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 Ընտրված թեման արդիական է, քանի որ այսօր, առավել քան 

երբևէ, գրականագիտությունը հենվում է մի կողմից՝ հարակից 

գիտությունների՝ հոգեբանության, փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և 

այլնի ձեռքբերումների վրա, մյուս կողմից էլ ներկայանում են 

գրականագիտական մոտեցումներ, որոնք թույլ են տալիս նոր կողմերից 

դիտել գրական իրողությունները:  Լեռան արքետիպը, լինելով բնության 

առավել մնայուն ու վեհատեսիլ դրսևորումներից, բանահյուսության ու 

գրականության մեջ ստեղծել է կրկնվող կերպարներ, սյուժեներ ու 

մոտիվներ և ընկալվում է իբրև համընդգրկող, վերածնվող մտածական 

մոդել, որը թեպետև շարունակ ենթակա է արտաքին 

փոփոխությունների, սակայն իր մեջ ունի կայուն իմաստային-

արժեբանական կարևոր միջուկ: Լեռան պատկերը կայուն ներկայություն 

ունի հայկական մշակույթում, հետևաբար և առաջին հերթին նրա 

բանահյուսության մեջ:  

Բանալի բառեր. հայոց լեռներ, արքետիպային մոտիվ, 

բանահյուսություն, հոգևոր կյանք, խտացումներ, համակարգ, ազգային 

բնավորություն, Մուշ, Սասուն: 

 

Նախաբան: Գեղարվեստական արքետիպը /նախաձև/, լինելով 

բանահյուսության ու գրականության մեջ կրկնվող կերպարներ, 

սյուժեներ ու մոտիվներ, ընկալվում է իբրև վերածնվող մտածական 

մոդել, որը թեպետև շարունակ ենթակա է արտաքին 

փոփոխությունների, սակայն իր մեջ ունի կայուն և հարուստ 

իմաստային հիմք, որ, ժողովրդական կյանքի արձագանքներին 

համապատասխան, հարստանում է համապատասխան իմաստային 

շերտերով: Արքետիպն ունի բազմադիմի արտահայտություններ, 

սակայն մեզ հետաքրքրում է լեռան արքետիպային մոտիվն իբրև իշխող 

2 0 2 2   № 1 
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իրողություն առաջին հերթին հայկական բանահյուսական  

գրառումներում: Ուղղորդվել ենք հիմնականում ԵՊՀ 2016թ. 

հրատարակած «Գրականության տեսության արդի խնդիրներ» 

արժեքավոր ուսումնական ձեռնարկով, Գ. Սրվանձտյանցի երկերի 

երկհատորյակով, Ա. Ղանալանյանի «Ավանդապատում»,                          

Ս. Հարությունյանի «Հայ հին վիպաշխարհը», Մ. Աբեղյանի,                             

Ա. Դոլուխանյանի ուսումնասիրություններով՝ աշխատելով ընդհան-

րական վերլուծության սահմաններում: Մեր աշխատանքում 

օգտագործել ենք ինչպես ընդհանուր-համադրական, այնպես էլ 

Էթնիկական հոգեբանության զուգադրական-համեմատական մեթոդ-

ները:  

…Ի սկզբանե հայ գրականությունը եղել է գոյապայքարի 

գրականություն, որտեղ իբրև բնական պաշտպանական տարածք ու 

սրբություն դիտվել է լեռը: Ահա թե ինչու նրա արքետիպային պատկերը 

դառնում է մշտամնա խորհրդանիշ ոչ միայն բանահյուսության, այլ նաև 

հայ նոր և նորագույն գրականություններում: 

Ժամանակակից նշանավոր հոգեբան Ալբերտ Նալչաջյանը նկատել 

է. «Ազգի հոգեկան կյանքի դրսևորումներից շատերը, 

ընդունակություններն ու հմտությունները ամրապնդվում ու մնում են 

նրա մշակույթի՝ պատմության, բանահյուսության, գրականության, 

ճարտարապետական հուշարձանների մեջ, կենցաղում, կայունացած 

միջանձնային և միջխմբային փոխհարաբերություններում, զանազան 

ավանդույթներում, տոնական, կրոնական և այլ արարողություններում, 

սովորույթներում …Վերջապես,ազգային մշակույթի մեջ զգալի  տեղ են 

գրավում բազմաթիվ խորհրդանշանները» (ընդգծումները հեղինակինն 

են) [5], [167]: Ապա, շարունակելով իր խոսքը, հոգեբանը բնորոշում է 

սիմվոլը՝ իբրև ազգային հոգեկանի, հատկապես բնավորության, 

ծածկագրման/ կոդավորման/ համակարգ [5], [171]: Հիրավի, դրանք 

յուրատեսակ խտացումներ են, որոնք հասկանալի են հաճախ նաև 

օտարին: Իսկ ազգի զարգացման որոշակի փուլում դրանք նաև 

համակարգի են վերածվում: Ի սկզբանե ազգային նվիրական սիմվոլի 

դեր են կատարել հայոց լեռները՝ իբրև տեղանքի ամենաբնորոշ 

արտահայտություն, քրիստոնեության շրջանում՝ իբրև հայկական 

մշակույթի ինքնատիպ ձևերի ՝ վանքերի, խաչքարերի ու մատուռների 

հանգրվան, հոգեկան բազմապիսի ապրումների արտահայտման միջոց: 

Թող որ դրանք մնային գերված ու օտարված, միևնույնն է, հին սիմվոլը 

իմաստավորվում, լրացվում էր հուզական նոր շերտերով, նոր 
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բովանդակությամբ, դառնում հոգեբանական խտացում: Կ. Զարյանն 

առանձնահատուկ իմաստ էր վերապահում հայրենական բնաշխարհին՝ 

գրելով. «Ամէն մարդ փնտրում է արտաքին առարկաների մէջ իր ներքին 

տեսիլքների համարժեքը» [2], [94]: Մեզ հետաքրքրող հարցի շուրջ նա 

կատարում է ուշագրավ դիտարկումներ «Անցորդը և իր ճամբան» 

համայնավեպում: Ըստ Կոստան Զարյանի՝ լեռը մենակություն է ու 

մեկուսացում [ն.տ.]: Ահա թե ինչու մեր «նավը միշտ մնում է լեռան վրա» 

և ոչ թե վերջապես հայտնվում իր տեղում՝ ծովի ազատ հորիզոնների 

դիմաց: Սակայն մյուս կողմից էլ գրողը խիստ մտահոգ է հայկական 

գործոնի նվազման համար. «Երբ հայը լքում է լեռները, նսեմանում է, 

փոքրանում, բարոյալքվում: Թող թվով լինենք քիչ, այդ կարևորություն 

չունի, բայց լինենք ամբողջովին այն, ինչ իսկապես ենք»… [2], [269]:  

Լեռան արքետիպային մոդելի իմաստավորման ու բազմապիսի 

դրսևորումների ասպարեզում առանձնանում է հայ բանագիտության 

ճանաչված ռահվիրան՝ Գարեգին Սրվանձտյանցը (1840-1892), որի 

անվան հետ է կապվում ազգային մեծ վիպերգի առաջին գրառումը: Իբրև 

քարոզիչ և նվիրակ՝ շրջելով հայոց գրեթե բոլոր բնակավայրերում՝        

70-80-ական թթ. նա ակտիվորեն արձագանքեց հասարակական նոր 

տրամադրություններին, ոչ միայն հավաքեց, այլև բնութագրեց 

բանահյուսական նմուշները՝ դառնալով նաև առաջիններից մեկը և 

ճանապարհ բաց անելով բազմաթիվ հետևորդների համար: Րաֆֆին 

գրեց. «Մեր գրականության մեջ ոչ ոք Սրվանձտյանցի չափ չէ 

ուսումնասիրել և չէ հավաքել մեր ժողովրդական ավանդությունները, 

սովորությունները, մեր նախապաշարմունքները…» [7], [24]: Մի 

հանճարեղ ներքնատեսությամբ նա կռահել է իր գրառած գործերի 

արժեքը և բացի իրեն տրված որոշակի առաքելությունից՝ հայաբնակ 

վայրերի վիճակագրություն և հոգևոր քարոզչություն, նա հընթացս 

երևան է բերել իսկական բանաստեղծական շնորհք ու երևակայություն՝ 

ըստ արժանվույն ներկայացնելով տվյալ վայրի ժողովրդական 

ընկալումը: Ամենևին չթերագնահատելով Սրվանձտյանցի հետնորդների 

անուրանալի վաստակը՝ մենք հատուկ տեղ ենք տալիս Գարեգին 

քահանային՝ որպես առաջնեկի և կանխատեսողի: Վանա Արծվիկը՝ 

Գարեգին  Սրվանձտյանցը,  հստակ գիտակցել է իր դերը և հայրենի 

հիշատակների եզակի արժեքը մեր ժողովրդի՝ իբրև հայի գոյատևման 

գործում: Նա գրում է. «Նախնյաց հիշատակներ այնչափ մեծ արդյունք 

ունին, որ ազգություն այնու հաստատ կը մնա, որ ազգաց մեռելություն 

այնու կը կենդանանա, Նահատակաց հոգին այնու կը զորանան, և 
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հայրենյաց վերանորոգություն այն տեղեն կը հառաջանա: Ասոր համար 

շատ բարբարոս խորամանկ բռնավորներ երբոր ազգ մի բնաջինջ առնել 

կամ ազգություն ուրանալ տալ ուզեին, նախ այն ազգի մեջ եղյալ 

գիրքերը կայրեին, կարդացողներ կսպանեին, նախնյաց շիրիմներ կը 

քանդեին, և այն ազգի Դյուցազանց, Նահապետաց, Թագավորաց և 

Քաջաց պատվական ոսկորները փշրեին կամ կը վառեին…, որով և ազգի 

մեջեն իսպառ կանհետանար այն հայրենասիրական կամ 

ազգասիրական սրբազան զգացմունքն ու հոգին, և ապա կսկսեին խեղճ 

ժողովուրդը գերել, տանել կամ դարձուցանել իրենց ազգութենեն» [8], 

[25]: Հայոց լեռների արքետիպային մոտիվները ներկայանում են իրենց 

վեհությամբ, եզակի  գեղեցկությամբ, իր հայրենակցին զորավիգ լինելու 

պատրաստակամությամբ: «Այն ամեհի բարձրաբերձ լեռները մեծություն 

մը կ‘ազդեին անոնց սրտին. անտառներով, մացառներով զարդարված 

սարերու գագաթներ և ծոցերը, նույնպես և շամբերը, որոց մեջ լեցուն 

գազաններ են, զիրենք  կ‘ստիպեին զենքի վարժվիլ թե՛ որսալու համար և 

թե՛ պաշտպանվելու համար: Այս ընդարձակ դաշտը և այն մեծատարած 

երկինքը վեհություն ու վսեմություն կ‘ազդեին անոնց հոգվույն, և այն 

պատվական կլիման արդեն զորավոր և հաղթանդամ կը կազմեր անոնց 

իրանները» [7], [32]: Ստեղծվում է արևմտահայ բնապատկերի մի 

հրաշալի համայնապատկեր՝ իր Նեմրութ, Սիփան, Բինգյոլ, Ծովասար, 

Վարագա ու Ծաղկանց, Քարքե ու Գրգուռ գագաթներով: Որքա՜ն սեր, 

հիացում կա այս տողերում, և բարեխիղճ մանկավարժը որքա՜ն 

տեսանելի կարող է դարձնել Րաֆֆի գրողին: «Մշո դաշտի արևելյան 

հյուսիսը կա մեկ լեռ Նեմրութ անուն, որո մեկ երեսը կը նայի 

Պուլանըխա և Մանազկերտու կողմը. Մեկ երեսը Խլաթն է առ ափն 

Վանա ծովուն, և մյուս երեսը Մշո դաշտն է. յուր թևի տակն ունի նաև մեկ 

փոքրիկ և իրմեն բաժան լեռ մը տանձաձև, սև և լերկ. այս փոքր լեռն է 

Գրգուռ, որու ներքևն է Ջրհոր գեղը…Դատվան գեղեն Ջրհորի 

սահմաններով  դեպի Նեմրութ դաշտակողմն գնալով՝ կը տեսնես կարգ 

մը տնկվածի կամ կանգնվածի պես սև քարեր, որոնք հեռվեն կամ մութ 

ժամանակ կրնան խաբել զմարդ՝ թե կարավան են անոնք կամ մարդ և 

ուղտ: Տեղացիք Բելի ուղտեր և ուղտապաններ կանվանեն զանոնք և 

որոնց համար կը վիպասանեն…» [7], [50]: Էջեր անց գրելու է. «Մեր ետևը 

բարձրագլուխ և անտարբեր կեցած էին Գրգուռ ու Նեմրութ լեռները, 

երես դեպ հարևելս, կազմ, անթարթ, թագավորի մը թիկնապահներու 

նման, աչերնին հառած Վարագա լեռան. և ահա հովն հանդարտորեն 

շարժեցավ, ոսկեղեն շողեր տեսնվեցան ալյաց շղարշատես ծալքերեն, 
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առագաստի հարսի մը պես ի հանդերձս ոսկեհուռ զարդարյալ և 

պաճուճյալ. երևեցան օգոստոսի արեգական ճառագայթները, հրեղեն 

վրանը դեղին լուսով ներկյալ արկավ Վարագեն մինչև Մոկաց լեռները, 

որո ներքև կը մնային Վանը, Հայոց ձորը, Ռշտունիք և երևույթն ամբողջ 

ծովուն, իբրև հատակ փռված վրանին, կապույտով և դեղինով, ոսկեթել 

գործած. Կակո՜ւղ գորգ, որուն վրա դրավ լույսն իր ոտները. - 

բարձրացա՜վ արեգակն» [7], [372]: 

Գարեգին սրբազանը սիրելի վայրերից ամեն մեկի համար գտնում է 

իր ներկապանակում համապատասխան գուներանգը, չի մոռանում 

հիշատակել նաև հյուսված երգերը. «Ե՛լ, քիչ մը հառաջ երթանք. Ահա 

Սիփանա սարը, այդ ահագին, բարձր, մասիսակերպ սարը, զոր և Թոմաս 

Արծրունին Մասիք կանվանե և գերմանացի Վակները՝ Գոռոզ լեռ: 

Բնակիչները մեկ բան կ‘երգեն այս լերան վրա իբրև հին երգ և կըսեն. 

«Նոյա տապանն եկավ ի Սիփան, /Ասաց./ Սիփան, ա՛ռ զիս, ա՛ռ 

զիս:/Սիփանն ասաց. / Գնա՛ ի Մասիս,/  Գնա՛ ի Մասիս,/ Որ մեծ է, քան 

զիս, որ բարձր է քան զիս» [7], [53]:  

Սիփանը համարվել է տեղացիների «Ողիմպոսն ու Պառնասը»՝ 

մուսայից ու քաջաց շնորհատու: Պատահական չէ, որ Սիփանը 

բավական մեծ անդրադարձ ունի ուղեգրություններում  որպես սիրո և 

մահվան հանդիպման վայր, Սիփանա գանգը մշտաձյուն, որն իր 

ոտները պարզել է «Արճիշո, Մանազկերտի և Պուլանըխա սահմանները»: 

Բինգյոլի համար նույնպես Սրվանձտյանցը գտնում է նրան հատուկ 

գույներն ու բնորոշումները՝ «բարձր ու աննման», որի գագաթին   

կվայելես անապակ օդ, և շուրջանակի երևում է ողջ Հայաստանը, 

Մասիսներն ու Արագածը, Արմավիրի ու Դվինի ավերակները: Կրկին 

Սրվանձտյանցը դիմում է համայնապատկերային արքետիպի հնարքին, 

ինչպես նախորդ դեպքերում: 

Լեռը նաև արդարության պահապանն է, խստասիրտ հովանավորը, 

ահա թե ինչպիսի նկարագրով է ներկայանում Սիփանը «Սարե 

Սիփանե» ժողովրդական վիպերգում [7], [55]: Երբ քաղցը նեղել է 

Սիփանին ապավինած սիրահար զույգին,  «սև տղան» եղնիկ է սպանել , 

և ինքն էլ գահավիժել լեռն ի վար…Բանագետ քահանան եզրակացնում է. 

«Ընդհանրապես քիչ են քրդերե ու տաճիկներե աշուղները Հայաստանի 

մեջ. այդ երկիր և այդ կլիման  հայուն է թողուցեր այդ միակ ձիրքը, որ 

անկողոպտելի է մնացեր. այդ   երկիրը կ‘ըսեմ, որ Քյուրդիստան չէ, 

ինչպես կ‘անվանեն ոմանք, այլ տակավին մինչև այսօր և մինչև 

հավիտյան Հայաստան է ու Հայաստան պիտի մնա» [7], [67]: 
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Ժողովրդական վիպերգից ծանոթ Ծովասարը ներկայանում է իբրև 

քույրը Սև սարի ու Մարաթու լեռան, ինչպես նաև Սասնո լեռան, որ 

եղբայրներից ամենազորեղն է և անպարտելին, և որի հիշատակները 

ձգվում են Քրիստոսից հազարավոր տարիներ առաջ: Լեռների 

նկարագրությունից անբաժան են բերդերը՝ Սասնո աշխարհին 

պահապան, որ մատնացույց են անում իրենց քաջարի բնիկների 

կենցաղավարությունը: Այսպիսով՝ հերթական անգամ Սրվանձտյանցը 

գտնում է լեռան արքետիպային ևս մի կարևոր հատկանիշ՝ դրանց 

պաշտպանական առաքելությունը: Սակայն լեռան պատկերագրության 

մեջ իր ծավալով ու գեղարվեստականությամբ, այնուամենայնիվ, 

առանձնանում է հայրենի սրբազան Վարագան: Սա բազմածալ մի 

առասպել է, աշխարհազգացման դարավոր պատումների շարք, որը 

դյութում-տանում է մի հեքիաթային եզերք. «Վարագա լեռը, որո 

գագաթին վրա ելլողը կը տեսնա եղեր, թե ի՛նչպես արևը վերջնալույսին 

կը մտնե ծովը, կը լողանա, մաքրվելու և հանգչելու ըրած ուղևորութենեն: 

Թե՝ այն ժամուն հարևմուտս երևցած շառագույն, մոխրագույն և 

ձյունագույն ծալ ծալ ամպերը արևուն անկողնո քողը և վարագույրներն 

են: Թե՝ անոր անկողինը ծովուն տակը ձգված է փրփուրի վրա: Թե՝ արև 

թագավորն է, ու լուսինը  թագուհին: Թե՝ աշխարհ արարած քնացած 

ժամանակը՝ լուսինը կ‘ելնե շրջելու, որ չտեսնան զինքը. ու բարիքներ կը 

սփռե արարածոց և ամոթխածոթյան համար երբեմն ամպե քող կը ձգե 

երեսին: Թե՝ աստղերը՝ լուսնո կույս ընկեր և նաժիշտներն են. հարորաձև 

աստղերը՝ նշան կու տան , որ ժամանակին վարողն ու ցանողը՝ բազում 

արդյունք կ‘առնու: Հարդգողը նշան  է՝ որ ժամանակով ուրիշ արարածոց 

աստված յուր մշակները ղրկեր մեր երկրի աստուծո կալեն հարդերը 

գողցեր, ու մեր աստծու հրեշտակները նետ աղեղով զարկեր սպաններ 

են գողերը, հարդը թափեր երկնից երեսն ու մնացեր: Կշեռք աստղերը՝ 

նշան են, որ Աստված ամեն աշխատավորին յուր վարձքը կը կշռե 

կ‘ուտա: Ցոլացող ասուպները նշան են, որ այնքան մարդ մեռան. վասնզի 

ամեն ծնած ու ողջ մարդոց մեկ մեկ աստղ կա երկինքը, և մեռած 

վայրկենին կը սուզանի աստղը» [7], [76]: Որքան մեծ է եղել 

համաժողովրդական սերն ու պաշտամունքը այս վայրերի հանդեպ՝ 

ցույց են տալիս նրանց մասին հյուսվածքների առատությունն ու 

մանրամասները՝ արշալույսը Վարագա սարից, ողջ բնության զարթոնքը. 

«…ահագին լերան մը տակեն կ‘ելլեն նախ 12 ղավազներ, սև սև 

արաբներ. և այդ լերան վրա լուսեղեն ճպոթներով ճառագայթի պես կը 

զարնեն. լեռը կը ցածնա. ամեն սարերը իրենց գլուխը կը խոնարհեն. 



17 

 

արևը յուր երեսը լվացած ժամանակ ջուրի ցողերով կը սրսկվին սարերը 

և դաշտերը. հավքերը ամենքը վեր կը թռնին այս ջրի սրսկումեն, 

կ‘արթնան, կճլվլան… Այս լեռը՝ բոլոր վանեցվոց ինչպես զբոսանաց, 

նույնպես և բանաստեղծական երգասացության առարկան և նյութն է: 

…Ունի ազդեցիկ և հրապուրիչ բնություն վայելչական, որո քարերն 

անգամ ձայն և բարբառ ունին» [7], [76-77]: Լեռան՝ իբրև սահմանափակ 

տարածքի, մենակության ու ազգային հարատևող ճակատագրի 

յուրատեսակ թարգման է Փոքր Մհերի ասքը, որը ևս բանագետի 

ուշադրության կենտրոնում է: «Այգեստանյայց հյուսիսակողմը փոքրիկ 

լեռնագոտի մը կա, որո արևելյան գլուխը կըսվի Զըմփզըմփ –մաղարա.  

Արևմտյան ծայրը՝ Ագրփի և մեջտեղը Մհերի դուռը: … Մհերի դուռը  

ամենալերջ քարն է, զոր տաշեր և կոկեր են մեծ դրան ձևով և վրան 

բևեռագիրեր գրած են, խիստ հստակ:  Բևեռագիրերը  նկատողության 

արժանի են, որ Հայաստանի ամեն նահանգներեն ավելի հաճախ՝ 

Վասպուրականի մեջ և անոր մոտակաները կը գտնվին» [7], [87]…: 

«Մհերի դրան վերեն սև ջուր մը կաթ կաթ կը ծորի : Եվ կ‘ըսեն. «Մհերն և 

յուր ձին Աստուծո հրամանով փակվեր են այն տեղը:…Այդ դռնով ներսը 

Ճախրի ֆալակ կը դառնա, այսինքն աշխարհի մարդկանց կամ 

երկրագնդին ճախրը, անիվը, Մհեր շարունակ անոր վրա կը նայի. Երբ 

այդ ճախրը դադարի, այն օր Մհեր կազատի, դուրս կ‘ելլե ու աշխարհը 

կ‘ավրե» [7], [88]: Ավելի ծավալուն շարադրանքը տեսնում ենք 

«Սասունցի Դավիթ կամ Մհերի Դուռ» վիպերգի էջերում: Հեղինակի 

դիտանկյունը դարձյալ շրջապատի ամենաբարձր գագաթն է ու նրա 

շուրջբոլոր սփռված հրաշալիքները, որոնց հանդեպ նա անկարող է 

զսպել իր զմայլանքը: Վարագա հարավում՝ Արարոց լեռը՝ «ջրավետ ու 

դալարագեղ»՝ դժվարագնաց Հոգվոց վանքով, որտեղ, ըստ Րաֆֆու վեպի, 

մեկ տարի անց է կացրել իր Սամվելը՝ հոր հետ հանդիպելուց առաջ:     

Մշո դաշտում Տավրոսի բարձր շղթան է՝ անտառոտ և երկաթի, 

կապարի և այլ հանքերով լի. «Ազգային զգացումը երբեմն վառ բոցի պես, 

երբեմն մարած մոխրի պես: Ահ, ո՞ր ազգի հայրենիքը այսչափ անմահ և 

պանծալի հիշատակները դեռ կենդանի ունի: Մշո դաշտի մեկ կողմը 

Սասնա քաջաբեր լեռներն են. մեկ կողմը Բզնունյաց ծովը ծիծաղախիտ 

կը ծածանի, և Ծովասար ճակատը Մշո վերևն է. թռչնոց երամը կասես 

բնության տաճարին մեջ Արարչին փառաբանիչ կարգված են՝ 

հրեշտակաց տեղ» [8], [140]: Սասունը բարձր լեռնային մի երկիր էր՝ սար 

ու ձորերով, կապաններով հարուստ, որի մասին թշնամուն վերագրում 

են հետևյալ խոսքը. «Ես գիտցա, թե Սասուն դաշտ ու դուրան էր,/ 
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Չգիտցա, թե քար ու կապան էր: /Մենք կարող չենք մտնել Սասուն./ 

Սասուն քար է ու կապան» [1], [333]: Այս լեռնային երկրից առանձնանում 

է Սև սարը/՝ Սիմ լեռը. <«այն է՝ Տորոսը, որ Մշո սար ալ կըսվի. զանազան 

գլուխների բաժանված, բայց իբրև մեկ տան մեջ մեկ գերդաստանի 

անդամք՝ իրարու մոտ ծունկ ծնկի, դեմ դեմի պուպուզած, ձորերով, 

վտակներով, գեղերով լի» [1], [333]: Սասնա լեռներից հաճախ են 

հիշատակվել Ծովասարը և Մեծ Մհերի կառուցած վանքը՝ որպես հայ 

ժողովրդական վիպերգի հիմնական աշխարհագրական տարածք: 

Սև սարի մեջ էր Մարաթուկ լեռը՝ <«սուրբ և բարեպաշտ», որը 

համարվել է ողջ ժողովրդի համար ամենահավաստի երդումնատեղին՝ 

«Հընը՛ Մարաթուկ վկա. Հընը՛ սուրբ Մարաթուկ գինա» [1], [333]: 

...Սասնո վրա հարձակվող թշնամիների նպատակակետն է 

գլխավորապես Մարաթուկը: Նրանք աշխատում են ավերել վանքը, և 

Դավթի հոր մահից հետո հենց ավերում են: Բայց Դավիթը նորոգում է 

«խանգրած» վանքը և բազմաթիվ միաբանություններ հաստատում 

միջին: Այս վանքն այնքան հարգանք ունի, որ նույնիսկ Կոզբադինը, որ 

նույն վանքը քանդել էր, երբ Դավիթը հասնում բռնում է նրան, ասում է. 

«Ես քու ժամու բախտ, ինձի չսպանես»: Եվ Դավիթը չի սպանում նրան» 

[1], [334]: 

Եզրահանգում: Այսպիսով՝ լեռան արքետիպը բանահավաքների 

գրառումներում բարձրագույն վեհություն, հինավուրց ավանդություն-

ների շտեմարաններ, ազգային հոգեկերտվածքի ու հիշատակների 

հավատարիմ պահապաններ են և ներկայանում են գերազանցապես 

զգացմունքային, գեղարվեստական պլանով: Եթե Գ. Սրվանձտյանցի 

աշխատանքը հիմնականում մնում էր ուղեգրական ու տեղագրական 

սահմաններում, ապա Մ. Աբեղյանի, Ա. Ղանալանյանի և նրանց 

հետնորդների պատումներում լեռան արքետիպը տեղակայվում է 

ավանդապատումի, ավանդության շրջանակներում: Ավանդություն-

ներում մարդու աշխարհաճանաչողությունն ունի «ավելի գիտակցական 

ու իրականության մոտ բնույթ, և առաջնայինը ոչ թե աստվածներն են, 

այլ իրենք՝ մարդիկ՝ բնության և հասարակական կյանքի հակոտնյա 

ուժերի դեմ մղած իրենց պայքարով, աշխատանքային գործունեությամբ 

և պատմական ճակատագրով» [4], [ԺԵ]: Լեռան արքետիպն այժմ 

հարստանում է արդիական բովանդակությամբ՝ միջուկում պահելով իր 

հիմնական կորիզը: Հետաքրքիր մի օրինաչափությամբ՝ հասարակ 

ժողովուրդը սիրել է հենց այն գեղարվեստական երկերը, որոնցում իրենց 

պատվավոր արտահայտությունն են ունեցել ժողովրդական 
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ավանդությունները (Խորենացի, Ալիշան, Ծերենց, Րաֆֆի, Դաշտենց, 

Գալշոյան…): Նման արքետիպերից են Մասիս սարը, Արագածը, 

Մարութան: Մասիսին վերաբերող ավանդություններում իշխում է 

դրամատիզմը, մեր ժողովրդի ապրած մեծ ողբերգությունը՝ ծննդավայրը՝ 

տարբեր հայրենիքից, պաշտելի ու նվիրական սարը՝ թշնամու 

տարածքում: Ավելի քան այլուր՝ հայ ժողովուրդը քաջ գիտակցել ու 

գիտակցում է այս ողբերգությունը, արտահայտում ինքն իրեն, իր 

պատմական ձգտումներն ու ինքնատիպ բնավորությունը՝ տարբերվելով 

այլ երջանիկ ժողովուրդներից… Ահա թե ինչու ավանդությունները 

դառնում են ժողովրդական բանահյուսության ամենաերկարակյաց 

ժանրերից՝ օժտվելով կայուն արքետիպային հատկանիշներով, ինչպես 

Մասիսը` Հովհաննես Շիրազի պոեզիայում: «Ավանդությունների մի 

զգալի մասը, գալով խորը հնությունից, շարունակ վերանորոգվում, 

վերաստեղծվում է՝ հարմարվելով նոր ժամանակների պահանջներին ու 

խնդիրներին, նոր սերունդների կյանքին, կենցաղին, բարքերին ու 

հասկացողություններին» [4], [ԼԲ]: Մասիսի  արքետիպը շարունակում է 

մնալ գերիշխող, քանի որ իրականության մեջ պահպանվում է նրա 

գերեվարված լինելու հանգամանքը, ավելին, պատմաքաղաքական 

վերջին իրադարձություններն է՛լ ավելի են սրում կորստյան ցավն ու 

ազգային արժանապատվությանը հասցված հարատև նվաստացումի 

զգացողությունը:  

  
АРХЕТИП ГОРЫ В ФОЛЬКЛОРНЫХ ЗАПИСЯХ 

Акопян А. Г. 

 
Тема статьи актуальна, так как сегодня литературоведение, как 

никогда ранее, опирается на смежные науки: психологию, философию, 

социологию и т.д. В течение времени появляются все новые подходы к 

анализу литературного текста, которые позволяют с новой стороны 

рассматривать изучаемую проблему. В центре нашего внимания- архетип 

горы в фольклорных записях исследователей и их дальнейшие отголоски 

в художественной литературе. Данный архетип, являясь наиболее 

устойчивой и величественной формой армянской природы, создал 

множество образов, сюжетов и мотивов, которые, будучи внешне  

меняющимися, имеют важную уствойчивую идейно-оценочную 
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сердцевину. Образ горы имеет устойчивое присутствие в армянской 

культуре и, в первую очередь, в фольклоре. 

Ключевые слова: армянские горы, архетипный мотив, фольклор, 

духовность, насыщенность, система, национальная жизнь, Муш, Сасун. 

 

THE ARCHETYPE OF MOUNTAINS IN FOLKLORE SOURCES 

Hakobyan A. G.  

 

The subject matter of the study is topical for some reasons. On one hand, 

literary studies are based on the achievements of such disciplines as 

psychology, philosophy, sociology, and on the other hand we have suggested 

new approaches that give us the chance to consider the matter in a new way. 

The archetype of mountains has created new personages, plots and motives  in 

folklore and literary environments and is perceived as a complete and reviving 

cognitive model which, though is subject to external changes, has stable 

semantic core. The picture of a mountain has a firm place in the Armenian 

culture and at first in the field of folklore. 

Keywords: Armenian mountains, archetypal motives, folklore, spiritual 

life, system, national character, Moush, Sasun. 
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СПЕЦИФИКА ЯЗЫКОВОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КАТЕГОРИИ 

СОВМЕСТНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ И ДРЕВНЕРУССКОМ 

ЯЗЫКАХ 

Оганисян А. Г. 

 

В статье анализируется семантическая категория совместности, 

специфика ее языковой репрезентации в древнерусском и современном 

русском языках. Новизна работы обусловлена малоизученностью данной 

категории в современной лингвистике. В статье также сделан вывод о том, 

что названная категория объединяет категории социативности и 

комитативности, которые, в свою очередь, являются ее составляющими. 

Выделено функционально-семантическое поле совместности, определены 

основные средства выражения отношений совместности обоих языков.  

Ключевые слова: категория  совместности, современный русский 

язык, древнерусский язык, структурная модель.  

 

Цель настоящей статьи – описать структурную модель категории 

совместности и выделить функционально-семантическое поле данной 

категории на примере древнерусского и современного русского языков. 

Для достижения поставленной цели предлагается решить следующие 

задачи: выявить семантические признаки совместности; создать 

структурную модель совместности; установить основные средства 

выражения данной категории; выделить поля и микрополя категории 

совместности, объединенные интегральным признаком совместности.  

Актуальность работы обусловлена малоизученностью данной 

категории. В последнее время появились работы, в которых категория 

совместности рассматривается на материале различных языков. 

Совместность – понятие, предполагающее «совпадение и/или взаимосвязь 

двух или более субстанций и форм их движения в пространстве и/или во 

времени» [3, 256]. При этом не учитывается основная, ведущая роль одной 

2 0 2 2   № 1 
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из субстанций. На основании этого определения совместность можно 

разделить на относительно равноправную и неравноправную. На 

семантико-синтаксическом уровне понятию равноправной совместности 

соответствует категория социативности, а понятию неравноправной 

совместности – категория комитативности. Социативность – разновид-

ность совместности, предполагающая относительное равноправие двух 

или более субстанций и форм их движения. Комитативность – тип 

совместности, предполагающий неравноправие совместных субстанций и 

форм их движения и признание ведущей роли одной из субстанций. 

