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Աշխարհաքաղաքական և աշխար
հատնտեսական բուռն փոփոխություննե
րի ներքո հասարակական–տնտեսական
համակարգի վարքագիծն այսօր դարձել
է հավասարապես ածանցյալ թե՛ գլոբալ
զարգացումներից և ընդհանուր քաղա
քակրթական մակարդակից, թե՛ լոկալ
զարգացումներից և ազգի բարոյա–հո
գևոր կերտվածքից: Սա, իր հետ բերելով
լուրջ տեղաշարժեր հասարակական–
տնտեսական համակարգի ներսում, այն
դարձրել է ավելի բազմաշերտ ու բազ
մաբնույթ՝ իր հետ բերելով զարգացման
նոր առաջնահերթություններ: Այստեղ
առանձնակի հետաքրքրություն են ներ
կայացնում հասարակություն–տնտեսու
թյուն փոխհարաբերության հարցերը:
Հանգուցային բա
ռեր և արտահայ
տություններ – հասարակական–տն
տես ակ ան զարգ աց ում, կրթ ութ յան
զարգացում, տնտեսագիտական կր
թություն, վերապատրաստումներ, տն
տես ագ իտ ութ յուն, հում ան իտ ար և
հասարակական գիտություններ, տն
տեսագիտության և հասարակագիտու
թյան ինտեգրում, կրթական ծրագրեր,
մեթոդաբանական մոտեցումներ, դա
սավանդման տեխնոլոգիաներ:
Մի կողմից՝ տնտեսությունը հասարա
կության անդամների այն միջավայրն է,
որտեղ ստեղծվում են նյութական բարիք
ներ՝ ուղղված հասարակական պահանջ
մունքների (նյութական և ոչ նյութական՝

հոգևոր, էթիկական կամ էսթետիկական)
բավարարմանը: Մյուս կողմից՝ միայն
առողջ և արդյունավետ հասարակա
կան միջավայրն է ի զորու ապահովել
այն տնտեսական միջավայրը, որը կտա
նի հասարակական–տնտեսական զար
գացման ցանկալի առաջընթացի: Ասել
է թե, հասարակության զարգացումը և
տնտեսական կյանքը, մշտապես գտնվե
լով խիստ փոխկապակցվածության մեջ,
ապահովում են զարգացում: «Ինչպիսի՞ն
է այդ զարգացման բնույթը», «Որո՞նք են
այն պայմանավորող գործոնները և նա
խադրյալները» և այլ բազմաթիվ հար
ցեր մշտապես պահանջում են կոնկրետ
ժամանակահատվածից բխող համարժեք
մոտեցումներ և լուծումներ: Այսօր հասա
րակությունը նորից հայտնվել է հերթա
կան փնտրտուքի ճանապարհին:
Ստ եղծվ ած իրավ իճ ակ ում, հաշ
վի առնելով կրթության բացառիկ կա
րևորութ յուն ը, անհ րաժ եշտ ութ յուն է
առաջացել կրթության ոլորտը դիտար
կելու նոր զարգացումների ներքո: Ել
նելով մասնագիտական հետաքրքրու
թյան շրջանակներից, որպես քննարկան
առարկա, դիտարկվում են տնտեսա
գիտության և հասարակագիտության
ոլորտները՝ նրանց փոխազդեցություն
ների համատեքստում:
Տնտեսագիտության և հասարա
կագիտության զարգացման արդի մի
տումները:
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Հասարակական–տնտեսական արդի
զարգացումների ներքո գնալով սերտա
ճում և խիստ փոխկապակցված են դառ
նում հասարակության և տնտեսության
հատվածներում տեղ գտած տեղաշար
ժերը: Այսօր արդեն հասարակական այս
կամ այն երևույթի ուսումնասիրությունն
առնչվում է ոչ միայն հասարակակգիտու
թյանն, այլ նաև տնտեսագիտությանը, և
հակառակը: Ասվածի մասին են վկայում
նաև ժամանակակաից զարգացումների
ներքո տեղի ունեցող գիտությունների,
մասնավորապես տնտեսագիտության և
հասարակագիտության զարգացման ին
տեգրման միտումները: Ընդ որում, եթե
տնտեսագիտությունում այս հարցերը
հետազոտված են բավարար մանրա
մասնությամբ, ապա հասարակության
զարգացման հարցերի ավելի խորքային
ուսումնասիրության անհրաժեշտությունը
շարունակում է մնալ արդիական: Խնդիրն
էլ ավելի հրատապ է դարձել հասարա
կական–տնտեսական արդի փոխակեր
պումային (տրանսֆորմացիոն) գործըն
թացների ներքո, երբ հասարակական
գործընթացների վերագնահատման հար
ցը դարձել է ժամանակի հրամայական:
Ասվածն առավել կարևորվում է հասա
րակական ու տնտեսական երևույթների
ճանաչողության, հասարակական–տնտե
սական փոխհարաբերությունների, ինչ
պես նաև արդյունավետ հասարակա
կան–տնտեսական քաղաքականություն
իրականացնելու տեսակետից:
Հասարակական զարգացումը և
կրթությունը
Հասարակական զարգացումն այսօր
դարձել է որոշիչ հասարակական–տնտե
սական առաջընթացի գործում: Եթե
տնտեսական զարգացումը դիտարկ
վում է որպես հասարակական–տնտեսա
կան զարացման ու երկրի առաջընթացի
անհրաժեշտ պայման, ապա հասարա
կական զարգացումն այդ ամենի իրա
գործման այն բավարար պայմանն է,
որն իսկապես կապահովի դրանց իրա
գործումը: Հասարակական զարգացման

