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1.

Ան կա խու թյան ա ռա ջին 30 տա րի նե րի ըն թաց քո ւմ Հայաս տա նի 
կր թա կան հա մա կար գին հա տո ւկ են ե ղել ոչ մաս նակ ցային և ուղ ղա
հայաց փոխ հա րա բե րու թյո ւն նե ր։ 80ա կան նե րի վեր ջին և 90ա կան
նե րի սկզ բին բազ մա կար ծու թյան վե րել քից հե տո ՀՀ քա ղա քա ցի նե րն 
ապ րել են ի րա վո ւնք նե րի նվաճ ման, ա նա զա տու թյո ւն նե րի հաղ թա
հար ման և ժո ղո վր դա վա րա կան հաս տա տու թյո ւն նե րի ձևա վոր ման 
բա րդ պայ ման նե րո ւմ, ինչն ան մի ջա կան ազ դե ցու թյո ւն է թո ղել հան
րա կր թա կան և բու հա կան հա մա կար գե րի վրա ։

ՀՀ հան րա կր թու թյան հա մա կար գո ւմ կր թա կան բո վան դա կու թյան 
վե րա փոխ մա նն ուղղ ված սույն հայե ցա կար գը հեն վո ւմ է ար դի ա կա
նու թյան դա րա շր ջա նո ւմ հայ կա կան լու սա վո րու թյան պատ մա կան 
ուղու և հայու թյան ար դի ա կա նաց ման ըն թաց քի նկատ մա մբ վե րա
նայ ված մո տեց ման վրա։ Բա ցի այդ, փաս տա թո ւղթն ան դրա դառ նո ւմ 
է 1988 թվա կա նից ի վեր Հայաս տա նո ւմ ձևա վոր վող քա ղա քա ցի ա
կան ինք նա կազ մա կե րպ ման մշա կույ թին և փոր ձո ւմ կր թու թյան բո
վան դա կու թյան ու ղե նիշ նե րի և լրա ցու ցիչ կր թա կան ծրագ րե րի մի
ջո ցով ձևա կեր պել կր թա կան և դաս տի ա րակ չա կան հա մա պար փակ 
նպա տակ ներ` ու ժե ղաց նե լու քա ղա քա ցի նե րի հա սա րա կա կան 
նե րգրավ վա ծու թյու նը, բազ մա կար ծու թյո ւնն ու ա մե նօ րյա 
ժո ղո վր դա վա րա կան մաս նակ ցային մշա կույ թը, քն նա դա տա-
կան և ստեղ ծա գոր ծա կան մտա ծո ղու թյո ւնն ու քա ղա քա ցի ա-
կան հա մե րաշ խու թյու նը ։
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 Հետ խո րհր դային շր ջա նո ւմ Հայաս տա նո ւմ կա տար ված կր թա կան 
ռե ֆո րմ նե րի մա սին հե տա զո տու թյո ւն նե րո ւմ ու վեր լու ծու թյո ւն նե
րում կա րե լի է ա ռա նձ նաց նել ե րեք հիմ նա կան թե մա և ըստ այդմ՝ մեզ 
մատ չե լի նյու թը կա րե լի է բա ժա նել ե րեք խմ բի։ Ա ռա ջի նո ւմ հա մե մա
տա կան վեր լու ծու թյո ւն ներ են մոտ 25 տա րո ւմ հետ սո ցի ա լիս տա կան 
երկր նե րո ւմ կա տար ված հա մա կար գայինկա ռո ւց ված քային բնույ թի 
ռե ֆո րմ նե րի մա սին, ո րո նց նպա տա կը ե ղել է շար ժու մը խորհրդային 
կր թա կան հա մա կար գից դե պի եվ րո պա կան կր թա կան տա րա ծու թյուն 
(ապակենտրոնացում,պլուրալություն,գնահատմաննորսկզբունք
ներ,կրթականնորչափորոշիչներևայլն), ինչ պես նաև կր թա կան 
բո վան դա կու թյան մեջ ազ գային մշա կույ թի և ար ժեք նե րի դե րի վե
րագնա հա տու մը։ Այս ա ռու մո վ՝ տպա վո րու թյո ւնն այն է, որ, ե թե նույ
նի սկ այդ մա սին բա ցա հայտ չի խոս վո ւմ, այս եր կա րա տև և ծախ սա
տար աշ խա տա նքն իր հիմ նա կան նպա տակ նե րին չի հա սել մի շա րք 
պատ ճառ նե րով, ո րո նց թվո ւմ են տն տե սա կան դժ վա րու թյուն նե րը, 
պա տե րազ մը, բայց հատ կա պես խո րհր դային ժա ռան գու թյան շա րու
նակ վող ազ դե ցու թյու նը։ Ա մեն դեպ քո ւմ, ար դյո ւնք նե րը հե ռու են գո
հա ցու ցիչ լի նե լո ւց, և սա այս կամ այն չա փով վե րա բե րո ւմ է հետ
խորհր դային երկր նե րից շա տե րի ն։ 

Ե րկ րո րդ խմ բի հե տա զո տու թյո ւն նե րը քն նար կո ւմ են նաև 
կրթական բովանդակությանը վերաբերող հարցեր՝ ել նե լով հետ
խորհրդային շր ջա նո ւմ գա ղա փա րա բա նա կան բնույ թի փո փո խու
թյուն ներ կա տա րե լու, հետ խո րհր դային ազ գային ինք նու թյո ւն կա
ռու ցե լու ան հրա ժեշ տու թյան և այդ գոր ծո ւմ կր թու թյա նը վե րա գր վող 
դե րի գի տակ ցու մի ց։ Այս խմ բի նյու թը քիչ է և, ինչ վե րա բե րո ւմ է հատ
կա պես ազ գային ինք նու թյան թե մայի պար զա բան մա նը, մա կե րե
սայի ն։ Ակնհայտ է, որ այս տեղ պա հա նջ վո ւմ են նոր մո տե ցո ւմ ներ և 
ա վե լի լուրջ փոր ձա գի տա կան ու հե տա զո տա կան կա րո ղու թյո ւն նե ր։ 
Ինք նի ն հար ցադ րումը՝ կր թու թյան որ պես նոր հա սա րա կու թյան (և 
մշա կու թային ինք նու թյան), նոր ար ժեք նե րի ու հա րա բե րու թյո ւն նե րի 
կա ռուց ման կար ևոր մի ջո ցի մա սին, ա մե նայն հա վա նա կա նու թյա մբ 
ճի շտ է, ե թե ան տե սե նք այն հան գա ման քը, որ այս ճա նա պար հը ա վե
լի շուտ նման է փա կու ղո ւ։ Սա կայն, կր թու թյան հա մա կար գի ռե ֆոր մի 
հա մար ան հրա ժե շտ են նոր մտա ծո ղու թյա մբ մար դիկ, իսկ նման մար
դիկ կա րող են ձևա վոր վել մի այն նոր կր թու թյան շնոր հի վ։ Հա վա նա
բար պե տք է գտ նել ա վե լի նո ւրբ, ա վե լի ճկո ւն սխե մա նե ր։ 

Եր րո րդ խմ բի աշ խա տա նք նե րո ւմ, ո րո նք ինչոր ընդ հա նո ւր կող
մեր ու նեն նա խո րդ խմ բի հետ, քն նա րկ վո ւմ են իմացաբանականմե
թոդաբանական բնույթի հարցեր, և այս եր կու խմ բի մի քա նի աշ
խա տա նք նե րն են, որ ա ռա վե լա պես հե տա քրք րա կան են մեզ հա մար 
և են թա կա ա վե լի ման րա մա սն քն նու թյա ն։ Անհ րա ժե շտ է նշել, որ, 
հաս կա նա լի պատ ճառ նե րով, կր թա կան բո վան դա կու թյա նը և դրան 
առնչ վող մի շա րք հար ցե րի վե րա բե րող հե տա զո տու թյո ւն նե րի նյութն 
ա ռա ջին հեր թին պատ մու թյան (և հատ կա պես հայ ժո ղո վր դի պատ
մու թյան) դա սա գր քե րն են և պատ մու թյա ն՝ որ պես դպ րո ցա կան 
ա ռար կայի դա սա վա նդ ման մե թոդ նե րը։ Այս տեղ խոս քը նախ և ա ռաջ 
մի ջազ գային փոր ձա գի տա կան խմ բե րի կա տա րած ու սո ւմ նա սի րու
թյո ւն նե րի մա սին է՝ մի դեպ քո ւմ Հա րա վային Կով կա սի ե րեք երկր նե
րո ւմ, մյո ւս դեպ քո ւմ Թո ւր քի այո ւմ և Հայաս տա նո ւմ, ո րո նք մատ չե լի 
են այդ աշ խա տա նք նե րն ամ փո փող ժո ղո վա ծու նե րի տես քո վ։

 Կար ևոր տար բե րա կու մը երկ րո րդ և եր րո րդ խմ բե րի մի ջև այն է, 
որ եր րոր դո ւմ հիմ նա կա նո ւմ կա րե լի է բա վա րար վել ժա մա նա կա կից 
պատ մա գի տու թյան լայ նո րեն ըն դո ւն ված սկզ բո ւնք նե րը վկայա կո չե
լով (ո րոն ցից դա սա գր քե րի հե ղի նակ նե րն ըստ եր ևույ թին ան տե ղ յակ 
են, թեև ակն հայտ է նաև իշ խա նու թյա ն՝ ի դե մս ԿԳ նա խա րա րու թյան, 
ուղ ղա կի պատ վե րը հե ղի նակ նե րի ն՝ գրե լու հայա կե նտ րոն, ազ գայ նա
կան պատ մու թյո ւն, վե րար տադ րե լու այն, ինչ կոչ վո ւմ է « պաշ տո նա
կան գի տե լիք»), մի նչ դեռ երկ րոր դո ւմ (այս տեղ խոս քը հիմ նա կա նո ւմ 
ա մե րի կա հայ հե տա զո տող Շել լի Մա րի Թեր զյա նի ա տե նա խո սու
թյան մա սին է) կր թու թյան ա պա խո րհր դայ նա ցու մը, հետ խո րհր դային 
ազ գային ինք նու թյան կա ռու ցու մը և հա րա կից այլ թե մա ներ ըմբռնվում 
և մեկ նա բան վո ւմ են բա վա կան վե րա ցա կան և մա կե րե սային ձևով։ 
Սրա պատ ճառ նե րից մե կն այն է, որ հե տա զո տո ղը չի ծա նո թա ցել 
այդ թե մային վե րա բե րող տե ղա կան ու սո ւմ նա սի րու թյո ւն նե րին և չի 
էլ փոր ձել զրու ցել հու մա նի տար ո լոր տի գիտ նա կան նե րի ու հե տա զո
տող նե րի հետ, թեև տաս նյակ հար ցազ րույց ներ է ա րել, խո սե լով նաև 
ազ գային ինք նու թյան մա սին, կր թու թյան ո լոր տի մաս նա գետ նե րի ու 
փոր ձա գետ նե րի հե տ։

 Խո րհր դային Մի ու թյան փլու զու մից հե տո նախ կին սո ցի ա լիս տա
կան երկր նե րը և խո րհր դային հան րա պե տու թյո ւն նե րը, ի թի վս այլ 
բա նե րի, զբաղ ված է ին ի րե նց կր թու թյան հա մա կար գի փո խա կե րպ



ˡ  98  ˡ  ՔՆՆԱԴԱՏԱԿԱՆ ԵՎ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹ
ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՄԵՐԱՇԽՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԱՍ 1. ՀՀ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԱՄՓՈՓՈՒՄ

ման եր կու հիմ նա կան ուղ ղու թյա մբ. արևմ տա կա նա ցո ւմ և ազ գայ նա
ցո ւմ՝ այդ ըն թաց քո ւմ (իբրև թե) ա զատ վե լով խո րհր դային ժա ռան գու
թյու նից, և ե թե արևմ տա կա նաց ման պա հա նջ նե րը կա րող է ին թվալ 
հաս կա նա լի, թեև ինչ պես պա րզ դար ձավ, հիմ նա կա նո ւմ ա նիրա գոր
ծե լի, ա պա ազ գայ նա ցու մը կա րող էր թվալ և հաս կա նա լի, և ի րա գոր
ծե լի։ Ի րա կա նո ւմ, ա մե նա դժ վա րին հար ցը, որ բնա կա նա բար ան պա
տաս խան է մնա ցել կամ հա մար վել ինք նին հաս կա նա լի, թաքնված 
է այն պի սի ար տա հայ տու թյո ւն նե րո ւմ, ինչ պես «ա պա խո րհր դայ նա
ցո ւմ», «ազ գային ինք նու թյո ւն», «ազ գային ար ժե հա մա կա րգ» և 
այլն, որ տեղ «ազ գայի նը» հա մար վո ւմ է հեշ տու թյա մբ վե րա գտ նե լի, 
խորհրդայի նից տա րան ջա տե լի, ե թե ոչ՝ ինք նըս տին քյան հաս կա նա լի, 
այլ ոչ թե քն նա դա տա կան վե րա նայ ման և վե րս տին կա ռո ւց ման են
թա կա մի բա ն։ 