Возниконовение категории совместности. Категория совместности 

находит выражение в языке на разных его уровнях: лексическом, 

словообразовательном, грамматическом (морфологическом и синтакси-

ческом). Летописи фиксируют литературную разновидность категории 

совместности древнерусского языка, что позволяет выбрать их в качестве 

лингвистического источника для сопоставительного анализа с 

избранными литературными произведениями современного русского 

языка. Совместность как в древнерусском, так и в современном русском 

литературном языке для выражения совместного действия используется 

чаще. Это обусловлено спецификой средств выражения совместности и, 

возможно, тем, что реципрокное (взаимное) значение выделилось на 

определѐнном этапе развития человеческого общества из представлений о 

совместном сосуществовании в пространстве в связи с появленим новых 

социальных ситуаций.  

Под субстанцией понимается любой вид и любое проявление 

материи. На логическом уровне субстанция может быть представлена как 

субъектом, так и объектом. То есть между субстанциями можно выявить 

три основных типа отношений:  

1) субъект – субъект;  

2) субъект – объект;  

3) объект – объект. 

Если рассматривать социативность как равноправное отношение 

между совместными субстанциями, то отношения субъект-объект для 

данной категории исключены, в то время как комитативность включает в 

себя все три типа указанных отношений. 

Трудность проведения границ между комитативом и социативом 

обусловлена тем, что, по нашему мнению, в языке невозможно (или почти 

невозможно) выражение полного равноправия актантов. Несмотря на то, 
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что в физической реальности можно допустить наличие такого 

равноправного отношения, человек, в силу избирательности своего 

мышления, все же обычно выделяет главный субъект или объект и 

вторичный.  

В лингвистике уже проводились попытки разграничить 

комитативность и социативность в рамках более крупной категории 

совместности. Проводя анализ смыслового содержания категории 

социативности, Д. С. Станишева отмечает, что помимо синтаксем, 

обладающих признаком социативности (здесь – совместности), данная 

категория включает в себя комитативные (сопроводительные) 

синтаксемы. Согласно мнению автора, собственно комитативную 

синтаксему можно выделить в предложениях: Яков вышел с лопатой.  

Люди идут с серпами (примеры Д. С. Станишевой). Д. С. Станишева 

считает, что в данных предложениях обозначается сопровождающий 

предмет. При этом «действие совершается только одним членом 

совместности, другой же не принимает в нем никакого участия. Он лишь 

находится при субъекте в момент совершаемого им действия. 

Грамматически это выражается обозначением второго члена совместности 

неодушевленным конкретным, вещественным существительным» [2, 52]. 

Д. С. Станишева выделяет в категории социативности подгруппу – 

творительный социативный взаимного действия (на материале русского 

языка). Автор отмечает, что данная подгруппа может находить отражение 

в следующих лексических группах глаголов:  

1) глаголах, обозначающих взаимный разговор, беседу, спор;  

2) глаголах со значением отношения: ссориться, мириться, судиться;  

3) глаголах, обозначающих борьбу, игру;  

4) глаголах, обозначающих торговлю, обмен, дележ. 

Отметим, что в целом ряде языков также присутствует явление, 

сходное с выделяемым автором творительным социативным взаимного 

действия. В нефлективных языках это явление получило название 

«реципрок». Реципрок (или взаимный залог) представляет симметричное 

отношение между членами сложного процесса. В этом случае члены по 

очереди становятся объектами и субъектами какого-либо действия. 

Некоторые лингвисты предлагают выделять категорию реципрока в 

качестве грамматической категории, «поскольку данная категория 

обладает специализированными средствами для маркировки». 
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В. П. Недялков, З. Генчева, Э. Генюшене выделяют в данной 

категории лексические и грамматические реципроки [5]. Основной 

особенностью грамматических реципроков является то, что базовый 

глагол в таких конструкциях не имеет изначально в своей семантике 

реципрокального значения. Данное значение выражается при помощи 

дополнительных лексем, так называемых «лексем-маркеров».  

Работы Д. С. Станишевой, В. П. Недялкова позволяют нам провести 

дальнейшее разграничение в пределах категории совместности. Категория 

реципрока является частным случаем более широкой категории 

социативности, а значит и совместности в целом. Отличительной 

особенностью реципроков является то, что они обозначают ситуации, в 

которых действуют два и более актанта, каждый из которых оказывается 

одновременно и действующим предметом (субъектом), и предметом, 

подвергающимся действию (объектом). В более общем виде реципрок 

можно представить как ситуацию с двумя участниками, А и Б, в которых 

А находится в том же отношении к Б, что и Б к А. Например, при споре 

двух человек каждый из них является одновременно и тем, кто спорит 

(субъектом), и тем, с кем спорят (объектом). Поскольку один и тот же 

участник ситуации выступает в роли как субъекта, так и объекта, можно 

сказать, что субъект и объект в этом случае связаны «симметричными 

отношениями», в терминологии некоторых лингвистов [1, 104].  

Если принимать во внимание приведенные выше соображения по 

поводу комитативности и социативности, становится очевидным 

достаточно сложный, комплексный характер исследуемой нами 

категории. 

Нам представляется, что категория совместности является 

неоднородным явлением, поэтому предлагается рассматривать ее как 

семантическое поле, включающее социативность (относительно 

равноправную совместность) и комитативность (неравноправную 

совместность). 

Категория совместности находит выражение в языке на разных его 

уровнях: лексическом, словообразовательном, грамматическом 

(морфологическом и синтаксическом). Семантическое поле совместности 

включает: 

1. Существительные, участвующие в выражении значения 

совместности: 
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 существительные, обозначающие совместных участников действий, 

событий, состояний: помощник, соратник, сотрудник, коллега, 

партнер и т. д. 

Данное поле можно в дальнейшем разбить на более мелкие 

микрополя по семантическому признаку «равноправный/неравноправный 

участник совместного действия, состояния, события». Микрополе 

равноправных совместных участников представлено следующими 

лексемами:  

 сотрудник, коллега, партнер и др.; 

 существительные, обозначающие участие в совместных действиях, 

событиях, состояниях: помощь, объединение, сотрудничество; 

 имена существительные, обозначающие общественные организации, 

собрания, группы: комитет, коллегия, колония, комиссия, община, 

консорциум, симпозиум, союз. 

2. Глаголы, участвующие в выражении значения совместности: 

 глаголы со значением «объединение, обеспечение совместного 

состояния субстанций»: объединиться, скоординироваться, совпасть, 

соединяться, вмещать, сцеплять, слиться, объединить, 

подключиться, созывать, составлять, консолидировать, сходиться, 

собирать, смешивать, скопляться, собраться, сливаться, созывать, 

присоединиться, совокупляться, сцепляться, смыкаться, 

породниться, смешаться, вступить, жениться, слиться, завязаться, 

спариваться, работать сообща; 

 глаголы со значением «разговор, беседа, спор, замечание»: спорить, 

комментировать, осуждать, судить, признаться, отрицать, 

оспаривать, рассматривать, конфликтовать, общаться, беседовать, 

обличать, беседовать наедине, убеждать, торговаться, пререкаться; 

 глаголы со значением «сравнение, сопоставление, подобие, 

соответствие/несоответствие, гармония»:сравнивать, гармонировать, 

противопоставлять, соответствовать, разниться, сопоставлять, 

согласоваться, сообразовать, соизмерять, сопоставлять, сличать, 

сверять; 

 глаголы со значением «сгущение, концентрация»: свернуться, 

уплотнять, сжимать, сгущаться, застыть, сжаться, 

сконцентрироваться; 
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 глаголы со значением «борьба, вражда»: бороться, противостоять, 

состязаться, сталкиваться, конфликтовать, соперничать, 

конкурировать, воевать; 

 глаголы со значением «ментальная деятельность»: вычислить, 

замышлять, затевать, познать, сделать вывод; 

 глаголы со значением «совместное переживание, эмоциональное 

состояние»: соболезновать, выражать восторг вместе, заботиться, 

поздравить, примирять, утешать; 

 глаголы со значением «соглашаться, мириться, сговариваться»: 

потворствовать, подтверждать, разрешать, подтверждать, 

соглашаться, потакать, идти на компромисс, уступать, тайно 

сговариваться, устраивать заговор. 

3. Имена прилагательные, выражающие качество субъектной 

совместности: общее, совместное, объединенное, всеобщее. 

4. Наречия и адвербиальные обороты: вместе, совместно, в компании, в 

унисон). Отметим, что наречия и адвербиальные обороты используются в 

основном для выражения значения равноправной совместности. 

Рассмотрим категорию совместности на примере древнерусского 

языка. Лексемы мысль - смыслъ - помыслъ в семантическом плане 

сближаются в следующих выделенных нами контекстах: Стополкъ же 

исполнися беззакония Каиновъ смыслъ приимъ (Ипатьев. лет., Радз. лет, 

Новгород. 4-ая лет., Лаврентьев. лет.); Приимъ помыслъ Каиновъ, с 

лестию посла ко Гльбу (Радз. лет., Новгород. 4-ая лет., Лаврентьев. лет.); 

По истине вътораго Каина улови мысль его, яко да избиеть вся 

наследникы отьца своего (Сказание о Борисе и Глебе, Сильв. сб-к) - в 

летописных списках жития Бориса и Глеба этот контекст отсутствует. 

Данные лексемы - мысль, смыслъ, помыслъ - рассматриваются как 

словообразовательные синонимы, так как их значения реализуются в 

однотипных смысловых контекстах. 

Таким образом, лексема мысль имела следующие значения:  

1) мышление, помышление;  

2) размышление, суждение;  

3) намерение, умыселъ;  

4) воображение. 

Лексема помыслъ обладала большей полисемичностью:  

1) мысль;  

2) промыслъ, провидение;  
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3) понятие;  

4) разсудокъ;  

5) замыслъ, злой умыселъ;  

6) стремление, намерение;  

7) вожделение;  

8) предмет желаний;  

9) основание, предлог;  

10) смыслъ, значение.  

Данные лексические единицы сходятся благодаря наличию в их 

лексической структуре семы «злой умысел». Но если в лексеме мыслъ как 

таковой, взятой вне контекста, эта сема не актуализируется, то в лексеме 

помыслъ она присутствует изначально. 

Таким образом, исходя из полученного материала, можно сделать 

вывод, что логический анализ категории совместности на примере 

современного русского и древнерусского языков показал неоднородность 

и комплексность исследуемой категории. Категория совместности 

представляет собой поле разноуровневых средств, определенным образом 

взаимодействующих между собой языковых элементов. Определение 

статуса категории совместности как семантического поля позволяет 

разделить ее на равноправную и неравноправную совместности, которым 

соответствуют категории социативности и комитативности, с дальнейшей 

дифференциацией названных категорий на семантическом уровне 

(собственно социативность и социативность взаимного действия). 

Отношение совместности находит свое отражение на разных уровнях 

древнерусского и современного русского языков. На лексическом уровне 

значение совместности может передаваться как с помощью 

словообразовательных средств, так и собственно лексически (значение 

совместности в этом случае заключается в самой семантике слова). 

Применение полевого подхода при исследовании категории совместности 

позволяет выделить значительное количество лексических микрополей, 

объединенных интегральным признаком совместности в современном 

русском языке, в соответствии с отнесенностью к той или иной части 

речи. 
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ՀԱՄԱՏԵՂՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԻ ԼԵԶՎԱԿԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ 

ԵՎ ՀԻՆ ՌՈՒՍԵՐԵՆՈՒՄ 

Հովհաննիսյան Ա. Գ.  

 

Հոդվածում վերլուծվում է համատեղելիության իմաստաբանական 

կատեգորիան, նրա լեզվական ներկայացման առանձնահատկությունը 

հին և ժամանակակից ռուսերենում: Աշխատանքի նորույթը 

պայմանավորված է ժամանակակից լեզվաբանության մեջ այս 

կատեգորիայի վատ ուսումնասիրությամբ: Հոդվածը նաև եզրակացնում 

է, որ նշված կատեգորիան միավորում է սոցիալականության և 

կոմիտատիվության կատեգորիաները, որոնք, իրենց հերթին, դրանց 

բաղադրիչներն են:  

Բանալի բառեր. համատեղության կարգ, ժամանակակից ռուսաց 

լեզու, հին ռուսերեն, կառուցվածքային մոդել: 

 

SPECIFICITY OF LINGUISTIC REPRESENTATION OF THE CATEGORY OF 

COMPATIBILITY IN MODERN AND OLD RUSSIAN LANGUAGES 

Hovhannisyan A. G.  

 

The article highlights the semantic category of compatibility, the 

specificity of its language representation in Old Russian and modern Russian 

languages. The novelty of the work is due to the lack of knowledge of this 

category in modern linguistics. It is concluded that the category named 

combines the categories of sociability and comitationality, which, in turn, are 

its components. As a result of the research, a functional-semantic (or 

conceptual) field of consistency is highlighted, the main means of expressing 

relations of compatibility at different levels of both languages are determined. 

Keywords: category of compatibility, modern Russian, Old Russian, 

structural model. 
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ԻՍՐԱՅԵԼԱ-ՊԱՂԵՍՏԻՆՅԱՆ ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

ԱՄՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄԸ  ԹՐԱՄՓԻ 

ՆԱԽԱԳԱՀՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ 

Հովհաննիսյան Ա. Հ. 

 

ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի փորձերը՝ բեկում մտցնել 

իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտության կարգավորման գործըն-

թացում, պայմանավորված էին և՛ նախընտրական շրջանում  տրված 

խոստումներով, և՛ այս հարցում աննախադեպ հաջողության հասնելու 

ձգտումով: Թրամփն առաջարկեց հակասական «Դարի համաձայ-

նագիրը», որն ընդհանուր առմամբ ենթադրում էր խաղաղ 

կարգավորման ծրագիր՝ հիմնված  երկու պետությունների փոխադարձ 

ճանաչման վրա, և 50 միլիարդ դոլարի ներդրում՝  որպես կարգավորման 

աջակցություն:  

Բանալի բառեր. Թրամփ, դարի գործարք, Երուսաղեմ, 

«օրինականացման մասին օրենք»,Արևմտյան ափ, Գազա, «երկու 

պետությունների ստեղծում»: 

 

Ներածություն: Պաղեստինյան հակամարտության կարգավորման 

հարցում ԱՄՆ-ի հանրապետական կուսակցության դիրքորոշումը, 

սկսած 1998թ. Ուայ-Փլանթեյշնի համաձայնագրի կնքումից, ընդունելի է 

եղել Իսրայելի վարչապետ Բենջամին Նեթանյահույի համար [17, էջ 68]: 

Թրամփը իր նախագահական քարոզարշավի ընթացքում մի շարք 

հայտարարություններ էր արել, որոնք ենթադրում էին, որ Թրամփը 

Իսրայելի դաշնակիցն է և ցանկանում է հաջողության հասնել այնտեղ, 

որտեղ մինչ այդ ձախողվել էին շատ մարդիկ [4, էջ 382]:  

Նպատակ և արդիականություն: Ներկայացնել Դոնալդ Թրամփի 

փորձերը իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտության կարգավորման 

ուղղությամբ, «դարի գործարքը կամ համաձայնագիրը»՝ ցույց տալով այդ 

համաձայնագրի հակասական և անիրատեսական կողմերը: 

2 0 2 2   № 1 
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Հիմնախնդրի ուսումնասիրվածության աստիճանը: Հակամար-

տության ուսումնասիրությամբ զբաղվել են հայկական, ռուսական, 

արևմտյան և արաբական արևելագիտական դպրոցների ականավոր 

ներկայացուցիչները: Խնդրո առարկա հարցին իրենց աշխատութ-

յուններում անդրադարձել են Ն. Հովհաննիսյանը [21], Ե. Աբգարյանը,     

Ս. Ավանեսովը [22], Ա. Թոփալյանը, Ռ. Կարապետյանը [23],                     

Շ. Կարամանուկյանը, Հ. Սարգսյանը, Ա. Հովհաննիսյանը [17]: 

Նախընտրական քարոզչության ընթացքում Թրամփը 

հայտարարեց, որ կօգտագործի գործարարի իր հմտությունները՝ 

կողմերին բերելու բանակցությունների սեղանի շուրջ, որոնք ընդհատվել 

էին դեռևս ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերիի միջնորդության ժամանակ, 

երբ Պաղեստինի ինքնավարության նախագահ Աբասը դաշինք կնքեց  

ՀԱՄԱՍ-ի հետ [1]ֈ Բոլորին հետաքրքրում էր այն հանգամանքը, թե 

ինչպես է Թրամփը կողմերին մղելու բանակցությունների վերսկսման, 

եթե ինքը արևմտյան ափում հրեական բնակավայրերի կառուցումը չի 

համարում անօրինական և խոչընդոտ բանակցությունների համար [9], 

իսկ Երուսաղեմի հարցը՝ խնդրահարույց: Երկու պետությունների 

հայեցակարգի համաձայն՝ Արևելյան Երուսաղեմը պետք է լինի 

Պաղեստինի մայրաքաղաքը, իսկ Արևմտյան Երուսաղեմը՝ Իսրայելի 

մայրաքաղաքը: [18] Այլընտրան-քորեն, Երուսաղեմը հռչակվելու է 

միջազգային տարածք և համատեղ ղեկավարվելու է Իսրայելի և 

Պաղեստինի կամ միջազգային հանրության կողմից որպես 

ամբողջություն [3, էջ 62], [25, էջ 7]: 

Դեռևս 2017թ.-ի փետրվարին Կնեսետն ընդունել էր 

«օրինականացման մասին օրենքը», որը հետադարձ ուժով 

օրինականացնում էր հրեական 55 բնակավայր և մոտ 4000 բնակելի 

միավորներ՝ կառուցված Արևմտյան ափին՝ պաղեստինցիների 

մասնավոր հողատարածքներում: Իսրայելի ընդդիմության առաջնորդ 

Իսահակ Հերցոգը օրենքը անվանեց «շատ լուրջ վտանգ», իսկ «Բեթզելի» 

իրավապաշտպան խումբը փաստեց. «Օրենքը հողերի զանգվածային 

բռնագրավման ևս մեկ դեպք է, որը տասնամյակներ շարունակ 

իրականացվում է իսրայելական իշխանությունների կողմից գրավված 

Պաղեստինի տարածքում»: Մերձավոր Արևելքի խաղաղության 

գործընթացում ՄԱԿ-ի խոսնակ Ն. Մլադենովի կարծիքով օրինագիծը 

«շատ վտանգավոր նախադեպ է, որը կարող է Իսրայելին կանգնեցնել  

միջազգային քրեական դատարանի առջև» [19]: Օրենքը դատապարտվել 

է նաև ԵՄ, Թուրքիայի,  Հորդանանի և պաղեստինցիների կողմից:  
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2017թ.-ի փետրվարի 15-ին Թրամփը Սպիտակ տանը Նեթանյահուի 

հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում  հայտարարեց. «Ես նայում եմ 2 

պետությունների և 1 պետության գաղափարին  և ինձ դուր է գալիս այն, 

որը ընդունում են 2 կողմերը, եթե Իսրայելը և պաղեստինցիները 

երջանիկ լինեն, ես ուրախ եմ» [20]: Նույն անհոգ տոնով Թրամփը, 

խոսելով հրեական բնակավայրերի մասին, խորհուրդ տվեց. «Ես 

կցանկանայի, որ դուք մի փոքր ձգձգեք բնակավայրերի կառուցումը»: Ի 

պատասխան՝ Նեթանյահուն Թրամփին խնդրեց պաշտոնապես ճանաչել 

ԱՄՆ-ի կողմից Իսրայելի ինքնիշխանությունը Գոլանի բարձունքների 

նկատմամբ [24]ֈ Թրամփի վարչակազմը իսրայելա-պաղեստինյան 

հակամարտության կարգավորման հարցում կարող էր ընտրել երեք 

տարբերակներից մեկը. 

 Պաղեստինյան հողերի հաշվին խնդիրը լուծել հօգուտ Իսրայելի, 

որը քայլ առ քայլ անեքսիայի կենթարկեր պաղեստինյան         

հողերը [2]:  

 Աջակցել համադաշնության ստեղծմանըֈ Արևմտյան ափն ու 

Հորդանանը կկազմեին մի համադաշնություն, իսկ Գազան և 

Եգիպտոսը կկազմեին 2-րդ համադաշնությունը [3, էջ 42]: 

Հետագայում այս երկրներն ու Իսրայելը կկազմեին նոր 

համադաշնությունֈ  

 Երկու պետությունների ստեղծումֈ Այս տարբերակը ամենարդարն 

ու ամենաիրավականն էր [4, էջ 73], որը մասնակիորեն կյանքի 

կկոչեր ՄԱԿ-ի 1947 թ. բանաձևը [5]ֈ Խաղաղության հասնելու 2 

հիմնական խոչընդոտները Իսրայելի կողմից նոր բնակավայրերի 

կառուցումն է և ահաբեկչությունը [6, էջ 94]: 

Բանտարկյալների դանդաղ, բայց կայուն ազատման, իսրայելական 

մեկուսացված բնակավայրերի տարհանման, Իսրայելի և Պաղեստինի 

ուսումնական ծրագրում բարիդրացիության  գաղափարի ամրապնդման 

քաղաքականությունը կարող էր լծակներ ստեղծել խաղաղ 

գոյակցության համար [7, էջ 210]: Այս մոտեցումը շատ կարևոր էր 2 

կողմերի միջև խաղաղ հարաբերությունների և վստահության 

հաստատման համար [8, էջ 21]: «Դարի գործարքը» նախատեսում էր 

Իսրայելի կողմից իրականացված անեքսիայի ճանաչում Արևմտյան 

ափի մեծ հատվածների, ներառյալ անօրինական բնակավայրերը և 

Հորդանան գետի հովտի հատվածը, որը Իսրայելին տալիս էր 

հնարավորություն մշտական արևելյան սահման ունենալ Հորդանան 

գետի երկայնքով և մասնակիորեն մեկուսացնել Պաղեստինը: «Դարի 

https://www.e-ir.info/2017/03/10/president-trump-and-the-israeli-palestinian-conflict/#_edn3
https://www.e-ir.info/2017/03/10/president-trump-and-the-israeli-palestinian-conflict/#_edn4
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համաձայնագրի» 2 մասերի /քաղաքական և տնտեսական/, 23 

բաժինների և 181 էջերի հիմնական կետերն էին. 

1. Իսրայելա-պաղեստինյան խաղաղ կարգավորման ծրագիր, որը 

հիմնված է 2 պետությունների փոխադարձ ճանաչման վրա: 

2. Գազայի հատվածը և Արևմտյան ափը կապվում էին նոր 

արագընթաց երկաթուղով, Արևելյան Երուսաղեմը ճանաչվում էր 

որպես Պաղեստինի մայրաքաղաքֈ Միևնույն ժամանակ Թրամփը 

ամբողջ Երուսաղեմը անվանում էր «Իսրայելի անբաժան 

մայրաքաղաք»: Խնդիրը բարդանում էր նաև նրանով, որ, ըստ 

Թրամփի ծրագրի, նախատեսվում էր Աբու Դեսսի բնակավայրը, 

Երուսաղեմի անմիջական հարևանությամբ, դարձնել ապագա 

Պաղեստինյան պետության մայրաքաղաքֈ Կարծում ենք՝ 

հակասությունն ակնառու էֈ 

3. ԱՄՆ մտադիր էր Պաղեստինում իսրայելական բնակավայրերը 

ճանաչել որպես իսրայելական տարածք, սակայն 4 տարով 

սառեցնել նոր հրեական բնակավայրեր կառուցելու ծրագիրը: 

4. Խաղաղության գործընթացը կսկսվի, եթե Պաղեստինի 

իշխանությունները դադարեցնեն աջակցությունը Գազայի 

հատվածում գործող «ՀԱՄԱՍ» շարժմանը և հրաժարվեն 

ռազմական մեթոդներից: ՀԱՄԱՍ և Իսլամական Ջիհադ 

կառույցները պետք է զինաթափվենֈ 

5. Պաղեստինցի բանտարկյաների ազատ արձակում, բացի քրեական 

և ահաբեկչական գործերով ձերբակալվածներիցֈ 

6. Վաշինգտոնը 50 միլիարդ դոլարի ներդրում էր առաջարկում՝ 

որպես կարգավորման աջակցություն:  

7. Պաղեստինցի փախստականների հարցերով ՄԱԿ-ի գործակա-

լության վերացում [12]ֈ 

Նեթանյահուն աջակցեց Թրամփի ծրագրին և հայտարարեց 

պաղեստինցիների հետ անհապաղ խաղաղ բանակցություններ սկսելու 

մասին: Պաղեստինի առաջնորդ Մահմուդ Աբասը և ՀԱՄԱՍ-ի 

ներկայացուցիչները կտրականապես մերժեցին ԱՄՆ նախագահի 

ծրագիրը [10]: Աբբասը Լիգային ներկայացրեց  քարտեզ, որը ցույց էր 

տալիս Պաղեստինի աստիճանական աշխարհագրական կրճատումը 4 

փուլից՝ 1948թ.-ից մինչև Թրամփի «դարի ծրագիրը» [10]: Աբասը 

սպառնաց խզել անվտանգության հարցերով համագործակցությունը 

ինչպես Իսրայելի, այնպես էլ ԱՄՆ-ի հետֈ 2020թ. փետրվարի 11-ին 

ՄԱԿ-ի Ախ-ում Աբբասը պաշտոնապես հայտարարեց ծրագրի մերժման 
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մասին [13]: Արաբական պետությունների լիգայի ղեկավար Ահմեդ 

Աբուլ-Գեյթը հայտարարեց, որ ծրագրի քաղաքական շրջանակի 

նախնական ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ այն «անտեսում է  

պաղեստինցիների օրինական իրավունքները»: [10] Սակայն իրական 

քաղաքականության դաշտում ԱՄՆ-ի մերձավոր դաշնակիցներ         

ԱՄԷ-ի, Բահրեյնի և Օմանի դեսպանները մասնակցեցին ծրագրի 

մեկնարկին Վաշինգտոնում, իսկ Սաուդյան Արաբիան և Եգիպտոսը 

բարձր գնահատեցին Թրամփի ջանքերը և կոչ արեցին վերսկսել 

բանակցությունները՝ առանց մեկնաբանելու ծրագրի բովանդակութ-

յունը [10]: Թրամփի ծրագրին արաբական «պառակտված» արձագանքը 

անակնկալ չէր, քանի որ բոլորը կարիք ունեն Վաշինգտոնի 

աջակցությանը տարածաշրջանային ընդհանուր թշնամու՝ Իրանի դեմ, 

հատկապես «հունվարին ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև կարճատև ռազմական 

դիմակայությունը Պարսից ծոցի որոշ երկրների համոզեց, որ 

Վաշինգտոնը նրանց միակ պաշտպանն է» [10]: Պարսից ծոցի երկրները՝ 

Սաուդյան Արաբիան, ԱՄԷ-ն և Բահրեյնը, որոնք ավանդաբար հանդես 

են եկել պաղեստինյան կողմում, վերջին տարիներին շրջվում են դեպի 

Իսրայել, քանի որ նրանք Իրանը համարում են տարածաշրջանային 

ավելի լուրջ սպառնալիք: [10]: Այնուամենայնիվ, ԱՊԼ-ն մերժեց այն [16]: 

Ռուսաստանը հայտարարեց, որ «այս պահի դրությամբ  կարող են միայն 

ասել, որ պլանին լիովին աջակցել է Իսրայելը, այն ստացել է մի շարք այլ 

երկրների աջակցություն, բայց այդպիսի գործարքի ուղղակիորեն 

ներգրավված կողմի՝ պաղեստինցիների կողմից խստորեն մերժվել է» 

[11]: Ռուսաստանը հայտարարեց, որ ծրագիրը ոչ մի իրական 

հանրավորություն չի ընձեռնում հակամարտության կարգավորման 

համար [14]: Իրանը, Լիբանանը և Թուրքիան խստորեն 

դատապարտեցին ծրագիրը՝ այն անվանելով «մղձավանջ, ամոթալի և 

զավթողական» [15], [26]: 

Եզրակացություն: Նախագահ Թրամփը կարող էր 

հակամարտության լուծման հրատապության զգացողություն սերմանել 

Իսրայելում և Պաղեստինում: Նա կարող էր օգնել վստահություն, բարի 

կամք և անվտանգություն կերտել: ԱՄՆ-ը պաղեստինցիների համար 

տնտեսական միջավայրը համախմբելու ներուժ ունի, կարող էր 

ամրապնդել անվտանգությունը երկու կողմից, բռնության բոլոր ձևերի 

նկատմամբ զրոյական հանդուրժողականություն պահանջել կողմերից, 

դադարեցնել Իսրայելի կողմից հրեական առկա բնակավայրերի 

ընդլայնումըֈ ԱՄՆ-ն կարող էր Իսրայելին երաշխիքներ տալ անվտանգ 
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ապամոնտաժելու անցակետերը, որպեսզի կյանքը դյուրին դարձնի 

պաղեստինյան խաղաղ բնակիչների համար և միջազգային 

հանրությանը ներգրավի վստահության կառուցման գործընթացում:  

 

ПОЗИЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА США ПО ИЗРАИЛЬСКО-

ПАЛЕСТИНСКОМУ КОНФЛИКТУ В ПРЕЗИДЕНТСТВЕ ТРАМПА 

Оганнисян А. Г. 
 

Попытки президента США Дональда Трампа добиться прорыва в 

израильско-палестинском конфликте были обусловлены его 

«предвыборными обещаниями» и его стремлением к беспрецедентному 

успеху. Трамп предложил так называемый противоречивый «Договор 

века», который в целом предусматривал мирное урегулирование на основе 

взаимного признания двух государств и 50 миллиардов долларов 

инвестиций в поддержку урегулирования. 

Ключевые слова: Трамп, Сделка века, Иерусалим, «Закон о 

легализации», Западный берег, Газа, «Создание двух государств». 

 

POSITION OF THE USA GOVERNMENT ON THE ISRAELI-PALESTINIAN 

CONFLICT DURING TRUMP‘S PRESIDENCY 

Hovhannisyan A. H. 
 

US President Donald Trump's attempts to break through the Israeli-

Palestinian conflict were driven by his "election promises" and his desire for 

unprecedented success. To address this complex issue, Trump proposed the so-

called controversial "Treaty of the Century", which generally provided for a 

peaceful settlement based on mutual recognition of the two states and $ 50 

billion investment to support the settlement. 

Keywords: Trump, Deal of the Century, Jerusalem, Legalization Law, 

West Bank, Gaza, Two State Creation. 
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ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԿՈՎԿԱՍԻ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԸ  

ԵՎ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԷԹՆՈԿՐՈՆԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ ՇԱՐԺԸՆԹԱՑԸ 

XIX Դ. ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԵՍԻՆ, XX Դ. ՍԿԶԲԻՆ 

Բոյաջյան Ա. Գ.,  Մահտեսյան Հ. Շ. 

 

Սույն հոդվածում ներկայացվել է Հարավային Կովկասի վարչատա-

րածքային բաժանման փոփոխությունները և էթնոկրոնական կազմի 

շարժընթացը XIX դ. երկրորդ կեսին, XX դ. սկզբին: Ուսումնասիրելիս 

մասնավորապես ուշադրություն ենք դարձրել հայաբնակ նահանգների, 

գավառների և բնակավայրերի ազգային կազմին ու վարչատարածքային 

կառուցվածքին:   

Բանալի բառեր. վարչատարածքային բարեփոխում, էթնիկական 

կազմ, նահանգ, գավառ, բնակավայր, մահալ, փաշայություն, օկրուգ, 

մարզ, թագավորություն: 

 

Նախաբան: Հարավային Կովկասը բոլոր ժամանակներում իրենից 

ներկայացնում է ազգագրական թանգարան: Դրանով պայմանավորված՝ 

ներկայացվող ժամանակահատվածի սույն տարածաշրջանի վարչատա-

րածքային կառուցվածքի փոփոխության շարժառիթների և էթնիկական 

կազմի ուսումնասիրությունն ունի արդիական նշանակություն: 

Ուսումնասիրության նպատակն է ցույց տալ XIX դ. երկրորդ կեսի և XX 

դ. սկզբի վարչատարածքային բաժանման պատճառով տարածաշրջանի 

տերիտորիալ և էթնիկական հակամարտությունների առաջացման 

շարժառիթները, բախումները և հետևանքները: Դրա վառ ապացույցն են 

1905թ., 1918-1920թթ. հայ-թուրքալեզու ժողովուրդների (ներկայիս 

ադրբեջանցիներ) և 1980-ական թվականների վերջից սկիզբ առած  և 

մինչ այսօր շարունակվող հայ-ադրբեջանական, վրաց-աբխազական, 

վրաց-օսական պատերազմները, թալիշ-ադրբեջանական, լեզգի-

ադրբեջա-նական հակամարտությունները:  

2 0 2 2   № 1 
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Սույն հոդվածի գիտական նորույթն այն է, որ նորովի են 

մեկնաբանվում Հարավային Կովկասի XIX դ. երկրորդ կեսին և XX դ. 

