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ԲԱԶՄՈՒԹՅԱՆԲԱԶՄՈՒԹՅԱՆԲԱԶՄՈՒԹՅԱՆԲԱԶՄՈՒԹՅԱՆ    ՁՁՁՁԵՎԵՎԵՎԵՎԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ    ԽՈՒՄԲԽՈՒՄԲԽՈՒՄԲԽՈՒՄԲ    
    

    
ՂևոնդյանՂևոնդյանՂևոնդյանՂևոնդյան    ՇուշանիկՇուշանիկՇուշանիկՇուշանիկ    

Բնական գիտությունների ֆակուլտետ,  
«Մաթեմատիկա», 

մագիստրոսական թեզի ղեկավար`    
  ֆ.-մ. գ. թ., դոցենտ Ա. Առաքելյան 

 
ՀՀՀՀանգուցային բառեր. անգուցային բառեր. անգուցային բառեր. անգուցային բառեր. հարթություն, ձևափոխություն, խումբ, շարժում    

    
2 2 2 2 ևևևև    3 3 3 3 մեխերի թեորեմներըմեխերի թեորեմներըմեխերի թեորեմներըմեխերի թեորեմները    

Հարթության ձևափոխությունների խումբ է կոչվում նրա բոլոր 
կետերի Π բազմության ձևափոխությունների խումբը: Այդ խմբի միավորն 
է ε –ը, որը հարթության բոլոր կետերը թողնում է անշարժ: 

ՍահմանումՍահմանումՍահմանումՍահմանում    1.1.1.1.  Հարթությանϕ ձևափոխությունը կոչվում է շարժում, 
եթե այն պահպանում է այդ հարթության կամայական 2 կետերի հեռավո-
րությունը. 

Π∈∀ BA,  
կետերի համար, եթե 

,)(,)( BBAA ′=′= ϕϕ  
ապա 

:ABBA =′′  
Հեշտ է համոզվել, որ հարթության ձևափոխությունների խմբում 

բոլոր շարժումների ենթաբազմությունը հանդիսանում է ենթախումբ: 
Իսկապես, 

ψϕ,∀  
շարժումների և 

Π∈∀ BA,  
կետերի համար 

BBAA ′=′= )(,)( ϕϕ ⇒ :ABBA =′′  
Այնուհետև 

,BABA ′′=′′′′  
որտեղ 

:)(,)( BBAA ′′=′′′=′ ψψ  
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Արդյունքում ստանում ենք 

,ABBA =′′′′  
այսինքն՝ ϕψ o -ն ևս շարժում է: Բացի այդ՝ շարժում է նաև 1−ϕ  
ձևափոխությունը` համաձայն 

ABBA =′′  
հավասարության: 

Ստացված խումբը կոչվում է հարթության շարժումների խումբ: 
Հարթության շարժումների մեջ առանձնացնենք հետևյալ 4-ը. 
1. Պտույտ որևէ կետի շուրջը: 
2. Զուգահեռ տեղափոխություն, այսինքն վեկտոր: 
3. Առանցքային սիմետրիա: 
4. Սահող սիմետրիա (այսինքն առանցքային սիմետրիայի ու զուգա-

հեռ տեղափոխության կոմպոզիցիա):  
Հեշտությամբ ապացուցվում է, որ հարթության կամայական շարժում 

ցանկացած շրջանագծի տանում է նույն շառավղով շրջանագծի, ուղիղը 
տանում է ուղղի, հատվածը տանում է նույն երկարությամբ հատվածի: 
Այստեղից բխում է, որ շարժումը կանոնավոր եռանկյունը տանում է իրեն 
հավասար կանոնավոր եռանկյան: Ընդ որում եռանկյան օրիենտացիան 
կարող է չփոխվել կամ փոխվել: Առաջին դեպքում շարժումը կոչվում է 
առաջին սեռի շարժում, իսկ երկրորդ դեպքում շարժումը կոչվում է 
երկրորդ սեռի շարժում: Տեղ է գտնում այսպես կոչված Շալի թեորեմը.  

առաջին սեռի կամայական շարժում կամ պտույտ է, կամ զուգահեռ 
տեղափոխություն, 

երկրորդ սեռի կամայական շարժում կամ սիմետրիա է, կամ սահող 
սիմետրիա: 

ԹեորեմԹեորեմԹեորեմԹեորեմ    1 1 1 1 (2 մեխերի թեորեմը). Եթե հարթության ինչ-որ շարժման 
նկատմամբ 2 տարբեր կետեր անշարժ են, ապա այդ կետերով անցնող 
ուղղի բոլոր կետերը ևս անշարժ են նույն շարժման նկատմամբ: 

∆  Ենթադրենք ϕ  շարժման նկատմամբ BA, կետերը անշարժ են. 

:)(,)( BBAA == ϕϕ  

Վերցնենք BA,  կետերով անցնող l  ուղղի կամայական C  կետ: 

Քանի որ  ϕ -ն շարժում է, ապա )(Cϕ  կետը միաժամանակ պատկանում 

է A  կենտրոնով ու AC  շառավղով շրջանագծին և B  կենտրոնով ու BC  
շառավղով շրջանագծին: Այսպիսով՝ այս երկու շրջանագծերին են 
պատկանում C  և )(Cϕ  կետերը, որտեղ C -ն դրանց շոշափման կետն է 
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(քանի որ պատկանում է դրանց կենտրոններով անցնող l  ուղղին): 
Սակայն միմյանց շոշափող 2 շրջանագծեր ունեն միակ հատման կետ: 
Ուստի ,)( CC =ϕ այսինքն՝ C -ն անշարժ կետ է: ∇  

Թեորեմ Թեորեմ Թեորեմ Թեորեմ 2222 (3 մեխերի թեորեմը). Եթե հարթության ինչ-որ շարժման 
նկատմամբ այդ հարթության մի ուղղի վրա չգտնվող 3 կետեր անշարժ են, 
ապա հարթության բոլոր կետերը անշարժ են նույն շարժման նկատմամբ 
(այսինքն՝ այդ շարժումը ε -ն է):  

∆  Ենթադրենք հարթության ϕ  շարժման նկատմամբ այդ հարթու-
թյան CBA ,,  կետերը անշարժ են և մի ուղղի վրա չեն գտնվում:  

Վերցնենք հարթության կամայական D  կետ: D  ու C  կետերով 
անցնող ուղիղը նշանակենք k , իսկ BA,  կետերով անցնող ուղիղը` l :  

Սկզբից ենթադրենք, որ k  ու l  ուղիղները զուգահեռ չեն, ու դրանց 
հատման կետը նշանակենք E : E  կետը, համաձայն նախորդ թեորեմի, 
անշարժ կետ է, քանի որ պատկանում է l  ուղղին: Ստացանք, որ k

ուղիղը անցնում է ϕ  շարժման նկատմամբ C  և E  անշարժ կետերով: 

Ուստի, դարձյալ համաձայն նախորդ թեորեմի, k ուղիղը ամբողջովին 
կազմված է ϕ  շարժման նկատմամբ անշարժ կետերից: 

Մասնավորապես D  կետը անշարժ կետ էϕ -ի նկատմամբ: 

k  ու l  ուղիղների զուգահեռ լինելու դեպքում C  կետի փոխարեն 
կվերցնենք C  կետին սիմետրիկ C′  կետը` l  ուղղի նկատմամբ: D  ու C′  
կետերով անցնող k ′  ուղիղը ակնհայտորեն զուգահեռ չէ l -ին, ուստի, 
համաձայն դիտարկված դեպքի, C′ -ը անշարժ կետ է: Մյուս կողմից, 
համաձայն նախորդ թեորեմի, անշարժ կետ է նաև k ′  ու l  ուղիղների 
հատման կետը, ուստի նաև D  կետը:∇  

    
    
    
    

ԳԳԳԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

1. Мальцев A.И. Основы линейной алгебры, Москва, 1970. 
2. Кострикин А.И. Введение в алгебру, Москва, 1977. 
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ГРУППА ПРЕОБРАЗОВАНИЙ МНОЖЕСТВГРУППА ПРЕОБРАЗОВАНИЙ МНОЖЕСТВГРУППА ПРЕОБРАЗОВАНИЙ МНОЖЕСТВГРУППА ПРЕОБРАЗОВАНИЙ МНОЖЕСТВ    
Гевондян Гевондян Гевондян Гевондян Шушаник Шушаник Шушаник Шушаник     

Факультет ествественных наук, 
«Математика», 

руководитель магистерской диссертации – 
к. ф.-м. н., доцент А. Аракелян 

 
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
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Из движений плоскости выделяются четыре: вращение, параллельный 

перенос, осевая симметрия, скользящая симметрия. 
Доказаны две теоремы о неподвижности точек прямой и плоскости 

(теорема о двух гвоздях, теорема о трех гвоздях). 
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SummarySummarySummarySummary    
Key words: Key words: Key words: Key words: plane, modification, group, motion 
In flatness motion there are four types: rotation, parallel displacement, 

axial symmetry, sliding symmetry. 
There are two proven theorems (two nails theorem and three nails 

theorem), demonstrating that the points of straight line and flatness remain 
motionless. 
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ՊՍԵՎԴՈՊԱՐԱԲՈԼԱԿԱՆՊՍԵՎԴՈՊԱՐԱԲՈԼԱԿԱՆՊՍԵՎԴՈՊԱՐԱԲՈԼԱԿԱՆՊՍԵՎԴՈՊԱՐԱԲՈԼԱԿԱՆ    ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐԻՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐԻՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐԻՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐԻ        
ՄԻՄԻՄԻՄԻ    ԴԱՍԻԴԱՍԻԴԱՍԻԴԱՍԻ    ՀԱՄԱՐՀԱՄԱՐՀԱՄԱՐՀԱՄԱՐ    ՍԿԶԲՆԱԿԱՆՍԿԶԲՆԱԿԱՆՍԿԶԲՆԱԿԱՆՍԿԶԲՆԱԿԱՆ----ԵԶՐԱՅԻՆԵԶՐԱՅԻՆԵԶՐԱՅԻՆԵԶՐԱՅԻՆ    ԽՆԴԻՐԽՆԴԻՐԽՆԴԻՐԽՆԴԻՐ    

    
    

ՄկոյանՄկոյանՄկոյանՄկոյան    ԱննաԱննաԱննաԱննա    
Բնական գիտությունների ֆակուլտետ,  

«Մաթեմատիկա», 
մագիստրոսական թեզի ղեկավար` 

ֆ.-մ. գ. թ. Հ. Մամիկոնյան 
 

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... պսևդոպարաբոլական հավասարում, ոչ գծային 
օպերատոր, Սոբոլևի տարածություններ, մոնոտոն օպերատոր 

Աշխատանքում ուսումնասիրվում է սկզբնական պայմաններով 
հետևյալ եզրային խնդիրը  

���� + �� = ��	0� = ���|� = 0,  	1� 
որտեղ � և � ոչ գծային օպերատորները ունեն հետևյալ տեսքը՝ 

�� = − ���� ���	�, �, ∇��� − ���� ���	�, �, ∇���, 
�� = − ���� ���	�, �, ∇��� − ���� ���	�, �, ∇���։ 

Դիցուք Ω ⊂ �� որևէ տիրույթ է, Γ = �Ω − Ω-ի ողորկ եզրն է։ 
Այս խնդիրը, երբ �, �-ն գծային օպերատորներ են, մանրամասն 

ուսումնասիրված է Ս․ Լ․ Սոբոլևի և Ռ․ Ա․ Ալեքսանդրյանի տարբեր 
աշխատանքներում․ (օրինակ �2; 5"�։ Ոչ գծային � և � օպերատորների 
դեպքում մեծ ուսումնասիրություններ են կատարված և արդյունքներ են 
ստացված �1; 4": Խնդրի տեսությունը ընդհանուր դեպքում ուսումնասիր-
ված է �3"-ում։ 

Դիցուք %-ը իրական, ռեֆլեքսիվ, սեպարաբել բանախյան տարածու-
թյուն է։ 〈�, �〉-ով կնշանակենք �(%∗-ի ազդեցությունը �(%–ի վրա։ 
Նորմերը %, %∗-ում կնշանակենք համապատասխանաբար ‖∙‖, ‖∙‖∗: 

ՍահմանումՍահմանումՍահմանումՍահմանում    -։։։։ �։% → %∗ օպերատորը կոչվում է • ռադիալ անընդհատ, եթե կամայական �, 0	(	% տարրերի համար 
հետևյալ իրական արժեք ֆունկցիան անընդհատ է �0,1"-ի վրա 2	3� = 〈�	� + 30, 0�〉, 
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• Լիպշից-անընդհատ, եթե գոյություն ունի այնպիսի 4 հաստատուն, 
որ ‖�� − �0‖∗ ≤ 4 ∙ ‖� − 0‖, ∀�, 0 ∈ %։ 

ՍահմանումՍահմանումՍահմանումՍահմանում    8։։։։ Դիցուք �, 0	(	%, �: % → %∗ օպերատորը կոչվում է • մոնոտոն, եթե 〈�0 − ��, � − 0〉 ≥ 0; •	ուժեղ մոնոտոն, եթե  〈�� − �0, � − 0〉 ≥ :‖� − 0‖�, : > 0: 
ՍահմանումՍահմանումՍահմանումՍահմանում    <։։։։ Դիցուք %�, %� գծային տարածություններ են։ =: >	=� → 	�0, ?" → %��, >	=� ⊂ 	�0, ?" → %��; 	= 

օպերատորն անվանում են Վոլտերյան օպերատոր, եթե այն բանից, որ �	3� = 0	3� համարյա բոլոր 3-երի համար հետևում է, որ 	=��	3� = 	=0�	3� համարյա բոլոր 3-երի համար 3 ∈ �0, @", @ ≤ ?: 
ՍահմանումՍահմանումՍահմանումՍահմանում    A։։։։		�	@, �� ∈ B� C0, ?, D��E 	Ω�F ֆունկցիան կանվանենք 	1� 

խնդրի ընդհանրացված լուծում, եթե կամայական 0	@, �� ∈ B� C0, ?, D��E 	Ω�F 
ֆունկցիայի համար տեղի ունի հետևյալ ինտեգրալ նույնությունը․ 

G H �I	�, �′, ∇�′� ∙ �0��I J�J@K
�Ω

�
IL� + G H �I	�, �, ∇�� ∙ �0��I J�J@K

�Ω
�

IL� = H � ∙ 0J�J@K
�Ω

 

 
և 	�	0� = ��: 
 
Դիտարկենք հետևյալ օպերատորները՝ B, 4: B� C0, ?, D��E 	Ω�F → B� C0, ?, D�M�E 	Ω�F 

〈B�, 0〉 = G H �I	�, �, ∇�� ∙ �0��I J�J@K
�Ω

�
IL�  

〈4�, 0〉 = G H �I	�, �, ∇�� ∙ �0��I J�J@K
�Ω

�
IL�  

Ներմուծված ընդհանրացված լուծման գաղափարը թույլ է տալիս 	1� 
խնդիրը բերել Կոշիի հետևյալ խնդրի NB�� + 4��	0� = ��  	2� 
որտեղ B-ը և 4-ը վերևում սահմանված օպերատորներն են։ 

Այս խնդիրը �3"-ում մանրամասն ուսումնասիրված է։ Հայտնի է 
հետևյալ թեորեմը․ 
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ԹեորեմԹեորեմԹեորեմԹեորեմ    1111։։։։ Դիցուք B և 4 օպերատորները բավարարում են հետևյալ 

պայմաններին․ 	• B: B�	0, ?, O� → B�	0, ?, O∗� օպերատորը ներկայացվում է 
 	B��	@� = B	@��	@� տեսքով ∀� ∈ B�	0, ?, O�, ∀@ ∈ �0, ?" որտեղ 
 B	@�: O → O∗: • B	@�: O → O∗ օպերատորները ռադիալ անընդհատ են։ • 	B	@� օպերատորները ուժեղ մոնոտոն են (հավասարաչափ @-ի) • 4: B�	0, ?, O� → B�	0, ?, O∗� Վոլտերյան օպերատորը բավարարում է 
Լիպշիցի պայմանին։ 

Այդ դեպքում կամայական � ∈ B�	0, ?, O∗� ֆունկցիայի և կամայական �� ∈ O համար 	2� խնդիրը ունի միակ լուծում։  
Այժմ պահանջենք, որպեսզի �I	�, P�, 	�I	�, P�, Q = 1,2, P = 	P�, P�, P�� 

ֆունկցիաները բավարարեն հետևյալ պայմաններին․ 
|�I	�, P�| ≤ R� ∙ 	|P�| + |P�| + |P�|�, Q = 1,2 	3� 

S��I	�, P��PT S ≤ R�, Q, U = 1,2 	4� 
G ��I	�, P��PT VIVT

�
I,TL� ≥ RW ∙ 	V�� + V���, Q, U = 1,2 	5� 

|	�I	�, P�| ≤ RX ∙ 	|P�| + |P�|�, Q = 1,2 	6� 
|	�I	�, P� − 	�I	�, V�| ≤ RZ ∙ 	|P� − V�| + |P� − V�|�	Q = 1,2 	7� 

ԼեմմաԼեմմաԼեմմաԼեմմա    1111։։։։ Դիցուք �I	�, P�	Q = 1,2 ֆունկցիաները որոշված և 

անընդհատ են ըստ բոլոր կոմպոնենտների, անընդհատ դիֆերենցելի են 

ըստ P-ի և բավարարում են 	3�, 	4� պայմաններին։ Այդ դեպքում B: B� C0, ?, D��E 	Ω�F → B� C0, ?, D�M�E 	Ω�F օպերատորը ռադիալ անընդհատ է։ 
ԱպացույցԱպացույցԱպացույցԱպացույց․․․․    
Անհրաժեշտ է ապացուցել 2	3� = 〈�	� + 30�, 0〉 ֆունկցիայի անընդ-

հատությունը 3 ∈ �0, 1"-ում։ Կամայական 3�, 3� ∈ �0, 1" համար գնահա-
տենք տարբերությունը․ 
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|2	3�� − 2	3��| =
= \G H �I

K
�Ω

�
IL� ��, � + 3�0, ∇	� + 3�0�� − ����, � + 3�0, ∇	� + 3�0��J�J@\ =

= \ G H ] ��I��, � + 3�0 + τ	3� − 3��0, ∇	� + 3�0 + ^	3� − 3��0���PI .�
�

K
�Ω

�
I,TL�

∙ 	��	3� − 3��0���T ∙ �0��I J^J�J@\ ≤
≤ G H ] S��I��, � + 3�0 + τ	3� − 3��0, ∇	� + 3�0 + ^	3� − 3��0���PI S .�

�
K

�Ω
�

I,TL�
∙ S��	3� − 3��0���T S ∙ ` �0��I` J^J�J@ 
օգտվենք 	4� պայմանից, կստանանք. 

|2	3�� − 2	3��| ≤ R� G H ] S��	3� − 3��0���T S ∙ ` �0��I` J^J�J@ =�
�

K
�Ω

�
I,TL�

= R� G H|3� − 3�|K
�Ω

�
I,TL� ∙ S �0��TS ∙ ` �0��I` J�J@ ≤

≤ R� ∙ ] aG ] b �0��Ic
�

Ω

�
IL� J�d ∙ |3� − 3�| =K

�
R�|3� − 3�| ∙

∙ ‖0‖�։ 
Այստեղից էլ հետևում է 2	ֆունկցիայի անընդհատությունը։ 
ԼեմմաԼեմմաԼեմմաԼեմմա    2222։։։։ Ենթադրենք	�I	�, P�	Q = 1,2 ֆունկցիաները որոշված և 

անընդհատ են ըստ բոլոր կոմպոնենտների, անընդհատ դիֆերենցելի են 
ըստ P-երի, և տեղի ունեն 	6�, 	7� պայմանները։ Այդ դեպքում 4: B� C0, ?, D��E 	Ω�F → B� C0, ?, D�M�E 	Ω�F օպերատորը Լիպշից անընդհատ է։ 

ԱպացույցԱպացույցԱպացույցԱպացույց․․․․    
Կամայական �, 0 ∈ D��E 	Ω� համար գնահատենք (4� − 40) տարբե-

րության նորմը՝ օգտագործելով 	7�-ը 
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‖4� − 40‖ = 3�e|〈4� − 40, f〉| = 
= 3�e \G H��I	�, �, ∇�� − �I	�, 0, ∇0�"K

�Ω
∙ �f��I

�
IL� J�J@\ ≤ 

≤ 3�e G H|�I	�, �, ∇�� − �I	�, 0, ∇0�|K
�Ω

�
IL� ∙ `�f��I` J�J@ ≤ 

≤ RZ′ ∙ 3�e G ‖� − 0‖ ∙ ‖f‖�
I,TL� = RZ′ ∙ ‖� − 0‖, 

որտեղից էլ հետևում է 4	օպերատորի Լիպշից անընդհատությունը։ 
ԼեմմաԼեմմաԼեմմաԼեմմա    3333։։։։    Դիցուք �I	�, P�	Q = 1,2 ֆունկցիաները որոշված և 

անընդհատ են ըստ բոլոր կոմպոնենտների, անընդհատ դիֆերենցելի են 
ըստ P-երի և տեղի ունեն 	3�, 	5� պայմանները։ Այդ դեպքում B: B� C0, ?, D��E 	Ω�F → B� C0, ?, D�M�E 	Ω�F օպերատորը ուժեղ մոնոտոն է։ 

ԱպացույցԱպացույցԱպացույցԱպացույց․․․․    
〈B� − B0, � − 0〉 = G H��I	�, �, ∇�� − �I	�, 0, ∇0��K

�Ω
�

IL� ∙ �	� − 0���T
∙ �	� − 0���I J^J�J@ = 

= G H ] ��I C�, � + ^	� − 0�, ∇�� + ^	� − 0��F�PI
�

�
K

�Ω
�

I,TL� ∙ �	� − 0���T
∙ �	� − 0���I J^J�J@ ≥ 

≥ RW ∙ H ] gh�	� − 0���� i� + h�	� − 0���� i�j J^J�J@ =�
�

K
�Ω

= RW ∙ H gh�	� − 0���� i� + h�	� − 0���� i�j J�J@ = RW ∙ ‖� − 0‖�K
�Ω

։ 

Փաստորեն ապացուցվեց, որ B և 4 օպերատորները բավարարում են 
թեորեմ 1-ի բոլոր պայմաններին։ Հետևաբար տեղի ունի հետևյալ 
թեորեմը․ 
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ԹեորեմԹեորեմԹեորեմԹեորեմ    2222։։։։ Դիցուք �I	�, P�, �I	�, P�, Q = 1,2 ֆունկցիաները որոշված և 
անընդհատ են ըստ բոլոր կոմպոնենտների, անընդհատ դիֆերենցելի են 
ըստ P-ի և տեղի ունեն 	3� − 	7� պայմանները։ Այդ դեպքում խնդիրը ունի 
միակ լուծում ∀�(B� C0, ?, D�M�E 	Ω�F ֆունկցիայի և ∀	��(D��E 	Ω�-ի համար։ 

 
 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ    

1. Акопян Г. С., Шахбагян Р. Л. Смешанная задача для вырождаю-
щихся нелинейных систем типа Соболева. Изв. НАН Армении, 
Математика, 1993, т. 28, No 3, с. 20-35. 

2. Александрян Р. А. Разрывные решения первой однородной краевой 
задачи для уравнения колебания струны. Докл. АН СССР, 1960, том 
134. No 3, с. 503-506. 

3. Гаевский Х., Грегер К., Захариас К. Нелинейные операторные 
уравнения и операторные дифференциальные уравнения, 1978, 
Москва, “Мир”, с. 336.  

4. Мамиконян А. А. Начально-краевая задача для одного класса 
нелинейных уравнений типа Соболева. Ученые записки ЕГУ, 2006, 
No 2, с. 33-40. 

5. Соболев С. Л. О движении симметричного волчка с полостью, 
наполненной жидкостью, прикладная механика и техническая 
физика, 1960, No 3, с. 20-55. 
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НАЧАЛЬНОНАЧАЛЬНОНАЧАЛЬНОНАЧАЛЬНО----КРАЕВАЯ ЗАДАЧА КРАЕВАЯ ЗАДАЧА КРАЕВАЯ ЗАДАЧА КРАЕВАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ ОДНОГО КЛАССА ДЛЯ ОДНОГО КЛАССА ДЛЯ ОДНОГО КЛАССА ДЛЯ ОДНОГО КЛАССА     
ПСЕВДОПАРАБОЛИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙПСЕВДОПАРАБОЛИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙПСЕВДОПАРАБОЛИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙПСЕВДОПАРАБОЛИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ    

Мкоян АннаМкоян АннаМкоян АннаМкоян Анна    
Факультет ествественных наук, 

«Математика», 
руководитель магистерской диссертации – 

к. ф.-м. н. А. Мамиконян 
    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова։։։։    псевдопараболическое уравнение, нелинейный 

оператор, пространства Соболева, монотонный оператор  
В данной работе изучается следующая начально-краевая задача, 

���′ + �� = ��	0� = ���|Σ = 0,  
где нелинейные дифференциальные операторы �	и	� имеют следующий 
вид։ 

�� = − ���� ���	�, �, ∇��� − ���� ���	�, �, ∇��� 
�� = − ���� ���	�, �, ∇��� − ���� ���	�, �, ∇���. 

Получены условия для функций ��, ��,	��,и		��, при выполнении 
которых задача имеет единственное решение в пространстве B� C0, ?, D��E 	Ω�F для произвольных � ∈ B� C0, ?, D�M�E 	Ω�F	и	�� ∈ D��E 	Ω�. 
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INITIAL BOUNDARY VALUE PROBLEM FOR A CLASS INITIAL BOUNDARY VALUE PROBLEM FOR A CLASS INITIAL BOUNDARY VALUE PROBLEM FOR A CLASS INITIAL BOUNDARY VALUE PROBLEM FOR A CLASS     
OF PSEUDOPARABOLIC EQUATIONSOF PSEUDOPARABOLIC EQUATIONSOF PSEUDOPARABOLIC EQUATIONSOF PSEUDOPARABOLIC EQUATIONS    

Mkoyan AnnaMkoyan AnnaMkoyan AnnaMkoyan Anna    
Faculty of Natural Sciences,  

“Mathematics”, 
Academic Supervisor: H. Mamikonyan 

PhD in Physics and Mathematics 
    

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words:    pseudoparabolic equation, non-linear operator, Sobolev spaces, 

monotone operator 
In this work the following initial boundary value problem is explored, 

���′ + �� = ��	0� = ���|Σ = 0,  
where non-linear differential operators A and B have the following forms. 

�� = − ���� ���	�, �, ∇��� − ���� ���	�, �, ∇��� 
�� = − ���� ���	�, �, ∇��� − ���� ���	�, �, ∇���. 

Conditions for functions ��, ��, �� and �� are obtained, that lead to 
existense and uniqueness of solution of the problem in the 

spaceB� C0, ?, D��E 	Ω�F for any � ∈ B� C0, ?, D�M�E 	Ω�F and �� ∈ D��E 	Ω�. 
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ԷԼԻՊՍԻ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԷԼԻՊՍԻ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԷԼԻՊՍԻ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԷԼԻՊՍԻ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ    
    

    
Շաքարյան ԳայանեՇաքարյան ԳայանեՇաքարյան ԳայանեՇաքարյան Գայանե    

Բնական գիտությունների ֆակուլտետ,  
«Մաթեմատիկա»,  

մագիստրոսական թեզի ղեկավար՝    
ֆ.-մ. գ. թ., դոցենտ Մ. Սաքանյան  

    
Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր.... էլիպս, շոշափող, ֆոկուսներ, հետագիծ 
Էլիպսի որոշ հատկություններ հանդիպում են վերլուծական երկրա-

չափության դասագրքերում: 
Սույն աշխատանքում ապացուցված են էլիպսի ևս չորս 

հատկություն: 
ԽնդիրԽնդիրԽնդիրԽնդիր    1.1.1.1. (416, [1]) Ապացուցել, որ էլիպսի կամայական շոշափող մեծ 

առանցքի ծայրակետերում տարված շոշափողներից կտրում է 
հատվածներ, որոնց արտադրյալը հաստատուն է: 

ԼուծումԼուծումԼուծումԼուծում: : : :  4�4� շոշափողի հավասարումն է ����� + k�k�� = 1: 
Գտնել 4� և 4� կետերի օրդինատները 
ա�	����� + k�k�� = 1 ⟹ k� = C1 − ����� F ��k� ; 
բ� − ����� + k�k��� = 1 ⟹ k� = C1 + ����� F ��k� ; 
��4� = m	� − ��� + k�� = |k�|, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

k 

� 
0 

�1	�, 0�	�1	−�, 0� 
41	�, k1�		�0, k0�	

42	−�, k2�	
Գծագիր 1Գծագիր 1Գծագիր 1Գծագիր 1    
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 ��4� = |k�|, 
��4� ∙ ��4� = C1 − ��� F C1 + ��� F �Xk� = h1 − �����i �Xk�� ; 

��4� = |k�|, 
��4� ∙ ��4� = C1 − ��� F C1 + ��� F �Xk� = h1 − �����i �Xk�� ; 

Բայց  ����� + k���� = 1; 	1 − ����� = k����: 
��4� ∙ ��4� = k���� ∙ �Xk�� = �� 

Խնդիր Խնդիր Խնդիր Խնդիր 2222. (417, [1]) Ապացուցել, որ մեծ առանցքի ծայրակետերում 
տարված շոշափողների միջև ընկած ցանկացած այլ շոշափողի հատվածը 
ֆոկուսից երևում է ուղիղ անկյան տակ: 

ԼուծումԼուծումԼուծումԼուծում: 

k� = C1 − ��� F ��k�  k� = C1 + ��� F ��k�  
Ապացուցենք, որ nopq ∙ nopr = −1: 

nopq = k�� − R = C1 − ��� F ∙ ��k� ∙ 1� − R 
nopr = k�−� − R = C1 + ��� F ∙ ��k� ∙ 1−� − R 

Հաշվենք` 

nopq ∙ nopr = h1 − �����i �Xk�� ∙ 1−	�� − R�� = 	 k���� ∙ �Xk�� ∙ 1−�� = −1	 
հետևաբար ուղղահայաց են: 
ԽնդիրԽնդիրԽնդիրԽնդիր    3333. (424, [1])		s կետը գծում է �� + k� = t� շրջանագիծը: 

Ինչպիսի՞ն է s կետի օրդինատը u հարաբերությամբ բաժանող 4 կետի 
հետագիծը: 

ԼուծումԼուծումԼուծումԼուծում:  4vwwwww = u4swwwww,  
k = 0 + uk�1 + u = uk�1 + u 

Այստեղից  

k� = 1 + uu k: 
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Ըստ պայմանի ��� + k�� = t�: Այստեղից  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ԳծագիրԳծագիրԳծագիրԳծագիր    2222    
 

 

�� + 	1 + u��u� k� = t�	 
կամ` ��t� + k�

t�	 u1 + u�� = 1,	 
որը էլիպս է` 

t	և	 u1 + u t		կիսառանցքներով: 
ԽնդիրԽնդիրԽնդիրԽնդիր    4444. (425, [1]). ���� + k��� = 1	 

էլիպսի ներգծված է ��4�� եռանկյունը: Ի՞նչ կոր կգծի այդ եռանկյան 
միջնագծերի հատման կետը, երբ 4 գագաթը շարժվի էլիպսի վրայով (�� և �� -ը մեծ առանցքի ծայրերն են): 

ԼուծումԼուծումԼուծումԼուծում: v կետի կոորդինատներն են` 
 v b−� + � + �3 , 0 + k + 03 c 

 

�	

....    

....    

....    

k	

2 

s	�1 , k1�	
4	�1	, k�	
v	��	,0�	

 

t	
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Ըստ պայմանի 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ԳծագիրԳծագիրԳծագիրԳծագիր    3333    
    
 ���� + k��� = 1 

Այստեղից` C�3 3F�
�� + Ck3 3F�

�� = 1, 
C�3F�
C�3F� + Ck3F�

C�3F� = 1, 
այսինքն v	�/3, k/3� կետը գծում է �/3 և �/3 կիսաառանցքներով 

էլիպս: 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ    

1. Цубербиллер О. Н. Задачи и упражнения по аналитической 
геометрии, Москва, “Наука”, 1961. 

2. Бахвалов С. В. и дг., Сборник задач по аналитической геометрии, 
Москва, “Наука”, 1964. 

3. Базылев В. Т., Дуничев К.И. Геометрия I, Москва, “Просвещение”, 
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v C�3 , k3F 

4	�, k�	

�	0	

k 

v	 �2	�, 0�	�1	−�, 0�	
....    
....    
....    

....    
....    



– 24 – 

НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА ЭЛИПСАНЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА ЭЛИПСАНЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА ЭЛИПСАНЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА ЭЛИПСА    
    

ШакарянШакарянШакарянШакарян    ГаяанеГаяанеГаяанеГаяане    
Факультет естественных наук, 

 «Математика»,  
руководитель магистерской диссертации – 

к. ф.-м. н., доцент  М. Саканян  
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме 

Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова: эллипс, касательная, фокусы, траектория 
В учебниках по аналитической геометрии встречаются некоторые 

свойства эллипса. 
В данной работе доказаны еще четыре свойства эллипса. 
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SummarySummarySummarySummary    

KeyKeyKeyKey    words: words: words: words: ellipse, tangent, focuses, trajectory 
Some properties of the ellipse are met in the books of analytic geometry. 
Four properties of ellipse are proved in this work. 
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ԴԻՐԻԽԼԵԴԻՐԻԽԼԵԴԻՐԻԽԼԵԴԻՐԻԽԼԵ----ՆԵՅՄԱՆԻ ԽԱՌԸ ԽՆԴԻՐՆԵՅՄԱՆԻ ԽԱՌԸ ԽՆԴԻՐՆԵՅՄԱՆԻ ԽԱՌԸ ԽՆԴԻՐՆԵՅՄԱՆԻ ԽԱՌԸ ԽՆԴԻՐ    
    
    

ՍարգսյանՍարգսյանՍարգսյանՍարգսյան    ԼիանաԼիանաԼիանաԼիանա        
Բնական գիտություների ֆակուլտետ, 

«Մաթեմատիկա», 
մագիստրոսական թեզի ղեկավար` 
ֆ.-մ. գ. թ., դոցենտ Ս. Ապրեսյան 

 
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր....    հարմոնիկ ֆունկցիա, էքստրեմում, բազման-

դամ, մակերևույթ, անընդհատ    
ԵզրայինԵզրայինԵզրայինԵզրային    խնդիրխնդիրխնդիրխնդիր        
Մի շարք ֆիզիկական երևույթների ուսումնասիրություններ բերում 

են Լապլասի հավասարման ինչ-որ լուծումներ գտնելուն տվյալ տիրույ-
թում, ըստ որում այդ լուծումները տիրույթի եզրում պետք է բավարարեն 
որոշ պայմանների: Մասնակի ածանցյալներով հավասարումների տեսու-
թյան մեջ կենտրոնական տեղ են գրավում լուծման գոյության ու միակու-
թյան հարցերը [1, 94]:  

ԹեորեմԹեորեմԹեորեմԹեորեմ    1:1:1:1: (Մեծագույն արժեքի թույլ սկզբունքը): Դիցուք Q-ն �y 
տարածության սահմանափակ տիրույթ է u(x) ֆունկցիան պատկանում է z	{w� բազմությանը և հարմոնիկ է: Այդ դեպքում ՝ min�� � ≤ �	�� ≤ max�� � � ∈ {w  

ԴիրիխլեիԴիրիխլեիԴիրիխլեիԴիրիխլեի    խնդիրըխնդիրըխնդիրըխնդիրը                                                                                                            
Դիցուք Q-ն �y տարածության սահմանափակ տիրույթ է: z�	{� ∩z	{�wwww բազմությանը պատկանող u(x) ֆունկցիան կոչվում է Դիրիխլեի 

խնդրի լուծում (f(x) և 2	�� տրված ֆունկցիաներն են), եթեայն Q 
տիրույթում բավարարում է (1) հավասարմանը, իսկ �Q եզրի վրա (2) 
եզրային պայմանին:  ∆� = f	x�x ∈ Q (1) 

� �{⁄ = 2	�� (2) 

Լուծման սահմանումից ակնհայտորեն հետևում է, որ (1), (2) խնդրի 
լուծելիության համար անհրաժեշտ է, որ հավասարման աջ մասը և 
եզրային ֆունկցիան լինեն անընդհատ. � ∈ z	{�, 2 ∈ z	�{�    

Մեծագույն արժեքի թույլ սկզբունքի թեորեմից բխում է հետևյալ 
պնդումը. 
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ԹեորեմԹեորեմԹեորեմԹեորեմ    2:2:2:2: (Միակության թեորեմ) (1), (2) խնդիրը չի կարող ունենալ 
մեկից ավելի լուծում: 

ԱպացույցԱպացույցԱպացույցԱպացույց:::: Ենթադրենք հակառակը: Դիցուք ��	�� և	��	�� 
ֆունկցիաները (1), (2) խնդրի լուծումներն են: Այդ դեպքում 
 �	�� = ��	�� − ��	�� ֆունկցիան ∆u = 0x ∈ Q u ∂Q⁄ = 0 (3) 

 
ՀամասեռՀամասեռՀամասեռՀամասեռ    խնդրիխնդրիխնդրիխնդրի    լուծումլուծումլուծումլուծում: : : : Քանի որ � ∈ z	{�wwww ֆունկցիան հարմոնիկ է 

Q-ում, և max�� � = min�� � = 0,ապա ըստ թեորեեմ 1-ի` �	�� ≡ 0, � ∈ {w  
Թեորեմն ապացուցված է [2, 109]: 
ՆեյմանիՆեյմանիՆեյմանիՆեյմանի    խնդիրըխնդիրըխնդիրըխնդիրը    
ՍահմանումՍահմանումՍահմանումՍահմանում: : : : Դիցուք D-ն �y	 տարածության որըևէ սահմանափակ 

տիրույթ է, որի եզրը ողորկ մակերևույթն է, և �	��-ը z�	>� դասի որևէ 
ֆունկցիա է: Ասում են, որ u(x) ֆունկցիան S մակերևույթի վրա ունի 

կանոնավոր նորմալ ածանցյալ, եթե գոյություն ունի ��	����  նորմալ ածանց-

յալի հավասարաչափ սահմանը ըստ k ∈ � կետի, երբ x կետը ձգտում է k ∈ � կետին՝ մնալով y կետում տրված նորմալի վրա: 
Եթե, օրինակ � ∈ z�	>�, ապա ակնհայտ է, որ u(x)ֆունկցիան S-ի վրա 

ունի կանոնավոր նորմալ ածանցյալ: 
S մակերևույթի յուրաքանչյուր y կետում տանենք նորմալ ուղղված 

դեպի D տիրույթի ներսը և այդ նորմալի վրա նշենք միևնույն � երկա-
րությամբ հատվածներ (սկսած մակերևույթի կետերից): Այդ հատվածների 
S-ի վրա չգտնվող ծայրակետերի բազմությունը կկազմի մի ��մակերևույթ: 
Ենթադրենք S մակերևույթը այնպիսին է, որ �� ⊂ >: >�-ով նշանակենք   ��-ով սահմանափակված և D-ի մեջգտնվող տիրույթը: 

Ենթադրենք � ∈ z	>�� հարմոնիկ ֆունկցիա է D-ում և ունի S-ի վրա 
կանոնավոր նորմալ ածանցյալ: Այդ դեպքում u-ն կպատկանի � ∈ z�	>��wwwww 
դասին: Այդ u ֆունկցիայի համար գրենք Գրինի բանաձևը՝ 

] G	����I��J^ = ] �	k� ��	k��0 J�
�

y
IL��

 

] � ���0 J� = ] G b ����Ic
� J^y

IL�����
 (4) 
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Անցնելով այդ հավասարության մեջ սահմանի, երբ � → ∞, ստանում 
ենք՝ 

] � ���0 J� = ] G b ����Ic
� J^y

IL���  (5) 

Այսինքն՝ Գրինի այս բանաձևը՝ 

] G	����I��J^ = ] �	k� ��	k��0 J�
�

y
IL��

 

ճիշտ է նաև >�-ում անընդհատ և կանոնավոր նորմալ ածանցյալ ունեցող 
ֆունկցիաների համար: 

Այժմ կարելի է Նեյմանի խնդրի լուծման մասին ապացուցել հետևյալ 
պնդումը [1, 169]: 

ԹեորեմԹեորեմԹեորեմԹեորեմ    3:3:3:3: Եթե S ողորկ մակերևույթը այնպիսին է, որ վերը նշված �� ⊂ >, ապա կանոնավոր նորմալ ածանցյալ ունեցող ֆունկցիաների 
դասում Նեյմանի ներքին խնդրի կամայական երկու լուծումներ տարբեր-
վում են իրարից հաստատունով, իսկ արտաքին խնդրի լուծումը միակն է: 

ԱպացույցԱպացույցԱպացույցԱպացույց: : : : Սկզբում դիտարկենք Նեյմանի ներքին խնդրի դեպքը: 
Եթե ��	�� և		��	�� ֆունկցիները Նեյմանի ներքին խնդրի որևէ երկու 
լուծումներն են թեորեմում նշված դասից, ապա  0	�� = ��	�� − ��	�� 
տարբերությունը կլինի նույն դասի հարմոնիկ ֆունկցիա և եզրում 
կբավարարի ���� = 0 պայմանին: Օգտվելով 

] � ���0 J� = ] G	 ����I��J^y
IL���

 

բանաձևից ստանում ենք՝ � ∑ C �����F� J^ = 	 � 0	k� �����yIL�� J� = 0: 
Այստեղից հետևում է, որ  ����� = 0,	Q = 1,2, … , �, հետևաբար 

 0 = �� − �� = R��3@: Նշենք, որ Նեյմանի ներքին խնդիրը միշտ չէ, որ ունի 
լուծում: Նրա լուծման համար անհրաժեշտ է, որ  

� ���� J� = � �	k�J� = 0�� , (6) 

որը հետևում է հարմոնիկ ֆունկցիայի տարրական երրորդ հատկու-
թյունից [4, 158]:  

Այժմ դիտարկենք Նեյմանի արտաքին խնդրի դեպքը: Դիցուք ��	�� 
և	��	�� ֆունկցիաները Նեյմանի արտաքին խնդրի որևէ երկու լուծում-
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ներն են: Այդ դեպքում նրանց 0	�� = ��	�� − ��	�� տարբերությունը կլինի 
հարմոնիկ >M տիրույթում և կբավարարի հետևյալ եզրային պայմանին՝ ���0 |3 = 0 (7) 

Վերցնենք այնքան մեծ R շառավղով ��	0� սֆերա, որը պարունակի 
իր մեջ >� տիրույթը: Նշանակենք >�-ով այն տիրույթը, որը 

սահմանափակված է S և �� մակերևույթներով: Կիրառելով � � ���� J� =�� ∑ 	 �������J^yIL��  բանաձևը >� տիրույթի և v ֆունկցիայի նկատմամբ, 
ստանում ենք՝ 

] � ���0 J� + ] 0 �0�� J� = ] G b �0��Ic
� J^y

IL�� ��  (8) 

Քանի որ v(x) ֆունկցիան հարմոնիկ է �� տիրույթում, ուստի 
համաձայն այն բանի, որ հարմոնիկ ֆունկցիայի և նրա ածանցյալների 
համար ճիշտ են ՝ |0| < �|¢£¤r|, ¥����¥ < ¦�£¤r, Q = 1,2, … � 
գնահատականները կստանաք՝ 

`�0�0` = §G �0��I R�3	0�I�y
IL� § ≤ ���yM� , � ∈ � (9) 

S] 0 �0�� J��  S < ����yMW ] J��  = ��¨y�yM�  (10) 

Երբ R-ը բավականաչափ մեծ է, կամայական © > 0 համար 
կունենանք՝ 

] G	 �0��I��J^ < ©y
IL�� 

 (11) 

Որը հնարավոր է միայն ����� = ⋯ = ����r = 0 դեպքում: Ուրեմն        0	�� = R��3@: Բայց քանի որ 0	�� → 0, երբ |�| → ∞, ապա 0	�� = 0, 
այսինքն ��	�� = ��	�� [3, 144]: 

Դիրիխլե-Նեյմանի խառը եզրային խնդիր 
Լուծելով՝ ∆�	�, k� = 0, � ∈ �y , 0 < k < �, 

հավասարումը հետևյալ եզրային սկզբնական պայմաններով՝ 
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�	�, 0� = �	��, �«	�, �� = 0, � ∈ �y  �	�, 0� = 0, �«	�, �� = 	�	��, � ∈ �y 
ստանում ենք համապատասխանաբար՝ 

ny(|�|, k) =¬M�[®¯	||	°M«��®¯	||°� ] (x, y), (12) 

By(|�|, k) =¬M�[ �¯	||«�||®¯	||°�] (x, y): (13) 

Իսկ խնդրի լուծումը գրված է որպես փաթույթ �	�, �� = 2�	�� ∗ ny	|�|, k� + ψ-	±� ∗ L³	|�|, k), 
որտեղ 2�	��, ´�	��  բազմանդամներ են: Այս լուծումը ևս բազմանդամ է 
[3, 172]:  
n=1: Ինչպես Դիրիխլեի խնդրի դեպքում, այս դեպքում ևս խնդիրն ունի 
միակ լուծում, որը որոշվում է փաթույթով՝ 
 �	�, k� = 2�	�� ∗ ny	|�|, k� + ψ-	±� ∗ L³	|�|, k) 
որը ևս բազմանդամ է: Մենք ունենք՝ 

�µ	�, k� = �µ*n�	�, k� = ∑ z¶�p%µM�·e�·�µ/�"·L� (y), (14) 

0�	�, k� = ��*B�	�, k� = ∑ z �̧·�¸/�"·L� %¸M�·¹�· (y), (15) 

 
որտեղ e�· (y) և	¹�· (y) բազմանդամներ են, որոնց համար ®¯	||	°M«��®¯	||°� =∑ e�·		«��¤qº	»rº�	rº�! ,�∞"·L�  (16) 

�¯	||	«�		®¯	||°�=∑ ¹�·		«��¤qº	»rº�	rº�! ,�∞"·L�  (17) 

Ահա առաջին բազմանդամներից մի քանիսը և եզրային խնդրի 
համապատասխան լուծումները՝ e� (y)=1, e� (y)=-k�+2½y, eX (y)=-kX-4½kW+8�Wk, e¾ (y)=-k¾+6½kZ-40�WkW+96�Zk, e¿ (y)=k¿-8½kÀ+ 112�WkZ-869�ZkW + 217�Àk, e�� (y)=−k��+10½kÁ- 240�WkÀ+4032�ZkZ − 32640�ÀkW + 79360�Ák, 
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�� (x, y)=1, �� (x, y)=x, �� (x, y)=�� + k�+2½y, �W (x, y)=�W − 3�k�+6½�y, �X (x, y)=�X − 6��k�+12½��y+kX − 4½kW + 8�Wk, �Z (x, y)=�Z − 10�Wk�+20½�Wy+5kX − 20½�kW + 40�W�k, 
 ¹� (y)=y, ¹� (y)=-�W	 kW + ��k, ¹X (y)= �Z	 kZ − 2��kW + 5�Xk, ¹¾ (y)= − �À	 kÀ + 3��kZ − 25�XkW + 61�¾k, ¹¿ (y)= �Á	 kÁ − 4��kÀ + 70�XkZ − �À�¿W	 �¾kW + 1385�¿k, ¹�� (y)=- ���	 k�� + 5��kÁ − 150�XkÀ + 2562�¾kZ − 20775�¿kW + 50521���k, 
 0� (x, y)=y, 0� (x, y)=xy, 0� (x, y)=��k - �W	 kW + ��k, 0W (x, y)=�Wk - �kW + ���k, 0X (x, y)=�Xk - 2��kW + 6����k + �Z	 kZ − 2��kW + 5�Xk, 0Z (x, y)=�Zk - ��W	 �WkW + 10���Wk + �kZ − 10���kW + 25�X�k: 

Այս դեպքում մենք ստանում ենք բանաձևեր, որոնք նման են 
Դիրիխլեի խնդիրը լուծելու համար տրված բանաձևերին: 

Դիտարկենք Պուասոնի հավասարման համար Դիրեխլե-Նեյմանի 
խնդիրը ∆� (x, y)=��W����WkW, � ∈ ℝW,0<y<1, 

u (x, 0)=0,�«(x,1)=0,� ∈ ℝW, 
Պուասոնի հավասարման մասնավոր լուծումը հետևյալ ֆունկցիան է՝ 

ũ(x, y)= ���	 ��W����WkZ- �X��	 ��W�WkÀ- ��X�	 ������WkÀ+ �	�Z�� ���WkÁ 
և Դիրիխլե-Նեյմանի խնդիրը Լապլասի հավասարման համար բերվում է 
հետևյալ տեսքի  0(x, y)=u(x, y)-ũ(x, y): ∆� (x, y)=	0, � ∈ ℝW,0<y<1, 0(x, 0)=u(x, 0)-ũ(x, 0)=0 0«(x, 1)=�«(x, 1)-ũ«(x, 1)=-�X	 ��W����W + �¾�	 ��W�W + ���	 ������W - �	�¿� ���W 
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Պուասոնի հավասարման համար Դիրիխլե-Նեյմանի խնդրի լուծումը 
հետևյալ ֆունկցիան է 

u (x, y)=	ũ(x, y)+0(x, y)=	ũ(x, y)-�X	 0W,�,�(x, y)+ �¾� 0W,�,�(x, y)+ ��� 0�,�,�(x, y)-− ��¿� 0�,�,�(x, y)= 
= ��� ��W����WkZ-�X ��W����Wk- �X�� ��W�WkÀ+ ��� ��W�WkW- ÀW� ��W�Wk-− ��X� ������WkÀ+�X ������WkW- 
-	 À�� ������Wk+ ��Z�� ���WkÁ- ��� ���WkZ+ À�Z ���WkW-W�W�¿� ���W y: 
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СМЕШАННАЯ КРАЕВАЯ ЗАДАЧА ДИРИХЛЕСМЕШАННАЯ КРАЕВАЯ ЗАДАЧА ДИРИХЛЕСМЕШАННАЯ КРАЕВАЯ ЗАДАЧА ДИРИХЛЕСМЕШАННАЯ КРАЕВАЯ ЗАДАЧА ДИРИХЛЕ----НЕЙМАНАНЕЙМАНАНЕЙМАНАНЕЙМАНА    
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Факультет ествественных наук, 
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РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: гармоническая функция, экстремум, многочлен, 

поверхность, непрерывная 
В работе рассмотрены задача Дирихле и задача Неймана для 

уравнения Пуассона в общем случае.  
Далее рассмотрены задачи Дирихле и Дирихле-Неймана с 

полиномиальными граничными условиями для уравнения Пуассона с 
полиномиальной правой частью. Показано, что единственным решением 
этих задач в классе функций медленного роста является полином. 
Рассмотрены некоторые примеры. 

 
 
 

DIRICHLETDIRICHLETDIRICHLETDIRICHLET----NEUMANNNEUMANNNEUMANNNEUMANN    BOUNDARYBOUNDARYBOUNDARYBOUNDARY    VALUEVALUEVALUEVALUE    MIXEDMIXEDMIXEDMIXED    PROBLEMPROBLEMPROBLEMPROBLEM    
    

SargsyanSargsyanSargsyanSargsyan    LianaLianaLianaLiana    
Faculty of Natural Sciences,  

“Mathematics” 
Academic Supervisor: S. Apresyan, 
PhD in Physics and Mathematics, 

Assistant Professor 
Summary Summary Summary Summary     

KeyKeyKeyKey    words:words:words:words: harmonic function, extremum, polynom, surface, continuous 
The paper considers the Dirichlet problem and the Neumann problem for 

the Poisson equation in the general case. 
Next, we consider the Dirichlet and Dirichlet-Neumann problems with 

polynomial boundary conditions for the Poisson equation with a polynomial 
right hand side. It is shown that the only solution for these problems in the class 
of functions of slow growth is a polynomial. Some examples are considered. 
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ՍԻՄԵՏՐԻԿ ՄԻՋՈՒԿՈՎ ՖՐԵԴՀՈԼՄԻ ՍԻՄԵՏՐԻԿ ՄԻՋՈՒԿՈՎ ՖՐԵԴՀՈԼՄԻ ՍԻՄԵՏՐԻԿ ՄԻՋՈՒԿՈՎ ՖՐԵԴՀՈԼՄԻ ՍԻՄԵՏՐԻԿ ՄԻՋՈՒԿՈՎ ՖՐԵԴՀՈԼՄԻ     
ԻՆՏԵԳՐԱԼ ՀԱՎԱՍԱՐՄԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉ ԹՎԵՐԸ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐԱԼ ՀԱՎԱՍԱՐՄԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉ ԹՎԵՐԸ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐԱԼ ՀԱՎԱՍԱՐՄԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉ ԹՎԵՐԸ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐԱԼ ՀԱՎԱՍԱՐՄԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉ ԹՎԵՐԸ ԵՎ 

ՍԵՓԱԿԱՆ ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԸՍԵՓԱԿԱՆ ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԸՍԵՓԱԿԱՆ ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԸՍԵՓԱԿԱՆ ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԸ    
    

    
ՍաքանյանՍաքանյանՍաքանյանՍաքանյան    ԼիանաԼիանաԼիանաԼիանա    

Բնական գիտությունների Ֆակուլտետ,  
«Մաթեմատիկա», 

մագիստրոսական թեզի ղեկավար` 
ֆ.-մ. գ. թ., դոցենտ Ռ. Կռոյան 

 
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր....    ինտեգրալ, ինտեգրալ հավասարում, ֆրեդ-

հոլմյան հավասարում, սիմետրիկ կորիզ, բնութագրիչ թվեր, սեփական 
ֆունկցիաներ 

Գտնել 

2	�� = u ] n	�, @�Å
�

2	@�J@: 
Համասեռ հավասարման բնութագրիչ թվերը և սեփական ֆունկցիա-

ները, որտեղ 

n	�, @� = Æ cos � sin @, 	0 ≤ � ≤ @cos @ sin � , @ ≤ � ≤ Ê:  
ԼուծումԼուծումԼուծումԼուծում.... Տրված հավասարումը ներկայացնենք հետևյալ տեսքով՝ 

2	�� = u ] n	�, @��
�

2	@�J@ + u ] n	�, @�Å
�

2	@�J@ 
կամ 

2	�� = u	3Q � � ] 2	@� R�3 @ J@�
�

+ u R�3 � ] n	�, @�Å
�

2	@�J@ 	1� 
Դիֆերենցելով (1) հավասարման երկու մասը՝ կստանանք 

2′	�� = u R�3 � ] 2	@� R�3 @ J@�
�

+ u sin � cos �2	�� − 
−u 3Q� � ] 2	@� 3Q� @ J@ −Å

�
u 3Q� � R�3 �2	�� 
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կամ 

2�	�� = u R�3 � ] 2	@� R�3 @ J@�
�

− u 3Q� � ] 2	@� 3Q� @ J@:Å
�

 	2� 
Այնուհետև կրկնակի դիֆերենցելով 

2′′	�� = −u 3Q� � ] 2	@� R�3 @ J@�
�

+ u 	cos ��� 2	�� − 
−u R�3 � ] 2	@� 3Q� @ J@ + u 	sin ��� 2	�� = u2	�� −Å

�
− gu 3Q� � ] 2	@� R�3 @ J@ +�

�
u R�3 � ] 2	@� 3Q� @ J@Å

�
j: 

Այսպիսով, ստացանք 2′′	�� = u2	�� − 2	��: 
(1) և (2) հավասարումներից հետևում է, որ 2	Ê� = 0, 	2′	0� = 0: 

Տրված ինտեգրալ հավասարումը բերվում է հետևյալ եզրային 
խնդրին 

Ë2′′	�� − 	u − 1�2	�� = 0	2	Ê� = 0, 2′	0� = 0		  
 

	3� 	4� 
Այստեղ տեղի ունեն հետևյալ 3 դեպքերը. 
1) u − 1 = 0 կամ u = 1: Առաջին դեպքում		3� հավասարումը 

կընդունի հետևյալ տեսքը 2′′	�� = 0: 
Ինչպես գիտենք, նրա ընդհանուր լուծումն է՝  2	�� = z�	� + z�: 
Կիրառելով 	4� եզրային պայմանները՝ ստացվում է  

Nz�	� + z� = 0z� = 0:  
Այստեղից հետևում է, որ z� = 0 և z� = 0: Այսինքն ինտեգրալ 

հավասարումը ունի տրիվյալ լուծում 2	�� ≡ 0: 
2) u − 1 > 0 կամ u > 1, այս դեպքում 	3� հավասարման ընդհանուր 

լուծումը կունենա հետևյալ տեսքը 
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2	�� = z�Rℎ√u − 1	� + z�3ℎ√u − 1	�: 
Այստեղից 2′	�� = √u − 1�z�3ℎ√u − 1	� + z�Rℎ√u − 1	�� 

և եզրային պայմաններից հետևում է, որ 

Nz�RℎÊ√u − 1	+ z�3ℎÊ√u − 1	 = 0z� = 0:  
Ստացված համակարգը ունի միակ լուծում՝ z� = 0 և z� = 0, որից 

հետևում է, որ ինտեգրալ հավասարումը ունի 2	�� ≡ 0 տրիվյալ լուծում: 
Այսպիսով, երբ u ≥ 1 ինտեգրալ հավասարումը չունի բնութագրիչ թվեր, 
այսինքն՝ սեփական ֆունկցիաներ: 

3) u − 1 < 0 կամ u < 1: 	3� հավասարման ընդհանուր լուծումը կլինի 2	�� = z�R�3√1 − u	� + z�3Q�√1 − u	�: 
Այստեղից կունենանք 2′	�� = √1 − u�−z�3Q�√1 − u	� + z�R�3√1 − u	��: 	4� եզրային պայմանից գտնենք	z�-ը և z�-ը. 

