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Դանիելյան Լ.

²Ûëûñ Ñ³Ýñ³ÏñÃáõÃÛáõÝÝ Çñ ³éç¨ ¹ñ»É ¿ բ³½Ù³ÃÇí ËÝ¹ÇñÝ»ñ, áñáÝù Çñ»Ýó
³ÝÑ³å³Õ ÉáõÍÙ³ÝÝ »Ý ëå³ëáõÙ: Î³ñÍáõÙ »մ, ¹ñ³ÝóÇó ³Ù»Ý³·ÉË³íáñÁ
ã³÷áñáßã³Ñ»Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙÝ ¿:
ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՆ ԱՎԱՐՏՈՂԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ
3.1. Տարրական դպրոցի շրջանավարտի նկարագիրը թելադրում է նրան ներկայացվող
ընդհանրական որակական պահանջները, որոնք սահմանվում են տարրական կրթության
հիմնական նպատակներին համապատասխան:
Տարրական կրթության հիմնական նպատակներն են տարրական դպրոցի սովորողի`
ա/ մտավոր, հոգևոր և ֆիզիկական կարողությունների զարգացումը,
բ/ լեզվամտածողության, գրագիտության, տրամաբանության աշխարհայացքային
պատկերացումների հիմքերի ստեղծումը,
գ/ աշխատանքային նախնական հմտությունների ձևավորումը,
դ/ բարեկիրթ վարքի և կայուն արժեհամակարգի հիմքերի ձևավորումը,
ե/ բարոյահոգեբանական, հայրենասիրական, գեղագիտական, էկոլոգիական և ֆիզիկական
դաստիարակությունը և առողջ ապրելակերպի հիմքերի արմատավորումը,
զ/ միջին դպրոցում ուսումը շարունակելու համար պահանջվող կրթմակարդակի ապահովումը:
3.2. Հանրակրթության չափորոշչի ներքոնշյալ որակական պահանջները ընդհանրական են
պարտադիր կրթության տարրական մակարդակ ապահովող հանրակրթական հիմնական
ծրագրերի առաջին` տարրական աստիճանի համար և կազմում են տարրական հանրակրթական
երեք հիմնական ծրագրերի (ընդհանուր, մասնագիտացված և հատուկ) բովանդակության
պարտադիր նվազագույն միջուկը, ինչպես նաև չափորոշում են դրանց առավելագույն ծավալը:
3.3. Տարրական կրթության հանրակրթական ծրագրերի յուրացման ժամկետը հիմնականում 4
տարի է, և ուսումնառության արդյունքներն ամփոփվում են կրթական աստիճանի ավարտին,
սակայն կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողների համար
ծրագրերի յուրացման ժամկետը ըստ բժշկահոգեբանամանկավարժական մասնագիտացված
կառույցների երաշխավորության, կարող է ավելացվել` հաշվի առնելով նրանց անհատական
հնարավորությունները, հոգեկան և ֆիզիկական զարգացման առանձնահատկությունները:
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3.4. Հանրակրթության պետական չափորոշիչն իր բոլոր բաղադրիչներով նպատակաուղղված է
շրջանավարտի անձնային որակների ձևավորմանը: Ակնկալվում է, որ հետևողական և
նպատակասլաց ջանքերի արդյունքում տարրական դպրոցի շրջանավարտը պետք է `
1. Կարողանա հաղորդակցվել հայերեն լեզվով.
1) հաղորդակցվել մեծահասակների, հասակակիցների և փոքրերի հետ,
2) ընկալի ուրշների խոսքը և կարողանա արտահայտել սեփական մտքերը.
3) կարդա և հասկանա պարզ գրավոր տեքստեր.
4) գրավոր շարադրի պարզ տեքստեր.
5) կատարի պարզ գրավոր հանձնարարություններ.
2. Կարողանա հաղորդակցվել օտար լեզվով.
1) լինի գրաճանաչ.