սկզբին վարչատարածքային բաժանման փոփոխությունները, որոնք 

նպաստել են էթնոսների տեղաշարժերին և էթնոկրոնական հակա-

մարտությունների խորացմանը: Հիշատակենք, որ 1980-ական 

թվականների վերջերին վերսկսված էթնիկական հակամարտութ-

յունների շարժառիթը և դրդապատճառը հիմնականում հանդիսացել է ոչ 

արդարացի վարչատարածքային բաժանումը: Ցարական և խորհրդային 

կառավարման տարիներին վարչատարածքային սահմաններն այնպես 

են անցկացվել, որ այն էթնիկ բախումների պատճառ դառնա: 

Կենտրոնական իշխանություններն առաջնորդվել են հայտնի «Բաժանիր 

և տիրիր» սկզբունքով:  Հատկապես դա ցցուն երևում է հայաբնակ 

շրջանների սահմանների անցկացման ժամանակ, որտեղ  տվյալ վարչա-

տարածքային միավորումում հայերն ու թուրքալեզու ժողովուրդները, 

հայերը և վրացիները բացարձակ մեծամասնություն չկազմեն: Այսպես, 

XX դ. սկզբին վարչատարածքային բաժանումով Հարավային Կովկասի 

38 հայաբնակ գավառներց միայն չորսում էին հայերը մեծամասնություն 

կազմում:  Իսկ 1917թ. վարչատարածքային նոր բաժանման նախագծով 

հայերը մեծամասնություն էին կազմելու 11 գավառում: Ցավոք, 

բոլշևիկյան հեղափոխությունը հնարավորություն չտվեց իրականաց-

նելու տարածաշրջանի վարչատարածքային բաժանման  նախագիծը: 

Վարչատարածքային բաժանման այդ նախագծի իրականացման 

դեպքում Հարավային Կովկասում 1980-ական թվականների վերջերին 

վերսկսված էթնիկական բախումները, հնարավոր է, այսպիսի սուր 

բնույթ չկրեին: Ի վերջո սույն թեմայով առկա են բազմաթիվ 

ուսումնասիրություններ1

1: 

                                                 
11Վ. Մելիքյան, Անդրկովկասյան կոմիսարիատի քաղաքականությունը երկրամասի վարչական 

սահմանաբաժանումների և  զեմստվոների հարցում, https://arar.sci.am/ dlibra/publication: Հ. Մահտեսյան, 

Վարչատարածքային բաժանման խնդիրներն Անդրկովկասի ժողովրդավարական դաշնային 

հանրապետության սահմանադրության մշակման աշխատանքների համատեքստում (1918թ. փետրվար-

մայիս), ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ, «Կանթեղ», գիտական հոդվածներ, 4(77), Եր., 2018թ., էջ 150-158: 

Գ.Պետրոսյան, Անդրկովկասը դիվանագիտական հորձանուտում, Հայոց անկախ պետության 

կերտումը(1917թ. փետրվար-1918թ. հունիս), ԵՊՀ հրատարակչություն, Եր., 2018թ.: Р. Гачечиладзе, 

Кoнфликтогенность распада и реставрации империи: политико- географический  подход (на примере  бывшего 

российского Закавказья 1917—1923 гг.),https://cyberleninka.ru/article Д.Н.Прасолов, Земский вопрос в 

общественно-государственном взаимодействии на кавказе в конце XIX – начале ХХ в, Кавказология / 

Caucasology № 4/2020 , Нальчик, 2020г., стр. 69-94, С. Румянцев, Национализм и конструирование карт 

―Исторических территорий”: обучение национальным историям в странах Южного Кавказа, 

https://muse.jhu.edu/article/561612/pdf  և այլք:  

 

https://arar.sci.am/%20dlibra/publication
https://cyberleninka.ru/article
https://muse.jhu.edu/article/561612/pdf
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Մինչ Ռուսական կայսրությանը միանալը Հարավային Կովկասի 

վարչատարածքային միավորների մեծ մասը եղել է Պարսկաստանի 

վերահսկողության տակ: Վրաստանի թագավորությունը, Երևանի և 

Ղարաբաղի խանությունները գրեթե կիսանկախ կարգավիճակ ունեին, 

իսկ Նախիջևանի խանությունը  ենթարկվել է Թավրիզում նստած 

Պարսկաստանի գահաժառանգին [1, էջ 6]: XIX դ. սկզբին 

տարածաշրջանը բաժանված է եղել հետևյալ վարչատարածքային 

միավորների՝ Քարթլիի և Կախեթի  միացյալ թագավորություն, 

Իմերեթիայի թագավորություն, Գուրիայի, Մեգրելիայի, Աբխազիայի, 

Աջարիայի իշխանություններ, Ախալցխայի փաշայություն, Երևանի, 

Ղարաբաղի, Նախիջևանի, Գյանջայի, Ղուբայի, Շաքիի, Շիրվանի, Բաքվի 

և Թալիշի խանություններ: Արևմտյան Վրաստանի իշխանությունները և 

Ախալցխայի փաշայությունը գտնվում էին Օսմանյան Թուրքիայի 

տիրապետության տակ, սակայն ներքին կառավարման հարցերում 

ունեին որոշ ինքնուրույնություն: Խանությունները, որի վարչական 

բաժանման հիմքում ընկած էր ջրաբաշխման սկզբունքը,  բաղկացած էին 

մհալներից: Յուրաքանչյուր մհալ կազմվում էր այն բնակավայրերից, 

որոնց հողերը ոռոգվում էին միևնույն գետի ջրերով: Մհալների 

կառավարիչներն էին նաիբները, որոնց նշանակում էր սարդարը կամ 

խանը: Հայաբնակ որոշ շրջաններում կառավարիչ նշանակվում էին 

մելիքները, որոնք օժտված էին նաիբների համար սահմանված 

իրավունքներով [6, էջ 15]: Ռուսական կայսրությունը XIX-XX դդ. 

Հարավային Կովկասում2
2 իր տիրապետությունը հաստատելուց հետո 

մինչև 20-րդ դարի սկիզբը իրականացրել է 10 վարչատերիտորիալ 

բաժանում:  ՀՀ ներկայիս տարածքում կազմավորվում է Հայկական 

մարզը: Ըստ ռուսական իշխանությունների հրապարակած 1846թ. 

դեկտեմբերի 14-ի օրենքի՝ Ախալցխայի գավառից առանձնացվում է 

Ախալքալակի շրջանը և միացվում Ալեքսանդրապոլի գավառին             

[12, էջ 165]: Հաջորդ վարչատարածքային խոշոր փոփոխություններն 

իրականացվում են 1840, 1846 և 1849թթ.: 

Ռուսաց կայսր Ալեքսանդր II-ի՝ 1867թ. դեկտեմբերի 9-ի «Կովկա-

սյան և Անդրկովկասյան երկրամասի կառավարման բարեփոխման 

մասին» հրամանագրով իրականացվում է վարչատարածքային նոր 

բաժանում [16, էջ 22]: Այդ բաժանման արդյունքում Հարավային 

Կովկասում կազմավորվում են 6 նահանգներ (Թիֆլիսի, Քութայիսի, 

                                                 
2

2 Անդրկովկասին անվանում են նաև Այսրկովկաս կամ Հարավային Կովկաս: Սույն 

հոդվածում նպատակահարմար ենք համարում օգտագործել Հարավային Կովկաս եզրույթը: 
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Սևծովյան, Բաքվի, Ելիզավետպոլի և Երևանի), Դաղստանի մարզը, 

Սուխումի և Զակատալայի օկրուգները: Նահանգներն իրենց հերթին 

բաժանվեցին գավառների, գավառները՝ ոստիկանական տեղամասերի, 

իսկ տեղամասերը՝ գյուղական և քաղաքային համայնքների: Վերջապես, 

1878թ. ռուս-թուրքական պատերազմի հետևանքով կայսերական 

Ռուսաստանը գրավեց նաև Կարսի ու Բաթումի մարզերը, որով 

ավարտվեց ամբողջ Հարավային Կովկասի միացումը Ռուսաստանին: 

Գավառների սահմանագծման հիմքում դրվեց տարածքային և 

ժողովրդագրական սկզբունքը, այսինքն՝ նրանցից ոչ մեկն իր 

տարածությամբ չպետք է գերազանցեր 6500 քառ. Վերստը (6890 քառ.կմ), 

իսկ բնակչության թիվը՝ 80 հազ. մարդը [6, էջ 15]:  Վերլուծելով 1886-

1915թթ. Հարավային Կովկասի նահանգների և գավառների բնակչության 

թվի շարժընթացի ցուցանիշները՝ պարզվում է, որ 1886-1897թթ. 

Հարավային Կովկասի գրեթե բոլոր գավառների բնակչության 

միջինացված թիվը պահպանվել է, իսկ 1915թ.-ից՝ չի պահպանվել: 

Հիշատակենք, որ նահանգների և գավառների սահմանագծման 

ժամանակ հիմնականում անտեսվել են պատմաէթնիկական գործոնը, 

տեղագրական, սոցիալ-մշակութային և տնտեսական սկզբունքները: 

Ցարական Ռուսաստանում, այդ թվում Հարավային Կովկասում 1905-

1907թթ. սկիզբ առած բնակչության սոցիալական ընդվզումները և 

ազգամիջյան բախումները  նպաստեցին ազգային վարչատարածքային 

բաժանման հարցը բարձրացնել 1909 և 1916թթ. զեմստվոյական 

խորհրդակցություններում, որտեղ հայազգի ներկայացուցիչները 

սահմանների փոփոխման հարցը հիմնավորում էին տնտեսական և 

էթնիկական բնույթի փաստարկներով, սակայն հայկական կողմը միշտ 

հայտնվել է փոքրամասնության վիճակում, որովհետև տարա-

ծաշրջանում մեծամասնություն կազմող վրացիներն ու թուրքալեզու 

մահմեդականները դեմ էին, և հին վարչատարածքային բաժանումը 

լիովին բավարարել է այդ մեծամասնությանը [11, էջ 60]: 

1867թ. դեկտեմբերի 9-ի օրենքով վերացվեցին տեղամասերը, 

հետևաբար և պրիստավի պաշտոնը, իսկ նրանց փոխարեն նշանակ-

վեցին գավառապետի մեկ կամ երկու օգնականներ, որոնք կատարում 

էին ոստիկանի պարտականություններ [6, էջ 17]: Գյուղական տանու-

տերերը(ստարշինա) ընտրվում էին երկու-երեք տարին մեկ՝ գյուղի 

ընդհանուր ժողովում: Տանուտեր կարող էր ընտրվել նա, ով ստանում էր 

ձայների մեծամասնությունը և ուներ 25-ից ոչ պակաս տարիք: Քաղաք-

ները կառավարում էին տեղական ոստիկանական վարչությունները՝ 
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ոստիկանների, թաղամասային պետերի, նրանց օգնականների, 

գրագրերի միջոցով: 1867թ. վարչատարածքային բաժանումով Բաքվի 

նահանգի կազմից դուրս մնացին Նուխի(Շաքի) և Արեշի գավառները: 

Դրանք միացվեցին նորաստեղծ Գանձակ-Ելիզավետպոլի նահանգին, 

որով էապես ավելացավ շիա մահմեդականների կամ, ինչպես 

Կովկասյան օրացույցում է ներկայացված, «Ադրբեջանի թաթարների» 

թիվը: Կարծում ենք, այդ միացումը միտումնավոր է արվել, որպեսզի 

հայերը Ելիզավետպոլի նահանգում մեծամասնություն չկազմեն: 

Հիշատակենք, որ Շիրվանում բնակվող հայերը, որոնք մեծամասնություն 

չեն կազմել, տեղաբնիկներ էին: Այդ է փաստում ցարական 

կառավարության պաշտոնյա, կովկասագետ Յու. Գագամեյստերի 

տեղեկությունը. «Նախկին Կասպիական մարզի ամբողջ բնակչությունից 

իրենց նախաբնականությունը կարող են ապացուցել միայն հայերը և 

ուդինները»: Կուր գետից մինչև Կասպից ծով բնակվում էին մեծ թվով 

հայեր. հայաբնակ բնակավայրերի թիվը հասնում էր ավելի քան 200-ի     

[5, էջ 57]:  

Հարավային կովկասում 1886-1915թթ. ընկած ժամանակա-

հատվածում բոլոր նահանգներում և մարզերում գրանցվել է 

բնակչության թվի աճ: Աղյուսակ 1-ի թվային ցուցանիշների վերլուծու-

թյունից պարզվում է, որ բնակչության հարաբերական թվի աճի բարձր 

ցուցանիշներ գրանցվել են Բաքվի (72.6%), Ելիզավետպոլի (70,6%) և 

Թիֆլիսի (67,8%) նահանգներում, ամենացածր՝ Դաղստանի մարզում 

(19,5%), իսկ Երևանի նահանգում այն կազմել է 59.0%, Կարսի մարզում ՝ 

46.8%, Քութայիսի նահանգում՝ 45.9%: Թե ինչ գործոններով է 

պայմանավորված Բաքվի և Ելիզավետպոլի նահանգների ազգաբնակ-

չության թվի շեշտակի աճը, կանդրադառնանք հետագա 

ուսումնասիրություններում: Հիշատակենք, որ մինչև 1867թ. Բաքվի  

նահանգի սահմաններում ընդգրկել էին նաև պատմական Հայաստանից 

դուրս գտնվող Շամախին և Շաքին: «Շատ մարզեր,- ասված էր 

ծրագրում,- ինչպես հին Նախիջևանի, Երևանի, Ղարաբաղի, Շաքու և 

Շամախու մարզերը` Էջմիածնի նախագահ վանքով, կազմում են 

Հայաստանի վաղեմի թագավորության ընդհանուր կորիզը և գլխավոր 

հիմքը» [3, էջ 308]: 
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Աղյուսակ 1: 

Հարավային Կովկասի վարչատարածքային տաքսոնոմիական 

միավորներն ու բնակչության թվի շարժընթացը 
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Գավառների և օկրուգների բնակչության 

թիվը հազ. մարդ 

1886թ. 1897թ. 1914թ. 1915թ. 

Թիֆլիսի նահ3.3 41860.6 10 29 755 2220 8 882532 1051031 1494713 1481211 

Քութայիսի 

նահ. 
34292.3 10 34 383 1612 6 918596 1058241 1410979 1340665 

Ելիզավետպոլ

ի նահ. 
41497.2 8 27 431 1521 3 728943 878415 1191390 1243507 

Բաքվի 

նահանգ 
32916.4 6 19 434 1180 4 712703 826716 1181907 1230476 

Երևանի 

նահանգ 
24852.2 7 25 149 1267 5 670405 829496 1044097 1065914 

Դաղստանի 

մարզ 
27917.6 9 - 508 1180 3 592780 571154 702237 708419 

Կարսի մարզ 17426.4 4 14 803 803 1 174044 290654 391213 255467 

Սևծովյան 

նահանգ 
6280.5 3 3 58 58 1 18125 57477 194463 212735 

Ընդամենը 227043.2 57 151 3521 9841 31 4698128 5563184 7610999 7538394 

 

Աղյուսակը կազմելիս օգտագործվել են. КК (Каваказкий Календарь ) 

на 1900г., Тиф. 1899г., отд. III, стр. 21-40: Բ. Իշխանյան Վիճակագրական 

ուսումնասիրություն Անդրկովկասյան ժողովուրդների: Առաջին մաս: 

Ժողովուրդների տերիտորիական բաժանումները և նրանց աճումը 

Անդրկովկասում: Հրատ. «Ուրարդիա», Բագու 1919թ. նյութերը: 

1906-1917թթ. Ռուսական կայսրությունում քննարկվել է Հարա-

վային Կովկասի վարչատարածքային նոր բաժանման հարցը: Ցավոք, 

այդ հարցն անընդհատ հետաձգվել է: Սակայն Անդրկովկասյան 

(Հարավային Կովկասի) առանձին կոմիտեին կից 1917թ. ամռանը 

կազմավորվում է վարչատարածքային բաժանման հանձնաժողով, որը 

պետք է քննարկեր ժամանակավոր կառավարության Ներքին գործերի 

նախարարության կողմից ուղարկված Անդրկովկասի (Հարավային 

                                                 
3

3 Ուսումնասիրության նպատակահարմարությունից ելնելով՝ Թիֆլիսի նահանգի մեջ 

ներառել ենք Զակատալայի օկրուգը, իսկ Քութայիսի նահանգի մեջ՝ Սուխումի օկրուգը և 

Բաթումի մարզը: 
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Կովկասի) վարչատարածքային բաժանման նախագիծը: Հանձնաժողովի 

անդամների մեծ մասը կողմ էր, որ գավառային տեղամասերը կամ 

գավառակների սահմաններն անցկացնելիս հաշվի առնվեն բնակչության 

էթնիկական և կրոնական գործոնները: Հատկանշական է, որ նոր 

վարչական այդ բաժանման արդյունքում վրացիները մեծամասնություն 

էին կազմելու Թիֆլիսի և Քութայիսի նահանգներում, Կովկասի թաթար-

ները (ներկայիս ադրբեջանցիներ)՝ Բաքվի և Ելիզավետպոլի, իսկ 

հայերը՝ Ալեքսանդրապոլի, Երևանի և Գանձակի նահանգներում: 

Վերջին երեք նահանգներում հայերի թիվը 1916թ. կազմելու էր  շուրջ 1,3 

մլն. Մարդ [9]: Ցավոք, այդ վարչատարածքային բաժանումը չիրակա-

նացվեց՝ պայմանավորված տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքական 

անկայունությամբ և Ռուսաստանում բոլշևիկյան հեղափոխությամբ: 

Հիշատակենք, որ այդ նախագծին դեմ էին հանձնաժողովի վրացի և 

ադրբեջանցի անդամները: Սոցիալ-ֆեդերալիստների «Հայրաթ» 

թաթարական կուսակցությունը իր ծրագրում առաջադրում էր 

Ադրբեջանի տարածքային ինքնավարության խնդիրը, որը ներառելու էր 

ամբողջ Բաքվի նահանգը, Ելիզավետպոլի նահանգի 2/3-ը, Երևանի 

նահանգի կեսը և Թիֆլիսի նահանգի մի մասը, որը սահմանակից է 

Ելիզավետպոլի նահանգին, այն է՝ Զաքատալայի շրջանի մի մասը              

[7, էջ 25]:   

Ի վերջո հայկական կողմից կազմվեց հայաբնակ վարչատարած-

քային բաժանման երկու նախագիծ: Առաջին նախագծի հեղինակը 

Գևորգ Խատիսյանն էր: Ըստ այդ նախագծի՝ տարածաշրջանը բաժան-

վելու էր նահանգների և գավառների, իսկ երկրորդով նախատեսվում էր 

մեկ նահանգ՝ 15 գավառներով [9]: Վարչատարածքային բաժանման 

նախագծի հեղինակներից էր գյուղատնտես Ստեփան Իվանի 

Կամսարականը: Նա նախագծերը ներկայացրեց համահայկական 

խորհրդակցության ժողովին 1917թ. հոկտեմբեր 6-ին, որտեղ  

հավանության արժանացավ հայկական երեք նահանգների բաժանման 

սկզբունքը [10, էջ 350-351]: Նախագծում առաջարկվում էր վարչատա-

րածքային բաժանման երկու տարբերակ: Առաջին տարբերակով 

հայկական նահանգները բաժանվելու էին 16 գավառների, երկրորդ 

տարբերակով՝ 15: Երկու տարբերակով էլ հայկական նահանգներում 

հայերը մեծամասնություն էին կազմելու: Առաջին տարբերակով 

հայկական նահանգների 16 գավառների բնակչության ընդհանուր թիվը 

կազմելու էր 2.081.120 մարդ, այդ թվում հայերը կազմելու էին ամբողջ 

բնակչության թվի 58.6%-ը, մահմեդականները՝ 31.3%-ը, այլ ազգություն-
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ները՝ 10,1%-ը [10, էջ 360], իսկ տարածքը մեր մոտավոր հաշվարկով 

կազմելու էր շուրջ 56,7 հազ կմ2: Երկրորդ տարբերակով՝ 15 գավառների՝ 

2.036.842 բնակչությամբ, այդ թվում՝ հայերը՝ 59,1%, մահմեդականները՝ 

32,7% և այլ ազգություններ՝ 8,2% [10, էջ 354], իսկ տարածքը՝ 53,1 հազ. 

կմ2:  

Նախագծի առաջին տարբերակում հայերը ճնշող մեծամասնություն 

(70.0 և ավելի տոկոս) էին կազմելու Շուշիի, Ապարան-Դարաչիչակ-

Կրբուլաղի, Ալեքսանդրապոլի և Քարվանսարայի գավառներում: 

Մեծամասնություն (50.0-69.9 %) էին կազմելու Ջրաբերդ-Գյուլիստան-

Գանձակի, Զանգեզուրի, Նոր Բայազետի, Արարատի, Լոռիի և 

Ախալքալակի գավառներում, իսկ 10-ից մինչև 49.9 % էին կազմելու 

Շարուրի, Արշարունու, Կարսի, Կաղզվանի, Նախիջևանի և Դարա-

լագյազի գավառներում: Երկրորդ տարբերակով՝ հայերը ճնշող 

մեծամասնություն էին կազմելու Շուշիի, Ալեքսանդրապոլի, 

Քարվանսարայի և Ախալքալակի գավառներում, մեծամասնություն՝ 

Ջրաբերդ-Գյուլիստանի-Գանձակի, Զանգեզուրի, Նոր Բայազետի, 

Էջմիածնի, Երևանի և Լոռիի գավառներում և 10-49.9%՝ Շարուր Դարա-

լագյազի, Սուրմալուի, Կարսի, Կաղզվանի և Նախիջևանի գավառներում             

[10, էջ 360]: 

Առաջին նախագծով ստեղծվելու էր Ալեքսանդրապոլի նահանգը, 

որի կազմի մեջ մտնելու էին Կարսի մարզը, Ալեքսանդրապոլի գավառը, 

Թիֆլիսի նահանգի երկու գավառները, Էջմիածնի գավառի 

տեղամասերից մեկը: Ի դեպ, այս գաղափարն ամենևին էլ նորություն 

չէր, այլ ամրագրվել էր դեռևս 1840թ. Հարավային Կովկասում 

վարչատարածքային բարեփոխումների մասին օրենքում [8, էջ 271]: 

Ցավոք, բոլշևիկյան հեղափոխությունը հնարավորություն չտվեց այս 

նախագիծն իրականացնելու: 1918թ. մայիս ամսվա վերջին Հարավային 

Կովկասում կազմավորվեցին երեք անկախ պետություններ՝ Հայաստան, 

Վրաստան և Ադրբեջան: Այդ հանրապետությունների միջև տարած-

քային լուրջ հիմնախնդիրներ էին առկա, որոնք ուղեկցվում էին պատե-

րազմական գործողություններով: Ադրբեջանը, 1919թ. ստանալով 

Թուրքիայի և Անգլիայի աջակցությունը, խնդիր դրեց իր երկրին միացնել 

Շուշիի, Զանգեզուրի և Նախիջևանի գավառները: Այդ հավակ-

նություններն Ադրբեջանն առաջադրեց Ազգերի լիգային, որն այդ 

կազմակերպությունում հավանության չարժանացավ: Մերժում 

ստանալով՝ ադրբեջանցիները ավելի հաճախակի դարձրին բախումները 

հայերի հետ: Հիշատակենք, որ 1918-1920թթ. Նախիջևանի, Զանգեզուրի և 
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Շուշիի գավառները փաստացի Հայաստանի Հանրապետության 

վերահսկողության տակ են գտնվել:  

Թուրքական զորքերի՝ Հարավային Կովկասից հեռանալուց հետո 

հայկական քաղաքական ազդեցության ներքո գտնվող Ղարաբաղը, 

Զանգեզուրը և Նախիջևանը 1919թ. ժամանակավորապես անցնում են 

բրիտանական էքսպեդիցիոն կորպուսի վերահսկողությանը [14, էջ 178]: 

Ադրբեջանի կառավարությունը ձգտում էր պատմական փաստ 

ներկայացնել, որ Ղարաբաղը իրենց է պատկանել, իսկ հայկական կողմը 

մինչև վերջ տրամադրված էր նրա անկախությանը: 1918 թ. հուլիսի 22-

26-ը Շուշիում անցկացված Ղարաբաղի հայության առաջին 

համագումարով Լեռնային Ղարաբաղը հայտարարվել է անկախ 

վարչաքաղաքական միավոր: Ադրբեջանը ստեղծված պայմաններում 

1919թ. օգոստոսի 22-ին ստիպված համաձայնագիր է ստորագրում 

Լեռնային Ղարաբաղի (ԼՂ) Հայոց Ազգային խորհրդի հետ, որով 

ադրբեջանական ուժերը չէին մտնելու ԼՂ-ի տարածք, իսկ երկրի 

լեգիտիմ ուժերը չէին ճանաչելու Հայոց Ազգային խորհուրդը: 

Ադրբեջանական կողմի համաձայնագրի կետերի պարբերաբար 

խախտումների հետևանքով 1920թ. ապրիլի 25-ին կայացած Ղարաբաղի 

հայության  համագումարով Հայոց Ազգային խորհուրդը հռչակում է ԼՂ 

միացումը ՀՀ-ը՝ որպես նրա անբաժան մաս [2, էջ 303]:  

Վրաստանի մենշևիկյան կառավարությունը, 1918թ. գերմանական 

կառավարության քաղաքական օժանդակություն ստանալով, 

վերահսկողություն էր հաստատել ողջ Աբխազիայի վրա, որն այդ 

ժամանակ գտնվում էր լեռնակաների հանրապետության կազմում        

[17, էջ 271]: 1920-1921թթ. վրացական «ազգային գվարդիայի» զորամիա-

վորումները «բոլշևիզացման» դեմ պայքարի կարգախոսով 

լայնամասշտաբ ռազմական գործողություններ ծավալեցին օսերով 

բնակեցված տարածքներում [18, էջ 194-197]:  

Եզրահանգումներ: Մեր ուսումնասիրությունները բերել են 

հետևյալ  եզրահանգումների. 

 Ռուսական կայսրությունը XIX-XX դդ. Հարավային Կովկասում իր 

տիրապետությունը հաստատելուց հետո մինչև 20-րդ դարի սկիզբը 

իրականացրել է 10 վարչատերիտորիալ բաժանում:  Ռուսաց կայսր 

Ալեքսանդր II-ի 1867թ. դեկտեմբերի 9-ի՝ «Կովկասյան և Անդրկով-

կասյան երկրամասի կառավարման բարեփոխման մասին» 

հրամանագրով իրականացնում է վարչատարածքային նոր 

բաժանում: Տարածաշրջանը բաժանվեց 6 նահանգների (Թիֆլիսի, 
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Քութայիսի, Սևծովյան, Բաքվի, Ելիզավետպոլի և Երևանի), 

Դաղստանի մարզի, Սուխումի և Զակատալայի օկրուգների: 

Նահանգները բաժանվեցին գավառների, գավառները՝ 

ոստիկանական տեղամասերի, գյուղական և քաղաքային 

համայնքների: Վերջապես, 1878թ. ռուս-թուրքական պատերազմի 

հետևանքով կայսերական Ռուսաստանը գրավեց նաև Կարսի ու 

Բաթումի մարզերը, որով ավարտվեց ամբողջ Հարավային 

Կովկասի միացումը Ռուսաստանին: Գավառների սահմագծման 

հիմքում դրվեց տարածքային և ժողովրդագրական սկզբունքը: 1886 

և 1897թթ. այդ ցուցանիշը Հարավային Կովկասի գավառներում 

(բնակչության միջինացված թիվը) պահպանվել է, իսկ 1915թ.-ից՝ չի 

պահպանվել: 

 Հարավային Կովկասի ազգային վարչատարածքային բաժանման 

հարցը բարձրացվել է 1909 և 1916թթ. զեմստվոյական խորհրդակ-

ցություններում, որտեղ հայազգի ներկայացուցիչները սահմանների 

փոփոխման հարցը հիմնավորում էին էթնիկական և տնտեսական 

բնույթի փաստարկներով, սակայն հայկական կողմը մշտապես 

հայտնվում էր փոքրամասնության վիճակում, քանի որ վրացիներն 

ու մահմեդականները գրեթե ամենուրեք գերիշխում էին, և հին 

վարչատարածքային բաժանումը լիովին բավարարել է այդ 

մեծամասնությանը: 

 Անդրկովկասյան առանձին կոմիտեին կից 1917թ. ամռանը 

կազմավորվում է վարչատարածքային բաժանման հանձնաժողով, 

որը պետք է քննարկեր ժամանակավոր կառավարության Ներքին 

գործերի նախարարության կողմից ուղարկված Անդրկովկասի 

վարչատարածքային բաժանման նախագիծը: Հանձնաժողովում 

համաձայնության չգալով՝ որոշում են նախագիծը փոփոխության 

ենթարկել: Հանձնաժողովի անդամների մեծ մասը կողմ էր, որ 

գավառային տեղամասերը կամ գավառակների սահմաններն 

անցկացնելիս հաշվի առնեն բնակչության էթնիկական և 

կրոնական հատկանիշները: Հայաբնակ նահանգների թիվը լինելու 

էր երեքը՝ Ալեքսանդրապոլի, Երևանի և Գանձակի: Վրացաբնակ 

նահանգների թիվը երկուսն էին՝ Թիֆլիսի և Քութայիսի, իսկ 

ադրբեջանաբնակը՝ Բաքու և Ելիզավետպոլի նահանգներ: 

Հատկանշական է, որ նոր վարչական այդ բաժանման արդյունքում 

վրացիները մեծամասնություն էին կազմելու Թիֆլիսի և Քութայիսի 

նահանգներում, մահմեդականները՝ Բաքվի և Ելիզավետպոլի, իսկ 
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հայերը` Ալեքսանդրապոլի, Երևանի և Գանձակի նահանգներում: 

Վերջին երեք նահանգներում հայերի թիվը 1916թ. կազմելու էր  

շուրջ 1,3 մլն. մարդ: Ցավոք, այդ բաժանումը չիրականացվեց՝ 

պայմանավորված աշխարհաքաղաքական անկայունությամբ և 

Ռուսաստանում բոլշևիկյան հեղափոխությամբ: XX դ. սկզի 

վարչատարածքային բաժանումով Հարավային Կովկասի 38 

հայաբնակ գավառներց միայն չորսում էին հայերը 

մեծամասնություն կազմում:  Իսկ 1917թ. վարչատարածքային նոր 

բաժանման նախագծով հայերը մեծամասնություն էին կազմելու 11 

գավառում: 

 Ադրբեջանը, 1919թ. ստանալով Թուրքիայի և Անգլիայի աջակցու-

թյունը,  խնդիր դրեց իր երկրին միացնել Շուշիի, Զանգեզուրի և 

Նախիջևանի գավառները: Այդ հավակնություններն Ադրբեջանն 

առաջադրեց Ազգերի լիգային, որը հավանության չարժանացավ: 

Մերժում ստանալով՝ ադրբեջանցիները էլ ավելի հաճախակի 

դարձրին բախումները հայերի հետ: 1918-1920թթ. Նախիջևանի, 

Զանգեզուրի և Շուշիի գավառները փաստացի Հայաստանի 

Հանրապետության վերահսկողության տակ են գտնվել:  

 Վրաստանի մենշևիկյան կառավարությունը, գերմանական 

կառավարության քաղաքական օժանդակություն ստանալով, 

1918թ. վերահսկողություն հաստատեցին ողջ Աբխազիայի վրա, որն 

այդ ժամանակ գտնվում էր Լեռնակաների հանրապետության 

կազմում: Վրացական մենշևիկյան կառավարությունը բռնությամբ 

էր փորձում լուծել նաև հարավային օսերի հարցը: 1920-1921 թթ. 

վրացական «ազգային գվարդիայի» զորամիավորումները, 

«բոլշևիզացման» դեմ պայքարի կարգախոսով, լայնամասշտաբ 

ռազմական գործողություններ ծավալեցին օսերով բնակեցված 

տարածքներում:  

 

ИЗМЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО  ДЕЛЕНИЯ И 

ЭТНИЧЕСКОГО СОСТАВА НАСЕЛЕНИЯ  ЮЖНОГО КАВКАЗА 

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX В. - НАЧАЛО XX В.) 

Бояджян А. Г., Майтесян  Г. Ш. 

 

Основная цель данной статьи - рассмотрение реформы в 

территориально-административном делении региона во второй половине 
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XIX-начала XXв., приведшие к изменениям этноконфессионального 

состава населения, особенно в армяноязычных уездах. 

Ключевые слова: административно-территориальная реформа, 

этнический состав, провинция, поселок, махал, пашалык, район, область, 

царство.  

 

CHANGES IN THE ADMINISTRATIVE SEPARATION AND ETHNIC 

COMPOSITION OF THE POPULATION OF THE SOUTH CAUCASUS 

(SECOND HALF OF THE 19TH CENTURY AT THE BEGINNING OF THE 20TH 

CENTURY) 

Boyadjyan A. G., Mahtesyan G. Sh. 

 

The main purpose of this article is to substantiate the truthfulness of this 

provision, based on the changes made by the main powers in the 

administrative-territorial division. Especially, this can be seen clearly in a 

drawing of Armenian-populated provinces borders, where this administrative-

territorial association of Armenians and Turkish people, Armenians and 

Georgians were made in a way which will not make up an absolute majority. 

Keywords: аdministrative-territorial reform, ethnic composition, 

province, settlement, mahal, pasha, district, region, kingdom. 
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ՊԱՏՎՈ ԲԼՈՒՐԸ ՈՐՊԵՍ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻԱՎՈՐ 

ԵՎ ԱՅՆՏԵՂ ՀԱՆԳՉՈՂ ՀԵՐՈՍՆԵՐԸ 

Ավագյան Ի. Է. 