Ëz�R�3Ê√1 − u	+ z�3Q�Ê√1 − u = 0	√1 − uz� = 0: 	 	5� 
 
Ստացված համակարգի դետերմինանտն է 

∆	u� = `R�3Ê√1 − u 3Q�Ê√1 − u0 √1 − u `: 
Ենթադրելով, որ այն հավասար է 0-ի, կգտնենք բնութագրիչ թվերը. 

`R�3Ê√1 − u 3Q�Ê√1 − u0 √1 − u ` = 0	 	6� 
կամ √1 − u	R�3Ê√1 − u = 0: 
Ըստ պայմանի √1 − u ≠ 0, հետևաբար R�3Ê√1 − u = 0: 

Այստեղից գտնում ենք, որ Ê√1 − u = Å� + Ê�, որտեղ �-ը ցանկացած 
ամբողջ թիվ է: (6) հավասարման բոլոր արմատների համար կունենանք 
հետևյալ բանաձևը. 

uy = 1 − b� + 12c�: 
u = uy արժեքների համար (5) համակարգը կընդունի 
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Nz� · 0 = 0z� = 0  
տեսքը: 

Նա ունի անվերջ թվով լուծումներ ՝ 

Nz� = zz� = 0, 
որտեղ z-ն կամայական հաստատուն է: Այսինքն՝ տրված ինտեգրալ 
հավասարումն ունի 2	�� = zR�3 C� + ��F � տեսքի անվերջ թվով լուծում-
ներ, որոնք հանդիսանում են այդ հավասարման սեփական ֆունկցիա-
ները: 

Այսպիսով՝ տրված ինտեգրալ հավասարման բնութագրիչ թվերը և 
սեփական արժեքները կլինեն 

uy = 1 − b� + 12c� , 2	�� = R�3 b� + 12c �, 
որտեղ �-ը կամայական ամբողջ թիվ է: 
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Полностью непрерывный интегральный оператор с симметричным 
ядром имеет, по крайней мере, одно реальное характеристическое число и 
линейно независимые собственные функции соответствующее ему в 
конечном числе. 

Для интегрального уравнения Фредгольма 

2	�� = u ] n	�, @�Å
�

2	@�J@ 
с симметричным ядром n	�, @� имеет характеристические числа и 
собственные функции 

uy = 1 − b� + 12c� , 2	�� = R�3 b� + 12c �. 
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SummarySummarySummarySummary    
Key words: Key words: Key words: Key words: integral, integral equation, Fredholm equation, symmetric 
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A completely continuous symmetric integral operator has at least one real 

characteristic number and a finite number of linearly independent 
eigenfunctions corresponding to it. 

For the Fredholm integral equation 

2	�� = u ] n	�, @�Å
�

2	@�J@ 
with a symmetric kernel n	�, @� there are characteristic numbers and 
eigenfunctions 

uy = 1 − b� + 12c� , 2	�� = R�3 b� + 12c �. 
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ՈւլիխանյՈւլիխանյՈւլիխանյՈւլիխանյանանանան    ՕլգաՕլգաՕլգաՕլգա    
Բնական գիտությունների ֆակուլտետ,  

«Մաթեմատիկա» 
մագիստրոսական թեզի ղեկավար՝ 

ֆ.-մ. գ. թ. դոցենտ Ա. Պապոյան  
 
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... ինտեգրալ հավասարումներ, մոտարկման 

եղանակ, անընդհատ լուծում, հավասարաչափ զուգամետ, հաջորդակա-
նություն 

Դիտարկենք 

� n	�,�° t)2(t)dt=f(x), (1) 

2(x)=λ� n	�,�° t)2(t)dt+f(x) (2) 

Ինտեգրալ հավասարումները, որտեղ f(x)-ը անընդհատ է [a,b]-ում 
(f(x)(C[a,b]) ինտեգրալ հավասարման K(x,t) կորիզը անընդհատ է ∆={(x,t); a≤ � ≤ �, � ≤ @ ≤ �} 
փակ սահմանափակ տիրույթում (K(x,t)	(C(∆��λ-ն իրական կամ կոմպլեքս 
պարամետր է, իսկ	2(x)-ը անհայտ ֆունկցիան է: 

(1) և (2) ինտեգրալ հավասարումները համապատասխանաբար 
կոչվում են Վոլտերի առաջին և երկրորդ սեռի ինտեգրալ հավասա-
րումներ: f(x)≡ 0	դեպքում հավասարումներին անվանում են համասեռ 
հավասարումներ: 

Մոտարկման եղանակով հավասարումների լուծման համար անհա-
ժեշտ է համոզվել, որ լուծումը գոյություն ունի և միակն է: Գոյության և 
միակության թեորեմը ապացուցենք միայն Վոլտերի երկրորդ սեռի 
ինտեգրալ հավասարումների համար: 

Թեորեմ: Թեորեմ: Թեորեմ: Թեորեմ: Վոլտերի երկրորդ սեռի ինտեգալ հավասարումը ունի միակ 
անընդհատ լուծում, եթե ա) K(x,t)	(C(∆�  բ) f(x)	(C[a,b]: 

ԱպացույցԱպացույցԱպացույցԱպացույց: : : : Ըստ Վայերշտրասի թեորեմի՝ փակ սահմանափակ 
տիրույթում անընդհատ ֆունկցիան սահմանափակ է: Ըստ այդ թեորեմի 
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գոյություն ունի M, L դրական թվերն այնպես, որ |K(x,t)|≤ B և |f(x)|≤ 4: 
Կազմենք հետևյալ հաջորդականությունը՝ 2y(x)=λ� n	�, @��° 2yM�	@�J@ + �	��,	(n=1,2,…) 

որտեղ	2�(x)-ը կամայական անընդհատ ֆունկցիա է [a,b]: Մեր դեպքում 
կվերցնենք	2�(x)=f(x): 

Դիտարկենք 2�(x)+(2�(x)-2�(x))+…+(2y(x)-2yM�(x))+… (1.1) 
 
Ֆունկցիոնալ շարքը: Ցույց տանք, որ (1.1) շարքը հավասարաչափ 

զուգամետ է, դրա համար գնահատենք (1.1) շարքի անդամները: 
|2�(x)|=|f(x)|≤M, 

 
|2�(x)-2�(x)|=|λ� n	�, @��° 2�	@�J@ + �	@� − �	@�| = 
= |λ� n(�, @)

�

�
2(@)J@| ≤ |λ|4B| � J@

�

°
|=|λ|ML�M°

�!
, 

(1.2) 

|(2�(x)-2�(x)|=λ� n(�, @)(2�(t) − 2�(t)
�

°
)dt|: 

Օգտվենք		2�(x)-2�(x)-ի (1.2) գնահատումից, կունենանք՝ 

|(2�(x)-2�(x)|≤|λ|�L� |(2�(t) − 2�(t)
�

°
|dt≤|λ|�MB� �

M°

�!

�

°
dt= M|λ|�B� �M°

�!
: 

Մաթեմատիկական ինդուկցիայի միջոցով հեշտ է ստանալ՝ 

|(2y(x)-2yM�(x)|≤ M|λ|yBy
(�M°)£

y!
 n=1,2,… 

Գնահատելիս հաշվի ենք առել, որ x≥ �	: Քանի որ x≤ �, ապա 

M|λ|yBy (�M°)
£

y!
≤ M|λ|yBy (ÒM°)

£

y!
:     n=0,1,2… (1.3) 

Ունենք նաև 

Ó�=1+�
�!
+…+�

£

y!
+… 

Մակլերոնի շարքը, որից հետևում է, որ (1.3) անդամներով թվային 
շարքը զուգամետ է (u=|λ|L(b-a)): 

Այսպիսով ստացանք, որ (1.1) շաքը մաժորվում է թվային զուգամետ 
շարքով: Ըստ Մաժորվող ֆունկցիոնալ շարքերի մասին թեորեմի (1.1) 
շարքը կլինի հավասարաչափ զուգամետ: 

Ելնելով այն բանից, որ (1.1) շարքի մասնակի գումարը	�y(x)=2y(x) 
հաջորդականությանն է, եզրակացնում ենք, որ գոյություն ունի 
limy→∞ 2y(x) = φ(x)	 ֆունկցիան, ընդ որում	2y(x)-ի զուգամիտությունը 
հավասարաչափ զուգամիտություն է: Քանի որ	2y(x) ֆունկցիաները ան-
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ընդհատ ֆունկցիաներ են, 2y(x)-ի հավասարաչափ զուգամիտությունից 
կբխի φ(x)-ի անընդհատությունը : 

Ցույց տանք, որ	φ(x) -ը (1) հավասարման լուծումն է: Դրա համար 
2y(x)=λ� n

�

°
(x,t)2yM�(t)dt+f(x) 

Հավասարության երկու մասում էլ անցնենք սահմանի, երբ n→ ∞, 
կստանանք՝ 

φ(x)=λ� n
�

°
(x,t)φ(t)dt+f(x): 

Այսպիսով	φ(x) = lim³→∞ 2y(x)-ը (1.1) հավասարման լուծումն է: 
Լուծման միակությունը ապացուցենք հակասող ենթադրությամբ: 

Ենթադրենք՝ գոյություն ունեն (1.1) k�(x) և k�(x) իրարից տարբեր 
լուծումներ: Գնահատենք 

Z(x)=k�(x) -k�(x) 
տարբերությունը: Օգտվենք (1.1) շարքի անդամների գնահատման տրա-
մաբանությունից, կարելի է ստանալ՝ 

|Z(x)|≤ ¦£(ÒM°)£

y!
 (1.4) 

գնահատականը, որտեղ A-ն հաստատուն է:  
Քանի որ (1.4)-ի աջ մասը ձգտում է 0-ի, հետևաբար Z(x)≡ 0: 
Այսինքն՝ երկու իրարից տարբեր լուծումներ չեն կարող լինել: 
Թեորեմի ապացույցից հետևում է հավասարումների լուծման 

հաջորդական մոտարկման եղանակը, այսինքն՝ հավասարման համար 
կառուցում ենք 	2y(x)	 հաջորդականությունը և հաշվում նրա սահմանը: 

Նշված եղանակով լուծենք [1] գրականության մեջ առաջարկված 
Վոլտերի երկրորդ սեռի մի քանի հավասարումներ: 

1. Օրինակφ(x) = x − � (x − t)
Õ

�
φ(t)dt: 

Նախ կառուցենք 	2y(x) հաջորդականությունը: Վերցնենք 	2�(x)=x: 
Հաջորդականության մյուս անդամները գտնենք` 

2y(x) =x−� (x − t)
Õ

�
2yM�(t)dt 

բանաձևով. 

2�(x)=x−� (x − t)
Õ

�
tdt=x−(�

r

�
−

Ö

W
)|L�L�=x−(�

Ö

�
−

�Ö

W
)=x− �Ö

W!
: 

2�(x)=x−� (x − t)
Õ

�
2�(t)dt,  

բանաձևի մեջ	2�(t)-ի փոխարեն տեղադրենք իրեն t−
Ö

W!
 արժեքը և 

պարզեցնենք աջ մասի արտահայտությունը, կստանանք՝ 
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2�(x) =x−� (x − t)(
Õ

�
t− Ö

W!
)dt=x−� (x − t)

Õ

�
tdt+� (x − t)

Õ

�

Ö

W!
dt= 

=x− �Ö

W!
+(�

Ø

W!∙X
− −

Ù

W!∙Z
)|L�L� =x− �Ö

W!
+ �

Ù

X!
−

�Ù

W!∙Z
=x− �Ö

W!
+�

Ù

Z!
: 

n-րդ քայլում կունենանք՝ 

2y(x)=x−
�Ö

W!
+⋯+ (−1)yM�

�r£¤q

(�yM�)!
: 

Այսպիսով	ստացանք, որ 2y(x)-ը 

sin �=∑ (−1)yM�
�r£¤q

(�yM�)!
∞
yL�  

Շարքի մասնակի գումարն է, հետևաբար 
φ(x)=limy→∞ 2y(x)=sin � 

ֆունկցիան կլինի մեր հավասարման լուծումը: 
 
2. Օրինակ 
	φ(x) = 1 + � φ(t)�

�
dt: 

2y(x)	հաջորդականության անդամները հաշվենք 
 	2y(x)=1+� 2yM�(t)

�

�
dt  բանաձևով, ընդունելով որ 	2�(@)=1: 

2�(x)=1+� 2�(t)
�

�
dt=1+� J@

�

�
=1+t|��=1+

�

�!
, 

2�(x) = 1 + � (1 +


�!

�

�
)dt=1+� J@

�

�
+�



�!

�

�
dt=1+�

�!
+

r

�!
|�
�=1+�

�!
+�

r

�!
, 

2W(x) =1+� (1 +
�

�



�!
+

r

�!
)dt=1+�

�!
 +�

r

�!
+�

Ö

W!
, 

n -րդ քայլում կհանգենք` 

2y(x) = 1 +
�

�!
+�

r

�!
+…+�

£

y!
: 

Արդյունքում հավասարման լուծումը կլինի՝ 

2y(x) = limy→∞ 2y(x) =∑
�£

y!
∞
yL� =Ó� 

ֆունկցիան: 
3. Օրինակ 
φ(x) = 1 − � (� − @)

�

�
φ(t)dt 

Ընդունենք	2�(x)=1, մնացած	2y(x) (n=1,2,…) անդամների համար 
կունենանք՝ 

2�(x)=1−� (� − @)
�

�
2�(t)dt=1−� (� − @)

�

�
dt=1−(xt− r

�
)|�L�L�=1−��+�

r

�
=1− �r

�!
, 

2�(x)=1−� (� − @)
�

�
2�(t)dt=1−� (� − @)

�

�
(1− r

�!
)dt= 

=1−� (� − @)
�

�
J@ + � (� − @)

�

�

r

�!
J@ = 1 −

�r

�!
+

�Ø

X!
; 
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� -րդ քայլում կստանանք՝ 

2y(x)=1−
�r

�
+…+(-1)y �

£

y!
  n=0,1,… 

Օգտվենք cos �	ֆունկցիայի Մակլորենի շարքից, ինտեգրալ հավա-
սարման լուծման համար կստանանք հետևյալ ֆունկցիան՝ 

φ(x) = ∑ (−1)y
�£

y!
∞
yL� =cos �: 

 
4. Օրինակ 
φ(x) = x + 1 − � 2

�

�
(t)dt 

Այս հավասարման համար	2y(x)	հաջորդականությունը կընդունի 
հետևյալ տեսքը՝  

2�(x)=x+1, 

2�(x)=x+1−� (@ + 1)
�

�
dt=x+1−(

r

�
+t)|��=x+1−

�r

�!
−x=1− �r

�
, 

2�(x)=x+1−� (1 −
�

�

r

�!
)dt=x+1−(t− Ö

W
)|��=x+1−x+

�Ö

W!
=1+�

Ö

W!
 

2y(x)-ի համար կունենանք՝ 

2y(x)=1+(-1)y
�£Úq

(y��)r
 , n=1,2,…: 

Քանի որ limy→∞
�£Úq

(y��)!
=0, հավասարման լուծումը կլինի՝ 

φ(x) = lim
y→∞

2y(x)=1: 

Հետաքրքիր է, որ կախված	2�(x)-ի հարմար ընտրությունից, հավա-
սարման լուծումը ավելի հեշտ է գտնվում: 

Մեր օրինակում վերցնենք	2�(x)=1, ապա 
2�(x)=x+1−� J@ = 1,

�

�
	2�(x)=1, …, 	2y(x)=1: 

Իսկ	լուծումը	կլինի՝  
φ(x) = lim

y→∞
2y(x) = limy→∞ 1=1: 
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В этой статье изучается метод последовательного приближения для 
решения интегралного уравнения Волтера. Уравнение имеет следующий 
вид 2(x)=λ� n(�,

�

°
t)2(t)dt+f(x). По сути, метод основывается на принципе 

сжимающих отображений. В статье доказывается теорема о существовании 
и единственности и приводятся соответствующие примеры: 

φ(x) = x − � (x − t)
Õ

�
φ(t)dt,  

φ(x) = 1 + � φ(t)�

�
dt,  

φ(x) = 1 − � (� − @)
�

�
φ(t)dt,  

φ(x) = x + 1 − � 2
�

�
(t)dt. 
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SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: integral equations, method of approximation, continuous 

solution, uniform convergence, succession 
In this article, the method of successive approximation of the solution of 

Walter’s integral equation is discussed. The equation has the following form: 
2(x)=λ� n(�,

�

°
t)2(t)dt+f(x). In fact it is based on the principle of compression 

function. In this article the theorem of existence and uniqueness is proved and 
the following examples are given: 

φ(x) = x − � (x − t)
Õ

�
φ(t)dt,  

φ(x) = 1 + � φ(t)
�

�
dt,  

φ(x) = 1 − � (� − @)
�

�
φ(t)dt,  

φ(x) = x + 1 − � 2
�

�
(t)dt. 
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ՈՐՈՇՈՐՈՇՈՐՈՇՈՐՈՇ    ՑԱՎԱԶՐԿՈՂՑԱՎԱԶՐԿՈՂՑԱՎԱԶՐԿՈՂՑԱՎԱԶՐԿՈՂ    ԴԵՂԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻԴԵՂԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻԴԵՂԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻԴԵՂԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ    
ՊԻՏԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆՊԻՏԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆՊԻՏԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆՊԻՏԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ    ԺԱՄԿԵՏԻԺԱՄԿԵՏԻԺԱՄԿԵՏԻԺԱՄԿԵՏԻ    ԿԱԽՎԱԾՈՒԹՅԱՆԿԱԽՎԱԾՈՒԹՅԱՆԿԱԽՎԱԾՈՒԹՅԱՆԿԱԽՎԱԾՈՒԹՅԱՆ    

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ    ԱՐՏԱՔԻՆԱՐՏԱՔԻՆԱՐՏԱՔԻՆԱՐՏԱՔԻՆ    ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻՑԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻՑԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻՑԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻՑ    

    
    

ԽաչատրյանԽաչատրյանԽաչատրյանԽաչատրյան    ԴալիդաԴալիդաԴալիդաԴալիդա        
Բնական գիտությունների ֆակուլտետ, 

«Դեղագործական քիմիա», 
մագիստրոսական թեզի ղեկավար` 

Ս. Քիքանյան  
    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. . . . դեղաբանական ազդեցություն, ազդանյութ, 

ակտիվության ցուցիչ, անալիզի մեթոդներ, բեկունաչափություն, 
արտաքին գործոն  

Հայտնի է, որ յուրաքանչյուր դեղամիջոց ունի խիստ որոշակի պիտա-
նելիության ժամկետ, անկախ նրա ծագումնաբանական նախապատմու-
թյունից: Հայտնի է նաև, որ այդ ժամկետը խստորեն կախված է դրանց 
պահպանման և պահեստավորման պայմաններից: Այնպիսի արտաքին 
գործոններ, ինչպիսիք են լույսը, խոնավությունը, ջերմաստիճանը և այլն, 
կարող են հանգեցնել դեղամիջոցների կառուցվածքի էական փոփոխու-
թյան, թուլացնել նրանց բուժական ազդեցությունը, կայունությունը և 
կրճատել դրանց պիտանելիության ժամկետները: 

Պիտանելիության ժամկետնետների նկատմամբ պահանջները 
առանձնապես խստորեն են դրված առանձին դեղախմբերի նկատմամբ՝ 
մասնավորապես ցավազրկողների, որոնք առավել հաճախ են օգտագործ-
վում ազգաբնակչության շրջանում [1]: 

 Դեղամիջոցների պիտանելիության ժամկետները, որակը և կայու-
նությունը փոխկապակցված են, որոնց հաստատունությունը դեղի որակի 
կարևոր ցուցիչ է: Այն վկայում է դեղամիջոցի անվտանգ օգտագործման 
մասին [1, 88-93; 4, 160-170], [5, 14-15]: 

Սույն աշխատանքում ուսումնասիրվել է, թե Պետական Դեղագրքի 
(ՊԴ) պահանջներին համապատասխանող և պիտանելիության ժամ-
կետում գտնվող դեղամիջոցը ինչպիսի որակական փոփոխություններ է 
կրում ոչ պատշաճ պահպանման պայմաններում օգտագործելու 
ընթացքում:  

Աշխատանքում խնդիր է դրվել ուսումնասիրել որոշ արտաքին 
գործոնների ազդեցության գործընթացը ցավազրկող դեղամիջոցներից 
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ասպիրինի, պարացետամոլի և անալգինի վրա [4, 124-128]:  
Աշխատանքը հիմնականում կատարվել է ֆիզիկաքիմիական մեթոդ-

ներով, որովհետև դրանք առանձնանում են մեծ ընտրողականությամբ, 
զգայունությամբ, նվազ աշխատատար և նյութատար են [2, 103, 130]:  

Պիտանելիության ժամկետում գտնվող ընտրված դեղամիջոցները 
անալիզի են ենթարկվել պոտենցամետրական և բեկումնաչափական 
եղանակներով:  

Որակի պետական ստանդարտների և նորմերի պահանջներին 
բավարարող դեղամիջոցները անալիզի են ենթարկվել ոչ պատշաճ 
պահպանման պայմաններում (լույսի, ջերմաստիճանի տատանումներ, 
խոնավության) գտնվելու ընթացքում [1, 54-55]:  

Ստորև ներկայացված է ոչ պատշաճ պայմաններում (լույսի, ջերմաս-
տիճանային տատանումներ) գտնված անալգինի 2 %-ոց ներարկման 
լուծույթի պոտենցամետրական անալիզի արժեքների փոփոխության 
դինամիկան՝ 7 օրվա ընթացքում (աղյուսակ 1):  

    ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    1111 

Անալգին (2 % լ-թ) օրեր 1 օր 2 օր 3 օր 4 օր 5 օր 6 օր 7 օր 

pH-ի արժեք 7,02 7,05 7,08 7,15 7,18 7,25 7,3 

  
Բեկումնաչափական մեթոդով լուծույթում լուծված նյութի կոնցենտ-

րացիան կարելի է որոշել երկու եղանակով: Հաշվարկային մեթոդ, որի 
դեպքում չափված բեկման ցուցիչի արժեքը տեղադրվում է C% =(n-n0)/F 
բանաձևում, և աղյուսակային մեթոդ, որի դեպքում ըստ չափված բեկման 
ցուցիչի՝ որոշվում է համապատասխան կոնցենտրացիան բեկման ցուցիչ – 
կոնցենտրացիա կախվածությունն արտահայտող աղյուսակից [3, 97-101]:  

Անալգինի 2 %-ոց ներարկման լուծույթի բեկումնաչափական անա-
լիզի տվյալները ներկայացված են աղյուսակ 2-ում: 

    ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    2222 

Անալգին (2 % լ-թ) 1 օր 2 օր 3 օր 4 օր 5 օր 6 օր 7 օր 

Բեկման ցուցիչ 1,365 1,3655 1,366 1,367 1,3675 1,368 1,3685 

 
Վերը նշված երկու մեթոդներով կատարված անալիզների տվյալ-

ներով որոշվել է պիտանելիության ժամկետում և ոչ պատշաճ պայմաննե-
րում գտնվող անալգինի պարունակության փոփոխությունը ժամանակի 
ընթացքում (աղյուսակ 3):  
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ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    3333    

Դեղանյութ,Դեղանյութ,Դեղանյութ,Դեղանյութ,    
անվանումըանվանումըանվանումըանվանումը    

Պիտանելիության գտնվողՊիտանելիության գտնվողՊիտանելիության գտնվողՊիտանելիության գտնվող    
ժամկետում դեղամիջոցժամկետում դեղամիջոցժամկետում դեղամիջոցժամկետում դեղամիջոց    

ՊահպաՊահպաՊահպաՊահպանման ոչ պատՃաշ նման ոչ պատՃաշ նման ոչ պատՃաշ նման ոչ պատՃաշ 
պայմաններում գտնվող պայմաններում գտնվող պայմաններում գտնվող պայմաններում գտնվող 

դեղամիջոցդեղամիջոցդեղամիջոցդեղամիջոց    

Անալգին  
(լ-թ) 

Պոտենցո-
մետրական 
մեթոդ % 

Բեկումնա- 
չափական 
մեթոդ % 

Պոտենցո-
մետրական 
մեթոդ % 

Բեկումնա- 
չափական 
մեթոդ % 

 98.8 98.6 82.4 81.8 

 
Ինչպես երևում է բերված տվյալներից, պահպանման ոչ պատշաճ 

պայմաններում, նույնիսկ կարճ ժամանակամիջոցում գտնվող դեղամի-
ջոցի լուծույթի ակտիվ ռեակցիան և բեկման ցուցիչը զգալիորեն փոփո-
խություն են կրել: Հետևաբար կարելի է եզրակացնել, որ նվազել են դեղի 
որակական և դեղաբանական ազդեցությունները: 

Ուսումնասիրված է նաև միջավայրի ակտիվ ռեակցիայի ազդեցու-
թյան դինամիկան ասպիրինի և պարացետամոլի կայունության վրա: 

Ասպիրինի վրա արտաքին միջավայրի ակտիվ ռեկցիայի ազդե-
ցության պոտենցոմետրական անալիզի տվյալները բերված են աղյուսակ 
4-ում և տրամագիր 1-ում: 

ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    4444         
ՓորձանոթՓորձանոթՓորձանոթՓորձանոթ    1111    2222    3333    4444    5555    

HCl-ի լ-թ % 1,5 3 4,5 6 7,5 

HCl-ի լ-թ pH 0,63 0,47 0,28 0,19 0,11 

Ասպիրինի մգ 125 125 125 125 125 

HCl+ասպիրինի լ-թ pH 0,59 0,39 0,22 0,10 0,01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ՏրամագիրՏրամագիրՏրամագիրՏրամագիր    1111....    Ասպիրինի լուծույթի Ասպիրինի լուծույթի Ասպիրինի լուծույթի Ասպիրինի լուծույթի pHpHpHpH----ի կախվածությունը ի կախվածությունը ի կախվածությունը ի կախվածությունը     
ավելացվող ավելացվող ավելացվող ավելացվող աղաթթվի քանակությունիցաղաթթվի քանակությունիցաղաթթվի քանակությունիցաղաթթվի քանակությունից    
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ՓորձաՓորձաՓորձաՓորձանոթներնոթներնոթներնոթներ    1111    2222    3333    

HCl-ի լ-թ % 1,5 3 4,5 

HCl-ի լ-թ pH 0,88 0,71 0,42 

Պարացետամոլ մգ 125 125 125 

HCl-ի + պարացետամոլ  լ-թ pH 0,82 0,51 0,37 

 
Նկ. 1-ից երևում է, որ թթվի կոնցենտրացիայի մեծացումը ճնշում է 

ասպիրինի հիդրոլիզը, որի պատճառով ենթադրաբար թուլանում է աս
պիրինի դեղաբանական ազդեցությունը: Պարացետամոլի վրա արտաքին 
միջավայրի ակտիվ ռեակցիայի ազդեցության պոտենցոմետրական անա
լիզի տվյալները բերված են աղյուսակ 5-ում և տրամագիր 2

 

Տրամագիր Տրամագիր Տրամագիր Տրամագիր 2222....    Պարացետամոլի լուծՊարացետամոլի լուծՊարացետամոլի լուծՊարացետամոլի լուծույթի ույթի ույթի ույթի pHpHpHpH----ի կախվածությունը ի կախվածությունը ի կախվածությունը ի կախվածությունը 
ավելացվող աղաթթվի քանակությունից:ավելացվող աղաթթվի քանակությունից:ավելացվող աղաթթվի քանակությունից:ավելացվող աղաթթվի քանակությունից:    

 
Տրամագիր 2-ից երևում է, որ թթվի կոնցենտրացիայի մեծացումը 

ճնշում է պարացետամոլի հիդրոլիզիը, որի պատճառով ենթադրաբար 
թուլանում է պարացետամոլի դեղաբանական ազդեցությունը:

 Կատարված աշխատանքի վերլուծությունը ցույց է տալիս
ուսումնասիրության արդյունքները հանահունչ են դեղերի պահպանման 
հետ կապված, նրանց որակի փոփոխության մասին գրականությաան մեջ 
գոյություն ունեցող կարծիքների հետ: Ցույց է տրված, որ արտաքին 
գործոնների ազդեցությունը դրսևորվում է ուսումնասիրված բոլոր երեք 
ցավազրկողների ֆիզիկաքիմիական հատկությունների վրա: Այդ պայ
մանների փոփոխությունների հանդեպ առավել զգայուն է անալգինը: 
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ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    5555        
4444    5555    

6 7,5 

0,34 0,28 

125 125 

0,28 0,18 

որ թթվի կոնցենտրացիայի մեծացումը ճնշում է 
ը, որի պատճառով ենթադրաբար թուլանում է աս-
կան ազդեցությունը: Պարացետամոլի վրա արտաքին 

ցիայի ազդեցության պոտենցոմետրական անա-
2-ում: 

 
ի կախվածությունը ի կախվածությունը ի կախվածությունը ի կախվածությունը     

    

վի կոնցենտրացիայի մեծացումը 
մոլի հիդրոլիզիը, որի պատճառով ենթադրաբար 
մոլի դեղաբանական ազդեցությունը: 

է տալիս, որ մեր 
սիրության արդյունքները հանահունչ են դեղերի պահպանման 

հետ կապված, նրանց որակի փոփոխության մասին գրականությաան մեջ 
գոյություն ունեցող կարծիքների հետ: Ցույց է տրված, որ արտաքին 

ւմ է ուսումնասիրված բոլոր երեք 
վազրկողների ֆիզիկաքիմիական հատկությունների վրա: Այդ պայ-
ների փոփոխությունների հանդեպ առավել զգայուն է անալգինը:  

    

8
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активности, действующее вещество, методы анализа, рефрактометрия, 
внешний фактор 

В работе исследовалось какие качественные изменения при использо-
вании несет соответствующее Государственной Фармакопее и с неистек-
шим сроком годности лекарственное средство при ненадлежащих условиях 
хранения (свет, температурные колебания, влажность, воздух и др.). 

Для исследования из обезболивающих лекарственных препаратов 
были выбраны: аспирин, парацетамол, анальгин. 

На основе полученных данных можно прийти к выводу, что у 
лекарственного средства с неистекшим сроком годности, хранящемся при 
ненадлежащих и несоответствующих инструкции препарата условиях и 
правилах, не только снижается ожидаемое фармакологическое воздействие, 
но увеличивается вероятность отравления им, подвергается опасности 
здоровье. 
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Academic Supervisor: S. S. S. S. QiqanyanQiqanyanQiqanyanQiqanyan    
    

SummarySummarySummarySummary    
KeyKeyKeyKey    wordswordswordswords: pharmacological effect, reagent, methods of analysis, refractive 

index, external factor 
In this work we studied the qualitative changes of the drug that meets the 

requirements of the State Pharmacopoeia and is in the shelf life, but is under 
improper storage conditions (light, temperature fluctuations, moisture, air, etc.). 
Aspirin, paracetamol and metamizole were selected from the analgesics for the 
study. From the analysis of the obtained data, it can be concluded that being in 
the shelf life but under improper storage conditions, not complying with the 
terms and conditions indicated in the instructions preparation, not only the 
expected pharmacological effect of the drug decreases, but also the probability 
of its poisoning and endangering health increases.  

        



– 53 – 

 
 
 

 
 
 
 
 

    
    
    
    
    
    

;	<��= >!?	< !
 ���"��	< @	<�;	<��= >!?	< !
 ���"��	< @	<�;	<��= >!?	< !
 ���"��	< @	<�;	<��= >!?	< !
 ���"��	< @	<�    
    

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРАРУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРАРУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРАРУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА    
    

RUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURERUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURERUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURERUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURE    
        



– 54 – 

В. ОДОЕВСКИЙ КАК ОДИН ИЗ ОСНОВОПОЛОЖНИКОВ В. ОДОЕВСКИЙ КАК ОДИН ИЗ ОСНОВОПОЛОЖНИКОВ В. ОДОЕВСКИЙ КАК ОДИН ИЗ ОСНОВОПОЛОЖНИКОВ В. ОДОЕВСКИЙ КАК ОДИН ИЗ ОСНОВОПОЛОЖНИКОВ 
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Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: рассказ, литература, волшебство, сказка, 

таинственный, мистика, мифология, магия 
Актуальность и новизнаАктуальность и новизнаАктуальность и новизнаАктуальность и новизна нашего исследования обусловлена 

недостаточной изученностью фольклорного и фантастического элементов 
в повестях В.Одоевского в контексте формирования русского фэнтези. 
ОбъектомОбъектомОбъектомОбъектом данной работы являются повести В. Одоевского «Пестрые 
сказки», «Сильфида», «Городок в табакерке», «Игоша». Предметом Предметом Предметом Предметом 
исследованияисследованияисследованияисследования являются фэнтезийные элементы в произведениях 
В. Одоевского. Цель исследованияЦель исследованияЦель исследованияЦель исследования – выявление фольклорных и фантасти-
ческих элементов в рамках фантастического романтизма В. Одоевского на 
примерах указанных произведений. Задачи исследования:Задачи исследования:Задачи исследования:Задачи исследования: рассмотреть 
традиции и новации В. Одоевского в романтической прозе; определить 
влияние Э.-Т.-А. Гофмана на фантастический романтизм В. Одоевского. 

Каждый человек мечтает хотя бы раз в жизни заглянуть в неведомое, 
узнать будущее, открыть дверь в прошлое. Войти в неизведанное человеку 
помогает «фантазия», именно она обусловила появление фантастики в 
художественной литературе [12].    

Фантастика (искусство воображения, фантазия) – жанр и творческий 
метод в художественной литературе, кинемотография, изобразительном и 
других формах искусства, характеризуемый использованием фантасти-
чески принятых условностей.  

Одной из наиважнейших разделов фантастики является фэнтези (от 
англ. fantasy – «фантазия») – жанр фантастической литературы, основанный 
на использовании мифологических и сказочных мотивов. В современном 
виде сформировался в начале XX века [14].  

 Жанровыми признаками фэнтези являются: 
1) мир несуществующий, обладающий свойствами, невозможными в 
нашей реальности; 
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2) магия и фольклорные персонажи как необходимый элемент; 
3) авантюрный сюжет (как правило — поиск, странствие, война и т. п.); 
4) скрытое противопоставление технологии и волшебства в пользу 
последнего; 

5) на первый план выдвигаются герои, их поступки и переживания, 
волшебное и сказочное играет вспомогательную, но далеко не 
второстепенную роль; 

6) противостояние добра и зла как основной сюжетообразующий 
стержень, «для фэнтези обязательна борьба добра и зла – ибо она, 
как и сказка, структурирована этически» [4, 17]. Конечно, фэнтези 
отличается от сказки. Зло и добро в ней равнозначны, а в сказке 
добро побеждает без потерь; 

7) наличие потустороннего мира и его проявлений; 
8) полная свобода автора: он может повернуть сюжет самым неожи-
данным образом, поскольку волшебный мир фэнтези предполагает, 
что в нем возможно все. Этот последний признак — один из 
наиболее важных, определяющих. Он четко отграничивает фэнтези 
и научную фантастику, потому что научная фантастика описывает 
вероятное, и автор стеснен определенными рамками. Он вынужден 
дать объяснение невероятному, обосновать научно или псевдо-
научно (что чаще всего и происходит) [12]. 

На наш взгляд, именно дидактизм в сказках В. Одоевского художест-
венен благодаря сказочно-фантастическому характеру рассказов и роман-
тической иронии. 

Гротескно-фантастические персонажи: светская публика, оказавшаяся 
в реторте, механические куклы, ожившие мертвецы навели критиков на 
сравнение с Гофманом. 

У Одоевского в сказке «Реторта», открывающей указанный сборник, 
сочинитель сообщает странную фантастическую историю, свидетелем 
которой стал сам. Во время бала сочинителю показался душным воздух на 
балу. Он подошел к форточке, но оттуда не шел воздух, несмотря на мороз 
за окном, он увидел стекло, огонь. Оказалось, что весь дом с мебелью и со 
всей светской публикой неизвестным способом помещен в стеклянную 
реторту, подогреваемую неизвестно кем. Чтобы узнать, в чем дело, 
любопытный сочинитель с трудом выбрался к узкому горлу реторты, чтобы 
выглянуть и узнать, кому обязан создавшимся положением. И увидел к 
досаде не черта, а чертенка. Не успел сочинитель выскочить из реторты, как 
чертенок схватил его щипцами и поместил в Латинский словарь. 
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Сочинителю, с помощью магии, удалось вернуть себе человеческий 
облик, а с другими своими товарищами по прежнему заключению в 
словаре он поступил иначе, запрятал их в карман и представил своим 
читателям. Отсюда и остальные сказки в сборнике писателя [3, 35]. 

Здесь гротеск явлен не в виде метафоры, а в виде аллегории. Гротеск 
как наглядная реализация понятий: «бездушный свет», «пустые люди», 
«коптить белый свет». Дидактизм автора очевиден [6, 46]. 

В двух фантастических историях сборника – «Сказка о том, как опасно 
девушкам ходить толпою по Невскому проспекту» и «Та же сказка только 
наоборот» русский автор использует эту тему, но по-своему – в 
дидактическом плане, чтобы критически высказаться о современном 
женском воспитании, которое превращает женщин в бездушные куклы, не 
ведающие, что такое добро, любовь, искусство. Эта социальная сатира 
пользовалась большим успехом по сравнению с другими историями 
сборника. 

Сказка закончилась иронически-назидательным итогом, кто портит 
отечественных красавиц: заморские басурманы да русские маменьки. Это 
нравоучение органически обусловлено изображенной аллегорией. 

Во второй сказке наоборот рассказчик поведал о том, как отреагиро-
вали на опубликованную сказку знакомые дамы, которые говорили,что они 
не куклы. В качестве доказательства они предъявили ему новую историю, 
которая стала продолжением первой сказки – о судьбе брошенной на улице 
куклы: «Деревянный гость, или сказка об очнувшейся кукле и господине 
Кивакеле».  

В «Просто сказке» Одоевский прибегает к приему одушевления вещей, 
который часто встречается у немецкого романтика: когда хозяин спит, все 
приходит в движение: чернильница, перо, туфля, колпак, мыльница, 
мебель. Отдельные детали выглядят совершенно по-гофмановски: 
вольтеровские кресла, входящие в комнату, колпак, сидящий на них [8, 46]. 

Особняком в сборнике Одоевского стоит сказка «Игоша», персонаж 
которой относится к роду шишимор, шишиг – это озерный дух. Он 
озорник, хотя у него нет ни рук, ни ног, он не видим глазу, но доставляет 
немало беспокойств своим стремлением к справедливости. В основе этой 
фантастической сказки – русское народное предание, которое 
зафиксировал В.И. Даль [8, 25]. 

Сказка Одоевского опирается на текст Даля. В то же время в этой 
истории, раскрывающей внутренний мир ребенка, можно видеть и 
элементы народной былички. Есть два варианта этой фантастической 
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истории. В первом варианте автор идет за фольклорным сюжетом, а во 
втором – создает трехуровневую структуру: народное представление об 
этом духе, представление барина и представление его маленького сына. 
Это взрослое и детское сознание, в то же время народное и детское 
миропонимание противопоставлено просвещенному миропониманию в 
лице барина, который видит в услышанном от трех извозчиков лишь 
любопытную байку о некрещеном младенце. Детское сознание 
отождествляется с народным, приобретая степень достоверности. Для 
Одоевского это возможность с помощью фольклорного жанра – былички – 
проникнуть в народное поэтическое сознание, в память жанра, в сферу 
подсознательного. Поэтому во втором варианте история Игоши передается 
уже в виде воспоминания рассказчика о своем детстве [6, 65]. 

Интересны с этой точки зрения так называемые «таинственные» 
повести В.Ф. Одоевского. Художественную реализацию философско- 
мистический идеализм писателя находит в трех его повестях – «Сильфида» 
(1837), «Саламандра» (1841) и «Косморама» (1837). Их сюжет основан на 
истории общения человека с миром стихийных духов.  

Книга об элементарных духах и их отношениях с людьми, написанная 
аббатом В. де Монфоконом, упоминается в повести «Сильфида». Сильфида 
– в кельтской и германской мифологии существо, олицетворяющее стихию 
воздуха, дух воздуха [6, 83]. 

Повесть Одоевского «Сильфида» написана в форме писем рассказчика. 
В этой истории больше внутреннего сходства с «Золотым горшком» 
Гофмана. У русского автора Михаил Платонович влюбляется в Катю, дочь 
соседского помещика, они готовятся к свадьбе. Увлеченный алхимией и 
магией, молодой человек вычитал в дядюшкиной библиотеке в одной из 
книг, что можно вызвать сильфиду, если бросить перстень в вазу с водой, 
выставить на солнце для собирания его лучей и пить эту воду каждый 
день. В результате спустя некоторое время он увидел на дне вазы цветок, а 
в цветке – спящую миниатюрную женщину. В восторге он влюбляется в эту 
сильфиду, собираясь посвятить ей свою жизнь, чтобы открыть себе иной, 
таинственный, фантастический мир. 

 У немецкого автора Ансельм устремляется мечтой к змейке 
Серпентине, дочери Саламандра. Безумцем его называют лишь обыватели 
[6, 148]. 

Оба героя в двух произведениях любят одновременно и реальную 
женщину и свою мечту в виде фантастических созданий. Сильфида – это 
дух воздуха, а саламандра – дух огня.  
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Так называемые мистические компоненты в «Сильфиде» Одоевского 
выполняют по существу ту же функцию, что и фантастика. Так, кабала – 
тайное учение средневековья, сочетавшее идеи восточной и античной 
философии. Идеи кабалистов о бесконечном предвосхитили многие 
положения шеллингианской философии тождества [6, 41]. 

«Русские ночи» В. Одоевского строятся как философская беседа 
четырех друзей – Фауст, Виктор, Вячеслав и Ростислав. Здесь философское 
тесно связано с художественным. Этого как раз и требовала романтическая 
поэтика, которой до конца дней своих остался верен Одоевский. 

Художественное в «Русских ночах» – история, рассказ, род притчи – 
является свободной поэтической аналогией к философскому тезису. И она 
делает мысль не только ясной и глубокой, но и объемной, многозначной, 
диалектичной, фантастической.  

Среди историй, которые органически вплетаются в ткань философс-
кой книги В. Одоевского, многие посвящены великим безумцам – великим 
художникам и поэтам. Мысль о великих безумцах, творящих свой 
особенный, воображаемый мир, так непохожий на мир реальный и 
существенный, давно занимала В. Одоевского. Именно эта мысль должна 
была лечь в основу «Дома сумасшедших». 

В «Русские ночи» перешли из «Дома сумасшедших» такие рассказы, 
как «Труды кавалера Джамбаттисты Пиранези», «Последний квартет 
Бетховена», «Импровизатор», «Себастиян Бах». 

«Последний квартет Бетховена» – романтический рассказ, тяготеющий 
к свободному смешению фантастического и реального, к загадочному и 
неопределенному. Это рассказ о страданиях гения, оказавшегося не в силах 
выдержать колоссальное напряжение творческих сил. 

Сходно и изображение творческой натуры. Творческая одержимость 
сродни безумию. Одоевский же делает Бетховена действительно безумным. 
Композитор разыгрывает свою музыку на фортепьяно без струн и 
принимает ключевую воду за старый рейнвейн. Он сосредоточен на одной 
идее – преодолеть бездну – от мысли до выражения. Это приводит его к 
утрате рассудка и творческой несостоятельности, ибо последний квартет 
его – это лишь «безобразные порывы ослабевшего гения». Одинаково 
трагичными оказываются и невыразимость страданий, и односторонняя 
сосредоточенность на одной идее. 

У В. Одоевского всегда на первом плане сильная мысль, его мысль не 
обязательно требует согласия, но собственной читательской активности, 
его произведения всегда возбуждают мысль и приглашают мыслить. И в 
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этом еще одна важная причина интереса современного читателя – в том 
числе и в первую очередь молодого читателя – к творчеству одного из 
самых оригинальных и глубоких русских романтиков середины XI X века. 

Исследователи обратили внимание на гофмановские сюжеты, мотивы 
и образы в прозе В. Одоевского. Но это не простое переложение чужих 
текстов, а творческая трансформация, создание сходных произведений на 
основе темы двоемирия, образа двойника («Двойник, или Мои вечера в 
Малороссии»), безумных влюбленных, духов, призраков и т.п. 

Для В. Одоевского характерен психологизм в сочетании ирреального с 
реальным, сказочного и фантастического, романтизма с реализмом. 

Но главное, что составляет его отличительное свойство как писателя – 
это философский романтизм с дидактической направленностью в духе 
просветительского рационализма и сентиментализма. 

В. Одоевский во многом способствовал развитию русской романти-
ческой прозы, разработке романтического метода, связанного с его 
просветительским рационализмом и сентиментализмом, с философским 
мистицизмом. 

Писатель, обладал удивительным искусством соединять правду жизни 
с фантастикой, используя принцип двоемирия, соединение бытовых 
реалистических зарисовок и фантастического мира, дидактизм и мораль в 
утверждение общезначимых ценностей в жизни человека. 

В прозе В. Одоевского фольклорные элементы представлены шире, 
помимо сказки это предания, поверья и былички. Они вошли частью в 
сборник «Пестрые сказки», а также в сборник «Сказки и повести для детей 
дедушки Иринея». Это произведения не только по мотивам русских 
народных сказок («Мороз Иванович»), но и индийской («О четырех 
глухих»), ямайской («Разбитый кувшин»), русской былички («Игоша») и 
другие. Это социально-политическая сатира («Сказка о мертвом теле, 
неизвестно кому принадлежащем», сказка о коллежском советнике Иване 
Богдановиче, «История о петухе, кошке и лягушке» и др.). Это познава-
тельная сказка «Городок в табакерке». Это вставная сказка о богаче и 
бедняке в повести «Косморама». 

Как у Гоголя и Салтыкова-Щедрина, фантастика Одоевского в своем 
гротеске имеет философский аспект, выражает социальную сатиру, 
передает критику обывательского мира пошлости и стяжательства, с его 
чинопочитанием, чиновничьим бюрократизмом, пренебрежением к 
красоте и искусству, к таланту. Его сказки «Реторта», «Новый Жоко» – 
образцы научной фантастики с элементами аллегории. В то же время 
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«Новый Жоко» представляет и литературную пародию на произведение 
французского писателя. 

В «таинственных» повестях Одоевского – «Сильфида», «Саламандра», 
«Косморама» – углубленный интерес Одоевского к тайнам и изгибам 
человеческой психики, к работе подсознательного, к сновидениям как 
форме соприкосновения мечты с жизнью, фантастическое и здесь 
переплетается с реальным. 

Многолетние раздумья определили большое значение темы искусства 
и творца в прозе писателя. Это в духе романтической поэтики столкнове-
ние гения с толпой, трагедия таланта в борьбе с обывательским миром. 
Белинский видел в обращении к этой теме свидетельство «возмужалости и 
зрелости» таланта Одоевского [13, 69]. 

Таким образом, в прозе русского романтизма В. Одоевского играет 
значительную роль на пути к созданию прозы А. Пушкина («Гробовщик» из 
«Повестей Белкина»), Н. Гоголя («Вечера на хуторе близ Диканьки», 
«Портрет», «Нос»), Ф. Достоевского (рассказ «Бобок») с их фантастическим 
реализмом.  
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ՀԻՄՆԱԴԻՐՆԵՐԻՑՀԻՄՆԱԴԻՐՆԵՐԻՑՀԻՄՆԱԴԻՐՆԵՐԻՑՀԻՄՆԱԴԻՐՆԵՐԻՑ    ՄԵԿԸՄԵԿԸՄԵԿԸՄԵԿԸ    

    ՎահանյանՎահանյանՎահանյանՎահանյան    ՍվետլանաՍվետլանաՍվետլանաՍվետլանա    
 Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ,  

«Ռուսաց լեզու և գրականություն»  
 մագիստրոսական թեզի ղեկավար՝ 

 բ. գ. թ., դոցենտ Թ. Թադևոսյան  
ԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփում    

    ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. . . . պատմվածք, գրականություն, մոգություն, 
հեքիաթ, խորհրդավոր, միստիկ, դիցաբանություն, մոգություն    

Բանահյուսական տարրերը Վլադիմիր Օդոևսկու արձակում առավել 
լայնորեն են ներկայացված. բացի հեքիաթից՝ այստեղ կան նաև լեգենդ-
ների, հավատալիքների և ավանդազրույցների տարրեր:    

Վ. Օդոևսկին իր «առեղծվածային» վիպակներում խորապես 
հետաքրքրված է մարդու հոգեկան կառուցվածքի գաղտնիքներով ու 
ելևէջներով, ենթագիտակցությամբ, երազներով: Որպես երազանքի և 
իրականության հպման կետ՝ մտաստեղծությունն այստեղ միահյուսվում է 
իրականին. գրողը տիրապետում է կյանքի ճշմարտությունը երևակայա-
կանի հետ միավորելու բացառիկ արվեստին: 

Վ. Օդոևսկու ֆանտաստիկան նաև արտահայտում է հասարակական 
երգիծանք՝ քննադատելով աստիճանապաշտությամբ, չինովնիկական 
բյուրոկրատիզմով, արվեստի, տաղանդի, գեղեցիկի նկատմամբ արհա-
մարհանքով պարուրված քաղքենի աշխարհի բարոյական ոչնչությունը և 
ընչաքաղցությունը: 

Արվեստի և ստեղծագործողի թեմայի կարևորությունը հեղինակի 
արձակում պայմանավորված է նրա բազմամյա մտորումներով, որոնք 
հանճարի և ամբոխի՝ ռոմանտիկ բանաստեղծական արվեստի ոգով 
տոգորված միջակ աշխարհի դեմ պայքարում տաղանդի ողբերգության 
բախումններն են: 
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Folklore elements are more widely represented in Vladimir Odoyevsky’s 
prose, besides being only fairy tales they are also legends and beliefs. 

In the V. Odoevsky’s “mysterious” stories obviously signs glimpses of a 
deep interest in the human psychic secrets, the work of the subconscious, 
dreams as a form of contact between fantasy and realism. The fantastic is here 
intertwined with the reality. The writer mastered an amazing art of combining 
the truth of life with fantasy. 

 V. Odoevsky’s fiction expresses social satire, conveys criticism of the 
philistine world of vulgarity and greed, with its respect for rank, bureaucratic 
bureaucracy, disregard for beauty, art and talent. 

Many years of thinking determined the great importance on the theme of 
art and the creator in the writer’s prose. 

In the spirit of romantic poetics, there is a clash of genius with a crowd, a 
tragedy of talent in the struggle with the ordinary world. 
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лубочные картины, «потешные» листки, реклама в СССР, антиреклама, 
политическая реклама,частные рекламные корпорации, рекламный рынок 
и услуги 

Первые тексты рекламного характера относятся к глубокой древности. 
Их образцы находили в египетской, вавилонской, греческой и римской 
культурах, и они до сих пор удивляют своим рекламным содержанием. Её 
выражали в изобразительном и словесном виде. С древнейших времен 
предприниматели в лице торговцев рабами ставили перед собой цель 
склонить на свою сторону потенциального потребителя, привлечь его 
внимание и заставить совершить выгодную для них сделку. К числу первой 
рекламной информации древнего мира относится египетская запись на 
папирусе, которая информирует о продаже раба. Некоторые египтологи 
указывают наподобные сообщения, написанные на камнях. Например, 
один такой камень был найден в городе Мемфис – первой столице 
древнего Египта. Записи подобного типа обнаружены на стенах и плитах, 
нацарапанных или написанных краской. В Древней Греции и Древнем 
Риме до н.э. все сообщения подобного характера писались на специальных 
дощечках, которые позднее были перенесены на пергамент. В древности 
сообщения такого характера на рыночных площадях зачастую объявляли 
при большом скоплении народа. 

Новый этап в истории рекламы начался с появлением печатного 
станка и массового печатания книг. В XV веке после появления первых 
печатных станков в Европе на стенах домов в городах стали появляться 
различного родарекламные листки. Параллельно появляются и новые 
методы донесения рекламной информации до людей. В частности, 
подобные листовки прикреплялись на расщепленном конце палки, чтобы 
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показать как можно большему числу людей на улице. Известно, что в XVIII 
веке на улицах Парижа можно было встретить рекламные объявления, 
предлагающие дешёвые кабаки в черте города, где можно было выпить 
вина, иначе говоря, эти листовки выполняли различные функции, т. е. не 
только информировали, но и ориентировали потенциальных клиентов.  

В середине XVIII века началась индустриальная революция в Англии, 
а в начале XIX века в Северной Америке, что также отразилось в текстах 
рекламного характера. С расширением географии текстов с подобной 
информацией изменился и содержательный аспект рекламы. [1, 3-20; 2, 
169-175] 

 Реклама в России, как и в странах Западной Европы, также имеет 
давнюю историю. Первые её зачатки дали о себе знать около X-XI вв.. 
Русские торговцы в это время разными способами старались предлагать 
свою продукцию покупателям. В большинстве случаев для этого 
использовались специальные люди, нанимаемые купцами – зазывалы, 
коробейники, которые устраивали театрализованные представления со 
стихами и музыкой. Они старались привлечь громкими речами покупа-
телей, описывали достоинства того или иного товара и его продавца, 
зачастую сопровождали эти речи небольшими стишками, подчеркиваю-
щими достоинства товара. 

На ярмарках часто прибегали к выкрикам и прибауткам. В них 
продавцы описывали товары, сообщали об их цене. Чтобы завлечь 
покупателей, зазывалы придумывали разные шутки. Эти выступления 
часто сопровождались театральными представлениями и музыкой. В это 
время возникла и первая антиреклама — остроумные ответы на выкрики 
зазывал (см. рис. 1-3) : 

Меж долами, меж горами 
Сидит баба с пирогами. 
Она недорого берет, 
А кто купит — того рвет.  
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Рисунок 1Рисунок 1Рисунок 1Рисунок 1    Рисунок 2Рисунок 2Рисунок 2Рисунок 2    

  

 Рисунок 3Рисунок 3Рисунок 3Рисунок 3 
 

На Руси была известна и так называемая потешная реклама, 
исполнителями которой были коробейники. Они продавали в основном 
хлеб, пряники и бублики. Огромный вклад в ранний этап разв
рекламы на Руси сыграли лубки – народные картины. Впервые они стали 
известны в начале XVII. В коммерческих целях стали использовать
лубочные картинки, которые еще называли фряжскими (
письмо (или фряжская манера, фряжский стиль отдр. 
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 – рус. «фрязи», 
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«фряги», также живоподобие) — приёмы иконописи и стенописи, 
отличающиеся внешней достоверностью в передаче материального мира),  
или потешными листами. Такие рисунки печатали на специальных 
деревянных дощечках — лубах, а затем раскрашивали от руки. В них 
рекламировали как российские товары, так и иностранные. Для зарубеж-
ных купцов перерисовали и переводили на русский язык уже готовые 
лубки, которые использовали в других странах. С помощью подобных 
рисунков собирали и пожертвования для церквей. На них изображали 
храмы и монастыри. Исследователь и собиратель лубков Дмитрий 
Ровинский писал: «Виды монастырей служили в то же время и рекламами 
для сбора на монастырское строение, и посылались в подарок от 
архимандрита или строителя тороватому купечеству с такими, например, 
надписями: «Не благоугодно ли что-либо пожертвовать на украшение 
обители?». [3, 500-501] 

При дворе Алексея Михайловича Романова подобные весёлые реклам-
ные листовки были особенно популярны. Он любил тешиться ими и 
подобную привычку передал своим детям – Петру I, Ивану и Софье. Со 
временем лубки становились более содержательными. «Потешные» листы 
стали появляться в каждом русском доме, как в среде дворян и купцов, так 
и у обычных крестьян. Это делало лубки одним из средств рекламы в то 
время, потому что они позволяли сообщать большому числу людей различ-
ного рода информацию, которые подкреплялись красочными картинками.  