2) առօրյա իրավիճակներում պատասխանի պարզ հացերի, հաղորդակցվի ծանոթ հարցերի
շուրջ.
3. Ունենա մաթեմատիկական գրագիտություն և տարրական կարողություններ բնագիտության
ոլորտում.
1) կիրառի տարրական մաթեմատիկական գործողությունները (գումարում, հանում,
բազմապատկում, բաժանում) առօրյա պարզ խնդիրներում.
2) հասկանա և կիրառի մաթեմատիկական սիմվոլներ.
3) տրամաբանական եզրակացություններ անի պատճառահետևանքային կապերի վերաբերյալ.
4) ճանաչի երկրաչափական պատկերներ և մարմիններ.

5) տարրական պատկերացում ունենա բնության և շրջակա միջավայրի մասին.
6) գիտակցի մարդու կողմից շրջակա միջավայրը բարելավելու հնարավորությունները և
պատասխանատվությունը
7) ճանաչի և սիրի իր բնակավայրը, հայրենիքը, հայրենի բնությունը, խնամքով վերաբերվի
շրջակայքին.
8) ունենա թվայնացված տեխնոլոգիաների օգտագործման տարրական կարողություններ.
9) կարողանա օգտվել ժամանակակից կենցաղային և թվայնացված տեխնիկական միջոցներից (հեռուստացույց, հետախոս և այլն)
10) ունենա համակարգչային տարրական գրագիտություն.
4. Կարողանա սովորել և սովորեցնել.
1) ունակ լինի ինքնակազմակերպվելու և ինքնուրույն գործունեության.
2) կարողանա ճիշտ գնահատել իր հնարավորությունները
3) տիրապետի սովորելու հիմնական հմտություններին, ունենա սովորելու կամք և վստահություն սեփական ուժերի հանդեպ.
4) դրսևորի աշխարհաճանաչողության ակտիվ և առողջ հետաքրքրասիրություն,
5. Ունենա հասարակական և քաղաքացիական կարողություններ.
1) գիտակցի և արժևորի իր ազգային ինքնությունը.
2) հարգի և ընդունի ընտանեկան և հասարակական կյանքի արժեքները.
3) ունենա ադեկվատ ինքնագնահատական
4) ցուցաբերի հարգալից վերաբերմունք շրջապատի նկատնամբ, հանդուրժողականություն և
զսպված վարք.
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5) ճանաչի և արժևորի իր հայրենիքը, Հայաստանի Հանրապետության պետական
խորհրդանիշները.
6) արժևորի առողջ ապրելակերպը, իմանա անվտանգ կենսագործունեության կանոնները և
դրանք կիրառի կյանքում.
7) իմանա իր իրավունքներն ու պարտականությունները, պատասխանատու լինի իր
արարքների համար.
8) գիտակցի իր պատկանելությունը համայնքին.
6. Ունենա տարրական կենցաղային, աշխատանքային հմտություններ, լինի նախաձեռնող և
գործունյա,
1) կարողանա աշխատել համագործակցված, լինել թիմի անդամ.
2) կարողանա պլանավորել գործերը և իրականացնել դրանք.
3) լինի նախաձեռնող.
7. Ունենա գեղագիտական ընկալում և ստեղծագործական տարրական կարողություններ.
1) զբաղվի անհատական կամ խմբային գեղարվեստական գործունեությամբ` նկարել,
ծեփակերտել, երգել, նվագել, հանդես գալ բեմադրություններում.
2) նկարչական միջոցներով, երևակայական պատկերներով արտահայտի գաղափարներ.
3) ունենա և արտահայտի սեփական կարծիքը արվեստի ստեղծագործությունների վերաբերյալ.
4) հաճույք ստանա ստեղծագործական աշխատանքից և հաճույքով դրանք ցուցադրի.
8. Կարևորի մարմնակրթության և սպորտի դերն ու նշանակությունը.
1) կարողանա պահպանել անձնական հիգիենայի կանոնները` դրսևորելով սեփական
մարմինը խնամելու կամք
2) զբաղվի որևէ անհատական կամ խաղային մարզաձևով.