 

Հոդվածում ներկայացնում ենք Ալեքսանդրապոլում Պատվո բլուրի 

և Ս. Հրեշտակապետ Միքայելի մատուռի հիմնադրման պատմությունը և 

այն բարձրաստիճան զինվորականներին, ովքեր հուղարկավորվել են 

Պատվո բլուրում: Հին ռուսական աղբյուրներից բերված են հերոսնրի 

կենսագրականները: Ռուսաստանյան պետական ռազմապատմական 

արխիվում պահպանվող ցուցակի համաձայն կազմվել են դիագրամներ, 

որոնցում տրված է Պատվո բլուրում հուղարկավորված բարձրաստիճան 

սպաների և ցածրաստիճան ծառայողների վիճակագրական 

վերլուծությունը: Անդրադարձ է կատարվում Ալեքսանդրապոլի բերդում 

հանգչող հերոսներին նույնպես: 

Բանալի բառեր. Ի. Լոռիս-Մելիքով, Ֆյոդոր Գուբսկիյ, 

վիճակագրական սանդղակներ, ռուսական արխիվներ, հրեշտակապետ 

Միխայիլ: 

 

Նախաբան: Հոդվածում ներկայացնում ենք Ալեքսանդրապոլի 

Պատվո բլուրի մասին արխիվային տեղեկություններ, որոնք համալրված 

են ռուսական աղբյուրներում պահպանվող տեղեկություններով: Սբ. 

Հրեշտակապետ Միքայելի մատուռը, որը կառուցվել է Պատվո բլուրում և 

մինչ օրս համարվում է Գյումրու պատմամշակութային պահպանական 

միավորներից մեկը, դեռևս XIX դ. կարևոր նշանակություն է ունեցել 

քաղաքի ուղղափառ բնակչության կյանքում [6,7,11,12]: Պատվո բլուրում 

ուղղափառ դավանանքի բարձրաստիճան սպաների թաղումներ 

կատարվել են դեռևս 1828թ.: Ղրիմի և 1877-78թթ. ռուս-թուրքական 

պատերազմից հետո գերեզմանոցում շարունակում են երևելի 

զինվորականների թաղումները: Պատվո բլուրում պաշտոնապես 

թաղումներ այլևս չեն կատարվում XX դ. սկզբից, երբ քաղաքային 
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ինքնակառավարման մարմինները հատուկ որոշումներով 

այլադավաններին թաղումներ կատարելու  համար հատուկ տեղեր են 

հատկացնում նոր գերեզմանոցում [1-5]: ՀՀ խորհրդային իշխանությունը, 

գերեզմանոցը քանդելով, այստեղ կառուցում է մանկական առողջարան 

1940-ական թթ.: 2004թ. տարածքը վերահաշվառվել է որպես 

պահպանական միավոր (7.7.1.4.892), 2008թ. բարեկարգվել է և 

հանդիսանում է Գյումրու տեսարժան վայրերից մեկը (Նկ. 1, 2): 

 

Նկ. 1.Պատվո բլուրի և մատուռի այսօրվա 

հատակագիծը, մասշտաբ 1:1000: 
Նկ. 2. Պատվո բլուրի մատուռի  

հատակագիծը, մասշտաբ 1:200: 

 

Ռուսական աղբյուրները տեղեկություններ են հաղորդում 

Ալեքսանդրապոլի Պատվո բլուրի և այստեղ հանգչող հերոսների մասին: 

Աղբյուրներից իմանում ենք, որ Պատվո բլուրում հերոսաբար զոհված 

սպաներին սկսել են թաղել 1828թ. հետո: Ռուսական արխիվներում են 

պահպանվում այստեղ հանգչող սպաների ցուցակները [12]: Սպաների և 

նրանց մասնակցած պատմական անցքերի մասին տեղեկություններ ենք 

քաղում սպաների մահախոսականներից, որոնք հավաքել և 

հրատարակել է  Մ. Յա. Օլշևսկին [9] «Կովկասը 1841թ. մինչև 1866թ.» 

աշխատության X «Ալեքսանդրապոլը և Կարսի մարզը 1856թ.» և հաջորդ՝ 

XI «Կարսի մարզը մինչև խաղաղության կնքումը և հոկտեմբերին 

Ալեքսանդրապոլում մնալը» [9] գլխում: «Ընթերցողի համար ավելորդ 

ծանրաբեռնվածություն չի լինի, եթե ես ներկայացնեմ Պատվո բլուրում 

հանգչող իմ համածառայակիցների և ծանոթների  մի քանի համառոտ 

մահախոսականները»: Մ. Օլշևսկին սկսում է իր ավագ գործընկեր 
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Պյոտոր Պետրովիչ Կովալևսկուց:«Այն ժամանակվանից,-գրում է 

Օլշևսկին,- գեներալ-մայորի կոչումով Պյոտոր Պետրովիչը եղել է 

Կովկասյան գծի աջ թևի հրամանատար, Կովկասից հեռացվելով՝ դարձել 

է 13-րդ հետևակային դիվիզիայի հրամանատար, որի հետ դուրս գալով 

Սուխում-լե Կայում և Վիլենսկի գնդի հետ ժամանելով Ախալցիխ՝ 

այնտեղ դարձավ զորքերի հրամանատար: 1854թ. ստացավ գեներալ-

լեյտենանտի աստիճան և նշանակվեց 13-րդ հետևակային դիվիզիայի 

հրամանատար, որը գտնվում էր Ալեքսանդրապոլի կորպուսի կազմում 

գլխավոր հրամանատար Մուրավյովի հրամանատարության ներքո»: 

Կարսի գրոհի ժամանակ Կովալևսկին առաջնորդում էր Շորախի 

բարձունքների ամրություններին ուղղված գլխավոր շարասյուներից 

մեկը, երբ մահացու վիրավորում է ստանում: 

Հաջորդ մահախոսականը նվիրված էր Տվերյան դրագունական 

գնդի հրամանատար Կուկոլևսկուն, ով Կովկաս էր ժամանել 1854թ.՝ 

կոմս Նիրոդի հրամանատարությամբ Նովորոսիյսկի գնդի հետ 

համահավաք դրագունական բրիգադի կազմում: «Երկարատև 

ծառայությունից հետո հասել էր գնդի հրամանատարի պատվավոր 

աստիճանին»,- գրում է Մ. Օլշևսկին: Քյուրուկդարայի ճակատա-

մարտում փամփուշտների և արկերի տարափի տակ վերապրելով այս 

փառահեղ գրոհը, որում Կուկոլևսկու ենթականերից շատերը խփվեցին 

և վիրավորվեցին, նա սպանվեց Կարսի պաշարման ժամանակ 

Չավտլիկ-քյոյի բարձունքում: 

Օլշևսկին հիշում է նաև Շորախի բարձունքներում զոհված 

Վիլենսկի գնդի հրամանատար գնդապետ Շլիկևիչին և Կարսի 

մատույցներում սպանված Կովկասյան գրենադերական հրետանային 

գնդի հրամանատար Մոսկալևին: Աչքի է ընկել նաև Կովկասյան 

հրաձգային գումարտակի հրամանատար գնդապետ Լուզանովը, որը 

սպանվեց Շորախի բարձունքների գրոհի ժամանակ: Գլխավոր շտաբի 

փոխգնդապետ Սվեչինը և կապիտան Ռադիչը մահացել էին վերքերից, 

առաջինը՝ Բայանդուրի ճակատամարտում՝ ձիուց ընկնելու պատճառով 

ստացած գլխի վնասվածքից, երկրորդը՝ Կարսի գրոհի ժամանակ: 

Շիրվանսկի հրաձգային գումարտակի հրամանատար, մայոր 

Դյակոնովը մահացավ Բաշքատգլարի ճակատամարտում արձակված 

արկի պատճառով՝ վիրավոր ոտքի անդամահատումից հետո: Աչքի 

ընկավ նաև Երևանսկի լեյբ-գրենադերական գնդի գումարտակի 

հրամանատար մայոր Տուրչանովսկին, որը նույնպես սպանվեց 

Բաշքատգլարի ճակատամարտում: Վերջում Մ. Օլշևսկին կանգ է 
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առնում Ակսյոնով եղբայրների մահախոսականի վրա, որոնք հանգչում 

են Պատվո բլուրում: «Ակսյոնով եղբայրները Կովկասյան 

սակրավորների գումարտակի վաշտերի հրամանատարներ էին և 

սպանվեցին 1853թ. սեպտեմբերի 17-ին Շորախի ամրությունների գրոհի 

ժամանակ, գլխավոր հրամանատար Մուրավյովի կազմակերպած 

Կարսի անձնապաստան [7] անխոհեմ գրոհի ժամանակ»: 

Պատվո բլուրում հանգչող հերոսների մեջ առանձնահատուկ է 

Իվան Եգորի Լոռիս-Մելիքովի (1834-27.02.1898) [8] դերակատարությունը 

վերջին ռուս-թուրքական պատերազմում: Մասնակցել է ռուս-

թուրքական սահմանին տեղի ունեցող մարտերին, Կարս և Էրզրում 

բերդերի գրոհներին և շրջափակումներին: Մահացել է տիֆից Հիպս-

Կալայում: Պատվո բլուրի հին լուսանկարներից մեկում պահպանվել է 

Իվան Լոռիս-Մելիքովի շքեղ գերեզմանը (Նկ. 3, 4), որի կողքին վեր է 

խոյանում 1877-1878թթ. ռուս-թուրքական պատերազմի հերոսներին 

նվիրված հուշարձանը. այն դրվել է Նիժեգորոդսկի 44-րդ դրագունսկի 

գնդի նվիրատվություններով: Այս մասին են հիշատակում Ռիկմանը և 

Պորեմբսկին իրենց աշխատության մեջ [10]. «Հոկտեմբերի 12-ին 

մտնելով Ալեքսանդրապոլ՝ գունդը ուղղվեց Պատվո բլուր, որտեղ, Ղրիմի 

պատերազմում ընկած և այստեղ հանգչող նիժեգորոդցիների 

գերեզմանների վրա հոգեհանգիստ կատարվեց: [Պատերազմից] հետո, 

ձմռանը այս հերոս-համագնդեցիների հիշատակը հավերժացնելու 

համար հուշարձան կառուցվեց գնդի անունից և հանդիսավոր օծումից 

հետո կանգնեցվեց Պատվո բլուրում»:  

 
Նկ. 3.Պատվո բլուրի ընդհանուր տեսքը: Աջից՝ 

հունական խոյակներով գերեզմանում հանգչել 

է  Ի. Լոռիս-Մելիքովի աճյունը: Գերեզմանի 

հարևանությամբ, բարձր գեղեցիկ խաչով: 

Նկ. 4.Գերեզմանոցը և հայկական 

մատուռը, որը քանդելուց հետո 

կառուցվեց «Պլպլան ժամը»: 

Նույն աղբյուրից նաև իմանում ենք վաղաժամ նահատակված 

ենթասպա բարոն Դե–Ֆորժետի մասին: Երկու ամիս անց գնդի ջանքերով 
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հուշակոթող դրվեց Պատվո բլուրում՝ նրա գերեզմանի վրա: Նա 

առաջինն էր գնդի սպաներից, որ զոհվեց պատերազմի ժամանակ: 

Վաղաժամ զոհվեց հույսեր ներշնչող այս պատանի սպան, բայց ընկավ 

պատվով՝ վաստակելով փառքի պսակ» [10]: 

Անդրադառնանք ևս երեք հերոսների, որոնք հանգչում են ոչ թե 

Պատվո բլուրում, այլ Ալեքսանդապոլ բերդում՝ Գեներալ Ֆյոդոր 

Գուբսկին, Իլյա Չելոկաևը և Իվան Մելիքովը [6]: Ալեքսադրապոլի 

բերդում` Սբ. Ալեքսանդրա եկեղեցու պատի տակ են հանգչում վերջին 

երկուսը, իսկ եկեցեցու արևելյան պատից՝ բեմից ոչ հեռու՝ գեներալ 

Գուբսկիին: Գեներալ իշխան Իլյա Զաալովիչ Չելոկաևը (Չոլոկաշվիլի) 

ռուս-թուրքական վերջին պատերազմի հերոս է: Ծնվել է 1823թ. հունվարի 

14-ին: Վրացի է, ծագում է Թիֆլիսի նահանգի իշխաններից [14]: Թիֆլիսի 

մասնավոր դպրոցներից մեկը ավարտելով` որպես ուրյադնիկ 

ծառայության է անցել վրացական միլիցիայում: Նույն թվականին երկու 

անգամ՝ հունիսին և նոյեմբերին, մասնակցել է գալգաևյան լեռնցի ցեղի 

դեմ կազմակերպված արշավանքներին, քաջության համար 

պարգևատրվել է «Ի նշան արժանիքի» ռազմական շքանշանով: 1845թ. 

ստացել է ենթասպայի կոչում: Նույն թվականին մասնակցել է գեներալ 

Լեբինցևի՝ չեչենների դեմ կազմակերպած արշավանքին և պարգևատրվել 

է «Արիության համար» մակագրությամբ Սբ. Աննայի 4-րդ աստիճանի 

շքանշանով: 1849թ. նա մասնակցել է ապստամբ հունգարացիների դեմ 

կազմակերպված արշավանքին, կռվում աչքի ընկնելու համար ստացել է 

պորուչիկի տիտղոս և պարգևատրվել է Սբ. Աննայի 3-րդ աստիճանի 

շքանշանով՝ սրերով և ժապավենով: 1852թ. Չելոկաևին շտաբս-

կապիտանի կոչումով տեղափոխում են Նիժնեգորոդյան դրագունյան 

գունդ, այս նշանավոր գնդի շարքերում նա մասնակցում է թուրքերի դեմ 

Բաշքատըգլարի ճակատամարտին: 1854թ. գտնվել է լեզգիական ջոկատի 

կազմում, որը գործում էր Շամիլի խառնամբոխի դեմ, զինվորական 

ծառայության համար պարգևատրվում է Սբ. Վլադիմիրի 4-րդ աստիճանի 

շքանշանով՝ սրերով և ժապավենով: 1858թ. նրան շտաբս-ռոտմիստրի 

կոչումով տեղափոխում են Նորին գերազանցության պահակազորի 

լեյբգվարդիական Կովկասյան հեծելավաշտ, հաջորդ տարի՝ օգոստոսի          

6-ին, նշանակվում է ֆլիգել-ադյուտանտ (կայսերական համհարզ): 

Պահակազորում իշխան Չելոկաևը մնաց մինչև 1861թ., երբ 

փոխգնդապետի կոչումով տեղափոխվեց  Հյուսիսային դրագունյան գունդ 

և գործուն մասնակցություն ունեցավ 1862թ. Արդագումյան ջոկատի 

արշավանքին: 1863թ. արդեն Դաղստանյան հեծյալ-անկանոն գնդի 
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հրամանատարի կոչումով Չելոկաևը մասնակցել է Զակաթալայի 

օկրուգում բռնկված ընդվզման ճնշմանը, իսկ 1866թ.՝ Կատայսկո-

Տաբասարանյան օկրուգի հուզումների ճնշմանը: Աչքի ընկնելու համար 

նրան շնորհվեց գնդապետի կոչում և Սբ. Աննայի 2-րդ աստիճանի 

շքանշան՝ կայսերական թագով: 1872թ. ապրիլի 6-ին նրան շնորհվում է 

գեներալ-մայորի կոչում, և նա ընդգրկվում է բանակային հեծելազոր ու 

ծառայության նշանակվում Կովկասյան բանակում, նույն տարվա 

օգոստոսի 30-ին՝ նույն բանակի հրամանատար Նորին գերազանցության 

շքախմբում:  

Թուրքերի դեմ ռազմական գործողություններ սկսելուց հետո 

Չելոկաևը Դաղստանյան հեծյալ-անկանոն բրիգադի հրամանատարն էր: 

Մայիսի 4-ին՝ Կարսի ամրոցի արվարձանների հետախուզման 

ժամանակ, վեց հարյուր դաղստանցու գլուխ անցած՝ մասնակցել է 

ամրոցից արտագրոհ կատարած թուրքական դրագունների և 

հետևակային ջոկատի հետ թեժ ընդհարմանը: Դաղստանցիները 

փայլուն սուսերագրոհով հաղթեցին թշնամուն, բայց նրանց 

հրամանատարը մահացու վիրավորվեց կողի մեջ արձակված գնդակից և 

մահացավ մայիսի 11-ին Կարսից 15 վերստ հեռավորության վրա՝ Զաիմի 

մոտ գտնվող ճամբարում [11]:  

Գումարտակի հրամանատար, փոխգնդապետ իշխան Իվան 

Մելիքովը նունպես վերջին ռուս-թուրքական պատերազմի նշանավոր 

բարձրաստիճան սպաներից [15]: 1877 թ. նոյեմբերի 6-ին փոխգդապետ 

Մելիքովի և գեներալ Կոմարովի շարասյուները Կարսի գրոհի գիշերը 

հայտնվեցին ծանր վիճակում: Փոխգնդապետ Մելիքովը արագ և թեթև 

գրավեց Սուվարիի ամրությունները: Թուրքերը, մտածելով, թե գործ 

ունեն սովորական գիշերային որսորդների հետ, նրան ընդառաջ են 

ուղարկում ամրությունից երկու հարյուր սաժեն հեռավորության վրա 

գտնվող առաջադիրքային խմբերը, որոնք արագ ետ են մղվում: 

Ամրությունը այնքան արագ գրոհվեց, որ ո՛չ Լազարևի, ո՛չ Լոռիս-

Մելիքովի  ռազմակայաններում ոչ ոք հաղթանակը ազդարարող 

ազդանշանային հռթիռները չնկատեց: Իսկ փոխգնդապետ Ի. Մելիքովը, 

ըստ իրեն հանձնարարված զորադասավորման, անցավ Կարս-չայի ձախ 

ափը և ուղղվեց դեպի Չիմ ամրությունը, որտեղ պիտի միավորվեր 

գեներալ Կովալյովի շարասյան հետ: Սակայն հասնելով ձախ ափը՝ 

շարասյունը ենթարկվում է դաժան հրետակոծության թուրքերի կողմից: 

Ռուսների ուժերը սրընթաց հատնում էին: Որովայնից վիրավոր 

փոխգնդապետ Ի. Մելիքովը հրաժարվում է տեղափոխվել լազարեթ և 
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շարունակում է ղեկավարել մարտը: Բայց վերքը մահացու էր. 

հրամանատարի մահից հետո շարասյունը սկսում է հետ նահանջել:     

Ֆյոդոր Ալեքսանդրովիչ Գուբսկին [11] (1823-1878թթ.) գեներալ-

մայոր, 1877-78թթ. ռուս-թուրքական պատերազմի հերոս է: Ծնվել է 

1823թ., դաստիարակվել է I կադետական կորպուսում, որն ավարտել է 

որպես ենթասպա և ծառայության անցել № 19-ը հեծյալ-հրետանային 

մարտկոցում: 1861թ. հատուկ աչքի ընկնելու համար նրան տեղափոխում 

են լեյբ-գվարդիայի հեծյալ մարտկոց, 1864թ. նրան շնորհվում է 

գնդապետի կոչում, և նա նշանակվում է 5-րդ հեծյալ մարտկոցի, ապա 

Կուբանի կազակական զորքի հեծյալ-հրետանային բրիգադի 

հրամանատար: 1871թ. նրան շնորհվում է գեներալ-մայորի կոչում, և նա 

դառնում է գվարդիական հեծյալ-հրետանային բրիգադի հրամանատար, 

1873թ. նշանակվում է Կովկասյան ռազմական օկրուգի հրետանու 

հրամանատարի օգնական, իսկ 1877թ. նոյեմբերին՝ թուրքերի դեմ 

գործող կորպուսի հրետանու հրամանատար: Այս պաշտոնում                       

Ֆ. Գուբսկին ծավալեց ոչ միայն եռանդուն վարչական գործունեություն, 

այլև փայլուն ռազմական: Արդահանը վերցնելու ժամանակ նրա 

ղեկավարած հրետանու «Փայլուն գործողությունների» համար նա 

պարգևատրվում է Սբ. Գեորգիի 4-րդ աստիճանի շքանշանով: Ապա 

հունիսի 13-ին մասնակցել է Զիվինի ճակատամարտին, հոկտեմբերի          

3-ին՝ Ալաջայի բարձունքներին Մուխթար-փաշայի ջախջախմանը, 

որտեղ Ֆ. Գուբսկին, ղեկավարելով Ավլիարի հրետակոծումը, 

առաջիններից էր, որ բարձրացավ լեռը և սկսեց շուռ տալ գրավված 

թուրքական հրանոթները, լիցքավորել դրանք և կրակել նահանջող 

թուրքերի վրա: 1877թ. հոկտեմբերի 27-ին Ֆ. Գուբսկին պարգևատրվեց 

Սբ. Գեորգիի 3-րդ աստիճանի շքանշանով (ըստ ասպետական 

ցուցակների՝ №545), հոկտեմբերի 3-ին Ալաջայի բարձունքներում 

Մուխթար փաշայի զորքի ջախջախումից հետո՝ «Փոխհատուցում 

գերազանց քաջության և արիության համար» շքանշանով, որտեղ 

փայլուն գործել էր նրա անմիջական ղեկավարությամբ գործող 

հրետանին: Նա մահացել է տիֆից 1878թ. փետրվարի 14-ին 

Հասանկալայում, ռազմական գործողությունների ավարտից ընդամենը 5 

օր առաջ: [11] 

Այսպիսով, Ալեքսանդրապոլի բերդում հանգչող երեք հերոսներն էլ 

կարևոր գործունեություն են ծավալել ռուս-թուրքական վերջին 

պատերազմի ժամանակ, և այդ պատճառով է, որ նրանց աճյունները 

ամփոփվել են Ալեքսանդրապոլի բերդի տարածքում Սբ. Նահատակ 
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Ալեքսանդրայի եկեղեցու պատերի տակ և եկեղեցու արևելյան պատից ոչ 

հեռու: Բացառության կարգով այս երեք հերոսներին հուղարկավորել են 

Ալեքսանդրապոլի բերդի Սբ. Նահատակ Ալեքսանդրայի եկեղեցու 

մոտակայքում՝ այն դեպքում, երբ Ղրիմի պատերազմից հետո Պատվո 

բլուրն արդեն բարձրաստիճան հերոս-սպաների թաղումների վայր էր և 

կառուցված էր նաև Սբ. Հրեշտակապետ Միխայիլի մատուռը՝ «Պլպլան 

ժամը», որտեղ մինչև թաղումը դրվում էին ննջեցյալները: Հերոսներից 

Ֆյոդոր Գուբսկին թաղվել է Սբ. Նահատակ Ալեքսանդրայի եկեղեցու 

արևելյան աբսիդի դիմաց, գերեզմանի վրա զինակիցների և ընկերների 

կողմից դրվել է այն ժամանակվա համար շքեղ մի մահարձան, որը մինչ 

օրս պահպանվում է և համարվում հանրապետական նշանակության 

հուշարձան: Այսօր, երբ Հարավային Կովկասում այսքան լարված է 

իրավիճակը, բոլորովին չէր խանգարի ևս մեկ անգամ անդրադառնալ 

այս և Պատվո բլուրում հանգչող մյուս հերոսներին, ովքեր 

անձնվիրաբար հերոսացան, որպեսզի Կարսի մարզը վերջապես 

միանար Ռուսական կայսրության կազմում հայտված Արևելյան 

Հայաստանին, և վերածվեցին տարածաշրջանում ապրող 

ազգությունների բարեկամության խորհրդանիշի:  

Եզրահանգում: Այսպիսով, ըստ Ռուսաստանյան պետական 

ռազմապատմական արխիվում պահպանվող ցուցակի [13]՝ Պատվո 

բլուրում թաղվել է Ղրիմի պատերազմում զոհված 76 սպա՝ 2 գեներալ-

լեյտենանտ (2,63%), 7 գնդապետ (9,21%), 2 փոխգնդապետ (2,63%), 4 

մայոր (5,26%), 6 շտաբս-կապիտան (7,89%), 4 կապիտան (5,26%), 16 

պորուչիկ (21%), 18 պոդպորուչիկ (23,68%), 16 ենթասպա (21%), 1 եսաուլ 

(1,32%) (գծապատկեր1): 

Ցուցակի տվյալներով՝ Պատվո բլուրում թաղվել է ռուս-թուրքական 

վերջին (1887-1888թթ.) պատերազմում զոհված  88 սպա՝ 5 գեներալ-

մայոր (5,68%), 5 գնդապետ (5,68%), 7 փոխգնդապետ (7,95%), 8 մայոր 

(9,09%), 12 շտաբս-կապիտան (13,64%), 4 կապիտան (4,55%), 16 

պորուչիկ (18,18%), 12 պոդպորուչիկ (13,64%), 12 ենթասպա (13,64%), 2 

խորունժի (2,27%) (գծապատկեր 2): 
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Գծապատկեր 1. 

 
Գծապատկեր 2. 

 

Երկու պատերազմներում զոհված սպաների հանրագումարը 164 է, 

հետևաբար քանակական և տոկոսային հարաբերությունը կլինի 

հետևյալը՝ 2 գեներալ-լեյտենանտ (1,2%), 5 գեներալ-մայոր (3,04%), 12 

գնդապետ (7,32%), 9 փոխգնդապետ (5,49%), 12 մայոր (7,32%), 18 շտաբս-
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կապիտան (10,98%), 8 կապիտան (4,88%), 32 պորուչիկ (19,5%), 30 

պոդպորուչիկ (18,29%), 33 ենթասպա (20,1%), 1 եսաուլ (0,6%), 2 

համհարզ՝ խորունժի (1,2%): Ինչպես տեսնում ենք, զգալի տոկոս է 

կազմում ինչպես ցածրաստիճան սպայակազմի զոհերի թիվը, այնպես էլ 

բարձրաստիճան սպաներինը, որոնց մեջ ընդամենը երկու հայազգի 

սպաներ կան:  

1,2%
3,04%

7,32%
5,49%

7,32%

10,98%

4,88%

19,5%
18,29% 

20,1%

0,6% 1,2%

Ղրիմի և 1877-1878 թթ. ռուս-թուրքական պատերազմներում զոհված 

ուՊատվո բլուրում հանգչող  սպաների քանակը (164 մարդ)

 
Գծապատկեր 3. 

 

«ХОЛМ ЧЕСТИ» КАК ОХРАНЯЕМАЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ 

ЕДИНИЦА И ГЕРОИ, КОТОРЫЕ ЗАХОРОНЕНЫ ТАМ 

Авагян И. Э. 

 

В статье рассмотрены вопросы истории основания Холма чести и 

часовни Св. Архистратига Михаила в городе Александраполь и тех 

высокопоставленных военных, которые похоронены на Холме чести. Дана 

биография героев по некоторым старорусским источникам. По данным 

Российского Государственного  Военно-исторического архива составлены 

диаграммы, в которых  дана статистика похороненных на Холме чести  

высокопоставленных офицеров и нижних чинов. В статье представлены 

также герои, которые были похоронены в крепости Александрополь.  

Ключевые слова: И. Лорис-Меликов, Федор Губский, статистические 

диаграммы, российские архивы, архангел Михаил.  
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"HILL OF HONOR" AS A PROTECTIVE HISTORICAL AND CULTURAL 

UNIT OF HEROES, WHO WERE BURIED THERE 

Avagyan I. E. 

 

The article examines the history of the founding of the Hill of Honor and 

the chapel of St. Michael the Archangel in the city of Alexandropol and those 

high-ranking military men who were buried on the Hill of Honor. The 

biography of the heroes is given according to some old Russian sources. 

According to the data of the Russian State Military-Historical Archive, 

diagrams have been drawn up, which give the stasistics of high-ranking 

officers and lower ranks buried on the Hill of Honor. The article also 

highlights the heroes, who were buried in the fortresses of Alexandropol. 

Keywords: I. Loris-Meliqov, Fedor Gubskiy, statistical charts, Russian 

archives, Archangel Michail. 
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՎԻՇԱՊԱԳՈՐԳԻ ԽՈՐՀՐԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ  

Մարգարյան Ա. Վ. 

 

Հոդվածում հայկական գորգը դիտարկվում է իբրև 

տեղեկատվության աղբյուր, տիեզերքի խորհրդանիշ, տարերքների 

ամբողջություն և տոմարագիտական կառուցվածքֈ Գորգի մակերեսը 

դիտվել է իբրև տիեզերքի պատկեր, երկնային հատակագիծ, որի 

կառույցը փռված է իր մակերեսի վրա՝ որպես հանդիսարանֈ «Մենք 

բոլորս պետք է սովորենք, որ հայկական գորգարվեստը, ինչպես նաև 

հայկական գորգերի արտագաղթը  Բալկաններ, Անատոլիա և նույնիսկ 

Հարավային Եվրոպայի որոշ շրջաններ ունեցել է շատ մեծ ազդեցություն 

աշխարհի գորգագործության վրա, քան կարծում են մինչ այժմ»,  -

վկայում է մշակութաբան Ուլրիխ Շուրմանըֈ 

Բանալի բառեր. հայկական գորգ, զարդանախշ, վիշապագորգ, 

նախշ, օձագորգ, մշակույթ, գույն, սակրալ, տիեզերագիտական, 

բուսական կենդանական նախշֈ 

 

Նախաբան: Գորգարվեստի ուսումնասիրությանը վերաբերող 

գրականությունը հիմնականում հանգում է գորգադաշտում 

պատկերված զարդամոտիվների նկարագրությանն ու վիզուալ 

համեմատություններից բխած դասակարգմանն ու  սահմանմանըֈ 

Մինչդեռ եղած գրականության մեջ գրեթե չենք հանդիպել գորգի՝ որպես 

տիեզերքի պատկերի /ինչպես կառուցողական արվեստում/, կարևոր 

զարդամոտիվների դասավորությանը, նրանց սխեմատիկ կառուցման 

համաչափական օրենքի բացահայտմանըֈ Հոդվածի սահմաններում 

փորձենք պարզել  վիշապագորգի զարդի իմաստը,  զարդանախշի 

սեմիոտիկ կառուցվածքըֈ 

Գորգերը  զարդագիր տեքստեր են. նրանց մեջ պահ է տրված մեր 

նախնիների հնագույն պատկերացումները, հավատալիքները, 

պաշտամունքը, կրոնըֈ Գերմանացի մշակութաբան Ֆոլկմար Գանցհորը 

2 0 2 2   № 1 
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նկատում է. «Հայկական զարդանախշի իմ վերլուծությունը ցույց է տվել, 

որ գորգի բոլոր զարդանախշերը կարելի է հանգեցնել լիովին 

սակավաթիվ հիմնաձևերի, որոնք իրենց հերթին Ք. ա. II-I 

հազարամյակներից ի վեր հայկական մշակութատարածքում առկա 

ավանդաձևեր ենֈ Արևելյան գորգի պատմությունը և հայկական գորգինը 

հիմնական մասերով մինչև XIX դարի կեսերը նույնանում ենֈ Որպես 

լիովին տիպիկ հատկանիշ՝ ես կնշեի վարիացիաների հրճվանքը, 

հատկապես գույնի մեջ» [1]:  

Հազարամյակների խորքից եկող հայոց մշակույթը գորգին տվեց 

սակրալ խորհրդանշաններ՝ զարդանախշերի միջոցով պահպանելով 

հազարամյա ազգային հիշողությունն ու հնագույն հեթանոսական 

գիտելիքներըֈ Նրա վավերագիրն ու պահապանը հիմնականում եղել է 

հայ կինը, ում կամքի ու աշխատասիրության շնորհիվ էլ 

հազարամյակներ շարունակ պահպանվել ու սերնդեսերունդ 

փոխանցվել է հայկական զարդանախշըֈ Գորգերի զարդանախշ 

գաղափարագրերը սրբազան հասկացություններ են, որոնք դարեր 

շարունակ հիմնականում պահպանել են իրենց ոճային ու գունային 

նշանակությունըֈ Դա տեղի է ունեցել հին գորգերից նորերի 

ընդօրինակման շնորհիվ, երբ առաջնայնությունը տրվել է գաղափարինֈ 

Գորգերը հայ ժողովրդի ինքնության անկրկնելի վավերագրերն են՝ 

ստեղծված հայ կնոջ ձեռքովֈ Շատ դեպքում հետագա կիրառությունների 

ու վերապատկերումների ընթացքում այն կորցրել է նախնական 

ծիսահմայական իմաստավորումը՝ պահպանելով, սակայն, գույնի և ձևի 

նույնությունը արքետիպերի հետֈ Պատահական չէ, որ զարդ (նույնն է՝ 

«արդ») բառն ունեցել է նաև ձևի իմաստֈ Հայկական գորգերի ոճը 

բնութագրվում է հորինվածքում բուսական, կենդանական, 

երկրաչափական մոտիվների միասնությամբ, որոնցից յուրաքանչյուրը 

նպատակաուղղված է զարդանկար տեքստում որոշակի գաղափարի 

արտահայտմանն ու ամբողջացմանըֈ 

Ֆոլքմար Գանցհորնը նկատում է. «Գորգը հատակի երեսարկ չէ, այլ 

միանշանակորեն զորության խորհրդանիշ… և կարող է ունենալ 

չարխափան նշանակություն» [1]: Գորգը տիեզերքի խորհրդանիշ է, որի 

կառույցը զարդերի տեսքով փռված է գորգի մակերեսինֈ Հոդվածի 

տիրույթում մենք անդրադառնալու ենք վիշապագորգերի զարդանախ-

շերին ու դրանց նշանակությանըֈ 

Հայկական գորգարվեստի գոհարը համարվող «Վիշապ» կոչվող 

գորգերը առանձնանում են յուրօրինակ սեմատիկ զարդանախշերով, 
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ինչպես նաև որոշակի գունաշարովֈ Գորգարվեստի մասնագետներ          

