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Խաչիկյան Գ. Վ. 

 

Հոդվածում Վ. Տերյանի «Երկիր Նաիրի» բանաստեղծությունների 

շարքը վերլուծվել է նրա կառուցվածքի մեջ «Թողի երկիրն իմ հայրենի» 

տողով սկսվող բանաստեղծության ներառմամբ՝ այն դիտարկելով շարքի 

առաջին բանաստեղծություն: Նման ընթերցման ու մեկնաբանման 

դեպքում շարքը դյուրին կընկալվի նաև հանրակրթական դպրոցի 

հումանիտար հոսքի աշակերտների կողմից: Մեր այսպիսի մոտեցումը 

ներկայացրել ենք շարքի թե՛ գրականագիտական վերլուծությամբ և թե՛ 

աշակերտներին ԽԻԿ համակարգով մատուցելու համար: Հետևաբար 

ուսուցողական նպատակներ հետապնդող այս հոդվածը հատկապես 

հանձնարարելի ենք համարում ուսուցիչներին, ավագ դպրոցի 

հումանիտար հոսքի 11-րդ դասարանի ծրագրով նախատեսված «Վահան 

Տերյան» թեմայի շրջանակում «Երկիր Նաիրի» շարքը ուսումնասիրող 

աշակերտներին, բուհերի դիմորդներին և ուսանողներին: 

Բանալի բառեր. Վ. Տերյանի «Երկիր Նաիրի» շարքը, 

բանաստեղծական շարք, արքետիպեր, քրիստոնեական խորհրդանշան-

ներ, ավագ դպրոցի հումանիտար հոսքի 11-րդ դասարանի ծրագիր, ԽԻԿ 

համակարգ, ուսուցիչ, դիմորդ, ուսանող: 

 

Հոդվածի թեմայի արդիականությունը պայմանավորված է 

կրթության ու գիտության ժամանակակից հիմնախնդիրների հետ 

ունեցած որոշակի առնչությունների շնորհիվ: Այս առումով մենք 

կարևորում ենք հայ քնարերգության բացառիկ նվաճումներից մեկը 

հանդիսացող Տերյանի քնարերգության ուսուցման որոշ, մեր կարծիքով, 

ուշագրավ խնդիրների արծարծումները իրականացնել՝ արդի 

գրականության տեսության և, մասնավորապես, ժամանակակից 

2 0 2 1   № 2 
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տերյանագիտության մեջ նորագույն հետազոտությունները /[4], [7] և 

այլն/ հաշվի առնելով:  

Մեր նպատակն է ներկայացնել «Երկիր Նաիրի» շարքի 

ուսումնասիրման և ուսուցման հետ կապված գիտական և մեթոդական 

մի քանի մոտեցումներ և հատկապես բանաստեղծական շարքի մասին 

ժամանակակից տեսական պատկերացումները: Դրանք կիրառել ենք 

հայ գրականագիտության մեջ այս թեմայի վերաբերյալ եղած 

ձեռքբերումների հետ համադրության մեջ՝ առաջարկելով նաև մեր 

կողմից «Երկիր Նաիրի» շարքի կառուցվածքը և բովանդակությունը 

ուսումնասիրելու և հանրակրթական դպրոցում այն ուսուցանելու նոր 

վարկած: 

«Երկիր Նաիրի» շարքի ուսումնասիրման և ուսուցման հետ 

կապված մի քանի գիտամեթոդական մոտեցումների անդրադառնալիս, 

անշուշտ, անհրաժեշտ է մի անգամ ևս հավաստիացնել, որ հայ 

մեծանուն քնարերգուի ստեղծագործական մեթոդը հիմնականում 

սիմվոլիզմն էր  իր յուրահատուկ հայկական տարբերակի մեջ: Ինչպես 

բնորոշ է մեծ բանաստեղծներին, նա գրական այս մեթոդի 

գաղափարագեղարվեստական սկզբունքներին մոտենում էր ստեղծա-

գործաբար՝ իր կապերը սերտորեն պահպանելով հայ և 

համաշխարհային կյանքի ելևէջումների ու կենսազգացողության իր 

սուբյեկտիվ ընկալումների կենդանի տրոփյունի հետ: Նախ՝ խոսենք 

շարքի կառուցվածքի մասին: Հայտնի է, որ «Երկիր Նաիրի» շարքը          

Վ. Տերյանը չի ամբողջացրել իր կենդանության օրոք: Նրա կամքով միայն 

14 բանաստեղծություն է առանձնացվել, որոնք դարձել են շարքը կազմող 

հիմնական բաղադրիչ բանաստեղծությունները: Սակայն հետագայում 

ուսումնասիրելով Տերյանի բանաստեղծական շարքերի կառուցվածք-

ների հետ կապված գրականգիտական խնդիրը՝ ակադեմիկոս               

Էդ. Ջրբաշյանը, թեմատիկ, գաղափարական, զգացմունքային, ոճական 

ընդհանրություններ տեսնելով այս շարքի և մի քանի այլ 

բանաստեղծությունների միջև, իր կազմած և խմբագրած Վ. Տերյանի 

«Բանաստեղծություններ. լիակատար ժողովածուի» մեջ «Երկիր Նաիրի» 

շարքը ներկայացրել է 18 բանաստեղծությամբ [9,279-298]:    

Անկախության տարիներին միջին և ավագ դպրոցի «Գրականություն» և 

«Հայ գրականություն» հումանիտար հոսքի 11-րդ դասարանի համար 

գրված դասագրքերի հեղինակները նկատի են ունեցել շարքի մեջ 

ընդգրկված բանաստեղծությունների քանակի երկու տարբերակներն էլ:      

Զ. Ավետիսյանի և Վ. Կիրակոսյանի՝ 8-րդ դասարանի համար ստեղծված 
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«Գրականություն» դասագրքում Վ. Տերյանին նվիրված թեմայի 

շրջանակում «Երկիր Նաիրի» շարքը աշակերտներին մատուցված է 14 

բանաստեղծության տարբերակով [1]:    

Հայ մեծանուն բանաստեղծի մասին թեման առավել 

հանգամանորեն ուսումնասիրվում է ավագ դպրոցի հումանիտար հոսքի 

11-րդ դասարանում [2,133-160]: Դասագրքի հեղինակ Դ. Գասպարյանն 

այստեղ «Երկիր Նաիրի» շարքը գրականագիտական վերլուծությամբ 

աշակերտներին մատուցում է՝ ջրբաշյանական տարբերակը նկատի 

ունենալով: Առաջարկված տարբերակը ակադեմիկոսը հիմնավորել է իր 

աշխատություններից մեկում [6, 262-269], որտեղ կատարված 

մեկնաբանությունները մեզ համար ևս ընդունելի են:  Բանաստեղծական 

շարքերի՝ ժամանակակից տեսության մեջ ևս հետազոտող-

գրականագետի կողմից գրողի ստեղծագործությունների շարքեր 

ստեղծելու սկզբունքը կարևորվում է և հետազոտվում [12,174-180]: Եվ 

ահա գրականագետն իր հիշյալ աշխատության մեջ շարքում 

նպատակահարմար է համարել ավելացնել հինգ բանաստեղծություն, 

այդ թվում՝ «Թողի երկիրն իմ հայրենի» տողով սկսվողը. «Չէ՞ որ այստեղ 

հնչում է «հոգևոր վերադարձի» նույն այն մոտիվը, ինչը  մենք տեսանք 

«Որպես Լաերտի որդին, որպես…» բանաստեղծության մեջ» [6, 268], - 

գրել է նա: Սակայն  նշանավոր գրականագետը մեծ բանաստեղծի իր 

կազմած և խմբագրած ժողովածուում զարմանալիորեն «Երկիր Նաիրի» 

շարքի մեջ այն չի տեղադրել: Տերյանագետ Վ. Պարտիզունին «Թողի 

երկիրն իմ հայրենի» բանաստեղծությունն այս շարքի մեջ ներառելու 

կապակցությամբ նշել է. «/չենք երաշխավորում, որ չի կարող 

վերարծարծվել այդ մասին եղած տարակարծությունը/» [5,221]: 

Ուշագրավ է, որ դեռևս 1966թ. գրականագետ Խ. Սարգսյանը այս երկի 

մասին գրել էր. «Կարծես քանդակազարդ մի մուտք լինի, որ տանում է 

«Երկիր Նաիրի» հոյակապ շարքը» [7,143]: Նկատենք նաև, որ այս 

բանասեղծությունը հանրակրթական դպրոցի 6-րդ դասարանի 

«Մայրենի» վերնագրված դասագիրքը կազմողները զետեղել են գրքում՝ 

աշակերտներին ուղղված հետևյալ գրությամբ. «Դու ավարտում ես 

մայրենիի այս տարվա դասընթացը: Կարդա՛ այս բանաստեղծությունը: 

Իմացի՛ր, որ աշխարհում ամենից թանկը հայրենիքն է» [3, 231]: Այսինքն՝ 

այս բանաստեղծությունը աշակերտի ուշադրությանն է ներկայացվում 

դպրոցում՝ արդեն այս շրջանում:  

Հաշվի առնելով Տերյանի «Երկիր Նաիրի» շարքի ուսումնասիրման 

ուղղությամբ ձեռք բերվածը մեր գրականագիտության մեջ և կարևորելով 
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բանաստեղծական շարքի ժամանակակից տեսության ուսումնասի-

րողների /Ի. Վ. Ֆոմենկո, Մ. Ն. Դարվին, Լ. Ե. Լյապինա  և ուրիշներ/ 

կարծիքները՝ ուզում ենք ներկայացնել շարքի կառուցվածքի և 

մեկնաբանության մեր վարկածը, որը, կարծում ենք, նպաստելու է նաև 

հանրակրթական դպրոցում այն իր գաղափարագեղարվեստական 

ամբողջության մեջ նպատակասլաց կերպով ուսուցանելու գործըն-

թացին: Մեր համոզմամբ «Երկիր Նաիրի» շարքի մեջ, պահպանելով      

Մ. Լերմոնտովի հայտնի բնաբանը /Люблю отчизну я, но странноя 

любовю/, անպայման հարկավոր է ներմուծել «Թողի երկիրն իմ հայրենի» 

բանաստեղծությունը, որը կարող է նույնիսկ շարքի առաջին 

բանաստեղծության կարգավիճակն ունենալ: Այսպիսի վարկածը 

հիմնավորում ենք հետևյալ տրամաբանությամբ: Տերյանը, շարքի իբրև 

առաջին բանաստեղծություն, արդեն նախապես նկատի էր ունեցել 

«Մի՞թե վերջին պոետն եմ ես» քերթվածը, սակայն հետո շարքի առաջին 

բանաստեղծություն է դարձրել «Որպես Լաերտի որդին, որպես…» 

բանաստեղծությունը: Նշեցինք, որ իր կենդանության օրոք այս շարքը 

նա, այնուամենայնիվ, չի ամբողջացրել, ուստի գրականագետներն այն 

համալրելու, հարստացնելու պահանջ են զգացել, ինչը ժամանակակից 

տեսաբանների կողմից, ընդհանուր առմամբ, ևս ընդունելի է 

համարվում:  

«Թողի երկիրն իմ հայրենի» բանաստեղծությունն առաջին 

բանաստեղծություն ենք ուզում տեսնել՝ առայժմ նկատի ունենալով 

բանաստեղծական այս շարքն իբրև գեղարվեստական յուրահատուկ 

ժանրային ամբողջություն հանդիսացող երկ: Այս բանաստեղծության 

նման դիրքը նաև շարքի բովանդակությունը աշակերտներին 

ուսուցանելու տեսանկյունից կարող է նպատակահարմար լինել: Մենք 

նկատի ունենք բանաստեղծական շարքի հետևյալ առանձնահատ-

կությունները ևս, մասնավորապես՝ շարքի մեջ մտնող բանաստեղ-

ծությունների թեմատիկ մերձավորությունը,  «յուրահատուկ սյուժեն, որի 

տակ հասկացվում է շարքի ներքին դինամիկան, երբ շարքի 

սահմաններում տեղի է ունենում թեմայի զարգացում» [11]: Եվ ահա 

բանաստեղծը, լերմոնտովյան «Հայրենիք» բանաստեղծության առաջին 

տողը դարձնելով բնաբան, ցանկացել է շարքում բացահայտել 

հայրենիքի՝ Երկիր Նաիրիի հանդեպ իր անսովոր մեծ սիրո 

բանաստեղծական դրսևորումները: Հայրենիքի նկատմամբ իր սիրո 

արտասովորությունը գեղարվեստորեն տեսանելի դարձնելու համար 

շարքի մեջ օգտագործել է իր համար հայրենիքի նշանակությունը 
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արժևորող չափման յուրահատուկ արժեքային համակարգեր, 

արքետիպային պատկերացումներ, այդ թվում նաև հարազատ և օտար 

լինելու դիտանկյուններից: Ուստի «Թողի երկիրն իմ հայրենի…» 

բանաստեղծությամբ սկսելու դեպքում արդեն ընթերցողին /նաև 

աշակերտին/ իր աշխարհաճանաչողության չափով  ու երևակայության 

շրջանակում ներկայացնում է իր համար հայրենիքի ունեցած բացառիկ 

նշանակությունը՝ իբրև տենչալի «գերիչ երազ», իբրև «անուշ անուն»: 

Հայրենիքը պոետ-քնարական հերոսի համար ունեցած այդպիսի 

բացառիկ հոգեհարազատության տիրույթում համեմատվում է աշխարհի 

տարբեր ծայրերում «հանդիպած» հեքիաթային-ֆանտաստիկ 

երևույթների ու գայթակղիչ գեղեցկուհիների ձգողական դաշտի հետ 

/«Տեսա ծառեր հրատերև, //Տեսա ակունքն արեգական,//Եվ փերիներ 

քնքուշ ու սև, //Աչքերը՝ բոց, իրենք՝ խավար,//Եվ փերիներ տեսա թեթև// 

Փրփուրի պես՝ ճերմակ ու վառ»: Եվ այդ ամենի համեմատ՝  

նախապատվությունը  տրվում է, անշուշտ, հայրենիքին. «Բոլորը՝ ծուխ, 

բոլորն՝ ավազ, //Բոլորն՝ ավար ջուր ու քամուն. //Չըկա՛ քեզնից գերիչ 

երա՜զ, //Քո անունից անո՜ւշ անուն»:  Իր համար բարձրագույն արժեք 

համարելով հայրենիքը՝ պոետը «Որպես Ուլիս մի, որպես» 

բանաստեղծությամբ արդեն ներկայացնում է իր հոգևոր վերադարձը 

դեպի հարազատ երկիր, որին հաջորդում են մյուս հայտնի երկերը: 

Տերյանի «Երկիր Նաիրի» շարքի մեր առաջարկած կառուցվածքով 

վերլուծությունը հանձնարարելի է հանրակրթական դպրոցի 8-րդ և 

հատկապես 11-րդ դասարաններում  հայոց լեզու և գրականություն 

դասավանդող ուսուցիչներին, նույն դասարանների աշակերտներին: 

Մասնավորապես ուսուցիչների համար հանձնարարելի ենք համարում 

«Վահան Տերյան» թեմայի շրջանակում «Երկիր Նաիրի» շարքը 

ուսուցանելիս օգտագործել և՛ ավանդական, և՛ ժամանակակից 

ուսուցման մեթոդները: Այս տեսանկյունից առաջարկվող շարքը կարելի 

է ուսումնասիրել՝ օգտագործելով, օրինակ, դաս-դասախոսություն, 

բանավեճ, ԽԻԿ համակարգ մեթոդները և այլ հնարներ ուսուցչի 

ընտրությամբ: Քանի որ ԽԻԿ համակարգը ժամանակակից ուսուցման 

գործընթացներում լայնորեն կիրառվում է, ուստի ուսուցչին օգնելու 

նպատակով ուզում ենք ներկայացնել 11-րդ դասարանում Վ. Տերյանի 

բանաստեղծական շարքերը» թեմայի շրջանակում «Երկիր Նաիրի» 

շարքի ուսուցման մի այսպիսի տարբերակ:  

Խթանման փուլում օգտագործելով մտագրոհ մեթոդը՝ 

աշակերտներին հարցեր ուղղել բանաստեղծական շարքի մասին նրանց 
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գիտելիքները բացահայտելու նպատակով: Տարբեր աշակերտների 

պատասխաններից պարզվելու է  բանաստեղծական շարքի մասին 

որոշակի պատկերացում, որը նրանք ձեռք էին բերել դեռևս  8-րդ 

դասարանում: Ուսուցչի օգնությամբ կամրագրվի, որ բանաստեղծական 

շարքը բանաստեղծի կողմից կազմված բանաստեղծությունների 

ամբողջություն է, որտեղ համախմբված են ընդհանուր թեմա, 

գաղափարներ, տրամադրություններ արտահայտող բանաստեղ-

ծություններ: Շարքը կարող է ունենալ նաև ներքին սյուժե, որն 

արտահայտվում է թեմաների, գաղափարների տրամադրությունների 

նկատելի զարգացման դեպքում: Ընդգծվում է, որ շարքի մեջ մտնող 

բանաստեղծությունները և՛ իրենց որոշակի տեղն ունեն այդտեղ, և՛ 

կարող են կիրառվել իբրև ինքնուրույն ստեղծագործություն: 

Բանաստեղծական շարքը որոշ ընդհանրություն ունի քնարական պոեմի 

հետ, թեև որոշակիորեն նաև տարբերվում է նրանից: Պետք է ընդգծվի, որ 

նոր դասի թեման և նպատակն է ուսումնասիրել հայ նշանավոր 

բանաստեղծ Վ.Տերյանի բանաստեղծական շարքերը, այդ թվում՝ նաև 

«Երկիր Նաիրին», որն ունի շարքի մասին աշակերտների հիշատակած 

հատկանիշները: 

Իմաստի ընկալման փուլում ուսուցչի օգնությամբ աշակերտները 

կողմնորոշվում են, որ «Երկիր Նաիրի» շարքը կարելի է մեկնաբանել՝ 

նկատի ունենալով ներքին սյուժեն կամ թեմաների գաղափարների, 

տրամադրությունների ներքին զարգացման տեսանկյունը: Ըստ այդմ՝ 

մեր կողմից կատարված առաջարկի շնորհիվ  շարքի մեջ ներառված 

«Թողի երկիրն իմ հայրենի» բանաստեղծությունը ուսուցիչը 

ներկայացնում է իբրև հեղինակի վերհուշի միջոցով հայրենիքից 

հեռանալու, աշխարհում շրջելու և, ի  վերջո, կյանքում ամենամեծ 

արժեքն իր հայրենիքը համարելու գաղափարը: Հաջորդ քերթվածով 

/«Որպես Լաերտի որդին, որպես»/ պոետն արտահայտում է մտովի 

հայրենիք վերադառնալու իր բուռն ցանկությունը: Աշակերտները, 

իմանալով, որ շարքի բանաստեծությունները գրված են 1913-1917 թթ., 

նրանցում ներկայացված հայրենիքի ծանր, անելանելի, մռայլ  

կացությունը, ողբերգական վիճակը, ուսուցչի օգնությամբ բացատրում 

են նախ և առաջ Առաջին համաշխարհային պատերազմի ընթացքում 

երիտթուրքերի կողմից իրականացված արևմտահայության 

ցեղասպանության հանգամանքով: Այդպիսի իրավիճակում Տերյանը 

շարքում արտահայտված քնարական պատկերներով ու 

տրամադրություններով ցանկանում է լինել վտանգի մեջ գտնվող իր 
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հայրենիքի, ժողովրդի՝ Երկիր Նաիրիի կողքին՝ նրան սփոփելու  և 

գոտեպնդելու համար: Այդպես նա  հաստատում էր իր անսովոր, 

անծայրածիր սերն ու նվիրվածությունը հայրենիքին, որ հասնում է 

մինչև նրա հետ նույնանալու գաղափարին: Շարքի տիրույթում Տերյանը 

ստեղծել է թե՛ Երկիր Նաիրիի՝ որպես «հոգևոր Հայաստանի» 

քնարական-գրական կերպարը, թե՛ իր՝ որպես հայրենիքի ճակատագրով 

մտահոգ բանաստեղծի կերպարը: Աշակերտներն այս միտքը կարող են 

հաստատել «Մի՞թե վերջին պոետն եմ ես//Վերջին երգիչն իմ երկրի» 

բանաստեղծության ընթերցմամբ կամ արտասանությամբ: 

Այս փուլում ուսուցիչը կարող է կիրառել «Համառոտ 

դասախոսություն» մեթոդը՝ աշակերտներին ծանոթացնելու «արքետիպ» 

եզրույթին՝ օգտվելով դպրոցականների համար ստեղծված ռուս 

գիտնական-մեթոդիստի բառարանից: «Արքետիպ /առաջացել է 

հունարեն արխե-սկիզբ և տիպոս-կերպար/ -սկզբնական կերպար. 

«հավաքական անգիտակցականի կերպարներ» /Կ. Յունգ/, այսինքն՝ 

հնագույն համամարդկային խորհրդանշաններ, որոնք ընկած են միֆերի, 

բանահյուսության և հենց մշակույթի մեջ ամբողջությամբ» [8,140]: 

Եզրույթի մեկնաբանությունը աշակերտները կարող են գրել իրենց 

գրականության տետրերում: Ուսուցիչը պետք է բացատրի, որ 

արքետիպերի դիտանկյունից մեկնաբանություններ կատարելիս մենք 

ավելի ենք ընդգծում Տերյանի գեղարվեստական մտածողության 

առնչությունները ազգային կյանքի և համամարդկային  ու 

կենսահոգեբանական բնույթի խորքային երևույթներին, համաշխար-

հային ու էթնոմշակութային գրական կերպարներին: Արքետիպերի կամ 

նախասկզբնական գրական կերպարների դրսևորումներ են 

Ուլիս/Ոդիսևսի, Արա Գեղեցիկի, Նվարդի, Շամիրամի, ինչպես նաև 

քրիստոնեական խաչված Քրիստոսի, Մարիամ Աստվածածնի 

խորհրդանշական կերպարները, արքետիպային սիմվոլներ են «Տուն», 

«Անտուն», «Արև», «Լույս», «Հուր» բառ-հասկացությունները և այլն: 

Գեղարվեստական այս ողջ համակարգի միջոցով ընդգծվում են 

հայրենիքի հանդեպ պոետի արտասովոր մեծ սիրո առանձնահատ-

կությունները, որոնք ավելի որոշակի կարելի է ներկայացնել հաջորդ 

փուլում: 

Կշռադատման փուլում աշակերտները պետք է կարողանան 

բացատրել, որ բանաստեղծի մեծ սերը հայրենիքի հանդեպ 

պայմանավորված է մի շարք գործոններով: Տերյանն իր հայրենիքը 

սիրում է առանց սնապարծության մեջ ընկնելու: Նա սիրում է այնպես, 
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ինչպես որդին է սիրում իր մեծագույն կորուստներ կրած, տառապած 

մորը, ուստի պոետն իր ավերված երկիրը համեմատում է Մարիամ 

Աստվածածնի հետ, ինչն ավելի լայն ընդհանրացում պարունակող 

պատկեր է դառնում: Աշակերտները ընթերցում են կամ արտասանում 

հետևյալ բանաստեղծությունը. «Ինչպե՞ս չըսիրեմ, երկիր իմ կիզված 

//Պարզված վերըստին սրերին սուրսայր.// «Ինչպե՞ս չըսիրեմ, -

հեզությամբ լցված //Դու յոթնապատի՛կ խոցված Տիրամայր»: 

Աշակերտներին հասկանալի է դառնում, որ բանաստեղծի սերը Երկիր 

Նաիրիի՝ իր հայրենիքի հանդեպ պայմանավորված է մեր ժողովրդի 

քաղաքակրթական ձեռքբերումներով ու բարոյական նկարագրով, որը 

դրսևորվել է դեռևս հայկական առասպելներում /օրինակ՝ «Արա 

Գեղեցիկ և Շամիրամ»-ում/ արտահայտված հայրենիքին չդավաճանելու, 

ազգային լեզվին ու մշակույթին հավատարիմ մնալու գաղափարների 

շնորհիվ: Այս միտքը հաստատվում է «Չեմ դավաճանի իմ Նվարդին» 

տողով սկսվող տրիոլետի արտասանությամբ: Աշակերտներին 

անհրաժեշտ է տեղեկացնել, որ Տերյանն իրական կյանքում ևս 

հավատարիմ է մնացել ազգային արժեքներին, հայերեն ստեղծագործելու 

սկզբունքին, և երբ նրան ռուս գրող Մ. Գորկին առաջարկել է հայերեն 

գրելու փոխարեն ստեղծագործել ռուսերեն, Տերյանը չի համաձայնվել և ի 

պատասխան նման առաջարկի՝ գրել է վերոհիշյալ տրիոլետը: 

Ի վերջո հայրենիքի հանդեպ բացառիկ սիրո, անմնացորդ նվիրումի 

մասին է վկայում Վ. Տերյանի՝ հազարամյակների խորքից 

քաղաքակրթության ճանապարհներով անցած, սակայն նոր 

ժամանակներում /հատկապես Առաջին աշխարհամարտի ժամանակ/ 

ավերակների վերածված իր հայրենիքի, ժողովրդի արժանապատ-

վությունը յուրովի բարձր պահելու պատվախնդրությունը: Այդ միտքը 

հանճարեղ կերպով է արտահայտվել շարքի վերջին «Մի՛ խառնեք մեզ 

ձեր վայրի արջի ցեղերին» տողով սկսվող բանաստեղծության մեջ: 

Վերջինս ամփոփ կերպով է ներկայացնում մի կողմից՝ «Երկիր Նաիրի» 

շարքի բովանդակությունը, մյուս կողմից՝ նրա շահերի արտահայտիչ ու 

արժանապատվության պաշտպան հայ բանաստեղծ Վահան Տերյանի 

հայրենասիրության ու հայրենիքի վերածննդի ու հարության նկատմամբ 

ամրակուռ հավատը: Աշակերտներին հասանելի պետք է դարձնել, որ 

առաջին տողում արտահայտած մտքով պոետը ոչ միայն մեղադրում է 

հատկապես ցարական Ռուսաստանի վերնախավի, հետո նաև 

խորհրդային վերնախավի շրջանում իր ժողովրդին ըստ արժանվույն 

չգնահատողներին /արջը ռուսներին խորհրդանշող կենդանի է [10]/, այլև 
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ընդհանրապես բարբարոս, լիարժեք չքաղաքակրթված ազգերին, մեր 

հանդեպ արհամարհական վերաբերմունք դրսևորողներին: Ըստ այդմ էլ 

աշակերտները կարող են հաստատել՝ այս քերթվածից մեջբերում 

կատարելով, որ մեր ժողովուրդն իր հայրենիքում հազարավոր տարիներ 

մշակութային հարուստ կյանքով է ապրել, եղել է հին աշխարհի 

պետությունների, օրինակ՝ Բաբելոնի, Ասորիքի ժամանակակիցը. 

վերջիններս, սակայն, վաղուց ոչնչացել են, անհետացել պատմության 

թատերաբեմից, իսկ հայ ժողովուրդը շարունակում է գոյատևել և 

մշակութաստեղծ գործունեությամբ զբաղվել: Այդ իսկ պատճառով 

պոետը հավատում է մեր ժողովրդի հարատևությանը: Երրորդ փուլն 

ավարտվում է մի անգամ ևս ամբողջ երկն ընթերցելով: 

Այսպիսով, կարծում ենք, որ մեր դիտարկումները օգտակար կարող 

են լինել հանրակրթական դպրոցի 8-րդ, 11-րդ դասարաններում             

Վ. Տերյանի «Երկիր Նաիրի» շարքը ուսուցանող ուսուցիչներին, 

աշակերտներին, ինչպես նաև ավարտական դասարանում 

ընդունելության քննություներին նախապատրաստվողներին: Դրանք 

կարելի է հանձնարարել նաև մեծ բանաստեղծի ստեղծագործությունն 

ուսումնասիրող ուսանողներին, ինչպես նաև նրանց, ովքեր 

հետաքրքրվում են «Երկիր Նաիրի» շարքի կառուցվածքով և 

մեկնաբանությամբ: 

 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ОБУЧЕНИЯ СТИХОТВОРНОМУ ЦИКЛУ 

ВААНА ТЕРЯНА ''СТРАНА НАИРИ'' 

Хачикян Г. В. 

 

В статье мы попытались провести подробный анализ стихотворного 

цикла В. Теряна ''Страна Наири''. Но особо выделили стихотворение поэта 

''Оставил край я свой родимый''. 

На наш взгляд, именно данное творение автора более полно, 

всесторонне раскрывает внутренний сюжет, тему, идею творчества, при 

этом выражая мысли, настроение, переживания самого поэта и, что самое 

важное, дает возможность учащимся гуманитарных потоков старших школ 

в процессе обучения более наглядно усвоить изучаемый материал, 

воспринимая тонкости патриотизма великого поэта. Следует  указать, что  

в статье показан не только тщательный литературоведческий анализ, но и 

предложена продуктивная поэтапная система обучения цикла ССО. I-этап 

стимулирования, II-этап восприятия смысла, III-этап обдумывания. 
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Указанная система, безусловно, преследует обучающие и познавательные 

цели, она во многом эффективна и может быть успешно использована в 

процессе обучения не только преподавателями старших школ, но и быть 

полезным справочным материалом для абитуриентов и студентов. 

Ключевые слова: цикл ''Страна Наири'' В. Теряна, лирический цикл, 

архетип, христианские символы, старшая школа гуманитарный поток, 11 

класс программа, система ССО, учитель, абитуриент, студент. 

 

ABOUT SEVERAL PROBLEMS OF TEACHING VAHAN TERYAN‘S 

―YERKIR NAIRI‖ POETIC SERIES 

Khachikyan G. V. 

 

In this article, we tried to conduct a detailed analysis of V. Teryan's 

poetic cycle, ―Yerkir Nairi‖. But the poem ―Toghi Yerkirn im Hayreni '' (―I left 

my Homeland‖) was especially highlighted here. To our mind, especially the 

author‘s this particular creation more completely, comprehensively reveals the 

inner plot, theme, idea of creativity while expressing the thoughts, mood, 

experiences of the poet himself and, most importantly, allows students of the 

humanitarian streams of high schools in the learning process, to more clearly 

assimilate the learning material, perceiving the subtleties of the patriotism of 

the great poet. 

It should be noted that the article shows not only a thorough literary analysis, 

but also proposes a productive step-by-step training system for the PPW cycle 

- I-stage of promotion, II-stage of meaning of perception, III-stage of weighing. 

This system, which pursues students and cognitive goals, is in many ways 

effective and can be successfully used in the learning process not only by 

teachers of high schools, but also be a useful reference material for applicants 

and students. 

Keywords: Series of V. Teryan‘s ―Yerkir Nairi‖, lyric cycle, archetype, 

Christian symbols, high school, humanitarian stream the 11th grade program, 

PPW system, teacher, applicant, student. 
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ԿԱՆԱՆՑ ԱԶԱՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

ԷԼՊԻՍ ԿԵՍԱՐԱՑՅԱՆԻ «ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՕԳՏԱԿԱՐՈՒԹԻՒՆԸ» 

ԷՍՍԵՈՒՄ 

Համբարձումյան Ն. Վ. 

 

Ուսումնասիրությունն առնչվում է 19-րդ դարի երկրորդ կեսի 

արևմտահայ գրականության մեջ կանանց հիմնախնդիրների 

մեկնությանը և նպատակ ունի քննելու արևմտահայ կին հեղինակ Էլպիս 

Կեսարացյանի՝ 1861-1863 թվականներին Կ. Պոլսում հիմնադրած և 

հրատարակած, աշխարհում առաջին հայալեզու «կանանց մասին և 

կանանց համար» «Կիթառ» հանդեսում («Հրավէր հայկազն օրիորդաց» 

նշանաբանով) տպագրած «Ընկերութեան օգտակարութիւնը» էսսեն 

(1862): Ուսումնասիրության նպատակն է՝ դիտարկել կնոջ սուբյեկ-

տիվության պատմական և սոցիալ-մշակութային փոխակերպումները, 

նրա կրթության, դաստիարակության, հաղորդակցության հիմնահար-

ցերը, ազգային-բարեգործական ընկերությունների ձևավորման և 

զարգացման գործնականության տիրույթում կնոջ դերակատարման 

կարևորությունը: Կիրառել ենք ֆենոմենոլոգիական և պատմահամե-
մատական մեթոդները: Կեսարացյանի էսսեների համակողմանի 

ուսումնասիրությամբ հիմնավորվում է գաղափարը, թե նրա 

գերնպատակը, ընդհանրապես, սոցիումի կատարելագործումն է, դրա 

զարգացման պատմական և տեսական հիմնահարցերը, ինչպես նաև՝ 

կանանց դերակատարությունը այդ բևեռներում, որոնք, սակայն, դեռևս 

հանգամանալից քննության չեն ենթարկվել:  

Բանալի բառեր. Էլպիս Կեսարացյան, ընկերություն, ազատագրում, 

իրավահավասարություն, Կ. Պոլիս, վարժարան, սոցիում, սահմա-

նադրություն:  

2 0 2 1   № 2 
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Նախաբան: 1861 թվականին գրող, հրապարակախոս, առաջին հայ 

կին լրագրող և խմբագիր Էլպիս Կեսարացյանը1 հիմնում և խմբագրում է 

«Կիթառ»2 ամսօրյա հանդեսը, որի անդրանիկ համարը տպագրվում է 

1862 թվականի օգոստոսի մեկին Կ. Պոլսում: Երևույթը մեծ և լուրջ 

հեղափոխություն էր ոչ միայն օսմանյան բռնապետության մեջ ապրող 

մտավորական հայ տղամարդկանց և կանանց, այլև սուլթանական 

գրաքննության համար: «Ընկերութեան օգտակարութիւնը» [2, 3] էսսեում 

Էլպիս Կեսարացյանը հստակեցնում է իր՝ որպես գրողի և խմբագրի, 

սոցիալ-հասարակական, ազգային-քաղաքական հայացքներն ու 

գաղափարները, ազգային, բարեգործական և աղքատախնամ 

ընկերությունների3 դերակատարությունը կանանց ազատագրման և 

իրավունքի հիմնահարցերում:  

                                                 
1 Կեսարացյան (Տողրամաճյան) Էլպիս - ծնվել է 1830 թվականին Կ. Պոլսում: Նա առաջին կին 

լրագրողն էր և առաջին խմբագիրը, իսկ «Կիթառը»՝ կանանց առաջին հանդեսը Կ. Պոլսում: 

Կրթությունը ստացել է Օրթագյուղի և Պեշիկթաշի հայկական դպրոցներումֈ 1879թ. 

հրատարակել է «Նամականի առ ընթերցասէր հայուհիս» ժողովածուն: 1872 թվականին որպես 

ուսուչուհի աշխատել է Մաքրուհյաց վարժարանումֈ Աշխատակցել է պոլսահայ մամուլինֈ 

Մահացել է 1913 թվականին:  
2 Պոլսահայ իրականության մեջ, և, ընդհանրապես, աշխարհում «Կիթառը» առաջին 

հայալեզու հանդեսն էր՝ «Կանանց մասին և կանանց համար», «Հրավէր հայկազն օրիորդաց» 

նշանաբանովֈ Հանդեսի խմբագրուհին իր հոդվածները ստորագրել է «Էլպիս Կեսարացեան Ե. Կ. 

Տ. Հայկուհի» և «Կիթառ» հանդեսի յոթ համարներում տպագրել է «Ոգին հայրենասիրութեան» 

(Երեւակայութիւն), «Ընկերութեան օգտակարութիւնը», «Իրաւունքը ի գործ դնելը յանդգնութիւն 

չէ» և «Դաստիարակութիւն օրիորդաց» էսսեները: «Կիթառ»-ում և, ընդհանրապես, մամուլում 

տպագրած էսսեները, առ հայուհիները գրած նամակները, իմաստասիրական մտքերը և 

հոդվածները հեղինակն ուղղում է ոչ միայն իր, այլև բոլոր ժամանակներում ապրող և 

ստեղծագործող կանանց: 
3 Ուշագրավ է, որ 19-րդ դարի առաջին կեսին Կ. Պոլսում սկսեցին գործել հասարակական 

նշանակության ընկերություններ և միություններ, որոնց հիմնադիրները տղամարդիկ էին: Սույնը 

պայմանավորված էր օսմանյան հասարակության մեջ կանանց և տղամարդկանց իրավունքների 

անհավասարությամբ: Այդ ընկերությունների և միությունների կանոնադրությունների միջոցով 

սահմանվում էին նաև դրանց գործունեության բնույթը և անդամագրության պայմանները, ըստ 

որոնց՝ ընկերության անդամ կարող էին դառնալ միայն չափահաս տղամարդիկ, ովքեր 

հնարավորություն ունեին  վճարելու սահմանված ամսական անդամավճարը: Կանայք կարող 

էին անդամագրվել, սակայն առանց ընկերության կամ միության ժողովներին մասնակցելու 

իրավունքի: Այդօրինակ կարգ էր գործում, մասնավորապես, 1846 թվականի մարտի մեկին Կ. 

Պոլսի Բերա թաղամասում Ռափայելյան և Մուրադյան վարժարանի «Հայ կաթողիկէ 

երիտասարդներու» շարժման հիմնադրած «Համազգեաց ընկերությունում» (Տե՛ս Հ. Եփրեմ Վ. 

Պողոսեան, Պատմութիւն հայ մշակութային ընկերութիւններու, Վիեննա, հտ., Ա, 1957, էջ 49-55), 

որի կանոնադրությունը սահմանում էր. «Ընկերութեան անդամ կրնային ըլլալ նաեւ տիկիններ՝ 

առանց ժողովքներու մաասնակից ըլլալու իրավունքի (կանոն 6)» (Նույն տեղում, էջ 55) կամ՝ 1846 

թվականի մայիսի մեկին հիմնադրված «Նարեկեան Ընկերութիւնում», որի ջանքերով «Բերայի 

մէջ կը կառուցուի Նարեկեան վարժարանը» (Հ. Եփրեմ Վ. Պողոսեան, Պատմութիւն հայ 

մշակութային ընկերութիւններու, Վիեննա, հտ. Ա, 1957, էջ 56-57):  



28 

 

«Ընկերութեան օգտակարութիւնը» էսսեն: Է. Կեսարացյանի 

«Ընկերութեան օգտակարութիւնը» էսսեն արմատապես արտացոլում է 

19-րդ դարի երկրորդ կեսին ապրող և գործող կին հեղինակի սոցիալ-

հասարակական հայացքները, ազգային-քաղաքական մտքի 

տեղաշարժերը, որոնք առնչվում են իրականության հետևյալ սահմանին. 

«Ընկերութիւնները բազում տեսակ են, որոց գլխաւորները միայն կը 

հիշեմք այն է, Քաղաքական, Ազգային և Մասնաւոր որք մէկ մէկ գլխաւոր 

ջահեր են ընդհանրութեան լուսավորութիւնը կազմող» [2], [4]: Միևնույն 

տիրույթում միավորելով ազգային ոգին և կին սուբյեկտի ճակատագիրը՝ 

Կեսարացյանը կնոջը ուղղորդում է գրականություն ընթերցելու և 

ինքնակրթվելու՝ համարելով դրանք հոգու փրկության ամենաուղիղ 

ճանապարհը: Խոսելով սոցիումի, բարոյականության և 

ընկերավարության մասին՝ նա առանձնացնում է Տիգրան Մեծի 

ժամանակները և ոսկեդարյան հերոսականության օրինակները, որոնք 

հուշում են երկրի խաղաղ ընդերքից՝ Պեգասի ոտնատեղից ցայտող 

բուժիչ ջրի կամ խավարից ծագող աստղի գոյությունը. «Մինչև հիմայ 

Հայաստանեաց երկրին վիճակը անարև երկրի նման էր… բայց ահա 

ընկերութե օգուտը կը հասնի նէ անոնց <…> Ազգութիւն Կրօնք և 

ընթերցմունք չճանչելէ զատ՝ իրենց լեզուն անգամ կորսնցուցած էր, բայց 

այժմ ընկերութիւնը նոյն խեղճ վիճակաց դարման կը տանի, նոյն 

անխնամ երկիրներու մէջ կը հաստատեն Վարժարաններ Թանգարան և 

Տպագրատուններ որով մտաւոր մշակութիւնը կը սկսի ոգի առնել և 

կենդանութեան յոյս կուտայ Ազգին» [2], [5]:   

19-րդ դարի երկրորդ կեսին Եվրոպայում, օսմանյան և ռուսական 

կայսրություններում տեղի ունեցած հասարակական-քաղաքական 

փոփոխությունները և աշխուժացումը, ուղղակի ազդեցություն ունեին 

հայ իրականության և մտավորականության վերազարթնումի գործում: 

Սույնին նպաստում էին հատկապես Խ. Աբովյանի, Մ. Նալբանդյանի,   

Ռ. Պատկանյանի, Մ. Պեշիկթաշլյանի հայրենասիրական գաղափար-

ների տարածումը, որոնց ազդեցությամբ պայքարի շրջանակ մտան նաև 

կանայք՝ ներգրավվելով ազգային-ազատագրական, սոցիալ-

հասարակական և քաղաքական գործընթացներում. «<…> վերոհիշեալ 

ձեռնարկութեան կարեւորութիւնը յայսմ բովանդակելուն ուզեցի այս 

դիտողութիւնս ազգայնոց ուշադրութեան ներկայացընել, որպէսզի 

ազգայնոց շարժումը ապահովապէս դէպ ի յառաջադիմութիւն եւ 

քաղաքակրթութիւն ուղղելու համար, իգական սեռի գործակցութեան 

օգտակար ըլլալը ճանչելով՝ անոր յարմարութեան եւ հանճարոյն 
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սեփական դերն իրմէ չզլացուի: Այս յեղափոխութիւնը՝ որ ազգային 

շարժումն աւելի կըզօրացընէ, արդարև բաւական է զմեզ շուտով 

այնպիսի կացութեան մը հասցընել, որուն շնորհքները քաղաքակրթեալ 

ազգերը լիովին կը վայելեն» [8], [2]: 

Սույն շարժման ընթացքում մշակված փաստաթուղթը՝ 

Սահմանադրությունը4, կանոնակարգում էր արևմտահայության ներքին 

կյանքը և հասարակական, քաղաքական, իրավական, կրոնական և մի 

շարք այլ խնդիրներից բացի, սահմանում էր նաև կանանց (աղջիկների) 

իրավունքները՝ տղամարդկանց հավասար կրթություն ստանալու, 

մշակութային կյանքում ակտիվ դերակատարում և սոցիալական 

ապահովություն ունենալու, ինչպես նաև բարեգործական, կրթական, 

դաստիարակչական, խնամակալական, հովանավորչական և այլ 

գործունեություններ ծավալելու ուղղությամբ. «Ուսումնական խորհրդոյն 

պաշտոնն է՝ Հայոց Ազգին դաստիարակութեան և կրթութեան 

ընդհանուր տեսչութիւնը: Իր պարտաւորութիւքն են Ազգային 

վարժարանաց բարեկարգութեանը հսկել, թէ՛ մանչ և թէ՛ աղջիկ տղայոց 

դաստիարակութեանը հոգ տանելու նպատակաւ հաստատուած 

Ընկերութիւններուն խրախոյս տալ և ձեռընտու ըլլալ, դպրատանց 

դաստիարակներուն կացութիւնը լաւցունելու և ապագայն անդորրելու 

խնամ տանել. Ազգին մէջ յաջողակ և քաջահմուտ դասատուներ 

հասցունելու, և դպրոցական դասագիրքեր պատրաստելու ջանք և փոյթ 

ունենալ» [1], [29-30]:  

Սահմանադրության գոյությունը մեծ հնարավորություն էր 

հատկապես կանանց համար, ուստի կայսրության հայաշատ 

քաղաքներում սկսեցին բացվել աղքատ կամ ոչ պատշաճ 

                                                 
4 1853 թվականին Կ. Պոլսի հայ համայնքի ներկայացուցիչներից ընտրված Ազգային, Հոգևոր և 

Գերագույն ժողովներում կազմվում է Ուսումնական խորհուրդ, որի անդամներ Ն. Ռուսինյանը, 

Գ. Օտյանը, Ն. Պալյանը, Ս. Վիչենյանը (Սերվիչեն), Կ. Ութուճյանը, Գ. և Մ. Աղաթոն եղբայրները 

1857 թվականին մշակում են կրոնական, ազգային, մշակութային, հասարակական կյանքին 

վերաբերող կանոնադրություն, որը Ն. Ռուսինյանի առաջարկով կոչվում է Սահմանադրություն: 

Այն հիմքում ուներ բելգիական սահմանադրության գլխավոր սկզբունքները և կրում էր 1848 

թվականի Ֆրանսիական հեղափոխության գաղափարական ազդեցությունըֈ 1860 թվականի 

մայիսի քսանչորսին Կ. Պոլսի հայոց պատրիարքարանը ընդունում և վավերացնում է 

Սահմանադրության սկզբնական տարբերակը (հարյուր հիսուն հոդված): Ազգ. 

Սահմանադրության վերջնական և վերաքննված տարբերակը երկարատև պայքարից հետո 

վերջապես ընդունվում և վավերացվում է օսմանյան կառավարության կողմից և ի գործածություն 

պատրիարքարանին է հանձնվում 1863 թվականի մարտի 17-ին (իննսունինը հոդված): 

Վերաքննված սահմանադրությունը Ազգային ընդհանուր ժողովն ընդունում է 1863 թ. մարտի   

20-ին: Այն կազմված էր «Ներածությունից» («Հիմնական սկզբունք»), հինգ գլուխներից, որոնք 

իրենց հերթին բաժանվում էին առանձին ենթագլուխների (Տե՛ս [1]):  
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հնարավորություններ ունեցող ընտանիքների5 աղջիկների համար 

օրիորդաց կամ սանուհյաց վարժարաններ և դպրոցներ: Արդեն գործող 

կամ նորաստեղծ այդ վարժարաններին ու դպրոցներին կից արագորեն 

ստեղծվեցին հասարակական ընկերություններ և միություններ6, որոնց 

հիմնական նպատակը հայ կանանց և աղջիկների կրթության և 

դաստիարակության գործն էր, հագուստի, գրենական պիտույքների 

հոգածության հարցերը, ֆինանսական ապահովությունը, աղքատներին 

բժշկական և հումանիտար օգնություններ ցուցաբերելը. «Օրթագիւղ, 5 

ապրիլ, 1864, <…> կը փութամ հաղորդել «Աղքատախնամ Ընկերութիւն 

Տիկնանց» անուամբ ընկերության կազմուիլը, որ գիւղիս ազգասէր 

Տիկնայք այս օրերս հաստատեցին՝ իրենց դիտաւորութեան նպատակ 

ունենալով աղքատը իւր թշուառ վիճակէն ազատել: <…> Դեռ երկու 

տարի չըներ երբ անիշխանութիւնը ազգային կառաւարութիւնն երեսի 

վրայ ձգած ըլլալով ազգային հիւանդանոցն ողբալի վիճակի մէջ կը 

գտնուէր, …ազնիւ տիկնայք կարեկցաբար փութացին իրենց մէջ 

խնամակալութիւն մը հաստատել Հիւանդանոցի թշուառ անկելոց 

նպաստամատոյց ըլլալու համար» [8]:  

Կեսարացյանի էսսեներում կանացի կոկետություն չկա. 

գեղագիտական հղումների ուսումնասիրությամբ պարզում ենք նրա՝ 

որպես կնոջ, մտավոր և ինտելեկտուալ կարողությունների 

բացառիկությունը նախանշող և գրապատմական տվյալ 

ժամանակաշրջանի համար բացառիկ առաջադեմ գաղափարները, 

աշխարհընկալումը, երբ գիրը, գրականությունը և խմբագրական 

աշխատանքները տղամարդկանց մենաշնորհն էր և օսմանյան 

կայսերապաշտական իրականության մեջ դրանք ենթարկվում էին խիստ 

գրաքննության [7]: Կեսարացյանի քաղաքական և սոցիալ-

հասարակական մտածողության տիրույթը ձևավորվում է հայ ազգային 

ինքնության և գիտակցության համատեքստում: Այն միաժամանակ 

դրսևորում է հեղինակի քաղաքացիական գիտակցությունը և 

գաղափարաբանական հայեցակարգի ինքնուրույնությունը. 

«Քաղաքականն է ազգաց մերձաւորութիւններ որ ընկերութեան գլխաւոր 

                                                 
5 Վերոնշյալ ընտանիքները սեփական միջոցներով չէին կարող ապահովել իրենց զավակների 

կրթական ծախսերը:  
6

 Ի սկզբանե կանանց կրթական, դաստիարակչական, բարեխնամական գործունեութ-

յուններին նպաստող ընկերությունները և դրանց բարերարները տղամարդիկ էին: 

Ընկերությունների և միությունների ստեղծման և գործունեության համառոտ պատմությանն 

անդրադարձել է Վիեննայի Մխիթարյան միաբանության Հ. Եփրեմ վարդապետ Պողոսյանը: Տե՛ս 

[4] [5] [6]:  
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և առաջին սքանչելի լոյսը կը կազմէ, Եւրոպիոյ գաւառը իւր ընտիր 

լուսաւորութեան տիտղոսով չէր պարծեր, երբ ուրիշ Ազգաց 

յարաբերութիւններ նուազ էին իւր մէջ <…>: Մայրաքաղաքիս մէջ 

բացայայտ կերպով կերեւնայ յորմէ հետէ Եւրոպացւոց 

յարաբերութիւնները յաճախեցան Պօլսոյ հետ <…>: Չենք կարեր ժխտել 

որ մեր այժմեան ազատուն երջանկութիւնը կը վայելեմք, քանզի 

քաղաքականութիւնը հալածեց բարբարոսութիւնը քաղաքականը 

զօրացոյց ազատ կրօնասիրութիւնը նա ճանաչել տուաւ ազատութիւնը 

գերութիւնը ծառայութիւնը և հպատակութիւնը» [2],[5]:  

Չնայած Թանզիմաթի7 տարիներին հռչակվել էին Օսմանյան 

կայսրության հպատակների անձի և գույքի ապահովության, կրոնի 

ազատության մասին օրենքներ, այնուամենայնիվ օսմանյան 

բռնապետության մեջ շարունակվում էին ոչ թուրք ժողովուրդների 

(այստեղ՝ հայերի) հալածանքները, որոնք պարբերաբար ուղեկցվում էին 

ապստամբություններով (տե՛ս 1862, 1878, 1895 Զեյթունի դեպքերը): 1840-

1850-ական թվականներին (և մինչ այդ) Օսմանյան կայսրությունում հայ 

կանայք ակտիվ մասնակցություն չունեին գրական-մշակութային 

կյանքին, կրթական, հումանիտար և հասարակական կազմակեր-

պությունների գործունեությանը, ինչն ի սկզբանե պայմանավորված էր 

ազգությամբ, դավանանքով, հայրիշխանական սոցիումով, կնոջ և 

տղամարդու իրավահավասարության բացակայությամբ: Ժամանակի 

մամուլը նույնպես անդրադառնում էր սույն երևույթին՝ որպես խորքային 

                                                 
7 Թանզիմաթ - օսմաներեն՝ բարեփոխումների (ռեֆորմների) օրենսգիրք, որի հիմնական 

սկզբունքները շարադրվել և հրապարակվել են 1839 թվականին Գյուլհանյան Հաթթը Շերիֆ և 

1856 թվականի Հաթթը Հումայուն հրովարտակներում, որոնք նախատեսում էին 

բարեփոխումներ, սակայն հիմնականում չեն իրագործվել: Թանզիմաթը ընդունվել է Օսմանյան 

կայսրությունում 1839-1876 թվականներին, որին զուգահեռ ընդունվել է նաև կայսրության 

առաջին սահմանադրությունը: Օսմանյան կայսրությունում Թանզիմաթի տարիներին (1839-

1876) տեղի ունեցան հասարակական, կրթական, մշակութային էական տեղաշարժեր: 

Ոգևորվելով «խոստումնալից» բարեփոխումների հեռանկարով՝ 1839 թվականի նոյեմբերի 

երեքին սուլթան Աբդուլ Մեջիդի՝ գահին հաստատվելուց անմիջապես հետո եվրոպական 

համալսարններում կրթություն ստացած, լուսավորության և հասարակական առաջընթացի 

գաղափարներով տարված հայ երիտասարդները Կ. Պոլսում հիմնեցին հասարակական, 

կրթական, ազգային ընկերություններ: Չնայած այս ամենին՝ հայ մտավորականությունը 

արագորեն ըմբռնել էր հարցի ձևական բնույթը և գիտակցում էր, որ այն առավելապես միֆ է, քան 

իրականություն: Ի տարբերություն մինչև այդ եղած բարեփոխումների՝ թանզիմաթում տեղ էին 

գտել ոչ միայն ռազմական, այլև տնտեսական, քաղաքական, օրենսդրական, սոցիալ-

մշակութային, կրթական, կրոնական և ազգային խնդիրներին վերաբերող հարցեր: 

Նախաձեռնության գլուխ կանգնած էր թուրք բյուրոկրատիայի կրթված խումբը՝ Մուսթաֆա 

Ռեշիդ փաշայի գլխավորությամբ, ով հետագայում դարձավ Գյուլհանիի Հաթթը և Շերիֆը (խաչ և 

սրբազան հրաման):  
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և արմատական խնդրի. «Ազգի ընկերական զարգացման եւ 

յառաջադիմութեան սկզբնապատճառ եղող սկզբանց մէկն ալ երկու սեռի 

դաստիարակութիւնն ըլլալը, <...>. երբ երկու սեռը հաւասարապէս 

ունենան մի եւ նոյն բարոյական եւ մտաւորական կարողութիւնները, 

յայնժամ երկու կողմի լուսաւոր գաղափարները մէկտեղ աջակցելով՝ 

կրնան յաղթող հանդիսանալ այն ամեն դժուարութեանց՝ զոր 

տգիտութիւնը կը յարուցանէ յառաջադիմութիւնը խափանելու համար»: 

[8], [2]  

Կեսարացյանի երկերի ուսումնասիրությամբ հիմնավորվում է 

գաղափարը, թե հեղինակի գերնպատակը սոցիումի կատարելա-
գործումն է: Բարոյականության հիմնահարցերը Էլպիս Կեսարացյանը 

դիտարկում է ավանդույթից դուրս և կանանց պաշտպանում է 

ավանդական-փակ տեսաբանությունից. «Գանք այժմ իգական սեռին 

ընկերութեան օգտակարութեան, որ մեր նպատակն է: Նոյն սեռը մինչեւ 

հիմայ օրինաւոր ազատութենէ զուրկ ըլլալով վանդակի մէջ արգիլուած 

թռչնոց նման էր, որ անձուկ սահմանին մէջ փակուած իւր զօրութենէն 

նուաղած է, ...այժմ դարոյս ազատութեան լոյսը նոր կը տեսնէ <…>» [3], 

[14-15]: Կնոջ սոցիալական դերակատարության շուրջ հեղինակի 

դատողությունները ըմբռնելի են հատկապես կանանց կողմից 

հիմնադրվող ազգային և բարեգործական միությունների և 

ընկերությունների միջոցով իրականացվող աղքատախնամ և 

բարեգործական աշխատանքների դիտարկման համատեքստում. 

կարևորվում է ժամանակի սոցիալ-հասարակական շարժման 

իրավաքաղաքական հիմքը և ապահովվում է կին-սուբյեկտի 

կենսականությունը. «Այժմ ուրախութեամբ սրտի կը ցանկամ յիշել մեր 

այժմեան մէկ քանի Ազնվաշուք եւ Ազատամիտ Տիկնանց գովելի 

օրինակը, որք իրենց քաջարթուն մտօք ընկերութեան կարեւորութիւնը 

ճանչելով յօժարեցան նոյն գեղեցիկ պաշտօնին առաջնորդ ըլլալ, որոց 

վսեմ Ազգասիրութեան շարժառիթ համարելով արժանապէս գովեստից 

նպատակ հանդիսացած են: Նոքա իրենց ջանքերը կամեցան երկու կերպ 

կարօտելոց նուիրել որք նոցին գթասէր խնամոց եւ քաջութիւն 

պաշտպանութեան կարօտ էին, մէկն է Հիւանդանոցի խղճալի անձինք եւ 

միւսը Խասիգիւղի եւ Միջագիւղի դպրոցի աշակերտուհիք, որք բաւական 

ժամանակ է նոյն Ազնուուհեաց խնամքին տակ պաշտպանելով իրենց 

կարեւոր շահերը կը վայելեն»: [3], [16]  

Եզրակացություն: 19-րդ դարի երկրորդ կեսին օսմանյան 

կայսերապետության բռնաճնշումների ներքո Կ. Պոլսում 
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աստիճանաբար ձևավորվող գրական սոցիումի առաջադիմության 

պարագան, դրա զարգացման պատմական և տեսական հիմնահարցերը, 

ինչպես նաև կանանց դերակատարումը այդ բևեռներում, դեռևս 

ուսումնասիրված չեն: 19-րդ դարի երկրորդ կեսին՝ օսմանյան 

բռնատիրության ժամանակաշրջանում նրա սկզբնավորումը, 

դրսևորումները և աստիճանական զարգացումները տեղի էին ունենում 

պայքարի երեք բևեռներում՝ ա. սոցիալ-հասարակական և հումանիտար-
մեկենասական (հաս. կազմակերպությունները, դերն ու նշանա-

կությունը), բ. կրթադաստիարակչական և գրական-մշակութաբանական 

(սոցիումի կրթությունն ու դաստ-ը, գրական գործընթացները),                 

գ. ազգային-ազատագրական և քաղաքական (հայդուկային շարժումը): 

Վերոնշյալ երեք դեպքերում էլ 19-րդ դարի երկրորդ կեսին կին-

տղամարդ իրավահավասարության ձեռքբերման և ազատագրության 

համատեքստում ուշագրավ է և կարևորվում է հայ մտավորական 

կանանց դերակատարությունը:  

 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖЕНСКОЙ ЭМАНСИПАЦИИ В ЭССЕ  

ЭЛПИС КЕСАРАЦЯН «ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ» 

Амбарцумян Н. В.  

 

Данное исследование посвящено интерпретации «женских 

проблем», представленных в западноармянской литературе второй 

половины 19 века, и, в частности, анализу эссе «Преимущества компании» 

(1862), которое было опубликовано в первом в мире «о женщинах и для 

женщин» армяноязычном журнале «Китар» с девизом «Приглашение 

армянским барышням». Автор эссе - западноармянская писательница 

Элпис Кесарацян, которая основала и издавала этот журнал в 

Константинополе с 1861 до 1863 года. Цель данного исследования - 

рассмотреть историческую и социально-культурную трансформацию 

женской субъективности, проблемы ее образования, воспитания, 

коммуникации, а также важность ее роли в процессе формирования и 

развития национально-благотворительных организаций. Для достижения 

поставленной цели нами были применены феноменологический и 

сравнительно-исторический методы. Всестороннее изучение эссе Элпис 

Кесарацян позволяет обосновать идею о том, что ее сверхцелью является 

усовершенствование социума, а также проблемы его исторического и 
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теоретического развития, роль женщины в этих точках пересечения, 

которые до сих пор не исследованы в достаточной мере.  

Ключевые слова: Элпис Кесарацян, организация, эмансипация, 

равноправие, Константинополь, социум, гимназия, конституция. 

 

THE BASIC PROBLEM OF WOMAN'S EMANCIPATION IN THE ESSAY 

―BENEFITS OF COMPANY‖ BY ELPIS KESARATSYAN 

Hambardzumyan N. V. 

 

The present research deals with the interpretation of women‘s issues in 

the 19th century Western Armenian literature and aims to investigate 

Armenian female author Elpis Kesaratsyan‘s essay ―Benefitts of Company‖ 

(1862) published in the first Armenian language magazine ―About and for 

Women‖ ―The Guitar‖ with the slogan ―An Invitation for Armenian Maidens‖, 

established and edited by Kesaratsyan in 1861-1863 in Constantinople. The 

aim of the research is to consider a) the historical and socio-cultural 

transformations of a woman's subjectivity, the issues of her education, 

upbringing, silence, entrepreneurship, and communication (right of speech),   

b) the historical-socio-cultural transformations of female subjectivity, the 

issues of her education, upbringing, communication, the role of women in the 

field of formation and development of national-charitable companies. In order 

to carry out the study, we used the phenomenological and historical-
comparative methods. A comprehensive study of Kesaratsyan's essays include 

the idea that the ultimate goal of her is to improve society in general, as well as 

the historical and theoretical issues of its development, and the role of women 

in those burdens, which have not yet been thoroughly examined. 

Keywords: Elpis Kesaratsyan, company, emancipation, equality, 

Constantinople, society, college, constitution. 
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«ТОЧКА ЗРЕНИЯ» В РОМАНЕ Т. КАПОТЕ «ХЛАДНОКРОВНОЕ 

УБИЙСТВО» 

Мкртчян Н. Г. 

 
В данной статье проведен нарратологический анализ точек зрения, 

которые Трумен Капоте выбирает для того, чтобы рассказать реальную 

историю об убийстве семьи Клаттеров. Своей книгой «Хладнокровное 

убийство» он создал новую повествовательную форму, которая дала 

начало развитию «нового журнализма» и получила название роман нон-

фикшн.  

Ключевые слова: нарратологический анализ, роман нон-фикшн, 

точка зрения, фокализация, Трумен Капоте. 

 

С момента первой публикации романа американского писателя 

Трумена Капоте «Хладнокровное убийство» прошло больше полувека, 

однако он все еще переиздается на разных языках, что, безусловно, 

свидетельствует о востребованности среди читателей. А интерес 

исследователей, в основном, связан с относительной новизной жанра 

произведения.  Сам Капоте говорил о «нон-фикшн романе» как о «новой 

серьезной форме искусства», возникающей из журналистики [13].  

Рассмотренное нами произведение характеризуется целым рядом 

жанрообразующих особенностей, среди которых особый интерес 

представляет точка зрения, поскольку она является «основным 

структурообразующим фактором композиции любого произведения» [2]. 

Целью данной статьи является выявить способы конструирования 

последовательности событий посредством актуализации точки зрения 

нарратора и персонажей.  

Когда речь идет о нарративной организации большого объема 

исходного документального материала, анализ точки зрения приобретает 

2 0 2 1   № 2 
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особую значимость. Однако в силу размытости границ между типами 

точек зрения использование этих теорий на практике применительно к 

конкретным художественным произведениям оказывается затрудни-

тельным и не всегда продуктивным.   

Выбирая метод анализа для данной статьи, мы обратились к работам 

видных исследователей, которые так или иначе обращались к теме «точки 

зрения». Небольшое методологическое отступление призвано обобщить 

подходы разных ученых с тем, чтобы выбрать самый оптимальный для 

анализа романа Трумена Капоте.  

Стоит вспомнить, что категорию «точка зрения» в 1884 году ввел      

Г. Джеймс в эссе «Искусство прозы». В дальнейшем Перси Лаббок дал ему 

строго научное определение, согласно которому «точка зрения» - 

отношение нарратора к повествуемой истории» [11]. С семидесятых годов 

прошлого столетия большую популярность получило понятие 

«фокализация», которое ввел французский исследователь Жерар Женетт.  

Он ссылается на термин «фокус наррации», используемый Бруксом и 

Уорреном (―Understanding Fiction‖), отмечая что его «фокализация» 

соответствует «фокусу наррации» [4]. Он придерживается триадической 

типологии. Шмид критикует теорию Женетта, утверждая, что «без точки 

зрения нет истории», что истории как таковой не существует, пока 

нарративный материал не становится объектом зрения и перспективы 

[11]. 

В контексте «Хладнокровного убийства» нас этот пункт особо 

интересует, так как постулирует тот же принцип и по отношению к 

фактуальному повествованию, причем применяя именно термин 

«фактуальный», а не «документальный». В связи с этим приведем  

утверждение Тодорова, что «один и тот же факт, изложенный с двух 

разных точек зрения, - это уже два различных факта» [9]. 

Проблематикой точки зрения в литературе также занимались такие 

ученые, как М. М.Бахтин [1], В. В. Виноградов [3], В. И. Тюпа [11],              

Д. Е. Тамарченко [8], и «Хладнокровное убийство» можно рассмотреть, 

применяя концепцию любого из вышеперечисленных исследователей. 

Однако с некоторыми оговорками мы будем пользоваться женеттовской 

классификацией, так как сам объект анализа наталкивает на выбор метода. 

Статус нон-фикшна подсказывает, что теория фокализации дает больше 

информации о методах создания романа, предлагает инструменты, чтобы 

четче понять и обозначить границы жанра.  
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Формула фокализации часто относится не ко всему тексту 

произведения, а скорее определенному нарративному сегменту, и в связи 

этим исследовательница Е. Петрова отмечает, что это «позволяет 

определить фокализацию как инструмент в нарративной структуре текста. 

Использование этого инструмента служит моделированию смыслов 

текста» [7]. Добавим, что сказанное особенно актуально для нон-фикшн 

романа, так как жанр изначально подразумевает объективное 

повествование и беспристрастное отношение к описываемым событиям. В 

романе Капоте фокализация служит не просто «моделированию смыслов 

текста», но и кодированию аксиологически окрашенных мессиджей 

автора.  

Книга состоит их четырех частей, каждая из которых разделена 

примерно на 20 нарративных сегментов, выделенных пустой строкой. Мы 

их пронумеровали, исходя их практических соображений. Рассмотрим на 

конкретных примерах, как Капоте использовал фокализацию в тех или 

иных нарративных сегментах. 

В контексте творческого метода Капоте любопытный пример 

встречается в первой главе «Последние, кто видел их живыми». Говоря о 

внутренней фокализации, Женетт ссылается на критерий, который Ролан 

Барт установил для «личного модуса повествования». Женнет говорит, что 

критерием определения внутренней фокализации является возможность 

переписать данный нарративный сегмент от первого лица (если конечно, 

он не был изначально так написан).  

Приведем небольшой отрывок из второго нарративного сегмента 

первой главы с внутренней фокализацией на мистере Клаттере. «При 
других обстоятельствах мистер Клаттер не разрешил бы. Правила есть 
правила, и одно из них гласит: Нэнси — и Кеньон тоже — должны быть 
дома к десяти вечера по будням и к двенадцати по субботам» [5]. Если бы 

мы последовали совету Женетта и переписали этот отрывок от первого 

лица, то увидели бы, что текст полностью вписывается в логику 

повествования от первого лица (я не разрешил бы, я уступил, я не слышал, 
я не любил и прочее).  

Этот фрагмент репрезентативен, так как внутренняя фокализация, с 

которой мы сталкиваемся в подобных фрагментах, подсказывает, что автор 

достаточно свободно обращался с документальным материалом, 

оказавшимся в его распоряжении. В блоке «Клаттеры» часто используется 

переменная фокализация. Это делается для создания динамики и является 
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инструментом наиболее объективной передачи информации, 

всестороннего освещения (глава 2 сегмент 11, глава 4 сегмент 2 и т. д). 

Наглядным примером использования всех типов фокализации 

является второй нарративный сегмент второй главы «Неизвестные лица». 

Открывает его повествование всеведущего нарратора (нулевая 

фокализация), затем действие переносится на пресс-конференцию, во 

время которой детектив Дьюи выдает журналистам информацию, 

которую полагается знать прессе. Нарратор в повествование не 

вмешивается он как бы «следит» за ситуацией наравне со всеми. Это 

классическая внешняя фокализация (то, что у Пуйона называется 

«взглядом извне», у Тодорова обозначается как «повество-ватель 

персонажа», по Шмиду это нарраториальная точка зрения). Затем идет 

ремарка «На самом же деле в тот момент…» (―Actually, at this time…‖) и 

повествование приобретает внутреннюю фокализацию.  

В шестом сегменте первой главы фокальным персонажем становится 

соседская девочка Джолен. Фокализация на ребенке – еще один 

художественный прием (практически остранение [6]) в нон-фикшн 

романе. Глазами девочки мы видим «странную» (―strange‖) мать семейства 

миссис Клаттер, которая в глазах девочки оказывается «немного чудной, 

но милой» (―slightly odd, but nice‖) [12].  

Если в блоке «Клаттеры» фокализация преимущественно 

переменная, то в блоке «Дик и Перри» информация, в основном, получена 

от самих героев и повествуется либо в виде нефокализованного нарратива, 

либо с фокализацией на Перри. На протяжении всего повествования герои 

Дик и Перри практически всегда вместе (даже смертной казни они 

ожидают в соседних камерах), но когда они ненадолго расходятся, 

нарративный объектив следует за Перри. 

Например, в 11 сегменте первой главы Дик уходит в магазин, а 

нарратор «остается» с Перри и погружается в его размышления и 

воспоминания.  Или как в 15 сегменте той же главы, когда герои заезжают 

на заправку, Дик остается, а Перри идет в туалет. Нарративная камера 

следует за ним, помимо действий Смита описываются также его 

переживания и тревоги – внутренняя фокализация.  

Учитывая количественные показатели и объем сведений о 

внутреннем мире Перри и Дика, мы приходим к выводу, что основным 

фокальным персонажем является Перри. В «Хладнокровном убийстве» 

есть также примеры применения множественной фокализации, когда 



40 

 

«одно и то же событие может упоминаться много раз с точки зрения 

разных персонажей» [4]. Так, 10-ый сегмент второй главы разделен 

звездочкой на две части: первый эпизод повествуется с фокализацией на 

Дике, второй – на Перри. В заключительной части используются 

дневниковые записи Перри. Здесь посредством отношения посторонних 

людей показана разница между Диком и Перри.  

Подвергнув «Хладнокровное убийство» нарратологическому 

анализу, мы проследили, как типы фокализации в романе Капоте 

чередуются, выстраиваясь в сложную структуру с доминированием 

переменной внутренней фокализации. Придерживаясь разделения частей 

романа на тематические блоки, мы выявили, что в каждом из них 

доминирует один вид фокализации: в «Городке» – нулевая фокализация, в 

«Клаттерах» – переменная внутренняя, в блоке «Дик и Перри» – 

фиксированная внутренняя.  

Больше всего сегментов именно в последнем блоке, следовательно, 

чаще всего фокальным персонажем становится Перри. Анализ структуры 

фокализации позволяет безошибочно определить его как главного героя 

книги, а значит – выявить аксиологические акценты, которые играют 

одну из ключевых ролей в рассматриваемом жанре. Посредством 

фокализации на Перри Смите, Капоте внушает отвращение к идее 

смертной казни, эмпатию к убийце и недоверие к американской судебной 

системе. В нон-фикшн романе «Хладнокровное убийство» фокализация 

является основным средством выражения авторской задумки и 

моделирования смыслов. 

Основываясь на проведенном анализе, мы обозначили, что 

важнейшим жанрообразующим аспектом романа «Хладнокровное 

убийство» Трумена Капоте было использование фокализации для 

структурирования реальных событий в романное повествование.  

 

«ՏԵՍԱԿԵՏԸ» Թ. ԿԱՊՈՏԵԻ «IN COLD BLOOD»  

(«ՍԱՌՆԱՍՐՏՈՐԵՆ») ՎԵՊՈՒՄ 

Մկրտչյան Ն. Գ. 

 

Տվյալ հոդվածում վերլուծել ենք ֆոկալիզացիայի տեսակները, 

որոնք Թրումեն Կապոտեն կիրառել է Քլաթերների ընտանիքի 

սպանության իրական պատմությունը վեպի տեսքով ներկայացնելու 

համար: Իր «In Cold Blood» գրքի տպագրությամբ Կապոտեն ստեղծել է 
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նոր պատմողական ձև, որը սկիզբ է դրել «նոր ժուռնալիզմի» 

զարգացմանը և ստացել  է նոն-ֆիքշն վեպ անվանումըֈ  

Բանալի բառեր. նարատոլոգիական վերլուծություն, նոն-ֆիքշն 

վեպ, տեսակետ, ֆոկալիզացիա, Թրումեն Կապոտե: 

  

―POINT OF VIEW‖ IN NOVEL ―IN COLD BLOOD‖ BY T. CAPOTE 

Mkrtchyan N. G. 

 

The paper provides a narratological analysis of the points of view that 

Truman Capote chooses to narrate the real story of the murder of the Clutter 

family. Writing ―In Cold Blood‖, he created a new narrative form, which gave 

rise to the development of "new journalism" and was called non-fiction novel. 

Keywords: narratological analysis, nonfiction novel, point of view, 

focalization, Truman Capote. 
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LINGUISTIC AND PARALINGUISTIC PECULIARITIES OF BUSINESS 

PITCHES 

Chaloyan H. S. 

 

Persuasive communication is the essence of a successful business. Within 

the scopes of business communication, business pitch, in its widest meaning, is 

an oral presentation of a unique concept, innovative idea, product, service with 

an intent to be sold to customers, get funding from potential investors, launch 

new collaborations, etc. The evolving culture of business pitching has become 

quite popular thanks to entrepreneurial investing reality shows, such as ―Shark 

Tank‖, ―Dragon‘s Den‖, etc. The analysis of pitching performances reveals that 

strategic use of linguistic and paralinguistic features can greatly impact the 

persuasion and decision-making process. The aim of the article is to highlight 

some of the main linguistic and paralinguistic peculiarities from mentioned 

famous realities. 

Keywords: linguistics, business communication, business pitch, 

persuasion, linguistic features, paralinguistic features. 

 

Persuasive communication is the ability to convince others of your way 

of thinking. From the perspectives of linguistics, persuasion may be defined as 

those linguistic choices that aim at changing or affecting the behavior of others 

or strengthening the existing beliefs and behaviors of those who already agree 

[1]. 

The types of communication used within different business organizations 

or firms may cause some complexities. Various factors can contribute to the 

ways in which business people use language in order to reach their specific 

goals. A variety of distinct fields and disciplines have shaped business 

discourse, including discourse analysis, dialogue analysis, ethnography, genre 

theory and organizational communication. In conjunction with extra-linguistic 

contexts, business discourse can be defined as the verbalization of business 

2 0 2 1   № 2 
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mentality, realized in the form of an open multitude of thematically linked 

texts on a wide range of business issues [2].  

From the latter follows, that business discourse in its turn may also have 

its functional sub-classifications, such as entrepreneurship discourse: contexts 

about starting a venture, acquiring funding, selling, scaling, also in relevance 

with management, financing economics, marketing, etc. Within verbal forms 

of communication, one format, used by the greater part of incubation schemes, 

investment gatherings and entrepreneurship competitions has appeared as the 

―industry standard‖ in recent years: a 5-to-10-minute entrepreneurial pitch in 

which the entrepreneur narrates a range of slides, providing an outline of the 

business plan to potential investors [3]. In the world of business pitching, the 

final decision-making part is influenced by various factors – from the 

personality of the pitch-maker to the prospect‘s sense of how well he or she 

understands the idea and empathizes with their needs. Bridging the gap 

between developing a solution and delivering that solution to an audience 

depends on the effectiveness and persuasiveness of the business pitches. 

Nowadays entrepreneurs are given a chance to choose any platform out 

of a variety of entrepreneurial venues in which they are able to meet investors, 

business angel networks, institutional or corporate venture capitalists and 

pitch their ideas, get support. Different venues may require different 

approaches. For the pitch to be persuasive and successful, first of all it must be 

engaging, informative, compelling. One should convince the prospects of both 

the viability of the business idea and personal business acumen. For this to 

happen, most importantly a business pitch should have a clearly defined 

structure. In most cases investors and business angels reject investment 

opportunities because of presentational weaknesses concerning clarity, content 

and structure of the pitches. Along with these points, it is worthwhile to know 

that specific use of language and paralanguage may have a huge impact on the 

credibility and persuasiveness of a pitch. For this reason, this article provides 

several linguistic and paralinguistic aspects on designing the components of 

business pitches. 

For the purpose of this study a mix of successful business pitches have 

been analyzed. The samples have been taken from the two most popular 

entrepreneurial TV programs, reality shows Dragon‘s Den and Shark Tank     

[4-5]. 

The selection of grammatical structures is an essential aspect to consider 

while organizing the pitch. The use of sentences as the smallest unit does 
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present some difficulties. The issue is that, generally, presenters do not 

naturally speak in formal sentences. Spoken language is abundant with false 

starts, abrupt stops, cropped sentences, and a number of grammatical problems 

that would otherwise be forbidden in formal written circumstances. Research 

suggests that spoken language is produced in units that rely less on syntactic 

closure and more with intonational and semantic closure. When only 

considering spoken language, language would be more likely viewed in terms 

of intonation units which are reflective of the ―underlying focuses of 

consciousness‖ that are used to compile and organize information, rather than 

underlying the grammatical structure [6].  

Taking into account the different types of sentence constructions 

(simple, compound, complex and compound-complex) used by the pitch-

makers, it is also worthwhile to imply the possible issues that might occur 

while uttering the speech. The pitch-makers may have written a more 

organized and well-constructed pitch before appearing on the stage, but in 

spoken language, also considering the intensity of the moment, they can make 

not only semantic but also structural errors. For example, leave the sentence 

incomplete or utter some uncompleted 25 thoughts. Such cases often occur on 

non-professional platforms. But these errors are being veiled by good charisma, 

enthusiasm and flexibility of the pitch-maker. Without deviating from the 

main discussion, it is essential to mention that one way to make the written 

pitch clearer is to limit the use of long sentences. And the easiest way to do so, 

one should divide them into two or more shorter sentences. Short sentences 

are considered to be more powerful and appealing, and their use should not be 

underestimated. 

Sentence patterning is the next aspect to be discussed in the scope of 

language specifics of business pitches. Sentence patterns can be recognized as 

the way sentences are usually structured. The basic sentence pattern in English 

is followed by subject-verb-object (SVO). Accordingly, it should be stated that 

the prevailing part of business pitches, which are pitched in English, follow 

the SVO sequence. However, when all sentences of the pitch follow this 

sequence, it becomes monotonous and dull. To make the sentence a bit 

interactive, entrepreneurs use different nouns meaning the same subject, or 

the subject which is used in the beginning may be replaced by adverb, verb, 

adjective, gerund, infinitive, etc. Here is a simple example retrieved from Den‘s 

show for skincare business Tan Cream by entrepreneurs Gillian Robson and 

Katy Foxcroft‘s: 
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―This protection is the ultimate safe way to tan‖. 
―Our product safes your skin‖. 
―Tan Cream cleverly combines the SPF of 50 with gradual and natural 

self-tan in a luxurious everyday moisturizer for your face and body [4-5]. 

In the above mentioned examples, it is outlined how the subject of the 

sentence can be replaced by new nouns. In this way, the pitch-maker does his 

best to keep the audience‘s attention and avoids using the same noun for the 

―cream‖ product replacing it with the words such as ―this protection‖, ―our 

product‖, ―Tan Cream‖. 

Proceeding to parts of speech, the next essential aspect to be considered. 

The analysis of the language used in business pitches in accordance with part 

of speech uncovers some interesting results. According to the entrepreneurial 

and management study carried out by Daly and Davy, a fundamental role in 

entrepreneurial pitches is played by adverbials. The frequent ones are 

―basically‖, ―now‖, ―essentially‖, ―effectively‖, ―actually‖, ―additionally‖, ―in 

effect‖, ―hopefully‖, ―first of all‖, ―as it were‖, ―then‖, ―obviously‖, ―therefore‖, 

―in summary‖ and ―in conclusion‖. These attain an essential signaling function 

and help to structure the discourse for both the pitch-maker and prospects [7]. 

Regarding pronouns, personal pronouns are prevailing in business 

pitches. Pitch-makers mostly employ the first person ―I‖, "me", ―my‖ at the 

beginning, but ―we‖, ―our‖ and ―us‖ in the middle sections when referring to 

their company, product or service. Most commonly they begin with ―I‖ and 

finish with ―we‖, whereas other pitch-makers use only the first person singular 

forms, taking into consideration that they are individual entrepreneurs, 

without a company or any shareholders. Some of them use "we" inclusively 

meaning the cooperation between their company and investors: to show they 

are ready to create a team and work collaboratively. ―You‖ is mainly used to 

address the prospects, with one fancy example of the plural form ―yourselves‖, 

perhaps to accentuate that a particular aspect is addressed to all the investors 

and not just one of them. Without any doubt ―you‖ may also be employed 

when addressing a typical person, in this way avoiding using the neutral ―one‖ 

[7]. 

With the help of these ‗You‘ statements, entrepreneurs describe what the 

product can give people or what they can get, when sharks and dragons invest 

in the business. For example: 
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―This is Intelliweed: one simple click and your weeds are dead. So you 
can target with absolute precision what it is you want to kill and what it is you 
don‘t want to kill‖. 

―Sharks, as you know there are heaps of mannequins available, but 
surprisingly there was none that functioned and articulated like a real baby. 
None that requires you to support the head or allows you to practice the 
realistic handling and positioning of a newborn‖ [4-5]. 

Instead of ‗you‘, they could use ‗anyone‘ or ‗one‘, but with this method 

the founders of these small businesses make the investors to be a part of the 

―experience‖ and feel as if this product or service is exactly designed for them. 

Lexical selection or word choice in business pitches is manifested in a 

relatively simple way. Pitch-makers avoid using vague words or phrases. 

Rather, they use simple and high-frequency vocabulary. Although there are a 

number of entrepreneurs who include some technical lexical domains, when 

they share details on how their service or product works. The use of stylistic 

devices, in other words creative use of language greatly contributes to the 

effectiveness of the business pitch. These stylistic devices are mainly employed 

when presenting arguments. Some of the most effective ones that 

entrepreneurs include are metaphors, anaphora, hyperbole, simile, epithet, etc. 

For example: 

Hi my name is Will, and I‘m the heart of Mak Tok (Metaphor). 
And together, let‘s bring Mak Tok to every kitchen and every heart 

across the world (Hyperbole). 
―When it was finally ready, he took it to a house party and at that party it 

became the centerpiece. Everyone wanted to try it, everyone wanted to know 
about it, but most importantly everyone actually really liked it. So, we sat 
down and we chatted and we realized there were certain barriers stopping 
people doing this‖ (Anaphora) [4-5]. 

As described, the specific use of language greatly influences the 

persuasiveness and effectiveness of the further investment part. Moreover, the 

features of paralanguage and non-verbal communication should also be 

highlighted. In their turn, they play a major role in persuasive communication 

and the analysis of several business pitches prove the hypothesis. 

Much is known about paralanguage, which is defined in Merriam-

Webster Dictionary as the combination of optional vocal effects (such as tone 

of voice) that accompany or modify the phonemes of an utterance and that 

may communicate meaning. Whenever uttering the words or sentences, 
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entrepreneurs can also modulate their paralanguage, or in other words, 

acoustic properties of their utterance such as the pitch or volume. They can 

speak in a loud or soft voice, use a high or low pitch, and a plenty of other 

vocal features. The general paralinguistic features included voice quality, 

which refers to such characteristics as nasality-denasality (speaking through 

nose), breathiness and hoarseness (when the vocal cords cannot vibrate as 

smoothly as they normally do), as well as a number of other factors. 

Entrepreneurs paid special attention to their voice quality and volume cues 

while pitching. The latter refers to the relative intensity of the voice, such as 

loudness or softness of the voice. There are some cases when entrepreneurs 

pitch in a very loud voice or in a very low voice, for which the audience may 

get tired. The entrepreneurs should differentiate ranges and levels of the voice 

pitch. The starting point of every phono passage is the highest, then gradually 

diminishes towards the end. In this way they avoid delivering their pitch in a 

monotonous way. 

Obviously, the rate of the voice should flow naturally and effectively. 

Rate refers to the speed with which entrepreneurs speak. Speaking too fast or 

too slow or with too little variations are the main problems of the rate. Pauses 

or voice brakes are very essential from the perspective of psychology. This lets 

the entrepreneurs have a strong psychological influence on the prospects' 

attention. The rhythm of entrepreneurs' pitch should be properly organized. It 

is vital for having a great pleasant voice. The effect of strict rhythmicality is 

very important for not sounding choppy.  

To conclude, the growing significance of entrepreneurship and 

innovation for business prosperity and economic growth has given a birth to a 

brand-new genre that nowadays is almost widespread: it is business pitching. 

The observations that have been conducted in this article led us to find out 

how pitch-makers combine verbal and nonverbal communication means 

within the pitching process, in order to succeed in receiving investment offers 

from the prospects. 

The examples of successful business pitches from the famous 

entrepreneurial TV shows Dragon‘s Den and Shark Tank that have been 

analyzed for the purpose of this article show that the linguistic and 

paralinguistic aspects covered here assist the entrepreneurs to reach their 

ultimate goals, that is to make a deal with investors.  
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ՀԱԿԻՐՃ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ԼԵԶՎԱԿԱՆ ԵՎ 

ՀԱՐԱԼԵԶՎԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

Չալոյան Հ. Ս. 

 

Համոզիչ հաղորդակցությունը չափազանց կարևոր տեղ է 

զբաղեցնում հաջողված բիզնեսներումֈ Գործարար հաղորդակցման 

տեսանկյունից հակիրճ գործարար ներկայացումն այն յուրահատուկ և 

նորարար գաղափարների, որևէ արտադրանքի կամ ծառայության 

բանավոր ներկայացումն է, որի նպատակն է շատ վաճառքներ գրանցել, 

նոր ներդրումներ ներգրավել, ֆինանսավորում ստանալ հնարավոր 

ներդրողներից, նոր համագործակցություններ խթանել և այլնֈ Հակիրճ 

գործարար ներկայացումների անընդհատ զարգացող մշակույթը հայտնի 

է դարձել ձեռնարկատիրական ներդրումային ռեալիթի շոուների 

շնորհիվ, ինչպիսիք են «Shark Tank», «Dragon‘s Den» և այլն: Այդ հակիճ 

գործարար ներկայացումների վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ 

լեզվական և հարալեզվական առանձնահատկությունների կիրառումը 

կարող է մեծապես ազդել համոզելու և որոշումներ կայացնելու 

գործընթացի վրաֈ Սույն հոդվածի նպատակն է հայտնի 

ձեռնարկատիրական ռեալիթի շոուներից վերցված օրինակների հիման 

վրա ընդգծել հիմնական լեզվաբանական և հարալեզվական 

առանձնահատկությունները, որոնք կարող են ազդել համոզման և 

գործարքներ կնքելու գործընթացի վրա : 

Բանալի բառեր. լեզվաբանություն, գործարար հաղորդակցություն, 

հակիրճ գործարար ներկայացում, համոզում, լեզվական առանձնահատ-

կություններ, հարալեզվական առանձնահատկություններ: 

 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И ПАРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

КОРОТКИХ БИЗНЕС-ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

Чалоян А. С. 

 

Убедительная коммуникация - основа успешного бизнеса. В рамках 

делового общения бизнес-питчинг - это устная презентация уникальной 

концепции, инновационной идеи, продукта, услуги с намерением их 

продать клиентам, получить финансирование от потенциальных 

инвесторов, начать новое сотрудничество и т.д. Развивающаяся культура 

бизнес-питчинга стала довольно популярной благодаря реалити-шоу о 

предпринимательском инвестировании, таким как «Shark Tank», «Dragon‘s 
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Den» и т. д. Анализ выступлений в питчинге показывает, что 

стратегическое использование лингвистических и паралингвистических 

особенностей может сильно повлиять на процесс убеждения и принятия 

решений. Цель данной статьи - выделить некоторые из основных 

лингвистических и паралингвистических особенностей этих знаменитых 

реалити-шоу, которые могут способствовать процессу убеждения и 

выигрышу сделки. 

