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 Հոդվածում ներկայացվում է ավագ նախադպրոցականների տառաճանաչության 
ուսուցման խնդիրը, որը քննարկվում է Ն. Ա. Զայցևի կողմից առաջադրած մեթոդիկայի 
հիման վրա: Բաղաձայն և ձայնավոր հնչյունների զուգորդությունները մեր կողմից 
մշակվել են հայոց լեզվի առանձնահատկություններին համահունչ, որը թույլ է տալիս 
խորանարդիկների օգնությամբ կազմել տարբեր բառեր:  

  Բանալի բառեր. տառաճանաչություն, ձայնավոր և բաղաձայն հնչյուններ, 
գրկապել, նախադպրոցական տարիք: 

 Ներկայացվել է խմբագրություն 05.02.2018 
 

 Նախադպրոցականի խոսքի զարգացման կարևոր խնդիրներից մեկը 

տառաճանաչությունն է, որն ուսուցանվում է 5-6 տարեկանում: Տառաճանաչությունից 

կազմակերպվող պարապմունքների ընթացքում երեխաներին ուսուցանվում է ճանաչել 

մայրենի լեզվի բոլոր տառերը, ձայնավոր և բաղաձայն հնչյունները, դրանք տարբերել 

ըստ արտասանության [1, էջ 76-78]: 

 Տառաճանաչության պարապմունքները մանկապարտեզում կազմում են մայրենի 

լեզվի ուսուցման մի մասը և դրանց հիմնական նպատակը ոչ թե կարդալ–գրել 

սովորեցնելն է, այլ հնարավորին չափով երեխաներին նախապատրաստելն է 

դպրոցական ուսումնառությանը: Արդյունքում, երեխաները կարողանում են հիշել 

մայրենի լեզվի բոլոր տառերը, դրանք ճիշտ արտասանել: Սակայն, արդյո՞ք դպրոցական 

ուսուցման ընթացքում երեխաները կարողանում են հեշտությամբ միավորել արդեն իսկ 

իմացած տառերը և կարդալ: Տառաճանաչ լինելը չի ենթադրում կարդալու կարողության 

մատչելի յուրացում, ինչպես որ շախմատի խաղաքարերի իմացությունը չի ենթադրում 

շախմատ խաղալու կարողություն: Երեխաները դժվարանում են բառի մեջ իմացած 

տառերը երկհնչյուններով արտահայտելիս, առանձին տառերով կարդալիս: 

Տառաճանաչության գործընթացում տարբերում ենք հոգեբանական, լեզվաբանական և 

մանկավարժական կողմերը: Հոգեբանական կողմը կապվում է երեխայի զգայա-

ընկալողական և ակնառու-պատկերային մտածողության հետ, երբ հնչյունների մեջ 

կողմնորոշվելիս երեխային օգնում են դրանց գրաֆիկական պատկերները՝ տառերը: 

Լեզվաբանական կողմը կապվում է լեզվի երևույթների՝ նախադասություն, բառ, հնչյուն, 

յուրացման հետ: Մանկավարժական կողմն ապահովում է երեխաների խոսքային 

կարողությունների ձևավորումն ու զարգացումը [3, էջ 7]: Ն. Ա. Զայցևի կողմից 

առաջադրված մեթոդիկան ապահովվում է նշված երեք կողմերի միասնությունը, որն 

ամբողջությամբ ներկայացված լինելով խորանարդիկների տեսքով, օգնում է 
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երեխաներին հեշտությամբ կողմնորոշվել մայրենի լեզվի հնչյունների մեջ, հեշտությամբ 

կազմել բառեր, «կարդալ» դրանք, վերլուծել ըստ հնչյունների: 

Մեթոդիկայի հմքում ընկած է գրկապելով կարդալու սկզբունքը, որը ենթադրում է 

բաղաձայնի և ձայնավորի միավորում, առանձին ձայնավորի արտաբերում, փակ 

վանկում բաղաձայնի արտաբերում [2, էջ 20]: Օրինակ՝ Ա-ՐԱ-ԳԻ-Լ, Ն-Ս-ՏԱ-ՐԱ-Ն, ՄԱ-
Ն-ԿԱ-ՊԱ-Ր-ՏԵ-Զ և այլն: 

Անշուշտ, տառերով խորանարդիկները նորություն չեն, որոնց վրա տառերը 

պատկերված են առանձին-առանձին: Նման մոտեցումն օգնում է երեխաներին ճանաչել 

առանձին տառերը, սակայն դպրոցական ուսուցման ժամանակ դրանց համակցումը 

դառնում է դժվար: Ն.Ա. Զայցևի կողմից ստեղծած խորանարդիկների վրա տառերը 

պատկերված են ոչ թե առանձին–առանձին, այլև հիմնականում երկհնչյունների տեսքով՝ 

բաղաձայն և ձայնավոր հնչյունների զուգորդմամբ, առանձին ձայնավոր և բաղաձայն 

հնչյուններով: Խորանարդիկներն ունեն տարբեր գույներ, չափեր, հնչողություն, որոնց 

հիմքում ընկած է հնչյունների դասակարգման սկզբունքները: 

Մեթոդիկայի մեջ հաշվի են առնված բնահարմարության, ակնառու–պատկերային 
մտածողությունից բառատրամաբանական մտածողության և    մասնավորից դեպի 
ընդհանուրին անցման,  ընկալման միջոցով  դիտողականության ապահովման,  նյութի 
համակարգված հաղորդման  սկզբունքները [2, էջ 38-40]: 

 Խորանարդիկների վերոնշյալ առանձնահատկությունները թույլ են տալիս ոչ 

միայն նախադպրոցական տարիքի, այլ նաև վաղ տարիքի երեխաներին հեշտությամբ 

յուրացնել մայրենի լեզվի  տառերը, հնչյունները, դրանցով կազմել բառեր և կարդալ: 

Խորանարդիկներին ծանոթ երեխաներն սկսում են ուսումնական տարվա առաջին  

շաբաթվա ընթացքում հեշտությամբ վանկատել, կարդալ, բառերի մեջ առանձնացնել 

հնչյունները: Դրանք նպաստում են նաև երեխաների տրամաբանական մտածողութան 

ձևավորմանը: 

Նշված մեթոդիկայի վերոհիշյալ նկարագրությունն ու դրանից ձեռք բերված 

արդյունքները մեզ դրդեցին հայոց լեզվի հնչյունական համակարգը ներկայացնել 

հայտնի սկզբունքով: Աղյուսակ 1-ում ներկայացված են բաղաձայն և ձայնավոր տառերի 

կապակցությունները. 
                                                                    Բաղաձայն և ձայնավոր տառերի կապակցությունները. 

   Բ Գ Դ Զ Ժ Լ  Ձ Ղ Մ Յ Ն Ջ Ռ Վ Ր 

Ա   ԲԱ ԳԱ ԴԱ ԶԱ ԺԱ ԼԱ ՁԱ ՂԱ ՄԱ ՅԱ ՆԱ ՋԱ ՌԱ ՎԱ ՐԱ 

 Ի  ԲԻ ԳԻ ԴԻ ԶԻ ԺԻ ԼԻ ՁԻ ՂԻ ՄԻ ՅԻ ՆԻ ՋԻ ՌԻ ՎԻ ՐԻ 

Ու   ԲՈւ ԳՈւ ԴՈւ ԶՈւ ԺՈւ ԼՈւ ՁՈւ ՂՈւ ՄՈւ ՅՈւ ՆՈւ ՋՈւ ՌՈւ ՎՈւ ՐՈւ 

 Օ (Ո) ԲՈ ԳՈ ԴՈ ԶՈ ԺՈ ԼՈ ՁՈ ՂՈ ՄՈ ՅՈ ՆՈ ՋՈ ՌՈ ՎՈ ՐՈ 

Է (Ե)  ԲԵ ԳԵ ԴԵ ԶԵ ԺԵ ԼԵ ՁԵ ՂԵ ՄԵ ՅԵ ՆԵ ՋԵ ՌԵ ՎԵ ՐԵ 

 Ը                 

                  

   Խ Ծ Կ Հ Ճ Շ Պ Ս Տ Ֆ      

Ա   ԽԱ ԾԱ ԿԱ ՀԱ ՃԱ ՇԱ ՊԱ ՍԱ ՏԱ ՖԱ      

 Ի  ԽԻ ԾԻ ԿԻ ՀԻ ՃԻ ՇԻ ՊԻ ՍԻ ՏԻ ՖԻ      

Ու   ԽՈւ ԾՈւ ԿՈւ ՀՈւ ՃՈւ ՇՈւ ՊՈւ ՍՈւ ՏՈւ ՖՈւ      

 Օ (Ո) ԽՈ ԾՈ ԿՈ ՀՈ ՃՈ ՇՈ ՊՈ ՍՈ ՏՈ ՖՈ      

Է (Ե)  ԽԵ ԾԵ ԿԵ ՀԵ ՃԵ ՇԵ ՊԵ ՍԵ ՏԵ ՖԵ      

 Ը                 

                  

   Թ Չ Ց Փ Ք           

Ա   ԹԱ ՉԱ ՑԱ ՓԱ ՔԱ           

 Ի  ԹԻ ՉԻ ՑԻ ՓԻ ՔԻ           

Ու   ԹՈւ ՉՈւ ՑՈւ ՓՈւ ՔՈւ           

 Օ (Ո) ԹՈ ՉՈ ՑՈ ՓՈ ՔՈ           

Է (Ե)  ԹԵ ՉԵ ՑԵ ՓԵ ՔԵ           

 Ը                 

   ԵՎ               

    և              
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Աղյուսակում պատկերված են ձայնեղ բաղաձայն հնչյունների և ձայնավորների 

կապակցությունները (առաջին շարք), խուլ բաղաձայն հնչյունների և ձայնավորների 

(երկրորդ շարք) և շնչեղ խուլ բաղաձայն և ձայնավոր  հնչյունների կապակցությունները 

(երրորդ շարք): 

 Աղյուսակի ձախ կողմում առանձին սյունակով ներկայացված են ձայնավոր 

հնչյունները, իսկ վերջում՝ ԵՎ(և) տառը, որը չի միանում այլ հնչյուններին, քանի որ այն 

իրենից ներկայացնում է  յ + է + վ հնչյունների միացություն: 

 Ներկայացված հնչունախմբերի միջոցով հնարավոր է դառնում ստեղծել 

ցանկացած բառ՝ համաձայն վերը նշված սկզբունքի: Փորձենք մի քանիսը ներկայացնել 

օրինակների տեսքով: Օրինակ, եթե երեխան ցանկանում է խորանարդիկներով կազմել 

«խաղալիք»,  «արեգակ»,  «մանկապարտեզ»  բառերը, նա պետք է միավորի հետևյալ 

հնչյունները՝ ԽԱ-ՂԱ-ԼԻ-Ք, Ա-ՐԵ-ԳԱ-Կ, ՀԱ-ՄԱ-ԿԱ-Ր-ԳԻ-Չ: 

Երեխաներն առավել դյուրին են կարողանում կազմել բառեր, երբ մանկավարժի 

կողմից կիրառվում են զանազան հնարներ ու խաղային տարրեր:  

Փորձենք ներկայացնել օրինակներ 5-6 տարեկան երեխաների հետ մեր կատարած 

փորձարարական աշխատանքից: Աշխատանքն իրականացրել ենք մի քանի փուլերով: 

Առաջին փուլի նպատակն էր երեխաներին ներկայացնել հնչյունախմբերը, որն 

իրականացրել ենք պատին փակցված երկհնչյունների մեծ պաստառի օգնությամբ: 

Սկզբնական շրջանում երկհնչյունները ներկայացրել ենք երգելով՝ ցույց տալով 

պաստառի վրա, ապա խորանարդիկների: Նման կերպ երկհնչյունները երեխաների 

կողմից առավել հեշտությամբ են յուրացվում: Երկրորդ փուլն ուներ առավել գործնական 

բնույթ: Այս փուլում,  աղյուսակի վրա ցույց տալով տվյալ երկհնչյունները, երեխաները 

դրանց համարժեքը գտնում էին խորանարդիկների վրա և արտաբերում դրանք: Երրորդ 

փուլը միտված էր երեխաների մեջ երկհնչյունների ամրապնդմանը: Այդ նպատակով 

իրականացրել ենք «Գնացք» խաղը, երբ երեխաները գնացքի տեսքով դասավորում էին 

սկզբում ա ձայնավոր հնչյունով վերջացող երկհնչյուններով խորանարդիկները, ապա ի, 
ու և այլն: Չորրորդ փուլի նպատակն էր տարբեր բառեր կազմելը: Երեխաներին 

առաջարկել ենք կազմել բառեր ըստ ցուցադրված նկարների: Հինգերորդ փուլում 

երեխաներն իրենք են առաջադրել բառեր և կազմել: 

Մեր կողմից իրականացված ուսումնասիրությունները թույլ են տալիս կատարելու 

հետևյալ եզրահանգումները. 

  Տառաճանաչության գործընթացի նմանատիպ կիրառումն օգնում է երեխաներին 

առավել հեշտությամբ արտաբերելու հայերենի բոլոր հնչյունները: Վերջիններս 

ներկայացված լինելով երկհնչյուններով՝ ապահովում են դրանց հստակ և հեշտ 

արտաբերումը: Հետևապես մեթոդիկան կարող է կիրառվել նաև երեխաների 

լեզվական թերությունները շըկելու նպատակով: 

 Մայրենի լեզվի երկհնչյունները ներկայացված լինելով տարբեր գույնի, չափի 

խորանարդիկների տեսքով, որոնք արձակում են նաև տարբեր ձայներ, 

ապահովում են մի քանի զգայարանների միաժամանակյա ինտեգրումը, որն էլ 

օգնում է երեխաներին հեշտությամբ կողմնորոշվել մայրենի լեզվի հնչյունական 

համակարգում, ճիշտ ընտրել համապատասխան երկհնչյունները և կազմել 

բառեր: 

 Տառաճանաչության ուսուցումը խորանարդիկներով օգնում է երեխաներին 

հեշտությամբ տարբերել ձայնավոր, բաղաձայն հնչյունները, հեշտությամբ 

ձևավորվում են խոսքային կարողությունները, հարստանում է բառապաշարը: 
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 Ն. Ա. Զայցևի կողմից առաջադրած սկզբունքների կիրառումը,  հարմարեցնելով 

հայերենի հնչյունակազմին, նպատակահարմար է ներդնել 

նախադպրոցականների խոսքի զարգացման մեթոդիկայում և արդյունավետորեն 

կիրառվել մանկապարտեզներում: 

      

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  

1. Մանկապարտեզի ավագ խմբի (5-6 տարեկանների) կրթական համալիր ծրագիր, 

ՀՀ ԿԱԻ, Ե.: 2008, էջ 76-78 

2. Зайцев Н.А. Кубики Зайцева (учеб. пос.),  Санкт – Петербург, 1989, с. 20, 38-40. 

3. Каплуновская Е. Н. Тропинки к грамоте, Х.: 2014, с. 7. 

 

 

РЕЗЮМЕ 

ОБУЧЕНИЕ АРМЯНСКОЙ РАННЕЙ ГРАМОТНОСТИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКАХ 

В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЦИПАМИ ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ Н. А. ЗАЙЦЕВОМ 

АМИРАГЯН М.Г., МАРУТЯН С.А. 

 

В статье представлена проблема обучения грамотности в старшем дошкольном 

возрасте, которая обсуждается на основе методики Н. А. Зайцева. Сочетание согласных и 

гласных звуков, используемых в методике, разработано нами в соответствии с 

особенностями армянского языка, позволяющее детям составлять разные слова с помощью 

кубиков. 
        

SUMMARY 

TEACHING OF SENIOR PRESCHOOLERS' ARMENIAN EARLY LITERACY  

ACCORDING TO THE PRINCIPLES SUGGESTED BY N. A. ZAYTSEV  

AMIRAGHYAN M. G., MARUTYAN S.A 

 

The article introduces the problem of teaching children's literacy at senior preschool age, 

which is discussed basing on Zaytsev's methodology. The combination of consonant and vowel 

sounds used in the methodology has been developed by us in conformity with the peculiarities 

of the Armenian language, the usage of which allows children to make different words with the 

help of cubes. 
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ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ  

ԱՋԱՄՕՂԼՅԱՆ Ա. Ա. 
Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, 

0010, Երևան, Տիգրան Մեծի 17 

e-mail: armenajam@mail.ru   
 

                    Հոդվածում հիմնավորվում է տեղեկատվական և հաղորդակցական 
տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) ներդրման և գործնական կիրառման անհրաժեշտությունը 
աշխարհագրության դասավանդման գործընթացում` հիմնական դպրոցում: 
Հանրակրթական մի շարք դպրոցներում (Երևանի Մ. Նալբանդյանի անվան թիվ 33 և Վ. 
Թեքեյանի անվան թիվ 92 հիմնական դպրոց, Շիրակի մարզի Սպանդարյան գյուղի 
միջնակարգ դպրոց, Արթիկի թիվ 7 ավագ դպրոց) դասափորձերի արդյունքում, 
աշխարհագրության առարկայի ուսուցման գործընթացում առանձնացվել ու 
ներկայացվել է արդյունավետ համակարգչային ծրագրային և տեխնիկական միջոցներ 
ու դասավանդման մեթոդներ: Աշխարհագրության դասավանդման գործընթացի 
արդյունավետության բարձրացման մանկավարժական  կարևոր պայմաններից մեկը 
տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների  կիրառման մեթոդիկայի ճիշտ 
ընտրությունն ու գործիմաց իրագորցծումն էֈ  
        Բանալի բառեր. տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիա, ուսուցում, 
մոթոդիկա, աշխարհագրություն: 
       Ներկայացված է խմբագրություն 12.06.2018 

 

      Աշխարհագրության դասագործընթացի արդիականացման և այն առավել 

արդյունավետ դարձնելու գերակա պայման է համարվում տեղեկատվական և 

հաղորդակցական տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) ներդրումն ու դրանց գործնական  կիրառումը 

հիմնական դպրոցում: Աշխարհագրության դասին ՏՀՏ-ների միջոցով հնարավոր է 

դառնում ուսումնական նյութի  ոչ միայն ավելի դյուրին և հետաքրքիր յուրացումը, այլ 

նաև սովորողների ստեղծագործական մտքի խթանումն ու ստեղծարար 

կարողությունների ձևավորումը: Աշխարհագրական երևույթների մասին գիտելիքները 

ձևավորվում են տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից, ուստի և  տեղեկության 

ստացումը ոչ միայն պարտադիր է, այլև հանդիսանում է ուսումնական ճանաչողական 

գործընթացի առաջնային փուլը, այստեղ մեծ  տեղ է զբաղեցնում առարկայական և 

պատկերավոր ընկալումը:  

       ՏՆՏ-ների ներդրմամբ և դրանց կիրառմամբ աշխարհագրության ուսուցման 

գործընթացում առանձնացրել ենք հետևյալ կթական համակարգչային 

ծրագրերը`ուսումնական; ցուցադրական; վարժանքային; փաստական; 

տեղեկատվական; հանրագիտարանային; գրադարանային; վերահսկողական; 

մուլտիմեդիա:       

mailto:armenajam@mail.ru
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            Այսպես, նոր նյութի մատուցման և յուրացման գործընթացում 

նպատակահարմար ենք համարում համակարգչային ցուցադրական ծրագրերի 

կիրառումը, որոնց միջոցով առավել  պատկերավոր և մատչելի ձևով են մատուցվում 

հիմնարար գիտելիքները: Նշված ծրագրային ապահովմամբ դասագործընթացում 

ուսուցիչը կարող է ներգրավել տարաբնույթ տեսահատվածներ և հոլովակներ, 

ուսումնական հաղորդումներ և վարժանքներ, ինչը կնպաստի յուրացվող տեսական 

գիտելիքների ամրապնդմանը: Մեր կարծիքով ՏՀՏ-ների նպատակային օգտագործումն 

աշխարհագրության  դասագործընթացում թույլ է տալիս նաև զգալիորեն կրճատել 

անհրաժեշտ տեղեկատվության կամ ուսումնական նյութի նախապատրաստական 

ժամանակահատվածը:  

       Արդի տեխնոլոգիական հնարավորությունների բազմազանությունից 

աշխարհագրության առարկայի ուսուցման գործընթացում արդյունավետ և 

իրատեսական ենք համարում հետևյալ բնույթի համակարգչային ծրագրային և 

տեխնիկական միջոցների մեթոդական կիրառումը: 

1. Ուսուցանող՝ նոր գիտելիքի ձևավորման մեթոդներ: 

2. Նախավարժանքային՝ ստացված գիտելիքների ամրապնդում, հարցադրումների, 

վարժությունների, առաջադրանքների միջոցով գիտելիքների յուրացվածության  

մակարդակի բացահայտման մեթոդ: 

3. Զարգացնող՝ լրացուցիչ տեղեկատվության ներգրավմամբ, հարցերի, 

առաջադրանքների  և վարժությունների համակարգի կիրառման մեթոդ,  

ուղղված սովորողի մտածելու և ստեղծագործական ընդունակությունների 

զարգացմանը:  

4. Դաստիարակող՝  սովորողի հուզական ինտելեկտի ակտիվացում, որը նպաստում 

է անձի հասարակության մեջ կիրառելու իր ընդունակություններն և 

հաղորդակցական կարողությունները: 

5. Վերահսկող՝ ընթացիք, միջանկյալ և այլ ստուգմումների իրականացման մեթոդ, 

որն ենթադրում է, խնդիրների լուծման նախանշված և փաստացի ուղու 

համադրում, ծախսված ժամանակի, թեստերի հարցերին ճիշտ և սխալ տրված 

պատասխանների անմիջական ստացում: 

6. Համախմբող կամ միավորող՝ դասասենյակում առկա բոլոր համակարգիչների 

ուսուցչի համակարգչի հետ ներցանցային կապի մեթոդ, որն ենթադրում է 

ուսուցչի կողմից աշակերտների կատարած աշխատանքների վերահսկումը 

հատկապես տեղեկատվական համակարգերում կողմորոշվելիս: 

ՏՀՏ-ների կիրառման մարտավարությունը մշակելիս առաջարկում ենք հաշվի առնել 

հետևյալ բաղադրիչները. 

- գծային բաղադրիչ, երբ թեմայի յուրացման համար ընտրվում է որոշակի նյութ; 

- կառուցողական բաղադրիչ, երբ ընտրվում է թեմային առնչվող խոշորածավալ 

նյութ, տարածական և երկայնական կապակցմամբ;  

- վերլուծական բաղադրիչ, խնդիրների լուծման, խաղարկային, մրցույթային իրա-

վիճակների ակտիվացման համար, երբ սովորողների համար ընձեռնվում է 

ինքնիրացման և ինքնադրսևորման հնարավորություն; 

- ստեղծագործական բաղադրիչ, երբ սովորողն արտահայտում է սեփական գաղա-

փարներն ու դիրքորոշումները: 

Աշխարհագրական գիտելիքների հաղորդման գործընթացում ՏՀՏ-ների 

կիրառման գլխավոր ազդակը պայմանավորված  է սովորողի ինքնուրույնության, 

ակտիվության և կոլեկտիվ համագործակցության դրսևորումներով, սակայն այդ 
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դրսևորումների ուղորդման  գործընթացում,  ուսուցիչը կարող է հանդիպել որոշ 

դժվարությունների, պայմանավորված իր և աշակերտների ՏՀՏ-ների կիրառման 

իմացական մակարդակից: Տարբեր է նաև սովորողների գիտական տեղեկացվածության, 

իմացության և ճանաչողության մակարդակը: ՏՀՏ-ների կիրաման պայմաններում 

աշակերտը սկսում է արժևորվել անհատական կամ թիմային աշխատանքի, կրթական 

դժվարությունների հաղթահարման սեփական ընդունակություններն ու կարողու-

թյունները: Հիմնական դպրոցում աշխարհագրություն առարկայի դասընթացը 

սովորողներից պահանջում է իմացական ոլորտի  հետևողական զարգացում,  որոշակի 

մակարդակի ապահովում և պահպանում: Այս հանգամանքով է պայմանավորված 

աշխարհագրական գիտելիքների հետագա յուրացումը: Ուստի ուսումնական նյութի 

հաջող յուրացման համար անփոխարինելի են իմացական ընկալման հարթակի վրա 

կառուցված տեխնոլոգիական մոտեցումները:  

Արդի աշխարհագրական կրթական գործընթացը չի կարող բավարարվել միայն 

երևույթի մասին ներկայացված տեղեկությունների պարզ մտապահմամբ, անհրաժեշտ 

են նաև պատճառահետևանքային կապերի առանձնահատկությունների վերլուծման 

ընդունակության զարգացումը: Այսօր արդեն կարելի է ասել, որ ՏՀՏ-ի օգնությամբ 

իրականացվող դասագործընթացները սովորողների մոտ ձևավորում են վերլուծման, 

համակարգման, ընդհանրացման ու դասակարգման ունակություններ, նպաստելով 

նրանց դատողությունների և եզրահանգումների հիմնավորմանը:  

       Մեր կարծիքով աշխարհագրության դասավանդման գործընթացում ՏՀՏ-ների 

կիրառման մեթոդիկան առանձնանում է նորարարական փոխներգործուն և 

ավանդական պահպանողական եղանակների համադրմամբ: Օրինաչափ է, երբ ՏՀՏ-

ների կիրառումն աշխարհագրության դասագործընթացում մեծապես նպաստում է 

դպրոցականների տեսողական և լսողական զգայարանների ինտենսիվ աշխատանքին, 

զարգացնելով նրանց տեսողական և լսողական հիշողությունը: ՏՀՏ–ների կիրառմանը 

զուգահեռ, ցանկալի է օգտագործել նաև ուրվագծային քարտեզներ, խաչբառեր, 

գործնական պարապմունքները անցկացնելիս ամպայման կիրառել դիտազննական 

պարագաներ, կողմնացույց, հեռաչափ, բարձրաչափ, ջերմաչափ և այլն: Այս 

պայմաններում ակնհայտ է, որ սովորողների, ՏՀՏ-ների և դիդակտիկական 

ավանդական միջոցների  փոխներգործունության մակարդակի  գնահատումը տալիս է 

ոչ միայն գիտելիքի ըմբռնման, այլև խորության, և հիմնարարության  չափանիշերը: 

Ելնելով հետազոտության հիմնախնդրի տրամաբանությունից, մեթոդական 

գրականության  ուսումնասիրություններից և մեր կողմից կատարված դասափորձերից, 

վերլուծություններից  կարող ենք նշել, որ սովորողների և ՏՀՏ ռեսուրսների 

փոխներգործունության մակարդակը  աշխարհագրության դասագործընթացում ունի 

դրսևորման մի քանի ձևեր, որոնցից յուրաքանչյուրը կարող է արդյունավետ կիրառվել 

միայն որոշակի մակարդակում:  

-Զրոյական մակարդակ, երբ էլեկտրոնային կրթական ռեսուրսը միայն 

տեղեկատվության աղբյուր է, այն հիմնականում օգտագործվում է ուսուցչի կողմից 

դասին նախապատրաստվելիս և դիդակտիկ նյութեր պատրաստելիս: 

Փոխնեգործունեության հնարավորությունները չեն իրացվում կրթության գործընթացում 

և չեն պայմանավորում նրա արդյունքը: 

-Տարրական կամ նախնական մակարդակ, երբ էլեկտրոնային կրթական 

ռեսուրսը օգտագործվում է միայն ուսուցչի կողմից դասարանում ցուցադրություն 

կազմակերպելիս, իրացնելով ռեսուրսի փաստարկման գործառույթը: 
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-Փոխներգործման մեկնարկային մակարդակ, երբ սովորողների և էլեկտրոնային 

կրթական ռեսուրսի հարաբերությունները կարգավորվում են ուսուցչի կողմից, 

ուսուցման անհատական, խմբային և ճակատային եղանակով, իրացնելով ռեսուրսի 

փաստարկող, տեղեկատվական, ամրապնդող և ստուգող գործառույթները: 

-Փոխներգործման միջին մակարդակ, երբ էլեկտրոնային կրթական ռեսուրսի հետ 

սովորողները հարաբերվում են դասի ժամանակ և դասից դուրս, ուսուցչի կողմից  

սովորողների ղեկավարումը կրում է միջնորդավորված բնույթ և արտահայտվում է  

մեթոդական հանձնարարականներով ու ցուցումներով: Այս պարագայում սովորողների 

կրթական գործառույթը իրականացվում է խմբերով, ընդ որում ամեն մի խումբ 

կատարում է որոշակի առաջադրանք իր պատրաստվածության մակարդակին 

համապատասխան: 

-Փոխներգործման բարձր մակարդակ, երբ էլեկտրոնային կրթական ռեսուրսի 

հետ սովորողները հարաբերվում են դասագործընթացում և արտաուսումնական 

միջավայրում, ուսուցչի կողմից առաջադրված խնդիրի լուծման համար արդյունավետ 

ռեսուրսների ինքնուրույն  ընտրությամբ: Այս մակարդակում սովորողներն ունակ են 

ինքնուրույն ախտորոշել և դասակարգել, լուծում պահանջող ուսումնական խնդիրները, 

կազմել խնդիրների լուծման ալգորիթմը, որոշել խնդիրների բարդության աստիճանն ու 

ընտրել դրանց լուծման համար առավել արդյունավետ գործիքակազմ և այն 

գործնականում կիրառելու ուղիներ, որտեղ դրսևորվում է նաև նրանց 

ինքնակազմակերպման, ինքնահսկման, ինքնագնահատման ունակությունը: Այս 

համատեքստում էլեկտրոնային կրթական ռեսուրսների միջոցով իրացվում է  գիտելիքի 

ամրապնդման, ընդհանրացման և համակարգման գործառույթը:  

-Փոխներգործման առավելագույն կամ կատարյալ  մակարդակ,երբ ուսուցչին 

զուգահեռ խնդիրներ կարող են առաջադրել նաև սովորողները,  կրթական գործընթացի 

լիարժեք թվայնացման պայմաններում, էլեկտրոնային կրթական ռեսուրսների 

տարածական, տեխնոլոգիական, մեթոդական և դիդակտիկական անսահմանափակ  

հնարավորությունների օգտագործմամբ: Նման մակարդակում դասագործընթացի 

ակտիվ սուբյեկտ է հանդիսանում աշակերտը, քանզի ուսուցչի ակտիվությունը նվազում 

է սովորողների կրթական և տեխնոլոգիական մակարդակի աճին համընթաց: Այս 

պարագայում  Էլեկտրոնային կրթական ռեսուրսի միջոցով, իրացվում է որոնողական, 

տեղեկատվական, հետազոտական, փորձարարական, ստուգողական ու քննական 

գործառույթներ:  

       Աշխարհագրության դասագործընթացում ՏՀՏ-ների կիրառման մեթոդիկայի 

արդյունավետությունն ապահովելու նպատակով, ուսուցիչն էլեկտրոնային  դասագրքին 

անդրադառնում է  այն ժամանակ, երբ սովորեցնում է հետևություններ անելֈ 

Հատկապես էլեկտրոնային դասագրքերից օգտվելու պարագայում հնարավոր է 

դառնում նաև աշակերտների կողմից նոր նյութի ինքնուրույն ուսուցումըֈ Այդ դեպքում 

ոաուցիչը ներկայացնում է պլանը և հակիրճ նկարագրում այն գլխավոր դրույթները, որ 

աշակերտները պետք է համացանցում որոնեն և գտնեն, թե դասի ժամանակ, և թե 

տնային աշխատանքի ձևով:  

      Ուսուցման   ցանկացած մեթոդ ենթադրում է նպատակ և գործողությունների 

համակարգ, դրան հասնելու ուսումնական միջոցներ, ծրագրավորված արդյունքֈ Ներկա 

փուլում դպրոցին անհրաժեշտ են ճանաչողական ակտիվությունն ու ստեղծագործական 

կարողությունները, ինչպես նաև տեսական մտածողությունը զարգացնողը մեթոդներ և 

մոտեցումներֈ Աշխարհագրության  ուսուցչի խնդիրն է դասավանդելիս առաջնորդվել 

ՏՀՏ-ների կիրառաման հստակ մեթոդաբանությամբ:  
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Ամփոփելով`կարող ենք հիմնավորել, որ աշխարհագրության դասավանդման 

գործընթացի արդյունավետության բարձրացման մանկավարժական  կարևոր 

պայմաններն են`  

 ՏՀՏ-ների ռեսուրսների փոխներգործուն մակարդակների ճիշտ ընտրությունն,  

 Էլեկտրոնային դասագրքերի և տեղեկատվական շտեմարանների հետ աշխատանքի 

մեթոդաբանության պահպանումը ողջ ուսումնական գործընթացի ընթացքում, 

 Համակարգչային ծրագրային ռեսուրսները կարող են արդյունավետ դիտվել միայն 

դրանց լիարժեք տիրապետման դեպքում, թե սովորողի, թե ուսուցչի կողմից: 
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РЕЗЮМЕ 

МЕТОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ГЕОГРАФИИ 

Аджамоглян А.А.  

       В статье подчеркивается необходимость внедрения и практического применения 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в преподавании географии в 

средней школе. В результате экспериментов в ряде средних школ (в школах N 33 и  N 92 

города Ереван, в средней школе имени Спандаряна в Ширакской области и в школе N7 

города Артик), географический предмет был представлен эффективным компьютерным 

программным обеспечением с помощью технических средств и методов обучения. Одним 

из важных педагогических условий повышения эффективности преподавания географии 

является правильный выбор и внедрение информационных и коммуникационных 

технологий. 

 

SUMMARY 

METHODS OF APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF 

TEACHING GEOGRAPHY 

Ajamoghlyan A. A. 

      The article highlights the need for the introduction and practical application of information 

and communication technologies (ICT) in the teaching of geography in secondary schools. As a 

result of experiments in a number of secondary schools (schools N 33 and N 92 of Yerevan, 

Spandaryan secondary school in Shirak region and school N7 of the city of Artik), the 

geographical subject was represented by effective computer software using technical means and 

teaching methods. One of the important pedagogical conditions for increasing the effectiveness 

of teaching geography is the correct choice and implementation of information and 

communication technologies. 
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Հոդվածում դիտարկվում է ժամանակակից Google-Classroom էլեկտրոնային 
ուսուցման համակարգի կիրառման հնարավորությունները Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-
ի կրթական գործընթացումֈ Հիմնավորվում է, որ էլեկտրոնային ուսուցումը՝ որպես 
կրթության արդիականացման հիմնական գործիք, իր կիրառությունն է գտնում նաև 
մասնագիտական կրթության ոլորտում՝ համարվելով  կրթության որակի կառավարման 
միջոց: Այն նպաստում է ուսանողների մասնագիտական առանցքային 
կոմպետենցիաների ձևավորմանը, մասնագիտական պատրաստության գործընթացում 
կատարում է գիտելիքների, կարողությունների վերահսկման և գնահատման, 
ուսումնական գործընթացում ուսանողների ակտիվության, ինքնուրույնության, 
մասնագիտական հետաքրքրությունների ապահովման գործառույթֈ Հաշվի առնելով 
զարգացող հասարակության առանձնահատկությունները և ժամանակակից 
ուսանողների սոցիալ-կրթական պահանջմունքները՝ Google Classroom էլեկտրոնային 
ուսուցման հարթակի միջոցով կրթական գործընթացի կառավարումը ՀՊՄՀ-ի 
կրթության համակարգի արդիականացման առաջնահերթություններից և նշանակալի 
ձեռքբերումներից մեկն էֈ     
           Բանալի բառեր. էլեկտրոնային ուսուցում, էլեկտրոնային հարթակ, 
տեղեկատվություն, ինովացիաներ, մասնագիտական կոմպետենտություն, կրթության 
որակ, կրթական գործընթաց, կրթության արդիականացում, առաջնահերթությունֈ 
           Ներկայացված է խմբագրություն 20.03.2018 
  

Ժամանակակից տեղեկատվական հասարակությանը բնորոշ 

առանձնահատկություններից մեկը բարձրագույն կրթության դերի արժևորումն է և 

ուսանողակենտրոն կրթության հարացույցի իրականացումըֈ Հասարակական-

տնտեսական նոր հարաբերությունները, սոցիալ-քաղաքական դրսևորումները, բաց 

ժողովրդավարական հասարակության կայուն զարգացումը, աշխարհի հետ նրա 

բազմաբնույթ շփումները կրթական համակարգի առջև դնում են ակտիվ 

քաղաքացիական դիրքորոշում, անձնային և արժեքային համակարգ ունեցող այնպիսի 

անձի ձևավորման պահանջ, որին ներհատուկ են ակտիվությունը, սոցիալական 

շարժունությունը, կենսական տարբեր իրավիճակներում հարմարվելու, 

համագործակցելու կարողությունները, մասնագիտական կոմպետենտությունըֈ 

Վերջինս ենթադրում է մեթոդաբանական խոր իմացություն, կառավարման և 

ինքնակառավարման կարողություններ, հաղորդակցման բարձր մշակույթ, որին պետք է 
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տիրապետեն ժամանակակից ուսանողներըֈ Այդ համատեքստում առավել 

շեշտադրվում են  ուսանող երիտասարդության սոցիալ-կրթական խնդիրները, որոնք  

բարդ են, բազմազան և մշտապես հետազոտության առարկա են տարբեր 

հետազոտողների կողմից:  

Ուսանողությունը հատուկ սոցիալական խումբ է, որն ունի իրեն բնորոշ 

նպատակները, խնդիրները, անհատական և անձնային առանձնահատկությունները, 

աշխատանքի, կենցաղի յուրահատուկ պայմանները և ներառում է մասնագիտական 

գիտելիքներով, կարողություններով, հմտություններով օժտված երիտասարդների, 

ովքեր ունեն ուսումնաիմացական դրդապատճառներ, ուսումնական 

հետաքրքրություններ, ընտրած մասնագիտության վերաբերյալ որոշակի 

պատկերացումներ և դիրքորոշումներ: Սոցիալ-մշակութային այդ եզրույթը 

պատմականորեն ձևավորվել է 11-12-րդ դարերում՝ առաջին համալսարանների 

ստեղծման հետ մեկտեղ: Որպես փոխակերպվող հասարակության անդամներ՝ 

ուսանողներն ավելի արագ են հարմարվում նոր միջավայրին, իսկ սոցիալական մյուս 

խմբերից տարբերվում են ուսման նկատմամբ ունեցած իրենց պահանջմունքներով, 

դրդապատճառներով, սոցիալական, հասարակական ակտիվությամբ և կրթվածությամբ: 

Ուսանողական տարիքը կենսական նոր միջավայրին, ուսումնական աշխատանքի նոր 

ձևերին, հարաբերություններին, նոր պայմաններին հարմարվելու կենսափուլ է, երբ 

դրսևորվում է բարձր պատասխանատվություն, ձևավորվում են ինքնագնահատման, 

ինքնահաստատման, ինքնակառավարման կարողություններ, արժեքային 

կողմնորոշումներ: 

Կրթությունը` որպես հասարակության զարգացման կարևոր գործոն, հոգևոր 

գործունեության յուրահատուկ բնագավառ, պետք է ուղղված լինի այնպիսի լիարժեք 

կենսական միջավայրի ձևավորմանը, որում կարող է ընթանալ հասարակության 

համար լիարժեք անձի կայացումը: Կրթությունը նաև ուսանող երիտասարդների անձի 

զարգացման բնութագիրն է, իսկ ինքնագնահատումը և ինքնակրթությունը` այն 

հիմնական հոգեբանական նորագոյացությունները, որոնք բնորոշ են տարիքային այս 

խմբինֈ Բուհական կրթության համակարգի կառավարման կատարելագործման 

նպատակով այդ գործընթացը կառավարող բոլոր սուբյեկտներին անհրաժեշտ են 

ոլորտին վերաբերող համակարգված գիտելիքներ, նշված առանձնահատկությունների 

հաշվառում, որն էլ համարվում է դասավանդող-ուսանող փոխգործունեության հիմքը և 

ուսանողակենտրոն կրթության իրականացման կարևոր նախադրյալ: 

Աներկբա է, որ բուհը սոցիալ-մշակութային այն միջավայրն է, որտեղ 

համապատասխան կրթադաստիարակչական գործընթացում, փոխգործակցության, 

փոխգործունեության հիման վրա տեղի է ունենում ուսանողի անձի ձևավորումը, իսկ 

այն, իմացական գործընթաց լինելուց բացի, նաև սոցիալ հոգեբանական գործընթաց է, 

որը պահանջում է համարժեք կրթական և գիտական միջավայրի ստեղծում [1, էջ 281]: 

Նոր իրողությունների արդյունքում զարգանում է նաև բարձրագույն դպրոցի 

կրթական համակարգը, որը ենթադրում է այդ գործընթացի ամբողջական 

վերաիմաստավորում և առաջնահերթորեն առնչվում է դիդակտիկական, մշտապես 

արդիական այնպիսի հարցադրումներին, ինչպիսիք են՝ ինչ սովորեցնել, ինչպես,  

կազմակերպման ինչ ձևերով և ինչ վերջնարդյունք ենք ակնկալում այդ գործընթացիցֈ   

 «Մարդկային հասարակության կայուն զարգացումն անհնար է իրականացնել 

առանց ինովացիաների ներդրման, կրթական հարացույցի նպատակների 

փոփոխության, դաստիարակության խնդիրների վերաիմաստավորմանֈ Այսօր էապես 

կարևորվում է կրթության համակարգի կառավարման նոր ռազմավարության մշակման 
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առաջնահերթությունը, որը պետք է հիմնվի կրթության փիլիսոփայության 

համեմատաբար կայուն դրույթների և պետական կրթական քաղաքականության վրա» 

[2, էջ 288]: 

Մենք նույնպես համոզված ենք, որ տեղեկատվական հասարակությունը, որում 

ապրում ենք, ինքնին պահանջում է փոփոխություններ ժամանակակից 

հասարակության տարբեր ոլորտներում և այսօր առավել քան երբևէ մարդկային 

հասարակության կայուն զարգացման, հասարակության գիտատեխնիկական, 

սոցիալական առաջընթացին համահունչ շեշտադրվում է կրթական համակարգի 

կառավարման նոր ռազմավարության, նոր գործառույթների, ինովացիաների մշակման 

և ներդնման անհրաժեշտությունըֈ  

Ըստ Թոմաս Բայերի՝ «21-րդ դարում պահանջվում է ամբողջական 

վերաիմաստավորումն այն ամենի, թե ինչ ենք մենք անում, ինչպես և ինչին ենք 

սովորեցնում: Անցնում է կամ արդեն անցել է այն ժամանակը, երբ մենք կարող էինք 

դասախոսություն կարդալ այն հույսով, որ մեր բուհերում միշտ կլինեն մեզ լսող 

ուսանողներ: Այսօրվա երիտասարդությունը ոչ ավանդական ձևերով և ինքնուրույն 

սովորելու ընտրության հնարավորություն ունի: Այսօր սովորողները ուսուցման 

գործընթացի կենտրոնում են՝ որպես ակտիվ մասնակիցֈ Դասավանդողն այնքան 

տեղեկատվություն չի հաղորդում, որքան կառավարում, ուղղորդում է ուսանողների 

գիտելիքների և կարողությունների ձեռքբերման գործընթացը» [3, էջ 22]:    

Ակնհայտ է, որ համընդհանուր գլոբալացումը, տեխնոլոգիական առաջընթացը, 

մարդկային բանականության բարձր մակարդակն իր հետ բերում է կործանարար 

ազդեցություններ և մարտահրավերներ` երբեմն կասեցնելով նաև հասարակության  

կայուն զարգացումն ու կրթական համակարգի առաջընթացըֈ Այդ ազդեցություններն իր 

վրա կրում է նաև բարձրագույն  կրթության համակարգը, որտեղ առկա են 

կառուցվածքային հիմնախնդիրներ, հակասություններ, կրթության ոլորտի 

մարտահրավերներ, իսկ առկա խնդիրների լուծումն ու մարտահրավերներին 

դիմակայելն անհնար է առանց կրթական նոր հարացույցի, 

ուսումնադաստիարակչական նոր տեխնոլոգիաների  ներդնմանֈ  

«Մանկավարժական կրթության համակարգի զարգացումը պայմանավորված է նաև 

նրա՝ միջազգային կրթական հանրությանը ինտեգրացմամբ, պետական կրթական 

չափորոշիչներին համապատասխանեցմամբ, ուսուցման և տեղեկատվական 

ժամանակակից տեխնոլոգիաների և մեթոդների ներդրմամբ, միջազգային կրթական 

ծրագրերին մասնակցությամբ, գիտելիքների գնահատման համակարգի՝ միջազգային 

չափանիշներին համապատասխան արդիականացմամբ» [4, էջ 24]: 

Այսօր կրթական համակարգի զարգացմանն ուղղված համաշխարհային 

առաջատար միտումները կոչված են լուծելու մի շարք խնդիրներ՝ կապված 

շարունակական, հասանելի կրթության, ժամանակին համահունչ մանկավարժական 

նոր մտածողության հետֈ Այդ գործընթացներին կարող են նպաստել ինովացիաները, 

մասնավորապես էլեկտրոնային ուսուցումը, որի անհրաժեշտությունը ժամանակակից 

աշխարհում ակնառու է և լայնորեն կիրառվում է զարգացած շատ երկրներում, որտեղ 

գործում են էլեկտրոնային ուսուցման իրականացման հատուկ ազգային ծրագրեր՝ 

համարվելով կրթության արդիականացման հիմնական գործիքֈ Էլեկտրոնային 

ուսուցումը  կիրառվում է նաև   մասնագիտական կրթության ոլորտում՝ դառնալով 

բուհերի կրթական գործընթացի անբաժանելի մասըֈ 

«Աշխարհի զարգացման միտումներից հետ չի մնում նաև Հայաստանըֈ Հայաստանի 

բուհերը ակտիվորեն զարգացնում են էլեկտրոնային ուսուցման տարրերի կիրառումը 
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իրենց կրթական միջավայրերումումֈ Դեռևս 2008 թվականից Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության հավանությանն է արժանացել Տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացման հայեցակարգը, որում ամրագրված են նաև 

Հայաստանի Հանրապետությունում էլեկտրոնային հասարակության ձևավորման 

հայեցակարգային դրույթները և ժամանակացույցը՝ հիմնված միջազգային լավագույն 

փորձի վերլուծության և համադրման վրա» [5, էջ 48]: 

Վերջին ժամանակաշրջանում կրթական հաստատություններում կիրառվում են 

ինովացիաները և ինովացիոն տեխնոլոգիաները, որոնք ունեն նորարարական բնույթ, 

նպաստում են մասնագիտական գիտելիքների ձեռքբերմանը, խթանում են 

ուսումնական գործունեությունըֈ Մի շարք հեղինակների կարծիքով՝ ինովացիաների 

էությունը  նորարարությունն է, որը պետք է վերաբերի ուսումնական գործընթացի 

տարբեր բաղադրիչների ակտիվացմանը, առավել ևս բարձրագույն կրթության որակի 

բարելավմանըֈ 

 Սույն հոդվածում մենք քննարկում ենք ինովացիաների ներդնման և կիրառման 

հիմնախնդիրը՝ այն դիտարկելով որպես կրթության որակի բարելավման և 

արդյունավետ կառավարման միջոցֈ Այս իմաստով առանձնացնում ենք երկու 

դիտանկյուն․ մեկը՝ կապված բուն ինովացիաների ներդնման և կիրառման 

հնարավորությունների, մյուսը՝ կրթության որակի արդյունավետ կառավարման հետֈ 

Միաժամանակ կարևորում ենք ուսանողների՝ առարկայական-մեթոդական, 

սոցիալական, անձնային, հաղորդակցական, համագործակցային, ինքնուրույն 

սովորելու կարողության ու պատրաստակամության, քննադատական մտածողության, 

ինովացիաների կիրառման պատրաստակամության կոմպետենցիաների ձևավորումը, 

որին մեր համոզմամբ առավելագույնը ուղղված են ինովացիաներըֈ  

 Մեր կարծիքով, ինովացիաների ներդնման, կիրառման և այդ առումով 

բարեփոխումների գործընթաց կարելի է դիտարկել Խ․Աբովյանի անվան հայկական 

պետական մանկավարժական համալսարանում 2015 թվականին Google Classroom 

էլեկտրոնային ուսուցման համակագի ներդնումը ԲՈՒՀ-ի կրթական գործընթացում, որի 

անհրաժեշտությունն ու հրատապությունը պայմանավորված էր մի շարք գործոններով՝ 

ուսուցման որակի բարձրացմամբ, կրթության որակի արդյունավետ կառավարմամբ, 

կրթության ոլորտի մարտահրավերներին դիմակայելու անհրաժեշտությամբֈ  

Հետևաբար, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդնումը բուհի կրթական 

համակարգ արդիական է այնքանով, որքանով կհաջողվի հասանելի ու մատչելի ձևով 

ապահովել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը՝ առաջին հերթին ուսանողների 

անհատական և մասնագիտական աճն ապահովելու համարֈ Հաշվի առնելով 

ինովացիաների բացառիկ դերը մասնագիտական պատրաստության գործընթացում՝ 

մենք համոզված ենք, որ դրանք բուհի կրթական գործընթացի արդյունավետ 

արդիականացման պայման են, բարձրացնում են ուսումնադաստիարակչական 

աշխատանքի արդյունավետությունը՝ դառնալով մասնագիտական պատրաստության 

արդյունավետ իրականացման գերակա ուղղություններից մեկըֈ Այդուհանդերձ, 

ակնհայտ է, որ ինովացիաների ներդնումը բուհում բարդ գործընթաց է, ունի իր 

իրականացման մեթոդիկան, ծրագրերը, փորձաքննությունը, դժվարությունները, 

ակնկալվող արդյունքները: 

 «2015թ․-նոյեմբերից ՀՊՄՀ-ն պայմանագիր կնքեց Google-ի հետ և սկսեց կիրառել 

Google for Education հավելվածը առկա ուսուցման ձևի բոլոր կրթական ծրագրերի 

էլեկտրոնային դասընթացներումֈ Էլեկտրոնային հարթակի տեխնիկական ներդրման 

փուլը տևեց 2 ամիս, որի արդյունքում 2015-2016 ուստարվա երկրորդ կիսամյակում 
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առկա բակալավրիական և առկա մագիստրոսական կրթական համակարգերում 

սովորողների և դասավանդող դասախոսների մեծ մասը ներգրավվեց այդ 

նորարարական գործընթացումֈ Ստեղծվեցին անհատական շուրջ 4500 էլ. էջեր և 2000 էլ. 

դասընթացներֈ Իսկ արդեն 2016-2017 ուստարվա առաջին կիսամյակում ներգրավվեցին 

առկա ուսուցման ձևում բոլոր սովորողները և դասախոսները, շուրջ 7500 էլ. էջեր և 3000 

էլ. դասընթացներֈ Ուսանողների և դասախոսների հետ իրականացվեցին 

վերապատրաստումներ, ստեղծվեցին մեթոդական ուղեցույցներ՝ համակարգից ճիշտ 

օգտվելու համարֈ Էլ․ դասընթացների հիմնական գործիքն է Google for Education 

հավելվածի Classroom հարթակը» [5, էջ 49]:     

Google Classroom էլեկտրոնային ուսուցման հարթակը վիրտուալ կրթական 

միջավայր է՝ վեբ տեխնոլոգիաների վրա հիմնված էլեկտրոնային ուսուցման 

համակարգ, որտեղ էլեկտրոնային ձևաչափով մոդելավորված են ուսումնական 

նյութերը և դրանց առնչվող տեղեկատվությունըֈ Էլեկտրոնային հարթակը նոր 

հնարավորություններ է ընձեռում դասավանդողներին և ուսանողներին ցանկացած 

պահի առցանց ծառայությունների միջոցով ներգրավված լինել ուսումնական 

գործընթացում, համատեղ առավել արդյունավետ կազմակերպել այն, որը խնայում է 

ժամանակը՝ ապահովելով դասավանդող-ուսանող հետադարձ կապն ու արդյունավետ 

հաղորդակցումըֈ Էլեկտրոնային ուսուցումը  կրթության որակի արդյունավետ 

կառավարման միջոց է, խթանում է սովորողների իմացական հետաքրքրությունները, 

ինքնուրույնությունն ու ակտիվությունը, նրանց դարձնելով ոչ թե մանկավարժական 

ներգործության օբյեկտ, այլ ճանաչողական գործունեության, ինքնադաստիարակության 

սուբյեկտֈ Տեղին է նշել այն հանգամանքը, որ ժամանակակից ուսանողների մեծ մասն 

այսօր հոգեբանորեն պատրաստ են նորովի սովորելու, քանի որ առավել արագ 

կողմնորոշվում են տեղեկատվական դաշտում, ակտիվ և շարժունակ են, ընկալունակ 

փոփոխությունների հանդեպֈ 

 Այժմ ՀՊՄՀ-ում գործում է Կրթական գործընթացների կառավարման և 

բարեփոխումների վարչություն, որի կազմում ներառված է կրթության էլեկտրոնային 

կառավարման բաժինըֈ Վերապատրաստվել է բուհի պրոֆեսորադասախոսական ողջ 

անձնակազմը` նախապատրաստվելով ինովացիոն կրթական գործունեությանֈ Նրանց 

կողմից մշակվել և էլեկտրոնային հարթակ են տեղադրվել մի շարք դասընթացների 

ուսումնամեթոդական փաթեթներ, ինտերակտիվ դասախոսություններ, ծրագրեր, 

ինչպես նաև սեմինար, գործնական պարապմունքների նյութեր, գնահատվող 

էլեկտրոնային հանձնարարություններ, ստուգման ձևաչափեր, թեստեր, սահիկներ, 

որոնց բովանդակությունը ժամանակակից պահանջներին համապատասխան  

հիմնովին վերակառուցվել, արդիականացվել է և շարունակում է  կատարելագործվելֈ  

Պարբերաբար հանդիպումներ են իրականացվում բուհի ռեկտորի, պրոռեկտորների,  

կրթության էլեկտրոնային կառավարման բաժնի պատասխանատուների հետ, ովքեր 

ներկայացնում են էլեկտրոնային ուսուցման համակարգի կիրառման, բարելավման և 

զարգացման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքների բովանդակությունը, 

սահմանված  չափանիշներն ու ցուցիչները և այդ գործընթացներով պայմանավորված 

հետագա քայլերը: 

 «Հաշվի առնելով էլեկտրոնային ուսուցման արդիականությունը և 

պահանջվածությունը, դրա հետ կապված գործընթացների դինամիկան, ՀՊՄՀ-ի 

նպատակն է բուհի կրթական գործընթացում իրականացնել էլեկտրոնային ուսուցման 

արագընթաց մեկնարկֈ Խնդիրները պայմանավորված են նպատակով, կոնկրետ են, 

որոշակիացված են ժամանակով, կշռելի են, իսկ նպատակը հասանելի և իրատեսական 
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է, որը կարելի է հիմնավորել արդեն գոյություն ունեցող կոնկրետ արդյունքներով և 

էլեկտրոնային ուսուցման իրականացման փորձով» [6, էջ 9]: 

  ՀՊՄՀ-ում այժմ գործում է շուրջ 10000 էլեկտրոնային օգտատեր, ներառյալ 

ուսանողները, պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ անձնակազմըֈ 

Բուհուի բոլոր ֆակուլտետների ուսանողների հետ մշտապես իրականացվում է «Դու և 

Classroom»-ը հանդիպումների շարքը, որի ընթացքում քննարկվում  են   էլեկտրոնային 

հարթակին առնչվող և ուսանողներին հետաքրքրող բազմաբնույթ հարցեր, որոնց 

պատասխանները տրվում են համապատասխան մասնագետների կողմից և, որի 

արդյունքում ապահովվում է ուսանողների և կրթության էլեկտրոնային կառավարման 

բաժնի միջև հետադարձ կապըֈ  

Այսպիսով, ՀՊՄՀ-ում մեր դասավանդման երկարամյա փորձը և ինտերակտիվ 

դասագործընթացի  իրականացումը ցույց տվեց, որ ինովացիաների, մասնավորապես  

Google Classroom էլեկտրոնային ուսուցման հարթակի կիրառումը բուհում, ապահովում 

է ուսանողների տեղեկատվական իրազեկվածությունը, ուսումնական գործընթացում 

ներգրավումը, համատեղ ինտերակտիվ քննարկումները, խթանում է նրանց 

ինքնուրույնությունը, ակտիվությունը, մասնագիտական հետաքրքրությունները, 

դասախոս-ուսանող հետադարձ կապը և արդյունավետ հաղորդակցումըֈ 

Կրթական գործընթացում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների արդյունավետ 

կիրառումը նպաստում է նաև ուսանողների մասնագիտական կոմպետենցիաների 

ձևավորմանը, մասնագիտական պատրաստության գործընթացի արդյունավետ 

իրականացմանը, ձևավորում է համագործակցելու, տեղեկատվությունից օգտվելու, այն 

մշակելու, վերլուծելու, համակարգելու և կիրառելու կարողություններֈ 

 Ուստի, հաշվի առնելով զարգացող հասարակության և աշխատաշուկայի 

առանձնահատկությունները, ժամանակակից ուսանողների սոցիալ-կրթական 

պահանջմունքները, Google Classroom էլեկտրոնային ուսուցման հարթակի միջոցով 

կրթական գործընթացի կառավարումը Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի կրթության 

համակարգի արդիականացման առաջնահերթություններից և նշանակալի 

ձեռքբերումներից մեկն էֈ     
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РЕЗЮМЕ 

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИИ КАК СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

АСАТРЯН М․А․ 

В статье рассматривается применение современной системы электронного обучения 

Google Classroom в учебном процессе АГПУ им. Х.Абовяна. Обосновано, что  электронное 

обучение как основной инструмент модернизации образования находит свое применение 

также в области профессионального образования, рассматриваясь как средство 

управления качеством образования, способствует формированию профессиональных 

компетенций студентов, в процессе профессиональной подготовки педагогов выполняет 

функцию контроля, оценки способностей, в процессе обучения выполняет функцию 

обеспечения активности, самостоятельности, профессиональных интересов студентов. 

Принимая во внимание особенности развивающегося общества и социально-

образовательные потребности современных студентов, управление учебным процессом 

через платформу электронного обучения Google Classroom является одним из 

приоритетов и значительных достижений модернизации системы образования АГПУ.  

  

                                                                      SUMMARY 

THE USAGE OF INNOVATIONS AS MEANS OF CONTROLLING THE QUALITY OF 

EDUCATION 

ASATRYAN M. A. 