Այժմ ա վե լի ման րա մաս նո րեն քն նու թյան առ նե նք թե մա նե րից յու
րա քան չ յու րին վե րա բե րող ու սո ւմ նա սի րու թյո ւն նե րից մի քա նի սը և 
փոր ձե նք ամ փո փել ու գնա հա տել այդ նյու թը՝ այս հա մա տե քս տո ւմ 
մատ նան շե լով սույն փաս տա թղ թի հիմ նա կան նպա տակ նե րը։ Հետ սո
ցի ա լիս տա կան երկր նե րո ւմ կր թա կան հա մա կար գի փո խա կեր պո ւմ
նե րի իր հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյու նը (2009) Ի վե տա Սի լո վան 
սկ սո ւմ է հետ ևյալ ընդ հա նո ւր դի տա րկ մա մբ. « Բո լոր հետ սո ցի ա լիս
տա կան երկր նե րը կր թա կան բա րե փո խո ւմ նե րի հա մար որ դեգ րո ւմ 
է ին այս կամ այն արևմ տյան գա ղա փա րա բա նու թյու նը հետ ևյալ բա
ղադ րիչ նե րով. կր թու թյան ժո ղո վր դա վա րա ցո ւմ, ա պա կե նտ րո նա
ցո ւմ, ա զա տա կա նա ցո ւմ, պլու րա լա ցո ւմ, հու մա նիս տա կա նա ցո ւմ և 
այլն։ Փո խա կեր պո ւմ նե րը կա տար վո ւմ է ին կր թու թյան հա մա կար գի 
բո լոր տի րույթ նե րո ւմ. կր թու թյան ֆի նան սա վո րո ւմ, կր թու թյան կա
ռա վա րո ւմ, ու սո ւմ նա կան ծրագ րեր և դա սա գր քեր, քն նու թյան և 
գնա հատ ման հա մա կար գեր, ու սու ցիչ նե րի կր թու թյո ւն և են թա կա
ռո ւց վա ծք»։ Ինչ պես քա ղա քա գի տա կան գրա կա նու թյան հիմ նա կան 
ուղ ղու թյան մե ջ՝ կր թա կան ռե ֆո րմ նե րի հա մար ռազ մա վա րու թյո ւն
ներ մշա կող նե րը նույն պես են թադ րո ւմ է ին գծային, ու ղիղ փո խա կեր
պո ւմ ավ տո րի տա րու թյու նից դե պի « ժո ղո վր դա վա րու թյո ւն», բայց 
դի տար կո ւմ նե րն ու հե տա զո տու թյո ւն նե րը վկայո ւմ է ին բո լո րո վին այլ 
բա նի մա սին, և այս մո տե ցու մը հե տա գայո ւմ հիմ նա վո րա պես վե րա
նայ վե ց։ 

Այս պի սով հետ սո ցի ա լիս տա կան երկր նե րի հա մար կր թա կան 
ռե ֆոր մի գլ խա վոր ռազ մա վա րու թյո ւն է դառ նո ւմ կր թա կան մո դել
նե րի, պրակ տի կա նե րի ու դիս կո ւրս նե րի փո խա ռու մը, ներ մու ծո ւմն 
Արև մուտ քի ց։ Ինչ պես պա րզ դար ձավ, սա բա վա կան բա րդ գոր ծըն
թաց է, ո րը են թադ րո ւմ է մաս նա վո րա պես ներ մո ւծ վող նյու թի ընտ
րո ղա կան մեկ նա բա նու թյո ւն կամ «զ տո ւմ»։ Ինչ պես նշո ւմ է Սի լո վա ն՝ 
փո խադրու մը կա րող է նե րա ռել ոչ մի այն պրակ տի կա ներ, այլև դիս
կուրս ներ, կա րող է փո խա դր վել ոչ թե կր թա կան հա մա կար գի ո րո շա
կի կողմ, այլ մի այն դրան զու գո րդ ված քա ղա քա կան դիս կո ւր սը, որն 
իր հեր թին կա րող է մեկ նա բան վել (և այդ պե ս՝ լե գի տի մաց վել) ըստ 
տե ղա կան հա մա տե քս տի հրա մայա կան նե րի։ Այս պի սով, եզ րա կաց
նում է հե տա զո տո ղը, կր թա կան փո խա ռո ւմ նե րը յու րա քան չ յո ւր երկ
րի դեպ քո ւմ տե ղի են ու նե նո ւմ ե զա կի պատ մա կան, քա ղա քա կան, 
սո ցի ա լա կան և մշա կու թային հա մա տե քս տո ւմ։ Դրա նք բա րդ գոր ծըն
թաց ներ են, ո րո նք կա րող են ըն դու նել ան կան խա տե սե լի հե տագ ծեր 
և հան գեց նել բազ մա թիվ նպա տա կա կե տե րի ։

 Թեր զ յա նի ա տե նա խո սու թյու նը (2010) մեզ մատ չե լի մի ակ հե տա
զո տու թյո ւնն է, որ տեղ հետ ևո ղա կա նո րեն քն նա րկ վո ւմ է կա պը դպրո
ցա կան ու սո ւմ նա կան ծրագ րե րի և հետ խո րհր դային հայ ինք նու թյան 
ձևա վոր ման աշ խա տան քի մի ջև։ Նա նկա տո ւմ է, որ Խո րհր դային 
Միու թյու նից ան կա խա ցու մը թո ղեց Հայաս տա նի կր թու թյու նը գա ղա
փա րա բա նա կան վա կո ւու մի մեջ, ուս տի « պա հա նջ վո ւմ էր ու սո ւմ նա
կան ծրագ րե րի ռե ֆո րմ՝ տա րա ծե լու նոր գի տե լիք, հմ տու թյուն ներ և 
ար ժեք ներ, ո րո նք ան հրա ժե շտ է ին նոր մի ջազ գային ի րադ րու թյան 
մեջ գոր ծե լու հա մար»։ Թեր զ յա նի կար ծի քո վ՝ ազ գային ու սո ւմ նա կան 
ծրագ րի որ դեգ րու մը օգ նեց լց նե լու այդ վա կո ւու մը՝ կա ռու ցե լով նոր 
քա ղա քա ցի ա կան և էթ նի կա կան գի տակ ցու թյո ւն՝ դրա նով իսկ բնո
րո շե լով հետ խո րհր դային Հայաս տա նը։ Հի մն վե լով բազ մա թիվ հար
ցազ րույց նե րի ու ֆո կո ւսխմ բե րի հետ կա տա րած աշ խա տան քի և սե
փա կան դի տար կո ւմ նե րի վրա՝ նա եզ րա կաց նո ւմ է. « Հետ խո րհրդային 
հայ ազ գային ինք նու թյու նը զար գաց վեց ազ գային խո րհր դա նիշ նե րի, 
ժո ղո վր դա վա րա կան պրակ տի կա նե րի և դա սա վա նդ ման ու ուս ման 
նկատ մա մբ նոր մո տե ցո ւմ նե րի օգ տա գո րծ ման մի ջո ցով»։ Ինչ պես 
ար դեն նշ վե ց՝ ազ գային ինք նու թյան հար ցի և ըստ այդմ՝ ու սո ւմ նա
կան ծրագ րե րի վե րա նայ ման աշ խա տան քի ար դյո ւնք նե րի այս պի սի 
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մեկ նա բա նու թյու նը, մա կե րե սային է։ Հե ղի նա կն ան տե սել է հետ սո
ցիա լիս տա կան երկր նե րո ւմ մշա կու թային ինք նու թյան և հա րա կից 
հար ցե րի նվիր ված ծա վա լո ւն գրա կա նու թյու նը ։

 Խո րհր դային և հետ խո րհր դային շր ջա նի այբ բե նա րան նե րի հա
մե մա տա կան վեր լու ծու թյան վրա են հի մն ված Կա րի նե Փա լան ջյա-
նի՝ հայ լի նե լու մա սին հետ խո րհր դային շր ջա նի պատ կե րա ցո ւմ նե րի 
և դրա նք կր թա կան բո վան դա կու թյան մի ջո ցով տա րա ծե լու ջան քե րի 
գնա հա տա կան նե րը (2014)։ Նրա կար ծի քո վ՝ Հայաս տա նի դպ րոց նե րի 
հա մար ստե ղծ ված այբ բե նա րան նե րը հի մք չեն տա լիս մտա ծե լու, թե 
եր կի րն իս կա պես ցան կա նո ւմ է ան ցո ւմ կա տա րել խո րհր դայի նից դե
պի եվ րո պա կան կր թա կան տա րա ծու թյո ւն՝ հար մար վե լով արևմ տյան 
մո տե ցո ւմ նե րի ն։ Այս դա սա գր քե րը թույլ են տա լիս եզ րա կաց նել, որ 
դրա նց հե ղի նակ նե րը չեն կա րո ղա ցել գլո ւխ հա նել գլո բալ քա ղա քա
ցի ու թյան ար ժեք նե րի (բա ցու թյո ւն, բազ մամ շա կու թայ նու թյո ւն, հան
դո ւր ժո ղա կա նու թյո ւն, մար դու ի րա վո ւնք ներ) և հայ ազ գային ինք նու
թյան ե զա կի ու թյան մր ցա կից պա տո ւմ նե րից. «Դպ րո ցա կան դա սա
գր քե րը շա րու նա կո ւմ են դի տել հայ ազ գը ա ռան ձին էթ նոազ գային 
տե սան կյու նից, վեր լու ծու թյո ւն նե րն ի հայտ են բե րո ւմ պա տո ւմ նե ր՝ 
կա ռո ւց ված հայ ազ գի բա ցա ռա պես էթ նոմ շա կու թային և լեզ վա կան 
հղաց ման վրա»։ Փա լան ջյա նը եզ րա կաց նո ւմ է. « Թեև գլո բալ դիս
կուրս նե րն ի րոք կա րող են շր ջա նա ռել հետ խո րհր դային կր թա կան 
տա րա ծու թյան մեջ, տե ղա կան քա ղա քա կա նու թյո ւնն է (politics), որ 
վեր ջին հաշ վով ձևա վո րո ւմ է կր թա կան քա ղա քա կա նու թյո ւն ներ 
(policy) և պրակ տի կա ներ այս ըն թեր ցա րան նե րո ւմ … Խո րհր դային 
կր թա կան քա ղա քա կա նու թյո ւն նե րն ու պրակ տի կա նե րն ան պայ մա
նո րեն չեն փո խա րին վել արևմ տյան նե րո վ։ Փո խա րե նը, կա տար վել է 
վե րա դա րձ պատ մա կան ժա ռան գու թյա նը՝ ու ժե ղաց նե լով հայ ինք
նու թյան էթ նոմ շա կու թային հղա ցու մը»։ Նման եզ րա հան գո ւմ ներ ենք 
գտ նո ւմ նաև հա ջո րդ եր կու ու սո ւմ նա սի րու թյո ւն նե րո ւմ։

 Հա րա վային Կով կա սո ւմ պատ մու թյան դա սա գր քե րին և դա սա
վա նդ մա նը նվիր ված ու սո ւմ նա սի րու թյու նը (2014) ա ռաջ նո րդ վո ւմ է 
այն մտ քով, որ պատ մա կան կր թու թյո ւնն ա ռա նց քային դեր է խա ղում 
ազ գային գա ղա փա րա բա նու թյո ւն նե րի ու ինք նու թյո ւն նե րի կա ռուց
ման գոր ծո ւմ, և ազ գա մի ջյան հա կա մար տու թյո ւն նե րով հա րո ւստ 
տա րա ծա շր ջա նի հա մար ա ռա ջար կո ւմ է պատ մա կան կր թու թյան ու 

պա տո ւմ նե րի վե րա նայ ման ընդ հա նո ւր մե թո դա բա նա կան հի մք։ Այս
տեղ տե սա կան և մե թո դա բա նա կան հին մո տե ցո ւմ նե րի (պ րիմօր
դիա լի զմ, է սեն ցի ա լի զմ և այլն) քն նա դա տու թյո ւնն ու ղե կց վում է սո
ցիա լա կան գի տու թյո ւն նե րին և պատ մագ րու թյա նը նոր մո տե ցում նե
րի նկա րագ րու թյա մբ (կո նստ րո ւկ տի վի զմ, դիս կո ւր սի վեր լու ծու թյուն)։ 
Խո րհր դային Մի ու թյան փլու զու մից հե տո խն դիր է դր վե լ՝ ստեղ ծել 
«օբյեկ տիվ և սո ցի ա լիս տա կան գա ղա փա րա բա նու թյու նից ա զատ» 
շա րադ րան քով դա սա գր քե ր։ Սա կայն տա րի նե րի ըն թաց քո ւմ սո ցիա
լիս տա կան գա ղա փա րա բա նու թյա նը փո խա րի նել է ազ գայի նը, և 
այսօր հե ղի նակ նե րը չգի տե ն՝ ինչ պես գրել գա ղա փա րա բա նու թյու նից 
ա զատ դա սա գի րք։ 

Հայաս տա նի կր թու թյան հա մա կար գի վրա ու ժեղ ազ դե ցու թյո ւն է 
թո ղել տն տե սա կան ճգ նա ժա մը և ղա րա բա ղ յան հա կա մար տու թյու նը։ 
Թշ նա մու կեր պա րը խո րա պես ար մա տա ցել է ոչ մի այն կեն ցա ղային 
մա կար դա կո ւմ, այլև մտա վո րա կան և ա կա դե մի ա կան դիս կո ւրս նե
րո ւմ, և ան գամ բա ցա հայտ դժ գո հու թյո ւն է ար տա հայտ վո ւմ « գա ղա
փա րա բա նու թյու նից ա զատ» մո տեց ման նկատ մա մբ։ Նկա տե լով, որ 
1990ա կան նե րի վեր ջից ի վեր Հայաս տա նո ւմ տե ղի է ու նե ցել կր թա
կան պա տո ւմ նե րի հա րա ճո ւն ազ գայ նա ցու մը և էթ նի կա կա նա ցո ւմ, 
որ պատ մու թյո ւն ա ռար կայի մա սին ձևա վոր վել են պաշ տո նա կան 
հստակ գա ղա փա րա կան հրա հա նգ ներ (պատ մու թյան դա սա վա նդ
ման նպա տա կը ազ գային ինք նա գի տակ ցու թյան զար գա ցո ւմն է, ազ
գային նպա տակ նե րի նվա ճու մը, հայ ինք նու թյան պահ պա նո ւմն ու 
ազ գային ար ժե հա մա կար գի զար գա ցու մը), ու սո ւմ նա սի րու թյան հե
ղի նակ նե րը ձևա կեր պո ւմ են մո տե ցո ւմ ներ պատ մու թյան այն պի սի 
դա սա վա նդ ման հա մար, ո րը կդաս տի ա րա կի քա ղա քա ցի ա կան հա
մե րաշ խու թյո ւն և քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյո ւն, թույլ կտա հա մա
տե ղել հայ րե նա սի րու թյո ւնն ու հա մե րաշ խու թյու նը, հրա ժար վել էթ նո
սի և ազ գի բնա կա նա ցու մից և այլն։

« Պատ մու թյան կր թու թյու նը Թո ւր քի այո ւմ և Հայաս տա-
նո ւմ» (2017) ու սո ւմ նա սի րու թյան կե նտ րո նա կան պն դո ւմ նե րից մե
կը սա է. «Այ սօր պատ մու թյան կր թու թյու նը Հայաս տա նո ւմ կրո ղն է 
Խորհր դային Մի ու թյան կր թու թյան ժա ռան գու թյան թե դիս կո ւր սի, 
թե ման կա վար ժու թյան ա ռու մով»։ Պատ մա կան պա տու մի սխե ման 
հետևյա լն է. էթ նո գե նեզ(իս) (ցե ղա սե րո ւմ) – ազ գային գի տակ ցու թյո ւն 
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և ազ գային ա զա տագ րա կան պայ քար – կո մու նի զմ (հետ խո րհր դային 
շր ջա նո ւմ՝ կո մու նիզ մի փո խա րեն ազ գային պե տու թյո ւն)։ Մա քր վե լով 
կո մու նիս տա կան ին տեր նա ցի ո նա լիզ մից և տո գոր վե լով ազ գայ նա կա
նու թյա մբ՝ պատ մա կան պա տու մը դե ռևս ապ շե ցու ցիչ նմա նու թյո ւն 
ունի իր խո րհր դային նա խոր դի հե տ։ Ստաց վո ւմ է, որ պատ մա բան
նե րը չեն կա րող գրել պատ մու թյո ւն և դա սա գր քեր, իսկ ու սու ցիչ նե րն 
էլ չեն կա րող դա սա վան դել պատ մու թյո ւն ա ռա նց գա ղա փա րա բա նու
թյա ն։

 Հայաս տա նո ւմ օգ տա գո րծ վող պատ մու թյան դա սա գր քե րի դիս
կո ւր սի վեր լու ծու թյու նը թույլ է տա լիս հե ղի նակ նե րին կա տա րել մի 
շա րք հետ ևու թյո ւն ներ և տալ ո րո շա կի հա նձ նա րա րա կան նե ր։ Ա հա 
դրան ցից մի քա նի սը. 