Ключевые слова: лингвистика, деловое общение, бизнес-питчинг, 

убеждение, лингвистические особенности, паралингвистические 

особенности. 
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Ուսումնասիրություններով հաստատված է, որ գիտակրթական 

համակարգի զարգացումը պայմանավորված է ազգային լեզվամտածո-

ղության մշակույթով, իսկ վերջինս խարսխվում է գրային համակարգի 

վրաֈ Շեշտելով մաշտոցյան գրային համակարգի վճռորոշ դերը 

Հայաստանի գիտակրթական համակարգի աննախադեպ վերելքի 

ապահովման գործընթացներում՝ ուրվագծվում է նախամաշտոցյան 

գրերի և մշակույթի առկայությունը, առանց որի անհնար է 

պատկերացնել ոսկեդարյան հղկված լեզվով գրական ու գիտական 

առաջընթացըֈ Աշխատանքում գիտական մտքի զարգացման ֆոնի վրա 

ցույց է տրվում, որ վերջինս անհրաժեշտ նախապայման է Հայաստանի 

գիտակրթական համակարգի իրատեսական գնահատման ու բնականոն 

զարգացման համարֈ 

Բանալի բառեր․ նախամաշտոցյան գրեր, դպրություն, Մովսես 

Խորենացի, Անանիա Շիրակացի, Գրիգոր Մագիստրոս, Հովհաննես 

Իմաստասեր, բնաբուժություն, բժշկագիտությունֈ 

 

Նախաբան: Երկրի սոցիալ-տնտեսական վերելքի փուլերը, որպես 

կանոն, նախորդում են նմանօրինակ իրողություններով հոգևոր 

ոլորտում, մասնավորապես գիտակրթական համակարգի 

կայունությանը և հուսալիությանըֈ Այս առումով մաշտոցյան գրերի 

դարակազմիկ նշանակությունը Հայաստանում փաստարկված է դրան 

հաջորդող գիտամշակութային կյանքի բուռն վերելքովֈ Վերջինս 

արծարծված է մեծաթիվ ուսումնասիրություններում, որոնցով, սակայն, 

չի փակվում խնդրահարույց հարցերի շրջանակըֈ Սերունդները 

2 0 2 1   № 2 
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պարտավոր են մշտապես օբյեկտիվորեն  վերագնահատել ու 

վերաիմաստավորել անցյալը՝ կանխորոշելու համար նրա ընթացքի 

ուղղություններըֈ Հայաստանի համար, իրավամբ, բախտորոշ էր 

մեսրոպյան գրերի ստեղծումը, որին հաջորդեցին դպրության 

հիմնադրումն ու գիտակրթական համակարգի ձևավորումըֈ Գրվեցին 

բազմաբնույթ գրական, փիլիսոփայական, բնագիտական արժեքավոր 

երկեր, որոնց նորովի իմաստավորումը մշտապես արդիական 

հնչեղություն ունի, քանի որ դա այն հենահարթակն է, որը 

պայմանավորում է գիտակրթական ու մշակութային առաջընթացըֈ 

Հայ գրերի ստեղծումը նախորդել է հայոց պետականության 

կորստի ժամանակաշրջանին, երբ Հայաստանը կռվախնձոր էր դարձել 

Սասանյան Պարսկաստանի և Բյուզանդիայի միջև, որն սպառնում էր ոչ 

միայն հայ ժողովրդի միասնությանը, այլև ֆիզիկական գոյությանըֈ 

Ուստի պատմական անհրաժեշտություն էր հոգևոր անկախություն ձեռք 

բերելու, ազգային դիմագիծը պահպանելու խնդիրը, որը կարող էր 

իրականացվել գիտակրթական համակարգ ու ազգային մշակույթ 

ստեղծելու շնորհիվֈ Այս առումով նշանակալից էր Մեսրոպ Մաշտոցի 

պատմական սխրանքը, ով հայ գրերի գյուտից հետո անմիջապես 

ձեռնամուխ եղավ երկրի տարբեր գավառներում պետական 

հովանավորչությանբ կրթական օջախների հիմնադրման գործինֈ Մենք 

հարկ չենք համարում հանգամանալի անդրադառնալ նախամաշտոցյան 

գրերի ու մշակույթի գոյության խնդրին, բայց գիտության համար 

շահեկան չենք համարում մեծանուն հայագետների ծանրակշիռ 

ուսումնասիրություններով շղթայել մեր միտքը, քանի որ դրանցում տեղ 

են գտել որոշ վիճահարույց դրույթներֈ Այդօրինակ երկընտրանք է 

հարուցում մաշտոցագիտության այն էջը, որը վերաբերում է Կորյունի 

գովեստներին Վասակ Սյունի «ուխտադրուժ» իշխանին [6], որը  

բավարար հիմք է հանդիսացել ընդունելու, որ «Վարք Մաշտոցի» երկը 

գրվել է մինչև 451 թվականը, որն այլ բան չէ, քան մտքի կաշկանդում 

անվանի հեղինակություններովֈ Հարց է առաջանում՝ եթե իրոք Վասակ 

Սյունին ուխտադրուժ իշխան էր, ապա ինչո՞ւ «Վարք Մաշտոցի» 

հետագա ընդօրինակություններում այդ միտքը չի հանվել կամ 

վերափոխվել, մի բան, որ սովորական գործելակերպ էր հայ 

պատմագիտության պրակտիկայումֈ Մենք հակված ենք խնդրի լուծումը 

տեսնել, մասնավորաբար, Նիկողայոս Ադոնցի և Համլետ Դավթյանի 

վերլուծությունների ենթատեքստումֈ 
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Մ. Խորենացին իր պատմության մեջ նախատինքի խոսքեր է 

ուղղում նախորդներին գրավոր հիշատակություններ չթողնելու համար, 

որը  որոշ հայագետներ միակողմանիորեն են մեկնաբանել՝ հանգեցնելով 

նախամաշտոցյան գրերի չգոյության ևս մեկ վկայությանֈ Այնինչ դա 

վկայում է այն մասին, որ Հայաստանում որոշակի գրոց լեզու 

օգտագործվել է, որով կարելի էր հիշատակություններ թողնել, և, ինչպես 

Խորենացին է նշում, «վաղընջուց գտեալ» գրերըֈ Եվ այստեղ չպետք է 

շրջանցել դանիելյան գրերը որպես մեհենական մշակույթից փրկված  

պատառիկ ընդունելու վարկածը, թեև Կորյունը հայտնում է, որ դրանք 

քաղված են այլ դպրությունիցֈ  Սակայն, ինչպես նշում է Նիկողայոս 

Ադոնցը, Կորյունի ոչ բոլոր գնահատականները կարելի է 

անվերապահորեն ընդունել, որոնք ավելի շատ ջատագովություն են 

հիշեցնում, քան վարքագրություն [7]ֈ Մինչմեսրոպյան դպրության 

գոյության օգտին է խոսում Ագաթագեղոսի այն վկայությունը, որ հայերը 

հեթանոսական շրջանում ունեցել են դպրության աստված (Տիր), մի բան, 

որ անհնար է պատկերացնել առանց իրական գիր ու դպրություն 

ունենալու [1]ֈ Ամենից առաջ անիրական է թվում ինչպես այն, որ գրերի 

գյուտից անմիջապես հետո, առանց թարգմանական ավանդույթների, 

կայացել է աստվածաշնչյան «թագուհի թարգմանչացը», այնպես էլ 

պատմական կարճ ժամանակահատվածում «Եղծ աղանդոցի» կարգի 

բարձրարվեստ գործերի ստեղծումըֈ  

Հատկանշական է, որ նախամաշտոցյան և նախաքրիստոնեական 

գրական մշակութի գոյության խնդրում ուսումնասիրողները բաժանվել 

են երկու բանակիֈ Մենք հիմնավոր ենք համարում Էդուարդ Աղայանի 

ուսումնասիրությունը, որն ուղղակի բացառում է օտարատառ 

հայալեզու մատենագիտության հնարավորության վարկածը [3]ֈ Այստեղ 

կարևոր է շեշտել, որ, համաձայն 19-րդ դարի մտածող Ալեքսանդր 

Պոտեբնյայի հետազոտությունների, երեխան պետք է աշխարհը ճանաչի 

մայրենի լեզվով ստեղծված գրական արժեքների միջոցով, ավելին՝ վաղ 

տարիքում երեխայի մեջ օտար լեզուների սերմանումը բացասաբար է 

անդրադառնում նրա երևակայության և առհասարակ հոգեկերտվածքի 

վրա [13]ֈ  

Վերոնշյալ խնդրահարույց անորոշությունների վրա լույս են 

սփռում Արտակ Մովսիսյանի հիմնարար ուսումնասիրությունները, 

որոնցում բացահայտվել են նախամաշտոցյան գրին ու մշակույթին 

վերաբերող բազմաթիվ կնճռոտ հիմնահարցերֈ Այստեղ արձա-

նագրությունների լուսանկարներով և ուսումնասիրողների ձևակեր-
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պումներով փաստարկված են մատենագրական տեղեկություններ 

նախամաշտոցյան գրերի և դպրության մասին [8,9]: 

Այսօր պատմական իրողություններ են Քրիստոսից դարեր առաջ 

ուրարտական սեպագիր արձանագրությունները և ստեղծված հարուստ 

մշակույթը, որը նախադրյալներ է հանդիսացել Հայաստանում 

գիտակրթական համակարգի ձևավորման համարֈ Հայտնի է, որ 

ուրարտացիները, Ք. ա. 9-րդ դարում ասորաբաբելականին ընդօրինակե-

լով, հիերոգլիֆներից անցան սեպագրերինֈ Ուրարտական արձա-

նագրությունների ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ այստեղ 

կիրառվել է թվարկության տասնորդական դիրքային համակարգը, որի 

ազդեցությունը նկատվում է հետագա դարերի հայոց թվաբանական 

դասագրքերումֈ 

Հայաստանում հասունացել էր ձևավորված բնագիտական և 

բնափիլիսոփայական պատկերացումները սեփական՝ զարգացման 

բարձր աստիճանի հասած լեզվով արտահայտելու, ինչպես նաև հարևան 

ժողովուրդների ստեղծած մշակույթին հաղորդակցվելու պահանջը՝ 

չխոսելով արդեն այն մասին, որ եկեղեցական արարողություններին 

ասորերեն չիմացող ժողովուրդն անհաղորդ էր մնումֈ Բացի այդ, 

Հայաստանը, հանդիսանալով ուրարտական մշակույթի ժառանգորդը և 

գտնվելով ժամանակի քաղաքակրթության խաչմերուկում, չէր կարող 

սահմանափակվել այլալեզու գրերով մշակույթ ստեղծելու 

նվաստացուցիչ հեռանկարովֈ 

Հայաստանում գիտակրթական համակարգի զարգացման համար 

նպաստավոր պայմաններ էին ստեղծում 5-րդ դարի մտածողների 

կողմից Աստվածաշնչի համակողմանի ուսումնասիրություններով 

պայմանավորված լեզվամտածողության ձևավորումը մի կողմից, և 

հելլենիստական ժամանակաշրջանի հզոր մշակույթի ազդեցությունը՝ 

մյուս կողմիցֈ Մաշտոցն ինքն էլ, հունական կրթություն ստանալով, 

մեծապես կրել է հունական ազդեցություններ, և, ինչպես հաստատում է 

նրան վերագրվող «Յաճախապատում ճառք» աշխատությունը, նրան 

հոգեհարազատ է օբյեկտիվ իդեալիստական (պլատոնական) 

գաղափարախոսությունըֈ Կարելի է ասել, որ բնագիտական առաջին 

հայագիր գաղափարները պատկանում են հենց իրեն՝ հայոց գրերը 

ստեղծողին, որովհետև հայ առաջին պատմիչների աշխատութ-

յուններում բերված թվականները վկայում են թվարկության 

այբբենական համակարգի գոյության մասինֈ Անվերապահորեն 

Մաշտոցին պետք է վերագրել բացառապես բոլոր 36 տառերի 
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օգտագործումը թվարկության համակարգումֈ Փաստորեն, Մաշտոցին 

մտահոգել է ստեղծված տառերի համապատասխանությունը ոչ միայն 

հայոց լեզվի հնչյունային օրինաչափություններին, այլև թվարկության  

համակարգին, մի խնդիր, որ լուծվել է մաթեմատիկական ճշգրտությամբֈ 

Սա մեզ դարձյալ բերում է նույն ելակետային դրությանը. մինչև 

մաշտոցյան գրերի ստեղծումը Հայաստանում կիրառվել է թվարկության 

այբբենական համակարգ, և խնդրո առարկա հիմահարցի լուծման 

ճանապարհին չպետք է հրաժարվել այն ենթադրությունից, որ դրանց 

հիմքում կարող էին ընկած լինել, օրինակ, դանիելյան ոչ կատարյալ 

գրերըֈ 

Գիտակրթական համակարգի զարգացումը բնականոն ընթացք է 

ստանում հայ գրերի գյուտի շնորհիվ․ թարգմանվում, ընդօրինակվում և 

տարածվում են մեծաթիվ գրքեր ու ձեռագրեր, որոնք արգելված էին 

Բյուզանդիայումֈ Հատկանշական է, որ հին հույները կրթական 

գործընթացներում առանցքային նշանակություն էին տալիս 

մաթեմատիկային, որը թարգմանաբար նշանակում է գիտություն [7]ֈ 

Հայ իրականության մեջ առաջին անգամ կրթագիտական հարցեր 

են քննարկվել, և բնագրային թարգմանություններ են կատարել 

Մաշտոցի աշակերտները, իսկ 5-6 դարի փիլիսոփա Դավիթ Անհաղթի 

«Գիրք սահմանաց» գրքի ժէ գլխում մաթեմատիկային վերաբերող 

ուշագրավ ձևակերպումներ են արտահայտված [5]ֈ 

7-րդ դարում Հայաստանում բուռն վերելք է ապրում 

եկեղեցաշինությունը, որը հնարավոր էր միայն ճշտորեն նախագծված 

հատակագծի և թվաբանական ու երկրաչափական հաշվարկների հիման 

վրաֈ Սա վկայում է այն մասին, որ հայերն ունեցել են մաթեմատիկական 

խոր գիտելիքներ, և միանգամայն օրինաչափ է, որ գիտական մտքի 

զարգացումը իր արտացոլումն է գտնում Անանիա Շիրակացու 

տիեզերագիտական, տոմարական, չափական, թվաբանական 

աշխատություններումֈ Շիրակացուց առաջ բնագիտական հարցերը 

ներկայացվում էին այլ գիտությունների, գլխավորապես 

փիլիսոփայության հետ շաղկապվածֈ Նա առաջին խոշոր մտածողն էր, 

որը բնական գիտությունները դիտարկում է որպես առանձին 

հետազոտության առարկաներ՝ կարևորելով դրանք գիտական հիմքերի 

վրա դնելու անհրաժեշտությունըֈ Բնության ըմբռնման հարցում թեև 

ընդօրինակում է հույն բնափիլիսոփաներին, սակայն զարգացնելով 

հասնում է այնպիսի ընդհանրացումների, որոնք համաշխարհային 

գիտական միտքը նվաճում է նրանից ավելի քան տասը դար անցֈ Դա 
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վերաբերում է բնության զարգացման պատճառները բնության մեջ 

փնտրելու նրա դիրքորոշմանը և հանճարեղ մեկնաբանումներին, որոնք 

հանգեցնում են հակադրությունների պայքարի և միասնության օրենքի 

բացահայտմանըֈ  

Ստեղծելով իր իմաստասիրական համակարգը՝ Շիրակացին 

Սյունյաց, Մաքենացոց, Արշակունյաց (Երասխաձորի) դպրոցներին 

զուգընթաց հիմնեց իր ժամանակի ամենափայլուն դպրոցըֈ Այս առումով 

ինքնատիպությամբ առանձնանում է նրա թվաբանության դասագիրքը, 

որի առանձին հատվածներ այսօր էլ կարող են զարդարել ներկայիս 

դպրոցական դասագրքերըֈ  

Հարկ ենք համարում նշել, որ Շիրակացու գիտական 

ժառանգությունն այնքան համակողմանի ու արժեքավոր է, որ բոլորովին 

կարիք չունի արհեստածին հավելումներիֈ Կարծում ենք, որ նրա 

մաթեմատիկական ժառանգությունը իրատեսորեն արժևորելու համար 

գիտության համար շահեկան կլիներ դրանք համադրել ոչ թե 14-րդ 

դարում իր իսկ ազդեցությամբ հաշվողական արվեստի վերաբերյալ 

աշխատություններ հեղինակած Նիկողայոս Արտավազդի, այլ դեռևս 

նախաքրիստոնեական ժամանակներում ցայսօր արդիականությունը 

չկորցրած Արքիմեդի, Էվկլիդեսի, Դիոֆանտեսի, Արիստարքոս 

Սամոսացու և նրանց մեծ ժամանակակիցների հետ [2,9,10]ֈ 

Անանիա Շիրակացու ավանդների արժանավոր հետևորդը Գրիգոր 

Մագիստրոսն է, որի «Թղթերից» մեզ հասած պատառիկները 

հնարավորություն են տալիս պատկերացում կազմելու միջնադարի այդ 

խոշոր մտածողի գիտական ընդգրկումների լայն շրջանակի մասինֈ 

Բնագիտությանը մատուցած մեծ ծառայություն պետք է համարել այն, որ 

նա ըստ արժանվույն գնահատեց և մոռացությունից փրկեց                       

Ա. Շիրակացու բնագիտական աշխատությունները՝ դարձնելով 

հայկական դպրոցներում և ճեմարաններում մաթեմատիկայի 

դասավանդման հիմքըֈ Գ. Մագիստրոսի բնագիտական խոր ըմբռնում-

ների մասին է վկայում այն հանգամանքը, որ ձեռնամուխ է լինում 

մաթեմատիկայի ամենակոթողային աշխատության՝ Էվկլիդեսի 

«Հիմունքների» բնագրային թարգմանությանը, որը Եվրոպայում 

հայտնվում է 450 տարի անցֈ Գրիգոր Մագիստրոսը լուսավորչի համբավ 

է ունեցել, Անիում հիմնադրել դպրոց-ճեմարան՝ ըստ ամենայնի 

նպաստելով Հայաստանում գիտակրթական համակարգի զարգացմանը 

[9,10]ֈ 
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Ա. Շիրակացու և Գ. Մագիստրոսի գործը շարունակում է 11-րդ 

դարի միջնադարի նշանավոր մտածող Հովհաննես Սարկավագ 

Իմաստասերը, որի շատ մեկաբանություններ և վարկածներ այսօր էլ չեն 

կորցրել գիտական նշանակությունըֈ Նա զարգացման նոր աստիճանի է 

հասցնում իր նախորդների բնագիտական-փիլիսոփայական 

հայացքները ճանաչողության պրոցեսի և ճշմարտության չափանիշի 

հարցում՝ կատարելով աննախադեպ ընդհանրացումներ՝ շեշտելով 

փորձի դերը տեսական ձևակերպումների համարֈ Նման ընկալում 

փորձի վերաբերյալ հանդիպում է անգլիացի փիլիսոփա Ռոջեր Բեկոնի 

մոտ երկու դար անց՝ այն էլ, Կ․Մարքսի բնութագրմամբ, որպես «միակ 

նշանակալից բացառություն» Արևմուտքումֈ Հովհաննես Իմաստասերի 

իմացաբանական ժառանգությունը հետագայում խորացրել են Հովհան 

Որոտնեցին և Գրիգոր Տաթևացինֈ Այստեղ չի կարելի շրջանցել 13-րդ 

դարի մտածող Հովհաննես Երզնկացուն, որի համակողմանի 

մատենագիտական ժառանգությունը պարարտ հող է հանդիսացել 

Հայաստանի գիտակրթական համակարգի հետագա զարգացման 

համար [2, 3, 10, 11]ֈ 

Հայաստանում բնագիտության անբաժանելի մասն էր կազմում 

բժշկագիտությունը, որն ի սկզբանե բնաբուժության բնույթ է կրելֈ 

Հայտնի է, որ Ք. ա. 66 թվականին՝ հայոց Տիգրանակերտ քաղաքը 

գրավելու ժամանակ, հռոմեացիները գտնում են «Գաղտնիք դեղեաց» 

վերտառությամբ գիրք, որը որոշ հետազոտողների կարծիքով գրված է 

եղել հայերենովֈ Մեսպրոպյան գրային համակարգի ստեղծումից հետո՝ 

6-8 դարերում, բժշկագիտական միտքը շարունակական զարգացում է 

ունեցել, որի մասին հիշատակություններ կան 9-10-րդ դարերի 

մատենագիտական ժառանգության մեջ: Այդ ժամանակներին է 

վերագրվում ամենավաղ մեզ հասած Գագիկ-Հեթումյան բժշկարանըֈ Այս 

ոլորտում արձանագրված բուռն վերելքը կապված է Կիլիկյան 

Հայաստանում Ներսես Շնորհալու լուսավորչական գործունեության 

հետֈ Ի դեմս Մխիթար Հերացու, Ասար Սեբաստացու, Բունիաթ 

Սեբաստացու և այլոց՝ հիմնվել է հայրենի բժշկագիտական դպրոց 

[2,10,12]ֈ 

Եզրահանգում: Հոդվածում բերված են հասարակական և 

գիտակրթական իրողությունները, որոնք նախադրյալներ են 

հանդիսացել մաշտոցյան գրային կատարյալ համակարգի ստեղծման 

համար, և հակադարձաբար՝ գիտակրթական համակարգի զարգացումն 

Հայաստանում անկարելի է պատկերացնել առանց ժամանակի 
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գիտական նվաճումների հետ անմիջական շփումների, որը կարող էր 

իրականացվել միայն գրային  կատարյալ համակարգի ստեղծումովֈ 

Այսօրինակ ուսումնասիրությունը կարևորվում է նաև առկա 

գիտակրթական մարտահրավերներին դիմակայելու և խնդրո առարկա 

համակարգի բնականոն զարգացումն ապահովելու համարֈ 

 

ПИСЬМА МАШТОЦA КАК ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ АРМЕНИИ 

Урумян О. А., Петросян К. А., Петросян А. А., Саргсян М. С. 

 

Исследования подтвердили, что развитие научно-образовательной 

системы обусловлено культурой национального лингвистического 

мышления, которое опирается на систему письма. Подчеркивая 

решающую роль системы письма Маштоца в обеспечении 

беспрецедентного роста научно-образовательной системы Армении, 

подчеркивается существование домаштоцкой письменности и культуры, 

без которой невозможно представить литературный и научный прогресс в 

шлифованном языке Золотого века. На фоне развития научной мысли 

работа показывает, что последнее является необходимой предпосылкой 

для реалистичной оценки и нормального развития научно-

образовательной системы Армении. 

Ключевые слова: домаштоцкие письма, образование, Мовсес 

Хоренаци, Анания Ширакаци, Григор Магистрос, философ Ованес, 

натуральная медицина, медицина. 

 

MASHTOTS LETTERS AS AN IMPORTANT PRECONDITION FOR THE 

DEVELOPMENT OF ARMENIAN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL 

SYSTEM 

Urumyan H. H., Petrosyan K. A., Petrosyan A. A., Sargsyan M. S. 

 

Studies have confirmed that the development of the scientific-

educational system is conditioned by the culture of national linguistic 

thinking, and the latter is anchored on the writing system. Emphasizing the 

crucial role of the Mashtots writing system in ensuring the unprecedented 

growth of the scientific-educational system of Armenia, the existence of the 

pre-Mashtots letters and culture is outlined, without which it is impossible to 

imagine the literary and scientific progress in the polished language of the 
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Golden Age. Against the background of the development of scientific thought, 

the work shows that the latter is a necessary precondition for the realistic 

assessment and normal development of the scientific-educational system of 

Armenia. 

Keywords:  pre-Mashtots letters, education, Movses Khorenatsi, Anania 

Shirakatsi, Grigor Magistros, Hovhannes the philosopher, natural medicine, 

medicine. 
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Հոդվածի շրջանակներում սկզբնաղբյուրների հաղորդումների և 

գիտական գրականության համադրմամբ առանձին ուսումնասիության 

առարկա է դարձել Սիմեոն Երևանցու հոգևոր ու գիտական 

գործունեությունը, որն առանձնահատուկ հետք է թողել մեր ժողովրդի 

պատմական կյանքում: Նրա գրչին են պատկանում կրոնական, 

փիլիսոփայական ու պատմագիտական բնույթի բազմաթիվ 

աշխատություններ, որոնք կարևոր սկզբնաղբյուրներ են համարվում հայ 

պատմագրության մեջֈ 

Սիմեոն Երևանցի հոգևորականը և պատմագիրը աչքի է ընկնում 

նաև ազգային-հայրենասիրական ու քաղաքական հսկայածավալ 

աշխատանքներովֈ 

Բանալի բառեր. Սիմեոն Երևանցի, հոգևորական, կաթողիկոս, 

պատմագիր, Էջմիածին, Մայր Աթոռ, եկեղեցի, դավանանք, «Ջամբռ», 

պատմագրություն, քաղաքական, տնտեսականֈ 

 

Նախաբանֈ XVII-XVIII դարերի հայոց պատմության  

հիմնահարցերի ուսումնասիրությունը հայ պատմագիտության կարևոր 

հիմնախնդիրներից մեկն է: Այդ ժամանակաշրջանը բնութագրվում է 

որպես հայ միջնադարյան պատմագրության վերջին փուլ և վերելքի 

շրջան [12], [308]: 

Հիշյալ շրջանի տարաբնույթ հիմնախնդիրների ուսումնասիրման 

տեսանկյունից առանձնահատուկ դեր ու նշանակություն ունի Սիմեոն 

Երևանցու հոգևոր ու պատմագիտական ժառանգության 

ուսումնասիրումը, որի հավաստիության աստիճանն էլ ավելի է 

2 0 2 1   № 2 
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բարձրանում, երբ այն դիտարկում ենք պատմաքննական, 

պատմահամեմատական ու համադրական մեթոդների վերլուծությամբ:  

Թեմայի նորույթը այն է, որ, չնայած  հայագիտության ոլորտում  

Սիմեոն Երևանցու անձի և գործունեության վերաբերյալ գոյություն 

ունեցող բազմաթիվ գիտական աշխատություններին ու հոդվածներին, 

այսուհանդերձ հոգևոր ու պատմագիտական ժառանգության 

համադրման ոուսումնասիրման ուղղությամբ առանձին ու 

համապարփակ ուսումնասիրություն չի իրականացվելֈ 

Ուստի մենք փորձել ենք հոգևոր ու պատմագիտական  

ժառանգության համատեղ  ուսումնասիրմամբ քննության ենթարկել 

Սիմեոն Երևանցու աշխատությունների արժանահավատությունը և նրա 

քաղաքական ու հոգևոր գործունեության վերաբերյալ գոյություն ունեցող  

հակասական մոտեցումներըֈ 

Հետևաբար, Սիմեոն Երևանցու աշխատությունների ուսումնա-

սիրումն արդիական է հատկապես հայ պատմագիտության համար, 

քանզի պատմական, վիճակագրական հավաստի տեղեկությունները 

մեծապես կարևորում են  Սիմեոն Երևանցու հաղորդումները նաև արդի 

իրողությունների տեսանկյունիցֈ  

Մեր առջև դրված խնդիրներից է անդրադառնալ Սիմեոն Երևանցու  

հոգևոր ու պատմագիտական ժառանգության հիմնական արժեքներին, 

արժևորել վերջինիս մատենագրական ժառանգությունը, ինչպես նաև 

դրանց հիման վրա լուսաբանել ժամանակաշրջանի հրատապ 

հիմնախնդիրները: 

Թեմայի ուսումնասիրման գործում  հատկապես կարևորվում է          

Գ. Աղանյանի «Դիւան հայոց պատմութեան» աշխատության Ա-Բ-Գ 

հատորները ու Սիմեոն Երևանցու Յիշատակարանը [5-7]:     

2003թ. հրատարակվել է Սիմեոն Երևանցու «Ջամբռ»-ի 

աշխարհաբար թարգմանությունը [16], որն առանձնանում է նաև իր 

ուրույն լեզվովֈ Մասնագետների մոտավոր հաշվարկներով «Ջամբռ»-ը 

պարունակում է ավելի քան երեք հարյուր նորակազմ բառեր, որոնք 

համարվում են  բառարանագրման կարևոր ձեռքբերումներ [10], [43]: 

Թեմայի ուսումնասիրաման ոլորտում նշանակալի 

աշխատություններ է հրատարակել Հ. Օհանյանը, որը բավականին 

հանգամանալից  ուսումնասիրման ու վերլուծության է ենթարկել 

Սիմեոն Երևանցու պատմագիտական ու հոգևոր գործունեությունըֈ    

Վերջինս մասնավորապես  անդրադարձել է «Ջամբռ» աշխատության 

արժևորմանը՝ որպես ժամանակաշրջանի իրադարձությունների 
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ուսումնասիրման անզուգական սկզբնաղբյուր [17], [11]: Գիտնական 

պատմաբանը անդրադարձել է նաև Սիմեոն Երևանցու գործունեությանը 

մինչև կաթողիկոս ընտրվելը [20], [230], ինչպես նաև Մայր Աթոռի և 

Գանձասարի կաթողիկոսությունների փոխհարաբերությունների 

պատմությանը [18], [290]ֈ Հիշատակության է արժանի հատկապես    

Ռուսական կայսրության և Ամենայն Հայոց կաթողիկոսության  

փոխահարաբերությունների հիմնահարցերին նվիրված աշխատութ-

յունները [19], [87]ֈ    

Սիմեոն Երևանցի կաթողիկոսը (1763-1780)թթ. [2], [147] հինգ 

անարդյունք ժողովներից հետո վերջապես  ընտրվում է  Ամենայն Հայոց 

կաթողիկոս ու շարունակում իր ակտիվ հոգևոր ու գիտական 

գործունեությունը [8], [ՀԹ-Ձ]ֈ Նա հայտնի է դավանաբանական, 

քարոզխոսական, մեկնողական, ծիսագիտական, փիլիսոփայական, 

գեղարվեստական բարձրարժեք երկասիրություններով, ինչպես նաև 

Հայոց եկեղեցուն նվիրված բազմաթիվ աշխատություններով [11], [318]: 

Ապագա հայրապետի ուսումնական ու հոգևոր ողջ գործունեությունը 

կապված է եղել Հայ առաքելական եկեղեցու հետ [20], [235]ֈ 

Սիմեոն Երևանցին հստակ գիտակցում էր, որ նման ծանր 

ժամանակաշրջանում հայ ժողովրդի փրկության հենքը ազգային 

եկեղեցին է. «Սնեալ և վարժեալ ի մանկութենէ ի ծոց սրբոյ Աթոռոյս» [15], 

[6]ֈ  

Նրա մատենագրական վաստակի գաղափարական բովանդա-

կությունը էջմիածնասիրությունն է և հայրենասիրությունը, ուստի իրեն 

հատուկ հետևողականությամբ պաշտպանում էր Մայր Աթոռի 

ընդհանրական շահերն ու համազգային իրավունքները [14], [37]ֈ 

    Պատմագիր կաթողիկոսը դատապարտում է բոլոր այն 

կաթողիկոսներին, ովքեր կատարել են եկեղեցական օրինազանցութ-

յուններ, իսկ հարկ եղած դեպքում պատժում էր նաև այն 

հոգևորականներին, ովքեր թերանում էին իրենց հոգևոր ծառայության 

ոլորտում [6], [828]ֈ 

Հայրենասեր կաթողիկոսը առանձնապես կարևորել է հոգևոր 

կենտրոնի անելիքներն ազգային  ինքնագիտակցության  ձևավորման ու 

զարգացման գործում [3], [201]: 

Սիմեոն Երևանցին միաժամանակ իրականացրել է նաև 

շինարարական լայնածավալ աշխատանքներ [13], [50-62]: 1771 

թվականին Մայր Աթոռում Սիմեոն Երևանցու ջանքերով հիմնվում են 

առաջին տպարանը, ապա թղթի գործարանը 1776թ. [1], [62]: 
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Կարգավորել է նաև հայոց Տոնացույցը, որն էլ տպագրել է իր հիմնած 

տպարանում՝ 1774 թ. [4], [32]: 

Հայ եկեղեցու  նախանձախնդիր   հետևորդը խիստ հալածանքների 

է ենթարկել կաթոլիկությանը հարած այն հոգևորականներին, ովքեր 

պառակտիչ  գործունեություն են ծավալել հայ եկեղեցու նկատմամբ  [15], 

[42]: 

Նա մեծ ջանքեր է գործադրել հոգևոր կենտրոնից բռնագրավված  

կալվածքները վերադարձնելու և նոր կալվածքներ ձեռք բերելու  

ուղղությամբ [18], [290-291]:  

Պատմագիրը ցավով նշում է. «Արդ լա՛ց զգլուխ կաթուղիկոսին, որ 

յայսպիսում ժամանակի պատահի՝ որպէս և եսս որ գրեմս ամբոխեցեալ 

մտօք և թշուառ ական կենօք» [15], [58]: 

Սիմեոն Երևանցու պատմագիտական ժառանգության մեջ առանձ-

նանում է «Ջամբռ»-ը, որն իր բնույթով բացառիկ մի գործ է՝  պատմական 

ու դիվանական նյութերի յուրահատուկ ժողովածու: [17], [12]: Այն 

պարունակում է աղբյուրագիտական արժեքավոր տվյալներ, որոնց 

ուսումնասիրությունը պատմական իրադարձությունների համատեքս-

տում լրացնում ու ավելի ամբողջական է դարձնում տվյալ 

ժամանակաշրջանին վերաբերող փաստագրական նյութը [20], [228]ֈ 

Լեոն Սիմեոն Երևանցուն համարել է «ամենախոշոր 

անձնավորությունը XVIII դարի հայ լուսավորչական հոգևորակա-

նության մեջ», իսկ նրա «Ջամբռ»-ը՝ «Էջմիածնի իրավական դրության 

հանրագիտարան» [9], [279-280]:  

«Ջամբռ»-ը կարևոր ու արժանահավատ տեղեկություններ է 

հաղորդում  հայ-ռուսական, հայ-վրացական հարաբերությունների, 

ինչպես նաև Պարսկաստանի ու Թուրքիայի ներքաղաքական կացության  

վերաբերյալ  [16], [507-512]: 

Լինելով համոզված լավատես՝ մշտապես հուսադրում էր 

ժամանակակիցներին ու գալիք սերունդներին [3], [207]: 

Պարսկական ու թուրքական տիրապետության պայմաններում 

քաղաքական նկատառումներով ստիպված է եղել դատապարտել 

Հովսեփ Էմինի՝ Հայաստանի ազատագրման ծրագիրը, ապա նաև 

Մադրասի խմբակի գործունեությունը: Սակայն դեմ չի եղել  Հայաստանի 

ազատագրմանը որևէ հզոր քրիստոնյա պետության օգնությամբ ու այդ 

նպատակով  անգամ կապ է հաստատել  ռուսական արքունիքի հետ         

[19 ], [83-84]: 
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Մատենագիր  հոգևորականը մեծ գովեստով է խոսում XVII- XVIII 

դարերի այն կաթողիկոսների մասին, ովքեր ծավալել են հայրե-

նանպաստ գործունեություն [15], [21-33]ֈ 

Առանձնակի հետաքրքրություն են ներկայացնում Սիմեոն  

Երևանցի կաթողիկոսի վերլուծությունները նաև փիլիսոփայության 

բնագավառումֈ Բազմազբաղ  հոգևոր գործիչը հատկապես հիացած էր 

Արիստոտելի աշխատություններով ու երկերով. «Արիստոտէլ միտն 

անզբաղ, Բանասիրաց համեմիչ աղ: Զընթրիս շնորհալիս կազմէ, Եվ 

զմիտս պարզս հրավիրէ» [7], [33]: 

Հայ առաքելական եկեղեցու հավատավոր նվիրյալը վախճանվեց 

1780թ. հուլիսի 16-ին՝ Վարդավառի տոնակատարության օրը [5], [3-4]: 

Աճյունն ամփոփված է Սուրբ Գայանե եկեղեցու գավթի հարավային 

կողմումֈ 

Եզրահանգում: Փաստական նյութի ուսումնասիրմամբ ի մի են  

բերվել հոդվածի հիմնական  արդյունքներն ու  եզրահանգումներըֈ 

1. Սիմեոն Երևանցու հոգևոր ու մատենագրական ժառանգությունը 

էականորեն տարբերվում է հայ պատմագրական մյուս 

ժառանգություններից՝ մասնավորապես հավաստի աղբյուրների և 

արխիվային նյութերի օգտագործմամբֈ  

Առ այսօր էլ դրանք պահպանում են իրենց գիտականությունը,  

հրատապությունը, արդիականությունը և աղբյուրագիտական բացառիկ 

արժեքը՝ լինելով արժանահավատ ու ստուգապատում սկզբնաղբյուրներ՝  

հագեցած բազմաթիվ աղբյուրների և արխիվային վավերագրերի 

առկայությամբ:  

2. Սիմեոն Երևանցին  Մայր Աթոռը ղեկավարել է բավականին ծանր 

ժամանակաշրջանում, սակայն պահպանել է Մայր Աթոռի 

կարգավիճակը ու այն վերածել հայությանը համախմբող 

կենտրոնիֈ 

3. Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի հոգևոր ու գիտական 

գործունեությունն ամբողջովին ուղղված էր հայ եկեղեցու և 

պետության դերի ամրապնդմանը, իսկ նրա պատմագիտական 

ժառանգությունը  համարվում է  անգնահատելի,  շատ դեպքերում  

անգամ բացառիկ ու առանձնահատուկ՝ մասնավորապես  

տարաբնույթ հիմնահարցերի լուսաբանման առումովֈ 

4. Լինելով ներկայացված իրադարձությունների ականատեսն ու 

մասնակիցը՝ մանրակրկիտ կերպով շարադրում ու մեկնաբանում 
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է այն բոլոր իրադարձությունները, որոնք կարևոր դեր են ունեցել 

երկրի  հոգևոր ու քաղաքական կյանքումֈ 

5. Այս ամենը համադրելով այլ աղբյուրների  հաղորդումների հետ՝ 

հստակ պատկերացում ենք կազմում եկեղեցու և ազգի նվիրյալ 

կաթողիկոսի անձնական, հասարակական, քաղաքական,   

գիտական  ու հոգևոր բարձր հատկանիշների մասինֈ 

Սիմեոն Երևանցու հոգևոր ու պատմագիտական ժառանգությունը, 

իրավամբ, համարվում է հայ պատմագրության անզուգական 

հուշարձանֈ 

 

О ДУХОВНОМ И ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ СИМЕОНА 

ЕРЕВАНЦИ 

Гаспарян А. А., Казарян А. С. 

 

В рамках статьи, сопоставляя передачи первоисточников и научную 

литературу, предметом отдельного изучения стала духовная и научная 

деятельность Симеона Ереванци, который оставил особый след в 

исторической жизни нашего народа.  

Его перу принадлежат многочисленные труды религиозного, 

философского и историографического характера, которые считаются 

важными первоисточниками в армянской историографии. 

Священнослужитель и историк, Симеон Ереванци выделяется также 

колоссальными национально-патриотическими и политическими 

трудами. 

Ключевые слова: Симеон Ереванци, священник, Католикос, историк, 

Эчмиадзин, Первопрестольный Эчмиадзин, церковь, вероисповедание, 

«Джамбр», историография, политическая, экономическая. 

 

THE SPIRITUAL AND HISTORICAL HERITAGE OF SIMEON YEREVANTSI 

Gasparyan A. A., Ghazaryan H. S. 

 

The paper touches upon Simeon Yerevantsi‘s spiritual and scientific 

activity that has an important nfluence on the historical life of our nation. For 

conducting the research we have had important sources and scientific 

literature. 
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He is the author of numerous works of religious, philosophical and 

historical nature, which are considered to be important sources in Armenian 

historiography. 

The clergyman and historiographer Simeon Yerevantsi is noteworthy for 

his large-scale national-patriotic and political works. 

Keywords: Simeon Yerevantsi, clergyman, Catholicos, historiographer, 

Etchmiadzin, Mother See, church, religion, ― Jambr‖, historiographer, political, 

economic. 
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http://www.digilib.am/digilib/?menu=5&wrk=278&captn=6940&wrpg=0&aupg=0
http://www.digilib.am/digilib/?menu=5&wrk=278&captn=6940&wrpg=0&aupg=0
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պատմաաշխարհագրական բնույթի ծանոթագրությունները և 

քարտեզները՝ Գ. Մ. Բադալյանի)ֈ Երևանֈ Մուղնիֈ 2003ֈ  607 էջֈ  

17. Օհանյան Հ. Ռ. Սիմեոն Երևանցու «Ջամբռ» աշխատությունը որպես 

XVII-XVIII  դարերի հայոց պատմության սկզբնաղբյուրֈ Սեղմագիրֈ 

Երևանֈ 2016ֈ 26էջֈ http://www.academhistory.am › atenakhosutyunner  

(21.07.2021): 

18. Օհանյան Հ. Ռ. Սիմեոն Երևանցու «Ջամբռը» որպես Ս. Էջմիածնի և 

Գանձասարի կաթողիկոսությունների փոխհարաբերությունների 

պատմության սկզբնաղբյուրֈ// «Պատմություն և մշակույթ»  

Հայագիտական հանդեսֈ Երևանֈ ԵՊՀ հրատարակչություն: 2016:          

Էջ 285-296: 

19. Օհանյան Հ. Ռ. Ս. Էջմիածնի և Ռուսական կայսրության 

փոխհարաբերություններն ըստ Սիմեոն Ա Երևանցու «Ջամբռի»ֈ // 

Պաշտոնական ամսագիր Ամենայն Հայոց կաթողիկոսութեան Մայր 

Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնիֈ Մայիսֈ ՀԴ տարիֈ 2017ֈ Էջ 80-89: 

https://etchmiadzinlibrary.am ( 21.07.2021): 

20. Օհանյան Հ. Ռ. Սիմեոն Երևանցու գործունեությունը մինչև 

կաթողիկոս ընտրվելը ըստ «Ջամբռ» երկիֈ// Բանբեր 

Մատենադարանիֈ № 22ֈ 2015ֈ Էջ 228-238: 

http://www.matenadaran.am   (21.07.2021): 
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M. NALBANDYAN STATE UNIVERSITY OF SHIRAK 
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Պրակ   Բ       

Выпуск Б      
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ՄՈՎՍԵՍ ԽՈՐԵՆԱՑՈՒ ՀԻՇԱՏԱԿԱԾ «ՄԵՐԿ» ԵԶՐՈՒՅԹԻ ՇՈՒՐՋ 

Պետրոսյան Լ. Ս. 

 

Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» մեջ Տիգրան 

Երվանդյանին է վերագրված բանակի բարեփոխումըֈ Իրականում դա 

տեղի է ունեցել Տիգրան II Մեծի (մ.թ.ա. 95-55թթ.) օրոքֈ Հայոց արքայի 

նպատակը եղել է բանակի ծանրազեն հեծելազորի կողքին թեթևազեն 

հեծելազորի ստեղծումըֈ Նա դա արեց շնորհիվ Հայաստանի զարգացած 

ձիաբուծության և հետևակի մի մասին հեծյալներ դարձնելովֈ Սրանց մեջ 

էին նաև ինչպես հայերեն մերկեր (հունարեն գյումնետայ-ից 

թարգմանված), այնպես էլ ասորերեն սրիկա համարժեք բառերով 

կոչված հետևակ աղեղնավորներըֈ 

Բանալի բառեր. մերկ, սրիկա, հետևակ,  թեթև հեծելազոր, Տիգրան 

Երվանդյան, Տիգրան II Մեծ, բանակ, բարեփոխում:  

                               

Նախաբան: Հոդվածը նպատակ ունի ապացուցելու. 1. Մովսես 

Խորենացին հայոց բանակում տեղի ունեցած բարեփոխումների մասին 

խոսելիս հիշատակում է մերկ և սրիկա եզրույթներըֈ Դրանք վերաբերել 

են միևնույն զորատեսակին՝ թեթևազեն հետևակին, որը 

պաշտպանական զենք ու զրահ չի ունեցելֈ 2. Մերկ-ը այդ զորատեսակի 

հունարեն անվան թարգմանություն-պատճենումն է, իսկ սրիկայ-ը՝ 

ասորերենը, որից էլ՝ հայերենըֈ 3. Այս զորատեսակը վերացրած և 

փոխարենը այլ հետևակ զինվորների հետ միասին սրանց հեծելազոր 

մտցրած Տիգրան II-ի նպատակը եղել է պարթևական թեթևազեն 

հեծելազորի օրինակով այդպիսին հայոց բանակում ստեղծելըֈ  «Հետևակ 

կռվողները ձիավոր դարձան, պարսերով կռվողները՝ հաջող 

աղեղնավորներ, կոպալներով կռվողները զինվեցին սրերով ու տեգավոր 

նիզակներով․ մերկերը պատսպարվեցին վահաններով և երկաթե 
զգեստներով» [6, գիրք Ա, գլ. իդֈ]: Մերկեր-ի ու սրիկայ-ի խնդրին իրենց 

2 0 2 1   № 2 
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աշխատություններում անդրադարձել են Ն. Ադոնցը [10],                                 

Հ. Մանանդյանը [4], Ս. Մալխասյանցը [3], Գ. Սարգսյանը [8],                      

Հ. Մելքոնյանը [5] և այլք, այնուամենայնիվ նրանց չի հաջողվել 

վերջնական պարզաբանում տալ տվյալ տերմինների գործառնական 

նշանակությանըֈ 

Տիգրան Երվանդյանի գործունեությունը նկարագրելիս [6, Ա, իդ] 

Մովսես Խորենացին աղբյուր ուներ նաև այսպես կոչված «Չորս 

հագներգություն»-ը [1, հ. III, 102]՝ «կիսապատմական-կիսագեղար-

վեստական տիպի հռետորական արվեստի կանոններով գրված մի գործ» 

[8, 52]ֈ Ինչպես մեզ ուղղորդում է Ստ. Մալխասյանցը. «Այս ներբողական 

նկարագրությունը Տիգրան Երվանդյանի և նրա մտցրած 

բարենորոգությունների, վերաբերում են Տիգրան Բ-ին (Մեծին), և 

Խորենացին, չունենալով ստույգ ուղեցույց աղբյուր, սխալմամբ վերագրել 

է Տիգրան Ա-ին (Երվանդյանին)ֈ Այս բանն առաջին անգամ նկատեց 

գերմանացի գիտնական Գելցերը… Այս եզրակացությունը ընդունում է 

նաև ակադեմիկոս Հ. Մանանդյանը իր «Տիգրան Բ» հմտալից 

աշխատության մեջ՝ իր կողմից ևս նոր փաստեր ավելացնելով» [6, 472-

473, ծան. 79], [8, 52-53]ֈ Որ Տիգրան Մեծին պետք է վերաբերեր բանակի 

շարքերում իրագործած բարեփոխումը, պարզ երևում է «մերկերի» 

մասին Խորենացու հաղորդումիցֈ Դա Տիգրան Երվանդյանը լինել չէր 

կարող այն պարզ պատճառով, որ նրա ժամանակ (մ.թ.ա. 6-րդ դարի 

կեսեր) հայոց բանակում «մերկեր» գոյություն ունենալ չէր կարողֈ Դա 

հունական բանակին հատուկ զորատեսակ էր, իսկ մ.թ.ա. 6-րդ դարում 

հայկական բանակը լինելու էր արևելյան տիպի բանակ, ինչպիսին էին 

դրան նախորդած ուրարտական բանակը և հայոց բանակին 

համաժամանակյա մարականն ու պարսկականըֈ  

Մ. Աբեղյանը ևս կարծում էր, որ Մովսես Խորենացու բերած 

վկայության հասցեատերը ոչ թե Տիգրան Երվանդյանն է, այլ Տիգրան 

Մեծը, որի գործունեությունը «Մ. Խորենացին  սխալմամբ վերագրել է 

պարսից Կիրոս թագավորի ժամանակակից Տիգրան թագավորին» [1, հ. I, 

97-115]ֈ «Մերկերի» առթիվ Ստ. Մալխասյանցը ճիշտ է, երբ նկատել է 

տալիս, որ «հեղինակը գործ է ածում հունարենի հետևությամբ 

նշանակելու համար այն զինվորներին, որոնք զրահներ, վահան կամ 

ուրիշ պահպանակ չէին կրում» [6, 472, ծան. 78]ֈ  

Մեր ուշադրությունը գրավեց բանակում բարեփոխումներ մտցրած 

ավանդական Վաղարշակ թագավորի գործունեությունըֈ «Նա իր 

թագավորական տանը օրենքներ է հաստատում… Սահմանում է 
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զինվորական կարգեր՝ առաջին, երկրորդ, երրորդ և այլն» [6, Բ, ը]:                    

Ն. Ադոնցի կարծիքով՝ խոսքն այս դեպքում հայոց գահին բազմած 

առաջին Արշակունու՝ Տրդատ 1-ինի մասին է [10, 285, 432-433]: Բայց 

Վաղարշակը այս դեպքում Տրդատ 1-ինը (66-80թթ․) լինել չէր կարող այն 

պարզ պատճառով, որ վերջինս Մեծ Հայքի թագավոր էր դարձել՝ այստեղ 

նախորդներ ունենալով ռազմական գործի քաջ գիտակ Երվանդունի 

Օրոնտես-Երվանդը, Արտաշիսյան Արտաշես 1-ինն ու Տիգրան Մեծը, 

որոնցից մեկն ու մեկին էլ վերաբերելու էր բանակում իրագործած 

բարեփոխումըֈ Խորենացին նշում է նաև, որ Վաղարշակն իր 

թագավորությունը կազմակերպելիս նաև նախարարություններ էր 

հաստատելֈ Դրանց բավականին երկար շարքը թվարկելիս նա 

հիշատակում է նաև նույն գավառից Մոկքում գտնվող մի մարդու, որ 

ձեռքի տակ ուներ բազմաթիվ սրիկաներ, հաստատում է 

նախարարություն [6, Բ, ը]ֈ 

Աքեմենյան տերության կործանումից հետո Հայաստանի 

անկախությունը վերականգնած սատրապ Օրոնտես-Երվանդն է 

արևելյան (աքեմենյան) տիպի հայոց բանակը վերափոխել հունական  

տիպի բանակիֈ Պատճառները լինելու էին ինչպես Ալեքսանդր 

Մակեդոնացու հունամակեդոնական բանակի՝ աքեմանյան բանակների 

դեմ տարած հաղթանակները, այնպես էլ դիադոքոսների ունեցած 

բանակների դեմ նույնպիսի բանակով պայքարելու անհրաժեշտությունըֈ 

Ընդ որում՝ հայոց բանակ «մերկերի» զորատեսակի մտցնելը 

պայմանավորված էր լինելու հակառակորդի  հետևակի դեմ հայոց 

հետևակի սրընթաց գրոհներ կազմակերպելու  հրամայականով (թերևս 

նետերի տարափ տեղալուց հետո)ֈ 

Հայոց բանակում եղած «մերկերի» մասին մենք այլ վկայություն 

չունենք, բայց նրանց է վերաբերում Մովսես Խորենացու նույն «Հայոց 

պատմության» մեջ հիշատակված վերոբերյալ սրիկայ բառըֈ Սա 

ասորերեն բառ է՝ srikā, որը նշանակում է «մերկ, դատարկ, պարզ, 

հոլանի, աղքատ» և այլն [5, 143]ֈ Հ. Մելքոնյանը ճիշտ կերպով 

Խորենացու հիշատակած մոկացի «սրիկայս բազոմ» բառակապակ-

ցության մեջ առկա ասորերեն ծագումով սրիկայ բառը հասկանալով 

«մերկ», այդուհանդերձ արել է ոչ ճիշտ հետևություններֈ «Մերկերի» 

մասին նա գրում է. «Բանակի համար անհրաժեշտ էին նաև անզեն 

մարդիկ, որոնք պատերազմական գործողությունների ժամանակ 

կռվողներին պարեն էին մատակարարում, ջուր հայթայթում, 

ճանապարհները մաքրում, վիրավորներին տեղափոխում և, գուցե նաև, 
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բժշկական օգնություն ցույց տալիսֈ Այս անզենները բանակում «մերկ» 

էին կոչվում, այսինքն՝ «զենք չունեցող» [5, 143-144]ֈ Բայց դրանք մտնում 

էին բանակի գումակում գտնվողների պարտականությունների մեջֈ Իսկ 

«մերկերը» կռվող զինվորներ էինֈ  

Քննության առարկա սրիկա բառը ոչ միայն հոմանիշը չէ անզէն 

բառի, այլև որևէ առնչություն չունի նույնահունչ սրիկայ 
«դատարկապորտ, սինլքոր» [7, 762], «դատարկապորտ, փողոցային»            

[3, 278] բառի հետ, ոչ էլ նշանակում է «ավազակ սուսերաւոր», «սրով 

զինված ավազակ» [7, 278]ֈ Գ. Սարգսյանը Խորենացու երկի ռուսերեն 

թարգմանության մեջ բնագրի «սրիկայս բազումս» բառակապակցության 

դիմաց դնում է «սրերով զինված ամբոխ» [11, 67], ապա ծանոթագրում. 

«Սրիկա՝ այստեղ, ըստ երևույթին, սուր «թուր» բառից է, այսինքն՝ 

«սրակիր»ֈ Նշանակում է նաև «սրիկա, դատարկապորտ» [11, 236, ծան. 

253]ֈ Իսկ Տիգրան Երվանդյանին վերագրված հատվածի «մերկեր»-ը 

թարգմանում «незащищенные (броней)», այսինքն՝ «զրահով 

չպաշտպանված» [11, 39]: Երբ դրանից տարիներ առաջ Հ. Մելքոնյանը 

գտավ Խորենացու երկի այս հատվածի սրիկայ բառի ասորերեն srikā 

համարժեքը՝ նաև «մերկ» նշանակությամբ, Բ. Հարությունյանն ընդունեց 

բառի այս թարգմանությունըֈ Այդուհանդերձ, նա էլ չբացատրեց, թե այդ 

մարդիկ ովքե՞ր էին և ինչո՞ւ էին «մերկ» կոչվում [2, 267]ֈ  

Մար Աբասն իր մատյանում օգտագործած սրիկա բառի՝ որպես 

ռազմական եզրույթի, նշանակությունը չի իմացել, թե չէ իր մատյանում 

գործածած այս բառը կբերեր ոչ ասորերենով, այլ նրա թարգմանությամբ, 

ինչպես վարվել է իր ամբողջ մատյանի դեպքում [8, 133]ֈ Նույն կերպ 

վարվել է նաև Մովսես Խորենացին, որը «Հայոց պատմության» այս 

հատվածը շարադրել է՝ օգտվելով նրա մատյանիցֈ  

Ս. Կրկյաշարյանը թեպետև «սրիկաների» և «մերկերի» միջև 

զուգահեռ չի անցկացնում, բայց և «Անաբասիս»-ի իր թարգմանության 

մեջ ճիշտ է թարգմանում և բացատրում հին հույների գյումնետայ՝  
«մերկեր» զորամասի էությունըֈ Նա գրում է. «Բնագրում՝ 

γυμνῆται//մերկերֈ Այսպես էր կոչվում թեթևազեն հետևակը, որը չուներ 

պաշտպանողական սպառազինություն» [9, 245, ծան. 18]ֈ «Մերկ» բառը 

նույնպիսի նշանակությամբ գործածել է նաև Մովսես Խորենացինֈ 

Խոսելով Տիգրան Երվանդյանի գործունեության մասին՝ պատմահայրը ի 

միջի այլոց գրում է. «…մերկքն վահանօք և զգեստուք երկաթեօք 

պարածածկեալք» [6, Ա, իդ]: «Մերկերը» հեղինակը գործ է ածում 

հունարենի հետևողությամբ նշանակելու համար այն զինվորներին, 
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որոնք զրահներ, վահան կամ ուրիշ պահպանակ չէին կրում» [6, 472, 

ծան. 78]ֈ 

Պարթևների մոտ պատանդ եղած Տիգրան Մեծը (մ.թ.ա. 95-55թթ.) 

հասկացել էր, որ հայոց բանակին պետք է ոչ միայն ծանրազեն, այլև 

թեթևազեն հեծելազորֈ Հայաստանը տափաստաններ ու 

տափաստանաբնակ քոչվոր ձիաբույծներ չուներֈ Բայց ուներ ալպիական 

հրաշալի արոտավայրեր և զարգացած ձիաբուծություն, որով էլ 

բավարարում էր իր ծանրազեն հեծելազորի պահանջներըֈ Այն կարող էր 

բավարարել նաև թեթևազեն հեծելազորի պահանջները, բայց դրա 

համար պետք էր ունենալ հեծյալ աղեղնավորներֈ Տիգրան Մեծն այդ 

հարցը լուծեց՝ հետևակի մի մասը՝ նախևառաջ հետևակ աղեղնավոր 

մերկերին, հեծյալներ դարձնելովֈ  

Ըստ Ապիանոսի՝ Տիգրանակերտի ճակատամարտից հետո Տիգրան 

Մեծը փոխել էր իր բանակի մարտավարությունը [13]ֈ Նա բանակը 

բաժանել էր երկու մասի․ Միհրդատ Եվպատորի հրամանատարությանն 

էր հանձնել հետևազորը և հեծելազորի փոքր մասը՝ ծանրազենը, «իսկ 

Տիգրանը հեծելազորի մյուս մասով սրընթաց հարձակվում էր թշնամու 

վրա, խանգարում էր ու խափանում նրա պարենավորումը և հասցնում 

զգալի կորուստներ» [4, 148]: Որ Տիգրան Մեծի առաջնորդած հեծելազորը 

եղել է թեթևազենը, երևում է նաև Պլուտարքոսի հետևյալ վկայությունից․ 

«Երբ Տիգրանը տեղեկություն ստացավ, որ Լուկուլլոսն արագացած 

երթով գնում է դեպի Արտաշատ՝ նա հասավ չորրորդ օրը» [14], 

հռոմեական զորքի ետևից և նրա առաջը կտրեց Արածանիի գետանցի 

մոտ՝ գետի աջ ափին [4, 149]ֈ 

Մանանդյանը նշում է. «Տիգրան Մեծն ուզեցել էր հարված հասցնել 

թշնամուն գետից անցնելու ժամանակֈ Տիգրանի հեծելազորի փախուստը 

պարզապես կեղծ փախուստ էր, որի միջոցին նրա նետաձիգ 

արագաշարժ ձիավորները նոր ջարդ էին տալիս թշնամունֈ Կռվելու 

արևելյան այդ ձևը գործադրել էին, ինչպես հայտնի է, նաև պարթևները 

Կրասոսի դեմ, որը կատարյալ պարտություն էր կրել 53 թվին» [4, 154]ֈ  

Հայաստանի զարգացած ձիաբուծությունը հնարավորություն էր 

տալիս ունենալու և՛ ծանրազեն, և՛ թեթևազեն հեծելազորֈ «Հայաստանի 

գավառներից են նաև Փավենե, Կոմիսեն և Օրքիստենե, որ հայթայթում 

են մեծաքանակ պատերազմական ձի»,- վկայում է Ստրաբոնը [12, XI,          

4, 4-5]ֈ  

Եզրահանգում: Հավանաբար Օրոնտես-Երվանդն էր արևելյան 

(աքեմենյան) տիպի Հայոց բանակը վերափոխել հունական տիպի 
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բանակի՝ ներմուծելով այստեղ «մերկերի»/«սրիկաների» զորատեսակը 

(ասորերեն srikā բառը համարժեքն է հին հույների գյումնետայ՝ «մերկեր» 

զորատեսակի անվանմանը)ֈ Այդպես էր կոչվում հունական թեթևազեն 

հետևակը, որը չուներ պաշտպանական սպառազինությունֈ  

Ինչպես ժամանակին աքեմենյան բանակն էր զիջել 

հունամակեդոնականին, այնպես էլ սելևկյան՝ հունամակեդոնական 

ավանդույթներով առաջնորդվող բանակն էր զիջում պարթևական 

բանակինֈ Պարթևների հաղթանակների մեջ իր զգալի բաժինն ուներ 

նաև պարթևական թեթևազեն հեծելազորըֈ Պարթևների մոտ պատանդ 

եղած Տիգրան Մեծը հասկացել էր, որ հայոց բանակին ևս ծանրազեն 

հեծելազորի կողքին անհրաժեշտ է ունենալ թեթևազեն հեծելազորֈ 

Տիգրան Մեծն այդ հարցը լուծեց՝ հետևակի մի մասին՝ հատկապես 

աղեղնավոր մերկերին, հեծյալներ դարձնելովֈ 

 

О ТЕРМИНЕ «МЕРК», УПОМЯНУТОМ МОВСЕСОМ ХОРЕНАЦИ 

Петросян Л. С. 

 

В «Истории Армении» Мовсеса Хоренаци реформы в армии 

приписываются Тиграну Ервандяну (VI в. до н. э.). Фактически эти 

реформы произошли в годы царствования Тиграна II Великого (95 - 55 гг. 

до н. э.). Цель армянского царя - создание легкой кавалерии рядом с 

тяжелой кавалерией армии. Сделал он это благодаря развитому 

коневодству Армении, превратив часть пехотинцев во всадников. Среди 

них были «неприкрытые» лучники - մերկեր (мерк - армянский перевод 

греческого термина гюмнетай – голый), или սրիկա (срика - сирийский 

перевод греческого гюмнетай). 

Ключевые слова: мерк (голый), срика (голый), пехотинец, легкая 

кавалерия, Тигран Ервандян, Тигран II Великий, армия, реформы. 

 

ABOUT THE TERM "MERKER" MENTIONED BY MOVSES KHORENATSI 

Petrosyan L. S. 

 

In the ―History of Armenia‖ by Movses Khorenatsi, reforms in the army 

are attributed to Tigran Yervandyan (6th century BC). In fact, these reforms 

took place during the reign of Tigran II the Great (95 - 55 BC). The goal of the 

Armenian king was to create light cavalry alongside with the army's heavy 

cavalry. He did this thanks to the developed horse breeding of Armenia, 
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turning some of the infantrymen into horsemen. Among them were ―naked‖ 

archers - մերկեր (―merker‖ is the Armenian translation of the Greek term 

―gyumnetai‖ – naked), or սրիկա (―srika‖ is the syrian translation of the Greek 

―gyumnetai‖). 

Keywords: naked, infantrymen, light cavalry, Tigran Yervandyan, Tigran 

II the Great, army, reforms. 
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ՌՈՒԲԵՆ ՀԵՐՅԱՆԻ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ 

ՄԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏ 

 Հովհաննիսյան Հ. Ա. 

 

Հոդվածում ներկայացվում է Ռուբեն Հերյանի անձնուրաց նվիրումը 

իր աշխատանքին՝ հայ որբերին, կանաց և աղջիկներին Հայոց 

ցեղասպանության տարիներին որոնելու, գտնելու և որբանոցներում 

տեղակայելու մասին, ինչպես նաև Հերյանի համագործակցությունը Հայ 

ազգային միության, Միջագետքի Հայ օգնության կոմիտեի և այլ 

բարեգործական միությունների հետ: Կարևորվում է Հերյանի մտերմիկ 

կապը Հայկական լեգեոնի լեգեոնականների հետ՝ Ջիմ Չանկալյան, Ջորջ 

Թագագճյան և այլք, որովհետև Ռուբեն Հերյանը նույնպես անդամակցել 

է Հայկական լեգեոնին որպես կապրալ: 

Բանալի բառեր. Ռուբեն Հերյան, Հայոց ցեղասպանություն, Հայ 

ազգային միություն, Միջագետքի Հայ օգնության կոմիտե, 

Մերձավորարևելյան նպաստամատույց, որբահավաք աշխատանք, 

որբանոցներ: 

 

Նախաբան: Ռուբեն Հերյանը ամենահակասական կերպարներից 

մեկն է, որը մեծ ներդրում ունի Սիրիական անապատներում որբերի 

փրկության գործում: Նրա գործունեությանը և կերպարին անդրադարձել 

են Ն. Մարգարյանը (Միջագետքի անապատների հայ որբախույզները 

(1918-1923), ԵՊՀ Հայագիտության հարցեր, 1 (13), Եր., ԵՊՀ հրատ., 2018) 

[1] և Ա. Ալեքսանյանը (Aleksanyan A., Rescuing Armenian Women and 

Children after the Genocide: The Story of Ruben Heryan) [2] նշված 

հոդվածներում: Սակայն Հերյանի ֆոնդի լիարժեք ուսումնասիրություն 

մինչ օրս չի կատարվել: ՀՀ Ազգային արխիվում պահպանվել են 

ուշագրավ բովանդակությամբ նամակներ, որոնք վկայում են Հերյանի և 

2 0 2 1   № 2 
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Հայ ազգային միության միջև ամուր կապերի մասին: Հայ ազգային 

միության նպատակն է եղել օգնել Հերյանին ոչ միայն նյութապես, այլև 

տեղեկատվական տվյալներով: Հայ ազգային միության Հալեպի 

վարչության ուղարկած նամակներից պարզ է դառնում, որ անդամները 

նաև հետևել են աշխարհասփյուռ հայության պարբերական մամուլում 

հրատարակվող հայտարարություններին և ընտրելով տարա-

ծաշրջանում փնտրվողների մասին հայտարարությունները՝ ուղարկել 

Հերյանին՝ այսպիսով թեթևացնելով նրա որոնողական աշխատանքները: 

Նշենք Նյու Յորքում հրատարակված «Կոչնակ» շաբաթաթերթը և 

«Ճակատամարտ» օրաթերթը: Երբեմն մեկ նամակում միությունը 

հանձնարարում էր փրկել մի քանի ընտանիքների ներկայացուցիչների: 

Հայոց տարագիրների պաշտպան Ադանայի ազգային միության 10 

մայիս 1919թ. թվակիր նամակում նշվում էր, որ «Ճակատամարտ» 

օրաթերթի 148-րդ համարում հրատարակված է եղել Հերյանի մասին մի 

հոդված, որում պատմվում էր, որ նա պաշտոն է ստանձնել գնալ Տեր-Զոր 

և փրկել կորսված և անհայտ մնացած տարագրյալ հայերին [3]: Այդ 

ամենը նա կատարել է անգլիական իշխանության պաշտպանությամբ և 

միջոցներով: Նախքան տարագրությունը Ադանայի բնակչության թիվը, 

ըստ նամակի, կազմել է 7000, սակայն հրաշքով փրկվածները, որոնք հետ 

էին վերադարձել քաղաք, 1600 հոգի էին և միության միջոցներով 

փորձում էին գտնել իրենց առևանգված բարեկամներին: Միությունը 

խնդրում էր գտնել Հայկուհի և Սիրանույշ 24 և 21 տարեկան քույրերին, 

որոնց հայրը, մայրը և եղբայրները նահատակվել էին, իսկ նրանք 

առևանգվել էին արաբների կողմից և այդ պահին գտնվում էին Հալեպից 

6 ժամ հեռավորության վրա գտնվող կորած վայրերից մեկում: Նույն 

նամակում Եղիա Պարտիզպանյանը, որ վերադարձել էր քաղաք, 

փնտրում էր իր կողակցին՝ տիկին Էլիզային, որը գտնվում էր Տեր-Զորի 

Շեդդադիե արաբի մոտ: Էլիզայի հայրը, մայրը և զավակը մահացել էին 

տարագրության ճանապարհին: Միությունը խնդրում էր մյուս 

կորուսյալների հետ գտնել և փրկել այս մարդկանց: Նամակը ուղարկվել 

է Հալեպի միությանը, որտեղից էլ հասել է Հերյանին: 
Հայ ազգային միության Հալեպի տեղային վարչության 1919թ. 

սեպտեմբերի 21-ի նամակից տեղեկանում ենք, որ Նյու Յորքում 

հրատարակվող «Կոչնակ» շաբաթաթերթի 38-րդ համարում՝ 1232-րդ 

էջում, հրատարակվել է օրիորդ Մարիա Չոպուրյանի ուղարկած 

անվանացանկը: Այս ցուցակը խմբավորված է եղել ըստ 

առևանգվածների գտնվելու վայրերի: Սույն ցուցակում Ս. Փասմաճյանը 
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կարդացել է իր քրոջ՝ Էլմաս Կարապետյանի անունը և նրան գտնելու 

խնդրանքով դիմել և՛ Հալեպի ազգային միություն [4] և՛ Տեր-Զորի հայոց 

քահանա տեր Եզնիկ Թեքեյանին [4]: Նույնաբովանդակ երկու 

նամակներն էլ Հերյանի ֆոնդում են, հավանաբար իրարից անկախ՝ 

ուղարկվել են Հերյանին: 

Նամակում Ս. Փաստմաճյանը խիստ մտահոգ է նրանով, որ մի 

շարք տարագրյալներ չեն ցանկանում վերադառնալ՝ անծանոթներին բեռ 

չլինելու համար: Այս հարցը մտահոգել է նաև հայ որբախույզներին, 

որոնք ջանքեր չեն խնայել համոզելու համար հայ կանանց և որբերին: 

Ստորև հանդիպող նամակներում այս միջադեպը կրկնվում է բազմիցս: 

Հալեպի Հայ ազգային միության 22 նոյեմբեր 1919թ. թվակիր 

նամակից տեղեկանում ենք, որ լեգեոնական Արթին Արուճյանի երկու 

քույրերից մեկը գտնվել է Մոսուլում, իսկ մյուսը՝ Տեր-Զորի թուրքերի և 

քրդերի մոտ [3]: Այս աղջիկներին ազատելու համար Արթին Արուճյանը 

դիմում էր գրել Այնթափի Հայ ազգային միությանը, որն էլ դիմել էր 

Հալեպի Հայ ազգային միությանը: Հալեպի Հայ ազգային միությունն էլ 

փրկության խնդրագրով նամակը ուղարկել էր Հերյանին: 

Ի դիմաց Հայ ազգային միության կենտրոնի՝ նամակներից մեկում 

միությունը շնորհակալություն էր հայտնում Հերյանին անփոխարինելի 

ծառայությունների համար և խորապես գնահատում նրա ջանքերը, 

անձնվիրությունը և նվիրական զոհողությունները՝ նշելով, որ 

պատմությունը ոսկե տառերով պիտի արձանագրի իր արածը [3]: 

Արխիվային նամակները վկայում են Հերյանի հանդեպ 

հոգևորականների տածած հարգանքի և վստահության մասին: Այս 

մարդկանց թվին էին պատկանում Կ. Պոլսի Հայոց Պատրիարք Զավեն 

արքեպիսկոպոսը և պատրիարքական փոխանորդը, Եգիպտոսի Թորգոմ 

եպիսկոպոսը, Տեր-Զորի հայոց քահանա Եզնիկ Թեքեյանը [5]: Կ.Պոլսի 

պատրիարքի և փոխանորդի նամակները Հերյանին են հասել 

հիմնականում Հալեպի Հայ ազգային միության միջոցով: 

Զավեն պատրիարքի նամակներից պարզ է դառնում, որ նա 

գովաբանում է Հերյանի գործունեությունը հայ որբերին հավաքելու 

գործում և շնորհակալություն հայտնում բարության և բարեգործության 

համար՝ հուսալով, որ հետագայում Հերյանը չի մերժի օգնություն 

ցուցաբերել պատրիարքին՝ խնդրելով՝ անկեղծորեն հավատալ իրեն [6]: 

Զավեն պատրիարքի անունից այս նամակը գրել է անգլիացի մայոր, 

քաղաքական ներկայացուցիչ Քարվերը, Տեր-Զոր: Նամակի բնագիրը 

անգլերենով է: 
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17 հոկտեմբեր 1919թ. Հայ ազգային միության՝ Հալեպ քաղաքից 

ուղարկված նամակում Հայոց պատրիարք Զավեն արքեպիսկոպոսը 

խնդրում էր գտնել Եղիսաբեթ անունով մի 11 տարեկան աղջկա, որը 

գտնվում էր արաբի մոտ [4]: Միության հարկ եղած միջոցները 

չխնայելով՝ Հերյանին հանձնարարվում էր փրկել և ազատել խեղճ 

աղջկան: 

Հերյանը համագործակցել է Մերձավորարևելյան նպաստամատույ-

ցի և ՀՅԴ-ի հետ: Հերյանի ֆոնդում պահպանվել է Միջագետքի 

նպաստամատույց կոմիտեի նախագահ Մ. Հ. Գույումջյանի՝ Կալկաթայի 

Գալսթոն պարկում անգլերենով արտասանած ճառը: Այն հայ 

գաղթական որբերի համար օգնության ֆոնդեր ստեղծելու մասին էր: 

Ճառը ընթերցվել է 1920թ. փետրվարի 13-ին [7]:  

«Միջագետքի Հայ օգնության կոմիտեն վերջին երեք տարիներին 

աշխատում է երեք կարևոր շրջաններում: Որպեսզի հնարավորինս 

պարզ բացատրեմ մեր կոմիտեի գործունեությունը, ես պարտավոր եմ 

մեր գործունեությանը առնչվող աշխատանքները բաժանել հետևյալ չորս 

մասերի՝ Բաղդադում, Մոսուլում, Տեր-Զորում և Բաքուբայում: 

Տեր-Զորն ու ազատագրումը հոմանիշ բառեր են, քանի որ մեր 

հանձնաժողովի ամենաակտիվ անդամներից մեկը՝ պրն. Ռուբեն 

Հերյանը, չնայած իր տարիքին, կատարել է ազատագրման ամենադժվար 

և վտանգավոր գործը, որն այնքան կարևոր խնդիր է մեր ազգային 

գոյության համար: Կարդամ մի հատված նրա վերջին նամակից, որից 

կհասկանաք, թե նա ինչ մեծ զոհաբերություն է արել և որքան դժվար է 

փրկել վայրի ցեղերից անապատների թափառական հայ որբերին, ովքեր 

հանդիսանում են մեր ապագա սերունդները»: Եվ նա մեջ է բերել 

Հերյանի նամակից մի հատված՝ «Իմ շարժումներն անապատում» 

խորագրով. «Սկզբից գնացի Գեզիրե և փրկեցի 9 որբերի, իսկ հետո 

շարժվեցի դեպի Շամաթիե և Խերեյթա և ազատագրեցի 45 տղաների և 

աղջիկների, այնուհետև գնացի Տերբան և Հավիջա՝ փրկագնելով 42 որբ: 

Նամակի տեղը Դերզորից չորս օր ճանապարհ է: Դրանից հետո ես 

շարունակեցի որոնումներս Մեյադինում և Աբուքեմալում և տուն բերեցի 

ևս 17-ի» [7]:  

Հերյանը նաև համագործակցել է ՀՅԴ Կ. Պոլսի պատասխանատու 

մարմնի հետ [8]: 1919թ. Կ. Պոլսից հայ որբերի ազատման գործի համար 

ստացված նամակից պարզ է դառնում, որ ՀՅԴ Կ.Պոլսի 

պատասխանատու մարմինը որբերի ազատումը սկսելու գործը 

առավելապես համարում է ազգային գործ և անմիջական կերպով 
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ազգային մարմինների գործունեության մաս: Կ. Պոլսի ՀՅԴ վարչությունը 

սիրահոժար պարտավորվում էր աջակցել և կուսակցական միջոցներով 

օժանդակել այդ գործի հաջողությանը: 

Հերյանը համագործակցել է նաև Կ. Պոլսի տարագիր հայերի 

տեղեկատու բյուրոյի հետ: Պահպանված է մեկ նամակ, որը թվագրված է 

1919թ. հոկտեմբերի 20-ով: Այս նամակը նրան հասել է Հալեպից [9]: 

Բովանդակությունը համահունչ է մյուս նամակներին: Երիտասարդ 

ամուսինը փնտրում է կնոջը և խնդրում է ազատելով նրան ուղարկել 

Պոլիս՝ ամուսնու և մոր մոտ: Առավել ուշագրավ է նամակի 

հետգրությունը, որից պարզ է դառնում, որ Կ. Պոլսի տարագիր հայերի 

տեղեկատու բյուրոն անհայտ փնտրվողների վերջին ցուցակը առաքել է 

Հալեպ՝ Հերյանի մատնանշած հասցեով: 

Այս ամբողջ նամակագրությունը վկայում է այն մասին, որ Հերյանը 

հաճախ ընդունվում էր իբրև մի զորեղ ուժ, որը կարող էր իրար կորցրած 

բարեկամներին, ազգականներին, քույրերին և եղբայրներին գտնել և 

միավորել: Բնականաբար ցեղասպանության պայմաններում միշտ չէ, որ 

դա նրան հաջողվում էր: Սակայն նրան ուղղված նամակները և 

գրությունները ներշնչված են անսահման վստահությամբ և հույսով 

«Որբերու հայրիկի» հանդեպ:  

Հալեպ, 21 մարտ, 1920թ. թվակիր նամակից տեղեկանում ենք, որ 

նամակի հեղինակը Հերյանի անձնվեր գործունեությունը գնահատում է 

որպես հայ ազգի պատմության մեջ փայլուն էջ՝ Հերյանին կոչելով 

«Լուսագույն անձնավորություն անապատի տարագրյալների համար, 

ումով կարելի է կատարյալ գոհացում գտնել» [10]: Հերյանի ֆոնդում 

առանձնահատուկ ուշադրության են արժանի նրա և Հայկական լեգեոնի 

լեգեոնականների միջև եղած նամակագրական կապը, լեգեոնականների 

հետ լուսանկարները՝ կապրալ Ջիմ Չանկալյան, որը Սսի մեջ 

ինքնապաշտպանություն վարեց, Ջորջ Թագագճյան [11], Վահե 

Սահաթճյան, լեգեոնի հոգևոր հովիվ Վաղարշակ՝ վարդ. Արշակունիի 

հետ: Հերյանի պատմական կերպարը ամբողջանում է, երբ նրան 

գնահատում ենք նաև որպես լեգեոնական՝ կապրալ Ռուբեն Հերյան:  

«Արև» լրագրում Լ. Աճեմյանի հրատարակած հոդվածը արժևորում 

է լեգեոնականներին: Հոդվածում Աճեմյանը գնահատում է Հերյանին՝ 

նրան բնորոշելով ծերունու հանդարտություն ունեցող երիտասարդի, 

որի գործունեությունը սահմռկեցնում է ընթերցողին: Հերյանը 

ներկայանում է որպես կամավորական գործիչ ու «կամավորի դերին մեջ, 

Նեղոսի ափերի վրա, ուր նա եկել էր միանալու Նյու Յորքից ճամբա ելած 
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արիական տղաների»: Աճեմյանի գնահատմամբ՝ Հերյանը Սիրիայում 

լիներ, թե Կիլիկիայում, դադար չէր ունենալու սխրալի բոլորանվիրումի 

մեջ: Արարան հայի ռազմունակության մեկ փառապանծ դրվագ էր՝ 

արժանի երկյուղած հարգանքի ու պաշտամունքի: Աճեմյանը գրում է. 

«Ահա հետն եմ անմահ Հերեանի, Ատանայի կամ Տ. Եօլի մեջ: Ահա 

քաղաքականությունը բարեկամ-թշնամիներուն և թշնամի բարեկամնե-

րուն, որոնք սկսած էին խարույկի տալ մեր բոլոր հույսերը: Ու երբ ամեն 

ինչ յայտնի եղավ և բարեկամն էլ դարձավ թշնամի, Հերեան «ելից մեկ 

հնարք կայ, կսեր ինծի Տ. Եօլի մեջ: Երթալ Ճիհան ու մնացած 

կամավորներուն հետ լեռը բարձրանալ»: Յետոյ Թագագճեանը, յետոյ 

Եկավեանը, Գասպարը, Յեսուն, Մեխակը, Չավուշը, որ 1920-ին երբ Տ. 

Եօլի մեջ պաշարված էինք, իր հայրենիքեն նավակով եկավ զենք 

խնդրելու և ստացավ 130 հատ: Բայց որ մեկը յիշեմ այս շքեղ տղաներուն, 

գաղափարի ընկերներուն: Ինչպես յիշեմ մանավանդ անունները այդ 

նահատակներուն: Ձեր յիշատակը օրհնեա՜լ ըլլայ, հերո՛ս տղաք» [11]: 

Հերյանի ֆոնդում պահպանված նամակներից պարզվում է, որ 

լեգեոնականները նույնպես փորձել են ստրկությունից ազատել իրենց 

ազգականուհիներին: Կանգ առնենք Զարեհ և Մարիամ Փափազյանների 

նամակների վրա [12]: Շուրջ մեկ տասնյակ նամակներում ամփոփված է 

մի ընտանիքի ողբերգություն, որն ընդհանրացնելով վերաճում է 

համազգայինի: Նամակների բովանդակությունից պարզ է դառնում, որ 

արաբների կողմից առևանգված Մարիամը Հերյանի միջոցով կապ է 

պահպանել զինվորական ծառայության մեջ գտնվող եղբոր հետ: 

Այնթափից ուղարկված 1919թ. նոյեմբերի 6 թվակիր նամակում Զարեհը 

գրում է, որ մի ամիս առաջ Հերյանին հայտնել է Տեր-Զորի մեջ արաբների 

մոտ եղած քրոջ մասին և կրկին խնդրում է փրկել քրոջը և տանել Հալեպ: 

Նա խնդրում է փրկության լուրը հայտնել իրեն, քանի որ այս 

մտածմունքը վնասում է իր զինվորական ծառայությանը: Գաթմայից 

1919թ.  դեկտեմբերի 28-ին ուղարկված նամակից պարզ է դառնում, որ 

Մարիամ Փափազյանը 5-6 ամիս առաջ Թ. Նիկողոսյանի և                         

Ս. Թուֆանյանի միջոցով նամակներ է ուղարկել եղբորը: 

Գաթմայից 22-րդ Հայկական լեգեոնի 9-րդ գումարտակի զինվոր 

Զարեհ Փափազյանի առաքած հաջորդ նամակը ուղղված է Հերյանին և 

թվագրված է 1920թ. հունվարի 4-ով [12]: Նամակի բովանդակությունից 

հասկանում ենք, որ Ս. Թուֆանյանը փորձել է աղջկան ազատել, սակայն 

աղջկը մերժել է՝ մեկնաբանելով, որ եղբայրը զինվոր է և նա Հալեպ 

գալուց հետո խնամակալ չի ունենա և կմնա որբ:  
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Այդ նամակներից մեկը անթվակիր է: Հավանաբար գրված է 1919թ. 

վերջ-1920թ. սկզբին [12]: Նամակի բովանդակությունից տեղեկանում 

ենք, որ Մ. Փափազյանը չորս տարի է՝ Տեր-Զորում է, արաբների մեջ 

մենակ, նա բարևներ է ուղարկում եղբորը և երազում է տեսնել նրա 

աչքերը: Մարիամը նաև գրում է Հալեպի մեջ մահացած քույրիկների և 

Տեր-Զորի մեջ մահացած մայրիկի մասին (հավանաբար խոսքը իր մոր և 

քույրերի մասին է): 

Եզրակացություն: Այսպիսով, անհրաժեշտ է արժևորել Ռուբեն 

Հերյանի գործունեությունը Հայոց ցեղասպանության տարիներին, նրա 

անձնուրաց նվիրումը հայ ժողովրդին և որբահավաքի գործունեությանը: 

Իր գործունեության ընթացքում Ռուբեն Հերյանը սերտորեն 

համագործակցել է Հայ ազգային միության հետ, ինչպես նաև այլ 

կազմակերպությունների և բարեգործական միությունների 

(Մերձավորարևելյան նպաստամատույցի, Միջագետքի հայ օգնության 

կոմիտեի, Կ.Պոլսի պատրիարքարանի, ՀՅԴ-ի, ՌԱԿ-ի) և անհատների 

(օրինակ՝ լեգեոնականներ Ջիմ Չանկալյան, Ջորջ Թագագճյան) հետ: Հայ 

ազգային միությունը, նաև մյուս կազմակերպությունները գնահատում և 

արժևորում են Հերյանին իր կատարած աշխատանքի, անփոխարինելի 

ծառայությունների համար, գնահատում նրա ջանքերը, 

անձնվիրությունը և նվիրական զոհողությունները: Հերյանը հաճախ 

ընդունվում էր իբրև մի զորեղ ուժ, որը կարող էր իրար կորցրած 

բարեկամներին, ազգականներին, քույրերին և եղբայրներին գտնել և 

միավորել: Նա այն անձնավորություններից է, ում աշխատանքը 

վերադարձրեց հայկական միջավայր հազարավոր որբերի և մեծապես 

նպաստեց Մեծ եղեռնից հետո հայ ժողովրդի վերածննդին: 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО РУБЕНА ГЕРЯНА С АРМЯНСКИМ 

НАЦИОНАЛЬНЫМ ОБЩЕСТВОМ И С ДРУГИМИ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМИ СОЮЗАМИ 

Оганнисян Г. А. 

 

В статье представленa самоотверженная преданность Рубена Геряна 

своей работе - поискам сирот, женщин и девушек во время Армянского 

геноцида, нахождению их и определению в сиротские приюты. А также 

его сотрудничество с Армянским национальным обществом, с Общесвом 

помощи армян в Междуречье и другими благотворительными фондами. 

Важно отметить близкую связь Геряна с легионерами Армянского легиона 
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– Джим Чанкалян, Джордж Тагагчян и другие, так как сам Герян был 

членом Армянского легиона и занимал должность капрала.  

Ключевые слова: Геноцид армян, Рубен Герян, Армянский 

национальный союз, Армянский комитет помощи Месопотамии, 

Ближневосточный рельеф, сиротская работа, детские дома. 

 

COOPERATION OF RUBEN HERYANS WITH THE ARMENIAN 

NATIONAL SOCIETY AND WITH OTHER CHARITABLE UNIONS 

Hovhannisyan H. A. 

 

The article presents Ruben Heryan's selfless dedication to his work - 

searching and finding the orphans, women and girls during the Armenian 

Genocide and placing them in orphanages as well as Heryan‘s cooperation with 

the Armenian National Society, with the Commonwealth of Aid to Armenians 

in Mesopotamia and other charitable foundations. It is important to note the 

close connection of Heryan with the legionaries of the Armenian Legion - Jim 

Chankalyan, George Tagagchyan and others, since Heryan himself was a 

member of the Armenian Legion and held the post of corporal. 

Keywords: the Armenian Genocide, Ruben Heryan, Armenian National 

Union, Mesopotamian Armenian Relief Committee, Near East Relief, orphan 

gathering work, orphanages. 
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ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՄԻԱՑՅԱԼ ԷՄԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

ՋԱՆՔԵՐԸ ԱՐԱԲԵՐԵՆԻ ԽՐԱԽՈՒՍՄԱՆ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ 

ՇՐՋԱՆՈՒՄ ԴՐԱ ԴԵՐԻ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՄԲ 

Երիցյան Հ. Ա. 

 

Հոդվածը ներկայացնում է ԱՄԷ կառավարության ջանքերն 

ուղղված ԱՄԷ-ում արաբերենի ճգնաժամի հաղթահարմանըֈ 

Արաբերենը ճգնաժամից հանելու համար որոշակի փոփոխություններ 

են կատարվում կրթական ծրագրերում, իրականացվում են պետական 

նախաձեռնություններ՝ արաբերենի կիրառումը տարբեր ոլորտներում 

խրախուսելու համարֈ Հանրահայտ քաղաքական գործիչների կողմից 

հովանավորվող նախաձեռնությունները վերափոխում են 

հասարակության վերաբերմունքը սեփական լեզվի, մշակութային 

արժեքների և ինքնության նկատմամբֈ  

Բանալի բառեր. արաբերեն, արաբերենի ճգնաժամ, լեզվական 

պետական քաղաքականություն, լեզվաբանություն, լեզվական 

ազդեցություն, արաբերենի խրախուսման ռազմավարություն, 

արաբերենի կանոնադրություն, ընթերցանության մրցույթ, արաբերենի 

համաժողովֈ 

 

Նախաբան: Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, 21-րդ դարի 

սկզբներից սկսած, տարեցտարի նոր առաջընթաց և զարգացում է 

ապրում մի շարք բնագավառներում, ինչպիսիք են տնտեսությունը, 

զբոսաշրջությունը, տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, արհեստական 

բանականությունը, տիեզերագիտությունը և այլնֈ  

Միևնույն ժամանակ տնտեսական զարգացումը իր բացասական 

ազդեցությունն է թողել արաբերենի վրա, իսկ գլոբալիզացիայի 

նկատմամբ պետության ձգտումները աստիճանաբար հանգեցրել են 

արաբերենի դերի նվազեցմանը հասարակության շրջանումֈ ԱՄԷ-ն 

2 0 2 1   № 2 
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վարում է բաց զբոսաշրջային քաղաքականություն՝ զբոսաշրջիկների և 

օտարերկրյա ներդրողների համար ստեղծելով բարենպաստ 

պայմաններ և հասանելի ծառայություններ տարբեր լեզուներովֈ        

ԱՄէ-ում գործում են օտարալեզու բազմաթիվ մասնավոր դպրոցներ, 

ինչպես նաև համաշխարհային հայտնի համալսարանների 

մասնաճյուղերֈ 

Պետության հիմնադրումից ի վեր՝ ԱՄԷ հիմնադիր նախագահ Ն. Վ. 