The opportunities of the usage of modern Google Classroom e-learning system in 

educational process of ASPU after Kh. Abovyan is considered in the article. It is proved that e-

learning, as the main tool for modernizing education, is used as well as in the area of 

professional education, considering as a controlling means of the quality of education, which 

promotes the formation of students' professional, informative, communicative competences, 

carries out control, assesement of knowledge, abilities in the process of pedagogues' professional 

preparation, the function of providing students' activity, self-independence, professional 

interests in the educational process. Taking into account the peculiarities of developing society 

and the needs of contemporary students, the controlling of educational process through the 

Google Classroom e-learning system is one of the priorities and significant achievements in 

modernizing educational system of ASPU.  
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            Հոդվածում ներկայացված են կրթական ոլորտում իրավական 
հարաբերությունների դրսևորման բովանդակությունը, այն ընդգրկում է 
մանկավարժների և սովորողների համալիր իրավունքները և պարտականությունները, 
որոնք որոշվում են հասարակական-քաղաքական, սոցիալ-բարոյական գործոններով և 
կրում են պատմականորեն զարգացող և փոփոխվող բնույթֈ Հիմնավորվում է կրթության 
որակի ապահովման անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև կրթական գործընթացի 
կազմակերպման, կրթական ծրագրերի մշակման, հաստատման և մի շարք այլ 
իրավասություններֈ Առաջարկվում են կրթական իրավահարաբերությունների 
տարանջատման չափանիշները: 
        Բանալի բառեր. կրթական իրավահարաբերություններ, կրթական իրավունք, 
կրթական հաստատություն, կրթության որակ, իրավունքներ և պարտականություններ: 
        Ներկայացված է խմբագրություն 19.04.2018 

 

 Կրթական իրավահարաբերությունների բովանդակության հետազոտման հիմք է 

համարվում հասարակական հարաբերությունների ուսումնասիրումը, քանի որ 

իրավահարաբերությունը իրենից ներկայացնում է իրավունքով կարգավորվող 

հասարակական հարաբերությունների տեսակ կամ ձևֈ Կրթական 

իրավահարաբերությունները պայմանավորված են գիտելիքներ ստանալու և 

փոխանցելու անձնական և հասարակական  պահանջմունքներով, որն անհրաժեշտ է 

մարդուն կյանքում ինքնաիրագործման և ինքնահաստատման համարֈ Դրանով է 

բացատրվում  գիտելիքների  և տարբեր կենսական անհրաժեշտ կարողությունների և 

հմտությունների՝ մի սերնդից մյուսին փոխանցելու անհրաժեշտ բնույթը, որի շնորհիվ 

դեռևս հին ժամանակներից իրականացվում է սերունդների կապը և ապահովվում է 

հասարակական առաջընթացը [1]: Իրավական կրթական հարաբերությունները 

ընդհանուր ձևով և ամբողջովին արտացոլում են հարաբերությունների 

բովանդակությունը, որը ձևավորվում է կրթության ոլորտում: Առավել ցայտուն 

իրավական կրթական հարաբերությունների պայմանավորվածությունը սոցիալական 

հարաբերությունների հետ դրսևորվում է  կրթական իրավահարաբերությունների 

մասնակիցների իրավունքների ու պարտականությունների համակարգում, ինչպես նաև 

իրավական նորմերի համակցության մեջ՝ ամրագրելով այդ հարաբերությունների 

մասնակիցների սուբյեկտիվ իրավունքների և իրավաբանական 

պարտականությունների կատարման կարգը և իրագործման գործընթացը [2, էջ 56]: 
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Կրթական իրավահարաբերությունները, որպես կանոն, ունեն գիտակցական – 

կամային բնույթֈ Քաղաքացու՝ կրթություն ստանալու իրավունքը չի կարող 

իրականացվել առանց համապատասխան իրավահարաբերությունների 

իրականացմանֈ Հասարակական հարաբերությունների մասնակիցներ դառնալով՝ 

իրավահարաբերության մասնակիցները ձեռք են բերում որոշակի իրավունքներ և 

պարտականություններ՝ նպատակ ունենալով բարձրացնելու իրենց կրթական 

մակարդակըֈ Եթե իրավահարաբերությունները առաջանում են հենց մասնակիցների 

կամքով և ցանկությամբ, ապա դա կրթական հարաբերությունների մասնակիցներին չի 

զրկում իրենց իրավունքների և օրինական  շահերի պաշտպանության համար 

համապատասխան իրավասու մարմիններին դիմելու հնարավորությունիցֈ Իսկ 

իրավունքների խախտման և պարտականությունների չկատարման համար 

իրավաբանական պատասխանատվություն կարող է առաջանալ այն դեպքում, երբ 

իրավահարաբերության սուբյեկտը օրենքով սահմանված կարգով կճանաչվի 

իրավախախտֈ 

Կրթության բնագավառի բազմաբնույթ լինելու վերաբերյալ  իր  ուրույն կարծիքն է 

արտահայտել Ա․ Դորոխովան՝ նշելով, որ կրթության բնագավառում կարևոր 

դերակատարություն ունեն մանակավարժական հարաբերությունները,որոնք 

ենթադրում են սուբյեկտների իրավական հավասարությունֈ Նա եկել է այն 

եզրահանգման, որ քաղաքացիների մասնակցությամբ վարչա-իրավական 

հարաբերությունները համարվում են  կրթական հարաբերությունների հիմնական, 

որոշիչ տեսակը, իսկ  դրա կարգավորման մեթոդը, թեկուզ և մասնակի, տարբերվում է 

ավանդական վարչա-իրավական մեթոդից, որն իրեն բնորոշ իշխանական-

ենթակայական հատկանիշներով էական ազդեցություն ուներ ժողովրդական կրթության 

բոլոր հարաբերությունների կարգավորման հարցում [3]: 

20-րդ դարի 90-ական թվականներից կրթության բնագավառում 

հարաբերությունների յուրահատկության դրսևորումը հնարավորություն տվեց 

հրաժարվելու կրթական հարաբերությունների վարչաիրավական դրսևորումներից, և 

կրթական հարաբերությունները դիտարկվեցին որպես իրավահարաբերություններ՝ 

ինքնուրույն ճյուղային նշանակությամբ: Ներկայումս իրավագետների մեծ մասը 

հիմնականում համամիտ են այդ տեսակետին՝ կատարելով որոշ լրացումներ: Այսպես, 

Վ. Սպասսկայան առաջարկում է ի նկատի ունենալ, որ կրթական հարաբերությունների 

առարկա կարողություններ և հմտություններ, այլև կարող են հանդիսանալ ոչ միայն 

որաշակի ժամանակից մարդու համար այնպիսի անհրաժեշտ որակներ, ինչպիսիք են 

ինքնուրույնությունը, անձնական պատասխանատվությունը, նախաձեռնությունը, 

մտածողության ճկունությունը, շփվելու ընդունակությունը, ցանկացած իրավիճակին 

հարմարվելը, տեղեկատվության հետ արդյունավետ աշխատելու ընդունակությունը, 

որը մանկավարժական գործունեության մեջ ընդունված է անվանել «առանցքային 

բաղադրիչներ» [4]ֈ 

Այս հարցում նմանատիպ տեսակետ ունի նաև Վ. Շկատուլան: Նա դիտարկում է 

ուսումնական պարապմունքների գործընթացի  (ուսուցման ձևերու պարապմունքների 

տեսակներ, ուսուցման ու դաստիարակության մեթոդներ, գիտելիքների 

իմաստավորման և ընդհանրացման կազմակերպում, գիտական հասկացությունների 

ձևավորում) հետ կապված մանկավարժական գործունեությունը՝ կարևորելով կրթական 

հարաբերությունների բազմազանությունը [5]: 

Հայտնի է, որ  սուբյեկտի միանձնյա իրականացվող գործունեությունը 

հարաբերություն չի կարող առաջացնել, քանի որ բացակայում է իրավահարաբերության 
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կարևորագույն նախադրյալներից մեկը՝ մեկ ուրիշի հետ շփման մեջ մտնելու 

հարաբերությունը: Ինչպես նշում է Ա. Եսայանը, մանկավարժական գործընթացի 

նախագծման և կանխագուշակման հետ կապված  միանձնյա՝ առանց այլ անձանց 

մասնակցության իրականացվող մանակավարժի գործունեությունը չի կարող համարվել 

կրթական (մանկավարժական հարաբերություն): Այս գործունեության արդյունքներն են 

քաղաքացիական իրավունքի նորմերով պաշտպանվող մտավոր աշխատանքի 

արդյունքները: Մանկավարժի գործունեությունը կրթական (մանկավարժական) 

հարաբերություններում իրականացվում է միայն այն դեպքում, երբ նա մասնակցում է 

մանկավարժական գործընթացին և իրականացնում է սովորողների ուսուցման և 

դաստիարակության կոնկրետ ակտեր, կամ էլ փոխազդեցության մեջ է գտնվում 

ուսումնական գործունեության այլ մասնակիցների հետ [6, էջ 23]: 

Կրթական իրավունքը համալիր իրավունքի ճյուղ ճանաչելով՝ անհրաժեշտություն 

է առաջանում պարզելու նրան համապատասխանող իրավահարաբերությունների 

բնույթը և տեսակները: Ներկայումս «կրթական իրավահարաբերություններ» եզրույթը 

բավարար չափով հիմնավորվել է գիտական գրականության մեջ՝օրենսդրության 

ուսումնասիրման հետ կապված: Դրա հետ մեկտեղ գործող կրթական 

օրենսդրությունում չի տրվել կրթական հարաբերությունների հստակ սահմանումը, իսկ 

գրականության մեջ առաջարկվում է տարանջատել «կրթական հարաբերություններ» և 

«իրավահարաբերություններ կրթության ոլորտում» հասկացություններըֈ Կարծում ենք, 

որ տվյալ հարաբերությունները չպետք է հակադրել միմյանցֈ 

Իրավահահարաբերությունները կրթության բնագավառում առավել լայն հասկացութ-

յուն են․ դրանք ընդգրկում են  ցանկացած իրավահարաբերություն՝ ապահովելով 

կրթական  գործընթացների կազմակերպումը և իրականացումը: Այդ իմաստով 

կրթական իրավահարաբերությունները նույնպես վերաբերում են իրավահարաբերութ-

յուններին՝ կրթության ոլորտում իրենցից ներկայացնելով որպես նրա հիմնական 

տարատեսակ: Բայց եթե կրթական իրավահարաբերությունների նպատակը համարվում 

է սովորողների կողմից կրթական ծրագրերի բովանդակության յուրացումը, ապա 

կրթության բնագավառում այլ իրավահարաբերությունների նպատակը, որը կարելի է 

պայմանականորեն անվանել իրավահարաբերություններ կապված կրթական 

հարաբերությունների հետ, համարվում է քաղաքացիների իրավունքի իրագործման 

պայմանների ստեղծումը կրթության բնագավառում: Դրանով իսկ դժվար է ընդունել այն 

տեսակետը, որ իրավահարաբերությունները կրթության ոլորտում կրում են համալիր 

բնույթ [7]: Այստեղ համալիր են համարվում ոչ թե իրավահարաբերությունները 

կրթության բնագավառում, այլ համապատասխան նորմատիվ իրավական ակտերը, 

որոնք ամրագրում են իրավունքի տարբեր ճյուղերի նորմերը:  Այդ իմաստով կրթական 

իրավահարաբերությունները թեկուզ և փոխկապակցված են, օրինակ, վարչական կամ 

աշխատանքային իրավահարաբերությունների հետ, սակայն միմյանց հետ չեն կարող 

միավորվել որպես մի  համալիր իրավահարաբերություն: 

Իրավունքը կրթության ոլորտում կարգավորում է հասարակական այն 

հարաբերությունները, որոնք արտացոլում են տվյալ հարաբերությունների բոլոր 

մասնակիցների առավել ցայտուն շահերը: Այդ դերում կարող են հանդես գալ 

սովորողները, կրթական հիմնարկները, պետությունը, հասարակական 

կազմակերպությունները, տեղական ինքնակառավարման մարմինները, որոնք 

ընդհանուր շահեր են ներկայացնում: Կրթական հարաբերությունները նախ և առաջ 

կարելի է բնութագրել որպես եռակողմ հարաբերություններ: Դրա անմիջական 

մասնակիցներ են համարվում կրթական հիմնարկները, սովորողները, 
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մանկավարժական աշխատողները, որոնց անմիջական մասնակցությամբ է հնարավոր 

կրթական հարաբերությունների առաջացումը և հետագա գործունեությունը: 

Կրթական հարաբերությունների չորրորդ մասնակիցը՝ ծնողը (կամ այլ օրինական 

ներկայացուցիչ) այդ հարաբերություններում չի համարվում ինքնուրույն անձ և հանդես 

է գալիս այնքանով, որքանով սովորողները դեռևս անընդունակ են ձևակերպելու և 

արտահայտելու իրենց իրական կամքը: Ծնողը ճանաչվում է կրթական հարաբերության 

սուբյեկտ միայն իր անչափահաս երեխայի իրավունքների ու պարտականությունների 

իրականացման մասովֈ Կրթական իրավահարաբերություններում ծնողի գործառույթը 

երեխաներին ուսման նպատակներն ու խնդիրները բացատրելն է, ինչպես նաև 

կարողությունների չափով օգնության ցուցաբերումը կրթական ծրագրերը յուրացնելու 

գործումֈ Դրա համար նրանք պետք է սերտ կապի մեջ լինեն կրթական գործընթացը 

անմիջականորեն իրականացնող մանկավարժների հետ և նրանցից տեղեկատվություն 

ստանան իրենց երեխաների առաջադիմության և վարքի վերաբերյալֈ Ծնողի՝ որպես 

կրթական գործընթացի մասնակիցի, նպատակաուղղված վարքագիծը ենթադրում է, որ 

նա պետք է օժանդակի իր երեխային՝ կրթական գործընթացի նկատմամբ գիտակցված 

վերաբերմունք ցուցաբերելու համարֈ «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքը, ծնողներին 

(օրինական այլ ներկայացուցիչներին)  իրավունք է տալիս ընտրելու միայն կրթության 

ձևը, կրթական հաստատությունը, պաշտպանելու սովորողի օրինական իրավունքներն 

ու հետաքրքրություններըֈ Ուսումնառության մնացած հարցերում սուբյեկտ է 

համարվում սովորող երեխանֈ Հասնելով չափահասության տարիքի՝ սովորողը դառնում 

է կրթական հարաբերության լիիրավ  ու ինքնուրույն  սուբյեկտ, իսկ նրա ծնողը 

(օրինական այլ ներկայացուցիչ) պահպանում է կրթական հարաբերությունների 

մասնակցի կարգավիճակը միայն այն դեպքում, երբ հենց ինքն է ընդգրկվում այդպիսի 

հարաբերությունների մեջ՝ ընդհանուր կամ մասնագիտական կրթություն ստանալու, 

ինչպես նաև որակավորման բարձրացման նպատակով [6, էջ 247]: 

Որպես կրթական հարաբերությունների ինքնուրույն մասնակից հանդես է գալիս 

նաև սովորողների կոլեկտիվը: Կոլեկտիվի դերը նրա  անդամի վարքի ձևավորման 

գործում հայտնի է: Դասարանի խմբի անդամ դառնալով՝ սովորողը պարտավոր է հաշվի 

առնել համապատասխան ուսումնական հաստատության կոլեկտիվում գործող 

կանոններն ու նորմերը: Որակյալ կրթություն ապահովելու պարտականությունը 

առաջին հերթին կրում է կրթական հաստատությունը: Կրթության մասին ՀՀ օրենքի [8] 

12-րդ հոդվածի 16-րդ կետի համաձայն՝ ուսումնական հաստատության տնօրենը 

պատասխանատու է հանրակրթության  պետական կրթական և առարկայական 

չափորոշիչներին համապատասխան՝ ուսումնադաստիարակչական գործընթացի 

կազմակերպման,  սովորողների առողջության պահպանման, կադրերի ընտրության,  

աշխատանքային օրենսգրքի պահանջների պահպանման համար, ինչպես նաև օրենքով 

և ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ սահմանված այլ 

պարտավորությունների ապահովման համար: 

Որպես կառավարման մարմին՝ կրթական հաստատությունը իրավունք ունի 

ինքնուրույն իրականացնել կրթական գործընթացի կազմակերպումը, ապահովել, 

կատարելագործել մեթոդական կողմը, մշակել և հաստատել կրթական ծրագրեր և 

ուսումնական պլաններ, ուսումնական դասընթացների աշխատանքային ծրագրեր: 

Սեփական ֆինանսական միջոցների սահմաններում կրթական հիմնարկը իրավասու է 

լուծելու կրթական գործընթացի նյութա-տեխնիկական ապահովման հարցերը և 

շինությունների սարքավորումների զինումը՝ պետական ևտեղական նորմերի 

պահանջներին համապատասխան: Գործատուի կարգավիճակով կրթական 
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հաստատությունը նաև իրավունք ունի անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկել 

մանկավարժական կադրերի ընտրության, տեղաբաշխման, որակավորման 

բարձրացման համար: Կրթական հաստատության հիմնական իրավասությունները 

կադրային  քաղաքականության ոլորտում ներառում է հաստիքացուցակի սահմանումը, 

պաշտոնական պարտականությունների տեղաբաշխումը, աշխատողների 

աշխատավարձի և պաշտոնական դրույքաչափերի հետ կապված հարցերը սեփական 

ֆինանսական միջոցների սահմաններում և այլն: Կրթական հիմնարկների 

իրավասությունը վարչական, քաղաքացիական և աշխատանքային իրավունքի 

ոլորտում իրականացվում է այնքանով, որքանով դա նպաստում է կրթական 

գործընթացի պատշաճ իրականացմանը և սովորողների որակյալ կրթություն ստանալու 

սահմանադրական իրավունք իրագործմանը [2, էջ 58]: 

Կրթական հաստատությունները`որպես կառավարման մարմին, իրավաբանական 

անձ և գործատու, օգտագործում են իրենց իրավունքները և միջոցներ են ստեղծում 

մասնակցություն ունենալու կրթական իրավահարաբերություններում՝ ընդունակ 

լինելով պատշած ձևով իրականացնելու իրենց վրա օրենքով դրված 

պարտականությունները Այսպիսով, կրթական հիմնարկը մասնակցում է կրթական 

հարաբերություններին որպես պարտավորվող կողմ՝ գործելով առաջին հերթին 

սովորողների շահերից: Պարտավորությունների ոչ պատշաճ կատարման համար 

կրթական հաստատությունը իրավաբանական պատասխանատվություն է կրում 

պետական հավատագրումից զրկվելու տեսքով՝ ոչ որակյալ կրթություն տալու համար 

(Կրթության մասին ՀՀ օրենք 43 հոդվ. 5-րդ կետ): Կրթական հարաբերություններում 

մանկավարժական աշխատողները հանդես են գալիս որպես մասնագետներ․ նրանք 

մասնակցում են կրթական գործընթացին՝ սովորողների հետ պարապմունքներ 

անցկացնելով: ՀՀ կրթության մասին օրենսդրությունը ամրագրում է իրավունքների և 

ազատությունների որոշակի շրջանակ, որով արտացոլվում է մանկավարժական 

աշխատողների կողմից իրենց մասնագիտական գիտելիքների, հմտությունների, 

կարողությունների  իրագործումը: «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 28 հոդվ. 2-րդ կետի 

համաձայն՝ բուհական պրոֆեսորա-դասախոսական կազմը, պետական կրթական 

չափորոշիչներին համապատասխան, ազատ է դասավանդվող ուսումնական նյութի 

շարադրման և դասավանդման մեթոդների ընտրության մեջ, իսկ  «Հանրակրթության 

մասին» ՀՀ օրենքի [9] 27 հոդվ. 7-րդ կետի  համաձայն՝ ընտրելու և կիրառելու 

դասավանդման այնպիսի մեթոդներ և միջոցներ, որոնք ապահովում են ուսումնական 

գործընթացի բարձր որակ՝ իր ընտրությամբ օգտագործելով կրթության պետական 

կառավարման լիազորված մարմնի կողմից երաշխավորած դասագրքեր և 

ուսուցողական նյութեր, ձեռնարկներ, ինչպես նաև  սովորողների գիտելիքների, 

հմտությունների և կարողությունների գնահատման մեթոդներ: Միաժամանակ օրենքը 

պարտադրում է նրանց  չխախտել կրթական հաստատության կանոնադրությունը՝ 

արգելելով սովորողներին ներգրավել աշխատանքի մեջ՝ առանց նրանց ծնողների 

(որդեգրողների կամ հոգաբարձուի) համաձայնության, արգելվում է նաև սովորողների 

նկատմամբ ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման մեթոդների կիրառումը 

(Կրթության մասին  ՀՀ օրենք 49 հոդվ. 2 մաս): 

Այսպիսով, նկատի ունենալով «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 

համապատասխամն հոդվածների դրույթները, կարելի է փաստել, որ կրթական 

հարաբերությունների նորմատիվ  իրավական կարգավորման արդյունքում, իրավական 

ոլորտում առաջ է գալիս նոր երևույթ՝ կրթական իրավահարաբերություններ, որը 
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բնութագրվում է միասնականությամբ, ամբողջականությամբ և մի շարք յուրահատուկ 

հատկանիշներով,  որոնք վերաբերում են ինքնուրույն համակարգային կրթությանը: 

Կրթական իրավական հարաբերությունների միասնականությունը բնորոշվում է 

նրա հիմքով՝ կրթական հարաբերություններով՝ որպես սոցիալական ոլորտի երևույթ: 

Կրթական հարաբերությունների միասնականությունը պայմանավորված է 

նրանով, որ այն գործում է սոցիալական կեցության մի ոլորտում՝ կրթական ոլորտում և 

արտահայտում է միայն իրեն բնորոշ առանձնահատուկ գծեր, հատկանիշներ: Կրթական 

հարաբերությունները՝ որպես միասնական երևույթ և հիմնական բաղադրիչ, իրենց մեջ 

ընդգրկում են այն հիմնական տարրերը, որոնց վրա կառուցվում է ցանկացած 

հասարակական հարաբերություն՝ սուբյեկտ, օբյեկտ, սուբյեկտիվ իրավունքներ և 

իրավաբանական պարտականություններ:Կրթական իրավական հարաբերությունները 

համարվում են միասնական, քանի որ առաջին հերթին այդպիսին համարվում է նրա 

հիմքը՝  կրթական սոցիալական հարաբերությունները, երկրորդ՝ այդ հիմքր միակն է 

հանդիսանում, իսկ վարչական, աշխատանքային, քաղաքացիական 

հարաբերությունները, գործելով կրթության ոլորտում, միջնորդավորվում են իրենց 

համապատասխան իրավական նորմերով և ընկած են կրթական հարաբերությունների 

բովանդակությունից դուրս: 

Ելնելով վերոնշվածից՝ կարելի է ընգծել այն առանձնահատկությունները, որոնցով 

կրթական իրավահարաբերությունները պետք է առանձնացնել այլ 

իրավահարաբերությունների համակարգից՝ 

1.Մանկավարժի անմիջական մասնակցությունը կրթական հարաբերություններին, 

որը պայմանավորված է կրթական հաստատության հետ ունեցած աշխատանքային 

պայմանագրի բովանդակությամբ: 

2.Կրթական հաստատությունների և մանկավարժների պարտականությունների  

կատարումը ըստ համապատասխան իրավասությունների: 

3.Կրթական հաստատությունների կողմից իրենց պարտականությունները ոչ 

պատշաճ կատարելու և որակյալ կրթություն չապահովելու համար սովորողների՝ հայց  

ներկայացնելու իրավունքից զրկված լինելը: 

4.Սովորողների կողմից առանց հարգելի պատճառների ուսումնական 

պարապմունքները դադարեցնելու համար իրավաբանական պատասխանատվության  

բացակայությունը: 

Սովորողների կրթություն ստանալու իրավունքը, անշուշտ, հարաբերվում է 

կրթական հաստատությունների և մանկավարժական աշխատողների 

պարտականությունների հետ․ դրանք են՝ ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները՝ 

բավարարելու սովորողների ընդհանուր կամ մասնագիտական գիտելիքների 

պահանջմունքները: Մանկավարժները միաժամանակ կրում են սովորողների որակյալ 

կրթության ապահովման, մասնագիտական վարպետության մակարդակի մշտական 

բարձրացման, մանկավարժական գործընթացում ուսուցման և դաստիարակության, 

ժամանակակից տեխնոլոգիաների օգտագործման պարտականություններ: 

Մանկավարժը, օգտագործելով դասավանդման ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, 

հնարներ և մեթոդներ, իրականացնում է սովորողների կրթությունն ու 

դաստիարակությունըֈ Մանկավարժի հետ շփման ընթացքում սովորողները ձեռք են 

բերում անհրաժեշտ գիտելիքներ, տիրապետում հմտությունների, ձևավորվում որպես 

անհատականությունֈ Նմանատիպ շփման գործընթացում մանկավարժը և սովորողները 

կրում են որոշակի իրավունքներ և պարտականություններ: ԲՈՒՀ-ի սովորողները 

պարտավոր են յուրացնել ուսումնական ծրագրերը, բարեխղճորեն կատարել 
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մանկավարժի հանձնարարությունները, մասնակից լինելդասախոսություններին և 

գործնական պարապմունքներին, օգտվել գրադարաններից, էլեկտրոնային 

տարատեսակ կայքերից և այլն: Սակայն  կարևոր է ընգծել, որ կրթական  

հաստատությունների և մանկավարժական աշխատողների ամենաբեղնավոր 

գործունեությունն անգամ  դրականարդյունքներ չի կարող տալ, եթե հենց իրենք՝ 

սովորողները, ակտիվ մասնակցություն չցուցաբերեն ուսումնական գործընթացքում, 

բարեխղճորեն չկատարեն իրենց պարտականությունները՝ գիտելիքներ ձեռք բերելու 

առումով,  սահմանված ժամկետներում չկատարեն  ուսումնական պլանով և կրթական 

ծրագրերով նախատեսված պարապմունքների բոլոր ձևերը: Սովորողները միայն կամքի 

և ազատության առկայության դեպքում, ինչպես նաև  սեփական  նախաձեռնությամբ 

ակտիվ, դրական գործողություններով  կարող են տիրապետել գիտելիքներին,մշակել 

կարողություններ և հմտություններ, ձևավորել անձնական որակներ և զարգացնել 

ընդունակություններըֈ Կրթական ծրագրի յուրացման փաստը,  պլանավորված 

արդյունքին հասնելը, ինչպես նաև ստացված կրթության որակը ևս  կարող 

ենհաստատվել սովորողների կողմիցֈ Տվյալ գործողությունները կատարվում են 

իրավասու սուբյեկտի կողմից ոչ թե  հօգուտ պարտավորվող կողմի, այլև  իր օգտին, 

քանի որ ճիշտ պլանավորված գործողությունները  թույլ են տալիս կրթական 

հարաբերություններում բավարարել իր սեփական շահերըֈ Դրա հետ մեկտեղ 

կրթության գործընթացում ակտիվ դրական գործողություններից հրաժարվելը 

հավասարազոր է կրթություն չստանալուն և կրթական հարաբերություններում 

նպատակին չհասնելունֈ Իրավասու սուբյեկտի կողմից իր սեփական 

գործողություններով  ամբողջ գործընթացի ընթացքում կրթական ծրագրի յուրացումը 

անհրաժեշտ է և ունի օբյեկտիվ բնույթֈ Ինչպես նշում է Վ․Սիրիխը, կրթական 

հարաբերությունների օբյեկտ հանդիսացող որակյալ կրթությանը կարելի է հասնել 

սովորողների և մանկավարժական աշխատողների իրավունքների և 

պարտականությունների զուգորդմամբ և փոխհամաձայնեցմամբ [2, էջ 67]: 

Այսպիսով, կարելի է փաստել, որ կրթական հարաբերությունները, ըստ էության, 

հատուկ իրավաբանական կառուցվածք է, որի օբյեկտ է համարվում յուրահատուկ 

սոցիալական բարիքը՝ իր մեջ ընդգրկելով համակարգված գիտելիքներ, 

կարողություններ, հմտություններ, որոնք ձեռք են բերվումսովորողների կողմից 

կրթության և դաստիարակման ընթացքումֈ Կրթական հարաբերությունների 

բովանդակությունն է կազմում կրթական հաստատությունների, ուսումնական 

գործընթացում ակտիվ մասնակցություն ունեցող մանկավարժների և սովորողների 

իրավունքների և պարտականությունների ամբողջությունը, իսկ պատշաճ մակարդակի 

կրթությունն իրականացվում է կրթական ծրագրով՝ պետական կրթական 

չափորոշիչներով նախատեսված պահանջներին համապատասխանֈ 
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РЕЗЮМЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ 

                                                С.В.БАРХУДАРЯН 

   В статье представлены содержание проявления правовых отношений в сфере 

образования, в котором включены права и обязанности педагогогов и учащихся, которые 

определяются обшественно-политическими, социально-моральными факторами и носят 

исторически развивающийся характер. Обосновывается обеспечение качества 

образования, а также правомочность осуществлять организацию учебного процесса, 

разработки и утверждения образовательных программ и ряд других полномочий. 

Предлагаются критерий разграничения образовательных правоотношений в сфере 

образования. 

 

SUMMARY 

THE CONTENT OF EDUCATIONAL LEGAL RELATIONS AND ITS PECULARITIES 

BARKHUDARYAN S.V. 

 

The content of the manifestation of legal relationships in educational sphere has been 

represented in the article. It contains the complex of pedagogues‟ and students‟ rights and 

responsibilities, which are determined with social-political, social-moral factors and have 

historically developing and changing nature. The necessity of providing educational quality, as 

well as the rights of organizing educational process, designing and approving educational 

curricula have been justified. The criteria of differentiation of educational legal relationships are 

suggested. 
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2018» զեկույցի ցուցանիշները, մասնավորապես «Գործարարություն իրականացնելու 
դյուրինություն» ցուցանիշը: Վերջինս վերլուծվել է նաև Եվրասիական տնտեսական 
միության (ԵԱՏՄ) երկրների շրջանակներում: Վերլուծված ցուցանիշների հիման 
վրա` առաջարկվել են մի շարք միջոցառումներ ՓՄՁ գոործունեությունը խթանելու 
նպատակով: 
 Բանալի բառեր. փոքր և միջին ձեռներեցություն, մրցակցային առավելություն, 
պետական սուբսիդավորում, գործարարություն իրականացնելու դյուրինություն, 
լիզինգ, ֆինանսական շուկա: 
Ներկայացվել է խմբագրություն: 11.06.2018 
 

 Ժամանակակից շուկայական տնտեսության պայմաններում գործող փոքր ու 

միջին ձեռնարկատիրության  զարգացման դինամիկան և նրա ազդեցությունը 

յուրաքանչյուր երկրի հասարակական և տնտեսական խնդիրների լուծմանն ուղղված 

նպատակների կազմավորման գործում պահանջում են պետության կողմից 

շարունակական վերահսկում և վերջինիս գործունեության վրա ազդող բազմաթիվ 

գործոնների վերլուծություն:  

Ինչպես հայտնի է ՓՄՁ ոլորտի համաշխարհային փորձի 

ուսումնասիրություններից, ներկայումս ձեռնարկությունների 90% կազմում են ՓՄՁ 

սուբյեկտները: Ձեռնարկատիրությունը ոչ միայն գործարարության ոլորտի ձև է, այլ 

նաև մտածողության և ապրելակերպի դրսևորում` տնտեսական դաշտում 

գործունեություն ծավալել ցանկացող յուրաքանչյուր մարդու համար: Իր տեսակի մեջ, 

այն համատեղում է պետության, հասարակության, սեփականության և սոցիալական 

շահերը, որոնք իրականացվում են մի շարք գործոնների փոխներգործության 

շնորհիվ: Միջազգային հեղինակավոր կառույցները ժամանակ առ ժամանակ 

իրականացնում են հետազոտություններ` աղքատության կրճատմանը նպաստելու 

ուղիների հայտնաբերման և աշխարհում ներկա իրավիճակի վերլուծման 

նպատակով, որի արդյունքները ցույց են տալիս, որ աղքատությունից խուսափելու 
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առավել արդյունավետ միջոց է հանդիսանում սեփական գործի նախաձեռնումը: ՓՄՁ 

ոլորտը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման 

գերակա ուղղություններից մեկը: ՀՀ կառավարության կողմից շարունակական քայլեր 

են իրականացվում ոլորտի զարգացման, մասնավորապես` ՓՄՁ պետական 

աջակցության համակարգի զարգացման ուղղությամբ [1]: ՓՄՁ–ները մեծ 

դերակատարություն ունեն ինչպես ՀՆԱ–ի ձևավորման, այնպես էլ զբաղվածության և 

հարկային մուտքերի ապահովման, սոցիալական լարվածության նվազեցման 

գործում։  

Խնդրի դրվածքը և մեթոդիկայի հիմնավորումը: Անհրաժեշտ ենք համարում 

ներկայացնել  ՓՄՁ առկա իրավիճակը և դրանց ներազդեցությունը ՀՆԱ-ի վրա: 

2016թ. ՀՀ-ում առկա էր 101003 գրանցված հարկատու ՓՄՁ, որից ակտիվ հարկատու 

են 69997-ը, որը կազմում է ընդամենի 76%-ը (գծապատկեր 1): 

 
Գծապատկեր 1: Գրանցված ակտիվ հարկ  վճարողների թվաքանակը, հազ  մարդ  [9, էջ 5]:    

 

Ինչպես նկատում ենք գծապատկեր 1-ից, 2016թ-ին 2015-ի համեմատ ակտիվ 

հարկատու ՓՄՁ-ներն ավելացել են 1161-ով: Միևնույն ժամանակ ՓՄՁ-ն նշանակալի 

դեր է խաղում երկրի համախառն ներքին արդյունքի (ՀՆԱ) ձևավորման գործում: Ըստ 

2016 թվականի տվյալների` ՓՄՁ-ի տեսակարար կշիռը երկրի ՀՆԱ-ում կազմել է 

33.1% (գծապատկեր 2):  

 
Գծապատկեր 2: ՀՆԱ-ի կազմում ՓՄՁ-ի   մասանաբաժինը, (%) [9, էջ 6]:                                  

Ըստ նշված գծապատկերի երևում է, որ 2014թ-ի համեմատությամբ 2016 

թվականին դրական տեղաշարժ է նկատվել: Հետևաբար պետք է նշել,  որ 2016թ-ին 

ՓՄՁ կողմից ստեղծվել է 238311 աշխատատեղ, որը ողջ աշխատաշուկայում 

ստեղծված աշխատատեղերի 64.3%-ն է կազմում [9, էջ 6]: 

Հիմք ընդունելով այն փաստը, որ ՓՄՁ ապահովում է ՀՀ ՀՆԱ-ի 1/3-ը, և 

հանդիսանում է Հայաստանի տնտեսության զարգացման գերակա ուղղություններից 

մեկը՝ կառավարությունը շարունակական քայլեր է իրականացնում ՓՄՁ ոլորտի 
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զարգացման, մասնավորապես դրանց պետական աջակցության համակարգի 

զարգացման ուղղությամբ: Եթե նախորդ տարիներին ոլորտի զարգացման 

քաղաքականությունն ավելի շատ կենտրոնացած էր ՓՄՁ սուբյեկտների քանակական 

աճի և ռեսուրսների հասանելիության վրա, ապա առաջիկա տարիներին շեշտը 

դրվելու է գիտելիքի, որակի, ՓՄՁ սուբյեկտների և ընդհանրապես ոլորտի 

մրցունակության բարձրացման վրաֈ Առաջիկա տարիներին ՓՄՁ-ների զարգացման 

քաղաքականության գլխավոր նպատակը ներքին և միջազգային շուկաներում 

մրցունակ ՓՄՁ սուբյեկտների գործունեության ապահովումն է` կազմակերպություն-

ների զարգացման ու ձեռնարկատիրական գիտելիքի տարածման, ֆինանսական 

միջոցների հասանելիության, հարկային համակարգի պարզեցման և մասնավոր 

հատվածի հետ երկխոսության մեխանիզմների կատարելագործման, ինչպես նաև 

նորարարությունների ու կայուն զարգացման խթանման միջոցովֈ  Գործարար 

միջավայրի հորիզոնական բարեփոխումները շարունակում են հանդիսանալ 

ամենանշանակալի արդյունքներ ապահովող ուղղությունը: ՓՄՁ ոլորտի զարգացման

վրա իր ազդեցությունն է թողնում նաև Համաշխարհային Բանկի

Գործարարությամբ զբաղվելը զեկույցի ցուցանիշների բարելավմանն ուղղված

միջոցառումների իրականացումը որոնցից առավելապես և անմիջականորեն

ազդեցություն են կրում ՓՄՁ սուբյեկտները պայմանավորված իրենց

առանձնահատկություններով և գործարար միջավայրի պայմանների նկատմամբ

զգայունությամբ  

Հետազոտության արդյունքները կայանում են նրանում,  որ «Գործարարությամբ 

զբաղվելը» զեկույցը գնահատում է այն կարգավորումները որոնք ուղղակիորեն

ազդում են գործարար միջավայրի վրա այդ թվում ՓՄՁ ոլորտի վրա

հնարավորություն տալով իրականացնել միջերկրային համեմատություններ

հետազոտված 190 երկրների միջև 10 ոլորտներում իրեն համապատասխան 

ցուցանիշներով, ինչպես նաև զեկույցում արտացոլված է յուրաքանչյուր երկրի 

վարկանշային մակարդակը: Որքան ցուցանիշը և վականիշը մոտ են  0-ին, այնքան և 

վարկանիշի ու ցուցանիշի առումով տվյալ երկիրը ավելի բարվոք վիճակում է 

գտնվում (գծապատկեր 3): 

 
Գծապատկեր 3: Հայաստանի Հանրապետության  «Գործարարությամբ 

զբաղվելու»  «Doing bisness» զեկույցի ցուցանիշները 2016-2018թթ. [9]: 
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Ինչպես երևում է գծապատկեր 3-ից, Հայաստանը հետընթաց է արձանագրել, 

բացի Էներգետիկ համակարգին միանալու հնարավորության (Getting Electricity) 

ցուցանիշից, ինչպես նաև գույքի (սեփականության) գրանցում (Registering Property) 

ցուցանիշը մնացել է հաստատուն: Նշված զեկույցում առկա է մի առանձնահտուկ և 

ուշագրավ ցուցանիշ`«սահմանագծից հեռավորության» ցուցանիշը, որը գնահատում է 

երկրի կանոնակարգման  աշխատանքների բացարձակ մակարդակը 0-ից 100 

սանդղակովֈ  

Հայաստանի միավորը «Գործարարությամբ զղբաղվելու 2017» զեկույցի 71.92-ի 

համեմատ «Գործարարությամբ զբաղվելու 2018» զեկույցում դարձել է 72.51[9]: Երկիրն 

իրապես շարունակում է փոքրացնել համաշխարհային կարգավորման 

սահմանագծից հեռավորությունը, ինչը դրական զարգացում է: Մասնավորապես, ըստ 

«Գործարարությամբ զբաղվելու» զեկույցի եզրահանգման, Հայաստանը 2016/17 թթ. 

զգալի փոփոխություններ է իրականացրել կարգավորման տեղական դաշտում: 

Սակայն կա  ժամանակային անջրպեդ բարեփոխում կատարելու պահից  մինչ  

բիզնեսում ակնհայտ արտացոլումը, ինչի հետևանքով համաշխարհային զեկույցում 

ցուցանիշների առումով չեն երևում արդյուրները, որոնք կարտացոլվեն   հաջորդ 

տարվա զեկույցում: Շարունակական բարեփոխումների իրականացման արդյունքում 

Հայաստանը որոշ ցուցանիշների գծով գրանցել է առաջընթաց, ինչն իր դրական 

ազդեցությունն է ունեցել նաև ՓՄՁ ոլորտի տնտեսվարող սուբյեկտների վրա, 

մասնավորապես. 

 դյուրացվել է էլեկտրաէներգիայի ստացումը՝ միացման ընթացակարգերի 

համար պարտադրելով նոր ժամկետներ և կոմունալ ընկերությունում ներդնելով 

աշխարհագրական տեղեկությունների նոր համակարգ [5, էջ 64],  

 դյուրացվել է գույքի գրանցումը՝ բարելավելով հողերի կառավարման 

համակարգի վեճերի կարգավորման մեխանիզմները [5, էջ 66], 

 ներդրվել է էլեկտրոնային գնումների համակարգ 

 մշակվել է «օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների մասին» օրենքի նախագիծ: 

Նշված բոլոր բարեփոխումներին զուգահեռ առկա է վարկավորման 

դյուրինության բացակայություն, որը հավաստում է «Գործարարությամբ զբաղվելու» 

զեկույցի տվյալները: «Վարկերի ստացման մատչելիություն» ցուցանիշը, որը մեզ 

հետաքրքրում է առավելագույնս, 2016թ.-ի զեկույցում 42-րդն էր, 2017թ.-ին՝ 20, իսկ 

2018թ.ի զեկույցում կրկին`42:  

Ներկայացնենք նաև ՀՀ դիրքը «Գործարարություն իրականացնելու 

դյուրինություն» ցուցանիշով  ԵԱՏՄ շրջանակներում (աղյուսակ 1):  
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Աղյուսակ 1. 

ԵԱՏՄ երկրների վարկանիշը ըստ «Գործարարությամբ զբաղվելու» 

 զեկույցի 2016-2018թթ..[3  էջ 177-120; 4, էջ 144-187] 
 

 

ԵԱՏՄ երկրներ 

 

«Գործարարություն 
իրականացնելու դյուրինություն» 

ինդեքս «Doing bussines» rate 

«Վարկերի ստացման 
մատչելիություն» ցուցանիշ 

Getting credit(rank) 

 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Հայաստանի   

Հանրապետություն 

 
 

43 38 47       42 20 42 

Բելարուսի  

Հանրապետություն 

50 37 38          109          101 90 

Ղազախստանի 

Հանրապետություն 

51 35 36 70 75 77 

Ղրղզստանի 

Հանրապետություն 

73 75 77 29 32 29 

Ռուսաստանի 

Դաշնություն 

36 40 35 42 44 29 

 

Ներկայացված աղյուսակում դիտարկել ենք ԵԱՏՄ երկրների շրջանակը: 

Ինչպես նկատում ենք աղյուսակ 1–ից  «Գործարարություն իրականացնելու 

դյուրինություն» ցուցանիշով  ՀՀ հուսադրող դիրքում չի գտնվում ՌԴ (35), 

Ղազախստանի (36) և Բելառուսի (38) համեմատությամբ, քանի որ Հայաստանը 

գործարարությամբ զբաղվելու դյուրինության առումով զբաղեցնում է 47-րդ տեղը՝ 

նախորդ տարվա  38-րդ տեղի համեմատ [3, 5 էջ 120,177]:  

         Անհրաժեշտ է նշել, որ բացի «Գործարարությամբ զբաղվելու» վարկանիշից 

առկա է նաև Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի գլոբալ մրցունակության 

ինդեքսը (Global Competitiveness Index): Հայաստանը 2016-2017թ-ի գտվել է 79 տեղում 

[7, էջ 23], բարելավելով իրավիճակը 2017-2018թթ,  զբաղեցնում է 73-րդ տեղը [8, էջ 24]: 

Ինդեքսի բարելավման գործընթացին նպաստել են մասնավորապես 

գործարարության կատարելագործվածությունը, նորարարությունը և ֆինանսական 

շուկայի զարգացվածություն հենասյուները` համապատասխանաբար 13, 17, 12 

նիշերով [2, էջ 9]: 

Հոդվածի վերլուծական մասը կատարվել է թեմային առնչվող վիճակագրական 

տվյալների, մասնագիտական ժողովածուների և նյութերի, միջազգային հոդվածների 

և հաշվետվությունների հիման վրա: Հոդվածում կիրառվել են 

տնտեսավիճակագրական և գծապատկերային, գործոնային և համեմատական 

վերլուծության մեթոդներ, որոնք հնարավորություն են տվել բացահայտել և 

ներկայացնել ՓՄՁ առկա իրավիճակը բնութագրող ցուցանիշներն ու խոչընդոտները, 

ինչպես նաև կատարել համապատասխան եզրահանգումներ և առաջարկություններ: 

Ներկայացնելով ՀՀ ՓՄՁ անհրաժեշտությունն ու դինամիկ զարգացումը, ինչպես նաև 

տնտեսության մեջ նրա դերը և ընդհանրապես գործարարությամբ զբաղվելու 

դյուրինության աստիճանը՝ փորձենք առանձնացնել առկա խոչընդոտները, որոնք 

կանխարգելում են ՓՄՁ-ի կատարելագործման գործընթացը: Մեր կարծիքով, առկա 

են հետևյալ հիմնական խոչընդոտները. 

 բիզնեսի վարման կարողության բացակայությունը, 
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 մաքսային և հարկային վճարների ու ընթացակարգերի ոչ մատչելիությունը,  

 մրցակցային միջավայրի բացակայությունը,  

 ֆինանսական միջոցների անհասանելիությունը, 

 հարկային արտոնությունների բացակայությունը,  

 սահմանափակ պետական աջակցությունը, 

 պետական գնումների հետ կապված խնդիրները, 

 իրավական պաշտպանության բացակայությունը, 

 օրենքների կարգավորումների կանխատեսելիության բացակայությունը,  

 բիզնեսի համար նպաստավոր քաղաքականության բացակայությունը: 

Անհրաժեշտ է նշել, որ Համաշխարհային բանկը պարզել է, որ ձեռնարկատերերը 

և ներդրողները, ուշադրությունը սևեռում են հենց այս վերջին երեք կետերի վրա: 

Բիզնեսի համար կարևոր է համոզված լինել, որ  մտնելով ներքին ու արտաքին 

շուկաներ՝ կլինի մրցունակ, աճի համար կունենա ֆինանսներ,  կօգտվի նաև 

նորարարական տեխնոլոգիաներից ու հմտություններից. այս ուղղությունները 

փոխադարձորեն կապված են մեկը մյուսի հետ և Հայաստանն այս առումով  

բավականին մեծ ներուժ ունի:  

  Կարծում ենք, որ ՓՄՁ ոլորտում ֆինանսական խնդիրների լուծման և երկրի 

արտահանման գործառնություններում փոքր ու միջին բիզնեսի դերի ակտիվացման, 

ինչպես նաև միջազգային շուկայում իր արտադրանքի մրցունակության 

բարձրացման համար անhրաժեշտ է.  

1. Իրականացնել բարելավում ՓՄՁ սուբյեկտներին տրամադրվող վարկերի 

տոկոսադրույքի մասնակի սուբսիդավորման ծրագրի կատարման 

գործընթացների ուղղությամբ, որի նպատակն է խթանել Հայաստանում ՓՄՁ 

վարկային ներդրումների ծավալը վարկատուների համար վարկավորման գնի 

նվազման միջոցով: 

2. Ցանկալի է պետության կողմից սուբսիդավորվող վարկերի տեսակարար կշռի 

ավելացումը, քանի որ վերջիններս ավելի սահմանափակ են, քան դրանց իրական 

պահանջարկը տնտեսավարողների կողմից:  

3. ՓՄՁ ոլորտ ներգրավել աշխատանքային միգրանտներին նրանց դրամական 

կապիտալի տեսանկյունից՝ տալով նրանց պետական դրամաշնորհներ այնքան, 

որքան նրանք բիզնես ներդրում կկատարեն` հայրենիքում ձեռներեցություն 

հիմնելու նպատակով («1+1» սկզբունքով): 

4.  Պետական երաշխիք կամ կանխավճարի տրամադրում այն նորաստեղծ 

ընկերություններին, որոնք առաջարկում են միջազգային շուկայում մրցունակ 

արտադրանքի արտադրություն: 

5.  Կազմակերպել ՓՄՁ սուբյեկտների միջազգայնացմանն ուղղված հետագա 

քայլեր, մասնավորապես. 

5.1. ակտիվացնել ՓՄՁ սուբյեկտների արտադրանքի միջազգայնորեն ընդունված 

ստանդարտներին համապատասխանեցնելու գործողությունները, 

5.2. արտահանման ներուժ ունեցող ՓՄՁ-ների բացահայտում և նրանց 

կարողությունների հզորացում, 

5.3. ՓՄՁ սուբյեկտների համար երաշխավորել անխափան լոգիստիկ պայմաններ 

օտարերկրյա շուկաներ մտնելու գործում: 

6. Առավել ակտիվ լինել գլոբալ արժեքի շղթաներին ՓՄՁ սուբյեկտների ինտե-

գրումը խրախուսելու գործում, օրինակ՝ օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներ 

(ՕՈւՆ) և ՓՄՁ-ներ կապերի դյուրացման միջոցով: Անհրաժեշտ է նշել, որ 
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արձանագրվել է ՕՈՒՆ-երի ցածր մակարդակ, մասնավորապես 2016թ.-ի առկա 

է եղել 338 մլն ԱՄՆ դոլար ՕՈՒՆ-երի զուտ ներհոսք, իսկ 2017թ.-ի 1-ին 

կիսամայակում 75-85 մլն ԱՄՆ դոլար[2, էջ 19]: 

7. Մշակել և ներկայացնել ՀՀ-ում «բիզնես հաշտարարի» ինստիտուտի 

հայեցակարգային մոտեցումը, որը կարող է հիմք ծառայել ՓՄՁ-ների 

ակտիվացման համար` մասնավորապես ապահովելու ձեռներեցների շահերի 

պաշտպանություն և օժանդակություն: 
 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
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РЕЗЮМЕ 

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, ТЕКУЩИЕ  

ПРЕПЯТСТВИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В АРМЕНИИ. 

ДАЛЛАКЯН С. А. 

В статье представлена ситуация, препятствия и перспективы развития малое и среднее 

предпринимательство  (МСП). Рассмотрена динамика числа активных налогоплательщиков 

МСП в 2014-2016 годах, а также важная роль МСП в формировании валовой внутренний 

продукт (ВВП). Проанализированы показатели отчета "Ведение бизнеса-2018", в частности, 

рейтинг "Ведение бизнеса", который проанализирован и в рамках стран Евразийский 

экономический союз (ЕАЭС). Учитывая отмеченные в работе препятствия и  результаты 

анализа показателей, предложен ряд мер по стимулированию деятельности МСП. 

 
SUMMARY 

SMALL AND MEDIUM ENTREPRENEURSHIP, CURRENT OBSTACLES AND 

PROSPECTIVE DEVELOPMENT IN ARMENIA 
DALLAKYAN S. A. 

The current situation, obstacles and perspectives of SMEs are included in the article.  In 

particular, it was discussed upon the dynamics of the number of active taxpayer SMEs in 2014-

2016, as well as the SMEs' contribution to GDP. The indicators of the "Doing Business 2018" 

report, in particular the "Ease of Doing Business" index were analysed in the article.The last index 

was also analysed in Eurasian Economic Union. Taking into account mentioned obstacles and 

analysed indicators, some steps were offered to boost business of SMEs. 
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Հոդվածում ներկայացված են դպրոցականների հաղորդակցական 
կարողությունների ձևավորմանն ուղղված ուսումնական մեթոդներ և միջոցներ: 
Կրտսեր դպրոցականների հաղորդակցական կարողությունների ձևավորումն 
արդյունավետ է, եթե կիրառվեն այնպիսի առաջադրանքներ, որոնք հնարավորություն 
են տալիս աշակերտներին ազատ արտահայտել իրենց միտքը և զգացմունքներըֈ  

Բանալի բառեր. կրտսեր դպրոցական, հաղորդակցական կարողություն, մեթոդ, 
միջոց, հաղորդակցում, մեթոդական համակարգֈ 

Ներկայացված է խմբագրություն 08.04.2018 
 
Հաղորդակցման գործընթացում խոսքն այն հիմնական միջոցն է, որի օգնությամբ 

տեղի է ունենում հաղորդակցում: Խոսքի միջոցով մարդիկ փոխանցում են 

տեղեկություններ, արտահայտում իրենց զգացմունքները, գնահատում 

իրավիճակները, շփվում, միմյանց միջև կապեր ու հարաբերություններ հաստատում: 

Այն՝ մտքերի, զգացմունքների միջոցով ոչ միայն հաղորդում է որոշակի տեղեկություն, 

այլ մարդուն մղում է դեպի այս կամ այն արարքները, նրան համոզում է, հրամայում, 

խորհուրդ տալիս, կանխում որոշ գործողություններ և այլն: Այսինքն՝ խոսքը մարդկանց 

հաղորդակցման, ինչպես նաև դրա մասնակիցների սոցիալական կարգավիճակի 

հաստատման միջոցներից մեկն է [1]: 

Խոսքը գործունեություն է, հաղորդակցման գործընթաց, որը կատարվում է լեզվի, 

այսինքն՝ հաղորդակցման միջոցների որոշակի համակարգի օգնությամբ: Լեզվի 

միջոցով հաղորդակցումն իրականանում է մտքերի, զգացմունքների արտահայտման 

շնորհիվ՝ խոսողի կամ գրողի կողմից, և այդ մտքերն ու զգացմունքներն ընկալողի՝ 

լսողի կամ կարդացողի կողմից:  

Կարևորելով խոսքի դերը անձի զարգացման, ձևավորման և կայացման 

գործընթացում՝ ուսումնական գործընթացում առաջնահերթ տեղ է տրվում 

հաղորդակցական կարողությունների ձևավորմանը, ինչն իրականացվում է 

տարաբնույթ մեթոդների և միջոցների կիրառմամբ: Առհասարակ՝ մեթոդ (metodos) 

բառը հունարենից թարգմանանաբար նշանակում է ուղի, ճանապարհ: 

Մասնագիտական գրականության մեջ գոյություն ունեն մեթոդի բազմաթիվ 

սահմանումներ, որոնցում այն նկարագրվում է որպես նպատակին հասնելու ուղի, 

ճանապարհ, աշակերտի և ուսուցչի համատեղ գործունեություն և այլն: Այսինքն՝ 

մեթոդի միջոցով ուսումնասիրվելիք նյութը հրամցվում է աշակերտներինֈ 
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Գոյություն ունեն բազմաթիվ և բազմազան մեթոդներ, որոնք կիրառվում են 

ուսումնական գործընթացի տարբեր փուլերում: Եվ քանի որ ուսուցումը հիմնված է 

խոսքի տիրապետման գործընթացի վրա, թե ինչ է կատարվում ուսուցման ժամանակ և 

ինչ գործողություններ ու խնդիրներ են իրականացնում ուսուցանվողները, ուստի 

կարևոր է ընտրել տվյալ գործընթացին համապատասխան մեթոդներ և միջոցներ: 

Ուսումնական ծրագրերը, որոնք կազմված են այդ մեթոդով, իրենցից ներկայացնում են 

հաղորդակցական կարողությունների ամբողջություն, որտեղ բացակայում են 

խոսքային հստակ գործառույթները, թեմաները, քերականական կառույցները և 

խոսքային միավորները, որոնց պետք է տիրապետի ուսուցանվողը: 

Ուսումնական գործընթացն ու ուսուցումն իրենցից ներկայացնում են մի շարք 

հաղորդակցական խնդիրների լուծման համակարգ, որոնք առաջ է քաշում ուսուցիչը և 

որոնց լուծման մասնակիցներն իրականացնում են խոսքային և ոչ խոսքային 

գործողություններ, ներգրավվում են շփման մեջ ուսուցչի կամ դասարանական խմբի 

հետ՝ փորձելով գտնել հաղորդակցական խնդիրների ճիշտ լուծման ճանապարհներ: 

Այդ իսկ պատճառով հաղորդակցման գործընթացում հաճախ կիրառում են ոչ միայն 

խոսքային, այլև՝ ֆիզիկական գործողություններ, ժեստեր, դիմախաղ և այլն: 

Ուսուցման մեթոդներն իրականացնում են բազմակի գործընթացներ: Դրանցից 

գլխավորն են՝ ուսուցողականը, դրդապատճառայինը, զարգացնողը, դաստիարակողը, 

կազմակերպչականը: Այս մեթոդների օգնությամբ ուսուցիչը ոչ միայն սովորեցնում, այլ 

նաև որոշում է դրդապատճառի հարցերը, կատարում է դաստիարակչական 

գործունեություն, ազդում ուսումնադաստիարակչական գործընթացի վրաֈ Գոյություն 

ունեն բազմաթիվ ուսուցման մեթոդներ, որոնք տարբեր նպատակներ են հետապնդում: 

Ուսուցիչն ազատ է մեթոդների ընտրության հարցում, սակայն անհրաժեշտ է ճիշտ 

ընտրել տվյալ դասին համապատասխան ուսուցման մեթոդը, քանի որ ուսուցման 

գործընթացի արդյունավետությունը մեծապես պայմանավորված է մեթոդի ճիշտ 

ընտրությունից և կիրառությունից: Մեթոդի ընտրությունը, որպես կանոն, պետք է բխի 

ուսուցանող նյութի նպատակից, աշակերտների տարիքային 

առանձնահատկություններից, որոնցով էլ պայմանավորված՝ ուսուցման մեթոդները 

դասակարգվում են:  

Մասնագիտական գրականության մեջ տարբեր հեղինակներ անդրադարձել են 

ուսուցման մեթոդների դասակարգմանը՝ յուրաքանչյուրը ներկայացնելով մեթոդների 

դասակարգման իր տարբերակը: 

Գերմանացի դիտակտ Լ. Կլինգբերգն [4] առանձնացրել է մեթոդները՝ 

զուգակցելով համագործակցային ուսուցմանը. 

ա) մենախոսության մեթոդ՝ պատմում, ցուցադրում, 

բ) համագործակցային ձևեր՝ անհատական, խմբային, դիմային, կոլեկտիվ, 

գ) երկխոսության մեթոդ՝ զրույցներ: 

Լեհ գիտնական Կ. Սոսնիցկին նշում է, որ գոյություն ունի ուսուցման 2 մեթոդ, 

դրանք են՝ արհեստականն ու բնականը, որոնց համապատասխանում է ուսուցման 2 

եղանակ՝ մատուցվող և փնտրվող [4]: 

Ուսուցման գործընթացում մեթոդների կիրառումը միշտ չէ, որ հստակ 

դասակարգումով է կիրառվում: Քանի որ կան մի շարք գործոններ, որոնցով էլ 

պայմանավորված խախտվում է դասակարգումը: Այդ գործոններն են՝ դասարանում 

աշակերտների քանակը, մանկավարժական պայմանները, տարիքային 

առանձնահատկությունները, դասի նպատակները, ուսուցչի վարպետությունը: 

Սակայն կան մեթոդներ, որոնց տարատեսակները գրեթե բոլոր դասակարգումներում 
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կան, օրինակ՝ բանավոր ներկայացման մեթոդը: Վերջինս՝ իր տարատեսակներով, 

առավել շատ կիրառվում է տարրական դասարաններում: Բանավոր ներկայացման 

մեթոդի տարատեսակներն են՝ պատմումը, զրույցը, բանավեճը, բացատրությունը: 

Նշված մեթոդները կիրառելի են ուսուցման գործընթացի բոլոր փուլերում՝ 

նպաստելով հաղորդակցական կարողությունների ձևավորմանը և զարգացմանը:  

Այն մեթոդների կիրառումը, որոնք նպաստում են կրտսեր դպրոցականների 

հաղորդակցական կարողությունների ձևավորման գործընթացին, պայմանավորված է  

որոշակի ծրագրված աշխատանքով՝ ուսուցչի հսկողությամբ, որը կազմված է հետևյալ 

փուլերից. 

1-ին փուլ՝ տարրական հաղորդակցական հմտությունների յուրացում. 

աշակերտներին ներառել դասարանական շփման գործընթացում, պատասխանել 

հարցերին՝ տալով սպառիչ պատասխան, ըստ թեմայի հարցադրումներ կատարել, 

մեկնաբանել հարցերն ու պատասխանները, հաղորդագրություններ գրել, պատմել 

տրամաբանորեն և հերթականությամբ: 

2-րդ փուլ աշակերտի կողմից՝ խոսքի սահուն և հստակ արտաբերում. 

կարողանալ հստակ արտահայտել սեփական կարծիքը, խոսքում կիրառել օրինակներ 

խոսակցության թեմայի վերաբերյալ  կարողանալ սեփական միտքն արտահայտել 

պատկերավոր, հստակ հակիրճ, կարողանալ հռետորական հարցեր կազմել և 

հնչեցնել, կարողանալ շփման մեջ մտնել դիմացինի հետ, կարողանալ կարգավորել 

սեփական խոսքի բարձրությունն ու արագությունը: 

3-րդ փուլ՝ կարողանալ երկխոսություն անցկացնել, կարողանալ վարել զրույց, 

կարողանալ կառուցողական երկխոսություն կազմակերպել, կարողանալ 

կազմակերպել քննարկում և ղեկավարել այն, կարողանալ մասնակցել 

կոնֆերանսների, խաղերի և մրցույթների: 

Հաղորդակցումն առաջին հերթին խոսքն է, որտեղ միավորվում են միմյանց 

փոխկապակցված գործառույթներ՝ արտահայտիչ, բողոքարկող և պատկերավոր, 

ուստի և այս գործառույթների իրականացումն էլ սերտորեն կապված է նրա հետ, թե 

որքան ազատ է երեխան տիրապետում խոսքին: Այդ խոսքային հմտությունների 

զարգացումը տեղի է ունենում. 

● առարկայի բովանդակության ուսուցման միջոցով, 

● կիրառական հետազոտական հմտությունների զարգացման միջոցով, 

● սոցիալ-հաղորդակցական հմտությունների զարգացման միջոցով [5]: 

Մեր հետազոտական աշխատանքների ընթացքում իրականացրած 

ուսումնասիրությունների արդյունքում եկանք այն համոզման, որ նպատակահարմար 

է մայրենիի դասերին հաղորդակցական կարողությունների զարգացման նպատակով 

կիրառել տարաբնույթ խաղային մեթոդներ՝ ստեղծագործական, խոսքային, 

ուսումնական, դերային, համակարգչային: Գործունեության այս տեսակները խթանում 

են կրտսեր դպրոցականների ակտիվությունը և հետաքրքրությունըֈ Նրանք 

հատկապես հաճույքով են կատարում այն առաջադրանքները, որոնք մատուցվում են 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաներովֈ Արդյունավետ են նաև գրաֆիկական և 

հնչյունային իմիտացիայի մեթոդները, պրոբլեմային իրավիճակների ստեղծումը: 

Ս.Ա. Կոստինեվիչը [3] ևս նշում է, որ դասերի ժամանակ հուզական- բարենպաստ 

իրավիճակ ստեղծելու համար անհրաժեշտ է կիրառել խաղային միջոցներ և այնպիսի 

վարժություններ, որոնք ուղղված են ստեղծագործական երևակայության և 

հաղորդակցական կարողությունների զարգացմանը, որոնցից են. առաջին դեմքից 

պատմելը, հաճոյախոսությունը՝ հեքիաթասացի կամ հեքիաթի հերոսի հասցեին 
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դրական արտահայտվելը, ըստ բանալի բառերի պատմելը, հեքիաթի ավարտի 

փոփոխությունը: 

Կիսում ենք Ս.Ա. Կոստինեվիչի կարծիքը, քանի որ մեր կողմից մշակված 

մեթոդական համակարգը, որն ուղղված է կրտսեր դպրոցականների հաղորդակցական 

կարողությունների ձևավորմանը, ներառված են այնպիսի առաջադրանքներ, որոնք 

ուղղված են վերոնշյալ կարողությունների զարգացմանըֈ Մեթոդական համակարգի 

փորձարկման արդյունքում մենք արձագրեցինք, որ կրտսեր դպրոցականները 

հաճույքով են կատարում ստեղծագործական բնույթի  առաջադրանքները, քանի որ 

դրանց կատարումը հստակ պատասխաններ չի պահանջում և յուրաքանչյուր 

աշակերտ անկաշկանդ արտահայտում է իր կարծիքը, մտածածըֈ 

Ուսուցման գործընթացի հիմնական մեթոդներից  է զրույցըֈ Դրա միջոցով 

ուսուցիչը ներկայացնում է ուսումնասիրվելիք նյութը, հաղորդակցվում է 

աշակերտների հետ, զարգացնում է նրանց գիտելիքները և այլն: 

Ուսուցման գործընթացում հաճախ կիրառվում են խոսքային վարժություններ, 

որոնք նպաստում են սեփական խոսքային վարքագծի ծրագրավորմանը: Դրանք 

սովորեցնում են ձևավորել հիմնական միտքը, վերլուծել բովանդակությունը՝ 

հիմնվելով խոսքային փորձի և հնարավոր կապերի վրա, միևնույն միտքն 

արտահայտել տարբեր միջոցներով, համապատասխանեցնել միտքը, ժեստերն ու 

դիմախաղն ըստ հաղորդակցման բովանդակության, հստակ արտահայտել հուզական 

տեղեկատվությունը, գնահատել հաղորդակցի միտքն ու պատշաճ արձագանքել նրա 

խոսքերին: 

Պետք է նշել, որ խոսքային առաջադրանքների մեթոդը զարգացման շրջանում է և 

որպես կայացած մեթոդ չի ավարտվել [5]: 

Վերջին ժամանականերում լայն տարածում են ստացել թրեյնինգների 

կիրառումը, որը երնթադրում է, որ յուրաքանչյուր մասնակից պետք է լսի դիմացինի 

պատմությունը (իրադարձություն, ֆիլմ, դեպք)՝ հետևելով կանոնների՝ լինի ուշադիր, 

չընդհատի խոսակցին, ձգտի հասկանալ պատմության իմաստը, խոսակցին հետևի 

դիմախաղով, ժեստերով, դատողություններով: 

Հաղորդակցման կարողությունների զարգացման համար կիրառվում են 

թրեյնինգի հետևյալ տեսակները. երկու կամ երեք մասնակից դերերով, արտահայտիչ 

կարդում են նյութը (մեղադրել, համոզել, ներողություն խնդրել), ուշադիր հետևելով 

ուսուցչի ժեստերին և դիմախաղին՝ որոշել համապատասխանում է արդյոք այն 

ընթերցվող տեքստին, խոսքով արտահայտել տրված հուզական վիճակը՝ կիրառելով 

դիմախաղ և ժեստեր (հրճվանք, դժգոհություն, զայրույթ, ուրախություն և այլն), որոշել, 

թե որտեղ է կետադրական նշանը, զույգերով քննարկել  ֆիլմից հատված և այլն: 

Այսպիսով, ուսուցման գործընթացում կրտսեր դպրոցականների 

հաղորդակցական կարողությունների ձևավորման արդյունավետությունը 

պայմանավորված է, այդ կարողությունների զարգացմանն  ուղղված մեթոդների և 

միջոցների լիարժեք կիրառությամբֈ Կարևոր չէ թե մեկ դասի ընթացքում քանի մեթոդ է 

կիրառվում, կարևորն այն է, թե ինչպես է կիրառվում, քանի որ դասի 

արդյունավետությունը պայմանավորված է մեթոդի ճիշտ և տեղին կիրառումից:  
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РЕЗЮМЕ 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

ЕНОКЯН Т.В. 
 

