учебнике. Слова 

созвучные, но не совпадающие по написанию, следует отнести в разряд 

омофонов; слова, одинаковые по написанию, но различные по звучанию - 

в разряд омографов (гриб - грипп, зАмок - замОк). К промежуточным 

случаям между собственно омонимами и омоформами относятся слова 

типа печь (сущ.) и печь (глаг.). С одной стороны, они совпадают только в 

одной  из своих форм (омоформия). С другой стороны, они совпадают в 

своей исходной форме и фиксируются словарями как омонимы. 

Поскольку в лингвистике утвердилось понятие «омонимия различных 

частей речи», слова можно определять как морфологические омонимы, 

возникшие при переходе слов из одной части речи в другую. Омонимы 

могут появляться и в результате подчинения заимствованных слов 

фонетическим и грамматическим нормам русского языка: такса ‗расценка‘ 

(через нем. из лат.) — такса ‗порода собаки‘ (из нем.); боб ‗растение‘ — боб 

‗сани в бобслее‘ (из англ.). 

Таким образом, для отнесения слова к собственно омонимам 

необходимо одновременно наличие трех признаков: 1. совпадение слов по 

звучанию; 2. совпадение слов по написанию; 3.совпадение слов в их 

исходных (словарных) формах. При отсутствии хотя бы одного из 

признаков искомого  у слова, мы относим его соответственно или к 

омографам (замок – замок), или к омофонам (луг – лук), или к омоформам 

(нет голубей -  ещѐ голубей). Чтобы упростить изложение материала и 

избежать ряда трудностей усвоения темы, необходимо вводить в  учебный 

процесс понятия «полная омонимия» (собственно омонимы) и  «частичная 

омонимия» (омофоны, омографы, омоформы) (по терминологии 

Виноградова — «морфологические омонимы», их часто также называют 

«омоформы» и они очень характерны для флективных языков с большим 

количеством словоформ) [4]. При таком дополнении само определение 

явления омонимии студенты предлагают оформлять в следующей 

формулировке: «Омонимами называются слова, совпадающие в своей 

исходной форме по звучанию и написанию, но совершенно разные по 
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лексическому значению». Слово переходит в категорию омонима тогда, 

когда оно соотносится с каким-либо другим словом, имеющим такую же 

форму, но совершенно иное значение. Омонимы выступают в языке 

группами. Основной структурной единицей омонимики языка является 

омонимический ряд (группа омонимичных друг другу слов) подобно 

тому, как основной структурной единицей синонимики является не 

отдельной синоним, а синонимический ряд [6].   

В нашу задачу входит:1.научить старшеклассников и студентов 

отличать полную омонимию от частичной; 2. Научить отличать омонимы 

от многозначных слов. Если первая задача достаточно проста (для 

разделения омонимов от омоформ достаточно лишь поставить слова в их  

исходную форму), то вторая представляется трудной не только для 

учащихся, учителей и преподавателей, но и для лексикографов: одни и те 

же слова даются в одних словарях как омонимы, а в других – как  разные 

значения одного и того же слова. Такое положение объясняется 

сложностью процесса развития семантических омонимов в результате 

распада значений многозначного слова. Следует отличать омонимию от 

многозначности (полисемии). Омонимичные знаки имеют совпадающие 

экспоненты (звуковые, графические, и те, и другие). Между семантемами 

омонимичных слов отсутствует связь, которая могла бы свидетельствовать 

об отношении семантической мотивированности. Семантические 

изменения в языке многочисленны. Новые значения у слов возникают на 

основе исходного значения (радиация) или развиваются одно из другого, 

последовательно (катенция). Возможны также исчезновения значений. 

Все это фиксируется специальными словарями. Учащимся следует 

объяснить в доступной форме (речь идет об учениках армянской школы и 

студентах, для которых русский язык не является родным, но при этом 

это и язык, на котором они обучаются, и язык их будущей 

специальности), что многозначное слово отличается от омонима тем, что 

все его значения связаны между собой, тогда как омонимы представляют 

собою слова с совершенно различными значениями, при этом невозможно 

понять даже, что в них общего, если не дается дополнительно 

разъясняющее словосочетание или предложение. Принципиальное 

различие между омонимией и многозначностью заключается в том, что 

при омонимии мы имеем дело с различными означаемыми, тогда как при 

многозначности (полисемии)  означаемое одно и то же.  Многозначное 

слово - это одно слово с несколькими значениями, схожими в чем-то и 
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образующими одну смысловую структуру, сохраняя семантическую 

близость, например: гладить по голове, гладить юбку, игла ели, игла 

стальная.  

Следует учитывать, что омонимы имеют и различную 

синтаксическую сочетаемость, им присущи различные формы 

управления: уход за больным – уход из спорта. В своей практике мы 

пользуемся «Словарѐм русского языка» С. И. Ожегова, предлагая задания 

типа:  определить лексическое значение омонимов, отличить 

многозначное слово от омонима, составить с ними предложения; найти по 

словарю значения омонимов и подобрать к ним синонимы (антонимы), 

определить значение слова по толкованиям омонима. Следует отметить, 

что и в вышеупомянутом словаре встречаются разночтения: положить 1 

означает 'поместить что-либо, где-либо, куда-либо', а также это слова 

имеет второе значение - 'решить, постановить' даются как омонимы, а в 

«Словаре современного русского языка» – как многозначные. Таково же 

расхождение и в толковании других слов: долг 1 – 'обязанность' и долг 2 – 

'взятое взаймы'; лад 1 – 'согласие, мир' и лад 2 'строй музыкального 

произведения'; славный 1 – 'пользующийся славой' и славный 2–'очень 

хороший,симпатичный' [7]. Однако мы предлагаем учащимся опираться 

при выполнении индивидуальных и групповых работ и на другие 

источники, в частности, на  «Этимологический словарь русского языка» 

М. Фасмера, «Историко-этимологический словарь современного русского 

языка» П. Я. Черных, «Школьный этимологический словарь» Н. М. 

Шанского, Русско-армянский словарь синонимов, антонимов, омонимов, 

паронимов Р. Э. Агаяна, интернет-портал etymolog.ruslang.ru  Института 

русского языка РАН и другие источники. Думается, что для разъяснения 

такого сложного лингвистического явления, каким является омонимия, 

необходимо вводить простые и понятные примеры, чтобы внимание 

учащегося было сосредоточено на предмете изучения этого явления, а не 

на сложности усвоения лексических значений слов, предлагаемых в 

упражнениях и их переводе на армянский язык. 

В заключение отметим, что изучение омонимии имеет как научное, 

так и практическое значение. В результате систематической и тщательно 

продуманной  преподавателем работы у студентов вырабатываются 

навыки в разграничении омонимов и многозначных слов, значительно 

расширяется словарный запас. Омонимия, как и любое другое языковое 

явление, должна быть описана и преподнесена учащимся, для которых 



299 

 

русский язык не является родным, доступно, без углубления в частные 

сложные и спорные вопросы, но и на достаточном лингвометодическом 

уровне, с учетом получаемой специальности, без чего невозможно 

составить общего верного представления об изучаемом предмете. 

Построение рациональной и эффективной методической системы 

возможно только в результате правильного отбора, соответствующей 

систематизации, четкого изложения не только учебного языкового 

материала, но и терминологии, описывающей данное явление. 

 

ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՈՒՆ ՈՐՊԵՍ ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ ԴԱՍԱՎԱՆԴԵԼԻՍ  

ՀԱՄԱՆՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՅՈՒՐԱՑՆԵԼՈՒ ԴԺՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  

ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԻՑ ՄԵԿԻ ՄԱՍԻՆ 

Աբաջյան Ս. Հ., Մադենյան Լ. Ա. 

 

Հոդվածում նկարագրվում է ժամանակակից լեզվաբանների՝ 

ռուսաց լեզվի համանունների սահմանման տարբեր մոտեցումները, 

տարբեր սահմանումների ազդեցությունը բանասեր ուսանողների 

կողմից թեմայի յուրացման վրա «Ռուսաց լեզվի պրակտիկում» 

առարկայի շրջանակում, դիտարկվում են համանունների և բազմիմաստ 

բառերի տարանջատման միջոցները դրանց ուսումնասիրման 

մեթոդիկայի տեսանկյունից, միջավայրը, որտեղ ռուսաց լեզուն 

համարվում է ոչ մայրենի, բայց միևնույն ժամանակ հանդիսանում է 

ապագա մասնագիտության լեզու: 

Բանալի բառեր. համանունություն, համանուն, հոմոֆոններ, 

հոմոգրաֆներ, հոմոֆորմներ, բազմիմաստություն, ռուսերենը որպես 

օտար լեզու, լեզվադիդակտիկա, ուղղագրության հնչյունական սկզբունք, 

իմաստային դրդապատճառներ: 

 

ON ONE OF THE REASONS FOR THE DIFFICULTIES IN MASTERING 

HOMONYMY WHILE TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 

Abadzhyan S. G., Madenyan L. A. 

 

The article describes the various approaches of modern linguists to the 

definition of homonyms of the Russian language and the influence of these 

different definitions on the perception of the topic by students-philologists in 

the framework of the subject ―Practical Russian language‖, discusses the ways 

of differentiating homonyms and polysemous words from the point of view of 
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the methodology of their study, where Russian is a non-native language, but at 

the same time the language of the future specialty. 

Keywords: homonymy, homonyms, homophones, homographs, 

homoforms, polysemy, Russian as a foreign language, linguodidactics, the 

phonemic principle of spelling, semantic motivation. 
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Տեր-Ադամյան Շ. Վ. 

 

Սույն հոդվածում քննարկվում են նպատակի պարագա 

երկրորդական նախադասությունների ուսուցման առանձնահատկութ-

յունները գերմաներենի՝ որպես օտար լեզվի բուհական դասընթացումֈ 

Տարբեր դասագրքերի ուսումնասիրության արդյունքում բացահայտվում 

են տարբեր մոտեցումներ, ինչն էլ առաջացնում է որոշակի 

հակասություններ սույն թեմայի ուսուցման գործընթացումֈ  

Այսպիսով, հոդվածում փորձ է արվում սույն թեման ներկայացնել 

այնպիսի մեկնաբանությամբ, որը ներառում է գոյություն ունեցող 

տարբեր մոտեցումները և միտված է սովորողների մոտ 

հաղորդակցական հմտությունների զարգացմանըֈ  

Բանալի բառեր. նպատակի պարագա երկրորդական 

նախադասություն, օտար լեզվի դասընթաց, քերականության ուսուցում, 

քերականության ուսուցման  մեթոդ, քերականության ուսուցման 

ժամանակակից հայեցակարգ, հաղորդակցական հմտությունների 

զարգացումֈ 
 

Նպատակի պարագա երկրորդական նախադասությունների 

ուսումնասիրությունը գերմանական քերականագիտության մեջ թվում է 

սպառվածֈ Մինչդեռ գերմաներենի՝ որպես օտար լեզվի դասավանդման 

գործընթացում սույն թեմայի ուսուցումը նշում է որոշակի 

հակասություններ՝ կապված կապակցման ձևերի ընտրության հետֈ 

Ուստի այս հանգամանքով է պայմանավորված տվյալ թեմայի 

արդիականությունըֈ Սույն թեմայի ուսումնասիրության նպատակն է 

ցույց տալ նպատակի պարագա երկրորդական նախադասությունների 

ուսուցման գործընթացում առկա հակասությունները, ներկայացնել նոր 

2 0 2 1   № 1 



302 

 

մոտեցում գերմաներենի՝ որպես օտար լեզվի բուհական դասընթացում 

նշված թեմայի ուսուցման վերաբերյալֈ 

Այսպիսով, սույն թեմայի ուսումնասիրության նպատակով  

պայմանավորված՝  առաջադրված են հետևյալ խնդիրները․  

 Սահմանել գերմաներենում նպատակի պարագա երկրորդական 

նախադասությունները և վերջիններիս կապակցման միջոցները; 

  Բացահայտել գերմաներենում սույն նախադասությունների 

ուսուցման առանձնահատկությունները դասագրքերի ուսումնասի-

րության արդյունքների հիման վրա; 

 Ներկայացնել մեթոդական նոր մոտեցում նպատակի պարագա 

երկրորդական նախադասությունների ուսուցման վերաբերյալֈ 

Այսպիսով, ավանդական քերականության մեջ նպատակի 

պարագա երկրորդական նախադասությունները բնորոշվում են որպես 

նպատակի, մտադրության արտահայտության երկրորդական 

նախադասություններ, որոնք գերմաներենում ունեն արտահայտման 

երկու հիմնական ձև՝ um .․. zu  դերբայական կառույցը և damit 

կապակցորդըֈ Ավանդական քերականության մեջ նշված կառույցների 

գործածությունը բավական միանշանակ է նկարագրվածֈ 

Um .․․ zu դերբայական կառույցը գործածվում է որպես նպատակի 

պարագա երկրորդական նախադասությունների արտահայտման ձև այն 

դեպքում, եթե ստորադասական նախադասության և´ գլխավոր, և´ 

երկրորդական նախադասություններում ենթական նույնն է, ինչպես, 

օրինակ, Er spart das Geld, um eine Reise zu machen․ այսինքն՝ um … zu -ն 

դերբայական կառույց է, որի հետ գործածվում է անորոշ դերբայֈ  

Damit կապակցորդը, ընդհակառակը, կիրառվում է այն դեպքում, 

երբ գլխավոր և երկրորդական նախադասություններում ներկայացված 

են տարբեր ենթականեր, օրինակ՝ Ich spare Geld, damit sich mein Bruder 
ein Auto kaufen kann. 

Այսպիսի մոտեցում է ներկայացված քերականական մի շարք 

ուսումնասիրություններում և դասագրքերում, մասնավորապես՝ Գ․ 

Հելբիգը և Յ․ Բուշան իրենց ―Deutsche Grammatik‖ աշխատության մեջ 

նշում են damit-ի գործածության երկու հնարավոր տարբերակ․ երբ 

ստորադասական նախադասության գլխավոր և երկրորդական 

նախադասություններում ենթակաները նույնական են, ինչպես՝ Er beeilt 
sich, damit er den Zug erreicht., և երկրորդ տարբերակը, երբ ենթակաները 

նույնական չեն, օրինակ՝ Er schreibt die Regeln an, damit wir sie 
abschreiben. 
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Այսինքն՝ այս դեպքում հիմնական պայմանը ոչ թե տարբեր 

ենթակաների առկայությունն է, այլ պարզապես նախադասության երկու 

մասերում ենթակաների առկայությունը, երբ երկրորդական 

նախադասության ենթական զեղչված չէֈ 

Ընդ որում՝ damit-ի գործածության համար կարևոր պայման է նաև 

man անորոշ դերանվան առկայությունըֈ Այսինքն՝ եթե երկրորդական 

նախադասության ենթական արտահայտված է նշված անորոշ 

դերանվամբ, ապա damit-ը դառնում է կապակցման միակ միջոցը, 

ինչպես՝ Hier gibt es alle Möglichkeiten, damit man sich hier wohl fühlen 
kann. /Այստեղ կան բոլոր հնարավորությունները, որպեսզի մարդ իրեն 

լավ զգաֈ 

Hier gibt es alle Möglichkeiten, um sich hier wohl zu fühlen./Այստեղ 

կան բոլոր հնարավորությունները իրեն լավ զգալու համարֈ 

Damit-ով կապակցված երկրորդական նախադասությունը, սակայն, 

իմաստային տեսակետից համարժեք է um…zu+Infinitiv դերբայական 

կառույցին, որտեղ միակ տարբերակիչ հատկանիշը մնում է նույնական 

ենթակայի գործածությունը նախադասության 2 մասերումֈ Նույնական 

ենթակայի հանգամանքը կարող է նաև ընկալվել որպես զուտ 

տրամաբանական ենթակա, որն ընկալելի է ընդհանուր համատեքստից, 

ինչպես, օրինակ, Ihm wurde Hilfe geleistet, damit er die Probleme lösen 
kann./ Նրան օգնություն է ցուցաբերվում, որպեսզի նա կարողանա 

խնդիրները լուծելֈ 

Ihm wurde Hilfe geleistet, um die Probleme zu lösen./ Նրան օգնություն 

է ցուցաբերվում՝ խնդիրները լուծելու համարֈ 

Ըստ Գ. Հելբիգի և Յ. Բուշայի՝ um…zu+Infinitiv  դերբայական 

կառույցները կարող են նաև արտահայտել հետևանքի, պայմանի, 

միավորող իմաստներֈ Չանդրադառնալով նշված իմաստներին՝ նշենք, 

որ սույն դերբայական կառույցի միջոցով տվյալ իմաստների իրացման 

պարտադիր պայմանը նույնական ենթակայի առկայությունն է [6; 581-

582,612]ֈ  

„Duden― քերականության մեջ, սակայն, որպես um…zu կառույցի 

կիրառության հիմնական չափանիշ նշվում է դերբայական կառույցի 

վերաբերությունը գլխավոր նախադասության մեջ որևէ անդամի, 

ինչպես՝ Einen Lastwagen, um das Holz aus dem Wald abzufahren, haben wir 
nicht. կամ „Das ist ein Tag―,sagte er dann, um den Verstand zu verlieren.―   
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Ընդ որում՝ տվյալ կառույցը նշում է վերաբերություն առավելապես 

գլխավոր նախադասության ենթակային՝ Er beeilt sich, um den Zug zu 
erreichen.   

Հետաքրքրական է նաև այն մոտեցումը, ըստ որի՝ քերականորեն 

ճիշտ չի համարվում տվյալ դերբայական կառույցի վերաբերությունը 

գլխավոր նախադասության ուղիղ խնդրին, ինչպես՝ Man bezahlt 
Angestellten, um zu arbeiten.   

Մինչդեռ այս դեպքում միակ կիրառելի կապակցորդը damit-ն է, 

քանի որ ստորադասական նախադասության երկու մասերում առկա են 

տարբեր ենթականեր, ինչն էլ պետք է նշել որպես տվյալ կապակցորդի 

կիրառության հիմնական պատճառֈ  

Քերականորեն ճիշտ չէ նաև um…zu  կառույցի կիրառությունը 

ուղիղ խնդրի վերաբերությամբ schicken, senden, bringen բայերի հետ, 

հատկապես եթե ուղիղ խնդիր լրացումը շնչավոր է, ինչպես՝  Die Mutter 
schickt das Kind zur Nachbarin, um Brot zu holen. [3; 775-776]: 

Իրականում, սակայն, վերը բերված օրինակներում խոսքը գնում է 

ստորադասական նախադասության երկու մասերում տարբեր 

ենթակաների առկայության մասին, ինչն էլ անհնար է դարձնում 

դերբայական կառույցի կիրառությունը տվյալ համատեքստումֈ 

Այսպիսով, ավանդական քերականության մեջ նպատակի 

պարագա երկրորդական նախադասության վերաբերյալ գոյություն 

ունեցող տարբեր մեկնաբանություններից անցում կատարելով 

դասագրքերում տվյալ թեմայի մատուցման տարբերակներին՝ նշենք, որ 

այստեղ մոտեցումը միանշանակ չէֈ  

Ուսումնասիրելով տարբեր դասաքրքեր՝ պարզ է դառնում, որ 

„Praktische Deutsche Grammatik― (Gabrieljan J., Kopaljan N., Mnatsakanjan 

G.), „Deutsch für Bachelorstudenten― (Antaranjan N, Avakimjan A., Vardanjan 

G.), „Deutsch― (Berberjan N., Jeghiasarjan E.) ներկայացված են նպատակի 

պարագա երկրորդական նախադասությունների կապակցման 

վերոնշյալ ձևերը՝ um…zu դերբայական կառույցը և damit կապակցորդըֈ 

Ընդ որում՝ ընտրության միակ չափանիշ ընտրված է նույնական կամ 

տարբեր ենթակաների առկայությունըֈ Ըստ այդ չափանիշի էլ 

սահմանվում են տվյալ ձևերի գործածության հնարավորությունները 

[1;106], [2;238], [4;146]ֈ Մինչդեռ գերմանական հրատարակության 

դասագրքերի ուսումնասիրությունը փաստում է մեկ այլ հանգամանք 

տվյալ թեմայի մատուցման հարցումֈ Վերջինս, սակայն, չի հակասում 

ընդունված ավանդական քերականության մեջ ամրագրված հիմնական 
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դրույթներին, բայց առաջացնում է որոշակի թյուրըմբռնում սովորողների 

մոտ:  Ինչպես՝ „Studio d A2― դասագրքում նպատակի իմաստի 

արտահայտման համար ներկայացված են երկու հիմնական 

կառույցները, որտեղ կառույցների գործածության հիմնական չափանիշը 

ենթակայի առկայությունը կամ բացակայությունն է, օրինակ՝ Erfindungen 
sind nötig, um Probleme zu lösen./Erfindungen sind nötig, damit die 
Menschen Probleme lösen. [5;195]: 

Այսինքն՝ um…zu+Infinitiv դերբայական կառույցում բացակայում է 

ենթական, մինչդեռ հաջորդ նախադասության մեջ այն առկա էֈ Այս 

դեպքում նախադասության կապակցման միջոցը դառնում է damit 
կապակցորդը, ինչը, սակայն, միանշանակ չի ընկալվում սովորողների 

կողմից, հատկապես՝ գերմաներենի՝ որպես օտար լեզվի դասընթացում 

տվյալ դասագրքերի համատեղ կիրառության դեպքումֈ Պետք է նաև 

փաստենք, որ գերմաներենի դասընթացը առանց վերը նշված 

դասագրքերի („Praktische Deutsche Grammatik―, „Deutsch für 

Bachelorstudenten―), „Deutsch― կիրառության թերի է, քանի որ վերջիններս 

անփոխարինելի են լեզվի ուսուցման տարբեր փուլերումֈ  

Այսպիսով, այս թյուրըմբռնումը հարթելու նպատակով 

դասավանդողը սահմանում է նպատակի պարագա երկրորդական 

նախադասությունը՝ որպես հաղորդակցական հմտությունների 

զարգացմանը միտված քերականության դասի նպատակ, ներկայացնում 

է տվյալ իմաստի հաղորդման ձևերը, ձևակերպում է տվյալ կառույցների 

գործառույթները և նկարագրում վերջիններիս գործածության 

սկզբունքներըֈ  

Այսպես, նպատակի պարագա երկրորդական նախադասություն-

ները գերմաներենում ունեն կապակցման երկու ձև՝ um…zu+Infinitiv  
դերբայական կառույցը և damit  կապակցորդըֈ Ընդ որում՝ um…zu 

դերբայական կառույցը գործածվում է այն դեպքում, երբ 

ստորադասական նախադասության երկու մասերում՝ գլխավոր և 

երկրորդական, առկա է նույնական ենթակա, որը զեղչված է 

երկրորդական նախադասության մեջֈ  

Damit կապակցորդը գործածվում է այն դեպքում, երբ՝ 

-Գլխավոր և երկրորդական նախադասություններում առկա է 

նույնական ենթակա, բայց երկու մասերում էլ ենթակաները գործածված 

են, ինչպես՝ Er braucht Hilfe, damit er seine Probleme lösen kann.: 
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-Գլխավոր և երկրորդական նախադասություններում առկա են 

տարբեր ենթականեր, օրինակ՝ Er spricht langsam, damit ich ihn verstehen 
kann.: 

-Երկրորդական նախադասության մեջ ենթական արտահայտված է 

man անորոշ դերանվամբ՝ Er spricht deutlich, damit man ihn verstehen 
kann.: 

-Գլխավոր նախադասությունն արտահայտում է հրաման, հորդոր, 

ինչպես՝ Pass auf, damit du keinen Fehler machst.: 
Հետևաբար, քերականության դասը պետք է դասավանդողի կողմից 

հստակ պլանավորված լինի՝ սահմանելով նախապես դասի նպատակը, 

դասավանդման մեթոդները, դասի փուլերըֈ Նշված քերականության 

դասին պետք է համապատասխան քերականական կառույցները 

ներմուծվեն որպես գիտելիք դասավանդողի կողմից, ինչը, սակայն, 

բավարար չէ լեզվական հմտությունների ձևավորմանը: Ուստի, տվյալ 

օտար լեզվի դասին կարգային գիտելիքները հաղորդվում են որոշակի 

կառույցների միջոցով, ոչ քարացած մեթոդական մոտեցումներով, որոնք 

միտված են գործնականում հաղորդակցական հմտությունների 

զարգացմանըֈ Հետևաբար, քերականական կանոնների ձևակերպման և 

գործառույթների նկարագրության փուլին հաջորդում է ամրապնդման 

փուլը, այսինքն՝ ներմուծված քերականական թեման ամրապնդվում է 

համապատասխան վարժությունների և ակտիվությունների միջոցով, 

որոնք ընտրում է դասավանդողըֈ Վերջիններս համակարգված ձևով 

ներկայացված են վերը նշված դասագրքերում՝ „Praktische Deutsche 

Grammatik― (Gabrieljan J., Kopaljan N., Mnatsakanjan G.), „Deutsch für 

Bachelorstudenten― (Antaranjan N, Avakimjan A., Vardanjan G.), „Deutsch― 

(Berberjan N., Jeghiasarjan E.): Ընդ որում՝ համապատասխան 

քերականական կառույցները պետք է ընկալվեն իմացական և 

հաղորդակցական կապերի մեջ, քանի որ էմպիրիկ նյութը ինքնին 

բավարար չէ օրինաչափությունները տեսանելի դարձնելու համար, և 

քերականական տվյալ կարգի իրացումը առանձին նախադասություն-

ների մեջ սովորողներին կարող է դժվար տրվելֈ Այդ իսկ պատճառով 

անհրաժեշտ է նպատակի պարագա երկրորդական նախադասություն-

ները ներկայացնել համապատասխան լեզվական միջավայրում՝ 

համապատասխան իրավիճակային համատեքստումֈ Որպես այդպիսին 

կարող են հանդես գալ տարաբնույթ տեքստերը, տարբեր խոսքային 

իրավիճակներըֈ Իրավիճակային համատեքստը պետք է միտված լինի 

համապատասխան լեզվական կառույցների գործնական կիրառության 
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հմտությունների ձևավորմանը և զարգացմանըֈ Օտար լեզվի ուսուցման 

ժամանակակից հայեցակարգում ամրագրված լեզվական հմտություն-

ների զարգացման նպատակին կարելի է հասնել միայն սովորողների՝ 

տարբեր լեզվական իրավիճակներում ակտիվ մասնակցության  

դեպքումֈ  

Այսպիսով, դասավանդողը մշակում է նպատակի պարագա 

երկրորդական նախադասությունների ուսուցման նոր հայեցակարգ, որը 

միավորում է գործող հայեցակարգերի հիմնադրույթները՝ ուսուցման 

գործընթացի կենտրոնում դնելով սովորողների լեզվական պահանջ-

մունքները, ձևավորելով եռակողմ կապ՝ դասավանդող-սովորող, 

սովորող-դասավանդող և սովորող-սովորող, որը արդյունավետ է 

դարձնում ուսուցման գործընթացը և հնարավորություն է տալիս 

ձևավորել ու զարգացնել սովորողների մոտ հաղորդակցական 

հմտություններ՝ որպես մասնագիտական գործունեություն իրականաց-

նելու հիմնական գործիք և միջոցֈ 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРИДАТОЧНЫХ ЦЕЛИ В 

НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

Тер-Адамян Ш. В. 
 

В данной статье рассматриваются особенности преподавания 

придаточных цели в курсе немецкого языка как иностранного в вузе. В 

результате исследования учебников немецкого проявляются разные 

подходы, что приводит к некоторым противоречиям в процессе 

преподавания придаточных цели.  

В статье представляется новая концепция преподавания данной 

темы, которая включает в себя существующие подходы и направлена на 

развитие коммуникативных навыков у учащихся.  

Ключевые слова: придаточные цели, курс иностранного языка, 

преподавание грамматики, методы преподавания грамматики, современ-

ная концепция преподавания грамматики, развитие коммуникативных 

навыков. 
 

TRAINING FEATURES OF ADVERBIAL CLAUSE OF PURPOSE IN 

GERMAN 

Ter-Adamyan Sh. V. 
 

The article is devoted to research the training features of adverbial clause 

of purpose in the practical course of German as a foreign language at 
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university. As a result of researching some textbooks different approaches 

come to light which cause some contradictions in teaching process of this 

topic. 

The present article reveals a new concept of the topic teaching, which 

include all mentioned approaches and is aimed at developing students' 

communication skills. 

Keywords: adverbial clause of purpose, foreign language course, grammar 

training, methods of grammar training, modern concept of grammar training, 

development of communication skills. 
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Գրիգորյան Կ. Լ. 

 

Թեմայի ուսումնասիրության շրջանակներում ուսուցանողի 

առաջադիր նպատակը պետք է լինի մայրենիի նկատմամբ կրտսեր 

դպրոցականների առանձնահատուկ վերաբերմունքի ձևավորումը, 

տարրական դասարանների դասագրքերում զետեղված բնագրային  

առաջադրանքների միջոցով ինքնուրույն վերլուծական կարողություն-

ների ամրապնդումըֈ  

Այսպիսով, կարծում ենք, որ մեր կրթական համակարգի 

զարգացման միտումները և տարրական դպրոցի մասին ունեցած 

առանձնահատուկ մոտեցումները թույլ են տալիս պնդելու, որ տնային 

հանձնարարությունները ուսումնական գործընթացի կարևոր բաղադրիչ 

են և բովանդակային ու կազմակերպական առումով հիմնովին 

վերանայման անհրաժեշտություն ունենֈ 

Բանալի բառեր. մայրենիի ուսուցում, ուսումնառություն, լեզվական 

գիտելիք, կրթական համակարգ, տնային հանձնարարություն, 

չափորոշիչ, վերլուծել, համադրելֈ 
 

Կրթության նպատակը միշտ եղել և մնում է աճող սերնդի 

նախապատրաստումը կյանքին, հասարակության համար լիարժեք 

քաղաքացի ձևավորելունֈ Տարրական դպրոցի  դասընթացում մայրենիի 

ուսուցումը նպատակաուղղված է սովորողների պատկերավոր 

լեզվամտածողության և տրամաբանության հիմքերի, ուսումնառության 

և աշխատանքային հմտությունների ձևավորմանը, ազգային և 

համամարդկային  արժեքների նախնական հաղորդակցմանը [1]ֈ Հմուտ 

մանկավարժի կարևոր առաքելություններից է մայրենիի միջոցով 

տարրական դասարանների դպրոցականներին ուղղորդել մարդկային 

փոխհարաբերությունների, բարոյագիտական արժեքների աշխարհ, 

2 0 2 1   № 1 
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որտեղ նա կդաստիարակվի իբրև ազատ և անկախ մտածողության տեր 

անհատ՝ ձևավորված գեղագիտական ճաշակովֈ Թեման ընտրելիս 

նպատակ ենք ունեցել ընդգծելու մայրենիի դասերի (հետևաբար և 

ուսուցչի) դերը մայրենիի հանդեպ դպրոցականների մեջ սեր, 

պատասխանատվություն և առանձնահատուկ վերաբերմունք 

դաստիարակելու կարևորագույն հարցում, ինչպես նաև առաջարկվող 

մեթոդների կիրառություններով, դասագրքերում զետեղված բնագրերի 

ուղղությամբ վարժությունների և գործնական այլ աշխատանքերի 

միջոցով աշակերտների վերլուծական կարողությունների զարգացումը: 

Տարրական դասարաններում մայրենիի ուսուցումն 

իրականացվում է ճանաչողական-կիրառական արժեք ունեցող 

հանրամատչելի նյութերի և գեղարվեստական ստեղծագործությունների 

միջոցով, որոնք ոչ միայն հարստացնում են լեզվական գիտելիքները, 

այլև նպաստում են սովորողների բառապաշարի հարստացմանը, 

գեղագիտական ճաշակի ձևավորմանըֈ 

Դեռևս առաջին դասարանից սկսած՝ նախաայբբենական շրջանում, 

կարևորում ենք սովորողների աշխարհաճանաչողական ունակություն-

ների զարգացումըֈ Ուսուցչի հիմնական դերակատարությունը պետք է 

լինի նպաստել սովորողների բառապաշարի հարստացմանը, մշակել 

սովորողների բանավոր խոսքըֈ Այբբենարանի բառաշարքերում և 

կարդալու համար նախատեսված փոքրածավալ բնագրերում նրանք 

հանդիպում են նկարագրությունների, որոնց շուրջ աշխատելիս 

ուսուցիչը հենվում է աշակերտների ճանաչողական ունակությունների 

վրա, ինչը ամրապնդվում է նաև տանը հանձնարարվող 

առաջադրանքների միջոցովֈ 

Իսկ այբբենական շրջանում արդեն երեխաները իմանում են՝ ինչ է 

հնչյունը, վանկը, գաղափար են կազմում բառի, նախադասության 

մասինֈ Ուսուցիչը հասնում է նրան, որ սովորողները կարողանում են 

նկարագրել առարկաներ, երևույթներ, պատմություններ հորինել նկարի 

շուրջ և այլնֈ  

Մեթոդական հնարանքների միջոցով ապահովվում է ուսուցման 

հաջորդայնությունը և նպաստում հնչյուն-վանկ-բառ-նախադասություն-

տեքստ վերլուծական-համադրական շղթայի արդյունավետ ներդրմանը 

երկրորդ դասարանումֈ Այսպես՝ է-ե, օ-ո հնչյուն-տառերի տարբերակ-

ման համար ընթանում ենք տառից հնչյուն ուղիովֈ Սովորողներին 

հանձնարարվում է բնագրից դուրս գրել երկհնչյուն տառ ունեցող 

բառերըֈ Քանի որ երկհնչյուն տառերը հիմնականում բառասկզբում են 
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այդպես հնչում, ուստի կարելի է գրել մի նախադասություն, ուր բոլոր 

բառերը սկսվեն ե-ովֈ Օրինակ՝ երկնքում երամ երևացֈ Ուսուցիչը 

առաջարկում է արագ հաշվել նախադասության մեջ գտնվող 

յուրաքանչյուր բառի հնչյունների և տառերի քանակըֈ Ապա փոխվում է 

հանձնարարությունը. հաշվել, թե քանի՞ տեղ է ե-ն արտասանվում յէ, և 

քանի՞ տեղ՝ էֈ Նույնատիպ առաջադրանք կարելի է տալ ո հնչյունի 

գրությունն ու արտասանությունը ամրապնդելու համարֈ 

Առաջադրանքը հետաքրքրաշարժ դարձնելու նպատակով առաջարկ-

վում է՝ որպես տնային հանձնարարություն բացատրությունից գուշակել, 

թե ո՛ր բառերն են թաքնված վանդակներում. 
 

    

- ո-ով սկսվող կենդանու անուն, որը վախից գունդուկծիկ է դառնումֈ 

     

    -ո-ով սկսվող կենդանու անուն, որի խումբը հոտ է կոչվումֈ 

    

    -ե-ով վերջացող առարկայի անուն, որի մեջ ճաշ են լցնումֈ 
 

Նմանատիպ առաջադրանքների կատարումը նպաստում է 

սովորողների՝ դպրոցում սովորածը ամրապնդելու, ստեղծագործական, 

երևակայական, տրամաբանական կարողությունների զարգացմանըֈ 

Վերջին շրջանում շատ է շրջանառվում սովորողների 

ծանրաբեռնվածության, տնային առաջադրանքների ծավալի մասին 

կարծիք, որը հաճախ, ըստ ոլորտի մասնագետների ու 

պատասխանատուների, առողջական լուրջ խնդիրներ կարող են 

առաջացնել կրտսեր դպրոցականների համարֈ Տարբեր երկրների 

կրթական համակարգերի ուսումնասիրությունները վկայում են, որ 

տնային հանձնարարությունների նկատմամբ տարբեր մոտեցումներ են 

կիրառվում՝ դիտարկվելով թե՛ առողջապահական, թե՛ մանկավար-

ժահոգեբանական տեսակետիցֈ Այդ կարծիքները իրարամերժ են 

տնային հանձնարարությունների անհրաժեշտության և օգտակա-

րության վերաբերյալ [2]: 

Այսպես, շատ մասնագետներ գտնում են, որ տնային 

առաջադրանքների կատարման համար պետք է ընտրել կազմակերպ-

ման այնպիսի ձևեր, որ աշակերտները ցանկություն ունենան ինքնակամ 

և հաճույքով կատարել այնֈ Օրինակ՝ Ի. Ֆ. Խարլամովը իր 

«Մանկավարժություն» գրքում տնային հանձնարարությունների 

կատարման անհրաժեշտության մասին գրում է, որ հաճախ հանդիպում 
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ենք նորարար մանկավարժների, որոնք ուսուցումը կազմակերպում են 

առանց տնային աշխատանքների հանձնարարման՝ պնդելով, որ 

դրանցով միայն ծանրաբեռնում են սովորողներինֈ Սակայն նման 

տեսակետները մանկավարժորեն հիմնավորված չեն, և ամեն անգամ 

ուսումնասիրվող նյութին անդրադառնալը թելադրում է տնային 

աշխատանքների անհրաժեշտությունը [3]: Մեզ մոտ՝ Հայաստանի  

Հանրապետության կրթության համակարգում, չափորոշչային 

ծրագրերում տնային հանձնարարությունների բաղադրիչը ամենաթույլ 

կողմերից մեկն էֈ Մեր ուսումնասիրությունները և երկարատև 

տարիների փորձը վկայում են, որ մանկավարժներն ու ծնողները 

հիմնականում կողմ են ոչ ծանրաբեռնված տնային  հանձնարարություն-

ներին: Կարծում ենք, որ ուսումնական գործընթացի արդյունավետ 

կազմակերպման համար անհրաժեշտ է դասի ժամանակ հաղորդված 

լեզվական գիտելիքները ամրապնդել տնային առաջադրանքների 

հանձնարարմամբֈ 

 Տնային առաջադրանքները օգնում են աշակերտին ճիշտ և 

արդյունավետ կազմակերպել արտադպրոցական կյանքը, սովորում է 

ժամանակի ճիշտ բաշխում կատարելֈ Բայց հաճախ դասարանում 

կատարելով նյութն ամրապնդող վարժություններ՝ աշակերտը կարծում 

է, որ ըմբռնել է թեմանֈ Սակայն տանը նույնատիպ առաջադրանք 

կատարելիս  հանդիպում է դժվարություններիֈ  Բանն այն է, որ ըմբռնելը 

դեռևս յուրացնելը չէֈ Յուրացնելու համար հարկավոր է կիրառել 

ըմբռնածը, որի լավագույն ճանապարհը համապատասխան 

առաջադրանքներն են՝ դասարանում ուսուցչի ուղղորդմամբ, տանը՝ 

ինքնուրույնֈ Համոզված ենք, որ տնային աշխատանքի կատարումը 

նպաստում է սովորողի՝ տարբեր աղբյուրներից տեղեկություն ընտրելու, 

համակարգելու և դրանք օգտագործելու կարողությունների 

ձևավորմանը. այն ուսուցման և ինքնակրթության լավագույն միջոց է, 

որը հետաքրքրասիրության զարգացման, ստեղծագործական 

գործունեության նախապայման էֈ Տնային հանձնարարությունների 

կանոնավոր կատարումը նպաստում է միջին և ավագ դպրոցներում ևս 

դրանց հետևողական կատարմանըֈ Տնային հանձնարարությունը իր 

բովանդակությամբ և ծավալով պետք է մատչելի լինի աշակերտինֈ Ըստ 

Սուխոմլինսկու՝ գիտելիքները կենսունակ են միայն այն ժամանակ, երբ 

դրանք զարգացվում և խորացվում են հմուտ մանկավարժի 

գործունեության և ուղղորդված ուսուցման շնորհիվ, որի ամրապնդման 

միջոց են տնային հանձնարարությունները [4]ֈ 
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Երկրորդ դասարանում մայրենիի ուսուցման դասաժամերին 

լեզվական առաջադրանքների ուսումնասիրումը գեղարվեստական 

ստեղծագործությունների միջոցով՝ ամփոփիչ զրույց, ընթերցածը 

ստեղծագործաբար վերարտադրել, դերային խաղեր ու 

երկխոսություններ, նպաստում է երեխաների դատողական և 

վերլուծական կարողությունների զարգացմանը, իսկ նմանատիպ 

առաջադրանքների տնային հանձնարարումը մղում է սովորածը 

ինքնուրույն մեկնաբանելու և սովորողների կողմից գեղարվեստական 

նյութը խորությամբ յուրացնելուֈ Եթե դերային խաղերն ու 

երկխոսությունները դասարանում կազմակերպվում են հիմնականում 

բանավոր, ապա տանը հանձնարարվում է աշխատանքային տետրերում 

գրել փոքրիկ երկխոսություն կամ հորինել փոքրիկ տեքստֈ Օրինակ՝ 

1. Շնորհավորի՛ր մայրիկիդ ծննդյան օրվա առթիվֈ Գրի՛ր տեքստըֈ 

—————————————————————————————————

————————————————————————————————— 

2. Շրջանի մեջ վերցրու՛ տրամադրություն ցույց տվող բառերըֈ 

Ծառ, գետին, ուրախություն, կյանք, հոգնածություն, գաղտնիք, 

անտարբերություն, քամի, սրիչ, պայուսակֈ 

Երկրորդ դասարանի մայրենիի այլընտրանքային դասագրքերում 

զետեղված գեղարվեստական ստեղծագործությունների բառակազ-

մական, բառիմաստի ընկալման շուրջ իրականացվող 

աշխատանքների միջոցով անծանոթ բառերի ու դարձվածքների 

բացատրությամբ և դրանց գործածությամբ սովորողներն ըմբռնում են 

բառի արժեքն ու դրա պայմանավորվածությունը նրա իմաստներով ու 

խոսքի գեղարվեստական որակովֈ Երկրորդ դասարանում մայրենիի 

ծրագրային նյութի շուրջ ուսումնական գործունեությունն 

իրականացվում է հիմնականում վերլուծական-համադրական մեթոդով, 

որը պայմանավորված  է ուսուցման համակարգված  սկզբունքով՝ 

լուծելով ճանաչողական, զարգացնող, հաղորդակցական կարողություն-

ներ, բառապաշարը հարստացնող մի շարք խնդիրներֈ 

Դասի ժամանակ ուսուցիչը ապահովում է տնային աշխատանքի 

հաջող կատարման անհրաժեշտ նախադրյալներըֈ Դասարանում նյութն 

ամրապնդող վարժությունների կատարմամբ պարզում է սովորողների 

ըմբռնման, յուրացման չափըֈ Ընտրում է այնպիսի հանձնարա-

րություններ, որոնք հետաքրքրություն կարող են առաջացնել 

սովորողների մոտ և միաժամանակ կդառնան հաճելի զբաղմունք տանը 



314 

 

աշխատելիսֈ Նման դեպքերում գիտելիքը կդառնա միջոց՝ ստացածը 

անհրաժեշտության դեպքում ճիշտ կիրառելու համարֈ Օրինակ՝ 

1. Տրված բառերը դարձրու՛ ածանցավորֈ 

ամպ- ———————————————————————— 

օր-  ————————————————————————— 

դաս-  ———————————————————————— 

Նմանատիպ հանձնարարությունների միջոցով կճանաչեն 

ածանցավոր բառերը, բառի մեջ կտարբերեն արմատը և ածանցը, 

ածանցներով նոր բառեր կկազմենֈ 

Իսկ երրորդ դասարանում ուսումնասիրվող քերականական նյութը 

տրամաբանական շարունակությունն է առաջին և երկրորդ 

դասարանների նյութի՝ որոշակի ծավալումով և խորությամբֈ 

Դպրոցական դասագրքում զետեղված առաջադրանքների միջոցով 

աշակերտները խորացնում են լեզվական գիտելիքները բնագրի շուրջ 

տարաբնույթ լեզվական աշխատանքների միջոցովֈ Ներկայացնենք 

«Մութի և լույսի ծնունդը» թեմայի ուսումնասիրման տնային 

աշխատանքի վերլուծության նմուշ-օրինակֈ 

Հանձնարարվում է տանը, օգտվելով բանաստեղծությունից, 

լրացնել նախադասությունները. 

Օրը մթնում է, երբ ………………………………………………… 

Գիշերը նահանջում է, երբ ………………………………………. 

Աշխարհում լույսը կշատանա, երբ …………………………….. 

Պետք է այնպես անել, որ ……………………………………….. 

Հաջորդ դասաժամին տնային աշխատանքը ստուգելուց և 

վերլուծելուց հետո սովորողները անում են հետևյալ եզրահանգումը. 

Գիտենք, որ արևն է լուսավորում մեր երկիրն ու աշխարհըֈ Նա է լույսի 

աղբյուրըֈ Իսկ փոխաբերական իմաստով մարդու ներքին աշխարհի, 

հոգու լույսի աղբյուրը հավատն է, բարությունն ու ազնվությունը, 

մաքրությունըֈ Մարդը որքան բարի լինի, ազնիվ ու հավատքով լեցուն, 

այնքան աշխարհի լույսը կշատանաֈ 

Այսպիսով՝ սովորողները կկարողանան կապ հաստատել իմացածի 

և դասանյութի բովանդակության միջև՝ կառուցելով նկարագրական 

բնույթի խոսք «գիշեր» հասկացության վերաբերյալ, կներկայացնեն 

«գիշեր» հասկացության շուրջ տանը կատարած աշխատանքը՝ 

օգտագործելով շարժման ու խոսքի տարբեր ձևերֈ 
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 Նմանատիպ բազմաբովանդակ առաջադրանքների կատարման 

շնորհիվ ամրակայվում են սովորողների գիտելիքները բառիմաստի 

ընկալման և բառագործածության վերաբերյալ և ձևավորում դրանք 

կիրառելու կարողություններ [8]ֈ 

Չորրորդ դասարանում արդյունավետ է ուսուցումը կազմակերպել 

ինդուկցիա և դեդուկցիա եղանակների կիրառմամբ, որոնք երեխաներին 

օգնում են գիտելիքներն ու կարողությունները գիտակցաբար յուրացնել, 

լեզվական առաջադրանքների կատարման միջոցով ամբողջացնել և 

կիրառական ու ուսուցողական վարժությունների կատարման ուղիով 

ձեռք բերած կարողությունները դարձնել հմտությունֈ Այս 

գործնականությունը նպաստում է սովորողների լեզվամտածողության 

զարգացմանը, վերլուծելու-համադրելու կարողությունների ձևավոր-

մանը, որոնք կարևորվում  են նաև  տնային հանձնարարությունների 

արդյունավետ կազմակերպման առումովֈ Ներկայացնենք «Անահիտ» 

հեքիաթի ուսումնասիրման տնային աշխատանքի վերլուծության նմուշ-

օրինակֈ 

Այսպես. 

1) Գրել մեկ նախադասություն, որն արտահայտում է տեքստի 

հիմնական իմաստը (օրինակ՝ արհեստը մի բան է, որ ամենայն 

մարդ պետք է իմանա)ֈ 

2) Գրել մեկ արտահայտություն, որը կարևոր է հեքիաթի մեջ (օրինակ՝ 

արհեստ սովորել)ֈ  

3) Ի՞նչ գույն ունի հեքիաթը (օրինակ՝ վառ գույներ)ֈ  

4) Ի՞նչ ուսուցանեց հեքիաթը (օրինակ՝աշխատասիրություն)ֈ  

Հանձնարարվում  է նաև գրել հեքիաթի գովազդը և ստեղծել 

գովազդային վահանակֈ 

Դասարանում յուրաքանչյուրի կատարած աշխատանքը լսելուց, 

վերլուծելուց հետո սովորողները կկարողանան հեքիաթից առանձ-

նացնել այն տողերը, որոնք արտահայտում են հիմնական միտքըֈ 

Դատողություններ կանեն հեքիաթի հիմնական գաղափարի մասին՝ 

արտահայտելով անձնական կարծիք և վերաբերմունք աշխատանքի, 

արհեստների, մարդկանց նախասիրությունների մասինֈ Իսկ 

յուրաքանչյուրի կատարած ինքնուրույն աշխատանքը հեքիաթի 

գովազդի վերաբերյալ ավելի հետաքրքիր կլինի, եթե դասարանում 

ուսուցիչը կազմակերպի մրցույթ՝ «Ու՞մ գովազդն է ամենահամոզիչը» [9]ֈ 

Ինչպես գիտենք, գնահատման նոր մեթոդաբանության մեջ տնային 

հանձնարարությունը դիտարկվում է որպես ուսուցանող գնահատման 
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տեսակֈ Մեծ մանկավարժ Լ. Շանթը խորհուրդ է տալիս ուսուցիչներին 

տնային աշխատանքը ստուգել հանգամանորեն, ապա օգնել ամեն մի 

աշակերտի, որպեսզի ուղղի իր սխալը. ուսուցիչը երբեմն պիտի թերթի 

տետրերը և այդ միջոցով ծանոթանա աշակերտների գիտելիքներին, 

ինչպես նաև բնավորության գծերին [5]ֈ 

Համոզված ենք, որ պետք է կիրառել տնային աշխատանքների 

տարբեր տեսակներ՝ անհատական, խմբային, տարբերակված՝ հաշվի 

առնելով սովորողի անհատական կարիքներըֈ Մայրենի լեզվի դասերին 

պետք է լուրջ ուշադրություն դարձնել վերարտադրողական և 

ստեղծագործական մեթոդներին, որոնք իրականացվում են ինչպես 

տարրական դասարանների մայրենիի դասագրքերի մեթոդական 

կառույցում տրված հարցերի ու առաջադրանքների, այնպես էլ հատուկ 

նպատակով տրված իրադրությունային մենախոսությունների ու 

երկխոսությունների միջոցովֈ Դասարանում սրանց բարեհաջող 

կատարումը ապահովում է նաև տնային առաջադրանքների 

արդյունավետ կատարմանը [6]ֈ 

Մայրենիի ուսումնառության արդյունքում կրտսեր դպրոցական-

ները ձեռք են բերում անձնային, ինքնակարգավորող, ճանաչողական և 

հաղորդակցական կարողություններֈ Այսպես՝ տեքստային առա-

ջադրանքների ծանոթացումը դասարանում կատարվում է ուսուցչի 

միջոցովֈ Անհրաժեշտ է սովորողներին հանձնարարել տեքստի 

ինքնուրույն ընթերցանություն, որը կազմակերպվում է առաջադրանք-

ների բաժնում դրանց կատարման համարֈ Հանձնարարելի է որպես 

տնային աշխատանք տանը կարդալ ստեղծագործության շարունա-

կությունը, եթե աշխատանքը դասի ընթացքում չի ավարտվել, բայց 

որոշակի հատվածի վերաբերյալ հիմնովին աշխատանք կատարվել է, և 

երեխաները յուրացրել են տեքստի առանցքային հարցերը [7]ֈ 

Թեմայի ուսումնասիրության շրջանակներում ուսուցանողի 

առաջադիր նպատակը պետք է լինի մայրենիի նկատմամբ կրտսեր 

դպրոցականների առանձնահատուկ վերաբերմունքի ձևավորումը, 

տարրական դասարանների դասագրքերում զետեղված բնագրային  

առաջադրանքների միջոցով ինքնուրույն վերլուծական կարողություն-

ների ամրապնդումը, ինչը նպաստում է լեզվական գիտելիքների 

զարգացմանն ու խորացմանը հանրակրթության հաջորդ մակարդակ-

ներում՝ միջին և ավագֈ 
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ДОМАШНЕЕ  ЗАДАНИЕ  И ЕГО  РОЛЬ В КУРСЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА 

РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

Григорян К. Л. 

 

Основная цель учителя при изучении темы должна заключаться в 

формировании у учащихся младших классов особого отношения к 

родному языку, укреплении самостоятельных аналитических навыков 

посредством оригинальных заданий, размещенных в учебниках младших 

классов. 

Таким образом, мы считаем, что тенденции развития нашей системы 

образования  и особые подходы к начальной школе позволяют 

утверждать, что домашние задания это важный компонент учебного 

процесса, который необходимо существенно пересмотреть с 

организационной точки зрения. 

Ключевые слова: обучение родному языку, образование, 

лингвистические знания, образовательная система, домашнее задание, 

стандарт, анализировать, объединить. 

 

HOME TASK AND ITS ROLE IN THE COURSE OF EDUCATION IN  

THE NATIVE LANGUAGE 

Grigoryan K. L. 

 

The primary goal of the teacher in the study of the topic is to develop 

primary school students special attitude of towards the mother tongue, to 

strengthen independent analytical skills through original assignments in 

elementary school textbooks. 

To sum up, we believe that the development trends of our education 

system and special approaches to elementary school allow us to argue that 

homework is an important component of the educational process and need 

substantive and organizational revision. 

Keywords: mother tongue teaching, education, linguistic knowledge, 

educational system, homework, standard, analyze, combine. 
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LA CLASSE INVERSÉE EN PÉDAGOGIE UNIVERSITAIRE 

Harutyunyan G. S. 

 

L‘article traite de la nouvelle approche de  l‘enseignement/l‘apprentissage 

dans le contexte universitaire: «La classe inversée» qui ouvre de nouvelles 

perspectives pour améliorer la qualité de l'enseignement à l‘université. Dans 

l‘article sont présentes les raisons nécessaires pour le passage  aux technologies 

de la «Classe inversée», les étapes historiques de la formation de cette 

technologie, les objectifs, ainsi que sont analysés diverses possibilités de son 

application en Arménie, ses avantages et ses inconvénients. 

Mots-clés: classe inversée, pédagogies actives, coopération, créativité, 

l‘enseignement supérieur. 

 

La société moderne se caractérise par la virtualité de la vie et les 

communications publiques. Les technologies de l'information et de la 

communication (TIC) utilisées en économie, gestion, médecine, culture, ont 

pénétré profondément dans notre vie quotidienne et ont déjà changé notre 

comportement, nos méthodes de communication, nos approches du travail, en 

un mot , notre mode de vie. La mise en œuvre des technologies numériques 

dans l'éducation est un  processus inévitable qui  nécessite une révision de 

l'existant paradigme pédagogique basé sur la nature narrative du transfert de 

connaissances. Compte tenu du nombre impressionnant d‘informations 

accessibles aux étudiants grâce à Internet, il est évident pour que l'enseignant 

n'est plus la seule source de connaissances. L'amélioration de la qualité de 

l'éducation nécessite l‘ introduction de nouvelles approches de la formation, 

plus adaptées  aux besoins d'aujourd'hui. 

Si on tient compte les  changements économiques et sociaux  il est 

important d'apprendre aux élèves à apprendre indépendamment. À cet égard, 

l'enseignant fait face à une  tâche difficile du choix des modes et  des formes 

2 0 2 1   № 1 
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d'organisation des cours, des activités dont la mise en œuvre garantiront le  

haut niveau des étudiants. 

Récemment, suite au Covid 19 un apprentissage hybride ou mixte a été 

mis en place: l‘utilisation  active des éléments d'apprentissage à distance, des 

ressources pédagogiques électroniques, des plateformes collaboratives,  

Internet. Une des dernières tendances en pédagogie étrangère qui  se trouve 

actuellement au cœur de l‘attention des éducateurs des pays développés, en 

particulier en France est l‘approche de la «Classe inversée». Un nombre 

incroyable de nouveaux sites y sont dédiés ainsi qu‘une multitude d‘articles 

scientifiques. Cet intérêt  soulève de nombreuses questions : une telle approche 

est-elle efficace au contexte universitaire? Contribue-t-elle au développement 

de la motivation, de l‘autonomie des apprenants? Quelles sont les difficultés 

rencontrées  par les étudiants et  les enseignants. 

Afin de répondre, du moins en partie, à ces questionnements, nous 

proposons une recension des écrits sur l‘état actuel des connaissances 

scientifiques relatives à la classe inversée, ses modes de réalisation, les 

difficultées possibles. Nous mettons également en évidence quelques avantages 

par rapport au système éducatif traditionnel. 

Le principe de départ de la classe inversée est de demander aux élèves de 

prendre connaissance du cours à la maison afin de libérer le temps de la classe 

pour   la communication et la mise en commun:c‘est le principe de la classe 

inversée. Si l‘on peut inverser la classe avec un manuel scolaire, en demandant 

de lire la leçon seul en dehors de la classe et en faisant les exercices ensemble 

en classe, il faut reconnaître que le numérique a donné un nouvel essor à cette 

pratique en permettant d‘extérioriser le cours magistral sur une plateforme 

d‘échange, le plus souvent sous la forme d‘un diaporama vidéo commenté en 

voix off ou d‘une brève explication du professeur filmé, appelée «capsule 

vidéo» La classe inversée est un transfert complet ou partiel du processus de 

transfert des connaissances vers  l'étude en autonomie. En même temps, le 

premier effet de la technique de l‘inversion cours/devoirs est d‘ouvrir du  

temps et de l‘espace en  classe en lui consacrant plus de temps pour des 

interactions, entre les élèves et le professeur qui devient plus disponible, ainsi 

qu‘entre les élèves eux-mêmes. Libérer le cours de l‘omniprésence de la parole 

magistrale en l‘extériorisant a pour effet de placer l‘élève au coeur des 

dispositifs d‘apprentissage; l‘élève en tant qu‘individu, les élèves en tant que 

collectif. Le temps de  la salle de classe est libéré, s‘appuie sur l‘ineractivité et 

développe la réflexion et  la créativité. 
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Les premières expériences de la classe inversée ont été conduites par 

Mazur, professeur de physique à Harvard, dès les années 1990. Mazur a 

travaillé pendant des années pour favoriser l‘apprentissage actif et le rôle 

interactif en cours Il développe des stratégies pédagogiques par les pairs et 

publie un livre à ce sujet en 1997: Peer Instruction: A User's Manual". 
Au milieu des années 2000, Bergmann et Sams, deux enseignants de 

chimie à l‘école secondaire Woodland Park au Colorado, ont travaillé 

davantage sur cette approche. Ils ont contribué à son implantation en créant 

des vidéos pour leurs étudiants absents. Face au succès de la méthode, ils 

choisissent cette stratégie pour l'ensemble de leurs cours, augmentant ainsi 

l'interaction, la participation et la collaboration entre les apprenants.  

En 2007, ils ont commencé à enregistrer des présentations PowerPoint et 

ils ont publié les leçons sur Internet pour les étudiants qui étaient 

fréquemment absents, ce qui nuisait fortement à leurs  résultats académiques. 

Les leçons en ligne ont été diffusées rapidement. Les deux enseignants ont 

commencé à parler de leurs stratégies pédagogiques avec leurs collègues qui  

ont commencé à utiliser des vidéos en ligne et des podcasts vidéo pour 

enseigner aux élèves en dehors de la salle de classe et réserver du temps de 

classe pour des exercices de groupe et des exercices de révision de concepts. 

C‘est ainsi que l‘appellation Flipped Classrooms est apparue, et plus tard 

le Flipped Learning Network. 

Cette approche  a par la suite été popularisée en mars 2011 par Salman 

Khan, fondateur de la Khan Academy, lors d‘une «conférence TED» 

(Technology, Entertainment and Design) où il proposait l‘utilisation de ses 

vidéos éducatives pour «inverser» les classes. Plus près de nous, la pédagogie 

inversée est davantage popularisée au Québec depuis 2011. 

 Dans le système d‘enseignement supérieur «plusieurs formes sont 

actuellement utilisées dans la classe inversée ». [4]   

Le modèle classique de l'apprentissage inversé implique la connaissance 

préliminaire de l'étudiant avec le matériel théorique pour le prochain cours. 

En guise de préparation, on  peut donner des notes de cours de référence ou un 

paragraphe du manuel, sous forme de documents vidéo et audio. Le professeur 

organise une discussion en classe sur ce qui a été préparé, explique les points 

difficiles en   utilisant  des méthodes interactives d‘apprentissage. Il convient 

de noter que même si  la formation se fait partiellement à distance, ce modèle 

continue de ressembler au système éducatif: d'abord étudies théoriques, 

concepts et modèles, puis leur utilisation pratique. 
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Le modèle suivant  de la classe inversée est  conventionnellement appelé 

"avancée",  et prévoit deux étapes:  hors de la  salle de classe  et  en salle de 

classe et implique une complication du niveau des tâches et l‘expansion des 

types d‘activités.  Les élèves se préparent seuls, recherchent  des informations 

sur un sujet, lisent  des articles, regardent  des vidéos  en mini-groupes ou 

préparent  individuellement des résumés, qu'ils présenteront au public. Ils 

présentent  les résultats de leurs travaux  lors d‘un débat ou une table ronde. 

Ainsi  la présentation des résumés, la  discussion du matériel lu et préparé sont   

réalisés en  public.. 

Enfin, le type  combiné du modèle de la  classe inversée  qui suppose 

comme indique son nom la combinaison  des deux modèles dêcrits ci-dessus. 

L‘objectif  de ce modèle n‘est pas le changement  du  lieu de réalisation  d'un 

certain type d'activité, mais dans le réapprobation des composantes clées du 

processus éducatif. Nous changeons la séquence traditionnelle des compétences 

impliquées (mémorisation, compréhension, application, analyse, synthèse, 

évaluation). En premier lieu est explorée la partie  pratique de la théorie,  

ensuite sa  justification théorique. 

Tout d‘abord les étudiants travaillent à  distance en mini-groupes avec 

une tâche ou une situation problématique, essayent de l'évaluer, de rechercher 

et analyser des informations nécessaires pour une évaluation objective des 

événements, pour trouver des solutions. En salle de classe  ils présentent  les les 

sources et les informations trouvées et, sous la direction d'un enseignant 

analysent  la tâche, comparent  les avantages et les inconvénients de chacune 

des solutions proposées. C‘est suivi par le distanciel  à nouveau, au cours de 

laquelle les étudiants étudient alors  la théorie fondamentale  de la question. 

Enfin,  tout ce qui a été étudié  est résumé et  consolidé en salle de classe. 

Le professeur qui tente l‘expérience de la classe inversée verra son rôle et 

sa place considérablement redéfinis. «La condition préalable à l‘inversion est 

d‘accepter de se livrer à un véritable lâcher prise en abandonnant le contrôle, 

en acceptant que tout ne soit pas prévu à l‘avance, écrit sur le papier, en 

monopolisant beaucoup moins la parole, en s‘abandonnant à l‘intelligence 

collective». [6] 

Comme un concepteur, le professeur élabore des plans de travail, 

situations complexes, projets coopératifs, ce qui lui demande de la réflexion et 

de l‘anticipation. Le professeur devient personne ressource et intervient si le 

groupe est en difficulté. Comme un accompagnateur, le professeur de classe 

inversée invite à s‘interroger sur la méthode de travail, et propose des outils de 
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remédiation. Comme un coach sportif, le professeur s‘appuie sur le collectif 

pour mettre en valeur l‘initiative individuelle, et sur l‘individu pour apporter 

ses compétences au groupe. Comme un guide, le professeur réoriente le 

cheminement ; en évaluant le niveau du groupe, il mesure jusqu‘où il peut « 

l‘emmener plus loin ». Comme un animateur, du latin anima, l‘âme,  le 

professeur met une âme dans le scénario pédagogique, en s‘inspirant des 

techniques d‘Education populaire. Comme un pédagogue, le professeur 

expérimente des dispositifs qui font l‘objet d‘échange et de réflexion avec ses 

pairs. Le professeur n‘est plus à la recherche de la bonne réponse dans la classe, 

mais de l‘erreur. En effet, la métacognition devient centrale: l‘élève est invité à 

s‘interroger sur sa façon d‘apprendre, sur son profil cognitif et à en tenir 

compte pour élaborer ses stratégies personnelles d‘apprentissage qui stimulent  

l'intérêt pour le sujet étudié, incite l'étudiant à devenir indépendant, penser, 

repousser les limites de ses  connaissances. 

La classe inversée  repose sur l‘action de décentrer en faisant de la 

curiosité, d‘esprit critique l‘objectif du cours. Ce sont la lecture sélective, le 

moyen d‘accéder au savoir, la vérification des sources, qui importent autant 

que le contenu. «Le travail sur les sources, le traitement des données, la lecture 

sélective, contribuent aussi à former l‘élève dans le maniement d‘internet, 

voire à l‘armer contre ses dangers et ses dérives». [8] 

Ainsi, cette approche change la nature de la connaissance. Si pendant  le 

cours  traditionnel la connaissance est transmise  toute faite, structurée, 

logique, la  classe inversée nécessite l‘implication  de l'étudiant à la  recherche, 

à la compréhension de l‘information pour une utilisation future. 

La technologie de la classe inversée change considérablement le 

processus de l‘évaluation basée sur la reproduction des connaissances et leur 

application dans un cadre bien défini. Les différents modèles des classes 

inversées nous permettent  d'utiliser une possibilité plus large de formes de 

contrôle des connaissances des étudiants en fonction des tâches qui leur  ont 

été soumises devant les étudiants. Au cas où les informations ne sont  pas 

communiquées par l'enseignant, l‘évaluation porte sur les approches de 

recherche utilisées, ainsi que sur  la qualité des informations. Si l'élève avait 

pour tâche de communiquer les résultats au groupe et d‘organiser une 

discussion, c‘est la qualité de communication, la contribution de chacun, 

l'efficacité des apprentissages qui sont évaluées. La coévaluation et 

l‘autoévaluation sont aussi importantes. 
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Il convient de souligner que la  classe inversée n'est pas une méthode 

complètement nouvelle, il croise de différentes approches centrées sur 

l'étudiant et l‘apprentissage, ainsi que les approches basées sur les compétences. 

Si on se demande si cette méthode convient aux  conditions arméniennes, 

il est nécessaire, tout d'abord, de noter que l‘enseignement/ l‘apprentissage 

actuel  prévoit un grand nombre d'heures de travail  en dehors des étudiants. 

Dans le même temps, les chercheurs nationaux font  remarquer que  le plus 

gros problème de nos étudiants, en particulier de ceux qui ont un faible niveau 

de préparation scolaire, réside dans le fait qu‘ils sont incapables d‘effectuer un 

travail autonome et ils se montrent réticents à faire systématiquement leurs 

devoirs. Tous les étudiants ne peuvent pas travailler avec la littérature 

éducative, ne peuvent pas relever et   mettre en évidence l'idée principale ni  

comprendre ce qu‘ils lisent. Alors que la classe inversée  demande et entraine  

une augmentation significative du  travail en autonomie  des étudiants, ce qui 

nécessite un haut niveau de motivation, d'indépendance, de conscience, et la 

participation active à l'apprentissage. J. Bishop, maître de conférences à 

l'Université de l'Utah (USA) et partisan actif  la classe inversée, écrit qu'il y 

aura toujours dans le groupe  des étudiants qui se montreront réservés à l'idée 

de cet apprentissage inversé ou, par principe, contre tout changement. [2] 

En outre, un autre obstacle que nous rencontrons est le supplément de  

travail pour les  enseignants. Pour la préparation des capsules video ou d‘autres 

documents de qualité pour le travail extrascolaire des étudiants,  l‘enseignant 

doit s‘interroger non seulement sur le contenu de son cours, mais aussi pour la 

qualité de la présentation. Manque d‘habileté technique des enseignants quant 

à la plate-forme, manque d‘outils numériques éventuellement de 

l‘établissement, manque de  compétences face aux outils, tout cela  peut faire 

peur. Il faut distinguer les difficultés provenant de l‘équipement, des problèmes 

techniques que rencontre le professeur : ces derniers peuvent rapidement 

décourager. 

Malgré les problèmes ci-dessus qui rendent difficile la mise en œuvre de la 

classe inversée  dans les universités arméniennes, cette méthode a beaucoup 

d‘avantages par rapport au système éducatif traditionnel.  

 L‘avantage de cette méthode réside dans sa flexibilité, elle donne 

l‘opportunité à chaque enseignant  d'utiliser pour chaque situation 

spécifique, l'option qui correspond le mieux à son objectif 

d‘enseignement. 
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 Elle donne la possibilité de combiner harmonieusement l‘enseignement à 

distance  avec des cours magistraux. Il y a plus de temps pour discuter des 

questions complexes. 

  La disponibilité de nombreuses ressources est assurée. Les étudiants 

utilisent  le matériel pédagogique à un moment qui leur convient, 

peuvent y revenir à tout moment, visionner les capsules dans un endroit 

qui leur convient et à partir de divers appareils mobiles. 

  Cette approche  favorise le  travail en équipe. Elle repose sur 

l'organisation d'équipes d'étudiants, ainsi que sur l'interaction entre les 

étudiants et l'enseignant. Dans le même temps, les conditions nécessaires 

sont créées pour la libre expression des idées avec la recherche de 

solutions optimales, pour les tâches définies par l'enseignant. 

  L‘évaluation de la qualité de l'auto-apprentissage des étudiants devient 

possible. L'enseignant voit clairement les résultats de la maîtrise du sujet 

par chaque élève, et identifie également les questions qui causent 

certaines difficultés de compréhension ou qui présentent un plus grand 

intérêt et, en conséquence, il leur accorde un peu plus d'attention. 

 Lors des cours traditionnels, les étudiants essaient généralement de 

prendre plus de notes possibles sans s'arrêter pour réfléchir à ce que 

l‘enseignant a dit. L'utilisation de matériel vidéo et d'autres supports 

d'information préenregistrés permet aux étudiants de contrôler 

pleinement le déroulement de la conférence: ils peuvent regarder, 

revenir en arrière ou avancer selon le besoin. 

En conclusion, la pratique de classe inversée,  pour laquelle il existe en 

effet un intérêt grandissant, est potentiellement porteuse de changements, car 

elle fédère de nombreuses approches psychologiques, pédagogiques, techno 

pédagogiques. Même si l‘utilisation de cette méthode rendra plus difficile le 

travail des enseignants, parce qu‘il nécessitera la maîtrise de nouvelles 

technologies et  des techniques pédagogiques, elle  «permettra  aux enseignants 

d‘expérimenter, d‘échanger et d‘élaborer des pédagogies actives et variées en 

vue d‘ améliorer  la qualité de la formation universitaire». [6] 
 

ՇՐՋՎԱԾ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ 

Հարությունյան Գ. Ս. 

 

Աշխատանքում ներկայացված է «Շրջված ուսուցում»  

դասավանդման և ուսուցման նոր մոտեցումը, որը նոր հեռանկարներ է 
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բացում համալսարաններում կրթության որակի բարելավման գործում: 

Նշվում  են բարձրագույն մասնագիտական կրթության մեթոդներում  

շրջված ուսուցման  տեխնոլոգիաներին անցնելու անհրաժեշտության 

պատճառները: Ներկայացված են այս տեխնոլոգիայի ձևավորման 

փուլերը, նպատակները, ինչպես նաև վերլուծվում են Հայաստանի 

պայմաններում դրա կիրառման տարբեր հնարավորությունները, 

առավելությունները և թերությունները: 

Բանալի բառեր. շրջված ուսուցում, ակտիվ մանկավարժություն, 

համագործակցություն, ստեղծագործական միտք, բարձրագույն 

կրթություն: 

 

―ПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАСС‖ В УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ПЕДАГОГИКЕ 

Арутюнян Г. С. 

 

Описана технология «перевернутого обучения» студентов, 

открывающая новые перспективы в повышении качества образования в 

вузах. Показаны причины, вызывающие необходимость перехода к 

технологиям «перевернутого обучения» в методиках высшего 

профессионального образования. Представлены этапы становления этой 

технологии, цели, а также анализируются различные возможности ее 

применения в Армении, ее преимущества и недостатки. 

Ключевые  слова:  перевернутое  обучение, активная педагогика, 

сотрудничество,  высшее  образование, креативность. 
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Մանվելյան Ա. Ռ. 

 

Այսօր մեր երկրում ընթացող հասարակական, քաղաքական 

զարգացումները, պատերազմական և հետպատերազմական վիճակն ու  

համավարակը  դպրոցում  գեղագիտական  դաստիարակության  

գործընթացի կազմակերպման գործում առաջադրեցին բազմաթիվ 

խնդիրներ, որոնց ուսումնասիրությանն էլ նվիրված է հոդվածըֈ  

Հոդվածում ներկայացված են այն խնդիրները, որոնք պայմանավորված 

են ստեղծված իրավիճակով, գեղագիտական դաստիարակության 

իրականացման հնարավորություններով, նախանշված են դրանց 

լուծումներըֈ   

Բանալի բառեր. դաստիարակություն, գեղագիտական 

դաստիարակություն, անձի զարգացում, հանրակրթություն, 

դաստիարակչական աշխատանքներ: 

 

Նախաբանֈ Գեղագիտական դաստիարակությունը նպատա-

կաուղղված գործընթաց է, որը ենթադրում է շրջակա միջավայրի 

գեղագիտական ընկալման և գեղեցիկի ստեղծման ունակությունների 

զարգացում, անձի հուզազգացմունքային և արժեքային գիտակցության և 

դրան համապատասխան գործունեության ձևավորում: Գեղեցիկը 

ճանաչելու, հասկանալու, զգալու, ինչպես նաև գեղագիտական այլ 

ունակությունների նախադրյալները մարդուն տրվում են ժառանգաբար: 

Դրանց ձևավորումը և զարգացումը հիմնականում իրականացվում են 

սոցիալական ամենատարբեր ինստիտուտներում, որոնցից են 

ընտանիքը, դպրոցը, երեխաների զարգացման կենտրոնները, արվեստի 

դպրոցները, սոցիալ-կրթական, մշակութային հաստատությունները և 

այլն, որոնց ազդեցության արդյունքում փոփոխվում  է երեխայի 

2 0 2 1   № 1 
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մտածողությունը, նա ճանաչում է աշխարհը, ձևավորվում է 

գեղագիտական ճաշակ, ընդլայնվում է երեխաների գեղագիտական 

զարգացման սահմանները՝ ընդգրկելով նաև իրականության բոլոր 

կողմերը՝ բնությունը, ընտանեկան, դպրոցական միջավայրը, 

աշխատանքային գործունեությունը, ստեղծված իրավիճակները, 

հասարակական կյանքը   և այլնֈ  

Այսօր մեր երկրում ընթացող հասարակական, քաղաքական 

զարգացումները, պատերազմական և հետպատերազմական վիճակն ու  

համավարակը դպրոցում ուսուցման և դաստիարակության  

գործընթացի կազմակերպման գործում առաջադրեցին բազմաթիվ 

խնդիրներֈ Կրթական գործընթացը  հիմնականում կազմակերպվեց 

առցանց եղանակով՝ հեռավար ուսուցմամբ՝ փորձելով արագ լրացնել  

բացթողումները, հաղթահարել այն դժվարությունները, որոնք այս 

պայմաններում առաջացանֈ Իրավիճակն անսովոր և արտակարգ էր․ 

կորուստներ, սպառնալիքներ, մարտահրավերներ և այլն, որոնց 

բախվեցին և՛ ծնողները, և՛ ուսուցիչները, և՛ սովորողները, և՛ տարբեր 

կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, ովքեր առնչվում էին 

երեխաների կրթության գործինֈ Դպրոցական կրթության 

կազմակերպումը հեռավար ուսուցմամբ կազմակերպելիս  

համակարգիչն ու համացանցը դարձան ուսուցման գործընթացի 

անբաժանելի մասը, ամենակարևոր գործիքը, որին, սակայն, շատերը ոչ 

միայն չէին տիրապետում, այլև չունեին այդ հնարավորություններըֈ  

Ինչպես գիտենք, իրականացվեցին տարբեր միջոցառումներ՝ 

հաղթահարելու ստեղծված խնդիրներն ու դժվարությունները, առավել 

ուշադրություն դարձնելով ուսուցման գործընթացին,  հնարավորինս 

նպաստելով ուսուցման գործընթացի կազմակերպման արդյունավե-

տությանը, այսինքն՝ առավելապես կարևորվեց ուսուցման գործընթացը, 

դասանյութերը, դրանց պատրաստումն ու ներկայացումըֈ Տարբեր 

պատճառներով պայմանավորված՝ նկատվեց դաստիարակչական 

աշխատանքների իրականացմանն ուղղված գործընթացների բացակա-

յություն կամ դրանց նկատմամբ  անուշադրության ցուցաբերումֈ Այսօր, 

երբ հանրակրթական դպրոցները հիմնականում անցել են առկա 

ուսուցման, պետք է ընդունել այն իրողությունը, որ հասարակության մեջ 

ստեղծված իրավիճակները, առաջացած խնդիրներն ու տարբեր 

զարգացումներն իրենց ազդեցություններն ունեն սովորողի 

դաստիարակության գործընթացի վրա, ուստի  անհրաժեշտ է դառնում 
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ցուցաբերել հետևողականություն, իրականացնել նպատակաուղղված 

գործընթացներ  դաստիարակության խնդիրների լուծման համարֈ 

Անդրադառնանք գեղագիտական դաստիարակության իրականաց-

ման հիմնահարցերին, որոնք այսօր առկա են դպրոցումֈ Նշենք, որ 

գեղագիտական դաստիարակության խնդիրները բազմազան են ու 

բազմաբնույթ, և դրանք հիմնականում կարելի է  ներկայացնել հետևյալ  

կերպ. 

Ձևավորել և զարգացնել՝   

 բնությունը, մարդկանց փոխհարաբերությունները գեղագիտորեն 

ընկալելու ընդունակությունը, 

 արվեստի ստեղծագործությունները գեղագիտորեն ընկալելու և 

ճիշտ գնահատելու ընդունակությունը, 

 արվեստի տարբեր բնագավառներում ստեղծագործական գործու-

նեության հետաքրքրությունը, ձգտումը և ընդունակությունները, 

 գեղագիտությունը աշխատանքի, հանգստի, կենցաղի, ընտանիքի, 

շրջապատի կյանքի մեջ մտցնելու, գիտելիքները գեղագիտության 

բնագավառում կատարելագործելու պահանջը, 

 գեղագիտական ակտիվության ձևավորումը, 

 ստեղծագործական կարողությունների զարգացումը [1]ֈ 

Գիտականորեն մշակված այս խնդիրներն իրագործվում են և՛ 

դպրոցում՝ դասերի ընթացքում, դասերից հետո, նախասիրական 

պարապմունքներում,  արվեստի, երաժշտական դպրոցներում, սոցիալ-

կրթադաստիարակչական հաստատություններում, և՛ ընտանիքում, և՛ 

հասարակությունում՝ տարբեր հոգևոր-մշակութային միջոցառումների 

տեսքով: 

Սակայն այսօր, երբ անհրաժեշտ է  համավարակի տարածման 

կանխարգելմանն ուղղված կանոններին հետևել և պահպանել, նկատում 

ենք, որ դպրոցում սահմանափակվել են դաստիարակչական 

միջոցառումները, շփումներն ու այցերը, ծնող-դասվար, ծնող-ուսուցիչ 

հաղորդակցական հարաբերությունները հիմնականում տեխնիկայի 

միջոցով է տեղի ունենում, ծնողներն անգամ, ինչպես նշեցին 

դասվարներից շատերը, այլևս դժվարությամբ են գալիս դպրոց,  

ներկայանալ չեն ուզումֈ Սա բավականին լուրջ խնդիր է, երբ ծնողների 

մասնակցությունը ուսումնադաստիարակչական աշխատանքներին 

նվազում է, ծնողներն այլևս կամ գրեթե նախաձեռնողականություն չեն 

ցուցաբերում,  չեն ուզում պատասխանատվություն կրել  իրականացվող 

գործընթացներում և այլնֈ  
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Մեր կողմից ծնողների (թվով 36) և դասվարների (թվով 32) 

շրջանում իրականացվել են հարցումներ՝  առաջադրված հիմնախնդրի 

ուսումնասիրության նպատակովֈ Հարցումներն անցկացվել են Գյումրու 

թիվ 7, 19, 21, 6, 11 և Արթիկ քաղաքի թիվ 2 դպրոցներումֈ Անցկացվել են 

նաև զրույցներ ինչպես ծնողների, այնպես էլ դասվարների հետֈ 

Ծնողների շրջանում մեր կողմից անցկացված զրույցներից պարզ 

դարձավ, որ նրանց մեծամասնությունը գեղագիտական դաստիարա-

կության ուղղությամբ առանձնապես աշխատանքներ չի իրականաց-

նում,  հետևողական չէ իր երեխայի  երաժշտական, նկարչական և այլ 

ընդունակությունների, ստեղծագործական կարողությունների բացա-

հայտման և զարգացման գործումֈ   

Այն հարցին, թե ում դերն եք կարևորում երեխաների 

գեղագիտական դաստիարակության  գործում  (առաջարկվել է, ըստ 

առաջնայնության, նշել մինչև երեք պատասխան),  դասվարների կողմից  

տրվել են հետևյալ  պատասխանները՝  

ա/ ուսուցչի - 32 – (34%), 

բ/ծնողների – 27 - (28%), 

գ/ ընկերների – 14 - (15%), 

դ/ շրջապատի/միջավայրի-13- (14%), 

ե/ հասարակության-10- ( 9%), 

զ/  այլ - 0     0%:                                                                                                             

Նույն հարցադրմանը 36 ծնողներ այսպես են պատասխանել. 

ա/ ուսուցչի - 36 - 47% 

բ/ծնողների – 20 - 26% 

գ/ ընկերների - 12- 16% 

դ/ շրջապատի/միջավայրի – 8 - 11% 

ե/ հասարակության - 0 - 0 % 

զ/  այլ -0 - 0%     

Նշենք, որ ոչ բոլոր ծնողներն էին նշել երեք պատասխանֈ  Այստեղ 

նկատում ենք՝ ուսուցիչների և ծնողների պատասխանների միջև առկա է 

որոշակի տարբերությունֈ   

Ծնողները  և դասվարները կարծում են, որ կրտսեր դպրոցականի 

գեղագիտական դաստիարակության ճիշտ, նպատակասլաց 

կազմակերպումը, ղեկավարումն ու խթանումը հիմնականում պետք է 

իրագործվի ուսուցիչների միջոցովֈ  Իրենց դերակատարությանն ավելի 

քիչ կարևորություն են տալիս ծնողները, մինչդեռ ուսուցիչները  

կարևորում են և՛ ծնողների, և՛ շրջապատի ու ընկերների, և՛ 
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հասարակության դերըֈ Ծնողներն ընդհանրապես չեն կարևորում 

հասարակության դերը:  Նրանք կարևորում են  շրջապատող միջավայրի 

դերըֈ Սա թերևս կարելի է համարել գեղագիտական դաստիարակության 

իրականացման համար կարևոր նշանակություն ունեցող 

հիմնահարցերից մեկը, առավել ևս այսօր, երբ տարբեր պատճառներով 

պայմանավորված՝ ընտանիքը դժվարանում է իրականացնել իր 

հիմնական դաստիարակչական գործառույթըֈ Ոչ պակաս դերակատա-

րություն ունի նաև հասարակությունը՝ իր կողմից ներկայացվող 

հասարակական պահանջի տեսանկյունիցֈ  

Հաջորդ հիմնահարցն այն բացթողումներն են, որոնք մեզ հայտնի 

պատճառներով առկա են հանրակրթության համակարգում՝ 

մասնավորապես տարրական դպրոցումֈ  

Ինչպես ցույց են տալիս մեր կողմից անցկացված հարցման 

արդյունքները, դասվարներն այն հարցին, թե այսօրվա պայմաններում 

ձեր կողմից անտեսվեցին դաստիարակչական աշխատանքներն ու 

միջոցառումները, հարցվող դասվարների 55%-ը  պատասխանել են՝ այո, 

36%-ը  պատասխանել է՝ ոչ, 9%-ը  պատասխանել է՝ մասամբֈ  Այն 

հարցին, թե ինչ առաջարկներ ունեն դասվարները դաստիարակչական 

աշխատանքների իրականացման ուղղությամբ, հիմնականում հնչել են 

այսպիսի տեսակետներ․  կփորձեն բացթողումները լրացնել  ամառային 

արձակուրդներին, կկազմակերպվեն լրացուցիչ պարապմունքներ, 

միջոցառումներ, կլինեն հանձնարարություններ և այլնֈ Դասվարները  

բանավոր զրույցների ընթացքում նշեցին, որ իրենցից շատերը 

աշակերտների հետ լրացուցիչ պարապմունքներ են կազմակերպել 

տանը, ինչպես նաև հեռավար, որ  հաղորդակցման այդ տեսակը մեծ 

մասամբ այլևս ընդունված է և այն կարելի է երբեմն կիրառել 

սովորական պայմաններումֈ Այսօր, երբ դպրոցներն անցել են առկա 

ուսուցման, դարձյալ դաստիարակչական աշխատանքները չեն 

իրականացվում լայն թափով, դրանք առանձին հանձնարությունների 

տեսքով են հիմնականում կազմակերպվումֈ Գրեթե նույն վիճակն է 

արվեստի, երաժշտական, պարարվեստի, նկարչական դպրոցներում, 

ստուդիաներումֈ Տարբեր պատճառներով պայմանավորված՝ մեծ թիվ են 

կազմում բացակայությունները (աշակերտներ, ուսուցիչներ, ծնողներ)ֈ 

Շատ երեխաներ գնում են մասնավոր պարապմունքներիֈ Ճիշտ է, այս 

խնդիրը դուրս է հանրակրթության սահմաններից, սակայն այն բացառիկ 

նշանակություն ունի անձի համակողմանի և ներդաշնակ զարգացման, 

արվեստի բնագավառում մասնագետների պատրաստման  համարֈ  
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Անհրաժեշտ ենք համարում անդրադառնալ կոլեկտիվ գեղագիտական 

գործունեությանն ուղղված աշխատանքներին տարրական դպրոցում, 

որը նույնպես ոչ պակաս կարևորություն ունեցող հիմնահարց է 

գեղագիտական դաստիարակության իրականացման տեսանկյունիցֈ 

Դրանք կարող են լինել արհեստների, ծեսերի և ծիսակատա-

րությունների, ժողովրդական բանահյուսության արժեքների հետ 

ծանոթացումը, առանձին միջոցառումների կազմակերպումը, որոնք 

գեղագիտական արժեքների ձևավորման նախադրյալներ ենֈ  

«Գեղագիտական արժեքները մարդու վրա թողնում են հոգեֆիզիկական, 

իմացական և բարոյական ազդեցություն, դրանով իսկ միահյուսվում են 

մտավոր, աշխատանքային, ֆիզիկական և բարոյական դաստիարա-

կության հետ» [2, էջ 221]ֈ Ինչպես գրում է  Պ. Լեսգաֆտը, «Զարգացումը 

պետք է ներդաշնակ լինի, ինչպես ֆիզիկականը, այնպես էլ դրան 

համապատասխան մտավորը, էսթետիկականը, բարոյականը» [3, էջ 86]ֈ  

Եզրահանգումֈ Այսպիսով, կրտսեր դպրոցականի գեղագիտական 

դաստիարակության ոլորտում առկա հիմնահարցերի ուսումնասի-

րությունների արդյունքում կարելի է նախանշել այն գործընթացները, 

որոնք կարող են նպաստել կրտսեր դպրոցականի համակողմանի և 

ներդաշնակ զարգացմանը՝ ձևավորելով իրականության նկատմամբ 

որոշակի հարաբերություններֈ Այդ գործընթացներն են․ 

 Ընդունելով այն գաղափարը, որ ուսուցման ընթացքում 

դպրոցականը դաստիարակվում է, կարծում ենք, դաստիարա-

կության գործընթացին վերաբերող  աշխատանքներ պետք է 

մշտապես իրականացնել ուսուցման ընթացքում և յուրաքանչյուր 

դասի կոնկրետ նպատակներից մեկը ձևակերպել սովորողների 

դաստիարակության տեսանկյունից՝  առաջադրելով խնդիրներֈ 

 Ծնողների հետ պարբերաբար անցկացնել խորհրդատվություններ, 

զրույցներ, կազմակերպել հանդիպումներ գեղագիտական 

դաստիարակության հետ կապված խնդիրների, դրանց հնարավոր 

լուծումների վերաբերյալֈ  

 Գեղագիտական դաստիարակության իրականացման նպատակով 

օգտվել համացանցից և կազմակերպել այցելություններ 

թանգարաններ, պատմամշակութային վայրեր,  դիտել արվեստի 

ներկայացուցիչներին վերաբերող  հաղորդումներ, մասնակցել 

խմբային քննարկումների, դիտել արվեստի ստեղծագործություն-

ներ, լսել երաժշտական կատարումներ և այլնֈ  
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 Սովորողներին ակտիվորեն ներգրավել ինքնակրթության, 

ինքնազարգացման գործընթացներին, ըստ անհրաժեշտության՝ 

տալ հանձնարարականներ, աշխատել ծնողների հետֈ  

Այս աշխատանքների իրականացման անհրաժեշտությունը բխում է 

ստեղծված իրավիճակից,  դաստիարակության նպատակի հասարա-

կական-պետական նշանակությունից, գեղագիտական դաստիարա-

կության իրականացման հնարավորություններից՝ առաջնորդվելով այն 

գաղափարով, որ «Գեղեցիկը կփրկի աշխարհը»ֈ  
 

ОСНОВНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В 

СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

Манвелян А. Р. 
 

Статья посвящена изучению проблем организации эстетического 

воспитания в школе, которая была вызвана эпидемией, текущими 

общественно-политическими, военными и послевоенными событиями в 

нашей стране.  В статье представлены проблемы, определены способы 

реализации эстетического воспитания, обозначены пути их решения.   

Ключевые слова: воспитание, эстетическое воспитание, развитие 

личности, общеобразовательные работы.  
 

THE MAIN PROBLEMS OF AESTHETIC EDUCATION IN MODERN 

SCHOOL 

Manvelyan A. R. 
 

The article is devoted to the study of the problems of organizing aesthetic 

education at school, which was caused by the epidemic, current socio-political, 

war and post-war events in our country. The paper presents the problems, 

defines the ways of implementing aesthetic education at school and outlines 

the ways to solve them.  

Keywords: education, aesthetic education, development of personality, 

comprehensive educational work.  
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Հոդվածն անդրադառնում է միջմշակութային հաղորդակցական 

կարողությունների ձևավորման խնդիրներին: Առանձնահատուկ 

ուշադրություն է դարձվում մշակութային տարբերություններին: 

Միջմշակութային հաղորդակցության ուսուցման ծրագրեր մշակելիս 

հաշվի է առնվում մայրենի  և ուսումնասիրվող  լեզվամշակույթների 

առանձնահատկությունները: Հետևաբար հոդվածի հիմնական 

նպատակը միջմշակութային հաղորդակցության ուսուցման 

գործընթացի առանձնահատկությունների և արդյունավետության 

բացահայտումն է: 

Հոդվածում վերլուծվում են օտար լեզվով հաղորդակցման 

գործընթացում միջմշակութային հաղորդակցման կարողությունների 

ձևավորման հետ կապված հարցերը՝ շեշտը դնելով լեզվակիրների  

մշակութային և լեզվամտածողության տարբերությունների վրա, ինչը 

մշակույթների երկխոսության համատեքստում անհրաժեշտ պայման է 

համարվում: 

Բանալի բառեր. միջմշակութային երկխոսություն, միջմշակութային 

հարաբերություններ, միջմշակութային իրազեկություն, մշակութային 

բազմազանություն, բազմամշակույթություն, մշակույթ, միջմշակութային 

կարողություններ: 

 

Ժամանակակից աշխարհում մարդն ավելի ու ավելի է բախվում այլ 

մշակույթների ներկայացուցիչների հետ՝ ելնելով  համագործակցության 

անհրաժեշտությունից:   

Օտար լեզուն լեզվակիր ժողովրդի մշակույթի էական տարրն է, 

ուստի դրա ուսումնասիրությունը նպաստում է ժողովուրդների 

2 0 2 1   № 1 
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փոխըմբռնմանը, միջմշակութային դրական հարաբերությունների 

ամրապնդմանն ու փոխհարստացմանը: Մշակույթը ինչպես 

հաղորդակցություն ստեղծող, այնպես էլ հաղորդակցության արդյունք է: 

Հետևաբար, միջմշակութային հաղորդակցության պատշաճ ընկալումը և 

գնահատումը կարևոր գործոն է միջմշակութային դրական 

հարաբերություններ խթանելու և լեզվական ունակություններ 

զարգացնելու համար: 

Օտար լեզուների ուսուցման հիմնական հեռանկարային 

նպատակը սովորողներին բազմազգ և բազմամշակութային, 

ժողովրդավարական հասարակության մեջ ապրելուն և գործունեություն 

ծավալելուն նախապատրաստելն էֈ 

Այս փոխկապակցված աշխարհում լեզուների և մշակույթների 

ուսումնասիրությունը յուրաքնչյուրի կրթության հիմնական մասն է 

կազմում: Առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացությունը և տարբեր 

հասարակությունների հետ շփումը, որպես այսօրվա աշխարհի 

քաղաքացի, ընդլայնում են կարիերա ստեղծելու հեռանկարները և 

հնարավորությունները բազմաթիվ ասպարեզներում՝ տուրիզմ, 

լրագրություն, բիզնես, կրթություն, բանկային համակարգ, սոցիալական 

աշխատանք, կառավարում, միգազգային և այլ հարաբերություններ 

ինչպես հանրային, այնպես ել մասնավոր համակարգերում: 

Համաշխարհայնացման դարաշրջանում տարբեր մշակույթների 

մարդկանց կապերի ամրապնդման առանձնահատկությունները 

օբյեկտիվորեն պահանջում են օտար լեզվի ուսուցման նոր մոտեցումներֈ 

Ներկայումս, երբ ավելի ու ավելի է ընդլայնվում տարբեր մշակույթ կրող 

ժողովուրդների հետ անմիջական շփումը, օտար լեզուների 

դասավանդման գործընթացում մշակութային հետազոտությունները 

խիստ անհրաժեշտ են դառնումֈ 

Այնուամենայնիվ, ցանկացած օտար լեզվի գործնական  

տիրապետման գործընթացում առաջնայնությունը  պետք է տրվի 

միջմշակութային կարողությունների ձևավորմանը, ինչը ենթադրում է 

ուսումնասիրվող լեզվի երկրի մշակութային առանձնահատկություն-

ների իմացություն, սեփական գիտելիքները նոր մշակութային 

միջավայրին հարմարեցնելու հմտություններ և ունակություններ և 

անձնային այնպիսի որակներ, ինչպիսիք են հանդուրժողականությունը, 

համբերությունը, հայրենասիրությունը, կարեկցանքըֈ 

Դառնալով տարաբնույթ միջմշակութային կապերի մասնակից` 

մարդիկ փոխազդեցության մեջ են մտնում այլ մշակույթների 
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ներկայացուցիչների հետ՝ հաճախ էապես տարբերվելով միմյանցից: Այդ 

պատճառով միջմշակութային կապերը նպաստում են նոր մշակութային 

միջավայր մարդկանց մուտք գործելուն, կողմնորոշում են անձի ազատ 

ստեղծագործական զարգացումը սոցիալ-մշակութային միջավայրում: 

Հանդիսանալով եզակի և յուրօրինակ մշակույթի կրող և 

փոխազդեցության մեջ մտնելով այլ մշակույթների հետ՝ անձը ոչ միայն 

նպաստում է սեփական զարգացմանը, այլ նաև ներգործում է այլ 

մշակույթների վրա:  

Օտար լեզվի տիրապետման նշանակությունը գնալով աճում է և 

թույլ է տալիս իրականացնել շփումը տարբեր երկրների 

ներկայացուցիչների հետ: Միջազգային և միջանձնային հաղորդակ-

ցությունը, ազգերի միջև փոխըմբռնումը օտար լեզու ուսումնասիրող 

ցանկացած ուսումնական հաստատությունում հույժ կարևոր են 

դարձրել միջմշակութային հաղորդակցության կարողությունների 

ձևավորումը: Ինչպես նշում են սոցիոլոգները, ժամանակակից 

աշխարհում լեզվային շփումների իրավիճակներն ավելի ու ավելի 

մասսայական բնույթ են կրում:   

Միջմշակութային հաղորդակցությունը մշակույթի զարգացման և 

մարդկային գործունեության կարևորագույն նախապայմանն է: Այն 

ապահովում է տարբեր հասարակական խմբերի, ժամանակի ու 

տարածության միջև եղած կապը, հնարավոր է դարձնում հասարա-

կամշակութային փորձի իրականացումը և փոխանցումը, մարդկանց 

համատեղ գործունեության կազմակերպումը և համակարգումը, 

մտքերի, գիտելիքների և արժեքների փոխհաղորդումը [1]: 

Միջմշակութային հաղորդակցությունը՝ որպես գիտական 

առարկա, ձևավորվել է ԱՄՆ-ում 50-ական թթ.: Առաջին անգամ 

«Միջմշակութային հաղորդակցություն» տերմինը կիրառվել է 1954թ. 

ամերիկացի գիտնականներ Է. Հոլլի և Գ. Թրեյգերի կողմից՝ որպես 

մարդկային փոխհարաբերությունների առանձնահատուկ բնագավառ և 

նպատակ, որին պետք է ձգտի մարդը, ով ցանկանում է որքան 

հնարավոր է լավագույնս և արդյունավետ հարմարվել շրջակա 

միջավայրին [2]ֈ Ավելի ուշ միջմշակութային հաղորդակցության 

գաղափարներն ու հիմնադրույթներն առավել համակարգված 

ներկայացվել Է. Հոլլի ‗‗The Silent Language‘‘ («Համր լեզու», 1959թ.) 

հայտնի աշխատության մեջ, ուր հեղինակը ցույց է տալիս մշակույթի և 

հաղորդակցության միջև եղած սերտ կապը: Զարգացնելով մշակույթի և 

հաղորդակցության փոխադարձ կապի մասին իր գաղափարները՝ Է. 
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Հոլլը եկել է այն համոզման, որ եթե մշակույթը ուսումնասիրելի է, այն 

նաև դասավանդելի է: Նա առաջինն է ասել, որ միջմշակութային 

հաղորդակցության հիմնախնդիրը պետք է դարձնել ոչ միայն գիտական 

հետազոտությունների առարկա, այլ նաև ինքնուրույն ուսումնական 

առարկա: Ըստ միջմշակութային հաղորդակ-ցության տեսության 

հիմնադիր Էդվարդ Հոլլի՝ միջմշակութային հաղորդակցության 

դասավանդումը ենթադրում է այնպիսի դասավանդում, որը հիմնված է 

այլ մշակույթ կրողների հետ անմիջական շփման ընթացքում 

մշակույթների տարբերության ընկալման վրա [3]ֈ Այս տեսակետը 

անվիճելի ապացույց է այն հանգամանքի, որ  մշակութային 

տարբերությունները, տարատեսակ հակամարտություն-ների 

կարգավորման, միջմշակութային բանակցությունների, 

բազմամշակութային կոնֆլիկտների լուծման ժամանակ  կարող են 

հանգեցնել անհավասարակշռությանֈ  

Ըստ որոշ գիտնականների՝ ինչպիսիք են Ս. Գ. Տեր-Մինասովան,   

Ա. Պ. Սադոխինը, Տ. Գ. Գրուշեվիցկայան, Յու. Բոլտենը, Գ. Խիլլերը,         

Ա. Թոմասը, միջմշակութայնության ուսուցումը նպաստում է 

միջմշակութային հակամարտությունների նվազեցմանը, վերացնում է 

տեղի բնակչության և արտագաղթյալների միջև եղած լարվածությունը, 

ինչպես նաև վերջիններիս հնարավորություն է տալիս արագ 

հարմարվելու բնիկների կյանքի պայմաններին և ներգրավվելու 

օտարալեզու հասարակության մեջ [4]ֈ 

Պատահական չէ, որ այսօր կրթական բարեփոխումների 

շրջանակում կարևորվում է սովորողի ոչ միայն լեզվական 

հաղորդակցական կարողությունը, այլ նաև միջմշակութային 

հաղորդակցական կարողունակությունըֈ Միջմշակութային հաղորդակ-

ցությունը իր մեջ պարփակում է անձի կայացման գոյաբանական 

տեսանկյունը, մինչդեռ հաղորդակցությունը պարունակում է անձի 

լեզվական և խոսքային ընդունակությունները: Իսկ դա արդեն 

պահանջում է միջազգային հանրության նպատակներին և ձգտումներին 

համարժեք մեթոդական նորամուծությունների համալրում և ներդրումֈ 

Դրանց իրականացման պայմաններում կարելի է դաստիարակել 

այնպիսի անհատ, որը նոր դարաշրջանում ընդունակ լինի 

համագոյատևել, համաշխարհայնացման գործընթացներում իրեն 

ներդաշնակ զգալ՝ մի բան, որը կհանգեցնի տարբեր երկրների, 

ժողովուրդների և նրանց մշակույթների փոխգործունեության 

ընդլայնմանը:  
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Գործնական շփումը օտարերկրացիների հետ ապացուցել է, որ  

նույնիսկ օտար լեզվի խոր իմացությունը բավարար չէ միջմշակութային  

հաղորդակցության հաջող իրականացման համար, և չի բացառվում 

կոնֆլիկտների ու անհասկանալի իրավիճակների առկայությունը այդ  

լեզվի  կրողների հետ: Օտար լեզվի տիրապետումը չի կարող լիարժեք 

լինել՝ առանց ծանոթանալու ուսումնասիրվող լեզվի մշակույթին և 

մտածելակերպինֈ Այդ պատճառով օտար լեզվի դասավանդումը շատ 

բուհերում լրացվում է մեկ այլ՝ «Երկրագիտություն» առարկայով, որը 

ծանոթացնում է սովորողներին տվյալ երկրի պատմությանը, 

սովորույթներին, ավանդույթներին: Սակայն, ինչպես ցույց է տվել  

գործնական փորձը, տվյալ մշակույթի լսարանային ուսուցումը դեռ 

բավարար չէ այդ  լեզուն կրողների հետ  ոչ կոնֆլիկտային շփման 

համար: Այսօր ակնհայտ է, որ հաջող ու արդյունավետ շփումը այլ 

մշակույթի ներկայացուցիչների հետ անհնար է առանց միջմշակութային 

հաղորդակցության գործնական ունակությունների: Օր.՝ Հայաստանի 

Հանրապետությունում, կախված կրթական նոր բարեփոխումներից, 

փորձեր են արվում այդ ուղղությամբ, որի վառ օրինակն է մի շարք 

բուհերում դասավանդվող «Միջմշակութային հաղորդակցություն» 

առարկան: Այս առարկայի դասավանդումը պայմանավորված է նախ 

նրանով, որ անհրաժեշտ է ուսանողներին պատրաստել արդյունավետ 

միջմշակութային հաղորդակցության գործընթացին, զարգացնել նրանց 

մշակութային իրազեկությունը, ձևավորել գործնական ունակություններ 

և կարողություններ, որոնք կօգնեն գիտակցել մշակութային 

բազմազանությունն ու հաղորդակցվել այդ մշակույթների հետ: 

Սակայն միջմշակութային հաղորդակցության համար առավել 

կարևոր է մշակույթների բազմազանության գիտակցումը, հասկանալը, 

որ չկան լավ և վատ մշակույթներ: Յուրաքանչյուր մշակույթ արժեք է, 

որը պետք է հասկանալ, ըմբռնել, գիտակցել, որը և ենթադրում է 

մշակութային կարողունակության և հաղորդակցման կարողությունների 

ձևավորում [5]: 

Մշակութային կարողունակության և հաղորդակցման 

կարողությունների զարգացման կարևորագույն պայման է 

հանդիսանում հենց միջմշակութային կրթական միջավայրի ստեղծումը: 

Այս պայմանն առավել արդյունավետ իրականացվում է օտար լեզվի 

կրթական գործընթացում՝ ուսուցման ժամանակակից ձևերի և 

մեթոդների կիրառման միջոցով: 
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Սովորողների միջմշակութային հաղորդակցության կարողություն-

ների ձևավորում հասկացությունն ուսումնասիրելու համար դիտարկվել 

են հիմնախնդրի վերաբերյալ տարբեր երկրների գիտնականների և 

հետազոտողների աշխատությունները և գործնական փորձը, 

ուսումնասիրվել է սովորողների միջմշակութային հաղորդակցության 

արդյունքում ծնված հակազդեցությունների էությունը, դրա դերն ու 

նշանակությունը անձի զարգացման և արժեքային համակարգի 

կայացման մեջ, ինչպես նաև հետազոտվել են հոգեբանական որակները, 

որոնք նպաստում են սովորողների միջմշակութային հաղորդակցության 

կարողությունների առավել արդյունավետ ձևավորմանը: Նման 

հետազոտությունների բաղադրիչներ կարող են լինել ավանդույթներն ու 

ծեսերը, կենցաղային մշակույթը, վարքագիծը, գեղարվեստական 

մշակույթը, ազգագրությունը և այլնֈ    

Միջմշակութային հաղորդակցության կարողությունների 

ձևավորումը դիտարկվում է որպես մարդկանց և մշակույթների միջև 

հոգևոր և գործնական փոխհարաբերությունների համակարգ, որն 

առաջանում է միջանձնային, միջմշակութային և միջազգային 

երկխոսության ընթացքում, հիմնվում է հանդուրժողականության, 

ապրումակցման, հումանիստական, բարոյական սկզբունքների և 

համոզմունքների, վարվելաձևի ու փոխըմբռնման սոցիալ-

հոգեբանական առանձնահատկությունների վրա, ինչպես նաև լինելով 

անձի մասնագիտական պատրաստության կարևորագույն մասը՝ իրենից 

ներկայացնում է անձի ինքնազարգացման և ինքնակայացման 

անբաժանելի մասը: Միջմշակութային կարողունակությունը հարկավոր 

է դիտարկել որպես լեզվական, հաղորդակցական և մշակութային 

կարողությունների միավորումֈ Ընդ որում՝ լեզվական կարողությունը 

ենթադրում է հաղորդակցական իրադրությանը համապատասխան 

լեզվական միջոցների (հնչյունական, ուղղագրական, բառագիտական, 

քերականական) ճիշտ ընտրություն և կիրառումֈ Ակնհայտորեն 

անվիճելի է լեզվի գերակա դերը միջմշակութային արդյունավետ 

հաղորդակցության համար, որտեղ բացառվում են լեզվական 

խոչընդոտները [6]ֈ Ինչ վերաբերում է մշակութային կարողություններին, 

ապա այն ենթադրում է քաղաքական, մշակութային և այլ իրույթների, 

դարձվածքների, բարբառների իմացությունֈ Միջմշակութային 

կոմպետենցիայի հմտությունների զարգացմանն ուղղված իրադրական 

մոտեցումը ենթադրում է իրույթների իմացություն, ինչպես նաև 

ճանաչողական գործունեություն, որն ուղղված է օտարալեզու 
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հաղորդակցվողների մոտ լեզվի, մտածողության և մշակույթի միջև կապ 

հաստատելունֈ 

Միջմշակութային հաղորդակցական կարողունակությունը այն  

պարտադիր որակն է, որն անհրաժեշտ է բարձրագույն ուսումնական 

հաստատության ժամանակակից շրջանավարտին, որովհետև այն հիմք 

է հանդիսանում մասնագիտական շարժունակության, կյանքի 

պայմանների արագընթաց փոփոխությունների նախապատրաստման 

համար,ինչպես նաև այդ կոմպետենցիան մասնագետին դարձնում է 

համաշխարհային նվաճումների անմիջական մասնակիցը, նպաստում է 

բակալավրի և մագիստրոսի մասնագիտական ինքնաիրացմանը [7]ֈ 

Միջմշակութային հաղորդակցության կարողությունների 

ձևավորումը կարող է հզոր խթան հանդիսանալ մշակութային շոկը 

հաղթահարելու համար, եթե այն հենվի այնպիսի անձնային որակների 

ձևավորման վրա, ինչպիսիք են հանդուրժողականությունը, 

ապրումակցումը, երկխոսությունը, ճկուն և քննադատական 

մտածողությունը, հետաքրքրասիրությունը, ստեղծագործական ընդու-

նակությունները: Միջմշակութային հաղորդակցության կարողություն-

ների ձևավորումը բարդ գործընթաց է, որն իրականանում է 

միջանձնային փոխգործունեության և մշակույթների երկխոսության 

ընթացքում: 

Սովորողների միջմշակութային հաղորդակցությունը նպաստում է 

անձի՝ արժեքային համակարգի վերաիմաստավորմանը, գերագնահատ-

մանը, պայմաններ է ստեղծում արժեքային կողմնորոշումների 

կայացման համար, պահանջում է որոշակի հոգեբանական որակների 

առկայություն, ինչպիսիք են. 

 Հանդուրժողականությունը՝ որպես յուրաքանչյուր մշակույթի, 

անձնավորության և ժողովրդի հավասարության ընդունում, 

գիտակցում և ըմբռնում: 

 Ապրումակցումը՝ որպես ուրիշի սուբյեկտիվ ընկալում, նրա 

ներաշխարհը թափանցելու, զգացմունքներն ու մտքերը 

հասկանալու կարողություն: 

 Երկխոսություն՝ որպես երկու հավասարազոր սուբյեկտների միջև 

եղած փոխադարձ կապ, փոխգործունեություն, որի ընթացքում 

երկուսն էլ ներգործում են միմյանց վրա և փոխադարձաբար 

զարգանում:  

Միջմշակութային հաղորդակցության խնդիրների վերաբերյալ 

հետազոտական մի շարք աշխատությունների վերլուծությունը ցույց է 
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տալիս, որ քանի որ ներկա ժամանակներում կրթությունը դարձել է 

միջազգային, բազմալեզու և բազմամշակույթ, ապա անհրաժեշտություն 

է զգացվում կրթական գործընթացում ներդնել «մշակույթների 

երկխոսություն» հասկացությունըֈ Հաղորդակցական կրթության 

հայեցակարգը, որն այսօր որոշում է դպրոցում օտար լեզու 

դասավանդելու մոտեցման ռազմավարությունը, պահանջում է  լեզու + 

մշակույթ  բանաձևից անցում կատարել «լեզու՝ մշակույթի միջոցով և 

մշակույթ՝ լեզվի միջոցով» բանաձևին [8]: 

Համաշխարհայնացման համատեքստում ցանկացած պետության 

առաջընթաց կախված է նոր սերունդներից, հետևաբար, պայմաններից 

մեկը, որը պետությունը դնում է կրթության առջև, հանդիսանում է 

այնպիսի անձի ձևավորում, որը ունակ է միջմշակութային 

երկխոսության: Բազմազգ երկրների համար, որտեղ բախվում են 

տարբեր մշակույթներ, հատկապես կարևոր է երիտասարդ սերնդին 

սովորեցնել շփվել այլ մշակույթների հետ, ինչպես նաև սովորեցնել 

նրանց հարգել և գնահատել  այլոց մշակույթները, հասկանալ դրանց 

արժեքներն ու առանձնահատկությունները, կարողանալ երկխոսություն 

հաստատել և կանխել կոնֆլիկտները, որոնք կարող են առաջանալ 

մշակութային տարբերությունների հետևանքով [9]: 

Ժամանակակից է այն մարդը, որը տիրապետում է օտար լեզվին, 

ներգրավված է այլ լեզվակրի ու մշակույթի մարդկանց հետ շփվելու 

գործընթացումֈ Այս առումով օտար լեզու սովորողների համար կարևոր 

է ոչ միայն ունենալ հարուստ բառապաշար և պատշաճ 

արտասանություն, լավ տիրապետել օտար լեզվի քերականությանը, այլև 

զարգացնել միջմշակութային կարողություններ: Վերջինս ենթադրում է 

այնպիսի լեզվական մակարդակի ձեռքբերում, ինչը թույլ կտա սահուն 

արձագանքել զրույցի ընթացքում չնախատեսված շրջադարձերին, 

դրսևորել համարժեք խոսքային վարքագիծ, գիտելիքների ընդարձակ 

զինանոցից անսխալ ընտրել համապատասխան լեզվական միջոցներ և 

դրանք օգտագործել ըստ էությանֈ Տարբեր ազգերի պատկանող անձանց  

հաղորդակցության ժամանակ հնարավոր կոնֆլիկտներից խուսափելու 

համար շատ   կարևոր է իմանալ օտարերկրացու վարքագծի  ազգային և 

մշակութային առանձնահատկությունները:   

Անհրաժեշտ է արձանագրել, որ օտար լեզուն ուսումնասիրելիս 

սովորողը ոչ միայն պետք է տիրապետի տվյալ լեզվի բառապաշարին, 

քերականական և շարահյուսական առանձնահատկություններին, այլև 

կարողանա իրավիճակին համարժեք արձագանքել լեզվակիրների 
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առարկություններին, տեղին օգտագործել դեմքի արտահայտություն-

ներն ու ժեստերը, ճիշտ կիրառել խոսքային էթիկայի կանոնները և 

իմանալ ուսումնասիրվող լեզվի երկրի պատմամշակութային 

առանձնահատկությունները: Միջմշակութային հաղորդակցության 

իրականացումը ենթադրում է ոչ միայն ընդունել մեկ այլ մշակույթի 

ներկայացուցչին իր ազգային և մտավոր բոլոր հատկանիշներով, այլ 

նաև ընդունակ լինել ինքը ևս փոխվելու: Ուսումնասիրելով օտար լեզուն 

իր ողջ բազմազանությամբ՝ սովորողները բախվում են լեզվական և 

մշակութային բազում երևույթների և համեմատում դրանք մայրենի 

լեզվի հետ: Այսպես, օրինակ,՝ յուրացնելով օտար լեզվի լեքսիկական և 

քերականական համակարգը, սովորողը զուգահեռներ է անցկացնում 

օտար լեզվի և մայրենի լեզվից իր ստացած գիտելիքների միջև, որպեսզի 

առանձնացնի լեզվական երևույթների նմանություններն ու տարբերութ-

յունները դրանց ճիշտ օգտագործման համար: [10] Օտար մշակույթի 

ուսումնասիրությունը սովորողին մղում է դիմելու նաև իր երկրի 

մշակութային և պատմական փաստերին, այլ մշակույթի մեջ 

ներգրավվելու արդյունքում փոխել վերաբերմունքն ու գնահատականը, 

հրաժարվել կարծրատիպերից,  օտար մշակույթի վերաբերյալ ունեցած 

գիտելիքներն օգտագործել սեփական մշակույթն ավելի խորությամբ 

ճանաչելու համար:    

Այսպիսով, ուսումնասիրելով օտար լեզուն և մասնակցելով 

միջմշակութային հաղորդակցությանը՝ սովորողը ավելի խորությամբ է 

ընկալում իր մայրենի լեզուն և հարազատ մշակույթը: Միջմշակութային 

կարողությունների ձևավորումը ենթադրում է օտար մշակույթի 

ներկայացուցչի մեջ տեսնել ոչ միայն այն, ինչ իրենց առանձնացնում է, 

այլև այն, ինչը միավորում էֈ Միջմշակութային կարողությունը 

ձևավորվում է օտար լեզվի հաղորդակցության ուսուցման 

գործընթացում՝ հաշվի առնելով լեզվակիրների մշակութային և մտավոր 

տարբերությունները  և անհրաժեշտ նախապայման է հանդիսանում 

մշակույթների երկխոսության համար: Տարբեր մշակույթների 

ներկայացուցիչների միջմշակութային հաղորդակցության ընթացքում 

առաջացած հնարավոր խնդիրների իրազեկումը, արժեքների և 

վարքագծի նորմերի ընկալումը օտար լեզվի ուսումնասիրության 

գործում բավականին նշանակալի գործոն են հադիսանում: Եվ երբ 

սովորողները պատրաստ են դրանք լուծել, նրանք կարող են խուսափել 

թյուրըմբռնումներից, վարքագծի ոչ համարժեք ընկալումից և հնարավոր 

կոնֆլիկտներից, որոնք կարող են առաջանալ լեզվի սխալ 
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օգտագործման, զրուցակցի արձագանքը սխալ մեկնաբանելու և 

իրավիճակը ճիշտ չգնահատելու հետևանքովֈ  

Մի բան միանգամայն պարզ է. որևէ երկրի մշակույթի 

ուսումնասիրությունը չի սահմանափակվում միայն դասագրքեր 

օգտագործելով կամ առավել կատարյալ մեթոդներով դասավանդելով. 

այն պետք է իրականացնել միջմշակութային հաղորդակցության 

գործընթացում:   

 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

Галстян Г. Х. 

 

В статье рассматриваются проблемы формирования компетенций 

межкультурной коммуникации. Особое внимание уделяется вопросам 

культурных различий, с учетом специфики родной и изучаемой 

лингвокультур при разработке программы обучения межкультурной 

коммуникации. Следовательно, главная цель статьи заключается в том, 

чтобы раскрыть особенности процесса обучения межкультурной 

коммуникации, показать его эффективность.  

Анализируются вопросы, связанные с формированием компетенций 

межкультурной коммуникации в процессе обучения общению на 

неродном языке, с акцентом на культурные и ментальные различия 

носителей языка, что является необходимым условием для успешного 

диалога культур.  

Ключевые слова: межкультурная компетенция, межкультурные 

отношения, межкультурная осведомленность, культурное разнообразие, 

мультикультурализм, культура,  межкультурный диалог. 

  

PROBLEMS OF INTERCULTURAL COMMUNICATION CARACITY 

DESING 

Galstyan G. Kh. 

 

The article deals with the problems of the formation of competencies in 

intercultural communication. Particular attention is paid to the issues of 

cultural differences, taking into account the specifics of the native and studied 

linguocultures when developing a program for teaching intercultural 

communication. Therefore, the main goal of the article is to reveal the features 
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of the process of teaching intercultural communication, to show its 

effectiveness. 

Issues related to the formation of intercultural communication 

competencies in the process of teaching communication in a foreign language 

are analyzed, with an emphasis on cultural and mental differences of native 

speakers, which is a prerequisite for a successful dialogue of cultures. 

Keywords: intercultural dialogue, intercultural relations, intercultural 

awareness, cultural diversity, multiculturalism, culture, intercultural 

capacities. 
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Աշխատանքում ուսումնասիրվել է ավագ դպրոցում   

ռազմամարզական խաղերի կազմակերպման և անցկացման 

մեթոդական առանձնահատկությունները, աշակերտների վրա 

զգայական և կրթական արդյունավետ փոխազդեցությունը զինվորական 

ծառայությանը նախապատրաստելու համար:  

Բանալի բառեր. ռազմամարզական խաղեր, ավագ դպրոցական, 

զինվորական ծառայություն, շարժողական ընդունակություններ, 

ֆիզիկական պատրաստություն: 

 

Արդիականությունը: Ռազմամարզական խաղերը, ի թիվս այլ 

խաղերի, ժողովուրդներին ուղեկցել են դեռևս նախնադարից: 

Ժամանակի ընթացքում դրանք թեև կրել են փոփոխություններ, բայց 

երբեք դուրս չեն եկել ժողովրդի կենցաղից: Դրա պատճառներից են՝ 

պատանի և երիտասարդ սերնդի կոփումը, առողջ մարմնի 

դաստիարակությունը և ռազմական նկատառումները: Այս երկու 

անբաժանելի հանգամանքների հիմքում ընկած են եղել հայրենի երկրի 

պաշտպանության գաղափարը և տնտեսական զբաղմունքները: 

Ռազմամարզական յուրաքանչյուր խաղի հիմքում ընկած են այնպիսի 

երևույթներ, որոնք հատուկ են ամեն մի երկրի քաղաքացիական, 

քաղաքական և ռազմական կյանքին ու արվեստին, որովհետև խաղը 

կյանքի բարդ երևույթների վերարտադրությունն է:   

Աշխարհը այսօր ապրում է մի ժամանակահատված, երբ 

քաղաքական առաջնորդների արտաքին քաղաքականությունը 

անընդհատ նորացնում և հաճախակի փոխում է իր ուղղությունները՝ 

«Ճակատային ճարտարապետությունը»: Անշուշտ, նորացող զինտեխ-

2 0 2 1   № 1 
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նիկայի և հարափոփոխ քաղաքականության պարագայում հրամայա-

կան է դառնում ունենալ մարտունակ բանակ՝ առողջ և գրագետ 

զինվորների համալրմամբ [1]: Իսկ այս կարևորագույն հարցի լուծման 

գործում կարևորագույն դերակատարություն ունի  հանրակրթական 

դպրոցը: Դպրոցականներին զինվորական ծառայությանը նախապատ-

րաստելու, նրանց  կարգապահությունն ամրապնդելու, մարտական 

հատկանիշներ դաստիարակելու կարևորագույն միջոցառումներից են 

բանակումները, տուրիստական արշավները և դրանցում ներառված 

ռազմամարզական խաղերը: Վերջինիս գլխավոր նպատակը 

մարտական-արշավային կյանքի մի շարք կողմերի մասին ճիշտ 

պատկերացումներ ձևավորելն ու դիմացկունություն, հնարամտություն, 

վճռականություն, արիություն դաստիարակելն է: Վերոնշյալ 

ընդունակությունները, կարողությունները և հմտությունները, ինչպես 

նաև բարոյակամային հատկանիշները կարող են  որոշվել միայն 

զինվորական ծառայությանը բնորոշ առանձնահատուկ պայմաններին 

մոտ լինելով [3, 4]:  

Ռազմամարզական խաղերի մանկավարժորեն ղեկավարման 

հարցերը, դրանց տեղն ու դերը դպրոցականների դաստիարակության 

գործում եղել են բազում հետազոտությունների առարկա: Մշակվել են 

մեթոդներ ռազմամարզական խաղերի ուսուցման ուղղությամբ, և այս 

հարցերը ներկայացրել են ոչ միայն տեսական, այլև գործնական 

հետաքրքրություն [5]: 

Մի շարք հեղինակներ (Պ. Դ. Լուկաշով, Պ. Ֆ. Կուկլին, Լ. Ա. 

Տետուշկինա, Լ. Ա. Լավրովա) նշում են, որ յուրաքանչյուր խաղ պետք է 

համապատասխանի երեխայի հնարավորություններին, լինի գրավիչ, 

միևնույն ժամանակ խաղացողներից պահանջի լարվածություն: Չպետք 

է թույլ տալ, որ խաղի խնդիրները հեշտորեն լուծվեն [4]: Իսկ ռուս 

ականավոր մանկավարժ Մակարենկոն գրել է. «Խաղն առանց ջանքերի, 

խաղն առանց ակտիվ գործունեության, միշտ վատ խաղ է»: 

Աշխատանքի նպատակն է ուսումնասիրել ավագ դպրոցում   

ռազմամարզական խաղերի կազմակերպման և անցկացման 

մեթոդական առանձնահատկությունները, աշակերտների վրա 

զգայական և կրթական արդյունավետ փոխազդեցությունը զինվորական 

ծառայությանը նախապատրաստելու համար:  

Վերոնշյալ նպատակի իրականացման համար գործածվել են 

հետևյալ մեթոդները՝ գրական աղբյուրների ուսումնասիրություն, 

ընդհանրացում և վերլուծություն: 
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Ռազմամարզական խաղը հանդիսանում է ռազմակիրառական 

ֆիզիկական պատրաստության արդյունավետ միջոցներից մեկը: 

Ներկայումս ուսումնական հաստատություններում ռազմամարզական 

խաղերի կազմակերպման համար չկան լիարժեք պայմաններ և այդ իսկ 

պատճառով էլ առաջանում են դժվարություններ անցկացման հետ 

կապված [3, 5]: Ելնելով այս հանգամանքից՝ ռազմամարզական խաղը՝ 

որպես ուսումնական խնդիրների հաղթահարման մեթոդ և միջոց, 

մանկավարժների կողմից բավականաչափ ուշադրության չի 

արժանանում: Հետևաբար ռազմակիրառական ֆիզիկական 

պատրաստության պարապմունքները դառնում են ոչ արդյունավետ և 

քիչ հետաքրքիր: Հնարավոր է, որ տվյալ իրավիճակը առաջանում է նաև 

ռազմամարզական խաղերի ուսումնամեթոդական նյութերի 

թերությունների պատճառով:  

Ռազմամարզական խաղերի ընթացքում դպրոցականները ոչ միայն 

ձեռք են բերում գիտելիքներ, այլև տիրապետում են ունակությունների, 

հմտությունների, բարոյականության չափանիշների: Այս խնդիրը 

իրագործելու համար առաջնահերթ նշանակություն է ստանում 

գաղափարաքաղաքական աշխատանքի տարբեր ձևերը խաղի 

կազմակերպման և անցկացման ընթացքում: Ցավոք, հաճախ 

ռազմամարզական խաղերը հանգում են զուտ ռազմատեխնիկական, 

մարտական բնույթի, որը լուրջ բացթողում է դպրոցական 

մանկավարժական պրակտիկայում: 

Ուսուցիչը՝ որպես խաղի կազմակերպիչ, պետք է ձգտի, որ այն 

ունենա առավելագույնս կրթական, դաստիարակչական և առողջարա-

րական ազդեցություն: Ռազմամարզական խաղերի հաջող անցկացման 

պայմաններից մեկը խաղային գործընթացում ուսուցչի ղեկավարման 

դերն է: Չնայած խաղի մասնակիցների գործողությունների ազատութ-

յանը և վառ հուզական երանգներին՝ խաղը չպետք է  դուրս գա 

առաջադրված սահմաններից, իսկ հսկումը և մրցավարությունը  

իրականացնողը  միայն ուսուցիչն է: 

Ռազմամարզական խաղերի արդյունավետ անցկացման համար 

անհրաժեշտ է հիշել խաղի ղեկավարման և ապահովման հիմնական 

հնարքները: Սրանով պայմանավորված՝ ֆիզիկական դաստիարա-

կության տեսության և մեթոդիկայի առաջատար մասնագետները տալիս 

են հետևյալ երաշխավորումները՝ 

 խաղերի անցկացման կանոնների և մեթոդների բովանդակության 

լրիվ և մասնակի ուսումնասիրում, 
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 մասնակիցների երևակայության մեջ ռազմամարզական խաղերի 

պլանավորման և անցկացման բոլոր հնարավոր իրավիճակներ, 

 մասնակիցներին մատչելի և լիարժեք օրինակներով խաղի 

կանոնների բացատրում, 

 խաղացողների անվտանգության ապահովման համար 

ձեռնարկվող հնարավոր միջոցներ, 

 խաղի բոլոր փուլերում կանոնների հետևում և համակարգում, 

 լինել անկողմնակալ և արդար, 

 դադարեցնել խաղը և նորից բացատրել խաղի կանոնները, եթե 

սկզբից նկատվում են մասսայական բնույթի սխալներ, 

 խրախուսել խաղացողներին և ուղղորդել նրանց արդար խաղի, 

 կարողանալ հարմարվել՝ անկախ պայմանների փոփոխությունից, 

 գրագետ բաշխել թիմի ավագի և խաղավարի օգնականի դերերը, 

 մեկնաբանել խաղացողների գործողությունները, ներկայացնել 

միավորները և ամփոփել խաղի արդյունքները: 

Հանրակրթական դպրոցում պարապմունքների և խաղի 

անցկացման վայրի ընտրության համար ուսուցչի պատրաստվա-

ծությունը ռազմամարզական խաղին համարվում է խաղի անցկացման 

մեթոդիկայի բաղկացուցիչ մաս: 

Խաղի ընտրությունը որոշվում է մի շարք խնդիրներով, որոնք 

դրված են ուսուցչի առաջ: Խաղին նախապատրաստվելիս խելամիտ և 

նպատակային է հաշվի առնել տեղանքը, լիարժեք կիրառել 

ռազմամարզական գույքը, հանդերձանքը, անցնելիք տարածությունը՝ 

մշակելով մկանային ուժ, շարժումների կոորդինացիա, հավասա-

րակշռություն, ճշգրտություն, ճարպկություն, տակտիկական  մտածո-

ղություն և արագ կողմնորոշվելու կարողություն:  

Խաղի ընտրության կարևորագույն առանձնահատկությունը 

համարվում է այն, որ խաղի բովանդակությունը պետք է 

համապատասխանի դպրոցականների տարիքային և հոգեբանական 

առանձնահատկություններին: Նման պահանջներին չհետևելը չի 

ապահովի խաղի անցկացման կրթական նշանակությունը, կնվազեցնի 

ճանաչողական ակտիվությունը և կամ կնպաստի նրան, որ 

մասնակիցները կհրաժարվեն ուսումնադաստիարակչական գործըն-

թացին մասնակցելուց, ինչը կվտանգի  ուսուցչի պրոֆեսիոնալիզմը: 

Ռազմամարզական խաղի անցկացման վայրի ընտրության 

հիմնական պահանջը մասնակիցների գործողությունների 

անվտանգության ապահովումն է: Պետք է հաշվի առնել եղանակային 
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պայմանները, բնական և արհեստական մարզահրապարակների 

վիճակը և խաղի մասնակիցների կարողությունները: Անհրաժեշտ է 

խաղահրապարակը համալրել մարզագույքով՝ միևնույն ժամանակ 

հեռացնելով հնարավոր վնասվածք պատճառող իրերը:  

Խաղի կազմակերպման կարևորագույն պահանջն է 

սանիտարահիգիենիկ պահանջներին հետևելը: 

Միջոցառումների շարքը խաղերի կազմակերպման և անցկացման 

համար ներառում է հետևյալ բաղադրիչները՝ խաղավարի և 

խաղացողների տեղի որոշումը, թիմերի բաշխումը, թիմի ավագի 

ընտրությունը, խաղային գործողությունների ղեկավարումը, վերջնական 

արդյունքների ամփոփումը: 

Խաղը բացատրելիս ուսուցիչը պետք է ընտրի այնպիսի տեղ, 

որտեղից նա և նրան լավ տեսնում և լսում են: Խաղի արդյունավետ 

բացատրումը համարվում է հաջողված խաղի կարևորագույն 

պայմաններից մեկը: Խաղի բնույթի փոխադրումը պետք է լինի հստակ, 

տրամաբանական, հաջորդական և կարող է կառուցված լինել հետևյալ 

ուրվագծով՝ խաղի նպատակ, խաղացողների դեր և դասավորություն, 

խաղի ընթացք, կանոններ և վերջնական նպատակ: Խելամիտ է նշել 

խաղացողների շարժման թույլատրելի սահմանները, անվտանգության 

ապահովումը: Խաղի մանրամասն բացատրության անհրաժեշտություն 

կա, եթե այն անցկացվում է առաջին անգամ, իսկ կրկնվելու դեպքում 

հարկ է հիշեցնել միայն կանոնները և կարևոր դրվագները: 

Խաղացողներին թիմերի բաժանելիս պետք է ձգտել նրան, որ 

թիմերը լինեն  քանակով և ուժերով հավասար: Ռազմամարզական 

խաղի ճիշտ և հստակ մրցավարությունը պատանիներին 

դաստիարակում է, նրանց դարձնում արդար և առաջացնում հարգանք 

մրցավարների և հակառակորդ թիմակիցների նկատմամբ: 

Նկատողությունները և պարզաբանումները խորհուրդ է տրվում 

անցկացնել խաղի վերջում՝ չբանավիճելով մասնակիցների հետ: Ստորև 

ներկայացնում եմ այն մեթոդական հնարքները, որոնք թույլ են տալիս  

չափավորել բեռնվածությունը ռազմամարզական խաղում՝ 

 խաղահրապարակի  մեծացում կամ փոքրացում, 

 հաղթահարելի հեռավորության մեծացում կամ փոքրացում, 

 խոչընդոտների, գույքի քանակի փոփոխություն, կրկնություն, 

 խաղի ժամանակի կրճատում կամ ավելացում, 

 կարճաժամկետ ընդմիջումների կազմակերպում, 

 խաղի կանոնների հնարավորինս պարզ ներկայացում: 
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Խաղը պետք է ավարտել տակտով և ժամանակին (որքան որ 

պահանջվում է թիմից): Միևնույն ժամանակ խաղի ավարտը չի բերում 

ցանկալի կրթական արդյունավետության, իսկ խաղի երկարաձգումը չի 

առաջացնի դրական հույզեր մասնակիցների մոտ: Խաղի ավարտի 

ազդարարումը նպատակահարմար է այն ժամանակ, երբ 

մասնակիցները գոհ են իրենց վերջնարդյունքներից և դեռ չեն հոգնել:  

Խաղի արդյունքների, սխալ գործողությունների, կատարած 

խախտումների որոշումը ունի էական դաստիարակչական 

նշանակություն: Խաղի ամփոփման ժամանակ պետք է ոչ միայն հաշվի 

առնել գործողությունների արագությունը և ճշտությունը, այլ նաև 

հաղթանակի ձգտումը, կարգապահությունն ու ընկերասիրությունը: 

Արդյունքները խորհուրդ է տրվում համաձայնեցնել նաև խաղավարի 

օգնականների հետ: Հարկ է նշել տարբերվող մասնակիցներին, 

կանոնները խախտողներին,  որտեղ և ինչ  սխալ են թույլ տվել: 

Վերոնշյալ մեթոդաբանական խորհուրդներին հետևելը 

ֆիզիկական կուլտուրայի և նախնական զինվորական պատրաս-

տության ուսուցիչներին կօգնի առավելագույնս արդյունավետ 

կազմակերպել և անցկացնել ռազմամարզական խաղերը: 

Եզրակացություն: Այսպիսով, հիմնախնդրի վերաբերյալ գրական 

աղբյուրների ուսումնասիրությունը, վերլուծությունը  ցույց տվեց, որ 

ռազմամարզական խաղը չի կորցնում իր արդիականությունը և մնում է 

ռազմակիրառական ֆիզիկական պատրաստության արդյունավետ 

միջոցներից մեկը ապագա զինվորների համար: Դրանց ակտիվ 

կիրառումը ուսումնական գործընթացում թույլ կտա հաջող կերպով 

լուծել տարբեր ուսումնադաստիարակչական խնդիրներ, բարձրացնել 

ավագ դպրոցականների ճանաչողական ակտիվությունը և 

հուզականությունը: Գրագետ, մտածված և կազմակերպված 

ռազմամարզական խաղը թույլ կտա կատարելագործել շարժողական և 

մասնագիտակիրառական կարողությունները և հմտությունները: Վերը 

նշված մեթոդական խորհուրդներին հետևելը թույլ կտա պատանիներին 

ձեռք բերել շարժողական ընդունակություններ, բարձրացնել օրգանիզմի 

ֆունկցիոնալ կարողությունները, ամրապնդել առողջությունը: 
 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ВОЕННО-СПОРТИВНЫХ ИГР В СТАРШЕЙ 

ШКОЛЕ 

Матевосян А. В., Аганян Г. В. 

В работе исследованы методические особенности организации и 

проведения военнօ-физических игр в старшей школе, эмоциональное и 
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образовательное эффективное взаимодействие на школьников для 

подготовки к военной службе.  

Ключевые слова: военно-физические игры, ученик старшей школы, 

военная служба, двигательные способности, физическая подготовка. 
 

THE METHODOLOGY OF MILITARY TRAINING GAMES IN HIGH 

SCHOOL 

Matevosyan A. V., Aghanyan G. V. 
 

The methodical peculiarities of organizing military training games in 

high school, the sensuously and educationally effective impact on students for 

preparing them for military service have been studied in the work. 

Keywords: military training games, high school student, military service, 

motor skills, physical preparedness.  
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Աշխատանքը նվիրված է նոր ժամանակներում կանանց սպորտի 

միջազգային ճանաչման և զարգացման պատմությանը: 

Հանգամանորեն ներկայացվում է կանանց միջազգային 

ատլետիկայի ձևավորման գործընթացը, նկարագրվում է ինչպիսի 

խոչընդոտներ և դժվարություններ է հաղթահարել իր զարգացման 

պատմության ընթացքում՝ 20-րդ դարասկզբից մինչև վերջին 

ժամանակներս: 

Աշխատանքում նշվում է ատլետիկական միջազգային 

մրցումներում կանանց մասնակցության բուռն առաջընթացի մասին:  

Ընդգծվում է, որ ատլետիկան դարձավ այն առաջին մարզաձևերից, 

որտեղ կանայք իրենց կարողացան լիարժեք դրսևորել, և այսօր լիիրավ 

հավասարություն է կանանց և տղամարդկանց ատլետիկական 

մրցաձևերի միջև: 

Բանալի բառեր. կանանց սպորտ, միջազգային մարզական 

շարժում, կանայք օլիմպիական խաղերում, կանանց ատլետիկա, 

ատլետիկական մրցաձևեր: 
 

Նախաբան: Ատլետիկական վարժությունները իրենց ծագման 

պատմությամբ գնում են հին աշխարհի խորքերը: Վազքերից, ցատկերից 

և նետումներց մրցակցել են դեռ հազարամյակներ առաջ՝ Հին 

Միջագետքում, Հին Եգիպտոսում և զգալի զարգացման են հասել 

հատկապես Հին Հունաստանում, որտեղ ատլետիկական մրցաձևերը 

կազմել են Հին Հունական օլիմպիական խաղերի հիմքը: 

Ժամանակակից ատլետիկան ամենից առաջ ճանաչում և 

զարգացում է գտել Անգլիայում և հետո ԱՄՆ-ում՝ 19-րդ դարից սկսած: 

Համոզիչ է այն կարծիքը, որ 19-րդ դարավերջին եվրոպական 

երկրներում ատլետիկական ակումբների ու կանոնավոր գործող 

2 0 2 1   № 1 
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խմբակների բացման հանգամանքն էլ խթան հանդիսացավ Հին 

Հունական օլիմպիական խաղերի վերակենդանացման գաղափարին:   

Այսօր ատլետիկան, լինելով աշխարհի ամենատարածված և 

մասսայական մարզաձևերից մեկը, հասել է իր զարգացման 

գագաթնակետին, մի քանի տասնյակի հասնող ատլետիկական 

մրցաձևերը, այդ թվում՝ կանանց, անցել են զարգացման և 

կատարելագործման  երկար ուղի: 

Հետազոտության նպատակը: Ներկայացնել նոր ժամանակներում 

կանանց սպորտի միջազգային ճանաչման և զարգացման 

պատմությունը, ինչպես նաև կանանց ատլետիկայում մրցաձևերի 

էվոլյուցիան: 

Հետազոտության մեթոդներն են. գրական և պաշտոնական 

էլեկտրոնային աղբյուրների վերլուծություն և ընդհանրացում, 

համեմատական վիճակագրություն: 

Դեռ անցած դարասկզբին լայն հասարակությունը խիստ 

բացասաբար էր վերաբերվում կանանց՝ ատլետիկայով և առհասարակ 

սպորտով զբաղվելուն: 

Պաշտպանելով իրենց հավասարության իրավունքը՝ ամբողջ 

աշխարհում կանայք սկսել էին ակտիվորեն զբաղվել ատլետիկայով: 

1904 թվականին Եվրոպայում առաջին անգամ այս մարզաձևից կանանց 

մրցումներ անցկացվեցին Գերմանիայում, իսկ այդ ժամանակա-

հատվածում ատլետիկայից կանանց առաջին ռեկորդներ գրանցվեցին 

ԱՄՆ-ում: 

Կանանց սպորտով զբաղվելու ցանկությունը շփոթեցրել էր 

ժամանակակից օլիմպիական շարժման հիմնադիրներին, Ատլետիկայի 

միջազգային ֆեդերացիան հրաժարվում էր գրանցել կանանց 

ռեկորդները: Այնուհանդերձ ՄՕԿ-ը մշակեց կանոնակարգեր, որոնք 

ուղղված էին կանանց սպորտի հետագա զարգացմանը: 

Ի հակակշիռ ՄՕԿ-ի դիրքորոշմանը՝ 1921 թվականին ստեղծվեց 

Կանանց սպորտի ասոցիացիան, որի հովանու ներքո Մոնտե Կառլոյում 

անցկացվեց Եվրոպայի և ԱՄՆ-ի ատլետուհիների միջև մարզական 

հանդիպում, որն էլ կարելի է համարել «կանանց օլիմպիական խաղերի» 

նախատիպ: Այնտեղ ատլետիկայի մրցումների ընդարձակ ծրագիրը 

ներառում էր 10 մրցաձևեր՝ վազքեր, ցատկեր, նիզակի նետում և գնդի 

հրում [6]: 
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Կանանց մարզական շարժման տարածման հաջորդ քայլը կանանց 

միջազգային ասոցիացիայի կողմից 1922 թվականին Կանանց 

համաշխարհային խաղերի ստեղծումն ու անցկացումն էր: 

Նման իրադարձությունից հետո պարզապես աններելի կլիներ 

հետագայում անտեսել կանանց սպորտը և ներգրավումը հատկապես 

ատլետիկական մրցումներին: ՄՕԿ-ի որոշմամբ՝ 1928 թվականից ի վեր 

կանանց ատլետիկան ներառված է օլիմպիական խաղերի ծրագրում: 

1928 թվականի Ամստերդամի օլիմպիական խաղերում կանանց 

ատլետիկայի ծրագրում ընդգրկված էր ընդամենր 5 մրցաձև (աղ. 1), իսկ 

հետագայում ամեն հաջորդ խաղերին կանանց մրցաձևերը համալրվում 

էին: 1938 թվականից կանայք սկսեցին մասնակցել նաև Եվրոպայի 

ատլետիկայի առաջնությանը, ծրագրում ընդգրկված էր 9 մրցաձև: 

Հատկանշական է, որ կանանց Եվրոպայի առաջին առաջնությունը, որը 

կայացավ Վիեննայում, տղամարդկանց նույն տարում կայացած 

առաջնությունից (Թուրին) առանձին էր կազմակերպված. սա եղավ 

միակ առաջնությունը, որը համատեղ չէր [4;6]:  

Անցած դարի 80-90-ական թվականները կանանց ատլետիկայի 

բուռն զարգացման ժամանակաշրջան կարելի է համարել: Այսօր կանայք 

ատլետիկայում մրցակցում են բոլոր 24 դասական մրցաձևերում, ինչ 

տղամարդիկ: Այս փաստը վառ օրինակն է այն իրողության, որ 

ատլետիկան դարձավ այն մարզաձևը և, ինչու ոչ, մարդկային 

գործունեության ընդհանուր ոլորտներում առաջիններից մեկը, որտեղ 

կանայք իրենց հարաբերական հնարավորություններով չեն զիջում 

տղամարդկանց: Իհարկե, այս ամենը հնարավոր դարձավ ոչ միայն մեծ 

ցանկության և գենդերային հավասարության քաղաքականության 

շնորհիվ, այլ նաև էապես այս ամենին նպաստեցին ժամանակակից 

գիտատեխնիկական առաջընթացը, ինչպես նաև առողջագիտության 

ժամանակակից ձեռքբերումները [2]: 

Եթե նախորդ դարի կեսերին տարբեր ոլորտների մասնագետների 

կողմից նշվում էր, որ որոշ ատլետիկական մրցաձևեր հակացուցված են 

կանանց համար և անհամատեղելի են կանացի օրգանիզմի հետ, 

(միգուցե և իրավացի էին տվյալ ժամանակաշրջանի համար), ապա 

նույնը, անշուշտ, չես ասի մեր ժամանակներում [1; 3]: 

Առանձնահատուկ դրամատիկ պատմություն ունի մարաթոնյան 

վազքերում կանանց մասնակցությունը: Տասնյակ տարիներով արգելվել 

է կանանց մասնակցել մարաթոնյան վազքահերթերին. թեկուզ 

հաշվարկից դուրս՝ իրենց իսկ ուժերը ստուգելու կամ հաճույքի համար 
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չեն թույլատրել: Առաջին անգամ կանայք իրավունք ստացան 

պաշտոնապես մասնակցել մարաթոնյան վազքի մրցումներին 1972-73 

թվականներին ԱՄՆ-ում: Իսկ կանանց մարաթոնյան վազքը Եվրոպայի 

առաջնությունում առաջին անգամ անցկացվեց 1982 թվականից, 1983 

թվականի աշխարհի հենց իսկ անդրանիկ առաջնության ծրագրում 

արդեն առկա էր կանանց մարաթոնյան վազքը, իսկ օլիմպիական 

խաղերի ծրագրի մեջ ընդգրկվեց 1984 թվականի խաղերից սկսած:  

Աղյուսակ 1. 

Կանանց մրցաձևերը օլիմպիական խաղերում, Եվրոպայի և 

աշխարհի առաջնություններում համապատասխան 

տարեթվերին  

ՄՐՑԱՁԵՎԸ 1928 ՕԽ 1954 ԵԱ 2019 ԱԱ 

100մ  ✔ ✔ ✔ 

200մ   ✔ ✔ 

400մ    ✔ 

800մ  ✔ ✔ ✔ 

1500մ    ✔ 

5000մ    ✔ 

10,000մ    ✔ 

Մարաթոն   ✔ 

3000մ խ/վ   ✔ 

80մ,100մ ա/վ   ✔ ✔ 

400մ ա/վ    ✔ 

Բարձրացատկ  ✔ ✔ ✔ 

Ձողացատկ    ✔ 

Հեռացատկ   ✔ ✔ 

Եռացատկ   ✔ 

Գնդի հրում   ✔ ✔ 

Սկավառակի/ն.  ✔ ✔ ✔ 

Նիզակի նետում   ✔ ✔ 

Մուրճի նետում    ✔ 

Բազմամարտեր  ✔ ✔ 

20կմ քայլք    ✔ 

50կմ քայլք   ✔ 

4X100մ ✔ ✔ ✔ 

4X400մ   ✔ 
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Կանանց ատլետիկական մրցաձևերի ծրագրի մեջ վերջիններից 

ընդգրկվեցին եռացատկը, մուրճի նետումը, ձողացատկը, 

խոչընդոտավազքը՝ սկզբից 2000մ տարածությամբ, այժմ արդեն՝ 3000մ, 

որքան որ տղամարդկանց մոտ է: 

Վերջին մրցաձևը, որը լիիրավ հավասարություն բերեց կանանց և 

տղամարդկանց մրցաձևերի մեջ, 50կմ քայլքն էր, որը 2018 թվականին 

տեղ գտավ Եվրոպայի առաջնությունում, իսկ 2019 թվակա-նից արդեն 

ընդգրկված է աշխարհի առաջնության ծրագրի մեջ [6]: 

Ատլետիկական մրցաձևերի ծրագիրը կանանց մասնակցությամբ 

առաջին օլմպիական խաղերում, Եվրոպայի առաջնությունում և 

աշխարհի 2019 թվականի առաջնությունում ներկայացված են աղյուսակ 
1-ում: 

Իսկ ինչ վերաբերում է հայ ատլետուհիներին, կուզենայի 

հիշատակել վերջին տասնամյակների  իրադարձությունները, ասել է թե՝ 

անկախ Հայաստանի օրոք տեղի ունեցած զարգացումները մեր 

մարզուհիների հետ կապված: 

Նախ՝ հարկ է նշել, որ դեռ հին ժամանակներից հայ ժողովրդի մեջ 

միշտ էլ կարևորվել ու գնահատվել է կնոջ դերն ու նշանակությունը 

հասարակական կյանքում: Նոր ժամանակներում, սկսած Առաջին 

Հանրապետությունից՝ կանայք դիտվել են որպես հավասար 

իրավունքների տեր քաղաքացիներ, ինչ տղամարդիկ: 

Ներկա ժամանակներս կանայք Հայաստանում կազմակերպվող 

ատլետիկայի մրցումներում մասնակցում են առանց որևէ 

խտրականության՝ կապված մրցաձևերի ծրագրերի հետ: Հատկանշական 

է, որ ՀՀ ատլետիկայի վերջին տարիների առաջնություններում կանանց 

մրցաձևերի ծրագիրը երբեմն նույնիսկ ավելին է, քան տղամարդկանցը, 

խոսքը մուրճի նետում մրցաձևի մասին է, որը, ինչպես գիտենք, 

միջազգային ասպարեզում ամենավերջիններից է մտել կանանց 

մրցումների ծրագրի մեջ: Իսկ այս մրցաձևում վերջին տարիների 

անփոփոխ առաջատարը հանդիսանում է ՀՀ ռեկորդակիր վանաձորցի 

Ժաննա Շահնազարյանը: 

Անկախ Հայաստանի օրոք առաջին կին ատլետուհին, որը 

մասնակցեց օլիմպիական խաղերին, վանաձորցի վազորդուհի Աննա 

Նասիլյանն էր (2000թ., 800մ): 2004թ. օլիմպիական խաղերին մասնկցելու 

հնարավորություն ստացավ նույնպես վանաձորցի Մարինե Ղազարյանը 

(100մ), իսկ 2008թ. օլիմպիական խաղերին՝ երևանցի Անի Խաչիկյանը 

(100մ): 2012թ. Լոնդոնի օլիմպիական խաղերին մասնակցելու իրավունք 
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ձեռք բերեց գյումրեցի նիզականետորդ Քրիստինե Հարությունյանը: Իսկ 

Ռիո 2016-ի օլիմպիական խաղերում ուշագրավ է, որ հայ ատլետների   

5-հոգանոց թիմից 4-ը ատլետուհիներ էին (Ամալյա Շարոյան, Գայանե 

Չիլոյան, Լիլիթ Հարությունյան, Դիանա Խուբեսերյան): Նշեմ նաև, որ        

Գ. Չիլոյանը համարվում է պատմության մեջ օլիմպիական խաղերին 

մասնակցած ամենակրտսեր մարզուհիներից մեկը ատլետիկա 

մարզաձևում:  

Ա. Շարոյանը և Գ. Չիլոյանը տարբեր տարիներին միջազգային 

մրցասպարեզներում հասել են որոշակի հաջողությունների:                    

Գ. Չիլոյանը պատանիների աշխարհի և Եվրոպայի առաջնություններում 

կարողացել է դուրս գալ եզրափակիչ փուլ 200մ վազքատարա-

ծությունում, ինչպես նաև միջազգային մրցումներում դարձել է հաղթող 

ու մրցանակակիր, և նրան է պատկանում 200մ վազքատարածության ՀՀ 

ներկայիս ռեկորդը: Իսկ Ա. Շարոյանը դարձել է տարբեր միջազգային 

մրցումների բազմակի հաղթող և մրցանակակիր, նա նաև հանդիսանում 

է Հայաստանի մի շարք ռեկորդների հեղինակ (400մ, 400մ ա/վ, 

հեռացատկ, փոխանցավազք):  

Որոշակի հաջողությունների են հասել մեր ցատկորդուհիներից 

նախ՝ Հայկանուշ Բեկլարյանը, ով հանդիսանում էր եռացատկից 

Հայաստանի երկար տարիների  ռեկորդակիրը (2011թ.) և կարողացել է 

միջազգային մրցումներում դառնալ հաղթող և մրցանակակիր, ինչպես 

նաև Յանա Աբրահամյանը, որը վերջերս (19.05.2021) կարողացավ 

թարմացնել ՀՀ եռացատկի ռեկորդը մեկ սանտիմետրով, որն այժմ 

հավասար է 13,16 մետրի, Յ. Աբրահամյանը հեռացատկից ևս ցուցադրել 

է բավակնին բարձ արդյունքներ [5]: 

 Սակայն, այնուհանդերձ, պետք է նշել, որ մեր ատլետուհիներին 

խոչընդոտող թերևս միակ հանգամանքը, ինչպես Հայաստանում 

մարզվող բոլոր ատլետների համար, եղել և ցավոք դեռ շարունակում է 

մնալ, ատլետիկական ժամանակակից պայմանների բացակայությունը: 

Եզրահանգում: Այսպիսով, հազարամյակների պատմություն 

ունեցող մարզաձև, որը, անցնելով դարերի և քաղաքակրթություների 

փորձություններով, այսօր մեզ է ներկայանում իր զարգացման 

ամենաբարձր փուլին հասած: Ատլետիկան դարձավ այն առաջին 

հասարակական ոլորտներից մեկը, որտեղ կանայք կարողացան 

հաղթահարել բոլոր խտրականությունները սեռային առումով, և այսօր 

շարունակում են իրենց դրսևորել որպես տղամարդկանց լիիրավ, 

հավասար մարզիկներ: 
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Այսօր սպորտը և հատկապես ատլետիկան պատկերացնելը 

նույնիսկ անհնար է առանց կանանց մասնակցության: Ներկայումս 

կանայք մասնակցում են ատլետիկական ամենահեղինակավոր բոլոր 

մրցաշարերին և իրենց ներկայությամբ ավելի են գեղեցկացնում ու 

դիտարժան դարձնում այս համամարդկային մարզաձևը՝ ատլետիկան:  

 

ЭВОЛЮЦИЯ УЧАСТИЯ ЖЕНЩИН В ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 

Барсегян Г. Е. 

 

Работа посвящена истории международного признания и развития 

женского спорта в новые времена.  

Подробно представляется процесс развития женской 

международной легкой атлетики, описывается, какие препятствия и 

трудности она преодолела на протяжении истории своего развития с 

начала 20-го века до последних времен.  

В работе отмечается стремительный прогресс участия женщин в 

международных соревнованиях по легкой атлетике.  

Подчеркивается, что легкая атлетика стала одним из первых видов 

спорта, в котором женщины смогли полностью проявить себя, и сегодня 

существует полноправное равенство между мужскими и женскими 

легкоатлетическими дисциплинами. 

Ключевые слова: женский спорт, международное спортивное 

движение, женщины на олимпийских играх, женская легкая атлетика, 

легкоатлетические дисциплины. 

 

EVOLUTION OF WOMEN'S PARTICIPATION IN ATHLETICS 

Barseghyan G. Y. 

 

The work is dedicated to the history of international recognition and 

development of women's sports in modern times. 

The process of developing women's international athletics is presented in 

detail, it is described what kind of obstacles and difficulties it has overcome 

during its development history, from the beginning of the 20th century to the 

recent times. 

The work notes the rapid progress of women's participation in 

international athletics disciplines.  



362 

 

It is emphasized that athletics became one of the first types of sports 

where women were able to fully express themselves, and today there is a full 

rights equality between men‘s and women‘s athletics disciplines. 

Keywords: women's sports, international sports movement, women in 

the Olympic games, women's athletics, athletics disciplines. 
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