3) մրցակիցների նկատմամբ լինի ազնիվ, հարգալից և հանդուրժող:

²Ûë å³ñ³·³ÛáõÙ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ Ûáõñ³óáõÙÝ ÇÝùÝ³Ýå³ï³Ï ·áñÍÁÝÃ³ó ã¿.
³é³í»É Ï³ñ¨áñíáõÙ »Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó¨³íáñáõÙÝ
áõ ½³ñ·³óáõÙÁ:

î»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝáõÙ ³é³çÝ³Ñ»ñÃ ¿ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ÝÑ³ïÇ ÇÝùÝ³ÏñÃáõÃÛ³Ý, ÇÝùÝ³í»ñ³ÑëÏÙ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ïÇñ³å»ïáÕ,
ï³ñբ»ñ Çñ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ×Çßï ÏáÕÙÝáñáßíáÕ ³ÝÓÇ Ó¨³íáñáõÙÁ: ²Û¹
ÇëÏ å³ï×³éáí áñ¨¿ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Í³í³É»ÉÇë ËÇëï Ï³ñ¨áñ ¿
ÇÝùÝáõñáõÛÝáõÃÛ³Ý ¹ñë¨ñáõÙÁ:
î³ññ³Ï³Ý ¹åñáóáõÙ í»ñáÑÇßÛ³É Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³ë»É, áã Ã»
½³ñ·³óíáõÙ, ³ÛÉ Ó¨³íáñíáõÙ »Ý, ¨ ³Û¹ ·áñÍÁÝÃ³óÁ å³ÛÙ³Ý³íáñáõÙ ¿
ëáíáñáÕÇ Ñ»ï³·³ ÏñÃáõÃÛáõÝÁ: ²Ûëï»Õ ³éÏ³ ¿ ÑÇÙÝ³ËÝ¹Çñ` Ï³åí³Í
áõëáõÙÝ³Ï³Ý ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ»ï. ³ÛÝ ¿` ÇÝãá±õ »Ý
»ñ»Ë³Ý»ñÁ Ã»ñ³ÝáõÙ Ï³Ù ¹Åí³ñ³ÝáõÙ ¹³ë³·ñùáõÙ ïñí³Í
³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÝ ÇÝùÝáõñáõÛÝ Ï³ñ¹³Éáõ-Ñ³ëÏ³Ý³Éáõ ¨ Ï³ï³ñ»Éáõ
Ñ³ñóáõÙ: ´Ý³Ï³Ý ¿, áñ ³Ûë Ñ³ñóÁ ÙÇ³Ýß³Ý³Ï å³ï³ëË³Ý ãÇ Ï³ñáÕ
áõÝ»Ý³É: ê³Ï³ÛÝ ³é³ç³ñÏáõÙ »մ ùÝÝ³ñÏ»É ÙÇ ß³ñù ÑÝ³ñ³íáñ ¹»åù»ñ,
áñáÝó í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ û·ï³Ï³ñ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ëáíáñáÕÝ»ñÇ
ÇÝùÝáõñáõÛÝáõÃÛ³Ý Ï³Û³óÙ³Ý ËÝ¹ñáí ß³Ñ³·ñ·Çé ¹³ëí³ñÝ»ñÇÝ:
ò³ÝÏ³ó³Í ³é³ç³¹ñ³ÝùÇ Ï³ï³ñáõÙ ëÏëíáõÙ ¿ ³é³ç³¹ñ³ÝùÇ å³Ñ³ÝçÇ
ÁÝÃ»ñóáõÙÇó: ²ÛÝ Ï³ñ¹³Éáõ ¨ Ñ³ëÏ³Ý³Éáõ ³é³çÇÝ Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÁ
ï³é³×³Ý³ãáõÃÛáõÝÝ ¿, ÇëÏ å³Ñ³ÝçÇ ÁÝÃ»ñóáõÙÁ Ñ»ï³åÝ¹áõÙ ¿ »ñÏáõ
Ýå³ï³Ï.