արդյունավետ իրագործումն անմիջա
կանորեն ածանցյալ է տվյալ հասարա
կության քաղաքակրթական մակարդա
կից, ինչը դրսևորվում է մշակութային,
քաղաքական, տնտեսական արժեհա
մակարգային չափորոշիչների մշակման
ու իրացման անհրաժեշտ պայմանների
և դրանցից բխող ինստիտուցիոնալ ու
կառուցվածքային հենքի ապահովման
միջոցով: Հաշվի առնելով, որ արժեչա
փերը հոգևոր զարգացման արդյունք
են, անհրաժեշտ է դրանք փնտրել տվյալ
հավաքականության (ազգ, ժողովուրդ
և այլն) հոգևոր ընկալումների առանձ
նահատկությունների մեջ: Սա, իհարկե,
բարդ գոր
ծըն
թաց է, ինչն էլ ավե
լի է
բարդանում, պայմանավորված հասա
րակության անդամների հոգևոր ընկալ
ման առանձնահատկություններով, քանի
որ դա կարող է հանգեցնել չափորոշիչ
ների կանխակալության (սուբյեկտիվիզ
մի) և դժվարացնել խնդրի օբյեկտիվ
լուծումը: Ասվածը շատ բնութագրական
է հայերի համար՝ պայմանավորված մեր
հավաքականության անդամների ծայ
րահեղ անհատականացվածությամբ,
ինչպես նաև քաղաքակրթական մա
կարդակի ոչ համարժեք ընկալման և
դրա գնահատման բոլոր ցուցանիշների
արտահայտված կանխորոշվածությամբ:
Այստեղ ծայրահեղ կարևոր է դառնում
գաղափարախոսական հենքի հստա
կեցման, արժեհամակարգի որոշակի
ության, սոցիալ–հոգեբանական ճիշտ
ազդակների՝ որպես հասարակական ու
տնտեսական զարգացման կողմնորոշիչ
ներ ձևավորման խնդիրը: Հաշվի առնե
լով ասվածը, անհրաժեշտ է հստակեցնել
կրթական համակարգի խնդիրները՝ հա
սարակական–տնտեսական զարգացման
արդի տեղաշարժերի համատեքստում:
Դա վերաբերում է ինչպես կրթական
հաստատությունների միջազգային չա
փորոշիչներին համահունչ կրթական ծա
ռայությունների մատուցմանը, այնպես էլ
առաջարկվող առարկայական ծրագրե
րին ու դրանց բովանդակությանը:
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Այստեղ առանձնապես կարևորվում
են հումանիտար և հասարակական գի
տությունները (ՀՀԳ): Ակնհայտ է, որ այդ
առարկաները նախատեսված են ոչ մի
այն մշակութա–իմացական շրջանակ
ները ընդլայնելու և առանձին փաստեր
մեկնաբանելու համար, այլ նաև մարդ
կային քաղաքակրթության և հասարա
կության զարգացման մասին ամբողջա
կան պատկերացում կազմելու համար:
Չնայած տոտալ գաղափարախոսության
կրթական համակարգից հրաժարումն
ազատեց հումանիտար և հասարակա
կան առարկանները նույնականացումից,
այնուամենայնիվ, կրթական հումանի
տար առարկանների բազմազանության
և նրանց մեթոդական հագեցվածության
պատճառով նրանք դարձան իրար հա
կասող և մասնատված:
Ցավոք, հասարակական և հումանի
տար գիտությունների կարևորությունը
դեռևս լիարժեքորեն չի գիտակցվում
պետության և հասարակության կողմից:
Ավելին, բացակայում է ՀՀԳ–քաղաքա
կանություն և ՀՀԳ–հասարակություն
կա
պը, ինչն իր հեր
թին հան
գեց
նում է
բնագավառի վերաբերյալ ձևավորվող
կարծիքի որոշակի աղճատման: Ասվածն
ունի օբյեկտիվ հիմքեր՝ պայմանավոր
ված հետևյալով.
•	հասարակական և հումանիտար
գիտությունները բավական տեղայնաց
ված են և պարփակված պետական մա
կարդակով և, հետևաբար՝
•
ՀՀԳ ոլորտի ուսուցումը սահմա
նափակված է որոշակի առարկայական
շրջանակներով:
Մի կող
մից՝ ՀՀԳ ոլոր
տի թեր
կա
րևորումը, մյուս կողմից՝ պետության հե
տագա զարգացման գործում ՀՀԳ ոլոր
տի աճող կարևորությունը արդիական
են դարձնում հետևյալ պարզաբանում
ները. որո՞նք են ՀՀԳ ոլորտի հասարա
կական պահանջմունքները, ի՞նչ կարող է
առաջարկել ՀՀԳ–ն, և կարո՞ղ են արդյոք
գիտելիք ստեղծող հաստատություններն
ապահովել անհրաժեշտ որակ [1, էջ 3–9]:

Դիտարկված խնդիրների հաջող հան
գուցալուծումը ենթադրում է համալիր
մոտեցում, որտեղ հավասարապես կար
ևորվում են ինչպես գիտական համապա
տասխան համայնքների միջև գործուն
կապերի ձևավորման հարցերը, այնպես էլ
տարբեր առարկայական ոլորտների միջև
կառուցողական համագործակցության
հարցերը: Նման մոտեցումն ապահովե
լով բազմառարկայություն, և նպաստե
լով ՀՀԳ ոլորտում գիտելիքի ստեղծման
գործում նոր մոտեցումների ներդրմանը,
կարող է տանել հասարակական և քա
ղաքական պահանջմունքների առավել
նպատակային բավարարմանը:
ՀՀԳ ոլորտի պահանջվածությունը սկ
սել է ի հայտ գալ դեռևս 1990–ական թթ.՝
պայմանավորված այդ ժամանակաշր
ջանում սկսված գլոբալ զարգացումնե
րով:
ՀՀԳ ոլորտի գլոբալ փոփոխություն
ների ամենակաևոր պատճառներից էին
գիտատեխնիկական առաջընթացը և
տեղ եկ ատվ ակ ան տեխն ոլ ոգ իան եր ի
սրընթաց ներթափանցումը հասարա
կան–տնտեսական կյանքի բոլոր ոլորտ
ները և, որպես հետևանք, սրընթաց,
լայնածավալ, խորը ու բազմավեկտոր
գլոբալ գործընթացները:
Գլոբալ փոփոխությունների համար
լուրջ պատճառ դարձավ Եվրոմիության
ստեղծումը: Այն, առաջ բերելով ան
դամ երկրների գիտահետազոտական
գործունեության հայեցակարգային ու
ղենիշերի և չափորոշիչների համապա
տասխանեցման խնդիրը, դարձավ ՀՀԳ
կառավարման համակարգի վերափոխ
ման պատճառ:
ԽՍՀՄ և սոցիալիստական երկրների
փլուզումը լուրջ փոփոխությունների ան
հրաժեշտություն առաջացրեց ՀՀԳ ոլոր
տում՝ պայմանավորված գաղափարա
կան արմատական փոփոխություններով:
Սոցիալիստական երկրներում գերիշ
խում էին մարքսիզմի ուսումնասիրու
թյան կրթական հաստատությունները,
իսկ այդ ոլորտի գիտնականները՝ նրանց
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ընդհանուր թվաքանակում, զբաղեցնում
էին բավական մեծ տեսակարար կշիռ:
ԵՎ, բնականաբար, ՀՀԳ ոլորտի մեծ
թվով մասնագետներ ստիպված էին կամ
վերավորակավորվել, կամ համալրել
գործազուրկների հսկայական բանակը:
Այս ամենը դարձավ լուրջ պատճառ՝ ՀՀԳ
ոլորտում արմատական փոփոխություն
ներ իրականացնելու համար:
Չնայած այս ոլորտում տեղի ունեցած
դրական տեղաշարժերին, անելիքնե
րը մեր երկրում դեռևս շատ են: Խնդիրն
առանձնապես կարևորվում է տեղական
և արևմտյան արժեքների ու մոտեցում
ների, ինչպես նաև հետազոտությունների
տեսամեթոդական հիմքերի միջև եղած
ճեղքի համահարթեցման առումով: Մաս
նավորապես, ՀՀԳ ոլորտում դեռևս չկան
միջազգային չափորոշիչների գիտական
ամսագրեր, ինչը շատ կարևոր է ոլորտի
միջազգայնացման և օգտակարության
տեսակետից: Քիչ են նաև համաշխար
հային գիտական հասարակությանը հա
սանելի հրապարակումները: Լուրջ խնդիր
է երիտասարդ կադրերի սակավությունը
և, ընդհանրապես, նրանց թերմոտիվաց
վածությունը գիտական, մասնավորա
պես ՀՀԳ ոլորտ ներգրավվելու ուղղու
թյամբ: Ցածր է ատենախոսությունների
մասնագիտական մակարդակը, դրանց
թեմաները միտված չեն մեր երկրի, տա
րածաշրջանային և համընդհանուր
մարտահրավերների լուծումներին [2]:
Անբավարար են ժամանակակաից մաս
նագիտական և գիտամեթոդական գրա
կանության հրապարակման մակարդակը:
Ցածր է նաև գիտական ու գիտամանկա
վարժական կադրերի վերարտադրության
արդյունավետությունը, ինչի արդյունքում
շարունակում է ցածր մնալ հասարակա
կան–տնտեսական զարգացման արդի
խնդիրներից բխող և կրթական ժամանա
կակից պահանջներին համարժեք մասնա
գիտական կրթության մակարդակը:
Հաշվի առնելով, որ ՀՀԳ–ն իր բնույ
թով շատ արագ է արձագանքում հասա
րակական–քաղաքական տեղաշարժե

րին՝ անմիջականորեն իր վրա կրելով
դրանց ազդեցությունը, զարգանում է
խիստ տարբերակված՝ ըստ երկրների,
քաղաքական ու գաղափարախոսական
հենքերի և տարածաշրջանների:
Հետաքրքրական է, որ այդ տարինե
րին տարբեր երկրներում ՀՀԳ ոլորտի
զարգացմանն ուղղված միջոցառումնե
րը (ռազմավարական ծրագրերի մշա
կում ու իրականացում, կառավարման
կառուցվածքային համակարգի վերա
փո
խում կամ նո
րի ստեղ
ծում և այլն)
առանձնապես դրական տեղաշարժեր
չեն դրսևորել՝ անկախ երկրի ներու
ժից, չափից կամ զարգացման աստիճա
նից: Պատճառը համընդհանոր էր բոլոր
երկրների համար և, հիմնականում պայ
մանավորված էր ժամանակաշրջանային
զարգացումների ընդհանրություններով:
Միաժամանակ, դիտարկված խնդիր
ներին հանգուցալուծում տալու և հա
սարակական առաջընթաց զարգացում
ապահովելու հրամայականի պայմաննե
րում, ՀՀԳ դինամիկ զարգացման հար
ցը շարունակում էր մնալ արդիական:
ՀՀԳ բարելավման միտումներ սկսեցին
արձանագրվել 2000–2007 թ.թ՝. հիմնա
կանում զարգացած երկրներում: Այսօր
ՀՀԳ–ն արդյունավետորեն ներդրվել և
արդեն իսկ տվել է բավական կենսունակ
ար
դյունք [3, էջ 179–184]: Զար
գա
ցող,
մասնավորապես անցումային երկրնե
րում այդ գործընթացը դեռևս գտնվում
է ձևավորման փուլում:
ՀՀԳ ոլորտի ուսանելիության տեսակե
տից Հայաստանի համար բավական ու
շագրավ են լուրջ գիտահետազոտական
ներուժ ունեցող և առաջատար դիրքեր
զբաղեցնող երկրների (Արևմտյան Եվրո
պայի երկր
ներ, ԱՄՆ, Կա
նա
դա, Ավստ
րալիա) փորձը, ինչպես նաև մարդկային
ներուժով Հայաստանի հետ համադրելի
երկրների (Իռլանդիա, Բուլղարիա, հա
րավսլավական երկրներ) ու պատմա
քաղաքական որոշակի ընդհանրություն
ներ ունեցող երկրների փորձը (նախկին
ԽՍՀՄ հանրապետություններ) [4, էջ 39]:
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Տնտեսական զարգացումը և կրթու
թյունը:
Չնայած երկրում իրականացված
կրթական լայնածավալ բարեփոխումնե
րին, տնտեսագիտական կրթության կա
ռուցվածքա–բովանդակային և մեթոդա
բանական խնդիրները մշտապես մնում են
օրակարգային: Ասվածն, առաջին հերթին,
պայմանավորված է այն հանգամանքով,
որ տնտեսագիտությունը՝ որպես ուսում
նասիրության առարկա, մշտապես գտն
վում է զարգացման մեջ, անընդհատ ի
հայտ են գալիս զարգացման նոր միտում
ներ, բացահայտվում նոր օրինաչափու
թյուններ և ձևավորվում նոր երևույթներ,
որոնք պահանջում են համապատասխան
տեսա–գործնական գնահատականներ և
նոր մոտեցումներ: Սա կրթական գոր
ծընթացին հաղորդում է շարժունություն,
ինչն էլ, իր հերթին, պահանջում է կրթա
կան բարեփոխումների անընդհատ վե
րանայում և արդիականացում:
Ժամանակակից տնտեսությունն այ
սօր ավելի շատ մտքի գործունեություն է,
որտեղ գերակայում է ոչ նյութական՝ ին
տելեկտուալ գործոնների դերը: Այս տե
սակետից, տնտեսագիտական կրթվա
ծության, և այդ հիմքի վրա գիտելիքներն
և գաղափարներն արտադրողականո
րեն ու արդյունավետորեն օգտագործե
լու տնտեսության ունակությունը հենց
այն է, ինչից կախված է հաջող տնտեսա
կան զարգացումը: Սա նշանակում է, որ
տնտեսագիտական կրթության արդյու
նավետության խնդիրը կրում է համա
լիր բնույթ: Նման մոտեցումն էլ ավելի է
կարևորվում հասարակական–տնտեսա
կան արդի զարգացումների ներքո տեղի
ունեցող տեղաշարժերի պայմաններում:
Ան ընդհ ատ աճող տնտ ես ակ ան
մրցակցության պայմաններում բիզ
նես–միջավայրի փոփոխականությունն
էլ ավելի է դժվարեցնում բիզնես–
սուբյեկտների գործունեությունը: Ըն
կերությունը պետք է, փորձելով լինել
բավական ճկուն փոփոխությունների
նկատմամբ, հասնի արդյունավետու