Впоследствии с развитием российской экономики, в Россию хлынул 
поток иностранных товаров, и лубки стали использоваться для коммер-
ческой рекламы продукции стран Западной Европы: западную моду, новые 
предметы быта. Однако при Петре I ввели указ, по которому такие 
картинки могли печатать только по специальному разрешению, а с 1822 
года на них стала распространяться цензура. Первые печатные объявления, 
содержащие рекламу, появились ещё при Петре I в XVII веке. Такое 
объявление находим в петровских «Ведомостях» — первой российской 
газете — «У купца Якова Далмена на большой улице против Зимнего 
дворца продаются самые свежие устерсы, цитроны и каштаны повальною 
ценою, о чем через сие объявляется». 

 Как правило, рекламу размещали на последней полосе. Печатали 
объявления и о продаже крепостных, покупке земли и прочее. В основном 
рекламные сообщения давали мужчины, но были и исключения. 
Например, в газете «Московские ведомости» в 1786 году девушка писала: 
«Недавно приехавшая мадам Франтуе делает самое лучшее и новомодное 
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дамское платье и обучает девок, живет на Ильинке против музыкальной 
лавки». 

Во второй половине XIX века в крупных городах Российской империи 
появились ярмарочные «листки». Так называли сезонные газеты, которые 
печатали накануне и во время ярмарок распространяли бесплатно. 
Например, в Нижнем Новгороде с 15 июляпо 1 сентября
издавался «Справочный листок для Нижегородской ярмарки»
помещали рекламу товаров и информацию о купцах, а также правительст
венные распоряжения о торговле. [4, 125-190; 5, 5-10] 

  
Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок 4444 Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок 5555 

        

  
Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок 6666 Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок 7777 
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«Справочный листок для Нижегородской ярмарки». В нем 
помещали рекламу товаров и информацию о купцах, а также правительст-
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Существовали и «постоянные» листки объявлений, которые выпус-
кали большими тиражами. Кроме рекламы товаров и услуг в «листках» 
печатали и брачные объявления. В 1906 году в Москве начали издавать 
«Брачную газету», которая целиком состояла из таких сообщений. 

В XIX веке появились и исключительно коммерческие газеты и 
журналы: «Торговля и жизнь», «Комиссионер», «Деловой бизнесмен». 
Подобные издания печатали в Москве и Петербурге, а также в провин-
циальных городах. Кроме рекламных материалов в них помещались статьи, 
в которых рассказывалось о новых способах продвижения товаров. 
Например, рекомендовалось устанавливать специальные афишные тумбы, 
на которые можно было бы наклеить сразу несколько плакатов. Одними из 
первых такие конструкции стали использовать для рекламы владельцы 
Товарищества скоропечатни А.А. Левенсона. [6, 15-17] 

Во второй половине XIX века реклама в России стала разнообразнее. 
Появились специальные бюро, которые занимались рекламированием 
товаров, для чего стали использовать более красочные и качественные 
вывески и листовки. Большую популярность приобрели шрифтовые 
вывески, которые делались из металла или дерева. Чтобы добиться эффекта 
матовости, художники использовали технологию воронения металла, что 
придавало вывеске особую эффектность. Французский писатель Теофиль 
Готьевспоминал: «Нигде, может быть только еще в Берне, вывеска не 
выглядит так восхитительно, как здесь [в Москве]». [7, 210-233] На улицах 
вывешивали большие плакаты с рекламной информацией. На них худож-
ники часто изображали сказочных персонажей; так они подражали авторам 
лубочных картинок. 

В 1878 году в России открылось первое рекламное агентство — 
«Центральная контора объявлений». Оно помогало частным лицам и 
компаниям размещать объявления в прессе. Создателю «Центральной 
конторы объявлений», Людвигу Метцелю, приписывают крылатое 
выражение «Реклама — двигатель торговли». Стали использоваться новые 
способы рекламы. Например, владелец кондитерской фабрики «Эйнемъ» 
Юлиус Гейс распорядился тщательно прорабатывать дизайн упаковок и 
оберток конфет. Он стал приглашать известных художников, таких как 
Михаил Врубель, Лев Бакст,  Иван Билибин. Для оформления изделий 
кондитерского товарищества «Абрикосов и сыновья» его владельцы приг-
лашали известных немецких художников. В коробки конфет вкладывали 
открытки и коллекционные карточки с текстами об искусстве или истории. 
Тем, кто собрал полный набор, дарили подарки — сувениры, редкие 
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почтовые марки, что также было рекламной акцией. Помимо открыток, в 
коробках можно было найти игральные карты, ноты. Специально для 
фабрики «Эйнем» композитор Карл Фельдман написал так называемые 
«шоколадные» мелодии — композиции «Кекс-галоп», «Танец какао», 
«Вальс-монпансье» и «Шоколадный вальс». [8] 

В 1893 году Парфюмерная фабрика «А. Ралле и Ко» выпустила 
бесплатный иллюстрированный календарь со страницами для заметок. На 
его последней странице составители поместили рекламу ассортимента 
компании — туалетного мыла, рисовой пудры, духов и одеколонов. 

   
Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок 8888 Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок 9999 Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок 10101010 

 
 Октябрьская революция отменила частную рекламу. Практически все 

объявления и плакаты этого периода были политическими. В них 
призывали участвовать в Гражданской войне, бороться с белогвардейцами. 
Самая известная работа этого периода – плакат художника Дмитрия Мора 
«Ты записался добровольцем?», «Все на выборы», «Наши дела и думы с 
тобой, партия!», «За родину-мать» и др.. 

В эпоху существования Советского Союза реклама по своей сути 
слилась с официальной пропагандой. В этой ипостаси она шла в ногу со 
временем и идеями, царившими в обществе. В период нэп-а, когда власть 
временно разрешила частную собственность, вновь возникла реклама. 
Советское правительство разрешило торговую рекламу только в 1922 году. 
В газетах вновь стали печатать объявления о купле и продаже товаров, на 
улицах — развешивать плакаты. В 1920-е годы возникли рекламные 
конторы «Рекламтранс», «Промреклама», коммерческое агентство «Связь». 
Они продвигали товары государственных предприятий. Рекламные 
плакаты и слоганы для них в эти годы создавали поэт Владимир 
Маяковский и художник Александр Родченко:«Всем попробовать пора бы, 
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как вкусны и нежны крабы», «А я ем повидло и джем», «Нужен вам 
гостинец в дом? Покупай донской залом». 

Автором этих идей был А. Микоян. Он приглашал знаменитых поэтов 
придумывать броскую рекламу наподобие Маяковского: «Нигде, кроме как 
в Моссельпроме». [9, 20-22; 10, 164-170] 

Вплоть до начала перестройки право на рекламу оставалось только у 
государства. В прессе, в том числе в журнале «Новые товары», сообщали о 
новинках советской промышленности, государственных лотереях, 
сберкассах. К подписным изданиям добавляли буклеты, в которых 
рекламировали книжную и печатную продукцию. В магазинах раздавали 
листовки с рецептами, в которых использовали новые продукты. 

На телевидении и радио СССР не было рекламных пауз. Однако 
небольшие ролики с информацией о товарах иногда вставляли в эфир 
перед фильмами. Первой рекламой такого типа стало видео о кукурузе, 
которое выпустили в 1964 году. 

А в 1972 году сценарий для ролика «Шоколад» написал Никита 
Михалков. Режиссер Сергей Бондарчук вспоминал: «Первый рекламный 
ролик сняли в Ленинграде аккурат 1 апреля 1972 года. Гражданам Страны 
Советов предлагали отведать только появившийся воздушный шоколад». 

Однако только после начала перестройки в СССР стала появляться 
реклама западного образца. На телевидении появились рекламные паузы. В 
газетах и журналах публиковали объявления кооперативов, частных 
предприятий и иностранных компаний. Возникли частные рекламные 
агентства, первые частные издания, такие как «Независимая газета» и 
«Коммерсантъ». Свои подразделения в СССР создали иностранные 
рекламные корпорации, в том числе Ogilvy & Mather и Hubert Burda Media 
и другие. 

Во второй половине XX века на крупных предприятиях стали 
появляться специальные отделы, отвечающие за рекламу.  

В наши дни рекламный рынок в России бурно развивается. 
Появляются новые компании, предприятия и организации, и растут 
рекламные агентства, которые начинают оказывать рекламные услуги и 
проводить рекламные кампании. 
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ԳՈՎԱԶԴԱՅԻՆԳՈՎԱԶԴԱՅԻՆԳՈՎԱԶԴԱՅԻՆԳՈՎԱԶԴԱՅԻՆ    ՏԵՔՍՏՏԵՔՍՏՏԵՔՍՏՏԵՔՍՏ. . . . ՊԱՏՄԱԿԱՆՊԱՏՄԱԿԱՆՊԱՏՄԱԿԱՆՊԱՏՄԱԿԱՆ    ՀԱԿԻՐՃՀԱԿԻՐՃՀԱԿԻՐՃՀԱԿԻՐՃ    ԱԱԱԱԿՆԱՐԿԿՆԱՐԿԿՆԱՐԿԿՆԱՐԿ    
 

ՎարդազարյանՎարդազարյանՎարդազարյանՎարդազարյան    ԱնետաԱնետաԱնետաԱնետա    
 Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ,  

«Ռուսաց լեզու և գրականություն»  
 մագիստրոսական թեզի ղեկավար՝ 
 բ. գ. թ., դոցենտ Կ. Առուստամյան 

 
ԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփում    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. . . . գովազդի պատմություն, գովազդային նկարներ, 
տախտակավանդակներ, փորագրված լորետախտակ, զավեշտալի 
թերթիկներ, գովազդը ՍՍՀՄ-ում, հակագովազդ, քաղաքական գովազդ, 
գովազդային մասնավոր կորպորացիա, գովազդային շուկա և ծառայու-
թյուններ 

Հոդվածը գովազդային տեքստի ուսումնասիրության ծագման 
հակիրճ պատմական ակնարկ է։ Ներկայացված են գովազդային տեքստի 
տարբեր օրինակներ, որոնք ձևավորվել են դեռևս անտիկ շրջանում և 
միջնադարում։ 

Առավել հետաքրքրական են գովազդի դրսևորումները Հին Ռուսաս-
տանում, որտեղ հատուկ մարդիկ (փերեզակները, մուշտարի կանչող-
ները) գրավում էին գնորդների ուշադրությունը երբեմն նաև թատերակա-
նացված ներկայացումների միջոցով։ 

Հեղինակն անդրադարձել է ժամանակակից գովազդային տեքստի 
առանձնահատկություններին, մասնավորապես ԱՅԹԻ (IT) տեխնոլոգիա-
ների կիրառություններին։ 
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The article is dedicated to the study of the advertising text, a brief 
historical overview of its origin. Various examples of advertising text are 
brought, which appeared in antiquity and the Middle Ages. 

The most interesting are the advertisements in Ancient Russia, where 
special people (peddlers, barkers) attracted the attention of buyers, especially 
through theatrical performances. The article hints at the features of modern 
advertising text, in particular, the use of IT technologies. 
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 Активное развитие в языке таких направлений, как когнитивная 
лингвистика, психолингвистика, лингвокультурология, позволившее 
учёным исследовать факты языка в связи с национальными особенностями 
народа, его культурой, религией, психофизическим складом, ментальными 
и мировоззренческими особенностями, что естественным образом нашло 
отражение в научных подходах к категоризации цвета [Василевич 1987, 
Рахилина 2000, Фрумкина 1984]. 

 Учёные, говоря о цветообозначении, рассматривают основную 
проблему взаимосвязи языка и общества, языка и мышления, изучая 
функционирование терминов цвета в речевой коммуникации. При этом 
цвет как концепт, как компонент культуры, приобретает сложную и 
разнообразную систему смыслов, толкований и оттенков и выступает тем 
самым лингвокультурологическим феноменом [Маковский, 1992, 1996]. 

 Многочисленные теоретико-экспериментальные работы, посвящен-
ные изучению различных аспектов категории цвета в 20 веке, подготовили 
почву для того, чтобы в 21 веке доказать знаковость цвета и положить 
начало новому разделу семиотики [Кульпина, 2002]. 

 Сегодня выделяются и обсуждаются несколько наиболее значимых 
автономных направлений изучения концепта цветa как многоуровневого, 
многоаспектного явления: эволютивное, психолингвистическое, когни-
тивное, лингвокультурологическое, номинационно-терминообразующее, 
онтологическое и другие. 

 Среди исследований, посвященных этимологии цветообозначений, 
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особый интерес представляют работы Н.Б. Бахилиной, А.А. Брагиной, 
Л.М. Грановской, Е.М. Иссерлин, И.В. Садыкова, М.А. Суровцовой, 
Е.А. Кожемяковой. Языковое знание народа, роль цвета в жизнедеятель-
ности человека, в этнокультурной системе языка исследуются 
Т.И. Вендиной. 

 Исследования проблемы цветообозначений привели к формированию 
отдельного направления в когнитивной лингвистики – цветолингвистики,  

 Итак, цвет – это качество или свойство предметов, которое может 
вызывать определенные «зрительные ощущения. Тот или иной цвет 
присваивается человеком объектам в процессе их зрительного восприятия» 
[3, 145]. 

 Явление цвета охватывает все стороны человеческой жизни, причем, 
одно и то же понятие может приобрести как положительную, так и 
отрицательную оценку.  

 В современном русском языке цвета в основном представлены в виде 
прилагательных. 

 Цвет является «важной частью концептуальной картины мира, что 
обусловлено первичностью чувственно-образной формы построения мира 
и способностью цвета влиять на физическое и психо-эмоциональное 
состояние человека» [6, 167-168]. 

 Общеизвестно о воздействии цвета на эмоциональное, психологи-
ческое состояние человека, о его способности вызывать те или иные 
чувства. Одни из них приятны для глаза, вызывают ощущение радости, 
блаженства; другие, наоборот, способны создать чувство угнетенности, 
подавленности. 

 Человеческая деятельность одновременно и универсальна, и 
национально-специфична. «Статус каждого цвета в отдельности, его 
позитивные и негативные коннотации тесно связаны с этническим 
цветовым менталитетом. Цветовосприятие и цветопредставление включают 
все основные области жизнедеятельности этноса» [4, 110]. 

 Ментальность русского народа находит яркое выражение во 
фразеологизмах с компонентом цвета. С точки зрения лингвокультуроло-
гии, фразеологизм является хранителем культурной информации народа. 
Фразеологические единицы выражают восприятие мира данным народом, 
позволяют очертить систему его ценностей, культурные и духовные его 
приоритеты. 
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 «Значение цветового компонента напрямую влияет на значение всей 
фразеологической единицы в целом» [2, 10]. 

 Фразеологические единицы с цветовым компонентом являются 
одним из древнейших классов фразеологии и составляют наиболее употре-
бительную часть фразеологического состава русского языка. Ряд исследо-
вателей указывает на то, что фразеологические единицы с цветовым 
компонентом принадлежат к основному фонду фразеологизмов каждого 
языка и отражают все существенные признаки фразеологической единицы. 
Символика цвета тесно связана с спецификой мировосприятия данного 
народа, его психологией, всеми сторонами его жизни.  

 В русском языке в качестве стержневых слов во фразеологических 
единицах употребляются разные цветонаименования, которые в основном 
зависят от семантической системы данного языка. Наиболее продуктив-
ными фразеологическими группами являются те, которые имеют в 
качестве стержневого компонента цветонаименования черный, белый, 
красный, желтый, синий, голубой, серый, зеленый, розовый. Фразеологи-
ческие единицы с этими стержневыми компонентами являются наиболее 
частотными в употреблении, особенно в разговорной речи. 

 Однако не все цвета, обозначающие цвет, одинаково активны в 
образовании фразеологизмов. Так, в русском языке с наименованиями 
красный, белый, черный и некоторыми другими насчитывается несколько 
десятков фразеологизмов. В то же время фразеологизмов с компонентами 
фиолетовый, коричневый, оранжевый в русском языке встречается редко. 
Данная статья посвящена анализу фразеологизмов, включающих в свой 
состав прилагательные черный и белый, их семантике и культурному 
содержанию. 

 Значимость категорий белого и черного цвета для концептуализации 
картины мира подтверждается активностью соответствующих цветообозна-
чений в образовании фразеологических единиц (не менее 40 ФЕ в русском 
языке). Интерес к ахроматическим цветообозначениям, в том числе белому 
и черному, обусловлен тем, что семантическая оппозиция белый/черный 
носит универсальный характер. Особый статус таких прилагательных как 
белый и черный объясняется тем, что они являются основным, архетипи-
ческим и «обладают особой когнитивной выделенностью, будучи ядром 
категории цвета» [7, 15]. 

 Согласно данным толковых словарей, были выявлены основные 
значения цветовых компонентов. Была прослежена зависимость значения 
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фразеологических единиц от значения соответствующего цветового компо-
нента. Например, в русском языке значения черного цвета (плохое, дурное, 
печальное, негативное) соответствуют со значением таких фразеоло-
гических единиц, как черный понедельник, черный глаз, черный день, 
черная душа. Значение цветового компонента напрямую влияет на 
значение всей фразеологической единицы. 

 Согласно этимологическому словарю М. Фасмера, русск. чѐрный, укр. 
чорний, блр. чорны, сербо-хорв. цṕн, словен. čȓn, польск. czarny, полаб. 
cárne «черный» и др. возводит к праслав. *čьrnъ из *čьrхnъ и последнего 
считает родственным лит. Kirsna – название реки, kérŝas «черно-белый, 
пятнистый», kérŝé «корова-пеструха», karŝis «лещ», kirŝlŷs «хариус», шв., 
норв. harr – то же (прагерм. *harzu-) [6, 346]. Почти такого же мнения 
придерживается П. Я. Черных. Он в этот семантический ряд добавляет др.-
русск. (с XI в.) чернъ, чьрный «темнокожий», также «незнатный», «тяглый», 
чьрнота, чьрнь – «чернота» и «простой народ» [8, 383]. Последние значения 
в других индоевропейских языках не зафиксированы. 

 Праслав. *čьrnъ представляет собой архаическое цветообозначение, 
сложившееся еще в дославянскую эпоху. 

 Корень «черный» лежит в основе таких слов, как чернец, черен, 
черно, чернила, черновик, чернеть, чернокнижник, чернокожий, чернота, 
черновой, черника, чернить, чернь. 

 Чёрный цвет в истории государственной символики России сыграл 
весьма примечательную роль: в знаменитой Куликовской битве в 1380 г. 
русское войско князя Дмитрия Донского сражалось под стягом с образом 
Спаса Нерукотворного. Цвета стяга были чёрный и золотой. 

В 1858 году, указом императора Александра II от 11 июня 1858 года 
был введён чёрно-золотой-белый «флаг гербовых цветов». Первые полосы 
соответствовали чёрному государственному орлу в жёлтом поле. Нижняя 
полоса – белая или серебряная – соответствовали кокарде Петра Великого и 
императрицы Екатерины II. 28 апреля 1883 года Александром III было 
издано «Повеление о флагах для украшения зданий в торжественных 
случаях», предписывавшее использовать исключительно бело-сине-
красный флаг. Черно-жёлто-белый с этого момента считался династи-
ческим флагом царствующего дома Романовых. 

 В России чёрный был ещё и цветом анархистов — под чёрным 
знаменем воевали отряды Н. И. Махно. 

 Черный – тон, отсутствие светового потока от обьекта. Оттенки 
черного цвета именуются серым цветом. Черный цвет является ахромати-
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ческим цветом, то есть цветом без оттенка, подобно белому и серому. Он 
часто используется символически или фигурально для обозначения тьмы, а 
белый – для света, образуя антонимическую пару. Черное и белое часто 
использовались для описания противоположностей, таких как добро и зло, 
ночь против дня. Со времен средневековья черный цвет являлся символом 
торжественности и авторитета, и по этой причине все еще часто носят 
судьи, магистраты и др. Черный цвет символизирует также потайные 
желания, отречение, бунт. Вопреки тому, что он является противополож-
ностью белого, его также считают цветом роскоши, зажиточности, 
утонченности. 

 В культурном контексте чёрный цвет, как правило, символизирует 
зло, что подтверждают такие часто используемые метафоры, как «чёрный 
день», «чёрный список», «чёрная полоса», «чёрная овца» и др. 

 При семантическом развитии фразеологических единиц с сохране-
нием цветового значения прилагательного черный выявлены случаи 
семантического сдвига и переноса значения. Определены потенциальные 
семы фразеологических единиц, манифестирующие признаки концепта 
черный на крайней периферии. Обозначаются варьирования семантики 
фразеологических единиц как средства концептуализации коллективного и 
индивидуального знания. 

 Приведем фразеологические единицы, в которых манифестируется 
значение прилагательного «черный – имеющий очень темную кожу». 
Например, «черный, как сажа», «черный, как ночь». И в словаре Ожегова 
первое значение слова «черный»  – цвет сажи, угля. В русских деревнях 
вплоть до XIX века дома топили «по-черному», то есть в избе не было 
дымохода, а значит, на стенах оседала сажа, копоть: фразеологическая 
единица «черный, как сажа» имеет значение «максимально темный», 
черный цвет. 

 Семантика чёрного цвета расценивается преимущественно в отрица-
тельном аспекте. Являясь антитезой всем цветам, чёрный ассоциируется с 
первобытной тьмой и первичной неоформленной материей [4, 92]. В 
символике чёрного цвета очень важно интуитивное кодирование, вызван-
ное страхами перед тёмными силами [5, 15], опасностью: черный рыцарь 
(неизвестный), черная комедия, черный юмор. 

 Во фразеологии русского языка использование цветообозначения 
чёрный часто несёт экспрессивную функцию, усиливая отрицательную 
оценку негативных эмоций, отражая мрачное, тоскливое состояние: чёрная 
скука, тоска; чёрные мысли, думы – мрачные, пессимистичные размыш-
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ления, рисовать чёрными красками — представлять что-либо в неприг-
лядном свете. 

 Идиомы «быть чернее тучи», «рисовать / писать черными красками» 
значат видеть или же сделать так, чтобы другие видели кого – либо в 
мрачном свете, то есть сосредоточиться только на негативной стороне 
предмета, явления. Второй пример фразеологизма также со значением« 
мрачный, тяжелый», однако у этой пары совершенно разная лексическая 
сочетаемость. Так, русский фразеологизм «чернее тучи» может характери-
зовать только настроение, а фразеологизм «черный рынок» означает 
нелегальный, спекулятивный. Свое название черный рынок получил из-за 
характера торговли, осуществлявшейся на нем  –  «торговля с черного 
хода», из - под прилавка, «из-под полы», то есть нелегально. В каждой 
стране это явление было следствием запретных или ограничительных мер, 
например, черный рынок еды возникал в странах, где во время войны было 
введено распределение продуктов по карточкам; торговля алкоголем во 
время «сухого закона» также относится к черному рынку. 

 Исторически обусловленное значение «неквалифицированный, 
физически тяжёлый, простонародный, грубый» отражается в следующих 
фразеологических единицах (ФЕ) русского языка: чёрная работа — 
физически тяжёлая, грязная работа, чёрный народ — крестьяне, 
ремесленники, рабочие, чернядь (диал. Арх.) – чернь, простонародье, 
чёрная служанка — о слугах, выполняющих физически тяжёлую, грязную 
работу, чёрная кухарка – кухарка, готовящая стол слугам, черная кость — 
человек незнатного, недворянского происхождения, крестьянин, 
ремесленник, кустарь и др. в дореволюционной России. С этим значением 
и традиционным соотнесением чёрного цвета с простым народом, а белого 
– с аристократией связаны и следующие негативные значения чёрного 
цвета — «служебный, не парадный, подсобный»: чёрная лестница — 
ведущая на задний, чёрный двор, чёрный двор — задний двор, 
предназначенный для скота, птицы; «бытовой, грязный, низкого качества»: 
чёрная баня — баня, отапливаемая в прошлом печью, не имеющей трубы, 
топить по-чёрному, чёрная печь — печь без дымохода. 

 Чёрный цвет, являясь символом траура во многих культурах, 
участвует в вербализации концепта «смерть, беда», что в большей степени 
характерно именно для русского языка: чёрная повязка — символ и знак 
траура при похоронах, чёрное знамя — знак траура (в настоящее время в 
России в дни общегосударственного траура вывешивают (с наклоном) 
трёхцветные знамёна с чёрной лентой на древке), чёрный тюльпан — гроб 
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с телом погибшего солдата, ходить в чёрном - носить траур. 
 Чёрный как символ всего зловещего, тайного, неблагоприятного, 

печального находит своё отражение в концептуальной области 
«неудачный, невезучий»: чёрный год – неудачный год, чёрные страницы 
жизни, истории [1, 449-450]. Таким образом, негативные, мрачные эмоции, 
зло, несчастье, трудности видятся русскому человеку в черном цвете: 
черное дело - злостный, коварный поступок, преступление; в черном цвете 
– мрачным, неприглядным, хуже, чем есть на самом деле (видеть, 
представлять); держать в черном теле – сурово, строго обращаться с кем-
либо, притеснять кого-либо; черный день – трудное время в жизни кого-
либо, время нужды, безденежья, несчастий. Отразились этнокультурные 
традиции, следы поверий, суеверий в единицах черный глаз, черная кошкачерный глаз, черная кошкачерный глаз, черная кошкачерный глаз, черная кошка 
пробежала. В суеверных представлениях русского народа черный глаз – это 
таинственная магическая сила взгляда, приносящая несчастье. ФЕ черная черная черная черная 
кошкакошкакошкакошка пробежалапробежалапробежалапробежала отражает народное суеверие: перебежавшая дорогу 
черная кошка сулит беду. В ФЕ с компонентом цветообозначения отпечата-
лись исторические и уже устаревшие понятия и явления: чернильная душа 
– бюрократ, чиновник, формалист (человек уже очень давно не пользуется 
чернилами, но семантика фразеологизма указывает именно на эту 
характерную черту чиновников); черная кость – человек незнатного проис-
хождения (тот, кто принадлежал к непривилегированному сословию в 
дореволюционной России – крестьянин, ремесленник, кустарь) [8, 521]. 

 Черный цвет служит также для описания сказочного существа. Он 
может придать таинственность человеку, одетому в черное, причем эта 
таинственность имеет некий оттенок, например, черный рыцарь означает 
таинственный, загадочный человек. 

 Негативная коннотация черного цвета прослеживается также во 
фразеологических единицах: черный понедельник – день, принесший 
финансовые потери; черный юмор – циничный юмор, построенный на 
шутках над смертью, болезнями, физическими уродствами; черная зависть 
- не радоваться успехам другого. 

 Магия, колдовство появились еще в незапамятные времена, однако 
разделение на черную и белую магию произошло с утверждением 
христианства. Утверждалось, что черная магия обязана своим названием 
характеру заклинаний – вызывание демонов, которые могут передать свои 
силы вопрошающему. Но известно также, что ритуалы черных магов 
проводились ночью, а белых – днем, и можно предположить, что именно 
страх перед темнотой ночи привел к страху перед колдовством. 
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Фразеологическая единица «черная магия» означает потусторонний, 
дьявольский, использование магии для достижения в пагубных для жертвы 
целях. 

 Черный цвет также ассоциируется с тлеющим костром, обугленными 
дровами, угасанием и, следовательно, смертью. Определенно можно 
сказать, что концепт «черный» несет в себе негативную коннотацию, 
связанную с уничтожением, разрушением, нечистой силой, грехом и 
пороком.  

 В современном фразеологическом фонде русского языка не зафикси-
ровано ни одного фразеологизма с компонентом чёрный, имеющего поло-
жительную оценку. Тем не менее, по свидетельству Т. А. Павлюченковой, 
исследовавшей цветовую лексику в языке русских былин, цветообозна-
чение чёрный реализует положительные значения «нарядный, праз-
дничный» (чёрная шапка (шляпа) и «красивый» (чёрные брови) [5, 12].  

Однако данные значения являются архаичными и цветообозначение 
чёрный здесь употреблено в прямом дескриптивном смысле, указывая на 
цвет реалии, оцениваемой положительно с эстетической точки зрения. 

Белое в русской фразеологии символизирует прежде всего нечто 
неизвестное, неизведанное (белое пятно – неисследованная территория, 
район, край; не разработанная часть (вопроса, проблемы). В идиомы со 
стержневым прилагательным белый отразилось обобщенное понимание 
мира, земли, вселенной как чего-то светлого: до белого света (свету)до белого света (свету)до белого света (свету)до белого света (свету) до 
рассвета, до самого утра; не видать света белого: 1) будучи обремененным 
непосильной работой, заботой и т.п. не знать покоя, отдыха, нормальной 
жизни, 2) мучительно страдать от нетерпимой боли, какой-либо болезни и 
т.п.; не жилец (на белом свете).; не жилец (на белом свете).; не жилец (на белом свете).; не жилец (на белом свете) долго не проживет, обычно из-за слабого 
здоровья, тяжелой болезни и т.п.; по (белу) свету – повсюду, по всему миру 
(ходить, скитаться); увидеть белый свет в клеточку – попасть в тюрьму и 
т.д. Вспомним, что в былинах и духовных стихах «святорусская» или 
«светлорусская» земля изображается как залитое светом открытое, 
бескрайнее пространство; сравним ФЕ белый свет – божий свет – вольный 
свет. В приведенных выше ФЕ с компонентом цветообозначения транс-
лируется воспринятое русским народом библейское учение о божес-
твенном происхождении света и его отделении от тьмы как первом 
божественном деянии. Фразеологизм белая кость белая кость белая кость белая кость человек знатного 
происхождения (тот, кто принадлежал к привилегированному сословию в 
дореволюционной России) противопоставляется устойчивому сочетанию 
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черная костьчерная костьчерная костьчерная кость. Бинарная оппозиция черное черное черное черное ––––    белоебелоебелоебелое проявляется в ФЕ 
черным по белому.черным по белому.черным по белому.черным по белому. 

Отметим, что фразеологические единицы с цветообозначениями 
черный и белый, встречаются достаточно часто и обладают большой 
образностью. Такая «популярность» может быть обоснована тем, что 
первичной в восприятии мира человеком была характеристика предметов и 
явлений с точки зрения светлый – темный, а в результате и белый – 
черный. 

Итак, в современном русском языке белый цвет ассоциируется с 
положительным, светлым и чистым началом, причем, описывает как 
физические, так и духовные аспекты человека или явления: например, 
белый флаг обозначает перемирие. 

«Белый – цвет чистоты, невинности, символ веры, истинности, свет-
лости. Белый цвет является противоположностью черного цвета» [2, 4]. 

«В языческой символике славян белый цвет связывается с дневным 
небом, божественностью, святостью, чистотой, высшей мудростью, мечтой 
и прожитой надеждой» [2, 6]. В русском фольклоре смерть телесная всегда 
белая, «в белых тапочках». Отсюда и цвет одежды. Русские моряки перед 
смертельным боем надевали форму белого цвета. Под белым цветом 
подразумевается очистительный огонь. В одежду белого цвета одеты 
ангелы. С корнем «бел» в русском языке связана идея плодородия и 
изобилия. Славянские верования и поклонения Белобогу (покровителью 
добра и света) и Чернобогу (покравителью тьма и зла) привело к противо-
поставлению белого и черного цветов. Символ белого цвета черезвычайно 
близок русскому национальному мышлению. Не случайны такие характе-
ристики Русской Земли, как «Белая Русь» или «Светая Русь». В русских 
говорах прилагательное «белый» или «обеленный» - «свободный от подати» 
(белая земля, белое место – церковная земля). Белый свет и белсвет – это 
«вольный свет, открытый мир, свобода на все четыре стороны, весь мир, вся 
земля наша и все люди».  

 Фразеологические единицы, связанные с «белым» в русском языке 
имеют в основном положительную коннотацию и соотносятся с такими 
понятиями, как:  

1. Цвет снега, молока, мела. Белые облака. Белый как мел.  
2. Очень светлый. Белые руки. Белая роса.  
3. Ясный, светлый (о времени суток, о свете). Белый день.  
4. Чистый. Белая половина (в избе).  
 Отметим, что в некоторых фразеологических единицах с компонен-



– 83 – 

том «белый» проявляется отрицательная коннотация. Например, шито 
белыми нитками - «неумело сделанное или неискусно скрытое», сказка про 
белого бычка - «грубая ложь».  

 Восприятие белого цвета в буквальном смысле передается во 
фразеологизме, обозначающем документ об отставке или непригодности к 
службе – белый билет. «Белый» как символ отличительного знака 
передается при помощи двух фразеологизмов: белый негр (человек, 
выполняющий непосильную работу) и белая ворона (резко выделяющийся 
человек). Значение этих фразеологизмов раскрывается при помощи 
противопоставления черного и белого, ворона – птица с черным перьевым 
окрасом, а ворона с белыми перьями представляет собой нечто весьма 
необычное, резко выделяющееся, точно так же, как и для представителя 
негроидной расы характерен черный цвет кожи, поэтому белокожий 
афроамериканец будет явно выделяться из толпы. Семантика привилегиро-
ванности слова «белый» отражена во фразеологизме белая кость – человек 
знатного происхождения. Антитеза – «черная кость». «Белый» как добрый 
раскрывается во фразеологизме белая магия – «добрая» магия; антипод –
«черная магия». Белый символизирует окружающий мир, жизнь. Во 
фразеологизме белый свет содержится семантика «окружающий мир», 
данный фразеологизм часто входит в состав других фразеологизмов: белый 
свет не клином стал / не сошелся – есть еще варианты, белый свет не мил – 
ничего не радует; увидеть белый свет в клеточку – оказаться в тюрьме 
(иными словами, смотреть на окружающий мир через оконные решетки); 
без правды жить, с бела света бежать – невозможно жить без правды, без 
правды окружающий мир (белый свет) невыносим; средь белого дня - при 
ясном свете, на виду у всех, «белый» обозначает дневное время суток, когда 
светло. Здесь белый свет символизирует окружающий мир (на виду у всех), 
также здесь играет свою роль буквальное восприятие цвета и трактовка 
белого- светлого времени суток.  

 Надо отметить, что фразеологизмы все время обновляются, 
появляются заимствования, некоторые из которых также имеются и в 
других европейских языках. Например, белая смерть» означает наркотики, 
сахар, соль; а «белая строка» – это немой заголовок в виде пробельной 
строки; «белый шум» – пропагандистский прием, заключающийся в подаче 
такого количества “новостей”, что становится невозможно ставить приори-
теты; «белое золото» – хлопок, соль; «белые люди» – светлокожие люди, 
которые живут комфортно; «белый континент» – Антарктида, ледяной 
континент; «белый дом» – резиденция президента США, подразумевается 
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под этими словами американское правительство; «белый лебедь» – денеж-
ная купюра достоинством в сто рублей; «белый уголь» – движущая сила 
воды; «белая трость» – акция в поддержку слепых, для названия был 
выбран именно этот цвет, поскольку белый цвет ассоциируется у людей с 
чем-то хорошим, светлым. Как уже отмечалось, во фразеологизме «белая 
кость» белый цвет символизирует знатное происхождение, здесь белый 
также символизирует привилегированность, определенную «касту». 
Отметим также фразеологизмы «белая зарплата», которая обозначает 
деньги, заработанные честным путем, также белой зарплатой называют 
чистую прибыль; «белая полоса» («Но черная полоса проходит, за ней 
наступает белая»). Белой полосой принято называть хороший период в 
жизни, здесь используется данное прилагательное, поскольку белый цвет 
ассоциируется с чем-то светлым и хорошим. 

 Обобщая сказанное, можно утверждать, что цвет – уникальный 
феномен культуры, один из ключевых концептов. Приведенные примеры 
подтверждают то утверждение, что цветообозначения представляют собой 
лингвокультурологические знаки большой смысловой емкости и нацио-
нальной специфичности.  

 Исследование ФЕ русского языка с компонентами «белый» и 
«черный» позволило выявить, что в речевом употреблении ФЕ при сохране-
нии цветового значения прилагательных белый и черный происходит 
семантическое переосмысление двух типов: семантический сдвиг и 
перенос семантики. ФЕ, в значение которых имеются цветообозначения 
белый и черный, манифестируют ценностные символические смыслы, 
свойственные русской культуре. 
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 The article presents phraseological units of the Russian language, where 
one of the components includes color naming. The given linguistic units are 
interesting from the cultural point of view, which allows to discover the world 
perception of the nation, their value system. According to the symbolic 
meaning of color, the author analyzes the frequency of the use of phrazeological 
units with color component, on the example of a description of a person. 
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The actuality of the present article is defined by the fact that the 
“whimperatives”, their manifestations and their illocutionary forces in Modern 
English and across different cultures are observed from different perspectives. 
It’s generally accepted that different cultures find their expressions in different 
systems of speech acts, and different types of speech acts become entrenched, 
and, to some extent, codified in different languages. An attempt will be made to 
give a brief outline of different whimperative constructions in Modern English 
discourse and on the basis of comparative analysis to draw parallels between 
English and Russian languages and, of course, to point out the ways they are 
translated and used in the target languages.  

In a number of works up to 1974, Jerrold Sadock advanced and defended 
the claim that there are a limited but distinct number of sentence structures in 
English, which exhibit true illocutionary ambiguity.  

“(Can/will) (subjunctive) (negative) you VP” is the most common 
construction [4]. This interrogative construction is commonly used to perform 
requests in English, and corresponding constructions are used in such a way as 
in many other languages. As defined by R. McDermott, whimperatives (also 
wh- imperative) are commands or requests phrased as polite or indirect 
questions to get the hearer to perform a specified action in the world, such as, 
“Why don’t you close the door?” [3, 25]. 

In modern English, there are a great number of whimperative 



– 89 – 

constructions, the most frequently used of which are of the following types: 
Will you...? , Would you...? , Can you...? , Could you...?, Can’t you...? etc.  

Some examples of such expressions are:  
(1) Can you close the door?  
(2) Would you help me get my shoes off?  
(3) Can’t you stop making those funny noises? [4] 
Sadock claims that expressions like (1)-(3) are ambiguous, there exists an 

inherent illocutionary ambiguity, in which the hearer may be able to see two 
interpretations of the utterance – one as an imperatival request, and the other 
one either as a question that seeks for information or as a simple declarative 
statement. According to Sadock, Can you VP is more requestive than any of its 
paraphrases, which are rather unambiguously questioning [5]. This point can be 
illustrated with the following examples: 

 (4) Can you help me get my shoes off?  
 (4’) Are you able to help me get my shoes off?  
 (4’’) Is it compatible with your present mental and physical abilities to 

help me get my shoes off? 
As we have noticed, Can you is more requested than any of its paraphrases, 

which are rather unambiguously questioning. The use of the so-called 
whimperatives, extremely common in English culture, is almost unheard of in 
other European languages [6]. A request like “Would you mind opening the 
window” would sound quite bizarre. If you attempted to render it into a 
language like Russian, — at best it would come across as an inquiry as to 
whether the addressee is capable of opening the window, but certainly not as a 
request. As B. Comrie points out, Will you or Can you patterns are not used in 
Russian in the way in English do, and the same applies to the Would you 
pattern. [2, 282]  

While English shows a strong preference for conventional indirectness, 
scientific literature available on Russian requests assigns a more central role to 
direct requests, especially those taking the form of imperative constructions. 
Little is known about Russian requests in the field of cross-cultural pragmatics 
which mainly goes back to Wierzbicka’s writings [6]. Since her main aim is to 
illustrate an Anglo-Saxon bias in politeness research, she emphasizes the role of 
the imperative in performing Russian requests, while pointing out the softening 
effect of the diminutive on its illocutionary force and the restricted applicability 
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of interrogative constructions. Thus, we may say that people speak differently in 
different societies and communities not only because of the use of  different 
languages, but also because of differently used language. The different 
hierarchies of cultural values often leads to a communication failure among 
individuals and social groups.  

In different cultures the notion of ‘distance’ varies. As Wierzbicka notes, 
‘in Anglo-Saxon culture distance is a positive cultural value, associated with 
respect for autonomy of the individual’. In contrast, Russian culture distance is 
often perceived as indifference [6]. English proverbs emphasizing the value of 
distance (such as ‘A hedge between keeps friendship green’/‘He travels the 
fastest who travels alone’/‘Come seldom, come welcome’ and others) sound 
rather odd to Russians as they value solidarity and closeness. Russian proverbs 
claim that ‘It is better to have 100 friends than 100 roubles’ (‘Не имей 100 руб. 
а имей сто друзей.’)/ ‘Even death could be nice while you are among people’ 
(‘На миру и смерть’ красна’)/‘Without a friend one is an orphan, while having 
a friend one is a member of the family’ (‘Без друга сирота, с другом 
семьянин’). 

 The results of our research show that English, in contrast to Russian, 
places heavy restrictions on the use of direct speech acts (especially direct 
orders, etc.), and makes an intensive use of indirect speech acts, i.e. 
whimperatives and other constructions. In interpersonal communication 
directness is a sign of familiarity and closeness, indirectness is taken as tact or a 
lack of closeness and usually signals distance and denotes power. When 
choosing between a direct or indirect speech acts the speaker usually takes into 
consideration the following factors: 

a. the social distance between the speaker and the hearer 
b. the power that the hearer has over the speaker 
c. the degree to which a certain face-threatening act is rated an imposition 
in a specific culture. 

To understand the linguistic and cultural differences mentioned above, we 
have analyzed some examples of whimperative constructions in English and 
their translations into Russian taken from fiction. Let’s begin our study with 
whimperatives which are framed like questions but have the illocutionary force 
of a suggestion and a request: 

(5) “Your cigarette’s gone out. Won’t you have another?” [9] 
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Ваша сигарета погасла. Возьмите другую. [10] 
Here the Russian variant sounds as a direct suggestion or even order, 

whereas the same semantic component is expressed in English with the help of 
the indirect question, i.e. whimperative construction won’t you do x. 

(6) Will you not trust me?" [7] 
Хотите довериться мне? [8] 
Here we deal with a suggestion. It is clear that the speaker did not expect a 

yes/no response but rather wanted an action to be done. 
(7) Should you wish to look at it? [7] 
Хотите посмотреть? [8] 
Молодой человек стал подниматься следом за ней по лестнице. 
The Russian variant of this example clearly expresses the illocutionary 

force of suggestion with the help of the word “Хотите” and the following 
sentence confirms this interpretation.  

(8) Now, will everybody please sit still until they are called upon 
specifically to rise? [7] 

Нет, попрошу не вставать с места, пока вас не вызвали. [8] 
In this example, the Russian translation gives a straightforward (bold-on-

record) suggestion. As we can see in Russian the verb is changed and used in its 
negative form. 

(9) “Will you tell me why you gave me these cards and what they mean?” 
he asked. [7] 

 Объясните, почему вы дали мне эти листки и что они значат? — 
спросил он. [8] 

The Russian variant of this example clearly expresses the illocutionary 
force of suggestion. In English, we have “will you?” structure but the Russian 
translator uses imperative.  

(10) May I not hope for the privilege? [7] 
Скажите, могу ли я надеяться? [8] 
Once again, we see the verb at the beginning of the sentence is used in its 

imperative form but to be more polite the translator uses interrogative sentence. 
(11) "Shall we throw it up?" asked Robbins, "and let the puzzle department 

have a try? [7] 
Не бросить ли нам это? — предложил Робинс. — И не предоставить 
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ли заняться этим делом отделу шарад и ребусов? [8] 
It is worth mentioning that the word “asked” in this example is translated 

into Russian as “suggested” which indicates the illocutionary force of the given 
utterance. 

(12) “Say! You look like a good fellow; come and put up the bail, won’t 
you?” [7] 

«Ты выглядишь как хороший парень; подойди и внеси залог. [8] 
This example is a tag-question, whereas the Russian is not. In our opinion, 

the illocutionary force indicators are made more apparent and obvious by the 
Russian translator. Another important point is that tag questions which are so 
common in English are very rarely used in Russian. 

To sum up, we can state that the English language has more elaborate 
system of request utterances in comparison with Russian. For formulating 
requests it offers a set of models with numerous hedges, modifiers and 
downtonners which dissociate the H from the act and minimise the imposition: 
Do you think you could possibly do X, please?/I was just wondering whether 
you could possibly do X or I was thinking maybe you wouldn’t mind doing X. 
Such formulas are not used in Russian as Russian speakers never minimise their 
imposition to such an extent; these formulas are perceived as too elaborate, 
ambiguous and overpolite. However, the main differences between the two 
languages in this respect emerge not so much in the set of formulas but in the 
choice of linguistic forms and strategies for formulating a request. An attempt to 
reduce the imposing nature of a request is much more typical of English 
communication than of Russian. Russians prefer more structurally direct 
requests than the English, who tend to choose structurally indirect 
constructions and make a bigger effort to minimise their imposition. A higher 
level of Power distance typical of Russian culture in asymmetrical contexts on 
the one hand and a higher level of solidarity on the other hand allow the 
Russian speakers to be more direct and demanding. Such speech behavior is 
taken for granted and at the same time does not sound impolite. This fact proves 
that in intercultural aspect directness does not always mean impoliteness and 
politeness does not always require indirectness. 
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«Wh«Wh«Wh«Wh»»»»----ՈՎՈՎՈՎՈՎ    ՍԿՍՎՈՂՍԿՍՎՈՂՍԿՍՎՈՂՍԿՍՎՈՂ    ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆ    ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԻԻԻ    
ԴՐՍԴՐՍԴՐՍԴՐՍԵՎԵՎԵՎԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸՈՐՈՒՄՆԵՐԸՈՐՈՒՄՆԵՐԸՈՐՈՒՄՆԵՐԸ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ    

ԱՆԳԼԵՐԵՆԱՆԳԼԵՐԵՆԱՆԳԼԵՐԵՆԱՆԳԼԵՐԵՆ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ՌՈՒՍԵՐԵՆՌՈՒՍԵՐԵՆՌՈՒՍԵՐԵՆՌՈՒՍԵՐԵՆ    ԼԵԶՈՒՆԵՐՈՒՄ՝ԼԵԶՈՒՆԵՐՈՒՄ՝ԼԵԶՈՒՆԵՐՈՒՄ՝ԼԵԶՈՒՆԵՐՈՒՄ՝        
ՕՕՕՕ    ՀԵՆՐԻԻՀԵՆՐԻԻՀԵՆՐԻԻՀԵՆՐԻԻ    ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆԵՐԻՆԵՐԻՆԵՐԻ    ՀԻՄԱՆՀԻՄԱՆՀԻՄԱՆՀԻՄԱՆ    ՎՐԱՎՐԱՎՐԱՎՐԱ    

    
ԱղաջանյանԱղաջանյանԱղաջանյանԱղաջանյան    ՆունեՆունեՆունեՆունե    

Հումանիտարգիտությունների ֆակուլտետ, 
«Անգլերեն լեզու և գրականություն»,  
մագիստրոսական թեզի ղեկավար ̀ 

մ. գ. թ., դոցենտ Ա. Առաքելյան 
    

ԱմփոփուԱմփոփուԱմփոփուԱմփոփումմմմ    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. . . . անուղղակիություն, հրամայականներ, 

խոսքային ակտեր, խնդրանքներ, քաղաքավարության տեսություն, 
միջմշակութային գիտակցում 

Անգլերենում «wh»-ով սկսվող հրամայական նախադասությունները 
մի դեպքում արտահայտում են հրաման կամ խնդրանք, մյուս դեպքում՝ 
քաղաքավարի անուղղակի հարցադրումներ, որոնք ունեն շարահյուսա-
կան հատուկ կառուցվածք: Վերջիններիս խոսողական (իլոկուտիվ) գոր-
ծառույթի առանձնահատկություններն էլ քննվել են սույն հոդվածում՝ ըստ 
անգլերեն և ռուսերեն լեզուների զուգահեռ օրինակների։ Փորձ է արվել 
պարզաբանել, թե տվյալ կառույցներն ինչպես են թարգմանվում ու 
կիրառվում ռուսերենում: Այս կառույցների վերլուծության արդյունքում 
բացահայտվում են մի շարք մշակութային և լեզվական առանձնահատ-
կություններ։ 
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кросс-культурная реализация 

Повелительные предложения, начинающиеся с Wh, выражают приказ 
или просьбу на английском языке, но имеют синтаксические особенности 
вежливых или косвенных вопросов. Цель данной статьи — изучить 
лингвистические особенности этого типа повелительных предложений и 
их иллокутивную функцию в современном английском языке. В статье 
дается краткий обзор этих уникальных языковых структур с проведением 
параллелей между английским и русским. Была предпринята попытка 
выяснить, как эти структуры переводятся и используются в русском языке, 
и в результате анализа этих структур был выявлен ряд культурных и 
языковых особенностей. 
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Language is a mode of communication. It is the most widely used and 
technologically advanced mode of human communication. People, as social 
beings, need to contact with one another. In their interaction, people use 
language as means of communication. 

Language is a unique tool which enables people to express their thoughts 
and communicate ideas. The English scholar and phonetician Henry Sweet 
defines language as the expression of thoughts and ideas by means of speech 
sounds. Speech sounds are then combined into words, and words – into 
sentences [Sweet, 1900]. Nevertheless, language is not merely a combination of 
words and phrases, and it never remains the same. Language constantly 
changes depending on different purposes in accordance with various situations 
and times․ Thus, it is quite important to study the principal criteria which 
make the speaker choose a particular word or phrase. This is what pragmatics 
deals with. [6] 

Pragmatics is one of the branches of linguistics which studies language in 
use; it shows how the context can affect the meaning. Rather than considering 
the literal illocutionary force of the utterance, pragmatics goes far deeper into 
its hidden meaning and serves as a firm base for language interactions and 
contact. It shows that the utterance often goes beyond its syntactic form. Thus, 
the hearer has to decode the speaker’s message to guess the intended meaning 
and to keep the conversation going. Pragmatics relates to various fields of study, 
including Politeness Theory. [3] 

It’s well known that communication and the ways of questioning have 
always been one of the disputable points of expressing the best qualities of a 
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person. Questions help us to understand better, to communicate, and it’s 
difficult to imagine a conversation without questions and responses. We can’t 
imagine questions without the interpersonal aspect either. Someone with great 
interpersonal skills might be able to speak so that people can listen, decode body 
language, negotiate easily and be able to communicate effectively. 

Communication occurs at four levels: intrapersonal, interpersonal, 
organizational and macro-social. The focus of the study of communicative 
relationships at the level of interpersonal communication is restricted and fixed 
between two individuals or in a very small group context. [2, p. 159] 

Before asking a question it’s important to know what kind of question 
should be asked. It can be alternative question, closed questions and open 
questions.  

There are different kinds of questions in English: known-information and 
information-seeking questions, open and closed questions, general or yes/no 
questions, special questions using wh-words, alternative questions, and 
disjunctive questions or tag/tail questions. These kinds of questions are widely 
used in English, and you need to prepare yourself to give the correct answer to 
each one. 

A.Freed and S.Ehrich differentiate between two forms of teacher question: 
known-information and information-seeking. [2, p. 160] There is a significant 
difference between the questions that teachers ask students in classrooms and 
outside classrooms.  

(1) Speaker A: What time is it, Denise?  
Speaker B: 2:30.  

Speaker A: Thank you, Denise. 
(2) Speaker A: What time is it, Denise? 
Speaker B: 2:30. 
Speaker A: Very good, Denise. 
The first situation shows that the speaker asks another person for 

information that the second person supposedly has. The second person provides 
this information and the first one thanks the second for his trouble.  

The second situation is absolutely different from the first one. The answer 
“Very good” shows a kind of assessment, evaluation of the previous reply, 
somehow comment on a reply to the question. 

Known-information questions, often described in contrast to information-
seeking questions, are usually defined by their function (i.e., the action that 
teachers use the question to accomplish) and the questioner’s state of 
knowledge. 
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Searle (1969, 66, 69) originally focused on the action that the question was 
being used to perform. He categorized questions into two different types with 
reference to the speaker and the hearer: (1) real questions and (2) exam 
questions: “In real questions S wants to know (find out) the answer, in exam 
questions, S wants to know if H knows … thus asking questions is really a 
special case of requesting information (real question) or requesting that the 
hearer display knowledge (exam question)”. [2, p. 161] 

In this context we have found that we regularly use both types of 
questions: questions to which we know the answer (i.e., they have a “correct” or 
a set of “correct” answers in mind) and ordinary, information seeking questions.  

We have also studied the regular use of known-information questions. 
However, unlike the known-information questions discussed in the pedagogical 
literature, these questions are rarely used exclusively to test students’ 
knowledge. They are most commonly used to provide the students with 
information that might help them to correct their own mistakes either in their 
writing or their talk about their writing. These questions operate as hints by 
targeting the problem and often suggesting a solution.  

 Closed questions invite a short answer. It is usually easy to answer because 
the choice of answers is limited. It can be even one word answer: “Yes” or “No” 
(e.g. As I understand you want a cup of tea, biscuits. Do you want anything else 
madam? No, thank you). On the other hand, open questions allow for much 
longer responses and therefore, it is more informative. Open questions are broad 
and require more than one or two words for an adequate answer. [2] 

Yes-no questions are not used to ask for new information, but rather to 
express information or thoughts, especially “negative ones”.  Examples of daily 
communication also highlight this point. When questions require actions such 
as invitations, offers or requests, recipients often respond by first answering the 
question and then dealing with the action taken by the question. For instance, 
in response to the offer “Would you like a cup of coffee?” the response “Yes, 
thank you” first answers the question (“yes”) and then responds to the offer 
(“thank you”) (Schegloff 2007). [5] 

Similarly, the question “Is Judy there?” at the beginning of a telephone call 
both asks a question and asks the receiver to carry Judy to the phone, providing 
that the answer to the question is “yes.” The response “Yeah, just a second” 
performs two actions, carries out two acts. This affirmative answer makes the 
action relevant, to comply with the order. However, it is not rare for recipients 
to respond to such requests in phone conversation openings without answering 
the question itself. 
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In English, the alternative question is a form of question in which the 
questioner offers the listener unbiased choices linked by the explicit disjunctive 
morpheme ‘or’ and the answer is supposed to be associated with one of these 
choices. Here we have an alternative question to which the answer can be 
either tea or coffee but never both: 

(3) Did John order coffee or tea? [5] 
It presupposes that John ordered coffee or John ordered tea, but not both: 

as a result, these questions are called ‘close-choice questions’ since they allow 
the addressee to select the answer from the list of finite responses. The selection 
of potential responses does not require respondents to say something in their 
own words. 

(4) Did John go to Japan by boat or plane? 
(5) Do you want tea or coffee? 
(6) Do you mean to say edit or rewrite?  
The speaker here wants the addressee to make a choice and tell him/her 

whether to ‘edit’ or to ‘rewrite’. These are the two alternatives available. This 
sentence has a more fully expanded counterpart (i.e. do you mean to say edit, or 
do you mean to say rewrite?) (Celce-Murcia and Olshtain, 2001: 42-43). [7] 

Syntactically, AQs are differentiated by the obligatory presence of ‘or’ 
which cannot be combined with ‘either’. The contrasting disjunctive marker 
‘either...or’ which expresses the standard disjunction shows that either the 
disjointed assumptions are valid as in (5). 