• Ñ³ëÏ³Ý³É` ÇÝã ¿ å³Ñ³ÝçíáõÙ ³é³ç³¹ñ³ÝùÁ Ï³ï³ñáÕÇó,
• Ñ³ëÏ³Ý³Éáõó Ñ»ïá Ï³ï³ñ»É ³é³ç³¹ñ³ÝùÁ:
§î³ññ³Ï³Ý ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñáõÙ áõëáõóáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Ý³¨ ÁÝÃ»ñó³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí: ºÃ» »ñ»Ë³Ý É³í ¿ ïÇñ³å»ïáõÙ ÁÝÃ»ñó³ÝáõÃÛ³Ý
ï»ËÝÇÏ³ÛÇÝ, բ³Ý³íáñ ¨ ·ñ³íáñ ËáëùÇÝ, ëÇñáõÙ ¿ ·ÇñùÁ, ³å³ Ý³ Ï³ñáÕ
¿ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñբ»ñ ÷áõÉ»ñáõÙ Ñ³çáÕáõÃÛ³Ùբ Ûáõñ³óÝ»É Íñ³·ñ³ÛÇÝ
ÝÛáõÃÁ¦:
Ð³ëÏ³Ý³Éáí Ï³ñ¹³Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ß³Ï»ñïÁ å»ïù ¿ ïÇñ³å»ïÇ Ï³ñ¹³ó³ÍÁ í»ñÉáõÍ»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛ³ÝÁ: ì»ñÉáõÍ»ÉÁ Ã»ñ¨ë ³ÛÝ Ï³ñ¨áñ ¨ բ³ñ¹
Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿, áñÁ ¨ ÷áñÓáõÙ »Ý Ó¨³íáñ»É ï³ññ³Ï³Ý
¹åñáóáõÙ: ²Û¹ Ï³ñáÕáõÃÛ³Ý Ó¨³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¹³ßï »Ý
Í³é³ÛáõÙ Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ý ¨ ù»ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ:
§²Ù»Ý ÇÝã բ³é³óÇ Ñ³ëÏ³Ý³Éáõ Ù³ÝÏ³Ï³Ý Ùï³ÍáÕáõÃÛ³Ý Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÁ,
Çñ³¹ñáõÃÛáõÝÇó í»ñ ÉÇÝ»Éáõ ¨ ¹ñ³ í»ñ³ó³Ï³Ý Ï³Ù ÷áË³բ»ñ³Ï³Ý
ÇÙ³ëïÁ Ñ³ëÏ³Ý³Éáõ ³ÝÏ³ñáÕáõÃÛáõÝÁ, »ñ»Ë³ÛÇ Ùï³ÍáÕáõÃÛ³Ý
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿, áñÁ í³é ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿
³ÛÝåÇëÇ í»ñ³ó³Ï³Ý¹åñáó³Ï³Ý ³é³ñÏ³Ý»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñÙ³Ý
Å³Ù³Ý³Ï, ÇÝãåÇëÇù »Ý` Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ý ¨ ù»ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ¦ : Ð³ßíÇ
³éÝ»Éáí ³Ûë Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, ³Û¹áõÑ³Ý¹»ñÓ, ÑÝ³ñ³íáñ ¿ Ï³ñ¹³Éáõ áñ³ÏÇ

բ³ñÓñ³óÙ³Ý Ñ³ßíÇÝ ½³ñ·³óÝ»É í»ñÉáõÍ³Ï³Ý áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ: ÆëÏ