շեյխ Զայեդ բին Սուլթան Ալ Նահյանը մեծ ուշադրություն էր դարձնում 

պետության և հասարակության զարգացմանը, դեռևս 70-ական 

թվականներից էմիրաթցի ուսանողներին կրթաթոշակ էր տրամադրում 

արտասահմանում կրթություն ստանալու համարֈ Առանձնահատուկ 

ուշադրության կենտրոնում էր անգլերենի ուսուցումը՝ այլ երկրների հետ  

հարաբերություններ հաստատելու համարֈ Սակայն ժամանակի հետ 

այս ձգտումները, օտարերկրյա դպրոցների առկայությունը, 

աշխատանքայի ներգաղթը ասիական երկրներից և տնտեսական 

վերելքը ազդեցին արաբերենի վրաֈ 

Այնուամենայնիվ, վերջին տարիների ընթացքում ԱՄԷ 

կառավարությունը գիտակցեց այն վտանգը, որը կախված է արաբերենի 

վրա, և սկսեց իրականացնել մի շարք նախաձեռնություններ՝ ուղղված 

արաբերենի պահպանմանը և դերի բարձրացմանը պետական մի շարք 

ոլորտներումֈ Մեծ ջանքեր են գործադրվել արաբական ինքնությունն ու 

արժեքները  պահպանելու ուղղությամբ [1]: 

Արաբերենի դերի բարձրացմանն ուղղված պետական 

նախաձեռնություններից կարևոր է նշել էլեկտրոնային սարքավորում-

ների արաբականացումը, որի նպատակն է ամրապնդել արաբերենի 

դիրքը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում նույնպեսֈ 

2006թ. անցկացված մարդահամարի համաձայն՝ Էմիրություն-

ներում բնակվում է շուրջ 200 ազգություն, որոնք խոսում են 100 

բարբառով և 10 տարբեր լեզուներով, և որ այդ լեզուների շարքում 

անգլերենն է գլխավոր առօրեական խոսակցական լեզուն, որն 

աստիճանաբար ետ է մղում արաբերենի կիրառումը առօրյա կյանքումֈ 

Այս վտանգը կանխելու համար 2008թ. որոշում է ընդունվել բոլոր 

պետական կառույցներում օգտագործել միայն արաբերենը՝ որպես 

նամակագրության, գրագրության և վերլուծությունների լեզուֈ Որոշման 

համաձայն՝ ստեղծվել է համակարգման և լեզվական ինտեգրման 

խորհուրդ՝ Էմիրությունների մակարդակով, որի վրա դրված է արա-

բերենի՝ որպես պետական լեզվի կիրառման վերահսկողությունը [2]ֈ   
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2017թ. ապրիլին կրթության և գիտության նախարարությունը և 

Աբու Դաբիի կրթության խորհուրդը որոշում ընդունեցին ուսումնական 

հաստատություններում ուսուցանել բոլոր առարկաները գրական 

արաբերենով՝ ձեռնարկելով անհրաժեշտ միջոցառումներ այդ որոշումը 

իրականացնելու համարֈ Այս քայլով նախարարությունն ու Աբու Դաբիի 

կրթության խորհուրդը  նպատակ ունեին  ուսանողների մոտ զարգացնել  

սերը և հետաքրքրությունը մայրենի լեզվի նկատմամբ, կապ ստեղծել 

իրենց արժեքների հետ՝ ինքնությունը պահպանելու համարֈ Նախարար 

Հուսեյն ալ Համմադին նշել է. «Արաբերենը մեր ժառանգության, մեր 

պատմության, մեր ինքնության և մեր քաղաքակրթության 

ամենակարևոր տարրն է, իսկ արաբերենով դասընթացներ անցկացնելը 

կնպաստի արաբերենի ամրապնդմանն ուղղված ջանքերին, ինչը 

կանդրադառնա ուսանողի գիտական զարգացման վրա, և այդպիսով 

հնարավորություն կընձեռնվի ուսանողներին և դպրոցականներին շատ 

ժամանակ անցկացնել արաբերեն խոսելով, կարդալով և լեզվական 

հմտությունների կատարելագործմամբ» [3]:  

Կրթության և գիտության նախարարությունը կրթական 

զարգացման ծրագիր է մշակել 2015-2021թթ. համար, որը ներառում է մի 

շարք նախագծեր և տարբեր ծրագրեր՝ ուղղված արաբերենի դերի 

բարձրացմանը դպրոցներումֈ  

Դպրոցներում կրթական բարեփոխումներ անելիս նախարարութ-

յունը չի կարող հաշվի չառնել նաև այն հանգամանքը, որ 

Էմիրություններում, բացի տեղացիներից, բնակվում են ավելի քան 200 

ազգություններ, որոնք բնակչության մեծամասնությունն են կազմումֈ 

Ուստի նրանց համար հնարավորություն է ստեղծվում ընտրություն 

կատարել մասնավոր դպրոցների միջև, որոնք հարմարեցված են նրանց 

կրթական պահանջներինֈ Սակայն բացի օտարերկրացիներից, 

մասնավոր դպրոցներ հաճախում են մեծ թվով տեղացիներ [4]ֈ  Ըստ 

ԱՄԷ կրթության և գիտության նախարարության վիճակագրության՝ 

պետական և մասնավոր դպրոցներում սովորողների պատկերը 

ներկայացված է կից աղյուսակումֈ  
Աղյուսակ 1: 

Պետական և մասնավոր դպրոցների քանակը ԱՄԷ-ում 

Մասնավոր 

դպրոցներ 

Պետական 

դպրոցներ 

 

 

580 639 Դպրոցների քանակը 

46,870 23,146 Ուսուցիչների քանակը 

793,295 287,725 Աշակերտների քանակը 
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Աղյուսակից պարզ է դառնում աշակերտների մեծ թիվը, որոնք 

այցելում են մասնավոր դպրոցներֈ Սա մի կողմից կարելի է բացատրել 

ժողովրդագրական տվյալներով, որտեղ 9,5 միլիոն բնակչությունից մոտ 

մեկ միլիոնն է էմիրաթցի, սակայն Դուբայի գիտելիքների և մարդկային 

զարգացման կառույցի ուսումնասիրողների ներկայացրած տվյալների 

համաձայն՝ Դուբայի մասնավոր դպրոցներում միայն ուսանում է 23 

հազար էմիրաթցի: 

Կրթության և գիտության նախարարությունից բացի, արաբերենի 

կարգավիճակով անհանգստացած է նաև ԱՄԷ կառավարությունըֈ Լեզվի 

դերի բարձրացմանն ուղված մի շարք նախաձեռնություններ են 

ձեռնարկվել պետության ղեկավարների կողմիցֈ Ստորև ներկայացնում 

ենք ամենակարևոր նախաձեռնություններըֈ 

 Արաբերենի կանոնադրության հռչակումը 

2012թ. ապրիլին ԱՄԷ փոխնախագահ, վարչապետ, Դուբայի 

կառավարիչ  Ն. Վ. շեյխ Մուհամմադ բին Ռաշիդ ալ Մաքթումը 

հայտարարեց «Արաբերենի կանոնադրության» ընդունման նախաձեռ-

նության մասին, որի նպատակն է ամրապնդել արաբերենի դերը և դիրքը 

հասարակության մեջ [5]ֈ Այս կանոնադրությունը պետք է դառնա լեզվի 

պահպանմանն ուղղված ռազմավարությունների և օրենքների հիմքը և 

պետք է նպաստի առօրյա կյանքում արաբերենի լայն կիրառմանըֈ  

 «Մուհամմադ բին Ռաշիդի անվան Արաբերենի մրցանակ» 

Արաբերենի դերը հասարակության մեջ բարձրացնելու 

ուղղությամբ ԱՄԷ կառավարության նախաձեռնությունների մեջ 

առանձնահատուկ դեր ունի «Մուհամմադ բին Ռաշիդի անվան 

Արաբերենի մրցանակը» [6], որը հասարակության ուշադրությունն է 

կենտրոնացնում արաբերենի պահպանման վրաֈ ԱՄԷ փոխնախագահ, 

վարչապետ, Դուբայի կառավարիչ Մուհամմադ բին Ռաշիդ ալ 

Մաքթումը համարվում է Էմիրությունների ամենամեծ դերակատարումն 

ունեցող բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը, որն ունի պետության 

զարգացման իր ուրույն հեռանկարներն ու տեսլականըֈ  

 Արաբերեն ընթերցանության մրցույթ, ընթերցանության տարի 

Ընթերցանության մրցույթը նույնպես ԱՄԷ փոխնախագահ, 

վարչապետ, Դուբայի կառավարիչ Մուհամմադ բին Ռաշիդ ալ 

Մաքթումի նախաձեռնությունն է, որը  շատ կարևոր է՝ արաբերենի դերը 

շեշտելու և դրա կիրառությունը խրախուսելու համարֈ Այս մրցույթն իր 

տեսակով առաջին արաբական նախաձեռնությունն էր, որն իր շուրջը  

միավորեց արաբ ուսանողներինֈ Այս մրցույթի շնորհիվ արաբերեն 
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ընթերցողների թիվը միլիոններով ավելացավ ինչպես արաբական 

աշխարհում, այնպես էլ դրանից դուրսֈ 

Առաջին իսկ փուլում մրցույթին մասնակցեց 3 միլիոն 583 հազար 

817 ուսանող արաբական 15 երկրից, և ընդհանուր առմամբ ընթերցվեց 

175 միլիոն գիրք՝ տարբեր բնագավառներիֈ  

Եզրահանգում: Ամփոփելով կատարված հետազոտությունը՝ 

կարելի է եզրակացնել, որ ԱՄԷ-ում կառավարությունը անհանգստացած 

է արաբերենի կարգավիճակով և սպառնացող մարտահրավերներովֈ 

Նկատելի է պետական ռազմավարության փոփոխություն՝ արաբերենի 

դերի բարձրացման նպատակովֈ Կարելի է եզրակացնել, որ 

կառավարության ջանքերը տալիս են իրենց կարճաժամկետ 

արդյունքները, սակայն ռազմավարությունը պետք է շարունակական 

լինի և ժամանակ առ ժամանակ վերափոխվի՝ լեզվական դրության 

համաձայնֈ 
 

УСИЛИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ 

ЭМИРАТОВ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ АРАБСКОГО ЯЗЫКА И ЕГО 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ В ОБЩЕСТВЕ 

Ерицян А. А. 

Цель статьи - представить усилия правительства ОАЭ по 

преодолению арабского языкового кризиса в ОАЭ. Чтобы вывести 

арабский язык из кризиса, вносятся определенные изменения в 

образовательные программы, реализуются государственные инициативы 

по поощрению использования арабского языка в различных сферах. 

Инициативы известных политиков меняют отношение общества к своему 

языку, культурным ценностям и самобытности. 

Ключевые слова: арабский язык, кризис арабского языка, 

лингвистика, роль английского языка, государственная языковая 

политика, стратегия продвижения на арабском языке, хартия арабского 

языка, конкурс чтения, конференция по арабскому языку, роль медиа в 

сохранении языка. 
 

THE EFFORTS OF THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES 

TO PROMOTE THE ARABIC LANGUAGE AND INCREASE ITS ROLE IN 

SOCIETY 

Yeritsyan H. A. 

The purpose of the article is to present the efforts of the UAE 

government to overcome the Arabic language crisis in the UAE. In order to get 

Arabic out of the crisis, certain changes are being made in the educational 
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programs, state initiatives are being implemented to encourage the use of 

Arabic in various spheres. The initiatives sponsored by famous politicians 

change the attitude of the society towards its own language, cultural values 

and identity. 

Keywords: Arabic language, crisis of the Arabic, linguistics, the role of 

the English language, State Language Policy, promotion strategy in Arabic, 

charter of the Arabic language, Muhammad bin Rashid Prize in Arabic 

language, reading competition, Arabic language conference, the role of media 

in preserving the language. 
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Հաշվի առնելով Հայկական լեռնաշխարհի լճերում (Սևանա լճում, 

Վանա լճում) ջրասույզ հայկական հուշարձանների առկայությունն ու 

ուսումնասիրման անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև ծովերում և 

օվկիանոսներում հայապատկան նավերի հիշատակումներն ու վերջին 

տարիների բացահայտումները՝ ներկայացնում ենք աշխարհում մեծ 

զարգացում ապրող ճյուղի՝ ստորջրյա հնագիտության զարգացման 

անհրաժեշտությունը Հայաստանի Հանրապետությունում և 

առաջարկում շոշափել ոլորտի զարգացման խնդիրներըֈ  

Բանալի բառեր. ստորջրյա հնագիտություն, ծովագնացություն, 

ծովային հնագիտություն, Սևանա լիճ, Վանա լիճ, դայվինգֈ  

 

Նախաբան: Հայաստանում գրեթե չուսումնասիրված ուղղություն է 

ստորջրյա հնագիտությունը: Հայաստանի ներկայիս սահմանները հեռու 

են ծովերից, սակայն հայոց պատմութունը հարուստ է ծովագնացության 

հիշատակություններով, Հայկական լեռնաշխարհի լճերը՝ ջրասույզ 

հուշարձաններով, ծովերն ու օվկիանոսները՝ հայապատկան 

խորտակված նավերով: 

Միջնադարյան հայկական սկզբնաղբյուրներից Թովմա Արծրունին  

և Մովսես Կաղանկատվացին պատմում են Վանա լճի ափամերձ 

շրջաններում հայկական եկեղեցիների, ամրոցների, խաչքարերի, 

արհեստական նավահանգստի,  նաև բնակավայրերի մասին, որոնք 

ջրասույզ են եղել ջրի մակարդակի բարձրացման հետևանքով [2, 5]: 

Սևանա ու Վանա լճերում կատարած հետախուզական 

սուզումների ընթացքում տեսագրվել են հայկական մի քանի ջրասույզ 

հուշարձաններ, ինչն առավել կընդգծի Հայաստանում ստորջրյա 

հնագիտության զարգացման կարևորությունըֈ  

2 0 2 1   № 2 
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Ստորջրջա հնագիտության զարգացման կարևոր խնդիրներից է 

հայկական ջրասույզ հուշարձանների (այդ թվում նաև խորտակված 

միջնադարյան նավերի) մասին տեղեկությունների հավաքագրումը, 

համակարգումը, քարտեզագրումը, ինչպես նաև գիտակրթական 

հաստատություններում սուզորդական հմտությունների ուսումցման ու 

միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան վկայագրի 

տրամադրման ներդրումըֈ   

Ջրասույզ հուշարձանների ուսումնասիրություն: Ստորջրյա 

հնագիտություն (underwater archaeology), հիդրոհնագիտություն 

(hidroarchaeology), ծովային հնագիտություն (nautical archaeology), 

խորջրյա հնագիտություն (marine archaeology կամ maritime archaeology) 

ուղություններն սկսեցին մեծ զարգացում ապրել XX դարից, երբ 

գիտության ու տեխնիկայի առաջընթացը հնարավորություն տվեց 

ուսումնասիրել լճերի, ծովերի, օվկիանոսների  հատակը:  

Հայկական միջնադարյան ջրասույզ ժառանգության մասին են 

հուշում հայկական սկզբնաղբյուրներըֈ   

Պատմական հուշարձանների թաքստոց է Վանա լիճըֈ 

Արիստակես Լաստիվերցին հիշատակում է 1054 թ. Ածկեի ծովային 

բերդի գրավման մասին, ինչի պատերը, մոտակայքում գտնվող 

աշտարակը, հարակից զարդանախշերով ու հայկական գրերով քարերը 

2019թ. տեսագրել ենք լճի հատակին [1, 22]ֈ 

Վասպուրականի V գահերեց իշխանի՝ Գագիկ Արծրունու՝ 

Ոստանավանում կառուցած պարիսպների ու Աղթամար կղզում 

կառուցած արհեստական նավահանգստի  նկարագիրն է տալիս հայ 

մատենագիրներից Թովմա Արծրունին, ինչը Х դարում հազվադեպ 

երևույթ էր [2]: 

Վանա լճի ջրազույզ բնակավայրերին է անդրադարձել 

հուշարձանագետ Սամվել Կարապետյանն իր «Հայաստանի  

պատմություն» 36-հատորյա մատենաշարի «Հայոց  Ձոր» Ա և «Արծկե» Գ  

հատորներում [8, 9]: 

Վանա լճի ջրասույզ հուշարձաններից ուսումնսիրել ենք մի 

քանիսը: «Արմդայվինգ» ընկերության սուզորդների հետ սուզումներ ու 

տեսագրություններ ենք կատարել Արծկեի ծովային բերդի և աշտարակի 

մոտակայքումֈ Հուշարձանագետ Սամվել Կարապետյանի օգնությամբ, 

առկա նյութերն ու պատմիչների վկայությունները հիմք ընդունելով, 

կազմել ենք պատմական ու մշակութային ջրասույզ ժառանգության 

քարտեզը՝ հետևյալ հերթականությամբ.  
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Նկ.1. Վանա լճում ջրասույզ հուշարձանների քարտեզը: 

 

1. Արծկե ծովային  բերդի  պատեր, 

1.1 Աշտարակ, խորությունը 5-20 մետր, քարի վրա փորած խաչ, 

հայագիր տապանաքար, 

2. Կողուց Վանք, 

3. Կոճերաց վանք, 

4. Արճրա - վանքի ավերակներ, XIIդ. խաչքարեր, գերեզմաններ, 

5. Արճեշ - (քաղաքը XIX դ. սկզբին է ամայացել), 

6. Ուրարտական շրջանի նավահանգիստ (նավահանգիստ լինելը 

վարկած է), 

7. Խառականց - խաչքարեր (XVI դ.), 

8. Ոստանավան, Ռշտունյաց գավառ - Գագիկ Արծրունու պալատի 

պարիսպներ, 

9. Աղթամար կղզի - արհեստական նավահանգիստ, 

10. Տատվան: 
 

Վանա լճում ջրասույզ հուշարձաններին 2020-ին անդրադարձել 

ենք «Ստորջրյա հնագիտության պատմությունը և դրա զարգացման 

անհրաժեշտությունը Հայաստանում» վերնագրով մագիստրոսական 

աշխատանքումֈ 

Հայկական լեռնաշխարհի մեկ այլ, մեզ հասանելի Սևանի 

ավազանում, լճի ափամերձ տարածքում ուսումնասիրություններ շատ 



96 

 

են կատարվել,  սակայն ստորջրյա ուսումնասիրություններ՝ հազվադեպ, 

քանի որ Հայաստանը չունի ստորջրյա հնագետներֈ  

Սևանի ավազանի մասին հիշատակություններ ունի Մանուէլ 

Գիւմուշխանցին «Պատմութիւն անցից անցելոց Սեւանայ վանուց» 

գրքում [3]: Մեսրովբ Արքեպիսկոպոս Սմբատեանցն իր «Տեղեկագիր 

Գեղարքունի Ծովազարդ գաւառի, որ այժմ Նոր-Բայազիտ գաւառ» 

գրքում հաշվառել է Սևանի ավազանի նյութական և մշակութային 

ժառանգությունը [2]: Սևանի ավազանի Կիկլոպյան ամրոցներն է 

ուսումնասիրել Գ. Միքայելյանը [6]: 

Անցած դարակեսին լճի մակարդակն իջեցնելու հետևանքով 

բացված Լճաշենի հնավայրի գտածոները նոր լույս սփռեցին Սևանի 

ավազանի բրոնզեդարինֈ 1994-2009թթ. Սևանի ավազանում ուսումնա-

սիրություններ է կատարել հայ-իտալական հնագիտական արշավա-

խումբը,  ուսումնասիրությունները, սակայն, չէին վերաբերում ստորջրյա 

հատվածինֈ  

2010թ.-ին լույս տեսած «Ծովի մշակույթը՝ մարդկության մշակույթն 

է քաղաքակրթությունների երկխոսությունում» խորագրով՝ «Այաս» 

ծովային հետազոտությունների ակումբի 25-ամյակին նվիրված միջազ-

գային գիտաժողովի նյութերը բազմակողմանի ուսումնասիրություններ 

են պարունակաում ծովային՝ նյութական ու ոչ նյութական մշակութային 

ժառանգության վերաբերյալ [14]:      

Ծովային հետազոտությունների «Այաս» ակումբի սուզորդների հետ 

վերջին տարիներին լճի հատակին կատարել ենք մի շարք 

ակնադիտական հետազոտություներ ու նկարահանումներ:  

 
Նկ. 2. Պատի շարվածք լճի՝ Արդանիշից-Շորջա հատվածում: 
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Սևանա լճի հատակում՝ Արտանիշի հրվանդանից դեպի արևմուտք՝ 

7-15 մետր խորությամբ՝ մոտ 500 մ2 տարածքում, հայտնաբերվել է մի  

ուշագրավ տեղամաս, ինչը հնագույն բնակատեղի էր հիշեցնում              

(Նկ. 2, 3, 4): 

 
Նկ. 3.  Նույն հատվածում խոյի գլուխ հիշեցնուղ քանդակ: 

 

 
Նկ. 4.  Նույն հատվածում սեպաձև երկայնակի կտրվածքներով քանդակ: 

 

Տարածքը մասնագիտական ուսումնասիրման կարիք ունիֈ 

(Որպեսզի նկարները տեղ չզբաղեցնեն, տեղադրում ենք տեսագրված 

նյութի հղումը) [23]: 

Հնագետները գտնում են, որ շատ անելիք կա նաև Հայաստանի 

Հանրապետության՝ մեծությամբ երկրորդ ջրային տարածքի՝ Ախուրյանի 
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ջրամբարի հատակին [17]: Ջրամբարի կառուցումից հետո մի շարք 

հնագիտական հուշարձաններ մնացել են ջրի տակ: Այս հուշար-

ձաններից նշենք անտիկ Շիրակավանը, Ջրափին, Երազգավորսը [18]: 

Հայաստանի լճերում վերջին տարիներին ստորջրյա 

հետազոտություններ են կատարում երկրաբաններն ու բուսաբաններըֈ  

«Հայ-ֆրանսիական սուզորդական միությունն ավելի քան 10 տարի 

Սևանի հատակում ուսումնասիրում է խզվածքները, միլիոնավոր 

տարիների գոյացությունները՝ միկրոբիոլիտները, ինչը ֆրանսահայ 

գիտնականներն անվանել են «Սևանիտ», ինչպես նաև լճի հատակից 

դուրս եկող գազի և ջրի աղբյուրների բաղադրությունըֈ Ա. Թախտաջյանի 

անվան բուսաբանության ինստիտուտի գիտաշխատողները Սանկտ 

Պետերբուրգի գործընկերների և ԱԻՆ ճգնաժամային կառավարման 

ակադեմիայի սուզորդների հետ համատեղ ուսումնասիրել են 

Հայաստանի բարձրլեռնային լճերն ու ստորջրյա բույսերը [15,16]: 

Նավաբեկությունների ուսումնասիրություն: Ստորջրյա 

հնագիտության կամ ծովային հնագիտության ինտենսիվ զարգացող 

ուղղություն է նավաբեկությունների ուսումնասիրությունըֈ 

Միջնադարում հայ ծովագնացների, վաճառականների և 

ուխտավորների մասին, ինչպես նաև ծովահենների ու խորտակված 

հայապատկան նավերի մասին հսկայական չուսումնասիրված 

փաստաթղթային ժառանգություն կա Մատենադարանում և աշխարհի 

դիվաններումֈ 

Համաշխարհային ծովային առևտրում հայերի դերի, հայապատկան 

առևտրական նավերի պատմական գրանցամատյանի  ու նավերի ցանկի 

մասին կարևոր ուսումնասիրություններ է կատարել Յուրի Բարսեղովը 

[13]:   

Միջնադարում հայ վաճառականների ու ծովագնացների մասին 

տեղեկություններ են ուսումնասիրել «Կիլիկիա» նավի նավապետ Կարեն 

Բալայանը, Հայ մատենագրության թվանշային գրադարանի տնօրեն  

Մերուժան Կարապետյանը, Լոս Անջելեսի Կալիֆորնիայի համալսա-

րանի հայագիտական ամբիոնի վարիչ Սեպուհ Ասլանյանը [7]:   

Կ. Բալայանի ուսումնասիրությունների արդյունքում տեղե-

կություններ են հավաքվել Խաղաղ և Հնդկական օվկիանոսներում ու 

ծովերում սուզված 21 հայկական և հայապատկան նավերի մասին, 

որոնք խորտակվել են XVII-XVIII դդ. ծովահենների և փոթորիկների 

պատճառովֈ Դրանցից մեկը «Քեդախ մերչանտ»ն է կամ Հայկական 

սովետական հանրագիտարանում նշված «Կվեդա Մերչանտ» հայկական 
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նավը, ինչը 1688թ. զավթել էր Հնդկական օվկիանոսում հայտնի ծովահեն 

կապիտան Ուիլիամ Քիդը [12]: 2007թ. Կարիբյան ծովում նավի 

մնացորդներն արդեն իսկ հայտնաբերվել են և ինքությունն ապացուցվելֈ 

Հայապատկան մեկ այլ նավի՝ Սանթա Քաթարինայի մասին 

հիշատակում է Ս. Ասլանյանը [7]: 

Ծովահենության դեմ հայերի ակտիվ պայքարի մասին են վկայում 

բրիտանական թանգարանում պահպանվող 300-ից ավելի ձեռագիր 

նամակները՝ կազմված Նոր Ջուղայում, Սուրաթում, Բասրայում, 

Կարակասում, Կալկաթայում և այլուր: 

Ծովահենների գործողություններից մեծապես վնաս կրած հայ 

վաճառականների նավերից շատերն այժմ ծովերի ու օվկիանոսների 

հատակին են, նրանց մնացորդները պատմական հուշարձաններ են, 

որոնք հայտնաբերելու և ինքնությունը հաստատելու համար լուրջ 

հետազոտություն, համապատասխան մասնագիտական պատրաստ-

վածություն  և համագործակցային եզրեր են պետք: 

Համաշխարհային օվկիանոսի ջրասույզ հուշարձանները, 

հնավայրերը, նավերն ու գտածոները ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն սահմանել է որպես 

ստորջրյա մշակութային ժառանգություն և 2011թ. հռչակել դաշնագիր՝ 

այդ ժառանգության պահպանման և դրա հետ վարվելու կանոնների 

վերաբերյալ [19]:  

ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն նաև առանձին ձեռնարկով ներկայացրել է շխարհի 

այն բուհերի ցանկը, որոք նվաճումներ են գրանցել ստորջրյա 

հնագիտության ոլորտում [20]: 

Արևմուտքում, հյուսիսում և Եվրոպայում ստորջրյա 

հնագիտություն ուսումնասիրում են ժամանակակից լաբորատորիա-

ներով հագեցած հզոր ինստիտուտներ: Որոշ ինստիտուտների կազմում 

գործում են նաև ջրասուզական գործի և խորջրյա տեխնիկայի  

զարգացման բաժիններ, օրինակ՝ Woods Hole Oceanographic Institution, 

Центр подводных исследований РГО, Oxford Centre for Maritime 

Archaeology, Deep Ocean Education Project (ինչի կազմում գտնվող Shmidt 

Ocean Institut–ի կողմից կատարվող խորջրյա հետազոտություններին 

կարող ենք հետևել առցանց՝ ուղիղ միացմամբ) [21]: 

Հայաստանում ստորջրյա հնագիտության զարգացման 

խնդիրներից առանձնացրել ենք՝  

1. հայկական ջրասույզ հուշարձանների համակարգված ցանկի 

ստեղծումը,  
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2. հայկական, հայապատկան և հայանուն նավերի պատմության 

ուսումնասիրությունը,  

3. հայկական ջրասույզ ժառանգության քարտեզագրումը,  

4. պատմաբան, հնագետ սուզորդների պատրաստումը,  

5. բուհերում ստորջրյա հնագիտության ճյուղի ձևավորման և 

զարգացման  նախադրյալների ստեղծումըֈ 

Եզրահանգում: Կարևորելով հայկական ջրասույզ ժառանգության 

համակարգումը, բացահայտումն ու  ուսումնասիրությունը, ինչպես նաև 

ուսումնասիրելով ստորջրյա հնագիտությամբ ու ծովային 

հետազոտություններով զբաղվող գիտակրթական կենտրոնների ու 

կազմակերպությունների առաջավոր փորձը՝ գնտնում ենք, որ 

Հայաստանում առկա են ստորջրյա հնագիտության զարգացման բոլոր 

նախադրյալները: Ժամանակն է Հայաստանում զարգացնել ստորջրյա 

հնագիտությունըֈ  

 

НЕОБХОДИМОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПОДВОДНОЙ 

АРХЕОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ  

Мартикян А. В. 

 

Учитывая наличие и необходимость изучения утопленных  

армянских памятников в озерах Армянского нагорья (озера Севан, Ван), а 

также упоминания об армянских кораблях в морях и океанах, и 

современные открытия, представляем необходимость развития в Армении 

бурно развивающуюся в мире  отрасль науки – подводную археологию и 

предлагаем обсудить проблемы развития этой отрасли. 

Ключевые слова: подводная археология, мореплавание, морская 

археология, озеро Севан, озеро Ван, дайвинг. 

 

THE NECESSITY FOR UNDERWATER ARCHAEOLOGY DEVELOPMENT 

AND RELATED PROBLEMS IN THE REPUBLIC OF ARMENIA 

Martikyan A. V. 

 

Taking into account the existence and the necessity for studying 

submerged Armenian monuments in the lakes of the Armenian Highlands 

(Lake Sevan, Lake Van), as well as written records of Armenian-owned ships 

in the seas and oceans and recent discoveries, we find necessity to develop  
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underwater archaeology in the Republic of Armenia and suggest touching 

upon issues related to it.  

Keywords: Underwater Archaeology, sailing, nautical archaeology, Lake 

Sevan, Lake Van, diving.  
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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  

 

УДК 701                                                                                                    ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 

DOI 10.54151/27382559-2021.2b-103 

 

КРЕАТИВНОСТЬ И ТВОРЧЕСТВО 

Куразян О. Э. 

 

В статье рассматривается понятие креативности, креативного 

мышления и творчества, проводится сопоставление данных понятий,  

выявляются взаимосвязи, общности и различия. На основе анализа 

востребованности в современном обществе новых личностных качеств и 

навыков выявляется важность развития креативного мышления. 

Ключевые слова: креативность, креативное мышление, творчество, 

востребованные навыки.  

 

Современное общество вовлечено в процессы глобализации рынка и 

усиления конкуренции. Нужно быстро реагировать на изменения, 

применять нестандартные решения, генерировать новые оригинальные 

идеи. Общество нуждается в необычных решениях знакомых задач, в 

новых подходах к решению известных и исследованных, казалось бы, 

проблем, а также в новых способах поведения в типичных ситуациях. 

Согласно  данным Всемирного экономического форума The Future of Jobs, 

более трети навыков, которые работодатели по достоинству оценят в 

2020-ых годах, ещѐ в 2015-м считались не очень важными [5].  Причина 

такой переориентации — скорость развития технологий. Эксперты 

полагают, что роботы все больше заменят существующие профессии, но 

лишь возьмут на себя часть автоматизированных задач. Людям же, чтобы 

продолжать двигаться по карьерной лестнице, придѐтся развить в себе 

новые навыки и знания. 

Навыки, которые будут востребованы в ближайшее десятилетие:  

1.Комплексное решение проблем 

Этот навык позволяет обнаружить проблему, выявить еѐ источник, 

понять, какие у происшествия могут быть последствия. И главное, что 

2 0 2 1   № 2 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf
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специалист, обладающий этой способностью, может прогнозировать, 

какие потенциальные неприятности поджидают проект, и предотвратить 

их. По мнению экспертов, в 2020-ых годах умение комплексно решать 

проблемы потребуется на 36% рабочих мест. 

2. Критическое мышление 

Технологии совершенствуются. В 2018 году искусственный 

интеллект впервые обошѐл  Alibaba and Microsoft AI beat human scores on 

Stanford reading test человека в Стэнфордском тесте на чтение и 

понимание прочитанного [6]. Однако растущие возможности 

робототехники только увеличивают потребность в людях, которые могут 

критически мыслить. Именно человек должен оценивать, насколько 

оптимально и этично используется технология и как еѐ откалибровать, 

чтобы она приносила пользу. 

3. Креативность 

Разработка Microsoft Microsoft AI can draw objects based on detailed 

text descriptions научилась рисовать картинки на основе текстового 

технического задания [7]. Очевидно, это только начало, поэтому 

потребность в простых исполнителях уменьшается. Зато в творческих 

людях, которые будут генерировать идеи и нестандартно подходить к 

задачам, работодатели будут крайне заинтересованы. Об этом говорят и 

результаты опросов ВЭД: в 2015 году креативность была лишь на десятом 

месте в рейтинге востребованных навыков. 

Что же такое «креативность»? Креативность – слово, которое сегодня 

у всех на устах. Многие уверены, что это качество в современном мире 

просто необходимость, однако, как и чем его измерять, точно не знает 

никто. 

Известный психолог Маслоу считает, что креативность  - 

фундаментальнейшая характеристика человеческой природы, это 

потенциал, данный каждому человеку от рождения. У каждого из 

испытуемых Маслоу обнаруживал ту или иную форму креативности, 

которую можно назвать оригинальностью, изобретательностью или 

творческой жилкой. По мере социализации большинство из нас 

утрачивает способность к невинному и наивному восприятию жизни, 

очень немногие люди выносят ее из детства или, уже повзрослев, вновь 

обретают ее. Креативность не обязательно проявляется в музицировании, 

стихосложении или занятиях живописью. Это скорее особый способ 

мировосприятия, особый способ взаимодействия с реальностью [8].  

https://www.engadget.com/2018/01/15/alibaba-microsoft-ai-beat-humans-stanford-reading-test/
https://www.engadget.com/2018/01/15/alibaba-microsoft-ai-beat-humans-stanford-reading-test/
https://www.engadget.com/2018/01/18/microsoft-ai-draws-images-from-detailed-text/
https://www.engadget.com/2018/01/18/microsoft-ai-draws-images-from-detailed-text/
http://www.neopsyhology.ru/neops-1214.html
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Тереза М. Амабайл в своей работе  ―Как убить творческую 

инициативу‖ выделила три основных элемента креативности: 

 компетенция (наличие базы знаний, опыта, навыков); 

 творческое мышление (использование методов креативного 

мышления, изобретательность, гибкость, настойчивость; 

 мотивация (внутренняя и внешняя). Внутренняя мотивация – личная 

заинтересованность в решении задачи, настойчивое желание 

применить знания, самореализоваться. Внешняя мотивация – 

продвижение по службе, материальная заинтересованность [1, 9].   
 

Разработкой проблемы развития креативного мышления успешно 

занимался автор бестселлера «Рождение новой идеи», американский 

исследователь Э. Де Боно. Он разработал целостную программу развития 

и формирования креативного мышления, во-первых, единство логики и 
мышления; во-вторых, единство позитивности, гармоничности и 
продуктивности.  Третьим необходимым компонентом является радость 
саморазвития [3, 62]. 

Креативное мышление  востребовано в бизнесе, науке, культуре, 

искусстве, политике — словом, во всех динамичных жизненных областях, 

где развита конкуренция. В этом и заключается ее ценность для общества. 

Например, предпринимателям креативность позволяет увидеть 

перспективу там, где казалось бы ее уже давно нет. Если определенная 

ниша заполнена конкурентами, они могут придумать что-нибудь новое. 

Писателям креативные способности позволяют находить оригинальные 

сюжеты, от чтения которых трудно оторваться. Психологам креативность 

помогает изобретать новые методы коммуникации с клиентами. 

Креативность ученых является важным фактором человеческого 

прогресса. Таким образом, большинство профессий в современном мире 

нуждаются в креативности, в активизации творческого начала. 

Креативное мышление проявляется в разнообразных формах. Это и 

научные открытия, и предпринимательство, и технические изобретения, 

и создание произведений искусства, и отношения с людьми, и 

государственное управление. 

Но именно креативность и творчество идут рука об руку. 

Когда заходит разговор про развитие креативности, то непременно 

всегда возникает вопрос: насколько креативность и творчество одно и 

тоже? Потому как суть вроде бы одинакова, но все же чувствуются 

различные смыслы. Слово «креативность» является неологизмом, оно 

http://www.bulletinsite.net/index.php?id1=6&category=business&author=skvorcova-n&book=2006
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пришло в нашу речь из английского языка, и является дословным 

аналогом слова creativity. Если посмотреть перевод слова creativity, у него 

есть два основных значения: творчество - как процесс, и креативность- как 

свойство личности. 

Креативное мышление часто называют также творческим, но 

творчество и креативность – не одно и то же. Творчество – это процесс 

создания нового путѐм озарения: получение какого-то продукта 

мыслительной деятельности, при котором проявляются эмоционально-

личностные качества творца. Многие исследователи называют творческое 

действие неподвластным контролю, бессознательным актом, или ничем 

не стимулированной активностью мозга, которая проявляется в 

стремлении выйти из «зоны комфорта» [2, 124]. Для акта творчества 

характерна внезапность, спонтанность, которая связана с внешними 

обстоятельствами и личными переживаниями. 

Креативность же - это  способность личности создавать и находить 

новые оригинальные идеи, отклоняясь от принятых схем мышления 

успешно решать стоящие задачи нестандартным образом. Креативное 

мышление опирается на изобретательское искусство и открытия в разных 

областях знаний. Оно ломает стереотипы, смело сочетает несочетаемое, 

опирается на алгоритмы и создаѐт на этой основе нечто совершенно новое 

или решает нерешаемые, казалось бы, задачи. Вне креативности 

творчество невозможно. Креативность можно назвать технологией 

организации процесса творчества. Креатив может опережать творческий 

процесс, задавая ему направление, но не всегда сопутствует ему. 

Таким образом, креативность – одна из черт  творческого мышления. 

Творчество всегда первично, но креативность позволяет достичь 

конкретной цели. В процессе креативного мышления главным 

компонентом является некоторый прагматизм. Имеется в виду понимание 

уже на начальном этапе конкретной цели (зачем нужно это создавать), 

назначения (для кого это нужно), путь решения (как это сделать), и, 

собственно, предмета (что для этого нужно). Если креативность играет 

решающую роль в процессе генерации творческих идей, то их восприятие 

и воплощение зависят от когнитивных способностей. Благодаря 

пластичности мозга, мы можем развивать свои познавательные 

способности, тренировать и совершенствовать память и внимание, 

восприятие и мышление.  
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Есть довольно меткое сравнение креативности с множителем, 

используя который, мы всегда будем на шаг опережать остальных, ведь 

креативное мышление даѐт преимущество в любой сфере нашей жизни. 

Креативность есть в каждом из нас. Чтобы убедиться в этом, достаточно 

понаблюдать за детьми.  

Детская фантазия безгранична, взгляд на привычные нам вещи и 

явления свеж и оригинален. Реалии жизни, необходимость укладываться 

в обязательные рамки и стандарты приводят к тому, что вместе со 

взрослением постепенно снижается способность или желание мыслить 

нестандартно, которая, возможно, объясняется невостребованностью этой 

способности. «Школа и общество приучают нас к мысли о том, что наши 

способности ограниченны. У нас крадут доверие к творческому духу к 

самим себе. Хотя почти каждому с рождения присущ высочайший 

уровень воображения, интуиции и интеллекта, многих людей просто не 

учат пользоваться этим богатством, которое со временем утекает сквозь 

пальцы. Педагоги, близкие и друзья навязывают нам ограниченный 

взгляд на наши способности» [4, 344]. 

Конечно же,  для того, чтобы в будущем реализовать свои 

креативные идеи и проекты, нам не обойтись без овладения знаниями, без 

развития интеллекта и базовых позвавательных способностей, которые 

поддаются тренировкам. Совершенствовать внимание и память, 

восприятие и мышление можно в том числе с помощью развивающих игр. 

Кроме того, исследования американских психологов (Коган Н., Воллах М.) 

доказывают, что от соотношения интеллекта и креативности зависят и 

поведение человека, и самооценка, и его адаптация в обществе. 

«Креативное мышление – не профессиональная деятельность, а 

способ создать и укрепить связь с жизнью. Творчество заключается не 

только в том, чтобы написать картину, сочинить роман или построить 

дом. Главное – создать самого себя, свое яркое будущее и реализовать те 

возможности, которые вы упускали раньше» [4, 201]. 
 

ԿՐԵԱՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՐԱՐՉԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Կուրազյան Օ. Է. 
 

Հոդվածը ուսումնասիրում է կրեատիվության, ստեղծագործ 

մտածողության և արարչագործության հասկացությունները, 

համեմատում է դրանք, բացահայտում հարաբերությունները, 

ընդհանրություններն ու տարբերությունները: Ժամանակակից 
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հասարակության մեջ նոր անհատական որակների և հմտությունների 

պահանջարկի վերլուծության հիման վրա բացահայտվում է 

ստեղծագործական մտածողության զարգացման կարևորությունը: 

Բանալի բառեր. ստեղծագործականություն, ստեղծագործ 

մտածողություն, արարչագործություն,  պահանջված հմտություններ: 
 

CREATIVITY AND CREATION 

Kurazyan O. E. 
 

The article examines the concept of creativity, creative thinking and 

creation, compares these concepts, identifies relationships, commonalities and 

differences. Based on the analysis of the demand for new personal qualities and 

skills in modern society, the importance of the development of creative 

thinking is revealed. 

Keywords: creativity, creative thinking, creation, in-demand skills.   
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ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

ШИРАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. НАЛБАНДЯНА  

M. NALBANDYAN STATE UNIVERSITY OF SHIRAK 
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ՀՏԴ 159.9                       ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

DOI 10.54151/27382559-2021.2b-109 
 

ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ (ԳՊՀ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ) 

  Հախվերդյան Ն. Ս. 

 

Հոդվածի նպատակն է բացահայտել Գորիսի պետական 

համալսարանի «Պատմություն» և «Տարրական մանկավարժություն» 

մասնագիտությամբ սովորող ուսանողների մտածողության տարբեր 

տեսակները, դրանց համադրությունը, մտավոր գործունեության ոճին 

բնորոշ անհատականն ու տիպականը, ինչպես նաև այն պայմանները, 

որոնք կազմում են մտավոր արդյունավետության հիմքը:   

Հոդվածի խնդիրներն են պարզաբանել մտածողության տեսակների 

առանձնահատկությունները և բացահայտել տարբեր մասնագիտութ-

յուններ ընտրած ուսանողների մտածողության տեսակների առկա 

դրսևորումները: 

Հետազոտության իրականացման համար կիրառել ենք                          

Գ. Ռեզապկինայի մտածողության տեսակների որոշման մեթոդիկան, 

որտեղ հստակ հարցերի միջոցով կարելի է որոշել հետազոտվողների 

մտածողության տարբեր տեսակները՝ առարկայական-գործնական, 

վերացական-խորհրդանշական, բառատրամաբանական, ակնառու-

պատկերավոր և  ստեղծարարական: 

Փորձարարական հետազոտության արդյունքում հանգել ենք այն 

եզրակացության, որ մտածողության տեսակների դրսևորումներն 

ուղղակիորեն կախված են ուսանողների ձեռք բերած գիտելիքների 

կիրառման եղանակից, գործնական հմտություններից, կարողություն-

ներից: Տվյալ դեպքում ոչ թե վերացական մտածողությունն է հանգեցնում 

կոնկրետ արդյունքների, որքան առարկայական գործողությունը: 

Մտածողության տեսակների բարձր կամ ցածր արտահայտվածությունը 

կապվում է ինչպես տվյալ մասնագիտության, այնպես էլ ուսանողի 

անձնային և անհատական առանձնահատկությունների հետ: 

2 0 2 1   № 2 
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Բանալի բառեր. առարկայական-գործնական մտածողություն, 

վերացական-խորհրդանշական մտածողություն, բառատրամաբանա-

կան մտածողություն, ակնառու-պատկերավոր մտածողություն, 

ստեղծարարական մտածողություն: 

 

Նախաբան: Մասնագիտական գրականության վերլուծության 

միջոցով պարզել ենք, որ մտածողության տեսակները դիտարկվում են 

վերլուծական տարբեր հիմքերով՝ տեղեկատվության կուտակման, 

պահպանման և հաղորդման եղանակի, մտավոր ընդունակության 

բաղադրիչի, մտածողության տեսակների, ոճերի, անձնային տիպերի, 

հատկությունների և մասնագիտական գործունեության կապերի 

տեսանկյունով: 

Ուսումնասիրման նպատակն է բացահայտել  տարբեր 

մասնագիտություններով սովորող 1-4-րդ կուրսերի ուսանողների 

մտածողության տեսակների դրսևորումները: Հոդվածի արդիականութ-

յունը հիմնավորվում է մտածողության տեսակների առանձնահատ-

կությունների բացահայտմանը միտված հետազոտական խնդիրների 

առաջադրման և դրանց լուծման առաջնահերթության գիտակցման 

իրողություններով: Նորույթը այն է, որ մանկավարժական 

մասնագիտություններ ընտրած ուսանողների մտածողության 

տեսակների առանձնահատկություններն ունեն ինքնատիպ 

դրսևորումներ՝ կախված ոչ միայն մտածողության ոճից, անձնային 

գծերից, այլև մասնագիտական մտածողության ձևից:     

Մտածողության ուսումնասիրությունը հոգեբանության 

առանցքային հիմնահարցերից է, որը բոլոր ժամանակներում 

առաջնահերթ ծառայել է կրթական խնդիրների լուծմանը: Կրթության 

հոգեբանության հիմքն են կազմում մտածողության այնպիսի մասնավոր 

հարցեր, ինչպիսիք են՝ ինտելեկտի չափումը որպես ուսումնական 

ձեռքբերումների գնահատման չափորոշիչ (Հ. Այզենկ, Ա. Բինե, Ռ. 

Քեթթել և ուրիշներ) [1, 111-131, 2, 423-427,  8, 476-506], ուսուցումը որպես 

մտավոր զարգացման միջոց (Լ. Վիգոտսկի, Դ. Էլկոնին և ուրիշներ)          

[3, 95-128, 7, 301-305], մտավոր գործողությունների՝ ըստ փուլերի 

ձևավորումը որպես ուսուցման եղանակ (Պ. Գալպերին և ուրիշներ)         

[4, 31-38], տեսական մտածողության ձևավորումը որպես ուսուցման 

վերջնարդյունք (Դ. Էլկոնին և ուրիշներ) [7, 301-305],  մտածողության 

հետազոտությունը որպես ուսումնական գործունեության մաս              

(Ա. Լեոնտև և ուրիշներ) [5, 201-218] և այլն:  
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Ներկայումս  կրթական գործընթացներում անձնակենտրոն 

սկզբունքի համակողմանի կիրառությունն արդիական է դարձնում 

մտածողության անհատական առանձնահատկությունների 

հետազոտությունը, որի մասն են կազմում մտածողության տեսակները: 

Ստորև կանգ առնենք մտածողության մի քանի տեսակների 

նկարագրման վրա: Ըստ Գ. Ռեզապկինայի՝ մտածողության տեսակները 

հետևյալն են՝ առարկայական-գործնական, վերացական-խորհրդանշա-

կան, բառատրամաբանական, ակնառու-պատկերավոր և ստեղծարա-

րական: Առարկայական-գործնական մտածողության այս տեսակը 

բնորոշ է աշխատանքում, ուսման մեջ կամ առօրյա կենցաղային 

հարցերով զբաղված մարդուն: Պատկերացումների աշխարհը վեր է 

ածվում իրական աշխարհի՝ շնորհիվ մարդու առարկայական-

գործնական մտածողության տեսակի: Ամենափայլուն գաղափարները 

ևս կարող են իրականության վերածվել մտածողության այս տեսակի 

շնորհիվ: Վերացական-խորհրդանշական մտածողության այս տեսակն 

ունեցող անձինք տեղեկատվությունը ստանում, ընկալում, մշակում, 

պահպանում ու վերարտադրում են մաթեմատիկական բանաձևերի 

օգնությամբ, որը ոչ մի ձևով հնարավոր չէ պատկերացնել: Վերացական-

խորհրդանշական մտածողության շնորհիվ գիտության բնագավառում 

կատարվել են բազմաթիվ հայտնագործություններ: Բառատրամաբա-

նական  մտածողության տեսակը տարբերվում է վառ արտահայտված 

բառային ինտելեկտով: Այն իր մեջ ընդգրկում է ոչ միայն 

տրամաբանական մտածողության ունակություն, այլև սեփական լեզվի 

ու խոսքի լավ իմացություն: Բառատրամաբանական մտածողության 

շնորհիվ մարդը կարողանում է բացահայտել երևույթների 

պատճառահետևանքային կապերը և համապատասխան դատողություն-

ներ  կատարել: Ակնառու-պատկերավոր մտածողությունն իրագործվում 

է մտապատկերների հետ կատարվող գործողությունների միջոցով: 

Մտապատկերների բովանդակության հետ վերլուծական գործողություն-

ները սահմանափակված չեն իրավիճակային կապերի զարգացմամբ, այլ 

ուղղված են ընդհանուր և կայուն հարաբերությունների ավելի խորը, 

թաքնված էական հատկությունների հայտնաբերմանը, որոնք ակնառու 

վիճակում ուղղակիորեն չեն ներկայացվում: Ստեղծարարական 

մտածողության օգնությամբ ստացվում են միանգամայն նոր 

արդյունքներ: Ստեղծարարությունը ստեղծագործաբար մտածելու 

ընդունակությունն է՝ ոչ ստանդարտ խնդիրների լուծումներ գտնելը [8]:  
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Աղյուսակ 1: 

 Մտածողության տեսակների դրսևորումներն ըստ մասնագիտությունների 

Կուրս 

ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ 

Առարկայական-

գործնական 

Վերացական-

խորհրդանշա

կան 

Բառատրամա

բանական 

Ակնառու-

պատկերավոր 

Ստեղծարա-

րական 

      

Պատմություն  

4-րդ կուրս 

Միջին 4 

Բարձր 6 

Բարձր 7 

Միջին 3 

Ցածր 0 

Միջին 4 

Բարձր 7 

Բարձր 6 

Բարձր 7 

Բարձր 7 

Բարձր 7 

Բարձր 8 

Բարձր 6 

Բարձր 8 

Բարձր 8 

Բարձր 7 

Միջին 5 

Բարձր 7 

Բարձր 6 

Բարձր 6 

Միջին. 

արդյունք 
5 4,25 7,25 7,25 6 

Պատմություն  

3-րդ կուրս 

Միջին 5 

Միջին 5 

Միջին 3 

Բարձր 6 

Միջին 3 

Միջին 3 

Միջին 4 

Միջին 4 

Բարձր 6 

Միջին 4 

Բարձր 7 

Բարձր 6 

Բարձր 8 

Բարձր 6 

Բարձր 8 

Բարձր 6 

Միջին 5 

Բարձր 6 

Միջին 4 

Բարձր 8 

Միջին. 

արդյունք 
4,75 3,5 5,75 7 5,75 

Պատմություն  

2-րդ կուրս 

Բարձր 7 

Միջին 5 

Միջին 5 

Միջին 4 

Միջին 3 

Միջին 3 

Միջին 3 

Միջին 4 

Միջին 4 

Միջին 4 

Բարձր 6 

Միջին 5 

Բարձր 6 

Բարձր 6 

Բարձր 7 

Բարձր 7 

Բարձր 6 

Միջին 5 

Բարձր 6 

Միջին 3 

Միջին. 

արդյունք 
5,25 3,25 4,75 6,5 5 

Պատմություն  

1-ին կուրս 

Միջին 5 

Բարձր 7 

Միջին 4 

Բարձր 6 

Միջին 5 

Ցածր 2 

Ցածր 1 

Միջին 5 

Բարձր 7 

Բարձր 7 

Միջին 3 

Բարձր 6 

Բարձր 7 

Բարձր 6 

Բարձր 6 

Բարձր 6 

Միջին 5 

Միջին 5 

Բարձր 7 

Միջին 4 

Միջին. 

արդյունք 
5,5 3,25 5,75 6,25 5,25 

Տարր. մանկ.  

4-րդ կուրս 

Բարձր 6 

Բարձր 8 

Բարձր 7 

Բարձր 6 

Միջին 5 

Միջին 5 

Միջին 3 

Միջին 4 

Միջին 5 

Միջին 6 

Բարձր 7 

Միջին 3 

Բարձր 6 

Բարձր 7 

Միջին 5 

Միջին 5 

Բարձր 7 

Միջին 5 

Միջին 4 

Բարձր 7 

Միջին. 

արդյունք 
6,75 4,25 5,25 5,75 5,75 

Տարր. մանկ.  

3-րդ կուրս 

Բարձր 6 

Բարձր 6 

Բարձր 7 

Բարձր 7 

Միջին 4 

Բարձր 6 

Բարձր 7 

Ցածր 2 

Բարձր 8 

Բարձր 6 

Միջին 5 

Միջին3 

Միջին 4 

Միջին 4 

Բարձր 7 

Բարձր 6 

Բարձր 6 

Բարձր 6 

Բարձր 6 

Միջին 4 

Միջին. 

արդյունք 
6,5 4,75 5,5 5,25 5,5 

Տարր. մանկ.  

2-րդ կուրս 

Բարձր 6 

Բարձր 6 

Բարձր 7 

Բարձր 8 

Միջին 3 

Միջին 3 

Ցածր 2 

Միջին 3 

Բարձր 7 

Միջին 5 

Միջին 5 

Միջին 5 

Միջին 5 

Միջին 3 

Միջին 5 

Միջին 4 

Բարձր 7 

Բարձր 6 

Միջին 4 

Միջին 5 

Միջին. 

արդյունք 
6,75 2,75 5,5 4,25 5,5 

Տարր. մանկ.  

1-ին կուրս 

Բարձր 7 

Բարձր 6 

Բարձր 6 

Բարձր 7 

Բարձր 6 

Բարձր 6 

Բարձր 6 

Ցածր 1 

Բարձր 6 

Միջին 5 

Միջին 4 

Բարձր 7 

Բարձր 6 

Միջին 3 

Ցածր 2 

Բարձր 7 

Միջին 5 

Միջին 3 

Միջին 3 

Բարձր 8 

Միջին. 

արդյունք 
6,5 4,75 5,5 4,5 4,75 
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Մտածողության տեսակների փորձարարական ուսումնասիրութ-

յունը կատարվել է ԳՊՀ-ի «Պատմություն» և «Տարրական 

մանկավարժություն» մասնագիտությունների գծով՝ 1-4-րդ կուրսերում 

սովորող 32 ուսանողի հետ:  

Ուսումնասիրության նպատակն է բացահայտել  տարբեր մասնա-

գիտություններով սովորող 1-4-րդ կուրսերի ուսանողների 

մտածողության տեսակների առանձնահատուկ դրսևորումները, որի 

համար կիրառել ենք Գ. Ռեզապկինայի մեթոդիկան [8]:  

Եզրահանգում: Ուսումնասիրված ակադեմիական խմբերի 

մտածողության տեսակների միջինացված տվյալները ցույց են տալիս, որ 

կան էական տարբերություններ՝ մասնագիտության առանձնահատ-

կություններից կախված: Օր.՝ «Մանկավարժություն և մեթոդիկա» 

մասնագիտության ցածր կուրսերում գործնական պարապմունքներն 

ավելի շատ են, քան տեսական դասաժամերը: Այսուհանդերձ, 

մտածողության տեսակների դրսևորումներն ուղղակիորեն կախված են 

ձեռք բերած գիտելիքների կիրառման եղանակից, ուսանողների 

պրակտիկ կարողություններից, չափումների, ձեռքի աշխատանքի 

գործունեությունից, քանի որ այդ աշխատանքներում ուսանողները միշտ 

գործ են ունենում նմանությունների, տարբերությունների հետ 

(կերպարվեստ, տեխնոլոգիա): Տվյալ դեպքում ոչ այնքան վերացական 

մտածողությունն է հանգեցնում կոնկրետ արդյունքների, որքան 

առարկայական գործողությունները: Մտածողության տեսակների 

բարձր, միջին կամ ցածր արտահայտվածությունը կապվում է ինչպես 

տվյալ մասնագիտության առանձնահատկությունների, այնպես էլ տվյալ 

ուսանողի անձնային և անհատական առանձնահատկությունների հետ: 

Կատարված հետազոտության ընդհանուր վերլուծությունն ըստ 

մասնագիտությունների ցույց է տալիս, որ «Մանկավարժություն և 

մեթոդիկա» մասնագիտությամբ սովորող ուսանողների մոտ 

ամենաբարձր միջինացված ցուցանիշը 6,75 է, ինչը համապատաս-

խանում է առարկայական-գործնական մտածողության տեսակին: Նույն 

մասնագիտության ամենացածր ցուցանիշը 4,25 է, որը համապատաս-

խանում է վերացական-խորհրդանշական մտածողության տեսակին: 

«Պատմություն» մասնագիտությամբ սովորող ուսանողների մոտ 

ամենաբարձր միջինացված ցուցանիշը 7,25 է, որը համապատաս-

խանում է ակնառու-պատկերավոր և բառատրամաբանական 

մտածողության տեսակներին: Նույն մասնագիտության ամենացածր 

միջինացված ցուցանիշը 2,75 է, որը համապատասխանում է 
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վերացական-խորհրդանշական մտածողության տեսակին: Ստացվում է, 

որ երկու մասնագիտությունների կտրվածքով թույլ է արտահայտված 

վերացական-խորհրդանշական մտածողության տեսակը, ինչն էլ 

բացատրվում է մասնագիտության առանձնահատկություններով: 

Դասավանդվող տեսական և գործնական առարկաների հարաբերակ-

ցությունը որոշակիորեն ազդում է մտածողության տեսակների կոնկրետ 

դրսևորումների վրա: 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВИДОВ МЫШЛЕНИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ ГГУ) 

Ахвердян Н. С. 

 

В статье поставлена цель - выявить у студентов, обучающихся по 

специальностям «История» и «Начальное образование», разные типы 

мышления (индивидуальные и типичные) их сочетание, характерное 

стилю умственной деятельности, а также те условия, которые составляют 

основу эффективности умственной деятельности. Представления о 

различных типах мышления обычно связываются с теми особенностями 

мышления, которые проявляются у субъектов при конкретной 

деятельности. 

Задача статьи - выяснить особенности видов мышления и раскрыть 

имеющиеся проявления этих видов у студентов, выбравших разные 

специальности. 

При проведении исследований мы применили методику                      

Г. Резапкиной по определению видов мышления, где посредством 

конкретных вопросов можно определить разные виды мышления 

исследуемых: предметно-практический, абстрактно-символический, 

словесно-логический, наглядно-образный и креативный. 

В результате экспериментального исследования пришли к 

заключению, что проявления видов мышления напрямую зависят от 

способов применения студентами знаний, умений и навыков. 

В данном случае к конкретным результатам приводит не абстрактное 

мышление, а предметное действие. Степень выраженности видов 

мышления связана как с особенностью данной специальности, так и с 

личностными и индивидуальными особенностями студента. 
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Ключевые слова: предметно-практическое мышление, абстрактно-

символическое мышление, словесно-логическое мышление, наглядно-

образное мышление, креативное мышление. 

EXPERIMENTAL STUDY ON TYPES OF THINKING 

(FOLLOWING THE EXAMPLE OF GSU STUDENTS) 

Hakhverdyan  N. S.       

 

The aim of the article is to identify different types of thinking of students 

studying "History" and "Elementary Pedagogy" at Goris State University, their 

combination, individual and typical  of the style of mental activity, as well as 

the conditions that form the basis of mental efficiency. Concepts about 

different types of thinking are usually related to the characteristics of thinking 

that are manifested in subjects when performing specific activities.  
The objectives of the article are to clarify the specifics of the types of 

thinking and to identify the current manifestations of the types of thinking of 

students who have chosen different professions. 

To conduct the research, we used the method of determining the types of 

thinking by G. Rezapkina, where through clear questions one can determine 

the different types of thinking of the subjects: subject-practical, abstract-

symbolic, lexical, visual-visual and creative. 

As a result of experimental research, we have come to the conclusion 

that the manifestations of the types of thinking directly depend on the method 

of applying the knowledge acquired by students, practical skills, abilities. In 

this case, it is not abstract thinking that leads to concrete results, but subject 

action. The high or low expression of the types of thinking is related to the 

characteristics of the given profession, as well as the personal and individual 

characteristics of the student. 

Keywords: subjective-practical thinking, abstract-symbolic thinking, 

lexical thinking, obvious-pictorial thinking, creative thinking. 
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СИНДРОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ В КОНТЕКСТЕ 

УДАЛЕННОЙ РАБОЧЕЙ СРЕДЫֈ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Зурабян А. М. 

 

В нынешних реалиях у разных организаций остро встал вопрос 

профессионального выгорания сотрудников, которые были переведены на 

удаленный формат работы.  

В ходе исследования был применен праксиметрический (архивный) 

метод исследования. В первую очередь, в статье была дана краткая 

интерпретация синдрома профессионального выгорания и изучены 

особенности его проявления. Статья содержит данные разных 

исследований зарубежных специалистов, на основе которых можно опро-

вергнуть явные преимущества классических или цифровых рабочих мест.  

В результате исследования было сформировано следующее 

заключение: невзирая на явные плюсы и минусы, а также из-за малого 

количества исследований и несформированной модели удаленной 

работы, нельзя однозначно говорить о снижении или увеличении риска 

эмоционального выгорания.  

Ключевые словаֈ эмоциональное выгорание, удаленная работа, 

рабочее место, рабочая среда, планирование, поведение, гибкий график. 
 

Введение. Актуальность проблемы профессионального выгорания 

личности обусловлена возрастающими требованиями со стороны 

руководства организации, условий профессиональной деятельности, 

которые трансформировались в связи с пандемией. 

Цель данной статьи предполагает анализ факторов риска 

эмоционального выгорания сотрудников, осуществляющих 

профессиональную деятельность в условиях удалѐнного формата.  

Исходя из этого с нашей стороны выделяются следующие задачиֈ 

2 0 2 1   № 2 



118 

 

 Теоретически изучить и прояснить основные особенности феномена 

эмоционального выгорания; 

 Изучить и обобщить различия классической и цифровой 

(удаленной) рабочей среды в контексте проф. выгорания; 

 Лаконично выразить перспективы возможных исследований. 

Проведенное нами теоретическое исследование проводилось, исходя 

из принципа единства сознания и деятельности, в контексте которого 

основным методом исследования выступил праксиметрический 

(архивный) метод.  

Основанием для использования данного метода стали цель нашего 

исследования, а также наличие обилия неструктурированных данных, 

каждый из которых освещает разные аспекты изучаемого явления.  

Теоретической основой исследования являются работы Буянкина, 

Водопьянова, Орлова, Антипина, Алексеева, Антипин, Протодьяконова, 

Бойко, Маслача, Цыпкина, Джексона и других авторов. 

С исторической точки зрения понятие ―эмоциональное выгорание‖ 

недавно вошло в обиход научных журналов, где чаще всего в зону риска 

вошли такие профессии, которые предполагают насыщенную 

коммуникативную деятельность. 

Несмотря на то, что обычно в эту группу входят врачи, педагоги, 

воспитатели, работники торговой сферы, к ним можно и добавить 

менеджеров, сотрудником органов правопорядка, программистов, 

библиотекарей и т.д. Можно утверждать, что каждый третий человек 

подвержен риску эмоционального выгорания [3, 4]. 

Новизна нашего исследования. В настоящей работе впервые была 

предпринята попытка создания сравнительной структурированной 

модели факторов риска эмоционального выгорания, проявляющихся в 

деятельности сотрудников, работающих как в классическом, так и в 

удаленном пространстве.  

При подробном изучении понятия ―эмоциональное выгорание‖, 

можно процитировать мнения разных авторов, но, исключая некоторые 

общие черты, мнения отличаются относительно сущности феномена и 

структурных элементов, его составляющих. Наиболее традиционным и 

общепринятым является понимание выгорания, предложенное Маслачем 

и Сюзан Джексон [11]. Согласно этому определению, под психическим 

выгоранием понимается состояние физического, эмоционального и 

умственного истощения, проявляющегося в профессиях социальной 
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сферы. Этот синдром включает в себя три основных составляющих: 

эмоциональное истощение, деперсонализацию (цинизм) и редукцию 

профессиональных достижений [7]. Если попытаться усреднить все 

мнения, в основном они сходятся в том, что эмоциональное выгорание — 

это механизм психологической защиты, который имеет не только 

конструктивное, но и деструктивное выражение [1]. 

Обобщая данные межрегиональных исследований, видим, что часто 

реакцией на выгорание является уход, смена работы, переход на 

административный вид деятельности или окончательная смена 

профессии, кроме того, были случаи корреляции с некоторыми 

индексами личностного стресса; люди, подверженные выгоранию, часто 

усиливают его действие, злоупотребляя алкоголем и другими 

наркотиками как средством сокращения напряженности и избавления от 

чувства враждебности и депрессии [6, 12]. 

Существуют усредненные данные исследований касательно причин 

возникновения выгорания, из изучения которых становится ясно, что в 

большинстве случаев причинами возникновения эмоционального 

выгорания становятсяֈ 

 Полная потеря интереса к работе, рутина, внутренний конфликт и 

конфликты в коллективе, маленькие зарплаты, плохие условия 

труда; 

 Потеря мотивации работать больше;  

 Большая эмоциональная нагрузка; 

 Перенапряжение на работе, что связано с трудоголизмом; 

 Потеря интереса к работе. 

Изучая разные по составу документы, описывающие вакансии, 

находящиеся в зоне риска (как указывалось выше), нами было выделено 

большое количество не только узкоспециализированных, но и 

общераспространѐнных обязанностей, предъявляемых разным специалис-

там. Часть из них относится к работе с группой, что, в частности, 

объединяет все профессии, что, как указано выше, является 

основополагающей причиной выгорания, а в контексте цифровых систем 

работа с группой принимает опосредованную форму, что в перспективе 

может снизить процент выгорания сотрудников. 

Исходя из контекста данной работы, синдром эмоционального 
выгорания будет рассматриваться в сравнении разных вариаций рабочей 

среды (классической, цифровой или комбинированной), но сперва нужно 
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отметить, что рабочая среда является совокупностью физических 

(электромагнитные факторы, физические свойства воздушной среды, 

механические факторы: шумы, вибрации, ускорения), химических 

(естественный газовый состав воздуха, вредные примеси в воздухе), 

биологических (микроорганизмы, макроорганизмы), социально-психоло-

гических и эстетических факторов внешней среды, воздействующих на 

человека [14].   

С психологической точки зрения, «Рабочая среда имеет 

существенное влияние на поведение человека» [10], комбинируя такой 

факт с вышеупомянутым базовым пониманием рабочей среды, 

желательно уделить внимание отдельной личности в контексте рабочего 

пространства, прибавляя характеристики здания и внутренней 

обстановки. Несмотря на особые условия классической рабочей среды, 

исследование компании BUFFER [13] показывает, что большинство 

сотрудников компании (работающих удаленно) больше всего 

предпочитают работать дома или в кофейнях, которые, к слову, не 

помещаются в вышеуказанные рамки. Внимание так же уделяется 

организации и межличностным отношениям. На межличностном уровне 

внимание концентрируется на социально-психологических процессах, 

таких как выбор общения или регулирование социального 

взаимодействия.  

В нынешних реалиях особенности классической рабочей среды и 

организации, какой она есть в классическом виде, были, по большей 

части, обесценены или переписаны в комбинированный вид [9]. 

С другой стороны, цифровой эквивалент рабочей среды и 

организации лишен привычных атрибутов классического рабочего места 

и, в основном, требует тщательного планирования и управления в связи с 

его фундаментальной ролью в производительности, вовлеченности и 

здоровом рабочем климате. 

Как показывает анализ, существует определенная специфика 

управления персоналом, работающим удаленно от головного офиса. В 

частности, в компаниях проводится целый ряд мероприятий, а именно: 

изучаются используемые системы и информационные потоки; изучается 

рабочий процесс; вычленяются процедуры, которые выполняют штатные 

сотрудники и которые могли бы выполняться удаленно, без присутствия в 

офисе; предлагается возможная схема организации рабочего потока; 

определяется уровень квалификации возможного сотрудника; 
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утверждаются технологии и материальное обеспечение; в зависимости от 

уровня технического оснащения пишется интегрированное программное 

обеспечение, позволяющее вести учет рабочего времени, выполнять 

возложенные функции, отражать результаты работы; выбирается 

сотрудник; с ним заключается трудовой договор; определяются месячные 

задания; оснащается рабочее место; устанавливается персональное 

оборудование и производится его эксплуатация [8]. 

В сложившейся ситуации буквально каждая организация 

представляет свое понимание цифрового аналога рабочего места, но 

анализ существующих моделей выявил три основных черты, включающие 

в себя три основных элемента: 

 Ориентированность на человека; 

 Технологии, позволяющие ее реализовать; 

 Управление и проектирование [15]. 

В пространстве основных возможностей цифрового эквивалента 

рабочей среды организациям выдаются разные возможностиֈ 

 Коммуникации и вовлечение сотрудников; 

 Совместная работа; 

 Поиск и обмен знаниями; 

 Бизнес приложения (ориентированные на процессы, а также 

сервисы самообслуживания); 

 Мобильность – возможность работать в нужное время в нужном 

месте. 

Исследования, проведенные в разных российских компаниях, 

показывают, что на вопрос: «В чем состоят преимущества удаленной 

работы для работников?», были даны следующие ответыֈ 

 Экономия времени; снижение «затрат на дорогу»; 

 Более свободный формат ведения работы, что увеличивает 

вероятность создания нестандартных решений и новых идей; 

 Данный вид работы не привязывает меня к определенному месту – я 

могу работать где угодно и всегда быть на связи; я сама диктую себе 

правила и режим своего рабочего дня; 

 Гибкий график, возможность работать в удобное время и в удобном 

месте, нет затрат на транспорт и питание; 

 Гибкий график, задачи/результаты чаще записываются текстом, 

экономия времени на транспорт; 
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 Для меня уединение от суматохи в open space офисе (Офис 

открытого типа. – Прим. ред.) и возможность закрыть проекты; нет 

траты времени на работу (это время направлено на прогулки на 

свежем воздухе), повышается активность; 

 Возможность совмещать бытовые дела с работой, возможность 

больше времени работать (не тратить время на дорогу, более 

спокойная обстановка, возможность сконцентрироваться на своих 

задачах); 

 Гибкий график, возможность общаться с кандидатами, после их 

рабочего дня, возможность поспать днем; 

 Возможность самостоятельного планирования рабочего времени; 

возможность контролировать питание детей, экономия времени и 

сил на дорогу [5]. 

Исходя из вышеуказанных данных и явных плюсов, можно выделить 

несколько стрессогенных факторов, которые в том или ином виде могут 

влиять на психологическое состояние сотрудникаֈ 

 Нормативная регулировка.   

Большая часть контекста удаленной работы не учтена 

законодательно, то есть оставляет простор для организации и становится 

фактором, вызывающим чувство ограниченности возможностей 

сотрудника. 

 Проблема управления. 

При внедрении удаленного формата в сфере менеджмента возник 

вакуум из-за недостатка решений для управления, что, в свою очередь, 

является стресогенным фактором и при долгом воздействии может 

привести к выгоранию. 

 Экономия времени и ресурсов. 

Для сотрудников удаленный формат создает возможность 

улучшения навыков, планирование своего дня, а с другой стороны, 

компаниям дается шанс перепланировки и уменьшение затрат. 

Вышеуказанные данные достаточно специфичны для сравнения, но 

можно отметить, что как классическая, так и удаленная модель не 

являются эталоном зашиты от выгорания. В перспективе вопрос 

нуждается в межрегиональном исследовании и выделении основных 

точек влияния. 

В результате сравнительного анализа мы пришли к выводу, что 

модель цифрового рабочего места заменила только форм-фактор рабочего 
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пространства, а концепция процессов, протекающих в компании на 

уровнях, выделенных Эриком Сандстремом, в корне не изменилась. С 

нашей точки зрения, вышеуказанный факт открывает простор для 

изучения мотивационных, организационных, контекстуальных и 

поведенческих аспектов разных вариаций модернистской модели 

рабочего пространства, что в конечном счете станет основой для 

адаптации протекающих процессов. 

 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՅՐՄԱՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇԸ ՀԵՌԱՎԱՐ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄֈ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ 

ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Զուրաբյան Ա. Մ. 

 

Ներկայիս պայմաններում մի շարք կազմակերպությունների 

համար խնդրահարույց է դարձել աշխատանքի հեռահար ձևաչափի 

տեղափոխված աշխատակիցների մասնագիտական այրման հարցըֈ  

Հետազոտության իրականացման ընթացքում կիրառվել է 

պրակսիմետրիկ (արխիվային) մեթոդըֈ Հոդվածում տրվել է 

մասնագիտական այրման համախտանիշի հակիրճ նկարագրությունը, և 

ուսումնասիրվել են վերջինիս դրսևորման առանձնահատկություններըֈ 

Բացի այդ, հոդվածում ներառված են միջազգային մի շարք 

հետազոտությունների ընդհանրացված տվյալներ, որոնց հիման վրա 

հնարավոր է հերքել դասական և թվային աշխատատեղերի ակնհայտ 

առավելությունները և թերություններըֈ 

Հետազոտության իրականացման արդյունքում հանգել ենք այն 

եզրակացության, որ չնայած հեռահար աշխատանքի ակնհայտ դրական 

և բացասական կողմերի, սակավ թվով հետազոտությունների և 

չձավորված համակարգի, չի կարելի միանշանակ խոսել 

աշխատակիցների մոտ հուզական այրման ռիսկի նվազեցման կամ 

ավելացման մասինֈ  

Բանալի բառեր. հուզական այրում, հեռավար աշխատանք, 

աշխատավայր, աշխատանքային միջավայր, պլանավորում, վարքագիծ, 

ճկուն գրաֆիկ: 
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THE PROFESSIONAL BURNOUT SYNDROME IN THE CONTEXT OF A 

REMOTE WORK ENVIRONMENT: COMPARATIVE ANALYSIS 

Zurabyan A. M. 

 

In the current reality, different organizations have acute issues of 

professional burnout of employees who were transferred to a remote work 

format.  

In the course of the study, a praximetric (archival) research method was 

applied. First of all, the article provided a brief explanation of the syndrome of 

professional burnout and studied the features of its manifestation. It also 

contains data from various studies of foreign experts, on the basis of which it is 

possible to refute the clear advantages of classical or digital jobs. 

As a result of the study, we can conclude that despite the obvious 

advantages and disadvantages, as well as due to the small number of studies 

and the unformed system of remote work it is impossible to unequivocally 

speak of a decrease or increase in the risk of emotional burnout.  

Keywords: emotional burnout, remote work, workplace, working 

environment, planning, behavior, flexible schedule. 
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Մազմանյան Մ. Մ. 

 

Տեխնոլոգիական դարաշրջանը, հիմնովին փոխելով մարդկության 

կենսաձևը, ժամանակակից մարդուց պահանջում է աննախադեպ, 

ազատ և անհամակարգ տեղեկատվական հոսքերի պայմաններում 

արագ կողմնորոշվելու, կենսական տարբեր իրավիճակներին ադեկվատ 

գնահատականներ տալու, սեփական դիրքորոշումը ձևավորելու և 

ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու կարողություններ և 

հմտություններ, որոնք հատկապես իրագործելի են դառնում 

քննադատական մտածողություն ունենալու շնորհիվ:  

Սույն հոդվածում առաջարկություն է արվում ուսանողի 

քննադատական մտածողության զարգացմանը ծառայեցնել 

տարբերակված գնահատումը՝ հիմքում դնելով Բ. Բլումի տաքսոնոմիան, 

որում լավագույնս է արտացոլված քննադատական մտածողության 

զարգացման գործընթացի նկարագիրը: 

Ենթադրվում է, որ այս սկզբունքի վրա հիմնված տարբերակված 

գնահատումը կխթանի քննադատական մտածողության զարգացումը       

Բ. Բլումի տաքսոնոմիայի յուրաքանչյուր մակարդակին համապատաս-

խան տրամաբանորեն ճիշտ կառուցված, փոխլրացնող առաջադրանք-

ների, հարցադրումների կամ խնդիրների լրակազմի ստեղծման դեպքումֈ 

Վերջինս դիտարկել ենք «Հոգեբանություն» առարկայի դասավանդման 

շրջանակներում «Ուշադրություն» թեմայի օրինակովֈ  

Բանալի բառեր. Բ. Բլումի տաքսոնոմիա, իմացության մակարդակ, 

գիտելիք, ընկալում, կիրառություն, վերլուծություն, համադրում, 

գնահատում: 

 

Նախաբանֈ Տեխնոլոգիական դարաշրջանը, հիմնովին փոխելով 

մարդկության կենսաձևը, ժամանակակից մարդուց պահանջում է 
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աննախադեպ, ազատ և անհամակարգ տեղեկատվական հոսքերի 

պայմաններում արագ կողմնորոշվելու, կենսական տարբեր 

իրավիճակներին ադեկվատ գնահատականներ տալու, սեփական 

դիրքորոշումը ձևավորելու և ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու 

կարողություններ և հմտություններ, որոնք հատկապես իրագործելի են 

դառնում քննադատական մտածողություն ունենալու շնորհիվ: Վերջինս 

ընդհանրական կարողություն է, որով բնորոշվում է ինքնուրույն, 

անկախ, համակարգային և նորարարական մտածողությունը, որն էլ 

դարձել է արդի բուհական համակարգի գերակայություն և առաջնահերթ 

նպատակ [2, էջ 97], [4], որովհետև ժամանակին համընթաց զարգացող 

հասարակության շարժիչ ուժը արդյունավետ մտածողություն 

ցուցաբերող անհատն է: Քննադատական մտածողության վերաբերյալ 

մեր կողմից անցկացված հետազոտության արդյունքները վկայում են, որ 

տարբեր մասնագիտությունների ավարտական կուրսերի ուսանողների 

շրջանում քննադատական մտածողությունը ոչ բավարար կերպով է 

զարգացած [5, էջ 414], ուստի և կրթական ծրագրերի կազմման հիմքում 

անհրաժեշտ է դնել քննադատական մտածողության զարգացման 

տեսլականը: 

Հայտնի է, որ քննադատական մտածողության զարգացմանը 

նպաստում են և՛ դասավանդվող առարկաների բովանդակությունը, և՛ 

դասավանդման մեթոդները, և՛ դասավանդման ոճը, և՛ դասավանդող-

ների անձը [1, էջ 12-16]: 

Սույն հոդվածում առաջարկություն է արվում ուսանողի 

քննադատական մտածողության զարգացմանը ծառայեցնել տարբերակ-

ված գնահատումը՝ հիմքում դնելով Բ. Բլումի տաքսոնոմիան                     

[7, էջ 15-20], որում լավագույնս է արտացոլված քննադատական 

մտածողության զարգացման գործընթացի նկարագիրը: Այս մասին իր 

դիտարկումն է հայտնել նաև Ն. Դավոյանը. «Բ. Բլումն առաջարկում է 

սովորողներին տրամադրել ոչ թե պատրաստի գիտելիքներ, այլ 

հիմնախնդիրներ, որոնց լուծումը կարող է զարգացնել նրանց 

քննդատական մտածողությունը: Դա կարևոր է, քանի որ 

քննադատական մտածողության զարգացման մեթոդաբանության 

հիմնական նպատակն է սովորեցնել ինքնուրույն սովորել» [3, էջ 296]: 

Բենիամին Բլումը դեռևս 1956 թ. իմացության դրսևորումները 

դասակարգել է հիերարխիկ ձևով՝ առանձնացնելով վեց մակարդակներ: 

Ըստ այս դասավորության՝ իմացության ստորին մակարդակում 

գտնվում է գիտելիքը(որոշակի փաստերի և տվյալների հիշողությունը և 
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վերարտադրությունը), դրան հաջորդում են իմացությունը (փաստերը և 

տվյալները հասկանալու և մեկնաբանելու ունակությունը) և 

կիրառությունը (առաջադրանքի կատարման համատեքստում գիտելիքի 

և իմացության կիրարկումը):  

Քննադատական մտածողության համար անհրաժեշտ 

հմտությունների հիմնական մասը ձեռք է բերվում Բ. Բլումի 

տաքսոնոմիայի վերջին երեք մակարդակներում: Վերլուծությունը 

տեղեկատվության, փաստերի կամ նյութի համեմատումն ու 

բաղկացուցիչ մասերի տրոհումն է՝ դրանց նշանակությունը, իմաստը և 

կառուցվածքային կապերն ու փոխհարաբերությունները վերհանելու և 

հասկանալու նպատակով: Համադրությունը տեղեկատվության, 

փաստերի, նյութերի, առանձին տարրերի նորովի համակցումն է՝ 

ցանկալի հատկանիշներով նոր ամբողջություն ստանալու կամ 

ստեղծելու նպատակով: Գնահատումը (արժևորումը) առկա 

տեղեկատվության կամ փաստերի հիման վրա դատողություններ և 

եզրահանգումներ անելը և արդյունքները արժևորելն է [6, էջ 18-19]: 

Այսպիսով՝ նախորդ մակարդակի արդյունքները հիմք են 

հանդիսանում իմացության ավելի բարդ մակարդակներ զարգացնելու 

համար՝ ցածրակարգ մտածողության հենքի վրա աստիճանաբար 

կառուցելով բարձրակարգ մտածողություն: 

Մանկավարժների համար մշակված մեթոդական ձեռնարկներում 

առաջարկվում են յուրաքանչյուր մակարդակը նկարագրող բայեր, 

որոնցով կազմված առաջադրանքների միջոցով կարող ենք պարզել այս 

կամ այն մակարդակի զարգացումը [2, էջ 44-45], [6, էջ 18-19]: Ստորև 

բերված աղյուսակում տարբերակված գնահատումը համապատասխա-

նեցրել ենք նշված տաքսոնոմիայի մակարդակներին՝ ըստ գնահատման 

չափանիշների և տաքոսնոմիայով նախանշված աստիճանակարգման 

տրամաբանության (տե՛ս Աղյուսակ 1): 

Ակնհայտ է, որ այս սկզբունքի վրա հիմնված տարբերակված 

գնահատումը արդյունավետ կդառնա յուրաքանչյուր մակարդակին 

համապատասխան տրամաբանորեն ճիշտ կառուցված, փոխլրացնող 

առաջադրանքների, հարցադրումների կամ խնդիրների լրակազմի 

ստեղծման դեպքում: Վերջինս դիտարկել ենք «Հոգեբանություն» 

առարկայի դասավանդման շրջանակներում՝ «Ուշադրություն» թեմայի 

օրինակով: 

1. «Գիտելիք» մակարդակում հանձնարարվում է. 
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 ներկայացնել «Ուշադրություն» հոգեկան երևույթի 

սահմանումները, 

 թվարկել ուշադրության առանձնահատկությունները, տեսակները, 

 պատմել ուշադրության վերաբերյալ տեսությունները: 

Այս մակարդակում պահանջվում է նյութի (փաստերի, եզրույթների, 

տեսությունների և այլն) մտապահումը և վերարտադրումը: 

2. «Ընկալում» մակարդակը կապված է մտապահված նյութի 

հասկացմանը, իմաստավորմանը, գիտակցմանը, որը ենթադրում է 

հետևյալ առաջադրանքները. 

 արտահայտել նյութի հիմնական բովանդակությունը սեփական 

բառերով, 

 վերաձևակերպել ուշադրության սահմանումները այլ բառերով, 

 կազմել ուշադրության տեսությունների սխեմատիկ պատկերը 

 բնութագրել ուշադրության՝ որպես հոգեկան գործընթացի, վիճակի, 

հատկության կողմերը: 

3. «Կիրառում» մակարդակում յուրացված նյութը «հայտնվում է» 

տարբեր գործնական իրավիճակներում. 

 կազմել ուշադրության տեսակների աղյուսակ,  

 տարբերակել ուշադրության առանձնահատկությունները 

նորմայում և ախտաբանության մեջ, 

 բացատրել ուշադրության դերը ուսումնական գործունեության մեջ: 

4. «Վերլուծություն» մակարդակը ուսումնասիրվող նյութի 

կառուցվածքային տարրերի տարանջատումն է. 

 առանձնացնել ուշադրության կենսաբանական և հոգեբանական 

կողմերը, 

 համեմատել ուշադրության տեսակները հոգեկան այլ 

գործընթացների տեսակների հետ, 

 գտնել ուշադրության և իմացական գործընթացների միջև 

նմանություններ: 

5. «Համադրություն» մակարդակը պահանջվում է տրված տարրերից 

ստանալ նոր կոմբինացիաներ, համակցություններ, մոդելներ. 

 առաջարկել ուշադրության զարգացման միջոցներ, 

 մշակել տարբեր տարիքային փուլերում ուշադրության 

զարգացման միջոցների մոդելներ: 

6. «Գնահատում» մակարդակում ուսումնառողից պահանջվում է 

տրված նյութի կառուցման տրամաբանության, նշանակության 
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գնահատում, հակասությունների, դրական և բացասական կողմերի 

բացահայտում. 

 առաջարկել ուշադրության հետազոտման նոր ուղղություններ, 

 արտահայտել ուշադրության հիմնախնդրի ուսումնասիրման 

մակարդակի վերաբերյալ կարծիք: 
Աղյուսակ 1: 

 Տարբերակված գնահատման համապատասխանեցումը  

Բ. Բլումի տաքսոնոմիայի մակարդակներին 
Գնահատական 

(ըստ 20 միավո-

րանոց սանդ-

ղակի) 

Բ. Բլումի 

տաքսոնոմիայի 

մակարդակներ 

Նկարագրող բայեր 

8-10 

Գիտելիք 

Տեղեկատվությունը 

գտնել կամ հիշել 

Պատմել, ցուցադրել, թվարկել, կրկնել, 

սահմանել, բացատրել, մտաբերել, 

անվանել: 

10-12 

Ընկալում 

Տեղեկատվությունը 

հասկանալ 

Հանրագումարել, տարրական զուգահեռ-

ներ տանել, վերաձևակերպել, քննարկել: 

12-14 

Կիրառություն 

Տեղակատվությունը 

գործածել, գործադրել, 

կիրառել 

Դիագրամ կառուցել, գրաֆիկներ 

կառուցել, գործողությունների վերածել, 

կիրառել, կիրառական համեմատություն 

անել, կիրառությունից հետևություն անել, 

տարրերը իրար հետ համադրել, հար-

մարեցնել: 

14-16 

Վերլուծություն 

Տեղեկատվությունը 

մասերի բաժանել 

Ուսումնասիրել, տարանջատել, դասա-

կարգել, հայտնաբերել, զննել, տարբերա-

կել, մասերի բաժանել, համեմատել, վեր-

լուծել: 

16-18 

Համադրում 

Նոր գաղափարների և 

առարկաների ստեղծում 

Առաջադրել թեզ, կանխատեսել, ստեղծել, 

արտադրել, մոդիֆիկացնել, ընդլայնել, 

նախագծել, ձևակերպել, մշակել, 

կառուցել: 

18-20 

Գնահատում 

Գիտելիքի մասին 

դատողություններ անել 

Մեկնաբանել, հիմնավորել, որոշել, 

քննադատել, 

դատողություն անել, ռեյտինգավորել, 

արժևորել, 

գնահատական տալ: 

 

Եզրահանգումֈ Այսպիսով, այս եղանակով իրականացվող 

գնահատման գործընթացը կապահովի գիտելիքի ծավալի և 

խորքայնության չափելիությունը, ավելի օբյեկտիվ և վավերական 

կդարձնի գնահատումը՝ հիմքում ունենալով հստակ չափանիշներ: 

Գնահատման չափանիշների մասին հստակ պատկերացումների 

համակարգը բաց և թափանցիկ կդարձնի գնահատման գործընթացը՝ 
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որոշակիացնելով դասախոսի պահանջները, հասկանալի դարձնելով 

գնահատման նպատակները, ընթացակարգերը: Այդպիսով կբացառվեն 

նաև գնահատականի նպատակահարմարության և ճշգրտության 

վերաբերյալ կասկածները՝ կանխելով ակադեմիական անազնվությունը: 

Այս ամենը կնպաստի ուսանողների՝ ուսումնական պարապմունքներին 

էլ ավելի ընդգրկվածությանը, ակտիվ որոնողական գործընթացի 

վերածմանը, ուսումնական մոտիվացիային, կրթական գործընթացի 

բոլոր մասնակիցների միջև փոխվստահության ամրապնդմանը: 

Վերջիններս ոչ միայն հնարավորություն կտան մասնագիտական 

տեղեկատվությանը տիրապետելուն, այլ նաև այդ տեղեկատվությունը 

սեփական որոշումներին ծառայեցնելու կարողություններ և 

հմտություններ ձեռք բերելուն: 

 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАК МЕХАНИЗМ 

РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТА 

Мазманян М. М. 

 

Эпоха технологий, в корне изменив жизненный образ человечества, 

требует от современного человека умений и навыков критического 

мышления, которые предоставят ему возможность адекватно оценивать 

разные жизненные обстоятельства, принимать самостоятельные решения 

в условиях огромных потоков свободной, несистематизированной 

информации.  

С целью развития критического мышления в статье предлагается 

применение дифференцированного оценивания, основанного на 

таксономии Б. Блума, в котором наилучшим образом описан процесс 

развития критического мышления. Предполагается, что этот подход к 

дифференцированному оцениванию послужит стимулом для развития 

критического мышления в случае применения набора вопросов, заданий и 

задач, соответствующих сформированности каждого уровня этой 

таксономии. В статье приводятся составленные нами примеры таких 

заданий для изучения темы ‖Внимание‖ в рамках дисциплины 

―Психология‖. 

Ключевые слова: таксономия Б. Блума, уровень познания, знание, 

понимание, применение, анализ, синтез, оценка. 
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DIFFERENTIATED ASSESSMENT AS A MECHANISM  

FOR THE DEVELOPMENT OF STUDENT‘S CRITICAL THINKING 

Mazmanyan M. M. 

 

The technological age, fundamentally changing the life of mankind, 

requires modern man the ability to quickly orient himself in the conditions of 

unprecedented, free, unsystematic information flows, to give adequate 

assessments of various life situations, the ability and skills to form his own 

position, to make their own decisions, which become especially possible due to 

critical thinking.  

This article suggests using differentiated assessment for the development 

of student's critical thinking, based on B. Bloom's taxonomy, which best 

describes the process of developing critical thinking. 

It is assumed that differentiated assessment based on this principle will 

stimulate the development of critical thinking when creating a set of logically 

correctly constructed complementary tasks, questions, or problems appropriate 

to each level of B. Bloom's taxonomy. We have considered the latter on the 

example of the topic "Attention" within the framework of teaching the subject 

"Psychology". 

Keywords: B. Bloom‘s taxonomy, level of knowledge, knowledge, 

perception, application, analysis, juxtaposition, assessment. 
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Վերջին տարիներին տեղի ունեցած փոփոխությունները 

Հայաստանի Հանրապետությունում՝ մասնավորապես պայմանավոր-

ված կորոնավիրուսի տարածման և Արցախյան պատերազմի հետ, լուրջ 

վնաս հասցրին ոչ միայն անձի ֆիզիկական, այլև հոգեկան 

առողջությանըֈ Ուսուցիչների մոտ ի հայտ եկան այնպիսի 

ախտանշաններ, ինչպիսիք են գերհոգնածությունը, ապաթիան, 

անտարբերությունը գործի նկատմամբ, hետաքրքրության անկումը, 

նյարդայնություն, տագնապ, քնի և ախորժակի խանգարումներ և մի 

շարք այլ ախտանշաններֈ Նշված ախտանշանները դրսևորվում են 

հուզական այրման ժամանակ, երբ մարդը երկար ժամանակ առանց 

հանգստանալու գտնվում է լարված վիճակումֈ  

Հոդվածում ուսումնասիրվում է հուզական այրման համախտանիշի 

կապը խառնվածքի հատկությունների հետֈ  

Բանալի բառեր. հուզական այրում, նյարդային համակարգի 

հատկություններ,խառնվածքի կառուցվածք: 

 

Դեռևս XX դարում հետազոտողները սկսեցին ուսումնասիրել 

հուզական այրման համախտանիշըֈ Խ. Ֆրեդենբերգը, Ք. Մասլաչը,        

Ա. Պայնզը, Ե. Արոնսոնը, Ա. Լենգլեն, Քորեյը և Նեյզբերգ-Ֆենիգը, Վ. Ե. 

Օրյոլը և այլք այն դիտարկում էին տարբեր տեսանկյուններից և 

նկարագրում դրա առաջացման պատճառներն ու դրսևորումներըֈ 

Բոլորը միակարծիք էին այն հարցում, որ ավելի հաճախ հուզական 

այրումն առաջանում է երկարատև մասնագիտական գործունեության 

իրականացման արդյունքում և ազդում է մասնագիտական 

գործունեության արդյունավետության և առողջական վիճակի վրաֈ   

2 0 2 1   № 2 
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Հուզական այրման ժամանակ մարդը, որպես կանոն, չի 

հասկանում, թե ինչ է իր հետ կատարվումֈ Նա միայն զգում է աճող 

զայրույթ, տագնապ, տհաճություն, հոգնածություն, աշխատունակության 

անկում, անօգնականությունֈ Արդյունքում իջնում է ինքնագնահատա-

կանը, մեծանում է դժգոհությունը սեփական անձից, գերակշռող է 

դառնում վատ տրամադրությունըֈ Տվյալ վիճակը կարող է հասցնել խոր 

դեպրեսիայիֈ  

Մ. Վ. Բորիսովան, Ն. Ս. Պրյաժնիկովը  և այլք նշում են, որ 

մանկավարժական աշխատանքի հոգեբանական լարվածությունը 

պայմանավորված է երեք հիմնական կառուցվածքային բաղադրիչներով՝ 

մանկավարժական գործունեությամբ, մանկավարժական շփմամբ և 

ուսուցչի անձով [2]ֈ 

Կ. Մասլաչը, Պելմանը և Հարթմանը, նկարագրելով համախտանիշը, 

նշել են երեք կարևոր բաղադրիչ՝ [4] 

1. Հուզական հյուծվածություն, որը դրսևորվում է դատարկության 

զգացումով, հուզական ռեսուրսների սպառմամբ: 

2. Դեպերսոնալիզացիա, որը դրսևորվում է անտարբերությամբ, 

բացասական վերաբերմունքով մարդկանց նկատմամբֈ 

Դեպերսոնալիզացիայի ժամանակ բթանում է կարեկցանքը, 

հաճախ առանց պատճառի առաջանում է դյուրագրգիռությունֈ  

3. Մասնագիտական նվաճումների ռեդուկցիաֈ Իջնում է 

աշխատանքի արդյունավետությունը, մոտիվացիան, առաջանում է 

դժգոհություն աշխատանքի արդյունքներից, իջնում է 

ինքնագնահատականըֈ  

Ճապոնացի հետազոտողները, հիմք ընդունելով Մասլաչի առաջ 

քաշած մոդելը, առաջարկեցին ավելացնել չորրորդ բաղադրիչը՝ 

կախվածությունը, որը բնութագրվում է գլխացավերով, քնի 

խանգարումներով, դյուրագրգռականությամբ, ինչպես նաև քիմիական 

կախվածությամբ՝ ծխախոտի, ոգելից խմիչքի չարաշահումֈ      

Ուսուցիչների մոտ հուզական այրման ձևավորումը 

պայմանավորված է մի շարք գործոններովֈ Արտասահմանյան 

հետազոտողները ուսումնասիրել են հուզական այրման կապը 

մոտիվացիայի, աշխատավարձի, ղեկավարման ոճի, աշխատանքային 

պայմանների, կարիերայիում առաջընթաց ունենալու հնարավո-

րությունների և այլ գործոնների հետֈ Սակայն գրականության մեջ գրեթե 

չկան ուսումնասիրություններ խառնվածքի հատկությունների և 

հուզական այրման կապի ուսումնասիրության վերաբերյալֈ 
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Հուզական այրման համակողմանի ուսումնասիրությունը 

հնարավորություն կտա կանխարգելելու ոչ միայն հուզական այրման 

առաջացումը, այլև ուսուցիչների մոտ մասնագիտական դեֆորմացիայի 

և հոգեսոմատիկ հիվանդությունների առաջացումըֈ   

Հոդվածի նպատակն է ուսումնասիրել նյարդային համակարգի 

առանձնահատկությունները և բացահայտել դրանց կապը հուզական 

այրման հետֈ  

Հետազոտության համար կիրառվել են Վ. Վ. Բոյկոյի «Անձի 

հուզական այրման ախտորոշում» մեթոդիկան [1, с. 171] և Վ. Մ. 