В статье представлены учебные методы и средства, которые способствуют 

формированию коммуникативных способностей школьников. Показано, что навыки 

общения могут формироваться посредством целенаправленной работы, путей разделения 

фаз формирования коммуникативных способностей, подчеркнув их важность в процессе 

обучения. Формирование коммуникативных  навыков  младших школьников эффективны, 

если в процессе обучения применяются задачи, которые дают возможность школьнику 

свободно выразить свои мысли и эмоции.  

 

SUMMARY 

CAPACITY AND METHODS OF FORMATION YOUNG SCHOOLCHILDREN 

COMMUNICATION APPLICATION OF FUNDS 

YENOKYAN T.V. 
 

The teaching methods and means that contribute to the formation of schoolchildren's 

communicative abilities have been presented in the article. The formation of junior 

schoolchildren's communicative abilities is effective, if the tasks, which provide pupils to 

express their minds and emotions, will be used. 
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Հոդվածում քննարկվում են պարսկերենի անձի հատկանիշ արտահայտող 
դարձվածային միավորների տարբերակները, որոնք երկբաղադրիչ, եռաբաղադրիչ կամ 
բազմաբաղադրիչ կապակցություններ են: 

Պարսկերենի անձնանիշ դարձվածքներն ունեն բառային, քերականական 
(ձևաբանական, շարահյուսական), քանակային տարբերակներ, ինչպես նաև 
հնչյունական և ուղղագրական տաբերակներ, որոնք պարսկերենի դարձվածաբանական 
համակարգին բնորոշ առաձնահատկություններից են: Այս տարբերակների 
ուսումնասիրությունը հնարավորություն է տալիս պատկերել անձի հատկանիշ 
արտահայտող դարձվածային միավորների կառուցվածքային տեսակները և 
բացահայտել բառաքերականական առանձնահատկությունները: 

Բանալի բառեր. անձնանիշ դարձվածային միավորներ, դարձվածային տարբերակ, 

բառային տարբերակ, քերականական տարբերակ, քանակային տարբերակ,  

հնչյունական և ուղղագրական  տարբերակներ 

        Ներկայացված է խմբագրություն 16. 03. 2018 
 

Դարձվածաբանությունն ուսումնասիրում է կայունության տարբեր աստիճանի 

բառակապակցություններ և նախադասություններ, որոնք ունեն բառային մշտական 

կազմ, իմաստի ամբողջականություն  և որպես բառային առանձին միավորներ 

վերարտադրելի են [1]: 

Դարձվածքների իմաստային խմբերի մեջ առանձնանում են անձի հատկանիշ 

արտահայտող կապակցությունները՝ անձնանիշ դարձվածային  միավորները (ԱԴՄ), 

որոնք երկանդամ, եռանդամ կամ բազմանդամ կառույցներ են: Այս միավորների 

արտահայտության պլանում կան կենդանի նշանակող բառեր (առյուծի սիրտ ունենալ, 

ուղտի ականջում քնել), թռչուն կամ սողուն նշանակող բառեր (աղավնու պես անմեղ,  

օձի պես իմաստուն), մարդու մարմնի անվանումներ (լեղին ջուր կտրել, քար սիրտ, 

գլուխը բարձր), գերագույն ոգու կամ աստվածության անվանումներ (Աստծո պես՝ նման, 

Քրիստոսի պես՝ նման), կրոնական, պատմական անձնավորության անվանումներ 
(Ռոստամի նման, Մաջնունի նման, Հովսեփի եղբայրների նման [2]), հատկանշային 
առարակաների անվանումներ (մեղրի պես քաղցր, ծաղկի պես հոտավետ), 

գունանուններ (պատի պես ճերմակ, ածուխի պես սև, նռան  հատիկի նման կարմիր) [3]ֈ 

Այս կարգի միավորներներն ունեն ձևաիմաստային տարբեր խմբեր, 

տարբերակներ, ձևաբանական և շարահյուսական առանձնահատկություններ, որոնք 

տարբեր լեզուներում տարբեր դրսևորումներ ունեն: Այդ առումով ԱԴՄ-ների 
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տարբերակները որոշակի յուրահատկություն են դրսևորում պարսկերենում, ուստի 

անհրաժեշություն է զգացվում անդրադառնալ այդ հարցինֈ  

Պարսկերենի դարձվածքների բնորոշ առանձնահատկություններից մեկը 

բառային կազմի կայունությունն է: Բայց և այնպես շատ դարձվածային միավորներ, 

ինչպես նաև ԱԴՄ−ներն  ունեն տարբերակներ, որոնք չեն խաթարում դարձվածքների 

կայունությունը [4]: Մասնագիտական գրականության մեջ դարձվածային 
տարբերակները դարձվածային կապակցության միակառույց կամ բազմակառույց 

միավորներ են, որոնք ունեն ընդհանուր բառային կազմ, պատկանում են նույն 

քերականական կարգին և զանազանվում են քերականական ձևերով ու  բառերի 

շարադասությամբ. դրանց բառային կազմը կարող է մասամբ համընկնել [5]: 

Լեզուներում սովորաբար առանձնացնում են ԱԴՄ−ների բառային, 

քերականական (ձևաբանական ու շարահյուսական) և քանակական  տարբերակներ,   

մինչդեռ ժամանակակից պարսկերենում դրանցից բացի առկա են նաև ուղղագրական և 

հնչյունական տարբերակներ: Գ. Գոլևան դարձվածային միավորների տարբերակները 

նախևառաջ դասակարգում է ըստ կառուցվածքային առանձնահատկությունների՝ 

համակառույց և տարակառույց: Համակառույց տարբերակները  ներառում են  բառային, 

ձևաբանական, հազվադեպ նաև հնչյունաբանական և ուղղագրական ձևերը: 

Տարակառույց տարբերակներին պատկանում են շարհյուսական կամ շարադասական 

ձևերը [6]: Դիտարկենք դրանք առանձին-առանձինֈ 

1. Բառային տարբերակներն առաջանում են բաղադրիչներից մեկի փոփոխման 

դեպքում: Դարձվածային միավորների  փոփոխվող անդամները հիմնականում 

հոմանշային զույգ են կազմում: Օրինակ` ātaš az češmaš parid (jost) -  (پزیذ )جست  آتص اس چطمص  

-  աչքից կրակ թռավ, 

  ātaš afruxtan (rošan kardan) -     -(افزّختي  )رّضي کزدى  آتص    իրավիճակը սրել (բռց. 

կրակ վառել), 
dud az saraš boland šod (bar xāst)  սիրտը կրակով այրվեց  -بلٌذ ضذ )بز خاست (  دَد اس سزش - 

(բռց. գլխից ծուխ բարձրացավ), 

 češm az jahān (doniā) foru bastan  մահանալ (բռց. աչքը -     -فزَ بسته جِاى )دًیا(  چطم اس 

աշխարհից փակել), 

mesl-e (hokm-e) barre  գառան պեսֈ       -بزي    هثل)حکن(  - 

Այնուամենայնիվ բառային տարբերակներ կազմվում են նաև ոչ բուն հոմանշային 

զույգերից: Օրինակ՝ āb zir-e pusteš raft (david)  ,ուժ հավաքեց   رفت )دّیذ (  پُستص  -آب سیز    

գործերը հաջողեցին (բռց. ջուրը մաշկի տակ գնաց /վազեց), 

az āb roğan (kare) gereftan  -    گزفتهرّغي )کزٍ ( اس آب   - ամեն ինչից օգուտ քաղել ( բռց. 

ջրից յուղ /կարագ քամել), 

abğure gereftan (čalāndan)  ոչ լիաթոք լաց լինել (բռց. խակ  -     -گزفتي )چالًذى(   آبغُري  

խաղողից հյութ վերցնել /քամել), 
            gereh bar abru zadan (andāxtan)  - سدى  )اًذاختي ( ز ابزَگزي ب  -   կատաղել, բարկանալ 

(բռց. հոնքերին կնճիռ խփել/գցել), 
            āberu-ye xod ra rixtan (bordan) ریختي )بزدى (آبزَی خُد را    -   -  իրեն պատվազրկել (բռց. 

պատիվը թափել/տանել), 
Երբեմն հանդիպում է նաև բաղադրիչների միաժամանակյա փոփոխություն: 

Օրինակ՝ āb az lab o luče-aš (dahānaš) sarāzir šod (rixt) ّ لْچَ اش ) دُاًص(   سزاسیز ضذ      -لب آب اس  

     ապշած է, հիացած է (բռց. ջուրը բերանից/ շրթունքից  գնաց/թափվեց), 

 pā (qadam) az xat-e (marz-e) čizi birun  (xārej)  nahādan (gozāštan) خط اس   پا )قذم(    
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)خارج ( ًِادى  )گذاضتي(  بیزّى   چیشی)هزس  (    - սահմաններից դուրս գալ (բռց. ոտքը 

սահմանից/գծից  դուրս հանել/դնել) 
2. Քանակային տարբերակները միմյանցից զանազանվում են բաղադրիչների 

քանակային կազմով, որոնք երբեմն կարող են զեղչվել: Օրինակ`  āftāb-e [omr-e] u zard 

šode  կյանքի արևը ավարտին մոտենալ (բռց. նրա [կյանքի] արևը    -آفتاب ]عمز[ اَ سرد ضذي    - 

դեղին է դարձել), 

 bar [sar-e] ān budan  ,վճռականություն ունենալ, հակված լինել   -بز]سز[ آن بُدن    - 

mahal-e sag [ham] nagozāšt  ,շան տեղ [էլ] չդնել    -محل سگ  ] ٌم[  وگذاضت    -

  [mesl-e ] nardbān-e  dozdhā   -   مثل[ وزدبان دسد ٌا[  -  շատ բարձրահասակ մարդ (բռց. 

գողի աստիճան(ի) [պես]), 

  [bar] sar-e kasi havār šodan  .մեկի համար բեռ դառնալ (բռց -   -]بز [ سز کسی ٌُار ضذن  

մեկի գլխին բեռ դառնալ), 

   be na‟l o [be] mix  zadan  երկակի խոսել, հստակ   -بً وعل َ ]بً[ میخ  سدن   - 

չարտահայտվել (բռց. պայտին ու մեխին խփել)ֈ 

 Նշված օրինակները ցույց են տալիս, որ տարբերակների բաղադրիչները սղվում 

են  նախադաս, միջադաս դիրքերումֈ  

 Դարձվածային միավորների քանակային տարբերակների առանձին տիպ կարելի 

է համարել բանաստեղծական դարծվածքների երկրորդ տողերի՝ միսրաների զեղչումը, 

ինչպես՝  

Āb dar kuze va mā tešne labān mi gardim     [Yār dar xāne va mā gerd-e jahān mi 

gardim] 
 در خاوً َ ما گزد جٍان می گزدیم کُسي َ ما تطىً لبان می گزدیم      ]یارآب در 

Ջուրը կժի մեջ է, իսկ մենք ծարավից տանջվում ենք 

[Ընկերը տանը, իսկ մենք աշխարհի շուրջն ենք պտտվում]: 

 3. Քերականական տարբերակները բաժանվում են ձևաբանական և 

շարահյուսական տեսակներիֈ  

Ա. Ձևաբանական տարբերակներն առաջանում են կառույցների անդամների 

ձևաբանական հատկանիշների հիման վրա: Այս տարբերակները ձևավորվում են 

բաղադրիչների եզակի−հոգնակի ձևերով, հոդի, նախդիրների, հետադրությունների 

առկայությամբ և բացակայությամբ,  տարբեր կցական դերանունների կիրառությամբ: 

Օրինակ՝ be (bar) bād dādan  ,քամուն տալ      -باد دادن   بَ )بز (   -

 ābemān  dar (tuye ) yek juy nemi ravad  մեր ջուրը մի -   -یک جُی ومی رَد    در )تْی (آبمان  

առվով չի հոսում, 

češmaš (češmam) čahār tā šavad    )چٍار تا ضُد  چطوص)چطون-  -  պետք է ավելի ուշադիր 

լինել (բռց. աչքը/աչքս չորս դառնա), 

 bāj (bāji) be ham nahādan  իրար չզիջել, իրար հավասար -   -بً ٌم وٍادن باج  ) باجی(   

լինել (բռց. իրար հարկ չվճարել), 

del-e xoš (xoši) nadāštan az kasi  մեկին չսիրել -   -وذاضته اس کسی خْش ) خْضی(  دل  

nāxon  (nāxonhā) tiz kardan barāye čizi  / եղունգը -     -تیش کزدن بزای چیشی ًاخي ) ًاخي ُا (  

եղունգները սրելֈ 

Բ. Շարահյուսական տարբերակները պատկանում են տարակազմ դարձվածային 

միավորներին և ձևավորվում են շարահյուսական տարբեր հարաբերությունների 

արտահայտման հետևանքով: Օրինակ՝ 

 az in dar be ān dar zadan  // [be] in dar va ān dar zadan  

 اس ایه در با آن در سدن // ]بً[ ایه در َ آن در سدن

               բոլոր դռները թակել, դռնեդուռ ընկնել, 
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xomayeze-ye čizi rā kešidan // dar  xomayeze-ye čizi budan 

 خمیاسي چیشی را کطیذن // در خمایشي چیشی بُدن

             ձգտել ինչ−որ բանի (բռց. հորանջել)ֈ 

4. Հնչյունական տարբերակները բնորոշ են պարսկերենինֈ Պարսկերենի 

դարձվածային միավորների կազմում որոշ բաղադրիչներ կարող են ունենալ 

արտասանական տարբերակներ, որոնք արտահայտվում են գրության մեջ: Օրինակ՝ pā  
(pāy) rā dar kafš-e kasi kardan -    -را در کفص کسی کزدن   پا ) پای(   խառնվել մեկի գործերին (ոտքը 

մեկի կոշիկի մեջ դնել), 

          mu (muy) rā az māst mi kešad -     -را اس  ماست می کطذ   هْ )هْی (   գործը մանրամասն 

կատարել (բռց. մածունից մազ քաշել), 

          yaxe-ye (yaqe) kasi rā gereftan  ձանձրացնել, կպչել մեկին -   -کسی را گزفته یخَ  ) یقَ (  

(բռց. մեկի օձիքը բռնել)ֈ 

5. Ուղղագրական տարբերակները հանդիպում են պարսկերենի այն  

դարձվածքներում, որոնց բաղադրիչները երբեմն ունենում են նույն արտասանությունը, 

սակայն ուղղագրությամբ տարբերվում են: Օրինակ՝ harf-e sad tā yek ğāz (qāz) -  حزف  صذ تا

 դատարկախոս (բռց. հարյուր բառը՝ մի գրոշ)ֈ   -  غاس ) قاس( یک

Պարսկերենում, ոչ հազվադեպ, հանդիպում են այսպես կոչված համակցված 

տարբերակներ, երբ ԱԴՄ-ների բառային, քանակական, ձևաբանական և մյուս կարգի 

տարբերակները հանդես են գալիս համատեղֈ Օրինակ՝  āb-e bāriki [dar (be) juy] dāštan – 

[ داضته  )بَ( جْی درآب باریکی ]   - ապհովված, անհոգ լինել (բռց. մի քիչ ջուր ունենալ (առվում)) 

         pā  dar havā [soxan] goftan  (harf zadan)          -  گفتي )حزف سدى( ]سخه[پا در ٌُا    -

անհեթեթություն դուրս տալ, դատարկաբանել (բռց. ոտքը օդում խոսել): 

Այսպիսով, ԱԴՄ−ների տարբերակները պարսկերենում ունեն որոշ 

կառուցատիպեր՝ իրենց բնորոշ իմաստային առանձնահատկություններով:  

ա) Բառային տարբերակներում հիմնականում փոխվում են հոմանիշ բայական 

բաղադրիչները. հազվադեպ տարբերակներ են կազմում ոչ հոմանիշ բաղադրիչները, 

որոնք իմաստային մերձավորություն են դրսևորում շարահյուսական տվյալ 

միջավայրումֈ   

բ) Քանակային տարբերակները ձևավորվում են կառույցի էլլիպսիսի՝ 

բաղադրիչներից  մեկի զեղչման հետևանքով: Երբեմն զեղչվում են նաև 

բանաստեղծական դարծվածքների երկրորդ տողերըֈ 

գ) Քերականական տարբերակները բնութագրվում են կառույցի բաղադրիչների 

ձևաբանաշարահյուսական հատկանիշներովֈ Ձևաբանական տարբերակները 

ձևավորվում են բաղադրիչների եզակի−հոգնակի ձևերով, հոդի, նախդիրների, 

հետադրությունների առկայությամբ և բացակայությամբ,  շարահյուսական 

տարբերակների ձևավորման հիմքում ընկած է իմաստաբանական գործոնըֈ  

դ) Հնչյունական տարբերակների ձևավորման գործոն կարող են դառնալ 

դարձվածքների որոշ բաղադրիչների արտասանական տարբերակներըֈ 

ե) Ուղղագրական տարբերակները բնութագրվում են դարձվածքների 

բաղադրիչների արտասանական նույնությամբ և ուղղագրության տարբերությամբֈ 

 Անձնանիշ դարձվածքների տարբերակները պարսկերենում պատկերավոր 

համեմատությունների յուրահատուկ համակարգ են կազմում: 
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РЕЗЮМЕ 

ВАРИАНТЫ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ СОЧЕТАНИЙ СО ЗНАЧЕНИЕМ ПРИЗНАКА 

ЛИЧНОСТИ В  ПЕРСИДСКОМ ЯЗЫКЕ 

ТОРОСЯН Р. В. 

 В статье обсуждены варианты фразеологических сочетаний со значением признака 

личности в  персидском языке. Эти варианты – двухкомпонентные, трехкомпонентные 

или многокомпонентные сочетания. 

  Рассмотрены  лексические, грамматические (морфологический, синтаксический), 

квантитативные варианты фразеологических сочетаний со значением признака личности, 

а также фонетические и орфографические варианты, которые являются особенностью 

персидского фразеологизма. Выявлены структурные виды и  лексико-грамматические 

особенности фразеологических сочетаний со значением признака личности. 

 

SUMMARY 

THE VARIANTS OF PHRASEOLOGICAL UNITS DENOTING A HUMAN‟S APPEARANCE 

IN FARSI 

TOROSYAN H. V. 
 The article discusses the variants of phraseological units denoting a human‟s appearance 

in farsi. These units are double-component,triple-component or multi-component 

combinations. 

 The article analyzes lexical, grammatical (morphological, syntax), quantative variants of 

phraseological units denoting a human‟s appearance and also phonetic and orthographic 

variants which are the particularity of persain phraseology.  

 The article shows the structure types and lexical-grammatical features of units denoting 

a human‟s appearance. 
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     Հայրենիք-Սփյուռք մշակութային բազմաբնույթ փոխառնչությունների 
ուսումնասիրման տեսակետից մեծ կարևորություն է ներկայացնում գրականության 
բնագավառում ծավալված փոխգործակցության բացահայտումն ու լուսաբանումը: Հարցի 
ուսումնասիրումը թույլ կտա համակարգել այս ուղղությամբ կատարված հիմնական 
աշխատանքները և ընդհանրական պատկերացումներ ձևավորել գրականության 
բնագավառում Հայրենիք-Սփյուռք փոխառնչությունների վերաբերյալ:   Պատմական 
հետաքրքրություն է ներկայացնում հատկապես 1980-ական թվականներին ծավալված 
փոխառնչությունները, դրանք առավելապես կապված են այս ժամանակահատվածում 
փոխայցելությունների ակտիվացմամբ և մի շարք համագումարների հրավիրմամբ, որոնք 
նպաստեցին հայրենիք-սփյուռք մշակութային կապերի ամրապնդմանն ու 
աշխարհասփյուռք հայ գրողներին հայրենիքի շուրջ համախմբելուն:  

 Բանալի բառեր. Հայկական Սփյուռք, Հայրենիք-Սփյուռք մշակութային 
փոխառնչություններ, գրականություն, Սփյուռքահայության հետ մշակութային կապի 
կոմիտե, Հայաստանի գրողների համագումարներ:  

 Ներկայացված է խմբագրության 26.02․2018 

  Սփյուռքահայ գրականության գործիչների հետ տարվող աշխատանքը 

հիմնականում համակարգվում էր Սփյուռքահայության հետ մշակութային կապի 

կոմիտեն (այսուհետ Կոմիտե):  1964թ. հունիսի 25–ին Երևանում՝ Արվեստի 

աշխատողների տանը կայացած, Սփյուռքահայության հետ մշակութային կապի կոմիտեի 

հիմնադիր ժողովում [1, թ. 3], ի թիվս այլ բաժանմունքների, որոշվում է ստեղծել նաև 

Գրականության բաժանմունք (նախագահ՝ բանաստեղծուհի Սիլվա Կապուտիկյան) [2, թ. 

2]: Մեկ այլ կարևոր հանգամանք էր  Խորհրդային Հայաստանի 60-ամյա հոբելյանի 

նախօրեին (1980թ. նոյեմբերի 24-26-ին), ՀԽՍՀ ԳԱ-ի դահլիճում Կոմիտեի կազմակերպած 

սփյուռքահայ ներկայացուցիչների համաժողովի 3, թ. 1 նախօրեին ՀԽՍՀ Գերագույն 

խորհրդի կողմից մի շարք մրցանակների սահմանումը, որոնք պետք է տրվեին տարբեր 

բնագավառներում իրենց գործունեությունը ծավալած մշակութային գործիչներին:  ՀԽՍՀ 

Գրողների միությունը սահմանում է Խ. Աբովյանի անվան մրցանակ՝ գեղարվեստական 

գրականության և լրագրության բնագավառի համար [3, թ. 4]:  

1981թ. հունվարին բանաստեղծ Վ. Դավթյանի գլխավորությամբ արվեստագետների 

մի խումբ մեկնում է ԱՄՆ: Խմբի կազմում էին Հայաստանի գրողների վարչության 

նախագահ Վարդգես Պետրոսյանը և հանրապետության ժողովրդական արտիստուհի, 

մեներգչուհի Լուսինե Զաքարյանը: Գրողների վարչության նախագահը ներկա է գտնվում 

mailto:anixach-94@mail.ru


47 

 

Վ. Սարոյանի հուշ-երեկոյին, որը կազմակերպվել էր Ֆրեզնո քաղաքում՝ մեծ գրողի 

ծննդավայրում: Երեկոյին մասնակցում էին  մեծաթիվ ունկնդիրներ, և ոչ միայն հայեր, 

ելույթ են ունենում հայկական ու ամերիկյան գրական-մշակութային շրջանակների 

ներկայացուցիչներ՝ Վ. Սարոյանի տաղանդի երկրպագու ընթերցողներ: Ներկաների վրա 

խոր տպավորություն են թողնում անվանի երգչուհի Լուսինե Զաքարյանի ելույթները: 

Հուշ-երեկոյից մեկ-երկու շաբաթ առաջ տեղական իշխանությունների որոշմամաբ 

Ֆրեզնոյի Մեծ թատրոնը անվանակոչվում է Վ. Սարոյանի անունով:  

Վ. Պետրոսյանը մի քանի հանդիպումներ է ունենում նաև Լոս Անջելոսի հայկական 

համայնքի կազմակերպությունների ու միությունների, հայկական դպրոցների 

տնօրենների հետ: Նրա այցելությունը նկատելի աշխուժություն է հաղորդում ամերիկայի 

համայնքին [5, թ.24]: 1981թ. սկզբներին Լիբանան է հրավիրվում հայազգի անվանի 

արձակագիր Սերո Խանզադյանը՝ մասնակցելու Հայաստանի 61-ամյա հոբելյանի 

հանդիսությանը: Վերջինս այցելում է գրեթե բոլոր հայկական դպրոցները, բազմաթիվ 

հանդիպումներ ունենում: Անվանի գրողի այցելությունը որոշակի բարերար դեր  ու 

նշանակություն է ունենում լիբանանահայ համայնքին գոտեպնդելու գործում [5, թ. 25]: 

1981թ.-ի հոկտեմբերի 21-ից մինչև դեկտեմբերի 24-ը Լիբանան է գործուղվում նաև 

բանասիրական գիտությունների դոկտոր Լևոն Հախվերդյանը՝  հայ գրականությանն ու 

արվեստին վերաբերող դասախոսություններ կարդալու նպատակով: Նա երկու ամիս 

շարունակ յուրաքանչյուր կիրակի «Հայկազյան» քոլեջի ընդարձակ սրահում հանդես է 

գալիս մի շարք բանախոսություններով և լիբանանահայ ունկնդիրներին ներկայանում  

«Խորհրդային գրականությունը 20-ական թվականներից մինչև 1980-ական 

թվականներին» դասընթացով: Նույն դասընթացով, բայց ավելի ամփոփ ծրագրով, հանդես 

է գալիս «Հյուսիսյան» հայագիտական հիմնարկում [5, թ. 38]:  Լ. Հախվերդյանը  և գրող 

Վահե Վահյանը զեկուցումներով ներկայանում են Բեյրութի Խորհրդային մշակութային 

կենտրոնում կազմակերպված Խորհրդային Հայաստանի 61-րդ տարեդարձին նվիրված 

հանդիսավոր արարողությանը:  

Լևոն Հախվերդյանը ելույթներ է ունենում «Նշան Փալանջյան» ճեմարանում, 

«Սահակյան- Լևոն Մկրտչյան», «Թեքեյան» վարժարաններում, Ավետարանական 

քոլեջում, Դարույի Հակոբյան, Պողոս Կարմիրյան, Հովհակիմյան-Մանուկյան, Լևոն 

Նազարյան վարժարաններում և Անթիլիասի դպրեվանքում, հանդիպումներ է ունենում 

Հայկական մարզական միության ղեկավարության, «Նոր սերունդ» հնչակյան 

մշակութային միության, Զմմառի վանքի հոգևորականության և «Շուշանիկ» կանանց 

ակումբի հետ [5, թ. 39]:  

Լ. Հախվերդյանը Սփյուռքահայության հետ մշակութային կապի կոմիտեի 

նախագահ Վարդգես Համազասպյանին ներկայացրած զեկուցագրում՝ խոսելով իր 

տպավորությունների և ուղևորության ընթացքի մասին նշում է. «Ես համոզվեցի, որ 

Բեյրութը հայ սփյուռքի հոգևոր-մշակութային-կրթական կենտրոնն է, որի պահպանումը 

համազգային նշանակության առաջնահերթ գործ է» [5, թ. 40]:   

Կոմիտեն՝ 1981թ. մայիսին Հայաստանի գրողների միության հետ նշում է 

ամերիկահայ նշանավոր գրող, հասարակական գործիչ Անդրանիկ Անդրեասյանի 

ծննդյան 70-ամյակը [5, թ. 27]: 

Ներկայացվող ժամանակաշրջանում մեկ այլ կարևոր իրադարձություն էր 

Հայաստանի գրողների 7-րդ համագումարը, որին մասնակցելու նպատակով հայրենիք են 

ժամանում սփյուռքահայ 12 անվանի գրողներ, այդ թվում՝ Վահրամ Մավյանը 
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(Պորտուգալիա), Ռուբեն Մելիքը (Ֆրանսիա), Օննիկ Սարգսյանը (Լիբանան), Անդրանիկ 

Անդրեասյանը (ԱՄՆ) և այլն:  

Հրավիրվածների թվում էր անգլիագիր հայ բանաստեղծուհի և թարգմանչուհի 

Դայանա Տեր Հովհաննիսյանը, որը հայ և ռուս ժամանակակից պոեզիայի նմուշները 

թարգմանաբար ներկայացնում էր անգլիացի ընթերցողներին: Նրա մի քանի 

բանաստեղծություններ լույս են տեսնում «Հայրենիքի ձայն» թերթում անվանի 

բանաստեղծներ Վ. Դավթյանի և Գ. Էմինի թարգմանությամբ [5, թ. 28]:  

Խորհրդային Հայաստանի 61-րդ տարեդարձի նախօրեին` 1981թ. նոյեմբերի 28-ին 

ՀԽՍՀ Գերագույն խորհրդի սահմանած  մրցանակներին են արժանանում սփյուռքահայ 

մի խումբ հասարակական ու մշակութային գործիչներ:  

ՀԽՍՀ Գերագույն Խորհրդի նախագահության «Խաղաղության և Մայր Հայրենիքի 

հետ կապերի ամրապնդման օգտին ակտիվ մասնակցության համար» մրցանակը 

հետմահու շնորհվում է մեծանուն գրող Վիլյամ Սարոյանին: Հայաստանի գրողների և 

ժուռնալիստների միության Խ. Աբովյանի անվան մրցանակին արժանանում է 

լիբանանահայ անվանի բանաստեղծ, հրապարակախոս և հասարակական գործիչ 

Գառնիկ Ադդարյանը:  

ՀԽՍՀ Լուսավորության մինիստրության Մեսրոպ Մաշտոցի անվան մրցանակը, որը 

սահմանված էր Սփյուռքում Մայրենի լեզուն կենդանի պահելու համար, շնորհվում է 

մանկավարժ, լիբանանահայ նշանավոր գրող Վահե Վահյանին [12, էջ 19-20]:  

Գրականության բնագավառում Հայրենիք-Սփյուռք մշակությաին 

փոխառնչությունների նոր թափով շարունակվում են 1982 թվականին:  Մարտ ամսին 

Լիբանան է այցելում Հայաստանի գրողների միության նախագահ Վարդգես 

Պետրոսյանը՝ մասնակցելու «Շիրակ» հանդեսի հիմնադրման 25-ամյակի հոբելյանական 

հանդիսություններին: Նա նույնպես չի սահմանափակվում «Շիրակի» շրջանակներով և 

հանդիպումներ է ունենում լիբանանահայ համայնքի տարբեր շրջանակների հետ, նրանց 

ծանոթացնում խորհրդահայ գրականության, մասնավորապես՝ երիտասարդ գրողների 

ստեղծագործություններին: Վ. Պետրոսյանը այցելում է հայկական դպրոցներ, 

խանդավառ ու ջերմ հանդիպումներ ունենում սփյուռքահայ ուսուցիչների ու 

դպրոցականների հետ [6, թ. 30]: 

Ներկայացվող ժամանակաշրջանում նշանակալից իրադարձություն է տեղի 

ունենում Երևանի պանթեոնում, 1982թ. մայիսի 29-ին հողին է հանձնվում մեծահամբավ 

գրող Վիլյամ Սարոյանի աճյունասափորը՝ հանգուցյալի կտակի համաձայն: Գրողի 

աճյունասափորը Ֆրեզնոյից Երևան են բերում հանձնախմբերի անդամներ փաստաբան 

Ռոբերտ Դեմիրը (Սան Ֆրանցիսկոյից), Ֆրեզնոյի համալսարանի դասախոս, պրոֆեսոր 

Տիգրան Գույումջյանը, «Օբզերվեր» թերթի արտոնատեր խմբագիր և «Թեքեյան 

մշակութային միության» ատենապետ Օշին Քեշիշյանը [6, թ. 36]:  

Հարկ է նշել, որ 1983 թվականին նոր էջ է բացվում հայրենիք-սփյուռք մշակութային 

փոխառնչություններում: Պատմության այս ժամանակահատվածը և հաջորդող 

տարիները առանձնանում են միջազգային-քաղաքական իրադրության ծայրահեղ 

վատթարացմամբ և լարվածությամբ: Աշխարհի գլխին կախվում է ատոմային 

պատերազմի իսկական վտանգը: Աշխարհաքաղաքական հենց այս իրադարձություններն 

էլ իրենց դրոշմն են թողնում հայրենիք-սփյուռքի փոխհարաբերությունների վրա և 

պայմանավորում համագործակցության հետագա ընթացքը: Հայրենիքի և սփյուռքի 

մտավորականները համատեղ հանդես են գալիս ի պաշտպանություն խաղաղության 

հաստատման [7, թ. 2]:  
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Կոմիտեի հրավերով, 1983թ. հոկտեմբերին Երևանում կայանում է սփյուռքահայ 

գրողների ու լրագրողների 15-օրյա սեմինար-հավաքը: Հավաքին մասնակցում են 

«Աշխարհ» թերթի խմբագիր Ավետիս Ալիքսանյանը, գրող Սարգիս Քեչյանը, բանաստեղծ, 

մանկավարժ Հիլդա Գալֆայանը, մեծանուն ռեսժիսոր, թատերական գործիչ Հովհաննես 

Փիլիկյանը, ականավոր բանաստեղծուհի Ալիսա Կիրակոսյանը, թարգմանիչ- 

բանաստեղծուհի Դայան Տեր-Հավհաննիսյանը, Հայկական բարեգործական ընդհանուր 

միության «Հուշարար» ամսագրի խմբագիր, գրականագետ Անդրանիկ Փոլադյանը, 

դրամատուրգ-նկարիչ Մկրտիչ Հաճյանը, «Զարթոնք» թերթի խմբագիր Հակոբ 

Ավետիսյանը և ուրիշներ: Հավաքում արծարծվում են  բազմաթիվ հարցեր, որոնք 

վերաբերում էին սփյուռքահայ գրականությանը: Մասնակիցները անում են մի շարք 

գործնական առաջարկություններ: Սփյուռքահայ գրողներին ընդունում և զրույցներ են 

ունենում ՀԿԿ Կենտկոմի քարտուղար Կարլեն Դալլաքյանը, ՀԽՍՀ գիտությունների 

ակադեմիայի նախագահ Վիկտոր Համբարձումյանը, Մինիստրների խորհրդի 

նախագահի առաջին տեղակալ Ալեքսան Կիրակոսյանը և այլ պաշտոնատար անձինք: 

Հանդիպումներն անցնում են մտքերի ազատ փոխանակության անկաշկանդ 

մթնոլորտում: Արդյունավետ է անցնում հյուրերի հանդիպումը Հայաստանի Գրողների 

տանը, ուր նրկա են գտնվում մի շարք գրողներ, խմբագիրներ և «Խորհրդային Հայաստան» 

հրատարակչության տնօրեններ: Գրողների վարչության նախահագ Վարդգես 

Պետրոսյանը պատասխանում է հյուրերի հնչեցրած բազմաթիվ հարցերին: Հանդիպման 

ընթացքում, որոշվում է ավելի հաճախակի տպագրել սփյուռքահայ գրողների գործերը [7, 

թ. 8-9]:  

Վիլյամ Սարոյանի աճյունասափորը հայրենի հողում ամփոփելու տարելիցի 

առնչությամբ 1983թ. մայիսին Ֆրեզնոյից հայրենիք է ժամանում հատուկ հանձնախումբ 

սփյուռքահայ առաջադիմական հասարակական գործիչ, գրող Արամ Արաքսի 

գլխավորությամբ: Հանձնախմբի կազմում էր նաև Սարոյանի քրոջ դուստրը՝ Ժակլին 

Ղազարյանը: Հանձնախմբի անդամները հայրենի գրողների ու մտավորականների հետ 

այցելում են գրողի շիրմաթմբին՝ հարգանքի տուրք մատուցելու մեծ գրողի հիշատակին:  

Նույն այս օրերին Կոմիտեի շենքում տեղի է ունենում խաղաղության ցույց 

սփյուռքահայ և հայրենի մտավորականների մասնակցությամբ: Սփյուռքահայ գործիչներ 

Ա. Արաքսը, Ա. Բաթալիան, Ժիրայր Ճապաղջուրյանը, Ժանեթ Արաքսը, խորհրդահայ 

անվանի արձակագիր Սերո Խանզադյանը և ելույթ ունեցող այլ մտովորականներ 

խստագույնս դատապարտում են միջազգային նոր իրադրությունը և Ռեյգանի 

վարչակազմի աշխարհակալ քաղաքականությունը: Կոմիտեի պլենումի անդամների 

ստորագրությամբ ՄԱԿ-ին  է ուղարկվում ուղերձ: ՄԱԿ-ի զինաթափման հարցերով 

ընդհանուր բաժանմունքի ենթաքարտուղարի օգնական Պրվոսլավ Դավինչին 

հավաստելով Կոմիտեի ուղերձի ստացումը ի պատասխան Վ.Ե. Համազասպյանին գրում 

է. «ՄԱԿ-ի զինաթափման բաժանմունքը մեծապես գնահատում է անհատների և 

կազմակերպությունների՝ խաղաղությունը պահպանելու մտահոգությունը: Մենք 

երախտապարտ ենք Ձեր աջակցության համար» [7, թ.10]:  

1983 թ. Հայրենիքից Սփյուռք են մեկնում մի շարք նշանավոր արվեստագետներ: 

Հունվարին Ամերիկա և Կանադա է մեկնում խորհրդահայ ականավոր արձակագիր Սերո 

Խանզադյանը, որի ելութները ընդունվում են հայրենասիրական մեծ ոգևորությամբ [7, թ. 

13]: 

Հայաստանի Գերագույն խորհրդի և մինիստրությունների, ՀԽՍՀ ԳԱ և 

ստեղծագործական միություների 1983թ. մրցանակներին են արժանանում սփյուռքահայ 
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անվանի մի շարք գործիչներ: Հայաստանի գրողների և ժուռնալիստների միությունների 

Խաչատուր Աբովյանի անվան մրցանակը հանձնվում է Զավեն-Լևոն Սյուրմեկյանին [7, թ. 

20]: 

1984-1985թթ. քաղաքական իրադրությունով պայմանավորված սփյուռքի հայկական 

գաղթօջախներում տեղի են ունենում նկատելի տեղաշարժեր: Մեծ քանակությամբ հայեր 

հեռանում են Իրանից և Լիբանանից և բնակություն հաստատում եվրոպական 

երկրներում, Ավստրալիայում, Կանադայում, առավել մեծ քանակությամբ ԱՄՆ-ում: 

Սփյուռքահայության հետ մշակութային կապի Կոմիտեն առանձնահատուկ 

հոգատարությամբ փորձում է կանգուն պահել հատկապես սփյուռքի միջնաբերդ 

լիբանանահայ համայնքը: 

Կոմիտեն իր համար երկրորդ գերագույն նպատակ է սահմանում նաև Ամերիկայի 

հայկական գաղթօջախների հետ տարվող աշխատանքների իրականացումը՝ նրանց 

հայացքները հայրենիքին սևեռված պահելու համար [8, թ. 1-3]:  

1985թ. տեղի է ունենում մեկ այլ իրադարձություն ևս, Կոմիտեի նախագահի 

պաշտոնում երկարամյա ղեկավար Ե. Համազասպյանի փոխարինում է Կառլեն 

Դալլաքյանը [13, էջ 308], ում որոք էլ Կոմիտեի աշխատանքները ստանում են այլ բնույթ:  

Թեքեյան մշակութային միության (Բուենոս Այրես) հրավերով 1984թ. Արգենտինա է 

մեկնում Հայաստանի գրողների միության նախագահ Վարդգես Պետրոսյանը, որի 

հանդիպումներն ու ելույթները մեծ հետաքրքրություն են առաջացնում հայ գաղթօջախի 

կյանքում [8, թ.16]: 

1985թ. նոյեմբերին Արգենտինա, Բրազիլիա, Ուրուգվայ է մեկնում հինգ 

արվետսագնետներից բաղկացած մի խումբ՝ անվանի բանաստեղծուհի Սիլվա 

Կապուտիկյանի ղեկավարությամբ:  

Տարեվերջին՝ 1985թ. դեկտեմբերին Սիրիա և Հորդանան է մեկնում 

արվեստագետների մի խումբ՝ գրող Կարեն Սիմոնյանի գլխավորությամբ: Խմբի կազմում 

էին ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստուհի, միջազգային մրցույթների դափնեկիր Սվետլանա 

Նավասարդյանը, ՀԽՍՀ ժողովրդական դերասան, ասմունքի վարպետ Վլադիմիր 

Աբաջյանը, երգչուհի Մելանյա Աբովյանը և կինոռեժիսոր Ռոբերտ Գևորգյանը [4, թ. 14-

15]: Պատվիրակների այցելությունները մեծ խանդավառություն են առաջացնում 

ամենուրեք: Այդ են վկայում սփյուռքահայ մամուլի բազմաթիվ հրապարակումները:  

Ինչպես նախորդող տարիներին, այնպես էլ 1985թ. Սփյուռքահայ գործիչները 

արժանանում են մի շարք մրցանակներիֈ  «Խաղաղության և մայր հայրենիքի հետ 

կապերի ամրապնդման օգտին ակտիվ գործունեության համար» ՀԽՍՀ Գերագույն 

խորհրդի մրցանակը շնորհվում է ֆրանսահայ (ֆրանսագիր) ականավոր բանաստեղծ 

Ռուբեն Մելիքին, իսկ Հայաստանի գրողների և ժուռնալիստների միությունների 

Խաչատուր Աբովյանի անվան մրցանակը հանձնվում է գրող, հասարակական գործիչ 

Անդրանիկ Անդրեասյանին (ԱՄՆ) [7, թ. 20]:  

Գրականության ոլորտում հայրենիք-սփյուռք փոխառնչություններում կարևոր 

իրադարձություն էր 1986թ. գրողների 9-րդ համագումարի անցկացումըֈ Վերջինիս 

մասնակցելու նպատակով աշխարհի տարբեր ծայրերից հրավիրվում են 

պատվիրակություններ, որոնց կազմում էին Լիբանանահայ հայտնի հրապարակախոս, 

գրող, Կոմկուսի Կենտկոմի անդամ Գառնիկ Ադդարյանը, գրող Վահե Վահյանը, «Շիրակ» 

թերթի խմբագիր Օննիկ Սարգսյանը և Հայկ Նաղաշյանը (Լիբանան), բանաստեղծուհի 

Ֆելիսիյա Գյուրջյանը (Արգենտինա), գրող, հասարակական գործիչ Ավետիս Սանջյանը, 

բանաստեղծուհի Ալիսիյա Կիրակոսյանը (ԱՄՆ), հանրահայտ բանաստեղծ Ռուբեն 
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Մելիքը (Ֆրանսիա), թարգնաչուհի, բանաստեղծուհի Սևադա Սևանը (Բուլղարիա) և այլն: 

Համագումարի աշխատանքներից զատ մասնակիցները հնարավորություն են ստանում 

հանդիպումներ ունենալ Խորհրդային Հայաստանի մտավորականների, աշակերտների և 

ուսանողների հետ [9, թ. 1-2]:  

1986թ. նշանավորվում է մեկ այլ իրադարձությամբ ևս՝ Երևանում անցկացվում է 

միջազգային գիտաժողով նվիրված միջնադարյան հայ գրականության մի շարք հարցերի: 

Գիտաժողովին մասնակցելու նպատակով հրավիրվում են մի շարք հայ և օտարազգի 

գիտնականներ աշխարհր տարբեր ծայրերից: Այդ օրերին Կոմիտեն հյուրընկալում է 

Հարվարդի համալսարանի պրոֆեսոր Գևորգ Բարդակչյանին, Կալիֆորնիայի 

համալսարանի Նարեկացու անվան ամբիոնի վարիչ պրոֆեսոր Ավետիս Սանջյանին, 

նույն համալսարանի պատմության ամբիոնի վարիչ Ռիչարդ Հովհաննիսյանին, 

«Օբզերվեր» ամսագրի խմբագիր Օշին Քեշիշյանին (ԱՄՆ), Գրիգոր Սեկուլյանին և 

Մեսրոպ Գրիգորյանին (Ավստրիա), Վրեժ Ներսիսյանին (Անգլիա) և այլն [9, թ. 3]:  

Կոմիտեն իր գործունեության մեջ շարունակում է կարևորել սփյուռքահայ 

գործիչներին, մտավորականներին և արվեստագետներին պատվո պարգևների 

արժանացումը: 1986թ․ Կոմիտեի և Գրողների միության նախաձեռնությամբ 

կազմակերպվում է տոնական երեկո, նվիրված սփյուռքահայ ականավոր գործիչ, գրող և 

հրապարակախոս Գառնիկ Ադդարյանի ծննդյան 60-ամյակին: Ցավոք իր հոբելյանից մի 

քանի ամիս անց մեծանուն հայը կնքում է իր մահկանացուն [9, թ. 5]:  

Գրողների միությունում հանդիսավորությամբ նշվում է հայրենասիրական գործիչ, 

բանաստեղծուհի Ալիսա Կիրակոսյանի 50-ամյա հոբելյանը, իսկ հայազգի ֆրանսալեզու 

բանաստեղծ Ռուբեն Մելիքին հանդիսավրությամբ հանձնվում է Խորհրդային 

Հայաստանի Գերագույն խորհրդի կողմից հաստատված «Խաղաղության և մայր 

հայրենիքի հետ կապերի ամրապնդման օգտին ակտիվ գործունեության համար» 

մրցանակը, որին նա արժանացել էր 1985թ. [9, թ. 6]: 

1987թ. հոկտեմբերի 28-ի N4 որոշումով [10, թ. 1], Լոս Անջելոսի «Լրաբեր» թերթի 

խմբագիր Լյուդվիգ Բաբակյանը պարգևատրվում է Գրողների միության «Խաչատուր 

Աբովյանի» [10, թ. 3] մրցանակով:  

1988թ. դեկտեմբերի 7-ի երկրաշարժից հետո Հայրենիք-Սփյուռք 

փոխհարաբերությունները և Կոմիտեի գործունեությունը ընթանում են այլ ուղիով: 

Օգտագործելով կապի բոլոր միջոցները, աղետի առաջին իսկ օրից Կոմիտեն 

սփյուռքահայ համայնքներին տեղեկություններ է հաղորդում աղետի չափերի և 

պահանջվող օգնության մասին [13, էջ 325]: Կոմիտեում և Երևանի օդանավակայանում 

սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահություն, որը տևում է ավելի քան 3 ամիս: Կոմիտեի 

աշխատակիցները դիմավորում և ՀԽՍՀ Նախարարների խորհրդի հատուկ շտաբի հետ 

համատեղ լուծում էին Սփյուռքից ժամանող խմբերի և բեռների տեղաբաշխման հարցերը, 

կոորդինցնում օգնության աշխատանքները [11, թ. 1-2]: 

Այսպիսով, փորձելով համագումարի բերել ուսումնասիրվող ժամանակաշրջանում 

Հայրենիք-Սփյուռք փոխառնչությունները գրականության բնագավառում, կարող ենք 

փաստել, որ չնայած 1980-ական թվականները առաձնանում էին միջազգային և 

քաղաքական խառնակ իրողություններով, այս ամենը խթան չէր հանդիսանում, որ 

գրականության բնագավառում մշակութային գործիչները կենսունակ պահեն Հայրենիք-

Սփյուռք համագործակցությունը և ակտիվ փոխայցելություններ կատարեն: Շնորհիվ 

նրանց գործադրած ջանքերի՝ սփյուռքահայ գրականության ներկայացուցիչները 

մասնակից էին դառնում Խորհրդային Հայաստանի մշակութային կյանքին և մեծ 
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ճանաչում էին ձեռք բերում հայ ընթերցողների շրջանում: Փոխադարձաբար Խորհրդային 

Հայաստանից նշանավոր գրողները հայտնի էին դառնում սփյուռքահայ լայն 

շրջանակներում և ձեռք էին բերում  մեծ հռչակֈ Այս ամենն իր բարերար ազդեցությունն 

էր թողնում հայկական համայնքներում, նպաստում էր հայապահպանության գործին, 

ամրապնդում էր Հայրենիք-Սփյուռք միասնությունը և պահպանում էր սփյուռքահայերի 

ազգային արժեհամակարգը և դիմագծըֈ 
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РЕЗЮМЕ 

КУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОДИНЫ- ДИАСПОРЫ 1980-х гг. В 

ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ 

ХАЧАТРЯН А. А. 

 

 В 1980-ые годы культурные отношения в области литературы между родиной и диаспорой 

продолжали быть активными. В основном это было связано с активизацией взаимных визитов, 

созывом ряда конгрессов и проведением международных конференций в этот период, которые 

способствовали укреплению культурных связей родины и диаспоры и объединению 

всемирных писателей из армянской диаспоры вокруг родины. Несмотря на политические 

события в международных отношениях 1980-х годов, деятелям культуры всегда удавалось 

сохранять партнерство между родиной и диаспорой, активно осуществлять взаимные визиты и 

помогать диаспоре стать частью культурной жизни родины. 
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SUMMARY 

DIASPORA- HOMELAND CULTURAL RELATIONS IN THE FIELD OF 

LITERATURE IN THE 1980S 

KHACHATRYAN A. A. 

 

In the 1980s, Diaspora- Homeland cultural relationships got activated in the field of 

literature. It was mainly due to the intensification of mutual visits, convening a number of 

conferences and holding international symposiums. This important events contributed to the 

strengthening of Diaspora-Homeland cultural bonds and uniting of Diaspora Armenian writers 

around Homeland. In spite of the international and political chaotic events of the 1980s, the 

cultural figures managed to keep alive Diaspora- Homeland partnership and make Diaspora a 

part of the cultural life of Homeland. 
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Խ. ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ   ԳԻՏԱԿԱՆ   ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ АРМЯНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. Х. АБОВЯНА 

Հումանիտար գիտություններ   №1-2 (34-35) 2018   Гуманитарные  науки  

 

ՈՉ ԽՈՍՔԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ 

Խուգեյան Ա.Վ. 

Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, ՀՀ ,ք. Երևան, Տիգրան Մեծի 7 

khugeyan@mail.ru 

Վերլուծվել են նախադպրոցականների հաղորդակցման 

առանձնահատկությունները ինչպես խոսքային, այնպես էլ ոչ խոսքային ձևերի 

ենթատեքստում: Նախադպրոցական տարիքը, հանդիսանալով խոսքի զարգացման 

զգայունակ փուլ, ապահովվում է երեխայի զարգացման հետագա հաջող ընթացքը՝ ի 

հաշիվ հաղորդակցական ունակությունների զարգացման: Ոչ խոսքային 

հաղորդակցման ձևերը մեծ հետաքրքրություն են առաջացնում երեխաների 

շրջանում, քանի որ գործողությունների նոր տարրեր են պարունակում, որոնք 

երեխաները  կատարում են առանց խոսելու: 

Բանալի բառեր – Նախադպրոցական տարիք, երկխոսություն, ոչ խոսքային 

հաղորդակցում, խաղեր, վարժություններ: 

Ներկայացված է տպագրության  10.06.2018 
 

Երեխայի հոգեկանի զարգացումը սկսվում է հաղորդակցումից: Այն 

սոցիալական ակտիվության առաջին տեսակն է, որն ի հայտ է գալիս օնտոգենեզում 

և որի շնորհիվ նորածինն անհատական զարգացման համար ստանում է 

անհրաժեշտ տեղեկատվություն: Շփման  ժամանակ սկզբում ընդօրինակման, 

այնուհետև բառային հաղորդակցման հիման վրա ձեռք է բերվում երեխայի կյանքի 

հիմնական փորձը [1]: Հաղորդակցական  և հատկապես  երկխոսական 

կարողությունների ձևավորման անհրաժեշտությունը նախադպրոցական տարիքում 

առավել ակնհայտ է դառնում, երբ շփման  տարրական ունակությունների 

բացակայությունը հանգեցնում է շփման դժվարությունների և տագնապայնության 

առաջացման [2]: 

Երեխաների խոսքային հաղորդակցման հարստացմանը և դրա բնական 

զարգացմանն օգնում են հատկապես հաղորդակցման ոչ խոսքային միջոցները: 

Կարևոր է, որ երեխան տեղեկատվությունն ընդունի համարժեք կերպով, հասկանա 

զրուցակցի զգայական, բարեկամական վերաբերմունքը: Ոչ խոսքային  

հաղորդակցական միջոցների ճիշտ ընտրությունը հնարավարություն է տալիս 

հասակակիցների և մեծահասակների հետ հարաբերություններ հաստատելու, 

համապատասխան վարք դրսևորելու, սոցիալական արդյունավետ 

փոխհարաբերություններ հաստատելու համար: Ոչ խոսքային հաղորդակցման 

միջոցները շատ տարբեր են: Մարդկանց անմիջական շփումը տեղի է ունենում ոչ 

միայն խոսքի, այլև ոչ խոսքային միջոցների շնորհիվ՝ դիմախաղ, մնջախաղ, մարմի 

դիրք, ձայնի ուժգնություն, արտահայտչականություն, տոնայնություն և այլն: Ոչ 

խոսքային հաղորդակցման արտահայտչամիջոցները կարող են խոսել զրուցակցի 

դաստիարակվածության, տրամդրության, սպասելիքների և ցանկությունների 

mailto:khugeyan@mail.ru
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մասին: Հանդիսանալով զգացմունքների բաղադրամաս՝  ոչ խոսքային միջոցները 

հավաստիորեն վկայում են մարդու ներքին հոգեբանական վիճակի մասին[3]: 

Ավագ նախադպրոցականների մոտ ոչ խոսքային հաղորդակցման միջոցների 

ձևավորման համար առանձնացվում է աշխատանքի 2 ուղղություն. 

1. Դրական հարաբերությունների և պատկերացումների ձևավորում ինչպես 

հասակակիցների, այնպես էլ մեծահասակների հետ, ապրումակցման 

ձևավորում: 

2. Զգացմունքների արտահայտման միջոցների ձևավորում: 

      Երեխաների հետ աշխատանքում կարող են ընդգրկվել խաղեր, որոնք լայնորեն 

կիրառվում են ոչ միայն երեխաների հետ հոգեշտկողոկան և կանխարգելիչ 

աշխատանքների ժամանակ, այլև մանկապարտեզի մանկավարժական 

համակարգում[4]: 

Խաղային գործունեության կազմակերպման ընթացքում լուծվում են հետևյալ 

կրթադաստիարակչական խնդիրները. 

 Առաջացնել դրական վերաբերմունք սեփական մարմնի նկատմամբ, սովորեցնել 

այն ճիշտ կառավարել 

 Զարգացնել ոչ խոսքային հաղորդակցման միջոցները՝ ժեստեր, միմիկա, 

շարժուձև, դիմախաղ 

 Զարգացնել իրար հասկանալու ունակություններ 

 Սովորեցնել հասկանալ դիմացինի զգացմունքային վիճակը և դրան խոսքային և 

ոչ խոսքային պատասխաններ տալ 

 Դաստիարակել վստահություն միմյանց հանդեպ 

 Զարգացնել երևակայությունը, պատկերային մտածողությունը: 

Խաղերի և վարժությունների անցկացման կանոնները են. խաղ-վարժությունների 

ներառում մանկապարտեզի մանկավարժական գործընթացում, պարզից բարդ 

սկզբունքի պահպանում,խաղի կանոնների հստակ պահպանում,երեխաների 

հնարավոր ռեակցիաների և  խաղի  արդյունքների կանխատեսում,խաղի 

նկատմամբ զգայական հետաքրքրության մշտապես պահպանում: 

Խաղերի կազմակերպման համար անհրաժեշտ դիդակտիկ նյութեր են. 

դիմակներ, գնդակ, խաղաքարտեր, կախարդական փայտիկ, քարտ-

ազդանշաններ,սյուժետային նկարներ,թուղթ, մատիտներ,ձայնարկիչ, բնության 

ձայների ձայնագրություններ 

Խաղի կազմակերպման ձևերն են. խաղերի և վարժությունների իրականացում 

պարապմունքների ընթացքում,խաղի անցկացում զույգերով, փոքր խմբերով,խաղի 

անցկացում ամբողջ խմբի հետ,խաղի կազմակերպում ինքուրոյն գործունեության 

ժամանակ: 

Երեխաների համար ոչ խոսքային հաղորդակցման միջոցներին տիրապետելը 

բավականին դժվար գործընթաց է, և դրանց իրագործումը պետք է ուղեկցվի մի շարք 

վարժությունների համակարգով, օրինակ՝ կնճռոտել ճակատը, բարձրացնել 

հոնքերը,կիտել հոնքերը,սեղմել շուրթերը,կկոցել աչքերը: Վարժությունների հետ 

մեկտեղ կարելի է կիրառել նաև միմիկական վարժանքներ.երեխաները մռայլվում են 

ինչպես աշնանային ամպ, բարկացած մարդ, ժպտում են արևի պես, վախենում են 

գայլ տեսած նապաստակի պես: 

Ներկայացնենք նաև մի քանի խաղերի օրինակներ, որոնք ուղղված են ոչ 

խոսքային հմտությունների  զարգացմանը. Ողջույն երեխաներն իրար ողջունում 

են տարբեր ժեստերով, Կենդանիների թատրոն այս խաղի միջոցով երեխաները 
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վեր են ածվում տարբեր առարկաների, կենդանիների՝ դրանք ներկայացնելով 

դիմախաղի և մարմնի տարբեր դիրքերի միջոցով: Պար խաղի ժամանակ

երեխաներին տալիս ենք հետևյալ թեմաներից որևէ մեկը և միացնում երաժշտություն. 

թիթեռնիկի պար, նապաստակի պար, ձիուկի պար,փղիկի պար, ծառի պար և այլն:  

Նախադպրոցականների ոչ խոսքային ունակությունների զարգացումը պետք է 

իրականանա միմյանց հանդեպ ուշադրության, փոխօգնության և հարգանքի 

պահանջմունքի հիման վրա: Ոչ խոսքային հաղորդակցման ունակությունները 

զարգանում են շրջակա միջավայրի հետ ծանոթացման, ինչպես նաև 

հասակակիցների և մեծահասակների հետ շփման  ընթացքում, նաև՝ սեփական 

փորձի հիման վրա: 

Հաղորդակցման նման ձևի տիրապետելու արդյունքում երեխան 

հնարավորություն է ունենում հաղթահարելու  շփման ընթացքում ի հայտ եկած մի 

շարք դժվարություններ, ինչպիսիք են՝ եսակենտրոնությունը, շփման 

դժվարությունները, սոցիալականացման խնդիրը: 

Այսպիսով, նախադպրոցականի կապակցված խոսքի զարգացման խնդիրներ 

լուծելու ճանապարհին անհրաժեշտ է հաշվի առնել երեխաների զարգացման 

առանձահատկությունները, նախասիրությունները, որպեսզի խոսքը երեխայի համար 

ծառայի ոչ որպես մեծահասակներին գոհացնելու, այլև սեփական ցանկությունները, 

մտքերն ու զգացմունքները արտահայտելու միջոց: 
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РЕЗЮМЕ 

НЕВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА В ПРОЦЕССЕ КОММУНИКАЦИИ ДЕТЕЙ 

Хугеян А.В. 

В статье были проанализированы и представлены особенности общения 

дошкольников в контексте как словесных, так и невербальных форм общения. 

Дошкольный возраст, являющийся сензитивным периодом  развития речи, 

обеспечивает успех развития ребенка за счет развития навыков общения. 

Невербальное общение вызывает большой интерес у детей, поскольку  содержат 

новые элементы действия, которые дети должны повторить бес слов. 
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SUMMERY 

NON VERBAL MEANS IN THE PROCESS OF CHILDREN'S COMMUNICATION 

Khugeyan A.V. 

 

The peculiarities of preschoolers' communication have been analyzed and presented 

in the context of both verbal and non-verbal communication forms. Preschool age, being a 

sensitive stage of speech development, provides the future success of child's development 

due to the development of communicative skills. Non-verbal communicative forms arouse 

great interest among children because they contain new elements of actions, which 

children should do without speaking. 
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հարացույցի վերանայման, նախադպրոցական հաստատություններում կրթական 
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համակարգում զուգահեռաբար գործող հարացույցները, քննարկվում են դրանց 

տարբերությունները՝ կրթական գործընթացում երեխայի դերակատարման 
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հարացույցի առանձնահատկությունները, առաջարկվում է նախադպրոցական 

կրթության հարացույցների համադրման ուրույն տարբերակ: 

Բանալի բառեր. հարացույց, կրթության սիներգետիկ հարացույց, 

ինքնակազմակերպում, անձնային աճ, ինքնավարություն: 

Ներկայացված է խմբագրություն 26.01.2018 

 

Նախադպրոցական մանկությունը կարևորագույն նշանակություն ունի ինչպես 

բանական մարդու կյանքում, այնպես էլ հասարակության կայացման 

գործընթացում: Նախադպրոցական կրթությամբ է պայմանավորված և՛ 

յուրաքանչյուր անհատի, և՛ կրթական համակարգի  արդյունավետ զարգացման 

հետագա ընթացքը: Նախադպրոցական կրթությունը՝ զարգացմանը  մղող 

ցատկահարթակ է, որը կանխորոշում  և սահմանում է կյանքի հետագա  ընթացքն 

առաջին հայացքից անտեսանելի մանրուքներով (Մ. Իբուկա, Ջ. Ուոթսոն, Է. 