Ï³ñ¹³Éáõ ÑÙïáõÃÛáõÝÁ ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ ³Ù»Ý å³ÑÇ, »ñբ »ñ»Ë³Ý ÷áñÓáõÙ ¿
ÇÝã-áñ բ³Ý Ï³ñ¹³É ÙïùáõÙ ¨ Ñ³ëÏ³Ý³É: Ü³ ÷áñÓáõÙ ¿ Ï³ñ¹³ó³ÍÝ ÇÝã-áñ
Ù»ÏÇÝ բ³ó³ïñ»É, Ï³Ù å³ñ½³å»ë í»ñ³ñï³¹ñ»É ¹ñ³ բáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ,
Ï³ñ¹³ó³ÍÇ ßáõñç Ñ³ñó»ñ ï³É ¨ ³ÛÉÝ: ºí áñù³Ý Ý³ ³Û¹ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ
»ñÁ ß³ï ¿ Ï³ï³ñáõÙ, ³ÛÝù³Ý Ýñ³ Ï³ñ¹³Éáõ áñ³Ï³Ï³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÁ
բ³ñÓñ³ÝáõÙ »Ý: ì»ñáÝßÛ³É ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ áõÕÕáñ¹í³Í ÁÝÃ³óù ãï³ÉÁ
Ï³Ù Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ ù³ÛÉ»ñ ãÙß³Ï»ÉÝ Ç í»ñçá Ñ³Ý·»óÝáõÙ »Ý Ýñ³Ý, áñ
ëáíáñáÕÝ»ñÇó áÙ³Ýù ïÇñ³å»ïáõÙ »Ý Ï³ñ¹³Éáõ-Ñ³ëÏ³Ý³Éáõ ÑÙïáõÃÛ³ÝÁ,
ÇëÏ ß³ï»ñÁ` Éñçáñ»Ý Ã»ñ³ÝáõÙ »Ý ³Û¹ Ñ³ñóáõÙ: ²ÏÝÑ³Ûï ¿, áñ
Ã»ñ³óáõÙÝ»ñÝ ³í»ÉÇ Ñëï³Ï »Ý »ñ¨áõÙ,»ñբ »ñ»Ë³Ý»ñÁ Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³ÛÇó
Ï³Ù Ù³Ûñ»ÝÇ É»½íÇó ÇÝã-áñ ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñ Ï³ï³ñáõÙ »Ý ÇÝùÝáõñáõÛÝ:
ä³ñï³¹Çñ ¿ ÙÇ å³ÛÙ³Ý. áõëáõóÇãÁ å»ïù ¿ ÙÇßï áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓÝÇ
³é³ç³¹ñ³ÝùÇ å³Ñ³ÝçÁ ëáíáñáÕÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ÇÝùÝáõñáõÛÝ ÁÝÃ»ñó»Éáõ
áñ³ÏÇ բ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ: ºñբ Ý³ å³ñբ»ñ³բ³ñ Ùáé³ÝáõÙ ¿ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ
¹³ñÓÝ»É ³Û¹ áñ³ÏÇ ½³ñ·³óÙ³Ý íñ³, ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ëï³ÝáõÙ ¿ ³ÛÝ, ÇÝã
³Ûëûñ Ï³ Ù»ñ ÏÛ³ÝùáõÙ:
Պետք է սովորեցնել երեխաներին`
1. áõß³¹Çñ Ï³ñ¹³É å³Ñ³ÝçÁ,
2. Ñ³ëÏ³Ý³É, Ã» ÇÝã ¿ å³Ñ³ÝçíáõÙ,
3. áõëáõÙÝ³ëÇñ»É ³é³ç³¹ñ³ÝùÁ,
4. Ï³ï³ñ»É ³ÛÝ:
ä³Ñ³ÝçÇ ÁÝÃ»ñóÙ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ Ó¨³íáñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ¹ÇÙ»É
ï³ñբ»ñ Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý ÑÝ³ñÝ»ñÇ, ë³Ï³ÛÝ ó³ÝÏ³ó³Í ·áñÍÇ