Ջ. Բրեքն ու Ֆ. Մորիսը հայկական գորգերի համար ամենահատ-

կանշական զարդամոտիվը վիշապն են համարում: Տարբեր 

մեկնություններ կան գորգի ոճավորման ու ձևակազմության շուրջֈ 

Վիշապը առասպելական արարած էֈ Այն ժառանգն է նաև ավելի վաղ 

շրջանի ջրամբարների, ջրի ակունքների պաշտամունքիֈ Եվ քանի որ 

ակունքը կենսական ուժի, տիեզերական առանցքի, Աստվածային ոգու, 

անմահության խորհրդանիշ էր, վիշապի մեջ մարմնավորում էր 

տիեզերքի հակադիր ոլորտների՝ երկնքի ու երկրի միասնությունը, 

կյանքի հարատևությունըֈ Վիշապի նախնական կերպարը 

հակամարտող զույգ խորհրդանիշերի՝ օձի և թռչունի, ինչպես նաև ջրի ու 

կրակի երևակայական միաձուլումն էֈ Այստեղից էլ նրան տրված 

«հրեղեն օձ» անունըֈ 

Վիշապը առասպելական արարած էֈ Նրա հետ է կապվում ջրի 

պաշտամունքը, կենաց ծառի, բարօրության պահպանությունը՝ դրական 

նշանակությամբ, միաժամանակ՝ անդրաշխարհի, ստորերկրյա մութ 

ջրերի մարմնավորումը՝ բացասական նշանակությամբֈ Այս առումով 

բոլոր ժողովուրդների առասպելներում առկա է վիշապի ու հերոսի կամ 

որևէ հակամարտության սյուժեն, որում հերոսը միշտ հաղթում է՝ 

ազատելով նրա կողմից արգելափակված ջրի հոսքը և նրան իբրև տուրք 

մատուցված աղջկան [2]: Ըստ արվեստաբան Կ. Ավետիսյանի՝ վիշապը 

հանդես է գալիս իբրև երկինքն ու երկիրը իրարից բաժանող ու միացնող 

բարի կենդանիֈ Այս մտածողության դրսևորմանը հանդիպում ենք այլ 

ժողովուրդների բանավոր նյութերում. Բոլիվիայի հնդկացիների 

առասպելի համաձայն՝ մի անգամ երկինքը ընկնում է երկրի վրա, և 

վիշապ օձը պարուրվում է երկուսի միջև՝ իր վրա կրելով երկուսին 

անջատելու գործըֈ Սլավոնական հավատալիքներում օձավիշապն է 

միացնում երկինքն ու երկիրըֈ «Մահաբհարադայում» Շեդա օձը 

Բրահմայից, իբրև պարգև, հանձնարարություն է ստանում իր մարմնի 

գալարով պահել երկիրը [3]: Այստեղ վիշապը ձեռք է բերում նոր 

հատկանիշ՝ երկնքից իջնելու առումով դառնալով երկնքի, արական, որը 

իջնում է՝ իր աստվածային բնույթով իգական ջրերին միանալուֈ Այդ 

երկինք-երկիրը պահող-անջատող ու միացնող զարդաձևը                               

Կ. Ավետիսյանը անվանել է «վիշապազարդ»՝ Տ-անման և Տէր 

անվանումներովֈ  
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ա/    բ/   

Նկ. 1. ա/  Վիշապագորգի զարդանախշ,   բ/ Վիշապակարպետ «Զիլե»/թելթող/ 
 

Երկու Տ-աձև «վիշապների» վիշապ ամուսինների գաղափա-

րանշանով զարդ է գտնված խեցեղենի վրա, որը հայտնի է որպես 

հավերժության նշան՝ իր տարբեր դրսևորումներովֈ Դրանց կրկնությունը 

ծնում է ծավալային զարդաձևեր, որոնք նույնպես գործածվում են իբրև 

գորգազարդ, որոնց կեռիկները երկրաչափականացված են և ունեն 

եռանկյան տեսք, հետևաբար նման զարդերը կարող են անվանվել նաև 

«դիցաբանական» զարդերֈ Մեծ տեղ է հատկացվել առասպելներին, 

որոնց բառային արժեքը կարելի է գտնել Ք. ա. 3-2-րդ հազարամյակից 

մեզ հասած խեցեղենի վրա պատկերված զարդերի ու կարգավորված 

գաղափարների հիման վրաֈ Միջնադարյան հայկական հին  գորգերից է 

վիշապի դեմ փյունիկի պայքարը բովանդակող կենդանապատկեր 

գորգըֈ  

 
Նկ. 2. Վիշապագորգի խորհրդաբանությունը ըստ Հ. Կոզիբեյոկյանի 

 

Մյուս կարևոր զարդանախշը բնութագրում է օձագորգերըֈ 

«Օձագորգեր» կոչվող գորգերի անվանումը միգուցե առաջացել է վիզուալ 

ընկալման արդյունքում, քանի որ «ջուր» գաղափարանշանի շեշտված 

մասերը ոճավորված օձեր են հիշեցնումֈ Մասնագետները գտնում են, որ 

պարզությունը և ձևի ճշտությունը հանդիսանում են  բովանդակության 

միակողմանի դիտարկման արդյունք. որքան սահմանափակ է 

բովանդակությունը, այնքան քիչ կառուցվածքային առանձնահատ-

կություններ են  պահանջվում նրա արտահայտման համարֈ Հայկական 
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գորգերի գորգապատկերների գեղազարդման համակարգում լայնորեն 

հայտնի է հայերեն մեծատառ «S»-ին նմանվող ու դրա բազմատեսակ 

տարբերակներով պատկերվող, այսպես կոչված, օձագալար 

զարդանախշը: Արդեն ավելի քան մեկ դար այն ուսումնասիրողների 

ուշադրության կենտրոնում է: Հայաստանի տարբեր պատմաազ-

գագրական մարզերում արված հետազոտություններից պարզվել է, որ 

այն առնչվում է օձի, ձկան ու ջրի հետ: Գամիրքում այն հայտնի է «օձի 

ձագ», Վասպուրականում՝ «ջրեր», Լոռիում՝ «ձկան ողնաշար» 

անվանումներով [4]: Ինչպես բոլոր առասպելաբանություններում, ամեն 

ինչ ներկայացնում է տիեզերքը /կոսմոս/, ուր մարդը և իր կյանքը 

նույնպես կապվում են կոսմոսի և կոսմիկական տարրերի հետ, և դրա 

համար էլ տարերքներն էլ են մարդացվելֈ  

Այսպիսով, գորգադաշտի չափերն ու հիմնական զարդերի 

տեղաբաշխումն ու դասավորությունը բխում է մոդել գծագրի 

կոնստրուկտիվ կետերից, որոնք էլ պայմանավորում են ամբողջի ու 

մասերի հարաբերակցությունը՝ դառնալով լիարժեք գեղարվեստական 

ստեղծագործությունֈ Գորգի համամասնություններն ու զարդանախշերի 

տեղադրությունն ու տեղաբաշխումը կատարված են նույն մեթոդով, ինչ 

ճարտարապետական կառույցները, ինչը խոսում է միևնույն 

մշակութային հենքի ծննդի մասինֈ Բացարձակ հավասարության նշան է 

դրվում բնության պատկերված առարկայի կամ զարդի միջևֈ 

Վիշապագորգերը կարդացվում եմ իբրև տիեզերքի մասին հայերի 

պատկերացումների ամբողջություն, որոնց հիմքում ընկած են սրբազան 

սերմի, աշխարհի չորս տարրերի, իգական ու արական էներգիաների, 

կենաց ծառի, հավերժության, արևի, լուսնի, մոլորակների, պաշտպանիչ 

գոտիների իմաստը պարունակող ծիսահմայական զարդանախշերըֈ 

 

СИМВОЛИКА АРМЯНСКОГО ВИШАПАГОРГА 

Маркарян А. В. 

 

Армянский ковер является источником информации, символом 

космогенеза, единством стихий и календарной системой. Поверхность 

ковра рассматривается в виде космического отражения небесного плана, 

который отображается  на поверхности. ''Мы должны научиться тому, что 

армянское ковроделие, а также перенесение армянского ковра на 

Балканы, в Анатолию и даже в Южную Европу, имело большее значение 
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для развития всемирного ковроделия, чем принято было считать до сих 

пор'',- свидетельствует культуролог Уильрих Шурман. 

Ключевые слова: армянский ковер, орнамент, вишапагорг, одзагорг, 

культура, цвет, сакральный, космогенез, растительный орнамент, 

животный орнамент. 

 

THE SYMBOLIC MEANING OF THE ARMENIAN DRAGON RUG 

Markaryan А. V.  

 

The Armenian carpet is a source of information, a symbol of the 

universe, a set of elements - a calendar structure. The surface of the carpet was 

viewed as an image of the universe, a celestial plan, the structure of which is 

spread on its surface as a spectator. A culturologist Ulrich Schurman states: 

"We all need to learn that Armenian carpet weaving, like the emigration of 

Armenian carpets to the Balkans, Anatolia and even some parts of southern 

Europe, has had a greater impact on world carpet weaving than previously 

thought". 

Keywords: Аrmenian carpet, ornament, dragon rug, rug, culture, colour, 

sacral, cosmological, plant pattern, animal pattern. 
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Սույն հոդվածում ներկայացրել ենք օբյեկտիվ իրականության և 

հարաբերությունների կառուցման առանձնահատկությունները, մասնա-

վորապես՝ ինքնիրացման խնդիրը՝ հիմք ընդունելով Է. Ֆրոմի «Ունենա՞լ, 

թե՞ լինել սկզբունքը», քանի որ դա է հենց հետագա մասնագիտական 

գործունեության պատկերի ձևավորման հիմքը:  

Բանալի բառեր. համավարակ, առցանց ուսուցում, ուսումնական 

մոտիվացիա, մանիպուլյատիվ վարք, ինքնիրականացում:  

 

Ամբողջ աշխարհի առջև մարտահրավեր նետած համավարակը 

մարդկության և նրա՝ ապագայում գոյություն ունենալու հարցը, նրա 

շուրջ ծավալվող ուսումնասիրություններն ու քննարկումները ձեռք 

բերեցին ավելի մեծ հետաքրքրություն և արդիականություն: 

Համավարակի ճգնաժամը միանգամորեն փոխեց մեզ սովոր աշխարհը և 

համաշխարհային հեռանկարները: Այն նաև հուշեց, թե ինչպես 

փոփոխել կրթությունը՝ մարդկանց ապագային ավելի լավ 

պատրաստելու համար: 

Հիրավի, կրթական համակարգում եղան զգալի ցնցումներ, 

մասնավորապես, ստիպված եղանք հրաժարվել հին ու ավանդական 

դասավանդման մոդելից, սոցիալ-հոգեբանական հարաբերություններ 

հաստատելուց: Ստեղծված խնդրահարույց իրավիճակն էլ դրդեց 

հնարավորինս արագ իրականացնել առցանց կրթություն, չնայած որ 

համավարակի բռնկումից առաջ էլ արդեն իսկ նկատելի էր 

հետաքրքրության և ներդրումների մեծ աճ դեպի կրթական թվային և 

առցանց տեխնոլոգիաներ:  

Համավարակի ազդեցությունը կրթական համակարգի վրա կարելի 

է գնահատել երկու ցուցանիշով՝ բովանդակային և տեխնոլոգիական: 

2 0 2 2   № 1 



71 

 

Մասնավորապես, կրթության կազմակերպիչները գտան ժամանակ 

ոլորտի նպատակային առաջնահերթությունները վերաարժևորելու 

համար՝ առաջարկելով կրթություն ինտեգրված աշխարհի 

պայմաններում: Հաջորդ տասնամյակների հաջողակ մարդիկ պետք է 

կարողանան հասկանալ ինտեգրված հարաբերությունների բնույթը և 

ընդունակ լինեն աշխատել համընդհանուր համագործակցության մեջ:  

Գործընթացի թվայնացմամբ փոխվեց, վերաիմաստավորվեց 

դասավանդողի առաքելությունը: Սովորողներն այլևս հնարավորություն 

ունեն ստանալ գիտելիքներ իրենց թվային տեխնոլոգիաներով, ինչը 

ստիպում է վերանայել դասավանդողի դերն ու գործառույթները: 21-րդ 

դարի կրթության նպատակների համատեքստում դասավանդողի դերն 

այլևս միայն գիտելիքակողմնորոշված չի կարող լինել: Ըստ այդմ՝ այն 

կարող է ուղղված լինել ուսումնական գործընթացի շարժիչ ուժերի՝ 

մոտիվացիաների, պահանջմունքների ու հետաքրքրությունների և այլ 

նախադրյալների ակտիվ գործարկմանը: Քանի որ փոփոխվող 

ինտեգրված միջավայրում երիտասարդներին անհրաժեշտ է 

ճկունություն և հարմարվողականություն, ապագայի կանխատեսումով 

պահանջարկված կոմպետենցիաներ, որոնք են՝ ստեղծագործակա-

նությունը, հաղորդակցականությունը, համագործակցությունը, կարեկ-

ցանքը, հուզական ինտելեկտը, թիմային աշխատանքը և այլն:  

Ահա այս համատեքստում էլ փորձել ենք ներկայացնել, թե 

ուսումնական գործընթացի առցանց կազմակերպման պայմաններում 

ուսանողների մոտ ինչպես դրսևորվեցին ուսումնական 

մոտիվացիաները, արժեհամակարգի վերաձևավորման միտումները, 

քանի որ դրանք հենց հիմքն են հետագա մասնագիտական 

գործունեության պատկերի ձևավորման համար, մյուս կողմից էլ 

համարվում են անձնային ինքնորոշման, ինքնիրացման կարևորագույն 

բաղադրիչները: Ա. Մասլոուն իրավացիորեն պնդում է, որ անձի 

ինքնիրականացման գործընթացը կապված է ոչ թե տարաբնույթ 

խնդիրների բացակայության հետ, այլ դրանց լուծման ուղիները և 

միջոցներն արդյունավետ գտնելու կարողության հետ [1, 54-55]:  

Հումանիստական հոգեբանության մեջ գոյություն ունի մանիպուլ-

յատիվ վարքին հակոտնյա՝ դրական պոտենցիալի հասկացությունը, որն 

Աբրահամ Մասլոուն անվանեց «ինքնիրականացում»: Ա. Մասլոուն 

ինքնիրականացումը բնորոշում է որպես «տաղանդների, ընդունակութ-

յունների, հնարավորությունների լիարժեք օգտագործում»: «Ես, - գրում է 

Ա. Մասլոուն, - պատկերացնում եմ ինքնիրականացվող մարդուն ոչ 
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որպես սովորական մարդ, որից ոչինչ չի հանված, խլված, վերցված: 

Միջակ մարդու մոտ ճնշված ու շրջափակված են ընդունակությունները 

և տաղանդը, որոնք ամբողջության մեջ կարող էին կազմել նրա 

լիարժեքությունը, ամբողջականությունը» [2]:   

Ինքնիրականացվող անձն ազատ է արարելու իրեն, իր կյանքը, 

ամենատաղտկալի գործունեությունը դարձնել հրապուրիչ ու 

հետաքրքիր: Ինքնիրականացման առաջին քայլը սեփական 

մանիպուլյատիվ վարքի գիտակցումն է, որն ի ծնե չի լինում, այլ ձեռք է 

բերվում հասարակական կյանքի և, մասնավորապես, մասնագիտական 

գործունեության արդյունքում: 

Մանիպուլյատիվ վարքի համար պատճառ կարող է լինել դժվար 

իրավիճակում հայտնվելու վախը: Ցանկացած մարդ, զգուշանալով 

ընկնել դժվար իրավիճակի մեջ, նախընտրում է վճռական 

գործողություններ չձեռնարկել, ռիսկի չգնալ, փորձարկումներ չանել, այլ 

գնալ ստուգված, փորձված, «անվտանգ» ճանապարհով:  

Ջ. Բուժենտալն այն կարծիքն է հայտնել, որ ինքնիրականացման 

համար կարևորագույն պայման է, որ «մարդը չափից ավելի ջանքեր 

չգործադրի, կաշվից դուրս չգա»: Ինքնիրականացվող անձի համար 

բնորոշ է հավատն ինքն իր նկատմամբ, իր «Ես»-ի նկատմամբ, սեփական 

կարողությունների և արարքների սթափ ինքնագնահատականը:  

Մանիպուլյատիվ վարքի մի էական բացատրության կարելի է 

հանդիպել Ա. Էլիսի մոտ: Նա առանձնացնում է որոշ անտրամա-

բանական բացթողումներ, որոնք մարդն օգտագործում է կյանքում: 

Դրանցից է մարդու՝ բոլորից և յուրաքանչյուրից խրախուսանք 

ստանալու կարիքը: Սակայն ակնհայտ է, որ երբեք հայացքների ու 

դիրքորոշումների բացարձակ միասնականություն չի կարող լինել 

բոլորի հետ, հետևաբար նաև չի կարող լինել համընդհանուր 

քաջալերանք և խրախուսանք [4, 103-104]:  

Ինքնիրականացվող անձը բնույթով կրոնական անձ է՝ ըստ                

Է. Շոստրոմի: Ինքնիրականացման և հուզական առողջության գլխավոր 

ճանապարհը ինքնագիտակցումն է, այդ թվում նաև սեփական 

մանիպուլյացիաների գիտակցումը, սեփական էության և իր կոչման 

գիտակցումը [3, 82]: Այդուհանդերձ, պետք է նշենք, որ ուսանողների 

մոտ հրատապ խնդիր պետք է լինի արժեհամակարգի 

վերաիմաստավորումը,  դրդապատճառային ոլորտի մշտադիտարկումը 

և համապատասխան վերլուծությունը:   
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Ժամանակակից մարդն իր անվերջ մանիպուլյացիաների 

արդյունքում կորցրել է ամեն մի հնարավորություն՝ ինքնարտահայտ-

վելու ուղղակի և ստեղծագործաբար, նա վերածվել է մի հոգսաշատ 

ավտոմատի, որն իր ամբողջ ժամանակը ծախսում է անցյալը 

պահպանելու և ապագան ապահովագրելու վրա:  

Մարդկային բազային պահանջմունքների շարքում Ա. Մասլոուն 

առանձնացնում է անձնային աճի, զարգացման, սեփական 

հնարավորություններն օգտագործելու, այսինքն՝ ինքնիրականացման 

պահանջմունքը: Միևնույն ժամանակ նկատում ենք, որ չնայած մարդը՝ 

որպես կենսաբանական էակ, ունի աճի ուղղվածություն, մարդկանց 

մեծամասնությունն ընդունակ չէ բացահայտելու իր պոտենցիալ 

հնարավորությունները:  

Մեր կարծիքով՝ այս հակասության պատասխանը կարելի է գտնել 

Է. Ֆրոմի «Ունենա՞լ, թե՞ լինել» հարցադրման մեջ:  

Գաղտնիք չէ այն, որ մարդկության գոյության և  կենսական 

պահանջմունքների բավարարման համար ամենաբնական և նույնիսկ 

միակ ընդունելի միջոցը համարվում է «ունենալը»: Ներկայիս 

հասարակությունում մարդկանց մեծամասնությունը հակված է 

սահմանել ինքն իրեն՝ ելնելով այն ամենից, ինչ ինքն ունի: Եվ երբ 

աշխարհի հետ փոխհարաբերությունների հիմնական միջոց 

հանդիսանում է «ունենալը», մարդու մոտիվացիան հիմնականում 

կազմում են բազային պահանջմունքները: Մարդն այնքան է համակվում 

«ունենալու» ձգտմամբ, որ տիրապետման առարկաների և օբյեկտների 

ձեռքբերման տենդը արտամղում է սեփական «ես-ի» բացահայտման 

պահանջմունքը [5]:  

Այն ուսանողները, ովքեր հակված են մտածել ու գործել «ունենալ» 

սկզբունքով, կարող են լսել դասախոսությունը, հասկանալ 

տրամաբանական միտքը, մտապահել բառեր ու արտահայտություներ, 

որպեսզի հետագայում կարողանան հանձնել քննությունը: Սակայն 

ակնհայտ է, որ այս դեպքում դասախոսության ողջ բովանդակությունը 

տեղ չի գտնում ուսանողի մտածողության մեջ, այսինքն՝ դասախո-

սության բովանդակության և ուսանողի միջև ոչ մի կապ էլ չի ստեղծվում:  

Բոլորովին այլ կերպ է ընթանում գիտելիքների յուրացման 

գործընթացը այն ուսանողների համար, ովքեր գտնում են, որ օբյեկտիվ 

իրականության և հարաբերությունների կառուցման հիմքում ընկած է 

«լինել» սկզբունքը: Նման մտածողությամբ ուսանողների համար 

դասախոսությունն իրենից ներկայացնում է ակտիվ գործընթաց, որի 
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ընթացքում ձեռք են բերում գիտելիքներ, որոնք չեն տանում ուղղակի 

տուն: «Լինել» սկզբունքի հիմնական բնութագիրն ակտիվությունն է, ոչ 

թե արտաքին ակտիվությունը՝ զբաղվածությունը, այլ ներքինը, որը 

նշանակում է սեփական մարդկային հնարավորությունների 

արդյունավետ օգտագործում: Օրինակ՝ «Ես ունեմ գիտելիք» և «Ես 

գիտեմ» ձևակերպումներն էլ ինքնին հուշում են, որ վերջինը իր 

կիրառությունն է գտնում անձի մտածողության մեջ: Հետևաբար, «լինել» 

նշանակում է ինքնիրականացվել:  

Այնուամենայնիվ, մարդկանց կենսակերպի մեջ այս երկու 

հասկացությունների հիմքերն էլ միաժամանակ առկա են: Ոչ մեկը և ոչ էլ 

մյուսը միմյանցից անջատ չենք կարող դիտարկել, դրանք երկուսն էլ 

իրենց արտացոլումներն ունեն մեր առօրյա կյանքում և պահանջում են 

հստակ դիտարկում և վերլուծություն, և որ դրանցից մեկի գերակշռումը 

որոշում է մարդկանց անհատական առանձնահատկություների բնույթը: 

Մասնագիտական գործունեության մեջ իր պոտենցիալ 

հնարավորությունների և պահանջմունքների ըմբռնման, հասկացման 

վրա հիմնված ինքնիրականացումը, կարծում ենք, առավել քան 

անհրաժեշտ է:  

Տարաբնույթ փոփոխությունների նկատմամբ դիմադրության 

գիտակցումը ուսանողին դարձնում է առավել ազատ և արդյունավետ 

ինչպես կյանքում, այնպես էլ մասնագիտական, աշխատանքային 

գործունեության մեջ:  

 

ПРИНЦИП «ИМЕТЬ ИЛИ БЫТЬ» КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ 

Тадевосян А. Е. 

 

В этой статье мы представили особенности построения отношений 

обьективной реальности, в частности, проблему самореализации, исходя 

из принципа Э. Фромма «Иметь или Быть», поскольку это основа для 

формирования имиджа дальнейшей профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: пандемия, онлайн-обучение, учебная мотивация, 

манипулятивное поведение, самореализция. 
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THE PRINCIPLE ―TO HAVE OR TO BE‖ AS A PRECONDITION FOR 

INCREASING EDUCATIONAL MOTIVATION 

Tadevosyan A. E. 

 

The focus of the given article  is to present the peculiarities of building 

an objective reality and relationship, where the pivotal problem is self-

realization in particular, which in its turn is  based on E. Fromm‘s principle 

―To have or ―to Be‖. It is noteworthy to mention  that the very principle serves 

as the  core  image of further professional activity. 

 Keywords: pandemic, online learning, learning motivation, manipulative 

behavior, self-realization. 
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Հոդվածում ներկայացվում են ընտանեկան դաստիարակության 

թերացումների պատճառները, դրանցից բխող բացասական 

հետևանքները: Դիտարկվում են նաև ընտանեկան խորհրդատվության 

իրականացման մոդելները: Հոդվածի նպատակն է՝ ընդգծել ընտանեկան 

խորհրդատվության նշանակությունը որպես մեթոդական ուղեցույց 

դասղեկական աշխատանքների իրականացման գործընթացում՝ 

միտված ընտանեկան դաստիարակության սխալների շտկմանը 

համընդհանուր ներառականության պայմաններում: 

Բանալի բառեր. դասղեկ-խորհրդատու, բուլլինգ,  հաղորդակցման 

մշակույթ, «լուսավորող», «հոգեդինամիկ», «կառուցվածքային», 

«տրանսակցիոն» մոդելներ: 

 

Հայտնի է, որ ընտանիքը երեխային շրջապատող առաջին 

սոցիալական միջավայրն է, որտեղ երեխան սովորում է 

դաստիարակության այբուբենը: Վազգեն Առաջինը, ընդգծելով լիարժեք 

ընտանիքի գերակա նշանակությունը երեխայի կյանքում, նշում է. 

«Հրաշալիքը ծնունդի և սրբությունը մայրության. ահա հիմքը 

ընտանիքին: Զի ընտանիքն է խորանը այդ հրաշքին և աղբյուրը 

մայրական սրբության» [2, էջ 64]:  

Սույն հոդվածը մի փորձ է ներկայացնելու ընտանեկան 

դաստիարակության մեջ ձևավորված դժվարությունների պատճառները, 

դրանցից բխող հետևանքները, ցույց տալու ընտանեկան 

խորհրդատվության նշանակությունը որպես աջակցություն ծնողներին և 

մեթոդական ուղեցույց դասղեկներին:  

2 0 2 2   № 1 
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Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ ընտանեկան 

հարաբերությունների շեղումները, ընտանեկան դաստիարակության 

սխալները բացասաբար են անդրադառնում երեխայի սոմատիկ և 

մտավոր զարգացման վրա: Շատ հետազոտողներ նշում են, որ 

մանկական նևրոզների և որոշ հոգեկան խանգարումների առաջացման 

հիմնական պատճառները կապված են ընտանեկան դաստիարակության 

սխալների և ընտանիքում տիրող կոնֆլիկտային հարաբերությունների 

հետ: Այսպես, օրինակ, Կ. Խորնիի դիտարկման համաձայն՝ ընտանիքի 

անդամների միջև տարաձայնությունների դեպքում երեխան ունենում է 

լքվածության զգացում՝ ձգտելով աջակցության [4, էջ 27], մինչդեռ ըստ 

Բերնսի՝ այն երեխաների մոտ, որոնք ունեն համերաշխ և 

կազմակերպված ընտանիքներ, զարգանում է բարձր ինքնագնահա-

տական [3, էջ 149]: 

Դիտարկենք նաև հետևյալ օրինաչափությունը. անչափահասների 

մոտ ագրեսիվ պահվածքի՝ «բուլլինգի» դրսևորման հակումները 

պայմանավորված են նրանց ընտանիքներում ձևավորված այնպիսի 

իրավիճակներով, որոնք կապված են. ա) ընտանիքի մեծահասակների 

ինչպես միմյանց, այնպես էլ երեխայի նկատմամբ դրսևորած 

կոպտության, բ) ծնողների  և երեխաների հետաքրքրությունների  միջև 

տարբերությունների, գ) ծնողներից մեկի վատ պահվածքի,                              

դ) ընտանիքում երկու սերունդների (տատ-մայր) միջև 

հարաբերություների կարգավորման հետ: 

Ժամանակակից հասարակության մեջ ավելի նկատելի է դառնում 

ընտանիքի ճգնաժամը, որն արտահայտվում է նրանում, որ 

ընտանիքները ավելի վատ են իրականացնում իրենց գլխավոր 

գործառույթը՝ երեխաների դաստիարակությունը: Ծնող-երեխա 

անհամաձայնությունը հաղթահարելու համար ծնողները պետք է 

օժտված լինեն հոգեբանական և մանկավարժական բավարար 

գիտելիքներով, որպեսզի կարողանան ճիշտ կազմակերպել երեխայի 

դաստիարակությունը [2, էջ 153]: Շատ դեպքերում ծնողները փորձում են 

դաստիարակությունը իրականացնել ճնշման  և վախի միջոցով, մինչդեռ 

Վ. Ն. Սոկոլովան նշում է. «Թե՛ ծնողները և թե՛ մանկավարժները չպետք 

է ճնշեն երեխաներին՝ նրանց մեջ առաջացնելով վախ: Անհրաժեշտ է 

երեխայի մեջ արթնացնել միտքը, զարգացնել հնարամտությունը և 

սովորելու ցանկությունը» [6, էջ 86]: 

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ դաստիարակչական 

աշխատանքների պատասխանատվության հիմնական մասը դպրոցում 
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վերապահված է դասղեկներին, ուստի ընտանեկան դաստիարակության 

ուղղորդման համար անհրաժեշտ է, որ դասղեկները ծանոթանան 

ընտանեկան խորհրդատվության տեսությանը: Մեր հոդվածի 

շրջանակներում մենք ամփոփ ձևով կներկայացնենք մանկավարժական 

խորհրդատվության բաղադրատարրերից մեկը՝ ընտանեկան խորհըր-

դատվության տեսությունը: Նշենք, որ ընտանեկան խորհրդատվության 

անհրաժեշտությունը առավել կարևորվում է համընդհանուր 

ներառական կրթության իրականացման պայմաններում, քանի որ 

ծնողների հետ անցկացվող զրույցները զարգացման շեղումներ ունեցող 

երեխաների կոմպլեքս ուսումնասիրության բաղկացուցիչ մասն են 

կազմում: Տեղին է նաև նշել, որ ԿԱՊԿՈւ երեխաների կրթության 

արդյունավետ իրականացման համար վճռորոշ նշանակություն ունի 

ծնողական կողմի հետ տարվող համագործակցային աշխատանքը: Շատ 

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:  Ծնողների հետ անցկացվող 

զրույցների ընթացքում պետք է պարզել ծնող-երեխա հաղորդակցության 

տեսակը, քանի որ ընտանեկան դաստիարակության իրականացման 

կարևոր նախապայման է հանդիսանում ներընտանեկան 

հաղորդակցության ճիշտ կազմակերպումը: Պետք է հաշվի առնել այն 

կարևոր հանգամանքը, որ ծնողի հետ երեխայի փոխազդեցությունը 

հանդիսանում է շրջապատող աշխարհի հետ փոխազդեցության առաջին 

փորձը: Այս փորձը ձևավորում է այլ մարդկանց հետ շփվելու ոոշակի 

մոդելներ, որոնք փոխանցվում են սերնդեսերունդ: Յուրաքանչյուր 

հասարակության մեջ կուտակվում է ծնողների և երեխաների 

հաղորդակցման որոշակի մշակույթ, առաջանում են սոցիալական 

կարծատիպեր, ընտանեկան դաստիարակության դրվածքներ: 

Ընտանեկան խորհրդատվության դրույթներին ծանոթանալով՝ 

դասղեկները կօգնեն ծնողներին ձևավորել ծնող-երեխա արդյունավետ 

հաղորդակցություն: Այսպես, օրինակ, Խ. Ջայնոտտը առանձնացնում է 

ծնող-երեխա հաղորդակցության սկզբունքները. ա) բոլոր իրավիճակ-

ներում ծնողները պետք է պաշտպանեն երեխայի դրական ԵՍ կերպարը, 

բ) պետք է խոսել երեխայի արարքի մասին՝ խուսափելով նրա 

անձնական բացասական որակումներից, գ) ծնողը պետք է լինի երեխայի 

հետ համագործակցության նախաձեռնողը [6, էջ 122]: 
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Ընտանեկան խորհրդատվությունը իրականացվում է տարբեր 

մոդելներով, այդ թվում՝ «լուսավորող», «հոգեդինամիկ», 

«կառուցվածքային», «տրանսակցիոն» և այլն:    Հոդվածի շրջանակներում 

համառոտ անդրադառնանք այդ մոդելներին: «Լուսավորող» մոդելով 

խորհրդատվություն անցկացնելիս խորհրդատուն ձգտում է փոխել ոչ թե 

երեխային, այլ շրջապատող միջավայրը, առաջին հերթին՝ ծնողական 

ազդեցությունը երեխայի վրա և ըստ այդմ ձևավորել նրա պահվածքը: 

Խորհրդատուն կատարում է լուսավորողի դեր և սովորեցնում 

ծնողներին ախտորոշել երեխայի պրոբլեմային պահվածքը, դրա 

դրսևորման պատճառները և վերլուծել հնարավոր հետևանքները: 

Խորհրդատվության գործընթացում ծնողները խորհրդատուից ստանում 

են մանրամասն տեղեկատվություն ընտանեկան դաստիարակության 

հայտնի ոճերի և այն չափանիշների մասին, որոնք հնարավորություն են 

տալիս կիրառել դրանք երեխաների խառնվածքին համապատասխան: 

«Հոգեդինամիկ» մոդելի հիմքում ընկած է այն գաղափարը, որ ընտանիքի 

հուզակամային համակարգը, գործելով որպես միասնական ԵՍ, ազդում 

է երեխայի կայացման վրա՝ ձևավորելով երկու տիպի անձնավորություն՝ 

ընտանիքից անկախ և ընտանիքին ձուլված: Արդյունքում 

տարբերակված կլինի նաև այդ երեխաների և ընտանիքի հետ տարվող 

խորհրդատվությունը: «Կառուցվածքային» մոդելում հիմնական 

ուշադրությունը հատկացվում է ընտանիքի կառուցվածքային 

կազմակերպմանը, որը, ըստ Խ. Մինուխինի, ձևավորւմ է պահանջների և 

գործառույթների անտեսանելի մի ցանց: «Կառուցվածքային» մոդելում, 

որպես ընտանեկան փոխհարաբերությունների կարգավորիչ, հանդես է 

գալիս ծնողների հեղինակությունը և ընտանեկան դերերի 

բաշխվածությունը: Ս. Մինուխինի դիտարկման համաձայն՝ կառուցված-

քային իմաստով ընտանեկան խորհրդատվությունը ոչ թե հատուկ 

ցուցումներով մեթոդների խումբ է, այլ մտածողության ուղի, որի հիմքում 

ընկած է այն գաղափարը, որ ընտանեկան պրոբլեմները կարող են 

ընկալելի լինել միայն համատեքստային ուսումնասիրության դեպքում 

[9, էջ 8]:  Երեխայի անհատական և տարիքային զարգացման դժվար 

իրավիճակներում առաջացող խնդիրների հետ կապված՝ ծնողները 

խորհրդատու-դասղեկից կարող են ստանալ բանավոր և գրավոր 

հրահանգներ, որոնք ուղղվելու են երեխայի պահվածքի մեջ դրական 

փոփոխությունների առաջացմանը: Նման մեթոդներից մեկը երեխայի 

մոտ ինքնահսկողության ընդունակության զարգացումն է, որը 

նպաստելու է տարբեր իրավիճակներում երեխայի գոյատևման և 
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ինքնահաստատման կարողության ձևավորմանը: Ս. Գևորգյանը նշում է. 