ա)  Դա է սեն ցի ա լիս տա կան պատ մա կան պա տո ւմ է, որ կա պո ւմ 
է ան տիկ ան ցյա լը ներ կային հայ ազ գի թվա ցյալ ան փո փոխ 
հատ կու թյո ւն նե րի և հո րին ված մի ա կեր պու թյան մի ջո ցո վ։

բ)   Դա մեկ ձայ նի պա տո ւմ է՝ սևեռ ված պա տե րա զմ նե րի ու քա
ղա քա կան վեր նա խա վե րի՝ հա նո ւն ազ գի ա զա տա գր ման շա
րու նա կա կան պայ քա րի պատ մու թյան վրա ։

գ)   Դա պա տո ւմ է զո հի (զո հու թյան, victimhood) և տար բեր տե սա
կի «ու րիշ նե րի» կող մից ճն շո ւմ նե րի մա սի ն։

դ)  Էթ նոմ շա կու թայ նա կան դիս կո ւր սը, որ ներ կայաց նո ւմ է շա րու
նա կա կա նու թյո ւն 2000 տա րի ա ռաջ ե ղած հայ կա կան կայսրու
թյան և մեր օ րե րի հայ կա կան պե տու թյան ինք նու թյան մի ջև, 
տի րա պե տո ւմ է պա տու մը։ Ուս տի ստաց վո ւմ է մի ա ձույլ և ան
փո փոխ հայ կա կան ինք նու թյո ւն, որ բա ցա ռո ւմ է տար բե րու
թյո ւն նե րը և նա խա պատ վու թյո ւն տա լիս էթ նի կա կան ինք նու
թյա նը քա ղա քա ցի ա կա նի նկատ մա մբ։ 

ե)   Բա րդ պատ մա կան պա տո ւմ նե րը հան գեց ված են ազ գային 
ա զա տագ րա կան պայ քա րի մա սին պար զու նակ պա տու մի՝ 
պա տմ ված քա ղա քա կան վեր նա խա վե րի ձայ նով, որ կա ռու
ցում է է սեն ցի ա լիս տա կան տե սա կետ ան փո փոխ Հայաս տա
նի ու հայ կա կա նու թյան, ինչ պես նաև նրա նց Ու րի շի մա սի ն՝ 
ուժեղ շեշ տով զո հու թյան վրա ։

զ)   Այս այ րա կան ու ռազ մա կան պա րա դիգ մի մեջ կա նայք մե ծա
պես ան տես ված են։ 

է)   Ան կախ մե թո դա բա նու թյո ւնից՝ ազ գայ նա կա նու թյու նը մնո ւմ 
է տի րա պե տող, հազ վա դեպ է պա տա հո ւմ, որ օգ տա գո րծ վեն 
քն նա դա տա կան և ստեղ ծա գոր ծա կան մտա ծո ղու թյո ւն։ 

Ա հա մի քա նի հա նձ նա րա րա կան ներ պատ մու թյան դա սա գր քե րի 
մշակ ման հա մար.

••  հար կա վոր է տե ղա շա րժ դե պի պատ մու թյան կր թու թյան ա պա
գա ղա փա րա բա նա կա նա ցո ւմ և ա պա քա ղա քա կա նա ցո ւմ;

••  հար կա վոր է հաղ թա հա րել ա մե նա գետ մեկ ձայ նի պա տու մը ի 
սեր բազ մա թիվ ձայ նե րի և տե սան կյո ւն նե րի ։

Դժ վա րին հար ցե րի թվո ւմ են. 

•• ազ գայի նի մեկ նա բա նու թյու նը պատ մա կան կր թու թյան մեջ, 
մի լի տա րիզ մը (պատ մու թյան դա սա գր քե րի մի լի տա րիզ մը 
խան գա րո ւմ է ներ կա հա կա մար տու թյո ւն նե րի լո ւծ մա նը); 

•• է սեն ցի ա լիզ մի հաղ թա հա րու մը սո ցի ա լա կան կո նստ րո ւկ տի
վիզ մի տրա մադ րած մի ջոց նե րով և այլն։ 

Սույն փաստաթղթի նպատակն է, ելնելով պատմական համա
տեքստից և հաշվի առնելով ՀՀ կրթական համակարգի անցած 
ճանապարհին առնչվող քննադատական դիրքորոշումներն ու առա
ջարկները, մշակել ՀՀ հանրակրթական դպրոցներում բազմակարծիք 
մասնակցային մշակույթի համար անհրաժեշտ պատմականհասա
րակագիտական բովանդակության ուսուցման սկզբունքներ և կոմ
պետենցիաների ձևավորմանն ուղղված ուսուցման և գնահատման 
առանցքային բաղադրիչներ։
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Հասկացություններիճշտումևմեթոդաբանականդիտարկումներ

 
 Շա րադ րա նքն ի մա ստ ու նի սկ սել ո րոշ հիմ նա րար հաս կա ցու թյո ւն նե
րի ճշգր տու մի ց։

«Կրթություն» հաս կա ցու թյան ար դի ըն կա լու մը սե րո ւմ է լու սա
վո րա կան շա րժ ման ա վան դույ թից, երբ ա ռաս պե լա կան մտա պատ
կեր նե րին փո խա րի նե լու ե կան այն պի սի գա ղա փար ներ, ինչ պի սիք են 
փաստարկվածգիտելիքը,բանականություննուռացիոնալկասկա
ծը։ Ա զա տա գր վե լով հեղինակություններիևհիերարխիկկառույցնե
րի ազ դե ցու թյու նի ց՝ ճա նա չո ղու թյու նը ճա նա պա րհ բա ցեց ռացիոնալ
ևքննադատականմտածողության հա մա ր։ 

Լուսավորության լա վա գույն սահ մա նո ւմ նե րից մե կը պատ կա
նո ւմ է Կան տին, ըստ ո րի լու սա վո րու թյու նը սեփականբանականու
թյունից օգտվելու կարողությունն է։ Դրա նով իսկ, մա րդ կու թյու նը 
մտ նո ւմ է իր չա փա հա սու թյան շր ջա նը, որն ըն դո ւն ված է ան վա նել 
«արդիականություն»։

2.ՄԱՍ

1. Պատ մա կան հա մա տե քստ

ՊԱՏՄԱԿԱՆ-ՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ 
ԿՐԹԱԿԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, ՆՅՈՒԹԻ 
ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐ

Արդիականության հիմ նա կան հատ կա նիշ նե րն են. 

ա) սո ցի ա լա կան ամ բող ջի դի ֆե րեն ցու մը, ո րի ար դյո ւն քո ւմ նրա 
տար բեր բնա գա վառ նե րը բա ժան վո ւմ են մի մյան ցից և զար
գա նո ւմ սե փա կան տրա մա բա նու թյան հա մա պա տաս խան, 
իսկ դրա նց մի ջև ե ղած հա կա սու թյո ւն նե րը լո ւծ վո ւմ են ռա
ցիո նալ ձևով; 

բ) իշ խա նու թյո ւն նե րի, սո ցի ա լա կան խմ բե րի, ինչ պես նաև ռե
սուրս նե րի՝ կա պի տա լի, տեխ նի կայի, բնա կան մի ջոց նե րի մո
բի լի զա ցու մը; 

գ) տեխ նի կա կան, կազ մա կեր պա կան և մշա կու թային նո րա րա
րու թյու նը; 

դ)  աշ խար հի կա ցու մը՝ կրո նի և պե տու թյան տա րան ջա տու մը։ 

Արդիականությունից(modernity) ըն դո ւն ված է տար բե րել արդիա
կանացումը (modernization), ո րը նա խա տես վո ւմ է վե րը նկա րագրած 
գոր ծըն թաց նե րից ու շա ցած կամ դրան ցից ընդ հան րա պես դուրս մնա
ցած ազ գե րի հա մա ր։ Սրա դրա կան կող մը ա րագ, հե տա մո ւտ զար
գա ցո ւմն է, բա ցա սա կա նը՝ դր սից (հա ճա խ՝ գա ղու թա րա րի կող մից) 
պար տա դր վող սխե մա տիզ մը։ Վեր ջի նիս ա ղե տա լի հետ ևա նք նե րից 
հնա րա վոր է խու սա փել մի այն այն դեպ քո ւմ, երբ ինստիտուցիոնալ
բարեփոխումներըզուգակցվումենլուսավորությանբովանդակու
թյաններքինյուրացմամբ,որըևարդիկրթությանհիմնականնպա
տակներիցէ։

 Հայ ժո ղո վո ւր դը, որ քան էլ մաս նակ ցել է հա մաշ խար հային ար
դի ա կա նու թյան ձևա վոր ման հիմ նա կան փու լե րին, այ նո ւա մե նայ նիվ 
պատ կա նո ւմ է « հե տա մո ւտ» ժո ղո վո ւրդ նե րի թվին, ո րո նց նկատ մա մբ 
կի րա ռե լի է արդիականացման գա ղա փա րը։ Դա պայ մա նա վոր ված է 
պատ մա կան հան գա մա նք նե րի ա ռաջ բե րած մեծընդհատումովկամ
մեծխզումով (պե տա կա նու թյան կո րո ւստ, նա խա րա րա կան տնե րի 
ջախ ջա խո ւմ, սո ցի ու մի ա տո մա ցո ւմ), ո րի ար դյո ւն քո ւմ հայ կա կան 
կյան քը (15րդ դա րից սկ սյալ) ըն թա ցել է հար ևան ե րե ք՝ ի րա նա կան, 
օս մա նյան և ռու սա կան կայ սե րա պե տու թյո ւն նե րի են թա կայու թյան 
ներ քո: Այս գա ղու թային վի ճա կը, ո րո շա կի քա ղա քա կր թող ազ դե ցու
թյան հետ մեկ տեղ (ա մեն տիր պե տող այս կամ այն չա փով ո րո շա կի 
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ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՄԵՐԱՇԽՈՒԹՅՈՒՆ

քա ղա քա կր թող գոր ծա ռույթ ի րա կա նաց նո ւմ է), հետ ևյալ բա ցա սա
կան գոր ծոն նե րը՝ 

ա)  ար դի ա կա նու թյա նը մի այն մա սա մբ հա ղո րդ ված մեծ պե տու
թյո ւն նե րի քա ղա քա կր թա կան պար տադ րան քը, 

բ)  ազ գային կյան քի հան գե ցու մը հա մայն քային (մի լե թային) հա
րա բե րու թյո ւն նե րի, ո րը պայ մա նա վոր ված էր սե փա կան պե
տա կան և հան րային կա ռույց նե րի բա ցառ վա ծու թյա մբ,

գ)  ար ևե լա հայու թյան ար դի ա կան մշա կույ թը ա ռաջ է գա լիս և 
զար գա նո ւմ ռու սա կան, ա պա խո րհր դային գե րիշ խա նու թյան 
ներ քո ։

 Նույ նի սկ այդ պայ ման նե րո ւմ, դե ռևս 16րդ դա րո ւմ հայ կա կան 
մի ջա վայ րո ւմ սկի զբ են ա ռել վաղ արդիականացման գոր ծըն թաց
նե րը, ո րո նք նշա նա վոր վել են միլեթականինքնությունիցազգային,
կրոնականից աշխարհիկ ինքնության անցում կատարելու տար
բերփորձերով: Այս գոր ծըն թա ցը մի ա գիծ և մի ա տա րր չի ե ղել. այն 
ունե ցել է իր պատ մա կան յու րա հա տո ւկ հեն քը՝ պայ մա նա վոր ված 
Հայառաքելականեկեղեցուկառույցի,արևելահայևարևմտահայ
թևերի գոյության և հայ առևտրական կապիտալի կենտրոնների
տե ղա կայ ման վճ ռո րոշ հան գա ման քով: Ար դի ա կա նաց ման ա հա այս  
գործըն թաց ներն են հայ կա կան մի ջա վայ րո ւմ խմո րել լու սա վո րու թյան 
հա մար հար կա վոր հո ւմ քը և պայ մա նա վո րել վեր ջի նիս բո վան դա կու
թյու նը: Հայ լու սա վո րու թյու նը մա րմ նա վո րո ւմ են ինչ պես ա ռան ձին 
ան հատ ներ, այն պես էլ մի շա րք աշ խար հիկ և կրո նա կան կր թա կան 
կե նտ րոն նե ր։ 

Ա մեն դեպ քո ւմ, հայ կա կան ար դի ա կա նու թյան (ար դի ա կա
նացման) գոր ծըն թաց նե րը քն նե լիս պե տք է մշ տա պես հաշ վի առ նել 
հայոց պատ մու թյան « տա րա ծաժա մա նա կային հատ վա ծա կա նու
թյան» հաղ թա հար մա նը, ան ցյա լի վե րա կազ մու թյա նը, ընդ հատ ված 
ա վան դու թյան վե րա կա նգն մա նը ուղղ ված շարունակականճիգը։ Սա 
այն ներ քին ինք նու րույ նու թյան վկայու թյո ւնն է, ո րը հնա րա վո րու
թյուն է ըն ձե ռո ւմ ցույց տալ, որ արդիականությանևլուսավորության
առանցքային դրույթները ներունակ են հայոցազգային զարգաց
մանըևորայսօրվակրթությունըպետքէիրականացվիորպեսար

