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Աղյուսակների և սխեմաների օգտագործումը  
«Ճորտատիրական իրավունքի վերացումը Ռուսաստանում» 

թեմայի սեմինար պարապմունքի ժամանակ 
 

Աղաջանյան Սամվել 
 

Հանգուցային բառեր. բանավեճ, գիտելիքների ձեռքբերում, 
կոլեկտիվ աշխատանք, ինքնուրույն մտածողություն, բարեփո-
խումներ 

Ժամանակակից բուհական կրթությունն անհնար է պատկե-
րացնել առանց սեմինար պարապմունքների: Սեմինարը պարապ-
մունքի կազմակերպման ձև է, որի դեպքում ուսանողները 
գիտելիքների տարբեր աղբյուրներից ինքնուրույն ուսումնասիրում 
են նյութը և դասախոսի ղեկավարությամբ կատարում են առաջա-
դրանքները: Սեմինարների ժամանակ ուսանողները մեծապես օգ-
տագործում են տարբեր աղբյուրներից ստացած ինֆորմացիան: 
Ակտիվ մեթոդների, օրինակ՝ բանավեճերի օգտագործման ընթաց-
քում նրանք խորացնում, համակարգում և ամրապնդում են իրենց 
գիտելիքները, ձեռք են բերում աշխատելու արժեքավոր հմտու-
թյուններ: Նման պարապմունքերին հեշտությամբ հայտնաբերվում 
և վերացվում են ուսումնասիրվող նյութի վերաբերյալ կասկած-
ները և դժվարությունները: Բայց ամենագլխավորն այն է, որ սեմի-
նարներին մասնակցությունն ակտիվություն է ձևավորում գիտե-
լիքների ձեռքբերման պրոցեսում և ուսանողների մոտ ձևավորում 
է ինքնուրույն մտածողություն: Սեմինարն առաջին հերթին կոլեկ-
տիվ աշխատանքի ձև է: Սեմինարին պատրաստվելու ժամանակ 
մեծ է նաև դասախոսի դերը. նա պետք է կանոնակարգի և խմբա-
գրի ուսանողների գործունեությունը, օգնի գրականության հետ 
աշխատանքներում, խորհուրդներ տա և հսկի նրանց աշ-
խատանքը: 

Սեմինարի թեմայի ընտրությունը պայմանավորված է մի շարք 
գործոններով: Քննարկման դրվող պրոբլեմները ոչ միայն պետք է 
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լինեն արմատական, այլ նաև ուսանողների ուժերին համապա-
տասխան և պետք է հետաքրքրություն առաջացնեն: Քննարկվող 
հարցի վերաբերյալ ուսանողների գիտելիքների նվազագույն ծա-
վալի անհրաժեշտությունը նպատակահարմար է դարձնում սեմի-
նարի անցկացնելը ուսումնասիրվող թեմայի կեսում կամ վերջում: 
Նման պարապմունքների արդյունավետության համար անհրա-
ժեշտ է կոնսպեկտավորման, դասախոսի հանձնարարած գրակա-
նության վերլուծության, կարճ զեկուցումներ և հաղորդումներ 
պատրաստելու, բանավեճերին մասնակցելու հմտություններ և 
կարողություններ: Եվ իհարկե սեմինարի թեման պետք է ապա-
հովված լինի ուսանողներին հասանելի գրականությամբ: Սեմի-
նարն անցկացնելուց առնվազն երկու շաբաթ առաջ անհրաժեշտ է 
ներկայացնել նախատեսվող պարապմունքի պլանը: Հարցերը 
պետք է լինեն պրոբլեմային, նախատեսեն այլընտրանքային 
տեսակետներ և լուրջ քննարկում: 