«Անհատը որքան հարուստ է հոգեպես, այնքան զորեղ են նրա 

հոգեպաշտպանական մեխանիզմները, ինքնակառավարման և 

ինքնատիրապետման կայունությունը» [1, էջ 155]: 

Ամփոփելով նշենք, որ, կարևորելով ընտանեկան 

դաստիարակության նշանակությունը հատկապես ներառական 

կրթության իրականացման պայմաններում, պետք է նպաստել դրա 

արդյունավետ ու նպատակաուղղված իրականացմանը: Այդ նպատակով  

նախատեսում ենք, որ դասղեկները անցնեն որոշակի ուսուցողական 

դասընթացներ, ծանոթանան ընտանեկան խորհրդատվության 

իրականացման ձևերին, մեթոդներին  և մոդելներին: Արդյունքում 

ենթադրվում է, որ այդ տեսությունը կլինի այն մեթոդական ուղեցույցը, 

որի օգնությամբ կհաղթահարվեն ոչ միայն դասղեկական 

աշխատանքներում առաջացող տարաբնույթ դժվարությունները, այլև 

կլուծվեն ընտանեկան դաստիարակության ընթացքում ձևավորվող 

խնդիրները: 
 

СЕМЕЙНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ КАК МЕТОДОЛОГИЧИСКОЕ 

ПОСОБИЕ ПО РАБОТАМ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ В 

УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Задоян А. М. 
 

В статье представлены причины недостатков семейного воспитания, 

возникающие сопутствующие негативные последствия. Также 

рассматриваются модели семейного консультирования. Цель данной 

статьи - подчеркнуть важность семейного консультирования как 

методического пособия при проведении классного руководства, 

направленных на исправление ошибок семейного воспитания в контексте 
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The article presents the reasons for the shortcomings of family education, 

the resulting negative consequences. Family counseling models are also 
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discussed. The purpose of this article is to emphasize the importance of family 

counseling as a methodological aid when conducting classroom teaching work 

aimed at correcting the mistakes of family education in the context of 

universal inclusion. 
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Հեղինակների կողմից ուսումնասիրվել է բուհի ուսումնական 

միջավայրում էլեկտրոնային ուսուցման տարր հանդիսացող համա-

կարգչային թեստավորման նպատակահարմարությունը ադապտացման 

փուլումֈ 

Հետազոտության ընթացքում պարզվել է, որ ադապտացման 

ընթացքում ուսանողները գերադասում են համակարգչային թեստա-

վորումը գիտելիքների ստուգման այլ ձևերիցֈ Բուհի ուսումնական 

միջավայրին դժվարությամբ ադապտացվող առաջինկուրսեցիները 

ավելի շատ կողմ են գիտելիքների ստուգման համակարգչային 

թեստավորման տարբերակինֈ Համակարգչային թեստավորումը 

ադապտացման փուլում մեծապես օգնում է սովորողների հուզական 

լարվածության նվազմանը, փոքրագույնի է հասցնում հոգեբանական 

անհարմարավետությունը, չեզոքացնում է ադապտացման գործընթացի 

բացասական երևույթները, օրինակ՝ առաջադիմության նվազումը: 

Բարձրկուրսեցիների մոտ դիտվում է համակարգչային 

թեստավորման նկատմամբ հետաքրքրության նվազումֈ Հեղինակների 

կարծիքով՝ նշված փաստը վկայում է այն մասին, որ ադապտացման 

գործընթացի ավարտից հետո գիտելիքների ստուգման անշփում ձևը 

կորցնում է իր արդիականությունը՝ ուսանողների հուզական 

կայունության ձեռքբերման շնորհիվֈ  

Բանալի բառեր. բարձրագույն կրթություն, ադապտացիա, 

էլեկտրոնային ուսուցում, համակարգչային թեստավորումֈ 

 

2 0 2 2   № 1 
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Նախաբան: Ներկայումս էլեկտրոնային ուսուցումը իր հաստատուն 

դիրքն է գրավում բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 

կրթական հարթակում [1,3]ֈ Չնայած անընդհատ չդադարող 

քննարկումներին՝ էլեկտրոնային ուսուցումը համալսարանական 

կրթական միջավայրում [4] լայն կիրառություն է ստացել իր անհերքելի 

առավելությունների շնորհիվ [2, 5-8]. 

- ուսանողների անհատական ուսուցման ներուժ, 

- ուսանողների արդյունավետ ինքնապատրաստման ապահովում, 

- ուսումնական նյութերի հասանելիություն, 

- ուսուցման խնդիրների վերացման հնարավորություն, 

- արդյունավետ ինքնաստուգում: 

Ուստի անհրաժեշտություն է առաջանում զարգացնելու եղած 

մոտեցումները և մշակելու նոր միջոցներ՝ ապահովելու համար 

էլեկրոնային ուսուցման արդյունավետությունը [5-8]ֈ 

Նշենք, որ էլեկտրոնային ուսուցման տարբեր տարրեր և՛ 

նպատակահարմար են, և՛ անհրաժեշտ ուսուցման կազմակերպման 

տարբեր ձևերի պարագայում, մասնավորաբար՝ ուսանողների 

գիտելիքների ստուգումը համակարգչային թեստավորման միջոցովֈ 

Ուստի կարևորություն են ստանում նաև էլեկտրոնային ուսուցման 

տարբեր տարրերի արդյունավետ կիրառման հարցերը [4-8]ֈ  

Հետազոտության նպատակը և խնդիրներըֈ Այս հետազոտության 

նպատակն է ուսումնասիրել բուհի կրթական միջավայրում 

ուսանողների էլեկտրոնային ուսուցումը՝ որպես ուսուցման բաղադրիչ 

տարր, ինչպես նաև դիտարկել ադապտացման փուլում համա-

կարգչային թեստավորման արդյունավետությունըֈ 

Հետազոտության խնդիրները. 

1) ուսումնասիրել ուսանողների ադապտացման դրսևորման 

սուբյեկտիվ ցուցանիշը (տագնապայնության աստիճանը), 

2) ադապտացման փուլում և նրա ավարտից հետո, որպես 

գիտելիքների ստուգման ձև, անցկացնել համակարգչային 

թեստավորման գնահատում,  

3) վերլուծել և համեմատել ադապտացիայի դրսևորման ցուցանիշը և 

համակարգչային թեստավորման սուբյեկտիվ գնահատականը: 

Հետազոտության նյութերը: Ռուսաստանի Դաշնության Կուրսկի 

քաղաքի բժշկական համալսարանում ընտրվել է «Բուժական գործ» 

մասնագիտությամբ սովորող 87 ուսանող, որոնցից 54-ը առաջին 

կուրսեցիներ են և արդեն 3 ամիս ուսումնառում են, իսկ 33-ը վեցերորդ 
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կուրսում սովորողներ ենֈ Թիրախավորվել են առաջին և ավարտական 

կուրսի ուսանողները:  

Հետազոտության մեթոդներըֈ 

1) Փորձարկվողների տագնապայնության աստիճանը Սպիլբերգեր-

Խանինի տագնապի սանդղակի միջոցով գնահատելու համար 

փորձարկողը պետք է որոշի կոնկրետ պահի տագնապայնության 

աստիճանը (ռեակտիվ տագնապայնությունը՝ որպես վիճակ) և 

անձնային տագնապայնությունը (որպես մարդու հաստատուն 

բնութագիր)ֈ 

Ցուցանիշները մեկնաբանելիս օգտագործվել են հետևյալ մոտավոր 

տագնապայնության գնահատականները. 

- մինչև 30 բալ -  ցածր, 

- 31 բալից մինչև 44 բալ – միջին, 

- 45 բալ և ավելին – բարձր, 

2)   Անձնական հարցաթերթիկներով, որոնք պարունակում են 14 հարց, 

անցկացվել են գիտելիքների տարբեր ստուգումներ և սուբյեկտիվ 

գնահատումֈ 

3) Վիճակագրական տվյալների մշակումը կատարվել է հետևյալ 

մեթոդներով. 

- նկարագրական վիճակագրությունը թույլ է տալիս ընդհարացնել 

սկզբնական արդյունքները, որոնք ստացվել են ուսումնասիրության 

կամ փորձի ընթացքումֈ  

Ադապտացիայի փուլի արդյունքներըֈ Ադապտացիայի փուլում և 

նրա ավարտից հետո, որպես ուսանողների գիտելիքների ստուգման ձև, 

համակարգչային թեստավորմամբ սուբյեկտիվ գնահատականի 

վերլուծություն է արվելֈ 

Ադապտացիայի փուլում առաջինկուրսեցիների 39%-ը առավե-

լություն է տվել գիտելիքների ստուգման համակարգչային թեստա-

վորմանը, քան ստուգման այլ տարբերակներիֈ Ուսանողները իրենց 

բացատրությունն են տվել ծանրակշիռ առաջնահերթություների 

վերաբերյալ՝ նշելով համակարգչային թեստավորման հետևյալ   

առավելությունները. 

- դասախոսի հետ անձնական շփման բացակայությունը, 

- համակարգչի ինտերֆեյսի  իմացությունը, 

- թեստային տարբերակով քննության հանձնման փորձը, 

- բազմաթիվ տարբերակներից ճիշտ պատասխան ընտրելու 

հնարավորությունը, 
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- հարցի ճիշտ ձևակերպման վրա կենտրոնանալու և 

անհրաժեշտության դեպքում ոչ ճիշտ պատասխանին կրկին 

անդրադառնալու հնարավորությունը, 

- գիտելիքների ստուգման գնահատման օբյեկտիվությունը, 

- հուզական լարվածության նվազեցումը: 

Պետք է նշել, որ առաջինկուրսեցիները, որոնք ավելի դժվար են 

ադապտացվում բուհի կրթական միջավայրին, ավելի շատ կողմ են 

գիտելիքների ստուգման թեստային տարբերակինֈ Սովորողների ավելի 

քան 58%-ը առավելությունը տալիս է գիտելիքների ստուգման նշված 

տարբերակին, ըստ իրենց՝ դասի ժամանակ բանավոր հարցման 

ընթացքում դասախոսի և համակուրսեցիների հետ շփմումը բերում է 

հուզական լարվածության բարձրացմանը, որն էլ իր հերթին խանգարում 

է կենտրոնանալ ուսումնական նյութի վրա և ցույց տալ իրական 

գիտելիքներըֈ Հարցման արդյունքում, որն իրականացվել է կրթական 

միջավայրին հարմարված ուսանողների շրջանում, միայն 34%-ն է 

կարծում, որ համակարգչային թեստավորումը նպատակահարմար է և 

օբյեկտիվ (նկ. 1): 

 
Նկ. 1. Բժշկական բուհի բուժական ֆակուլտետի ուսանողների՝ 

համակարգչային թեստավորմամբ գիտելիքների ստուգման մեթոդի 

վերաբերյալ սուբյեկտիվ գնահատականները: 
 

Ադապտացիայի ժամանակահատվածի ավարտից հետո  

համակարգչային թեստավորման միջոցով  ուսանողի գիտելիքների 
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ստուգման օբյեկտիվ գնահատականը զգալիորեն փոփոխվում էֈ 

Այսպիսով, հարցմանը մասնակցող  վեցերորդկուրսեցիների միայն 6%-ն 

է առավելությունը տալիս համակարգչային թեստավորման միջոցով 

ուսանողների գիտելիքների ստուգմանը (առաջինկուրսեցիների 39%-ի 

հետ համեմատած)ֈ Շրջանավարտները կարծում են, որ համակարգչային 

թեստավորումը գիտելիքների ստուգման բավարար չափով օբյեկտիվ 

տարբերակ չէ, քանի որ, իրենց կարծիքով, ավելորդ հարցերի 

առկայությունը նպաստում է ճիշտ պատասխանը գուշակելուն, և 

ուսումնական նյութի բովանդակությունը  սահմանափակ էֈ 

Հարցմանը մասնակցած վեցերորդկուրսեցիների 79%-ը հնարա-

վորության դեպքում գիտելիքների ստուգման ձևերից կբացառեր 

համակարգչային թեստավորումը և առավելությունը կտար 

գրատախտակի մոտ բանավոր հարցմանը, քանի որ դասախոսի հետ 

ուսումնական նյութը քննարկելը ուսանողին հնարավորություն է տալիս 

ուղղել սխալները, զարգացնել տրամաբանական մտածողության 

ունակությունները, համակարգել ուսումնական նյութերը, ապահովել 

սոցիալական և մասնագիտական փոխազդեցությունըֈ 

Եզրահանգումֈ Մեր կարծիքով բարձրկուրսեցիների 

հետաքրքրության նվազումը համակարգչային թեստավորման 

նկատմամբ վկայում է այն բանի մասին, որ ադապտացիայի պրոցեսի 

ավարտից հետո ստուգման անշփում ձևը կորցնում է իր 

արդիականությունը՝ մասնավորապես ուսանողների հուզական 

կայունության ձեռքբերման շնորհիվֈ 

Համակարգչային թեստավորումը ադապտացիայի փուլում կարող է 

նաև զգալիորեն օգնել ուսանողների հուզական լարվածության 

նվազմանը, հոգեբանական անհանգստությունը նվազագույնի 

հասցնելուն, ադապտացման գործընթացի բացասական դրսևորումների 

չեզոքացմանը, օրինակ՝ առաջադիմության նվազմանըֈ 

Այսպիսով, այս հետազոտության արդյունքների վերլուծությունը 

թույլ է տալիս խոսել համալսարանում ուսանողների ուսուցման տարբեր 

փուլերում գիտելիքների ստուգման ձևերի մտածված և 

հավասարակշռված մոտեցուման անհրաժեշտության մասինֈ 
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ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ КАК 

ИНСТРУМЕНТА АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ 

МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

Снегирева Л. В., Григорян Г. Р., Саргсян А. А. 

 
 

Авторами рассмотрен вопрос целесообразности использования 

компьютерного тестирования, как элемента электронного обучения, на 

этапе адаптации студентов-первокурсников к образовательной среде вуза 

и по его окончании.  

В процессе исследования авторами выявлена высокая степень 

востребованности учащимися компьютерного тестирования на этапе 

адаптации, в сравнении с другими формами контроля знаний. 

Первокурсники, испытывающие наибольшие трудности с адаптацией к 

образовательной среде вуза, наиболее активно выступают за применение 

компьютерного тестирования для оценки знаний. Компьютерное 

тестирование может оказать существенную помощь на этапе адаптации в 

снижении эмоционального напряжения обучаемых, минимизировать 

психологический дискомфорт, нивелировать негативные проявления 

процесса адаптации, например, снижение успеваемости. 

У старшекурсников выявлено снижение интереса к компьютерному 

тестированию. На взгляд авторов, указанный факт является 

свидетельством того, что по окончании процесса адаптации 

бесконтактные формы контроля теряют свою актуальность, в частности, в 

силу обретения учащимися эмоциональной стабильности. 

Ключевые слова: высшее образование, адаптация, электронное 

обучение, компьютерное тестирование. 

 

STUDY OF THE EFFICIENCY OF E-LEARNING AS A TOOL FOR 

ADAPTATION OF FRESHMEN STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITY 

Snegireva L. V., Grigoryan G. R., Sargsyan A. H. 

 

It is discussed by the authors the issue of the expediency of using 

computer testing as an element of e-learning at the stage of adaptation of first-

year students to the educational environment of the university and after the 

end of this stage. 

In the course of the research, the authors revealed a high degree of 

demand for computer testing by students at the stage of adaptation, in 
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comparison with other forms of knowledge control. Freshmen, who 

experience the greatest difficulties in adapting to the educational environment 

of the university, mostly prefer using computer testing to assess knowledge. 

Computer testing can provide significant assistance at the stage of adaptation 

in reducing the emotional stress of trainees, minimizing psychological 

discomfort, and neutralizing the negative manifestations of the adaptation 

process, for example, a decline in academic performance. 

The senior students showed a decrease in interest in computer testing. In 

the opinion of the authors, this fact is evidence that at the end of the 

adaptation process, non-contact forms of control lose their relevance, in 

particular, due to the fact that students gain emotional stability. 

Keywords: higher education, adaptation, e-learning, computer testing. 
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ՖԻԶԻԿԱՅՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՄԻ ՑՈՒՑԱԴՐԱԿԱՆ ՓՈՐՁԻ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԱՆ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

Դրմեյան Հ. Ռ. 

 

Աշխատանքը նվիրված է ֆիզիկայում օգտագործվող մի 

ցուցադրական փորձի տեսական վերլուծությանը: Ֆիզիկայի ուսուցչի 

համար առաջարկված է կոնկրետ ցուցադրական փորձի մեթոդական 

մշակում, ինչը, որպես տեղեկատվության լրացուցիչ աղբյուր, պետք է 

նպաստի աշակերտների ճանաչողական հետաքրքրությունների 

զարգացմանը, «Մագնիսականություն» բաժնի վերաբերյալ նրանց 

գիտելիքների հարստացմանը, վերջնարդյունքում՝ դասի արդյունավե-

տության բարձրացմանը: Պարզաբանված է փորձի ժամանակ դիտված 

երևույթը ծնող պատճառները, տրված են փորձի արդյունքների 

տեսական մեկնաբանությունները: Մանրամասն նկարագրված են 

օգտագործվող սարքերն ու միջոցները: Կատարված են փորձում 

օգտագործվող միջոցների (օրինակ՝ օղակի) ֆիզիկական պարամետրերի 

հաշվարկ և հիմնական ֆիզիկական բնութագրերի գնահատում: Ցույց է 

տրված, որ քննարկվող երևույթի դիտման գործում առաջնակարգ դեր է 

խաղում օղակի ինդուկտիվ դիմադրությունը: Բացահայտված է օղակի 

միայն մեկ դիրքում հավասարակշռության մեջ գտնվելու փաստը: 

Բանալի բառեր. փորձ, մագնիսականություն, օղակ, 

դիմադրություն, բարձրություն, հավասարակշռություն: 
 

Նախաբան: Հայտնի է, որ ուսուցման հիմնական փուլը դասի 

պրոցեսն է: Այն ամենից առաջ աշակերտի համար պետք է լինի գրավիչ և 

նրա մեջ առաջացնի դրական էմոցիաներ, որոնք էլ կբերեն «Ֆիզիկա» 

առարկայի ուսուցման արդյունավետության բարձրացման [1]: Վերջինիս 

համար անհրաժեշտ է նաև, որ ուսուցիչը օգտագործի իր 

տրամադրության տակ եղած բոլոր միջոցները: Այդպիսի միջոցներից 

մեկը լաբորատոր փորձն է: Այն ուսուցման ընթացքում հանդես է գալիս 

2 0 2 2   № 1 
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որպես և՛ գիտելիքների կիրառման, ընդհանրացման ու համակարգման, 

և´ նոր գիտելիքների հաղորդման միջոց: 

«Ֆիզիկա» առարկայի նկատմամբ հետաքրքրություն առաջացնելու 

լավագույն միջոց է նաև ցուցադրական փորձերի կազմակերպումն ու 

անցկացումը [2]: Այս ամենն էլ ավելի արդյունավետ կլինի, եթե 

ուսուցիչն օգտվի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ծրագրակազմային 

միջոցներից: 

Ֆիզիկայի դասերին, որոնց զգալի մասն ուղեկցվում է փորձերի 

ցուցադրմամբ, անհրաժեշտ է հասնել ցուցադրվող նյութի լրիվ յուրաց-

մանը և փորձերից ստացված արդյունքների ճիշտ բացատրությանը: Դրա 

համար անհրաժեշտ է, որ ուսուցիչը լավ տիրապետի փորձի 

կատարման մեթոդիկային և տեխնիկային, իսկ աշակերտները 

նախապես յուրացնեն այն նյութերը, որոնք կապված են տվյալ փորձի 

հետ, և, որ ամենակարևորն է, փորձի արդյունքները լինեն համոզիչ: Շատ 

կարևոր է, որ ցուցադրական փորձի արդյունքներին տրվի հիմնավորված 

տեսական մեկնաբանություն, ինչը կակտիվացնի աշակերտների 

մտածողությունը և նրանց մեջ կառաջացնի հետաքրքրություն «Ֆիզիկա» 

առարկայի նկատմամբ: 

Այժմ ընտրենք մի ցուցադրական փորձ, որի ժամանակ 

աշակերտները ականատես կլինեն հետաքրքիր երևույթի. օղակը առանց 

որևէ պահող միջոցի կախված կմնա օդում: Այս երևույթը տեսնելուց 

հետո աշակերտների մոտ հարց է առաջանում՝ ինչու՞ է օղակը կախված 

մնում օդում: Մինչև այս երևույթի տեսական հիմնավորումը, համառոտ 

ներկայացնենք փորձի իրականցման համար անհրաժեշտ սարքերն ու 

միջոցները: Այսպես, մեր փորձերում օղակը պատրաստել ենք 

ալյումինից ձուլված նրբաթիթեղի մի քանի շերտից՝ ընդհանուր 

հաստությունը մոտավորապես 1մմ, ներքին շառավիղը 15մմ է, իսկ 

արտաքինը՝ 30մմ: Հաշվարկները ցույց են տալիս, որ այդպիսի 

պարամետրերով օղակի ակտիվ դիմադրությունը մոտավորապես մեկ 

միլիոնի, իսկ ինդուկտիվը մի քանի տասնյակ միլիոնի կարգի մեծություն 

է: Այդպիսի պարամետրերի դեպքում Ամպերի ուժը կստացվի 2
10

  

նյուտոնի կարգի, ինչը լրիվ բավարար է մի քանի գրամ զանգվածով 

օղակը օդում պահելու համար: 

Մենք փորձը կատարել ենք Նկ. 1-ում բերված սարքերի և 

հարմարանքների միջոցով: Կոճը, որի ներքին շառավիղը 10մմ է, 

արտաքինը՝ 40մմ, իսկ բարձրությունը՝ 70մմ և ունի 1,2մմ տրամագծով 

պղնձյա մեկուսիչ, էմալով պատված հաղորդալարից փաթույթներ, 
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հագցված է գլանաձև միջուկի վրա: 

Միջուկը կազմված է 2մմ տրամագիծ և 

200մմ երկարություն ունեցող երկաթյա 

ձողերից: Կոճին տրվում է 100-120Վ 

փոփոխական լարում լաբորատոր 

ավտոտրանսֆորմատորի միջոցով:  

Այժմ փորձենք հիմնավորված 

պատասխան տալ այն հարցին, թե ինչու է 

տրանսֆորմատորի ոչ փակ (ծայրը բաց) 

միջուկի վրա ազատ հագցված այլումինից օղակը մնում օդում: 

Հավանաբար 11-րդ դասարանն ավարտած ցանկացած մարդ, 

առանց երկար մտածելու, կպատասխաներ մոտավորապես այսպես. 

«Օղակում կմակածվի հոսանք, որի ստեղծած մագնիսական դաշտը 

կփոխազդվի արտաքին մագնիսական դաշտի հետ: Համաձայն Լենցի 

կանոնի՝ ինդուկցված հոսանքը միշտ ուղղված է այնպես, որ իր 

ազդեցությամբ խանգարի իրեն ծնող պատճառը: Տվյալ դեպքում 

ինդուկցիոն հոսանքներն ունեն այնպիսի ուղղություն, որ Ամպերի ուժը, 

այսպես ասած, հրում (վանում) է օղակը տրասֆորմատորի կոճից: Որոշ 

դիրքում այդ ուժը հավասարակշռվում է օղակի ծանրության ուժի հետ, և 

այն կախված կմնա օդում»: 

Այն, որ օղակի նման վարքը պայմանավորված է հենց ինդուկցիոն 

հոսանքներով, դժվար չէ համոզվել: Դրա համար բավական է 

պարզապես կտրել օղակը (ստեղծել ընդհատում, բացվածք), և այն ոչ մի 

դեպքում կախված չի մնա օդում: Սակայն բերված բացատրության մեջ 

կա երկու կարևոր պահ, որոնց վրա կուզենայինք հրավիրել 

աշակերտների ուշադրությունը: Առաջին, պարզ չէ, թե օղակի որ 

դիմադրությունն է խաղում որոշիչ դեր`ակտիվը, թե ինդուկտիվը: 

Երկրորդ, ինչով է բացատրվում այն փորձնական արդյունքը, որ օղակը 

հավասարակշռության մեջ է գտնվում միայն մեկ դիրքում՝ կոճից խիստ 

որոշակի բարձրության վրա, մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի տվյալ 

արժեքի դեպքում: 

1. Նախ ցույց տանք, որ օղակի՝ օդում կախված մնալու երևույթը 

տեղի չէր ունենա, եթե օղակը ունենար միայն ակտիվ դիմադրություն: 

Դրանում համոզվելու համար կատարենք որոշ հաշվումներ:  

Բարակ օղակի վրա, որի երկարությունը   է, և նրանով հոսում է I  
հոսանք, կազդի Ամպերի ուժը, որը հավասար է՝    

,
//

IBF 
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որտեղ //
B -ն արտաքին դաշտի մագնի-

սական ինդուկցիայի հորիզոնական 

բաղադրիչն է (նկ. 2): Մակածման 

հոսանքը որոշվում է Օհմի օրենքով՝ 

,
R

I




 
որտեղ  -ը մակածման ԷլՇՈւ-ն է, R -

ը՝ օղակի ակտիվ դիմադրությունն է: 

Համաձայն էլեկտրամագնիսական 

մակածման օրենքի՝ մակածման 

ԷլՇՈւ-ն հավասար է մագնիսական հոսքի փոփոխման արագությանը՝ 

վերցված հակառակ նշանով [3]՝  

 





SB , 

որտեղ 
B  մագնիսական ինդուկցիայի ուղղաձիգ բաղադրիչն է, S -ը 

օղակով սահմանափակված մակերեսն է: Թող մագնիսական դաշտը 

փոփոխվի ներդաշնակության օրենքով   հաճախությամբ: Այդ դեպքում՝ 

,cos
////

tBB
m
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s in 2 ,
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B B S
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                                   (1) 

որտեղ m
B

//  և m
B

  ինդուկցիայի վեկտորի հորիզոնական և ուղղաձիգ 

բաղադրիչների մոդուլների առավելագույն (մաքսիմալ) արժեքներն են: 

Քանի որ մեկ պարբերության ընթացքում սինուսի միջին արժեքը 

հավասար է զրոյի, հետևաբար ըստ (1)-ի՝ Ամպերի ուժի միջին արժեքը 

նույնպես հավասար է զրոյի: Հետևաբար օղակն օդում կախված մնալ չի 

կարող: 

Այս հակասությունը կվերանա, եթե ընդունենք, որ օղակն ունի ոչ 

միայն ակտիվ, այլև ինդուկտիվ դիմադրություն, որն էլ առաջնակարգ 

դեր է խաղում վերը նշված երևույթի դիտման գործում: Բանն այն է, որ 

այդ դեպքում հոսանքը օղակում կփոփոխվի ԷլՇՈւ-ի նկատմամբ 

փուլային շեղումով, և Ամպերի ուժի ակնթարթային արժեքի համար 

կստացվի բոլորովին այլ արտահայտություն: Իրոք, այս դեպքում՝ 
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                           (2) 

որտեղ Z  - օղակի լրիվ դիմադրությունն է,   - հոսանքի և էլեկտրաշարժ 

ուժի միջև փուլային շեղումն է: 

(2)-ից մեկ պարբերության ընթացքում Ամպերի ուժի միջին արժեքի 

համար կունենանք՝ 

,sin
2

//




Z

SBB
F

mm





 
որը, անկասկած, հավասար չէ զրոյի: 

2. Այժմ պարզենք այն հարցը, թե ինչու է օղակը գտնվում 

հավասարակշռության մեջ միայն մեկ դիրքում` կոճից մեկ որոշակի 

բարձրության վրա: Այս հարցի պատասխանը մենք ստացանք փորձից: 

Քանի որ Ամպերի ուժի արտահայտության մեջ մտնում են 

մագնիսական ինդուկցիայի վեկտորի ուղղաձիգ և հորիզոնական 

բաղադրիչների ամպլիտուդային արժեքները, ուստի անհրաժեշտ է 

պարզել, թե ինչպես են այդ արժեքները փոփոխվում բարձրությունից 

կախված (հաշվարկը կատարվել է որպես զրոյական մակարդակ՝ 

ընտրելով կոճի վերին մակերևույթը): Չափումները կատարվել են 

անմիջապես միջուկի մոտակայքում: Մագնիսական դաշտի 

ինդուկցիայի վեկտորի ուղղաձիգ և հորիզոնական բաղադրիչների 

որոշման նպատակով որպես տվիչ օգտագործել ենք ևս մի կոճ (0,2մմ 

տրամագծով մեկուսիչ էմալով 

պատված հաղորդալարով 

ստեղծված 300 փաթույթով), 

որում մակածվում է ինդուկցիոն 

ԷլՇՈւ: Այն չափելու համար կոճը 

միացվում է օսցիլոգրաֆի 

մուտքին: 

Չափումների արդյունքում 

պարզվեց, որ ուղղաձիգ 

բաղադրիչը, բարձրությունից 

կախված, չի փոփոխվում, իսկ 
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հորիզոնական բաղադրիչը փոխվում է այնպես, ինչպես ցույց է տրված 

նկ. 3-ում, որտեղ աբսցիսների առանցքի վրա տեղադրված է կոճի 

մակերևույթից հաշված h  բարձրությունը՝ չափված սանտիմետրերով, 

իսկ օրդինատների առանցքի վրա՝ մագնիսական ինդուկցիայի 

հորիզոնական բաղադրիչի ամպլիտուդային արժեքը  
m

B
// ՝ 

արտահայտված միլիտեսլաներով:  

Ստացված գրաֆիկն էլ թույլ է տալիս բացատրել օղակի կայուն 

հավասարակշռության  միակ դիրքի գոյությունը: Այսպես, ենթադրենք 

օղակն ունի այնպիսի զանգված, որ նրա վրա ազդող ծանրության ուժի 

կոմպենսացիայի համար անհրաժեշտ է, որ ինդուկցիայի վեկտորի 

հորիզոնական բաղադրիչը հավասար լինի մոտավորապես 0,9 մՏլ-ի: 

Դժվար չէ տեսնել, որ գրաֆիկի վրա միայն A  կետին է 

համապատասխանում նման արժեք: Նշանակում է, այդ դեպքում օղակը 

կախված կմնա կոճի մակերևույթից 4 սմ բարձրության վրա: 

Հավասարակշռության այդ դիրքը կայուն է, քանի որ օղակը 4 սմ-ից ավել 

բարձրությունից բաց թողնելու ժամանակ այն կընկնի ավելի ուժեղ 

մագնիսական դաշտ, Ամպերի ուժը կմեծանա և օղակը կբարձրացնի 

մինչև վերը նշված դիրքը (բարձրությունը): 

Հետաքրքիր է, իսկ ի՞նչ տեղի կունենա, եթե օղակի 

հավասարակշռության համար պահանջվի մոտավորապես 0,75 մՏլ-ին 

հավասար հորիզոնական բաղադրիչ: 

Ինչպես երևում է նկ.3-ից, գրաֆիկի վրա այս արժեքին 

համապատասխաում են երկու կետեր՝ C  և D : Սակայն այս դեպքում էլ 

կայուն հավասարակշռության վիճակը միայն մեկն է՝ C  կետում, 

այսինքն՝ կոճից 6 սմ բարձրության վրա: Իսկ D  կետում հավասա-

րակշռությունը անկայուն է: Իրոք, եթե օղակն իջնում է 11,5 սմ-ից մի քիչ 

ներքև, ապա Ամպերի ուժը փոքրանում է և չի կարող հավասարակշռել 

ծանրության ուժին, հետևաբար օղակը իջնում է ավելի ներքև՝ մինչև 

C կետը: 

 

К ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ ОБЪЯСНЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ОДНОГО 

ДЕМОНСТРАТИВНОГО ОПЫТА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В ФИЗИКЕ 

Дрмеян Г. Р. 

 

Работа посвящена теоретическому анализу одного эксперимента, 

применяемого в физике. Для учителя физики предлагается методическая 

разработка конкретного демонстрационного опыта, который, как 
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дополнительный источник информации, должен способствовать 

развитию познавательных интересов учащихся, обогащать их знания по 

разделу «Магнетизм» и, в конечном итоге, повышать эффективность 

урока. Уточнены причины наблюдаемого в эксперименте явления, даны 

теоретические интерпретации результатов эксперимента. Подробно 

описаны используемые устройства и средства. Рассчитаны физические 

параметры используемых средств (например, кольца), оценены основные 

физические характеристики. Показано, что индуктивное сопротивление 

кольца играет ключевую роль в рассмотренном явлении. Выявлено, что 

только одно положение кольца является равновесным. 

Ключевые слова: опыт, магнетизм, кольцо, сопротивление, высота, 

равновесие. 

 

THE THEORETICAL EXPLANATION OF THE RESULTS OF ONE 

DEMONSTRATIVE EXPERIENCE USED IN PHYSICS 

Drmeyan H. R. 