Ahn (2005:2) points out that in English, there are a number of categories 
ranging from a noun (word) as in (7), an adjective as in (8), a prepositional 
phrase as in (9), a verb phrase as in (10), to an indefinite pronoun as in (11), in 
the disjunctive constituent of AQs: [1] 

(7) Would you rather study physics or chemistry next semester? 
(8) Do you consider him smart or dull? 
(9) Do you live in Queens or Brooklyn? 
(10) Did you buy it, or did someone give it to you? 
(11) Do you like her or love her? 
The study of alternative questions allow us to conclude that alternative 

questions show a kind of attempt to propose truth. This type of questions unlike 
other ones cannot be answered by “yes” or “no” and have to be answered by a 
concrete sentence providing some information about the truth or falsity of the 
proposition. 

Bolinger (1978:90) states that when asking an alternative question, the 
speaker simply searches of the answer. The speaker wants to make the 
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impression that he has no bias with respect to one or the other alternative as 
being more useful for the conversation goal. 

An alternative question can be posed with the interrogative marker on 
both alternatives, which may both be positive as in (12) or negative as in(13):  

 (12) Was it one tire or two?  
 (13) Are you going or not?  
 (14) (tell me) did they tell you to do it or not?  
The study and interpretation of this sequence shows that the use of “or” 

softens the meaning of the question, makes it a polite request rather than a 
demand of information. We have a feeling that the teacher leads the student to 
choose the right option by putting the correct answer in second position. In this 
sequence each question follows a particular goal. Thus, the first question 
presents the original item, while the second one is an appiel to make a choice. 
The third alternative has a color of asking for, pleading rather than giving a 
strong demand to have a final reply to the questions. Practice shows that in 
most cases students eagerly answer to the second or preferred alternative. 

It’s worth mentioning that there are two kinds of alternative questions: 
questions expecting yes/no questions and those resembling wh-questions. An 
alternative question is structurally similar to a yes/no question because it also 
begins with the operator and is followed by the subject, but instead of expecting 
a yes or no answer, it represents alternatives for the addressee to choose 
between: 

(15) a. Do you want one or two? 
b. Two. 
It can be obvious from this situation that in a yes/no question, one of the 

options is correct while the other one is not. The options presented by the 
speaker are often ignored by the listener, as in (15b). 

In contrast to yes/ no questions, alternative yes/ no questions allow not 
only near-identical alternatives to be conjoined, but they can also be conjoined 
with different subjects, as in (16). They may also have three conjuncts, as in 
(17). 

(16) Did you lose it, or did it get stolen? 
(17) Did you read it, did someone tell you about it, or did you hear it on 

the radio? 
They can also be made up of clauses with various tenses and subjects that 

can be used as alternatives: 
(18) Did you brush the dog, or am I going to have to do it? 
According to Celce-Murcia and Larsen-Freemen (1999: 264), Wh-Alternative 
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Question is made up of two different questions: a wh-question followed by an 
elliptical alternative question: [7] 

(19) Where did you go, the bakery or the grocery store?  
(20) What do you want me to do- sing, dance or twirl the bat on? 
Alternative wh-questions are structurally related to wh-questions, 

according to Biber et al. 1999: 208). Both types of interrogatives include the 
specification of an unknown point, which is expressed by a wh-word in one 
case and a list of alternatives in the other. In this case, both forms may be used 
in the same situation: 

 (21) Which one should I use, the blue or the pink? 
In this example the wh-question is followed by an elliptical alternative 

question. The alternative question reduces the number of potential responses to 
the wh-question. 

Questions about alternatives are often shortened in two ways. The first 
way to shorten a question is to stop using the same verb twice: 

 (22) Did you want a black and white film or colour? 
The second option is to limit the options to only one, as in: 
 (23) Tea, coffee or mineral water?  
The example contains three or more choices. 
(24) True or false?  
The choice is limited to two items. 
(25) Ready?  
This example contains only one option, one item. 
Alternative questions may be shortened without providing more 

background and information. Of course, such shorten way of using alternatives 
is commonly used in everyday conversation. 

Alternative questions can also be used in situations where the speaker 
wishes to assist someone who is truly in need: 

(26) Shop-seller: Can I help you please?  
 Customer: Yes, please. I would like to buy this shirt.  
What about its colours?  
 Shop-seller: What remains is two colours only? Would you like the blue 

shirt or the red one? 
Trying to help the customer in a polite way, he offers the options that he 

will like more. The reader may have a feeling that the shop-seller directly (may 
be subconsciously) makes the customer choose the colors the shop-seller prefers 
himself. At the same time, he is presenting something to the customer by 
providing a chance to choose. 
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Wh-questions serve for many communicative purposes. Wh-questions 
seek information that is unknown but desired by the speaker and is believed to 
be known by the addressee. Furthermore, the speaker must be aware of when 
certain questions are appropriate to use in a discourse/conversational 
environment. 

Wh-questions are a significant class of questions that arise in natural 
languages. Below we discuss several prominent kinds of wh-questions: 

(27) Who did Alice invite to her birthday party? 
(28) What is something that Alice really likes? 
(29) Who is Alice married to? 
(30) Who is married to whom? 
(31) Which students did Alice invite to her party?  
First of all we will distinguish mention-all questions such as (27) from 

mention-some questions (28) and single-match questions (29). Then we will 
turn to questions with multiple wh-words (30), and ones involving explicit 
domain restriction (31). [5] 

Speaking about types of questions and alternatives in particular, it is 
important to highlight the problem of violating some principles, mainly the 
principle of politeness. We have studied the politeness principle according to 
Brown and Levinson. It is well-known that in general terms, politeness is seen 
as a feature of interpersonal conduct whereby a person shows his/her regard for 
another person by trying to make that person feel comfortable or by making an 
obvious effort to avoid making that person feel uncomfortable. 

According to Brown and Levinson, in order to enter into social 
relationships, we must understand and demonstrate comprehension of the face, 
public self-image. They noted that across cultures it is a common trait for 
speakers to value each other’s self-image, wishes, take into account their 
feelings, and avoid face threating acts. Brown and Levinson agree that everyone 
has two types of faces: positive and negative. Positive face is characterized as the 
desire for an individual’s wants to be valued and approved of in social 
interaction, while negative face is the desire for freedom of action and freedom 
from imposition. There are four types of politeness strategies, described by 
Brown and Levinson that sum up human “politeness” behavior: bald on-record, 
negative politeness, positive politeness, off-record. When a speaker expresses a 
bald on-record politeness strategy, he or she is making a clear advice, demand, 
offer or invitation in a direct way. [4] 

We put under consideration the violation of maxims. When the speaker 
violates maxims he does something that causes the listener to misunderstand the 
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significance of the utterance. As a result, the hearer just understands the 
utterance’s surface context. In case of violation of quantity maxim, he or she 
does not provide enough information to the listener to understand what is being 
discussed. 

In relation to off-record, Brown and Levinson explain that if you do it off-
record, you ask for support implicitly and say it loudly enough for the neighbors 
to hear. It means that off the record is a nice way of politeness. The utterances 
are not addressed explicitly to the listeners. It is fair to assume that violation of 
maxims are often induced by the use of off-record politeness strategies, and 
when speakers share off-record politeness strategies, they create the implied 
sense that may violate the maxims. A question is any interrogative phrase 
uttered by the speaker in order to elicit knowledge from the listener. In order to 
ensure a normal and fair relationship, questions seem to be important resources 
in communicative exchanges. It’s also one of the tools that helps people 
understand what they’re saying. Since the main goal of asking a question is to 
obtain unfamiliar information, it is a direct access to knowledge. [8] 
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ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ    ՀԱՐՑԵՐԻՀԱՐՑԵՐԻՀԱՐՑԵՐԻՀԱՐՑԵՐԻ    ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ    ԵՎ ԵՎ ԵՎ ԵՎ 
ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ    ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆՆՆՆ    ԱՆԳԼԵՐԵՆՈԱՆԳԼԵՐԵՆՈԱՆԳԼԵՐԵՆՈԱՆԳԼԵՐԵՆՈՒՄՒՄՒՄՒՄ    

    
Բրուտյան ԱննաԲրուտյան ԱննաԲրուտյան ԱննաԲրուտյան Աննա    

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ, 
«Անգլերեն լեզու և գրականություն»,  
 մագիստրոսական թեզի ղեկավար ̀ 

մ. գ. թ., դոցենտ Ա. Առաքելյան 
    

ԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփում    
Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.    տեղեկատվական հարցեր, տեղեկատվություն 

փնտրող հարցեր,  «մաքսիմներ», դեմքի տեսություն, դրական ու բացասա-
կան դեմք, քաղաքավարության սկզբունքը 

Հոդվածում ուսումնասիրվել են հարցերի տեսակները` որպես 
հաղորդակցության գործիքներ, և քաղաքավարության նորմերի ճիշտ 
կիրառումը հարցերում։ 

Ձևի և կառուցվածքի տեսանկյունից անգլերենի հարցական նախա-
դասություններն աչքի են ընկնում իրենց բազմազանությամբ, որոնցից 
սույն հոդվածում քննվել են այլընտրանքային հարցերը, որոնք, ինչպես և 
մյուս հարցական նախադասությունները, կարող են հանդես գալ ինչպես 
ուղիղ, այնպես էլ անուղղակի խոսքերում։ 

Այլընտրանքային հարցերը կազմվում են թե (or) համադասական 
շաղկապով, սակայն որոշ դեպքերում դրանք չեն պարունակում երկընտ-
րանքի իմաստ։ Ուսումնասիրված օրինակներից եզրակացրինք, որ այլ 
ընտրանքային հարցերը պարունակում են խորհուրդ, սպառնալիք, 
վրդովմունք և այլն։ 

Հոդվածի երկրորդ մասում քննվել է քաղաքավարության նորմերի 
ճիշտ կիրառումը հարցերում՝ ըստ Պ. Բրաունի և Ս. Լևինսոնի տեսու-
թյունների։ Քաղաքավարության տեսությունը կարող է կիրառվել, ինչպես 
նաև խախտվել բազմաթիվ հարցերում։ Քաղաքավարի վարվելակերպի 
հիմնական նպատակն է դիմացինին ցույց տալ, թե քաղաքավարի 
հարցման դեպքում ինչպիսի բարեկիրթ երկխոսություն կստեղծվի: Այդ 
նպատակին հասնելու համար կան մի շարք միջոցներ, որոնց ճիշտ 
գործածելու դեպքում կստեղծվի քաղաքավարի շփում, և քաղաքավարու-
թյան նորմերը կպահպանվեն։ 
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СТРУКТУРНЫЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРНЫЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРНЫЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРНЫЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
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Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:    альтернативные вопросы, вопросы с известной 
информацией, вопросы для поиска информации, максимы, теория лица, 
позитивное и отрицательное лицо, принцип вежливости 

В статье рассматриваются типы вопросов как средства общения и 
правильное применение этикета в вопросах. Рассмотриваются типы 
вопросов. Английские вопросы, как и другие вопросительные предло-
жения, могут иметь как прямые, так и косвенные вербальные действия. На 
примерах мы поняли, что альтернативные вопросы содержат совет, угрозу, 
возмущение и т. д.. С точки зрения структуры։ английские вопросительные 
предложения отличаются своим разнообразием. В некоторых случаях 
вопросительные предложения не содержат смысла дилеммы․ 

Мы также изучили принцип вежливости, согласно примеру Брауна и 
Левинсона, пришли к тому, что теория вежливости может быть применена, 
а также нарушена во многих вопросах. Для достижения этой цели есть ряд 
средств, при правильном использовании которых возникнет вежливое 
общение и нормы вежливости сохранятся. 
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As we all know every speaker tries to express his or her thoughts the way 

that is understandable for a hearer. In other words, we may say that the speaker 
tries to help the hearer to perceive the meaning of his utterance successfully. 
One of the most important ways of reaching a successful communication is to 
have a texture - the quality of being recognizably a text rather than a collection 
of unconnected words or clauses. [1] 

Аll the recourses that contribute to the creation of the texture between the 
whole text or different paragraphs of the text are combined under one name - 
“cohesion”.  

One of the cohesive devices that successfully help the talk stream is 
ellipsis. Ellipsis is a linguistic phenomenon whereby certain parts of a sentence 
are omitted or deleted, and have to be retrieved from discourse or real-world 
context [2]. Being motivated by the principles of information efficiency 
encoding, information constancy, cognitive economy, prominence, cooperation 
in dialogue, relevance, and intentionality, ellipsis becomes an important tool for 
carrying out efficient, natural and engaging dialogue [2]. 

Ellipses occur pervasively in language, especially in conversational settings 
and world languages use some or the other form of eliding redundant 
information, making this phenomenon universal in nature and extremely 
important for linguistic research. Many sentences, traditionally defined as 
complete, with more rigorous analysis turn out to be incomplete with the 
ellipsis of one or another component. 

This article is an attempt to analyse elliptical noun phrases and one-
insertion patterns in O. Wilde’s “The Picture of Dorian Grey”.  
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The nominal ellipsis is the omission of a head noun in a noun phrase (NPs) 
and its purpose is to avoid explicitly mentioning or repeating a noun. Often 
nominal ellipses involve deletions of nouns after numerals, quantifiers or 
adjectives. Compared with other ellipsis types, nominal ellipses typically occur 
in various registers of spoken language as well as in different written text types 
such as narrative, technical or business writing. 

Prenominal items in English can be classified according to the type of 
anaphoric nominal head they take. Some elements allow for an empty slot, that 
is, noun ellipsisnoun ellipsisnoun ellipsisnoun ellipsis only, while others only allow for one(sone(sone(sone(s). A range of items allow 
for both forms and some are incompatible with nonlexical nominal material 
altogether. The latter comprise the singular indefinite article, dependent 
possessive determiners, and the dependent negative determiner no. However, 
all of these forms have counterparts that occur without nominal head, such as 
none, mine, yours, and the like. [2] 

Most determiners can occur in elliptical noun phrases. The following 
examples illustrate instances of elements that license a noun ellipsis only, that 
is, where one-insertion is not possible. Those are plural demonstratives, cardinal 
numerals, as well as both, any, some, several, many, more, most, and 
possessives. 

(1) Gold hair, blue eyes, and rose-red lips. All were there.[68]  
(2) They flaunt their conjugal felicity in one's face, as if it were the most 

fascinating of sins. Religion consoles some. [57] 
(3) The joy of Beatrice was my joy, and the sorrows of Cordelia were mine 

also. [49] 
According to Stirling and Huddleston, [6] these elements cannot be used 

with nominal one. The same holds true for cardinal numerals, all, both, many, 
some, several, a few, and few, as well as genitive constructions. But in some 
nonstandard varieties of English, one is occasionally used with the genitive.  

(4)  I never quarrel with actions. M (quarrel) is with words. [107] 
Another type of determiner that is incompatible with one-insertion is a 

quantifier that measures over masses such as much/many. 
(5) “Can you remember any great error that you committed in your early 

days, Duchess?” he asked, looking at her across the table. 
“A great many, I fear,” she cried. [24] 
Discourse-referential adjectives, which do not denote properties but rather 

establish relations between referents, such as ordinal numerals, next, and last, as 
well as determiners such as each, either, neither, which, another, and other 
allow for both noun ellipsis and one-insertion.  
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(6) “But what world says that?” asked Lord Henry, elevating his eyebrows. 
“It can only be the next (one). This world and I are on excellent terms.” [98] 

(7) I have never had such a friend as you, and I shall never have such 
another (one). [16] 

(8) "Show him to me. Which (one) is he? [39] 
The following examples show that neither the definite article nor the 

distributive determiner every appears in elliptical noun phrases. 
(9) “Before which Dorian? The one who is pouring out tea for us, or the 

one in the picture?” [17] 
(10) “You like everyone; that is to say, you are indifferent to everyone ”. 

[6] 
Note that the indefinite singular article a(n) (in contrast to numeral one) 

neither allows for a noun ellipsis nor a one-insertion pattern:  
(11) You are going to a new world, and I have found one/ *a (one). [39] 
While discourse-referential modifiers allow for a noun ellipsis, matters 

become more complex when it comes to descriptive adjectives in elliptical noun 
phrases. The following adjectives are potential licensors of noun ellipses: [7] 
superlatives and definite comparatives (12), modifiers denoting colour, 
provenance and composition, as well as adjectives that denote basic physical 
properties such as age and size.  

(12) a. ... I know that the work I have done, since I met Dorian Gray, is 
good work, is the best (work) of my life.  

b. Two young men in evening dress passed him. The elder (man) lay back 
and looked at him with half-closed eyes. 

Definiteness is another factor that plays a crucial role in terms of 
construction’s acceptability. The use of the indefinite article with the above-
mentioned adjectives either reduces the acceptability or results in an 
unacceptable structure. The licensing of noun ellipsis is tied to certain semantic 
classes of adjectives, but matters are not as straightforward as they may seem. 
Not only is there а considerable disagreement in the literature as to which 
adjectives allow for the noun to remain silent in English, some approaches even 
deny the existence of the phenomenon altogether. Sleeman, [5] for example, 
claims that in English, colour adjectives are the only descriptive adjectives that 
allow for the noun (or the nominal) to be omitted, whereas, for example, 
Llombart-Huesca marks examples as the one outlined in example (12a) as 
ungrammatical and claims that one has to be inserted to get an acceptable 
structure [3]. 

The noun ellipsis with modifying adjectives is generally absent in English, 
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but it is possible in a very salient context, that is, when a sharp contrast is 
expressed, the content of the nominal can be recovered. The choice between 
noun ellipsis and one-anaphora should be in free variation. 

Apart from their distributional properties, elliptical noun phrases and 
those containing one display considerable overlap with respect to semantic 
properties. This is due to both forms being devoid of lexical meaning—both are 
anaphoric and hence need an antecedent in order to be interpretable, even 
though the latter does not necessarily have to be linguistically realized. The 
type of anaphora encoded in the present cases is a rather special one, because 
neither of the two forms substitutes for the full noun phrase (as pronouns do). 
Rather, the anaphoric relation holds below a phrase level. This implies that in 
terms of one-insertion patterns and noun ellipses, the phrase containing the 
antecedent is not coreferential with the phrase containing the anaphoric form, 
as is the case for pronominal noun phrases. The following examples illustrate 
this difference. In example (13), the two highlighted noun phrases refer to the 
same entity; in example (14) they do not. 

(13) “And the duchessthe duchessthe duchessthe duchess loves you very much, but    sheshesheshe likes you less, so you 
are excellently matched”. [114] 

 (14) And, certainly, to him life itself was the first, the greatest, of the arts, 
and for it all the other artsall the other artsall the other artsall the other arts seemed to be but a preparation. [73]  

On semantic level, one-insertion patterns and noun ellipses are subjects to 
the same conditions. There is a type of nounless noun phrase [7] that gets a 
default interpretation if no antecedent is available. An example is provided 
below. 

(15) Even to read of the luxury of the dead was wonderful. [76] 
In light of the above, it is evident that one-insertion patterns and noun 

ellipses are closely related—there are obvious parallels that suggest that the two 
forms are different manifestations of one underlying phenomenon. Both are 
devoid of lexical meaning, that is, they denote no semantic concept. Both 
display the same distributional properties (modifiers but no complements).  

This implies that the noun ellipsis is considered to involve an empty 
nominal element as well. Suffice it to state for the present purpose that there are 
two versions of a descriptively empty noun, one being silent and the other 
being overt. 
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««««OOOONNNNEEEE» » » » ՆԵՐԴԻՐԻՆԵՐԴԻՐԻՆԵՐԴԻՐԻՆԵՐԴԻՐԻ    ԶԵՏԵՂՄԱՆԶԵՏԵՂՄԱՆԶԵՏԵՂՄԱՆԶԵՏԵՂՄԱՆ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ԱՆՎԱՆԱԿԱՆԱՆՎԱՆԱԿԱՆԱՆՎԱՆԱԿԱՆԱՆՎԱՆԱԿԱՆ    ԶԵՂՉՄԱՆԶԵՂՉՄԱՆԶԵՂՉՄԱՆԶԵՂՉՄԱՆ    
ԿԱՂԱՊԱՐՆԵՐԻԿԱՂԱՊԱՐՆԵՐԻԿԱՂԱՊԱՐՆԵՐԻԿԱՂԱՊԱՐՆԵՐԻ    ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ    ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ    

((((ՕՕՕՕսկարսկարսկարսկար    ՈՈՈՈւայլդիւայլդիւայլդիւայլդի    ««««ԴԴԴԴորիանորիանորիանորիան    ԳԳԳԳրեյիրեյիրեյիրեյի    դիմադիմադիմադիմանկարընկարընկարընկարը» » » » երկիերկիերկիերկի    հիմանհիմանհիմանհիման    վրավրավրավրա))))    
 

ԶարգարյանԶարգարյանԶարգարյանԶարգարյան    ԱստղիկԱստղիկԱստղիկԱստղիկ    
Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ, 

«Անգլերեն լեզու և գրականություն»  
 մագիստրոսական թեզի ղեկավար ̀ 

բ. գ. թ., դոցենտ  Լ. Վարդանյան 
ԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփում    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր.... զեղչված գոյականով արտահայտություններ, 
համախմբում, բացթողում, ցուցական դերանուններ,  քանակական 
թվականներ 

«Օne» ներդիրը և գոյական-անդամի զեղչումը սերտորեն կապված են 
միմյանց: Գոյական-անդամի զեղչումը տեղի է ունենում նախադասության 
մեջ, երբ գոյականական բառակապակցության մի մասը (բառ կամ բառերի 
խումբ, որը գործածվում է որպես ենթակա կամ ուղիղ խնդիր) կամ դուրս է 
մնում նախադասության կազմից, կամ փոխարինվում է «օne» ներդիրով: 
Օսկար Ուայլդի «Դորիան Գրեյիդի մանկարը» երկի լեզվական վերլուծու-
թյունից պարզ դարձավ, որ երկուն էլ նույն երևույթի լեզվական տարբեր 
դրսևորումներն են: Երկուսն էլ զուրկ են իմաստից, նախադասության մեջ 
ունեն նույն գործառույթը և շարահյուսական նույն պաշտոնը։ 
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Вкладка «one» и эллипсис существительного члена тесно связаны. 
Эллипсис существительного происходит в предложении, когда часть 
существительной фразы (слово или группа слов, используемых в качестве 
подлежащего или прямого объекта) либо исключена из предложения, либо 
заменена вкладкой «one». Лингвистический анализ «Портрета Дориана 
Грея» Оскара Уайльда показал, что это разные языковые проявления 
одного и того же жанра. Оба лишены смысла, в предложении имеют одну и 
ту же функцию и одно и то же синтаксическое положение. 
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Discourse markers and discourse particles are abunandtly used in many 

languages and perform various functions in speech. Their functions include, but 
are not limited to showing the relationship between an utterance and the prior 
discourse, bringing the listener’s attention to the upcoming utterance, and 
showing the speaker’s attitude towards the situation. 

Particles, in general, lack the potential to inflect. They are a heterogeneous 
lexical category. Modal particles are metalingual expressions stipulating the 
mood, subjective evaluation or slant of the interlocutor to the hearer in regard 
to certain traits and elements of the communicative situation. The background 
or a part of the situation is familiar to the hearer, hence there is a connection 
with the previously uttered sentences or acts, the speaker’s outlook and 
preference. Theodor Ickler (1994) indicates that modal particles relate to a 
context, comment on the specific utterance where they appear, comment 
regarding the logical and rhetorical classification into the communicative 
context (“weil alle Modalpartikeln einen Kontextbezug herstellen”) [Ickler 
1994: 382] . 

Many linguists (Fillmore (1984), Nehls (1989), Abraham (1991b), Fischer 
and Drescher (1996)) have reflected on the lexical and grammatical 
correspondents of modal particles; they state that modal particles can be 
replaced by conjunctions, adverbs, formulaic expression, auxiliary verbs, or tag 
questions. Some scholars, such as König and Stark (1991), claim that on a 
lexicological approach the equivalence of modal particles should be based on the 
level of the following larger unit, the phase, the clause, or the whole sentence. 
Yet, not all the time the equivalents are identified, therefore, another group of 
linguists, such as Fillmore (1984), O’Sullivan and Rösler (1989), Abraham 
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(1991a), Fischer and Drescher (1996), argue that if the number of modal 
particles which are used in German are equally translated into English, then we 
will have a very mannered speech in the latter language. Developing the 
argument, Nehls (1989) and Fillmore (1991) state that the translated equivalent 
is not just based on individual utterances, but also on the argumentative 
context. As a final argument, it is accepted that the relationship between 
pragmatic pretext and the utterance in English is possible to express both by 
particular lexical or grammatical means and by the interaction of several 
alternatives. In regard to doch, its meanings in English may be expressed in the 
following possible ways: a) would better, b) rather, c) on the other hand, d) in 
that case, e) but, f) although, g) then, h) [Kersin Fischer] . 

German has a rich system of particles - Weydt (1969) has found that 13 of 
100 counted words were particles. German modal particles are: aber, auch, bloß, 
den, doch, eigentlich, eben, etwa, erst, halt, ja, nun, nur, schon, vielleicht, 
ruhig, wohl.  

Not only Weydt (1969), but also other scholars, such as Helbig (1988), 
König (1997), and Diewald (2007) have separated a list of criteria for modal 
particles: 

▪ They cannot be used as an answer to a question, without changing their 
meaning. 

▪ They cannot be placed in the initial position of the sentence.  
▪ They operate over the sentence.  
▪ They do not change the truth value of the sentence. 
▪ Their usage is restricted to certain types of sentences. 
▪ They follow a finite verb. 
▪ They cannot carry out a negation.  
▪ They cannot be coordinated with and/or.  
▪ They have homophones in other lexical categories.  
▪ Depending on the position in the sentence and on the stress difference, 
they may have more than one meaning and function. [Fabian Bross 
2012:197] 

In this article we have concentrated on German discourse particle “doch”, 
have thoroughly investigated its meanings and functions in German based on 
the study of some linguists (Elena Karagjosova (2001), Ickler (1994), König 
(1997), and Gabriele Greafen (2000)). According to their investigation “doch” 
can be used with the following meanings: contradiction between the utterance 
and the act, contradiction between the knowledge or conventions, denial of 
expectation, semantic opposition, concession, a way to negate a previously 
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mentioned negative sentence and to agree with the previously mentioned 
positive sentence. In our research we have tried to reveal new meanings and 
equivalents of “doch” in English. We assume that in case of the usage of these 
discourse markers in two or even more languages, the meanings and functions 
are getting much more vivid and overt. Comparative analysis allows us to feel 
these subtleties in the context more vividly that would not allow any other 
linguistic method of investigation.  

According to Ickler (1994) doch indicates a contradiction between the 
utterance and the act, the knowledge or conventions. Doch is used when the 
speaker thinks that the hearer was not keeping up with the conversation and 
with the usage of doch the speaker assures a previously mentioned statement. 
[Ickler 1994:402] 

Gabriele Graefen (2000) asserts that the functional meaning of doch is to 
call off a negation and to act a contradiction. Her claim is based on the function 
of response particle doch, which she considers to be primary. She states that all 
other uses follow the scheme, which is typical to the response particle. That 
scheme is based on three steps: a) the speaker introduces a new element 
(knowledge, information) into the discourse; b) one of the participants expresses 
an objection to it (questioning); c) the speaker rejects the objection [Greafen 
2000:87] . 

However, Elena Karagjosova casts doubt on that scheme, saying that it 
does not at all apply to conjunction doch: the explanation is that even though 
the speaker points out an objection, s/he does not reject it, moreover, s/he 
affirms it. Therefore, not only Karagjosova (2001), but also König (1990) propose 
that the meaning of the various senses of doch fulfills by the following 
functions: coordinating conjunction, adverb, modal particle, and response 
particle. They have done this classification with regard to prosodic (intonation, 
stress, rhythm) and syntactic criteria [Elena Karagjosova 2001:1] . 

As a coordinating conjunction, doch agrees with English but. It can express 
denial of expectation, semantic opposition, and concession – presenting an 
argument that is both for and against the propositional content. As a sentence 
adverb doch mainly carries the function of a denial of expectation. In the case of 
modal particle, both speakers are acquainted with and aware of the background 
of the conversation, however, the speaker’s expectations are denied, as the 
expected common knowledge between two speakers is not met. Even though 
there is an opposition, it is not a semantic one. Neither a straightforward 
concessive interpretation can be developed. Doch as a response particle is used 
to negate a negative statement or a negative question. However, doch not 
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always expresses such a meaning. There are occasions where it can be used to 
confirm a positive statement: doch is synonymous with it is true. In case the 
statement or the question is negative, doch in its response offers a negative 
meaning, in case the statement and the question is positive, doch in its response 
is equal to a positive statement. Doch cannot be used to negate a positive 
question [Elena Karagjosova, 2001] . 

The analysis of doch in the article is based on König’s (1990) and 
Karagjosova’s (2001) interpretations. The analysis is carried out based on two 
research questions:  

▪ what function doch has in regard to navigating the conversation and 
▪  how doch changes the message communicated compared to the message 
where doch is not used. 

All examples are taken from different articles on neues-deutschland.de 
online German newspaper. The articles are up-to-date and are written in formal 
German.  

(1) “Die Kinder wollte sie bald nach ihrer Ankunft auf legalem Weg 
nachholen, dochdochdochdoch es kam anders”  [Helena Piontek]. 
“Soon after their arrival, she wanted to bring the children legally, butbutbutbut  things 
turned out differently” . 

(2) “Und Menschen ohne Papiere, die in den vergangenen zehn Jahren neu 
dazugekommen sind. DochDochDochDoch die Hoffnung auf Erfolg ist dieses Mal deutlich 
geringer” [Helena Piontek]. 
“People without documents have joined the team in the past ten years. ButButButBut this 
time the hope of success is much lower” . 

The story behind sentences (1) and (2) is about around 250 refugees in 
Brussels who have unsolved problems with their documents. Because of Covid-
19 their case is still pending. One of them is Nezra who escaped from Morocco 
at the age of 28: after 33 years, the woman has not been able to improve her 
condition. In sentence (1) dochdochdochdoch can be translated into English as but. It has the 
role of a coordinating conjunction: doch joins two clauses and carries the 
function of a denial of expectation. Here, the speaker expected to settle legally 
in Brussels, to find a job and then call her daughters from Morocco to Brussels, 
yet, despite her efforts and desire the events developed in a quite different way, 
which caused her a disappointment. Sentence (2) has the same background as 
sentence (1). A number of people continue migrating to Brussels, despite the 
low chance of getting legal documents. Here too, doch is used as a coordinating 
conjunction. It coordinates the utterance with the previously mentioned 
sentence. In this case as well, doch can be translated as but. Its function, 
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however, may express both a denial of expectation and a concession: even 
though people continuously flow to Belgium with the hope of getting settled 
legally, the chance is very low. Besides, here the listener assumes that even 
though people continuously flow to Belgium, it does not mean that each case 
will have a successful ending, that is, people may move to Belgium, but still 
have problems with their documents. In example (1) the message of the 
sentence would change, and syntactically it would be incorrect to omit doch: 
the sentence without doch would sound incomplete and lack coherence. Here, 
doch can be replaced with aber (but) or jedoch (however). In example (2) the 
case is a bit different: because doch starts a new sentence it would be possible to 
omit it there without facing any semantic or syntactic issue. However, the 
sentence (2) with doch expresses a more complete meaning. We suppose that 
the word “yet” would be a much more preferable English translation here.  

(3) “In Zhaos Film, der im Jahr 2020 in Venedig bereits den Goldenen 
Löwen und den Golden Globe für den besten Film gewann, passiert nicht 
sonderlich viel; und dochdochdochdoch hängt man fast zwei Stunden stets gebannt an Ferns 
Gesicht ” [Sarah Pepin] . 
“In Zhao's film, which won the Golden Lion and the Golden Globe for best film 
in Venice in 2020, not much happens; yet,yet,yet,yet, you hang on Fern's face, spellbound, 
for almost two hours” . 

(4) “Nomadland wurde vorgeworfen, nicht politisch genug an die 
Ungerechtigkeiten von Amazon-Auftragsarbeitern heranzugehen - dochdochdochdoch Zhaos 
Film punktet eben mit etwas anderem, nämlich ästhetischer Perfektion und 
einem hohen Grad an Subtilität”. [Sarah Pepin] “Nomadland” was accused of 
not approaching the injustices of Amazon contract workers politically enough - 
butbutbutbut Zhao's film impresses with something else, namely aesthetic perfection and 
a high degree of subtlety. 

The story behind sentences (3) and (4) is an American movie called 
“Nomadland”. The movie had success in several fields, including Golden Lion 
and Golden Globe. In sentence (3) doch carries the function of a coordinating 
conjunction, and its equivalent English discourse marker will be yet or 
although. Here, doch coordinates and connects two ideas; one - the movie does 
not include a lot of scenes or developed events, and the second one - that the 
movie keeps the audience’s attention for two hours. At first, it may seem to the 
reader that there is a denied expectation, i.e., if there are not many ongoing 
events in the movie then the audience will easily lose its interest, however, this 
remains just an expectation. On the other hand, we may see the presence of a 
semantic opposition. If not a lot of events happen in the movie, it does not 
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really mean that the movie is not interesting, as the interest may lie on the main 
topic and the issue rather than the actions. If we remove doch from sentence 
(3), then the meaning of the sentence will change; the second clause will stand 
as an enumerated fact about the movie, which is on the same level as the first 
clause.  

In sentence (4), doch is translated as but and is used as a coordinating 
conjunction. The sentence starts with a negative impression that in the movie 
the workers of Amazon are treated unfairly, yet the second sentence comes to 
contradict the negative vibe, by saying that even though the movie has some 
negative aspects, its beauty are its aesthetics and perfection. The author goes 
from negative to positive with the help of doch. If we take doch off the 
sentence, then the sentence will completely lose its stress to the positive side of 
the movie” . 

(5) “Wie funktioniert das praktisch? Sie sagen, 80 Prozent der Medien in 
Ungarn sind unter staatlicher Kontrolle. Das wird dochdochdochdoch nicht so sein, dass die 
Regierung Orbán hingeht und sagt, so, jetzt setze ich einen Chefredakteur, eine 
Chefredakteurin ein, die dann die Staatslinie durchsetzt”. [Uwe Sattler] 

“How does it work practically? You say that in Hungary 80 percent of the 
media is under the state control. It would not be like that, if the Orban 
government went and said, well, now I will appoint an editor-in-chef, who will 
enforce the state line” . 

(6) “Doch, dochDoch, dochDoch, dochDoch, doch. Das läuft auch über die Personalauswahl. Der Einfluss auf 
die Bestellung von linientreuem Personal ist schon immens, insbesondere wenn 
es um die Besetzung von einflussreichen Stellen bei den Öffentlich-Rechtlichen 
geht”. [Uwe Sattler] 
‘‘‘‘Yes, yesYes, yesYes, yesYes, yes. That also runs through the personnel selection. The influence on the 
appointment of line-loyal staff is immense, especially when it comes to filling 
influential positions in the public sector’. 

Sentences (5) and (6) are taken from the same article, written by Uwe 
Sattler. The first sentence is the title of the article, and the second one is its 
logical continuation. The author is talking about the corruption and the control 
level by oligarchs in Hungary and Poland. In sentence (5) doch has no direct 
translation in English, its closest meaning can be surely. In this example doch 
carries the function of a sentence adverb. If for a second we imagine the 
situation that an oligarch such as Orban stands and says that there will be a 
special editor-in-chef who will decide which topic to approve to be published 
and which one not, then there will be a 80% state control over the media. As 
there is this reason to imagine the situation, then we have a denied expectation. 
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After all, the oligarchy has a big impact on the shared information in Poland 
and Hungary. In case we omit doch from sentence (5), then it would undergo a 
slight change, as the main role here carries nicht so sein combination. In 
example (6), doch stands as a response particle and carries the meaning of the 
whole sentence. Its translation will be just on the contrary or yes (in this 
context). Its previous statement is syntactically negative, therefore, as a response 
marker, doch carries the meaning of a disagreement. In case doch is omitted 
from the sentence, the sentence will be pragmatically bare, its following 
sentence will have no logical connection to its premise sentence.  

(7) “Ostdeutschland wurde nicht kulturell benachteiligt, sondern 
ökonomisch. Das entscheidende ist dochdochdochdoch, ob man die Ungerechtigkeit, die im 
Osten stattfanden und noch immer stattfinden, ausgebliebene Lohn – und 
Rentenangleichungen und über 30 Jahre Niedriglohnsektor, kulturelle 
Abwertung und fehlende Anerkennung klar sieht und bekämpft”. [Fabian 
Hillebrand] “East Germany was not culturally, but economically disadvantaged. 
The decisive factor is if one clearly sees the injustice that took place and is still 
taking place in the East, the lack of wage and pension adjustments and over 30 
years of low wage sector, cultural devaluation and the lack of recognition” . 

(8) “Frau Bünger, sie sind in Freiberg aufgewachsen, sehen sie es wie Frau 
Schramm, oder gibt es dochdochdochdoch eine spezielle Ost-Kompetenz?” [Fabian Hillebrand] 
“Ms. Bünger, you grew up in Freiberg, do you see it like Ms. Schramm, or is 
there a special Eastern competence after allafter allafter allafter all?” 

(9) “Aber das ist dochdochdochdoch nichts spezifisch Ostdeutsches, Armut gibt es in ganz 
Deutschland, auch wenn sie im Osten seit 30 Jahren besonders ausgeprägt war 
und ist ...” [Fabian Hillebrand] “ButButButBut that is nothing specifically East German, 
there is poverty all over Germany, even if it was and is particularly pronounced 
in the East for 30 years ...” 

The story behind examples (7), (8), and (9) lies on Fabian Hillebrand’s 
article, where she is interviewing politicians regarding the socioeconomic 
development level of Eastern Germany, precisely the region of Saxony. The 
main idea is that even after 30 years, East Germany still undergoes economical 
difficulties, yet the main attention is focused on West Germany. In sentence (7) 
doch is used as a modal particle, which in English may be translated as actually. 
The two politicians are well aware of the economically, and not culturally 
disadvantaged position of Saxony, yet one of them, Bünger, leads the 
conversation in another direction, therefore Schramm points the conflict 
between her and Bünger’s knowledge that should have been expressed to be the 
same. In English version, doch is not literally translated, however, in German 
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version, it adds the special stress on the utterance. In sentence (8) doch is 
translated as after all, and carries the function of a sentence adverb. The 
interviewer gives the background information that Bünger herself grew up in 
East Germany, she wants to know if the latter shares the same idea rather than 
the expected standpoint. In the last example (9) of this passage, doch is 
presented as a modal particle, and as in sentence (7), it may be translated to 
English as actually. Well-known to any politician in Germany, there are many 
problems regarding unemployment and poverty, therefore Schramm, again, uses 
doch to highlight the idea that it is perfectly known that poverty exists not only 
in East Germany, but in whole Germany in general. In case doch is not used in 
the sentence, the emphasis on the main idea will not be as strong as it is when 
being used.  

(10) A: Ganz ehrlich: Gehen Sie tatsächlich noch begeistert in jede Stunde, 
selbst bei einem Thema, das Sie schon Dutzende Male abgehandelt haben? 

B: Ja, ich mache das dochdochdochdoch jeden Tag anders. Ich bereite immer vor, wie ich 
die Lernkurve gestalte, und habe auch unter Kontrolle, wenn ich mich verplant 
habe. [Tom Mustroph] 

A: Being honest, do you actually still walk enthusiastically into every 
lesson, even to deliver a topic that you have dealt with dozens of times? 

B: Yes, I do it differently every day. I always prepare how I will shape the 
learning curve, and I also keep it under the control when I schedule it.  

The background story of example (10) is an interview between journalist 
Tom Mustroph and a maths teacher Benno Linne. They are discussing the 
productivity level of online teaching, students’ participation, access to the 
materials, tests’ quality, and, of course, the teachers’ attitude and level of 
motivation to deliver online lessons. Benno Linne recalls in his speech all the 
challenges that the students face. Accordingly, this raises the interviewer’s 
interest to know how the teacher overcomes his part of challenges: Benne states 
that he indeed has the high level of enthusiasm to explain one and the same 
topic many times. In this sentence doch is not translated, it is used as a response 
particle to agree with the previously mentioned positive utterance. In case we 
omit doch, the meaning of the sentence will not change at all, however, from 
the viewpoint of pragmatics, the utterance will lose its strong emphasis.  

Based on the study of the limited number of examples, fifty-two in total, 
we have the following visual result on Table 1: 
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Table 1Table 1Table 1Table 1    
 
Of course, this result depends on several factors; the number of examples, 

written text, formal style, and the absence of dialogues. The examples show that 
besides the above offered equivalents in English, depending on the interaction 
of the speakers or the mood of the writer, doch may have more meanings rather 
than the mentioned ones. As Table 1 shows, the usage of doch as a conjunction 
prevails. Its range of meanings includes but, although, and yet. As a modal 
particle, doch is used in more cases than used as a sentence adverb, its meaning 
in English is presented as actually, which is used to show a polite way of 
reminding some information familiar to both parties. In the third place goes the 
function of a sentence adverb. Here, the equivalent of German doch in English 
is surely, after all, also, in some cases it was not translated at all. The usage of 
doch as a response particle, is subjectively rare. The main reason is that, doch as 
a response particle is frequently used in dialogues, interviews, where we have a 
direct speech. As most of the articles are written in prose, the discourse lacks 
the usage of doch to agree or disagree with the previously mentioned idea. All 
these examples indicate that in different languages the results and equivalents of 
doch are better and more precisely described depending on the context, the 
intonation, and the mood of the interlocutors. 
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«DOCH»«DOCH»«DOCH»«DOCH»----ԻԻԻԻ    ԿԻՐԱՌՄԱՆԿԻՐԱՌՄԱՆԿԻՐԱՌՄԱՆԿԻՐԱՌՄԱՆ    ԳՈՐԾԱՌՈՒԹԳՈՐԾԱՌՈՒԹԳՈՐԾԱՌՈՒԹԳՈՐԾԱՌՈՒԹԱՅԱՅԱՅԱՅԻԻԻԻՆՆՆՆ    ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ    
ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆՈՒՄԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆՈՒՄԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆՈՒՄԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆՈՒՄ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ԴՐԱԴՐԱԴՐԱԴՐԱ    ՀԱՄԱՐԺԵՔՀԱՄԱՐԺԵՔՀԱՄԱՐԺԵՔՀԱՄԱՐԺԵՔ    ԸՆԿԱԼՈՒՄԸԸՆԿԱԼՈՒՄԸԸՆԿԱԼՈՒՄԸԸՆԿԱԼՈՒՄԸ    

ԱՆԳԼԵՐԵՆՈՒՄԱՆԳԼԵՐԵՆՈՒՄԱՆԳԼԵՐԵՆՈՒՄԱՆԳԼԵՐԵՆՈՒՄ    
    

ՄանուկյանՄանուկյանՄանուկյանՄանուկյան    ԼուսինեԼուսինեԼուսինեԼուսինե    ՄարկևիչիՄարկևիչիՄարկևիչիՄարկևիչի    
Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ, 

«Անգլերեն լեզու և գրականություն», 
մագիստրոսական թեզի ղեկավար ̀ 
բ. գ. թ., ասիստենտ Գ. Դոխոլյան 

 
ԱմփԱմփԱմփԱմփոփումոփումոփումոփում    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. . . . խոսույթի ցուցիչներ, խոսույթի մասնիկներ, 
նախադասության մակբայ, համադասական շաղկապ, համարժեքներ, 
doch 

Խոսույթի ցուցիչները և խոսույթի մասնիկները շատ լեզուներում 
հաճախակի են օգտագործվում և խոսքի մեջ կատարում են տարբեր 
գործառույթներ: Նրանց գործառույթները ներառում են ասույթի և նախորդ 
խոսույթի փոխհարաբերությունների արտահայտումը, ունկնդրի ուշադ-
րությունը սևեռելը դրանից առաջ հնչած խոսքին, խոսողի վերաբերմունքն 
իրավիճակի նկատմամբ ի ցույց դնելը և այլն: Սույն հոդվածում մենք 
ուսումնասիրելենք «doch» խոսույթի մասնիկի իմաստներն ու գործա-
ռույթները գերմաներենում և դրա համարժեքները անգլերեն լեզվում՝ 
համեմատելով երկու լեզուներում «doch» մասնիկի իմաստային և խոսույ-
թային գործածությունը:  
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УПОТРЕБЛЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УПОТРЕБЛЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УПОТРЕБЛЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УПОТРЕБЛЕНИЯ     
СЛОВА «СЛОВА «СЛОВА «СЛОВА «DOCHDOCHDOCHDOCH» В НЕ» В НЕ» В НЕ» В НЕМЕЦКОМ И ЕГО ОСМЫСЛЕНИЕ МЕЦКОМ И ЕГО ОСМЫСЛЕНИЕ МЕЦКОМ И ЕГО ОСМЫСЛЕНИЕ МЕЦКОМ И ЕГО ОСМЫСЛЕНИЕ     

В АНГЛИЙСКОМВ АНГЛИЙСКОМВ АНГЛИЙСКОМВ АНГЛИЙСКОМ    
    

Манукян Лусине МаркевичовнаМанукян Лусине МаркевичовнаМанукян Лусине МаркевичовнаМанукян Лусине Маркевичовна    
Факультет гуманитарных наук,  

«Английский язык и литература», 
руководитель магистерской диссертации –  

к. ф. н., асистент Г. Дохолян 
    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова: : : : дискурсивные маркеры, дискурсивные частицы, 

наречие (предложения), координирующие союзы, эквиваленты, doch 
Дискурсивные маркеры и (дискурсивные) частицы широко исполь-

зуются во многих языках и выполняют различные функции в речи. В их 
функции входит отображение взаимосвязи между высказыванием и 
предшествующим дискурсом, привлечение внимания слушателя к 
предстоящему высказыванию, демонстрация отношения говорящего к 
ситуации и т. д. В данной статье мы изучили значения и функции частицы 
«doch» в немецком и попытались выявить новые значения и эквиваленты 
слова «doch» в английском, сравнив семантико-дискурсивное употребление 
частицы «doch» в обеих языках. 
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MEANING IN ENGLISH AND GERMANMEANING IN ENGLISH AND GERMANMEANING IN ENGLISH AND GERMANMEANING IN ENGLISH AND GERMAN    
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grammatical aspect 
In English and many other languages (e.g. Chinese, Spanish) the 

progressive aspect is mainly expressed grammatically, i.e. predominantly with 
the help of grammatical tenses. Whereas in German the progressive aspect is 
not expressed grammatically. Hence, to convey the meaning of the latter, lots of 
lexical and lexicogrammatical means are widely used. In this article we made an 
attempt to reveal the means of expressing the progressive aspect in English and 
German by studying and comparing the aspectual peculiarities of both 
languages. To identify the aspectual differences of two languages more vividly a 
number of examples were introduced, the majority of which had been taken 
from Erich Maria Remarque’s famous novel “Drei Kameraden” and its 
corresponding English translation (“Three Comrades”). 

Tense is a verbal category which reflects the objective category of time and 
expresses relations between the time of the action and the time of the utterance. 
Meanwhile, the category of aspect shows a difference in the way the action is 
shown to proceed. According to Leech, “aspect is the way we view an action or 
state, in terms of the passing of time”. [3, 93; 6, 54] 

According to Comrie and many other linguists, under grammatical aspect 
usually two forms of aspect are distinguished: the perfective and the 
imperfective ones. The progressive and non-progressive aspects are a 
subcategory of the continuous aspect, which in turn, is a subcategory of the 
imperfective aspect. [4, 25]  
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    Figure 1. Classification of aspectual opposition according to Comrie [4, 25]Figure 1. Classification of aspectual opposition according to Comrie [4, 25]Figure 1. Classification of aspectual opposition according to Comrie [4, 25]Figure 1. Classification of aspectual opposition according to Comrie [4, 25]    

 
Regarding the meaning of the two aspects, the perfective aspect takes a 

position outside the situation from which the writer/speaker retrospectively 
views an eventuality as an entity. Conversely, the imperfective aspect views 
eventualities from inside and is crucially concerned with the internal temporal 
structure of the situation, since it can both look backwards towards the start of 
the situation, and look forwards towards the end of the situation, and indeed is 
equally appropriate if the situation is one that lasts through all time, without 
any beginning and without end. The perfective aspect locates E1 within R2, 
while E and R in the imperfective aspect are overlapping. [4, 4] 

Since the current article is mainly focused on the progressive aspectual 
meaning, it is necessary to explain the notion of progressive aspect more 
specifically. Leech summarizes the meaning of the progressive aspect as being 
used to indicate duration, limited duration, lack of certainty about the 
completion of a situation and the enclosure of an event with a temporal frame. 
Additionally, he denotes the use of the progressive aspect to refer to inexorable 
situations emphasizing the persistence of situations. [7, 150] 

According to Binnick, there are four major ways to describe the basic 
meaning of the progressive aspect: to convey the meaning of duration, an action 
in progress, incompletion and the progressive frame of a situation, which 
corresponds to Leech’s declarations. [2, 284]  

The comparative study of one and the same linguistic phenomenon in two 
languages opens up new horizons of revealing the lexical and grammatical 

                                                                 
1 E- event time 
2 R-reference time 

AspectAspectAspectAspect    

PerfectivePerfectivePerfectivePerfective    ImperfectiveImperfectiveImperfectiveImperfective    
    

HabitualHabitualHabitualHabitual    ContinuousContinuousContinuousContinuous    

ProgressiveProgressiveProgressiveProgressive    NonNonNonNon----ProgressiveProgressiveProgressiveProgressive    
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peculiarities of these languages more vividly. Thus, comparing two languages, it 
should be mentioned that German, like the English language, has no perfective 
or imperfective grammaticalized aspect. German parallels the English language 
in that it has a grammaticalized perfective aspect and contrasts it by not having 
a progressive aspect. Hence, to express the progress or the duration of a situation 
in German, lexical means have to be applied. Besides, the context of the 
situation should be as clear as possible to avoid ambiguity and not to violate the 
maxim of manner.  

As German lacks progressive tense forms, progressive aspect can be 
expressed with the help of other tense forms. The German Präsens differs from 
the English Present Simple, as it can also be used to refer to continuing actions. 
In the following examples (1, 2) the English sentences describe an ongoing 
activity and therefore employ the Present Progressive tense form, while in 
German equivalents Präsens is used. In other examples (3, 4) German 
Präteritum is translated into English with the help of the Past Progressive tense 
form, which shows that the former can also convey the meaning of progressive 
aspect. 

(1) I’m waiting for someone. [9, 46] 
Ich erwarte jemand. [10, 20] 
(2) “He’s philosophizing, Otto!” [9, 15] 
“Er philosophiert, Otto!” [10, 6] 
(3) Er zitterte am ganzen Körper. [10, 14] 
His whole body was trembling. [9, 30] 
(4) Wir lächelten auf einmal alle. [10, 9] 
We were suddenly all smiling. [9, 20] 
Standard German usually leaves progressive aspectuality implicit or 

expresses it in some contexts by lexical means. So, to make progressive meaning 
more obvious, in German various lexical means are widely used; for example, 
the frequently used adverbs gerade and schon. In the following examples (5, 6, 
7, 8) they are used to convey the progressive aspect, which is expressed with the 
help of Past Progressive in the English variants. 

(5) Lenz was crawling out from under the Ford. [9, 57] 
Lenz kroch geradegeradegeradegerade unter dem Ford hervor. [10, 48] 
(6) Köster was just giving the final touches. [9, 36] 
Köster gab ihm    geradegeradegeradegerade den letzten Schliff. [10, 16] 
(7) Lenz was awaiting us. [9, 100] 
Lenz wartete    schonschonschonschon auf uns. [10, 45] 
(8) He was waiting for us at the entrance. [9, 209] 
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Er wartete schonschonschonschon auf uns am Eingang. [10, 120] 
When analysed from a grammatical perspective, gerade is an adverb of 

time (meaning ‘right now’), which is homophonous with an adjective/adverb of 
manner meaning ‘straight’. The combination of the verb with gerade is optional, 
and even if it is frequent, it cannot usually be regarded as a verbal grammatical 
category. [8, 3] 

The same phenomenon can be seen in the sentences in which the Present 
Perfect Progressive tense form is used (9, 10, 11). 

(9) Have you been waiting long? [9, 47] 
Warten Sie schonschonschonschon lange? (Präsens) [10, 20] 
(10) "I’ve been asking myself that a long time. [9, 221] 
“Das frage ich mich auch    schonschonschonschon die ganze Zeit” (Präsens). [10, 100] 
(11) “No, I’ve been wondering wherever in all your pubs you can have dug 

her up.” [9, 202]  
“Nein. Ich hab’ mich schonschonschonschon gewundert, wie Sie die in Ihren Kneipen 

aufgestöbert haben.”(Perfekt) [10, 92] 
Having studied more English sentences in continuous tense and their 

German translations, we have noticed that in a great number of translations the 
meaning of the English Past Perfect Progressive tense form is expressed by the 
German Plusquamperfekt and Präteritum with or without adverbs schon and 
gerade (12, 13, 14, 15). 

(12) Rosa had been waiting for that. [9, 62] 
Rosa hatte schonschonschonschon darauf gewartet. (Plusquamperfekt) [10, 27] 
(13) We shoved aside the Cadillac on which we had been working all 

afternoon. [9, 16] 
Wir schoben den Cadillac beiseite, an dem wir nachmittags gearbeitet 

hatten.(Plusquamperfekt) [10, 7] 
(14) He had been drinking it ever since. [9, 49] 
 Die vertrank er seitdem.( Präteritum) [10, 21] 
(15) For five years the two had been living here in one little room. [9, 29] 
 Die beiden wohnten seit fünf Jahren hier in einem kleinen Zimmer. 

(Präteritum) [10, 13] 
 The study of the following examples makes it more overt that the German 

Präteritum can also be used with adverb jetzt. In this case (16) it relates to a 
situation towards a moment in the past and can obtain the meaning of 
progressive aspect. The German Präteritum can also be used with adverb da, 
which contributes to the expression of the progressive aspect (17). In other 
examples jetzt and da are even used to help to express the meaning of Future 
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Continuous tense form (18, 19). 
(16) I knew what was coming. [9, 129] 
 Ich wußte, was jetzt kamjetzt kamjetzt kamjetzt kam. [10, 58] 
(17) "What is that you are drinking?” [9, 52] 
“Was trinken Sie denn dadadada?” [10, 23] 
(18) Will you be coming often?" [9, 405] 
Kommst du denn jetztjetztjetztjetzt öfter? [10, 186] 
(19) “Otto, all sorts of big guns will be starting in that.” [9, 64] 
“Otto, dadadada starten doch allerlei Kanonen.” [10, 28] 
Another possibility to express progressive meaning in German is with the 

help of semigrammatical forms such as dabei sein zu + infinitive and am/im + 
infinitive sein. They show the meaning of continuity of action and are aspect-
related (20, 21), while the construction “to be about doing smth.” is translated 
with the help of adverb gerade (22). 

(20) I was busy preparing my room. [9, 117] 
Ich warwarwarwar dabeidabeidabeidabei, meine Bude auszuschmauszuschmauszuschmauszuschmüüüückenckenckencken. [10, 53] 
(21) "Think about it," said he as he was leaving. [9, 44] 
“Denken Sie an,” sagte er im Gehen. im Gehen. im Gehen. im Gehen. [10, 19]    
(22) "Then we’re just about swimming in money," [9, 141] 
“Dann schwimmen wir ja geradegeradegeradegerade zu in Geld.” [10, 64] 
As already mentioned before, the lexical aspect refers to the temporal 

character of the lexical content and can be peculiar to many languages in which 
the aspectual meaning is not mainly expressed grammatically. The lexical aspect 
can mark the durativity, iterativity, inchoativity, stativity, and other kinds of 
situations/actions and is also known as Aktionsart, which stresses the temporal 
characteristics of verbs. Lexical aspect may refer to secondary meanings of a 
base verb whose meaning is modified by different particles, like the German 
verb einschlafen, which derives from the verb schlafen. In the given example 
the suffix ein- not only changes the meaning of the base verb, but also converts 
progressive aspect of the sentence into non-progressive one (23, 24). German 
words erblühen and verblühen derived from blühen and the suffixes er- and 
ver- emphasize the beginning or the end of the process (25 , 26). [5, 21] 

(23) An einem großen Platz, um den rundherum kleine Häuser in kleinen 
Gärten schliefenschliefenschliefenschliefen, hielt ich den Wagen an. (progressive) [10, 42] 

At a large square, about which little houses were sleepingwere sleepingwere sleepingwere sleeping in little gardens, 
I stopped the car. [9, 93] 

(24) Sie weinte, und ich war so müde, daß ich einschlief. einschlief. einschlief. einschlief. (non-progressive) 
[10, 5] 
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She cried, and I was so tired that I fell asleep. fell asleep. fell asleep. fell asleep. [9, 11] 
(25) Sein weißes Hemd wurde an verschiedenen Stellen rot, als würden 

Blumen darauf erblerblerblerblüüüühenhenhenhen. [13] 
His white shirt turned red in several places, as if flowers were bloomingwere bloomingwere bloomingwere blooming 

on it. 
(26) Die Blumen, die verblverblverblverblüüüühenhenhenhen, treiben im neuen Jahr wieder aus.[13] 
The flowers that fadefadefadefade will sprout again in the new year. 
In English the lexical aspect can be marked by lexical means such as the 

addition of particles to verbs that emphasize a certain phase of a process, such as 
eat and eat up, which emphasizes the end of the process of eating, but the 
German equivalent of eating up, aufessen derives morphologically from essen 
and the resultative meaning is expressed with the help of a prefix auf-. 
Furthermore, in German the morphological forming of Aktionsarten has also 
repercussions on syntax, hence it is to be understood as a morpho-syntactic 
category. [5, 21] 

It is essential to mention that in German there are causative and stative 
verb pairs such as liegen/legen, stehen/stellen, sitzen/setzen which can express 
different aspectual meanings. In English, conversely, these meanings are 
embedded in grammar, i.e. in tense forms, particularly in continuous forms (27, 
28, 29, 30). 

(27) Ich sasasasaßßßß am Strande und sah zu, wie die Sonne unterging. (sitzen) 
(progressive) [10, 120] 

I was swas swas swas sittingittingittingitting on the beach, watching the sun go down. [9, 262] 
(28) Jupp sasasasaßßßß schon da. [10, 25] 
Jupp was already sittingwas already sittingwas already sittingwas already sitting there. [9, 57] 
(29) Ich setztesetztesetztesetzte sie in einen Sessel. (sich setzen) (non-progressive) [10, 100] 
I putputputput her in an armchair. [9, 222] 
(30) Ich setzsetzsetzsetzte michte michte michte mich an einen Tisch und sah gedankenlos vor mich 

hin.(sich setzen) [10, 100] 
I sat downsat downsat downsat down at a table and stared vacantly into space. [9, 33] 
Stative verbs are defined as the verbs that generally describe a state or 

quality. They are stable and they lack shift or variation. Consequently, stative 
verbs such as possess, know, understand, love, and want are claimed to resist the 
progressive in English because they denote static situations and lack internal 
structure as there are no stages progressing to an end. [1, 3] 

Conversely, a stative verb can be interpreted as a dynamic process in a 
specific context. Such meanings can be expressed for instance when the stative 
verb love is limited to a specified time frame and hence comes to take on the 
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more dynamic meaning of ‘enjoy’. In addition, the indefinite subject pronoun 
everybody suggests continuity through frequent iteration in the example (31). 
Thus, in English the stative verb love can convey progressive aspectual meaning 
to emphasize the feeling of loving lasting for a period of time in a limited 
duration (32). In another example love is used in progressive to show iteration 
(33). In sentence (34) the particle up changes the Aktionsart of love from state 
to accomplishment. [8, 8] 

(31) One day you’re sort of all washed up. The next day everybodyday everybodyday everybodyday everybody’’’’s lovings lovings lovings loving 
you again. I mean, how do you handle that? Not that you ever were washed up. 
[8, 8] 

(32) “George is lovingis lovingis lovingis loving all the attention he is getting this week” [2, 3] 
(33) There is, too, the “touched out” phenomenon that occurs when a 

woman is lovingis lovingis lovingis loving her baby 24 hours a day. [8, 8] 
(34) We are in a cozy white cabin on a lake, swinging on a white porch 

swing. He is asleep but he is lovingis lovingis lovingis loving me up up up up regardless. [8, 8] 
The use of the progressive with another stative verb want may lead to the 

utterance being interpreted as more tentative and polite as in the following 
example (35): 

(35)    “Were you wanting“Were you wanting“Were you wanting“Were you wanting to come visit up at Bengat?” [8, 9] 
In English progressive aspect can also be conveyed with the help of other 

stative verbs such as stand and live with the implication that these states are 
continuous but temporary. Accordingly, in the German variant verb stehen is 
used, which is also stative and due to its lexical meaning expresses continuous 
action (36). 

(36) She was standingwas standingwas standingwas standing immediately in front of me. [9, 26] 
Es stand stand stand stand dicht vor mir. [10, 11] 
Biber, Johansson, Leech, Conrad, and Finegan refer to the English 

construction “to keep + Ving” as “a kind of progressive marker, emphasizing 
that the action described in the -ing- clause is continuous or recurrent.” The 
verb keep acts as aspectual semi-auxiliary determining the interpretation of the 
process of reading. Consequently, this construction can express progressive 
aspectual meaning. [8, 8] 

Interestingly, in German this construction is translated in different ways 
with the help of different lexical means, such as the verb weiter (to continue) 
(37), adverbs such as immerfort (all the time, constantly) (38) and ab und zu 
(from time to time, now and then) (39). 

(37) She kept reading. [9, 52] 
Sie las weiter. weiter. weiter. weiter. [10, 36]    
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(38) He kept on looking at us. [9, 446] 
Er sah uns immerfortimmerfortimmerfortimmerfort an. [10, 204] 
(39) Her white cap kept appearing in the blue swell of the waves. [9, 252] 
Ihre weiße Badekappe tauchte ab und zuab und zuab und zuab und zu zwischen dem blauen Schwall 

der Wellen auf. [10, 115] 
In German the perfect tenses (das Perfekt und Plusquamperfekt) are 

usually formed with the help of two auxiliary verbs “haben” (to have) and “sein” 
(to be). With the verbs of movement (gehen, fahren, fallen) or verbs expressing 
a change of state (sterben, wachsen) the auxiliary verb “sein” is used in Geman 
perfect forms. The sentences with the verbs of movement and change of state 
can never express progressive aspectual meaning and thus be translated into 
English in the present/past perfect continuous tense. Meanwhile, the verbs 
which make their perfect with the auxiliary “haben” can express progressive 
aspectual meaning and can be translated into English in the present/past perfect 
continuous tense (40, 41).  

(40)    Wir hatten gedachtWir hatten gedachtWir hatten gedachtWir hatten gedacht, dass es sehr unfair vom Nord Lanarkshire Rat war, 
aufzuerlegen ein Verbot den Bonbons in ihren Schulen und gedacht, dass wir 
einen Interessenverband von unseren Selbst bilden könnten, um den Rat und das 
schottische Parlament zu informieren, was wir an die Politik und auch dachten, 
hoffnungsvoll etwas Änderung zu sehen. [12] 

We had been thinkingWe had been thinkingWe had been thinkingWe had been thinking that it was very unfair of North Lanarkshire Council 
to impose a ban on sweets in their schools and thought that we could form a 
pressure group of our own to let the council and the Scottish Parliament know 
what we thought of the policy and also, hopefully, to see some change. [12] 

(41) Ich mag mag mag mag zuvor etwas    Wein getrunken habenWein getrunken habenWein getrunken habenWein getrunken haben, Rotwein, 
natürlich Italienischen (er lacht), und dann plötzlich die Idee haben: [...] oh, 
wie schade, dass ich nicht gerade Champagner trinke. [11] 

Before, I mightmightmightmight    have been drinkinghave been drinkinghave been drinkinghave been drinking some wine, some red wine, of course 
Italian (laughs), and then suddenly I have the idea:[..] oh, what a pity I am not 
drinking champagne. [11] 

Thus, we can conclude that aspectual meanings are expressed in different 
languages either grammatically and are embedded in their tense forms (like 
continuous forms in English), make paradigmatic pairs (like in Russian) or these 
meanings can be conveyed by different lexical means. German, not possessing 
grammatical aspect, can anyway express various aspectual meanings with the 
help of its lexical aspect, Aktionsart, as well as other lexical means that include, 
but are not limited to, adverbs of time and manner, phrases, and 
semigrammatical forms.  
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ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԿԵՐՊԻՄԱՍՏԻ ԱՐՏԱՀԱՅՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԿԵՐՊԻՄԱՍՏԻ ԱՐՏԱՀԱՅՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԿԵՐՊԻՄԱՍՏԻ ԱՐՏԱՀԱՅՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԿԵՐՊԻՄԱՍՏԻ ԱՐՏԱՀԱՅՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ    
ԱՆԳԼԵՐԵՆՈՒՄ ԵՎ ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆՈՒՄԱՆԳԼԵՐԵՆՈՒՄ ԵՎ ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆՈՒՄԱՆԳԼԵՐԵՆՈՒՄ ԵՎ ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆՈՒՄԱՆԳԼԵՐԵՆՈՒՄ ԵՎ ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆՈՒՄ    

    
Մանուկյան Լուսինե ՎրեժիՄանուկյան Լուսինե ՎրեժիՄանուկյան Լուսինե ՎրեժիՄանուկյան Լուսինե Վրեժի    

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ, 
«Անգլերեն լեզու և գրականություն», 
մագիստրոսական թեզի ղեկավար ̀ 
բ. գ. թ., ասիստենտ Գ. Դոխոլյան 

 
ԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփում    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. . . . ժամանակաձև, քերականական կերպ, բառային 
միջոցներ, գործելակերպ, բառային կերպիմաստ 

Շարունակական կերպիմաստն անգլերենում և մի շարք այլ լեզունե-
րում (չինարեն, իսպաներեն) արտահայտվում է հիմնականում քերակա-
նորեն: Գերմաներենում, սակայն, շարունակական կերպիմաստը քերա-
կանորեն արտահայտված չէ։ Հետևաբար, վերջինիս իմաստն արտահայ-
տելու համար գերմաներենում օգտագործվում են մի շարք բառային կամ 
բառաքերականական միջոցներ։ Հոդվածում փորձ է արվել բացահայտել 
շարունակական կերպիմաստի արտահայտման ձևերը՝ երկու լեզուների 
կերպիմաստային առանձնահատկությունների ուսումնասիրության և 
համեմատության միջոցով։ 
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Прогрессивное видовое значение в английском языке и в ряде других 
языков выражается в основном грамматически, с помощью грамматических 
времен или различных лексических средств. Однако, в немецком языке не 
различают прогрессивной видовой грамматической формы и для выраже-
ния непрерывного аспектуального значения в немецком используются ряд 
лексических средств. В данной статье мы попытались выявить лексические 
средства выражения непрерывного видового значения посредством 
изучения аспектуальных особенностей и сравнительного анализа двух 
языков.  
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The traditional name for the form of a noun when a member of this word 
class is used not just to name, but address someone or something is a vocative. 
Together with the imperative of verbs, the vocative, strictly speaking, serves the 
conative function. [6] 

In speech, the vocative is indicated by intonation, meaning that an 
utterance is usually accented or emphasized. The grammar term for a sentence 
that uses a vocative is in vocative case (or direct address).The term itself comes 
from a Latin word meaning “call”. Vocatives are formed by a vocative particle 
and a constituent of various grammatical categories like nouns, adjectives, 
clauses, pronouns, etc.  

In other words, the vocative is a nominal element added to a sentence or 
clause optionally, denoting one or more people to whom it is addressed, and 
signaling the fact that it is addressed to them: e.g.  

▪ JOHN, I want you (voc. S V O)   
▪ It is a lovely day, Mrs. JOHNSON(S V C voc.) 
▪ YOU, my FRIEND, will have to work harder (S voc. V A) 
In different sentences we see how a vocative may take an initial, medial, or 

final position in its optionality and freedom of position. 
Intonationally, the vocative is set off from the rest of the clause either by 

constituting a separate tone-unit or by forming the post-nuclear part of a tone 
unit. The most characteristic intonations are shown above: fall-rise for an initial 
vocative, rise for a medial or final vocative. [5] 

In form, a vocative may be 
▪ A single name with or without a title: Mrs. Johnson, Dr. Smith. 
▪ The personal pronoun you (markedly impolite) e.g. Behave yourself, you, 
or an indefinite pronoun; e.g. Get me a pen, somebody. 
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▪ Standard appellatives, usually nouns without pre- or post-modification. 
▪ A nominal clause: Whoever said that, come out here! 
▪ Items under (a), (b) or (c) above with the addition of modifiers or 
appositive elements of various kinds: 

(a)My dear Mrs. Johnson; young John 
(b)You with the red hair; you over there (impolite); informal but not 

impolite: you boys; you (young) fellows; you guys (Am E) 
(c)Old man/fellow (familiar); young man/woman appellatives, Usually 

nouns withoutpre- orpost-modification.  
Accordinq to Quirk [5] vocatives may indicate: 
Family relationships: mother, father, uncle; or more familiar forms like 

mom (my)(Am E), mum (my) (Br E), dad (my), auntie. 
Endearments: (my) darling/dear/honey (Am E)/love. 
Titles of respect: sir, madam, My Lord, Your Majesty, ladies and 

gentlemen.  
Markers of professions or status: doctor, Mr. /Madam Chairman, 

Mr. President, (Mr.) Prime Minister. 
However, the obvious function of a vocative in English is to seek the 

attention of the person addressed, and especially single him out from others who 
may be within hearing. The second function, less obvious but certainly not less 
important, is to express the attitude of the speaker towards the addressee. 
Vocatives are generally used as a positive mark of attitude to signal either 
respectful distance or familiarity (varying from mild friendliness to intimacy). [5] 

Grammarians have expressed various approaches towards vocatives as a 
part of speech. Zwicky [7], views the vocative in English as a noun phrase “set 
off from the sentence it occurs in by special intonation […] and it does not serve 
as an argument of a verb in this sentence”. Vocatives have been also considered 
as “noun phrases […] not syntactically or semantically incorporated as the 
arguments of a predicate, they are rather set apart prosodically from the body of 
the sentence that may accompany them”. [3] 

Some others hold the view that vocatives should be tackled within 
phonology, specifically prosody and intonation. In this approach, the vocative is 
seen as a noun phrase separated prosodically from the rest of the sentence, and 
“does not carry any information about grammatical relationships, its purpose 
being entirely pragmatically conditioned”. [7] 

However, some studies have proposed that vocatives should be studied 
within syntax. The syntactic evidence will be based on syntactic phenomena 
like distribution, uniformity, agreement, ordering restrictions, etc. [3] 



– 137 – 

The main purpose of our article is to analyze vocatives in formal and 
informal settings, give a short classification of vocatives and understand their 
main functions through the examples drawn from “The Chairs” by Eugene 
Ionesco [2], “Animal Farm” by George Orwell [4] and “The Machine Stops” by 
Edward Forster [1]. Moreover, our aim is to highlight their meaning and role in 
different spheres of life, as well as to work out a set of effective ways and 
methods of using vocatives appropriately. 

(1) Come, my darling, close the window. There’s a bad smell from that 
stagnant water, and besides the mosquitoes are coming in.  

Leave me alone. [2] 
(2) Come, come, my darling, come sit down. You shouldn’t lean out, you 

might fall into the water. You know what happened to Francois I. You must be 
careful. [2] 

(3) Oh! ... you are frightening me,my darling… come sit down, you won’t 
be able to see them come, anyway. There’s no use trying. It’s dark. [2] 

(4) Don’t get upset… Colonel, journalism is a profession too, like a fighting 
man’s… Take care of the ladies, my dear. [2] 

(5) The sooner, the better... That’s understood… They’re never going to 
leave us alone. Let them go, why don’t they go? … My poor darling, where 
ishe? I can’t see him any more… [2] 

(6) My dear, I’m frightened, there are too many people… we are very far 
from each other... at our age we have to be careful... we might get lost… [2] 

In examples 1, 2, 3, the vocative my darling refers to endearment. These 
words help the author build some confidence and create a warm atmosphere. 
They also make the hearer feel trust towards the message. 

 In examples 4, 5, 6, we have got vocatives my dear and dear. They express 
close relationship between the communicators. We can feel the author’s 
implicit tendency to convince and to take steps in order to prevent the 
upcoming danger. 

(7) No, madam, life is never cheap. [2] 
(8) Please excuse me, madam. [2] 
(9) Gentlemen, ladies, excuse me… [2] 
(10) Mister, please be kind enough to pass the program to the lady next to 

you, thank you. [2] 
(11) Ladies, gentleman, please excuse us there are no more seats 

available… [2; p. 9] 
(12) Ladies, gentlemen, stand up, our beloved sovereign, the Emperor is 

among us!  [2] 
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(13) Gentleman ladies, young ladies, little children, I implore you. [2] 
In examples (7-11), the vocatives madam, mister, gentleman, ladies, refer 

to the titles of respect, which may be considered a polite way of addressing 
strangers. All those vocatives are used to make evident the formal relations 
existing between the speakers. Those vocatives have the obvious function of 
seeking attention signaling respectful distance. They are general plural vocatives 
and are used to address groups. 

(14)How do you do, Colonel.(2) 
(15)Colonel, no cigarette butts on the floor. 
Colonel, Colonel, it’s slipped my mind—in the last war did you win or lose? 
But my dear, don’t let it happen! (2) 
(16)Drink your tea, Semiramis. (2) 
(17)Of course it is less amusing, Colonel, but thanks to my strength of 

character, I have… (2) 
(18)Take care, Colonel, this Lady’s husband may arrive at any moment. (2) 
(19)A little patience, Sire, I beg of you… he should be coming.(2) 
In these examples, the vocatives Colonel, Semiramis, Sire are full first 

name forms and are indicating some social distance between speakers. All these 
examples come to prove that the official way of addressing people make the 
utterance more emphatic and influencial. 

(20) He has a borrowed look about him. He owes us a lot of money. 
I am not myself. I am another. I am the one in the other.  

My children, take care not to trust one another. [2] 
Here we have a vocative my children, which is a term of kinship and is 

expressed with a plural noun.It is used to expresswarmth and care towards the 
addressee. 

(21) I can give you fully five minutes, Kuno. [1] 
(22) Kuno, how slow you are. [1] 
(23) It is not worth it, Kuno, it is not worth it. [1] 
In these three examples, we have the vocative Kuno that refers to the full 

first name type. These examples make us feel the speaker’s relation towards the 
addressee expressing discipline and care. 

 (24) I have called you before, mother, but you were always busy or 
isolated. [1] 

Here the vocative mother refers to the family relationship. It is formed 
with the noun mother. The vocative mother indicates a degree of intimacy and 
closeness between the speakers. 

(25) Now, comrades, what is the nature of this life of ours? [4] 
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(26) No, comrades, a thousand times no! [4] 
(27) And now, comrades, I will tell you about my dream of last night. [4] 
(28) Comrades, here is a point that must be settled. [4] 
In above-mentioned examples (25-28) , the vocative comrade refers to the 

titles of respect. They are used to address groups. In all these sentences, we can 
see the desire of the speaker to seek the attention of the people addressed. 

(29) “You young dog,” said the man, licking his lips, “what fat cheeks you 
ha’ got.” [4] 

Here, the vocative you young dog is to express the attitude of the speaker 
towards young children who need care.  

(30) “Oh! Don’t cut my throat, sir,” I pleaded in terror. “Pray don’t do it, 
sir.” 

“Tell us your name!” said the man. “Quick!” [4] 
(31) “Now,” he pursued, “you remember what you’ve undertook, and you 

remember that young man, and you get home!” 
“Goo-good night, sir,” I faltered. [4] 
In examples (29-31) , we have the same vocative sir, which refers to the 

titles of respect. It expresses anhonorific, respectful and deferential attitude. It is 
used to denote respect and honor towards the listener, but in these sentences, 
one can have the feeling of being scared and terrified. 

(32) You can’t have chawed it, Pip. [4] 
(33) If you can cough any trifle on it up, Pip, I’d recommend you to do it. 

[4] 
The vocative Pip refers to the abbreviated first name type, which is a sign 

of familiarization. In both sentences (32), (33) , it is used to soften the utterance. 
(34) O Heavens, it had come at last. [2] 
The vocative O Heavens refers to the out world forces, particularly God in 

order to thank for what s/he gets.  
Through the examples, it became obvious that we frequently use vocatives 

in our speech, and sometimes even a slight change in our intonation while 
pronouncing a certain vocative can lead to misunderstanding. One must know 
which vocative should be used in a specific situation to sound polite and formal. 

Thus, we can conclude that vocatives mostly occur in spoken English. 
They may also occur in written English but in more restricted contexts such as 
salutations in letters (Dear X) or in direct-speech reports. In spoken English 
they are more closely connected with social intimacy or distance within 
interpersonal relationships. 

English also does not have any standard polite way of addressing strangers. 
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In British English, it is very difficult to guess how to attract the attention of a 
stranger in the street who may have dropped something. “Sir!” “Madam!” are 
not commonly used in this situation, and hello, sorry or excuse me are most 
likely to be used to attract the attention. 

However, all the studied examples come to prove that vocatives may have 
considerable influence on our speech expressing praise, command, request, 
formality, endearment, power, solidarity depending on the choice of speaker’s 
and their intention and destination. 
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ՍողոյանՍողոյանՍողոյանՍողոյան    ՌոզաՌոզաՌոզաՌոզա    

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ, 
«Անգլերեն լեզու և գրականություն»,  
 մագիստրոսական թեզի ղեկավար ̀ 

մ. գ. թ., դոցենտ Ա. Պապոյան 
    

ԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփում    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. . . . քերականական կարգ, նախադաս դիրք, 

միջադաս դիրք, հետադաս դիրք, հնչերանգ, պաշտոնական միջավայր, ոչ 
պաշտոնական միջավայր, հասցեատեր 

Նախադասության մեջ կոչականը ցույց է տալիս, թե ում կամ ինչին է 
ուղղված խոսքը: Անգլերենում կոչականը կարող է լինել մեկ բառ կամ էլ 
անվանական բառակապակցություն: Կոչականը հանդես է գալիս կամ 
ուղղական հոլովով գոյականի կամ էլ գոյականաբար գործածված այլ 
բառի տեսքով: Կոչականը նախադասության մեջ կարող է լինել առա-
ջադաս, միջադաս և հետադաս՝ տարբեր շեշտադրմամբ: Առաջադաս և 
վերջադաս կոչականը անգլերենում տրոհվում է ստորակետով մեկ 
կողմից, իսկ կոչականի միջադաս շարադասության դեպքում այն ստորա-
կետով տրոհվում է երկու կողմից: 

Հոդվածն անդրադառնում է կոչականի խոսույթային տարբեր գործա-
ռույթներին, առանձնահատկություններին և դրսևորումներին՝ հիմնվելով 
անգլալեզու գրականությունից դուրս գրված օրինակների վրա: 
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Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова::::    звательный падеж, употребление в разговорной речи, 
грамматическое значение, синтаксическая позиция, звучание, официальная 
среда, неофициальная среда, адресат (истец) 

Звательный падеж указывает к кому или чему направлена речь. В 
английском языке звательный падеж может заключаться в одном слове или 
в разных словах отымённого словосочетания. Звательный падеж выража-
ется в существительных в именительном падеже или в словах, употреблён-
ных в значении существительного. Звательный падеж может стоять в 
начале, середине и в конце предложения – путем наслоения. 

В английском языке звательный падеж обособляется запятыми: в 
начале и конце предложения – с одной стороны, в середине предложения - 
с двух сторон. 

Статья направлена на особенности употребления звательного падежа в 
разговорной речи, опираясь на примеры, выписанных из англоязычной 
литературы. 
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մագիստրոսական թեզի ղեկավար՝ 
տնտ. գ. թ., դոցենտ Ն. Բարսեղյան 

 
Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. անշարժ գույք, անշարժ գույքի շուկա, առքու-

վաճառքի գործարք, շինարարության ոլորտ, բնակարանների վաճառք, 
հողատարածք, ՀՆԱ 

ՆերածությունՆերածությունՆերածությունՆերածություն    
Հասարակական հարաբերությունների համակարգում առանձնահա-

տուկ տեղ է զբաղեցնում անշարժ գույքի շուկան, որը մշտապես առնչվում 
է մարդկանց կյանքի ու գործունեության, բիզնեսի, կառավարման և 
կազմակերպման բոլոր ոլորտների հետ: Անշարժ գույքի հասկացությունը 
ՀՀ-ում ակտիվ գործնական շրջանառության մեջ է դրվել ընդամենը մի 
քանի տարի առաջ, բայց դրա նշանակությունը դուրս է եկել տերմինաբա-
նական առանձնահատկությունների շրջանակից։ Փաստն այն է, որ 
անշարժ գույքը կազմում է շուկայական հարաբերությունների համա-
կարգի հիմնական օղակը:  

Անշարժ գույքի օբյեկտները իրենցից ներկայացնում են ոչ միայն 
կարևորագույն արժեքներ, որոնք բավարարում են մարդկանց բազմա-
բնույթ անձնական կարիքները, այլև, միևնույն ժամանակ, հանդես են 
գալիս որպես հավերժական կապիտալ՝ որում ներդրումները, որպես 
կանոն, միտված են շահույթի ձևավորմանը: Անշարժ գույքի շուկան երկրի 
ազգային հարստության հիմքն է, որը հանդես է գալիս որպես պետական 
և մունիցիպալ սեփականության մասնավորեցման, ոչ բնակելի տարածք-
ների վարձակալության, բնակելի տարածքների գնման և վաճառքի ժա-
մանակ քննարկման հիմնական առարկա: 

Անշարժ գույքի շուկան հատուկ դեր է խաղում երկրի հասարակա-
կան-տնտեսական և սոցիալ-մշակութային կյանքում՝ հանդես գալով 
որպես կարևոր տնտեսական ռեսուրս և խաղալով այն տարածական 
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միջավայրի դերը, որում իրականացվում է մարդկային ցանկացած գործո-
ղություն: 

Անշարժ գույքի տնտեսագիտության իմացությունը անհրաժեշտ է ոչ 
միայն ձեռնարկատիրական հաջող գործունեության ծավալման համար, 
այլև իր ուրույն տեղն ունի ցանկացած ընտանիքի և քաղաքացու կյան-
քում, քանի որ ոլորտում սեփականությունը հանդիսանում է ազատու-
թյան, անկախության հիմք: 

Ոլորտի կարևորությունը դրսևորվում է նաև նրանում, որ այստեղ 
շարունակաբար ծավալվում են հայրենական և օտարերկրյա ներդրող-
ների կողմից իրականացվող գործունեություններ, որոնց համար մեծ 
նշանակություն ունեն հողի օգտագործման երաշխավորված իրավունք-
ների ձեռքբերումն ու նրանց շահերի իրավական պաշտպանությունը։ Այս 
ամենն էլ զարկ է տվել անշարժ գույքի ոլորտը կարգավորող օրենս-
դրության վերանայմանը և օրենսդրական բացերի լրացմանը։ Նշված 
հանգամանքներով էլ հիմնավորվել է թեմայի ադիաադիաադիաադիակակակականունունունությունն ու թյունն ու թյունն ու թյունն ու 
նպատակայնությունընպատակայնությունընպատակայնությունընպատակայնությունը: 

Անշարժ գույքի տնտեսագիտությունը իրենից ներկայացնում է 
տնտեսագիտության առանձին ձևավորված ճյուղ: Հասկացության ձևա-
կերպման անհրաժեշտությունը առաջին հերթին պայմանավորված է 
նրանով, որ անշարժ գույքը ակտիվորեն մասնակցում է հասարակության 
ապրելակերպի հիմքը կազմող գործընթացներում, այն է՝ տնտեսական 
բարիքների ստեղծումը և օգտագործումը: Այսինքն՝ առաջանում է 
անշարժ գույքի տնտեսական բացատրության անհրաժեշտությունը: 

Այստեղ նպատակահարմար է տարանջատել և ներկայացնել երկու 
հիմնային հասկացությունների բովանդակությունը՝ «անշարժ գույք» և 
«անշարժ գույքի շուկա» [1, 61]: 

ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքում «Անշարժ գույք» տերմինը սահ-
մանվում է այսպես. 

«Անշարժ գույքԱնշարժ գույքԱնշարժ գույքԱնշարժ գույք են համարվում հողամասերը, ընդերքի մասերը, 
մեկուսի ջրային օբյեկտները, անտառները, բազմամյա տնկիները, ստոր-
գետնյա և վերգետնյա շենքերը, շինությունները և հողին ամրակցված այլ 
գույքը, այսինքն՝ այն օբյեկտները, որոնք անհնար է հողից անջատել՝ 
առանց այդ գույքին կամ հողամասին վնաս պատճառելու կամ դրանց 
նշանակության փոփոխման, դադարման կամ նպատակային նշանա-
կությամբ հետագա օգտագործման անհնարինության»: 

«Շարժական գույք է համարվում անշարժ չհամարվող գույքը» [3]։ 
Իսկ «ԱնշարԱնշարԱնշարԱնշարժ գույքի շուկաժ գույքի շուկաժ գույքի շուկաժ գույքի շուկա» կատեգորիան իրավաբանորեն ամրա-

գրված չէ, այդ իսկ պատճառով ներքևում բերված բնորոշումը ձևակերպ-
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վել է այն ուսումնասիրության և մոտեցումների զարգացման հիմքի վրա, 
որոնք ընդունված են համաշխարհային պրակտիկայում: 

«Անշարժ գույքի շուկան» ազգային շուկայական տնտեսության 
սեկտոր է, որն իրենից ներկայացնում է անշարժ գույքի օբյեկտների, շու-
կայում տնտեսվարող սուբյեկտների, շուկայի գործընթացների, այսինքն՝ 
արտադրության, օգտագործման անշարժ գույքի օբյեկտների փոխա-
նակության և շուկայի կառավարման գործընթացների ու շուկայի գոր-
ծունեությունն ապահովող մեխանիզմների (շուկայի ենթակառուցվածք-
ների) ամբողջություն: 

Ազգային տնտեսությունում անշարժ գույքի շուկան կատարում է 
հետևյալ գորգորգորգործառույթներըծառույթներըծառույթներըծառույթները. 

▪ սոցիալական խնդիրների արդյունավետ լուծում, որոնք կապված 
են անշարժ գույքի օգտակար հատկությունների ստեղծման և 
օգտագործման հետ, 

▪ անշարժ գույքի օբյեկտների նկատմամբ սեփականության լրիվ կամ 
մասնակի իրավունքների օտարում տնտեսական մի սուբյեկտից 
մյուսին և այդ իրավունքների պաշտպանում, 

▪ օբյեկտների և ծառայությունների գների ազատ ձևավորում, 
▪ անշարժ գույքի օբյեկտների մրցակցող տեսակների միջև ներդրու-
մային հոսքերի վերաբաշխում: 

Անշարժ գույքի շուկայի նյութական հիմքը ձևավորվել է երկու 
աղբյուրներից. 

1. Քաղաքացիների կողմից բնակարանների անվճար սեփականա-
շնորհումը, ինչպես նաև ոչ բնակելի տարածքների և հողակտոր-
ների (անշարժ գույքի սեփականաշնորհման առաջնային շուկա) 
անվճար և վճարովի սեփականաշնորհումը: 

2. Շինարարության ոլորտում և դրանից դուրս առևտրային շինարա-
րության և օբյեկտների վաճառքի սեգմենտի ձևավորումը (շինա-
րարության և անշարժ գույքի վաճառքի առաջնային շուկա): 

Անշարժ գույքի շուկայի կառուցվածքկառուցվածքկառուցվածքկառուցվածքնննն ընդգրկում է. 
▪ Անշարժ գույքի օբյեկտները, 
▪ Շուկայի սուբյեկտները, 
▪ Շուկայի գործընթացները, 
▪ Շուկայի մեխանիզմները (ենթակառուցվածքը): 
Շուկայի վերլուծության և դրա ստեղծման ու զարգացման կառավար-

ման նպատակով անհրաժեշտ է առանձնացնել անշարժ գույքի օբյեկտ-
ների միատարր խմբերը, դրանով պայմանավորված, օրենսդրական, նոր-
մատիվային, մեթոդական ակտերում և փաստաթղթերում օբյեկտների 
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դասակարգումն օգտագործվում է ըստ տարբեր հիմքերի: 
Ֆիզիկական կարգավիճակովՖիզիկական կարգավիճակովՖիզիկական կարգավիճակովՖիզիկական կարգավիճակով    առանձնացնում են. 
▪ Հողային տարածքներ, 
▪ Շենքեր, շինություններ, կառույցներ. այս դեպքում շենքերն ու 
շինություններն իրենց նշանակությամբ բաժանվում են բնակելի-
ների և ոչ բնակելիների, 

▪ Բնակատեղեր. բազմաբնակարան բնակելի տներ, դրանցում բնա-
կարաններ և մշտական բնակության համար այլ բնակատեղեր 
(հանգստյան տներ, հյուրանոցներ, հիվանդանոցներ, դպրոցներ և 
այլն), 

▪ Անհատական և ցածրահարկ բնակելի տներ՝ թվով երկուսից-չորս 
ընտանիքների համար (հին շինություն և ավանդական տեսակի 
տներ՝ քոթեջներ): 

Ըստ սեփականության տեսակներիԸստ սեփականության տեսակներիԸստ սեփականության տեսակներիԸստ սեփականության տեսակների՝ ՝ ՝ ՝ անշարժ գույքի օբյեկտները 
բաժանվում են.    

▪ Մասնավոր 
▪ Պետական, 
▪ Համայնքային, 
▪ Հասարակական, 
▪ Համընդհանուր (խառը): 
Ըստ իրավաբանական կարգավիճակիԸստ իրավաբանական կարգավիճակիԸստ իրավաբանական կարգավիճակիԸստ իրավաբանական կարգավիճակի՝ ՝ ՝ ՝     անշարժ գույքի օբյեկտները 

առանձնանում են՝ կախված սեփականատիրոջ կամ վարձակալի կողմից 
անշարժ գույքի օբյեկտների օգտագործման ձևից (սեփականաշնորհված, 
առք ու վաճառքի գործարքի միջոցով ձեռք բերված, ժառանգած, նվիրատ-
վություն ստացած և այլն): 

Անշարժ գույքի շուկայի, որպես տնտեսական սեկտորի, կարևոր 
նշանակությունը հաստատվում է. 

▪ անշարժ գույքի մեջ նյութականացած հսկայական ազգային 
հարստությամբ, որից, համենայն դեպս, կեսը կարող է ընդգրկվել 
շուկայական շրջանառության մեջ և բերել վարձավճար՝ սեփակա-
նատերերին, եկամուտ՝ ձեռներեցներին, հարկային և այլ վճարներ՝ 
կենտրոնական, տարածքային, համայնքային բյուջեներ, 

▪ համախառն ներքին արդյունքում անշարժ գույքի շուկայի բարձր 
բաժնեմասով, 

▪ մի շարք տարածքներում և համայնքներում պետական և համայն-
քային անշարժ գույքի առաջնային վաճառքից, վարձակալության 
հանձնումից ստացվող բյուջեի եկամուտների բարձր մակարդակով, 

▪ անշարժ գույքի հարկերից և դրա հետ կապված գործարքներից 
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բյուջեի մուտքերի բարձր մակարդակով, 
▪ անշարժ գույքի շուկայի կայացման և զարգացման ընթացքում 
ստեղծված աշխատանքների մեծ քանակով: 

Անշարժ գույքի շուկայի զարգացման հեռանկարները պայմանա-
վորող գործոնները բաժանվում են 2 խմբի՝ ներքիններքիններքիններքին    և արտաքին։արտաքին։արտաքին։արտաքին։ 

Առաջինին են վերաբերում շուկայի նկատմամբ ներքին գործոնները, 
շուկայի զարգացման սեփական օրինաչափությունները, այդ թվում՝ 
արտաքին միջավայրի պայմանների փոփոխության դեպքում շուկայի 
վարքագծի բնութագրիչները. 

▪ յուրաքանչյուր քաղաքի համար գների մակարդակի բնական աճի 
կորի հագեցվածության աստիճանի կախվածությունը տվյալ 
քաղաքի բնութագրերից, 

▪ ազգային տարադրամի փոխարժեքի փոփոխության և գների աճի 
տեմպերի միջև կապը, 

▪ երկրորդային և առաջնային շուկաների փոխադարձ ազդեցությունը, 
▪ անշարժ գույքի շուկայի սեզոնայնությունը և այլն: 
Երկրորդին են վերաբերում արտաքին միջավայրի գործոնները, այն է՝ 
▪ մակրոտնտեսական, 
▪ սոցիալ-տնտեսական, 
▪ քաղաքական, 
▪ օրենսդրական և այլն [1, 99-103, 156]: 
Այնուամենայնիվ, անգամ զարգացած շուկայական տնտեսություննե-

րում, անշարժ գույքի օբյեկտների ոչ բոլոր տեսակներն ու ենթատեսակ-
ներն են ընդգրկված շուկայական շրջանառության մեջ: Շուկայական 
շրջանառության մեջ ընդգրկված օբյեկտների տեսակներն ու ենթատե-
սակները մասնագետները (ռիելթորներ, վերլուծաբաններ) ենթարկում են 
հետագա մասնատման՝ ըստ որակի (տեսակների և ենթատեսակների), 
ըստ տեղադրության (շրջաններով, քաղաքի գոտիներով, տարածքներով), 
ըստ չափերի (ընդհանուր մակերեսով, սենյակների քանակով և այլն)՝ 
տվյալ քաղաքում, տարածքում անշարժ գույքի ֆոնդի պրակտիկ 
պահանջմունքներին և փաստացի վիճակին համապատասխան [2, 34]: 

Հայաստանի Հանրապետությունում անշարժ գույքի ոլորտը կարգա-
վորող գործող օրենսդրությունը բաղկացած է հետևյալ հիմնական օրենս-
դրական ակտերից. 

▪ ՀՀ Սահմանադրություն, 
▪ ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրք, 
▪ ՀՀ Հողային օրենսգիրք, 
▪ ՀՀ Օրենքը տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասին, 
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▪ ՀՀ Օրենքը նոտարիատի մասին, 
▪ ՀՀ Օրենքը գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանց-
ման մասին, 

▪ ՀՀ Օրենքը պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհ-
ման) մասին, 

▪ ՀՀ Օրենքը գույքահարկի մասին, 
▪ ՀՀ Օրենքը հողի հարկի մասին, 
▪ ՀՀ Օրենքը անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին, 
▪ ՀՀ Օրենքը քաղաքաշինության մասին, 
▪ ՀՀ Օրենքը ապահովագրության և ապահովագրական գործունեու-
թյան մասին, 

▪ Կադաստրային ենթաօրենսդրական ակտեր [1, 277-280, 347, 405]։ 
Անշարժ գույքի շուկան մշտապես հանդիսացել է Հայաստանի ՀՆԱ-ի 

կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը։ Ինչպես երևում է տրամագիր 1-ից, 
ՀՆԱ-ի կառուցվածքում շինարարության մասնաբաժինը 2015-2019 թվա-
կանների ընթացքում անկում է ապրել՝ ամեն տարի գրանցելով նախորդ 
տարվանից ոչ մեծ տոկոսային տարբերությամբ անկումներ։ 

Մասնավորապես, 2015 թվականին շինարարության ոլորտը կազմել 
է ՀՆԱ-ի 9,4 %-ը՝ ընդհանուր 474 միլիարդ դրամ։ 2016 թվականին ոլորտի 
մասնաբաժինը կազմել է 8 %՝ նախորդ տարվա համար անկում ապրելով 
1,4 %-ի չափով՝ ընդհանուր կազմելով 406 միլիարդ դրամ [4]։  

2017 և 2018 թվականներին ցուցանիշը կազմել է համապատասխա-
նաբար 7,3 % (404 միլիարդ դրամ) և 6,6 % (397 միլիարդ դրամ)՝ նախորդ 
տարիների համեմատ նվազելով 0,7 %-ի չափով [5]։ 

2019 թվականին նույնպես անկում է գրանցվել. մասնաբաժինը 
կազմել է 6,2 %՝ 2018թ.-ի համեմատ նվազելով 0,4 տոկոսով (404 միլիարդ 
դրամ) [6]։ 

 Ճիշտ է՝ որոշակի փոքր աճ նկատելի է շինարարության ավելացված 
արժեքի ծավալներում, օրինակ 2015-ին, 2017-ին, 2019-ին, սակայն այդ 
աճը զիջում է ՀՆԱ-ի աճին, ուստի և շինարարության կշիռը շարունակում 
է նվազել։ Մինչ 2008-2009 թթ. համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամը 
Հայաստանում շինարարությունն ուներ չափազանց մեծ կշիռ ՀՆԱ-ում։ 
Նման կենտրոնացումը, ի դեպ, հենց պայմանավորեց 2009-ին ՀՆԱ-ի 
կտրուկ անկումը։  
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ՏրամագիրՏրամագիրՏրամագիրՏրամագիր    1. 1. 1. 1. ՀՆԱՀՆԱՀՆԱՀՆԱ----ի կառուցվածքում շինարարության ի կառուցվածքում շինարարության ի կառուցվածքում շինարարության ի կառուցվածքում շինարարության     
մասնաբաժինը 2015մասնաբաժինը 2015մասնաբաժինը 2015մասնաբաժինը 2015----2020 2020 2020 2020 թթ.թթ.թթ.թթ.    

 
Ինչ վերաբերում է 2020 թվականի տվյալներին, ապա առաջին 

կիսամյակում ՀՆԱ-ի ծավալը նվազել է 5,7 %-ով։ Ընդ որում, առաջին 
եռամսյակում 3,9 % աճ էր արձանագրվել, իսկ երկրորդ եռամսյակում՝ 
13,7 % անկում։ Այսպես, 5,7 % անկման 1,5 տոկոսային կետը հենց 
շինարարության հաշվին է տեղի ունեցել։ Ընդ որում, շինարարությունն 
ամենամեծ անկում ունեցած ճյուղը չէ։ Հաշվի առնելով շինարարության 
մի փոքր ավելի մեծ կշիռը ՀՆԱ-ում երրորդ և չորրորդ եռամսյակներում, 
իսկապես, շինարարության դերը կարևոր է տարեկան ՀՆԱ-ի ցուցանիշի 
համար։ Այն, իհարկե, ամենակարևորը չէ (գյուղատնտեսության կշիռը 
ՀՆԱ-ում տարվա 2-րդ եռամսյակում 2 անգամ ավելի մեծ է, քան շինարա-
րությանը։ 

Շինարարության ոլորտի առավել մեծ անկումը գրանցվել է 2020 թ. 
ապրիլին, երբ շինարարական աշխատանքների ծավալը նվազել է 56 %-
ով նախորդ տարվա ապրիլի նկատմամբ։ Սա իհարկե առավելապես պայ-
մանավորված է ապրիլին գործունեության սահմանափակումներով [9]։ 

Այժմ ուսումնասիրենք, թե ինչպիսի գործարքներ են կատարվել 
անշարժ գույքի շուկայում հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում։ 
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Տրամագիր Տրամագիր Տրամագիր Տրամագիր 2. 20102. 20102. 20102. 2010----2020 2020 2020 2020 թթ. կատարված անշարժ գույքի թթ. կատարված անշարժ գույքի թթ. կատարված անշարժ գույքի թթ. կատարված անշարժ գույքի     
ընդհանուր գործարքները [8]ընդհանուր գործարքները [8]ընդհանուր գործարքները [8]ընդհանուր գործարքները [8]    

 
Տրամագիր 2-ում ներկայացված են 2010-2020 թթ. ՀՀ անշարժ գույքի 

շուկայում կատարված գործարքները։  
Ինչպես նկատում ենք, վերջին տասնամյակում ամենաբարձր ցուցա-

նիշը գրանցել ենք 2019 թվականին, երբ անշարժ գույքի շուկայում 
կատարվել էր ընդհանուր 186 061 գործարք։ Ակտիվացումը պայմանա-
վորված էր նպաստավոր պայմաններով հիփոթեքային վարկերի տրամա-
դրմամբ, ինչպես նաև անշարժ գույքի գների որոշակի տատանումներով։ 
Մասնավորապես, 2019 թ.-ի դեկտեմբերի դրությամբ ՀՀ առևտրային բան-
կերի կողմից ռեզիդենտներին տրամադրված ընդհանուր վարկերն աճել 
էին 16.7 %-ով՝ նախորդ տարվա նույն ամսվա համեմատ։ Չնայած ընդհա-
նուր վարկային պորտֆելում հիփոթեքային վարկերը կազմել էին շուրջ 
11 %, 2019 թ.-ի դեկտեմբերի դրությամբ աճը կազմել էր 40.5 %՝ նախորդ 
տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ։ 

Ընդ որում, կատարված գործարքների գերաշկիռ մեծամասնու-
թյունը կատարվել է Երևանում (32.1 %), այնուհետ հաջորդում է 
Կոտայքի մարզը (15,7 %), Արարատի մարզը (10 %) և Արմավիրի մարզը 
(8,2 %) (տրամագիր 3)։ 
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ՏրամագիրՏրամագիրՏրամագիրՏրամագիր    3. 3. 3. 3. ՀՀ անշարժ գույքի շուկայում կատարված գործարքների ՀՀ անշարժ գույքի շուկայում կատարված գործարքների ՀՀ անշարժ գույքի շուկայում կատարված գործարքների ՀՀ անշարժ գույքի շուկայում կատարված գործարքների     
տոկոսային բաշխվածությունն ըստ մարզերիտոկոսային բաշխվածությունն ըստ մարզերիտոկոսային բաշխվածությունն ըստ մարզերիտոկոսային բաշխվածությունն ըստ մարզերի    [8][8][8][8]    

 
2020 թվականի ընթացքում ՀՀ անշարժ գույքի շուկան ենթարկվել է 

մի քանի «շոկերի»: Առաջինը` տարվա սկզբին աշխարհում ի հայտ եկած 
նոր տեսակի կորոնավիրուսի համաճարակն էր և դրանով պայմանավոր-
ված սահմանափակումները Հայաստանում, հաջորդը՝ համավարակի 
երկրորդ ալիքը, հետո՝ Արցախում տեղի ունեցած պատերազմը և տարվա 
ավարտին էլ՝ քաղաքական ճգնաժամը: 

Անշարժ գույքի շուկայում տեղի ունեցող գործարքների վրա իր ազղե-
ցությունն է ունեցել նաև եկամտային հարկի հաշվին հիփոթեքային 
վարկերի տոկոսների հետվերաղարձին վերաբերող օրենսդրության մեջ 
կատարվելիք փոփոխությունների սպասումը, մասնավորապես այդ 
մեխանիզմի վերացման մասով:  

2020 թ.-ի ընթացքում ՀՀ անշարժ գույքի շուկայում իրականացված 
ընդհանուր գործարքների քանակը կազմել է 158,659, ինչը 27,402-ով կամ 
մոտ 15 %-ով պակաս է եղել նախորդ տարվա ցուցանիշից: Տարեսկզբի 
երկու ամիսներին գործարքների քանակը 2019 թ.-ի նույն ամիսների 
նկատմամբ աճել է միջինում 21 %-ով, սակայն մարտ ամսին տարեկան 
աճի տեմպերը նվազել են մինչև 1.5 %, իսկ արդեն ապրիլին գործարքների 
քանակը կտրուկ նվազել է մոտ 5.6 անգամ՝ նախորդ տարվա նույն ամսվա 
նկատմամբ: Դրա պատճառը կորոնավիրոաի համաճարակով պայմանա-
վորված հայտարարված արտակարգ դրությունն էր և խիստ սահմանա-
փակումները, որոնք ուժի մեջ մտան 2020 թ.-ի մարտի 16-ից: 
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Ընդհանուր առմամբ, կորոնավիրուսի համաճարակով և տնտեսա-
կան սահմանափակումներով պայմանավորված անորոշությունը էական 
գործոն է հանդիսացել անշարժ գույքի շուկայի ակտիվության համար, 
ինչը մարդկանց ստիպել է որոշ ժամանակով զերծ մնալ խոշոր գործարք-
ներից: Այնուհանդերձ, տեղաշարժի խիստ սահմանափակումների վերա-
ցումից հետո մայիսից արդեն գործարքների քանակը ապրիլի համեմատ 
աճել է մոտ 4 անգամ՝ մնալով 28 %-ով ցածր 2019 թ.-ի մայիս ամսվա 
ցուցանիշից: Ամսական աճը շարունակվել է մինչև հոկտեմբեր ամիս: 

 Օտարման գործարքների մեջ ամենամեծ մասնաբաժինն ունեն 
առուվաճառքի գործարքները՝ 72.4 % և 76.6 % համապատասխանաբար 
2019 և 2020 թթ.-ին: Առուվաճառքի գործարքների զգալի մասը տեղի է 
ունեցել Երևանում: Օտարերկրյա քաղաքացիների կողմից կատարված 
անշարժ գույքի գնման գործարքները մոտ 1,000-ով պակաս են եղել 
վաճառքի գործարքներից՝ կազմելով 1,310 գործարք, ընդ որում՝ այս 
դեպքում ևս առուվաճառքի գործարքները 2020 թ.-ի ընթացքում ամենա-
շատը իրականացվել են Երևանում (գնումների 53.7 %-ը, իսկ վաճառք-
ների 25.2 %-ը): 

Ինչ վերաբերում է հողերի առուվաճառքի գործարքներինհողերի առուվաճառքի գործարքներինհողերի առուվաճառքի գործարքներինհողերի առուվաճառքի գործարքներին, ի համե-
մատ գույքի այլ տեսակների առուվաճառքի գործարքների, հողային 
առուվաճառքի գործարքները միակն են, որ գրանցել են տարեկան 4%-ի 
աճ՝ չնայած կորոնավիրուսի համաճարակով և պատերազմական իրավի-
ճակով պայմանավորված անշարժ գույքի շուկայի անկումներին: Նման 
իրավիճակը, հնարավոր է, պայմանավորված է նաև մարդկանց բնակու-
թյան վայրի և անշարժ գույքի նկատմամբ նախընտրության փոփոխու-
թյամբ, քանի որ տեղաշարժի սահմանափակումների պարագայում ավելի 
հեշտ է առօրյան կազմակերպել բնակելի տանը, քան բնակարանում: Սա 
թերևս կարող է փոփոխած լինել անշարժ գույքի գնորդների վարքագիծը, 
ովքեր երկարաժամկետ ներդրման համար, հնարավոր է, նախընտրեին 
գնել հող և կառուցել բնակելի տուն՝ շարունակելով օգտվել եկամտա-
հարկի հաշվին հիփոթեքային վարկի տոկոսների հետվերադարձից: 

Հողերի առուվաճառքի գործարքների մեջ ամենամեծ մասնաբաժինն 
ունեն գյուղատնտեսական նշանակության հողերի և բնակելի կառուցա-
պատման բնակավայրերի հողերի առուվաճառքի գործարքները՝ համա-
պատասխանաբար 53.1 % և 36.3 % 2020 թ.-ին:  

Ինչ վերաբերում է բազմաբնակարան շենքերի բնակարաններինբազմաբնակարան շենքերի բնակարաններինբազմաբնակարան շենքերի բնակարաններինբազմաբնակարան շենքերի բնակարաններին, 
ապա մարտ ամսին գրանցվել է այս գույքի առուվաճառքի գործարքների 
7.7 % նվազում 2019 թ.-ի մարտի նկատմամբ, իսկ ապրիլին նվազման տեմ-
պերը հասել են 78.1 %-ի: Սեպտեմբերին գրանցվել է 6.4 % աճ 2019 թ.-ի 
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նույն ամսվա համեմատությամբ, իսկ հաջորդ 3 ամիսներին փոփոխու-
թյան տեմպերը եղել են բացասական, ընդ որում այս շրջանում ևս նվազ-
ման տեմպերը եղել են ավելի մեծ, քան ընդհանուր առուվաճառքի գոր-
ծարքների քանակների նվազման տեմպերը: 

 

 
    

ՏրամագիրՏրամագիրՏրամագիրՏրամագիր    4444....    Բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների առուվաճառքի Բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների առուվաճառքի Բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների առուվաճառքի Բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների առուվաճառքի 
գործարքների քանակները 2019 և 2020 թթ. ընթացքում [10]գործարքների քանակները 2019 և 2020 թթ. ընթացքում [10]գործարքների քանակները 2019 և 2020 թթ. ընթացքում [10]գործարքների քանակները 2019 և 2020 թթ. ընթացքում [10]    

 
Բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների 1 քառակուսի մետրի 

շուկայական միջին գները ենթարկվել են որոշակի փոփոխությունների 
2020 թ.-ի ընթացքում: Մայրաքաղաքում գրանցված ամենաբարձր գնային 
արժեքները 2020 թ.-ի ընթացքում արձանագրվել են Կենտրոն և Արաբկիր 
վարչական շրջաններում՝ կազմելով միջինը համապատասխանաբար 
644,800 և 452,000 ՀՀ դրամ բնակարանների 1 քառակուսի մետրի համար: 
2020 թ.-ին գների ամսական աճը եղել է դրական մինչև մայիս ամիսը, երբ 
Երևանում գրանցվել է նախորդ ամսվա նկատմամբ միջին գների 
մոտավորապես 1 %-ի նվազում: Այս նվազող տեմպերը պահպանվել են 
մինչև դեկտեմբեր ամիս: Գների տարեկան աճի տեմպերը 2020 թ.-ի մարտ 
ամսից սկսել են նվազել: Նկատելի է, որ գների նվազման ավելի կտրուկ 
տեմպեր արձանագրվել են Կենտրոն, Դավթաշեն և Նուբարաշեն վարչա-
կան շրջաններում: 

Գների դեպքում ևս նկատելի են նվազման բարձր տեմպեր պատե-
րազմի ժամանակ սահմանամերձ և այդպիսին դառնալու մեծ ռիսկ ունե-
ցող մարզերում: Մասնավորապես, դեկտեմբերին Կապանում գրանցվել է 
2.7 % նվազում նախորդ ամսվա համեմատ այն դեպքում, երբ մարզերի 
մեծամասնությունում արդեն նկատելի էին բնակարանների գների աճի 
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տեմպեր: Դեկտեմբեր ամսին թե՛ նախորդ ամսվա և թե՛ նախորդ տարվա 
նույն ամսվա նկատմամբ գների նվազում գրանցվել է միայն Գեղարքու-
նիքի, Սյունիքի և Տավուշի մարզերի մարզկենտրոններում [10]: 

Կատարված ուսումնասիրությունները փաստում են, որ անշարժ 
գույքի շուկան առաջինն է բացասաբար արձագանքում քաղաքական և 
տնտեսական ցնցումներին, իսկ աշխուժացումը տեղի է ունենում միայն 
տարիների տևական բարձր տնտեսական աճից հետո: 

Անշարժ գույքի շուկայի զարգացման հեռանկարները ՀՀԱնշարժ գույքի շուկայի զարգացման հեռանկարները ՀՀԱնշարժ գույքի շուկայի զարգացման հեռանկարները ՀՀԱնշարժ գույքի շուկայի զարգացման հեռանկարները ՀՀ----ումումումում    
Այսօր ողջ աշխարհում տիրում է խուճապի և անկառավարելիության 

մթնոլորտ՝ պայմանավորված կորոնավիրուսի (COVID-19) համաճարակի 
տարածմամբ, ինչը ահռելի ազդեցություն է ունենում բոլոր երկրների 
տնտեսությունների վրա: Որոշ երկրներում կառավարությունը փորձում է 
մեղմել բնակչության ֆինանսական ֆորս-մաժորային դրությունը՝ պայ-
մանավորված արտակարգ իրավիճակի հետևանքով հարկադիր արձա-
կուրդով՝ իր վրա վերցնելով բնակչության հարկային բեռը, կոմունալ 
ծախսերը և այլն: Իրավիճակը բարդ ու ճգնաժամային է տնտեսության 
բոլոր ճյուղերի համար: Ելնելով ստեղծված իրավիճակից՝ անդրադառ-
նանք ՀՀ անշարժ գույքի շուկայում տիրող իրավիճակին և վերջինիս հնա-
րավոր զարգացումներին: 

ՀՀ անշարժ գույքի շուկայում վաճառքի բնակարանների թիվը չի 
նվազել, սակայն առաջացել է առաջարկ-պահանջարկի որակական ան-
համապատասխանություն: Ականատեսն ենք 2 տարբեր իրավիճակների. 

1. Բնակարանների սեփականատերերը ցանկանում են հնարավո-
րինս արագ վաճառել իրենց գույքը, բայց գնորդները հրաժարվում են 
այցելել բնակարաններ՝ կորոնավիրուսով վարակվելու վախի պատճա-
ռով: Այսպիսով, ստացվում է, որ տվյալ սեփականատերը սկսում է տվյալ 
բնակարանի գինը աստիճանաբար իջեցնել՝ հասցնելով այն մակարդակի, 
որ գնորդի մոտ առաջանա շահագրգռվածություն: Գնորդների մի մասը, 
տեսնելով գնային լավ առաջարկը և ենթադրելով, որ համաճարակի տա-
րածման տեմպերի նվազմանը զուգընթաց գույքի գինը կրկին կբարձրա-
նա, տվյալ գույքը տեսնելու միջոցներ է ձեռնարկում: Ավելին, հոգեբանո-
րեն նախատրամադրվում է տվյալ բնակարանը գնել՝ անտեսելով վերջի-
նիս ոչ նշանակալի թերությունները, որոնց այլ իրավիճակում մեծ նշանա-
կություն կտար: Ստացվեց, որ այս պարագայում կորոնավիրուսային հա-
մաճարակի հետևանքով անշարժ գույքի գները իջնում են: 

2. Ականատեսն ենք նաև այլ իրավիճակի. գնորդները, որոնք չունեն 
ժամանակ համաճարակի տարածման տեմպերի նվազմանը սպասելու 
համար, արտակարգ դրության պայմաններում փորձում են ամեն կերպ 
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համաձայնության գալ սեփականատերերի հետ և տեսնել վերջիններիս 
անշարժ գույքը: Գործակալներն ու անհատ գնորդները իրենց հերթին 
փորձում են ամեն կերպ համոզել վաճառողին կազմակերպել բնակա-
րանի ցուցադրություն: Սեփականատերերը մի քանի զանգից հետո հաս-
կանում են, որ գնորդները իսկապես շահագրգռված են, և փորձում են 
օգտվել առիթից՝ բարձրացնելով բնակարանների գները: Այս դեպքում հա-
մաճարակը անուղղակի կերպով հանգեցնում է շուկայում անշարժ գույքի 
արժեքների բարձրացմանը: Արտակարգ դրության սկզբնական փուլում 
իրար հակասող այս երկու իրավիճակները դեռ հավասարակշռության 
մեջ են պահում անշարժ գույքի շուկայում գների մակարդակը. այսպես 
ասած, հակակշռում են իրար: Դժվար է կանխատեսել՝ տվյալ իրավիճակն 
ինչքան կշարունակվի և ինչ հետևանքներ կունենա: Ամեն դեպքում պարզ 
է, որ անշարժ գույքի շուկան, ինչպես տնտեսության մյուս ճյուղերը, 
գտնվում է անկման փուլում, շուկայում դիտվում է աշխուժության նվա-
զում: Եթե երկրում նման անհասկանալի դրությունը շարունակական 
բնույթ կրի, անշարժ գույքի շուկայում գների անկումից խուսափելը շատ 
դժվար կլինի, քանի որ արտակարգ դրության ժամանակ և այլ հավասար 
պայմաններում գումարի կարիք ունեցող և իրենց անշարժ գույքը 
վաճառել ցանկացող սեփականատերերի թիվը կգերազանցի կարճ ժամ-
կետներում անշարժ գույք ձեռք բերել ցանկացող գնորդների թվին: 
Կոմմերցիոն տարածքների շուկայում ճգնաժամային իրավիճակը, կարելի 
է ասել, անխուսափելի է [11]: 

Կորոնավիրուսային համաճարակի ազդեցությունից անհետևանք չի 
մնացել նաև անշարժ գույքի վարձակալության շուկան: Այս դեպքում 
նույնպես առկա են երկու իրար հակադիր միտումներ, որոնք, ցավոք, 
իրար համարժեք չեն. 

1. Ինչպես գիտենք, ՀՀ փակել է իր սահմանները այլազգիների 
համար, ուստի տուրիստների թվի ոչ թե նվազումը, այլ տվյալ դեպքում 
զրոյացումը, նվազագույն մակարդակի է հասցրել օրավարձով բնակա-
րանների և կարճաժամկետ՝ այս կոնտեքստում՝ մինչև 2 ամիս վարձով 
բնակարանների պահանջարկը: Օրավարձով բնակարանների շուկան 
ճգնաժամի մեջ է: 

2. Մյուս կողմից երկիր վերադարձած յուրաքանչյուր ՀՀ քաղաքացի 
պարտավորվում է 14 օր ինքնամեկուսանալ: ՀՀ ժամանած քաղաքացի-
ների մի մասը ինքնամեկուսանում է իր բնակարանում կամ հյուրանո-
ցային համար է վարձում, մյուս մասն էլ վարձում է բնակարան՝ նվազա-
գույնի հասցնելով իր հարազատներին կամ հյուրանոցի այլ կենվորներին 
վարակելու հավանականությունը: Օրավարձով բնակարանների նկատ-
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մամբ պահանջարկ է առաջանում: Այլ պայմաններում վարձակալության 
բնակարան ունեցող սեփականատերերը կբարձրացնեին գույքի գինը՝ 
իրենց կրած ռիսկերը և ախտահանման ծախսերը փոխհատուցելու 
համար: Սակայն իրավիճակն այլ է. տուրիստների կողմից նախապես ամ-
րագրված բնակարանները ազատ են մնում, բացի ինքնամեկուսանալ 
ցանկացողների քիչ թվից՝ տվյալ բնակարանների նկատմամբ այլ պահան-
ջարկ չկա: Ուստի այս դեպքում ևս բնակարանների սեփականատերերը 
զգալի նվազեցնում են վարձով բնակարանների գինը. օրինակ՝ Փոքր 
Կենտրոնում բնակարանի վարձակալության մեկ օրվա արժեքը այս 
պահին սկսվում է 5000 և ավել ՀՀ դրամից՝ նախկին 10000 և ավելի 
փոխարեն: 

3. Ինչ վերաբերում է բնակարանների երկարաժամկետ վարձակալու-
թյանը, այս ոլորտում զգալի փոփոխություններ չեն նկատվել: Եթե համա-
ճարակի զարգացման տեմպերը նվազեն, երկարաժամկետ վարձակալու-
թյան շուկան կշարունակի գործել նախկին տեմպերով [7]: Այսպես, «ՌԷԴ 
Ինվեստ Գրուպ» ընկերության բիզնեսի զարգացման գծով տնօրեն 
Էդուարդ Ապրիյանի կարծիքով՝ «շուկայում կոլապս չկա ու չի կարող 
լինել այն պարզ պատճառով, որ դրա համար ուղղակի չկան նախադրյալ-
ներ»։ Փորձագետի գնահատմամբ՝ բոլոր վատատեսական գնահատական-
ները քաղաքական ենթատեքստ ունեն ու անհիմն են, քանի որ «օբյեկտիվ 
իրականությունը բոլորովին ուրիշ ազդակներ է տալիս»: Առանձնացնենք 
այդ ազդակներից. 

1. Ինչպես համավարակից առաջ, այնպես էլ հետո նորակառույցների 
ու հիփոթեքի շուկան, եկամտահարկի վերադարձի մասին 
օրենքով պայմանավորված, շարունակում է մնալ ակտիվ, թեև 
բանկերը դարձել են ավելի խստապահանջ։ 

2. Աննախադեպ աշխուժություն է նկատվում հողի շուկայում. հան-
րապետությունում էականորեն մեծացել է գյուղատնտեսական 
նշանակության հողերի պահանջարկը։ Նշվածը պայմանավորված 
է պետության վարած քաղաքականությամբ, որով խրախուսվում է 
զբաղվել գյուղատնտեսությամբ, ստեղծելով ինտենսիվ այգիներ, 
խելացի անասնագոմեր կամ ջերմոցներ։ 

3. Ինչպես համավարակից առաջ, այնպես էլ հիմա, շարունակվում 
են կյանքի կոչվել կառուցապատման նոր նախագծեր, որոնք 
աստիճանաբար Երևանի Կենտրոն, Արաբկիր, Դավիթաշեն 
համայնքներից տեղափոխվում են դեպի արվարձաններ ու տա-
րածվում մարզերում։ 

4. Պահանջարկի որոշակի ավելացում է նկատվում նաև տնամերձ 
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հողամասերի, առանձնատների, ամառանոցների ու թաունհաուզ-
ների նկատմամբ։ 

5. Վարձակալական շուկայի սպասվող անկումը մի փոքր նկատվեց 
միայն ապրիլ-մայիսին՝ օբյեկտիվ պատճառներից ելնելով։ Այսօր 
արդեն դա էլ է կարգավորվում։ Վարձակալության գները շարու-
նակում են Երևանի ծայրամասերում մնալ նույնը [11]։ 

Եթե անդրադառնանք թվային տվյալներին, նշենք, որ երկրում արձա-
նագրվել է տնտեսական ակտիվության նվազում շուրջ 15 %-ով, ՀՆԱ-ի 
ծավալների անկում, բնականաբար ցուցանիշների անկումը իր ազդեցու-
թյունն է ունեցել անշարժ գույքի շուկայի, շինարարության ծավալների 
վրա: Անշարժ գույքի շուկայի զարգացման համար կարևոր նշանակու-
թյուն ունեցող ցուցանիշ է ոլորտում օտարերկրյա ներդրումների իրակա-
նացումը, սակայն 2020 թ. օտարերկրյա ներդրումները նվազել են մոտ 
60 %-ով: Անշարժ գույքի ոլորտում առքուվաճառքի գործարքները քաղա-
քային բնակավայրերում նվազման միտում են ունեցել, իսկ գյուղական 
բնակավայրերում հակառակը՝ աճ են գրանցել: 

Ընդհանուր առմամբ, իրավիճակը անկումային է եղել տնտեսության 
բոլոր հատվածների համար: Սակայն ոլորտի մասնագետները և վերլու-
ծաբանները անշարժ գույքի շուկայում առկա վիճակը համեմատաբար 
կայուն են գնահատում, չնայած սկզբնական վատատեսական կանխատե-
սումներին: Եթե համեմատական վերլուծության ենթարկենք առքուվա-
ճառքի գործարքները, կնկատենք, որ 2020 թ. առաջին կիսամյակում 
առքուվաճառքի գործարքների թիվը 2019թ. նույն ժամանակահատվածի 
հետ համեմատած նվազել է մոտ 12 %-ով:  

Շուկայում տիրող իրավիճակին անդրադարձել է նաև ՀՀ կադաստրի 
կոմիտեի ղեկավարի տեղակալ Արման Պետրոսյանը՝ նշելով, որ շուկա-
յում ստեղծված անորոշ, սպասողական տրամադրությունների, առքուվա-
ճառքի գործարքների, ինչպես նաև գնողունակ պահանջարկի անկման 
արդյունքում շուկայում կարձանագրվեր գների նվազում, սակայն փաս-
տացի իրավիճակն այլ է, շուկայում տիրում է գնաճային մթնոլորտ:  

Բազմաթիվ միջազգային փորձագետներ հակառակ կարծիքն են 
հայտնել, համաձայն որի՝ անշարժ գույքի շուկայում գների աճը շարունա-
կական է լինելու, ինչը պայմանավորված է տնտեսության անկումային 
իրավիճակով: Ստեղծված իրավիճակը բավականին մտահոգիչ է, քանի 
որ ոլորտում կարող է հանգեցնել խորը ճգնաժամի։ 
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экономической инфраструктуры 
Основываясь на анализе рынка недвижимости, мы можем еще раз 

констатировать, что он является одним из неотъемлемых элементов 
рыночных отношений, в котором заключено национальное материальное 
богатство. Недвижимость также является объектом первой необходимости 
в жизнеобеспечении человека, значимость которого для населения и 
государства в целом трудно переоценить как в социальном, так и в 
экономическом плане. Создание развитого рынка недвижимости, как и 
создание предпосылок для его дальнейшего развития, задача 
первостепенной значимости для любого государства 

Рынок недвижимости Армении не является исключением, поэтому 
для стимулирования развития сектора и обеспечения дальнейшего роста 
мы придаем большое значение реализации государственных мер, коими 
являются: изменение условий ипотечных кредитов как фактор, напрямую 
связанный с развитием сектора, создание единой информационной 
площадки, реализация политики объединения государственных земельных 
и градостроительных структур, внесение изменений в законодательное 
поле, регулирующее данную сферу, внедрение и применение новейших 
технологий вместо традиционных, что, в свою очередь, будет иметь 
влияние на экономику, способствовать экономическому росту и развитие 
экономической инфраструктуры. 
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Based on the analysis, we can state once again that the real estate market is 

one of the inseparable elements of market relations, in which national material 
wealth of the country is summarized. Real estate is also a primary object of 
human life, which is invaluable for the population and the country, both 
socially and economically. Creating a developed real estate market is a priority 
for any country, making preconditions for further development of the market. 

The Armenian real estate market is not an exception as well, so to 
stimulate the development of the sector, ensure further growth we highlight the 
importance of an implementation of state measures such as changing mortgage 
conditions as an important factor directly related to the development of the 
sector, the creation of a common information platform, the application of the 
policy of unification of state land-urban structures, the implementation of 
changes in the legislative field regulating the sector, the investment and usage 
of the latest technologies instead of traditional technologies, which in turn will 
have an impact on the economy and contribute to the growth of economic 
growth and development of economic infrastructures. 
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Իշխանյան ԱրփինեԻշխանյան ԱրփինեԻշխանյան ԱրփինեԻշխանյան Արփինե    
Հասարակական գիտությունների ֆակուլտետ, 

«Հանրային կառավարում»,  
մագիստրոսական թեզի ղեկավար՝  

Դ. Հակոբյան 
 

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. իրավունք, պայմանագրեր, վավերականու-
թյուն, կոնվենցիա 

Միջազգային պայմանագիրը միջազգային իրավունքի սուբյեկտների 
միջև կնքված համաձայնագիր է՝ կապված փոխադարձ իրավունքների և 
պարտավորությունների ի հայտ գալու, դադարեցման և փոփոխության 
հետ: Միջազգային պայմանագիրը միջազգային իրավական տեսանկյու-
նից հանդիսանում է միջոց՝ իրավական սուբյեկտների համագործակցման 
համար: Միջազգային պայմանագրերը միջազգային կանոններ ստեղծելու 
ամենահաճախակի միջոցներն են կամ ստանդարտները, որոնք պետու-
թյունները և միջազգային հանրության այլ դերակատարներ պետք է 
պահպանեն: 

Միջազգային պայմանագրերը միջազգային կանոնների կամ չափա-
նիշների ստեղծման ամենատարածված միջոցներն են, որոնք ենթա-
դրվում են պետությունների և միջազգային հանրության այլ դերակատար-
ների կողմից: Նրանց կարևորությունը բարձրացել է ժամանակակից 
միջազգային իրավունքի համատեքստում: Միջազգային իրավական 
նորմերի կիրառման որակը հաճախ կասկածի տակ էր դրվում, որը կար-
գավորվում է պայմանագրի կնքման գործընթացում աճող գործընթացով: 
Ավելին, միջազգային պայմանագրերով մարդու իրավունքների համընդ-
հանրությունը կարելի է համարել ձեռքբերում: 

Միջազգային իրավունքի կոնտեքստում կա այն հակվածությունը, որ 
ոչինչ չի կարելի անել առանց ինքնիշխան պետության կամքի կամ հակա-
ռակ դրան: Այս իմաստով միջազգային պայմանագրային օրենսդրու-
թյունը կարող է նաև անվանվել որպես հանդիպման կետեր՝ միջազգային 
պարտավորություններ ստանձնելու համար:  

Ցանակացած օբյեկտիվ իրականության նման, պայմանագիրը ևս 
գործում է ժամանակի և տարածության մեջ: Պայմանագրով որոշվում է, 
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թե որ վայրում և որ ժամին պետք է իրականացվի դրանով նախատեսված 
իրողությունը, և այդպիսով, նրա գործողությունը ունի և «ժամանա-
կավոր», և «տարածական» բնույթ [1]: Նույնիսկ այն դեպքերում, երբ պայ-
մանագրում նշված չեն գործողության ժամանակը և տեղը, դա չի նշանա-
կում, որ այն անկախ է ժամանակի և գործողությունների վայրից, 
որովհետև այն երևույթները, որոնց այն նվիրված է, տեղի են ունենում 
որոշակի վայրում և որոշակի ժամանակահատվածում: Այստեղից էլ 
առաջ են գալիս պայամանագրերի վավերկանության հիմնախնդիրները: 

«Վավերություն» իրավական տերմինը ներառում է բոլոր այն 
հարցերը, որոնք կարող են ազդել համաձայնագրի պարտադիր ուժի վրա, 
մասնավորապես` պայմանագրի անվավերության հիմքերը, ինչպես օրի-
նակ անօրինականությունը և պայմանագիրը լուծելու հիմքերը, ինչպիսիք 
են համաձայնության բացթողումները. սխալմունքը, խարդախությունը 
կամ հարկադրանքը: 

Վավերական են համարվում այն պայմանագրերերը, որոնք ուժի մեջ 
են, որոնք պատշաճ կերպով կնքված են միջազգային իրավունքի սուբ-
յեկտների կողմից, և դրանց բովանդակությունը չի հակասում միջազգային 
իրավունքի գերակա նորմերին: Վավերականության համար պայմանա-
գիրը պետք է օրինական լինի՝ եզրակացության մեթոդի, բովանդակու-
թյան, օբյեկտի և նպատակի առումով: Վավերականությունը որոշվում է 
միջազգային իրավունքի նորմերով: Սա համաձայնագրի ՝ որպես միջազ-
գային իրավունքի աղբյուրի, կարևորագույն հատկությունն է: 1969 և 1986 
թվականների Վիեննայի կոնվենցիաների հոդվածների համաձայն՝ պայ-
մանագիրը համարվում է ուժի մեջ, քանի դեռ այլ բան չի հաստատվել [2]:  

Վավերականությունը պայմանագրի նորմալ վիճակն է, և դրա անվա-
վերությունը պետք է ապացուցվի հստակ իրավական նորմերով: Բացի 
այդ, վավերականությունը տարածվում է այնպիսի ձևական պահանջների 
վրա, ինչպիսիք են «գրավոր» իրավասության պայմանագիրը, իսկ օրինակ 
անվավերությունը ֆորմալ պատճառներով ուղղակիորեն կարգավորվում 
է երկու փաստաթղթերի հիման վրա՝ հատուկ կանոններով: 

Միայն վավերական պայմանագրերը կարող են ստեղծել ու սահմա-
նել իրավունքներն ու պարտականությունները: 

Միջազգային պրակտիկայում եղել են դեպքեր, երբ որոշ միջազգային 
պայմանագրեր անվավեր են ճանաչվել: 1969-ի Վիեննայի կոնվենցիայի 
46-53-ը նշում է միջազգային պայմանագրի անվավերության առանձնա-
հատուկ հանգամանքները: Միջազգային պայմանագիրն անվավեր է 
ճանաչվում, եթե ՝ 

1) այն կնքվել է համաձայնագրի կնքման իրավասության և կարգի 



– 164 – 

վերաբերյալ սահմանադրական ներքին նորմերի բացահայտ 
խախտմամբ (հոդված 47), 

2) պայմանագրով ստանձնած պարտավորության համաձայնու-
թյունը սխալ է տրվել, եթե սխալը վերաբերում է պայմանագրի 
կնքման ժամանակ գոյություն ունեցող փաստին կամ իրավիճա-
կին և հանդիսանում է պայմանագրով պարտավորված լինելու 
համաձայնության էական հիմք (հոդված 48), 

3) պետությունը համաձայնության է եկել բանակցություններին մաս-
նակցող մեկ այլ պետության կեղծ գործողությունների ազդեցու-
թյան տակ (հոդված 49), 

4) պայմանագրով պարտավորված լինելու պետության համաձայնու-
թյունը արտահայտվել է բանակցություններին մասնակցող մեկ 
այլ պետության կողմից իր ներկայացուցչի ուղղակի կամ անուղ-
ղակի կաշառքի արդյունքում (հոդված 50), 

5) պետության ներկայացուցիչը համաձայնել է պայմանագրի պայ-
մաններին` իր նկատմամբ բռնություն գործադրելու կամ իրեն 
ուղղված սպառնալիքների դեպքում (հոդված 51), 

6) պայմանագրի կնքումը ուժի սպառնալիքի կամ դրա օգտագործ-
ման արդյունք է եղել՝ միջազգային իրավունքի սկզբունքների 
խախտմամբ, որոնք մարմնավորված են ՄԱԿ-ի կանոնադրության 
մեջ (հոդված 52), 

7) պայմանագրի կնքման պահին եղել է հակասություն միջազգային 
իրավունքի հիմնական սկզբունքների համաձայն (հոդված 53) [3]: 

Կոնվենցիայի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ իրավաբանական 
հետևանքի տեսակետից անվավեր պայմանագրերը լինում են առոչինչ 
պայմանագրեր, որոնք ի սկզբանե, կնքման պահից են համարվում ան-
վավեր և որևէ իրավունքի կամ պարտականության աղբյուր չեն կարող 
հանդիսանալ, և հարաբերական կամ վիճարկելի պայմանագրեր, որոնց 
անվավեր լինելը դեռևս պետք է ապացուցել։ 

Ինչպես արդարացիորեն նշվում է գրականության մեջ, միջազգայինմիջազգայինմիջազգայինմիջազգային    
իրավունքիիրավունքիիրավունքիիրավունքի    խախտումովխախտումովխախտումովխախտումով    կնքվածկնքվածկնքվածկնքված    պայմանագիրըպայմանագիրըպայմանագիրըպայմանագիրը    կարողկարողկարողկարող    էէէէ    գործելգործելգործելգործել, , , , 
սակայնսակայնսակայնսակայն, , , , այդուհանդերձայդուհանդերձայդուհանդերձայդուհանդերձ, , , , չլինելչլինելչլինելչլինել    վավերականվավերականվավերականվավերական [4]։  Եթե նույնիսկ կողմերը 
համաձայն են կատարել միջազգային իրավունքի նորմերի խախտումով 
կնքված պայմանագիրը, միևնույն է, դրանից այդ պայմանագիրը չի 
վերածվում իրավազոր պայմանագրի։ 

Նմանապես, իրավազորության պատճառով անվավերությունն 
ուղղակիորեն կարգավորվում է համաձայնագիրը չեղյալ հայտարարող 
կանոններով, քանի որ սուբյեկտների կողմից նախատեսված իրավասու-
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թյան հետևանքներն անընդունելի են, օրինակ ՝ թույլ կողմերին պաշտպա-
նելու համար: 

Եթե պայմանագիրն անվավեր է ճանաչվում, ապա կամ դրա մասնա-
կիցներն ամբողջությամբ ազատվում են ապագայում պայմանագիրը 
կատարելու պարտավորություններից, կամ վերացվում են պայմանագրի 
անվավերության պատճառ դարձած հիմքերը, կամ մասնակիցների 
համաձայնությամբ համաձայնագիրը վերանայվում է՝ այդ թվում ամբող-
ջությամբ կամ մասնակի: 

Միջազգային պայմանագրերի վավերականության հիմնախնդիր-
ներից է համարվում նաև պայմանագրերի ժամկետների սահմանումը: 
Ինչպես երկկողմ, այնպես էլ բազմակողմ միջազգային պայմանագրերը 
կարող են կնքվել որոշակի ժամանակահատվածով կամ անորոշ ժամկե-
տով, ինչն էլ բնականաբար մեծ ազդեցություն է գործում պայմանագրի 
վավերականության վրա: 

Պայմանագրի որոշակի ժամկետ է համարվում ճշգրիտ օրացուցային 
ամսաթվերով նախապես որոշված ժամանակահատվածը: Պայմանա-
գրերի տևողությունը որոշվում է ըստ օրացուցային ամսաթվերի կամ 
որոշակի ժամանակահատվածով (5 տարի, 10 տարի, 25 տարի և այլն) [5]: 
Այսպիսով օրինակ՝ Ռուսաստանի Դաշնության և Ղազախստանի Հանրա-
պետության միջև համագործակցության մասին պայմանագիրը՝ կապված 
նավթի ՌԴ-ից Ղազախստան փոխադրելու հետ, ուժի մեջ է եղել մինչև 
2019 թվականի հունվարի 1-ը, մինչև այս ժամանակահատվածի վերջում 
այն ավտոմատ կերպով երկարացվում է 5 տարով, եթե կողմերից ոչ մեկը 
գրավոր չի ծանուցում մյուս կողմին դրա սկզբնական ժամկետի ավարտից 
առնվազն 6 ամիս առաջ գործողությունները դադարեցնելու իրենց 
մտադրության մասին: 

Նման պայմանագրերում, վավերականության ժամկետի ամրա-
գրման հետ մեկտեղ, որոշվում է դրա դադարեցման սահմանի շարժունա-
կության հնարավորությունը: 

Եթե պայմանագիրը չեղյալ չի հայտարարվել որոշակի ժամկետում, 
ապա այն ինքնաբերաբար շարունակում է իր գործողությունը պայմանա-
վորվող կողմերից իսկ սահմանված հաջորդող ժամկետով: Հստակ ժամա-
նակահատվածով կնքված պայմանագրերում միշտ պարունակվում է այն 
դրույթը, թե երբ նրանք պետք է կամ արդյոք կարող են դադարեցնել իրենց 
գործողությունը: Այլ կերպ սա կարող ենք անվանել համաձայնություն 
պայմանագրի հստակ-հրատապ ավտոմատ երկարացման մասին: 

Ըստ դրանց գործողության ժամկետի ՝ պայմանագրերի մյուս խումբը 
ներառում է այն պայմանագրերը, որոնք կնքվում են անորոշ ժամկետով: 
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Նման պայմանագրերը չեն պարունակում հնարավորության պարագա-
յում դրանց դադարեցման որևէ նշում: Այս կատեգորիան ներառում են 
խաղաղության պայմանագրերը, դիվանագիտական հաստատման պայ-
մանագրեր հարաբերությունները, պայմանագրերը սահմանների և 
տարածքային խնդիրների վերաբերյալ [6]:  

Ժամանակակից միջազգային պայմանագրերի մեծ մասը ոչինչ չի 
ասում դրանց վավերականության տևողության մասին և չի էլ սահմանում 
վերջնական սահմանային որևէ ժամկետ: 

Հարկ է նշել, որ գոյություն ունեն նաև այնպիսի պայմանագրեր, 
որոնցում, չնայած ասում է, որ դրանք անժամկետ են կամ կնքված են 
որոշակի ժամանակահատվածի համար, բայց դրանց դադարեցման 
հնարավորությունը այնուամենայնիվ նախատեսված է [7]: Նման պայմա-
նագրի օրինակ է Ուզբեկիստանի և ՌԴ-ի միջև կնքված 2004 թվականի 
պայմանագիրը, որտեղ ասվում է «Այս համաձայնագիրն ունի անորոշ 
բնույթ և ուժի մեջ կմնա այնքան ժամանակ, մինչ կողմերից մեկը մյուսին 
գրավոր կտեղեկացնի այն դադարեցնելու իր մտադրության մասին: Այս 
դեպքում Համաձայնագիրը կգործի մինչև տասներկու ամիս՝ մյուս պետու-
թյան կողմից այդպիսի ծանուցագիր ստանալու օրվանից»: 

Ինչպես երևում է վերը նշված օրինակներից, միակողմանի դադարե-
ցումը հնարավոր է ինչպես անվերապահորեն սահմանված, այնպես էլ 
չսահմանված միջազգային պայմանագրերում: Հետևաբար, եթե նույնիսկ 
միջազգային պայմանագրում ասվում է, որ այն ունի անորոշ ժամկետ, 
բնույթ կամ անորոշ ժամանակահատված, բայց պարունակում է չեղյալ 
հայտարարելու հնարավորության նշում, դա նշանակում է, որ նրանք 
ունեն իրենց գործողության պայմանականորեն հստակված ժամկետ: 

Միջազգային պայմանագիրն անվավեր ճանաչելու հարց կարող է 
առաջանալ նաև այն դեպքում, երբերբերբերբ    պայմանագիրնպայմանագիրնպայմանագիրնպայմանագիրն    անմիջականորենանմիջականորենանմիջականորենանմիջականորեն    
կնքողկնքողկնքողկնքող    անձըանձըանձըանձը    չիչիչիչի    պահպահպահպահպանելպանելպանելպանել    պետությանպետությանպետությանպետության    կողմիցկողմիցկողմիցկողմից    իրենիրենիրենիրեն    տրվածտրվածտրվածտրված    լիալիալիալիազոզոզոզորուրուրուրու----
թյունթյունթյունթյուններիներիներիների    սահսահսահսահմամամամանանանանափափափափակումներըկումներըկումներըկումները, պայմանով, որ դրա մասին տեղյակ են 
պահվել մյուս շահագրգիռ պետությունները՝ մինչև ներկայացուցչի 
կողմից նման համաձայնություն հայտնելը [8]։  

Միջազգային պայմանագրի վավերականության հարցը մեծապես 
պայմանավորված է այն հանգամանքով, թե պայմանագիրը կնքելու 
ընթացքում պետության պարտավորությունների վերաբերյալ համաձայ-
նություն հայտնող պետության ներկայացուցիչը գործո՞ւմ է, արդյոք, իրեն 
տրված լիազորությունների և հանձնարարությունների շրջանակում, 
պահպանո՞ւմ է, արդյոք, դրանցով նախատեսված սահմանափակումները։ 
Եվ հետևաբար պայմանագիր կնքելու լիազորությամբ օժտված անձը 
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պարտավոր է իրեն լիազորող հանձնարարականների շրջանակում, 
այլապես պայմանագիրը չի կարող դիտվել որպես պետության կամքի 
արդյունք: 

Ինչպես հասկացանք, միջազգային պայմանագրերը մեծ դեր խաղում 
են ժամանակակից միջազգային հարաբերություններում: Պայմանագրերը 
անհրաժեշտ գործիք են մեր ժամանակի ամենակարևոր խնդիրներից 
մեկի` միջազգային համակարգի կառավարելիության կատարելագործ-
ման համար, որից կախված է այլ գլոբալ խնդիրների լուծումը: Այսօր 
դժվար է գտնել միջազգային հարաբերությունների որևէ ոլորտ, որը, 
ավելի մեծ կամ փոքր չափով, կարգավորված չլինի այս պայմանագրերով: 
Եվ հետևաբար պետք է շատ զգոն և հետևողական լինել պայմանագրի 
կնքման, բովանդակության, գործածության և մի շարք այլ գործոնների 
հարցում՝ հետագայում պայմանագրերի վավերականության հետ կապ-
ված խնդիրներից խուսապելու համար:  

 
 

        



– 168 – 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ    

1. Лукашук И. И. Субъекты права международных договоров/ 
И. И. Лукашук // Государство и право. 2004. №11. С. 52-61.  

2. Վիեննայի կոնվենցիա «Պետությունների և միջազգային կազմակեր-
պությունների միջև պայմանագրերի մասին կամ 1986 թվականի 
միջազգային կազմակերպությունների միջև օրենք» , 2002: 

 3. Պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների կամ 
միջազգային կազմակերպությունների միջև պայմանագրերի իրա-
վունքի մասին Վիեննայի կոնվենցիա, 2004: 

4. Суворова В. Я. Право международных договоров // Международное 
право / Отв. ред. Г. В. Игнатенко и проф. О.И. Тиунов.  Москва, 
“Норма”, 2004. С. 283-307.  

5. Соловьев В.А. Особенности заключения международных договоров. 
Москва, 2004.  

6.  Л. А. Камаровский, В. А. Улянский , “Международное право” 1908. 
7. Талалаев А.Н. Право международных договоров. Действие и 

применение. Москва, 1985. 
8. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/law_treaties.sh 

tml (հղումը հասանելի է՝ 01.05.2021): 
 9. https://web.archive.org/web/20090801132746/http://ucblibraries.colorad. 

edu/govpubs/us/treaties.htm (հղումը հասանելի է՝ 05.05.2021): 
10. https://www.e-reading-lib.com/chapter.php/99877/12/  
 n-virkomezhdunarodnoe-pravo.htm (հղումը հասանելի է՝ 08.05.2021): 

        



– 169 – 

ООООСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВМЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВМЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВМЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ    
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Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: закон, договоры, срок действия, конвенция 
Как известно, международные договоры играют важную роль в защите 

прав человека и законных интересов государств. Кроме того, международные 
договоры являются неотъемлемой частью человеческого общения, с помощью 
которых координируются совместные действия и разрешаются конфликты. 

Однако, в настоящее время роль международных договоров в области 
международного права очень актуальна и вопрос их действительности имеет 
решающую роль. Международные договоры устанавливают правовой 
порядок между государствами и рядом других юридических структур, 
основным требованием которого является стабильность. Поэтому в данном 
случае важную роль играют вопросы действительности международных 
договоров. 

    
THE MAIN ISSUES OF VALIDITY OF INTERNATIONAL TREATIESTHE MAIN ISSUES OF VALIDITY OF INTERNATIONAL TREATIESTHE MAIN ISSUES OF VALIDITY OF INTERNATIONAL TREATIESTHE MAIN ISSUES OF VALIDITY OF INTERNATIONAL TREATIES    

IshkhanayanIshkhanayanIshkhanayanIshkhanayan    ArpineArpineArpineArpine    
Faculty of Social Sciences, 

“Public Management”, 
Academic supervisor: D. Hakobyan 

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words:  law, contracts, validity, convention 
As we know, international treaties play an important role in the protection 

of human rights and the legitimate interests of states.  
In addition, international treaties are an essential part of human 

communication, with the help of which joint actions are coordinated and 
conflicts are solved. 

However nowadays, the role of international treaties in the field of 
international law is very vivid, the issue of their validity captures a main part. 
International treaties establish legal order between states and a number of other 
legal entities, the main requirement of which is stability. Therefore, in this case, 
the issues of validity of international treaties play a great role.  
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ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀՀՀՀՀՀՀ----ՈՒՄՈՒՄՈՒՄՈՒՄ    

    
    

Ծատուրյան ՄերիԾատուրյան ՄերիԾատուրյան ՄերիԾատուրյան Մերի    
Հասարակական գիտությունների ֆակուլտետ, 

«Հանրային կառավարում»,  
մագիստրոսական թեզի ղեկավար՝ 
տնտ. գ. թ., դոցենտ Ն. Բարսեղյան 

    
ՀանգուՀանգուՀանգուՀանգուցային բառեր.ցային բառեր.ցային բառեր.ցային բառեր. ՓՄՁ, հարկեր, վարկեր, գրավ, ֆակտորինգ, 

ՀՆԱ, անշարժ գույք    
Համաշխարհային զարգացման փորձը ցույց է տալիս, որ ՓՄՁ 

ոլորտը մեծ դեր ունի շուկայական տնտեսության կայացման և զար-
գացման գործում: Այն բիզնեսի կազմակերպման առավել զանգվածային, 
դինամիկ և ճկուն ձև է, որը կանխորոշում է պետության սոցիալ-տնտե-
սական և քաղաքական զարգացման աստիճանը: Նպաստելով հասարա-
կական բարեկեցության աճին, ստեղծելով տնտեսական հետաքրքրու-
թյունների և շահերի իրացման նախադրյալներ, անհատի բիզնես հակում-
ների դրսևորման հնարավորություններ, փոքր և միջին ձեռնարկատիրու-
թյունը խթանում է միջին խավի ձևավորմանը և երկրում սոցիալական 
կայունության ապահովմանը: Հայաստանի նման երկրներում այն ապա-
հովում է մրցակցության վրա հիմնված մասնավոր հատվածի ձևավորում, 
ստեղծում է բազմաթիվ աշխատատեղեր, հնարավորություն է ընձեռում 
համեմատաբար կարճ ժամանակահատվածում ապահովել կայուն 
տնտեսական աճ։  

Սույն հոդվածում դիտարկվում են այն հիմնական խոչընդոտները, 
որոնց բախվում են ՀՀ ՓՄՁ ոլորտի ներկայացուցիչները, և ներկայացվում 
են առաջարկություններ, որոնց իրագործմամբ կարող ենք նպաստել 
ոլորտի հետագա զարգացմանը։ 

Փոքր և միջին ձեռնարկությունները յուրաքանչյուր երկրի տնտեսա-
կան և սոցիալական կայունության հիմնական երաշխիքն են: Ոլորտի 
զարգացումը հնարավորություն է ընձեռում մեղմել անցումային տնտե-
սություններին բնորոշ տնտեսական և սոցիալական դժվարությունները՝ 
կայուն պայմաններ ստեղծելով հետագա տնտեսական աճի համար։ 

ՀՀ-ում ՓՄՁ ոլորտը դեռևս աչքի է ընկնում իր ցածր արդյունավետու-
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թյամբ, ինչի հետևանքով այն չի նպաստում տնտեսության ինովացիոն 
զարգացմանը և նոր տեխնոլոգիաների յուրացմանը, քանի որ ՓՄՁ առա-
վելությունները և հնարավորություննները երկրում դեռևս լիարժեք չեն 
օգտագործվում: Շարունակում է բարձր մնալ ՓՄՁ ոլորտի կախվածու-
թյունը պետական ներդրումներից, իսկ բանկերը, ֆինանսավարկային 
կազմակերպությունները հակվածություն չեն ցուցաբերում տվյալ ոլորտի 
ֆինանսավորման առումով: Այս և նմանատիպ այլ հիմնախնդիրների 
լուծման հրատապությամբ է պայմանավորված ՓՄՁ ոլորտի խորը և 
գիտականորեն հիմնավորված ուսումնասիրության և վերլուծության 
ահրաժեշտությունը, որով էլ հիմնավորվում են սույն հոդվածում ընտրված 
թեմայի արդիաարդիաարդիաարդիակակակականությունն ու հրատապությունը:նությունն ու հրատապությունը:նությունն ու հրատապությունը:նությունն ու հրատապությունը:    

Համաձայն 2019 թ. տվյալների՝ ՀՀ-ում ՓՄՁ-ները կազմում են տնտե-
սության գործարար հատվածի բոլոր ձեռնարկությունների ավելի քան 
99.8 %-ը, որտեղ միկրոձեռնարկությունները կազմում են դրանց 93.6 %-ը։ 
ՓՄՁ-ներին բաժին է ընկնում գործարարության ոլորտում ընդհանուր 
զբաղվածության 68 %-ը, և ՓՄՁ-ներն են ստեղծում բիզնես հատվածի 
ավելացված արժեքի մինչև 60 %-ը, ինչը լայն իմաստով համադրելի է ԵՄ-
ում ՓՄՁ-ների ցուցանիշների հետ (տրամագիր 1)։ 

 

    
    

Տրամագիր Տրամագիր Տրամագիր Տրամագիր 1. 1. 1. 1. Գործարար հատվածի ժողովրդագԳործարար հատվածի ժողովրդագԳործարար հատվածի ժողովրդագԳործարար հատվածի ժողովրդագրական ցուցանիշները րական ցուցանիշները րական ցուցանիշները րական ցուցանիշները 
ՀայաստանումՀայաստանումՀայաստանումՀայաստանում    2019201920192019    թ.թ.թ.թ.՝ ըստ ընկերության չափերի ՝ ըստ ընկերության չափերի ՝ ըստ ընկերության չափերի ՝ ըստ ընկերության չափերի [4][4][4][4]    
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Հայաստանում 1000 բնակչի հաշվով ՓՄՁ միջին խտությունը
կազմում է 20.1: ՓՄՁ սուբյեկտների ավելի քան կեսը (52 
թյուն է իրականացնում մայրաքաղաք Երևանում: Երևանում ՓՄՁ
աշխատողների միջին թվաքանակը 3.7 է, մարզերում՝ 1-2: 
գտնվող ՓՄՁ-ների մեջ աչքի է ընկնում Կոտայքի մարզը, որտեղ
է ՓՄՁ սուբյեկտների 8 տոկոսը, իսկ ՓՄՁ խտությունը
հաշվով 18.9 է (տրամագիր 2): 

 

    
Տրամագիր Տրամագիր Տրամագիր Տրամագիր 2.2.2.2.    Տնտեսավարողների քանակի կՏնտեսավարողների քանակի կՏնտեսավարողների քանակի կՏնտեսավարողների քանակի կառուցվածքառուցվածքառուցվածքառուցվածք

ըստ ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի [4]ըստ ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի [4]ըստ ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի [4]ըստ ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի [4]    
 
Համաշխարհային բանկի կողմից իրականացված լայնամասշտա

ուսումնասիրությունը միավորել և ամփոփել է 2006-2019 թթ.
նակահատվածում աշխարհի շուրջ 140 երկրներում իրականացված տե
կան հարցումներն ու հետազոտությունները՝ նպատակ ունենալով բա
հայտել աշխարհի մասշտաբով ձեռնարկությունների գոր
հիմնական խոչընդոտներն ու սահմանափակումները (տրա

Ինչպես երևում է գծապատկեր 3-ից, ֆինանսական ռեսուրսների 
հասանելիության խնդիրները համաշխարհային տնտեսության մասշտա
բով ձեռնարկությունների գործունեությունը սահմանափակող գլխավոր 
խոչընդոտներն են։ 

    

52%

3%
6%

6%

4%

6%

8%

5%

4%
2%4%

ՏՆՏԵՍՎԱՐՈՂՆԵՐԻՏՆՏԵՍՎԱՐՈՂՆԵՐԻՏՆՏԵՍՎԱՐՈՂՆԵՐԻՏՆՏԵՍՎԱՐՈՂՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԻՔԱՆԱԿԻՔԱՆԱԿԻՔԱՆԱԿԻԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆ
ԸՍՏԸՍՏԸՍՏԸՍՏ ՀՀՀՀՀՀՀՀ ՄԱՐԶԵՐԻՄԱՐԶԵՐԻՄԱՐԶԵՐԻՄԱՐԶԵՐԻ ԵՎԵՎԵՎԵՎ ԵՐԵՎԱՆԵՐԵՎԱՆԵՐԵՎԱՆԵՐԵՎԱՆՔԱՂԱՔԻՔԱՂԱՔԻՔԱՂԱՔԻՔԱՂԱՔԻ

Երևան

Արարատ

Գեղարքունիք

Կոտայք

Սյունիք

Տավուշ

խտությունը ցածր է, 
 %) գործունեու-

Երևանում ՓՄՁ-ների 
2: Երևանից դուրս 
որտեղ գտնվում 

խտությունը 1000 բնակչի 

    

առուցվածքառուցվածքառուցվածքառուցվածքը 2019ը 2019ը 2019ը 2019    թ.թ.թ.թ.՝՝՝՝    

Համաշխարհային բանկի կողմից իրականացված լայնամասշտաբ 
թթ. ընկած ժամա-

վածում աշխարհի շուրջ 140 երկրներում իրականացված տեղա-
ն ու հետազոտությունները՝ նպատակ ունենալով բացա-

բով ձեռնարկությունների գործունեության 
տրամագիր 3):  

ից, ֆինանսական ռեսուրսների 
ը համաշխարհային տնտեսության մասշտա-

ների գործունեությունը սահմանափակող գլխավոր 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆ

Արագածոտն

Արմավիր

Լոռի

Շիրակ

Վայոց ձոր
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Տրամագիր Տրամագիր Տրամագիր Տրամագիր 3333. . . . Ձեռնարկությունների գործուՁեռնարկությունների գործուՁեռնարկությունների գործուՁեռնարկությունների գործունեության հիմնական խոչընդոտներնեության հիմնական խոչընդոտներնեության հիմնական խոչընդոտներնեության հիմնական խոչընդոտները՝ը՝ը՝ը՝    

ըստ Համաշխարհային բանկիըստ Համաշխարհային բանկիըստ Համաշխարհային բանկիըստ Համաշխարհային բանկի    [[[[6666]]]] 
 
Յուրաքանչյուր երկրում հարկային գործիքներն ու լծակները հանդի-

սանում են տնտեսական առաջընթացի և զարգացման կարևոր նախա-
պայմաններից մեկը՝ անկախ այդ երկրի քաղաքական կառուցվածքից և 
տնտեսության վարման սկզբունքներից: Ներկայումս Հայաստանում 
գործող հարկային համակարգն իր հիմնական կարգավորիչ, սոցիալա-
կան և ֆիսկալ գործառույթներից իրականացնում է միայն վերջինը: Ընդ-
հանուր առմամբ ՀՀ հարկային օրենսդրությունը կարելի է համարել բա-
վական ազատական: Սակայն փորձագետների կարծիքով դաշտում 
դեռևս առկա են մի շարք հիմնախնդիրներ, որոնք խոչընդոտում են 
ոլորտի զարգացմանը: ՀՀ ՓՄՁ ոլորտի հարկային համակարգի խոչըն-
դոտների շարքում են դասվում հետևյալ խնդիրները. 

▪ Հարկային օրենսդրության հաճախակի փոփոխությունները 
▪ Հարկային վարչարարության տարբեր ձևերի առկայությունը 
▪ Հարկային օրենսդրության բարդ լինելը 
▪ Հարկային խորհրդատվության հետ կապված ծախսերը 
Համաձայն 2019 թ. հունիսի 25-ին ԱԺ-ի կողմից ընդունված «ՀՀ հար-

կային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 
ՀՀ օրենքի, որոշ խնդիրներ լուծում են ստացել. 

1. Օրենսգրքով սահմանված շրջանառության հարկ վճարող համար-
վելու համար իրացման շրջանառության չափը բարձրացվել է և 
գործող 58.35 միլիոն ՀՀ դրամի փոխարեն սահմանվել է 115 միլիոն 
ՀՀ դրամ: 
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2. 2020 թ. հունվարի 1-ից արտոնագրային հարկը դադարել է գործել, 
իսկ այդ համակարգի շրջանակներում հարկվող գործունեության 
տեսակների հարկումը կատարվում է ընդհանուր սկզբունքներով: 

3. 2020 թ. հաշվետու տարվա և դրան հաջորդող տարիների համար 
երկու տոկոսով նվազել է շահութահարկի դրույքաչափը և սահ-
մանվել է 18 տոկոս: 

4. Անցում է կատարվել եկամտային հարկի մեկ միասնական դրույ-
քաչափի՝ 2020 թ. հունվարի 1-ից սահմանվելով 23 %, այնուհետև 
եկամտային հարկի դրույքաչափը մինչև 2023 թ. աստիճանաբար 
նվազեցվելու է մինչև 20 %: 

5. 2020 թ. հունվարի 1-ից էականորեն պարզեցվել է նաև գերփոքր 
համարվող ձեռնարկատիրության հարկման համակարգը: Մաս-
նավորապես ինքնազբաղված անձանց հարկման համակարգի և 
ընտանեկան ձեռնարկատիրության համակարգի փոխարեն 
լինելու է մեկ միասնական՝ միկրոձեռնարկատիրության հարկման 
համակարգ, որից կարող են օգտվել ինչպես իրավաբանական 
անձինք և անհատ ձեռնարկատերերը, այնպես էլ անհատ ձեռնար-
կատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձինք, եթե վերջիններիս 
իրացման շրջանառության տարեկան մեծությունը չի գերազան-
ցում 24 մլն ՀՀ դրամը [3]։  

ՓՄՁ սուբյեկտներն ունեն խնդիրներ՝ կապված ֆինանսական մատ-
չելիության հետ: Ֆինանսների հասանելիությունը համարվում է ՓՄՁ-
ների գործունեության կարևորագույն պայման՝ արտադրական հզորու-
թյունների ստեղծման, մրցակցության խթանման, աշխատատեղերի 
ստեղծման և աղքատության կրճատման համատեքստում։ Առանց ֆինան-
սավորման ՓՄՁ-ները չեն կարող ձեռք բերել և ներդնել նոր տեխնոլո-
գիաներ, գործնական հարաբերություններ հաստատել ավելի խոշոր 
ընկերությունների հետ, ինչպես նաև ընդլայնվել և ներկայանալ արտա-
քին շուկաներում։ Ֆինանսական ռեսուրսների հասանելիության խնդրի 
համատեքստում տնտեսագիտական գրականության մեջ լայն տարածում 
են ստացել երկու տերմիններ։ Առաջինը «Ֆինանսական միջոցների բաց» 
կամ «ճեղքվածք» տերմինն է, որն արտահայտում է ֆինանսական 
ռեսուրսների այն ծավալը, որի կարիքը ձեռնարկությունը ունի, սակայն չի 
ստանում։ Այլ կերպ ասած՝ ֆինանսական միջոցների բացը ձեռնար-
կության ընթացիկ գործունեության և աճի համար պահանջվող ֆինանսա-
կան ռեսուրսների և փաստացի ստացվող ֆինանսական ռեսուրսների 
գումարների տարբերությունն է։ Երկրորդը՝ «Ֆինանսապես սահմանա-
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փակված ձեռնարկություններ», որը վերաբերում է այն ձեռնարկու-
թյուններին, որոնց համար դժվար հասանելի կամ անհասանելի են իրենց 
կարիքներին և պահանջներին համապատասխան ֆինանսական 
ռեսուրսները։ Համաձայն ՄՖԿ-ի գնահատականների՝ ողջ աշխարհում 
ՓՄՁ-ների պահանջը ֆինանսական ռեսուրսների նկատմամբ կազմում է 
շուրժ 8,9 տրիլիոն ԱՄՆ դոլար, ընդ որում՝ ՓՄՁ-ներին հասանելի է առկա 
պահանջի շուրժ 43 %-ը կամ 3,8 տրիլիոն ԱՄՆ դոլար, իսկ մնացած 5,1 
տրիլիոն ԱՄՆ դոլարը կամ պահանջի 57 %-ը կազմում է ֆինանսական 
միջոցների բացը [7]։  

ՀՀ-ում ՓՄՁ-ների ֆինանսավորման հասանելիությանը խոչընդոտող 
հիմնական գործոններից է ֆինանսավարկային կազմակերպությունների 
կողմից վարկավորման ժամանակ անշարժ գույքի գրավի պահանջը։ 
Ներկայումս ընդունելի գրավ է հանդիսանում հիմնականում անշարժ 
գույքը, որի նկատմամբ կիրառվում է իրացվելիության գործակից՝ առավե-
լագույնը գույքի շուկայական արժեքի 70-80 %-ի չափով, ապա իրակա-
նացվում է վարկավորում գույքի իրացվելի արժեքի մինչև 70 %-ի չափով։ 
Արդյունքում ձեռնարկությունը ստանում է գույքի շուկայական արժեքի 
50-60 %-ի չափով վարկային միջոց։ Այս հարցն ավելի լուրջ է մարզերում 
գործունեություն ծավալող ՓՄՁ-ների համար երկու հիմնական պատճա-
ռով։ Առաջին հերթին մարզերում գտնվող անշարժ գույքն ունի ցածր 
արժեք, ուստի տվյալ գույքի գրավադրմամբ հնարավոր կլինի ստանալ 
համեմատաբար ավելի քիչ ֆինանսավորում։ Երկրորդ պատճառն այն է, 
որ բանկերի կողմից կիրառվում է իրացվելիության ավելի ցածր գործա-
կից՝ առավելագույնը 60 %: Որոշ դեպքերում բանկերը առհասարակ հրա-
ժարվում են մարզերում գտնվող անշարժ գույքի ապահովությամբ ֆինան-
սավորում տրամադրել՝ համարելով տվյալ գույքը ոչ իրացվելի։ Այդու-
հանդերձ չի կարելի անտեսել, որ ֆինանսական կազմակերպությունները 
փորձում են այդ կերպ կառավարել վարկային ռիսկը։ ՓՄՁ ֆինանսավոր-
ման հասանելիության բարելավման համար առաջարկում ենք ռիսկերի 
կառավարելի շրջանակում աստիճանաբար կրճատել որպես գրավ 
անշարժ գույքի կիրառումը հետևյալ ուղղություններով. 

▪ Նորարարական (ինովացիոն) առանց գույքային ապահովության 
բանկային ֆինանսավորման պրոդուկտների ներդրում և զար-
գացում, 

▪ Անշարժ գույքին այլընտրանք հանդիսացող ապահովությունների 
կիրառության ընդլայնում։ 

Նորարարական բանկային պրոդուկտների համար որպես ապահո-
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վություն հանդիսանում են ոչ թե անշարժ կամ շարժական գույքը, այլ 
օրինակ ձեռնարկության դեբիտորական պարտքերը, վարձատրության 
պահանջի իրավունքը, ապահովագրական վկայագիրը և այլն։ ՀՀ բանկա-
յին համակարգի կողմից ներկայումս առաջարկվում են ֆակտորինգ, 
լիզինգ, գնման պատվերի ֆինանսավորում, Հայաստանի արտահանման 
ապահովագրական գործակալության (ՀԱԱԳ) ապահովագրության ապա-
հովությամբ նախաարտահանման և հետարտահանման ֆինանսավորում 
և այլն, սակայն դրանք մեր երկրում դեռևս գտնվում են զարգացման 
սկզբնական փուլում և մեծ տարածում չունեն։  

Ելնելով ՀՀ ֆինանսական շուկայի առանձնահատկություններից՝ 
մշակվել է նաև ՀՀ ֆինանսական շուկայի համար բոլորովին նոր, առանց 
անշարժ գույքի գրավի ֆինանսավորման պրոդուկտ՝ «Պետական գնում-
ների շրջանակում երաշխիքային և ֆինանսավորման սահմանաչափի 
նախահաստատում», որը հաջողությամբ ներդրվել և կիրառվել է 
«Արմսվիսբանկ» ՓԲԸ-ում։ Պրոդուկտը նախատեսված է այն ՓՄՁ-ների 
համար, որոնք մասնակցում են պետական գնումներին և այդ գործ-
ընթացում կարիք ունեն բանկային համակարգից ստանալու երաշխիքա-
յին և ֆինանսավորման սահմանաչափեր։ Պրոդուկտն իրենից ներկայաց-
նում է պետական գնումների մասնակցության համար անհրաժեշտ երաշ-
խիքային և հետագայում պատվերի կատարման ընթացքում անհրաժեշտ 
ֆինանսավորման գործիքակազմ, որի ներդրման անհրաժեշտությունը 
պայմանավորված է ՀՀ կառավարության կողմից 10.10.2019 թ.-ին պետա-
կան գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգում իրականացված 
փոփոխություններով։ Պրոդուկտը ՓՄՁ-ներին հնարավորություն է 
տալիս պետական գնումների մասնակցության շրջանակում ստանալ 
առավելագույնը 125 մլն  ՀՀ դրամի ֆինանսավորման սահմանաչափ, որը 
հնարավորություն է տալիս մասնակցել հայտարարարվելիք մինչև 115 մլն 
ՀՀ դրամ արժեք ունեցող մրցույթներին։ Պրոդուկտի էությունն այն է, որ 
ընկերությունը նախապես դիմում է բանկին, իսկ վերջինս համապատաս-
խան ռիսկերի վերլուծության արդյունքում տվյալ ընկերության համար 
նախահաստատում է որոշակի սահմանաչափ, որն ընկերությանը ընձե-
ռում է հնարավորություն հետագայում հրապարակվելիք և նախահաս-
տատված սահմանաչափը չգերազանցող մրցույթներում ակտիվ մասնակ-
ցություն ցուցաբերել՝ հստակ իմանալով անհրաժեշտ ծավալի բանկային 
երաշխիքներ տրամադրելու բանկի պատրաստակամության մասին։ 
Նկարագրված պրոդուկտը զգալիորեն կլուծի միչև 115 մլն  ՀՀ դրամ պայ-
մանագրային արժեք ունեցող մրցույթներին ՓՄՁ-ների մասնակցության 
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խնդիրը, սակայն միայն բանկային երաշխիք ներկայացնելու մասով։ 
Պայմանագրի կնքումից հետո կատարման ընթացքում մատակարար 
կողմի համար պետք է ապահովել նաև ֆինանսավորման հասանելիու-
թյան որոշակի աղբյուրներ ևս։ Քանի որր տվյալ պայմանագրի ապահո-
վությամբ ֆինանսավորման առավելագույն սահմանաչափը արդեն իսկ 
օգտագործվել է բանկային երաշխիք ստանալու համար, ուստի լրացուցիչ 
ֆինանսավորում ստանալու համար անհրաժեշտ է ներդնել լրացուցիչ 
գործիքակազմ, որը մատակարար ՓՄՁ սուբյետին կապահովի լրացուցիչ 
ֆինանսավորում՝ միևնույն ժամանակ հաշվի առնելով բանկերի կողմից 
ստանձնելիք ռիսկը։ Նման իրավիճակում որպես լուծում կարող է լինել 
ապահովագրական ընկերությունների մասնակցությունը տվյալ գործըն-
թացում։ Այս կերպ ապահովագրական ընկերությունները, ուսումնասիրե-
լով արդեն իսկ կնքված պայմանագիրը, ընկերությանն առաջարկեն 
ապահովագրական վկայագիր, որը կծածկի պայմանագրի պատշաճ 
կատարման պարագայում պատվիրատու/ գնորդի չվճարման ռիսկը։ 
Նման վկայագրի ապահովությամբ բանկերը հնարավորություն կունենան 
ընկերությանը տրամադրել լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ՝ պայմա-
նագրի պատշաճ կատարման համար։ 

ՀՀ բանկային համակարգում գրավային պահանջների մեղմացման 
մյուս ուղղությունը անշարժ գույքին այլընտրանք հանդիսացող ապահո-
վությունների կիրառության ընդլայնումն է։ Այլընտրանքային գրավի հիմ-
նական տարբերակներն են՝ ընկերությանը պատկանող սարքավորում-
ները, տրանսպորտային միջոցները և շրջանառության մեջ գտնվող ապ-
րանքանյութական պաշարները, ինչպես նաև ընկերության հաշիվների 
շարժերը։ Ներկայումս ՓՄՁ սուբյեկտների ֆինանսավորում իրականաց-
նելիս բանկերը հիմնականում զուգակցում են անշարժ գույքը և այլընտ-
րանքային գրավները, ընդ որում վարկ/գրավ հարաբերակցությունը հաշ-
վարկելիս այլընտրանքային գրավների համար բանկերի կողմից ներկա-
յումս կիրառվում է ֆինանսավորման հնարավոր առավելագույն սահմա-
նաչափի ցածր մակարդակ (գրավի արժեքի մինչև 50 %-ը)։ Նմանատիպ 
գրավները ունեն այն առանձնահատկությունը, որ դրանք գրավադրումից 
հետո մնում են տնտեսվարողի տիրապետման ներքո, ինչը հանգեցնում է 
գրավադրված գույքի անբարեխիղճ տնօրինման կամ կորստի/ոչնչացման 
ռիսկերի, և միայն նշված ռիսկերի զսպման դեպքում այլընտրանքային 
գույքերը բանկերի համար ընդունելի կդառնան որպես ապահովություն։ 
ՀՀ որոշ բանկեր արդեն սկսել են կիրառել միայն ալընտրանքային գրավ-
ների հիման վրա վարկավորման սխեմաները, սակայն դրանց ծավալներն 
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աննշան են։ Դա պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ ՀՀ-ում ապա-
հովագրական մշակույթը դեռևս զարգացման սկզբնական մակարդակի 
վրա է գտնվում, և ապահովագրական ինստիտուտի նկատմամբ առկա են 
վերապահումներ ինչպես բանկերի, այնպես էլ տնտեսվարողների մոտ։ 
Ներկայումս ՀՀ-ում բավականին բարձր են ապահովագրական ծառա-
յությունների սակագները, միաժամանակ անբարենպաստ են ապահովա-
գրական վկայագրերի պայմանները։ Նմանատիպ խնդիրների պատճառով 
է, որ տնտեսվարողները հաճախ հրաժարվում են իրականացնել գույքի 
ապահովագրություն՝ դիտելով այն որպես լրացուցիչ կամ ավելորդ ծախս, 
իսկ բանկերն էլ չեն շտապում այլընտրանքային գրավների ապահովու-
թյամբ վարկեր տրամադրել՝ ունենալով նշված վերապահումները։ Ուստի 
պետք է եզրակացնել, որ ապահովագրական շուկայի զարգացումը կբերի 
անշարժ գույքին այլընտրանքային գրավի կիրառության ծավալների 
ավելացմանը։ 

Ֆինանսական ռեսուրների հասանելիության բարձրացման համար 
ձեռնարկությունների համար պակաս կարևոր չէ նաև ռեսուրսների գինը։ 
Կատարված վերլուծությունների արդյունքում նկատում ենք, որ բանկերի 
կողմից ՓՄՁ սուբյեկտներին առաջարկվող վարկային միջոցների սակա-
գները զգալի բարձր են հատկապես տեղական արժույթով վարկավորում 
առաջարկելու պարագայում։  

ՓՄՁ-ներին առավել մատչելի տոկոսադրույքներով ֆինանսավորում 
իրականացնելու հնարավորության ստեղծման նպատակով առաջարկում 
ենք ՓՄՁ ոլորտի պետական աջակցության շրջանակում ստեղծել ՓՄՁ-
ներին արտոնյալ պայմաններով, ՀՀ դրամով տրամադրվելիք ֆինանսա-
վորման ֆոնդ, որը կառավարության կողմից ցածր տոկոսադրույքով 
կտրամադրվի բանկերին՝ վերջիններիս կողմից տնտեսության գերակա 
ճյուղերում գործող կամ սկսնակ ՓՄՁ-ներին տեղաբաշխման նպատակով։  

Ծրագրին մասնակից բանկերը կպարտավորվեն տեղաբաշխել տվյալ 
ֆոնդի ռեսուրսները որոշակի ֆիքսված առավելագույն տոկոսադրույքով 
և ժամկետներով, իսկ մասնակից բանկերը կընտրվեն մրցութային 
կարգով։ Արդյունքում բանկերը և ՓՄՁ սուբյեկտները կունենան ավելի 
մատչելի ֆինանսական ռեսուրսներ, բանկերը պետության կողմից 
առաջարկվող ռեսուրսի ներգրավման համար ՓՄՁ-ներին կառաջարկեն 
մրցունակ պայմաններ, իսկ տվյալ ռեսուրսների տեղաբաշխման, վերլու-
ծության և հետագա մոնիթորինգի իրականացումը և բխող ծախսերը կա-
պահովվեն բանկերի կողմից։ Առաջարկվող ֆոնդը պետք է նաև ունենա 
հստակ մարզային տարանջատում, մասնավորապես մարզերում գտնվող 
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ՓՄՁ սուբյեկտներին ֆինանսավորումը պետք է տրամադրվի ավելի մատ-
չելի պայմաններով, ինչի արդյունքում նաև կկրճատվի մայրաքաղաքի և 
մարզերի միջև տնտեսական զարգացման անհամաչափությունը։ 

ՓՄՁ սուբյեկտների ֆինանսավորման հասանելիության համատեքս-
տում կարևոր է նաև ֆինանսավորման գործընթացում ՓՄՁ սուբյեկտների 
և բանկերի միջև տեղեկատվության շրջանառման առկա անհամաչափու-
թյան նվազեցումը։ Խնդիրն այն է, որ ՓՄՁ-ների գործունեությունը խոշոր 
ձեռնարկությունների համեմատությամբ պակաս թափանցիկ է բանկեր 
համար՝ պայմանավորված այն հանգամանքով, որ դրանք չեն ենթարկ-
վում արտաքին աուդիտի, հաճախ չեն ունենում հաստիքային հաշվա-
պահ, ինչպես նաև չեն կիրառում ֆինանսական հաշվառման մասնագի-
տացված ծրագրեր։ Արդյունքում բանկերը վարկ տրամադրելու համար 
կամ սեփական մասնագետների միջոցով վերլուծում են ձեռնարկության 
ֆինանսական վիճակը, ինչը շատ ժամանակատար և ծախսատար է, կամ 
էլ կիրառում են գրավային խիստ պահանջներ։ Առաջին դեպքում բարձ-
րանում է վարկի տոկոսադրույքը, իսկ երկրորդ դեպքում նվազում է տրա-
մադրվելիք վարկի գումարի մեծությունը, արդյունքում տեղի է ունենում 
ֆինանսական հասանելիության նվազում։ Այս իրավիճակում պետու-
թյունը, ինչպես նաև ֆինանսավորող կառույցները պետք է կիրառեն 
տեղեկատվության ասիմետրիայի նվազմանն ուղղված որոշակի մեխա-
նիզմներ։ 

Ներկայումս աշխարհի շատ երկրներում ՓՄՁ-ների վարկավորման 
գործընթացը իրականացվում է առցանց՝ տևելով առավելագույնը մի քանի 
ժամ։ Նմանատիպ վարկավորում հնարավոր է իրականացնել տարբեր 
սքորինգային մոդելների կիրառության միջոցով։ Ներկայումս ՀՀ-ում որոշ 
բանկեր ևս փորձ են անում ներդնել վարկավորման նմանատիպ սխեմա-
ներ, սակայն գործընթացը դեռևս սաղմնային փուլում է։ Ուստի այս 
գործընթացն արագացնելու համար Կենտրոնական բանկի և Բանկերի 
միության կողմից բանկային համակարգում պետք է ներդնել սքորին-
գային մոդել, որը, հաշվի առնելով ձեռնարկության պաշտոնական 
հաշվետվությունները, վարկային պատմությունը, անկանխիկ շրջանա-
ռության ծավալները և այլ ցուցանիշներ, կսահմանի ձեռնարկության 
վարկավորման առավելագույն սահմանաչափ։ Մեր կարծիքով ներկա 
փուլում հաշվետվություններին հասանելիությունը պետք է տրամադրվի 
բանկերին՝ անկախ այն հանգամանքից, բանկը վարկավորումն իրակա-
նացնում է սքորինգային համակարգի կիրառմամբ, թե ոչ։ Եվ այս տարբե-
րակով վարկավորման առավելագույն սահմանաչափերը կախված կլինեն 
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ձեռնարկության պաշտոնական ֆինանսական ցուցանիշներից, ուստի 
ՓՄՁ-ներն իրենց հերթին շահագրգռված կլինեն հարկային հաշվետվու-
թյուններում արտացոլել ձեռնարկության իրական ֆինանսական պատ-
կերը, ինչը կհանգեցնի նաև ստվերային տնտեսության ծավալների 
կրճատմանը։ 

Բանկերի և ՓՄՁ-ների միջև առկա տեղեկատվական ասիմետրիայի 
կրճատման արդյունավետ միջոց է նաև բանկերի համար ձեռնարկության 
ֆինանսական վիճակի ամենօրյա հասանելիությունը, ինչը կարելի է իրա-
կանացնել հետևյալ կերպ. բանկերի կողմից որպես լրացուցիչ ծառայու-
թյուն կարող է իրականացվել միկրո և փոքր ձեռնարկությունների հաշ-
վապահական հաշվառման վարումը, իսկ միջին ձեռնարկությունների 
մասով բանկերը կարող են համագործակցել տարբեր հաշվապահական 
ծառայություններ մատուցող ընկերությունների հետ։ Բանկերի կողմից 
ՓՄՁ-ների հաշվապահական հաշվառումը հեշտ իրագործելի է, քանի որ 
բանկերն ունեն անհրաժեշտ բոլոր ենթակառուցվածքները տվյալ պրո-
դուկտի ներդրման, առցանց հարթակի ստեղծման և անհրաժեշտ ծրագ-
րային ապահովման համար։    

Առկա իրավիճակից ելնելով՝ ՀՀ առևտրային բանկերը որոշակի միջո-
ցառումներ են իրականացնում ՓՄՁ վարկավորումը ավելի գրավիչ 
դարձնելու համար։ Մասնավորապես Կոնվերս Բանկը 2021թ. մարտից 
գործարկել է ՓՄՁ վերականգնմանն ու զարգացմանն ուղղված վարկային 
պրոդուկտների համալիր փաթեթ՝ էականորեն բարելավելով որոշ վար-
կատեսակների պայմաններ և գործարկելով ՓՄՁ վարկավորման ակցիա։ 
Բանկն առաջարկում է վարկավորման պրոդուկտների շրջանակում 
առանց եկամտի վերլուծության վարկավորում սեղմ ժամկետում՝ ձեռ-
նարկությունների շրջանառու միջոցների համալրման, հիմնական միջոց-
ների ձեռքբերման և կրեդիտորական պարտքի մարման նպատակով։ 
Մասնավորապես «Converse Fast» պրոդուկտի շրջանակում առաջարկում 
է առանց գույքի գրավադրման կարճաժամկետ վարկավորում՝ մինչև 20 
մլն դրամի չափով, մրցունակ տոկոսադրույքով։ 

«Converse Blitz»-ով վարկավորումը ավելի երկարաժամկետ է՝ մինչև 
60 ամիս է, առավելագույն գումարը՝ 30.000.000 ՀՀ դրամն է կամ համար-
ժեք արտարժույթը։ Բանկի գործող հաճախորդների համար գործում են 
վարկավորման արտոնյալ պայմաններ։ Զուգահեռաբար ՓՄՁ-ները 
կարող են մինչև 180 ամիս ժամկետով, առավելագույնը 200 մլն դրամի 
չափով ֆինանսական միջոցներ ներգրավել բակի գործարկած ակցիայի 
շրջանակում [5]։ 
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Աշխարհի շատ երկրներում ՓՄՁ-ների ֆինանսավորման գործընթա-
ցում դասական վարկավորմանը զուգահեռ կիրառվում են առավել ճկուն 
և հասանելի ֆինանսավորման պրոդուկտներ: Նման պրոդուկտների 
շարքին է դասվում ֆակտորինգը, որը թեև լայն տարածում է ստացել 
աշխարհի շատ զարգացած և զարգացող տնտեսություններում, սակայն 
ՀՀ-ում դեռևս զարգացման սկզբնական փուլում է գտնվում և այդ առումով 
ՀՀ ֆինանսական շուկայի համար այն կարելի է համարել նորարարական 
գործիք: Ֆակտորինգը կազմակերպությունների շրջանառու միջոցների 
համալրման կարճաժամկետ (որպես կանոն՝ մինչև 120 օր մարման ժամ-
կետով) ֆինանսավորման գործիք է: Այն ենթադրում է մատակարարի 
կողմից գնորդին վճարման հետաձգման պայմանով իրականացված 
մատակարարման արդյունքում ձևավորված դրամական պահանջի 
զիջման դիմաց ֆինանսավորման ստացում: Այլ կերպ ասած՝ ֆակտո-
րինգը մատակարարին հնարավորություն է տալիս իր դեբիտորական 
պարտքը վերածել կանխիկի՝ համալրելով շրջանառու միջոցները: Ֆակ-
տորինգի՝ որպես ՓՄՁ-ների ֆինանսավորման հասանելիության բարե-
լավման գործիքի կիրառման համատեքստում հատկապես արժեքավոր 
են երկու հեղինակների ուսումնասիրություններն ու հետազոտություն-
ները: Համաշխարհային բանկի փորձագետ Լ. Կլապպերի պնդմամբ՝ «Ողջ 
աշխարհում ֆակտորինգը ՓՄՁ-ների համար արտաքին ֆինանսավոր-
ման աճող աղբյուր է: Ֆակտորինգի յուրահատկությունն այն է, որ 
վարկատուի կողմից մատակարարին տրամադրվող ֆինանսավորոււմը 
առավելապես հիմնվում է մատակարարի դեբիտորական պարտքերի 
որակի, այլ ոչ թե մատակարարի ֆինանսական վիճակի և վարկունակու-
թյան վրա: Հետևաբար ֆակտորինգը բարձր ռիսկային մատակարարնե-
րին թույլ է տալիս վարկային ռիսկը փոխանցել իրենց որակյալ գնորդ-
ներին [2, 1]: Մեկ այլ մասնագետ՝ Թ. Կաստերը, 2015 թ. կատարել է հետա-
զոտություն՝ պարզելու, թե արդյոք ֆակտորինգը բարելավում է ֆինանսա-
կան ռեսուրսների հասանելիությունը ՓՄՁ-ների համար: Հետազոտու-
թյան արդյունքները հաստատել են, որ ֆակտորինգը իսկապես բարելա-
վում է ֆինանսավորման հասանելիությունը ՓՄՁ-ների համար, քանի որ 
այն երկրներում, որտեղ առավել բարձր է ֆակտորինգի ծավալ/ՀՆԱ 
ցուցանիշը, ավելի քիչ է այն կազմակերպությունների քանակը, որոնք 
մատնանշել են ֆինանսական ռեսուրսների ցածր հասանելիությունը 
որպես իրենց զարգացման խոչընդոտ, և հակառակը [1, 30]: ՀՀ ֆակտո-
րինգի շուկայում որպես ծառայությունների մատուցման առաջատարներ 
տարիներ շարունակ մնում են Արմսվիսբանկը և Ամերիաբանկը: 
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ՓՄՁ սուբյեկտների կարողություները և հմտությունները համարվում 
են այն գործոնները, որոնք պայմանավորում են ձեռնարկության զարգա-
նալու, աճ արձանագրելու հնարավորությունը: Անհրաժեշտ գիտելիքները 
և հմտությունները կարող են ձեռք բերվել համապատասխան խորհրդատ-
վության կամ դասընթացի միջոցով: Խորհրդատվական ծառայություն-
ների ոչ մատչելի լինելը տվյալ սուբյեկտի համար սահմանափակում է 
ձեռնարկության կարողությունը հմտությունները զարգացնելու առումով, 
և վերջինս այդ առումով կախված է լինելու հիմնականում անվճար առա-
ջարկվող դասընթացներից:  

Ամփոփելով պետք է նշել, որ ՓՄՁ ոլորտը մեծ և առանձնակի նշա-
նակություն ունի երկրի քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական 
կյանքում, որը դրսևորվում է նրա կողմից իրականցվող գործառույթ-
ներում։ Ըստ էության դրանց լիարժեք և արդյունավետ իրականացման 
համար անհրաժեշտ միջավայրի ձևավորումը պետք է հանդիսանա տվյալ 
ոլորտի զարգացմանն ուղղված պետական քաղաքականության առանց-
քային ուղղություններից։ 
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Мировой опыт развития показывает, что сектор МСП играет важную 
роль в становлении и развитии рыночной экономики. Это наиболее 
массовый, динамичный, гибкий способ организации бизнеса, который 
определяет уровень социально-экономического и политического развития 
государства. Способствуя росту общественного благосостояния, создавая 
предпосылки для экономических интересов, реализации интересов, 
возможностей для выражения деловых наклонностей человека, малые и 
средние предприятия способствуют формированию среднего класса и 
обеспечивают социальную стабильность в стране. В таких странах как 
Армения, он обеспечивает формирование конкурентоспособного частного 
сектора, создает много рабочих мест и обеспечивает устойчивый экономи-
ческий рост за относительно короткий период времени. 

В данной статье рассматриваются основные препятствия, с которыми 
сталкиваются представители сектора МСП в Республике Армения, а также 
представлены предложения, реализация которых может способствовать 
дальнейшему развитию сектора. 
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SummarySummarySummarySummary    
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World development experience shows that the SME sector plays an 

important role in the establishment and development of a market economy. 
This is the most massive, dynamic, flexible way of organizing business, which 
determines the level of socio-economic and political development of the state. 
By contributing to the growth of social welfare, creating the preconditions for 
economic interests, the realization of interests, opportunities for expressing a 
person’s business inclinations, small and medium-sized enterprises contribute to 
the formation of the middle class and ensure social stability in the country. In 
such countries as Armenia, it provides a competitive private sector, creates 
workplaces and ensures sustainable economic growth in a relatively short 
period of time. 

This article examines the main obstacles faced by representatives of the 
SME sector in the Republic of Armenia, and also presents proposals, the 
implementation of which can contribute to the further development of the 
sector. 
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ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ» » » » ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ    

    
    

ՀովհՀովհՀովհՀովհաննիսյանաննիսյանաննիսյանաննիսյան    ԷլենԷլենԷլենԷլեն    
Հասարակական գիտությունների ֆակուլտետ, 

«Հանրային կառավարում»,  
մագիստրոսական թեզի ղեկավար՝  

պ. գ. թ Ա. Կոխլիկյան 
    

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. ՀՀ-ԵՄ, ՀԸԳՀ, «և՛, և՛», համագործակցություն,    
ՌԴ միջամտություն    

1950 թվականի մայիսին ծնունդ առած Միացյալ Եվրոպան 
մարդկության պատմության մեջ նախադեպը չունեցող երևույթ էր՝ որպես 
նորարար սկզբունքներով փոխշահավետ միություն կազմելու մի խումբ 
պետությունների որոշում: Այն խարսխված էր բոլորովին նոր իրավական 
հիմքերի վրա: 

Եվրոմիություն-Հայաստան հարաբերություններում առաջին քայլն 
արվել է դեռևս 1989 թ., երբ Եվրոպական համայնքի ու ԽՍՀՄ-ի միջև 
ստորագրվեց Առևտրի ու տնտեսական զարգացման համաձայնագիր [3]:  

Ուղղակի համագործակցությունը սկիզբ է առել 1991 թ., ՏԱՍԻՍ 
(TACIS) ծրագրի շրջանակներում: Այդ ծրագիրը նպաստում էր շուկայա-
կան տնտեսության զարգացմանը, ժողովրդավարության ամրապնդմանը, 
օրենքի գերակայության ու մարդու իրավունքների նկատմամբ հարգանքի 
ձևավորմանը: 

Ընդհանուր առմամբ Հայաստանի և Եվրամիության միջև հարաբե-
րություններն սկսել են ակտիվանալ 1990-ական թթ. կեսերին, երբ Հարա-
վային Կովկասի կարևորությունը ԵՄ արտաքին քաղաքականություն 
հռչակվեց։ Այս շրջանում էլ սկսվեցին օրենսդրական բարեփոխումների 
վերաբերյալ բանակցությունները։ 

Այսպիսով 1991 թ. դեկտեմբերի 31-ին եվրոպական հանրությունը 
ճանաչեց Հայաստանին, Ադրբեջանին և Վրաստանին, որպես անկախ, 
ինքնիշխան հանրապետություններ [1]:  
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Իսկ արդեն 1996 թ. ապրիլի 26-ին Լյուքսեմբուրգում ԵՄ-ի և Հարավ-
կովկասյան երեք հանրապետությունների միջև կնքվեցին համագործակ-
ցության և գործընկերության մասին երկկողմանի պայմանագրեր [9]:  

Այսպիսով, ԵՄ-Հայաստան հարաբերությունների անկյունաքարը 
դարձավ Գործընկերության և համագործակցության համաձայնագիրը 
(ԳՀՀ): Այն ուժի մեջ մտավ 1999 թ. հուլիսին: 

ԳՀՀ-ն պարունակում է դեպի ապագան միտված նպատակների ու 
պայմանավորվածությունների մի ամբողջ ցանկ: Դրանք վերաբերում են 
մի շարք համագործակցությունների՝ հեղինակային իրավունքից մինչև 
առևտուր, տրանսպորտից մինչև բարձրագույն կրթություն, գյուղատնտե-
սությունից մինչև միջազգային հանցավորության դեմ պայքար [2]:  

ԳՀՀ-ն բարեփոխումների իրականացման հարցում օժանդակության 
բազմաթիվ հնարավորություններ էր առաջարկում Հայաստանին՝ 
ուղղված օրենքի գերակայության ամրապնդմանն ու շուկայական տնտե-
սությանն ու ինստիտուտների կայացմանը:  

Համաձայնագիրը շուրջ երկու տասնամյակ ծառայել է որպես կող-
մերի քաղաքական, տնտեսական, ֆինանսական, օրենսդրական, սոցիա-
լական, գիտատեխնոլոգիական և մշակութային համագործակցության 
հիմք։ Հարաբերությունների սերտացման և տարածաշրջանային իրավի-
ճակի աստիճանական փոփոխման արդյունքում «Գործընկերության և 
համագործակցության մասին» համաձայնագիրը 2000 թթ. կեսերից այլևս 
չէր բավարարում որպես օրենսդրական շրջանակ՝ կողմերի հարաբերու-
թյունների հետագա զարգացման համար։ 

2010 թ. հուլիսին մեկնարկեցին ՀՀ-ԵՄ ասոցացման համաձայնագրի 
շուրջ բանակցությունները: 

2013 թ. նոյեմբերի 29-ին կայացած «Արևելյան գործընկերության 
Վիլնյուսյան գագաթնաժողովի» շրջանակներում ընդունվել է Հայաստանի 
Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև համատեղ հայտարա-
րություն, որով վերահաստատվում է երկուստեք հանձնառությունը՝ 
շարունակելու զարգացնել և ամրապնդել փոխադարձ հետաքրքրություն 
ներկայացնող բոլոր ոլորտներում համապարփակ համագործակցու-
թյունը [4]։  

Սակայն համաձայնագիրը չկնքվեց, քանի որ 2013 թ. սեպտեմբերի    
3-ին ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանը փաստացի հետ կանգնեց ԵՄ ասո-
ցացման գործընթացից, երբ հայտարարեց Հայաստանի՝ Եվրասիական 
տնտեսական միության անդամակցության մասին։ Այսուհետև Հայաս-
տանը 2013 թ. հրաժարվեց ստորագրել «ԵՄ-Հայաստան Ասոցացման» 
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համաձայնագիրը և հայտնվեց տարատեսակ քննադատությունների 
թիրախում: Շատերն այն կարծիքին էին, որ Եվրոպան այլևս կսառեցնի 
Հայաստանի հետ հարաբերությունները: Բայց ստացվեց հակառակը՝ 
Եվրոպան գործի դրեց իր դիվանագիտական հմտությունն ու համոզմունք 
հայտնեց, որ այդ ձախողման հետևում Ռուսաստանի Դաշնության 
ճնշումներն են: Բելգիայի արտգործնախարար Դիդի Ռանդերսն այդ 
օրերին «ԱԶԳ»-ի հետ զրույցում հաստատակամ շեշտեց, որ «Եվրոմիու-
թյունը Պուտինին հասկացնելու է, որ ԵՄ-ն համագործակցելու է Հայաս-
տանի հետ, և Ռուսաստանը պետք է հասկանա, որ ԵՄ-Հայաստան 
հարաբերությունները չեն խանգարելու ռուս-հայկական հարաբերու-
թյուններին: Եվ թե՝ չի կարելի կտրուկ ասել, կա՛մ Ռուսաստան, կա՛մ ԵՄ: 
Պուտինը պետք է հասկանա, որ կարելի է համագործակցել և՛ 
Ռուսաստանի, և՛ ԵՄ-ի հետ» [6]: 

Մատնանշելով ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունն 
առ այն, որ 2013 թ. ՀՀ–ԵՄ համագործակցության համաձայնագիրը չստո-
րագրվեց, որովհետև ԵՄ-ն էր հրաժարվել դրանից, լրագրողները 
հետաքրքրվեցին, թե ի վերջո ով հրաժարվեց ստորագրել՝ Հայաստա՞նը 
թե՞ ԵՄ-ն: Ի պատասխան՝ արտակարգ և լիազոր դեսպան Պյոտր 
Սվիտալսկին ասաց. «Դա իրո՞ք այդքան կարևոր է: Ընկերնե՛ր, եկե՛ք 
ապագային նայենք, չեմ կարծում, որ ժամանակն է անցյալին նայելու և 
կրկնելու այն զգացմունքները, որ կային 2013 թ.» [7]:  

Այդուհանդերձ, 2015թ. ԵՄ-ն և Հայաստանն սկսել են բանակցություն-
ներ «Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի» 
վերաբերյալ։ Համաձայնագիրն ապահովում է ավելի սերտ համագործակ-
ցություն անվտանգության, էներգետիկայի, տրանսպորտի, շրջակա 
միջավայրի, կրթության, գիտության, մարդու իրավունքների և առևտրի 
ոլորտներում:  

2017 թ. փետրվարի 27-ին ՀՀ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը և ԵՄ 
Խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը Բրյուսելում հայտարարեցին բա-
նակցային գործընթացի ավարտի մասին, իսկ մարտի 21-ին՝ Երևանում, 
կողմերը նախաստորագրեցին ՀԸԳՀ-ն։ 

Տարիներ ի վեր տարբեր հարթակներում բազմիցս շրջանառվել էր 
«ԵՄ-Հայաստան» համաձայնագրի կարևորությունն ու անհրաժեշտու-
թյունը, և 2013 թ. դառը փորձից մտավախություն կար, թե Հայաստանն 
այս անգամ ևս կարող է հրաժարվել: Թեպետ դեռևս 2017 թ. հոկտեմբեր 
ամսից Եվրոմիության հավաստի աղբյուրներից նախապես տեղեկություն 
կար այն մասին, որ համաձայնագիրն անկասկած ստորագրվելու է [13]: 
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Եթե նույնիսկ որևէ պատճառով նոյեմբերի 24-ին դարձյալ չստորագրվեր, 
միևնույն էր, այն հետո առանց հանդիսավորությունների էր ստորա-
գրվելու: 

Երկարատև, հետևողական և համբերատար բանակցությունների 
արդյունքում Բրյուսելում 2017 թ. նոյեմբերի 24-ին կյանքի կոչվեց «Արևել-
յան գործընկերության» համատեղ հռչակագիրը, ապա նաև «Հայաստան – 
ԵՄ Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության» նոր համաձայնա-
գիրը: 

Անդրադառնալով «ՀՀ-ԵՄ համապարփակ և ընդլայնված գործընկե-
րության» համաձայնագրին՝ նշենք, որ 386 հոդվածով այն անդրադառնում 
է ԵՄ-ՀՀ գործընկերության ամենաբազմազան ոլորտների կարգավոր-
մանը: Համաձայնագիրը բաղկացած է ներածությունից և 8 մասերից, 
որտեղ մեծապես անդրադարձ է կատարվում այնպիսի հարցերի, ինչ-
պիսիք են Արցախյան խնդիրը, արտաքին անվտանգության քաղաքակա-
նությունը, արդարադատությունը, անվտանգությունը, կողմերի քաղաքա-
ցիների շարժունակությունը, շուկայական տնտեսությունը, օրենսդրական 
դաշտի կատարելագործումը և այլն: 

Անկախությունից ի վեր ԵՄ-ի հետ համագործակցությունը մեծապես 
նպաստել է Հայաստանում տնտեսության, արդարադատության, պետա-
կան կառավարման ոլորտներում բարեփոխումների իրականացմանը, 
ժողովրդավարական հասարակության կայացմանը, մարդու իրավունք-
ների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանությամբ զբաղվող 
ինստիտուտների ամրապնդմանը: 

Հայաստան-Եվրամիություն տնտեսական ինտեգրման գործընթացը 
սկսելու և զարգացնելու ամենակարևոր նախապայմանը ժողովրդավա-
րական և շուկայական չափանիշներով պետության ստեղծումն է, որի 
շրջանականերում էլ պետք է ապահովվի ԵՄ պահանջներին համապա-
տասխան տնտեսական զարգացում: Եվրոպական ինտեգրման գործըն-
թացների մեջ ընդգրկվելու պետական ուղղվածությունն ինքնին դրական 
արդյունք կբերի ՀՀ-ում բարեփոխումների գրագետ իրականացման 
համար, քանզի ԵՄ-ն տիրապետում է անցումային գործընթացների վրա 
ազդելու հզոր գործոնների: 

 ՀՀ-ԵՄ տնտեսական ինտեգրման կապերի զարգացման տեսանկյու-
նից անչափ կարևոր է երկու կողմերի միջև առևտրի և օտարերկրյա 
կապիտալ ներդրումների իրականացման խթանումը: Դա իր հերթին 
հնարավորություն կտա կրճատելու կոռուպցիան, բարելավելու պետա-
կան ու կորպորատիվ կառավարումը և բիզնեսի միջավայրը, կօգնի ՀՀ-ին 
չեզոքացնել ներքին շուկայի սահմանափակության գործոնը, կմեծացնի 
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ներմուծման և գիտելիքների, տեխնոլոգիաների օգտագործման հնարավո-
րությունները՝ միաժամանակ մեծացնելով նաև սեփական մրցունակ 
գիտելիքների ու տեխնոլոգիաների արտադրության հնարավորություն-
ները: 

Ինտեգրման միավորման հաջողությունն ուղղակիորեն կախված է 
նրանից, թե դրա նպատակները համապատասխանում են, արդյոք, 
կողմերի հնարավորություններին ու շահերին, և կարող է այն մասնակից-
ներից յուրաքանչյուրին տալ այնքան օգուտ և առավելություններ, 
որպեսզի փոխհատուցվեն ինտեգրման հետ կապված ծախսերը [5]:  

Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի միջամտությանը, ապա Սվիտալս-
կին նկատել էր՝ ՀՀ–ԵՄ համաձայնագիրը մյուս երկրների համար ևս 
շահեկան կարող է լինել. «Այս համաձայնագիրը որևէ երրորդ կողմի 
ուղղված չէ, ավելին, այս համաձայնագրի որոշ տարրեր Հայաստանի 
մյուս գործընկերների համար էլ շահավետ կլինեն, որովհետև այն շատ 
բաց է իր փիլիսոփայության մեջ: ԵՄ-ն ոչ մի երիտասարդական նպատակ 
չի հետապնդում: Մենք չենք ուզում մոնոպոլացնել այդ օգուտները» [12]:  

Գագաթաժողովից հետո մամուլի ասուլիսի ժամանակ Դոնալդ 
Տուսկը նշել էր, որ կցանկանար՝ հռչակագիրը լիներ ավելի հստակ որա-
կումներով, սակայն մասնակից պետությունները կարևորել են միասնա-
կանության սկզբունքը: Նա կրկին դատապարտեց Ռուսաստանի կողմից 
Ղրիմի բռնակցումը՝ նշելով, որ ԵՄ-ն շարունակելու է հավատարիմ մնալ 
իր սկզբունքներին [8]:  

Եվրամիության գլխավոր հանձնակատարի խոսքերից կարելի էր 
ենթադրել, որ Ռուսաստանի դեմ հակատրամադրվածությունն էր հիմք 
հանդիսացել հռչակագրի երկրորդ կետի ամրագրմանը, առ այն՝ ԵՄ-ը 
հավատարիմ է իր գործընկերների տարածքային ամբողջականությանը, 
անկախությանն ու ինքնիշխանությանը: Սա հատուկ ուղերձ էր Ռուսաս-
տանին և բխում էր նաև Վրաստանի, Ադրբեջանի, Ուկրաինայի շահերից, 
իսկ Հայաստանի համար միանշանակ վիճարկելի էր: 

Նոյեմբերի 24-ին ստորագրված «Հայաստան-Եվրամիություն Համա-
պարփակ և ընդլայնված գործընկերության» համաձայնագիրը ՀՀ իշխա-
նությունները ու իշխանամետ ուժերը պարբերաբար ներկայացնում են 
որպես «արդեն երկար տարիներ Հայաստանի որդեգրած «և՛, և՛»-
ի հաղթանակ», այսինքն Հայաստանի կողմից և՛ եվրասիական, և՛ եվրո-
պական կողմի հետ հարաբերություններ ստեղծելու հաջողության պատ-
մություն։ Այդուհանդերձ, մի քանի տարբեր պատճառներով «և, և»-ի 
մասին խոսք լինել չի կարող։ 

Նախ արտաքին քաղաքականության «և, և»-ը անհնար է Եվրամիու-
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թյան և Եվրասիական տնտեսական միության՝ միմյանցից սկզբունքորեն 
տարբեր բնույթների պատճառով։ ԵԱՏՄ դեպքում մենք գործ ունենք 
տնտեսական միության հետ, որը կարգավորում է երրորդ կողմերի հետ 
Հայաստանի արտաքին առևտուրը, ներմուծման դրույքաչափերը և մի 
շարք այլ տնտեսական կարևորագույն դրույթներ՝ որպես կանոն հաշվի 
չառնելով Հայաստանի կարիքները։ Ընդ որում, ԵԱՏՄ անդամակցությունը 
չի ենթադրում լայնածավալ բարեփոխումներ, ժողովրդավարության 
ամրապնդում և այլն [11]: 

«Եվ, և»-ի անհնարինության մասին են վկայում նաև հայկական 
կողմի պաշտոնական հայտարարությունները։ Այսպես, օրինակ, 2017թ. 
դեկտեմբերի 1-ի խորհրդարանական լսումների բացման խոսքում ՀՀԿ-
ական Արմեն Աշոտյանի և ՀՀ ԱԺ նախագահ Արա Բաբլոյանի հայտարա-
րությունները ստեղծում են տպավորություն, որ Հայաստանը պարտա-
վորված է զգում պարբերաբար վստահեցնել Մոսկվային, որ չի պատ-
րաստվում որևէ մեկի հետ «դավաճանել» ՌԴ-ին [10]։ 

Եթե անդրադառնանք ԵՄ արձագանքին ՀՀ ներքին քաղաքականու-
թյանը, այստեղ հատկանշական է 2017 թ. հունիսի 15-ին «Ընտրական 
զարգացումները Հայաստանում. քաղված դասերը և հետագա քայլերը» 
թեմայով համաժողովի ընթացքում Հայաստանում ԵՄ դեսպան Պյոտր 
Սվիտալսկու կողմից արված հայտարարությունը այն մասին, թե հայերը 
պետք է մտածեն, ուսումնասիրեն Կենտրոնական ընտրական հանձնաժո-
ղովի կազմի խնդիրը, նաև այն, թե ինչպես կարող են կենտրոնական ընտ-
րական հանձնաժողովը դարձնել ավելի արժանահավատ և հանրային 
վստահությունը վայելող կառույց, որը հայկական կողմի տվյալ ժամանա-
կահատվածի իշխանության որոշ ներկայացուցիչների բուռն արձագան-
քին էր արժանացել: 

Հարկ է նաև նկատել, որ վերջին տարիներին ժողովրդավարության և 
մարդու իրավունքների հետ կապված հարցերը դադարել են լինել զուտ 
պետությունների ներքին գործեր: Սակայն այդ ժամանակահատվածում 
ՀՀ-ն չէր փոխում իր դիրքորոշումը տվյալ հարցի վերաբերյալ: 

Ամփոփելով ներկայացված տեսական դրույթները և կատարած գործ-
նական վերլուծությունը՝ նշենք, որ ՀՀ-ի անդամակցությամբ Հայաստանը 
կդառնա ԵՄ երկրների համար ինչպես ներդրումների, այնպես էլ կապի-
տալի և սպառողական բարիքների արտահանման համար կարևոր շուկա:  

Հիշենք սակայն, որ Եվրոմիությանը անդամակցելու համար Հայաս-
տանին անհրաժեշտ է բավարարել մի շարք չափանիշներ, ինչպես քաղա-
քական, այնպես էլ տնտեսական: Այսինքն՝ անդամակցությունը ինքնին 
ենթադրում է տնտեսական բարեփոխումներ: Ուստի կարելի է հետևու-
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թյուն անել, որ անդամակցությունն ապահովող բարեփոխումները կշա-
րունակվեն հնարավոր անդամակցությունից հետո, և հետևաբար 
կարծում ենք, որ ԵՄ-ին անդամակցելու ձգտումը չպետք է պասիվ բնույթ 
կրի: Հայաստանի և Եվրամիության միջև տնտեսական հարաբերություն-
ների հաստատումը և ամրապնդումը, ինտեգրման գործընթացների զար-
գացումն ունեն առաջնային կարևորություն և մոտ ապագայում կմնան 
համաշխարհային տնտեսության մեջ ՀՀ-ի ներգրավման հիմնական 
ուղղություններից մեկը: 

 
    

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԳՐԱԿԱՆՈՒԹԳՐԱԿԱՆՈՒԹԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՅՈՒՆՅՈՒՆՅՈՒՆ  
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РФ 
До недавнего времени процесс европейской интеграции не вызывал 

такого большого интереса ни среди профессионалов, ни среди широкой 
общественности. Но в новых условиях демократии каждый человек хочет 
видеть, чувствовать и понимать результаты этих процессов. В этих 
условиях понимание основных рычагов международного сотрудничества, 
основанного на интеграции, становится требованием, но в то же время 
ключевым условием более сознательного вовлечения простых людей в 
международное сообщество.  

Нынешние шансы Армении на вступление в Европейский Союз 
довольно неопределены и сомнительны, но, учитывая обоюдный интерес 
сторон, такое развитие событий нельзя исключать. В конце концов, если 
членство в ЕС является долгосрочной целью, по крайней мере на 
следующие десять лет, для Армении важны сила воли, готовность и 
настойчивость к этому. Этот долгий путь, действительно, может 
превратиться в период качественно нового, ни с чем не сравнимого 
прогресса для Армении. 
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intervention 
Until recently, the process of European integration has not aroused such a 

keen interest, neither among professionals nor among the general public. But 
within a new democracy, every individual wants to see, feel, and understand 
the results of those processes. Under these conditions, the understanding of the 
main levers of international cooperation, based on integration, becomes a 
requirement: at the same time a key condition for the more conscious 
involvement of an ordinary individual in the international community. 

Armenia’s current chances of joining the European Union are rather 
uncertain and dubious, but given the mutual interest of the parties, such a 
development cannot be ruled out. After all, having EU membership as a long-
term goal, at least for the next ten years for Armenia, the strength is the will, 
readiness and perseverance to strive for. This long way can really turn into a 
period of qualitatively new, incomparable progress for Armenia. 
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մագիստրոսական թեզի ղեկավար՝    

մ. գ. թ. Ն. Ներկարարյան 
 
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնո-

լոգիա, ուսումնադաստիարակչական գործընթաց, «Շրջված դասարան» 
մոդել 

Ներկա ժամանակաշրջանը բնութագրվում է տեղեկատվության և 
գիտելիքների աճող դերով՝ դառնալով հասարակության առաջընթացի և 
զարգացման հիմնական գործոնը։ Այսօր տեղեկատվական և հաղորդակ-
ցական տեխնոլոգիաները ավելի ու ավելի մատչելի են դառնում առօրյա 
կյանքում, ինչը փոխում է մեր հասարակությունը՝ բերելով մշակութային 
նոր միջավայրի, որտեղ տեղեկատվությունը առկա է բոլոր ոլորտներում։ 
Հետևաբար կարելի է ասել, որ ժամանակակից հասարակությունը անխու-
սափելիորեն կապված է տեղեկատվականացման գործընթացի հետ, որի 
գերակա ուղղություններից մեկը կրթության համակարգում նոր տեղե-
կատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների ներդնումն է: 

ՏՀՏ-ի սրընթաց զարգացումն արդի ժամանակաշրջանում բնականա-
բար նոր պահանջներ է դրել նաև կրթական համակարգերի առջև ինչպես 
ողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում: 

ՏՀՏ-ները դարձել են որակյալ և արդիական կրթության հրամայական 
ու ուսուցման նորարարական գործիք: Ժամանակակից կրթական համա-
կարգերում դրանք անչափ գործունակ միջոց են, որոնք խթանում են 
ստեղծագործ մտածողությունը, օգնում են սովորողներին ակտիվորեն 
ընդգրկվել ուսումնական գործընթացում։ 

Այսօր ՏՀՏ-ների լայնածավալ կիրառումը իր տեղն է գտնում առաջին 
հերթին ուսումնադաստիարակչական գործընթացում։ Ուստի այդ նպա-
տակով իրականացվել են փորձարական աշխատանքներ: Հետազոտու-
թյունը իրականացվել է թվով 44 ուսուցիչների, 10 ուսուցիչ-առաջնորդ-
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ների, 58 աշակերտների, 14 մասնագիտական աջակցության ծառայության 
մասնագետների հետ։ 

Հետազոտությունը իրականացվել է երկու փուլով։ 
Առաջին փուլի նպատակն է եղել պարզել՝ որքանով են ՏՀՏ-ները 

նպաստում հանրակրթական դպրոցներում ուսումնադաստիարակչան 
գործընթացի կառավարմանը։ Ուսումնասիրության ընթացքում կիրառվել 
են հետևյալ մեթոդները՝ դիտում, զրույց, հարցաթերթ, համեմատություն, 
վերլուծություն։ 

Երկրորդ փուլի նպատակն է եղել հիմնավորել «Շրջված դասարան 
մոդելի» կիրառման արդյունավետությունը ուսումնադաստիարակչական 
գործընթացի կառավարման համակարգում։ Այդ նպատակով երկրորդ 
փուլում կիրառվել է հարցաթերթի մեթոդը և գիտափորձը, որը իրակա-
նացվել է Տաշիրի Ա. Աղեկյանի անվան թիվ 2 հիմնական դպրոցում։ 

Սկզբում կներկայացնենք առաջին փուլի արդյունքների վերլուծու-
թյունը։ 

Դիտման արդյուքները հնարավորություն տվեցին պատկերացում 
կազմելու, որ 2020 թվականին համավարակի ընթացքում, երբ դպրոցները 
անցան հեռավար ուսուցման, սկսեցին մեծ կարևորություն տալ դպրոց-
ները ժամանակակից տեխնոլոգիաներով հագեցնելուն։ Դիտման արդյուք-
ներից պարզ դարձան, որ քաղաքային դպրոցները ապահովված են ժա-
մանակակից տեխնոլոգիաներով, ունեն հագեցած ինֆորմատիկայի դա-
սասենյակ՝ որտեղ առկա են համակարգիչներ, սմարթ գրատախտակ, 
պրոյեկտոր, պլանշետներ, տպող սարքեր, իսկ գյուղական համայնքերի 
դպրոցները ապահովված էին մասամբ։ Բացի այդ՝ պարզեցինք, որ առա-
ջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միությունը (ԱՏՁՄ), 
իրականացնելով «Արմաթ» ինժեներական լաբորատորիաների ներդրման 
կրթական ծրագիրը, և´ քաղաքային, և´ գյուղական դպրոցներում բացել է 
«Արմաթ» լաբորատորիաներ, որոնք ապահովված են ժամանակակից 
տեխնոլոգիաներով, և որտեղ աշակերտները անվճար սովորում են ծրագ-
րավորման տարբեր լեզուներ, ստեղծում են ռոբոտներ, խաղեր, 
աշակերտներին հնարավորություն է տրվում մշակելու, կառուցելու, 
փորձարկելու և բարելավելու իրենց իսկ ստեղծած լուծումները՝ ընթաց-
քում ձեռք բերելով նոր ընկերներ, և միասին մասնակցել տարբեր 
ստարտափերի։ 

Հետազոտության ընթացքում կիրառել ենք հարցաթերթի մեթոդը, 
ընդ որում հարցաթերթեր՝ ուղղորդված և՛ ուսուցիչների, և՛ աշակերտ-
ների, և՛ հատուկ մասնագետների համար։ Հարցաթերթ 1-ը (բերված է 
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հավելված 1-ում), որը նախատեսված էր ուսուցիչների համար, հնարավո-
րություն տվեց բացահայտել, թե որքանով են ուսուցիչները ծանոթ ժամա-
նակակից ՏՀՏ տեխնոլոգիաներին և ինչ հաճախականությամբ են 
կիրառում, դասի որ փուլում և ինչպես են տեխնոլոգիաների կիրառումը 
անդրադառնում աշակերտների ուսումնադաստիարակչական գործըն-
թացը արդյունավետ կազմակերպելու վրա։ 

Հարցաթերթի վերլուծությունը ցույց տվեց, որ ուսուցիչները 
կարևորում են ՏՀՏ տեխնոլոգիաների և ավանդական մեթոդների զուգա-
հեռ կիրառումը՝ նշելով, որ առանց մեկը մյուսի արդյունք չի կարող 
ունենալ։ Այն հարցին. «Որ դեպքում են աշակերտները ավելի հեշտ 
յուրացնում ուսուցանվող նյութը», հարցվածների 80 %-ը պատասխանել 
են ՏՀՏ-ների և ավանդական մեթոդների զուգահեռ կիրառմամբ (տե՛ս 
տրամագիր 1)։ 

Մեկնաբանելով հարցի ընտրությունը՝ ուսուցիչներից մի քանիսը 
նշում են, որ հնի ու նորի արդյունավետ համադրումն է այսօր հրամայա-
կանը, որը, սակայն, ամենից շատ է պակասում մեր կրթական համակար-
գում։ Այս դեպքում աշակերտները լսում են, քննարկում, համադրում, 
վերլուծում, պատասխանում հարցերի, որոնք կազմված են նորագույն 
տեխնոլոգիաների օգնությամբ: Այս ամենը դասը դարձնում են 
հետաքրքիր և աշակերտակենտրոն: 

 

 
    

ՏրամագիրՏրամագիրՏրամագիրՏրամագիր    1111    
 
Ուսուցիչներից մի քանիսն էլ նշում են, որ իրենք նոր նյութը 

մատուցում են ավանդական մեթոդներով, իսկ ամփոփումը կատարում են 

80

10

7.5 2.5

ՈրՈրՈրՈր դեպքումդեպքումդեպքումդեպքում ենենենեն աշակերտներըաշակերտներըաշակերտներըաշակերտներըավելիավելիավելիավելի հեշտհեշտհեշտհեշտ յուրացնումյուրացնումյուրացնումյուրացնում
ուսուցանվողուսուցանվողուսուցանվողուսուցանվող նյութընյութընյութընյութը

ՏՀՏ-ների և ավանդական մեթոդների
զուգահեռ կիրառմամբ

ՏՀՏ-ների կիրառմամբ
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ՏՀՏ-ի միջոցով։ Նրանք նշում են, որ աշակերտները ավելի արագ են 
ընկալում տեսողական հիշողությամբ, ուստի բանավոր նյութը մատու-
ցելուց հետո օրինակներ ցուցադրելու կարիք է լինում։  

Մյուս դպրոցներում այդ հարցին նույնպես նմանատիպ դրական 
պատասխաններ հնչեցին։ Սակայն մյուս հարցից՝ «Որքան հաճախ եք 
դասերին ՏՀՏ-ներ կիրառում», պարզ է դառնում, որ չնայած նրան, որ 
ուսուցիչների մեծ մասը այն կարծիքին է, որ արդյունավետ ուսուցում 
իրականացնելու համար կարևոր են ՏՀՏ-ների և ավանդական մեթոդների 
զուգահեռ կիրառումը, այնուամենայնիվ ուսուցիչները այդքան էլ հաճախ 
չեն կիրառում ՏՀՏ-ներ, այլ հիմնականում դասերը իրականացնում են 
ավանդական, հին մեթոդներով։  

Մյուս հարցերի պատասխաններից՝ «Ինչ ժամանակակից տեխնոլո-
գիաներ եք կիրառում» և «Դասի որ փուլում եք կիրառում», պարզ է դառ-
նում, որ հատկապես գյուղաբնակ համայնքների ուսուցիչները այդքան էլ 
ծանոթ չեն նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառման առանձնահատկու-
թյուններին և չգիտեն՝ որ գործիքը դասի որ փուլի համար է արդյունավետ 
կիրառել։ 

Բացի այդ՝ հարցաթերթից պարզ է դառնում, որ ուսուցիչները 
կարևորում են և օգտվում են նաև կրթական այլ ուսուցանող կայքերից, 
միևնույն ժամանակ խորհուրդ են տալիս աշակերտներին։ Այն հարցին՝ 
«Օգտվում եք ժամանակակից կրթական, ուսուցանող, առցանց կայքերից» 
բոլոր ուսուցիչները տվել են դրական պատասխան (տե՛ս տրամագիր 2)։ 

Ուսուցիչները նշում են, որ դրանք ավելի են մեծացնում դասապրո-
ցեսի արդյունավետությունը, դիդակտիկ նյութերը, նկարները հարստաց-
նում սովորողների մտահորիզոնը, դրանք օժանդակում են կրթական 
գործընթացին՝ ներգրավելով սովորողին կրթական միջավայրում և այլ 
շրջանակներում։ Այն հնարավորություն է տալիս ոչ ֆորմալ ձևով 
կրթվելու, սովորելու այն, ինչ չես կարող սովորել քո միջավայրում, բացի 
այդ՝ սովորողների մեջ դաստիարակում է ինքնուրույնություն, լուծում 
ներկա գտնվելու մեծագույն խնդիրը և միջազգային կրթական ծրագրերի 
դեպքում նաև ծախսերի և հեռավորության խնդիրը։ 
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ՏրամագիրՏրամագիրՏրամագիրՏրամագիր    2222    
 
Հետազոտության ժամանակ մենք պարզել ենք նաև 

ներառված աշակերտների ուսումնադաստիարակչական
կառավարման գործընթացում։ Ուսուցիչներին տրված այն
նշանակություն ունեն ՏՀՏ-ները ներառված աշակերտների
աշխատանքները կազմակերպելիս», նրանք ևս մեկ անգամ
որ ՏՀՏ-ները օգնում են ավելի հեշտությամբ աշակերտներին
ուսումնական գործընթացի մեջ, ինչպես մյուս սովորողներին
ներառված աշակերտներին նույնպես գրավում է նորա
գեղեցիկ դիզայնը, այն, ինչը հետաքրքիր է և անսովոր, հատկապես
դասը կազմակերպվում է խաղային մեթոդներով։ Մեկ այլ
է, որ տեխնոլոգիաներից, սարքերից օգտվելը արդեն իսկ
աշակերտների համար, նրանք առավել ակտիվ և ներգրավված
դասին։ Ուսուցիչներից մեկի կարծիքով էլ՝ յուրաքանչյուր
համար ավելի հաճելի է ՏՀՏ-ով աշխատելը։ 

Հարցաթերթ 2-ը (բերված է հավելված 2-ում) որը ուղղված
կերտներին, ևս մեկ անգամ փաստում է, որ և՛ ուսուցիչների
ների կողմից կարևորվում է ուսուցման ընթացքում ՏՀՏ-ների
սակայն ՏՀՏ-ներ կիրառվում են գրեթե ամիսը մեկ կամ երկու
էլ ընդհանրապես չեն կիրառվում։ Ինչը մեծ խնդիր է ոչ միայն
այլ նաև քաղաքային բնակավայրերի դպրոցներում։ Հիմնականում
կերտները նշում են, որ ՏՀՏ-ներ օգտագործում են ինֆորմատիկայի
րին և պատմողական դասերի ժամանակ, երբ որպես տնային
հանձնարարվում է տեղեկություններ գտնելու այս կամ այն
բերյալ։ Նրանք փաստում են, որ իրենց ավելի շատ դուր

ՕգտվումՕգտվումՕգտվումՕգտվում եքեքեքեք առցանցառցանցառցանցառցանց, կրթականկրթականկրթականկրթական, ուսուցանողուսուցանողուսուցանողուսուցանող
կայքերիցկայքերիցկայքերիցկայքերից

 
 

 ՏՀՏ-ների դերը 
ուսումնադաստիարակչական գործընթացի 

այն հարցին՝ «Ինչ 
աշակերտների հետ 
անգամ փաստում են, 

աշակերտներին ներգրավել 
րողներին, այնպես էլ 
նորարարությունը, 
հատկապես, երբ 

այլ ուսուցիչ նշում 
իսկ մեծ բան է իր 

ներգրավված են լինում 
յուրաքանչյուր աշակերտի 

ուղղված է աշա-
րի, և՛ աշակերտ-
ների կիրառումը, 
երկու անգամ կամ 
միայն գյուղական, 

Հիմնականում աշա-
ինֆորմատիկայի դասե-

տնային աշխատանք 
այն նյութի վերա-
դուր է գալիս, երբ 

այո

երբեմն
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դասերի ժամանակ կիրառում են ՏՀՏ-ներ, քանի որ իրենք իրենց ժամա-
նակի մեծ մասը անց են կացնում ՏՀՏ-ների առջև և ուստի իրենց ավելի 
հետաքրքիր է, երբ դասի ընթացում խաղում են, միևնույն ժամանակ 
ստուգում իրենց գիտելիքները, կամ տեսանյութ են լսում, դիտում և 
քննարկում։ 

Հարցաթերթ 3-ը (բերված է հավելված 2-ում), որը ուղղված էր հան-
րակրթական դպրոցների մանկավարժահոգեբանական աջակցության 
ծառայության խմբի անդամներին, պարզելու՝ ՏՀՏ-ները ինչ ազդցեություն 
են ունենում ԿԱՊԿՈՒ երեխաների կրթական գործընթացը կազմակեր-
պելիս։ 

Հարցմանը մասնակցել են ընդհանուր առմամբ 12 թիմի անդամներ։ 
Հարցաթերթերի վերլուծությունից պարզ է դառնում, որ գյուղերում 
հիմնականում չկան համապատասխան մասնագետներ, իսկ քաղաքնե-
րում հիմնականում աշխատում են 20-30 տարեկան իգական սեռի ներկա-
յացուցիչներ։  

Այն հարցին` «ԿԱՊԿՈՒ անձանց հետ աշատանքներում կիրառում 
եք ՏՀՏ տեխնոլոգիաներ», հարցվածների 75%-ը պատասխանել է երբեմն, 
իսկ 25%-ը՝ այո։ 

Նշել են, որ ՏՀՏ-ի կիառումը պայմանավորված է երեխայի հատուկ 
կարիքներով։ Այն հարցից` «Հիմնականում որ խնդրի դեպքում եք կիրա-
ռում ժամանակակից ՏՀՏ-ներ» (տե՛ս տրամագիր 3) պարզ է դառնում, որ 
հիմնականում ՏՀՏ-ներ կիրառում են ինտելեկտուալ, տեսողության, 
խանգարումների, որոշ դեպքերում էլ՝ ձայնի և խոսքի խանգարման 
դեպքում։ 

 

 
    

ՏրամագիրՏրամագիրՏրամագիրՏրամագիր    3333    

33%

8%

0%

59%

ՀիմնականումՀիմնականումՀիմնականումՀիմնականում որորորոր խնդրիխնդրիխնդրիխնդրի դեպքումդեպքումդեպքումդեպքում եքեքեքեք կիրառումկիրառումկիրառումկիրառում
ժամանակակիցժամանակակիցժամանակակիցժամանակակիցտեխնոլոգիաներտեխնոլոգիաներտեխնոլոգիաներտեխնոլոգիաներ

ձայնի և խոսքիխանգարման դեպքում

լսողությանֆունկցիաներիխանգարման
դեպքում
շարժողականֆունկցիաներիխանգարման
դեպքում
ինտելեկտուալ ֆունկցիաներիխանգարման
դեպքում
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Հատուկ մասնագետները նշում են նաև, որ ՏՀՏ-ները մասամբ են 
նպաստում ԿԱՊԿՈՒ անձանց կրթական գործընթացը կազմակերպելուն՝ 
պարզաբանելով, որ ՏՀՏ-ները ճիշտ է մեծամասամբ կարող են նպաստել 
ԿԱՊԿՈՒ անձանց արդյունավետ ուսուցումը կազմակերպելուն, սակայն 
երբեմն էլ կարող են հակառակ բնույթը ունենալ. դա հիմնականում 
կախված է երեխայի ունեցած հատուկ կարիքներից։ Նրանք նշում են, որ 
հաճախ ծնողը հրաժարվում է, քանզի դա կարող է որոշ չափով վնասել 
երեխայի հուզական դաշտը։ Մասնագետներից ոմանք էլ նշում են, որ ՏՀՏ-
ները լիարժեք չեն կարող օգնել, որովհետև երեխաները չեն կարողանում 
ինքնուրույն օգտվել նորագույն տեխնոլոգիաներից։ Դպրոցներից մեկում 
հատուկ մանկավարժը նշեց, որ իր պրակտիկայից ելնելով՝ միանշանակ 
կարող է փաստել, որ ՏՀՏ-ները նպաստում են ԿԱՊԿՈՒ անձանց ուսու-
ցումը ավելի արդյունավետ կազմակերպելուն։ Աշակերտներին օգնում են 
տվյալ առաջադրանքի վրա ուշադրությունը կենտրոնացնելուն, զարգաց-
նում են կարդալու հմտությունները, հարստացնում բառապաշարը և 
գեղագիտական ճաշակը։ Մասնագետները այդ ուղղությամբ նույնիսկ 
ժամանակակից տեխնոլոգիաներով ստեղծել են մուլտիմեդիաներ, 
խաղեր, որոնք աշակերտները սիրով և հաճույքով են կատարում, և նրանց 
մոտ առաջանում է մոտիվացիա դեպի ուսուցման գործընթացը։ Հարցա-
թերթից պարզ է դառնում, որ հատուկ մասնագետները կարևորում են նաև 
այլ տարածաշրջանների հատուկ մասնագետների հետ առցանց շփումը, 
քանի որ նրանց կարծիքով դրանք նպաստում են արդյունավետ փորձի 
փոխանակմանը։ 

Հետազոտության ժամանակ կիրառվել է նաև զրույցի մեթոդը։ 
Զրույցի արդյուքներից ևս մեկ անգամ համոզվում ենք, որ առանց ժա-

մանակակից տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների 
արդյունավետ ուսուցում չենք կարող իրականացնել։ Հետազոտության 
երկրորդ փուլի նպատակն է եղել հարցաթերթի մեթոդի միջոցով պարզել՝ 
որքանով են հանրակրթական դպրոցի ուսուցիչները ծանոթ «Շրջված 
դասարան» մոդելին, ինչպես են կիրառում իրենց դասերին և գիտափորձի 
միջոցով ապացուցել «Շրջված դասարան մոդելի» արդյունավետությունը 
ուսումնադաստիարակչական գործընթացի կառավարման համակար-
գում։ 

Ուսուցիչների հետ անցկացված հարցաթերթերի վերլուծությունից 
պարզ է դառնում, որ ուսուցիչների 90%-ը ծանոթ չեն «Շրջված դասարան» 
մոդելին և չեն կիրառում իրենց դասերին։ 

Ուստի մենք որոշեցինք իրականացնել գիտափորձ, որի նպատակն 
էր պարզել «Շրջված դասարան մոդել»-ի դերը ուսումնադաստիարակչա-
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կան գործընթացը կազմակերպելիս։ Այդ նպատակով համագործակցելով 
Տաշիրի Ա. Աղեկյանի անվան թիվ 2 հիմնական դպրոցի հայոց լեզվի և 
գրականության ուսուցչուհու հետ՝ 7ա դասարանում «Անորոշ դերբայը» 
թեմայով անց ենք կացրել դաս՝ «Շրջված դասարան» մոդելի կիրառմամբ, 
իսկ 7բ դասարանում իրականցրել ենք սովորական դաս։ 

Վերլուծելով գիտափորձի արդյուքները՝ կարող ենք փաստել, որ այն 
դասարանում, որտեղ կիրառել էինք «Շրջված դասարան» մոդելը, երեխա-
ները ավելի ոգևորված էին դասին, բոլոր աշակերտները ներգրավված 
էին, բացի այդ՝ ինքնուրույն աշխատանքի արդյունքներից պարզ երևաց, 
որ բոլորը հասկացել էին թեման, իսկ մյուս դասարանում որոշ 
աշակերտներ կային, որ շատ պասիվ էին դասին, բացի այդ, այդքան էլ 
ոգևորվածությունը բարձր չէր, դասի 20 րոպեն միայն ուսուցիչն էր 
խոսում, իսկ աշակերտներից ոմանք էլ որևէ այլ աշխատանքով էին 
զբաղվում՝ չլսելով ուսուցչին, և արդյունքում թեման լավ չէին յուրացրել։ 

Ուսուցչի հետ քննարկելով և վերլուծելով գիտափորձի արդյուքները 
հասկացանք, որ այն արդյունավետ է այն դեպքում, երբ իսկապես 
աշակերտները տանը ուսումնասիրեն նյութը, դրա համար անհրաժեշտ է 
նաև մոտիվացնել աշակերտներին: Մենք որպես մոտիվացիա կիրառել 
էինք «Ով է ուզում դառնալ միլիոնատեր խաղը», և բոլորը դրանից 
ոգևորված, տանը ուսումնասիրել էին մեր կողմից տրամադրված նյութը։ 

Այսպիսով՝ ուսումնասիրելով «Հանրակրթական դպրոցում տեղե-
կատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների ներդրման դերն ու 
նշանակությունը» թեման, կատարելով տեսական գրականության վերլու-
ծություն և փորձարարական աշխատանքներ՝ եկանք այն եզրահանգման, 
որ ներկա ժամանակներում առանց ժամանակակից ՏՀՏ տեխնոլոգիա-
ների դժվար է արդյունավետ կազմակերպել և կառավարել հանրա-
կրթական դպրոցի ուսումնադաստիարակաչական գործընթացը։ Բացի 
այդ՝ փորձարական աշխատանքները հնարավորություն տվեցին պարզել, 
որ այսօրվա ուսուցիչների 90 %-ի  մոտ ցածր է թվային գրագիտության 
մակարդակը, ինչը մեծապես ազդում է արդյունավետ ուսումնադաստիա-
րակչական գործընթացը կազմակերպելու վրա։ 

Իսկ գիտափորձի արդյունքները ցույց տվեցին, որ ներկա ժամանակ-
ներում հանրակրթական դպրոցներում սովորողների համար արդյունա-
վետ ուսումնադաստիարակչական գործընթացի կազմակերպման լավա-
գույն և արդյունավետ մոդելներից է «Շրջված դասարան» մոդելը, ինչը 
ցանկալի է, որ կիրառվի դպրոցներում։ 

Առաջարկություններ՝ 
Հանրակրթական դպրոցների առարկայական ուսուցիչների և 



– 203 – 

հատուկ մասնագետների համար կազմակերպել վերապատրաստման 
դասընթացներ, առցանց բանավեճեր, քննարկումներ։ Եվ ձևավորել 
խմբեր, ովքեր կկազմակերպեն ուսուցիչների համար սեմինարներ, կծա-
նոթացնեն «Շրջված դասարան» մոդելին, նրա առանձնահատկություն-
ներին և կտարածեն լավագույն փորձը։ 

    
    
    

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ    

1. Աստվածատրյան Մ., Թերզյան Գ., Թորոսյան Ա., Շարխաթունյան Հ., 
Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրա-
ռումը հարակրթական բնագավառում, ուսուցչի ձեռնարկ, 
«Աստղիկ» հրատարակչություն, Երևան, 2004: 

2. Յարմայոլյան Ս., ՏՀՏ-ների կիրառումը ֆիզիկայի ուսուցման գործ-
ընթացում, «Մխիթար Գոշ». գիտական հոդվածներ, 2017.2(47): 

3. Հ. Պետրոսյան, Մանկավարժական ժամանակակից տեխնոլոգիա-
ներ, Երևան, 2012, էջ 564: 

4. Горбунова Л. И., Субботина Е. А. Использование информационных 
технологий в процессе обучения // Молодой ученый. 2013. №4. 
С. 544-545. 

5. Данилов О. Е. Роль информационно-коммуникационных техноло-
гий в современном процессе обучения // Молодой ученый. 2013. 
№12. 

6. Пегов А. А., Пьяных Е. Г. Использование современных информа-
ционных и коммуникационных технологий в учебном процессе 
(Краткий курс лекций) 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾՀԱՎԵԼՎԱԾՀԱՎԵԼՎԱԾՀԱՎԵԼՎԱԾ    1111    
Հարգելի´ ուսուցիչներ, սույն հարցաթերթը կազմվել է պարզելու, թե որքանով 

են արդյունավետ ժամանակակակից տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնո-
լոգիաները ուսումնադաստիարակչական գործընթացի կառավարման համակար-
գում։ Հարցաթերթը անանուն է, ուստի խնդրում ենք լինել օբյեկտիվ։ 

Նախապես հայտնում ենք շնորհակալություն։ 
1. Ո՞ր դպրոցում եք դասավանդում։  _____________________________________  
2. Ո՞ր առարկան եք դասավանդում։  _____________________________________  
3. Ձեր դպրոցը ապահովվա՞ծ է ժամանակակից ՏՀՏ-ներով։ 

ա․ այո                          բ․ ոչ                     գ․ այլ _______ 
4. Ձեր դասերին հաճա՞խ եք կիրառում ժամանակակից տեղեկատվական-

հաղորդակցական գործիքներ։ 
ա․շաբաթը մեկ կամ երկու անգամ  
բ․ամիսը մեկ անգամ  
գ․ բոլոր դասերին  
դ․ տարին մեկ անգամ  
ե․այլ_______________ 

5. Ի՞նչ ժամանակակից տեխնոլոգիաներ եք կիրառում։  
 (Կարող եք նշել մի քանի տարբերակ) 

ա․ Khoot դ․ մուլտիմեդիա  
բ․ Quiziz ե․այլ___________________________ 
գ․ Power point 

6. Հիմնականում դասի ո՞ր փուլում եք կիրառում ՏՀՏ։ 
ա․ գիտելիքների ստուգման  
բ․ նոր նյութի հաղորդման  
գ․ խթանման  
դ․ այլ_____________________ 

7. Ո՞ր դեպքում են աշակերտները ավելի հեշտ յուրացնում ուսուցանվող 
նյութը։ 
ա․ ՏՀՏ-ների կիրառմամբ 
բ․ ավանդական մեթոդների կիրառմամբ  
գ․ ՏՀՏ –ների և ավանդական մեթոդների զուգահեռ կիրառմամբ  
դ․ այլ_________________ 

 Խնդրում ենք մի քանի նախադասությամբ մեկնաբանել: _________________  
8. Աշակետներին ավելի շատ որ դասերն են դուր գալիս: 

ա․ ՏՀՏ-ի կիրառմամբ  
բ․ ավանդական մեթոդների կիրառմամբ 
գ․ ՏՀՏ –ների և ավանդական մեթոդների զուգահեռ կիրառմամբ  
դ․ այլ_________________ 

 Խնդրում ենք մի քանի նախադասությամբ մեկնաբանել: 
 9. Ձեր դասարանում ունեք ներառված աշակերտներ։ 

ա․ այո բ․ ոչ 
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Եթե 9-րդ հարցին պատասխանել եք այո` անցեք հաջորդ հարցին, իսկ եթե 
պատասխանել եք ոչ՝ անցեք 11-րդ դարցին։ 

10. Ձեր կարծիքով ի՞նչ նշանակություն ունեն ժամանակակից տեխնոլոգիա-
ները ներառված աշակերտների հետ աշխատանքները կազմակերպելիս։ 
Խնդրում ենք մի քանի նախադասությամբ մեկնաբանել։ _________________  

11. Օգտվու՞մ եք առցանց կրթական, ուսուցանող կայքերից, խմբերից։ 
ա․ այո 
բ․ ոչ 
գ․ երբեմն  
դ․այլ___________________________ 
(Եթե 9-րդ հարցին պատասխանել եք ոչ, ապա անցեք 12-րդ հարցին) 

12. Ի՞նչ կրթական կայքեր եք խորհուրդ տալիս աշակերտներին։ 
ա․Dasaran.am 
բ․Kan ակադեմիա 
գ․Պաշարների շտեմարան 
դ․Էլեկտրոնային կրթական նյութեր  
ե․ Ուսուցողական կրթական խաղերի հարթակ 
զ․Առցանց տարբեր, հետաքրքիր դասընթացների հարթակ 
է․նոր լեզուներ սովորելու հարթակ 
ը․ երաժշտական գործիքներ նվագել սովորելու հարթակ 
թ․այլ ________________ 

13. Ձեր կարծիքով ի՟նչ հնարավորություններ են տալիս առցանց կրթական, 
ուսուցանող կայքերը, խմբերը։ 

 14.  Առցանց միջավայրում համագործակցո՞ւմ եք այլ տարածաշրջանի ուսու-
ցիչների հետ։ 
ա․ այո գ․ երբեմն 
բ․ ոչ դ․այլ___________________________ 

15. Ի՞նչ հնարավորություններ է ստեղծում առցանց համագործակցությունը 
Ձեզ համար։ Խնդրում ենք մեկնաբանել։ 

16. Ծանո՞թ եք «շրջված դասարան» մոդելին։ 
ա․այո բ․ ոչ 
Եթե 16-րդ հարցին պատասխանել եք ոչ, ապա մինագամից անցեք 18-րդ 
հարցին: 

17. Ինչպե՞ս են կիրառում «Շրջված դասարան» մոդելը, և ի՞նչ առավելություն-
ներ ունի։ __________________________________________________________  

18. Ձեր սեռը։ 
ա․արական  բ․ իգական  

19. Ձեր տարիքը։ 
ա․ 20-30 
բ․ 31-40 
գ․41-50 
դ․ 51-ից ավելի 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾՀԱՎԵԼՎԱԾՀԱՎԵԼՎԱԾՀԱՎԵԼՎԱԾ    2222    
Հարգելի´ աշակերտներ, սույն հարցաթերթը կազմվել է պարզելու, թե 

որքանով են արդյունավետ ժամանակակակից տեղեկատվական- հաղորդակցա-
կան տեխնոլոգիաները ուսումնադաստիարակչական գործընթացի կառավարման 
համակարգում։ Հարցաթերթն անանուն է, ուստի խնդրում ենք լինել օբյեկտիվ։ 

Նախապես հայտնում ենք շնորհակալություն: 
1. Ո՞ր դպրոցում եք սովորում։ ___________________________________________  
2. Ձեր դպրոցը հագեցվա՞ծ է ժամանակակից տեխնոլոգիաներով։ 

ա. այո գ․ոչ 
բ․ մասամբ դ․այլ___________________________ 

3. Դուք տանը ունե՞ք հեռախոս կամ համակարգիչ։ 
ա․ այո               բ․ ոչ              գ․ այլ____________________________ 

4. Հաճա՞խ եք դասերին կիրառում ժամանակակից տեխնոլոգիաներ: 
ա․ շաբաթը մեկ կամ երկու անգամ 
բ․ ամիսը մեկ անգամ 
գ․ տարին մեկ անգամ  
դ․ այլ____________________________ 

5. Ո՞ր դասերին եք ավելի հաճախ ՏՀՏ-ներ կիրառում։ ______________________  
6. Ձեզ դու՞ր են գալիս ՏՀՏ-ներով անցկացրած դասերը։ 

ա․ այո              բ․ոչ                      գ․ այլ___________________________ 
7. Ի՞նչ ՏՀՏ-ներ եք կիրառել։ (Կարող եք նշել մի քանի տարբերակ) 

ա․Khoot 
բ․Quiziz 
գ․Power point 
դ․ մուլտիմեդիա  
ե․այլ__________________________ 

8. Ի՞նչ կրթական կայքերից եք օգտվում։ 
 (Կարող եք նշել մի քանի տարբերակներ) 

ա․Dasaran.am 
բ․Kan ակադեմիա-https://www.khanacademy.org/ 
գ․Պաշարների շտեմարան- https://lib.armedu.am/ 
դ․Էլեկտրոնային կրթական նյութեր- http://esource.armedu.am/ 
ե․ Ուսուցողական կրթական խաղերի հարթակ- https://kahoot.com/ 
զ․Առցանց տարբեր, հետաքրքիր դասընթացների հարթակ. 
 https://www.coursera.org/ 
է․նոր լեզուներ սովորելու հարթակ. https://www.memrise.com/ 
ը․ երաժշտական գործիքներ նվագել սովորելու հարթակ. 
 https://yousician.com/piano 
թ․այլ ________________________ 

9. Ո՞ր դեպքում եք նյութը ավելի լավ յուրացնում ։ 
ա․Երբ ուսուցիչը դասը բացատրելիս նաև ցույց է տալիս որևէ 

տեսահոլովակ, շարժանկար, նկարներ։ 
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բ․ երբ դասը իրականացվում է միայն ավանդական հին մեթոդներով։ 
գ․ երբ նոր նյութը բացատրելուց հետո ՏՀՏ-ներով կազմված որևէ գործիք եք 

կիրառում, օրինակ՝ kahoot ծրագրի միջոցով խաղում եք և ամրապնդում 
Ձեր ստացած գիտելիքները։ 

դ․ այլ________________ 
10.  Ի՞նչ նպատակներով եք օգտագործում համացանցը։ 

ա․ ուսուցողական 
բ․ հաղորդակցական 
գ․ ժամանցային խաղերի 
դ․ ֆիլմերի դիտման 
ե․այլ _______________ 

11. Ձեր սեռը 
ա․ արական                   բ․ իգական 

12. Ո՞ր դասարանում եք սովորում։ _____________________________ 
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙТЕХНОЛОГИЙТЕХНОЛОГИЙТЕХНОЛОГИЙ    В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ    
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образовательный процесс, «Перевернутый класс» модель 
В статье представлена необходимость использования новейших ИКТ-

технологий для реализации эффективного образования в государственных 
школах, его особенности и существующие проблемы. Целью исследования 
было изучить роль использования ИКТ в школах. Исследование показало, 
что 90 % учителей имеют низкий уровень цифровой грамотности, что 
влияет на эффективную организацию учебного процесса. 

Кроме того, была изучена модель «Перевернутый класс», применение 
которой позволяет повысить качество обучения. 
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Inverted class model 
The article presents the need of using the latest ICT technologies to 

effectively organize teach in secondary schools, its specificity and existing 
problems. The aim of the study was to investigate the role of ICT use in schools. 
The research demonstrated that 90 % of teachers have a low level of digital 
literacy, which affects the effective organization of educational process. In 
addition, “the Inverted Class” model has been studied, the use of which 
improves the quality of teaching. 
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ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՄԱՆ 
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ    

    
    

Բոթոյան ԱնիԲոթոյան ԱնիԲոթոյան ԱնիԲոթոյան Անի    
Հասարակական գիտությունների ֆակուլտետ, 

«Կրթության կառավարում»,  
մագիստրոսական թեզի ղեկավար՝ 

 մ. գ. թ. Լ. Դանիելյան  
    

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. մասնագիտություն, մասնագիտական ինքնորո-
շում, մասնագիտական կողմնորոշում, ավագ դպրոց, դուալ ուսուցման 
համակարգ, աշխատաշուկա, կարիերա 

ՄասնագիտությունՄասնագիտությունՄասնագիտությունՄասնագիտություն (լատիներեն profesio թարգմանաբար նշանակում 
է «հայտարարում եմ իմ գործը») այն կարելի է սահմանել որպես մարդու 
գոյատևելու և զարգանալու հնարավորություն տվող, ֆիզիկական ու 
հոգևոր ուժերի գործադրմամբ, հասարակության համար անհրաժեշտ և 
օգտակար, մարդու աշխատանքային գործունեության տեսակ [7]:  

Ի՞նչ մասնագիտություն ընտրել, ինչպե՞ս ճիշտ կողմնորոշվել: Այս 
բարդ և պատասխանատու խնդրին առնչվում են գրեթե բոլորը: Որպեսզի 
հնարավորինս ճիշտ որոշում կայացնենք, կարելի է կիրառել մի քանի 
բանաձևեր և ալգորիթմներ. 

Պետք է նախ և առաջ անձը ճանաչի ինքն իրեն, բացահայտի իր 
ունակություններն ու հետաքրքրությունները, հակումները, անհատական 
առանձնահատկությունները, նախասիրությունները և այլն, հաջորդիվ 
կազմի իր համար հետաքրքիր մասնագիտություւների ցանկը, պարզի 
դրանց ներկայացվող հիմնական պահանջները, պարզի շուկայում 
պահանջված լինելը, տվյալ մասնագիտությունների մասին տեղեկատ-
վություն հավաքի՝ գրքերից, զանգվածային լրատվության միջոցներից, 
կինոֆիլմերից, հնարավորության դեպքում հանդիպումներ ունենա մաս-
նագետների հետ, էքսկուրսիաներ կատարի ձեռնարկություններում: 
Զրույցներ ունենա ծնողների, ընկերների, ուսուցիչների հետ և, իհարկե, 
կողմնորոշվի բուհի ընտրության հարցում: 

Մասնագիտական ինքնուրույն և պատասխանատու ընտրությունը 
դիտարկվում է որպես կենսական ինքնորոշման հետևանք ու մասնավոր 
դեպք: Երբ խոսում ենք մասնագիտական ինքնորոշման մասին, ապա դրա 
տակ միշտ նկատի ենք ունենում նաև կենսական ինքնորոշումը: 
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ՄասնագիտականՄասնագիտականՄասնագիտականՄասնագիտական    ինքնորոշմանինքնորոշմանինքնորոշմանինքնորոշման էությունը կայանում է ընտրված 
մասնագիտության, զբաղմունքի, աշխատանքի շրջանակներում անձնա-
կան հետաքրքրության և իմաստի փնտրման և այն գտնելու մեջ: 

Մասնագիտության ընտրության գործընթացում գործում է հետևյալ 
բանաձևը՝ 

«Ուզում եմ», «Կարող եմ», «Պետք է» չափանիշների ընդհանրու-
թյունները: 

«Ուզում եմ» – պետք է մտաբերել՝ ինչ ենք ուզում, ինչ ենք սիրում 
ամենաշատը անել, ինչ մասնագիտություններ են մեզ հետաքրքրում: 
Սկզբում գրենք՝ ինչ մասնագիտություն է մեզ հետաքրքրել մանկուց, ապա 
այն, ինչ հիմա է դուր գալիս, այդ ցանկից դուրս բերենք նմանությունները, 
ընդհանրությունները, պարզենք՝ ինչ բնույթի են դրանք՝ ստեղծագործա-
կան, շփում մարդկանց հետ, օգտակար հանրությանը, փորձել հասկա-
նալ՝ ինչն է կարևոր տվյալ մասնագիտության մեջ, աշխատանքի ո՞ր 
առարկաների հետ է հաճելի շփումը՝ մարդկա՞նց, փաստաթղթերի՞, տեխ-
նիկայի՞, բնությա՞ն, միգուցե ինֆորմացիայի հետ է կապված կամ գեղար-
վեստական պատկերների: 

«Կարող եմ» – այստեղ թվարկում ենք այն ամենը, ինչը մենք կարողա-
նում ենք կատարել մեր ունակությունների շրջանակներում: Վերհիշենք 
այն առարկաների ցանկը, որոնք հեշտությամբ յուրացնում ենք դպրոցում: 
Ո՞ր առարկաներից ենք ավելի լավ ունակություններ դրսևորում՝ հումա-
նիտա՞ր, թե ճշգրիտ, նախապատվությունը տալիս ենք ճշգրիտ քայլերին, 
թե ստեղծագործական: Գնահատեք ձեր մտավոր ունակությունները 
հաղորդակցման (կարողանալ արդյունավետ շփվել, համոզել մյուսներին, 
հարթել կոնֆլիկտներ, շփվել անծանոթ մարդկանց հետ) և կազմակերպ-
չական կարողությունները: Հիմնվեք ձեր սեփական կարծիքի վրա: Բնու-
թագրեք ինքներդ ձեզ՝ պատասխանելով հետևյալ հարցերին՝ ինչպիսի՞ն 
եմ ես՝ պատասխանատո՞ւ, թե ոչ այնքան, կոկի՞կ, թե թափթփված, անհա-
տապա՞շտ, թե կոլեկտիվիստ և այսպես մի քանի հարցեր: 

«Պետք է» – սա վերաբերվում է աշխատաշուկայի պահանջներին: 
Այստեղ ամփոփվում են «Ուզում եմ» և «Կարող եմ» բաժինների 

արդյունքները և համադրվում աշխատաշուկայի պահանջներին [5]: 
Որպեսզի երեխան մասնագիտության ընտրությունը կատարի, 

գիտակցված պետք է ապահովել հետևյալ հնարավորությունները. 
▪ Ճանաչել, ընկալել սեփական շահերը և ընդունակությունները և 
սովորել իր առջև իրատեսական նպատակներ դնել, 

▪ Այդ նպատակներին հասնելու համար նախապատրաստական և 
շարունակական դասընթացներ անցնել, 
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▪ Ձևավորել և զարգացնել որոշումներ կայացնելու կարողություն 
ինչպես մասնագիտական գործունեության սկզբնական, այնպես էլ 
հետագա ընթացքում, որը հնարավորություն կտա իրեն բա
րող մասնագիտական գործունեություն ապահովել, 

▪ Հեշտացնել անցումը կրթությունից աշխատանք ցանկացած 
մակարդակում, ցանկացած փուլում [1]: 

Ավագ դպրոցը հայեցակարգում ներկայացվում է որպես նախա
նագիտական կրթություն տրամադրող օղակ, որը ենթադրվում է, որ 
հիմնական դպրոցից հետո երեխան պետք է որոշակի մասնագիտական 
կողմնորոշում ունենա [4]: 

Պարզելու համար, թե ինչպես են մասնագիտություն ընտրում ՀՀ 
հանրակրթական դպրոցի աշակերտները, հարցում է անցկացվել 
Վանաձոր քաղաքի թիվ 5 ավագ դպրոցի, ինչպես նաև ՎՊՀ հենակետային 
վարժարանի թվով 200 աշակերտների և 15 ուսուցիչների հետ: 
իրականացվել է հարցաթերթիկների և անհատական զրույցների միջոցով:

Այն հարցին, թե ինչ մասնագիտություն են նախընտրում ձեռք բերել, 
հարցվածների 20.6 %-ը պատասխանել է լեզվաբան, 19.5 %-
րող, 11.4 %-ը՝ հաշվապահ, 10 %-ը՝ դիզայներ, 9 %-ը՝ տնտ
իրավաբան, 8 %-ը՝ զինծառայող7 %-ը՝ դերասան, 5.5 %-ը՝ ճար

Տրամագիր 1Տրամագիր 1Տրամագիր 1Տրամագիր 1    
 
Իսկ այն հարցին, թե ինչն է նրանց գրավում այդ մանսագիտության 

մեջ, հարցվածների 40 %-ը պատասխանել է մարդկանց հետ շփումը, 
35.1 %-ը՝ բարձր վարձատրությունը, 24.9 %-ը՝ պատասխանատվության 
բարձր զգացումը: 

0.00%

20.00%

40.00%

Ձևավորել և զարգացնել որոշումներ կայացնելու կարողություն 
նագիտական գործունեության սկզբնական, այնպես էլ 

քում, որը հնարավորություն կտա իրեն բավարա-
 

ել անցումը կրթությունից աշխատանք ցանկացած 

Ավագ դպրոցը հայեցակարգում ներկայացվում է որպես նախամաս-
կան կրթություն տրամադրող օղակ, որը ենթադրվում է, որ 

հիմնական դպրոցից հետո երեխան պետք է որոշակի մասնագիտական 

Պարզելու համար, թե ինչպես են մասնագիտություն ընտրում ՀՀ 
կան դպրոցի աշակերտները, հարցում է անցկացվել 

Վանաձոր քաղաքի թիվ 5 ավագ դպրոցի, ինչպես նաև ՎՊՀ հենակետային 
ների և 15 ուսուցիչների հետ: Հարցումն 

հատական զրույցների միջոցով: 
Այն հարցին, թե ինչ մասնագիտություն են նախընտրում ձեռք բերել, 

-ը՝ է ծրագրավո-
ը՝ տնտեսագետ, 9 %-ը՝ 

ը՝ ճարտարապետ: 

 

Իսկ այն հարցին, թե ինչն է նրանց գրավում այդ մանսագիտության 
ը պատասխանել է մարդկանց հետ շփումը, 

պատասխանատվության 
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Տրամագիր 2Տրամագիր 2Տրամագիր 2Տրամագիր 2    

 
Մասնագիտություն ընտրելիս ո՞ւմ խորհրդով եք առաջնորդվել 

հարցին աշակերտների 72.5 %-ը պատասխանել է՝ միայնակ է որոշում 
կայացրել, 21.5 %-ը՝ ծնողների օգնությամբ, և միայն 6 %-ը պատասխանել 
է ուսուցիչների օգնությամբ: 

    
Տրամագիր 3Տրամագիր 3Տրամագիր 3Տրամագիր 3    

 
Այն հարցին թե կցանկանային բուհական կրթությանը զուգահեռ 

աշխատել տվյալ մասնագիտությամբ, հարցվածների 72.54
խանել է այո, 27.46 %-ը՝ ոչ: 

0

20

40

միայնակ եմ

ծնողներիս օգնությամբ

ուսուցիչների

 

Մասնագիտություն ընտրելիս ո՞ւմ խորհրդով եք առաջնորդվել 
ը պատասխանել է՝ միայնակ է որոշում 

ը պատասխանել 

 

 

Այն հարցին թե կցանկանային բուհական կրթությանը զուգահեռ 
աշխատել տվյալ մասնագիտությամբ, հարցվածների 72.54 %-ը պատաս-

եմ որոշել

օգնությամբ

ուսուցիչների օգնությամբ
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Տրամագիր 4Տրամագիր 4Տրամագիր 4Տրամագիր 4    

 
Հարցումների արդյունքում պարզ է դառնում, որ դպրոցներում 

նագիտական կողմնորոշում» դասընթացները դառնում են ան
թյուն: Այստեղ պետք է հենց մասնագետի ուղղորդումը. հոգեբանի աշ
տանքների շնորհիվ պետք է բացահայտեն աշակերտի ցանկություններն 
ու կարողությունները և դրանց համապատասխանելիությունը որոշակի 
մասնագիտությունների պահանջներին: Դպրոցում պետք է ակտիվ հա
մագործակցություն լինի՝ մասնագետ-աշակերտ-ծնող: 

Այս համատեքտում դիտարկենք Գերմանիայում արդեն հաջո
թյուն գրանցած երկակի (դուալ) ուսուցման համակարգը: 

Երկակի ուսուցման համակարգը բավականին ճկուն է և արագորեն 
արձագանքում է աշխատաշուկայի պահանջներին: Մշտապես անց
վում է մոնիտորինգ աշխատաշուկայում պահանջարկի և կատարվող փո
փոխությունների իրավիճակը պարզելու համար: Մասնագիտության 
վերանայումն ու վերլուծումը կատարվում է 9-12 ամիս, այնուհետև բացա
հայտում փոփոխությունների պատճառը: Մյուս կողմից երիտասարդները 
նույնպես կարող են վերանայել իրենց մասնագիտությունները և փոխել 
շուկայի պահանջներին համապատասխան: Այս առումով անհրաժեշտ է 
հաշվի առնել մասնագիտության ընտրության այնպիսի կարևոր գոր
ներ, ինչպիսիք են՝ ընկերության վարկանիշը, բնակության վայրից հեռա
վորությունը, ազատ ժամանակը պլանավորելու հնարավորությունը, հա
սակակիցների առձագանքը, հասարակության կարծիքը, մաս
թյան հեռանկարայնությունը: Հետևաբար՝ երիտասարդը ինֆոր
կարիք ունի այն մասին, թե տվյալ տարածաշրջանում ինչ կարող է առա
ջարկել աշխատաշուկան: 

Գերմանիայում կարիերայի ուղղորդման համակարգը սկսվել է 
1969 թ.-ին հանրակրթական դպրոցների համար նախատեսված ծրագրով, 
որը կենտրոնացված էր երիտասարդների խոցելի խմբերի վրա՝ բարե

 

Հարցումների արդյունքում պարզ է դառնում, որ դպրոցներում «Մաս-
դասընթացները դառնում են անհրաժեշտու-

թյուն: Այստեղ պետք է հենց մասնագետի ուղղորդումը. հոգեբանի աշխա-
հայտեն աշակերտի ցանկություններն 

պատասխանելիությունը որոշակի 
ցում պետք է ակտիվ հա-

Այս համատեքտում դիտարկենք Գերմանիայում արդեն հաջողու-
 

Երկակի ուսուցման համակարգը բավականին ճկուն է և արագորեն 
քում է աշխատաշուկայի պահանջներին: Մշտապես անցկաց-

րինգ աշխատաշուկայում պահանջարկի և կատարվող փո-
ճակը պարզելու համար: Մասնագիտության 

ամիս, այնուհետև բացա-
ճառը: Մյուս կողմից երիտասարդները 

նագիտությունները և փոխել 
մով անհրաժեշտ է 

հաշվի առնել մասնագիտության ընտրության այնպիսի կարևոր գործոն-
րության վարկանիշը, բնակության վայրից հեռա-

րությունը, ազատ ժամանակը պլանավորելու հնարավորությունը, հա-
կիցների առձագանքը, հասարակության կարծիքը, մասնագիտու-

րայնությունը: Հետևաբար՝ երիտասարդը ինֆորմացիայի 
ե տվյալ տարածաշրջանում ինչ կարող է առա-

Գերմանիայում կարիերայի ուղղորդման համակարգը սկսվել է 
րակրթական դպրոցների համար նախատեսված ծրագրով, 
ված էր երիտասարդների խոցելի խմբերի վրա՝ բարելա-

Այո

ոչ
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վելու նրանց մասնագիտական կրթությունը և զբաղվածության հնարավո-
րությունը: Հետագայում փոփոխություններ մտցվեցին, և հիմնվելով 
վերլուծությունների արդյունքների վրա՝ ձևափոխեցին և զարգացրին:  

1999 թ.-ին կրթության և գիտության նախարարությունը գործի դրեց 
«Դպրոց – մասնավոր հատված» ծրագիրը, և ներդրվեց «Մասնագիտու-
թյան անձնագիրը»: Այս ծրագիրը ուղղված էր սոցիալական ներառմանը, 
քանի որ ենթադրում էր, որ սովորողը գիտակցում էր, թե ինչ մասնագի-
տություն է ուզում ընտրել: 

Իրավիճակը փոխվեց 2004-2008 թթ.-ին, երբ մասնագիտական կողմնո-
րոշման ուղեցույցը դարձավ բաց և հասանելի Գերմանիայի բոլոր սովորող-
ների համար՝ շնորհիվ դպրոցների և տարածքային նախարարությունների 
և զբաղվածության դաշնային գործակալության համագործակցություն 
շրջանակային համաձայնագրի: Այսօր Գերմանիայում մասնագիտական 
կողմնորոշման համակարգը ինտեգրված է ուսումնական գործընթացում և 
հաշվի է առնում աշխատաշուկայում տեղի ունեցող փոփոխությունները: 

Աշխատաշուկայում փոփոխությունները արտացոլվում են երիտա-
սարդների համար գրավիչ նոր, տեխնիկապես բարդ մասնագիտություն-
ների ի հայտ գալու մեջ, ինչպիսիք են, օրինակ՝  

▪ միկրոտեխնոլոգը,  
▪ մեխատրոնաիկայի ինժեները (мехатроник), 
▪  արտադրության տեխնոլոգը և այլն: 
Ավանդական մասնագիտությունները, ինչպիսիք են՝ ֆերմերը, հողա-

գործը, էլեկտրիկը, տեքստիլագործը, զգալի փոփոխությունների են 
ենթարկվել ՏՀՏ (տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաներ) 
հմտությունների տիրապետման, միջմշակութային և լեզվական հմտու-
թյունների կարևորության պատճառով: 

Այսօր կարիերայի զարգացման մասնագետները մասնագիտական 
կողմնորոշումը ընկալում են որպես գործատուի կարիքները բավարարող 
ապագա աշխատողների ընտրության և նրանց վերապատրաստման մեջ 
ներդրումներ կատարելու ռազմավարական միջոց: Ինչպես ցույց է տալիս 
գերմանական փորձը, ընկերությունները նախընտրում են երկակի մաս-
նագիտական ուսուցում, քանի որ այդ համակարգը հնարավորություն է 
տալիս գործատուներին հավաքագրել և վերապատրաստել երիտասարդ-
ներին՝ առկա պահանջներին համապատասխան: Հետազոտությունները 
ցույց են տալիս, որ ուսանողների ավելի քան 2/3-ը նախընտրում են մնալ 
այն ընկերություններում, որտեղ նրանք վերապատրաստվել են: 

2010 թ.-ից ի վեր Գերմանիայի կառավարությունը ներդումներ է կա-
տարում «Կարիերայի զարգացման ուղեցույց» ծրագրում՝ մոտ 300 մլն 
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եվրո գումար, որը նախատեսված է մոտ 1 մլն դպրոցականների համար: 
Ծրագիրն իրականացնում են բազմամասնագիտական ուսուցման կենտ-
րոններ, որոնք ունեն համագործակցության պայմանագրեր միջնակարգ 
դպրոցների հետ: Ծրագրի հիմական գաղափարը այն է, որ կարիերայի 
ուղղորդման գործողությունները փոխկապակցված լինեն [6]: 

Դպրոցի դերը այստեղ մասնագիտական կողմնորոշման միջոցառում-
ների ընտրությունն ու համակարգումն է: Այս ծրագրում ծնողները համար-
վում են ամենակարևոր գործոններից մեկը, նրանցից պահանջվում է 
հատուկ ուշադրություն և ակտիվ մասնակցություն միջոցառումներին: 

Հայաստանի Հանրապետությունում վերջին տարիներին ակտիվորեն 
զարգանում և կիրառության մեջ են դրվում արևային համակարգերի 
կառուցումն ու շահագործումը, ինչպես նաև ռոբոտաշինությունը: Այստեղ 
պահանջվում են նոր մասնագետներ, նոր մոտեցումներ և նոր գիտելիք-
ներ, և շատ արդյունավետ կլինի, եթե այստեղ կիրառենք երկակի ուսուց-
ման համակարգ, որով կլուծվի միանգամից մի քանի խնդիր՝ աշակերտ-
ների մասնագիտական կողմնորոշման լավագույն օրինակ, զբաղվածու-
թյան հարցի լուծում, նոր մասնագետների պատրաստում:  

    
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ    
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Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2015, էջ 9-18: 

2. Մանկավաժություն: Գիտամեթոդական վերլուծական ամսագիր 5-6, 
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խնդիրները, էջ 27-36: 

3. Մանկավարժություն: Գիտամեթոդական վերլուծական ամսագիր 2, 
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В статье представлены профессиональные основы педагогической и 
психологической направленности, какие методы можно применять в 
старших классах и какую роль играет старшая школа при дальнейшем 
выборе профессии. Параллельно представлена структура образовательной 
системы Федеративной Республики Германия, где широко применяется 
(дуальная) двойная система образования. Исследуя представленную 
систему, предлагается ее применение в образовательной системе РА, с 
учетом требований и критерий местного трудового рынка и работодателей. 
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The article presents the professional orientation, pedagogical and 

psychological bases, what methods exist, which can be used in high schools and 
the role of the high schools in choosing a profession. The structure of the 
education system of the Federal Republic of Germany, where the dual 
education system is widely used, is presented in parallel. Studying this system it 
is suggested to apply it in the educational system of the labor market and 
employer requirements. 
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ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ 
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ՝ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ՝ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ՝ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ՝ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ 

ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ    
    

        
    Հովհաննիսյան ՄարիետաՀովհաննիսյան ՄարիետաՀովհաննիսյան ՄարիետաՀովհաննիսյան Մարիետա    

Հասարակական գիտությունների ֆակուլտետ, 
«Կրթության կառավարում», 

մագիստրոսական թեզի ղեկավար՝ 
մ. գ. թ. Ն. Ներկարարյան  

    
ՀանգոՀանգոՀանգոՀանգուցայի բառերւցայի բառերւցայի բառերւցայի բառեր. կրթության որակ, համաշխարհային տնտեսու-

թյուն, բարեփոխում, որակյալ մասնագետ, աշխատաշուկա, ազգային 
մոդել 

Բարձրագույն կրթության ոլորտում համաշխարհայնացման դերն 
այնքանով է կարևորվում, որ դրա միջոցով ոչ միայն ապահովվում է 
ոլորտի զարգացումը, այլև համաշխարհայնացումը միջոց է շարժունու-
թյան, ցկյանս ուսումնառության համար: Կարող ենք ասել, որ համաշ-
խարհային բարեփոխումների ճիշտ կառավարման արդյունքում կարող 
ենք ապահովել և՛ առաջընթաց, և՛ որակ:  

Մեր հետազոտության թեմայի ընտրությունը պայմանավորված է 
բարձրագույն կրթության որակի ապահովման և համակարգում կատար-
վող բարեփոխումների հրամայականով: Նպատակն է պարզել ՀՀ-ում 
բարձրագույն կրթության որակի վրա համաշխարհայնացման ազդեցու-
թյան արդյունավետության աստիճանը: Հետազոտության նպատակը 
բացահայտելու համար առաջադրել ենք հետևյալ խնդիրները.   

▪ ուսումնասիրել ՀՀ-ում համաշխարհայնացման գործընթացը, 
▪ պարզել դասախոսների և ուսանողների տեղեկացվածությունը 
Բոլոնիան գործընթացի նպատակների, խնդիրների և արդյունք-
ների մասին 

▪ բացահայտել, թե, ըստ դասախոսական կազմի, որոնք են կրթական 
համակարգի առկա խնդիրներն ու առավելությունները համաշ-
խարհայնացման համատեքստում:    

Համաշխարհայնացման գործընթացը ազդել է տնտեսության, քաղա-
քականության, սոցիոլոգիայի, կրթության և այլ բնագավառների շատ լայն 
երևույթների և գործընթացների վրա: Այսօր կան տարբեր և նույնիսկ 
հակառակ տեսակետներ այս գործընթացի էության, պատճառների և 
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հետևանքների վերաբերյալ: Կրթության հետ կապված բոլոր գործընթաց-
ների հիմքում պետք է ընկած լինի կրթության որակը: «Կրթության 
որակի» էությունը հասկանալու համար նախ պետք է պարզաբանել՝ ինչ է 
իրենից ներկայացնում «կրթությունը», որը դիտվել է և մարդու զարգաց-
ման, և ազգային գոյատևման միջոց: Կրթությունը՝ որպես հասարակու-
թյան զարգացման ռեսուրս, կոչված է ոչ միայն ապահովելու անհրաժեշտ 
պայմաններ յուրաքանչյուր մարդու՝ հասարակության անդամի նյութա-
կան և մտավոր զարգացման համար, այլև նպաստելու արտադրողական 
ուժերի և հասարակական հարաբերությունների զարգացմանը, որպեսզի 
մարդիկ կարողանան հանդես գալ որպես ազատ անձնավորություններ՝ 
ստեղծելով բարձր կենսամակարդակ [1]:  

Հայաստանի բարձրագույն կրթության համար մշակված որակի 
ապահովման ամբողջական շրջանակն ընդգրկում է 4 տարբեր գործըն-
թացներ.   

▪ որակի ներքի ապահովում, 
▪ որակի արտաքին ապահովում, 
▪ որակի արտաքին ապահովման կառույցի ճանաչում միջազգային 
կազմակերպությունների կողմից: 

▪ որակի ապահովումն ունի երկու չափում՝ արտաքին և ներքին:  
Արտաքին ապահովումը կրթության որակի համապատասխանու-

թյունն է ժամանակակից աշխարհի մարտահրավերներին, եվրոպական 
կրթական տարածքի պահանջներին: Ներքին ապահովումը կախված է 
բուհի կառավարման համակարգի կատարելությունից և ճկունությունից, 
բուհի առաքելությունից, նպատակների և խնդիրների հստակեցումից, 
մասնագիտական կրթական ծրագրերի որակից և այլն [2]:   

Կրթության ոլորտում գլխավոր հարցը որակի ապհովմանն է վերա-
բերում. պետք է հնարավորինս որակյալ կրթություն մատուցենք: Համաշ-
խարհայնացման արդյունքում ստեղծված ՈԱԱԿ-ը հնարավորություն է 
տալիս չափելի և տեսանելի դարձնել կրթության որակը: Համաշխարհայ-
նացման կարևորությունն այնքանով է, որ բաց հասարակության պայման-
ներում կրթությունը չի կարող տեղային զարգանալ, որոհետև գիտության 
և տեխնիկայի գլոբալ զարգացումը անխուսափելիորեն իր արտա-
հայտությունն է գտնում կրթական համակարգի տարբեր մակարդակնե-
րում և բերում դրանց փոփոխության անհրաժեշտության: Անկասկած 
դժվար է ստեղծել այն կրթական մոդելը, որը կարող է համապատասխան 
լինել բոլոր կրթական համակարգերի համար. պետք է հաշվի առնել 
տվյալ կրթական համակարգի առնձնահատկությունները, պոտենցիալը, 
ազգայինը [3]:  
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Ուսանողների և դասախոսների շրջանում, իրականացրել ենք հետա
զոտություն, որի արդյունքում պարզել ենք, որ թե՛ դասախոսները, թե
ուսանողները բարձր մոտիվացիա ունեն իրենց մասնագիտական աճի 
համար: 

Ուսանողների 55 %-ը գտնում է, որ պետք է համատեղել՝ չկորցնելով 
ազգայինը, մոտ 30 %-ը կարծում է՝ պետք է համատեղել՝ կարևորելով 
համաշխարհայինը, 20 %-ը նախապատվությունը տալիս է համաշ
հայանացմանը, ընդամենը 5 %-ը ուզում է՝ պահպանվի բաց
ազգայինը: Կարող ենք ասել՝ ուսանողների մոտ ձգտումն ավելի շատ 
համաշխարհայնացումն է, կարծես դրանով թևեր են ստանում ճախրելու 
համար, դեռևս կան ուսանողներ, որոնք ուզում են համատեղվի ազգայինը 
և համաշխարհայինը, բայց կարծում ենք՝ որոշակի ժամանակ անց 
այդպես մտածողների թիվը կքչանա: Մեր խնդիրն է փորձել պահպանել 
ազգայինը՝ համատեղելով համաշխարհայինը, և այդկերպ ապահովել մեր 
կրթության զարգացումը (տրամագիր 1): 
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Նախապատվությունը տալիս եմ համաշխարհայնացմանը:

Ուզում եմ պահպանվի բացառապես ազգայինը:

Կարծում եմ պետք է համատեղել՝ չկորցնելով ազգայինը:

Կարծում եմ պետք է համատեղել՝ կարևորելով համաշխարհայինը:

ՆախընտրումՆախընտրումՆախընտրումՆախընտրում եքեքեքեք կրթականկրթականկրթականկրթական համակարգիհամակարգիհամակարգիհամակարգի համաշխարհայնացո՞ւմհամաշխարհայնացո՞ւմհամաշխարհայնացո՞ւմհամաշխարհայնացո՞ւմ
թե՞թե՞թե՞թե՞ ազգայինազգայինազգայինազգային մոդելիմոդելիմոդելիմոդելի պահպանումպահպանումպահպանումպահպանում

Ուսանողների և դասախոսների շրջանում, իրականացրել ենք հետա-
 դասախոսները, թե՛ 
սնագիտական աճի 

գտնում է, որ պետք է համատեղել՝ չկորցնելով 
պետք է համատեղել՝ կարևորելով 

պատվությունը տալիս է համաշխար-
պահպանվի բացառապես 

ուսանողների մոտ ձգտումն ավելի շատ 
նացումն է, կարծես դրանով թևեր են ստանում ճախրելու 

տեղվի ազգայինը 
որոշակի ժամանակ անց 

յդպես մտածողների թիվը կքչանա: Մեր խնդիրն է փորձել պահպանել 
և այդկերպ ապահովել մեր 

ԵվրոպականԵվրոպականԵվրոպականԵվրոպական
համալսարանհամալսարանհամալսարանհամալսարան
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Նախապատվությունը տալիս եմ համաշխարհայնացմանը:

Կարծում եմ պետք է համատեղել՝ չկորցնելով ազգայինը:

Կարծում եմ պետք է համատեղել՝ կարևորելով համաշխարհայինը:

համաշխարհայնացո՞ւմհամաշխարհայնացո՞ւմհամաշխարհայնացո՞ւմհամաշխարհայնացո՞ւմ, 
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Դասախոսների կարծիքը համաշխարհայանացման առավելություն-
ների և թերությունների վերաբերյալ  տե՛ս տրամագիր 2-ում: 

Հետազոտությունն իրականացրել ենք՝ պայմանավորված կրթական 
համակարգում համաշխարհայնացման ազդեցությամբ: Վեր ենք հանել մի 
շարք առանցքային հարցեր, ըստ որոնց կարող ենք գալ որոշակի եզրա-
կացության, թե համաշխարհայնացման գործընթացում մենք ուր ենք 
հասել, և որոնք են մեր անելիքները այս համաշխարհային տնտեսությու-
նում հնարավորինս արժանապատիվ ներկայանալու համար: Պետք է 
գիտակցենք, որ առանց գլոբալ տնտեսության մենք առաջընթաց չենք 
կարող ապահովել մի պարզ պատճառով՝ դեռևս չունենք կայուն հիմքեր, 
որպեսզի լսելի և մրցունակ լինենք գլոբալ տնտեսությունում: Ուսում-
նասիրության արդյունքում պարզեցինք, որ գլոբալիզացման գործընթացի 
միջնամասում ենք՝ միտում կա գնալ դեպի ավելի դրականը: Կարծես թե 
փոփոխման հետ աստիճանաբար հարմարվում են դասախոսները և 
փորձում են գործունեությունը կազմակերպել ըստ փոփոխված չափորո-
շիչների, ցավով պետք է նշենք, որ ուսումնասիրված բուհերի ուսանող-
ների զգալի մասը ձգտում է համաշխարհայնացման՝ առանց ազգայինի 
պահպանման: Մեր կատարած հետազոտության արդյունքները թույլ են 
տալիս գալ այն եզրակացության, որ այո, կրթության որակի ապահովման 
ու բարելավման հետ կապված անելիքները շատ են, և նպատակային 
հետազոտությունները կարող են ուղղորդել, թե ինչպես այդ բացը լրացվի: 
Մենք ունենք առաջարկություններ բարձրագույն կրթության որակի 
ապահովման և շարունակական բարելավման հետ կապված: Դրանք են՝ 

▪ ավագ դպրոցների գործառույթների վերանայում և աշխատանք-
ների արդյունավետ իրականացում, 

▪ ուսանողների «գիտակցության փոփոխմանն» ուղղված քայլերի 
մշակում՝ կրթության վերաբերյալ վերաբերմունքի տեսանկյունից, 

▪ դասախոսների և ուսանողների շրջանում մոտիվացիայի բարձ-
րացման ուղիների մշակում, 

▪ կրթության կազմակերպման առանցքային հարցը լինի ոչ թե ձևա-
կան կրթությունը՝ բոլոր դրսևորումներով, այլ կրթությունը լինի 
բովանդակային:   

Մեր հետազոտության արդյունքների հիման վրա արված առաջար-
կությունների ապահովման արդյունքում, կարծում ենք, բուհերը կարող 
են զգալի դրական փոփոխություններ կրել:  
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Դասախոսները հավասարապես և դրական են գնահատում համաշ

խարհայնացման ազդեցությունը և բացասական: Երկու դեպքում էլ 
իրավացի են, քանի որ շատ լավ է մեր սահմանափակ հնա
ները ընդլայնելը, բայց վատ է, երբ չենք կարողանում ճիշտ կազմակերպ
մեր վերցրած փորձը կամ կատարված փոփոխությունները: Այսինքն
կարող ենք ասել կատրված փոփոխությունները ավելի շատ դրական են, 
սակայն թերությունները շատ են:     

    
ԳՐԱԿԳՐԱԿԳՐԱԿԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԱՆՈՒԹՅՈՒՆԱՆՈՒԹՅՈՒՆԱՆՈՒԹՅՈՒՆ    

1 Մարմարյան Յու., Գ. Շին և այլք, Բոլոնիայի գործընթաց, բարե
խումներ և ռազմավարություն, ՀՊԱՀ, 2007, էջ 145: 

2. Մելիքյան Ա., Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնա
ներ, «Կրթական չափորոշիչների դերն ու նշանակությունը ՀՀ 
բարձրագույն կրթության որակի ապահովման գործընթացում
Երևան, 2009 1(4), էջ 36-40: 

3. Бордовский Г. А. Образование: традиции и современные вызовы, 
Вестник Герценовского универстета, Санкт-Петербург
С. 6. 

ԱռավելություններԱռավելություններԱռավելություններԱռավելություններ

1. կրեդիտայինհամակարգ

2. ակադեմիական շարժունություն

3. դիպլոմների ճանաչելիություն այլ երկրներում

4. արտասահմանյան բուհերում ուսումնառություն և 
դասավանդում

5. նորագույն մեթոդների և միջոցների յուրացում

6. նոր տեխնոլոգիաների կիրառում

7. համընդհանուր գիտելիքների առկայություն

8. հստակություն(կրեդիտների առումով)

9. որակավորման բարձրացում

10. գործնական աշխատանքի ավելացում

11. ճկուն մասնագիտություն՝համաշխարհային 
չափորոշիչներին բավարարող մասնագետ

12. եվրոպական աշխարհին համապատասխան 
կրթություն

13. աշխատաշուկայում՝ ցանկացած այլ երկրում 
աշխատելու հնարավորություն

ԹերություններԹերություններԹերություններԹերություններ

1. նյութատեխնիկական բազայի պակաս

2. ֆինանսական խնդիրներ

3. սեփական մշակութային արժեհամակարգի 
խեղաթյուրում

4. «ուղեղների» արտահոսք

5. ազգային ինքնատիպ մտածելակերպի
բացակայությունը

6. փոքր և նոր զարգացող

7. հաշվի չի առնվում ազգային

8. հաջողված փորձը կիրառելու
առանձնահատկությունները

9. ազգայանկանության կորուստ

10.հաշվի չի առնվում միջավայրը

11. բոլոր երկրներին նույն
պարտադրելը

Դասախոսները հավասարապես և դրական են գնահատում համաշ-
ման ազդեցությունը և բացասական: Երկու դեպքում էլ 

կ հնարավորություն-
բայց վատ է, երբ չենք կարողանում ճիշտ կազմակերպել 

խությունները: Այսինքն՝ 
կարող ենք ասել կատրված փոփոխությունները ավելի շատ դրական են, 

Գ. Շին և այլք, Բոլոնիայի գործընթաց, բարեփո-

Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիր-
կան չափորոշիչների դերն ու նշանակությունը ՀՀ 

ն որակի ապահովման գործընթացում», 

А. Образование: традиции и современные вызовы, 
Петербург, 2008. Н9. 

1. նյութատեխնիկական բազայի պակաս

3. սեփական մշակութային արժեհամակարգի 

մտածելակերպի

երկիր

ազգային մենթալիտետը

կիրառելու ժամանակ միջավայրի
առանձնահատկությունները հաշվի չառնելը

կորուստ

միջավայրը և պահանջարկը

կրթական մոդելները
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