դիականությանհամաշխարհայինևսեփականպատմականփորձե
րիհամատեղում։

Այս մո տե ցու մը նաև կոչ ված է պա տաս խա նե լու ա ռա ջին բաժ
նո ւմ ար ված հար ցա դր մա նը՝ խո րհր դային մո դե լի հաղ թա հար մա նն 
ուղղ ված եր կո ւ՝ քվա զիարևմ տյան և ազ գայ նա կան հա րա ցույց նե
րի հա կադ րու թյան և ի վեր ջո տա պալ ման մա սի ն։ Լու սա վո րու թյան 
ազ գային ա վան դույ թը կա րող է ծա ռայել որ պես ա տա ղձ այդ ան հա
մա տե ղե լի թվա ցող գծե րի մի ա վոր ման և ազ գային ինք նու թյան նո ր՝ 
քա ղա քա ցի ա կան սկզ բո ւնք նե րի վրա հեն ված մո դե լի կազ մա վոր ման 
հա մա ր։

 Հայոց ար դի ա կա նաց ման այս «վերակազմող» (ռե կո նստ րո ւկ տիվ) 
բնույ թը ըմբռ նե լու հա մար կար ևոր մե թո դա բա նա կան նշա նա կու թյուն 
ու նի Խա չիկ Թո լո լ յա նի թե զը հայե րի «տեքստայինժողովուրդ» լի
նե լու մա սի ն։ Թո լո լ յա նը նկա տի է ու նե ցել հայոց ոս կե դա րում ձևա
վոր ված հիմ նա րար տե քս տե րը (Ա գա թան գե ղոս, Կո րյո ւն, Ե ղի շե, 
Խո րե նա ցի), ո րո նք պայ մա նա վո րել են և այ սօր էլ դեռ զգա լի չա փով 
պայ մա նա վո րո ւմ են հայ կա կան հա սա րա կու թյան հա մար օ րի նա կե լի 
« վար քի մո դել նե րը»։ Ա ռա ջա րկ ված մո տե ցու մը հե տա գա զար գաց ման 
հնա րա վո րու թյո ւն է տա լի ս։ Այն կա րող է տա րած վել հայոց պատ մու
թյան ա մե նա տար բեր փու լե րի վրա՝ նե րա ռե լով հնդ կա հայ առևտրա
կա նու թյան ցան ցային հա մայն քո ւմ շր ջա նառ վող նա մա կագ րա կան 
հոս քե րը, Մխի թա րյան մի ա բա նու թյու նից սկի զբ առ նող «բանասիրա
կանազգի» ֆե նո մե նը և նույ նի սկ այ սօր վա սո ցի ա լա կան ցան ցե րի 
դե րի ու սո ւմ նա սի րու թյու նը ընդ հա նո ւր պատ մա կան հա մա տե քս տո ւմ։ 

2. Պատ մա կան և բո վան դա կային  
ա ռա նց քային շեր տե ր

Ս տո րև բեր ված պատ մա կան պլա նո ւմ ուր վա գծ ված են այն բո
վան դա կային շեր տե րը, ո րո նք կա րող են դառ նալ ՀՀ կր թա կան 
հա մա կար գի բո վան դա կային և ար ժե քային բա ղադ րիչ ներ ու 
կողմ նո րո շիչ նե ր։ 
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2.1. Մեծ խզո ւմ

 Շա րադ րա նքն ըստ ա մե նայ նի ան հրա ժե շտ է սկ սել վե րը հի շա
տակ ված Մեծ խզու մից, ո րը Կի լի կյան թա գա վո րու թյան կոր ծա նու
մից հե տո կտ րո ւկ ընդ հա տել է հայ ժո ղո վր դի զար գաց ման ըն թաց
քը։ Անհ րա ժե շտ է հատ կա պես շեշ տել, որ 1516րդ դա րե րի անկման 
պատ ճառ նե րը չեն կա րող հան գեց վել մի այն պե տա կա նու թյան 
կորստյանը։ Այս տեղ կար ևոր է Նի կո ղայոս Ա դոն ցի մի տքն այն մա
սին, որ «Հայաստանումքաղաքականազատությանվախճանըվրա
հասավիսկապեսոչթեԱրշակունիներիևԲագրատուներիթագա
վորականհարստություներիանկումով,այլմոնղոլներիարշավան
քի շրջանում նախարարական տոհմերի կործանումով»։ Սրա նով 
ի ցույց է դր վո ւմ պե տա կա նու թյան ատ րի բո ւտ նե րի և հա սա րա կու
թյան սո ցի ա լա կան կա ռո ւց ված քի տար բե րու թյու նը և վեր ջի նիս է ա
կան նշա նա կու թյու նը ազ գային ինք նա կազ մա կե րպ ման հա մա ր։ Այդ 
ան բա րեն պա ստ ըն թաց քի կար ևոր փու լե րից է ԱկԿոյո ւն լու թո ւրք մե
նա կան ցե ղի տի րա պե տու թյան շր ջա նո ւմ հայ նա խա րա րա կան դա սի 
կեր պա փո խու մը առևտ րա կան նե րի և հոգ ևո րա կան նե րի, ո րը վճ ռա
կան ազ դե ցու թյո ւն է ու նե նո ւմ հե տա գա դա րե րո ւմ հայ կա կան հա սա
րա կու թյան կա ռո ւց ված քի վրա։ 

 Նույն գոր ծըն թա ցի հե ռա հար ար դյո ւնքն էր հայոց ազն վա կա նու
թյա նը պատ կա նող տա րա ծք նե րի զբա ղե ցու մը քո ւրդ բե կե րի կող մի ց։ 
Այս հա մա տե քս տո ւմ պե տք է ցույց տր վի նաև Հայ ե կե ղե ցու բազ մա
գոր ծա ռույթ դե րը Օս մա նյան և Պա րս կա կան կայս րու թյո ւն նե րի տա
րած քո ւմ։ Մի կող մից ա նու րա նա լի է ե կե ղե ցու մեծ վաս տա կը հայ 
բնակ չու թյան կյան քը պե տա կա նու թյան բա ցա կայու թյան պայ ման նե
րո ւմ կազ մա կեր պե լու և ա ռաջ նոր դե լու գոր ծո ւմ։ Մյո ւս կող մից, պե տք 
է նկա տի ու նե նալ, որ ե կե ղե ցին այդ դե րը ստա նձ նել է նաև իշ խող նե
րի հա նձ նա րա րու թյա մբ և ցու ցու մով, որ պես կա ռույց, որն ի վի ճա կի 
է վե րա հս կել իր քրիս տո նյա հո տը ա ռա նց քա ղա քա կան հա վակ նու
թյո ւն ներ ցու ցա բե րե լո ւ։ Որ քան էլ ան հա ճո, ան հրա ժե շտ է նաև հի շա
տա կել, որ Ար ևե լ յան Հայաս տա նը, նախ քան Ռու սա կան կայս րու թյան 
տի րա պե տու թյան տակ ան ցնե լը, զգա լի չա փով մահ մե դա կա նաց ված 
էր։ Այս ա մե նը պե տք է աս վի, ցույց տա լու հա մար, թե ինչ պի սի խոր
քային ան կու մից է ձեռ նար կել հայ ժո ղո վո ւրդն իր ար դի ա կա նաց ման 
գոր ծըն թա ցը ։

2.2. Հայ կա կան լու սա վո րու թյան հիմ նա կան  
բա ղադ րիչ նե րը 

Ար դի ա կա նաց ման այդ մղու մը ան հնա րին կլի ներ ա ռա նց հայ-
կա կան կա պի տա լիզ մի զար գաց ման, ո րը հիմ նա կա նո ւմ տե ղի է 
ու նե ցել Հայաս տա նից դո ւրս (Բա քու, Թիֆ լիս, Պո լիս և այլն), քա նի 
որ դրա նով է պայ մա նա վոր ված ե ղել նաև հայ մտա վո րա կա նու թյան 
կազ մա վոր ման գոր ծըն թա ցը, որն իր տար բեր դրս ևո րո ւմ նե րն է գտել 
հայ կա կան տար բեր կր թա կան կե նտ րոն նե րո ւմ՝ Թիֆ լի սո ւմ, Շու շի ո ւմ, 
Եր ևա նո ւմ, Մադ րա սո ւմ Կոս տա նդ նու պոլ սո ւմ, Մո սկ վայո ւմ, Վե նե տի
կո ւմ, Լվո վո ւմ, Սպա հա նո ւմ և այ լո ւր ձևա վոր ված հա սա րա կա կան
քա ղա քա կան հո սա նք նե րի մե ջ։ 

Բ նա կան է, որ ողջ շա րա դր ման ըն թաց քո ւմ ու շադ րու թյան կենտ
րո նո ւմ պե տք է լի նեն հայ կա կան լու սա վո րու թյան հիմ նա կան բա
ղադրիչ նե րը՝ 

•• կ րոն, աշ խար հի կա ցո ւմ և ռա ցի ո նա լա ցո ւմ;
••  հա սա րա կա կանքա ղա քա կան և կրո նա կան հո սա նք ներ;
••  լու սա վոր չա կան մա մո ւլ և գրա կա նու թյո ւն;
•• դպ րոց ներ և կե նտ րոն ներ;
••  հայ կնոջ ա զա տագ րու մը:

2.3. Ար դի ա կա նաց ման փու լե րը

 Հայ կա կան ար դի ա կա նաց ման ներ կայաց ման ըն թաց քո ւմ ան
հրա ժե շտ է նկա տի ու նե նալ  նաև արևմ տա հայու թյան և ար ևե լա-
հայու թյան ան ցած ճա նա պա րհ նե րի տար բե րու թյու նը, խո սե
լով ինչ պես նույ նու թյո ւն նե րի, այն պես էլ ա ռա նձ նա հատ կու թյո ւն նե րի 
մա սի ն։  

2.3.1. Արևմ տա հայու թյան ար դի ա կա նաց ման փու լե րը 
նպա տա կա հար մար է շա րադ րել, հեն վե լով Հ. Լևոն Զե քի ե ա նի ժա մա
նա կագ րա կան դա սա կա րգ ման վրա՝ 

ա)  հղաց ման շր ջան, ո րը սկ սո ւմ է ա ռա ջին տպա գիր գր քե րից; 
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բ)  հայ կա կան կա պի տա լիզ մի ծաղ կու մը՝ Ջու ղայից մի նչև Մխի
թա րյան նե րի մի ա բա նու թյան հիմ նադ րու մը; 

գ)   հու մա նիս տա կան շր ջան (Վե րած նո ւնդ), «հայրենիքիմտավոր
վերստեղծում»; 

դ)   աշ խար հի կա ցո ւմ՝ Զար թո նք՝ մի նչև Մեծ Ե ղե ռն։ 

Այս մա սի ծան րա կե տե րն են՝ 

•• Հայ տպագ րու թյան սկզբ նա վո րու մը որ պես լու սա վո րու թյան 
և ար դի ա կա նաց ման գոր ծոն, նրա զար գա ցու մը կրո նա կան 
գրա կա նու թյու նից մի նչև պրակ տիկ օգ տա գո րծ ման նյու թեր և 
նույ նի սկ քար տեզ ներ, նրա տա րա ծու մը գաղ թօ ջախ նե րո ւմ և 
Հայաս տա նո ւմ։  

••  Հայ կա կան առևտ րա կան կա պի տա լի մաս նակ ցու թյու նը վաղ 
հա մաշ խար հայ նաց ման գոր ծըն թաց նե րին, նրա ցան ցային 
բնույ թը, հա մա կե ցու թյան նոր մո դե լի ստեղ ծու մը, նրա վճ ռա
կան մաս նակ ցու թյու նը Մադ րա սի լու սա վոր չա կան խմբա-
կի ձևա վոր մա նը:

••  Նույն այդ խմ բա կի գոր ծու նե ու թյու նը, ո րի ա մե նա ցայ տո ւն 
օ րի նակ նե րից մե կը Շա հա միր Շա հա մի րյա նի (17231798) 
«Որոգայթփառաց» փաս տա թո ւղթն է, որն ար տա ցո լո ւմ է հայ 
լու սա վո րու թյան ա ռա ջա դի մա կան գա ղա փար նե րն ու սահ մա
նադ րա կան պե տու թյան դրույթ նե րը ։

•• Մ խի թա րյան մի ա բա նու թյան գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քո ւմ 
«բանասիրականազգ»ի մո դե լի ձևա վո րու մը և այլն։

2.3.2 Ար ևե լ յան Հայաս տա նի ար դի ա կա նաց ման մա սին խո
սե լու ըն թաց քո ւմ շեշ տը պե տք է դր վի ար ևե լա հայ լու սա վո րու թյա ն՝ 
Խա չա տո ւր Ա բո վյա նի, Ստե փա նոս Նա զա րյան ցի, Մի քայել Նալ-
բան դյա նի, Գրի գոր Արծ րու նու և մյո ւս նե րի գոր ծու նե ու թյան վրա ։

•• Խ. Ա բո վյա նի գոր ծու նե ու թյու նը վեր լու ծե լիս պե տք է խու
սա փել ինչ պես «հուզական հայրենասիրության» կլի շե նե
րից, այն պես էլ նրա աշ խար հա քա ղա քա կան կոմ նո րո շո ւմ նե
րի պար զու նակ (միև նույնն է՝ դրա կան թե բա ցա սա կան) ներ
կայա ցու մից, այլ շեշ տը դնել նրա լու սա վո րա կան պրակ տի կա

նե րի վրա՝ եվ րո պա կան ար դի ա կա նու թյան փոր ձի յու րա ցու մից 
մինչև «ժողովրդինլեզուտալու»,նրա«համրությունը» հաղ
թա հա րե լու հրա մայա կա նը, ո րը կազ մո ւմ է « Վերք Հայաս-
տա նի» վե պի լու սա վո րա կան ա ռա նց քը ։