 

The work is devoted to the theoretical analysis of one experiment used in 

physics. For a physics teacher, a methodological development of a specific 

demonstration experience is proposed, which, as an additional source of 

information, should contribute to the development of the cognitive interests of 

students, enrich their knowledge in the "Magnetism" section and ultimately 

increase the effectiveness of the lesson. The reasons for the experimentally 

observed phenomenon are clarified, and theoretical interpretations of the 

experimental results are given. The devices and tools used are described in 

detail. The physical parameters of the means used (for example, rings) were 

calculated, the main physical characteristics were evaluated. It is shown that 

the inductive reactance of the ring plays a key role in the considered 

phenomenon. It was revealed that only one position of the ring is in 

equilibrium. 

Keywords: experience, magnetism, ring, resistance, height, balance. 
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ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՈՒՄ ԼԱԳՐԱՆԺԻ 

ԹԵՈՐԵՄԻ ՈՐՈՇ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

Նիկողոսյան Գ. Ս., Մանուկյան Վ. Ֆ. 

 

Աշխատանքը նվիրված է մաթեմատիկայի դպրոցական 

դասընթացում Լագրանժի թեորեմի հնարավոր արդյունավետ 

կիրառությունների վերհանմանըֈ Նախապես առանց ապացույցի 

ձևակերպված է Լագրանժի թեորեմը, որից հետո քննարկված են 

մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացում հանդիպող տարբեր 

տիպային և ոչ տիպային խնդիրներ, որոնց լուծման համար 

առաջարկված են Լագրանժի թեորեմի անմիջական կիրառմամբ նոր 

մոտեցումներ, որոնք էապես տարբերվում են նմանատիպ խնդիրների 

լուծման հայտնի ավանդական մոտեցումներիցֈ 

Բանալի բառեր. մաթեմատիկա, խնդիր, ածանցյալ, Լագրանժի 

թեորեմ, հավասարում, անհավասարումֈ 

 

Անցնելով տասներկուամյա կրթական համակարգի՝ դպրոցական 

դասընթացում տարբեր առարկաների՝ մասնավորապես մաթեմատի-

կայի ծրագրերում կատարվեցին փոփոխություններ. ավելացան նոր 

բաժիններ կամ էլ եղած բաժիններում մատուցվող նյութը դարձավ ավելի 

ընդգրկուն: Անկասկած, մաթեմատիկայի դպրոցական դասագրքերը 

շատ հաջողված են ուսումնական նյութի մատուցման առումով, սակայն, 

ցավոք սրտի, այդպես էլ չեն լրացնում այն ահռելի «խզվածքը», որն առկա 

է մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացի ուսումնական և 

օլիմպիական ծրագրերի միջևֈ Օրինակ՝ մաթեմատիկայի ուսումնական 

ծրագրերում գրեթե չի խոսվում անորոշ հավասարումների և 

վերջիններիս լուծման տարրական եղանակների, ֆունկցիոնալ 

հավասարումների, Ռոլլի, Լագրանժի թեորեմների մասին, մինչդեռ 

վերջիններս իրենց անխուսափելի կիրառությունն ունեն օլիմպիական 

տարբեր առաջադրանքներումֈ Այս համատեքստում սույն 

2 0 2 2   № 1 
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աշխատանքում կանդրադառնանք Լագրանժի թեորեմի հնարավոր 

արդյունավետ կիրառությունների վերհանմանը, ինչն էլ հանդիսանում է 

աշխատանքի գիտամանկավարժական նորույթըֈ Հարկ ենք համարում 

նշել, որ [1] աշխատությունում ևս անդրադարձ է կատարվում Լագրանժի 

թեորեմին և դիտարկվում է մեկ հավասարում, որի լուծման ընթացքում 

անմիջականորեն կիրառվում է Լագրանժի թեորեմըֈ Ըստ էության՝ սույն 

աշխատանքը հանդիսանում է վերոգրյալի տրամաբանական 

զարգացումը, որում փորձել ենք Լագրանժի թեորեմի անմիջական 

կիրառմամբ դիտարկել այնպիսի խնդիրներ, որոնց լուծման 

«ավանդական» մոտեցումները թե՛ աշխատատարության, թե՛ 

դիտարժանության և թե՛ մաթեմատիկական գեղեցիկի ներկայացման 

առումով զգալիորեն զիջում են Լագրանժի թեորեմի կիրառմամբ 

առաջարկվող նոր մոտեցումներինֈ Ստորև, նախ առանց ապացույցի 

կնշենք Լագրանժի թեորեմը, որից հետո կդիտարկենք ինչպես [1] 

աշխատանքում դիտարկված վերոգրյալ խնդիրը, այնպես էլ մի քանի այլ 

խնդիրներ՝ հեղինակային կամ հայտնի խնդրագրքերից վերցված, որոնց 

լուծման ընթացքում անմիջականորեն կկիրառենք Լագրանժի թեորեմը՝ 

նպատակ հետապնդելով վեր հանել վերջինիս հնարավոր արդյունավետ 

կիրառությունները մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացումֈ 

Լագրանժի թեորեմը [2]ֈ Դիցուք՝ 1)  f x  ֆունկցիան որոշված ու 

անընդհատ է  ;a b  փակ միջակայքում, 2) գոյություն ունի  f x  

վերջավոր ածանցյալ առնվազն  ;a b  բաց միջակայքումֈ Այդ դեպքում a -

ի և b -ի միջև կգտնվի այնպիսի c   a c b   կետ, որ նրա համար տեղի 

կունենա հետևյալ հավասարությունը՝ 

 
   f b f a

f c
b a


 


: 

Այժմ անդրադառնանք [1] աշխատությունում դիտարկված և 

Լագրանժի թեորեմի կիրառմամբ լուծված խնդրինֈ 

Խնդիր 1ֈ Լուծել հավասարումը՝ 2
3 2 7 1 7

x
x


   ֈ [1] 

Լուծումֈ Հեշտ է նկատել, որ 
1

1x  -ը և 
2

2x   -ը տրված 

հավասարման արմատներ ենֈ Խնդրի լուծման «ավանդական» 

մոտեցման համաձայն՝ կառուցում են 2
3 2

x
y


   և 7 1 7y x   

ֆունկցիաների գրաֆիկները և համոզվում, որ ելակետային 

հավասարումն ունի ճիշտ երկու արմատֈ Ստորև, Լագրանժի թեորեմի 

կիրառմամբ ապացուցենք, որ ելակետային հավասարումն այլ 
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արմատներ չունիֈ Այսպես, դիտարկենք  
2

3 2 7 17
x

f x x


     

ֆունկցիան, որը որոշված ու անընդհատ է ողջ թվային առանցքի վրա և 

ամենուրեք ունի վերջավոր ածանցյալֈ Կատարենք հակասող 

ենթադրություն. ենթադրենք տրված հավասարումն ունի, օրինակ, 
1 2
;  x x  

և 
3

x  արմատներ այնպիսին, որ 
1 2 3

x x x         1 2 3
0f x f x f x   ֈ 

Այդ դեպքում, համաձայն Լագրանժի թեորեմի,  3 2
;x x  և  2 1

;x x  

միջակայքերում գոյություն կունենան համապատասխանաբար 

 1 3 2
;c x x  և  2 2 1

;c x x  կետեր այնպիսին, որ  
   2 3

1

2 3

0
f x f x

f c
x x


  


 և 

 
   1 2

2

1 2

0
f x f x

f c
x x


  


, սակայն հեշտ է նկատել, որ 

 
2

3 2 ln 2 7 0
x

f x


       հավասարումն ունի միայն մեկ արմատֈ 

Ստացված հակասությունն էլ հիմնավորում է այն ենթադրությունը, որ 

ելակետային հավասարումը չի կարող ունենալ երկուսից ավել 

արմատներֈ 

Պատ.՝ 
1

1x  ; 
2

2x   : 

Այժմ դիտարկենք հեղինակային կամ հայտնի խնդրագրքերից 

վերցված խնդիրներ, որոնց լուծման ժամանակ կօգտվենք Լագրանժի 

թեորեմից, ինչպես նաև համառոտ կնշենք վերջիններիս լուծման հայտնի 

«ավանդական» մոտեցումների մասինֈ 

Խնդիր 2ֈ Լուծել հավասարումը՝ 2
3 4 9

x
x


  ֈ 

Լուծումֈ Հեշտ է նկատել, որ 
1

2x   -ը և 
2

0x  -ն տրված 

հավասարման արմատներ ենֈ Խնդրի լուծման «ավանդական» 

մոտեցման համաձայն՝ կառուցում են 2
3

x
y


  և 4 9y x   ֆունկցիաների 

գրաֆիկները և համոզվում, որ ելակետային հավասարումն ունի ճիշտ 

երկու արմատֈ Ստորև, Լագրանժի թեորեմի կիրառմամբ ապացուցենք, 

որ ելակետային հավասարումն այլ արմատներ չունիֈ Դիտարկենք 

 
2

3 4 9
x

f x x


    ֆունկցիան, որը որոշված ու անընդհատ է ողջ թվային 

առանցքի վրա և ամենուրեք ունի վերջավոր ածանցյալֈ Կատարենք 

հակասող ենթադրություն. ենթադրենք՝ տրված հավասարումն ունի, 

օրինակ, 
1 2 3

x x x   արմատներ       1 2 3
0f x f x f x   ֈ Այդ դեպքում, 

համաձայն Լագրանժի թեորեմի,  1 2
;x x  և  2 3

;x x  միջակայքերում 

գոյություն կունենան  1 1 2
;c x x  և  2 2 3

;c x x  կետեր այնպիսին, որ 
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   2 1

1

2 1

0
f x f x

f c
x x


  


 և  

   3 2

2

3 2

0
f x f x

f c
x x


  


, սակայն հեշտ է 

նկատել, որ  
2

3 ln 3 4 0
x

f x


      հավասարումն ունի միայն մեկ 

արմատֈ Ստացված հակասությունն էլ հիմնավորում է այն 

ենթադրությունը, որ ելակետային հավասարումը չի կարող ունենալ 

երկուսից ավել արմատներֈ 

Պատ.՝ 
1

2x   ; 
2

0x  : 

Խնդիր 3ֈ Որոշել        
2 2

4 3 4y f x x x x x      ֆունկցիայի 

կրիտիկական կետերի քանակըֈ 

Լուծումֈ Խնդրի լուծման «ավանդական» մոտեցման համաձայն՝ 

անհրաժեշտ է որոշել ֆունկցիայի ածանցյալը և վերջինիս միջոցով 

որոշել կրիտիկական կետերըֈ Ստորև, Լագրանժի թեորեմի կիրառմամբ 

առաջարկենք այլ մոտեցումֈ Նկատենք, որ  f x -ը հինգերորդ 

աստիճանի բազմանդամ է, հետևաբար  f x -ը չորրորդ աստիճանի 

բազմանդամ է, որը կարող է ունենալ առավելագույնը չորս իրական 

արմատֈ Հեշտ է նկատել, որ          2 0 2 3 4 0f f f f f       և 

 2; 0 ;  0; 2 ;  2; 3  և  3; 4  միջակայքերից յուրաքանչյուրում տրված 

 f x  ֆունկցիան բավարարում է Լագրանժի թեորեմի պայմաններին, 

հետևաբար վերոգրյալ միջակայքերում կգտնվեն համապատասխա-

նաբար ներքին  1
2; 0x   ;  2

0; 2x  ;  3
2; 3x   և  4

3; 4x   կետեր 

այնպիսին, որ 

 
   

 
1

0 2
0

0 2

f f
f x

 
  

 
;  

   
2

2 0
0

2 0

f f
f x


  


;  

   
3

3 2
0

3 2

f f
f x


  


;  

 
   

4

4 3
0

4 3

f f
f x


  


,             այսինքն՝                    1 2 3

f x f x f x           

 4
0f x  ֈ Փաստորեն  f x  չորրորդ աստիճանի բազմանդամն ունի 

միմյանցից տարբեր 
1 2 3 4
;  ;  ;  x x x x  իրական արմատներ, ուրեմն 

ելակետային  f x  ֆունկցիան ունի չորս կրիտիկական կետֈ 

Պատ.՝ տրված ֆունկցիան ունի չորս կրիտիկական կետ: 

Խնդիր 4ֈ Ապացուցել, որ x
e ex   x R : [3] 

Լուծումֈ Խնդրի լուծման «ավանդական» մոտեցման համաձայն՝ 

անհրաժեշտ է դիտարկել և հետազոտել  
x

f x e ex   ֆունկցիան, 

կառուցել վերջինիս գրաֆիկը և համոզվել տրված անհավասարության 
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ճշմարտացիության մեջֈ Ստորև, Լագրանժի թեորեմի կիրառմամբ 

առաջարկենք այլ մոտեցումֈ Նկատենք, որ 1x   դեպքում 

անհավասարությունը ճշմարիտ էֈ Դիցուք a -ն և b -ն կամայական 

իրական թվեր են այնպիսին, որ 1a b  : Դիտարկենք  
x

y f x e ex    

ֆունկցիանֈ Հեշտ է նկատել, որ  f x  ֆունկցիան  ;1a  և  1; b  

միջակայքերում բավարարում է Լագրանժի թեորեմի պայմաններին, 

հետևաբար գոյություն ունեն  1
;1c a  և  2

1;c b  կետեր այնպիսին, որ 

 
   

1

1

1
0

1 1

a

c a
f f a ea e

f c e e e ea
a a

 
       

 
 

և   

 
   

2

2

1
0

1 1

b

c b
f b f e eb

f c e e e eb
b b

 
       

 
: 

Փաստորեն, կամայական 1a b   իրական թվերի համար տեղի 

ունեն a
e ea  և b

e eb  անհավասարությունները, հետևաբար x
e ex  

անհավասարությունը ճշմարիտ է ցանկացած x  իրական թվի համարֈ 

Խնդիր 5ֈ Ապացուցել, որ եթե 0
2


    , ապա 

s in s in       [4]: 

Լուծումֈ Խնդրի լուծման «ավանդական» մոտեցման համաձայն 

(որը բերված է նաև [4] աշխատությունում)՝ s in s in   տարբերությունը 

ներկայացնում են արտադրյալի տեսքով և օգտվում հետևյալ հայտնի 

անհավասարությունից, այն է՝ եթե 0
2

x


  , ապա sin x x : Ստորև, 

Լագրանժի թեորեմի կիրառմամբ առաջարկենք այլ մոտեցումֈ 

Դիտարկենք   siny f x x   ֆունկցիան, որը որոշված ու անընդհատ է 

ողջ թվային առանցքի վրա և ամենուրեք ունի վերջավոր ածանցյալֈ 

Կնշանակի  f x  ֆունկցիան  ;   միջակայքում (որտեղ 0
2


    ) 

բավարարում է Լագրանժի թեորեմի պայմաններին, հետևաբար 

գոյություն ունի  ;c    կետ այնպիսին, որ 

 
    s in s in

    c o s     s in s in
f f

f c c
   

 
   

 
      

 
   

 cos     s in sinc                 , ինչն էլ պահանջվում էր 

ապացուցելֈ 



103 

 

Խնդիր 6ֈ Ապացուցել, որ 
1 5 2 1

ln
5 2 5 1 5 1

  : [5] 

Լուծումֈ Խնդրի լուծման «ավանդական» մոտեցման համաձայն 

(որը բերված է նաև [5] աշխատությունում), նկատի ունենալով 
5 2

5 1

5 2
ln

5 1

d x

x
   առնչությունը, 

5 2
ln

5 1
-ը դիտարկում են որպես կորագիծ 

սեղանի մակերես և գնահատում վերջինս ինչպես հավելորդով, այնպես 

էլ պակասորդովֈ Ստորև, Լագրանժի թեորեմի կիրառմամբ 

առաջարկենք այլ մոտեցումֈ Դիտարկենք   lny f x x   ֆունկցիան, որը 

որոշված ու անընդհատ է  0;   միջակայքում և այդ միջակայքում ունի 

վերջավոր ածանցյալֈ Կնշանակի  f x  ֆունկցիան  51; 52  միջակայքում 

բավարարում է Լագրանժի թեորեմի պայմաններին, հետևաբար 

գոյություն ունի  51; 52c   կետ այնպիսին, որ  
   5 2 5 1

  
5 2 5 1

f f
f c


  


   

1 5 2 1
ln 5 2 ln 5 1     ln

5 1c c
    , որտեղից, նկատի ունենալով, որ 

1 1 1

5 2 5 1c
  , կունենանք՝ 

1 5 2 1
ln

5 2 5 1 5 1
  , ինչն էլ պահանջվում էր 

ապացուցելֈ 

Ամփոփելով կարող ենք փաստել, որ մաթեմատիկայի արդի 

ուսուցման կարևոր խնդիրներից է սովորողներին առարկայական 

տարբեր մեթոդներով, թեորեմներով, հնարքներով և սկզբունքներով 

«զինելը»: Լագրանժի թեորեմն անշուշտ դրանցից մեկն է, որի 

արդյունավետ կիրառությունը, երբ տիպային խնդիրները լուծում ենք ոչ 

տիպային եղանակներով, 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 ТЕОРЕМЫ ЛАГРАНЖА В 

ШКОЛЬНОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ 

Никогосян Г. С., Манукян В. Ф. 

 
Работа посвящена выявлению возможных эффективных применений 

теоремы Лагранжа в школьном курсе математики. Сначала без 
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доказательства сформулирована Теорема Лагранжа, после чего обсуждены 

различные типовые и нестандартные задачи, встречающиеся в школьном 

курсе математики, для решения которых предложены новые подходы, 

использующие прямое применение теоремы Лагранжа, существенно 

отличающиеся от известных традиционных подходов к решению 

подобных проблем. 

Ключевые слова: математика, задача, производная, теорема 

Лагранжа, уравнение, неравенство. 
 

ON SOME APPLICATIONS OF LAGRANGE'S THEOREM IN THE SCHOOL 

COURSE OF MATHEMATICS 

Nikoghosyan G. S., Manukyan V. F. 

 

The work is devoted to identifying possible effective applications of the 

Lagrange theorem in the school mathematics course. First, without proof, 

Lagrange's Theorem was formulated, after which various typical and non-

standard problems encountered in school mathematics courses were discussed, 

for the solution of which new approaches were proposed using the direct 

application of Lagrange's theorem, which significantly differ from the known 

traditional approaches to solving such problems. 

Keywords: mathematics, problem, derivative, Lagrange's theorem, 

equation, inequality. 
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Entrepreneurship and innovation are priority objectives for the 

development and increase of economic competitiveness. However, they need a 

priority intervention and especially directed to activities of a business nature, 

going beyond the fields of investigation and science. The search for 

professionals with different skills to overcome the current and foreseen 

challenges is relevant in the bioproducts sector.  Problem-based learning (PBL) 

is described as an instructional approach, which promotes interdisciplinarity 

and critical thinking, with the potential to meet current challenges. This 

article describes a proposal to align the PBL with an innovation program and 

contest, to be integrated into a master‘s degree in science and technology in 

bioproducts (MDSTBio) to promote academic entrepreneurship. The alignment 

of the PBL with the program and contest could allow the development of 

innovative products with a view to solving problems faced by the bioproducts 

sector. The PBL strategy could allow students to mobilize knowledge from 

several curricular units of MDSTBio for the development of different 

deliverables to participate in the innovation programs and contests. This way, 

it could be possible to promote innovation in the bioproducts sector, 

stimulating the entrepreneurial spirit among higher education students, and 

understand its potential for replication and mobilization of skills acquired in 

different bioproducts courses.  

Keywords: entrepreneurship, problem-based learning, bioproducts, 

learning methodologies.  

 

2 0 2 2   № 1 



107 

 

Introduction. Bioproducts, or bio-based products, are those produced 

from biomass, that is, any type of organic material available on a renewable 

basis from agriculture (for example: from crops or harvest residues, dry grains, 

wood, leaves) and/or food processing (by-products, waste and out-of-spec 

materials). Typically, bioproducts are divided into three categories: bioenergy 

(e.g. bioethanol, biodiesel), biomaterials (e.g. bioplastics, biofibers) and 

biochemical (e.g. lubricants, vaccines, soap) [1].  

An assessment carried out by the European Commission in 2014 

indicated that biofuels and bio-based products represent approximately 57 

billion euros in annual revenue and involve around 300,000 jobs. According to 

forecasts, the bio-based share of all chemical sales would increase to 12.3% in 

2015 and 22% in 2020, with a compound annual growth rate of around         

20% [2]. 

Thus, it is not surprising that the Bioeconomy (an economy based on 

bioproducts) is on the political agenda of the Commission for the 

Environment, Climate, Employment, Growth, Equity and Democratic Change 

and that it continues to be part of the Research and Innovation Agenda. 

Investing in research and innovation helps us to compete worldwide and to 

ensure the European social model, generation added value by encouraging 

collaboration between research teams from different countries and disciplines, 

which is central to real scientific progress [3]. 

Given the importance of innovation for competitiveness in the agri-food 

sector, it is necessary to explore different methodologies to promote 

innovation.  

Problem-Based Learning (PBL) is focused on building knowledge through 

long and continuous study work, the purpose of which is to answer a question, 

a challenge, or a problem. Thus, an approach that could emphasize innovation 

in a learning setting at higher education institutions [4].  PBL emphasizes 

activities carried out through projects, whose focus is the collective 

construction of interdisciplinary knowledge in which students become 

protagonists, that is, they learn by doing in cooperation with other students. 

Students need to cooperatively plan their team's actions as they progress in 

solving the problem, developing an action plan, and beginning to develop a 

description or guidelines for developing their products [5].  

This paper aims to present and describe a model for the implementation 

of the PBL methodology in a master‘s degree in science and technology in 

bioproducts (MDSTBio) with an alignment with an innovation program and 
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contest looking forward to promoting academic entrepreneurship in the agri-

food sector.  

Methodology. A case study methodology was adopted with the purpose 

to describe the facts as they happened, to narrate situations, to provide 

knowledge about the phenomenon studied and to prove or contest the effects 

and relationships present in the case. A case study is not just the methodology 

it adopts, but the object that has to be unique, specific, different and complex 

[6]. According to Dooley [7] researchers from different areas increasingly use 

the case study's research method to develop theory, produce a new theory, 

contest or challenge the theory, to explore or describe an object or 

phenomenon or, still, to explain a situation. 

The aim was a holistic approach that considered multiple aspects relevant 

to an educational innovation process in the context of the teaching of food 

sciences, namely, organizational, sociocultural, technological, pedagogical, and 

methodological aspects. In this sense, the case study should be able to involve 

the various actors in the innovation process, consider the various points of 

view and allow data analysis from multiple perspectives [8]. 

In this way, the proposed model was developed around the MDSTBio 

and the Innovation Track Program and Contest (ITPC) during three annual 

editions that took place during three school years from 2017/2018 to 

2019/2020, opened to teams of students from post-graduation studies in food 

science and technology, in institutions from the Porto Region, Portugal. As 

indicators of success, we registered the number of students involved, projects 

in competition and prototypes or projects launched. 

Results and discussion. Case study description: Innovation Track 

Program and Contest. 

The main goal of the Program was to select Ideas for Innovative Products 

and Services and support their presentation, to the economic and social fabric 

and to the market. It was intended that Work Teams were created and 

innovation plans were developed that included, as appropriate, an analysis of 

technical and scientific feasibility, a proof of concept, a prototype, and a 

business project. Projects considered to be of higher quality will be awarded in 

a Contest as assessed by Judges. The Faculty of Biotechnology – Universidade 

Católica Portuguesa had a set of partners for the execution of the Program. It 

involved the development of Products and Services based on knowledge and 

technologies applicable to the agri-food sector. 
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The call for the ITPC was open to all teams that apply with a Product or 

Service Idea with application to the agri-food sector and whose team 

preferably includes three or more elements. The Program and Contest is 

intended for Teams that involve graduated students with competences at a 

Higher Education Level in the areas relevant to the development of Products 

and Services applicable in the referred areas. Participants from any Higher 

Education Institution could participate.  

The ITPC had 4 phases: Admission, Development of Innovation Plans, 

Presentation of Products and Services in Media and Events, and Attribution of 

the BIOTEC Awards (EUR 2000/ each). 

The ITPC implementation model (Figure 1) starts with the ideation of an 

innovative product or service for the agri-food sector. Then, it goes through a 

development phase of three deliverables: product specifications, business plan, 

and prototype. Finishing in the evaluation phase, where the deliverables are 

evaluated by the judges of the contest that would award prizes to the winners. 

 
Figure 1. Alignment scheme of the Innovation Track Program and 

Contest with the Master's Degree in Science and Technology in Bioproducts 

thought a problem-based learning methodology. 

 

In the ideation phase, participants had to think about an innovative 

product or service that would solve some problem identified in the agri-food 

sector, for example: valorization of by-products, process optimization, circular 

economy, sustainability, among others. 
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In the development phase, participants had to develop three deliverables. 

The ―product specifications‖ deliverable should contain technical data: product 

composition, manufacturing process (process, safety, materials, providers, and 

facilities and equipment), storage (shelf life and storage conditions), packing 

(label and communication, materials and design), distribution and logistics, 

innovative aspects, and eco-innovative aspects. In this way, students were 

encouraged to use previous knowledge about the development of new 

products, relating a set of subjects previously taught in their background and/ 

or being teaching at the master's level (e.g., food safety, food quality, 

packaging, sensory analysis, etc.), since the contest was aimed at students at 

master's level in the area related to food science and technology. The second 

deliverable "business plan" aimed to evaluate the product or service from the 

market point of view and included aspects such as: market analysis (analysis of 

consumption trends, competition analysis, targeting and positioning), business 

strategy (business model, validation by potential customers), ―Go to market‖ 

plan (development plan, marketing plan), and financial forecast (profit and loss 

account, business indicators). For the development of this deliverable, the 

participants were accompanied by business mentors who guided them and 

provided them with a more realistic perspective of the business fabric. Finally, 

the third deliverable ―prototype‖ corresponded to a finished version of the 

product or service, that is, ready to be sold. Participants were encouraged to 

participate in other contests and events that made it possible to present their 

products or services to the business community in order to launch their 

products on the market. 

The three deliverables have a dynamic interaction, for example, the 

business plan influences the prototype insofar as if the production of it is not 

economically viable, it will have to be changed and the product specifications 

can also be changed having to be found new transportation alternatives, or raw 

materials, among others, which in turn influence the business plan. 

In the evaluation phase, the three deliverables were evaluated by the 

judges according to the following criteria: consistency of proposals, depth of 

developments, accuracy, application potential, innovation in the respective 

market, the involvement of promoters and public usefulness. After sorting the 

score assigned to each team, BIOTEC Awards of EUR 2000 were given to the 

best classified. 

In academic year 2017/2018, of a total of 54 students, 37 (12 teams) 

decided to participate in the ITPC. In the following academic year, of a total of 
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45 students, 22 (five teams) decided to participate in the ITPC. And in the 

academic year 2019/2020, of a total of 35 students, 17 (five teams) decided to 

participate in the ITPC. Of a total of 14 prizes awarded under the ITPC. 

The MDSTBio integrates core engineering principles with specialist 

topics in the field of bioresource processing. Students of this master‘s degree 

will gain enhanced technical and research skills and also develop 

entrepreneurial acumen sought by a broad range of industries, especially bio-

based industries, both locally and internationally. This course comprises a set 

of curricular units related to the food industry such as food technology, food 

microbiology, packaging, environment, nutrition and health, innovation and 

entrepreneurship, business plan, marketing, among others. 

The PBL could be implemented in such a way that the development of 

products by students was integrated and mobilized the knowledge acquired in 

different curricular units according to the needs of each challenge associated 

with food innovation. Some curricular units were identified as core units for 

the PBL approach such were: sensory analysis; advanced food technologies; 

microorganisms and food safety; development of new products and processes; 

packaging; food engineering and innovation project; management, innovation, 

and marketing. 

For example, one of the stages of the development of a new product is 

the study of packaging, thus in the curricular unit "packaging‖, students 

studied and designed the best suited solution; in the curricular unit ―sensorial 

analysis‖, a consumer study was carried out to have insights about the new 

product acceptance. 

In general, this alignment could allow some advantages for teachers and 

students: a holistic orientation for professional practice; consolidation of 

knowledge by the multidisciplinary approach; development of skills to solve 

problems, facing ―real‖ problems; the increased interaction between students 

and teachers; the work autonomy in the search for knowledge; and finally, it 

allows the student to assume more responsibilities and face external            

players [9, 10]. 

The participation in ITPC could provide opportunities for students to 

develop a prototype, a product specification, and a business project, combining 

different components of food science, management, and communication/ 

marketing, taught through the PBL. The instruction could go from the didactic 

lecture to the application in the real world of the principles of management in 

the simulated entrepreneurial activity. These benefits could be taken 
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advantage of by the participation of MDSTBio students in these types of 

contests and programs. In other studies [11-14], the project's work resulted in 

high levels of student engagement, improved critical thinking and problem-

solving skills, and improved collaborative skills. 

For the best implementation of the PBL on MDSTBio it is important to 

establish partnerships with business mentors or enterprises who could follow 

students in the development of their projects throughout the academic year, 

providing them with a closer look at professional reality. 

Conclusion. From the described case it was possible to highlight key 

positive impacts of the alignment of the MDSTBio with an innovation program 

and contest throught PBL methodology, and some issues and challenges that 

would allow further developments and results. 

With the challenge proposed under the Innovation Track Program and 

Contest, it was possible to observe a meaningful and contextualized learning, 

where students could create and execute their innovation projects in the 

bioproducts sector, where they could develop skills and competences that will 

be extremely important for the development of their profession, with the 

expectation of having a positive impact on the bioproducts economic tissue. 

 

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ ՄՏՔԻ ԽԹԱՆՈՒՄ՝ 

ԽՆԴՐԱՀԵՆՔ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՄԲ.  

ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Օլիվեիրա Լ., Քարդոսո է. 

 

Ձեռնարկատիրությունը և նորարարությունը տնտեսական 

մրցունակության զարգացման և բարձրացման գերակա նպատակներ ենֈ 

Այնուամենայնիվ, նրանք առաջնային միջամտության կարիք ունեն և 

հատուկ ուղղված են գործնական բնույթի գործողությունների, որոնք 

դուրս են գիտական ուսումնասիրությունների ծիրից: 

 Ընթացիկ և կանխատեսելի խնդիրների լուծման ու հաղթահարման 

համար որոշակի հմտությունների ու կարողությունների տեր 

մասնագետներ են անհրաժեշտ կենսամթերքների սեկտորում: 

Խնդրահենք ուսուցումը նկարագրվում է որպես ինստրուկցիոնալ 

մոտեցում, որը խթանում է միջգիտակարգային կապերը՝ նպաստելով 

քննադատական մտածողության զարգացմանը՝ ընթացիկ խնդիրների 

լուծման համար: Սույն հոդվածն անդրադարձ է խնդրահենք ուսուցման 

մագիստրոսական ծրագրային ներդրմանը կենսամթերքի ոլորտում՝ 
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ակադեմիական ձեռնարկատիրության խթանման համարֈ Նշյալ 

ուսուցումը հնարավորություն է տալիս զարգացնել նորարարական 

արտադրանք՝ նպատակ ունենալով լուծել այն խնդիրները, որոնց 

բախվում է կենսամթերքների ոլորտը: Սույն մոտեցմամբ ռազմավա-

րությունը ուսանողներին ընձեռնում է հնարավորություն՝ 

մոբիլիզացնելու գիտելիքները մի քանի MDSTBio ուսումնական 

ստորաբաժանումներից: Այսպիսով, այս ուսումնառությամբ հնարավոր է 

խթանել նորարարությունը կենսամթերքների ոլորտում, բարձրացնել 

ձեռնարկատիրական ոգին բարձրագույն ուսումնական հաստատութ-

յուններում սովորող ուսանողների շրջանում և հասկանալ վերջինիս 

ներուժը կենսամթերքների տարբեր դասընթացներից ձեռք բերված 

հմտությունները բազմապատկելու և մոբիլիզացնելու համար: 

Բանալի բառեր. ձեռնարկատիրություն, խնդրահենք ուսուցում, 

կենսամթերք, ուսուցման մեթոդներ: 

 

СТИМУЛИРОВАНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО МЫШЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ 

МЕТОДОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ: СИТУАЦИОННОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ. 

Оливейра Л., Кардосо Е. 

 

Предпринимательство и инновация - приоритетные цели в развитии 

и повышении экономической конкурентноспособности. Однако они 

нуждаются в первостепенном вмешательстве и направлены на действия 

практического  характера, которые остаются за пределами научного 

исследования. 

Для решения и преодоления текущих и предсказуемых задач 

необходимы специалисты, наделенные определенными умениями и 

навыками в сфере биопродуктов. 

Проблемное обучение описывается как учебный подход, который 

стимулирует междисциплинарные связи, способствуя развитию 

критического мышления для решения текущих задач. 

Данная статья ссылается на внедрение проблемного обучения в 

программу магистратуры  для стимулирования предпринимательства в 

академической сфере. 
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Указанный вид обучения дает возможность развитию 

инновационной продукции с целью решения тех проблем, с которыми 

сталкиваются в сфере  биопродуктов. 

Данная стратегия дает студентам возможность объединить  знания 

из нескольких учебных источников, основанных на MDSTBio.  

Таким образом, с помощью этого обучения возможно 

стимулирование инноваций в сфере биопродуктов, повышение 

предпринимательского духа среди студентов высших учебных заведений 

и выявление потенциала последних в повышении и мобилизации 

навыков, приобретенных на различных курсах по биопродуктам.   