Էրիքսոն,  Դ. Ֆելդշտեյն, Ա. Վոզնյուկ): Մանկավարժության տեսության և 

պրակտիկայի համատեքստում նախադպրոցական կրթությունը դիտարկվում է 

որպես կրթական համակարգի առանցքային հենակետ, որի կազմակերպման 

ընթացքում նախագծվում են վաղվա հասարակության ընդհանրացված կերպարի 

(մարդ-տեսակի) բարոյահոգեբանական հատկանիշները: 

ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի նախաձեռնությամբ Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան պետական 

համալսարանում կազմակերպվող Վաղ մանկության կրթության հիմնախնդիրներին 

նվիրված VI-րդ (2017 թ.) միջազգային գիտագործնական կոնֆերանսի ամփոփիչ 

փաստաթղթում նախադպրոցական կրթությունն ընդհանուր առմամբ արձանագրվել 

է որպես պետության զարգացման կարևորագույն ոլորտ: ՄԱԿ-ի 2017 թվականի 

կայուն զարգացման ծրագրում հատուկ ուշադրության են արժանացել  վաղ 

մանկության կրթության ոլորտի ներդրումներըֈ Բազմաթիվ երկրների կրթության 

ոլորտի պատասխանատուների խորին համոզմամբ, կրթության զարգացման 
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գործընթացում, այսօր,  առավել նպատակահարմար և արդյունավետ է կրթության 

վաղ փուլերի ֆինանսավորումը:  

Նախադպրոցական կրթության համակարգի զարգացման առաջընթացը 

պայմանավորված է կրթության ռազմավարության հայեցակարգային 

մոտեցումներով և գիտության ձեռքբերումների հիման վրա մշակվող  

ժամանակակից հարացույցով, որն առաջարկում է գիտական հիմնախնդիրների 

առանձնացման և լուծման նորաշունչ տարբերակներ: Եթե նախադպրոցական 

կրթության հայեցակարգը մշակվում է կրթության ռազմավարության հիման վրա՝ 

պետության զարգացման հեռանկարների, հանրային կյանքի ժամանակի 

մարտահրավերների պարտադիր հաշվառմամբ, սոցիալական արժեքների, ազգային 

ավանդական դիրքորոշումների  վերաիմաստավորման արդյունքում, ապա 

նախադպրոցական կրթության հարացույցը, ներառելով նախադպրոցահասակ 

երեխաների զարգացման վերաբերյալ գիտական վերջին նվաճումները,  

ներկայացնում է նախադպրոցական հաստատություններում կրթական գործընթացի  

կազմակերպման  տեսականորեն հիմնավորված գիտամեթոդական նմուշ-

օրինակներ: Նախադպրոցական կրթության հարացույցը սահմանվում է 

նախադպրոցականի զարգացման, այսինքն՝ ոլորտի գիտական հանրության 

մեծամասնության կողմից  ընդունելի տեսական և գիտամեթոդական  

դիրքորոշումները: 

Այսպիսով, նախադպրոցական կրթության հարացույցը համակարգի 

փաստացի զարգացման համար ելակետ հանդիսացող հայեցակարգային 

դրույթների, մանկավարժական գործընթացի կազմակերպման ժամանակակից  

ուղենիշների հեռանկարային մոդել է, մեթոդաբանական ուղենիշների 

ամբողջություն՝ ուղղված նախադպրոցական կրթության սոցիալական պատվերի 

իրականացմանը: 

«Հարացույց» եզրույթի հեղինակ՝ ամերիկացի գիտնական Թոմաս Կունն իր 

«Գիտական հեղափոխությունների կառուցվածքը» մենագրության մեջ նշում է, որ   

գիտական բնագավառը զարգանում է, առաջին հերթին, հոգեբանական 

հարացույցների փոփոխման, նոր գիտական վարկածների և տեսությունների 

մշակման, հիմնախնդիրների լուծման նորարար մոտեցումների առաջադրման և 

այլընտրանքային համարձակ մեկնաբանությունների  արդյունքում: Գործող 

հարացույցի «տեղաշարժը»  հնարավորություն է տալիս վերանայելու ինչպես 

մասնագիտական, այնպես էլ գիտահետազոտական գործունեության   

շեշտադրումներն ու  հիմնական կանոնները [1]: 

Նախադպրոցական կրթության նոր հարացույցի անհրաժեշտությունը բխում է 

նախադպրոցականի սոցիալականացման ընթացքում նրա հոգեֆիզիոլոգիական 

հնարավորությունների հաշվառման, կրթական գործընթացի միջոցով երեխայի 

ինքնության բացահայտման անհրաժեշտությունից: Մասնավորապես.  

1. Տարբեր բնագավառի գիտնականների [2-5] հետազոտությունները խոսում են 

զարգացող երեխայի աննախադեպ հոգեֆիզիոլոգիական հնարավորությունների, 

բազմապիսի ընդունակությունների  մասին,  սակայն դրանց  բացահայտման և 

սոցիալական իմաստավորման մեխանիզմները դեռևս չեն դիտարկվում որպես 

նախադպրոցական կրթության առաջնահերթություններ և փաստորեն դուրս են 

մնում մանկավարժական գործունեության տեսադաշտից: 

2. Նախադպրոցահասակ երեխայի ներուժի դրսևորման գործընթացը 

միահյուսված է նրա անձի զարգացման հետ և կարգավորվում է կրթական 
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գործընթացի ընձեռած հնարավորություններով: Երեխայի ինքնության 

բացահայտման, սոցիալ-անձնային զարգացման մեթոդաբանական ուղենիշները, 

դրանց համապատասխանող հոգեֆիզիոլոգիական մեխանիզմների ակտիվացման 

մանկավարժական շեշտադրումները գրեթե ներկայացված չեն նախադպրոցական 

կրթության գործող հարացույցներում:  

3. Կրթության հարացույցը վերանայվում է այն դեպքում, երբ բացահայտվում և 

գիտականորեն հիմնավորվում են զարգացման այլընտրանքային մոտեցումներ, 

որոնք ենթադրում են կրթական գործընթացի կազմակերպման բոլորովին այլ 

հետագիծ: Մարդկային գիտակցությանը հավասարաչափ բնորոշ է ինչպես 

հարմարվողականությունը, այնպես էլ սեփական փորձը վերաիմաստավորելու 

ընդունակությունը՝ ռեֆլեքսիան: Եթե  կրթական գործընթացը շարունակի  գործել  

պայմանական ռեֆլեկսների ձևավորման գերակայող մեխանիզմով, ապա 

կվտանգվեն ինքնագիտակցությամբ օժտված բանական մարդու ներքին 

ազատության իրական դրսևորումները: Սեփական փորձի ռեֆլեքսիվ վերլուծության 

անհրաժեշտության հենքով կառուցվող, մշտապես ներքին մտավոր աշխատանքի 

դրդող կամ հրահրող կրթական գործընթացը՝ ժամանակի հրամայական է: 

Ներկա կրթական համակարգում գործում են տարբեր հարացույցներ, որոնք 

մասնակիորեն են արտացոլում հետինդուստրիալ տեղեկատվական 

հասարակության պահանջներն ու կրթության ռազմավարական խնդիրները: 

Նախադպրոցական կրթության ոլորտում դեռևս գոյություն չունի ընդհանրացված և 

փորձարկված կրթական հարացույց: Այդուհանդերձ, նախադպրոցական կրթության 

համակարգում առկա է հարացույցների բազմազանություն, քանի որ զուգահեռ 

գործում են տարբեր  հարացույցներ, որոնք համապատասխանելով ժամանակակից 

հասարակության մարտահրավերներին, տարբերվում են կրթական գործընթացում 

երեխայի դերակատարման աստիճանի կամ չափի կարևորությամբ [6]:  

Այսպիսով, ժամանակակից կրթական համակարգում լայն տարածում ունեն 

հետևյալ հարացույցները. 1) ավանդական–իմացական /կոգնիտիվ/, 2) ֆունկցիոնալ-

կոմպետենտային, 3) մշակութաբանական, 4) զարգացնող կամ 

անհատակողմնորոշված, 5) մարդասիրական, 6) սիներգետիկ: 

Կոգնիտիվ  հարացույց (կոգնիտիվ հոգեբանության ներկայացուցիչներ): 

Կրթական գործընթացի հիմքում մտածողության շնորհիվ իրականացվող 

աշխարհընկալումն է: Կրթության նպատակը՝ «գիտելիք-կարողություն-հմտություն» 

համակարգի իրականացումն է: Երեխան՝ կրթական գործընթացի օբյեկտ է, որին 

փոխանցվում են անհրաժեշտ գիտելիքներ, ձևավորվում են իմացական 

կարողություններ: Ուսուցանվող նյութի փոխանցմամբ  մեկնաբանվում են 

գիտության նորությունները, կրթական գործընթացի կազմակերպման 

գիտատեսական և մեթոդական դիրքորոշումները: Ուսումնառության ընթացքում 

սովորողի ներանձնային շահագրգռվածությունը սահմանափակվում է իմացական 

հետաքրքրությունների և աշխարհճանաչման դրդապատճառների ձեռքբերմամբ: 

Ֆունկցիոնալ-կոմպետենտային հարացույց (Մ. Դյուբուա, Գ. Կրյուգեր, Ա. Սեն,   

Ա. Բելկին, Է. Զեեր, Ի. Զիմնյայա, Ջ. Ռավեն): Կրթական գործընթացի հիմքում 

որակյալ (կոմպետենտ) կադրերի պատրաստումն է, այս հիմնախնդիրն է 

համարվում պետության կողմից կրթության առջև դրված առաջնահերթություն, 

սոցիալական պատվեր: Իսկ կրթությունը դիտարկվում է որպես «բանիմաց 

մասնագետների թողարկման սոցիոմշակութային տեխնոլոգիա» [7]: Հարացույցում 

շեշտակի կարևորվում է «անձ-հասարակություն» համագործակցությունը: Քանի որ 
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անձն, առաջին հերթին, հասարակության ներկայացուցիչ է, հետևաբար, 

պարտավոր է ստանձնել հասարակության որոշակի գործառույթներ, 

պարտականություններ: Ներանձնային շահագրգռվածության գործոնը՝ 

աշխատանքային միջավայրում և հասարակության կողմից գնահատված լինելու 

ակնկալիքն է:  

Նախադպրոցական կրթության ոլորտում նշված հարացույցը առաջնահերթ 

կարևորում է հասակակիցների միջավայրում ինքնադրսրորվելու կարողությունը, 

թիմային աշխատանքի հմտությունները և դպրոցական ուսումնառության շեմին  

սոցիալական կոմպետենցիաների առկայությունը: 

Մշակութաբանական հարացույց  (Ս. Գեսեն, Լ.Վիգոտսկի, Դ. Էլկոնին, Լ. 

Օբուխովա, Ա. Ասմոլով, Մ. Բախտին, Վ. Բիբլեր): Համաձայն այս հարացույցի, 

կրթության դիդակտիկ միավորը, ինչպես և մշակույթի գոյատևման հիմնական ձևը՝ 

միջմշակութային երկխոսությունն է [8]: Հարացույցը կարևորում է «կրթություն-

մշակույթ» երկխոսությունը, կրթությունը դիտարկվում է որպես զարգացնող 

մշակութային միջավայր, իսկ  մարդը՝ կրթամշակութային միջավայրի սուբյեկտ: 

Կրթության նպատակը՝ մշակույթի մարդու կերտումն է, մարդկային կերպարի 

ձևավորվումը մշակութային արժեքների յուրացման արդյունքում: 

Զարգացնող կամ անհատակողմնորոշված հարացույց (Ե. Բոնդարևսկայա, Ս. 

Կուլնևիչ, Օ.Գազման, Ե.Յամբուրգ): Նախադպրոցական կրթության և 

հանրակրթության բնագավառում լայն տարածված է անհատակողմնորոշված 

հարացույցը, որի գլխավոր առավելությունը՝ երեխայահեն կամ երեխայակենտրոն 

կրթական գործընթացն է: Ըստ հարացույցի, երեխան ոչ միայն ինքնատիպ, 

զարգացման ուրույն հետագիծ ունեցող, այլև ինքնուրույն, սեփական զարգացման 

համար պատասխանատու սուբյեկտ է: Կրթական գործընթացը կառուցվում է 

համագործակցության սկզբունքով՝ երեխայի պահանջմունքների, 

նախասիրությունների և հետաքրքրությունների պարտադիր հաշվառմամբ: 

Նշենք, որ գործող կրթական համակարգն առաջնորդվում է 

անհատակողմնորոշված, մշակութաբանական և կոմպետենտային հարացույցների 

ինտեգրացված մոդելով, որոնք միմյանց լրացնելով փորձում են առավելագույնս 

նպաստել մանկավարժության տեսության ու պրակտիկայի միասնությանը: 

Նախադպրոցական կրթության հաջորդ երկու ՝ հումանիստական և 

սիներգետիկ հարացույցերը երեխային դիտարկում են նրա ներքին 

շահագրգռվածության տեսանկունից, համարելով նրան ոչ միայն որպես 

մանկավարժական գործընթացի սուբյեկտ, այլև սեփական կյանքի կառուցման 

ակտիվ մասնակից, օժտված ինքնազարգացման բոլոր հնարավորություններով:  

Հումանիստական հարացույցը (Ա. Մասլոու, Կ. Ռոջերս, Շ. Ամոնաշվիլի ) 

կարևորում է նախադպրոցականի ներաշխարհի զարգացումը՝ միջավայրի հետ 

երկխոսության և անձնային աճի շարժընթացն արձանագրելու միջոցով: Կրթության 

նպատակը՝ սեփական ուժերի մեջ վստահ, ինքնաբավ, կատարելագործման ձգտող, 

հետևաբար երջանիկ անձնավորության կայացումն է: Կրթական գործընթացի 

կազմակերպման գործող մեխանիզմը՝ մանկավարժական աջակցությունն է 

զարգացնող միջավայրում: 

Սիներգետիկ հարացույց (Գ. Հակեն, Ա.Նազարետյան, Ե.Կնյազևա, Ս. 

Կուրդյումով, Ն. Տալանչուկ, Ա.Վոզնյուկ): Վերջին տասնամյակում իր հաստատուն 

տեղն է աստիճանաբար գրավում կրթության սիներգետիկ հարացույցը: Ըստ Յու. Մ. 

Լոտմանի [9], սիներգետիկ մանկավարժության հիմնական հասկացությունները 
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հեղափոխական նշանակություն ունեն կրթության նոր՝ ինքնակազմակերպման 

հարացույցի մշակման գործում: Կրթության սիներգետիկ հարացույցը 

հեռանկարային է, քանի որ ուղղված է ինքնակատարելագործման ընդունակ 

անձնավորության զարգացմանը՝ ինքնաճանաչման, ինքնուսուցման և 

ինքնադաստիարակության միջոցով: Հարացույցի շեշտադրումներն ընդլայնում են 

երեխայի կյանքի սեփական ուղին նախագծելու, ինքնադրսևորվելու 

հնարավորությունները, խթանում ինքնազարգացման ներքին պահանջմունքների 

բավարարման գործընթացը: Ինքնակազմակերպման տեսության հիմնարար 

հասկացություններն ընդգրկվում են կրթության որակի գնահատման 

չափորոշիչների համակարգում, վերանայման ենթարկելով մանկավարժական 

գործընթացի նպատակներն ու կազմակերպման ընթացքը: 

Մեր կարծիքով, նախադպրոցական կրթության բնագավառում սիներգետիկ 

հարացույցի կիրառումն առավել նպատակահարմար է, քանի որ հնարավորություն 

է տալիս ակտիվացնելու հոգեֆիզիոլոգիական այն մեխանիզմները, որոնք 

հանգեցնում են ոչ թե սոցիալական հարմարմանը՝ պայմանական ռեֆլեկսների 

ձևավորմամբ, այլ նպաստում են ինքնակարգավորմանը՝ մտավոր ներքին 

աշխատանքի միջոցով: Համաձայն սիներգետիկ հարացույցի, անձնավորությունը՝ 

ինքնակազմակերպվող, ինքնազարգացման ընդունակ համակարգ է, ընդ որում 

ինքնակազմակերպման մեխանիզմներն առկա են համակարգի ներսում: Դրանք են՝ 

ռեֆլեքսիան և ինքնուսուցման ընդունակությունները: Կրթության ընթացքում 

առաջարկվող և երեխային ընտրության հնարավորություն ընձեռող զարգացնող 

միջավայրն արտաքին գործոն է: Մանկավարժական գործունեությունն, այս 

պարագայում, իրենից ներկայացնում է մանկավարժական աջակցության 

գործընթաց՝ ներքին փոփոխություններն ու անձի զարգացման դրական տեղաշարժն 

ապահովող զարգացնող միջավայրի կառուցմամբ [10]: Կրթության նպատակը՝ անձի 

ինքնակառավարման կարողությունների ձևավորումն է, իսկ վերջնարդյունքը՝ ոչ թե 

հարմարվողականության, այլ ինքնավարության աստիճանն է: 

Երեխային ավագ նախադպրոցական տարիքում  բնորոշ են ինքնավարության 

հետևյալ դրսևորումները. իրադրություններ վերլուծելու կարողությունը, որոշումներ 

կայացնելու ինքնուրույնությունը, ռեֆլեքսիվ ընդունակությունները, 

սեփական արարքները վերլուծելու, սխալներն ընդունելու կարողությունները, 

ինքնագնահատման օբյեկտիվությունը: 

Նախադպրոցական կրթության սիներգետիկ հարացույցը չի հակասում ՀՀ 

կրթության ռազմավարությանը, հետևաբար կարող է ուղեցույց հանդիսանալ և 

քննարկվել նախադպրոցականի զարգացման համատեքստում: 

Կարծում ենք, որ նախադպրոցական կրթության ժամանակակից հարացույցի 

ինտեգրված տարբերակ կհանդիսանա կրթական գործընթացում երեխայի ներքին 

շահագրգռվածությունը շեշտակի կարևորող  զարգացնող կամ 

անհատակողմնորոշված, մարդասիրական և սիներգետիկ հարացույցների 

համադրությունըֈ 
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РЕЗЮМЕ 

СОВРЕМЕННАЯ ПАРАДИГМА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАРАПЕТЯН В.С., ДАЛЛАКЯН А.М., ГЕВОРГЯН С.Р. 

 

В статье обоснована необходимость пересмотра действующей парадигмы 

дошкольного образования и уточнения современных ориентиров организации 

образовательного процесса в дошкольных учреждениях. Охарактеризованы и 

проанализированы параллельно действующие на сегодняшний день парадигмы, 

представлены их различия с позиции личностного участия ребенка в образовательном 

процессе. Рассмотрены особенности синергетической парадигмы дошкольного 

образования, предложен вариант интегрирования трех личностно-центрированных 

парадигм, который позволит формировать у дошкольников навыки самоорганизации 

и самоуправления. 

 

SUMMARY 

MODERN PARADIGM OF PRESCHOOL EDUCATION 

KARAPETYAN V.S., DALLAKYAN A.M., GEVORGYAN S.R. 
 

The article substantiates the necessity of revision the current paradigm of preschool 

education. This paper attempts to set out the similarities and differences between the 

various paradigms from the position of the child's personal participation in the 

educational process. The author represents the features of the synergetic paradigm of 

education and suggests  the integrated paradigm. 
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Հոդվածում ներկայացված է թեմաների փոխհաղորդման մեթոդիկան և նրա 
հնարավոր կիրառությունը VII դասարանի «ֆիզիկա» առարկայի համար: Բերված են 
այդ մեթոդիկայով մշակված քարտերի օրինակներ, որոնցով իրականացվել են 
մանկավարժական գիտափորձեր: Գիտափորձի արդյունքում պարզ է դարձել, որ այս 
մեթոդիկայով դասավանդելու ժամանակ սովորողների մոտ բարձրանում է «ֆիզիկա»  
առարկայի յուրացման արդյունավետությունը, ձևավորվում են ճանաչողական 
ինքնուրույնությունն ու համագործակցելու հմտությունը: 

Բանալի բառեր. Կոլեկտիվ ուսուցման եղանակ, փոփոխական կազմով զույգեր, 

թեմաների փոխհաղորդման   մեթոդիկա, խմբային ուսուցման եղանակ, ուսուցման 

սկզբունքներ: 

Ներկայացված է խմբագրություն 12.03.2018 

        

 Կոլեկտիվ ուսուցման ժամանակ սովորողներն աշխատում են հիմնականում 

փոփոխական կազմով զույգերով, և տարբեր ժամանակահատվածներում տարբեր 

մեթոդներով ու միջոցներով յուրացնում են ուսումնական նյութի տարբեր 

հատվածները: Նշված ուսուցման եղանակի գլխավոր սկզբունքն է՝ «յուրաքանչյուրը 

նպատակ է, յուրաքանչյուրը միջոց է», այսինքն՝ ուսուցման անհատականացման և 

համընդհանուր համագործակցության ընդհանրացումն է [1, էջ 49]: Կոլեկտիվ 

ուսուցման եղանակի տարրերից է թեմաների փոխհաղորդման մեթոդիկան [1-4]: 

Թեմաների  փոխհաղորդման  մեթոդիկան  մշակվել  ու  ձևավորվել  է  ուսուցման  

կազմակերպման  խմբային  եղանակից  կոլեկտիվ  եղանակին  անցնելու  նպատակով  

1984-1986թթ. Կրասնոյարսկի  պետական  համալսարանի  ֆիզիկայի  ֆակուլտետում: 

Անհրաժեշտ է նշել, որ հիմնական դպրոցում ֆիզիկա առարկայի ուսուցման 

ընթացքում այդ մեթոդիկայի օգտագործման հնարավորությունները բավարար չափով 

ուսումնասիրված չեն: Այդ տեսանկյունից հետաքրքիր է, թե ինչպե՞ս կարելի է 

կազմակերպել ֆիզիկա առարկայի դասընթացները այդ մեթոդիկայով: Որքանո՞վ է 

հնարավոր իրականացնել կոլեկտիվ ուսումնական պարապմունքների սկզբունքները 

ֆիզիկա առարկայի խմբային ուսուցման ժամանակ: Դասընթացների  

կազմակերպման հիմնական  գաղափարը  հետևյալն է. սովորողներին բաժանվում  են  

քարտեր, որոնք կազմված են տեսական նյութից, հարցերից և խնդիրներից, 

յուրաքանչյուր  աշակերտ ինքնուրույն սովորում  է իր  թեման  և  հանձնում  

ուսուցչին,  այնուհետև  սովորողները  ուսուցանելով  միմյանց  յուրացնում են  

ծրագրով  նախատեսված նյութը [1, էջ 96]: Առաջին խմբի  խնդիրներն  ու հարցերը  

բավականին  պարզ  են  և  վերաբերում  են  տեքստի  միայն առանձին 
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պարբերություններին: Դրանք  նախատեսված  են ստուգելու և ինքնաստուգվելու  

համար: 

  Երկրորդ    խմբի  խնդիրներն  ու  հարցերը   ավելի  բարդ  են և  վերաբերում  են  

ամբողջ   ուսուցանվող  նյութին:  Դրանք  նախատեսված  են  տեքստի  տեսական  

մասը  ամրապնդելու, ավելի  խորն ըմբռնելու, համապատասխան  գործնական  

ունակություն ձեռք բերելու  համար: Երրորդ  խմբի  խնդիրներն առավել  բարդ են:  

Աշակերտը  պատրաստ  է  համարվում  թեման  մեկ   ուրիշին  հաղորդելու  այն 

ժամանակ,  երբ  յուրացրել  է  թեմայի  տեսական  մասը,  ունի  մանրամասն  պլան,  

որը  կազմված  է  տեքստի  պարբերությունների  վերնագրերից,  պատասխանել  է  

առաջին  խմբի հարցերին և  լուծել է երկրորդ    խմբի  խնդիրները: Թեման  

ինքնուրույն  սովորելու  ժամանակ  աշակերտն  աշխատում  է  հետևյալ  ձևով: 

Սկզբում  կարդում  և   հասկանում  է  տեքստի  առաջին  պարբերությունը,  

վերնագրում  է  այն  և գրում տետրում: Այնուհետև  պատասխանում է  առաջին  խմբի  

այն  հարցերին,  որոնք  վերաբերում  են  տվյալ  պարբերությանը:  Եվ այդպես  

շարունակելով և  մշակելով բոլոր պարբերություններն աշակերտն  ունենում  է  

ուսումնասիրվող  թեմայի  տեսական  մասի  մանրամասն  պլանը,  ըստ  

պարբերությունների: Այնուհետև,  նա  անցնում  է  երկրորդ  խմբի  խնդիրների  

լուծմանը: Ավարտելով  իր քարտի շուրջ եղած աշխատանքները աշակերտը  

ստուգվում  է  ուսուցչի  կողմից  կամ  թեման  վաղուց  յուրացրած  աշակերտներից  

մեկի  կողմից: Ուսուցիչը, ըստ անհրաժեշտության, ելնելով տեսական նյութի 

ծավալից և սովորողի ընդունակություններից, կարող է երկրորդ և երրորդ կարգի 

խնդիրների լուծումը հանձնարարել որպես տնային աշխատանք: Տվյալ  մեթոդիկայով  

աշխատելիս  սովորողները  որոշ  թեմաներ  յուրացնում  են ինքնուրույն,  իսկ  

մնացած  թեմաները  նրանց  հաղորդում  են  ընկերները: Աշակերտը  ինքնուրույն  

աշխատելու  ժամանակ  հնարավոր է  լիարժեք   չյուրացնի թեման,  փոխադարձ  

ուսուցման  ընթացքում  կարող  է  տեղի  ունենալ   փաստերի  աղավաղում  կամ  

տեղեկատվության  կորուստ: Այդ պատճառով  յուրաքանչյուր  թեմա,  որը   

աշակերտները   յուրացնում  են  ինքնուրույն,  անպայման  պետք է  հանձնեն  

ուսուցչին: Տեղեկատվության   կորուստ  չլինելու   համար  անհրաժեշտ  է,  որ  

հարցումը  կատարվի   թեմայի   համար կազմված  պլանով: Մեկ դասապրոցեսի 

տևողությունը այս մեթոդիկայով աշխատելու համար անհրաժեշտ է, որ լինի 

առնվազն 60 ր: Օրինակ՝ կոլեկտիվ ուսուցման եղանակի հինգերորդ անցումային 

փուլով գործող Ս.Մկրտչյանի անվան «Բյուրակն» կրթահամալիում մեկ 

դասապրոցեսի տևողությունը 60 ր է: Սակայն, ինչպես հայտնի է, հանրակրթական 

դպրոցներում մեկ դասաժամի տևողությունը 45ր է: Դա նշանակում է, որ նշված 

մեթոդի բաղադրիչները հարկավոր է մի փոքր ձևափոխել: Մասնավորապես՝ կազմել 

այնպիսի քարտեր, որոնց յուրացման համար կբավականացնի 15-25 րոպեն: Իսկ 

մնացած 20-30 րոպեների ընթացքում սովորողները կարող են իրար հաղորդել իրենց 

թեմաները և միաժամանակ ստուգվել ուսուցչի կամ այդ թեման տիրապետող 

աշակերտի կողմից: Այս մեթոդիկան նպատակահարմար է կիրառել նաև 

կրկնողության ընթացքում, ինչպես նաև որոշ բաժինների ուսումնասիրման 

ժամանակ:  

 Ահա մի քանի քարտերի օրինակներ, որոնք կիրառվել են Խ.Աբովյանի անվան 

ՀՊՄՀ հիմնական դպրոցում, ք.Գյումրու թիվ 18 միջնակարգ դպրոցում, գ. Նորաբացի 

Ն.Աղբալյանի անվան միջնակարգ դպրոցում և Ս.Մկրտչյանի անվան «Բյուրակն» 

կրթահամալիրում: 
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Թեմա 1. Մարմնի զանգված: Նյութի խտություն 

      1. Մարմիններն օժտված են այնպիսի հատկությամբ, որ նրանց արագությունն 

ակնթարթորեն չի կարելի փոխել: Դրա համար միշտ որոշ ժամանակ է անհրաժեշտ: 

Մարմնի այս հատկությունը կոչվում է իներտություն: Օրինակ՝ կրակոցի ժամանակ 

հրանոթն ավելի փոքր արագություն է ձեռք բերում, քան արկը: Հետևաբար՝ հրանոթն 

արկից ավելի իներտ է: Զանգվածը մարմնի իներտության քանակական չափն է: Այն 

նշանակում են m տառով: Զանգվածը սկալյար մեծություն է: Նրա չափման միավորը 

միջազգային համակարգում ընտրվել է պլատինի և իրիդիումի (քիմիական տարրեր) 

համաձուլվածքից պատրաստված գլանաձև չափանմուշի զանգվածը, որը պահվում է 

Փարիզի մերձակա Սևր քաղաքում՝ Չափերի և կշիռների միջազգային բյուրոյում: Այդ 

միավորն անվանում են կիլոգրամ (1կգ): Գործնականում զանգվածի չափման 

միավորներ են, օրինակ, տոննա, ցենտները, գրամը և այլն: 1 տ=1000կգ, 1գ= 0.001կգ, 

1ց=100կգ: Թանկարժեք քարերի զանգվածն արտահայտում են  կարատով՝ 1կարատը= 

0.2գ:  

 Առաջին խմբի հարցեր ա) մարմնի ո՞ր հատկությունն է կոչվում իներտություն, բ) 

ո՞ր մեծությունն են անվանում մարմնի զանգված, գ) ո՞րն է զանգվածի չափման 

միավորը միջազգային համակարգում, դ) գործնականում զանվածի չափման ի՞նչ 

միավորներ գիտեք, ե)  քանի՞ գրամ է 5 կարատը, զ) քանի՞ կգ է 0.5գրամը, է) քանի՞ 

ցենտներ է 1000կգ-ը:  

2. Մարմինները պատրաստում են տարբեր նյութերից, և ունենում են տարբեր 

ծավալներ: Եթե չափենք միևնույն նյութից պատրաստված, սակայն տարբեր 

ծավալներ ունեցող մարմինների զանգվածները, կհամոզվենք, որ դրանք տարբեր են: 

Յուրաքանչյուր նյութի միավոր ծավալով մարմնի զանգվածը բնութագրում է տվյալ 

նյութը: Այդ բնութագիրը որոշելու համար տվյալ նյութից պատրաստված մարմնի 

զանգվածը պետք է բաժանել նրա ծավալին: Նյութի խտությունն կոչվում է այն 

ֆիզիկական մեծությունը, որը հավասար է մարմնի զանգվածի և ծավալի 

հարաբերությանը. մարմնի զանգվածը նշանակում են m-ով, ծավալը՝ V-ով, իսկ 

խտությունը՝ ρ տառով, ապա խտության համար կունենանք հետևյալ բանաձևը՝ 

: Միավորների միջազգային համակարգում խտության միավորը 1կգ/մ3-ն է: Դա 

այն նյութի խտությունն է, որի 1մ3 ծավալով մարմնի զանգվածը 1կգ է: Խտությունն 

արտահայտում են նաև 1գ/սմ3, 1կգ/մ3=0.001գ/սմ3: Մարմնի զանգվածը հավասար է 

նրա ծավալի և խտության արտադրյալին. m=ρV: Մարմնի ծավալը հավասար է նրա 

զանգվածի և խտության հարաբերությանը : 

 1.Ո՞ր մեծությունն է կոչվում նյութի խտություն:  
 2.Ինչպե՞ս է որոշվում նյութի խտությունը: 
 3.Ո՞րն է խտության չափման միավորը:  
 4.Ի՞նչ բանաձևով է կարելի է որոշել մարմնի զանգվածը: 
Երկրորդ խմբի խնդիրներ  

1. Պղնձե կշռաքարի զանգվածը 5կգ է: Ի՞նչ զանգված կունենա նույն ծավալով 

երկաթե կշռաքարը: 
2. Որքա՞ն է հեղուկ ջրածնի խտությունը, եթե 0.5լ ծավալով ջրածնի զանգվածը 35գ է: 
3. 0.2 սմ3 ծավալով նյութի զանգվածը 3.86գ է: Ի՞նչ նյութ է դա: 
4. Ի՞նչ զանգվածով ջուր կարելի է լցնել ուղղանկյունանիստի ձև ունեցող ամանի մեջ, 

որի երկարությունը 20սմ է, լայնությունը՝5սմ, իսկ բարձրությունը՝10սմ:  
5. Որքա՞ն է 272գ զանգվածով սնդիկի ծավալը:  



67 

 

6. Որքանո՞վ է 100լիտր ծավալով ծովի ջրի զանգվածը մեծ 100լիտր ծավալով մաքուր 

ջրի զանգվածից: 

7. Ինչքա՞ն է 5x4x3 մ չափեր ունեցող սենյակի օդի զանգվածը, եթե մթնոլորտային 

ճնշումը նորմալ է, իսկ ջերմաստիճանը՝ 00 C:  

8. Ալյումինե դետալն ունի նույն զանգվածը, ինչ-որ 0.8մ3 ծավալ ունեցող պողպատե 

դետալը: Որքա՞ն է ալյումինե դետալի ծավալը: 

9. Ի՞նչ ճանապարհ կարող է անցնել լիքը բաքով մեքենան առանց նոր լիցքավորման, 

եթե 100կմ ճանապարհի վրա դրա շարժիչը ծախսում է 10 կգ բենզին, իսկ բաքի 

տարողությունը 60լ է:  

Երրորդ խմբի խնդիրներ  

1. 2մմ2 հատույթով պղձնձալարի կծիկի զանգվածը 20կգ է: Ինչպե՞ս կարելի է որոշել 

լարի երկարությունը առանց կծիկը քանդելու: 

2. Քանի՞ երկաթուղային պլանատակառ կպահանջվի 1000տ նավթ տեղափոխելու 

համար, եթե յուրաքանչյուր գլանատակառի տարողությունը 50մ3 է: 

3. Վագոնը բեռնեցին 8մ x 20սմ x 2,5սմ չափեր ունեցող սոճու տախտակներով, որոնց 

ընդհանուր զանգվածը 12տ էր: Որոշել տախտակների թիվը: 

4. 240 գ զանգվածով դատարկ չափանոթի մեջ 75 սմ3 ծավալով թթու լցրեցին: Թթվով 

լցված չափանոթի զանգվածը 375գ է: Որոշել, թե ի՞նչ թթու են լցրել չափանոթի մեջ: 

 

Թեմա 2. Մեխանիկական աշխատանք 

1.Ֆիզիկայում «աշխատանք» հասկացությունն ունի որոշակի իմաստ և 

օգտագործվում է այն ժամանակ, երբ դիտարկվում է մարմնի շարժումը որևէ ուժի 

ազդեցությամբ, այսինքն՝ կատարվում է մեխանիկական աշխատանք: 

Մեխանիկական աշխատանք կատարելիս հաղթահարվում են խոչընդոտներ, 

դիմադրություններ կամ տեղի է ունենում մարմնի արագության փոփոխություն: 

Հաղթահարել դիմադրությունը կամ փոփոխել շարժման արագությունը կարելի է 

միայն ուժ գործադրելով:Մեխանիկական աշխատանք կատարվում է միայն ուժի 

առկայությամբ: Մեխանիկական աշխատանք կատարվում է միայն այն դեպքում, երբ 

մարմնի վրա ուժ է ազդում, և այդ ուժի ազդեցությամբ մարմինը շարժվում է: 

Մեխանիկական աշխատանք կոչվում է այն ֆիզիկական մեծությունը, որը հավասար 
է մարմնի վրա ազդող ուժի և նրա ուղղությանբ մարմնի անցած ճանապարհի 
արտադրյալին: Մեխանիկական աշխատանքը նշանակում են A տառով, մարմնի վրա 

ազդող ուժը՝ F, իսկ մարմնի անցած ճանապարհը՝ s: Ուստի մեխանիկական 

աշխատանքի համար կստանանք հետևյալ բանաձևը՝ A=F·s: Այսպես՝ A≠0, եթե F≠0 և 

s≠0: Եթե F=0, բայց s≠0, ապա A=0: Այսինքն՝ իներցիայով շարժվելիս  մեխանիկական 

աշխատանք չի կատարվում, քանի որ շարժման հետագծի երկայնքավ մարմնի վրա 

ուժեր չեն ազդում: Եթե F≠0, բայց s=0, ապա A=0: Այսինքն՝ հենարանը ճնշող ծանրոցն 

մեխանիկական աշխատանք չի կատարում: Միավորների միջազգային 

համակարգում որպես աշխատանքի միավոր ընդունվում են 1Ն ուժի աշխատանքը՝  

ուժի երկայնքով 1մ ճանապարհ անցնելիս: Այդ միավորը ի պատիվ Ջեմս Ջոուլի 

անվանում են ջոուլ (Ջ): 1ջոուլ =1նյուտոն ·1մետր կամ 1Ջ= 1Ն·մ: Օգտագործվում են 

նաև կիլոջոուլ 1կՋ=1000Ջ, մեգաջոուլ՝ 1ՄՋ=1000000Ջ, միլիջոուլ՝ 1մՋ=0.001Ջ, 

միկրոջոուլ՝ 1մկՋ=0.000001Ջ: 

Առաջին խմբի հարցեր 

1․ Ե՞րբ է կատարվում մեխանիկական աշխատանքֈ 
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2․ Ի՞նչ երևույթներ են տեղի ունենում մեխանիկական աշխատանքը կատարելիսֈ 

3․Ո՞ր ֆիզիկական մեծությունն է կոչվում մեխանիկական աշխատանք: Ի՞նչ 

տառով են այն նշանակումֈ 

4․ Ո՞րն է մեխանիկական աշխատանքի բանաձևը: 

5․ Ինչի՞ է հավասար մեխանիկական աշխատանքը, եթե շարժման ընթացքում ուժ 

չի գործադրվելֈ 

6․ Ինչի՞ է հավասար մեխանիկական աշխատանքը, եթե ուժի ազդեցության տակ 

մարմինը տեղափոխություն չի կատարելֈ 

7․ Ի՞նչ միավորով է արտահայտվում մեխանիկական աշխատանքը միավորների 

միջազգային համակարգում: 

8․ Այլ ի՞նչ միավորներ են օգտագործվում մեխանիկական աշխատանքը  չափելիսֈ 

9․ Նշել, թե ո՞ր դեպքում է կատարվում մեխանիկական աշխատանք. ա). Ավազով 

պարկը դրված է գետնին, բ).  Գնդիկը գլորվում է հարթ հորիզոնական մակերևույթով, 

գ) վերամբարձ կռունկը բարձրացնում է բեռը, դ) ձեռքից բաց թողնված մարմինն 

ընկնում է գետնին, ե) մարդն աստիճաններով բարձրանում է: 

Երկրորդ խմբի խնդիրներ  

1.  Տղան հրում է մանկասայլակը 20Ն ուժով: Ի՞նչ աշխատանք է նա կկատարի 15մ 

ճանապարհ անցնելիս: 

2.  5մ խորությամբ ջրհորից հավասարաչափ բարձրացրին  10կգ զանգվածով ջրով 

լի դույլ: Ի՞նչ աշխատանք կատարվեց այդ դեպքում: 

3. Հաշվել ծանրության ուժի կատարած աշխատանքն այն դեպքում, երբ 500գր 

զանգվածով գնդակն ընկնում է 3 մ բարձրությամբ պատշգամբից: 

4. Համեմատել աշխատանքները, որոնք կատարվում են 30Ն ուժի ազդեցության 

տակ բեռը 2մ տեղափոխելիս և 15Ն ուժի ազդեցության տակ այն 4մ 

տեղափոխելիս: 

5. Ի՞նչ արագությամբ է ձին հավասարաչափ քաշում սայլը՝ գործադրելով 600Ն 

ուժ, եթե մեկ րոպեում նա կատարում է 36000Ջ աշխատանք: 

6. Որոշել հանքահորի խորությունը, որից 1.05տ զանգվածով ածուխը 

հավասարաչափ բարձրացնելիս կատարվել է 630ԿՋ աշխատանք: 

7. 120կգ զանգվածով խցիկով հանքահորից 10վ-ի ընթացքում հանեցին 80կգ  

զանգված ունեցող բանվորին: Ի՞նչ աշխատանք կատարվեց այդ ընթացքում, եթե 

խցիկը շարժվում էր 30մ/ր արագությամբ: 

     Երրորդ խմբի խնդիրներ 

1. 4կգ զանգվածով մարմինը հորիզոնական հարթության վրա հավասարաչափ 

շարժվում է հարթությանը զուգահեռ ուժի ազդեցությանբ: Որոշել այդ ուժի կատարած 

աշխատանքը 10մ ճանապարհ անցնելիս, եթե դադարի շփման ուժի առավելագույն 

արժեքը կազմում է մարմնի կշռի 0.2 մասը: 

 

Թեմա 3. Հզորություն 

1.Մեքենայի, մարդու, կենդանու աշխատանք կատարելու արագությունը 

բնութագրելու համար ֆիզիկայում օգտագործվում  է հզորություն մեծությունը: 

Հզորություն կոչվում է այն ֆիզիկական մեծությունը, որը հավասար է աշխատանքի 
հարաբերությանն այն ժամանակամիջոցին, որի ընթացքում կատարվել է այդ 
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աշխատանքը: Հզորություն=աշխատանք/ժամանակամիջոց: Հզորությունը նշ. N, 

աշխատանքը՝A-ով, իսկ ժամանակը՝ t. 

N = 
 

  
  

Հզորությունը ցույց է տալիս, թե ինչ աշխատանք է կատարում մեխանիզմը 

միավոր ժամանակամիջոցում:  

Առաջին խմբի հարցեր 

1. Ի՞նչ է բնութագրում հզորություն մեծությունը: 

2․ Ո՞ր ֆիզիկական մեծությունն է կոչվում հզորությունֈ Ի՞նչ տառով են այն 

նշանակումֈ 

3. Ի՞նչ բանաձևով է որոշվում հզորություն մեծությունըֈ 

4․ Ի՞նչ է ցույց տալիս հզորությունըֈ 

2.Միավորների միջազգային համակարգում հզորության միավորը 1 վատտն է 

(1Վտ):  1 վատտը (Վտ ) այն հզորությունն է, որի դեպքում 1 վայրկյանում կատարվում 

է 1 ջոուլ (Ջ) աշխատանք՝ 1Վտ= 1Ջ/վ: Այս միավորն անվանել են անգլիացի 

գյուտարար Ջեմս Ուատտի անունով: Տեխնիկայում օգտագործում են նաև հզորության 

կիլովատտ (կՎտ) 1կվտ=1000Վտ, մեգավատտ (ՄՎտ) 1ՄՎտ=1000000Վտ, միլիվատտ 

(մՎտ) 1մՎտ=0.001Վտ, և միկրովատտ (մկՎտ) 1մկՎտ=0.000001Վտ: Իմանալով 

մեխանիզմի հզորությունը՝ կարելի է հաշվել որոշակի ժամանակում դրա կատարած 

աշխատանքը. A=N·t: Ուատտը փորձնականորեն որոշում է, որ ձին 75կգ զանգվածով 

բեռը 1վ-ում բարձրացնում է 1մ: Այսինքն՝ 1վ-ում ձին կատարում է 

75կգx9.8Ն/կգx1մ=735Ջ աշխատանք: Ձիու զարգացրած միջին հզորությունն անվանել 

են ձիաուժ:  

1ձ.ու. (ձիաուժ)= 735/1վ=735Վտ: 

1. Ո՞րն է հզորության միավորը միջազգային համակարգում: Ի՞նչ է այն ցույց 

տալիս: 

2. Տեխնիկայում հզորության ի՞նչ միավորներ գիտեք: 

3. Հզորության բանաձևից արտահայտել աշխատանքը: 

4. Ի՞նչ է ձիաուժը և ի՞նչ այն ցույց տալիսֈ  

5․ Ինչի՞ է հավասար 3 ձ․ու-ըֈ 

Երկրորդ խմբի խնդիրներ  

1. Ինքնաթափը բեռը տեղափոխելիս զարգացնում է 30կՎտ հզորություն: Ի՞նչ 

աշխատանք կկատարի ինքնաթափը 45ր-ում: 

2. 50կգ զանգվածով աղջիկը 1 րոպեում աստիճաններով բարձրանում է 30մ: 

Որոշել աղջկա զարգացրած հզորությունը: 

3. Որքա՞ն է վերամբարձ կռունկի շարժիչի հզորությունը, եթե այն 5 վայրկյանի 

ընթացքում 5000կգ զանգվածով բեռը հավասարաչափ բարձրանում է 20մ 

բարձրության: 

4. 24մ բարձրությամբ ջրարգելակից 10ր թափվում է 500տ զանգվածով ջուր: Ի՞նչ 

հզորություն է զարգացվում այդ դեպքում: 

5. Արցախ ՀԷԿ-ի ջրթող ամբարտակը վարարման ժամանակ վայրկյանում բաց է 

թողնում մինչև 4500մ3 ջուր: Իմանալով, որ ամբարտակի բարձրությունը 18մ է, որոշել 

ջրահոսքի հզորությունը: 

6. Որքա՞ն է պոմպի հզորությունը, եթե այն 4.5մ3 ծավալով ջուրը 5մ բարձրության 

է հասցնում 5ր-ում: 
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7. Ամբարձիչ մեքենայի շարժիչի հզորությունը 4 վՎտ է: Որքա՞ն բեռ կարող է նա 

2ր-ում հասցնել 15մ բարձրության: 

8. Որքա՞ն ժամանակում մարզիկը կարող է ճոպանով բարձրանալ 6մ, եթե նրա 

զանգվածը 70կգ է, իսկ զարգացրած հզորությունը՝ 0.7կՎտ: 

 Երրորդ խմբի խնդիրներ 

1. Ի՞նչ հզորություն է զարգացնում 75կգ զանգված ունեցող մարզիկը թռիչք 

բարձրության ժամանակ, եթե նրա վրա ազդող ծանրության ուժի կիրառման կետը 

բարձրանում է 1.3 մ-ով, իսկ թռիչքը տևում է 0.2վ: 

2. Պատանի զբոսաշրջիկը չափեց, որ մինչև շենքի չորրորդ հարկը ինքն 

ուսապարկով բարձրանում է 25վ-ում: Ի՞նչ հզորություն է ծախսում զբոսաշրջիկն 

ուսապարկը բարձրացնելու համար, եթե վերջինիս զանգվածը 10կգ է, իսկ մեկ հարկի 

բարձրությունը՝3մ: 

3. Հրշեջ պոմպի հզորությունը 3կՎտ է: Ո՞ր հարկ այն կարող է ամեն րոպե 1200լ 

ջուր մղել, եթե հարկերի միջև հեռավորությունը 3մ է: 

4. Ատոմային սառցահատը, զարգացնելով 32400կ Վտ հզորություն, 5 ժամում 

անցավ 20 կմ ճանապարհ: Գտնել սառցահատի հաղթահարած դիմադրության ուժը:  

Յուրաքանչյուր դասաժամին տրվել է երկու կամ երեք քարտ, կախված 

աշակերտների քանակից: Թեմաներն ինքնուրույն յուրացնելուց և ստուգվելուց հետո 

սովորողները հաղորդել են իրենց գիտելիքները դասընկերներին: Արդյունքում մեկ 

դասաժամի ընթացքում յուրացվել է մեկից երեք թեմա, իսկ դասապրոցեսին 

մասնակցել է յուրաքանչյուր սովորող: Հարկավոր է նշել, որ աշակերտներին դուր 

եկավ լինել մանկավարժի դերում: Իսկ աշակերտների մանկավարժականացումն 

կոլեկտիվ ուսուցման եղանակի սկզբունքներից մեկն է [4]: Դասի շրջանակներում 

սովորողները համագործակցեցին միմյանց հետ: Աշակերտներից շատերը նշեցին, որ 

իրենց մոտ ձևավորվում է խոսքը բանավոր շարադրելու և հաղորդելու կարողություն, 

ընկերներին օգնելու, բացատրելու ունակություն: Բացի այդ նրանք շեշտեցին, որ 

նման մեթոդիկայով աշխատելու ժամանակ դասին մասնակցում են նույնիսկ թույլ 

առաջադիմություն ունեցող պասիվ աշակերտները [5]: Դպրոցների ուսուցչական 

անձնակազմը, ինչպես նաև տնօրինությունը հայտնեցին ցանկություն հետագայում 

կիրառել այդ մեթոդիկան իրենց մոտ: Բացի այդ VII դասարանի ֆիզիկա առարկայի 

համար մշակվել է ձեռնարկ, որը կօգնի ուսուցիչներին կիրառել թեմաների 

փոխհաղորդման մեթոդիկան դասի շրջանակներում: Մանկավարժական 

փորձարկումների վերլուծության արդյունքում պարզ դարձավ, որ թեմաների 

փոխհաղորդման մեթոդիկայով հնարավոր է անցկացնել ֆիզիկայի դասեր հիմնական 

դպրոցում: Բացի այդ, աշխատելով այս մեթոդիկայով  հնարավոր կլինի էապես 

բարձրացնել «ֆիզիկա»  առարկայի ուսուցման մակարդակը և սովորողների մոտ այդ  

առարկայի յուրացման արդյունավետությունը, ինչի շնորհիվ նրանց մոտ կձևավորվի 

ճանաչողական ինքնուրույնություն և զարգացած մտածողություն: 
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РЕЗЮМЕ 

ОБУЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА ФИЗИКИ ПО МЕТОДИКЕ ВЗАИМОПЕРЕДАЧИ ТЕМ  

Д.Г.АРТЕНЯН 

      В статье представлена тема взаимопередачи тем и ее возможное использование 

для предмета физики в VII классе. Приведены разработанные с помощью этой 

методики примеры карточек, которые были использованы в педагогических 

экспериментах. В результате эксперимента стало ясно, что эта методика улучшает 

эффективность изучения предмета физики, а у учащихся развивается познавательная 

самостоятельность и способность к сотрудничеству. 

 

 

SUMMARY 

TRAINING LESSONS OF PHYSICS WITH METHOD OF TRANSMISSION OF 

THEMES  

D.G.HARTENYAN 

 

       The article presents the method of transmission of themes and its possible use for the 

subject of "physics" in the 7th grade. The examples of cards made with the help of this 

method, were used in pedagogical experiments. As a result of this experiment, the 

effectiveness of studying the subject of "physics" increases, and learners develop cognitive 

independence and the ability to cooperate. 
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          Հոդվածում քննարկվում են ավագ նախադպրոցականների 
փոխհարաբերությունների բազմաշերտ դրսևորումները՝  առաջին հերթին  կապված 
երեխայի և նրա սոցիալական մերձավոր միջավայրի փոխազդեցությունների 
տարրապատկերի  միասնաբար հանդես գալու պայմանների հետ: Երեխայի 
ինքնագիտակցությունը պայմանավորող դերեկատարումներն ունեն տարիքային և 
սեռային բնույթ, որոնցում ներառված են մեծահասակների կողմից ներկայացվող 
սոցիալական նորմերը, որոնք բնականաբար երեխայի առօրյա կյանքում ունեն 
հուզական երանգավորումներ, քանի որ հանդես են գալիս որպես համակրանքի կամ 
հակակրանքի արտահայտություն՝ դրսևորվելով որպես ուրախություն, թախիծ և այլ 
վիճակներ; Բացահայտվում է հուզական դրսեւորումների գիտական հիմքերը ոչ 
միայն խաղային գործունեության պայմաններում, այլև «երեխա-երեխա» և «երեխա- 
մեծահասակ» միջանձնային հարաբերություններումֈ Հուզական ոլորտի տարիքային 
փոփոխությունները պայմանավորված են երեխաների հաղորդակցական 
կարողություններով, միմյանց հանդեպ ունեցած վերաբերմունքով և այն 
դերակատարմամբ, որոնք ստանձնում է երեխան իր ամենօրյա շփումներումֈ  
      Բանալի բառեր. հուզական ոլորտ, հուզական վիճակներ, գործողություններ, 
մանկական պատմվածքներ, գիտական հայեցակարգեր, երեխա- երեխա 
հաղորդակցություն: 

      Ներկայացված է խմբագրություն  20.06.2018 
 
        Նախադպրոցականի հուզական ոլորտի ձևավորումը, ինչպես հայտնի է, 

սկսվում է վաղ տարիքից, քանի որ, ըստ էության, արտահայտում է իմացական կամ 

ճանաչողական վերաբերմունքն այն ամենի հանդեպ, ինչ շրջապատում է իրեն` 

որակական առումով կոնկրետ դրսևորումներ ստանալով կրտսեր (3-4 տարեկան), 

միջին (4-5 տարեկան) և ավագ նախադպրոցական տարիքում (5-6 տարեկան) [1]: 

Հատկապես ավագ նախադպրոցական տարիքում շարունակվում են հուզական 

ոլորտի հետագա զարգացումները [2]ֈ Ակնհայտ է, որ հուզական ոլորտի 

նպատակամետ զարգացումը պայմանավորված է ինչպես երեխայի նյարդային 

համակարգի, զգայությունների զարգացման,  գլխուղեղի կեղևի կարգավորիչ 

ֆունկցիայի, պայմանական ռեֆլեքսների առաջացման արագության հետ, այնպես էլ 

երկրորդ ազդարարային համակարգի` խոսքի զարգացմամբ, որոնք բացահայտորեն 

ցույց են տալիս հույզերի ներքին դետերմինանտների վճռորոշ ազդեցությունը 

հուզական ընդհանուր ոլորտի զարգացման գործում: 
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       Հարկ է նշել, որ նախադպրոցական տարիքում հուզական ոլորտի զարգացման 

բովանդակությունն ու ընթացքն էապես տարբերվում են նախորդ տարիքային 

շրջանի հուզական կյանքի էական ձեռքբերումներից:  Միևնույն ժամանակ, 

հուզական զարգացման արդյունավետությունը նախադպրոցական  տարիքում 

մեծապես պայմանավորված է նրանով, թե ինչպես է տեղի ունեցել հուզական 

ոլորտի զարգացման ընթացքի անցումը վաղ մանկությունից  դեպի ավագ 

նախադպրոցական տարիք: Իհարկե, կարելի է ենթադրել, որ հուզական ոլորտի 

փոփոխությունները կարող են ընթանալ հաջորդականության սկզբունքին 

համապատասխան, քանի որ վաղ տարիքում նախապատրաստվում են որոշակի 

նախադրյալներ և ստեղծվում են ավելի կոնկրետ հոգեբանամանկավարժական 

պայմաններ, որոնք հիմք են հանդիսանում հաջորդ տարիքային շրջանում 

հուզական լիարժեք զարգացումն ապահովելու համար: Չնայած երեք տարեկանը 

ճգնաժամային է, այդուհանդերձ, այն էապես չի խոչընդոտում հուզական ոլորտի 

հետագա զարգացման գործընթացը, քանի որ անհրաժեշտ հոգեբանական 

պայմանների և ազդեցության միջոցների առկայության դեպքում տարիքային 

ճգնաժամը կարող է նաև առանց ցնցումների ընթանալֈ  Անդրադառնալով վաղ 

տարիքի նորագոյացումներին, կարելի է նկատել հուզական ոլորտի այնպիսի 

փոփոխություններ, որոնք պայմանավորված են  արտաքին աշխարհից եկող 

գրգռիչերին տարիքին համարժեք արձագանքելու  ընդունակությանը, կոնկրետ 

իրավիճակում որոշակիորեն կողմնորոշվելու կարողությանը, ինքնուրույնությանը և 

ակնառու-գործնական մտածողությանը: Երեխայի ինքնագիտակցության 

պարզագույն դրսևորումները հաճախ հանդես են գալիս «ես-ինքս» հայեցակարգում, 

երբ նկատվում են հուզական դրսևորումներով ինքնասպասարկմանը միտված 

որոշակի կարողություններ, օրինակ` նախադպրոցականը ներքին 

բավարարվածության զգացում ապրելով ուրախանում է առաջադրանք կատարելիս 

կամ հակառակը՝ տխրում է, երբ չի կարողանում կամ չի ցանկանում, կատարել այս 

կամ այն առաջադրանքի կատարման համար անհրաժեշտ մտավոր կամ 

առարկայական գործողությունները [3]ֈ Երեխայի հուզական կյանքի էական 

փոփոխությունները պայմանավորված են սոցիալական զարգացման նոր 

իրավիճակով, քանի որ նախադպրոցականի գրաված սոցիալական դիրքը 

միջավայրում որոշակիորեն տարբերվում է այն դիրքից, երբ նա գտնվում է վաղ 

մանկության տարիքում և առավելապես շփվում է միայն ընտանիքի անդամների 

հետ: Մինչդեռ նա իր սոցիալական միջավայրում նոր որակներ և տարրական 

պարտականություններ է ձեռք բերում: Զարգանում են ինչպես «երեխա-

մեծահասակ», այնպես էլ «երեխա-երեխա» փոխհարաբերությունները:  Այս տարիքը 

համարվում է երեխայի սոցիալականացման բուռն շրջան: 

       Նախադպրոցական տարիքում փոխվում և ընդարձակվում են նաև հուզական 

գործընթացների բովանդակությունն ու կառուցվածքային առանձնահատկություն-

ները: Նրանցում ի հայտ են գալիս հույզերի և զգացմունքների նոր և կարևոր 

դրսևորումներ: Այս առումով հատկապես հարկավոր է առանձնացնել էմպաթիայի 

(ապրումակցում, կարեկցում) զգացումը, առանց որի բնականաբար հնարավոր չէ 

երեխաների համատեղ գործունեությունն ու շփումը նախադպրոցական 

հաստատություններում: Այս տարիքում աստիճանաբար ընդլայնվում է երեխայի 

սոցիալական շրջապատը: Երեխան մտնում է միջանձնային հարաբերությունների 

նոր համակարգ, առաջին փորձերն է անում հասակակիցների հետ շփվելու համար, 

քանի որ նա ընդգրկվում է գործունեության նոր ձևերի մեջ: Առաջանում են նոր՝ 
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հաջողության հասնելու, մրցակցելու և այլ դրդապատճառներ, որոնք 

առավելագույնս բնորոշ են հատկապես ավագ նախադպրոցականներին: 

        Նախադպրոցականը սկսում է յուրացնել միկրոմիջավայրում ընդունված վարքի 

նոր նորմերը: Նա աստիճանաբար սովորում է գնահատել ոչ միայն իր, այլև 

ուրիշների արարքները՝ բարոյական տեսանկյունից, ենթարկում է իր վարքն այդ 

նորմերին: Սկզբում երեխան կարողանում է գնահատել իր մերձակա միջավայրում 

ընդգրկված մարդկանց արարքները՝ երբեմն չկարողանալով գնահատել սեփականը: 

Նախադպրոցական մանկության տևական փուլում երեխան ձեռք է բերում 

սեփական արարքները գնահատելու կարողություն՝ աշխատելով վարվել իր կողմից 

յուրացված նորմերին համապատասխան: Երեխան հասակակիցների հետ շփվելիս 

սկսում է պահպանել որոշակի էթիկական նորմեր, չնայած, որ այն երբեմն կարող է 

ընտրողական բնույթ կրել՝ կախված դիմացինի նկատմամբ ունեցած 

վերաբերմունքից (համակրանք, հակակրանք և այլն): 

        Անձնավորության ձևավորումը հատկապես միկրոմիջավայրի ազդեցության 

պայմաններում չի կարող դիտարկվել առանց հասարակական միջավայրի կողմից 

տրված գնահատականի, քանի որ երեխան ապրում  է միջանձնային 

փոխհարաբերությունների լայն ցանցում` նկատի ունենալով, որ նա այս կամ այն 

չափով ներառված է տարաբնույթ գործընթացներում: Բոլոր դեպքերում 

միջանձնային հարաբերությունների համակարգի ազդեցությունը իմացական և 

հուզական առումներով բավականին բարդ և երկարատև գործընթաց է: Երևույթի 

դետերմինացիան արտահայտվում է ինչպես մարդու անհատական որակներում, 

նրա հուզական և կամային առանձնահատկություններում, ինտելեկտուալ 

հնարավորություններում, այնպես էլ նախադպրոցականի կողմից ընդունված 

նորմերի և արժեքների յուրացման գործընթացում, որոնք, իրոք, արգասիք են միկրո 

և մակրոմիջավայրերի համաժամանակյա ազդեցության:   Նախադպրոցականների 

միջանձնային հարաբերությունների համակարգում թերևս որպես կարևորագույն 

օղակներ կարելի է առանձնացնել նրա ակտիվությունն ու ճանաչողական 

գործունեությունը: Նախադպրոցական հաստատություններում կամ դպրոցներում 

երեխան մտնելով տարբեր  տիպի, կառուցվածքի, արժեքի ու բովանդակության 

մարդկային փոխհարաբերությունների մեջ` հանդես է գալիս որպես 

անհատականություն, որով հնարավորություն է ընձեռնվում մշտադիտարկելու և 

գնահատելու իր արարքները և գործողությունները ուրիշների հետ 

փոխհարաբերություններում: Երեխան ապրում, մեծանում և զարգանում է 

տարաբնույթ կապերի ու հարաբերությունների համադրման պայմաններում: 

Չնայած այն իրողությանը, որ միջանձնային փոխհարաբերությունների 

դրսևորումները յուրաքանչյուր կոնկրետ խմբում ունեն իրենց անկրկնելի 

պատմությունը, այդուհանդերձ, տարիքային տարբեր փուլերում  գործում են դրանց 

ձևավորման ու զարգացման ընդհանուր օրինաչափություններ: Ցանկացած 

տարիքային զարգացման մակարդակի վրա գտնվող նախադպրոցականների խումբն 

ընդհանուր առմամբ բնութագրվում է իր սոցիալական զարգացման հատուկ 

կարգավիճակով: Այս առումով տեղին է վկայակոչել Լ. Ս. Վիգոտսկու կողմից 

ներմուծված «Սոցիալական իրավիճակի զարգացում»  հասկացողությունը, քանի որ 

այն դիտարկվում է որպես տվյալ խմբի օբյեկտիվ գոյության  պայման: Բացի դրանից, 

կարելի է առանձնացնել երեխաների խմբերում սոցիալական իրավիճակների 

զարգացման մյուս պայմանը`  օբյեկտիվ սոցիալական կարգավիճակը, այն դեպքում, 
երբ որոշիչ է դառնում, թե ինչպիսի տեղ է զբաղեցնում մանկությունը որպես 
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որոշակի սոցիալական, տարիքային կատեգորիա: Սոցիալական կարգավիճակի 

զարգացման  վերլուծությունը  թույլ է տալիս պարզելու միջանձնային 

հարաբերությունների բովանդակությունը երեխաների տարբեր տարիքային 

խմբերում: Մանկական և դեռահասների խմբերում կարելի է առանձնացնել 

ֆունկցիոնալ (դերային), էմոցիոնալ (գնահատման) և անձնային (իմաստային) 

հարաբերություններ հասակակիցների միջև: 

       «Հուզական-գնահատող» հարաբերությունների առնչությամբ կարելի է փաստել, 

որ դրանք ի հայտ են գալիս երեխաների անմիջական փոխներգործության 

պայմաններում` արտացոլելով նաև նրանց նախասիրությունների համակարգի 

առանձնահատկությունները [4]: Նմանատիպ հարաբերությունների մասին 

նախնական և հետագայում խորացող գիտելիքները հնարավորություն կտան 

բացահայտելու երեխաների պահվածքի, արարքների, վարքագծի հետ կապված շատ 

հարցեր, որոնք կենսական նշանակություն ունեն երեխաների հետ կազմակերպվող 

ուսումնադաստիարակչական գործընթացն արդյունավետ կառավարելու համար: 

Ահա թե ինչու առաջին պլան են մղվում այնպիսի հուզական նախասիրությունները` 

ինչպիսիք են համակրանքը, ընկերական նախընտրությունը և այլն: Այս իմաստով 

ստորև կանգ առնենք նախադպրոցական աղջիկ և տղա երեխաների 

փոխհարաբերությունների վրա, նկատի ունենալով, որ նախադպրոցականների 

շփման մեջ առանձնահատուկ տեղ է գրավում տղաների և աղջիկների 

փոխհարաբերությունները:  Արդեն վաղ տարիքի երեխան ձեռք է բերում որոշակի 

գիտելիքներ, առաջին հերթին իր սեռային պատկանելիության մասին, որը դեռևս 

ամբողջությամբ չի գիտակցվում երեխայի կողմից, թե դա ինչ բովանդակություն ունի 

և նույնիսկ, թե ինչպես են տարանջատվում  «աղջիկ» և «տղա» սեռերը: Միշտ չէ, որ 

մեծահասակները գիտակցում են նախադպրոցական տարիքի հոգեբանական 

առանձնահատկությունները, քանի որ հաճախ գիտակցաբար, թե անգիտակցաբար  

շարունակում են երեխային սովորեցնել,  թե նա ինչպես պետք է իրեն պահի տարբեր 

մարդկանց շրջապատում և ինչ պարտավորություններ ունի իր սեռային դերի 

գիտակցման հետ կապված:   Արդյունքում տղաներին սովորաբար թույլ են տալիս 

ավելի համարձակ, երբեմն նաեւ «ագրեսիվ» լինել, ավելորդ անգամ խրախուսում են 

նրանց ֆիզիկական ակտիվության ցուցաբերումը, իսկ աղջիկներից սպասում են 

հուզականություն և բարձր զգայունակություն, որը երբեմն հանգեցնում է 

ամոթխածության կամ ավելորդ համեստության: Նախադպրոցականն իր ամենօրյա 

շփումներում  առավելապես բացահայտում է կանանց և տղամարդկանց արտաքին 

տարբերությունները՝ ըստ հագուստի և վարքագծի: Երեխաներն ընդօրինակում են 

գրեթե ամեն ինչ, հատկապես պահվածքը, որն ընդունելի է շրջապատի համար և 

համապատասխանում է մեծահասակների վարքային ստերիոտիպներին, չնայած, 

երբեմն, դրանք դիտարկվում են որպես բացասական սոցիալական սովորույթներ 

(օրինակ` երբեմն նաև ծխախոտ ու ալկոհոլ օգտագործելը):   Իհարկե, տղաները 

մեխանիկորեն չեն օգտագործում այդ ամենն իրենց առօրյայում (բացառությամբ 

առանձին դեպքերի), բայց և այնպես սկսում են ներմուծել դրանք իրենց 

սյուժետադերային խաղերում ևս: 

        «Ես»-ի գիտակցումը ներառում է սեփական սեռային պատկանելություն, որը 

նախադպրոցական տարիքի երեխաների վարքագծում արդեն դառնում է գերակա: 

Սեփական «Ես»-ի գիտակցման պարագայում տղաներն ու աղջիկներն ընտրում են 

համապատասխան դերեր` ընդգրկելով դրանք սյուժետադերային խաղերի 

բովանդակության մեջ, որոնցով էլ պարզ է դառնում, թե երեխաներն ինչպես են 
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խաղերում և ամենօրյա շփման պայմաններում աստիճանաբար յուրացնում ինչպես 

հասակակիցների և տարբեր սեռերի հետ կապված սոցիալական դերերը, այնպես էլ 

տղամարդկանց ու կանաց, աղջիկների ու տղաների շփման ձևերը: 
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РЕЗЮМЕ 
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТИ ОТНОШЕНИЙ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА И ОКРУЖАЮЩЕЙ ИХ МИКРОСРЕДЫ 
Т.З.Малумян 

      В статье обсуждается многоуровневость межличностных отношений детей старшего 

дошкольного возраста, обусловленная взаимовлиянием микросреды и ребенка, при 

условии совместной деятельности. Социальные роли имеют возрастную и гендерную 

окраску и обусловливают самосознание ребенка. В  этот процесс включены нормы 

поведения со стороны взрослых, которые имеют эмоциональную окраску и проявляются 

в виде симпатий и антипатий, эмоциями радости, гнева, грусти и т.д. Возрастные 

перемены эмоциональной сферы обусловлены коммуникативными умениями детей, 

отношением друг к другу и теми ролями, которые выполняет ребенок в повседневных 

интеракциях. 