Ռուսալովայի «խառնվածքի կառուցվածքը» հարցարանը [3]: 

Հետազոտությանը մասնակցել է Լոռու, Վայոց Ձորի և 

Արագածոտնի մարզերի 180 ուսուցիչֈ  

Վ. Մ. Ռուսալովայի մեթոդիկայի կիրառման արդյունքում պարզ 

դարձավ  հետազոտվողների խառնվածքի առանձին հատկությունների 

(ակտիվություն, սոցիալական ակտիվություն, ճկունություն, 

սոցիալական ճկունություն, տեմպ, սոցիալական տեմպ, 

հուզականություն, սոցիալական հուզականություն) արտահայտվա-

ծության աստիճանըֈ Ընտրանքի սահմաններում առավել բարձր 

ցուցանիշներ են գրանցվել հուզականություն (58,3%), տեմպ (45%), 

սոցիալական առույգություն (43,3%) սանդղակներումֈ  Միջին ցուցանիշ-

ներ են առկա առույգություն (63%), սոցիալական տեմպ (61,7%), 

սոցիալական հուզականություն (53,3%) սանդղակներումֈ Ամբողջական 

արդյունքները ներկայացված են ստորևֈ 
Աղյուսակ 1: 

Տվյալների բաշխումն ըստ Վ․Մ․Ռուսալովի «Խառնվածքի կառուցվածքը» 

հարցարանի 
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Վ. Վ. Բոյկոյի հուզական այրման ախտորոշման հարցարանից 

ստացված տվյալների քանակական վերլուծությունից պարզ է դառնում, 

որ ընտրանքի ծավալի 6.6%-ը հետազոտության պահին գտնվել են 

լարվածության փուլում: Լարվածության առկայությունը հուզական 

այրման համախտանիշի զարգացման նախանշան է և մեկնարկային 

մեխանիզմ: Տագնապային լարվածությունը ներառում է հետևյալ 

ախտանշանները՝ հոգետրավմատիկ հանգամանքների ապրում, ինքն 

իրենից անբավարարվածություն, անելանելիության զգացում, ճգնաժամ: 

Հետազոտության մասնակիցների  75%-ը գտնվում էր դիմադրության 

փուլում: Գիտակցելով տագնապային լարվածության առկայությունը՝ 

մարդը ձգտում է խուսափել հուզական գործոնների ազդեցությունից՝ 

հուզական հակազդումը սահմանափակելու օգնությամբ: Այս փուլը 

բնորոշվում է հետևյալ հատկանիշներով՝ անհամարժեք ընտրողական 

հուզական հակազդում, հուզաբարոյական ապակողմնորոշում, հույզերի 

խնայողություն, մասնագիտական պարտականությունների ռեդուկցիա: 

Ընտրանքի ծավալի 18.4%-ը գտնվում է հյուծման փուլում, որը 

բնորոշվում է ընդհանուր էներգետիկ տոնուսի նվազումով և նյարդային 

համակարգի թուլացմամբ՝ հուզական դեֆիցիտ, հուզական 

մեկուսացում, անձնային մեկուսացում (դեպերսոնալիզացիա), 

հոգեսոմատիկ և վեգետատիվ դրսևորումներ:  

Խառնվածքի առանձին հատկությունների և հուզական այրման 

առնձնահատկությունների փոխկապվածությունը ուսումնասիրել ենք 

Սպիրմենի ռանգային կորելյացիայի միջոցովֈ Դրական համահարաբե-

րակցական կապ է  գրանցվել  հուզականության  և հյուծվածության միջև 

(r= 0,44) (P≤0.001), սոցիլական հուզականության և հյուծվածության միջև 

(r=0,4) (P≤0.01), հուզականության և լարվածության միջև (r=0,32) (P≤0.05):   

Դրական կապի առկայությունը վկայում է այն փաստի մասին, որ 

հուզականությունը, սոցիալական հուզականությունը, սոցիալական 

տեմպը որքան բարձրանան, այնքան կբարձրանա նաև լարվածության, 

հյուծվածության աստիճանը և արդյունքում՝ հուզական այրման 

մակարդակըֈՆշենք, որ նշանակալի դրական համահարաբերակցային 

կապեր են գրանցվել հուզականության, սոցիալական հուզականության 

և հուզական այրման միջև (r=0.33 և r=0.37) (P≤0.01): Սա ևս մեկ անգամ 

վկայում է այն մասին, որ հուզականության ու սոցիալական 

հուզականության բարձր արտահայտվածությունը նպաստում է 

հուզական այրման առաջացմանը: Բացասական համահարաբերակ-

ցական կապեր են գրանցվել սոցիալական տեմպի և լարվածության միջև 
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(r=-0,31) (P≤0.05), սոցիալական տեմպի և դիմադրության միջև (r=-0,32) 

(P≤0.05), սոցիալական տեմպի և հյուծման միջև (r=-0,29) (P≤0.05)ֈ 

Այստեղից կարող ենք եզրակացնել, որ որքան ցածր է սոցիալական 

տեմպի ցուցանիշը, այնքան բարձր է հուզական այրման առաջացման 

հավանականությունը, ինչը նաև հաստատվում է սոցիալական տեմպի և 

հուզական այրման համահարաբերակցական կապի վիճակագրական 

վերլուծությամբ (r=-0,38) (P≤0.01): Ամբողջական արդյունքները 

ներկայացված են աղյուսակ 2-ումֈ 
Աղյուսակ 2: 

Խառնվածքի կառուցվածքի և հուզական այրման սանդղակների տվյալների 

համահարաբերակցական վերլուծության արդյունքները 

 

*-P≤0.05, **-P≤0.01, ***-P≤0.001 
 

Կատարված փորձարարական աշխատանքի արդյունքում կարելի է 

կատարել հետևյալ եզրահանգումները. 

 Հուզական այրման առաջացումը պայմանավորված է ոչ միայն 

անձնային, կազմակերպչական, սոցիալական և այլ գործոնների 

ազդեցությամբ, այլև նյարդային համակարգի հատկություններով:   

 Հուզականության և սոցիալական հուզականության բարձր 

արտահայտվածությունը մեծացնում է լարվածության,  հյուծման և 

հուզական այրման հավանականությունը:  

 Սոցիալական տեմպի բաղադրիչի արտահայտվածության ցածր 

մակարդակը բարձրացնում է լարվածության, դիմադրության, 

հյուծման և, որպես արդյունք, հուզական այրման 

հավանականությունը:  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ СВОЙСТВ ТЕМПЕРАМЕНТА И 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ 

Мирзоян В. Х., Малумян Т. З, Микаелян М. Ю. 
 

Изменения, произошедшие в Республике Армения за последние 

годы, в частности, в связи с распространением коронавируса и войной в 

Арцахе, нанесли серьезный ущерб не только физическому, но и 

психическому здоровью человека. У учителей появились такие симптомы, 

как усталость, апатия, равнодушие к работе, потеря интереса, нервозность, 

беспокойство, нарушение сна и ряд других симптомов. Эти симптомы 

проявляются при эмоциональном выгорании, когда человек длительное 

время без отдыха находится в напряженном состоянии. 

 В данной статье исследуется взаимосвязь между свойствами 

темперамента и эмоциональным выгоранием.   

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, свойства нервной 

системы, структура темперамента. 
 

RESEARCH OF FACTORS TEMPERAMENT PROPERTIES AND 

EMOTIONAL BURNOUT OF TEACHERS 

Mirzoyan V. Kh., Malumyan T. Z., Mikayelyan M. Yu. 
 

The changes that have took place in the Republic of Armenia in recently 

years, in particular, due to the spread of coronavirus and with the war in 

Artsakh caused serious damages not only to a person‘s physical but also his 

mental health. Teachers developed a lot of symptoms such as fatigue, apathy, 

indifference to work, loss of interest, nervousness, anxiety, sleep disturbances 

and a number of others. These symptoms are manifested by emotional 

burnout, when a person is in the stress condition without relaxing the tension 

for a long time.  

This article explores the relationship between emotional burnout 

syndrome and temperament. 

Keywords: emotional burnout, properties of the nervous system, 

temperament structure. 
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Հոդվածում  ներկայացված են մաքսային ծառայողի արդյունավետ 

գործունեությունը պայմանավորող հոգեբանական բաղադրիչների 

համախումբըֈ Թեմայում ընդգծված է հոգեբանական որակների 

կարևորությունը, որը թույլ է տալիս առանձնացնել հոգեբանական 

ասպեկտների կարևորությունը պրակտիկ գործունեության մեջֈ 

Առանձնացրել ենք նաև կոնկրետ հոգեբանական առանձնահատ-

կություններ, որակներ, որոնց առկայությունը կարող է բարձրացնել 

մաքսային ծառայողի գործունեության արդյունավետությունըֈ 

Մաքսային ծառայողի արդյունավետ գործունեության համար 

առանցքային տեղ ու նշանակություն ունի վերջինիս 

պրոֆեսիոգրամմանֈ 

Բանալի բառեր. մաքսային ծառայություն, մաքսային ծառայող, 

հոգեբանական բաղադրիչներ, հոգեբանանական գիտելիքների բազա, 

արդյունավետ գործունեություն: 

 

Այսօր ամբողջ աշխարհում կարևոր և առանձնահատուկ տեղ է 

զբաղեցնում մաքսային ծառայության համակարգըֈ Մաքսային 

ծառայությունը այն կառույցն է, որը մշտապես առանցքային 

նշանակություն ունի պետության տնտեսական զարգացման և արտաքին 

առևտրի կառավարման գործումֈ Մաքսային մարմինները, հանդիսա-

նալով Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական ինքնիշխանության, 

տնտեսական անվտանգության, տնտեսական շահերի և ներքին շուկայի 

պաշտպանվածության ապահովողը, կիրառում են մաքսային սահմանով 

տեղափոխվող ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ 

օրենսդրությամբ սահմանված նորմերը և վերահսկում են դրանց 
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կատարումըֈ Մաքսային ծառայությունն այն կառույցն է, որի հիմնական 

առաքելությունն ուղղված է տնտեսության և հասարակության 

պաշտպանությանըֈ Այս շրջանակներում առանձնակի ուշադրության է 

արժանի այնպիսի կարևորագույն մարտահրավերների դիմագրավումը, 

ինչպիսիք են մաքսային գործի բնագավառում կատարվող 

հանցագործությունների և մաքսային կանոնների խախտումների 

պայքարըֈ Ահաբեկչության անընդհատ ահագնացող տեմպերը, 

թմրամիջոցների, զենքի, մշակութային և պատմական նշանակություն 

ունեցող ապրանքների մաքսանենգ ճանապարհով տեղափոխման 

ուղիների և մեթոդների կատարելագործումը հանգեցրել են իրավապահ 

ոլորտում նոր խնդիրների ստեղծմանը, դրանց լուծման ուղղված 

պետության անհապաղ միջամտության անհրաժեշտությանըֈ Այդ իսկ 

պատճառով ծառայության ընթացքում անհրաժեշտ պայման է մաքսային 

ծառայողի արդյունավետ գործունեությունը, որն ուղղված է մեր երկրի 

բնակչության անվտանգության ապահովմանը, քաղաքացիների 

իրավունքների և հետաքրքրությունների պաշտպանությանը, 

կանոնակարգի պահպանմանըֈ Մաքսային ծառայողի գործունեությունը 

սկսվում է պետական սահմանային անցակետերից, որտեղ մաքսային 

ծառայողի հիմնական խնդիրներից են՝ անհրաժեշտության դեպքում 

հատուկ միջոցառումների ձեռնարկում, հասարակական կարգի 

պահպանում, մաքսային վերահսկողության շրջանակներում մաքսային 

կանոնների խախտման կանխարգելում, իրավախախտների դեմ 

պայքար, մաքսային ծառայողի ակտիվ մասնակցություն միջազգային 

ահաբեկչության դեմ պայքարին և այլն [3]: 

Հոդվածի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել «մաքսային ծառայություն» հասկացության ընդհա-

նուր բնութագիրը,  

 բնութագրել մաքսային ծառայողների հոգեբանական բաղադրիչ-

ների համախումբը,  

 թվարկել մաքսային ծառայողի արդյունավետ գործունեությանը 

նպաստող գործոնները,  

 ուսումնասիրել մաքսային ծառայողի մոտիվացիոն գործոններըֈ 
 

Թեմայի արդիականությունը հետևյալն է. յուրաքանչյուր երկրի 

անվտանգությունը սկսվում է սահմանից, իսկ սահմանի 

անվտանգության երաշխիքը խելացի, գրագետ, կիրթ, զարգացած 

ծառայողների գործունեությունն է, իսկ մաքսային ծառայողի 

գործունեությունը սկսվում է պետական սահմանային անցակետերից, 
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որտեղ ծառայողները  պետք է պահպանեն հասարակական կարգը, 

մաքսային վերահսկողության շրջանակներում իրականացնեն 

մաքսային կանոնների խախտման կանխարգելում, իրավախախտների 

դեմ պայքար, ահաբեկչության դեմ պայքար, որոնք հնարավոր չէ 

իրականացնել առանց հոգեբանական կոնկրետ որակների և 

հատկություններիֈ  

ՀՀ մաքսային ծառայությունը մաքսային մարմինների միասնական 

համակարգ էֈ ՀՀ մաքսային համակարգը ստեղծվել է  1992թ.  հունվարի 

4-ինֈ 

 Է. Զեերի, Ա. Բոդալյովի, Ա. Դերկաչի, Ե. Կլիմովի աշխատություն-

ներում հեղինակները վերլուծության են ենթարկել մաքսային ծառայողի 

ինչպես հոգեբանական, այնպես էլ սոցիալ-հոգեբանական 

առանձնահատկությունները, նրանց հետաքրքրվածությունը մասնագի-

տական աճի նկատմամբֈ  

Մաքսային ծառայողի մասնագիտական և ծառայողական 

պարտականությունների ուսումնասիրումը թույլ է տալիս մեզ 

հասկանալ, թե ծառայության ընթացքում ինչ տեսակի խնդիրների հետ 

կարող է բախվել մաքսային ծառայողը, իմաստավորել այդ խնդիրների 

լայն շրջանակըֈ Ծառայողական գործունեության ուսումնասիրումը ցույց 

է տալիս, որ բոլոր բարդ պահանջների կատարումը բարձրացնում է 

մաքսային ծառայողի պատասխանատվությունը և մասնագիտական 

աճի հավանականությունըֈ 

Հոգեբանական բաղադրիչների կարևորությունը կարող ենք 

ընդգծել՝ արտասահմանյան որոշ սահմանային անցակետերի մաքսային 

ծառայողների աշխատանքի ընդունման օրինակը ներկայացնելովֈ 

Ծառայող մասնագետներին ընտրելիս կազմում են մարդկանց խմբեր:  

Համապատասխան որակների ախտորոշումից հետո միայն այդ խմբերից 

կարող են անցնել իրենց աշխատանքային պարտականություններինֈ  

Այսօր ժամանակակից  հոգեբանության մեջ մշակված է մաքսային 

ծառայողի ընդհանրացված մոդելը, որը իր մեջ ներառում է  3 հետևյալ 

բլոկները՝ մասնագիտական-գործնական որակներ, մոտիվացված 

որակներ, ֆիզիկա-հոգեբանական որակներ [1; էջ 47]ֈ 

Մաքային ծառայողի արդյունավետ գործունեության համար 

կարևոր դեր ունի ճանաչողական ոլորտը, մասնավորապես՝ 

ուշադրության բաշխվածությունը, ուշադրության կենտրոնացավածութ-

յունը, քանի որ մարդկային մեծ հոսքը վերահսկելը մաքսային 
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ծառայողից պահանջում են մեծ ջանքեր, հոգեբանական կոնկրետ 

որակների համախումբֈ [5] 

     Ժամանակակից մաքսային ծառայության աշխատակիցը պետք է 

իմանա մաքսային մարմնի կառավարման հիմքերը, պետք է կարողանա 

վերլուծել կոնկրետ իրավիճակներ՝ հաշվի առնելով դրանց 

հետևանքները, պետք է կարողանա ստեղծել դրական 

բարոյահոգեբանական մթնոլորտ, դրական միջանձնային փոխհարաբե-

րություններ, անկախ մասնագիտությունից՝ նա պետք է իմանա 

մաքսային ծառայության հոգեբանական առանձնահատկությունները, 

պատրաստ լինի վերլուծել առանձին մարդկանց, անհատների վարքըֈ 

Կասկածելի վարքը, անբնական նյարդայնությունը, մաքսային ծառայողի 

կողմից տրվող պրովոկացիոն  հարցերի պատասխանները – այս բոլորը 

մաքսային աշխատակիցը պետք է հաշվի առնի, անհրաժեշտության 

դեպքում նաև պետք է հետևի և օպերատիվ միջամտություն ցուցաբերիֈ 

Նշվածն իրագործելու համար մաքսային ծառայողին անհրաժեշտ են  

կայուն,  կոնկրետ հոգեբանական որակներ, որոնք կարող են նպաստել 

ինչպես բնականոն միջանձնային հարաբերությունների ստեղծմանը, 

այնպես էլ կոնֆլիկտային իրավիճակների չեզոքացմանը, դրանց 

լուծմանն ուղղված համապատասխան մեթոդիկաների մշակմանըֈ 

Անհրաժեշտ հոգեբանական բոլոր որակների ամբողջականությունը 

թույլ կտա մաքսային ծառայողին մաքսային զննման ընթացքում կամ 

որևէ դիտում իրականացնելիս առանձնացնել քաղաքացու անձի տիպը, 

հասկանալ նրա շարժումների, ժեստերի, միմիկայի, բառերի, վարքի 

իրական լինելըֈ Դրանց շնորհիվ նա կարող է ստանալ ինֆորմացիա 

քաղաքացու մասինֈ  

Մասքային ծառայողը մասնագիտական գործունեության 

ընթացքում  ապահովում է մաքսային օրենսդրության պահպանումը, 

պետության շահերի և իրավունքների պահպանումը, իրականացնում է  

վերահսկողություն ապրանքների տեղափոխման և տրանսպորտային 

միջոցների սահմանահատման ժամանակֈ [4] 

Մաքսային ծառայողի հոգեբանական որակները, առանձնահատ-

կություններն ավելի շատ ուսումնասիրել են արտասահմանյան 

այնպիսի հեղինակներ, ինչպիսիք են Ի. Ն. Կոլոբովան, Ռ. Ա. Սաֆարովը, 

Ա. Պ. Գալենտովան, Վ. Վ. Նեմիրիչը և այլք, որոնք, մանրամասն 

ուսումնասիրելով մաքսային ծառայողի գործունեությունը, փորձել են 

ներկայացնել մաքսավորի պրոֆեսիոգրաման, որը արտացոլում է նրա 

գործունեության առանձնահատկություններըֈ Մաքսավորը պետք է 
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ունենա լայն աշխարհայացք, ճիշտ գնահատի իր կենսափորձը, ունենա 

խոր, բազմակողմանի գիտելիքներ, ունենա կայուն համոզմունքներ, 

ունենա զարգացած կամային որակներ, մոբիլիզացնի իր ուժերը և այլնֈ 

Ռ. Ա. Սաֆարովը առանձնացրել է մաքսային ծառայողի 

պրոֆեսիոգրամմայի հիմք հանդիսացող  հետևյալ մի քանի կաևոր 

ասպեկտները՝ իմացական, արժեքային, վարքային, կամային, 

կոմունիկատիվ, բնութագրականֈ Ըստ հեղինակի՝ վերը նշված 

ասպեկտներն ապահովում են մաքսային ծառայողի արդյունավետ 

գործունեությունըֈ Նա նշում է, որ որոշիչ դեր  կարող են ունենալ  նաև 

հոգեկան գործընթացները, որակները և մասնագիտությունը [2; էջ 433]ֈ 

Որոշ հեղինակների կարծիքով  բոլոր մաքսային ծառայողները 

պետք է ունենան հոգեբանական գիտելիքների բազա, մաքսավորին 

հատուկ պատրաստվածությունֈ Որոշիչ է նաև մասնագիտական 

վարպետությունը, որը մեծամասնությամբ ակնհայտ դրսևորվում է 

զննման ընթացքում, օրինակ՝ տիպիկ մաքսանենգների ռեակցիայի 

ճանաչում, մաքսանենգ ապրանքների (զինմթերք, թմրադեղեր, զենք) 

տեղափոխման հնարավոր ուղիների, ձևերի իմացություն, տեխնիկական 

միջոցների, հաղորդակցման միջոցների լիարժեք տիրապետում, զենքի 

հետ վարվելակերպ և այլնֈ  

Հոդվածի տեսական մասի հիման վրա առանձնացրել ենք 

գործնական մաս՝ իր հետազոտությունով հանդերձֈ Հետազոտական 

մասին մասնակցել են ՀՀ ՊԵԿ ԱՄՎ Բագրատաշենի կետ-բաժնի 

մաքսային ծառայողները, որոնց հետ իրականացրել ենք Հերցբերգի 

դրդապատճառների որոշման մեթոդիկան, որը հնարավորություն է 

տալիս մեզ առանձնացնել աշխատանքային դրդապատճառների 8 

խումբֈ Նշենք, որ տվյալ մեթոդիկան իրականացրել ենք բացառապես 

տղամարդկանց հետ (19 հոգի), քանի որ աշխատակազմի 99 տոկոսը 

կազմում են տղամարդիկֈ Մեթոդիկան թույլ է տալիս մեզ որոշել 

ծառայողների աշխատանքային դրդապատճառների 8 խումբ՝ 

ֆինանսներ, հասարակության կողմից ընդունված/հարգված լինելը, 

պատասխանատվություն, հարաբերությունները ղեկավարության հետ, 

կարիերա, անձնական նվաճումներ, աշխատանքի էություն, 

համագործակցություն կոլեկտիվում [1, էջ 272]ֈ Ամենաշատ միավոր 

հավաքած դրդապատճառները առաջնային են տվյալ աշխատողի 

համարֈ Գործնական մասում մենք ունեցանք հետևյալ պատկերը. 13 

ծառայողի համար առաջնային գործոնը ֆինանսներն են, 1 հոգու մոտ՝ 
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կարիերա, 2 հոգու մոտ՝ հարաբերությունները ղեկավարության հետ, 3 

հոգու մոտ՝  անձնական նվաճումներ: 

Եզրահանգում: Այսպիսով, մաքսային ծառայողի արդյունավետ 

գործունեության համար որոշիչ տեղ են զբաղեցնում նրա անհատական 

հոգեբանական առանձնահատկությունները, ճանաչողական ոլորտը՝ 

ուշադրության բաշխվածությունը, ուշադրության կենտրոնացվածութ-

յունը, օպերատիվ հիշողությունը,  քանի որ մարդկային մեծ հոսքը 

վերահսկելը մաքսային ծառայողից պահանջում է մեծ ջանքեր, 

գիտելիքներ, հոգեբանական կոնկրետ որակների համախումբ, ինչպես 

նաև աշխատանքային փորձֈ Ինքնավերահսկումը, ինքատիրապետումը, 

զսպվածությունը, մաքսային ծառայողի էթիկայի կանոնների 

պահպանումը ևս կարող են նպաստել վերջինիս արդյունավետ 

գործունեությանըֈ 

 

СОВОКУПНОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ЭФФЕКТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ТАМОЖЕННИКА 

Бабаян М. В. 

 

В статье представлены психологические компоненты, которыми 

обусловлена эффективная деятельность таможенного инспектора. Мы 

подчеркнули важность психологических качеств, которые позволяют 

выделить важность психологического аспекта в практической 

деятельности. В статье предьявлены конкретные психологические 

качества, которые могут поднять эффективность таможенной 

деятельности. Особое значение в таможенной службе имеет 

профессиограмма таможенного инспектора. 

Ключевые слова: таможенная служба, таможенный инспектор, 

психологические компоненты, база психологических знаний, 

эффективная деятельность. 

 
THE SET OF PSYCHOLOGICAL COMPONENTS DETERMINING THE 

EFFECTIVE ACTIVITY OF A CUSTOMS OFFICER 

Babayan M. V. 

 

The article presents the set of psychological components that determine 

the effective activity of a customs officer. The topic emphasizes the importance 
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of psychological qualities, which allows to distinguish the importance of 

psychological aspects in practical activities. We have  also singled out specific  

psychological features, qualities, the existence of which can increase the 

efficiency of the customs officer‘s activity. A key place and importance for the 

effective activity of a customs officer is his professional registration. 

Keywords: customs service, customs officer, psychological components, 

psychological knowledge base, effective activity. 
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Հոդվածը վերաբերում է ՀՀ քրեական դատավարության 

օրենսգքրում 2021թ. մայիսի 5-ին ընդունված համար ՀՕ-200-Ն օրենքով 

ներդրված համաձայնեցման վարույթի ինստիտուտին: Հոդվածում 

տրվում է համաձայնեցման վարույթի ընդհանուր էությունը և վեր է 

հանվում օրենսդրական խնդրահարույց հարցերից մեկը: 

Բանալի բառեր. քրեական դատավարություն, համաձայնեցման 

վարույթ, պարզեցված վարույթ, քրեական դատավարության օրենսգիրք, 

մեղադրող, ամբաստանյալ: 

 

Նախաբան: Համաձայնեցման վարույթը սահմանված է 2021 

թվականի հունիսի 30-ին ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից ընդունված 

քրեական դատավարության օրենսգրքով, որը ուժի մեջ է մտնելու 

2022թվականի հուլիսի 1-ից: Համաձայնեցման վարույթը որպես նոր 

ինստիտուտ համապատասխանեցվելով գործող իրավական նորմերին՝ 

ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում ներդրվեց 2021թ. մայիսի       

5-ին ընդունված համար ՀՕ-200-Ն օրենքով [1], որը եկավ փոխարինելու 

դատական քննության արագացված կարգին: Համաձայնեցման 

վարույթը՝ որպես ինստիտուտ (որոշ փոփոխություններով, կախված 

երկրի ներքին իրավակարգավորումներից և իրավընկալման 

մակարդակից), վաղուց գործում է մի շարք երկրներում՝ անկախ 

իրավական ընտանիքին պատկանելիությունից (այն գործում է ինչպես 

անգլոսաքսոնական իրավական ընտանիքին պատկանող մի շարք 

երկրներում, օրինակ՝ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, այնպես էլ 

ռոմանագերմանական իրավական ընտանիքին պատկանող 

երկրներում, օրինակ՝ Իտալիայում):  

2 0 2 1   № 2 
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Ինչպես ցույց է տալիս համաձայնեցման վարույթի՝ Հայաստանի 

Հանրապետությունում կիրառման շուրջ եռամսյա պրակտիկան, այն 

բավականին հաճախ կիրառվող ընթացակարգ է, որը իր 

կիրառելիության հաճախականությամբ չի զիջում արագացված 

դատաքննության կարգին: 

Թեմայի արդիականությունը հիմնավորվում է  նրա նոր 

ներդրմամբ, ինչը և փաստում է անհրաժեշտությունը՝ հնարավորինս 

շատ խորը մասնագիտական հետազոտական աշխատանքներ 

կատարելու սույն թեմային վերաբերող տարբեր առանցքային հարցերի 

շուրջ: ՀՀ-ում համաձայնեցման վարույթի վերջերս ներդրմամբ է 

պայմանավորված թեմայի շուրջ գիտական աշխատությունների 

պակասը, այդ իսկ պատճառով սույն հետազոտությունը գլխավորապես 

նվիրված է լինելու համաձայնեցման վարույթի՝ որպես նոր ինստիտուտի 

էության պարզաբանմանը:  

Ինչպես նախաբանում արդեն նշվեց, հետազոտվող ինստիտուտը 

մեծ կիրառություն ունի աշխարհում: Իսպանիայի թագավորությունում, 

Ռուսաստանի Դաշնությունում պարզեցված ընթացակարգը ավելի 

բնորոշ է Հայաստանում նախկինում կիրառված արագացված 

ընթացակագին և հիմնվում է ամբաստանյալի (մեղադրյալի) կողմից 

մեղադրանքի ընդունման վրա [2]: Իտալիայի Հանրապետություւնում, 

ինչպես նաև Ամերիակայի Միացյալ Նահանգներում, պարզեցված 

ընթացակարգը իրենից ներկայացնում է մեղադրողի և ամբաստանյալի 

(մեղադրյալի) կողմից համաձայնության գալը պատժի (պատժատեսակի 

և պատժաչափի) հետ [3]: 

Գիտության մեջ պարզեցված ընթացակարգի կիրառությունը 

միանշանակ չի ընդունվում, օրինակ՝ ռուս դատավարագետ                             

Տ. Մոիսեևան նշում է, որ արդարադատության իրականացման համար 

անհրաժետ է ցանկացած պարագայում իրականացնել բազմակողմանի 

քննություն, որպեսզի դատարանը իր դատավճռում հիմնվի անհերքելի 

փաստերի վրա, որը հնարավոր է միայն՝ հարցաքննելով վկաներին, 

փորձագետներին, հետազոտելով ապացույցները և այլ փաստաթղթեր: 

Գ. Բաղդասարյանը գտնում է, որ հայկական օրենսդրությամբ 

արագացված (պարզեցված) ընթացակարգի սահմանումը պայմանա-

վորված է այնպիսի օբյեկտիվ հիմքերով, ինչպիսիք են դատավարության 

արդյունավետության բարձրացումը, դատարանների ծանրաբեռնվա-

ծության նվազումը, մարդու իրավունքներին ուղղված միջազգային 

պայմանագրերի առկայությունը [4]: 
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Անդրադառնալով արդեն իսկ գործող համաձայնեցման վարույթի 

էությանը՝ հարկ է նշել, որ Համաձայնեցման վարույթը ներառում է ՀՀ 

քրեական դատավարության օրենսգրքի 9.1 բաժնի 45.1 գլխի 375.1 -            

375.7–րդ հոդվածները: Գլխավորը, ինչը տարբերակում է 

համաձայնեցման վարույթը արագացված դատաքննության վարույթից, 

մեղադրողի, ամբաստանյալի և իր պաշտպանի առավել մեծ 

ներգրավվածությունն է պատժի որոշման հարցում և համապատաս-

խանաբար դատարանի ավելի պասիվ մասնակցությունը:  

Համաձայն ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 375.1 

հոդվածի՝ դատարանը ինչպես և արագացված կարգ կիրառելու 

դեպքում, այնպես էլ համաձայնեցման վարույթը կիրառում է ոչ մեծ, 

միջին ծանրության կամ ծանր հանցագործության մեջ մեղադրվող 

ամբաստանյալի միջնորդության հիման վրա, որը կարող է ներկայացվել 

քրեական գործը դատարան ուղարկելու պահից մինչև դատաքննության 

սկսվելը: Համաձայնեցման վարույթի կիրառման համար անհրաժեշտ է, 

որ ամբաստանյալի միջնորդությանը չառարկի ինչպես դատախազը, 

այնպես էլ տուժողը: Դատախազը կարող է մեղադրական 

եզրակացությունը հաստատելիս արտահայտած դիրքոոշումը փոխել 

դատարանում: Համաձայնեցման վարույթ չի կարող կիրառվել այն 

դեպքում, եթե գործում ներգրավված են մի քանի ամբաստանյալներ, և 

նրանցից թեկուզ մեկը առարկում է համաձայնեցման վարույթ 

կիրառելուն:  

Համաձայնեցման վարույթի կիրառման համար անհրաժեշտ է, որ 

ամբաստանյալը ունենա պաշտպան և միջնորդությունը ներկայացնի 

նրա հետ խորհրադկցելու արդյունքում: 

Ուսումնասիրելով քրեական դատավարության օրենսգրքի            

375.1-ին հոդվածը՝ կարող ենք տեսնել որոշ բացեր, որոնցից մեկին էլ 

կանդրադառնանք սույն հետազոտության շրջանակներում:  

Համաձայն վերոհիշյալ հոդվածի՝ համաձայնեցման վարույթը 

կիրառվում է ոչ մեծ, միջին ծանրության կամ ծանր հանցագործության 

մեջ մեղադրվող ամբաստանյալի միջնորդության հիման վրա: 375.2-րդ 

հոդվածի համաձայն՝ ամբաստանյալի միջնորդությունը բավարարելու 

դեպքում դատարանը կողմերի բանակցությունների համար սահմանում 

է մեկամսյա ժամկետ, 375.3-րդ հոդվածի համաձայն՝ հատուցման 

ենթակա վնասի բնույթի և չափի, ամբաստանյալի նկատմամբ 

կիրառման ենթակա պատժի (պատժատեսակի և պատժաչափի), 

ներառյալ այն կրելու նպատակահարմարության հարցի շուրջ 
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համաձայնության չգալու պարագայում դատարանը գործի քննությունը 

շարունակում է ընդհանուր կարգով: 

Այսպիսով, եթե նախկինում արագացված կարգ կիրառելու 

դեպքում օրենսդիրը սահմանում էր պատժի առավելագույն 

պատժաչափ, որը չէր կարող գերազանցել ընդհանուր պատժի 2/3-ը, 

ապա այս պարագայում օրենսդիրը զերծ է մնացել մեղադրող կողմին 

պատժաչափի սահմանափակումների մեջ դնելուց, ինչը, թերևս, 

միանշանակ ընդունել չի կարելի: Այսպես, ինչպես արդեն նշել ենք, 

օրենսդրությունում պարզեցված ընթացակարգերի սահմանումը այլ 

օբյեկտիվ պատճառնելի հետ մեկտեղ հետապնդում է դատաքննության 

հնարավորինս արագ ավարտ՝ դատարանները չծանրաբեռնելու 

նպատակ: Եթե նախկինում ամբաստանյալը շահագրգռված էր 

ներկայացնելու միջնորդություն՝ պարզեցված կարգով դատաքննություն 

կիրառելու համար, ունենաով երաշխիք պատժի առավելագույն 

պատժաչափի հետ կապված, այս պարագայում նման երաշխիքը 

բացակայում է: Ամբաստանյալը, միջնորդելով համաձայնեցման 

վարույթի կիրառումը, չունի որևէ երաշխիք, որ մեղադրողը 

բանակցություններում չի առաջարկի առավելագույն պատժաչափ, իսկ 

առավելագույն պատժաչափ առաջարկելու դեպքում ամբաստանյալը 

ցանկություն կհայտնի դադարեցնելու բանակցությունները: Նման 

պարագայում ամբաստանյալը ավելի շահարգրգռված կլինի 

շարունակելու դատաքննությունը ընդհանուր կարգով՝ հուսալով 

դատարանի կողմից ստանալ ավելի մեղմ պատժաչափ: Հետևաբար այս 

բացի պատճառով կարող ենք գալ այն եզրահանգման, որ հնարավոր են 

դեպքեր, երբ համաձայնեցման վարույթը չծառայի իր նպատակին և, 

ընդհակառակը, ավելի երկարացնի գործի ընդհանուր կարգով 

քննության ժամանակահատվածը, հիշեցնենք, որ բանակցությունների 

համար սահմանված է առավելագույնը 1 ամիս ժամանակ: 

Եզրահանգում: Ինչպես նշվում է գրականությունում, 

պոպուլիստական այն գաղափարը, որ «ոչինչ այնքան թանկ չի 

արժենում, քան էժան դատավարությունը», այժմ ոչ մի երկրում 

անվերապահորեն չի ընդունվում [5]: Ժամանակը, արդարացիորեն, ցույց 

տվեց, որ առավել ակտուալ է որոշակի խմբի գործերով 

օրենսդրությունում ներդնել պարզեցված համակարգ:  

Իրականացված հետազոտության արդյունքները թույլ են տալիս 

եզրակացություն անել այն մասին, որ Համաձայնեցման վարույթը 

հանդիսանում է ինքնուրույն ինստիտուտ, որը կարգավորում է որոշ 
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տեսակի գործերով իրավահարաբերությունները, որի նպատակն է 

պարզեցնելու դատաքննության ընթացակարգը, թեթևացնելու 

դատարանների ծանրաբեռնվածությունը, և որը իր ուրույն տեղն է 

գրավում պարզեցված (հատուկ) ընթացակարգերի շարքում: 

Համաձայնեցման վարույթի ներդրումը Հայաստանի 

Հանրապետությունում կարող ենք դիտել որպես մեծ քայլ առաջ, որը 

փորձում է ներկայումս գործող գերծանրաբեռնված դատարանների բեռը 

թեթևացնել, սակայն հարկ է նշել նաև, որ գործող իրավակարգա-

վորումների վերլուծությունը թույլ է տալիս գալ եզրահանգման, որ նման 

կարգավորումների պարագայում հնարավոր չէ հասնել սույն 

ինստիտուտի առջև դրված խնդիրների ամբողջ ծավալով 

իրականացմանը: 
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5. Головко Л. В., Гуценко К. Ф. (ред.), Филимонов Б. А. Уголовный 

процесс западных государств. Учебное пособие для юридических 
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ԱՆՉԱՓԱՀԱՍ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՍՈՑԻԱԼ-

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ 

ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ՝ ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍՈՎ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ 

Մարուքյան Լ. Ռ. 

 

Հանցագործությունը մեր օրերում մեծ չարիք է, իսկ 

անչափահասների հանցագործությունը՝ բազմակի անգամներ 

մեծացված: Անչափահասների հանցավորության ներկա վիճակից, դրա 

միտումներից է կախված հանցավորության ապագա վիճակը: 

Հանցավորության նկատմամբ արդյունավետ վերահսկողություն 

ապահովելու համար կարևոր է անչափահասների հանցավորության 

կանխման արդյունավետ միջոցառումների մշակումը: Իսկ դա 

հնարավոր է միայն անչափահասների հանցավորությանը նպաստող 

գործոնները բացահայտելու միջոցով: 

Բանալի բառեր. անչափահաս հանցագործներ, հանցագործություն, 

անօրինական վարքի ձևավորում, սոցիալ-մանկավարժական 

աջակցություն, հիմնական միջոցներ, մեթոդներ, սկզբունքներ՝ 

անչափահասների շրջանում, դեռահասներ, հանցագործության 

նվազեցում, շտկողական աշխատանք, վերադաստիարակություն: 

 

Նախաբան: Անչափահահասների հանցավոր վարքն 

ուսումնասիրվել է մի շարք մանկավարժների և գիտնականների կողմից 

(Վ. Ս. Սոլովև, Ա. Վ. Սուվորով, Ս. Ա.Պետրենկո, Ա. Վ. Մուդրիկ, Բ. Թ. 

Բելիչևա և ուրիշներ), ովքեր դիտարկել են անչափահասների 

հանցագործության նվազեցման հիմնական միջոցներն ու մեթոդները: 

Տվյալ հոդվածի նպատակն էր ուսումնասիրել անչափահաս 

հանցագործների անօրինական վարքը, նրանց տրվող սոցիալ-

մանկավարժական օգնությունը (աջակցությունը), մեթոդներն ու 

սկզբունքները: Այս ուսումնասիրությունը իրականացվել է Վանաձոր 

քաղաքի Տարոնի բաժնի ոստիկանությունում, «Սպիտակի 

2 0 2 1   № 2 
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երիտասարդների տուն» բաց երիտասարդական կենտրոնում և 

Վանաձորի մի շարք դպրոցներում: Հետազոտության ընթացում կիրառել 

ենք հետևյալ մեթոդները՝ դիտում, զրույց, հարցաթերթիկ, 

համեմատություն, փաստաթղթերի վերլուծություն: 

Հոդվածի արդիականությունը պայմանավորված է նրանով, որ 

այսօր մեր հասարակության առջև ծառացած սոցիալապես կարևոր 

խնդիրներից մեկը անչափահասների շրջանում հանցագործությունների 

աճի նվազեցման ուղիների որոնումն է և դրանց կանխարգելման 

արդյունավետությունը: Արդի պայմաններում անչափահաս 

հանցագործների հետ աշխատելու նոր, արդյուանվետ մեթոդների և 

սկզբունքների անհրաժեշտություն կա, որը թույլ կտա դեռևս վաղ 

փուլերում միջամտել անօրինական վարքի ձևավորմանը: Այսօր 

հատկապես արդիական է դառնում սոցիալական ոլորտի 

մասնագետների, մասնավորապես սոցիալական մանկավարժի սոցիալ-

հոգեբանական և մանկավարժական աջակցությունը հանցագործություն 

կատարած անչափահասների շրջանում: 

Սոցիալական մանկավարժը ախտորոշման նպատակով հավաքում 

է տեղեկատվություն անչափահասի, նրա ընտանիքի վերաբերյալ, 

բացահայտում է հակաօրինական վարքի առաջացման պատճառները: 

Հոդվածի հիմնական բովանդակությունը: Հանցագործ 

անչափահասների հետ սոցիալ-մանկավարժական  աշխատանքը կարող 

է կազմակերպվել տարբեր հաստատություններում, այդ թվում՝ 

դպրոցում և վերականգնողական կենտրոնում: Հանցագործ 

անչափահասների հետ աշխատելը անպայման ենթադրում է 

վերադաստիարակման գործընթաց՝ նրանց վարքի տարբեր շեղումների 

կանխարգելման և հաղթահարման համարֈ 

Մ. Ա. Գալագուզովան, Մ. Ն. Կոստիկովան նշում են, որ 

սոցիալական մանկավարժը հանցավոր վարքագիծ ունեցող երեխաների 

և դեռահասների հետ աշխատանքում ցուցաբերում է տարբեր 

օգնություններ՝ 
 սոցիալ-տեղեկատվական 

 սոցիալ-վերականգնողական 

 սոցիալ-տնտեսական 

 սոցիալ-հոգեբանական 

 սոցիալ-իրավական 

 սոցիալ-կենցաղային 

 բժշկասոցիալական  

 սոցիալ-մանկավարժական 
 

Անչափահաս հանցագործների հետ աշխատելիս սոցիալական 

մանկավարժը առաջնորդվում է մի շարք սկզբունքներով. 

Պահանջների միասնության և անչափահասի անձի նկատմամբ 

հարգանքի սկզբունքը:  
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Դաստիարակչական ազդեցությունների հետևողականության, 

համակարգվածության, միասնականության և շարունակականության 

սկզբունքը: 

Ձևավորման սկզբունքը գիտակցության և վարքի միասնության մեջ:  

Թիմում և թիմի միջոցով դաստիարակության սկզբունք:  

Այս փուլում կարևոր է շտկողական աշխատանքը, որն ուղղված է 

անձի վարքը ուղղելուն, արժեքային կողմնորոշումները փոխելուն, իսկ 

դրանց միջոցով փոխվում են ներքին համոզմունքները, միջանձնային 

որակները: 

Վ. Պ. Կաշենկոն մշակել է շտկողական աշխատանքի մեթոդներ, 

որոնք միավորել է երկու խմբի մեջ՝ մանկավարժական և 

հոգեթերապևտիկ: 

Լ. Ս. Վիգոտսկին ասել է. «Մեթոդի խնդիրը դեռահասի 

մշակութային զարգացման ողջ պատմության սկիզբն ու հիմքն է՝ ալֆան 

և օմեգան»: Իրապես հենվել մեթոդի վրա, հասկանալ դրա կապը այլ 

մեթոդների հետ, հաստատել դրա ուժեղ և թույլ կողմերը, հասկանալ 

դրա նշանակությունը և զարգացնել դրա նկատմամբ ճիշտ 

վերաբերմունքը և գիտական մոտեցումը ամենակարևոր խնդիրների 

լուծման ժամանակ  [3, 89]: 

Սոցիալ-մանկավարժական գործունեության մեջ լայնորեն 

կիրառվող մեթոդներն են համոզումը և վարժությունը [1, 68]: 

Համոզումը մանկավարժության մեջ կարող է իրականացվել 

այնպիսի հայտնի մեթոդների միջոցով, ինչպիսիք են զրույցը, 

դասախոսությունը, բանավեճը, դրական օրինակը: 

Վարժության մեթոդի օգտագործման արդյունավետությունը 

մեծանում է, երբ սոցիալական մանկավարժը դիմում է վարժության 

մեթոդի կազմակերպման այնպիսի ձևերի, ինչպիսիք են 

ստեղծագործական և դերային խաղերը [1, 68]: 

Անչափահասների հետ բանավեճի կիրառումը նպաստում է 

դատողությունների ձևավորմանը: Բանավեճի դրական արդյունքը 

կախված է սոցիալական մանկավարժի մանրակրկիտ նախապատրաս-

տումից, բանավեճի թեմայի ընտրությունից, առաջարկվող հարցերի 

հասկանալի ընտրությունից, որոնք երեխաների մոտ կառաջացնեն 

հետաքրքրություն քննարկման համար [2, 78]: 

Դաստիարակչական օրինակի մեթոդը հիմնված է 

անչափահասների ընդօրինակման այն գործողությունները և 

արարքները կրկնօրինակելու վրա, որոնք համապատասխանում են 
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իրենց հայացքներինֈ Կ. Դ. Ուշինսկին գրել է, որ դաստիարակչական 

ուժը թափվում է միայն մարդկային անձի կենդանի աղբյուրից, որ անձի 

դաստիարակության վրա կարող է ազդել միայն անձը [4, 93]: 

Սոցիալ-մանկավարժական մեթոդների մեջ հատուկ խումբ են 

կազմում խրախուսման և պատժի մեթոդներըֈ Այս ոլորտում կարևոր է 

նաև Ա. Ս. Մակարենկոյի մոտեցումը: Նա գտնում էր, որ պետք է հաճախ 

խրախուսել, պատժել միայն հազվադեպ՝ անհրաժեշտության դեպքում: 

Շ. Ա. Ամոնաշվիլին կարծում էր, որ պետք չէ պատժել, միայն 

խրախուսել: 

«Մանկավարժական պահանջ» մեթոդը պետք է առաջացնի ոչ 

միայն անձի զարգացում, այլև վերածվի իր անձի նկատմամբ 

դաստիարակվողի պահանջի: Ըստ ներկայացման ձևի՝ պահանջները 

լինում են ուղիղ և անուղղակի: 

Հաջորդ մեթոդը «պայթյունն» է: Մեթոդի այս անվանումը տվել է 

խորհրդային ժամանակաշրջանի տաղանդավոր մանկավարժ Ա. Ս. 

Մակարենկոն:  

Ոստիկանության Վանաձոր քաղաքի Տարոնի բաժնի 

անչափահասների գործերով և ընտանիքում բռնության կանխարգելման 

բաժանմունքի պետ, ոստիկանության փոխգնդապետ պարոն                   

Ռ. Վարոսյանի բաժինն իրականացնում է հանցագործությունների 

կանխում, բացահայտում, վերահսկողություն և տունայց: Մեզ ներկա-

յացվեց վերջին 6 տարվա վիճակագրական տվյալները (աղյուսակ 1): 
Աղյուսակ 1: 

Վիճակագրական տվյալներ (տեղեկատվական) 

ԹՎԱԿԱՆԸ 
ԱՆՉԱՓԱՀԱՍ 

ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՆԵՐԻ ԹԻՎԸ 

2015 42 

2016 53 

2017 54 

2018 34 

2019 26 

2020 32 

 

Հաջորդիվ կիրառել ենք հարցաթերթիկ՝ նախատեսված 

սոցիալական մանկավարժների համար, որի նպատակն էր պարզել 

հանցագործություն կատարած անչափահասներին սոցիալ-մանկավար-

ժական օգնության մեթոդներն ու սկզբունքները: 

Հետազոտության արդյունքները ներկայացված են ստորև՝ 

գրաֆիկների տեսքով (նկար 1, 2): 
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Նկար 1. Հանցագործություն կատարած անչափահասների հետ կիրառվող 

մեթոդները: 

 
Նկար 2. Հանցագործություն կատարած անչափահասների  հետ աշխատանքի 

սկզբունքները: 

 

Եզրահանգումներ: Գիտատեսական գրականությունն ուսումնասի-

րելիս պարզեցինք հանցագործություն կատարած անչափահասների 

սոցիալ-մանկավարժական օգնության սկզբունքներն ու մեթոդները: 

Անչափահասների անօրինական և շեղված վարքագծի պատճառները 

տարբեր են, այդ թվում՝ ընտանիքում անբարենպաստ իրավիճակը, 

անկախության ձգտումը, ծնողական գիտելիքների բացակայություն այն 

մասին, թե ինչպես հաղթահարել մանկավարժական դժվար 

իրավիճակները: Հանցագործություն կատարած անչափահասներին 

սոցիալ-մանկավարժական օգնության հիմնական մեթոդներն են՝ 

համոզում, վարժություն, զրույց, բանավեճ, խրախուսանք, պատիժ, 

դերային խաղեր, դիդակտիկ խաղեր: Աշխատանքի ընթացքում 

սոցիալական մանկավարժն առաջնորդվում է հետևյալ սկզբունքներով՝ 
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անհատական մոտեցում, մարդասիրություն, բարոյական արժեքների 

կարևորում, հետևողականություն, գաղտնիություն: 

 

ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ПРЕСТУПНИКАМ, 

УТВЕРЖДЕННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО 

Марукян Л. Р. 

 

Преступность в наши дни - это большое зло, а преступность среди 

несовершеннолетних во много раз выше. Будущее состояние 

преступности среди несовершеннолетних зависит от текущего состояния 

преступности среди несовершеннолетних. Важно разработать 

эффективные меры по предупреждению преступности среди 

несовершеннолетних, чтобы обеспечить эффективный контроль над 

преступностью. А это возможно только путем выявления факторов, 

способствующих преступности несовершеннолетних. 

Ключевые слова: несовершеннолетние правонарушители,  

преступление, формирование противоправного поведения,  

социально-педагогическая поддержка, основные инструменты, методы, 

принципы, применяемые среди несовершеннолетних подростков, 

снижение преступности, исправительная работа, реабилитация. 

 

PRINCIPLES AND METHODS OF SOCIAL AND PEDAGOGICAL 

ASSISTANCE TO MINORAL CRIMINALS APPROVED EXPERIMENTALLY 

Maruqyan L. R. 

 

Тhese days crime, is a great evil, and juvenile delinquency is many times 

higher. The future state of juvenile delinquency depends on the current state 

of juvenile delinquency. It is important to develop effective measures for the 

prevention of juvenile delinquency in order to ensure effective control over 

crime. And this is possible only by identifying the factors that contribute to 

juvenile delinquency. 

Keywords: juvenile delinquents the crime, the formation of illegal 

behavior, social and pedagogical support, basic tools, methods, principles, 

among minors, adolescents, decrease in crime, correctional work, 

rehabilitation. 
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Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու և քաղաքացու 

հիմնական իրավունքների և ազատությունների հարգումն ու 

պաշտպանությունը (ամրագրված է ՀՀ Սահմանադրության մեջ) 

հանրային իշխանության պարտականություններն են: Հանրային 

իշխանություն իրականացնող մարմինների անօրինական գործո-

ղություններից պաշտպանությունը անձի համար պետք է հանդիսանա 

կարևորագույն երաշխիքներից մեկը: Չափազանց կարևորվում է 

հանրային իշխանություն իրականացնող մարմինների պաշտոնատար 

անձանց անօրինական գործողությունների հետևանքով պատճառված 

վնասի հատուցման օրենսդրական մեխանիզների կիրառումը:  

Բանալի բառեր. վարչարարությամբ պատճառված վնաս, 

հանրային իշխանություն իրականացնող մարմին, վարչական վարույթ, 

իրավաբանական պատասխանատվություն, վարչարարության իրավա-

չափություն: 

 

Յուրաքանչյուր իրավական պետությունում մարդու և  քաղաքացու  

իրավունքների և ազատությունների պաշտպանությունը՝ հանրային 

իշխանություն իրականացնող մարմինների անօրինական գործողութ-

յուններից, պետք է հանդիսանա իրավական պետության  կարևորագույն  

երաշխիքներից մեկը: Այս առումով չափազանց կարևոր է 

վարչարարությամբ պատճառված վնասի հատուցմանն  առնչվող 

հարցերի  իրավական պատշաճ կարգավորումը: 

Այդպիսի երաշխիք են հանդիսանում «Վարչարարության 

հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքը (ընդունվել է 

18.02.2004թ., ուժի մեջ է մտել 31.12.2004թ.) և Հայաստանի 

2 0 2 1   № 2 
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Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրքը (ընդունվել է 

05.05.1998թ., ուժի մեջ է մտել 01.01.1999թ.): Մասնավորապես՝ հանրային 

իշխանություն իրականացնող մարմինների ապօրինի գործողութ-

յունների հետևանքով պատճառված վնասի հատուցմանն են 

վերաբերում ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 18-րդ, 1063-րդ և 1064-րդ 

հոդվածները, իսկ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 

վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի [1] /այսուհետ՝ Օրենք/ ամբողջ 7-րդ բաժինը 

ամբողջությամբ կարգավորում է նշված հարաբերությունները: 

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 2015 

թվականի դեկտեմբերի 6-ի փոփոխություններով առաջին անգամ 

սահմանադրաիրավական հարթությունում ուղղակի կերպով 

սահմանվեցին պատշաճ վարչարարության և վարչարարությամբ 

պատճառված վնասի հատուցման իրավունքներըֈ Մասնավորապես՝ ՀՀ 

Սահամադրության 62-րդ հոդվածի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք ունի 

պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու 

պաշտոնատար անձանց ոչ իրավաչափ գործողություններով կամ 

անգործությամբ, իսկ օրենքով սահմանված դեպքերում՝ նաև իրավաչափ 

վարչարարությամբ պատճառված վնասի հատուցման իրավունք: Իսկ ՀՀ 

Սահմանադրության 6-րդ հոդվածը սահմանում է, որ պետական և 

տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ու պաշտոնատար անձինք 

իրավասու են կատարելու միայն այնպիսի գործողություններ, որոնց 

համար լիազորված են Սահմանադրությամբ կամ օրենքներով: 

Սահմանադրության հիշյալ նորմերի բովանդակությունից ակնհայտ է, 

որ վարչական մարմինները հստակ գիտեն՝ ինչ կարող են անել, և ինչն է 

արգելված անելֈ Հետևաբար, իշխանական լիազորություններով օժտված 

պետական մարմիններն ու պաշտոնատար անձինք պետք է դրսևորեն 

պատշաճ վարքագիծ՝ Սահմանադրությամբ և օրենքով սահմանված 

կարգով վարչարարություն իրականացնելիսֈ  

Պետք է նշել, որ վարչարարությամբ պատճառված վնասի 

հատուցման կապակցությամբ ծագող իրավահարաբերությունների 

հանրային իրավական բնույթը հաստատվում է նրանով, որ այդ 

հարաբերությունները օժտված են միայն հանրային իրավահարաբե-

րություններին բնորոշ առանձնահատկություններովֈ  

Ոչ պատշաճ վարչարարության, իսկ Օրենքի 7-րդ բաժնով 

նախատեսված դեպքերում՝ նաև իրավաչափ վարչարարության 

հետևանքով անձանց պատճառված վնասի համար պատասխա-

նատվությունը կրում է Հայաստանի Հանրապետությունը, եթե վնասը 
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պատճառվել է գործադիր իշխանության համապատասխան 

մարմինների կամ տարածքային կառավարման մարմինների կողմից, 

կամ համապատասխան համայնքը՝ տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների պատճառած վնասի դեպքում (Օրենքի 95-րդ հոդվածի 2-րդ 

մաս)ֈ Պետք է նշել, որ Օրենքում հստակ նշված է, որ վնասի հատուցում 

չի իրականացվում, քանի դեռ վարչական մարմնի իրավական ակտը, 

գործողությունը կամ անգործությունը, որով անձին վնաս է հասցվել, 

սահմանված կարգով ոչ իրավաչափ չի ճանաչվել, բացառությամբ այն 

դեպքերի, երբ վնաս է պատճառվել իրավաչափ վարչարարությամբֈ  

Վարչարարությամբ պատճառված վնասի հատուցման խնդիրներին 

իր որոշումներում անդրադարձել է նաև ՀՀ Վճռաբեկ դատարանը: 

Մասնավորապես՝ ՀՀ Վճռաբեկ դատարանը մի շարք գործերով այն 

իրավական դիրքորոշումն է արտահայտել, որ վարչարարությունը ոչ 

իրավաչափ ճանաչելու և դրանով պատճառված վնասի հատուցման 

իրավունք ձեռք բերելու համար նախապես անհրաժեշտ է ոչ իրավաչափ 

ճանաչել իրականացրած վարչարարությունըֈ Այսպես, ՎԴ/1761/05/14 

վարչական գործով 2016 թվականի դեկտեմբերի 26-ին կայացված 

որոշմամբ՝ ՀՀ Վճռաբեկ դատարանը մասնավորապես նշել է հետևյալը. 

«Վարչական մարմինների վարչարարության արդյունքում պետության 

պատասխանատվությունը ծագում է հետևյալ պայմանների 

միաժամանակյա առկայության դեպքում՝ − իրականացվել է ոչ 

իրավաչափ (իսկ նույն օրենքով նախատեսված դեպքերում՝ նաև 

իրավաչափ) վարչարարություն, − պատճառվել է վնաս, իրականացված 

վարչարարության և պատճառված վնասի միջև առկա է 

պատճառահետևանքային կապ: (...)Այսպիսով, ոչ իրավաչափ 

վարչարարության արդյունքում պետության պատասխանատվության 

պայմաններն են վնասի առկայությունը և դրա վրա հասնելը 

(պատճառվելը) ոչ իրավաչափ վարչարարության հետևանքով» [2]: 

Մեկ այլ՝ ՎԴ/0277/05/09 վարչական գործով 2010 թվականի 

դեկտեմբերի 3-ին կայացված որոշմամբ՝ ՀՀ Վճռաբեկ դատարանը նշել է, 

որ վարչարարության հետևանքով վնասի հատուցման պահանջով 

անհրաժեշտ է, որ առաջին հերթին ոչ իրավաչափ ճանաչված լինի 

անձին վնաս հասցրած վարչական մարմնի իրավական ակտը, 

գործողությունը կամ անգործությունը, որից հետո միայն անձը 

պարտավոր է նախ դիմել վնասը պատճառած վարչական մարմին, որի 

կողմից հատուցման պահանջն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն 

մերժելու կամ դիմումը չքննարկելու դեպքում կարող է վարչական ակտը, 
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գործողությունը կամ անգործությունը բողոքարկել վերադասության կամ 

դատական կարգով [3]: 

Օրենքի 100-րդ հոդվածի համաձայն՝  

1. Վնասի հատուցման պահանջը պետք է ներկայացվի այն վարչական 

մարմին, որի վարչարարության հետևանքով պատճառվել է դա: 

2. Վնասի հատուցման պահանջը ներկայացվում է դիմումի միջոցով, 

որի նկատմամբ կիրառվում են սույն օրենքի 31-րդ հոդվածի 

կանոնները: 

Այս կապակցությամբ ՀՀ Վճռաբեկ դատարանը ՎԴ/3280/05/09 

վարչական գործով 2010 թվականի դեկտեմբերի 3-ին կայացված 

որոշմամբ արձանագրել է, որ վարչարարության հետևանքով վնասի 

հատուցման պահանջով անհրաժեշտ է, որ առաջին հերթին ոչ 

իրավաչափ ճանաչված լինի անձին վնաս հասցրած վարչական մարմնի 

իրավական ակտը, գործողությունը կամ անգործությունը, որից հետո 

միայն անձը պարտավոր է նախ դիմել վնասը պատճառած վարչական 

մարմին, որի կողմից հատուցման պահանջն ամբողջությամբ կամ 

մասնակիորեն մերժելու կամ դիմումը չքննարկելու դեպքում կարող է 

վարչական ակտը, գործողությունը կամ անգործությունը բողոքարկել 

վերադասության կամ դատական կարգով [4]: 

Ասվածից հետևում է, որ ՀՀ դատական պրակտիկայում այս 

ուղղությամբ արտահայտած դիրքորոշմամբ վարչարարությամբ 

պատճառված վնասը, եթե ճանաչվել է ոչ իրավաչափ, ապա դրա 

հատուցման պարտականությունը պետք է կրի պետությունը, քանի որ 

այդ պարտականության կրող հատուկ սուբյեկտը պետությունն է 

հանդիսանումֈ ՀՀ Վճռաբեկ դատարանը թիվ ԵԿԴ/0441/02/16 վարչական 

գործով կայացված որոշմամբ նշել է հետևյալը. «Վարչական մարմնի 

կողմից պատճառված վնասի հատուցման պարտականությունը ծագում 

է պատշաճ վարչարարության ապահովման միջոցով մարդու հիմնարար 

իրավունքների երաշխավորված իրականացմանն ուղղված հանրային 

շահի կենսագործման կապակցությամբ» [5]ֈ 

Վարչարարությամբ պատճառված վնասի հատուցմամբ 

պայմանավորված իրավահարաբերությունների բնույթը պարզելու 

համար անհրաժեշտ է բացահայտել հանրային և մասնավոր 

իրավահարաբերությունները միմյանցից առանձնացնելու չափանիշ-

ներըֈ Հանրային իրավահարաբերությունների հասցեատերը միշտ 

հասարակությունն է. հենց այդ պատճառով էլ որոշակի առանձին աձը 

միջոցներ չի ձեռնարկում այն փաստացի իրականացնելու համար: 
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Այնուամենայնիվ, պատճառված վնասի փաստացի իրականացումը 

ապահովելու խնդիրը դրված է անհատի վրա՝ անկախ նրանից, թե ովքեր 

կարող են նախաձեռնել հանրային իշխանական ակտերը ոչ իրավաչափ 

ճանաչելըֈ Վերլուծության ենթարկելով Օրենքի 100-րդ, 102-րդ 

հոդվածների նորմերը՝ պարզ է դառնում, որ օրենսդիրը վնասի 

հատուցման տրամադրելու ծանրությունը վերապահում է տուժողին, ով 

էլ պետք է հիմնավորի վնասի և ոչ իրավաչափ վարչարարության հետ 

դրա պատճառահետևանքային կապըֈ Անհատը ինքը պետք է 

ներկայացնի նման դիմում, քանի որ վարչական մարմինը դիմումի 

բացակայության դեպքում նման նախաձեռնություն չի դրսևորիֈ Իսկ 

օրենքի 101-րդ հոդվածը սահմանում է, որ վնասի հատուցման պահանջը 

կարող է ներկայացվել այն պահից հետո՝ 3 տարվա ընթացքում, երբ 

անձն իմացել է կամ պարտավոր էր իմանալ իրեն պատճառված վնասի 

մասին, բայց ոչ ուշ, քան այն գործողության կատարման կամ 

անգործություն թույլ տալու կամ իրավական ակտն ուժի մեջ մտնելու 

պահից 10 տարին լրանալը, որով նրան վնաս է պատճառվել: Այս 

կապակցությամբ ՀՀ Վճռաբեկ դատարանը հայտնել է իրավական 

դիրքորոշում հետևյալի մասին. «Վարչարարությամբ պատճառված 

վնասի հատուցման պահանջի մասին անձի դիմումը՝ ուղղված 

իրավասու վարչական մարմնին (…), սահմանված ընդհանուր կարգով 

վարչական վարույթ հարուցելու հիմք էֈ Ոչ իրավաչափ 

վարչարարությամբ պատճառված վնասի հատուցման պահանջով 

դիմելով համապատասխան վարչական մարմնին՝ շահագրգիռ անձը 

հայցում է իր պահանջի բավարարման վերաբերյալ բարենպաստ 

վարչական ակտի ընդունում» [6]:  

Այսպիսով՝ նշված նորմերի վերլուծությունից պարզ է դառնում, որ 

վարչարարությամբ պատճառված վնասի հատուցման վերաբերյալ 

ներկայացված պահանջի կապակցությամբ վարչական մարմինը պետք է 

ընդունի այն բավարարելու կամ մերժելու մասին վարչական ակտ: 

Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոմիտեի 2004 թ. դեկտեմբերի 

15-ին ընդունված թիվ  R(2004)20 հանձնարարականի համաձայն՝    

«Վարչական ակտ» են համարվում` ա) իրավական ակտերը` 

անհատական և նորմատիվ (ընդգծումը մերն է), ինչպես նաև 

վարչակազմի ֆիզիկական գործողությունները, որոնք արվել են 

վարչական իշխանությամբ իրենց վերապահված գործառույթներն 

իրականացնելիս, և որոնք կարող են ազդել ֆիզիկական և 

իրավաբանական անձանց իրավունքների վրա, բ) որոշակի 
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գործողություն կատարելուց հրաժարվելու կամ անգործության 

իրավիճակներ, երբ վարչական մարմինը պարտավոր է կիրառել 

ընթացակարգ համապատասխան պահանջի առկայության դեպքում [7]ֈ 

«Վարչական ակտ» հասկացության բնորոշումը հստակ 

սահմանված է «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի 

մասին» ՀՀ  օրենքում, համաձայն որի՝ վարչական ակտն արտաքին 

ներգործություն ունեցող այն որոշումը, կարգադրությունը, հրամանը 

կամ այլ անհատական իրավական ակտն է, որը վարչական մարմինն 

ընդունել է հանրային իրավունքի բնագավառում կոնկրետ գործի 

կարգավորման նպատակով, և ուղղված է անձանց համար իրավունքներ 

և պարտականություններ սահմանելուն, փոփոխելուն, վերացնելուն կամ 

ճանաչելուն: 

Հարկ է առանձնացնել  նույն  Օրենքում վարչական ակտին տրված 

բնորոշումներին, մասնավորապես. վարչական ակտը ընդունվում է 

վարչական մարմնի կողմից, վարչական ակտն ընդունվում  է հանրային 

իրավունքի բնագավառում կոնկրետ գործի կարգավորման նպատակով, 

վարչական ակտն ունի ակտիվ ներգործություն, վարչական ակտն 

ուղղված է անձանց համար իրավունքներ և պարտականություններ 

սահմանելուն, փոփոխելուն, վերացնելուն կամ ճանաչելունֈ 

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 16-րդ հոդվածի համաձայն՝ 

վնասների հատուցումը հանդիսանում է քաղաքացիաիրավական 

իրավունքների պաշտպանական միջոց, որը գործում է մասնավոր՝ 

իրավահավասար սուբյեկտների միջև ծագած հարաբերություններումֈ 

Իսկ մասնավոր անձանց միջև իրավական հարաբերությունները 

համարվում են մասնավոր, պայմանագրային, ուստի այդ 

հարաբերություններից բխող վեճերը ՀՀ-ում պետք է քննվեն 

քաղաքացիական արդարադատություն իրականացնող դատարանների 

կողմից՝ ելնելով մասնավոր իրավունքի   սկզբունքից [8]:   

Համեմատության համար նշենք հետևյալը. հատկանշական է, որ 

Բելառուսի Հանրապետության Քաղաքացիական օրենսգիրքը 

նախատեսում է պետական մարմնի, տեղական ինքնակառավարման 

մարմնի և նրանց պաշտոնատար անձանց կողմից քաղաքացուն,  

իրավաբանական անձին պատճառված վնասի դեպքում 

փոխհատուցման իրավունք, սակայն այն չի մատնանշում, թե որ 

սուբյեկտի կողմից այն պետք է փոխհատուցվիֈ  

Մասնավորապես՝ Բելառուսի Հանրապետության Քաղաքացիա-

կան օրենսգրքի 938-րդ հոդվածի համաձայն. «Վնասը, որը պատճառվել է 



167 

 

քաղաքացուն կամ իրավաբանական անձին պետական մարմնի, 

տեղական ինքնակառավարման մարմնի կամ դրանց պաշտոնատար 

անձանց գործողության կամ անգործության հետևանքով, այդ թվում 

նրանց՝ օրենքին հակասող ակտի արդյունքում, ենթակա է 

փոխհատուցման»ֈ  

Վերոգրյալը թույլ է տալիս նշելու, որ վարչարարությամբ 

պատճառված վնասի հետ կապված հարաբերությունների 

կարգավորումը դուրս են քաղաքացիաիրավական կարգավորման 

առարկայի շրջանակներից և քաղաքացիական օրենսգրքի վնաս 

պատճառելու հետևանքով ծագած պարտավորությունների վերաբերյալ 

իրավական դրույթները կիրառվում են այն ծավալով, որքանով չեն 

հակասում Օրենքի 95-111-րդ հոդվածներին, քանի որ  

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ 

օրենքի 7-րդ բաժինի 15 և 16-րդ գլուխները վերաբերում են բացառապես 

հանրային իրավահարաբերություններին, ինչի մասին է վկայում նաև 

Վճռաբեկ դատարանի՝ որպես օրենքի միատեսակ կիրառումն 

ապահովող մարմնի, իրավական դիրքորոշումը [9]:    

Դրամական միջոցներով վնասի հատուցումը նախատեսված է 

Օրենքի 99-րդ հոդվածովֈ Նշված հոդվածի վերլուծությունից բխում է, որ 

եթե վարչարարությամբ վնաս պատճառողի կողմից հետևանքների 

վերացումը հնարավոր կամ բավարար չէ, կամ հետևանքների վերացման 

համար անհրաժեշտ են ավելի մեծ ծախսեր, քան պատճառված 

գույքային վնասն է, ապա վնասը հատուցվում է դրամական միջոցներովֈ 

Պետք է նշել, որ ՀՀ օրենսդրությամբ ամբողջապես սահմանված չէ, թե 

ինչպես է որոշվում վնասի չափը:  

Այսպիսով, վնասի հատուցման եղանակներից օրենսդիրը 

առաջնայնությունը վերապահում  է վարչարարությամբ առաջացած 

հետևանքների վերացմանը, և միայն դրա անհնարինության կամ ոչ 

բավարար լինելու, ինչպես նաև հետևանքների վերացման  համար 

պատճառված գույքային վնասի չափը գերազանցող ծախսերի 

անհրաժեշտության դեպքում է, որ օրենսդիրը սահմանում է դրամական 

միջոցներով վնասի հատուցման եղանակին անցնելու 

հնարավորություն: Եղանակների նկատմամբ այսպիսի ընտրանքային 

մոտեցումը, կարծում ենք, միանգամայն հիմնավորված է, քանի որ այն 

նպաստում է կամայականությունների նվազմանը, վարչարարության 

որակի բարելավմանը և կոռուպցիոն ռիսկերի բացառմանը: Տվյալ 

դեպքում ելակետ է ընդունվել այն, որ վարչական մարմինը պետք է 
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զրկված լինի սոսկ դրամական միջոցներով վնասի հատուցման միջոցով 

կամայական վարչարարությունը շարունակելու հնարավորությունից 

[10]: 

Ամփոփելով վերը ասվածը՝ պետք է նշել, որ վարչարարությամբ 

պատճառված վնասի հատուցման ինստիտուտի շարունակական 

կատարելագործումը անշուշտ ողջունելի է, սակայն իրականացվող 

օրենսդրական փոփոխությունները հաճախ իրավական անորոշություն 

են առաջացնում իրավակիրառ պրակտիկայում ինչպես ֆիզիկական և 

իրավաբանական անձանց, այնպես էլ վարչական մարմինների համար: 

Չնայած այս հանգամանքին՝ գտնում ենք, որ Հայաստանի 

Հանրապետությունում գործող «Վարչարարության հիմունքների և 

վարչական վարույթի» օրենքը իսկապես հանդիսանում է 

վարչարարություն իրականացնող մարմինների լիազորությունները 

օրինականորեն ու արդյունավետ իրականացնելու կարևորագույն 

երաշխիքներից մեկը:  
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Уважение и защита основных прав и свобод человека и гражданина в 

Республике Армения является обязанностью государственной власти, что 

закреплено в Конституции Республики Армения. Защита от 

противоправных действий со стороны государственных органов должна 

быть одной из важнейших гарантий личности. Использование 

законодательных механизмов для возмещения ущерба, причиненного 

незаконными действиями государственных служащих, имеет большое 

значение.  

Ключевые слова: административный ущерб, государственная власть, 

административное производство, юридическая ответственность, 

верховенство закона. 
 

THE PECULIARITIES FOR DAMAGE COMPENSION CAUSED BY THE  

ADMINISTRATION IN THE REPUBLIC OF ARMENIA 

Baghdasaryan V. M. 
 

The protection and the respect for the fundamental rights and freedoms 

of the human being and the citizen in the Republic of Armenia shall be the 

duty of the public power and it is fixed in the Constitution of the Republic of 

Armenia. One of the most important guarantee of the public power  should be 
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the protection of the person from nonlegitimate action.  It is extremely 

important the application of legislative mechanisms for the compensation of 

damages caused by nonlegitimate actions of officials.  

Keywords: damage caused by administrative action, the public power, 

administrative proceedings, legal responsibility, administrative jurisdiction. 
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Հեղինակային իրավունքի շրջանակներում նախատեսված ազատ 

օգտագործման վերաբերյալ կարգավորումները պիտի լինեն այն 

գործիքները, որոնք հնարավորություն կտան անձանց օգտագործել 

ստեղծագործությունները, սակայն առանց հեղինակային իրավունքի 

ավելորդ խախտումների՝ այդպիսով հավասարակշռելով և՛ 

հեղինակների, և՛ ստեղծագործությունն օգտագործողների շահերըֈ 

Ազատ օգտագործման այդպիսի տեսակ է նաև մեջբերումներ կատարելու 

նպատակով օգտագործումըֈ Սակայն գործող նորմերի ուսումնասի-

րությունը ցույց է տալիս, որ դրանք լիովին չեն կարող ապահովել իրենց 

առջև դրված հավասարակշռությունն ապահովելու խնդիրը, փոխարենը 

արդյունավետ կարգավորումներ նախատեսելը ինքնին կնպաստի նաև 

հեղինակային իրավունքի և դրանով կարգավորվող հասարակական 

հարաբերությունների կայացմանն ու զարգացմանըֈ  

Բանալի բառեր. հեղինակային իրավունք, ազատ օգտագործում, 

մեջբերումներ կատարել, հավասարակշռություն, բարեխիղճ 

օգտագործում, բարեխիղճ գործելակերպֈ 

 

Նախաբան: Հեղինակային իրավունքը բացարձակ և անսահման չէ, 

ուստի հեղինակային իրավունքի գործիքակազմում նախատեսվում են 

որոշ սահմանափակումներֈ Հեղինակային իրավունքը չափավորված է 

իր սահմանափակումների նուրբ կառուցվածքով, որոնք անհրաժեշտ 

հավասարակշռող գործիքներ են՝ հաշվարկված այնպես, որ հատկացնեն 

ստեղծագործություններն օգտագործողներին բավականաչափ 

ազատություն՝ փոխգործակցելու այդ ստեղծագործությունների հետ [13, 

էջ 6]ֈ Սահմանափակումների նախատեսումը պայմանավորված է այն 

հանգամանքով, որ հեղինակային իրավունքը ձգտում է պահպանել 

2 0 2 1   № 2 
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հավասարակշռություն ստեղծագործող հեղինակների շահերի 

պաշտպանության և ավելի լայն հասարակական շահերի միջև [16, էջ 

54]ֈ Ընդ որում՝ այս գաղափարը դրված է նաև ՄՍՀԿ Հեղինակային 

իրավունքի պայմանագրի հիմքում18[2, Պրեամբուլա]ֈ Հեղինակներին 

տրամադրվող չափազանց լայն պաշտպանությունը կարող է ճնշել 

ստեղծագործական գործընթացը [17, էջ 1108]՝ հանգեցնելով այնպիսի 

ծայրահեղության, երբ հեղինակը կարող է օգտագործել իր 

իրավունքները արմատախիլ անելու համար այն ստեղծագործակա-

նությունը, որը հեղինակային իրավունքը ձգտում է «բռնկել» [10]ֈ Ուստի 

ազատ օգտագործման տարբեր տեսակների, այդ թվում՝ մեջբերման 

նպատակով ազատ օգտագործման վերաբերյալ արդյունավետ 

կարգավորումներ նախատեսելը անհրաժեշտություն է՝ ապահովելու 

համար թե՛ հակադիր շահերի հավասարակշռումը, թե՛ հեղինակային 

իրավունքի և դրանով կարգավորվող հարաաբերությունների 

զարգացումը և թե՛ ստեղծագործականության խթանումըֈ 

Հեղինակային իրավունքի սահմանափակումների կիրառման 

հնարավորությունը նախատեսված է ոլորտի վերաբերյալ առկա 

միջազգային իրավական աղբյուրներումֈ Օրինակ՝ Բեռնի կոնվենցիայի 

9-րդ հոդվածի 2-րդ կետում սահմանվում է, որ միության երկրների 

օրենսդրության իրավասությունն է թույլատրելու ստեղծագործություն-

ների վերարտադրությունը որոշակի հատուկ դեպքերում՝ պայմանով, որ 

այդպիսի վերարտադրությունը չի վնասի ստեղծագործության 

բնականոն օգտագործմանը և անհիմն կերպով չի ոտնահարի հեղինակի 

օրինական շահերըֈ Այնուհետև, Բեռնի կոնվենցիայի 10-րդ հոդվածը 

սահմանում է «Ստեղծագործության ազատ օգտագործման որոշակի 

դեպքեր»-ը, որի 1-ին կետի (Մեջբերումներ) համաձայն՝ թույլատրվում է 

մեջբերումներ կատարել ստեղծագործությունից, որն արդեն օրինական 

կարգով մատչելի է դարձել հանրությանը՝ պայմանով, որ դրանց 

կատարումը համատեղելի է արդար պրակտիկային, և դրանց ծավալը չի 

գերազանցում այն չափը, որն արդարացված է նպատակով՝ ներառյալ 

թերթերի հոդվածներից ու պարբերականներից մեջբերումները՝ մամուլի 

տեսությունների ձևովֈ Այսպիսով, Բեռնի կոնվենցիայով նախատեսված 

է մեջբերումներ կատարելու նպատակով ազատ օգտագործումը, որը 

թույլատրում է ստեղծագործությունների վերարտադրությունը երեքքայ-

լանոց թեստի հիման վրա [14, էջ 23], այն է՝ թույլատրվում է 
                                                 

81 Մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպության «Հեղինակային իրավունքի 

պայմանագիր», Ժնև, 1996թ.-ի դեկտեմբերի 20: 
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ստեղծագործությունների վերարտադրությունը՝ 1. որոշակի հատուկ 

դեպքերում, 2. ստեղծագործության բնականոն օգտագործումը չվնասելու 

պայմանով, 3. հեղինակի օրինական շահերն անհիմն կերպով 

չոտնահարելու պայմանովֈ 

Իր հերթին հեղինակային իրավունքի սահմանափակումների 

մասին դրույթներ է պարունակում նաև ՄՍՀԿ Հեղինակային իրավունքի 

պայմանագրի 10-րդ հոդվածի 1-ին կետը, որի համաձայն` 

պայմանավորվող կողմերը կարող են իրենց ազգային օրենսդրությամբ 

նախատեսել նույն Պայմանագրի հիման վրա գրական և գեղարվես-

տական ստեղծագործությունների հեղինակներին տրամադրվող 

իրավունքների սահմանափակումներ կամ բացառություններ որոշ 

հատուկ դեպքերում, որոնք չեն խոչընդոտում ստեղծագործության 

բնականոն օգտագործմանը և անհիմն կերպով չեն վնասում հեղինակի 

օրինական շահերը (թարգմանությունը կատարված է հեղինակի 

կողմից)ֈ 

Անդրադառնանք նաև Եվրոպական միության (այսուհետ՝ ԵՄ) 

շրջանակներում գործող օրենսդրությանը՝ հաշվի առնելով, որ այն 

ընդհանուր բնույթ է կրում ԵՄ անդամ երկրների համարֈ Այսպիսով, 

«Տեղեկատվական հասարակության մեջ հեղինակային իրավունքի և 

հարակից իրավունքների որոշակի ասպեկտների ներդաշնակման 

մասին» դիրեկտիվում29 (այսուհետ՝ Դիրեկտիվ) ուղղակիորեն 

սահմանված է՝ տարբեր կատեգորիաների իրավատերերի միջև, ինչպես 

նաև տարբերի կատեգորիաների իրավատերերի և պաշտպանված 

առարկաներն օգտագործողների միջև պետք է ապահովվի իրավունք-

ների և շահերի արդար հավասարակշռություն [3, Պրեամբուլա]ֈ 

Այժմ, ուսումնասիրության նպատակներից ելնելով, կներկայաց-

նենք մեջբերումներ կատարելու նպատակով ազատ օգտագործման 

հայաստանյան օրենսդրական կարգավորումները՝ նկարագրելով դրանց 

բնույթը և նշանակությունը, ներկայացնելով միջազգային փորձից 

օրինակներ, ինչպես նաև կանդրադառնանք շրջանառության մեջ դրված 

«Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների մասին» օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագծի (այսուհետ՝ 

Նախագիծ) կարգավորումներինֈ 

Այսպիսով, «Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների 

մասին» օրենքը (այուհետ՝ Օրենք) հոդված 22-ում սահմանում է, որ 

                                                 
9
 2Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the 

Harmonization of Certain Aspects of Copyright and Related Rights in the Information Society. 
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ազատ օգտագործում է համարվում առանց հեղինակի համաձայնության 

և վարձատրության, սակայն հեղինակի անվան և ստեղծագործության 

սկզբնաղբյուրի պարտադիր նշումով ստեղծագործության 

օգտագործումը, որը չի հակասում ստեղծագործության բնականոն 

օգտագործման պահանջներին և չի վնասում ստեղծագործության 

նկատմամբ հեղինակի օրինական շահերըֈ Նշվածից երևում է, որ 

օրենսդիրը, հիմնվելով Բեռնի կոնվենցիայի դրույթների վրա, 

թույլատրում է ստեղծագործությունների ազատ օգտագործման 

հնարավորությունը՝ երեքքայլանոց թեստին համապատասխանֈ Ի 

տարբերություն գործող կարգավորման` Նախագծով հավելվում է, որ 

նույն օրենքով նախատեսված իրավունքների սահմանափակումները 

կարող են կիրառվել կոնկրետ սահմանափակման նպատակն 

ապահովող ծավալով, ինչպես նաև հեղինակի անվան և 

ստեղծագործության սկզբնաղբյուրի նշումով, եթե նման նշումն 

անհնարին չէ: Սահմանափակումները կիրառվում են պայմանով, որ չեն 

հակասում ստեղծագործության բնականոն օգտագործման 

պահանջներին և անհիմն կերպով չեն վնասում ստեղծագործության 

նկատմամբ հեղինակի օրինական շահերը [5, հոդված 34]ֈ Այլ կերպ, 

Նախագիծը հատուկ նշում է, որ սահմանափակումները կարող են 

կիրառվել սահմանափակման նպատակն արդարացնող ծավալովֈ Քիչ չեն 

այն դեպքերը, երբ այդ նպատակն արդարացնող ծավալը կարող է 

հանդիսանալ ողջ ստեղծագործությունը, ուստի կարևոր է, որ այդպիսի 

հնարավորությունը նախատեսված լինի օրենքով՝ պաշտպանելով նաև 

ստեղծագործություններն օգտագործողների շահերըֈ Բացի այդ, հաշվի 

առնելով ստեղծագործությունների բազմազանությունն ու 

առանձնահատկությունները, դժվար է նախապես կանխորոշել դրանց 

օգտագործման հստակ սահմաններն ու ծավալներըֈ 

Ինչ վերաբերում է կոնկրետ մեջբերումներ կատարելու նպատակով 

ազատ օգտագործման տեսակին, ապա Օրենքը որպես ազատ 

օգտագործում թույլ է տալիս գիտական, հետազոտական, բանավիճային, 

քննադատական և տեղեկատվության նպատակով օրինական 

ճանապարհով հրապարակված ստեղծագործության քաղվածքների 

մեջբերումը (ցիտումը) բնագրով կամ թարգմանաբար, այդ թվում՝ 

թերթերի և ամսագրերի հոդվածներից քաղվածքների վերարտադրումը 

մամուլի տեսության ձևով՝ մեջբերման նպատակն արդարացնող 

ծավալով [4, հոդված 22, 2-րդ մաս, «ա» կետ]ֈ Նախագիծը իր հերթին 

նույնպես պարունակում է նմանատիպ կարգավորում, այն է՝ գիտական, 
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հետազոտական, բանավիճային, քննադատական և տեղեկատվության 

նպատակով օրինական ճանապարհով հրապարակված ստեղծագոր-

ծություններից մեջբերումը (ցիտումը) սահմանափակ ծավալով այլ 

ստեղծագործության մեջ կարող է ազատ օգտագործվել՝ պայմանով, որ 

պահպանվում է բարեխիղճ գործելակերպը [5, հոդված 42]ֈ 

Այսպիսով, թե՛ Օրենքը, թե՛ Նախագիծը թույլ են տալիս 

մեջբերումներ անելու տեսքով ստեղծագործությունների ազատ 

օգտագործումը՝ միաժամանակ սահմանելով դրա համար որոշակի 

պայմաններ, այն է՝ ստեղծագործությունը պիտի հրապարակված լինի, 

իսկ մեջբերումն էլ իր հերթին պիտի հետապնդի միայն սահմանված 

նպատակներըֈ Ավելին, Օրենքը թույլատրում է մեջբերումների տեսքով 

քաղվածքներ անելը, իսկ Նախագիծը՝ սահմանափակ ծավալով 

մեջբերում անելը՝ երկու դեպքում էլ անուղղակիորեն արգելելով 

մեջբերման նպատակով ողջ ստեղծագործությունն օգտագործելըֈ 

Վերոգրյալի համատեքստում գտնում ենք, որ նման կարգավորումը 

չի համապատասխանում մեջբերումներ անելու էությանըֈ Հատկապես 

Նախագծի դեպքում նման կարգավորումը ինքնին հակասության մեջ է 

գտնվում Նախագծով սահմանված հեղինակային իրավունքի 

սահմանափակումների վերաբերյալ հիմնական հոդվածի հետ, որով 

ազատ օգտագործումը թույլատրվում է սահմանափակման նպատակն 

արդարացնող ծավալովֈ 

Անդրադառնալով Օրենքով և Նախագծով սահմանված մյուս 

պայմաններին` նկատենք, որ մեջբերումները կիրառելի են բոլոր 

տեսակի ստեղծագործությունների նկատմամբ [15, էջ 246], ուստի որոշ 

դեպքերում կարող է անհրաժեշտ լինել նաև մեջբերել ամբողջ 

ստեղծագործությունը [15, էջ 247]ֈ Ընդ որում՝ այսպիսի մեկնաբա-

նությունը բխում է հենց Նախագծում մեջբերումների համար 

նախատեսված բարեխիղճ գործելակերպի բնույթիցֈ Օրինակ՝ 

անգլիական դատական գործերից մեկում դատավորներից մեկը նշել է, 

որ կարող է օգտագործվել նույնիսկ ամբողջ ստեղծագործությունը՝ 

հավելելով, որ մեջբերված մասի ծավալը (քանակը) հասկանալու համար 

անհրաժեշտ է այն դիտարկել մեջբերման բնույթի և նպատակի լույսի 

ներքո [11]ֈ Մեկ այլ դեպքում, երբ պատասխանող կողմը օգտագործել էր 

հայցվորի կատարած լուսանկարը, որը իրենից ենթադրում էր անձի 

դիմանկար՝ աջակցելու համար քրեական հետապնդմանը, Եվրոպական 

միության արդարադատության դատարանը գտել էր, որ որոշակի 

հատուկ դեպքերում, օրինակ, քրեական հետապնդմանը աջակցելու 
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նպատակով կարելի է մեջբերել ամբողջ լուսանկարը [12]ֈ Կարծում ենք, 

որ ստեղծագործության ամբողջ ծավալով մեջբերումը կարող է 

անհրաժեշտ լինել այլ դեպքերում ևս, օրինակ՝ քննադատության 

նպատակով ապրանքի կարգախոսն օգտագործելու դեպքում՝ 

ապահովելով այդպիսի մեջբերման քննադատողական բնույթը կամ 

փոքրածավալ ձայնագրության օգտագործումը, որի առանձին մասի 

օգտագործումը չի ապահովի մեջբերում կատարելու նպատակը և այլնֈ 

Իր հերթին, մեջբերում կատարելու համար նպատակների 

սահմանափակ շրջանակ նախատեսելը, կարծում ենք, նույնպես 

նպատակահարմար չէֈ Ստեղծագործություններն ու դրանց 

արտահայտման ձևերը, եղանակները ամեն օր, ամեն պահի զարգանում 

ենֈ Անհնար է այսօր կանխատեսել, թե ինչ նոր գաղափարով հանդես 

կգա մարդկային միտքը վաղըֈ Դժվար թե մի քանի տարի առաջ կարելի 

էր պատկերացնել, որ այսօր սոցիալական կայքերում բավականին լայն 

տարածված մեմերը կհանդիսանան հեղինակային իրավունքի օբյեկտ 

[18, էջ՝ 1040]ֈ Հատկանշական է, որ այս ստեղծագործությունները 

հիմնականում ստեղծվում են շնորհիվ հեղինակային իրավունքի 

սահմանափակումների, երբ, օրինակ, ֆիլմերից վերցվում են որոշակի 

կադրեր, դրանց ավելացվում են տարբեր մեկնաբանություններ, և 

արդյունքում առաջանում է նոր ստեղծագործությունֈ Վերադառնալով 

թեմային՝ նշենք, որ մեջբերումները ևս միտված են ապահովելու 

հավասարակշռությունը հեղինակի և ստեղծագործությունն 

օգտագործողների իրավունքների միջևֈ Հետևաբար, մեջբերումների 

ձևով ազատ օգտագործման հնարավորության անհարկի նեղացումը 

կարող է անտեղի սահմանափակել ազատ արտահայտման իրավունքը 

[15, էջ 246]ֈ Ուստի այն չպետք է սահմանափակվի որոշակի 

նպատակներով [15, էջ 246]ֈ 

Այս առումով օրինակելի են Միացյալ Թագավորության 

կարգավորումներըֈ Մասնավորապես, «Հեղինակային իրավունքի, 

դիզայնի և արտոնագրերի մասին» օրենքում (այսուհետ՝ ՄԹ օրենք) 

քննադատության և վերանայման ձևով կատարվող օգտագործումները 

կարգավորվում են առանձին, իսկ մեջբերման ձևով կատարվող 

օգտագործումները՝ առանձին [6, բաժին 30]ֈ Մեջբերման մասով 

նախատեսված է՝ հեղինակային իրավունքի խախտում չի համարվում 

ստեղծագործությունը մեջբերելու ձևով այն օգտագործելը (անկախ այն 

հանգամանքից, թե դա արվում է քննադատության, վերանայման կամ 

այլ նպատակով), եթե՝ ա) աշխատանքը հրապարակվել է, բ) մեջբերումն 
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արվում է բարեխիղճ գործելակերպով, գ) մեջբերման չափն ավելին չէ, 

քան անհրաժեշտ է օգտագործման համար, դ) մեջբերումը բավարար 

նշում է պարունակում հեղինակի վերաբերյալ [6, բաժին 30 (1ZA)]ֈ 

Ինչպես նկատում ենք, ՄԹ օրենքը չի պարունակում այն անուղղակի 

արգելքը, որն առկա է Օրենքում և Նախագծումֈ Իրենց բնույթով 

իմպերատիվ սահմանափակ չեն նաև Ճապոնիայի [7, հոդված 32(1)], 

Գերմանիայի [8, բաժին 51] և այլ, հատկապես անգլոամերիկյան 

իրավական համակարգի երկրների կարգավորումներըֈ ԱՄՆ 

կարգավորման համաձայն՝ ստեղծագործության բարեխիղճ 

օգտագործումը, ներառյալ՝ այդպիսի օգտագործումը օրինակների կամ 

հնչյունագրերի վերարտադրման ձևով կամ ցանկացած այլ ձևով, 

այնպիսի նպատակների համար, ինչպիսիք են քննադատությունը, 

մեկնաբանությունը (...), հեղինակային իրավունքի խախտում չէ                 

[9, բաժին 107]ֈ Իսկ օգտագործումը համարվում է բարեխիղճ, երբ 

համապատասխանում է սահմանված չորս գործոններին՝                                 

1. օգտագործման բնույթը և նպատակը՝ ներառյալ այն հանգամանքը, թե 

արդյո՞ք նման օգտագործումը առևտրային բնույթի է, թե առանց 

շահույթի հետապնդման ուսուցողական նպատակների համար,                         

2. հեղինակային իրավունքով պաշտպանված ստեղծագործության 

բնույթը, 3. օգտագործված մասի քանակը և էականությունը՝ 

համեմատած հեղինակային իրավունքով պաշտպանված ստեղծագոր-

ծության հետ որպես ամբողջի, 4. օգտագործման հետևանքը 

հեղինակային իրավունքով պաշտպանված ստեղծագործության 

հավանական շուկայի կամ արժեքի վրա [9, բաժին 107]ֈ 

Այսպիսով, ԱՄՆ կարգավորումը նույնպես չի սահմանափակում 

օգտագործման հնարավոր ձևերը՝ դրանցից առաջ պարունակելով 

«ներառյալ» տերմինը և այդպիսով թվարկված ցանկը դարձնելով 

չսահմանափակված, եթե այն համապատասխանի վերոնշյալ չորս 

գործոններինֈ 

Եզրահանգում: Այսպիսով, ներկա պահին ազատ օգտագործման 

ենթաինստիտուտը Հայաստանում բավականաչափ զարգացած չէ, ինչի 

մասին է վկայում նաև խիստ սակավաթիվ դատական պրակտիկան, 

որտեղ առկա գործերից և ոչ մեկում պատասխանող կողմը չի փորձել 

պաշտպանվել մեջբերումներ կատարելու նպատակով ազատ 

օգտագործման պաշտպանությամբֈ Օրենքով նախատեսված 

կարգավորումը, իր հերթին, չի համապատասխանում արդի աշխարհի 

գիտական և մշակութային պահանջներինֈ Չնայած Նախագծով փորձ է 
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արվում շտկել առկա իրավիճակը, սակայն միաժամանակ պահպանվում 

են որոշ հակասական կարգավորումներֈ Ուստի գտնում ենք, որ պետք է 

նախատեսել այնպիսի կարգավորումներ, որոնք կհամապատասխանեն 

ժամանակի պահանջներին, միջազգային փորձին և ընդունակ կլինեն 

պահպանել հավասարակշռությունը հեղինակների իրավունքների և 

հասարակական լայն շահերի միջև, քանի որ հենց իրավական ճիշտ 

գործիքակազմի նախատեսումը կարող է լուրջ ազդակ հանդիսանալ 

հեղինակային իրավունքի և դրանով կարգավորվող հարաբերութ-

յունների զարգացման համարֈ 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ЦЕЛЬЮ 

ЦИТИРОВАНИЯ В АВТОРСКОМ ПРАВЕ АРМЕНИИ 

Гарибян Д. А. 