Ключевые слова: предпринимательство, проблемное обучение, 

биопродукт, методы обучения. 
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ТЕКСТООРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК 

ИНОСТРАННОМУ: ЛИНГВОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД  

Маденян Л. А. 

 

В статье  описывается  проявление психолингвистических  основ  

изучения текста на неродном языке сквозь призму структуры 

компетенций  при обучении русскому языку как  иностранному. 
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Современное состояние образования в РА, развитие общества и 

процессы, происходящие в нѐм, делают актуальной задачу непрерывного 

повышения языковой культуры личности. Особая роль в решении этой 

проблемы принадлежит старшей школе, где идѐт постоянный  поиск 

эффективных моделей обучения, направленных на всестороннее развитие 

личности.  

Современная лингводидактика выдвигает в качестве центральной 

категории текст как продукт порождения речи, который одновременно 

является и объектом психолингвистики, ибо еѐ интересует вопрос 

формирования речевого субъекта. В широком понимании объектом 

психолингвистики считается языковая личность, а предметом – 

коммуникативная компетенция (КК), рассматриваемая в индивидуально-

психологическом аспекте [10]. КК в области усвоения иностранного 

(русского) языка определяется как творческая способность обучающегося 

пользоваться языковыми средствами, которая складывается из знаний и 
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готовности к адекватному использованию этих знаний [1, 5], однако, как 

справедливо утверждал Л. В. Щерба: «Мы должны признать раз и 

навсегда, что родной  язык  учащихся  участвует  в  наших уроках 

иностранного языка, как бы не хотели его изгнать, и вполне естественно 

попытаться сделать из родного языка не врага, а друга и помощника»         

[12, 17-18]. Методика обучения иностранному языку опирается на 

совокупность данных психологии, лингвистики и дидактики. 

Формирование коммуникативной компетенции возможно только на базе 

лингвистической и языковой компетенций на родном языке.  

Одна из  актуальных  проблем  методики преподавания русского 

языка в Армянской школе - совершенствование  речи учащихся (устной и 

письменной) в процессе изучения предмета. Тщательный анализ  

состояния  преподавания русского  языка в старших  классах города  

Гюмри РА  и опыт преподавания в вузе (ШГУ)  на различных факультетах 

свидетельствует о наличии трех уровней обучения: базового, 

профильного и углубленного. Базовый уровень обеспечивает как 

обучение в общеобразовательных  классах, так и индивидуальную 

образовательную траекторию, выбранную в рамках естественно-научного, 

математического, технического и гуманитарного профилей.  

Учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является 

не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности, русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей учащегося, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Программа для основной школы 

предусматривает формирование таких умений, как различные виды 

чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в 

различных источниках, а также способность передавать эту информацию 

в соответствии с условиями общения. Постоянное формирование 

положительной мотивации учения должно рассматриваться учителем 

русского языка как специальная задача. Мотивы учения (мотивы 

изучения неродного языка) связаны с психологией появления и развития  

познавательных интересов у учащихся. Формирование КК на уроках 

русского языка в армянской аудитории возможно при целенаправ-

ленном и последовательном  рассмотрении языковых единиц с точки 

зрения их функционирования в тексте, где  языковые единицы 
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обнаруживают наиболее полно свое значение, проявляют свои признаки и 

приобретают новые, текстообразующие  функции. Речь идет об овладении 

четырьмя видами речевой деятельности: рецептивными –  аудированием  

и  чтением  и продуктивными – говорением и письмом. Конкретными 

целями  в  каждом виде речевой  деятельности являются: 1.В говорении – 

умение сообщить, объяснить, одобрить, осудить, убедить; 2.В письме – 

умение зафиксировать  свои  высказывания и высказывания  других, 

выписать из прочитанного, трансформируя материал, записать план  или  

тезисы  выступления, написать  письмо, рецензию, аннотацию; 3.В чтении 

– умение быстро читать про себя статью в газете  или  журнале, читать  

художественное  произведение; 4. В аудировании – умение понимать  

аутентичную речь  в нормальном темпе  при живом общении и общий 

смысл радио и телепередач.      

Е. И. Пассов  заметил, что «пропаганда основ коммуникативной 

методики является настоятельной потребностью практики обучения»          

[7, 5]. Коммуникативная методика адекватна такой цели, как обучение 

общению. Ключевыми элементами коммуникативного подхода в 

обучении русскому языку как неродному считаем  различные виды 

работы с текстом, создание «собственных» текстов (речевых ситуаций). В 

этом отношении учащийся рассматривается нами как формирующаяся 

языковая личность, которая должна научиться пользоваться всеми видами 

речевой деятельности, системно и адекватно использовать огромный 

потенциал лингвистического образования, реализовать свои творческие 

возможности, чтобы уметь самостоятельно «порождать» тексты разных 

типов. Одной из основных характеристик коммуникативно - 

ориентированного обучения языку является использование  текста в 

качестве дидактического материала. Во-первых, на основе связных текстов 

учащиеся наблюдают факты языка, изучают многообразие языковых 

явлений в лексике и грамматике, усваивают понятия, на базе которых 

формируются навыки продуцирования собственных текстов. Во-вторых, 

текст  становится основным  источником  интеллектуального, 

эстетического и культурного обогащения внутреннего мира учащегося. В-

третьих, функционирование единиц разных уровней языка, их 

взаимосвязанное единство лучше всего прослеживается именно в рамках 

целого (связного) текста. В-четвѐртых, через текст можно научить видеть 

различные грамматические нюансы, которые нередко вызывают  

трудности у школьников и студентов. Главное, на наш взгляд, развить 
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основные компетенции, создавая ситуации, способствующие порождению 

текстов и формированию на этой основе языковой личности учащихся: 

коммуникативную компетенцию - умение соотносить языковые средства 

с конкретными сферами, ситуациями, условиями общения; языковую 

компетенцию - языковые знания, умения и навыки, соответствующие 

общеобразовательным учебным  темам, сферам и задачам общения, 

готовность использовать приобретѐнные знания для общения; речевую 

компетенцию - навыки  чтения, аудирования, говорения, перевода, 

готовность реализовывать эти навыки в репродуктивной и продуктивной  

речевой деятельности.  

Характеристика изложения связного текста проявляется именно на 

личностном уровне. Следовательно, вопросы построения собственного 

текста на неродном языке представляют интерес с точки зрения 

личностных характеристик обучающегося, и, следовательно, являются 

предметом изучения и лингвистики, и социальной психологии. Е. В. 

Дзюба и А. Э. Массалова отмечают, что «принцип коммуникативно-

деятельностного подхода к преподаванию русского языка как 

иностранного предполагает максимальную направленность обучения на 

общение, на формирование компетентности в области речевого поведения 

в разных коммуникативных ситуациях» [4, 42]. Психолингвистические  

основы обучения иностранному языку рассматриваются с позиции  

теории речевой деятельности. Если образовательная среда  

интерпретируется  как  вид окружающей  среды,  факторы  которой  

имеют  образовательную  природу [11, 257], а лингвистическая  проекция  

образовательной  среды, предложенная  В. А. Сапрыкиным, однозначно  

трактуется как  «пространство изучения языка (текста) - есть средство 

выражения общения,  мышления, передачи  опыта, условие  самосознания 

личности» [9, 27], то текст можно воспринимать как единицу и 

лингвистики, и психологии одновременно. В современной 

лингводидактике и лингвопсихологии на первый план  выдвинулся  

коммуникативно-деятельностный  подход  к  учебному тексту, в основе 

которого лежит  исследование  и описание   языкового  материала  не 

только  как  готового  продукта речевой деятельности, а  как цепочки 

последовательных речевых действий, ибо языковая подготовка  

школьников должна быть не просто целенаправленной  подготовкой  к 

общению, но и ориентированной на формирование  личности, способной 

самостоятельно продуцировать речь на изучаемом языке. Основное 
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умение, формируемое в рамках коммуникативной  компетенции,- это 

умение воспринимать и создавать тексты – продукты самостоятельной 

речевой деятельности.  

Понятие  «текстовая деятельность» трактуется  нами, вслед за Н. С. 

Болотновой, как «система действий, направленных на порождение текстов 

(первичная коммуникативная деятельность), их восприятие, 

интерпретацию, понимание (вторичная коммуникативная деятельность)» 

[2, 326]. H. A. Ипполитова  утверждает: «Значения  всех единиц языка  

реализуются  в  тексте, который  создает условия  для существования, 

проявления значений этих  единиц. Именно в тексте все средства  языка 

становятся  коммуникативно  значимыми, коммуникативно обуслов-

ленными, объединенными  в определенную систему, в которой каждое из 

них наиболее полно проявляет свои сущностные признаки и, кроме того, 

обнаруживает новые, текстообразующие, функции» [5, 9]. В этом  

отношении лингвопсихологию интересует процесс, происходящий в ходе 

развития учебной  речи учащихся  на усваиваемом языке, которая у них 

только формируется. Добиться на  уроке русского языка общения, 

сформировать умение организовывать свою учебную деятельность, 

осуществлять продуктивное сотрудничество в коллективе возможно тогда, 

если  научить самостоятельно продуцировать речь (текст) на свободную  

или заранее оговоренную тему. Языковая личность в полной мере  

проявляет себя лишь в текстах, которые сама продуцирует; процесс 

общения происходит на основе текстовой деятельности. Этот процесс по-

настоящему начинается с появлением более или менее самостоятельной 

речи учащихся.  

Сложной и актуальной для лингводидактики  является  проблема 

обучения тому, как создавать текст, каким он должен быть, как его 

преподносить учащимся? Именно на основе адаптированных текстов и 

системы упражнений, развивающих навыки чтения, говорения, 

аудирования и письма происходит формирование основных компетенций. 

Методисты, языковеды и психологи ведут активный поиск таких 

технологий обучения, которые направлены на формирование 

когнитивных способностей личности, стимулирующих потребность к 

саморазвитию, возникновению коммуникативной мотивации на 

изучаемом языке. В связи с этим в педагогической литературе получила 

признание система учебных целей (таксономия), созданная Б. Блумом, 

которая, на наш взгляд, полностью отражает все виды работы с текстом, 
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как с точки зрения лингводидактики, так и с точки зрения психологии 

восприятия текста. В  ней воедино сведены категории  знаний и процессы 

мышления через постановку когнитивных и  деятельностных  целей, что 

соответствует тенденциям компетентностно ориентированного обучения, 

в частности, целям формирования языковой компетенции и  

речемыслительных умений учащихся» [3]. Выделяются шесть основных 

категорий, основанных на уровнях развития мышления человека.                                                                                                              

I уровень – фиксация. Данный уровень характеризует знание фактичес-

кого минимума и предполагает закрепление полученных сведений в 

памяти учащегося, то есть запоминание и воспроизведение изученного 

материала: терминов (понятий); конкретных языковых особенностей; 

правил орфографии и пунктуации. II уровень – осмысление. Показателем 

способности осмыслять значение изученного служит умение учащегося 

преобразовать материал из одной формы выражения в другую. Сюда 

входит интерпретация материала учеником, объяснение наблюдаемого 

языкового явления, краткое изложение своего понимания предложенного 

для наблюдения материала. III уровень – применение. Освоение данного 

уровня развития языковой компетенции обозначает умение использовать 

изученный материал в изменѐнных или новых учебных ситуациях, что 

предполагает более высокий уровень владения  учебным материалом, чем 

понимание, ибо теперь знание становится операционной системой.          

IV уровень – анализ. Происходит демонстрация учащимися умения 

разбить языковой материал на составляющие так, чтобы ясно выступала 

его структура; вычленение частей целого, выявление взаимосвязей между 

ними; осознание принципов организации целого. Ученик уже сам видит 

ошибки и упущения в логике рассуждения; способен оценить значимость 

и достаточность предложенных для анализа данных; может сделать 

выводы, лежащие на поверхности. V уровень – синтез. На этом уровне 

мысленное соединение отдельных свойств, признаков явлений позволяет 

комбинировать элементы, чтобы получить целое, обладающее новизной. 

Учащийся в состоянии написать сообщение, сочинение, доклад.                 

VI уровень – оценка. Формируется умение оценивать  значение  того или  

иного материала, выражение личного  мнения.   

З. И. Клычникова [6, 96] выделяет также несколько уровней 

понимания текста в процессе чтения: понимание отдельных слов, или 

«понимание категориально-познавательной информации»; понимание 

словосочетаний, то есть понимание «категориально-познавательной и 
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частично ситуативно-познавательной информации текста»; понимание 

отдельных предложений и всех трех планов сообщения: «логического, 

эмоционального и побудительного»; понимание текста  на разной глубине  

осмысления в зависимости от уровня владения языком вообще. 

Лингвопсихологической особенностью  метода  активизации текстовой  

деятельности  является  создание у учащихся высокой  мыслительной  

активности на языке обучения (русском или другом иностранном), 

которая возможна благодаря созданию проблемных ситуаций и  

постановке различных коммуникативных задач. Изучение языковых 

единиц должно вестись с учетом их роли в построении связного 

высказывания. К лингвистическому аспекту работы над текстом может 

быть отнесено и требование «быть нацеленным на речь», «быть 

обратимым в речь».                                                                                           

Методические принципы активизации текстообразующей 

деятельности - это принцип личностно-ориентированного общения, 

принцип концентрированного учебного материала, принцип 

полифункциональности упражнений, принцип коллективного 

взаимодействия. Наиболее результативными считаем (и практикуем в 

своей педагогической деятельности) следующие методы организации 

работы: лингвистический анализ текста, тематические (речевые) уроки; 

«самодиктанты», тематические беседы, сочинения. Стимулируют 

познавательную деятельность и диктанты  с изменением содержания  

текста (творческие, восстановленные, диктанты по аналогии, диктанты с 

продолжением), лексические разминки; сочинение-рассуждение, мини-

изложение и мини-сочинение; интеллектуально-лингвистические 

упражнения; сравнение 2-х текстов; письмо, игровые ситуации, 

домысливание текста. Активизируют  интеллектуальную и речевую  

деятельность учащихся нестандартные формы проведения учебных 

занятий, например:  лингвистическая лаборатория; урок-практикум; урок-

исследование.  

Упражнения, составленные на основе текста, позволяют рассмотреть, 

наряду со структурой и семантикой  языковых  явлений, отражѐнных в 

тексте, также его  функции, что вызывает интерес у учащихся как старших 

классов, так и у студентов. Текст с сопутствующей системой упражнений  

может служить основой  урока, средством интеграции учебного материала 

и этапов учебной деятельности, а  сама учебная деятельность становится 

более разнообразной, что педагоги и психологи считают одним из 
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условий повышения интереса к процессу учения. Текст, таким образом,  

становится основным материалом для глубокого лексико-

грамматического анализа, целью которого может быть и расширение 

знаний учащихся, и развитие навыков в разных видах речевой 

деятельности. 

 

ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՈՒՆ ՈՐՊԵՍ ՕՏԱՐ ԼԵԶՎԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄ 

ՏԵՔՍՏԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԻ ՕԳՆՈՒԹՅԱՄԲ. ԼԵԶՎԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ 

ՄՈՏԵՑՈՒՄ 

Մադենյան Լ. Ա. 

 

Հոդվածում նկարագրվում է օտար լեզվով տեքստը 

ուսումնասիրելու հոգեբանական լեզվական հիմքերի դրսևորումը 

ռուսերենը որպես օտար լեզու դասավանդելու կոմպետենտ 

կառուցվածքի պրիզմայի ներքո: Ավագ դպրոցում և բուհում 

ներկայացվում են կրթական տեքստերով աշխատանքների 

կազմակերպման որոշ սկզբունքներ՝ ուսանողների հիմնական կրթական 

հմտությունները ձևավորելու համար՝ լեզվադիդակտիկայի և 

լեզվահոգեբանության տեսանկյունից: 

Բանալի բառեր. կրթական տեքստ, լեզվահոգեբանություն, 

լեզվադիդակտիկա, կոմպետենտ մոտեցում, խոսքի գործունեություն, 

«լեզվական անհատականություն»: 

 

TEXT-ORIENTED LEARNING OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE: A 

LINGUOPSYCHOLOGICAL APPROACH 

Madenyan L. A. 

 

The article describes the manifestation of the psycholinguistic 

foundations of studying a text in a foreign language through the prism of the 

structure of competencies in teaching Russian as a foreign language. Some 

principles of organizing work with educational texts in high school and 

university are explained in order to form students' basic educational 

competencies from the linguodidactics and linguopsychology point of view. 

Keywords: educational text, psycholinguistics, linguodidactics, 

competent approach, speech activity, ―linguistic personality‖. 
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Նալբանդյան Ն. Ա. 

  

Սույն հոդվածում դիտարկվել է միջին դպրոցի անգլերենի 

դասագրքերի լեզվանյութը՝ կարևորելով տոներին և ավանդույթներին 

վերաբերող տեքստերն ու առաջադրանքներըֈ  Քննության են առնվել 

հանրակրթական դպրոցներում շրջանառվող դասագրքերը՝ 

ներկայացված երկու տարբեր հեղինակների կողմից (Գասպարյան, 

Գրիգորյան)ֈ Այնուհետև ներկայացվել են մեթոդական մի շարք 

առաջադրանքներ, որոնք միտված են ձևավորելու սովորողների 

միջմշակութային հաղորդակցական կարողությունները՝ տոների և 

ավանդույթների տեսանկյունիցֈ 

Բանալի բառեր. միջմշակութային հաղորդակցական կարողութ-

յուններ, ազգային տոներ և ավանդույթներ, մշակութային արժեքներ, 

սոցիալական ժառանգություն, պարբերականության սկզբունք, 

լեզվանյութ, առարկայական չափորոշիչֈ 

 

Հոդվածի հիմքում ընկած է միջմշակութային հաղորդակցական 

կարողություններ ձևավորելու հիմնախնդիրը, որի կարևորագույն 

պայման է ուսումնասիրել ուսուցանվող լեզվի երկրի մշակույթը՝ իր 

ազգային տոներով ու ավանդույթներով հանդերձ: Յուրաքանչյուր 

աշակերտ պետք է գիտակցի, որ ամեն մի ազգ և պետություն 

արժևորվում է իր ինքնատիպ ավանդույթներով և սովորույթներով, 

որոնք կերպավորում են տվյալ ազգը, տալիս նրա անփոխարինելի 

նկարագիրը:  

Հոդվածի նպատակն է արժևորել մշակութային բովանդակության 

դասանյութերի ընդգրկվածությունը միջին դպրոցի անգլերենի 

դասագրքերում, որը կնպաստի նաև միջմշակության հաղորդակցության 

զարգացմանըֈ 

2 0 2 2   № 1 
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Ուսումնասիրելով միջին դպրոցի անգլերենի դասագրքերը՝ եկանք 

այն համոզման, որ միջմշակութային կոմպետենցիայի զարգացման 

տեսանկյունից առկա են որոշակի բացթողումներ՝ կապված թե՛ 

տեքստերի և թե՛ տեքստերին հաջորդող վարժությունների համակարգի 

հետ: Երբեմն նպատակասլաց չի կիրառվում միջմշակութային 

հաղորդակցական կոմպետենցիան: Ըստ ժամանակակից պահանջների՝ 

միջմշակութային հաղորդակցական կարողություններ և հմտություններ 

ձևավորելու համար հարկ է դասագրքերում զուգահեռաբար անդրա-

դառնալ երկու տարբեր մշակույթների՝ տոներին և ավանդույթներին, 

ներկայացնել նմանություններն ու տարբերություններըֈ Այս ամենով է 

պայմանավորված սույն հոդվածի արդիականությունը: 

«Ավանդույթ» բառը ծագել է լատիներենից (traditio) և նշանակում է 

«փոխանցում»: Ավանդույթը սոցիալական և մշակութային ժառան-

գության բաղադրատարր է, որը, փոխանցվելով սերնդեսերունդ, երկար 

ժամանակ պահպանվում է հասարակության մեջ և սոցիալական 

խմբերում:  

Ավանդույթների դերն անփոխարինելի է մշակույթում: 

Դարաշրջանների ստեղծագործական ներուժը բնորոշվում է ավան-

դույթների և նորարարությունների անքակտելի միասնությամբ [11, 26]: 

 Մ. Ա. Ռոզովի դիտարկմամբ՝ ավանդույթը սոցիալական փորձի 

պահպանման և փոխանցման հատուկ միջոց է, որն անցնում է մարդուց 

մարդ կամ սերնդից սերունդ, այսինքն՝ այն սոցիալական ժառանգության 

առանձնահատուկ մեխանիզմ է, որն իր գոյատևման ընթացքով 

հիշեցնում է լճակի մակերևույթի երկայնքով շարժվող ալիքի [13, 3]:  

Ավանդույթը նման է ալիքի, որը, անցնելով որևէ հարթությունով, 

անկախ է նրանից:  

Ինչ վերաբերում է տոներին, ապա տոներն առաջացել են 

մարդկության զարգացման հետ համընթաց: Տոնը մշակույթի 

առաջնային և կարևոր ձևերից է [8, 311]:  

Ա. Ի. Մազաևը բնորոշում է տոնը որպես ազատ ապրելակերպ, երբ 

ազատ ժամանակի և տարածության մեջ իրականանում է կամավոր 

հավաքված մարդկանց կենդանի հաղորդակցությունը [12, 206]: 

Տոնը ազգային հանգստի ավանդական ձև է, որ բավարարում է 

մարդկանց պահանջմունքները զանգվածային հաղորդակցման ընթաց-

քում, և որի մեջ միախառնված են մշակույթի բոլոր ձևերը [10, 131]: 

Տոնի իմաստի տակ կարելի է հասկանալ նաև ազատ ժամանակ, 

հանգիստ, տոնախմբություն  և ծիսակատարություն [9, 96]: 
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Այսպիսով, տոները առօրյայից տարբերվող, որոշակի կանոններով 

սահմանված հասարակական իրողություններ են, որոնք կրում են 

հանդիսավոր բնույթ ոչ աշխատանքային օրերին: 

Այս համատեքստում առանցքային է օտար լեզվի ուսուցման 

գործընթացում տոների ու ավանդույթների վերաբերյալ դասանյութերի 

ընտրությունը դասագրքերում: Ուստի ըստ հանրակրթական դպրոցի 

առարկայական չափորոշչի՝ միջին դպրոցում վերը նշված թեմաները 

նախատեսված են հետևյալ դասարաններում ուսուցանելու համար. 

 5-րդ դասարան. տոներ (մայրիկների տոն), 

 6-րդ դասարան. Հայաստան. տոներ (Նոր տարի և Սուրբ ծնունդ), 

 8-րդ դասարան. երկիրը, որի լեզուն սովորում եմ (սովորույթներ, 

ավանդույթներ, ազգային տոներ) [7, 23-24]:  

Ինչպես պարզ դարձավ, միջին դպրոցի 7-րդ և 9-րդ դասարանների 

դասագրքերում նախատեսված չէ տոների և ավանդույթների ուսուցումը: 

Սակայն տվյալ թեմաները կարելի է բավականին խորն ուսումնասիրել 

արդեն նշված դասարաններում: 

Հետևաբար ուսումնասիրեցինք միջին դպրոցում գործող 5-րդ, 6-րդ 

և 8-րդ դասարանների դասագրքերը և կատարեցինք համապատասխան 

եզրահանգումներ: 

Գ. Գասպարյանի 5-րդ դասարանի դասագրքում ներառված են 

բավականին ծավալուն տեքստեր՝ տարբեր թեմաներով: Էջ 84-ում 

տրված է "Christmas Tree", իսկ էջ 87-ում "Christmas Shopping" թեմաները: 

Կարելի էր նախապես տոնի վերաբերյալ դասանյութ մշակել, որից հետո 

անդրադառնալ տոնածառի կամ Ծննդյան գնումների մասին պատմող 

ուսումնական նյութերին [1]: 

Լ. Գրիգորյանի դասագրքում ընդգրկված է Սուրբ Ծննդի 

վերաբերյալ վարժությունների համակարգ. Match the pictures with the 

Christmas words. Can you unjumble the words? Find as many Christmas 

words as you can and win. Fill the gaps with the words from the box. Նաև 

աշակերտներին ներկայացվում են նամակագրության գեղեցիկ 

օրինակներ:  

Դասագրքում անդրադարձ կա նաև մայրերի տոնին, որ նշվում է 

Բրիտանիայում "Mother's day in Britain"[3, 149]:  

Սակայն, այս տոներին զուգահեռ, կարելի էր ներառել թեմաներ 

հայկական նմանատիպ տոների վերաբերյալ և պարզ հարցերի միջոցով 

կատարել քննարկում, որը կնպաստեր աշակերտների միջմշակութային 

կոմպետենցիայի զարգացմանը: 
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Գ. Գասպարյանի 6-րդ դասարանի դասագիրքը չի պարունակում 

տոներին և ավանդույթներին վերաբերող որևէ տեղեկատվություն:  

Մինչդեռ Լ. Գրիգորյանի նույն դասագրքում, ինչպես նախորդ 

դասագրքում, 2-3 դասաժամ հատկացված է Նոր տարվան և Սուրբ 

Ծննդին՝ այս անգամ ընդլայնված տարբերակով [4, 3]:  

Միգուցե այս պարագայում կիրառվել է պարբերականության 

սկզբունքը, սակայն 2-3 դասաժամի շրջանակներում կարելի էր ներառել 

լեզվանյութ հայկական նմանատիպ տոների վերաբերյալ, որը 

կհամապատասխաներ չափորոշչով նախատեսված դրույթներին: 

Ինչ վերաբերում է Գ. Գասպարյանի 8-րդ դասարանի դասագրքին, 

ապա միայն մեկ թեմայով՝ ―Holidays and Customs‖ տրվում է հակիրճ 

տեղեկատվություն Բրիտանիայում նշվող մի շարք տոների վերաբերյալ 

[2, 80-82]:  

Ընդ որում՝ մեկ դասաժամի ընթացքում միանգամից մի քանի 

տոնին անդրադառնալն արդյունավետ չէ, և աշակերտների մոտ չի 

ստեղծի ցանկալի պատկերացում հատկապես այնպիսի տոների մասին, 

որոնք չեն տոնվում մեր երկրում կամ ունեն տարբեր ավանդույթներ (օր.՝ 

Halloween):  

Ուստի ճանաչողական-հաղորդակցական մոտեցման տեսանկյու-

նից ցանկացած դասանյութ պետք է մատուցել յուրովի և ինքնատիպ՝ 

հաշվի առնելով աշակերտների անհատական հետաքրքրությունները: 

Տվյալ դեպքում խոսքը վերաբերում է անգլախոս երկրներում և 

Հայաստանում նշվող տոներին, որոնք շատ բազմազան են, և այս 

տոներն ուսուցանելիս առավել ուշադրություն պետք է դարձվի տվյալ 

տոնը բնորոշող խորհրդանիշների, ինչպես նաև տոնի նախապատ-

մության և առկա սովորույթների վրա: 

Լ. Գրիգորյանի 8-րդ դասարանի դասագրքի 7-րդ բաժինն 

ամբողջությամբ վերաբերում է անգլիական և ամերիկյան տոներին և 

ավանդույթներին [6, 118]:   

Այս բաժնում աշակերտները ուսումնասիրում են այնպիսի տոներ, 

ինչպիսիք են՝ Սուրբ Վալենտինի օր, Անկախության օր, 

Շնորհակալության օր, Հելովին, Ապրիլյան կատակի օր: Էջ 124-ում 

տրված է նաև Կանադայի Կուբեք քաղաքում նշվող ձմեռային 

կառնավալի վերաբերյալ տեղեկություններ: Տոներին հաջորդում են մի 

շարք ավանդույթներ ներկայացնող նյութեր, որոնք շատ հետաքրքիր են: 

Դասագիրքը տոների և ավանդույթների տեսանկյունից բավական 

հագեցած է: Ցանկալի էր այս նյութերին զուգահեռ 1-2 հայկական տոն 
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կամ ավանդույթ ներկայացվեր, որը կնպաստեր միջմշակութային 

կոմպետենցիայի զարգացմանը: 

Ճանաչողական-հաղորդակցական մոտեցման տեսանկյունից, 

անշուշտ, հարկ է դասագրքերում անդրադառնալ երկու երկրների 

տոներին և ավանդույթներին, ներմուծել բազմաբովանդակ 

տեղեկատվություն և վարժությունների համակարգ, կատարել 

համեմատություններ և վերլուծություններ: 

Ուստի, ասվածի համատեքտում ներկայացնում ենք մեր կողմից 

մշակված և Գյումրու թիվ 5, 6, 7, 9 և 31 հիմնական դպրոցների 9-րդ  

դասարանցիներին տրված թեստի արդյունքները: Թեստը ներառում էր 

15 հարց անգլախոս երկրների և Հայաստանի տոների և ավանդույթների 

վերաբերյալ, որի նպատակն էր ստուգել միջին դպրոցի աշակերտների 

պատրաստականությունը: 

Արդյունքների ամփոփիչ վերլուծությունը ցույց է տվել, որ 

աշակերտների մեծ մասը սխալ է պատասխանել  նշված հարցերին՝ 

չտիրապետելով Բրիտանիայի, ինչպես նաև Հայաստանի տոներին և 

ավանդույթներին: Այնուամենայնիվ մեր կարծիքով խնդիրը ոչ թե մեր 

աշակերտների՝ տվյալ նյութերին ծանոթ չլինելն է, այլ խնդրո առարկա 

թեմաները ներկայացնելու համար անգլերենից բավարար իմացություն, 

գիտելիք չունենալը: Օրինակ՝ աշակերտները խոստովանեցին, որ նրանք 

ընդհանրապես չեն հասկացել այնպիսի հարցերի իմաստները, որտեղ 

հարցը վերաբերում էր քրիստոնեությանը, մեկ ուրիշը՝ Հայաստանի 

խորհրդանիշներին, իսկ երրորդը՝ Սուրբ Սարգսին: Այս հարցերում 

նրանք հանդիպել են այնպիսի անծանոթ բառերի, որոնք թույլ չեն տվել 

հասկանալ հարցերի իմաստները՝ national patron, newly married, adopt, 

state religion, National Emblem: 

Հետևաբար, հաշվի առնելով վերը նշված թեմաների 

կարևորությունը դասագրքերում՝ մշակեցինք մեթոդական համակարգ` 

հիմք ընդունելով առարկայական չափորոշիչը: Մշակված ուսումնական 

նյութերը, որ նախատեսված են 5-րդ, 6-րդ և 8-րդ դասարանների համար 

և հիմնականում միտված են զարգացնելու աշակերտների ճանաչո-

ղական-հաղորդակցական կարողությունները, կարելի է ներառել վերը 

նշված դասագրքերի չափորոշչով հատկացված ենթաբաժնում: 

Դասանյութերը մշակելիս չի անտեսվել նաև հեռահաղորդակցման 

միջոցների կիրառումը դասապրոցեսին: Ստորև ներկայացնում ենք 

մշակված դասանյութից առաջադրանքներֈ 
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6-րդ դասարան 

THEME: NEW YEAR AND CHRISTMAS  

Task 1.Warm-up activities. 

Task 2. Read two texts , summarize and retell: 
NEW YEAR AND CHRISTMAS IN ARMENIA 

NEW YEAR AND CHRISTMAS IN GREAT BRITAIN 

Task 3. Use the T-chart method and try to guess which culture the given 
words belong to.  

Task 4. Read the given sentences and decide whether they are Armenian 
or British traditions or they belong to two cultures. 

Task 5. Match the two parts of the sentences.  
Task 6. Guess the riddles.        
Task 7. Study the lyrics and sing the song in chorus.    Jingle Bells 
Task 8. Read some facts about New Year.   Did you know that…? 
Task 9. Watch a small part from the film ―The Search for Santa Paws‖ 

and answer the teacher‘s questions. 
 
Հետևաբար դասագրքաստեղծ հեղինակները պետք է մշակեն 

միջմշակութային հաղորդակցության ձևավորման հայեցակերպ՝ 

հստակորեն ներկայացնելով օտար լեզվի և մշակույթի բաղադրիչները 

(տոներն ու ավանդույթները) համապատասխան դասագրքի բոլոր 

բաժիններում և զարգացնելով միջմշակութային հաղորդակցություն 

իրականացնելու կարողությունները տարբեր մշակույթների 

երկխոսության համատեքստում:  

 

ПРОБЛЕМА АНАЛИЗА УЧЕБНИКОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРАЗДНИКОВ И ТРАДИЦИЙ 

Налбандян Н. А. 

 

В этой статье рассматривается языковой материал учебников 

английского языка средней школы, подчеркивается важность текстов и 

заданий, касающихся праздников и традиций. Были рассмотрены 

циркулирующие в общеобразовательных школах учебники, 

представленные двумя разными авторами (Гаспарян, Григорян). Затем 

был представлен ряд методических заданий, направленных на 

формирование межкультурных коммуникационных возможностей 

учащихся с точки зрения праздников и традиций. 



131 

 

Ключевые слова: межкультурные коммуникационные возможности, 

национальные праздники и традиции, культурные ценности, социальное 

наследие, принцип периодичности, языковой материал, предметный 

стандарт. 

 

THE PROBLEM OF ANALYSIS OF MIDDLE SCHOOL ENGLISH 

TEXTBOOKS FROM THE VISION OF HOLIDAYS AND TRADITIONS 

Nalbandyan N. A. 

 

This article discusses the language material of middle school English 

textbooks, highlighting the importance of texts and assignments related to 

holidays and traditions.The textbooks circulating in public schools, presented 

by two different authors (Gasparyan, Grigoryan) were examined. Then, a 

number of methodological tasks were presented, which are aimed at 

developing students' intercultural communication skills in terms of holidays 

and traditions. 

Keywords: intercultural communication skills, national holidays and 

traditions, cultural values, social heritage, principle of periodicity, language 

material, subject criteria. 
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