Պլանի հետ միաժամանակ հանձնարարվում է համապատաս-
խան գրականության ցանկ, ընդ որում անհրաժեշտ է ցույց տալ յու-
րաքանչյուր մենագրության, հոդվածի հետ կատարվող աշխա-
տանքների առանձնահատկությունները: Բացի գրքի վերնագրից՝ 
անհրաժեշտ է նշել նաև համապատասխան էջերը: Առանձին 
ուսանողների կամ խմբերի կարելի է հանձնարարել լրացուցիչ 
առաջադրանքներ, որոնք կարող են լինել ինչ-որ հարցի վերաբեր-
յալ նյութ հավաքելու, գրականության հիման վրա աղյուսակ, 
սխեմա կազմելու, ինֆորմացիոն տեղեկանքներ կազմելու, վիճա-
կագրական տվյալներ հավաքելու ձևով: Ուսանողների գործու-
նեության բնույթով և կազմակերպչական ձևերով պայմանա-
վորված՝ բոլոր սեմինարները կարելի է բաժանել հետևյալ տիպերի. 
ԾԱՎԱԼՈՒՆ ԶՐՈՒՅՑ – Այս դեպքում ուսանողները պատրաստ-
վում են պլանի բոլոր հարցերի շուրջ և առավելագույն չափով 
ընդգրկվում են թեմայի քննարկման մեջ: Այդ գործում նրանց 
օգնում են յուրաքանչյուր հարցի վերաբերյալ նախօրոք պատ-
րաստված ծավալուն ելույթները: ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ 
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ՌԵՖԵՐԱՏՆԵՐԻ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ – Ելույթ ունեցողի համար համա-
կուրսեցիներից մեկը նշանակվում է ընդդիմախոս: Մնացած ուսա-
նողները ծանոթանում են թեմայի վերաբերյալ հիմնական գրակա-
նությանը, որպեսզի պատրաստ լինեն զեկուցման վերաբերյալ 
քննարկմանը: ՊՐՈԲԼԵՄԱՅԻՆ ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐ – Ուսանողներին 
հնարավորություն են տալիս պաշտպանել իրենց տեսակետները 
քննարկվող հարցի վերաբերյալ: Այսպիսով, սեմինարի տվյալ 
տիպը անմիջականորեն կապված է ուսումնական աշխատանքի 
այնպիսի ձևի հետ, ինչպիսին է բանավեճը: ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ 
ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ ԳԵՐԱԿՇՌՈՂ ՍԵՄԻՆԱՐ – Այս 
սեմինարն սկսվում է դասախոսի ներածական խոսքով, որը 
լսարանին ծանոթացնում է թեմային, ուսումնական խնդիրներին, 
դրանց լուծման եղանակներին և լրացուցիչ տեղեկություններին: 
Այնուհետև ուսանողներին կամ խմբերին առաջարկվում է ընտրել 
տարբեր բարդության մի քանի առաջադրանքներ: Աշխատանքը 
տևում է շուրջ 20 րոպե, որի ընթացքում ուսանողները կարող են 
օգնության համար դիմել դասախոսին: Սեմինարն ավարտվում է 
խմբերի գործունեության արդյունքների կոլեկտիվ քննարկմամբ և 
ստացած գիտելիքներն ու կարողություններն ամրապնդող վար-
ժությունների կատարմամբ [1, 110-111]: 

Սեմինարը պայմանականորեն կարելի է բաժանել երեք հիմ-
նական փուլի՝ դասախոսի ներածական խոսք, պլանի կետերի 
քննարկում, կատարված աշխատանքի արդյունքների ամփոփում: 
Սեմինարի սկզբում դասախոսը ձևակերպում է թեման, բացատ-
րում է դրա ուսումնասիրման նպատակներն ու խնդիրները, դրա 
տեղը դասընթացի կառուցվածքում, հիմնավորում է քննարկման 
դրված պրոբլեմների կարևորությունն ու հրատապությունը: Սեմի-
նարի այս մասը պետք է ընդգրկի 2-4 րոպե: Դասախոսի խոսքից 
հետո կամ խոսքը տրվում է զեկուցողին, կամ ուսանողներին առա-
ջարկվում է արտահայտվել պլանի հարցերի վերաբերյալ: Առաջին 
դեպքում սովորաբար ներկաների ակտիվությունը մեծ չէ. մասնա-
կիցները խուսափում են զեկուցողին դիտողություն անելուց կամ 
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նրա հետ վիճելուց, քանի որ թեմայի վերաբերյալ նա ավելի շատ 
ինֆորմացիայի է տիրապետում: Նպատակահարմար է սեմինարն 
անցկացնել առանց զեկուցման և ուսանողներին միանգամից ներ-
գրավել պրոբլեմի քննարկման մեջ: Ուսանողների պատրաստվա-
ծության աստիճանից կախված՝ օգտագործվում են հետևյալ տար-
բերակները  

ա) Որևէ ուսանողի առաջարկվում է սկսել դասը, այդ դեպքում 
շատ հաճախ սեմինարը վերածվում է թեմայի վերաբերյալ 
սովորական հարցման դասի:  

բ) Ելույթ ունենալու հնարավորություն տալ ցանկացողին, դրա 
համար դասախոսի ներածական խոսքը պետք է նպաստի մտքերի 
փոխանակման ակտիվությանը:  

գ) Քննարկման մեջ ներգրավել թույլ պատրաստված ու պասիվ 
ուսանողներին, քանի որ ավելի ուժեղները կարող են նրանց 
ուղղել, և այդ դեպքում կբարձրանա քննարկման մակարդակը: 
Նման տարբերակ հնարավոր է միայն լսարանի փոխադարձ 
վստահության մթնոլորտում [1, 110-111]: 

Ընդհանրապես սեմինարի ժամանակ դասախոսի վարքագիծը 
պետք է շատ կոռեկտ լինի: Ավելի լավ է չընդհատել ելույթ ունեցող-
ներին, քննարկման ընթացքին միջամտել միայն այն դեպքում, եթե 
ուսանողը շեղվում է բուն նյութից: Հնչեցված բազմաթիվ կարծիք-
ներից հետո մնացածներին խորհուրդ է տրվում արտահայտել 
իրենց վերաբերմունքը ելույթների վերաբերյալ: Ելույթների ժամա-
նակ ուսանողները կարող են օգտվել իրենց գրառումներից, բայց 
չկարդալ դրանք: Յուրաքանչյուր հարցի վերաբերյալ հետևություն-
ները ձևակերպում է դասախոսը. նա է ուղղություն տալիս նաև բա-
նավեճի ընթացքին: Սեմինարն ավարտվում է դասախոսի եզրա-
փակիչ խոսքով: Առանձնակի ուշադրություն պետք է հատկացնել 
գնահատման վրա: 

Անհրաժեշտ է գնահատել ոչ միայն զեկուցողին և նրա ընդդի-
մախոսին, այլ նաև բանավեճի առավել ակտիվ մասնակիցներին: 
Անհաջող ելույթները պետք է ենթարկվեն հանգիստ քննարկման: 



 
– 131 – 

Չի կարելի գնահատական նշանակել կամավոր, բայց անհաջող 
պատասխանների համար, ինչպես նաև ցածր միավոր նշանակել 
ոչ ճիշտ տեսակետի համար:  

«Ճորտատիրական իրավունքի վերացումը Ռուսաստանում» 
թեմայի սեմինար պարապմունքի ժամանակ վերը հիշատակված 
մոտեցումներից բացի՝ կարելի է մեծապես կիրառել նաև աղյու-
սակներ և սխեմաներ, որոնք հնարավորություն կտան ուսումնա-
կան նյութը ներկայացնել սովորողների համար հարմար և մատ-
չելի ձևով: 

Այս սեմինարի համար առաջարկել ենք աշխատանքների 
հետևյալ պլանը. 

1.  Ճորտատիրական իրավունքի վերացման պատճառները, 
2. Գյուղացիական բարեփոխման նախապատրաստումը, 
3. Բարեփոխման արդյունքները: 
Ռուսաստանի նոր շրջանի պատմությունը դասավանդելու 

ժամանակ առանձնահատուկ տեղ է հատկացվում Ալեքսանդր II-ի 
բարեփոխումներին, մասնավորապես՝ ճորտատիրական իրավուն-
քի վերացմանը: Այս թեման կարևորվում է հատկապես նրանով, որ 
հնարավորություն է տալիս հստակ պատկերացում կազմել XIX 
դարի երկրորդ կեսի Ռուսաստանի սոցիալ-տնտեսական և հասա-
րակական-քաղաքական իրավիճակի մասին: Ի վերջո ճորտատի-
րության վերացումը վճռական նշանակություն ունեցավ Ռու-
սական կայսրության հետագա ճակատագրի համար և ճանապարհ 
բացեց հետագա բարեփոխումների համար: 

Ղրիմի պատերազմից հետո ռուսական պետության մեջ ի 
հայտ եկան բազմաթիվ ներքին հակասություններ: Կարիք էր 
զգացվում փոփոխությունների, և երկիրն անհամբերությամբ 
սպասում էր դրան: XIX դարի կեսին ագրարագյուղացիական հար-
ցը Ռուսաստանում դարձել էր սուր սոցիալ-քաղաքական խնդիր: 
Եվրոպական պետությունների համեմատ՝ Ռուսաստանում ճոր-
տատիրական իրավունքը պահպանվեց երկար ժամանակ` խորա-
պես վնասելով երկրի տնտեսական և սոցիալ-քաղաքական զար-
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գացմանը: Կարելի է նշել, որ XIX դարի երկրորդ կեսին ճորտատի-
րական իրավունքի վերացման անհրաժեշտության գաղափարը 
հասունացել էր հասարակական գիտակցության մեջ:  

Ալեքսանդր II-ի (1855-1881թթ.) կառավարման առաջին շրջա-
նում ձևավորվել էր լուսավորյալ, լիբերալ հայացքների տեր պաշ-
տոնյաների և ցարական ընտանիքի անդամների մի խումբ, որոնք 
հասկանում էին, որ «այսպես ապրել այլևս հնարավոր չէ» [2, 67]: 
Ակնհայտ էր, որ ճորտատիրության վերացումն անխուսափելի էր:  

Ամփոփելով պլանի առաջին կետը՝ հանգում ենք հետևյալ 
սխեմային, որը նպաստում է հարցի էության խոր ընկալմանը [3]: 

 

 
 
 

▪ Ռուսաստանում գոյություն ունեցող ճորտատիրական իրա-
վունքն ու ավատատիրությունը խոչընդոտում էին կապիտալիս-
տական հարաբերությունների զարգացմանը: Նոր կապիտալիս-
տական հարաբերությունների և պահպանվող ճորտատիրական 
կարգի միջև առկա հակասություններն ընկան ռուսական ավատա-
տիրության ճգնաժամի հիմքում: Ճորտատեր կալվածատերերն 
այլևս չէին կարողանում խոչընդոտել Ռուսաստանի և Եվրոպա-
կան երկրների միջև աճող ապրանքաշրջանառությանը և չէին կա-
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րողանում պահպանել իրենց դարն ապրած ու քայքայման ուղին 
բռնած տնտեսվարման ձևերը: 

▪ Ղրիմի պատերազմում կրած պարտությունը բացահայտեց 
ճորտատիրական Ռուսաստանի հետամնացությունը Եվր-
պական երկրներից:  

▪ Երկրում հեղափոխական պայթյունը կանխելու համար հար-
կավոր էր իրականացնել տնտեսական, սոցիալական և քա-
ղաքական անհետաձգելի բարեփոխումներ: 

Ռուս ժողովուրդը աչքի էր ընկնում պասիվությամբ, համբե-
րատարությամբ և իմաստուն ղեկավարության նկատմամբ հավա-
տով, սրա հետ մեկտեղ՝ երկրում հաճախ էին տեղի ունենում գյու-
ղացիական տարատեսակ խռովություններ. ասվածը հիմնավո-
րելու համար ներկայացնում ենք հետևյալ աղյուսակը [4, 70], որից 
պարզ երևում է, որ ժողովրդական դժգոհությունն անկասելիորեն 
աճում էր.  

 
Տարեթիվը Հուզումների քանակը 

1831-1840թթ. 328 
1841-1850թթ. 545 
1851-1860թթ. 1010 

 
Նոր կայսր Ալեքսանդր II-ը գիտակցում էր, որ միապետության 

սոցիալական և տնտեսական բազան ամրապնդելու համար 
անհրաժեշտ է դիմել վճռական քայլերի: 

Պատմական իրադրությունից ելնելով՝ Ալեքսանդր II-ն ընտրեց 
բարեփոխումների ճանապարհը, որով առաջնորդվում էր իր գոր-
ծունեության ամբողջ ընթացքում:  
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ԳՅՈՒՂԱՑԻԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՄԱՆ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ 

 
 
Քննարկելով տեղերից ստացված առաջարկները՝ ակնհայտ 

դարձավ, որ կալվածատերերի շրջանում ուրվագծվում է երկու 
հակադիր մոտեցում. 

 

 
 Նախապես Ալեքսանդր II-ը ևս պաշտպանում էր մեծամաս-

նության տեսակետը, սակայն «պուգաչովշչինայի» կրկնությունից 
վախը նրան հարկադրեց փոխել իր հայացքները: Ցարի մոտեցում-
ների այս էվոլյուցիան մեծապես պայմանավորված է նաև կառա-
վարությունում առկա «լիբերալ բյուրոկրատիայի» ազդեցիկ խմբա-
վորման ներգործությամբ:  

Ճորտատիրության վերացման օրենքն ընդունվեց հետևյալ 
փուլերով [5]. 
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Տարեթիվը Կատարված աշխատանքը 
1859թ.  
օգոստոս 

Գործնականում օրենքը պատրաստ էր, բայց 
կատարվում էին որոշ փոփոխություններ և 
լրացումներ: 

1860թ.  
հոկտեմբեր 

«Խմբագրական հանձնաժողովներն» ավարտե-
ցին իրենց աշխատանքները և նախագիծը 
հանձնեցին Գլխավոր կոմիտեին, որտեղ այն 
կրկին քննարկվեց և նոր փոփոխության են-
թարկվեց՝ այս անգամ կալվածատերերի օգտին: 

1861թ.  
հունվարի 28 

Նախագիծը ներկայացվեց Պետական խորհրդի 
քննարկմանը, որն այն ընդունեց որոշ փոփո-
խություններով (կրճատեցին գյուղացու բաժնե-
հողի չափը): 

1861թ. 
փետրվարի 19 

Հրապարակվեց ճորտատիրական իրավունքը 
վերացնելու վերաբերյալ ցարական հրովար-
տակը, որով 22,6 միլիոն ճորտ գյուղացիների 
ազատություն էր շնորհվում: 
Նույն օրը հրապարակվեց «Ճորտատիրական 
կախվածությունից ազատվող գյուղացիների 
մասին» կանոնադրությունը, որը բաղկացած էր 
17 օրենսդրական ակտերից: 

Փուլերի բովանդակության համառոտագրումը օգնում է ուսա-
նողներին խորությամբ ըմբռնել ընթացող գործընթացի էությունը: 

Ճորտատիրական իրավունքի վերացումը և գյուղացիներին 
անձնական ազատություն շնորհելը գյուղացիական բարեփոխման 
ամենաակնառու ձեռքբերումներն էին: Ժամանակակիցներն այս 
բարեփոխումն անվանեցին մեծ, քանի որ ազատություն շնորհեց 
միլիոնավոր ճորտ գյուղացիների, վերացվեց ճորտային իրավուն-
քը, որը Եվրոպան անվանում էր «ռուսական ստրկություն», և որը 
ողջ ռուս ժողովրդի համար դարձել էր չարիք: Ճորտատիրական 
իրավունքի վերացմամբ ճանապարհ բացվեց դեպի բուրժուական 
հարաբերություններ, դեպի երկրի տնտեսության արդիականա-
ցում: 1861թ. բարեփոխման հիմնական դրույթները ներկայացնում 
ենք հետևյալ պատկերով. 
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Ազատագրվելուց հետո գյուղացիները համարվում էին «Ժա-

մանակավոր պարտավորագրյալ»: Այս կարգավիճակում գյուղացի-
ները համարվում էին անձնապես ազատ, և կալվածատերերն 
այլևս չէին կարող տնօրինել նրանց կյանքը: Սակայն պահպան-
վում էին բոլոր պարտավորությունները (կոռ, հարկ) նախկին տե-
րերի նկատմամբ:  

Գյուղացիների կարգավիճակի փոփոխության փուլերը ներկա-
յացվում են հետևյալ սխեմայով. 

 

 
Օրենքը կալվածատերերին պարտավորեցնում էր փրկագնի 

դիմաց գյուղացիներին որոշակի չափով բաժնեհող հատկացնել: 
Միաժամանակ ողջ հողը, այդ թվում՝ նաև գյուղացիների օգտա-
գործման տակ գտնվողը, համարվում էր կալվածատիրոջ սեփա-
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կանությունը: Գյուղացուն հատկացվող բաժնեհողը չէր կարող 
սահմանված չափաբաժնից ոչ ավել լինել, ոչ էլ պակաս: Կայսրու-
թյան տարբեր մասերում այդ չափաբաժինը կազմում էր 4-ից 12 
դեսյատին: Բաժնեհողի առավելագույն չափը պետք է կազմեր նվա-
զագույն չափի եռապատիկը (max=3*min): 

Եթե գյուղացու հողաբաժինը գերազանցում էր առավելագույն 
չափաբաժինը, ապա ավելցուկը կտրում էին (այստեղից էլ առաջա-
ցել է «Օտրեզկա» արտահայտությունը): Եթե չէր հասնում սահ-
մանված նվազագույն չափին, ապա պակասը լրացվում էր: Գյուղա-
ցիների կողմից օգտագործվող հողերի ավելի քան 40%-ը 
կրճատվեց, միայն 3%-ի վրա տարածվեց ավելացման սկզբունքը: 

Գյուղացիները մինչև 1863թ. փետրվարի 19-ը պետք է մնային 
ժամանակավոր պարտավորագրյալ վիճակում: Դրանից հետո 
գյուղացիները պարտավոր էին կալվածատիրոջ հետ փրկագնման 
պայմանագիր կնքել, որով գյուղացիները պարտավորվում էին 
փրկագին վճարել, սահմանվում էր փրկագնի և բաժնեհողի չափ: 
Մինչև 1863թ. գյուղացիների շուրջ 60%-ը հրաժարվում էր ստորա-
գրել փրկագնման պայմանագիրը, քանի որ փրկագնի գումարը 2-3 
անգամ գերազանցում էր հողի շուկայական արժեքը: Գյուղացի-
ների՝ փրկագնի անցնելու գործընթացը բավական երկար ժամա-
նակ պահանջեց: 1881թ. ժամանակավոր պարտավորագրյալ վիճա-
կում էր գտնվում նախկին ճորտ գյուղացիների 15%-ը:  

Ժամանակավոր պարտավորագրյալ գյուղացիների համար 
օրենքը նախատեսում էր հարկի հետևյալ չափերը՝ արդյունաբերա-
կան նահանգներում արական սեռի 1 անձի համար 10 ռուբլի, մնա-
ցածում՝ 8-9 ռուբլի (Պետերբուրգից մինչև 25 վերստ հեռավորու-
թյան վրա գտնվող կալվածքներում՝ 12 ռուբլի): Անցնելով փրկա-
գնի՝ գյուղացին պարտավորվում էր կալվածատիրոջը միանվագ 
վճարել պայմանավորված փրկագնի մոտ հինգերորդ մասը: 
Փրկագնի մնացած մասը վճարում էր պետությունը: Բայց գյուղա-
ցին այդ գումարը (տոկոսներով) պետք է 49 տարվա ընթացքում 
ամենամյա վճարումների ձևով վերադարձներ պետությանը: 
Փրկագինը վճարելուց հետո հողի սեփականատեր դառնում էր 
գյուղացիական համայնքը (հենց համայնքն էր իրականացնում իր 



 
– 138 – 

անդամների հողաբաժինների փրկագնման գործընթացը): Ըստ 
էության, հողի մասնավոր սեփականության և տեսանելի ապագա-
յում ֆերմերական տնտեսությունների զարգացման մասին խոսք 
չէր գնում: Միայն 1906թ. Ստոլիպինի ագրարային բարեփոխման 
արդյունքում գյուղացիներն իրավունք ստացան դուրս գալ հա-
մայնքից և իրենց հողաբաժինը դարձնել մասնավոր սեփակա-
նություն: Տեքստի այս հատվածը պատկերվում է ստորև բերված 
սխեմայում. 

 
 
Այսպիսով, եթե փրկագնման գումարն ընդունենք 10 ռուբլի 

տարեկան. 
10 ռ - 6% 
xռ. - 100% 

x= 10 x 100 : 6 = 166ռ. 66կ. 
Խրճիթն արժեր 30-40 ռուբլի, ձին՝ 15-20 ռուբլի: 

Եթե գյուղացին 49 տարի վճարեր փրկագնի գումարը, ապա 
պետությանը կտար նախնական գումարի 294%-ը, որը երեք ան-
գամ ավելի էր նախնական գումարից: Այսպիսով, բարեփոխումը 
ծանր հարված հասցրեց գյուղացու ընտանեկան բյուջեին և էակա-
նորեն վատացրեց նրա դրությունը: 

Քննարկվող ժամանակահատվածում նկատվում էր լիբերալ-
ընդդիմադիր շարժում այն ազնվականների միջավայրում, որոնք 
անհրաժեշտ էին համարում ոչ միայն վերացնել ճորտատիրական 
իրավունքը, այլև ձևավորել կառավարման համադասային ընտ-
րովի մարմիններ, ստեղծել հրապարակային դատարան, ընդհան-
րապես մտցնել հրապարակայնություն, իրականացնել բարեփո-
խումներ կրթության ու լուսավորության բնագավառում: 
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Փաստորեն մի կողմից այս բարեփոխումները լայն ճանա-
պարհ բացեցին կայսրությունում կապիտալիստական արտադրա-
հարաբերությունների հետագա խորացման համար, մյուս կողմից 
նրանց թերի լինելը մասամբ արգելակում էր կապիտալիզմի զար-
գացումը, և արդյունքում հող էր ստեղծվում սոցիալական նոր լար-
վածության համար:  

Կարելի է փաստել, որ գյուղացիական բարեփոխումը հանդի-
սացավ այն հիմնական նախադրյալը, որից անմիջականորեն 
բխում էին մյուս բարեփոխումները: 

Այսպիսով, ինչպես ցույց է տալիս փորձը, սեմինար պարապ-
մունքների ժամանակ աղյուսակների և սխեմաների օգտագոր-
ծումը նպաստում է ուսումնական գործընթացի արդյունավետու-
թյան բարձրացմանը: Ուսուցումն առավել արդյունավետ է այն 
պարագայում, երբ աղյուսակները և սխեմաները կազմվում են սե-
մինարի ընթացքում, քանի որ այդ դեպքում անհամեմատ բարձրա-
նում է ուսանողների ճանաչողական ակտիվությունը և ստեղծա-
գործական մտածողությունը: 
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Использование таблиц и схем во время урока-семинара 
на тему «Отмена крепостного права в России» 

Агаджанян Самвел 
Резюме 

Ключевые слова: дискуссия, приобретение знаний, коллективная 
работа, самостоятельное мышление, реформы 

Невозможно представить совершенное университетское образование 
без уроков-семинаров. 

Семинар – это такой тип организации урока, при котором студенты 
самостоятельно изучают материал из разных источников. Выполняют зада-
ния под руководством преподавателя. 

На семинаре студенты в основном используют информацию, по-
лученную из разных источников. 

Во время обсуждений они углубляют, координируют и укрепляют 
свои знания, а также приобретают ценные навыки для своих работ. При 
таких занятиях с легкостью обнаруживаются и ликвидируются всякие 
затруднения и сомнения касательно изучаемого материала. Однако самым 
важным является то, что участие в семинарах формирует активность в 
процессе приобретения знаний, а также образует у учащихся 
самостоятельное мышление. Во время урока-семинара на тему “Отмена 
крепостного права в России” можно в основном применять также таблицы 
и схемы, которые позволят представить изучаемый материал для учащихся 
в удобной и доступной форме. 
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The Use of Charts and Schemes 
“The Abolition of the Right to Serfdom in Russia” 

Aghajanyan Samvel 
 

Key words: debate, acquisition of knowledge, group work, independent 
thinking, reforms 

It is impossible to imagine modern university education without seminars. 
A seminar is a way of organizing a lesson at which students study the material 
by themselves using different sources of knowledge and do the assignments led 
by the lecturer. At seminars students greatly use the information gained from 
various sources. During debates they deepen, coordinate and strengthen their 
knowledge, develop valuable skills for their work. The doubts and difficulties 
concerning the studied material can easily be found out and eliminated at such 
lessons. But the most essential point is that the participation in seminars forms 
activity in the process of gaining knowledge and students develop self-thinking. 

Charts and schemes can greatly be used during the seminar on the topic 
“The Abolition of the Right to Serfdom in Russia”. It will give an opportunity to 
present the learning material to the learners in a suitable and affordable way. 
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