 

Положения о свободном использовании в рамках авторского права 

должны быть инструментами, позволяющими посторонним лицам 

использовать произведения без необоснованного нарушения авторских 

прав. Таким образом балансируются интересы как авторов, так и 

пользователей произведения. Таким же видом является использование с 

целью цитирования. Однако изучение действующих норм показывает, что 

они не могут полностью обеспечить задачу балансирования, которая 

поставлена перед ними. А эффективное регулирование, напротив, само по 

себе будет способствовать установлению и развитию авторского права и 

регулируемых им общественных отношений. 

Ключевые слова: авторское право, свободное использование, 

цитирование, балансирование, добросовестное использование, 

добросовестное поведение. 

 

LIMITS OF FREE USE FOR QUOTATIONS IN THE COPYRIGHT LAW OF 

ARMENIA 

Gharibyan D. A. 

 

The clauses on free use in the Copyright Law should be tools allowing 

other persons to use the work without unreasonable copyright infringements, 

thus balancing the interests of both authors and users of the work. One of the 

kinds of free use is use for quotation purposes. However, a study of the current 

norms shows that they cannot fully meet the balancing task that is set before 
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them. On the other hand, effective regulations will itself contribute to the 

establishment and development of the Copyright Law and the social relations 

regulated by it. 

Keywords: copyright Law, free use, quotation, balancing, fair use, fair 

dealing. 
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Ներկայացվող հոդվածը վերաբերում է «Ներքին դիտում» 

օպերատիվ-հետախուզական միջոցառման իրականացման առանձնա-

հատկություններին քրեակատարողական հիմնարկներում: Թեև մեկ 

հոդվածում անհնար է մասնամասն վերլուծել և ներկայացնել առկա 

համակարգային, օրենսդրական և տեսական խնդիրները, սակայն 

հեղինակի կողմից փորձ է արվել հնարավորինս ամփոփ և հակիճ 

ներկայացնել դրանց մի մասը:  

Բանալի բառեր. քրեակատարողական հիմնարկ, դատապարտյալ, 

հանցագործություն, օպերատիվ-հետախուզական միջոցառում, ներքին 

դիտում: 

 

Քրեակատարողական համակարգի բարեփոխումների արդի 

փուլում, երբ առավելապես բարձր են գնահատվում և կարևորվում 

մարդու հիմնական իրավունքները, խնդրահարույց են մնում 

հանցագործությունների բացահայտման և կանխարգելման խնդիրը և 

որպես դրա գործուն միջոց՝ օպերատիվ-հետախուզական 

միջոցառումների (այսուհետ նաև՝ ՕՀՄ) իրականացումը, իսկ դրա ավելի 

խնդրահարույց մասն է համարվում քրեակատարողական 

հիմնարկներում օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների 

իրականացումը: Ինչպես օպերատիվ-հետախուզական գործունեության 

(այսուհետ նաև՝ ՕՀԳ), այնպես էլ քրեակատարողական ծառայության 

ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերը միայն նախատեսում են 

քրեակատարողական հիմնարկներում ՕՀՄ իրականացման 

2 0 2 1   № 2 
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հնարավորությունը՝ ոչ մի ձևով չհստակեցնելով դրանց կատարման 

առանձնահատկությունները [1]:  

Չնայած այն հանգամանքին, որ օպերատիվ-հետախուզական 

գործունեության առանձահատկությունները կանոնակարգվում են մեկ 

իրավական ակտով (ՕՀԳ մասին օրենք), այնուամենայնիվ 

գործունեության այս տեսակի իրականացումը պետական կառավարման 

համակարգի տարբեր մարմիններում, պայմանավորված այդ 

մարմինների խնդիրներով և գործառութային առանձնահատկություն-

ներով, հետապնդում է տարբեր նպատակներ և իրենից ենթադրում է 

տարաբնույթ առանձնահատկություններ, ինչպիսիք են՝ կառավար-

չական, հոգեբանական և այլն: Դրանցից կարելի է առանձնացնել նաև մի 

շարք սամանադրաիրավական առանձնահատկություններ, որոնք 

բնորոշ են միայն քրեակատարողական հիմնարկներում անցկացվող            

ՕՀՄ-ներին: Մասնավորապես այն, որ քրեակատարողական 

հիմնարկներում ՕՀՄ անցկացվում է այն անձանց շրջանակի նկատ-

մամբ, ում իրավունքները և սահմանադրաիրավական կարգավիճակը 

արդեն իսկ սահմանափակված է [2]: 

 Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարա-

րության քրեակատարողական հիմնարկներում (այսուհետ նաև՝ ՀՀ ԱՆ 

ՔԿՀ) կատարված հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ ՀՀ ԱՆ       

ՔԿՀ-ներում քաղաքացիների, կալանավորված անձանց և 

դատապարտյալի կողմից կատարված հանցագործությունների դեպքերը 

զգալիորեն աճել են, մասնավորապես՝ 2019 թվականին ՀՀ ԱՆ                    

ՔԿՀ-ներում քաղաքացիների, կալանավորված անձանց և 

դատապարտյալի կողմից կատարված հանցագործությունների 

դեպքերով հարուցվել է 101 քրեական գործ, որոնց մեծ մասը՝ մոտ 70%, 

Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 266-րդ և 268-րդ 

հոդվածներով: Իսկ ահա արդեն 2020 թվականին ՀՀ ԱՆ ՔԿՀ-ներում 

քաղաքացիների, կալանավորված անձանց և դատապարտյալի կողմից 

կատարված հանցագործությունների դեպքերով հարուցվել է 128 

քրեական գործ, որոնց մեծ մասը՝ մոտ 80%, կրկին Հայաստանի 

Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 266-րդ և 268-րդ հոդվածներով: 

2021 թվականի առաջին կիսամյակում ՀՀ ԱՆ ՔԿՀ-ներում 

քաղաքացիների, կալանավորված անձանց և դատապարտյալի կողմից 

կատարված հանցագործությունների դեպքերով հարուցվել է 49 

քրեական գործ, որոնց մեծ մասը՝ 90%, Հայաստանի Հանրապետության 

քրեական օրենսգրքի 266-րդ և 268-րդ հոդվածներով: 
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Ըստ այդմ՝ կարող ենք հստակ արձանագրել, որ ներկայումս 

քրեակատարողական համակարգի առջև ծառացած խնդիրներից են 

կանոնակարգի, իրավակարգի և օրինականության պահպանումը 

քրեական պատիժ կատարող հիմնարկներում, ինչպես նաև 

քրեակատարողական հիմնարկներում պահվող անձանց, այդ 

հիմնարկների անձնակազմերի (ծառայողների, աշխատակիցների) և 

այնտեղ գտնվող այլ անձանց անվտանգությունն ապահովելը, ինչպես 

նաև նոր հացագործությունների կատարումը կանխարգելելը: 

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ՔԿՀ-ներում գրանցվում է 

հանցավորության աճ, ընդ որում՝ կատարված հանցագործությունների 

մեծամասնությունը կապված է թմրամիջոցների ապօրինի 

շրջանառության հետ, որը իրենից ենթադրում է նաև այլ անձանց 

ներգրավում հանցագործության կատարմանը, անհերքելի է մնում 

օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների անցկացման 

կարևորությունը: Օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների  

իրականացումը՝ որպես պետական համակարգի մարմինների կողմից 

իրականացվող գործունեության հատուկ տեսակ, պետք է 

համապատասխանի մի շարք չափանիշների, մասնավորապես՝ 

գաղտնիություն, հնարավորինս թաքցված և քողարկված 

գործունեություն, ինչպես նաև հատուկ մասնագիտացվածություն և 

կազմակերպվածություն: Այդ ամենի հետ մեկտեղ՝ քրեակատարողական 

հիմնարկներում ՕՀՄ-ների անցկացումն ունի իր առանձնահատ-

կությունները, որոնք պայմանավորված են ինչպես քրեակատարողական 

համակարգը կանոնակարգող և օպերատիվ-հետախուզական 

գործունեությունը կանոնակարգող իրավական ակտերով, այնպես էլ 

հատուկ ռեժիմային գոտում (ինչպիսին հանդիսանում է ՔԿՀ տարածքը) 

իրականացվելու հանգամանքով: Մասնավորապես, «Օպերատիվ-

հետախուզական գործունեության մասին» օրենքի [3] (այսուհետ` 

Օրենք) 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին, 2-րդ, 4-րդ և 8-րդ կետերի 

համաձայն՝ օպերատիվ-հետախուզական գործունեության նպատակ-

ներից են ինչպես հիմնարկների բնականոն գործունեության 

ապահովումը և հիմնարկներում նախապատրաստվող հանցագոր-

ծությունների նախազգուշացումը, կանխումը և բացահայտումը, այնպես 

էլ հանցագործությունների հայտնաբերումը, բացահայտումը, կանխումը 

և խափանումը, հանցագործությունը նախապատրաստող, կատարող 

կամ կատարած անձանց հայտնաբերումը, ինչպես նաև վկաների, 
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հանցագործության հետքերի, առարկաների, իրեղեն ապացույցների և 

այլ իրերի, փաստաթղթերի հայտնաբերումըֈ 

Օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետի համաձայն՝ 

քրեակատարողական ծառայությունը ևս հանդիսանում է ՕՀԳ 

իրականացնող մարմինֈ 

Թեև առաջին հայացքից իրավակարգավորումների մասով 

քրեակատարողական ծառայությունը և քրեակատարողական հիմնարկը 

հանդիսանում են ՕՀԳ իրականացնող մարմիններ և օրենքով իրենց 

վերապահված լիազորությունների շրջանակում կարող են անցկացնել 

ՕՀՄ, սակայն կարծում ենք, որ մի շարք ՕՀՄ-ներ քրեակատարողական 

հիմնարկներում անցկացնելու մասով առկա է օրենսդրական բաց, որը 

կարող է գործնական կիրառության ընթացքում տարատեսակ 

մեկնաբանությունների տեղիք տալ և հանդիսանալ լրջագույն խնդիր: 

Այդպիսին է հանդիսանում, օրինակ, «Ներքին դիտում» օպերատիվ-

հետախուզական միջոցառում անցկացնելու վերաբերյալ 

իրավակարգավորումը, մասնավորապես՝ Օրենքի 14-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 8-րդ կետի և 22-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` ՕՀՄ-ների 

տեսակներից մեկն է «Ներքին դիտում»-ը, որը, Օրենքի համաձայն, 

բնակարանում հատուկ և այլ տեխնիկական միջոցների կիրառմամբ կամ 

առանց դրանց անձին (անձանց) հետևելն ու առանձին դեպքերի և 

իրադարձությունների ընթացքի վերահսկումն է, ինչպես նաև դիտման 

արդյունքների ամրագրումը տեսանկարահանման, ձայնագրման, 

լուսանկարահանման, էլեկտրոնային և այլ կրիչների միջոցով կամ 

առանց դրանց: 

Օրենքի 22-րդ հոդվածի 2-րդ մասը իր հերթին սահմանում է, որ 

ՕՀԳ օրենքի իմաստով «բնակարան» հասկացությունը օգտագործվում է 

ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված իմաստով: 

ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 6-րդ հոդվածի 46-րդ 

մասի վերլուծությունից հստակ է դառնում, որ քրեակատարողական 

հիմնարկի տարածքը ոչ մի կերպ չի կարող համարվել և դիտարկվել 

«բնակարանի» քրեադատավարական հասկացության մեջ: Այսինքն՝ ՕՀԳ 

մասին օրենքը, հղում կատարելով Հայաստանի Հանրապետության 

քրեական դատավարության օրենսգրքին, փաստացի չի նախատեսում 

այն դեպքերը, երբ անհրաժեշտություն է առաջանում «Ներքին դիտում» 

ՕՀԳ-ն անցկացնել քրեակատարողական հիմնարկի տարածքում, որը իր 

տեսակով հանդիսանում է հատուկ ռեժիմային գոտի, և որի տարածքը 
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զուտ քրեադատավարական իմաստով չի կարող դիտվել որպես 

«բնակարան»:  

Հետխորհրդային որոշ երկրներում (օրինակ՝ Ռոուսաստանի 

Դաշնություն, Բելառուսի Հանրապետություն) «Ներքին դիտում» և 

«Արտաքին դիտում» ՕՀՄ-ները առանձնացված չեն և միացված են մեկ՝ 

«Դիտարկում» (наблюдение) ՕՀՄ ներքո: Դիտարկումը օպերատիվ-

հետախուզական գործունեության խնդիրների լուծման համար 

նշանակություն ունեցող երևույթների, գործունեության, իրադարձութ-

յունների և գործընթացների տեսողական կամ այլ կերպ ընկալումը և 

ամրագրումն է [4]: Ռուսաստանի Դաշնության Սահմանադրական 

դատարանի 21.08.2008թ.-ի № 862-О-О որոշման համաձայն՝ 

դիտարկումը անձի վարքագծի նկատմամբ տեսողական, էլեկտրոնային 

կամ այլ եղանակով համալիր հսկողություն է, որը ուղղված է նրա 

հանցավոր գործունեության մասին տվյալների ստացմանը կամ ՕՀԳ այլ 

խնդիրների լուծման նպատակով տեղեկատվության ստացմանը [5]: 

Հացագործությունների բացահայտումը՝ որպես ՕՀԳ իրակա-

նացնող մարմինների հիմնական խնդիր, Ա. Ե. Չեչետինի կարծիքով՝ իր 

մեջ ներառում է երեք բաղադրատարրեր՝ հանցագործություն կատարած 

անձանց բացահայտելը, նրանց արարքում հանցակազմի տարրերի 

հայտնաբերումը և հանցագործությունից տուժած անձանց 

հայտնաբերումը [6]: Նշված ձևակերպմանը համաձայն լինելով, 

այնուամենայնիվ, Ա. Պ. Իսիչենկոն հավելում է՝ ՕՀԳ նպատակը չի  

կարող հանդիանալ միայն արդեն իսկ կատարված հանցագործություն-

ների բացահայտումը, այլ նաև հանցագործությունների նախապատ-

րաստումը հայտնաբերելը և կանխարգելելը [7]: 

Համաձայն լինելով երկու գիտնականների արտահայտած 

կարծիքին, այնուամենայնիվ, կրկին անհրաժեշտ ենք համարում նշել, որ 

քրեակատարողական հիմնարկներում ՕՀՄ անցկացնելը պետք է 

ունենա իր՝ օրենսդրությամբ սահմանված առանձնահատուկ 

երաշխիքները, քանի որ ՕՀԳ մասին օրենքով, օրինակ, փաստացի 

հնարավորություն է տրվում կատարել «Ներքին դիտում» ՕՀՄ նաև 

քրեակատարողական հիմնարկներում, սակայն, կարծում ենք, որ տեղին 

կլիներ քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող անձանց մասով 

նախատեսել բացառություն կամ այլ կարգավորում, քանի որ 

քրեակատարողական հիմնարկում անձի գտնվելու օրինական հիմքը, 

նրա նկատմամբ դատարանի կողմից կալանքը որպես խափանման 

միջոց կիրառելու վերաբերյալ որոշումն է կամ դատարանի օրինական 
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ուժի մեջ մտած դատավճիռը, որով անձը դատապարտվել է 

ազատությունից զրկվելու հետ կապված պատժի: Նշված երկու 

իրավիճակներում էլ անձը ունի իր կարգավիճակից բխող մի շարք 

իրավունքներ և պարտականություններ: Մասնավորապես,  

Եվրոպական կոնվենցիայի [8] 8-րդ հոդվածի շրջանակներում Մարդու 

իրավունքների եվրոպական դատարանը որոշակի նախադեպային 

դիրքորոշում է ձևավորել այն մասին, որ խոսակցությունների կամ 

պատկերների տեսաձայնային ամրագրման սարքերի միջոցով 

գաղտնալսումն ընկնում է Եվրոպական կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածի 

գործողության ներքո նաև այն դեպքում, երբ անձին գաղտնի վերահսկել 

են ազատությունից զրկելու վայրերում(…): Այցելությունների համար 

նախատեսված սենյակում քրեակատարողական հիմնարկի 

վարչակազմի կողմից խոսակցությունների գաղտնալսման առնչությամբ 

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն իրավական 

դիրքորոշում է արտահայտել այն մասին, որ անվտանգության 

ապահովման նկատառումներով դա միանգամայն իրավաչափ է, 

սակայն այլ նպատակով խոսակցությունների պարբերաբար 

ձայնագրումը հակասում է այցելության համար նախատեսված 

սենյակների հիմնական նշանակությանը, այն է՝ ապահովել 

կալանավորված անձի և ազգականի մասնավոր կյանքը, որը ներառում է 

մերձավորի հետ հարաբերություններում արված հայտարարություն-

ների գաղտնիությունը: Ուստի քրեակատարողական հիմնարկի՝ 

այցելությունների համար նախատեսված սենյակում տեղի ունեցած 

խոսակցությունները կարող են ներառվել «մասնավոր կյանք» և 

«նամակագրություն» հասկացությունների մեջ [9]: 

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի գնահատմամբ՝ 

մինչդատական կալանքի տակ գտնվող անձինք, որոնք առաջին 

տեսակցության հնարավորություն են ստանում իրենց մերձավորների 

հետ, կարող են ակնկալել որոշակի գաղտնիություն, որը ներառում է 

հաղորդակցության ազատության որոշակի աստիճան, և չեն կարող 

ենթադրել, որ իրենց խոսակցությունները այցելության համար 

նախատեսված սենյակում կարող են ձայնագրվել ապացույցներ 

հավաքելու նպատակով: Նշված հանգամանքներում Մարդու 

իրավունքների եվրոպական դատարանը, այցելությունների համար 

նախատեսված սենյակում խոսակցությունների ձայնագրումը և դրանց 

հետագա օգտագործումը դիտարկելով որպես անձնական կյանքին 

միջամտություն, գտել է, որ այս դեպքում պետք է գնահատել, թե արդյոք 
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միջամտությունն արդարացված է եղել Եվրոպական կոնվենցիայի 8-րդ 

հոդվածի 2-րդ կետի լույսի ներքո, այն է՝ արդյոք միջամտությունը 

նախատեսված է եղել օրենքով, հետապնդել է իրավաչափ նպատակ և 

անհրաժեշտ է եղել ժողովրդավարական հասարակությունում՝ այդ 

նպատակին հասնելու համար [10]:  

Այսինքն՝ անձինք, որոնք գտնվում են քրեակատարողական 

հիմնարկի հատուկ ռեժիմային գոտու տարածքում, կարող են ունենալ 

ողջամիտ ակնկալիք իրենց մասնավոր կյանքի գաղտնիության 

ապահովման երաշխիքի վերաբերյալֈ Նման պայմաններում, գտնում 

ենք, որ նրանց նկատմամբ տեղի է ունենում մասնավոր կյանքի 

գաղտնիության իրավունքի սահմանափակում և այս մասով «Ներքին 

դիտում» օպերատիվ-հետախուզական միջոցառման շրջանակում՝ որևէ 

խախտումֈ 

Եզրակացություն: Սույն հոդվածում հեղինակի կողմից վերլուծվեց 

և փորձ արվեց ներկայացնել «Ներքին դիտում» օպերատիվ-

հետախուզական միջոցառման շրջանակում «բնակարան» 

քրեադատավարական հասկացության ոչ իրավաչափ օգտագործման 

վերաբերյալ տեսակետը, ինչպես նաև հիմնավորել, որ Եվրոպական 

կոնվենցիայի իմաստով «Ներքին դիտում» ՕՀՄ անցկացումը կարող է 

դիտարկվել որպես անձի մասնավոր կյանքի գաղտնիության, ինչպես 

նաև մեղադրյալի (ամբաստանյալի, դատապարտյալի) լռելու և իր դեմ 

ցուցմունք չտալու իրավունքների խախտում, ինչպես նաև հանգեցնել 

ՕՀՄ իրականացման արդյունքում ձեռք բերված ապացույցի 

անթույլատրելիության: Կատարված հետազոտության ընթացքում 

հեղինակի կողմից ուսումնասիրվել է նաև Հայաստանի 

Հանրապետության քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի 

(ընդունվել է 30.06.2021թ.-ին ՀՀ ԱԺ կողմից) համապատասպան 

կարգավորումները, որոնցով թեև որոշ ՕՀՄ-ների իրականացումը 

արդեն կարգավորվելու են քրեադատավարական օրենսդրությամբ, 

սակայն սույն վերլուծությամբ բարձրացված տեսական և գործնական 

հիմնախնդիրներին կրկին լուծում չի տրվել: Այսպիսով, կարծում ենք, որ 

ՕՀՄ-ն չի կարող ծառայեցվել մեղադրանքի հիմնավորման համար 

ապացույցների հավաքմանը կամ քրեական գործով նախաքննության 

լրիվության, օբյեկտիվության և բազմակողմանիությունն ապահովելուն: 

Հարուցված քրեական գործով ՕՀՄ-ն կրում է զուտ օժանդակ բնույթ և 

ստեղծում է համապատասխան փաստական հիմքեր այս կամ այն 

քննչական կամ դատավարական գործողությունը կատարելու համար 
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[11]: Կատարված հետազոտության արդյունքներով հեղինակը 

առաջարկում է կամ առհասարակ բացառել քրեակատարողական 

հիմնարկներում «Ներքին դիտում» ՕՀՄ անցկացումը (ելնելով անձի 

լռելու և այլ սահմանադրական իրավունքներից), կամ քրեակա-

տարողական հիմնարկներում իրականացվող ՕՀՄ-ների՝ մասնա-

վորապես «Ներքին դիտում» ՕՀՄ մասով նախատեսել այլ 

կարգավորումներ, օրինակ՝ Հայաստանի Հանրապետության քրեական 

դատավարության նոր օրենսգրքի 246-րդ հոդվածը վերաձևակերպել 

հետևյալ բովանդակությամբ. «Ներքին դիտումը հատուկ կամ այլ 

տեխնիկական միջոցների կիրառմամբ կամ առանց դրանց անձին 

բնակարանում (բացառությամբ քրեակատարողական հիմնարկների 

կամ այլ ռեժիմային գոտիների) հետևելը կամ առանձին դեպքերի և 

իրադարձությունների ընթացքը վերահսկելն է՝ տեսաձայնագրման, 

տեսագրման, ձայնագրման կամ լուսանկարման միջոցով, կամ առանց 

դրանց` էլեկտրոնային կամ այլ կրիչների վրա դիտման արդյունքների 

ամրագրմամբ:»: 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕЕГО НАБЛЮДЕНИЯ, КАК 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО МЕРОПРИЯТИЯ В УГОЛОВНО-

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И ЕГО СООТВЕТСТВИЕ 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫМ СТАНДАРТАМ 

Лазарян А. А. 

 

Представленная статья об особенностях внутреннего наблюдения 

как оперативно-розыскном мероприятим в уголовно-исправительных 

учреждениях. Исходя из того, что в рамках одной статьи сложно 

проанализировать все системные, законодательные и теоретические 

проблемы, связанные с этой темой, мы ограничимся рассмотрением 

только тех задач, которые в современных условиях функционирования 

уголовно-исправительной системы представляются особо актуальными. 

Ключевые слова: уголовно-исправительное учреждение, 

осужденный, преступление, оперативно-розыскное мероприятие, 

внутреннее наблюдение. 
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THE PECULIARITIES OF THE "INTERNAL OBSERVATION" OPERATIVE-

INTELLIGENCE MEASURES IN THE PENITENTIARY INSTITUTIONS AND 

THEIR ACCORDANCE TO THE INTERNATIONAL LEGAL CRITERIAS 

Lazaryan A. A. 

 

The article refers to the peculiarities of the implementation of the 

"Internal observation" operative-intelligence measures in penitentiary 

institutions. While it is impossible to analyze in detail and to introduce the 

existing systematic, legislative and theoretical problems, the author has 

attempted to present some of them as concisely as possible. 

Keywords: penitentiary institution, convict, crime, operative-intelligence 

measure, internal observation. 
 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  

1. Гнедова Н. П. "Некоторые аспекты совершенствования правового 

обеспечения оперативно-розыскной деятельности в исправительных 

188 учреждениях" https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-aspekty-

sovershenstvovaniya-pravovogo-obespecheniya-operativno-rozysknoy-

deyatelnosti-v-ispravitelnyh-uchrezhdeniyah/viewer (24.02.2022) 

2. Дугенец А. С. "Конституционно-правовые аспекты оперативно-

розыскной деятельности в исправительных учреждениях" 

https://cyberleninka.ru/article/n/konstitutsionno-pravovye-aspekty-

operativno-rozysknoy-deyatelnosti-v-ispravitelnyh-uchrezhdeniyah 

(24.02.2022) 

3. «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» օրենք, 

2007թ. 

4. Баженов С. В., Бакланов Л. А., Васильченко Д. А., Гусев В. А., 

Десятов М. С., Зенькин Д. В., Луговик В. Ф., Лугович С. М., Малахов 

А. С., Невский Е. П., Серов А. В., Чечетин А. Е. "Оперативно-

розыскная деятельность органов внутренних дел. Общая часть," 

Электронное учебное издание., 

https://ordrf.ru/uchebnik/page98.html(24.02.2022) 

5. Определение Конституционного Суда РФ, "Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Камалиева Марата Дамировича 

на нарушение его конституционных прав статьей 6 Федерального 

закона "Об оперативно-розыскной деятельности"" 21 октября 2008 г., 

https://ordrf.ru/uchebnik/page166.html (24.02.2022) 

https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-aspekty-sovershenstvovaniya-pravovogo-obespecheniya-operativno-rozysknoy-deyatelnosti-v-ispravitelnyh-uchrezhdeniyah/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-aspekty-sovershenstvovaniya-pravovogo-obespecheniya-operativno-rozysknoy-deyatelnosti-v-ispravitelnyh-uchrezhdeniyah/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-aspekty-sovershenstvovaniya-pravovogo-obespecheniya-operativno-rozysknoy-deyatelnosti-v-ispravitelnyh-uchrezhdeniyah/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/konstitutsionno-pravovye-aspekty-operativno-rozysknoy-deyatelnosti-v-ispravitelnyh-uchrezhdeniyah
https://cyberleninka.ru/article/n/konstitutsionno-pravovye-aspekty-operativno-rozysknoy-deyatelnosti-v-ispravitelnyh-uchrezhdeniyah
https://ordrf.ru/uchebnik/page98.html(24.02.2022)
https://ordrf.ru/uchebnik/page166.html


189 

 

6. Вагин И. А., Комметарий О. А. к Федеральному закону "Об 

оперативно-разыскной деятельности". Москва, 2009, с. 23. 

7. Исиченко А. П. «Оперативно-розыскная деятельность в 

исправительных учреждениях». Научная электронная библиотека 

«КиберЛенинка», 2012, https://cyberleninka.ru/article/n/operativno-

rozysknaya-deyatelnost-v-ispravitelnyh-uchrezhdeniyah-kommentariy-

k-statie-84-uik-rf/viewer (25.09.2021) 

8. Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների 

պաշտպանության վերաբերյալ կոնվենցիա, 1950: 

9. Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի, Wisse c. France 

գործով, pp. 29-րդ կետըֈ 2005 թվականի դեկտեմբերի 20-ի վճիռը, 

գանգատ թիվ 71611/01: 

10. Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի, Wisse c. France 

վճիռը, pp. 30-31-րդ կետերը: 

11. Հայաստանի Հանրապետության Վերաքննիչ քրեական դատարանի 

15.12.2020թ.-ի թիվ ԵԴ-1 27/27.11.2019 որոշում: 

12. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության 

օրենսգիրք, 2021թ.: 
 
 
 

Տեղեկություններ հեղինակի մասին 

Լազարյան Ա. Ա.  – հայցորդ, 
ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ 
դասախոս, ՀՀ Ոստիկանության կրթահամալիր 
ՀՀ Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության 
կենտրոնական մարմնի իրավաբանական բաժին 
Էլ. փոստ՝  Lazaryan.arpi@mail.ru 

Տրվել է խմբագրություն՝ 19.09.2021  
Գրախոսվել է՝ 26.02.2022 

 

 

 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/operativno-rozysknaya-deyatelnost-v-ispravitelnyh-uchrezhdeniyah-kommentariy-k-statie-84-uik-rf/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/operativno-rozysknaya-deyatelnost-v-ispravitelnyh-uchrezhdeniyah-kommentariy-k-statie-84-uik-rf/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/operativno-rozysknaya-deyatelnost-v-ispravitelnyh-uchrezhdeniyah-kommentariy-k-statie-84-uik-rf/viewer


190 

 

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 328.34                                                                       ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

DOI 10.54151/27382559-2021.2b-190 
 

ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻՎ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ 

ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓՈՒՄՆԵՐՈՒՄ 

Արսենյան Մ. Ա. 

 

Խորհրդարանական մշակույթի կայացման և ժողովրդավարական 

համախմբան գործընթացներն ունեն փոխպայմանավորված բնույթ և 

պայմանավորում են ժողովրդավարական վարչակարգի որակըֈ 

Ժողովրդավարության որակի սուբյեկտիվ չափորոշիչների ուսումնասի-

րության տեսանկյունից խորհրդարանական մշակույթը ժողովրդավա-

րական անցման գործընթացում դիտվում է և՛ որպես բաղադրիչ, և՛ 

որպես նախադրյալֈ Մի կողմից՝ ժողովրդավարության որակի 

գնահատման սուբյեկտիվ չափորոշիչները, մյուս կողմից՝ «իշխանության 

ինդեքս»-ի և «ժողովրդի ուժի ինդեքսի» չափումները ենթադրում են 

խորհրդարանի գործառութային արդյունավետության չափման 

հնարավորությունֈ  

Այս տեսանկյունից հեղինակն առաջարկում է մշակել 

խորհրդարանական մշակույթի ժողովրդավարացման ինդեքս (ԽՄԺԻ)՝ 

հետխորհրդային երկրների անցումից համախմբում գործընթացների 

ուսումնասիրությունը որակապես նոր փուլ տեղափոխելու նպատակովֈ 

Բանալի բառեր. խորհրդարանական մշակույթ, ժողովրդավա-

րության որակ, քաղաքական վարչակարգ, սուբյեկտիվ չափորոշիչներ:  

 
Նախաբան: Խորհրդարանական մշակույթը՝ որպես սահմա-

նադրական և քաղաքական մշակույթների փոխազդեցության արդյունք, 

ժամանակի և տարածության կայուն շարժընթացի մեջ արտացոլում է 

ժողովրդավարական անցումից համախմբում գործընթացներում գտնվող 

պետությունների ժողովրդավարության որակըֈ Այլևս կարող ենք պնդել, 

որ լինելով ժողովրդավարական վարչակարգերի թերևս ամենակարևոր 

չափման գործիքներից մեկը՝ ԽՄ-ն մատնացույց է անում ոչ միայն 

ներկայացուցչական ինստիտուտների գործունեության մշակութային 

2 0 2 1   № 2 
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մոդելների կերպափոխման էվոլյուցիան, այլև ժողովրդավարության 

որակի բարձրացման նկատառումներով չափելի է դարձնում 

քաղաքացիների ընկալումներն ու կարողունակությունըֈ 

Ժողովրդավարության որակի գնահատման տեսանկյունից 

սուբյեկտիվ չափորոշիչների հաշվարկման անհրաժեշտությունը 

դիտարկել են Հ. Դ. Կլինգեման [1, 116-157], Ք. Մայնեն, Բ. Գեսելը [2] և 

այլք՝ դրա հիմքում դնելով քաղաքական հոգեբանության և քաղաքական 

մարդաբանության հիմնադրույթներըֈ 

Ժողովրդավարական վարչակարգերի որակական չափման 

տարբեր մոտեցումներ ներկայացնող կազմակերպությունների և 

մասնագետների հետազոտությունների հիմքում ժողովրդավարական 

վարչակարգերի որակական գնահատման տեսանկյունից 

ինստիտուցիոնալ և ընթացակարգային չափորոշիչներից զատ՝ 

դիտարկում են նաև հետազոտվող տարածաշրջանների քաղաքական 

մշակույթի զարգացման էվոլյուցիան ու անցումային գործընթացների 

առանձնահատկություններըֈ  

Հետխորհրդային երկրների ժողովրդավարացման ներուժի 

գնահատման տեսանկյունից՝ սույն աշխատանքը շեշտադրում է. 

անհրաժեշտ է գնահատման օբյեկտիվ չափորոշիչները հավելել 
սուբյեկտիվ չափորոշիչներով, այն է՝ ժողովրդավարության մասին 
քաղաքացիների ընկալումներով և վարքային մոդելներով (citizens‘ 
perspective)ֈ 

Ժողովրդավարության որակի քաղաքացիական չափման հարցի 

շուրջ: Ժողովրդավարության որակի գնահատման օբյեկտիվ 

չափորոշիչների ներքո հաշվարկվում են այնպիսի փոփոխականներ, 

ինչպիսիք են՝ սոցիալական կապիտալը, ներառականությունը, 
հակամենաշնորհային քաղաքականությունը, ազատ տնտեսական 
մրցակցությունը, օրենքի գերակայությունը, կուսակցական համակարգը, 
քաղաքական մասնակցությունը, ազատ ու արդար ընտրությունները և 
այլնֈ Սակայն խնդիրը այն է, որ նշյալ օբյեկտիվ չափորոշիչների և դրանց 

վերաբերյալ քաղաքացիների սուբյեկտիվ ընկալումների հանրագումարը 

գնահատել հնարավոր չէ, քանի որ մի կողմից գործ ունենք օբյեկտիվ և 

սուբյեկտիվ չափորոշիչների միջև պատճառահետևանքային կապի 

բացակայության, մյուս կողմից՝ երկու անհայտով գծային հավասարման 

հետֈ  

Այս տեսանկյունից վառ օրինակ է հանդիսանում «ազատ և արդար 

ընտրություններ» չափորոշիչը, որից ձերբազատվելու անհրաժեշտութ-
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յանը տարբեր ժամանակներում անդրադարձել էին քաղաքագետներ               

Խ. Լինցը և Ա. Ստեփանը [3, 22–23], Ֆ. Ֆուկույաման [4], Լ. Դայմոնդը              

[5, 39-40] և այլքֈ Նրանց դիտարկմամբ՝ թե՛ ժողովրդավարության 

աջակիցները (ՀԿ-ներ, միջազգային կազմակերպություններ), թե՛ 

քաղաքական ընտրանին և թե՛ հասարակությունը պետք է խուսափեն 

«ընտրութենապաշտության մոլորությունից», որը ենթադրում է, թե 

ազատ ընտրությունները կարող են դիտվել որպես ժողովրդավարության 

որակի բարձրացման բավարար պայմանֈ 

Անհրաժեշտ ենք համարում նշել, որ ժողովրդավարության մասին 
քաղաքացիների ընկալում ասելով՝ բնավ նկատի չունենք 

քաղաքացիների ընկալումը սեփական երկրում ժողովրդավարության 

որակի մասինֈ Սուբյեկտիվ չափորոշիչները պետք է արտացոլեն 

քաղաքացիների ընկալումները ժողովրդավարության մասին 

ընդհանրապես և նրանց ներուժը` ձևավորել վարքային այնպիսի 

մոդելներ, որոնք միտված կլինեն պաշտպանել ժողովրդավարությունը՝ 

որպես «միակ խաղը քաղաքում»ֈ  

Այս տեսանկյունից արժեքավոր նշանակություն ունի ժողովրդավա-

րության որակի գնահատման սուբյեկտիվ չափորոշիչների (subjective 

measurements) հայեցակարգը` մշակված գերմանացի քաղաքագետներ      

Դ. Ֆյուքսի և Է. Ռոլերի կողմից  [6, 22–32]ֈ Դ. Ֆյուքսի և Է. Ռոլերի 

հայեցակարգի գաղափարական հենքը բխում է «քաղաքական մշակույթ» 

հարացույցի՝ Գ. Ալմոնդի և Ս. Վերբայի կողմից ներկայացված 

մոտեցումներից, համաձայն որոնց՝ քաղաքական վարչակարգի 

կայունությունը պայմանավորված է ինստիտուցիոնալ կառուցվածքի և 

մշակութային մոդելների համարժեքությամբֈ Հետևաբար, քաղաքացի-

ների սուբյեկտիվ ընկալումները չեն կարող ամբողջությամբ կամ 

առավելապես լինել «դերային» գործոնների արդյունք, քանի որ նրանց 

արժեքների, մտածողության և ընկալումների վրա մեծապես 

ազդեցություն են գործում պատմական հիշողությունը, միֆերը, 

կարծրատիպերը և մշակութային ավանդույթներըֈ  

Այս տեսանկյունից ակնհայտ է, որ խորհրդարանական մշակույթի 

կայացման և ժողովրդավարական համախմբան գործընթացներն ունեն 

փոխպայմանավորված բնույթ և պայմանավորում են ժողովրդավա-

րական վարչակարգի որակըֈ Համաձայն «խորհրդարանական 

մշակույթ»-ի մասին մեր կողմից ներկայացված սահմանումների և 

մեկնաբանությունների՝ ԽՄ-ը քաղաքական ընտրանու և հասարա-

կության միջև երկխոսությունը դիտում է երկկողմ սոցիալականացման և 
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վերասոցիալականացման տեսանկյունից, որի դեպքում միայն 

երկխոսությունը կարող է ձևավորել համագործակցության մշակույթֈ 

 Ելնելով վերոգրյալից՝ կարող ենք պնդել, որ խորհրդարանական 

մշակույթը հենց այն չափորոշիչն է, որն արտացոլում է քաղաքացիների 

ընկալումները և վարքային մոդելների առանձնահատկությունները 

ժողովրդավարության էվոլյուցիոն զարգացման գործընթացումֈ Ավելին, 

վերոնշյալը բավարար հիմք է տալիս պնդելու, որ խորհրդարանական 

մշակույթի կայացման տեսանկյունից բնավ կարևոր չէ, թե 

Սահմանադրությամբ կառավարման ինչ մոդել է ամրագրվել՝ 

նախագահական, կիսանախագահական, թե՞ խորհրդարանականֈ  

Ժողովրդավարական վարչակարգերում կառավարման մոդելների 
արդյունավետությունը պայմանավորված է օրենսդիր-գործադիր 
իշխանության ճյուղերի փաստացի փոխզսպման և հակակշռման 
մեխանիզմներով, քաղաքական ընտրանիների ներքին ինտեգրման և 
հասարակության վերասոցիալականացմամբ, ինչպես նաև հանրային 
կյանքում սահմանադրականության քաղաքագիտական մոտեցման 
գերակայությամբֈ Հենց այդ է պատճառը, որ վերջին տարիներին 

ժողովրդավարության որակի գնահատման շրջանակներում 

դիտարկվում է խորհրդարանի գործառութային արդյունավետությունը՝ 

որպես չափման միավոր համարելով քաղաքացիական ներուժըֈ  

Խորհրդարանի գործառութային արդյունավետության ուսումնասի-

րությունների շրջանակներում իրականացվող նոր հետազոտութ-

յունների հիմքում ընկած հասարակական զարգացման նոր հումանիզմի 

սկզբունքները փոխակերպում են հանրային իշխանության արժեքաբա-

նությունըֈ Այս հետազոտությունների համեմատական ոսումնասի-

րությունը ցույց է տալիս, որ խորհրդարանի գործառութային 

արդյունավետության տեսանկյունից միայն ինստիտուցիոնալ չափորո-

շիչների հաշվարկման մեթոդաբանությունը թերի է և կարիք ունի 

համալրմանֈ  

Այս համատեքստում ուշագրավ է Ս. Ֆիշի և Մ. Քրյոնիգի կողմից 

մշակված խորհրդարանի լիազորությունների (Parliamentary Powers 

Index (PPI)) չափման ինդեքսը և դրա հիմքում սահմանադրական 

փոփոխությունների որակական բնույթի շեշտադրումը, ինչը 

սահմանադրականության երաշխավորման կարևորագույն 

բաղադրիչներից մեկն էֈ  

Առաջարկվող մոդելը տեսաբանների կողմից թե՛ տեսական և թե՛ 

կիրառական տեսանկյունից արժանացել է քննադատությունների՝ 
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համադրման տեսանկյունից սահմանված ցուցանիշների թերի լինելու 

հետևանքով [7, 389-396]ֈ Ներկայացված քննադատությունների 

համաձայն՝ խնդիրն այն է, որ դրանք մի կողմից արտացոլում են 

ինստիտուցիոնալ, իսկ մյուս կողմից՝ վարքաբանական չափումներըֈ  

Արդի քաղաքագիտության մեջ գոյություն ունեն խորհրդարանի 

գործառութային արդյունավետության չափման նաև այլ մոտեցումներֈ 

Այս առումով ուշագրավ է խորհրդարանական վերահսկողության «Ex-

Post» (հանրային ֆինանսների ծախսարդյունավետության քննությունը 

նախապես հաստատված ծրագրերի հետ համադրության 

շրջանակներում) ինդեքսի հաշվարկումը [8, 119-142]՝ Կանադայում 

գործող ոչ առևտրային Խորհրդարանական կենտրոնի (Parliamentary 

Centre) կողմից իրականացված «Measuring Parliamentary Performance-The 

African Parliamentary Index (API)» [9]ֈ Համակարգային և բազմակողմանի 

ներկայացման տեսանկյունից կարևոր նշանակություն ունի 

Միջխորհրդարանական միության (Inter-Parliamentary Union (IPU)) և 

Միավորված ազգերի կազմակերպության զարգացման ծրագրի (UNDP) 

կողմից համատեղ ներակայցվող Գլոբալ խորհրդարանական զեկույցը 

(Global Parliamentary Report) [10, 11]ֈ  

Թեև վերոնշյալ չափումներն ունեն կարևոր նշանակություն 

խորհրդարանի գործառութային արդյունավետության գնահատման 

տեսանկյունից, այնուամենայնիվ փաստենք, որ ժամանակի և 

տարածության մեջ այդ չափումները ձեռք են բերել ստանդարտացված 

բնույթֈ Այս առումով անհրաժեշտ ենք համարում փաստել, որ 

խորհրդարանի գործառութային արդյունավետությունը 

պայմանավորված է խորհրդարանական մշակույթի ստատուս քվոյով, 

որն արտացոլում է պատգամավորների և խորհրդարանական 

ինստիտուտների վարքային մոդելներըֈ 

Այս համատեքստում ուշագրավ են բրիտանական «Դեմոս» (Demos) 

կազմակերպության փորձագետների՝ Դ. Լեյթոնի [12], Փ. Սկիդմորի և Կ. 

Բաունդի [13] կողմից իրականացված հետազոտությունները 

«իշխանության ինդեքսի» («Power Index») և «ամենօրյա 

ժողովրդավարության ինդեքսի» («The Everyday Democracy Index») շուրջֈ 

Այս տեսանկյունից իշխանությունը դիտարկվում է որպես կարողություն՝ 

դրա չափման հիմքում դնելով քաղաքացիների իշխանության 

գնահատման հետևյալ հինգ գործոնները՝ կրթություն, զբաղվածություն, 

եկամուտ, կարգավիճակ, առողջություն, հանցագործություններից զերծ 
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մնալու ազատությունը, ընտրական մասնակցությունը և մարգինալ 

վերաբերմունքը խորհրդարանի մանդատների առնչությամբֈ  

Խորհրդարանի գործառութային արդյունավետության ապահովման 

տեսանկյունից վերոնշյալ հետազոտությունների հիման վրա 

իրականացվել է Մեծ Բրիտանիայի վերջին երկու համապետական 

ընտրությունների (2017-2019) «ժողովրդի ուժի ինդեքսի» (People Power 

Index) չափումը [14], որի հիմքում ընկած են հետևյալ դրույթները. 1) 

պատգամավորի հասանելիությունը այն ընտրատարածքում, որտեղ 

առաջադրվել է, 2) պատգամավորի օրենսդրական սոցիալականացման 

մակարդակը, 3) պատգամավորի պատասխանատվությունը հանրային 

օրակարգին հետամուտ լինելու տեսանկյունիցֈ  

Եզրակացություն: Ամփոփելով խորհրդարանի գործառութային 

արդյունավետության չափման մեթադաբանությունների առանձնահատ-

կությունները՝ փաստենք, որ վերջին տասնամյակների ընթացքում 

էապես փոխակերպվել են խորհրդարանի մասին պատկերացումներըֈ 

Այն այլևս չի դիտարկվում որպես միմիայն օրեսնդրական գործառույթ 

իրականացնող մարմին. խորհրդարանը հանրային իշխանության 

հումանիզացման, ինչպես նաև հանրային քաղաքականության 

ներառականության և հասցեականության երաշխավորն էֈ 

Իրականացված հետազոտությունների արդյունքները ցույց են տալիս, որ 

խորհրդարանի արդյունավետության ապահովման գործում բավարար 

չեն միայն ինստիտուցիոնալ գործոնները և/կամ Սահմանադրությամբ 

ամրագրված լիազորությունների քանակըֈ Դրանք ի չիք են դառնում այն 

դեպքում, երբ սահմանադրականության և ժողովրդավարական 

համախմբման գործընթացների միջև տեղի է ունենում փոխկապակցվա-

ծության խզումֈ Հետևաբար, ժողովրդավարության որակի գնահատման 

սուբյեկտիվ չափորոշիչների (citizens‘ perspective) հայեցակարգի, ինչպես 

նաև «իշխանության» և «ժողովրդի ուժի» հայեցակարգային դրույթների 

ուսումնասիրությունը հնարավորություն է տալիս եզրակացնելու, որ 

խորհրդարանական մշակույթը՝ որպես սահմանադրական, ինստի-

տուցիոնալ և արժեքաբանական գործոնների համակցություն 

նեոքաղաքականության համատեքստում, պետք է ընկած լինի 

ժողովրդավարական համախմբման գործընթացի գնահատման հիմքումֈ  

Փոփոխվող աշխարհի մարտահրավերներին դիմակայելու և նոր 

հումանիզմի սկզբունքների կիրարկման շրջանակներում ապագային 

միտված ռազմավարական զարգացման նկատառումներով՝ 

առաջարկում ենք վերոնշյալ մոդելների հիման վրա դիտարկել 
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խորհրդարանական մշակույթի ժողովրդավարացման ինդեքսի (ԽՄԺԻ) 
մշակման հնարավորությունը՝ հետխորհրդային երկրների անցումից 
համախմբում գործընթացների հիմնախնդիրների հաղթահարումը 
որակապես նոր փուլ տեղափոխելու նպատակովֈ Մեր կարծիքով՝ ԽՄԺԻ 
պետք է ընկած լինի պետական իշխանության ճյուղերի և 
քաղաքացիների միջև փոխազդեցության ուսումնասիրությունը և դրա 
ազդեցությունը երկուստեք վարքային մոդելների փոխակերպման վրաֈ 

ԽՄԺ ինդեքսի մշակումը հնարավորություն կտա չափելի դարձնել 
հասարակության վարքային մոդելների փոխակերպումները էվոլյուցիոն 
ժամանակաընթացքում չափման միավոր դիտարկելով ոչ միայն 
ընտրական գործընթացները, այլև քաղաքացիների ընկալումները  
խորհրդարանի, պատգամավորների, կառավարության, պետական 
կառավարման մարմինների գործունեության  շուրջֈ  

 

СУБЪЕКТИВНЫЕ КРИТЕРИИ ПАРЛАМЕНТСКОЙ КУЛЬТУРЫ В 

ОЦЕНОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЯХ КАЧЕСТВА ДЕМОКРАТИИ 

Арсенян М. А. 

 

Процессы становления парламентской культуры и демократической 

консолидации носят взаимозависимый характер и определяют качество 

функционирования демократического режима. С точки зрения 

субъективных оценок качества демократии, в процессе демократических 

преобразований парламентская культура рассматривается и как 

существенный элемент, и как необходимая предпосылка. Субъективные 

критерии оценки качества демократии, с одной стороны, и «индекс 

власти» и «индекс власти народа» с другой, предполагают возможность 

измерения функциональной эффективности парламента.  

В этой связи автор предлагает разработать Индекс демократизации 

парламентской культуры (ИДПК). Это даст возможность вывести на 

качественно новый уровень изучение процесса перехода постсоветских 

государств к демократической консолидации. 

Ключевые слова: парламентская культура, качество демократии, 

политический режим, субъективные измерения. 
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SUBJECTIVE CRITERIA OF PARLIAMENTARY CULTURE IN THE 

CONTEXT OF EVALUATION MEASUREMENTS OF THE QUALITY OF 

DEMOCRACY 

Arsenyan M. A. 

 

The processes of establishment of parliamentary culture and a democratic 

consolidation have interdependent character and determine the quality of 

functioning of a democratic regime. From the perspective of subjective 

measurements on the quality of democracy, parliamentary culture is seen as 

both an essential element and a necessary precondition in the process of 

democratic transformations. The subjective criteria for assessing the quality of 

democracy on the one hand and  "power index" and "people's power index" on 

the other hand assumes the opportunity to measure the functional efficiency of 

the parliament. In this regard, the author suggests the  development of 

Parliamentary Culture Democratization Index (PCDI). This will give a chance 

to transfer the study process of the transition to democratic consolidation of 

the post-soviet countries to a qualitatively new level. 

Keywords: parliamentary culture, quality of democracy, political regime, 

subjective measurements. 
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ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԶԼՄ-ՆԵՐՈՒՄ ՇՐՋԱՆԱՌՎՈՂ 

ԱՊԱՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐ 

Մելքոնյան Վ. Վ. 

 

Արդյունավետ հաղորդակցության հաստատումը հասարակության 

տարբեր շերտերի ու հասարակության և պետական ինստիտուտների 

միջև ներքին կայուն զարգացման և ժողովրդավարական 

ինստիտուտների ու արժեքների ամրապնդման կարևորագույն հիմքն էֈ 

Այդուհանդերձ, այն իրողությունները, որ ժամանակակից աշխարհում 

սոցիալական զանգվածային լրատվական միջոցները (ԶԼՄ) 

լրատվության ու տեղեկատվության հիմնական աղբյուրներն են, իսկ 

ցանկացած մակարդակում հաղորդակցության կայացման գործում 

գլխավոր և վճռորոշ դերը պատկանում է հենց «տեղեկատվությանը», 

առավել մտահոգիչ է դարձնում սոցիալական ԶԼՄ-ներում 

ապատեղեկատվության տարածման օրեցօր ահագնացող ծավալները և 

ցանցային անվերահսկողությունըֈ  

Սույն աշխատանքը դիտարկում է հաղորդակցության կայացումը և 

արդյունավետությունը՝  համապարփակ քննարկման առնելով 

տեղեկատվության որակային մարտահրավերներըֈ 

Բանալի բառեր. սոցիալական ԶԼՄ, տեղեկատվություն, 

հաղորդակցություն, Ֆեյսբուք, կեղծ լրատվություն, ապատեղե-

կատվությունֈ 

 

Նախաբան: Ժամանակակից հասարակությունների երկու 

տարածված՝ «ցանցային» և «կոմունիկատիվ» բնորոշումները՝ 

ապատեղեկատվության համատեքստում, հիմնականում գտնվում են 

դիխոտոմիկ կամ երկատված հարաբերություններումֈ Այս պնդման 

2 0 2 1   № 2 
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հիմնական ցուցիչը ապատեղեկատվության բացասական ազդե-

ցությունն է սոցիալական մեդիայում արդյունավետ հաղորդակցության 

իրականացման վրաֈ Կոմունիկատիվ հասարակություններում, 

կարևորելով տեղեկատվության դերը, տեղի է ունենում մարդկանց 

փոխգործակցության նոր ձևերի մշակում՝ հիմնված սկզբունքորեն նոր 

տեխնոլոգիաների վրա [1]: Այն իրողությունը, որ սոցիալական 

զանգվածային լրատվական միջոցները (ԶԼՄ) լրատվության ու 

տեղեկատվության հիմնական աղբյուրներն են, առավել մտահոգիչ է 

դարձնում ապատեղեկատվության տարածման օրեցօր ահագնացող 

ծավալները և վերահսկողությունից դուրս գտնվող բնույթըֈ  

Արդյունքում, անկախ այն հանգամանքից, թե ով է իրականում 

հանդիսանում ապատեղեկատվության կամ ոչ պրոֆեսիոնալ 

տեղեկատվության հիմնական հասցեատերը կամ նպատակակետը, 

հասարակությունը ենթարկվում է «բազմակողմանի ցնցման» և 

«ախտահարվում է»՝ ամեն անգամ իր մեջ և իր շուրջ շրջանառվող 

«թունավոր տեղեկատվության» հետ միասինֈ  

Սույն աշխատանքը մատնանշում է ապատեղեկատվության  

ազդեցությունը ժամանակակից առցանց հաղորդակցության վրա՝ 

տեղեկատվության ձևավորման, տարածման և սպառման 

համատեքստումֈ 

Հավաստի տեղեկատվությունը՝ արդյունավետ հաղորդակցության 

հիմք 

Ա. Մասլոուն պնդում էր, որ  ինքնադրսևորումը մարդու՝ գոյություն 

ունենալու ցանկությունն է, այլ կերպ ասած՝ մարդու ցանկությունն է 

դառնալ այն, ինչ կարող է [2]ֈ Տրամաբանորեն ուղղակի և անուղղակի 

շփման մեջ մտնելով հասարակության մյուս անդամների հետ՝ մարդիկ 

կառուցում են «հաղորդակցային թունելներ», որը գաղափարների, 

կարծիքների, գնահատականների և պարզ տեղեկատվության անդադար 

շրջանառությունն էֈ Ներկա ժամանակներում այդ թունելները 

մեծամասամբ կառուցվում են վիրտուալ-սոցիալական հարթակներումֈ 

Առցանց հարթակում մարդիկ խոսում են իրենց հետաքրքրությունների 

մասին, արտահայտում են տեսակետներ և ի ցույց են դնում իրենց 

քաղաքական կողմնորոշումները: Միևնույն ժամանակ նրանք հետևում 

են քաղաքական լրատվությանը և տեղեկանում քաղաքական 

զարգացումների մասին: Քաղաքական գործիչներն իրենց հերթին 

թիրախավորում են լսարաններ և ծանոթանում են իրենց 

կողմնակիցների և պոտենցիալ ընտրազանգվածի հիմնական 
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խնդիրներին ու սպասելիքներին: Սա անդադար ու կենդանի շղթա է, որի 

հիմքն ու մեկնարկը սոցիալական մեդիայում շրջանառվող  

տեղեկատվությունն է (նկ. 1, 2): 

 
    Նկար 1            Նկար 2 

Հաղորդակցությունը տեղեկատվության, գաղափարների, 

գնահատականների կամ զգացողությունների փոխանցումն է մի 

մարդուց (մարդկանց խումբ) մյուսը՝ մեծամասամբ սիմվոլների միջոցով 

[3]ֈ Այս համատեքստում հաղորդակցության ամենատեղին սահմանումը 

կարող է լինել Ի. Ն. Ռոզինայինը, ով հաղորդակցությունը ներկայացնում 

է որպես մարդկանց կողմից գիտելիք և փոխըմբռնում ձեռք բերելու 

նպատակով էլեկտրոնային հաղորդակցության օգտագործում տարբեր 

ոլորտներում, համատեքստերում և մշակույթներում [4]ֈ 

Հաղորդակցության իրականացման համար անհրաժեշտ են երկու 

կարևորագույն բաղադրատարրեր. հաղորդակցող կողմեր 

(սուբյեկտներ), որոնք շահագրգռված են կամ, նվազագույնը, կամային 

ներգրավվածություն ունեն գործընթացում, և տեղեկատվություն 

(ինֆորմացիա), որն առանցքային է և սնում է  թե՛ հաղորդակցության 

սուբյեկտներին, թե՛ հաղորդակցային ողջ գործընթացըֈ  

Հաղորդակցության գործընթացը հիմնականում կարելի է 

ներկայացնել երկու սխեմաների միջոցով՝ «գծային» կամ «միակողմանի» 

և «ինտերակտիվ» կամ «երկխոսական»ֈ Ժողովրդավարական 

հասարակություններում ընդունելի է «ինտերակտիվ»  հաղորդակ-

ցության սխեման, ինչը ենթադրում է, որ հաղորդակցությունը 

միակողմանի չէ, այլ ակնկալում է հակարձագանք և նպատակ չունի 

կտրուկ ազդելու լսարանի վրա ու պարտադրելու սեփական կամքը 

(դիրքորոշումը)ֈ  

Ըստ Ա. Սոլովյովի՝ արտաքին միջավայրից ստացված ազդակները՝ 

որպես հաղորդագրություն, միշտ չէ, որ վերածվում են ինֆորմացիայի: 

Կախված ազդակներին արձագանքող դերակատարների 
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պահանջմունքներից՝ այդ հաղորդագրությունը կա՛մ կվերածվի 

ինֆորմացիայի, կա՛մ կմնա որպես  բացարձակ չեզոք գիտելիք: Այս 

տրամաբանությամբ՝ ոչ բոլոր տվյալներն են ինֆորմացիա դիտարկվում 

[5]ֈ Ուստի ոչ բոլոր տեղեկատվությունները ունեն էական 

նշանակություն, կամ դրանց արժեքը կարող է ի հայտ գալ ավելի ուշ, 

ուրիշ հանգամանքներում: 

Արևմտյան բառարանների համաձայն՝ ինֆորմացիան որոշակի 

ազդակ է կամ բնութագիր, որը պարունակում է տվյալներ [6]ֈ Մեկ այլ 

հայտնի սահմանմամբ՝ ինֆորմացիան ինչ-որ մեկի կամ ինչ-որ բանի 

մասին ստացված կամ սերտած փաստն է [7]ֈ Առաջին սահմանման մեջ 

մենք գործ ունենք տվյալների հետ: Բառը ինքնին հուշում է, որ 

տեղեկատվությունը հաստատված և միանշանակ չէ: Երկրորդ 

սահմանումը նեղացնում և սահմանափակում է եզրույթը՝ վերագրելով 

այն «փաստին»: Սոցիալական մեդիայի համատեքստում վերջինն առաջ 

է քաշում մի շարք հակասություններ: Տեղեկատվությունը, որը հիմքն է 

սոցիալական ԶԼՄ-ների գոյության, ավելի շուտ անհաստատ է, քան թե 

փաստ, սակայն դա բնավ չի խոչընդոտում, որ այն սպառվի մարդկանց 

կողմից և մասնակից դառնա նրանց մտածողության և կողմնորոշման 

ձևավորմանը: 

Է. Մեդենը, ամբողջացնելով արևմտյան կողմնորոշման մեջ 

«ինֆորմացիա» եզրույթի ամենատարածված սահմանումները, 

կատարում է հետևյալ ճյուղային բաժանումը.  

ա. ինֆորմացիա՝ գիտելիքի կրող և փոխանցող, բ. ինֆորմացիա՝ 

շրջակա միջավայրի մասին տվյալ, գ. ինֆորմացիա՝ հաղորդակցության 

գործընթացի մաս, դ. ինֆորմացիա՝ ռեսուրս կամ ապրանք [8]:  

Հաշվի առնելով այն, որ գիտելիքի փոխանցումը պարզ 

հաղորդակցային գործընթաց է, իսկ տեղեկատվությունը՝ այդ 

հաղորդակցության բաղկացուցիչ մաս, ապա մենք ընդունում ենք այն 

մոտեցումը, որ տեղեկատվությունը տարանջատել հաղորդակցությունից 

արդարացված չէ: Հ. Լաուֆի խոսքերով՝ տեղեկատվության բաց և ազատ 

լինելու փաստը նախադրյալն է թափանցիկ հարաբերությունների ու 

շփման [9]ֈ Միևնույն ժամանակ տեղեկատվության հասանելիությունը 

թափանցիկ է դարձնում տարբեր ոլորտներ, օրինակ՝ քաղաքակա-

նությունը նպաստում է ժողովրդավարության ամրապնդմանը [10]ֈ 

Լրատվության որակային չափումները սոցիալական ԶԼՄ-ներում 

Որոշ մեկնաբանների կարծիքով լրատվության կեղծման 

դրդապատճառները կարող են լինել նոր քայլեր տեղեկատվական 



203 

 

պատերազմում, քաղաքական մանիպուլյացիայի ձևեր, այլընտրան-

քային ճշմարտության խթանման այլ միջոցներ և այլն [11, էջ 47]ֈ 

Համապատասխանաբար, կեղծ լրատվության տարածումն էլ կարելի է 

հիմնավորել  զանազան շարժառիթներով՝ այս կամ այն երկրի ներքին ու 

արտաքին անվտանգության սպառնալիքներից մինչև ժողովրդավա-

րական գործընթացներին միջամտություն [11, էջ 54]ֈ Կեղծվում են 

հասարակական մեծ հնչեղության կամ որևէ թիրախային խմբի համար 

մեծ կարևորութուն ունեցող իրադարձությունները, կեղծվում է 

համաշխարհային լրահոսի 65%-ը (նկ. 3)ֈ 

 
Նկար 3 

 

Այն դեպքում, երբ լեզուն և աշխարհագրական սահմանները կարող 

են խոչընդոտել մարդկանց դեմառդեմ շփմանը, սոցիալական ԶԼՄ-ները 

կարողանում են մարդկանց համախմբել՝ անկախ որևէ 

սահմանափակումից, և սա տեղեկատվությանը համահունչ քայլող և 

կենսունակ հասարակության վառ ցուցիչներից է [12]ֈ 

Անկախ լրատվության ներկայացման ձևաչափից (վիզուալ 

կերպարներ, տեքստային տեղեկատվություն և այլն)՝ լրատվությունը 

պետք է համապատասխանի օրենքով նախատեսված այնպիսի 

դրույթների, ինչպիսիք են՝ հասարակական կյանքի յուրաքանչյուր 

խնդրի վերաբերյալ հրատապ ու հավաստի տեղեկատվության 

ներկայացում,  հավասարություն, մարդասիրություն, տարակարծութ-

յուն և այլն [13, հոդված 3]ֈ Լրատվամիջոցները բավարարում են մարդ-

կանց՝ տարաբնույթ աղբյուրներից օբյեկտիվ ու անաչառ տեղեկատվութ-

յուն ստանալու իրավունքը, իսկ կեղծ և չստուգված լրատվության 

ներկայացումը հրապարակման ենթակա չէ [13, հոդված 6]ֈ 
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Ուստի, ի թիվս բազմաթիվ առավելությունների, սոցիալական  

ԶԼՄ-ները աչքի են ընկնում տեղեկատվության մշակման ու մատուցման 

բավականին ցածր մակարդակով, ինչը ենթադրում է ցածր որակի, 

չստուգված լրատվության ձևավորում, հետո նաև վերջինիս ոչ 

պրոֆեսիոնալ և անհետևողական մատուցումֈ Ոլորտի փորձագետների 

պնդմամբ՝ վերոնշյալը մեծամասամբ կապված է այն հանգամանքի հետ, 

որ սոցիալական ԶԼՄ-ների հիմնումը և գործարկումը դյուրին 

գործընթաց է, կամ, ինչպես մեդիափորձագետ Լաուրա Բաղդասարյանն 

է ներկայացնում. «Հայաստանում նոր ԶԼՄ հիմնելու ու այն օնլայն 

տիրույթում «ազատ նավարկության» բաց թողնելու համար մեծ հաշվով 

պետք է լուծել ընդամենը մի քանի «տեխնիկական» հարցեր՝ 

ծրագրավորողին պատվիրել բազմաֆունկցիոնալ հարթակի ստեղծումը, 

թիմ հավաքել, այն վարձատրելու և կայքի անխափան աշխատանքն 

ապահովելու համար գումար ներդնել» [14]ֈ 

Ամփոփում: Այսպիսով, հասարակության տարբեր շերտերի միջև և 

հասարակության ու քաղաքական վերնախավի միջև հաղորդակ-

ցությունը կենսական է կայուն մասնակցային ժողովրդավարության 

հաստատման համարֈ Արդյունավետ հաղորդակցության հաստատումը 

ներքին կայունության և ժողովրդավարական ինստիտուտների ու 

արժեքների ամրապնդման կարևորագույն առհավատչյան էֈ 

Համաձայնելով, որ  հաջողված հաղորդակցությունը ենթադրում է 

հասարակական-քաղաքական արդյունավետ մասնակցություն, ապա 

կեղծ, մասնակի կեղծ, մանիպուլատիվ կամ անորակ տեղեկատվությունը 

չի կարող ռացիոնալ հաղորդակցության հիմք լինել, քանի որ այն 

խաթարում է հաղորդակցող կողմերի միջև երկխոսության ձևավորումը 

և հնարավոր փոխգործակցությունըֈ Վերջապես, տեղեկատվության 

բովանդակային որակն առանցքային է ներհասարակական հաղորդակ-

ցության որակի ապահովման տեսանկյունից՝ անկախ այն հանգաման-

քից, թե վիրտուալ հարթակում ինչ տեսակի տեղեկատվության հետ գործ 

ունենք՝ գիտելի՞ք կրող, թե՞ պարզապես ինֆորմացիա այս կամ այն 

երևույթի մասինֈ  

Այս պարագայում սոցիալական մեդիա «արտանետված» 

ապատեղեկատվությունն է պատասխանատու քաղաքացու կայացման և 

նրա հասարակական դերի կանխորոշման գործում: 
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ЦИРКУЛЯЦИЯ ДЕЗИНФОРМАЦИИ В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА КАК 

ВЫЗОВ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Мелконян В. В. 

 

Установление эффективных связей (коммуникация) между 

различными слоями общества и между обществом и государственными 

институтами является важнейшей основой внутреннего устойчивого 

развития, укрепления демократических институтов и ценностей. Однако 

тот факт, что в современном мире социальные сети и средства массовой 

информации (СМИ) являются основными источниками информации, а 

основная роль в коммуникации на любом уровне принадлежит 

"информации", растущий объем распространения дезинформации в 

социальных сетях и неуправляемость сетями делается все более 

тревожным явлением.  

В данной статье исследуется развитие и эффективность 

коммуникации, принимая во внимание проблемы качества информации. 

Ключевые слова: социальные медиа, информация, коммуникация, 

Фейсбук, фейковые новости, дезинформация. 

 

THE CIRCULATION OF DISINFORMATION IN SOCIAL MEDIA AS A 

CHALLENGE FOR ESTABLISHMENT PRODUCTIVE COMMUNICATION 

Melkonyan V. V. 

 

The productive communication in different levels of society and between 

state and society is the core of sustainable development and strong democratic 

institutions and values. However, the facts that in modern world social media  

is the main source for news and information and ―information‖ takes 

responsiveness for the establishment of constructive and successful 

communication in all levels, the ongoing rates of disinformative dissemination 

on social media and uncontrolled virtual networks are subjects for growing 

concerns. 

This work aimed at comprehensive discussion of information quality 

challenges as threats to the establishment of productive ccommunication.   

Keywords: social media, information, communication, Facebook, fake 

news, disinformation. 
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Հոդվածում անդրադարձ է կատարվում կրթության, 

մասնավորապես բարձրագույն կրթության համակարգի կարգավիճակի 

ու դերի փոփոխությանը, ինչպես նաև հեռավար ուսուցմանն առնչվող 

մասնագիտական գրականության մեջ առկա որոշ հասկացությունների 

անվանումներին՝ առանձնացնելով դրանց իմաստային ընդհանրություն-

ներն ու տարբերությունները:  

Մյուս կողմից՝ ներկայացվում է Շիրակի պետական 

համալսարանում կիրառված հեռավար ուսուցման փորձը, դրա 

գնահատման նպատակով ուսանողների և դասախոսների շրջանում 

անցկացված հարցման արդյունքների վերլուծությունը:   

Բանալի բառեր. հեռավար ուսուցում, բաց ուսուցում, հարատև 

(ցկյանս) կրթություն, սովորող կազմակերպություն, կրթության 

մատչելիություն և ժողովրդավարություն: 

 

Ժամանակակից արագ զարգացող աշխարհում փոփո-

խություններն ընդգրկել են հասարակական կյանքի գրեթե բոլոր 

ոլորտները: Դա ավելի ցայտուն է դրսևորվում ու արտահայտվում 

հատկապես փոխակերպվող հասարակաություններում, ինչպիսին է, 

օրինակ, հայ հասարակությունը: Այդ փոփոխությունները հիմնականում 

դրսևորվում են ոչ միայն նոր հասկացությունների, հասարակական նոր 

հարաբերությունների, սոցիալական նոր ինստիտուտների ձևավորմամբ 

ու զարգացմամբ, այլև արդեն եղածների գործառույթների 

բազմազանեցմամբ, վերանայմամբ ու կարգավիճակային 

փոփոխություններով: 

2 0 2 1   № 2 
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Մասնավորապես՝ որոշակիորեն փոխվել է կրթության 

ինստիտուտի ինչպես կարգավիճակը, այնպես էլ դրանից բխող 

հիմնական դերերը:  

Կրթությունը, մասնավորապես՝ բարձրագույն կրթությունը, 

պայմանավորված հասարակական-քաղաքական, տնտեսական ու 

ժողովրդագրական զարգացումների արդյունքում ստեղծված 

իրավիճակով, այսօր նոր կարգավիճակ է ստացել՝ իրականացնելով  ոչ 

միայն և ոչ այնքան լրացուցիչ մասնագիտական գիտելիքներ 

հաղորդողի, որքան, ու թերևս ավելի շատ, անհատի ու խմբերի 

սոցիալականացմանը, հասարակական ինտեգրմանը, սոցիալական 

մասնակցությանն ու ներառականության ապահովմանը նպաստող 

գործառույթ: Այսինքն՝ ընդլայնվել է նրա՝ սոցիալական պատասխա-

նատվության, հասարակությանը մատուցվող ծառայությունների 

շրջանակը՝ նոր մարտահրավերներ առաջադրելով կրթական ոլորտի թե՛ 

վարչարարներին և թե՛ ուսուցանողներին: 

Այս տեսանկյունից, կարծում ենք, ավելի ընկալելի ու ընդունելի է 

դառնում հարատև կամ ցկյանս կրթության առաջացման 

անհրաժեշտությունը, դրա ներքին տրամաբանությունը: Այսինքն՝ եթե 

սոցիալական բավականին արագ, երբեմն անկանխատեսելի 

փոփոխություններն ուղեկցում են անհատներին, խմբերին ու ամբողջ 

հասարակությանն իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքում, բնականաբար, 

դրանց հարմարվելու, դրանց վրա ազդելու արդյունավետ գործիքներից 

մեկը՝ կրթությունը՝ սովորելը, նույնպես շարունակական ու հարատև է 

լինելու ամբողջ կյանքի ընթացքում: Ընդ որում՝ դա ուղեկցվելու է ոչ 

միայն լրացուցիչ մասնագիտական գիտելիքներ հաղորդելով, այլ նաև, 

ինչպես մասնագետն է նշում, կյանքի բոլոր ոլորտների վերաբերյալ նոր 

գիտելիքների հաղորդմամբ և հատկապես դրանց կիրառման 

կարողությունների ու հմտությունների զարգացման ուղղությամբ 

տարվող մեթոդների արդիականացմամբ [3]: 

Այսինքն՝ կրթությունը, առաջնորդվելով սոցիալական պահանջար-

կով և պայմանավորված այդ պահանջարկն առավելագույնս 

բավարարելու իր հնարավորություններով, դրանց շարունակական 

բարելավմամբ ու արդիականացմամբ, կարող է սոցիալական արժեքից 

(public value) վերաճել ու դառնալ հասարակական բարիք (public good): 

Իսկ այս փոխարկումը նույնպես պայմանավորված է նրանով, թե 

ինչքանով է բաց կրթական ծառայություններ մատուցող կառույցը՝ 
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դպրոց, քոլեջ, բուհ և այլն,  նորությունների ընկալմանն ու 

տեղայնացմանը, նոր բան սովորելուն և կիրառելուն: 

Մասնագիտական գրականության մեջ այս իրողությունն 

անվանվում է սովորող կազմակերպություն, որի առանձնահատկութ-

յուններից մեկն է համարվում կազմակերպության ներսում իրականաց-

վող ուղղահայաց ու հորիզոնական ուսուցման խրախուսումը [3, 9]: 

Առաջին հայացքից թվում է, թե ամեն ինչ շատ պարզ է ու հեշտ 

իրագործելի: Սակայն  այս ճանապարհին, բացի առանձին անհատների 

կամ կազմակերպությունների կողմից դրսևորվող իներցիայից ու 

իներտությունից, որպես հիմնական մարտահրավեր առանձնացվում է 

նրանց արժենորմատիվային համակարգը կամ, ավելի ճիշտ, դրանում 

անհրաժեշտ վերանայումներ, վերաարժևորումներ կատարելու 

անհրաժեշտությունը: Ինչպես գիտենք, անհատական, խմբային ու 

սոցիալական արժեքները, նորմերը բավականին նուրբ ու զգայուն ոլորտ 

են ներկայացնում և դրանում կատարվող փոփոխությունները 

համարժեք մոտեցում են պահանջում, այլապես ներքին փլուզումներն 

անխուսափելի կլինեն:  

Այս հանգամանքով է թերևս պայմանավորված, որ մասնա-

գետներն առանձնացնում են սովորելու երկու հիմնական տեսակ՝ 

միափուլ և երկփուլ՝ վերջինիս համար բնութագրիչ համարելով այն, որ 

նոր բան սովորելու համար անհրաժեշտ է վերանայել ու լրամշակել 

սեփական նորմերը, ռազմավարություններն ու նպատակները [8]: 

Ինչպես տեսնում ենք, սովորելու համար նույնպես պետք է ինչ-որ 

նոր բաներ սովորել, այսինքն՝ պետք է սովորել, սովորել: 

Մի կողմից կարևորելով այս հանգամանքը, մյուս կողմից հաշվի 

առնելով ժամանակակից գիտության ու տեխնիկայի նվաճումներն ու 

դրանց կիրառման անհրաժեշտությունը սովորելու, կրթական 

գործընթացի կազմակերպման ու իրականացման արդյունավետության 

ապահովման գործում՝ կարծում ենք՝ որոշ վերապահությամբ կարելի է 

ասել, որ, ըստ էության, ցանկալի արդյունքի ապահովման 

տեսանկյունից էական տարբերություններ չկան ուսուցման առկա, 

հեռակա, հեռավար տարբերակների միջև: Կամ, ավելի ճիշտ, դրանց 

համադրումը, փոխլրացումը թերևս ավելի շուտ կնպաստի առաջադիր 

նպատակին հասնելուն, քան դրանցից մեկի առկայությունը կբացառի 

մյուսի կիրառման հնարավորությունը: 

Այլ բան է, որ ինչպես վերը նշված հասկացությունները, այնպես էլ 

դրանց առնչվող ևս մի քանիսը թե՛ բովանդակային և թե՛ կիրառման 
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առումով առավել հստակեցման, ճշգրտման կարիք ունեն, ինչը, ըստ 

էության, շարունակվում է կատարվել մինչև օրս, քանի որ դրանց մեծ 

մասը համեմատաբար նոր առաջացած իրողություններ են:  

Մասնավորապես՝ եթե առկա ու հեռակա կրթական համակարգերը 

բավականին մշակված են, շատերիս համար հասկանալի և, ըստ 

էության, ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ու 

իրականացման՝ այժմ կիրառվող հիմնական տարբերակներն են, ապա 

նույնը չենք կարող ասել հեռավար կրթության, բաց կրթության մասին, 

քանի որ սրանք անհամեմատ ավելի ուշ ձևավորված գործընթացների ու 

հասկացությունների անվանումներ են: Սրանով պայմանավորված, 

ինչպես վերևում էլ նշեցինք, մասնագիտական գրականության մեջ դեռևս 

շարունակվում են այդ հասկացությունների կարգավիճակային, 

բովանդակային հարցերի քննարկումներն ու ճշգրտումները [4-5, 7]: 

Այսինքն՝ երբեմն միևնույն հարթության վրա համադրվում ու 

համեմատվում են ավանդական ուսուցում, բաց ուսուցում, հեռավար 

ուսուցում, առցանց ուսուցում, դեմ առ դեմ (face to face) կամ լսարանային 

ուսուցում և նման հասկացությունները [9]: Սակայն սրանք, ըստ 

էության, տարբեր մակարդակների իրականություններ են և հստակ 

տարբերակման կարիք ունեն: Այս տեսանկյունից, կարծում ենք, 

նախընտրելի է այն մոտեցումը, ըստ որի՝ մի կողմից առանձնացվում և 

համեմատվում են նախ՝ ավանդական ու բաց ուսուցման համակարգերը՝ 

դրանք դիտելով որպես կրթական հայեցակետ կամ 

գաղափարախոսություն, մյուս կողմից՝  համեմատվում են լսարանային 

(face to face) ու հեռավար կրթության ձևերը՝ որպես կրթական մեթոդներ 

[7]: Այսպիսի մոտեցման դեպքում նշվում է, որ որպես ավանդական 

կրթության իրականացման հիմնական ձև կիրառվում է լսարանային 

(face to face) մեթոդը, իսկ բաց ուսուցման դեպքում՝ հեռաուսուցման 

մեթոդը: Իհարկե, այսպիսի առանձնացումը հիմնականում 

համապատասխանում է մեր իրականության մեջ առկա վիճակին: 

Օրինակ՝ Մեծ Բրիտանիայի Բաց համալսարանում հիմնականում 

կիրառվում է հեռաուսուցման մեթոդը: Սակայն նույնիսկ այստեղ էլ 

այսօր իսպառ չեն բացառում լսարանային (face to face) 

պարապմունքների անցկացումը՝ կիրառելով այսպես կոչված խառը կամ 

հիբրիդային ուսուցումը (blended learning):  

Մյուս կողմից՝ բաց ուսուցումը, ըստ էության, կրթական 

գործընթացի կազմակերպման ու իրականացման նոր փիլիսոփա-

յություն է նաև [4], ինչը, առավելագույնս վերացնելով կրթություն 



212 

 

ստանալու առկա արգելքներն ու սահմանափակումները (տարիքային, 

կրթական հաջորդ մակարդակ անցնելու ժամանակ նախորդ 

մակարդակի պարդադիր առկայություն և այլն)՝ նպաստում է կրթության 

ժողովրդավարացմանը, մատչելիության ապահովմանը: Այս առումով 

կարծում ենք, որ բաց ուսուցում իրականացնող ուսումնական 

հաստատությունները կարող են մասնակի կամ ամբողջությամբ 

կիրառել նաև լսարանային (face to face) մեթոդը: Ինչպես որ 

հեռաուսուցման մեթոդն էլ կարող են ամբողջությամբ կամ 

մասնակիորեն կիրառել թե՛ բաց և թե՛ ավանդական կրթական 

հաստատությունները [9]: 

Մասնագիտական գրականության մեջ միասնական մոտեցում չկա 

նաև անվանումների, տերմինների կիրառման հարցում: Գրեթե 

հավասար չափով գործածվում են հեռավար ուսուցում (երբեմն՝ նաև 

հեռահար, ինչը պիտի բացառել), հեռավար կրթություն, հեռաուսուցում, 

հեռակրթություն, բաց ուսուցում, բաց կրթություն և այլն: Եթե նկատի 

ունենանք, որ ուսումնական հաստատությունների հիմնական 

գործառույթներից մեկը ոչ միայն մասնագիտական գիտելիքներ 

հաղորդելն ու սովորեցնելն է, այլ նաև մշակութային տարրերի 

փոխանցելը, կրթելն ու դաստիարակելը, ապա գուցե նախընտրելի 

պիտի համարվեն հեռավար կրթություն, հեռակրթություն, բաց 

կրթություն տարբերակները: Թեև կարծում ենք, որ այստեղ, 

պայմանավորված ավանդույթի ուժով ու իներցիայով, դեռ երկար 

կշարունակվի առկա երկձևությունը: 

Այժմ անդրադառնանք ՇՊՀ-ում հեռավար ուսուցման կազմակերպ-

ման փորձին: 2020 թ.-ի համավարակի պայմաններում, ինչպես ամբողջ 

ՀՀ-ում և աշխարհում, այնպես էլ ՇՊՀ-ում հանպատրաստից և 

պարտադիր անցում կատարվեց հեռավար ուսուցման՝ կիրառելով բոլոր 

հնարավոր միջոցները, որոնք առկա էին և հասանելի էին ՊԴ և 

ուսանողական կազմերի կողմից՝ միաժամանակ հընթացս ապահովելով 

փորձի փոխանակումը և փոխադարձ աջակցությունը: ՇՊՀ-ում 

հեռավար ուսուցման կազմակերպման գործընթացից ուսանողների և 

դասախոսների բավարարվածության և կարիքների գնահատման 

նպատակով ՇՊՀ-ի Գիտական քաղաքականության, որակի 

ապահովման և կառավարման կենտրոնի կողմից մշակվել են 

համապատասխան հարցաշարեր [11, 12] և իրականացվել հարցումներ 

առցանց եղանակով՝ կիրառելով Google forms միջոցը: Մասնակցել են 236 

ուսանող և 54 դասախոս: 
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Նշենք, որ դիագրամներում ամենուրեք կապույտ գույնով 

ներկայացված են ուսանողների շրջանում իրականացված հարցումների 

արդյունքները, իսկ կարմիր գույնով՝ դասախոսների: 

Հիմնականում բոլոր դասընթացներն անցկացվել են առցանց 

եղանակով, սակայն առկա են եղել առանձին խնդիրներ՝ տարբեր 

հանգամանքներով պայմանավորված: 

 

Հարցումներից պարզ դարձավ, որ գլխավորապես կիրառվել է Zoom 

հարթակը, միաժամանակ համադրվել են այլ միջոցներ: 

 

Կարևոր էր այն, որ բոլոր դասընթացների համար ՇՊՀ-ում 

դասախոսներն ունեին կազմած դասախոսությունների էլեկտրոնային 

փաթեթներ, սրա կարևորությունն առավել նկատելի դարձավ հեռավար 

ուսուցման ժամանակ, չնայած պակաս կարևորություն չունի նաև այլ 

էլեկտրոնային նյութերի կիրառումը:  
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Այնուամենայնիվ, պետք է փաստել, որ հեռավար ուսուցումն 

այնքան էլ նախընտրելի չէ շահակիցների համար, առավելապես՝ 

ուսանողների: 

 

Շահակիցները հիմնականում ունեն անհրաժեշտ տեխնիկական 

միջոցներ, սակայն միշտ չէ, որ եղած տեխնիկական միջոցները 

ապահովել են լիարժեք արդյունավետություն, մասնավորաբար՝ 

հիմնականում կիրառվել են հեռախոսներ:  

 

Հեռավար ուսուցման պայմաններում հանձնարարականների և 

դրանց վերաբերյալ հետադարձ կապի ապահովումն առավել 

կարևորություն է ստանում, միաժամանակ պետք է փաստել, որ դրանց 

իրականացման ձևերը կիրառման ընթացքում որոշ փոփոխությունների 

են ենթարկվել: 
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Պետք է փաստել նաև, որ հեռավար ուսուցման պայմաններում 

ուսանողների ներգրավվածությունը բավականին բարձր է, առանձին 

դեպքերում (մագիստրատուրա, հեռակա ուսուցման համակարգ) 

նույնիսկ ավելին, քան դեմ առ դեմ կամ լսարանային ուսումնառության 

պայմաններում: 

Հեռավար ուսուցման պայմաններում ուսանողների հիմնական 

դժվարությունները եղել են ծրագրային և կապի ապահովման 

խնդիրները, ինչպես նաև սոցիալական շփման բացակայությունն ու 

տեխնիկական միջոցներով աշխատանքի ոչ այնքան գրավիչ լինելը: 

Դասախոսները, բացի վերոնշյալ խնդիրներից, նաև առանձնացրել են 

տեխնիկական միջոցների ոչ լիարժեքությունը, ժամանակի 

սակավությունը: Հարկ է նշել, որ և՛ դասախոսները, և՛ ուսանողները 

վերապատրաստումների և խորհրդատվությունների անհրաժեշ-

տություն են տեսել: 

Առանձին խնդիրների հիման վրա ՇՊՀ-ում մի շարք գործընթացներ 

են իրականացվել, մասնավորաբար՝ կազմակերպվել են պրոֆե-

սորադասախոսական կազմի վերապատրաստումներ, խորհրդատվութ-

յուններ են անցկացվել խմբերի ավագների հետ, յուրաքանչյուր կուրսի 

համար ստեղծվել են Zoom էջեր, ինչի արդյունքում ուսումնական 

գործընթացը առավել հեշտ վերահսկելի է դարձել թե՛ ֆակուլտետների, 

թե՛ այլ վարչական օղակների կողմից: Միաժամանակ համալսարանը 

տեխնիկական աջակցություն է ցուցաբերել ուսանողներին և 

դասախոսներին:  

Այսպիսով, կարելի է ասել, որ հեռավար ուսուցման 

կազմակերպումը ՇՊՀ-ում, չնայած հանպատրաստից և ժամանակի 

պահանջով ու պարտադրանքով է թելադրվել, սակայն բավականին 

արդյունավետ է եղելֈ Միաժամանակ կազմակերպված հարցումները 

թույլ են տվել վեր հանել խնդիրները և շահակիցների կարիքները, որոնց 

լուծման և բավարարման ուղղությամբ ձեռնարկվել են հնարավոր 

համարժեք միջոցառումներֈ 

 

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ШГУ 

Саргсян А. А., Мелконян О. С. 

 

В статье рассматриваются изменения статуса и роли образования, в 

частности, системы высшего образования, а также названия некоторых 

понятий в профессиональной литературе, относящихся к 
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дистанционному обучению, с выделением их семантических сходств и 

различий. 

С другой стороны, представлен используемый опыт дистанционного 

обучения в Ширакском государственном университете, а также анализ 

результатов опроса, проведенного среди студентов и преподавателей для 

его оценки. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, открытое обучение, 

непрерывное обучение, обучающаяся организация, доступ и 

демократизация образования. 

 

DISTANCE LEARNING ORGANIZING EXPERIENCE IN STATE 

UNIVERSITY OF SHIRAK 

Sargsyan A. H., Melkonyan H. S. 
 