SUMMARY 

FEATURES OF INTERCONDITIONALITY OF THE RELATIONS OF CHILDREN OF 

PRESCHOOL AGE AND THE MICROENVIRONMENT SURROUNDING THEM 

T.Z. Malumyan 

      In article the multilevelness of the interpersonal relations of children of the advanced 

preschool age caused by interference of a microenvironment and the child on condition of 

joint activity is discussed. Social roles have age and gender coloring and cause consciousness 

of the child. This process has included standards of behavior from adults who have 

emotional coloring and are shown in the form of likes and dislikes, emotions of joy, anger, 

grief, etc. Age changes of the emotional sphere are caused by communicative abilities of 

children, the relation to each other and those roles which are carried out by the child in 

daily interactions. 
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     Հոդվածում քննարկվում են ավագ  նախադպրոցականների հուզական 
դրսևորումները՝ համապատասխան արտահայտչաձևերով: Հույզերի 
արտահայտչանշանների գրաֆիկական պատկերման մեթոդի և Ռ.Դորկի ու Վ.Ամենի 
տագնապայնության թեստի միջոցով ցույց են տրվում  տարբեր իրավիճակներում 
հուզական դրսևորումների ձևավորման  նպատակահարմարությունը հուզական 
վիճակների գնահատման և կարգավորման գործընթացում: Հուզական 
դրսևորումները ուսումնասիրվել են երկու տեսանկյունով՝ 1) առանձին 
հատկանիշների ճանաչողության և 2) տվյալ իրավիճակում համապատասխան 
հուզական (ուրախություն, տխրություն, վախ, զայրույթ, զարմանք)  վիճակի  
դրսևորման  կողմնորոշման:   

  Բանալի բառեր. հուզական ոլորտ, հուզական վիճակներ, հուզական 

արտահայտչանշաններ, ավագ նախադպրոցական, միջանձնային հարաբերություն-

ներ:  

  Ներկայացված է խմբագրություն  07.03.2018 

       

Ավագ նախադպրոցականների ծնողների և դաստիարակների հետ ունեցած 

նախնական փորձերի և հարցազրույցի ընթացքում արձանագրվել է, որ 

պարապմունքների ընթացքում  և ՝ «երեխա-երեխա», «երեխա-ընտանիքի անդամներ», 

«երեխա-դաստիարակ» միջանձնային հարաբերություններում երեխաները 

հիմնականում չեն կարողանում լիարժեք արտահայտել իրենց հուզական վիճակները, 

որոնք հաճախ ինքնաբուխ են և իրավիճակին անհամապատասխան: Դեռ ավելին, 

մանկական հեքիաթների և պատմվածքների կերպարների հուզական վիճակները չեն 

ընկալվում և չեն գնահատվում, որով երեխաների մեջ չեն ձևավորում տվյալ կերպարի 

ամբողջական պատկերը, այլ միայն ավելի շատ ուշադրություն են դարձվում 

կերպարների վարքային առանձնահատկություններին [1]: Քանի որ ուրախությունը, 

տխրությունը, վախը, զարմանքը և զայրույթն ավելի հաճախ են արտահայտվում 

երեխաների վարքում, ուստի անհրաժեշտ է դրանց ուսումնասիրությունը դիտարկել 

կոնկրետ հատկանիշներով (աչքեր, հոնքեր, բերան)ֈ   

Ստորև աղյուսակի տեսքով ներկայացվում են հիմնական հուզական վիճակներին 

բնորոշ արտահայտչաձերը և երեխաների թվաքանակը, ովքեր գնահատել են տվյալ 

արտահայտչաձևի առկայությունն իրենց հուզական դրսևորումներումֈ 

mailto:t-malumyan@mail.ru
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Աղյուսակ 1.  Երեխաների ընդհանուր թվաքանակի (30) բաշխվածությունը՝ ըստ 

հուզական վիճակների արտահայտչաձևերի 
Հուզական 

վիճակներ 
 

Հուզական վիճակների արտահայտչանշաններ 

աչքեր Երեխաների 

թվաքանակ 

(30) 

հոնքեր Երեխաների 

թվաքանակ 

(30) 

բերան Երեխաների 

թվաքանակ 

(30) 

ուրախություն + 4 + 3 + 5 

տխրություն + 4 + 3 + 4 

վախ + 3 + 2 + 2 

զայրույթ + 2 + 3 + 2 

զարմանք + 3 + 4 + 3 

  Ընդամենը՝ 16 

երեխա 

 Ընդամենը՝ 15 

երեխա 

 Ընդամենը՝ 16 

երեխա 

 

        Ինչպես երևում է աղյուսակից երեխաների ընդհանուր թվաքանակի (30) 

պարագայում կստանանք 47 տվյալ,  քանի որ միևնույն երեխան կարող էր 

միաժամանակ ճիշտ նշել մի քանի հատկանիշերֈ Եթե փորձենք 30 երեխայի համար 

դիտարկել վերը թվարկած հույզերի բոլոր դրսևորումները, ապա կստանանք 450 

տարբերակ (5.3.30), որը կկազմի բոլոր դիտարկումների 10.4 տոկոսըֈ Արդյունքում 

ստացվում է, որ երեխաների մեծ մասը բավարար չափով չի կարողանում գնահատել 

հուզական վիճակների արտահայտչաձևերըֈ Պարզվում է նաև, որ երեխաները 

միջանձնային հարաբերություններում ավելի շատ են արտահայտում իրենց 

ուրախությունը, տխրությունը, զարմանքը և վախը, որոնք ավելի հաճախ են 

դրսևորվում երեխաների հետ տարվող պարապմունքներում, սակայն նրանք չեն 

կարողանում գնահատել դիմացինի հուզական վիճակը, ինչպես նաև ամփոփ 

ներկայացնել տվյալ հուզական վիճակին բնորոշ բոլոր արտահայտչաձևերը [2]:  

      Բնականաբար հարց է ծագում, թե ինչպես կարելի է երեխաներին սովորեցնել 

տվյալ իրավիճակում համարժեք արտահայտել կամ դրսևորել իրենց հւզական 

վիճակները այնպես, որ հասկանալի և գնահատելի լինեն նաև դիմացինի համար: 

Վերը նշված հարցին պատասխանելու համար մի քանի մանկապարտեզում 

կազմակերպել ենք պարապմունքներ ավագ նախադպրոցական տարիքի 40 երեխայի 

հետ, նպատակ ունենալով փորձարկել մեթոդիկաներ, որոնք հնարավորություն են 

տալիս հույզերի արտահայտչանշանների միջոցով երեխաներին սովորեցնել 

հասկանալ տվյալ հույզի նշանակությունը և դրսևորման առանձնահատկությունները 

տվյալ իրավիճակում: 

1. Հույզերի արտահայտչանշանների գրաֆիկական պատկերման մեթոդ: Այս 

մեթոդի էությունը կայանում է նրանում, որ  էկրանին ցույց են տրվում երեխայի 

համար առավել տիպական հուզական վիճակները՝ խոշորացված և լավ տեսանելի 

չափերովֈ  

   Առաջին փուլում դաստիարակը նկարի օրինակով բացատրում է, թե ինչպես է 

ուրախությունն արտահայտվում դեմքի վրա [3]: Քանի որ երեխայի համար մի քանի 

հատկանիշներով հույզերի ընկալումը բարդ գործընթաց է, ուստի առանձին-առանձին 

մատնանշվում են, օրինակ,  ուրախության միմիկական դրսևորումներըֈ Երեխաներն 

այն ընկալելով և ներքայնացնելով մտավոր պլանում, այնուհետև բարձրաձայնում են 

իրենց տեսածը և փորձում են  նույնը պատկերել  առարկայական պլանում՝ (սեղանին 

փռած ավազի վրա կամ գունավոր մատիտներով թղթի վրա)՝ ցուցադրելով կոնկրետ 

այն մեկ հատկանիշը, որը  բնորոշ է տվյալ հուզական վիճակին [4]: Առանձին-
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առանձին միևնույն գործողությունը հերթականությամբ կատարում են յուրաքանչյուր 

արտահայտչանշանի հետ, որը հնարավորություն է տալիս աստիճանաբար 

գիտակցել տվյալ հուզական վիճակին բնորոշ բոլոր հատկանիշները: 

Վերջնարդյունքում  երեխաները դարձյալ անվանում են հույզը, թվարկում նրա 

բնորոշող արտահայտչական նշանները:   

   Երկրորդ փուլում պայմաններ են ստեղծվում, որ երեխան արտահայտի այդ 

հույզը հայելու առջև կանգնած վիճակով, յուրաքանչյուր անգամ ուղղումներ 

մտցնելով  տվյալ արտահայտչաձևում, շտկելով հնարավոր սխալները և 

կառավարելով սեփական գործողությունները:  

   Երրորրդ փուլում երեխան ավազի կամ բրնձի հատիկների միջոցով ամբողջական 

տեսքով նկարում է տվյալ հուզական վիճակը: Նմանատիպ գործողություններ 

կատարվում է յուրաքանչյուր նախադպրոցականի հետ: Կախված երեխայի 

անհատական առանձնահատկություններից  ժամանակի տրամադրումը եղել է 40-60 

րոպե: Քանի որ հուզական վիճակները դիտարկում ենք միջանձնային 

հարաբերություների շրջանակում, ուստի անհրաժեշտ ենք համարել երեխայի կողմից 

դրսևորվող յուրաքանչյուր հուզական վիճակ ներկայացնել  հասակակակիցներին և 

մեծահասակներին, նպատակ ունենալով պարզել, թե դիմացինի կողմից ինչպե՞ս են 

գնահատվում տվյալ հուզական վիճակի արտահայտչաձևերը: 

2. Տագնապայնության թեստ (Ռ.Դորկի, Վ.Ամեն) [5] 

 Այս մեթոդիկայի կիրառման միջոցով պարզել ենք 30 երեխայի  հուզական 

հարմարվողականությունը հուզական տարաբնույթ իրավիճակներին, որը 

հնարավորություն է տալիս պարզելու երեխայի վերաբերմունքը կոնկրետ 

իրավիճակին և բացի դրանից, լրացուցիչ նյութ է տրամադրում ինչպես երեխայի և 

հասակակիցների, այնպես էլ չափահաս մարդկանց հետ նրանց ունեցած 

փոխհարաբերությունների վերաբերյալ: Երեխաներին տրամադրվել է 14 նկարից 

բաղկացած փորձարարական նյութ, որոնցում նկարագրվում են կոնկրետ 

իրավիճակներ, իսկ նկարի ներքևում պատկերված է մեծահասակի կամ 

նախադպրոցականի անորոշ դեմքը: Երեխաներին սովորեցնում ենք ընտրել 

մեծահասակի կամ նախադպրոցականի դեմքի կոնկրետ այն արտահայտչաձևերը, 

որոնք համապատասխանում են պատկերված իրավիճակին: Քանի որ երեխաները 

տիրապետում են հուզական վիճակների կոնկրետ արտահայտչաձևերին, ուստի 

տվյալ պարագայում նրանց խնդիրն է՝ ընկալելով նկարի պատկերները կամ նայելով 

նախադպրոցականի և մեծահասակի դեմքին՝ ընտրել առաջարկվող տարբերակներից 

այն մեկը, որը բնորոշ է տվյալ իրավիճակում դրսևորվող հուզական իրավիճակին:  

   Պարապմունքներն անցկացվել են հավասար թվաքանակով նախադպրոցական 

տարիքի երեխաների հետ, ովքեր արդեն ծանոթ են հուզական վիճակներին և դրանց 

արտահայտչաձևերին: Մեթոդիկայի կիրառման արդյունավետությունը մեծամասամբ 

պայմանավորված է իրավիճակների համարժեք գնահատմամբ, որից էլ հետևում է 

հուզական արտահայտչաձևերի համարժեք ընտրությունը: Երկու մեթոդիկաների 

կիրառման արդյունավետությունը ստուգելու համար կրկին ուսումնասիրվել է 

հուզական վիճակների արտաչաձևերի առկայությունը, որոնց արդյունքները ստորև 

ներկայացվում է աղյուսակի տեսքով: 
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Աղյուսակ 2.  Երեխաների թվաքանակի բաշխվածությունը՝ ըստ հուզական վիճակների 

արտահայտչաձևրի՝ հատուկ պարապմունքների կազմակերպման արդյունքում 

 
Հուզական 

վիճակներ 

հուզական վիճակների արտահայտչանշաններ 

աչքեր Երեխաների 

թվաքանակ 

հոնքեր Երեխաների 

թվաքանակ 

բերան Երեխաների 

թվաքանակ 

ուրախություն + 20 + 25 + 50 

տխրություն + 30 + 35 + 25 

վախ + 30 + 15 + 25 

զայրույթ + 25 + 20 + 25 

զարմանք + 25 + 30 + 25 

 

Վիճակագրական տվյալների միջին վերլուծությունը թույլ է տալիս արձանագրելու, 

որ վերը նկարագրված մեթոդիկաների համատեղ կիրառման պայմաններում 

նշանակալիորեն փոխվում են երեխաների հուզական ոլորտին վերաբերող էական 

պատկերացումները՝ ի հաշիվ դրանց արտահայտչաձևերի ճանաչման, իսկ 

հետագայում նաև կոնկրետ իրավիճակներում դրանց կիրառման: 

 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

1. Изотова Е.И. Игра и развитие личности дошкольника, изд. АПИ,2003.-152с 

2. Минаева В. М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры Москва; 

АРКТИ,2001,48с  

3. Злобин А. Т. К классификации эмоций. Вопросы психологии,1991, 4, С. 96-99 

4. Гальперин П. Я. Типы ориентировки и типы формирования действий и 

понятий, доклады АПН РСФСР, 1998, N2, С. 75-78 

5. Максутова А. А., Кедярова Е. А., Русских Н. И., Антипина С. В. Комплексная 

диагностика личности дошкольника, учебное пособие.-Иркутск, 2012,184с 

 

РЕЗЮМЕ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

МАЛУМЯН Т.З. 

КАРАПЕТЯН В.С. 
 

В статье обсуждаются эмоциональные прояления с  соответствующими  типовыми 

выражениями старших дошкольников. С помощью методик  графического изображения 

эмоциональных выражений  и теста тревожности Р. Дорки и В. Амена показаны 

целесообразность формирования эмоциональных проявлений в разных ситуациях, в 

процессе оценивания и регулирования эмоциональных состояний. Эмоциональные 

проявления изучались в двух аспектах: а) когнитивном и б) ситуативном, когда в 

соответствии с ситуацией выражаются адекватные эмоцииֈ радость, печаль, страх, гнев, 

удивление. Применение этих методик позволяет расширить понимание места и ролью 

эмоций в повседневной жизни.  
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SUMMARY 

EXPERIMENTAL STUDY OF SENIOR PRESCHOOLERS‟ EMOTIONAL 

T.Z.MALUMYAN  

V.S.KARAPETYAN 

    The article discusses the emotional manifestations of senior preschoolers with 

appropriate expressions. The method of graphic representation of emoticons and R. Dorky 

and V. Amy's test shows the expediency of forming emotional manifestations in different 

situations, in the process of emotional state assessment and regulation. Emotional 

manifestations have been studied in two ways: cognition, knowledge of individual traits, and 

secondly, orienting to the corresponding emotional response, joy, dullness, fear, anger, 

amazement. 
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    Հոդվածում քննարկվում են համաշխարհային տնտեսական գործընթացներով 
պայմանավորված փոխակերպվող հասարակության ընտանեկան 
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Ներկայացված է խմբագրություն 27. 04. 2018 
 

Քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական և  ժողովրդագրական վերափոխումներով 

պայմանավորված հասարակական փոխակերպումներն անդրադառնում են 

ընտանեկան կառույցների բնականոն զարգացման գործընթացի վրա և նոր 

խնդիրներ են առաջադրում մանկավարժական գիտությանը՝ ուսումնասիրելու 

գլոբալացման ազդեցությունները կրթադաստիարակչական գործընթացի վրա:  

Համամոլորակային տնտեսական զարգացումների հետևանքով  

պայմանավորված՝ ի հայտ են գալիս մշակութային փոփոխություններ՝ իրենց  

դրական և բացասական հետևանքներով: Առևտրի աճն ակտիվացնում է մարդկանց 

լայնածավալ տեղաշարժերի գործընթացը հայրենիքից դեպի ավելի զարգացած 

աշխատաշուկա ունեցող պետություններ: Շուկայական գործընթացներն 

առաջացնում են պատմականորեն ձևավորված ավանդական էթնոկրոնական 

կենսատարածքների  և պետական կառույցների օրենսդրության փոփոխություններ: 

Համայն մարդկությանը  հասանելի են դարձել զանգվածային լրատվության 

միջոցներն՝ իրենց դրական ու բացասական հետևանքներով: Տեղեկատվական և 

հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների բուռն  զարգացումների և ներդրումների 

շնորհիվ հաղթահարելի է դարձել ժողովուրդների միջև նախկին 

մեկուսացվածությունը: Համացանցային լրատվությունը հեղեղված է ոչ միայն 

ազգային, այլև ապազգային և նույնիսկ հակամարդկային բնույթի քարոզչական 

նյութերով: Եզակի չեն ընտանեկան, պետական արժեքների ոտնահարումը, մայրենի 

լեզվի աղավաղումն ու ազգային ինքնության ստորադասումը գլոբալ ինքնությանը:  

«Դա ազդում է մարդու հոգևոր նկարագրի վրա, և նա ենթարկվում է արտաքին 

չկառավարվող գործոնների» [1, էջ 125]: Անցյալ դարավերջին ծնված ու 

անկասելիորեն զարգացող համացանցն իր իր չվերահսկվող տեղեկատվական 

ծավալներով իրական մարտահրավեր է աճող սերնդի դաստիարակությամբ 

մտահոգվողների համար: Ռ. Բարնետը և Ջ. Կավանաղին գրում են.  «Ամբողջ 
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աշխարհում վերջերս դիտվող միտումները` տեխնոլոգիական առաջընթացը,  

մասնավորեցումը, վերափոխումը և էլեկտրոնային լրատվամիջոցների ներխուժումը 

առևտրային ոլորտ, ավելի է բարդացնում ծնողների և մանկավարժների 

հաղորդակցման մրցունակությունը գլոբալ-տեղեկատվական ցանցերից 

երիտասարդության ուշադրությունը գրավելու խնդրում» [2, էջ 279]: Ըստ Կ. 

Վրիզասի և Մ. Ցիտուրիդուի՝ «Մշակույթը, տեխնոլոգիաները և կրթությունը 

սերտորեն կապված են» [3]: Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացումն 

առաջնահերթ է դարձնում աճող սերնդի սոցիալ-մշակութային անվտանգությունն 

ապահովելու ու բարոյական դաստիարակությունն արդյունավետ իրականացնելու 

հիմնախնդիրը: 

Այս գործընթացների արդյունքում այսօր փոփոխության է ենթարկվում 

պետության նախնական միավորի` ընտանիքի նկարագիրը, որը երեխայի 

կայացման կենսասոցիալական կառույցն է: Պայմանավորված նյութատնտեսական 

հիմքով և աշխատանքային պայմաններով՝ ընտանիքներն աստիճանաբար 

փոքրանում են իրենց քանակական կազմով: Ընտանիք կազմող երիտասարդներն 

ապրում են ոչ միայն պապիկից ու տատիկից կտրված, այլև ծնողներից: Արդյունքում 

խախտվում է սերունդների միջև անմիջական կապը, և ծնողական հոգատար 

վերաբերմունքից զրկված երիտասարդ սերունդն ավելի խոցելի է դառնում 

արտաընտանեկան բարոյահոգեբանական ագրեսիվ ազդեցությունների համար:  

Պայմանավորված ամուսինների կենսակերպով` ընտանիքներում խստորեն 

սահմանափակվում է երեխաների քանակը կամ հետաձգվում է մանկածնության 

բնական գործընթացը: Արհեստականորեն վերափոխվում է ընտանիքի սեռային 

կազմը, լայնորեն տարածված է պտղի՝ սեռային պատկանելությամբ 

պայմանավորված հղիության ընդհատումը, խախտվում են կենսաէթիկայի 

օրենքները, երեխաների բնականոն պատկերացումները սեռերի հավասար 

իրավունքների վերաբերյալ, առաջանում են գերարժևորման կամ թերարժեքության 

բարդույթներ: «Քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական, հոգևոր-մշակութային 

տեղաշարժերի արդի ժամանակաշրջանում այլափոխվում, աղճատվում է նաև 

ավանդական ընտանիքի նկարագիրը. ընտանեկան դաստիարակության, 

ընտանեկան առողջ հարաբերությունների ձևավորման հիմնախնդիրը դառնում է 

արդիական» [1, էջ 129]: Առաջանում են հակասություններ ընտանեկան 

դաստիարակության գորըծնթացում: Ծնողներից ոմանք, փորձելով ապահովել իրենց 

երեխաների սոցիալական կենսունակությունը, երկրորդական պլան են մղում իրենց 

իսկ մայրենի լեզուն, նախնիներից ժառանգած բարոյական արժեքները և 

օտարամոլության հովերով տարված՝ հարազատ երեխային դիմազրկում են՝ 

վերածելով մարդկային հումքի: Տնտեսական գործընթացների փոփոխությունների 

արդյունքում գումար վաստակելու համար ամուսիններից մեկի արտագաղթն այլ 

երկիր վտանգում է ընտանիքի՝ որպես սոցիալական միավորի կենսագործությունը: 

Պայմանավորված զարգացած երկրների աշխատաշուկայի զարգացումներով՝ 

գումար վաստակելու նպատակով հայրենիքից հեռանում են նաև կանայք: Այսօրվա 

փոխակերպվող հասարակության մեջ ավելանում են ապահարզանները, միայնակ 

մայրերը, թերի ընտանիքները, ծնողազուրկ երեխաները: Ընտանիքի նկարագրի 

փոփոխությունները փոփոխություններ են թելադրում նաև ընտանեկան ներդաշնակ 

դաստիարակության գործընթացում: Ակնհայտ է, որ ընտանիքի կյանքի որակը, 

նրանում տիրող սոցիալ-հոգեբանական մթնոլորտը կարող են ոչ միայն դրական, 

այլև բացասական ազդեցություն գործել երեխայի դաստիարակության վրա: Եթե  
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նախկինում երիտասարդ ծնողներն աշխատում էին, իսկ երեխաների 

դաստիարակությամբ շարունակում էին զբաղվել միևնույն ընտանեկան հարկի տակ 

գտնվող պապիկը, տատիկը կամ այլ ազգականներ, ապա այսօր վերջիններիս 

կողմից երեխաների դաստիարակությամբ զբաղվելը գրեթե անհնար է դարձել. 

դանդաղում և ձևախեղվում է երեխայի սոցիալականացումը: Ընտանիքի քայքայումը 

հրահրում է գերդաստանի, տոհմի և ամբողջ էթնոհանրության քայքայումը, 

որովհետև սոցիալական պայմաններով և կենսակերպով պայմանավորված՝ 

միմյանցից հեռանում են ազգականները, խաթարվում են ազգակցական 

հարաբերությունները: Մանկավարժական տեսանկյունից խնդրահարույց է այն 

դաստիարակությունը, որ տալիս են միայնակ, ապահարզանի մեջ գտնվող և 

երեխայի հետ դեպքից դեպք հանդիպող ծնողները: Երեխաների ընտանեկան 

դաստիարակության վրա անդառնալիորեն են ազդում նաև ընտանեկան կյանքի 

բացասական օրինակներին առնչվելը: 

ՀՀ-ը տարածաշրջանային կամ տնտեսաքաղաքական ինչ դաշինքի կազմում 

էլ լինի, որպես միջազգային համագործակցության սուբյեկտ չի կարող խուսափել 

համաշխարհային գործընթացների ազդեցությունից: Այդ իրողությունը թելադրում է 

մշակել ընտանեկան դաստիարակության ժամանակակից պահանջներին 

բավարարող մեթոդաբանություն էթնոակունքների և միջազգային փորձի 

ուսումնասիրման  հիման վրա: Հայ ազգի ինքնապահպանման միջոց եղել և մնում է 

մշակույթի մեջ ամրակայված ժողովրդական մանկավարժությունը: Փոխակերպվող 

հասարակության մեջ կարևոր է էթնոմանկավարժական մշակույթի 

ուսումնասիրությունը՝ լիարժեք էթնոկիրների դաստիարակության գործընթացն 

առավել արդյունավետ իրականացնելու համար: «Մշակույթի համակարգերում 

անհատի դերի հետազոտումն անհրաժեշտ է նրա գործունեության կարգավորման, 

մշակույթի մարդկայնացման, հասարակության բնականոն գործառույթների 

իրականացման և բնության հետ փոխգործողությունների հնարավոր խախտումների 

բացահայտման համար» [4, էջ 36]:  

Ռուսաստանի Դաշնությունում, Հարավային Կորեայում և Բրազիլիայում 

ճապոներենի դասավանդման փորձը ցույց է տվել, որ  1979 թվականից մինչ 

2012թվականն ընկած ժամանակահատվածում այդ լեզուն դասավանդողների թիվն 

աճել է 15,6 անգամ. 2010թ-ին ճապոներեն ուսումնասիրող օտարերկրացիների թիվը 

կազմել է 375 000, իսկ ֆրանսերենը` 25000 [6]: ԱՄՆ կառավարության տվյալների 

համաձայն՝ 1600 կրթական հաստատություններ իրենց ուսումնական պլաններում 

ներառել են չինարենը. դպրոցներից դուրս են մղվում գերմաներենը, ֆրանսերենը, 

ռուսերենը [7]: Կարելի է հավաստել, որ տվյալ դեպքում օտար մշակութային 

արժեքների հետ հաղորդակցման դրդապատճառը ոչ թե օտարամոլությունն է, այլ 

ավելի շարժունակ զարգացում ունեցող հասարակության մշակութային արժեքների 

հետ հաղորդակցվելու կենսական անհրաժեշտությունը: Փաստորեն գլոբալացումն 

օգնում է ազգային տնտեսությունը գիտականորեն ճիշտ կառուցող և իրենց 

էթնոմշակաթային ավանդական կենսաձևը պահպանող ժողովուրդներին: Իրենց 

էթնոմշակութային հիմքն ամրացնող ժողովուրդները փոփոխություններ են 

առաջացնում նույնիսկ ամերիկյան գերտերության այսօրվա կրթական միջավայրում 

և սկզբնավորում իրենց ազգային դիմագծի կայուն տեղը նրա վաղվա մշակութային 

նկարագրում:  

Ղ. Աղայանը գրել է. «Մեր նախնիք իրանց աննշան ուսումով մեծամեծ 

հարստություններ էին դիզում, բայց մենք այժմ պատրաստում ենք այնպիսի անձինք, 
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որոնք վատնելու առավել ընդունակ են, քան թե շահելու իրանց հայրական 

ժառանգությունը» [8, էջ25]: Փաստորեն ազգային-ընտանեկան դաստիարակության 

արդյունավետության չափանիշ է սոցիալ-տնտեսական հարափոփոխ 

իրավիճակներում հարազատ հանրությունը պաշտպանելու կարողությունը: 

Էթնոպետական կազմավորում չունեցող, բայց ընտանեկան դաստիարակություն 

ստացած հայկազյանները  նոր սերունդների բնականոն զարգացումն ապահովելու 

համար ստեղծեցին մշակութային հիմք (օրինակ` «Գիրք դատաստանի»-ն և 

«Որոգայթ փառացը») և կարողացան հարյուր տարի առաջ վերականգնել 

պետականությունը: Առևտրատնտեսական գործընթացների ժամանակաշրջանում 

դրված է փոքրաքանակ ազգերի ինքնապահպանման խնդիրը: Եթե նախնադարում 

մարդն իր երեխային դաստիարակում էր այնպես, որ նա պարզունակորեն ծանոթ 

լինի մերձակա միջավայրին, կարողանա որս անել և կենսական գիտելիքների 

կիրառմամբ դիմակայել բնության արհավիրքներին, ապա ժամանակակից 

աշխարհաքաղաքական տեղաշարժերում հայտնված  մարդը փորձում է 

դաստիարակել այնպիսի սերունդ, որը, կյանք մտնելով, կարողանա իր տեղը գտնել 

զարգացող համաշխարհային տնտեսակարգի մի մասը կազմող ազգային 

տնտեսությունում և իր կենսասոցիալական գոյությունն ապահովելու համար 

բարձակարգ տեխնոլոգիական միջոցներով շարունակի Տիեզերքի 

ուսումնասիրությունն ու յուրացումը: Համամարդկային տնտեսության արագացած 

զարգացումը բնապահպանական խնդիրներ է դնում ամբողջ մարդկության առաջ, 

որն այսօր վերածվում է մի մեծ ընտանիքի: Արդյունքում ստացվում է, որ 

նախնական` միջուկային և համամարդկային ընտանիքի պահպանումը մարդկային 

հասարակության գոյատևման և զարգացման համար վերածվել է կենսապահովման 

ինքնապաշտպանական միջոցի: Ընտանեկան դաստիարակությունն արժևորվում  է 

ոչ միայն էթնոհանրությունների, այլև համամարդկային հանրության համար: 

Այստեղից բխում է փոխակերպվող հայ հասարակության համար 

առաջնահերթություն ունեցող ընտանեկան դաստիարակության խնդիրը`  

դաստիարակել համամոլորակային տնտեսական մարտահրավերներին դիմակայող,  

կենսունակ և իր ազգային դիմագիծը անխաթար պահող սերունդ: 

«Ընտանիքի էթնոմանկավարժական գործառույթներն արտահայտվում են 

նրանով, որ ներընտանեկան հաղորդակցման ընթացքում ավագ սերնդի կյանքի 

փորձը, նրա մշակութային զարգացվածության աստիճանը, վարքի կարծրատիպերը, 

օրինակները, բարոյական պատկերացումները, նորմերը, ընտանեկան 

ավանդույթները հաղորդվում են հաջորդ սերնդին» [1, էջ 112]: Այս խնդիրի լուծումով 

է պայմանավորված  հայ ազգային անվտանգության ապահովումը, ուստի 

օրախնդիր է, որ մեր նախնիներից ժառանգած մշակույթը  հաղթահարի 

հասարակության փոխակերպումների արդյունքում առաջացած դժվարությունները 

համամոլորակային բազմամշակութային ոլորտում և շարունակի մնալ 

համամարդկային հոգևոր հարստության մասը: Աճող սերունդը պետք է 

դաստիարակվի գիտատեխնիկական առաջընթացն ապահովելու և դրանց 

կառավարման ուղղությամբ  մարդկության առաջ պատասխանատվության 

ունակությամբ: Այդպես մեր ազգային էպոսի հերոսներն են պաշտպանում իրենց 

ժողովրդին և համայն մարդկությանը:  «Սիրենք մեր ազգը, որով և սիրած կլինենք և 

մարդկությունը. պատվենք մարդկությունը և ուսանինք նրանցից սիրել մեր ազգը»,-

գրում է Ղ. Աղայանը [8, էջ 49]: Նմանօրինակ մոտեցման արդյունքում 

համամոլորակային գործընթացներում ընդգրկված մարդկության մի մաս կազմող 
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հայ ժողովուրդը կունենա սերունդ, որը կպաշտպանի իր ազգային և 

համամարդկային արժեքները: 
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РЕЗЮМЕ 

ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ В МЕНЯЮЩЕМСЯ ОБЩЕСТВЕ 

МАНУКЯН А.Л. 

В статье обсуждаются причины возникновения проблем семейного воспитания 

в меняющемся обществе и возможные пути их решения, обусловленные глобальными 

экономическими процессами. 

 

SUMMARY 

PECULIARITIES OF FAMILY UPBRINGING IN A CHANGING SOCIETY 

MANUKYAN A.L. 

  

The article discusses the causes of problems in family upbringing in a changing 

society that is shaped by global economic processes. Possible solutions to these problems are 

discussed. 
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Հոդվածում ներկայացված է մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացում 
ստոխաստիկայի տարրերի ուսուցման գործընթացի կազմակերպումը՝ ակտիվ, 
ինտերակտիվ մեթոդների և մեթոդական հնարների կիրառման միջոցով: 
Մատնանշվում են այն մեթոդներն ու մեթոդական հնարները, որոնք առավելագույնս 
արդյունավետ ու կիրառելի են ստոխաստիկական նյութի ուսուցման գործընթացում:  

Բանալի բառեր. հավանականություննների տեսություն, մաթեմատիկական 
վիճակագրություն, մեթոդներ և մեթոդական հնարներ, դասավանդում: 

Ներկայացված է խմբագրություն. 27.04.2018 
 
Աշխարհում տեղի ունեցող արդի զարգացումները, տեխնիկական և 

տեխնոլոգիական համակարգերի զարգացման աննախադեպ բարձր մակարդակը, 

հասարակության սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը կանխորոշեցին կրթական 

համակարգի արդիականացման անհրաժեշտությունը:  

ՀՀ կրթական համակարգի արդիականացման առաջնահերթ խնդիրներից է 

դպրոցական մաթեմատիկական կրթության բարելավումը: Ելնելով 

մաթեմատիկական կրթության արդիականացման խնդիրներից՝ ներկայումս փոխվել 

են շրջանավարտին ներկայացվող պահանջները. մասնագիտական գիտելիքների 

յուրացումը այսօր բավարար չէ, այժմ հասարակությանն անհրաժեշտ է տարբեր 

իրավիճակներում արագ կողմնորոշվող, ճիշտ որոշումներ կայացնող, 

պատասխանատու և թիմային արդյունավետ աշխատանքի պատրաստ, 

տեղեկատվական հասարակության պայմաններում մտածող և գործող քաղաքացի: 

Կրթության գլխավոր արդյունքներից մեկը պետք է լինի անհրաժեշտ 

տեղեկատվությունն ինքնուրույն ձեռք բերելու, հիմնախնդիրները տեսնելու և դրանց 

լուծման ճանապարհները գտնելու, ստացած գիտելիքները քննադատաբար 

վերլուծելու և դրանք նորանոր խնդիրների լուծման համար կիրառելու 

կարողությունը [2]ֈ 

Կրթական բարեփոխումների ընդգծվում է մաթեմատիկական կրթության 

բովանդակության մեջ ստոխաստիկական (հավանականությունների տեսություն, 

մաթեմատիկական վիճակագրություն, կոմբինատորիկա և պատահական 

գործընթացներ) բաղադրիչի ընդլայնման կարևորությունը: Այդպիսի մոտեցման 

համար հիմք է ծառայում այն ներուժը, որ ունի ստոխաստիկան որպես 

ճանաչողական և կիրառական լայն գործառույթներ ունեցող գիտություն: Այդ 

համատեքստում առանձնապես կարևորվում է ստոխաստիկայի ուսուցման 

մակարդակի և որակի բարձրացումը: Ներկայումս հավանականային-
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վիճակագրական պատկերացումները դարձել են աշխարհի պատկերի 

համընդանուր բնութագիրը, առանց որոնց անհնար է բնական և հասարակական 

գիտությունների լիարժեք ընկալումը: Ստոխաստիկական համապատասխան 

գիտելիքներն ու պատկերացումներն անհրաժեշտ են ժամանակակից մարդուն 

կյանքի տարբեր ոլորտներում և իրավիճակներում: 

ՀՀ դպրոցական ծրագրերում ստոխաստիկայի վերաբերյալ հարցերը 

ավանդաբար ընդգրկված չեն եղել: Միայն վերջին տարիներին այս հիմնահարցի 

հաղթահարման ուղղությամբ կատարվեցին որոշակի լուրջ աշխատանքներ, որոնց 

արդյունքում մաթեմատիկայի դպրոցական ծրագրերում որոշակի 

համամասնությամբ ներառվեցին ստոխաստիկայի տարրերը: Այդ ներառումը 

ինքնանպատակ չէ և ոչ էլ տուրք է զարգացած երկրներում առկա գործընթացներին: 

Իհարկե, այդ ներառումը պայմանավորված է ստոխաստիկայի կիրառական և 

գործնական նշանակությամբ: Բայց ոչ պակաս կարևոր է այն, որ այդ ներառման 

արդյունքում հնարավոր է ձևավորել և զարգացնել սովորողի ստոխաստիկական 

մտածողությունը, որը պակաս նշանակություն չունի մարդու և հատկապես ապագա 

մասնագետի համար, քան այլ տեսակի մտածողության (լեզվատրամաբանական, 

տարածական և այլն) զարգացումը: Ավելին, ստոխաստիկական մտածողության 

ձևավորման հիմնախնդիրն ավելի խորքային հիմքեր ունի: Ինչպես նշում է 

հունգարացի հայտնի մաթեմատիկոս-մեթոդիստ Տ. Վարգան՝ «... աշխարհը, որը 

երևում է դպրոցական դասագրքերի պրիզմայի միջով, խիստ պատճառա-

հետևանքային է՝ դրանում պատահականությունը տեղ չունի, այնինչ իրական 

աշխարհում «պատահականությունը» բնավ էլ երկրորդային դեր չի խաղում»  [3, էջ 

73]: Շարունակելով՝ կարելի է պնդել, որ ստոխաստիկան ժամանակակից կյանքի 

քաոսային իրավիճակը հասկանալու ձև է: 

Դպրոցական մաթեմատիկական կրթության մեջ ստոխաստիկական բաղադրիչի 

կարևորության մասին են վկայում մաթեմատիկական գրագիտության միջազգային 

համեմատական ուսումնասիրությունները՝ PISA և TIMSS: Դրանք ուղղված են 

դպրոցականների (TIMSS-4-րդ և 8-րդ դասարաններ, PISA-15 տարեկան) այն 

գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների ստուգմանը, որոնք 

պետությունները և ամբողջ աշխարհը (Յունեսկոյի մակարդակով) անհրաժեշտ են 

համարում, այսպես կոչված, «մարդկային կապիտալի» ձևավորման համար: 

 Ե՛վ TIMSS-ի, և՛ PISA-ի թեստերում որոշակի մաս են կազմում ստոխաստիկային 

վերաբերող առաջադրանքները (հարցերը): Թեստերում հավանականային-

վիճակագրական հարցերի ներառումը և որոշ տարածաշրջաններում գրանցված 

բարձր արդյունքները վկայում են այն կարևորության մասին, որ տվյալ նյութին 

հատկացվում է այլ երկրներում:  

ՀՀ-ի դպրոցականները, որոնք մասնակցում են TIMSS-ի ստուգումներին, միջին 

տեղեր են գրավում. նրանք հատկապես չեն պատասխանում ստոխաստիկային 

վերաբերող հարցերին: Հատուկ շեշտենք, որ աշխարհի շատ երկրներ 

հանրակրթության իրենց ծրագրերը բարեփոխում են TIMSS-ի (և PISA-ի) 

արդյունքների հիման վրա: 

Ներկայումս ՀՀ հանրակրթական դպրոցների մաթեմատիկայի առարկայական 

չափորոշիչներում և ծրագրերում տեղի ունեցող փոփոխությունները` կապված 

ստոխաստիկայի տարրերի ներառման գործընթացի հետ, անհրաժեշտաբար առաջ 

են բերում համարժեք փոփոխություններ մաթեմատիկայի, մասնավորապես 

ստոխաստիկայի տարրերի դասավանդման համակարգում:  
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Դիտումները և մաթեմատիկայի ուսուցիչների, մեթոդիստների շրջանում մեր 

կողմից անցկացված հարցումներ ցույց են տալիս, որ ստոխաստիկական գծի 

ներառումը մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացում առաջ է բերել մի շարք 

օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ դժվարություններ և' ուսուցիչների, և' աշակերտների 

համար: Վերջինիս հարաբերական նորույթը հանգեցրել է մաթեմատիկայի այս 

բաժնի նկատմամբ անվստահության: Հանրության և ուսուցիչների մի ստվար 

զանգվածի մոտ համոզմունք կա, որ հավանականային նյութը սովորողներին 

անհրաժեշտ չէ: Կարծում ենք, որ այս մոտեցումը բերում է նաև մաթեմատիկական 

կրթության սխալ կազմակերպման, ինչը, ըստ էության, մաթեմատիկական 

կրթությունը հանգեցնում է ուսուցման միջոցով մաթեմատիկական գիտելիքների և 

կարողությունների կուտակման, իսկ ստոխաստիկայի պարագայում` նյութի 

չգիտակցված յուրացման: Ներկայումս դպրոցի, բուհի շրջանավարտները բավարար 

չափով չեն տիրապետում հավանականային-վիճակագրական գիտելիքներին: Այդ 

հարցում առանձնահատուկ դեր ունի ուսուցման ավանդական մեթոդների 

մեխանիկական տեղափոխումը ստոխաստիկայի դաշտ: Մինչդեռ, ստոխաստիկայի 

առանձնահատկությունները պահանջում են ուսուցման նորովի մոտեցումներ: 

Ստոխաստիկայի ուսուցման գործընթացում ուսուցչի կարևորագույն խնդիրներից 

մեկը ուսումնական այս բնագավառի կրթական ներուժի առավել ամբողջական 

բացահայտումն է`դրա առանձնահատկությունների համատեքստում: Պատահական 

երևույթների օրինաչափությունների ուսուցումը ուսուցիչներից պահանջում է 

առանձնահատուկ մեթոդիկայի տիրապետում՝ ուղղված ոչ դետերմինացված 

պատկերացումների ձևավորմանը և ստոխաստիկական մտածողության 

զարգացմանը: Պահանջվում են ուսումնական գործընթացի կառուցման, 

ստոխաստիկայի ուսուցման բարձր արդյունավետություն ապահովող նորովի և 

առանձնահատուկ մոտեցումներ, որոնք ստոխաստիկական գիծը հասանելի 

կդարձնեն բոլոր աշակերտների համար («մաթեմատիկան բոլորի համար» 

հայեցակարգի պայմաններում դա հատկապես կարևոր է): Կապահովեն 

աշակերտների մոտ մեզ շրջապատող իրականության երևույթների 

ստոխաստիկական բնույթի մասին պատկերացումների ձևավորումը, զարգացումն 

ու համակարգումը:  

Այսպիսով, մաթեմատիկական կրթության բովանդակության մեջ 

ստոխաստիկայի տարրերը որպես բաղադրիչ ներառելուն զուգընթաց, ծագում է նաև 

ուսուցման մեթոդների և մեթոդական հնարների կատարելագործման 

հիմնախնդիրը: Հաշվի առնելով, որ ստոխաստիկական հասկացություններն ունեն 

ընկալման բարդություններ, ստոխաստիկայի տարրերին նվիրված թեմաների 

ուսուցումն արդյունավետ դարձնելու համար հարկավոր է գործածության առումով 

արդեն հայտնի մեթոդական համակարգը համալրել այնպիսի նոր մեթոդներով, 

որոնք առավել նպատակահարմար են ստոխաստիկական նյութի ուսուցման 

համար: Սովորողների մոտ ստոխաստիկայի ոլորտում որոշակի գիտակցության 

ձևավորումը կապված է ուսումնական նյութի որոշակի բովանդակության ընկալման 

հետ, ինչն էլ մեծամասամբ որոշվում է ուսուցչի կողմից ուսուցման 

համապատասխան կրթական տեխնոլոգիաների ընտրությամբ և պրոֆեսիոնալ 

իրագործմամբ, ուսուցման գործընթացում պարապմունքների անցկացման ակտիվ և 

ինտերակտիվ ձևերի օգտագործմամբ:  

Սովորողների կենսափորձի և մեր ժամանակների սոցիալ-տնտեսական 

իրողության վրա հիմնված, միևնույն հարցին տարբեր պատասխաններ տալու 
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հնարավորությունը, խմբային աշխատանքը, հետազոտական բնույթի 

առաջադրանքները, փորձերի անցկացումը դառնում են ավանդական մեթոդների 

հետ միասին ստոխաստիկական նյութի շարադրման և ընկալման համար 

հավասարազոր մեթոդներ: Խելամիտ համարելով ուսուցման ավանդական և ոչ 

ավանդական ձևերի, միջոցների ու մեթոդների համադրումը և հաշվի առնելով 

ստոխաստիկական նյութի, ինչպես նաև հայկական կրթական դաշտի 

առանձնահատկությունները՝ մենք ստոխաստիկայի բովանդակությանը և 

ուսուցման նպատակներին համապատասխան մանկավարժական պրակտիկայում 

կիրառվող բազմապիսի մեթոդների և մեթոդական հնարների շարքից 

ստոխաստիկայի ուսուցման արդյունավետությունը և սովորողների 

ստոխաստիկական մշակույթի զարգացումը կապում ենք ուսուցման այնպիսի 

մեթոդների և մեթոդական հնարների կիրառման հետ, ինչպիսիք են 

մաթեմատիկական ընդհանուր մոդելավորումը, գրաֆային մոդելավորումը և 
կոդավորումը, փորձերի անցկացումը, վիճակագրական հետազոտությունները, քեյս 
մեթոդը, հաղորդակցական փոխազդեցության մեթոդը: 

Ստոխաստիկական ճանաչման առավել արդյունավետ մեթոդներից մեկը 

ուսումնասիրվող իրական օբյեկտների մաթեմատիկական մոդելների կառուցման 

մեթոդն է, որի նպատակը դրանց էլ ավելի խորը ուսումնասիրությունն ու 

մաթեմատիկական ապարատի միջոցով իրական իրադրություններում ծագող 

խնդիրների լուծումն է [5]: Աշխարհի երևույթների ու գործընթացների, 

արտադրության ստոխաստիկական արտացոլման բնույթի մասին, գիտական 

ճանաչողության մեջ և պրակտիկայում մաթեմատիկական մոդելավորման դերի 

մասին ճիշտ պատկերացումների ձևավորումը և զարգացումը մեծ նշանակություն 

ունեն նրանց աշխարհայացքի ձևավորման համար: Երբ սովորողների համար պարզ 

դառնա մաթեմատիկական մոդելավորման մեթոդի էությունը, խնդիրների լուծման 

ընթացքը հեշտ կընթանա: 

 Միջին դպրոցում սովորողներն ավելի շատ են կենտրոնացնում իրենց 

ուշադրությունը, քան ավագ դպրոցում, ձգտելով նրան, որպեսզի իրենց կողմից 

ձևավորած կերպարները հնարավորինս համապատասխանեն իրականությանը: 

Ուստի, այդ շրջանում շատ կարևոր են մաթեմատիկական մոդելավորման 

մեթոդների կիրառումը ստոխաստիկական խնդիրների լուծման ժամանակ [4]: 

 Հաշվի առնելով, որ ստոխաստիկական մտածողության կառուցվածքային 

ձևերն ունեն վերացական բնույթ` դրանց ուսուցման արդյունավետության 

բարձրացման հարցում էական դեր կարող է ունենալ այնպիսի միջոցների 

գործածումը, որոնք հնարավորություն կընձեռեն ակնառու և առավել տեսանելի 

դարձնել մտածողության ընթացքը, հասկացություններն ու դրանց կապերը: 

Ժամանակակից մանկավարժական գրականության մեջ առաջարկվում են այդ 

նպատակին ծառայող բազմաթիվ «գործիքներ» [1]: Մեթոդական հստակ 

կառուցվածք ունեցող այդպիսի հնարներ են գրաֆային մոդելավորումը և 
կոդավորումը, որոնք ստոխաստիկայի տարբեր թեմաների ուսուցման 

գործընթացում արդյունավետ կիրառություններ ունեն: Այս մեթոդական հնարների 

էությունն այն է, որ ուսուցման գործընթացում առանց հատուկ 

պատրաստվածության սովորողներին առաջարկվում է խնդիրների, 

մասնավորապես, ստոխաստիկական խնդիրների լուծման ընթացքը պատկերավոր 

արտահայտել գրաֆային մոդելավորմամբ և կոդավորմամբ: Այս հնարների 

օգտագործումը հաճախ թույլ է տալիս արագ և հնարամտորեն լուծել գործնական 
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խնդիրներ, որոնք այլ մեթոդներով դժվար են լուծվում, պարզեցնում է հաշվարկները, 

հնարավորություն է տալիս բարձրացնել ուսուցման որակը: Մեթոդական 

տեսակետից դրանց գործածումը ոչ միայն օժանդակում է ստոխաստիկական նյութը 

մատչելի, ստեղծագործական և ընկալելի ներկայացնելուն, այլև գրաֆ գծելու և 

կոդավորելու բուն գործողությունը նպաստում է սովորողների գիտելիքների 

համակարգմանն ու ամրապնդմանը և, որ առավել կարևոր է, ձևավորում և 

զարգացնում է վերլուծություններ և ընդհանրացումներ կատարելու նրանց 

կարողություններն ու հմտությունները: Վերջիններս զարգացնում են սովորողների 

ստեղծագործական, ալգորիթմական մտածողությունը, հնարամտությունը, 

դիտողականությունն ու կռահելու ունակությունը: Այդ իսկ պատճառով ներկայումս 

նշված հնարների օգտագործումը դպրոցական տարբեր դասագրքերում ունի 

զարգացման բնականոն միտում:  

Անդրադառնալով ստոխաստիկայի դասընթացում գրաֆային մոդելավորման և 

կոդավորման կիրառության նպատակահարմարության հարցին՝ կապված 

աշակերտների տարիքային առանձնահատկությունների հետ, նշենք, որ մեր 

մանկավարժական փորձը ցույց է տալիս, որ դրանց կիրառմամբ ստոխաստիկական 

խնդիրների լուծումը հասանելի է տարբեր տարիքային խմբի սովորողների ընկալմա-

նը: Վերջիններս հաճախ թույլ են տալիս անցնել հետաքրքիր խաղային մեկնաբա-

նության, ինչն էականորեն բարձրացնում է սովորողների ակտիվությունը, դասին հա-

ղորդում առանձին դինամիկա: Դրանք արդյունավետ կերպով կարող են կիրառվել 

ուսուցման գործընթացում քննարկումներ կատարելիս և գործածվել որպես 

ստոխաստիկայի ուսուցման գործընթացում ծագող տարբեր իրավիճակները 

նկարագրող լեզու:  

Նշենք նաև, որ գրաֆների կիրառությունը և կոդավորումը ուսուցման 

գործընթացում կարող է կատարել բազմաթիվ դիդակտիկական գործառույթներ կամ 

էլ օգնել մանկավարժական այլ գործառույթների իրականացմանը: Օրինակ՝ 

դասավանդվող նյութի կրկնությունների կազմակերպման գործառույթի մեջ դրանք 

կարող են խաղալ շատ կարևոր և օգտակար դեր, քանի որ փաստարկներ նշելիս՝ 

շարունակ ակտիվորեն վերարտադրվում է այն ողջ գիտելիքների համակարգը, որը 

ներառում է նախկինում ուսումնասիրված օրենքները, հատկությունները, 

բանաձևերը, և միաժամանակ նպաստավոր պայմաններ է ստեղծում դրանց միջև 

կապերի բացահայտման համար:  

Ստոխաստիկայի ուսուցման գործընթացում գիտության և պրակտիկայի 

միավորումը պարտադիր է: Քանի որ, ստոխաստիկայի ուսուցումը ենթադրում է 

կյանքի տարբեր իրավիճակների մոդելավորում, ուսումնական գործընթաց պետք է 

ներառվեն տվյալ գիտությունը բնութագրող ճանաչողության հատուկ մեթոդներ՝ 

դիտում, փորձ, որոնք կարող են ներառվել լաբորատոր աշխատանքների տեսքով: 

Դրանք թույլ են տալիս մեկնաբանել ստոխաստիկական օրինաչափությունները 

հաստատող գործընթացները, ինչպես նաև հնարավորություն են ստեղծում 

հետազոտության մեջ սովորողների ակտիվ ներգրավման համար, ինչն էլ խթան է 

հանդիսանում հետազոտական գործունեություն ծավալելու համար: Ժամանակին 

տրված փորձն ամենամեծ էմոցիոնալ ազդեցությունն է թողնում սովորողների վրա: 

Որպես կանոն` փորձն ամենամեծ արդյունավետությունն ունենում է ուսուցանվող 

նյութի պրոբլեմային ներկայացման դեպքում, երբ փորձի հիման վրա սովորողները 

կարող են համապատասխան եզրակացություններ ու եզրահանգումներ կատարել: 

Ուսումնական փորձը ներառում է նպատակ, որն արդեն իսկ գիտությանը հայտնի է, 

Նկ. 5 
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սակայն սովորողներն այդ փաստը դեռ հայտնի չէ: Հասկանալի է, որ ուսումնական 

փորձը չի կարող բավարարել խիստ գիտական փորձի բոլոր չափանիշներին, 

սակայն աշակերտները պետք է որոշակի պատկերացում ունենան դրա հիմնական 

պայմանների վերաբերյալ: Դրանք ներառում են օրինակ պատահականության 

տարրի պարտադիր առկայություն, միևնույն պայմաններում բազմակի 

կրկնումներով փորձերի անցկացում, հիմնավորված եզրահանգման համար 

բավարար քանակով բազա: Այս հիմնական պայմանների իրագործումը հնարավոր է 

ոչ միայն մի շարք փորձերիի անցկացման դեպքում, այլ նաև համակարգչի վրա 

համապատասխան փորձի մոդելավորման ճանապարհով: Ստոխաստիկայի 

ուսուցման մեջ ուսումնական փորձ կարող են հանդիսանալ մետաղադրամի, 

խաղոսկրի նետումը, արկղից գունավոր գնդակներ հանելը և այլն:  

Դիտումը հնարավորություններ է ստեղծում ուսումնասիրել երևույթների 

արտաքին կողմերը, իսկ փորձը՝ թափանցել դրանց էության մեջ, բացահայտել առկա 

օբյեկտիվ հարաբերությունները և կատարել հավաստի եզրահանգումներ: Այս 

մեթոդները սովորողներից պահանջում են առաջադրված հարցերի ճիշտ 

պատասխանների ինքնուրույն որոնում և հետազոտական մոտեցում, ինչն իր 

հերթին ստոխաստիկական օրինաչափությունների հանդեպ հետաքրքրություն է 

ձևավորում, սովորեցնում է տեսնել մարդկային մտքի ողջ գեղեցկությունը: Դիտման 

շնորհիվ սովորողներն իրականացնում են բնական անցում աշխարհի էմպիրիկ 

ճանաչողությունից դեպի ստոխաստիկական պատկերացումներն ու 

հասկացությունները: Դիտման մեթոդի հետ սերտորեն կապված են վիճակագրական 
հետազոտությունները: Վերջիններս հնարավորություն են տալիս ուսումնասիրել 

շրջապատող իրականության երևույթները՝ վիճակագրական տեղեկատվության 

հավաքման և դրա պարզագույն մաթեմատիկական մշակման ճանապարհով, որը 

թույլ է տալիս կատարել որոշակի եզրահանգումներ (վիճակագրական 

տեղեկատվության հավաքելիս՝ սովորողները դիտարկվող փաստերը թարգմանում է 

ստոխաստիկական լեզվի, պարզագույն մաթեմատիկական մշակման ժամանակ 

ուսումնասիրում են երևույթը՝ մաթեմատիկական մոդելների օգնությամբ, 

ուսումնասիրվող երևույթի մասին եզրահանգումները ձևակերպելիս՝ ստացված 

տվյալները ստոխաստիկական լեզվից թագմանում են նախնական լեզվի):  

Ստոխաստիկայի բնագավառում իրականացվող վիճակագրական 

հետազոտությունները զարգացնում են մտածողությունը, պատահականի մասին 

գիտությունը կանգնում է բացահայտման ճանապարհին: Փորձելով խնդրին 

մոտենալ տարբեր տեսանկյուններից՝ աշակերտները սովորում են առավել լավ 

լուծել ոչ միայն ստոխաստիկական բնույթի խնդիրները, այլև՝ կյանքի կողմից 

առաջադրվող այլ խնդիրներ: 

Ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ (փոխգործուն) մեթոդների կիրառման հետ 

կապված` մենք սովորողների ստոխաստիկական մշակույթի զարգացումը կապում 

ենք քեյս-մեթոդի, և հաղորդակցական փոխազդեցության մեթոդի հետ՝ ուղղված 

համակարգված մտածելու կարողությունների և հմտությունների ձևավորմանն ու 

պրոբլեմային իրավիճակների ստեղծմանը:  

Քեյս-մեթոդն իրենից ներկայացնում է կյանքի տարբեր իրավիճակների համալիր 

և հանդիսանում է ակտիվ և ինտերակտիվ ուսուցման հիմնական սկզբունքներն 

իրականացնող միջոցներից մեկը: Այս մեթոդի էությունն այն է, որ սովորողները 

բախվում են կյանքից վերցրած կոնկրետ իրավիճակի հետ, որի քննարկման 

արդյունքում` փնտրում են այլընտրանքային լուծում, առաջարկում են լուծման 



93 

 

իրենց տարբերակները, որոնք պետք է լինեն գրագետ, տրամաբանորեն հիմնավոր-

ված: Այնուհետև լուծման իրենց տարբերակները համեմատելով գործնականում 

ընդունված լուծման հետ` փորձում են հասկանալ իրական կյանքի 

համապատասխան իրավիճակը, որի նկարագրումն արդիականացնում է 

գիտելիքների որոշակի համալիրը, որն անհրաժեշտ է ընկալել նշված պրոբլեմի 

լուծման ընթացքում: Քեյս-մեթոդում օգտագործվող հիմնական հասկացություններն 

են «իրավիճակը» և «վերլուծությունը»: Իրավիճակը միշտ գոյություն ունի այնտեղ, 

որտեղ սովորողների վարքը դետերմինացված չէ, որտեղ գործում են, 

մասնավորաբար, ստոխաստիկային բնորոշ մի շարք պատահական փաստեր [6]: 

Ստոխաստիկայի կիրառական բնույթը թույլ է տալիս սովորողների հետ դիտարկել 

կյանքից վերցված բազմաթիվ պրակտիկ իրավիճակներ և նման իրավիճակների 

լուծման նոր փորձ ստանալ` ապահովված տեսական գիտելիքներով: Ընդ որում, 

կյանքի իրավիճակները մշտապես կարող են դիտարկվել տարբեր ուսումնական 

առարկաների տեսանկյունից, դրանով իսկ ստեղծելով խորքային 

միջառարկայական կապեր ինչպես բնագիտական, այնպես էլ հումանիտար 

առարկաների միջև: Տարբեր առարկայական ոլորտներից գիտելիքների ու 

կարողությունների ինտեգրումը սովորողներին թույլ է տալիս տեսնել 

ստոխաստիկայի կիրառական նշանակությունը, ինչի հետևանքը ուսումնական 

առարկայի հանդեպ հետաքրքրության մեծացումն է: Մեթոդն ուղղված է սովորողի և 

ուսուցչի ընդհանուր ինտելեկտուալ ու հաղորդակցական ներուժի զարգացմանը: 

Նպատակ է հետապնդում զարգացնել ստացված գիտելիքների հիման վրա 

գործնական և սոցիալական խնդիրների արդյունավետ լուծման, սեփական կյանքի 

փորձը ստացված գիտելիքների հետ կապելու, անորոշ, անսպասելի և ոչ 

ստանդարտ իրավիճակներում որոշումներ կայացնելու սովորողների 

կարողությունները, ինչն իր հերթին պահանջում է ուսուցման կազմակերպում` 

որպես որոնողական գործընթաց:  

Մեր կողմից իրականացված փորձերը վկայում են, որ ուսուցման այս մեթոդը 

ներդաշնակորեն ներմուծվում է ուսումնական գործընթաց, լրացնում է այն կյանքի 

տարաբնույթ դետալներով, մոտեցնում է իրականությանը, հաջող գործունեություն 

ձևավորելու համար ունի իրական նախապայմաններ: Սովորողները դրանում 

տեսնում են հատուկ խաղ, որը ձևավորում է ճանաչողական հետաքրքրություններ, 

կայուն շարժառիթ ուսումնական առարկայի նկատմամբ: Այն ստոխաստիկայի 

ուսուցման գործընթացը դարձնում է ստեղծագործական, հետաքրքիր, 

նպատակաուղղված, իսկ սովորողներին՝ պատասխանատու և նպատակասլաց: 

Հաղորդակցական փոխազդեցության մեթոդ: Ստոխաստիկայի ուսուցման 

ժամանակ դիտարկվող իրական իրավիճակների առանձնահատկությունը դրանց 

բազմարժեքությունը, տարբեր մեկնաբանությունների հնարավորությունն է, այդ 

թվում նաև սեփական փորձով որոշվող: Ի տարբերություն ուսուցիչների և 

աշակերտների համար սովորական դարձած մաթեմատիկայի ավանդական 

բաժինների խնդիրների, այստեղ, կախված սկզբնական մոդելի ընտրված 

մեկնաբանությունից, արդարացված կարող են լինել տարբեր պատասխաններ: 

Կարևոր է, որ դրանք լինեն տրամաբանորեն կառուցված և համապատասխան 

փաստարկներով ապահովված, ինչը, բնականաբար, պետք է ունենա արձագանք և 

այլ ապացուցողական փաստարկում: Համատեղ մտորումների, կոլեկտիվ 

քննարկումների, բանավեճերի, մրցակիցների հետ տարբեր տեսակի 

հաղորդակցական փոխազդեցությունների մեթոդը թույլ է տալիս ճշմարտության 
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կոլեկտիվ որոնում՝ ինչպես աշխարհայացքային, այնպես էլ մաթեմատիկական 

նկատառումներով: Այն նպաստում է սովորողների ճանաչողական ակտիվության ու 

երևակայության զարգացմանը: 

Այսպիսով, մատնանշված մեթոդներն ու մեթոդական հնարները թույլ կտան 

ստեղծել ուսուցման հարմարավետ պայմաններ, որոնցում սովորողը կարող է 

գնահատել իր հաջողությունները, զարգացնել ինտուիցիան, ձեռք բերել գիտելիքներ 

և կարողություններ, ինչն էլ ապահովում է ուսուցման գործընթացի 

արդյունավետությունը: 
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РЕЗЮМЕ 

ПУТИ СОВЕРШЕСТВОВАНИЯ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

СТОХАСТИКИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

МИНАСЯН А.И. 
Статья посвящена организации учебного процесса элементов стохастики в 

школьном курсе математики с использованием активных, интерактивных методов и 
методических способов. Отмечаются, те методы и методические способы, которые 
наиболее эффективны и применимы в процессе обучения стохастического материала. 

  
SUMMARY 

THE WAYS OF IMPROVEMENT OF THE TEACHINGS METHODOLOGY OF 

STOCHASTICS ELEMENTS IN THE SCHOOL 

MINASYAN A.I. 
The present article devoted to the organization of the teaching process of stochastic 

elements in the school course of mathematics through the use of active, interactive 
methods and methodological skills. The methods and methodological skills that are most 
effective and applicable in the learning process stochastic material are indicated. 
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    Ուսումնասիրության նպատակն է սահմանազատել  երկարժեք ձևույթների 
երկու եզրերի բառակազմական գործառույթները՝ սահմանելով մասնագիտություն, 
զբաղմունք, պաշտոն ցույց տվող հնչյունախմբերի հիմնական/արմատ/ և երկրոր-
դական բառակազմական /ածանց/ արժեքների տարբերակման սկզբունքները:  

  Բանալի բառեր. հիմնական ձևույթ, երկրորդական ձևույթ, արմատ, ածանց, 
հնչյունախումբ, բառակազմական արժեք, երկարժեք ձևույթ, բառային իմաստ, 
ածանցային նշանակություն, մասնագիտություն, զբաղմունք, պաշտոն 

 Ներկայացված է խմբագրություն 04.05.2018 
 
  Ժամանակակից հայերենում բաղադրյալ կազմություն ունեցող մի շարք բառերում 

հանդիպում են մասնագիտություն, զբաղմունք, պաշտոն ցույց տվող հնչյունախմբեր 

(վերջնաձևույթներ), որոնք տարբեր լեզվաբանների կողմից դիտարկվում են մի 

դեպքում՝ որպես հիմնական ձևույթ՝ արմատ, մի այլ դեպքում՝ որպես երկրորդական 

բառակազմական ձևույթ՝ ածանց: Նման հակասական մոտեցումները թույլ չեն տալիս 

համակարգված ներկայացնել վերոնշյալ հնչյունախմբերի բառակազմական 

արժեքները և դժվարություններ են ստեղծում բառակազմության դասընթացում հիմ-

նական և  երկրորդական բառակազմական ձևույթները դասավանդելու, երկարժեք 

ձևույթները դասակարգելու հարցում:  

   Ներկայացվում են ժամանակակից հայոց լեզվի բառակազմության այս հարցի 

շուրջ եղած տեսակետները, պատճառաբանել մեր մոտեցումը՝ օգնելով ուսանողին և 

ուսուցչին ճիշտ կողմնորոշվելու մասնագիտություն, զբաղմունք, պաշտոն ցույց տվող 

մի շարք վերջնաձևույթների  բառակազմական արժեքները որոշելիս:                                                                                                                                                                                                                             
Աղյուսակ 1. 

Մասնագիտություն, զբաղմունք, պաշտոն ցույց տվող ձևույթներ 
-բան  ակնաբան, բուսաբան, երկրաբան, թվաբան 

 

-գետ լեզվագետ, հայագետ, մատենագետ 

-կալ   ծովակալ, կուսակալ 
 

-հար ջութակահար, շեփորահար, սրնգահար, թմբկահար 

 

-պահ գանձապահ, մեղվապահ, հաշվապահ  

- վար  դասվար, մեքենավար, հաղորդավար, գործավար 
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Աղյուսակ 2. 

Մասնագիտություն, զբաղմունք, պաշտոն ցույց տվող ձևույթներ 

 

-ակ խոսնակ, բուժակ, պատվիրակ, սուզակ, պահակ 

-ական խորհրդական,  գիտնական, հոգևորական 

-արար հավաքարար, ներկարար, գործարար, շինարար 

-գործ ժամագործ, գինեգործ, թիթեղագործ, կավագործ 

-իչ մարզիչ, նկարիչ, քննիչ, հսկիչ, ցրիչ, սափրիչ 

-ող լրագրող, զոդող, վաճառող, հորատող, մեքենագրող 

-որդ լողորդ, վարորդ, ուղեկցորդ, հեծանվորդ, միջնորդ 

-պան ախոռապան, այգեպան, դռնապան, խանութպան 

-(ա)վոր արհեստավոր, բանվոր, կթվոր, հնձվոր, դատավոր 

-ու թոշակառու, խուզարկու, վաշխառու, վերակացու 

 

        Այս շարքերից միանգամից կարող ենք առանձնացնել -ակ, -ական, -իչ, -ող, -որդ, 
-պան, -(ա)վոր, -ու հնչյունն ու հնչյունախմբերը, որոնք ածանցներ են, քանի որ չու-

նենալով ինքնուրույն, անկախ գործածություն՝  ոչ թե կոնկրետ նյութական, այլ ընդ-

հանուր վերացական իմաստ են արտահայտում և ավելանալով հիմնական ձևույթ-

ներին՝ արմատներին կամ բառերին վերջից՝ կազմում են նոր բառեր ‹‹մի բան անողի, 

ինչ-որ պաշտոն, մասնագիտություն ունեցողի›› իմաստով: 

       Ինչ վերաբերում է -արար, -բան, -գետ, -գործ, –կալ, -հար,-պահ, -վար 
ձևույթներին, ապա սրանցից գետ –ը, պահ-ը և վար-ը, անտարակույս, արմատներ 

են, քանի որ  ունեն անկախ, ինքնուրույն գործածություն, նյութական իմաստն են 

արտահայտում և կազմելով բարդություններ՝ չեն փոխում իրենց բառային, այս 

դեպքում նաև բայա-հիմքի ( գործողության) իմաստը: Համեմատենք. 

գետ - լեզվագետ, հայագետ, մատենագետ գիտակ, գիտուն- ակնառու է ‹‹ գիտե-

ցող, իմացող›› իմաստը, 

պահ - գանձապահ, մեղվապահ, հաշվապահ  պահակ - ակնառու է ‹‹ պահող›› 

իմաստը, 

վար - մեքենավար, հաղորդավար, գործավար վարիչ, վարորդ– ակնառու է ‹‹վա-

րող›› իմաստը: 

      Կասկած չի հարուցում նաև - արար  ձևույթը՝ որպես ածանց: Ըստ Ս. Գալստյա-

նի՝  արար -ը գործողի անվան նշանակությամբ ամենագործուն ածանցներից  մեկն  

է,  և այս կաղապարով կազմվում են գոյականներ, որոնք գերազանցապես ունեն 

‹‹նախատիպի ցույց տված առարկայով՝ որպես մասնագիտությամբ կամ մշտական 

զբաղմունքով զբաղվող անձ›› բառակազմական նշանակությունը, ինչպես՝ կոշկա-
րար, կազմարար, գյուտարար, փորձարար և այլն, և ածականներ՝  ‹‹նախատիպ բայի  

ցույց տված հատկանիշն ունեցող, նրանով մշտապես զբաղվող   անձ›› բառակազմա-

կան նշանակությունը, ինպես՝ խռովարար, հաշտարար, փրկարար, շինարար [1, էջ 
113-114]: 
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       Գ. Ջահուկյանը  վերջածանց է համարում արար-ը՝ որպես օրինակ բերելով հա-
վաքարար, փրկարար բառերը [2, էջ 180], իսկ  ‹‹Ժամանակակից  հայերենի                      

վերջածանցները ›› ենթավերնագրի ներքո  թվարկելով  վերջածանցները՝ առանձ-

նացնում է - արար-ի հետևյալ կիրառությունները.  

ա)  արդյունարար, գործարար, կազմարար և այլն, 

բ) բարերար, խռովարար, կեղծարար, հուշարար, նորարար և այլն, 
գ) կործանարար, կռվարար, հավաքարար, հուշարար, փրկարար և այլն [2, էջ  306]: 
        Այժմ անդրադառնանք -բան, -գործ,  -կալ, -հար վերջնաձևույթներին, որոնց 

ածանց թե արմատ լինելու հարցը հայ լեզվաբանության մեջ տարակերպ է մեկնա-

բանվում  և միշտ չէ, որ ճիշտ են որոշվում ածանցների՝ իբրև բառակազմական-

բառաստեղծական, և արմատների՝ իբրև  հիմնական ձևույթների, սահմանները: 

       ԲԱՆ -  Ա. Մարգարյանը գրում է.  ‹‹(Ա)բան, (ա)կալ … սրանք չեն զրկվել իրենց 

բուն արմատական իմաստից և առանձնաբար անգամ իբրև նյութական իմաստ  

ունեցող լեզվական միավոր  են ըմբռնվում››: ‹‹...Բան բառն, օրինակ, որ բալ «ասել, 

խոսել» բայի մի հին ձևն է, մի շարք բաղադրություններում  գործածվելով որպես 

վերջին բաղադրիչ՝ «իմացող, գիտցվող» նշանակությունն է արտահայտում և այդ 

նշանակությամբ էլ ոչ թե ածանցավոր, այլ իսկական բարդություններ է կազմում, 

ինչպես՝ երկրաբան– геолог, հնէաբան- палеонтолог, հնէաբան– археолог,  կենսա-

բան– биолог, սրտաբան- кардеолог, հանքաբան- минералог, ստուգաբան- этимолог, 

այլև՝ լեզվաբան, իրավաբան և այլն›› [3, էջ 190]:  

        Ս. Գալստյանը այս ձևույթի մասին այլ կարծիք է հայտնում՝ գրելով. ‹‹ … (Ա)բան  

ածանցը  կազմում է  գոյականներ ‹‹նախատիպի ցույց տված առարկայի ուսումնա-

սիրությամբ  զբաղվող գիտության ճյուղի մասնագետ›› բառակազմական նշանակու-

թյամբ , ինչպես՝ արվեստաբան, ակնաբան, բուսաբան, եգիպտաբան, հունաբան  [ 1, 

էջ 48]:   

        ‹‹…Բան  արմատի  բառային նշանակությունը  որպես բաղադրության երկրորդ 

եզր գործածվելիս  մթագնում է. բան  երկրորդ բաղադրիչով բազմաթիվ բարդ բառեր 

ընկալվում են որպես ածանցավոր կազմություններ: (Ա) բան ածանցը դրվում է 

հիմնականում բաղաձայնահանգ  հիմքերի վրա՝ ա հոդակապի պարտադիր 

գործածությամբ›› [1, էջ 48]: 

     Հենվելով այն մտքի վրա, որ ածանցներ չեն կարող համարվել իրենց բուն բայա-

կան իմաստը պահպանած ձևույթները՝    կարծում ենք՝ Ս. Գալստյանն իրավացի է ՝ 

վերոնշյալ կազմություններում բան ձևույթն  ածանց համարելով, քանի որ  

երկրաբան, լեզվաբան, հնէաբան , սրտաբան բառերում բան-ը չի նշանակում. ‹‹1. 

աշխատանք կատարող, աշխատող, գործով զբաղվող ›› [1,էջ168], այլ նշանակում է 

գիտության տվյալ բնագավառն ուսումնասիրող մասնագետ: 

      ԳՈՐԾ -   Ա.    Մարգարյանը գրում է, որ ‹‹գործ, հար… ձևույթները, մի շարք 

բաղադրություններում իրենց արմատական բայահիմքի  իմաստից զրկվելով,  իբրև 

ածանց են գործածվում, ինչպես՝ գինեգործ, այգեգործ…ջութակահար, սրնգահար…›› 

[3, էջ 190]: 

      Այս ձևույթի ածանցային արժեքի մասին խոսում է նաև Ս. Գալստյանը՝ նշելով, որ 

–(ա)գործ  ձևույթը` որպես ածանց, իր նախատիպի ցույց տված առարկայի ‹‹դրանով 

զբաղվող, այն մշակող, դրա գործն անող մասնագետ›› նշանակությունն ունի և հոմա-

նշային հարաբերության մեջ է մտնում նույն իմաստն ունեցող  -արար, -իչ, -որդ, -

պան  ածանցների հետ [1, էջ 264]: 
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     Կարծում ենք,   որ  ‹‹գործ››  արմատից առաջացած  ածանցը շարունակում  է 

կապված մնալ իր սերող ձևերի հետ՝ նշանակելով աշխատանք, 2. մասնագիտու-

թյուն, արհեստ, զբաղմունք, աշխատանքի բնագավառ, 3. գործելը, գործունեություն, 

4. պաշտոն, ծառաայություն [4, 430],և  ‹‹ժամագործ››, ‹‹հացագործ››, ‹‹արծաթագործ››  

և  մասնագիտություն ցույց տվող նման կազմություններում միջին տեղ է գրավում 

արմատի  և ածանցի միջև, ուստի ճիշտ է այն անվանել  ածանցակերպ:  

    ՀԱՐ, ԿԱԼ - Խոսելով  կաղապարային բառադրիչի իրացումների մասին՝ Գ. Ջա-

հուկյանը  ածանցներ է համարում բառավերջում հար-ը՝  դաշնակահար, ջութա-

կահար և  կալ –ը՝ ծովակալ, կուսակալ բառերում [2, էջ 187]: 

   Երաժշտական գործիքի անվանում + ‹‹հար›› բայահիմք  կաղապարն ունի ‹‹այդ գոր-

ծիքը նվագող երաժիշտ ›› նշանակությունը, այսինքն՝ կորցրել է իր բուն բայական ի-

մաստը՝ ‹‹հարվածել, խփել›› [5, էջ 844],  ուստի և ‹‹նեղ մասնագիտությամբ երաժիշտ›› 

անվանող բառերում պետք է համարել ածանց: 

    Ծովակալ, կուսակալ բառերում  -կալ  բաղադրիչն չունի ‹‹բռնելու գործողության››, 

‹‹կալուլ, կալնուլ›› իմաստը, ուստի չի գործածվում իր բուն բայական նշանակու-

թյամբ:  Ծովակալ բառում ‹‹կալ›› բաղադրիչն  ունի ‹‹ռազմածովային նավատորմի 

բարձրագույն հրամանատարական կազմի զինվորական կոչում և այդ կոչումը կրող 

անձ››-ի  իմաստ [6, էջ 657], իսկ կուսակալ բառում՝ ‹‹1. նահանգի կառավարիչ, նա-

հանգապետ, 2. իշխանության բարձրագույն ներկայացուցիչն ու կառավարիչը ծայ-

րագավառներում, փոխարքա, 3. ծայրագավառների կառավարիչ հին Հայաստա-

նում›› իմաստը[4, էջ 784]: Ինչպես տեսնում ենք, -կալ ձևույթը, զրկվելով ‹‹կալել, 

բռնել›› գործողության իմաստից, բառավերջում կարող է ստանալ պաշտոնի 

ընդհանուր նշանակություն և  ածանցային կիրառություն: 

    Այսպիսով, պետք է նշել , որ մի շարք   ածանցների առաջացման համար հիմք են 

ծառայել  բառարմատները, որոնք  լեզվի պատմական զարգացման ընթացքում բա-

ռիմաստի մթագնման արդյունքում որոշ  բաղադրյալ կազմություններում մթագնել 

են իրենց բուն արմատական իմաստը և վերացական ընդհանրական նշանակություն 

ստանալով, այսինքն՝ իմաստափոխվելով` վերածվել են ածանցների: Այս դեպքում 

մենք գործ ունենք բազմագործառույթ ձևույթների, այն է՝ ձևով  նույն, սակայն տար-

բեր գործառույթներ կատարող հնչյունախմբերի՝ արմատի կամ ածանցի հետ: 

    Կարծում ենք՝ -արար, -բան, -գործ,  -կալ, -հար ձևույթները, հանդես գալով բառա-

վերջում և նշանակելով մասնագիտություն, զբաղմունք, պաշտոն` զրկվում են իրենց 

բուն բառային իմաստից և գործածվում որպես վերջածանց: Մինչդեռ վերջաբան,  
առաջաբան, ասեղնագործ, ձեռագործ, ուղեկալ, բաժակակալ, ծնկահար, դաշու-
նահար  բառերում վերոնշյալ բաղադրիչները պահպանում են իրենց բուն բառային 

իմաստները, ուստի և արմատներ են: 

     Ամփոփելով ուսումնասիրությունը՝ եզրակացնում ենք, որ մասնագիտություն, 

զբաղմունք, պաշտոն ցույց տվող մի շարք վերջնաձևույթների  բառակազմական 

արժեքները որոշելու համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ հայերենում կան 

երկարժեք ձևույթներ, որոնց հիմնական՝ արմատ, թե երկրորդական բառակազ-

մական՝ ածանց լինելու հանգամանքը որոշվում է ըստ այն մոտեցման, թե հայտ-

նվելով բառավերջում և մասնակցելով նոր բառերի կազմությանը՝ սրանք պահ-

պանու՞մ են իրենց բառային իմաստը, թե՞ ձեռք են բերում նոր՝ ածանցային նշա-

նակություն: 
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РЕЗЮМЕ 

РАЗЛИЧИЕ  ОСНОВНЫХ И ВТОРИЧНЫХ  МОРФЕМ В СЛОВАХ, 

ОБОЗНАЧАЮЩИХ 

ПРОФЕССИЮ, ЗАНЯТИЕ, ДОЛЖНОСТЬ 

ДЖУЛФАЯН Р.П. 
 

     В работе исследованы словообразовательные элементы, которые обозначают 

профессию, занятие, должности. 

     Следует иметь в виду, что указанные составляющие элементы являются как 

отдельными  корнями, так и суффиксами, которые образовались в течение 

исторического развития языка от соответствующих корней. 
                                                         

SUMMARY 

On WORD-FINAL MORPHEMES  INDICATING profession, occupation and position 

JULFAYAN R.P. 
 

     The composite words in the modern Armenian language feature clusters indicating 

profession, occupation and position, which can be divided into three categories according 

to their word-formative value: a – affixes, b – roots, c – multifunctional morphemes, i.e. 

compositions which can function both as roots and affixes on the level of word formation.  

    The current study is dedicated to those morphemes, which are interpreted differently in 

terms of being roots or affixes in the Armenian linguistics, and the boundary between roots 

and affixes are not always correctly set. 
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         Հոդվածում մեկնաբանվում են դեստրուկտիվ վարքի դրսևորման տեսական 
մոտեցումները, ընդհանրացվում են աուտոդեստրուկտիվ վարքի 
վերլուծությունները: 
        Աուտոագրեսիան դրսևորվում է ինքնանվաստացման, ինքնախարազանման 
հակվածությամբ, որի առավել ծանր դրսևորումը սուիցիդն է: Որոշ գիտական 
ձեռնարկներում «ինքնաքայքայող վարք», «աուտոագրեսիվ վարք» հասկացությունը 
և դրա առաջացման պատճառները տարբեր կերպ են մեկնաբանվում, այդ իսկ 
պատճառով դեստրուկտիվ վարքի խորը ուսումնասիրությունները կօգնեն 
հոգեբաններին, բժիշկներին, ինչպես նաև մասնագետներին՝ առավել խորությամբ 
հասկանալու աուտոդեստրուկցիայի էությունը և ձեռնարկելու կանխարգելիչ 
միջոցառումներ: 

          Բանալի բառեր. Դեստրուկցիա, աուտոդեստրուկցիա, ինքնաքայքայիչ վարք, 

աուտոագրեսիվ վարք, սուիցիդալ վարք, սուիցիդալ էռոզիա:  

         Ներկայացված է խմբագրություն 12.04.2018 

 

Մարդկության զարգացման ներկա ժամանակաշրջանը զանազան 

վերակառուցումների պայմաններում, սոցիալ-տնտեսական փոփոխությունները, 

կյանքի չափազանց լարված տեմպը ավելի թույլ պաշտպանական մեխանիզմ 

ունեցող մարդկանց մոտ առաջ է բերում դեստրուկտիվ վարքի տարբեր 

դրսևորումներ: Պետք է նշենք, որ աշխարհում գերակշռում է մարդկության և´ 

հետերոդեստրուկտիվ, և´ աուտոդեստրուկտիվ վարքով անձանց թվաքանակի 

զգալի աճ: Այդ պատճառով փորձել ենք ուսումնասիրել դեստրուկտիվ վարքի 

պատճառների հոգեբանական կողմը: Նշյալ հիմնախնդիրն արդիական է և հրատապ 

լուծում պահանջող, քանի որ նկատվում է այսպիսի գործողությունների 

աննախադեպ շարժընթացֈ 

Ըստ Կ.Վարդանյանի` [1] անձը դրսևորելով դեստրուկտիվ վարք՝ նախ և 

առաջ ձգտում է հաղթահարել իր օտարացումը հասարակությունից, ինքն իրեն 

փորձում է ապացուցել իր սեփական գոյության արժեքը: Ինչպես նաև իր 

«Ինքնաագրեսիայի հոգեբանական պատճառականությունը և կանխարգելման 

ուղիները» թեմայով ատենախոսությունում ներկայացրել է դեստրուկտիվ վարքի նոր 

դասակարգում. 
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       Աուտոդեստրուկտիվ վարքը ինքնազոհողության, ինքնաքայքայման մղող վարքն 

է: «Գործնական հոգեբանի բառարան» գրքում [4] «աուտոտրավմատիզմ» և 

«աուտոագրեսիվ ակտ» տերմինները նույնացվում են սուիցիդալ 

գործողություններին: Ժամանակակից` մասնավորապես արևմտյան գրականության 

մեջ, լայն տարածում է գտել «աուտոդեստրուկտիվ» կամ «ինքնաքայքայիչ» վարք 

հասկացությունը: 

        Տարբեր հետազոտողներ տարակերպորեն են մեկնաբանում «ինքնաքայքայող 

վարք» հասկացության էությունը և դրա առաջացման պատճառները: 

Կոնդրաշենկոյի և նրա կողմնակիցների կարծիքով նպատակային է օգտագործել 

այնպիսի տարբերակված հասկացություններ, ինչպիսիք են «պոստսուիցիդալ 

վիճակ» և «պոստսուիցիդալ շրջան» [5]ֈ «Աուտոդեստրուկտիվ վարքը» դեվիանտ 

վարքի տեսակ է, որը բնորոշվում է այնպիսի արարքներով, որոնք սպառնում են 

անձի վարքի զարգացմանն ու ամբողջականությանը: 

         Աուտոագրեսիան դրսևորվում է ինքնանվաստացման, ինքնախարազանման 

հակվածությամբ. երբեմն առկա է սեփական անձին ֆիզիկական վնաս պատճառելու 

ձգտում, իսկ առավել ծանր դեպքերում` սուիցիդի փորձն է: Նմանատիպ վարքը 

հատուկ է այն անձանց, որոնք տառապում են դեպրեսիվ խանգարումներով:   

«Աուտոդեստրուկտիվ վարքը» դեռահասների մոտ սոցիալականացման 

գործընթացի աղավաղումն է որոշակի արարքների ձևով, որը հակասում է 

Դեստրուկտիվ 

վարք 

Աուտոդեստրուկտիվ 

վարք(աուտոագրեսիաներ) 

 

Հետերոդեստրուկտիվ վարք 

Քրոնիկական աուտոդեսրուկցիաներ Ավարտված աուտոդեստրուկցիաներ 

Օգնության ճիչ 

Բողոք 

Պարասուիցիդալ 

դադար 

Փախուստ 

Ինքնապատիժ 

Մերժում 

Մազոխիստական 

Աուտոֆագիա 

Արհեստական 

հիվանդություններ 

Սիմուլյացիա 

Ագրավացիա 

Դիսիմուլյացիա 

Ռելաքսային 

Մանիպուլյատիվ 

Ցուցադրական 

Ընդօրինակող 

Սիմուլյատիվ 

Ինքնամեղադրական 

Սպառնանք 

Իմաստայի 

Սիմվոլիկ 

Ընդօեւնակող 

Ավանդական 

Կրոնական 

Ավտոցիդներ 

Ֆրուստրատիվ 

Աֆեկտիվ 

Դեզադապտացիոն 

Ինֆանտիլ 

Ախտաբանական 

Ալտրուիստական 

Իմիտացիոն 

Էգոիստական 

Ավանդույթային 

Կրոնական 

Իմաստային 

Ախտաբանական 

Աֆեկտային 

Գիտակցված Չգիտակցված Գիտակցված 

սահմանային 
Չգիտակցված 
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սոցիալական նորմերին [6]: Այդ իսկ պատճառով այս ամենի արդյունքում 

դեռահասները կամովի կամ ակամայից կատարում են գործողություններ, որոնք 

էական վնաս են հասցնում իրենց ֆիզիկական, հոգեկան կամ սոցիալական 

բարեկեցությանը: 

        Ինքնաքայքայիչ վարքը կարող է լինել մակերեսային և սիմվոլիկ, որոնք 

բաժանվում են կոմպուլսիվ, իրադրային և կրկնվող գործողությունների, իրենցից 

ներկայացնում են մարմնի տարբեր հատվածների ոչ խորը վնասվածքներ, որոնք 

վտանգավոր չեն կյանքի համար: Ինքնավնասումների այս տեսակները կարող են 

հանդիպել անձնավորության հակասոցիալական և սահմանային խանգարումների, 

հետտրավմատիկ սթրեսային և դիսոցիատիվ խանգարումների ժամանակ: 

Սիմվոլիկ ինքնավնասումները ամենատարածվածն են ու ավելի քիչ են 

արձանագրվում բժշկական ծառայությունների կողմից: Ինքնավնասումների հենց 

այս տեսակն են հաճախ կապում հոգեբանական դժվարությունների ապրման և 

աուտոագրեսիայի նկատմամբ հոգեբանական նախատրամադրվածության 

առկայության հետ [2]: 

          Ա.Վ. Իպատովի աշխատություններում աուտոագրեսիան բնորոշվում է որպես 

հոգեբանական վիճակ, որը բերում է ինքնաքայքայիչ վարքի [7]: Նա իր 

աշխատություններում աուտոդեստրուկտիվությունը ներկայացնում է որպես անձի 

անոմալ վիճակ, որն առաջանում է անձի սոցիալականացման խանգարման 

արդյունքում: 

Գ. Յա. Պիլյագինան գտնում է, որ աուտոագրեսիայի առաջացմանը 

նպաստում է առնվազն 3 բաղադրիչների առկայություն. 

1. Ֆրուստրացված անձ – ներքին կոնֆլիկտի ձևավորումով` ճնշելով իր 

ագրեսիվությունը և միաժամանակ բացառելով իր սոցիալականացված 

ինտրոեկցիան: 

2. Հոգետրավմատիկ իրադրություն, որում իրականացվում են վարքի 

պաշտպանական ձևերը՝ պայմանավորված վերոնշյալ ներանձնային 

կոնֆլիկտներով: 

3. Չիրականացած սպասումներ՝ արտաքին միջավայրային գործոններով 

պայմանավորված, նպաստում են իրադրության լարվածության մեծացմանը, 

առաջացնում ագրեսիվություն, ներանձնային կոնֆլիկտի լուծման 

հրատապություն [8]: 

   Տրված տեսական մոդելը աուտոագրեսիայի արտաքին 

պայմանավորվածությունը դարձնում է շեշտադրված:  

   Մեկ այլ տեսաբան` Նենսի Մակ-Վիլյամսը, աուտոագրեսիան տիպական է 

համարում հատուկ դեպրեսիվ անձանց, ինչպես նաև այն կարող է բնորոշ լինել 

հատուկ մազոխիստական բնավորությամբ անձանց [9]: 

   Հաշվի առնելով ներկայիս սահմանումներում առկա թերություններն ու ոչ 

լիարժեքությունը` Կ.Ե.Վարդանյանն [1] առաջարկել է նոր մոտեցում. 

Աուտոագրեսիան անձի տարբեր հոգեվիճակներում (հարաբերական հանգիստ, 

սահմանային, ախտաբանական), տարբեր նպատակներով (ավանդույթային, 

ծիսական, ինքնապատիժ…) սեփական անձի դեմ իրականացված տարբեր 

խորությամբ (մակերեսային, քրոնիկ, ընդհուպ  մինչև մահ) ագրեսիայի այնպիսի 

դրսևորում է, որի բնույթն ու աստիճանը կախված են անձի դիրքորոշումներից, 

օրգանիզմի անհատական կենսաբանական հակազդումներից, կոնկրետ իրադրային 

պայմաններից, պաշտպանական մեխանիզմներից: 
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  Անդրադառնալով որոշ հետազոտողների [10] մոտեցումներին` հարկ է նշել, որ 

այս անձինք իրենք իրենց կարող են հասցնել տարբեր ծանրության աստիճանի 

մարմնական վնաս, որի դրսևորման ծայրահեղ ձևը կարող է լինել 

ինքնասպանությունը. օրինակ ալկոհոլի չարաշահում, թմրամոլություն, 

ավտոտրանսպորտային միջոցների արագ վարումը և այլն:  

  Ալկոհոլի երկարատև օգտագործումը նպաստում է դեպրեսիայի, մեղքի զգացման, 

հոգեկան ցավի խորացմանը, որոնք, ինչպես հայտնի է, նախասուիցիդալ վիճակներ 

են: Մեր դիտարկումներով ալկոհոլը ուժեղացնում է նաև ագրեսիվությունը, որը 

նույնպես կարող է հասցնել ինքնաքայքայման: Հարբեցողները հաճախ մահվան են 

ձգտում ոչ գիտակցաբար, սակայն նրանց քրոնիկական հարբեցողությունը արդեն 

իսկ հանդիսանում է կյանքը կրճատող վարքագիծ:  

  Մյուս կողմից ալկոհոլի օգտագործումը հաճախ ուղեկցվում է թմրանյութերի 

կիրառմամբ, որոնք միասին հանդիսանում են լետալ կոմբինացիա: Դրանք 

թուլացնում են մարդկային վարքի գիտակցական հսկողությունը, սրացնում են 

դեպրեսիան և նույնիսկ առաջացնում են պսիխոզներ [11]:  

  Դեստրուկտիվ վարքին ուղղված մեր ուսումնասիրությունների ժամանակ 

հատուկ ուշադրություն դարձրեցինք ի մասնավորի դեռահասներին, քանի որ նրանք 

ամենախոցելի օղակն են արագ փոփոխվող մերօրյա աշխարհում, և ինչպես նշում էր 

Բատարշևը, խոցելի և ռիսկային են համարվում հատկապես այն երեխաները, որոնք 

ունեն հոգեկան խանգարումներ` իրենց զարգացման ախտաբանությամբ:  

Դեռահասության շրջանում տեղի է ունենում անձնավորության նոր որակի անցման 

բուռն գործընթացը, դրսևորվում են վարքային արձագանքներ /հասակակիցների 

հետ խմբավորում, էմանսիպատիա, օպոզիցիա, հրաժարում, դեկոմպենսացիա և 

այլն/: Դեռահասներին բնորոշ է ոչ բավարար կենսափորձը, դրա հետ կապված 

ինքնաքննադատության ցածր մակարդակը, կյանքի հանգամանքների 

բազմակողմանի գնահատման անկարողությունը, շարժողական և վերբալ բարձր 

ակտիվությունը, նմանակելու հակումը, անկախության սրացված նեգատիվիզմը, 

գրգռման և արգելակման անհավասարակշռությունը, որոնք սոցիալական անառողջ 

մթնոլորտի, հանցածին միջավայրի առկայության, համապատասխան 

ուսումնադաստիարակչական գործընթացի բացակայության դեպքում կարող են 

ձեռք բերել բացասական ուղղվածություն:  

  Վերոնշյալ երևույթները նպաստում են նրան, որ անչափահասները հեշտությամբ 

են ընկնում դեպրեսիայի մեջ, որն արտաքին և ներքին լարվածության նկատմամբ 

անձի հակազդումն է [3]: 

   Մեր աշխատության նպատակներից մեկը փորձարարական տվյալների հիման 

վրա ինքնաքայքայիչ վարքի հոգեբանական մոդելի ստեղծումն է. մեզ հետաքրքրել է 

այն, թե ինչպիսին է աուտոդեստրուկտիվ վարքի միտում ունեցող անձի 

հոգեբանական կերպարը, մյուս կողմից` պենիտենցիար հիմնարկներում 

աուտոդեստրուկցիայի ինչպիսի հնարավոր տարբերակներ են առկա, և ինչպիսին է 

դրանց առաջացման պատճառականությունը: Այդ նպատակով տարբեր 

ժամանակահատվածներում տարբեր քրեակատարողական հիմնարկներում մեր 

կողմից կատարվել են փորձարարական հետազոտություններ /անկետավորման և 

հոգեբանական զրույցի մեթոդներ/: 

   Մեր կողմից կազմված հատուկ հարցաթերթիկի միջոցով ուսումնասիրության 

նպատակով տարբերակել ենք այն անձանց, ովքեր ունեցել են կամ ունեն սուիցիդալ 

մտքեր, մտադրություններ, սուիցիդալ փորձ են կատարել, կամ ունեն բազմաթիվ 
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ինքնավնասումներ, դաջվածքներ, ինչպես նաև տառապում են թմրամոլությամբ, 

ալկոհոլամոլությամբ և այլն։ Հետազոտության մեջ ընդգրկել ենք ՔԿՀ-ում կալանք 

կրող անչափահասների և կին հանցագործների, ովքեր դատահոգեբանական 

հանձնաժողովի կողմից առողջ ու մեղսունակ են ճանաչվելֈ Ուսումնասիրությանը 

մասնակցել են 37 հանցագործֈ  
 

 

  

 

 

 

 

           Մեր ընտրանքը բաղկացած է եղել 2 խմբից՝ անչափահաս արական սեռի (6) և 

իգական սեռի դատապարտյալներ (31 անձ): Դատապարտյալ 31 կանանցից 19-ի մոտ 

նկատվեց սոմատիկ փոփոխություններ՝ մարմնի տարբեր մասերում կտրվածքներ, 

բերանի շուրջ կարի հետքեր, առկա էին նաև ժամանակակից աուտոդեստրուկտիվ 

վարքի ձևեր՝ դաջվածքներ, փիրսինգ: Հետազոտվող կանանցից 15-ն անցյալում 

կատարել էին ինքնասպանության փորձեր և շարունակում էին մտածել դրա մասինֈ 

Պարզվեց, որ արական սեռի անչափահաս դատապարտյալների 80%-ի մոտ առկա 

էին դեստրուկտիվ վարքի որոշակի դրսևորումներ, իսկ իգական սեռի 

դատապարտյալներից նման տիպի վարք դրսևորվել էր 60%-ի մոտ: 

         Հետազոտության հաջորդ փուլում մեր կողմից կիրառվեց զրույցի մեթոդը: 

Արդյունքում պարզեցինք, որ կին դատապարտյալների մեծամասնությունը 

նախկինում նույնպես իրականացրել են և´ սուիցիդալ փորձ, և´ աուտոագրեսիվ 

վարք:  

       Հետազոտվող Ք.Ա.–1997թ-ին ք. Երևանում, սոցիոլոգիական հարցաթերթիկի 

արդյունքներից պարզ դարձավ, որ մեծ քանակությամբ ալկոհոլ և թմրանյութեր է 

օգտագործել, և հաճախակի է ինքնավնասումներ կատարել:  

         Մանուկ հասակում եղել է շփվող ու կենսուրախֈ Մանկությունը անհոգ է եղել 

մինչև հոր հեռանալըֈ Ընտանիքի անդամներն են կրտսեր եղբայրը, մայրը և մոր 

երկրորդ ամուսինըֈ 7 տարեկանից հաճախել է դպրոց, սովորել է բավականին լավ, 

սակայն ծնողների ամուսնալուծությունը ծանր հետք է թողել երեխայի հոգեկանում, 

ինչի արդյունքում սկսում է ծուլանալ, կորցնել ձգտումը ուսման նկատմամբֈ Նրա 

ընտանիքը միշտ կոնֆլիկտային է եղել և փոխըմբռնման խնդիր են ունեցել, ինչն էլ 

հանգեցրել է նրան, որ ամուսինները որոշում են ամուսնալուծվել՝ առանց հաշվի 

առնելու երեխայի կարծիքն ու զգացմունքներըֈ Վերջինս չի ցանկացել, որ ծնողները 

բաժանվենֈ Փոփոխության է ենթարկվում հոգեկան գործընթացները, նա դառնում է 

անուշադիր, ցրված, խոցելի, մտածողությունը կորցնում է իր ռացիոնալությունը և 

այդ ժամանակահատվածում ցանկացել է ինքնասպան լինել, սակայն, վախենալով 

մահվանից, հրաժարվում է այդ մտքիցֈ Հորը հազվադեպ է տեսնում, վերջինս քայլ չի 

կատարում որդուն տեսնելու համարֈ Տղան շարունակում է սովորել դպրոցում շատ 

դժկամորենֈ Նա այդպես էլ չի կարողանում վերագտնել իր անհոգությունը և 

ուրախությունը, դարձել է ագրեսիվ և բարդույթավորված անձնավորությունֈ Ամեն 

մանր վիրավորանք խորը հետք է թողնում նրա հոգումֈ  

         Դպրոցը մինչև վեցերորդ դասարան գերազանց է սովորել, հետո հասկացել է, 

որ ունի ուրիշ հետաքրքրություններ և չի ցանկանում շարունակել ուսումը, հազիվ 

Աբովյանի կանանց և 

անչափահասների ՔԿՀ 

Հետազոտվողների  

թվաքանակը 

Ինքնաքայքայիչ  

վարք 

Հետազոտվել են 37 23 

Իգական սեռի 31 19 

 Արական սեռի  (անչափահաս) 6 4 
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դպրոցն ավարտում է ու սկսում է աշխատել: Շատ օտարվել է ընտանիքից, կարելի է 

ասել շատ անտարբեր է, դրա պատճառը հայրն էր, որը հարազատ չէր ու չէր 

կարողանում հարմարվել նրա ներկայության հետ: 7-8 տարեկանում սկսեց փորձել 

ծխախոտ, ձեռք էր բերել ասոցիալ վարք ունեցող ընկերներ, անընդհատ դրսում էր 

լինում, չէր ցանկանում տուն վերադառնալ, թերևս խոստովանում էր, որ միշտ իր 

ցանկությունները կատարել են, ինքն էլ սովորել է, որ պետք է ստանա ինչ 

ցանկանում է և ստանա «շատ արագ»: Մորը սիրում է, շատ սիրով էր խոսում նրա 

մասին սակայն նրա հետ կապված չէր: Ծնողները շատ հետաքրքրված չեն եղել  իր 

անձովֈ Մինչև դատապարտվելը լքել էր ընտանիքը, կես տարի էր ինչ առանձին էր 

մնում, իր խոսքերով ասած ցանկանում էր անկախ լինել և ապրել ինքնուրույնֈ 

Աշխատել է Հին Էրիվանում, հաճույք է ստացել փող աշխատելուց ու այդ ժամանակ 

շատ տարվել է խմիչքով։Շատ ազարտային խաղեր է սիրում, ամենինչ միշտ 

ազարտի է վերածել, նույնիսկ աշխատելուց ամենինչի վերաբերվել որպես ազարտֈ 

         Դատապարտված է սպանության համար, սպանել է ընկերոջ տատիկին, 

վերջինիս տանը վարձով է մնացել, տատիկը սենյակները վարձով է տվել մի քանի 

հոգու, այնտեղ էլ մնացել է: Վիճաբանություն է եղել, որի արդյունքում մահացու 

վնաս է հասցրել նրան։ՔԿՀ – ում գտնվելու ժամանակ կատարել է մի քանի 

ինքնավնասումներ, նույնիսկ հոգեբանի այն հարցին, թե ինչու վերջին անգամ իրեն 

պարանոցի հատվածում այդպես դաժանաբար լեզվիով վնաս հասցրեց, չէ որ կարող 

էր մահանալ: Պատասխանեց. «Ջղայնացա ու չհասկացա ինչ արեցի, հետո երբ խելքս 

գլուխս եկավ մտածեցի՝ բա որ մեռնեի»: 

          Արդեն 6 ամիս է կալանքի մեջ է, նշում է, որ այնտեղ ընկնելուց հետո ավելի 

գրգռվող ու ագրեսիվ է դարձել, ըստ անձի ընկճվածության /դեպրեսիայի/ 

մակարդակի որոշում սանդղակի, որի արդյունքների ուսումնասիրությունը վկայում 

է թեթև նևրոտիկ դեպրեսիա, իրադրային, ըստ ՀԱԿ-ի կյանքի բարեհարմարության 

ինդեքսի որոշման թեստի` հավաքել էր 36%,  որը վկայում էր վատ 

բարեհարմարության մասին: Գտնում ենք, որ նրա մոտ մեծ է ինքնասպանության 

փորձ կատարելու հավանականությունը, առկա է ագրեսիվության և 

անհավասարակշռության բարձր աստիճան: Նա կատարել է ինքնավնասումներ այն 

պատճառով, որ չի կարողացել այլ կերպ ազատվել սեփական ագրեսիվությունից, ու 

մեր կարծիքով նրա ինքնավնասումների պատճառը եղել է սեփական ագրեսիայից 

ազատվելու միջոցը:  

          Սոցիոլոգիական հարցաթերթիկում նա նշել էր, որ հաճախ խնդրահարույց 

իրավիճակից դուրս գալու համար չափից շատ է նյարդայնանում ու չի կարողանում 

վերահսկել իր գործողությունները:  

          Այսպիսով, հետազոտվող Ք.Ա-ն անձի զարգացման մանկության փուլում ծանր 

հոգեխոցվածք է ստացել, ինչի պատճառով էլ դարձել է ագրեսիվ, ակտիվացել է 

ինքնավիրման բնազդը: Ծնողների վատ հարաբերությունները, անկայուն 

ընտանեկան հիմքերը, հայրական սիրո պակասը հանգեցրել են նրան, որ կորցրել է 

լավատեսությունը կյանքի նկատմամբ, կորցրել է ապրելու ցանկությունը, իրեն 

համարել է անլիարժեք անձնավորությունֈ Այժմ էլ չի վստահում ոչ ոքի, չարացած է 

կյանքի և մարդկանց նկատմամբ, ագրեսիվ է և իր, և շրջապատի նկատմամբֈ Նրա 

վարքի բնորոշ գծերն են` անհանգստությունը, ագրեսիվությունը, էգոիստությունը, 

էմպատիայի բացակայությունը:  

          Այս ամենն ունի անցյալի հետ պայմանավորվածություն: Հետազոտվողի հետ 

պետք է անցկացնել երկարատև աշխատանք, քանի որ նա գտնվում է վտանգավոր 
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հոգեվիճակում և իր ագրեսիայի պոռթկման պահին կարող է կրկնել սուիցիդալ 

փորձը: 

       Հետազոտվող Դ.Պ.-քաղաք Երևան, 27 տարեկան: Սոցիոլոգիական 

հարցաթերթիկի արդյունքներից պարզվեց, որ նա բազմիցս կատարել է 

ինքնավնասումներ, ինքնասպանության փորձեր և չի բացառում կրկին փորձելու 

հավանականությունը: 

         Ընտանեկան վիճակը՝ ունի մայր, մի քույր, երկու անչափահաս երեխա: Հոր 

հետ շփում չունի, ծնողները բաժանվել են վաղուց: Մոր մասին արտահայտվում էր 

ջերմությամբ, սակայն իր մասին պատմելիս շարունակ նշում էր, որ հաճախ է 

վիճում վերջինիս հետ: Անընդհատ փախել է տնից, դա բացատրում է նրանով, որ 

իրենց տան «թերությունն» է եղել, այդպիսի զգացողություն է ունեցել միշտ ու «տեղը 

չի գտել»: Վատ շրջապատ է ընկել, զրույցի ժամանակ ասաց, որ բոլոր 

ընկերուհիները ինքնասպանության փորձեր կատարել են, ինքնավնասումներն էլ 

անպակաս են եղել: 13 տարեկանից անընդհատ հայտնվել է քրեակատարողական 

հիմնարկում: Շատ ֆիզիկական խնդիրներ է ունեցել, երկու անգամ ուղեղի ցնցում է 

ստացել, մեկ անգամ ավտովթարի է ենթարկվել և կլինիկական մահ տարել, փոքր 

հասակում ընկել ու գլխի մի մեծ հատված վնասել է, կարել են: Այդ պատճառով 

համարում է իրեն շատ անհաջողակ: Դպրոցը սովորել է մինչև ութերորդ դասարան: 

Անբարո կյանք է վարել և դրա արդյունքում էլ ունեցել է ապօրինի երկու երեխա: 

        Շատ հաճախ է մտածում ինքնասպանություն գործելու մասին, քանի որ 

«հոգնել է» ոչ մի պայմանի չի հարմարվում, անընդհատ իրեն լարված է զգում, 

պատմում է, որ շատ հաճախ տագնապի զգացում է ունենում, իրավիճակին չի 

տիրապետում ու ինքնավնասում է կատարում, հետո գիտակցության գալուց է 

հասկանում, թե ինչ է արել: Ապրել չցանկանալու զգացում շատ հաճախ է ունենում 

սակայն վախենում է այդ մտքերից, հարաբերական հանգստի վիճակում երբեք  

«ձեռք չի բարձրացրել»  իր վրա:  

Շատ հաճախ ազատության մեջ եղած ժամանակ մեծ քանակությամբ ալկոհոլ է 

օգտագործել, երկու տարի կախում է ունեցել թմրադեղերից, այժմ չի օգտագործում, 

սակայն ասում է. «դեմ չէի լինի, մի քիչ կցրվեի»:   

Պատմում էր, որ վերջին անգամ դատապարտվել է թյուրիմացաբար. 

ընկերուհին վիճել է ոստիկանի հետ, ապա ածելին ձեռքին վազել նրա ետևից ու 

վնասել վերջինիս ձեռքը, ինքն էլ ցանկացել է ետ պահել ընկերուհուն, որ չսպանի ու 

չդատապարտվի: Անընդհատ քննադատում էր պետությանը, կրկնում էր, որ անմեղ է 

ու իրեն անիրավ բերել փակի տակ են դրել: 

        Ըստ անձի ընկճվածության /դեպրեսիայի/ մակարդակի որոշման թեստի` 

հետազոտվողի մոտ առկա էր քողարկված դեպրեսիվ հոգեվիճակ: Ըստ  ԱՀԿ-ի 

կյանքի բարեհարմարության ինդեքսի որոշման թեստի` հավաքել էր 16 %, որը 

վկայում էր չափազանց վատ բարեհարմարության մասին: Իր սոցիոլոգիական 

հարցաթերթիկում նշել է, որ չափազանց տագնապային է ու հաճախ է  ունենում 

տագնապային ապրումներֈ 

           Այսպիսով, հետազոտվող Դ.Պ.-ը, մանկության տարիքում անլիարժեք 

ընտանիքում մեծանալով, ծնողների կողմից լիարժեք սեր ու քնքշանք չտեսնելով, 

մշտապես գտնվել է դեպրեսիվ վիճակում, ինչի պատճառով էլ սուիցիդալ մտքեր է 

ունեցել: Անկայուն ու անլիարժեք ընտանեկան հիմքերը, ծնողական սիրո պակասը 

հանգեցրել են նրան, որ երեխան դարձել է մեկուսացած, կորցրել է ապրելու 

ցանկությունը, իրեն համարել և համարում է անլիարժեք անձնավորություն: Նրա 
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վարքի բնորոշ գծերն են` անհանգստությունը, ագրեսիան, պասիվությունը, 

էմպատիայի բացակայությունը: Այս ամենը խորը ապրումներ ունեն և գալիս են 

մանկությունից: Նշյալ վարքային դրսևորումները վկայում են, որ տվյալ 

անձնավորության սուիցիդալ փորձն ու աուտոագրեսիվ վարքը հակված է 

կրկնության:  

Ընդհանրացնելով աուտոդեստրուկցիայի բազմաբնույթ երևույթի 

ուսումնասիրությունները՝ հանգում ենք այն եզրակացության, որ այսօր 

աուտոդեստրուկտիվ վարքի հիմնախնդրի ուսումնասիրությունները միայն 

թերապևտիկ, բժշկական կամ պրոֆիլակտիկ ուղղվածությամբ թերի են և 

պահանջում են համակարգային մոտեցում: 

Մեր հետազոտությունները նաև հնարավորություն տվեցին հանգել այն 

եզրակացության, որ աուտոդեստրուկտիվ վարքը հոգեբանական ապահարմարման 

հետևանք է, և անձը աուտոդեստրուկտիվ գործողությունները կատարում է 

հիմնականում հոգեկանի սահմանային վիճակում: Մյուս կողմից հարկ է ընդգծել, որ 

աուտոդեստրուկտիվ վարքով անձանց գիտակցությունում տեղի է ունենում 

արժեհամակարգի, աշխարհայացքի, մշակույթի զգալի փոփոխություն: 
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РЕЗЮМЕ 

ПРОБЛЕМА ДЕСТРУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ В 

ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧЕРЕЖДЕНИЯХ 

РУСТАМЯН А.А. 

 

В статье интерпретируются теоретические подходы к деструктивному 

поведению, обобщаются анализы аутодеструктивного поведения.  

Аутоагресия проявляется в тенденции самообвинения, самоунижения, 

наиболее тяжелым ее проявлением является суицид. В ряде научных пособий 

понятия «саморазрушающее поведение», «аутоагрессивное» поведение и причины их 

возникновения интерпретируются по-разному, именно поэтому глубокое 

исследование деструктивного поведения поможет психологам, врачам, а также 

другим специалистам – более разностароннее представить сущность аутоагресии и 

меры по ее предотвращению.  

 
SUMMARY 

THE PROBLEMS OF "DESTRUSTIVE BEHAVIOR"  
AT PENITENTIAL INSTITUTION 

RUSTAMYAN А.А. 
 

This article interprets the theoretical approaches of destructive behavior and 

generalizes analysis of self-destructive behavior. 

Self- aggressiveness is evident in self-blame, self-abasement. Suicide is the worst 

demonstration of it. In some scientific handbooks the concept of "self - aggressive" and 

"self-destructive behavior" and causes of them are interpreted in different ways. 

Deep study of self-aggressiveness will help psychologists, doctors, and other 

professionals to understand the essence of self-destructiveness and to create the 

mechanisms of prevention. 
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Ուսումնական համալիր դաշտային աշխարհագրական պրակտիկան 
աշխարհագրական բարձրագույն կրթության համակարգի կարևորագույն 
բաղադրիչներից մեկն է և ունի բացառիկ նշանակություն աշխարհագրության 
ապագա ուսուցիչների տեսական գիտելիքներն ամրապընդելու, պրակտիկ 
կարողությունները, ունակություններն ու հմտությունները զարգացնելու գործում: 
Դրա հետ մեկտեղ, աշխարհագրական ուսումնական համալիր պրակտիկաները 
դաշտային համալիր հետազոտությունների մեթոդներին տիրապետելու անփոխա-
րինելի միջոց են, որոնք, միևնույն ժամանակ, ուսանողների մոտ ձևավորում են նաև 
դպրոցականների հետ աշխատելու, աշխարհագրական-ճանաչողական ու 
հայրենագիտական էքսկուրսիաներ վարելու կարողություն ու հմտություններ:  
         Բանալի բառեր. աշխարհագրական պրակտիկայի կառուցվածքային և 
կազմակերպչական բովանդակություն, պրակտիկայի նախապատրաստական, 
դաշտային և կամերալ փուլեր, պրակտիկայի կազմակերպման եղանակներ:  

Ներկայացված է խմբագրություն 14.03.2018 
 

Բարձրագույն կրթության ոլորտում իրականացվող  բարեփոխումների 

շրջանակներում առաջնահերթ նշանակություն է տրվում ուսանողների մասնա-

գիտական և մանկավարժական որակների բարձրացմանը: Համոզված ենք, որ 

բուհական համակարգված կրթության բարելավման գործընթացում հուսալի ար-

դյունք կարող են ապահովել ուսումնական համալիր դաշտային պրակտիկաները:  

Ուսումնական համալիր դաշտային պրակտիկաների նշանակությունը բացա-

ռիկ է հատկապես աշխարհագրության մասնագիտության ուսանողների համար: 

Կասկածից վեր է այն, որ աշխարհագրական համալիր դաշտային պրակտիկաները 

նպաստում են ուսանողների մասնագիտական կարողությունների գործնականում 

կիրառելու հմտությունների ձևավորմանը: Ուստի, պատահական չէ, որ դաշտային 

ուսումնական պրակտիկան համարվում է բուհական աշխարհագրական կրթության 

կարևոր բաղադրիչներից մեկը:  

Ուսումնական համալիր դաշտային պրակտիկան հիմնվում է աշխարհագրա-

կան մի շարք գիտակարգերից՝ ընդհանուր երկրագիտությունից, լանդշաֆտագիտու-

թյունից, տեղագրությունից, գեոմորֆոլոգիայից, ջրաբանությունից, կլիմայագիտու-

թյունից, հողերի աշխարհագրությունից, կենսաաշխարհագրությունից, սոցիալ-տն-

տեսական և բնակչության աշխարհագրությունից ուսանողների ստացած տեսական 
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գիտելիքների վրա: Հետևաբար, դաշտային պայմաններում հետազոտական աշխա-

տանքներ իրականացնելիս ուսանողները պետք է տիրապետեն վերը նշված գիտա-

կարգերի հիմունքներին և կարողանան իրենց տեսական գիտելիքները հմտորեն կի-

րառել պրակտիկ աշխատանքում:  

Մինչև դաշտային ուսումնական պակտիկայի մեկնելը ուսանողները պետք է 

տիրապետեն դաշտային դիտարկումներ կատարելու մեթոդներին, կարողանան օգ-

տվել համապատասխան գործիքներից ու սարքավորումներից, տիրապետեն 

բնության մեջ աշխատելու անվտանգության նորմերին ու կանոններին, 

համապատասխան հանդերձանք ընտրելիս առաջնորդվեն պրակտիկայի անցկաց-

ման տեղավայրի կլիմայական «պահանջներով», այն է`պատրաստ լինեն 

պրակտիկայի ընթացքում եղանակային պայմանների կտրուկ փոփոխություններին, 

իմանան անցկացված պրակտիկայի արդյունքների հաշվետվության ձևերը և դրանց 

ներկայացվող պահանջները, ինչին համապատասխան էլ նրանք պետք է 

գնահատվեն:  

Անհրաժեշտ ենք համարում նկատել, որ դաշտային պրակտիկայի արդյունավետ 

կազմակերպումն ու բարեհաջող ընթացքը մեծապես պայմանավորված են հենց 

պրակտիկաների անցկացման տեղավայրերի ճիշտ ընտրությամբ: Դրանք պետք է 

հետաքրքիր լինեն և բավարարեն կոմպլեքսային դիտարկումների պահանջները:  

Դաշտային ուսումնական պրակտիկաների նպատակը լսարանային դասա-

խոսություններից, գործնական, լաբորատոր և սեմինար պարապմունքներից 

ստացած տեսական գիտելիքների առարկայացում է, ուսանողների մոտ գործնական 

ունակություններ ու հմտություններ, դաշտում ինքնուրույն դիտարկումներ և 

ուսումնասիրություններ կատարելու, բնահասարակական երևույթների 

պատճառահետևանքային կապերը լուսաբանելու, ինչպես նաև «բնություն-հասա-

րակություն-տնտեսություն» համակարգում փոխադարձ կապերն ու փոխհարա-

բերությունները վերլուծելու և գնահատելու կարողության ձևավորումը:  

Ուսումնական աշխարհագրական պրակտիկայի հիմնական խնդիրներն են. 

 ուսանողների ֆիզիկաաշխարհագրական և սոցիալ-տնտեսաաշխարհագրական 

տեսական գիտելիքների, գործնական ունակությունների ու հմտությունների 

ամրապնդումը,  

 դաշտային պայմաններում ուսանողներին ծանոթացնել աշխարհագրական հա-

մալիր հետազոտությունների և համապատասխան սարքավորումներից օգտվե-

լու մեթոդներին, բնության բաղադրիչների և բնատարածքային համալիրների 

ձևավորման ու զարգացման օրինաչափություններին, փոխազդեցությանն ու 

փոխհարաբերությանը, տնտեսության տարածքային կազմակերպման բնահա-

սարակական գործոններին և սոցիալ-տնտեսական համակարգերին,  

 ձևավորել գիտահետազոտական աշխատանքներ կատարելու, դաշտային նյութը 

մշակելու, լանդշաֆտի բաղադրիչների և տնտեսական գործունեության միջև 

պատճառահետևանքային կապերը բացահայտելու կարողություններ, 

 բնական համակարգերի ուսումնասիրման դաշտային մեթոդների և տեխնիկա-

կան միջոցների յուրացում, համակարգային և տարածաժամանակային մտածո-

ղության զարգացում, հետազոտական և գիտաստեղծագործական հմտություն-

ների կատարելագործում, 

 ձևավորել գիտական հաշվետվության պատրաստման փաստական նյութեր հա-

վաքագրելու, վերլուծելու, եզրահանգումներ կատարելու, հավաքագըրված դաշ-

տային նյութերի հիման վրա զեկույցներ պատրաստելու ունակություններ: 
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Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական 

համալսարանի աշխարհագրության բաժնում ուսումնական համալիր դաշտային 

պրակտիկան կազմակերպվում է ուսումնառության երկրորդ և երրորդ կուրսերի 

վերջում, երբ ուսանողներն արդեն հիմնարար գիտելիքներ ունեն աշխարհա-

գրության վերը նշված ճյուղային գիտություններից: Այդ հանգամանքն էլ ընկած է 

ուսումնական համալիր աշխարհագրական պրակտիկայի կառուցվածքային բովան-

դակության հիմքում (աղյուսակ 1.) 
Աղյուսակ 1. 

Ուսումնական համալիր աշխարհագրական պրակտիկայի 

կառուցվածքային բովանդակությունը 

 
Պրակտիկայի 

հիմնական բաժինները 

Ուսումնական աշխատանքների 

տեսակները 

Ընթացիկ 

ստուգման ձևերը 

 

 

 

 

 

Նախապատրաստական 

աշխատանքներ 

Ծանոթացում պրակտիկայի նպատակներին, 

խնդիրներին, անցկացման տեղավայրին, 

ուսումնական գրականությանը,դաշտային 

հետազոտությունների տեխնիկական միջոց-

ներին ու սարքավորումներին, հետազոտու-

թյունների կատարման ռիսկային 

գործոններին, անվտանգության կանոններին:  

Նախապատրաստական և կողմնորոշող 

բնույթի դասախոսություններ: Ծանոթացում 

դաշտային համալիր և ճյուղային 

աշխարհագրական հետազոտությունների 

մեթոդներին:  

 

 

 

 

 

Դաշտային 

օրագիր 

Դաշտային 

հետազոտական 

աշխատամքներ 

Դաշտային համալիր աշխարհագրական 

դիտարկումներ և հետազոտություններ: 

Դաշտային 

օրագիր, 

հաշվետվություն 

Կամերալ 

աշխատանքներ, 

արդյունքների ամփոփում 

Ստացված նյութերի կամերալ մշակում, 

պրակտիկայի արդյունքների ամփոփում: 

Հաշվետվության կազմում: 

 

Ստուգարք 

Կոնֆերանս: Ստուգարք Գիտական զեկույց Գնահատում 

 

Ուսումնական պրակտիկաները կազմակերպվում են քայլերի հստակ հաջոր-

դականությամբ, որոնք պետք է ամրագրվեն  պրակտիկայի նախօրոք մշակված 

ծրագրում: Ծրագրային փաթեթը պետք է ներառի ուսումնական պրակտիկայի 

կազմակերպչական աշխատանքների մանրամասն նկարագրությունն ու 

ուղղակիորեն առնչվի ուսանողների (պրակտիկայի) գիտա-գործնական 

նպատակներին:  

Համալիր դաշտային աշխարհագրական հետազոտությունների անցկացման 

ժամկետների կտրվածքով ուսումնական պրակտիկայի ծրագրի իրագործման հա-

ջորդական քայլերի խմբավորման արդյունքում էլ ձևավորվում են պրակտիկաների 

կազմակերպման շարունակական փուլերն ու բովանդակությունը (աղյուսակ 2 ): 
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Աղյուսակ 2. 

Ուսումնական դաշտային աշխարհագրական համալիր պրակտիկաների 

կազմակերպչական բովանդակությունը 

 
Օր                             Աշխատանքների բովանդակությունը 

                                    Պրակտիկայի նախապատրաստական փուլ 

 

 

 

1 

Պրակտիկայի անցկացման համար նախատեսված անձնական հանդերձանքի, սննդի, 

սարքավորումների, աշխատանքային գործիքների կոմպլեկտավորում: Պար-

տականությունների բաշխում և հանդերձանքի նկատմամբ պատասխանատուների 

ընտրություն: Ցուցումներ անվտանգության և դաշտային պայմաններում ուսանողների 

վարվելաձևի վերաբերյալ: Անհատական իրերի՝ համապատասխան հագուստատեսակի, 

ուսումնական պարագաների, հիգիենայի պարագաների և այլն առկայության սգուգում:  

Ուսանողների և ուսանողական աշխատանքային խմբերի ցուցակների ճշգըրտում, 

պրակտիկայի մեկնման փաստաթղթերի ստացում: Զրույց նախատեսվելիք երթուղիների 

աշխարհագրական առանձնահատկությունների և ճանապարհին կատարվելիք 

դիտարկումների վերաբերյալ: 

Պրակտիկայի դաշտային և կամերալ փուլեր 

 

2 

Պրակտիկայի կազմակերպման տեղավայր մեկնող ուսանողական անձնակազմի 

հավաքագրում և մեկնում պրակտիկայի տեղավայր: Տեղում կազմակերպչական հարցերի 

լուծում: Ուսանողների տեղավորում նախատեսված ուսումական բազայում: Երթուղային 

դիտարկումներ, հետազոտություններ: Ղեկավարի զրույց-դասախոսություն պրակտիկայի 

տեղավայրի բնության, բնակչության և տնտեսության, դաշտում և ուսումնական բազայում 

ուսանողների անվտանգության ապահովման կանենների վերաբերյալ:  Հանդիպում տեղային 

ինքնակառավարման մարմինների հետ: Պրակտիկայի տեղավայրում ուսանողների առօրյա 

ռեժիմի որոշում: 

3 Պրակտիկայի ղեկավարի գլխավորությամբ ուսումնա-ճանաչողական էքսկուրսիաներ 

դեպի բնություն: Բնական լանդշաֆտների առանձին տիպերի ձևաբանական հորինվածքի, 

ձևաբանական միավորների՝ բնատեղամասերի և ֆացիաների սահմանների որոշում: 

Դաշտային նմուշ-հավաքածուների ընտրություն և մշակում: Աշխատանքային օրվա արդյունք-

ների անփոփում:    

 

4, 5 

Հանգուցային տեղամասերում ուսանողների անհատական և խմբային աշխատանքներ 

(բնատեղամասերի տիպերի, ֆացիաների առանձնացում և նկարագրում, պրոֆիլների, 

սխեմաների կազմում): Օրվա արդյունքների ամփոփում:  

6, 7 Դաշտային դիտարկումներից ստացված նյութերի մշակում, աշխատանքների 

արդյունքների ամփոփում: Հաշվետվության կազմում և նախապաշտպանություն: Ամփոփիչ 

կոնֆերանսին ներկայացվելիք զեկուցումների թեմաների բաշխում: Պրակտիկայի անցկացման 

ուսումնական բազայի մաքրման աշխատանքներ, անձնական հանդերձանքի 

կոմպլեկտավորում:  

 

 

7 

Խմբի վերադարձ ֆակուլտետ: Սարքավորումների, դաշտային աշխատանքների 

գործիքների հանձնում: Հաշվետվության՝ ուսանողի դաշտային օրագրի, լուսանկարների, 

քարտեզագրական նյութերի, հաշվարկային աղյուսակների, գրաֆիկների, պրոֆիլների և այլ 

նյութերի  պատրաստում և ձևավորում: Պրեզենտացիաների պատրաստում:   

Կոնֆերանս և ստուգարք 

  8 Կոնֆերանսի կազմակերպում և հաշվետվություն 

Հատկապես պետք է ընդգծել եզրափակիչ և նախապատրաստման փուլերի 

կապը, քանզի եզրափակիչ փուլում է վերջնականորեն գնահատվում պրակտիկայի 

արդյունավետությունը, որը հնարավորություն է տալիս հետադարձ կապ 
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հաստատել նախապատրաստման փուլի հետ և անհրաժեշտության դեպքում՝ 

կատարել փոփոխություններ: Հիմնական հաշվետվությանը կցվում են դաշտային 

օրագիրը, ուսանողի կազմած սխեմաները, աղյուսակները, աշխատանքային 

լուսանկարները և այլն: Դաշտային և կամերալ պայմաններում աշխատելու համար 

անհրաժեշտ են հետևյալ միջոցները՝ տեխնիկական կշեռք, օդի, ջրի, հողի 

ջերմաստիճանը, օդի խոնավությունը, տեղանքի բարձրությունը, մթնոլորտային 

ճնշումը, տեղումների քանակը չափող տեխնիկական միջոցներ, չափերիզ, բահ, 

դանակ, մկրատ, հողի տիպերի գունային սանդղակ, միլիմետրային թուղթ, դաշ-

տային համակարգիչ, GPS, լուսանկարչական սարք, տետր, A4 չափի թուղթ, մատիտ, 

գրիչ, քանոն, նմուշառման համար տոպրակներ, թեմատիկ քարտեզներ, լանդշաֆ-

տային պրոֆիլներ, տիեզերական լուսանկարներ, դաշտային հետազոտությունների 

մեթոդական ուղեցույցներ:  

          Դաշտային պրակտիկայի արդյունավետ կազմակերպումն ու բարեհաջող ըն-

թացքը պայմանավորված են նաև պրակտիկայի կազմակերպչական բովանդակու-

թյան ճիշտ մշակմամբ (աղյուսակ 3):  
Աղյուսակ 3. 

Ուսումնական դաշտային աշխարհագրական համալիր պրակտիկաների 

կազմակերպչական բովանդակությունը 

Օր                             Աշխատանքների բովանդակությունը 

                                    Պրակտիկայի նախապատրաստական փուլ 

 

 

 

1 

Պրակտիկայի անցկացման համար նախատեսված անձնական հանդերձանքի, սննդամթերքի, 

սարքավորումների, աշխատանքային գործիքների կոմպլեկտավորում: Ցուցումներ 

անվտանգության և դաշտային պայմաններում ուսանողների վարվելաձևի վերաբերյալ: 

Անհատական իրերի՝ համապատասխան հագուստատեսակի, ուսումնական պարագաների, 

հիգիենայի պարագաների և այլն առկայության սգուգում: Ուսանողների և ուսանողական 

աշխատանքային խմբերի ցուցակների ճշգրտում, պրակտիկայի մեկնման փաստաթղթերի 

ստացում: Զրույց նախատեսվելիք երթուղիների աշխարհագրական առանձնահատկություն-

ների և ճանապարհին կատարվելիք դիտարկումների վերաբերյալ: 

Պրակտիկայի դաշտային և կամերալ փուլեր 

 

 

2 

Պրակտիկայի մասնակիցների հավաքագրում, մեկնում պրակտիկայի վայր և  կազմակերպ-

չական հարցերի լուծում: Երթուղային դիտարկումներ, հետազոտություններ: Ղեկավարի 

զրույց-դասախոսություն պրակտիկայի տեղավայրի բնության, բնակչության և տնտեսության, 

դաշտում և ուսումնական բազայում ուսանողների անվտանգության ապահովման 

կանենների վերաբերյալ:  Հանդիպում տեղային ինքնակառավարման մարմինների հետ: 

Պրակտիկայի տեղավայրում ուսանողների առօրյա ռեժիմի որոշում: 

 

3 

Պրակտիկայի ղեկավարը կազմակերպում է ուսումնա-ճանաչողական էքսկուրսիաներ դեպի 

բնություն: Բնական լանդշաֆտների առանձին տիպերի ձևաբանական հորինվածքի, 

ձևաբանական միավորների՝ բնատեղամասերի և ֆացիաների սահմանների որոշում: 

Դաշտային նմուշ-հավաքածուների ընտրություն և մշակում:  

 

4,5 

Հանգուցային տեղամասերում ուսանողների անհատական և խմբային աշխատանքներ: 

Օրվա արդյունքների ամփոփում:  

6,7 Դաշտային դիտարկված նյութերի մշակում, արդյունքների ամփոփում: Հաշվետվության 

կազմում և նախապաշտպանություն: Ամփոփիչ կոնֆերանսին ներկայացվելիք 

զեկուցումների թեմաների բաշխում:  

7,8 Պրակտիկայի ամփոփում: Սարքավորումների, դաշտային աշխատանքների գործիքների 

հանձնում: Կոնֆերանսի կազմակերպում և հաշվետվության պաշտպանություն: 
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Դաշտային պրակտիկայի արդյունավետ կազմակերպումն ու բարեհաջող ըն-

թացքը պայմանավորված է նաև պրակտիկայի տեղավայրի ճիշտ ընտրությամբ: Այն 

պետք է հետաքրքիր լինի աշխարհագրական տեսակետից և բավարարի համալիր 

աշխարհագրական դաշտային պրակտիկայի պահանջներին:  

Դաշտային ուսումնական աշխարհագրական պրակտիկաների բովանդակու-

թյան ու կազմակերպման հետագա կատարելագործումը ենթադրում է մանկավար-

ժական գործունեության այնպիսի ուղղությունների ներդրում, որոնք կնպաստեն աշ-

խարհագրության ապագա ուսուցիչների մոտ դպրոցական ուսումնական պրակտի-

կաներ կազմակերպելու, հայրենի երկրի կոնկրետ բնատարածքում աշակերտների 

հետ հայրենագիտական հետազոտություններ կատարելու, սովորողների ուսումնա-

կան նախագծերը ղեկավարելու ունակությունների ձևավորմանը: 
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РЕЗЮМЕ 

КОМПЛЕКСНАЯ УЧЕБНАЯ ПОЛЕВАЯ ПРАКТИКА В СИСТЕМЕ 

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 (СОДЕРЖАНИЕ, ЭТАПЫ И СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ) 

Самвелян Н. И. 
 

В системе подготовки учителей географии комплексная полевая практика 

занимает особое и одно из наиболее важных мест. Именно этот вид практики дает 

студентам-географам навыки и умение наблюдать и познавать взаимосвязи 

закономерности природы как сложной, диалектически противоречивой системы. Это не 

только получение практических навыков и умений, но и путешествия, встречи с разными 

географическими объектами, как естественного, так и социально-экономического 

характера.  

Основными формами работы на полевых практиках по географии являются 

учебные экскурсии, топографическая съемка местности, описание компонентов природы 

и природно-территориальных комплексов, проведение измерений и последующих 

расчетов, обработка собранного материала. 

В статье представлены содержание, основные этапы и способы организации комп-

лексной учебной полевой географической практики и обоснована ее значение в системе 

высшего педагогического и географического образования.  
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SUMMARY 

COMPLEX EDUCATIONAL FIELD PRACTICES IN THE SYSTEM 

GEOGRAPHIC EDUCATION 

(CONTENTS, STEPS AND METHODS OF THE ORGANIZATION) 

Samvelyan N. I. 
 

In the system of training teachers of geography, comprehensive field practice occupies a 

special and one of the most important places. This kind of practice gives students and 

geographers the skills and the ability to observe and learn the interrelationships of regularities 

as a complex, dialectically contradictory system. This is not only the acquisition of practical 

skills and skills, but also travel, meetings with different geographical objects, both natural and 

socio-economic. 

The main forms of work in field practices in geography are study tours, topographical 

survey of the terrain, description of the components of nature and natural-territorial complexes 

(PTC), measurement and subsequent calculations, processing of collected material. 

The article presents the content, main stages and methods of organization of integrated 

field training geographic practice and substantiates its importance in the system of higher 

pedagogical and geographic education 

The article presents the content, main stages and methods of organization of integrated 

field training geographic practice and substantiates its importance in the system of higher 

pedagogical and geographic education 
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Խ. ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ   ԳԻՏԱԿԱՆ   ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ АРМЯНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. Х. АБОВЯНА 

Հումանիտար գիտություններ   №1-2 (34-35) 2018   Гуманитарные  науки  

 

ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПО-РИТМА ТРАГЕДИИ “ГАМЛЕТ” 

В СВЯЗИ С ПОЯВЛЕНИЕМ В ПЬЕСЕ ГОРАЦИО 

Ернджакян А.А. 

Армения, Ереван, 0009, проспект Маштоца, дом 58; 

e-mail: chamber_theatre@mail.ru 
 

 В работе рассматривается ряд известных причин, оправдывающих бездействие 

Гамлета, его вялая реакция на убийство своего отца. 

 Указывается, что все они объясняют медлительность Гамлета на основе личности 

самого принца, на особенностях его характера и темперамента. 

 В статье предлагается новая версия изменения темпо-ритма трагедии, связанная с 

введением Шекспиром в состав действующих лиц известной истории нового героя – 

Горацио. 

Ключевые слова Шекспир, Гамлет, Горацио, призрак, Клавдий, мышеловка. 

         Паступила в редакцию 07.05.2018 

 

Как известно, Шекспир ввел в известную фабулу повествования о скандинавском 

принце новый персонаж – Горацио. Очевидно, сделано это было не с целью изменить 

традиционный ход событий, а скорее для того, чтобы усилить смысловую нагрузку 

произведения. Давая Гамлету “возможность выговориться”, Шекспир наполнил пьесу 

самой высокой поэзией и таким образом использовал ситуацию для выражения 

собственных дум. 

Но подобная операция и связанная с ней вынужденная перестановка акцентов 

известной истории должны были определенным образом повлиять на общую логику 

повествования. Что и произошло. В самом деле, достаточно взрывной характер 

главного героя (сцена с Офелией, Полонием), обстоятельства, складывающиеся вокруг 

него, требуют, чтобы Гамлет немедленно перешел к самым решительным действиям. 

Вначале, собственно, так и происходит. Как только Гамлет узнает о призраке 

своего отца, по ночам расхаживающем в замке, он решает немедленно встретиться с 

ним: 

Гамлет 

   Дух Гамлета в оружье! Дело плохо; 

Здесь что-то кроется. Скорей бы ночь! 

Терпи, душа; изобличится зло, 

Хотя б от глаз в подземный мрак ушло. 

(I, 2) 

Hamlet  

   My father‟s spirit (in arms) all is not well, 

I doubt some foul play, would the night were come, 

Till then sit still my soul, foul deeds will rise, 

mailto:chamber_theatre@mail.ru
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Though all the earth o‟erwhelm them, to men‟s eyes. 

 

 

В полночь, т. е. в положенное для подобных свиданий время, оба Гамлета 

(старший и младший), наконец, встречаются: 

 

Гамлет 

Гамлет, повелитель, 

Отец, державный Датчанин, ответь мне! 

Не дай сгореть в неведенье, скажи, 

Зачем твои схороненные кости 

Раздрали саван свой... 

(I, 4) 

Hamlet  

   King, father, royal Dane. O, answer me! 

   Let me not burst in ignorance, but tell 

   Why thy canonized bones hearsed in death 

   Have burst their cerements... 

 

Дух знаками предлагает сыну уединиться для более откровенного разговора без 

свидетелей: 

Горацио 

Он манит вас последовать за ним, 

Как если бы хотел сказать вам что-то 

Наедине. 

(I, 4) 

Horatio 

   It beckons you to go away with it, 

   As if it some impartment did desire 

   To you alone. 

Боясь за друга, Марцелл и Горацио пытаются отговорить его: 

Марцелл 

   Смотрите, как учтиво 

Он вас зовет поодаль отойти;  

Но вы с ним не идите. 

Горацио 

   Ни за что. 

(I, 4) 

Marcellus 

   Look, with what courteous action 

   It waves you to a more removed ground: 

   But do not go with it. 

Horatio 

   No, by no means.  

    

 Однако никто в мире не в силах его удержать: 
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Гамлет 

Мой рок взывает, 

   И это тело в каждой малой жилке 

Полно отваги, как Немейский лев. 

Призрак манит. 
Он все зовет? – Пустите. Я клянусь, 

Сам станет тенью, кто меня удержит; 

Прочь, говорю! – Иди; я за тобой. 

(I, 4) 

Hamlet  

      My fate cries out, 

   And makes each petty artery in this body 

   As hardy as the Nemean lion‟s nerve. 

 Ghost beckons 
Still am I call‟d. Unhand me, gentlemen. 

By heaven! I‟ll make a ghost of him that lets me: 

I say, away! Go on, I‟ll follow thee. 

Убедившись, что они одни, Призрак рассказывает Гамлету о жестоком 

убийстве: 

Призрак 

Убийство гнусно по себе; но это 

Гнуснее всех и всех бесчеловечней. 

(I, 5) 

Ghost 

   Murder most foul, as in the best it is; 

   But this most foul, strange and unnatural. 

Услышав это, Гамлет готов сразу же покарать злодея. Ему лишь надо узнать имя 

убийцы: 

Гамлет 

Скажи скорей, чтоб я на крыльях быстрых, 

   Как помысел, как страстные мечтанья, 

   Помчался к мести. 

(I, 5) 

Hamlet 

   Haste me to know‟t, that I, with wingsas swift 

   As meditation or the thoughts of love, 

   May sweep to my revenge. 

 

Наконец Тень открывает Гамлету имя убийцы. И Принц призывает небо, 

землю, ад в свидетели своей быстрой расправы: 

Гамлет 

   О рать небес! Земля! И что еще 

   Прибавить? Ад? – Тьфу, нет! – Стой, сердце, стой. 

   И не дряхлейте, мышцы, но меня 

   Несите твердо. 

(I, 5) 
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Hamlet 

   O all you host of heaven! O earth! What else? 

   And shall I couple hell? O fie! Hold, hold, my heart! 

   And you, my sinews, grow not instant old, 

   But bearme stiffly up! 

 Он торжественно заверяет нас в том, что никогда не забудет про эту встречу: 

 

Гамлет 

   Ах, я с таблицы памяти моей 

Все суетные записи сотру, 

Все книжные слова, все отпечатки, 

Что молодость и опыт сберегли; 

И в книге мозга моего пребудет 

Лишь твой завет, не смешанный ни с чем... 

(I, 5) 

Hamlet  

   Yea, from the table of my memory 

I‟ll wipe away all trivial fond records, 

All saws of books, all forms, all pressures past 

That youth and observation copied there, 

And thy commandment all alone shall live 

Within the book and volume of my brain, 

Unmixed with baser matter... 

Кажется, его никто и ничто не остановит, и он тотчас накажет злодея-убийцу. 

Однако вскоре нам становится ясно, что это был всего-навсего минутный порыв и 

ничего более. “Львиные силы” Гамлета сразу после исчезновения духа куда-то 

пропадают. Обращаясь к друзьям, он говорит: 

Гамлет 

Да; вы правы; 

Поэтому без дальних слов давайте 

Пожмем друг другу руки и пойдем: 

Вы по своим делам или желаньям, – 

Ведь есть у всех желанья и дела 

Те иль другие; я же, в бедной доле, 

Вот видите ль, пойду молиться. 

(I, 5) 

Hamlet  

I hold it fit that we shake hands and part, 

You, as your business and desire shall point you, 

For every man hath business and desire 

Such as it is, and for my own poor part, 

Look you, I will go pray. 

В этой сцене (сцена принесения клятвы) мы впервые сталкиваемся с 

характернейшей чертой Гамлета – его бездействием. Действительно, кажется, все 

предельно ясно: преступление раскрыто, имя убийцы известно, можно приступить к 

осуществлению мести. Но ничего подобного не происходит. Сразу после свидания с 
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духом отца его умом завладевает мысль, которую он собирается занести в записную 

книжку: 

Гамлет 

Мои таблички, – надо записать, 

Можно жить с улыбкой и с улыбкой 

Быть подлецом; по крайней мере – в Дании. 

(I, 5) 

Hamlet 

My tables, -meet it is I set it down, 

That one may smile, and smile, and be a villain; 

At least I'm sure it may be so in Denmark. 

Итак, его внимание сосредоточено не только на том, чтобы наказать злодея. 

Впрочем, здесь пассивность Гамлета еще можно как-то объяснить. Ведь единственным 

свидетелем, пролившим свет на совершенное злодеяние, был посланник Тьмы, 

привидение. А подобные существа, как известно, нередко сбивали с толку живых 

людей и могли погубить душу человека. И Гамлет об этом, безусловно, знал. 

Итак, месть откладывается, по крайней мере, до тех пор, пока Принц не 

получит реальное, а не мистическое подтверждение виновности Короля. Как 

известно, ждать пришлось недолго. Спустя некоторое время во дворце происходит 

событие, которое уже однозначно подтверждает показания потустороннего существа. 

Сцена “мышеловки” рассеивает последние сомнения по поводу ужасного 

преступления. В середине представления Король выдает себя, и Гамлет торжествует: 

Гамлет 

 О дорогой Горацио, я за слова призрака поручился бы тысячью золотых. Ты 

заметил? 

Горацио 

   Очень хорошо, мой принц. 

Гамлет 

   При словах об отравлении? 

Горацио 

   Я очень зорко следил за ним. 

(III, 2) 

Hamlet 

   O good Horatio! I‟ll take the ghost‟s word for a thousand  pound. 

   Didst perceive? 

Horatio 

   Very well, my lord. 

Hamlet 

   Upon the talk of the poisoning? 

Horatio 

   I did very well note him. 

 

Теперь Гамлет, казалось бы, уж точно соберет все силы, чтобы наказать злодея, 

во всяком случае, он об этом торжественно заявляет: 

Гамлет 

   Теперь как раз тот колдовской час ночи, 
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   Когда гроба зияют и заразой 

   Ад дышит в мир; сейчас я жаркой крови 

   Испить бы мог и совершить такое, 

   Что день бы дрогнул. 

(III, 2) 

Hamlet 

   Tis now the very witching time of night, 

When churchyards yawn and hell itself breathes out 

Contagion to this word: now could I drink hot blood, 

And do such bitter business as the day 

Would quake to look on. 

 

И опять Гамлет ничего не предпринимает. Более того, когда Принц в одном из 

залов дворца случайно замечает коленопреклоненного Короля, он, вместо того чтобы 

наконец-то покарать убийцу, принимается рассуждать и взвешивать, насколько 

подобный акт возмездия правомочен в данный момент и в данном месте. Убедив себя 

в неуместности кровопролития, Гамлет возвращает кинжал в ножны: 

Гамлет 

Нет. 

   Назад, мой меч, узнай страшней обхват… 

(III, 3) 

Hamlet 

   No. 

   Up, sword; and know thou a more horrid hent...  

 

В результате Клавдий продолжает здравствовать, а сам Гамлет, совершив 

впоследствии нелепое убийство Полония, безропотно отправляется в ссылку, навсегда 

похоронив просьбу своего несчастного родителя. Ведь последовавшее в финале 

убийство Клавдия можно трактовать по-разному, но только не как месть за своего 

безвинно убиенного отца. 

Попытаемся теперь разобраться в этом калейдоскопе взаимоисключающих 

поступков шекспировского героя: почему Гамлет сомневается, колеблется, 

притворяется безумным и вновь и вновь откладывает осуществление своего 

намерения?  

Шекспироведы, отмечая эти достаточно противоречивые поступки Гамлета, 

приводят не менее противоречивые объяснения. Первым среди них, вероятно, был 

Томас Ханмер, которому приписывают эссе “Некоторые комментарии к трагедии 

“Гамлет, принц Датский”, написанной мистером Уильямом Шекспиром” (Some 
Remarks on the Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark, Written by Mr. William 
Shakespeare), опубликованное в 1736 году1. По мнению автора эссе, в трагедии мы 

видим главным образом историю бездействия главного героя. Он же резонно заметил, 

                                                 
1 См.: Луков Вл. А., Захаров Н. В., Гайдин Б. Н. Гамлет как вечный образ русской и мировой культуры / отв. 
ред. Вал. А. Луков. Изд. 2-е, испр. (электронное). М.: Изд.-во Моск. гуманит. ун-та, 2010. С. 16. 
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что “если бы Гамлет сразу осуществил свою задачу, то не получилось бы никакой 

пьесы”2. 

Позднее Уильям Ричардсон уже не только констатировал сам факт бездействия 

Гамлета, но и попытался его объяснить душевной травмой, связанной не столько 

потерей отца, сколько поспешным выходом замуж своей матери: “Недостойное 

поведение Гертруды, ее неуважение к памяти покойного супруга и извращенность, 

обнаруженная ею в выборе нового мужа, потрясли душу Гамлета и повергли его в 

страшные мучения. В этом основа и главная пружина всех его действий”3. 

Великий поклонник Шекспира, Иоганн Вольфганг фон Гете был уверен, что 

вся проблема в характере Гамлета, в мягкости его души: “…мне ясно, что хотел 

показать Шекспир: великое деяние, тяготеющее над душой, которой такое деяние не 

по силам”4. Более образно это звучало так: “Здесь дуб посажен в драгоценный сосуд, 

которому назначено было лелеять в своем лоне только нежные цветы; корни растут и 

разрушают сосуд”, – писал он в романе “Годы учения Вильгельма Мейстера”5. 

Приблизительно в этом же ключе рассуждали и немецкий философ Август 

Вильгельм Шлегель, который предложил версию о “рассудочности, уничтожающей 

способность Гамлета к действиям”6, и английский поэт Сэмюэл Тейлор Кольридж, 

написавший в “Шекспировских лекциях” (1811–1812), что Гамлет “колеблется в силу 

природной чувствительности и медлит, удерживаемый рассудком, который заставляет 

его обратить действенные силы на поиски умозрительного решения”7. 
С ними был абсолютно солидарен и немецкий критик Герман Ульрици, 

считавший, что именно моральные принципы героя Шекспира мешают ему немедленно 

совершить убийство Клавдия. 

В 1875 году немецкий критик Карл Вердер в ―Лекциях о ―Гамлете‖ Шекспира‖, 

предложил новое объяснение нерешительности принца Датского, которое назвал 

―трагедией недоказуемого преступления‖
8
. Согласно этой теории, для Гамлета на первом 

месте было не убийство Короля, а доказательство его вины, что, естественно, было 

связано с определенными трудностями, так как не было санкционировано ―сверху‖. 

Более того, власти (Клавдий, Полоний) всячески тормозили следствие; шпионили за ним, 

высылали из страны и тому подобное. 

Психолог Л. С. Выготский видел прямую связь Гамлета с потусторонним миром: 

―Гамлет – мистик, это определяет не только его душевное состояние на пороге двойного 

бытия, двух миров, но и его волю во всех ее проявлениях, отрицательных и 

положительных, бездействии и действовании‖
9
. 

Английский писатель Бернард Шоу считал, что медлительность Гамлета – это не 

что иное, как ―полусознательный протест против закона родовой мести‖
10

. Это мнение 

разделяли также и убежденные пацифисты Джон Миддлтон Марри и Рой Уокер. 

                                                 
2 Цит. по: Аникст А. А. «Гамлет, принц Датский” (Послесловие к «Гамлету”) // Шекспир У. Полн. собр. соч.: в 
8 т. М.: Искусство, 1960. Т. 6. С. 591. 
3 Цит. по: Там же. 
4 Цит. по: Гете И. Ф. Собр. соч.: в 10 т. М.: Художественная литература, 1978. Т. 7: Годы учения Вильгельма 
Мейстера. С. 199. 
5 Там же. 
6 Гвоздев А. А. История западноевропейской литературы. Средние века и Возрождение. М.; Л.: Учпедгиз, 
1935. С. 187–188. 
7 Цит. по: Мюир К. «Гамлет” // Вильям Шекспир: К четырехсотлетию со дня рождения, 1564–1964: 
Исследования и материалы. М.: Наука, 1964. С. 160. 
8 См.: Морозов М. М. Театр Шекспира. М.: Всерос. театральное об-во, 1984. С. 50. 
9 Выготский Л. С. Психология искусства. Ростов н/Д: Феникс, 1998. С. 375. 
10 Мюир К. Указ. соч. С. 160. 
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Зигмунд Фрейд объяснял поведение Гамлета его ярко выраженным Эдиповым 

комплексом: ―Гамлет бессознательно тормозится своим внутренним ―воспоминанием‖ о 

ненависти к собственному отцу, а то, что он вожделеет к матери, ясно уже и из одного 

текста Шекспира‖
11

. 

Психоаналитик Эрнест Джонс считал, что убийство может иметь лишь одно 

оправдание – самозащиту, и в качестве примера приводил трагическую историю 

Гамлета. 

Фридрих Ницше находил сходство Гамлета с дионисическим человеком: ―И тому 

и другому довелось однажды действительно узреть сущность вещей, они познали – и им 

стало противно действовать; ибо их действие ничего не может изменить в вечной 

сущности вещей, им представляется смешным и позорным обращенное к ним 

предложение направить на путь истинный этот мир, ―соскочивший с петель‖. Познание 

убивает действие, для действия необходимо покрывало иллюзии – вот наука Гамлета...‖
12

 

(курсив источника. – А. Е.). 

Гилберт Кит Честертон в своем эссе ―Гамлет и психоаналитика‖ высказал 

следующую мысль: ―Психоаналитики сильно озабочены так называемой проблемой 

Гамлета. Их особенно интересует то, чего Гамлет не знал... <…> Изо всех сил пытаются 

они доказать, что подсознательно Гамлет стремился к одному, сознательно – к другому. 

По всей вероятности, сознательно он всей душой приветствовал мщение, но пережитый 

шок вызвал в нем болезненное, тайное, странное отвращение к убийству. И никому не 

приходит в голову, что не так уж приятно перерезать горло собственному отчиму и дяде. 

Мораль Гамлета отличается от современной: он знал, что отмщение страшно, но все же 

считал, что обязан отомстить. 

<…> Долг явился ему в отталкивающей форме, и он не был создан для таких дел. 

Конечно, возник конфликт, но Гамлет знал о нем, он сознавал его с начала до конца. Не 

подсознание владело им, а слишком ясное сознание. <…> Шекспир, без сомнения, верил 

в борьбу между долгом и чувством. Но ученый не хочет признать, что эта борьба терзала 

Гамлета...‖
13

 

В конце писатель приходит к удивительному выводу: ―Современные люди 

инстинктивно скрывают от себя, что иногда человек должен, рискуя собственной 

жизнью, насилуя собственную волю, убить тирана. Вот почему тираны так разгулялись в 

наши дни‖
14

. 

В своих знаменитых шекспировских лекциях, Уистен Хью Оден так объяснял 

поведение Гамлета: ―Почему Гамлет бездействует? Он должен найти ответ на вопрос: 

―Кто я?‖ Ему чуждо само понятие смысла существования. Гамлету недостает веры в Бога 

и в самого себя. <…> Гамлету хотелось бы стать героем античной трагедии, жертвой 

рока. Отсюда его неспособность действовать, ибо он может только ―играть‖ – играть 

возможностями выбора. По сути, ему скучно, и по этой причине, его поведение 

театрально‖
15

 (курсив источника. – А. Е.). 

Существует также и ряд, скажем так, несколько неожиданных версий на ту же 

тему. 

Причины бездействия Гамлета искали в трусости (Людвиг Берне), в 

бесстрастности пессимиста, покончившего счеты с миром (Куно Фишер). Известный 

историк философии Фридрих Паульсен считал даже, что поступки Гамлета можно 

объяснить только помутнением сознания. Вынесенный ученым диагноз, однако, 

совершенно не проливает свет на действия и характер Гамлета и представляет собой 

                                                 
11 Руднев В. П. Словарь культуры XX века. М.: Аграф, 1997. С. 369. 
12 Ницше Ф. Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм // Ницше Ф. Соч.: в 2 т. М.: Мысль, 1990.  
Т. 1. С. 82. 
13 Честертон Г. К. Гамлет и психоаналитика // Самосознание европейской культуры XX века: Мыслители и 
писатели Запада о месте культуры в современном обществе: сборник. М.: Политиздат, 1991. С. 220–221. 
14 Там же. С. 221. 
15 Оден У. Х. Лекции о Шекспире. М.: Изд.-во Ольги Морозовой, 2008. С. 281. 
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лишь одну из многих парадоксальных трактовок шекспировского героя. По мнению 

христианского литератора Роя Уильяма Баттенхауза, в ―Гамлете‖ Шекспир хотел 

показать несостоятельность гуманизма. Социал-демократ Густав Ландауэр видел в 

Гамлете истинного демократа. Для марксистов он, как и следовало ожидать, – 

несгибаемый ―борец за идеалы буржуазного гуманизма‖
16

. Для богословов (к примеру, 

профессор Клайв Стейплз Льюис) он – ―рядовой человек, подавленный сознанием 

первородного греха‖
17

. 

Еще более оригинально выглядит следующее умозаключение некоторых 

исследователей: ―Гамлет был женщиной, что он страдал от ожирения сердца, что пьеса 

является аллегорическим предсказанием Реформации‖
18

. 

При желании список объяснений медлительности Гамлета можно продолжить до 

бесконечности. 

Надо отметить, что во всех указанных случаях объяснение бездействия Гамлета 

замыкается на личности самого Гамлета, на особенностях его характера и темперамента. 

Однако подобный подход, на наш взгляд, слишком узок в применении к герою такого 

масштаба, как Гамлет. Было бы довольно странно допустить, что великий драматург 

возложил поистине космические задачи, как ―вправить вывихнутый мировой порядок‖ 

или разрушить тюрьму, в которую обращен окружающий его мир, где все ―пошло, пусто, 

плоско и ничтожно‖, на персонаж, предварительно наделив его простыми человеческими 

слабостями, такими, как, например, эгоизм или безверие (И. С. Тургенев). Приземленно 

бытовое объяснение поступков Гамлета низводит великую трагедию до уровня 

талантливо представленной, но всего лишь обычной истории, происшедшей в 

Эльсиноре. 

Впрочем, давно замечено, что медлительность Гамлета – понятие весьма 

относительное. В случае необходимости, точнее, когда ему конкретно что-то угрожает, 

он действует более чем активно и без особых раздумий и сомнений. Вспомним 

стремительное убийство королевского канцлера и последовавшее за этим полное 

равнодушие к несчастной жертве. Удивляет то, с каким цинизмом он потом делится с 

окружающими мыслями о судьбе Полония. 
Король 

Ну что же, Гамлет, где Полоний? 

Гамлет 

За ужином. 

Король 

За ужином? Где? 

Гамлет 

Не там, где он ест, а там, где его едят;  

у него как раз собрался некий сейм политических червей. 

(IV, 3) 

King Claudius 

   Now, Hamlet, where's Polonius? 

Hamlet 

   At supper.   

 
King Claudius 

   At supper! where? 

Hamlet 

   Not where he eats, but where he is eaten: a certain   

    convocation of politic worms are e'en at him. 

                                                 
16 Мюир К. Указ. соч. С. 161. 
17 Там же. 
18 Там же. 
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Такое впечатление, что он бравирует своим кровавым поступком. 

Такую же отменную реакцию он демонстрирует и в изгнании, когда без тени 

сомнения отправляет бывших друзей Розенкранца и Гильденстерна на плаху. Без 

секунды промедления Гамлет расправляется и со своим убийцей в конце пьесы. Таким 

образом, медлительность никак нельзя связывать с характером Принца, его взглядами на 

жизнь или с чем-то подобным. В целом достаточно импульсивный и энергичный, он 

лишь в вопросе отцовской мести проявляет известную осмотрительность. 

Как видим, ни одно из представленных выше объяснений не проясняет 

неадекватное поведение Гамлета после его встречи с Призраком. Подобная 

безысходность привела к мысли, что нет никакого смысла искать логику в поведении 

Гамлета по той простой причине, что все его действия бессмысленны. И дело не в 

―Загадке Гамлета‖, а в том, что Шекспир написал плохую пьесу... 

В связи с этим Л. Н. Толстой писал: ―Нет никакой возможности найти какое-либо 

объяснение поступкам и речам Гамлета и потому никакой возможности приписать ему 

какой бы то ни было характер‖
19

. 

Добавим, что и другие исследователи не раз отмечали, что в ―Гамлете‖ сюжет не 

всегда сообразуется с образом главного героя. Так, создается впечатление, что Гамлет не 

принадлежит самому себе. Его поступки всецело подчиняются какой-то внешней Силе, и 

она, эта Сила, следит за тем, чтобы развязка драмы не наступила раньше определенного 

времени. 

В самом деле, ―если бы Гамлет убил короля тотчас по получении откровения 

духа, пьеса должна была бы ограничиться одним только актом. Поэтому положительно 

было необходимо дать возникнуть замедлениям‖
20

. 

Естественно, главная, точнее, единственная ―вина‖ в этом ―замедлении‖ лежит на 

самом авторе, которому необходимо было до конца посредством своих героев изложить 

мысли, волновавшие его в момент создания трагедии. Но в таком случае Шекспир 

именно так бы и задумал свое произведение, а именно – герой постепенно, шаг за шагом 

осознает необходимость свершения акта мщения. В то же время драматург на 

протяжении всей пьесы как бы намеренно демонстрирует отмеченное шекспироведами 

бездействие. 

В этой связи ряд исследователей считает, что персонажи пьесы, в том числе и 

Гамлет, существуют на фоне некоего ―поэтического‖ пространства, другие допускают 

существование в трагедии двух видов поэзии. Согласно поэту и критику У. Х. Одену: 

―Монологи в ―Гамлете‖, а также в других пьесах этого периода, можно отделить как от 

персонажей, так и от пьесы‖
21

 (курсив источника. – А. Е.). Монолог ―Быть или не быть‖ в 

―Гамлете‖ (III, 1) – превосходный образец речи, которая может быть отчуждена от 

персонажа и от пьесы. По мнению А. А. Аникста, ―работы Клемена и тех, кто идет тем 

же путем, показывают, что есть, по меньшей мере, два рода поэзии в пьесах Шекспира. 

Часть поэтической образности выводит нас за пределы данного конкретного конфликта, 

и многое из того, что происходит в пьесах Шекспира, приобретает обобщенный, 

символический смысл. Но другие образы относятся непосредственно к данному 

действию, они являются поэтическим сопровождением поступков и столкновений, 

превращают персонажи в поэтические образы людей, наделенных огромным душевным 

богатством‖
22

. 

Напомним, что подобная ―дисгармония‖ – отличительная черта только 

шекспировского ―Гамлета‖. Ничего такого нет в предыдущих сюжетах о принце 

Датском, где ни в чем не сомневающийся герой стремительно идет к своей главной цели. 

                                                 
19 Толстой Л. Н. О Шекспире и о драме // Толстой Л. Н. Собр. соч.: в 22 т. М.: Художественная литература, 
1983. Т. 15. С. 290.  
20 Брандес Г. Неизвестный Шекспир. Кто, если не он. М.: Эксмо; Алгоритм, 2012. С. 372. 
21 Оден У. Х. Указ. соч. С. 282. 
22 Аникст А. А. Шекспир. Ремесло драматурга. М.: Советский писатель, 1974. С. 296. 
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Только с появлением Горацио, но не в Эльсиноре, а в самой пьесе, действия и поступки 

Гамлета перестают подчиняться общепринятой логике. Начинается известное 

―торможение‖ сюжета трагедии. 

Практически доверив Горацио следить за развитием конфликта
23

, Шекспир почти 

полностью освободил Гамлета от выполнения подобных обязанностей и дал ему 

возможность осмысливать мир, разбираться в окружающей действительности. Отсюда, 

вероятно, и его медлительность, о которой так часто упоминают исследователи. Дело в 

том, что Гамлета не волнует развитие действия – он занят решением других гораздо 

более глобальных задач. А раз так, то ―рассогласованность‖ сюжета и образа главного 

героя пьесы, отмеченная выше, выглядит весьма логично. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Луков В. А., Захаров Н. В., Гайдин Б. Н. Гамлет как вечный образ русской и 

мировой культуры / отв. ред. Луков В. А.. Изд. 2-е, испр. (электронное). М.: Изд.-во 

Моск. гуманит. ун-та, 2010, 87 стр. 

2. Шекспир У. “Гамлет, принц датский”. Перевод Б. Пастернака. Москва, “Радуга”, 

1985, 540 стр. 

3. Гете И. В. Собрание сочинений: в 10 т. М.: Художественная литература, 1980. Т. 10: 

Об искусстве и литературе.  

4. Гвоздев А. А. “История западноевропейской литературы. Средние века и 

Возрождение”. Москва – Ленинград, “Учпедгиз”. 1935, 208 стр. 

5. Мюир К. “Гамлет” // Вильям Шекспир: К четырехсотлетию со дня рождения, 1564–

1964: Исследования и материалы. М.: Наука, 1964, 490 стр. 

6. Морозов М. М. “Театр Шекспира”. Москва, “ВТО”, 1984, 319 стр. 

7. Выготский Л. С. Психология искусства. Ростов н/Д: Феникс, 1998, 480 стр. 

8. Руднев В. П. Словарь культуры XX века. М.: Аграф, 1997, 384 стр. 

9. Ницше Ф. Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм // Ницше Ф. Соч.: в 2 т. 

М.: Мысль, Т. 1. 1990, 832 стр. 

10. Честертон Г. К. Гамлет и психоаналитика // Самосознание европейской культуры 

XX века: Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе: 

сборник. М.: Политиздат, 1991, 366 стр. 

11. Оден У. Х. “Лекции о Шекспире”. М.: Изд.-во Ольги Морозовой, 2008, 576 стр. 

12. Толстой Л. Н. О Шекспире и о драме // Толстой Л. Н. Собр. соч.: в 22 т. М.: 

Художественная литература, Т. 15, 1983, 462 стр. 

13. Брандес Г. Неизвестный Шекспир. Кто, если не он. М.: Эксмо; Алгоритм, 2012, 687 

стр. 

14. Аникст А. А. “Шекспир. Ремесло драматурга”. Москва, Советский писатель”, 1974, 

607 стр.  

15. Ернджакян А. А. “Тайна Горацио”. Москва, Издательско-полиграфическая фирма 

Реноме +, 2016, 384 стр. 

 

                                                 
23 Ернджакян А. А. Тайна Горацио. М.: Издательско-полиграфическая фирма Реноме +, 2016.  
 
 
 
 
 
 



127 

 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

ՈՂԲԵՐԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՄՊԱՌԻԹՄԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ` 

ՀՈՐԱՑԻՈՅԻ ԿԵՐՊԱՐՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ 

Ա. Հ. Երնջակյան 

Հոդվածում դիտարկվում են մի շարք հայտնի բացատրություններ ու 

մեկնաբանություններ՝ կապված Համլետի անգործության հետ: 

Նկատի ունենալով, որ առաջարկված պատասխանների շրջանակը 

հիմնականում պարփակվում է Համլետի անհատական ճակատագրում, 

բացատրությունները մնացել են անլիարժեք, թերի: 

Աշխատությունում առաջարկվում է «Համլետ» ողբերգության տեմպառիթմի 

փոփոխության նոր վարկածը՝ կապված Հորացիոյի կերպարի հետ: 

SUMMARY 
CHANGES OF THE TEMPO-RHYTHM TRAGEDY "HAMLET" IN CONNECTION 

WITH THE APPEARANCE IN THE PIECE OF HORACIO 

A.H. Yernjakyan 
        The work considers a number of well-known reasons justifying Hamlet's inaction, his 

sluggish reaction to the murder of his father. 

        It is indicated that they all explain the slowness of Hamlet on the basis of the personality 

of the prince himself, on the features of his character and temperament. 

        The article suggests a new version of the change in the tempo rhythm of the tragedy, 

connected with the introduction of Shakespeare into the characters of the famous story of the 

new hero – Horatio. 
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Խ. ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ   ԳԻՏԱԿԱՆ   ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ АРМЯНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. Х. АБОВЯНА 

Հումանիտար գիտություններ   №1-2 (34-35) 2018   Гуманитарные  науки  

 

ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

УЧИТЕЛЯ В СИСТЕМЕ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ЕВРОПЕЙСКИЙ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ 
 КОВАЛЕНКО Л. В. 

Винницкая академия непрерывного 

образования», Украина, 21050 г. Винница, ул.Грушевского, 13, 

e-mail: Larisacowalenko@ukr.net  
 

В статье рассмотрены европейский и национальный опыт решения проблемы 

развития профессиональной компетентности современного учителя в системе 

последипломного образования. Проведен исследованы анализ основные принципы 

функционирования современных систем профессионального совершенствования 

умения педагогов, направленных на достижение диалектической взаимосвязи, 

взаимодействия и взаимодополнения условий реализации задач андрагогики. 

Проанализированы основные положения отечественных и международных 

официальных документов по развитию профессиональной компетентности 

современного учителя. 

Ключевые слова: профессиональная педагогическая компетентность, развитие, 

инновационные идеи, зарубежный опыт. 

          Поступила в редакцию  22.03. 2018 

 

Постановка проблемы и ее актуальность. Проблема подготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров в условиях общественных трансформаций и 

образовательных реформ всегда была и остается актуальной (на мировом и 

отечественном уровнях), поскольку в эпоху глобализации и высоких технологий 

именно образование выступает фактором социальной стабилизации, экономического 

благосостояния страны, ее конкурентной способности и национальной безопасности. 

Известно, что в Болонском процессе участвуют 45 стран мира.  Армения и 

Украина присоединились к Болонскому процессу, стратегической целью которого 

является создание Европейского пространства высшего образования (ЕПВО) с четко 

определенными основными целями: формирование и укрепление интеллектуального, 

культурного, социального, научно-технического потенциала; усиление конкурентной 

способности специалистов на рынке труда; создание единой системы ученых 

степеней; разработка европейской системы кредитов (ECTS). 

Концептуальными принципами развития педагогического образования и ее 

интеграцией в европейское образовательное пространство [1, с. 8] предусмотрена 

подготовка нового поколения педагогов, повышение их профессионализма, 

национального самосознания, готовности к творческой деятельности, поскольку от 

того, насколько учитель будет готов к вызовам современного общества зависит 

будущее государства. Проблемы совершенствования школьного образования в 

современных условиях направлены на личностное развитие, вариативность и 
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открытость школы, что требует переосмысления роли компетентного учителя, от 

деятельности которого в значительной степени зависят результаты обучения, 

воспитания и уровень развития подрастающего поколения. 

Целью статьи является освещение результатов научно-аналитического 

исследования проблематики развития профессиональной компетентности 

современного учителя в системе последипломного образования в контексте 

приближения к общеевропейским стандартам: обобщение основных положений 

официальных документов, изучение особенностей развития профессиональной 

педагогической компетентности на отечественном и международном уровнях. 

Предполагается, что аналитический обзор международных образовательных ресурсов 

объединенной Европы будет способствовать обеспечению высокого уровня 

образовательных услуг в системе последипломного образования, мобильности 

преподавателей, специалистов в пределах европейского образовательного 

пространства и рынка труда. 

Материалы и методы. Исследование базировалось на анализе международных 

и национальных нормативно-правовых документов по проблеме развития 

профессиональной компетентности современного учителя. Объект исследования – 

развитие профессиональной компетентности учителя в системе последипломного 

образования, состояние и уровень соответствия этого процесса европейским 

стандартам. Методы исследования – библиографический, логико-аналитический, 

контекстный, нормативно- и сравнительно-правовой, контент-анализ. 

Анализ последних исследований и публикаций. В научной литературе 

достаточно широко представлены педагогические и психологические исследования 

отечественных ученых, посвященные вопросам формирования и развития 

профессиональной компетентности педагогов в педагогических вузах и в системе 

последипломного образования: Ю. Бабанский, В.Беспалько (теории образовательных 

систем и их развития); И. Зязюн, В. Кремень (проблемы философии непрерывного 

образования); А. Макаренко, В. Сухомлинский (теории формирования личности в 

различных педагогических системах); Е. Барбина, А. Савченко (проблема 

профессиональной подготовки учителя); А. Дубасенюк, Т. Ильина, Н. Кузьмина, В. 

Маслов, В. Сластенин, А. Щербак (проблема развития профессионально значимых 

качеств личности педагога). 

И все-таки путь реформирования образования требует поисков новых способов 

повышения качества развития профессиональной компетентности учителей с учетом 

инновационных идей европейского опыта. Результаты изучения опыта 

западноевропейских государств дают возможность отметить, что практика подготовки 

и повышения квалификации педагогов за рубежом детерминирована 

диверсификацией образовательных программ, гибкостью форм организации, 

технологий и методов обучения, основанная на личностно ориентированном и 

деятельностном подходе к образовательному процессу с учетом европейских 

образовательных тенденций. Обновление содержания учебных дисциплин на 

мировом уровне, включение в них компонента европейского измерения требует 

модернизации процесса повышения квалификации учителей в системе 

последипломного образования. 

В стратегическом документе Совета Европы и Европейской Комиссии (2004) 

«Образование и подготовка – успех Лиссабонской стратегии зависит от срочных 
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реформ», в разделе «Ключевые компетенции», аргументируется необходимость 

рассмотрения школьного и педагогического образования в широком социальном 

контексте. Отмечается, что учителя должны уметь: 

  работать с обществом и в обществе: способствовать подготовке учащихся к 

выполнению глобальной ответственной роли граждан Европейского Союза;  

 уметь сотрудничать с учениками и коллегами, с местной общиной, партнерами и 

родителями, учреждениями педагогического образования, группами других 

представителей; 

  приобрести умения активизировать знания (в том числе: получение, анализ, 

сохранение и передача) и работать с информацией, сохранять интеллектуальную 

свободу; 

 эффективно использовать технологии, интегрировать различные коипетенции в 

процесс обучения и преподавания;  

  следить за ростом и развитием человека, понимать все тонкости учебного 

предмета, воспринимать сущность обучения как непрерывного процесса и 

усовершенствовать свою компетентность;  

 учиться на собственном опыте и сопоставлять стратегии обучения и 

преподавания интересам или потребностям учащихся;  

 способствовать мобильности и сотрудничеству в Европе, поощрять развитие 

межкультурного уважения и понимания, находить баланс между разнообразием 

культур и общими ценностями; учитывать факторы, создающие социальное 

единство и нравственные принципы общества знаний [2]. 

        Последипломное образования в некоторых европейских странах  осуществляется 

на базе школы. Эта альтернативная форма повышения квалификации учителей 

направлена на интеграцию теоретических знаний и практических умений в 

профессиональном развитии и рассматривается как стажировка. В 2009 году Совет 

министров образования ЕС в Брюсселе принял новый документ–«Стратегические 

рамки европейского сотрудничества в области образования и обучения (Европа 2020)», 

в котором выделены стратегические цели образования: обеспечение непрерывного 

обучения и мобильности; повышение качества и эффективности образования кадров; 

содействие социальной сплоченности, активной гражданской позиции; поощрения 

инноваций и творчества на всех уровнях образования и профессиональной подготовки 

[3]. 

         Отдельного внимания заслуживают разработанные государствами направления 

образовательной политики: континуум педагогического образования–среда 

гарантированного профессионально скоординированного, последовательного 

развития качества образования; профессиональные ценности–поощрение учителей к 

практической деятельности, научных исследований, разработки новых знаний и 

инноваций; привлекательность профессии – возможность и стремление к карьерному 

росту, обеспечению максимального качества школьного образования; 

квалификационные требования к обучению – соответствие компетентности и 

квалификации; поддержка учителей – обеспечение наставничества учителей в начале 

профессиональной карьеры, поощрение получения ими новых компетенций через 

формальное, неформальное и информальное обучения, в том числе по программам 

обмена за рубежом, поддержка мобильности преподавательского состава; школа 
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лидерства – предоставление возможности учителям выполнять руководящие функции 

[4]. 

Непрерывное высшее образование должно обеспечивать сочетание 

общепедагогических (педагогика, психология, методика, дидактика) и предметных 

знаний, а также практических умений, развивать умение адаптироваться к 

инновациям, навыки межличностных взаимоотношений (работа в команде, 

профилактика и разрешение конфликтов) [5]. 

Результаты анализа положений вышеуказанных документов позволили сделать 

выводы: приоритетные качества компетентного учителя – это высокие теоретические 

знания и практические умения преподавания предмета, способность работать с 

людьми и с технологиями, а также активная общественная работа. Однако 

наблюдается тенденция переосмысления понимания деятельности специалиста, 

который учит, и деятельности профессионала, который и учит, и постоянно учится 

сам. 

Строительство европейского сообщества на политическом уровне во многом 

зависит от сохранения уникальности каждого народа. В этом контексте речь и 

культура определенного народа становятся маркером идентичности его страны. ЕС 

признает это через широкий спектр законодательных актов, направленных на защиту 

языково-культурного разнообразия, особенно в отношении тех языков и культур, 

которые являются малоизвестными и малоизученными.На Конференции министров, 

ответственных за высшее образование, состоявшейся в Берлине в 2003 году, было 

принято коммюнике «Создание общеевропейского пространства высшего 

образования», в котором отмечалось значение совместной деятельности 

общеевропейского пространства высшего образования и европейского научно-

исследовательского пространства. Целью является стимулирование инновационного 

потенциала, социального, экономического развития, сохранение европейского 

культурного богатства и языкового разнообразия, основанного на культурном 

наследии различных национальных традиций. 

Положения рассмотренных базовых документов ЕС подтверждают 

приоритетность развития профессиональной компетентности учителей, на которых 

возлагаются первоочередные задачи по внедрению в образовательно-воспитательный 

процесс идей европейского единства. Реализация подрастающим поколением своих 

потенциальных возможностей требует соответствующего уровня профессиональной 

компетентности учителей. Педагогическая деятельность многофункциональна, 

способствующая развитию различных сфер жизни общества – образования, науки, 

культуры, производства. Учителя играют важную роль в подготовке европейской 

образовательной системы к решению проблем, которые становятся неотложными в 

ходе реализации программы формирования европейского образовательного 

пространства. На современном этапе нужны комплексные интеграционные и 

динамические методики преподавания и обучения, которые помогают ученику не 

только получать знания языковых, социально-исторических, эстетико-культурных 

аспектов, но и развивают умения и навыки качественного и рационального 

применения этих знаний в повседневной жизни. Общим приоритетом ЕС и Совета 

Европы в педагогическом и школьном образовании признано совершенное изучение 

родного (для сохранения национальной идентичности) и других иностранных 

языков. Система последипломного образования призвана развивать 
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профессиональную компетентность учителя, учитывая требования современного 

общества в научном, политическом и социальном аспектах. Современный учитель 

должен быть способным к профессиональному росту, пониманию окружающего мира, 

стремлению к самоанализу и самосовершенствованию, развитию умения предвидеть 

проблемы и определять способ их решения, быть готовым к межэтническому и 

межкультурному диалогу [6]. Это сложная задача, которая требует от учителя 

применения широкого спектра методов и подходов, осведомленности в 

результативных практиках обучения. Так, вузы Австрии, Великобритании, Дании, 

Финляндии, Латвии, Мальты, Словении и других стран включают аспекты 

межкультурной и социокультурной педагогики в процессе развития 

профессиональной компетентности учителей разных дисциплин. Соответственно 

процесс развития профессиональной компетентности учителей принимает такие 

формы: 1) изучение вопросов развития  европейского образования в рамках 

предметного содержания курсов; 2) признание на национальном или 

институциональном уровне необходимости отвечать международным учебным 

стандартам и практически реализовывать положения Болонской декларации; 3) 

разработка учебных курсов для учителей; 4) участие в международных программах ЕС 

и обеспечение мобильности студентов; 5) двусторонние и многосторонние 

соглашения между странами и учреждениями; 6) развитие региональной сети для 

поддержки обучения; 7) законодательное содействие изучению иностранных языков 

и т.д. [7]. 

Учителя в большинстве европейских стран имеют право преподавать несколько 

предметов. Вузы, которые предлагают двойные специальности, уделяют особое 

внимание вопросам межкультурного взаимодействия (Австрия, Великобритания, 

Германия, Франция). Некоторые программы профессиональной подготовки учителей 

включают обучение предмета по морали, а в Австрии – также и сюда относится и 

политическое образование [8]. 

Таким образом, на сегодняшний день в государственных документах многих 

стран Европы профессиональная педагогическая компетентность рассматривается как 

интегральная характеристика личности специалиста, которая определяет его 

способность решать проблемы, возникающие в реальных жизненных ситуациях и 

разных сферах деятельности на основе использования знаний, жизненного опыта и в 

соответствии с усвоенной системой ценностей. Задача последипломного 

педагогического образования созвучна с рекомендациями европейского семинара 

«Структура квалификаций в европейском высшем образовании» (Дания 2003), в 

которых отмечалось, что задачей высшей школы является личностное развитие 

учителя, формирование и поддержание высокого уровня знаний, развитие 

компетентности учителя в умении успешно работать в новых условиях, применять 

инновационные технологии в педагогической практике, усовершенствовать 

педагогическую систему. Вопросы организации процесса развития профессиональной 

компетентности учителя в условиях реформирования в настоящее время сегодня 

рассматриваются в контексте таких базовых категорий, как модернизация 

последипломного педагогического образования через внедрение компетентностно 

ориентированного подхода и европейской кредитно-трансферной системы (ECTS) [9]. 

Так, компетентностный подход положен в основу реализации отраслевых стандартов 

высшей школы нового поколения, определены ключевые направлениям 
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государственной образовательной политики по совершенствованию системы 

последипломного образования в контексте приближения к общеевропейским 

стандартам [10-13]. 

Выводы. Таким образом аналитический обзор международных образовательных 

ресурсов позволил определить основные направления, условия, технологии 

совершенствования организации процесса развития профессиональной 

компетентности современного учителя.  

Трансформация содержания понятия «Профессиональная компетентность» 

актуализирует проблему повышения уровня развития профессиональной 

компетентности учителя в системе последипломного образования, которая должна 

быть направлена на приоритетность интегративного, компетентностного, личностно 

ориентированного, дифференциированного подходов, усиление мировоззренчески-

культурного, морально-этического аспектов. Основными условиями 

совершенствования методики развития профессиональной компетентности учителя в 

системе последипломного образования являются: развитие мотивационно-

ценностных ориентиров профессионального роста и самосовершенствования 

учителей [14]; развитие умения анализировать собственную деятельность, 

концентрировать свои усилия для достижения поставленных целей [15]; умение 

видеть и понимать проблемы, выделять приоритеты, выстраивать задачи и находить 

адекватные ресурсы для их решения; умение прогнозировать и проектировать свою 

работу [16]; владение методами педагогического диагностирования. Дальнейшие 

исследования предполагается проводить в направлении изучения других аспектов 

развития профессиональной компетентности учителя. 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

ՈՒՍՈՒՑՉԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՄՊԵՏԵՆՏՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ՀԵՏԲՈՒՀԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ. ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԵՎ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁ 

ԿՈՎԱԼԵՆԿՈ Լ.Վ. 

         Հոդվածում դիտարկվում է ժամանակակից ուսուցչի մասնագիտական 

կոմպետենտության զարգացմանը միտված հիմնախնդրի լուծման եվրոպական և 

ազգային փորձըֈ Վերլուծված են մանկավարժների մասնագիտական 

կատարելագործման ժամանակակից համակարգի գործառնության հիմնական 

սկզբունքները, որոնցով կարելի է ապահովել դիալեկտիկական փոխադարձ 

կապերը և փոխգործողություններն անդրագոգիկայի իրականացման 

պայմաններումֈ Ընդհանրացված են ուսուցչի մասնագիտական կոմպետենտության 

վերաբերյալ  պաշտոնական փաստաթղթերի  հիմնական դրույթներըֈ     

 

SUMMARY 

THE PROBLEM OF THE DEVELOPMENT OF TEACHER'S PROFESSIONAL 

COMPETENCE IN POST-GRADUATE EDUCATIONAL SYSTEM: EUROPEAN AND 

NATIONAL EXPERIENCE 

COVALENCO L.V. 

          The European and national experience aimed at the solution of the problem of 

development of modern teacher's professional competence is viewed in the article. The 

main principles of implementing the modern system of pedagogues' professional perfection 

have been analyzed, with which dialectical interconnections and interactions can be 

provided in the conditions of realizing andragogy. The fundamental tenets of official 

documents on teacher's professional competence have been summarized. 

 

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-training-2013.pdf
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-training-2013.pdf
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п
https://elibrary.ru/item.asp?id=30622005
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1905012
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1905012&selid=30622005
https://elibrary.ru/item.asp?id=27022351
https://elibrary.ru/item.asp?id=27022351
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1654693
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1654693


135 

 

Խ. ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ 
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ   ԳԻՏԱԿԱՆ   ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ АРМЯНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. Х. АБОВЯНА 

Հումանիտար գիտություններ   №1-2 (34-35) 2018   Гуманитарные  науки  

 

TEACHING “THE NATURE OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW”  

TO LL.M. STUDENTS 
YEREMYAN L. A. 

Russian-Armenian University  

0051, Yerevan, Hovsep Emin 123 

E-mail: lilityer@gmail.com  
 

The main aim of elaboration of a study course titled “The Nature of Public 
International Law” is promoting teaching of International Law in Higher Educational 
Institutions among all LL.M. students regardless of the chosen specialization. Teaching such 
a study course also aims at developing and enhancing the analytical skills of the students, 
argumentation competence and other professional competences and skills, as well as at 
facilitating the accurate and efficient implementation of International law in national legal 
system.   

