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Առաջադրանք #4 

 

Անվանումը՝ Տարոն Աճեմողլուի և Ջեյմս Ռոբինսոնի «Ինչո՞ւ են երկրները ձախողվում» գրքի 3-րդ 
գլխի ամփոփում: 

 

Acemoglu, D., & Robinson, J. (2012). Why nations fail: Origins of 

power, poverty and prosperity. Crown Business. New York. 

http://whynationsfail.com/ 

 

Ժամկետը՝ մինչև 2016թ-ի նոյեմբերի 11: 

Հասցեատերը՝ 3-րդ կուրսի այն ուսանողները, ովքեր կարող են և ցանկանում են այս 
առաջադրանքը կատարել: 

Նպատակը՝ միտքն ամփոփ արտահայտելու հմտությունների զարգացում: 

Ծավալը՝ Մեկ էջ (ֆորմատը՝ A4, տառաչափը՝ 11, միջտողային հեռավորությունը՝ 1.5): 

Լեզուն՝ հայերեն: 

Ներկայացման ձևը՝ տպագիր, առձեռն: 

 
Առաջադրանքի նկարագրությունը 
Երկիրը բարգավաճում է ներդրումների և նորարարության շնորհիվ, բայց ներդրողներն ու 

նորարարները պետք է համոզված լինեն, որ իրենց ստեղծած արժեքը իրենցից չի խլվի: Իսկ դրա 
համար անհրաժեշտ է, որ քաղաքական ինստիտուտները լինեն ներառական: Մասնավորապես՝ 
քաղաքական իշխանությունը չպետք է մենաշնորհվի մի անձի կամ խմբի կողմից: Սա է «Ինչո՞ւ են 
երկրները ձախողվում» գրքի էական պատգամներից մեկը, գիրք, որն ընթերցվում է 
հետաքրքրությամբ, և որը տնտեսական զարգացման թնջուկը մեկնաբանող վերջին տարիների 
առավել նշանակալի հրապարակումներից է: 

 
Առաջադրանքը կատարելու համար անհրաժեշտ է կարդալ-հասկանալ տեքստը և գրել դրա 

ամփոփումը մեկ էջի շրջանակում: 
 
Մի քանի խորհուրդ, թե ինչպես գրել ամփոփում 

Հստակ գրված ամփոփումը վկայում է, որ դուք հասկացել եք ձեր կարդացած տեքստը: 

Ամփոփումը նյութի հակիրճ վերաշարադրանքն է՝ գրված ձեր բառերով: Այդ վերաշարադրանքը 

պետք է կենտրոնանա նյութի հիմնական գաղափարի վրա: Ամփոփումը չպետք է ներառի 

ձեր տեսակետները և եզրահանգումները: 

 

Քայլերի հնարավոր հաջորդականությունը սա է. 

- Ուշադիր կարդացեք տեքստը՝ մինչև համոզվեք, որ լիովին հասկանում եք այն: 



- Առանձնացրեք տեքստի հիմնական փաստարկները և կառուցվածքային բաղադրիչները: 

Դրա համար կարող է վերընթերցելու կարիք լինել: 

- Գրեք յուրաքանչյուր կառուցվածքային բաղադրիչի ամփոփումը: Օրինակ՝ եթե  բաղադրիչը 

նկարագրական է, ապա նշեք նկարագրության սուբյեկտը և նրա էական բնութագրիչները: 

Եթե բաղադրիչն արտահայտում է հեղինակի համոզումը, ապա ամփոփ շարադրեք այդ 

համոզումը/եզրահանգումը/տեսակետը/կարծիքը: 

- Գրեք առանցքային դրույթը. երկու-երեք նախադասությամբ շարադրեք ամբողջ նյութի 

առանցքային գաղափարը: 

- Գրեք ամփոփման առաջին սևագիր տարբերակը. միավորեք բաղադրիչների 

ամփոփումները և առանցքային դրույթը, ինչպես նաև, ըստ անհրաժեշտության, էական 

մանրամասները: Խուսափեք կրկնություններից և երկրորդական մանրամասներից: 

- Ձեր գրածը համեմատեք բնագրի հետ՝ համոզվելու համար, որ էական գաղափարները 

ամբողջովին, բայց հակիրճ և օբյեկտիվորեն ներկայացրել եք: 

- Ամփոփումը վերախմբագրեք՝ ուշադրություն դարձնելով անցումներին: Հետևեք, որ  ձեր 

գրածը տրամաբանական հակասություններ չպարունակի: Վերջնական տարբերակը 

մաքրեք քերականական և ոճական սխալներից: 

 
Տեքստում առկա որոշ գաղափարներ, փաստեր, վկայակոչված անձինք կարող են անծանոթ 

լինել: Այդ դեպքում անհրաժեշտ է այլ աղբյուրներից ուսումնասիրել/պարզել դրանք: 
Ամփոփում գրելիս հեղինակի միտքը միշտ վերաշարադրեք: Հեղինակի միտքը բառացի 

կիրառեք միայն ծայրահեղ դեպքում՝ դնելով չակերտների մեջ: 
Ամփոփումը սկսեք հետևյալ ոճով՝ «[գրքի վերնագիրը] գրքի 3-րդ գլխում հեղինակները 

պնդում/փաստարկում/հիմնավորում/վերլուծում են .... »: 
Ամփոփման մեջ ձեր գաղափարները, տեսակետները, մեկնաբանությունները մի ներառեք: 
Կիրառեք ամփոփող խոսք, օրինակ՝ «հեղինակները պնդում/գտնում/կարծում են....»: 
 

Կատարված աշխատանքի առաջին էջի վերևի աջ անկյունում գրեք ձեր անունը, 

ազգանունը, կատարման օրը, առաջադրանքի անվանումը: 