The article examines issues related to the change of status and roles of 

education, in particular the higher education system, as well as the names of 

some concepts in the professional literature are introduced related to distance 

learning, highlighting their semantic similarities and differences. 

On the other hand, the used experience of distance learning at State 

University of Shirak is presented, as well as an analysis of the results of survey 

conducted among students and teachers to evaluate it. 

Keywords: Distance Learning, Open Learning, Lifelong Learning, 

Learning Organization, Accessibility and Democracy of Education. 
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2020 թվականի մարտի 16-ից, համավարակով պայմանավորված, 

Հայաստանի բոլոր կրթական հաստատությունները անցան 

դասընթացների կազմակերպման հեռավար ձևաչափին: Չնայած այն 

փաստին, որ հեռավար կրթությունը՝ որպես կրթության ձև, սկսել է 

զարգանալ դեռ 90-ականներից, մեր հանրապետության կրթական 

համակարգը կանգնեց բազմաթիվ թե՛ տեխնիկական խնդիրների և թե՛ 

դասավանդման մեթոդների ընտրության առջև: Հոդվածում փորձ է 

արվում ներկայացնել հեռավար կրթության ընդհանուր պատկերը, 

խնդիրներն ու անելիքները համավարակի պայմաններումֈ   

Բանալի բառեր. հեռավար ուսուցում, կրթական տեխնոլոգիաներ, 

վիրտուալ հեռավար միջավայր, կրթական էկոհամակարգեր: 

 

Նախաբան: Դեռևս 2000-ականներից զարգացած երկրներում 

կառավարության մակարդակով իրականացվում են հեռավար 

ուսուցման ազգային ծրագրեր: Եվրոպական միությունը  2000-2010թթ. 

ընդունված Լիսաբոնյան ռազմավարությունում (Lisbon Agenda) 

հեռավար ուսուցումը ճանաչում է որպես գիտելիքահենք և մրցունակ 

տնտեսության կառուցման և ողջ կյանքի ուսուցման  ստեղծման գործիք: 

Մինչ համաճարակը հեռավար ուսուցման ազգային ծրագրերը մշակվել 

են ավելի քան 40 երկրներում՝ ներառյալ զարգացող երկրները: 

Ավանդական կրթական համակարգերի համեմատ՝ հեռավար կրթության 

առանձնահատկություններից է  կրթական հնարավորությունների մեծ 

բազմազանությունը, որը ներառում է տարատեսակ կրթական հեռավար 

հարթակներ, տարբեր համալսարանների առցանց դասընթացներ, 

հեռախոսային հավելվածներ, խաղեր և այլնֈ Ուսուցման հիբրիդային 

ձևը ենթադրում է ավանդական կրթության ձևաչափի համալրումը 

հեռավառ կրթական տեխնոլոգիաներով, որը արդյունքում վերածվում է 
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բազմաչափ ուսումնական տարածքի և բացառիկ հնարավորություններ է 

ընձեռում անձնական և կոլեկտիվ կրթության համար: Պավել Լուկշան 

դեռ 2018 թվականի զեկույցում ասում է, որ 15-20 տարի հետո հեռավար 

կրթությունը, հզորացված առցանց միջավայր մուտք գործող սարքերով և 

վիրտուալ իրականության լուծումներով, կարող է դառնալ գլոբալ 

մասշտաբով ուսուցման գերիշխող ձևըֈ Այդ ժամանակ կրթական 

հաստատությունները կբացահայտեն, որ ոչ թե նրանք են օգտագործում 

առցանց կրթությունը իրենց առաջխաղացման համար, այլ առցանց 

կրթությունն է օգտագործում իրենց՝ որպես իր աշխատանքի 

կազմակերպման ձևերից մեկը [2]: 

Հետազոտությունները վկայում են,  որ համաճարակի ընթացքում 

հաստատությունները, որոնք ունեին տեղակայված վիրտուալ 

ուսուցման միջավայրեր և հարթակներ, ավելի արագ կազմակերպեցին 

ընդհատված ուսումնական գործընթացի անցումը հեռավարին: 

Հեռավար ուսուցումը թույլ է տալիս դիպլոմ ստանալ բարձրակարգ 

բուհերում՝ չլքելով հիմնական բնակության վայրը, և, որ ամենակարևորն 

է,  հեռավար կրթությունը  հնարավորություն  է  տալիս հաշմանդամ և 

սահմանափակ ֆիզիկական հնարավորություններ ունեցող անձանց 

ստանալ բարձրագույն կրթություն, ինչը բոլոր զարգացած երկրների 

սոցիալական քաղաքականության գերակա ուղղություններից է [1]:  

ՀՀ կրթական համակարգը ևս հետ չի մնացել հեռավար կրթության 

զարգացման գործընթացից, սակայն մինչ համաճարակը այն կրել է 

հատվածավորված և ոչ համակարգված բնույթ և հիմնականում 

ֆինանսավորվել է միջազգային ծրագրերից և գրանտներից: ՀՀ 

կառավարությունը 2010 թվականին հաստատել է «Բարձրագույն և 

հետբուհական մասնագիտական կրթության հեռավար ձևով ուսուցման 

կարգ»-ը, որի հիման վրա՝ նաև հեռավար ուսուցման կազմակերպման 

մեթոդական ուղեցույցը, որը պարունակում է բուհերում հեռավար 

կրթության կազմակերպման համընդհանուր դրույթներ [6]: Այս 

փաստաթղթում ամրագրված հեռավար կրթության կազմակերպման 

ընդհանուր սահմանումները հանգեցրին մի շարք խնդիրների, որոնք 

առաջանում էին արդեն իսկ առցանց կրթական ծրագրերի 

կազմակերպման ընթացքում [5]: ՀՀ բուհական համակարգի մի շարք 

համալսարաններ 2010թ. ի վեր, հիմնականում միջազգային գրանտների 

շնորհիվ, ստեղծել են վիրտուալ կրթական միջավայրեր կամ հեռավար 

հարթակներ, կազմակերպել դասախոսական և ադմինիստրատիվ 

անձնակազմի վերապատրաստումներ, սակայն փորձը ցույց տվեց, որ 
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ֆինանսավորման ավարտից հետո հեռավար դասընթացների 

շարունակական  զարգացումներ գործնականում տեղի չունեցան: 

Հայաստանի գրադարանների համահավաք գրացուցակում կարելի է 

գտնել 2015-2020թթ. ընթացքում տպագրված ընդամենը յոթ ձեռնարկ և 

մեթոդական ուղեցույց՝ նվիրված բուհերում առցանց ուսուցման 

կազմակերպմանը և ղեկավարմանը [7]: COVID-19 համաճարակը 

ընդմիշտ փոխեց ավանդական կրթության կազմակերպման ձևը ինչպես 

աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանումֈ Պարզ դարձավ, որ 

Հայաստանում հեռավար կրթության կազմակերպման համար 

առաջարկվող լուծումները տեղային են և մի շարք օբյեկտիվ 

պատճառներով հասանելի չեն բոլորին: Չնայած պետական և 

համայնքային ջանքերին՝ ՏՀՏ ենթակառուցվածքների և 

սարքավորումների բացակայությունը խանգարեց ինչպես քաղաքային, 

այնպես էլ գյուղական բնակավայրերի ուսանողներին մասնակցելու 

առցանց դասընթացներին: Համակարգիչների և ինտերնետի 

սահմանափակ հասանելիությունը խոչընդոտ եղավ ինչպես 

քաղաքային, այնպես էլ գյուղական համայնքներում: Այս համաճարակը, 

իր ողջ բացասական հետևանքներով հանդերձ, կարծես դարձավ 

հեռավար ուսուցման լայնածավալ փորձարկումը Հայաստանումֈ 

Հայաստանի ազգային կրթական և գիտական ցանցի ASNET-AM կողմից 

2020 թվականի մայիսին իրականացված հարցմումների համաձայն՝ 

բուհերը ուսումնական գործընթացի անընդհատությունն ապահովելու 

նպատակով հիմնականում օգտագործում են Moodle հարթակը 

դասապրոցեսը կազմակերպելու համար  և Big Blue Button, Google Meet, 

Zoom, Microsoft Team, Jitsi ծրագրային հավելվածները՝ 

դասախոսությունները առցանց վարելու համար: Շատ դեպքերում 

տեխնիկական ռեսուրսների բացակայության պատճառով ոչ բոլոր 

կրթական հաստատությունները ունեն վիրտուալ ուսուցման միջավայր 

[9]: Այն բուհերը, որտեղ արդեն իսկ կար այդ միջավայրը, կարողացան 

շատ արագ կազմակերպել համաճարակի պատճառով ընդհատված 

ուսումնական գործընթացը: Այնուամենայնիվ տեխնիկական 

հզորությունները և ենթակառուցվածքները չեն ներում միաժամանակ 

շատ թվով ուսանողների հետ առցանց լսարաններ կազմակերպելը: 

Համաձայան UNDP գնահատման՝ Հայաստանում համաճարակի 

պատճառով փակված կրթական հաստատությունները բացասական 

տնտեսական ազդեցություն թողեցին հատկապես մարզերում և 

գյուղական համայնքներում [10]ֈ Անցումը ինտերակտիվ ուսուցման նոր 
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մեթոդներին կրթական համակարգի համար ևս մի մարտահրավեր է: 

Ուսումնասիրությունները վկայում են, որ բուհերը հիմնականում 

կազմում են պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի անհրաժեշտ 

կոմպետենցիաներ ունենալու վերապատրաստման ծրագրերը՝ 

հիմնվելով սեփական պատկերացումների վրա և հաճախ հաշվի չեն 

առնում դասավանդողների կարիքների գնահատումը: Արդյունքում 

դասախոսներին սովորեցնում են այն, ինչ կարող են, այլ ոչ թե այն, ինչ 

անհրաժեշտ է: Եվ նույնիսկ այն դեպքերում, երբ վերապատրաստման 

դասընթացները տալիս են իսկապես բարձրորակ գիտելիքներ, 

դասավանդողը միշտ չէ, որ կարող է փոխանցել ստացված 

հմտությունները առցանց լսարանին [4]: Թվային դարաշրջանում արագ 

մուտքը դեպի ցանկացած տեղեկատվական ռեսուրս, մեծածավալ 

տվյալների մշակումը, արհեստական բանականությունը, ամպային 

տեխնոլոգիաները և իրերի ինտերնետը մեծ առավելություններ են 

բացում նաև կրթության առջև, սակայն ուսուցումը ենթադրում է ոչ 

միայն տեղեկատվության և գիտելիքի փոխանցում, այլև 

մանկավարժական տեխնոլոգիաների փոխանցում՝ հիմնված ինչպես 

մասնագիտական ուսուցման, այնպես էլ անհատի ընդհանուր 

զարգացման  մեթոդների վրա: Վերջինս շատ կարևոր է ոչ միայն 

անհատի զարգացման վաղ փուլերում, այլև բուհում՝ բարձրագույն 

կրթություն ստանալիս, երբ ձևավորվում է անձի աշխարհայացքը և 

արժեհամակարգը [1]: Լսարանային անմիջական շփման 

բացակայությունը բացասական ազդեցություն է թողնում կրթության 

որակի վրա: Covid–19-ի առաջին ալիքից հետո ուսանողության 

շրջանում մեր կողմից կատարված ֆոկուս-խմբային հարցումներից 

պարզ դարձավ, որ հեռավար ուսուցման դեպքում դասերի ընթացքին 

հետևելը բարդ է, և դասընթացները դառնում են ոչ հետաքրքիր, իսկ 

արդյունավետությունն ավելի ցածր էֈ Առցանց տարբերակով բարդ 

է ներգրավվել ուսումնական պրոցեսի մեջ, և տրված մեթոդները 

մասամբ են բավարարում ուսանողներինֈ Նաև ակնհայտ է դառնում, որ 

հեռավար ուսուցման պարագայում դժվար է փոխանցել 

մանկավարժական տեխնոլոգիաները և զարգացնել փափուկ 

հմտությունները, օր.՝ շփվելու, կարեկցելու և հաղորդակցման 

հմտությունները, անկանխատեսելի իրավիճակներում վարվելակերպը, 

շարժունակության բարձրացումը և այլն: Ռուս ոսուցիչներ Լեոնիդ 

Կացվան և Նիկոլայ Տոպոլևը (2020) հեռավար կրթությունը նմանեցնում 

են ֆիզիկական ադիաբատ պրոցեսին, որի ընթացքում համակարգի 
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կողմից ջերմություն չի կլանվում կամ անջատվում, այսինքն՝ 

գործընթացը ընթանում է առանց շրջակա միջավայրի հետ 

ջերմափոխանակության: Հեռավար կրթության հարթակներում ինչ-որ 

բան շարժվում է, բայց բացակայում է ջերմության փոխանցումը մի 

մարդուց մյուսը, կորչում է փոխօգնության և փոխգործակցության 

հնարավորությունը [8]: Հիմնականում այս խնդիրների առկայությունը 

պայմանավորված է հեռավար ուսուցման ձևաչափով դասապրոցեսը 

կազմակերպելու դասախոսի փորձի պակասից: Այսօր այն ուսուցիչը, 

որը չի կարողանում կիրառել հեռավար կրթական տեխնոլոգիաները և 

չի կարողանում ստեղծել հաղորդակցվելու վիրտուալ տարածք, 

կորցնում է իր մրցակցային առավելությունները մասնագիտական 

ոլորտում և հաճախ հետաքրքիր չէ ուսանողներին [3]: Հեռավար 

ուսուցման գործընթացում մանկավարժական տեխնոլոգիաներից 

կարևորագույնը դասավանդողի արհեստավարժութունն է: Հեռավար 

կրթության արդյունավետության ապահովման գրավականներից է նաև 

դասախոսի անմիջական մասնակցությունը ուսումնական գործընթացին 

և ուսումնական գործընթացի  անընդհատ մշտադիտարկումը և 

վերլուծությունը: Առցանց դասընթացների յուրացման գործում 

ուսանողների կրթական գործունեության և վարքագծի 

վերլուծությունները կրթական վերջնարդյունքների բարելավման 

գործիքներից մեկն ենֈ  

Եզրահանգում: Ելնելով նոր իրողություններից՝ բարձրագույն 

կրթության հետագա զարգացման հեռանկարները ենթադրում են 

կրթական ծրագրերի, չափանիշների արդիականացում, հիբրիդային  և 

առցանց ուսուցման ձևաչափերի միասնական մոտեցումների մշակում, 

համալսարաններում ճգնաժամի և փոփոխությունների կառավարման 

մշակույթի ձևավորում, ինչպես նաև կրթական տեխնոլոգիաների 

արդիականացում: 

 

СОВРЕМЕННЫЕ  ВЫЗОВЫ  ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Манукян Н. А. 

 

С 16 марта 2020 года все учебные заведения Армении из-за 

пандемии перешли на организацию дистанционного обучения. Несмотря 

на то что дистанционное образование как одна из форм обучения начало 

развиваться в 90-х, образовательные учреждения нашей республики 

столкнулись сo множеством проблем, как технических, так и с выбором 
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методик обучения. В статье предпринята попытка представить общую 

картину дистанционного образования, проблемы и решения в условиях 

пандемии. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, образовательные 

технологии, виртуальная образовательная среда, образовательные 

экосистемы. 

 

CHALLENGES OF DISTANCE LEARNING TODAY 

Manukyan N. H. 

 

From March 16, 2020, all the educational institutions in Armenia, as 

conditioned with the epidemic, switched to the distance learning organization. 

Despite the fact that distance education has started to develop as a form of 

education since the 90s, the educational institutions of our republic have faced 

many problems, both technical and the choice of teaching methods. The 

article attempts to present the he general overview of distance education, 

problems and things to do in the conditions of the epidemic. 

Keywords: distance learning, educational technologies, virtual learning 

environment. 
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ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ՝ ՈՒՂՂՎԱԾ ԿԱՊԿՈւ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ 

ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ԱՌԿԱ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆԸ  

Զադոյան Ա. Մ. 

 

Հոդվածում ներկայացվում են ԿԱՊԿՈւ երեխաների կրթական 

գործընթացում առկա հիմնախնդիրները: Դիտարկվում են նաև 

մանկավարժական խորհրդատվության իրականացման ձևերը, եղանակ-

ները և մեթոդները: Հոդվածի նպատակն է՝ ընդգծել մանկավարժական 

խորհրդատվության մեթոդական նշանակությունը կրթական 

գործընթացի տարբեր սուբյեկտների գործունեության արդյունավետ 

իրականացման ընթացքում՝ համընդհանուր ներառականության 

պայմաններում: 

Բանալի բառեր. ներառական կրթություն, ԿԱՊԿՈւ երեխաներ, 

«Սոցիալական» մոդել, թրեյնինգ, «պարզաբանող հետազոտության», 

«նմուշաիրավիճակային»,  «կիզակետ-վերլուծության» մեթոդներ: 

 

2005թ. «Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք 

ունեցող անձանց կրթության մասին» օրենքի ընդունումով սահմանվեց 

«ներառական կրթություն» հասկացությունըֈ Ներառական կրթութ-

յունը (ֆրանս. Inclusif–ներփակված, լատ.include-ներառված) կրթական 

համակարգ է, որն ուղղված է հավասար կրթության ապահովմանը և 

հասարակության մեջ հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց 

ներգրավվածության ապահովմանը՝ հիմնված հաշմանդամության 

«Սոցիալական» մոդելի վրա: Երբ կրթությունը ներառական է, ապա 

դրանից շահում են երեխան, ընտանիքը, պետությունը և 

հասարակությունըֈ Կարևորելով համընդհանուր ներառական կրթական 

քաղաքականության իրականացման նշանակությունը, այնուամենայ-

նիվ, պետք է համաձայնել այն իրողության հետ, որ այդ գործընթացում 

2 0 2 1   № 2 
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ձևավորվում են տարաբնույթ հակասություններ, խնդրահարույց 

իրավիճակներ, լուծում պահանջող խնդիրներ: Համաձայնելով Լ. Թ. 

Ասատրյանի դիտարկմանը, ըստ որի՝ օբյեկտիվորեն գոյություն ունեցող 

հակասությունների ներկայությունը համարվում է հիմնախնդրի 

առկայության չափանիշ [1, էջ 28], նկատենք, որ հիմնախնդիրների  

լուծումը սկսվում է իրավիճակի գնահատմամբ: 

Սույն հոդվածի նպատակն է դիտարկել այն խնդրահարույց 

իրավիճակները, որոնք գոյանում են ԿԱՊԿՈւ երեխաների հետ տարվող 

կրթադաստիարակչական աշխատանքներում և փորձել բացահայտել 

դրանց հաղթահարման ուղիները: Երբ խոսքը գնում է հակասություն-

ների մասին, պետք է համաձայնել, որ հնարավոր չէ պատկերացնել 

սոցիալական կեցության որևէ ոլորտ առանց հակասությունների: 

Մանկավարժական գործունեությունը, հանդես գալով որպես  

սոցիալական կեցության ոլորտ, հասարակական գիտակցության 

յուրահատուկ ձև, նույնպես զերծ չէ այդ հակասություններից, ավելին՝ 

այդ հակասությունների ձևավորման արդյունքում է կատարվում 

ուսումնադաստիարակչական գործընթացի զարգացումը և առաջըն-

թացը: Կրթադաստիարակչական աշխատանքներում արտահայտվող 

հակասությունների  մի մասը պայմանավորված է մանկավարժների 

գործունեությանը ներկայացվող նոր պահանջների և դրանց 

իրականացման համար ոչ բավարար ձևավորված մեթոդական 

համակարգի, մյուսները՝ դաստիարակչական խնդիրների լուծման մեջ 

ծնողական և մանկավարժական դիրքորոշումների, հաջորդները՝ 

մանկավարժական հանրույթների մասնագիտական զարգացման 

անհրաժեշտության և կադրերի որակավորման բարձրացման 

համակարգի ռազմավարության անհամապատասխանությամբ:  

Դիտարկելով ԿԱՊԿՈւ երեխաների կրթական գործընթացում 

ձևավորված դժվարությունները՝ պայմանականորեն դասակարգենք 

դրանք ըստ կրթական գործընթացի սուբյեկտների ՝ ա) մանկավարժների, 

բ) սովորողների և գ) ծնողների գործունեության դժվարությունների: 

Պետք է նկատենք, որ մանկավարժների մասնագիտական 

գործունեության մեջ առկա դժվարություններից մի քանիսի 

առաջացումը պայմանավորված է մանկավարժների կողմից 

սովորողների վարքի կառավարման անկարողությամբ, մյուսները՝ 

իրավիճակների նկատմամբ կարծրատիպային վերաբերմունքով: Մենք 

գտնում ենք, որ անհրաժեշտ է կոտրել մանկավարժների այդ 

կարծրատիպերը և ձևավորել նոր մանկավարժական մտածողություն, 
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որն ամրապնդելու է հոգևոր, ինտելեկտուալ ուժերը՝ դրանք ուղղորդելով 

ներկա պայմաններին համապատասխան գնահատականների 

ձևավորման, արդյունավետ մանկավարժական գործողությունների, նոր 

մեթոդների որոնման կողմը [2, էջ 28]: Սովորողների գործունեության 

դժվարությունները ներկայացնելով՝ պետք է նկատենք, որ դրանք 

հիմնականում պայմանավորված են ԿԱՊԿՈւ երեխաների կրթական 

գործընթացում ինտեգրման համար անհրաժեշտ սոցիալ-հոգեբանական 

հարմարվողականության թույլ կարողություններով:  

Անդրադառնալով ծնողական կողմի դժվարություններին՝ պետք է 

նշենք, որ որոշ դեպքերում, երբ երեխայի մոտ հայտնաբերվում է 

զարգացման խանգարումներ, ծնողները հրաժարվում են ընդունել այդ 

փաստը կամ շատ դժվարությամբ են համակերպվում դրա հետ: Նման 

պարագայում նրանք իսկապես օգնության կարիք ունեն: Հավելենք, որ 

կարևոր նշանակություն ունի նաև ԿԱՊԿՈւ երեխաների գնահատման 

համակարգի աշխատանքի արդյունավետությունը: Փորձը ցույց է տալիս, 

որ երբեմն ԿԱՊԿՈւ գնահատական է տրվում սոցիալապես անապահով 

կամ չառաջադիմող աշակերտներին, ուստի պետք հստակ սահմանել 

ԿԱՊԿՈւ գնահատման չափորոշիչները: 

Նշված դիտարկումները թույլ են տալիս ասելու, որ ԿԱՊԿՈւ 

երեխաների առկայությունը տարաբնույթ դժվարություններ է ստեղծում 

դպրոցի տարբեր ենթակառուցվածքներում: Մեր համոզմամբ՝ նման 

պայմաններում ուսումնամեթոդական աջակցություն կարող է համար-

վել մանկավարժական գիտելիքի մի նոր ոլորտ՝ «Մանկավարժական 

խորհրդատվությունը» /ՄԽ/, որը ենթադրաբար դառնալու է միջնորդ 

օղակ մանկավարժների, ծնողների, սովորողների և ԿԱՊԿՈւ 

երեխաների միջև՝ ապահովելով նրանց համագործակցային 

աշխատանքը, նպաստելու ԿԱՊԿՈւ երեխաների կրթական միջավայր 

ինտեգրմանը: ՄԽ-ն մասնագիտական գրականության մեջ դիտարկվում 

է որպես խորհրդատուի և խորհրդառուի միջև որոշակի ձևով 

կազմակերպված համագործակցություն՝ միտված լուծելու խորհրդառուի 

գործունեության ընթացքում առաջացած խնդիրները և ձևավորելու 

դրական փոփոխություններ [3, էջ 9]:  

ՄԽ-ն ընդգրկում է մի շարք հիմնահարցերի ուսումնասիրություն, 

որոնցից մեր հոդվածի շրջանակներում մենք կանդրադառնանք 

կրթական գործընթացի տարբեր սուբյեկտներին՝ մանկավարժներին, 

ծնողներին, մանկավարժի օգնականներին խորհրդատվական օգնության 

ցուցաբերմանը: Մանկավարժների հետ տարվող ՄԽ-ն կատարվելու է 
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խմբային և անհատական եղանակով: Խմբային եղանակը 

իրականացվելու է քննարկումների, բանավեճերի, թրեյնինգների ձևով, 

որոնց ժամանակ մանկավարժները ներկայացնելու են իրենց 

մասնագիտական գործունեության խնդրահարույց իրավիճակները: 

Նշված իրավիճակների խմբային քննարկումը նպաստելու է նրանց մոտ 

նոր մտածողության և մանկավարժական պահվածքի ձևավորմանը: 

Անհատական խորհրդատվությունը կարելի է իրականացնել 

պարզաբանող հետազոտության, նմուշաիրավիճակային  և կիզակետ-

վերլուծության մեթոդներով: Առաջին մեթոդը նպատակ ունի 

բացահայտել մանկավարժների մասնագիտական դժվարության 

ձևավորման պատճառները, բնույթը և դրանցից բխող հետևանքները: 

Այն ենթադրում է մանկավարժական գործընթացում ձևավորված 

խնդրահարույց իրավիճակների մասնատումը և դրանց վերլուծությունը: 

Նմուշաիրավիճակային մեթոդի կիրառման դեպքում մանկավարժի 

կողմից ներկայացվում է խնդրահարույց իրավիճակը, որի դեպքում 

խորհրդատուն ուշադրություն է դարձնում այն հանգամանքին, թե 

ինչպես է նա վերապրում իր պրոբլեմը: Վերջինս կարևորվում է 

խորհրդատուի կողմից, քանի որ յուրաքանչյուր անհատի բնորոշ է իր 

աշխահընկալման համակարգը, խառնվածքի տեսակը, արժեքային 

կողմնորոշումները, որոնց միջոցով ձևավորվում է նրա պահվածքը: 

Ծանոթանալով դրանց՝ խորհրդատուն կարող է խորհրդառուին 

առաջարկել նշված իրավիճակի պարզաբանման մեկ այլ տեսակետ, որի 

միջոցով ընդլայնվելու է մանկավարժի փորձառության դաշտը: 

Կիզակետ-վերլուծական մեթոդի կիրառումը հնարավորություն է տալիս 

իրականացնել մանկավարժի անձի բազմակողմանի վերլուծություն: Այս 

դեպքում խորհրդատուի հիմնական խնդիրն է քննարկել խնդրահարույց 

իրավիճակը ձևավորող բոլոր պայմանները: Վերջինը իր հերթին 

ենթադրում է նշված իրավիճակի տարբեր տարրերի (օր.՝ խորհրդառուի 

անձնային և մասնագիտական առանձնահատկությունները) համակող-

մանի վերլուծություն: Որպես խորհրդատուի ուսումնասիրության 

օբյեկտ՝ կարող է հանդես գալ խորհրդառուի մասնագիտական 

դժվարությունը, ձևավորման պատճառները, հետևանքները: 

Նկատենք, որ արդեն գործող մանկավարժի օգնականները  իրենց 

մասնագիտական գործունեությունը ավելի լիարժեք կիրականացնեն, 

եթե անցնեն որոշակի ուսուցողական դասընթացներ, ծանոթանան ՄԽ-ի 

սկզբունքներին, առանձնահատկություններին, գործառույթներին, 

իրականացման ձևերին, եղանակներին, մեթոդներին: Նշված 
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դասընթացները կանցկացնեն բարձրագույն դպրոցի դասախոսները, 

կրթության ղեկավարման օրգանների ներկայացուցիչները, մեթոդիստ-

ները, որոնք հանդես կգան մանկավարժ-խորհրդատուի դերում:  

Որպես ամփոփում՝ նշենք, որ ՄԽ-ի արդյունքում ենթադրվում է, որ 

դպրոցի մանկավարժական հանրույթի կորպորատիվ մշակույթում 

կատարվելու են էական փոփոխություններ: Դպրոցի հանրույթն իր 

աշխատանքում որդեգրելու է երեք առավելապես կարևոր 

հասկացություններ, որոնք պետք է բարձր դասվեն ուսումնական 

ծրագրիցֈ Դրանք որակյալ կրթության իրական երեք ցուցանիշներն են, 

մասնավորապես՝ կրթադաստիարակաչական գործընթացին բոլոր 

երեխաների մասնակցությունը, համագործակցությունը և հավասա-

րությունըֈ Դրանք պետք է ուղղորդող սկզբունքներ լինեն կրթության 

պլանավորման և իրականացման բոլոր գործընթացներումֈ Հավելենք 

նաև, որ ՄԽ-ն ենթադրում է սովորողների հոգևոր ուժերի, 

հարմարվողական կարողությունների, բարոյակամային որակների 

զարգացում, իմացական հետաքրքրությունների բացահայտում, 

միաժամանակ դժվարությունների ու արգելքների հաղթահարման 

ունակության ձևավորում:   

    

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ СУЩЕСТВУЮЩИХ 

ПРОБЛЕМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

Задоян А. М. 

 

В статье представлены существующие проблемы в образовательном 

процессе детей, нуждающихся в особых условиях обучения.  Также 

рассматриваются виды, способы, методы педагогического 

консультирования. Цель данной статьи - подчеркнуть методологическую 

значимость педагогического консультирования в контексте всеобщего 

инклюзивного образования в эффективной реализации деятельности 

различных субъектов образовательного процесса.    

Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с особыми 

образовательными потребностями, «социальная» модель, тренинг,  

«объяснительное исследование», методы - «образец ситуационный», 

«фокус-анализ».    
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METHODOLOGICAL ACTIVITIES OF PEDAGOGICAL CONSULTATION 

ON OVERCOMING EXISTING PROBLEMS IN THE EDUCATIONAL 

PROCESS OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS 

Zadoyan A. M.  

 

The article presents the existing problems in the educational process of 

children in need of special learning conditions. The types, methods of 

pedagogical counseling are also considered. The purpose of this paper is to 

emphasize the methodological significance of pedagogical counseling in the 

context of universal  inclusion in the effective implementation of the activities 

of various subjects of the educational process. 

 Keywords: inclusive education, children with special educational needs, 

―Social‖ model, training, ―explanatory research‖, ―sample situational‖, ―focus 

analysis‖ methods. 
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Դպրոցական աշխարհագրությունը ունի բացառիկ կրթական և 

դաստիարակչական նշանակություն: Աշխարհագրությունը, 

ուսումնասիրելով տնտեսական երևույթները և հասարակական  

գործընթացները, դրանց տարածական տեղաբաշխումը և փոխ-

ազդեցությունները, ընդլայնում է սովորողների աշխարհայացքը, 

մտահորիզոնը՝ այդ երևույթներին և գործընթացներին տալով գիտական 

բացատրություն: 

Բանալի բառեր. աշխարհագրական մտահորիզոն, աշխար-

հագրական դատողություն, մասնագիտական դատողություն, դինամիկ 

զարգացում, հայրենագիտություն: 

 

Խնդրի դրվածքը: Աշխարհագրությունն առաջին հայացքից բոլորի 

վրա թողնում է այնպիսի տպավորություն, որ բնության երևույթների 

մասին  հասկացությունները, բնական օբյեկտների անուններն ու թվային 

տվյալները, սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշներն ու պետությունները 

իրենց մայրաքաղաքներն իմանալը աշխարհագրությունն է: Բայց 

իրականում այն այդպես  չէ: Սկզբունքորեն այն երկրագրություն և 

նկարագրություն է, որն աշխարհագրություն մուտք գործելու սկիզբն է, 

որը բացում է պատուհան դեպի աշխարհագրության անհուն 

գաղտնիքները: Սերը դեպի աշխարհագրություն սկսվում է այստեղից: 

Յուրաքանչյուր առարկա, դասընթաց, այդ թվում աշխարհագրութ-

յունն իր ավանդն ունի սովորողների կրթության, դաստիարակության, 

գիտական աշխարհայացքի ձևավորման գործում: Միայն աշխար-

հագրությունն է տալիս գիտական ու ճանաչողական գիտելիքներ 

բնության երևույթների ու տարրերի մասին: Աշխարհագրության 
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ուսուցման գործընթացը սահմանում է երեք բաղադրամասերի  

փոխկապված ու փոխպայմանավորված, մեկը մյուսին լրացնող ու 

միմյանց վրա փոխներգործող ամբողջություն: Այդ բաղադրամասերն են՝ 

առարկայի բովանդակությունը, ուսուցչի համալիր գործունեությունը՝ 

ղեկավարել, սովորեցնել, դաստիարակել և աշակերտի սովորելը:  Ուստի 

աշխարհագրությունն  ուսումնասիրելու ընթացքում ուսուցումը և 

դաստիարակությունը որպեսզի համընթաց ընթանան, անհրաժեշտ է 

որոշակի պահանջներ ներկայացնել նշված բաղադրամասերից  

յուրաքանչյուրին  և դրանց փոխադարձ գործողություններին [5]: 

Աշխատանքի վերլուծությունը: Մեր օրերում հայ դպրոցը կանգնած 

է բարեփոխումների շեմին: Նրա առջև ծառացած են բազմաթիվ չլուծված 

խնդիրներ՝ ապահովել աշակերտների պատրաստվածությունը մեծ 

կյանք մտնելու, տալ համակողմանի և կայուն գիտելիքներ, ձևավորել  

գիտական աշխարհայացք, ապահովել ֆիզիկական, գեղագիտական և 

բարոյական դաստիարակություն: Աշխարհայացքի հիմքում ընկած են 

բնության և հասարակության զարգացման օրենքներն ու օրինաչա-

փությունները: Դրան հասնելու համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել 

կոնկրետ երևույթներ ու օբյեկտներ: Աշխարհագրությունը, օգտագոր-

ծելով իր առանձնահատուկ բովանդակությունը, բացահայտում է 

ընդհանուր օրենքներ և օրինաչափություններ, և արդյունքում  

աշակերտների մոտ ձևավորվում են գիտական հայացքների հիմքերը մի 

խումբ երևույթների և օբյեկտների վերաբերյալ: 

Աշխարհագրության դասընթացը հանրակրթական դպրոցի 

հենքային առարկաներից է: Իմ խորին համոզմամբ յուրաքանչյուր 

ժողովրդի ներկայացուցիչ պարտավոր է իմանալ իր մայր լեզուն, 

գրականությունը, մշակույթը, պատմությունը և աշխարհագրությունը: 

Այդ համատեքստում ուսումնասիրելով աշխարհագրությունը՝ 

աշակերտները ծանոթանում են աշխարհի երկրների, այդ թվում՝ մեր 

հանրապետության  բնությանը, բնակչությանը և նրանց տնտեսական 

գործունեությանը: Աշխարհագրությունը ներկայացնում է երևույթների 

ու օբյեկտների օրինաչափություններն ու գնահատականը, որոնց հետ 

սովորողներն առնչվում են իրենց կյանքի ընթացքում՝ ռելիեֆի, ջրային 

աշխարհի տարբեր օբյեկտների, եղանակի ու նրանում կատարվող 

անընդհատ փոփոխությունների, կենսաշխարհի, աշխարհի բնակչութ-

յան ու տնտեսական գործունեության, մշակութային և քաղաքական 

իրադարձությունների հետ և այլն: 
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Ի տարբերություն ուսումնական մյուս առարկաների՝ 

պատմություն, ֆիզիկա, կենսաբանություն և այլն, աշխարհագրությունը 

բնությունը դիտարկում է որպես մեկ համալիր՝ ամբողջություն, որում 

երևույթներն ու օբյեկտները գտնվում են սերտ կապի ու զարգացման մեջ, 

փոխազդում և փոխներգործում են միմյանց վրա: Աշխարհագրությունը 

ուսումնասիրում է աշխարհի բնական համալիրների 

բազմազանությունը և դրանց տեղաբաշխման օրինաչա-փությունները, 

դրանց տարբերությունների պատճառները [1]: 

Ոչ մի դասընթաց այնպես չի անդրադառնում բնակչության, 

բնության  և տնտեսության գործունեության միջև եղած կապերին, 

ինչպես աշխարհագրությունը, որի  արդյունքում  առաջացել են բնական 

համալիրների վերափոխման խնդիրներ, որի ուսումնասիրմամբ և 

լուծման հարցերով զբաղվում են «Բնօգտագործում» և 

«Բնապահպանություն» դասընթացները: Փաստորեն աշխարհագրութ-

յան դասընթացի խնդիրն է դարձել ձևավորել և ամրապնդել  

սովորողների գիտական հայացքները բնության և հասարակության  

երևույթների ու օբյեկտների վերաբերյալ, բացահայտել դրանց գոյության 

ու զարգացման ընդհանուր օրինաչափությունները: Աշխարհագրության 

առջև դրված խնդիրներից է նաև բնության և բնակչության  տնտեսական 

գործունեության միջև եղած կապերի բացահայտումը, ներկայացնել 

զարգացման տարբեր մակարդակ ունեցող երկրներում բնության 

նկատմամբ վերաբերմունքը, հասանելի դարձնել սովորողներին բնական 

միջավայրի դերը հասարակության զարգացման գործում: 

Մարդու տնտեսական գործունեության արդյունքում փոխվում է 

բնությունը՝ նոր որակ ստանալով: Ծանոթանալով այդ ամենին՝ 

սովորողների մոտ ձևավորվում է համոզմունք, որ բնության դերը մեծ է 

հասարակության զարգացման գործում, և միևնույն ժամանակ նրանով  է 

պայմանավորված տնտեսական մասնագիտացումը: 

Աշխարհագրության ամբողջ դասընթացը ընդգրկում է հան-

րակրթության բոլոր օղակները՝ 2-12-րդ դասարանները: Տարիքային 

առանձնահատկություններով պայմանավորված՝ սովորողների մոտ 

ձևավորում է գիտական հայացքներ բնության երևույթների և 

հասարակական կյանքի առանձին երևույթների վերաբերյալ: 

Աշխարհայացքի բաղադրիչներից է նաև աշխարհաճանաչողության 

մասին կարծիքները: Այդ ամենով պայմանավորված՝ դպրոցական 

աշխարհագրությունը սովորողներին ծանոթացնում է գիտական 

հետազոտությունների հիմնական մեթոդներին ու դրույթներին: 
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Դպրոցականները  դրանց ծանոթանում են ուսուցչի կազմած գործնական 

աշխատանքների միջոցով: Շրջակա միջավայրում կատարվող 

ինքնուրույն, հետազոտական ու գործնական աշխատանքները 

ապացուցում են սովորողներին, որ բնության օրինաչափությունները, 

անկախ մարդուց, գոյություն ունեն իրականության մեջ [4]: 

Այսպիսով, սովորողների շրջանում հաստատվում է այն կարծիքը, 

որ աշխարհագրությունը՝ որպես  գիտություն, մշտապես գտնվում է 

դինամիկ զարգացման մեջ և անընդհատ մշակում ու կատարելագործում 

է հետազոտության մեթոդները: Միևնույն ժամանակ աշակերտները 

բնական երևույթներն ու օբյեկտները պետք է ուսումնասիրեն  

փոխադարձ կապերի մեջ այլ երևույթների ու օբյեկտների հետ, և դրանք 

անխուսափելիորեն ժամանակի ընթացքում ենթարկվում են 

ձևափոխման: 

Աշխարհագրության դերը չափազանց մեծ է սովորողների 

հայրենասիրության, գեղագիտական, մարդասիրության և աշխատան-

քային դաստիարակության  գործում: Ուսուցման կազմակերպման ձևերը 

և բովանդակությունը հնարավորություն են տալիս դաստիարակելու 

նաև բարոյական և գեղագիտական այնպիսի որակներ, ինչպիսիք են 

պատասխանատվությունը, ընկերասիրությունը, կոլեկտիվիզմը և այլն: 

Հայրենիքի մասին գիտելիքներ ստանալը հիմք է հանդիսանում սիրելու 

ու նվիրվելու հայրենիքին: Այդ գիտելիքները նրանք ստանում են 

երկրորդ դասարանից սկսած՝ «Ես և շրջակա աշխարհը» առարկայից, 

այնուհետև 5-6-րդ դասարաններում՝ հայրենագիտությունից և 

աշխարհագրությունից: Հայրենասիրության դաստիարակմանը 

նպաստում են էքսկուրսիաներն ու արշավները: Կարևոր են նաև  

հայրենագիտական աշխատանքները՝ աշխատանք բնության գրկում՝ 

ծառատնկում, տարածքների սանիտարական մաքրում, հատկապես 

պատմամշակութային արժեքների տարածքներում, օգնություն և 

ուշադրություն մանկատներին, ծերանոցներին, միայնակ ծերերին, 

հիվանդներին և այլն: 

Հայրենագիտությունը տարբեր գիտությունների համալիր է, 

ամբողջություն, որի գլխավոր և հիմնական խնդիրն է՝ հայրենի 

բնակավայրի, նրա ռելիեֆի, բնական երևույթների ու օբյեկտների, 

կլիմայի, հողերի, բուսական և կենդանական աշխարհի, բնակչության 

տնտեսության, պատմության, մշակույթի և կենցաղի բազմակողմանի ու 

գիտական իմացությունը [5]: 
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Լինելով համալիր գիտություն՝ հայրենագիտությունը  ներառում է 

նաև աշխարհագրությունը գրեթե ամբողջությամբ: Հայրենագիտության 

կարևորության մասին նշել են ժամանակին հայտնի աշխարհագետներ 

Սաուշկինը, Բարանսկին և այլք: Դպրոցական աշխարհագրության այն 

դասընթացները, որոնք նվիրված են մեր երկրին, հնարավորություն են 

տալիս աշակերտներին զինվել հայրենագիտական գիտելիքներով: 

Հարազատ բնակավայրն ուսումնասիրելիս սովորողների մեջ սեր է 

առաջանում նրա բոլոր տարրերի, այնտեղ ապրող մարդկանց 

գործունեության ու կենցաղի նկատմամբ: Յուրաքանչյուր բնակավայր 

դառնում է ամենալավն ու ամենասիրելին այնտեղ ապրող մարդու 

համար: Ամեն մի բնակավայր ունի իր առավելությունները մյուս 

բնակավայրերի նկատմամբ, ուստի ուսուցիչը պետք է կարողանա իր 

փորձի ու հմտությունների միջոցով սովորողներին հասցնել 

հայրենասիրության մոտեցումները:  

Հայրենագիտության վերաբերյալ առաջին հիմնարար աշխատանք-

ները վերաբերում են Ղևոնդ Ալիշանին: Խորհրդային վերջին տարիներին 

հայրենագիտական-հանրագիտարանային  անկրկնելի գործ է Հակոբյան 

Թ., Բարսեղյան Հ., Մելիք-Բախշյան, Ստ. «Հայաստանի և հարակից 

շրջանների տեղանունների» հինգհատորանի բառարանի 

հրատարակումը: 2018թ.-ին այդպիսի համեմատաբար համեստ հայրե-

նագիտական աշխատանք հրատարակվեց Վ. Վ. Գրիգորյանի և Ս. Ս. 

Ավետիսյանի համատեղ ուժերով՝ «Հայաստանի հանրապետության 

բնակավայրերի տեղեկատու»-ն: 

Հայրենագիտական աշխատանքները նպաստում են նաև  

գեղագիտական, ֆիզիկական և աշխատանքային դաստիարակությանը: 

Աշակերտների աշխատանքը բնակավայրում, բնության գրկում կոփում է 

օրգանիզմը, ամրապնդում առողջությունը, իսկ այն դժվարություններն 

ու խոչընդոտները, որոնք հանդիպում են աշխատանքի ընթացքում, 

հղկում է բնավորությունը, ֆիզիկական կարողությունները ամրանում 

են, ձևավորվում են աշխատանքային որոշ կարողություններ: 

Գեղագիտական դաստիարակությունը անմասն չէ նաև 

աշխարհագրության դասերին: Այն հատկապես արտացոլվում է 

էքսկուրսիաների և արշավների ժամանակ: Աշակերտների ուշադրութ-

յունը դարձնելով հայրենի բնության անձեռակերտ հուշարձաններին՝ 

նրանց մեջ ստեղծում է գեղեցիկը, հրաշալին, լավը տեսնելու, 

հասկանալու, գնահատելու կարողություն: Մեծերից ոմանք ասում են, որ 

բոլորն են նայում, բայց ոչ բոլորն են տեսնում, այսինքն՝ ուսուցչի  
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հմտությունը այն է, որ սովորողների  շրջանում հասու դարձնի տեսնելու 

հնարավորությունը: Հայրենագիտական աշխատանքները մեծ 

հնարավորություն են ստեղծում սովորողների մեջ դաստիարակելու 

ընկերասիրութուն, մարդասիրություն, համախմբվածության, իրար 

օգնելու, փոխադարձ հարգանքի և այլ վեհ գծեր: 

Սովորողների բարոյական դաստիարակության հիմնական 

կողմերից մեկն էլ հասարակական հանրօգուտ աշխատանքի, 

հասարակական արժեքների նկատմամբ դաստիարակության 

խնդիրներն են, սովորողներին հոգեբանորեն նախապատրաստելը 

աշխատանքին [3]: 

Դպրոցական աշխարհագրության դասընթացը աշակերտներին 

ներկայացնում է բնակչության աշխատանքային գործունեության 

տարբեր  ձևերը, մարդու դերը տնտեսության տարբեր ճյուղերում, նրա 

նյութական և աշխատանքային միջոցները: Որոշակի խորությամբ 

ուսումնասիրության արդյունքում  սովորողները համոզվում են, որ 

աշխատանքը ցանկացած երկրի, այդ թվում Հայաստանի 

Հանրապետության  բնակչության կենսամակարդակի, համախառն 

ներքին արդյունքի, կյանքի որակի բարձրացման գլխավոր պայմանն է: 

Այստեղ կարևորվում է դեպի արտադրական ձեռնարկություններ 

էքսկուրսիաներ կատարելը, հատկապես, երբ սովորողները 

մասնակցություն են ունենում արտադրական գործունեությանը: 

Խորհրդային տարիներին նմանատիպ կարևոր միջոցառումներ էին 

սովորողների մասնակցությունը ամռան աշխատանքներին՝ խոտհունձ և 

խոտահավաք, քարամաքրում, իսկ աշնան սկզբին՝ խաղողի բերքի 

հավաքման աշխատանքներին: Այս գործընթացում սովորողների համար 

պայմաններ են ստեղծվում, որ տեսական գիտելիքները կիրառեն 

գործնականորեն, որը ձևավորում է աշխատանքային կարողություններ 

և հմտություններ, ապահովում է ուսուցման կապը կյանքի հետ [2]: 

Եզրակացություն: Այսպիսով, դպրոցական աշխարհագրության 

աշխարհայացքի ձևավորման գործոնները համարվում են ուսումնական 

դասընթացի բովանդակությունը: Դպրոցական աշխարհագրության 

հիմնական բովանդակությունը արտահայտված է առարկայական  

ծրագրերում և ամբողջությամբ՝ դասագրքերում, որոնք ներառում են այն 

բոլոր նկատառումները, որոնք կարևորվում են դպրոցականների 

դաստիարակության գործում: 

Դպրոցական աշխարհագրության մեջ առկա են հարցեր, որոնք 

ուղղակի կապ ունեն աշխարհայացքային եզրահանգումների հետ, 
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այսպես՝ երկրագնդի կլիմայական մարզերի բազմազանության 

պատճառների բացահայտումը: Սակայն դրանց կողքին կան նաև 

այնպիսիք, որոնք աշխարհայացքի հետ անմիջական կապ չունեն, բայց 

դրանցից  հաճախ կախված է աշխարհայացքային բնույթի նյութերի 

ստացումը, օրինակ՝ քարտեզի իմացությունը: Առանց քարտեզի 

էությունը իմանալու, առանց դրանից օգտվելու՝ սովորողների 

աշխարհագրական գիտելիքների զգալի մասը կունենա ձևական բնույթ: 

Աշխարհագրական ուսուցման գործընթացում սովորողների 

դաստիարակության խնդիրը պահանջում է բազմակողմանի  հստակ 

հետազոտություն: Մինչ այժմ դիտարկվել են հնարավորությունները, 

որոնք ընկած են ուսումնական առարկայի բովանդակության մեջ, 

հանրակրթական դպրոցի  մանկավարժական կոլեկտիվի փորձի հիման 

վրա բացահայտվել դրական և բացասական կողմերը՝  խնդրի պրակտիկ 

լուծման ժամանակ, ուսումնասիրվել են աշխարհագրության առաջավոր 

ուսուցիչների փորձը սովորողների դաստիարակության գործում: 

Աշխարհագրության ուսուցման գործընթացում դաստիարակչական 

խնդիրների լուծման համար առաջատար դերը պատկանում է գիտական 

աշխարհայացքի ձևավորմանը: 
 

РОЛЬ ШКОЛЬНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ  

Григорян В. В. 
 

Школьный предмет «География» играет  уникальную роль в учебном  

и воспитательном процессе. География, изучая экономические явления и 

общественные процессы, их территориальное распределение и 

взаимовлияние, расширяет  моровозрение, мирововосприятие учашихся, а 

также дает этим явлениям научное объяснение. 

Ключевые слова: географическое мировосприятие, географическое 

мышление, профессиональное мышление, динамическое развитие, 

страноведение. 
 

THE ROLE OF SCHOOL GEOGRAPHY SUBJECT IN THE CONTEXT OF 

STUDENT UPBRINGING 

Grigoryan V. V.  
 

School geography has exceptional educational role.  The study of the 

geography of economic phenomena and social processes, their spatial 
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distribution and mutual effects that expand the worldview of students, 

outlook, giving these phenomena and processes a scientific explanation. 

Keywords: geographical outlook, geographical judgment, professional 

judgment, dynamic development, Nature study. 
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կությունները): Պրոֆեսիոնալ պատրաստությունը արդյունավետ կլինի 

միայն այն ժամանակ, երբ կներառի գիտելիքների համակարգ, 

գործունեության հիմնական միջոցներ, աշխարհայացքի ձևավորում, 

որոնք հետագայում կկազմեն ապագա մասնագետի կոմպետենցիաների 

բաղադրիչները: 

Բանալի բառեր. կոմպետենտություն, մանկավարժական 

պրակտիկա, գիտելիքներ, կարողություններ, տեսական և գործնական 

պատրաստվածություն: 

 

Արդիականություն: Ներկայումս հանրության ուշադրության 

կենտրոնում է բարձրագույն կրթության արմատական բարեփո-

խումների իրականացումը, որը նոր, ավելի բարձր խնդիրներ է 

առաջադրում ուսումնական գործընթացի կատարելագործման 

ուղղությամբ: Ուստի մասնագիտական կրթության ոլորտում 

պահանջվում են պետական մակարդակով բարձր որակավորում 

ունեցող մասնագետների պատրաստում: Կրթության և, մասնավո-

րապես, մանկավարժության ոլորտում կատարված բարեփոխումներն 

այսօր պահանջում են մանկավարժի այնպիսի պատրաստվածություն, 

որտեղ կհամակցվեն հին մանկավարժության լավագույն 

ավանդույթները և նորի առավելությունները: Եվ դա է պատճառը, որ 

ներկայումս կտրուկ աճել է բարձր որակավորում ունեցող, 

ստեղծագործական մտածողությամբ օժտված ուսուցիչների 

պահանջարկը, որոնք ընդունակ են ժամանակակից աշխարհում 

դաստիարակել ներդաշնակորեն զարգացած և մրցունակ անհատ: Նման 

2 0 2 1   № 2 
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խնդիրներ կարող են լուծել միայն իրապես կոմպետենտ ուսուցիչները, 

որոնք ունեն ստեղծագործական և ոչ ստանդարտ մտածելակերպ, 

ցանկացած բարդ իրավիճակում կարող են վստահ որոշումներ 

կայացնել, առաջարկել մանկավարժական խնդիրների գրագետ 

լուծումներ [2]: 

Նշված գործընթացը պատասխանատու խնդիրներ է առաջադրում 

բուհական համակարգին, այդ թվում՝ ֆիզիկական կուլտուրայի 

ոլորտում պատրաստել բարձրորակ մասնագետներ: Այն ներկա 

հասարակության սոցիալական պահանջն է: Ապագա մանկավարժի 

գործունեության արդյունավետությունը կախված է այն հանգամանքից, 

թե բուհում սովորելու տարիներին ինչ մասնագիտական 

կոմպետենտություններ է ձեռք բերել: Մանկավարժական 

hետազոտություններում գոյություն ունեն տարբեր մոտեցումներ 

«Կոմպետենտություն» (կարողունակություն) հասկացության մեկնա-

բանման վերաբերյալ: Կոմպետենտության սահմանման բոլոր 

մոտեցումները փաստում են, որ դրանք ձևավորվում և արտահայտվում 

են պրակտիկայում [17,18]:  

Հետազոտության նպատակը և խնդիրները: Ուսումնասիրել 

ֆիզիկական կուլտուրայի ուսուցիչների մասնագիտական կոմպե-

տենտությունները: Նպատակի իրականացման համար առաջադրվել են 

հետևյալ խնդիրները՝ 

1. ուսումնասիրել ֆիզիկական կուլտուրայի ուսուցիչների 

մասնագիտական կոմպետենտությունները, 

2. փաստաթղթերի, գրական աղբյուրների ուսումնասիրություն, 

վերլուծություն և ընդհանրացում:  

Հատուկ մասնագիտական պատրաստվածության համար արդի 

պրոֆեսիոնալ կրթության մեջ օգտագործվում է «Կոմպետենտություն» 

հասկացությունը, որն արտահայտում է ուսանողի տեսական և 

գործնական պատրաստվածության միասնությունը՝ ուղղված մանկա-

վարժական գործունեության իրականացմանը և նրա պրոֆեսիոնալիզմի 

որակավորմանը [8, 10, 16]: 

Օ. Վ. Ռոմանովան [16] կոմպետենտություն ասելով հասկանում է 

գիտելիքի և իրավիճակի միջև կապ ստեղծելու կարողություն, ինչպես 

նաև պրակտիկ գործողությունների իրականացման հնարավորություն, 

պահանջվող գիտելիքների համակարգի հայեցակարգի առկայություն, 

հետևաբար՝ ըմբռնում, համապատասխան մտածողության տիպ, որը 
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թույլ կտա օպերատիվ կերպով խնդիրներին կամ առաջադրանքներին 

տալ համապատասխան ընթացք: 

Վ. Ա. Սլաստենինի, Ի. Ֆ. Իսաևի, Ա. Ի. Միշենկոյի, Ե. Լ. Շիյանովի 

[17] կարծիքով մանկավարժի մասնագիտական կոմպետենտությունն 

արտահայտում է իր տեսական և գործնական պատրաստվածությունը  

մանկավարժական գործունեության ընթացքում և բնութագրում է նրա 

պրոֆեսիոնալիզմը: Հետևաբար, կոմպետենտությունն արտացոլվում է 

գործունեությունում: 

Մանկավարժական կոմպետենտության ձևավորման գործընթացն 

ուղղված է ուսանողների կողմից գիտելիքների ձեռքբերմանը, 

կարողությունների տիրապետմանը, ինչպես նաև ինքնադրսևորման 

ընդունակությունների զարգացմանը [6, 11, 15]: 

Գրականության մեջ հանդիպում է երկու հասկացություն՝ 

կոմպետենցիա և կոմպետենտություն [1, 5, 19]: 

«Կոմպետենտություն» հասկացությունը փոխկապակցված է 

«Կոմպետենցիա» հասկացության հետ, այսինքն՝ պահանջների մի շարք, 

որոնք պետք է կիրառվեն մասնագիտական գործունեության ոլորտում: 

Լայն առումով ֆիզիկական կուլտուրայի մասնագետների 

կոմպետենտությունը ներառում է մասնագիտական հոգե-

բանամանկավարժական գիտելիքներ, կարողություններ, որոնք 

անհրաժեշտ են՝ իրականացնելու ուսումնադաստիարակչական, 

ֆիզկուլտուրային-առողջարարական և մարզական-զանգվածային 

կազմակերպչական գործունեություն: Տարբեր տարիների մասնագի-

տական կոմպետենտության հիմնախնդիրներով զբաղվել են տարբեր 

հեղինակներ [3,17, 18]:  

Ս. Ա. Խազովան [20] առաջարկում է առանձնացնել ֆիզիկական 

կուլտուրայի և սպորտի ոլորտի մասնագետների կոմպետենտության 

երեք խումբ՝ 

1. ընդհանուր գիտական կոմպետենտություն, որը կրթության հիմքն է, 

2.  ընդհանուր մանկավարժական կոմպետենտություն, 

3. հատուկ մասնագիտական կոմպետենտություն, որը բնորոշ է 

ֆիզիկական կուլտուրայի ոլորտի մասնագետին:  

Ա. Ա. Դերկաչն [4] առանձնացնում է մանկավարժի մասնագի-

տական կոմպետենտության  այն տեսակները, որոնք պրոֆեսիոնալիզմի 

հիմնական կողմերն են: 
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Մանկավարժի պրոֆեսիոնալիզմի առաջին կարևոր կողմը 

մանկավարժական գործունեության կոմպետենտությունն է, որը 

ներառում է՝ 

1. գիտելիքներ՝ ուսուցչի աշխատանքի էության, սովորողների 

տարիքային և հոգեբանական առանձնահատկությունների, 

դպրոցական ծրագրի առանձնահատկության և այլնի մասին: 

2. մանկավարժական կարողություններ՝ 

 կարողանալ վերլուծել մանկավարժական իրավիճակները, 

առաջադրել մանկավարժական համապատասխան խնդիրներ, 

 ընտրել, խմբավորել և արդիականացնել ուսումնական նյութը, 

կիրառվող միջոցները և մեթոդները, 

 տիրապետել մանկավարժական կանխատեսությանը (սովորող-

ների վարք, առաջադիմություն, ֆիզիկական զարգացման 

մակարդակ և շարժողական պատրաստվածություն): 

Մանկավարժի պրոֆեսիոնալիզմի երկրորդ կողմը մանկա-

վարժական շփման (հաղորդակցական) կոմպետենտությունն է, որը 

ներառում է՝ 

 հաղորդակցման խնդիրների և միջոցների, ինչպես նաև 

մանկավարժական էթիկայի իմացություն, 

 մանկավարժական կարողություններ. անհրաժեշտ է առաջադրել 

մի շարք խնդիրներ և շփման ընթացքում վերադասավորել դրանք, 

կարողանալ հաշվի առնել շփման համար այլ մասնակիցների 

դիրքորոշումները, գնահատել կոլեգաների փորձը, մասնակցել 

մանկավարժական համագործակցությանը և այլն, 

 անձի կարևորագույն մասնագիտական հատկություններ՝ 

մանկավարժական տակտ, մանկավարժական զգացմունքայ-

նություն, հուզական ինքնակարգավորում և այլն: 

Մանկավարժի պրոֆեսիոնալիզմի երրորդ կողմն անձի 

ինքնուրույնության կոմպետենտությունն  է, դրանք են՝ 

1.  գիտելիքներ անձի հոգեբանության վերաբերյալ, 

2.  մանկավարժական կարողություններ. 

 ուսումնասիրել և ձևավորել սովորողների անձը, 

 կարողանալ ուսումնասիրել և զարգացնել անձնային 

հատկությունները,  

 կազմել և իրականացնել անձնական և մասնագիտական 

ինքնազարգացման պլաններ,  
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 կարողանալ տեսնել սեփական աշխատանքի ուժեղ և թույլ 

կողմերը, անհատական ոճի յուրահատկությունները, 

աշխատունակության պահպանումը և այլն, 

 մասնագիտական և մանկավարժական դիրքորոշում՝ 

ինքնավերլուծություն, անհատականության զգացում, 

3. մասնագիտական կարևոր հատկություններ՝ նպատակասլացութ-

յուն, մանկավարժական ռեֆլեքսիա և մանկավարժական 

ընդունակություններ` հասկանալ դիմացինին և ազդել նրա վրա: 

Մասնագիտական կոմպետենցիաների ձևավորման նմանատիպ 

մոտեցում է առաջարկում նաև Ռ. Ռ. Մագոմեդովը և Լ. Ս. Կուտեպովան 

[12]՝ առանձնացնելով ֆիզիկական կուլտուրայի ուսուցչի 

կրթադաստիարակչական, կազմակերպչական, ֆունկցիոնալ և մեթոդա-

կան կոմպետենտություն: 

Վ. Պ. Բեսպալկոն [3] առանձնացնում է տարբեր մասնագի-

տությունների «պրոֆեսիոնալ կայունություն» հասկացությունը: 

Հեղինակը գտնում է, որ  մասնագիտական գործունեության գիտակցման  

համար  կարևոր է կայունությունը: 

Ըստ Վ. Ն. Դրուժինինի [5] տվյալների՝ հոգեբանական կայու-

նության ցուցանիշներից են ինքնավստահությունը, պատաս-

խանատվությունը, ոչ բարենպաստ իրավիճակներ հաղթահարելու 

կարողությունը, կազմակերպվածությունը, ակտիվ ինքնագիտակցումը, 

կյանքի հանդեպ դրական վերաբերմունքը և այլն: Համաձայն հեղինակի` 

այդ հոգեբանական կայունության ձևավորումը մասնագիտական 

կոմպետենցիաների ձևավորման բաղադրիչներից մեկն է: 

Վերջին տարիներին գրականության մեջ մասնագետների 

պատրաստության ոլորտում հատուկ ուշադրություն է դարձվում նրանց 

գործունեության գնահատմանը` կիրառելով պորտֆոլիո մեթոդը, որը 

բնութագրվում է որպես անձի ինքնագնահատման մեթոդ [7]: Անձի 

ինքնագնահատումն այն հիմքն է, որը կարգավորում է նրա վարքը և 

գործունեությունը: Պորտֆոլիոյի հիմնական նպատակը կրթական 

գործունեության ինքնավերլուծությունն է՝ ցույց տալով նրա 

արդյունքները և գնահատականը: Եվ այդ տեսանկյունից կարևորվում է 

պորտֆոլիոն, որը կարևորագույն մեթոդ է մասնագետների 

կոմպետենցիաների ձևավորման համար: 

Ն. Վ. Մուհամետզյանովան [15] ֆիզիկական կուլտուրայի ապագա 

ուսուցիչների համար մասնագիտական կարևոր ցուցանիշներից է 
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համարում բարձր նվաճումներին ուղղված դրդապատճառների 

առկայությունը: 

Գ. Ա. Շիշենկոն, Մ. Գ. Ֆարաֆոնովը [21] կարևորում են 

ուսանողների ուղղորդումը ապագա մասնագիտությանը, ինչպես նաև 

հոգեբանաֆիզիոլոգիական հատկությունների և դրանց մակարդակի 

ձևավորումը:  

Ե. Վ. Կոնեևան [9] ուսումնասիրել է ֆիզիկական կուլտուրայի 

մասնագետի մանկավարժական դիրքորոշման ձևավորման հոգեբա-

նամանկավարժական պայմանները: Ըստ հեղինակի՝ մասնագետի 

մանկավարժական դիրքորոշման ձևավորման ռազմավարության 

հիմքում ընկած են անձի և մասնագիտական գործունեության 

միասնական համակարգված պատկերացումները: Ֆիզիկական 

կուլտուրայի մասնագետի մասնագիտական դիրքորոշումն ընդհանուր 

առմամբ դիտարկվում է մանկավարժական գործունեության և նրա 

առանձին բաղադրիչների հանդեպ վերաբերմունքով: 

Լ. Ա. Կոսոլապովան և Ն. Վ. Յունաևան [10] գտնում են, որ բարձր 

մակարդակի ուսուցիչներին բնորոշ է նաև պրոֆեսիոնալ-

հետազոտական գործունեությունը, ինչը ենթադրում է մանկավար-

ժական գործընթացը դիտարկել որպես պրոբլեմատիկ իրավիճակ, որը 

պահանջում է հիմնավորում, գործնական խնդրի արդյունավետ լուծման 

համար տեսական նոր տեղեկատվության որոնում, որտեղ պրակտիկան 

խթանիչ գործոն է սուբյեկտի ինքնակրթության և ինքնակատարելա-

գործման գործընթացում: Մասնագիտական, հետազոտական գործըն-

թացի զարգացումը հետազոտական կարողությունների ձևավորման 

ցուցանիշ է: 

Ա. Գ. Մադժուգան [13, 14] ֆիզիկական կուլտուրայի ուսուցիչների 

կոմպետենտության շարքում առանձնացնում է նրանց պատրաստվա-

ծությունն աճող սերնդի վալեոլոգիական դաստիարակության հանդեպ:  

Ամփոփելով վերը նշված մասնագետների մասնագիտական 

պատրաստվածության ուղղությամբ կատարված աշխատանքները և 

վերլուծությունները՝ կարող ենք փաստել, որ ժամանակակից 

ֆիզիկական կուլտուրայի ուսուցիչը պետք է պատրաստ լինի 

իրականացնելու ուսումնական, կազմակերպչական, մանկավարժական, 

դաստիարակչական, սոցիալական, մշակութային, գիտամեթոդական, 

ղեկավարման, ֆիզկուլտուրային-առողջարարական, մարզական-

զանգվածային գործունեությունֈ Այդ պատրաստվածությունը 

բնորոշվում է որպես ինտեգրված անձնային մասնագիտական 



245 

 

կրթություն՝ սուբյեկտի ընդունակությամբ, աճող սերնդի առողջ 

ապրելակերպի վարմամբ և դաստիարակմամբ, որտեղ ներառված են 

այնպիսի բաղադրիչներ, որոնք սահմանում են առողջ 

ստեղծագործական գործունեության հաջողությունը, դրանք են՝ 

հոգեբանամանկավարժական և առողջագիտական գիտելիքները և 

կարողությունները, դրդապատճառ ուղղությունները: Նրանք 

առաջարկում են այդ կարևոր որակի հետևյալ սահմանումը՝ որպես 

ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի ապագա ուսուցչի 

պատրաստվածության ուղենիշ: Մասնագիտական կոմպետեն-

տությունը գիտելիքների, կարողությունների և գործնական 

հմտությունների փոխկապակցված միասնություն է, որն ապահովում է 

մասնագիտական արդյունավետ գործունեություն՝ ուղղված կոնկրետ 

աշխատանքին պատրաստվելուն, և թույլ է տալիս գործնականում ցույց 

տալ սեփական ներուժը մասնագիտական գործունեությունումֈ Իսկ 

մանկավարժական պրակտիկան մասնագետների պատրաստության 

համակարգում այն գործընթացն է, որն անմիջապես նպաստում է 

ապագա մասնագետի պրոֆեսիոնալ կոմպետենտության ձևավորմանը: 

Եզրահանգում: Մասնագետների պրոֆեսիոնալ պատրաստու-

թյունն արդյունավետ կլինի միայն այն ժամանակ, երբ այն կներառի 

գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների համակարգ, 

գործունեության հիմնական միջոցներ, աշխարհայացքի ձևավորում, 

որոնք կիրականացվեն շարունակական կրթության շրջանականերում և 

հետագայում կկազմեն ապագա մասնագետի կոմպետենցիաների 

բաղադրիչները: Մասնագիտորեն կոմպետենտ կարելի է անվանել այն 

ուսուցչին, որն օժտված է մասնագիտական գործունեության 

իրականացման համար բարձր տեսական գիտելիքներով, պրոֆեսիոնալ 

կարողություններով, հմտություններով ու ընդունակություններով և 

դրանց միջոցով կկարողանա բարձր մակարդակով ապահովել 

սովորողների կրթության ու դաստիարակության գործում կայուն և 

բարձր ցուցանիշներ: Իսկ նման մոտեցումը հնարավորություն  կընձեռի 

ուսուցման և դաստիարակության գործընթացում կիրառել ուսուցման 

ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, նոր միջոցներ, մեթոդներ և 

գործիքակազմ: 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 Папикян А. Р. 

  

В статье представлены профессиональные компетенции учителей 

физической культуры. Профессиональное обучение будет эффективным 

только в том случае, если оно будет включать в себя систему знаний, 

основные средства деятельности, формирование мировоззрения, которое в 

дальнейшем сформирует компоненты компетенций будущего 

специалиста. 

Ключевые слова: компетентность, педагогическая практика, знания, 

умения, теоретико-практическая подготовка. 

 

PROFESSIONAL COMPETENCES OF PHYSICAL  

EDUCATION TEACHERS 

Papikyan A. R. 

 

The article presents the professional competences of physical education 

teachers. Vocational training will be effective only if it includes a knowledge 

system, basic means of activity, and the formation of a worldview, which will 

further form the components of the competencies of the future specialist. 

Keywords: competence, pedagogical practice, knowledge, skills, 

theoretical and practical training. 
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ՖԻԶԻԿԱՅԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՈՒՄ ՀԱԿԱՍՈՂ ԵՆԹԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴԻ 

ՈՐՈՇ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

Մանուկյան Վ. Ֆ., Նիկողոսյան Գ. Ս. 

 

Սույն աշխատանքը նվիրված է ֆիզիկայի դպրոցական և բուհական 

դասընթացներում հակասող ենթադրության մեթոդի հնարավոր 

կիրառություններին: Հոդվածում ներկայացված է հակասող 

ենթադրության մեթոդի էությունը և բերված են ֆիզիկայի դասընթացում 

հանդիպող որոշ կարևոր հարցեր և խնդիրներ, որոնց լուծման 

ընթացքում հակասող ենթադրության մեթոդն ունի անհրաժեշտ և 

արդյունավետ կիրառություն: 

Բանալի բառեր. ֆիզիկա, խնդիր, ենթադրություն, ապացույց, 

իզոթերմ, էլեկտրական, աշխատանքֈ 

 

Ֆիզիկայի դպրոցական և բուհական  դասընթացների շրջանակում 

հաճախ հանդիպում ենք պնդումների, որոնց ապացուցման կամ 

հերքման հիմքում ընկած են տարբեր եղանակներով հիմնավորվող 

կոնկրետ տրամաբանական դատողություններ: Ի տարբերություն 

մաթեմատիկայի դասընթացի՝ ֆիզիկայի դասընթացում ուշադրություն 

չի հատկացվում նման մոտեցումների շեշտադրման, հիմնավորման և 

ընդհանրացման հարցերին և գրեթե չի խոսվում ֆիզիկական խնդիրների 

լուծման ընթացքում դրանց հնարավոր արդյունավետ 

կիրառությունների մասին: Փորձելով լրացնել այս «բացը»՝ 

ներկայացնելու ենք ապացուցման և հերքման հիմնական մեթոդներից 

մեկի՝ հակասող ենթադրության մեթոդի հիմնավորված և արդյունավետ 

կիրառությունները ֆիզիկայի դասընթացում, ինչով էլ պայմանավորված 

է սույն աշխատանքի գիտամանկավարժական նորույթըֈ 

Մաթեմատիկական բազում թեորեմներ և պնդումներ ապացուցելիս 

կիրառվում է հակասող ենթադրության մեթոդը, և թվում է, որ այն զուտ 
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մաթեմատիկայում կիրառվող մեթոդ է, մինչդեռ այս մեթոդն իր 

օգտակար և երբեմն էլ անխուսափելի կիրառությունն ունի նաև 

ֆիզիկայի դասընթացում, որի մասին որպես այդպիսին գրեթե չի 

խոսվում: 

Ստորև տրամաբանության հիմնական օրենքների լույսի ներքո 

կներկայացնենք հակասող ենթադրության մեթոդի էությունը, որից հետո 

կքննարկենք ֆիզիկայի դասընթացում հանդիպող որոշ կարևոր հարցեր 

և խնդիրներ, որոնց լուծման ընթացքում հակասող ենթադրության 

մեթոդն ունի անհրաժեշտ և արդյունավետ կիրառություն: 

Ֆիզիկայի ինչպես տարրական, այնպես էլ բարձրագույն 

դասընթացները ներառում են բովանդակային շարադրանքով որոշ 

ֆիզիկական տեսությունների հիմունքներ կամ տարրեր (մեխանիկայի 

ֆիզիկական հիմունքներ, մոլեկուլային ֆիզիկա և ջերմադինամիկա, 

էլեկտրամագնիսականություն, օպտիկա, քվանտային երևույթներ, 

ատոմի և միջուկի ֆիզիկա, ՀՀՏ տարրեր): Այդ պատճառով էլ ֆիզիկայի 

դպրոցական դասընթացում ապացուցումները կառուցված են 

բովանդակային դատողություններովֈ 

Բովանդակային իմաստով ապացուցումը տրամաբանական 

գործողություն է, որի ընթացքում ինչ-որ մտքի ճշմարտություն 

հիմնավորվում է այլ մտքերի (դատողությունների) օգնությամբ [1, 2]ֈ  

Այս տրամաբանական գործողությունն ունի հսկայական պրակտիկ 

նշանակություն շրջակա աշխարհի ճանաչողության պրոցեսումֈ Բոլոր 

գիտություններում էլ (հատկապես բնագիտամաթեմատիկական) 

ապացուցելու հարկ կաֈ Ընդ որում՝ այն մտքերի, դատողությունների 

բովանդակությունը, որոնց ճշմարիտ լինելը պահանջվում է հիմնավորել, 

յուրաքանչյուր գիտությունում, բնականաբար, տարբեր էֈ 

«Տրամաբանություն» գիտությունն էլ հենց գտնում է այն ընդհանուրը, 

որը բնութագրական է բոլոր այդ ապացուցումների համար՝ անկախ այս 

կամ այն ապացուցման կոնկրետ բովանդակությունիցֈ 

Առհասարակ, տրամաբանությունում յուրաքանչյուր բովանդա-

կային ապացուցումում առանձնացնում են երեք կառուցվածքային 

տարրեր՝ թեզիս, հիմք և կշռադատություն [3]ֈ 

Թեզիս կոչվում է այն պնդումը, որի ճշմարիտ լինելը պահանջվում է 

ապացուցելֈ 

Հիմք կոչվում է այն առաջադրությունը, պնդումը, որի ճշմարիտ 

լինելը նախկինում արդեն ապացուցված է, և որը կարող է օգտագործվել 

թեզիսի ճշմարիտ լինելը հիմնավորելիսֈ 
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Կշռադատությունը կամ փաստարկումն այն եղանակն է, որի 

միջոցով թեզիսի ճշմարիտ լինելը բխում է ապացուցման հիմքերից և 

փաստարկներիցֈ Ըստ էության՝ կշռադատությունը կիրառված 

ապացուցման մեթոդն է, որն ապացուցողական մտահանգումների 

որոշակի հաջորդականություն էֈ 

Առհասարակ, տրամաբանության մեջ դիտարկվում են տրամաբա-

նական մտածողության չորս հիմնական օրենքներ, որոնք կազմում են 

ցանկացած կշռադատության հիմքըֈ Դրանք են՝ նույնության, հակասութ-

յան, երրորդի բացառման և բավարար հիմունքի օրենքները [4]ֈ 

Նույնության օրենքը պահանջում է, որ յուրաքանչյուր միտք 

որոշակի, հաստատուն իմաստով կիրառվի կշռադատության ընթաց-

քումֈ Օրինակ՝ անթույլատրելի է, որ «բազուկ» բառը կշռադատության մի 

փուլում կիրառվի կամ ընկալվի որպես ճակնդեղ, մեկ այլ փուլում՝ 

որպես ձեռք (թև), իսկ մյուսում՝ ֆիզիկական մեծություն հանդիսացող 

ուժի բազուկ: 

Հակասության օրենքի համաձայն՝ երկու հակադիր դատողութ-

յուններ չեն կարող միաժամանակ ճշմարիտ լինելֈ 

Բերենք այս օրենքի կիրառման կոնկրետ օրինակֈ Դիտարկենք 

երկու հակադիր դատողություններֈ 

Սահքի շփման ուժի մեծությունը կախված չէ մարմինների հպման 
մակերևույթի մակերեսից: 

Սահքի շփման ուժի մեծությունը կախված է մարմինների հպման 
մակերևույթի մակերեսից: 

Պարզ է, որ այս երկու հակադիր դատողությունները, հակասության 

օրենքի համաձայն, միաժամանակ չեն կարող լինել ճշմարիտֈ 

Անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել այն էական հանգամանքի 

վրա, որ հակասության օրենքը չի բացառում երկու հակադիր 

դատողությունների միաժամանակյա սխալ լինելըֈ Այս «բացը» լրացնում 

է երրորդի բացառման օրենքը, համաձայն որի՝ երկու հակադիր 

դատողություններից մեկն անպայման ճշմարիտ է, մյուսը՝ կեղծ, երրորդ 

ելքը բացառված էֈ 

Եվ, վերջապես, բավարար հիմունքի օրենքի համաձայն, 

յուրաքանչյուր ճշմարիտ միտք կշռադատության ընթացքում պետք է 

անհրաժեշտաբար ունենա իր տրամաբանական հիմքը (բխի այլ 

ճշմարիտ մտքերից): 

Ըստ էության՝ տրամաբանական այս չորս անկյունաքարային 

օրենքներն իրենց լավագույն դրսևորումն են գտել ապացուցման 
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հիմնական մեթոդներից մեկի՝ հակասող ենթադրության մեթոդի 

կառուցակարգումֈ 

Այս մեթոդի՝ որպես տրամաբանական բովանդակային ապացուց-

ման հիմքը կազմում են հակասության և երրորդի բացառման 

օրենքները, իսկ կշռադատությունը ներառում է նույնության և բավարար 

հիմունքի օրենքները: 

Հակասող ենթադրության մեթոդի համաձայն՝ ենթադրում ենք, որ 

ապացուցման ենթակա ելակետային պնդումը սխալ էֈ Եթե այս 

ենթադրությունը տրամաբանական դատողությունների միջոցով հան-

գեցնում է հակասության, եզրակացնում ենք, որ մեր ենթադրությունը 

սխալ է, այսինքն՝ տրված ելակետային պնդումը ճշմարիտ էֈ 

Այժմ, երբ բավարար չափով ներկայացրել և մեկնաբանել ենք 

հակասող ենթադրության մեթոդի էությունն ու տրամաբանական 

կառուցակարգը, անցնենք ֆիզիկայի տարբեր բաժիններից որոշ 

ընտրովի խնդիրների քննարկմանը, որոնց լուծման լավագույն 

տարբերակը հակասող ենթադրության մեթոդի  կիրառությունն է՝ 

միաժամանակ մատնանշելով այն նմանատիպ խնդիրներն ու հարցերը, 

որոնց համատեղ ուսուցումը ի ցույց կդնի ֆիզիկայի ուսուցման 

գործընթացում նշված մեթոդի բավականին ունիվերսալ 

կիրառելիության հնարավորությունները: 

Խնդիր 1: Ցույց տալ, որ ցանկացած նյութի պոլիտրոպը կարող է 

հատվել իզոթերմին ոչ ավելի, քան մեկ կետում [5]: 

Լուծումֈ Նախ պարզաբանենք, որ խոսքը վերաբերում է 

հաստատուն քանակով նյութի  ( P /ճնշում/, V /ծավալ/)  կոորդինատային 

հարթությունում պոլիտրոպ և իզոթերմ պրոցեսներ արտահայտող որևէ 

երկու կորերի հատմանը: 

Կատարենք հակառակ ենթադրություն և ընդունենք, որ 1 - ն և 2 - ը 

մոտակա հարևան կետեր են, որտեղ պոլիտրոպն ու իզոթերմը հատվում 

են (նկ. 1): Եթե 1 2 1a b  շրջանային պրոցեսի համար կիրառենք 

Կլաուզիուսի հավասա-

րումը՝
1 2 1

0 ,

a b

Q T  հաշվի առնելով, որ 2 1b  

պոլիտրոպի ընթացքում համակարգի C  ջերմու-

նակությունը հաստատուն է, և 1-ն ու 2-ը 

գտնվում են միևնույն իզոթերմի վրա (
1 2

T T ), 

ստանում ենք՝ 
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1

2

1 2

2 1

ln 0 :

T

b T

Q T C d T T C T T      

Մյուս կողմից 1 2a  իզոթերմով ինտեգրալի համար ստանում ենք 

հետևյալ առնչությունը.              

 
1 2

1 :

a

Q T T Q Q T     

Այսպիսով, Կլաուզիուսի հավասարումից ստանում ենք, որ 

համակարգի ստացած Q  ջերմաքանակը դիտարկված ցիկլի ընթացքում 

հավասար է զրոյի, իսկ քանի որ կամայական շրջանային պրոցեսի 

ընթացքում մարմնի ստացած ջերմաքանակը հավասար է նրա 

կատարած աշխատանքին, վերջինս նույնպես զրո է:  

Այժմ, հաշվի առնելով աշխատանքի երկրաչափական 

մեկնաբանությունը, կարող ենք պնդել, որ 1 2 1a b  պրոցեսի ընթացքում 

այն կարող է զրո լինել միայն այն դեպքում, երբ իզոթերմի և պոլիտրոպի 

գրաֆիկները 1 և 2 կետերի միջև հատվեն, ինչը հակասում է մեր այն 

ընդունելությանը, որ դրանք կորերի հատման հարևան կետեր են: 

Այսպիսով, մեր նախնական ենթադրությունը սխալ էր, և հաստատուն 

քանակով ցանկացած նյութի պոլիտրոպ և իզոթերմ պրոցեսների 

գրաֆիկները կարող են հատվել միայն մեկ կետում: 

Հավելենք, որ վերը ներկայացված լուծմանը համանման 

մոտեցումներով կարելի է ապացուցել նաև ջերմադինամիկայի մի քանի 

կարևոր պնդումներ ևս, և մեթոդական տեսակետից այս ամենը հարմար 

է ուսուցանել փոխկապակցված և ընդհանրական ձևով: Նշենք այդ 

պնդումներից մի քանիսը. 

 հաստատուն քանակով նյութի իզոթերմ և ադիաբատ պրոցեսների 

գրաֆիկները կարող են հատվել միայն մեկ կետում, 

 տվյալ զանգվածով գազի իզոթերմների ընտանիքի որևէ երկու կորեր 

չեն կարող հատվել, 

 տվյալ զանգվածով նյութի ադիաբատների ընտանիքի որևէ երկու 

կորեր չեն կարող հատվել, 

 եթե հաստատուն զանգվածով գազի հետ տեղի է ունենում այնպիսի 

պրոցես, որի ընթացքում ճնշման կախումը ծավալից գծային է և գազի 

ջերմաքանակ ստանալու տիրույթը ջերմաքանակ տալու տիրույթից 

բաժանված է մի կետով, ապա այդ կետով անցնող ադիաբատը նույն 

կետում շոշափվում է պրոցեսն արտահայտող ուղղով: 
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Խնդիր 2: Կարո՞ղ են արդյոք անհամասեռ 

կերպով լիցքավորված դիէլեկտրիկ գնդի 

էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածության գծերը 

ունենալ նկ. 2 - ում պատկերված տեսքը:  

Լուծումֈ Ենթադրենք, թե գնդի ստեղծած 

էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածության գծերը ունեն 

նկար 2-ում պատկերված տեսքը. ուղղորդված են 

շառավղային ուղղությամբ և խտությամբ անհամասեռ են: Եթե 1-2-3-4-1 

փակ հետագծով (նկ. 3) տեղափոխենք փորձնական q  լիցքը, ապա 

էլեկտրաստատիկ դաշտի կատարած աշխատանքը հավասար կլինի 

առանձին տեղամասերում կատարված աշխատանքների գումարին: 

Նկատենք, որ 2-3 և 4-1 տեղամասերում էլեկտրաստատիկ ուժերի 

կողմից լիցքի վրա կատարած աշխատանքը հավասար է զրոյի, քանի որ 

այդ տեղամասերում լիցքի վրա դաշտի կողմից ազդող ուժը ուղղահայաց 

է լիցքի շարժման ուղղությանը: Մինչդեռ 1-2 տեղամասում 

էլեկտրաստատիկ դաշտի կատարած աշխատանքը  

դրական է, քանի որ փորձնական լիցքի 

տեղափոխությունն ու այդ դաշտի կողմից նրա վրա 

ազդող ուժը համուղղված են, իսկ 3-4 տեղամասում էլ 

էլեկտրաստատիկ դաշտի կատարած աշխատանքը  

բացասական է լիցքի տեղափոխության և ազդող ուժի 

հակուղղված լինելու պատճառով: Քանի որ 

էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածության մոդուլը 

ուղիղ համեմատական է լարվածության գծերի խտությանը, ուրեմն` 

12 34
A A , և հետևաբար դիտարկված հետագծով տեղափոխելիս այն 

փորձնական լիցքի վրա կատարում է գումարային դրական աշխատանք: 

Այստեղ մենք հանգեցինք հակասության, որովհետև էլեկտրաստատիկ 

դաշտը պոտենցիալային է, և կամայական փակ հետագծով լիցքի 

տեղափոխման ժամանակ դաշտի աշխատանքը պետք է հավասար լինի 

զրոյի: Փաստորեն մեր ելակետային ենթադրությունը սխալ էր, և գնդի 

լիցքի որևէ բաշխման դեպքում նման ուժագծերով էլեկտրաստատիկ 

դաշտ չի կարող առաջանալ: 

Բացի վերևում քննարկված և դրան համանման խնդրիրներից՝ 

Էլեկտրամագնիսականության ուսուցման գործընթացում հաճախակի 

հանդիպում ենք ինչպես ընդհանուր տեսական բնույթի կարևոր 

պնդումների, այնպես էլ բազում այլ կոնկրետ հարցերի և խնդիրների, 

որոնց ապացուցման, լուծման ու ներկայացման համար անփոխարինելի 
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է հակասող ենթադրության մեթոդը: Նշենք նմանօրինակ պնդումներից 

մի քանիսը. 

 հաղորդչի մակերևույթի յուրաքանչյուր կետում էլեկտրաստատիկ 

դաշտի լարվածության վեկտորն ուղղահայաց է մակերևույթին, 

 լիցքերի ստատիկ բաշխման արդյունքում հաղորդչի ներսում 

բացակայում են ծավալային լիցքերը, 

 միայն էլեկտրաստատիկ ուժերով փոխազդող մասնիկների 

համակարգի հավասարակշռությունը չի կարող լինել կայուն 

(Իրնշոուի թեորեմ), 

 փակ հաղորդիչ կոնտուրում ծագող մակածման հոսանքն ունի 

այնպիսի ուղղություն, որ իր մագնիսական դաշտով հակազդում է այդ 

հոսանքը ստեղծող պատճառին (Լենցի կանոն)ֈ 

Խնդիր 3: Կարո՞ղ է արդյոք մեկ   քվանտը վակուումում 

փոխակերպվի էլեկտրոն - պոզիտրոնային զույգի [6]: 

Լուծումֈ Դիցուք ֆոտոնի էներգիան բավարար է նշված 

մասնիկների առաջացման համար, այսինքն՝ մեծ կամ հավասար է 

նրանց հանգստի էներգիաների գումարից, և ենթադրենք, որ նշված 

պրոցեսը տեղի է ունեցել: Անցում կատարենք   քվանտի վերացման 

արդյունքում ծնված էլեկտրոն - պոզիտրոնային զույգի զանգվածների 

կենտրոնի հետ կապված հաշվարկման համակարգի, որի նկատմամբ 

համախմբի իմպուլսը հավասար է զրոյի: Իմպուլսի պահպանման 

օրենքի համաձայն՝ նշված հաշվարկման համակարգում զրո պետք է 

լինի նաև գամմա քվանտի իմպուլսը, մինչդեռ չի կարող լինել որևէ 

հաշվարկման համակարգ, որի նկատմամբ ֆոտոնի իմպուլսը հավասար 

լինի զրոյի: Այսպիսով, գալիս ենք հակասության և եզրակացնում, որ ի 

սկզբանե կատարած մեր ենթադրությունը սխալ էր, և ֆոտոնը 

վակուումում չի կարող ծնել էլեկտրոն - պոզիտրոնային զույգ: 

Հարկ է նշել, որ անհրաժեշտ շեմային էներգիայով օժտված ֆոտոնը 

նյութի հետ փոխազդելիս արդեն կարող է փոխարկվել էլեկտրոն - 

պոզիտրոնային զույգի: Այս դեպքում իմպուլսի պահպանման օրենքի 

հետ կապված նախորդ «հակասությունը» վերանում է, քանի որ քվանտը 

իր իմպուլսը փոխանցում է միջավայրին: 

Վերևում ներկայացված մոտեցման նմանությամբ կարելի է 

պատասխանել քվանտային երևույթների վերաբերյալ որոշ կարևոր այլ 

հարցերի: Այս ամենը նպատակահարմար է ներկայացնել սովորողներին 

հնարավորինս ամբողջական և միասնական եղանակով՝ որպես 
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հակասող ենթադրության մեթոդի կիրառման արդյունավետ և կարևոր 

օրինակներ: Նշենք դրանցից մի քանիսը. 

 Կարո՞ղ է արդյոք ազատ էլեկտրոնը կլանել ֆոտոն: 

 Կարո՞ղ են արդյոք ազատ պոզիտրոնը կամ էլեկտրոնը առաքել 

ֆոտոն: 

 Կարո՞ղ է արդյոք մասնիկ - հակամասնիկ անիհիլյացիայի 

արդյունքում առաջանալ մեկ ֆոտոն: 

 Կարո՞ղ են արդյոք էլեկտրոնային նեյտրինոյի և պրոտոնի 

փոխազդեցության արդյունքում առաջանալ նեյտրոն և պոզիտրոն: 
 

Ամփոփելով կարող ենք փաստել, որ ֆիզիկայի արդի ուսուցման 

կարևոր խնդիրներից է սովորողներին առարկայական տարբեր 

մեթոդներով, հնարքներով և սկզբունքներով «զինելը»: Հակասող 

ենթադրության մեթոդը դրանցից մեկն է, որի արդյունավետ 

կիրառությունը կարող է նպաստել սովորողների որոնողական 

ընդունակությունների, էվրիստիկ և տրամաբանական մտածողության 

զարգացմանը, ինչն էլ վերջնարդյունքում կհանգեցնի ուսուցման 

արդյունավետության և, ըստ այդմ, կրթության որակի բարձրացմանըֈ 

 
О НЕКОТОРЫХ ПРИМЕНЕНИЯХ МЕТОДА «ОТ ПРОТИВНОГО» В 

КУРСЕ ФИЗИКИ 

Манукян В. Ф., Никогосян Г. С. 