Հայաստանում ՀՀԳ ոլորտին առաջին
անգամ որոշակի արձագանք է կատարվել
2002թ. ընդունված «Գիտության և տեխ
նոլոգիաների ուղղությունների առաջ
նահերթությունների» վերաբերյալ փաս
տաթղթում, ինչի կիրարկումը, ցավոք,
մնաց ցածր մակարդակի վրա: Ոլորտի
զարգացմանը նոր անդրադարձ է կա
տարվել 2010 թվականին՝ «Հայաստանի
գիտության և տեխնիկայի զարգացման
2010–2014թթ. գերակայությունների վերա
բերյալ» փաստաթղթում, որտեղ առանձ
նակի տեղ էր հատկացվել հումանիտար
և սոցիալ–տնտեսագիտական ոլորտնե
րին, ինչի հիման վրա ընդունվեց հումա
նիտար և հասարակական գիտություննե
րի զարգացման հայեցակարգը:
Հիմք ընդունելով ասվածը և հաշվի
առնելով, որ հասարակական–տնտե
սական և քաղաքական ու մշակութային
արդի փոփոխությունների պայմաննե
րում կրթական համակարգի կատարե
լագործման կարևոր նախադրյալներից
մեկ ը հաս ար ակ ակ ան–տնտ ես ակ ան
համակարգի մարտահրավերներին և
համ աշխ արհ ային զարգ աց ումն եր ին
ժամանակին արձագանքելն է՝ նպատա
կահարմար է տնտեսագիտական մաս
նագիտություննեի ուսումնական կառու
ցամասի կրթական ծրագրի ընդհանուր
մասնագիտական դասընթացներում նե
րառել հասարակական գիտություններին
և հանրային կառավարմանն առնչվող
մոդուլ–դասընթացներ՝ դասախոսու
թյունների հետ միասին նախատեսելով
գործնական պարապմունքներ՝ կիրա
ռական թեստերի և վարժությունների,
իրավիճակային վերլուծությունների,
կլոր սե
ղան
նե
րի և այլ ձևե
րով: Առա
վել առարկայական և խորը մակարդա
կի ուսումնառության անհրաժեշտությու
նը պայմանավորված է հասարակական
զարգացման և հանրային կառավարման
ոլորտի բովանդակային բազմաշերտու
թյամբ և լայնածավալությամբ, ինչպես
նաև դրա տեսա–կիրառական բավական
բարդ բնույթով:
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թյան բարձր մակարդակի: Այս բոլոր խն
դիրների լուծումը բավական բարդ է և
պահանջում է ընկերության ռազմավա
րական կառավարման ուղենիշների վե
րանայում և հստակեցում:
Եթե տնտեսագիտական կրթությունը
Հայաստանում բավարար զարգացած
է, ապա բիզնես–կրթությունը (բիզնես
դպրոցները) ընդհանուր առմամբ բա
ցակայում է: Մինչդեռ Հայաստանյան
շուկայում խիստ զգացվում է ձեռնար
կատիրության աջակցության անհրաժեշ
տությունը՝ որպես տնտեսական գործու
նեության խթանման կարևոր մեխանիզմ
և սոցիալական կայունության գործոն:
Խնդիրն էլ ավելի է կարևորվում, պայ
մանավորված այն հանգամանքով, որ
ձեռնարկատիրական գործունեության
մեջ ներգրավված մասնագետներն իրենց
կրթությունը ստացել են դեռևս խորհր
դային կրթահամակարգով, և նրանց մի
զգալի մասը վերաորակավորված ին
ժեներներ են: Բնականաբար, գործող
ձեռնարկատերերի անպատրաստվա
ծությունն ու պրոֆեսիոնալ անհամա
պատասխանությունը շուկայական տն
տեսության պահանջներին խոչնդոտում
է ձեռնարկատիրական գործունեությանը
և, հետևաբար, տնտեսության զարգաց
մանը: Այս տեսակետից պատրաստման,
վերապատրաստման և որակավորման
բարձրացման կարիք ունեցող թիրախ
խմբեր կարող են լինել.
•	ձեռն արկ ութ յունն եր ի ղեկ ա
վարները. ներկայումս յուրաքանչյուր
կազմակերպության առջև անխուսա
փելիորեն առաջ է գալիս սեփական
զարգացման ռազմավարության ընտ
րության կամ, զանազան սոցիալ–տնտե
սական և տեխնածին գործոնների աճող
ազդեցության հետևանքով, դրա էական
ճշգրտման խնդիր,
•
սկսն ակ ձեռն եր եցն եր ը (այդ
թվում՝ կանայք, երիտասարդներ, գոր
ծազուրկներ),
•	ձեռնարկությունների մասնա
գետները (շուկայավարման, իրացման