•• Ա ռան ձին թե մա է « Հյու սի սա փայ լը», ո րը կապ ված է  
Ստ. Նա զա րյան ցի և Մ. Նալ բան դյա նի ա նո ւն նե րի հե տ։ 
Վեր ջի նիս մա սին խո սե լիս շեշ տը պե տք է դր վի նրա բազ մա
թիվ քն նա դա տա կան աշ խա տա նք նե րի վրա՝  ընդ գծե լով ճա
նա չո ղու թյան ա զա տագ րող նշա նա կու թյու նը: Պե տք է ցույց 
տալ նաև այն ներ քին հա կա սա կա նու թյու նը, որն առ կա է նրա 
ազ գային ա զա տագ րա կան և սո ցի ա լա կան գա ղա փար նե րի 
մի ջև։

••  Կար ևո րա գույն, թեև խո րհր դային շր ջա նո ւմ հե տին պլան 
մղված հե ղի նակ է «Մ շա կի» խմ բագ րա պետ Գ. Արծ րու նին, 
ո րը զու գակ ցել է բո ւր ժո ւա կան լի բե րա լիզ մը ազ գայ նա կա
նու թյան հե տ։ Քա րո զե լով հայե րի տն տե սա կան հզո րաց ման 
գա ղա փա րը, Արծ րու նին կեր տել է «տնտեսական ազգային
անոթը», ո րից հե տո Րաֆ ֆի ն՝ «քաղաքականանոթը» (Վա
հան Նա վա սար դյան)։ Այդ պի սով, Արծ րու նին ե ղել է ոչ մի այն 
Ա բով յա նի և Նա զա րյան ցի գոր ծը շա րու նա կո ղը, այլև Դաշ
նակ ցու թյան նա խա հայ րը։ 

Նշ ված հե ղի նակ նե րի ջան քե րով են դր վել հայոց աշ խար հիկ ազ
գային գի տակ ցու թյան հիմ քե րը։ Վեր ջի նիս մա սին տե ս՝ Սեր գեյ Սա
րինյա նի և Ռո նա լդ Սյու նու հե տա զո տու թյո ւն նե րը ։

2.4. Աշ խար հի կաց ման մի տո ւմ նե րը 

Այդ գոր ծըն թա ցն ան հնա րին կլի ներ, ե թե դրա հիմ քո ւմ ըն կած 
չլի ներ ողջ հայ հա սա րա կու թյան աշ խար հի կաց ման մի տու մը։ 
Վեր ջի նս իր դրս ևո րո ւմն է գտել ինչ պես արևմ տա հայու թյան, այն պես 
էլ ար ևե լա հայու թյան մե ջ։ Ա ռա ջի նի դա սա կան ար տա հայ տու թյու նը 
Պոլ սո ւմ հրա տա րակ վող « Մե հե ա նն» էր, ո րի հիմ նա դիր նե րից Հա-
կոբ Օ շա կա նը խն դիր էր դրել ժո ղո վր դի վրա ե կե ղե ցու թու լա ցող ազ
դե ցու թյու նը փո խա րի նել հայաս տա նյան գրա կա նու թյա մբ։ Երկ րոր դի 
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խո րհ դա նի շը ե ղավ Թու մա նյա նի՝ «ամենայնհայոցբանաստեղծի» 
ա ռա քե լու թյու նը ա մե նայն հայոց կա թո ղի կո սի գոր ծա ռույթ նե րին հա
կադ րող ժես տը և հա սա րա կա կան գոր ծու նե ու թյու նը։   

2.5. Հե ղա փո խա կան շր ջան (20-րդ դա րա շեմ) 

Այս հատ վա ծո ւմ ան հրա ժե շտ է բա վա րար տեղ հատ կաց նել հայ
կա կան կու սակ ցու թյո ւն նե րի ստե ղծ ման, գա ղա փա րա կան զար գաց
ման, իսկ հե տա գայո ւմ՝ ազ գային ա զա տագ րա կան շա րժ ման պատ
մու թյա նը՝ սթափ, հնա րա վո րի նս ան կան խա կալ շա րադ րան քո վ։ Այս 
խն դի րը պե տք է կար ևո րել առն վա զն եր կու տե սա կե տի ց։ Մի կող մից 
խոս քը հայ կա կան կու սակ ցա կան հա մա կար գի ձևա վոր ման մա սին է, 
և այս տեղ պե տք է ցույց տալ, որ հայ կա կան կու սակ ցու թյո ւն նե րը, հազ
վա գյո ւտ բա ցա ռու թյո ւն նե րով, չեն գոր ծել որ պես ընտ րու թյո ւն նե րին 
մաս նակ ցող խո րհր դա րա նա կան կա ռույց ներ, այլ ա վե լի մոտ են ե ղել 
բո լշ ևի կյան կու սակ ցու թյա նը, ո րը Լե նի նը բնու թագ րել է որ պես «նոր
տիպիկուսակցություն»։ Դա զար մա նա լի չէ, ե թե նկա տի ու նե նա նք 
ի րե նց կա պը ռու սա կան նա րոդ նի կու թյան հե տ։ Մյո ւս կող մից, պե տք է 
քն նա րկ վի նրա նց դե րը ազ գային ա զա տագ րա կան պայ քա րի կազ մա
կե րպ ման գոր ծո ւմ, նրա նց տե ղը հե ղա փո խա կան զար գա ցում նե րի` 
մաս նա վո րա պես ռու սա կան հե ղա փո խու թյան հա մա տեքս տում, և ինչ 
հետ ևա նք ներ ու նե ցավ դա Ա ռա ջին հան րա պե տու թյան և հե տա գա 
տա րի նե րի վրա։ Այդ խն դիր նե րի շա րադ ր ման հա մար մեծ կար ևո րու
թյո ւն ու նեն Լե ոյի «գաղափարախոսության քննադատությունը», 
ո րը զու գա հեռ վո ւմ է եվ րո պա կան հա մա պա տաս խան հո սան քին, ինչ
պես նաև Ռ. Սյու նու, Ս. Սա րի նյա նի և ու րիշ նե րի վեր լու ծու թյո ւն նե րը ։

2.6. Երկ րո րդ մեծ խզու մը՝ Հայոց Ցե ղաս պա նու թյո ւն

1915-16 թթ. Հայոց Ցե ղաս պա նու թյու նը որ պես պատ մու
թյան տրավ մա տիկ ի րա դար ձու թյո ւն պե տք է քն նել պատ մա կան լայն 
հա մա տե քս տո ւմ (Հայ կա կան հար ցը որ պես Ար ևե լ յան հար ցի բաղ
կա ցու ցիչ մաս), ինչ պես նաև հի շո ղու թյան մշա կույ թի և ան ցյա լի 
վերաիմաս տա վոր ման ու ռեֆ լեք սի այի տե սան կյու նի ց։ Ինչ պե ՞ս խո
սել Մեծ ե ղեռ նի մա սին հայ հա սա րա կու թյու նո ւմ: Մեծ ե ղեռ նի մա

սին քննա կան հար ցադ րո ւմ նե րը ոչ մի այն թույ լատ րե լի են, այլ նաև 
անհրա ժե շտ են սե փա կան երկ րի սո ցի ա լա կան պատ մու թյան մեջ 
կողմ նո րոշ վե լու, այն վեր լու ծե լու ու հաս կա նա լու հա մար: Ցե ղաս պա
նու թյան պատ ճառ նե րի, նաև հե ղա փո խու թյո ւն նե րի ժա մա նա կա
շրջա նի այլ ի րո ղու թյո ւն նե րի վե րա բե րյալ կար ևոր է խնդ րին քն նա
դա տա բար վե րա բեր վող այն պի սի հե ղի նակ նե րի մո տե ցո ւմ նե րը, որ
պի սիք են Հով հան նես Քա ջազ նու նին, Գա րե գին Նժ դե հը, Ե ղի շե 
Չա րեն ցը, Հա կոբ Օ շա կա նը և այլք։

 Պե տք է նկա տի ու նե նալ, որ Ա ղե տը փաս տո րեն ջախ ջա խել է 
արևմ տա հայ լու սա վո րու թյան հաս տա տու թյո ւն նե րը, ո րո նք հե տա
գայո ւմ վե րա կա նգն վել են մի այն մա սա մբ՝ վե րա փոխ վե լով Սփյո ւռ քի 
կա ռույց նե րի կամ  տե ղա փոխ վե լով Խո րհր դային Հայաս տա ն։  

2.7. Ար դի ա կա նաց ման խո րհր դային նա խա գի ծը

 Խո րհր դային Հայաս տա նի հիմ նա դր մա մբ հայոց ար դի ա կա նաց
ման և դրա հետ ան քակ տե լի ո րեն կապ ված լու սա վո րու թյան ըն թաց
քը թևա կո խել է սկզ բո ւն քո րեն նոր փո ւլ։ Նրա յու րա հատ կու թյու նը 
հաս կա նա լու հա մար, ան հրա ժե շտ է նկա տի ու նե նալ, որ  խո րհր դային 
ար դի ա կա նաց ման հիմ նա կան խն դի րը հետամնացության հաղթա
հարումն է եղել։ Այդ ծի րո ւմ են ի րա կա նաց վել ա ռա ջին տա րի նե րի 
փո փո խու թյո ւն նե րը ՝ա նգ րա գի տու թյան վե րա ցու մը, վար չա կան ա պա
րա տի ռա ցի ո նա լա ցու մը, գեն դե րային քա ղա քա կա նու թյու նը և այլն։ 

Արդիականացման խորհրդային նախագծի կարևորագույն
հատկանիշը նրա մոբիլիզացիոն բնույթն էր, ո րը Ջեյմս Սքո թը 
բնու թագ րել է որ պես « բա րձր մո դեռ նի զմ»՝ հա վատ, որ բնու թյան և 
հա սա րա կու թյան օ րե նք նե րի գի տա կա ն՝ ռա ցի ո նալ ի մա ցու թյան հի
ման վրա նվաճ վող գի տատեխ նի կա կան պրոգ րե սի մի ջո ցով հնա րա
վոր է հաս նել մա րդ կա նց պա հա նջ մո ւնք նե րի ա պա հով մա նը և տի
րա պե տել ինչ պես ար տա քին, այն պես էլ մա րդ կային բնու թյա նը։ Այս
միտումըվտանգավորէդառնում,եթեավտորիտարպետությունն
իրիշխանություննօգտագործումէթույլքաղաքացիականհասա
րակությանըբարձրմոդեռնիստականնախագծերպարտադրելուև
դրանքամենգնովիրականացնելուհամար։
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Ս քո թի հղա ցքն ան հրա ժե շտ է Խո րհր դային Հայաս տա նի մա սին 
խո սե լու կեր պը ար մա տա պես փո խե լու հա մա ր։ Պե տք է հրա ժար վել 
խո րհր դային կար գե րը « մի կող մից լավ, մի կող մից վատ» բնու թագրե
լու սո վո րու թյու նից, ցույց տա լու հա մար, որ խո րհր դային մո դե լի բա
ցա սա կան և դրա կան կող մե րը ան քակ տե լի ո րեն կապ ված են և փո
խա դար ձա բար բխո ւմ են մի մյան ցի ց։ Այդ թե զի հիմ նա վոր ման հա մար 
կար ևոր են հետ ևյալ կե տե րը.

••  Մո բի լի զա ցի ոն ար դի ա կա նա ցո ւմն ար մա տա պես կտ րո ւմ է 
կա պը պատ մու թյան և ա վան դու թյան հե տ։ Խո րհր դային ար
դի ա կա նաց ման պրակ տի կան ո րա կա պես տար բեր վո ւմ է նրա 
տե սա կան դրույթ նե րի ց։ Որ պես օ րի նակ ներ կա րե լի է օգ տա
գոր ծել ազ գային հար ցի լու ծու մը, ար դի ա կա նա ցու մը գյու ղա
տնտ սու թյան և ար դյու նա բե րու թյան մե ջ։

•• Ս տա լի նիզ մի շր ջա նի բռ նա ճն շո ւմ նե րը, դրա նց բազ մա շերտ 
ազդեցու թյու նը հայ մտա վո րա կա նու թյան և սո ցի ալմ շա
կութային եր ևույթ նե րի վրա, ու դրա նց ռեֆ լեք սի ան պե տք է 
հա տո ւկ տեղ գրա վի ան ցյա լի վե րաի մաս տա վոր ման, ամ
բողջա տի րա կան հա մա կար գի վեր լու ծու թյան ու քն նա դա տու
թյան մե ջ։

•• Գ նա հա տե լով ԽՍՀՄ տն տե սա կան նվա ճո ւմ նե րի և նրա ավ տո
րի տար հա մա կար գի, նաև ստա լի նյան ամ բող ջա տի րու թյանը 
բռ նա ճն շո ւմ նե րի մի ջև ծա գող հա կա սու թյու նը, ան հրա ժե շտ է 
ցույց տալ, որ Ստա լի նի բնո րո շու մը որ պես «ար դյու նա վետ մե
նե ջե րի» սկզ բո ւն քո րեն խո տե լի է։

••  Կար ևոր է նաև ընգ ծել, որ խո րհր դային ար դի ա կա նաց ման 
ռա ցի ո նա լիս տա կան բաղ կա ցու ցի չը ժա մա նա կի հետ կեր պա
փոխ վել է նորպահ պա նո ղա կա նու թյա ն։ Խն դի րն այլևս ոչ թե 
ա ռա ջըն թա ցն էր, այլ ե ղա ծի պահ պա նու մը։ Խրո ւշ չո վ յան մո
բի լի զա ցու մը փո խա րին վո ւմ է բրե ժն ևյան լճաց մա մբ։ 

Ը նդ հա նո ւր գնա հա տա կա նն այն է, որ անընդունելի, երբեմն
նաևանմարդկային ձևերով իրականացվածխորհրդային արդիա
կանացումը, չնայածիրտնտեսականևմշակութայիննվաճումնե
րին, շարունակելի չէ։ Սակայն հրաժարումը նրաարդյունքներից՝
առանցնորմոդելներիորդեգրման,կարողէնշանակելվերադարձ
արխայիկային։

2.7.1. Բո ւն մշա կու թային հար ցե րին ան դրա դառ նա լիս, կար ևոր 
է տար բե րա կել ար ևե լա հայ մտա վո րա կա նու թյան տար բեր ներ կայա
ցու ցիչ նե րի, նաև տար բեր սե րո ւնդ նե րի տար բեր, եր բե մն հա կա դիր 
գա ղա փա րա կան, քա ղա քա կան դիր քո րո շո ւմ նե րը։ Կա րե լի է ընդ գծել, 
օ րի նակ, քսա նա կան նե րի ու վաթ սու նա կան նե րի սե րո ւնդ նե րի կող մից 
ազ գայի նի ըն կալ ման սկզ բո ւն քային տար բե րու թյու նը և ցույց տալ, որ 
1920-ականներիազգայիննախագիծը (Մար տի րոս Սարյան, Ա լեք-
սա նդր Թա մա նյան, Ե ղի շե Չա րե նց)` բաց է աշ խար հի ա ռաջ, ուղղ
ված է դե պի ա պա գան, ազ գային է, բայց ո՛չ ազ գայ նա կան, և քննա դա
տա կան է բո լշ ևի կյան գե րիշ խա նու թյան նկատ մամբ։ 

Կր թա կան բո վան դա կու թյան մեջ կար ևոր է ա վե լի գոր ծո ւն ձևով 
նե րա ռել ոչ գրա կան մշա կույ թը, այս դեպ քո ւմ՝ գե ղան կար չու թյու նը 
(ք սա նա կան նե րի հայ կա կան բնան կար չու թյու նը), քա ղա քա շի նու թյու
նը, օ րի նա կ՝ Եր ևա նի գլ խա վոր հա տա կա գի ծը և ժա մա նա կի բա նա
վե ճե րը։ Կա րե լի է ան դրա դառ նալ նաև Ե ղի շե Չա րեն ցի, Գևորգ 
Ա բովի, Ա զատ Վշ տու նու ֆուտուրիստականշարժմանը։ Այս ա մենն 
ա ռա նձ նա հա տո ւկ է նրա նով, որ հե տա գայո ւմ առ հա սա րակ նման բա
նա վե ճեր չեն ե ղել, նման տար բեր հայա ցք ներ չեն բախ վել և այս ժա
մա նա կա շր ջա նի շր ջա հայաց քն նու թյու նը շատ բան է ա վե լաց նո ւմ 
ազ գային մշա կույ թի, ինք նու թյան մա սին հե տա գայո ւմ ձևա վոր ված և 
մի նչև հի մա պահ պան վող պատ կե րա ցո ւմ նե րի ն։

 Պե տք է փոր ձել ա վե լի բազ մա կող մա նի մո տե ցո ւմ ձևա վո րել 
վաթ սու նա կան նե րի՝ որ պես «ազգային զարթոնքի» շր ջա նի նկատ
մա մբ, փոր ձել ա վե լի քն նա դա տա կան հայաց քով նայել այդ շր ջա նո ւմ 
խորհրդայինռու սա կան գե րիշ խա նու թյան պայ ման նե րո ւմ ձևա վոր
ված նոր ազ գային գա ղա փա րա բա նու թյա նը, որն այն մա րմ նա վո րո ւմ 
էր, բա ցա հայտ կամ ան բա ցա հայտ ձևո վ։ Ա վագ եղ բայր  կրտ սեր եղ
բայր հա րա բե րու թյու նը զգա լի ո րեն պայ մա նա վո րել է ողջ ար ևե լա հայ 
մշա կույ թի ան քն նա դատ ռու սա կան կո ղմ նո րո շու մը։ 

Ի հար կե, հնա րա վոր չէ այդ շր ջա նի մշա կույ թո ւմ ի րա րից բա ժա նել 
ազ գայի նն ու խո րհր դայի նը, բայց հնա րա վոր է և ան հրա ժե շտ ա վե լի 
սթափ գնա հա տա կան ներ տալ և վե րա բեր մո ւնք մշա կել վաթ սու նա
կան նե րի ու հե տա գա տաս նա մյակ նե րի «ազգային»ի նկատ մամբ, 
ցույց տալ դրա ստ վե րոտ կող մե րը մաս նա վո րա պես դպ րո ցա կան դա
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սա գր քե րո ւմ տեղ տալ այդ ժա մա նա կի գրա կա նու թյան, ար վես տի 
գոր ծե րի և մշա կու թային ի րադ րու թյան բազ մա կող մա նի վեր լու ծու
թյո ւն նե րի ն։

2.7.2. Ա ռան ձին և կար ևոր թե մա է խո րհր դային շր ջա նի հայ կա-
կան այ լա խո հու թյու նը՝ որ պես դի մադ րու թյան շա րժ ման օ րի նա կ։ 
Անհ րա ժե շտ է ներ կայաց նել և քն նա դա տա բար վեր լու ծել նաև նրա 
ա ռա նձ նա հատ կու թյո ւն նե րը և Խո րհր դային Հայաս տա նի պայ ման նե
րո ւմ ան կա խու թյան մա սին մշա կու թային պատ կե րա ցո ւմ նե րի սահ
մա նա փա կու թյու նը ։

2.7.3. Մեկ այլ կար ևոր թե մա է Երկ րո րդ հա մաշ խար հային պա
տե րազ մից հե տո տե ղի ու նե ցած հայ րե նա դար ձու թյու նը, որն ի 
ցույց դրեց հայու թյան եր կու հատ ված նե րի մշա կու թային, սո ցի ա լա
կան և այլ տար բե րու թյո ւն նե ր։ Հայ րե նա դա րձ նե րից շա տե րը հե տա
գայո ւմ հե ռա ցան Հայաս տա նի ն։

2.8. Տի րա պե տու թյան ձևե ր

 Տի րա պե տու թյան ձևե րի մա սին դիս կո ւր սը պե տք է լի նի 
դա սըն թա ցի ծան րա կետ նե րի ց։ Սո վո րո ղը պե տք է ծա նոթ լի նի՝ 

ա)  ամ բող ջա տի րա կան իշ խա նու թյան ա կո ւնք նե րին; 

բ)  գե րիշ խա նու թյան և տի րա պե տու թյան այլ ձևե րն; 

գ)  գա ղու թաց ման և ա պա գա ղու թաց ման պատ մա կան գոր ծըն
թաց նե րի ն։ 

Ապագաղութացման ցայ տո ւն օ րի նակ է 1988-ին սկի զբ ա ռած 
Հա մա ժո ղո վր դա կան շար ժու մը, ո րը Ղա րա բա ղ յան պա հան ջա
տի րու թյու նից վե րա ճեց հան րային կյան քի բո լոր կող մե րի նո րոգ մա նն 
ուղղ ված ժո ղո վր դա վա րա կան գոր ծըն թա ցի և հա սավ ան կա խու թյան 
հա նգր վա նի ն։ Այս տեղ ան հրա ժե շտ է շեշ տադ րել Շարժմանիրավա
կան, սահմանադրական բնույթը, ո րը դրս ևոր վել է իշ խա նու թյուն
նե րի վրա գոր ծա դր վող զա նգ վա ծային խա ղաղ ճնշ ման մի ջո ցով 
խորհրդային եր բեք չկի րառ վող օ րե նք նե րի վե րա կեն դա նաց ման և 
դրա նց ա զա տագ րա կան նպա տակ նե րով օգ տա գո րծ ման մե ջ։ Միև

նույն ժա մա նակ, պե տք է նկա տի ու նե նալ, որ 88ի շա րժ մա նը հա տո ւկ 
է ին այն սահ մա նա փա կու թյո ւնն ու թե րու թո ւն նե րը, ո րո նք, ըստ Մա
նո ւել Կաս տել սի, բնո րոշ են ե ղել ուշ խո րհ դային ժա մա նա կի ազ գային 
շար ժո ւմ նե րի մե ծա մաս նու թյան հա մար:

3. Ներ կա ի րա վի ճա կ

Ա նհ րա ժե շտ է ցույց տալ, որ ան կախ Հայաս տա նի գոյու թյան վեր
ջին տաս նա մյակ նե րի ն՝ պա տե րազ մա կան պայ ման նե րո ւմ հա սա րա
կու թյան ռազ մա կա նաց ման, քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան թու
լու թյան, ինչ պես նաև բազ մա թիվ այլ օբյեկ տիվ և սո ւբյեկ տիվ պատ
ճառ նե րի բե րու մով, ձևա վոր վել է ավ տո րի տար տար րեր պա րու նա
կող իշ խա նու թյո ւն, ո րի բնույ թը չի վեր լո ւծ վել բա վա րար խո րու թյա մբ։ 
Ինչ պես հան րային գի տակ ցու թյան, այն պես էլ գի տա կան հան րու թյան 
մեջ գե րա կայող եր կու հիմ նա կա ն՝ «ազգայինհայրենասիրական» և 
«պսևդոարևմտյան» դիս կո ւրս նե րն ի վի ճա կի չեն ե ղել տա լու հայ 
հա սա րա կու թյան ա դեկ վատ պատ կե րը, ա վե լի միտ ված լի նե լով ծած
կե լու, քան ռա ցի ո նալ ձևով վեր հա նե լու գոյու թյո ւն ու նե ցող ի րո ղու
թյո ւն նե րը։ Ստե ղծ վել է մի ի րա վի ճակ, ո րը կա րող է բնու թա գր վել որ
պես«հասարակությանհամրություն»։

2018 թվա կա նի թավ շյա հե ղա փո խու թյու նը հնա րա վո
րու թյո ւն է ստեղ ծել այդ համ րու թյան հաղ թա հար ման և հան րային 
կյան քի հիմ քե րի քն նա դա տա կան ի մաս տա վոր ման հա մա ր։ Այդ կա
ռու ցո ղա կան գոր ծո ղու թյո ւն նե րի կի զա կե տո ւմ պե տք է լի նեն հայաս
տա նյան հա սա րա կու թյան մեջ հա սա րա կա կան պայ մա նագ րի վե րա
հաս տա տո ւմն ու քա ղա քա ցի ա կան հա մե րաշ խու թյան խն դիր նե րը։ 
Հատ կա պես թավ շյա հե ղա փո խու թյա նը նա խոր դած տաս նա մյա կն 
հա մար վո ւմ է քաղաքացիականարթնացման ժա մա նա կա հատ ված, 
որն ա ռա նձ նա նո ւմ է ի րա վո ւնք նե րի և ա զա տու թյո ւն նե րի վե րան վաճ
ման, հան րային ո լոր տի վե րաի մաս տա վոր ման, բնա կան պա շար նե րի 
ող ջա միտ տնօ րին ման մի տո ւմ նե րով և հա սա րա կու թյան մեջ նյու թա
կան պա շար նե րի բա շխ ման և վե րա բա շխ ման նկատ մա մբ քն նա դա
տա կան վե րա բեր մո ւն քո վ։ Այս շր ջա նին հա տո ւկ է քա ղա քա ցի ա կան 
ինք նա կազ մա կե րպ ման ապակենտրոն, հորիզոնական, փոխզիջու
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մայինևմասնակցայինբնույթը։ Այդ ըն թաց քո ւմ ի հայտ ե կավ նաև 
«ինքնորոշվածքաղաքացու»դիս կո ւր սը ։

Կր թա կան հա մա կար գի վե րա փո խո ւմ նե րի ներ կա փու լո ւմ կարևոր 
է վե րա գտ նել կր թու թյան ան հա տի հա մար ա զա տագ րող և հան րու թյան 
հա մար կշ ռա դատ ված ո րո շո ւմ նե րի կայաց մա նը նպաս տող դե րը։ Հաշ
վի առ նե լով վե րը շա րա դր ված պայ ման նե րը` հատ կա պես կար ևոր են 
ժո ղո վր դա վա րա կան մշա կույ թի հետ ևյալ ար ժեք նե րն ու գոր ծե լա կեր
պե րը.

••  ռա ցի ո նալ փաս տա րկ ման սկզ բո ւն քը; 

••  սե փա կան կար ծի քն ար տա հայ տե լու և մյո ւս նե րի կար ծի քը 
լսե լու կամ քը;

••  հա կա սու թյո ւն նե րն ու տա րա կար ծու թյո ւն նե րը խա ղաղ ե ղա
նա կով հաղ թա հա րե լու հա մոզ մո ւն քը;

••  մե ծա մաս նու թյան կամ բո լո րի կող մից ըն դո ւն վող փոխ զի ջու
մային ո րո շո ւմ նե րի ըն դու նո ւմն ու փոք րա մաս նու թյան պա շտ
պա նու թյու նը։ 

Սփյուռք

 Հայ կա կան հա սա րա կու թյան լու սա վո րու թյա նն ու ար դի ա կա նաց
մա նն ուղղ ված որ ևէ շա րադ րա նք՝ որ քան էլ այն հայաս տա նա կե նտ րոն 
լի նի, չի կա րող խու սա փել սփյո ւռ քի թե մայի ց։ Հայու թյան ար դի վի ճա
կի նկա րագ րու թյան և ի մաս տա վոր ման հա մար կա րող է օգ տա կար 
լի նել Խ. Թո լո լ յա նի ներ մու ծած «անդրազգի»հղաց քը, ո րը միտ ված է 
մի ա սին դի տար կե լու Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը, Ար ցախն ու 
Սփյո ւռ քը։ Այս նո ւրբ խնդ րին մո տե նա լիս, կար ևոր է խու սա փել «ազ
գայինմիասնության» մեր կա պա րա նոց հու զա կան կո չե րից, ինչ պես 
նաև «մեկազգ  մեկմշակույթ» մտա ցա ծին թե զի ց։ Անհ րա ժե շտ է 
ցույց տալ, որ ար դի հայու թյու նը բա րդ, տա րա սեռ և տա րաբ նույթ 
կազ մա վո րո ւմ նե րից բաղ կա ցած մի ցա նց է, ո րո նց ար դյու նա վետ հա
մա գոր ծակ ցու թյան հիմ քո ւմ պե տք է դր վի ար ժա նա պա տիվ և ռա ցի ո
նալ երկ խո սու թյան հրա մայա կա նը։ 

 Հան րա կր թա կան հա մա կար գը կոչ ված է ստեղ ծել պայ ման ներ` 
նա խո րդ բա ժին նե րո ւմ թվա րկ ված ար ժե քային և բո վան դա կային բա
ղադ րիչ նե րին հա մար ժե քո րեն և քն նա դա տա բար ան դրա դառ նա լու, 
դրա նք վեր լու ծե լու և սե փա կան դա տո ղու թյո ւն ներ ա նե լու և ստեղ
ծա գոր ծա կան մի տք զար գաց նե լու հա մա ր։ Կր թա կան հա մա կար գի 
բո վան դա կային և ար ժե հա մա կար գային գլ խա վոր նպա տա կը հա սա
րա կա կան զար գա ցո ւմ նե րը քն նա դա տա բար վեր լու ծե լու, պա տաս
խա նա տու ո րո շո ւմ ներ կայաց նե լու ըն դու նակ և աշ խար հի ա ռաջ բաց 
ու նո րա րար ան հա տի հա մար ան հրա ժե շտ հմ տու թյո ւն նե րի, ինչ պես 
նաև բազ մա կար ծիք մաս նակ ցային մշա կույ թի, պատ մա կան հի շո
ղու թյան և ընդ հա նո ւր ար ժեք նե րի շո ւրջ հան րային հա մե րաշ խու
թյան ձևա վո րո ւմն է։ Այդ նպա տա կով է ա կան նշա նա կու թյո ւն ու նեն 
հետևյալ սկզ բո ւնք նե րը` 