 

Данная работа посвящена возможностям применения метода 

доказательства «от противного» в школьных и университетских курсах 

физики. В статье представлена сущность метода и некоторые важные 

вопросы и задачи, встречающиеся в курсе физики, при решении которых 

метод доказательства от противного имеет необходимое и эффективное 

применение. 
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ABOUT SOME APPLICATIONS OF THE METHOD BY CONTRADICTION 
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The paper is devoted to the possible application of the method of proof 
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by contradiction in school and university physics courses. The article presents 

the essence of the method and some important questions and problems 

encountered in the course of physics, in the solution of which the method of 

proof by contradiction has the necessary and effective application. 
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Աշխատանքում քննարկված է առաջանցիկ ուսուցման 

իրականացման մի մոդելի դիդակտիկական նպատակահարմա-

րությունը, որը թույլ է տալիս իրականացնել սովորողների գիտելիքների 

իմպլիցիտ (ոչ բացահայտ) տեղափոխություն ընթացիկ ուսումնա-

ռությունից հետագա ուսումնառությունֈ 

Հաշվի առնելով ֆիզիկա գիտության և նրա ուսուցման 

գործընթացին բնորոշ կողմերի առանձնահատկությունները, ինչպես 

նաև այն դիդակտիկական պահանջները, որոնք վերաբերում են 

ուսուցման հիմնարարության և մեթոդաբանական ուղղվածության 

ուժեղացմանը, աշխատանքում ներկայացվել է առաջանցիկ ուսուցման 

այդ մոդելի էությունը և ցույց տրվել, թե վերջինիս կիրառումը ինչպես է 

նպաստում միջնակարգ դպրոցում ֆիզիկայի դասավանդման որակի 

բարձրացմանըֈ 

Ներկայացվել է ասոցիատիվ-առաջանցիկ կապերի վերաբերյալ 

գոյություն ունեցող գաղափարները և նախանշվել դրանց կիրառման 

մեխանիզմներըֈ  

Բանալի բառեր. ֆիզիկայի ուսուցում, դիդակտիկական պահանջ-

ներ, գիտական ճանաչողության մեթոդներ, գիտելիքների տեղափոխում, 

առաջանցիկ ուսուցում, ասոցիատիվ-առաջանցիկ կապերֈ 

 

Ընթացիկ ուսուցման ժամանակ կարևորվում է միջառարկայական 

և ներառարկայական կապերի իրականացումը, որը ենթադրում է 

գիտության տվյալ բնագավառից կամ այլ բնագավառներից գիտելիքների 

տեղափոխում նոր իրադրությունֈ Սակայն ընթացիկ ուսումնառութ-

յունից հետագա ուսումնառություն գիտելիքների տեղափոխման 

հարցերին դիդակտիկայում մինչ վերջերս գրեթե անդրադարձ չի եղելֈ 

2 0 2 1   № 2 
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Այդպիսի ուսուցումը դիդակտիկայում անվանում են առաջանցիկ 

ուսուցումֈ 

Հայտնի է անցյալ դարի 80-ական թվականներին ռուս մանկավարժ 

Ս. Ն. Լիսենկովայի աշխատանքները [2, 3] տարրական դասարաններում 

առաջանցիկ ուսուցման իրականացման մի մոդելի վերաբերյալ, որի 

էությունն այն է, որ ընթացիկ ուսումնասիրության ժամանակ քննարկվեն 

որոշ թեմաներ, որոնք սովորողները պետք է ուսումնասիրեին 

հետագայումֈ 

Վերջին տարիներին դիդակտիկայում առաջանցիկ ուսուցման մի 

այլ մոդել է շրջանառվում [1, 4-6], որում առաջանցիկ ուսուցումը 

ենթադրվում է իրականացնել մի այլ մոտեցմամբֈ 

Աշխատանքի նպատակն է ներկայացնել և հիմնավորել վերոնշյալ 

մեթոդի կիրառման դիդակտիկական նպատակահարմարությունը 

ֆիզիկայի ուսուցման ժամանակֈ 

Աշխատանքի արդիականությունը այն է, որ ուսուցման այս մոդելի 

կիրառումը թույլ է տալիս ոչ միայն սովորողների մոտ ձևավորել 

մտածողության ընդհանրական տարրեր, այլ նաև հող 

նախապատրաստել սովորողների հետագա ուսումնառության և 

ընդհանրապես շարունակական կրթության իրականացման համարֈ 

Աշխատանքում հիմնավորվել է ֆիզիկայի ուսուցման ժամանակ 

առաջարկված մոդելի կիրառման դիդակտիկական նպատակահարմա-

րությունը, որը հանգում է ուսուցման արդյունավետության և 

դասավանդման որակի էական բարելավմանըֈ Անդրադարձ է 

կատարվել նոր տեսակի՝ ասոցիատիվ-առաջանցիկ կապերի էությանը, 

ինչպես նաև  գիտական ճանաչելիության այն մեթոդներին, որոնց 

միջոցով իրականացվում է առաջանցիկ ուսուցման ժամանակ 

գիտելիքների տեղափոխման գործընթացըֈ 

Կրթական հարացույցները (պարադիգմաները), որոնք իրենցից 

ներկայացնում են մոդելներ, անհրաժեշտ է օգտագործել ոչ միայն 

հետազոտական, այլ նաև գործնական խնդիրների լուծման ժամանակ:  

Ուսումնական նյութի մատուցման ժամանակ մենք ուշադրությունը 

կենտրոնացնում ենք հիմնական նյութի վրա՝ կապ հաստատելով և 

հենվելով նախկին փորձի վրա: Սակայն ընթացիկ նյութի 

ուսումնասիրման ժամանակ երբեմն հնարավոր է լինում ինչ-որ 

գաղափարների շուրջ կատարել այնպիսի ընդհանրացումներ, որոնք 

իրենց հետագա դրսևորումներն ունեն ապագա ուսումնառության 

ընթացքում: 
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Առաջանցիկ ուսուցում իրականացնելիս ընթացիկ և հետագա 

ուսումնառության «փոխազդեցություններում» հնարավոր է առանձնաց-

նել երկու մոտեցում. 

1. հետագայում ուսումնասիրվելիք նյութը տեղափոխել առկա 

ուսումնառություն, 

2. առկա ուսումնասիրության նյութը տեղափոխել հետագա 

ուսումնառությունֈ 

Առաջին մոտեցման դեպքում ֆիզիկայի ուսուցիչը, ելնելով 

անհրաժեշտությունից, կարող է ինչ-որ թեմաներ քննարկել նախօրոքֈ 

Երկրորդ մոտեցման դեպքում կիրառվում է տրամագծորեն 

հակառակ մոտեցումը: Այս դեպքում ընթացիկ ուսուցման ժամանակ 

ուսուցիչը տարանջատում է և կոնկրետ օրինակների միջոցով 

ընդհանրացնում է այն ամենը, ինչն իր համապիտանի (ունիվերսալ) 

բնույթի շնորհիվ ունի հետագա դրսևորումներ: Այդ նպատակով նա 

պետք է կարողանա մտովի ասոցիացիաներ ստեղծել դասընթացի 

ընթացիկ նյութում առկա որոշ գիտելիքների «միավորի» 

(հասկացություն, օրենք, մեծություն, սկզբունք, մեթոդաբանական 

հնարներ և այլն) և նրա հետագա համանման (անալոգ) դրսևորումների 

միջև:  

Գիտելիքների փոխանցումն այս դեպքում անուղղակի բնույթ ունի, 

քանի որ առաջանցիկ նյութը հայտնի է ուսուցչին և աշակերտներին, 

սակայն այն տեղափոխվում է ոչ թե կոնկրետ իրադրություն, այլ մի 

անհայտ դաշտ, որի շուրջ հետագայում բյուրեղանում են միանգամից մի 

քանի գաղափարներ: Ելնելով գիտելիքների տեղափոխման իմպլիցիդ (ոչ 

բացահայտ) բնույթից՝ այդպիսի կապերին տրվել է «ասոցիատիվ-

առաջանցիկ» կապեր անվանումը: 

Որպես առաջանցիկ նյութ կարող են հանդիսանալ այնպիսի 

ֆիզիկական մեծություններ, ինչպիսիք են արագությունը, ուժը, 

աշխատանքը, էներգիան և այլն, ինչպես նաև ֆիզիկայի հիմնարար 

օրենքները և մեթոդաբանական սկզբունքները: 

  Սխեմատիկորեն ներկայացնենք (նկ. 1) մի կողմից՝ միջառարկա-

յական և ներառարկայական կապերը, մյուս կողմից՝ ընթացիկ նյութի 

այն «միավորը», որը կարող է առաջանցիկ ուսուցման նպատակով 

ասոցիատիվ-առաջանցիկ կապերի միջոցով ոչ բացահայտ կերպով 

փոխանցվել հետագա ուսումնառություն [7]ֈ 

Մանկավարժական տեխնոլոգիաների դասակարգման տարբեր 

մակարդակներում առաջանցիկ ուսուցման վերոհիշյալ մոդելը ունի 

Հետագայում 

ուսումնասիրվելիք նյութ 
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համընդհանուր բնույթ, որի փիլիսոփայության հիմքում ընկած է 

գիտության և կրթության դիալեկտիկանֈ Իր կառուցվածքով և 

բովանդակությամբ այն ուսուցման տարբեր ձևերում և 

մակարդակներում ունի հանրակրթական և էվրիստիկ բնույթֈ Մյուս 

կողմից՝ կարելի է հաստատել, որ որակական տեսանկյունից 

առաջանցիկ ուսուցումն ունի անհատական-կողմնորոշված և 

համագործակցային բնույթֈ 

 
Նկ.1. Առաջանցիկ ուսուցման մոդելի իրականացման սխեմատիկ պատկերը: 

 

Առաջանցիկ ուսուցման նշված մոդելի կիրառումը թույլ է տալիս 

լուծել կարևորագույն դիդակտիկական խնդիրներ, որոնցից են՝ 

 ֆիզիկայից սովորողների գիտելիքների համակարգումը, 

 սովորողների դիալեկտիկական և վերացական մտածողության 

զարգացումը, 
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 սովորողների մոտ ֆիզիկական երևույթների և պրոցեսների 

ուսումնասիրման ժամանակ կարևոր ընդհանրացումներ 

կատարելու ունակությունների զարգացումը, 

 սովորողների մոտ ընդհանրության առավել մեծ աստիճան ունեցող 

ֆիզիկական գաղափարների կարևորումը, 

 որոշ ֆիզիկական գիտելիքների «միավորի» դիդակտիկական կշռի 

արժևորումը, 

 ընթացիկ ուսուցման ժամանակ ֆիզիկայից շարունակական 

կրթության համար հիմքերի ստեղծումըֈ 

Առաջանցիկ ուսուցման ժամանակ վերոհիշյալ դիդակտիկական 

խնդիրների լուծումից է բխում առաջարկված մոդելի կիրառման 

նպատակահարմարությունը, քանզի դիդակտիկական տեսանկյունից 

այն հնարավորություն է տալիս ուսուցումը դնել մեթոդաբանական նոր 

հիմքերի վրա, կարևորել առավել ընդհանուր գաղափարները, 

հասկացությունները, մեթոդները, հաստատել տարբեր ասոցիատիվ 

կապեր, իրականացնել գիտելիքների ոչ բացահայտ տեղափոխություն 

ընթացիկ ուսուցումից հետագա ուսումնառություն և այլնֈ 

Մանկավարժական այսպիսի տեխնոլոգիաների իրականացման 

ժամանակ ուսուցիչը պետք է կարողանա իրականացնել՝ 

 ընթացիկ դասից առաջանցիկ ուսուցման «օբյեկտ» հանդիսացող 

նյութի ընտրություն, 

 գիտելիքների տեղափոխման իրականացման մեթոդի ընտրություն, 

 գիտական ճանաչելիության մեթոդների կիրառման նպատակով 

գիտելիքների մշտական կատարելագործում, 

 սովորողների դիալեկտիկական մտածողության զարգացում, 

 շարունակական կրթության իրականացման համար նախադրյալ-

ների ստեղծում: 

Առաջանցիկ ուսուցման նոր մոդելի իրականացումը հիմնվում է  

գիտական ճանաչողության այնպիսի համընդհանուր մեթոդների վրա, 

ինչպիսիք են ինդուկցիան, դեդուկցիան, մոդելավորումը, անալոգիան, 

սինթեզը և այլն: Այդ դեպքում ստացած առաջանցիկ արդյունքը ունի 

արժեքավոր դիդակտիկական կշիռ, քանի որ այն նախ և առաջ թույլ է 

տալիս նոր իրավիճակներ փոխանցել մեթոդաբանական բնույթի 

գիտելիքներֈ Կարելի է հաստատել, որ գործ ունենք ուսուցման 

գործընթացում նոր տիպի կապերի հետ, երբ իրականացվում է 

սովորողների գիտելիքների անուղղակի փոխանցում՝ հետագայում 

դրանց կիրառման նպատակով: 
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Ֆիզիկայի դասընթացի կառուցվածքը, բովանդակությունը և ներքին 

տրամաբանությունը թույլ է տալիս գիտելիքները համակարգել առավել 

նվազագույն գաղափարների շուրջ՝ դրանով իսկ վերացնելով այն 

սահմանները, որոնք գոյություն ունեն առանձին ֆիզիկական 

երևույթների և պրոցեսների ներքին տրամաբանության մեջ: Այդ 

հանգամանքը թույլ է տալիս ընթացիկ դասի առանձին թեմաների 

ուսուցման ժամանակ որոշ գաղափարների շուրջ կատարել արժեքավոր 

ընդհանրացումներ և իրականացնել գիտելիքների տեղափոխություն ոչ 

միայն նախկին ուսումնառության փորձից առկա ուսումնառություն, այլ 

նաև առկայից՝ ապագա: Վերջինս էլ իրականցվում է առաջանցիկ 

ուսուցման միջոցով, որի մոդելներից մեկն էլ մենք դիտարկեցինք և 

կոնկրետ օրինակների միջոցով ցույց տվեցինք այդպիսի ուսուցման 

դիդակտիկական նպատակահարմարությունը ֆիզիկայի ուսուցման 

գործընթացում: Եթե ուսուցիչը միայն հենվի նախկինում ձեռք բերված 

գիտելիքների վրա, ապա հետագա ուսումնառությունը սովորողների 

մոտ միշտ կմնա մշուշոտ, և ի չիք կդառնա դասավանդողի ամբողջական 

դասընթացին տիրապետելու փաստի մեծ ռեզերվի գոյությունը: Այդ իսկ 

պատճառով գիտելիքների տեղափոխումն ընթացիկ ուսուցումից դեպի 

հետագա ուսումնառություն դիդակտիկական անհրաժեշտություն է, որը 

թույլ է տալիս ոչ միայն սովորողներին նախապատրաստել հետագա 

ուսումնառության, այլ նաև ուսուցումը դնել հիմնարար գաղափարների 

և մեթոդաբանական բնույթի գիտելիքների հենքի վրա: 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСОБРАЗНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ 

Цатурян А. М., Шахбазян А. Х. 

 

В статье рассматривается дидактическая целесообразность одной 

модели опережающего обучения, которая позволяет осуществлять 

имплицитный (неявный) перенос знаний учащихся из текущего обучения 

в дальнейшее обучение. 

Учитывая характерные черты науки физики и процесса ее изучения, 

а также дидактические требования, которые относятся к 

фундаментальности и усилению методологоческой направленности 

процесса обучения, в работе представлена сущность одной модели 

опережающего обучения и показано, как ее применение способствует 

повышению качества преподавания физики в средней школе. 
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Представлены существующие идеи относительно ассоциативно-

опережающих связей и механизмы их применения. 

Ключевые слова: обучение физике, дидактические требования, 

методы научного познания, перенос знаний, опережающее обучение, 

ассоциативно-опережающие связи. 

 

THE DIDACTIC EXPEDIENCY OF ORGANISING ADVANCING TEACHING 

DURING THE PROCESS OF TEACHING PHYSICS 

Tsaturyan A. M., Shahbazyan A. Kh. 

 

The article discusses the didactic expediency of one model of advancing 

teaching which allows implementing the implicit transfer of students' 

knowledge from current learning to further learning.   Taking into account the 

peculiarities of the features of the science of Physics and the process of its 

teaching, as well as the didactic requirements that relate to the fundamental 

nature and strengthening of the methodological orientation of the learning 

process,  the article presents the essence of that model of advancing learning 

and shows how its application contributes to improving the quality of teaching 

Physics in secondary school.  

The existing ideas regarding the associative-advancing relations are 

presented and the mechanisms of their application are outlined. 

Keywords: teaching Physics, didactic requirements, methods of scientific 

cognition, knowledge transfer, advanced teaching, associative-advanced 

relations. 
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Մեթոդական այս աշխատանքում քննարկվում է առաջին կարգի 

սովորական դիֆերենցիալ հավասարման նախնական կամ Կոշու խնդրի 

մոտավոր լուծման կառուցման թվային մեթոդի կիրառման հարցըֈ 

Որպես այդպիսի թվային մեթոդ ընտրվում է Էյլերի հայտնի մեթոդը: 

Ժամանակակից մեթոդական պահանջների լույսի ներքո 

ներկայացվում է Էյլերի թվային մեթոդի ալգորիթմը, կառուցվում է 

համապատասխան բլոկսխեման, բերվում է համակարգչի վրա 

հաշվումների իրականացման ծրագիրը Python լեզվովֈ Ծրագրում 

ուշադրություն է հատկացվում հաշվման ճշտության ապահովման 

հարցինֈ Կոնկրետ դիֆերերենցիալ հավասարման նախնական խնդրի 

մոտավոր լուծման կառուցումը տվյալ ծրագրով իրականացվում է 

համակարգչի օգնությամբֈ Բացի այդ, քննարկվում է նաև դիֆերենցիալ 

հավասարման նախնական խնդրի լուծման համակարգչային MathCad 

ծրագրի կիրառման հարցըֈ Բերվում է օրինակֈ 

Բանալի բառեր. սովորական դիֆերենցիալ հավասարումներ, 

Կոշու խնդիր, Էյլերի թվային մեթոդ, մեթոդի ալգորիթմը, ծրագրավորում, 

համակարգչային տեխնոլոգիաներ: 

 

1.Նախաբան: Գիտության տարբեր բնագավառների (մեխանիկա, 

ֆիզիկա, քիմիա, կենսաբանություն, ինժեներական գիտություններ, 

տնտեսագիտություն և այլն) խնդիրներ բերվում են նախնական կամ 

եզրային պայմաններով այս կամ այն տիպի սովորական դիֆերենցիալ 

հավասարումների կամ համակարգերի լուծմանը: Պետք է նշել, որ 

2 0 2 1   № 2 
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կիրառությունների տեսանկյունից՝ այն դիֆերենցիալ հավասարումները, 

որոնք լուծվում են այս կամ այն մեթոդով տարրական ֆունկցիաների 

միջոցով, կազմում են դիֆերենցիալ հավասարումների շատ փոքր դաս: 

Այնպես որ, կիրառությունների հիմնական մաթեմատիկական 

մոդելները հանդիսանում են այնպիսի դիֆերենցիալ հավասարումներ, 

որոնց լուծումներն ուղղակի հնարավոր չի լինում արտահայտել 

տարրական ֆունկցիաներով, այսինքն՝ բանաձևային տեսքերով, իսկ 

այդպիսի դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման անհրաժեշտությունը 

շատ մեծ է, շատ դեպքերում՝ հրամայական: 

Այդ պատճառով սովորական դիֆերենցիալ հավասարումների 

նախնական կամ եզրային խնդիրների լուծման համար զարգացվել են 

նրանց լուծումների կառուցման մոտավոր և թվային մեթոդները: 

«Կիրառական մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա» մասնագի-

տությամբ սովորող ուսանողների համար՝ «Մոտավոր մեթոդներ» 

դասընթացի շրջանակում, ինչպես նաև մինչ այդ դասընթացը, 

«Սովորական դիֆերենցիալ հավասարումների տեսություն» դասընթացի 

շրջանակում մեծ տեղ է տրվում սովորական դիֆերենցիալ 

հավասարումների Կոշու կամ եզրային խնդիրների լուծման մոտավոր և 

թվային մեթոդների շարադրմանը և կիրարկմանը: Անհրաժեշտ է 

հատուկ ընդգծել, որ նշված մասնագիտությամբ սովորող ուսանողների 

համար շատ կարևոր են մեթոդական այնպիսի աշխատանքները, որոնք 

առավել մատչելի և կիրառության համար միանգամյա հարմար կերպով  

ներկայացնում են սովորական դիֆերենցիալ հավասարումների 

նախնական (կամ Կոշու) և եզրային խնդիրների թվային մեթոդների 

նկարագրումը և կիրարկումը. այդ թվային մեթոդների ալգորիթմների 

բերումը բլոկսխեմայի օգնությամբ, ծրագրավորումը՝ որևէ ծրագրային 

լեզվով, և կոնկրետ լաբորատոր աշխատանքների իրագործումը ԷՀՄ-ի 

միջոցով (լսարանային պայմաններում, ինչպես նաև տնային 

առաջադրանքների օրինակների շտեմարանների մշակումները): 

Ներկայումս կարևոր հարցերից մեկն էլ այն է, որ ուսանողները 

կարողանան տիրապետել սովորական դիֆերենցիալ հավասարումների 

նախնական և եզրային խնդիրների լուծման համակարգչային 

ծրագրերին. դա այն նպատակով է, որ հետագայում իրենց 

մասնագիտությամբ աշխատանքի անցնելուց հետո նման խնդիրների 

լուծման վրա մեծ ժամանակ չծախսեն, կարողանան շատ կարճ 

ժամանակում համակարգչային ծրագրերի օգտագործմամբ (միայն 

տվյալների ներմուծմամբ) ստանալ իրենց հետաքրքիր խնդրի թվային 
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լուծումը, ինչպես նաև կիրառելու համակարգչային ծրագրերի 

գրաֆիկական մեկնաբանման հնարավորությունները: 

Այս աշխատանքում նախ շարադրվում է առաջին կարգի 

սովորական դիֆերենցիալ հավասարման Կոշու խնդրի դրվածքը, 

լուծման գոյության և միակության թեորեմը [1-3]: Այնուհետև 

մեթոդական պատշաճ մակարդակով շարադրվում է առաջին կարգի 

սովորական դիֆերենցիալ հավասարման Կոշու խնդրի թվային լուծման 

Էյլերի բեկյալների մեթոդը, նրա ալգորիթմը, ծրագրավորումը, 

հաշվումներն ԷՀՄ-ի վրա [1-4]: Իրականացվում է այս թեմայով 

լաբորատոր աշխատանք: Նկարագրվում է համակարգչային ծրագրերի 

ընդհանուր նկարագրումը և նրանց օգնությամբ համակարգչի միջոցով 

առաջին կարգի սովորական դիֆերենցիալ հավասարման Կոշու խնդրի 

լուծման նկարագիրը և նրա կիրարկումը [4-6]: 

2.Խնդրի դրվածքը: Սովորական դիֆերենցիալ հավասարումներից 

ամենապարզը ածանցյալի նկատմամբ լուծված առաջին կարգի 

դիֆերենցիալ հավասարումն է՝ 

                                                    ),( yxfy                                                          (1) 

Այս հավասարման հետ կապված հիմնական խնդիրը հայտնի է 

որպես Կոշու խնդիր՝ գտնել (1) հավասարման այն )( xyy   լուծումը, որը 

բավարարում է հետևյալ նախնական պայմանին՝ 

                                                     
00

)( yxy                                                            (2) 

Երկրաչափորեն դա նշանակում է՝ գտնել )( xyy   ինտեգրալային 

կորը, որը անցնում է տրված ),(
000

yxM  կետով: 

Կոշու խնդրի լուծման գոյությունը և միակությունը ապահովում է 

հետևյալ թեորեմը. 

Թեորեմ (Պիկարի): Ենթադրենք, որ ),( yxf  ֆունկցիան որոշված է 

),(
00

yx կետը պարունակող (որպես ներքին կետ) մի որոշ փակ 

սահմանափակ R ուղղանկյուն տիրույթում` 

,       ,:
00

byyaxxR   

որտեղ  a -ն և b -ն տրված դրական թվեր են:  

Եթե ),( yxf  ֆունկցիան բավարարում է հետևյալ երկու 

պայմաններին: 

1. ),( yxf  ֆունկցիան անընդհատ է R –ի վրա և հետևաբար 

սահմանափակ է, այսինքն՝ 

                                                 ,),( Myxf                                                          (3) 

որտեղ M -ը դրական հաստատուն է, 
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2. ),( yxf  ֆունկցիան R -ի կետերում ունի ըստ y -ի՝ 
y

yxf



 ),(
  մասնական 

ածանցյալ, որը R -ում սահմանափակ ֆունկցիա է`  

                                                  ,
),(

K
y

yxf





                                                     (4) 

որտեղ K -ն դրական հաստատուն է, ),( yx -ը՝ R  տիրույթի ցանկացած 

կետ է: 
Այս պայմանների տեղի ունենալու դեպքում (1) դիֆերենցիալ 

հավասարումը կունենա )( xyy   միակ լուծումը, որը բավարարում է (2) 

նախնական պայմանին: (1), (2) Կոշու խնդրի այս միակ լուծումը 
0

x  կետի 

մի որոշ շրջակայքում որոշված և անընդհատ դիֆերենցելի ֆունկցիա է 

( )( xyy   ֆունկցիան և )( xy   ածանցյալ ֆունկցիան անընդհատ 

ֆունկցիաներ են 
0

x  կետի նշված շրջակայքում): 
0

x  կետի այդ շրջակայքը 

որոշվում է հետևյալ անհավասարության միջոցով՝ 

,
0

hxx   

որտեղ :,min 









M

b
ah  

3. Առաջին կարգի սովորական դիֆերենցիալ հավասարման 

թվային լուծման Էյլերի բեկյալների մեթոդը: 

Դիցուք, ունենք (1) հավասարումը և (2) նախնական պայմանը: 

Էյլերի բեկյալների մեթոդի գաղափարը հետևյալն է: (1) դիֆերենցիալ 

հավասարման (2) նախնական պայմանին բավարարող ինտեգրալային 

կորը փոխարինում ենք բեկյալով (նկ. 1), որը ստացվում է հետևյալ կերպ. 

 
Նկար 1. Էյլերի բեկյալի կառուցումը: 
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x արգումենտի փոփոխման  միջակայքը՝  bx ,
0

 բաժանում ենք n  

հավասար մասերի և ստացված կետերից տանում ենք զուգահեռ 

ուղիղներ Oy  առանցքին: Այնուհետև  
00

, yx  կետում որոշում ենք 

ինտեգրալային կորի շոշափողի անկյունային գործակիցը՝  
0

y   

                                            
 

000
, yxfy 

                                                           (5) 

 
10

, xx  հատվածում որոնելի ինտեգրալային կորը փոխարինում ենք 

իր շոշափողով  
00

, yx
 կետում: Այդ դեպքում 

                                           
,

001
yhyy 

                                                             (6) 

որտեղ 
01

xxh  (և ընդհանրապես՝ 
1


ii

xxh ): 

Ստանում ենք  
11

, yx  կետը: Այդ կետում որոշում ենք որոնելի 

ինտեգրալային կորի շոշափողի անկյունային գործակիցը՝  
111

, yxfy  , 

և  
21

, xx  հատվածում  ինտեգրալային կորը փոխարինում ենք իր 

շոշափողով՝  
11

, yx
 կետում: 

2
x աբսցիսին համապատասխան շոշափողի 

օրդինատը կլինի՝ 

                                             :
112

yhyy                                                             (7) 

Նույն կերպ շարունակելով՝ կունենանք՝ 

                                            
,

223
yhyy 

                                                            (8) 

որտեղ  ,,
222

yxfy                                  

 ……………… 

                                   
,

11 

nnn

yhyy
                                                       (9) 

որտեղ   :,
111 


nnn

yxfy
                 

Այսպիսով, որոնելի ինտեգրալային կորի համար մենք ստացանք  

բեկյալային մոտավորությունը: 

Բնական է ենթադրել, որ եթե ,0h  ապա Էյլերի բեկյալները 

(պետք է նկատի ունենալ, որ ամեն մի կոնկրետ h ի համար մենք 

կունենանք մի որոշակի բեկյալ) կմոտենան որոնելի ինտեգրալային 

կորին [1], հետևաբար փոքր h երի դեպքում Էյլերի մեթոդը bx   
կետում կտա իր ճշգրիտ արժեքին ավելի ու ավելի մոտ արժեքներ: 

4.Էյլերի թվային մեթոդի ալգորիթմը (բլոկսխեման) և ծրագիրը: 

Էյլերի թվային մեթոդը կարելի է իրականացնել համակարգչի վրա: (1) 

տեսքի դիֆերենցիալ հավասարման՝ (2) նախնական խնդրի լուծման՝ 

Էյլերի թվային մեթոդի ալգորիթմը (բլոկսխեման) կարող ենք պատկերել 

նկար 2-ի տեսքով: 
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Նկար 2. Էյլերի մեթոդի ալգորիթմը: 

 

Այստեղ մուտքային տվյալներ են հանդիսանում x  և y  նախնական 

արժեքները, h քայլը, ինտեգրման b աջ սահմանը: Էյլերի թվային 

մեթոդով առաջին կարգի դիֆերենցիալ հավասարումների նախնական 

խնդրի լուծման ծրագիրը (Python լեզվով) բերվում է ներքևում. 
import math 

x=float(input()) 

y=float(input()) 

h=float(input()) 

b=float(input()) 

n=round((b-x)/h) 

if x>=b+h/2: 

    print('x-ը մեծ է b-ից') 

for i in range(n): 

    f=f(x,y) 

    x=x+h 

    y=y+h*f 

    print('x=',x,' y=',y) 
 

5.Էյլերի թվային մեթոդի կիրառությունները: Դիտարկենք օրինակ: 

Լուծել հետևյալ դիֆերենցիալ հավասարումը Էյլերի թվային  մեթոդով: 
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5

cos
y

xy  , ,6.2)8.1(
0

y  x  անկախ փոփոխականը փոփոխվում 

է ]8.2,8.1[x  հատվածում, 2.0h  և  1.0h  քայլերով: 

Մուտքագրելով համապատասխան տվյալները, օգտվելով վերևում 

բերված ծրագրից՝ ԷՀՄ-ի օգնությամբ կունենանք տրված դիֆերենցիալ 

հավասարման նախնական խնդրի լուծումը աղյուսակային տեսքով 

(աղյուսակ 1): 
Աղյուսակ 1: 

y  ֆունկցիայի արժեքները, երբ 2.0h և 1.0h  

x  )2.0(  hy  )1.0(  hy  

1.8 2.6 2.6 

1.9  2.819681 

2 3.039362 3.040167 

2.1  3.261130 

2.2 3.481357 3.482344 

2.3  3.703688 

2.4 3.924134 3.925144 

2.5  4.146791 

2.6 4.367516 4.368799 

2.7  4.591430 

2.8 4.812883 4.815025 

 

6.Համակարգչային ծրագրերի օգտագործումը [4-6]: Այժմ տրված  

դիֆերենցիալ հավասարման նախնական խնդիրը լուծենք MathCad 

համակարգչային համակարգում: Դրա համար ստեղնաշարի 

օգնությամբ պետք է հավաքել խնդրի տվյալները (նկար 3): Դրա համար 

վահանակի վրա սեղմելով «Математика»-ն, որից հետո՝ «Операторы и 

символы» բաժնում անհրաժեշտ է կատարել համապատասխան 

մուտքագրումները: Արդյունքում 
1i

x  կետերի աբսցիսների և 

դիֆերենցիալ հավասարման նախնական խնդրի մոտավոր լուծումների 

համար կունենանք համապատասխանաբար x -ի և y -ի վեկտոր-

սյունակները, որոնք թույլ են տալիս կառուցել լուծման գրաֆիկը: 

Նկար 3-ում բերվում են x -ի և y -ի արժեքները՝ վեկտոր-

սյունակների տեսքերով, և նրանց օգնությամբ կառուցված է լուծման 

գրաֆիկը (այս ամենը համակարգչի միջոցով): 
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Նկար 3. Էյլերի թվային մեթոդով դիֆերենցիալ հավասարման լուծումը 

MathCad համակարգչային համակարգում: 

 

7.Եզրակացություն: Աշխատանքը մեթոդական ուղղվածություն 

ունի, որում շարադրվում է առաջին կարգի դիֆերենցիալ հավասարման 

Կոշու խնդրի լուծման Էյլերի թվային մեթոդը, մշակվում է ծրագիրը 

Python լեզվով, իր բլոկսխեմայով, և դիտարկվող կոնկրետ օրինակի 

(առաջին կարգի դիֆերենցիալ հավասարման Կոշու խնդիր) թվային 

լուծումը իրականացվում է անհատական համակարգչի միջոցով: Բացի 

այդ, էյլերի թվային մեթոդով դիֆերենցիալ հավասարման նախնական 

խնդրի լուծման համար կիրառվում է համակարգչային MathCad 

ծրագիրը: 

 

ПОСТРОЕНИЕ ПРИБЛИЖЕННОГО РЕШЕНИЯ ОБЫКНОВЕННОГО 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ С 

ПОМОЩЬЮ ЧИСЛЕННОГО МЕТОДА ЭЙЛЕРА. ПРИМЕНЕНИЕ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Жамакочян К. А., Амбарян Ж. Б. 

 

В этой методической работе изучается вопрос применения 

численного метода для построения приближенного решения начальной 
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задачи (или задачи Коши) обыкновенного дифференциального уравнения 

первого порядка. Для такого численного метода выбирается известный 

метод Эйлера. 

На основе современных методических требований представляется 

алгоритм численного метода Эйлера, построена его блок-схема, 

приводится программа расчета на компьютере (язык программирования 

Python). В программе обращено внимание на вопрос об обеспечении 

точности расчета. На компьютере для выбранного примера начальной 

задачи дифференциального уравнения первого порядка на основе 

разработанной программы осуществляются вычисления. Кроме того, 

обсуждается вопрос применения компьютерной программы MathCad для 

решения начальной задачи обыкновенного дифференциального 

уравнения первого порядка. Рассматривается пример. 

Ключевые слова: обыкновенные дифференциальные уравнения, 

задача Коши, численный метод Эйлера, алгоритм метода, 

программирование, компьютерные технологии. 

 
CONSTRUCTION OF AN APPROXIMATE SOLUTION OF THE FIRST 

ORDER ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATION USING THE EULER'S 

NUMERICAL METHOD. APPLICATION OF COMPUTER TECHNOLOGIES  

Zhamakochyan K. A., Hambaryan. Zh. B. 

 
In this methodological work the problem of application of the numerical 

method to the first order ordinary differential equation to construct an 

approximate solution of the initial problem (or the Cauchy problem) is studied. 

The well-known Euler method is chosen as such numerical method. 

On the basis of modern methodological requirements, an algorithm of 

the numerical Euler's method is presented, its block diagram is constructed and 

a computer calculation program (Python programming language) is presented. 

In the program attention is paid to the issue of ensuring the accuracy of the 

calculation. On the computer, for the selected example of the initial problem 

of the first-order differential equation, calculations are carried out on the basis 

of the developed program. In addition, the problem of application the 

MathCad computer program for solving the initial problem of first- order 

ordinary differential equation is discussed. An example is considered. 

Keywords: ordinary differential equation, Cauchy problem, numerical 

Euler's method, method algorithm, programming, computer technologies. 
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ԵՐԿՐԱՉԱՓՈՒԹՅԱՆ ԱՔՍԻՈՄԱՏԻԿ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ՏԱՐՐԱԿԱՆ 

ԴՊՐՈՑԻ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՈՒՄ 

Հայրապետյան Գ. Ս., Ղազարյան Գ. Վ.  

 

Հոդվածում ուսումնասիրվում է երկրաչափության աքսիոմատիկ 

համակարգի կառուցվածքը՝ վեր հանելով տարրական դպրոցի հետ 

ունեցած կապը մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացում: 

Միաժամանակ հիմք ընդունելով ուսումնասիրվող տեսական նյութը և 

մանկավարժահոգեբանական առանձնահատկությունները՝ առաջ է 

քաշվում մեթոդական համակարգ, որի ուղղորդմամբ դրանց լուծումը 

դառնում է ավելի պատկերավոր և մատչելի: Այդ ամենն իրագործում ենք 

ինովացիոն հեղինակային դասի օգնությամբ:  

Բանալի բառեր. աքսիոմատիկ համակարգ, տարրական դպրոց, 

նախնական մաթեմատիկական մոդելավորում, երկրաչափական 

պատկեր, պատկերների հատում, ձևափոխություն, կառուցում, 

հանրահաշվական մեթոդ, ինովացիոն հեղինակային դասֈ 

 

Երկրաչափության մասին գիտելիքներն անհրաժեշտ են եղել 

հողամաս չափելիս, շենք ու շինություն կառուցելիս և այլն, այդ իսկ 

պատճառով այն իր անվան մեջ ամփոփում է երկու բառ՝ երկիր և չափել: 

Այն ուսումնասիրում է մարմինների մակերևույթը, չափերը, 

դասավորությունը և տարածության հատկությունները մի ամբողջական 

համակարգումֈ Աշակերտներին հնարավորություն չի տրվում ավելի 

խորը դիտարկել տարրական դպրոցի մաթեմատիկայի դասընթացում 

երկրաչափության նախագիտելիքները, ինչպես նաև տալ հիմնավորված 

և սկզբունքային գիտելիքներ՝ հատկապես աքսիոմատիկ համակարգի 

վերաբերյալ, որով էլ պայմանավորված է հոդվածի արդիականությունը՝ 

նպատակ դնելով ուսումնասիրել երկրաչափության աքսիոմատիկ 

համակարգի կառուցվածքը, վեր հանելով տարրական դպրոցի հետ 

ունեցած կապը: Մեծ է եղել Ն. Բուրբակի կեղծանունը վերցրած 

2 0 2 1   № 2 
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ֆրանսիացի մաթեմատիկոսների (Հ. Վեյլ, Լ. Շվարց և այլք) ներդրումը, 

ովքեր համակարգեցին մաթեմատիկան: Արդյունքում «Մաթեմատիկա» 

առարկայի ծրագրում ներառվեցին ոչ բացասական ամբողջ թվերի 

համակարգի կառուցման մոդելների (Պեանոյի աքսիոմատիկ 

համակարգ), Էվկլիդեսյան երկրաչափության տարրերի (էվկլիդեսյան 

աքսիոմատիկ համակարգ) բաժինները, որոնցից էլ բխում են հոդվածի 

խնդիրները` քննարկել երկրաչափության աքսիոմատիկ համակարգի 

անհրաժեշտությունը տարրական դասարաններում, հետազոտել և 

դասակարգել առաջադրանքների և խնդիրների ամբողջությունը մեր 

կողմից մշակված մեթոդական համակարգի մեջ:    

Ըստ ֆրանսիացի մաթեմատիկոսների՝ ժամանակակից 

մաթեմատիկայի հիմքում ընկած են երեք տեսակի կառույցներ` 

հանրահաշվական, կարգի և տոպոլոգիական: Երկրաչափությունը 

ներառում է տոպոլոգիական կառույցներ [4, էջ 232-253]ֈ    

Վերջին ժամանակներում որոշ գիտնականներ ընդունում են, որ 

բացի այդ երեք տեսակի կառույցներից, մաթեմատիկայում առկա են 

տրամաբանական, ալգորիթմական, կոմբինատորիկական, երկրաչա-

փապատկերային կառույցներ [6, էջ 102]ֈ   

Ժամանակակից մաթեմատիկան կառուցվում է աքսիոմների, 

սահմանումների, թեորեմների շրջանակում: Մաթեմատիկական 

գիտելիքի այլ կերպ կառուցման աղբյուր է Էվկլիդեսի «Տարրերը»: 

Մեջբերենք Ն. Բուրբակիի  խոսքը. «Դեռևս հին հույների ժամանակներից 

ասել «մաթեմատիկա», նշանակում էր ասել «ապացույց»»: Նշենք, որ 

ապացուցումն օգնում է հասկանալ մաթեմատիկական փաստերը, իսկ 

խիստ ապացույցները «պրոֆեսիոնալ» մաթեմատիկայի ամենաէական 

մասն են [4]ֈ «Ապացույց» եզրույթը մաթեմատիկայում չունի միարժեք 

իմաստ: Այն կարող է հասկացվել որպես պնդման իմաստը մեկնաբանող 

մոդել, որպես աքսիոմներից տրամաբանական դուրսբերում և որպես 

համոզիչ դատողություն [5, էջ 27]ֈ   

Մաթեմատիկայում նկատվում էին նաև երկու տարբեր 

ուղղություններ. մաթեմատիկայի ուսումնասիրությունը սկսել 

ընդհանուր մաթեմատիկական կառույցներով, իսկ ավանդական 

մաթեմատիկան ուսումնասիրել որպես մասնավոր դեպք: 

Երկրաչափության կարևոր մաս է համարվում պատկերային 

երկրաչափությունը: Երկրաչափության այս բաժինն ուղղված է 

սովորողների երկրաչափական զգացողության զարգացմանը, 

տարածական երևակայությանը և ցուցադրական հմտությանը:  
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Իսկ ի՞նչ է աքսիոմատիկ համակարգը: Գիտական տեսության 

կառուցման այն մեթոդը, որում առկա են ելակետային 

հասկացություններ, իսկ մնացած հասկացությունները հանդիսանում են 

որպես դրանց տրամաբանական հետևանքներ, կոչվում է աքսիոմատիկ 

համակարգ: Աքսիոմատիկ տեսության աքսիոմները չեն ապացուցվում, 

բայց չի նշանակում, որ դրանք պետք է դասավորել ըստ ցանկության          

[3, էջ 141-142]ֈ Ուսումնասիրելով Ն. Լոբաչևսկու և Բ. Ռիմանի 

երկրաչափության աքսիոմատիկ տեսությունները՝ կարող ենք 

եզրակացնել, որ դպրոցում պատկերավոր է երկրաչափական 

գիտելիքները մատուցել ըստ Էվկլիդեսի տեսության, որին 

աշակերտները ծանոթանում են բարձր դասարաններում. նախնական 

գիտելիքները ստանում են տարրական դպրոցում՝ ցանցածին 

սպիրալաձև կառույցով և կառուցողական սկզբունքով: 

Ուսումնառության և ուսուցման տեսակետից կարևոր 

կատեգորիաներ են օբյեկտների առնչությունների համակարգումը, որն 

իր մեջ ներառում է դեդուկցիոն, ներառման և պատկանելիության 

առնչություններ: Ուսուցման տեսության համար մեծ նշանակություն 

ունի Ժ. Պիաժեի տեսությունը երեխայի մտածողության զարգացման 

փուլերի մասին՝ սենսո-մոտորային, պատկերավոր մտածողության և 

կոնկրետ գործողությունների փուլերը: Չնայած այս փուլերին՝                    

Ժ. Պիաժեն նշել է, որ տոպոլոգիական և երկրաչափական 

հասկացությունների ձևավորման կարգը երեխայի ինքնուրույն 

զարգացման մեջ չի համապատասխանում երկրաչափության փուլերի 

պատմական կարգին: Ինչպես ցույց են տալիս Ժ. Պիաժեի  և լեհ 

հոգեբան Ա. Շեմինսկու հետ համատեղ աշխատանքի արդյունքները, 

երեխայի մոտ առանձանում են զարգացման հաջորդական երեք փուլեր՝ 

բազմաթիվ առարկաների գլոբալ, պատկերավոր և գործառնական 

կանոնակարգման մակարդակներ [4]:     

Աքսիոմային կառույցի զարգացման մեջ առանձնացնում ենք երեք 

աստիճան` բովանդակային (այստեղ երեխային կարելի է միայն ցույց 

տալ որոշակի առարկաներից մի որևէ թիվ), կիսաձևական (երեխաները 

կարողանում են համակարգել իրերը, որոնք նրանց հանդիպում են) և 

ձևական (համապատասխանում է ֆորմալ գործողությունների փուլին): 

Նման աստիճանային կառույցը թույլ կտա համառոտ խոսել 

տարրական դպրոցում աշակերտների երկրաչափական որոշակի 

կարողությունների մասին: Նրանք պետք է  կարողանան տարբերել 

երկրաչափական պատկերները, հաշվել պարագիծը, երկրաչափական 
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պատկերները բաժանել մասերի և մասերից պատկերներ կազմելու 

վերաբերյալ խնդիրներ լուծել, ունենալ պատկերացում պատկերի 

մակերեսի մասին և այլն:  

Վ. Ադոլֆը, դիտարկելով ուսուցչի մասնագիտական 

կոմպետենտության ձևավորումը, թվարկում է առավել նշանակալի 

դրդապատճառները՝ «…ճանաչողությունը, ուսուցանելու գործընթացի 

նկատմամբ հետաքրքրությունը, սերը երեխաների հանդեպ, ձգտումը 

գործունեության դրական արդյունքի» [2, էջ 55]ֈ 

Ուսումնասիրված տեսական նյութից և դասագրքի պահանջներից 

ելնելով՝ մեր կողմից առաջարկվում է երկրաչափական 

առաջադրանքների լուծման մեթոդական հետևյալ համակարգը՝ 
պատկերների հատման, երկրաչափական ձևափոխության, 
կառուցողական, հանրահաշվական և համակցված: 

Պատկերների հատման մեթոդով լուծվող 

հիմնական առաջադրանքները կապված են 

պատկերները մասերի բաժանելու, մի քանի 

տարբեր պատկերներով նոր պատկեր 

ստանալու, ինչպես նաև պատկերների հատման 

տեսքով լուծվող խնդիրների հետ: Оրինակ` 

Դասարանում կա 38 աշակերտ: 24 աշակերտ 

հաճախում է երգչախմբի, իսկ 17 աշակերտ` լողի: Քանի՞ աշակերտ է 

հաճախում և՛երգչախմբի, և՛ լողի, եթե յուրաքանչյուր աշակերտ գոնե 

մեկում գրանցված է: 

 Լուծում 

 1/ 38 – 24 = 14 աշակերտ (լողի) 

2/ 17 – 14 = 3 աշակերտ (և՛ երգչ., և՛ լող) 

Պատ.` 3 աշ.: 
Երկրաչափական ձևափոխության մեթոդը պահանջում է, որ բացի 

տրված պատկերներից, դիտարկվեն նաև օգնող պատկերներ, որոնք 

ստացվում են տվյալ պատկերների անհրաժեշտ երկրաչափական 

ձևափոխություններից: Կախված, թե ինչ երկրաչափական 

ձևափոխություն է կիրառվել, խոսվում է սիմետրիայի, պտտման և 

նմանության մեթոդների մասին: Օրինակ՝ Արթուրը վանդակավոր թղթից 

կտրում է «քառակուսի» և «սեղան» մարմիններ: Այդ մարմիններից 

ամենաքիչը քանի՞ հատ պետք է օգտագործի Արթուրը՝ բերված նավը 

ստանալու համար: 
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   Նկ. 2                                                          Նկ. 3 

Հանրահաշվական մեթոդի հիմքում ընկած է որևէ 

հանրահաշվական կամ թվաբանական գործողություն կատարելը: 

Օրինակ՝ Մեսրոպը երեք նետով կրակում է թիրախին: Առաջին անգամ 

նա վաստակում է 12 միավոր, երկրորդ անգամ՝ 15 միավոր: Քանի՞ 

միավոր է վաստակում Մեսրոպը թիրախին երրորդ անգամ կրակելիս: 

 
 

Կառուցողական մեթոդի առաջադրանքները 

լինում են խնդիրների տեսքով, որոնց լուծման 

ժամանակ օգտագործվում են քանոն, կարկին  և 

անկյունաչափ: Հիմնական գաղափարն այն է, որ 

աշակերտն այս մեթոդի կիրառման ժամանակ պետք է 

կառուցի և  ստանա երկրաչափական նոր պատկեր: 

Օրինակ՝ բերված պատկերներն օգտագործելով՝ 

ստացի՛ր քառակուսի:  

Համակցված մեթոդն իր մեջ ներառում է վերը 

նշված մեթոդներից մի քանիսը, այսինքն` երկրաչափական տվյալ 

առաջադրանքն առանձնանում է լուծման մի քանի մեթոդներով: 

Օրինակ՝ի՞նչ պատկեր կստանաք, եթե շարունակեք նկարը: 

 
Առաջ քաշված մեթոդական համակարգն արդյունավետ միջոց է 

առաջադրանքները նախնական մաթեմատիկական մոդելավորմամբ 
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լուծելու համար: Դրանք կիրառվում են ինչպես դասերի ընթացքում, 

այնպես էլ դասապատրաստումներին [1]:  

Կատարված աշխատանքի հիմնավորումը ներկայացնում ենք 

ինովացիոն տարրեր պարունակող հեղինակային դասերից մեկի 

օգնությամբ, որից առաջ կատարել ենք հետազոտություն՝ այն 

ամփոփելով հետևյալ դիագրամներում: 

 
 

Դիագրամ 1 Դիագրամ 2 
 
 

Ամփոփման դասը վարել է փորձառու ուսուցիչը երկրորդ 

դասարանում, մաթեմատիկայի շրջանակներում: 
Դասի թեմա՝ «Եռանիշ թվերի հարյուրյակների գումարում և 

հանում» 

Դասի նպատակ և խնդիրներ. 
 Ամրապնդել երկրաչափության վերաբերյալ գիտելիքները, 

զարգացնել ուշադրությունը, պատկերային մտածողությունը: 
 Զարգացնել ընկերների կարծիքը հաշվի առնելու և հարգելու 

կարողությունները: 
 Առաջացնել մոտիվացիա, սեր և հետաքրքրություն առարկայի 

նկատմամբ: Ստեղծել միջառարկայական կապ: 
Կիրառվող մեթոդներ՝ զրույց, գործնական, խմբայինֈ 

Անհրաժեշտ պարագաներ` համակարգիչ, պրոյեկտոր, 

երկրաչափական պատկերներ, հրաշք պարկ, հեքիաթների գիրք: 

Դասի ընթացքը 
Աշակերտներին տալ որոշակի կարգապահական հրահանգներ, 

բացատրել խմբային աշխատանքի կանոնները, բաժանել խմբերի (խմբից 

մեկ անդամ մոտենում է, հրաշք պարկից հանում 4 երկրաչափական 

պատկերներից մեկը. խումբը անվանվում է այդպես, անունը գրվում է 

պաստառի վրա):  
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Աշակերտներն առաջին հերթին բաժանվում են 

խմբերի: Անվանումներ՝ «Եռանկյուն», 

«Քառակուսի», «Շրջան», «Ուղղանկյուն»: Ուսուցիչն 

ընթերցում է հրաշագործ ծերուկի նամակը, որում 

Ակնոցիկ անունով ընթերցասեր տղան հայտնվել է 

խաղերի աշխարհում և սիրելի հեքիաթների գրքին 

հասնելու համար հարկավոր է աշակերտների 

օգնությունը /Տեսասահիկ 1, 2, 3/:  
Ուսուցիչը հրահանգում է ընթացքում հետևել 

ժամանակին: 

Յուրաքանչյուր առաջադրանք կատարելու 

համար տրվում է ժամանակ: Առաջադրանքը ճիշտ 

կատարելու արդյունքում խումբը վաստակում է 

միավոր: Խմբի տված պատասխանից հետո քննարկվում է նաև ճիշտ 

պատասխանը /Տեսասահիկ 4, 5, 6, 7/: 
 

 
Առաջադրանք 3-ը յուրաքանչյուր խմբի համար տարբեր է. 

փոխվում են առաջադրանքի պատկերները: Մյուսը ընդհանուր է բոլոր 

խմբերի համար /Տեսասահիկ 8, 9, 10, 11/: 
 

 
 

Առաջադրանքների կատարման արդյունքում վաստակած 

միավորներն ամփոփվում են, հրաշագործ ծերուկը խրախուսում է 

աշակերտներին: Դասարանին խրախուսելու համար նվիրվում է 

հեքիաթների գիրք (տե՛ս՝ անիմացիոն սահիկ 2):  
ԿԱՊԿՈւ սովորողների համար ևս նախատեսվում են 

առաջադրանքներ: Տրվում է տնային հանձնարարություն:                      
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 Ամփոփելով՝ կարող ենք հաստատել երկրաչափության 

աքսիոմատիկ համակարգի կարևորությունը տարրական դպրոցում, իսկ 

առաջարկվող մեթոդների համակարգը երկրաչափական բնույթի 

առաջադրանքների լուծումը դարձնում է ավելի պատկերավոր և 

մատչելի: 

 

АКСИОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ГЕОМЕТРИИ В КУРСЕ 

МАТЕМАТИКИ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Айрапетян Г. С., Казарян Г. В.  

 

В статье рассматривается структура аксиоматической системы 

геометрии и раскрыта связь с обучением математике в начальной школе. 

Одновременно, принимая за основу изучяемый теоретический материал и 

педагогико-психологические особенности, предлагается методическая 

система, с помощью которой решение задач становится более наглядным 

и доступным. Реализацию представляем посредством инновационного 

авторского урока.       

Ключевые слова: аксиоматическая система, начальная школа, 

начальное математическое моделирование, геометрическая фигура, 

пересечение фигур, преобразование, построение, алгебраический метод, 

инновационный авторский урок.     

 

AXIOMATIC SYSTEM OF GEOMETRY IN THE COURSE OF 

MATHEMATICS IN PRIMARY SCHOOL 

Hayrapetyan G. S., Ghazaryan G. V.  

 

The purpose of the article is to study the structure of geometry axiomatic 

system and to reveal the connection with primary school in the process of 

teaching mathematics. Simultaneously, taking into consideration both the 

studied theoretical material and pedagogical and psychological features, there 

has been elaborated  a methodological system, with the help of which problem 

solving becomes more visual and accessible. The implementation of the latter 

is presented via innovative author‘s lesson.    

Keywords: axiomatic system, primary school, preliminary mathematic 

modeling, geometric figure, figure clipping, transformation, construction, 

algebraic method, innovative author's lesson. 
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Հայրապետյան Գ. Ս., Գևորգյան Լ. Հ. 

 

Սույն հոդվածում դիտարկվում է թվերի հարմար կազմությամբ, 

քայլաշարերով և ծառերով լուծվող խնդիրների համակարգը և նրա 

կիրառությունը տարրական դասարանների մաթեմատիկայի ուսուցման 

գործընթացում, որը դասը դարձնում է առավել դյուրին, արդյունավետ և 

նպատակաուղղված: 

Մասնավորապես նորարարական տեխնոլոգիաներով հագեցած 

հեղինակային դասի միջոցով փորձել ենք առավել հանգամանալից 

ներկայացնել թվերի հարմար կազմությամբ, քայլաշարերի և 

շարունակական ծառերի բացահայտմանն ու դրանց կիրառելիությանն 

ուղղված խնդիրների լուծումները:  

Բանալի բառեր. թվերի կազմություն, քայլաշար, ծառ, 

հաջորդականություն, արդյունավետություն, ճշգրտություն, տարրական 

դպրոց, նորարարական տեխնոլոգիաներ, հեղինակային դաս, 

վերլուծություն: 
 

Կարո՞ղ է արդյոք գոյություն ունենալ մաթեմատիկան տարրական 

դպրոցում առանց թվերի, դրանցով կատարվող գործողությունների, 

ստացված արդյունքների: Ինչու՞ պետք  է մեր կատարած վերջավոր թվով 

գործողությունները հանգեցնեն որևէ արդյունքի, կրեն շարունակական 

բնույթ, և ո՞րն է քայլերի տրամաբանական հաջորդականության և դրանց  

փոխկապակցվածության հատման եզրը:   

Այս հարցերն ունեն մի շարք գիտական սահմանումներ և 

հիմնավորումներ: Ուսումանսիրելով Գ. Ամատովայի, Ալ. Կուբենսկու,       

Ռ. Սեդջվիքի, Թ. Քորմենի և այլ գիտնականների առաջ քաշած 

գաղափարները՝ կարող ենք եզրակացնել, որ մաթեմատիկայում քայլ առ 

քայլ կատարվող գործընթացները նկարագրում են կատարողի 

2 0 2 1   № 2 
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գործողությունների կարգը խնդրի լուծման արդյունքին հասնելու համար 

[4, էջ 32-33]:   

Հոդվածի նպատակն է նպաստել թվերի, քայլաշարերի և ծառերի 

մասին տեղեկատվության հասանելիությանը տարրական դպրոցում, 

դրանց կիրառությանը, մատչելիությանը և հնարավոր սխալներից 

խուսափելուն: 

Այսօր տարրական դպրոցի աշակերտների գիտակցության մեջ 

բախվում են վիրտուալ և իրական կյանքերը, համակարգիչն ու մարդիկ, 

տեխնիկական միջոցների ճնշող բազմազանությունը: Ուստի 

անհրաժեշտ է կրթական գործընթացը կազմակերպել՝ օգտագործելով 

նաև նորագույն տեխնոլոգիաների ներուժը:  

Ռ. Սեդջվիքն իր «Հիմնական ալգորիթմներ» աշխատության մեջ 

նշում է, որ քայլաշարերը միտված են վերջնարդյունքին հասցնելուն, 

սակայն դրանք կարող են ունենալ գրանցման, պատկերման և 

արտահայտման տարբեր ձևեր՝ կախված նյութի բովանդակությունից         

[5, էջ 320]: 

Այս գաղափարը համապատասխանեցնելով կրտսեր դպրոցականի 

տարիքային  առանձնահատկություններին՝ կարող ենք եզրակացնել, որ 

խնդիրների, առաջադրանքների լուծումները կարելի է ներկայացնել 

հնարավորինս կարճ և արդյունավետ քայլաշարերով՝ արտահայտված 

որոշ դիագրամներով, գծապատկերներով, շարունակական ծառերով, 

նույնիսկ գործնականում կիրառելի և հասանելի առարկաներով, ինչպես 

նաև դրանցով կատարվող գործողություններով:   
Մաթեմատիկա սովորող աշակերտը և աշխարհը հատվում են 

այնտեղ, որտեղ կան ալգորիթմներֈ Կրտսեր դպրոցականի 

ալգորիթմական մտածողության ձևավորումն ունի որոշակի 

նպատակներ՝ ձևավորել և զարգացնել՝ 

 լեզվատրամաբանական,ալգորիթմական մտածողություն, 

 հիշողություն, կռահելու կարողություն,  

 ձեռք բերած գիտելիքների կիրառություն, 

 երևակայություն, ուշադրություն և դիտողականություն, 

 հանդուրժողականություն և նպատակասլացություն,   

 կողմնորոշվելու կարողություն, 

  համակարգչային ծրագրեր օգտագործելու կարողություն: 

Գոյություն ունի ալգորիթմների ուսուցման մեթոդական երկու 

մոտեցում. տալ պատրաստի քայլաշար և պահանջել կազմել խնդիրների 

լուծման քայլաշարեր: 
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Պայմանականորեն, տարրական դասարաններում ուսուցանվող 

վարժությունները, ըստ քայլաշարերի (ալգորիթմների) կազմման, 

կարելի է բաժանել երեք խմբի՝ հաշվողական, երկրաչափական և 

տրամաբանական վարժությունների քայլաշարեր [1, էջ 18]:   

Ուսուցման գործընթացում կատարվող գործողություններն 

իրականացվում  են որոշ օրինաչափություններով՝  

 մաթեմատիկական օբյեկտների աճող բաղադրիչներ, 

 ընդհանրացումներ ըստ գործողությունների տեսակի, 

 գործողությունների բարդության աստիճանի ձևավորում: 

Խոսելով կրտսեր դպրոցականի պատկերացումների ձևավորման 

մեխանիզմներից՝ կարող  ենք եզրակացնել, որ ճկուն մտածողության  

հիմքում տարբեր առարկաներով, դրանց ձևով, հատկություններով, 

քանակով արտահայտվող որոշ խորհրդանշական միջոցներ են և 

որոշակի գործողություններ:   

Ուսումնասիրելով խնդիրների լուծման ընթացքում աշակերտների 

կողմից կիրառվող քայլաշարերը՝ կարող ենք եզրակացնել, որ նրանց 

համար բնական գործընթաց է իրենց մտածածը թղթին հանձնելը, նրանք 

երբեմն  կիրառում են իրենց ստեղծած տարբերակը, խնդիրը լուծում են 

իրենց հասկանալի ճանապարհով և արդյունքում ստանում են ճիշտ 

պատասխան:  

Տեղին է հիշել Ժ. Պիաժեի տեսության՝ երեխայի մտածողության 

զարգացման 3 փուլերը: Խոսելով կրտսեր դպրոցականի տարիքի մասին, 

որը համընկնում է Ժ. Պիաժեի դասակարգման 2-րդ փուլին, կարող ենք 

նշել, որ այս փուլում երեխայի մտավոր գործողությունները ձեռք են 

բերում  հակադարձ հատկություն՝ ներքին կառույցներով, խնդիրների 

մոդելավորմամբ, սխեմատիկ պատկերումներով, որոշակի քայլաշարերի 

մշակմամբ: 

Քայլաշարերով լուծվող խնդիրներն ու վարժությունները կարելի է 

ներկայացնել  նաև գրաֆների տեսությամբ [2, էջ 39]:  

Հիմք ընդունելով վերոնշյալ վերլուծությունները՝ 

առաջ ենք քաշում խնդիրների hամակարգ, որոնց 

կատարման համար կան ընդհանուր օրինաչա-

փություններ, որոշակի քայլաշար և վերջնարդյունք: 

 Թվերի հարմար կազմություն. հաշվողական,  
տրամաբանական վարժությունների քայլաշարեր: Այս 

առաջադրանքների կատարման համար անհրաժեշտ է 

նպատակային քայլերի հերթականություն: Աշակերտները 
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պետք է կարողանան յուրաքանչյուր թվի համար ընտրել վերջինիս 

կազմության մեջ մտնող այնպիսի թվեր, որոնցից մեկը կմտնի նաև 

տրված թվերից հաջորդի կազմության մեջ: 

 
Որոշակի քայլաշարով խնդիրներ. հաշվողական, խնդիրների    

քայլաշարեր: Ներկայացվում են մշակված խնդիրների որոշակի 

համախմբեր, ըստ որոնց՝ խնդիրները լուծվում են n-ի 1-9 արժեքների 

դեպքում: Խնդիրները դասկարգված են բոլոր դասարաններում՝ ըստ 

բարդության աստիճանի, քայլերի թվի: Լուծման ընթացքում կիրառվում 

են քայլաշարեր՝ հստակ տրված առարկաներով ու չափերով: Այս 

համակարգում խնդիրների բովանդակությունը տարբեր է՝ կախված 

նյութի տեսակից, սակայն լուծման ընդհանուր սկզբունքը մնում է նույնը: 
Օրինակ՝                                                                                   Աղյուսակ 1: 

Քայլաշարով լուծվող խնդիրների համակարգ 
 

Տրված է 9 լ տարողությամբ դույլ՝ լցված ջրով և 3լ ու 4 լ 

տարողությամբ դատարկ դույլեր: Ինչպե՞ս անել, որ 9 լ 

տարողությամբ դույլում մնա n լ ջուր: 

 

 

 

7.  n = 7   /3-րդ դասարան/ 

1. 9 լիտրանոցից 4 լ-ը լցնել 4 լիտրանոցի մեջ / մնաց 5լ/ 

2. 9 լիտրանոցում մնացած 5լ-ից լցնել  3 լիտրանոցի մեջ / 

մնաց 2լ/ 

3. Դատարկել 9 լիտրանոցում մնացած 2լ-ը  

4.  4 լիտրանոցի 4լ-ը լցնել 9 լիտրանոցի մեջ 

5.  3 լիտրանոցի 3 լ-ը լցնել 9 լիտրանոցի մեջ 

6. 9 լիտրանոցում դարձավ 7 լ 

 

5 

 

2 

 

դատարկել _ 

4 

7 

 

4 

 

4 

 

4 

_ 

_ 

_ 

 

_ 

 

3 

 

3 

3 

3 

_ 

Դատարկ վանդակներով տնակներ. հաշվողական 
վարժությունների քայլաշարեր: Առաջադրանքների 

կատարման սկզբունքը հերթական քայլերի 

հաջորդականությունն է, բարդության աստիճանը 

փոխվում է ըստ դասարանների: 

Առաջադրանքներն ամրապնդում են 
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աշակերտների գիտելիքները: Նկ. 8-ում տրված է օրինակ  

4-րդ դասարանից: 

Հարևան վեցանկյուններ. տրամաբանական, 
երկրաչափական վարժությունների քայլաշարեր: Այս 

առաջադրանքների կատարման համար անհրաժեշտ է 

գտնել հարևան վանդակները, ապա առաջադրանքի 

պահանջից կախված՝ ընտրել թվեր, չափման միավորներ, 

երկրաչափական պատկերներ և այլն: 

Դիտարկենք օրինակ 2-րդ դասարանից:   

Տեղադրել եռանկյուն, ուղղանկյուն և շրջան 

երկրաչափական պատկերներն այնպես, որ հարևան 

վեցանկյուններում չլինեն միևնույն պատկերները: 

Գործողությունների քայլաշարեր. հաշվողական վարժությունների 
քայլաշարեր: 

Առաջադրանքները ներկայացված են քայլաշարերի տեսքով, 

հաջորդական գործողությունների կատարման 

միջոցով ստացվում են թվերը: Սրանք կարելի է 

դասակարգել ինչպես ըստ դասարանների, 

այնպես էլ ըստ գործողությունների տեսակների:  

Նկ. 12-ում տրված է օրինակ 1-ին դասարանից: 

  Շարունակական ծառեր. 

երկրաչափական, հաշվողական վարժությունների 
քայլաշարեր: Այս առաջադրանքները նույնպես 

ուսումնասիրվում են 1-ին դասարանից: Ընդհանուր 

օրինաչափությունը դարձյալ շարունակական քայլաշարն 

է, որը հանգեցնում է որոշակի արդյունքի, և որի 

յուրաքանչյուր հաջորդ քայլը անմիջականորեն փոխկապակցված է 

նախորդ քայլի հետ: 

 
Աստղաձև ծառերով առաջադրանքներ. 

համակցված վարժությունների քայլաշարեր:  

Այս առաջադրանքները կատարելիս   

աշակերտներն առնչվում են ինչպես թվերի 
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հարմար կազմության, թվերի ընտրության, հարմար գումարելիների, 

որոշակի քայլաշարերի, այնպես էլ ութաձև աստղի տեսքով 

ներկայացված գրաֆի հետ: Դիտարկենք 

օրինակ 3-րդ դասարանից (նկ.19, նկ.20): 

1-16 թվերը տեղադրել ութաձև աստղի 

շրջանակներում այնպես, որ միևնույն ուղղի 

վրա գտնվող թվերի գումարները հավասար 

լինեն միմյանց:  

Նշված խնդիրները կմեկնաբանվեն «Քայլաշարերով կատարվող 

առաջադրանքներ» թեմայով 4-րդ դասարանում իրականացված 

հեղինակային ինտեգրված դասի միջոցով, որում ներկայացվում է 

ալգորթիմական մտածողության և 

աշակերտների տրամաբանության 

համապատասխանությունը:  
   

Դասի նպատակներն ու 

խնդիրները. 

 ամրապնդել նախորդ 

թեմաներից գիտելիքները , 

 որոշակի գաղափար 

կազմել հերթականությամբ կատար-

վող քայլերի վերաբերյալ և կատարել առաջադրանքներ, 

 գտնել ընդհանուր օրինաչափություններ, 

 առաջադրանքների մեջ անցկացնել համեմատականներ, 

 զարգացնել տրամաբանությունը, ուշադրությունը, 

 առաջադրանքները լուծել և՛ գրավոր, և՛ գործնականում: 

Դասին օգտագործվող անհրաժեշտ պարագաները՝ համակարգիչ, 

պրոյեկտոր, պաստառներ, էկրան, սահիկահանդես, քարտեր, դույլերի 

նկարներ, ջրով լի և դատարկ դույլեր: 

Առաջադրանքները կարող են կատարել նաև ԿԱՊԿՈւ 

աշակերտները, լավ նկարողները կարող են ինքնուրույն նկարել 

նմանատիպ քայլաշար: Բոլոր առաջադրանքները ներկայացված են 

տեսասահիկներով:  

  Աշակերտներին բաժանել 3 խմբի: Ցուցադրել նաև 

առաջադրանքների լուծման ճիշտ տարբերակը: Հանձնարարել գրել որևէ 

աշխատանք՝  համապատասախան  քայլերով  և արդյունքով:  
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Ամփոփելով՝ կարող ենք նշել, որ տարրական դպրոցում թվերի, 

քայլաշարերի, ծառերի մասին տեղեկատվության հասանելիությամբ և 

կիրառությամբ կարևորվում է տրամաբանության, համակարգվա-

ծության ու ճշգրտության դերը: Սովորողներին դեպի ալգորիթմական 

մտածողությունն ուղղորդելու միջոցով կզարգացնենք մտածողության 

ընդհանուր մշակույթ, տրամաբանություն, խնդիրների էական 

հատկանիշների առանձնացումը: Այս կարողությունները կարելի է 

դարձնել հմտություններ՝ նորարարկան տեխնոլոգիաներով հագեցած 

դասերի ընթացքում դրանց հաճախակի կիրառությամբ:  

  

СИСТЕМА ЗАДАЧ С УДОБНОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ ЧИСЕЛ И 

ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ШАГАМИ, СОДЕРЖАЩИМИ ДЕРЕВЬЯ,  

В  НАЧАЛЬНОЙ  ШКОЛЕ 

Айрапетян Г. C., Георгян Л. А. 

 

В статье рассматривается система задач с удобной композицией 

чисел и определенными шагами, содержащими деревья, и их применение 

в процессе обучения математике в начальной школе, что делает урок 

проще, эффективнее и целенаправленнее. 

В частности, основываясь на инновационных технологиях, мы 

постарались более подробно на авторском уроке представить 

обнаружение и применение решение задач с удобной  композицией чисел 

и определенными шагами, содержащими деревья. 

Ключевые слова: композиция чисел, шаги, дерево, 

последовательность, эффективность, точность, начальная школа, 

инновационные технологии, авторский урок, анализ. 

Նկ. 26             Նկ. 27            
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THE SYSTEM OF PROBLEMS WITH CONVENIENT COMPOSITION OF 

NUMBERS AND CERTAIN STEPS CONTAINING TREES IN PRIMARY 

SCHOOL  

Hayrapetyan G. S., Gevorgyan L. H. 

 

In this article the application of the system of problems with convenient 

composition of numbers and certain steps containing trees is discussed within 

the process of teaching mathematics in primary school which makes the work 

easier, more efficient and purposeful.  

In particular, based on innovative technologies, we tried to present in 

details the detection and application of problem solving with a convenient 

composition of numbers and certain steps containing trees during the author's 

lesson. 

Keywords: composition of numbers, steps, tree, sequence, efficiency, 

accuracy, primary school, innovative technologies, author‘s lesson, analysis. 
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Պրակ   Բ       
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ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՎԱԾ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆ ՈՒ ԴՐԱ 

ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Մինասյան Ա. Ա. 

 

Ակադեմիական աշխարհագրության արդի խնդիրներից է կորսված 

գործառույթի վերականգնումը, այն է՝ պատվերի ստացում զինված 

ուժերից  և բանակի ապահովում աշխարհագրական տեղեկատվությամբ: 

Նպատակահարմար ենք գտնում այս գաղափարով վերաձևավորել 

դպրոցական և բուհական դասընթացները՝ կիրառական աշխար-

հագրության տրամաբանությամբ աճող սերնդի գիտակցությանը 

հասցնելով «Աշխարհագրություն» գիտության բացառիկ ռազմավա-

րական նշանակությունը հայրենիքի պաշտպանության և պետության 

ամրացման  գործում: 

Բանալի բառեր. աշխարհագրության գործառույթ, աշխարհագրութ-

յան ռազմավարական նշանակություն, ռազմական աշխարհագրություն, 

աշխարհագրական գրագիտություն, աշխարհագրական կրթություն, 

կոնստրուկտիվ աշխարհագրություն, հայրենիքի պաշտպանություն, 

պետության կառուցում: 

 

Ըստ 1919թ. Վերսալյան պայմանագրի՝ պարտված Գերմանիային 

արգելվում էր զբաղվել աշխարհագրությամբ և մասնավորապես 

ռազմական աշխարհագրությամբ,  քանի որ այն համարվում էր 

ռազմավարական նշանակության գիտություն: Չնայած արգելքին՝ 1935թ. 

Գերմանիայի Ցամաքային զորքերի Գլխավոր շտաբում ստեղծվում է  

տեղագիրների  ծառայություն, որի հիման վրա 1936 թ. ստեղծվեց Milgeo 

ռազմական աշխարհագրության բաժին: Նրանց ղեկավարության տակ 

աշխատում էին թվով 20 քաղաքացիական կազմակերպություններ, 

որոնք հետազոտում էին հետաքրքրություն ներկայացնող 

տարածաշրջանները: Եվ արդեն Երկրորդ համաշխարհային 

պատերազմի սկզբին Գերմանիայի տրամադրության տակ էր գտնվում 

2 0 2 1   № 2 
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Եվրոպայի 36 երկրների, Հյուսիսային Աֆրիկայի, Առաջավոր և 

Կենտրոնական Ասիայի, ՍՍՀՄ-ի խոշոր շրջանների՝ ներառյալ Ուրալը, 

ինչպես նաև խոշոր քաղաքների ռազամաշխարհագրական 

նկարագրերը: Milgeo բաժինը հավաքագրում, խմբագրում, տպագրում էր 

նյութեր և փախանցում դրանք զորքերին: Որպես կանոն՝ այդ նյութերը 

ներկայացվում էին 10-20 էջից կազմված մենագրության տեսքով, 

հագեցված էին քարտեզներով և նկարներով: Այդ աշխարհագրական 

նյութերը ռազմավարական լուրջ արժեք էին ներկայացնում, 

նախատեսված էին բանակի շտաբի համար, որպես լրացում դրանց 

կցվում էին նաև օպերատիվ /գրքույկի ձևով/ և մարտավարական բնույթի 

նշումներ /լուսանցքներում կատարվող գրառումների ձևով/: Նյութերում 

շեշտադրվում էին հաղորդակցման ուղիները, կողմնորոշիչները, 

արգելքները, քաղաքում տեղաշարժվելու ամենակարճ ճանապարհները: 

Ի տարբերություն Գերմանիայի՝ ԽՍՀՄ չուներ նման աշխարհագրական 

բազա: Բանակը զինված չէր համապատասխան քարտեզներով, 

աշխարհագետները չունեին մշակված նյութեր, որպեսզի շտապ կարգով 

տրամադրեին բանակին, իսկ ընթացող ռազմական գործողությունների 

պայմաններում դրանց ստեղծումը խիստ բարդանում էր: Հաճախ 

սեփական տարածքում նահանջը կազմակերպելու համար զորքը չուներ 

տաղագրական քարտեզներ, ինչը սաստիկ բարդացնում էր 

գործողությունների կազմակերպումը և մեծացնում կենդանի ուժի 

կորուստները: Ստեղծված դժվարին պայմաններում աշխարհագետները, 

ահռելի մեծ ծավալի աշխատանք կատարելով, ստեղծեցին 

տեղագրական քարտեզներ և տրամադրեցին զինված ուժերին, ինչը 

կարևոր գործոն դարձավ ռազմական և ռազմավարական խնդիրների 

լուծման ընթացքում: Աշխարհագրական տեղեկություններն անհրաժեշտ 

էին ինչպես ռազմական գործողությունների կազմակերպման, այնպես էլ 

երկրի ռեսուրսների արդյունավետ մոբիլիզացման համար: Խնդիրների 

լուծմանը ներգրավվեցին տարբեր ռազմական և քաղաքացիական 

գիտահետազոտական հիմնարկներ, այդ թվում նաև ԽՍՀՄ-ի 

Գիտությունների ակադեմիան, արդյունքում, պատերազմի ավարտին, 

արդեն ռազմաշխարհագետները ստեղծելի էին տեղագրական 

քարտեզների և տեղանքի նկարագրությունների ահռելի մեծ բազա: 

Անշուշտ պետք է նշել, որ նախահեղափոխական Ռուսաստանում 

աշխարհագրության և մասնավորապես ռազմական ախարհագրության 

մակարդակը բավական բարձր է եղել, նույնիսկ Առաջին 

համաշխարհային պատերազմի նախաշեմին Ռուսաստանի 
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կայսրության բանակն ապահովված է եղել բարձրակարգ 

ռազմաշխարհագրական նյութերով:  Ոլորտում մեծ դեր են ունեցել 

աշխարհագրության առաջամարտիկներ և ռահվիրաններ Ն. Մ. 

Պրժևալսկին, Մ. Ի. Վենյուկովը, Վ. Ի. Ռաբորովսկին, Մ. Վ. Պոտանինը և 

ուրիշներ, ովքեր ուսումնասիրել են կայսրության սահմանամերձ 

շրաններն ու ներկայացրել դրանց աշխարհագրական նկարագրերը: 

Մեծածավալ աշխատանք են կատարել ռազմական աշխարհագետներ, 

Գլխավոր շտաբի ակադեմիայի պրոֆեսորներ Ֆ. Ֆ. Շուբերտը, Վ. Յու. 

Սկալոնը, Ն. Ս. Գոլիցինը և հատկապես Դ. Մ. Միլյուտինը, որը 

հետագայում դարձավ ռազմական նախարար: Բոլոր նյութերը 

կենտրոնանում էին Գլխավոր շտաբի Ռազմավիճակագրական բաժնում, 

ուր դրանք խմբագրվում, լրամշակվում և պատրաստվում էին 

տպագրության: Հրատարակված նյութերը վերաբերում էին ինչպես 

սեփական երկրին, այնպես էլ հարակից երկրներին: Վերջիններիս 

վերաբերյալ տեղեկատվությունը առավել ստվարածավալ էր: Բազմաթիվ 

աշխարհագրական արշավախմբեր 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի 

սկզբին լուծում էին մեծապես ռազմական խնդիրներ: 

Աշխարհագրության և դրա ճյուղ հանդիսացող ռազմական 

աշխարհագրության ամուր կապն ապահովում էր Ռուսական 

աշխարհագրական ընկերությունը, որը երկար տարիներ գլխավորում էր  

ծովակալ Պ. Ֆ. Լիտկեն, նրանից հետո՝ ականավոր պետական գործիչ, 

աշխարհագետ, ճանապարհորդ  Պ. Պ. Սեմյոնով Տյան-Շանսկին, որը 

նաև խորհրդատվություններ էր տրամադրում արշավախմբերի կազմում 

աշխատող ռազմական աշխարհագետներին: Ռազմական 

աշխարհագրության այդ շրջանի ձեռքբերումները  հիմք հանդիսացան 

ակադեմիական  աշխարհագրության զարգացման համար, սակայն  

Խորհրդային Միության գաղափարական և քաղաքական  

դրդապատճառներից ելնելով՝ գիտական փորձի մեծ մասը կորսվեց կամ 

անհրաժեշտ չափով չօգտագործվեց: Նվազեցնելով աշխարհագրության 

դերն ու նշանակությունը հասարակական կյանքում՝ Երկրորդ 

համաշխարհային պատերազմում ԽՍՀՄ-ն ունեցավ լուրջ բացթողում: 

Այնուամենայնիվ, խորհրդային տարիներին, չնայած աշխարհագրութ-

յուն գիտության հարուստ ավանդույթներին և միջազգային փորձին, 

աշխարհագրությունը այլևս չէր ստանում բանակից ռազմաշխար-

հագրական բնույթի տեղեկության պատվեր: Այս հանգամանքն  

անդրադարձավ «Աշխարհագրություն» գիտության ընդհանուր վիճակի 

վրա: Այն սկսեց ընկալվել իբրև ուսումնական-աշխարհայացքային 
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գիտակարգ: Հետագայում իրավիճակը որոշ չափով փոխվեց, և 

իրականացվեցին աշխարհագրական համալիր հետազոտություններ, 

ստեղծվեցին որակյալ քարտեզներ և այլ նյութեր, սակայն 

աշխարհագրության ու ռազմական աշխարհագրության միջև կապը 

խզված էր, և այն լիարժեք չվերականգնվեց մինչ օրս [1; 2; 3; 4]:  

Ընդգծելով գլխավոր միտքը, այն է՝ ակադեմիական 

աշխարհագրությունը այլևս բանակից չի ստանում 

ռազմաշխարհագրական տեղեկության պատվեր, նկատենք, որ 

աշխարհագրությունը կորցրեց իր գլխավոր գործառույթը՝ սպասարկել 

զինված ուժերը անհրաժեշտ աշխարհագրական տեղեկատվությամբ: 

Այսօրվա մեր իրականությունում նույնպես խզված է այդ կապը և սա 

լրջագույն բացթողում է հայ աշխարհագրական մտքի զարգացման 

գործում: Կարևոր է, որ ռազմական աշխարհագրությունը տեղայնացնի 

«Աշխարհագրություն» գիտության կողմից ձեռք բերված տեղեկությունը 

և հարմարեցնելով այն բանակի կարիքներին՝ փոխանցի այն զինված 

ուժերին: Կարևոր է, որ զինված ուժերը հարցապնդումներ և որոշակի 

առաջադրանքներ ներկայացնեն  ակադեմիական աշխարհագրությանը, 

որպեսզի վերջինիս հետազոտության արդյունքները ծառայեն բանակի 

ամրացմանն ու իրենց ուրույն տեղն ունենան պետականաշինության 

գործում: Այդպես է եղել բոլոր հզոր պետություններում՝ Գերմանիա, 

ճապոնիա, Իտալիա, նախահեղափոխական Ռուսաստան և այլն, 

այդպես պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետությունում:  

Կորցնելով զինված ուժերի կարիքներին ծառայելու գործառույթը՝ 

աշխարհագրությունը կորցրեց իր կիրառական նշանակությունը և դերը 

պետության և պետականության անվտանգության պահպանման 

գործում: 

Հաշվի առնելով ՀՀ ներկայիս վիճակը՝ անհրաժեշտ է քայլեր 

ձեռնարկել բանակ-ռազմական աշխարհագրություն-աշխարհագրութ-

յուն կապի վերականգմանը, ինչը կնպաստի ռազմական 

գործողությունների, թիկունքի կազմակերպման, երկրի ռեսուրսների 

գնահատման և այլ խնդիրների լուծման արդյունավետության 

բարձրացմանը: Սակայն այստեղ առաջ է գալիս մեկ այլ խնդիր, այն է՝ ՀՀ 

ազգաբնակչության աշխարհագրական գրագիտության ոչ բավարար 

մակարդակը: Արցախյան երրորդ պատերազմի ընթացքում մարդկային 

ցավալի կորուստների մի մասը տեղի է ունեցել աշխարհագրական 

գիտելիքների պակասի պատճառով, երբ զինվորականները չեն ճանաչել 

շրջակա միջավայրը, չեն կողմնորոշվել տեղանքում, չեն կարողացել 
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օգտվել քարտեզից /եթե դրանք տրամադրվել են/, պատկերացում չեն 

ունեցել բնակավայրերի և դրանց կապող ճանապարհների մասին և այլն: 

Ի դեպ, զինվորականները նաև նշում էին, որ բավական մեծ 

տարածքներում տեղադրված չեն եղել կողմնորոշիչներ և բնակավայրի 

տեղանուններ, ինչը դժվարեցրել էր նրանց տեղաշարժը: Այս 

երևույթները տեղ են գտել մեր իրականության մեջ՝ չնայած այն 

հանգամանքին, որ աշխարհագրություն առարկան ուսումնասիրվում է 

հանրակրթական դպրոցում, և տեղագրության դասընթացներ 

իրականացվում են նաև բանակում: Ուրեմն ո՞րն է անբավարար 

արդյունքի պատճառը: Պատճառը ուսումնական առարկայի 

նկարագրական և ոչ գործնական բնույթն է, աշխարհագրությունը չի 

ձևավորում կիրառական գիտելիքներ, անհարժեշտ կարողունակություն-

ներ, ուստի  և՛ բուհական, և՛ դպրոցական աշխարհագրության բնույթը 

հարկ է վերանայել: Հարցի նախնական լուծումը կարող է լինել 

հետևյալը. չխախտելով ուսումնական ծրագրերն ու առարկայի 

կառուցվածքը՝ ներմուծել գործնական առաջադրանքներ, որոնց 

կատարման համար անհրաժեշտ  է աշխարհագրական քարտեզի և 

ուրվագծային քարտեզի կիրառում, կազմակերպել սեմինարներ, որոնք 

ուղղված  են տարածական մտածողության զարգացմանը, և բոլոր 

դատողությունները պահանջում են թեմատիկ քարտեզների կիրառում: 

Նպատակահարմար է դպրոցական և բուհական աշխարհագրության 

բոլոր դասընթացներում ներառել ռազմաշխարհագրական կարողութ-

յունների ձևավորմանը նպաստող առաջադրանքների համակարգ, որոնք 

հիմք կհանդիսանան համապատասխան տեղեկության ընկալմանը և 

գործողություն կատարելու կարողությանը: Նպատակահարմար ենք 

գտնում դպրոցում կազմակերպել միջառարկայական բնույթի դասեր 

աշխարհագրություն, նախնական զինվորական պատրաստություն և 

ֆիզիկական կուլտուրա առարկաների միջև, նյութի համալիր 

յուրացման, գործնական կարողությունների ձևավորման և ֆիզիկապես 

դրանց իրականցման ունակության ձեռքբերման նպատակով: 

Առաջարկում ենք նաև մանկավարժական բուհերի աշխարհագրության 

բաժնում պատրաստել մասնագետների, որոնք զինված ուժերում 

տեղագրությանը զուգահեռ կիրականացնեն «Հայաստանի ռազմական 

աշխարհագրություն» դասընթացը՝ ձևավորելով զինվորականների մոտ 

պատկերացում երկրի տնտեսական, կազմակերպչական, 

քաղաքացիական պաշտպանության, հատուկ ինժեներատեխնիկական  

միջոցառումների վերաբերյալ, որոնք անհրաժեշտ է իրականացնել 
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բնակչության անվտանգության, տնտեսական և ենթակառուցվածքային 

կարևոր օբյեկտների պաշտպանության նպատակով:  

Հեռանկարում նպատակահարմար ենք գտնում դպրոցական և 

բուհական դասընթացները վերաձևավորել կիրառական 

աշխարհագրության տրամաբանությամբ, որի սաղմերն այսօր 

դիտարկվում են դպրոցական նոր ծրագրերի և չափորոշիչների 

նախագծում: Անցակցնելով այս գաղափարը աշխարհագրական 

կրթության ողջ համակարգով՝ հնարավոր է հասարակության 

գիտակցության մեջ ձևավորել աշխարհագրական մտածողություն, 

կարողունակություններ, որոնք կիրառելի կլինեն երկրի 

պաշտպանության և խաղաղ զարգացման պայմաններում:  

Ամփոփելով միտքը՝ նշենք, որ ներկայումս ՀՀ-ն չունի 

աշխարհագրության զարգացման ոչ մի արգելք, փոխարենը ունի 

համալսարաններ, ուր գործում են «Աշխարհագրություն» գիտությամբ 

զբաղվող ամբիոններ,  ուր գիտական հետազոտությունները  չեն 

սահմանափակվում որևէ շրջանակով: Ակադեմիական աշխարհագրութ-

յան արդի խնդիր կարելի է համարել նրա կարևոր գործառույթի 

վերականգնումը, այն է՝ ռազմական աշխարհագրության միջոցով 

վերահաստատել սերտ կապ զինված ուժերի հետ, ստանալ նրանցից 

անհրաժեշտ հետազոտության պատվեր, ձեռք բերել նոր գիտելիք և 

տրամադրել այն բանակին: Համապատասխանեցնել այդ կարիքներին 

նաև դպրոցական աշխարհագրությունը և աճող սերնդի գիտակցությանը 

հասցնել «Աշխարհագրություն» գիտության բացառիկ ռազմավարական 

դերը հայրենիքի պաշտպանության և պետականաշինության գործում: 

 

УТЕРЯННАЯ ФУНКЦИЯ ГЕОГРАФИИ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

Минасян А. А. 

 

Одной из актуальных задач академической географии является 

восстановление утерянной функции-получение заказа от вооруженных  

сил и обеспечение армии географической информацией. Согласно данной 

идее, считаем целесообразным реконструировать школьную и вузовскую 

дисциплины по логике прикладной географии, доводя до сознания 

подрастающего поколения исключительную стратегическую роль 

географии в деле защиты Родины и укреплении государства. 
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THE LOST FUNCTION OF GEOGRAPHY AND THE NECESSITY FOR ITS 

RECOVERY 

Minasyan A. A. 
 

One of the urgent tasks of academic geography is the restoration of the 

lost function - receiving an order from the armed forces and providing the 

army with geographic information. According to this idea, we consider it 

expedient to reconstruct school and university disciplines according to the 

logic of applied geography, bringing to the consciousness of the younger 

generation the exceptional strategic role of geography in defending the 

Motherland and strengthening the state.  

Keywords: function of geography, strategic importance of geography, 

military geography, geographical literacy, geographical education, applied 

geography, defense of the Motherland, state building. 
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OБУЧЕНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОМУ РОДУ ЗАИМСТВОВАНИЙ В 

ПРЕПОДАВАНИИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА В КАЧЕСТВЕ ПЕРВОГО И 

ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКОВ 

Савоян Г. В. 

 

В статье рассматриваются основные закономерности и принципы 

обучения грамматическому роду заимствований в немецком языке, исходя 

из рода их языков-источников и общей логики распределения немецких 

существительных по родам. 

Ключевые слова: немецкий язык, грамматический род, 

заимствование, язык-источник, показатели рода, первый и второй 

иностранный язык. 

 

В эпоху глобализации, в особенности в преподавании иностранного 

языка, важно находить общности между языками, которые облегчали  бы 

процесс усвоения языка и сделали бы этот процесс более эффективным. С 

этой точки зрения наиболее важны типологические исследования, 

поскольку для развития методологических подходов необходимы 

критерии для идентификации фактов разных языков. Одной из  наиболее 

важных и одновременно проблематичных категорий существительного в 

немецком языке является грамматической род не только под 

лингвистической призмой, но и с точки зрения методических подходов на 

уроках немецкого в качестве первого или второго иностранного языка. В 

лингвистическом ракурсе грамматический род рассматривается 

многопланово, т.к. он находит свое выражение на всех языковых уровнях 

– фонетическом, морфологическом, семантическом и синтаксическом 

3,148-156; 6, 473-491. Казалось бы, что многообразие в способах 

выражения должно было бы облегчить распределение субстантивов по 

родовым оппозициям, однако, несмотря на наличие огромной 

теоретической базы и бесчисленного количества убедительных правил, 

2 0 2 1   № 2 
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выбор правильного грамматического рода является ―Ахиллесовой пятой― 

для обучающегося немецкому языку. Если для носителя языка с 

соответствующей языковой компетенцией выбор рода зачастую 

осуществляется „интуитивно―, то иностранец должен владеть 

определенным сводом правил, чтобы уметь различать у существительных 

артикль der, die или das. С одной стороны, мотивированность 

грамматического рода в некоторых случаях не вызывает сомнений. С 

другой стороны, положение усложняется тем, что род в большинстве 

случаев не мотивирован и указывает на бесчисленное множество 

несоответствий и несогласий. Поэтому необходимо развить в методике 

преподавания немецкого языка такие методы, которые сделали бы 

возможным относительно легко ориентироваться в выборе рода. 