Ñ³çáÕáõÃÛ³Ý ·ñ³í³Ï³ÝÁ Ñ»ï¨áÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ áõ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ
¿ ³ÛÝù³Ý Å³Ù³Ý³Ï, ù³ÝÇ ¹»é ãÇ Ó¨³íáñí»É ïíÛ³É Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÁ:
àõëáõóÇãÝ»ñÁ ëáíáñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý »ñ»Ë³Ý»ñÇ ÷áË³ñ»Ý ³é³ç³¹ñ³ÝùÇ
å³Ñ³ÝçÁ բ³ñÓñ³Ó³ÛÝ Ï³ñ¹³É: ê³ ³é³çÇÝ ÏáåÇï ëË³ÉÝ ¿, áñÁ Ýñ³Ýó
ÏáÕÙÇó å³ñբ»ñ³բ³ñ ÃáõÛÉ ¿ ïñíáõÙ: ºñ»Ë³Ý»ñÇ ÙÇç³í³ÛñáõÙ
Ó¨³íáñíáõÙ ¿ ³ÛÝ Ï³ñÍÇùÁ, Ã» å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ß³ñ³¹ñí³Í »Ý Ýñ³ Ñ³Ù³ñ,
áñ ¹ñ³Ýù Çñ»Ýó Ñ³Ù³ñ Ï³ñ¹³Ý áõëáõóÇãÝ»ñÁ, ÇëÏ Çñ»Ýù ÙÇ³ÛÝ Ï³ï³ñ»Ý
³é³ç³¹ñ³ÝùÁ:Î³ñ»ÉÇ ¿ ³ë»É, áñ ³é³Ýó áõëáõóãÇ ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý
»ñ»Ë³Ý»ñÁ Ñ³½í³¹»å »Ý ÇÝùÝáõñáõÛÝ Ñ³ëÏ³ÝáõÙ å³Ñ³ÝçÁ: ²Ûë ËÝ¹ÇñÁ
ÑÇÙ³ ß³ï ³ñ¹Ç³Ï³Ý ¿, ù³ÝÇ áñ Áëï Ýáñ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç`
»ñ»Ë³Ý å³ñբ»ñ³բ³ñ å»ïù ¿ ·ñÇ Ã»Ù³ïÇÏ ¨ ÏÇë³ÙÛ³Ï³ÛÇÝ ·ñ³íáñ
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ, áñáÝóáõÙ ¹ñë¨áñí»Éáõ »Ý áã ÙÇ³ÛÝ Ûáõñ³óí³Í
·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ, ³ÛÉ¨ ³ßË³ï³ÝùÁ ÉñÇí ÇÝùÝáõñáõÛÝ Ï³ï³ñ»Éáõ

Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ²ÛëÇÝùÝ` ÇÝùÝáõñáõÛÝ Ï³ñ¹³Éáõ ¨ Ñ³ëÏ³Ý³Éáõ
Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÁ áã ÙÇ³ÛÝ ³ñÅ»ù ¿, ³ÛÉ¨ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ` բ³ñÓñ
áõëáõÙÝ³Ï³Ý ³é³ç³¹ÇÙáõÃÛáõÝ óáõó³բ»ñ»Éáõ ³éáõÙáí: Æ í»ñçá, ³Ûë
ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ¹³ñáõÙ ó³ÝÏ³ÉÇ ¿, áñ »ñ»Ë³Ý Ï³ñ¹³Éáõ-Ñ³ëÏ³Ý³Éáõ
ÙÇçáóáí Ï³ñáÕ³Ý³ Ï³ñ¨áñÁ ³ÝÏ³ñ¨áñÇó ï³ñբ»ñ»É, í»ñÉáõÍ»É
ÁÝÃ»ñó³ÍÁ ¨ ×Çßï »½ñ³Ñ³Ý·áõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»É:
àñå»ë½Ç »ñ»Ë³Ý ëáíáñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³ ³Ù»Ý ³Ý·³Ù áõß³¹Çñ Ï³ñ¹³É
³é³ç³¹ñ³ÝùÇ å³Ñ³ÝçÁ, ³ÝÑñ³Å»ßï ¿, áñ ³ÛÝ ÙÇßï ÇÝùÁ Ï³ñ¹³:

