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ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ  

                                                         ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ  

                                                             ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԵՏԲՈՒՀԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 

                                                     ԳԾՈՎ ՊՐՈՌԵԿՏՈՐ` ԱՐԱ ԵՐԵՄՅԱՆ 

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական հա-

մալսարանին առընթեր Մետափիլիսոփայության, փոխակերպական տրամաբա- 

նության և փաստարկման տեսության միջազգային ինստիտուտի (այսուհետ` Ինստի- 

տուտ) և Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական հա-

մալսարանի փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի (այսուհետ` Ամբիոն) 

համատեղ նիստում (9.11.2012 թ., նիստ թիվ 7, արձանագրություն թիվ 1) քննարկված 

փ.գ.թ., դոցենտ Ռոմանոս Սահակյանի Գեղագիտական կատեգորիաների փիլիսո-

փայական-աշխարհայացքային էությունը և սոցիալական գործառույթները վեր-

նագրով դոկտորական ատենախոսության վերաբերյալ: 

Քննարկմանը մասնակցում էին Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պե-

տական մանկավարժական համալսարանի փիլիսոփայության և տրամաբանության 

ամբիոնի հետևյալ անդամները` Ամբիոնի վարիչ, փ.գ.թ., դոցենտ Հովհաննիսյան Հաս-

միկը (նիստի նախագահ), ակադեմիկոս Բրուտյան Գեորգը, փ.գ.դ., պրոֆեսորներ 

Ջիջյան Ռոբերտը և Խաչատրյան Միհրանը, փ.գ.թ., պրոֆեսոր Կայծունի Ռոբերտը, 

փ.գ.դ., փ.գ.թ., դոցենտներ Հովհաննիսյան Հովհաննեսը և Հարությունյան Մանվելը, 

փ.գ.թ., ասիստենտներ Մադոյան Հակոբը, Մոսինյան Դավիթը, դոցենտներ Թելունց 

Անահիտը և Վարդանյան Էլմիրան, մասնագետ Մելիքյան Անին, թարգմանիչ Կու-

զանյան Սաթենիկը, Ինստիտուտի անդամներ` ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական կենտրոնի 

օտար լեզուների ամբիոնի վարիչ, փ.գ.դ. Պողոսյան Վիլը, Խաչատուր Աբովյանի ան-

վան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի կրթության հոգեբա-

նության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դեկան, Հայոց փիլիսոփայական ակադեմիայի 

թղթակից անդամ, հ.գ.դ., պրոֆեսոր Գևորգյան Սրբուհին, Ինստիտուտի գիտական 

քարտուղար Փնջոյան Արուսյակը, մասնագետներ Իվանովա Լիանան և Հովհան-

նիսյան Անին:  

 ԼՍԵՑՒՆ Երևանի թատրոնի և կինոյի ինստիտուտի արվեստի տեսության և 

պատմության ամբիոնի դոցենտ, փ.գ.թ. Ռոմանոս Սահակյանի Գեղագիտական կատ-

եգորիաների փիլիսոփայական-աշխարհայացքային էությունը և սոցիալական գոր-

ծառույթները վերնագրով դոկտորական ատենախոսության քննարկումը (նախա-

պաշտպանություն):    

Ներկայացնելով իր հետազոտության հիմնադրույթները՝ ատենախոսը մասնա-

վորապես նշեց. 
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  - Իմ ուսումնասիրությունը նվիրված է փիլիսոփայական գրականության մեջ 

քիչ հետազոտված թեմայի, քանի որ, ի տարբերություն այլ ուսումնասիրողների, ես 

առաջին անգամ ուսումնասիրել եմ գեղագիտական կատեգորիաները փիլիսոփայա-

կան-աշխարհայացքային մակարդակի տեսանկյունից՝ դրան գումարած այդ կատեգո-

րիաների կատարած դերը սոցիալական գործառույթներում: 

Այդ բոլոր հիմնախնդիրները բացահայտելու համար կատարել եմ պատմական 

էքսկուրս, բացահայտելու նշված կատեգորիաների զարգացման ընթացքը, կրած փո-

փոխությունները, դրանցից որոնք են կենսական անհրաժեշտությամբ այս կամ այն 

դարաշրջանում մղվել առաջին բնագիծ, Արիստոտելից սկսած ինչ համակարգման են 

ենթարկվել: Մյուս կողմից, որ գեղագիտական կատեգորիաները, որպես իրականութ-

յան գեղագիտական իրացման ձևեր, մարդուն տալիս են լայն տեսադաշտ: Հանգամա-

նորեն անդրադարձել եմ երկու հայտնի բանավեճերի արդյունքներին՝ նվիրված գեղա-

գիտության հարցերին: 1956-1966թթ. և 1973-1977թթ. անդրադարձել եմ այն հիմնա-

խընդրին, որ միջազգային մի շարք գիտաժողովներում ահազանգ են հնչեցրել, որ գե-

ղագիտությունը իբր զարգացման հեռանկար չունի: Ուշադրություն եմ դարձրել այն 

խնդրին, որ ժամանակակից արվեստում գլուխ է բարձրացրել աններդաշնակությունը 

սարսափի կինոյի տեսքով, որ արվեստում կան անավարտ ավարտվածություն (non 

finito): Աշխատության մեջ ընդգրկել եմ շատ ու համոզիչ փաստեր՝ նկատի ունենալով 

Ա.Էյնշտեյնի այն միտքը, որ որքան շատ են այդ փաստերը, այնքան հեռու են վանում 

անկենսունակ վարկածները: Անդրադարձել եմ արիստոտելյան և հեգելյան համա-

կարգերին, ըստ որոնց Արիստոտելի համար կարևորը իրականությունն է, ու ընդօրի-

նակումը (միմեսիս), իսկ Հեգելի համար ելակետայինը բացարձակ գաղափարի «այլա-

կերպությունը»: 

Նշված հարցերը համակողմանի հետազոտելու համար հենվել եմ հայ և հա-

մաշխարհային աչքի ընկած ստեղծագործությունների վերլուծության վրա, քննել հան-

ճարի և հանրության բարդ փոխհարաբերությունների խնդիրը՝ ստեղծագործական 

հոգեբանության տեսակետից: Կարևոր հիմնախնդիր եմ համարել գերակա կատեգո-

րիայի խնդիրը և առաջին անգամ գերակա կատեգորիայի կարգավիճակ եմ տվել գե-

ղագիտական իդեալին, փաստերով ապացուցելով դրա կարևորությունը: Առաջին ան-

գամ համարձակություն եմ հանդես բերել և Արիստոտելից, Կանտից, Հեգելից հետո 

առանձնացրել եմ գեղագիտական զույգ հակադիր կատեգորիաների 4-րդ խումբը՝ 

Դրամատիկականը և նրա հակադիր հասկացությունները: Առանձնահատուկ խնդիր 

եմ համարել գեղագիտական կատեգորիաների սոցիալական գործառույթների ուսում-

նասիրությունը, դիտարկել դրանք ութ մոտեցմամբ (արվեստի վերափոխիչ, ճանաչո-

ղական, դաստիարակչական, կոմունիկատիվ, հաղորդակցական-տեղեկատվական, 

հայտնագործման, կռահման-ներըմբռնողական, հայեցակարգային և այլն): Մյուս 

խնդիրը, որը եղել է իմ ուշադրության կենտրոնում, գեղագիտությունը որպես արվես-

տի փիլիսոփայություն դիտարկելն է: Ըստ այդմ՝ արվեստի փիլիսոփայությունը նպա-

տակ ունի բացահայտել.  

ա) գեղարվեստական երկը կերպարների միասնական համակարգ է,  
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բ) գեղարվեստական արժեքը մնայուն է բոլոր սերուդների համար,  

գ) գեղարվեստական կերպարը հուզականի ու բանականի, գիտակցականի և 

ենթագիտակցականի, անհատականի և ընդհանուրի, օբյեկտիվի և սուբյեկ-

տիվի հակաբևեռ միասնություն է,  

դ) ստեղծագործողը առաջ քաշելով իդեալի հարցը և իրականության մեջ 

չգտնելով այն, առաջադրում է հավանականը, պատահականը, անհրաժեշ-

տը` Արիստոտելի և Հեգելի ըմբռնմամբ,  

ե) փիլիսոփայությունը օգնում է արվեստին լուծելու կեցության և գիտակ-

ցության հիմնախնդիրը,  

զ) ըստ  Ֆ.Շելլինգի, արվեստի երկը հանճարի արդյունք է, որում գեղեցիկը վեր-

ջավորի մեջ արտահայտված անվերջավորն է: 

Այս բոլորը հիմք են ծառայել, որ ես անդրադառնամ գեղագիտական հիմնական 

կատեգորիաների թողած ազդեցությանը ոչ միայն իրականության արտացոլման տե-

սակետից, այլև դրանց դերակատարությանը անդրադառնամ իմացաբանական, գոյա-

բանական, արժեբանական և նպատակաբանական (Սոկրատես) առումներով: Այս-

տեղ քննել եմ նաև գեղեցիկի համասոցիալական նշանակության խնդիրը: 

Մյուս խնդիրը, որին կարևորություն եմ տվել, գեղարվեստական մտածողութ-

յան առանձնահատկություններն են և փիլիսոփայական իմաստավորումը: Գեղար-

վեստական մտածողության մեջ ցանկացած դեմք ու դեպք վերածվում են պայմանա-

կան իշխանության, ապա զգայական-շոշափելի պատկերների, և արվեստագետը ինչ-

պիսի պահի էլ դիմի (ներկա թե անցյալ) ստեղծում է համոզիչ կերպարներ: Իսկ եթե 

փաստերը լռում են, նա դիմում է իր ստեղծագործական երևակայությանը: Այստեղ ես 

անդրադարձել եմ նաև արվեստում ժամանակի և տարածության հարաբերական լի-

նելու փաստին: Խիստ անհրաժեշտություն է ծագել քննել նաև ստեղծագործողի և ըն-

կալող հանրության հոգեբանության խնդիրը: 

    Կարևոր խնդիր եմ համարել քննելու գեղագիտականը որպես արժեք և մարդ-

կային կեցության արտահայտման չափանիշ: Համոզիչ փաստերով դիտարկել եմ այն 

խնդիրը, որ գեղեցիկը, տգեղը, վեհը, նսեմը, ողբերգականը և կատակերգականը ար-

վեստում կարևորություն են ձեռք բերում և որպես արժեք, և հակարժեք. այստեղ կա-

րևոր դեր է կատարում սոցիալական պրակտիկան, որը գեղագիտական օբյեկտիվ 

որոշիչ է: Իմ ուսումնասիրության կարևոր խնդիրներից մեկը եղել է գեղարվեստական 

ընկալման յուրահատկությունը, տեսությունը և հերմենևտիկան որպես ենթատեքստի 

մեկնաբանություն: Այստեղ ես անդրադարձել եմ նաև հանրության արձագանքին կամ 

հետադարձ կապին: Քննադատությունը իր գնահատելու գործընթացում հենվում է 

արժեբանության գեղագիտական առումների վրա, դրանով կապվելով հերմենևտիկա-

յի հետ: Չէ՞ որ երբ Հեգելը հայտնագործեց պատմականության տեսությունը` դեպքերի 

պատճառական կապը, հասկացվեց, որ արժեքային չափանիշները պատմականորեն 

շարժուն են: 
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    Իմ ուսումնասիրության մեջ գերապատվություն եմ տվել ուսումնասիրման դե-

դուկտիվ եղանակին, քանի որ, ըստ Հեգելի, ընդհանուրը բացահայտելուց հետո ավելի 

տեսանելի են դառնում առանձին հարցերի ուսումնասիրությունը: 

  Իմ հետազոտության թեման և արդյունքները ունեն տեսական և գործնական 

նշանակություն.  

ա) ընդլայնում է փիլիսոփայության բովանդակային կողմը, տեսաբաններին 

կողմնորոշում է նոր հետազոտություններ կատարելու,  

բ) երկու մենագրություններն էլ օգտագործվում են Հայաստանի բուհերի կող-

մից որպես ուսումնական ձեռնարկներ,  

գ) ուսանողները և դասախոսները դրանք կարող են օգտագործել գեղագիտութ-

յուն, փիլիսոփայություն, արվեստագիտություն, արվեստի փիլիսոփայութ-

յուն ուսումնասիրելիս, իսկ դասախոսները դասավանդելու ընթացքում,  

դ) այն կարող է օգտագործվել երիտասարդ սերնդի գեղագիտական դաստիա-

րակության, նոր աշխարհայացքի ձևավորման և այլ բնագավառներում: 

Ատենախոսության արդյունքները ամփոփել եմ 2 մենագրությունում և 26 հոդվածնե-

րում, որոնցից 5-ը արտասահմանում են հրատարակված: 

Ատենախոսին առաջադրվեցին հետևյալ հարցերը. 

ՀԱՐՑ 1.  

(հարցադրող` փ.գ.դ., պրոֆեսոր Ջիջյան Ռոբերտ). 

 - Ի՞նչ վիճակում է այսօր գեղագիտական գիտության զարգացումը՝ կապված 

Ձեր կողմից բերված՝ Աթենքում և մի շարք երկրներում կայացած միջազգային 

կոնգրեսներում հնչեցրած ահազանգերի հետ: Որքանո՞վ են շոշափված խնդիրները 

կապվում և ազդում նոր սերնդի գեղագիտական դաստիարակության և արդի արվես-

տի զարգացման վրա: 

(պատասխանող` ատենախոս փ.գ.թ., դոցենտ Սահակյան Ռոմանոս). 

- Պարո′ն Ջիջյան, պատասխանելով Ձեր տված հարցերին, պետք է ասեմ, որ 

իրոք անհանգստացնող խնդիրներ կան: Մի կողմից, արդի արվեստում գլուխ է բարձ-

րացրել աններդաշնակությունը՝ սարսափ կինոյի տեսքով, ինչը հուշում է, որ այսօր 

արվեստի շատ ստեղծագործություններ (մանավանդ հեռուստատեսությամբ և կապի 

այլ միջոցներով ներկայացվող նմուշները) ոչինչ չեն տալիս մեր ժամանակակիցներին: 

Հատկապես Աթենքում գումարած միջազգային գիտաժողովում ամերիկացի Թ.Մոն-

րոն, անգլիացի Ա.Ալենը, գերմանացի Ռ.Դարենդորֆը պնդում էին, որ գեղագիտական 

գիտությունը զարգացման հեռանկար չունի: Սակայն նրանք հաշվի չէին առել, որ ար-

վեստագետներն իրենք նաև արժեքավոր երկեր են ստեղծում, մյուս կողմից, գեղագի-

տությունը հազարամյակների ճանապարհ անցած գիտություն է՝ իր կայացած օրենք-

ներով և կարող է օգնել և կողմնորոշել բոլորին՝ և ստեղծագործողներին, և ընկալող 

հանրությանը: Պատասխանելով երկրորդ հարցին, նշեմ, որ 20-րդ դարի 40-50-ական 

թվականներին տարածվեց այսպես կոչված «անկոնֆլիկտայնության տեսությունը», 

երբ արվեստագետները կենդանի կյանքը պատկերելու փոխարեն, շրջանցում էին 

կյանքի դժվար պահերը: Երիցս ճիշտ Ա.Դովժենկոն, ով ասում է, որ փոխարեն ասեն՝ 
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տառապում եմ, ասում են՝ ես հաղթահարում եմ դժվարությունները: Իսկ Ե.Եվտու-

շենկոն շեշտում է, որ կյանքը ռեալիստորեն պատկերելու փոխարեն մենք արհես-

տականորեն թափ ենք տալիս ջերմաչափը, որ ջերմաստիճանը բարձրանա: Իդեպ, 

հայ գեղագետները նույնպես ժամանակին արձագանքել են վերը նշված ահա-

զանգերին՝ նկատի ունեմ Յա.Խաչիկյանին, Վ.Հովսեփյանին, Ա.Քալանթարին և այլոց: 

Այնուհետև ձայնը տրվեց ընդդիմախոսներին` ներկայացնելու իրենց կարծիք-

ները: 

Առաջին ընդդիմախոսի կարծիքը (Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական 

պետական մանկավարժական համալսարանի փիլիսոփայության և տրամաբանութ-

յան ամբիոնի պրոֆեսոր, փ.գ.դ. Միհրան Խաչատրյան).  

-Պետք է նշեմ, որ ատենախոս Ռոմանոս Սահակյանը ուսումնասիրել է փիլի-

սոփայական գրականության մեջ քիչ հետազոտված թեմա և առաջ է քաշել մի շարք 

համարձակ դրույթներ.  

ա) ուշադրություն է գրավում այն, որ ատենախոսը առաջին անգամ է քննում 

գեղագիտական կատեգորիանների խաղացած դերը իրականության արտա-

ցոլման մեջ, սոցիալական գործառույթները փիլիսոփայական-աշխարհա-

յացքի մակարդակում,  

բ) ատենախոսը հանգամանորեն անդրադարձել է գեղագիտական կատեգորի-

աների (գեղեցիկը-տգեղը, վեհը-նսեմը, ողբերգականը-կատակերգականը) 

պատմական զարգացման օրինաչափություններին, կրած փոփոխություննե-

րին, ապացուցելով, որ դրանք վերացական հասկացություններ չեն, այլ իրա-

կանության արտացոլման կարևոր միջոց,  

գ) հեղինակը առաջին անգամ գեղագիտական գերակա կատեգորիայի կարգա-

վիճակ է տվել գեղագիտական իդեալին, առանձնացրել գեղագիտական զույգ 

հակադիր կատեգորիաների 4-րդ խումբը՝ Դրամատիկականը և նրան հակա-

դիր հասկացությունները: Օգտվելով Հեգելի պատմականության տեսությու-

նից, ատենախոսը համոզիչ ձևով ապացուցել է, որ արվեստում աշխարհա-

յացքային շատ հարցեր կարելի է լուծել ոչ միայն իմացաբանական, գոյաբա-

նական, արժեբանական, այլև իդեալի տեսանկյունից, հատկապես եթե հաշ-

վի առնենք նրա հետադարձ ազդեցությունը իրականության վրա՝ որպես գե-

ղագիտական գնահատման չափանիշ, 

 դ) աշխատության մեջ Ռոմանոս Սահակյան ուշադրություն է դարձրել արվես-

տի բազմադերայնությանը՝ դա բացահայտելով սոցիալական գործառնութ-

յան տեսակետից: Այստեղ գործնական առումով նա հանգամանորեն վերլու-

ծել է հայ և համաշխարհային արվեստի մեծ ճանաչման արժանացած ստեղ-

ծագործությունները, դրանց էությունը բացահայտելով ստեղծագործական 

հոգեբանության, գեղարվեստական մտածողության առանձնահատկության, 

այս բոլորը դիտարկելով հանճարի և հանրության բարդ փոխհարաբերութ-

յան տեսանկյունից,  

ե) քննադատելով նախորդ գեղագետների հայացքները, Ռ.Սահակյանն ինքնու-

րույն մոտեցում է հանդես բերել հերմենևտիկայի՝ գեղարվեստական երկի 
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ենթատեքստի բացահայտման նկատմամբ, հստակ ձևով ներկայացրել երկի 

արժեքայնության հարցը,  

զ) միայն մի դիտողություն. ատենախոսը իր ուսումնասիրության մեջ մի հաջո-

ղություն ևս կարձանագրեր՝ եթե անդրադառնար նաև գեղագիտականի և 

բարոյականի կապին: 

Ռ.Սահակյանի աշխատանքը իր ամբողջության մեջ գիտական լուրջ ուսումնա-

սիրություն է, որը կարող է օգտակար լինել այս բնագավառի հետ առնչվող մասնա-

գետների համար: Աշխատությունը ոչ միայն գիտական որոշակի խնդիրներ  լուծելու 

համար է նախատեսվում, այլև մի շարք ապացուցված դրույթներ կարող են օգտա-

գործվել նաև ուսումնական գործընթացի մեջ, նպաստել երիտասարդ սերնդի գեղագի-

տական դաստիարակությանը, նրա աշխարհայացքի ձևավորմանը: 

Ռոմանոս Սահակյանի աշխատությունը բավարարում է դոկտորական ատե-

նախոսությանը ներկայացվող պահանջներին և արժանի է փիլիսոփայական գիտութ-

յունների դոկտորի հայցվող աստիճանին: 

Պատասխան խոսքով հանդես եկավ ատենախոսը, ով շնորհակալություն 

հայտնեց ընդդիմախոս Միհրան Խաչատրյանին և տեղին համարեց նրա արած 

դիտողությունը: 

Այնուհետև ընթերցվեցին ընդդիմախոսներ Արթուր Մկրտչիյանի և Արմեն 

Քալաշյանի գրավոր կարծիքները, ովքեր հարգելի պատճառով չէին մասնակցում 

նիստին: 

Երկրորդ ընդդիմախոսի կարծիքը (ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դեկան, 

Հայոց փիլիսոփայական ակադեմիայի թղթակից անդամ, փ.գ.դ. Մկրտիչյան Արթուր). 

 - Ներկայացված ատենախոսության ուսումնասիրությունը հիմք է եզրակացնե-

լու, որ աշխատանքը համապատասխանում է արդի գիտության Փիլիսոփայական գի-

տություններ բնագավառին և Թ.00.03 – Գեղագիտություն մասնագիտությանը: 

Ատենախոսության կարևորությունը պայմանավորված է մի շարք հանգամանք-

ներով, այդ թվում` 

- մեզանում այդ խնդրի վերաբերյալ փիլիսոփայական հետազոտությունների 

սակավությամբ, 

- հայ հասարակության սոցիո-մշակութային առանձնահատկությունների 

ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ մեթոդաբանական հիմքերի, հասկացութա-

յին ապարատի լրամշակման անհրաժեշտությամբ: 

Ատենախոսության կառուցվածքը հիմնականում համապատասխանում է նպա-

տակին և խնդիրներին: Հեղինակը տիրապետում է հայերեն գրավոր խոսքի մշակույ-

թին: 

Ատենախոսական աշխատանքը զերծ չէ որոշ թերություններից: Աշխատանքում 

հստակ սահմանված չէ գիտական նորույթը: Հեղինակի կողմից ատենախոսության 

վեցերորդ էջում նշված ուսումնասիրության ժամանակահատվածը (1950-1990) կաս-

կածի տակ է դնում աշխատանքի արդիականությունը: Նման վաղեմության խոստո-

վանությունները թույլ փաստարկ են գիտական նորույթին հավակնելու համատեքստի 
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առումով: Ատենախոսության վերջում արված եզրակացությունները ընդամենը երեք 

էջ են, իսկ գրականության ցանկը պարունակում է դասագրքեր: 

Այնուամենայնիվ, անհրաժեշտ է նշել, որ նշված թերությունները վերացնելու 

դեպքում ատենախոսությունը կարող է ներկայացվել պաշտպանության: 

Երրորդ ընդդիմախոսի կարծիքը (փ.գ.դ. Արմեն Քալաշյան). 

 - Ատենախոսական աշխատանքում բավականին հանգամանորեն դիտարկ-

ված են մի շարք հրատապ հիմնախնդիրներ գեղագիտականի բնույթի և յուրահատ-

կության, ինչպես նաև գեղագիտականի գործունեության բնագավառում: 

Ուշադրության է արժանի հեղինակի կողմից այնպիսի փոխկապակցված կա-

տեգորիաների առանձնացումը, ինչպիսիք են դրամատիկականը և առօրեականը, 

ինչը հնարավորություն է տալիս, մեր կարծիքով, մշակել մեթոդաբանություն արվես-

տի ճշմարտության վերաբերյալ հարցի ուսումնասիրության  համար: Մ.Հայդեգերի 

ֆենոմենոլոգիական գոյաբանության տերմիններում (ինքնության (Selbst) և ոչ ինքնին 

էության (Mann) կեցություն) նշված կատեգորիաները կարող են համապատասխան 

ձևով մեկնաբանվել և օգտագործվել արվեստի իսկական և ոչ իսկական կեցության 

հիմնախնդրի վերլուծության համար: 

Ռոմանոս Սահակյանը մի շարք հետաքրքիր դրույթներ է առաջ քաշել նաև գե-

ղագիտական իդեալի, որպես գերակա կատեգորիայի, ստեղծագործական հոգեբա-

նության և այլ հարցերի վերաբերյալ: 

Ռոմանոս Սահակյանի աշխատանքը կարող է քննարկվել որպես փիլիսոփա-

յության գծով դոկտորական ատենախոսություններին ներկայացվող պահանջներին 

համապատասխանող հետազոտություն: 

Ելույթ ունեցավ Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկա-

վարժական համալսարանի փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի 

պրոֆեսոր, փ.գ.դ. Ռոբերտ Ջիջյանը, ով մասնավորապես նշեց. 