•  հան րա կր թու թյան մեջ ու սո ւց ման ար ժե հա մա կար գային մո տե
ցու մը, ո րը պայ մա նա վոր վո ւմ է ար ժեք նե րի, դիր քո րո շում-
նե րի, հմ տու թյո ւն նե րի և գի տե լի քի ու քն նա դա տա կան 
մտա ծո ղու թյան վրա հեն վող կոմ պե տեն ցի ա նե րի մո-
դե լով; 

•  բազ մա կար ծիք և մաս նակ ցային կր թա կան հա մա կար գի ձևա
վո րու մը; 

ՄԱՍ

ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 
ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ 
ԿՈՄՊԵՏԵՆՑԻԱՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ 
ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐ ՈՒ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

3.
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•  կոմ պե տեն ցի ա նե րի ձևա վոր մա նն ուղղ ված ու սու ցու մը; 

•  պատ մա կան ա ռա նց քային զար գա ցո ւմ նե րի և ներ կա ի րո ղու
թյո ւն նե րի տար բե րա կու մը, ան դրա դար ձու մը և դրա նց մի ջև 
փո խա դա րձ կա պի ստեղ ծու մը; 

•  կր թու թյան հու մա նիս տա կան սկզ բո ւն քի պահ պա նու մը, ին
չը են թադ րո ւմ է հան րա կր թա կան հա մա կար գո ւմ բնա գի տա
կան և հա սա րա կա գի տա կան ուղ ղու թյո ւն նե րի հա վա սա րա
կշռությո ւն։

1. Մաս նակ ցային մշա կույ թի նա խադ րյալ նե րը

 Հաշ վի առ նե լով նա խո րդ բա ժին նե րո ւմ նկա րա գր ված պատ մա
կան հա մա տե քստն ու հա սա րա կա կան ի րո ղու թյո ւն նե րը՝ ժո ղո վրդա
վա րա կան և բազ մա կար ծիք մաս նակ ցային հա սա րա կու թյան մեջ 
ապ րե լու հա մար հա տա կա պես կար ևոր վո ւմ են հետ ևյալ հմ տու թյուն
նե րը` 

•• մար դու խո սու նա կու թյո ւնն ու ա զատ խո սե լու ըն դու նա կու
թյու նը;

•• ի րո ղու թյո ւն նե րի մա սին դա տո ղու թյո ւն ներ ա նե լու հմ տու թյու նը;

••  հա մա տեղ գոր ծո ղու թյո ւն նե րի հա մար պար տա վո րու թյո ւն
նե րի, գոր ծո ղու թյո ւն նե րի և նպա տակ նե րի շո ւրջ պայ մա նա
վոր վա ծու թյո ւն նե րի ձե ռք բեր ման և ո րո շո ւմ նե րի ըն դո ւն ման 
հմտու թյու նը: 

Ա շա կե րտ նե րի մոտ ձևա վոր վե լիք կոմ պե տեն ցի ա նե րի հայե
ցա կար գային մո դե լի հա մար կար ևոր են հետ ևյալ բա ղադ րիչ նե րը, 
ո րո նք ընգրկ ված են նաև Եվ րո պայի խո րհր դի ժո ղո վր դա վա րա կան 
մշա կույ թի կոմ պե տեն ցի ա նե րի հա մը նդ հա նո ւր շր ջա նա կո ւմ (տես` 
հղո ւմ նե րը): 

Արժեքայինպատկերացումներ

••  մար դու ար ժա նա պատ վու թյան և ի րա վո ւնք նե րի արժ ևո րո ւմ;

•• մ շա կու թային բազ մա զա նու թյան արժ ևո րու մը;

••  ժո ղո վր դա վա րու թյան, ար դա րու թյան, ազն վու թյան, հա վա սա
րու թյան և ի րա վա կան պե տու թյան արժ ևո րու մը:

Դիրքորոշումներ 

•• այլ մշա կույթ նե րի, հա մոզ մո ւնք նե րի, աշ խար հըն կա լո ւմ նե րի և 
գո րծ նա կան կի րա ռո ւմ նե րի հան դեպ բաց լի նե լը;

••  հար գան քը, քա ղա քա ցի ա կան գի տակ ցու թյու նը, պա տաս խա
նատ վու թյո ւնն ու ինք նու րույն գոր ծե լու վս տա հու թյու նը;

••  բազ մա կար ծու թյան և տար բեր մեկ նա բա նու թյո ւն նե րի նկատ
մա մբ հան դո ւր ժող լի նե լը ։

Հմտություններ 

•• ի նք նու րույն սո վո րե լու հմ տու թյո ւն նե րը;

••  վեր լու ծա կան և քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյու նը;

•• լ սե լու և ի րո ղու թյո ւն նե րն ըն կա լե լու հմ տու թյո ւն նե րը; 

•• ապ րու մակ ցու մը;

•• ճ կու նու թյո ւնն ու հար մար վո ղա կա նու թյու նը;

••  լեզ վա կան, հա ղոր դակ ցա կան և բազ մա լեզ վա կան հմ տու
թյուն նե րը;

••  հա մա գոր ծակ ցային աշ խա տան քի հմ տու թյո ւն նե րը;

••  կո նֆ լի կտ նե րի լո ւծ ման հմ տու թյո ւն ներ:

 

Գիտելիքևքննադատականմտածողություն

•• ի նք նա ճա նա չո ւմ և քն նա դա տա կան ինք նըն կա լու մը;

••  լեզ վի և հա ղոր դակ ցու թյան ի մա ցու թյո ւն և քն նա դա տա կան 
ըն կա լու մը; 

•• աշ խար հի մա սին գի տե լիք և քն նա դա տա կան աշ խար հըն կա
լու մը (քա ղա քա կա նու թյո ւն, ի րա վո ւնք, մար դու ի րա վո ւնք ներ, 
մշա կույթ և մշա կույթ ներ, կրոն ներ, պատ մու թյո ւն, մե դի ա, 
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տնտե սու թյո ւն, շր ջա կա մի ջա վայր և բնա կան պա շար նե րի ող
ջա միտ օգ տա գոր ծո ւմ):

 Մաս նակ ցային մշա կույ թը դա սա րա նային, դպ րո ցա կան և հա սա
րա կա կան մա կար դակ նե րո ւմ հնա րա վոր է մի այն այն դեպ քո ւմ, ե թե 
հան րա կր թա կան դպ րոց նե րո ւմ կազ մա կե րպ վող դա սն ուղղ ված է 
մաս նակ ցու թյան հա մար ան հրա ժե շտ հմ տու թյո ւն նե րի ձևա վոր մա նը։ 
Այդ իսկ պատ ճա ռով դա սի ըն թաց քը նույն պես պե տք է կազ մա կե րպ
ված լի նի մաս նակ ցային, խմ բային և հա մա գոր ծակ ցային աշ խա տան
քի սկզ բո ւնք նե րով և փոխ կա պա կց ված լի նի մաս նակ ցու թյան մյո ւս 
մա կար դակ նե րի հե տ։ 

Կր թա կան բո վան դա կու թյան բա ղադ րիչ նե րի ու սո ւց ման հա մար 
ան հրա ժե շտ է ու սո ւց ման բո լոր աս տի ճան նե րո ւմ ա պա հո վել մաս նակ
ցային մշա կույթ և կր թու թյո ւն խթա նող ար ժեք նե րի, դիր քո րո շում նե րի 
և գի տե լի քի հետ զու գա կց վող կոմ պե տեն ցի ա նե րի (հմ տու թյո ւն նե րի 
և կա րո ղու թյո ւն նե րի) փո խան ցու մը, ո րո նք ներ կայաց վո ւմ են ստո րև։ 

2. Կոմ պե տեն ցի ա նե րի ձևա վոր մա նն 
ուղղված ու սո ւց ման  
ա ռաջ նա հեր թու թյո ւն նե րը

 Հան րա կր թա կան հա մա կար գո ւմ ձևա վոր վող կոմ պե տեն ցի ա նե
րը պե տք է բխեն վեր ևո ւմ նշ ված ՀՀ կր թա կան քա ղա քա կա նու թյան 
կր թա կան և դաս տի ա րակ չա կան նպա տակ նե րից և ՀՀ հան րա կր թու
թյան պե տա կան չա փո րո շի չի ց։ 

2.1. Նա խա դպ րո ցա կան կր թու թյո ւն

 Հատ կա պես սո ցի ա լա կան և մի շա րք այլ կոմ պե տեն ցի ա նե րի 
ձևա վո րո ւմն ան հրա ժե շտ է սկ սել դե ռևս նա խա դպ րո ցա կան տա րի
քում, երբ մեր հա սա րա կու թյան ա մե նա կրտ սեր ան դամ նե րը կազ մո ւմ 
են մեծ խմ բեր և զար գաց նո ւմ են սո ցի ա լա կան հմ տու թյո ւն նե ր։ Այս
տեղ նրա նք ա ռա ջին ան գամ բախ վո ւմ են նաև բազ մա զա նու թյան, 
ան հա վա սա րու թյան և աղ քա տու թյան ի րո ղու թյո ւն նե րի ն։ Այդ իսկ 
պատ ճա ռով նա խա դպ րո ցա կան հաս տա տու թյո ւն նե րի կր թա կան 

ծրա գի րը պե տք է ուղղ ված լի նի ո րո շո ւմ նե րին մաս նակ ցե լու մշա կույ
թի սաղ մե րի ձևա վոր մա նը, ին չի հա մար կար ևոր է հետ ևյալ հմ տու
թյո ւն նե րի զար գա ցու մը` 

•• սո ցի ա լա կան և մշա կու թային տար բե րու թյո ւն նե րի ճա նա չումն 
ու գնա հա տու մը; 

•• ան հա վա սա րու թյան, նա խա պա շար մո ւնք նե րի, խտ րա կա նու
թյան և բռ նու թյան նկատ մա մբ քն նա դա տա կան վե րա բեր
մուն քի ձևա վո րու մը;

•• ի նք նու րույն ո րո շո ւմ նե րի ըն դու նու մը, փոխ հա մա ձայ նու թյան 
հան գե լն ու պայ մա նա վոր վա ծու թյո ւն նե րին հետ ևե լը ։

2.2. Հան րա կր թու թյո ւն 

Ա ռա նց քային կոմ պե տեն ցի ա նե րը բազ մա կող մա նի կոմ պե տեն ցի
ա ներ են, ո րո նք ան հրա ժե շտ են ան ձի զար գաց ման, հա սա րա կա կան 
կյան քին ակ տիվ մաս նակ ցե լու և դրա մաս կազ մե լու, ինչ պես նաև 
տար բեր ռե սո ւրս նե րի շա րու նա կա կան ող ջա միտ օգ տա գո րծ ման հա
մա ր։ Ա ռա նց քային կոմ պե տեն ցի ա նե րի մի ջև գոյու թյո ւն ու նեն փո խա
դա րձ կա պեր, ո րո նք կախ ված են ու սո ւմ նա կան ա ռար կա նե րից և 
ուս ման ու ղի նե րի ց։ 

 Բո լոր ա ռար կա նե րի ընդ հա նո ւր խն դի րն է ձևա վո րել լեզ վա կան 
կոմ պե տեն ցի ա, սո վո րե լու կոմ պե տեն ցի ա, մե դի ա կոմ պե տեն ցի ա, 
սո ցի ա լա կան կոմ պե տեն ցի ա, ժո ղո վր դա վա րա կան կոմ պե տեն ցի ա, 
ինչ պես նաև մշա կու թային կոմ պե տեն ցի ա։  Մա թե մա տի կա կան, բնա
գի տա կան և տն տե սա կան կոմ պե տեն ցի ա նե րի ձևա վոր ման հա մար 
նույն պես ան հրա ժե շտ են մի ջա ռար կայա կան գի տե լիք նե ր։ Յու րա
քանչ յո ւր դաս սո վո րա բար կա րող է ու նե նալ մեկ հիմ նա կան կոմ պե
տեն ցի ա, ո րը կապ ված է տվյալ ա ռար կայի հետ, իսկ դա սի երկ րոր
դա կան կոմ պե տեն ցի ա նե րը կա րող են ընտր վել ա ռա նց քային կոմ պե
տեն ցի ա նե րի ց։ 

Հան րա կր թա կան հա մա կար գը կոչ ված է ձևա վո րե լու հետ ևյալ 
ա ռա նց քային կոմ պե տեն ցի ա նե րը՝ 
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2.2.1.Լեզվականկոմպետենցիաևգրագիտություն

Սովորողները տիրապետում են հայոց լեզվին, գրավոր և բանավոր 
կերպով գրագետ հաղորդակցվում են մայրենի լեզվով և այլ օտար 
լեզուներով` ըստ լեզվական կանոնների և իրավիճակների: Նրանք 
կիրառում են լեզուն` որպես ուսումնառության և հասարակական 
կյան քին մասնակցության համապիտանի գործիք: Ընդհանուր գրա
գի  տու թ յունը կազմում է սովորելու և լեզվական հաղորդակցության 
հիմ քը, որի հիման վրա կարող են ձևավորվել գրագիտության մյուս 
ձևե րը (քաղաքացիական, բնապահպանական, տնտեսական, ֆի նան
սա կան, իրավական, առողջապահական, գիտատեխնիկական, թվա
յին և այլն): Սովորողներն ընդունակ են բանավոր և գրավոր ձևերով 
ճա նա չել, ըմբռնել, արտահայտել, ստեղծել և մեկնաբանել տարբեր 
հա յե ցա կար գեր, փաստեր և կարծիքներ՝ օգտագործելով տարբեր 
առար կա նե րին և իրավիճակներին առնչվող տեսողական, ձայնային 
և թվային նյութեր: 

2.2.2. Սովորելսովորելուկոմպետենցիա

Սովորողներն ինքնուրույն և մյուսների հետ համատեղ ար դյու նա
վետ սովորում և աշխատում են կյանքի տարբեր իրավիճակներում։ 
Նրանք ճանաչում են իմացածի և չիմացածի սահմանները: Սո վո րող
նե րը ինքնակազմակերպվում են և ձևավորում են ժամանակի ար
դյու նա վետ կառավարման հմտություն։ Նրանք կարողանում են գնա
հա տել սեփական և մյուսների ֆիզիկական ու հոգեբանական հնա
րա վո րութ յուն ները, ձևավորում են ինտելեկտուալ խոնարհություն և 
սովորում են աշխատել ծանրաբեռնվածության պայմաններում։ Սո
վո րելու ընթացքում աշակերտները ձևավորում են իրողությունները 
քննա դա տա բար և բազմակողմանի ուսումնասիրելու, վերլուծելու, 
ինչ պես նաև ստեղծագործական ու նորարար մոտեցումներ կիրառելու 
ունա կութ յուն ներ: Սովորողները ձևավորում են համակարգային և 
ին տե գրված մտածողություն:

2.2.3.Ինքնաճանաչողականևսոցիալականկոմպետենցիա

Սովորողներն ընդունակ են ինքնանդրադարձման և ինք նա
կազ մա կերպ ման միջոցով ձգտել ինքնաճանաչման: Նրանք ձևա

վո րում են վստահություն սեփական ուժերի և կյանքի հանդեպ և 
հաջողությամբ կառավարում են սեփական ժամանակը, գի տե լիք
ներն ու հմտությունները: Աշակերտները դրսևորում են հարգանք, 
ազ նվութ յուն և պատասխանատվություն ինչպես սեփական ան ձի, 
այնպես էլ այլոց հանդեպ՝ անկախ տարիքից, սեռից, ազ գութ յու նից, 
բարեկեցության աստիճանից, արտաքին տեսքից, ըն դու նա կու թ
յուններից, մասնագիտությունից, համոզմունքներից և այլ ա ռանձ
նա հատկություններից: Նրանք սոցիալական հա րա բե րութ յուն ներում 
գործում են կառուցողական և համերաշխ, դրսևորում են ըն կե
րակցելու ունակություն և համագործակցային կոնֆլիկտների խաղաղ 
կարգավորմնան հմտություններ։ Տարբեր մշակույթների, կրոնների, 
աշխարհայացքների և կյանքի կազմակերպման անհատական պատ
կե րա ցումների հետ առնչվելու արդյունքում սովորողներն ընդունակ 
են ճանաչել դրանց տարբերությունները։ 

2.2.4. Ժողովրդավարականևքաղաքացիականկոմպետենցիա

Աշակերտները նպաստում են ժողովրդավարության, ազա տու
թյան, սոցիալական արդարության և օրենքի գերակայության վրա հեն
վող հասարակության զարգացմանը։ Նրանք ճանաչողության մի ջո  ցով 
ձևավորում են սեր հայրենիքի նկատմամբ, գիտակցում են ՀՀ Սահ մա
նա դրու թյու նից բխող ազգային, պետական, հասարակական շահերն 
ու առաջնահերթությունները տարածաշրջանային և համ աշ խար  հ ա
յին մա կար դակ ներում: Սովորողները արժևորում են մարդու կյանքն ու 
ար ժա նա պատ վությունը, կարևորում են սեփական քաղաքացիական 
պարտքը, քաղաքացիական մասնակցության մշակույթը՝ որպես ժո
ղո  վր դա վա րության կենսունակության հիմք: Նրանք ճանաչում են հա
սարակության կյանքի մշակութային, պետաիրավական և տնտե սա
կան ոլորտներն ու համակողմանի վերլուծում դրանք, ցուցաբերում 
են նախաձեռնողականություն, ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու, 
դրանք իրագործելու ունակություն և հետևանքների համար պա տաս
խանատու լինելու պատրաստակամություն:

2.2.5. Թվայինևմեդիակոմպետենցիա

Սովորողներն ունեն տեղեկատվական հոսքի մեջ կողմ նո րոշ վե լու 
հմտություն և մեդիագրագիտություն, ընդունակ են կա ռա վա րել մե դի
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ա յի սպառումը և թվային մեդիայի օգտագործման հնա րա վո րութ յուն
ների կողքին գիտակցում են նաև դրա հետ կապված ռիսկերը։ Նրանք 
ձևավորում են ժամանակակից տեխնոլոգիաների և զարգացման 
միտումների վերաբերյալ գիտելիք և դրա կիրառման հմտություններ,  
գնահատում են մեդիայի ազդեցությունը սեփական և այլոց արժեքային 
պատկերացումների, դիրքորոշումների և գործողությունների վրա։ 
Սովորողները կարողանում են սեփական ուժերով ստեղծել մեդիա 
արտադրանք։

2.2.6. Մշակութայինկոմպետենցիա

Սովորողները ճանաչում են հայ մշակույթն ու մարդկային քա ղա
քակրթությունների մշակութային բաղադրիչները՝ որպես մարդ կա
յին զգացմունքների և գործողությունների կողմնորոշիչներ։ Նրանք 
արժևորում են սեփական ինքնությունը, ընտանիքի, համայնքի և 
պետության դերը, ունեն Հայաստանի աշխարհագրության, հա սա
րա կա կանքաղաքական համակարգի և պատմության հիմ նա րար 
իմացություն: Աշակերտները ձևավորում են սեփական նա խա սի
րութ յուններ ազգային և համաշխարհային մշակութային ժա մա նա
կաշրջանների ուսումնասիրության ընթացքում։ Նրանք ի վի ճա կի 
են զարգացնել սեփական մշակութային ու գեղագիտական պատ կե
րա  ցումները՝ արժևորելով հոգևոր և նյութական ժա ռան գութ յունն 
ու մշակութային բազմազանությունը, ճանաչելով հայ և հա մաշ
խարհային գրականությունն ու արվեստը և ձևավորելով մշա կութային 
գրագիտություն և ճաշակ:

2.2.7. Մաթեմատիկականևգիտատեխնիկականկոմպետենցիա

Սովորողներն առօրյա կյանքում օգտագործում են մա թե մա տի
կա կան մտածողություն՝ բնության, հասարակության, մշակույթի և 
աշխատանքային ոլորտի երևույթները ճանաչելու և դրանք մա թե
մա տիկական կառուցվածքների, բանաձևերի, մոդելների, կորերի, 
աղ յուսակների միջոցով հասկանալու համար։ Աշակերտները դիտում, 
նկարագրում, ճանաչում և բացատրում են բնագիտական երևույթները, 
ձեռքբերված իմացության հիման վրա անում են եզրահանգումներ և 
ստուգում ապացույցները։ Նրանք ընկալում են բնագիտական մտա

ծո ղութ յան և աշխատանքի, ինչպես նաև տեխնիկական առաջ ըն
թա ցի միջև եղած փոխադարձ կապը։ Աշակերտներն ընկալում են 
տեխնոլոգիական գիտելիքի կիրառման հնարավորությունները մար
դու պահանջմունքների համատեքստում, ճանաչում են մարդու գոր
ծու նե ութ յան արդյունքում ի հայտ եկող փոփոխություններն ու սե փա
կան պատասխանատվությունը:          

2.2.8.Տնտեսականկոմպետենցիա

Աշակերտները համարժեք վերլուծում և գնահատում են մաս
նա վոր ձեռնարկատիրության, ժողովրդական տնտեսության և 
համաշխարհային տնտեսական մակարդակներում տեղի ունե ցող 
տնտե սա կան գործընթացները։ Նրանք հասկանում են հա սա րա կութ
յան, տնտեսության և քաղաքականության միջև եղած փոխ ազ դե ցութ
յուն ները և արժևորում են առողջ ու անվտանգ կենսակերպը։ Աշա
կեր տ ներն ընկալում են տնտեսական և հասարակական կարգերն ու 
ճանաչում են բնության և հասարակության փոխազդեցու թյուն ները, 
ինչպես նաև կայուն զարգացման ու շրջակա միջավայրի պահ պա նու
թյան գործում սեփական դերն ու պատասխանատվությունը:

3. Կոմ պե տեն ցի ա նե րի ձևա վոր մա նն  
ուղղ ված ու սո ւց ման հա մար կի րառ վող  
գոր ծիք նե րը

 Վե րը նշ ված կոմ պե տեն ցի ա նե րի ձևա վոր ման հա մար է ա կան 
նշա նա կու թյո ւն ու նի ու սո ւց ման ըն թաց քո ւմ չա փե լի և հա մար ժեք 
գոր ծիք նե րի` մասնակցայինմշակույթինկարագրիչների(դեսկրիպ
տորներ), առաջադրական բայերի (օպերատորների) նե րդ րո ւմն ու 
նպա տա կային կի րա ռու մը։ Այս տար րե րն ար տա ցոլ վո ւմ են ՀՀ հան րա
կր թու թյան պե տա կան չա փո րո շի չո ւմ և այլ են թաօ րե նսդ րա կան ակ
տե րո ւմ ու նե րառ ված են ժո ղո վր դա վա րա կան մշա կույ թի կոմ պե տեն
ցի ա նե րի մա սին մի ջազ գային փաս տա թղ թե րո ւմ։

 Կոմ պե տեն ցի ա նե րի ձևա վոր ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն 
ու նի նաև դա սա վա նդ ման հա մա գոր ծակ ցային մե թոդ նե րի և նա
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խագծային դա սե րի,  ա ռար կայա կան կոմ պե տեն ցի ա նե րի զար գաց
ման մո դել նե րի, կոմ պե տեն ցի ոն դա սի տար րե րի կի րա ռու մը և մե թո
դա կան մի ա վո րո ւմ նե րի ու ա ռան ձին ու սու ցիչ նե րի հա մա գոր ծակ ցու
թյու նը ։

4. Հան րա կր թու թյան և բա րձ րա գույն  
կր թու թյան հա մա կար գե րի փո խա դա րձ  
կա պը 

Հան րա կր թա կան բո վան դա կու թյան և ու սո ւց ման սկզ բո ւնք նե րը 
պե տք է փոխ կա պա կց ված լի նեն բա րձ րա գույն կր թու թյան հա մա կար
գի հե տ։ Դպ րո ցո ւմ ձե ռք բեր ված կոմ պե տեն ցի ա նե րն ու գի տե լիք նե րը 
կա րող են խո րաց վել բու հե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան, բու հա կան 
հաս տա տու թյո ւն նե րո ւմ հե տա զո տա կան աշ խա տան քի խրա խո ւս
ման, բու հե րի ինք նա վա րու թյան, մի ջազ գայ նաց ման և շար ժու նու թյան 
խթան ման, ինչ պես նաև հայա լե զու մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան 
ստե ղծ ման մի ջո ցո վ։ 

5. Կր թա կան քա ղա քա կա նու թյան  
ու ղե նիշ ներ և մի ջո ցա ռո ւմ նե ր

Ն կա րա գր ված պատ մա կան հա մա տե քստն ու ժա մա նա կա կից 
ի րո ղու թյո ւն նե րը ան հրա ժե շտ են դա րձ նո ւմ հետ ևյալ ու ղե նիշ նե րի 
հե տա պն դու մը՝ 

5.1. ՀՀ ժա մա նա կա կից կր թա կան հա մա կար գի և դրա պատ մա
կան ա կո ւնք նե րի մի ջև ե ղած փո խա դա րձ կա պի, քն նա դա տա կան 
մտա ծո ղու թյան ա վան դույ թի շա րու նա կա կա նու թյան ար ձա նագ րո ւմն 
ու փո խան ցու մը սո վո րող նե րին: 

5.2. Քն նա դա տա կան և ստեղ ծա գոր ծա կան մտա ծո ղու թյուն, 
մաս նակ ցային մշա կույթ, հան րային հա մա կե ցու թյան մշա կույթ, ան
հա տի ա զա տու թյո ւն, սո ցի ա լա կան ար դա րու թյո ւն և հա մե րաշ խու
թյուն, բազ մա կար ծու թյո ւն և ի րա վա հա վա սա րու թյո ւն խթա նող 
ա ռանցքային կոմ պե տեն ցի ա նե րի փո խան ցո ւմ սո վո րող նե րի ն։ 

5.3. Կոմ պե տեն ցի ա նե րի ձևա վոր մա նն ուղղ ված ու սո ւց ման խրա
խո ւս ման հա մար ոչ ֆի նան սա կան և ֆի նան սա կան խրա խու սա կան 
գոր ծիք նե րի ստեղ ծու մը ։

5.4. Նե րդպ րո ցա կան պլա նա վոր ման հնա րա վո րու թյո ւն նե րի 
ստեղ ծու մը։ 

Պե տու թյու նը սահ մա նո ւմ է ու սո ւմ նա կան պլան նե րի հիմ նա կան 
սկզ բո ւնք նե րը (ընդ հա նո ւր և ա ռան ձին ա ռար կա նե րի հա մար), ո րոնք 
նա խա տե սո ւմ են ո րո շա կի կոմ պե տեն ցի ա նե րի զար գա ցո ւմ։ Այ նու
հե տև այդ սկզ բո ւնք նե րի հի ման վրա դպ րո ցն ինք նու րույն ձևա կեր
պո ւմ է իր ու սո ւմ նա կան պլան նե րը ըստ մի ջո ցա ռո ւմ նե րի, ո րո նց օգ
նու թյամբ կա րող է հաս նել տվյալ կոմ պե տեն ցի ա նե րի ձևա վոր մա նը։ 
Հմ տու թյո ւն նե րն ըստ ա ռան ձին ա ռար կա նե րի պե տք է նշ ված լի նեն 
նաև ու սո ւց չի ձեռ նա րկ նե րո ւմ և հի մք հան դի սա նան ա ռա ջա դի մու
թյան գնա հատ ման հա մա ր։ 

5.5. Հան րա կր թա կան հա մա կար գո ւմ գոր ծող ու սո ւմ նա կան պլան
նե րի վե րափո խու մը` հեն վե լով հմ տու թյո ւն նե րի և կա րո ղու թյուն նե րի 
զար գաց ման վրա։ 

Յու րա քան չ յո ւր ա ռար կայի դեպ քո ւմ պե տք է սահ ման վեն ո րո
շա կի հմ տու թյո ւն ներ և կա րո ղու թյո ւն ներ, ո րո նց ստո ւգ ման հա մար 
ան հրա ժե շտ է նա խա տե սել ար դյո ւն քի ստո ւգ ման հա մա պա տաս խան 
ար դյու նա վետ քն նա կան հա մա կա րգ։ 
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