հարցերով մասնագետներ, հաշվապահ
ներ և այլն),
•	ձեռն եր եցն եր ի հետ աշխ ա
տող անձինք, մասնավորապես պետ
ծառայողները (ձեռնարկատիրության
աջակցության հարցերով զբաղվող
հանձնաժողովների, վարչությունների
և բաժինների ղեկավարներ ու մասնա
գետներ):
Այսօր արդեն փոխվել են ձեռնարկա
տերերի պատրաստման նպատակային
շեշտադրումները: Կարևոր է ուշադրու
թյունն ավելի շատ սևեռել շուկայական
(կատ ար ող ակ ան, մասն ագ իտ ակ ան,
կազմակերպչական և ձեռնարկատիրա
կան) մշակույթի ձևավորման և աշխա
տանքի արդյունավետ կազմակերպ
չական ու տեխնոլոգիական ձևերի
վերաբերյալ իրազեկվածության (հենա
կետային ու գործառնական տեղեկույթի
տրամադրում) ապահովման հարցերին:
Արագ տեմպերով աճում է թողարկ
վող կրթական ու գիտական գրականու
թյունը, ինչպես նաև վիճակագրական և
այլ սոցիալ–տնտեսական տեղեկատվու
թյունը, ինչը շատ է կարևորում տնտեսա
գիտական կրթության դասավանդման
մեթոդական հարցերը:
Ուսուցումը, կախված իրական պա
հանջներից և առկա հնարավորություն
ներից, կարելի է իրականացնել տարբեր
մեթոդներով, մասնավորապես. առկա
(ստացիոնար), հեռակա կամ ինքնու
սուցմամբ, արագ ուսուցմամբ, խորաց
ված ուսուցմամբ և այլն: Ուսուցման
գործընթացը կարող է կազմակերպվել
դիտարկված ձևերից յուրաքանչյուրով՝
որպես ինքնուրույն վերապատրաստման
ձև կամ դրանց տարբեր համակցություն:
Չնայած տնտեսագիտությունը կրում է
առավելապես ուսումնական՝ զուտ տե
սական, բնույթ, այնուամենայնիվ, այն,
օժտված է լուրջ գործնական օգտա
կարությամբ: Այս առումով ուսուցումն
ավելի արդյունավետ կլինի, եթե դա
սընթացը ներառի ինչպես գիտա–տեսա
կան ու տեղեկատվական նյութեր, այն
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պես էլ կիրառական բնույթի թեստեր և
վարժություններ: Նպատակահարմար է
նաև կրթական գործընթացների այնպի
սի ձևերի կիրառումը՝ ինչպիսիք են կլոր
սեղանները, իրավիճակային վերլուծու
թյունները և այլն: Նման մոտեցումը կն
պաստի մասնագիտական ձեռքբերում
ների խորացմանը, դրանց կիրառական
առանձնահատկությունների տիրապետ
մանն ու արդյունավետ ներդրմանը, ինչն
առանձնապես կարևոր է շուկայական
արագընթաց փոփոխությունների ու քա
ղաք ատնտ ես ակ ան զարգ աց ումն եր ի
արդի փուլում:
Քանի որ տնտեսագիտությունն, առա
ջին հերթին, ուսմունք է առօրյա կենսա
կերպ ապահովելու մասին, ապա բնա
կան է, որ այն պետք է հասանելի լինի
յուրաքանչյուրին՝ որպես անհատ, վաս
տակող ու ծախսող, խնայող ու ներդրող,
արտադրող ու իրացնող և, ի վերջո, որ
պես քաղաքացի ու հասարակության ան
դամ: Այս տեսակետից, տնտեսագիտու
թյունը նաև ուսմունք է հասարակության
շրջանակներում տնտեսական հարա
բերությունների մասին: Այստեղ կար
ևորվում են ինչպես տնտեսագիտական
ակադեմիական կրթությունը, այնպես էլ
վերապատրաստումը՝ որպես շարունա
կական կրթության կարևոր բաղադրիչ:
Հայաստանում վերապատրաստում
ներն այսօր դարձել են կազմակերպվող
դասընթացների առավել իրացվելի տե
սակ: Այնուամենայնիվ, դրանց հնարա
վորությունները՝ որպես կրթական առա
վել ճկուն և օպե
րա
տիվ մի
ջոց, դեռևս
քիչ է օգտագործվում:
Կարևորելով տնտեսության զար
գացմանն առնչվող տեսական ու գործ
նական բնույթի հիմնային առարկաների
դերը, ինչպես նաև հիմնական և հատուկ
առարկաների ճիշտ հարաբերակցության
հարցը, հաշվի առնելով, որ կրթության
բովանդակության նորացումը կարող է
նպաստել երկրում առկա կարևորագույն
խնդիրների լուծմանը, մասնավորապես՝
տնտեսության ու ձեռնարկատիրության

զարգացվածության անհամամասնու
թյունների հաղթահարմանը, անհատի
սոցիալական ու մասնագիտական շար
ժականության ապահովման համար
պայմանների ստեղծմանը և հանրության
սոցիալական բևեռացվածության հաղ
թահարմանը, հասարակություն–տնտե
սություն, հասարակություն–պետություն
հարաբերությունների բարելավմանը,
առաջարկվում է տնտեսագիտական
կրթության ուսումնական կառուցամասի
կրթական ծրագրի ընդհանուր մասնա
գիտական դասընթացներում կատարել
փոփոխություններ՝ ուղղված բիզնես
միջավայրի գործոնային վերլուծությա
նը և ռազմավարական կառավարման
արդի խնդիրներին ու կառուցվածքային
փոփոխություններին: Այս ոլորտների
կարևորումը և դրանց լայնածավալ ու
խորը ուսումնառության անհրաժեշտու
թյունը պայմանավորված է հասարակա
կան–տնտեսական զարգացման գլոբալ
գործընթացների հետ բիզնես միջավայ
րի սերտ փոխառնչություններով, և նրա
բավական բարդ բազմագործոնային
բնույթով, ինչպես նաև հասարակա
կան–տնտեսական զարգացման արդի
իրավիճակով պայմանավորված կա
ռավարման լծակների և մոտեցումների
հստակեցման պահանջով:
Վերջաբանի փոխարեն
Կրթական ծրագրերը, դրանց ձևե
րը, մեթոդներն ու մոտեցումները պետք
է բխեն մեկ միասնական գաղափարից,
ունենան նպատակային կողմնորոշում և
գործունեության ընդհանուր տրամաբա
նություն: Այստեղ շատ են կարևորվում
ինչպես կրթական ծրագրային առարկա
ների բովանդակությունը, նրանց որակն
ու մակարդակը, այնպես էլ դասավանդ
ման տեխնոլոգիաների ու մեթոդների դե
րը, ինչն էլ իր հերթին պայմանավորված
է դասավանդողների կազմով ու մա
կարդակով: Սա նշանակում է այդ ամենի
անընդհատ վերանյում ու արդիականա
ցում, և, հետևաբար, մշտական հետևո
ղական աշխատանք այդ ուղղությամբ:
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ԱԼԲԵՐՏ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի տնօրեն,
ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

ՍԵՐԳԵՅ ՆԻԿՈՂՈՍՅԱՆ
Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող,
ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕ
НИЯ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ УЛУЧШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРА
ЗОВАНИЯ В ЭТОМ КОНТЕКСТЕ

ԵՐՋԱՆԻԿ ԶԱՐԳԱՐՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի ուսումնական մասի վարիչ,
ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու

АМАЛИЯ САРИБЕКЯН
ЕГУ, факультет экономики и менеджмента, кандидат экономических наук, профессор

Под воздействием современного общественно–экономического развития размещения в
общественном и экономическом секторах слияются и становятся более взаимосвязанными.
Сегодня изучение тех или иных общественных явлений соприкасается не только с общест
воведением, но и с экономикой, и наоборот. В этом контексте целесообразно введение мо
дульных курсов относительно общественных наук и общественного управления, а также
современных проблем и структурных изменений стратегического управления в программы
экономических специализаций.
Образовательные программы, их формы, методы и подходы должны исходить из еди
ной идеи и иметь общую логику. Здесь важна роль технологий и методов преподавания. Это
подразумевает их непрерывный пересмотр и обновление, что требует постоянной последо
вательной работы в этом направлении.

MODERN PROBLEMS OF EDUCATION DEVELOPMENT IN ARMENIA:
METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE IMPROVEMENT OF ECONOMIC
EDUCATION IN THIS CONTEXT

AMALYA SARIBEKYAN
YSU, Faculty of Economics and Management, PhD of Economic sciences, Professor

Under the influence of modern social-economic development changes in social-economic
sectors become more interconnected. Nowadays, the study of certain social phenomena doesn’t
only touch upon social sciences but also economics, and vice versa. In this context, it is expedient
to introduce module courses concerning social sciences and public management, as well as courses
on modern problems and structural changes of strategic management into the programs of
economic specializations.
Educational programs, their forms, methods and approaches should proceed from one unified
concept and have common logic. Of paramount importance is the role of technologies and methods
of teaching. It means a continuous revision and updating of the above-mentioned, which demands
constant and consistent work in this field. 
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ԷԴԳԱՐ ՄՈՒՂՆԵՑՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի աշխատակից,
ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու

ՉԱՓՄԱՆ ՀՈՍԱՆՔԻ ՄԵԾՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԲԱԶՄԱԲՅՈՒՐԵՂԱՅԻՆ YBA2CU3OX ՄԻԱՑՈՒԹՅԱՆ
ԳԵՐՀԱՂՈՐԴՉԱՅԻՆ ԱՆՑՄԱՆ ՎԱՐՔԱԳԾԻ ՎՐԱ
 եսակարար դիմադրության ջերմաս
Տ
տիճանային կախվածության r(T) կորե
րի ընտանիքի գրանցման ճանապարհով
ուսումնասիրվել է չափման հոսանքի (I)
փոփոխության ազդեցությունը (0.5–20)
մԱ միջակայքում բազմաբյուրեղային
YBa2Cu3Ox միացության գերհաղորդչային
(ԳՀ) անցման վարքագծի վրա: Ցույց է
տրված, որ երբ հոսանքը աճում է մինչև
I=7mA, ԳՀ անցման լայնությունը՝ ΔΤC–ն,
կրիտիկական ջերմաստիճանը՝ ΤC –ն, և
ֆլուկտուացիոն ռեժիմում r–ը ցուցա
բերում են հստակ արտահայտված ան
կայուն վարքագիծ: Հաստատվել է, որ
I–ի ավելի բարձր արժեքների տիրույ
թում r–ի մոնոտոն աճը ուղեկցվում է
ΤC–ի միաժամանակյա նվազմամբ, թեև
ΔΤC–ն դեռևս շարունակում է դրսևորել
անկայուն վարքագիծ: Ստացված ար
դյունքների մեկնաբանումը կատարվում
է նմուշում առկա և տարբեր ΤC–ով օժտ
ված ԳՀ փուլերի, ինչպես նաև ոչ ԳՀ գո
յացությունների և միկրոսկոպիկ մակար

դակով նրանց անհամասեռ բաշխման
մոդելի շրջանակներում:
Հանգ ուց ային բառ եր և բառ ա
կապակցություններ. բարձր ջերմաս
տիճանային գերհաղորդականություն
(ԲՋԳ), գերհաղորդչային (ԳՀ) անցում,
ԳՀ անցման լայնություն (ΔΤC), ԳՀ ան
ցման կրիտիկական ջերմաստիճան (ΤC),
բացասական և դրական մագնիսադի
մադրություն:
Արտաքին ազդակների դերը բարձր
ջերմաստիճանային գերհաղորդիչնե
րի (ԲՋԳ) բնութագրերի փոփոխության
վրա ունի ինչպես կարևոր գիտական,
այնպես էլ կիրառական նշանակություն
[1–7]: Այդպիսի ազդակների թվին կա
րելի է դասել սեփական (չափման հո
սանքով պայմանավորված) և արտաքին
մագնիսական դաշտերը, որոնց փոփո
խությունը լայն տիրույթում պայման
վորում է ԲՋԳ միացությունների ֆիզի
կական հատկությունների նշանակալից
փոփոխություններ, որոնց մանրամասն
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