Key words: Public International Law, teaching methodology, LL.M. study course, 
professional skills and competences, teaching law in Higher Educational Institutions.  
           Received: 11.05.2018 

 

Elaboration of the study course on “The Nature of Public International Law” aims at 

promoting international legal studies in the Higher Educational Institutions (“HEI”).  

The ongoing globalization, the development of international relations between the 

subjects of Public International Law (“PIL”), the interconnectedness between the states, 

international organizations and other actors along with interconnectedness between different 

spheres of human life, the geopolitical problems existing in the world, the rapid scientific and 

technological progress and various other factors give rise to a wide range of new and difficult 

issues in the field of PIL. This in its turn dictates the necessity of initiating discussions and 

studies in the field of PIL in order to understand the core nature of these problems and 

possible mechanisms for solving them. The content of PIL has changed and expanded 

significantly during the past few decades, and nowadays it continues to develop in line with 

or having the aim to catch up with the realities of the age in different fields, such as 

economics and finance, environmental protection, human rights, etc. As an integral part of 

the structure of the international society [1, pp.5-17] the knowledge of PIL is of crucial 

importance for all lawyers regardless of the field of specialization.  

The incorporation of the PIL course in LL.B., and especially in LL.M. and 

postgraduate studies in all Higher Educational Institutions is of utmost importance for the 

Republic of Armenia (“RoA”) as a young democracy, which aims at harmonizing its national 

legal regulations with best practices, international standards and rules. The discussion of the 

most topical issues in the field of PIL will give an opportunity to glance the dynamics of 

international legal trends and developments in the world, to get an insight about their 

influence on the determination of RoA policies and the development of the RoA legal 

doctrine and practice, and to come up with suggestions for solving different problems.  

mailto:lilityer@gmail.coM
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It is also worth mentioning, that the importance of elaboration of PIL studies is 

further supported by the fact that the RoA Constitution envisages the importance of efficient 

and accurate application of the international treaties ratified by the RoA and the prevalence 

of the norms of such international treaties over the RoA laws, [2, art.5] the RoA obligation to 

consider “the practice of bodies operating on the basis of international treaties on human 

rights, ratified by the Republic of Armenia, … when interpreting the provisions concerning 

basic rights and freedoms enshrined in the Constitution” [2, art. 81 part 1], as well as to set up 

the policies and regulations in different fields (e.g. foreign policy, elaboration of ties with the 

Armenian diaspora, stipulating restrictions on basic rights and freedoms during state of 

emergency or martial law) in accordance with the international obligations of the state [2, 

articles 13, 19 part 2, 76].  

It would be fair to state that merely any problematic issue at global scale may also be 

viewed from the perspective of PIL. The scope of an advanced LL.M course on PIL for law 

faculty students shall be designed to elaborate a comprehensive discussion and the critical 

analysis of the nature of PIL, inter alia, via covering the contemporary topical issues in the 

framework of PIL, focusing on the challenges of effective implementation of PIL regulations 

and its ability to adapt to the rapidly changing realities.  

Today the PIL doctrine and practice face such global problems as international 

terrorism, issues of non-proliferation of nuclear weapons, determination of efficient 

mechanisms and means to reach sustainable development goals, the issues related to ensuring 

the protection of environment and possible consequences of global change, the problems of 

using the outer-space, international security issues, mechanisms and problematic aspects of 

protection of fundamental human rights and freedoms in the context of the rapid 

development of science and new technologies, topical issues of the Law of Armed Conflicts 

and other issues. The taught course shall give an opportunity to understand the main 

characteristics and peculiarities of PIL as a legal system, its relations with other fields of 

study, it‟s structure, the object of its regulation, the characteristics of PIL subjects and the 

trends in expansion of the ratione materiae and ratione personae of PIL, the mechanisms and 

challenges of its implementation, based on the analysis of the history and the philosophical 

background of emergence and the factors influencing the evolution of PIL, as well as the 

contemporary directions for further development of PIL.  Since international legal 

instruments have through time developed to regulate nearly every human activity, starting 

from childcare and ending with the use of the Internet, we believe that any lawyer in the 21st 

century must know Public International Law, since it is directly or indirectly applicable on a 

daily basis. 

The abovementioned creates firm grounds to conclude that an LL.M. course on the 

nature of PIL should be designed as a compulsory taught course for all LL.M. students of Law 

Faculty of Higher Educational Institutions, regardless of their specialization. At the same 

time, taken into account the “international” aspect of PIL along with the fact that best 

professional literature in the field is available in foreign languages, specifically in English, 

and the urgent necessity to develop knowledge of foreign languages among the legal 

professionals, in our opinion, it would be highly advisable to implement the taught course in 

English language. This rationale is also in line with the course that RoA has taken in the area 

of teaching law. Thus, the RoA Strategy on Reforming the System of Legal Competences, 

Legal Environment and Legal Education, inter alia, recommends the HEIs to implement 

certain professional subjects or topics within certain subjects in a foreign language. [3, annex 
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1 point 4.8.4] It is worth mentioning that, because of its main elements and characteristics, 

the PIL course on LL.M. level seems to be a most fit subject for piloting the mentioned 

recommendation in HEIs.  

The implementation in the LL.M. study programmes of a course on the nature of PIL 

shall aim at promoting international legal studies among LL.M. students specializing in 

different fields of law in order to provide them with deep knowledge and understanding of 

PIL as a legal system, to elevate students‟ mind, elaborate global thinking and trigger 

imagination and creativity, to develop necessary skills and attitude towards application of the 

knowledge gained during their everyday work as lawyers, as well as to enhance professional 

competences and soft skills through application of contemporary and well-structured 

teaching methodology.  

The objectives of the PIL course shall include (but not be limited to):  

 analyzing the historical development of PIL, the nature of PIL, stressing the 

weaknesses and strengths of PIL as a legal system, as well as through understanding of the 

methodological basis of contemporary International Law; 

 discussing the new challenges imposed to PIL regulations, to implementation of PIL, 

and elaborating opinions on the role of PIL within the framework of national legislation in 

the age of globalization; 

 evaluating the effectiveness and adequacy of PIL rules governing the international-

legal order and discuss possible modifications desired for the future or the possibility of 

implementing a more flexible approach to interpretation of international-legal norms in 

order to address the new realities; 

 discussing and analyzing the main topical issues within the framework of PIL; 

 applying PIL principles and regulations within the framework of case-studies, 

problem questions and role playing;  

 develop presentation skills, argumentation skills, negotiation and communication 

skills, skills of working in teams.  

Among all the fields of legal studies PIL is the area, which embraces the widest range 

topics related to different spheres of life, which provides an opportunity to practice 

professional flexibility and as described in Essays in Conversation with Judith Gardam to be 

an exploring “alien” traveling in through space and “viewing the world from afar, […] then 

coming into law's orbit, [and then] landing and speaking to an individual” [4, pp.264-266], 

that is to say to conduct both: macro-legal and micro-legal level analysis [4].  It is also the 

area, which gives space for efficient interdisciplinary studies.  

In terms of the suggested content of the Course, in our opinion, it will be most efficient 

to start and end the “exploration” with open discussions of topics which will give most room 

for understanding the nature of PIL as a legal system. For this reason the approximate outline 

of the course should as a minimum include the topics and sub-topics mentioned infra.   
Topic 1. Introduction to the Subject 

a) Different approaches to explaining the role and importance of PIL in theory  

b) Practical importance of PIL for lawyers regardless of specialization 

c) PIL and politics 

d) PIL and moral norms 

e) Brief introduction of main aspects of OSCOLA citation style, skills on making 

PowerPoint presentations, oral presentation skills.  
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Topic 2.   PIL: Historical Development 

a) PIL philosophy: intellectual roots of PIL 

b) Founding the modern PIL (dates, names, historical facts, different approaches to 

understanding of the nature of PIL in the framework of positivists‟ and naturalists‟ schools 

and an alternative explanation of the nature of PIL) 

c) The beginning of expansion of ratione personae, ratione materiae & ratione loci of PIL 

before the First World War 

d) Development of PIL after the First World War and challenges to PIL implementation 

in the early 20th century 

e) Development of PIL after the Second World War. Approaches to PIL implementation 

after the WW II and before the collapse of the Soviet Union 

f) Impact of the collapse of the Soviet Union on the development of PIL in general and 

on implementation of PIL in the post-soviet republics.  

g) Rationae temporе, rationae materia & rationae loci of PIL in the 21st century.  

Topic 3. PIL and Other Fields of Study 

a) PIL and Municipal Law (differences and similarities) 

b) PIL and International Private Law  

c) PIL and European Union Law 

d) The main specific characteristics of PIL as a system of Law. Weak and strong sides of 

PIL as a system of law.  

Topic 4. Sources of PIL. International Treaties and International Custom 

a) Statutory and non-statutory sources of PIL 

b) International Treaties as a source of PIL. Vienna Convention on the Law of Treaties of 

1969, Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International 

Organizations or between International Organizations of 1986  

c) International customary norms as a source of PIL: elements and main characteristics 

of customary norms, the concepts of „persistent objector‟ and „instant custom‟, development 

of PIL and crystallization of different international legal regulations into international 

customary norms 

d) Correlation of International treaties and International customary norms. Regulation 

with an International treaty vs regulation with an International customary norm: 

drawbacks and advantages 

Topic 5. Sources of PIL: general principles of law, subsidiary sources of PIL, non-

statutory sources of PIL  

a) General principles of law as a source of PIL 

b) Judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists as 

subsidiary sources of PIL in accordance with article 38 of the ICJ Statute 

c) Non-statutory sources of PIL, such as resolutions and decisions of international 

organizations and conferences, unilateral acts or jus cogens norms.  

d) Jus cogens norms and International customary norms 

e) The issue of hierarchy of PIL sources 

Topic 6. Subjects of PIL 

a) International legal personality 

b) States as subjects of PIL. Montevideo Convention on the Rights and Duties of States of 

1933. Recognition of states 

c) International Intergovernmental organizations as subjects of PIL 
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d) States fighting for their self-determination and independence as subjects of PIL 

e) State-like entities as subjects of PIL: The Sovereign Order of Malta and Vatican 

f) Contemporary developments to the problem of the tendency to consider non-state 

actors, such as international NGOs, transnational corporations or organized armed groups 

g) Individuals as subjects of PIL 

h) The case of International Committee of the Red Cross as a sui generis subject of PIL 

Topic 7. Responsibility under PIL 

a) The natures and main elements of state responsibility under PIL 

b) The Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts of 

2001 

c) Consequences of state responsibility under PIL 

d) Individual criminal responsibility under PIL (ICC, ad hoc tribunals) 

e) Recent developments on responsibility under PIL 

Topic 8. Implementation of PIL in national jurisdictions 

a) Monistic and dualistic approaches to implementation of PIL in national jurisdictions 

b) Contemporary challenges to implementation of PIL in national jurisdictions 

c) The role of PIL in the national legal system of the Republic of Armenia 

d) International Human Rights Law (IHRL) and International Humanitarian Law (IHL): 

implementation of the mentioned branches of PIL in the RoA national legislation.  

Discussions within the abovementioned topics per se, however, does not seem to be 

enough for gaining a deep, comprehensive and multisided understanding of the taught 

subject. Moreover, in our opinion, advanced studies on LL.M. level shall include a moderate 

portion of independent student research and learning. Thus, we would recommend 

identifying an open-ended list of topics in the field of PIL for such independent research, 

which could include such issues as:  

 IHRL as a branch of PIL: historical developments, main sources, universal and regional 

mechanisms for international protection of human rights 

 UN as a subject of PIL 

 IHL as a branch of PIL: historical development, main sources, main principles, 

challenges for IHL implementation 

 Rome Statute of International Criminal Court: focus on jurisdictional matters 

 The concept of „territory‟ in PIL 

 Peaceful means for settlement of disputes under PIL 

 The issues of jurisdiction under PIL 

 Space Law: history, sources and current tendencies of development 

 Challenges and perspectives of International Environmental Law 

 International Refugee Law: development, sources, principles.  

But, do the interesting subject matter and well-chosen topics for class discussions and 

independent student research activities guarantee the success of the course? The answer to 

this question lies in the various studies on the impact of teaching methodology on the 

behavior and perceptions of the students in general and the same with regards to legal studies 

in particular. In one such survey in the framework of a methodological research it has been 

revealed that: “59% of students find their lectures boring half the time and 30% find most or 

all of their lectures to be boring”. [5, p.243] Moreover, the study found direct correlation 

between the teaching methodology and students‟ attendance and academic performance, 

where students were not properly attending classes or performing during the classes and 
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achieving less by the end of the course in case of (in their perception) boring lectures. [5, 

pp.247-253] Students do not enjoy “passive learning environment” and unengaged strict 

vertical relations with the teacher [5, p.245].  Thus, in order hold them back from texting on 

the mobile, chatting with a friend next desk, writing love notes, dreaming about summer 

plans or yawning during the classes, the lecturer shall use well-thought, structured and 

interactive teaching methodology in order to motivate students and get them actively 

involved in the study process. The said is true for any subjects and more so for studying PIL. 

The Course shall be designed to ensure a high level of involvement of the students in the 

educational process. We believe that there should be no strict division of classes on lectures 

and seminars: every class shall include both: theoretical and practical components and shall 

take place in the format of discussions, debates, role-plays, individual presentations or small 

group presentations on different topical issues in the framework of PIL, teamwork and 

creating of semi-horizontal relations between the teacher and the students, as well as an 

environment of professional collaboration among the peers. The supportive learning 

atmosphere is very important especially for poorly motivated students and students who lack 

confidence, [6, p.389] as well as those who lack certain soft skills, such as communication, 

negotiations, presentation skills, etc.  

One of the key elements of any teaching method being implemented at the given point 

in time, in our opinion, should be encouraging students to ask questions to themselves, to 

their peers and the lecturer, since only through questions an “alien” of the Essays in 
Conversation with Judith Gardam can deeply and comprehensively explore the subject. 

Students should not be afraid of asking questions or expressing their point of view. Thus, it 

should be well acknowledged that there are no stupid or clever questions – every question 

should be dealt individually, and there are no right or wrong answers – there are well-

reasoned responses supported by convincing arguments, and responses, which are supported 

by poor arguments and reasoning.  

Another important element of teaching the nature of PIL could be assigning the 

students to make a comprehensive presentation on a topical issue in the framework of PIL 

with prior determination and dissemination of reading materials for the class and a follow-up 

discussion with peers. During such an assignment students should be given an opportunity to 

freely choose the topic. At the same time the student, making the presentation, shall work 

closely with the teacher in determining the proper reading materials, which then should be 

circulated among peers before the class to ensure their informed involvement in the follow-

up discussion. This exercise makes the students feel control not only over the process of the 

classes but also over the content, and motivates them for active engagement and cooperation. 

The mentioned exercise should be conducted either individually or in small groups. 

Writing legal texts is also one of the most important competences for any lawyer, 

which can be efficiently taught during the PIL course.  The students shall not only know the 

techniques of structuring of legal text, but should also be aware of referencing rules, applying 

international standards and eliminating the practice of plagiarism (probably the most 

convenient citation guide for legal scholars is the Oxford Standard for the Citation of Legal 

Authorities [7]). 

The non-exhaustive list of topics for student presentations and essays could include 

such topics as:  

 The spirit of PIL: past and present perceptions and perspectives for development 

 Moral basis of the PIL 
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 Sources of PIL: hard law vs. soft law 

 Problems of determining jus cogens norms 

 The role of judicial decisions and writings of publicists in the system of the sources of 

PIL 

 The brief analysis of selected treaties in the field of IHRL 

 IHL: the current 3 topical issues for the international community (open-ended) 

 3 topical International Legal issues for the Republic of Armenia (open ended) 

 The nature of correlation of IHL and IHRL as branches of PIL  

 Humanitarian intervention and R2P 

 Nuclear Weapons case: critical analysis of the advisory opinion (ICJ). 

 Perincek vs. Switzerland case: critical analysis of the judgment (ECtHR). 

 Protection of human rights under ICCPR and ICSECR 

 Ensuring compliance and better protection of the economic, social and cultural rights 

in the international legal framework 

 Climate change: implications on international legal regulations 

 International legal regulations on protection of refugees and IDPs 

 International Criminal Court: cons and pros (analysis of reasoning) 

 Problematic aspects of international legal regulations of using of outer space 

 The right to privacy in the Internet 

 Data protection ad data retention regulations under IHRL 

 New means of warfare: is IHL adequately regulating the conduct of in the 21st 

century?  

 The crime of Genocide: issues of qualification and responsibility 

 The impact of integration processes on the development of PIL 

 The impact of globalization on PIL development 

 International legal regulations related to the use of natural resources 

 Protection of cultural heritage under PIL in times of armed conflict 

 Protection of natural environment in times of armed conflict 

 Diplomatic and consular immunities and privileges: comparative analysis.  

Problem solving and application of the gained theoretical knowledge in practice is also 

an utterly important competence for lawyers, which can and should be efficiently taught in 

the framework of the PIL study course.    
Infra is an example of a problem solving exercise in the framework of PIL.  

Problem Solving Exercise 
Background information 
On 1 February 2021 the Representative of Honorary Consuls of the Republic of Pilland 

raised an issue before the Minister of Foreign Relations related to providing official 

interpretation on applicable regulations in Pilland concerning consular privileges.  

The facts 
1. For more than 20 years since the year of 2000 the Honorary Consuls of different states in 

Pilland were granted exemption from all national taxes related to performing their functions. 

Honorary consuls were also granted the privilege to use up to two consular cars with special 

diplomatic numbers, which are not subject to administrative fees in case of traffic violations.  

2. On 20 December 2020 the Honorary Consuls representative in Pilland received an official 

notification from the Ministry of Foreign Relations, which informed that on 1 January 2021: 

a) 15 out of 50 Honorary Consuls (with the list of the mentioned 15 consuls attached to the 
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letter as annex 1) would be deprived of their right to have 2 consular cars with diplomatic 

number, they could retain only one such car; b) 20 out of 50 Honorary Consuls (the list of the 

mentioned 20 consuls attached to the letter as annex 2) would be deprived of the privilege to 

have any consular car with diplomatic numbers; c) the remaining 15 Honorary Consuls could 

retain both cars with special diplomatic numbers.   

3. After one month, on 20 January 2021 the representative of the Honorary Consuls in 

Pilland received another notification informing that starting from 1 February 2021 premises 

of 45 Honorary Consuls out of 50 present in Pilland (the list of such consuls attached to the 

notification as annex 1) would not be exempt from taxes, given that the state has no 

obligation to exempt the premises of Honorary consuls from taxes, and that the state has 

discretion to decide whether such exemption should be provided to Honorary consuls or not.  

4. The Minister of Foreign Relations assigned the reference-request for official interpretation 

of regulations concerning immunities and privileges of Honorary Consuls to the Head of the 

Legal Department of the Ministry of Foreign Relations to provide in depth legal analysis of 

the issues raised in the reference-request of the Representative of Honorary Consuls in 

Pilland and prepare a respond on behalf of the Ministry of Foreign Affairs.  

5. The Pilland Law on Taxation (Law) does not stipulate the obligation of the state to provide 

any tax exemptions to the premises of Honorary Consuls. The relevant obligation in the Law 

on Taxation covers only career consular offices (officers). There is no provision in the Law 

concerning Honorary Consuls and their premises. Republic of Pilland is a state party to the 

Vienna Convention on Consular Relations of 1963. At the same time, according to article 7 of 

the Constitution of the Republic of Pilland international customary norms, as well as treaties 

ratified by Pilland prevail over the national legislation in case of collisions.  

Task 
As the Head of the Legal Department of the Ministry of Foreign Relations prepare an 

official response to the Representative of the Honorary Consuls in Pilland and a report with 
suggestions for the Minister of Foreign Relations.  

For completing the given task the students shall have the basic knowledge in the field 

of PIL, the ability to identify the applicable international and national legal instruments, the 

skills of using international instruments (treaties, customary norms, soft law), the skills of 

comparing national regulations with the requirements of international standards, the 

competence of dealing with facts and filtering information, analytical skills and out-of-box 

thinking in suggesting legal solutions, reasoning and argumentation competences, legal 

writing skills. 

Another point, which we find important to emphasize, is the importance of creating 

collaborative environment through team-building and teamwork exercises. Law students all 

over the world, and especially so in Armenia, graduate HEIs without sufficient knowledge of 

teambuilding techniques and competences to work in teams. In fact, it is nowadays 

acknowledged that teambuilding and teamwork can be taught. For instance, in Northeastern 

University School of Law teamwork is taught in the framework of the innovative inter-

disciplinary first-year Legal Skills in Social Context Program, during which the upper class 

students guide and mentor first-year students to conduct social change projects. [8, p. 44] 

Thus, a very brief introduction to teamwork theory and further practicing teamwork in 

completing different assignments in the framework of the course could be very useful for law 

students and could have a positive impact on students‟ achievement. [8, p.57]  
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It should be mentioned, that the separate methods, techniques and recommendations 

described supra are only singled out examples of efficient teaching methodology designed 

specifically for international legal studies, which can, certainly, be complemented by a 

variety of other methods and techniques.  

By the end of the Course LL.M. students shall gain knowledge, skills and competences 

in accordance with the identified aim and the objectives of the Course. Thus, in the 

framework of the LL.M. course on the nature of PIL, by the end of the Course the students 

are expected to know, inter alia, the theoretical basics of PIL, understand the historical 

development of PIL and the nature of PIL, the role of PIL for the evolution of international-

legal order in the age of globalization, the role of PIL within the framework of the national 

legislation. The students will also be expected to have among others the following 

competences: the ability to critically analyze the gaps of existing PIL regulations and evaluate 

the efficiency of existing regulations, the state of implementation of PIL in the RoA and 

analysis of new mechanisms for more efficient implementation of PIL, the competence of 

elaborating on the ways for enhancement of the national legislation taking into consideration 

the trends of development of PIL. By the end of the Course the students shall also have 

gained such skills as, for example, doing research (including research via professional web-

sites, using professional literature: primary and secondary sources), presentation skills 

(including making PowerPoint presentations and oral presentations), working in teams, out-

of-box thinking and finding creative solutions of different legal problems, skills of 

interpretation of International legal norms and proper implementation of PIL when drafting 

national legislation and others.  

Last but not the least, a detrimental factor for success of the taught course is choosing 

sufficient and interesting reading materials, that would consist of main books (probably best 

options would be Malcolm Shaw‟s International Law (7th edn); Lauterpacht‟s The Function 

of Law in the International Community; Hugh Thirlway‟s The Sources of International Law; 

Samantha Besson‟s & John Tasioulas‟s The Philosophy of International Law; etc.), other 

selected up-to-date secondary sources chosen for each topic, as well as the selection of the 

relevant primary sources such as treaty instruments, legal acts, court cases decisions. At the 

same time, throughout our teaching experience we have observed that students find it 

helpful when along with the main reading materials suggestions for additional reading are 

also provided. This helps them in conducting independent research and problem solving 

activities.   
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

“Միզազգային հանրային իրավունքի բնույթը” դասընթացի դասավանդումը 

մագիստրատուրայի իրավաբան ուսանողներին 

ԵՐԵՄՅԱՆ Լ.Ա. 
       “Միջազգային հանրային իրավունքի բնույթը” վերտառությամբ ուսումնական 

ծրագրի մշակման հիմնական նպատակն է խթանել միջազգային հանրային 

իրավունքի (ՄՀԻ) դասավանդումը ԲՈՒՀ-երում իրավագիտության ոլորտում 

մագիստրատուրայի բոլոր ուսանողների շրջանում` անկախ մասնագիտացումից: 

Ուսումնական ծրագիրն ունի նաև խնդիր զարգացնել ուսանողների վերլուծական, 

փաստարկներ բերելու և այլ մասնագիտական կարողություններն ու հմտությունները, 

ինչպես նաև խթանել ներպետական իրավունքում միջազգային իրավունքի ճշգրիտ 

իմպլեմենտացիայի իրականացմանը:   

 

РЕЗЮМЕ 

ПРЕПОДАВАНИЕ КУРСА “ПРИРОДА МЕЖДУНАРОДНОГО ПУБЛИЧНОГО 

ПРАВА” СТУДЕНТАМ МАГИСТРАТУРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

“ЮРИСПРУДЕНЦИЯ” 

ЕРЕМЯН Л.А. 

       Основной целью учебного курса “Природа международного публичного права” 

является дальнейшее развитие в ВУЗ-ах преподавания международного публичного 

права всем учащимся в магистратуре по направлению “Юриспруденция”, не зависимо 

от выбранной ими узкой специальности. Одной из задач данной учебной программы 

также является способствование развитию у студентов аналитических компетенций, 

компетенций аргументации и других профессиональные компетенций и навыков, а 

также способствовать аккуратной и правильной имплементации норм международного 

права в национальное законодательство.  
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Հոդվածում, հենվելով հայտնի հոգեբանական հետազոտությունների վրա, 
որոնք պնդում են, որ մանկավարժական իրավիճակներում ուսուցիչների մոտ 
ակտուալացվում են հիմնականում անձնային ռեսուրսները, հեղինակը ցույց է 
տալիս, որ կին-ուսուցիչներն ավելի հաճախ և ավելի արդյունավետ են դրանք 
ակտուալացնում և փոխհատուցում սթրեսների ազդեցությունը,  քան տղամարդիկ, 
որի շնորհիվ  մանկավարժական գործունեությունը նրանց համար դառնում է ավելի 
դյուրին և դա է հիմնական պատճառը, որ դպրոցում նրանք մեծամասնություն են 
կազմում: Տղամարդկանց մանկավարժական գործունեության մեջ կաշկանդում է 
մանկավարժական աշխատանքի արտաքին կանոնակարգվածությունն ու ցածր 
արդյունավետությունը,  նրանք  դժվարությամբ են հարմարվում կանացի 
կոլեկտիվներում և ի լրումն  խուսափում են այնպիսի մասնագիտություններից, 
որոնք հնարավորություն չեն տալիս ցույց տալու իրենց հաջողակությունը, 
ունենալու լայն ընկերական շրջապատ և ընտանիքն ապահովելու նյութական 
հնարավորություններ: Սրանք են այն սոցիալ հոգեբանական գործոնները, որոնք 
տղամարդկանց վանում են մանկավարժի մասնագիտությունից: Ստեղծված վիճակը 
հաղթահարելու համար հոդվածագիրն առաջարկում է կատարելագործել 
ուսուցիչների կրթությունը և վերապատրաստումն այնպես, որ այն զարգացնի և՛ 
ապագա, և՛ գործող ուսուցիչների իմացական, և հատկապես անձնային 
ռեսուրսները: Մանկավարժական կոլեկտիվներում համախմբվածության և 
սոցիալական աջակցության ռեսուրսներն ուժեղացնելու համար առաջարկվում է 
համակարգայնորեն խրախուսել ուսուցիչների համագործակցությունը, նրանց 
շահագրգռվածությունը  ընդհանուր հաջողություններում և ստեղծագործական 
նախաձեռնություններում: 
  Բանալի բառեր. սթրես, հաղթահարման ռեսուրսներ, կին-ուսուցիչներ, 
տղամարդ-ուսուցիչներ, մանկավարժական իրավիճակներ: 
        Ներկայացված է խմբագրություն  15. 05. 2017թ. 
 

    Ուսուցչի մասնագիտական գործունեությանը բնորոշ են բարձր 

կոնֆլիկտայնությունը և արագ որոշումներ կայացնելու անհրաժեշտությունը, 

սովորողների հետ թույլ փոխադարձ կապը և նրանց վարքը կառավարելու 

դժվարությունները: Աշխատանքի ընթացքում այդ ամենին գումարվում են այնպիսի 

սթրեսածին գործոններ, ինչպիսիք են մշտական սոցիալական գնահատումը և 

գործունեության խիստ կանոնակարգվածությունը, անկախ որոշումներ կայացնելու 

սահմանափակումները և միապաղաղ առօրյան: Նման անբարենպաստ 

պայմաններում զարգացող հոգեվիճակը սթրեսն է, որն ուսուցչի մոտ 

mailto:petrosyanruben74@gmail.com


146 

 

արտահայտվում է տագնապայնությամբ, ուժասպառությամբ և հոգեկան այրումով 

[1, էջ 45]: Մասնագետները բացահայտել են, որ մանկավարժական գործունեություն 

իրականացնելիս տարբեր ազգերի ուսուցիչներ տարբեր ինտենսիվության սթրեսներ 

են կրում [2]: Կանայք ավելի շատ  հոգեբանական    ռեսուրսների են տիրապետում և 

ավելի ամբողջական ու բազմազան ռազմավարություններով են դրանք կիրառում, 

քան տղամարդիկ, որ տարրական դպրոցի ուսուցիչների մոտ սթրեսներին 

դիմակայելու ռեսուրսներն ավելի բարձր են, քան միջին դպրոցների ուսուցիչների 

մոտ, որ կանայք տղամարդկանցից ավելի հաճախ են կիրառում սթրեսների 

հաղթահարման պլանավորված լուծումների, ինքնավերահսկման, իրավիճակի 

դրական վերագնահատման, պատասխանատվության ստանձնման 

ռազմավարություններ [3]: Արձանագրվել է, որ ինտենսիվ սթրեսի պայմաններում 

տղամարդ-ուսուցիչները հուզական կողմնորոշմամբ ավելի քիչ ռազմավարություն-

ներ են կիրառում, քան կին-ուսուցիչները. վերջիններն  ավելի հաճախ են դիմում  

նաև խուսափողական  ռազմավարությունների [4]: Այս բոլոր հետաքրքիր 

բացահայտումներով հանդերձ հետազոտողները չեն պատասխանում  
մանկավարժական իրավիճակներում  ուսուցչի ակտուալացված ռեսուրսների և 
իրավիճակի պահանջների համարժեքության հարցին: Դա շատ կարևոր է, քանի որ 

իրավիճակին ոչ համարժեք ռեսուրսների նույնիսկ ամբողջական կիրառման 

արդյունավետությունը կարող է բավարար արդյունք չտալ: Այդպիսի 

հետազոտություն իրականացրել է Յու.Վ. Պոստիլյակովան և հանգել է մի քանի  

եզրակացությունների, որ 1) մասնագիտական խմբերում աշխատանքի սուբյեկտի 
մոտ սթրեսային իրադարձությունների հաղթահարման համար ակտուալացվող 
հոգեբանական ռեսուրսները կապված են մասնագիտական իրավիճակի և դրա 
առաջադրած  պահանջների հետ: Կանոնակարգված և հրահանգներով հագեցած 
մանկավարժական իրավիճակներում  ուսուցչի մոտ սթրեսի հաղթահարման 
սոցիալական կողմնորշում ունեցող իմացական և գործիքային ռեսուրսները չեն 
ակտիվացվում: Ուսուցիչներին  բնորոշ է անձնային խմբի ռեսուրսների վառ 
արտահայտվածությունը, որը խնդրահարույց իրավիճակի ակտիվ վերակառուցում 
և հաղթահարում չի ենթադրում, այլ  կապված է  իրավիճակի հուզական  
հաղթահարման հետ և արտահայտվում է առաջացած խնդիրների նկատմամբ 
վերաբերմունքի փոփոխմամբ, ֆրուստրացնող իրավիճակները որպես իր 
մասնագիտական գործունեության անբաժանելի մաս ընկալելու և օրգանիզմի  
առողջության հետ:  2) Հեղինակը  նշում է, որ մանկավարժական  իրավիճակների 
սուբյեկտիվ վերահսկողության համար ևս ուսուցչի ակտիվացրած ռեսուրսները 
հիմնականում անձնային բնույթի են, որոնք կարող են ապահովել այդ իրավիճակի 
ոչ թե պրոբլեմային, այլ հուզական կողմնորոշմամբ հաղթահարում  [5, էջ 42]: 

Աշխատանքում, ցավոք, չկա անդրադարձ մանկավարժական իրավիճակներում 

ակտուալացվող ռեսուրսների գենդերային առանձնահատկություններին: Այդ հարցը 
մենք կդիտարկենք հենվելով Յու. Վ. Պոստիլյակովայի հետազոտության 
եզրակացությունների  երկրորդային վերլուծության վրա և կարծում ենք, որ 
պատասխանը որոշ չափով լույս կսփռի ուսուցչի մասնագիտությունը 
ֆեմինիզացնող գործոնների վրա: Հիշեցնենք, որ սթրեսի հոգեկան տիրապետումը 

կամ հաղթահարումը դա մարդու իմացական և վարքային ջանքերի հանրագումարն 

է, որն ուղղված է նրա անձնային ռեսուրսները ծանրաբեռնող կամ գերազանցող 

պահանջների հաղթահարմանը: Հաղթահարման ռազմավարությունները սուբյեկտի 

կոնկրետ գործողություններն են, հենված գիտակցված ջանքերի վրա և ուղղված 
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հուզական և ինտելեկտուալ լարվածության կարգավորմանը, արտաքին 

հանգամանքներին օպտիմալ հարմարվելու  նպատակով [6]: Տիրապետման կամ 

հաղթահարման  ռեսուրսներ են համարվում անձի հոգեբանական, իմացական 

որակները, անձնային առանձնահատկությունները, սոցիալական բնութագրերը, 

ներառյալ ֆինանսական բարեկեցությունը և սթրեսի տիրապետման նախկին փորձի 

հիման վրա ձևավորված հմտությունները, այսինքն այն ամենն, ինչ ունեցել է մարդը, 

մինչև սթրեսորների ազդեցության սկսելը: Թվարկված ռեսուրսներն, ինչպես 

տեսնում ենք, զարգացման և փոփոխությունների ենթակա են: Օրինակ, մարդու 

ջանքերն ուղղված սոցիալական աջակցության և ինքնավերաբերմունքի 

բարելավմանը, ինքնագնահատականի, վստահության, ինքնավերահսկողության 

բարձրացմանը, նրան հնարավորություն կտան ավելի ամբողջությամբ 

կենտրոնանալ սթրեսածին գործոնների հաղթահարման  վրա: Հավելենք, որ մարդու  

բնատուր բնախոսական տվյալները ևս կարող են որոշակի, կանխող դեր խաղալ և 

իջեցնել նրա խոցելիությունը սթրեսածին հիվանդությունների և հոգնածության  

նկատմամբ: Այսպես,  եթե հայտնի է, որ  կանանց գլխուղեղում «…հուզական 
ռեակցիաների զարգացման  համար պատասխանատու հատվածն ավելի մեծ է, քան 
տղամարդկանց մոտ», իսկ «… հիպոկամպը` հիշողության հետքերի պահպանմանը 
և շրջապատող աշխարհի տարածական քարտեզավորմանը մասնակցող ուղեղի 
հատվածը, խրոնիկական սթրեսի պայմաններում կանանց մոտ ի հայտ է բերում 
շատ ավելի մեծ ճկունություն, քան տղամարդկանց մոտ», ապա նշանակում է, որ 

մանկավարժական իրավիճակներում ուսուցիչներին բնորոշ անձնային 

ռեսուրսների ակտիվացումն ու սթրեսների հուզական  հաղթահարումը, ինչպես 

նաև այդ  պայմաններում ավելի ճկուն վարք հանդես բերելը  կին-ուսուցիչներից   
ավելի քիչ  ջանքեր են պահանջում, քան տղամարդկանցից [7, էջ 22-25]: 

       Բազմաթիվ արևմտյան երկրների միջին դպրոցներում կին-ուսուցիչները 

կազմում են մեծամասնություն. օրինակ Իսպանիայում, Շվեդիայում, Ֆրանսիայում, 

Գերմանիայում, ԱՄՆ-ում (60%), Չեխիայում, Ֆինլանդիայում (65%), իսկ 

Ռուսաստանում, Ղազախստանում և Հայաստանում՝ 85% [8, էջ 5-14]: Դժվար չէ 

հասկանալ, որ եթե մանկավարժական գործունեության նկատմամբ կանանց 

հակվածությունն այդքան ակնհայտ է, ապա ուսուցչի գործառույթներում առկա են 

բաղադրիչներ, որոնց իրականացումը նրանց մայրական հմտությունների 

նախնական զարգացման հնարավորություն է տալիս և այդ պատճառով էլ 

մանկավարժական գործունեությամբ զբաղվելու հուզական-մոտիվացիոն գործոնը 
կանանց մոտ ի բնե  ավելի զարգացած  է,  քան  տղամարդկանց  մոտ: Հետևաբար, 

ելնելով վերը ներկայացված եզրակացությունից,  որ մանկավարժական 

իրավիճակները ուսուցիչների կողմից, անկախ սեռից, ենթարկվում են առաջին 

հերթին հուզական հաղթահարման, մենք ենթադրեցինք, որ կանանց   
հոգեբանական առանձնահատկությունները  հանդես են գալիս որպես 
աջակցության տեսակ, որը ոչ միայն իջեցնում է նրանց խոցելիությունը սթրեսածին 
հիվանդությունների, հոգնածության և մարմնական դիսկոմֆորտի նկատմամբ, այլև 
մանկավարժական գործունեությունը դարձնում է ավելի դյուրին, քան այն 
տղամարդկանց համար է: Այսպիսով,  ուսուցչի մասնգիտությունը ֆեմինիզացնող 

գործոնները պարզելու  համար մենք փորձել ենք պատասխանել հետևյալ հարցին.  

թե արդյո՞ք մասնագիտական գործունեության ընթացքում կին-ուսուցիչների 

անձնային ռեսուրսները ոչ միայն ավելի ամբողջական են ակտուալացվում, այլև 

ավելի հաճախակի ակտիվացման հետևանքով ավելի են  զարգանում, ինչով 
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նպաստում են մանկավարժական իրավիճակներում առաջացող սթրեսները, 

տղամարդկանց համեմատ, ավելի հեշտությամբ հաղթահարելուն:  
Մեր անցկացրած հարցման արդյունքների համաձայն, ուսուցչի  անձնային 

ռեսուրսների` ինքնավստահության, ինքնահարգանքի, ինքնավերաբերմունքի 
մակարդակները, 2001թ-ի համեմատությամբ, 2015թ-ին նկատելիորեն աճել են [9, էջ 

53]; [10, էջ 87-96]: Այդ երևույթի հոգեբանական հիմքները հետևյալն են. նախ նշված 

բնութագրերն ուսուցչի մոտ ձևավորվում և կարծրանում են դասարանում 

դասագրքային տեղեկույթը որպես անառարկելի ճշմարտություն հաղորդողի, 

սովորողներին միանձնյա ղեկավարողի և գնահատողի գործառույթները տարիներ 

շարունակ իրականացնելու հետևանքով [11, էջ 9]: Երկրորդ. չափազանցված 
ինքնագնահատականը ուսուցչին ձեռնտու է, քանի որ կատարում է 
«...կոմպենսատոր մեխանիզմի դեր, որը թույլ է տալիս արհեստականորեն 
պահպանել ինքնահարգանքի անհրաժեշտ մակարդակը, դժվարությունների 
անարդյունավետ լուծման ժամանակ իջեցնելով «իրական Ես»-ի և «իդեալական Ես»-
ի միջև անհմապատասխանության աստիճանը…» [1, էջ 52]: Մեր կողմից 

արձանագրված անձնային ռեսուրսների աճից հետևում է, որ նախ մասնագիտական 

իրավիճակների հաղթահարումն այսօր  ուսուցչից պահանջում է այդ  ռեսուրսների 

ավելի մեծ ակտիվացում և զարգացում, քան 15 տարի առաջ, և երկրորդ. այդ 
ակտիվացումն ու հուզական ռազմավարությունների կիրառումը իրավիճակի 
հաղթահարման տեսակետից  արդյունավետ չեն և  իրականացնում են առաջին 
հերթին  հոգեբանական պաշտպանության գործառույթ,  բարձրացնելով  ուսուցչի 
մասնագիտական  սթրեսակայունությունը: 

Ուսուցչի ինքնավերաբերմունքը, ինքնավստահությունը, ինքնահարգանքը կամ 

ինքնագնահատականը ապրումներ են, որոնք եթե չափազանցվում են, ապա ճնշում 

են իմացական ռեսուրսները զարգացնելու   անհրաժեշտության  գիտակցումը: 

Օրինակ, երբ անձի ընդունակություններն առաջիկա գործողության համար 
պահանջվածից նշանակալիորեն քիչ են, բայց նա այդես չի կարծում, ապա դա 
ինքնավստահություն է, իսկ անձի ինքնահարգանքը  բարձր է, երբ նա համոզված է, 
որ իր կերպարը գերադասելի է [12]: Ուրեմն, եթե վերջին 15 տարիների ընթացքում 

ուսուցիչների այդպիսի ապրումների արտահայտվածության մակարդակը, 

դպրոցականների առաջադիմության անկման պայմաններում բարձրացել է, 

նշանակում է, որ իրենց   ավելի ինքնաբավ համարող և հետևաբար իմացական 

ռեսուրսները հարստացնելու հուզական խթաններ չունեցող ուսուցիչների թիվն  

աճել է [10, էջ 87 -96]: Սթրեսի հաղթահարումն ավելի արդյունավետ է, երբ անձի 

կիրառած ռազմավարությունները համապատասխանում են իրավիճակի 

պահանջներին: Այդ պարագայում կարևոր պայման է դառնում նաև իրավիճակի 

համարժեք գնահատականը և վերահսկողությունը: Եթե անձը կարծում է, որ 

վերահսկում է իրավիճակը, ի վիճակի է փոխել այն և փոքրացնել սթրեսորի 

ազդեցությունը, ապա այդ դեպքում առավել արդյունավետ են  հաղթահարման 

պրոբլեմային կողմնորոշմամբ ռազմավարությունները, որ ուղղված են խնդրի 

լուծմանը: Հուզական կողմնորոշմամբ ռազմավարություններն  ընտրվում են այն 

դեպքում, երբ անձը չի վերահսկում իրավիճակը, բայց կարող է իջեցնել սեփական 

հուզական լարվածության մակարդակը, խուսափելով, կամ ճնշելով սթրեսային 

իրավիճակի հետ կապված իր հույզերն ու ապրումները [13]: Ուրեմն ուսուցչի 
կողմից հուզական ռազմավարությունների ավելի հաճախակի  կիրառման 
պատճառը նոր հասարակական պայմաններում մանկավարժական իրավիճակների 



149 

 

համարժեք գնահատման անկարողությունն ու ավանդական, ուսուցչակենտրոն 
հայեցակարգով աշխատելն է : Այդպիսի աշխատաոճը հակասելով նոր, ազատական 

արժեքներին, աճող սերնդի հետ հարաբերություններում ավելի շատ և տարաբնույթ 

մասնագիտական դժվարություններ է ծնում, քան լինում էր խորհրդային 

ժամանակներում: Դրանց հաղթահարման համար, չնայած վերապատրաստում-

ներին, մասնագիտական իրավիճակները համարժեք գնահատել չկարողացող և 

անհրաժեշտ պրոբլեմային ռազմավարություններին չտիրապետող ուսուցիչն 

ակամայից ակտիվացնում է իր անձնային ռեսուրսները և հուզական 

ռազմավարություններ է  կիրառում: Եվ եթե այդ ռազմավարություններն 

իրավիճակի պահանջներին չեն համապատասխանում և ցանկալի արդյունքի չեն 

հանգեցնում, ապա ուսուցիչը ստիպված է լինում ինքնապաշտպանական 

նպատակներով է՛լ ավելի բարձրացնել իր ինքնավերաբերմունքի մակարդակը, 

փաստ, որ բացահայտել են մեր հետազոտությունները [10, էջ 87-96]: Այսպիսով, 

ելնելով վերը շարադրվածից, պետք է ընդունենք, որ կանայք, բացի 

մանկավարժական գործունեության համար որոշ, ավելի նպաստավոր 

բնախոսական նախադրյալները, նաև անձնային  ռեսուրսների և հուզական 

ռազմավարությունների ավելի հաճախակի կիրառման շնորհիվ մանկավարժական 

իրավիճակներում ավելի սթրեսակայուն են լինում, ուստի և տղամարդկանց 

համեմատ ավելի հանդուրժողական վերաբերմունք են ունենում այդ 

մասնագիտության նկատմամբ: 
Հարց է առաջանում, եթե ուսուցիչն իր մասնագիտական գործունեության 

ընթացքում գործնականում չի ակտուալացնում իր իմացական ռեսուրսները, ապա 

հնարավո՞ր է, որ նա չի տիրապետում այդ ռեսուրսները:  Փորձարարական 

հետազոտությունները բացահայտել են, որ ուսուցիչներն իմացական ռեսուրսներ 

ունեն, պարզապես դրանք «…առավել ամբողջությամբ ակտուալացվում են 
ընտանեկան հարաբերություններում, և ոչ մանկավարժական գործունեության 
ընթացքում առաջացող իրավիճակներում» [5, էջ 40]: Երկրորդ. պետք է ընդունենք, 

որ եթե ուսուցիչները կարողանում են օգտվել իմացական ռեսուրսներից, բայց 

նրանց աշխատանքի արդյունավետությունը ցածր է, ապա նշանակում է, որ նրանց 

այդ ռեսուրսները բավարար չեն մասնագիտական իրավիճակները համարժեք 

գնահատելու և տիրապետելու համար: Երրորդ.  հիմնավորվել է, որ  որոշ 

իրավիճակների, միջավայրերի սահմանափակող ազդեցությունը սուբյեկտի վարքի 

վրա կարող է լինել այնքան ուժեղ, որ խոչընդոտի նրա կառուցողական 

գործունեությանը կամ հանգեցնի ապակառուցողական վարքի և իջեցնի նրա 

մասնագիտական արդյունավետությունը [15, էջ 205-212]: Կրթական համակարգում 

ուսուցչի գործունեության պաշտոնական կանոնակարգվածությունը, արտաքին 

գնահատման մշտական ենթակայությունը, իրավիճակների արագ լուծման 

անհրաժեշտությունը և այլն, կարող են հենց այդպիսի սահմանափակող 

ազդեցություն ունենալ և խանգարել նրա իմացական ռեսուրսների 

ակտուալացմանը: Հարկ է նշել նաև, որ «...վարքը կանոնակարգող իրավիճակներում 
տիրապետման գործընթացն առավել հաճախ իրականացվում է ռեսուրսների ոչ մեծ 
քանակով, ինչպիսիք են օրինակ ֆիզիկական առողջությունը, ընդունումը, 
վստահությունը, ինչը կարող է հանգեցնել դրանց նշանակալի կրճատման…. 
բացասական հետևանքներ է ունենում ադապտացման համար և հանգեցնում է 
տարբեր բնույթի մասնագիտական հիվանդությունների, օրինակ այրման 
համախտանիշի զարգացման» [5, էջ 40]: Իրոք, պարզվել է, որ օրինակ ՌԴ 
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ուսուցիչների 88%-ը 12-20 տարի աշխատելուց հետո միջին և բարձր մակարդակի 

հուզական հյուծվածության վիճակում են գտնվում [16, էջ 94]: Ուրեմն,  ընդունելով, 

որ մանկավարժական իրավիճակներն այլ մասնագիտությունների հետ 

համեմատած ավելի սթրեսածին են, քանի որ նաև արտաքին 
կանոնակարգվածության պատճառով ռեսուրսների կիրառման  և անկախ 
որոշումների համար ավելի սահմանափակ հնարավորություններ են տալիս, 
հանգամանք, որ տղամարդկանց համար մեծ նշանակություն ունի, կարող ենք 

պնդել, որ ուսուցչի մասնագիտական գործունեության արտաքին 

կանոնակարգվածությունը ևս, որը սահմանափակում է նրա անկախությունը և 

որոնողական վարքը, տղամարդկանց կողմից շատ կարևորվող «ինքնուրույն և  

հույսն իր վրադրած» աշխատելու հնարավորություններին խանգարելով,  

հոգեբանորեն  վանում  է նրանց  ուսուցչի  մասնագիտությունից [17, էջ  15,18]:  

 Մեր հարցման արդյունքներով (2015թ.) ուսուցիչների մեծամասնության  

արժեքային համակարգում  առաջինը սեփական, երկրորդը ղեկավարության և 

երրորդը ծնողների շահերն են, իսկ առարկայի ուսուցման և աշակերտի շահերը, 

որոնք  90-ականներին առաջատար դիրքերում էին, այսօր չորրորդ և հինգերորդ 

տեղերում են [18, էջ 58]:   Ուրեմն, եթե կին-ուսուցիչները, որոնք դպրոցում 85%-են, 

մասնագիտական գործունեության ընթացքում  մեծամասամբ  օգտագործում են 

իրավիճակի տիրապետման հուզական ռազմավարություններ, ապա նշանակում է, 

որ նրանք մեծամասամբ այդ իրավիճակները չեն վերահսկում և ուրեմն  

դասարանում  առաջացող մասնագիտական իրավիճակներում ոչ թե փորձում են 

պրոբլեմային կողմնորոշմամբ ռազմավարություններ կիրառելով լուծել 

մանկավարժական խնդիրները, այլ անձնային ռեսուրսներն ակտիվացնելով և 

հուզական ռազմավարություններով իջեցնում են սեփական հուզական 

լարվածությունը, խուսափում են սթրեսային իրավիճակներից, կամ ճնշում են 

դրանց  հետ կապված հույզերն ու  ապրումները: Եվ քանի որ պարզվել է, որ 

հասարակական գիտակցության մեջ «կայացած տղամարդը հաջողակ մասնագետն 

է», իսկ  հաջողակ, կամ  «լավ մասնագետ լինելը» իր համար շատ կարևոր է 

համարում (ՀՀ) տղամարդկանց  83,3%-ը և կանանց 68,4%-ը, ապա, եթե տղամարդիկ 

մանկավարժական կոլեկտիվում 15%-են, նշանակում է, որ հուզական 

կողմնորոշմամբ ռազմավարությունների վրա հենվող, մասնագիտական խնդիրները 

չլուծող և ուրեմն տղամարդու համար շատ կարևոր «աշխատանքային 

ձեռքբերումներով շրջապատի կողմից ճանաչվելու»  հնարավորություններ չտվող 

մանկավարժական գործունեությունն իր բնույթով    ավելի ընդունելի  է կնոջ  համար 

և ներհակ է   տղամարդուն [19, էջ 94], [17, էջ 27, 18]:   

  Բացահայտվել է, որ ուսուցչի մասնագիտական գործունեության մեջ 
սոցիալական աջակցության ռեսուրսը թույլ է արտահայտված, իսկ օրինակ, 

մենեջերների մոտ արտադրական իրավիճակներում  գերիշխում է սոցիալական 

աջակցության ռեսուրսը: Պատճառն ակնհայտ է. բիզնեսով զբաղվող  

կազմակերպության նպատակն ընդհանուր նյութական շահն է, որը և՛ 

մենեջերներին, և՛ նրանց անձնակազմին կողմնորոշում է դեպի համագործակցութ-

յունը: Մանկավարժական կոլեկտիվում միասնական նպատակի և նյութական շահի 

բացակայությունը, կոլեկտիվի բազմանդամությունը, առանձին անդամների 

արժեքային կողմնորոշումների տարբերությունները, կոնֆլիկտները,  ուսուցիչներին 

համախմբող ծրագրերի բացակայությունը, ղեկավարման ոճը, ուժասպառ անող 

աշխատանքն ու ցածր վարձատրությունը, դպրոցում մասնագիտական 
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առաջընթացի աննշան հնարավորությունները և բարձր անհատական 

պատասխանատվությունը, մանկավարժական աշխատանքի ցածր 

արդյունավետությունը և միապաղաղությունը, այս բոլորը միասին գցում են 

մասնագիտության  գրավչության աստիճանը, բացասաբար են ազդում կոլեկտիվի 

համախմբվածության վրա և թուլացնում են սոցիալական աջակցության ռեսուրսը 

[5, էջ 41]: Հետևաբար, աշխատանքի սուբյեկտի վրա մասնագիտական իրավիճակի 

ազդեցությունը դիտարկելիս պետք է հաշվի առնել և՛ մասնագիտության բնույթի, 

և՛նրա սոցիալական ստատուսի, և՛ հասարակությունում ունեցած հեղինակության 

համատեղ ազդեցությունները: Բացահայտվել է, որ  արդյունավետ օգնություն 

ցուցաբերելուն ուղղված մասնագիտությունների ներկայացուցիչների մոտ, որոնց 

մեջ են նաև ուսուցիչները, առկա է  բացասական կապ սոցիալական աջակցության և 

սթրեսի նախանշանների միջև [20, էջ 267-278]: Եթե ավելացնենք, որ դպրոցում  

տղամարդկանց ադապտացմանը խանգարում է  նաև այն, որ աշխատանքային  

կոլեկտիվի անդամների մեծ մասը կանայք են, ապա կունենանք, որ 

մանկավարժական կոլեկտիվներում սոցիալական աջակցության ի սկզբանե թույլ  

ռեսուրսը սթրեսի նախանշանների ուժեղացմանը համեմատ էլ՛ ավելի է թուլանում, 

և դժվարությունների առաջ հայտվող տղամարդ-ուսուցիչը, որպես կանոն, 

ստիպված է լինում առանց կոլեկտիվի գործուն աջակցության  հաղթահարել  դրանք 

[19, էջ 95]: 

     Քոլեջի ուսուցիչների շրջանում աշխատանքային սթրեսի հաղթահարման 

գենդերային  տարբերություններին  նվիրված   հետազոտությունները բացահայտել 

են, որ կին ուսուցիչների ինքնատիրապետումը տղամարդկանց համեմատ ավելի 
ցածր է, իսկ սոցիալական աջակցության ակնկալիքը և տագնապայնությունն ավելի 
բարձր [21]: Թվում է, թե մանկավարժական կոլեկտիվում սոցիալական ռեսուրսի 

թուլությունը պետք է վաներ կանանց ուսուցչի մասնագիտությունից, բայց դպրոցում 

նրանց ճնշող մեծամասնություն լինելը փաստում է, որ իրականում  

մասնագիտական իրավիճակներում կին-ուսուցիչների մոտ աջակցության ռեսուրսն 

ավելի արդյունավետ է գործում, քան տղամարդ- ուսուցիչների մոտ: Ուրեմն կարելի 

է ենթադրել, որ  կին-ուսուցիչները դպրոցում մեծամասնություն են նաև այն 

պատճառով, որ տղամարդկանց հետ համեմատած ավելի մեծ 

հաղորդակցայնություն և սոցիալական աջակցության ակնկալիքներ ունենալով, 

նախ ավելի պատրաստակամությամբ են փոխհատուցում մանկավարժական 

կոլեկտիվին բնորոշ սոցիալական աջակցության ռեսուրսի թուլությունը, և երկրորդ. 

կոլեկտիվում մասնագիտական սթրեսների ժամանակ կին-ուսուցիչների 

փոխհարաբերություններում աջակցության թուլացումն ավելի քիչ է լինում,  քան 

տղամարդ-կին և տղամարդ-տղամարդ փոխհարաբերություններում:        

Այսպիսով, կարծում ենք, որ կին- ուսուցիչները դպրոցում  մեծամասնություն են,  

որովհետև. 
1.Կանանց բնախոսական առանձնահատկությունները, տղամարդկանց 

համեմատ, ավելի նպաստավոր են այսօրվա դպրոցի կրթական գործընթացում 

առաջացող մասնագիտական սթրեսներից ավելի արդյունավետ   պաշտպանվելու 

համար: 

2.Կրթական գործընթացի առանձնահատկությունները, հոգեբանորեն 

կաշկանդում են հատկապես տղամարդկանց և դրանով իջեցնում մանկավարժի 

մասնագիտության գրավչությունը  նրանց համար: 
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3.Կին-ուսուցիչների համար ընդունելի է և՛ ուսուցչի աշխատանքի ոչ բարձր  
արդյունավետությունը, և՛ հաջողության դեպքում շրջապատի կողմից լավ 
մասնագետ ճանաչվելու   հետաձգված   հնարավորությունները, իսկ տղամարդկանց 

համար՝ ոչ: 
4.Մանկավարժական կոլեկտիվում սոցիալական աջակցության ռեսուրսներների  

թուլությունը   կանայք  ավելի հաջողությամբ են փոխհատուցում, քան տղամարդիկ:  

Ավելացնենք ևս մի կարևոր հանգամանք՝ հասարակական կարծիքը: Ըստ 

հարցումների տղամարդկանց համար շատ կարևոր են համարվում «հաջող 

կարիերան», «ակտիվ սոցիալական կյանք ու շատ ընկերներ ունենալը»,, 

«աշխատանքով ընտանիքն ապահովելը» [17, էջ 27]: Ակնհայտ է, որ ուսուցչի 

մասնագիտությունն  այդ պահանջները բավարարելու հնարավորություն չի տալիս, 

հետևաբար հասարակության կողմից  «տղամադկային» չի ճանաչվում: Եթե ելնենք 

աշխատանքից բավարարվածության Ֆ. Հերցբերգերի  «մոտիվացիոն-հիգիենիկ» 

տեսությունից, որտեղ «մոտիվացիոն» գործոններ են համարվում աշխատանքի 

բովանդակությունը, նվաճումները,շրջապատի կողմից ճանաչումը և որակավորման 

բարձրացման հնարավորությունը, ապա կտեսնենք, որ տղամարդու համար 

ուսուցչի  մասնագիտության ընտրության  դեպքում այդ գործոններից և ոչ մեկը չի 

բավարարվում [22]: Մյուս՝ «հիգիենիկ» գործոնների՝ աշխատանքի պայմանների, 

աշխատավարձի, ադմինիստրացիայի վարքագծի և կոլեկտիվում 

փոխհարաբերությունների բարենպաստ պայմանների դեպքում առաջանում է 

հատուկ վիճակ, որը հանգեցնում է աշխատանքի բնույթից  անբավարարվածության 
զգացումի  նվազման, բայց ոչ բավարարվածության աճի :  

  Մեր վերլուծություններում  անդրադարձանք  կրթական քաղաքականության 

տիրույթում  լուծվելու հնարավորություն ունեցող խնդիրներին, քանի որ մյուս 

խնդիրները՝ աշխատանքային առաջընթացի հնարավորությունների ստեղծումը, 

աշխատավարձի բարձրացումը և այլն, կարող են լուծվել պետության ընդհանուր 

քաղաքականության համատեքստում: Կարծում ենք, որ տղամարդիկ կվերադառնան 

դպրոց ուսուցչի աշխատանքի մոտիվացիոն գործոնների բավարարման դեպքում, 

որն,  ըստ մեզ, այսօրվա մանկավարժական կրթության և դպրոցի կառավարման   

համակարգի պայմաններում լիովին  իրականացնել հնարավոր չէ: Խնդրի վիճակը 

բարելավելու համար կարծում ենք, որ  առաջին հերթին  պետք է վերակառուցել 

մանկավարժների մասնագիտական կրթության և վերապատրաստման 

գործընթացը, շեշտը դնելով ապագա և գործող ուսուցիչներին անհրաժեշտ ոչ միայն 

իմացական, այլև մասնագիտական կարևոր բոլոր ֆիզիկական և հոգեբանական 

ռեսուրսների ձևավորման և զարգացման վրա: Երկրորդ, անհաժեշտ է դպրոցում 

բարելավել սոցիալական աջակցության մթնոլորտը: Դրա համար 

ուսումնադաստիարակչական գործընթացը պետք է կազմակերպվի այնպես, որ 

արդյունավետ լինելու համար ուսուցիչը  համագործակցի և՛ գործընկերների, և՛ 

սովորողների, և՛  ղեկավարության  հետ: Երրորդ, որպեսզի մանկավարժական 

կոլեկտիվի անդամներն աշխատանքի ընթացքում ունենան համագործակցելու, 

նախաձեռնություն հանդես բերելու և փոխօգնության մշտական 

շահագրգռվածություն, որը նրանց միավորի նույնիսկ սթրեսային պայմաններում, 

անհրաժեշտ է, որ ուսուցիչների աշխատավարձը կապված  լինի կոլեկտիվի 

աշխատանքային հաջողությունների և առաջին հերթին սովորողների ուսումնական  

առաջադիմության հետ:  
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РЕЗЮМЕ 

О НЕКОТОРЫХ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ  ФАКТОРАХ,  

ФЕМИНИЗИРУЮЩИХ УЧИТЕЛЬСКУЮ ПРОФЕССИЮ 

                                              ПЕТРОСЯН Р. Е. 

          В статье, на основании анализа исследований, утверждающих, что в 

педагогических ситуациях у учителей обоих полов актуализируются, в основном, 

личностные ресурсы, показано, что женщины-учителя чаще и эффективнее их 

актуализируют, лучше компенсируют влияние стрессов и получают большее 

удовлетворение от своего труда, чем мужчины, которых больше стесняет внешняя 

упорядоченность, невысокая эффективность педагогического труда, тем более, что 

они труднее адаптируются в женских коллективах, и избегают таких профессий, не 

дающих возможност быть успешным, иметь широкий дружеский круг и материально 

обеспечить семью. Для преодоления создавшейся ситуации автор считает 

целесообразным совершенствовать профессиональное образование и переподготовку 

педагогов так, чтобы оно развивало их когнитивные, и, особенно, личностные 

психологические ресурсы. Для усиления ресурсов социальной поддержки и 

сплоченности педагогического коллектива нужно системно стимулировать и 

поощрять сотрудничество учителей,  заинтересовать их  в общих  успехах и 

творческих начинаниях. 

                                                      SUMMARY  

ON THE SOCIO-PSYCHOLOGICAL FACTORS FEMINIZING THE TEACHERS‟ 

PROFESSION 

                                                 PETROSYAN R.E. 

   The author of the article based on carried out research claims that  in pedagogical 

situations teachers of both sexes actualize mainly their personal resources, and shows, that 

women teachers use them more often and more effectively, can better compensate for the 

impact of stress and get more satisfaction from their work, while men, who are more 

constrained by external orderliness, low efficiency of pedagogical work, especially as they 

are more difficult to adapt in predominantly female work groups and avoid such professions 

that do not allow being successful, to have a wide circle of friends and financially support 

their family.  

To overcome the situation, the author considers it expedient to improve the education and 

retraining of teachers in a way that it develops both cognitive and, in particular, personal 

psychological resources of both future and acting teachers. To strengthen the resources of 

social support and cohesion of the teaching staff, systematically stimulate and encourage 

the cooperation of teachers in the school. Financing of schools and the salary of teachers 

should be linked with the progress of students so that would be materially interested in 

common successes and creative endeavors. 
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