 - Ռոմանոս Սահակյանը իր աշխատության մեջ  մի շարք համարձակ ու նպա-

տակային մտքեր ու դրույթներ է առաջ քաշել՝ իր հետազոտած խնդիրները լուծելու 

համար: Գովելի է այս համարձակությունը, հատկապես, որ մի շարք խնդիրներ նորո-

վի են ներկայացվում ու մեկնաբանվում: Իր առաջադրած խնդիրների հարցում 

ատենախոսը հասել է շոշափելի արդյունքների: Գտնում եմ, որ Ռոմանոս Սահակյա-

նի կատարած աշխատանքը արժանի է փիլիսոփայական գիտությունների դոկտորի 

հայցվող աստիճանին: 

Ատենախոսը շնորհակալություն հայտնեց Ռոբերտ Ջիջյանին իր աշխատանքը 

ըստ արժանվույն գնահատելու համար: 

Հաշվի առնելով վերոնշյալ կարծիքները` նիստի նախագահ փ.գ.դ, դոցենտ 

Հովհաննիսյան Հասմիկը առաջարկեց սահմանափակել քննարկումը և քվեարկության 

գործընթացը կազմակերպելու համար ստեղծել հաշվիչ հանձնաժողով (Մանվել Հա-

րությունյան, Կայծունի Ռոբերտ, Իվանովա Լիանա, Փնջոյան Արուսյակ): 

Հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահ Մանվել Հարությունյանը ներկայացրեց 

քվեարկության արդյունքները. կողմ` 18, անվավեր` 0, դեմ` 0:  
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Որոշում` ատենախոսությունը ներկայացնել հրապարակային պաշտպանութ-

յան: 

Ելնելով քվեարկության արդյունքներից` Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկա-

կան պետական մանկավարժական համալսարանին առընթեր Մետափիլիսոփայութ-

յան, փոխակերպական տրամաբանության և փաստարկման տեսության միջազգային 

ինստիտուտը և Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժա-

կան համալսարանի փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնը որոշում են`  

1.   Փ.գ.թ., դոցենտ Ռոմանոս Սահակյանի Գեղագիտական կատեգորիաների 

փիլիսոփայական-աշխարհայացքային էությունը և սոցիալական գործա-

ռույթները թեմայով դոկտորական ատենախոսությանն ինքնուրույն, ա-

վարտուն, գիտական բարձր մակարդակով կատարված հետազոտություն 

է, ունի գիտատեսական և գործնական նշանակություն, արդյունքները հա-

վաստի են, հրատարակված աշխատանքները արտացոլում են ատենա-

խոսության բովանդակությունը: Այն համապատասխանում է ՀՀ գիտական 

աստիճանաշնորհման կանոնակարգի 8-րդ կետի պահանջներին և Թ.00.01 

Տեսական փիլիսոփայություն, տրամաբանություն, գիտության փիլիսոփա-

յություն թվանիշին: 

2. Ռոմանոս Սահակյանի Գեղագիտական կատեգորիաների փիլիսոփայա-

կան-աշխարհայացքային էությունը և սոցիալական գործառույթները թե-

մայով դոկտորական ատենախոսությանը երաշխավորել հրապարակային 

պաշտպանության:  

 

     

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական  

պետական մանկավարժական համալսարանի 

փիլիսոփայության և տրամաբանության  

ամբիոնի վարիչ `                                                                                    Հ.Հովհաննիսյան 

     

Հաստատում եմ Հ.Հովհաննիսյանի ստորագրությունը:  

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական  

պետական մանկավարժական  

համալսարանի գիտ. քարտուղար`                                                        Հ.Պետրոսյան 

 