Целью настоящей статьи является попытка выявить: 1. насколько 

целесообразно применение знания рода заимствуемого существительного 

в распознавании рода того же заимствования в  немецком языке, если 

учитывать тот факт, что заимствуемый язык уже знаком обучающему и, 

следовательно, в его языковом сознании род данного существительного 

уже «зафиксирован» в определенной родовой оппозиции; 2. продуктивно 

ли применение правил распределения исконно немецких субстантивов по 

родам в объяснении рода заимствований из английского языка с 

отсутствием категории рода. Актуальность и новизна темы заключаются в 

выборе темы и постановке задач, где впервые делается попытка обучения 

роду заимствования через род языка-посредника.  

Для морфологической классификации рода, как, например, в случае 

суффиксов ж.р. -ung, -heit, -keit, -schaft, ср.р. -lein, -chen,- tum род 

определяется по определенным общеизвестным правилам. Семантически 

род проявляется у одушевленных имен существительных, выражающих 

биологический пол, например, der Mann – die Frau, der Bruder – die 
Schwester. Однако подобные индексы–лишь небольшая часть 

бесконечного множества субстантивов, род которых ни морфологически, 

ни семантически не определяется. В связи с этим остается заучивать 

вместе с существительным и его род. Ситуация может осложниться у 

обучающихся, родной язык которых не имеет категории грамматического 

рода, как, например, армянский или английский. 

Наше типологическое исследование заимствований с точки зрения 

рода выявило, что заимствования в немецком языке адаптируются по 

определенной логической системе. Немецкий язык находится под 
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влиянием заимствуемого языка (в случае прямых заимствований) или 

языка-посредника (в случае опосредованных). При этом процесс 

ассимиляции в немецком языке имеет также в большинстве случаев 

семантическую природу в отличие от русского языка, где категория рода, 

по сути, формальное явление 8. В вариантах заимствований в немецком 

языке род заимствуемого языка практически без изменений переходит в 

немецкий: lat. cōdex m → der Kodex, lat.affectus m → der Affekt, lat.defectus 
m → der Defekt, fr. visite f → die Visite, fr.brillant m → der Brilliant, fr.parc 
m → der Park, russ. соболь m → der Zobel, граница f → die Grenze, сарафан 
– der Sarafan, дача f→ die Datscha (ср. заимствования в русском языке: нем. 

das Exemplar → экземпляр m (ékzempljar), а в немецком от lat. exemplar n 
→ das Exemplar).  

Следовательно, данный фактор может быть важен в преподавании 

немецкого языка как первого или второго языка для целевых групп, уже 

владеющих иностранным языком, таким как французский, итальянский, 

русский, польский или латинский. Первоначальные знания логики рода 

уже в известных говорящему языках могут выступать в качестве моста для 

понимания и усвоения категории рода в немецком языке. Исходя из этого, 

был проведен эксперимент для распознания рода у обучающихся 

немецкому языку как второму иностранному после французского. 

Студентам было предложено распределить существительные-

заимствования по родам, исходя из их языка-посредника: banquier (m) - 

Bankier, chauffeur (m) -  Chauffeur, brillant (m) -  Brilliant, champignon (m) - 

Champignon, broschure (f) -  Broschüre, grimace (f) - Grimasse и т. д. (около 

50 слов, при этом род французского субстантива не был указан).  

Следующий эксперимент был проведен на основе заимствований, 

поменявших свой исконный род на средний род в немецком языке по 

морфологическим показателям. Это субстантивы с суффиксами -ett и -ent 
для неодушевленных слов, являющихся во французском языке 

существительными м.р.: parquet m - Parkett, taburet m -   Taburett, bouquet 
m -  Bukett, abonnement m - Abonnement, present m - Präsent и т.п. (около 

20 слов). 
Однако, вопреки вышесказанному, есть такие галлицизмы, которые 

поменяли свой род в немецком под влиянием лексико-семантических 

полей, как например, субстантивированные имена числительные, 

склоняющиеся в женской парадигме. Поскольку они в немецком языке 

женского рода  die Eins, die Zwei, die Null, die Nummer, то заимствования 
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типа миллион, миллиард поменяли в немецком свой мужской род на 

женский, ср. fr.milliard m→die Milliarde, fr.million m→die Million, fr. 
chiffre m→ die Chiffre (vgl. russ. миллиард (miliart) m← fr.milliard m, 
миллион m (milion) ←fr.million m; ср. италь. concerto m → das Konzert, 
возможно, по аналогии с другими музыкальными понятиями как das 
Orchester, das Repertoire, das Musikstück, das Quartett, das Duett, das Trio. 

Третий пункт эксперимента касался заимствований, поменявших свой род 

по аналогии с исконно немецкими существительными. 

Проведенный эксперимент-опрос показал эффективность данного 

метода при выборе грамматического рода на 95%, исходя из стихийного 

языкового сознания, одинаково воспринимающего род одного и того же 

слова в разных языках. Неверные ответы были результатом незнания рода 

слов в языке-источнике или посреднике. 

Таким образом, активизирование первоначальных знаний известных 

языков может способствовать правильному выбору рода иностранного 

слова. И в отличие от других методов применение контрастивного метода 

в определении грамматического рода заимствований может быть более 

продуктивным в обучении иностранному языку. 

Одновременно возникает вопрос: как обстоит дело с языками, где 

нет категории рода? Из вышеупомянутых языков армянский вряд ли 

может предоставить материал для исследования, поскольку в немецком 

языке очень мало заимствований из армянского. Это в основном реалии. 

Англицизмы же открывает большие перспективы для понимания 

восприятия рода в немецком языке 9. Здесь прослеживается более ясная 

логика немецкого грамматического рода. Все одушевленные 

существительные однозначно ассимилируются по биологическому роду: 

lady  → die Lady, boss→ der Boss, manager →der Manager, clown → der 
Clown. Неодушевленные существительные с суффиксом -er или -or 

переходят в мужской род, в связи с чем можно сделать вывод, что 

суффиксы -er  или -or продуктивны как для англицизмов der Computer, 
der Browser, der Printer, der Monitor, der Sensor, der Detector, так и для 

исконно немецких слов der Lehrer, der Schüler, der Hammer. Более того, 

наблюдения К. М. Кѐпке показывают, что односложные слова из 

английского также ассимилируются в немецком языке как слова 

мужского рода 7, например, lunch→ der Lunch, blues → der Blues, 
foxtrott→ der Foxtrott, step→ der Step, cheque → der Scheck, club → der 
Klub. Достаточно продуктивным является и женский род для 
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заимствований на -e, -tion, -ity,  как например, die Website, die Bowle, die 
Lotion. А английские герундивы по аналогии с субстантивированными 

инфинитивами среднего рода в немецком языке также приняли ср.р. das 
Bodybuilding, das Meeting. Для остальных заимствований преобладающую 

роль сыграли, вероятней всего, семантические критерии. По аналогии с 

общим видовым понятием der Tanz существительное der Foxtrott также 

перешло в мужской род. Заимствования типа der Airport (= der Flughafen,) 
das Internet (=das Netz), das Mountainbike (=das Rad), die Jeans (=die Hose) 
по аналогии получили соответствующие родовые оппозиции, хотя данные 

принципы не являются однозначными для объяснения всех 

существующих вариантов рода.  

На основании вышеперечисленных правил проведенный 

эксперимент по выбору рода англицизмов и американизмов в немецком 

языке, исходя из общей логики распределения немецких 

существительных по родам, на 90% показал правильные результаты в 

выборе рода у обучающихся вне зависимости от владения другим 

иностранным языком.  

Таким образом, всеобъемлющие лингвистические исследования в 

распределении заимствований по родам, наш собственный опыт, а также 

проведенные эксперименты показывают, что при обучении 

грамматическому роду существительного эффективны все способы, 

являющиеся продуктивными для усвоения такой сложнейшей и 

противоречивой грамматической категории, которой является род. 

Особенно важным является попытка понять языковую логику немецкого 

рода посредством заимствований, поскольку в немецком языке все еще 

можно проследить весь путь ассимиляции и онемечивания новых слов. 

При этом важно учесть, что язык-источник заимствований может 

облегчить восприятие немецкого грамматического рода, поскольку 

большинство заимствований сохраняет свой исконный род в немецком 

языке. Однако необходимо учитывать и тот факт, что вопреки этому 

нужно принимать во внимание также лексико-семантические поля и 

аналогию, влияющих на изменение рода заимствования. 

Для ―безродовых‖ языков выявляется другая закономерность: они и 

семантически, и морфологически вписываются в общую логику 

распределения исконно немецких существительных по родам. 

Субстантивы, формы которых совпадают с формами морфологических 

показателей рода, получают в немецком соответствующий род. Более того: 
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там, где прослеживается конфликт между семантикой и формой, 

―побеждает‖ семантика, и заимствование получает по аналогии с 

соответствующим лексико-семантическом полем, вопреки форме, другой 

род. 

 

ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ՍԵՌԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ 

ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆԻ՝ ՈՐՊԵՍ ԱՌԱՋԻՆ ԵՎ ԵՐԿՐՈՐԴ ՕՏԱՐ ԼԵԶՎԻ 

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵՋ 

Սավոյան Գ. Վ. 

 

Հոդվածում քննարկվում են գերմաներենում փոխառությունների 

քերականական սեռի ուսուցման հիմնական օրինաչափություններն ու 

սկզբունքները՝ ելնելով նրանց միջնորդ լեզուների սեռից և բուն 

գերմաներեն բառերի սեռի դասակարգման ընդհանուր տրամաբա-

նությունից: 

Բանալի բառեր. գերմաներեն, քերականական սեռ, փոխառություն, 

փախատու լեզու, սեռի ցուցիչներ, առաջին և երկրորդ օտար լեզու: 

 

TEACHING GRAMMATICAL GENDER OF BORROWINGS IN TEACHING 

GERMAN AS A FIRST AND SECOND LANGUAGE  

Savoyan G. V.  

 

The article examines the main patterns and principles of teaching the 

grammatical gender of borrowings in German, based on the gender of 

intermediary language and the general logic of gender assignments of German 

nouns.  

Keywords: German, grammatical gender, borrowing, intermediary 

language, gender indicators, first and second language. 
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FAIRY TALE: A UNIQUE METHOD OF ENRICHING VOCABULARY1
10 

Matikyan H. H., Torosyan R. M. 

 

The article presents the peculiarities and the importance of enriching 

vocabulary via fairy tale text. Fairy tale as a type of text (including linguistic 

and cultural components) should be considered as a  method, way of teaching 

vocabulary. It is worth mentioning that language teaching process through 

fairy tales has become urgent and preserved a key role in enriching 

vocabulary. 

Keywords: fairy tale, vocabulary, method, text, technique, word, 

experiment, traditional, literary. 
 

―If you want your children to be 
intelligent, read them fairy tales. 

If you want them to be more 
intelligent, read them  more 
fairy tales.‖(Albert Einstein) 

 

Introduction. The aim of the article is to present fairy tale as a unique 

method of teaching and developing a foreign language vocabulary. The 

objective is to develop system of tasks and conduct an experiment to justify the 

aim of the paper.  Fairy tales provide entertainment and further topics for 

discussion. They are fun and short, rich in terms of language yet less 

grammatically complex and syntactically speaking than many other forms of 

literature. Fairy tales are a great source of vocabulary, grammar structures and 

syntax. And in addition to that fairy tales are short enough, to keep students 

interested long enough to get to the happy end [3].  

One of the purposes of fairy tales is to entertain, so writers and tellers 

choose and use words with particular care to keep the audience interested. 
                                                 

1
10 Special thanks to Robert McDowall, a former president of the Folklore Society for his 

thoughts and contribution.  
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Fairy tales include unusual words, or words that have a strong phonological 

content, with interesting rhymes or sound that are onomatopoetic. In fairy 

tales there is used evocative vocabulary, the language of the fairy world, 

memorable language such as metaphors, alliteration, rhymes, and the spoken 

language of the common people. The built-up repetition of the words and 

phrases is one of the features of fairy tales that is very helpful for language 

learning. The context created by the story, its predictable pattern of events and 

language, pictures, all act to support the reader‘s understanding of unfamiliar 

words. Children will pick up the words that they enjoy and in this way stories 

offer space for growth in vocabulary [1].  

With the help of fairy tales specific vocabulary could be taught: different 

old words, beginnings and endings (e.g. Once upon a time; Far-far away; They 

lived happily ever after…) names of the characters and things which are 

connected to the characters (e.g. fairy, witch, king, queen, prince, princess, 

magic stick, throne, and etc…), names of the setting, places (e.g. forest, 

kingdom, far-far away land, etc…), gems and precious metals (e.g. silver, 

copper, gold, steel…) [3]; [1].   

There are a good number of techniques of teaching vocabulary. Some of 

which are discussed below: 

a) Showing pictures or using Audio-visual aids. b) Showing real objects 

or models c) By framing illustrative sentences [4]. 

It is generally accepted that vocabulary is best assimilated and 

memorized with the help of exercises and activities that are aimed at making 

the learners use the corresponding vocabulary in practice. Assuredly, those 

activities are quite different based on their levels, vocabulary types and 

learners‘ language proficiency, but its undeniable that they are necessary and 

obligatory at any age group. Those appropriate for fairy tale texts are 

considered to be the followings: 
Activity 1: Draw a word Procedure 

Level: Pre-Intermediate 

Purpose: Vocabulary review 

Skill area: Vocabulary 

Type: The whole class 

 

1. The teacher whispers to one student, or 

write down on a slip of paper, a word or 

phrase that that class has recently learnt.  

2. The student draws the representation 

of it on the board: this can be a drawing, a 

symbol or a hint clarified through mime.  

3. The rest of the class has to guess the 

item. 
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Activity 2: Adjectives and nouns Procedure 

Level: Pre-Intermediate 

Purpose: To practice the position of adjective 

before noun 

Skill area: Vocabulary 

Type: The whole class 

 

1. Students suggest adjective-noun 

phrases, for example, ―a black cat‖, ―an 

expert doctor‖ 

2. As the phrases are suggested, they write 

the adjectives in a column down the left-

hand side of the board, and the nouns on 

the right-hand side of the board. 

3. Then they volunteer ideas for different 

combinations and draw a line to join the 

two words. 

4. If someone suggests an unusual or 

strange combination, they have to justify 

it. 

5. As the fairy tales texts are generally so 

rich of adjectives the mentioned activity is 

quite suitable for working on them. 
 

 

Activity 3: Brainstorm round a word Procedure 

Level: Pre-Intermediate 

Purpose: Vocabulary review and enrichment 

Skill area: Vocabulary 

Type: The whole class 

         

                                         
 

1. The teacher takes a word the class has 

recently learnt, and asks the students to 

suggest all the words they associate with it. 

2. Then they write each suggestion on the 

board with a line joining it to the original 

word, in a circle, so that they get a 

―sunray‖ effect. 

3. If the original word was ―fortune‖, for 

example, you might get: [2] 

 

These types of activities are very stimulating and can engage learners in 

the lesson more effectively. Having analyzed the structure of fairy tale texts, 

the history of their emergence and the importance of using fairy tales for 

teaching a foreign language and its crucial role in teaching methodology we 

decided to examine English textbooks of middle school in Armenia in order to 

find out whether fairy tales are included in the textbooks and are paid enough 

attention to. As a result of investigation we came to a conclusion that the usage 

of fairy tales lapses in the 7th, 8th and 9th grades.  The term „fairy tale―sometimes 

fails to encompass legends, ancient and historical stories and myths. 
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Grade 5 

The Three Bears  
The Frog Prince (by Grimm Brothers) 
Ali Baba and the Forty Thieves (folktale) 
The Princess and the Pea (by Hans 
Christian Andersen) 

Grade 7 

The Three Princes (by Eric A. Kimmel) 
The Happy Prince (by Oscar Wilde) 

Grade 6 

The Well at the World‘s End (a Scottish 
folktale) 
The Scotsman and the London Judge‘s 
Daughter (a Scottish folktale) 

Grade 8, 9 

No fairy tale 

 

 

After looking through the textbooks of middle school in Armenia  we 

found some fairy tales which were included in the textbooks. Below we will 

present the results of our investigation with the help of a table. 

The next stage of our experiment was to share questionnaires among the 

English teachers and students of grade 7 to find out the effectiveness of using 

fairy tales for language teaching purposes. The research was conducted at 

school N 11 in Gyumri, in Shirak region of Armenia. The aim of the 

questionnaires was: 

 To ascertain if fairy tales are worth using in the foreign language lessons; 

 To make sure that fairy tales can be used to enrich vocabulary. 
 

The experiment was carried out among 10 learners of the 7th grade.  

We had made two tests, one of which was for checking vocabulary of the 

textbook text. The other was made for checking the vocabulary 

comprehension of the fairy tale implemented. One of them will be shown 

below. In the first part of the experiment the learners were introduced the text 

for reading material included in the 7th unit which was entitled ―Isn‘t it Fun to 

Whitewash the Fence?‖ After getting acquainted with the text and working on 

vocabulary the learners were given a test (with 3 tasks and 22 points in total) 

which involved the exercises of the textbook to check the vocabulary 

assimilation. The test included the following tasks: 

 Which words and expressions are suitable to describe Tom? 

 What‘s the word for…? 

 Fill in the missing words in the correct form. 

Having finished the first test the learners were introduced the fairy tale 

entitled ―The Old Witch‖ in the second part of our experiment. As we have 

already mentioned above it was involved in the lesson as an additional material 
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to provide much vocabulary than the reading material itself did. The learners 

read the fairy tales in roles with a great pleasure. It was obvious from the very 

first side that they became motivated and interested in the content and the 

plot of the text introduced. Each word that the learners came across during 

reading interested them a lot. The learners took part in the lesson with a great 

pleasure. Fairy tale caught their attention, interest and incremented their 

curiosity, as it enables the learners‘ imagination, as they are fun and have a 

rich vocabulary. As a result of an active discussion the learners realized that 

the message of the fairy tale was to be kind with everyone and not to be 

indifferent to others‘ problems. After learning the message of the fairy tale text 

and working on vocabulary the learners again were give an interesting test 

(with 5 tasks and 30 points in total) with diverse exercises. Its aim was to 

check the learners‘ vocabulary comprehension and to find out how 

successfully they enriched their word stock.  

VOCABULARY TEST ON THE FAIRY TALE ―THE OLD WITCH‖ 
Word sleuthing. Search the following words on the Internet and present          
information about them (definitions, synonyms and examples of sentences). 

 
Pic.1 

Characterize the sisters with the adjectives given below. 

 
/4/ 

 Match the verbs with their definitions. 

To sweep      a. to put something in a place so that no one can find or see it 

To prop up   b. to put someone‘s dead body in the ground during a funeral ceremony 

To befall          c. to clean a floor, the ground, or another surface using a broom  

                                                 
 The word sleuthing means to search for and discover. In this context it presupposes to give a 

word or words to the learners to investigate on the Internet. They should try to find as much 

as they can about the word, starting with its etymology. 
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To milk         d. to stop something from falling by putting something under it or against 

it 

To hide       e. to draw milk from (a cow or other animal), either by hand or 

mechanically 

To bury     f. to make lots of quick small movements up and down, or side to side    

To shake      g. to ask for something, or to try to get something 

To seek     h. if something unpleasant befalls you, it happens to you                 

                                                                                                 /8/ 
Find the synonyms of the following words in the text. /5/ 

Words Synonyms 

Fate 

Salary 

Cook 

Clean 

Cheerful 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 

 
The first task was something new but very intriguing. It presupposes to 

give a word or words to the learners to investigate on the Internet. We cannot 

but mention that it is a long process to work on a word and give a detailed 

description of it. But we also see that the words are assimilated better in that 

way, because while working on them the words are memorized much well 

than while only reading and pronouncing them. The second task was 

something new for them as we rarely come across this kind of exercises in the 

textbooks. The crossword was accompanied by the pictures of the 

corresponding words which made the task more motivating. The third task 

was alike the task introduced in the first test as the learners again were to 

describe the heroes of the fairy tale text with the adjectives given. It makes the 

learners think and only after it do the exercise.  The fourth task was almost the 

same as the second task in the first test, as it presupposed to match the given 

verbs with their definitions. This task is difficult, as the learners do not see any 

Armenian translations but only English explanations of the words, so they 

should understand them and try to match with the corresponding verb. The 

fifth task was the most difficult of them, as the learners should read the given 

words and try to understand the concepts and find their synonyms in the text. 

The learners expressed their attitude to the test, saying that it was really 

something different and eye catching for them. 
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The test really made them work more excited and they really became 

motivated after reading the fairy tale and writing the test. They got 1 point for 

each correct answer and at the end they were evaluated with 10 marks system.  

 

The results of the first part of the lesson 
 
The results of the survey showed that the vast majority of the learners 

got good marks, as the percentage of the good mark was 60% with 6 learners 

which comes to be the highest one among all the marks. The test was 

considered to be easy for their level but as the learners‘ motivation was rather 

law they were not that much impressed by the text. For that very reason they 

had a slight number of mistakes in the task ―Which words and expressions are 

suitable to describe Tom?‖ Let us observe an interesting fact that shows that 

the learners had difficulties in describing the characters of the story they read. 

This proves that the text did not develop their imagination well, so the small 

size of the text, which later on caused lack of important information affected 

on their test results. Anyway, we should not deny the fact that there were 

learners who got excellent marks, as its percentage index was 30%, with 3 

learners. Although the complaints about the reading material are justified but 

as any other text it also provides new vocabulary and is quite suitable for that 

level of knowledge. So, some of the learners filled the test with no mistakes.  

The index of the satisfactory mark was 10%, with one learner. On the 

whole, this is not a bad result, but the learners made some mistakes in the task 

―Fill in the missing words in the correct form‖. The reason is that the exercise 

was accompanied by some of the words which were not introduced in the text 

given as a reading material. That is they were extra words and the learners had 

not got acquainted with them in the text beforehand. The absolute proof of 

that fact is that the text did not provide enough vocabulary, so the learners had 

to come across extra words out of the lesson. We cannot but mention that the 

index of unsatisfactory mark was 0%, which means that no one failed the test. 

This was of course an advantage for the teacher.  Overall we see that the 

learners faced some difficulties while writing the test.  

The aim of the second stage of the experiment was to develop learners‘ 

vocabulary with the help of a fairy tale implemented as an additional material, 

which is generally regarded to be an effective way of enriching learners‘ 

vocabulary in the language teaching process. The learners were introduced a 

fairy tale with interesting structure and content. After reading the fairy tale 
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text in roles and working on the vocabulary the learners again were given a 

test with 5 tasks for checking vocabulary comprehension.  

 

The Pie Chart below shows the productivity of the textbook material. 

 
Diagram 1.  The Results of the Second Part of the Lesson. 

 

Overall, we can judge by the numbers we have got that this method of 

developing vocabulary was a great success, as the excellent mark percentage 

was 70% with 7 pupils. This significant growth of percentage emphasizes that 

the text was really motivating and impressive for the learners. Almost all the 

learners were interested in the text and were waiting for the further 

development of the events. Unlike the first test the second one included 5 

tasks, as the fairy tale text was quite informative and big in size. The 

percentage of the good mark decreased to 20%, with 2 learners. This shows 

that the learners had success in writing the tests.  

Analyzing Table 2 and the pie chart presented below we see that the 

percentage of the satisfactory mark was 10%, but unsatisfactory mark index 

was again 0%. The main mistakes the learners had were connected to the task 

―Match the verbs with their definitions‖. Working on the verbs particularly is 

a bit difficult process, but most of the learners overcame it easily. A slight 

difficulty was observed in doing the task ―Find the synonyms of the following 

words in the text‖. The learners should understand the concept given and find 

it in the text which they did really not bad. The other tasks were fulfilled by 

them without mistakes. They liked the task ―Describe the two sisters with the 

adjectives given below‖, as in this case it was perfectly possible to imagine 

what characteristic features the characters had, which was not the same in first 
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stage of the lesson. They just enjoyed the whole process of the lesson. The 

absence of the unsatisfactory mark once again proves our success.  

Comparing the two surveys conducted on developing vocabulary of the 

learners of middle school based on the textbook material and fairy tale as an 

additional material it becomes clear that the use of fairy tales in the process of 

teaching a foreign language is rather effective than using only textbook texts, 

as they are considered to be unique ways of developing and enriching learners‘ 

word stock. Due to exclusive structure and fascinating content they serve as 

the best ways to motivate their learning and develop their imagination. The 

significant rise in the percentage index of the excellent mark from 30% to 70% 

illustrated on the Table 3 confirms that all the problems the learners had with 

vocabulary were solved smoothly. 

The Pie Chart below illustrates the productivity of the fairy tale text. 

 
Diagram 2. Comparison of the Results of the First and the Second Part of the 

Lesson. 

Taking a look on the both result it becomes obvious that the goal of the 

experiment was achieved. First, the learners‘ imagination was perfectly 

developed and they became greatly stimulated. Second, their vocabulary was 

essentially enriched after getting acquainted with the fairy tale text and 

working on its vocabulary. And finally, the learners learned a valuable lesson 

from the text, as they develop also moral values and have instructional 

significance. The textbook material itself could only add 22 new words to the 

learners‘ word stock, whereas fairy tale added 52 new words together with the 

textbook text. It ought to be taken for granted that fairy tale text with its 

wonderful influence on the increase of the number of learners‘ vocabulary 

should necessarily be treated as a unique way of developing learners‘ language 

skills, particularly their vocabulary. There was an essential fall in the 

percentage index of good marks, from 60% to 20% on the account of the rise of 

the excellent mark index. The satisfactory and unsatisfactory mark indexes 
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registered no change. Thus, we can conclude that fairy tales are a way of 

improving and extending vocabulary. Fairy tales are an easier method of 

extending vocabulary. They should be adopted by educational institutions for 

extending vocabulary. Educational establishments might start this process by 

selecting English traditional fairy tales into the curriculum of teaching English 

as a foreign language.  

 

ՀԵՔԻԱԹԸ ՈՐՊԵՍ ԲԱՌԱՊԱՇԱՐԻ ՀԱՐՍՏԱՑՄԱՆ ՈՒՐՈՒՅՆ ՄԵԹՈԴ 

Մատիկյան Հ. Հ., Թորոսյան Ռ. Մ. 

 

Հոդվածը ներկայացնում է հեքիաթի տեքստի կիրառման 

կարևորությունը բառապաշարի հարստացման համատեքստում: 

Հեքիաթը՝ որպես լեզվամշակութային բաղադրիչներ պարունակող 

տեքստի ինքնատիպ տեսակ, կենցաղավարում է լեզվաշխարհում, և 

ժամանակի հրամայականն է հեքիաթը ընդգրկել դասագործընթաց: 

Լեզվի դասավանդումը հեքիաթի տեքստի միջոցով դարձել է հրատապ և 

առանցքային բառապաշարի հարստացման գործում: 

Բանալի բառեր. հեքիաթ, բառապաշար, մեթոդ, տեքստ, տեխնիկա, 

բառ, գիտափորձ, ավանդական, գրական: 

 

СКАЗКА КАК УНИКАЛЬНЫЙ МЕТОД В РАЗВИТИИ СЛОВАРНОГО 

ЗАПАСА 

Матикян А. Г., Торосян Р. М. 

 

В статье представлены особенности и важность сказок в контексте 

развитии словарного запаса. 

Сказка как уникальный тип текста, содержащий языковые и 

культурные компоненты, управляет в языковом мире, и наш век требует 

включить сказку в учебный процесс. Обучение языку с помощью 

сказочного текста стало актуальным и важным, поскольку оно успешно 

развивается. 

Ключевые слова: сказка, словарный запас, метод, текст, техника, 

слово, эксперимент, традиционный, литературный. 
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ВАЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ В СИСТЕМЕ 

ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АРМЕНИИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

Минасян Г. С. 

 

В статье даются результаты исследований в области школьного 

образования и необходимости внедрения в него отдельного курса по 

социальной экологии. В условиях современной картины миры назрел 

вопрос формирования личности, способной в гармонии сосуществовать с 

окружающим миром и социумом, взвешенно относиться к своим 

поступкам, отвечать за результаты своей деятельности, осознавать свою 

роль на различных уровнях социального развития, формировать особое 

мышление и позицию по отношению к среде и обществу.Особенно 

актуально этот вопрос стоит сегодня, когда в мире распространена 

пандемия, оказывающая влияние на состояние экологии. 

Ключевые слова: социальная экология, социальное воспитание, 

социальное просвещение, социальная ответственность, гармонизация 

взаимоотношений, принципы социального развития. 

 

Современная ситуация складывается таким образом, что наука и 

технологии находятся в постоянном развитии, оказывая влияние на 

человека, общество, природу, экологию. Все эти компоненты общей 

системы активно взаимодействуют, трансформируются и формируют 

новые социальные задачи. Окружающая среда становится предметом 

исследований в различных областях. При несомненном богатстве опыта 

предыдущих поколений, не забывая о нем, сегодня нужно задумываться о 

том, как существовать в гармонии с экологией, не нарушая ее, а 

придумывая пути для ее сохранения и улучшения. 

Социальной экологии посвящено множество научных работ и 

исследований, но пока слабо представлена методика ее преподавания в 

2 0 2 1   № 2 
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современных школах Армении. Особенно актуально этот вопрос стоит 

сегодня, когда в мире распространена пандемия, оказывающая влияние на 

состояние экологии.  

Повсеместное распространение пандемии коронавируса отразилось 

на всех сферах жизни общества. Многие профессии были переведены на 

удаленный формат. Не осталось в стороне и образование, возникшая 

ситуация повлияла и на учебный процесс. Это стало настоящим 

испытанием для учителей и школьников. Пандемия всегда 

распространяется стремительно, что требует такой же стремительной 

перестройки и адаптации образовательных систем к сложившейся 

ситуации. 

Введение. Изучение социальной экологии нужно внедрять, начиная 

с детского возраста – детских садов, школ, а затем продолжать в вузах, 

соблюдая принцип преемственности. Такая многоуровневая структура 

поможет впоследствии сформировать социально грамотную личность, 

отвечающую за свои поступки перед природой и социумом [2]. 

На сегодняшний день отдельной дисциплины «социальная 

экология» нет в школах Армении, однако частично данная тема 

рассматривается в рамках уроков биологии, географии, физики, истории. 

Ключевое значение в этом плане всегда имело преподавание литературы, 

когда художественные произведения изучаются с точки зрения их связи с 

нынешней жизнью школьников.  

Таким образом, роль социальной экологии давно осознается в 

системе образования и уже предпринимаются шаги для ее внедрения в 

школьную учебную программу. Условия пандемии диктуют свои правила 

по ее изучению, формированию методики, разработке действительно 

важных тем. По итогам такой образовательной деятельности должна 

сформироваться личность, знающая свое место и значение в 

экологической среде. 

Социальная экология неразрывно связана с понятием 

«экологическое воспитание», которое также должно стать обязательным 

компонентом в учебной деятельности школ. Под углом такого воспитания 

необходимо сформировать новый взгляд на мир во время и после 

пандемии, заново пересмотреть организацию природоохранной, 

натуралистической, экспериментально-исследовательской деятельности 

школьников. 
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В условиях пандемии произошла перестройка традиционного 

подхода обучения, стали активно использоваться онлайн-курсы, тесты, 

видеолекции. Все это помогло заинтересовать обучающихся и не отстать 

от программы. 

В процессе формирования фундаментальных основ социально-

экологической образованности происходит воспитание в школьниках 

природоохранной культуры при общем их воспитании. Важно наглядно 

показывать актуальные экологические проблемы, рассказывать об их 

повсеместном распространении, закладывая тем самым общественное 

сознание личности, практикуя способы выхода из сложившихся 

негативных ситуаций и формируя умение предотвращать новые случаи 

проявления социально-экологических проблем. 

Участников цивилизованного общества следует воспитывать заранее, 

чтобы уже сегодня заложить зачатки будущего сохранения и улучшения 

экологической обстановки. Школьники должны понимать, что они – 

будущие наследники окружающей среды, поэтому с природой нужно 

сосуществовать в гармонии, бережно относится к ее ресурсам, 

предупреждать нежелательные последствия. В программу школьной 

дисциплины по социальной экологии должны войти темы, касающиеся 

современной экологической ситуации при пандемии, осознание причин 

сложившейся ситуации, понимание последствий, необходимость их 

решения. Важно ключевое значение уделить внимание изучению 

сегодняшнего кризиса, образовавшегося в стране и в мире, формировать и 

взращивать новое экологическое сознание, которое, безусловно, будет 

отличаться от предыдущих поколений, живших в других условиях. 

Школьникам нужно объяснить их роль в окружающем мире, что в 

будущем приведет к компетентному в области социальной экологии 

обществу [6]. 

В широком понимании целью социальной экологии является 

формирование у школьников особого мышления в отношении 

экологической обстановки и правильного взаимодействия со средой. В 

основе данной педагогической деятельности лежит экосистемная 

познавательная модель и экологическое сознание на базе персонального и 

группового опыта рефлексивно-оценочной и эколого-проектной 

деятельности, направленной на ресурсы устойчивого формирования как 

условие зарождения экологической культуры грамотного участника 

общества. 
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Ввиду того что в современных школах Армении пока отсутствуют 

уроки по социальной экологии, а изучение темы происходит частично, 

иногда поверхностно, многие вопросы разбросаны по нескольким 

дисциплинам, школьникам трудно собрать воедино поступающую 

информацию и систематизировать полученные знания. Одной из 

важнейших задач для школ на сегодня становится не только добавление 

нового учебного курса в школьную программу, но и актуализация 

материала с опорой на пандемию, обновление тем, продумывание 

эффективных методик и технологий, которые максимально продуктивно 

проявят себя в нынешних реалиях и помогут достичь результатов 

совершенно иного уровня.  

Школьное образование нуждается в отдельной дисциплине по 

социальной экологии, которая будет обучать, воспитывать и развивать 

школьников и взращивать ответственную личность. Для этого требуется 

кардинально изменить учебно-воспитательную работу в школах, чтобы в 

итоге можно было получить рациональную молодежь, умеющую не 

только гармонично жить рядом с природой, но и целесообразно с ней 

взаимодействовать [7]. 

Пандемия внесла свои коррективы не только локально в отдельных 

субъектах страны, но и по всему миру. Социальная экология изучает 

воздействие человека на природу на всех уровнях, в связи с этим 

глобально выделяется три категории проблем: 

1) планетарный уровень – анализ деятельности человечества, 

состояние ресурсов, нахождение способов последующего развития 

социума; 

2) региональный уровень – мониторинг отдельных экосистем в рамках 

региональных субъектов страны; 

3) микроуровень – изучение главных критериев и свойств условий 

жизни в городах. 

Таким образом, в процессе педагогической деятельности у 

школьников сформируется собственное осознание и личностная роль 

внутри планеты, своего субъекта, своего города или населенного пункта. 

Такая система, состоящая из нескольких ступеней, должна быть 

реализована с принципом преемственности, позволяющая полноценно 

воспитать грамотного участника общества. 

Педагогическая работа должна быть направлена на то, чтобы 

активировать у школьников желание когнитивного и рационального 
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восприятия действительности, сформировать умения и навыки 

взаимодействовать с окружающей средой гармонично. 

Предметом социальной экологии является ноосфера, то есть 

единство социальных и природных связей, которое закладывается и 

работает как результат осмысленного существования общества. Иными 

словами, предметом социальной экологии являются процессы 

формирования и функционирования ноосферы.  

Проблемы, связанные с взаимодействием социума и его 

экологического окружения, получили название экологические проблемы. 

Изначально экология изучалась в рамках курса биологии (термин ввел 

Эрнст Геккель в 1866 г.). Исследователи рассматривают взаимоотношения 

флоры и фауны и целых сообществ со средой их обитания. Выстраивание 

системы ценностей и основных аспектов деятельности человечества 

помогает создавать и сохранять благоприятную среду обитания для 

человека и положительную экологическую обстановку. 

Задача педагогов – рассказывать школьникам о состоянии 

окружающей среды, проблемах экологического характера, ценности 

природных ресурсов, необходимости беречь данные нам богатства, 

формировать правила поведения в социуме по отношению к среде. Таким 

образом, в систему экологического образования, помимо экологического 

обучения, должно входить и экологическое просвещение для 

формирования у молодежи целостного понимания современной 

обстановки[1]. 

Занятия по социальной экологии могут быть реализованы в 

различном формате в зависимости от тематики вопроса: традиционные 

уроки с различными педагогическими элементами (лекция, вопросы, 

проверка усвоенного материала и т.д.); задания, направленные на 

изучение и охрану природы; уроки-практикумы, на которых большая 

роль отводится самим школьникам; интерактивные занятия, цель которых 

– продемонстрировать наглядно ту или иную тему посредством 

вспомогательных материалов и технологий (например, слайды или тесты 

на интерактивной доске, карточки с заданиями и т.д.). Благодаря таким 

занятиям дети научатся видеть всю представленную картину целиком и 

находить способы решения экологических проблем. 

Многообразие форматов, с помощью которых можно преподавать 

социальную экологию, показывает, что эта дисциплина может быть 

гибкой, ее можно вводить в современное образование как обособленный 
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курс ввиду большого количества тем, сами темы являются острыми и 

актуальными на сегодняшний день и требуют скорейшего их изучения.  

Педагоги и психологи сходятся во мнении, что именно в школьные 

годы происходит формирование личности ребенка, его отношение к 

окружающей среде и обществу. Следовательно, на этом этапе становления 

личности нужно начинать говорить с ними о природе, животных, 

растениях, способах сортировки мусора, проблемах мирового океана и т.д. 

Чем раньше будет вестись экологическое образование, тем качественнее у 

школьников сформируется представление о гармонии людей и природы, 

правильных взаимосвязях между ними.  

Возраст детей от 6 до 10 лет характеризуется активным 

исследованием окружающей среды и освоением мира. На экологических 

уроках должно быть использовано много наглядных материалов, так как 

сплошной теорией можно отпугнуть пока еще не сформированную 

личность. Раскрывая тему экологического характера, нужно применять 

фотографии, иллюстрации, видеоролики. На следующем этапе – 

инициировать социальный эксперимент, организовать экскурсию с 

классом, а на заключительном этапе – дать школьникам проявить свой 

творческий потенциал (сделать поделку, рассказать, что усвоил ребенок и 

др.) [2]. 

В социальной экологии термин «экология» означает особую 

позицию, особое мышление, особое единство ценностей и приоритетов 

деятельности человечества, направленных на гармонизацию взаимосвязей 

людей и окружающей среды. Другие науки понимают термин «экология» 

несколько по-другому: в биологии – это раздел биологических 

исследований о связях организмов и природы; в философии – глобальное 

осмысление роли человека внутри общества и Вселенной; в географии – 

устройство и проявления природных комплексов и природно-

хозяйственных систем. В связи с этим в различных науках можно 

встретить, что социальная экология называется еще экологией человека и 

современной экологией. Современные научные труды характеризуются 

развитием особого вектора экологии под названием «глобалистика», в 

рамках которого создаются механизмы контролируемой, научно и 

нравственно организованной системы с целью сохранения цивилизации и 

мировых ресурсов для будущих поколений. 

С точки зрения различных уровней социальных взаимоотношений, в 

социальной экологии можно говорить о трех основных ступенях: 
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1) Изучение связей социума с окружающей средой в глобальном 

понимании (глобальная экология). Фундамент этого направления 

создавал В.И. Вернадский в своей книге «Биосфера», вышедшей в свет 

в 1928 году [3]. В 1977 году был опубликован научный труд М. И. 

Будыко – «Глобальная экология», но в нем акцент был сделан только 

на ситуацию и проблемы климатического характера. Не раскрывались 

вопросы природных богатств, загрязнения планеты, глобальных 

круговоротов химических элементов, воздействие Космоса, 

функционирование планеты как единого организма и т. д. [4]. 

2)  Изучение связей с окружающим миром различных категорий 

общества и социума в целом под углом осознания личности как 

общественного существа. Человек воздействует одновременно и на 

социальное окружение, и на природу, не дифференцируя внутренне 

свои поступки. К. Маркс и Ф. Энгельс говорили о том, что узкое 

отношение человечества к окружающему миру приводит и к узкому 

отношению их друг с другом. В свою очередь, эта цепочка 

взаимоотношений имеет и обратную последовательность. Это 

социальная экология в узком понимании. 

3) Изучение взаимоотношений личности с окружающим миром как 

биологического организма. Такое направление носит название 

«экология человека». Его ключевая задача – исследование и 

реализация методов контроля и сохранения человеческого здоровья, 

общества, улучшение человека как биологического представителя. В 

этом направлении здоровье человека изучается с позиции 

трансформаций окружающей среды. 

Как видим, социальная экология – это не только гибкая, но и 

масштабная дисциплина, на изучение которой требуется большой ресурс 

времени. Она состоит как из простых тем, так и из сложных вопросов, 

которые в школьном возрасте учащиеся не способны понять. Поэтому 

начинать изучение социальной психологии нужно в раннем возрасте, 

постепенно наращивая сложность тем, формируя тем самым взрослую 

сформированную личность. При этом нужно соблюдать принцип 

преемственности, чтобы молодое поколение могло продолжить изучение 

социальной экологии в профильных учебных заведениях. Проблема 

состоит еще и в том, что на сегодняшний день практически нет серьезных 

научных трудов по теме социальной экологии, а имеющиеся научные 

работы не всегда отвечают современной обстановке. Поэтому задача 
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педагогов в процессе образовательной деятельности – уметь находить 

качественный материал, систематизировать исследования ученых, 

структурировать подачу материала с учетом выбора соответствующего 

формата занятия, корректировать информацию, основываясь на текущей 

обстановке в мире, связанной с пандемией. 

Социальная экология определяет логические связи 

взаимоотношений социума и природной среды, она нацелена на 

разъяснения и помощь в преодолении границ между естественнонаучным 

и гуманитарным аспектами. Именно поэтому нужно вводить в школах 

Армении этот обособленный курс, который интегрирует в себе знания из 

различных областей: биологии, географии, литературы, истории, 

философии, физики, химии. В настоящее время социальная экология 

представлена исключительно как эмпирическая дисциплина, поэтому 

педагогам нужно будет направить свою деятельность на разработку 

практических методов, экспериментов, заданий, который активируют 

когнитивный потенциал школьников. 

Экологическое образование имеет свои особенности, которые можно 

сформулировать в пяти базовых идеях [1]:  

1) Идея постоянной актуализации. Окружающая социально-

экологическая картина мира изменяется непрерывно, требуется 

постоянное обновление методов и техник преподавания. Невозможно 

обучать молодежь социальной экологии только в школе, а потом 

остановиться на этом. Человек должен быть вовлечен в данную 

деятельность постоянно, даже после выхода из вуза. Задача 

социальной экологии – не только сформировать ответственную за 

свои поступки перед природой личность, но и заложить механизмы 

самостоятельного изучения проблем человеком и его самостоятельное 

самосовершенствование в этом плане. Все образовательные 

учреждения должны выстроить четкую и логичную систему знаний в 

области данного курса.  

2) Идея поступательности. Система образования постоянно развивается. 

Учащиеся должны постепенно на протяжении всей своей школьной 

жизни усваивать материал соответственно своему возрасту, формируя 

тем самым свою социальную, гражданскую и профессиональную 

позицию, начиная от низкой ступени к высокой.  

3) Идея планирования. Социально-экологическое образование 

происходит на протяжении всей школьной жизни, поэтому 
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педагогическая деятельность должна быть грамотно спланирована, 

материал разбит на структурные блоки, соблюдены не только 

классические, но и инновационные этапы образования. Плановое 

начало нужно интегрировать в учебный процесс и максимально 

эффективно его реализовывать в рамках единой системы знаний. 

4) Идея интегрированности. Она заключается в безошибочном выборе 

механизмов постоянного учебного процесса, то есть дифференциации 

общих и частных педагогических задач между его различными 

уровнями.  

5) Идея преемственности. Ее суть в том, что недостаточно изучать 

материал на отдельных уроках. Знания должны быть максимально 

усвоены школьниками, поэтому требуется постоянное повторение 

знаний, полученных на предыдущих уроках, повторы тем, задания на 

проверку знаний, контрольные работы, закрепление разделов и тем. 

Таким образом, будет происходить формирование фундаментальных 

основ социальной экологии внутри личности школьника и 

выстраивание им собственной положительной системы поведения в 

социуме и окружающем мире, а также оценка собственных поступков.   

Заключение. Целью нашей исследовательской работы было 

изучение и анализ педагогической деятельности в школах Армении, 

связанной с преподаванием социальной экологии. В рамках исследования 

было выявлено, что данный курс не представлен в образовательных 

учреждениях на должном уровне, материал по социальному и 

экологическому образованию разбросан между несколькими 

дисциплинами, что не позволяет школьникам эффективно усваивать 

знания и серьезно относиться к современным проблемам в социуме и 

окружающем мире. На сегодняшний день уже сформирована 

необходимость внедрения в школьную систему образования отдельного 

курса по социальной экологии, который объединит в себе знания из 

различных наук и позволит сформировать личность, которая сможет 

анализировать ситуацию в социуме и природе, выстраивать 

целесообразные взаимоотношения с окружающим миром, оценивать свою 

деятельность и поступки в среде и обществе, искать пути преодоления 

экологического и социального кризиса, а впоследствии – саморазвиваться 

и самосовершенствоваться в своем особом мышлении, позиции, 

понимании личной ответственности перед обществом и миром. 
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ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՆԵՐՈՒՄ 

Մինասյան Գ. Ս. 
 

Հոդվածում ներկայացվում է հանրակրթական դպրոցում 

ուսումնասիրվող առարկաների շրջանակում կատարված հետազո-

տության արդյունքները և «Սոցիալական էկոլոգիա» առարկայի 

ուսումնասիրման կարևորությունըֈ Այսօր ժամանակակից աշխարհում 

պետք է ձևավորել այնպիսի անհատ, որը ունակ է ներդաշնակ կերպով 

գոյատևելու սոցիումի և շրջակա միջավայրի հետ, պատասխա-

նատվություն կրելու սեփական գործողությունների համար, գիտակցելու 

իր դերը հասարակության զարգացման տարբեր մակարդակներում, 

արդյունքում ձևավորել հատուկ մտածողություն և աշխարհայացք 

շրջակա միջավայրի և հասարակության փոխհարաբերությունների 

վերաբերյալֈ Այս հարցը առավել արդիական է այժմ, երբ աշխարհում 

տարածված է համավարակը, որն իր էական ազդեցությունն ունի 

մոլորակի էկոլոգիական վիճակի վրաֈ 

Բանալի բառեր. սոցիալական էկոլոգիա, սոցիալական 

դաստիարակություն, սոցիալական կրթություն, սոցիալական պատաս-

խանատվություն, փոխհարաբերությունների ներդաշնակեցում, սոցիա-

լական զարգացման սկզբունքներֈ 
 

THE IMPORTANCE OF STUDYING SOCIAL ECOLOGY IN THE SCHOOL 

EDUCATION SYSTEM IN ARMENIA UNDER PANDEMIC CONDITIONS 

Minasyan G. S. 
 

The article presents the results of research in the field of school 

education and the need to introduce a separate course on social ecology into it. 

In the conditions of the modern picture of the world, the question of the 

formation of a personality is ripe, capable of coexisting in harmony with the 

surrounding world and society, taking a balanced attitude to one's actions, 

being responsible for the results of one's activities, realizing one's role at 

various levels of social development, forming a special thinking and position in 

relation to the environment. and society.This issue is particularly relevant 

today, when a pandemic affecting the environment is spreading in the world. 

Keywords: Social ecology, social upbringing, social education, social 

responsibility, harmonization of relationships, principles of social 

development. 
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ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

ШИРАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. НАЛБАНДЯНА  

M. NALBANDYAN STATE UNIVERSITY OF SHIRAK 

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

Պրակ   Բ       

Выпуск Б      

Issue    B  

 

ՀՏԴ 037                                                                    ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆԵՐ 

DOI 10.54151/27382559-2021.2b-329 

 

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԲՌՆՑՔԱՄԱՐՏԻԿՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՀԱՐՎԱԾՆԵՐԻ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄԸ 

Թամիրյան Հ. Շ. 

 

Ուսումնասիրել ենք 20 երիտասարդ, կարգային բռնցքամարտիկ-

ների կողմից մարզումներում իրագործվող հատուկ ֆիզիկական, 

տեխնիկական պատրաստության համար և հատկապես մրցակցական 

գործընթացում կատարված հարվածների և նրանցում արդյունավետ 

հարվածների քանակըֈ Մանկավարժական գիտափորձի արդյունքները 

ցույց տվեցին, որ մեր կողմից պլանավորված մասնագիտական վար-

ժությունները մարզումներում՝ բարձիկի, պարկի վրա երեք րոպե 

տևողությամբ, փորձամրցման ընթացքում նպաստում են երիտասարդ 

բռնցքամարտիկների մրցակցական գործունեության ժամանակ 

հարվածների քանակին և դրանց արդյունավետությանըֈ 

Բանալի բառեր. ֆիզիկական պատրաստություն, տեխնիկական 

պատրաստություն, տակտիկական պատրաստություն, հարվածներ, 

դիպուկություն, արդյունավետություն, հատուկ ֆիզիկական 

պատրաստություն, մարզապարկեր, բռնցքամարտի մարզաթաթեր:  

 

Նախաբան: Բռնցքամարտը դասվում է այն բարդ կոորդինացիոն 

ընդունակություններով մարզաձևերի շարքին, որոնք ռինգում 

պահանջում են ֆիզիկական, տեխնիկական, տակտիկական և 

բարոյահոգեբանական հուսալի պատրաստություն՝ կատարելու 

արդյունավետ հարվածներ, որոնցով և պայմանավորված է 

բռնցքամարտիկի հաջող մասնակցությունը մրցումներումֈ Սա 

նշանակում է, որ ընդհանուր և հատուկ ֆիզիկական 

պատրաստությունների փոխադարձ կապը միանշանակ կարող է հիմք 

հանդիսանալ մարզումները լիարժեք կատարելու և մրցումներում 

դրսևորելու բարձր արդյունավետությունֈ Բռնցքամարտի գիտակներն 

2 0 2 1   № 2 
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[1,2,3,4] ուսումնասիրել են առաջատար բռնցքամարտիկների 

պատրաստության կողմերը և հանգել եզրակացության, ըստ որի՝ 

ընդհանուր և հատուկ ֆիզիկական պատրաստությունների փոխադարձ 

կապի առկայության դեպքում բռնցքամարտիկը կարող է բարձրացնել 

արդյունավետ հարվածների քանակը մրցումներում և հասնել ցանկալի 

հաջողությանֈ Ուստի հարվածների արդյունավետության 

ուսումնասիրումն այսօր էլ պետք է համարել արդիականֈ 

Աշխատանքը կատարելու համար նպատակ ենք դրել 

ուսումնասիրել երիտասարդ բռնցքամարտիկների մարզումներում 

իրագործվող հատուկ ֆիզիկական, տեխնիկական և տակտիկական 

պատրաստության համար և հատկապես մրցումներում իրագործված 

հարվածների և արդյունավետ հարվածների քանակըֈ 

Մեր առջև խնդիր է դրված եղել ուսումնասիրել 20 կարգային 

երիտասարդ բռնցքամարտիկների /10՝ հետազոտական խումբ, 10՝ 

ստուգողական/ հարվածների քանակը և արդյունավետ հարվածներն 

առաջին և երկրորդ րոպեների շրջանակներում, փորձամրցման 

ընթացքում, բարձիկի, պարկի վրա և ձեռնաթաթերի օգնությամբֈ 

Ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստության համար նախատեսվել էր 

իրականացնել հետևյալ ստուգողական վարժությունները՝ կարճ 

տարածության վազքեր 30 մ, 60 մ, տեղից վեր ցատկ՝ ըստ Աբալակովի, 

ինչպես նաև 3 րոպե տևողությամբ 7 կգ ծանրաձողով գցումներֈ Խնդիր 

էր դրված նաև ստացված արդյունքները մանկավարժական գիտափորձի 

կարգով ներդնել 4 ամիս տևողությամբ մարզումներում և 3 

մրցումներում՝ ի հայտ բերելու կատարված հարվածների քանակը և 

արդյունավետությունը, որը հնարավորություն կտա ճշտելու, թե 

որքանով են մեր կողմից կատարված ուսումնասիրությունները 

նպաստել մարզիկների մրցակցական գործընթացում՝ հաջողությունների 

հասնելու համարֈ  

Աշխատանքի նպատակը և խնդիրներն իրականացնելու համար 

օգտագործել ենք հետազոտման հետևյալ մեթոդները`  

1. մասնագիտական գրական աղբյուրների ուսումնասիրություն, 

վերլուծություն, 

2. հետազոտական և ստուգողական խմբերի բռնցքամարտիկների 

մրցումներում իրագործվող հարվածների գրանցում /գիտափորձ/, 

3. մանկավարժական վերահսկողություն, 

4. մաթեմատիկական վիճակագրությունֈ 
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Ուսումնասիրություններից ստացված արդյունքների ներդրումը 

մանկավարժական գիտափորձի ձևով ցույց տվեցին /աղյուսակ 1/ 

հետազոտական խմբի բռնցքամարտիկների 3 մրցումներից ստացված 

արդյունքները: 

Առաջին ռաունդի հարվածների քանակը կազմել է 45, իսկ 

արդյունավետ հարվածների միջին ցուցանիշը՝ 5 հարվածֈ Պատկերն 

ամբողջովին այլ է ստուգողական խմբում, որտեղ առաջին ռաունդի 

հարվածների քանակը կազմել 41.2 հարված, իսկ արդյունավետ 

հարվածները՝ 3.6 հարվածֈ Երկու խմբերի՝ առաջին ռաունդից ստացված 

արդյունքների համեմատության դեպքում պարզ է դառնում, որ 

ստուգողական խմբի բռնցքամարտիկներն իրենց արձանագրած 

ցուցանիշներով զիջում են հետազոտական խմբի բռնցքամարտիկներինֈ  
Աղյուսակ 1: 

 Հետազոտական և ստուգողական խմբերի երեք մրցումներում մասնակիցների 

մենամարտերից ստացված արդյունքները 
 1-ին ռաունդ 2-րդ ռաունդ 3-րդ ռաունդ 

ՀՔ ԱՀ ՀՔ ԱՀ ՀՔ ԱՀ 

Հետազոտական 

խումբ, միջին 

ցուցանիշ 

45 5 52.4 6.2 27.6 4.2 

Ստուգողական 

խումբ, միջին 

ցուցանիշ 

41.2 3.6 49.4 5.4 26.2 2.6 

 

Երկրորդ ռաունդում կատարված հարվածների քանակը 

հետազոտական խմբում գրանցվել է 52.4 հարված, որից արդյունավետ 

հարվածների քանակը՝ 6.2 հարվածֈ Այստեղ ևս ստուգողական խումբը 

զիջում է հետազոտական խմբի բռնցքամարտիկներին, քանի որ երկրորդ 

ռաունդի հարվածների քանակը կազմել է 49.4 հարված, իսկ 

արդյունավետ հարվածներինը՝ 5.4 հարվածֈ Սա արդեն իսկ վկայում է 

ստուգողական խմբի բռնցքամարտիկների հատուկ և ընդհանուր 

ֆիզիկական պատրաստության թերի կողմերի մասին, ինչի հետևանքով 

ընկնում է մարզիկի ընդհանուր արդյունավետությունըֈ  

Երրորդ ռաունդում հետազոտական խմբի հարվածների քանակը 

կազմել է 27.6 հարված, իսկ արդյունավետ հարվածները՝ 4.2 հարվածֈ 

Ստուգողական խմբում հարվածների քանակը կազմել է 26.2 հարված, 

իսկ արդյունավետ հարվածները՝ 2.7 հարվածֈ  
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Վերը նշված ցուցանիշները վկայում են այն մասին, որ 

հետազոտական խմբում մարզումների ընթացքում պարբերաբար 

կատարված հատուկ և ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստության 

համար նախատեսված վարժությունները և իրագործված մանկավար-

ժական հսկողությունը ցույց տվեցին, որ այն նպաստել է հետազոտական 

խմբի բռնցքամարտիկների մրցումներում կատարած արդյունավետ 

հարվածների քանակի բարձրացմանըֈ Մանկավարժական գիտափորձից 

ստացված արդյունքներն էլ ավելի հասկանալի դարձնելու համար այն 

ամրագրել ենք նաև մաթեմատիկական վիճակագրական մեթոդների 

օգնությամբֈ 
Աղյուսակ 2: 

 Հետազոտական խումբ 
 1-ին ռաունդ, 

հարված, քանակ 

2-րդ ռաունդ, արդ. 

հարված 

3-րդ ռաունդ, արդ. 

հարված 

2-րդ ռաունդի 

հարվածների քանակը 0.71 0.90 -0.16 

3-րդ ռաունդի 

հարվածների քանակը 0.69 0.50 0.79 

1-ին ռաունդի 

հարվածների 

արդյունք 

0.63 -0.1 -0.1 

 

Աղյուսակ 3: 

 Սստուգողական խումբ 
 1-ին ռաունդ, 

հարված, քանակ 

2-րդ ռաունդ, արդ. 

հարված 

3-րդ ռաունդ, արդ. 

հարված 

2-րդ ռաունդի 

հարվածների քանակը 
0.66 0.80 -0.5 

3-րդ ռաունդի 

հարվածների քանակը 0.70 0.55 0.75 

1-ին ռաունդի 

հարվածների 

արդյունք 

0.65 -0.1 -0.3 

 

Ուսումնասիրություններից ստացված արդյունքները ցույց տվեցին 

/աղյուսակ 2 և 3/, որ հետազոտական խմբի բռնցքամարտիկների՝ 2-րդ 

ռաունդի հարվածների քանակի և արդյունավետ հարվածների միջև 

նկատվել է սերտ կապ՝ r= 0.90, իսկ 3-րդ ռաունդի հարվածների քանակի 

և արդյունավետ հարվածների միջև կոռելացիոն կապը՝ r=0.79, ուժեղ է 

արտահայտվածֈ Ստուգողական խմբում ևս նկատելի են կոռելյացիոն 

կապերի արտահայտություններ, սակայն ընդհանուր թվական 
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ցուցանիշներով զիջում են հետազոտական խմբի արձանագրված 

արդյունքներինֈ 

Եզրահանգում: Ուսումնասիրություններից ստացված արդ-

յունքները թույլ են տալիս կատարելու հետևյալ հետևությունները. 

 Մեր կողմից ստացված արդյունքների ներդրումը մանկա-

վարժական գիտափորձի ձևով պատանի բռնցքամարտիկների 

մարզման գործընթացում ցույց տվեց, որ արդյունավետ 

հարվածների քանակը բավականին գերազանցել է նախկին 

ցուցանիշները /1-ին ռաունդում՝ 2.3, 2-րդ ռաունդում՝ 1.6 և 3-րդ 

ռաունդում՝ 1.2/ֈ 

 Մանկավարժական գիտափորձի արդյունքները ցույց տվեցին, որ 

մեր կողմից պլանավորված մասնագիտական վարժությունները 

մարզումներում՝ բարձիկի, պարկի վրա 3 րոպե տևողությամբ, 

փորձամրցման ընթացքում նպաստում են պատանի բռնցքամար-

տիկների մրցակցական գործունեության ժամանակ հարվածների 

քանակին և դրանց արդյունավետությանըֈ 

 Մեր կողմից առաջարկված մեթոդիկան՝ երիտասարդ 

բռնցքամարտիկների ընդհանուր և հատուկ ֆիզիկական պատ-

րաստության վերաբերյալ, կարող է հիմք հանդիսանալ երիտա-

սարդ բռնցքամարտիկների մարզման գործընթացի կազմակերպ-

ման գործումֈ  

 

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ УДАРОВ МОЛОДЫХ БОКСЕРОВ 

Тамирян А. Ш. 

 

Мы изучили количество эффективных физических и технических 

тренировок, проведенных 20-ю юными боксерами во время регулярной 

подготовки, и особенно количество и эффективных ударов на 

соревнованиях. Результаты научно-педагогического эксперимента 

показали, что запланированные нами профессиональные упражнения на 

тренировках, на подушке, на мешке в течение трех минут во время 

соревнований способствуют увеличению количества ударов в 

соревновательной деятельности юных боксеров и их результативности. 

Ключевые слова:  физический, технический, тактический, удары, 

точность, эффективность, специальная физическая подготовка, 

боксерские  мешки, боксерские лапы. 
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STUDY OF YOUNG BOXER'S EFFECTIVE STRIKES 

Tamiryan H. Sh. 

 

We studied the number of effective physical and technical training 

performed in the training of 20 young, regular boxers, especially the number 

of blows performed in competitions. The results of the pedagogical scientific 

experiment showed that the professional exercises planned by us in the 

trainings, in a cushion, on the bag for three minutes, during the competition, 

contribute to the number of blows during the competitive activity of young 

boxers and their effectiveness.  

Keywords: physical preparation, technical preparation, tactical 

preparation, strokes, accuracy, efficiency, special physical training, punching 

bags, boxing paws. 
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ԲԱՐՁՐԱԿԱՐԳ ԲՌՆՑՔԱՄԱՐՏԻԿՆԵՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ 

ԵՎ ՏԱԿՏԻԿԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄԸ  

Թամիրյան Հ. Շ. 

 

Ուսումնասիրել ենք բարձրակարգ բռնցքամարտիկների 

մարզումներում իրագործվող հատուկ ֆիզիկական, տեխնիկական և 

տակտիկական պատրաստության համար պլանավորված միջոցները և, 

հատկապես, հարվածների դիպուկությունըֈ Կատարված ուսումնասի-

րություները մեզ  թույլ տվեցին կատարել հետևյալ հետևությունները. 

բարձրակարգ բռնցքամարտիկների շրջանում պլանավորված և 

կիրառվող ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստության համար 

միջոցները նպաստել են շարժողական ընդունակությունների 

արդյունքների աճինֈ Մարզման գործընթացում մասնագիտական 

վարժությունների և դրանց նկատմամբ իրագործվող մանկավարժական 

վերահսկողությունը նպաստել է բռնցքամարտիկների տեխնիկա-

տակտիկական պատրաստությանը: 

Բանալի բառեր. տեխնիկա, տակտիկական, ֆիզիկական, հարված, 

դիպուկություն, ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն, հատուկ 

ֆիզիկական պատրաստություն, բռնցքամարտֈ 

 

Նախաբան: Բռնցքամարտը դասվում է այն բարդ և կոորդինացիոն 

ընդունակություններով  մարզաձևերի շարքին, որոնք պահանջում են 

ֆիզիկական, տեխնիկական, տակտիկական և բարոյահոգեբանական 

հուսալի պատրաստականություն՝ ռինգում հաջողության հասնելու 

համարֈ Սա նշանակում է, որ ընդհանուր ֆիզիկական 

պատրաստություն (ԸՖՊ) և հատուկ ֆիզիկական պատրաստություն 

(ՀՖՊ) փոխադարձ կապը միանշանակ կարող է հիմք հանդիսանալ 

մարզումները լիարժեք կատարելու և շարժողական կարևոր 

2 0 2 1   № 2 
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ընդունակություններ մշակելու համարֈ Բռնցքամարտի գիտակները 

[1,2,3] ուսումնասիրել են առաջատար բռնցքամարտիկների 

պատրաստության կողմերը և հանգել են եզրահանգումների, որ ԸՖՊ և 

ՀՖՊ փոխադարձ կապի առկայության դեպքում բռնցքամարտիկը կարող 

է հասնել ցանկալի հաջողություններիֈ Հեղինակները միաժամանակ 

նշում են, որ բռնցքամարտիկը հաջողության է հասնում նաև այն 

դեպքում, երբ պարբերաբար դիպուկ հարվածներ է իրագործում, ուստի 

հարվածաշարերի ուսումնասիրումն այսօր էլ պետք է համարել 

արդիական, քանի որ այն դեռ հետազոտման կարիք ունի: 

Աշխատանքը կատարելու համար նպատակ ենք դրել 

ուսումնասիրել բարձրակարգ բռնցքամարտիկների մարզումներում 

իրագործվող հատուկ ֆիզիկական, տեխնիկական և տակտիկական  

պատրաստության համար պլանավորված միջոցները և, հատկապես, 

հարվածների դիպուկությունըֈ 

Նպատակը իրականացնելու համար խնդիր է դրված 

ուսումնասիրել 20 կարգային բռնցքամարտիկների  /10 փորձարարական 

խումբ, 10 ստուգողական խումբ/ հարվածաշարերի դիպուկությունը մեկ 

և երկու րոպեների շրջանակներում, փորձամրցում, բարձիկի, պարկի 

վրա և ձեռնաթաթերի օգնությամբֈ Ընդհանուր ֆիզիկական 

պատրաստության համար նախատեսվել էին իրականացնել հետևյալ 

ստուգողական վարժությունները՝ կարճ տարածության վազքեր 30 մ,       

60 մ, տեղից հեռացատկ, տեղից վեր ցատկ՝ ըստ Աբալակովի, ինչպես 

նաև ծանրաձողով գցումներֈ Նախատեսվում է փորձարարական և 

ստուգողական խմբի նկատմամբ իրականացնել մանկավարժական 

հսկողություն 2 տարվա կտրվածքով /6 ամիսը մեկ կատարել 

համապատասխան գրանցումներ/, ինչպես նաև նույն հարվածների 

արդյունավետությունը ստուգել մրցումների ընթացքումֈ 

Աշխատանքի նպատակը և խնդիրները իրականացնելու համար 

օգտագործելու ենք հետազոտման հետևյալ մեթոդները՝ 

1. մասնագիտական գրական աղբյուրների ուսումնասիրում, 

2. փորձարարական և ստուգողական խմբերի նկատմամբ իրագործվող 

հարվածների գրանցում, 

3. մանկավարժական վերահսկողություն, 

4. մաթեմատիկական վիճակագրությունֈ 

Ուսումնասիրություններից ստացված արդյունքների վերլուծութ-

յունը ցույց տվեց /աղ. 1 և 2/, որ հետազոտական խմբի բռնցքամար-

տիկների մոտ առավել աճ է նկատվել ԸՖՊ համար նախատեսված բոլոր 
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վարժություններում, համապատասխանաբար՝ 30 և 60մ վազքում՝ 0.11 և 

0.13 վրկ., տեղից եռացատկում՝ 10 սմ, տեղից վերցատկում՝ 0.1սմ,  իսկ 

ծանրաձողի գցումներում քանակը ավելացել է 7.5 անգամ: 

Ստուգողական խմբի բռնցքամարտիկների շրջանում նույնպես աճ է 

գրանցվել, որը, սակայն, ընդհանուր արդյունքներով զիջում է 

հետազոտական խմբի բռնցքամարտիկներին: Այդ տարբերությունները 

կազմել են. 30մ վազքում՝ 0.68 վրկ., 60մ վազքում՝ 0.63 վրկ., տեղից 

եռացատկում՝ 0.53 սմ,  տեղից բարձրացատկում՝ 2.3 սմ, իսկ ծանրաձողի 

գցումներում՝ 37.7 անգամ: Սա ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ 

պլանավորված մարզումները և դրանց նկատմամբ իրագործվող  

մանկավարժական հսկողությունը տալիս են դրական ցանկալի 

արդյունքֈ   
Աղյուսակ 1: 

Ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստության արդյունքները 

ուսումնասիրություններից հետո 

Աղյուսակ 2: 

Հատուկ ֆիզիկական պատրաստության  արդյունքները 

 

Խումբ 

Փորձա-

մրցում 

2ր 

Բարձիկի վրա 

հարված.2ր 

Պարկի վրա 

հարված 2ր 

Մարզաթա-

թերի վրա 

հարված 2ր 

Հար.

քան. 

Արդ.

հար. 
1 րոպ. 2 րոպ. 1 րոպ. 2 րոպ. 1 րոպ. 2 րոպ. 

Հետազոտ. 47.9 12.0 133.0 121.0 127.0 119.5 54.5 54.5 

Ստուգող. 29.5 6.8 116.5 98.5 105.5 88.0 50.0 45.1 

Տարբեր. 18.4 5.2 16.5 22.5 21.5 31.5 4.5 9.4 

Հատուկ Ֆիզիկական պատրաստության արդյունքների վերլու-

ծությունը ցույց տվեց, որ հետազոտական խմբի բռնցքամարտիկների 

արդյունավետ հարվածների քանակը մոտ երկու անգամ գերազանցում է 

ստուգողական  խմբին /12.0 և 6.8/՝ բարձիկի վրա հարվածների քանակը 

երկու րոպեի ընթացքում՝ 22.5 անգամ, պարկի վրա հարվածների 

քանակը՝ 31.5 անգամ, իսկ մարզաթաթերի վրա կայացած հարվածները՝ 

9.4 անգամֈ Վերը նշված ցուցանիշները ամրագրում են այն 

ճշմարտությունը, որ հետազոտական խմբի նկատմամբ կիրառվող խիստ 

Խումբ 
Վազք 30մ. 

վրկ 

Վազք 60մ 

վրկ 

Տեղ. եռաց 

սմ 

Վերցատկ 

ըստ Աբ. սմ 

Ծանր. 

գց. 2ր. 

Հետազ. 4.12 8.01 6.77 48.5 198.0 

Ստուգող. 4.18 8.63 6.24 46.8 161.7 

Տարբեր. 0.6 0.62 0.53 1.3 37.7 
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և հետևողական մանկավարժական հսկողությունը և վերահսկողութ-

յունը  տվել են դրական արդյունք և նպաստել բռնցքամարտիկներին՝ 

հասնելու տեխնիկատակտիկական տեսանկյունից բարձր ցուցանիշ-

ներիֈ 

Ուսումնասիրություններից ստացված  արդյունքներն էլ ավելի 

հասկանալի դարձնելու համար այն ամրագրել ենք նաև մաթե-

մատիկական վիճակագրական մեթոդների օգնությամբֈ Ուսումնասի-

րություններից ստացված արդյունքները ցույց տվեցին  /աղ. թիվ 3 և 4/, 

որ հետազոտական խմբում բարձիկի վրա հարվածների և տեղից 

հեռացատկ վարժության միջև /r=0.88/ ուժեղ կապ է արտահայտվել, 

փորձամրցում 3 րոպեի ընթացքում կատարված արդյունավետ 

հարվածները տեղից հեռացատկ վարժության հետ /r=45/ նկատելի 

կապով է արտահայտվել, իսկ ստուգողական խմբի մոտ կոռելացիոն 

կապերի արտահայտությունները նկատելի չենֈ Փորձ է արվել 

կոռելացիոն վերլուծություն կատարել նաև 1 րոպեի և երկու րոպեի 

ընթացքում կատարված հարվածների միջև: Այստեղ մեծ մասի մոտ 

արտահայտվել են միջին և ուժեղ կապեր, հատկապես՝ պարկի վրա 

հարվածների և սպառինգում 3 րոպեի ընթացքում արդյունավետ 

հարվածների կատարման նկատմամբ /r=72/:          
Աղյուսակ 3: 

 Հետազոտական խումբ 

 
Ծանր. գց 

2ր 

Վազք 

30մ 

Վազք 

60սմ 

Տեղ. 

Հեռաց. 

Տեղից 

Վերաց. 

Սպառ 3ր 0.22 -0.16 0.1 0.45 0.1 

Բարձ.վ.հարավ. 

3ր. 
-0.23 -0.23 -0.51 0.88 0.28 

Պարկի վ. հարվ. 

3ր. 
-37 0.19 -0.31 0.36 0.01 

Մարզաթ.վ. 

Հարվ. 3ր. 
0.25 0.28 -0.01 0.11 0.1 

Աղյուսակ 4: 

Ստուգողական խումբ 

 
Ծանր.գց. 

2ր 

Վազք 

30մ 

Վազք 

60մ 

Տեղ. 

Եռաց. 

Տեղ. 

բարձ 

Սպառինգ 3ր. 

Արդ.հարվ 
-0.17 -0.68 0.53 0.002 -0.42 

Բարձ վրա 

Հար. 3ր. 
0.01 -0.17 -0.1 -0.1 -0.1 

Պարկի. վրա 

Հարվ. 3ր. 
-0.25 0.14 -0.03 0.14 -0.48 

Մազաթ. վրա 

Հարավ 3ր. 
0.26 0.70 -0.79 0.16 0.16 
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Եզրահանգում: Ուսումնասիրություններից ստացված արդյունք-

ները թույլ են տալիս մեզ կատարելու հետևյալ հետևությունները՝ 

 բարձրակարգ բռնցքամարտիկների շրջանում պլանավորված և 

կիրառվող ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստության համար 

միջոցները նպաստել են շարժողական ընդունակությունների 

մշակմանը և արդյունքների աճին, 

 մարզման գործընթացում մասնագիտական վարժությունների՝ 

բարձիկի, պարկի, մարզաթաթերի վրա 3 րոպե տևողությամբ 

հարվածները, ինչպես նաև սպառինգում 3 րոպե կատարվող 

արդյունավետ հարվածների պլանավորումը  և դրանց նկատմամբ 

իրագործվող մանկավարժական վերահսկողությունը նպաստել են 

բռնցքամարտիկների տեխնիկատակտիկական պատրաստության 

բարձրացմանըֈ 

 

СРЕДСТВА ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И 

ТАКТИЧЕСКИХ ПОДГОТОВОК ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ БОКСЕРОВ 

Тамирян А. Ш. 

 

При обучении боксеров высокого класса мы изучили 

запланированные средства специальной физической, технической и 

тактической подготовки и особенно точность ударов. Проведенные 

исследования позволили сделать следующие выводы: спланированные и 

используемые средства общей физической подготовки боксеров высокого 

класса способствовали повышению результатов двигательных навыков, 

профессионально-педагогический контроль за выполнением 

профессиональных упражнений в тренировочном процессе облегчил 

технико-тактическую подготовку боксеров. 

Ключевые слова: техника, тактический, физический, удар, точность, 

общая физическая подготовка, специальная  физическая подготовка, бокс. 

 

WAYS OF PHYSICAL, TECHNICAL AND TACTICAL TRAINING 

MATERIALS FOR HIGH QUALITY BOXERS 

Tamiryan H. Sh. 

 

We have studied the means planned for special physical, technical and 

tactical training of high-class boxers, especially the accuracy of the blows. The 

studies that have been done have allowed us to do the following: the means of 
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general physical training planned and used among high-class boxers have 

contributed to the increase in the results of motor skills. The pedagogical 

control over the professional exercises fostered the development of the boxers 

technical-tactical prepareness. 

Keywords: technique, tactical, physical, shot, accuracy, physical training,  

boxing. 
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Հոդվածում ներկայացված է ուսուցման գործընթացի 

կազմակերպման ձևերից մեկը, որն իրականացվում է ինտեգրված 

ուսուցման օգնությամբ: Դիտարկվում են կրթության որակը ձևավորող 

հիմնական բաղադրիչները: Շեշտադրվում է զարգացնող ուսուցման 

գաղափարը: Հոդվածի նպատակն է ընդգծել ինտեգրված ուսուցման 

նշանակությունը սովորողների ստեղծագործական կարողությունների 

ձևավորման գործում՝ որպես զարգացնող ուսուցման իրականացման 

անհրաժեշտ պայման: 

Բանալի բառեր. ինտեգրված ուսուցում, զարգացնող ուսուցում, 

կրթության որակ, ստեղծագործական կարողություն, դատողակա-

նություն, բանականություն, մտահանգում, վերացարկում: 

 

Կրթական համակարգում իրար հաջորդող բարեփոխումները 

ուղղված են հայտնաբերելու կազմակերպչական և բովանդակային 

նշանակության խնդիրների նոր մեթոդաբանական լուծումներ, որոնք 

կնպաստեն կրթության որակի բարձրացմանը: «Կրթության որակ» 

հասկացությունը բազմաբաղադրատարր է, և դրա հետ կապված կարևոր 

է անդրադառնալ հետևյալ հարցերին. ա) կրթության բովանդակությանը, 

բ) ռազմավարությանը, գ) կրթական գործընթացի կազմակերպման 

ձևերին, դ) կրթական միջավայրի առանձնահատկություններին,               

ե) սովորողների ուսման դրդապատճառների ձևավորվածությանը և 

այլն: Հաշվի առնելով վերոհիշալը՝ կարող ենք իրավամբ ասել, որ այս 

բաղադրատարրերը սերտորեն կապված են միմյանց հետ, փոխլրացնում 

են իրար և բխում են իրարից: Խոսելով կրթության բովանդակության 

2 0 2 1   № 2 
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«կարողություններ և հմտություններ» բաղադրիչի մասին՝ պետք է 

ընդունել, որ նրանում ներառված է ճանաչողական, տրամաբանական, 

հաղորդակցական, համագործակցային, ինքնուրույն գործունեության 

տարրեր, այսինքն՝ այն ամենը, ինչն անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր 

մարդու՝ ստեղծագործ անձնավորություն դառնալու համար: 

Միաժամանակ պետք է համաձայնել այն մտքին, որ սովորողների 

ստեղծագործական կարողությունների ձևավորումը պայմանավորված է 

կրթական գործընթացի կազմակերպման արդյունավետ ձևերի 

ընտրությամբ: Տեղին է նաև ասել, որ ուսուցման գործընթացն 

արդյունավետ իրականացնելու համար կարևոր նշանակություն ունի 

ուսուցման ճիշտ մեթոդի ընտրությունը: Մ. Գ. Աստվածատրյանը 

«մեթոդ» հասկացությունն օգտագործում է երկու տարբեր իմաստներով՝ 

ա) որպես ուսուցման համակարգ կամ ուղղություն (ընդհանուր 

իմաստով) և բ) որպես ուսուցման եղանակներից մեկը (մասնավոր 

իմաստով) [1, 43]: Նկատենք, որ ուսուցման մեթոդի մեջ ամենակարևորը 

երեխայի մեջ թաքնված հնարավորությունների խթանումն ու 

զարգացումն է: Դրա հետ կապված մեջբերելով Մ. Վ. Ստեպանովի 

դիտարկումը, ըստ որի՝ կրթական գործընթացը պետք է կառուցել 

այնպես, որ նպաստի երեխաների մտածողության զարգացմանը, 

անհրաժեշտ գիտելիքների որոնմանն ու կիրառմանը [5, 15], հավելենք, 

որ այն օգնելու է սովորողներին սեփական ստեղծագործական 

հնարավորությունների բացահայտմանը:  

Սույն հոդվածի նպատակն է ընդգծել ինտեգրված ուսուցման դերը 

սովորողների մոտ ստեղծագործական կարողությունների ձևավորման 

գործընթացում: Թեպետ ինտեգրված ուսուցման ծրագրերը կազմվում են՝ 

հիմնվելով նույն նյութի վերաբերյալ տարբեր առարկաների տված 

գիտելիքների վրա, բայց, ինչպես նշում է Տ. Գ. Բրաժեն, ինտեգրումը 

միայն տարբեր առարկաների գիտելիքների տարանջատված միավորում 

չէ, այլ սերտորեն փոխկապակցված ամբողջություն [4, 59]:  

Ժամանակակից մանկավարժության մեջ ինտեգրված ուսուցումը 

ներկայացվում է նոր տեսանկյունով: Այն զարգացնող է, բազմաբո-

վանդակ, ներառում է և՛ զարգացման սահմանափակ հնարավո-

րություններ ունեցող սովորողների, և՛ միջառարկայական կապերի 

կիրառումը, և՛ բազմահամակազմային դասարաններում իրականացվող 

գործընթացները: Ե. Ա. Եկժանովայի դիտարկումով՝ ինտեգրված 

ուսուցումը, հիմնվելով հատուկ և ընդհանուր կրթության սկզբունքների 

վրա, պետք է ունենա զարգացնող, դաստիարակող բնութագիր, որը 



343 

 

ենթադրում է սովորողների բարոյական գաղափարների, վարքի 

համարժեք ձևերի մշակում՝ բոլոր մասնակիցների ներառմամբ 

կրթական գործընթացում [3, 52]:  

Այս հոդվածը մի փորձ է՝ ներկայացնելու ինտեգրված ուսուցման 

այն բաղադրատարրը, որը, հիմնվելով միջառարակայական կապերի 

կիրառման վրա, դառնում է սովորողների ստեղծագործական 

կարողություննները ձևավորող ուսուցում: 

Ստորև ներկայացնում ենք 6-րդ դասարանում բնագիտության 

դասի նկարագրություն, որը կարելի է իրականացնել «ինտեգրված 

ուսուցման» օգնությամբ: Այն նպատակ ունի նաև ստեղծագործական 

կարողությունների ձևավորմանը: Նպատակահարմար ենք գտնում 

«ինտեգրված ուսուցման» կիրառումը իրականացնել «Լուսային և 

ձայնային երևույթներ» թեմայի ամփոփման ժամանակ՝ փորձելով ցույց 

տալ նշված թեմայի ամփոփման միջոցով սովորողների 

ստեղծագործական կարողությունների զարգացման հնարավորությունը: 

Հաշվի առնելով Լ. Ս. Վիգոտսկու տեսակետը, ըստ որի՝ ստեղծագոր-

ծությունը մարդու գոյության և էական ուժերի դրսևորման անհրաժեշտ 

պայմանն է, աշխարհի նկատմամբ վերաբերմունքի հոգևոր ու 

գիտակցական առանձնահատուկ վիճակը [5, 24], պետք է նկատենք, որ 

հատկապես այս թեմայի ամփոփումը՝ ինտեգրված ուսուցման 

եղանակով, սովորողների մոտ ձևավորելու է իրականի ու 

երևակայականի սահմանները, որը տանելու է նրանց համար 

բացարձակ ճշմարտության բացահայտմանը: Ընդունելով, որ 

բնագիտություն առարկան ինքնին հիբրիդային առարկա է, քանի որ իր 

մեջ ներառում է քիմիա, կենսաբանություն, ֆիզիկա, աշխարհագրություն 

և դրանով հանդերձ՝ նպաստում է սովորողների մոտ ընդհանուր 

բնագիտական հայացքների ձևավորմանը, տվյալ թեմայի ամփոփումը 

ուղղորդում է այդ գործընթացը դեպի սովորողների մտահայեցողություն: 

Նշենք, որ թեմայի ամփոփումը արդյունավետ իրականացնելու համար 

մանկավարժի կողմից  սովորողներին պետք է առաջադրվի թեմայի մեջ 

մտնող դասերի կրկնություն, ցրող, հավաքող ոսպնյակների, աչքի, 

հեռատեսության և կարճատեսության մոդելների պատրաստում՝ ըստ 

դասագրքի սխեմաների [2, 80-83]: Նշված մոդելների պատրաստումը 

նպաստելու է ոչ միայն սովորողների գործնական կարողությունների, 

տարածական պատկերացումների և ստեղծագործական մտածողության 

զարգացմանը, այլև համադրելու է տեսական գիտելիքները կիրառական 

հմտությունների հետ: Կապված վերոհիշյալի հետ՝ ուսուցիչը կարող է 
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աշակերտներին հանձնարարել, բացատրել իրենց ներկայացրած 

մոդելները՝ անդրադառնալով բնության մեջ և մարդու կյանքում դրանց 

նշանակությանը: Այսպես, օրինակ, քանի որ թեմայի մեջ մտնում է նաև 

«Լույսը և գույնը բնության մեջ» [2, 84], կարելի է գործնական 

աշխատանքի ձևով իրականացնել լույսի ցրումը պրիզմայի օգնությամբ, 

որի միջոցով բացատրություն տալ բնական երևույթի՝ ծիածանի 

առաջացմանը՝ կապելով գիտական և բնական երևույթները: Կարելի է 

հանձնարարել նաև գործնականում պատրաստել ապլիկացիա 

«Ծիածան»՝ բացատրելով ապլիկացիայի կատարման եղանակները, 

գույների նշանակությունը: Վերջինս նպաստելու է բնական 

ճանաչողության գործընթացին, իմացական գործընթացի մոտեցմանը և 

դրանով իսկ նրանց մոտ զարգացնելու է հետաքրքրասիրությունը, 

երևույթների մեջ թափանցելու ձգտումը: Իսկ նշված գործողությունները 

ենթադրում են սովորողների ստեղծագործական մտածողության 

զարգացում, քանի որ, ինչպես դիտարկում է Դ. Բ. Բոգոյավլինսկին, 

ստեղծագործական մտածողությունը իր  մեջ որպես մտածողության 

բաղադրատարրեր ներառում է մտքի ճկունությունը, ինքնատի-

պությունը, արագությունը, երևակայությունը, խորաթափանցությունը, 

բացառիկ հետաքրքրասիրությունը [3, 29]:  

Անդրադառնալով ձայնի աղբյուրների տարածմանը, ձայնի 

ընկալմանը կենդանիների կողմից, «Լսողության հիգիենա» նյութի 

ամփոփմանը՝ նկատենք, որ ուսուցիչները սովորողներին հնարավո-

րություն են տալու տարբեր հարցերին տրված պատախանների 

օգնությամբ միավորելու կենդանաբանության, անատոմիայի, ֆիզիկայի, 

բժշկության, տեխնոլոգիայի, կերպարվեստի վերաբերյալ գիտելիքները: 

Նման հարցերից են, օրինակ՝ 1. ինչպիսի՞ն է մարդու լսողության 

ապարատի կառուցվածքը, 2. ո՞ր երևույթն են անվանում արձագանք,            

3. Ինչու՞ նույնիսկ գիշերները չղջիկները շրջանցում են արգելքները և 

այլն [2, 88-90]: Իհարկե, պետք է անդրադառնալ նաև կերպարվեստի 

անիմալիստական ժանրին:     

Տեսական գրականության ուսումնասիրությունը և մանկավար-

ժական փորձի վերլուծությունը հնարավորություն են տալիս ասելու, որ 

ինտեգրված ուսուցմամբ դասապրոցեսի իրականացումը բնութագրվում 

է մի շարք օրինաչափություններով, որոնցից մասնավորապես 

առանձնացնենք հետևյալները. 
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 Դասի համար ընտրված դիդակտիկ նյութի շրջանակներում 

դասագրքային և լրացուցիչ գրականության հասկացությունների ու 

գաղափարների  համադրումը: 

 Դասապրոցեսի անցկացումը ինչպես մեկ, այնպես էլ մի քանի 

ուսուցիչների մասնակցությամբ, որոնք կարող են հանդես գալ 

որպես խորհրդատու-մանկավարժներ: 

 Սովորողների ուսուցման դրդապատճառների ձևավորումը: 

 Սովորողների կողմից գիտելիքի համակողմանի, բազմաշերտ և 

կայուն յուրացումը:  

 Սովորողների ստեղծագործական և հետազոտական կարողութ-

յունների ձևավորումը: 

Համակողմանիորեն դիտարկելով ինտեգրված ուսուցման 

գաղափարը՝ նկատենք, որ դրա արդյունավետ իրականացման համար 

ուսուցչի գործողությունները պետք է կրեն ստեղծագործական բնույթ: 

Քանի որ ինտեգրված ուսուցումը ինքնին նշանակում է դուրս գալ մեկ 

առարկայի շրջանակներից, կարծրատիպային մտածողությունից անցում 

կատարել իրավիճակային և իմպրովիզի տարրեր պարունակող 

մտածողության: Ինտեգրված ուսուցման կիառմամբ դաապրոցեսի 

կազմակերպումը ենթադրում է հաղթահարել խնդիրների մակերեսային 

և ձևական ուսումնասիրությունը, ընդլայնել տեղեկատվության 

շրջանակը, սովորողներին ներառել որոնողական, ստեղծագործական 

գործունեության մեջ: Ինչպես նշում է Ա. Յա. Դանիլյուկը, «ինտեգրված 

ուսուցումը հնարավորություն է տալիս խորացնելու ընկալման 

գործընթացը, հստակեցնելու հասկացություններն ու օրենքները, 

ընդհանրացնելու թեման, միավորելու սովորողների փորձն 

ուսումնասիրվող նյութի  տեսական վերլուծության հետ [5,  89]:  

Այսպիսով, ինտեգրված ուսուցումը սովորողների մեջ ստեղծում է 

նախադրյալներ՝ ձևավորելու և զարգացնելու համար ինչպես 

առարկայական, այնպես էլ ընդհանուր ուսումնական կարողություններ՝ 

նպաստելով սովորողների ինքնուրույն, մտավոր, հետազոտական 

գործունեության հնարքների տիրապետմանը և ստեղծագործական 

ունակություների զարգացմանը: Ընդունելով, որ ստեղծագործական 

մտածողությունը գիտական մտածողության հիմքն է, որի միջոցով սկիզբ 

են առնում նոր մտքեր, գաղափարներ, մանկավարժը կարող է դա 

օգտագործել ուսուցման գործընթացը բնական ճանաչողության 

գործընթացին նմանեցնելու, սովորողների մոտ  ուսուցման նկատմամբ 

հետաքրքրություն ձևավորելու և սովորելու դրդապատճառները 
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զարգացնելու ուղղությամբ: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ 

մտածողության զարգացումը որոշիչ դեր է խաղում ճանաչողության 

ոլորտում, պետք է հավաստենք, որ ինտեգրված ուսուցման կիրառումը 

հնարավորություն է տալիս սովորողներին ներթափանցել 

ուսումնասիրվող երևույթների ու գործընթացների ներքին կառուցվածքի 

մեջ, բացահայտել պատճառահետևանքային կապերը, վերլուծել, 

համադրել, հակադրել, ընդհանրացնել, հայտնաբերել շարժիչ ուժերը, 

սահմանել օրինաչափությունները: Այս ամենի արդյունքում 

սովորողների մոտ զարգանում են մտածողության երկու մակարդակ-

ները՝ դատողականությունը և բանականությունը, որոնք էլ իրենց 

հերթին հանգեցնում են մտահանգմանը և մտածողության բարձրագույն 

աստիճանի՝ վերացարկման ձևավորմանը:  

6ակց 

ЗНАЧИМОСТЬ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ В 

ФОРМИРОВАНИИ ТВОРЧЕСКИХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 

Манвелян А. Р. 

 

В статье представлен один из видов организации процесса обучения, 

который реализуется посредством интегрированного обучения. 

Рассматриваются основные средства, образующие качество обучения. 

Подчеркивается идея развивающегося обучения. Цель статьи – выделить 

значимость интегрированного обучения в формировании и повышении 

творческих навыков учащихся. 

Ключевые слова: интегрированное обучение, развивающее обучение, 

качество образования, творческий навык, суждение, интеллект, 

рассуждение, абстракция. 
 

THE IMPORTANCE OF INTEGRAL LEARNING IN FORMATION OF 

STUDENTS‘ CREATIVE SKILLS 

Manvelyan A. R. 

 

One of the learning process organization types which realizes by means 

of integral learning has been presented in the article. The main reasons of 

developing the quality of learning have been considering. The idea of 

developed study is underlining. The aim of the article is to pick out the 

meaning of integral learning in developing and improving student's creative 

skill.  
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